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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות הצום ת"ב וביום הכפורים.

מובן שצריך לצום כל היום כולו כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, ועל ידי שימעיט במלאכה 

באותו היום ככל האפשרי והעיקר שיהי' עסוק בענינים שימנעוהו לחשוב ע"ד הצום, יוכל למלאות האמור, 

וכמה שעות,  כדורים הממעטים כח התאבון למשך כמה  רופא, שישנם  ישאל אצל  אלא שבתור הוספה 

ואולי עוד יותר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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 ב................................................... תפילין נחת סדר ה  )א

 ד........................................ב" קיא"קים לימזמורי תה  )ב

      ראשית תבואתה' קודש ישראל להויה "מאמר ד  )ג

 ה ................י"חשת'ה, מברכים החודש מנחם אב, שבת פרשת פנחס

, אב מברכים החודש מנחם, פינחספרשת שבת שיחת   )ד

 כב...........................................................  י"חתש'ה

  פינחספרשת  – לקוטי שיחות  )ה

 הכ .......................................................................חירך כ )ק"בלה( 

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

 ל...................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

 אל............................תרגום מאידיש, חוברת י ל שניאורסאהן"ז

 בל..........................פינחספרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 גל........................פינחסלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 ס............................פינחסלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 אס................................................פינחסלשבוע פרשת  

 ע...........................פינחסלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 בע......................................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

  
 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 הע .......................פינחסלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

  זצ .......................פינחסלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 איק........................פינחסלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

  גיק.................................................נה  פרקיםתהל, א פרק מלכים א

  כתובות משניות  )יח

 וטק.........................................................  ביאור קהתי

 אכק..........................................................יומאמסכת  עקבעין י  )יט

 

   עם ביאורים דהנמסכת   )כ

  בכק...........................................................נדף עד ד חממדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 דנק...............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתךשולחן ערו  )כב

 הנק...............................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

 הנק...............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 ונק.............................................................ר האמצעי"אדמו

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

 זנק......................................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 זנק.............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

 חנק..........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםאמריהמספר   )כח

 טנק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 סק...........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

 סק.......................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

 אסק.......................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 בסק...........................................................בית הבחירה לכות ה  )לב

 סהק..................................... אק פרביאורים לפרקי אבות   )לג

 סוק..............................................חומש לקריאה בציבור  )לד

 עדק..................................ספינחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

 עהק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות מצות סדר   )לו
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

L„˜1אֹוכליו ּכל ּתבּואתה, ראׁשית להוי' יׂשראל …∆ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹ
גֹו' ּבפרּוׁש2יאׁשמּו (והּובא הּתרּגּום ּופרׁש , ְְְְֵֵֵֶַַָָ

חּיב מיּניּה ּדאכיל ּדמן עללא ארמּות ּכדמעה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָרׁש"י)
יׂשראל) (קדׁש ּכתרּומה הם ׁשּיׂשראל היינּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלמימת,

מיתה חּיב מּמּנה עֹומר3ׁשהאֹוכל חצד ּוכׁשירּו , ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
העמר לפני קציר ּכראׁשית הם ׁשּיׂשראל היינּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹארמּותא,
ּכן מתחּיב, והאֹוכלֹו ּבאכילה ׁשאסּור ּתבּואתה) ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ(ראׁשית

להבין וצרי יאׁשמּו. אֹוכליו יׂשראל4ּכל את ּדּמה לּמה , ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָ
נעלית היא ּתרּומה הרי ועמר, ּדתרּומה הענינים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹלב'
יֹותר, חמּור ּתרּומה ּדאכילת הענׁש וגם מעמר, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹיֹותר
מאכל ׁשהם מחּטים מהמבחר, ּגם היא ׁשּתרּומה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּובפרט
והרי ּבהמה, מאכל ׁשהם מּׂשעֹורים הּוא והעמר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאדם,
מֹוסיף מה ּכן, ואם מהּבהמה. יֹותר נעלה הּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאדם
קציר ּכראׁשית ּתבּואתה, ראׁשית הם ׁשּיׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהּכתּוב
ּכתרּומה. יׂשראל, ּדקדׁש הענין על נֹוסף העמר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלפני

ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין עׂשיתי,5ּוכללּות אני ּונׁשמֹות ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָ
הּבהמית ונפׁש האלקית נפׁש נפׁשֹות, ׁשּתי נפׁש6ׁשהן , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

אּתם אדם אדם, ּבׁשם נקראת ׁשהיא7האלקית לפי , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעליֹון ׁשהיא8אּדמה ענינּה ּכן ּכׁשמּה הּבהמית ונפׁש , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּוכמֹוּבהמה הּנפׁשֹות, ּבב' להיֹות צריכה האדם ועבֹודת . ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָ
לעיל ׁשבעתים9ׁשּנתּבאר לׁשכנינּו והׁשב ,10ּבענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

הּנפׁשֹות, ב' ׁשל הּמּדֹות ׁשבע על ּדקאי ּדייקא, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבעתים
צריכה ׁשהעבֹודה היינּו, הּבהמית, ונפׁש האלקית ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש
ּבברּור ּגם אּלא האלקית, הּנפׁש עם רק לא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלהיֹות
מעלת עצם על נֹוסף אׁשר, הּבהמית, ּדנפׁש ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמּדֹות
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(1" בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק v"vdעל zeniyx.(3 הערה לקמן (ראה "

"g"r mi`ex r"dke.(10 הערה לקמן (ראה פרשתנו.2)" הפטרת – ג ב, מ"ט.3)ירמי' פ"א ע'4)חלה פרשתנו אוה"ת גם ראה

ואילך. טז.5)א'רכא נז, פ"א.6)ישעי' לא.7)תניא לד, ובכ"מ.8)יחזקאל ב. שא, ב. כ, פי"ב9)של"ה תמוז די"ב מנה מי ד"ה

ואילך). 179 ע' (לעיל פ"ז בלק דש"פ יעקב שארית הי' וד"ה ואילך); 131 ע' יב.10)(לעיל עט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

L„˜1eÓL‡È ÂÈÏÎB‡ Ïk ,‰˙‡e·z ˙ÈL‡¯ 'ÈÂ‰Ï Ï‡¯NÈ …∆ƒ¿»≈«¬»»≈ƒ¿»…»¿»∆¿»
'B‚2‰ÚÓ„k (È"L¯ Le¯Ùa ‡·e‰Â) Ìeb¯z‰ L¯Ùe ,˙eÓ¯‡ ≈≈««¿¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿»¬»

‡ÏÏÚ˙ÓÈÓÏ ·iÁ dÈpÈÓ ÏÈÎ‡c ÔÓcדמעה (הנקראת [כתרומה «¿»¿«¿»ƒƒ≈«»¿≈«
חייב ממנה שאוכל שמי (הופרשה) שהורמה תאחר") לא ודמעך "מלאתך ככתוב

‰Ìלמות], Ï‡¯NiL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ¿»≈≈
(Ï‡¯NÈ L„˜) ‰Óe¯˙kƒ¿»…∆ƒ¿»≈
·iÁ ‰pnÓ ÏÎB‡‰L∆»≈ƒ∆»«»

‰˙ÈÓ3„ˆÁ e¯ÈLÎe , ƒ»¿ƒ¬«
,e�ÈÈ‰ ,‡˙eÓ¯‡ ¯ÓBÚ∆¬»»«¿
˙ÈL‡¯k Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ
˙ÈL‡¯) ¯ÓÚ‰ È�ÙÏ ¯Èˆ»̃ƒƒ¿≈»…∆≈ƒ
¯eÒ‡L (‰˙‡e·z¿»…∆»

‰ÏÈÎ‡aלאכול ואפשר »¬ƒ»
רק שנה בכל החדשה מהתבואה

ביום העומר קרבן הבאת לאחר

בניסן iÁ˙Ó·,ט"ז BÏÎB‡‰Â¿»¿ƒ¿«≈
eÓL‡È ÂÈÏÎB‡ Ïk Ôkכל ≈»¿»∆¿»

ו'אוכל' ישראל בבני שפוגע מי

ייענש. בהם,

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ4‰nc ‰nÏ , ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒ»
Ï·'הנביא Ï‡¯NÈ לשני‡˙ ∆ƒ¿»≈¿

,¯ÓÚÂ ‰Óe¯˙c ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒƒ¿»¿…∆
˙ÈÏÚ� ‡È‰ ‰Óe¯z È¯‰¬≈¿»ƒ«¬≈

¯˙BÈיותר גדולה קדושה לה ויש ≈
L�Ú‰ Ì‚Â ,¯ÓÚÓ≈…∆¿«»…∆
¯eÓÁ ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡c«¬ƒ«¿»»

,¯˙BÈחייב תרומה האוכל רק כי ≈
‰È‡מיתה ‰Óe¯zL Ë¯Ù·eƒ¿»∆¿»ƒ

¯Á·Ó‰Ó Ìbשבתבואה, «≈«À¿»
,Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ì‰L ÌÈhÁÓ≈ƒƒ∆≈«¬«»»
ÌÈ¯BÚOÓ ‡e‰ ¯ÓÚ‰Â¿»…∆ƒ¿ƒ
È¯‰Â ,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó Ì‰L∆≈«¬«¿≈»«¬≈
¯˙BÈ ‰ÏÚ� ‡e‰ Ì„‡‰»»»«¬∆≈
‰Ó ,Ôk Ì‡Â .‰Ó‰a‰Ó≈«¿≈»¿ƒ≈«
Ï‡¯NiL ·e˙k‰ ÛÈÒBÓƒ«»∆ƒ¿»≈
,‰˙‡e·z ˙ÈL‡¯ Ì‰≈≈ƒ¿»…

¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯kÈ�ÙÏ ¿≈ƒ»ƒƒ¿≈
ÔÈ�Ú‰ ÏÚ ÛÒB� ,¯ÓÚ‰»…∆»«»ƒ¿»
‰Óe¯˙k ,Ï‡¯NÈ L„˜c¿…∆ƒ¿»≈ƒ¿»

שלא לעומר בדימוי יש ומה חמורה ויותר נעלית יותר קדושה היא תרומה והרי

לתרומה?. בדימוי קיים

·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe5,È˙ÈNÚ È�‡ ˙BÓL�e ¿»»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿»¬ƒ»ƒƒ
רבים לשון �BLÙ˙"נשמות" ÈzL Ô‰L,יהודי בכל �LÙשקיימות ∆≈¿≈¿»∆∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â ˙È˜Ï‡‰6,Ì„‡ ÌLa ˙‡¯˜� ˙È˜Ï‡‰ LÙ� , »¡…ƒ¿∆∆««¬ƒ∆∆»¡…ƒƒ¿≈¿≈»»
נאמר ישראל בני ‡Ìzועל Ì„‡7‡È‰L ÈÙÏ האלוקית, ‡Óc‰הנפש »»«∆¿ƒ∆ƒ∆»∆

ÔBÈÏÚÏ8,ֿלקדושֿברוך דומה »∆¿
התניא בספר שכתוב וכפי הוא

היא האלוקית שהנפש ב) (פרק

ממש" ממעל אלוקה "חלק

Ôk dÓLk ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â¿∆∆««¬ƒƒ¿»≈
d�È�Úכך נקראת שהיא כפי ƒ¿»»
Ó‰a‰מהותה ‡È‰Lכי ∆ƒ¿≈»

הבהמית הנפש של מהותה עיקר

היא ובכך המתאווה הכוח הוא

הוא עניינה שכל לבהמה, דומה

שלה. התאוות »¬»B·ÚÂ„˙סיפוק
'·a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì„‡‰»»»¿ƒ»ƒ¿¿

˙BLÙp‰,יחד BÓÎeגם «¿»¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL9במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

עפר מנה 'מי המתחיל דיבור

י"ב הגאולה בחג שנאמר יעקב'

(ויוצא תשי"ח זו, שנה בתמוז

בלק פרשת מלכות' ב'דבר לאור

אפשר) בדרך ביאור »¿ÔÈ�Úa¿ƒעם
מאת ישראל בני של הבקשה

ע"ט (בפרק הקדושֿברוךֿהוא

בי"ב התחילה שאמירתו בתהלים

התחלת תשי"ח, השנה, תמוז

הריי"צ הרבי להולדת הע"ט שנת

e�È�ÎLÏנשמתוֿעדן) ·L‰Â¿»≈ƒ¿≈≈
ÌÈ˙Ú·L10,על כעונש ƒ¿»«ƒ

טובים הלא ÌÈ˙Ú·Lƒ¿»«ƒמעשיהם
,‡˜ÈÈcמד ואומרוהפסוק ייק »¿»

שבע פעמיים היינו "שבעתיים"

È‡˜cשהכוונהÚ·L ÏÚ ¿»≈«∆«
,˙BLÙp‰ '· ÏL ˙Bcn‰«ƒ∆«¿»
LÙ�Â ˙È˜Ï‡‰ LÙ�∆∆»¡…ƒ¿∆∆
,e�ÈÈ‰ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿

‰„B·Ú‰L'ה עבודת ∆»¬»
הנפש כוחות «ÎÈ¯¿̂ƒ‰באמצעות

˙Bcn‰ ¯e¯·a Ìb ‡l‡ ,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌÚ ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿…«ƒ«∆∆»¡…ƒ∆»«¿≈«ƒ
,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�cהטוב את ולהעלות מהטוב שבהם הרע את להפריד ¿∆∆««¬ƒ
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ּברּור ׁשעלֿידי זאת, עֹוד הּנה הּבהמית, ּדנפׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹהּברּור
האלקית, ּבּנפׁש ּגם עּלּוי ּתֹוספת נעׂשה הּבהמית ֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹנפׁש
ּבּכתּוב ׁשּנאמר מה ּגם וזהּו ּבארּכה. לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכמֹו
ׁשענינֹו ׂשעֹורים, ּכעמר ּתבּואתה, ראׁשית הם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּיׂשראל
על הֹוספה ׁשּזֹוהי הּבהמית, הּנפׁש ּברּור הּוא ֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבעבֹודה
ׁשעלֿ לפי אדם, מאכל ּכתרּומה, יׂשראל, ּדקדׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהענין
ּבּנפׁש ּגם עלּיה נעׂשית הּבהמית הּנפׁש ּברּור ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָידי

ֱִָֹהאלקית.

ׁשעלֿזהÔ·eÈÂב) הּתֹורה, ּבענין ׁשּמצינּו מּמה זה ¿»ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּבדא, ּדא מתקּׁשרין קׁשרין ּתלת ְְְְְְִִִַַָָָָאמרּו
ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא ואֹוריתא ּבאֹוריתא .11יׂשראל ְְְְְְְְִִֵַַָָָָ

הּמלאכים12ּדהּנה וכאׁשר ּדוקא, למּטה נּתנה הּתֹורה , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
הּׁשמים על הֹוד ּתנה ּבאמרם הּתֹורה את הּנה13ּבּקׁשּו , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

[ׁשהרי ּברּוחנּיּות ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה את ׁשּבּקׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָאף
ּבּקׁשּו ּומּכלֿמקֹום ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה ידעּו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָהּמלאכים
ׁשּיּתנּו היתה ׁשּכּונתם לפי והינּו להם, הּתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּתּנתן
הׁשיבּו מּכלֿמקֹום ּברּוחנּיּות], ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָלהם
ּביניכם יׁש יצרֿהרע כּו' ירדּתם למצרים ּכלּום ,14להם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדוקא, למּטה ׁשּנּתנה ּכפי הּוא הּתֹורה עּלּוי ּתכלית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּכיון
ּגׁשמי ּוקלף ּבדיֹו ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' וירדה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנסעה

ּגׁשמּיים ּבענינים ירדּתם,15ּובהלכֹות למצרים ׁשּזהּו , ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
ּדהינּו ּביניכם, יׁש ויצרֿהרע העֹולם, והגּבלֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמיצרים
נעׂשה זֹו ירידה ועלֿידי כּו', ּומסּתיר הּמעלים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּדבר
ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ׁשּמתקּׁשרת ּדתֹורה, העּלּוי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּתכלית
ׁשּלמעלה ּתֹורה מחּבר היה ׁשּדוד הּידּוע ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוכּמאמר

יׂשראל,16ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּבנׁשמֹות יּובן כן ּוכמֹו . ְְְְְְְִִִֵֵָָָ
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i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpt zyxt zay

היא זֹו ׁשּירידה הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף למּטה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבירידתן
עלּיה. ֲִֶָֹצר

ÔÈ·‰Ïeזה יּובן למּטה, הּנׁשמה ירידת ענין מעלת ¿»ƒְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ
ּכל את ּכֹוללת ׁשּנׁשמתֹו הראׁשֹון אדם ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָמּנׁשמת

חּיים17הּנׁשמֹות נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ּביּה ּדכתיב ,18וכ , ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ואּתה להּקּב"ה ּבברכֹותיו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאֹומר

ּבּתניא ואיתא ּבי, ּדנפח19נפחּתּה מאן הּזהר ּבׁשם ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ
ענין ׁשהּוא ּומּפנימּיּותֹו, מּתֹוכּיּותֹו נפח, ְְִִִִִִִֵֶַַָמּתֹוכיּה
הּנבראים ּכל התהּוּות ּבין החּלּוק וזהּו ּבכח, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּנפיחה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדּבּור, עלֿידי ׁשמים20ׁשהיא הוי' ּבדבר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשעלֿזה האדם לבריאת צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָנעׂשּו
הּוא, והענין ּדוקא. ּבכח ׁשהיא נפיחה, לׁשֹון ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹנאמר
אזי לעלּול, מעילה ּבהדרגה, היא ההמׁשכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכאׁשר
מיחד לכח צרי ואין ּבלבד, ּדּבּור ּבחינת ּגם ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹֻמסּפיק
ׁשּלא היא ההמׁשכה ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּדוקא,

צר אזי והתחּדׁשּות, ּדּלּוג ּבדר אּלא לכחּבהדרגה, י ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּנפיחה. ענין והּוא ְְְְִִַַָָֻמיחד,

מּכחÔ·eÈÂג) החל הּנפׁש, מּכחֹות עלּֿדרֿמׁשל זה ¿»ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּדהּנה, הּׂשכל. ּכח ׁשהּוא נעלה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַֹהּיֹותר
והגם והדרגה, ּבסדר היא הּמׂשּכיל מּכח הּׂשכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהמׁשכת
מּכלֿמקֹום, מּמׁש, ׂשכל מציאּות אינֹו הּמׂשּכיל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכח
למציאּות ולא ּדוקא, ׂשכל למציאּות מקֹור ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹלהיֹותֹו
ׁשל ענין הּוא הּמׂשּכיל ּכח ׁשּגם מּוכח מּזה הרי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאחרת,
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ואילך.17) א כח, להצ"צ סהמ"צ קדושים. פ' להרח"ו המצוות טעמי ז.18)ראה ב, ו.20)רפ"ב.19)בראשית לג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûebaמחכמתו התורה של לירידה דומה הזו והירידה «¿∆∆««¬ƒ
"חלק היא הנשמה שהרי הגשמי הזה לעולם עד הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו

הזה בעולם גשמי בגוף להתלבשות עד גדולה ירידה שירדה ממעל" אלוקה

‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰ BÊ ‰„È¯iLהירידה ידי על דווקא דבר של ובסופו ∆¿ƒ»ƒ…∆¬ƒ»
לדרגה מתעלה הנשמה הגדולה,

לפני שהייתה מכפי גבוהה יותר

הירידה.

˙„È¯È ÔÈ�Ú ˙ÏÚÓ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê Ô·eÈ ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»»∆
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙ÓLpÓƒƒ¿«»»»ƒ
Ïk ˙‡ ˙ÏÏBk B˙ÓLpL∆ƒ¿»∆∆∆»

˙BÓLp‰17הזקן רבנו כדברי «¿»
"כל שבתניא הקודש באגרת

כלולות היו שבעולם הנשמות

הייתהב כלל ודרך הראשון אדם

תרי"ג, למספר נחלקת נשמתו

אך גידים, ושס"ה אברים רמ"ח

אין לניצוצות נחלקת פרט דרך

ישראל כל נשמות שהן מספר

עד והשבטים האבות מימות

שיקויים בכלל ועד המשיח ביאת

בני מספר והיה שכתוב מה אז

יספר לא אשר הים כחול ישראל

dÈaמרוב", ·È˙Îcשכתוב ƒ¿ƒ≈
הראשון, באדם »ÁtiÂ«ƒבו,

«»¿ÂÈt‡aהקדושֿברוךֿהוא
ÌÈiÁ ˙ÓL�18¯ÓB‡ CÎÂ , ƒ¿««ƒ¿»≈

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‰"aw‰Ï ÂÈ˙BÎ¯·a¿ƒ¿»««»»
יום בכל השחר' ב'ברכות

,Èa dzÁÙ� ‰z‡Âהיינו ¿«»¿«¿»ƒ
לא אדם, בכל הנשמה שנתינת

באופן היא הראשון, באדם רק

"ויפח" מובאÈ‡Â˙‡של È�za19ÁÙ�c‡יש, Ô‡Ó ¯‰f‰ ÌLa ¿ƒ»««¿»¿≈«…«»¿»«
,ÁÙ� dÈÎBzÓמהפה היוצא להבל בניגוד כי נופח הוא מתוכו שנופח מי ƒ≈»«

בכוח אויר נופח אדם כאשר הרי האדם מחיצוניות שיוצא רגיל דיבור בעת

זה ÁÎa,הרי ‰ÁÈÙp‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,B˙eiÓÈ�tÓe B˙eiÎBzÓוכך ƒƒƒ¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒ»¿…«
דבר ולא והפנימיות מהתוך בא שהדבר משמעו "ויפח" כביכול, למעלה, גם

בלבד ‰elÁ˜חיצוני e‰ÊÂההבדלÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙ee‰˙‰ ÔÈaמכוחו ¿∆«ƒ≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ
הקדושֿברוךֿהוא e˙kL·של BÓk ,¯eac‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰L20¯·„a ∆ƒ«¿≈«ƒ¿∆»ƒ¿«

,Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e eNÚ� ÌÈÓL 'ÈÂ‰נתהוו הנבראים שכל הרי ¬»»»«ƒ«¬¿«ƒ»¿»»
האלוקי שהאור התניא שבספר והאמונה' היחוד ב'שער (וכמבואר מהדיבור

בראשית) מעשה של המאמרות עשרת באמצעות בא הנבראים את המהווה

ÁÎa ‡È‰L ,‰ÁÈÙ� ÔBLÏ ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL Ì„‡‰ ˙‡È¯·Ïƒ¿ƒ«»»»∆«∆∆¡«¿¿ƒ»∆ƒ¿…«
‡˜Âc.והפנימיות מהתוך היא L‡kL¯וממילא ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â «¿»¿»ƒ¿»∆«¬∆

,ÏeÏÚÏ ‰ÏÈÚÓ ,‰‚¯„‰a ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰שהקשר לתוצאה מסיבה ««¿»»ƒ¿«¿»»≈ƒ»¿»
שבמוח מהשכל שבלב המידות רגש התהוות למשל, (כמו, וברור ישיר ביניהם

כפי ועלול', 'עילה בדרך שהיא

בכל גם וכך להלן, שיבואר

שהקשר לדרגה מדרגה התהוות

ישיר הוא הדרגות שתי בין

Ìbוקרוב) ˜ÈtÒÓ ÈÊ‡¬««¿ƒ«
ÔÈ‡Â ,„·Ïa ¯eac ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒƒ¿«¿≈
,‡˜Âc „ÁÈÓ ÁÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿…«¿À»«¿»
וחידוש פלא אין כזו בהתהוות כי

כךגדול ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכל
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡k«¬∆««¿»»ƒ

‰‚¯„‰a ‡lLיחס ואין ∆…¿«¿»»
והמתהווה, המהווה בין ישיר

‚elc C¯„a ‡l‡פני על ∆»¿∆∆ƒ
גדול שלeLcÁ˙‰Â˙מרחק ¿ƒ¿«¿

צפוי,עניין ˆ¯CÈבלתי ÈÊ‡¬«»ƒ
ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,„ÁÈÓ ÁÎÏ¿…«¿À»¿ƒ¿«

‰ÁÈÙp‰שהתלבשות ומאחר «¿ƒ»
גשמי גוף בתוך לפעול הנשמה

בא הדבר גדול, חידוש היא

מ'תוכיותו' "ויפח" של באופן

הקדושֿברוךֿהוא של ופנימיותו

ב(וכמבואר פרק בתניא

שהנשמות לכך גם שהכוונה

של וחכמתו ממחשבתו נמשכו

בו המאוחדת הקדושֿברוךֿהוא

עצמו).

‰Ê Ô·eÈÂ בין‚) ההבדל ¿»∆
יחסית והמשכה התהוות

והמשכה להתהוות והדרגתית,

דילוג' ‰Bi˙¯'בדרך ÁkÓ ÏÁ‰ ,LÙp‰ ˙BÁkÓ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»ƒ…«∆∆»≈ƒ…««≈
‰ÏÚ�הנפש כוחות ‰ÎLÓ˙מבין ,‰p‰c .ÏÎO‰ Ák ‡e‰L «¬∆∆…««≈∆¿ƒ≈«¿»«

והתגלות השכלי‰ÏÎOוהתהוות ‰ÏÈkNnהרעיון ÁkÓהנפשי הכוח «≈∆ƒ…«««¿ƒ
שכליים רעיונות ולהבין Â‰„¯‚‰,להמציא ¯„Òa ‡È‰ויחס קשר שיש כך ƒ¿≈∆¿«¿»»

וה'שכל'גלוי המשכיל' 'כוח e‡ÈˆÓ˙בין B�È‡ ÏÈkNn‰ ÁkL Ì‚‰Â«¬«∆…«««¿ƒ≈¿ƒ
LnÓ ÏÎNהשכלות להשכיל ופוטנציאל יכולת בו שיש נפשי כוח אלא ≈∆«»

('שכל'), שכלי כרעיון מוגדר איננו עצמו שהכוח ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,בעוד
˜Ó B˙BÈ‰Ï,˙¯Á‡ ˙e‡ÈˆÓÏ ‡ÏÂ ,‡˜Âc ÏÎN ˙e‡ÈˆÓÏ ¯B ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆«¿»¿…ƒ¿ƒ«∆∆

אחר לדבר ויכולת כוח ולא ולהשכיל להבין כוח שהוא העובדה ≈¬‰¯Èעצם
ÏÎN ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ ÏÈkNn‰ Ák ÌbL ÁÎeÓ ‰fÓיחס לו ויש ƒ∆»∆«…«««¿ƒƒ¿»∆≈∆
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ז i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpt zyxt zay

היא זֹו ׁשּירידה הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף למּטה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבירידתן
עלּיה. ֲִֶָֹצר

ÔÈ·‰Ïeזה יּובן למּטה, הּנׁשמה ירידת ענין מעלת ¿»ƒְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ
ּכל את ּכֹוללת ׁשּנׁשמתֹו הראׁשֹון אדם ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָמּנׁשמת

חּיים17הּנׁשמֹות נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ּביּה ּדכתיב ,18וכ , ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ואּתה להּקּב"ה ּבברכֹותיו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאֹומר

ּבּתניא ואיתא ּבי, ּדנפח19נפחּתּה מאן הּזהר ּבׁשם ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ
ענין ׁשהּוא ּומּפנימּיּותֹו, מּתֹוכּיּותֹו נפח, ְְִִִִִִִֵֶַַָמּתֹוכיּה
הּנבראים ּכל התהּוּות ּבין החּלּוק וזהּו ּבכח, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּנפיחה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדּבּור, עלֿידי ׁשמים20ׁשהיא הוי' ּבדבר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשעלֿזה האדם לבריאת צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָנעׂשּו
הּוא, והענין ּדוקא. ּבכח ׁשהיא נפיחה, לׁשֹון ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹנאמר
אזי לעלּול, מעילה ּבהדרגה, היא ההמׁשכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכאׁשר
מיחד לכח צרי ואין ּבלבד, ּדּבּור ּבחינת ּגם ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹֻמסּפיק
ׁשּלא היא ההמׁשכה ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּדוקא,

צר אזי והתחּדׁשּות, ּדּלּוג ּבדר אּלא לכחּבהדרגה, י ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּנפיחה. ענין והּוא ְְְְִִַַָָֻמיחד,

מּכחÔ·eÈÂג) החל הּנפׁש, מּכחֹות עלּֿדרֿמׁשל זה ¿»ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּדהּנה, הּׂשכל. ּכח ׁשהּוא נעלה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַֹהּיֹותר
והגם והדרגה, ּבסדר היא הּמׂשּכיל מּכח הּׂשכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהמׁשכת
מּכלֿמקֹום, מּמׁש, ׂשכל מציאּות אינֹו הּמׂשּכיל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכח
למציאּות ולא ּדוקא, ׂשכל למציאּות מקֹור ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹלהיֹותֹו
ׁשל ענין הּוא הּמׂשּכיל ּכח ׁשּגם מּוכח מּזה הרי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאחרת,
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ואילך.17) א כח, להצ"צ סהמ"צ קדושים. פ' להרח"ו המצוות טעמי ז.18)ראה ב, ו.20)רפ"ב.19)בראשית לג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûebaמחכמתו התורה של לירידה דומה הזו והירידה «¿∆∆««¬ƒ
"חלק היא הנשמה שהרי הגשמי הזה לעולם עד הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו

הזה בעולם גשמי בגוף להתלבשות עד גדולה ירידה שירדה ממעל" אלוקה

‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰ BÊ ‰„È¯iLהירידה ידי על דווקא דבר של ובסופו ∆¿ƒ»ƒ…∆¬ƒ»
לדרגה מתעלה הנשמה הגדולה,

לפני שהייתה מכפי גבוהה יותר

הירידה.

˙„È¯È ÔÈ�Ú ˙ÏÚÓ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê Ô·eÈ ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»»∆
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙ÓLpÓƒƒ¿«»»»ƒ
Ïk ˙‡ ˙ÏÏBk B˙ÓLpL∆ƒ¿»∆∆∆»

˙BÓLp‰17הזקן רבנו כדברי «¿»
"כל שבתניא הקודש באגרת

כלולות היו שבעולם הנשמות

הייתהב כלל ודרך הראשון אדם

תרי"ג, למספר נחלקת נשמתו

אך גידים, ושס"ה אברים רמ"ח

אין לניצוצות נחלקת פרט דרך

ישראל כל נשמות שהן מספר

עד והשבטים האבות מימות

שיקויים בכלל ועד המשיח ביאת

בני מספר והיה שכתוב מה אז

יספר לא אשר הים כחול ישראל

dÈaמרוב", ·È˙Îcשכתוב ƒ¿ƒ≈
הראשון, באדם »ÁtiÂ«ƒבו,

«»¿ÂÈt‡aהקדושֿברוךֿהוא
ÌÈiÁ ˙ÓL�18¯ÓB‡ CÎÂ , ƒ¿««ƒ¿»≈

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‰"aw‰Ï ÂÈ˙BÎ¯·a¿ƒ¿»««»»
יום בכל השחר' ב'ברכות

,Èa dzÁÙ� ‰z‡Âהיינו ¿«»¿«¿»ƒ
לא אדם, בכל הנשמה שנתינת

באופן היא הראשון, באדם רק

"ויפח" מובאÈ‡Â˙‡של È�za19ÁÙ�c‡יש, Ô‡Ó ¯‰f‰ ÌLa ¿ƒ»««¿»¿≈«…«»¿»«
,ÁÙ� dÈÎBzÓמהפה היוצא להבל בניגוד כי נופח הוא מתוכו שנופח מי ƒ≈»«

בכוח אויר נופח אדם כאשר הרי האדם מחיצוניות שיוצא רגיל דיבור בעת

זה ÁÎa,הרי ‰ÁÈÙp‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,B˙eiÓÈ�tÓe B˙eiÎBzÓוכך ƒƒƒ¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒ»¿…«
דבר ולא והפנימיות מהתוך בא שהדבר משמעו "ויפח" כביכול, למעלה, גם

בלבד ‰elÁ˜חיצוני e‰ÊÂההבדלÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙ee‰˙‰ ÔÈaמכוחו ¿∆«ƒ≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ
הקדושֿברוךֿהוא e˙kL·של BÓk ,¯eac‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰L20¯·„a ∆ƒ«¿≈«ƒ¿∆»ƒ¿«

,Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e eNÚ� ÌÈÓL 'ÈÂ‰נתהוו הנבראים שכל הרי ¬»»»«ƒ«¬¿«ƒ»¿»»
האלוקי שהאור התניא שבספר והאמונה' היחוד ב'שער (וכמבואר מהדיבור

בראשית) מעשה של המאמרות עשרת באמצעות בא הנבראים את המהווה

ÁÎa ‡È‰L ,‰ÁÈÙ� ÔBLÏ ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL Ì„‡‰ ˙‡È¯·Ïƒ¿ƒ«»»»∆«∆∆¡«¿¿ƒ»∆ƒ¿…«
‡˜Âc.והפנימיות מהתוך היא L‡kL¯וממילא ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â «¿»¿»ƒ¿»∆«¬∆

,ÏeÏÚÏ ‰ÏÈÚÓ ,‰‚¯„‰a ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰שהקשר לתוצאה מסיבה ««¿»»ƒ¿«¿»»≈ƒ»¿»
שבמוח מהשכל שבלב המידות רגש התהוות למשל, (כמו, וברור ישיר ביניהם

כפי ועלול', 'עילה בדרך שהיא

בכל גם וכך להלן, שיבואר

שהקשר לדרגה מדרגה התהוות

ישיר הוא הדרגות שתי בין

Ìbוקרוב) ˜ÈtÒÓ ÈÊ‡¬««¿ƒ«
ÔÈ‡Â ,„·Ïa ¯eac ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒƒ¿«¿≈
,‡˜Âc „ÁÈÓ ÁÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿…«¿À»«¿»
וחידוש פלא אין כזו בהתהוות כי

כךגדול ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכל
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡k«¬∆««¿»»ƒ

‰‚¯„‰a ‡lLיחס ואין ∆…¿«¿»»
והמתהווה, המהווה בין ישיר

‚elc C¯„a ‡l‡פני על ∆»¿∆∆ƒ
גדול שלeLcÁ˙‰Â˙מרחק ¿ƒ¿«¿

צפוי,עניין ˆ¯CÈבלתי ÈÊ‡¬«»ƒ
ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,„ÁÈÓ ÁÎÏ¿…«¿À»¿ƒ¿«

‰ÁÈÙp‰שהתלבשות ומאחר «¿ƒ»
גשמי גוף בתוך לפעול הנשמה

בא הדבר גדול, חידוש היא

מ'תוכיותו' "ויפח" של באופן

הקדושֿברוךֿהוא של ופנימיותו

ב(וכמבואר פרק בתניא

שהנשמות לכך גם שהכוונה

של וחכמתו ממחשבתו נמשכו

בו המאוחדת הקדושֿברוךֿהוא

עצמו).

‰Ê Ô·eÈÂ בין‚) ההבדל ¿»∆
יחסית והמשכה התהוות

והמשכה להתהוות והדרגתית,

דילוג' ‰Bi˙¯'בדרך ÁkÓ ÏÁ‰ ,LÙp‰ ˙BÁkÓ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»ƒ…«∆∆»≈ƒ…««≈
‰ÏÚ�הנפש כוחות ‰ÎLÓ˙מבין ,‰p‰c .ÏÎO‰ Ák ‡e‰L «¬∆∆…««≈∆¿ƒ≈«¿»«

והתגלות השכלי‰ÏÎOוהתהוות ‰ÏÈkNnהרעיון ÁkÓהנפשי הכוח «≈∆ƒ…«««¿ƒ
שכליים רעיונות ולהבין Â‰„¯‚‰,להמציא ¯„Òa ‡È‰ויחס קשר שיש כך ƒ¿≈∆¿«¿»»

וה'שכל'גלוי המשכיל' 'כוח e‡ÈˆÓ˙בין B�È‡ ÏÈkNn‰ ÁkL Ì‚‰Â«¬«∆…«««¿ƒ≈¿ƒ
LnÓ ÏÎNהשכלות להשכיל ופוטנציאל יכולת בו שיש נפשי כוח אלא ≈∆«»

('שכל'), שכלי כרעיון מוגדר איננו עצמו שהכוח ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,בעוד
˜Ó B˙BÈ‰Ï,˙¯Á‡ ˙e‡ÈˆÓÏ ‡ÏÂ ,‡˜Âc ÏÎN ˙e‡ÈˆÓÏ ¯B ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆«¿»¿…ƒ¿ƒ«∆∆

אחר לדבר ויכולת כוח ולא ולהשכיל להבין כוח שהוא העובדה ≈¬‰¯Èעצם
ÏÎN ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ ÏÈkNn‰ Ák ÌbL ÁÎeÓ ‰fÓיחס לו ויש ƒ∆»∆«…«««¿ƒƒ¿»∆≈∆
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והינּו, מּמׁש, ׂשכל מּמציאּות למעלה ׁשהּוא אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכל,
הּוא אבל הּמׂשּכיל, ּבכח ּבהעלם היא הּׂשכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמציאּות
המׁשכה היא מּמּנּו ׁשההמׁשכה ּבמציאּות, ׁשּיׁשנֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעלם
הּטמּונה הּׁשלהבת עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבהדרגה.
ּבכדי ולכן ּבמציאּות, ׁשּיׁשנֹו העלם ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּבגחלת
ּבכח לנפיחה צרי אין מהּגחלת, הּׁשלהבת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלגּלֹות
ּבהעלם להיֹותּה סתם, נפיחה ּגם מסּפיק אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּדוקא,
החּלמיׁש ׁשּבצּור האׁש מהּֿׁשאיןּֿכן ּבמציאּות. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁשנֹו
ׁשּום ּבֹו אין ׁשהרי ּבמציאּות, ׁשאינֹו העלם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶהּוא
לא ּבאׁש אֹו ּבמים האבן את יניחּו אם וגם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהגּבלֹות,
ולכן ּבמציאּות, ׁשאינֹו העלם ׁשהּוא לפי מאּומה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָיׁשּתּנה
מסּפיקה לא החּלמיׁש מּצּור האׁש את לגּלֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבכדי
ּדוקא. הּכאה צרי אּלא ּבכח, נפיחה לא וגם ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹנפיחה,
ׁשּמּמּנּו הּתנּועה מּכח הּתנּועה ּבגּלּוי ּגם הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹוכן
אינֹו הּתנּועה ׁשּכח הגם הּנה הּתנּועֹות, מיני ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹנמׁשכים
מּכלֿמקֹום, הּפרטית, הּתנּועה ׁשל הּמציאּות ְְְִִִֶַַַָָָָָאֹותּה
אחרת, למציאּות ולא ּדוקא, לתנּועה מקֹור ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמאחר
ּבכח ּגם הּוא וכן ּבמציאּות. ׁשּיׁשנֹו העלם ּבחינת זה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹהרי
הּנה ּגּופא, ּבתנּועה ּתחּתֹון הּיֹותר ּכח ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹההּלּו
מהּתנּועה ׁשּבהדרגה המׁשכה היא ׁשּבהּלּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּתנּועה
לתנּועה ׁשּברגלים הּתנּועה ּדֹומה ׁשאינּה ּדהגם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּמח,
זֹו הרי מּכלֿמקֹום ׁשּבּמח, לתנּועה ּובפרט ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבכלל,
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לרעיונות וקרוב ÏÎNשכליים,ישיר ˙e‡ÈˆnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ≈∆
LnÓ,ומופשט נעלה כוח הוא השכל כוח מוגדר, שכלי רעיון ולעומת «»
,e�È‰Âלהבין יכולת הוא המשכיל כוח אחד שמצד הדברים משמעות ¿«¿

היא כשכל מוגדר מלהיות נעלה הוא שני ומצד e‡ÈˆnL∆¿ƒ˙ולהשכיל,
ÁÎa ÌÏÚ‰a ‡È‰ ÏÎO‰«≈∆ƒ¿∆¿≈¿…«

,ÏÈkNn‰בכוח אין אחד מצד ««¿ƒ
רעיונותהמשכיל של מציאות

רק בו קיים והדבר שכליים

שכליים שרעיונות כך כיכולת,

בהעלם רק בו «¬‡·Ïקיימים
שני ‰ÌÏÚמצד ‡e‰∆¿≈

,˙e‡ÈˆÓa B�LiLכפי ∆∆¿ƒ¿ƒ
נעלם דבר לעתים להלן שיתבאר

כך כדי עד לחלוטין ונסתר

במציאות, קיים נחשב שאיננו

כזה הוא ההעלם ולעתים

ולא ונסתר נעלם היותו שלמרות

קיים הוא בגלוי ביטוי לידי בא

שישנו ו'העלם כמציאות

כזה העלם הוא במציאות'

‰ÎLÓ‰‰Lוההתגלות ∆««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ epnÓƒ∆ƒ«¿»»

‰‚¯„‰aL,הדרגתית בצורה ∆¿«¿»»
ישיר ויחס קשר וקרוב.עם

ÏLÓŒC¯cŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»
˙·‰ÏM‰האש של ««¿∆∆

‡e‰L ˙ÏÁ‚a ‰�eÓh‰«¿»¿«∆∆∆
,˙e‡ÈˆÓa B�LiL ÌÏÚ‰∆¿≈∆∆¿ƒ¿ƒ
טמונה האש אחד מצד כי

עם מאש (בשונה בגחלת ונסתרת

אך לעין) ונראית בוערת להבה

קיימת מציאות בהחלט היא שבגחלת האש שני שמדוברÔÎÏÂמצד מאחר ¿»≈
הרי במציאות' שישנו ÏÁb‰Ó˙ב'העלם ˙·‰ÏM‰ ˙Bl‚Ï È„Îaƒ¿≈¿«««¿∆∆≈««∆∆

להב עם לאש ונסתרת נעלמת מאש אותה ונראית,ולהפוך גלויה ˆ¯CÈה ÔÈ‡≈»ƒ
‡˜Âc ÁÎa ‰ÁÈÙ�Ï,מהרגיל יותר מיוחד מאמץ ÈtÒÓ˜שהיא ‡l‡ ƒ¿ƒ»¿…««¿»∆»«¿ƒ

Ì˙Ò ‰ÁÈÙ� Ìbשבגחלת האש את להביא עשויה גחלים על קלה רוח וגם «¿ƒ»¿»
הגילוי, אל ההעלם e‡ÈˆÓa˙מן B�LiL ÌÏÚ‰a d˙BÈ‰Ïוהתגלותה ƒ¿»¿∆¿≈∆∆¿ƒ¿ƒ

מיוחד. וחידוש פלא לא ‰LÈÓlÁהיא ¯eˆaL L‡‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»≈∆¿««»ƒ
אש ממנה להפיק ניתן אותה ולשפשף בה להכות מרבים שכאשר ‰e‡אבן

ÌÏÚ‰מוחלט˙e‡ÈˆÓa B�È‡L,האש מציאות של ומאפיינים גדרים עם ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ
˙BÏa‚‰ ÌeL Ba ÔÈ‡ È¯‰Lשמאפיינות מסוימות מתכונות שנובעות ∆¬≈≈«¿»

האש, pzLÈ‰את ‡Ï L‡a B‡ ÌÈÓa Ô·‡‰ ˙‡ eÁÈ�È Ì‡ Ì‚Â¿«ƒ»ƒ∆»∆∆¿«ƒ¿≈…ƒ¿«∆
‰Óe‡Óלא אש ממנה להפיק זו באבן שקיימת והיכולת מהותית מבחינה ¿»

האש, או המים בגלל e‡ÈˆÓa˙תיפגע B�È‡L ÌÏÚ‰ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ
ישפכו ואם במציאות קיימת כאש אותה להגדיר שניתן שבגחלת לאש בניגוד

תכבה, שבהם האש הגחלים על ‰‡Lמים ˙‡ ˙Bl‚Ï È„Îa ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¿«∆»≈

LÈÓlÁ‰ ¯evÓמציאות להיות במציאות' שאינו מה'העלם אותה ולהוציא ƒ««»ƒ
כל לעין ונראית �ÁÈÙ‰קיימת ‰˜ÈtÒÓ ‡Ïאש להפיק שבכוחה רגילה …«¿ƒ»¿ƒ»

Âc˜‡מגחלים, ‰‡k‰ CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÁÎa ‰ÁÈÙ� ‡Ï Ì‚Âשהיא ¿«…¿ƒ»¿…«∆»»ƒ«»»«¿»
היא מהאבן האש הפקת כי הנפיחה מאשר וחזק גדול יותר בכוח שימוש

להתבצע יכול שלא גדול חידוש

רגיל. הדרגתי בהליך

מכוחות נוסף משל ומבאר והולך

בהבדל ביאור להוסיף כדי הנפש

הדרגתית והתגלות המשכה בין

'בדרך והתגלות להמשכה

דילוג':

Èel‚a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ
‰Úe�z‰האדם של תנועות «¿»

שנובעות ברגליו או »…ÁkÓƒבידיו
‰Úe�z‰שבנפשepnnL «¿»∆ƒ∆
ÌÈÎLÓ�שבאים עד ונובעים ƒ¿»ƒ

בפועל גילוי È�ÈÓלידי Ïk»ƒ≈
,˙BÚe�z‰יש זה בעניין שגם «¿

'העלם בין ולהבדיל להבחין

שההתגלות במציאות' שישנו

הדרגתית, בצורה היא שלו

במציאות' שאינו ל'העלם

'בדרך היא שלו שההתגלות

ÁkLדילוג': Ì‚‰ ‰p‰ƒ≈¬«∆…«
‰Úe�z‰,בנפש שהוא כפי «¿»

מופשטת ויכולת כוח בתור

ÏL ˙e‡Èˆn‰ d˙B‡ B�È‡≈»«¿ƒ∆
˙ÈË¯t‰ ‰Úe�z‰שהיא «¿»«¿»ƒ

הגדרות עם גלויה מציאות

Á‡Ó¯ברורות, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««
‡e‰Lשבנפש התנועה כוח ∆

¯B˜Óויכולת ‡Á¯˙,ושורש ˙e‡ÈˆÓÏ ‡ÏÂ ,‡˜Âc ‰Úe�˙Ïשהרי »ƒ¿»«¿»¿…ƒ¿ƒ«∆∆
וכד' הראיה כוח או השכל כוח מאשר אחרת מהות הוא התנועה שכוח ברור

˙e‡ÈˆÓa B�LiL ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁa ‰Ê È¯‰כוח לגבי לעיל (כמבואר ¬≈∆¿ƒ«∆¿≈∆∆¿ƒ¿ƒ
‰‰Celהשכל). ÁÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂהאפשרות נובעת שממנו הנפשי הכוח ¿≈«¿…««ƒ

ללכת האדם Ùeb‡,של ‰Úe�˙a ÔBzÁz ¯˙Bi‰ Ák ‡e‰Lמאחר ∆…««≈«¿ƒ¿»»
היד את להניע שהכוח ומובן שונות, בצורות גילוי לידי בא התנועה שכוח

הרגלים את להניע מהכוח יותר נעלה למשל, ומורכבת, עדינה מלאכה לביצוע

הנחות התנועה לכוח ונחשבת בהרבה פשוטה פעולה שהיא הליכה לצורך

Cel‰aLאפילו‰p‰ביותר ‰Úe�z‰פשוטה פעולה כאמור שהיא ƒ≈«¿»∆«ƒ
גם יחסית aL‰„¯‚‰ונחותה ‰ÎLÓ‰ ‡È‰וקרוב ישיר יחס עם ƒ«¿»»∆¿«¿»»

ÁnaL ‰Úe�z‰Ó,מופשט נפשי כוח שהיא ÓBc‰כפי d�È‡L Ì‚‰c ≈«¿»∆«…««¬«∆≈»»
,ÏÏÎa ‰Úe�˙Ï ÌÈÏ‚¯aL ‰Úe�z‰היא ברגלים ההליכה וכאמור «¿»∆»«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»

ומורכבות עדינות תנועות מאשר נחותה יותר הרבה Úe�˙Ï‰פעולה Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿»
ÁnaLשיעור לאין נעלית בוודאי ברגליים,שהיא שבהליכה מהתנועה ∆«…«

BÊ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓהתנועה מכוח שברגל התנועה כוח של ההתגלות ƒ»»¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpt zyxt zay

ּבהּלּו הּוא זה ּכל אמנם, והדרגה. ׁשּבסדר ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָהמׁשכה
ּבהדרגה, ּוקפיצהׁשּבא הּדּלּוג ּבׁשביל מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

רֹוצה ּכאׁשר הּתנּועה, ּבכח כן ּוכמֹו ּבהדרגה, ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
ּבכח ּגם וכן הרגיל, ּדר על ׁשאינֹו ּכבד מּׂשא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלנענע
לא אז הּנה ּופירכֹות, קׁשיֹות רּבּוי יׁשנם ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻהּׂשכל,
את לעֹורר צרי אּלא הּגלּויים, הּכחֹות המׁשכת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמסּפיקה
ׁשאינֹו העלם ּבבחינת ׁשהם העצמּיים, ההּיּולּיים ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּכחֹות
(לא אפׁשר העצמּיים ההּיּולּיים ּכחֹות ּומּצד ְְְִִִִִִִִֶַַַָָֹֹּבמציאּות,
כן ּוכמֹו ּכבד. מּׂשא ּולנענע לדּלג, ּגם) אּלא ,להּל ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָרק
ּופירכֹות, קׁשיֹות רּבּוי יׁשנם ּכאׁשר ׁשּגם הּׂשכל, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻּבכח
העּדר על ּבמאד ּומתמרמר עצמֹו את מיּגע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּומּכלֿמקֹום
מּגֹו חֹוזר, אֹור ּבדר הּיגיעה עלֿידי הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָההׂשּכלה,
ההּיּולי הּׂשכל ּבכח מּגיע הּוא הרי ּודחיקּו, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַֹמרירּו
קׁשיֹות רּבּוי יׁש ּכאׁשר ּגם הּנה זֹו המׁשכה ּומּצד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהעצמי,

הּׂשכל. ׁשל לאמת סֹוףּֿכלֿסֹוף יּגיע ְֱִִֵֶֶֶַַַָָּופירכֹות,

e‰ÊÂּׁשּכתּוב ּדלכאֹורה21מה אני, ּגּבֹור יאמר החּלׁש ¿∆ְְִִִֶַַַַָָָָֹ
ּכחֹות, לֹו ואין חּלׁש ׁשהּוא ּדמאחר מּובן, ְְֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
ּדכאׁשר הּוא, הענין א אני. ּגּבֹור ּׁשּיאמר יֹועיל ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹמה
עד אנרירן) אים וועט (עס לֹו נֹוגע זה ויהיה ּכן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹיאמר
מּכחֹות ׁשּימׁש עלֿידיֿזה יעֹורר אזי הּנפׁש, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻמּצּוי
ההּלּו ּבענין ּגּבֹור יהיה ׁשעלֿידם העצמּיים, ְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָההּיּולּיים
ּכבד מּׂשא לנענע ׁשּיּוכל הּתנּועה ּובענין לדּלג, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיּוכל

אדמֹו"ר מֹו"ח ּכ"ק ׁשּסּפר הּידּוע הּסּפּור 22(ועלּֿדר,( ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Â‰„¯‚‰שבנפש ¯„ÒaL ‰ÎLÓ‰כ'העלם בנפש קיים התנועה כוח כי «¿»»∆¿≈∆¿«¿»»
לעיל. כמבואר במציאות', Cel‰aשישנו ‡e‰ ‰Ê Ïk ,Ì�Ó‡הליכה »¿»»∆¿ƒ

‰‚¯„‰a ‡aL,בנפש שהוא כפי בפרט וההליכה בכלל התנועה מכוח ∆»¿«¿»»
ÏÈ·La ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óצורך יש רגילות בלתי פעולות הנפש מכוח לגלות «∆≈≈ƒ¿ƒ

אלא הדרגתית לא בהמשכה

ומפרט שהולך כפי דילוג' 'בדרך

בשביל נדרש elc‰«ƒ‚מה
,‰‚¯„‰a B�È‡L ‰ˆÈÙ˜e¿ƒ»∆≈¿«¿»»
,‰Úe�z‰ ÁÎa ÔÎ BÓÎe¿≈¿…««¿»

Ú�Ú�Ï ‰ˆB¯ ¯L‡kלהניע «¬∆∆¿«¿≈«
B�È‡Lולהזיז „·k ‡OÓ«»»≈∆≈

Ìb ÔÎÂ ,ÏÈ‚¯‰ C¯c ÏÚ«∆∆»»ƒ¿≈«
Ì�LÈ ¯L‡k ,ÏÎO‰ ÁÎa¿…««≈∆«¬∆∆¿»
˙BÎ¯ÈÙe ˙BÈL˜ Èeaƒ̄À¿ƒ¿
ומסובך מורכב השכלי והעיון

רגיל, מעיון יותר ≈p‰ƒ‰במיוחד,
Ê‡הללו המקרים Ï‡בכל »…

˙ÎLÓ‰ ‰˜ÈtÒÓוהתגלות «¿ƒ»«¿»«
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰שבנפש «…«¿ƒ

שישנו 'העלם הנחשבים

נדרש‡l‡במציאות', האדם ∆»
הללו במקרים כי מיוחד למאמץ

˙BÁk‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈∆«…
,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰‰«ƒƒƒ»«¿ƒƒ

אפשרות'כוחות הם היוליים'

ו'כוחות (פוטנציאל) ויכולת

יכולות הם עצמיים' הילויים

ובדרך הנפש, בעצם שקיימות

ולא גילוי לידי באות לא כלל

כיון ÈÁ·a�˙פועלות Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«
,˙e‡ÈˆÓa B�È‡L ÌÏÚ‰∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ
ושאר החלמיש שבצור האש כמו

האמורות ‰ÌÈiÓˆÚהדוגמאות ÌÈiÏei‰‰ ˙BÁk „vÓeבאדם יש ƒ«…«ƒƒƒ»«¿ƒƒ
מ הללויכולות היכולות ובאמצעות כלל, בדרך שמתגלים לאלה ומעבר על

,Cl‰Ï ˜¯ ‡Ï) ¯LÙ‡ללכת‚l„Ï (Ìb ‡l‡ באמצעות, ולקפוץ ∆¿»…«¿«≈∆»«¿«≈
רגילה, בהליכה מתגלים ולא נדרשים שלא ויכולות OÓ‡כוחות Ú�Ú�Ïe¿«¬≈««»

„·kכוחות גילוי ידי לאעל משא בנשיאת ביטוי לידי באים שלא ויכולות »≈
הרגיל. על יתר ¯Èeaכבד Ì�LÈ ¯L‡k ÌbL ,ÏÎO‰ ÁÎa ÔÎ BÓÎe¿≈¿…««≈∆∆««¬∆∆¿»ƒ
˙BÎ¯ÈÙe ˙BÈL˜,כרגיל שלא במיוחד, ומסובך למורכב הופך והנושא À¿ƒ¿

ÌB˜ÓŒÏkÓeהקושי BÓˆÚהאדםלמרות ˙‡ ÚbÈÓכוח את ומאמץ ƒ»»¿«≈«∆«¿
שלו ‰‰ÏkN‰,השכל ¯cÚ‰ ÏÚ „‡Óa ¯Ó¯Ó˙Óeלמאמץ ובנוסף ƒ¿«¿≈ƒ¿…«∆¿≈««¿»»

הדברים להבנת עז רצון בעצמו מעורר והתמרמרותהשכלי כאב באמצעות

המבוקשת להבנה זכה לא ועדיין כראוי לו מובן לא שהדבר כך על גדולה

,¯ÊBÁ ¯B‡ C¯„a ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰וחסידות בקבלה מבואר ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿∆∆≈
הבא ישר' 'אור אופנים: בשני בעולם ופועל בא העליון האלוקי שהאור

בצורה למטה העולמותמלמעלה מתוך מלמטה, שבא חוזר' ו'אור הדרגתית

ואינם התעלו הם האדם לעבודת שהודות (לאחר למעלה ועולה והנבראים,

האור על כך כל מסתירים

יש ישר' שב'אור ובעוד האלוקי)

בא הוא כי עליוןמעלה ממקור

בכך מעלה יש חוזר' ב'אור יותר,

העולמות מתוך בא שהוא

בו ויש התחתונים והנבראים

דמות (כמשל יותר גדולה עוצמה

דבר או ממראה המשתקפת

בעוצמה) וחוזר בקיר הנתקל

,e˜ÈÁ„e e¯È¯Ó BbÓמתוך ƒ¿ƒ¿ƒ
והצער והדוחק ≈¬‰¯Èהמרירות

ÏÎO‰ ÁÎa ÚÈbÓ ‡e‰«ƒ«¿…««≈∆
ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰‰ומצליח «ƒƒ»«¿ƒ

כוחותֿשכל ולהפעיל לעורר

שבדרך הנפש בעצם נעלמים

פועלים, אינם »vÓeƒ„כלל
BÊ ‰ÎLÓ‰נעלים כוחות של «¿»»

LÈבמיוחד ¯L‡k Ìb ‰p‰ƒ≈««¬∆≈
˙BÎ¯ÈÙe ˙BÈL˜ Èea¯וכדי ƒÀ¿ƒ¿

יש הדברים עומק על לעמוד

במיוחד, עוצמתיים בכוחות צורך

˙Ó‡Ï ÛBÒŒÏkŒÛBÒ ÚÈbÈ«ƒ«»»¡∆
ÏÎO‰ ÏLהרעיון את ויבין ∆«≈∆

לאשורו. השכלי

e‰ÊÂהפנימי Ó‰הפירוש ¿∆«
·e˙kM21¯Ó‡È LlÁ‰ ∆»««»…«

B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc ,È�‡ ¯Babƒ»ƒ¿ƒ¿»≈
‡e‰L ¯Á‡Óc ,Ô·eÓ»¿≈««∆

È�‡ ¯Bab ¯Ó‡iM ÏÈÚBÈ ‰Ó ,˙BÁk BÏ ÔÈ‡Â LlÁיוכל ואיך «»¿≈…«ƒ∆…«ƒ»ƒ
לגיבור?. ולהפוך שלו החולשה על L‡Îc¯להתגבר ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿«¬∆

,Ôk ¯Ó‡Èאלא בעלמא באמירה יסתפק (ÒÚולא BÏ Ú‚B� ‰Ê ‰È‰ÈÂ …«≈¿ƒ¿∆∆≈«∆
Ô¯È¯�‡ ÌÈ‡ ËÚÂÂלו אכפת ויהיה בו ‰LÙp,מאד)יגע ÈevÓ „Ú ∆ƒ»¿ƒ¿«ƒ«∆∆

ÈÊ‡של ביותר ופנימיים עמוקים כוחות התגלות לגבי לעיל לאמור בדומה ¬«
כאן גם כך ההבנה חוסר על למרירות הודות ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰השכל ¯¯BÚÈ¿≈«¿≈∆

CLÓiL'חלש' היותו למרות בו, ‰‰ÌÈiÏeiויתגלה ˙BÁkÓ ∆À¿«ƒ…«ƒƒƒ
¯Bab ‰È‰È Ì„ÈŒÏÚL ,ÌÈiÓˆÚ‰פעולותיו ובכל ענייניו ÔÈ�Úaבכל »«¿ƒƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«

‚l„Ï ÏÎeiL Cel‰‰,רגילה הליכה ללכת רק ולא ÔÈ�Ú·eולקפוץ «ƒ∆«¿«≈¿ƒ¿«
„·k ‡OÓ Ú�Ú�Ï ÏÎeiL ‰Úe�z‰רגיל משא רק (C¯cŒÏÚÂולא «¿»∆«¿«¿≈««»»≈¿«∆∆

¯"BÓ„‡ Á"BÓ ˜"k ¯tqL Úe„i‰ ¯etq‰22על הריי"צ הרבי «ƒ«»«∆ƒ≈¿«¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



ט i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpt zyxt zay

ּבהּלּו הּוא זה ּכל אמנם, והדרגה. ׁשּבסדר ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָהמׁשכה
ּבהדרגה, ּוקפיצהׁשּבא הּדּלּוג ּבׁשביל מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

רֹוצה ּכאׁשר הּתנּועה, ּבכח כן ּוכמֹו ּבהדרגה, ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
ּבכח ּגם וכן הרגיל, ּדר על ׁשאינֹו ּכבד מּׂשא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלנענע
לא אז הּנה ּופירכֹות, קׁשיֹות רּבּוי יׁשנם ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻהּׂשכל,
את לעֹורר צרי אּלא הּגלּויים, הּכחֹות המׁשכת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמסּפיקה
ׁשאינֹו העלם ּבבחינת ׁשהם העצמּיים, ההּיּולּיים ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּכחֹות
(לא אפׁשר העצמּיים ההּיּולּיים ּכחֹות ּומּצד ְְְִִִִִִִִֶַַַָָֹֹּבמציאּות,
כן ּוכמֹו ּכבד. מּׂשא ּולנענע לדּלג, ּגם) אּלא ,להּל ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָרק
ּופירכֹות, קׁשיֹות רּבּוי יׁשנם ּכאׁשר ׁשּגם הּׂשכל, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻּבכח
העּדר על ּבמאד ּומתמרמר עצמֹו את מיּגע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּומּכלֿמקֹום
מּגֹו חֹוזר, אֹור ּבדר הּיגיעה עלֿידי הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָההׂשּכלה,
ההּיּולי הּׂשכל ּבכח מּגיע הּוא הרי ּודחיקּו, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַֹמרירּו
קׁשיֹות רּבּוי יׁש ּכאׁשר ּגם הּנה זֹו המׁשכה ּומּצד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהעצמי,

הּׂשכל. ׁשל לאמת סֹוףּֿכלֿסֹוף יּגיע ְֱִִֵֶֶֶַַַָָּופירכֹות,

e‰ÊÂּׁשּכתּוב ּדלכאֹורה21מה אני, ּגּבֹור יאמר החּלׁש ¿∆ְְִִִֶַַַַָָָָֹ
ּכחֹות, לֹו ואין חּלׁש ׁשהּוא ּדמאחר מּובן, ְְֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
ּדכאׁשר הּוא, הענין א אני. ּגּבֹור ּׁשּיאמר יֹועיל ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹמה
עד אנרירן) אים וועט (עס לֹו נֹוגע זה ויהיה ּכן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹיאמר
מּכחֹות ׁשּימׁש עלֿידיֿזה יעֹורר אזי הּנפׁש, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻמּצּוי
ההּלּו ּבענין ּגּבֹור יהיה ׁשעלֿידם העצמּיים, ְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָההּיּולּיים
ּכבד מּׂשא לנענע ׁשּיּוכל הּתנּועה ּובענין לדּלג, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיּוכל

אדמֹו"ר מֹו"ח ּכ"ק ׁשּסּפר הּידּוע הּסּפּור 22(ועלּֿדר,( ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָ
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י.21) ד, ריא.22)יואל ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר קדש אגרות וראה קסה. ע' תרפ"ז סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Â‰„¯‚‰שבנפש ¯„ÒaL ‰ÎLÓ‰כ'העלם בנפש קיים התנועה כוח כי «¿»»∆¿≈∆¿«¿»»
לעיל. כמבואר במציאות', Cel‰aשישנו ‡e‰ ‰Ê Ïk ,Ì�Ó‡הליכה »¿»»∆¿ƒ

‰‚¯„‰a ‡aL,בנפש שהוא כפי בפרט וההליכה בכלל התנועה מכוח ∆»¿«¿»»
ÏÈ·La ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óצורך יש רגילות בלתי פעולות הנפש מכוח לגלות «∆≈≈ƒ¿ƒ

אלא הדרגתית לא בהמשכה

ומפרט שהולך כפי דילוג' 'בדרך

בשביל נדרש elc‰«ƒ‚מה
,‰‚¯„‰a B�È‡L ‰ˆÈÙ˜e¿ƒ»∆≈¿«¿»»
,‰Úe�z‰ ÁÎa ÔÎ BÓÎe¿≈¿…««¿»

Ú�Ú�Ï ‰ˆB¯ ¯L‡kלהניע «¬∆∆¿«¿≈«
B�È‡Lולהזיז „·k ‡OÓ«»»≈∆≈

Ìb ÔÎÂ ,ÏÈ‚¯‰ C¯c ÏÚ«∆∆»»ƒ¿≈«
Ì�LÈ ¯L‡k ,ÏÎO‰ ÁÎa¿…««≈∆«¬∆∆¿»
˙BÎ¯ÈÙe ˙BÈL˜ Èeaƒ̄À¿ƒ¿
ומסובך מורכב השכלי והעיון

רגיל, מעיון יותר ≈p‰ƒ‰במיוחד,
Ê‡הללו המקרים Ï‡בכל »…

˙ÎLÓ‰ ‰˜ÈtÒÓוהתגלות «¿ƒ»«¿»«
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰שבנפש «…«¿ƒ

שישנו 'העלם הנחשבים

נדרש‡l‡במציאות', האדם ∆»
הללו במקרים כי מיוחד למאמץ

˙BÁk‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈∆«…
,ÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈiÏei‰‰«ƒƒƒ»«¿ƒƒ

אפשרות'כוחות הם היוליים'

ו'כוחות (פוטנציאל) ויכולת

יכולות הם עצמיים' הילויים

ובדרך הנפש, בעצם שקיימות

ולא גילוי לידי באות לא כלל

כיון ÈÁ·a�˙פועלות Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«
,˙e‡ÈˆÓa B�È‡L ÌÏÚ‰∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ
ושאר החלמיש שבצור האש כמו

האמורות ‰ÌÈiÓˆÚהדוגמאות ÌÈiÏei‰‰ ˙BÁk „vÓeבאדם יש ƒ«…«ƒƒƒ»«¿ƒƒ
מ הללויכולות היכולות ובאמצעות כלל, בדרך שמתגלים לאלה ומעבר על

,Cl‰Ï ˜¯ ‡Ï) ¯LÙ‡ללכת‚l„Ï (Ìb ‡l‡ באמצעות, ולקפוץ ∆¿»…«¿«≈∆»«¿«≈
רגילה, בהליכה מתגלים ולא נדרשים שלא ויכולות OÓ‡כוחות Ú�Ú�Ïe¿«¬≈««»

„·kכוחות גילוי ידי לאעל משא בנשיאת ביטוי לידי באים שלא ויכולות »≈
הרגיל. על יתר ¯Èeaכבד Ì�LÈ ¯L‡k ÌbL ,ÏÎO‰ ÁÎa ÔÎ BÓÎe¿≈¿…««≈∆∆««¬∆∆¿»ƒ
˙BÎ¯ÈÙe ˙BÈL˜,כרגיל שלא במיוחד, ומסובך למורכב הופך והנושא À¿ƒ¿

ÌB˜ÓŒÏkÓeהקושי BÓˆÚהאדםלמרות ˙‡ ÚbÈÓכוח את ומאמץ ƒ»»¿«≈«∆«¿
שלו ‰‰ÏkN‰,השכל ¯cÚ‰ ÏÚ „‡Óa ¯Ó¯Ó˙Óeלמאמץ ובנוסף ƒ¿«¿≈ƒ¿…«∆¿≈««¿»»

הדברים להבנת עז רצון בעצמו מעורר והתמרמרותהשכלי כאב באמצעות

המבוקשת להבנה זכה לא ועדיין כראוי לו מובן לא שהדבר כך על גדולה

,¯ÊBÁ ¯B‡ C¯„a ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰וחסידות בקבלה מבואר ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿∆∆≈
הבא ישר' 'אור אופנים: בשני בעולם ופועל בא העליון האלוקי שהאור

בצורה למטה העולמותמלמעלה מתוך מלמטה, שבא חוזר' ו'אור הדרגתית

ואינם התעלו הם האדם לעבודת שהודות (לאחר למעלה ועולה והנבראים,

האור על כך כל מסתירים

יש ישר' שב'אור ובעוד האלוקי)

בא הוא כי עליוןמעלה ממקור

בכך מעלה יש חוזר' ב'אור יותר,

העולמות מתוך בא שהוא

בו ויש התחתונים והנבראים

דמות (כמשל יותר גדולה עוצמה

דבר או ממראה המשתקפת

בעוצמה) וחוזר בקיר הנתקל

,e˜ÈÁ„e e¯È¯Ó BbÓמתוך ƒ¿ƒ¿ƒ
והצער והדוחק ≈¬‰¯Èהמרירות

ÏÎO‰ ÁÎa ÚÈbÓ ‡e‰«ƒ«¿…««≈∆
ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰‰ומצליח «ƒƒ»«¿ƒ

כוחותֿשכל ולהפעיל לעורר

שבדרך הנפש בעצם נעלמים

פועלים, אינם »vÓeƒ„כלל
BÊ ‰ÎLÓ‰נעלים כוחות של «¿»»

LÈבמיוחד ¯L‡k Ìb ‰p‰ƒ≈««¬∆≈
˙BÎ¯ÈÙe ˙BÈL˜ Èea¯וכדי ƒÀ¿ƒ¿

יש הדברים עומק על לעמוד

במיוחד, עוצמתיים בכוחות צורך

˙Ó‡Ï ÛBÒŒÏkŒÛBÒ ÚÈbÈ«ƒ«»»¡∆
ÏÎO‰ ÏLהרעיון את ויבין ∆«≈∆

לאשורו. השכלי

e‰ÊÂהפנימי Ó‰הפירוש ¿∆«
·e˙kM21¯Ó‡È LlÁ‰ ∆»««»…«

B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc ,È�‡ ¯Babƒ»ƒ¿ƒ¿»≈
‡e‰L ¯Á‡Óc ,Ô·eÓ»¿≈««∆

È�‡ ¯Bab ¯Ó‡iM ÏÈÚBÈ ‰Ó ,˙BÁk BÏ ÔÈ‡Â LlÁיוכל ואיך «»¿≈…«ƒ∆…«ƒ»ƒ
לגיבור?. ולהפוך שלו החולשה על L‡Îc¯להתגבר ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿«¬∆

,Ôk ¯Ó‡Èאלא בעלמא באמירה יסתפק (ÒÚולא BÏ Ú‚B� ‰Ê ‰È‰ÈÂ …«≈¿ƒ¿∆∆≈«∆
Ô¯È¯�‡ ÌÈ‡ ËÚÂÂלו אכפת ויהיה בו ‰LÙp,מאד)יגע ÈevÓ „Ú ∆ƒ»¿ƒ¿«ƒ«∆∆

ÈÊ‡של ביותר ופנימיים עמוקים כוחות התגלות לגבי לעיל לאמור בדומה ¬«
כאן גם כך ההבנה חוסר על למרירות הודות ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰השכל ¯¯BÚÈ¿≈«¿≈∆

CLÓiL'חלש' היותו למרות בו, ‰‰ÌÈiÏeiויתגלה ˙BÁkÓ ∆À¿«ƒ…«ƒƒƒ
¯Bab ‰È‰È Ì„ÈŒÏÚL ,ÌÈiÓˆÚ‰פעולותיו ובכל ענייניו ÔÈ�Úaבכל »«¿ƒƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«

‚l„Ï ÏÎeiL Cel‰‰,רגילה הליכה ללכת רק ולא ÔÈ�Ú·eולקפוץ «ƒ∆«¿«≈¿ƒ¿«
„·k ‡OÓ Ú�Ú�Ï ÏÎeiL ‰Úe�z‰רגיל משא רק (C¯cŒÏÚÂולא «¿»∆«¿«¿≈««»»≈¿«∆∆

¯"BÓ„‡ Á"BÓ ˜"k ¯tqL Úe„i‰ ¯etq‰22על הריי"צ הרבי «ƒ«»«∆ƒ≈¿«¿
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dz`eazי ziy`x 'iedl l`xyi ycew

ּכאׁשר ּגם ּבאיןֿערֹו להׂשּכיל ׁשּיּוכל הּׂשכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַּובענין
ׁשּבׁשביל מּובן זה ּומּכל והּפירכֹות. הּקׁשיֹות העלם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻיׁשנֹו
המׁשכה ורק מיחד, ּבכח צר אין ׁשּבהדרגה, ְְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהמׁשכה

ּדוקא. מיחד ּכח עלֿידי ּבאה ּבהדרגה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּלא

העֹולמֹותÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ד) ׁשהתהּוּות למעלה, יּובן ¿«∆∆∆ְְְִֶַַָָָָ
ׁשּגם לפי הּדּבּור, מּבחינת ְְִִִִִֶַַַהיא
ּבהדרגה היא איןֿערֹוך ּבבחינת ׁשהיא מאין יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהתהּוּות
הּיׁש, אל הער קרּוב לֹו יׁש הּמהּווה ׁשהאין מּפני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעדין,
ער (אּון יכֹול האין ׁשהרי האין, אצל מקֹום ּתֹופס ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּיׁש
יכֹול אינֹו אבל הּיׁש, את להּוֹות צּו) זי ְְְֲִֵֵֶַַָָָטראגט
חּוץ הּיׁש את מהּוה ׁשהאין אם (ּכי יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלהעׂשֹות
ענין הּוא מהאין הּיׁש ׁשהתהּוּות מּפני והינּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּמּנּו)*,
ּבער ׁשּלא ענין הּוא יׁש יעׂשה ׁשהאין אבל ,23ׁשּבער. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבהתהּוּות הּוא איןֿערֹו ענין ׁשאמּתית מבאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹולכן
לגמרי ּבאיןֿערֹו הּוא ׁשהּנברא ,**יתּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָמעצמּותֹו
האמּתי ׁשהּיׁש הּוא ההתהּוּות ואפן ,יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלעצמּותֹו

הּנברא יׁש מהאין24נעׂשה הּיׁש התהּוּות מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
עדין. ּבהדרגה הּוא אּלא לגמרי, ערֹו אין ּבדר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
ׁשלׁשלת, מּלׁשֹון ׁשהּוא ההׁשּתלׁשלּות ענין ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַועלּֿדר
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(23.(17 ס"ע (שם פ"ג 11 שבהערה גו' וידבר ד"ה גם ובכ"מ.24)ראה ג. מג, בשלח האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה

א). (קטו, פינחס ר"פ ביאוה"ז בזה עיין (*

ואילך). תלד ע' תרס"ו (המשך תרס"ז בחוקותי אם ד"ה עיין (**

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

וזה רגילים. בלתי כוחות עצמו בו לגלות נדרש אדם בו שגרתי לא מאורע

בהערה המצוין קודש' ('אגרות אותו כותב בעצמו הריי"צ שהרבי כפי הסיפור

מגזלנים גדולה בסכנה ליצלן רחמנא שהיה אחד ...." ונחבאכאן): נפש, רוצחי

[הריסת] בסתירת אם כי משם להוציאו כן אחרי אפשרי היה לא אשר במקום

ורחמנא כניסתו, מקום והרחבת

היה שלא גרונו ניחר ליצלן

כך ואחר קול, שום נשמע

מוסיף הריי"צ הרבי נתרפא.

הדברים: משמעות על וכותב

בסכנת האיש שהרגיש "בעת

כוח עצם התגלה הנה נפשו

למות, ולא לחיות דרוצה הרצון,

שם נכנס צר מקום אצל ובעמדו

וביראו אופן, באיזה דעת בלי

הנה הרוצחים בו ירגישו שלא

יגלה שלא מעצמו גרונו ניחר

מחבואו..."), »¿ÔÈ�Ú·e¿ƒמקום
ÏÈkN‰Ï ÏÎeiL ÏÎO‰«≈∆∆«¿«¿ƒ

CB¯ÚŒÔÈ‡aיחס כל ללא ¿≈¬
השכליות ליכולות והשוואה

ויידע יבין אלא שלו הרגילות

ÌÏÚ‰ B�LÈ ¯L‡k Ìbעל ««¬∆∆¿∆¿≈
עקב השכל ¿BÈLw‰«À˙אור

˙BÎ¯Èt‰Â.הרבות‰Ê ÏkÓe ¿«ƒ¿ƒ»∆
‰ÎLÓ‰ ÏÈ·LaL Ô·eÓ»∆ƒ¿ƒ«¿»»

‰‚¯„‰aLרעיון הבנת כמו ∆¿«¿»»
רגילהברמה הליכה רגילה,

רגיל, משא ˆ¯Cונשיאת ÔÈ‡≈…∆
„ÁÈÓ ÁÎa,הנפש ופנימיות עומק ‰ÎLÓ‰מתוך ˜¯Âמכוחות והתגלות ¿…«¿À»¿««¿»»

שהיא רגילות בלתי מיוחדות, פעולות לצורך שנחוצה a‰„¯‚‰הנפש ‡lL∆…¿«¿»»
‡˜Âc „ÁÈÓ Ák È„ÈŒÏÚ ‰‡a,מיוחד מאמץ נדרש אותו לגלות שכדי »»«¿≈…«¿À»«¿»

אותו. לגלות עז ורצון חסרונו על כאב

˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L ,‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ והנבראים,„) ¿«∆∆∆»¿«¿»∆ƒ¿«»»
והנבראים העולמות גם זה העליוןובכלל האלוקי מהאור È‰ƒ‡התחתונים,

¯eac‰ ˙�ÈÁaÓחיצוני עניין הוא והדיבור כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של ƒ¿ƒ««ƒ
ומפנימיותו" "מתוכיותו שהוא ל"ויפח" ביחס קל ‰˙‰ee˙וכוח ÌbL ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿«

ÔÈ‡Ó LÈמלאֿדבר ‡CB¯ÚŒÔÈדבר ˙�ÈÁ·a ‡È‰Lיחס כל אין כי ≈≈«ƒ∆ƒƒ¿ƒ«≈¬
התחתוןודמיון וה'יש' העליון ה'אין' בין ÔÈ„Ú,והשוואה ‰‚¯„‰a ‡È‰ƒ¿«¿»»¬«ƒ

C¯Ú‰ ·e¯˜ BÏ LÈ ‰Âe‰n‰ ÔÈ‡‰L È�tÓכלשהו ודמיון ‡Ïויחס ƒ¿≈∆»«ƒ«¿«∆≈≈»≈∆∆
ÔÈ‡‰ Ïˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBz Li‰Â ,Li‰,כלפיו מסוימת חשיבות לו ויש «≈¿«≈≈»≈∆»«ƒ

eˆ CÈÊ Ë‚‡¯Ë ¯Ú Ôe‡) ÏBÎÈ ÔÈ‡‰ È¯‰Lעצמו את מפנה והוא ∆¬≈»«ƒ»∆¿»¿ƒ
‰Li,ומתעסק ˙‡ ˙Be‰Ï על) הוכחה היא הזו וההתעסקות הזו והיכולת ¿«∆«≈

להמציא המשכיל' 'כח של שהיכולת לעיל המבואר דרך (על כלשהו דמיון

מצד זאת שעם אלא ביניהם) ושייכות קשר על מוכיחה שכליים רעיונות ולהבין

באין גם הם והיש האין שני,

למרות כי יכולערוך שהאין

יש ולהוות ‡B�Èלעשות Ï·‡¬»≈
LÈ ˙BNÚ‰Ï ÏBÎÈוכאשר »¿≈»≈

לפרש אין מהאין מתהווה היש

עצמו האין כהפיכת הדבר את

e‰Ó‰ליש ÔÈ‡‰L Ì‡ Èk)ƒƒ∆»«ƒ¿«∆
epnÓ ıeÁ Li‰ בעוד‡˙ ∆«≈ƒ∆

בדיוק 'אין' נשאר עצמו שהוא

לכן קודם e�È‰Â,כמו ,*(¿«¿
Li‰ ˙ee‰˙‰L È�tÓƒ¿≈∆ƒ¿««≈
C¯ÚaL ÔÈ�Ú ‡e‰ ÔÈ‡‰Ó≈»«ƒƒ¿»∆¿∆∆
טבועה יש להוות היכולת כי

האין,במהותו «¬‡·Ïשל
LÈ ‰NÚÈ ÔÈ‡‰Lבו ויחול ∆»«ƒ≈»∆≈

מהותיעצמו שינוי ‰e‡כזה
C¯Úa ‡lL ÔÈ�Ú23ÔÎÏÂ . ƒ¿»∆…¿∆∆¿»≈

ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡L ¯‡·Ó¿…»∆¬ƒƒƒ¿«
˙ee‰˙‰a ‡e‰ CB¯ÚŒÔÈ‡≈¬¿ƒ¿«
,**C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿»≈
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‡¯·p‰L∆«ƒ¿»¿≈¬
,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«¿ƒ¿»≈
‡e‰ ˙ee‰˙‰‰ ÔÙ‡Â¿…∆«ƒ¿«
LÈ ‰NÚ� ÈzÓ‡‰ Li‰L∆«≈»¬ƒƒ«¬∆≈

‡¯·p‰24ÔÈ‡ C¯„a B�È‡ ÔÈ‡‰Ó Li‰ ˙ee‰˙‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , «ƒ¿»«∆≈≈ƒ¿««≈≈»«ƒ≈¿∆∆≈
ÔÈ„Ú ‰‚¯„‰a ‡e‰ ‡l‡ ,È¯Ó‚Ï CB¯Úשהיחס בחסידות כמבואר ¬¿«¿≈∆»¿«¿»»¬«ƒ

של יחס הוא ליש האין הקדושבין לגבי ודמיון השוואה כל ללא ערוך' 'אין

המהווה, האלוקי האור של האין לגבי אבל לך"), ערוך ("אין בעצמו הוא ברוך

לגמר ערוך' 'אין מוגדר זה ואין מוחלט אינו והיש האין בין עצםהריחוק כי י

שיש הוכחה היא היש את בורא שהאין וגםהעובדה כלשהו יחס ביניהם

היא שההתהוות משום היא יש נעשה לא אבל היש את מהווה שהאין העובדה

נהפך עצמו שהוא כך כדי עד ומתהפך משתנה היה האין אם (ורק בערך כן

בערך). שלא התהוות זו הייתה ‰‰eÏLÏzL˙ליש ÔÈ�Ú C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆ƒ¿««ƒ¿«¿¿
למטה מלמעלה לדרגה מדרגה האלוקי האור שירידת וחסידות בקבלה כמבואר

השתלשלות' 'סדר בשם ÏLÏL˙נקראת ÔBLlÓ ‡e‰Lהמשנה (בלשון ∆ƒ¿«¿∆∆
ימינו) בלשון שרשרת כמו ‰ÏLÏM˙והתלמוד, ˙BÚaË ÏkLלכל ∆»«¿««¿∆∆
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i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpt zyxt zay

ּבזֹו, זֹו ּוקׁשּורֹות אחּוזֹות הם הּׁשלׁשלת טּבעֹות ְְְְֲֵֶֶֶַַַָׁשּכל
ׁשּבּתחּתֹון ׁשהעליֹון הּוא ההתקּׁשרּות ׁשאפן ּדאף ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹוהינּו,
ּגם ׁשּיכּות לֹו יׁש מּכלֿמקֹום, ׁשּבעליֹון, ּבּתחּתֹון ְְִֵֶֶַַַַָָָָָקׁשּור
היא ּבּגּוף הּנׁשמה ירידת מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש. העליֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעם
ּבּגּוף הּנׁשמה ׁשּירידת לפי ּדוקא, ּבכח נפיחה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹעלֿידי
האדם ּבריאת ּדֹומה אינּה ׁשהרי ּבהדרגה, ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהיא

ּכתיב הּנבראים ׁשּבכל הּנבראים, הארץ25לׁשאר ּתֹוצא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּוא ׁשּגּופם לפי ּכאחד, נתּגּלּו ונפׁשם ׁשּגּופם חּיה, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁש
הם וחי וצֹומח חי, ּבחינת היא ונפׁשם צֹומח, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָּבבחינת
ּכתיב האדם ּבבריאת מהּֿׁשאיןּֿכן לזה, זה 26קרֹובים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבח הּוא ׁשּגּופֹו ,עיני ראּו היאּגלמי ונפׁשֹו ּדֹומם, ינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הם ודֹומם ּומדּבר חי, מּבחינת ׁשּלמעלה מדּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבחינת
האדם ּבנׁשמת הּנה יֹותר, ּובעמק לזה. זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבאיןֿערֹו

ּבבחינת27ּכתיב ׁשהיא היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ
נתּת, ּבבחינת ׁשהיא ּכפי יֹותר, ּולמעלה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָטהֹורה,

ּבמחׁשבה עלּו יׂשראל ׁשּנׁשמֹות יֹותר, והינּו28ּולמעלה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
קדמֹון' ּד'אדם הּקדּומה הם29ּבּמחׁשבה ּגּופא וׁשם , ְְְְְֵַַַַָָָָָָָ

עלּו הּדּיּוק ׁשּזהּו ׁשּבּמחׁשבה, עליֹונה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבבחינה
למּטה28ּבמחׁשבה ׁשהּוא לּגּוף הּנׁשמֹות ירדּו ּומּׁשם . ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ

יּתּוׁש ּגם הּגּוף מּצד ׁשהרי ּבעליֿהחּיים, מּכל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָּבמדרגה
ּתפקידֹו30קדמ את מׁשּנה ׁשאינֹו לפי מּצד31, ואּלּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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כד.25) א, ד).26)בראשית ג, (בראשית האדם גוף צורת שנשתנה הטעם להבין תו"א וראה טז. קלט, ברכת27)תהלים נוסח

האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ב). ס, (ברכות השחר בברכות נשמה" ד.28)"אלקי פ"א, תש"ג29)ב"ר וש"נ. .17 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה

וש"נ. .74 א.30)ע' פ"ח, ב"ר א. לח, סנהדרין ב).31)ראה (ל, פכ"ד תניא
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ÔÙ‡Lאורכה Û‡c ,e�È‰Â ,BÊa BÊ ˙B¯eL˜e ˙BÊeÁ‡ Ì‰≈¬¿¿¿«¿¿«∆…∆
˙e¯M˜˙‰‰השתלשלות בסדר השונות הדרגות ÔBÈÏÚ‰Lשל ‡e‰ «ƒ¿«¿∆»∆¿
ÔBzÁzaLהתחתונה בדרגה ביותר הנעלה ÔBzÁzaהחלק ¯eL˜ ∆««¿»««¿
ÔBÈÏÚaLבדרגה ביותר התחתון BÏשמעליה,החלק LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ∆»∆¿ƒ»»≈
˙eÎiLהכי לדרגה רק לא «»

הטבעת – (ובמשל אליו הקרובה

בפועל) בה »Ìbאלאשאחוזה
LnÓ ÔBÈÏÚ‰ ÌÚובמשל) ƒ»∆¿«»

שבכל הטבעות כל עם –

ממנה שרחוקה זו גם השרשרת

הדרגות שכל משום זה וכל מאד)

מהעליונה השתלשלות' שב'סדר

ביותר, התחתונה עד ביותר

בין והמרחק בזו זו קשורות

כל ולכן הדרגתי, הוא הדרגות

על נתהוו הנבראים וכל העולמות

העליון, הדיבור בחינת ידי

לעיל. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכמבואר
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èהרוחנית ¿ƒ««¿»»

והחומריÛebaהעליונה הגשמי «
של דיבורו ידי על לא ִהיא

שהוא בלבד, הקדושֿברוךֿהוא

אלא כביכול, חיצוני »ŒÏÚענין
‡˜Âc ÁÎa ‰ÁÈÙ� È„È¿≈¿ƒ»¿…««¿»
נעלה פנימי כוח גילוי שהיא

הדיבור, È¯iL„˙מכוח ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«
‰ÓLp‰‡lL ‡È‰ Ûeba «¿»»«ƒ∆…
‰‚¯„‰aבירידה מדובר אלא ¿«¿»»

שתתרחש שכדי ועצומה גדולה

עצום, פער על לדלג ≈¬∆È¯‰Lיש
‰ÓBc d�È‡של והצורה ‰ÌÈ‡¯·p,הדרך ¯‡LÏ Ì„‡‰ ˙‡È¯a ≈»»¿ƒ«»»»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

·È˙k ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎaL25ÌÙebL ,‰iÁ LÙ� ı¯‡‰ ‡ˆBz ∆¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»»∆∆∆«»∆»
,„Á‡k elb˙� ÌLÙ�Âאחת ובעונה ÈÁ·a�˙בעת ‡e‰ ÌÙebL ÈÙÏ ¿«¿»ƒ¿«¿∆»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«

‰Ê ÌÈ·B¯˜ Ì‰ ÈÁÂ ÁÓBˆÂ ,ÈÁ ˙�ÈÁa ‡È‰ ÌLÙ�Â ,ÁÓBˆ≈«¿«¿»ƒ¿ƒ««¿≈«¿«≈¿ƒ∆
·È˙k Ì„‡‰ ˙‡È¯·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÊÏ26שהקדושֿברוךֿהוא ¿∆«∆≈≈ƒ¿ƒ«»»»¿ƒ

האדם על EÈ�ÈÚ,אומר e‡¯ ÈÓÏbכאשר ה' לעיני נראה שהאדם כלומר »¿ƒ»≈∆
של גופו נברא תחילה בתורה, כמפורש שהרי חיות חסר כגולם היה עדיין

חיים" נשמת באפיו "ויפח – קיים היה כבר הגוף כאשר ואחרֿכך, האדם,

ואילו בלבד כגוף תחילה נברא שהוא החיים לבעלי האדם בין הזה וההבדל

משום הוא יחד ונפש כגוף נבראו האדםBÙebLהם ÈÁa�˙של ‡e‰ ∆¿ƒ«
BLÙ�Â ,ÌÓBcהאדם ÈÁaÓ�˙של ‰ÏÚÓlL ¯a„Ó ˙�ÈÁa ‡È‰ ≈¿«¿ƒ¿ƒ«¿«≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

‰ÊÏ ‰Ê CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ ÌÓB„Â ¯a„Óe ,ÈÁגדול פער ביניהם ויש «¿«≈¿≈≈¿≈¬∆»∆

בתוספת ומבאר והולך לזה. זה קרובים שהם והחי הצומח כמו לא ועצום,

שהנשמה כדי (ולכן באיןֿערוך ירידה היא בגוף הנשמה ירידת מדוע ביאור

בכוח): "ויפח" להיות צריך היה בגוף תתלבש

·È˙k Ì„‡‰ ˙ÓL�a ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚ·e27Èa z˙pL ‰ÓL� ¿…∆≈ƒ≈¿ƒ¿«»»»¿ƒ¿»»∆»«»ƒ
‡È‰L ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ∆ƒ

,‰¯B‰Ë ˙�ÈÁ·aשקודם ƒ¿ƒ«¿»
הייתה לגוף הנשמה שירדה

גבוהה כך כל בדרגה למעלה

נקראת זה שם שעל באלוקות

BÈ˙¯,"טהורה" ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
מבחינת יותר למעלה ואפילו

È‰L‡"טהורה" ÈÙk¿ƒ∆ƒ
,z˙� ˙�ÈÁ·aנתינה היינו ƒ¿ƒ«»«»

מהקדושֿברוךֿהוא שבאה

BÈ˙¯,בעצמו ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
ומקור שורש הנשמהבעצם,

מבחינת אפילו יותר נעלה

שלמעלה בחינה היינו "נתת",

כפי אלא והתגלות מ'נתינה'

באלוקות מושרשת שהנשמה

ז"ל חכמינו ¿BÓLpL∆ƒ˙כדברי
‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ28 ƒ¿»≈»««¬»»

הקדושֿברוךֿהוא, של העליונה

‰Óe„w‰ ‰·LÁna e�È‰Â¿«¿««¿»»«¿»
'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c29,כמבואר ¿»»«¿

קדוםבקבלה שבשלב וחסידות

כל העולמות, בריאת של ונעלה

'סדר כל של הדרגות

במחשבה עלו ההשתלשלות'

אחת בסקירה כביכול, העליונה,

של וההתחלתית הראשונית המחשבה וזו כללי אחד רצון הוא שעניינה כוללת

הנשמה באה זו עליונה ומדרגה והנבראים, העולמות ב'מחשבהÌLÂכל ¿»
LÁnaL·‰,הנשמות‰ÌעצמהÙeb‡הקדומה' ‰�BÈÏÚ ‰�ÈÁ·a »≈ƒ¿ƒ»∆¿»∆««¬»»

‰·LÁÓa eÏÚ ˜eic‰ e‰fL28רק לא "עלו" הביטוי את לפרש יש כי ∆∆«ƒ»¿«¿»»
שבמחשבה גם אלא רעיון) לו שעלה נאמר (כאילו במחשבה שעלו במובן

שבמחשבה. והנעלה העליון החלק הם העולמות, כל כאמור נסקרו בה עצמה,

ÌMÓeונעלית עליונה כך כל e‰L‡מדרגה ÛebÏ ˙BÓLp‰ e„¯È ƒ»»¿«¿»«∆
Ìb Ûeb‰ „vÓ È¯‰L ,ÌÈiÁ‰ŒÈÏÚa ÏkÓ ‰‚¯„Óa ‰hÓÏ¿«»¿«¿≈»ƒ»«¬≈««ƒ∆¬≈ƒ«««

CÓ„˜ LezÈ30,שכל (לאחר שבת בערב נברא "אדם ז"ל חכמינו כמאמר «»»»
יתוש לו: אומר ויתגאה, עליו דעתו תזוח שאם נבראו).. כבר החיים בעלי

שמבואר וכפי בראשית", במעשה האדםקדמך של שהנחיתות התניא בספר

היתוש זהלעומת במובן È‡LB„È˜Ùzהיא ˙‡ ‰pLÓ B�31,והיתוש ∆≈¿«∆∆«¿ƒ
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יי i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpt zyxt zay

ּבזֹו, זֹו ּוקׁשּורֹות אחּוזֹות הם הּׁשלׁשלת טּבעֹות ְְְְֲֵֶֶֶַַַָׁשּכל
ׁשּבּתחּתֹון ׁשהעליֹון הּוא ההתקּׁשרּות ׁשאפן ּדאף ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹוהינּו,
ּגם ׁשּיכּות לֹו יׁש מּכלֿמקֹום, ׁשּבעליֹון, ּבּתחּתֹון ְְִֵֶֶַַַַָָָָָקׁשּור
היא ּבּגּוף הּנׁשמה ירידת מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש. העליֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעם
ּבּגּוף הּנׁשמה ׁשּירידת לפי ּדוקא, ּבכח נפיחה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹעלֿידי
האדם ּבריאת ּדֹומה אינּה ׁשהרי ּבהדרגה, ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהיא

ּכתיב הּנבראים ׁשּבכל הּנבראים, הארץ25לׁשאר ּתֹוצא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּוא ׁשּגּופם לפי ּכאחד, נתּגּלּו ונפׁשם ׁשּגּופם חּיה, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁש
הם וחי וצֹומח חי, ּבחינת היא ונפׁשם צֹומח, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָּבבחינת
ּכתיב האדם ּבבריאת מהּֿׁשאיןּֿכן לזה, זה 26קרֹובים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבח הּוא ׁשּגּופֹו ,עיני ראּו היאּגלמי ונפׁשֹו ּדֹומם, ינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הם ודֹומם ּומדּבר חי, מּבחינת ׁשּלמעלה מדּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבחינת
האדם ּבנׁשמת הּנה יֹותר, ּובעמק לזה. זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבאיןֿערֹו

ּבבחינת27ּכתיב ׁשהיא היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ
נתּת, ּבבחינת ׁשהיא ּכפי יֹותר, ּולמעלה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָטהֹורה,

ּבמחׁשבה עלּו יׂשראל ׁשּנׁשמֹות יֹותר, והינּו28ּולמעלה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
קדמֹון' ּד'אדם הּקדּומה הם29ּבּמחׁשבה ּגּופא וׁשם , ְְְְְֵַַַַָָָָָָָ

עלּו הּדּיּוק ׁשּזהּו ׁשּבּמחׁשבה, עליֹונה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבבחינה
למּטה28ּבמחׁשבה ׁשהּוא לּגּוף הּנׁשמֹות ירדּו ּומּׁשם . ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ

יּתּוׁש ּגם הּגּוף מּצד ׁשהרי ּבעליֿהחּיים, מּכל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָּבמדרגה
ּתפקידֹו30קדמ את מׁשּנה ׁשאינֹו לפי מּצד31, ואּלּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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כד.25) א, ד).26)בראשית ג, (בראשית האדם גוף צורת שנשתנה הטעם להבין תו"א וראה טז. קלט, ברכת27)תהלים נוסח

האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ב). ס, (ברכות השחר בברכות נשמה" ד.28)"אלקי פ"א, תש"ג29)ב"ר וש"נ. .17 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה

וש"נ. .74 א.30)ע' פ"ח, ב"ר א. לח, סנהדרין ב).31)ראה (ל, פכ"ד תניא
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ÔÙ‡Lאורכה Û‡c ,e�È‰Â ,BÊa BÊ ˙B¯eL˜e ˙BÊeÁ‡ Ì‰≈¬¿¿¿«¿¿«∆…∆
˙e¯M˜˙‰‰השתלשלות בסדר השונות הדרגות ÔBÈÏÚ‰Lשל ‡e‰ «ƒ¿«¿∆»∆¿
ÔBzÁzaLהתחתונה בדרגה ביותר הנעלה ÔBzÁzaהחלק ¯eL˜ ∆««¿»««¿
ÔBÈÏÚaLבדרגה ביותר התחתון BÏשמעליה,החלק LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ∆»∆¿ƒ»»≈
˙eÎiLהכי לדרגה רק לא «»

הטבעת – (ובמשל אליו הקרובה

בפועל) בה »Ìbאלאשאחוזה
LnÓ ÔBÈÏÚ‰ ÌÚובמשל) ƒ»∆¿«»

שבכל הטבעות כל עם –

ממנה שרחוקה זו גם השרשרת

הדרגות שכל משום זה וכל מאד)

מהעליונה השתלשלות' שב'סדר

ביותר, התחתונה עד ביותר

בין והמרחק בזו זו קשורות

כל ולכן הדרגתי, הוא הדרגות

על נתהוו הנבראים וכל העולמות

העליון, הדיבור בחינת ידי

לעיל. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכמבואר
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èהרוחנית ¿ƒ««¿»»

והחומריÛebaהעליונה הגשמי «
של דיבורו ידי על לא ִהיא

שהוא בלבד, הקדושֿברוךֿהוא

אלא כביכול, חיצוני »ŒÏÚענין
‡˜Âc ÁÎa ‰ÁÈÙ� È„È¿≈¿ƒ»¿…««¿»
נעלה פנימי כוח גילוי שהיא

הדיבור, È¯iL„˙מכוח ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«
‰ÓLp‰‡lL ‡È‰ Ûeba «¿»»«ƒ∆…
‰‚¯„‰aבירידה מדובר אלא ¿«¿»»

שתתרחש שכדי ועצומה גדולה

עצום, פער על לדלג ≈¬∆È¯‰Lיש
‰ÓBc d�È‡של והצורה ‰ÌÈ‡¯·p,הדרך ¯‡LÏ Ì„‡‰ ˙‡È¯a ≈»»¿ƒ«»»»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

·È˙k ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎaL25ÌÙebL ,‰iÁ LÙ� ı¯‡‰ ‡ˆBz ∆¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»»∆∆∆«»∆»
,„Á‡k elb˙� ÌLÙ�Âאחת ובעונה ÈÁ·a�˙בעת ‡e‰ ÌÙebL ÈÙÏ ¿«¿»ƒ¿«¿∆»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«

‰Ê ÌÈ·B¯˜ Ì‰ ÈÁÂ ÁÓBˆÂ ,ÈÁ ˙�ÈÁa ‡È‰ ÌLÙ�Â ,ÁÓBˆ≈«¿«¿»ƒ¿ƒ««¿≈«¿«≈¿ƒ∆
·È˙k Ì„‡‰ ˙‡È¯·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÊÏ26שהקדושֿברוךֿהוא ¿∆«∆≈≈ƒ¿ƒ«»»»¿ƒ

האדם על EÈ�ÈÚ,אומר e‡¯ ÈÓÏbכאשר ה' לעיני נראה שהאדם כלומר »¿ƒ»≈∆
של גופו נברא תחילה בתורה, כמפורש שהרי חיות חסר כגולם היה עדיין

חיים" נשמת באפיו "ויפח – קיים היה כבר הגוף כאשר ואחרֿכך, האדם,

ואילו בלבד כגוף תחילה נברא שהוא החיים לבעלי האדם בין הזה וההבדל

משום הוא יחד ונפש כגוף נבראו האדםBÙebLהם ÈÁa�˙של ‡e‰ ∆¿ƒ«
BLÙ�Â ,ÌÓBcהאדם ÈÁaÓ�˙של ‰ÏÚÓlL ¯a„Ó ˙�ÈÁa ‡È‰ ≈¿«¿ƒ¿ƒ«¿«≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

‰ÊÏ ‰Ê CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ ÌÓB„Â ¯a„Óe ,ÈÁגדול פער ביניהם ויש «¿«≈¿≈≈¿≈¬∆»∆

בתוספת ומבאר והולך לזה. זה קרובים שהם והחי הצומח כמו לא ועצום,

שהנשמה כדי (ולכן באיןֿערוך ירידה היא בגוף הנשמה ירידת מדוע ביאור

בכוח): "ויפח" להיות צריך היה בגוף תתלבש

·È˙k Ì„‡‰ ˙ÓL�a ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚ·e27Èa z˙pL ‰ÓL� ¿…∆≈ƒ≈¿ƒ¿«»»»¿ƒ¿»»∆»«»ƒ
‡È‰L ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ∆ƒ

,‰¯B‰Ë ˙�ÈÁ·aשקודם ƒ¿ƒ«¿»
הייתה לגוף הנשמה שירדה

גבוהה כך כל בדרגה למעלה

נקראת זה שם שעל באלוקות

BÈ˙¯,"טהורה" ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
מבחינת יותר למעלה ואפילו

È‰L‡"טהורה" ÈÙk¿ƒ∆ƒ
,z˙� ˙�ÈÁ·aנתינה היינו ƒ¿ƒ«»«»

מהקדושֿברוךֿהוא שבאה

BÈ˙¯,בעצמו ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
ומקור שורש הנשמהבעצם,

מבחינת אפילו יותר נעלה

שלמעלה בחינה היינו "נתת",

כפי אלא והתגלות מ'נתינה'

באלוקות מושרשת שהנשמה

ז"ל חכמינו ¿BÓLpL∆ƒ˙כדברי
‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ28 ƒ¿»≈»««¬»»

הקדושֿברוךֿהוא, של העליונה

‰Óe„w‰ ‰·LÁna e�È‰Â¿«¿««¿»»«¿»
'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c29,כמבואר ¿»»«¿

קדוםבקבלה שבשלב וחסידות

כל העולמות, בריאת של ונעלה

'סדר כל של הדרגות

במחשבה עלו ההשתלשלות'

אחת בסקירה כביכול, העליונה,

של וההתחלתית הראשונית המחשבה וזו כללי אחד רצון הוא שעניינה כוללת

הנשמה באה זו עליונה ומדרגה והנבראים, העולמות ב'מחשבהÌLÂכל ¿»
LÁnaL·‰,הנשמות‰ÌעצמהÙeb‡הקדומה' ‰�BÈÏÚ ‰�ÈÁ·a »≈ƒ¿ƒ»∆¿»∆««¬»»

‰·LÁÓa eÏÚ ˜eic‰ e‰fL28רק לא "עלו" הביטוי את לפרש יש כי ∆∆«ƒ»¿«¿»»
שבמחשבה גם אלא רעיון) לו שעלה נאמר (כאילו במחשבה שעלו במובן

שבמחשבה. והנעלה העליון החלק הם העולמות, כל כאמור נסקרו בה עצמה,

ÌMÓeונעלית עליונה כך כל e‰L‡מדרגה ÛebÏ ˙BÓLp‰ e„¯È ƒ»»¿«¿»«∆
Ìb Ûeb‰ „vÓ È¯‰L ,ÌÈiÁ‰ŒÈÏÚa ÏkÓ ‰‚¯„Óa ‰hÓÏ¿«»¿«¿≈»ƒ»«¬≈««ƒ∆¬≈ƒ«««

CÓ„˜ LezÈ30,שכל (לאחר שבת בערב נברא "אדם ז"ל חכמינו כמאמר «»»»
יתוש לו: אומר ויתגאה, עליו דעתו תזוח שאם נבראו).. כבר החיים בעלי

שמבואר וכפי בראשית", במעשה האדםקדמך של שהנחיתות התניא בספר

היתוש זהלעומת במובן È‡LB„È˜Ùzהיא ˙‡ ‰pLÓ B�31,והיתוש ∆≈¿«∆∆«¿ƒ
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למרד ּומכּון רּבֹונֹו את יֹודע ׁשּיהיה אפׁשר הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּגּוף
היא32ּבֹו ּבּגּוף הּנׁשמה וקּׁשּור ׁשּירידת מּובן זה ּומּכל .ְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

זֹו המׁשכה ׁשּתהיה ּובכדי ּכלל, ּבהדרגה ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהמׁשכה
ּדוקא. ּבכח הּנפיחה עלֿידי זה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹהרי

e‰ÊÂרצֹון מּבחינת היא ּבּגּוף הּנׁשמֹות ׁשּירידת ּכן ּגם ¿∆ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
הּנבראים ׁשּכל אףֿעלּֿפי ּדהּנה, הוי'. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוחפץ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הרצֹון, מּבחינת חפץ33ׁשרׁשם אׁשר ּכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכפי זה הרי הּנבראים ּבכל מּכלֿמקֹום, עׂשה, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָהוי'
לבחינת עד הּפנימּיּות ּבבחינת ּבהתלּבׁשּות ּבא ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָׁשהרצֹון
ירידת (היינּו האדם ּבריאת מהּֿׁשאיןּֿכן הוי', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּדבר

מלּבׁשהּנׁשמ ׁשאינֹו עצמֹו הרצֹון מּבחינת היא ּבּגּוף) ֹות ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
התּגּלּות והּנה, הרצֹון. עצם ּבחינת הּפנימּיּות, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבבחינת
ּבבחינת ּכן ּגם היא ּברּוֿהּוא מאֹורֿאיןֿסֹוף ְִִִֵֵֵַַָָָהרצֹון
ּכי למּטה, לרצֹון ּדֹומה אינֹו למעלה הרצֹון ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדּלּוג,
ּכן ואם מחסֹורֹו, את למּלאות ּבכדי הּוא למּטה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהרצֹון
ׁשּי ׁשהרצֹון ּומּכלֿׁשּכן לרצֹון, ׁשּי ׁשהּמחסֹור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמּובן
את למּלאות ּבׁשביל הּוא הרצֹון ׁשהרי עצמֹו, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹלאדם
ׁשאינֹו ּכיון למעלה, הרצֹון מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחסֹורֹו.
ׁשלימּותא הּוא אנּת ׁשהרי מחסֹורֹו, למּלאות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹּבׁשביל

הּמל34ּדכֹולא ּבבית חסר ּוכלּום לרצֹון35, אין הרי , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשל ּבאפן היא הרצֹון והמׁשכת ּכלל, וׁשּיכּות ער ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּום
ׁשעלֿידי – ּבכח הּנפיחה ענין וזהּו ודּלּוג. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹהתחּדׁשּות
הּבריאה, ּכל מהּֿׁשאיןּֿכן העליֹון. וחפץ ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהרצֹון

ּבהדרגה. הוי', ּבדבר ְְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשהתהּוּותּה
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ועוד.32) יד. כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ – חז"ל ו.33)לשון קלה, ב).34)תהלים (יז, בהקדמה תקו"ז שמעוני35)ראה ילקוט

תתקפט. רמז קהלת
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הבורא ידי על עליו שהוטל לתפקיד בהתאם ופועל ‰Ûebחי „vÓ el‡Â¿ƒƒ««
¯LÙ‡ È¯‰יתכן‰È‰iLהאדםÚ„BÈומכירÔeÎÓe B�Ba¯ ˙‡ ¬≈∆¿»∆ƒ¿∆≈«∆ƒ¿«≈
Ba „¯ÓÏ32.בבורא מרידה ומתוך לו הועיד שהבורא לתפקיד גמור בניגוד ƒ¿…
‰Ê ÏkÓeלמעלה הנשמה של והעצומה הגדולה המעלה על האמור לפי ƒ»∆

של הגדולה והנחיתות אחד מצד

יש כן ואם שני מצד הגשמי הגוף

עצום פער «Ô·eÓביניהם
‰ÓLp‰ ¯eM˜Â ˙„È¯iL∆¿ƒ«¿ƒ«¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ Ûeba«ƒ«¿»»

למטה …∆lL‡מלמעלה
È„Î·e ,ÏÏk ‰‚¯„‰a¿«¿»»¿»ƒ¿≈

BÊ ‰ÎLÓ‰ ‰È‰zLשהיא ∆ƒ¿∆«¿»»
כרגילבוודאי ושלא דילוג בדרך

‰ÁÈÙp‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈«¿ƒ»
.‡˜Âc ÁÎa¿…««¿»

Ôk Ìb e‰ÊÂלכך הפנימי הטעם ¿∆«≈
Ûeba ˙BÓLp‰ ˙„È¯iL∆¿ƒ««¿»«
ıÙÁÂ ÔBˆ¯ ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«»¿≈∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c .'ÈÂ‰¬»»¿ƒ≈««ƒ
ÌL¯L ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL∆»«ƒ¿»ƒ»¿»
BÓk ,ÔBˆ¯‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»¿

·e˙kL33ıÙÁ ¯L‡ Ïk ∆»…¬∆»≈
‰NÚ 'ÈÂ‰מעשיו כל כן ואם ¬»»»»

הקדושֿברוךֿהוא של וברואיו

הרצון של והתגלות ביטוי הם

ונעלה כללי כוח שהוא העליון

(ובדרך הפנימיים מהכוחות יותר

'כתר' בחינת הוא הרצון כלל

וכן הספירות מעשר שלמעלה

נעלה יותר כוח הוא הרצון באדם

והמידות), השכל כוחות מעשר

,ÌB˜ÓŒÏkÓהבדל יש עדיין ƒ»»
שכל העובדה בין מהותי

באים כיהנבראים מהרצון באות שהנשמות לזה ‰ÌÈ‡¯·pמהרצון, ÏÎa¿»«ƒ¿»ƒ
ÔBˆ¯‰L ÈÙk ‰Ê È¯‰הנעלה למטהa‡הכללי eLaÏ˙‰a˙ויורד ¬≈∆¿ƒ∆»»»¿ƒ¿«¿

˙eiÓÈ�t‰ ˙�ÈÁ·aכוחות שהם שבאדם והמידות השכל לכוחות (המקבילה ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
עוד ויורד מוסיף הוא כך ואחר 'מקיף') כוח שהוא הרצון כוח לעומת פנימיים

˙�ÈÁ·Ï „Úהעליון ‰ÈÂ'הדיבור ¯·c,הנבראים כל נבראו שבאמצעותו «ƒ¿ƒ«¿«¬»»
‡È‰ (Ûeba ˙BÓLp‰ ˙„È¯È e�ÈÈ‰) Ì„‡‰ ˙‡È¯a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«»»»«¿¿ƒ««¿»«ƒ

,˙eiÓÈ�t‰ ˙�ÈÁ·a LaÏÓ B�È‡L BÓˆÚ ÔBˆ¯‰ ˙�ÈÁaÓבמובן ƒ¿ƒ«»»«¿∆≈¿À»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
'פנימיים' כוחות 'מקיפים'של מכוחות ‰¯ˆÔBשלמטה ÌˆÚ ˙�ÈÁaשאינו ¿ƒ«∆∆»»

ורק בהם מלובש איננו אכן האחרים לנבראים וביחס בפנימיות ומתלבש יורד

הרצון. עצם של התגלות גם יש ישראל בנשמות

‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó ÔBˆ¯‰ ˙elb˙‰ ,‰p‰Âקיימת שכאמור ¿ƒ≈ƒ¿«»»≈≈»
ישראל elc‚בנשמות ˙�ÈÁ·a Ôk Ìb ‡È‰פער פני על 'דילוג' ותוך ƒ«≈ƒ¿ƒ«ƒ

לגישור, ניתן לא שלכאורה ÏÚÓÏ‰עצום ÔBˆ¯‰ È¯‰Lהעליון רצון ∆¬≈»»¿«¿»
‰hÓÏ ÔBˆ¯Ï ‰ÓBc B�È‡,האדם ‰e‡רצון ‰hÓÏ ÔBˆ¯‰ Èk ≈∆»»¿«»ƒ»»¿«»

˙‡ ˙Â‡lÓÏ È„Îaƒ¿≈¿«…∆
,B¯BÒÁÓרוצה אדם כאשר «¿

כדי היא כוונתו מסויים בדבר

מחסורו את Ôkלמלא Ì‡Â¿ƒ≈
CiL ¯BÒÁn‰L Ô·eÓ»∆««¿«»

ÔBˆ¯Ïיש שמלכתחילה כך »»
הרצון בין קירבה של ויחס זיקה

ואותו מעוניין האדם שבו לדבר

רוצה, ≈∆«ÔkLŒÏkÓeƒהוא
Ì„‡Ï CiL ÔBˆ¯‰L∆»»«»»»»

BÓˆÚבעניין מדובר ולא «¿
לחלוטין ממנו ונעלה מופשט

מהותו, בעצם שקשור בדבר אלא

ÏÈ·La ‡e‰ ÔBˆ¯‰ È¯‰L∆¬≈»»ƒ¿ƒ
B¯BÒÁÓ ˙‡ ˙Â‡lÓÏ¿«…∆«¿
מחסור באותו חש עצמו והאדם

להשלים רצון חש מכך וכתוצאה

המחסור. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאת
,‰ÏÚÓÏ ÔBˆ¯‰הרי »»¿«¿»

בנטייה מדובר לא מלכתחילה

את ש'תופס' עמוק פנימי ובחפץ

בעצמו «≈ÔÂÈkהקדושֿברוךֿהוא
˙Â‡lÓÏ ÏÈ·La B�È‡L∆≈ƒ¿ƒ¿«…

B¯BÒÁÓלא ומלכתחילה «¿
זה, מסוג ברצון ≈¬∆È¯‰Lמדובר

‡˙eÓÈÏL ‡e‰ z�‡«¿¿¿≈»
e‰lÎc34,ֿהקדוש – אתה ¿À¿

הכל שלימות הוא – ברוךֿהוא

˙È·a ¯ÒÁ ÌeÏÎe¿»≈¿≈
CÏn‰35ÏÏk ˙eÎiLÂ C¯Ú ÌeL ÔBˆ¯Ï ÔÈ‡ È¯‰ עצמותו, עם «∆∆¬≈≈»»∆∆¿«»¿»

של התעוררותומהותו למעלה יש אם שגם כביכול,הקדושֿברוךֿהוא רצון,

לכן, קודם במציאות קיים היה שלא דבר חידוש של בדרך זה »«¿»¿ÎLÓ‰Â˙הרי
el„Â‚והתגלות ˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ÔBˆ¯‰כהמשכה ולא »»ƒ¿…∆∆ƒ¿«¿¿ƒ

פשוטה היא שלו שההתעוררות למטה מהרצון (בשונה הדרגתי באופן שבאה

לעיל). כאמור מחסור, תחושת בעקבות ÁÎaורגילה, ‰ÁÈÙp‰ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿ƒ»¿…«
ÔBÈÏÚ‰ ıÙÁÂ ÔBˆ¯‰ È„ÈŒÏÚL Yוהתלבשות ירידת היא ידה ועל שבה ∆«¿≈»»¿≈∆»∆¿

וחידוש. דילוג בדרך בגוף, Ïkהנשמה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשאר,‰‡È¯a‰ «∆≈≈»«¿ƒ»
האדם נשמת ‰ÈÂ',היאd˙ee‰˙‰Lמלבד ¯·„aוהמשכת ירידת ידי על ∆ƒ¿«»ƒ¿«¬»»

האלוקי ««¿»¿a‰„¯‚‰.האור
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ונפׁשp‰Â‰ה) ּבּגּוף למּטה יֹורדת ׁשהּנׁשמה עלֿידיֿזה ¿ƒ≈ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לבררּה, הּבהמית הּנפׁש עם ועֹובדת ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּבהמית
ׁשעלֿידיֿזה והינּו, ּבּנׁשמה, עלּיה ּתֹוספת נעׂשה ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאזי
ּבכדי ׁשהרי ּומקֹורּה, מּׁשרׁשּה למעלה הּנׁשמה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמּגעת
הּירידה, להיֹות הצרכה לא ּומקֹורּה לׁשרׁשּה ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֻלהּגיע
מּׁשרׁשּה למעלה מּגעת ירידתּה ׁשעלֿידי לֹומר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּובהכרח
רק להּגיע יכֹול עצמֹו מּצד ׁשהּנברא והינּו, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָּומקֹורּה.

וכּידּוע וׁשרׁשֹו, עין36למקֹורֹו מּמעין לזה הראיה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּבהמית37עיטם ונפׁש ּבגּוף הּנׁשמה ירידת עלֿידי א , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשעלֿ והינּו ּומקֹורּה, מּׁשרׁשּה למעלה הּנׁשמה ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָמּגעת
ּדהּנה, ּבזה, והענין ּגבּול. ּבלי לבחינת ּבאה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָידיֿזה
ּורחימּו ּדחילּו לּה יׁש מּצדֿעצמּה ׁשהּנׁשמה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָאףֿעלּֿפי

למעלה אֹותּה ׁשּמעלים ּגדפין ּתרין מּכלֿמקֹום,38ׁשהם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
והגם ּבהגּבלה. הם הּנׁשמה ׁשל ויראה ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָהאהבה
ודעת, מּטעם למעלה הם הּנׁשמה ׁשל ויראה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהאהבה
האהבה ּכן ואם מּמעל, אלקה חלק היא הּנׁשמה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
האהבה ענין ׁשּזהּו ודעת, מּטעם למעלה היא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּלּה

ּדמאחר39המסּתרת ּבהגּבלה, זה הרי מּכלֿמקֹום, , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אלקה חלק היֹותּה מּפני היא הּנׁשמה ׁשל ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהאהבה
ּבּטּול ּבזה ואין מציאּותּה, מּצד היא האהבה הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּמעל,
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העובדה מעצם נובעת והיא בליבו המסותרת לה' אהבה יש יהודי שלכל התניא

(ולכן הרוחני ומצבו מעמדו מהו הבדל כל מבלי יהודי, 'קלשהוא גם

ה'), קידוש על נפשו את למסור מוכן Ê‰שבקלים' È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆
הנשמה של ויראתו ה' ÏLאהבת ‰·‰‡‰L ¯Á‡Óc ,‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿≈««∆»«¬»∆

‰·‰‡‰ È¯‰ ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ d˙BÈ‰ È�tÓ ‡È‰ ‰ÓLp‰«¿»»ƒƒ¿≈¡»≈∆∆…»ƒ««¬≈»«¬»
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ‰Êa ÔÈ‡Â ,d˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‡È‰אכן כלומר, ƒƒ«¿ƒ»¿≈»∆ƒƒ¿ƒ

הדבר ולכן הנשמה, של המהות עצם מצד לאלוקות ושייכות בקשר מדובר

שייתכנו ודעת טעם פי שעל לאהבה בניגוד רוחני מצב ובכל יהודי בכל קיים

מהמציאות נובעת שהיא מאחר אך לחלוטין, נעלמת היא ולעמים שינויים בה

'מציאות' כל כי מסויימת, הגבלה בה יש עצמה בפני כמהות הנשמה של

מההגדרות ויציאה במציאות' 'ביטול ורק מסוימות, והגבלות הגדרות מחייבת
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יג i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpt zyxt zay

ונפׁשp‰Â‰ה) ּבּגּוף למּטה יֹורדת ׁשהּנׁשמה עלֿידיֿזה ¿ƒ≈ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לבררּה, הּבהמית הּנפׁש עם ועֹובדת ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּבהמית
ׁשעלֿידיֿזה והינּו, ּבּנׁשמה, עלּיה ּתֹוספת נעׂשה ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאזי
ּבכדי ׁשהרי ּומקֹורּה, מּׁשרׁשּה למעלה הּנׁשמה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמּגעת
הּירידה, להיֹות הצרכה לא ּומקֹורּה לׁשרׁשּה ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֻלהּגיע
מּׁשרׁשּה למעלה מּגעת ירידתּה ׁשעלֿידי לֹומר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּובהכרח
רק להּגיע יכֹול עצמֹו מּצד ׁשהּנברא והינּו, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָּומקֹורּה.

וכּידּוע וׁשרׁשֹו, עין36למקֹורֹו מּמעין לזה הראיה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּבהמית37עיטם ונפׁש ּבגּוף הּנׁשמה ירידת עלֿידי א , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשעלֿ והינּו ּומקֹורּה, מּׁשרׁשּה למעלה הּנׁשמה ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָמּגעת
ּדהּנה, ּבזה, והענין ּגבּול. ּבלי לבחינת ּבאה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָידיֿזה
ּורחימּו ּדחילּו לּה יׁש מּצדֿעצמּה ׁשהּנׁשמה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָאףֿעלּֿפי

למעלה אֹותּה ׁשּמעלים ּגדפין ּתרין מּכלֿמקֹום,38ׁשהם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
והגם ּבהגּבלה. הם הּנׁשמה ׁשל ויראה ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָהאהבה
ודעת, מּטעם למעלה הם הּנׁשמה ׁשל ויראה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהאהבה
האהבה ּכן ואם מּמעל, אלקה חלק היא הּנׁשמה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
האהבה ענין ׁשּזהּו ודעת, מּטעם למעלה היא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּלּה

ּדמאחר39המסּתרת ּבהגּבלה, זה הרי מּכלֿמקֹום, , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אלקה חלק היֹותּה מּפני היא הּנׁשמה ׁשל ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהאהבה
ּבּטּול ּבזה ואין מציאּותּה, מּצד היא האהבה הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּמעל,
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ÏÚÓÏ‰האלוקית ˙ÚbÓ«««¿«¿»
d¯B˜Óe dL¯MÓובעקבות ƒ»¿»¿»

מתעלית הנשמה הגדולה הירידה

קודם הייתה שבהם אלה מאשר נעלות יותר הירידה.לדרגות לפני ¿»¿e�È‰Â,לכן,
BÓˆÚ „vÓ ‡¯·p‰Lממצבו ומתעלה עולה הוא כאשר עצמו, בכוחות ∆«ƒ¿»ƒ««¿

BL¯LÂהרגיל B¯B˜ÓÏ ˜¯ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈשבה שלו ההתחלה נקודת »¿«ƒ««ƒ¿¿»¿
יותר, ולא למטה, מלמעלה הירידה לפני Úe„iÎÂ36‰ÊÏהיה ‰È‡¯‰ ¿«»«»¿»»»∆

ÌËÈÚ ÔÈÚ ÔÈÚnÓ37,שממנו עיטם עין שמעין בגמרא ז"ל חכמינו כדברי ƒ«¿«≈≈»
למקווה מקביל בגובה היה בעזרה הגדול הכהן טבל שבה למקווה המים נמשכו

ומכאן ומקורם שורשם לגובה מעל לעלות יכולים לא שהמים משום וזאת עצמו

גבו יותר מתעלה לא דבר ברוחניות שגם בחסידות ומקורולמדו משורשו »‡Cה
‰ÓLp‰ ˙ÚbÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»»¿¿∆∆««¬ƒ««««¿»»
מתעלית עצמה הנשמה הבהמית והנפש הגוף והעלאת בבירור לעבודתה הודות

˙�ÈÁ·Ï ‰‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL e�È‰Â ,d¯B˜Óe dL¯MÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»¿»¿«¿∆«¿≈∆»»ƒ¿ƒ«
,Ïe·b ÈÏaהירידה שבגלל מכך נדרשתכתוצאה היא בערך שלא העצומה ¿ƒ¿

והגבלה. ממדידה למעלה היא העלייה גם ולכן בערך שלא ויגיעה לעבודה

dÓˆÚŒ„vÓ ‰ÓLp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âללא גם ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈««ƒ∆«¿»»ƒ««¿»
הבהמית ונפש בגוף eÓÈÁ¯eהירידה eÏÈÁc dÏ LÈ'לה ואהבה יראה ≈»¿ƒ¿ƒ

ומהותה טבעה ÔÈÙ„bמעצם ÔÈ¯z Ì‰Lכנפיים ‡d˙Bשני ÌÈÏÚnL ∆≈¿≈«¿ƒ∆«¬ƒ»
‰ÏÚÓÏ38,שהעוף כשם אשר הזוהר דברי פי על וחסידות בקבלה כמבואר ¿«¿»

ללא ולעוף לפרוח מסוגל אינו

והמצוות התורה כך כנפיים

לא הזה בעולם עושה שהאדם

ויראה אהבה ללא למעלה עולים

ביחס כי לכנפיים שנמשלו

עצמן, והמצוות התורה לעיקר,

עיקר לגבי העוף כנפי כמו הם

‰‡‰·‰גופו ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»«¬»
‰ÓLp‰ ÏL ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»∆«¿»»
מעצם עצמה מצד בה שקיימים

והיגיעה העבודה ללא מהותה

Ïa‚‰a‰שלה Ì‰במידה ≈¿«¿»»
»¬»Ì‚‰Âומוגבלת.מסויימת

ÏL ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰L∆»«¬»¿ƒ¿»∆
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ‰ÓLp‰«¿»»≈¿«¿»

,˙Ú„Â ÌÚhÓבנויים ולא ƒ««»««
המדוד השכל על ומבוססים

‰ÓLp‰והמוגבל È¯‰L∆¬≈«¿»»
ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰19 ƒ≈∆∆…»ƒ««

נפרד בלתי חלק שהיא ומאחר

הרי בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא

ומידת לאלוקות שלה השייכות

תלוייה לא שלה והיראה האהבה

כך וההשגה ההבנה במידת

רמת לפי מוגבלת שתהיה

באלוקות, ‰ההשגה Ôk Ì‡ÂÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ dlL ‰·‰‡ ¿ƒ≈»«¬»∆»ƒ¿«¿»ƒ««
˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡‰ ÔÈ�Ú e‰fL ,˙Ú„Â39,בספר בהרחבה כמבואר »««∆∆ƒ¿«»«¬»«¿À∆∆

העובדה מעצם נובעת והיא בליבו המסותרת לה' אהבה יש יהודי שלכל התניא

(ולכן הרוחני ומצבו מעמדו מהו הבדל כל מבלי יהודי, 'קלשהוא גם

ה'), קידוש על נפשו את למסור מוכן Ê‰שבקלים' È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆
הנשמה של ויראתו ה' ÏLאהבת ‰·‰‡‰L ¯Á‡Óc ,‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿≈««∆»«¬»∆

‰·‰‡‰ È¯‰ ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ d˙BÈ‰ È�tÓ ‡È‰ ‰ÓLp‰«¿»»ƒƒ¿≈¡»≈∆∆…»ƒ««¬≈»«¬»
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ‰Êa ÔÈ‡Â ,d˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‡È‰אכן כלומר, ƒƒ«¿ƒ»¿≈»∆ƒƒ¿ƒ

הדבר ולכן הנשמה, של המהות עצם מצד לאלוקות ושייכות בקשר מדובר

שייתכנו ודעת טעם פי שעל לאהבה בניגוד רוחני מצב ובכל יהודי בכל קיים

מהמציאות נובעת שהיא מאחר אך לחלוטין, נעלמת היא ולעמים שינויים בה

'מציאות' כל כי מסויימת, הגבלה בה יש עצמה בפני כמהות הנשמה של

מההגדרות ויציאה במציאות' 'ביטול ורק מסוימות, והגבלות הגדרות מחייבת
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dz`eazיד ziy`x 'iedl l`xyi ycew

ונפׁש ּבגּוף התלּבׁשּותּה עלֿידי ודוקא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּבמציאּות.
ּבמציאּות. ּבּטּול לבחינת הּנׁשמה ּבאה ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּבהמית

¯e‡·eׁשל האהבה התעֹוררּות ּבאפן ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹ
ואּלּו לבינֹונים, צּדיקים ּבין הפרׁש יׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּנׁשמה,
ׁשהרי הּבינֹוני, מּדת היא מּדתם (ׁשּגם מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמּטה
אדם ּכל ואחריה אדם, ּכל מּדת היא הּבינֹוני ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּדת

עלֿידי40ימׁש היא האהבה התעֹוררּות ׁשּבּצּדיקים, .( ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּבאה האהבה התעֹוררּות ּובּבינֹונים, כּו'. ְְְְֲִִִֵַַָָָָהתּבֹוננּות
ּכאׁשר והּנה, הּבהמית. הּנפׁש ׁשּמּצד הרחּוק ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעלֿידי
ּבהתלּבׁשּותּה ׁשּגם היינּו עצמּה, עם היא הּנׁשמה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָעבֹודת
אזי ּבלבד, עצמּה עם היא עבֹודתּה הּבהמית ונפׁש ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּבגּוף
מּבעי ּדלא ּבמציאּות, ּבּטּול לבחינת עדין ּבא ְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹֹלא
התּבֹוננּות, עלֿידי היא האהבה ׁשהתעֹוררּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָּבצּדיקים
ּגם אּלא כּו', ּבהגּבלה היא ׁשהאהבה ּפׁשיטא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהרי
והינּו הרחּוק, מּצד היא האהבה ׁשהתעֹוררּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבּבינֹונים
ּומנּגדת ּומסּתירה מעלימה הּבהמית ׁשּנפׁש ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמתּבֹונן
האהבה מתעֹוררת ועלֿידיֿזה ּבאלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלדביקּותֹו
האלקית ׁשהּנפׁש מּובן ּגּופא מּזה הרי האלקית, ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּדנפׁש

ּומרּגׁש לאלקּות ּבקרּוב היא ּבאלקּות,עצמּה הענג את ת ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
מעלימה הּבהמית הּנפׁש ּכאׁשר לּה צר נעׂשה ֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּלכן
ּבּטּול לבחינת ּבא לא זֹו ּבאהבה ּכן, ואם כּו', ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹּומסּתירה
והינּו, מציאּותֹו. מּצד היא האהבה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָּבמציאּות,
הּנפׁש הרי הּבהמית, הּנפׁש ׁשּמּצד הרחּוק ּבעת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּגם
היא ׁשהרי לאלקּות***, ּבקרּוב היא עצמּה ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹהאלקית
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רפי"ד.40) תניא

שלה. הציור שנשאר זמן כל (***

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

גבול. לבלי מהגבלות ליציאה המביא ‰˙d˙eLaÏהוא È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈ƒ¿«¿»
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙�ÈÁ·Ï ‰ÓLp‰ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ»»«¿»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
גדרי לפי עדיין אבל ודעת, מטעם למעלה רק (לא ויראה לאהבה גם וממילא

גבול. בלי אלא) שלה, המציאות

ביאור בתוספת ומבאר והולך

של במציאות' ה'ביטול עניין מהו

לה יש מזה (שכתוצאה הנשמה

שלא מה גבול, בלי ויראה אהבה

לפני אליו להגיע יכולה הייתה

למטה: הירידה

,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ÔÙ‡a¿…∆ƒ¿¿»«¬»
L¯Ù‰ LÈ ,‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»≈∆¿≈

ˆÌÈ˜Ècהבדל ÔÈa≈«ƒƒ
,ÌÈ�B�È·Ï,ל'צדיק (הכוונה ¿≈ƒ

הגדרתם כפי ו'רשע' בינוני'

כפי לא כלומר התניא, בספר

מצוות שהעושה לחשוב המקובל

העושה צדיק, נקרא רבות

והעושה רשע נקרא רבות עבירות

הוא שווה במידה ועבירות מצוות

הללו ההגדרות אלא בינוני

של הנפשי למצבו מתייחסות

נפשו שרק מי – האלוקיתהאדם

שגם מי צדיק, הוא בו פועלת

נחשב פעילה הבהמית נפשו

איננו שלמעשה למרות בינוני

ומי אחת, עבירה אפילו עובר

שליטה יש הבהמית שלנפשו

נקרא אחרת, כזו במידה עליו,

Ì‰Óרשע, ‰hÓlL el‡Â¿≈∆¿«»≈∆
שלמטה השלישי הסוג היינו

הבינונים »∆(ÌbLממדריגת
Ì˙cÓהשלישי הסוג cÓ˙בעצם‰È‡של È¯‰L ,È�B�Èa‰ ˙cÓ ƒ»»ƒƒ««≈ƒ∆¬≈ƒ«

CLÓÈ Ì„‡ Ïk ‰È¯Á‡Â ,Ì„‡ Ïk ˙cÓ ‡È‰ È�B�Èa‰40אלא «≈ƒƒƒ«»»»¿«¬∆»»»»ƒ¿…
בפועל). לזה הגיעו לא ‰È‡שעדיין ‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ,ÌÈ˜ÈcvaL∆««ƒƒƒ¿¿»«¬»ƒ

˙e��Ba˙‰ È„ÈŒÏÚולדבוק ה' אל להתקרב לרצון להם שגורמת ה' בגדולת «¿≈ƒ¿¿
באהבה È„ÈŒÏÚבו ‰‡a '‰Ï ‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ,ÌÈ�B�Èa·e .'eÎ«≈ƒƒ¿¿»«¬»»»«¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vnL ˜eÁ¯‰הצדיק של האלוקית שהנפש ובעוד »ƒ∆ƒ««∆∆««¬ƒ
אהבת לידי שמביאה ההתבוננות הבינוני אצל הרי ה', בגדולת בעיקר מתבוננת

בריחוק וההכרה ה', מאת רחוק שהוא בעובדה מתעמק הוא כאשר היא ה'

ה'. אל וגעגועים צמא תחושת לו גורמת והעצום L‡k¯הגדול ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆

,dÓˆÚ ÌÚ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ˙„B·Úהנפש על גם להשפיע מאמץ מבלי ¬««¿»»ƒƒ«¿»
‰ÈÓ‰a˙הבהמית, LÙ�Â Ûe‚a d˙eLaÏ˙‰a ÌbL e�ÈÈ‰היא «¿∆«¿ƒ¿«¿»¿¿∆∆««¬ƒ

אלא אותם ולהעלות לברר איתם מתעסקת לא אבל בהם מלובשת אמנם

‡a ‡Ï ÈÊ‡ ,„·Ïa dÓˆÚ ÌÚ ‡È‰ d˙„B·ÚהאדםÔÈ„Ú ¬»»ƒƒ«¿»ƒ¿«¬«…»¬«ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
המציאות גדרי בתוך נתון והוא

מהם, לצאת מבלי שלו העצמית

ÈÚaÓ ‡Ïcלומר צריך אין ¿…ƒ»≈
˙e¯¯BÚ˙‰L ÌÈ˜Ècˆa¿«ƒƒ∆ƒ¿¿
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒ«¿≈
‡ËÈLt È¯‰ ,˙e��Ba˙‰ƒ¿¿¬≈¿ƒ»
‰Ïa‚‰a ‡È‰ ‰·‰‡‰L∆»«¬»ƒ¿«¿»»

,'eÎנוצרת האהבה אם שהרי

של בשכלו התבוננות של מכוחה

ש מובן היאהאדם, האהבה רמת

ולא ההתבוננות לרמת בהתאם

לכך Ìbמעבר ‡l‡∆»«
˙e¯¯BÚ˙‰L ÌÈ�B�Èaa«≈ƒ∆ƒ¿¿

vÓ„לה'‰‡‰·‰ ‡È‰ »«¬»ƒƒ«
Ô�Ba˙nL e�È‰Â ,˜eÁ¯‰»ƒ¿«¿∆ƒ¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙpLשאצלו ∆∆∆««¬ƒ
בהחלט היא לצדיק) (בניגוד

לענייני תאוות לו ויש פעילה

היא שכך וכיון הזה העולם

‰¯ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ«¬ƒ»«¿ƒ»
B˙e˜È·„Ï ˙„b�Óe¿«∆∆ƒ¿≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙e˜Ï‡aֿעל ∆¡…¿«¿≈∆
להכרה מגיע שה'בינוני' ידי

מאלוקות מריחוק סובל שהוא

הרי באמת, לו אכפת והדבר

מתעורר הוא דבר של בסופו

וכך לאלוקות וצימאון ברצון

LÙ�c ‰·‰‡‰ ˙¯¯BÚ˙Óƒ¿∆∆»«¬»¿∆∆
,˙È˜Ï‡‰ונרגשת ניכרת נעשית היא ונסתרת נעלמת להיות ‰¯Èובמקום »¡…ƒ¬≈

˙e˜Ï‡Ï ·e¯˜a ‡È‰ dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L Ô·eÓ ‡Ùeb ‰fÓƒ∆»»∆«∆∆»¡…ƒ«¿»ƒ¿≈∆¡…
dÏ ¯ˆ ‰NÚ� ÔÎlL ,˙e˜Ï‡a ‚�Ú‰ ˙‡ ˙Lb¯Óeלה ואכפת «¿∆∆∆»…∆∆¡…∆»≈«¬∆«»

לה Ì‡Âוכואב ,'eÎ ‰¯ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯L‡k«¬∆«∆∆««¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ»¿ƒ
,Ôkהמיצר מן נובעת האהבה שהתעוררות למרות הבינוני, אצל שגם נמצא ≈

סוף סוף e‡ÈˆÓa˙,והמרירות, Ïeha ˙�ÈÁ·Ï ‡a ‡Ï BÊ ‰·‰‡a¿«¬»…»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
שלו המציאות מגדרי יצא לא vÓ„והוא ‡È‰ ‰·‰‡‰ È¯‰L∆¬≈»«¬»ƒƒ«

,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vnL ˜eÁ¯‰ ˙Úa ÌbL ,e�È‰Â .B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿∆«¿≈»ƒ∆ƒ««∆∆««¬ƒ
È¯‰L ,***˙e˜Ï‡Ï ·e¯˜a ‡È‰ dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ È¯‰¬≈«∆∆»¡…ƒ«¿»ƒ¿≈∆¡…∆¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



טו dz`eaz ziy`x 'iedl l`xyi ycew

ונפׁש ּבגּוף התלּבׁשּותּה עלֿידי ודוקא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּבמציאּות.
ּבמציאּות. ּבּטּול לבחינת הּנׁשמה ּבאה ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּבהמית

¯e‡·eׁשל האהבה התעֹוררּות ּבאפן ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹ
ואּלּו לבינֹונים, צּדיקים ּבין הפרׁש יׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּנׁשמה,
ׁשהרי הּבינֹוני, מּדת היא מּדתם (ׁשּגם מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמּטה
אדם ּכל ואחריה אדם, ּכל מּדת היא הּבינֹוני ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּדת

עלֿידי40ימׁש היא האהבה התעֹוררּות ׁשּבּצּדיקים, .( ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּבאה האהבה התעֹוררּות ּובּבינֹונים, כּו'. ְְְְֲִִִֵַַָָָָהתּבֹוננּות
ּכאׁשר והּנה, הּבהמית. הּנפׁש ׁשּמּצד הרחּוק ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעלֿידי
ּבהתלּבׁשּותּה ׁשּגם היינּו עצמּה, עם היא הּנׁשמה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָעבֹודת
אזי ּבלבד, עצמּה עם היא עבֹודתּה הּבהמית ונפׁש ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּבגּוף
מּבעי ּדלא ּבמציאּות, ּבּטּול לבחינת עדין ּבא ְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹֹלא
התּבֹוננּות, עלֿידי היא האהבה ׁשהתעֹוררּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָּבצּדיקים
ּגם אּלא כּו', ּבהגּבלה היא ׁשהאהבה ּפׁשיטא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהרי
והינּו הרחּוק, מּצד היא האהבה ׁשהתעֹוררּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבּבינֹונים
ּומנּגדת ּומסּתירה מעלימה הּבהמית ׁשּנפׁש ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמתּבֹונן
האהבה מתעֹוררת ועלֿידיֿזה ּבאלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלדביקּותֹו
האלקית ׁשהּנפׁש מּובן ּגּופא מּזה הרי האלקית, ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּדנפׁש

ּומרּגׁש לאלקּות ּבקרּוב היא ּבאלקּות,עצמּה הענג את ת ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
מעלימה הּבהמית הּנפׁש ּכאׁשר לּה צר נעׂשה ֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּלכן
ּבּטּול לבחינת ּבא לא זֹו ּבאהבה ּכן, ואם כּו', ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹּומסּתירה
והינּו, מציאּותֹו. מּצד היא האהבה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָּבמציאּות,
הּנפׁש הרי הּבהמית, הּנפׁש ׁשּמּצד הרחּוק ּבעת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּגם
היא ׁשהרי לאלקּות***, ּבקרּוב היא עצמּה ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹהאלקית
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שלה. הציור שנשאר זמן כל (***
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גבול. לבלי מהגבלות ליציאה המביא ‰˙d˙eLaÏהוא È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈ƒ¿«¿»
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙�ÈÁ·Ï ‰ÓLp‰ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ»»«¿»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
גדרי לפי עדיין אבל ודעת, מטעם למעלה רק (לא ויראה לאהבה גם וממילא

גבול. בלי אלא) שלה, המציאות

ביאור בתוספת ומבאר והולך

של במציאות' ה'ביטול עניין מהו

לה יש מזה (שכתוצאה הנשמה

שלא מה גבול, בלי ויראה אהבה

לפני אליו להגיע יכולה הייתה

למטה: הירידה

,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ÔÙ‡a¿…∆ƒ¿¿»«¬»
L¯Ù‰ LÈ ,‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»≈∆¿≈

ˆÌÈ˜Ècהבדל ÔÈa≈«ƒƒ
,ÌÈ�B�È·Ï,ל'צדיק (הכוונה ¿≈ƒ

הגדרתם כפי ו'רשע' בינוני'

כפי לא כלומר התניא, בספר

מצוות שהעושה לחשוב המקובל

העושה צדיק, נקרא רבות

והעושה רשע נקרא רבות עבירות

הוא שווה במידה ועבירות מצוות

הללו ההגדרות אלא בינוני

של הנפשי למצבו מתייחסות

נפשו שרק מי – האלוקיתהאדם

שגם מי צדיק, הוא בו פועלת

נחשב פעילה הבהמית נפשו

איננו שלמעשה למרות בינוני

ומי אחת, עבירה אפילו עובר

שליטה יש הבהמית שלנפשו

נקרא אחרת, כזו במידה עליו,

Ì‰Óרשע, ‰hÓlL el‡Â¿≈∆¿«»≈∆
שלמטה השלישי הסוג היינו

הבינונים »∆(ÌbLממדריגת
Ì˙cÓהשלישי הסוג cÓ˙בעצם‰È‡של È¯‰L ,È�B�Èa‰ ˙cÓ ƒ»»ƒƒ««≈ƒ∆¬≈ƒ«

CLÓÈ Ì„‡ Ïk ‰È¯Á‡Â ,Ì„‡ Ïk ˙cÓ ‡È‰ È�B�Èa‰40אלא «≈ƒƒƒ«»»»¿«¬∆»»»»ƒ¿…
בפועל). לזה הגיעו לא ‰È‡שעדיין ‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ,ÌÈ˜ÈcvaL∆««ƒƒƒ¿¿»«¬»ƒ

˙e��Ba˙‰ È„ÈŒÏÚולדבוק ה' אל להתקרב לרצון להם שגורמת ה' בגדולת «¿≈ƒ¿¿
באהבה È„ÈŒÏÚבו ‰‡a '‰Ï ‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ,ÌÈ�B�Èa·e .'eÎ«≈ƒƒ¿¿»«¬»»»«¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vnL ˜eÁ¯‰הצדיק של האלוקית שהנפש ובעוד »ƒ∆ƒ««∆∆««¬ƒ
אהבת לידי שמביאה ההתבוננות הבינוני אצל הרי ה', בגדולת בעיקר מתבוננת

בריחוק וההכרה ה', מאת רחוק שהוא בעובדה מתעמק הוא כאשר היא ה'

ה'. אל וגעגועים צמא תחושת לו גורמת והעצום L‡k¯הגדול ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆

,dÓˆÚ ÌÚ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ˙„B·Úהנפש על גם להשפיע מאמץ מבלי ¬««¿»»ƒƒ«¿»
‰ÈÓ‰a˙הבהמית, LÙ�Â Ûe‚a d˙eLaÏ˙‰a ÌbL e�ÈÈ‰היא «¿∆«¿ƒ¿«¿»¿¿∆∆««¬ƒ

אלא אותם ולהעלות לברר איתם מתעסקת לא אבל בהם מלובשת אמנם

‡a ‡Ï ÈÊ‡ ,„·Ïa dÓˆÚ ÌÚ ‡È‰ d˙„B·ÚהאדםÔÈ„Ú ¬»»ƒƒ«¿»ƒ¿«¬«…»¬«ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
המציאות גדרי בתוך נתון והוא

מהם, לצאת מבלי שלו העצמית

ÈÚaÓ ‡Ïcלומר צריך אין ¿…ƒ»≈
˙e¯¯BÚ˙‰L ÌÈ˜Ècˆa¿«ƒƒ∆ƒ¿¿
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒ«¿≈
‡ËÈLt È¯‰ ,˙e��Ba˙‰ƒ¿¿¬≈¿ƒ»
‰Ïa‚‰a ‡È‰ ‰·‰‡‰L∆»«¬»ƒ¿«¿»»

,'eÎנוצרת האהבה אם שהרי

של בשכלו התבוננות של מכוחה

ש מובן היאהאדם, האהבה רמת

ולא ההתבוננות לרמת בהתאם

לכך Ìbמעבר ‡l‡∆»«
˙e¯¯BÚ˙‰L ÌÈ�B�Èaa«≈ƒ∆ƒ¿¿

vÓ„לה'‰‡‰·‰ ‡È‰ »«¬»ƒƒ«
Ô�Ba˙nL e�È‰Â ,˜eÁ¯‰»ƒ¿«¿∆ƒ¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙpLשאצלו ∆∆∆««¬ƒ
בהחלט היא לצדיק) (בניגוד

לענייני תאוות לו ויש פעילה

היא שכך וכיון הזה העולם

‰¯ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ«¬ƒ»«¿ƒ»
B˙e˜È·„Ï ˙„b�Óe¿«∆∆ƒ¿≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙e˜Ï‡aֿעל ∆¡…¿«¿≈∆
להכרה מגיע שה'בינוני' ידי

מאלוקות מריחוק סובל שהוא

הרי באמת, לו אכפת והדבר

מתעורר הוא דבר של בסופו

וכך לאלוקות וצימאון ברצון

LÙ�c ‰·‰‡‰ ˙¯¯BÚ˙Óƒ¿∆∆»«¬»¿∆∆
,˙È˜Ï‡‰ונרגשת ניכרת נעשית היא ונסתרת נעלמת להיות ‰¯Èובמקום »¡…ƒ¬≈

˙e˜Ï‡Ï ·e¯˜a ‡È‰ dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L Ô·eÓ ‡Ùeb ‰fÓƒ∆»»∆«∆∆»¡…ƒ«¿»ƒ¿≈∆¡…
dÏ ¯ˆ ‰NÚ� ÔÎlL ,˙e˜Ï‡a ‚�Ú‰ ˙‡ ˙Lb¯Óeלה ואכפת «¿∆∆∆»…∆∆¡…∆»≈«¬∆«»

לה Ì‡Âוכואב ,'eÎ ‰¯ÈzÒÓe ‰ÓÈÏÚÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯L‡k«¬∆«∆∆««¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ»¿ƒ
,Ôkהמיצר מן נובעת האהבה שהתעוררות למרות הבינוני, אצל שגם נמצא ≈

סוף סוף e‡ÈˆÓa˙,והמרירות, Ïeha ˙�ÈÁ·Ï ‡a ‡Ï BÊ ‰·‰‡a¿«¬»…»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
שלו המציאות מגדרי יצא לא vÓ„והוא ‡È‰ ‰·‰‡‰ È¯‰L∆¬≈»«¬»ƒƒ«

,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vnL ˜eÁ¯‰ ˙Úa ÌbL ,e�È‰Â .B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿∆«¿≈»ƒ∆ƒ««∆∆««¬ƒ
È¯‰L ,***˙e˜Ï‡Ï ·e¯˜a ‡È‰ dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ È¯‰¬≈«∆∆»¡…ƒ«¿»ƒ¿≈∆¡…∆¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpt zyxt zay

מּצד הּמרירּות ּבׁשעת ּגם ּכן ואם מּמעל, אלקה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹחלק
ּדא, מּסטרא ּבלּבאי ּתקיעא ּבכּיה הרי הּבהמית ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנפׁש

ּדא מּסטרא ּבלּבאי ּתקיעא ׁשהיא41וחדוא ונמצא, , ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָָ
הּנפׁש ּכאׁשר אמנם, ּבבּטּול. ואינּה ּבמציאּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנׁשארת
אין עצמּה ׁשּמּצד הּבהמית, הּנפׁש עם עֹובדת ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהאלקית
הּנפׁש ּכאׁשר הּנה ּכלל, לאלקּות ׁשּיכּות ׁשּום ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּה
ּגׁשמית ׁשּלהיֹותּה הּבהמית לּנפׁש מבארת ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאלקית
,ּומזּכ מברר לענין ּכלל ׁשּיכּות לּה אין ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֻוחמרית
והרּגׁש לדבקּות ּומּכלֿׁשּכן רּוחני, לענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּומּכלֿׁשּכן
הּנה הּנפׁש, מּצּוי עד לֹו נֹוגע זה וענין אלקי, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּתענּוג
רגׁש אצלּה ונעׂשה מּזה מתּפעלת הּבהמית הּנפׁש ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכאׁשר
ׁשהרי ּבמציאּות, ּבּטּול ׁשל ּבאפן זה הרי מרירּות, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֹׁשל
לא ׁשּלזה ּבאלקּות, טעם טּוב הרּגׁש אין זֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּבמרירּות
אׁשר רק הּוא ההרּגׁש וכל ּכלל, הּבהמית הּנפׁש ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיכת

אלקי הוי' את עזב ומר הּנפׁש42רע מתּבּטלת ּובזה , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּפעלה האלקית ׁשהּנפׁש וכיון מּמציאּותּה. ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּבהמית
ּדנפׁש הּבּטּול עלֿידי הּנה לכן זה, ּבּטּול הּבהמית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבּנפׁש
ּבּטּול ׁשּנעׂשה האלקית, ּבּנפׁש ּגם עלּיה נעׂשית ֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּבהמית

עלּיתּה. ׁשּזהּו האלקית, ּבּנפׁש ּגם ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּבמציאּות

ÏÎÂ43ּבירידת ׁשּיׁש ּבכח הּנפיחה ענין מּצד נעׂשה זה ¿»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ּבּנׁשמה נֹותן זה ׁשענין ּבגּוף, הּנׁשמה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָוקּׁשּור

לע הּיכלת עניןּבפנימּיּות ׁשּזהּו מּמקֹורּה, למעלה לֹות ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
כּו' והּתענּוג הּגּלּוי ׁשהרּגׁש אּלא, מציאּותּה, העּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
ּבמציאּות, הּבּטּול להרּגׁש מֹונע האלקית ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּבּנפׁש
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„vÓ ˙e¯È¯n‰ ˙ÚLa Ìb Ôk Ì‡Â ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ƒ≈∆∆…»ƒ««¿ƒ≈«ƒ¿««¿ƒƒ«
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰את מאבדת לא האלוקית הנפש והכאב, הצער ולמרות «∆∆««¬ƒ

שלה המציאות גדרי בתוך ונשארת שלה וה'ציור' הזוהר‰¯Èה'גדר' כלשון ¬≈
אחת בבת לזו זו סותרות ו'תנועות' תחושות שתי יהיו שבו נפשי מצב שיתכן

È‡aÏa ‡ÚÈ˜z ‰iÎa¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
‡Â„ÁÂ ,‡c ‡¯ËqÓƒƒ¿»»¿∆¿»
‡¯ËqÓ È‡aÏa ‡ÚÈ˜z¿ƒ»¿ƒ»ƒƒƒ¿»

‡c41,תקוע בליביבכייה ה »
תקועה (שמחה) וחדווה זה מצד

והכאב הבכי כי שני מצד בליבי

המציאות את לחלוטין מבטל לא

הגדרים È‰L‡ואת ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆ƒ
(וגם הבינוני של האלוקית הנפש

כאמור) הצדיק, ∆∆¿L�ƒ‡¯˙של
.Ïeh·a d�È‡Â ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ
LÙp‰ ¯L‡k ,Ì�Ó‡»¿»«¬∆«∆∆
ÌÚ ˙„·BÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆∆ƒ
„vnL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ∆ƒ«
ÌeL dÏ ÔÈ‡ dÓˆÚ«¿»≈»

,ÏÏk ˙e˜Ï‡Ï ˙eÎiLוכדי «»∆¡…¿»
נדרש לאלוקות אותה גם לקרב

מהותה, בכל ביותר קיצוני מהפך

הנפש את מחייב אכן הדבר

ל'ביטול עצמה האלוקית

- ומבאר שהולך כפי במציאות',

LÙp‰ ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆«∆∆
LÙpÏ ˙¯‡·Ó ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿»∆∆«∆∆
d˙BÈ‰lL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆ƒ¿»
dÏ ÔÈ‡ ˙È¯ÓÁÂ ˙ÈÓLb«¿ƒ¿»¿ƒ≈»
¯¯·Ó ÔÈ�ÚÏ ÏÏk ˙eÎiL«»¿»¿ƒ¿»¿…»

,CkÊÓeלענייני יחסית אפילו ¿À»
הגשמי הזה «ŒÏkÓeƒהעולם
È�Áe¯ ÔÈ�ÚÏ ÔkL,ונפשי ∆≈¿ƒ¿»»ƒ

BÏ Ú‚B� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,È˜Ï‡ ‚e�Úz Lb¯‰Â ˙e˜·„Ï ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿≈¿∆¿≈«¬¡…ƒ¿ƒ¿»∆≈«
ÈevÓ „Úופנימיות עומק ‰LÙpתמצית, ¯L‡k ‰p‰ ,LÙp‰ «ƒ«∆∆ƒ≈«¬∆«∆∆

‰fÓ ˙ÏÚt˙Ó ˙ÈÓ‰a‰אכן ואלוקות רוחניות לעדינות, ואיֿהשייכות ««¬ƒƒ¿«∆∆ƒ∆
לה ואכפת לה ומפריעה אותה ÏLמטרידה L‚¯ dÏˆ‡ ‰NÚ�Â¿«¬∆∆¿»∆∆∆

˙e¯È¯Ó,כך על וכאב e‡ÈˆÓa˙,וצער Ïeha ÏL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ¿ƒ¬≈∆¿…∆∆ƒƒ¿ƒ
‡Ï ‰ÊlL ,˙e˜Ï‡a ÌÚË ·eË Lb¯‰ ÔÈ‡ BÊ ˙e¯È¯Óa È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ≈∆¿≈««∆¡…∆»∆…

,ÏÏk ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙ÎiLהנפש של השכנוע מאמצי כל אחרי גם כי «∆∆«∆∆««¬ƒ¿»
לחלוטין מהותה את הפכה לא הבהמית הנפש שבה בדרגה מדובר האלוקית,

מדובר (שהרי האלוקית הנפש כמו ה' על להתענג יכולת לה אין ועדיין

הזה) העולם לענייני ותאוות הרע ויצר הבהמית נפש לו יש שעדיין ב'בינוני'

Lb¯‰‰ ÏÎÂלאלוקות להתקרב וצימאון כרצון הבהמית בנפש שמתעורר ¿»«∆¿≈
אלאאיננו באלוקות ועונג טעם' 'טוב של חיובית ¯˜תחושה ‡e‰הכרה «

הדברים של השלילי ‡CÈ˜Ïבצד 'ÈÂ‰ ˙‡ C·ÊÚ ¯ÓÂ Ú¯ ¯L‡42, ¬∆«»«»¿≈∆¬»»¡…»ƒ
‰Ê·eשל ממציאות בה שחל הקיצוני הזהבשינוי עולם לתענוגי תאוות »∆

הריחוק כמה עד להכרה

ומר רע הוא מאלוקות

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆«∆∆««¬ƒ
d˙e‡ÈˆnÓבתוך היא וכעת ƒ¿ƒ»

לחלוטין. שונים מציאות גדרי

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«∆∆»¡…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ‰ÏÚt»¬»«∆∆««¬ƒ

,‰Ê Ïehaשגרמה זו והיא ƒ∆
מגדרה לצאת הבהמית לנפש

לגמרי אחר למצב ולהשתנות

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈«¿≈«ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙ�cשהוא ¿∆∆««¬ƒ
במציאות' ≈¬»�ÈNÚ˙'ביטול

,˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ‰iÏÚ¬ƒ»««∆∆»¡…ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ‰NÚpL∆«¬∆ƒƒ¿ƒ
e‰fL ,˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb««∆∆»¡…ƒ∆∆

d˙iÏÚאת עושה הזו והעלייה ¬ƒ»»
כדאית למטה הירידה כל

שהעלייה מאחר כי ומשתלמת

היא במציאות', מ'ביטול נובעת

עלייה האלוקית לנפש גורמת

שהיא לעלייה בערך שלא

בכוחות אליה להגיע מסוגלת

לשורשה התעלות שהיא עצמה

יותר. ולא ומקורה

ÏÎÂ43‰Êהזו הגדולה העלייה ¿»∆
(לדרגות האלוקית הנפש של

ומקורה, משורשה שלמעלה

שלה הגדולה הירידה בגלל

עד (רק להתעלות מסוגלים הנבראים שכל למה ומעבר מעל שהיא למטה)

ומקורם) È¯Èa„˙שורשם LiL ÁÎa ‰ÁÈÙp‰ ÔÈ�Ú „vÓ ‰NÚ�«¬∆ƒ«ƒ¿««¿ƒ»¿…«∆≈ƒƒ«
,Ûe‚a ‰ÓLp‰ ¯eM˜Âלנשמה ייחודי שהדבר בהרחבה לעיל כמבואר ¿ƒ«¿»»¿

התקשרה הנשמה ורק ה' דבר באמצעות שנבראו הנבראים בשאר קיים ולא

"ויפח" של בדרך בגוף eiÓÈ�Ùa˙והתלבשה ‰ÓLpa Ô˙B� ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆≈«¿»»ƒ¿ƒƒ
¯cÚ‰ ÏL ÔÈ�Ú e‰fL ,d¯B˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ˙ÏÎi‰«¿…∆«¬¿«¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿»∆∆¿≈

,‡l‡ ,d˙e‡ÈˆÓעדיין לכך, הכוח את לנשמה נותן שה"ויפח" שלמרות ¿ƒ»∆»
כיון בפועל להתבצע יכול לא eÎ'הדבר ‚e�Úz‰Â Èelb‰ Lb¯‰L∆∆¿≈«ƒ¿««¬

˙È˜Ï‡‰ LÙpaLמהותהשנוב בעצם טבועה לאלוקות שהקירבה מכך ע ∆«∆∆»¡…ƒ
בה אין באלוקות ודבקות לאלוקות קירבה של למצב מגיעה היא כאשר ולכן
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ׁשהּנפׁש עלֿידיֿזה הּבהמית, הּנפׁש עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַּומתּגּלה
– אלקה חלק היֹותּה נגד ונלחמת מסּתירה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּבהמית
ּדקדּׁשה. ׁשטּות מעֹורר ּד'לעּמתֿזה' ׁשּׁשטּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻֻעלּֿדר

ירידתBÓÎeו) עלֿידי ׁשּדוקא ּבּתֹורה, ּגם הּוא כן ¿ְְְִֵֵֶַַַַַָָ
ויצרֿהרע, מצרים לבחינת למּטה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּתֹורה
על ּדמּתןּֿתֹורה החּדּוׁש וזהּו ּבּתֹורה. עּלּוי ּתֹוספת ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָנעׂשה
נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל ׁשּקּימּו ּדאף האבֹות, ,44מעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מּתןֿ אחרי ׁשהיה לכמֹו ּבדֹומה זה אין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום,
ּבהגּבלה היתה האבֹות ׁשעבֹודת ּבזה, והענין ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָָּתֹורה.
האבֹות ׁשעבֹודת אףֿעלּֿפי ּדהּנה, ּבמציאּותם, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּקׁשּורה
הן הן האבֹות ׁשהרי ודעת, מּטעם למעלה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיתה

מּטעם45הּמרּכבה ׁשּלמעלה ּבאפן הּוא הּמרּכבה וענין , ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבנסיֹונֹות נפׁש ּבמסירת היתה ׁשעבֹודתם ּובפרט ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָודעת,
מציאּות מּצד היתה עבֹודתם ּכל מּכלֿמקֹום, להם, ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָׁשהיּו
והינּו, ּבמציאּות. ּבּטּול ּבחינת ּבזה היתה ולא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה,
ּומּכלֿ ּבגּוף, מלּבׁשֹות היּו האבֹות ׁשל נׁשמֹותיהם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּגם
מרּכבה היּו ׁשהרי ּומסּתיר, מעלים ּגּופם היה לא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמקֹום
מאחד אינֹו הּמרּכבה ׁשענין ואף הּגּוף. מּצד ּגם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלאלקּות
מּכלֿמקֹום הרי אחר, ּדבר הּוא אּלא הרֹוכב, האדם ֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָעם
ׁשהיּו הּנסיֹונֹות וגם כּו'. ּומנּגד ּומסּתיר מעלים זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין
ונמצא, כּו'. ּבמצרים ׁשהיּו הּנסיֹונֹות ּכמֹו היּו לא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹלהם,
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ב.44) כח, ו.45)יומא פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'הרגשיים' ויותר 'גילויים' יותר לה שיש ככל ואדרבה במציאות' 'ביטול

מעין מהווים האמורים והגילוי שההרגש ונמצא מודגשת, יותר מציאותה

אשר lb˙Óe‰מחסום ,˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰ Lb¯‰Ï Ú�BÓהביטול ≈«¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒƒ¿«∆
‰ÈÓ‰a˙דווקא LÙp‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«∆∆««¬ƒ«¿≈∆∆«∆∆««¬ƒ

„‚� ˙ÓÁÏ�Â ‰¯ÈzÒÓ«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆∆∆
ŒÏÚ Y ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ d˙BÈ‰¡»≈∆∆…»«
Œ˙nÚÏ'c ˙eËML C¯c∆∆∆¿ƒ¿À«
˙eËL ¯¯BÚÓ '‰Ê∆¿≈¿

‰M„˜cב'המשך כמבואר ƒ¿À»
שבצד לגני' 'באתי המאמרים

החטאים הקדושה צד שאינו

חכמינו (כמאמר 'שטות' נקראים

כן אם אלא חוטא אדם "אין ז"ל

ולעומת שטות") רוח בו נכנס

ומעבר מעל ה' עבודת זאת

טעם פי על ומתחייב למובן

דקדושה". "שטות נקראת ודעת

Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe (Â¿≈«
,‰¯Bzaשבנשמה כשם «»

הודות היא שלה הגדולה העלייה

בתורה גם כך הגדולה לירידה

˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿ƒ«
˙�ÈÁ·Ï ‰hÓÏ ‰¯Bz‰«»¿«»ƒ¿ƒ«

,Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ ÌÈ¯ˆÓכדברי ƒ¿«ƒ¿≈∆»«
לעיל שהובאו ז"ל חכמינו

לטענת המענה אודות ב) (בסעיף

התורה את לתת המלאכים

דווקא ירדה שהתורה בשמים

ויצר מצרים בו שיש הזה לעולם

הירידה ידי על דווקא הנה הרע,

‰NÚ�דברבסופו Bza¯‰של ÈelÚ ˙ÙÒBzלפני בה קיים היה שלא «¬∆∆∆ƒ«»
הירידה.

eÓiwL Û‡c ,˙B·‡‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰¯BzŒÔzÓc LecÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««»««¬≈»»¿«∆ƒ¿
‰�z� ‡lL „Ú ‰¯Bz‰ Ïk44תורה במתן היה לא לכאורה כן ואם »«»«∆…ƒ¿»

גדול, ‡È¯Áחידוש ‰È‰L BÓÎÏ ‰ÓB„a ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆¿∆ƒ¿∆»»«¬≈
‡‰ ˙„B·ÚL ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â .‰¯BzŒÔzÓ˙B·תורה לימוד כללה אמנם ««»¿»ƒ¿»»∆∆¬«»»

זאת ‡ŒÏÚŒÛובכל ,‰p‰c ,Ì˙e‡ÈˆÓa ‰¯eLw‰ ‰Ïa‚‰a ‰˙È‰»¿»¿«¿»»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈««
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ ˙B·‡‰ ˙„B·ÚL Ètהייתה ולא ƒ∆¬«»»»¿»¿«¿»ƒ««»««

האלוקית הנפש של והיראה שהאהבה (כשם וההבנה השכל בגדרי מוגבלת

לעיל) כמבואר ודעת, מטעם למעלה ‰Ôהם Ô‰ ˙B·‡‰ È¯‰L∆¬≈»»≈≈
‰·k¯n‰45,המרכבה שבין ליחס דומה לקדושֿברוךֿהוא שלהם והביטול «∆¿»»

משלה רצונות שום למרכבה שאין מאליו שמובן המרכבה »¿ÔÈ�ÚÂ¿ƒלמנהיג
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a ‡e‰ ‰·k¯n‰הכוונה שהרי «∆¿»»¿…∆∆¿«¿»ƒ««»««

וכל מכל האישיים הרצונות Ì˙„B·ÚLלביטול Ë¯Ù·eהאבות של ƒ¿»∆¬»»
Ì‰Ï eÈ‰L ˙B�BÈÒ�a LÙ� ˙¯ÈÒÓa ‰˙È‰בניסיונות עמדו והם »¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆»»∆

האישיים, הרצונות על והוויתור נפש' ה'מסירות בכוח עליהם והתגברו

,‰ÓLp‰ ˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‰˙È‰ Ì˙„B·Ú Ïk ,ÌB˜ÓŒÏkÓכשם ƒ»»»¬»»»¿»ƒ«¿ƒ«¿»»
האלוקית הנפש של ה' שאהבת

מגדרי נפרד בלתי חלק היא

כך הנשמה, של המציאות

'מרכבה' הם שהאבות העובדה

את ועבדו תורה ה'ולמדו

בניסיונות ועמדו נפש במסירות

שלהם מהמציאות חלק היא

˙�ÈÁa ‰Êa ‰˙È‰ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓa Ïehaשגדרי כך ƒƒ¿ƒ

הנעלית) (הרוחנית המציאות

שכאן אלא התבטלו. לא שלהם

איך ביאור: תוספת נדרשת

של העבודה שכל לומר אפשר

גדרי בתוך הייתה האבות

והרי שלהם, הרוחנית המציאות

יוצאת האלוקית שהנפש כשם

בעקבות שלה המציאות מגדרי

בגוף מלובשת שהיא העובדה

נפש עם במגע ובאה גשמי

דברים היינו הבהמית,

אורה, על ומסתירים שמעלימים

בהעלמות נתקלו האבות גם כך

עבודתם כן אם ולמה והסתרים

על במציאות? ביטול נחשבת לא

המענה: בא ÌbLכך ,e�È‰Â¿«¿∆«
˙B·‡‰ ÏL Ì‰È˙BÓL�ƒ¿≈∆∆»»

Ûe‚a ˙BLaÏÓ eÈ‰על שההתגברות לשאלה מקום היה לכאורה ולכן »¿À»¿
במציאות, ביטול להיחשב אמורה ÌÙebהמניעות ‰È‰ ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»…»»»

Ûeb‰ „vÓ Ìb ˙e˜Ï‡Ï ‰·k¯Ó eÈ‰ È¯‰L ,¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ∆¬≈»∆¿»»∆¡…«ƒ««
עלהאבו והסתר העלם היה לא הגשמי גופם שגם גבוהה כזו בדרגה היו ת

‰¯ÎB·,אלוקות. Ì„‡‰ ÌÚ „Á‡Ó B�È‡ ‰·k¯n‰ ÔÈ�ÚL Û‡Â¿«∆ƒ¿««∆¿»»≈¿À»ƒ»»»»≈
¯Á‡ ¯·c ‡e‰ ‡l‡זאת בכל אבל משלו רצונות וחסר בטל שאמנם ∆»»»«≈

האלוקות עם התאחדו לא שהאבות לומר מקום אולי היה כן ואם אחרת, מהות

הגוף מצד והסתר העלם על להתגבר נזקקו הם וגם מוחלטת ≈¬‰¯Èבהתאחדות
ÌB˜ÓŒÏkÓולכן הרוכב עם אחדות משמעו אין המרכבה שעניין למרות ƒ»»

זאת בכל לגמרי, אלוקות עם שהתאחדו בדרגה היה לא האבות של הביטול

אשר כזו ברמה ועמוק גדול מספיק הביטול מוחלטת, התאחדות שאין למרות

,Ì‰Ï eÈ‰L ˙B�BÈÒp‰ Ì‚Â .'eÎ „b�Óe ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ‰Ê ÔÈ‡≈∆«¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿««ƒ¿∆»»∆
'eÎ ÌÈ¯ˆÓa eÈ‰L ˙B�BÈÒp‰ BÓk eÈ‰ ‡Ïכמו קשים ניסיונות ורק …»¿«ƒ¿∆»¿ƒ¿«ƒ
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יז i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpt zyxt zay

מצ מּצד היתה האבֹות היהׁשעבֹודת ולא הּנׁשמה, יאּות ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשהיה ּבמּתןּֿתֹורה ורק ּבמציאּות. הּבּטּול ענין ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּבּה

הּברזל ּכּור מּמצרים, הּיציאה העבֹודה46לאחרי נעׂשית , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּדמּתןּֿתֹורה, החּדּוׁש וזהּו ּבמציאּות. ּבּטּול ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹּבאפן
ׁשּמּלבד ּביניכם, יׁש ויצרֿהרע ירדּתם ׁשּלמצרים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבאפן
ּובהלכֹות ּגׁשמי ּוקלף ּבדיֹו למּטה ירדה ׁשהּתֹורה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹזאת
ׁשּזהּו ׁשקר, ׁשל ּבטענֹות ּגם נתלּבׁשה ּגׁשמּיים, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבענינים
ׁשּנתלּבׁשה ּבלבד זֹו ׁשּלא ויצרֿהרע, מצרים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹענין
זאת, עֹוד הּנה העֹולם, ׁשל ּוגבּולים מצרים ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּבמצרים,
ּומנּגד הפּכי ענין ׁשהּוא ּבּיצרֿהרע ּגם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנתלּבׁשה
הּמנּגד עם העבֹודה עלֿידי ׁשּדוקא לפי והינּו, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלאלקּות,
מנּגד, לּה יׁש ּכאׁשר ּגם האלקית ּדנפׁש העבֹודה רק ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(לא
ּבּטּול לבחינת ּבאים עצמֹו), הּמנּגד עם העבֹודה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאּלא

ּכּנ"ל. ְִִַַּבמציאּות,

ּבּמדרׁשe‰ÊÂז) ּׁשּכתּוב מה ּפסּוק47ּגם לריח48על ¿∆ְְִֵֶַַַַַָָָ
הּמצֹות ּכל ,ׁשמ ּתּורק ׁשמן טֹובים ְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשמני
ּתּורק ׁשמן אנּו אבל היּו ריחֹות האבֹות לפני ְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשעׂשּו
הּוא ׁשריח ּדאף והינּו, ּבלבד, הארה הּוא ּדריח ,ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשמ

מּמּנּו נהנית ׁשהּנׁשמה מתעּלף49ּדבר האדם וכאׁשר , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
זה הרי מּכלֿמקֹום הריח, עלֿידי החּיּות המׁשכת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנעׂשה
היא ההתעּלפּות ּבעת הריח ּפעּלת ׁשהרי ּבלבד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהארה
יׁשנֹו העצם אבל החּיּות, הארת המׁשכת ּכׁשּנסּתּלקה ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָרק
המׁשכת הּוא ׁשמ ּתּורק ׁשמן מהּֿׁשאיןּֿכן ּבגּופֹו. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעדין
על מּתןּֿתֹורה ׁשּלאחרי העבֹודה מעלת וזֹוהי ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהעצם.
מציאּות מּצד היתה האבֹות ׁשעבֹודת האבֹות, ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָעבֹודת
ּכל ולכן ּבמציאּות, ּבּטּול ּבּה היה ולא ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹהּנׁשמה,
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ובכ"מ.46) ואילך. סע"א עד, יתרו תו"א ג.47)ראה פ"א, ג.48)שהש"ר א, ב.49)שה"ש מג, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שכדי ירידה הם ירדתם" למצרים "כלום למלאכים המענה בא שעליהם אלה

בביטול צורך יש ממנה ‰‡·B˙במציאות.להתעלות ˙„B·ÚL ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¬«»»
Ïeha‰ ÔÈ�Ú da ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰ÓLp‰ ˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«¿ƒ«¿»»¿…»»»ƒ¿««ƒ

˙e‡ÈˆÓa.שלהם ההתעלות גם הייתה לזה BzŒÔzÓa¯‰ובהתאם ˜¯Â ƒ¿ƒ¿«¿««»
‰‡Èˆi‰ È¯Á‡Ï ‰È‰L∆»»¿«¬≈«¿ƒ»
ÏÊ¯a‰ ¯ek ,ÌÈ¯ˆnÓ46, ƒƒ¿«ƒ««¿∆

בחסידות בהרחבהכמבואר

פרך בעבודת הקשה שהשעבוד

בני את ועידן זיכך במצרים

להיות רוחנית מבחינה ישראל

כך התורה לקבלת ראויים

בימי ולא תורה במתן שדווקא

‰B·Ú„‰האבות ˙ÈNÚ�«¬≈»¬»
Ïeha ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ
LecÁ‰ e‰ÊÂ .˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿∆«ƒ
ÔÙ‡a ,‰¯BzŒÔzÓc¿««»¿…∆
Œ¯ˆÈÂ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓlL∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆
„·lnL ,ÌÎÈ�Èa LÈ Ú¯‰»«≈≈≈∆∆ƒ¿«
‰„¯È ‰¯Bz‰L ˙‡Ê…∆«»»¿»

רבותhÓÏ‰מלמעלה ירידות ¿«»
הגשמי הזה לעולם לירידה עד

התלבשה היא ¿BÈ„aƒשכאן
ÈÓLb ÛÏ˜eכתובים בהם ¿»«¿ƒ
התורה «¬»BÎÏ‰·e˙דברי

,ÌÈiÓLb ÌÈ�È�Úa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ÏL ˙B�ÚËa Ìb ‰LaÏ˙�ƒ¿«¿»«ƒ¿»∆

,¯˜Lמסוימות בהלכות שכן ∆∆
הדין בעלי טיעוני ממונות בדיני

בוודאי מהם שאחד כאלה הם

אמת אומר ÔÈ�Úאינו e‰fL∆∆ƒ¿«
‡lL ,Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿≈∆»«∆…

‰LaÏ˙pL „·Ïa BÊהתורה ƒ¿«∆ƒ¿«¿»
ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ÏL,הגשמי הזה ∆»»
‰LaÏ˙pL ,˙‡Ê „BÚ ‰p‰ƒ≈…∆ƒ¿«¿»

,˙e˜Ï‡Ï „b�Óe ÈkÙ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L Ú¯‰Œ¯ˆia Ìbירידה וזוהי ««≈∆»«∆ƒ¿»»¿ƒ¿«≈∆¡…
נוספת ‰b�n„גדולה ÌÚ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÈÙÏ ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿»«¿≈»¬»ƒ«¿«≈

˙È˜Ï‡‰ LÙ�c ‰„B·Ú‰ ˜¯ ‡Ï)עצמהdÏ LÈ ¯L‡k Ìb …«»¬»¿∆∆»¡…ƒ««¬∆≈»
„b�Óועל ההתנגדות על להתגבר נאלצת היא עצמה עם עובדת כשהיא ולכן ¿«≈

'ביטול' זה אין עדיין אבל והסתרים לעילהעלמות כמבואר במציאות'

ÈÁ·Ï�˙בהרחבה, ÌÈ‡a ,(BÓˆÚ „b�n‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰ ‡l‡∆»»¬»ƒ«¿«≈«¿»ƒƒ¿ƒ«
.Ï"pk ,˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ««

Ìb e‰ÊÂ (Êשל חסידות עלֿפי הפנימית e˙kM·המשמעות ‰Ó ¿∆««∆»
L¯„na47˜eÒt ÏÚ48,EÓL ˜¯ez ÔÓL ÌÈ·BË EÈ�ÓL ÁÈ¯Ï «ƒ¿»«»¿≈«¿»∆ƒ∆∆«¿∆

טוב ריח בעלי הם שלו שהשמנים הקדושֿברוךֿהוא את משבחת ישראל כנסת

ועל למרחוק גם וערב טוב הוא השמן את מריקים שכאשר ואומרת ומוסיפה

לדרוש שיש המדרש אומר כך

ישראל שכנסת הפסוק את

- לה' ‰Bˆn˙אומרת Ïk»«ƒ¿
˙B·‡‰ EÈ�ÙÏ eNÚL∆»¿»∆»»
ÔÓL e�‡ Ï·‡ eÈ‰ ˙BÁÈ≈̄»¬»»∆∆

,EÓL ˜¯ezהיא והכוונה «¿∆
של המצוות מעלת את להדגיש

תורה מתן לאחר ישראל בני

האבות, שעשו המצוות לעומת

לעומת השמן כמעלת שהיא

‰‡¯‰הריח ‡e‰ ÁÈ¯c¿≈«∆»»
„·Ïaהדבר לעצם ביחס ƒ¿«

נובע הריח ונודף,שממנו

‡e‰ ÁÈ¯L Û‡c ,e�È‰Â¿«¿¿«∆≈«
˙È�‰� ‰ÓLp‰L ¯·c»»∆«¿»»∆¡≈

epnÓ49,חכמינו קבעו ולכן ƒ∆
כשם ריח על הנהנין ברכת לברך

מזון על ∆¬»¿L‡ÎÂ¯שמברכים
ÛlÚ˙Ó Ì„‡‰את ומאבד »»»ƒ¿«≈

‰ÎLÓ˙ההכרה ‰NÚ�«¬∆«¿»«
מחדש‰eiÁ˙והתעוררות ««

,ÁÈ¯‰ È„ÈŒÏÚהריח כן ואם «¿≈»≈«
רבה חשיבות בעל בהחלט הוא

‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆
,„·Ïa לדבר‰‡¯‰ ביחס ∆»»ƒ¿«

‰¯ÁÈעצמו ˙lÚt È¯‰L∆¬≈¿À«»≈«
˙eÙlÚ˙‰‰ ˙Úaשמועילה ¿≈«ƒ¿«¿
החיות את ¯˜להשיב ‡È‰ƒ«

˙ÎLÓ‰ ‰˜lzÒpLk¿∆ƒ¿«¿»«¿»«
Ï·‡ ,˙eiÁ‰ ˙¯‡‰∆»«««¬»
BÙe‚a ÔÈ„Ú B�LÈ ÌˆÚ‰»∆∆∆¿¬«ƒ¿
הריח של חשיבותו כל שעם ומכאן מתים להחיות כמובן, מסוגל, לא והריח

ומוגבל. מועט כוחו הכול ‰e‡בסך EÓL ˜¯ez ÔÓL ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆«¿∆
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ובנמשל לריחו רק ולא עצמו לשמן הכוונה במשל כאשר «¿»«»∆∆

ומעשה מאלוקות, הארה וגילה המשיך האבות של המצוות שמעשה הכוונה

האלוקות. עצם את ומגלה ממשיך תורה מתן שלאחר ÏÚÓ˙המצוות È‰BÊÂ¿ƒ«¬«
˙„B·ÚL ,˙B·‡‰ ˙„B·Ú ÏÚ ‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿«¬≈««»«¬«»»∆¬«
Ïeha da ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰ÓLp‰ ˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‰˙È‰ ˙B·‡‰»»»¿»ƒ«¿ƒ«¿»»¿…»»»ƒ
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dz`eazיח ziy`x 'iedl l`xyi ycew

ּבמּתןֿ מהּֿׁשאיןּֿכן ּבלבד, הארה היתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָההמׁשכה
ּבינ יׁש ויצרֿהרע ירדּתם למצרים ּכאׁשר יכם,ּתֹורה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכּנ"ל. כּו' הּבּטּול מּצד והינּו העצם, ְְְִִִֶֶַַַַַָָנמׁש

ÔÈ�Ú‰Âּבמדרגה היא האבֹות ׁשעבֹודת היֹות ּדעם ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ
מּתןּֿתֹורה, ׁשּלאחרי העבֹודה ואּלּו ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָנעלית,
היא ּביניכם, יׁש ויצרֿהרע ירדּתם ׁשּלמצרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלאחרי
העצם ׁשּבחינת ידּוע הרי מּכלֿמקֹום, ּפחּותה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמדרגה
הארה מאׁשר יֹותר ּגבֹוהה היא ּפחּותה, ּבמדרגה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפילּו
מּמה היא זה על הּדגמאֹות ואחת עליֹונה. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּמּמדריגה

מּנביא עדיף חכם היא50ּׁשאמרּו ׁשהּנבּואה לפי והינּו , ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ
חּלּוקים, ּכּמה יׁש ּגּופא ּובזה נצחֿוהֹוד, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבבחינת
(ׁשּבהם ּדבריאה ּבנצחֿוהֹוד היא יׁשעיה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּדנבּואת
היא יחזקאל ּונבּואת ּדאצילּות), נצחֿוהֹוד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַנתלּבׁשּו
ולכן ּדיצירה, נצחֿוהֹוד ּבבחינת רק ׁשהיא יֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלמּטה
ּבנצחֿוהֹוד, רק היא ׁשהּנבּואה לפי מּנביא, עדיף ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָחכם
ּבן ׁשמעֹון רּבי ּוכמֹו יֹותר, נעלית ּבבחינה היא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוהחכמה
יֹותר הרּבה נעלֹות ּבבחינֹות ׁשהּׂשיגּו והאריז"ל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָיֹוחאי
ּבית מּׁשחרב ּומּכלֿמקֹום נצחֿוהֹוד, ּבחינת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמאׁשר

נבּואה נּטלה והינּו51הּמקּדׁש נׁשארה, החכמה ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ
והּבאּור החכמה. על ּבּנבּואה יתרה מעלה ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלפי

ׁשּמּׂשיג52ּבזה לפי מּנביא עדיף ׁשחכם היֹות ּדעם , ְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָָ
החכם הּׂשגת הרי מּכלֿמקֹום, יֹותר, עליֹונֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמדרגֹות
מּׂשיג ׁשאינֹו והינּו, ּבלבד, הּמציאּות ידיעת רק ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַהיא
וגם ּבלבד. ידיעה ׁשל ּבאפן אם ּכי הּמציאּות את ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹּומּכיר
ּברּוח ׁשהיתה והאריז"ל יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָהּׂשגת

ּביצירה רק היא הּקדׁש ׁשרּוח ידּוע הרי וכן53הּקדׁש, , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
לפרּד"ס ׁשּנכנסּו ּומה54ד' ּבּיצירה, רק הּׂשּגתם היתה , ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
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א.50) יב, ב.51)ב"ב מח, סוטה ב. ט, יומא וראה (ג). ט פ"ח, שהש"ר הי"ג. פ"ט סוטה ירושלמי ד. פי"ג, סוטה תוספתא ראה

סי"ט.52)ובכ"מ. אגה"ק תניא ו.53)ראה שער ח"ג להרח"ו שעה"ק ב.54)ראה יד, חגיגה
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,˙e‡ÈˆÓaבהרחבה לעיל ‰‡¯‰כמבואר ‰˙È‰ ‰ÎLÓ‰‰ Ïk ÔÎÏÂ ƒ¿ƒ¿»≈»««¿»»»¿»∆»»
Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ ¯L‡k ,‰¯BzŒÔzÓa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈¿««»«¬∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
'eÎ Ïeha‰ „vÓ e�È‰Â ,ÌˆÚ‰ CLÓ� ,ÌÎÈ�Èa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ¿≈∆»«≈≈≈∆ƒ¿»»∆∆¿«¿ƒ««ƒ

.Ï"pk««
˙BÈ‰ ÌÚc ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¡
‡È‰ ˙B·‡‰ ˙„B·ÚL∆¬«»»ƒ
el‡Â ,˙ÈÏÚ� ‰‚¯„Óa¿«¿≈»«¬≈¿ƒ
ŒÔzÓ È¯Á‡lL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿«¬≈««
È¯ˆÓlL È¯Á‡Ï ,‰¯BzÌ »¿«¬≈∆¿ƒ¿«ƒ
LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ Ìz„¯È¿«¿∆¿≈∆»«≈
‰‚¯„Óa ‡È‰ ,ÌÎÈ�Èa≈≈∆ƒ¿«¿≈»

,‰˙eÁtלמרות כי מובן שהרי ¿»
בעבודת (כמו האבות שבעבודת

עצמה מצד האלוקית אין)הנפש

של במובן במציאות' 'ביטול

המציאות גדרי מכל יציאה

זאת בכל מוחלטת, והתבטלות

נעלית האדם שעבודת ספק אין

יהודי כל עבודת לגבי שיעור לאין

נאמר האבות על ורק מצב בכל

ולמה לאלוקות, 'מרכבה' שהיו

של מאד הנעלית העבודה כן אם

רק ומגלה ממשיכה האבות

הפחותה והעבודה הארה,

את ממשיכה שלנו והנמוכה

כי הוא הביאור אלא העצם?

Úe„È È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈»«
eÏÈÙ‡ ÌˆÚ‰ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«»∆∆¬ƒ
‡È‰ ,‰˙eÁt ‰‚¯„Óa¿«¿≈»¿»ƒ
‰¯‡‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ‰‰B·b¿»≈≈¬∆∆»»

‰�BÈÏÚ ‰‚È¯„nnLכך ∆ƒ«¿≈»∆¿»
שעבודת בוודאי הדרגות שבסולם

שני ומצד יותר, נעלית האבות

בני של הפחותה עבודתם דווקא

בה יש תורה מתן לאחר ישראל

ורק האבות בעבודת שאין מעלה

העצם. נמשך בה

e¯Ó‡M ‰nÓ ‡È‰ ‰Ê ÏÚ ˙B‡Ó‚c‰ ˙Á‡Âבגמרא ÌÎÁחכמינו ¿«««À¿»«∆ƒƒ«∆»¿»»
‡È·pÓ ÛÈ„Ú50‰‡e·p‰L ÈÙÏ e�È‰Â העליונות, הספירות ‰È‡בסדר »ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ∆«¿»ƒ

,„B‰ÂŒÁˆ� ˙�ÈÁ·aאת ולמסור להעביר אמצעי המשמשות הספירות ƒ¿ƒ«∆«¿
מעולם וכן המעשה אל והמידות מהשכל החיצוניות, אל מהפנימיות ההשפעות

Ùeb‡לעולם ‰Ê·eעצמו,ÌÈ˜elÁ ‰nk LÈשונות ודרגות הבדלים »∆»≈«»ƒƒ
אצילות, העולמות לארבעת העליונים העולמות של הכללית לחלוקה בהתאם

יצירה (Ì‰aLבריאה, ‰‡È¯·c „B‰ÂŒÁˆ�a ‡È‰ ‰ÈÚLÈ ˙‡e·�cƒ¿«¿«¿»ƒ¿∆«¿ƒ¿ƒ»∆»∆
‰hÓÏ ‡È‰ Ï‡˜ÊÁÈ ˙‡e·�e ,(˙eÏÈˆ‡c „B‰ÂŒÁˆ� eLaÏ˙�ƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ¿«¿∆¿≈ƒ¿«»
ÛÈ„Ú ÌÎÁ ÔÎÏÂ ,‰¯ÈˆÈc „B‰ÂŒÁˆ� ˙�ÈÁ·a ˜¯ ‡È‰L ,¯˙BÈ≈∆ƒ«ƒ¿ƒ«∆«¿ƒƒ»¿»≈»»»ƒ

ÓÎÁ‰Â‰ונעלה ,„B‰ÂŒÁˆ�a ˜¯ ‡È‰ ‰‡e·p‰L ÈÙÏ ,‡È·pÓƒ»ƒ¿ƒ∆«¿»ƒ«¿∆«¿¿«»¿»
כל של וההתחלה הראשונה

ÈÁ·a�‰הספירות ‡È‰ƒƒ¿ƒ»
,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�והוד מנצח «¬≈≈

לאחר רק הספירות בסדר שבאות

דעת) בינה, (חכמה, השכל עיקר

גבורה, (חסד, המידות ועיקר

ÔBÚÓLתפארת) Èa¯ BÓÎe¿«ƒƒ¿
Ï"ÊÈ¯‡‰Â È‡ÁBÈ Ôa∆»¿»¬ƒ«

Á·a e‚ÈO‰L˙BÏÚ� ˙B�È ∆ƒƒƒ¿ƒ«¬
˙�ÈÁa ¯L‡Ó ¯˙BÈ ‰a¯‰«¿≈≈≈¬∆¿ƒ«
ÌB˜ÓŒÏkÓe ,„B‰ÂŒÁˆ�∆«¿ƒ»»
Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»

‰‡e·� ‰Ïh�51el‡Â , ƒ¿»¿»¿ƒ
,‰¯‡L� ‰ÓÎÁ‰שאם אף «»¿»ƒ¿¬»

מעלתה בגלל ניטלה הנבואה

יכולה הייתה שלא הגדולה

וההעלם החורבן לאחר להיות

העולם שירד אלוקות על והסתר

והוד נצח אם הרי בעקבותיו,

שהחכמה וחומר קל להאיר חדלו

ולמה להיפסק, צריכה הייתה

לאחר גם נשארה החכמה

LiLהחורבן? ÈÙÏ e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆≈
ÏÚ ‰‡e·pa ‰¯˙È ‰ÏÚÓ«¬»¿≈»«¿»«

‰ÓÎÁ‰שבסדר (למרות «»¿»
מנצח נעלית החכמה המדריגות

Êa‰והוד). ¯e‡a‰Â52, ¿«≈»∆
ÛÈ„Ú ÌÎÁL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆»»»ƒ
‚ÈOnL ÈÙÏ ‡È·pÓƒ»ƒ¿ƒ∆«ƒ
,¯˙BÈ ˙B�BÈÏÚ ˙B‚¯„Óa¿«¿≈∆¿≈
˙‚O‰ È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈«»«
˙ÚÈ„È ˜¯ ‡È‰ ÌÎÁ‰∆»»ƒ«¿ƒ«
,e�È‰Â ,„·Ïa ˙e‡Èˆn‰«¿ƒƒ¿«¿«¿
‰ÚÈ„È ÏL ÔÙ‡a Ì‡ Èk ˙e‡Èˆn‰ ˙‡ ¯ÈkÓe ‚ÈOÓ B�È‡L∆≈«ƒ«ƒ∆«¿ƒƒƒ¿…∆∆¿ƒ»
‰˙È‰L Ï"ÊÈ¯‡‰Â È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙‚O‰ Ì‚Â .„·Ïaƒ¿«¿««»««ƒƒ¿∆»¿»¬ƒ«∆»¿»

‰¯ÈˆÈa ˜¯ ‡È‰ L„w‰ Áe¯L Úe„È È¯‰ ,L„w‰ Áe¯a53ÔÎÂ , ¿««…∆¬≈»«∆««…∆ƒ«ƒƒ»¿≈
Ò"c¯ÙÏ eÒ�ÎpL שנכנסו,54„' ארבעה על בפרטיות בגמרא כמסופר ∆ƒ¿¿¿«¿≈

ל'פרדס' הכניסה מהם אחד כל (ואצל לאלוקות קירבה של הרוחני לפרדס

אחר) באופן הייתה ממנו Óe‰ווהיציאה ,‰¯Èˆia ˜¯ Ì˙bO‰ ‰˙È‰»¿»«»»»««¿ƒ»«
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ּבבחינת רק היה האצילּות ּבעֹולם עלֿידיֿזה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּׁשהּׂשיגּו
ּבחינת היא נבּואה מהּֿׁשאיןּֿכן הּמציאּות. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָידיעת
חּיים רּבי ׁשּכתב ּוכמֹו הּמציאּות, את ׁשּמּכיר ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּכרה,

הּקדּׁשה ּבׁשערי הּמדרגה55ויטל ׁשּבאֹותּה ׁשהאֹורֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנביא ּבמחׁשבת ונצטּירּו נחקקּו הּנבּואה, היתה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּה
ּדהגם החכמה, על הּנבּואה מעלת ּגדלה ולכן ְְְְֲֲֵַַַַַַַָָָָָָכּו',
ּגדלה מּכלֿמקֹום יֹותר, נעלֹות ּבמדרגֹות היא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהחכמה
ונמצא, הּכרה. ּבבחינת ׁשהיא לפי הּנבּואה, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָמעלת
מהארה למעלה היא ּתחּתֹונה מּמדרגה העצמי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבחינת

עליֹונה. ְְִֵֶֶַָָׁשּמּמדריגה

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהּנפׁש עם ׁשהעבֹודה ּבעבֹודה, ּגם יּובן ¿«∆∆∆ֲֲִֶֶֶַַָָָָָ
ּפחּותה, ּבמדרגה היֹותּה עם ְְְֱֲִִֵַַַָָָהּבהמית,
האלקית הּנפׁש מעבֹודת יֹותר נעלית היא ֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּכלֿמקֹום,
מּצדֿעצמּה האלקית הּנפׁש ּבעבֹודת ּכי, ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹמּצדֿעצמּה,
ּומרּגיׁשה הּבהמית ּבּנפׁש מלּבׁשת ּבהיֹותּה ׁשּגם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ(היינּו
היא העבֹודה מּכלֿמקֹום, הּבהמית, ּדנפׁש הרחּוק ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָאת
נתּבּטל לא עדין מּצדֿעצמּה), האלקית הּנפׁש ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹעבֹודת
עם העבֹודה להיֹות צריכה ולכן (ּכּנ"ל), ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָמּמציאּותֹו
ּדמסירּותֿנפׁש העבֹודה לא והינּו, ּדוקא, הּבהמית ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנפׁש
מהּנפׁש (זי (אֹויסטאן עצמֹו את להפׁשיט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהיא
אּלא הּבהמית, הּנפׁש ּדׁשבירת העבֹודה ולא ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמית,
הּבהמית הּנפׁש עם העבֹודה את (ּדּורכטאן) לפעל ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹצרי
ּבבחינת ׁשהם הּבהמית ּדנפׁש ּבּמּדֹות לפעל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹעצמּה,

ּכארז ּבּטּול56קׁשה הּוא זה ּובּטּול הּבּטּול, ּבהם ׁשּיהיה , ְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
הּבהמית, ּדנפׁש ּבמציאּות הּבּטּול ועלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַהּמציאּות.
ּבמציאּות. ּבּטּול לבחינת האלקית הּנפׁש ּגם ְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָֹּבאה
הרחּו הרּגׁש ׁשּמּצד ּתׁשּובה' ה'ּבעלי ּבמעלת ק,וכּידּוע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

יּתיר ּובחילא יּתיר ּברעּותא היא ׁשּמעלת57עבֹודתם , ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשעבֹודתם הּצּדיקים עבֹודת לגּבי רק לא היא ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹעבֹודתם
הּבינֹונים עבֹודת לגּבי ּגם אּלא ּכלל, הרחּוק מּצד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאינּה
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˙ÚÈ„È ˙�ÈÁ·a ˜¯ ‰È‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ e‚ÈO‰M∆ƒƒ«¿≈∆¿»»¬ƒ»»«ƒ¿ƒ«¿ƒ«
˙e‡Èˆn‰ומופשטים רוחניים אלוקות בענייני מדובר סוף סוף כי יותר ולא «¿ƒ

את ולהשיג להבין ברורה.שקשה בצורה �·e‡‰מהותם ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»
e‡Èˆn‰ ˙‡ ¯ÈknL ,‰¯k‰ ˙�ÈÁa ‡È‰Èa¯ ·˙kL BÓÎe ,˙ ƒ¿ƒ««»»∆«ƒ∆«¿ƒ¿∆»««ƒ

È¯ÚLa ÏËÈÂ ÌÈiÁ«ƒƒ«¿«¬≈
‰M„w‰55˙B¯B‡‰L «¿À»∆»

daL ‰‚¯„n‰ d˙B‡aL∆¿»««¿≈»∆»
e˜˜Á� ,‰‡e·p‰ ‰˙È‰»¿»«¿»∆¿¿
‡È·p‰ ˙·LÁÓa e¯iËˆ�Â¿ƒ¿«¿¿«¬∆∆«»ƒ
˙ÏÚÓ ‰Ï„b ÔÎÏÂ ,'eÎ¿»≈»¿»«¬«
,‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ‰‡e·p‰«¿»««»¿»
‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L Ì‚‰c«¬«∆«»¿»ƒ
,¯˙BÈ ˙BÏÚ� ˙B‚¯„Óa¿«¿≈«¬≈

הדרגות ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒבסולם
,‰‡e·p‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬««¿»
‰¯k‰ ˙�ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ««»»
הדברים. במהות ומאירה ברורה

ÈÓˆÚ‰ ˙�ÈÁaL ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿ƒ«»«¿ƒ
‡È‰ ‰�BzÁz ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»«¿»ƒ
‰¯‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈∆»»

‰�BÈÏÚ ‰‚È¯„nnLוזה ∆ƒ«¿≈»∆¿»
באמור שמבחינתהביאור לעיל

הן האבות הדרגות, סולם

במדריגה ואנו עליונה במדריגה

יש בהמשכה, ואילו פחותה.

מתן שלאחר בעבודה מעלה

את פועלת היא שדווקא תורה

העצם. המשכת

Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«
ÌÚ ‰„B·Ú‰L ,‰„B·Úa»¬»∆»¬»ƒ
ÌÚ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ
,‰˙eÁt ‰‚¯„Óa d˙BÈ‰¡»¿«¿≈»¿»
כשהיא האלוקית הנפש שהרי

עצמה מצד ה' את עובדת

לא זה ודבר ה', על מתענגת

הבהמית לנפש כלל «ŒÏkÓƒשייך
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ,ÌB˜Ó»ƒ«¬≈≈
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««∆∆»¡…ƒ
˙„B·Úa ,Èk ,dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»ƒ«¬«
Œ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒƒ«

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏÓ d˙BÈ‰a ÌbL e�ÈÈ‰) dÓˆÚ«¿»«¿∆«ƒ¿»¿À∆∆«∆∆««¬ƒ
‰„B·Ú‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�c ˜eÁ¯‰ ˙‡ ‰LÈb¯Óe«¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆««¬ƒƒ»»»¬»

dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„B·Ú ‡È‰עבודות יש ועדיין ƒ¬««∆∆»¡…ƒƒ««¿»
הבהמית), הנפש את בכך לשתף מבלי לה �˙Ïhaשמיוחדות ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«≈

LÙp‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,(Ï"pk) B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ««¿»≈¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ«∆∆
‡È‰L LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ‡Ï ,e�È‰Â ,‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿»¿«¿…»¬»ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒ∆«¿

CÈÊ Ô‡ËÒÈB‡)ולא להתפשט ¿¿»ƒ
מלובש LÙp‰Óלהיות (≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰הנפש את ולמסור ««¬ƒ
ההעלם למרות לאלוקות

‰B·Ú„‰וההסתר, ‡ÏÂ¿…»¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙¯È·Lcƒ¿ƒ««∆∆««¬ƒ
לענייני להתאוות תפסיק היא כך

שהיא בגלל לא הזה העולם

האלוקות באמיתות השתכנעה

בגלל אלא שינוי בה וחל

ÏÚÙÏ'שבירה', CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿…
Ô‡ËÎ¯ec)לבצע˙‡ ( ¿¿»∆

LÙp‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«∆∆
ÏÚÙÏ ,dÓˆÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿»ƒ¿…
˙ÈÓ‰a‰ LÙ�c ˙Bcna«ƒ¿∆∆««¬ƒ
‰L˜ ˙�ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«»∆

Ê¯‡k56Ì‰a ‰È‰iL , »∆∆∆ƒ¿∆»∆
,Ïeha‰הבהמית שהנפש כך «ƒ

אבל ולפעול להתקיים תמשיך

לאלוקות יופנו שלו הכוחות כל

Ïeha ‡e‰ ‰Ê Ïeh·eƒ∆ƒ
È„ÈŒÏÚÂ .˙e‡Èˆn‰«¿ƒ¿«¿≈
LÙ�c ˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰«ƒƒ¿ƒ¿∆∆
LÙp‰ Ìb ‰‡a ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»««∆∆

˙È˜Ï‡‰את שפעלה זו שהיא »¡…ƒ
הבהמית בנפש »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ�˙הדבר

Úe„iÎÂ .˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ¿«»«
'‰·eLz ÈÏÚa'‰ ˙ÏÚÓa¿«¬«««¬≈¿»

,˜eÁ¯‰ Lb¯‰ „vnLכיון ∆ƒ«∆¿≈»ƒ
היו תשובה שעשו קודם שבעבר,

שעשו לאחר הרי רחוקים,

ונתקרבו ««¬Ì˙„B·Úתשובה
‡È‰הזוהרבלשון‡˙eÚ¯a ƒƒ¿»

¯ÈzÈ ‡ÏÈÁ·e ¯ÈzÈ57, «ƒ¿≈»«ƒ
כוח ובתוספת רצון בתוספת

Ì˙„B·Ú ˙ÏÚnLהתשובה בעלי B·Ú„˙של Èa‚Ï ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ∆«¬«¬»»ƒ…«¿«≈¬«
,ÏÏk ˜eÁ¯‰ „vÓ d�È‡ Ì˙„B·ÚL ÌÈ˜Ècv‰היו שלא וכיוון ««ƒƒ∆¬»»≈»ƒ«»ƒ¿»
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ּבבחינת רק היה האצילּות ּבעֹולם עלֿידיֿזה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּׁשהּׂשיגּו
ּבחינת היא נבּואה מהּֿׁשאיןּֿכן הּמציאּות. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָידיעת
חּיים רּבי ׁשּכתב ּוכמֹו הּמציאּות, את ׁשּמּכיר ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּכרה,

הּקדּׁשה ּבׁשערי הּמדרגה55ויטל ׁשּבאֹותּה ׁשהאֹורֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנביא ּבמחׁשבת ונצטּירּו נחקקּו הּנבּואה, היתה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּה
ּדהגם החכמה, על הּנבּואה מעלת ּגדלה ולכן ְְְְֲֲֵַַַַַַַָָָָָָכּו',
ּגדלה מּכלֿמקֹום יֹותר, נעלֹות ּבמדרגֹות היא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהחכמה
ונמצא, הּכרה. ּבבחינת ׁשהיא לפי הּנבּואה, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָמעלת
מהארה למעלה היא ּתחּתֹונה מּמדרגה העצמי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבחינת

עליֹונה. ְְִֵֶֶַָָׁשּמּמדריגה

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהּנפׁש עם ׁשהעבֹודה ּבעבֹודה, ּגם יּובן ¿«∆∆∆ֲֲִֶֶֶַַָָָָָ
ּפחּותה, ּבמדרגה היֹותּה עם ְְְֱֲִִֵַַַָָָהּבהמית,
האלקית הּנפׁש מעבֹודת יֹותר נעלית היא ֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּכלֿמקֹום,
מּצדֿעצמּה האלקית הּנפׁש ּבעבֹודת ּכי, ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹמּצדֿעצמּה,
ּומרּגיׁשה הּבהמית ּבּנפׁש מלּבׁשת ּבהיֹותּה ׁשּגם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ(היינּו
היא העבֹודה מּכלֿמקֹום, הּבהמית, ּדנפׁש הרחּוק ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָאת
נתּבּטל לא עדין מּצדֿעצמּה), האלקית הּנפׁש ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹעבֹודת
עם העבֹודה להיֹות צריכה ולכן (ּכּנ"ל), ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָמּמציאּותֹו
ּדמסירּותֿנפׁש העבֹודה לא והינּו, ּדוקא, הּבהמית ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנפׁש
מהּנפׁש (זי (אֹויסטאן עצמֹו את להפׁשיט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהיא
אּלא הּבהמית, הּנפׁש ּדׁשבירת העבֹודה ולא ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמית,
הּבהמית הּנפׁש עם העבֹודה את (ּדּורכטאן) לפעל ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹצרי
ּבבחינת ׁשהם הּבהמית ּדנפׁש ּבּמּדֹות לפעל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹעצמּה,

ּכארז ּבּטּול56קׁשה הּוא זה ּובּטּול הּבּטּול, ּבהם ׁשּיהיה , ְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
הּבהמית, ּדנפׁש ּבמציאּות הּבּטּול ועלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַהּמציאּות.
ּבמציאּות. ּבּטּול לבחינת האלקית הּנפׁש ּגם ְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָֹּבאה
הרחּו הרּגׁש ׁשּמּצד ּתׁשּובה' ה'ּבעלי ּבמעלת ק,וכּידּוע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

יּתיר ּובחילא יּתיר ּברעּותא היא ׁשּמעלת57עבֹודתם , ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשעבֹודתם הּצּדיקים עבֹודת לגּבי רק לא היא ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹעבֹודתם
הּבינֹונים עבֹודת לגּבי ּגם אּלא ּכלל, הרחּוק מּצד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאינּה
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˙ÚÈ„È ˙�ÈÁ·a ˜¯ ‰È‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ e‚ÈO‰M∆ƒƒ«¿≈∆¿»»¬ƒ»»«ƒ¿ƒ«¿ƒ«
˙e‡Èˆn‰ומופשטים רוחניים אלוקות בענייני מדובר סוף סוף כי יותר ולא «¿ƒ

את ולהשיג להבין ברורה.שקשה בצורה �·e‡‰מהותם ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»
e‡Èˆn‰ ˙‡ ¯ÈknL ,‰¯k‰ ˙�ÈÁa ‡È‰Èa¯ ·˙kL BÓÎe ,˙ ƒ¿ƒ««»»∆«ƒ∆«¿ƒ¿∆»««ƒ

È¯ÚLa ÏËÈÂ ÌÈiÁ«ƒƒ«¿«¬≈
‰M„w‰55˙B¯B‡‰L «¿À»∆»

daL ‰‚¯„n‰ d˙B‡aL∆¿»««¿≈»∆»
e˜˜Á� ,‰‡e·p‰ ‰˙È‰»¿»«¿»∆¿¿
‡È·p‰ ˙·LÁÓa e¯iËˆ�Â¿ƒ¿«¿¿«¬∆∆«»ƒ
˙ÏÚÓ ‰Ï„b ÔÎÏÂ ,'eÎ¿»≈»¿»«¬«
,‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ‰‡e·p‰«¿»««»¿»
‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L Ì‚‰c«¬«∆«»¿»ƒ
,¯˙BÈ ˙BÏÚ� ˙B‚¯„Óa¿«¿≈«¬≈

הדרגות ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒבסולם
,‰‡e·p‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬««¿»
‰¯k‰ ˙�ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ««»»
הדברים. במהות ומאירה ברורה

ÈÓˆÚ‰ ˙�ÈÁaL ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿ƒ«»«¿ƒ
‡È‰ ‰�BzÁz ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»«¿»ƒ
‰¯‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈∆»»

‰�BÈÏÚ ‰‚È¯„nnLוזה ∆ƒ«¿≈»∆¿»
באמור שמבחינתהביאור לעיל

הן האבות הדרגות, סולם

במדריגה ואנו עליונה במדריגה

יש בהמשכה, ואילו פחותה.

מתן שלאחר בעבודה מעלה

את פועלת היא שדווקא תורה

העצם. המשכת

Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«
ÌÚ ‰„B·Ú‰L ,‰„B·Úa»¬»∆»¬»ƒ
ÌÚ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ
,‰˙eÁt ‰‚¯„Óa d˙BÈ‰¡»¿«¿≈»¿»
כשהיא האלוקית הנפש שהרי

עצמה מצד ה' את עובדת

לא זה ודבר ה', על מתענגת

הבהמית לנפש כלל «ŒÏkÓƒשייך
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ,ÌB˜Ó»ƒ«¬≈≈
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««∆∆»¡…ƒ
˙„B·Úa ,Èk ,dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»ƒ«¬«
Œ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒƒ«

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏÓ d˙BÈ‰a ÌbL e�ÈÈ‰) dÓˆÚ«¿»«¿∆«ƒ¿»¿À∆∆«∆∆««¬ƒ
‰„B·Ú‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�c ˜eÁ¯‰ ˙‡ ‰LÈb¯Óe«¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆««¬ƒƒ»»»¬»

dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„B·Ú ‡È‰עבודות יש ועדיין ƒ¬««∆∆»¡…ƒƒ««¿»
הבהמית), הנפש את בכך לשתף מבלי לה �˙Ïhaשמיוחדות ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«≈

LÙp‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,(Ï"pk) B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ««¿»≈¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ«∆∆
‡È‰L LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ‡Ï ,e�È‰Â ,‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿»¿«¿…»¬»ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒ∆«¿

CÈÊ Ô‡ËÒÈB‡)ולא להתפשט ¿¿»ƒ
מלובש LÙp‰Óלהיות (≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰הנפש את ולמסור ««¬ƒ
ההעלם למרות לאלוקות

‰B·Ú„‰וההסתר, ‡ÏÂ¿…»¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙¯È·Lcƒ¿ƒ««∆∆««¬ƒ
לענייני להתאוות תפסיק היא כך

שהיא בגלל לא הזה העולם

האלוקות באמיתות השתכנעה

בגלל אלא שינוי בה וחל

ÏÚÙÏ'שבירה', CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿…
Ô‡ËÎ¯ec)לבצע˙‡ ( ¿¿»∆

LÙp‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«∆∆
ÏÚÙÏ ,dÓˆÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿»ƒ¿…
˙ÈÓ‰a‰ LÙ�c ˙Bcna«ƒ¿∆∆««¬ƒ
‰L˜ ˙�ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«»∆

Ê¯‡k56Ì‰a ‰È‰iL , »∆∆∆ƒ¿∆»∆
,Ïeha‰הבהמית שהנפש כך «ƒ

אבל ולפעול להתקיים תמשיך

לאלוקות יופנו שלו הכוחות כל

Ïeha ‡e‰ ‰Ê Ïeh·eƒ∆ƒ
È„ÈŒÏÚÂ .˙e‡Èˆn‰«¿ƒ¿«¿≈
LÙ�c ˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰«ƒƒ¿ƒ¿∆∆
LÙp‰ Ìb ‰‡a ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»««∆∆

˙È˜Ï‡‰את שפעלה זו שהיא »¡…ƒ
הבהמית בנפש »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ�˙הדבר

Úe„iÎÂ .˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒ¿«»«
'‰·eLz ÈÏÚa'‰ ˙ÏÚÓa¿«¬«««¬≈¿»

,˜eÁ¯‰ Lb¯‰ „vnLכיון ∆ƒ«∆¿≈»ƒ
היו תשובה שעשו קודם שבעבר,

שעשו לאחר הרי רחוקים,

ונתקרבו ««¬Ì˙„B·Úתשובה
‡È‰הזוהרבלשון‡˙eÚ¯a ƒƒ¿»

¯ÈzÈ ‡ÏÈÁ·e ¯ÈzÈ57, «ƒ¿≈»«ƒ
כוח ובתוספת רצון בתוספת

Ì˙„B·Ú ˙ÏÚnLהתשובה בעלי B·Ú„˙של Èa‚Ï ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ∆«¬«¬»»ƒ…«¿«≈¬«
,ÏÏk ˜eÁ¯‰ „vÓ d�È‡ Ì˙„B·ÚL ÌÈ˜Ècv‰היו שלא וכיוון ««ƒƒ∆¬»»≈»ƒ«»ƒ¿»
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ה), סעיף (ּכּנ"ל הרחּוק מּצד היא אצלם ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשההתעֹוררּות
הּבהמית, הּנפׁש מּצד הּוא הרחּוק הּבינֹונים ּבעבֹודת ֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָּכי,
ּבּטּול ּבבחינת ׁשאינּה האלקית, ּבּנפׁש היא ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהעבֹודה
עבֹודה ׁשהיא הּתׁשּובה עבֹודת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבמציאּות,
ּובחילא יּתיר ּברעּותא זה הרי ולכן הּבהמית, הּנפׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעם
הּמֹונעת סתימה יׁשנּה ׁשּכאׁשר הּמים אמת וכמׁשל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָיּתיר.
התּגּברּות נעׂשה ההסּתר עלֿידי הּנה הּמים, הּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַאת
ּגם הּוא כן ּוכמֹו הֹולכת). עצמּה הּסתימה (וגם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמים
עם העבֹודה ׁשהיא הּתׁשּובה, עבֹודת ׁשעלֿידי ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבעבֹודה,
ּבּנפׁש הּתקף מתחּדׁש אזי עצמּה, הּבהמית ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹהּנפׁש

ֱִָֹהאלקית.

ּבזהe‰ÊÂח) ׁשּיׁש ּתבּואתה, ראׁשית להוי' יׂשראל קדׁש ¿∆ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
מאכל ּכתרּומה, ׁשהם הא', ענין ענינים. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָב'
וההֹוספה ּבהמה. מאכל ּכעמר, ׁשהם הּב' וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאדם.
העבֹודה להיֹות ׁשּצריכה היא, הא' הענין על הּב' ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָּבענין
העבֹודה מסּפיק ׁשאין והינּו, ּדוקא. הּבהמית הּנפׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָעם
עם הּקׁשּורה עבֹודה ׁשּזֹוהי ּכיון עצמּה, האלקית ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּדנפׁש
ּבּנפׁש מלּבׁשת האלקית הּנפׁש ּכאׁשר וגם ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמציאּותֹו,
האהבה ׁשהתעֹוררּות ּבּצּדיקים מּבעי לא הּנה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּבהמית,
ׁשהתעֹוררּות ּבּבינֹונים ּגם אּלא ההתּבֹוננּות, עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבאה
הּוא ׁשהרחּוק ּכיון הרי הרחּוק, עלֿידי ּבאה ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאהבה
האלקית, הּנפׁש עם היא והעבֹודה הּבהמית, הּנפׁש ְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּצד
מּגיעה העבֹודה וכל ּבמציאּותּה, עדין נׁשארת היא ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
להּגיע ּובכדי ּבמציאּות. ׁשּיׁשנֹו העלם לבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַרק
העבֹודה עלֿידי זה הרי ּבמציאּות, ׁשאינֹו העלם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלבחינת
העמר, קצירת ענין וזהּו עצמּה. הּבהמית הּנפׁש ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹעם

ּבהמה נאמר58מאכל ׁשעלֿזה ּבּקמה,59, חרמׁש מהחל ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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בעלי אצל שישנה ההתקרבות של וערבות נעימות תחושת את להם אין רחוקים

‡ˆÌÏהתשובה ˙e¯¯BÚ˙‰‰L ÌÈ�B�Èa‰ ˙„B·Ú Èa‚Ï Ìb ‡l‡∆»«¿«≈¬««≈ƒ∆«ƒ¿¿∆¿»
,(‰ ÛÈÚÒ Ï"pk) ˜eÁ¯‰ „vÓ ‡È‰הבינונים גם לכאורה כן ואם ƒƒ«»ƒ««¿ƒ

רק מיוחדת זו מעלה דבר של לאמתו אבל התשובה לבעלי זה בענין שווים

התשובה B·Úa„˙לבעלי ,Èkƒ«¬«
‡e‰ ˜eÁ¯‰ ÌÈ�B�Èa‰«≈ƒ»ƒ
,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ „vÓƒ««∆∆««¬ƒ
LÙpa ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ«∆∆
˙�ÈÁ·a d�È‡L ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«

,˙e‡ÈˆÓa Ïehaוכשאין ƒƒ¿ƒ
המציאות מגדרי מוחלטת יציאה

מביאה לא הריחוק תחושת גם

גבול ללא העצומה להתעלות

˙„B·Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¬«
‰„B·Ú ‡È‰L ‰·eLz‰«¿»∆ƒ¬»

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚכן היא ƒ«∆∆««¬ƒ
להתקרב כדי במציאות מתבטלת

Ê‰לאלוקות, È¯‰ ÔÎÏÂ¿»≈¬≈∆
‡ÏÈÁ·e ¯ÈzÈ ‡˙eÚ¯aƒ¿»«ƒ¿≈»
ÌÈn‰ ˙Ó‡ ÏLÓÎÂ .¯ÈzÈ«ƒ¿ƒ¿«¬«««ƒ
‰ÓÈ˙Ò d�LÈ ¯L‡kL∆«¬∆∆¿»¿ƒ»
,ÌÈn‰ Cel‰ ˙‡ ˙Ú�Bn‰«««∆ƒ««ƒ

הזרימהסכר את ≈p‰ƒ‰המונע
‰NÚ� ¯zÒ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«∆¿≈«¬∆
Ì‚Â) ÌÈn‰ ˙e¯ab˙‰ƒ¿«¿««ƒ¿«
˙ÎÏB‰ dÓˆÚ ‰ÓÈ˙q‰«¿ƒ»«¿»∆∆
של בסופו באמת, חזק הזרם ואם

מגביר שהסכר בלבד זו לא דבר,

של שבסופו אלא הזרימה את

נפרץ עצמו הסכר BÓÎeדבר .(¿
,‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«»¬»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
‰„B·Ú‰ ‡È‰L ,‰·eLz‰«¿»∆ƒ»¬»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚƒ«∆∆««¬ƒ
LcÁ˙Ó ÈÊ‡ ,dÓˆÚ«¿»¬«ƒ¿«≈
˙È˜Ï‡‰ LÙpa Û˜z‰«…∆«∆∆»¡…ƒ
התוקף לעומת יתיר" "בחילא

עצמה. מצד האלוקית הנפש של

‰Êa LiL ,‰˙‡e·z ˙ÈL‡¯ 'ÈÂ‰Ï Ï‡¯NÈ L„˜ e‰ÊÂ (Á¿∆…∆ƒ¿»≈«¬»»≈ƒ¿»…∆≈»∆
המאמר בתחילת Ì‰Lכמבואר ,'‡‰ ÔÈ�Ú .ÌÈ�È�Ú ישראל·' בני ƒ¿»ƒƒ¿»»∆≈

.‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ,¯ÓÚk Ì‰L 'a‰ ÔÈ�ÚÂ .Ì„‡ ÏÎ‡Ó ,‰Óe¯˙kƒ¿»«¬«»»¿ƒ¿»«∆≈¿…∆«¬«¿≈»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ,‡È‰ '‡‰ ÔÈ�Ú‰ ÏÚ 'a‰ ÔÈ�Úa ‰ÙÒB‰‰Â¿«»»»ƒ¿»««»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿

‡˜Âc ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰אינה שההוספה בלבד זו לא ולכן »¬»ƒ«∆∆««¬ƒ«¿»

חשיבות. רבת היא אלא ‰B·Ú„‰מיותרת, ˜ÈtÒÓ ÔÈ‡L ,e�È‰Â¿«¿∆≈«¿ƒ»¬»
ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰„B·Ú È‰BfL ÔÂÈk ,dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙ�c¿∆∆»¡…ƒ«¿»≈»∆ƒ¬»«¿»ƒ

B˙e‡ÈˆÓ,האדם של LaÏÓ˙המוגדרת ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ¯L‡k Ì‚Â ¿ƒ¿««¬∆«∆∆»¡…ƒ¿À∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaועיכובים מניעות על להתגבר צורך יש כבר שאז «∆∆««¬ƒ

ולעמוד והסתרים והעלמות

לגרום אמור זה וכל בנסיונות

'ביטול האלוקית לנפש

שכן בכך די לא עדיין במציאות',

ÈÚaÓ ‡Ï ‰p‰צריך אין ƒ≈…ƒ»≈
ÌÈ˜Ècva««ƒƒלומר

‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰L∆ƒ¿¿»«¬»
˙e��Ba˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a»»«¿≈«ƒ¿¿

ובמעלתו, ה' Ìbבגדולת ‡l‡∆»«
˙e¯¯BÚ˙‰L ÌÈ�B�Èaa«≈ƒ∆ƒ¿¿

·‰‡‰È„ÈŒÏÚ ‰‡a ‰ »«¬»»»«¿≈
,˜eÁ¯‰על והכאב והצער »ƒ

הגורם הוא מאלוקות הריחוק

ואת הצימאון את בהם והמעורר

אין‰¯Èהאהבה עדיין בהם גם ¬≈
במציאות' «≈ÔÂÈk'ביטול

„vÓ ‡e‰ ˜eÁ¯‰L∆»ƒƒ«
,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ
LÙp‰ ÌÚ ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒƒ«∆∆
‡È‰ È¯‰ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¬≈ƒ
,d˙e‡ÈˆÓa ÔÈ„Ú ˙¯‡L�ƒ¿∆∆¬«ƒƒ¿ƒ»

לעיל, ‰B·Ú„‰כמבואר ÏÎÂ¿»»¬»
ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁ·Ï ˜¯ ‰ÚÈbÓ«ƒ»«ƒ¿ƒ«∆¿≈

˙e‡ÈˆÓa B�LiLכיון ∆∆¿ƒ¿ƒ
הרי במציאות, נשארת שהנשמה

למעלה עולה זו בדרך ה' עבודת

באלוקות הללו הדרגות עד רק

שהן עד כך כל נעלות אמנם שהן

מדובר אבל ונסתרות נעלמות

במציאות' 'ישנו שעדיין בהעלם

מוחלט. העלם ≈¿È„Î·eƒולא
ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈

,˙e‡ÈˆÓa B�È‡Lדרגות ∆≈ƒ¿ƒ
מתגלות שלא כזו במידה נעלות

dÓˆÚכלל ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰שהרי ¬≈∆«¿≈»¬»ƒ«∆∆««¬ƒ«¿»
במציאות'. 'ביטול של העבודה זו

ÔÈ�Ú e‰ÊÂשל הרוחנית Ó‰a‰העבודה ÏÎ‡Ó ,¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜58, ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»…∆«¬«¿≈»
לעומר גם אלא לתרומה רק לא ישראל בני את מדמה הפסוק זה שמטעם

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL59ÔBLlÓ ‰Ó˜ ,‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó ∆«∆∆¡«≈»≈∆¿≈«»»»»ƒ¿
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i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpt zyxt zay

קֹומה מּלׁשֹון הּבהמית60קמה הּנפׁש קֹומת על ּדקאי ,61, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הּבהמית, הּנפׁש ּבקֹומת ּבמציאּות ּבּטּול לפעל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָֹוצרי
נעׂשה הּבהמית הּנפׁש ּבקֹומת ּבמציאּות הּבּטּול ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַועלֿידי
מּגיעים ועלֿידיֿזה האלקית, ּבּנפׁש ּגם ּבמציאּות ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּבּטּול
- יֹותר ּולמעלה ּבמציאּות, ׁשאינֹו העלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָלבחינת
ּבברּור העבֹודה עלֿידי נמׁש ׁשּזה ,יתּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעצמּותֹו
העֹולם את ׁשעֹוׂשה ּבעֹולם, וחלקֹו וגּופֹו הּבהמית ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּנפׁש

יתּבר לֹו ּגּלּוי62ּדירה יהיה הּזה ּבעֹולם ׁשּלמּטה , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
מּמׁש. יתּבר ְְִֵַַָָעצמּותֹו
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זח"ג60) וראה ס"ד. סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראשונים. בשם הכ"ג פ"ז ומוספין תמידין הל' משנה כסף פסחים. סוף רא"ש

ועוד. רע"א. וש"נ.61)קכד, ואילך). 299 ע' חכ"ב (לעיל העומר ספירת לה"ע ד"ה בארוכה פל"ו.62)ראה תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰ÓB˜60˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙ÓB˜ ÏÚ È‡˜c לבטל,61, די לא כי »¿»≈«««∆∆««¬ƒ
פרט רק ה'ציורולהעלות בכל שינוי לחולל יש אלא הבהמית בנפש אחד

סוף ועד מתחילה הדרגות בכל היינו שלה Ïehaקומה' ÏÚÙÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙ÓB˜a ˙e‡ÈˆÓaהפרטים ובכל הדרגות בכל כולה ƒ¿ƒ¿««∆∆««¬ƒ

שהם העומר ספירת בימי ולכן

כל בירור עוסקים ימים מ"ט

שכל כפי בפרטיות, המידות שבע

השבע מכל כלולה מהן אחת

"מלכות עד שבחסד" (מ"חסד

≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂשבמלכות"),
˙ÓB˜a ˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰«ƒƒ¿ƒ¿«

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰לפרטיה «∆∆««¬ƒ
פרטיה Ïehaופרטי ‰NÚ�«¬∆ƒ

LÙpa Ìb ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ««∆∆

B�È‡L ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿«¿≈∆«ƒƒƒ¿ƒ«∆¿≈∆≈
,˙e‡ÈˆÓaומציאותן לחלוטין שנעלמות באלוקות ביותר גבוהות דרגות ƒ¿ƒ

כלל ניכרת BÈ˙¯איננה ‰ÏÚÓÏeועד‰fL ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ - ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»≈∆∆
CLÓ�דווקאBÙe‚Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯·a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ƒ¿»«¿≈»¬»¿≈«∆∆««¬ƒ¿

,ÌÏBÚa B˜ÏÁÂידי ועל ¿∆¿»»
רק לא האדם זו, והעלאה בירור

ומתקרב בעצמו מתעלה

אלא בעצמו ∆∆NBÚL‰לאלוקות
BÏ ‰¯Èc ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»ƒ»

C¯a˙È62‰hÓlL , ƒ¿»≈∆¿«»
‰f‰ ÌÏBÚaעולם שהוא »»«∆

הימנונחות למטה שאין ותחתון

B˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¿
.LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»
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קֹומה מּלׁשֹון הּבהמית60קמה הּנפׁש קֹומת על ּדקאי ,61, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הּבהמית, הּנפׁש ּבקֹומת ּבמציאּות ּבּטּול לפעל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָֹוצרי
נעׂשה הּבהמית הּנפׁש ּבקֹומת ּבמציאּות הּבּטּול ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַועלֿידי
מּגיעים ועלֿידיֿזה האלקית, ּבּנפׁש ּגם ּבמציאּות ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּבּטּול
- יֹותר ּולמעלה ּבמציאּות, ׁשאינֹו העלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָלבחינת
ּבברּור העבֹודה עלֿידי נמׁש ׁשּזה ,יתּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעצמּותֹו
העֹולם את ׁשעֹוׂשה ּבעֹולם, וחלקֹו וגּופֹו הּבהמית ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּנפׁש

יתּבר לֹו ּגּלּוי62ּדירה יהיה הּזה ּבעֹולם ׁשּלמּטה , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
מּמׁש. יתּבר ְְִֵַַָָעצמּותֹו
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זח"ג60) וראה ס"ד. סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראשונים. בשם הכ"ג פ"ז ומוספין תמידין הל' משנה כסף פסחים. סוף רא"ש

ועוד. רע"א. וש"נ.61)קכד, ואילך). 299 ע' חכ"ב (לעיל העומר ספירת לה"ע ד"ה בארוכה פל"ו.62)ראה תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰ÓB˜60˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙ÓB˜ ÏÚ È‡˜c לבטל,61, די לא כי »¿»≈«««∆∆««¬ƒ
פרט רק ה'ציורולהעלות בכל שינוי לחולל יש אלא הבהמית בנפש אחד

סוף ועד מתחילה הדרגות בכל היינו שלה Ïehaקומה' ÏÚÙÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙ÓB˜a ˙e‡ÈˆÓaהפרטים ובכל הדרגות בכל כולה ƒ¿ƒ¿««∆∆««¬ƒ

שהם העומר ספירת בימי ולכן

כל בירור עוסקים ימים מ"ט

שכל כפי בפרטיות, המידות שבע

השבע מכל כלולה מהן אחת

"מלכות עד שבחסד" (מ"חסד

≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂשבמלכות"),
˙ÓB˜a ˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰«ƒƒ¿ƒ¿«

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰לפרטיה «∆∆««¬ƒ
פרטיה Ïehaופרטי ‰NÚ�«¬∆ƒ

LÙpa Ìb ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ««∆∆

B�È‡L ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿«¿≈∆«ƒƒƒ¿ƒ«∆¿≈∆≈
,˙e‡ÈˆÓaומציאותן לחלוטין שנעלמות באלוקות ביותר גבוהות דרגות ƒ¿ƒ

כלל ניכרת BÈ˙¯איננה ‰ÏÚÓÏeועד‰fL ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ - ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»≈∆∆
CLÓ�דווקאBÙe‚Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯·a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ƒ¿»«¿≈»¬»¿≈«∆∆««¬ƒ¿

,ÌÏBÚa B˜ÏÁÂידי ועל ¿∆¿»»
רק לא האדם זו, והעלאה בירור

ומתקרב בעצמו מתעלה

אלא בעצמו ∆∆NBÚL‰לאלוקות
BÏ ‰¯Èc ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»ƒ»

C¯a˙È62‰hÓlL , ƒ¿»≈∆¿«»
‰f‰ ÌÏBÚaעולם שהוא »»«∆

הימנונחות למטה שאין ותחתון

B˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¿
.LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר פנחס שי' הכהן פלאי

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בטח יודע כ' כי אינני משתתף במשאלים במכ"ע.

הנני משתמש בהזדמנות זו להביע סיפוק הרוחני שהי' לי כשבקרני בעתו הרב דולגין שי' מלוס 

אנג'לס והוא שם במחנה בראנדייס, וסיפר לי על דבר ההשפעה הטובה שהיתה לכ' שם ועד כמה נתרשמו 

מביקורו. לכן תקותי שכ' עומד בקישור עם המושפעים, ובפרט אשר כל צעיר הוא משפיע בכוח וברי הוא 

אשר יהי' בונה בית בישראל, ולכן כל הטבה בעניניו כעת נכפלת כמה פעמים ככה בעתיד.

לפלא אשר דוקא בחוברת פא"פ מיום ו' ערב י"ב-י"ג תמוז, ימי הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

מהקוראים  רבים  בטח  והרי  האלה.  הימים  זכרון  בה  נעדר  לכ',  ידועה  בטח  ההם  הימים  פרשת  אשר 

מעונינים במאורעות כאלו שרישומם ניכר עד היום, ויש מקום לומר ג"כ שאדרבה, אלו אשר לעת עתה 

עדין אינם מתענינים בענינים כאלו, הרי בשבילם ההודעה עד"ז חשובה יותר, וכידוע המשל מחולה שאינו 

מכיר בחליו, שמצבו אנוש עי"ז יותר.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

נעם לי לראות את חותנו שי' בהתועדות די"ג תמוז, ובטח מסר לכ' פ"ש ממני.



כב

.i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpit zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

Ëהחסידים לאחד אמר תמוז, וי"ג די"ב השמחה בעל אדמו"ר, מו"ח ...כ"ק שיזכ54. (את, אותו ראה כיצד ור
ברזל... סורגי מאחורי עומד הרבי)

לפי עליו שליטה להם והיתה ברזל, מחיצות מאחורי היה בישראל נשיא כיצד לזכור נוגע מה ולכאורה:
הוא: והענין שעה?

ישראל בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה ש"אפילו אף הנה הברזל, מחיצות מאחורי היה הרבי כאשר
שבשמים" להשפיע55לאביהם יכול היה לא שעה שלפי מושפעיו, ובין בינו קלה לשעה הפסק היה מכלֿמקום, ,

גדולה, היותר ההתקשרות היא ראיה והרי המחיצות, דרך הרבי את הנ"ל החסיד ראה ואףֿעלֿפיֿכן, להם.
בעצם. עצם התקשרות

המחיצה ביטול גם לפעול צריכה זו הרי – הדור נשיא ובין בינו המחיצה ביטול פעלה זו שראיה וכשם
בארוכה). (כנ"ל הגלויים לכוחותיו נשמתו עצם שבין

È:אליהם שייך זה הרי זה, סיפור אודות שיודעים אלו וכל .
אשר, ומצוות, התורה על בפועל נפשו מסירת בגלל – הברזל מחיצות מאחורי היה שהרבי לזכור עליהם

נשיאותו. זמן משך כל עמד בפועל, מסירותֿנפש של זו בתנועה

בחינת ועצם נפש' ה'מסירת כח את לעורר – אליו שייכות להם שיש אלו כל על לפעול צריך זה ענין וזכרון
ויבטלו היוםֿיומיים, בחיים נפש' ה'מסירת תנועת את שימשיכו דהיינו בפנימיות, ולהמשיכּה שבהם, ה'יחידה'
כח נתינת היא זה באופן הרבי של הנהגתו שכן, להגילויים. העצם בין המפסיקות ברזל" של ה"מחיצות כל את

היוםֿיום. בחיי נפש' ה'מסירת ענין את להמשיך יוכלו הם שגם בעקבותיו, ההולכים לכל

כלי גם זה הרי בפנימיות, - שבנפש השתלשלות מסדר שלמעלה ה'יחידה' בחינת עצם המשכת ועלֿידי
זה שענין וכדין", כדין "להוי – פנימי באופן השתלשלות בסדר השתלשלות מסדר שלמעלה האור להמשכת

בימינו. במהרה צדקנו משיח עלֿידי לבוא העתידה השלימה בגאולה יתגלה

***

‡È.'גו ישראל קדש המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

·Èפעמים כמה דובר ה56. שכל בשבתות, שדוקא – מזו ויתירה בשבת, שייכים אינם המצרים" ד"בין ענינים
שבתות. מבשאר יותר השמחה, היפך שהם מענינים זהירות להיות צריכה אלו

בירושלמי איתא – השבת ליום בשמחה.57בנוגע להיות צריכים השבת ביום ולכן, בה", עצב ש"אין

דיום בשמחה להרבות צריכים אזי המצרים", "בין ימי הם השבת ושלאחר השבת שלפני החול ימי וכאשר
הימים על גם לפעול אפשר ועלֿידיֿזה השבת, שלפני בימים להנהגה אחיזה תהיה שלא כדי יותר, עוד השבת

ולשמחה לששון שיהפכו השבת, .58שלאחר

הראשונים לדעת היא59ובפרט בשבת באופןdevnששמחה להיות צריך זה הרי מצוה, של ענין שזהו וכיון ,
לוxecidשל אין זו, במצוה ההידור שהעדר כך בנקל, ההידור ענין להיות יכול שמחה כמו שבמצוה ובפרט ,

הבהמית... ונפש הגוף מצד אפילו "הצדקה"
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קפא54) חוברת "רשימות" גם וראה .93 ע' תרצ"ו סה"ש ראה
ואילך. 18 ס"ע

וש"נ.55) ב. פה, פסחים
בתחלתה56) תשט"ו מנ"א מבה"ח מטו"מ, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(223 ע' חי"ד (תו"מ

ה"ז.57) פ"ב ברכות
בסופן.58) תעניות הל' רמב"ם יט. ח. זכרי' ראה
(59.522 ע' חט"ז .31 הערה 1090 ע' ח"ד בלקו"ש הנסמן ראה

.62 ע' חל"ג

i"gyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpit zyxt zay zgiy

‚È[:שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר שמחה, ניגון [ניגנו .
גדר פורצת היא60שמחה השמחה ולכן למעלה, גם גדר" "פורצת כך התחתון, באדם גדר" ש"פורצת וכשם .

בזהר וכדאיתא הברכות. לקבלת מעילא",61כלי ליה נהרין הכי כדין מתתא, דאנפין בנהירו קיימא איהו "אי
היא מלמעלה ההנהגה גם אזי "בעציבו", היא למטה ההנהגה כאשר (מהֿשאיןֿכן טוב ורב חסדים להשפיע

מלעילא". אמשיך הכי אתערת דאיהי כגוונא עילאה עלמא ש"האי כיון ודינים), גבורות של באופן

לגדר שבנוגע בהתוועדותihxtוכשם להמדובר בנוגע גם מובן מזה הרי גדר", פורצת ד"שמחה הענין ישנו
תמוז השמחה.62י"ב ענין הוא הכלי לזה שגם – כלל הגבלות בלי "ופרצת" להיות שצריך

ויבקשו "לחיים", יאמרו הקהל כל שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ד"ופרצת".(וסיים הענין שיקויים

***

„È.מנחםֿאב חודש מברכים שבת היא זו שבת .

בחסידות ומובא קבלה בספרי שכתוב מה ידוע הוא63והנה, האותיות צירוף שכאשר השנה, לחדשי בנוגע ,

וגבורות. דינים על מורה זה הרי הפוך, בסדר הוא הצירוף וכאשר חסדים, על מורה זה הרי כסדרו,

ובעבודה וגבורות, דינים של זמן הוא – ר' ש' ת' הפוך, בסדר הוא אותיותיו שצירוף תשרי, חודש ולכן:
האביב" "חודש שנקרא ניסן, וחודש התשובה. ענין הוא64הוא – בי"ת אל"ף כסדרו, הוא ד"אביב" שהצירוף ,

החסדים. גילוי זמן

מובן, ומזה כסדרו, הוא וצירופן אֿב, בלבד, אותיות מב' מורכבת "אב" תיבת הרי – אב לחודש ובנוגע
מ גם מובן וכן חסדים. של זמן כידועdpkezשזהו – "אב" תיבת היא65של והחכמה חכמה, בחינת הוא ש"אב"

החסדים. מקור

הם שהחסדים אלא החסדים, מצד באים אב בחודש שאירעו הבלתיֿרצויים הענינים שגם – בזה והענין
הקודש' ב'אגרת וכדאיתא יחידו".66בהעלם, בנו צואת ובעצמו בכבודו "הרוחץ מ"אב" המשל

אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ידוע בתניא67אמנם, הלשון בדיוק נשמתוֿעדן, (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו בשם
("אביו הענין בהמשך שמזכיר "חסיד" התואר שמשמיט כו'", בנו המכה וצדיק חכם רחמן אב "וכמו שם:

הם שהחסדים מצב אודות מדובר כאשר כי וחסיד"), והצדיק "חסיד"...mlrdaהרחמן התואר חסר אזי ,

יבואו שהחסדים צריכים שליט"א:) אדמו"ר כ"ק בכלieliba(וסיים הקב"ה את לכנות אפשר יהיה ואז ,
"חסיד". בתואר גם התוארים,

ÂË:במנחה לקרוא שעומדים מטות, פרשת עם זה לקשר ויש .
גו' משה "וידבר נאמר: מטות פרשת ז"לdfבתחילת רבותינו אמרו זה ועל בזה",68הדבר", "נתנבא שמשה

גילוי. לידי יבואו הענינים שכל צורך שיש והיינו, גילוי, לשון הוא ש"זה"

"החודש החודש: קידוש לענין בנוגע מצינו גו'"dfdועלֿדרךֿזה לו69לכם ואמר בחידושה לבנה "הראהו ,
dfk"וקדש גילוי.70ראה לשון "זה" –

ללבנה" ש"מונין ישראל, על קאי ש"לבנה" – בזה ללבנה71והענין –72ודומין "זה" הלשון נאמר ועלֿזה .
בגילוי. להיות צריכה הנ"ל, המוסתרת האהבה לישראל, הקב"ה אהבת דהיינו, לישראל, השייכים שהענינים
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ואילך).62) 142 ע' (לעיל ואילך סי"ב
שם63) שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת ,28 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
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ע' ח"כ (תו"מ ס"ט דאשתקד מנ"א מבה"ח מסעי, ש"פ שיחת גם
וש"נ. .(199

מטות.68) ר"פ ופרש"י ספרי
ב.69) יב, בא
עה"פ.70) בפרש"י הובא א. כ, ר"ה
א.71) כט, סוכה
ואילך.72) סע"ב ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה
ועוד.
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‚È[:שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר שמחה, ניגון [ניגנו .
גדר פורצת היא60שמחה השמחה ולכן למעלה, גם גדר" "פורצת כך התחתון, באדם גדר" ש"פורצת וכשם .

בזהר וכדאיתא הברכות. לקבלת מעילא",61כלי ליה נהרין הכי כדין מתתא, דאנפין בנהירו קיימא איהו "אי
היא מלמעלה ההנהגה גם אזי "בעציבו", היא למטה ההנהגה כאשר (מהֿשאיןֿכן טוב ורב חסדים להשפיע

מלעילא". אמשיך הכי אתערת דאיהי כגוונא עילאה עלמא ש"האי כיון ודינים), גבורות של באופן

לגדר שבנוגע בהתוועדותihxtוכשם להמדובר בנוגע גם מובן מזה הרי גדר", פורצת ד"שמחה הענין ישנו
תמוז השמחה.62י"ב ענין הוא הכלי לזה שגם – כלל הגבלות בלי "ופרצת" להיות שצריך

ויבקשו "לחיים", יאמרו הקהל כל שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ד"ופרצת".(וסיים הענין שיקויים

***

„È.מנחםֿאב חודש מברכים שבת היא זו שבת .

בחסידות ומובא קבלה בספרי שכתוב מה ידוע הוא63והנה, האותיות צירוף שכאשר השנה, לחדשי בנוגע ,

וגבורות. דינים על מורה זה הרי הפוך, בסדר הוא הצירוף וכאשר חסדים, על מורה זה הרי כסדרו,

ובעבודה וגבורות, דינים של זמן הוא – ר' ש' ת' הפוך, בסדר הוא אותיותיו שצירוף תשרי, חודש ולכן:
האביב" "חודש שנקרא ניסן, וחודש התשובה. ענין הוא64הוא – בי"ת אל"ף כסדרו, הוא ד"אביב" שהצירוף ,

החסדים. גילוי זמן

מובן, ומזה כסדרו, הוא וצירופן אֿב, בלבד, אותיות מב' מורכבת "אב" תיבת הרי – אב לחודש ובנוגע
מ גם מובן וכן חסדים. של זמן כידועdpkezשזהו – "אב" תיבת היא65של והחכמה חכמה, בחינת הוא ש"אב"

החסדים. מקור

הם שהחסדים אלא החסדים, מצד באים אב בחודש שאירעו הבלתיֿרצויים הענינים שגם – בזה והענין
הקודש' ב'אגרת וכדאיתא יחידו".66בהעלם, בנו צואת ובעצמו בכבודו "הרוחץ מ"אב" המשל

אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ידוע בתניא67אמנם, הלשון בדיוק נשמתוֿעדן, (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו בשם
("אביו הענין בהמשך שמזכיר "חסיד" התואר שמשמיט כו'", בנו המכה וצדיק חכם רחמן אב "וכמו שם:

הם שהחסדים מצב אודות מדובר כאשר כי וחסיד"), והצדיק "חסיד"...mlrdaהרחמן התואר חסר אזי ,

יבואו שהחסדים צריכים שליט"א:) אדמו"ר כ"ק בכלieliba(וסיים הקב"ה את לכנות אפשר יהיה ואז ,
"חסיד". בתואר גם התוארים,

ÂË:במנחה לקרוא שעומדים מטות, פרשת עם זה לקשר ויש .
גו' משה "וידבר נאמר: מטות פרשת ז"לdfבתחילת רבותינו אמרו זה ועל בזה",68הדבר", "נתנבא שמשה

גילוי. לידי יבואו הענינים שכל צורך שיש והיינו, גילוי, לשון הוא ש"זה"

"החודש החודש: קידוש לענין בנוגע מצינו גו'"dfdועלֿדרךֿזה לו69לכם ואמר בחידושה לבנה "הראהו ,
dfk"וקדש גילוי.70ראה לשון "זה" –

ללבנה" ש"מונין ישראל, על קאי ש"לבנה" – בזה ללבנה71והענין –72ודומין "זה" הלשון נאמר ועלֿזה .
בגילוי. להיות צריכה הנ"ל, המוסתרת האהבה לישראל, הקב"ה אהבת דהיינו, לישראל, השייכים שהענינים

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

ועוד.60) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ב.61) קפד, ח"ב
ואילך).62) 142 ע' (לעיל ואילך סי"ב
שם63) שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת ,28 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה

וש"נ. .(13 הערה 956 ע' ח"ג ;233 ע' ח"א (לקו"ש
ועוד.64) ד. יג, בא
ובכ"מ.65) פ"ג. תניא ראה
ב).66) (קלד, סכ"ב
וראה67) שכד. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי וראה .15 ע' תש"ד סה"ש

ע' ח"כ (תו"מ ס"ט דאשתקד מנ"א מבה"ח מסעי, ש"פ שיחת גם
וש"נ. .(199

מטות.68) ר"פ ופרש"י ספרי
ב.69) יב, בא
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לנשים טוב' 'יום הוא שראשֿחודש הוא73וזהו הקב"ה, של אשתו ישראל, כנסת של טוב' שה'יום והיינו, ,
בגילוי. באה המסותרת שהאהבה היינו, ללבנה, הדומין דישראל ה"מולד" הוא שאז בראשֿחודש,

ÊË:"משה "וידבר – משה עלֿידי נעשה זה וענין .
מטעם שלמעלה נפש' וה'מסירת האמונה כח את הממשיך שהוא – מהימנא" "רעיא – רבינו משה של ענינו

בפנימיות שיהיו מישראל, ואחד אחד שבכל .74ודעת

הגלויים, מחסדים למעלה שהם – המכוסים, והחסדים המסותרת האהבה להמשכת הכלי הוא זה וענין
השתלשלות מסדר שלמעלה חסדים בגילוי.75להיותם שיהיו –

בתניא (כדאיתא מישראל ואחד אחד שבכל משה בחינת שעלֿידי האמונה76והיינו, התעוררות ענין שהוא ,(

שלמעלה לישראל הקב"ה אהבת על גם נפעל – בגילוי שתומשך שבנפשו, מהשתלשלות שלמעלה ומסירתֿנפש
בימינו. במהרה ולשמחה, לששון אלו ימים ויהפכו בגילוי, שתומשך מהשתלשלות,

כתלנו" אחר עומד זה ד"הנה הענין נזכר ההתוועדות "77[במהלך רק לא כבר זה הרי שבאמת, ,xg`,"כתלנו
אם בגלוי].miptlכי אותו יראו אזי ההעלם, את יסירו וכאשר רואים, שאין מעלים שהכותל אלא מהכותל,
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ע'73) תשא אוה"ת סתי"ז. בטואו"ח הובא פמ"ה. פרדר"א ראה
ואילך.א' תתקפה

וש"נ.74) לה. ע' אדר סה"מ תו"מ ראה

ובכ"מ.75) פכ"ו. תניא ראה
רפמ"ב.76)
ט.77) ב, שה"ש

qgpit zyxt zegiy ihewlgi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
Â‰ÈÓ¯ÈÏ ÒÁ�ÈÙ ÔÈ· ÈÏÏÎ ¯˘˜ ˘È

רבות פעמים כבר "תלתא1הוסבר של ההפטרות לגבי

"מענין הן אין שאמנם, דנחמתא", ו"שבעא דפורענותא"

המאורע" ולפי הזמן "לפי אלא למרות2הפרשיות" אך ,

מובן, ביותר, מדוייקים בתורה הענינים שכל כיוון זאת,

להפטרות אז`dlשגם הנקראות לפרשיות גם קשר יש

בתורה.

"דברי הנוכחית ההפטרה בין גלוי קשר מוצאים ואכן,

מסופר3ירמיהו..." ירמיהו4(שבתחילתו נעשה כיצד

במדרש נאמר פינחס: פרשת לבין שפינחס5לנביא), ,

מ"בת פינחס – נכריה" "ממשפחת שניהם באים וירמיהו

"זלזלו" ולפיכך רחב", של בניה מ"בני וירמיהו פוטיאל"

הכהן לאהרן פינחס את ה' ייחס לכן ישראל. ככתוב6בהם ,

וכן הכהן", אהרן בן אלעזר בן "פינחס פרשתנו: בתחילת

חלקיהו בן ירמיהו "דברי ירמיהו של יחוסו בפסוק מפורט

הכהנים..." .3מן

אחד בפרט קיים אינו שביניהם שהקשר מובן, אך

הכתוב "צריך לפיכך ואשר בם, "זלזלו" שישראל בלבד,

פינחס עבודת של הכללית במהות גם אלא ליחסו",

וענין בפרט בגלוי מתבטא זה כללי וקשר ירמיהו, ועבודת

פרט כתוב ולפיכך זה, שבעלdfֿמשותף בתורה בפירוש

פה.

.·
?˙Â�Ú¯ÂÙÏ ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÈÁ˙ ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó

בין הקשר מהו להבין, יש ההפטרהzlgzdכמוֿכן

דפורענותא": ל"תלתא ירמיהו "דברי

ההפטרה של הראשון של7בחלקה היותו על מסופר

בבטן אצרך בטרם לאמר אלי ה' דבר "ויהי לנביא: ירמיהו

"לא ירמיהו דברי ועל נתתיך". לגויים נביא ידעתיך...

"אל הקדושֿברוךֿהוא ענה אנכי" נער כי דבר ידעתי

לנתוש הגויים... על הפקדתיך... ראה אנכי... נער תאמר

הנבואה מוזכרת אחרֿכך רק ולנטוע". לבנות ולנתוץ...

"מקל של באופן רעתם..." כל "על שיבוא החורבן אודות

מ"תלתא אחת היא זאת הפטרה כמובן, שבגללה, שקד",

דפורענותא".

היות על ההקדמה בין יש קשר איזה להבין: וצריך

"פורענותא"? לבין לנביא ירמיהו

.‚
‰·Â˘˙· Ï‡¯˘È ˙¯ÊÁ‰ Y ÈÏÏÎ‰ ¯˘˜‰

הוא: ירמיהו לבין פינחס בין והמשותף הכללי הקשר

מצב של בתקופה שרויים ישראל בני היו שניהם בזמן

"בנות של החטא ארע פינחס בזמן ברוחניות. ביותר שפל

פעור" ו"בעל הבעל"8מואב" "נביאי היו ירמיהו ובימי ,9,

'ekeישראל עם מצב על ירמיהו בנבואת כמפורט ,

בתקופתו.

ירמיהו לתשובה: ישראל בני את עורר מהם אחד וכל

זמרי את שהרג עלֿידי – ופינחס מוסר, דברי באמצעות –

ש"ראו הרגם"mlekבאופן לחינם את10שלא הביא וזה ,

בתשובה לחזרה .11ישראל

הפסוק הדגשת תובן את12בכך "בקנאו פינחס אודות

מיותרת,mkezaקנאתי היא "בתוכם" המילה לכאורה כי ,"

המפרשים שקנאות13כשאלת בפסוק, נרמז שבכך אלא ,

"בתוכם", אל חדרה ישראלjezaפינחס ועוררה14בני ,
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שם.1) ובהערות 62 ע' [המתורגם] ט' חלק לקו"ש ראה

בתחילתו.2) ירמי'

סתכ"ח.3) או"ח טור

(4– ב) קא, (זבחים לזמרי שהרגו עד פנחס נתכהן לא דלמ"ד להעיר

פנחס. נתכהן איך מסופר פרשתנו בהתחלת

רנז.5) רמז ירמי' יל"ש פי"ג*. (באבער) דר"כ פסיקתא

תנחומא6) ג. פכ"א, במדב"ר ב. פב, סנהדרין בלק. ס"פ ספרי ג"כ ראה

ועוד. פרשתנו. ריש ופרש"י

ואילך.7) ה א,

ואילך.8) א כה, בלק

עשית9) מה ובפרש"י: בגיא", דרכך "ראי כג: שם, וראה ח. ב, ירמי'

כו'. עתה ועד פעור בית מול

פמ"ז.10) פדר"א וראה בלק. ס"פ פרש"י

אותה11) (כשקורין פינחס דפ' ההפטורה דפורענותא"iptlשלכן "תלתא

"מענין היא ההפטורה שאז –zeiyxtdבהר דאליהו הסיפור המשך היא ("

("קנא דאליהו שה"קנאות" מפני רק [לא שזה – ואילך) מו יח, (מ"א הכרמל

לפי גם] כ"א דפינחס, הקנאות ע"ד היא יד) שם, י. יט, שם – גו'" לה' קנאתי

הוא ה' ויאמרו גו' העם כל "וירא – בנ"י לתשובת גרמה דאליהו שהקנאות

– (ובארוכה עה"פ אוה"ת וראה לט. יח, (שם האלקים" הוא ה' האלקים

הו"ע האלקים" הוא "ה' פעמים שב' (174 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש

פנחס של שמו הקב"ה חשב שם: פדר"א ראה לתושי'). כפלים התשובה,

כו'. תשובה יעשו שישראל שעשה אליהו.. של בשמו

פרשתנו.12) ריש

א.13) רלז, פרשתנו זהר ועוד. אוה"ח אלשיך

כו'.14) קהל בתוך ברבים, ש"ש דקידש הנ"ל, מפרשים ראה

.my l"end zexrd d`xe "'iiekp" :my (*

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

 משתתפי האסיפה דג' תמוז

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"כ מאסיפה האמורה, מההצעות והחלטות בעניני הפצת המעינות.

אגרת  לשון  וכדיוק  ואור,  מוסיף  והולך  דמוסיף  ובאופן  בפועל  ההחלטות  שתקוימה  רצון  ויהי 

הקדש להבעש"ט, יפוצו דוקא.

כיון  והכללית  )הפרטית  בכל הציור קומה  ענין ההודאה  יהודא,  גילוי,  לשון  גלתה,  בזה,  ויקוים 

שיגיעו המעינות גם חוצה ע"י שתהי' ההפצה( מעוני עוצם אתכפיא, ומרוב עבודה, כי היא ישנה בגוים ולכן 

עבודתם בהתגברות יתירה, ולכן לא מצאה מנוח, ושכרה על שלא מצאה אשר כל הוא רודפי' כמ"ש טוב 

וחסד ירדפוני, והשיגוה בין המצרים, מן המיצר כו' עד העלי' לדלית מחשבה תפיסא בי' וכמבואר בפירוש 

אדמו"ר הצ"צ ברשימות לאיכה א, ג.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל הנ"ל.
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לנשים טוב' 'יום הוא שראשֿחודש הוא73וזהו הקב"ה, של אשתו ישראל, כנסת של טוב' שה'יום והיינו, ,
בגילוי. באה המסותרת שהאהבה היינו, ללבנה, הדומין דישראל ה"מולד" הוא שאז בראשֿחודש,

ÊË:"משה "וידבר – משה עלֿידי נעשה זה וענין .
מטעם שלמעלה נפש' וה'מסירת האמונה כח את הממשיך שהוא – מהימנא" "רעיא – רבינו משה של ענינו

בפנימיות שיהיו מישראל, ואחד אחד שבכל .74ודעת

הגלויים, מחסדים למעלה שהם – המכוסים, והחסדים המסותרת האהבה להמשכת הכלי הוא זה וענין
השתלשלות מסדר שלמעלה חסדים בגילוי.75להיותם שיהיו –

בתניא (כדאיתא מישראל ואחד אחד שבכל משה בחינת שעלֿידי האמונה76והיינו, התעוררות ענין שהוא ,(

שלמעלה לישראל הקב"ה אהבת על גם נפעל – בגילוי שתומשך שבנפשו, מהשתלשלות שלמעלה ומסירתֿנפש
בימינו. במהרה ולשמחה, לששון אלו ימים ויהפכו בגילוי, שתומשך מהשתלשלות,

כתלנו" אחר עומד זה ד"הנה הענין נזכר ההתוועדות "77[במהלך רק לא כבר זה הרי שבאמת, ,xg`,"כתלנו
אם בגלוי].miptlכי אותו יראו אזי ההעלם, את יסירו וכאשר רואים, שאין מעלים שהכותל אלא מהכותל,

•
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ע'73) תשא אוה"ת סתי"ז. בטואו"ח הובא פמ"ה. פרדר"א ראה
ואילך.א' תתקפה

וש"נ.74) לה. ע' אדר סה"מ תו"מ ראה

ובכ"מ.75) פכ"ו. תניא ראה
רפמ"ב.76)
ט.77) ב, שה"ש
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
Â‰ÈÓ¯ÈÏ ÒÁ�ÈÙ ÔÈ· ÈÏÏÎ ¯˘˜ ˘È

רבות פעמים כבר "תלתא1הוסבר של ההפטרות לגבי

"מענין הן אין שאמנם, דנחמתא", ו"שבעא דפורענותא"

המאורע" ולפי הזמן "לפי אלא למרות2הפרשיות" אך ,

מובן, ביותר, מדוייקים בתורה הענינים שכל כיוון זאת,

להפטרות אז`dlשגם הנקראות לפרשיות גם קשר יש

בתורה.

"דברי הנוכחית ההפטרה בין גלוי קשר מוצאים ואכן,

מסופר3ירמיהו..." ירמיהו4(שבתחילתו נעשה כיצד

במדרש נאמר פינחס: פרשת לבין שפינחס5לנביא), ,

מ"בת פינחס – נכריה" "ממשפחת שניהם באים וירמיהו

"זלזלו" ולפיכך רחב", של בניה מ"בני וירמיהו פוטיאל"

הכהן לאהרן פינחס את ה' ייחס לכן ישראל. ככתוב6בהם ,

וכן הכהן", אהרן בן אלעזר בן "פינחס פרשתנו: בתחילת

חלקיהו בן ירמיהו "דברי ירמיהו של יחוסו בפסוק מפורט

הכהנים..." .3מן

אחד בפרט קיים אינו שביניהם שהקשר מובן, אך

הכתוב "צריך לפיכך ואשר בם, "זלזלו" שישראל בלבד,

פינחס עבודת של הכללית במהות גם אלא ליחסו",

וענין בפרט בגלוי מתבטא זה כללי וקשר ירמיהו, ועבודת

פרט כתוב ולפיכך זה, שבעלdfֿמשותף בתורה בפירוש

פה.

.·
?˙Â�Ú¯ÂÙÏ ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÈÁ˙ ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó

בין הקשר מהו להבין, יש ההפטרהzlgzdכמוֿכן

דפורענותא": ל"תלתא ירמיהו "דברי

ההפטרה של הראשון של7בחלקה היותו על מסופר

בבטן אצרך בטרם לאמר אלי ה' דבר "ויהי לנביא: ירמיהו

"לא ירמיהו דברי ועל נתתיך". לגויים נביא ידעתיך...

"אל הקדושֿברוךֿהוא ענה אנכי" נער כי דבר ידעתי

לנתוש הגויים... על הפקדתיך... ראה אנכי... נער תאמר

הנבואה מוזכרת אחרֿכך רק ולנטוע". לבנות ולנתוץ...

"מקל של באופן רעתם..." כל "על שיבוא החורבן אודות

מ"תלתא אחת היא זאת הפטרה כמובן, שבגללה, שקד",

דפורענותא".

היות על ההקדמה בין יש קשר איזה להבין: וצריך

"פורענותא"? לבין לנביא ירמיהו

.‚
‰·Â˘˙· Ï‡¯˘È ˙¯ÊÁ‰ Y ÈÏÏÎ‰ ¯˘˜‰

הוא: ירמיהו לבין פינחס בין והמשותף הכללי הקשר

מצב של בתקופה שרויים ישראל בני היו שניהם בזמן

"בנות של החטא ארע פינחס בזמן ברוחניות. ביותר שפל

פעור" ו"בעל הבעל"8מואב" "נביאי היו ירמיהו ובימי ,9,

'ekeישראל עם מצב על ירמיהו בנבואת כמפורט ,

בתקופתו.

ירמיהו לתשובה: ישראל בני את עורר מהם אחד וכל

זמרי את שהרג עלֿידי – ופינחס מוסר, דברי באמצעות –

ש"ראו הרגם"mlekבאופן לחינם את10שלא הביא וזה ,

בתשובה לחזרה .11ישראל

הפסוק הדגשת תובן את12בכך "בקנאו פינחס אודות

מיותרת,mkezaקנאתי היא "בתוכם" המילה לכאורה כי ,"

המפרשים שקנאות13כשאלת בפסוק, נרמז שבכך אלא ,

"בתוכם", אל חדרה ישראלjezaפינחס ועוררה14בני ,
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שם.1) ובהערות 62 ע' [המתורגם] ט' חלק לקו"ש ראה

בתחילתו.2) ירמי'

סתכ"ח.3) או"ח טור

(4– ב) קא, (זבחים לזמרי שהרגו עד פנחס נתכהן לא דלמ"ד להעיר

פנחס. נתכהן איך מסופר פרשתנו בהתחלת

רנז.5) רמז ירמי' יל"ש פי"ג*. (באבער) דר"כ פסיקתא

תנחומא6) ג. פכ"א, במדב"ר ב. פב, סנהדרין בלק. ס"פ ספרי ג"כ ראה

ועוד. פרשתנו. ריש ופרש"י

ואילך.7) ה א,

ואילך.8) א כה, בלק

עשית9) מה ובפרש"י: בגיא", דרכך "ראי כג: שם, וראה ח. ב, ירמי'

כו'. עתה ועד פעור בית מול

פמ"ז.10) פדר"א וראה בלק. ס"פ פרש"י

אותה11) (כשקורין פינחס דפ' ההפטורה דפורענותא"iptlשלכן "תלתא

"מענין היא ההפטורה שאז –zeiyxtdבהר דאליהו הסיפור המשך היא ("

("קנא דאליהו שה"קנאות" מפני רק [לא שזה – ואילך) מו יח, (מ"א הכרמל

לפי גם] כ"א דפינחס, הקנאות ע"ד היא יד) שם, י. יט, שם – גו'" לה' קנאתי

הוא ה' ויאמרו גו' העם כל "וירא – בנ"י לתשובת גרמה דאליהו שהקנאות

– (ובארוכה עה"פ אוה"ת וראה לט. יח, (שם האלקים" הוא ה' האלקים

הו"ע האלקים" הוא "ה' פעמים שב' (174 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש

פנחס של שמו הקב"ה חשב שם: פדר"א ראה לתושי'). כפלים התשובה,

כו'. תשובה יעשו שישראל שעשה אליהו.. של בשמו

פרשתנו.12) ריש

א.13) רלז, פרשתנו זהר ועוד. אוה"ח אלשיך

כו'.14) קהל בתוך ברבים, ש"ש דקידש הנ"ל, מפרשים ראה

.my l"end zexrd d`xe "'iiekp" :my (*
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בתשובה, חזרה "ויכפרdfeאצלם לישראל לכפרה הביא

ישראל" בני .15על

ענין כי די, אין בלבד בכך בניdfאך החזרת של

מיוחד איננו בתשובה, המדרגה, בשפל השרויים ישראל,

מראשי רבים אצל מוצאים זה דבר ולירמיהו. לפינחס דוקא

נביאים. אצל ובמיוחד ישראל, ורועי

הוא ביניהם השווה הצד mdהמיוחדote`aאלא, eay

לתשובה. ישראל את עוררו

.„
¯˙Ò‰ Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰·Â˘˙· Ï‡¯˘È ˙¯ÊÁ‰ Y Â‰ÈÓ¯È
נאמר ירמיהו לנבואת ישעיהו נבואת שבין ההבדל על

כוליה16בגמרא וישעיהו חורבנא.. כוליה "ירמיהו :

ביתֿהמקדש חורבן אודות היא ירמיהו נבואת נחמתא".

הישועה אודות היא ישעיהו ונבואת הגלות, ואודות

בשמותיהם גם נרמז זה דבר מלשון17והנחמה. – ישעיהו :

מלשון18ישועה מר, האותיות את בתוכו מכיל וירמיהו ,

חז"ל כלשון או ירמיהו,19מרירות, שמו נקרא ולמה :

(=חורבה אירמיאה ירושלים נעשה ).20שבימיו

בין בשוני כרוך נבואותיהם בין זה zetewzdהבדל

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כלשון ניבאו, הם :21שבהן

והסתר דחיה של בזמן היה בזמן22"ירמיהו היה וישעיהו

גילויים". של

רבים תוכחה דברי כוללת ישעיהו נבואת שגם למרות

עד רבים, בפרקים שרואים כפי חטאיהם, על לישראל

"חזון23שהחמורה היא דפורענותא" "תלתא מבין

" כך על נאמר זאת בכל zngp`ישעיהו". dilekכי ,"

דברי באמצעות ולתשובה לתיקון הביאה תוכחתו

אודות הנבואות – ("גילויים") שתבואdle`bd24"נחמתא"

ישראל. של תשובתם עלֿידי

דחיה של באופן ישראל את עורר ירמיהו זאת, לעומת

לא ישראל אם שיבוא החורבן על סיפור עלֿידי והסתר,

בתשובה. יחזרו

כירמיהו, פינחס, גם כי לפינחס, ירמיהו בין הקשר וזהו

ולא והסתר", "דחיה של באופן ישראל על לכפרה הביא

להלן. כמוסבר "גילויים", של באופן

.‰
?‰Ê Â‰˘ÚÓ ÏÚ ¯Î˘ ÒÁ�ÈÙ ‡˜Â„ Ï·È˜ ÚÂ„Ó

שמפני ה', דברי על ההסבר עלֿידי יובנו הדברים

את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את "השיב שפינחס

לו יתן בקנאתי", ישראל בני את כליתי ולא בתוכם קנאתי

אחריו ולזרעו לו והיתה שלום. "בריתי של השכר את ה'

עולם...". כהונת ברית

של השכר לקבלת העיקרית שהסיבה נראה, הפסוק מן

בני מעל חמתי את "השיב שפינחס היא, שלום" "בריתי

קנאתי את ו"בקנאו ישראל...". בני את כליתי ולא ישראל...

המספר צדדי פרט הוא אתzervn`aבתוכם" "השיב מה

חמתי...".

בני מעל חמתי את "השיב של הענין את מובן: לא

גם מוצאים בקנאתי" ישראל בני את כליתי ולא ישראל...

אלא אחת, פעם רק ולא רבינו, משה ,25פעמיםxtqnאצל

בתורה פינחס,26כמסופר של במעשהו החידוש מהו .

"בריתיelשדוקא של שכר כך על שלום"?ניתן

"בריתי של השכר ניתן שלא די לא משה, אצל ועוד:

מוצאים אנו להיפך, אם כי אחריו", ולזרעו לו שלום..

כפי זה, מסוג שכר ממנו מונע שהקדושֿברוךֿהוא

חז"ל יותר27שמסבירים מאוחר בפרשתנו המסופר ,28את

הוא העדה" על איש ה'... "יפקוד ה' מאת משה שבבקשת

והוא ה', הסכים לא לכך כבודי". את בני "שיירשו התכוון

עברה לא משה גדולת – נון..." בן יהושע את לך "קח אמר

אחריו". "לזרעו
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יג.15) פסוק

ב.16) יד, ב"ב

אלין..17) נביאין דתרין שמהן דא ועל סע"ב): (קעט, תצוה ר"פ זהר ראה

עיי"ש. כו', גרים דשמא בגין

לפורקנא.18) גרים שמא ישעי' שם: וזהר א. מט, ישעי' ומצו"ד פרש"י

י"ה, "ישע דישעי' בפנים, לקמן שהובאה אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת וראה

א'נט) ר"ע ב' כרך נ"ך אוה"ת .28 (ע' לאיכה הצ"צ [וברשימות נהורין" שע"ה

ס"ג: ובאגה"ק כו'"], ה' וישע מלשון ה'.dreyi"ישעי' וישע מלשון הוא

ביהמ"ק19) נעשה שבימיו שם: ויל"ש דר"כ ובפסיקתא בתחילתו. קה"ר

שם]. אדמו"ר מו"ח כ"ק בשיחת [הובא י"ה ירם* ירמי' לפנ"ז: ושם אירימון.

שם.20) לקה"ר מ"כ

(21.(140 ר"ע תש"ג (סה"ש תש"ג תמוז י"ג שיחת

מתנבא22) הי' "ירמי' רסב) רמז ירמי' (יל"ש ממרז"ל ".miweeyaלהעיר

התענית.23) ליום וסמוכה אב משנכנס תמיד – לזמנה מתאים

הם24) – ישועה אינם שלכאורה ישעי' שבנבואת הענינים דגם ולהעיר

תשל"הewzennzגבורות במשפט ציון רד"ה ראה – ובארוכה ישעי'. ע' (קה"י

" הלשון בפשטות מתורץ ועפ"ז קנא)). ע' ח"א מלוקט נחמתא"ilek'(סה"מ

הא בפשטות מתורץ ועפ"ז דוקא. לאו נחמתא כולי' שם: ב"ב בחדא"ג (אבל

דפורענותא). מג' היא ישעי' דחזון

א.25) רכ, פרשתנו זהר ראה

ב.26) יא, בהעלותך – במתאוננים ואילך. יא לב, תשא – העגל בחטא

ד. טז, קורח פרש"י וראה ואילך. יג יד, שלח – במרגלים

גדולתי).27) (ושם: עה"פ פרש"י יד. פכ"א במדב"ר יא. פרשתנו תנחומא

ואילך.28) טז כז,

.my l"end zexrd d`xe ."mx" :my `zwiqta (*
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ומהם: פינחס. לעבודת משה עבודת בין הבדלים ישנם

באמצעות חמתי" את "השיב משה לה',ezlitzא)

מישראל הוסרה שהגזירה לכך הביאה ואילוdlrnlnאשר .

עלֿידי גרם ובמיוחדezcearפינחס קנאתי" את "בקנאו ,

"קנאתי לכךmkezaכמודגש "l`xyiy,בתשובה יחזרו

zervn`ae."ישראל בני על "ויכפר זאת

נפש מסירות לכדי עד ישראל, למען ביקש משה 23ב)

כתבת" אשר מספרך נא מחני אין "ואם נפש29– מסירות –

נפשdnypd30מצד מסירות היתה פינחס אצל ואילו .

העמדת חז"לsebdכפשוטה, כדברי ממשית. ,31בסכנה

בנס. ניצל והוא להרגו רצו שמעון ששבט

מסי מוצאים אין משה שאצל שהעובדה, רותֿמובן,

המוכנות לו חסרה שהיתה מכך נובעת אינה הגוף, של נפש

היא במעשה, מסירותֿנפש דרושה היתה לו ח"ו. לכך

היתה בכך שלא אלא, משה, אצל קיימת בודאי היתה

ezcear.משה של

.Ê
‰ËÓÏÓ Y ÒÁ�ÈÙ ,‰ÏÚÓÏÓ Y ‰˘Ó
משה עבודת בין להבדל הכללי לעבודת32ההסבר

הוא:33פינחס

אור, גילוי – למטה" "מלמעלה היתה משה עבודת

– למעלה" "מלמטה היתה פינחס עבודת jekifואילו

"למעלה". והעלאתו ה"מטה"

קבל "משה – משה של העיקרי ענינו היה לפיכך

ומסרה" מסיני תורה למטה) לימוד34(מלמעלה לתלמידיו,

לאֿרצויים, ענינים מונעת התורה והרי לישראל, התורה

"תורה של האלקיxe`"35באופן האור חושך: הדוחה ,

וממילא" "מאליו החושך דחיית על משפיע ,36שבתורה

את עבודתו באמצעות עורר פינחס ואילו למטה. מלמעלה

והתקרבות והתעלות החושך שבירת – לתשובה ישראל בני

לה'.

עבודתם לגבי גם מצדzinvrdכך היתה משה עבודת :

העבודה37הנשמה כאשר הגוף: מצד – פינחס ועבודת ,

שהיא לנשמה, בעיקר נוגעת היא אור, גילוי של באופן היא

ל"מטה" לגוף, גם חודרת איננה אך ל"גילויים", .38כלי

באופן זה אין אך הגוף, על גם משפיע הנשמה גילוי אמנם,

נעשה envrשהגוף cvn.הנשמה לאור לכלי

הגוף מצד בעיקר היא למעלה מלמטה העבודה ואילו

ה" זיכוך עם עבודה –dhn.והעלאתו "

חז"ל כמאמר לאליהו, פינחס בין הקשר גם 39זהו

מלמטה היתה אליהו עבודת גם כי אליהו", הוא "פינחס

כידוע היא35למעלה, נב) (בגימטריא אליהו שעבודת ,

בדרגה האלקית =ההשפעה ב"ן (שם הגוף וזיכוך בירור

הבהמית. והנפש הגוף בתוך הפועלת ביותר, הנמוכה

ב"ן). בגימטריא: "בהמה"

משה עבודת בין הנ"ל ההבדלים לשני ההסבר זהו

פינחס: לעבודת

לכך, בתפילתו הביא משה יסירedÎjexaÎyecwdy`א)

פינחס ואילו למטה, שמלמעלה בדרך מישראל, הגזירה את

עבודתו באמצעות בדרךzaeyzeהשפיע – ישראל

למעלה. שמלמטה

מצד מסירותֿנפש היתה משה אצל ואצלdnypdב) ,

מצד מסירותֿנפש – בזוהרsebdפינחס כתוב לפיכך .40,

בכך היה חטאם כי ואביהו, נדב חטא את תיקן שפינחס

גופם "שיתוף" ללא לאלקות, נשמתם לכליון הגיעו שהם

קיים" וגוף נשמה "שריפת מסירותֿהנפש41– ובאמצעות ,

מצד שהיתה פינחס, חטאםsebdשל .42תוקן

.Á
˙È„ÈÓ˙ Y ÒÁ�ÈÙ È„ÈŒÏÚ ‰¯ÙÎ‰
הוא: העבודה סוגי שני תוצאות בין ההבדל

מצד למטה, מלמעלה היא העבודה אור,ielibכאשר

שהוא כיוון אך האור, בגילוי וחדור ה"מטה" מואר אמנם
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לב.29) לב, תשא

מובן30) אבל – משה ויחל עה"פ ועוד) א. לב, (ברכות מדרז"ל להעיר

דגוף.t"pqnשאי"ז

ב.31) פב, סנהדרין בלק. ס"פ ותנחומא ספרי ראה

"נתמלא32) וגם הוא" "טוב כשנולד תיכף משה מצ"ע: כולוziadוגם

עד נתכהן לא – פנחס עה"פ: אוה"ת וראה א) יב, סוטה ב. ב, (שמות אורה"

ב). קא, (זבחים לזמרי שהרגו

תער"ב33) (בהמשך תרע"ה פינחס גו' וידבר סד"ה ראה – לקמן בהבא

ב'). חלק

בתחילתה.34) אבות

כג.35) ו, משלי

פי"ב.36) תניא – אדה"ז לשון

ע'37) ואילך. קנח ס"ע תרס"ו המשך :(33 בהערה הנסמן על (נוסף ראה

ועוד. תש"ח. וה"ס ד"ה תקנח.

ועוד.38) ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה

ע'39) [המתורגם] ח"ח .8 הערה 52 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן

שם. תער"ב המשך וראה .59 הערה 174

א.40) ריז, פרשתנו

וש"נ.41) א נב, סנהדרין

(כרך42) אחרי אוה"ת :(33 הערה דלעיל תער"ב להמשך (נוסף בכ"ז ראה

(בהמשך תרע"ג תרכ"ט, דשנות פינחס גו' וידבר ד"ה ואילך). תקמט ע' ב'

א'). חלק תער"ב
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העמדת חז"לsebdכפשוטה, כדברי ממשית. ,31בסכנה
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בתחילתה.34) אבות
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ע'37) ואילך. קנח ס"ע תרס"ו המשך :(33 בהערה הנסמן על (נוסף ראה
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וש"נ.41) א נב, סנהדרין

(כרך42) אחרי אוה"ת :(33 הערה דלעיל תער"ב להמשך (נוסף בכ"ז ראה
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נשאר פוסק, הגילוי שכאשר מובן, הזדכך, לא עצמו

הקודם. במצבו ה"מטה"

מצב לישראל גרם אמנם תורה שמתן רואים, אנו לפיכך

זוהמתן" "פסקה לאחר43של גם התאפשר זאת, למרות אך ,

זוהמתן" "חזרה שבאמצעותו העגל, חטא .44מכן

ה"מטה" למעלה, מלמטה היא העבודה כאשר אך

הכפרה לפיכך, ברֿקיום. ענין וזהו ומתעלה, מזדכך עצמו

נשארה אלא חדֿפעמית, היתה לא פינחס עלֿידי שנגרמה

"נמשך" וענין הפסוק45תמידית, על ב"ספרי" ככתוב

עומד אלא זז לא עכשיו "שעד – ישראל" בני על "ויכפר

המתים" שיחיו עד .46ומכפר

ולזרעו לו שלום.. "בריתי שהשכר לכך ההסבר זהו

חמתי..." את "השיב הוא כי לפינחס, דוקא ניתן אחריו"

כנגד מדה הוא שכרו גם ולכן הפסק, ללא מתמיד, באופן

ללא אחריו" ולזרעו "לו נמשך שלום" ש"בריתי מדה,

.47הפסק

.Ë
Â‰ÈÓ¯ÈÏ ÒÁ�ÈÙ ÔÈ· ¯˘˜Ï ¯·Ò‰‰

פינחס בין הקשר גם יובן לעיל האמור כל לפי

ישעיהו בין ההבדל על ד' בסעיף כמדובר לירמיהו:

וישעיהו והסתר דחיה של בזמן היה ש"ירמיהו לירמיהו,

עבודה בין להבדל הגורם זהו גילויים", של בזמן היה

למעלה. מלמטה עבודה לבין למטה מלמעלה

("גילויים") אור גילוי היא למטה מלמעלה העבודה

בית בתקופת עבודה זוהי כללי ובאופן הנשמה, מצד

גלוי. הוא האלקי האור כאשר ("נחמתא"), המקדש

עצמו, ה"מטה" עם עבודה היא למעלה מלמטה העבודה

זוהי כפרט האדם אצל והסתר". "דחיה יש שבו ב"מקום"

הבהמית, הנפש הגוף, ועידון "זיכוך" לבירור, עבודה

בתקופת עבודה זוהי כללי באופן בעולם. האדם של וחלקו

הקשיים מן מושפעים להיות לא ("חורבנא"), הגלות

עצמו החושך להפיכת עד הגלות, חושך של והנסיונות

יאיר" כיום "ולילה – .48לאור

שניהם באו וירמיהו שפינחס לכך ההסבר זהו

כאמור ישראל, בם "זלזלו" ולפיכך נכריה", "ממשפחת

שבעבודתם המשותפת הנקודה מתבטאת בכך א': בסעיף

"בירור – עצמם לגבי הן למעלה, מלמטה של באופן

והן נכריה"), ("משפחת שלהם עצמי ה"מטה" והעלאת

בעולם לסביבתם מצד49בנוגע ב"זלזול" להתחשב שבלי ,

לתשובה: עצמם ישראל את עוררו הם ישראל, בני

"מטה" אל רק האור מגיע למטה מלמעלה בהמשכה

ירוד הוא ה"מטה" אם אך לאור, מנוגד שאיננו כזה,

שהוא עד לשםcbepnכלֿכך, להגיע האור יכול לא לאור,

אותו). "שובר" האור כן אם (אלא

ומעלים מזככים כאשר למעלה, מלמטה בהעלאה ואילו

ה"מזלזל" כזה, "מטה" גם "מבררים" עצמו, המטה את

חושך גם לאור.dfkבקדושה, הופכים

.È
"ıÂÁ"‰ ÌÚ Ì‚ ˙Â˜ÒÚ˙‰ :‰‡¯Â‰‰
היא: למעשה לעבודה מכך הנלמדת ההוראה

ותפילה תורה – הנשמה בעניני המתעסקים יש

ה"מטה", עם לעבודה מתמסרים הם אין אך וכדומה,

הגוף. עניני תוך אל הקדושה החדרת

לכל דואגים הם עצמם אצל יותר: כללי באופן גם כך

הגוף, לעניני גם אלא הנשמה, לעניני רק לא הענינים,

אמותיהם בד' נשארים הם אך בעולם, לחלקם ואפילו

mdly."וב"חוץ בזולת עוסקים הם ואין ,

אמנם, ברֿקיום. תמיד אינו כזה עבודה שסוג לדעת יש

נעלה בדרגה שרוי הוא הנשמה, בעניני עוסק הוא כאשר

הרי העולם, בעניני אחרֿכך לעסוק עליו כאשר אך ביותר,

הם ר"ל, להיפך, אלא אותם, מעלה הוא שאין בלבד זו לא

אותו. מורידים

הוא כאשר הכלליים: וה"חוץ" ה"מטה" לגבי גם וכך

נקלע הוא אם אך מושלם, הוא הרי אמותיו, בד' שרוי

עלול ה"חוץ", עם העולם, עם להתעסק שעליו למצב

לדרדורו. ח"ו, לגרום, ה"חוץ"

העבודה עם ביחד לעסוק, היהודי נדרש לפיכך

ה"חוץ" עם ואף ב"חוץ", גם הנשמה, בעניני הפנימית

תורה של למעיינות לכלי יהפוך הוא שגם ביותר, התחתון

ומצוות.
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ב.43) קצג, זח"ב ב. נב, זח"א רע"א. קמו, שבת

ואילך.44) תתקל ע' ח"ב תער"ב המשך ספל"ו. תניא וראה שם. זהר

צפע"נ45) גם וראה פרשתנו. ריש עה"ת צפע"נ – הרגצובי לשון

ב. פב, לסנהדרין

לעולם.46) והולכת מכפרת שתהא זו כפרה וראוי' שם: ובסנהדרין

שם). בצפע"נ וצויין הובא שלא (וצע"ק א יד, סוטה מפני תוד"ה ועיין

של "קברו – דשם להעיר שמסנ"פdynאבל 317 ע' לעיל ממשנ"ת ולהעיר ."

כו'". דאיגרתא "קריינא שאמר משה של בכחו היתה דפינחס

"ברית47) הו"ע שלום" ד"בריתי ,(33 הערה (דלעיל תער"ב המשך ראה

henzשלומי `l."

לחושך48) אורֿביחס ע' ח"ב הערכיםֿחב"ד ס' וראה יב. קלט, תהלים

תקצוֿז) א'שמה.p"ye(ע' אישו. ע' ח"ג תער"ב המשך .

שם49) דר"כ (מפסיקתא ירמי' ריש מפרש"י רנו):להעיר רמז ירמי' יל"ש .

כו'. עובדוהי דמקלקלן כו' ולוכח כו' עובדוהי דתקנן קלקלתא בר ליתי
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הקדושֿ המצרים": ל"בין הנ"ל הענין בין הקשר זהו

את "יבררו" שהם כדי לגלות, ישראל את שלח ברוךֿהוא

"אתהפכא של באופן אותם שיהפכו עד הגלות, עניני

לאור). חושך (=הפיכת לנהורא" חשוכא

.‡È
‡È·�Ï Â‰ÈÓ¯È ˙ÂÈ‰ ÏÚ ¯ÂÙÈÒÏ ‰·ÈÒ‰

הכל, למרות יוכל הוא כיצד לטעון: יהודי יכול אך

במיוחד, והסתר"? "דחיה של כלֿכך אפילה תקופה לעבור

אלא וההעלם, החושך מן להיבהל לא ממנו נדרש כאשר

ששון של לזמן המצרים" "בין את להפוך להיפך,

?!50ושמחה

השבת של ההפטרה עונה כך "ביןdpey`xdעל של

אתdnicwneהמצרים", הפורענות, של הסיפור eqegiלפני

ירמיהו של דרכו מן51ותחילת חלקיהו "בן ונבואתו: ,

mipdkdנביא" מלהיות חששותיו על מספרת ואחרֿכך ,"...

"אל כך על הקדושֿברוךֿהוא של תשובתו ועל לגויים",

עמו שהקדושֿברוךֿהוא – אני..." אתך כי מפניהם תירא

על ולהשפיע לשנות כדי הדרושים הכחות כל את לו ונותן

וה"ממלכות". ה"גויים"

בהסתר להתחשב שבלי כפרט, אחד כל אצל גם כך

כדי הדרושים הכוחות כל לו ניתנים הגלות, שבזמן הגדול

לאור. ההסתר את לשנות

.·È
‰ËÓÏ ‰˙„È¯È ÌÚ ‰Ó˘�‰ ˜ÂÊÈÁ

גלות "בחינת היא למטה הנשמה שירידת ידוע,

גם52ממש" הדברים קיימים לעיל האמור לכל ובדומה ,

האדם זה – קטן" ב"עולם כפרט, אחד כל :53אצל

לשלושת – דפורענותא" ל"תלתא יורדת הנשמה כאשר

הבריאה בעולם כאשר עשיה, יצירה, בריאה, העולמות

רע של מציאות יש כיצד54כבר לחשוש, הנשמה מתחילה ,

בעולם. הגלות בתוך בעבודה תפקידה למלא תוכל

בהפטרה ירידתה, בתחילת מיד לנשמה אומרים

בבטן אצרך "בטרם – דפורענותא" "תלתא של הראשונה

נתתיך": לגויים נביא הקדשתיך מרחם תצא ובטרם ידעתיך

"נביא להיות משליחותך להיבהל לך עבודתmiieblאל – "

וחלקך הבהמית, הנפש הגוף, בקרבך", אשר ה"גוי זיכוך

כי: בעולם,

" `jxv(א) mxhaנשמה לך יש – ידעתיך" בבטן

ממש ממעל אלוקה חלק ששורשה55קדושה ,dlrpיותר

") הירידה "בטרם56אצרךmxhaממקור (ב) ידעתיך"). ...

`vz,קדושה נשמה לך שיש די לא – הקדשתיך" מרחם

"מלמדין אמו", "במעי אותך מכינים "הקדשתיך": אלא

כולה" התורה כל .57אותו

התורה כל ו"משכחו מלאך בא הלידה בשעת אמנם,

נשאר55כולה" בפנימיות אך בגלוי, רק הוא זה כל אך ;

הזה, בעולם למטה, בהימצאו שגם לו, מאפשר וזה הכל,

אמו" "במעי שלמד כפי תורה, ללמוד יוכל .58הוא

אמנם, אנכי": נער כי דבר ידעתי "לא הנשמה טוענת

אך כולה", התורה "כל לו יש אנכי",ielbaבפנימיותו "נער

כוחות די לו יש בפנימיותו, הנשמה, עניני לגבי ולכן

אך וכו', תורה וללמוד העולם, מן להיבהל שלא פנימיים

"נביא היותו נפשוmiieblלגבי גופו, שינוי – ("דבר") "

אנכי". "נער רק הרי בעולם, וחלקו הבהמית,

אנכי נער תאמר "אל הקדושֿברוךֿהוא לו עונה כך על

כי מפניהם תירא אל תלך... אשלחך אשר כל על `jzכי

ip`,ממש ממעל אלוקה חלק יש שליהודי בכך די אין :"...

"כל את לימדוהו אמו" ש"במעי מכך הנובעים והכוחות

גם אלא כולה", בגוף,`jkÎxgהתורה הנשמה כאשר ,

אני") ("אתך מלמעלה הכוחות לו ניתנים הגלות, ובתקופת

כלdhnlבהימצאו "על השליחות את למלא שיוכל כדי ,

וזאת ו"ממלכות". "גויים", על להשפיע אשלחך", אשר

ולהאביד ולנתוץ "לנתוש – מרע" ב"סור הן קוים: בשני

ולנטוע". "לבנות – טוב" ב"ועשה והן ולהרוס",

אחתך פן מפניהם תחת "אל אותו מזהירים יתרֿעלֿכן,

את59לפניהם" בהצילך להסתפק שתוכל לחשוב לך אל :

לא ה"עולם" ועם הצלתי, נפשי את אני – בלבד עצמך

שאתה שכיוון לו, אומרים אנכי". "נער בטענך תתעסק,

מצבו הרי הגשמי, הזה בעולם בהמית ונפש בגוף נמצא

נוגע העולם הריjlשל לפניהם", מ"אחתך תיזהר אם ,

יתברך. לו לדירה העולם מהפיכת תחשוש אל תחת", "אל

רבה במהירות נזכה זה, באופן העבודה באמצעות

ביאת של הבשורה את יבשר אליהו" הוא ש"פינחס

והשלימה האמיתית בגאולה שיגאלינו .60המשיח,

(`"kyz qgpit t"y zgiyn)
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(50.253 ע' ח"ט בלקו"ש הנסמן ראה

השיחה.51) בתחילת כנ"ל – דפינחס היחוס ועד"ז

א).52) (מח, פל"ז תניא

ועוד.53) ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא

סע"ג).54) ג, במדבר (לקו"ת רע" יגורך "לא באצילות כי

רפ"ב.55) תניא

עד56) (וימלך): שמעו פי' פס"ר iz`xaראה `lyבטרם כו' העולם את

העולם. נברא שלא עד אלא טרם ואין בבטן אצרך

ב.57) ל, נדה

(5813 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש – בארוכה וראה א. מד, שלח לקו"ת

ואילך.

יז.59) א, ירמי'

מובנת60) (ס"ח) לעיל ועפמשנ"ת גלות. אחרי' שאין נצחית גאולה שתהי'

שע"י ממצרים הגאולה (משא"כ דוקא לאליהו שם).dynהשייכות כנ"ל –
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הקדושֿ המצרים": ל"בין הנ"ל הענין בין הקשר זהו

את "יבררו" שהם כדי לגלות, ישראל את שלח ברוךֿהוא

"אתהפכא של באופן אותם שיהפכו עד הגלות, עניני

לאור). חושך (=הפיכת לנהורא" חשוכא

.‡È
‡È·�Ï Â‰ÈÓ¯È ˙ÂÈ‰ ÏÚ ¯ÂÙÈÒÏ ‰·ÈÒ‰

הכל, למרות יוכל הוא כיצד לטעון: יהודי יכול אך

במיוחד, והסתר"? "דחיה של כלֿכך אפילה תקופה לעבור

אלא וההעלם, החושך מן להיבהל לא ממנו נדרש כאשר

ששון של לזמן המצרים" "בין את להפוך להיפך,

?!50ושמחה

השבת של ההפטרה עונה כך "ביןdpey`xdעל של

אתdnicwneהמצרים", הפורענות, של הסיפור eqegiלפני

ירמיהו של דרכו מן51ותחילת חלקיהו "בן ונבואתו: ,

mipdkdנביא" מלהיות חששותיו על מספרת ואחרֿכך ,"...

"אל כך על הקדושֿברוךֿהוא של תשובתו ועל לגויים",

עמו שהקדושֿברוךֿהוא – אני..." אתך כי מפניהם תירא

על ולהשפיע לשנות כדי הדרושים הכחות כל את לו ונותן

וה"ממלכות". ה"גויים"

בהסתר להתחשב שבלי כפרט, אחד כל אצל גם כך

כדי הדרושים הכוחות כל לו ניתנים הגלות, שבזמן הגדול

לאור. ההסתר את לשנות

.·È
‰ËÓÏ ‰˙„È¯È ÌÚ ‰Ó˘�‰ ˜ÂÊÈÁ

גלות "בחינת היא למטה הנשמה שירידת ידוע,

גם52ממש" הדברים קיימים לעיל האמור לכל ובדומה ,

האדם זה – קטן" ב"עולם כפרט, אחד כל :53אצל

לשלושת – דפורענותא" ל"תלתא יורדת הנשמה כאשר

הבריאה בעולם כאשר עשיה, יצירה, בריאה, העולמות

רע של מציאות יש כיצד54כבר לחשוש, הנשמה מתחילה ,

בעולם. הגלות בתוך בעבודה תפקידה למלא תוכל

בהפטרה ירידתה, בתחילת מיד לנשמה אומרים

בבטן אצרך "בטרם – דפורענותא" "תלתא של הראשונה

נתתיך": לגויים נביא הקדשתיך מרחם תצא ובטרם ידעתיך

"נביא להיות משליחותך להיבהל לך עבודתmiieblאל – "

וחלקך הבהמית, הנפש הגוף, בקרבך", אשר ה"גוי זיכוך

כי: בעולם,

" `jxv(א) mxhaנשמה לך יש – ידעתיך" בבטן

ממש ממעל אלוקה חלק ששורשה55קדושה ,dlrpיותר

") הירידה "בטרם56אצרךmxhaממקור (ב) ידעתיך"). ...

`vz,קדושה נשמה לך שיש די לא – הקדשתיך" מרחם

"מלמדין אמו", "במעי אותך מכינים "הקדשתיך": אלא

כולה" התורה כל .57אותו

התורה כל ו"משכחו מלאך בא הלידה בשעת אמנם,

נשאר55כולה" בפנימיות אך בגלוי, רק הוא זה כל אך ;

הזה, בעולם למטה, בהימצאו שגם לו, מאפשר וזה הכל,

אמו" "במעי שלמד כפי תורה, ללמוד יוכל .58הוא

אמנם, אנכי": נער כי דבר ידעתי "לא הנשמה טוענת

אך כולה", התורה "כל לו יש אנכי",ielbaבפנימיותו "נער

כוחות די לו יש בפנימיותו, הנשמה, עניני לגבי ולכן

אך וכו', תורה וללמוד העולם, מן להיבהל שלא פנימיים

"נביא היותו נפשוmiieblלגבי גופו, שינוי – ("דבר") "

אנכי". "נער רק הרי בעולם, וחלקו הבהמית,

אנכי נער תאמר "אל הקדושֿברוךֿהוא לו עונה כך על

כי מפניהם תירא אל תלך... אשלחך אשר כל על `jzכי

ip`,ממש ממעל אלוקה חלק יש שליהודי בכך די אין :"...

"כל את לימדוהו אמו" ש"במעי מכך הנובעים והכוחות

גם אלא כולה", בגוף,`jkÎxgהתורה הנשמה כאשר ,

אני") ("אתך מלמעלה הכוחות לו ניתנים הגלות, ובתקופת

כלdhnlבהימצאו "על השליחות את למלא שיוכל כדי ,

וזאת ו"ממלכות". "גויים", על להשפיע אשלחך", אשר

ולהאביד ולנתוץ "לנתוש – מרע" ב"סור הן קוים: בשני

ולנטוע". "לבנות – טוב" ב"ועשה והן ולהרוס",

אחתך פן מפניהם תחת "אל אותו מזהירים יתרֿעלֿכן,

את59לפניהם" בהצילך להסתפק שתוכל לחשוב לך אל :

לא ה"עולם" ועם הצלתי, נפשי את אני – בלבד עצמך

שאתה שכיוון לו, אומרים אנכי". "נער בטענך תתעסק,

מצבו הרי הגשמי, הזה בעולם בהמית ונפש בגוף נמצא

נוגע העולם הריjlשל לפניהם", מ"אחתך תיזהר אם ,

יתברך. לו לדירה העולם מהפיכת תחשוש אל תחת", "אל

רבה במהירות נזכה זה, באופן העבודה באמצעות

ביאת של הבשורה את יבשר אליהו" הוא ש"פינחס

והשלימה האמיתית בגאולה שיגאלינו .60המשיח,

(`"kyz qgpit t"y zgiyn)
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(50.253 ע' ח"ט בלקו"ש הנסמן ראה

השיחה.51) בתחילת כנ"ל – דפינחס היחוס ועד"ז

א).52) (מח, פל"ז תניא

ועוד.53) ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא

סע"ג).54) ג, במדבר (לקו"ת רע" יגורך "לא באצילות כי

רפ"ב.55) תניא

עד56) (וימלך): שמעו פי' פס"ר iz`xaראה `lyבטרם כו' העולם את

העולם. נברא שלא עד אלא טרם ואין בבטן אצרך

ב.57) ל, נדה

(5813 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש – בארוכה וראה א. מד, שלח לקו"ת

ואילך.

יז.59) א, ירמי'

מובנת60) (ס"ח) לעיל ועפמשנ"ת גלות. אחרי' שאין נצחית גאולה שתהי'

שע"י ממצרים הגאולה (משא"כ דוקא לאליהו שם).dynהשייכות כנ"ל –



ל

מאמרי חז"ל - ר"ה

אתקין רבי אבהו בקסרי, תקיעה שלשה שברים תרועה 
תקיעה1.

מלכיות  בפסוקי  וכן  קולות,  בתשע  די  התורה  מן 
הם  שביחד  אחד,  מכל  בשלשה  די  שופרות,  זכרונות 
תשע. ולפי תקנת רבי אבהו תוקעים שלשים קולות, וכן 

אומרים שלשים פסוקי מלכיות, זכרונות ושופרות.
והנה, אות טי"ת מורה על עניות, ואות למ"ד מורה 
על עשירות. והראיה מפרוזבול ופרוזבוטי, שבולי הם 
עשירים, ובוטי הם עניים2. וההפרש בין בולי ובוטי — 

הוא בטי"ת ולמ"ד.
מעוני3.  המצוה  קיום  דרך  על  הוא   — קולות  תשע 
והוא כמו שבתורה כתיב4 מרשית השנה, מרשית חסר 

אל"ף, לשון ריש ועוני.
שלשים קולות — הוא כמו הקיום מעושר.

ותשע הוא שלש פעמים שלש, והנתוסף בשלשים על 
תשע הוא שלש פעמים שבע, היינו שבע על כל שלשה. 
שהעשיר  לעשיר,  והשבע  שכתוב5  מה  דרך  על  והוא 

מוסיף שבע על שלשה.
)תורת לוי יצחק עמ' שא(

מאמרי חז"ל מסכת ראש השנה

כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום 
הכפורים6.

נקצבים  זה  ובחודש  מאזנים,  מזלו  תשרי  חודש 
המזונות, לשון נופל על לשון.

צדק  מאזני  כמאמר7  והוד,  נצח  הם  מאזנים  והנה, 
שנקראו  והוד,  לנצח  שייך  ומזון  קשוט,  סמכי  תרין 

שחקים, ששם טוחנים מן לצדיקים8.
הנטחן  הקמח  והוא  קמ"ח,  גימטריא   — מאזני"ם 

בשחקים.
)ליקוטים ואגרות עמ' שסו(

1( ראש השנה לד, א.
2( גיטין לז, א.

3( אבות פ"ד מ"ט.
4( עקב יא, יב.

5( קהלת ה, יא.
6( ביצה טז, א.

7( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
8( זח"ג כה, ב. חגיגה יב, ב.

שיעור שופר . . כדי שיאחזנו בידו )אחיזה אית בה טפח, 
שהטפח ארבע אצבעות בגודל, רש"י( ויראה לכאן ולכאן 

. . שדרו של לולב צריך שיהא יוצא מן ההדס טפח9.

שופר — הוא חמש אצבעות יד שמאל, ה' גבורות, 
כי הוא המשכת גבורות ממותקות.

לולב — הוא חמש אצבעות יד ימין, ה' חסדים, כי 
הוא המשכת החסדים10.

)הערות לזהר ב עמ' שסח(

בידו  שיאחזנו  כדי   .  . שופר   .  . טפח  שיעורן  חמשה 
ויראה לכאן ולכאן11.

זהו דכתיב12 הנה טפחות נתת ימי.
טפחות — רומז לשופר, ששיעורו טפח.

מלכות,  המלך,  דוד  של  חייו  היינו   — ימי  נתת 
הנמשכים על ידי תקיעת שופר.

דו"ד — גימטריא י"ד, היד האוחזת בשופר.
)ליקוטים ואגרות עמ' רלד, עמ' שנה, הערות לזהר א עמ' קפ(

על ידי תקיעת שופר עומד הקב"ה מכסא דין ויושב על 
כסא רחמים13.

תחלת  ולא  השנה,  ראש  בשם  נקרא  השנה  ראש 
השנה. כשם שבראש מלובשת כללות החיות הנמשכת 
לכל הגוף, כמו כן בראש השנה נמשכת כללות החיות 

על כל השנה, היינו לכל י"ב חדשי השנה14.
השנ"ה — עולה ש"ס, היינו י"ב חדשי השנה, שבכל 
חודש יש שלשים יום )יש גם חדשים של כ"ט יום, אך 

בדרך כלל חושבים חדש שלשים יום(.
יושב הקב"ה  ידה  ידי תקיעת שופר, שעל  והוא על 

על כסא רחמים, שנמשכת החיות על כל השנה.
)ליקוטים ואגרות עמ' לו(

9( נדה כו, א.
10( פרי עץ חיים שער הלולב פ"א.

11( שם.
12( תהלים לט, ו.

13( ויקרא רבה פכ"ט, ג.
14( לקוטי תורה דרושים לראש השנה נח, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לי
ג' שבט תש"ט

ליל הסדר השני
מן הראוי היה שבעלי יתאר בעצמו את התקופה ההיא, על כל החוויות שעברו עליו בה. אילו עשה 

זאת - היו התיאורים הרבה יותר מלאי־תוכן; הוא היה שופך אור רב יותר על אותם רגעים חשובים למען 

ייזכרו לנצח.

אלא שבעלי מיאן לבזבז אפילו רגע אחד על "דברים קטני הערך", כפי שכינה אותם. הוא הרבה מאוד 

בכתיבה, כמעט עד הרגע האחרון לחייו, וכתב כל אימת שהיה לו במה לכתוב ועל מה לכתוב - כלומר: נייר, 

עט ודיו. תמיד ניתן היה לראותו שוקע במחשבותיו בעניין כלשהו, וניכר היה שרצונו לחלוק את מחשבותיו 

עם מישהו; ומאחר שלא היה לו עם מי לשוחח על כך - הוכרח להעלות את המחשבות על הכתב. ספק אם 

כתבים אלה עודם בשלמותם במקומות שבהם השארתי אותם24.

אנסה איפוא להמשיך ולרשום ככל שאוכל.

כך חגגנו את חג הפסח השני:

אל האורח שהיה אצלנו בשנה שעברה - הצטרפה בינתיים משפחתו, כך שהפעם הוא לא היה אצלנו. 

אולם עוד קודם לכן הגיע לעיירה גולה נוסף, בעל אחוזה מרומניה, שנמנה בעירו על הקטגוריה העשירה 

משפחתו,  מבני  כדרכם,  הפרידוהו,   - הסובייטיים1  הכוחות  לשם  וכשנכנסו  הבורגני,  המעמד  של  ביותר 

והגלוהו למרכז אסיה. הוא טולטל ממקום למקום וסבל כה רבות, עד שקשה היה לזהות שאדם זה לא היה 

תמיד נע־ונד בדרכים. הוא היה ירא־שמים ולמדן, שהכשרות היתה חשובה לו מאוד, ולכן התארח אצלנו 

במשך כל חג הפסח, וכן בכל השבתות והחגים לאורך כל תקופת שהותנו שם.

הכרתי את האיש לראשונה ערב אחד, בשעה שחנות הלחם עמדה להיסגר, ואני התחננתי בזהירות רבה 

- לבל יבחין בכך איש - שיניחו לי לקבל קילוגרם מהלחם הנותר. משום מה לא היה בי העוז לעמוד בתוקף 

על דרישתי שיינתן לי הלחם, אולם איש זה - שבעברו היה מנהל נמרץ של עסקים גדולים - ניצל כאן מעט 

מכוחות העבר שלו וביקש את הלחם בטון כנוע ומתרפס, ולאחר שקיבל - קיבלתי באופן טבעי גם אני.

גם הפעם - כמו בפעם הראשונה - דאגתי לצורכי חג הפסח: מצה שמורה הבאתי עמי, השגתי חומרי 

הסקה לבישול )דבר שהיווה אף הוא, אגב, בעיה לא־קטנה(, ושיוויתי לחדר מראה חגיגי ככל האפשר.

היה לנו כל הנחוץ לעריכת הסדר. מרור )"חריין"( בפועל ממש - נוסף על מרורות החיים, אותם חווינו 

במשך כל הזמן, השיג בעלי גם מרור אמיתי אצל קאזאח אדוק, לאחר שסיפר לו לשם מה הוא נחוץ לו.

בעלי  בבית, אמרו  הנעשה  את  ברחוב  לראות  יהיה  ניתן  כדי שלא  את החלון,  היטב  לאחר שכיסינו 

והאורח את ההגדה בקול רם, ואף פלפלו בדברי תורה )היהודי הרומני היה בן־תורה(. תחת החלון עמדו 

"שקצים" שחיקו אותנו בלעג, כמנהגם, אך מאחר שמדובר ב"ליל שימורים"2, לא הרהרנו בכך באותו לילה.

התפילות התקיימו בבית, שהרי מניין לא היה אז. סידור - היה לנו רק אחד.

בימי החג לא היה עלינו לצאת ולעמוד בתור לקבלת לחם, ולא קיימנו עם הסביבה כל קשר. מהליכה 

להירשם במשרדי הנ.ק.וו.ד. - לעומת זאת - לא היה מנוס, וכרגיל סבל בעלי ייסורים רבים בגלל הצורך 

לחתום. הרבה שמחת יום־טוב לא הוסיף לו הדבר. 

כך חגג בעלי פסח אחד במאסר, וזהו הפסח השני שחגג בגלות... 

1( הכוונה כנראה לכיבוש הסובייטי של בסרביה )כיום מולדובה(, שהיתה שייכת קודם לכן לרומניה, בשנת ת"ש.
2( בא יב, מב.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



לב

אשר  המוכה  ישראל  איש  ושם   – יד  כה, 
הוכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית-אב 

לשמעוני

ושם האשה המכה המדינית  בית אב לשמעוני.  נשיא  א. 
הכתוב  הנה  הוא.  במדין  אב  בית  אומות  ראש  צור  בת  כזבי 
כמו  כך  כל  וחשובים  ספונים  שניהם  היו  שלא  להודיענו  בא 
ובמקום  הי'  מדין  מלכי  מחמשת  אחד  שצור  רש"י  שפירש 
אחד הי' עוד ארבע בדוגמתו וכן זמרי לא הי' נשיא שבט רק 
בית אב היינו למשפחה אחת, ולכאורה הוא שפת יתר דמה 

לנו אם הי' חשובים וספונים או לא, דמה תועלת בזה.
רק נראה דלכאורה קשה על בנות מואב למה שלחו את 
בנות מדין להטעות לישראל בזנות, הא היו להם בנות רבות 
והיו יכולים לעשות בעצמם כל התועבות האלה ומה עלה על 

לבם וכי שונא זמה הי'.
מבלעם  יותר  קסמים  קוסם  הי'  דבלק  דידוע  נראה  רק 
וראה שאחד מחלציו יעביר הזדון והרשעה מן העולם וראה 
אבן  יפרד  ומשם  מואב  מבנות  אחת  ישא  מישראל  שאחד 
וזה קאי  יכלה כל קרן מואב,  נגף להפיל מואב ארצה ומשם 
דוד  בועז שנשא לרות שהיא היתה ממואב שיצא ממנו  על 
וירד העיט על הפגרים הוא דוד1 שבקש לכלות  המלך ע"ה, 

כל האומות והפיל למואב ארצה.
בלק  ולכן  הדברים  תוכן  יודע  ואינו  רואה  דבכישוף  וידוע 
לא ידע דיהי' דבר זה באחרית הימים רק בחושבו שמיד יצא 
העגל הזה ומהרסיו ומחריביו יהי' משלו, ולכך הזהיר את בנות 
עמו,  לזנות  ישראל  לבן  שתשמע  למי  בראשה  דמה  מואב 
לבנות  שלחו  ולכך  לזנות  ישראל  את  להטעות  רצו  ובאמת 

מדין.
כלל  נתכוונו  לא  הקדמונים  אבות  דבאמת  הענין  וזהו 
עבירה  לעשות  טעמם  לפעמים  הי'  רק  להקב"ה  להקניט 
לשמה ולפעמים הי' שגגה והיו נכשלים בו, ע"כ הזהיר הכתוב 
לדון כל אחד מישראל לכף זכות אף שנראה כאלו עבר עבירה 
כמ"ש )תהלים נ, כ( תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי, 
שיצאה  באחיתופל  דמצינו  כמו  לטובה  כוונו  בעצמם  דהם 
בדמיונו  והעלה  המלך  שלמה  יצא  וממנה  שבע  בת  ממנו 
ולכך  ישראל,  על  עתה  כעת  מלך  יהי'  דהוא  ראה  דבמראה 
הי' חולק על דוד וחולק על המלכות הי', וגבי קרח נמי אמרו 
מה ראה קרח לחלוק אלא שעינו הטעתו דראה שיצא ממנו 
יגיע לו ובאמת כוונתם הי' לטובה  שמואל וחשב שהמלכות 

רק דטעו.
אמרו  שעליהם  דיעה  דור  שהיו  המדבר  דור  ובפרט 
)מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יג פסוק )יז(( לא ניתנה 
דופי  דבר  שום  עליהם  לחשוב  וח"ו  מן  לאוכלי  אלא  תורה 
אשר בזדון ח"ו נעשה התועבה הזאת לזמרי, רק דהענין גבי 
ישראל  דילך אחד מנשיאי  נבואה  דידע במראה  כנ"ל  זמרי2 

1( וירד העיט על הפגרים הוא דוד וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת לך 

לך סימן קסט. קעא. קעב. קעג.

2( זמרי דידע במראה נבואה דילך אחד מנשיאי ישראל ויקח אשה מזרע מלוכה וכו': 

עיין עוד בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בלק סימן תקמב. שנד. תקלב.

ויקח אשה מזרע מלוכה של אומות העולם ויוליד זרע שיגבה 
חובו ממואב ולכך לקח לכזבי דממנו יצא אבן הנגף למואב.

אבל באמת טעה, דאיתא ברמב"ם דהשופט הוא כנשיא 
לכל דבר, היינו דוקא נשיא השבט ולא נשיא משפחה, וידוע 
דבועז הי' שופט בימים ההם והי' דינו כנשיא לכל דבר ורות 
היתה בתו של עגלון מלך מואב )עיין נזיר כג:( וזה הי' באמת 
מן השמים שנשיא בישראל ישא לבת מלך מן אומות העולם, 
אבל זמרי לא הי' רק נשיא משפחה ולא הי' ראוי לגדולה זו 
ולא  וזה שאמר הכתוב נשיא בית אב  שיצא ממנו המלכות, 
נשיא שבט, ושם האשה כזבי בת צור ראש אומות בית אב 

וגם כן לא היו ראוי לכך.
תפארת יהונתן3

כה, טו – ושם האשה המוכה המדינית כזבי 
בת צור ראש אומות בית אב במדין הוא

היא  הגלות  ענין  וכללות  שני(  )דבית  החורבן  סיבת  ב. 
עד  זה,  ענין  נגד  להלחם   – לזה  והתיקון  חנם"4.  "שנאת   –
זה  ותמורת  חנם",  ד"שנאת  הענין  את  לגמרי  שמבטלים 

פועלים את הענין דאהבת ישראל, עד לאופן דאהבת חנם.
וענין זה מודגש בשיעור חומש היומי – "צרור את המדינים 

גו'":
בלקו"ת5,  הזקן  אדמו"ר  מביאור  ]החל  בחסידות  מבואר 
גדולה  ובאריכות  זה,  שלאחרי  נשיאינו  רבותינו  בדרושי  וכן 
– בקונטרס "החלצו"6 לכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, וביתר 
ביאור – במאמרו ושיחותיו של בעל הגאולה בקשר לקונטרס 
מדין  קליפת  כלומר,  ומדון",  "ריב  לשון  הוא  ש"מדין"  זה7[ 

ענינה – פירוד והתחלקות, עד לשנאת חנם.
וזהו הענין ד"צרור את המדינים", "לאייב אותם"8 – שיש 
להלחם בכל התוקף ]אמנם, בדרכי נועם ובדרכי שלום, אבל 
ביחד עם זה – בכל התוקף[ נגד הענין ד"ריב ומדון", נגד ענין 
של פירוד ומחלוקת בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו. ועד 

כדי כך, שמלחמה זו היא "נקמת הוי'"9.
ובענין זה ישנה ההבטחה "ולא נפקד ממנו איש"10, היינו, 
יזיק לאף א', מכיון שכל הענינים נעשים בדרכי  שהדבר לא 

נועם ובדרכי שלום.
בתכלית  הברכות  כל  להמשכת  והכלי  ההכנה  וזוהי 
השלימות – שהרי "השלום שקול כנגד הכל"11, ובפשטות – 
שזוכים תיכף ומיד ממש לשלום האמיתי ושלימות האמיתית, 

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ד עמוד 2578

3( ר' יונתן אייבשיץ ז"ל.

4( יומא ט, ב.

5( מטות פה, סוף עמוד ד ואילך.

6( נדפס בספר המאמרים תרנ"ט סוף עמוד נגד ואילך.

7( נדפס שם עמוד רט ואילך.

8( פירוש רש"י על הפסוק.

9( מטות לא, ג.

10( שם, מט.

11( פירוש רש"י בחוקותי כו, ו.
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i"yx£Ô‰k‰ Ô¯‰‡ŒÔa ¯ÊÚÏ‡ŒÔa ÒÁ�Èt∑(מב סוטה פב. זה(סנהדרין ּפּוטי ּבן הראיתם אֹותֹו: מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו לפי ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…«…≈ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָ

אהרן אחר ויחסֹו הּכתּוב ּבא לפיכ מּיׂשראל, ׁשבט נׂשיא והרג אלילים לעבֹודת עגלים אּמֹו אבי B‡�˜a.ׁשּפּטם ְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ¿«¿
È˙‡�˜Œ˙‡∑נקמת לנקם הּמתחרה הּוא "קנאה" לׁשֹון ּכל לקצף. לי ׁשהיה הּקצף את ּבקצפֹו נקמתי, את ּבנקמֹו ∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבלע"ז אנפרטמנ"ט .ּדבר, ְַַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(1073 'nr c zegiy ihewl)

הּכהן אהרֹון ּבן אלעזר ּבן יא)ּפינחס (כה, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
אליהּו הּוא ׁשמעֹוני)ּפנחס ה'..(ילקּוט קנאת לקנאֹות נפׁשֹו את חרף ּפנחס ׁשהרי נפׁש, מסירּות מּתֹוְך ה' לעבֹודת רֹומז – ּפנחס ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לגאּוּל רֹומז הּגאּוּלה, מבׂשר – נפׁשאליהּו מסירּות מּתֹוְך עבֹודה ידי על רז"ל: ׁשרמזּו זהּו הּקרֹובה. הּגאּוּלה(ּפנחס)ה את מקרבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבחינת ּתתּגלה ׁשאז העתידה, לגאּוּלה והקּדמה הכנה והיא 'יחידה', ּבחינת הּנפׁש, עצם ּביּטּוי לידי ּבא זֹו ּבעבֹודה ׁשּכן, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ(אליהּו).

עֹולם. ׁשל יחידֹו ְִִֶָָ'יחיד',

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 385 'nr a"g 'oeiv mgpn - mgpn zxez')
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אלּיהּו זה סע"א)ּפנחס קצ, זח"ב פנחס. ר"פ יל"ש יח. ו, וארא (תיב"ע ְִִֵֶָָ
לעּין: ְְֵֵַויׁש

אלּיהּו, ימי עד ימים האריְך ׁשּפנחס – ּכפׁשּוטֹו ׁשהּוא אֹו אלּיהּו, ׁשל ּבגּופֹו התּגלּגלה ּפנחס ׁשל ׁשּנׁשמתֹו – ּבגלּגּול הּמדּבר ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהאם

אלּיהּו? ּבׁשם נקרא ְְְִִֵֵָָָואז

ּבגלּגּול: ׁשהמדּבר להֹוכיח ְְְְְְִִִֶֶַַָֻונראה

ּבּמדרׁש ג)מצינּו פ"ס, הּוא(ב"ר ּפנחס אמר "אּלא נדרֹו את להּתיר ּפנחס אצל לילְך יכֹול ׁשהיה יפּתח ׁשל ּבּתֹו עם הּמארע אֹודֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

. . נענׁשּו ּוׁשניהם . . ּפנחס אצל לי הֹולְך ואני יׂשראל קציני ראׁש אני אמר ויפּתח (ּבתמיה), אצלֹו אלְך ואני לי צריְך ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ(יפּתח)

הּקדׁש". רּוח מּמּנּו נּטלה ְְִִִֶֶַַָָֹּפנחס

לאחרי־זה להיֹות ּבעצמֹו ּפנחס יכֹול היה לא הקֹודׁש" רּוח מּמּנּו ׁש"נּטלה לאחרי ּכי, – ּדפנחס ּגלּגּול רק הּוא ׁשאלּיהּו נראה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּומּכאן

ִָנביא.

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - .qgpit a"g y"ewlae .385 'nr a"g 'oeiv mgpn - mgpn zxez')
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אלּיהּו זה סע"א)ּפנחס קצ, זח"ב פנחס. ר"פ יל"ש יח. ו, וארא (תיב"ע ְִִֵֶָָ
הּׁשאלה פינחס)וידּועה פ' לוי קדושת :(ראה ְִֵַָָ

לאלּיהּו? קדם ּפנחס ׁשהרי ּפנחס" זה "אלּיהּו לֹומר יֹותר מתאים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלכאֹורה

ּדברי ּפי על זאת ליּׁשב ב)הּזהרויׁש מו, ּדאּבא(ח"א מּסטרא ולא ּבארעא ּתדיר ּדאׁשּתכח אלּיהּו ּדא . . הארץ על יעֹופף "ועֹוף ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

אּׁשה. ילּוד ולא מלאְך היה ׁשאז אּלא לפנחס, קדם ׁשאלּיהּו נמצא ּכן אם כּו'". אׁשּתכח ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹואּמא

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 160 'nr g"g y"ewl t"r)
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הּכהן ּבן־אהרן ּבן־אלעזר ֵ�ַֹֹ�ֲֶַָֽ�ְֶֶָָ�ְִּֽפינחס
מּיׂשראל, ׁשבט נׂשיא והרג זרה לעבֹודה עגלים אּמֹו אבי ׁשּפּטם זה ּפּוטי ּבן הראיתם אֹותֹו: מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלפי

אהרן. אחר ויחסֹו הּכתּוב ּבא ובפרש"י)לפיכְך יא. (כה, ְְֲֲִִַַַַָָָֹ
יׂשראל" ּבני עדת ּכל ּולעיני מׁשה "לעיני היה זמרי ּדמעׂשה יׂשראל, ׁשל ּכבֹודם על להגן היתה ּבטענתם הּׁשבטים ׁשּכּונת ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוי"ל

מׁשה. ׁשל ּובכבֹודֹו יׂשראל ׁשל ּבכבֹודן ּגדֹול זלזּול מהּוה הּדבר ּכן ואם ּפנחס, היה ה' קנאת ׁשּקּנא הּיחידי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּומּדּוע

זרה" לעבֹודה עגלים "ּפּטם אּמֹו אבי לכְך: והראיה האכזרי, טבעֹו מּצד זה הי' אְך טֹוב, מעׂשה עׂשה ׁשּפנחס אמת הן טענּו: ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָולכן

ÓÈÓÏ¯:י ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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È˙‡�˜ ˙È Èp˜„a Ï‡¯NÈ È�a ÏÚÓ È˙ÓÈÁ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ
Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˙ÈˆÈL ‡ÏÂ ÔB‰È�Èa≈≈¿»≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈

:È˙‡�˜a¿ƒ¿»ƒ



לג qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i oey`x meil inei xeriy

ß fenz g"i oey`x mei ß

äë(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)tééúîç-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçð ¦«§¨̧¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤£¨¦Æ
éúélë-àìå íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a ìàøNé-éða ìòî¥©´§¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§¨®§«Ÿ¦¦¬¦

:éúàð÷a ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«
i"yx£Ô‰k‰ Ô¯‰‡ŒÔa ¯ÊÚÏ‡ŒÔa ÒÁ�Èt∑(מב סוטה פב. זה(סנהדרין ּפּוטי ּבן הראיתם אֹותֹו: מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו לפי ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…«…≈ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָ

אהרן אחר ויחסֹו הּכתּוב ּבא לפיכ מּיׂשראל, ׁשבט נׂשיא והרג אלילים לעבֹודת עגלים אּמֹו אבי B‡�˜a.ׁשּפּטם ְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ¿«¿
È˙‡�˜Œ˙‡∑נקמת לנקם הּמתחרה הּוא "קנאה" לׁשֹון ּכל לקצף. לי ׁשהיה הּקצף את ּבקצפֹו נקמתי, את ּבנקמֹו ∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבלע"ז אנפרטמנ"ט .ּדבר, ְַַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(1073 'nr c zegiy ihewl)

הּכהן אהרֹון ּבן אלעזר ּבן יא)ּפינחס (כה, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
אליהּו הּוא ׁשמעֹוני)ּפנחס ה'..(ילקּוט קנאת לקנאֹות נפׁשֹו את חרף ּפנחס ׁשהרי נפׁש, מסירּות מּתֹוְך ה' לעבֹודת רֹומז – ּפנחס ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לגאּוּל רֹומז הּגאּוּלה, מבׂשר – נפׁשאליהּו מסירּות מּתֹוְך עבֹודה ידי על רז"ל: ׁשרמזּו זהּו הּקרֹובה. הּגאּוּלה(ּפנחס)ה את מקרבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבחינת ּתתּגלה ׁשאז העתידה, לגאּוּלה והקּדמה הכנה והיא 'יחידה', ּבחינת הּנפׁש, עצם ּביּטּוי לידי ּבא זֹו ּבעבֹודה ׁשּכן, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ(אליהּו).

עֹולם. ׁשל יחידֹו ְִִֶָָ'יחיד',

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 385 'nr a"g 'oeiv mgpn - mgpn zxez')

EdIl`A qgpR lW FlEBlB¦§¤¦§¨§¥¦¨

אלּיהּו זה סע"א)ּפנחס קצ, זח"ב פנחס. ר"פ יל"ש יח. ו, וארא (תיב"ע ְִִֵֶָָ
לעּין: ְְֵֵַויׁש

אלּיהּו, ימי עד ימים האריְך ׁשּפנחס – ּכפׁשּוטֹו ׁשהּוא אֹו אלּיהּו, ׁשל ּבגּופֹו התּגלּגלה ּפנחס ׁשל ׁשּנׁשמתֹו – ּבגלּגּול הּמדּבר ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהאם

אלּיהּו? ּבׁשם נקרא ְְְִִֵֵָָָואז

ּבגלּגּול: ׁשהמדּבר להֹוכיח ְְְְְְִִִֶֶַַָֻונראה

ּבּמדרׁש ג)מצינּו פ"ס, הּוא(ב"ר ּפנחס אמר "אּלא נדרֹו את להּתיר ּפנחס אצל לילְך יכֹול ׁשהיה יפּתח ׁשל ּבּתֹו עם הּמארע אֹודֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

. . נענׁשּו ּוׁשניהם . . ּפנחס אצל לי הֹולְך ואני יׂשראל קציני ראׁש אני אמר ויפּתח (ּבתמיה), אצלֹו אלְך ואני לי צריְך ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ(יפּתח)

הּקדׁש". רּוח מּמּנּו נּטלה ְְִִִֶֶַַָָֹּפנחס

לאחרי־זה להיֹות ּבעצמֹו ּפנחס יכֹול היה לא הקֹודׁש" רּוח מּמּנּו ׁש"נּטלה לאחרי ּכי, – ּדפנחס ּגלּגּול רק הּוא ׁשאלּיהּו נראה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּומּכאן

ִָנביא.

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - .qgpit a"g y"ewlae .385 'nr a"g 'oeiv mgpn - mgpn zxez')

qgptl mcw EdIl ¥̀¦¨¨©§¦§¨

אלּיהּו זה סע"א)ּפנחס קצ, זח"ב פנחס. ר"פ יל"ש יח. ו, וארא (תיב"ע ְִִֵֶָָ
הּׁשאלה פינחס)וידּועה פ' לוי קדושת :(ראה ְִֵַָָ

לאלּיהּו? קדם ּפנחס ׁשהרי ּפנחס" זה "אלּיהּו לֹומר יֹותר מתאים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלכאֹורה

ּדברי ּפי על זאת ליּׁשב ב)הּזהרויׁש מו, ּדאּבא(ח"א מּסטרא ולא ּבארעא ּתדיר ּדאׁשּתכח אלּיהּו ּדא . . הארץ על יעֹופף "ועֹוף ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

אּׁשה. ילּוד ולא מלאְך היה ׁשאז אּלא לפנחס, קדם ׁשאלּיהּו נמצא ּכן אם כּו'". אׁשּתכח ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹואּמא

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 160 'nr g"g y"ewl t"r)

qgpR lr mihaXd zprh©£©©§¨¦©¦§¨

הּכהן ּבן־אהרן ּבן־אלעזר ֵ�ַֹֹ�ֲֶַָֽ�ְֶֶָָ�ְִּֽפינחס
מּיׂשראל, ׁשבט נׂשיא והרג זרה לעבֹודה עגלים אּמֹו אבי ׁשּפּטם זה ּפּוטי ּבן הראיתם אֹותֹו: מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלפי

אהרן. אחר ויחסֹו הּכתּוב ּבא ובפרש"י)לפיכְך יא. (כה, ְְֲֲִִַַַַָָָֹ
יׂשראל" ּבני עדת ּכל ּולעיני מׁשה "לעיני היה זמרי ּדמעׂשה יׂשראל, ׁשל ּכבֹודם על להגן היתה ּבטענתם הּׁשבטים ׁשּכּונת ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוי"ל

מׁשה. ׁשל ּובכבֹודֹו יׂשראל ׁשל ּבכבֹודן ּגדֹול זלזּול מהּוה הּדבר ּכן ואם ּפנחס, היה ה' קנאת ׁשּקּנא הּיחידי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּומּדּוע

זרה" לעבֹודה עגלים "ּפּטם אּמֹו אבי לכְך: והראיה האכזרי, טבעֹו מּצד זה הי' אְך טֹוב, מעׂשה עׂשה ׁשּפנחס אמת הן טענּו: ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָולכן

ÓÈÓÏ¯:י ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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לׁשּום ׁשּלא הֹורגם היה לאח"ז אְך ּכרחמים, הּנראה מעׂשה - העגלים את ׁשּפּטם האכזרּיּות, מּדת ּגדל על מֹורה זה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּמעׂשה

מּיׂשראל". ׁשבט נׂשיא "הרג ולכן זה טבע ירׁש מּמּנּו הּבא ּופנחס ּביֹותר. ּגדֹולה אכזרּיּות ּדזֹוהי – לע"ז סתם אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאכילה

ּומטיל ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה אביו, מאבי אּלא נמׁשְך לא ּפנחס ׁשל וטבעֹו ּדיחּוסֹו הּכהן" אהרן ּבן אלעזר ּבן "ּפנחס הּקּב"ה אמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹוע"ז

חמתי את "הׁשיב - ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום להׁשּכין מרצֹונֹו ּבא זמרי הריגת ׁשל זה ּומעׂשה מריבה, ּבעלי ּבין ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאהבה

יׂשראל". ּבני רמב"ןמעל ְְִֵֵֵַָ

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב טֹובה,(סנהדרין עּמֹו ׁשעֹוׂשה למי וחּנּות טֹובה הּמחזיק ּכאדם ׁשלֹום, לברית לֹו דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשלֹומֹותיו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּפירׁש ּכאן .אף ְִֵַַָָָָ

(âé)úçz íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®©À©
éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ øLà:ìàøNé £¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑זאת ÌÏBÚ.ּבריתי ˙p‰k ˙È¯a∑נּתנה לא אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ּפי על ׁשאף ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
נמׁשח, ולא לכן קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ׁשּיּולדּו ּולתֹולדֹותיהם עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאּלא

לזמרי ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא ּבזבחים: ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא אלהיו,∑ÂÈ‰Ï‡Ï.לא ּבׁשביל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ≈…»ְֱִִָֹ
יא)ּכמֹו לי",(במדבר אּתה "המקּנא א): צּיֹון(זכריה ּבׁשביל – לצּיֹון" "וקּנאתי :. ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָ

(ãé)úéðéãnä-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤©¦§¨¦½
:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑לגנאי הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס È�ÚÓMÏ.ּבמקֹום ·‡Œ˙È· ‡ÈN�∑ ¿≈ƒƒ¿»≈¿ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒ≈»«ƒ¿…ƒ
נׂשיא, היה ׁשּזה ׁשאףֿעלּֿפי ּפינחס, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אחר: ּדבר ׁשמעֹון. לׁשבט ׁשהיּו אבֹות ּבּתי מחמׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָלאחד

הּמּכה הּוא מי הּכתּוב הֹודיע לכ הּׁשם, לחּלּול מּלקּנא עצמֹו את מנע .לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ

(åè)Làø øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®´Ÿ
ô :àeä ïéãîa áà-úéa úBnàª¬¥«¨²§¦§−̈«

i"yx£'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑יׂשראל את להחטיא ּכדי לזנּות, מל ּבת ׁשהפקירּו מדינים, ׁשל ׂשנאתן להֹודיע. ¿≈»ƒ»«À»¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
˙Bn‡ L‡¯∑מדין מלכי מחמׁשת לא)אחד מּכּלם,(במדבר חׁשּוב היה והּוא וגֹו'", ואתֿצּור ואתֿרקם "אתֿאוי : …Àְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ׁשליׁשי מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ּבּזיֹון ׁשּנהג ּולפי אּמֹות"; "ראׁש היּו∑Œ˙Èa‡·.ׁשּנאמר אבֹות ּבּתי חמׁשה ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻ≈»ֲִֵָָָָ
כה)למדין מהם(בראשית לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו ועפר עיפה :. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑אֹותם לאיב עליכם הֹוה, לׁשֹון ׁשמֹור, זכֹור, .ּכמֹו: »ְְֱֲֵֶֶֶָָָֹ

ÌÏL:יב ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚ ‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«»¬»¿«≈»¿»ƒ¿»

ÌÏÚיג ˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂ dÏ È‰˙e¿≈≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«√»
È�a ÏÚ ¯tÎÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈√»¡»≈¿«««¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ècיד ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa ·¯ ‡eÏÒ ¯a È¯ÓÊ ‡˙�È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡«»¿≈ƒ¿

ÈaÊkטו ‡˙�È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙·«≈À≈≈«»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז ÏË˜˙Â È‡�È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפי ּברּו(יאֿיז) הּקדֹוׁש הֹודיע אלעזר. ּבן נחס ְְִִֶֶַַָָָָָ

לפנחס טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם למׁשה ְְְְִֵֶֶַָָָהּוא

הּצדקה ועל לאלהיו, קּנא אׁשר קנאתֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעל

מתּו ולא עליהם, לכּפר יׂשראל עם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשעׂשה

ׁשהּוא ליׂשראל ׁשּיֹודיע וצּוהּו ּבּמּגפה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכּלם

טעם וזה לעֹולם, ‡Ó¯,כהן ÔÎÏזה ׁשּיּגיד ְְֵֶַַָֹ»≈¡…ִֶֶַ

ְְִֵָּביׂשראל:

‡ÏÂאחריו ּולזרעֹו לֹו "והיתה הּכתּוב אמר ¿…ְְְְֲַַַַָָָָָ

ּבאהרן, ט) כט (שמות ׁשאמר ּכמֹו עֹולם" ְְְֲֶַַַָָֹֻּכהּנת

אמר ÌÏBÚ"אבל ˙p‰k ˙È¯a"ואמר˙‡" ֲַָָ¿ƒ¿À«»ְַָ∆

"ÌBÏL È˙È¯aּדבק הּׁשלֹום עם ּברית לֹו ׁשּיּתן ¿ƒƒ»ְִִִֵֵֶַָָ

(שמות ּולתפארת לכבֹוד נאמר ּובאהרן ְְְְֱֲִֶֶַַָָֹּבֹו,

אמר ּולכ ב), ÂÈ‰Ï‡Ï,כח ‡p˜ ¯L‡והּמׂשּכיל ְַָָ¬∆ƒ≈≈…»ְְִַַ

ִָיבין:

ÌLÂ ,‰kn‰ Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ ¯ÈkÊ‰Â¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«À∆¿≈
,‰kn‰ ‰M‡‰היה ראּוי ּכי להֹודיע »ƒ»«À»ְִִַָָָ

ּובת ּביׂשראל נׂשיא ׁשהרג הּזה, הּגדֹול ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלּׂשכר

לאלהיו. ּבקנאתֹו מהם ירא ולא ּגֹוים ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹמל

להּפרע צּוהּו לּצּדיק הּטֹוב ׂשכרֹו ׁשנתן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָואחרי

לֹו ואמר הרׁשעים, ‰ÌÈ�È„n.מן ˙‡ ¯B¯ˆ ְְִִַָָָ»∆«ƒ¿»ƒ

טעם וזה ּתחּלה, העם ׁשּימנה È‰ÈÂוצּוהּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ«¿ƒ

(‡ ÂÎ ÔÏ‰Ï) ‰Ùbn‰ È¯Á‡יהיה הּמנין ּכי , «¬≈««≈»ְְִִִֶַָ

ְִָּתחּלה:

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i oey`x meil inei xeriy

(çé)øác-ìò íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−©§©´
äknä íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑מֹואב ואת ּפעֹור. אחר להטעֹותכם ּכדי לזנּות ּבנֹותיהם ׁשהפקירּו ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּכדאמרינן מהם, לצאת עתידה ׁשהיתה רּות מּפני להׁשמיד צּוה לח)לא קמא .(בבבא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 12Î13 'nr p zxaeg zeniyx t"r)

xFrR lW f"r ± de`Y mWl dlik £̀¦¨§¥©£¨¤§

על־ּדבר־ּפעֹור לכם אׁשר־נּכלּו יח)ּבנכליהם (כה, ְְִֵֶ�ְֲִֶ�ָ�ְְֶַַ�
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג עבֹודתֹו".(כה, וזֹוהי רעי ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין "ע"ש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּונ ׁשפלה ע"ז אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ּכזֹו?!וקׁשה, חּותה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

החסידּות: ע"ד ּבזה הּבאּור ְֲִֵֶַַָוי"ל

ּתֹורה ּבלּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, העליֹונים.(שלח הּמלאכים "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים הּתענּוגים ׁשּכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשמים לׁשם הּמאכל את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ּבבחי' הּוא הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכׁשאדם

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא פ"ז)הרי ּתאוה(תניא לׁשם ּבאכילה אבל אֹותֹו, ּומעלה הּמאכל על "מׁשּפיע" ּגם ׁשהּוא ונמצא ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

הּמלאכים. ּומּפסלת מקּבל, אּלא אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹותענּוג

ל"ּפסלת" ּומׁשּתחוה "עֹובד" הּוא ּכאּלּו זה הרי מהּמאכל, הּגּופנית ההנאה את רק הרֹוצה אדם ּפעֹור: ׁשל ע"ז ענין ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוזהּו

רמב"ןהּמלאכים. ְִַַָ

åë(à)ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¤¯
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑מנין לידע אֹותן מֹונה והּוא ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
צאנֹו, ּולהחזיר למּות ּכׁשקרב עכׁשו ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ּכׁשּיצאּו אחר: ּדבר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּנֹותרֹות.

ּבמנין .מחזירם ְְֲִִַָָ

Ècיח ÔB‰ÈÏÎ�a ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ�¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡�˙BÓ„¿»»«≈«¿

LÓÏ‰א ÈÈ ¯Ó‡Â ‡�˙BÓ ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«»»«¬«¿»¿…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם (לעילÌ‰ÈÏÎ�a.(יח) ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְַַ¿ƒ¿≈∆ְֲִֵֶַַ

הּמחׁשבה חׁשבּו מדין זקני ּכי א) ְְְֲִִִֵַַָָָָכה

וּיאמר ד) כב (לעיל ׁשּנאמר ּכמֹו הּזאת, ְֱֶֶֶַַַָָָֹֹהרעה

מּתחּלה נתיעצּו בהם ּכי מדין, זקני אל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָמֹואב

ּבנֹותם ׁשּתזנּנה למֹואב זֹו עצה נתנּו ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָוהם

להדיחם ּפעֹור לבעל אֹותם ויצמידּו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָעּמהם

ׁשּׁשלחּו ועֹוד ׁשם. נזּכר לא ואם הּׁשם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמעל

טעם וזה עּמהם, לזנֹות מלּכם ּבת ÏÚÂלהם ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ¿«

.Ì˙BÁ‡ ÔÈ„Ó ‡ÈN� ˙· ÈaÊk ¯·cלּולי ּכי ¿«»¿ƒ«¿ƒƒ¿»¬»ִֵ

מל ּבת ּכבֹודה נעׂשה, הּמלכּות יֹועצי ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָמּדעת

מֹואב ּבערבֹות ּבׁשּטים ּתבּקׁש מה ְְְְְְִִִֵַַַָָּבמדין,

ּבערבֹות יׂשראל ּכי אחר, עם מחנה אל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלבא

הּמדינית ׁשם ּתבא ּומאין היּו, ּבּׁשּטים ְִִִִִֵַַַָָָָָֹמֹואב

וׁשלחּו מאד, ּתאר יפת היתה אבל ְְְְְֲַַַָָָָֹֹֹהּזאת.

אּׁשה ּבתאר אמרּו ּכי ׁשם, מדין זקני ְְְְִִִִֵַָָָָָֹאֹותּה

סג:): (יבמות הּוׁשחתּו רּבים ְֲִַָָיפה

·B¯˜Âּכי הּזֹו, ּבעצה ּבלעם ּגם ׁשהיה הּוא ¿»ְִִֵֶַַָָָָָ

ּכי ּבמדין, עבר מֹואב מארץ ְְְִִֵֶֶַָָָּבׁשּובֹו

ואּולי הּמלכּות, ּביֹועצי והיה מּׁשם ְְְְְֲִֵַַַַָָָּדרּכֹו

לפיכ בהם, ּיהיה מה לדעת ׁשם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָנתעּכב

(להלן ׁשם והרגּוהּו ּבמדין יׂשראל ְְְְְְִִֵָָָָָמצאּוהּו

וּיׁשב וּיל ּבלעם וּיקם ּפרּוׁש ויהיה ח). ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלא

אל לׁשּוב לֹו ׁשהל כה), כד (לעיל ְִֶֶַָָלמקֹומֹו

הּמתנּבא יהרגּו לא יׂשראל ּכי נראה, וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹארצֹו.

להם נאמר ּכאׁשר אבל הּתֹורה, ּברׁשּות ְֱֲֲִֶֶֶַַַַָָָרק

ÌÎÏ eÏk� ¯L‡ Ì‰ÈÏÎ�a Ì‰ ÌÈ¯¯Bˆ Èk,'וגו ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆¬∆ƒ¿»∆

המיתּו ולכן מיתה, מחּיבי הּמתנּכלים ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻהּנה

הרעה העצה ּבעל ׁשהּוא ידעּו ּכי ּבלעם, ְְִִֵֶַַַָָָָָָָּגם

ַֹהּזאת:

‰p‰Â,מהם להּנקם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוה ¿ƒ≈ְִִֵֵֶַָָָָ

(דברים הזהיר ּכבר הּמֹואבים על ְְֲִִִַַָָָאבל

ּבּתחלה יׂשראל ּכי מֹואב. את ּתצר אל ט) ְְִִִִֵֶַַָָָָב

(שם עליהם והזהירם אדֹום ּגבּול אל ְְְֱֲִִֵֶֶָָּבאּו

לגבּול ּבאּו כן ואחרי מאד, ונׁשמרּתם ד) ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹפסוק

ואחרי מֹואב, את ּתצר אל לֹו ואמר ְְֲֵֶַַַַָָָָמֹואב

הּיֹום עבר אּתה יט) יח פסוקים (שם אמר ֵֵַַַָָֹכן

עּמֹון ּבני מּול וקרבּת ער את מֹואב ּגבּול ְְְְֵֶֶַַָָָָאת

ּסעּו קּומּו כד) פסוק (שם ואמר ּתצרם. ְְְֵַַָֻאל

את ביד נתּתי ראה ארנן נחל את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹועברּו

עׂשה אׁשר ּכל ּבלק ראה זה ּכל ואחר ְֲִֶֶַַָָָָָָָָסיחֹון,

סיחֹון האמֹורי מלכי ׁשני ׁשהם לאמֹורי ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׂשראל

אזהרת ּכן אם ּכּלֹו, הּזה הענין ונעׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻועֹוג,

את צרֹור למצות מקּדמת מֹואב את ּתצר ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻאל

ְִִַָהּמדינים:

È�‡Âּבבבא ׁשאמרּו האּגדה לׁשֹון על ּתמּה «¬ƒְְֵֶַַַָָָָָָָָ

וכי מֹואב, את ּתצר אל (לח.), ְִֶַַַָָָקּמא

ׁשּלא מלחמה לעׂשֹות מׁשה ׁשל ּדעּתֹו על ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹעלה

ּבעצמֹו, וחֹומר קל מׁשה נׂשא אּלא ְְְִֶֶֶַַָָָָברׁשּות,

למֹואב לסּיע אּלא באּו ׁשּלא ּמדינים ּומה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאמר

ּתֹורה ‡Ì˙B,אמרה Ì˙Èk‰Â ÌÈ�È„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ ְָָָ»∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»

הּקדֹוׁש לֹו אמר ׁשּכן, ּכל לא עצמן ְִֵֶַַַָָָָָֹמֹואבים

ּפרידֹות ׁשּתי ,ּדעּת על ּכׁשעלה לא הּוא ְְְְְֵֵֶַַָָָֹּברּו

ונעמה הּמֹואבּיה רּות מהם להֹוציא לי ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָיׁש

ֲִָהעמֹונית:

‰p‰Âמן למׁשה הזהירֹו וחֹומר הּקל קדם ¿ƒ≈ְְִִִֶֶֶַַָֹ

וחֹומר, הּקל מּפני אם ועֹוד ְְִִִֵֶַַַָָהּמֹואבים.

לא אּולי עּמֹון. מּבני להזהיר הצר ְְְְִִֵַַַַָָֹֻלּמה

לֹומר הּכּונה אבל ,ּבכ האּגדה ּבלׁשֹון ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָהקּפידּו

אֹותֹו ּכׁשּיצּוה ּכי יתּבר לפניו ˆ¯B¯ׁשּגלּוי ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ»

,ÌÈ�È„n‰ לעׂשֹות‡˙ וחֹומר קל למׁשה יהיה ∆«ƒ¿»ƒְְֲִֶֶֶַַָ

והקּדים אחרת ּברׁשּות ׁשּלא ּבמֹואב ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹמלחמה

הזהיר ּבמֹואב ׁשהזהיר ּומּפני מּזה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָלהזהירֹו

ׁשּתהיה מׁשה יחׁשב ׁשּלא עּמֹון, ּבבני ְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹֹּגם

ּכי עּמֹון, ּבבני רׁשּות לבּדֹו מֹואב מן ְְְְִִִֵַַַָָָאזהרתֹו

אֹותם קדמּו ולא רעה להם גמלּו הם ְְְִֵֶַָָָָָֹּגם

ּובּמים: ִֶֶַַַּבּלחם
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(çé)øác-ìò íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−©§©´
äknä íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑מֹואב ואת ּפעֹור. אחר להטעֹותכם ּכדי לזנּות ּבנֹותיהם ׁשהפקירּו ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּכדאמרינן מהם, לצאת עתידה ׁשהיתה רּות מּפני להׁשמיד צּוה לח)לא קמא .(בבבא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 12Î13 'nr p zxaeg zeniyx t"r)

xFrR lW f"r ± de`Y mWl dlik £̀¦¨§¥©£¨¤§

על־ּדבר־ּפעֹור לכם אׁשר־נּכלּו יח)ּבנכליהם (כה, ְְִֵֶ�ְֲִֶ�ָ�ְְֶַַ�
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג עבֹודתֹו".(כה, וזֹוהי רעי ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין "ע"ש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּונ ׁשפלה ע"ז אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ּכזֹו?!וקׁשה, חּותה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

החסידּות: ע"ד ּבזה הּבאּור ְֲִֵֶַַָוי"ל

ּתֹורה ּבלּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, העליֹונים.(שלח הּמלאכים "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים הּתענּוגים ׁשּכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשמים לׁשם הּמאכל את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ּבבחי' הּוא הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכׁשאדם

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא פ"ז)הרי ּתאוה(תניא לׁשם ּבאכילה אבל אֹותֹו, ּומעלה הּמאכל על "מׁשּפיע" ּגם ׁשהּוא ונמצא ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

הּמלאכים. ּומּפסלת מקּבל, אּלא אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹותענּוג

ל"ּפסלת" ּומׁשּתחוה "עֹובד" הּוא ּכאּלּו זה הרי מהּמאכל, הּגּופנית ההנאה את רק הרֹוצה אדם ּפעֹור: ׁשל ע"ז ענין ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוזהּו

רמב"ןהּמלאכים. ְִַַָ

åë(à)ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¤¯
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑מנין לידע אֹותן מֹונה והּוא ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
צאנֹו, ּולהחזיר למּות ּכׁשקרב עכׁשו ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ּכׁשּיצאּו אחר: ּדבר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּנֹותרֹות.

ּבמנין .מחזירם ְְֲִִַָָ

Ècיח ÔB‰ÈÏÎ�a ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ�¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡�˙BÓ„¿»»«≈«¿

LÓÏ‰א ÈÈ ¯Ó‡Â ‡�˙BÓ ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«»»«¬«¿»¿…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם (לעילÌ‰ÈÏÎ�a.(יח) ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְַַ¿ƒ¿≈∆ְֲִֵֶַַ

הּמחׁשבה חׁשבּו מדין זקני ּכי א) ְְְֲִִִֵַַָָָָכה

וּיאמר ד) כב (לעיל ׁשּנאמר ּכמֹו הּזאת, ְֱֶֶֶַַַָָָֹֹהרעה

מּתחּלה נתיעצּו בהם ּכי מדין, זקני אל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָמֹואב

ּבנֹותם ׁשּתזנּנה למֹואב זֹו עצה נתנּו ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָוהם

להדיחם ּפעֹור לבעל אֹותם ויצמידּו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָעּמהם

ׁשּׁשלחּו ועֹוד ׁשם. נזּכר לא ואם הּׁשם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמעל

טעם וזה עּמהם, לזנֹות מלּכם ּבת ÏÚÂלהם ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ¿«

.Ì˙BÁ‡ ÔÈ„Ó ‡ÈN� ˙· ÈaÊk ¯·cלּולי ּכי ¿«»¿ƒ«¿ƒƒ¿»¬»ִֵ

מל ּבת ּכבֹודה נעׂשה, הּמלכּות יֹועצי ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָמּדעת

מֹואב ּבערבֹות ּבׁשּטים ּתבּקׁש מה ְְְְְְִִִֵַַַָָּבמדין,

ּבערבֹות יׂשראל ּכי אחר, עם מחנה אל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלבא

הּמדינית ׁשם ּתבא ּומאין היּו, ּבּׁשּטים ְִִִִִֵַַַָָָָָֹמֹואב

וׁשלחּו מאד, ּתאר יפת היתה אבל ְְְְְֲַַַָָָָֹֹֹהּזאת.

אּׁשה ּבתאר אמרּו ּכי ׁשם, מדין זקני ְְְְִִִִֵַָָָָָֹאֹותּה

סג:): (יבמות הּוׁשחתּו רּבים ְֲִַָָיפה

·B¯˜Âּכי הּזֹו, ּבעצה ּבלעם ּגם ׁשהיה הּוא ¿»ְִִֵֶַַָָָָָ

ּכי ּבמדין, עבר מֹואב מארץ ְְְִִֵֶֶַָָָּבׁשּובֹו

ואּולי הּמלכּות, ּביֹועצי והיה מּׁשם ְְְְְֲִֵַַַַָָָּדרּכֹו

לפיכ בהם, ּיהיה מה לדעת ׁשם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָנתעּכב

(להלן ׁשם והרגּוהּו ּבמדין יׂשראל ְְְְְְִִֵָָָָָמצאּוהּו

וּיׁשב וּיל ּבלעם וּיקם ּפרּוׁש ויהיה ח). ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלא

אל לׁשּוב לֹו ׁשהל כה), כד (לעיל ְִֶֶַָָלמקֹומֹו

הּמתנּבא יהרגּו לא יׂשראל ּכי נראה, וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹארצֹו.

להם נאמר ּכאׁשר אבל הּתֹורה, ּברׁשּות ְֱֲֲִֶֶֶַַַַָָָרק

ÌÎÏ eÏk� ¯L‡ Ì‰ÈÏÎ�a Ì‰ ÌÈ¯¯Bˆ Èk,'וגו ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆¬∆ƒ¿»∆

המיתּו ולכן מיתה, מחּיבי הּמתנּכלים ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻהּנה

הרעה העצה ּבעל ׁשהּוא ידעּו ּכי ּבלעם, ְְִִֵֶַַַָָָָָָָּגם

ַֹהּזאת:

‰p‰Â,מהם להּנקם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוה ¿ƒ≈ְִִֵֵֶַָָָָ

(דברים הזהיר ּכבר הּמֹואבים על ְְֲִִִַַָָָאבל

ּבּתחלה יׂשראל ּכי מֹואב. את ּתצר אל ט) ְְִִִִֵֶַַָָָָב

(שם עליהם והזהירם אדֹום ּגבּול אל ְְְֱֲִִֵֶֶָָּבאּו

לגבּול ּבאּו כן ואחרי מאד, ונׁשמרּתם ד) ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹפסוק

ואחרי מֹואב, את ּתצר אל לֹו ואמר ְְֲֵֶַַַַָָָָמֹואב

הּיֹום עבר אּתה יט) יח פסוקים (שם אמר ֵֵַַַָָֹכן

עּמֹון ּבני מּול וקרבּת ער את מֹואב ּגבּול ְְְְֵֶֶַַָָָָאת

ּסעּו קּומּו כד) פסוק (שם ואמר ּתצרם. ְְְֵַַָֻאל

את ביד נתּתי ראה ארנן נחל את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹועברּו

עׂשה אׁשר ּכל ּבלק ראה זה ּכל ואחר ְֲִֶֶַַָָָָָָָָסיחֹון,

סיחֹון האמֹורי מלכי ׁשני ׁשהם לאמֹורי ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׂשראל

אזהרת ּכן אם ּכּלֹו, הּזה הענין ונעׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻועֹוג,

את צרֹור למצות מקּדמת מֹואב את ּתצר ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻאל

ְִִַָהּמדינים:

È�‡Âּבבבא ׁשאמרּו האּגדה לׁשֹון על ּתמּה «¬ƒְְֵֶַַַָָָָָָָָ

וכי מֹואב, את ּתצר אל (לח.), ְִֶַַַָָָקּמא

ׁשּלא מלחמה לעׂשֹות מׁשה ׁשל ּדעּתֹו על ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹעלה

ּבעצמֹו, וחֹומר קל מׁשה נׂשא אּלא ְְְִֶֶֶַַָָָָברׁשּות,

למֹואב לסּיע אּלא באּו ׁשּלא ּמדינים ּומה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאמר

ּתֹורה ‡Ì˙B,אמרה Ì˙Èk‰Â ÌÈ�È„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ ְָָָ»∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»

הּקדֹוׁש לֹו אמר ׁשּכן, ּכל לא עצמן ְִֵֶַַַָָָָָֹמֹואבים

ּפרידֹות ׁשּתי ,ּדעּת על ּכׁשעלה לא הּוא ְְְְְֵֵֶַַָָָֹּברּו

ונעמה הּמֹואבּיה רּות מהם להֹוציא לי ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָיׁש

ֲִָהעמֹונית:

‰p‰Âמן למׁשה הזהירֹו וחֹומר הּקל קדם ¿ƒ≈ְְִִִֶֶֶַַָֹ

וחֹומר, הּקל מּפני אם ועֹוד ְְִִִֵֶַַַָָהּמֹואבים.

לא אּולי עּמֹון. מּבני להזהיר הצר ְְְְִִֵַַַַָָֹֻלּמה

לֹומר הּכּונה אבל ,ּבכ האּגדה ּבלׁשֹון ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָהקּפידּו

אֹותֹו ּכׁשּיצּוה ּכי יתּבר לפניו ˆ¯B¯ׁשּגלּוי ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ»

,ÌÈ�È„n‰ לעׂשֹות‡˙ וחֹומר קל למׁשה יהיה ∆«ƒ¿»ƒְְֲִֶֶֶַַָ

והקּדים אחרת ּברׁשּות ׁשּלא ּבמֹואב ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹמלחמה

הזהיר ּבמֹואב ׁשהזהיר ּומּפני מּזה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָלהזהירֹו

ׁשּתהיה מׁשה יחׁשב ׁשּלא עּמֹון, ּבבני ְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹֹּגם

ּכי עּמֹון, ּבבני רׁשּות לבּדֹו מֹואב מן ְְְְִִִֵַַַָָָאזהרתֹו

אֹותם קדמּו ולא רעה להם גמלּו הם ְְְִֵֶַָָָָָֹּגם

ּובּמים: ִֶֶַַַּבּלחם
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ּבני־יׂשראל ּכל־עדת | את־ראׁש הּמּגפה..ׂשאּו אחרי ֵ�ְְִֵָֽ�ֲַָֹ�ֶ�ְָ�ֵַַ�ֲִֵַֽ�ְַויהי
הּנֹותרֹות מנין לידע אֹותן מֹונה והּוא ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹוְך זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה ובפרש"י)מׁשל א־ב. (כו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ואחד אחד "ּכל ׁשם: ּוברׁש"י וגֹו'". אנׁשיו איׁש הרגּו יׂשראל ׁשֹופטי אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ּבלק ּפרׁשת היהּובסּיּום יׂשראל מּדּיני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

אלפים". ּוׁשמֹונת רּבֹוא ׁשמֹונה יׂשראל ודּיני ׁשנים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהֹורג

ּבאּור: ְִֵָוצריְך

כ"ד נפלּו ּבּה הּמּגפה ּבעקבֹות הּנֹותרים מנין לידע היה ׁשהּמנין היא רׁש"י) ׁשל מּמׁשלֹו הּמּובן (לפי ּבפרׁשתינּו הּכתּוב ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמׁשמעּות

רּבֹוא מי"ז למעלה ׁשהרגּו נמצא יׂשראל ׁשֹופטי ידי על ההרּוגים חׁשּבֹון ּולפי מּיׂשראל, ּברמּב"ן)אלף לגּבי(ּכּמּובא מפלג רּבּוי , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

מנין?! מצינּו לא וׁשם ּבּמּגפה, ְְְִִִֵַַַָָָָֹהּנֹופלים

ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

יֹותר ּיּזהר ׁשּמעּתה להבטיח ּכדי הּנֹותרֹות את מֹונה הּוא הּצאן, מן זאבים הרגּו ּכאׁשר הּצאן. על לׁשמר הּוא רֹועה ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּתפקידֹו

ּבׁשמירה. יתרה זהירּות ּתֹועיל לא ּבאׁשמתֹו ׁשאינֹו הּזק לגּבי ׁשהרי ּבּׁשֹומר, הּתלּוי ּבהּזק רק ׁשּיְך הּדבר ּברם, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבׁשמירתם.

ׁשאין מה ּבׁשמירתם. להּזהר הּנֹותרים למנֹות טעם ואין ּבהריגתם, אׁשם מׁשה היה ולא ּכּדין, היתה החֹוטאים הריגת ּדידן: ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּובנּדֹון

ּפנחס ידי על זמרי הריגת ואחר ּבֹו, ּפֹוגעין קּנאין ארמית ּדהּבֹועל ההלכה מּמׁשה ׁשּנתעּלמה מּכְך ּכתֹוצאה ארעה הּמּגפה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכן

ּבצאנֹו. זאבים ׁשּנכנסּו רֹועה ּבדגמת הּמּגפה, אחר הּנֹותרים את למנֹות הצרְך ולכן הּמּגפה, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻנעצרה

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨¨−§¦§¨¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È·Ï∑האם אחר ולא יתיחסּו האב ׁשבט .על ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(â)áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ¨−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑למנֹותם הּמקֹום ׁשּצּוה זאת, על עּמם צריכים∑Ó‡Ï¯.ּדּברּו להם: אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְְִִֶָָ
להּמנֹות ומעלהאּתם ׁשנה עׂשרים .מּבן ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

(ã)äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤²¤§¦¬¨¨−¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשּנאמר ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן מנינם ל)ׁשּיהא וגֹו'"(שמות עלֿהּפקדים העבר "ּכל :. «¬∆ƒ»¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ß fenz h"i ipy mei ß

(ä)éëðçä úçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©©«£Ÿ¦½
:éàltä úçtLî àelôì§©¾¦§©−©©©ª¦«

i"yx£ÈÎ�Á‰ ˙ÁtLÓ∑ׁשּלא הם סבּורין ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: אֹותם מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הטיל לפיכ ּבנׁשֹותיהם! וחמר קל – מֹוׁשלים היּו ּבגּופם אם ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלטּו
עלֿידי ׁשּמפרׁש הּוא וזה אבֹותיהם. ּבני ׁשהם עליהם אני מעיד לֹומר: זה, מּצד ויֹו"ד זה מּצד ה"א עליהם: ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשמֹו

Ï‡¯NÈב È�·„ ‡zL�k Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬»«¿

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk»»≈≈»¿ƒ¿»≈

È�ÓÓÏג e¯Ó‡ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈
BÁ¯È„ ‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»««¿≈»ƒ≈

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÈÈד „ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»
‡Ú¯‡Ó e˜Ù� Èc Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ˙È»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

CB�Áה Ô·e‡¯ È�a Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CB�Á ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L¯„Óeמּפני עׂשּו ׁשהּמֹואבים מּפני אחר, ƒ¿»ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

אבל אֹותם, ׁשֹוללים ׁשהיּו ְְֲִִֶַָָָָהּיראה

ׁשּכתב ּכמֹו להם, לא ריב על נתעּברּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹמדינים

ב): לא (להלן מסעי אּלה ּבסדר ְְִֵֵֵֶֶַַרׁש"י

ÏÚÂהּׁשם ּומֹואב עּמֹון ארץ עֹוד, הּפׁשט ּדר ¿«ְֵֶֶֶֶַַַָָ

אביהם לֹוט ּבעבּור ירּוׁשה לֹוט לבני ְְְֲֲִִֵֶַָָָנתנּה

הארץ, לאֹותּה עּמֹו וגלה הּצּדיק את ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשרת

ּבארצם, רעה להם לעׂשֹות הרׁשה לא ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹּולכ

ולא יׂשראל את ׁשהרחיקּו חטאם מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹאבל

עּמֹו, מעל להרחיקם העניׁשם אֹותם, ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָקרבּו

(דברים ה' ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבא לא ְְִִִִַַָָָֹֹוצּוה

מּדה: ּכנגד מּדה ד), ְִִֶֶָָכג

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

קכב)ּדוד "החנכי",(תהילים ּכתיב: ּבכּלם לפיכ לׁשבטיהם, עליהם מעיד הּזה הּׁשם – ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּבּסֹוף וה"א ּבראׁש יֹו"ד ּבֹו: קבּוע ׁשהּׁשם לפי – הּימני" "מׁשּפחת לֹומר הצר לא ּבימנה אבל רמב"ן."הּפּלאי", ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

(å):éîøkä úçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©©©§¦«

(æ)ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàíéòaøàå äL ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§©§¨¦Æ
ìLe úBàî òáLe óìà:íéL ¤½¤§©¬¥−§¦«

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)íøéáàå ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧©«£¦¹̈
çø÷-úãòa ïøäà-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©

:ýåýé-ìò íúväa§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑מׁשה על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.את על העם מׁשה,הּׂש∑‰ev.את על לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶֶַָָֹ

הפעילּו רמב"ן.לׁשֹון ְְִִ

(é)úBîa çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©§´
eéäiå Léà íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä̈«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©¦«§−

:ñðì§¥«
i"yx£Ò�Ï eÈ‰iÂ∑,ּולזּכרֹון יז)לאֹות הּכהּנה(במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר .למען «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È�·e∑(קי סנהדרין לפיכ(במ"ר ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה היּו (סנהדריןהם ¿≈…«…≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ׁשםקי) ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם .נתּבּצר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl zegiy ihewl)

מתּו לא קרח יא)ּובני (כו, ְֵֵַֹֹ
ּכתיב ועדתֹו קרח לגּבי דהנה לֹומר, ויש לּכאן? ענינֹו ּומה קרח, לפרׁשת לכאֹורה ׁשיך קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, טז,יׁש (קרח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

אֹולג) ההּוא, הקהל מּתֹוְך ׁשנאבדּו ּבּכְך נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. מּתֹוְך מׁשּתּתפיםויאבדּו אֹותם ׁשראה קהל תֹו ְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מה זה. קהל מּתֹוְך ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבמחלֹוקת

מּתֹוכֹו. ׁשיאבדּו סיּבה אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל ּכן לאׁשאין ׁשּכבר לאחרי ּכי ּבּפרׁשתנּו, רק קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש (ּכפי המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל כב)היה המקֹום(כ, מן קרח ּבני יצאּו מדּבר), מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

להם רׁש"ׁשנתּבצר מתּו.י)(ראה ׁשלא יׂשראל לבני התּברר ואז , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ÈÚ¯Ê˙ו ÈÓ¯ÎÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ
:ÈÓ¯k«¿ƒ

‡¯ÔÈÚaז ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡ÈÏ‡·:ח ‡elÙ È�·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ� ·‡ÈÏ‡ È�·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eL�k˙‡c ‡zL�Î ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zL�Îa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

ÈÂ˙י ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zL�Î„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

e˙ÈÓ:יא ‡Ï Á¯˜ È�·e¿≈…«»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכאׁשר אּולי החנכי. מׁשּפחת חנֹו (ה) ְֲֲֲִִֶַַַַַֹכו

ּדעת על לּׁשבטים הארץ ְְְִִֶַַַַַָָָָנתחלקה

ׁשמעֹון ׁשבט ונטל קכב.) (ב"ב ְְִֵֵֶַַָרּבֹותינּו

ּכחלק, חלק המרּבה יהּודה ּכׁשבט ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻהּמעט

ועׂשּו מצרים, ליֹורדי אבֹות לבּתי נתחלקה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּכ

מׁשּפחת חלק והיה חלקים, ד' ראּובן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמּנחלת

וכרמי, וחצרֹון הּפּלאי מׁשּפחת ּכחלק ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַֻהחנֹוכי

ׁשמֹות ּבמסּפר ׁשוֹות ׁשאינן ּפי על ְְִִֵֵֶַַַָָאף

ׁשּימנּו הּזה הּמנין טעם וזה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻלגלּגלֹותם.

יזּכיר ולא מצרים, ליֹורדי ְְְְְְִִִִֵַַַָָֹהּמׁשּפחה

מסּפרם ׁשּיזּכיר ּפי על ואף ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻ"לגלּגלֹותם",

ְִָּבכלל:

‰Óeפסוק (להלן נחלתֹו ּתרּבּו לרב ּׁשאמר «ְֲֶַַַַָָָ

לפי איׁש ׁשּנטלּו הּמׁשּפחה ּבבני ְְְְִִִִֵֶַָָָנד),

ּבספר יזּכיר זה ּומּפני לגלּגלֹותם. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֻּפקּודיו

ויהי "למׁשּפחֹותם", הארץ ּבחלּוקת ְְְְְֲִִֶַַַַָָָֻיהֹוׁשע

(יהושע למׁשּפחֹותם יהּודה ּבני למּטה ְְְְְְִֵֵַַָָָהּגֹורל

טעם יהיה אֹו ּבכּלם. וכן א), ְְְִֵֶַַָֻטו

אֹו הּׁשבט. מׁשּפחֹות לכל ְְְְְְִִֵֶַָָ"למׁשּפחֹותם",

מׁשּפחה וכל למׁשּפחֹותם הארץ ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָׁשחלקּו

תתערב ולא אחד ּבמקֹום חלקם היה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּומׁשּפחה

הּנ והּוא אחרת, ּבעיני:ּבמׁשּפחה כֹון ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

הּוא ואבירם ודתן נמּואל אליאב ּובני ְְְֱֲִִֵֵַָָָָ(ט)

להֹודיע זה, הּכתּוב הזּכיר ואבירם. ְְֲִִִִֶַַַָָָָדתן

הּפּלּואי מּמׁשּפחת הירּוׁשה ּכל ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָׁשּנׁשארה

להם אׁשר וכל ואבירם דתן ּכי לבּדֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָלנמּואל

לרמז קיח:) (ב"ב רּבֹותינּו ּכדברי אֹו ְְְְְִִִֵֵַֹנבלעּו.

ׁשהיּו ּפי על אף הארץ, מן חלקם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשאבדּו

לנחלה: ּוראּוים מצרים ְְְְֲִִִִֵַַָמּיֹוצאי



לז qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

קכב)ּדוד "החנכי",(תהילים ּכתיב: ּבכּלם לפיכ לׁשבטיהם, עליהם מעיד הּזה הּׁשם – ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּבּסֹוף וה"א ּבראׁש יֹו"ד ּבֹו: קבּוע ׁשהּׁשם לפי – הּימני" "מׁשּפחת לֹומר הצר לא ּבימנה אבל רמב"ן."הּפּלאי", ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

(å):éîøkä úçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©©©§¦«

(æ)ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàíéòaøàå äL ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§©§¨¦Æ
ìLe úBàî òáLe óìà:íéL ¤½¤§©¬¥−§¦«

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)íøéáàå ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧©«£¦¹̈
çø÷-úãòa ïøäà-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©

:ýåýé-ìò íúväa§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑מׁשה על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.את על העם מׁשה,הּׂש∑‰ev.את על לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶֶַָָֹ

הפעילּו רמב"ן.לׁשֹון ְְִִ

(é)úBîa çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©§´
eéäiå Léà íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä̈«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©¦«§−

:ñðì§¥«
i"yx£Ò�Ï eÈ‰iÂ∑,ּולזּכרֹון יז)לאֹות הּכהּנה(במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר .למען «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È�·e∑(קי סנהדרין לפיכ(במ"ר ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה היּו (סנהדריןהם ¿≈…«…≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ׁשםקי) ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם .נתּבּצר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl zegiy ihewl)

מתּו לא קרח יא)ּובני (כו, ְֵֵַֹֹ
ּכתיב ועדתֹו קרח לגּבי דהנה לֹומר, ויש לּכאן? ענינֹו ּומה קרח, לפרׁשת לכאֹורה ׁשיך קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, טז,יׁש (קרח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

אֹולג) ההּוא, הקהל מּתֹוְך ׁשנאבדּו ּבּכְך נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. מּתֹוְך מׁשּתּתפיםויאבדּו אֹותם ׁשראה קהל תֹו ְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מה זה. קהל מּתֹוְך ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבמחלֹוקת

מּתֹוכֹו. ׁשיאבדּו סיּבה אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל ּכן לאׁשאין ׁשּכבר לאחרי ּכי ּבּפרׁשתנּו, רק קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש (ּכפי המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל כב)היה המקֹום(כ, מן קרח ּבני יצאּו מדּבר), מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

להם רׁש"ׁשנתּבצר מתּו.י)(ראה ׁשלא יׂשראל לבני התּברר ואז , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ÈÚ¯Ê˙ו ÈÓ¯ÎÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ
:ÈÓ¯k«¿ƒ

‡¯ÔÈÚaז ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡ÈÏ‡·:ח ‡elÙ È�·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ� ·‡ÈÏ‡ È�·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eL�k˙‡c ‡zL�Î ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zL�Îa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

ÈÂ˙י ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zL�Î„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

e˙ÈÓ:יא ‡Ï Á¯˜ È�·e¿≈…«»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכאׁשר אּולי החנכי. מׁשּפחת חנֹו (ה) ְֲֲֲִִֶַַַַַֹכו

ּדעת על לּׁשבטים הארץ ְְְִִֶַַַַַָָָָנתחלקה

ׁשמעֹון ׁשבט ונטל קכב.) (ב"ב ְְִֵֵֶַַָרּבֹותינּו

ּכחלק, חלק המרּבה יהּודה ּכׁשבט ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻהּמעט

ועׂשּו מצרים, ליֹורדי אבֹות לבּתי נתחלקה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּכ

מׁשּפחת חלק והיה חלקים, ד' ראּובן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמּנחלת

וכרמי, וחצרֹון הּפּלאי מׁשּפחת ּכחלק ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַֻהחנֹוכי

ׁשמֹות ּבמסּפר ׁשוֹות ׁשאינן ּפי על ְְִִֵֵֶַַַָָאף

ׁשּימנּו הּזה הּמנין טעם וזה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻלגלּגלֹותם.

יזּכיר ולא מצרים, ליֹורדי ְְְְְְִִִִֵַַַָָֹהּמׁשּפחה

מסּפרם ׁשּיזּכיר ּפי על ואף ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻ"לגלּגלֹותם",

ְִָּבכלל:

‰Óeפסוק (להלן נחלתֹו ּתרּבּו לרב ּׁשאמר «ְֲֶַַַַָָָ

לפי איׁש ׁשּנטלּו הּמׁשּפחה ּבבני ְְְְִִִִֵֶַָָָנד),

ּבספר יזּכיר זה ּומּפני לגלּגלֹותם. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֻּפקּודיו

ויהי "למׁשּפחֹותם", הארץ ּבחלּוקת ְְְְְֲִִֶַַַַָָָֻיהֹוׁשע

(יהושע למׁשּפחֹותם יהּודה ּבני למּטה ְְְְְְִֵֵַַָָָהּגֹורל

טעם יהיה אֹו ּבכּלם. וכן א), ְְְִֵֶַַָֻטו

אֹו הּׁשבט. מׁשּפחֹות לכל ְְְְְְִִֵֶַָָ"למׁשּפחֹותם",

מׁשּפחה וכל למׁשּפחֹותם הארץ ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָׁשחלקּו

תתערב ולא אחד ּבמקֹום חלקם היה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּומׁשּפחה

הּנ והּוא אחרת, ּבעיני:ּבמׁשּפחה כֹון ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

הּוא ואבירם ודתן נמּואל אליאב ּובני ְְְֱֲִִֵֵַָָָָ(ט)

להֹודיע זה, הּכתּוב הזּכיר ואבירם. ְְֲִִִִֶַַַָָָָדתן

הּפּלּואי מּמׁשּפחת הירּוׁשה ּכל ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָׁשּנׁשארה

להם אׁשר וכל ואבירם דתן ּכי לבּדֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָלנמּואל

לרמז קיח:) (ב"ב רּבֹותינּו ּכדברי אֹו ְְְְְִִִֵֵַֹנבלעּו.

ׁשהיּו ּפי על אף הארץ, מן חלקם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשאבדּו

לנחלה: ּוראּוים מצרים ְְְְֲִִִִֵַַָמּיֹוצאי



qgpitלח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

(áé)éìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½
:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«

(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא ּבנים(שמות ּבעׂשרה ׁשהרי ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ּבטלה אהד מׁשּפחת אבל צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ירּוׁשלמית, ּבגמרא ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, אצּבן וכן חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים פ"א.ירד (סוטה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
פ"א) וחזרּויומא למצרים, לחזר לב ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ענני נסּתּלקּו אהרן ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּכׁשּמת

ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר מהר מּסעֹות ׁשמֹונה י)לאחֹוריהם ׁשם(דברים מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארֹות נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
לאחֹוריהם, ׁשחזרּו אּלא למפרע? יׁש מּסעֹות ׁשמֹונה ההר הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר והלא אהרן". ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמת

מׁשּפ ארּבע נפלּו לוי ּומּבני מׁשּפחֹות, ׁשבע מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ּבני ׁשמעיורדפּו מׁשּפחת חֹות: ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּדרׁש, ּתנחּומא ורּבי היא. מה ידעּתי לא והרביעית הּקרחי; מׁשּפחת אּלא ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועּזיאלי,
נראה סיני, ׁשּבמדּבר הראׁשֹון מּמנין זה ּבמנין ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר החסרֹון לפי אבל ּבלעם, ּבדבר ּבּמּגפה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּמתּו

ׁשמעֹון ׁשל מּׁשבטֹו נפלּו אלף כ"ד רמב"ן.ׁשּכל ְְְִִִֶֶֶֶָָ

(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

ÈÚ¯Ê˙יב Ï‡eÓ�Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL È�a¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ�¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡L:יג ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

‡ÔÈÙÏיד ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לׁשֹון י), מו (בראשית צֹוחר הּוא לזרח. ְֶַַָ(יג)

חמׁש וכן ּבטלה. אהד מׁשּפחת אבל ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹצהר,

ּבנים ּבעׂשרה ׁשהרי ּבנימין, מּׁשבט ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמׁשּפחֹות

מנה לא וכאן כא) פסוק (שם למצרים ְְְִִַַָָָָֹירד

(בפסוק ּכתב ועֹוד רׁש"י. לׁשֹון חמּׁשה, ְֲִִֶַַָָָָאּלא

יֹורדי ׁשם על נקראּו הּמׁשּפחֹות ּכל ְְְְִִֵֵַַָָכד),

נקראּו לא ואיל מּׁשם והּנֹולדים ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹמצרים,

ּומנּׁשה אפרים מּמׁשּפחֹות חּוץ ְְְְְִִִִֶֶַַָמׁשּפחֹות,

בלע ּבני ונעמן וארּד ּבמצרים ּכּלם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנֹולדּו

ּבנימן: ְִִֶָּבן

È˙‡ˆÓeׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו »»ƒְְִִֶֶֶַַַָָָ

מהן. מעּברת ּכׁשהיא למצרים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֻאּמן

אֹומר אני לאו ואם טֹוב, הרי היא אּגדה ְְֲֲִִִִֵֵַַָָואם

ארּד הּללּו ּומׁשנים הרּבה, ּבנים לבלע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהיּו

רּבה, מׁשּפחה ואחד אחד מּכל יצתה ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָונעמן

ּבלע ׁשם על הּבנים ׁשאר ּתֹולדֹות ְְְְְִִֵֶַַַָָונקראּו

ּכל ׁשמם, על נקראּו הּללּו הּׁשנים ְְְְְְִִַַַַָָָותֹולדֹות

ז"ל: הרב לׁשֹון ֶַַָָזה

È�‡Âׁשּימנה ּבעבּור הּקּוׁשיא ׁשאין עליו, ּתמּה «¬ƒְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּומׁשּפחת לעצמה הּבלעי מׁשּפחת ְְְְְִִִַַַַַַַַָָהּכתּוב

זה ּכי לעצמן, ּבניו הּנעמי ּומׁשּפחת ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָהארּדי

הי מּפני וכןהיה הרב, ּכדברי למׁשּפחֹות ֹותן ְְְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָָ

וכן ואפרים מנּׁשה ּובבני יהּודה ּבבני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָיעׂשה

ונעמן ארּד ׁשּנֹולדּו נאמר אם אבל אׁשר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבבני

היּו לא למצרים רדּתֹו אחרי ּבנימן ּבן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹלבלע

נחׁשב ואם למׁשּפחֹות, ּכאן להּמנֹות ְְְְְְִִִִַָָָֹראּוים

מּׁשבעים יֹותר יהיּו לכן, קדם לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶָֹׁשּנֹולדּו

ּבני ואּלה עׂשרה בנימן ּבני היּו אז ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָנפׁש,

הּדרׁשן מׁשה רּבי ּדרׁש ּכן על ׁשנים, ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָבלע

אֹותם ימנה ולא מהן מעּברת אּמם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשהיתה

לנֹולדים: יחׁשבם וכאן ְְְְִֵַָָָׁשם,

Ì‡Âונצטר לקּבלּה, הּדֹוחק נסּבל היא אּגדה ¿ƒְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

ּביֹום החֹומֹות ּבין נֹולדה יֹוכבד ּכי לֹומר ְְִֵֶֶַַָעֹוד

נפׁש, ּבׁשבעים אֹותּה יזּכיר ּולכ ׁשם, ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהּכנסם

קּבלת אינּה ואם החדׁשים, אחרי נֹולדּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָואּלה

אבל ידים. ּבׁשּתי זאת סברתֹו נדחה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹרּבֹותינּו

מתּו בנימן ּבני ונעמן ארּד ּכי לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָנּוכל

ׁשם לאחיו להקים רצה ּובלע בנים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֹּבלא

הּמתים. אחיו ׁשם על ּבניו ׁשם וקרא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּביׂשראל

הּבכֹור, הּוא ּכי ּבנׁשֹותיהם יבם היה ְְְִִֵֵֶַַָָָואּולי

מׁשּפחֹות לראׁשי בלע ּבני ונעמן ארּד ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָוהיּו

יֹורדי בנימין ּבני ונעמן לארּד ׁשם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָלהקים

ְִִַמצרים:

ÔBÎ�‰Âּבבני ימנה אׁשר וארּד נעמן ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשמֹות ואּלה ּבפרׁשת ׁשם ְְְְִִֵֶַָָָָבנימין

ּבלע הּבכֹור בנֹו ּבני הם כא) מו ְְְֵֵֶַַ(בראשית

ּבדברי אֹותם ימנה וכן ּכאן, ׁשמפרׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹּכמֹו

ּבני לעׂשֹות הּכתּוב ּומנהג אֿה). ח (א ְְֲִִֵַַַַָָהּימים

ה) כט (בראשית ׁשאמר ּכמֹו ּכבנים, ְְִִֶַַָָָהּבנים

א (א הּימים ּבדברי ּוכתיב נחֹור, ּבן לבן ְְְִִִֵֶֶַָָָָאת

וארם ולּוד וארּפכׁשד ואּׁשּור עילם ׁשם ּבני ְְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָיז)

ארּבעה אּלה והּנה ,ומׁש וגתר וחּול ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָועּוץ

עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף בניו. ּבני ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹהאחרֹונים

על נֹולדּו אּולי ּבריעה, ּובבני ּפרץ ּבבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָכן

ּתֹולדֹות ואּלה ּכדר לֹו, וּיחׁשבם ּבנימין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָּברּכי

ּומׁש ּבניאהרן ׁשהיּו ּבעבּור אֹו א), ג (לעיל ה ְֲֲֵֶֶַַָֹ

לרב: הּמעּוט טפל ׁשמנה ׁשהיּו רּבים ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹבנימין

ÏÚÂׁשּלא ׁשּנאמר, עֹוד יּתכן הּסברא ּדר ¿«ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

מצרים ליֹורדי הּמׁשּפחֹות הּכתּוב ְְְְִִִֵַַַָָָָמנה

יֹום מאֹותֹו ּבמצרים הּנֹולדים ּגם ּכי ְְְִִִִֵַַַַָָלבּדם,

ּבאפרים ׁשעׂשה ּכמֹו למׁשּפחֹות מנה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָואיל

היֹותם ּבעבּור ּכן לעׂשֹות טעם ואין ְְֱֲֲֵֵֶַַַַַָּומנּׁשה,

ּכּלם ׁשּיּמנּו ראּוי הירידה לעת ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּבמצרים,

נפׁש, מּׁשבעים מׁשּפחֹות ויעׂשה אחד ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָלמסּפר

מצרים, ּביֹורדי מקֹום ּבכל הּכתּוב ימנם ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָוכן

(דברים מצרימה אבֹותי ירדּו נפׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָּבׁשבעים

אבל נֹולדּו. כן אחרי בלע ּבני וכן כב), ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָי

להם לעׂשֹות ּביׂשראל הּמנהג היה ּכי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָהענין,

לעֹולם ירכֹו יֹוצאי ּכל יתיחסּו אבֹות ּבּתי ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָראׁשי

לכבֹודֹו, ׁשמֹו על ויּקראּו ההּוא האיׁש ְְְְִִִֶַַָָאל

וכל הּיׁשמעאלים ּכל הּיֹום ּגם יעׂשּו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָּכאׁשר

ּכּלם להּקרא ּבארצֹותם הּדרים ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻיׂשראל

ׁשּנאמר וזה ׁשּוׁשאן, אּבן עזרא אּבן ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָלמׁשּפחֹות

מעת ּכי אבתם, בית ראׁשי אּלה יד) ו ֲִֵֵֵֵֵֶָָֹ(שמות

ראׁשי להם העמידּו ּבמצרים ורבּו ּפרּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָאׁשר

הענין התחילּו ואּולי עליהן. להתיחס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמׁשּפחֹות

נּכרים ויהיּו ּבּגֹוים יתערבּו ׁשּלא ּבמצרים, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹהּזה

ׁשבטי ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם לׁשבטיהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָוידּועים

ּביׂשראל: לחק וּתהי ליׂשראל, עדּות ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָיּה

‰p‰Âאיׁש ּבמצרים ּכאן הּנזּכרים אּלה היּו ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֶַַָָָ

ּתתיחס אבֹותיו לבית לראׁש ְְְֲִִֵֵַָֹאיׁש

מכיר ּבבית ימנה ּולכ אליו, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָהּמׁשּפחה

ּבנֹו הּגלעדי ּומׁשּפחת הּמכירי ְְְְִִִִִִַַַַַַָָמׁשּפחת

ּובן ואחיהם, ּבניו והחלקי האיעזרי ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּומׁשּפחת

הּנזּכרים האּלה הּבנים ּכי ואפרים, יהּודה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבבני

זה היה לא לראׁש. וּיהיּו ונכּבדים ְְְְְִִִִֶַָָָֹֹּגדֹולים

ּכי הרב, ּכדברי רּבה מׁשּפחה הֹולידם ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּבעבּור

וּיׁשרצּו ּפרּו ּכי רּבֹות, מׁשּפחֹות הֹולידּו ְְְִִִִַַָָָֻכּלם

לכבֹוד זה היה אבל מאד, ּבמאד וּיעצמּו ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹוּירּבּו

ּבהיֹותם הּמׁשּפחֹות ורב ראׁש. עליהם ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּׂשמּו

למצרים הּיֹורדים אל מתיחסֹות היּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָּבמצרים

עׂשּו והּׁשאר הּנכּבדים, האבֹות להם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהם

האבֹות, ראׁשי ּבקרּוב ׁשם הּנֹולדים מן ְִִִֵֶַָָָָָָלהם

מצרים. יֹורדי ּכאן הּנזּכרים רב להם יהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹולכן

ליֹורדי האּלה הּמׁשּפחֹות יחּוס יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָוהּנה

אֹותם: ּתקנּו ׁשם ּכי ְְִִִִַָָמצרים
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למצרים אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ונעמן וארּד ּבמצרים, ּכּלם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנֹולדּו
ּבני ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ׁשהיּו וחמּול, ּכחצרֹון למׁשּפחֹות נחלקּו לכ מהם, מעּברת ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
ארּד הּללּו ּומּׁשנים הרּבה ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני אֹומר לאו, ואם טֹוב, הרי היא, אּגדה ואם אׁשר. ׁשל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבנים
על נקראּו הּללּו הּׁשנים ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ּתֹולדֹות ונקראּו רּבה מׁשּפחה אחד מּכל יצאה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָונעמן
ּבנֹו. ּגלעד ׁשם על נקראת ואחת ׁשמֹו על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ׁשּנחלקּו מכיר ּבבני אֹומר אני וכן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשמם.
אנינּותי, ּבן – אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו אּמֹו, נבּואת מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו חסרּו מׁשּפחֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָחמׁש

הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי זֹו ּכּלּה. נתקּימה ּבּגבעה .ּובפילגׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(äë)íéMLå äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²
ìLe óìàñ :úBàî L ¤−¤§¬¥«

(åë)ïBìàì écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLî¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)Lîçå óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬
ñ :úBàî¥«

ˆÔBÙטו ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ È�a¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:È�eL ˙ÈÚ¯Ê È�eLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ È�Ê‡ ˙ÈÚ¯Ê È�Ê‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח ÔB‰È�È�ÓÏ „‚ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

Ô�B‡Âיט ¯Ú ˙ÈÓe Ô�B‡Â ¯Ú ‰„e‰È È�a¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÈÚ¯Ê˙כ ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È�· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È�· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ·Lכב ÔB‰È�È�ÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ È�a¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:È�et ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

ÔÈzLכה ÔB‰È�È�ÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê È�a¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»



לט qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£È�Ê‡Ï∑ׁשמֹו על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני אצּבֹון, מׁשּפחת ׁשּזֹו אני .אֹומר ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé):éìàøàä úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©¨«©§¥¦«

(çé)Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥¨−¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
ñ :úBàî¥«

(èé):ïòðk õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§¨−¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤§¨«©

(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåéðìMä úçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ©¥´¨¦½
:éçøfä úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

(áë)óìà íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(âë)äeôì éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈
:éðetä úçtLî¦§©−©©¦«

(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL:éðøîMä §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«
i"yx£·eLÈÏ∑נקראּו הּמׁשּפחֹות ּכל ּכי מצרים, ּביֹורדי האמּור יֹוב הּוא ¿»ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּומנּׁשה אפרים מּמׁשּפחֹות חּוץ ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה מּׁשם והּנֹולדין מצרים. יֹורדי ׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל
למצרים אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ונעמן וארּד ּבמצרים, ּכּלם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנֹולדּו
ּבני ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ׁשהיּו וחמּול, ּכחצרֹון למׁשּפחֹות נחלקּו לכ מהם, מעּברת ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
ארּד הּללּו ּומּׁשנים הרּבה ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני אֹומר לאו, ואם טֹוב, הרי היא, אּגדה ואם אׁשר. ׁשל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבנים
על נקראּו הּללּו הּׁשנים ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ּתֹולדֹות ונקראּו רּבה מׁשּפחה אחד מּכל יצאה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָונעמן
ּבנֹו. ּגלעד ׁשם על נקראת ואחת ׁשמֹו על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ׁשּנחלקּו מכיר ּבבני אֹומר אני וכן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשמם.
אנינּותי, ּבן – אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו אּמֹו, נבּואת מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו חסרּו מׁשּפחֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָחמׁש

הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי זֹו ּכּלּה. נתקּימה ּבּגבעה .ּובפילגׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(äë)íéMLå äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²
ìLe óìàñ :úBàî L ¤−¤§¬¥«

(åë)ïBìàì écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLî¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)Lîçå óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬
ñ :úBàî¥«

ˆÔBÙטו ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ È�a¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:È�eL ˙ÈÚ¯Ê È�eLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ È�Ê‡ ˙ÈÚ¯Ê È�Ê‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח ÔB‰È�È�ÓÏ „‚ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

Ô�B‡Âיט ¯Ú ˙ÈÓe Ô�B‡Â ¯Ú ‰„e‰È È�a¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÈÚ¯Ê˙כ ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È�· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È�· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ·Lכב ÔB‰È�È�ÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ È�a¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:È�et ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

ÔÈzLכה ÔB‰È�È�ÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê È�a¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»



qgpitמ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

(çë):íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦

(èë)ëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî éðaãéìBä øé §¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´
:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà¤¦§¨®§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì):éøôçä úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«

(âì)íLå úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ
:äöøúå äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§¨−§¦§¨«

(ãì)óìà íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²¤−¤
ñ :úBàî òáLe§©¬¥«

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL È�a ‰l‡Â∑רּבה מׁשּפחה יצאה ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם נקראּו ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מׁשּפחֹות, וׁשבע חמּׁשים זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. לׁשּתי ׁשּותלח ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹונקראת
ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ׁשּׁשים הרי ׁשמֹונה לוי ז)ּומּבני חסרים(דברים אּתם חמּׁשה מעט, ה"א וגֹו'" המעט אּתם "ּכי : ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּולהֹוסיף לפחֹות הצרכּתי א הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים, ׁשהן העּמים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻמּמׁשּפחֹות
.ּבדבריו ְִָָ

(æì)ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älàíéL ¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²
ñ :íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«

(çì)ìaLàì éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾
:éîøéçàä úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©¨«£¦«¨¦«

i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑אחירם נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי .הּוא «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(èì)ì:éîôeçä úçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©©«¨¦«
i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, האּמֹותהּוא ּבין ׁשפּוף יֹוסף ׁשהיה .ׁשם ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)ïîòðì écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©£́½̈
:éîòpä úçtLî¦§©−©©©«£¦«

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

ÌÈ¯Ù‡Â:כח ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÛÒBÈ È�a¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÎÓe¯כט ¯ÈÎÓ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÈÎÓÏ ‰M�Ó È�a¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»

ÏÁÏ˜ל ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

‡Ô‰lלג ÔÈ�a dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰Ú�Â ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙�a ÌeLÂ Ô�a¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈLÓÁלד ÔB‰È�È�Óe ‰M�Ó ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«

Ô¯Ú:לו ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÈ¯Ù‡ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ È�a ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ�· È�a¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

ÈÚ¯Ê˙לט ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚ�Â c¯‡ ÚÏ· È�· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ� ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚ�Ï¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

ÔB‰È�È�Óeמא ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ�· È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàéîçeMä úçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®
:íúçtLîì ïc úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑חׁשים רמב"ן.הּוא ¿»ִֻ

(âî)óìà íéMLå äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤
ñ :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ãî)éåLéì äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה רמב"ן.לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàíéMîçå äL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²
ñ :úBàî òaøàå óìà¤−¤§©§©¬¥«

çî)(éìàöçiä úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦®
:éðebä úçtLî éðeâì§¦¾¦§©−©©¦«

(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)òáL óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤§©¬
ìLe úBàî:íéL ¥−§¦«

ß fenz 'k iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£¨−§¦§©¬¥«
i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑– הארץ חּלּוק ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי עׂשרים, מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ÈÚ¯Ê˙מב ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ�‰מד ˙ÈÚ¯Ê ‰�ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ È�a¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È�·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז ÔB‰È�È�ÓÏ ¯L‡ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ� È�a¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:È�eb ˙ÈÚ¯Ê È�e‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰È�È�Óeנ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ� ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ È�a È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈ�Óaנג ‡�ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם Ì˙ÁtLÓÏ.(מב) Ôc ˙ÁtLÓ ‰l‡ּכי ְַַ≈∆ƒ¿¿…»¿ƒ¿¿…»ִ

נקראֹות מׁשּפחֹות עׂשּו ּבנים, לׁשּוחם ְְְִִִָָָָָָהיּו

מתיחסֹות ּכּלם היּו אבל הּמׁשּפחה, אבי ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֻּבׁשם

ּבׁשמֹו, אליו נקראֹות והיּו הראׁש ׁשּוחם ְְְִִֵֶָָָָָֹאל

הּׁשּוחמי, ּדנּיאל מׁשּפחת לדנּיאל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּכאמרם

הם והּנה הּׁשּוחמי. יחזקאל מׁשּפחת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָליחזקאל

הּׁשּוחמי אצל אחת ּומׁשּפחה רּבֹות, ְְִִִֵֶַַַַָָָָמׁשּפחֹות

אליו: ּכּלן את ייחס ְִֵֵֵֶָָָֻולכן

ÏÚÂ,יתיחסּו מצרים ליֹורדי ּכי האֹומרים ּדעת ¿«ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָ

אבֹותם ּבׁשם נקראֹות רּבֹות מׁשּפחֹות ְְְֲִִֵַָָָָהיּו

אֹותם מיחס היה לא ּובכאן ּבמצרים, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשּנֹולדּו

לבּדֹו: למצרים ירד הּוא ּכי לׁשּוחמי ְְְְִִִִֶַַַָָָאּלא

ּבחּיים ׁשהיתה לפי ׂשרח. אׁשר ּבת וׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ(מו)

ּתרּגם ואּונקלּוס רׁש"י. לׁשֹון ּכאן, ְְְְְִִֵַָָָָמנאה

לֹומר ּבזה נתּכּון סרח. אׁשר אּתת ּבת ְְִִֵֵֶַַַַַָָָוׁשּום

הזּכירּה ּולכ נחלה, יֹורׁשת ּבת היתה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּכי

צלפחד, ּבנֹות הזּכיר ּכאׁשר ּבכאן ְְְְְֲִִֶַַָָָָהּכתּוב

נג). (פסוק הארץ ּתחלק לאּלה ּבכלל ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָותּכנס



מי qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàéîçeMä úçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®
:íúçtLîì ïc úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑חׁשים רמב"ן.הּוא ¿»ִֻ

(âî)óìà íéMLå äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤
ñ :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ãî)éåLéì äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה רמב"ן.לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàíéMîçå äL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²
ñ :úBàî òaøàå óìà¤−¤§©§©¬¥«

çî)(éìàöçiä úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦®
:éðebä úçtLî éðeâì§¦¾¦§©−©©¦«

(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)òáL óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤§©¬
ìLe úBàî:íéL ¥−§¦«

ß fenz 'k iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£¨−§¦§©¬¥«
i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑– הארץ חּלּוק ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי עׂשרים, מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ÈÚ¯Ê˙מב ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ�‰מד ˙ÈÚ¯Ê ‰�ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ È�a¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È�·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז ÔB‰È�È�ÓÏ ¯L‡ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ� È�a¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:È�eb ˙ÈÚ¯Ê È�e‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰È�È�Óeנ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ� ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ È�a È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈ�Óaנג ‡�ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם Ì˙ÁtLÓÏ.(מב) Ôc ˙ÁtLÓ ‰l‡ּכי ְַַ≈∆ƒ¿¿…»¿ƒ¿¿…»ִ

נקראֹות מׁשּפחֹות עׂשּו ּבנים, לׁשּוחם ְְְִִִָָָָָָהיּו

מתיחסֹות ּכּלם היּו אבל הּמׁשּפחה, אבי ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֻּבׁשם

ּבׁשמֹו, אליו נקראֹות והיּו הראׁש ׁשּוחם ְְְִִֵֶָָָָָֹאל

הּׁשּוחמי, ּדנּיאל מׁשּפחת לדנּיאל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּכאמרם

הם והּנה הּׁשּוחמי. יחזקאל מׁשּפחת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָליחזקאל

הּׁשּוחמי אצל אחת ּומׁשּפחה רּבֹות, ְְִִִֵֶַַַַָָָָמׁשּפחֹות

אליו: ּכּלן את ייחס ְִֵֵֵֶָָָֻולכן

ÏÚÂ,יתיחסּו מצרים ליֹורדי ּכי האֹומרים ּדעת ¿«ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָ

אבֹותם ּבׁשם נקראֹות רּבֹות מׁשּפחֹות ְְְֲִִֵַָָָָהיּו

אֹותם מיחס היה לא ּובכאן ּבמצרים, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשּנֹולדּו

לבּדֹו: למצרים ירד הּוא ּכי לׁשּוחמי ְְְְִִִִֶַַַָָָאּלא

ּבחּיים ׁשהיתה לפי ׂשרח. אׁשר ּבת וׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ(מו)

ּתרּגם ואּונקלּוס רׁש"י. לׁשֹון ּכאן, ְְְְְִִֵַָָָָמנאה

לֹומר ּבזה נתּכּון סרח. אׁשר אּתת ּבת ְְִִֵֵֶַַַַַָָָוׁשּום

הזּכירּה ּולכ נחלה, יֹורׁשת ּבת היתה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּכי

צלפחד, ּבנֹות הזּכיר ּכאׁשר ּבכאן ְְְְְֲִִֶַַָָָָהּכתּוב

נג). (פסוק הארץ ּתחלק לאּלה ּבכלל ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָותּכנס
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מהם לאחד היה ואם ואלף, אלף מאֹות ׁשׁש אּלּו אּלא ּבארץ חלק נטלּו לא חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁשהרי
לבּדֹו אביהם חלק אּלא נטלּו לא ּבנים .ׁשּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(ãð)éôì Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ô§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ� ‰a¯z ·¯Ï∑– ׁשוים החלקים היּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי רב, חלק נתנּו ּבאֹוכלֹוסין מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּכמֹו הּקדׁש, רּוח עלּֿפי היה והּגֹורל ּגֹורל. ידי על אּלא עׂשּו לא – החלקים חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהרי

ּבתרא ּבּבבא קיח)ׁשּמפרׁש עֹולה,(דף ּפלֹוני ׁשבט אם הּקדׁש: ּברּוח ואֹומר ותּמים ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר : ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּפתקין, ּבי"ב ּגבּולים וי"ב ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. עֹולה ּפלֹוני ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּתחּום

ׁש ׁשם ׁשל ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ידֹו עצמֹומכניס והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ׁשל ּופתק בטֹו ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הארץ נתחּלקה ולא הּגֹורל". "עלּֿפי ׁשּנאמר: ּפלֹוני, לׁשבט ּפלֹוני לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהיה

הּדמים לפי הּכל טֹוב, סאה ּבית ּכנגד רע ּכר ּבית ּבׁשּומא: אּלא מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי רמב"ן.ּבמּדה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

Ôe¯ÚÊzנד È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰z�ÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰B�È�Ó ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dz�ÒÁ‡«¬«¿≈
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יֹורׁשת, היתה לא עצמֹו אׁשר ּבת היתה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואּלּו

אׁשּתֹו ּבת היתה אבל לֹו, היּו זכרים בנים ְְְֲִִִִַָָָָָָּכי

נחלתֹו והיתה ּבן לֹו היה לא אחר ְְֲִֵֵֵַַָָָָָֹמאיׁש

(בראשית אחֹותם וׂשרח טעם ויהיה ְְְְֲִִֶֶַַַָלבּתֹו.

יז) ּולכמו בּתֹו. לא ּבניו אחֹות היתה ּכי ,ְְֲִִָָָָָֹ

Á¯N"אמר ¯L‡ ˙a ÌLÂ"ּובת" אמר ולא ַָ¿≈«»≈»«ְַַָֹ

ונקראת אׁשר ּבת ׁשמּה היה ּכי לֹומר ְְְִִֵֵֵַַָָָָָאׁשר",

הּנה רׁש"י ּכדברי ּבחּיים היתה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָׂשרח.

מתה, ואם לנחלה, צלפחד ּכבנֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָָהיא

ּבעבּורּה: נטלּו ְְְֲִַַָָָמׁשּפחּתּה

ÏÚÂגדֹולה מׁשּפחה לּה היה הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִֶֶַָָָָָָָ

אּלה ּבכלל ותּכנס ׁשמּה, על ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּתּקרא

מז), (פסוק לפקּודיהם אׁשר ּבני ְְְְִִֵֵֵֶָמׁשּפחֹות

ׁשּיאמר האּׁשה אל ליחסם הּכתּוב רצה לא ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאבל

הענין: וקּצר ׂשרח" מׁשּפחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ"לׂשרח

מרּבה לׁשבט נחלתֹו. ּתרּבה לרב ְְְֲֵֶֶֶַַַָָֻ(נד)

ּפי על ואף רב, חלק נתנּו ְְְְִִֵֶַַַָֻּבאכלּוסין

רּבּוי לפי ׁשהרי ׁשוים החלקים היּו ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּלא

ידי על אּלא עׂשּו לא החֹולקים, חלקּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשבט

רׁש"י: לׁשֹון הּקדׁש, רּוח ּפי על והּגֹורל ְִִֶַַַַַָָָֹגֹורל,

L¯„Óeאּלא כן, אינֹו הּזה ּבּכתּוב רּבֹותינּו ƒ¿«ֵֵֵֶֶַַַָָ

ג) כו (פנחס ּבספרי a¯z‰אמרּו ·¯Ï ְְְִִָ»««¿∆

,B˙ÏÁ�מּמצרים בנים עׂשרה עּמֹו ׁשּיצאּו הרי «¬»ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ

וכן וכו'. חמּׁשה נמצאּו לארץ ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָּובכניסתן

חכמים אצל מׁשמעּותֹו ׁשאין מפרׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבגמרא

ׁשאמרּו ּכמֹו ּכלל, לׁשבט ׁשבט ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָלחּלק

ליֹוצאי ּדאמר למאן ּבׁשלמא קיז:) ְְְְְִֵַַָָָ(ב"ב

ּדכתיב הינּו �B˙ÏÁמצרים ‰a¯z ·¯Ï.'וגו ְְְִִִִַַ»««¿∆«¬»

(בראשית יעקב ויחי ּבסדר ּכתבּתי ׁשּכבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹועֹוד

קכב.) (שם נֹוחלין יׁש ּבפרק ּבגמרא ּכי ו) ְְֲִִִֵֶֶָָמח

דגברי לקרקפּתא נתחּלקה ׁשּלא ּבפרּוׁש ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָֹהעלּו

חלקים עׂשר ׁשנים נתחּלקה, לׁשבטים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָאּלא

ׁשּיצא החלק הּׁשבט ּכל ונטל מּמּנה עׂשּו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוים

עליו: הּגֹורל ַָָָלֹו

e‰ÊÂיז (יהושע ׁשאמרּו יֹוסף ּבני ּׁשּצוחּו מה ¿∆ְְְֵֵֶֶַָָ

אחד ּגֹורל נחלה ּלי נתּתה מּדּוע ֲִֶַַַַָָָָָיד)

להם הֹוסיף ולא רב, עם ואני אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹוחבל

ל עלה טו) (שם לֹו אמר אבל ּכלּום, ְְְֲֲֵַַָָֻיהֹוׁשע

והרפאים הּפרּזי ּבארץ ׁשם ל ּובראת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּיערה

מן להם ׁשּיכּבׁשּו לֹומר אפרים, הר ל אץ ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּכי

את בּה וירחיבּו להם נכּבׁשה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹהארץ

נו) נה (פסוקים ׁשאמר וזהּו BÓLÏ˙ּגבּולם. ְְֶֶַָָƒ¿

,eÏÁ�È Ì˙·‡ ˙BhÓּכל ׁשּיּקחּו למעט, רב ּבין «¬…»ƒ¿»ְְִִֵֶַָָ

אֹו ּבאכלּוסין מרּבה ׁשהּוא ּבין ּבׁשוה, ְְְְִֵֶֶֶַַָֻֻהּמּטֹות

ּפרּוׁש ויהיה ּבהם. �B˙ÏÁ"ממעט ea¯z ·¯Ï" ְְְִֵֶֶָָֻ»««¿«¬»

ׁשּנתחּלקה מדרׁשֹו ּכפי אֹו עצמֹו. הּׁשבט ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלאנׁשי

מּמצרים עׂשרה עּמֹו ׁשּיצאּו הרי מצרים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָליֹוצאי

עליו אני קֹורא חמּׁשה, נמצאּו לארץ ְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָָּובכניסתן

.ea¯z ·¯Ïׁשהיּו עׂשרה אֹותן מתּו ׁשאם ּכלֹומר »««¿ְֲִֵֶֶַָָָָ

להם ונֹולדּו מּמצרים ּביציאתן ׁשנה עׂשרים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבני

ונעׂשּו טפלים ׁשהיּו אֹו ּבּמדּבר, בנים ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָחמּׁשה

עליו אני קֹורא עׂשרים a¯z‰,ּבני ·¯Ïּכלֹומר ְְֲִִֵֵֶָָ»««¿∆ְַ

ׁשהּוא ּפי על אף ּתרּבּו מצרים ּביציאת ְְִִִִִֶַַַַַַָלרב

ּובכניסתן חמּׁשה עּמֹו ׁשּיצאּו הרי מעט. ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻעכׁשיו

למעט עליו אני קֹורא עׂשרה, נמצאּו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָלארץ

ּבספרי: ּכדאיתא ְְְְִִִִִַָּתמעיט,

Ï·‡ּדקּתני ׁשם, [ּבספרי] ÂÈ„e˜Ù,ראיתי ÈÙÏ ¬»ְְְִִִִֵָָָָ¿ƒ¿»

לכל אּלא הארץ נתחּלקה ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹמּגיד

אֹומר הּוא ּכן ּׁשהּוא, מה לפי וׁשבט ְְִֵֵֵֵֶֶֶַׁשבט

מּדּוע לאמר יהֹוׁשע את יֹוסף ּבני ְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֻוידּברּו

ואני אחד וחבל אחד ּגֹורל נחלה ּלי ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּתה

אֹומר מהּו ה', ּברכני ּכה עד אׁשר רב ֲֲִֵֵֶַַַַָֹעם

א יהֹוׁשע אליהם עלהוּיאמר אּתה רב עם ם ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֻ

הּפרּזי ּבארץ ׁשם ל ּובראת הּיערה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָל

לׁשֹון זהּו אפרים. הר ל אץ ּכי ְְְְִִִֶֶַָָָָָוהרפאים

הּזאת: ְַַַָָֹהּבריתא

‰‡¯�Âלגלּגלֹותם הארץ ׁשּנתחּלקה מּמּנה ¿ƒ¿∆ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻ

הּגמרא לפי אבל הרב, ְְְְֲִִֵַַָָָָּכדברי

ּבני ּצעקּו מה ּכן ׁשאם ועֹוד היא. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָמׁשּבׁשּתא

המרּבה מנינם לפי להם נתן והלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻיֹוסף,

הּׁשבטים: ּכל ְְִִַָָָּכׁשאר

ÈÙÏeמּמה והּוא קּצּור, הּזֹו ּבּבריתא יׁש דעּתי ¿ƒְְְִִִֵַַַַַָָ

ּדמּׁשּום קיח.) (ב"ב ּבגמרא ְְְִִֶָָָּׁשאמרּו

ּובאּור יֹוסף. ּבני צוחּו להּו ּדנפיׁשּו ְְְְְִִִֵֵֵָָטפלים

ּבני נטלּו, ׁשבטים ּכׁשני יֹוסף ּבני ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָהענין,

ּכי אחד, חלק מנׁשה ּובני אחד חלק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאפרים

מהם אחד ואין ד), יד (יהושע ּכתּוב ְֵֵֵֶֶָָכן

הּׁשבטים, מּׁשאר יֹותר ּבאכלּוסים ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻֻׁשמרּבה

ׁשבט ּכי מהם, מרּבים הּׁשבטים ּבּׁשאר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻאבל

מהם, מרּבים ודן ּוזבּולּון ויׂששכר ְְְְְִִֵֶָָָָֻיהּודה

ׁשּכן וכל יׁשּתקּו. והמרּבים הם יצוחּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻולּמה

מדרׁשֹו, ּכפי מצרים ליֹוצאי הארץ נתחּלקה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאם

מּׁשני מרּבין יהּודה ּבני הראׁשֹון ּבּמנין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻׁשהיּו

יחּדיו: האּלה ְְִֵֶַַָָָהּׁשבטים

Ï·‡ּבני ׁשהיּו הּטפלים, מּפני צֹועקים היּו ¬»ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

ׁשלׁשים מצרים יציאת ּבמנין ְְְְְְִִִִִֶַַַַמנּׁשה

לׁשנים ּבּמדּבר הּׁשני ּבּמנין ונתרּבּו אלף ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָּוׁשנים

ׁשּנתרּבה הּׁשבטים ּבכל ואין אלף, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָוחמּׁשים

ׁשּנתחּלקה עד ּבנים מרּבים כן ּכמֹו והיּו ,ּכ ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכל

הּטפלים היּו ולא ּכן, אפרים ּבני וגם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהארץ,

אין וׁשֹומע צעקּו ּולכ ּכלּום, נֹוטלים ְְְְֲִֵֵֵַָָָההם

ּבני אּלא יטלּו ׁשּלא הּמׁשּפט כן ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלהם,

הּבריתא אמרה ּולכ ÂÈ„e˜Ù,עׂשרים. ÈÙÏ ְְְְִֶַַָָָָָ¿ƒ¿»

נתחּלקה ׁשּלא מלּמד ׁשנה, עׂשרים מּבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו

ּׁשהּוא מה לפי וׁשבט ׁשבט לכל אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ

ואפּלּו לּטפלים ּכלּום יּתנּו ׁשּלא הּמנין, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹּבׁשעת

ׁשחּלקּו: ּבׁשעה לעׂשרים והּגיעּו ְְְְְְִִִִֶֶָָָּגדלּו

·e˙k‰Âּגֹורל נחלה לי נתּתה מּדּוע ׁשאמר ¿«»ֲִֶַַַַַָָָָָ

לדברי רב, עם ואני אחד וחבל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאחד

ּכי מּפׁשּוטֹו. ּבנגלה ׁשּיּׁשאר אפׁשר אי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹהּכל

רׁש"י, ּכדברי לגלּגלֹותם הארץ להם חּלק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאם

חלק לקחּו רב עם ׁשהם ּוכמֹו ּדּים, לקחּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנה

להם נתן ׁשּלא אפׁשר אי לׁשבטים, ואם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹרב.

על עֹובר היה ׁשּלא ּבכֹורתם, חלק ְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻיהֹוׁשע

צּוה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וגם יעקב, ְֲִַַַַַָָָָֹצּואת

ּכתּוב ועֹוד ּומנּׁשה. אפרים לׁשבטי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָּבּתֹורה

(יהושע ּדכתיב להם, נתן גֹורלֹות ׁשני ּכי ְְְִִִֵֶַָָָָֹמפרׁש

למׁשּפחתם, אפרים ּבני ּגבּול ויהי ח) ה ְְְְְְְִִִֵֶַַָֹטז

ּובני למׁשּפחתם, אפרים בני מּטה נחלת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹזאת

מנּׁשה, למּטה הּגֹורל ויהי ז), א יז (שם ְְְְִֵֶֶַַַַַָמנּׁשה

הּׁשבטים: ּבּׁשאר הּנאמר ּככל מנּׁשה, גבּול ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָויהי
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i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑,הנחלֹות ׁשּכל ׁשּבּתֹורה, הנחלֹות מּכל זֹו נחלה הּכתּוב ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבנים להם ׁשהיּו מצרים מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את יֹורׁשים מתים וכאן הּמתים, את יֹורׁשים ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהחּיים
הארץ". ּתחלק "לאּלה ׁשּנאמר: ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל האחד ׁשלׁשה. ולזה אחד לזה הארץ, ְְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבבאי
ׁשּנטלּו ׁשאחר ינחלּו", מּטֹותֿאבתם "לׁשמֹות ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו אביהן אבי אצל נחלתן ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹחזרה
הארּבעה אּלּו נֹוטלין היּו לא מצרים, יֹוצאי למנין חּלקּוה מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות לפי חּלקּוה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּבנים,

חלקים ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני Ï¯B‚a.אּלא C‡∑אֹומר הּוא וכן וכלב, יהֹוׁשע א)יצאּו "וּיּתנּו(שופטים : ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«¿»ְְְְְִֵֵֵַַָָֻ
ואֹומר מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון יט)לכלב ׁשאל"(יהושע אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ה' "עלּֿפי :.Ì˙·‡Œ˙BhÓ∑ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ«¬…»

ועבדים ּגרים .יצאּו ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a zegiy ihewl)

הארץ את יחלק ּבגֹורל נה)אְך (כו, ְֵֵֶֶַָָָָ
טפי זהיר הּוא ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי קיח)לכל –(ׁשּבת הארץ' 'חלּוקת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי 'חלּוקה'לכל וגם ודעת, מטעם למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה לכן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבּתניא הזקן אדמֹו"ר ּובלׁשֹון ודעת. מטעם למעלה היא ז)זּו סימן סֹוף הקֹודׁש -(אגרת ּפרטיֹות לנׁשמֹות הּפרטי הזה האֹור יתרֹון : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . . . ּבמחׁשבה עלה ׁשּכְך הדעת, מּבחינת למעלה אלא מּוׂשג, ודעת טעם ּבחינת רמב"ןאינֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

Ô‰ÓLÏנה ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:Ôe�ÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï·‡לֹומר אחד", וחבל אחד "ּגֹורל אמרם ¬»ְְֶֶֶֶַָָָָָ

ּבגֹורלֹו לאחד ראּוי לׁשנינּו ּׁשּנתּת מה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּתחּלה הּפיל ׁשּיהֹוׁשע לפי הּלׁשֹון, זה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֻוהזּכירּו

ג) א טז (שם ׁשּנאמר לׁשניהם, אחד ְֱִֵֶֶֶֶַָָגֹורל

עד וגו' יריחֹו מּירּדן יֹוסף לבני הּגֹורל ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָוּיצא

ד) (בפסוק נאמר וׁשם יּמה, תצאתיו ְְְֱֶַָָָָָֹֹוהיּו

ׁשּנחלּו ּכלֹומר ואפרים. מנּׁשה יֹוסף בני ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָוּינחלּו

הּגֹורל אֹותֹו חּלק ּכ ואחר הּזה, ּבּגֹורל ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשניהם

גבּול ויהי ׁשם ׁשאמר ּכמֹו ּבגֹורל, ׁשניהם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבין

למּטה הּגֹורל ויהי ּוכתיב וגו', אפרים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבני

האחד הּגֹורל הּנה אמרּו, ּכן על וגו'. ְְִֵֵֶֶַַַָָָָמנּׁשה

רב עם ּכי מׁשנינּו אחד לכל ראּוי ְְִִִֵֶַַָָָָהראׁשֹון

לׁשני כן אחרי אֹותֹו חּלקּת ּומּדּוע ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָאנחנּו,

ׁשּנתרּבּו הּטפלים מּפני הּטענה והיתה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָחלקים,

הּגמרא: ּדר על ְֶֶֶַַָָָּבהן

ÈÙÏeהּזאת הּצוחה ּכי לי, נראה הּפׁשט דר ¿ƒְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לפניו ׁשּבאּו אּלא מנּׁשה, ּבני ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָהיתה

אל יהּודה ּבני וּיגׁשּו וכן יחד. הּׁשבטים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָׁשני

(שם יפּנה ּבן ּכלב אליו וּיאמר ּבּגלּגל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻיהֹוׁשע

עּמֹו. יתרעם הּׁשבט וכל לאחד הּדין ו), ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיד

ּבכל ׁשאין מּפני מנּׁשה, לבני הּטענה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהיתה

ּוגדֹולֹות רּבֹות ערים ׁשהׁשאיר מי ְְְִִִִִֶַַָָהּׁשבטים

הּנפת ׁשלׁשת מנּׁשה הׁשאיר ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָלּכנעני

ּכי לּדבר, ּוראיה ּפלכין. ּתלתא יא) יז ְְְִִַָָָָָָָ(שם

ּבני יכלּו ולא יב) פסוק (שם ׁשּכתּוב ְְְְֵֶַַָָֹלאחר

ּכתיב ׁשם האּלה, הערים את להֹוריׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָמנּׁשה

לא מּתחּלה ּכי יֹוסף, ּבני וידּברּו יד) ְְְְִִִֵֵַַָֹ(בפסוק

יכלּו ולא מלחמה עּמם ׁשעׂשּו עד ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹנתרעמּו

ֶָלהם:

ÔÎzÈÂאמרּו אחד, וחבל אחד ּגֹורל טעם ׁשּזה ¿ƒ»≈ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

אחד ּגֹורל ּתחּלה לׁשנינּו ׁשהּפלּת ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמּפני

הּזה ּבּמקֹום ׁשנינּו חלק וארע יחד חבלנּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנפל

ּכּנהּוג גֹורלֹות ׁשני לנּו עׂשית ואּלּו ְְִִֵֶַַָָָָָָהּקׁשה,

אחר ּבמקֹום יֹוצא היה ׁשבטים, ׁשני ְְְְִֵֵֵַָָָָָּבכל

ׁשאם יהֹוׁשע, להם ואמר לכּבׁש. נח ְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

ׁשם להם יבררּו והרפאים הּפרּזי ּביער ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָיעלּו

גבּולם: את וירחיבּו ּׁשּירצּו מה ְְְְִִֶֶַַָָּכל

e¯ÊÁÂההר ּגם ואמרּו דבריהם, ּובארּו הם ¿»¿ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

ּבכל ּברזל רכב ּכי לנּו, יסּפיק ְְְִִֶֶֶַַָָֹלא

אמר ואז העמק. ּבארץ לנּו ׁשּנתּת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּכנעני

אחד, ּגֹורל ּבהר להם יּתן לא ּכי יהֹוׁשע, ְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלהם

ׁשּׁשם הּגדֹול והּיער ּכּלֹו ההר להם יהיה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֻאבל

ּכל להם ויהיה צרּכם, ּכל מּמּנּו להם ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָויבררּו

ּכי הּכנעני מּׁשם ויֹוריׁשּו ההר ּגבּולי ְְְְֲִִִִֵַַָָָּתֹוצאֹות

הּׁשבטים ׁשאר ואין חזק והּוא לֹו, ּברזל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָרכב

עם ׁשהם האחים ׁשני הם אבל ּבֹו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָחפצים

והם זה את זה יעזרּו הם להם, ּגדֹול וכח ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹרב

ולא אליהם ׁשמע ׁשּלא ּדבר וסֹוף ְְֲִֵֶֶַָָָֹֹיֹוריׁשּוהּו.

הּצר והּנה הּדין. כן ּכי ּכלּום, להם ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹהֹוסיף

ּכתבנּוהּו ועֹוד הּזה, ּבענין ּדברינּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָהרחיב

הּדין ּכי והּכלל, יעקב. ויחי ּבפרׁשת ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹּבראיֹות

לפרׁש ראּוי ּובֹו אמת הּוא ּבגמרא ְְֱֱִֵֶֶֶָָָָׁשהעלּו

ְִַָהּמקראֹות:

‰p‰Âהּנזּכרים לאּלה הּפרׁשה, ּפרּוׁש ¿ƒ≈ְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבמסּפר הארץ. ּתחלק ְְְְִִֵֵֶַָָָָלמׁשּפחֹות

לרב חלקֹו. לגלּגלֹותם זכר לכל ׁשּיּתנּו ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֻׁשמֹות,

לארּבעת ראּובן ארץ ׁשיחּלקּו נחלתֹו, ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָּתרּבּו

ּדר על המרּבה החנֹוכי למׁשּפחת ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֻחלקים,

הּמעטת הּפּלּואי ּולמׁשּפחת נחלתֹו נרּבה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻמׁשל

יּתן הּמׁשּפחה פקדי לפי איׁש ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָֻֻנמעיט,

ּומן אחד, ּבמקֹום הּמׁשּפחה ּכל ותּטל ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹנחלתֹו,

ּולפיכ למׁשּפחֹות. ּכאן מנאם הּזה ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּטעם

חּלקּו ב) א פרשה בהר (ת"כ חכמים ְְֲִִִִָהזּכירּו

ּכל ואין אבֹות לבּתי חּלקּו ולא ְְְְְְִִֵֵָָָָֹלמׁשּפחֹות

וכו': ׁשּלֹו את מּכיר ואחד ְִֶֶֶֶַָָאחד

לׁשבטי הארץ. את יחלק ּבגֹורל א ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ(נהֿנו)

ׁשהם אבתם, מּטֹות ולׁשמֹות ְְְֲִִֵֵֶַָָֹיׂשראל,

ואמר וחזר אֹותם. ינחלּו מּטֹות עׂשר ְְְְֲִֵַַַָָָָָׁשנים

ּבין מּטה, ׁשל נחלתֹו, ּתחלק הּגֹורל ּפי ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָעל

גֹורל, יּטילּו הּמׁשּפחֹות ּבין ּגם ּכי למעט, ְְִִִִֵַַַַָָָרב

יעלה אׁשר ּובּמקֹום ּברּוח החנֹוכי חלק ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָויהיה

אׁשר מקֹום ּבאֹותֹו הּפּלּואי וחלק הּגֹורל, ְְֲִֵֶֶַַַָָלֹו

לּמעט ונמעיט לרב נרּבה א הּגֹורל, לֹו ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָֻיעלה

מסעי אּלה ּבסדר ׁשּנאמר וזהּו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבּמׁשּפחֹות.

ּבגֹורל הארץ את והתנחלּתם נד), לג ְְְְִֶֶֶַַָָָ(להלן

ולמעט נחלתֹו את ּתרּבּו לרב ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשּפחתיכם

ׁשּמה לֹו יצא אׁשר אל נחלתֹו את ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָּתמעיט

הּנה ּתתנחלּו, אבתיכם למּטֹות יהיה לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּגֹורל

אל ּבגֹורל למׁשּפחֹות הּנחלה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבאר

לרב נרּבה ׁשם הּגֹורל לֹו יּפל אׁשר ְֲִֶֶַַַַָָָָֹהרּוח

ּב למעט ׁשּתהיהונמעיט ואמר ּמׁשּפחֹות, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָ

מּטֹות: עׂשרה ׁשּתים ּכלֹומר אבֹותם, ְְְְֲֵֵֶַַַָלמּטֹות

‰Óeרׁש"י ‡·Ì˙B,ׁשּכתב ˙BhÓ ˙BÓLÏאּלּו «ִֶַַָƒ¿«¬»ֵ

"מּטֹות" ׁשאין נכֹון, אינֹו מצרים, ְְִִֵֵֵֶַַָיֹוצאי

ׁשּכתּוב ּכענין עׂשר, ׁשנים יׂשראל ׁשבטי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָרק

למּטה מּמּטה נחלה תּסב ולא ט) לו ְְֲִִֵֶַַַָֹֹ(להלן

יׂשראל. ּבני מּטֹות ידּבקּו ּבנחלתֹו איׁש ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָאחר

לא (להלן יׂשראל מּטֹות לכל לּמּטה אלף ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹוכן

ּבכל וכן בֿטו), יג (לעיל ּבמרּגלים וכן ְְְְְִֵֵַַָד),

הּוא: אחד ּומּטה ׁשבט וׁשם ְֵֵֶֶֶַָָמקֹום,

Ï·‡רּבי קיז.) (ב"ב ּבגמרא ּׁשאמרּו מה ¬»ְְִִֶַַָָָ

נתחּלקה מצרים ליֹוצאי אֹומר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָיאׁשיה

ׁשּנאמר eÏÁ�È,הארץ Ì˙B·‡ ˙BhÓ ˙BÓLÏ ֱֶֶֶַָָƒ¿«¬»ƒ¿»
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i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑,הנחלֹות ׁשּכל ׁשּבּתֹורה, הנחלֹות מּכל זֹו נחלה הּכתּוב ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבנים להם ׁשהיּו מצרים מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את יֹורׁשים מתים וכאן הּמתים, את יֹורׁשים ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהחּיים
הארץ". ּתחלק "לאּלה ׁשּנאמר: ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל האחד ׁשלׁשה. ולזה אחד לזה הארץ, ְְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבבאי
ׁשּנטלּו ׁשאחר ינחלּו", מּטֹותֿאבתם "לׁשמֹות ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו אביהן אבי אצל נחלתן ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹחזרה
הארּבעה אּלּו נֹוטלין היּו לא מצרים, יֹוצאי למנין חּלקּוה מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות לפי חּלקּוה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּבנים,

חלקים ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני Ï¯B‚a.אּלא C‡∑אֹומר הּוא וכן וכלב, יהֹוׁשע א)יצאּו "וּיּתנּו(שופטים : ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«¿»ְְְְְִֵֵֵַַָָֻ
ואֹומר מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון יט)לכלב ׁשאל"(יהושע אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ה' "עלּֿפי :.Ì˙·‡Œ˙BhÓ∑ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ«¬…»

ועבדים ּגרים .יצאּו ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a zegiy ihewl)

הארץ את יחלק ּבגֹורל נה)אְך (כו, ְֵֵֶֶַָָָָ
טפי זהיר הּוא ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי קיח)לכל –(ׁשּבת הארץ' 'חלּוקת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי 'חלּוקה'לכל וגם ודעת, מטעם למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה לכן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבּתניא הזקן אדמֹו"ר ּובלׁשֹון ודעת. מטעם למעלה היא ז)זּו סימן סֹוף הקֹודׁש -(אגרת ּפרטיֹות לנׁשמֹות הּפרטי הזה האֹור יתרֹון : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . . . ּבמחׁשבה עלה ׁשּכְך הדעת, מּבחינת למעלה אלא מּוׂשג, ודעת טעם ּבחינת רמב"ןאינֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

Ô‰ÓLÏנה ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:Ôe�ÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï·‡לֹומר אחד", וחבל אחד "ּגֹורל אמרם ¬»ְְֶֶֶֶַָָָָָ

ּבגֹורלֹו לאחד ראּוי לׁשנינּו ּׁשּנתּת מה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּתחּלה הּפיל ׁשּיהֹוׁשע לפי הּלׁשֹון, זה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֻוהזּכירּו

ג) א טז (שם ׁשּנאמר לׁשניהם, אחד ְֱִֵֶֶֶֶַָָגֹורל

עד וגו' יריחֹו מּירּדן יֹוסף לבני הּגֹורל ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָוּיצא

ד) (בפסוק נאמר וׁשם יּמה, תצאתיו ְְְֱֶַָָָָָֹֹוהיּו

ׁשּנחלּו ּכלֹומר ואפרים. מנּׁשה יֹוסף בני ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָוּינחלּו

הּגֹורל אֹותֹו חּלק ּכ ואחר הּזה, ּבּגֹורל ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשניהם

גבּול ויהי ׁשם ׁשאמר ּכמֹו ּבגֹורל, ׁשניהם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבין

למּטה הּגֹורל ויהי ּוכתיב וגו', אפרים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבני

האחד הּגֹורל הּנה אמרּו, ּכן על וגו'. ְְִֵֵֶֶַַַָָָָמנּׁשה

רב עם ּכי מׁשנינּו אחד לכל ראּוי ְְִִִֵֶַַָָָָהראׁשֹון

לׁשני כן אחרי אֹותֹו חּלקּת ּומּדּוע ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָאנחנּו,

ׁשּנתרּבּו הּטפלים מּפני הּטענה והיתה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָחלקים,

הּגמרא: ּדר על ְֶֶֶַַָָָּבהן

ÈÙÏeהּזאת הּצוחה ּכי לי, נראה הּפׁשט דר ¿ƒְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לפניו ׁשּבאּו אּלא מנּׁשה, ּבני ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָהיתה

אל יהּודה ּבני וּיגׁשּו וכן יחד. הּׁשבטים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָׁשני

(שם יפּנה ּבן ּכלב אליו וּיאמר ּבּגלּגל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻיהֹוׁשע

עּמֹו. יתרעם הּׁשבט וכל לאחד הּדין ו), ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיד

ּבכל ׁשאין מּפני מנּׁשה, לבני הּטענה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהיתה

ּוגדֹולֹות רּבֹות ערים ׁשהׁשאיר מי ְְְִִִִִֶַַָָהּׁשבטים

הּנפת ׁשלׁשת מנּׁשה הׁשאיר ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָלּכנעני

ּכי לּדבר, ּוראיה ּפלכין. ּתלתא יא) יז ְְְִִַָָָָָָָ(שם

ּבני יכלּו ולא יב) פסוק (שם ׁשּכתּוב ְְְְֵֶַַָָֹלאחר

ּכתיב ׁשם האּלה, הערים את להֹוריׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָמנּׁשה

לא מּתחּלה ּכי יֹוסף, ּבני וידּברּו יד) ְְְְִִִֵֵַַָֹ(בפסוק

יכלּו ולא מלחמה עּמם ׁשעׂשּו עד ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹנתרעמּו

ֶָלהם:

ÔÎzÈÂאמרּו אחד, וחבל אחד ּגֹורל טעם ׁשּזה ¿ƒ»≈ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

אחד ּגֹורל ּתחּלה לׁשנינּו ׁשהּפלּת ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמּפני

הּזה ּבּמקֹום ׁשנינּו חלק וארע יחד חבלנּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנפל

ּכּנהּוג גֹורלֹות ׁשני לנּו עׂשית ואּלּו ְְִִֵֶַַָָָָָָהּקׁשה,

אחר ּבמקֹום יֹוצא היה ׁשבטים, ׁשני ְְְְִֵֵֵַָָָָָּבכל

ׁשאם יהֹוׁשע, להם ואמר לכּבׁש. נח ְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

ׁשם להם יבררּו והרפאים הּפרּזי ּביער ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָיעלּו

גבּולם: את וירחיבּו ּׁשּירצּו מה ְְְְִִֶֶַַָָּכל

e¯ÊÁÂההר ּגם ואמרּו דבריהם, ּובארּו הם ¿»¿ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

ּבכל ּברזל רכב ּכי לנּו, יסּפיק ְְְִִֶֶֶַַָָֹלא

אמר ואז העמק. ּבארץ לנּו ׁשּנתּת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּכנעני

אחד, ּגֹורל ּבהר להם יּתן לא ּכי יהֹוׁשע, ְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלהם

ׁשּׁשם הּגדֹול והּיער ּכּלֹו ההר להם יהיה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֻאבל

ּכל להם ויהיה צרּכם, ּכל מּמּנּו להם ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָויבררּו

ּכי הּכנעני מּׁשם ויֹוריׁשּו ההר ּגבּולי ְְְְֲִִִִֵַַָָָּתֹוצאֹות

הּׁשבטים ׁשאר ואין חזק והּוא לֹו, ּברזל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָרכב

עם ׁשהם האחים ׁשני הם אבל ּבֹו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָחפצים

והם זה את זה יעזרּו הם להם, ּגדֹול וכח ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹרב

ולא אליהם ׁשמע ׁשּלא ּדבר וסֹוף ְְֲִֵֶֶַָָָֹֹיֹוריׁשּוהּו.

הּצר והּנה הּדין. כן ּכי ּכלּום, להם ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹהֹוסיף

ּכתבנּוהּו ועֹוד הּזה, ּבענין ּדברינּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָהרחיב

הּדין ּכי והּכלל, יעקב. ויחי ּבפרׁשת ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹּבראיֹות

לפרׁש ראּוי ּובֹו אמת הּוא ּבגמרא ְְֱֱִֵֶֶֶָָָָׁשהעלּו

ְִַָהּמקראֹות:

‰p‰Âהּנזּכרים לאּלה הּפרׁשה, ּפרּוׁש ¿ƒ≈ְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבמסּפר הארץ. ּתחלק ְְְְִִֵֵֶַָָָָלמׁשּפחֹות

לרב חלקֹו. לגלּגלֹותם זכר לכל ׁשּיּתנּו ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֻׁשמֹות,

לארּבעת ראּובן ארץ ׁשיחּלקּו נחלתֹו, ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָּתרּבּו

ּדר על המרּבה החנֹוכי למׁשּפחת ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֻחלקים,

הּמעטת הּפּלּואי ּולמׁשּפחת נחלתֹו נרּבה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻמׁשל

יּתן הּמׁשּפחה פקדי לפי איׁש ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָֻֻנמעיט,

ּומן אחד, ּבמקֹום הּמׁשּפחה ּכל ותּטל ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹנחלתֹו,

ּולפיכ למׁשּפחֹות. ּכאן מנאם הּזה ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּטעם

חּלקּו ב) א פרשה בהר (ת"כ חכמים ְְֲִִִִָהזּכירּו

ּכל ואין אבֹות לבּתי חּלקּו ולא ְְְְְְִִֵֵָָָָֹלמׁשּפחֹות

וכו': ׁשּלֹו את מּכיר ואחד ְִֶֶֶֶַָָאחד

לׁשבטי הארץ. את יחלק ּבגֹורל א ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ(נהֿנו)

ׁשהם אבתם, מּטֹות ולׁשמֹות ְְְֲִִֵֵֶַָָֹיׂשראל,

ואמר וחזר אֹותם. ינחלּו מּטֹות עׂשר ְְְְֲִֵַַַָָָָָׁשנים

ּבין מּטה, ׁשל נחלתֹו, ּתחלק הּגֹורל ּפי ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָעל

גֹורל, יּטילּו הּמׁשּפחֹות ּבין ּגם ּכי למעט, ְְִִִִֵַַַַָָָרב

יעלה אׁשר ּובּמקֹום ּברּוח החנֹוכי חלק ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָויהיה

אׁשר מקֹום ּבאֹותֹו הּפּלּואי וחלק הּגֹורל, ְְֲִֵֶֶַַַָָלֹו

לּמעט ונמעיט לרב נרּבה א הּגֹורל, לֹו ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָֻיעלה

מסעי אּלה ּבסדר ׁשּנאמר וזהּו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבּמׁשּפחֹות.

ּבגֹורל הארץ את והתנחלּתם נד), לג ְְְְִֶֶֶַַָָָ(להלן

ולמעט נחלתֹו את ּתרּבּו לרב ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשּפחתיכם

ׁשּמה לֹו יצא אׁשר אל נחלתֹו את ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָּתמעיט

הּנה ּתתנחלּו, אבתיכם למּטֹות יהיה לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּגֹורל

אל ּבגֹורל למׁשּפחֹות הּנחלה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבאר

לרב נרּבה ׁשם הּגֹורל לֹו יּפל אׁשר ְֲִֶֶַַַַָָָָֹהרּוח

ּב למעט ׁשּתהיהונמעיט ואמר ּמׁשּפחֹות, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָ

מּטֹות: עׂשרה ׁשּתים ּכלֹומר אבֹותם, ְְְְֲֵֵֶַַַָלמּטֹות

‰Óeרׁש"י ‡·Ì˙B,ׁשּכתב ˙BhÓ ˙BÓLÏאּלּו «ִֶַַָƒ¿«¬»ֵ

"מּטֹות" ׁשאין נכֹון, אינֹו מצרים, ְְִִֵֵֵֶַַָיֹוצאי

ׁשּכתּוב ּכענין עׂשר, ׁשנים יׂשראל ׁשבטי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָרק

למּטה מּמּטה נחלה תּסב ולא ט) לו ְְֲִִֵֶַַַָֹֹ(להלן

יׂשראל. ּבני מּטֹות ידּבקּו ּבנחלתֹו איׁש ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָאחר

לא (להלן יׂשראל מּטֹות לכל לּמּטה אלף ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹוכן

ּבכל וכן בֿטו), יג (לעיל ּבמרּגלים וכן ְְְְְִֵֵַַָד),

הּוא: אחד ּומּטה ׁשבט וׁשם ְֵֵֶֶֶַָָמקֹום,

Ï·‡רּבי קיז.) (ב"ב ּבגמרא ּׁשאמרּו מה ¬»ְְִִֶַַָָָ

נתחּלקה מצרים ליֹוצאי אֹומר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָיאׁשיה

ׁשּנאמר eÏÁ�È,הארץ Ì˙B·‡ ˙BhÓ ˙BÓLÏ ֱֶֶֶַָָƒ¿«¬»ƒ¿»
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(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«
i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑"'עלּֿפיֿה" נאמר: לכ הּקדׁש, ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה .הּגֹורל «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

:éøønäרמב"ן ©§¨¦«

(çð)älà|éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ
úä÷e éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®§−̈

:íøîò-úà ãìBä¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן רמב"ן.חסר ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

(èð)íLå|dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²
úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−

:íúçà íéøî¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב ּבמצרים.(סוטה הֹורתּה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ילדּתּה אׁשּתֹו ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ותׁשע ׁשּׁשים אּלא מֹוצא אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין הׁשלימה והיא ילדּתּה. החֹומה לתֹו רמב"ן.ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨¨−§¤£¦®¤¤§¨¨−
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

ÔÈaנו ÔB‰z�ÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔBL¯‚Ïנז ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ È�È�Ó ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ

ÔB¯·Áנח ˙ÈÚ¯Ê È�·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÈÏB‡≈»«¿»

„ÏÈ„˙נט ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

È˙ס ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„� ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

א ׁשּיאמר די ׁשהיה הּכתּוב, מרּבּוי ְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמדרׁש

וכיון הּמּטֹות, לׁשמֹות הארץ יחלק ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּבגֹורל

eÏÁ�È"ׁשהזּכיר Ì˙B·‡"והם ׁשהאבֹות ּדרׁשּו ְִִֶ¬»ƒ¿»ְְֵֶָָָ

אבֹותם בית ראׁשי אּלה ּבמצרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנזּכרים

ּומהם הארץ את נֹוחלים הם יד), ו ֲִֵֵֶֶֶָָ(שמות

להם: ּתחלק אׁשר לאּלה ֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹּתבא

ימנה לּמה ידעּתי לא הּלוי. פקּודי ואּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ(נז)

אּולי ּבמנינם. עּתה ּתֹועלת ּומה לוי, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבני

לבהמּתם, ּומגרׁשיהן לׁשבת הערים נּתנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָלאּלה

להם ׁשּנעׂשה אֹו כן. אחרי לּנֹולדים ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹלא

מל ׁשל לגיֹון יהיה ׁשּלא הּׁשם, לפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹלכבֹוד

העם. ּכׁשאר למנֹותֹו עליו יׁשּגיחּו ׁשּלא ְְְִִִֶַָָָָָָֹּפחּות

לׁשנים יּמנּו לוי ּבני ּכי ואׁשּתֹו, עמרם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָוהזּכיר

ּובניו אהרן לפקד וראּוי ּולוּים, ְְְְֲֲִִִִַָָָֹֹֹלכהנים

ְְַָלעצמן:

רׁש"י וכתב ÈÂÏ.(נח) ˙ÁtLÓ ‰l‡ּכאן חסר ְִַַָ≈∆ƒ¿¿…≈ƒֵָָ

יצהר, ּוקצת והעּזיאלי הּׁשמעי ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֻמׁשּפחת

ּבלוי הּכתּוב ימנה לּמה ּתמּה, ואני וזכרי. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנפג

וימנה ויחזר האבֹות לׁשלׁשת ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹמׁשּפחֹות

ּבנים למררי היּו לא ׁשהרי לּבנים, ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמׁשּפחֹות

ּומהּו ּומּוׁשי, מחלי אּלא "ÁtLÓ˙אחרים ְֲִִִֵֶַַָƒ¿««

,"È¯¯n‰,לכבֹוד זה היה אבל זּולתם. ואין «¿»ƒְְֲֵֶָָָָָָ

ּביׂשראל גדֹולים היּו ׁשלׁשּתם לוי ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּכי

ּגרׁשֹון ּתֹולדֹות ּכל והיּו לברכה, היה ְְְְְְִִֵָָָָָָָוזכרם

ּכל וכן לכבֹודֹו, הּגרׁשּוני" "מׁשּפחת ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָנקראין

ואחרי לכבֹודֹו, הּמררי" "מׁשּפחת מררי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּבני

למׁשּפחֹות ונחלקים אבֹות, ּבּתי להם ׂשמּו ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָָכן

מׁשּפחת ּבפרט ונקראים הּׁשבטים, ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּכׁשאר

יּקראּו ּבקהת, וכן הּמּוׁשי. ּומׁשּפחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהּמחלי

וחֹוזרים הּקהתי", "מׁשּפחת ּבכלל זרעֹו ְְְְְְִִִִַַַַַָָּכל

מׁשּפחת ּבּבנים, למׁשּפחֹות עֹוד ְְְְְִִִִֶַַַָָָונחלקים

עּתה הזּכיר ולא הּקרחי. ּומׁשּפחת ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹהחברֹוני

לכהנים ׁשּנחלקה ּבעבּור העמרמי", ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ"מׁשּפחת

הזּכיר ולא לכבֹוד. ׁשמֹותם והזּכיר ְְְְְְְִִִִִִָָֹּולוּים

ּבּמנין ּתראה וכן מׁשה. לכבֹוד לאהרן, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻהּכהּנה

וּיהיּו יז) ג (לעיל ׁשאמר ּבּפקּודים ְְִִִֶַַַָָהראׁשֹון

ּומררי, ּוקהת ּגרׁשֹון ּבׁשמֹותם לוי בני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָאּלה

לא הּׁשבטים ּבׁשאר ּכי למעלתם, זה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹוהיה

ּכן: ְִִֵהזּכיר

‰˙È‰ ‰lÁzÓ Èk ,"ÈÁ¯w‰ ˙ÁtLÓ" ÌÚËÂ¿««ƒ¿«««»¿ƒƒƒ¿ƒ»»¿»
Ì˘) "È¯‰ˆi‰ ˙ÁtLÓ" ˙‡¯˜�ƒ¿≈ƒ¿«««ƒ¿»ƒ

(ÊÎ ˜ÂÒÙּבנים ההּוא הּמנין ּבעת היּו ּכי ,ְְִִִֵַַָָָ

לקרח רק היּו לא ועכׁשיו וזכרי, לנפג ְְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹּגם

ׁשמֹו: על ְְְְִַונקראּו

ÈÙÏeׁשם ׁשּיעקר הראּוי מן היה לא דעּתי, ¿ƒְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

קצת ׁשּמתּו ּפי על אף מּזרעֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָהּיצהרי

ּבעבּור קרח מעׂשה אחרי זה עׂשּו אבל ֲֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹּבניו,

ּביׂש להֹודיע ּבניו ׁשמםּכבֹוד לדֹורֹות ראל ְְְְְְִִֵַָָָָ

קרח ּובני לֹומר מׁשּתּדל הּכתּוב כן ּכי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹוזכרם,

נפג ׁשּכּלּו וכיון יא), פסוק (לעיל מתּו ְֵֵֶֶֶָָֹלא

קראּום לקרח יצהר זרע ּכל ונׁשארּו ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹוזכרי

צּדיקים ּבניו היּו ּכי להֹודיע הּקרחי" ְְְִִִִִִַַַַַָָָָ"מׁשּפחת

מּמּנּו: ְִִֶוטֹובים

BL¯„Óeבפסוק (ברש"י הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ƒ¿»ְִֶֶַַַָ

ה' העּמים, מּכל המעט ּבאּתם ְְִִֶַַַַָָלו)

לוי לבני ׁשּמנה ּבעבּור אמת, אינּנּו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָמעט,

לאבֹותם הּׁשלׁש ּכי חמׁש, אּלא ואינן ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָׁשמֹונה,

אמרנּו: ְֲֶַַָּכאׁשר

וטעם ÌÈ¯ˆÓa.(נט) ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡ ְַַ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ

עם יעקב ּבני ׁשּכל לפי הּפׁשט, ּדר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹעל

ּבהם ואין למצרים ירדּו ּובנֹותיהם ּבניהם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

ׁשהֹוליד לוי זּולתי כן, אחרי ׁשם ׁשהֹוליד ֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמי

ּכי לדתּה הּׁשם אחר ּכי ׂשמחה, הּבנים ְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָאם

(בראשית ּכבר ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּקץ הּגיע ְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹלא

טו): מו

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy

(àñ):ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨¨−¦§¥¬§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiå-ïaî øëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨¨−¦¤
ék äìòîå Lãç|ék ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì ´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ È�a CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑,נחלה להם לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה ׁשנה. עׂשרים ּבני נמנין להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש ׁשּנאמר: נחלה, ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן .והּנמנין ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

(âñ)éða-úà eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹¤§¥³
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNéרמב"ן ¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑מחּבבֹות היּו ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא הּנׁשים על הארץ;אבל את ¿≈∆…»»ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
אֹומרים יד)האנׁשים ּפרׁשת(במדבר נסמכה לכ אחּזה", "ּתנהּֿלנּו אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש "נּתנה : ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

לכאן צלפחד רמב"ן.ּבנֹות ְְְְָָָ

(äñ)øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³
ñ :ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

æë(à)øéëî-ïa ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´
åéúða úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´§Ÿ½̈

:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«
i"yx£ÛÒBÈŒÔa ‰M�Ó ˙ÁtLÓÏ∑את חּבב יֹוסף :ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ּכבר והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר נ)הארץ, ּוללּמד,(בראשית אחּזה". "ּתנהּֿלנּו ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו וגֹו'", אתֿעצמתי "והעלתם : ְְְְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הרי לׁשבח, ליחסֹו מהם ּבאחד הּכתּוב ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ׁשּמעׂשיו מי ׁשּכל צּדיקים, ּכּלם ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשהיּו

ּכגֹון לגנאי, יחסֹו ואם צּדיק. ּבן צּדיק כה)זה עּמֹו(מ"ב הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע אליׁשמע" ּבן ּבןֿנתניה יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
היּו B‚Â'.רׁשעים ‰Ú� ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן ּכזֹו,(במדבר זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד, תרצה", מחלה "וּתהיינה : ְִָָ«¿»…»¿ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

סדרן את ׁשּנה לפיכ. ְְִִִֶָָָ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ ‰LÓ È�ÙÏ∑אהרן ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא לפניהם עמדּו ׁשּלא LÓ‰.מּגיד, È�ÙÏ∑ ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹƒ¿≈…∆
יאׁשּיה. רּבי ּדברי ודרׁשהּו, הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ידע, לא מׁשה אם אפׁשר, אלעזר? לפני ּכ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹואחר

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים היּו הּמדרׁש ּבבית אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום חנן ספרי)ּלםאּבא קיט, .(ב"ב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

‡M˙‡סא ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„� ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe�¿≈»√»¿»

Ïkסב ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈ�Ó˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È�· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È�· B‚a ‡�ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

B�Óסג Èc ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ È�a ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד ‰LÓ È�È�nÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È�a ˙È B�Ó Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L�‡ ÔB‰�Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙�a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰M�Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú� ‰ÏÁÓ d˙�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

k‰�‡ב ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zL�k ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ÊÚÏ‡Â¯.(סג) ‰LÓ È„e˜t ‰l‡על ְַַ≈∆¿≈∆¿∆¿»»ַ

הּלוי ּפקּודי אין יׂשראל, ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָּפקּודי

היה לא ּובאּלה יאמר לא בהם ּכי ְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּבכלל.

הּלוי ׁשבט על ההיא הּגזרה נגזרה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאיׁש,

ּגם אלעזר והעד קכא:), (ב"ב רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֵֶַַָָָּכדברי

ְִָּפנחס:

מׁשה מּפקּודי איׁש היה לא ּובאּלה ְְִִֵֵֶֶָָֹ(סדֿסה)

לא וכלב יהֹוׁשע ּכי הּכהן. ְְְֲִֵֵַַַָֹֹֹֻואהרן

מּׁשּׁשים ׁשהיּו לפי האּלּו, ּבּפקּודים עּתה ְְִִִִִֵֶַַָָָָהיּו

עׂשרים מּבן אּלא הּמנין ואין ומעלה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנה

האיׁש ימי עּקר הם ּכי ׁשנה, ׁשּׁשים ּבן ְִִִִִֵֵֶַַָָָעד

הּואּכענ ואז ג) כז (ויקרא ּבערכין האמּור ין ְְְְְִִֶַָָָ

ומעלה מּׁשּׁשים לא ּביׂשראל, צבא ְְְִִִִֵֵַָָָָָֹיֹוצא

אמר אבל קכא:). (ב"ב רּבֹותינּו ÏÂ‡ּכדברי ְְֲִֵֵַַָָ¿…

ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ Ôa ·Ïk Ì‡ Èk LÈ‡ Ì‰Ó ¯˙B�«≈∆ƒƒƒ»≈∆¿À∆ƒÀ«

,Ôe� Ôaולא הראׁשֹונים הּפקּודים מן ׁשהיּו ƒְְִִִִֶַָָֹ

ֵמתּו:



מה qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy

(àñ):ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨¨−¦§¥¬§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiå-ïaî øëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨¨−¦¤
ék äìòîå Lãç|ék ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì ´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ È�a CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑,נחלה להם לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה ׁשנה. עׂשרים ּבני נמנין להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש ׁשּנאמר: נחלה, ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן .והּנמנין ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

(âñ)éða-úà eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹¤§¥³
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNéרמב"ן ¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑מחּבבֹות היּו ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא הּנׁשים על הארץ;אבל את ¿≈∆…»»ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
אֹומרים יד)האנׁשים ּפרׁשת(במדבר נסמכה לכ אחּזה", "ּתנהּֿלנּו אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש "נּתנה : ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

לכאן צלפחד רמב"ן.ּבנֹות ְְְְָָָ

(äñ)øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³
ñ :ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

æë(à)øéëî-ïa ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´
åéúða úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´§Ÿ½̈

:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«
i"yx£ÛÒBÈŒÔa ‰M�Ó ˙ÁtLÓÏ∑את חּבב יֹוסף :ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ּכבר והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר נ)הארץ, ּוללּמד,(בראשית אחּזה". "ּתנהּֿלנּו ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו וגֹו'", אתֿעצמתי "והעלתם : ְְְְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הרי לׁשבח, ליחסֹו מהם ּבאחד הּכתּוב ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ׁשּמעׂשיו מי ׁשּכל צּדיקים, ּכּלם ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשהיּו

ּכגֹון לגנאי, יחסֹו ואם צּדיק. ּבן צּדיק כה)זה עּמֹו(מ"ב הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע אליׁשמע" ּבן ּבןֿנתניה יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
היּו B‚Â'.רׁשעים ‰Ú� ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן ּכזֹו,(במדבר זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד, תרצה", מחלה "וּתהיינה : ְִָָ«¿»…»¿ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

סדרן את ׁשּנה לפיכ. ְְִִִֶָָָ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ ‰LÓ È�ÙÏ∑אהרן ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא לפניהם עמדּו ׁשּלא LÓ‰.מּגיד, È�ÙÏ∑ ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹƒ¿≈…∆
יאׁשּיה. רּבי ּדברי ודרׁשהּו, הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ידע, לא מׁשה אם אפׁשר, אלעזר? לפני ּכ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹואחר

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים היּו הּמדרׁש ּבבית אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום חנן ספרי)ּלםאּבא קיט, .(ב"ב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

‡M˙‡סא ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„� ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe�¿≈»√»¿»

Ïkסב ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈ�Ó˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È�· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È�· B‚a ‡�ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

B�Óסג Èc ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ È�a ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד ‰LÓ È�È�nÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È�a ˙È B�Ó Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L�‡ ÔB‰�Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙�a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰M�Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú� ‰ÏÁÓ d˙�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

k‰�‡ב ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zL�k ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ÊÚÏ‡Â¯.(סג) ‰LÓ È„e˜t ‰l‡על ְַַ≈∆¿≈∆¿∆¿»»ַ

הּלוי ּפקּודי אין יׂשראל, ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָּפקּודי

היה לא ּובאּלה יאמר לא בהם ּכי ְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּבכלל.

הּלוי ׁשבט על ההיא הּגזרה נגזרה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאיׁש,

ּגם אלעזר והעד קכא:), (ב"ב רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֵֶַַָָָּכדברי

ְִָּפנחס:

מׁשה מּפקּודי איׁש היה לא ּובאּלה ְְִִֵֵֶֶָָֹ(סדֿסה)

לא וכלב יהֹוׁשע ּכי הּכהן. ְְְֲִֵֵַַַָֹֹֹֻואהרן

מּׁשּׁשים ׁשהיּו לפי האּלּו, ּבּפקּודים עּתה ְְִִִִִֵֶַַָָָָהיּו

עׂשרים מּבן אּלא הּמנין ואין ומעלה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנה

האיׁש ימי עּקר הם ּכי ׁשנה, ׁשּׁשים ּבן ְִִִִִֵֵֶַַָָָעד

הּואּכענ ואז ג) כז (ויקרא ּבערכין האמּור ין ְְְְְִִֶַָָָ

ומעלה מּׁשּׁשים לא ּביׂשראל, צבא ְְְִִִִֵֵַָָָָָֹיֹוצא

אמר אבל קכא:). (ב"ב רּבֹותינּו ÏÂ‡ּכדברי ְְֲִֵֵַַָָ¿…

ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ Ôa ·Ïk Ì‡ Èk LÈ‡ Ì‰Ó ¯˙B�«≈∆ƒƒƒ»≈∆¿À∆ƒÀ«

,Ôe� Ôaולא הראׁשֹונים הּפקּודים מן ׁשהיּו ƒְְִִִִֶַָָֹ

ֵמתּו:



qgpitמו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iriax meil inei xeriy

(â)íéãòBpä äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈©«¨¦²
:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«

i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, מתלֹוננים(שם ּבחטא לא לֹומר נזקקּו מת", "ּבחטאֹו לֹומר: ּבאֹות ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עּמֹו. אחרים את החטיא ולא מת לבּדֹו ּבחטאֹו אּלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על ׁשהּצּו קרח ּבעדת צו)ולא רּבי(שבת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

היה הּמעּפילים מן אֹומר: ׁשמעֹון ורּבי היה. עצים מקֹוׁשׁש אֹומר: רמב"ן.עקיבא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

(ã)ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£e�È·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑ליבם אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ואם עֹומדֹות ּבן ּבמקֹום קיט)אנּו .(ב"ב »»ƒ»«≈»ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
Ôa BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו ׁשחכמנּיֹות מּגיד, ּכלּום; ּתֹובעֹות היּו לא ּבן, לֹו היה אם .הא ƒ≈≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

(ä)ètLî-úà äLî áø÷iåïô :ýåýé éðôì ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ∑(ח לֹומר(סנהדרין עטרה ׁשּנטל על נפרע וכאן מּמּנּו, הלכה א)נתעּלמה "והּדבר(דברים : ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

אלי" ּתקרבּון מּכם יקׁשה שם)אׁשר ּבנֹות(סנהדרין ׁשּזכּו אּלא מׁשה, עלֿידי להּכתב זֹו ּפרׁשה היתה ראּויה אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ידן על ונכּתבה .צלפחד ְְְְְִַָָָָָ

ß fenz `"k iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æ)äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«

i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙B�a Ôk∑מה עינן ׁשראתה מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ּכ "יאּות". ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
מׁשה ׁשל עינֹו ראתה c·¯˙.ּׁשּלא „ÁÙÏˆ ˙B�a Ôk∑לדבריו מֹודה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אדם אׁשרי תבעּו; .יפה ֲֵֶֶֶָָֹֹ≈¿¿»¿»…¿…ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

Ôzz Ô˙�∑(קיח חפר(ב"ב ּבנכסי אחיו עם וחלקֹו מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן, חלק חלקים: לׁשֹון∑z¯·Ú‰Â.ׁשני »…ƒ≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ¿«¬«¿»ְ
עברה) (ס"א קטז)העברה מּׁשבט(ב"ב נחלה מעברת ׁשהּבת ׁשם על אחר: ּדבר ליֹורׁשֹו. ּבן מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּלא אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה קכ)לׁשבט, "והעברּתם(ב"ב וכן ּבלבד. הּדֹור לאֹותֹו אּלא נצטּוה לא נחלה ּתּסב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
"והעברּתם" אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר הּוא ּבכּלן לבּתֹו", .אתֿנחלתֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

(ç)ïéà ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ¥´
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

B‚aג ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡�e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zL�Îa ÈÈ ÏÚ e�ncÊ‡c ‡zL�Î¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ�·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

d˙ÈÚ¯Êד BbÓ ‡�e·‡„ ‡ÓL Ú�Ó˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡�ÒÁ‡ ‡�Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡�e·‡»»

ÈÈ:ה Ì„˜ Ô‰�Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:ו ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙�a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡�ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙�ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡¯Èח ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dz�ÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר ׁשּבאּו לפי היה. לא והּוא "·B‡ËÁ(ג) ְְִֶַָָָֹ¿∆¿

,"˙Óמתאֹוננים ּבחטא לא לֹומר נזקקּו ≈ְְְְְְִִִֵַֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש על ׁשהּצּו קרח ּבעדת ְֲִֶַַַַַָָֹֹולא

אחרים החטיא ולא לבּדֹו ּבחטאֹו אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹהיה,

רׁש"י: לׁשֹון ִִַָעּמֹו,

‡ÏÂלֹומר ּבאֹות היּו לּמה "·B‡ËÁּפרׁש ¿…ֵֵַָָָָ¿∆¿

,"˙Óּבּמדּבר מת אבינּו ׁשּתאמרנה אּלא ≈ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

אבל להאמר. הראּוי כן ּכי לֹו, היּו לא ְֲִִֵֵֵָָָָָָֹּובנים

לֹומר הצרכּו קיח:) (ב"ב רּבֹותינּו ּדעת ְְֵַַַַַֻעל

לא קרח ׁשעדת לפי קרח, ּבעדת היה ְֲֲִֶֶַַַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

ׁשּבעדת לּמתלֹוננים וכן ּבארץ, חלק להם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

מׁשה. ׁשל ּדינֹו מּבית ּבעם זה נׁשמע ּכי ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹקרח,

לא ּכי הּבנֹות חׁשבּו ואמר, ר"א ּפרׁש ְְְִֵֵַַָָָָֹוכ

ה': על הּנֹועדים ְִִַַָיירׁשּו

ÈzÚ„Âּבעבּור ּככה ׁשאמרּו הּפׁשט, ּבדר ¿«¿ƒְְְֲֶֶֶַַָָָָ

עדת ׂשֹונא היה רּבינּו ׁשּמׁשה ְֲֵֵֶֶֶַַָָָׁשחׁשבּו

ּבּמדּבר, ׁשּמתּו החֹוטאים מּכל יֹותר ְְִִִֵֵֶַַַָָֹקרח

מעׂשיו, ּבכל והּכֹופרים ּכנגדֹו הּקמים היּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהם

יהי אל יאמר אֹותם ּבׂשנאתֹו אּולי ְְְְְִִַַַָָָֹוחׁשבּו

יּזכר ליתֹומיו חֹונן יהי ואל חסד מֹוׁש ְְִִִֵֵֵֶַָָָלֹו

על יד), יב קט (תהלים ה' אל אבֹותם ֲֲֶַָעֹון

עֹוד ורמזּו מהם. היה לא ּכי הֹודיעּוהּו ְְִִֵֵֶָָָֹּכן

על מת ּבּמדּבר אבל הּמּגפֹות ּבמתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָׁשאינֹו

ִָמּטתֹו:

,˙Ó B‡ËÁ· Èk ÌÚËÂּבּמדּבר מת אמרּו ¿««ƒ¿∆¿≈ְְִֵַָָ

אֹו ּבארץ, להּכנס זכה ׁשּלא ְֲִֵֶֶַָָָָָֹּבעֹונֹו

ׁשּפרׁשּכדבר ז"ל הּמׁשֹורר הּלוי יהּודה רּבי י ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

עם ּדבק BÏ,ׁשהּוא eÈ‰ ‡Ï ÌÈ�·eיאמר ּכאׁשר ִֵֶָ»ƒ…»ֲֶַַֹ

:וכ ּכ ארע ּבעֹונֹות ְֲֵַַַָָהּיֹום

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iriax meil inei xeriy

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàåרמב"ן §¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

(àé)ì Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàåBøàL §¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À¦§¥º
ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ

ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב(ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה מׁשּפחה רמב"ן.ואין ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(áé)äfä íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה אמר:(במדבר להם", ּתּתן "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון לכאן? נסמכה לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹומדת ּבמקֹומּה ּגזרתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס הּגזרה הּתרה ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאֹותי

למל(ספרי) מׁשל נדרי. לי ׁשהּתר לי ּכמדּמה ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת מׁשה ׁשּנכנס ּכיון אחר: ּדבר .ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
והּוא – לּטרקלין אחריו, והּוא – לחצר אחריו, והּוא – לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין לפתח יּכנס ׁשּלא ּבנֹו על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּגזר

לּכנס אסּור אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר לּקיטֹון, לּכנס ׁשּבא ּכיון רמב"ן.אחריו. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåøLàk äzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬
éçà ïøäà óñàð:E ¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡� ¯L‡k∑.מּמּנּו טֹוב אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו מׁשה ׁשּנתאּוה (דבריםמּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לאלב) אׁשר "על "מיתתם",: ׁשּכתב מקֹום ּבכל להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, קּדׁשּתם אם הא ֿקּדׁשּתם". ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב מׁשה ּבּקׁש לכ האמינּו, ׁשּלא ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ּגזרה ׁשּנגזרה לפי סרחֹונם, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכתב
היה הּממרים מן הּוא אף יאמרּו: פ)ׁשּלא אכלה(יומא ואחת קלקלה אחת ּבביתּֿדין: ׁשּלֹוקֹות נׁשים לׁשּתי מׁשל . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבלבד זֹו אּלא ּבהם היתה ׁשּלא להֹודיע סרחֹונם, הזּכיר מיתתן, ׁשהזּכיר מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית .ּפּגי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑,ּביםֿסּוף ׁשהמרּו היּו הם ּבמרה, ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר אחר. עֹון ּבהם אין לבּדם, הם ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

צין ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם .הם ְְְְִִִֵֶַַָ

‡dz�ÒÁט ˙È Ôe�z˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dz�ÒÁי ˙È Ôe�z˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

È˙יא Ôe�z˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dz�ÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È�·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‰„ÔÈיב È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

Ók‡יג z‡ Û‡ CÈnÚÏ L�k˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈ�k˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

„ˆÔיד ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·È¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰È�ÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zL�k ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבת לֹו אין ואם ÂÈÁ‡Ï.(ט) B˙ÏÁ� ˙‡ Ìz˙�e ְִֵַ¿«∆∆«¬»¿∆»

יֹורׁש האב ּכי קטו.) (ב"ב רּבֹותינּו ְִִֵֵַָָקּבלּו

הזּכיר ולא זרע, ּבלא מת ּכאׁשר ּבנֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֹאת

ּכל הירּוׁשה ּבמׁשּפטי ּכי והּטעם זה. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּכתּוב

ׁשאמר וכיון ׁשוה, הּקּורבה ּכי נֹוחל, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמנחיל

יֹורׁש האב ּגם אביו את יֹורׁש ׁשהּבן ִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ּבׁשלׁשלת היא הירּוׁשה ּכי ועֹוד הּבן. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָאת

ּכן אם ּבצדדין. לא חלציו ּביֹוצאי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהּזרע

"ÂÈÁ‡Ï B˙ÏÁ� ˙‡ Ìz˙�e"נחלה מׁשמע ¿«∆∆«¬»¿∆»ְֲַַַָ

אבל לאחים. תבא ּומּמּנּו ּבּקבר יֹורׁש ֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהאב

את ּונתּתם ּבת לֹו אין ואם לֹומר רצה ְְִֵֶֶַַַָָֹלא

ולא ידּבר ּברכה ּדר ּכי לאביו, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹנחלתֹו

הארץ ּבבאי זה היה לא ואּולי ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּבנכרתים.

ידּבר: ׁשּבהם הּבן, את האב ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּינחל

וטעם ËtLÓ.(יא) ˙wÁÏ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰˙È‰Â ְַַ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿À«ƒ¿»

ּבנחלת לא לדֹורֹות, הּזה הּמׁשּפט ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹׁשּיהיה

וטעם ּבלבד. עּתה ‡˙הארץ '‰ ‰eˆ ¯L‡k ְְִֶַַַָָָָ«¬∆ƒ»∆

,‰LÓּכדר ּבא אבל ,צּויתי ּכאׁשר ּכמֹו ∆ְְֲֲִִִֶֶֶַָָ

ב), יט (לעיל ה' צּוה אׁשר הּתֹורה חּקת ֲִֶַַָָֹֻזאת

רּבים: ְִֵַוכן

הּזה ההר ׁשם הּזה. העברים הר אל עלה ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ(יב)

האזינּו ּבסדר ּפרׁש ּכאׁשר נבֹו" ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַ"הר

א), לד (שם הּברכה ּובזאת מט) לב ְְַָָֹ(דברים

אֹותֹו יקראּו ‰ÌÈ¯·Ú"אבל ׁשהּוא"‰¯ מּפני ְְֲִָ«»¬»ƒְִֵֶ

ארץ אל יעברּו ּומּׁשם הּירּדן מעּברֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָעל

הברכה) ובזאת (בהאזינו ּכאן אמר ּכאׁשר ְֲֶַַַַָָּכנען

הּירּדן את עברּו וׁשם ירחֹו", ּפני על ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ"אׁשר

מן עלּו והעם יט) ד (יהושע ׁשּנאמר ְְֱִֶֶַָָָּכמֹו

יריחֹו: מזרח ּבקצה ּבּגלּגל וּיחנּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָהּירדן

‰p�È‡Âהּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשיצּוּנּו מצוה ¿≈∆»ְְִֶֶַַָָָ

יהיה ּכן ׁשאם עּתה, ּכן ְֲִִֵֵֶֶַַָלעׂשֹות

ּתעלה טעמֹו אבל מּיד, ׁשם לעלֹות ְֲֲֲֲִִֵֶַַַַָָָמתחּיב

ּבעבּור ּכי הארץ, את וראית העברים הר ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָאל

נג) כו (לעיל הארץ ּתחלק לאּלה ִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּצּוהּו

ּתעלה אּתה ּכי ּתחלק, יד על לא ּכי ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהֹודיעֹו

מארץ יׂשראל ׁשּיסעּו טרם העברים הר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלראׁש
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(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàåרמב"ן §¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

(àé)ì Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàåBøàL §¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À¦§¥º
ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ

ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב(ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה מׁשּפחה רמב"ן.ואין ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(áé)äfä íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה אמר:(במדבר להם", ּתּתן "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון לכאן? נסמכה לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹומדת ּבמקֹומּה ּגזרתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס הּגזרה הּתרה ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאֹותי

למל(ספרי) מׁשל נדרי. לי ׁשהּתר לי ּכמדּמה ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת מׁשה ׁשּנכנס ּכיון אחר: ּדבר .ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
והּוא – לּטרקלין אחריו, והּוא – לחצר אחריו, והּוא – לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין לפתח יּכנס ׁשּלא ּבנֹו על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּגזר

לּכנס אסּור אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר לּקיטֹון, לּכנס ׁשּבא ּכיון רמב"ן.אחריו. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåøLàk äzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬
éçà ïøäà óñàð:E ¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡� ¯L‡k∑.מּמּנּו טֹוב אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו מׁשה ׁשּנתאּוה (דבריםמּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לאלב) אׁשר "על "מיתתם",: ׁשּכתב מקֹום ּבכל להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, קּדׁשּתם אם הא ֿקּדׁשּתם". ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב מׁשה ּבּקׁש לכ האמינּו, ׁשּלא ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ּגזרה ׁשּנגזרה לפי סרחֹונם, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכתב
היה הּממרים מן הּוא אף יאמרּו: פ)ׁשּלא אכלה(יומא ואחת קלקלה אחת ּבביתּֿדין: ׁשּלֹוקֹות נׁשים לׁשּתי מׁשל . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבלבד זֹו אּלא ּבהם היתה ׁשּלא להֹודיע סרחֹונם, הזּכיר מיתתן, ׁשהזּכיר מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית .ּפּגי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑,ּביםֿסּוף ׁשהמרּו היּו הם ּבמרה, ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר אחר. עֹון ּבהם אין לבּדם, הם ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

צין ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם .הם ְְְְִִִֵֶַַָ

‡dz�ÒÁט ˙È Ôe�z˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dz�ÒÁי ˙È Ôe�z˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

È˙יא Ôe�z˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dz�ÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È�·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‰„ÔÈיב È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

Ók‡יג z‡ Û‡ CÈnÚÏ L�k˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈ�k˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

„ˆÔיד ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·È¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰È�ÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zL�k ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבת לֹו אין ואם ÂÈÁ‡Ï.(ט) B˙ÏÁ� ˙‡ Ìz˙�e ְִֵַ¿«∆∆«¬»¿∆»

יֹורׁש האב ּכי קטו.) (ב"ב רּבֹותינּו ְִִֵֵַָָקּבלּו

הזּכיר ולא זרע, ּבלא מת ּכאׁשר ּבנֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֹאת

ּכל הירּוׁשה ּבמׁשּפטי ּכי והּטעם זה. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּכתּוב

ׁשאמר וכיון ׁשוה, הּקּורבה ּכי נֹוחל, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמנחיל

יֹורׁש האב ּגם אביו את יֹורׁש ׁשהּבן ִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ּבׁשלׁשלת היא הירּוׁשה ּכי ועֹוד הּבן. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָאת

ּכן אם ּבצדדין. לא חלציו ּביֹוצאי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהּזרע

"ÂÈÁ‡Ï B˙ÏÁ� ˙‡ Ìz˙�e"נחלה מׁשמע ¿«∆∆«¬»¿∆»ְֲַַַָ

אבל לאחים. תבא ּומּמּנּו ּבּקבר יֹורׁש ֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהאב

את ּונתּתם ּבת לֹו אין ואם לֹומר רצה ְְִֵֶֶַַַָָֹלא

ולא ידּבר ּברכה ּדר ּכי לאביו, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹנחלתֹו

הארץ ּבבאי זה היה לא ואּולי ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּבנכרתים.

ידּבר: ׁשּבהם הּבן, את האב ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּינחל

וטעם ËtLÓ.(יא) ˙wÁÏ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰˙È‰Â ְַַ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿À«ƒ¿»

ּבנחלת לא לדֹורֹות, הּזה הּמׁשּפט ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹׁשּיהיה

וטעם ּבלבד. עּתה ‡˙הארץ '‰ ‰eˆ ¯L‡k ְְִֶַַַָָָָ«¬∆ƒ»∆

,‰LÓּכדר ּבא אבל ,צּויתי ּכאׁשר ּכמֹו ∆ְְֲֲִִִֶֶֶַָָ

ב), יט (לעיל ה' צּוה אׁשר הּתֹורה חּקת ֲִֶַַָָֹֻזאת

רּבים: ְִֵַוכן

הּזה ההר ׁשם הּזה. העברים הר אל עלה ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ(יב)

האזינּו ּבסדר ּפרׁש ּכאׁשר נבֹו" ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַ"הר

א), לד (שם הּברכה ּובזאת מט) לב ְְַָָֹ(דברים

אֹותֹו יקראּו ‰ÌÈ¯·Ú"אבל ׁשהּוא"‰¯ מּפני ְְֲִָ«»¬»ƒְִֵֶ

ארץ אל יעברּו ּומּׁשם הּירּדן מעּברֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָעל

הברכה) ובזאת (בהאזינו ּכאן אמר ּכאׁשר ְֲֶַַַַָָּכנען

הּירּדן את עברּו וׁשם ירחֹו", ּפני על ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ"אׁשר

מן עלּו והעם יט) ד (יהושע ׁשּנאמר ְְֱִֶֶַָָָּכמֹו

יריחֹו: מזרח ּבקצה ּבּגלּגל וּיחנּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָהּירדן

‰p�È‡Âהּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשיצּוּנּו מצוה ¿≈∆»ְְִֶֶַַָָָ

יהיה ּכן ׁשאם עּתה, ּכן ְֲִִֵֵֶֶַַָלעׂשֹות

ּתעלה טעמֹו אבל מּיד, ׁשם לעלֹות ְֲֲֲֲִִֵֶַַַַָָָמתחּיב

ּבעבּור ּכי הארץ, את וראית העברים הר ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָאל

נג) כו (לעיל הארץ ּתחלק לאּלה ִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּצּוהּו

ּתעלה אּתה ּכי ּתחלק, יד על לא ּכי ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהֹודיעֹו

מארץ יׂשראל ׁשּיסעּו טרם העברים הר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלראׁש
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(åè):øîàì ýåýé-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ּבצרכי ועֹוסקין צרּכן מּניחין העֹולם מן ׁשּכׁשּנפטרין צּדיקים, ׁשל ׁשבחן להֹודיע «¿«≈…∆∆¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

לאו∑Ó‡Ï¯.צּבּור אם ּפרנס להם ממּנה אּתה אם הׁשיבני לֹו: .אמר ִ≈…ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

(æè):äãòä-ìò Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−©¨«¥¨«
i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑,"לבנֹותיו צלפחד נחלת "ּתן הּמקֹום: לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ׁשעה(במ"ר)ּכיון הּגיע ׁשאתּבעאמר: ƒ¿…ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לּטל יהֹוׁשע הּוא ּכדאי לפני, ּבמחׁשבה עלתה ּכ לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻצרכי,
ׁשלמה ׁשאמר וזהּו האהל. מּתֹו מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, כז)ׂשכר ּפריּה"(משלי יאכל ּתאנה "נצר :.˙Áe¯‰ È‰Ï‡∑לּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ¡…≈»…ָָ

מּנה לזה; זה ּדֹומין ואינן ואחד, אחד ּכל ׁשל ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָנאמר?
ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל ׁשּיהא מנהיג .עליהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(æé)íàéöBé øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−
íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−

:äòøŸ¤«
i"yx£Ì‰È�ÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑אּלא לּמלחמה, חילֹותיהם את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ׁשּיֹוׁשבים האּמֹות, מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר ועֹוג, ּבסיחֹון ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי כא)ּכמֹו ׁשּנאמר(במדבר יהֹוׁשע, ׁשעׂשה ּוכדר אתֹו". "אלּֿתירא (יהושע: ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹומרה) הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו וּיאמר אליו יהֹוׁשע וּיל" יח): –(ש"א לפניהם" ּובא יֹוצא "ּכיֿהּוא : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבראׁש ונכנס ּבראׁש Ì‡ÈˆBÈ.יֹוצא ¯L‡Â∑ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ׁשּלא יביאם" "ואׁשר אחר: ּדבר ּבזכּיֹותיו. ְְִֵָָָֹֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
לֹו לארץּתעׂשה מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה ּכדר. ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(çé)Léà ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑מקֹום ׁשל ּבניו להנהיג ׁשּזכית ,אׁשרי ּבדברים: מּכיר∑EÏ.קחּנּו אּתה זה את ,ל ׁשּבדּוק .את «¿ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ¿ְִֶֶֶֶַַָָ
Ba Áe¯Œ¯L‡∑ואחד אחד ּכל ׁשל רּוחֹו ּכנגד להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ÂÈÏÚ.ּכאׁשר E„ÈŒ˙‡ zÎÓÒÂ∑מתרּגמן לֹו ּתן ¬∆«ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«¿»∆»¿»»ְְְֵָֻ

מׁשה ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא עליו: יאמרּו ׁשּלא ,ּבחּיי .ׁשּידרׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

עליו ידָך את וסמכּת יהֹושע את לָך יח)קח (כז, ְְְְְֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשמלכּות לֹומר, ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מלְך ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ּבׁשמן יהֹוׁשע את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻיׁש

ּבּת נׂשיאּות עיקרּה ּכמאמריהֹושע לּתֹורה, ׁשקׁשּורה סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה מקּבל הּוא ׁשהרי ֹורה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

א) יד, ּבׁשמן.(סנהדרין מׁשיחה ידי על ולא איׁש, מּפי איׁש סמּוכין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

(èé)äãòä-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®
:íäéðéòì Búà äúéeöå§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל מנת על הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: רמב"ן.על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:טו ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÚטז ¯·b ‡¯Òa ÏÎÏ ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zL�k¿ƒ¿»

È„Âיז ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zL�k È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡�Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

�Ôeיח ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e·� Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

Ì„˜ÏÂיט ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰È�ÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לבד הארץ מן יגיע ולא ּבֹו ותמּות ְְְְֲִִֶַָָָָֹמֹואב

יח), (פסוק יהֹוׁשע את ל קח וכן ְְְְִֵֶַַָָֻהראּיה.

הּכתּוב והׁשלים יהֹוׁשע. את ּתּקח יֹומ ְְְְְִִִֶַַַָֻּבבֹוא

ּבלב מׁשה ּכן עׂשה ּכי לסּפר כב) ְְִֵֵֵֶַָָ(פסוק

לא (דברים יזּכיר אׁשר העׂשּיה והּוא ְְֲֲִִֵֶַָָָׁשלם,

הּׁשירה אמרּו ּכאׁשר מׁשה ּפטירת ּבעת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָז)

נּון: ּבן והֹוׁשע ְִֵַהּוא

ׁשּטרחנין ּדע יׂשראל, על אתֹו. וצּויתה ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ(יט)

,עלי ׁשּתקּבל מנת על הן, סרבנין ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָהן

ׁשאמר ּבעבּור ּבעיני, נכֹון ואינֹו רׁש"י. ְְֲִֵֵֶַַַַָָָלׁשֹון

להאמר הּזה הענין ראּוי יֹותר ּכי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"לעיניהם",

התּפקרּות, ּבהם יגרם ּבפניהם ּכי לבינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹּבינֹו

עצמן ּבפני להם ׁשּיזהיר הּמּוסר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומּדר

אבל וסרבנין. טרחנין עֹוד "ÈeˆÂ˙‰מהיֹותם ְְְְֲִִִַַָָָָ¿ƒƒ»

"Ì‰È�ÈÚÏ B˙B‡הּנגיד ּבמצות ׁשּיצּוּנּו ¿≈≈∆ְְְִִֶֶַַַָ

ּבידֹו יפקידם לראׁש היֹותֹו ּבעבּור ּכי ְְְְֱֲִִֵֵַַַָֹוהּׁשֹופט,

נלחם ולהיֹות ּבענינם מאד להׁשּתּדל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹויזהירּנּו

אֹותם והּמביא הּמֹוציא הּוא ויהיה ה' ְְְְֲִִִִֵֶַַָמלחמֹות

להיֹות ראּוי וזה הּמׁשּפט. ּבדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּולהּזהר

ּכי אליו, ויׁשמעּו בֹו ׁשּיבטחּו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָלעיניהם,

צּוה כן ּכי האמת ּבדרכי ּבענינם יל ּכי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָידעּו

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iying meil inei xeriy

(ë):ìàøNé éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙�Â∑ּפנים עֹור קרּון ּכל∑E„B‰Ó.זה ולא ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ≈¿ְָֹ

ּכּלבנה יהֹוׁשע ּפני ּכחּמה, מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד.Ï‡¯NÈ È�a ˙„ÚŒÏk eÚÓLÈ ÔÚÓÏ∑נֹוהגין ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ¿««ƒ¿¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ְֲִִֶ
ּב ׁשּנֹוהגין ּכדר ויראה ּכבֹוד .ּבֹו ְְְְֲִִֶֶֶָָ

(àë)íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−
-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ∑זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין ׁשּׁשאלּת, ׁשאלת נוטל)הרי יהֹוׁשע(ס"א ׁשאף ,אבי מּבית ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

לאלעזר צרי BÏ.יהא Ï‡LÂ∑למלחמה לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑אלעזר (יומאסנהדרין∑Ú‰ŒÏÎÂ„‰.ׁשל ְְְִֵֶָָָ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ¿»»≈»ְְִֶַ
.עג)

(áë)òLBäé-úà çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©
:äãòä-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«

i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי)הּבא לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ּבדברים .לקחֹו «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑;"אתֿיד "וסמכּת לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּנצטּוה, מּמה ויֹותר יֹותר יפה, ּבעין «ƒ¿…∆»»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
יפה ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו וגדּוׁש, מלא ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה ‰'.והּוא ¯ac ¯L‡k∑:ההֹוד לענין אף ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַַַ

עליו מהֹודֹו .נתן ֵַָָָ

ß fenz a"k iying mei ß

çë(à):øîàl äNî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ∑,ּבני על מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ה'", "יפקד למעלה? אמּור מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
מפּקדת והיתה העֹולם, מן נפטרת ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את ּכדאיתאלבצּוה וכּו', ּבניה על עלּה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּדם(ספרי)∑˜¯È�a.ּבּספרי אֹומר∑ÈÓÁÏ.זה הּוא וכן אמּורין, גאּלּו לחם)(ויקרא הּמזּבחה הּכהן "והקטירם : ְִֵַ»¿»ƒֶַָ«¿ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מזּבחי∑ÈM‡Ï.אּׁשה" לאּׁשי למדּו(ספרי)∑e¯ÓLz.הּנּתנין מּכאן ּגּביו, על עֹומדין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ִֶ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָƒ¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

מעמדֹות כז)ותּקנּו הּתמידים∑B„ÚBÓa.(תענית מֹועד הּוא יֹום רמב"ן.ּבכל ְְֲִַָ¿¬ְְִִֵַָ

dpÓכ ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dÏכא Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù� ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zL�k ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

e„·¯כב d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯È�aב ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï È�a¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:d�ÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(דברים ׁשם ׁשּנאמר מׁשה, עׂשה וכן רּבֹו. ְֱֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו

אליו וּיאמר ליהֹוׁשע מׁשה וּיקרא ח) ז ְִִֵֶֶַַַָָֹֻלא

תירא לא עד וגו' ואמץ חזק יׂשראל כל ְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלעיני

תחת: ְֵָֹולא

È¯ÙÒ·e,ּתלמּוד ּדבר על יהֹוׁשע, את צו ¿ƒ¿ƒְְְֶַַַַַֻ

ׁשני ׁשאין מּגיד ואּמצהּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַוחּזקהּו

ּתּקיף ׁשּיהיה הּנגיד מצות ואּלּו לּדֹור, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָּפרנסים

העם: את יירא ְִֶָָָֹולא

ÈÙÏeטעם הּכתּוב, ּבפׁשט "ÈeˆÂ˙‰דעּתי ¿ƒְְִִַַַַָָ¿ƒƒ»

"Ì‰È�ÈÚÏ B˙B‡ׁשּימנה הּמּנּוי הּוא ¿≈≈∆ְִִֶֶַ

ּכלׁשֹון עליהם, נגיד להיֹות ּבמעמדם ְְְֲֲִִִֵֶַָָָאֹותֹו

ה (נחמיה וגו' להיֹות אֹותי צּוה אׁשר ְֲִִִִֶָמּיֹום

יג (ש"א עּמֹו על לנגיד ה' ויצּוהּו וכן ְְְִֵֵַַַַָיד),

על ׁשֹופטים צּויתי אׁשר הּיֹום למן וכן ְְְֲִִִִִֵֶַַיד),

מּניתי: יא), ז (ש"ב יׂשראל ְִִִִִֵַָעּמי

וטעם ‡Ì‰ÈÏ(ב) z¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ Âˆ ְַַ«∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»¬≈∆

.ÈÓÁÏ È�a¯˜ ּתחלק‡˙ לאּלה ׁשאמר אחרי ּכי ∆»¿»ƒ«¿ƒֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּיעׂשּו הּקרּבנֹות ּתֹורת להּׁשלים צּוה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהארץ,

הּמּוספים הקריבּו לא ּבּמדּבר ּכי ּבארץ. ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹכן

(ויקרא הּכהנים אל אמר ּבסדר ׁשהזּכרּתי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַֹֹּכמֹו

ּכמֹו ּבּמדּבר ּבנסכים נתחּיבּו לא וכן ב), ְְְְְְִִִִֵַַָָֹכג

ועכׁשיו ב), טו (לעיל ל ׁשלח ּבסדר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָׁשּפרׁשּתי

הּתמידין הּכל, ׁשם לעׂשֹות הארץ ּבאי ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹחּיב

ׁשּלא ּפי על ואף ונסּכיהם. ּומנחתם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּמּוספין



מט qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iying meil inei xeriy

(ë):ìàøNé éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙�Â∑ּפנים עֹור קרּון ּכל∑E„B‰Ó.זה ולא ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ≈¿ְָֹ

ּכּלבנה יהֹוׁשע ּפני ּכחּמה, מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד.Ï‡¯NÈ È�a ˙„ÚŒÏk eÚÓLÈ ÔÚÓÏ∑נֹוהגין ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ¿««ƒ¿¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ְֲִִֶ
ּב ׁשּנֹוהגין ּכדר ויראה ּכבֹוד .ּבֹו ְְְְֲִִֶֶֶָָ

(àë)íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−
-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ∑זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין ׁשּׁשאלּת, ׁשאלת נוטל)הרי יהֹוׁשע(ס"א ׁשאף ,אבי מּבית ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

לאלעזר צרי BÏ.יהא Ï‡LÂ∑למלחמה לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑אלעזר (יומאסנהדרין∑Ú‰ŒÏÎÂ„‰.ׁשל ְְְִֵֶָָָ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ¿»»≈»ְְִֶַ
.עג)

(áë)òLBäé-úà çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©
:äãòä-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«

i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי)הּבא לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ּבדברים .לקחֹו «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑;"אתֿיד "וסמכּת לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּנצטּוה, מּמה ויֹותר יֹותר יפה, ּבעין «ƒ¿…∆»»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
יפה ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו וגדּוׁש, מלא ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה ‰'.והּוא ¯ac ¯L‡k∑:ההֹוד לענין אף ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַַַ

עליו מהֹודֹו .נתן ֵַָָָ

ß fenz a"k iying mei ß

çë(à):øîàl äNî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ∑,ּבני על מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ה'", "יפקד למעלה? אמּור מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
מפּקדת והיתה העֹולם, מן נפטרת ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את ּכדאיתאלבצּוה וכּו', ּבניה על עלּה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּדם(ספרי)∑˜¯È�a.ּבּספרי אֹומר∑ÈÓÁÏ.זה הּוא וכן אמּורין, גאּלּו לחם)(ויקרא הּמזּבחה הּכהן "והקטירם : ְִֵַ»¿»ƒֶַָ«¿ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מזּבחי∑ÈM‡Ï.אּׁשה" לאּׁשי למדּו(ספרי)∑e¯ÓLz.הּנּתנין מּכאן ּגּביו, על עֹומדין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ִֶ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָƒ¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

מעמדֹות כז)ותּקנּו הּתמידים∑B„ÚBÓa.(תענית מֹועד הּוא יֹום רמב"ן.ּבכל ְְֲִַָ¿¬ְְִִֵַָ

dpÓכ ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dÏכא Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù� ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zL�k ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

e„·¯כב d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯È�aב ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï È�a¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:d�ÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(דברים ׁשם ׁשּנאמר מׁשה, עׂשה וכן רּבֹו. ְֱֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו

אליו וּיאמר ליהֹוׁשע מׁשה וּיקרא ח) ז ְִִֵֶֶַַַָָֹֻלא

תירא לא עד וגו' ואמץ חזק יׂשראל כל ְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלעיני

תחת: ְֵָֹולא

È¯ÙÒ·e,ּתלמּוד ּדבר על יהֹוׁשע, את צו ¿ƒ¿ƒְְְֶַַַַַֻ

ׁשני ׁשאין מּגיד ואּמצהּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַוחּזקהּו

ּתּקיף ׁשּיהיה הּנגיד מצות ואּלּו לּדֹור, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָּפרנסים

העם: את יירא ְִֶָָָֹולא

ÈÙÏeטעם הּכתּוב, ּבפׁשט "ÈeˆÂ˙‰דעּתי ¿ƒְְִִַַַַָָ¿ƒƒ»

"Ì‰È�ÈÚÏ B˙B‡ׁשּימנה הּמּנּוי הּוא ¿≈≈∆ְִִֶֶַ

ּכלׁשֹון עליהם, נגיד להיֹות ּבמעמדם ְְְֲֲִִִֵֶַָָָאֹותֹו

ה (נחמיה וגו' להיֹות אֹותי צּוה אׁשר ְֲִִִִֶָמּיֹום

יג (ש"א עּמֹו על לנגיד ה' ויצּוהּו וכן ְְְִֵֵַַַַָיד),

על ׁשֹופטים צּויתי אׁשר הּיֹום למן וכן ְְְֲִִִִִֵֶַַיד),

מּניתי: יא), ז (ש"ב יׂשראל ְִִִִִֵַָעּמי

וטעם ‡Ì‰ÈÏ(ב) z¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ Âˆ ְַַ«∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»¬≈∆

.ÈÓÁÏ È�a¯˜ ּתחלק‡˙ לאּלה ׁשאמר אחרי ּכי ∆»¿»ƒ«¿ƒֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּיעׂשּו הּקרּבנֹות ּתֹורת להּׁשלים צּוה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהארץ,

הּמּוספים הקריבּו לא ּבּמדּבר ּכי ּבארץ. ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹכן

(ויקרא הּכהנים אל אמר ּבסדר ׁשהזּכרּתי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַֹֹּכמֹו

ּכמֹו ּבּמדּבר ּבנסכים נתחּיבּו לא וכן ב), ְְְְְְִִִִֵַַָָֹכג

ועכׁשיו ב), טו (לעיל ל ׁשלח ּבסדר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָׁשּפרׁשּתי

הּתמידין הּכל, ׁשם לעׂשֹות הארץ ּבאי ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹחּיב

ׁשּלא ּפי על ואף ונסּכיהם. ּומנחתם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּמּוספין
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(â)íéNák ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®§¨¦̧
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑לביתּֿדין ÌBiÏ.אזהרה ÌÈ�L∑.ּתמידּכפׁשּוטֹו הּיֹום, ּכנגד נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקרֹו ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
טּבעֹות ׁשל ּבמזרחן הערּבים ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר סב)ׁשל .(יומא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑"ּתצּוה "ואּתה ּבפרׁשת נאמר ׁשּכבר כט)אףֿעלּֿפי היתה(שמות היא וגֹו'" אׁשרּֿתעׂשה "וזה : ∆«∆∆∆»ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לדֹורֹות צּוה וכאן הּמּלּואים, לימי .אזהרה ְְְִִִִֵַַָָָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א הּכבׂש בּבקראת ּתעׂשה ד)חד (כח, ֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
היֹום ּכל על ּתמידית הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז להקּב"ה. ּבהתמסרּות היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָיהּודי

החמימּות את להפנֹות חזקה החלטה היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על וחלּבֹו דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכּולֹו.

('חלב'). ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ל'מזּבח', רק ('דם') ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוההתלהבּות

(ä)úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−
:ïéää úòéáø§¦¦¬©¦«

i"yx£‰Á�ÓÏ ˙ÏÒ∑נסכים .מנחת …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å):ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£È�ÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑לעֹולת ּתמיד עֹולת הּקיׁש סיני, ּבהר העׂשּויה אחר: ּדבר הּמּלּואים. ּבימי ׁשּנעׂשּו ּכאֹותן »¬À»¿«ƒ«ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבּה ׁשּכתּוב ּתֹורה מּתן לפני ׁשּנתקרבה אֹותּה סיני, כד)הר ּכלי(שמות ׁשּטעּונה מלּמד ּבאּגנת", "וּיׂשם :. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr e zFgiU ihEwl)¦¥¦

סיני ּבהר העׂשּויה ּתמיד ו)עֹולת (כח, ְֲִִַַַָָָ
המילּואים ּבימי ׁשנעׂשּו והתּבטלּות.(רש"י)ּכאֹותן ּבהתמסרּות להיֹות מסּוגל יהּודי ׁשּכל לּכְך רֹומז לה', ּכליל ׁשהיה הּתמיד, קרּבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הקׁשר זהּו ׁשּבנׁשמה. הּביטּול ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ּבאה זּו לעבֹודה והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּתמידית

את 'ּפתח הּתמיד ּבהקרבת התחיל ׁשהּוא ּובכְך ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש המילּואים ּבימי המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבין

ויהּודי. יהּודי לּכל ְְְִִִִַָהצינֹור'

ÈÈג Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡�a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

‡n¯‡ד ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡�È�ƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

zÏeÒ‡ה ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡�È‰ƒ»

„È�ÈÒו ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הזּכירֹו ּכבר הארץ", אל תבאּו "ּכי ּכאן ְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּפרׁש

ּבּפרׁשה אליו ורמז (שם), הּנסכים ְְְִֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשת

ּב ּכאןהראׁשֹונה והחל י). כג (ויקרא מֹועדֹות ְְֲִֵֵָָָ

ואּתה ּבפרׁשת ׁשּנזּכר ּפי על ואף הּתמיד, ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָמן

הּכל להיֹות החזירֹו לח) כט (שמות ְְֱִִֶֶַַֹּתצּוה

אחת: ּבפרׁשה ְַַָָָָסדּור

È"L¯Âהּמּלּואים לימי אזהרה היתה היא ּכתב, ¿«ƒְְִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשם ּכי נכֹון, ואינֹו לדֹורֹות. צּוה ְְְִִֵָָָָוכאן

לדֹורֹותיכם": ּתמיד "עֹולת ְִֵֶַַָָאמר

ÏÚÂ,רּבים ּדברים ּכאן נתחּדׁש הּמדרׁש ּפי ¿«ְְְִִִִִֵַַַָָָ

È�a¯˜ הּדם;‡˙ זה ,,ÈÓÁÏ;אמּורין אּלּו ∆»¿»ƒֶַָ«¿ƒִֵֵ

,ÈM‡Ï;ּולבֹונה קמצין �ÈÁBÁÈ,אּלּו ÁÈ¯אּלּו ¿ƒ«ְְִֵָֹ≈«ƒƒֵ

הּפנים; לחם אּלאe¯ÓLz,ּבזיכי יביא ׁשּלא ִִֵֶֶַָָƒ¿¿ִֶֶָָֹ

הּׁשמּור, מּתרּומתe¯ÓLz,מן אּלא יביא ׁשּלא ִַָƒ¿¿ְִִֶֶַָָֹ

ויׂשראליםe¯ÓLz,הּלׁשּכה, ּולוּים ּכהנים ׁשיהּו ְִַָƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֹ

ּגּביו, על ׁשמירהe¯ÓLz,עֹומדין ּכאן נאמר ְִַַָƒ¿¿ְֱִֶַָָ

ארּבעה מבּקרֹו ּלהּלן מה ׁשמירה, להּלן ְְְְְְְֱִֶַַַַַַָָָָָונאמר

הּמדרׁש וכל וכו', ּכאן אף ׁשחיטתֹו קדם ְְְִִִֶַַָָָָָֹימים

ּבספרי: ְְְִִִִָּכדאיתא

ÏÚÂויאמר עֹוד להם ירמז האמת ּדר˙‡ ¿«ְְֱִֶֶֶֶַָָֹֹ∆

,ÈM‡Ï ÈÓÁÏ È�a¯˜,אּׁשי e¯ÓLzׁשל »¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«ִֶַƒ¿¿

ÈÏותּזהרּו e‰e·È¯˜zLלׁשמיz¯Ó‡Â ,B„ÚBÓa ְֲִָ∆«¿ƒƒְִִ¿¬¿»«¿»

Ì‰Ï,עֹוד,'‰Ï e·È¯˜z ¯L‡ ‰M‡‰ ‰Êׁשּיהיה »∆∆»ƒ∆¬∆«¿ƒ«ְִֶֶ

חּטאת הּׁשּבת ּבמּוספי אין מתקרב. ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָהּקרּבן

ּבת יׂשראל ׁשּכנסת מּפני הּמּוספין, ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשאר

והּכל יבין:זּוגֹו והּמׂשּכיל ׁשלֹום, ְְְִִַַַָָֹ

ÔÎÂהראׁשֹון ּובחדׁש טז) (בפסוק הזּכיר ¿≈ְִִִֶַָֹ

לה', ּפסח לחדׁש יֹום עׂשר ְְֶֶַַַַָָָָֹּבארּבעה

ׁשאר עם עליו להזהיר הּפסח, קרּבן ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשּיעׂשּו

ׁשמֹו להזּכיר ּבֹו וקּצר הּמּצֹות. חג ְְְְְִִֵַַַַָָקרּבנֹות

ּוככל חּקתיו ּככל ּדינֹו את ּבאר ׁשּכבר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֻּבלבד,

ְִָָמׁשּפטיו:
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(æ)Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤
:ýåýéì øëL¥−̈©«Ÿ̈«

i"yx£BkÒ�Â∑יין.Cq‰ L„wa∑(ספרי)יתנּסכּו הּמזּבח ÎL¯.על CÒ�∑(צו מּגּתֹו(ב"ב ליין ּפרט המׁשּכר, רמב"ן.יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַָ

(ç)ø÷aä úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ� ÁÈ¯∑רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨¨−§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ׁשּתים יקריב אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת הקריב ׁשּלא הרי אחרת; ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

קרּבנֹו ּבטל – יֹומֹו עבר ׁשאם מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? ‰ÈÓz„.לּׁשּבת ˙ÏÚŒÏÚ∑(ספרי)אּלּו ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ«…««»ƒֵ
ק ׁשאין ּומּגיד, הּתמיד; עֹולת ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד הּמּוספיןמּוספין, ּבכל וכן הּתמידין, ׁשני ּבין אּלא רבין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

זה לתלמּוד הּתמיד" "עלֿעֹולת .נאמר ְְֱִֶֶַַַַַָ

(àé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§¨−§¦¦«

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¨−
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

:ãçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈ�¯NÚ ‰LÏLe∑נסכים ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי רמב"ן.ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יין. ונסּכֹו. ‰Cq.(ז) L„wa.יתנּסכּו הּמזּבח על ְְִִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ

,¯ÎL CÒ�,מּגּתֹו ליין ּפרט המׁשּכר, יין ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַַ

(ב"ב אמרּו ׁשּכבר נכֹון, ואינֹו רׁש"י. ְְְִֵֶַָָָָלׁשֹון

והּנה ּכׁשר, הביא ואם יביא לא מּגּתֹו יין ְְִִִִִִִֵֵֵַָָֹצז.)

מּדרּבנן מעלה אּלא הּכתּוב, מן מתמעט ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

הּמזּוג את להֹוציא "ׁשכר" אבל ְְְֲִִֵֶַַָָָָלכּתחּלה.

נדרׁש הּוא וכ ּבדיעבד, אפּלּו ּפסּול ְְְֲֲִִִֶַָָָׁשהּוא

אמרּו וׁשם לג). כג (פנחס ‰Cq,ּבספרי L„wa ְְְְִִָָ«…∆«≈

יּבלעּו: ּובּקדׁש ּבּקדׁש ְְְִִֶֶֶַַַָֹֹׁשּיתנּסכּו

חדׁשיכם ּובראׁשי ּבתמיד הזּכירהּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ(יבֿיד)

הּיין וׁשעּור ּבמנחה הּסלת ְְְִִִִֶַַַָֹׁשעּור

ּובׁשבּועֹות הּמּצֹות ּובחג ּבׁשּבת אבל ְְְְֲִִַַַַָָָָּבנסכים,

ׁשל ּובראׁשֹון הּכּפּורים ּוביֹום הּׁשנה ְְִִִֶַַָָָֹּובראׁש

הזּכיר ולא הּמנחה ׁשעּור הזּכיר הּסּכֹות, ְְְְִִִִִִַַַָֹֻחג

ּפי על אף ּכי ּבזה, והּטעם הּנסכים. ְְִִִִֶַַַַַַָָׁשעּור

ּבׁשעּורי טו) (לעיל הּנסכים ּבפרׁשת ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּצּוה

ּבנדרים ולּכבׂשים ולאיל לּפר והּנסכים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָהּמנחה

מנחה מצינּו ג), פסוק (שם ּובמֹועדים ְְְֲִִִָָָּונדבֹות

ּוביֹום יג), כג (ויקרא העמר לכבׂש ְְְֶֶֶָָֹּכפּולה

פסוק (שם חמץ עׂשרֹונים ׁשני ׁשּתים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָהעצרת

והם יג), יב ז (שם הּתֹודה ּבקרּבן וכן ְְְְֵֵַַָָיז),

ּבכל לפרׁש הּכתּוב הצר ּולכ ְְְְְִֵַַָָָָָֻמנחה,

ּכאׁשר הּמנחה ּבהם ּתׁשּתּנה ׁשּלא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹהּמֹועדֹות

לעֹולם, נׁשּתּנּו לא הּנסכים אבל ּבאּלּו. ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹנׁשּתּנית

ולא ּבּתמיד, ּבּתחּלה אֹותם הזּכיר ְְְְִִִִִַַָָָָֹלפיכ

ּבראׁש והזּכירם וחזר ּבּׁשּבת, כן אחרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹהזּכירם

ואחר והאילים, הּפר נסּכי ּגם להזּכיר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹחדׁש

ּבּיֹום והזּכיר ּכלל. להזּכירם הצר לא ְְְְְְִִִַַַָָָֹֻּכ

כט (להלן הּמנחה ׁשעּור סּכֹות ׁשל ְִִִֶַָָֻהראׁשֹון

אּלא החג ּבאֹותֹו להזּכיר עֹוד הצר ולא ְְְְְִֶַַַַָֹֻיד),

ּכלֹומר ּכמׁשּפטם", ּבמסּפרם ונסּכיהם ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ"מנחתם

הּנזּכר: הראׁשֹון ּבּיֹום ְְְִִִַַָָָָּכמׁשּפטם
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קרּבנֹו ּבטל – יֹומֹו עבר ׁשאם מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? ‰ÈÓz„.לּׁשּבת ˙ÏÚŒÏÚ∑(ספרי)אּלּו ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ«…««»ƒֵ
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יין. ונסּכֹו. ‰Cq.(ז) L„wa.יתנּסכּו הּמזּבח על ְְִִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ

,¯ÎL CÒ�,מּגּתֹו ליין ּפרט המׁשּכר, יין ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַַ

(ב"ב אמרּו ׁשּכבר נכֹון, ואינֹו רׁש"י. ְְְִֵֶַָָָָלׁשֹון

והּנה ּכׁשר, הביא ואם יביא לא מּגּתֹו יין ְְִִִִִִִֵֵֵַָָֹצז.)

מּדרּבנן מעלה אּלא הּכתּוב, מן מתמעט ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

הּמזּוג את להֹוציא "ׁשכר" אבל ְְְֲִִֵֶַַָָָָלכּתחּלה.

נדרׁש הּוא וכ ּבדיעבד, אפּלּו ּפסּול ְְְֲֲִִִֶַָָָׁשהּוא

אמרּו וׁשם לג). כג (פנחס ‰Cq,ּבספרי L„wa ְְְְִִָָ«…∆«≈

יּבלעּו: ּובּקדׁש ּבּקדׁש ְְְִִֶֶֶַַַָֹֹׁשּיתנּסכּו

חדׁשיכם ּובראׁשי ּבתמיד הזּכירהּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ(יבֿיד)

הּיין וׁשעּור ּבמנחה הּסלת ְְְִִִִֶַַַָֹׁשעּור

ּובׁשבּועֹות הּמּצֹות ּובחג ּבׁשּבת אבל ְְְְֲִִַַַַָָָָּבנסכים,

ׁשל ּובראׁשֹון הּכּפּורים ּוביֹום הּׁשנה ְְִִִֶַַָָָֹּובראׁש

הזּכיר ולא הּמנחה ׁשעּור הזּכיר הּסּכֹות, ְְְְִִִִִִַַַָֹֻחג

ּפי על אף ּכי ּבזה, והּטעם הּנסכים. ְְִִִִֶַַַַַַָָׁשעּור

ּבׁשעּורי טו) (לעיל הּנסכים ּבפרׁשת ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּצּוה

ּבנדרים ולּכבׂשים ולאיל לּפר והּנסכים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָהּמנחה

מנחה מצינּו ג), פסוק (שם ּובמֹועדים ְְְֲִִִָָָּונדבֹות

ּוביֹום יג), כג (ויקרא העמר לכבׂש ְְְֶֶֶָָֹּכפּולה

פסוק (שם חמץ עׂשרֹונים ׁשני ׁשּתים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָהעצרת

והם יג), יב ז (שם הּתֹודה ּבקרּבן וכן ְְְְֵֵַַָָיז),

ּבכל לפרׁש הּכתּוב הצר ּולכ ְְְְְִֵַַָָָָָֻמנחה,

ּכאׁשר הּמנחה ּבהם ּתׁשּתּנה ׁשּלא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹהּמֹועדֹות

לעֹולם, נׁשּתּנּו לא הּנסכים אבל ּבאּלּו. ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹנׁשּתּנית

ולא ּבּתמיד, ּבּתחּלה אֹותם הזּכיר ְְְְִִִִִַַָָָָֹלפיכ

ּבראׁש והזּכירם וחזר ּבּׁשּבת, כן אחרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹהזּכירם

ואחר והאילים, הּפר נסּכי ּגם להזּכיר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹחדׁש

ּבּיֹום והזּכיר ּכלל. להזּכירם הצר לא ְְְְְְִִִַַַָָָֹֻּכ

כט (להלן הּמנחה ׁשעּור סּכֹות ׁשל ְִִִֶַָָֻהראׁשֹון

אּלא החג ּבאֹותֹו להזּכיר עֹוד הצר ולא ְְְְְִֶַַַַָֹֻיד),

ּכלֹומר ּכמׁשּפטם", ּבמסּפרם ונסּכיהם ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ"מנחתם

הּנזּכר: הראׁשֹון ּבּיֹום ְְְִִִַַָָָָּכמׁשּפטם
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(ãé)ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦
éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−

:äðMä©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר .ׁשאם ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(åè)ãéîzä úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²
ñ :Bkñðå äNòé¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑וק מקּדׁש טמאת על לכּפר ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ּבמּסכתּכל ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּכל דׁשיו, ¿ƒƒƒ¿ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ט)ׁשבּועֹות לא(דף ידיעה ּבֹו ׁשאין על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ׁשּנאמר ראׁשֿחדׁש, ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ

ּבאּגדה ּומדרׁשֹו מּמּנּו. למדין הּׂשעירין ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא ּבחטא מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבתחּלה
ס) הּירח(חולין את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר :.‰NÚÈ „ÈÓz‰ ˙ÏÚŒÏÚ∑הּקרּבן ּכל ְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ«…««»ƒ≈»∆ְַָָָ

לחּטאת∑BkÒ�Â.הּזה נסכים ׁשאין הּׂשעיר, על מּוסב "ונסּכֹו" .אין ֶַ¿ƒ¿ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ß fenz b"k iyiy mei ß

(æè)çñt Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤¤−©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

(æé)úBvî íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½©−
:ìëàé¥«¨¥«

(çé)àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNòú©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ּביֹום אסּורה – מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
.טֹוב

(èé)íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦
:íëì eéäé íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד אברהם"(בראשית רץ "ואלֿהּבקר :.ÌÈÏÈ‡∑יצחק ׁשל אילֹו ∑ÌÈN·k.ּכנגד »ƒְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ¿»ƒ
יעקב ל)ּכנגד זאת(שם ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו יעקב". הפריד "והּכׂשבים :. ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLeרמב"ן §¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

B˙Ï¯‡יד È‰È ‡�È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒ�Â¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡�È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡�È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒ�Â „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÓBÈ‡טז ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡יז ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÈÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

È·Ú„˙יח Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

È�aיט ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם tÏ¯.(כ) ÌÈ�¯NÚ ‰LÏL,מהם ּפר לכל ְַַ¿»∆¿…ƒ«»ְֵֶַָ

(פסוק האחד לּפר עׂשרנים ׁשלׁשה ְְְִֵֶֶַָָָָֹוכן

(פסוק האחד" ו"לּכבׂש מהם. האחד לכל ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָכח),

ּבאמרֹו עליו ילּמד ÔB¯OÚ",כא) ÔB¯OÚ"ועֹוד ְְְֵַָָָƒ»ƒ»ְ

"לּפר" זה וכן הּכבׂשים", "לׁשבעת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָיפרׁש

הּכתּוב יקּצר ּפעם אבל הּפרים. לׁשני ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהאחד,

ׁשלׁשה יהיּו ׁשּלא ּבידּוע ּכי הּמּובן, ְְְְִִֶַַָָָָָֹּבדבר

ּכלּום, לּׁשני יהיה ולא האחד לּפר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעׂשרנים

ּבּפרים, ׁשּכן וכל מרּבין ׁשהן ּבּכבׂשים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻויפרׁש

"לׁשלׁשה ּבהן יפרׁש מרּבין, ׁשהּפרים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻֻּובסּכֹות

יד): כט (להלן ּפרים" ִָָָעׂשר
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(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)ççéð-çéø äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
ñ :eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−

:eNòú àì¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑חּטים למנחת ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן .הּבאה ִֶַָָָָ

(æë)ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä̈«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íëì-eéäé íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−
ô :íäékñðå§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒ�Â ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑רּבֹותינּו למדּו ּתמימים; יהיּו הּנסכים פז)אף קמחין(מנחות ׁשהעלה ׁשהּיין מּכאן, , ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
לנסכים .ּפסּול ְִִָָ

èë(à)äéäé Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
äéäé äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§¨−¦«§¤¬

:íëì̈¤«

(á)ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈
:ìéàì íéðøNò éðL§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

ÔBÎÈÏÚ:כב ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒ�Â „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

Á�Ó˙‡כו ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡�L È�a¿≈¿»

Ïz˙‡כח ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒ�Â ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Ú¯ÚÓא ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

Ïz˙‡ג ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»



נג qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k iyiy meil inei xeriy

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)ççéð-çéø äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
ñ :eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−

:eNòú àì¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑חּטים למנחת ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן .הּבאה ִֶַָָָָ

(æë)ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä̈«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íëì-eéäé íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−
ô :íäékñðå§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒ�Â ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑רּבֹותינּו למדּו ּתמימים; יהיּו הּנסכים פז)אף קמחין(מנחות ׁשהעלה ׁשהּיין מּכאן, , ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
לנסכים .ּפסּול ְִִָָ

èë(à)äéäé Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
äéäé äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§¨−¦«§¤¬

:íëì̈¤«

(á)ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈
:ìéàì íéðøNò éðL§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

ÔBÎÈÏÚ:כב ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒ�Â „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

Á�Ó˙‡כו ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡�L È�a¿≈¿»

Ïz˙‡כח ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒ�Â ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Ú¯ÚÓא ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

Ïz˙‡ג ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»



qgpitנד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

(å)dúçðîe ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈
ñ :ýåýéì äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש רמב"ן.מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(æ)íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ãçà ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²¤−̈
:íëì eéäé íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)úìòå íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤¨−©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑חּטאת הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי האמּור ּבפנים הּנעׂשה ‰ÈÓz„.ׂשעיר ˙ÏÚÂ∑ ƒ¿««««ƒÀƒְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ¿…««»ƒ
הּללּו עֹולֹות ּתעׂשּו הּתמיד עֹולת צּוּוי.∑Ì‰ÈkÒ�Â.ּומּלבד לׁשֹון והּוא "ּתעׂשּו" ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב ְֲִִַַַַַָָ¿ƒ¿≈∆ְְְְֲִִִַַַַַָָ

מּׁשל חּוץ הּמֹועדֹות, ּבכל האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה את ּתעׂשּו ּומנחתּה הּתמיד עֹולת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּלבד
נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, לׁשֹון ואינן הּתמיד על מּוסּבים ׁשּבהם, "ּונסכיה" "ונסּכיהם", "ונסּכּה", ׁשּכל החג, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָקרּבנֹות

ויֹום יֹום ּבכל לעצמן ּכתּובין מּוספין .ׁשל ְְְְִִֶַָָָָ

ß fenz c"k ycew zay ß

(áé)äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
ýåýéì âç íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

‡ÔÈ¯n:ד ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡�B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z¯‡ו ˙ÏÚÂ d˙Á�Óe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

Ú¯ÚÓז ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒ�Â d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÚÈ·L‡‰יב ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡�ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׁשביעי לחדׁש ּבאחד הזּכיר ÏÚ˙(ו) „·lÓ ְְְִִִִֶֶַַָֹƒ¿«…«

,d˙Á�Óe L„Á‰.החדׁש חּטאת הזּכיר ולא «…∆ƒ¿»»ְְִִֶַַַֹֹ

יא) (בפסוק הזּכיר הּכּפּורים lÓ·„ּוביֹום ְְִִִִַƒ¿«

,ÌÈ¯etk‰ ˙‡hÁ.הּכּפּורים עֹולת הזּכיר ולא «««ƒƒְְִִִִַַֹ

ׁשהעֹולה ּבידּוע הּכּפּורים ּביֹום ּכי ְְְִִִֶַַַַַָָָוהּטעם,

ּביֹום ּכי ׁשם, ׁשּצּוה העֹולה מּלבד ּבכאן ְְְִִִִֶֶַָָָָָָׁשּצּוה

ואי נצטּוּו טזאחד (ויקרא ׁשם ּכי ׁשוים, נם ְְִִִֵֶַָָָָ

לעֹולה אחד איל אּלא יׂשראל נצטּוּו לא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹה)

כבׂשים, וׁשבעה ואיל ּפר לעֹולה צּוה ְְְְְִִִִַָָָָָָָּובכאן

על מּוספין ׁשאּלּו הּוא ּברּור ּדבר ּכן ִִֵֵֶַָָָָאם

ּכאן ׁשוה ׁשהּוא החּטאת אבל ׁשם, ְֲִִֶֶַַַָָָָָָהּנזּכרים

ׁשהּוא ולחׁשב ּבֹו לטעֹות אפׁשר היה ְְְְֲִֶֶַָָָָֹוכאן

ׁשני אחד ּביֹום אין ּכי ׁשם, ׁשהזּכר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻהחּטאת

ּבֹו ּופרׁש אֹותֹו הזּכיר ּולכ "lÓ·„חּטאֹות. ְְִִֵֵַָָƒ¿«

,"ÌÈ¯etk‰ ˙‡hÁחּטאת הּוא חּטאת ׁשאֹותֹו «««ƒƒֶַַַָ

מכּפר ׁשּנׂשרף ּפנימי החּטאת ּכלֹומר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָהּכּפּורים,

ּומּפׁשעיהם יׂשראל ּבני מּטמאֹות הּמקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻעל

ּכּׁשאר חיצֹונה חּטאת וזה חּטאתם, ְְְִִֶַַָָָָָֹלכל

הּמּוספין: עם הּבאים ִִִַַַָָָחּטאֹות

ÔÎÂמה ּכי לֹומר הצר לא הּבּכּורים ּביֹום ¿≈ְְִִִַַַַֹֻ

ּבפרׁשת ּבֹו ּׁשּנאמר מה מּלבד ּבכאן ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָּׁשּצּוה

ׁשּתי ּבֹו נאמרּו אחד ׁשּביֹום ּכיון ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָהּמֹועדֹות,

ּגם להזּכיר הצר ולא ׁשוֹות. ואינן ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֻהּפרׁשּיֹות

יח) כג (ויקרא ׁשם ׁשּפרׁש מּפני ְִֵֵֵֶַַָָהחּטאת,

ׁשּכל הּוא ּברּור ׁשּדבר הּלחם, על ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָוהקרבּתם

לֹו וחֹובה הּלחם ּבגלל ּבאין ׁשם ְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּנזּכרים

חדׁש ּבראׁש אבל עליהם. מּוספים ְְֲֲִֵֵֶֶָָֹֹואּלּו

(לעיל ׁשּנאמר ׁשּמה ּבמׁשמע היה ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָהּׁשביעי,

יהיה וגו' ּתקריבּו חדׁשיכם ּובראׁשי יא) ְְְְִִֵֵֶֶַָָכח

הּׁשביעי ּבחדׁש אבל ּכּלם, החדׁשים ְְֲֳִִִִֶַַַָָָָֹֻּבּׁשאר

ועל ּבֹו, ׁשחּדׁש הּזה הּקרּבן קרּבנֹו ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָיהיה

לֹומר הצר d˙Á�Óe.ּכן L„Á‰ ˙ÏBÚ „·lÓ ְֵַַֻƒ¿«««…∆ƒ¿»»

ּׁשּבא מה ׁשּכל למדנּו ּכבר ּכן, ׁשהזּכיר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכיון

ּבכל מצוה היא חדׁשיכם ּובראׁשי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָּבפרׁשת

מּלבד לֹומר הצר ולא החּטאת, וגם ְְְְֳִִַַַַַַַָָֹֻהחדׁשים

וחּטאתּה: ּומנחתּה החדׁש ְְִֶַַַָָָָֹעֹולת

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy

(âé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
ìLøNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈

:eéäé íîéîz§¦¦¬¦«§«

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´
ì ãçàäìLãçàä ìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈

ì:íìéàä éðL ¦§¥−¨«¥¦«

(åè):íéNák øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈§¨¦«

(æè)dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤¨−©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(æé)íéðL íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒ�Â Ì˙Á�Óe∑(נז ׁשּמתמעטים(סוכה ּגילּולים עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ׁשבעים החג ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
הּיּסּורין מן עליהם מגּנין היּו הּמקּדׁש ּובימי להם, היא ּכליה סימן ׁשּנקראּו∑ÌÈN·kÏÂ.והֹולכים, יׂשראל ּכנגד ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ¿«¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶָ

נ) ּתֹורה.(ירמיה ׁשּבמׁשנה קללֹות ּוׁשמֹונה ּתׁשעים מהם לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם קבּועים. והם ּפזּורה", "ׂשה :ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, אּלא הּלׁשֹון ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על "ונסּכיהם" נאמר: ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבּׁשני

ע"ב) ק"ג לנּסּו(שבת רמז "מים", ּכאן הרי מ"ם, יֹו"ד מ"ם - ּכמׁשּפטם - ּבּׁשביעי ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, – ּבּׁשני :ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבחג הּתֹורה מן .הּמים ִִֶַַַָָ

(èé)dúçðîe ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :íäékñðå§¦§¥¤«

(ë)íéNák íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

(áë)dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ãë)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

ÂÚ¯a‡יג Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

Ïz˙‡יד ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒ�Â d˙Á�Ó ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז È¯z È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bz ‡�È�˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙יט ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒ�Â d˙Á�Óe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכג ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכד ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈



נה qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy

(âé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
ìLøNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈

:eéäé íîéîz§¦¦¬¦«§«

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´
ì ãçàäìLãçàä ìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈

ì:íìéàä éðL ¦§¥−¨«¥¦«

(åè):íéNák øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈§¨¦«

(æè)dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤¨−©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(æé)íéðL íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒ�Â Ì˙Á�Óe∑(נז ׁשּמתמעטים(סוכה ּגילּולים עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ׁשבעים החג ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
הּיּסּורין מן עליהם מגּנין היּו הּמקּדׁש ּובימי להם, היא ּכליה סימן ׁשּנקראּו∑ÌÈN·kÏÂ.והֹולכים, יׂשראל ּכנגד ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ¿«¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶָ

נ) ּתֹורה.(ירמיה ׁשּבמׁשנה קללֹות ּוׁשמֹונה ּתׁשעים מהם לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם קבּועים. והם ּפזּורה", "ׂשה :ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, אּלא הּלׁשֹון ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על "ונסּכיהם" נאמר: ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבּׁשני

ע"ב) ק"ג לנּסּו(שבת רמז "מים", ּכאן הרי מ"ם, יֹו"ד מ"ם - ּכמׁשּפטם - ּבּׁשביעי ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, – ּבּׁשני :ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבחג הּתֹורה מן .הּמים ִִֶַַַָָ

(èé)dúçðîe ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :íäékñðå§¦§¥¤«

(ë)íéNák íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

(áë)dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ãë)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

ÂÚ¯a‡יג Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

Ïz˙‡יד ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒ�Â d˙Á�Ó ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז È¯z È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bz ‡�È�˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙יט ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒ�Â d˙Á�Óe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכג ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכד ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈
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(äë)dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(åë)íéNák íéðL íìéà äòLz íéøt éLéîçä íBiáe©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§¨−¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(æë)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

(çë)dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(èë)íéNák íéðL íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ¨−¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ì)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

(àì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :äéëñðe§¨¤«¨

(áì)íéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§¨−¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(âì)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:íètLîk§¦§¨¨«

(ãì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(äì)äãáò úëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ∑.מלאכה ּבעׂשּית לינה.(ספרי)עצּורים ׁשּטעּון מלּמד, מּלצאת. עצרּו עצרת, אחר: ּדבר ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבאּגדה נה)ּומדרׁשֹו ׁשּכ(סוכה לפי הּמקֹום:: להם אמר ללכת, ּוכׁשּבאין אּמֹות, ׁשבעים ּכנגד הקריבּו הרגל ימֹות ל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ

מּכם ׁשאהנה ּכדי קטּנה סעּדה לי עׂשּו מּכם, .ּבבּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

(åì)ìéà ãçà øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

i"yx£„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t∑הּנפטרים ּכבנים זה הּוא חּבה ּולׁשֹון עֹוד, מעט לי התעּכבּו יׂשראל, ּכנגד (אּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכדאיתא וכּו' סעּדה ׁשעׂשה למל מׁשל אחד. יֹום עֹוד עּכבּו ּפרדתכם, עלי קׁשה להם: אֹומר והּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻמאביהם

סּכה נה)ּבמּסכת מאכילֹו(דף ראׁשֹון יֹום אכסנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ארץ, ּדר ּתֹורה לּמדה ּתנחּומא: רּבי ּובמדרׁש . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ּפֹוחת – ירק מאכילֹו למחר קטנּיֹות, מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ּדגים, מאכילֹו למחר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָּפטּומֹות,

החג ּכפרי והֹול. ְְֵֵֶָָ

ÏÚÓ˙כה ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒ�Â d˙Á�Ó ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכו ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bz ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e¿»¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכז ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כח ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯Îcכט ‡È�Óz ÔÈ¯Bz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïל ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לא ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒ�Â d˙Á�Óƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯Îcלב ‡Ú·L ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒ�Â d˙Á�Óƒ¿»«¿ƒ¿«

È·Ú„˙לה Ïk ÔBÎÏ È‰È L�k ‰‡�ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy

â ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a zegiy ihewl)

אחד איל אחד לו)ּפר (כט, ִֶֶַַָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי רמזּו.(רש"י)קׁשה רמז אלא ּפרידתכם? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּפרידתכם, לחבירֹו, אחד יהּודי ּבין הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, מצד ּבא יׂשראל ּובני הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלנּו,

ּכאחד. ּכּולנּו – אבינּו ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין חלילה, לּפירּוד, הגֹורם הּוא ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּוא

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

(çì)dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
:dkñðå§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
ìe íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå:íëéîìL §¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−§©§¥¤«

i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑לחֹובה הּקצּוב ÌÎÈ¯„pÓ.ּדבר „·Ï∑מצוה ּברגל, קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ≈∆«¬«¿¬≈∆ְַָָָָ¿«ƒƒ¿≈∆ְְִִִֶֶֶָָָָָֹ
לירּוׁשלים ולעלֹות לחזר לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ּכל ׁשּנדרּתם נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהיא

ּתאחר" ּב"בל עֹובר ונמצא נדריו, .ּולהקריב ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָ

ì(à)ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−
ôôô :äLî-úà¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ּופרׁשת מקֹום, ׁשל ּדבריו ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הענין, להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
לא ׁשאם ליׂשראל; זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה להפסיק הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻנדרים

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא זֹו, להם אמר ׁשּלא ּבמׁשמע יׁש רמב"ןכן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

סימן. לחל"ק פסוקים, פינחסקס"ח פרשת חסלת

Î„Ï¯‡לז ‡¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לח ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»«¿ƒ¿«

a¯לט ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙Á�ÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„�Â ÔBÎÈ¯„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe ÔBÎÈkÒ�Ïe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להפסיק יׂשראל. ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ(א)

ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי ּדברי ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהענין

ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ּופרׁשת מקֹום ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָּדבריו

ׁשחזר לֹומר הענין להפסיק הצר מׁשה, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֻׁשל

ׁשאם ליׂשראל. זֹו הפרׁשה ואמר מׁשה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבּה

אּלא זֹו להם אמר ׁשּלא ּבמׁשמע יׁש כן ְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא

רׁש"י: לׁשֹון ּדבריו, התחיל נדרים ְְְְִִִִַַָָָָָָּבפרׁשת

‡ÏÂאל מׁשה וידּבר נאמר ׁשּכ זה, הבינֹותי ¿…ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

יׂשראל ּבני ּכל ואל ּבניו ואל ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹאהרן

ואמר הּמּומין, ּפרׁשת ּבסֹוף כד) כא ְְִַַַָָָ(ויקרא

וידּבר מד) כג (שם הּמֹועדֹות ּפרׁשת ְְֲֵַַַַָָּבסֹוף

ּכפי אבל יׂשראל. ּבני אל ה' מֹועדי את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָמׁשה

ּפי על אף ּכי לֹומר הּכתּוב ּבא ְִִַַַַָָּפׁשּוטֹו,

ּבּה ייחד לא הּקרּבנֹות ּבתֹורת הּזֹו ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשהּפרׁשה

ׁשּבתֹורת ּבּפרׁשּיֹות הּוא ּכאׁשר ּובניו ְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹאהרן

יחּדיו יׂשראל ּבני ּכל אל אמר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּכהנים,

ׁשביתת ּבדין ּבין מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹּככל

ּובנדרים ּומּוספין ּבתמידין ּבין ְְְִִִִִִֵַָָָָהּמלאכה

את צו ב) כח (לעיל לֹו נאמר כן ּכי ְֱִֵֶֶַַָּונדבֹות,

יׂשראל: ְְִֵֵָּבני

ÌÚh‰Â,לארץ ּביאתם לאחר ׁשהּמצוה מּפני ¿«««ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּיׁשמרּו ּכּלם ליׂשראל אזהרה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻוהיא

הּנדרים ויקריבּו והּמּוספין הּתמידין ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָּבמֹועדם

הּימים להיֹות הּמצוה עּקר ּכי ועֹוד ְְְְְִִִִִַַַַָָָוהּנדבֹות.

מלאכת מּכל ּבהם לׁשּבת ונעׂשים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹנזּכרים

ֲָָהעבֹודה:

‰L¯t‰Âהּמֹועדֹות ּפרׁשת עם ׁשוה הּזֹו ¿«»»»ֲִַַַָָָָ

ׁשם כג), (ויקרא ּכהנים ְֲִֶַָֹׁשּבתֹורת

ואמרּת יׂשראל ּבני אל ּדּבר ּבּתחּלה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנאמר

אל ה' מֹועדי את מׁשה וידּבר ּובּסֹוף ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַאלהם,

ּבני את צו ּבּתחּלה ּככה, ּובכאן יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבני

אל מׁשה וּיאמר ּובּסֹוף אלהם, ואמרּת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל

הזּכיר ולא ה'. צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָֹֹּבני

ּבּפרׁשה ּבכאן ׁשהזּכרּו ּבעבּור ה'", ְְְֲֲֵֶַַָָָָֻ"מֹועדי

ּבמֹו ׁשאינן אחרים ּתמידיּדברים ּכגֹון ה', עדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָ

חדׁשים: וראׁשי הּׁשּבת ּומּוספי ְְִֵֵַַַָָָָהחֹול

L¯„n‰Âׁשאין מּפני יׁשמעאל, רּבי ּבֹו ׁשּדרׁש ¿«ƒ¿»ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשאמר ּבמׁשה לֹומר צרי ְִֶֶַַַָָָהּכתּוב

ואין ה', אֹותֹו צּוה אׁשר ּכל יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלבני

ּופרׁשה. ּפרׁשה ּבכל ּכן ׁשּיאמר ּבּתֹורה ְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּדר

ּבניו ואל אהרן אל מׁשה ּבוידּבר ידרׁשּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּולכ

ידי על אהרן הזהיר יׂשראל, ּבני ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹואל

יׂשראל ואת יׂשראל ידי על הּבנים ואת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבנים

יב): ג פרק אמור (תו"כ זה ידי על ְֵֶֶַזה

˙L¯Ù·eמלּמד רּבים, מדרׁשים עׂשּו הּמֹועדים ¿»»«ְְֲִִִִֵַַַָָ

ליׂשראל להם אֹומר מׁשה ְְִֵֵֶֶֶָָָָׁשהיה

ּבעצרת עצרת הלכֹות ּבפסח הּפסח ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַהלכֹות

ּבֹו ׁשֹומע ׁשהּוא ּבלׁשֹון ּבחג, החג ְְִֵֶֶַַַָָהלכֹות

נאמרּו הּפרׁשּיֹות ּכל ליׂשראל, להם אֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוא

ה' מֹועדי אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי אחד. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּבענין

ּבן עּמהם, ּבראׁשית ׁשּבת נאמרה ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹנאמרּו

נאמרה ולא נאמרּו ה' מֹועדי אֹומר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָֹעּזאי

ּתלמּוד מה אֹומר רּבי עּמהם. נדרים ְְִִִֵֶַַַַָָָָּפרׁשת

ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה וידּבר ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַלֹומר

ועל הּפסח על אּלא למדנּו ׁשּלא לפי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׂשראל,

ּבהם ׁשּנאמר הּׁשּבת את ׁשּידחּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתמיד

למדנּו, לא צּבּור קרּבנֹות ּוׁשאר ְְְְְֲִַָָָֹּבמֹועדֹו,

ּבמֹועדיכם, לה' ּתעׂשּו אּלה לֹומר ְְֲֲֵֵֶֶַַַַּתלמּוד

עּמהם ולּקרב הּלחם לׁשּתי עּמֹו ולּקרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלעמר

את מׁשה וידּבר אֹומר ּוכׁשהּוא ׁשמענּו, ְְְֵֵֶֶֶַַַָֹלא
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אחד איל אחד לו)ּפר (כט, ִֶֶַַָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי רמזּו.(רש"י)קׁשה רמז אלא ּפרידתכם? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּפרידתכם, לחבירֹו, אחד יהּודי ּבין הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, מצד ּבא יׂשראל ּובני הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלנּו,

ּכאחד. ּכּולנּו – אבינּו ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין חלילה, לּפירּוד, הגֹורם הּוא ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּוא

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

(çì)dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
:dkñðå§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
ìe íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå:íëéîìL §¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−§©§¥¤«

i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑לחֹובה הּקצּוב ÌÎÈ¯„pÓ.ּדבר „·Ï∑מצוה ּברגל, קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ≈∆«¬«¿¬≈∆ְַָָָָ¿«ƒƒ¿≈∆ְְִִִֶֶֶָָָָָֹ
לירּוׁשלים ולעלֹות לחזר לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ּכל ׁשּנדרּתם נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהיא

ּתאחר" ּב"בל עֹובר ונמצא נדריו, .ּולהקריב ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָ

ì(à)ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−
ôôô :äLî-úà¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ּופרׁשת מקֹום, ׁשל ּדבריו ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הענין, להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
לא ׁשאם ליׂשראל; זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה להפסיק הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻנדרים

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא זֹו, להם אמר ׁשּלא ּבמׁשמע יׁש רמב"ןכן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

סימן. לחל"ק פסוקים, פינחסקס"ח פרשת חסלת

Î„Ï¯‡לז ‡¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לח ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»«¿ƒ¿«

a¯לט ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙Á�ÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„�Â ÔBÎÈ¯„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe ÔBÎÈkÒ�Ïe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆
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להפסיק יׂשראל. ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ(א)

ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי ּדברי ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהענין

ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ּופרׁשת מקֹום ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָּדבריו

ׁשחזר לֹומר הענין להפסיק הצר מׁשה, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֻׁשל

ׁשאם ליׂשראל. זֹו הפרׁשה ואמר מׁשה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבּה

אּלא זֹו להם אמר ׁשּלא ּבמׁשמע יׁש כן ְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא

רׁש"י: לׁשֹון ּדבריו, התחיל נדרים ְְְְִִִִַַָָָָָָּבפרׁשת

‡ÏÂאל מׁשה וידּבר נאמר ׁשּכ זה, הבינֹותי ¿…ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

יׂשראל ּבני ּכל ואל ּבניו ואל ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹאהרן

ואמר הּמּומין, ּפרׁשת ּבסֹוף כד) כא ְְִַַַָָָ(ויקרא

וידּבר מד) כג (שם הּמֹועדֹות ּפרׁשת ְְֲֵַַַַָָּבסֹוף

ּכפי אבל יׂשראל. ּבני אל ה' מֹועדי את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָמׁשה

ּפי על אף ּכי לֹומר הּכתּוב ּבא ְִִַַַַָָּפׁשּוטֹו,

ּבּה ייחד לא הּקרּבנֹות ּבתֹורת הּזֹו ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשהּפרׁשה

ׁשּבתֹורת ּבּפרׁשּיֹות הּוא ּכאׁשר ּובניו ְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹאהרן

יחּדיו יׂשראל ּבני ּכל אל אמר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּכהנים,

ׁשביתת ּבדין ּבין מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹּככל

ּובנדרים ּומּוספין ּבתמידין ּבין ְְְִִִִִִֵַָָָָהּמלאכה

את צו ב) כח (לעיל לֹו נאמר כן ּכי ְֱִֵֶֶַַָּונדבֹות,

יׂשראל: ְְִֵֵָּבני

ÌÚh‰Â,לארץ ּביאתם לאחר ׁשהּמצוה מּפני ¿«««ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּיׁשמרּו ּכּלם ליׂשראל אזהרה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻוהיא

הּנדרים ויקריבּו והּמּוספין הּתמידין ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָּבמֹועדם

הּימים להיֹות הּמצוה עּקר ּכי ועֹוד ְְְְְִִִִִַַַַָָָוהּנדבֹות.

מלאכת מּכל ּבהם לׁשּבת ונעׂשים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹנזּכרים

ֲָָהעבֹודה:

‰L¯t‰Âהּמֹועדֹות ּפרׁשת עם ׁשוה הּזֹו ¿«»»»ֲִַַַָָָָ

ׁשם כג), (ויקרא ּכהנים ְֲִֶַָֹׁשּבתֹורת

ואמרּת יׂשראל ּבני אל ּדּבר ּבּתחּלה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנאמר

אל ה' מֹועדי את מׁשה וידּבר ּובּסֹוף ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַאלהם,

ּבני את צו ּבּתחּלה ּככה, ּובכאן יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבני

אל מׁשה וּיאמר ּובּסֹוף אלהם, ואמרּת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל

הזּכיר ולא ה'. צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָֹֹּבני

ּבּפרׁשה ּבכאן ׁשהזּכרּו ּבעבּור ה'", ְְְֲֲֵֶַַָָָָֻ"מֹועדי

ּבמֹו ׁשאינן אחרים ּתמידיּדברים ּכגֹון ה', עדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָ

חדׁשים: וראׁשי הּׁשּבת ּומּוספי ְְִֵֵַַַָָָָהחֹול

L¯„n‰Âׁשאין מּפני יׁשמעאל, רּבי ּבֹו ׁשּדרׁש ¿«ƒ¿»ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשאמר ּבמׁשה לֹומר צרי ְִֶֶַַַָָָהּכתּוב

ואין ה', אֹותֹו צּוה אׁשר ּכל יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלבני

ּופרׁשה. ּפרׁשה ּבכל ּכן ׁשּיאמר ּבּתֹורה ְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּדר

ּבניו ואל אהרן אל מׁשה ּבוידּבר ידרׁשּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּולכ

ידי על אהרן הזהיר יׂשראל, ּבני ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹואל

יׂשראל ואת יׂשראל ידי על הּבנים ואת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבנים

יב): ג פרק אמור (תו"כ זה ידי על ְֵֶֶַזה

˙L¯Ù·eמלּמד רּבים, מדרׁשים עׂשּו הּמֹועדים ¿»»«ְְֲִִִִֵַַַָָ

ליׂשראל להם אֹומר מׁשה ְְִֵֵֶֶֶָָָָׁשהיה

ּבעצרת עצרת הלכֹות ּבפסח הּפסח ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַהלכֹות

ּבֹו ׁשֹומע ׁשהּוא ּבלׁשֹון ּבחג, החג ְְִֵֶֶַַַָָהלכֹות

נאמרּו הּפרׁשּיֹות ּכל ליׂשראל, להם אֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוא

ה' מֹועדי אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי אחד. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּבענין

ּבן עּמהם, ּבראׁשית ׁשּבת נאמרה ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹנאמרּו

נאמרה ולא נאמרּו ה' מֹועדי אֹומר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָֹעּזאי

ּתלמּוד מה אֹומר רּבי עּמהם. נדרים ְְִִִֵֶַַַַָָָָּפרׁשת

ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה וידּבר ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַלֹומר

ועל הּפסח על אּלא למדנּו ׁשּלא לפי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׂשראל,

ּבהם ׁשּנאמר הּׁשּבת את ׁשּידחּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתמיד

למדנּו, לא צּבּור קרּבנֹות ּוׁשאר ְְְְְֲִַָָָֹּבמֹועדֹו,

ּבמֹועדיכם, לה' ּתעׂשּו אּלה לֹומר ְְֲֲֵֵֶֶַַַַּתלמּוד

עּמהם ולּקרב הּלחם לׁשּתי עּמֹו ולּקרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלעמר

את מׁשה וידּבר אֹומר ּוכׁשהּוא ׁשמענּו, ְְְֵֵֶֶֶַַַָֹלא
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לכּלם, מֹועד קבע יׂשראל ּבני אל ה' ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֻמֹועדי

יג): יב יז פרק (אמור ּכהנים ּבתֹורת ּכאן ְֲִַַָֹעד

¯LÙ‡Âיׁשמעאל רּבי ׁשל מדרׁשֹו ּכי לֹומר, ¿∆¿»ְְִִִִֵֶַַָָ

מדרׁשֹו הּוא הענין, להפסיק ְְְְִִִֶַַָָָָׁשאמר

ולא נאמרּו ה' מֹועדי ׁשאמר עּזאי ּבן ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשל

ּדין ׁשאין לֹומר עּמהם, נדרים ּפרׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנאמרה

אל ׁשּנאמרה הּנדרים ּפרׁשת ּכדין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמֹועדֹות

את מּתיר ממחה ׁשּיחיד לֹומר הּמּטֹות ְִִֵֶֶֶַַַַָָֻראׁשי

הּמֹועדֹות אבל הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה וכן ְְְֲֲֵֶֶֶַַָָהּנדר

ׁשמפרׁש ּכמֹו ממחין, מג' ּדין ּבית קּדּוׁש ְְְְִִִִִִֵֶָֹֻצריכין

החּלּוק עּזאי ּבן ּדרׁש (קכא.) ּבתרא ְְִֶַַַַַָָָָּבבבא

רּבי ודרׁשֹו ה', מֹועדי מּמעּוט ׁשּביניהם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָהּזה

אּלא ּבא ׁשּלא הּזה, הּיתר הּכתּוב מן ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׁשמעאל

ׁשניהם הּנדרים, מענין הּמֹועדֹות ענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלהפסיק

איּכא ּדֹורׁשין ּומׁשמעּות אחד ּדבר ְְְִִֶַָָָָָָאמרּו

ְֵַּביניהּו:

ÔBÎp‰Âׁשאם לֹומר אּלא ּכּונתֹו אין ּכי ּבעיני, ¿«»ְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתעׂשּו ּבאּלה הּמֹועדֹות ּפרׁשת ְְֲֲִִֵֶַַַָָהׁשלים

ראׁשי אל מׁשה וידּבר ויתחיל ּבמֹועדיכם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָלה'

אׁשר הּדבר זה לאמר יׂשראל לבני ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמּטֹות

למעלה הּכתּוב ׁשּיחזיר ּבאפׁשר היה ה', ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָצּוה

הּדבר זה הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה ׁשּדּבר ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר

הּנזּכרים, ּובּמּוספין ּבּתמידין ה' צּוה ְְֲִִִִִִֶַַַָָָאׁשר

לפניו נדרׁש הּמּטֹות" ראׁשי "אל יהיה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹולא

וסּים הפסיק ּולפיכ הּנדרים, ּפרׁשת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָעל

מֹועדֹות ׁשל È�aּבּפרׁשה Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ֲֶַָָָ«…∆∆∆¿≈

,‰LÓ ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÏÎk Ï‡¯NÈוהתחיל ƒ¿»≈¿…¬∆ƒ»∆∆ְְִִ

הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה ׁשּדּבר הּנדרים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבפרׁשת

ׁשּכ האמת, וזהּו ה'. צּוה אׁשר הּדבר ְֱֲִֶֶֶֶֶַָָָָָזה

ּבספרא רּבים ּבמקֹומֹות הענין להפסיק ְְְְְְִִִִִֵַַָָָּפרּוׁש

ְְִִּובספרי:

¯·Îeּׁשאמרּו מה יז) לא (להלן רׁש"י הזּכיר ¿»ְְִִִֶַַָ

נאמר, לּמה הרֹוגּו מה), לא (מטות ּבספרי ְְֱֲִִֶַָָָׁשם

קֹורא ׁשאם יׁשמעאל. רּבי ּדברי הענין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָלהפסיק

איׁש יֹודעת אּׁשה וכל ּבּטף זכר ּכל הרגּו ְְֲִִִִַַַָָָָָָאני

ּבאיזה יֹודע איני ּבּנׁשים הּטף וכל זכר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלמׁשּכב

להפסיק הרֹוגּו נאמר לכ מדּבר, הּכתּוב ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָענין

ּבמקֹומֹות וכן יׁשמעאל. רּבי ּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָהענין

ּכהנים: ּבתֹורת ְֲֲִִֵַֹאחרים
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc - dcp(iyiy meil)

,éñBé éaøãa ä÷ãa àìåeynyd oiaa dwcay oeikydcedi iax ly z §Ÿ¨§¨¦§©¦¥
iax ly zeynyd oia mzrcl ik ,zyyeg dpi` aeyy md mixaeq
ixd dcedi iax ly zeynyd oiaa dwcayke ,`ed dlil i`ce iqei
`l m`y xaeq `xb` oa dcedi iaxe ,dcia zeynyd oia lk zwica

,zyyeg iqei iax ly zeynyd oiaa dwcaàëéä ìáà[okid-]àìc £¨¥¨§Ÿ
,ììk ä÷ãaly zeynyd oiaa `le dcedi iax ly zeynyd oiaa `l ¨§¨§¨

,iqei iaxdéì eãBî.zyyegy `xb` oa dcedi iaxl micen md ixd - ¥
oa dcedi iax zhiya dxizq ,iax ly exe`ia itl dywn `xnbd

:`xb`eäðéîøe,`ziixaa epipyy ,dywe -íúk äàBøä,dwelga §¦§¨¨¤¤
äaeøî äiàøìdylyk lecb mzkdy oebke mc daxd dz`x m` - ¦§¦¨§¨

,cere oiqixbúLLBçla` ,daf ziyrpyúèòeî äiàøìdz`x m` - ¤¤¦§¦¨¤¤
,oiqixb ipyk wx mzkd lceby oebke ,hrn wxúLLBç dðéàziyrpy ¥¨¤¤

,daføîà .éñBé éaø íeMî øîàL àøâà ïa äãeäé éaø éøác Bæ¦§¥©¦§¨¤©§¨¤¨©¦©¦¥¨©
epnî ézòîL éðà ,éaø,iqei iaxn -Bæ úçàå Bæ úçàLoia - ©¦£¦¨©§¦¦¤¤©©§©©

oiqixb ipyk mzk d`vna oiae oiqixb dylyk lecb mzk d`vna
úLLBç:iax x`an .daf ziyrpyéì øîà äfä íòhä ïîeiaxe - ¤¤¦©©©©¤¨©¦

,jk `ed enrhy il xn` iqeiäøäèa äLéøôä àlL äcð eléà äîe¨¦¦¨¤Ÿ¦§¦¨§¨¢¨
äìòîìe äçðnä ïîiriayd meia dz`xy dcpa oicd dn ike - ¦©¦§¨§©§¨

j` ,dnc wqty d`vne xwead jyna jk xg` dwcae ,xweaa dzcpl
dz`xy oeikny xn`p m`d ,zeynyd oiaa dnvr z` dwca `l

dzii`x xg`l dnc wqtyäàîè ú÷æça àäz àìleahl lkeze Ÿ§¥§¤§©§¥¨
meyn ,d`nh zwfga oiicr `id `l` ok xn`p `l i`ce ,axra
zwfga meid lk `id ixd xweaa iriayd meia dz`xy xg`ly
miyyeg meid seqa dwca `ly lke ,meid xnb cr d`exe zxfeg
,cere oiqixb ipyk ly mzk dz`xy ef dy` s`e .df onfa dz`xy
oia seqa `ny yeygl yi ,mly zeynyd oiaa dwca `le li`ed

.zei`x izyl dzii`x dlere ,dz`x zeynyd
:xne`e iax jiynnä÷ãaLk åéøác ïéàøðådcedi iaxl ip` dcene - §¦§¦§¨¨§¤¨§¨

wxe ,dz`x `ly dwcay ote`a zyyeg dpi`y xn`y `xb` oa
.eilr wleg ip` dnvr z` dwca `ly ote`a

:`xnbd zl`eyä÷ãa éàîiaxl dceny xn`y iax zpeek dn - ©¨§¨
,dwcay ote`a `xb` oa dcediàìå äãeäé éaøãa ä÷ãác àîéìéà¦¥¨§¨§¨¦§©¦§¨§Ÿ

éñBé éaøãa ä÷ãaoia onfa dwcay ote`l ezpeeky xn`p m` - ¨§¨¦§©¦¥
,iqei iax ly zeynyd oia onfa dwca `le dcedi iax ly zeynyd
iax xn`y jkny ,ok xnel xyt` i` ,zyyeg dpi`y el dcen dfae
wleg dwca `lya la` `xb` oa dcedi iaxl `ed dcen dfa wxy

,zyyegy xaeqe eilrììkîrnyn -àøâà ïa äãeäé éaøcenvr ¦§¨§©¦§¨¤©§¨
ãa àì ä÷ãa àìc áb ìò óà ,øáñéñBé éaøãa àìå äãeäé éaø- ¨©©©©§Ÿ¨§¨Ÿ¦§©¦§¨§Ÿ¦§©¦¥

zeynyd oiaa llk dwca `ly ote`a s`àLééç àìdpi` - Ÿ¨§¨
,zyyegå,jk lr dywiä÷ãa àì àäonfa llk dwca `l ixd - §¨Ÿ¨§¨

.zeynyd oiaa dz`x `ny yeygp `l recne ,zeynyd oia
:`xnbd dgixknàèéLt àlà`id ,dwcaya dceny iax zpeeky ¤¨§¦¨

ote`léñBé éaøãa ïéáe äãeäé éaøãa ïéa ä÷ãácz` dwcay - §¨§¨¥¦§©¦§¨¥¦§©¦¥
zeynyd oia onfa oiae dcedi iax ly zeynyd oia onfa oia dnvr

.zyyeg dpi` okle ,iqei iax ly
iax xn`y dnn :ef `ziixan `iyewd z` zyxtne `xnbd dkiynn
dcedi iaxl `ed dcen eicgi iqei iax lyae dcedi iax lya dwcaay

,xqe`e eilr welg ecal dcedi iax lya dwcaa wxe ,`xb` oaììkî¦§¨
rnyn -àøâà ïa äãeäé éaøcenvr,øáñm` s`yä÷ãawxaoia §©¦§¨¤©§¨¨©¨§¨§
zeynyda ä÷ãa àìå äãeäé éaøãzeynyd oiaàì éñBé éaøã §©¦§¨§Ÿ¨§¨§§©¦¥Ÿ
àLééçiax ly zeynyd oia onfa dwcay oeik ,zyyeg dpi` - ¨§¨
,dcediàîìày gken ixd -äãeäé éaøì ,éñBé éaøc úBLîMä ïéa ©§¨¥©§¨§©¦¥§©¦§¨

àeä àéìéì àøâà ïazrcl aygp ,iqei iax ly zeynyd oia onf - ¤©§¨¥§¨
d`ex dzid m` s` okle ,mei wtql `le dlill `xb` oa dcedi iax

ok m`e ,daifl zyyeg dzid `l eaàøâà ïa äãeäé éaøc àéL÷©§¨§©¦§¨¤©§¨
àøâà ïa äãeäé éaøcàef `ziixaa `xb` oa dcedi iax ixac - ©§©¦§¨¤©§¨

oiay xaq lirl `ziixaay ,lirl `ziixaay eixac z` mixzeq
ea dz`x m`e ,mei wtq dlil wtq `ed iqei iax zhiyl zeynyd
zeynyd oia ezrcly x`ean ef `ziixaae ,daf ziyrpy zyyeg

.`ed dlil i`ce iqei iax ly
:iax ixac itl wx `id ef `iyew recn zx`an `xnbdàìa àîìLa¦§¨¨§Ÿ

àéL÷ àì éaødcedi iax ixac eid `l iax ly eixac ztqed `la - ©¦Ÿ©§¨
,mivxzn epiidy meyn ,miyw `xb` oaíúälirlc `ziixaa - ¨¨

xaecn ,daf ziyrpy zyyegy `xb` oa dcedi iax xn`yä÷ãác§¨§¨
éñBé éaøãa ä÷ãa àìå äãeäé éaøãaly zeynyd oiaa dwcaya - ¦§©¦§¨§Ÿ¨§¨¦§©¦¥

dwca `ly oeikne ,iqei iax ly zeynyd oiaa dwca `le dcedi iax
eli`e ,daf ziyrpy yegl dl yi iqei iax ly zeynyd oiaaàëä̈¨

xaecny mixne` epiid ,ef `ziixaa -äãeäé éaøãa énð ä÷ãác§¨§¨©¦¦§©¦§¨
éñBé éaøãáezyyeg dpi` okle zeynyd oia ipnf ipya dwcay - ¦§©¦¥

,daf ziyrpy llkéaøãa àlàzeziixaa iax ly eixac itl la` - ¤¨¦§©¦
el`àéL÷ly eixacny ,`xb` oa dcedi iax ixaca dxizq dyw - ©§¨

iax ly zeynyd oiay xaeq `xb` oa dcedi iaxy `vei lirl iax
`xb` oa dcedi iaxy dler ef `ziixaa eixacne ,`ed mei wtq iqei

.`ed dlil i`cey xaeq
zeynyd oia ipnfa `xb` oa dcedi iax xaeq mlerl :`xnbd zvxzn
oia seq cr dwcay ote`a eixac ewqr zeziixad izyae ,iqei iaxk

mle` ,`l eze dcedi iax ly zeynydéaøc àaélàå éàpz éøz§¥©¨¥§©¦¨§©¦
àøâà ïa äãeäéiax ly ezrca ewlgp mi`pz ipy -`xb` oa dcedi §¨¤©§¨

,iqei iax ly zeynyd oia lg izni`øáñ àpz éàäxn`y `pzd - ©©¨¨©
ly zeynyd oiaa dwca `l m`y `xb` oa dcedi iax ly ezrca

xeaq `edy meyn enrh ,daf ziyrpy zyyeg iqei iaxïéa íéìL§¦¥
äãeäé éaøc úBLîMäiax ly zeynyd oia onf xnbp dpey`xa - ©§¨§©¦§¨
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המשך ביאור למס' נדה ליום שישי עמ' א
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לשבוע פרשת פינחס תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ח תמוז
מפרק פח

עד סוף פרק פט 

יום רביעי - כ"א תמוז
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט תמוז
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב תמוז
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' תמוז
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג תמוז
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד תמוז
פרק כ 

מפרק קיג עד סוף פרק קיח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

fenz g"i oey`x mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ח ראשון יום
פרקו ,190 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîà å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

.å ÷øt,ceqd jxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
did "zxk"ay ,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd

ynn zn did "miny icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d

daxd epi`x ixd :dl`yd jk lr zxxerzne ,dpy miyy el e`lniy iptl

miny icia dzine zezixk iaiig

zekix`a mdizepy z` eigy

xidadl ick ?"minirpa"e mini

,owfd epax xiaqd ,ef dl`y

,'ied myn wlg `id dnypdy

mbe dnypd zeinipt mbe

ly ote`a odizy od dzeipevig

znyp eit`a gtie") "gtie"

zeiniptn ,xnelk ,("miig

d`a dnypd zeinipt :zewl`d

`ed 'ied mye ,'ied my zeiniptn
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,dyrne xeaic daygnìkä,elld zeigde rtyd lk ±Bì òtLð ©Ÿ¦§¨
.LBãwä øäfa íL íéøàánä àøçà àøèqä úBìëéäîmpyie ± ¥¥§©¦§¨©£¨©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©©¨

mdn ,`xg` `xhqe dtilw ly mipey zelkidzeigd d`a

.dtilwn `id mzeigy mipeyd zeaygne mixeaic ,miyrnl

úBìëéäî BúòtLä ìa÷ì íà äøéça ìòa àeä íãàäå§¨¨¨©©§¦¨¦§©¥©§¨¨¥¥§
øçà àøèqä,àly mipipr dyer e` xacn ,ayeg `edyk z`f - ©¦§¨©£¨

,rxäMãwä úBìëéäî Bà14úBáLçî ìk úBòtLð íänL ¥¥§©§ª¨¤¥¤¦§¨¨©£¨
,'eëå úBLBã÷e úBáBè,miaeh miyrne mixeaic mb ,xnelk - §§

.dyecwd zelkidn mzeig milawn dl` lkyäæ únòì äæ" ék¦¤§ª©¤
'eëå "íé÷ìàä äNò15.ecbpk yi ,dyecway xac lk znerl ± ¨¨¨¡Ÿ¦§

,`xg` `xhqe dtilwa

àøçà àøèqä úBìëéäå§¥§©¦§¨©£¨
íúeiç íé÷ðBéå íéìa÷î§©§¦§§¦©¨

ìzLäå úeLaìúäîúeìL ¥¦§©§§¦§©§§
,dâðc úBøéôñ 'éc òôMä©¤©§§¦§Ÿ©
cxeie `a rtyd ji` -

cr dbixcnl dbixcnn

zelkida cxei rtydy

,"`xg` `xhq"däìeìkä©§¨
,dlelk "dbep" ztilw ±

àéä ,òøå áBè úðéçaî¦§¦©§©¦
,'eëå "úòcä õò" úðéça§¦©¥©©©§
aeh zrcd ur zpiga -

,rxe aeh ea yiy ,rxe

.ïç éòãBéì òãBpkirceil ± ©©§§¥¥
oeeik ,ixd .dlawd znkg

jynp ,rxe aeh ea yiy

,"`xg` `xhq"d zelkid ly rxd ,zelylzyd ieaix ixg` myn

,daygna rx ly mipipr dyer `edyk rty mc`d lawn myny

- `hegd mc`d recn ,owfd epax xiaqi oldl .dyrn e` xeaic

ilra x`yk "`xg` `xhq"n zeig lawl leki `edy cala ef `l

iptn ,fr xzie z`y xzia z`f lawl leki `edy `l` ,miig`edy

`edy iptne ,dyecwd zrtydn dwipi ztqez zetilwl jiynn

oey`xd wlgd ,okl ,lawn `ed ,z`f odl jiynnd `ed

,okn xg`l zerityn ody drtyddn

:owfd epax oeylae,äpäå§¦¥
"Búìçð ìáç á÷òé"16 ©£Ÿ¤¤©£¨

áéúk17icedi ly eznyp - , §¦
,lag enk `idCøc ìò©¤¤

BLàøL ìáçä Bîk ,ìLî̈¨§©¤¤¤Ÿ
éðMä BLàøå äìòîì ãçà¤¨§©§¨§Ÿ©¥¦

íãà CLîé íà ,ähîì§©¨¦¦§Ÿ¨¨
òðòðé ¯ éðMä BLàøa§Ÿ©¥¦§©§©
BLàø íb åéøçà CLîéå§¦§Ÿ©£¨©Ÿ
Bì øLôàL änk ïBLàøä̈¦©¨¤¤§¨
Lnî äëëå .CLnäì§¦¨¥§¨¨©¨
íãàä úîLð LøLa§Ÿ¤¦§©¨¨¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
åúòôùä ìá÷ì íà äøéçá ìòá àåä íãàäå .÷"äåæá
úåòôùð íäîù äùåã÷ä úåìëéäî åà à"èñä úåìëéäî
äùò æ"åòì äæ éë .'åëå úåùåã÷å úåáåè úåáùçî ìë
íúåéç íé÷ðåéå íéìá÷î à"èñä úåìëéäå .'åëå 'é÷ìàä
äìåìëä äâåðã ñ"éã òôùä úåìùìúùäå úåùáìúäî

.ç"éì òãåðë 'åëå ã"äò 'éçá àéä ø"åè 'éçáî

äðäå
åùàøù ìáçä åîë î"ãò .áéúë åúìçð ìáç á÷òé
åùàøá íãà êåùîé íà äèîì éðùä åùàøå äìòîì 'à
äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ˘ËÈÏ"‡:13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מרבה מאי "וצע"ק

בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" דל' פי"א) (שבח"א כו'" אינו אם ל"וגם הכוונה ואולי – באגה"ת),È¯Ó‚Ïב"וכו'" – בפ"ע מפרטו אינו (דלכן

"וכו'")". מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז ˘ËÈÏ"‡:14.אבל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰חידוש הוא שאדרבא – והביאור קמ"ל?! מאי ,‚„ÏÂ"לכאורה

‡ÌÎÓדאף ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה שנתלבשה„�Â‚‰כו' אף דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות לקבל יכול – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה ו)נכללת לטוב מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס

האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האדם כו' לאחר אך לעיל ממש"כ לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י

לקבל בחירה ספ"ה".Â˙ÂÈÁבעל וכדלעיל הבית, בזמן משא"כ דסט"א, יד.15.מהיכלות ז, ט.16.קהלת לב, ‡„ÂÓ"¯17.האזינו ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘- קמ"ל חדש דדבר הסגנון ואף˜˘‰"לכאורה חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת אבל זה?! בענין מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,

כמה מובנים ועפ"ז - מהקודם (˘ÌÈÂ�Èהפכי שזהו - לפרק. סיוםÌÂÈÒÎמפרק נחלתו, חבל - שיעקב ע"י) - דהכתוב ההמשכהÂ˜ˆ‰הענין

fenz 'k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ' שלישי יום
פרקז ,192 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã íìåàå æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

äàzz à"ä úðéçaî døB÷îe,'ied my ly dpexg` 'd ±økæpä §¨¦§¦©¥©¨¨©¦§¨
,ìéòì,dxiar dyer `edy dryay -éLîî àeäãéøBîe C §¥©§¦¦

dúòtLä,exewne eyxy myn ,"d`zz 'd" ly ±åéNòî éãé ìò ©§¨¨¨©§¥©£¨
,ìBëéák àøçà àøèqä úBìëéä CBz ãò åéúBáLçîe íéòøä̈¨¦©§§¨©¥§©¦§¨¨¢¨¦§¨

íMnL`xhqd zelkidn ± ¤¦¨
`ed ,`xg`ìa÷î§©¥

.åéNòîe åéúBáLçî± ©§§¨©£¨
,lirl xiaqdy zexnle

lag" wqtp zezixk iaiigay

,cvik ,'ied myn "dkyndd

lag ici lr leki `ed ,`eti`

dwipi ztqez jiyndl df

,`aen - ?`xg` `xhql

myexy ,zeciqga ,la`

(lagd zeipevig) lagdn

ici lr leki `ed okle ,x`yp

dwipi ztqez jiyndl jk

."`xg` `xhq"aéðtîe¦§¥
éLînä àeä àeäLíäì C ¤©©§¦¨¤

ìèBð àeä ïëì ,äòtLää©©§¨¨¨¥¥
,Làøa ÷ìçlecb wlg - ¥¤¨Ÿ

zetilwn ezrtyd lawl leki `hegdy cala ef `l ,okl xy` .xzei

drtyd xzei lawn `ed `l` ,`xg` `xhqe.ïéáîì éãås` ,`l` - §©©¥¦
zeciqga aezk ok it lr18,wqtiz drtyddy gxkdd on seq seqy ,

`le ,`xg` `xhqn ezrtyd lawl ipnf ote`a wx leki icedi ,oky

iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnd df oi` ik ,jyenn onfl

zay zxiny wefigl zekiiya ,dyecw dgiya df xac xikfd `"hily

l"x d`ex `edy geeixdy ,icedil xiaqdl yiy ,l`xyi ipaa

`l geeixd levipe df geeix ly seqdy ,zrcl eilr ,zay lelign

ici lr `wec od l`xyi ipaa dglvde dkxa ,oky ,aeh zeidl leki

.llka dxezd ipice zay zxinya dqpxteðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥
äëøáì íðBøëæ19"'eëå íéòLøä úåìMî àì eðéãéa ïéà" :20± ¦§¨¦§¨¨¥§¨¥Ÿ¦©§©¨§¨¦§

,aeha miig mdyøçà úeìbä ïîæa øîBìk ,à÷åc "eðéãéa"§¨¥©§¨§©¦§©©¨©©
.ïaøçä.zetilwdn zeig f` milawny iptn ±úeìb úðéça éäBæå ©ª§¨§¦§¦©¨

,ìBëéák äðéëMä- ©§¦¨¦§¨
'ied my ly "d`zz 'd"nyk

,zetilwa jynpòétLäì§©§¦©
àøçà àøèqä úBìëéäì§¥§©¦§¨©£¨
.Cøaúé BLôð äàðN øLà£¤¨§¨©§¦§¨¥
ritydl d"awd jxhvi ±

xzei ,drtyd ztqez odl

y`xn odl avwed xy`n

ick ± z`fe ,dyecwn wepil

oipre dxigad oipr didiy

.dceardäNBò íãàäLëe§¤¨¨¨¤
÷lñî éæà ¯ äðBëð äáeLz§¨§¨£©§©¥

íäî,zetilwdn ± ¥¤
éLîäL äòtLääC,oda ± ©©§¨¨¤¦§¦

ék ,åéúBáLçîe åéNòîa§©£¨©§§¨¦
úòtLä øéæçî BúáeLúa¦§¨©£¦©§¨©

.dîB÷îì äðéëMä± ©§¦¨¦§¨
"dpikyd zelb" ici lr oda dkynpy drtydd odn lhep edixde

.okezaeäæålirl `aenk) "'d aeyz" `id "daeyz" dlndy dn ± §¤
daeyz" `id "d`zz 'd" ly Daeye ,(yecwd xdfdn 'c wxta

,"d`zzäàzz à"ä áeLzday ±Bîëe ,úeìb úðéçaî ¨¥©¨¨¦§¦©¨§
áeúkL21é÷ìà 'ä áLå" :E,jznyp xewn ±øîBìk ,"EúeáL úà ¤¨§¨¡Ÿ¤¤§§§©

,EúeáL íò,jaey mr aeyi envr `ed -eðéúBaø øîàîëe ¦§§§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ22:"'eëå øîàð àì áéLäå" :dpeekde ,"aye" `l` - ¦§¨¦§¨¨§¥¦Ÿ¤¡©§

ay - ,zelbn ay icediy ici lr ,zelbdn aeyi envr `edy `id

"jiwl`".zelbn ,dpikyd ,eznyp xewn

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxtaitly ,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit

dyrp zepeere mi`hg ici lr ,oky ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

zpiga `id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr

dtilwd zelkid l` olvil `pngx zkynp ,dnypd xewn ,(dpikyd

mi`hg dyer `edy drya zeig mc`d lawn dpnn ,"`xg` `xhq"de

dpikyd z` xifgne drtydd z` mc`d xifgn daeyz ici lre ,zepeere

.dzelbn
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äáåùúä úøâà

ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä

192åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà
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כו' ראשו קאמר נחלתוÂ‰ˆ˜Â(ולכן חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל יעקב הכתוב - בפ"ו החבל. ע"י מלמעלמ"ט ,(·È˙Î

- שקדמו וביאור ענין לשלול שא"צ בפמ"ה "כתיב")Ï‡(ולכן "ÈÎÙ‰Âהוסיף שהלמטה, - על¯‡˘Âמהנ"ל) פועל השני", לפעולה) (בנוגע

) וממשיך דלמע' לחיות) (בנוגע חדש)ÂÚÂ„הראש ממשיךÈ¯ÂÓÂ„ענין דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו') (היכלות כבפ"הÌÈ¯Á‡Ïכו' (ולא

-·˜ÚÈÏלמטה ירידה - (·˜ÚÈÓאפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות תוך עד - למטהÏ·ÁÏחבל שמשםÏ·Á‰Óשתוריד כופל ולזה ?

Ï·˜Óיעקב ענין שבאותו היינו כו')".Ï·˜Óכו', מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ‡„ÂÓ"¯20.אבות ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ה קשה (דהרע"ב) הפי' השלוה·Â�È„È"דלשני (2 א). ז, (ברכות ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 דוקא:

להיותÔ„¯ËÏדבשביל יכול (וגם חיות מקבל הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - ·�ÌÈÓÈÚכו'

– ומקבל ( - רפ"ד כדלעיל –˘‡¯·– היינו – באיכות ÂÏ˘.1239‰(וגם עמוד להלן ראה כו'". יצאנו כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז נצבים21.)

ג. א.22.ל, כט, מגילה
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,aeha miig mdyøçà úeìbä ïîæa øîBìk ,à÷åc "eðéãéa"§¨¥©§¨§©¦§©©¨©©
.ïaøçä.zetilwdn zeig f` milawny iptn ±úeìb úðéça éäBæå ©ª§¨§¦§¦©¨

,ìBëéák äðéëMä- ©§¦¨¦§¨
'ied my ly "d`zz 'd"nyk

,zetilwa jynpòétLäì§©§¦©
àøçà àøèqä úBìëéäì§¥§©¦§¨©£¨
.Cøaúé BLôð äàðN øLà£¤¨§¨©§¦§¨¥
ritydl d"awd jxhvi ±

xzei ,drtyd ztqez odl

y`xn odl avwed xy`n

ick ± z`fe ,dyecwn wepil

oipre dxigad oipr didiy

.dceardäNBò íãàäLëe§¤¨¨¨¤
÷lñî éæà ¯ äðBëð äáeLz§¨§¨£©§©¥

íäî,zetilwdn ± ¥¤
éLîäL äòtLääC,oda ± ©©§¨¨¤¦§¦

ék ,åéúBáLçîe åéNòîa§©£¨©§§¨¦
úòtLä øéæçî BúáeLúa¦§¨©£¦©§¨©

.dîB÷îì äðéëMä± ©§¦¨¦§¨
"dpikyd zelb" ici lr oda dkynpy drtydd odn lhep edixde

.okezaeäæålirl `aenk) "'d aeyz" `id "daeyz" dlndy dn ± §¤
daeyz" `id "d`zz 'd" ly Daeye ,(yecwd xdfdn 'c wxta

,"d`zzäàzz à"ä áeLzday ±Bîëe ,úeìb úðéçaî ¨¥©¨¨¦§¦©¨§
áeúkL21é÷ìà 'ä áLå" :E,jznyp xewn ±øîBìk ,"EúeáL úà ¤¨§¨¡Ÿ¤¤§§§©

,EúeáL íò,jaey mr aeyi envr `ed -eðéúBaø øîàîëe ¦§§§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ22:"'eëå øîàð àì áéLäå" :dpeekde ,"aye" `l` - ¦§¨¦§¨¨§¥¦Ÿ¤¡©§

ay - ,zelbn ay icediy ici lr ,zelbdn aeyi envr `edy `id

"jiwl`".zelbn ,dpikyd ,eznyp xewn

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxtaitly ,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit

dyrp zepeere mi`hg ici lr ,oky ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

zpiga `id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr

dtilwd zelkid l` olvil `pngx zkynp ,dnypd xewn ,(dpikyd

mi`hg dyer `edy drya zeig mc`d lawn dpnn ,"`xg` `xhq"de

dpikyd z` xifgne drtydd z` mc`d xifgn daeyz ici lre ,zepeere
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ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä

192åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà
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כו' ראשו קאמר נחלתוÂ‰ˆ˜Â(ולכן חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל יעקב הכתוב - בפ"ו החבל. ע"י מלמעלמ"ט ,(·È˙Î

- שקדמו וביאור ענין לשלול שא"צ בפמ"ה "כתיב")Ï‡(ולכן "ÈÎÙ‰Âהוסיף שהלמטה, - על¯‡˘Âמהנ"ל) פועל השני", לפעולה) (בנוגע

) וממשיך דלמע' לחיות) (בנוגע חדש)ÂÚÂ„הראש ממשיךÈ¯ÂÓÂ„ענין דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו') (היכלות כבפ"הÌÈ¯Á‡Ïכו' (ולא

-·˜ÚÈÏלמטה ירידה - (·˜ÚÈÓאפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות תוך עד - למטהÏ·ÁÏחבל שמשםÏ·Á‰Óשתוריד כופל ולזה ?

Ï·˜Óיעקב ענין שבאותו היינו כו')".Ï·˜Óכו', מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ‡„ÂÓ"¯20.אבות ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ה קשה (דהרע"ב) הפי' השלוה·Â�È„È"דלשני (2 א). ז, (ברכות ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 דוקא:

להיותÔ„¯ËÏדבשביל יכול (וגם חיות מקבל הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - ·�ÌÈÓÈÚכו'

– ומקבל ( - רפ"ד כדלעיל –˘‡¯·– היינו – באיכות ÂÏ˘.1239‰(וגם עמוד להלן ראה כו'". יצאנו כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז נצבים21.)

ג. א.22.ל, כט, מגילה



fenzסד 'k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

à"ä ,äàzz äáeLz úðéçáì øLiäå úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤§©¨¨¦§¦©§¨©¨¨¥
.ììk Cøc íéøác 'á íä ¯ ìéòì økæpä äàzz`"hily iaxd - ©¨¨©¦§¨§¥¥§¨¦¤¤§¨

"xyide zn`d jxc" owfd epiax ixac yxit (ycewd zegiyn zg`a)

jxcd idef `wecy -dxyide zizin`dit lr - d`zz daeyzl

('` wxta cin) lirly dn

oipr xwiry ,owfd epax xn`

zaifr" `ed daeyzd

hilgn mc`d m`y ,"`hgd

xzei xefgl `ly mly ala

ef ixd ,df `hg dyrn lr

) daeyz xakw"k zxrd

:`"hily x"enc`- o`ke"

zekex` dpkde dcear yxec

`hgd zaifry s`y `l` -

jxc" df oi` j` ("'ek f"d

daeyzyk ,oky ,"zn`d

dni`zn dpkda `ly d`a

cner owfd epaxy xac)

xyt` ,(df wxta xiaqdl

daeyza xxerziy ok`

zaifr lr mly ala hilgie

) `hgdx"enc` w"k zxrd

:`"hilyoi` `linne ,meiw dl didz `l j` ,("'eke daeyz f"de"

dfzn`,oky ,zn`aezky enk ,meiw el yiy xac `xwp1zty" :

"crl oekz zn`2a didz daeyzdy icke ,zn`(meiw dl didiy)

a oeci dilr daeyzl dpkdd zyxcp,owfd epax xne` okl .df wxt

jxc"yzn`dxiaqn `edy dpkdd ici lr `id - d`zz daeyzl "

jxc" xne` owfd epaxy dne .oldl dze`xyidxyt` ,oky ,`ed "

jxc ici lr `l `eazy j` ,zn`a daeyz zexxerzd didzy

dleki dnvr `idy daiq ,`idy daiq efi` ici lr `l` ,dxyi

ly ezaeyza didy itk ,daeyzl dpkdn jtid `edy xac zeidl

ici lr dzid daeyzl ezexxerzdl daiqdy ,`icxec oa xfrl` 'x

epax o`k xne` okl ,f` el exn`y mixacd ici lre aeh `l oipr

jxc"dy ,owfdxyid`edy zepkdd ici lr `id daeyzl ribdl "

:md mixacd ipye .oldl oze` xiaqn,ãçàäoey`xd xacd - ¨¤¨
,daeyzd oiprl ribdlíéðBéìòä íéîçø øøBòì àeäly ± §¥©£¦¨¤§¦

,d"awdíéîçøä øB÷nî"ongxd a`" ± zepiga izy opyi ,oky ± ¦§¨©£¦
"mingxd a`"e3a`" :ongxd,ea yiy a`d ,megxd a`d epiid "

,lekiakzcna`" eli`e ,mingxdmingxd,mingx ly a`d epiid "

xewndlrnle milaben mpi`y mingxd ,`id dpeekde ,mingxd

nzcnxxeriy `ed o`k yexitde - dlewye dcecn `idy mingxd

,"mipeilrd mingx" ,mingx ly xzei dpeilrd dcnd z`ìò©
änø àøâàî äìôpL ,úé÷ìàä BLôðå BúîLð,deab bbn ± ¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¤¨§¨¥¦§¨¨¨

`edy "seq oi`"n ,xzeia dpeilr dbixcnn xnelkíéiçä éiç©¥©©¦
àeä-Ceøadnypd dltp myne ±àz÷éîò àøéáì4.wenr xeal - ¨§¦¨£¦§¨

"`xbi`"n `l d`a dnypde ,zedeab od llka dbixcne "`xbi`"

`xbi`"n `l` ,mzqdnxxeaa `l dltpe ,xzeia ddeab dbixcn ,"

dbixcn `edy ,mzq

xeaa `l` ,dpezgzwenr,
äàîhä úBìëéä ïä¥¥§©ª§¨

,àøçà àøèqäåxaqenk - §©¦§¨©£¨
ici lry ,mcewd wxta

zepeere mi`hgzcxei

d`nehd zelkida dnypd

lre ,"`xg` `xhq"de

z` dilr xxerl mc`d

,mipeilrd mingxdìòå§©
døB÷î,dnypd ly ± §¨

íL àeä ,íéiçä øB÷îa¦§©©¦¥
;àeä-Ceøa ä"éåä- £¨¨¨

`ed 'ied myy ,lirl xen`k

ici lre ,dnypd xewn

mb zcxei dnypd zcixi

'ied my ly drtydd

`xhq"e zetilw ly zelba

,'ied my `ed ,dnypd xewn lr mb `id zepngxdy ixd ,"`xg`

áeúkL Bîëe5,"eäîçøéå ä"éåä ìà áLéå" :ngxie" -eddpeekd " §¤¨§¨Ÿ¤£¨¨¦©£¥
,'ied my lr mingx xxeriy xnelk ,"'ied" my lrLeøtdn ± ¥

:df ixd ± ?'ied my lr mingx xxerl dpeekdìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©
ìzLpL ,àeä-Ceøa ä"éåä íL úòtLäúBìëéä CBz äãøéå äìL ©§¨©¥£¨¨¨¤¦§©§§¨§¨§¨¥§
,íúBéçäì íéàîhä àøçà àøèqä,zeig oda jiyndl -éãé ìò ©¦§¨©£¨©§¥¦§©£¨©§¥

LBðà äNòî,mi`hgd ±;úBòøä åéúBáLçîe ,åéúBìeaçúå- ©£¥¡§©§¨©§§¨¨¨
`xhq"a zeig mikiynn ,cala zerx zeaygn ici lr mb ,oky

,"`xg`áeúkL Bîëe6"íéèäøa øeñà Cìî" :jln ,d"awd ± §¤¨¤¤¨¨§¨¦
,mihdxa xeyw ,mlerd'eëå àçî éèéäøa7,x"enc` w"k yexit §©¦¥Ÿ¨§

:`"hilyic otiel qr e`ee gen oet orbpeliiht` ± qrhrx`w ic"

zeaygna ,xnelk ,"(mind ma mivxy mihdx c"r) zeaygn

gdod m` ,gena zetlegd zeaygnd ici lr mby ,gend ly zetle

d df ici lr dpd ,zerx zeaygnjlnzelb `ian df ,xeq`

,'ied myny drtydlúðéça àéä,äðéëMä úeìb,dpikydy - ¦§¦©¨©§¦¨
zpigazekln,zelba jk ici lr d`a ,zeliv`c.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥

mcewd wxta8.äæì ìbñîä ïîæezepngxa yibxdl mc`d lkeiy ± §©©§ª¨¨¤
lbeqnd onfd ,mipeilrd mingx xxerle ,dxewn lre eznyp lry

,jklíL ïiò ,äøòäa øecqa áeúkL Bîk ,úBöç ïewúa àeä§¦£§¤¨©¦§¤¨¨©¥¨
:íL áeúkL eäæå .úeëéøàa"zevg oewiz"a -úøèò äìôð" ©£¦§¤¤¨¨¨§¨£¤¤

."eðàèç ék eðì àð éBà ,eðLàøzltep ,mi`hgd ici lry ± Ÿ¥¨¨¦¨¨
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äáåùúä úøâà

íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã
'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
é"ò íúåéçäì íéàîèä à"èñä úåìëéä êåú äãøéå
ù"îëå úåòøä åéúåáùçîå åéúåìåáçúå ùåðà äùòî
'éçá àéä 'åëå àçåî éèéäøá íéèäøá øåñà êìî
ïå÷éúá àåä äæì ìâåñîä ïîæå .ì"ðë äðéëùä úåìâ
äìôð íù ù"æå .á"ùò äøòäá øåãéñá ù"îë úåöç
àø÷ð ïëìå .åðàèç éë åðì àð éåà åðéùàø úøèò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

יט.1. יב, ˘ËÈÏ"‡:2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספי"ג ˘ËÈÏ"‡:3."וכבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וש"נ א. כג, נשא ‰Ú¯˙4."לקו"ת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."דע"י ברש"י ואיתא - גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס ז.5."ל' נה, Î"˜6.ישעיה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."וצ"ע שם. הצ"צ ועיין ו. ז, ˘ËÈÏ"‡:7."שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ת"ו לתקו"ז ˘ËÈÏ"‡:8."הוס' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

וכו'". בהשינויים נג]) א' ע' ח"ב נ"ך [אוה"ת 22 ע' איכה להצ"צ – לשם (ובהגהות פמ"ה בח"א בכ"ז לעיין "ויש

fenz `"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"א רביעי יום

,fv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áìä øáùð êéàäå,194 'nr cr.(òãåðë

.dnypd xewn ,"dxhr"dCìî" àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¨¨¤¤
úBìëéä é÷øôa "áeìò9,ì"æ ÷"îøä áúkL Bîk ,dyn iax - ¨§¦§¥¥¨§¤¨©¨§©©
.dkxal epexkf exiacxewäfî ìBãb ïBaìò Eì ïéà ék10zelbn ± . ¦¥§¤§¨¦¤

."`xg` `xhq"de d`nehd zelkida dpikydøLàk èøôáe¦§¨©£¤
úlãâa ìékNnä ïðBaúé¦§¥©©§¦¦§ª©
àlîî ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©¥

ïéîìò ìklk dign ± ¨©§¦
zinipt zeiga zenlerd

,`xapl zn`zenìk ááBñå§¥¨
,ïéîìòlk siwn - ©§¦

mze` dign ,zenlerd

zeig ,mdn dlrnly zeiga

ly dpigaa wx `id ef

,zenlerd lr "siwn"ìk̈
øeòL éôì ãçàå ãçà¤¨§¤¨§¦¦

Búðáäå BìëNwnrzi ± ¦§©£¨¨
jexa "seq oi`" zlecba,`ed

:ãàî ãàî äæ ìò øîøîúé¦§©§¥©¤§Ÿ§Ÿ
ly ezelcb epiada ,oky -

z` yibxi f` wx ,d"awd

lry dlecbd zepngxd

edine ,dxewn lre eznyp

zelba `vnpy "jln"d

ipyn oey`xd df .dlecb zexixn eilr rityn df ixd ± yiieane

.d`zz daeyzl "xyide zn`d jxc" mdy mixacd,'áäåxacd - §©
:`ed ,ipydìk øLà ,àøçà àøèñå ätìwä òéðëäìe Lháì§©¥§©§¦©©§¦¨§¦§¨©£¨£¤¨

,ääaâäå úeqb úðéça ÷ø àéä dúeiçmiripknyk ,`linne - ©¨¦©§¦©©§©§¨¨
,dzeig z` dpnn milhep ,dze` mixaeyeáeúkL Bîk11íà" : §¤¨¦

,"'Bâå øLpk déaâz- okle¯ Lnî øôò ãò äòðëääå Lehaäå ©§¦©©¤¤§§©¦§©©§¨¨©¨¨©¨
.dìeháe dúúéî éäBæ."`xg` `xhq"de dtilwd ly ±,eðéäå- ¦¦¨¨¦¨§©§

?"`xg` `xhq"de dtilwd z` miripkne mixaey dn ici lréãé ìò©§¥
envr axwa lret mc`dy ±äæáð" úBéäìå ,"äkãðå øaLð áì"¥¦§¨§¦§¤§¦§¦§¤

,'eëå "ñàîð åéðéòa,oey`xd wlga h"k wxta xaqedy itk oky - §¥¨¦§¨§
,zindad eytp `ed ± `hegd mc`a hxtae ,ipepiaa mb ,mc`d xwir

zxayp ,xayp `edy ici lre

zindad eytp mb ixd

lry ixd ,(dtilwn d`ad)

z` ripkne xaey `ed jk ici

."`xg` `xhq"e dtilwd

øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
LBãwä12÷eñt ìò13: ©¨©¨

,äøaLð çeø íé÷ìà éçáæ"¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨
,"'eëå äkãðå øaLð áì- ¥¦§¨§¦§¤§

± ?miwl` myl gafd edn

,"dxayp gex" yi xy`k

,`xg` `xhqd gex zxayp

± ?ef gex zxayp dn ici lre

ici lr ,"xayp al" ici lr

l mc`l yiy jk,xayp a

,oldl cin yxtn `edy itk

¯ äîäaä ïî ïaø÷ ìk ék¦¨¨§¨¦©§¥¨
ì àeäàéä ,ä"éåä íL §¥£¨¨¦

,íéîçøä úcîcinz okl - ¦©¨©£¦
oaxw mkn aixwi ik mc`" :'ied my zepaxwa xkfp"'iedlgegip gix" ,
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zg` dlizt wezipk

,lagdnéeaøa éøä£¥§¦
íât úBéäì ìBëé íéàèçä©£¨¦¨¦§§¨
Ba LiL ãçà åàìa Bîk§§¨¤¨¤¥
elôàå ,äúéî Bà úøk̈¥¦¨©£¦
ãçà àèç úìéôëa¦§¦©¥§¤¨

ãàî úBaø íéîòt22Bîk , §¨¦©§Ÿ§
íéàèçä àéápä ìéLîäL¤¦§¦©¨¦©£¨¦

ìéôànä ïðòì,lr ±øBà §¨¨©©£¦
áeúkL Bîk ,LîMä23: ©¤¤§¤¨
éòLt áòë éúéçî"¯ "E ¨¦¦¨¨§¨¤

,úBøeîç úBøáò íä¥£¥£
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äìéì åà íåé ìëá úçà äòù åúðéáå åúòã ÷éîòäì
åéàèçá äùòå ìòôù äîá ïðåáúäì úåöç ïå÷éú éðôì
åúîùð øå÷òì [íøâ] íâå ì"ðë äðéëùä úåìâ 'éçá
äàîåèä íå÷îì äãéøåäå ä"á íééçä ééçî 'é÷ìàä åùôðå
äáëøî 'éçáá úéùòðå à"èñä úåìëéä ïä úåîäå
.ì"ðë åôåâì òéôùäì úåéçå òôù íäî ìá÷ì íäéìà
øîåìë íéúî íééåø÷ íäééçá íéòùø ì"æø åøîàù åäæå
ù"î ïëå) äàîåèäå úåîä íå÷îî íéëùîð íäééçù
àìà å"ç ùøì âòåìë åðéà 'åë åììäé íéúîä àì
íéìáìáîù íéúî íééåø÷ íäééçáù íéòùøä ìò äðååëä
íéöéôç íðéàå íòùøá íãåòá úåøæ úåáùçîá íúåà

.(òãåðë äáåùúá

íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
áòë éúéçî ù"îë ùîùä øåà ìéôàîä ïðòì íéàèçä
úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."התפלה קודם השהי' וע"ד אחת שעה שהכוונה י"ל שבדוחק כאן18."אף משתמש הזקן שרבנו מה על

"קרבן") (ולא "זבח" ˘ËÈÏ"‡:במלה È·¯‰ ¯ÈÚÓ."כתיב לא אלקים קרבן – שם בזה"ק ב.19."ראה יח, יז.20.ברכות קטו, ‰Ú¯˙21.תהלים

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(א יח, (ברכות כו' יהלך לא שאחז"ל כ"כ ועד הוא גמור ˘ËÈÏ"‡:22."דאיסור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הראי "וכידוע

– סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן מה"ת„‡„‰"Êע"ז דאיסור (¯ÂÚÈ˘ÎÓ ˙ÂÁÙומזה) סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה אבל

כדלקמן)". "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא כב.23.ראי' מד, ישעיה

fenz a"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Lôpì àeä-Ceøa ä"éåä íL úòtLä úéîéðt ïéa [íéìécánä]©©§¦¦¥§¦¦©§¨©¥£¨¨¨©¤¤
õøàì LîMä ïéa ìécánä ,CeLçå áò ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨¨§¨©©§¦¥©¤¤¨¨¤

äéìò íéøcìå24;ìLî Cøc ìò:aezky dne -éúàhç ïðòëe""E §©¨¦¨¤¨©¤¤¨¨§¨¨©Ÿ¤
- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ±Lc íãàL úBl÷ úBøáò ïä¥£¥©¤¨¨¨

íéìécánä ,åéá÷òa©£¥¨©©§¦¦
Leì÷å ì÷ ïðò úìcáäk§©§¨©¨¨©§¨
Bîk ,äpäå .ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦¥§

,äfä ìLnaLieqikn - ¤©¨¨©¤
,ynyd xe`íéNî íà¦¥¦

LîMä øBà ãâð íãà̈¨¤¤©¤¤
úBl÷ úBvçî ïBlça©©§¦©

,ãàî áøì úBLeì÷e- §¨Ÿ§Ÿ
,zewc zeax zevignïä¥

úBìéôàî,ynyd xe` lr ± ©£¦
,äáò úçà ävçî Bîk§§¦¨©©¨¨

øúBéå,jkn ±Lnî äëëå §¥§¨¨©¨
ìLîpa àeäzexiara ± ©¦§¨

miairnd mipprl zeleynd

,ynyd xe` lrúBðBò ìëa§¨£
.åéá÷òa Lc íãàL± ¤¨¨¨©£¥¨

miaygp mpi` mdy z`tn

,zexeng zexiark eipira

xaer `edy iptn ,la`

df ixd ,zeax minrt mdilr

zewc zevign daxd enk

zg` dvign enk zeqknd

dvign xy`n xzei e` ,dar

,dar zg`ïkL ìkîe± ¦¨¤¥
zepeerdúBîñøôîä©§ª§¨

íðBøëæ eðéúBaø éøácî¦¦§¥©¥¦§¨
âå äøæ äãBáòk Lnî ïäL ,äëøáì,íéîc úeëéôLe úBéøò éel ¦§¨¨¤¥©¨©£¨¨¨§¦£¨§¦¨¦

Bîk25áeúkL Bîk ,ä÷ãvä ïî ïéò úîìòä26ït Eì øîMä" : §©§¨©©¦¦©§¨¨§¤¨¦¨¤§¤
,"'Bâ ìòiìá Eááì íò øáã äéäé,dwcv ly oiprn rpnidl - ¦§¤¨¨¦§¨§§¦©©

,"ìòiìá"e,l"f epizeax mixne` -íéìéìà úãBáò éãáBò àéä27 §¦©©¦§¥£©¡¦¦
,'eëå;dxf dcear enk zaygp dwcvd on oir znlrdy ixd - §

ì àéä ,Bøáç úeðâa øtñnäåäøæ äãBáòk äìe÷Mä ,òøä ïBL §©§©¥¦§£¥¦¨¨©©§¨©£¨¨¨
íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå28äãBáò ãáBò elàk ñòBkä ìëå , §¦£¨§¦¨¦§¨©¥§¦¥£¨

äøæ29çeøä úeqb Ba LiL éî ïëå ,30,àøîba úBaø äpäëå ,- ¨¨§¥¦¤¥©¨©§¨¥¨©©§¨¨
dilr) dxf dcearl zenec el` zexiar oi` yperd iably zexnl

iabl j` ,(el` zexiar lr ok oi`y dn ,oic zia zzin ixd ribn

± mixengd mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet ody ipgexd mbtd

,minc zekitye zeixr ielib ,dxf dcearäøBz ãeîìúådxiard ± §©§¨

zlwey dxez cenlz lehia ly,ïlk ãâðkzexiard lk cbpk - §¤¤ª¨
,zexen`däëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31-LBãwä øzå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨

."'eëå äøæ äãBáò ìò àeä-Ceøaminc zekitye zeixr ielib ± ¨©£¨¨¨§
± elld zexiard lk ici lry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le

zexiar opi` ody zexnl

icia dzin e` zxk oda yiy

zewzpn ,ok it lr s` ,miny

ziwl`d ytpd z` od

jexa miigd iiga dxewnn

.`edúàéø÷a eøcñ ïëìå§¨¥¦§¦§¦©
ähnä ìòL òîL32ìa÷ì , §©¤©©¦¨§©¥

ïéc-úéa úBúéî 'ã åéìò̈¨¦¥¦
.'eëåbxd ,dtixy ,dliwq ± §

`ly in lr mb z`fe ,wpge

zexiar lr mrt s` xar

,oky ,oic zia zzin oypery

zenbetd zexiar daxd opyi

yiy zexiard enk ytpa

;oic zia zzin yper oda

,ãBqä ét ìòL ãálî- ¦§©¤©¦©
,"dlaw"d it lríâBtä ìk̈©¥

ä"éåä íL ìL ã"eé úBàa§¤¥£¨¨
,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯§¦¦§©¥§¦¨

à"ä úBàa íâBtäå± §©¥§¥
,'ied my ly dpey`xd

,äôøN áiçúð elàk- §¦¦§©¥§¥¨
mbetdeå"éå úBàáely ± §¨

,'ied my,âøä áiçúð elàk§¦¦§©¥¤¤
mbetde -à"ä úBàáe33 §¥
äðBøçà,'ied my ly ± ©£¨

,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL úàéø÷ ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk§¦¦§©¥¤¤§©§©¥§¦©§©¥§
ïélôúembet ,oilitz zevn lhand ±,à"ä úBàaly dpey`xd - §¦¦§¥

,'ied myúéöéöåmbet ,ziviv zevn lhand ±,å"éå úBàaly - §¦¦§¨
,'ied myälôúembet ,dltz zevn lhand ±à"ä úBàa± §¦¨§¥

,'ied my ly dpexg`.'eëåzexiar mey lr xar `l m` mb ,ixd ± §
it lry zexg` zexiar mb opyi ,oic zia zzin oda yiy zexeng

oda yiy zexengd zexiard ly dcn dze`a ytpa zenbet "dlaw"

'c ,rny z`ixwa envr lr lawl mc`d lr okle .oic zia zzin

.eytpa mbty mbtd z` owzl ick ,oic zia zezinìBëé äfîe¦¤¨
ãîìì ìékNnäxywa ±ì,íéàèçå úBðBò øàL-w"k zxrd ©©§¦¦§Ÿ¦§¨£©£¨¦
`"hily x"enc`zezin 'cn dfi`l `linae ± mikiiy ze` dfi`l" :

- "c"a:ïlk ãâðk äøBz ìeháeribdl mc`d leki df lkn dpd - ¦¨§¤¤ª¨
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äáåùúä úøâà

ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú
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.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."('עלי (דרים נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. ‰Ú¯˙25."לכאורה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קיא, וסנה' שם גמרא ע"פ הוא ‰Ú¯˙28."ע"כ

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, א.30.זח"ב ה, סוטה רבה31.ראה לאיכה פתיחתא

ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' ˘ËÈÏ"‡:32.אות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות

ספ"ז)". ח"א ג"כ (ראה ותשובה הנפש חשבון גם ˘ËÈÏ"‡:33.ענינה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". בלא מובא – [בסידורו נד. בגימ'



סז fenz a"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Lôpì àeä-Ceøa ä"éåä íL úòtLä úéîéðt ïéa [íéìécánä]©©§¦¦¥§¦¦©§¨©¥£¨¨¨©¤¤
õøàì LîMä ïéa ìécánä ,CeLçå áò ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨¨§¨©©§¦¥©¤¤¨¨¤

äéìò íéøcìå24;ìLî Cøc ìò:aezky dne -éúàhç ïðòëe""E §©¨¦¨¤¨©¤¤¨¨§¨¨©Ÿ¤
- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ±Lc íãàL úBl÷ úBøáò ïä¥£¥©¤¨¨¨

íéìécánä ,åéá÷òa©£¥¨©©§¦¦
Leì÷å ì÷ ïðò úìcáäk§©§¨©¨¨©§¨
Bîk ,äpäå .ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦¥§

,äfä ìLnaLieqikn - ¤©¨¨©¤
,ynyd xe`íéNî íà¦¥¦

LîMä øBà ãâð íãà̈¨¤¤©¤¤
úBl÷ úBvçî ïBlça©©§¦©

,ãàî áøì úBLeì÷e- §¨Ÿ§Ÿ
,zewc zeax zevignïä¥

úBìéôàî,ynyd xe` lr ± ©£¦
,äáò úçà ävçî Bîk§§¦¨©©¨¨

øúBéå,jkn ±Lnî äëëå §¥§¨¨©¨
ìLîpa àeäzexiara ± ©¦§¨

miairnd mipprl zeleynd

,ynyd xe` lrúBðBò ìëa§¨£
.åéá÷òa Lc íãàL± ¤¨¨¨©£¥¨

miaygp mpi` mdy z`tn

,zexeng zexiark eipira

xaer `edy iptn ,la`

df ixd ,zeax minrt mdilr

zewc zevign daxd enk

zg` dvign enk zeqknd

dvign xy`n xzei e` ,dar

,dar zg`ïkL ìkîe± ¦¨¤¥
zepeerdúBîñøôîä©§ª§¨

íðBøëæ eðéúBaø éøácî¦¦§¥©¥¦§¨
âå äøæ äãBáòk Lnî ïäL ,äëøáì,íéîc úeëéôLe úBéøò éel ¦§¨¨¤¥©¨©£¨¨¨§¦£¨§¦¨¦

Bîk25áeúkL Bîk ,ä÷ãvä ïî ïéò úîìòä26ït Eì øîMä" : §©§¨©©¦¦©§¨¨§¤¨¦¨¤§¤
,"'Bâ ìòiìá Eááì íò øáã äéäé,dwcv ly oiprn rpnidl - ¦§¤¨¨¦§¨§§¦©©

,"ìòiìá"e,l"f epizeax mixne` -íéìéìà úãBáò éãáBò àéä27 §¦©©¦§¥£©¡¦¦
,'eëå;dxf dcear enk zaygp dwcvd on oir znlrdy ixd - §

ì àéä ,Bøáç úeðâa øtñnäåäøæ äãBáòk äìe÷Mä ,òøä ïBL §©§©¥¦§£¥¦¨¨©©§¨©£¨¨¨
íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå28äãBáò ãáBò elàk ñòBkä ìëå , §¦£¨§¦¨¦§¨©¥§¦¥£¨

äøæ29çeøä úeqb Ba LiL éî ïëå ,30,àøîba úBaø äpäëå ,- ¨¨§¥¦¤¥©¨©§¨¥¨©©§¨¨
dilr) dxf dcearl zenec el` zexiar oi` yperd iably zexnl

iabl j` ,(el` zexiar lr ok oi`y dn ,oic zia zzin ixd ribn

± mixengd mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet ody ipgexd mbtd

,minc zekitye zeixr ielib ,dxf dcearäøBz ãeîìúådxiard ± §©§¨

zlwey dxez cenlz lehia ly,ïlk ãâðkzexiard lk cbpk - §¤¤ª¨
,zexen`däëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31-LBãwä øzå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨

."'eëå äøæ äãBáò ìò àeä-Ceøaminc zekitye zeixr ielib ± ¨©£¨¨¨§
± elld zexiard lk ici lry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le

zexiar opi` ody zexnl

icia dzin e` zxk oda yiy

zewzpn ,ok it lr s` ,miny

ziwl`d ytpd z` od

jexa miigd iiga dxewnn

.`edúàéø÷a eøcñ ïëìå§¨¥¦§¦§¦©
ähnä ìòL òîL32ìa÷ì , §©¤©©¦¨§©¥

ïéc-úéa úBúéî 'ã åéìò̈¨¦¥¦
.'eëåbxd ,dtixy ,dliwq ± §

`ly in lr mb z`fe ,wpge

zexiar lr mrt s` xar

,oky ,oic zia zzin oypery

zenbetd zexiar daxd opyi

yiy zexiard enk ytpa

;oic zia zzin yper oda

,ãBqä ét ìòL ãálî- ¦§©¤©¦©
,"dlaw"d it lríâBtä ìk̈©¥

ä"éåä íL ìL ã"eé úBàa§¤¥£¨¨
,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯§¦¦§©¥§¦¨

à"ä úBàa íâBtäå± §©¥§¥
,'ied my ly dpey`xd

,äôøN áiçúð elàk- §¦¦§©¥§¥¨
mbetdeå"éå úBàáely ± §¨

,'ied my,âøä áiçúð elàk§¦¦§©¥¤¤
mbetde -à"ä úBàáe33 §¥
äðBøçà,'ied my ly ± ©£¨

,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL úàéø÷ ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk§¦¦§©¥¤¤§©§©¥§¦©§©¥§
ïélôúembet ,oilitz zevn lhand ±,à"ä úBàaly dpey`xd - §¦¦§¥

,'ied myúéöéöåmbet ,ziviv zevn lhand ±,å"éå úBàaly - §¦¦§¨
,'ied myälôúembet ,dltz zevn lhand ±à"ä úBàa± §¦¨§¥

,'ied my ly dpexg`.'eëåzexiar mey lr xar `l m` mb ,ixd ± §
it lry zexg` zexiar mb opyi ,oic zia zzin oda yiy zexeng

oda yiy zexengd zexiard ly dcn dze`a ytpa zenbet "dlaw"

'c ,rny z`ixwa envr lr lawl mc`d lr okle .oic zia zzin

.eytpa mbty mbtd z` owzl ick ,oic zia zezinìBëé äfîe¦¤¨
ãîìì ìékNnäxywa ±ì,íéàèçå úBðBò øàL-w"k zxrd ©©§¦¦§Ÿ¦§¨£©£¨¦
`"hily x"enc`zezin 'cn dfi`l `linae ± mikiiy ze` dfi`l" :

- "c"a:ïlk ãâðk äøBz ìeháeribdl mc`d leki df lkn dpd - ¦¨§¤¤ª¨
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äáåùúä úøâà

ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú
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.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."('עלי (דרים נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. ‰Ú¯˙25."לכאורה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קיא, וסנה' שם גמרא ע"פ הוא ‰Ú¯˙28."ע"כ

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, א.30.זח"ב ה, סוטה רבה31.ראה לאיכה פתיחתא

ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' ˘ËÈÏ"‡:32.אות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות

ספ"ז)". ח"א ג"כ (ראה ותשובה הנפש חשבון גם ˘ËÈÏ"‡:33.ענינה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". בלא מובא – [בסידורו נד. בגימ'



fenzסח b"k iyiy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ג שישי יום
פרקח ,gv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå ç ÷øô,gv 'nr cr.'åëå åúôôìî

mi`hg ici lr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda ,"xayp al"l

edf .(miny icia dzine zxk ea yiy `hg ici lr wx `le) mixg`

,el yiy "xayp al"d ± "d`zz daeyz"l `iand ipyd xacd

xyt` `linne ,"`xg` `xhq"de "d`nehd gex" z` xiqne xaeyd

lr daeh dlawe xard lr dhxga ,"zn`"a daeyza xefgl f` el

.`adl

ç ÷øtjxcd mieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
dlecbd zepngxa zeppeazdd - :"d`zz daeyz"l ribdl dxyide zizin`d

zelb oipra ezewnrzde ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry

zeidl mc`d z` `ian ,df ytp oeayg ;ei`hg ici lr mxb `edy ,dpikyd

al el yiy ,"xayp al" lra

gex z` xaey `ed jkae ,xeay

."`xg` `xhq"d

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -

,dxewn lre ziwl`d eytp

ei`hg ici lr mxby dnae

úîàa Lwáì ìëeé©§©¥¤¡¤
àaìc à÷îòîwnern ± ¥ª§¨§¦¨

:weqtay dywad z` ,ald

éîçø áøk"éòLô äçî E §Ÿ©£¤§¥§¨¨
"'Bâå1,wxta weqt ixd df - §

zrya mixne`y mildzd

z`ixw"a mbe "zevg oewiz"

,"dhnd lry rny

lbeqnd onfd `ed mdiptly

xn`y itk) ytpd oeaygl

z`ixw iptl e` zevg oewiz iptly ytpd oeayg ixg` ixd .(lirl

dywa zn`a ywal mc`d leki ,dhnd lry rnyef.éæà ék¦£©
a Baìa òáwzBLôðaL úe÷ìà úðéça ìò úeðîçøä ìãb úîà ¦¨©§¦¤¡¤Ÿ¤¨©£¨©§¦©¡Ÿ¤§©§

,äìòîlLå,eznyp xewna -.ìéòì økæpkzepngxdy ± 'f wxta ± §¤§©§¨©¦§¨§¥
.dlrnl eznyp xewn lr mbe ziwl`d eytp lr mb `idøøBòé äæáe¨¤§¥

ïBöøî úBëLîpä ,íéîçøä úBcî â"éî íéðBéìòä íéîçø©£¦¨¤§¦¦¦¨©£¦©¦§¨¥§
,ã"eé ìL Böe÷a æîøpä ,àeä-Ceøa ïBéìòä,'ied my ly - ¨¤§¨©¦§¨§¤

íL úBiúBàî úòtLpä äòtLää úðéçaî äìòî äìòîlL¤§©§¨©§¨¦§¦©©©§¨¨©¦§©©¥¦¥
.ä"éåäze`a zenbetd zexiar opyi ,'f wxt ,mcewd wxta xen`k ± £¨¨

zwqtp ,mbtd ici lre ± 'eke `"d ze`a e` 'ied my ly c"ei

zeig dpnn jynpe ,icedil zeig d`a dpnny ,'ied myn drtydd

mingx jiynn `edy drya j` ."`xg` `xhq"e 'dtilw'l

dlrnly oeilrd oevxdn ze`a mdy ,mingxd zecn b"in mipeilrd

zrtydae 'ied my ly zeize`a oewizd jk ici lr `a ± 'ied myn

:cin hxtn owfd epaxy itk ,eznyp lr 'ied myïëìåody iptn ± §¨¥
,ef dbxcn ze`aúBcî â"éä©¦

ìk íéwðî íéîçøä̈©£¦§©¦¨
áeúkL Bîëe ,íéîâtä2:- ©§¨¦§¤¨

:mingxd zecn b"i iabl

ïBò àNð","äwðå òLôå Ÿ¥¨¨¤©§©¥
ä÷éðé ïéà áeLå§¥§¦¨

íéðBöéçäì,zetilwl ± §©¦¦
úòtLäî àøçà àøèqäå§©¦§¨©£¨¥©§¨©
ìéòì økæpk ,äàzz à"ä¥©¨¨©¦§¨§¥
mi`hgd ici lry ±

'dn dwipi odl yi ,zepeerde

j` .'ied my ly d`zz

zecn b"in jynp xy`k

z` xacd dwpn ± mingxd

odl oi`e mirytde zepeerd

.d`zz 'dn dwipi xzei

äàzz à"ä áeLz äæáe)¨¤¨¥©¨¨
,å"äéa ãçéúäì ,dîB÷îì¦§¨§¦§©¥§

.(ïéáîì éãå`"ddy ± "'d aeyz" ± "daeyz" dlnd zernyn idef ± §©©¥¦
'ied mya dl zencewd zeize`d ylyl day 'ied my ly dpexg`d

.oz` zcge`n zeidlnî ïëåLdyrp ±úé÷ìàä Lôpa ähîì §¥©¨§©¨©¤¤¨¡Ÿ¦
,íéìécáî íëéúBðBò ïéà áeL ,íãàaL,zewl` oial ytpd oia - ¤¨¨¨¥£¥¤©§¦¦

áeúkL Bîëe:2:mingxd zecn b"i iabl -"äwðå"epinkg miyxtn ± §¤¨§©¥
l"f3-íéLeálî íLôð úBwðìe õçøì ,"íéáMì àeä äwðî"§©¤©¨¦¦§Ÿ§©©§¨¦§¦

íéðBöéçä íä ,íéàBväici lr mc`d z` zetiwnd zetilwd ± ©¦¥©¦¦
,zepeere mi`hgàøîba áeúkL Bîk4:."'eëå ezôtìî"dxiard ± §¤¨©§¨¨§©§©§

dpeekde ± `hegd mc`l yeal ziyrpe mc`d z` dtiwne zttln

daeyzde ± yeal enk mc`d z` dtiwnd ,dxiard ly d`nehl

.dl` mi`ev miyealn eze` dwpn
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äáåùúä úøâà

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì

.'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë
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ג.1. נא, יח.2.תהלים יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, סוטה

fenz c"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ד קודש שבת יום

,gv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøáò çåøù øçàîå,196 'nr cr:('åëå àëìîì

íøäèzå äøáò çeøL øçàîe5gexd - ,6,dxdhe dlign ly ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
,dze` dxdihe ytpd z` dxarì íLôð ìëez éæàä"éåä ãò áeL £©©©§¨¨©£¨¨

Ba ä÷áãìe ,døB÷îì äìòî äìòî úBìòìå ,Lnî àeä-Ceøä©¨§©£©§¨©§¨¦§¨§¨§¨
úéìëúa Cøaúé Ba úãçéî äúéäL Bîk ,àìôð ãeçéa Cøaúé¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨§¨§ª¤¤¦§¨¥§©§¦

dçôpL íøèa ,ãeçiä©¦§¤¤¤§¨¨
ãøéì Cøaúé åét çeøa± §©¦¦§¨¥¥¥

,zcxlLaìúäìe ähîì§©¨§¦§©¥
íãàä óeâaixd dzid f` ± §¨¨¨

zilkza zcge`n dnypd

.d"awd mr cegidBîëe)§
íãàa ,ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¨¨
íøèa ,åét çeøa çôBpä©¥©§©¦§¤¤
àeä ¯ åétî çeøä àöBiL¤¥¨©¦¦

.(BLôða ãçéîmb jk ± §ª¨§©§
seba dpzipy iptl dnypd

f` ,"gtie" ly ote`a mc`d

zilkza zcge`n ixd dzid

ixg`) zrk mbe ,jxazi ez`

aey didz (daeyzd

z` zilkza zcge`ne

.jxaziäáeLz àéä Bæå§¦§¨
.äîìLjxazi ez` zcge`n didz dnypdy ,daeyzd ote` ± §¥¨

.dnily daeyz `id ± zilkzaäæ ãeçé úðéça ,äpäåcegid ± §¦¥§¦©¦¤
seba dpzipy iptl dzidy itk jxazi ez` aey zcg`zn dnypdy

,mc`däàlò äáeLz úðéça àéä ,Bæ äáeLúedpeilr daeyz ± §¨¦§¦©§¨¦¨¨
,d`ad,äàzz äáeLz øçàlLdpezgzd daeyzd xg`l - ¤§©©§¨©¨¨

.lirl dx`azdyàðîéäî àéòøa LBãwä øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©¨§©§¨§¥§¨
àNð úLøt7eìéçãa àúéøBàa ÷qòúéc ,àéä äàlò äáeLúc , ¨¨©¨¦§¨¦¨¨¦§¦§©¥§©§¨¦§¦

éøa àLã÷c eîéçøe,'eëå àeä-Cweqriy `id d`lir daeyzy - §¦§ª§¨§¦§
,'ek d"awdl dad`e d`xi jezn dxeza'eëå äðéa ¯ ä"é ïa eäéàc§¦¤¦¨§

zpiga `idy 'e ze`l dkef `ed ,my xdefa xne` ,f` ±oa.dpia ,d"i

dpey`xd `"dd ly Daey) d`lir daeyz zpiga `idy dpia

'ied my ly ("d`lir")

("dpia" zbixcn lr zfnxnd

"d"i oa"n zakxen

,(dpia dlnay zeize`d)

d`xie dad`l `id dpeekde

ody dpiae dnkgn zeclepd

.'ied my ly d"i cbpk

ìò äáeLz éìòa úìòîe)©£©©£¥§¨©
,àéä äæa íéøeîb íé÷écö©¦¦§¦¨¤¦
cenil oipr ixd ,dxe`kly -

,'d zad`e 'd z`xia dxez

ilral cgeind oipr epi`

mixenb miwicv mb ,daeyz

'd z`xia dxez micnel

,`eti` ,dna .'d zad`e

ilra ly mzlrn z`hazn

ixd ± ?miwicv iabl daeyz

,dfäøN éiç úLøt LBãwä øäfa áeúkL Bîk8ïeðéàc ,ilra ± §¤¨©Ÿ©©¨¨¨©©¥¨¨§¦
,daeyzdeäéìò éëLî,mnvr lr mikiynn ±àaìc àúeòøa ¨§¥£©§¦§¨§¦¨

éúéø,ald ly inipt oevx ,"`alc `zerx" xzeia ±éâñ àìéçáe± ¨¦§¥¨¨¦
,gek xzeia:('eëå àkìîì àáø÷úàìxzei aexw zeidl - §¦§¨§¨§©§¨§

mzeaxwzdy ,daeyz ilra ly mzlrn z`hazn jka ,d"awdl

miwicva xacd xy`n xzei wfg swezae oevxa `id d"awdl

.mixenb
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äáåùúä úøâà

äøáò çåøù øçàîå
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá

åøá çôåðä íãàá î"ãò åîëå) íãàä óåâáíøèá åéô ç
äáåùú àéä åæå (åùôðá ãçåéî àåä åéôî çåøä àöåéù
'éçá àéä åæ äáåùúå äæ ãåçé 'éçá äðäå .äîéìù
÷"äåæá ù"îëå äàúú äáåùú øçàìù äàìéò äáåùú
'ééøåàá ÷ñòúéã àéä äàìéò äáåùúã àùð 'ô î"øá
'åëå äðéá ä"é ïá åäéàã 'åëå ä"áã÷ã åîéçøå åìéçãá
àéä äæá íéøåîâ íé÷éãö ìò äáåùú éìòá úìòîå)
àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàã äøù ééç 'ô ÷"äåæá ù"îë

:('åëå àëìîì àáø÷úàì éâñ àìéçáå øéúé àáìã
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מעננים השחקים מטהר שהרוח ופי' כא. לז, ˘ËÈÏ"‡:6."איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שרוח – במשל "כמו
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היום יום . . . ע

ה'תש"גיח תמוזיום רביעי

חומש: פנחס, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק ד. ואולם . . . בנעימים.

דער אלטער רבי הָאט געזָאגט אויף ר' משה ווילענקער: משה הָאט מוחין דגדלות, 
און אין די צען יָאר וואס ער הָאט געהָארעוועט, הָאט ער אויסגעהָארעוועט מוחין רחבים.
דריי יָאר הָאט ר' משה ווילענקער זיך מכין געווען צו יחידות באם אלטען רבי'ן, און 
נָאכדעם איז ער געבליבען זיבען יָאר אין ליאזנא אויף בריינגען די יחידות אין עבודה 

בפועל.

ִנים  ַהּשָׁ ר  ּוְבֶעׂשֶ ַגְדלּות,  ּדְ ֵיׁש מֹוִחין  ה  ְלֹמׁשֶ ִווילֶעְנקֶער:  ה  ֹמׁשֶ א ַעל ר'  ּטֵ ִהְתּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
יג[ מֹוִחין ְרָחִבים. ַע הּוא ָיַגע ]=ִהּשִׂ ִהְתַיּגֵ ׁשֶ

ַאר  ְך ִנׁשְ ֵקן, ְוַאַחר ּכָ ה ִווילֶעְנקֶער ֶאת ַעְצמֹו ִליִחידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִנים ֵהִכין ר' ֹמׁשֶ ֹלׁש ׁשָ ׁשָ
ֹפַעל. ֲעבֹוָדה ּבְ ם ֶאת ַהְיִחידּות ּבַ ֵדי ְלַיּשֵׂ ִליָאְזָנא ּכְ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ה'תש"גיט תמוזיום חמישי

חומש: פנחס, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אך הענין . . . צד החי' וכו'.

ים,  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ָמקֹום ֶאָחד ּכַ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ יתֹו, ַאף ׁשֶ ַסע ִמּבֵ ּנָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֵמַהְנָהגֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם ּוַמְלכּות. ֹלא ׁשֵ ֶרְך – ּבְ ת ַהּדֶ ִפּלַ ה ּתְ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ

ה'תש"גכ תמוזיום שישי

חומש: פנחס, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קד.

תניא: ככה ממש . . . צד האותיות.

שלשה מיני התבוננות הם: א( התבוננות למודית, אחר שמבין הענין על בוריו, הוא 
מתבונן בעומק הענין ההוא, עד שהשכלי מאיר אצלו. ב( שקודם התפלה, ענינה הרגש 
חיות הענין שלמד ולא הרגש השכלי כמו בהתבוננות למודית. ג( שבתפלה, ענינה הרגש 
האלקות שבהענין שלמד. שלש אלה הם שליבות סולם ההרגשה ורק בחסדי השי"ת עמנו 
מרגישים לפעמים - דערהערט מען - ג-טליכקייט בלי שום עבודה כלל, והוא מפני 

מעלת העצמות שיש בנשמה, אבל מצד העבודה שבכח עצמו מוכרחים שלש הנ"ל.

ְריֹו, הּוא ִמְתּבֹוֵנן  ִבין ָהִעְנָין ַעל ּבֻ ּמֵ ה ִמיֵני ִהְתּבֹוְננּות ֵהם: א( ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית, ַאַחר ׁשֶ ֹלׁשָ ׁשְ
ָהִעְנָין  ַחיּות  ׁש  ֶהְרּגֵ ִעְנָיָנּה  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ּקֶֹדם  ׁשֶ ב(  ֶאְצלֹו.  ֵמִאיר  ְכִלי  ַהׂשִ ׁשֶ ַעד  ַההּוא,  ָהִעְנָין  ֹעֶמק  ּבְ
ָהִעְנָין  ּבְ ׁש ָהֱאֹלקּות ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּתְ ּבַ ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית. ג( ׁשֶ מֹו ּבְ ְכִלי ּכְ ׁש ַהּשִׂ ַמד, ְוֹלא ֶהְרּגֵ ּלָ ׁשֶ
ים ִלְפָעִמים  יׁשִ נּו ַמְרּגִ ֵרְך ִעּמָ ַחְסֵדי ה' ִיְתּבָ ה, ְוַרק ּבְ ׁשָ ם ַהַהְרּגָ ִליבֹות ֻסּלָ ה ֵהם ׁשְ ֹלׁש ֵאּלֶ ַמד. ׁשְ ּלָ ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ֵני ַמֲעַלת ָהַעְצמּות ׁשֶ ָלל, ְוהּוא ִמּפְ ִלי ׁשּום ֲעבֹוָדה ּכְ – ּדֶעְרהֶעְרט מֶען ]=קֹוְלִטים[ – ֱאֹלקּות ּבְ

"ל. ֹלׁש ַהּנַ ֹכַח ַעְצמֹו ֻמְכָרִחים ׁשָ ּבְ ד ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ָמה, ֲאָבל ִמּצַ ׁשָ ּנְ ּבַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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ה'תש"גכא תמוזשבת

חומש: פנחס, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וביאור הענין . . . הוי' כו'.

ת. ּבָ ׁשַ ָצִרים ַוֲאִפּלּו ּבְ ין ַהּמְ ֶהֱחָינּו ּבֵ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ

ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ּבְ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ תֹוְך ּכָ תֹוָכם", ּבְ י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ ִתיב "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ ּכְ
ְזַמן  ם ּבִ ׁש, ּגַ ְקּדָ ה ְמקֹום ַהּמִ ֵרְך. ְוִהּנֵ ְבּתֹו ִיְתּבָ ׁש ְלׁשִ ִניִמית ְלָבבֹו הּוא ִמְקּדָ ת ּפְ ָרֵאל ּתֹוִכּיּות ְנֻקּדַ ׂשְ ִמּיִ
ֵאין  ְלעֹוָלם  ָאָחא,  י  ַרּבִ "ָאַמר  ב',  ה  ָרׁשָ ּפָ ה  ַרּבָ מֹות  ׁשְ ּבִ ְוִכְדִאיָתא  הּוא.  ָקדֹוׁש  ּמּום,  ְוַהּשִׁ לּות  ַהּגָ
ָרִטי  ׁש ַהּפְ ְקּדָ ּמִ ּבַ ם  ּגַ ְנָיִנים, ְוֵכן הּוא  ַהּבִ ּבְ ּמּום הּוא  ֲעָרִבי". ְוָכל ִעְנַין ַהּשִׁ ִכיָנה ָזָזה ִמּכֶֹתל ַהּמַ ַהּשְׁ
י ֵער",  ָנה ְוִלּבִ תּוב "ֲאִני ְיׁשֵ ּכָ ֵלם ָזְך ְוָטהֹור, ּוְכמֹו ׁשֶ ַהְיסֹוד הּוא ׁשָ ָרֵאל, ּדְ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ּבְ ׁשֶ
ִמן  ָנה  ְיׁשֵ ֲאִני  ֲחָסִדים,  ִלְגִמילּות  י ֵער  ְוִלּבִ ְצֹות  ַהּמִ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ "ֲאִני  ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ נֹו[  ]ְוֶיׁשְ ְוִאיָתא 
ֻדְגַמת  ָרֵאל, הּוא ַרק ּבְ ִיׂשְ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ָלן, ׁשֶ ּמּום, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ָכל ִעְנַין ַהּשִׁ י ֵער ַלֲעׂשֹוָתן", ּדְ ָדקֹות ְוִלּבִ ַהּצְ

תֹו. ְקֻדּשָׁ ָרִטי הּוא ּבִ ׁש ַהּפְ ִמְקּדָ חּוץ ְלַהְיסֹוד, ֲאָבל ַהְיסֹוד ּדְ ּמִ ְנָיִנים ׁשֶ ַהּבִ

ה'תש"גכב תמוזיום ראשון

חומש: מטו"מ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק ה. והנה . . . כדלקמן.

אאמו"ר אמר: א חסידישער ווָארט מַאכט קלָאר די קָאּפ און ריין די הַארץ. א חסידישע 
ניגון שטַארקט די תקוה ובטחון  הנהגה טובה מַאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידישער 

בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

ב. ַהְנָהָגה  ה ֶאת ַהּלֵ ם ֲחִסיִדי ֵמִביא ְל'ֹראׁש ָצלּול' ּוְמַנּקֶ ְתּגָ "ּב[ ָאַמר: ּפִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְמָחה ּוַמֲעִמיד  חֹון, ֵמִביא ׂשִ ּטָ ְקָוה ְוַהּבִ ק ֶאת ַהּתִ ִית. ִנּגּון ֲחִסיִדי ְמַחּזֵ ּבַ ה אֹור ּבַ טֹוָבה ֲחִסיִדית עֹוׂשָ

ֶקֶרן אֹוָרה. ִית ּבְ ֵני ַהּבַ ִית ְוֶאת ּבְ ֶאת ַהּבַ

ה'תש"גכג תמוזיום שני

חומש: מטות־מסעי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק ו. אמנם . . . צו לי"ח.

עֹות. ּסָ ל ַהּמַ ת, ב', ה' – ְלֵלִוי ַעד סֹוף ּכָ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ר ַמּטֹות ּוַמְסֵעי ִנְפָרדֹות, קֹוִרין – ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גכד תמוזיום שלישי

חומש: מטות־מסעי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה יעקב . . . נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דָאס אל ישעו בדברי 
הבל, און עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.

ִדְבֵרי  עּו ּבְ ָרָכה ֲעבּור 'ֲעבֹוָדה' ֲהֵרי ֶזה "ַאל ִיׁשְ ׁש ּבְ ַבּקֵ ּלְ ִניִמי" הּוא – ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": "ּפְ ֵמי ַה"ּצֶ ְתּגָ ִמּפִ
ים". ד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ְהֶיה "ּתִ ּיִ ָהֶבל", ְוָנחּוץ ׁשֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ב תמוז י"ח ראשון יום מים? או אדם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Bæ éøä ¯ døaò økä íàå§¦ª©ª¨¨£¥

àlà ,øaò Bðéà íéòaøàä ìkL ;íBé íéòaøà ãò ,òøôîì úì÷ì÷î§ª§¤¤§©§¥©©©§¨¦¤¨¨©§¨¦¥ª¨¤¨

.áeLç àeä íìBòa íéî©¦¨¨¨

יום? מארבעים פחות בן עובר להפיל מותר האם

את פוסל העובר אין יום ארבעים גיל שעד נאמר זו בהלכה

שהוסיפו ויש בלבד. 'מים' בגדר הוא כי תרומה מלאכול אמו

בגמרא שהנאמר זה, א)לפי קמב, קנה,(ב"ב העובר לבנו שהמזכה

יום ארבעים לאחר רק ב)היינו סט, יבמות סוברים(ריטב"א יש אך .

קונה יום מארבעים בפחות ז)שאף ח"א, העיטור בעל שם. ויתכן(מאירי .

כי רק היינו יום, מארבעים בפחות אף שקונה הסוברים שגם

המועיל, באופן לו הקנה ולכן בנו' אצל קרובה אדם של 'דעתו

יום ארבעים קודם כי זוכה שאינו מודים הם אף ירושה לגבי אך

אדם ולא בלבד 'מים' ז)הוא אות ב סט, יבמות למשפט .(עיניים

ארבעים בתוך עובר להפיל מותר שאכן פוסקים יש זה ולפי

אדם שאיננו מאחר קסב)יום, סי' ח"א אש הלכות(שרידי ובעל ,

יוה"כ)גדולות פחות(הל' בן עובר על אף שבת שמחללים פסק

להורגו אסור שאף מזה שהוכיחו ויש יום. מיהודהמארבעים (שבט

שס) ע' שביארוח"א יש אבל סקי"ז)(העמק. קסז זושאלה לדעה שגם

הסברא מצד בשבת להצילו שיש אלא 'אדם' בגדר איננו עובר

הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו "חלל

הלכות' שכח)וב'משנה סי' בן(ח"ט עובר להרוג שאסור פסק

בגמרא כי יום, מארבעים ב)פחות צא, שנשמה(סנהדרין מבואר

שבזה והוסיף, ההריון), (ראשית פקידה משעת באדם ניתנת

מים אלא עובר אינו הארבעים "שכל הרמב"ם לשון מדויק

הגמרא בדברי שבמקורו אף חשוב", הוא שם)בעולם נאמר(יבמות ,

פקידה משעת בו נתונה הנשמה אמנם כי הוא", בעלמא "מיא

את לפסול חשוב העובר אין זה שלענין אלא בעלמא, מים ואינו

ענגל והגר"י מתרומה. ד)אמו אות א מע' האוצר שעד(בית כתב

נקרא ואילך יום ומארבעים 'נפש', העובר קרוי יום ארבעים

הגוף. על תואר שהוא 'אדם'

ה'תשע"ב תמוז י"ט שני יום גבוה רכוש - התרומה

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰eôèçiL ïäì øeñà ïëå§¥¨¨¤¤©§§

ì elôàå ,úBøNòîe úBîeøzïéìèBð àlà ,øeñà íäéôa í÷ìç ìàL §©©§©£¦¦§Ÿ¤§¨§¦¤¨¤¨§¦

;ïéúBL ïä BðçìL ìòå ,ïéìëBà ïä íB÷nä ïçìL ìòL ;ãBáëa§¨¤©ª§©©¨¥§¦§©ª§¨¥¦

éðàå" :øîàpL ¯ íäì äkæ àeä Ceøa àeäå ,ïä 'äì elà úBðzîe©¨¥©¥§¨¦¨¨¤¤¤¡©©£¦

."éúîeøz úøîLî úà Eì ézúð äpä¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨

התוספות קושית ליישב יש זו בהלכה הרמב"ם דברי פי על

רש"י. על

רש"י תרומה)לשיטת מה ד"ה א פו, היותו(יבמות משום אסור טבל

בו. מעורבת – הופרשה לא שעדיין – התרומה כי תרומה, ספק

התוס' מה)והקשו ד"ה מותר(שם יהיה שטבל ראוי כן, אם :

לי'"! שריא דתרומה "כיון לכהנים

יש כאן הרמב"ם דברי רש"י:ולפי שיטת את ליישב

הם המקום שלחן "שעל לקב"ה, בעצם שייכת התרומה

היא לכהנים התרומה ושייכות שותים" הם שולחנו ועל אוכלים

מקדשי הכהנים אכילת בדוגמת מחלקו, להן זיכה שה' מצד

זכי". קא גבוה "משולחן בגמרא נאמר עליה המקדש,

כלומר:

הקב"ה, של נחשב כולו הקרבן וההקטרה הזריקה קודם

לאכול יכולים הבעלים או הכהנים ההקטרה ולאחר גבוה', 'חלק

מעורבת שבעודה בתרומה גם וכך קזכי". גבוה "משולחן כי

לאחר אך גבוה' 'חלק בהיותה לכהנים אף אסורה היא בטבל

קזכי". גבוה "משולחן כי לאכול יכולים הכהנים ההפרשה

(a llk `ziixe`c oeez`)

התשע"ב תמוז כ' שלישי יום היין' את מעלה המים 'אין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äòLúì ìôpL íéî âìŸ©¦¤¨©§¦§¨

òncð ¯ äîeøz ìL ïéé âì ìkä CBúì ìôð Ck øçàå ,ïéé ïébì íéòLúå§¦§¦ª¦©¦§©©¨¨©§©ŸŸ©¦¤§¨¦©©

.ïéiä úà äìòî íénä ïéàL ;ìkä©Ÿ¤¥©©¦©£¤¤©©¦

לוג מאה יש התרומה לוג שכנגד אף במים מתבטל אינו היין

והשיג היין". את מעלה המים "אין כי המים, בצירוף חולין

בו אין אם היין את מבטלין שהמים ידוע דבר "הרי הראב"ד:

היין? את מבטלין המים אין ולמה טעם" בנותן

אחר: מטעם אך ההלכה לעצם מסכים הראב"ד אמנם,

מפני התרומה את לבטל כדי מצטרפים אינם והיין המים לדעתו,

שיעורו ביין ויין טעם, בנותן ביין "המים שווה שיעורם שאין

אין התרומה, לביטול שווים שיעוריהם שאין וכיון במאה,

מצטרפין".

בדבריו מתכוין הרמב"ם גם משנה' ה'כסף לדעת והנה,

שהרמב"ם נוקט מבריסק הגר"ח אך הראב"ד, של לפירושו

הראב"ד: סברת את שולל לשיטתו

אסורות מאכלות ל)בהלכות כבֿכג, הרמב"ם(פט"ו כתב

בשאינו ובמין במאה בטלה במינו, מין וחולין, תרומה שתערובת

טעמה על לעמוד אפשר כאשר זה וכל טעם. בנותן בטלה מינו

(כגון: הטעם על לעמוד אפשר אי כאשר אך התרומה, של

טעם אם לברר אפשר שאי מינו, ובשאינו במינו מין תערובת

מינו בשאינו מין תערובת גם אזי בתערובת), מצוי התרומה

אי (כי שווים והיין המים שיעורי זה ולפי במאה. רק בטלה

שיעור צריך ובשניהם התרומה) יין של טעמו על לעמוד אפשר

כתב לא ולכן הראב"ד, כדברי שלא התרומה, כנגד מאה של

כפירושו. הרמב"ם

את לבטל כדי מצטרף אינו המים שלוג הרמב"ם של וטעמו

כלומר, היין". את מעלה המים "שאין משום הוא התרומה, יין

במאה הוא ביטולו ששיעור במינו מין בחולין תרומה תערובת
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יהיו המאה שכל oindהיינו eze`nלצורך מינים שני לצרף ואין ,

להלן גם הרמב"ם פסק וכן ה"ג):הביטול. והסולת(פי"ד "הקמח

התרומה" את להעלות מצטרפין הלוי)אינן חיים רבינו .(חדושי

ה'תשע"ב תמוז כ"א רביעי יום בשבת תה הכנת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰óà ...äpè÷ äøò÷ì ïúBðå§¥¦§¨¨§©¨©

íç äéä íàå .éðL éìëa ìMaúî BðéàL éðtî ;íç àeäL ét ìò©¦¤©¦§¥¤¥¦§©¥¦§¦¥¦§¦¨¨©

.ìMaúî àeäL éðtî ,BëBúì ïzé àì ¯ ãiä úà äåëiL éãk ,øúBéa§¥§¥¤¦§¤¤©¨Ÿ¦¥§¦§¥¤¦§©¥

בתוך קר מאכל בשבת להניח מותר הפוסקים רוב לדעת

'כלי כי האש) על עמד שלא (כלי שני בכלי הנתון חם מאכל

שני, כלי שגם לכאורה מבואר זו בהלכה אך מבשל'. אינו שני

יש זה ולפי מבשל. היד', את שיכוה 'כדי ביותר חם היה אם

שני בכלי אפילו להיזהר יש גדול שבחום להחמיר (חיישכתבו

שיח סי' משנ"ב ס"ד. כ כלל .סקמ"ח)אדם

צדק' ה'צמח מדברי גם כן שדייקו ה)ויש פ"ג, שלגבי(שבת

גביהכנת על שני שבכלי מהמים לשפוך שיש כתב בשבת תה

התמצית את להכניס שאפשר כתב שלא ומכך התה, תמצית

שבו שהמים למקרה שחשש משמע השני, שבכלי המים לתוך

ומבשלים מאוד אהרןחמים בית קובץ וראה סקל"א, בדה"ש קכד סי' (קצוה"ש

עמ' עב, .פג)וישראל

שבת בהלכות הרמב"ם שמדברי כתבו מהפוסקים רבים אך

ביותר חם הוא אם אף שני בכלי לבישול חושש שאינו מוכח

כתב ה"ו)שהרי אע"פ(פכ"ב לקערה מקדירה התבשיל יצק "אם :

שכלי תבלין הקערה לתוך ליתן לו מותר בקערה, רותח שהוא

הדברים שלכאורה לתמוה יש הענין ולעצם מבשל". אינו שני

מבשל! ביותר" חם היה ש"אם שלפנינו להלכה סותרים

לעולם מתבשל שאינו 'תבלין' על מדובר ששם שכתבו ויש

מתבשל ולכן בנקל המתבשל שמן על מדובר וכאן שני, בכלי

רותח כשהוא שני בכלי ה)אף קה, יו"ד יוסף יש(ברכי זה ולפי

בשמן. בשבת להחמיר

הדבר אין מעשר לגבי למעשר: שבת בין המחלקים יש אך

גמר נחשב לאכילה שמכשירו כל אלא דווקא 'בישול' בשם תלוי

בהלכות ואילו רותח שני כלי מועיל זה ולעניין למעשר מלאכה

בכלי איסור אין מצב בכל – בישול על רק הוא שהחיוב שבת

ועוד)שני כאן. .(רדב"ז

מהתורה בשבת בישול איסור הרמב"ם שלדעת שהוסיפו ויש

הרחקה הוא בכלי בבישול והאיסור ממש, האש גבי על רק הוא

הרחקות שתי ולא ראשון) (כלי אחת הרחקה עשו ולכן מדרבנן,

ואילו החום. בדרגת הבדל אין גופא שני בכלי ולכן שני), (כלי

העיקר אלא האש על דווקא שיהיה צורך אין מעשר לגבי

שיתבשל.

'שאינו כתב שכאן הרמב"ם לשון דיוק בכליlyaznוזהו

אינו שני 'שכלי כתב שבת בהלכות ואילו בהלכותlyanשני' :'

בהלכות ואילו לא, או מתבשל המאכל האם היא השאלה מעשר

או האסורה בישול מלאכת עשה האדם האם הוא הדיון שבת

תמט)לא עמ' בשבת שבת .(הלכות

ה'תשע"ב תמוז כ"ב חמישי יום למעשר? קובע טוב יום

:Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰,ïzëàìî äøîâpL úBøt¥¤¦§§¨§©§¨

øçàì elôà ïäî ìëàé àìå ;eòa÷ð ¯ úaL éìéì ïäéìò äëLçå§¨§¨£¥¤¥¥©¨¦§§§ŸŸ©¥¤£¦§©©

.øOòiL ãò ,úaMä©©¨©¤§©¥

אפילו בשבת, פירות לאכול ואסור למעשר קובעת שבת

"וקראת מהפסוק נלמד הדבר שיעשרם. קודם עראי, אכילת

עונג" יג)לשבת נ, קבעה(ישעיה עונג, נקראת שבת שאכילת וכיון .

קבע שם אלא עראי שם עוד בה ביצהשאין ב)(רש"י .לד,

שבת שדווקא לב) ונתתי ד"ה א לה, (ביצה הצל"ח וכתב

בו שיש ואף למעשר, קובע אינו טוב יום אבל למעשר קובעת

תרומות בו שאין שלמים, בבשר היא השמחה הרי שמחה, חיוב

ומעשרות.

המלך' ה'שער הכ"ב)אך פ"ה קובע(מעשר טוב יום שגם סובר

הרמב"ם כתב שהרי הט"ז)למעשר, פ"ו יו"ט שמצוה(הל' "כשם

ה' 'לקדוש שנאמר טובים ימים כל כך ולענגה שבת לכבד

שגם וכיון קודש". מקרא בהם נאמר טובים ימים וכל מכובד',

לענין קבע אכילת נחשבת היא הרי 'עונג' נקראת טוב יום אכילת

שבת. אכילת כמו מעשר

בגמרא מהמסופר לכך ראיה הביא קלצקין קה,והגר"א (פסחים

השבתא) ובכניסת שבת בערב סעודתם האריכו אמוראים שכמה

כדי שבת, לשם מחדש ולקבעה סעודתם להפסיק ביקשו

המנונא רב להם ואמר שבת, לסעודת חול סעודת בין להבדיל

צורך אין שבת לסעודת חול סעודת בין להבדיל שכדי סבא

א הסעודה את "כשםלהפסיק כי ולקדש מפה לפרוס די לא

ופירש לקידוש". קובעת שבת כך למעשר, קובעת שהשבת

למעשר קבע חשובה שבת בערב ארעי שאכילת "כשם רש"י:

ולכן שיקדש". עד לטעום שאסור לקידוש, קובעת כך –

מאליה". שבת סעודת חשובה היא "משחשיכה

הלכה טוב יום כניסת בעת בסעודתם האריכו אם שגם וכיון

למעשר, קובע טוב יום שגם מוכח – ומקדש" מפה ש"פורס היא

תלויה בקידוש המחייבת קבע כסעודת הסעודה הגדרת שהרי

במעשר המחייבת קבע כאכילת י"ג)בהיותה סי' הראשה .(אבן

ה'תשע"ב תמוז כ"ג שישי יום בימינו דמאי

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰...ìBãb ïäk ïðçBé éîéa¦¥¨¨Ÿ¥¨

;íéøLk íéðîàð íéLðà àlà ,úBøNònä ìò ïîàð äéäé àlL eøæb̈§¤Ÿ¦§¤¤¡¨©©©©§¤¨£¨¦¤¡¨¦§¥¦

.'ïä ïéøOòî' øîBì ïéðîàð ïéàå ,÷ôñ ïäéúBøt ¯ õøàä énò ìáà£¨©¥¨¨¤¥¥¤¨¥§¥¤¡¨¦©§ª¨¦¥

éàîcä ïî Léøôî íãà äéäé àlL eðé÷úäå .'éàîc' àø÷pä àeä äæå§¤©¦§¨§©§¦§¦¤Ÿ¦§¤¨¨©§¦¦©§©
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יהיו המאה שכל oindהיינו eze`nלצורך מינים שני לצרף ואין ,

להלן גם הרמב"ם פסק וכן ה"ג):הביטול. והסולת(פי"ד "הקמח

התרומה" את להעלות מצטרפין הלוי)אינן חיים רבינו .(חדושי

ה'תשע"ב תמוז כ"א רביעי יום בשבת תה הכנת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰óà ...äpè÷ äøò÷ì ïúBðå§¥¦§¨¨§©¨©

íç äéä íàå .éðL éìëa ìMaúî BðéàL éðtî ;íç àeäL ét ìò©¦¤©¦§¥¤¥¦§©¥¦§¦¥¦§¦¨¨©

.ìMaúî àeäL éðtî ,BëBúì ïzé àì ¯ ãiä úà äåëiL éãk ,øúBéa§¥§¥¤¦§¤¤©¨Ÿ¦¥§¦§¥¤¦§©¥

בתוך קר מאכל בשבת להניח מותר הפוסקים רוב לדעת

'כלי כי האש) על עמד שלא (כלי שני בכלי הנתון חם מאכל

שני, כלי שגם לכאורה מבואר זו בהלכה אך מבשל'. אינו שני

יש זה ולפי מבשל. היד', את שיכוה 'כדי ביותר חם היה אם

שני בכלי אפילו להיזהר יש גדול שבחום להחמיר (חיישכתבו

שיח סי' משנ"ב ס"ד. כ כלל .סקמ"ח)אדם

צדק' ה'צמח מדברי גם כן שדייקו ה)ויש פ"ג, שלגבי(שבת

גביהכנת על שני שבכלי מהמים לשפוך שיש כתב בשבת תה

התמצית את להכניס שאפשר כתב שלא ומכך התה, תמצית

שבו שהמים למקרה שחשש משמע השני, שבכלי המים לתוך

ומבשלים מאוד אהרןחמים בית קובץ וראה סקל"א, בדה"ש קכד סי' (קצוה"ש

עמ' עב, .פג)וישראל

שבת בהלכות הרמב"ם שמדברי כתבו מהפוסקים רבים אך

ביותר חם הוא אם אף שני בכלי לבישול חושש שאינו מוכח

כתב ה"ו)שהרי אע"פ(פכ"ב לקערה מקדירה התבשיל יצק "אם :

שכלי תבלין הקערה לתוך ליתן לו מותר בקערה, רותח שהוא

הדברים שלכאורה לתמוה יש הענין ולעצם מבשל". אינו שני

מבשל! ביותר" חם היה ש"אם שלפנינו להלכה סותרים

לעולם מתבשל שאינו 'תבלין' על מדובר ששם שכתבו ויש

מתבשל ולכן בנקל המתבשל שמן על מדובר וכאן שני, בכלי

רותח כשהוא שני בכלי ה)אף קה, יו"ד יוסף יש(ברכי זה ולפי

בשמן. בשבת להחמיר

הדבר אין מעשר לגבי למעשר: שבת בין המחלקים יש אך

גמר נחשב לאכילה שמכשירו כל אלא דווקא 'בישול' בשם תלוי

בהלכות ואילו רותח שני כלי מועיל זה ולעניין למעשר מלאכה

בכלי איסור אין מצב בכל – בישול על רק הוא שהחיוב שבת

ועוד)שני כאן. .(רדב"ז

מהתורה בשבת בישול איסור הרמב"ם שלדעת שהוסיפו ויש

הרחקה הוא בכלי בבישול והאיסור ממש, האש גבי על רק הוא

הרחקות שתי ולא ראשון) (כלי אחת הרחקה עשו ולכן מדרבנן,

ואילו החום. בדרגת הבדל אין גופא שני בכלי ולכן שני), (כלי

העיקר אלא האש על דווקא שיהיה צורך אין מעשר לגבי

שיתבשל.

'שאינו כתב שכאן הרמב"ם לשון דיוק בכליlyaznוזהו

אינו שני 'שכלי כתב שבת בהלכות ואילו בהלכותlyanשני' :'

בהלכות ואילו לא, או מתבשל המאכל האם היא השאלה מעשר

או האסורה בישול מלאכת עשה האדם האם הוא הדיון שבת

תמט)לא עמ' בשבת שבת .(הלכות

ה'תשע"ב תמוז כ"ב חמישי יום למעשר? קובע טוב יום

:Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰,ïzëàìî äøîâpL úBøt¥¤¦§§¨§©§¨

øçàì elôà ïäî ìëàé àìå ;eòa÷ð ¯ úaL éìéì ïäéìò äëLçå§¨§¨£¥¤¥¥©¨¦§§§ŸŸ©¥¤£¦§©©

.øOòiL ãò ,úaMä©©¨©¤§©¥

אפילו בשבת, פירות לאכול ואסור למעשר קובעת שבת

"וקראת מהפסוק נלמד הדבר שיעשרם. קודם עראי, אכילת

עונג" יג)לשבת נ, קבעה(ישעיה עונג, נקראת שבת שאכילת וכיון .

קבע שם אלא עראי שם עוד בה ביצהשאין ב)(רש"י .לד,

שבת שדווקא לב) ונתתי ד"ה א לה, (ביצה הצל"ח וכתב

בו שיש ואף למעשר, קובע אינו טוב יום אבל למעשר קובעת

תרומות בו שאין שלמים, בבשר היא השמחה הרי שמחה, חיוב

ומעשרות.

המלך' ה'שער הכ"ב)אך פ"ה קובע(מעשר טוב יום שגם סובר

הרמב"ם כתב שהרי הט"ז)למעשר, פ"ו יו"ט שמצוה(הל' "כשם

ה' 'לקדוש שנאמר טובים ימים כל כך ולענגה שבת לכבד

שגם וכיון קודש". מקרא בהם נאמר טובים ימים וכל מכובד',

לענין קבע אכילת נחשבת היא הרי 'עונג' נקראת טוב יום אכילת

שבת. אכילת כמו מעשר

בגמרא מהמסופר לכך ראיה הביא קלצקין קה,והגר"א (פסחים

השבתא) ובכניסת שבת בערב סעודתם האריכו אמוראים שכמה

כדי שבת, לשם מחדש ולקבעה סעודתם להפסיק ביקשו

המנונא רב להם ואמר שבת, לסעודת חול סעודת בין להבדיל

צורך אין שבת לסעודת חול סעודת בין להבדיל שכדי סבא

א הסעודה את "כשםלהפסיק כי ולקדש מפה לפרוס די לא

ופירש לקידוש". קובעת שבת כך למעשר, קובעת שהשבת

למעשר קבע חשובה שבת בערב ארעי שאכילת "כשם רש"י:

ולכן שיקדש". עד לטעום שאסור לקידוש, קובעת כך –

מאליה". שבת סעודת חשובה היא "משחשיכה

הלכה טוב יום כניסת בעת בסעודתם האריכו אם שגם וכיון

למעשר, קובע טוב יום שגם מוכח – ומקדש" מפה ש"פורס היא

תלויה בקידוש המחייבת קבע כסעודת הסעודה הגדרת שהרי

במעשר המחייבת קבע כאכילת י"ג)בהיותה סי' הראשה .(אבן

ה'תשע"ב תמוז כ"ג שישי יום בימינו דמאי

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰...ìBãb ïäk ïðçBé éîéa¦¥¨¨Ÿ¥¨

;íéøLk íéðîàð íéLðà àlà ,úBøNònä ìò ïîàð äéäé àlL eøæb̈§¤Ÿ¦§¤¤¡¨©©©©§¤¨£¨¦¤¡¨¦§¥¦

.'ïä ïéøOòî' øîBì ïéðîàð ïéàå ,÷ôñ ïäéúBøt ¯ õøàä énò ìáà£¨©¥¨¨¤¥¥¤¨¥§¥¤¡¨¦©§ª¨¦¥

éàîcä ïî Léøôî íãà äéäé àlL eðé÷úäå .'éàîc' àø÷pä àeä äæå§¤©¦§¨§©§¦§¦¤Ÿ¦§¤¨¨©§¦¦©§©
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,éðò øNòîe ïBLàø øNòî ìáà ...éðL øNòîe ...øNòî úîeøz àlà¤¨§©©£¥©£¥¥¦£¨©£¥¦©£©¨¦

åéìò Bøáçî àéöBnäå ,÷ôñ àeäL éðtî ¯ éàîcä ïî ïéLéøôî ïéà¥©§¦¦¦©§©¦§¥¤¨¥§©¦¥£¥¨¨

.äéàøä̈§¨¨

נאמנות אין הארץ לעם א) חידושים: שני יש הדמאי בתקנת

שבכל למרות מפירותיו, ומעשרות תרומות שהפריש לומר

פטורים דמאי פירות ב) באיסורין". נאמן אחד "עד התורה

ועני. ראשון מעשר מהפרשת

להפריש צריך לא המעשרות, על נאמן מאדם הלוקח ואולם

ולהלן ומעשרות. נאמן:(פ"י)תרומות מיהו הרמב"ם מגדיר

פירותיו יהיו ולא המעשרות על נאמן להיות עליו "המקבל

ואת מוכר שהוא ואת אוכל שהוא את מעשר להיות צריך דמאי,

עליו שיקבל וצריך הארץ עם אצל מתארח ואינו לוקח שהוא

אלו דברים שקיבל נאמנין עדים וכשיבואו ברבים, אלו דברים

לומר פירותיו על נאמן זה הרי תמיד בהם רגיל ושהוא ברבים

בדיקה צריך ואינו נאמן לעולם חכם תלמיד כל הן. מעושרין

כמוהו". הם הרי [ואשתו] ועבדיו ביתו ובני ובניו אחריו

שלמה' ה'מנחת סב)וכתב סי' תורה(ח"א שומרי שבימינו ,

הארץ' כ'עם חז"ל של המידה אמות עלֿפי המוגדרים ומצוות

ואם המעשרות. על נאמנים ויהיו כ'חברים' זה לעניין ייחשבו

המקורי הדין וחזר 'חברות' של מושג עוד אין כיום למעשה כן

באיסורין". נאמן אחד "עד של

דבריו ג):ואלה ס"ק שמאמינים(שם היום נוהגים תורה "שומרי

חברות". עליהם קבלו שלא גב על אף מעשר לענין לזה זה

קבלת של סדר שקבעו חז"ל בזמן דדוקא "משום והטעם:

כעם לחושבו תיקנו חברות עליו קבל שלא מי כל לכן חברות,

דמי לדינו הדבר חזר כזה סדר שאין בזמננו, מהֿשאיןֿכן הארץ.

גרע - כשרות בחזקת שאינו ומי נאמן, – כשרות בחזקת שהוא

גדולה, תרומה על אף נאמן ואינו חז"ל שבזמן הארץ מעם טפי

בזמננו". כלל שייך אינו דמאי של המושג וכל

ה'תשע"ב תמוז כ"ד קודש שבת ובחול בשבת מעשרות על נאמנות

:·Œ‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰çëLå ...úBøt ç÷Blä©¥©¥§¨©

'ïä ïéøOòî' :ïîàð BðéàL ãçà Bì øîà íà ...úaL äñðëðå ,ïøOòì§©§¨§¦§§¨©¨¦¨©¤¨¤¥¤¡¨§ª¨¦¥

,õøàä énò ìò úaL úîéàL éðtî ...úaL dúBàa åét ìò ìëBà ¯¥©¦§¨©¨¦§¥¤¥©©¨©©¥¨¨¤

éøä ¯ úaLa åét ìò ìëBà àeäL ét ìò óà .äøáò da øáBò Bðéàå§¥¥¨£¥¨©©¦¤¥©¦§©¨£¥

,eäeðéîàäå el÷ä àlL ...úaL éàöBîì úBøtä ïúBàî ìëàé àì äæ¤ŸŸ©¥¨©¥§¨¥©¨¤Ÿ¥¥§¤¡¦

.úaL dúBà Cøöì àlà¤¨§Ÿ¤¨©¨

בהמשך לדבריו סותרים כאן הרמב"ם דברי יז)ולכאורה :(הל'

לו, ולא חוטא אדם אין חזקה נאמן, אחרים על שהעיד "חשוד

אפילו החמיר כאן ואילו (שנאמן)". הארץ עם לומר צריך ואין

ו בשבת, רק נאמן להיות מחשוד) (העדיף הארץ זאתבעם אף

השבת למוצאי ולא לשבת הרמב"ם)רק כתב ד"ה קיט סי' יו"ד יוסף .(בית

הב"ח אחר(שם)ותירץ העיד לא שלקח שבשעה מדובר כאן :

לא זה ובמקרה בעצמו לעשרן מנת על ולקחן מעושרים שהם

התחייבו כבר שהפירות מאחר הארץ עם עדות על סומכים

לאכול רק והקילו לעשרן הלוקח של בדעתו והיה בהפרש

הפירות את קנה שמלכתחילה מדובר להלן אבל שבת, באותה

חל לא ומלכתחילה הארץ עם או החשוד של עדותו סמך על

נאמנות. להם יש זה לענין כי מעשר, חיוב עליהם

פירות... "הלוקח הלשון מדויק oxyrlובזה gkyeאם כי ,"

אין מעושרים שהפירות עדות היתה הלקיחה בעת מלכתחילה

עדיין הלקיחה שבעת משום ורק השבת במוצאי אף לעשר חיוב

אלא לעשרם מנת על ולקחם שמעושרים העידו חייבgkyyלא ,

השבת. במוצאי לעשר

סקי"ח)והט"ז אחר:(שם באופן ביאר

המעשרות על נאמן החשוד כלל יז)בדרך בהלכה אך(כמבואר

שאם י, בהלכה להלן המבואר כגון נאמן, אינו מסוימים במקרים

שהם חברו של פירותיו על אחד והעיד לעיר חמרים שני נכנסו

שכל קנוניא ביניהם שעשו חוששים כי נאמן, אינו מעושרים

בהלכה מדובר בו המקרה וזה אחר. במקום חברו על יעיד אחד

"אם מהלשון מדויק וכן שבת. לגבי רק היא הנאמנות ולכן זו,

אחד לו on`pאמר epi`yבאותה פיו על אוכל הן, מעושרין

נאמן. אינו שבו מיוחד במקרה הוא שמדובר ללמדנו שבת",

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc - dcp(iying meil)

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî.`tt axl `pipg ax oia lcadd edn - ©¥©§
:`xnbd daiyn,eäééðéa àkéàlr xn`py oicd,'úBçôL'oic `edy ¦¨¥©§§¨

axle ,exn` eikln ax `pipg ax zhiyly ,dpynd ixac lr xn`py
ax exn` df oicy ixd ,`ikln ax '`zipzne oizipzn' xn`y `tt
axly dlwn xt` ly oicd iabl mdipy oia lcad yi cere ,`ikln
ixac lr xn`py oic df oi`y oeik `tt axle ,exn` `ikln ax `pipg

.exn` eikln axy ixd ,`ziixa e` dpyn
:zexry jixv `l zeneb yiyk m`d oecl zxfeg `xnbdáø øîà̈©©

da äL÷ ,àøèeæ øî éì øîà ,éMàdf oica dywzd -àðéðç éaø ©¦¨©¦©§¨¨¨¨©¦£¦¨
úBîeb ïðéòeîLàì àpz èénzLéì àì ,àøeqî`pz hnzyi `l - ¦¨Ÿ¦§©¦©¨§©§¦©
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ה'תשע"ב תמוז י"ח ראשון יום

zFnExY zFkld¦§§
ז ¤¤ּפרק

.‡- טהֹורה ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
- זב אֹו צרּוע והּוא אהרן, מּזרע איׁש "איׁש ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּכל אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש, הּוא איזה יאכל"; לא ְֳִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבּקדׁשים
אּלא ּתרּומֹות. - אֹומר הוי ּונקבֹות? זכרים אהרן, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹזרע
ּולפיכ ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהאֹוכל

לוקים]לֹוקה – שמים בידי מיתה "וׁשמרּו[שחייבי ׁשּנאמר: , ְְֱֶֶֶַָ
ּתרּומה ׁשאכל וטמא חטא". עליו יׂשאּו ולא מׁשמרּתי, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
אינּה ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטמאה

ֶֹקדׁש.
ּבתרּומה·. אֹוכלין הּטמאים ויצאּואין ׁשמׁשן ׁשּיעריבּו עד , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אחר ׁשעה ׁשליׁש ּכמֹו העת וזֹו ּבינֹונּיים, ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשּיטהר עד וטהר", הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: החּמה, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשקיעת

הּקדׁשים". מן יאכל "ואחר האֹור; מן ְֳִִִִַַַַַָָָָֹהרקיע
מּפני‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן

ּבעׂשה מּדברׁשהּוא - הּקדׁשים" מן יאכל "ואחר ׁשּנאמר: , ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לא טמא, ּדבר אבל ּכׁשּיטהר; ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיאכל

אבריו„. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
הּתרּומה את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת .להֹוציא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּתרּומה‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
ׁשמ ׁשּיעריבּו אחראחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשן. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּכיס להם עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;
נחׁשת ובדיקה]ׁשל מעקב ומאפשר לאיברם ׁשּמא[המוצמד , ְֶֶֶָֹ

קרי. ְִִֶֶיראה
.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי

הרכיבה חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו
זרע ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור .על ְִִִֶֶַַַַָָָ

.Ê- ּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם - מּטתּה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמׁשּמׁשת
ּבׁשעת נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹובלת,
ימים, ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּתׁשמיׁש

טמאה ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשּיתּבארׁשאי ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְִּבמקֹומֹו.

.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה

ויֹולדֹות ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי וכּלןוהן: . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻ
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל
לטּבל צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין מּמּנּו, לּטהר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּיֹום

לארץ חּוצה .לתרּומת ְִֶַָָָ

.Ëראת לא ׁשעדין ּוקטּנה קרי, ראה לא ׁשעדין ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלפיכ
ׁשּלא ׁשחזקתן ּבדיקה, ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹּדם

עליהן עדין טמאה ׁשּטמאהיצאה ּכמי הּוא הרי והּמצרע, . ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻ
אבל מיחס; ּכהן אֹותֹו ׁשּיטּמא והּוא, מּגּופֹו; עליו ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻיֹוצאה

הּוא. טהֹור הּכהן, ׁשּיטּמאֹו ְְֵֶֶַַָֹֹקדם
.Èנאמר ׁשהרי - ּתֹורה מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל, ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן

מה ּבפסח; וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וׂשכיר" ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ"ּתֹוׁשב
ּתֹוׁשב אף - ּבֹו אסּור ערל ּבפסח, האמּור וׂשכיר ְְִֵֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב
מן לֹוקה אכל, ואם ּבּה. אסּור ערל ּבתרּומה, האמּור ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָוׂשכיר
ׁשּנראה ּפי על ואף ּבתרּומה, לאכל מּתר - מׁשּו ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּתֹורה.
ׁשּיראה עד ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיּמֹול סֹופרים, ּומּדברי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכערל;

ָמהּול.
.‡Èּבתרּומה אֹוכל מהּול, אֹוכל,והּנֹולד אינֹו והּטמטּום ; ְְְְִֵֵֵַַָָָֻ

ואֹוכל. מל ואנּדרֹוגינֹוס, ערל. ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמּפני
.·Èלאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּטמאים וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל

אֹוכלין ועבדיהן נׁשיהן .ּבתרּומה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָ
.‚Èּונׁשיהן אֹוכלין, ועבדיהן הם - ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּפצּוע

יאכלּו ּדּכאלא ּפצּוע מּׁשּנעׂשה אׁשּתֹו את ידע לא אם . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
הרי ּגרים, ּבת נׂשא אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי ׁשפכה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹּוכרּות

אֹוכלת. ֶֶזֹו
.„Èּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא סריסּפצּוע אֹוכלת. אינּה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אנּדרֹוגינֹוס[מלידה]חּמה אֹוכלין. ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא , ְְְְְֲִִִַַַָָָ

נׁשֹותיהן. לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻוטמטּום
.ÂËאֹוכלין אינן עבדים, להם ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה אבלחרׁש ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

ּבירּׁשה להן ׁשּנפלּו אֹו אּפיטרֹוּפין, אֹו ּדין, ּבית להם קנּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאם
אֹוכלין. אּלּו הרי -ְֲִֵֵ

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפֹוסל ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנּדרֹוגינֹוס
ּכנׁשים, ּבתרּומה מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכרּותֹו

אֹוכלין עבדיו ׁשהּואואין אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכיל ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - לאּׁשה ּבביאתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּפֹוסל
זכרּותֹו, ּדר אבל נקבּותֹו; ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹעבדיו;

ּפֹוסל זכר הּכהּנה.אין מן זכר ְִֵֵַָָָָָֻ
.ÊÈהרי - מאכיל אינֹו מהם אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻעבד

לאכל אסּור העבד ּבחזהזה מאכיל ּבתרּומה, הּמאכיל וכל . ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ָוׁשֹוק.

.ÁÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ׁשּקנּוּבין ּכהן עבדי וכן ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

"ּכי ׁשּנאמר: יאכלּו, - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבדים,
וקנין אֹוכל, הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו" קנין נפׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָיקנה
אחרים. מאכיל אינֹו אֹוכל, ׁשאינֹו וקנין מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹוכל

.ËÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי .ּבין ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Îּבין הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
לֹו והכניסה לאוין, חּיבי ׁשאר וכן יׂשראלית, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהנת
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ה'תשע"ב תמוז י"ח ראשון יום

zFnExY zFkld¦§§
ז ¤¤ּפרק

.‡- טהֹורה ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
- זב אֹו צרּוע והּוא אהרן, מּזרע איׁש "איׁש ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּכל אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש, הּוא איזה יאכל"; לא ְֳִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבּקדׁשים
אּלא ּתרּומֹות. - אֹומר הוי ּונקבֹות? זכרים אהרן, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹזרע
ּולפיכ ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהאֹוכל

לוקים]לֹוקה – שמים בידי מיתה "וׁשמרּו[שחייבי ׁשּנאמר: , ְְֱֶֶֶַָ
ּתרּומה ׁשאכל וטמא חטא". עליו יׂשאּו ולא מׁשמרּתי, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
אינּה ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטמאה

ֶֹקדׁש.
ּבתרּומה·. אֹוכלין הּטמאים ויצאּואין ׁשמׁשן ׁשּיעריבּו עד , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אחר ׁשעה ׁשליׁש ּכמֹו העת וזֹו ּבינֹונּיים, ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשּיטהר עד וטהר", הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: החּמה, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשקיעת

הּקדׁשים". מן יאכל "ואחר האֹור; מן ְֳִִִִַַַַַָָָָֹהרקיע
מּפני‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן

ּבעׂשה מּדברׁשהּוא - הּקדׁשים" מן יאכל "ואחר ׁשּנאמר: , ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לא טמא, ּדבר אבל ּכׁשּיטהר; ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיאכל

אבריו„. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
הּתרּומה את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת .להֹוציא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּתרּומה‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
ׁשמ ׁשּיעריבּו אחראחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשן. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּכיס להם עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;
נחׁשת ובדיקה]ׁשל מעקב ומאפשר לאיברם ׁשּמא[המוצמד , ְֶֶֶָֹ

קרי. ְִִֶֶיראה
.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי

הרכיבה חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו
זרע ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור .על ְִִִֶֶַַַַָָָ

.Ê- ּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם - מּטתּה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמׁשּמׁשת
ּבׁשעת נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹובלת,
ימים, ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּתׁשמיׁש

טמאה ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשּיתּבארׁשאי ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְִּבמקֹומֹו.

.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה

ויֹולדֹות ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי וכּלןוהן: . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻ
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל
לטּבל צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין מּמּנּו, לּטהר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּיֹום

לארץ חּוצה .לתרּומת ְִֶַָָָ

.Ëראת לא ׁשעדין ּוקטּנה קרי, ראה לא ׁשעדין ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלפיכ
ׁשּלא ׁשחזקתן ּבדיקה, ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹּדם

עליהן עדין טמאה ׁשּטמאהיצאה ּכמי הּוא הרי והּמצרע, . ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻ
אבל מיחס; ּכהן אֹותֹו ׁשּיטּמא והּוא, מּגּופֹו; עליו ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻיֹוצאה

הּוא. טהֹור הּכהן, ׁשּיטּמאֹו ְְֵֶֶַַָֹֹקדם
.Èנאמר ׁשהרי - ּתֹורה מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל, ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן

מה ּבפסח; וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וׂשכיר" ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ"ּתֹוׁשב
ּתֹוׁשב אף - ּבֹו אסּור ערל ּבפסח, האמּור וׂשכיר ְְִֵֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב
מן לֹוקה אכל, ואם ּבּה. אסּור ערל ּבתרּומה, האמּור ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָוׂשכיר
ׁשּנראה ּפי על ואף ּבתרּומה, לאכל מּתר - מׁשּו ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּתֹורה.
ׁשּיראה עד ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיּמֹול סֹופרים, ּומּדברי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכערל;

ָמהּול.
.‡Èּבתרּומה אֹוכל מהּול, אֹוכל,והּנֹולד אינֹו והּטמטּום ; ְְְְִֵֵֵַַָָָֻ

ואֹוכל. מל ואנּדרֹוגינֹוס, ערל. ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמּפני
.·Èלאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּטמאים וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל

אֹוכלין ועבדיהן נׁשיהן .ּבתרּומה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָ
.‚Èּונׁשיהן אֹוכלין, ועבדיהן הם - ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּפצּוע

יאכלּו ּדּכאלא ּפצּוע מּׁשּנעׂשה אׁשּתֹו את ידע לא אם . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
הרי ּגרים, ּבת נׂשא אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי ׁשפכה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹּוכרּות

אֹוכלת. ֶֶזֹו
.„Èּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא סריסּפצּוע אֹוכלת. אינּה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אנּדרֹוגינֹוס[מלידה]חּמה אֹוכלין. ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא , ְְְְְֲִִִַַַָָָ

נׁשֹותיהן. לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻוטמטּום
.ÂËאֹוכלין אינן עבדים, להם ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה אבלחרׁש ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

ּבירּׁשה להן ׁשּנפלּו אֹו אּפיטרֹוּפין, אֹו ּדין, ּבית להם קנּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאם
אֹוכלין. אּלּו הרי -ְֲִֵֵ

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפֹוסל ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנּדרֹוגינֹוס
ּכנׁשים, ּבתרּומה מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכרּותֹו

אֹוכלין עבדיו ׁשהּואואין אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכיל ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - לאּׁשה ּבביאתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּפֹוסל
זכרּותֹו, ּדר אבל נקבּותֹו; ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹעבדיו;

ּפֹוסל זכר הּכהּנה.אין מן זכר ְִֵֵַָָָָָֻ
.ÊÈהרי - מאכיל אינֹו מהם אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻעבד

לאכל אסּור העבד ּבחזהזה מאכיל ּבתרּומה, הּמאכיל וכל . ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ָוׁשֹוק.

.ÁÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ׁשּקנּוּבין ּכהן עבדי וכן ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

"ּכי ׁשּנאמר: יאכלּו, - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבדים,
וקנין אֹוכל, הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו" קנין נפׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָיקנה
אחרים. מאכיל אינֹו אֹוכל, ׁשאינֹו וקנין מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹוכל

.ËÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי .ּבין ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Îּבין הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
לֹו והכניסה לאוין, חּיבי ׁשאר וכן יׂשראלית, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהנת
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אף יאכלּו, לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
מּפני יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ּבעל ׁשל ׁשנּיהׁשהן נׂשא מדרבנן]. עריות היא[איסורי - ְִִֵֶֶַַָָָ
יאכלּו. לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי ְְְְֵֶֶֶַָֹֹאֹוכלת,

.‡Îלכהן ּגרּוׁשה אֹו ּגדֹול, לכהן ׁשּנתארסה אלמנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּכהנת
ּפס לביאה מׁשּמרֹות והן הֹואיל - הריהדיֹוט ּתֹורה, ׁשל ּולה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

יאכלּו לא אינןאּלּו - ארּוסין ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹֹֹֻ
נתּגרׁשּו אֹו נתאלמנּו מּלאכל. אֹותן ּפֹוסלת ׁשהחּפה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻאֹוכלֹות,
לא - הּנּׂשּואין מן ואֹוכלֹות; להכׁשרן חזרּו הארּוסין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹמן

נתחּללּו. ׁשּכבר ְְְְִֶַָֹיאכלּו,
.·Îּבהן ׁשּיׁש יבמין לפני ונפלה ּכהן, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

החלל זּקת מּפני ּתאכל, לא - אחדחלל ּבּה עׂשה ואפּלּו , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
מאמר הּכׁשרים ּביבמה[קידושין]מן קֹונה הּמאמר ׁשאין ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגמּור. ְִָָקנין
.‚Î,עליו נאסרה ׁשהיא הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ׁשהיא מּפני ּבתרּומה; אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדין
ּפֹוסל הּגט ׁשאין ּדבריהם, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת

מּדבריהם אּלא ׁשנּיההיבמה אֹו חלּוצה ּכהנת וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
אילֹונית ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן אֹוכלת. לכהן, [אשהׁשּנתארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ללדת] יכולה ּבתרּומה.שאינה אֹוכלת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ח ¤¤ּפרק

והארּוס‡. והּיבם, ויֹוםהעּבר, ׁשנים ּתׁשע ּובן והחרׁש, ין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
מאכילין ולא ּפֹוסלין, - .אחד ְְֲִִִֶַָֹ

יׂשראל·. ּבת ּכיצד? ּתאכלהעּבר לא מּכהן, המעּברת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ
לאכל אסּורה מּיׂשראל, המעּברת ּכהן ּובת העּבר; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּבׁשביל
ּכנעּוריה", אביה ּבית אל "וׁשבה ׁשּנאמר: - העּבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּפני

למעּברת. ְְִֶֶָֻּפרט
ׁשּמא‚. לּה חֹוׁשׁשין אין - יׂשראל עליה ׁשּבא ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבת

לערב ואֹוכלת טֹובלת אּלא נׂשּואהנתעּברה, היתה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
עד לערב, ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליׂשראל,
למפרע, מקלקלת זֹו הרי - עּברּה הּכר ואם יֹום; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻֻארּבעים
מים אּלא עּבר, אינֹו הארּבעים ׁשּכל יֹום; ארּבעים ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעד

חׁשּוב. הּוא ָָָּבעֹולם
ּומת„. לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל לאּבת - מעּברת והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

הּוא ׁשהּיּלֹוד העּבר; ּבׁשביל ּבתרּומה עבדיה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻיאכלּו
מאכיל אינֹו יּלֹוד וׁשאינֹו העּברׁשּמאכיל, היה אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אחיו ּבגלל אֹוכלין אּלא העבדים, ּפֹוסל אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מּלאכל. העבדים ויאסרּו החלל, זה ׁשּיּולד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשרים,

ּתאכל‰. לא - ּכהן ליבם הּזקּוקה יׂשראל ּבת ּכיצד? ,הּיבם ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּובת אֹותּה; קנה לא עדין וזה נפׁש", יקנה ּכי "וכהן, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ליׂשראל הּזקּוקה "וׁשבהּכהן ׁשּנאמר: יבמּה, מּפני אסּורה - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
יבם. לׁשֹומרת ּפרט ּכנעּוריה", אביה ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָאל

.Âׁשהערה אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס, יבמּתֹו על ׁשּבא ּכהן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיבם
ּבהלכֹותּבּה ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותּה, ׁשּקנה ּפי על אף - ּגמר ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגמּורה ּבעילה ׁשּיבעל עד ּבתרּומה; מאכילּה אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹיּבּום,

הארּוסין; מן ּבׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּברצֹון.
זֹו. ּבביאה ּתאכל אֹוכלת, והיתה הֹואיל - הּנּׂשּואין מן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹאבל

.Êאסּורה - ליׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין
קנין ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי -לאכל, לכהן ׁשּנתארסה יׂשראל ּובת ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

אביה, ּבית לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה, ׁשּתּכנס עד ּתאכל ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלא
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Áלאחר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיׂשראל
ׁשעדין הּׁשלׁשים, ּכל ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - יֹום' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשלׁשים
מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ואם נתארסה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא

מּיד לאכל אסּורה זה הרי - יֹום' ׁשלׁשים ּבׁשארלאחר וכן . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא הּתנאים ְִֵֶַַָָָּכל

.Ëׁשּנּׂשא ּכהנת ּכיצד? ּתאכל,החרׁש לא - יׂשראל לחרׁש ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
חכמים ּבתּקנת קֹונה יׂשראלׁשהרי ּובת נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה, מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנּׂשאת
ּדעת. ּבן ֵֶֶַַׁשאינֹו

.È- ׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה
אינּה - ויּבמּה חרׁש, יבם לפני ונפלה מת, אֹוכלת; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח, ּכׁשהּוא נׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.
אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש, ליבם ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת;
הרי מּמּנּו, ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהֹואיל

ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת .זֹו ְְִִֶֶָ
.‡È,לּה לאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבן

נפסלה ּביאה, ּוביאתֹו הֹואיל - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָוהּוא
מּלאכל ואסּורה הּכהּנה ּכמֹומן חללה אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני , ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשחּוף היה אפּלּו מתקשה]ׁשּבארנּו, יׂשראל,[שאינו ּובת . ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ּפי על אף - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן נּׂשאת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאפּלּו
קֹונה ׁשאינֹו לפי הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ּביאה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּביאתֹו
ספק אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ׁשּיגּדיל. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעד
ׁשהביא ספק אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש לבן נּׂשאת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו,

לאכל. אסּורה זֹו הרי - הביא ׁשּלא ספק ׂשערֹות ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹׁשּתי
.·Èאין ּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין אּלּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

יאכ ׁשּמא ּגזרה, - ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה ּבׁשלמאכילין ילּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּתֹורה ָ

.‚Èוהמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין, לא ,ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ׁשהן להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה; ׁשּנׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה

אֹותּה ּכמֹוּפֹוסלין חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני ּבביאתן, ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èאֹותּה ּפּתה אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמי
ספק, ׁשהּדבר ּפי על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכהן,
הּולד הרי - עּברה מאחר ׁשּמא היא, ּבקּדּוׁשין וׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻהֹואיל
אחר, עם קֹול עליה יצא ׁשּלא והּוא, עליה; ׁשּבא זה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבחזקת

הּכהן ּבזה אחריה מרּננין הּכל עליהאּלא ׁשּבא ּכהנת וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
- ונתעּברה אֹותּה, ּפּתה אֹו ׁשאנסּה אֹו יׂשראל, אינּהׁשֹוטה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּתאכל. זֹו הרי העּבר, נתחּת העּבר; מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻאֹוכלת,

.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי לּה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאׁשת
ׁשהיא מּפני הּמרים; מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה, לאכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאסּורה
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זֹונה הּנׁשיםספק מן ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לאכל אסּורה זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ְְְֱֲֲֵֵֶֶָָָֹֹֻׁשאינן
הרי - אני' 'טמאה ׁשאמרה: ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּבתרּומה

ּבתרּומה לאכל אסּורה .זֹו ְֱֲִֶָָֹ
.ÊËּבין אביה, מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקטּנה

אביה, ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף - ּבפניו ׁשּלא ּבין אביה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבפני
וזה למפרע; זרה ּתעׂשה מחה, ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה
לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק .ׁשרֹואה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַֹ

ט ¤¤ּפרק

ליד‡. אֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה
לקּבלה ׁשעׂשת לאׁשלּוחּה זֹו הרי ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיא וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

לאכל אסּורה ּגּטּה, לּה לקּבל ׁשליח ׁשעׂשת האּׁשה ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּתאכל.
ּפלֹוני' ּבמקֹום ּגּטי לי 'קּבל לֹו: אמרה ואם מּיד; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּבתרּומה
ׁשליח ׁשלחה מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
האֹומר לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ּגּטּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהבאת
אסּורה - למיתתי' קדם אחת ׁשעה ּגּט זה 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלאׁשּתֹו:

מּיד. ּבתרּומה ְֱִִֶָָֹלאכל
ּכרקֹום·. ׁשהּקיפּה ּבּים,[מצור]עיר הּמּטרפת ּוספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - לּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּיֹוצא
ּוספינה ּכרקֹום, ׁשּכבׁשּה עיר אבל ּבׁשּירה. ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפרׁש,
ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹוים, ּדיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאבדה
עליהן נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת, עליו נפלה אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחּיה,
ּכהן ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ מתים; וחמרי חּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻחמרי

יׂש ּבת אֹו אבלליׂשראל, יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן ראל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹ
- להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין, ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹהרי
ּכהנת‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּניחּו

ׁשרב ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יׂשראלית אֹו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
למיתה 'לאּגֹוססין אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'
נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

ּבעלּה ׁשּמת הרילהעידּה ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר

ּבתרּומה מעּכבמּלאכל הּוא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
כן, ּפי על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגט

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא ְֱֲִֵֶָָֹהרי
.Âּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב

ספק זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
ע סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה יצאּואם לא ועדין ּתחּלתֹו, ל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּבֹו חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, לפיכ,מרׁשּות ; ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשני ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,
.Êוכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל

- ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר
ּתרּומה יאכילּנה ּכסּפֹו.לא קנין ׁשאינּה מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áהּׂשכר ולהיֹות לפּטמּה, מּכהן ּפרה ׁשּׁשם [הרווחיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּכהןיחולק] ׁשּיׁש ּפי על אף ּתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן

אף - לפּטמּה יׂשראל ּפרת ׁשּׁשם ּכהן אבל חלק; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשבחּה
ׁשהרי לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליׂשראל ׁשּיׁש ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעל

הּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָׁשמּה
.Ë;הּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּפרתֹו

ׁשֹובכֹו, לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש .ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

.Èהּדמים ולקח ליׂשראל, ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
אסּור זה הרי הּלֹוקח, מׁש לא ׁשעדין ּפי על אף -ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכילּה

ּוממּכר מּקח ּפיּבהלכֹות על אף - לּכהן יׂשראל מכר ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא הּדמים, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנתן

ה'תשע"ב תמוז י"ט שני יום

י ¤¤ּפרק

וחמׁש‡. קרן מׁשּלם ּבׁשגגה, ּתרּומה ׁשאכל ידעזר אפּלּו ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
חּיב אם ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהיא
וחמׁש. קרן ּומׁשּלם ׁשגגה, זֹו הרי - לאו אם מיתה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעליה

האֹוכל·. ּדבראחד הּׁשֹותה ואחד לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: - לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
ואחד .הּס את לרּבֹות יׂשראל", ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ולא
מׁשּלם טהֹורה, האֹוכל ואחד ּבׁשגגה טמאה ּתרּומה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשּנאמר: - ּכזית ׁשּיאכל עד חמׁש, חּיב ואינֹו וחמׁש. ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹקרן
ּוכׁשם מּכזית; ּפחּותה אכילה ואין ּבׁשגגה", קדׁש יאכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"ּכי

ּבכזית. ׁשתּיתּה ּכ ּבכזית, ּתרּומה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאכילת
מּתחּלת‚. יׁש אם - וׁשתה וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל

ּפרס אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ,אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשתּית ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת

לכזית מצטרפין אּלּו הרי - .רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ
וּדאי,„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרּומה

עליהן לחּיב לכזית, מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוהחּלה,
וחמׁש ׁשאיןמיתה היה, הּדין ּומן 'ּתרּומה'. נקראּו ׁשּכּלן ; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

חּיבין ׁשאין ּכמֹו ּדמאי, ׁשל מעׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיבין
אם חכמים, אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, ׁשני מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ּבּה. יזלזלּו חמׁש, עליה יתחּיב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא
מׁשּלם‰. ואינֹו לֹוקה ּבֹו, התרּו אם - ּבמזיד ּתרּומה .אכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ואינֹו הּקרן את מׁשּלם טהֹורה, היתה אם - ּבֹו התרּו לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואם
עצים, ּדמי מׁשּלם - טמאה היתה ואם החמׁש. את ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשּלם
ּתרּומת אכל אם ,לפיכ להּסקה; אּלא ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּפני
הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ׁשּנטמאּו ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּתּותים

להּסקה. ראּויין אינן ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהרי
.Âּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ּבפסח חמץ ּתרּומה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹוכל
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זֹונה הּנׁשיםספק מן ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לאכל אסּורה זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ְְְֱֲֲֵֵֶֶָָָֹֹֻׁשאינן
הרי - אני' 'טמאה ׁשאמרה: ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּבתרּומה

ּבתרּומה לאכל אסּורה .זֹו ְֱֲִֶָָֹ
.ÊËּבין אביה, מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקטּנה

אביה, ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף - ּבפניו ׁשּלא ּבין אביה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבפני
וזה למפרע; זרה ּתעׂשה מחה, ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה
לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק .ׁשרֹואה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַֹ
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ליד‡. אֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה
לקּבלה ׁשעׂשת לאׁשלּוחּה זֹו הרי ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיא וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

לאכל אסּורה ּגּטּה, לּה לקּבל ׁשליח ׁשעׂשת האּׁשה ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּתאכל.
ּפלֹוני' ּבמקֹום ּגּטי לי 'קּבל לֹו: אמרה ואם מּיד; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּבתרּומה
ׁשליח ׁשלחה מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
האֹומר לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ּגּטּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהבאת
אסּורה - למיתתי' קדם אחת ׁשעה ּגּט זה 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלאׁשּתֹו:

מּיד. ּבתרּומה ְֱִִֶָָֹלאכל
ּכרקֹום·. ׁשהּקיפּה ּבּים,[מצור]עיר הּמּטרפת ּוספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - לּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּיֹוצא
ּוספינה ּכרקֹום, ׁשּכבׁשּה עיר אבל ּבׁשּירה. ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפרׁש,
ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹוים, ּדיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאבדה
עליהן נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת, עליו נפלה אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחּיה,
ּכהן ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ מתים; וחמרי חּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻחמרי

יׂש ּבת אֹו אבלליׂשראל, יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן ראל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹ
- להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין, ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹהרי
ּכהנת‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּניחּו

ׁשרב ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יׂשראלית אֹו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
למיתה 'לאּגֹוססין אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'
נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

ּבעלּה ׁשּמת הרילהעידּה ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר

ּבתרּומה מעּכבמּלאכל הּוא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
כן, ּפי על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגט

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא ְֱֲִֵֶָָֹהרי
.Âּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב

ספק זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
ע סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה יצאּואם לא ועדין ּתחּלתֹו, ל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּבֹו חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, לפיכ,מרׁשּות ; ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשני ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,
.Êוכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל

- ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר
ּתרּומה יאכילּנה ּכסּפֹו.לא קנין ׁשאינּה מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áהּׂשכר ולהיֹות לפּטמּה, מּכהן ּפרה ׁשּׁשם [הרווחיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּכהןיחולק] ׁשּיׁש ּפי על אף ּתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן

אף - לפּטמּה יׂשראל ּפרת ׁשּׁשם ּכהן אבל חלק; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשבחּה
ׁשהרי לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליׂשראל ׁשּיׁש ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעל

הּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָׁשמּה
.Ë;הּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּפרתֹו

ׁשֹובכֹו, לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש .ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

.Èהּדמים ולקח ליׂשראל, ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
אסּור זה הרי הּלֹוקח, מׁש לא ׁשעדין ּפי על אף -ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכילּה

ּוממּכר מּקח ּפיּבהלכֹות על אף - לּכהן יׂשראל מכר ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא הּדמים, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנתן

ה'תשע"ב תמוז י"ט שני יום

י ¤¤ּפרק

וחמׁש‡. קרן מׁשּלם ּבׁשגגה, ּתרּומה ׁשאכל ידעזר אפּלּו ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
חּיב אם ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהיא
וחמׁש. קרן ּומׁשּלם ׁשגגה, זֹו הרי - לאו אם מיתה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעליה

האֹוכל·. ּדבראחד הּׁשֹותה ואחד לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: - לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
ואחד .הּס את לרּבֹות יׂשראל", ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ולא
מׁשּלם טהֹורה, האֹוכל ואחד ּבׁשגגה טמאה ּתרּומה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשּנאמר: - ּכזית ׁשּיאכל עד חמׁש, חּיב ואינֹו וחמׁש. ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹקרן
ּוכׁשם מּכזית; ּפחּותה אכילה ואין ּבׁשגגה", קדׁש יאכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"ּכי

ּבכזית. ׁשתּיתּה ּכ ּבכזית, ּתרּומה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאכילת
מּתחּלת‚. יׁש אם - וׁשתה וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל

ּפרס אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ,אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשתּית ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת

לכזית מצטרפין אּלּו הרי - .רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ
וּדאי,„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרּומה

עליהן לחּיב לכזית, מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוהחּלה,
וחמׁש ׁשאיןמיתה היה, הּדין ּומן 'ּתרּומה'. נקראּו ׁשּכּלן ; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

חּיבין ׁשאין ּכמֹו ּדמאי, ׁשל מעׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיבין
אם חכמים, אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, ׁשני מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ּבּה. יזלזלּו חמׁש, עליה יתחּיב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא
מׁשּלם‰. ואינֹו לֹוקה ּבֹו, התרּו אם - ּבמזיד ּתרּומה .אכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ואינֹו הּקרן את מׁשּלם טהֹורה, היתה אם - ּבֹו התרּו לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואם
עצים, ּדמי מׁשּלם - טמאה היתה ואם החמׁש. את ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשּלם
ּתרּומת אכל אם ,לפיכ להּסקה; אּלא ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּפני
הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ׁשּנטמאּו ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּתּותים

להּסקה. ראּויין אינן ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהרי
.Âּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ּבפסח חמץ ּתרּומה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹוכל
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הפריׁשּה אפּלּו הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - טהֹורה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה
מׁשּלם, אינֹו עצים ּדמי ואפּלּו ּפטּור; והחמיצה, מּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשהיא
אין ּבהניה, אסּורה ׁשהיא מּפני - להּסקה ראּויה אינּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּדמים .לּה ִָָ
.Êּתרּו ואכל הּׁשֹוגג הּכּפּוריםאבל ּביֹום ׁשאכלמה אֹו , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

נקּורה שוא]ּתרּומה כחשש והתברר נקרּה, נחש שמא ,[שאסורה ְְְָָָָ

אֹו ּכאחד, וׁשמן יין והּס ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה יין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּׁשֹותה
את ּגמע אֹו החּטים, את ׁשּכסס אֹו ּכאחד, וחמץ ׁשמן ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשתה

וחמׁש. קרן מׁשּלם זה הרי - ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהחמץ
.Áּתרּומה ּבאכילת ׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו, וקץ ׂשבע ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהיה

החמׁש את מׁשּלם אינֹו ׁשּיּזיק- לא יאכל", "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
מּפני החמׁש, מן ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמֹו.

עצמֹו. ְִִֶַׁשהּזיק
.Ëׁשֹופין ׁשּבלע חלקים]זר והקיאן,[זרעונים ּתרּומה, ׁשל ְֱִִֶֶֶַָָָָ

וחמׁש, קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא ּגם ואכלן אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובא
לראׁשֹון. עצים ּדמי מׁשּלם ְְְִִִֵֵֵֵַַָוהּׁשני

.Èקרן מׁשּלמין הן - ּתרּומה אֹורחיו ואת ּפֹועליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמאכיל
סעּודתן, ּדמי להן מׁשּלם והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוחמׁש,

ׁשאכלּו ּתרּומה מּדמי יתרין החּלין האסּור,ׁשּדמי ׁשּדבר - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
מּמּנּו. חתה אדם ׁשל ְִֶֶַָָָָנפׁשֹו

.‡Èּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו ואת הּקטּנים, ּבניו את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמאכיל
והקטּנים הּׁשֹותה, אֹו והאֹוכל לארץ, חּוצה ּתרּומת אֹוכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

והּׁשֹותה ּתרּומה, ׁשל יין וׁשתה ׁשּׁשגג ונזיר מּכזית, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות
ואינן הּקרן, את מׁשּלמין אּלּו ּכל - הּיין את והּס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמן,

החמׁש. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
.·Èּכ ואחר ׁשּנפסלה, אֹו ליׂשראל, נׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבת

את מׁשּלמת ואינּה הּקרן, את מׁשּלמת - ּתרּומה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאכלה
'מתהחמׁש לּה: ואמרּו ּבתרּומה, אֹוכלת ׁשהיתה האּׁשה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

'מת לֹו: ואמרּו אֹוכל, ׁשהיה העבד וכן ,'ּגרׁשי' אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבעלי
אֹו ליׂשראל', ׁש'ּמכר אֹו מאכיל', ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָרּב
ׁשהּוא לֹו ונֹודע אֹוכל, ׁשהיה ּכהן וכן ,'ׁשחרר' אֹו לֹו', נתנ'ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבלבד. הּקרן את מׁשּלמין אּלּו הרי - חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבן
ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ערב והיה חמץ, ּתרּומת היתה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואם

ּבהּול ׁשּזמּנּה מּפני כאונס]מּלׁשּלם; ולא[ודינו לאכל נחּפזּו , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ּבתֹו ּתרּומה ׁשהיתה וכּלן ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבדקּו.

יפלטּו. אּלּו הרי ְֱֲִֵֵֶֹֹלאכל,
.‚È,'הּתרּומה 'נטמאת אֹו 'נטמאת', לֹו: ואמרּו אֹוכל, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיה

ׁשהּוא'טמא נֹודע אֹו הּתרּומה', היתה 'טמאה אֹו היית', ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשני מעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹטבל,
הרי - ּפיו לתֹו ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהקּדׁש

יפלטּו .אּלּו ְִֵֹ
.„Èׁשּנפלה חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתי

הריני - נפלה לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומה
ׁשל היא איזֹו ידּוע אין נפלה'. ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר:
מן ּפטּור זה הרי מהן, אחת את זר אכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתרּומה
נֹוהג והּׁשנּיה, הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּתׁשלּומין;
אכל ּפטּור. הּוא אף הּׁשנּיה, את אחר אכל ּכתרּומה. ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּה

קרן; מזיד, אם - ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ׁשּתיהן, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאחד
וחמׁש קרן ׁשֹוגג, .ואם ְִֵֶֶֶָֹ

.ÂË,חמׁשֹו עליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻהאֹוכל
עד חמׁש, על חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר; לכל ּכקרן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשהחמׁש

ּכתרּומהלעֹולם הּתׁשלּומין הרי וחמׁש, קרן המׁשּלם ּכל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּכהן רצה ואם חּלין; ּגּדּוליהן נזרעּו, ׁשאם אּלא ּדבר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלכל
הרי ּבלבד, הּקרן את המׁשּלם וכל מֹוחל. אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלמחל,

מֹוחל. למחל, הּכהן רצה ואם חּלין; ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹֻהּתׁשלּומין
.ÊË- לכהן נּׂשאת ּכ ואחר ּתרּומה, ׁשאכלה יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבת

וחמׁש קרן מׁשּלמת אכלה, ּכהן ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאם
קרן מׁשּלמת - אכלה ּכהן ּבּה ׁשּזכה ּתרּומה ואם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמּה;
מׁשּלם - וחמׁש קרן המׁשּלם ׁשּכל לעצמּה; וחמׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּבעלים,

ׁשּירצה ּכהן לכל והחמׁש לּבעלים, .הּקרן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ÊÈ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה עד לׁשּלם הסּפיקה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכהן נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה; מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינּה
.מעֹולם ֵָ

.ÁÈּתרּומה האֹוכל מׁשּלםּכל אינֹו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין , ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָ
ּומעׂשרֹות; ּתרּומֹות מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנין, החּלין מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻאּלא
ההפקר, ּומן הּפאה ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּומׁשּלמין
לא ׁשעדין ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ראׁשֹון ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּומּמעׂשר
לתרּומה הּמעׂשר הקּדים אם ּבֹו, ׁשּיׁש ּגדֹולה ּתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָנּטלה

ּפי[בשבלים] על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ּומׁשּלמין ;ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ּכהלכה ׁשּלא החומש]ׁשּנפּדּו על[ללא החדׁש מן ּומׁשּלמין . ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: - מינֹו ׁשאינֹו על מּמין מׁשּלמין אין אבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּיׁשן;
ׁשאכל. ּכּקדׁש הּקדׁש", את לּכהן ְֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ"ונתן

.ËÈה]האֹוכל את שמיטה ׁשביעית[בשנת ערב ׁשל קּׁשּואין ְִִִִֵֶֶֶָ
[– שישית של קישואים בנמצא ׁשל[ואין לּקּׁשּואין ְִִִֶַַימּתין

חֹובֹו לׁשּלם יכֹול ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמֹוצאי
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֵֶָמּפרֹות

.Îמׁשּל - טמאה ּתרּומה ּביןאכל טמאין ּבין חּלין, ם ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ
ואם טהֹורין; חּלין מׁשּלם טהֹורה, ּתרּומה אכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻטהֹורין.
ּתׁשלּומיו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻׁשּלם

הּטהֹורין מן ויׁשּלם ויחזר .ּתׁשלּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַֹ
.‡Î- הארץ עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם חבר, ּתרּומת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל

ׁשאכל הארץ לעם ונֹותנֹו מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּלם
הארץ.ּתרּומתֹו לעם טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְְְְִֵֶֶַָָָָ

.·Îאבי מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
מּׁשאר אחר ליֹורׁש מׁשּלם אּלא לעצמֹו, מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאּמֹו

ּובעלהּׁשבט ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחֹוב
ּדמים להם נֹותן והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמׁשּלמין

ׁשאכלּו. הּתרּומה אֹותּה ּבּה מֹוכרין ְְְִֶֶַָָָָָׁשהיּו
.‚Îּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב

ּתרּומה מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ולאולּבעלים; כספי [תשלום ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
פירות] קרןדווקא וחמׁש: קרנין ׁשני מׁשּלם - ואכלּה ּגנבּה, .ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה. מּדמי אפּלּו וקרן החּלין, מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻוחמׁש
.„Î- ואכלּה ּוגנבּה הּבית, לבדק הקּדׁש הּתרּומה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
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ּכמֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ּבהקּדׁש ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו
ּבמקֹומֹו חמׁשׁשּיתּבאר - חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּולמי ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אֹוכל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹמּׁשּום
מׁשּלם - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ואין ּכזית, ּבּה היה אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּלם?
ּבין ּכזית ּבּה ׁשּיׁש ּבין - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּכהנים;

להקּדׁש. מׁשּלם ּכזית, ּבּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
.‰Îמּפני הּתרּומה? על הקּדׁש אּסּור חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומּפני

על נאסרה הקּדיׁשּה, לכהן; ּומּתרת לזר, אסּורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּתרּומה
ּדרהּכהן על יׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף ,לפיכ . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות מאכלֹות.ׁשּבארנּו ואּסּורי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָ
.ÂÎאחד;הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם ואכלּה, ּתרּומה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

- ּגזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה, מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהחמׁש
ׁשל ּבחמׁש אּלא חּיב אינֹו הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבלבד קרןקדׁש מׁשּלם האֹוכל לאחר, והאכילּה ּגזלּה . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אכל אם - וחמׁש' קרן 'מׁשּלם ׁשאמרנּו: מקֹום ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמׁש.
מקֹום וכל ׁשאכל; מּמין חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם ארּבעה, ׁשוה אכל - חמׁשין' ּוׁשני 'קרן ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרנּו:
אכל - וחמׁש' קרנין 'ׁשני ׁשאמרנּו: מקֹום וכל ׁשּׁשה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשוה
אּלא מׁשּלם אינֹו ּולעֹולם ּתׁשעה. ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
ּבׁשעת ׁשהּוזלה ּבין אכילה, ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ּדמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלפי

ׁשהּוקרה. ּבין ְְִֵֶַָּתׁשלּומין

יא ¤¤ּפרק

ּולסיכה‡. ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ׁשהּסיכההּתרּומה - ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יין יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
הּטמא, את ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוחמץ.

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוזה
לחּבץ·. מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן[לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ

עֹוׂשין אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים

ּבהןׁשֹותהּו וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת
הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ

ואין לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו מֹוציאֹו[לערב ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

וׁשמן יין מערבין אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּכלל
לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ְְְְְְִִֵֵַַָָָּודבׁש

ממעטֹו„. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין איןאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מּפני ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר וכל ּבקטנית; ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה מערבין. אֹותֹו, ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש

דל]יהּודה היה ּבתבּואה[והיבול ּתבּואה לערב התחילּו , ְְְְְִִִֵָָָָ
ּבקטנית. ּתבּואה לא אבל ּבקטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

ׁשּמרּקדין‰. נֹוהג[מנפים]ּכדר ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הּמרסן את ּומׁשלי לאכל, מרּקד - ּבתרּומה [סוביםהּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

עדגסים] הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת לעׂשֹות ׁשרצה הרי .ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ה מן קּבים אֹו קב הּׁשאר,ׁשּמֹוציא את יׁשלי לא - ּסאה ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

מצנע. ּבמקֹום יּניחֹו אּלא לאכילה; ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
.Âחֹוסמין אין ּתרּומה, ׁשל וכירים,[מחזקים]ׁשמן ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

מנעל ּבֹו סכין מנעלואין ּבתֹו והיא רגלֹו, יסּו ולא וסנּדל. ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
ּכל וס הּסנּדל. אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו, את ס אבל ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָוסנּדל,

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל מעור]ּגּופֹו, וישיבה שכיבה [כלי ְְִֵֵַַַָָָ
יּתן לא אבל חֹוׁשׁש; אינֹו נּסֹוכין, ׁשהן ּפי על ואף ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחדׁשה.
ׁשהּוא מּפני עליה, להתעּגל ׁשיׁש ׁשל טבלא ּגּבי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמן

ְְַמאּבדֹו.
.Êאף ידים, נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכל

טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו ּפי ואינּהעל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מּמּנה. יאכל ׁשּמא ּגזרה, - הּׁשלחן על הּזר עם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאכלת
ואינּה הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת לארץ חּוצה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותרּומת
ּבידים ּתרּומה ׁשמן סכין ואין ּכחּלין. - ידים נטילת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצריכה
אבל מסאבֹות. ּבידים מפׁשּפׁש ּבׂשרֹו, ּגּבי על נפל ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹמסאבֹות;

ׁשבעה ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את להולדתו]סכין ;[ימים ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
ערל. חׁשּוב אינֹו ׁשבעה, ּכל - ְִֵֵֶַָָָָָׁשהּנֹולד

.Áיׂשראל ּבּתֹו ּבן ּומביא ּבּׁשמן, עצמֹו הּכהן הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס
מּתר - לּמרחץ ונכנס ּבּׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּומעּגילֹו

מּמּנּו נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ, למׁשֹותֹו .לזר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
.Ëהּיׂשראלית אין ּתרּומה, ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

מעּגגה אבל אחריה; לחף את]מּתרת הישראלית מגלגלת -] ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבׂשערּה שכברׂשערּה בחומר ומשתמשת – הכהנת [של ְְִָָָָ

הכהנת] ׂשערןנשתמשה לחף הּכהנים הּתרּו מה ּומּפני .ְְְֲִִֵַָָָָֹֹֻ
אדם. למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבתלּתן

.Èּוגרֹוגרֹות ּתאנים ּומעי,עקצי והחרּובין, הּכליסין ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֻֻ
שבתוכו]אבּטיח והמיץ אתרֹוג,[הזרע ּוקלּפי אבּטיח, ּוקלּפי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַ

ּוקנֹובת אכל, ּבהן ׁשאין ּפי על אף - מלפפֹון [קצוותּוקלּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אבל-] לזרים; אסּורין אּלּו הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָירק

ּפֹולין קלּפי לזרים. מּתרת הּגּננין, ׁשּמקּנבין ירק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקנֹובת
מּתרין. אכל, ּבהן אין אסּורין; אכל, ּבהן יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻֻוׁשמׁשמין

.‡Èמּתרין אתרֹוג, -ּגרעיני וחרּובין ּותמרים זיתים ּגרעיני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
לזרים אסּורין אּלּו הרי הּכהן, ּכנסן ׁשּלא ּפי על ּוׁשאראף . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

אֹותן, למצץ לחלּוחּיּות ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגרעינין
מּתרֹות. הׁשליכן, ואם לזרים; ְְְֲִִִִָָָֻאסּורֹות

.·Èראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין
מּתר יׁשנֹות, חּטים וׁשל אדם; נקראּולמאכל מתי ועד . ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חדׁשֹות'?
.‚Èירודה]הּנּצֹולֹות ׁשל[רקובות]והרקּבנּיֹות[שאיכותם ְְִִֶַַָָ

אבק העלּו ואם אסּורֹות; ׁשמרים[נתעפשו]ּתרּומה, מּתרֹות. , ְְְֱֲִִֶָָָָָֻ
לזרים; אסּור והּׁשני, הראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
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ּכמֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ּבהקּדׁש ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו
ּבמקֹומֹו חמׁשׁשּיתּבאר - חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּולמי ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אֹוכל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹמּׁשּום
מׁשּלם - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ואין ּכזית, ּבּה היה אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּלם?
ּבין ּכזית ּבּה ׁשּיׁש ּבין - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּכהנים;

להקּדׁש. מׁשּלם ּכזית, ּבּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
.‰Îמּפני הּתרּומה? על הקּדׁש אּסּור חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומּפני

על נאסרה הקּדיׁשּה, לכהן; ּומּתרת לזר, אסּורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּתרּומה
ּדרהּכהן על יׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף ,לפיכ . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות מאכלֹות.ׁשּבארנּו ואּסּורי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָ
.ÂÎאחד;הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם ואכלּה, ּתרּומה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

- ּגזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה, מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהחמׁש
ׁשל ּבחמׁש אּלא חּיב אינֹו הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבלבד קרןקדׁש מׁשּלם האֹוכל לאחר, והאכילּה ּגזלּה . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אכל אם - וחמׁש' קרן 'מׁשּלם ׁשאמרנּו: מקֹום ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמׁש.
מקֹום וכל ׁשאכל; מּמין חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם ארּבעה, ׁשוה אכל - חמׁשין' ּוׁשני 'קרן ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרנּו:
אכל - וחמׁש' קרנין 'ׁשני ׁשאמרנּו: מקֹום וכל ׁשּׁשה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשוה
אּלא מׁשּלם אינֹו ּולעֹולם ּתׁשעה. ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
ּבׁשעת ׁשהּוזלה ּבין אכילה, ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ּדמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלפי

ׁשהּוקרה. ּבין ְְִֵֶַָּתׁשלּומין

יא ¤¤ּפרק

ּולסיכה‡. ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ׁשהּסיכההּתרּומה - ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יין יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
הּטמא, את ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוחמץ.

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוזה
לחּבץ·. מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן[לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ

עֹוׂשין אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים

ּבהןׁשֹותהּו וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת
הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ

ואין לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו מֹוציאֹו[לערב ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

וׁשמן יין מערבין אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּכלל
לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ְְְְְְִִֵֵַַָָָּודבׁש

ממעטֹו„. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין איןאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מּפני ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר וכל ּבקטנית; ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה מערבין. אֹותֹו, ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש

דל]יהּודה היה ּבתבּואה[והיבול ּתבּואה לערב התחילּו , ְְְְְִִִֵָָָָ
ּבקטנית. ּתבּואה לא אבל ּבקטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

ׁשּמרּקדין‰. נֹוהג[מנפים]ּכדר ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הּמרסן את ּומׁשלי לאכל, מרּקד - ּבתרּומה [סוביםהּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

עדגסים] הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת לעׂשֹות ׁשרצה הרי .ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ה מן קּבים אֹו קב הּׁשאר,ׁשּמֹוציא את יׁשלי לא - ּסאה ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

מצנע. ּבמקֹום יּניחֹו אּלא לאכילה; ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
.Âחֹוסמין אין ּתרּומה, ׁשל וכירים,[מחזקים]ׁשמן ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

מנעל ּבֹו סכין מנעלואין ּבתֹו והיא רגלֹו, יסּו ולא וסנּדל. ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
ּכל וס הּסנּדל. אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו, את ס אבל ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָוסנּדל,

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל מעור]ּגּופֹו, וישיבה שכיבה [כלי ְְִֵֵַַַָָָ
יּתן לא אבל חֹוׁשׁש; אינֹו נּסֹוכין, ׁשהן ּפי על ואף ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחדׁשה.
ׁשהּוא מּפני עליה, להתעּגל ׁשיׁש ׁשל טבלא ּגּבי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמן

ְְַמאּבדֹו.
.Êאף ידים, נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכל

טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו ּפי ואינּהעל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מּמּנה. יאכל ׁשּמא ּגזרה, - הּׁשלחן על הּזר עם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאכלת
ואינּה הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת לארץ חּוצה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותרּומת
ּבידים ּתרּומה ׁשמן סכין ואין ּכחּלין. - ידים נטילת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצריכה
אבל מסאבֹות. ּבידים מפׁשּפׁש ּבׂשרֹו, ּגּבי על נפל ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹמסאבֹות;

ׁשבעה ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את להולדתו]סכין ;[ימים ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
ערל. חׁשּוב אינֹו ׁשבעה, ּכל - ְִֵֵֶַָָָָָׁשהּנֹולד

.Áיׂשראל ּבּתֹו ּבן ּומביא ּבּׁשמן, עצמֹו הּכהן הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס
מּתר - לּמרחץ ונכנס ּבּׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּומעּגילֹו

מּמּנּו נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ, למׁשֹותֹו .לזר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
.Ëהּיׂשראלית אין ּתרּומה, ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

מעּגגה אבל אחריה; לחף את]מּתרת הישראלית מגלגלת -] ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבׂשערּה שכברׂשערּה בחומר ומשתמשת – הכהנת [של ְְִָָָָ

הכהנת] ׂשערןנשתמשה לחף הּכהנים הּתרּו מה ּומּפני .ְְְֲִִֵַָָָָֹֹֻ
אדם. למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבתלּתן

.Èּוגרֹוגרֹות ּתאנים ּומעי,עקצי והחרּובין, הּכליסין ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֻֻ
שבתוכו]אבּטיח והמיץ אתרֹוג,[הזרע ּוקלּפי אבּטיח, ּוקלּפי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַ

ּוקנֹובת אכל, ּבהן ׁשאין ּפי על אף - מלפפֹון [קצוותּוקלּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אבל-] לזרים; אסּורין אּלּו הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָירק

ּפֹולין קלּפי לזרים. מּתרת הּגּננין, ׁשּמקּנבין ירק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקנֹובת
מּתרין. אכל, ּבהן אין אסּורין; אכל, ּבהן יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻֻוׁשמׁשמין

.‡Èמּתרין אתרֹוג, -ּגרעיני וחרּובין ּותמרים זיתים ּגרעיני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
לזרים אסּורין אּלּו הרי הּכהן, ּכנסן ׁשּלא ּפי על ּוׁשאראף . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

אֹותן, למצץ לחלּוחּיּות ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגרעינין
מּתרֹות. הׁשליכן, ואם לזרים; ְְְֲִִִִָָָֻאסּורֹות

.·Èראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין
מּתר יׁשנֹות, חּטים וׁשל אדם; נקראּולמאכל מתי ועד . ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חדׁשֹות'?
.‚Èירודה]הּנּצֹולֹות ׁשל[רקובות]והרקּבנּיֹות[שאיכותם ְְִִֶַַָָ

אבק העלּו ואם אסּורֹות; ׁשמרים[נתעפשו]ּתרּומה, מּתרֹות. , ְְְֱֲִִֶָָָָָֻ
לזרים; אסּור והּׁשני, הראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
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מעל הּיין מסּנן אּלא מים, נתן לא ואם מּתר. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻוהּׁשליׁשי,
לזרים. אסּור הּׁשליׁשי אף - ּבלבד ְְְְִִִִִַַַַָָָהּׁשמרים

.„Èאֹותֹו מחּיבין אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה
חּלין; לתֹוכּה יּתן ּכ ואחר אחת, אחת ּומלּקט יֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻלהיֹות

חּלין לתֹוכּה ונֹותן ּכדרּכֹו, מכּבד ׁשמןאּלא ׁשל חבית וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
נֹוהג אּלא ּומטּפח, יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּפכה

ּבחּלין. ׁשּנֹוהג ּכדר ְְִֵֶֶֶָֻּבּה
.ÂËׁשּיפסק עד מערה זה הרי - ּתרּומה ׁשמן ׁשל ּכד ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמערה

הרציפה]העּמּוד הנגירה מעט[תיפסק לנטף הּׁשמן ויתחיל , ְְְְִִֶֶַַַַָֹ
לּתן ּומּתר ּדּיֹו, - זֹו אחר זֹו טּפין ׁשלׁש ׁשּנטפּו וכיון ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻמעט;
עד הּכד הּניח אּלא נתן, ׁשּלא הרי חּלין. ׁשמן הּכד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻלתֹו

ּתרּומה. הּתמצית - אֹותּה ְְִִֶַַָָָׁשּמּצת
.ÊËׂשרפה ׁשמן נר הּכהן טמאה]ממּלא תרומה ונֹותנֹו[של , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ

צרכי לעׂשֹות - לחדר ּולהּכנס לעלּיה, ּבֹו לעלֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָליׂשראל
מּתר. עּמֹו, ׁשּתף היה ואם יׂשראל; צרכי לא אבל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֹֻֻהּכהן,

.ÊÈׂשרפה ׁשמן לֹו והדליק הּכהן, אצל אֹורח ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
תרומה] את[של לכּבֹות חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד ,ְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבנר ּפתילה הּיׂשראלי וטֹובל מאליו. ׁשּיתּכּבה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנר,
ּבּה. ליל ּומדליקּה ְִֵֵֵַַָָֹהּכהן,

.ÁÈהרי יׂשראל, ׁשל ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבקרֹו
אצל נארג ׁשהיה ּכהן ׁשל ּכליֹו ׂשרפה. ׁשמן עליהן מדליק ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
ׁשּלא ׂשרפה, ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - יׂשראל ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּכליֹו

ּכהן ּובבּתיּברׁשּות ּכנסּיֹות, ּבבּתי ׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשאין ּומי ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא האפלים, ּובּמבֹואֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמדרׁשֹות,
ׁשּלא ׂשרפה, ׁשמן מדליק - חנּכה נר להדליק חּלין ׁשמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻלֹו

ּכהן. ּברׁשּותּברׁשּות החֹולים, ּגּבי על ׂשרפה ׁשמן מדליקין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ֵֹּכהן.

.ËÈאצל לבֹוא למּודה והיא לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבת
ּברׁשּותּה מדליק - ׂשרפהאביה ׁשמן להדליק לּכהן מּתר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ואין ערּבּוב, ׁשם ׁשּיׁש הּמׁשּתה ּבבית אֹו האבל, ּבבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאפּלּו
נקיֹון מּפני הּמׁשּתה, ּבבית מּמּנּו; יסּתּפקּו ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָחֹוׁשׁשין
ּפנאי להם ׁשאין מּפני האבל, ּובבית ּבֹו, נֹוגעין אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכליהם

האבל. ְִֵֵֶָמּפני
.Îּבׁשֹוגג - הּתרּומה את יהיההּזֹורע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ

הזריעה]יּפתרומה] ולבטל הקרקע את להפך ּובמזיד[התירו , ְִֵַֻ
כתרומה]יקּים הגידולים ויהיו לקיים הביאה[חייב ואם ; ְְִִֵֵַָ

אפּלּו - ּפׁשּתן היה ואם יקּים. ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָׁשליׁש
יזרע ׁשּלא ּבֹו, קנסּו קנס ;יּפ - ּבמזיד ואפּלּו ׁשליׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻהביא

ּבעציו. להנֹות ְְְִֵֵֵַָָויתּכּון
.‡Îׁשאסּורין אּלא ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻּגּדּולי
ּכתרּומה,לזרים לזרים אסּורין ׁשּיהיּו עליהן חכמים ּגזרּו ; ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָ

אצלֹו אֹותּה יׁשהה ׁשּלא - הּכהן ׁשּביד טמאה ּתרּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּׁשּום
ּתּקלה לידי ּבּה ּבא ונמצא לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה .ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
לטבּול ּומּתרין טמאֹות, ּבידים הּגּדּולין לאכל מּתר ,ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻֻלפיכ

ּכחּלין. ְִֻיֹום
.·Îּדבר לכל חּלין - ּגּדּולין זרעֹוּגּדּולי ׁשאין ּדבר ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הרי - הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם - ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלה

זרעֹו ׁשאין ּפי על אף העּקר את מעלין הּׁשנּיים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּדּולין
לזרים. מּתר הּכל ויהיה לארץ,ּכלה, חּוצה ּתרּומת וכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ּתרּומה ותֹוספת ותורם]והמדּמע, שחוזר וזרעֹוני[במקרים , ְְְְְְֵֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹותֹו ּפי על אף ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאינן ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּגּנה
ּדבר; לכל חּלין הן והרי מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻלפת

לזרים. מּתרין הּגּדּולין ּתרּומה, ׁשל ּפׁשּתן הּזֹורע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוכן
.‚Îטהֹורין ׁשהּגּדּולין ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ,הּזֹורע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

אסּורה ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה; אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי
נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה

.„Î- וחתכן ׁשנּיים עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת
ּבאכילה מּתר ּכ אחר ׁשּיצא האכל .הרי ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

.‰Îׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמאּו, חּלין ועׂשיןׁשתלים זרען ּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
נטמאּו ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּתרּומה

אסּורין ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה .ּכׁשהן ְְְְֲִִֵֵֶֶָ
.ÂÎאֹותּה הרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּבלת

ּכ ואחר ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשּבלת
הֹואיל ּתרּומה; ספק זֹו הרי - ּתרּומה ועׂשאּה ׁשם, עליה ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָקרא
לא ׁשעדין ּכפרֹות ונעׂשת מּמּנה, הּטבל ּפרח ׁשּמא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוזרעּה,
זֹו הרי ׁשּיזרעּנה, קדם ּתרּומה אֹותּה עׂשה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹנגמרּו;

מיתה;ּתרּומה חּיב - ּבמזיד ואכל מּמּנה, ּתלׁש אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
הארץ מן ּבפיו ואכל ּגחן, ואם החמׁש. את מׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוגג,
אדם ּבני אכילת ּדר ׁשאין אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשֹוגג. היה אם החמׁש, ּומן הּמיתה; מן ּפטּור ,לפיכ ;ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבכ

.ÊÎ,ּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׂשדה
וענּיי יׂשראל וענּיי עני; ּובמעׂשר ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוחּיבת
את אֹוכלין ּכהנים ענּיי - אּלּו מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּכהנים
ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ׁשּלהן את מֹוכרין יׂשראל וענּיי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלהן,
ׁשּלֹו הּמעׂשר את מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים; ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוהּדמים

.לּכהנים ֲִַֹ
.ÁÎּכיצד ּבבהמה, והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט

קפיפֹות ּתֹולה ונֹו[סלים]יעׂשה? הּבהמה, לתֹוכןּבצּוארי תן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
זֹומם לא נמצא הּמין; פיה]מאֹותֹו את הּבהמה,[חוסם את ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

הּתרּומה. את מאכיל ְְֲִֶַַָֹולא

יב ¤¤ּפרק

ּכׁשאר‡. יׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור
אֹותּה,הּקדׁשים יפסיד ולא טמאה, לידי אֹותּה יביא ולא ; ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻ

ּתרּומת לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה, אֹוכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאּלא
טמאה ׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻחּוצה
חּיּובּה ׁשעּקר מּפני - מּדבריהם ׁשהיא העּמים ּבארץ ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

קֹוצה נּדה ,לפיכ ּבחּוצה[מפרישה]מּדבריהם; חּלה לּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ּכמֹו ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלארץ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
אּלא·. ׂשֹורפין; ולא אֹוכלין, לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹּתרּומה

ותּׂשרף וּדאית, טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ׁשםּתהיה ויׁש . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָספקֹות

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
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לא‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית
יגּלּנה ולא מּמקֹומּה, יזיזּנה לא ּדבר, ּבּה אּליחּדׁש א; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף. וּדאי, ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה
ֵֵָּתאכל.

טמאה„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה [וישחבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לכהן] אף שאסור החולין, את וידמע שיתערבו יכֹולחשש אם -ִָ

יּציל ּבטהרה, רביעית מּמּנה שללהּציל ההפסד [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָ
עלהחולין] ואף ידים, נטילת ּבלא ּבידיו יּציל לאו, ואם ;ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפי
ּבּגת‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

אם אבל ויּפסד. הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה; ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחד עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ואל ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית להּציל יכֹול אם - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.

יּציל ׁשּנׁשּברהּבטהרה, ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל לאו, ואם . ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻהחבית

ָּבהּול.
.Âאמר ּבידֹו, ּתרּומה ׁשל וכּכרֹות למקֹום, מּמקֹום עֹובר ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה

ּבכּלן נֹוגע הריני - לאו ואם מהן, אחת לי 'ּתן הּנכרי: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻלֹו
לתֹו יּתנּנה ואל הּסלע, על אחת לפניו יּניח - ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּומטּמאן'

ּבּידים הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי .ידֹו; ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
.Êּתרּומה ׁשל והּכרׁשינין אדם,הּתלּתן מאכל ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

אּלא נזהר, ואינֹו ּבטמאה. מעׂשיהן ּכל לעׂשֹות מּתר זה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻהרי
טּמא הרי ּבטמאה, אֹותּה ׁשרה ׁשאם - ּבמים ׁשרּיתן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּבעת

ּבּידים גלוי]אֹותּה נזהר,[ובאופן אין - הּׁשרּיה אחר אבל ; ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין, ׁשּׁשף ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ

.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין
ּבכלי הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -. ְְְִִִֵֵֶָָֹ
.Ëעֹוׂשין אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי וכיצדלֹו . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
החּלין לּטל הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻטמאה,
ׁשּלא ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּתרּומה,

לטבלּה'. ְְְִַָֹּתחזר
.Èואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל

ׁשּתעׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת.ּבטמאה מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל . ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻ

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה ׁשּנעׂשּו אחר נטמאּו עושהואם שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

הּיֹוצאשלישי] הּמׁשקה הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ּוסחטן ,ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- ראּוי הּוא לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ּבׁשתּיה מּתר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻמהן
'ּפחֹות אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשהּמׁשקה
ונמצא מּכּביצה, יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּכּביצה',

ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכּביצה. מּטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמׁשקה
טהֹורה; ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - ְְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֻלטמאה
ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשאין

ְָטהרֹות.
.·Èעד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עדׁשּיׂשרפּום מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
וחּטים ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּנטמאּו
ׁשאין ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלאכילה;

אֹותֹו. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָראּויין
.‚Èׁשּנ ּתרּומה יּׁשפיין ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - וכןתּגּלה . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשל ּומלפפֹונֹות ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּתאנים
מּפני ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתרּומה
יּקברּו. אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָסּכנת

.„È,ּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה
ּתּׂשרף זֹו .הרי ֲִֵֵָ

.ÂËעד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור
הּבעלים אֹותן לה',ׁשּיפריׁשּו יּתנּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

"ל נתּתי לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָל
אחר אֹותן יּטל ולא ּבהן. יזּכה ּכ ואחר הם, ׁשּירימּו עד -ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
לּתנן ּבעלים ׁשל הן ׁשהרי - הּבעלים מּדעת אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּורמּו,
ואם יהיּו". לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו, ּכהן ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכל
ּבהן לּבעלים ׁשאין ּבהן; זכה - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלקחן

הניה טֹובת לכהן]אּלא טובה שהיסב מכך הניה[נהנה וטֹובת , ְֲֲֶַַָָָָָ
ממֹון. ֵָָאינּה

.ÊËהרי - אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה, לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכהן
עד ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורין ֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו

.ׁשּיּטלּום ְִֶ
.ÊÈמן אֹותּה ּולהביא ּבּתרּומה, להּטּפל חּיבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאין

יֹוצאין ּכהנים אּלא - לּיּׁשּוב הּמדּבר ּומן לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו, לא ואם ׁשם; חלקם להם נֹותנים ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות,
ּובהמה חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁשּה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמים התקינּו - מהן ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכלּתּה
ׁשאם מּכהן; הבאתּה ׂשכר ויּטל לעיר, ויביאּנה ּבּה, ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּטּפל

הּׁשם חּלּול זה הרי ולחּיה, לּבהמה והּניחּה .הפריׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.ÁÈלּטל ּכדי הּגרנֹות, ּבבית לסּיע וללוּים לכהנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

נאמר:מּתנֹותיהן ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
אּלא ׁשּיסּיעּו, להּניחן ליׂשראל ואסּור הּלוי". ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"ׁשחּתם

ּבכבֹוד. חלקם להם ְְֵֶֶָָָנֹותן
.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזירּה, מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן

הּגרנֹות ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעׂשֹות וכןואסּור . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
חלקם לׁשאל ואפּלּו ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאסּור
הן הּמקֹום ׁשלחן ׁשעל ּבכבֹוד; נֹוטלין אּלא אסּור, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפיהם
והּוא הן, לה' אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותין; הן ׁשלחנֹו ועל ְְְְִִֵֵֵַַַָָֻאֹוכלין,
את ל נתּתי הּנה "ואני ׁשּנאמר: - להם זּכה הּוא ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּברּו

ּתרּומתי" .מׁשמרת ְְִֶֶָֹ
.Îלׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא
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לא‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית
יגּלּנה ולא מּמקֹומּה, יזיזּנה לא ּדבר, ּבּה אּליחּדׁש א; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף. וּדאי, ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה
ֵֵָּתאכל.

טמאה„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה [וישחבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לכהן] אף שאסור החולין, את וידמע שיתערבו יכֹולחשש אם -ִָ

יּציל ּבטהרה, רביעית מּמּנה שללהּציל ההפסד [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָ
עלהחולין] ואף ידים, נטילת ּבלא ּבידיו יּציל לאו, ואם ;ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפי
ּבּגת‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

אם אבל ויּפסד. הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה; ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחד עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ואל ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית להּציל יכֹול אם - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.

יּציל ׁשּנׁשּברהּבטהרה, ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל לאו, ואם . ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻהחבית

ָּבהּול.
.Âאמר ּבידֹו, ּתרּומה ׁשל וכּכרֹות למקֹום, מּמקֹום עֹובר ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה

ּבכּלן נֹוגע הריני - לאו ואם מהן, אחת לי 'ּתן הּנכרי: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻלֹו
לתֹו יּתנּנה ואל הּסלע, על אחת לפניו יּניח - ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּומטּמאן'

ּבּידים הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי .ידֹו; ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
.Êּתרּומה ׁשל והּכרׁשינין אדם,הּתלּתן מאכל ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

אּלא נזהר, ואינֹו ּבטמאה. מעׂשיהן ּכל לעׂשֹות מּתר זה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻהרי
טּמא הרי ּבטמאה, אֹותּה ׁשרה ׁשאם - ּבמים ׁשרּיתן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּבעת

ּבּידים גלוי]אֹותּה נזהר,[ובאופן אין - הּׁשרּיה אחר אבל ; ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין, ׁשּׁשף ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ

.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין
ּבכלי הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -. ְְְִִִֵֵֶָָֹ
.Ëעֹוׂשין אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי וכיצדלֹו . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
החּלין לּטל הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻטמאה,
ׁשּלא ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּתרּומה,

לטבלּה'. ְְְִַָֹּתחזר
.Èואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל

ׁשּתעׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת.ּבטמאה מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל . ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻ

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה ׁשּנעׂשּו אחר נטמאּו עושהואם שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

הּיֹוצאשלישי] הּמׁשקה הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ּוסחטן ,ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- ראּוי הּוא לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ּבׁשתּיה מּתר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻמהן
'ּפחֹות אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשהּמׁשקה
ונמצא מּכּביצה, יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּכּביצה',

ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכּביצה. מּטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמׁשקה
טהֹורה; ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - ְְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֻלטמאה
ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשאין

ְָטהרֹות.
.·Èעד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עדׁשּיׂשרפּום מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
וחּטים ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּנטמאּו
ׁשאין ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלאכילה;

אֹותֹו. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָראּויין
.‚Èׁשּנ ּתרּומה יּׁשפיין ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - וכןתּגּלה . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשל ּומלפפֹונֹות ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּתאנים
מּפני ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתרּומה
יּקברּו. אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָסּכנת

.„È,ּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה
ּתּׂשרף זֹו .הרי ֲִֵֵָ

.ÂËעד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור
הּבעלים אֹותן לה',ׁשּיפריׁשּו יּתנּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

"ל נתּתי לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָל
אחר אֹותן יּטל ולא ּבהן. יזּכה ּכ ואחר הם, ׁשּירימּו עד -ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
לּתנן ּבעלים ׁשל הן ׁשהרי - הּבעלים מּדעת אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּורמּו,
ואם יהיּו". לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו, ּכהן ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכל
ּבהן לּבעלים ׁשאין ּבהן; זכה - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלקחן

הניה טֹובת לכהן]אּלא טובה שהיסב מכך הניה[נהנה וטֹובת , ְֲֲֶַַָָָָָ
ממֹון. ֵָָאינּה

.ÊËהרי - אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה, לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכהן
עד ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורין ֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו

.ׁשּיּטלּום ְִֶ
.ÊÈמן אֹותּה ּולהביא ּבּתרּומה, להּטּפל חּיבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאין

יֹוצאין ּכהנים אּלא - לּיּׁשּוב הּמדּבר ּומן לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו, לא ואם ׁשם; חלקם להם נֹותנים ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות,
ּובהמה חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁשּה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמים התקינּו - מהן ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכלּתּה
ׁשאם מּכהן; הבאתּה ׂשכר ויּטל לעיר, ויביאּנה ּבּה, ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּטּפל

הּׁשם חּלּול זה הרי ולחּיה, לּבהמה והּניחּה .הפריׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.ÁÈלּטל ּכדי הּגרנֹות, ּבבית לסּיע וללוּים לכהנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

נאמר:מּתנֹותיהן ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
אּלא ׁשּיסּיעּו, להּניחן ליׂשראל ואסּור הּלוי". ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"ׁשחּתם

ּבכבֹוד. חלקם להם ְְֵֶֶָָָנֹותן
.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזירּה, מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן

הּגרנֹות ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעׂשֹות וכןואסּור . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
חלקם לׁשאל ואפּלּו ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאסּור
הן הּמקֹום ׁשלחן ׁשעל ּבכבֹוד; נֹוטלין אּלא אסּור, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפיהם
והּוא הן, לה' אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותין; הן ׁשלחנֹו ועל ְְְְִִֵֵֵַַַָָֻאֹוכלין,
את ל נתּתי הּנה "ואני ׁשּנאמר: - להם זּכה הּוא ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּברּו

ּתרּומתי" .מׁשמרת ְְִֶֶָֹ
.Îלׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא
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מּתנֹות ולא חּלל,[-הבשר]עדרֹו, - נתן ואם ּבהמּתֹו; לרֹועה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
יׂשראל ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתם ׂשכר להם נתן ּכן אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּבכֹור אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל 'הא אחר: ליׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָלֹומר
וכל אחֹותי', 'ּבן אֹו ּבּתי', ּבן הּכהן לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹאֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Îלּתן רֹוצים הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּבחּנם, אּלּו לוּיים מּׁשני אֹו אּלּו, ּכהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹאֹותם
ׁשאמרּו ּבעלים אבל לזה'; ותן ,ל 'הא חברֹו: לֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה הרי - הניה' ּבטֹובת זה חלק ל 'הא ללוי: אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהן

ׁשהּואאסּור ּפי על אף ּבתרּומֹות, סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן . ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לכהן. ּומֹוכר מּכהן ְִֵֵֵֵַֹֹלֹוקח

.·Îעל אף הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה להן חֹולקין אין - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָעׂשרה
אֹותּה מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן החרׁש,ּפי הן: ואּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

חיקֹו לפרׂש ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש והּקטן בגדווהּׁשֹוטה, [לפרוס ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
תרומה] והּטמטּום,לקבלת ּדעת; ּבאּלּו ׁשאין מּפני -ְְְְִֵֵֵֶַַַֻ

- והעבד עצמּה; ּבפני ּברּיה ׁשהן מּפני - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהאנּדרֹוגינֹוס
ּכהן; ׁשהּוא עליו ויעידּו ּבּׂשדה, העֹוברים אֹותֹו יראּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
ׁשּמא - והאּׁשה מאּוסין; ׁשהן מּפני - והּטמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהערל,

ׁשאי אּׁשה והּנֹוׂשא הּיחּוד; ּומּפני לֹוּתתּגרׁש, הֹוגנת נּה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לכהונה] עד[פסולה הּגרנֹות, ּבבית יחלק ׁשּלא אֹותֹו קנסּו -ְְְְֵֶַַַָָֹֹ

להן וחֹולקין לבּתיהן, להן מׁשּלחין - וכּלן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּיגרׁשּנה.
הּנֹוׂשא מן חּוץ לבּתיהן; להן ּומׁשּלחין הּגבּול קדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשאר
להן מׁשּלחין ׁשאין - והערל והּטמא, הֹוגנת, ׁשאינּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּׁשה

ְָּכלל.

ה'תשע"ב תמוז כ' שלישי יום

יג ¤¤ּפרק

ׁשּנפלה‡. ּתרּומה סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּתרּומה
סאה הּכל מן מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל סאה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻלמאה

לזרים מּתר והּׁשאר לּכהן; ונֹותנּה ׁשאיןאחת, ּתרּומה וכל . ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
והחרּובין הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכהנים
ונפלה הֹואיל להגּביּה; צרי אינֹו - אדֹום ׁשל ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָּוׂשעֹורים

לזרים. מּתר והּכל ּבמעּוטּה, ּבטלה - ְְְְְִִֵַָָָָָָֹֻלמאה
מדּמע,·. הּכל נעׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻנפלה

סאה אֹותּה מּדמי חּוץ ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים הּכל .ויּמכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
נתערב אבל ּבמינֹו. מין ּבׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבּמה
- ּתרּומה טעם ּבּכל יׁש אם טעם: ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמין
ׁשּבֹו; ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, ויּמכר מדּמע, הּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻנעׂשה

הּכ טעם לזרים.ואם מּתר הּכל - חּלין טעם ל ְְִִִַַַַַַָָֹֹֻֻ
הּכל,‚. מן סאה והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

אּלא מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונפלה
חׁשּבֹון ונעׂשהלפי מּמאה, לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן ; ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

מדּמע אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל מדּמע, ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻֻהּכל
ּתרּומה ׁשל סאין עׂשר ׁשּנפל הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
עׂשר זה מּמדּמע נפל אם - הּכל ונדמע חּלין, סאה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻֻלתׁשעים
ׁשל ּבעׂשר יׁש ׁשהרי נּדּמעּו; חּלין, מּמאה לפחֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻסאין

אינן סאין, מעׂשר ּפחֹות לתֹוכן נפל ּתרּומה. ׁשל סאה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמדּמע
ְְַמדּמעֹות.

ּכגֹון„. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
לקמח קמח אֹו לחּטים להּבלל,חּטים ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

- חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין, לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון
ּכתרּומה; מדּמע זה הרי ּתרּומה, רב אם הרב: אחר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהֹולכין
על ואף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - החּלין מן רב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַֹֻֻואם

לזרים. אסּורים ׁשהּכל ְֲִִִֶַָֹּפי
סאה‰. ונפלה הגּביהּה, למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָסאה

עד מּתרין; החּלין הרי - אחרת ונפלה הגּביהּה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחרת,
חּלין הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם - החּלין על ּתרּומה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּתרּבה
הּכל נעׂשה סאה, אחר סאה ּתרּומה ׁשל ועֹוד סאה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹמאה

.מדּמע ְָֻ
.Âעד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

ׁשּתּפל קדם ּבראׁשֹונה ידע אם - אחרת סאה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנפלה
וה סאתים, מפריׁש אּלא נּדּמעּו; לא -הּׁשנּיה, מּתר ּׁשאר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
עלתה ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה ידעהֹואיל לא ואם . ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹ

מדּמע, זה הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבסאה
ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ְְְְִֵֶַַָּוכאּלּו

.Êלאּסּור הּתרּומה עם מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
להעלֹות החּלין עם מצטרפת חּלין ׁשל ּפסלת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻֻֻהחּלין,

סאההּתרּומה למאה ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל ׁשהּמרסן ּפי על אף - הּכל וטחן חּלין, ׁשל רעֹות ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻחּטים
ּתרּומה ׁשל הּקמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻחּלין
ּומׁשערין עֹולה, זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּבפחֹות
סאה נפלה אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן עם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּקמח
חּטים ׁשל סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָׁשל
אחד ּתרּומה ׁשל הּקמח והרי הּכל, וטחן חּלין, ׁשל ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻיפֹות
ׁשהרי ואחת, ּבמאה עֹולה זה הרי - החּלין מּקמח ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻמּמאה

הּתרּומה. ּופחתה החּלין ְֲִִַַָָָֻהֹותירּו
.Áאין - עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻלג

נפל אם וכן הּלג; את מעלין אּלא ׁשּבהן, ׁשמרים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמֹוציאין
ׁשּבֹו ׁשמרים מֹוציאין אין צלּולין, לּגין למאה עכּור .לג ְְְִִִִִֵֵֶָָָֹֻ

.Ëמים נפללג ּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ
הּמים ׁשאין הּכל; נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלתֹו

הּיין את .מעלה ֲִֶֶַַַ
.Èחּלי ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ןסאה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻ

עֹולה זה הרי ּבׁשֹוגג, אם - מאה על ׁשהֹותירּו עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרים
מבּטלין ׁשאין - מדּמע הּכל הרי ּבמזיד, ואם ּומאה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

לכּתחּלה ּתֹורה .אּסּורי ְְִִֵַָָ
.‡Èואֹוכל ּברב, אֹותּה לבּטל מּתר - לארץ חּוצה ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻּתרּומת

טמאתֹו ּבימי ׁשלאֹותּה יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא . ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשני עליו ונֹותן אחד, לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ חּוצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרּומת
ׁשל מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא חּלין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻלּגין
לג מארּבעּתן ּומגּביּה הּׁשלׁשה, לתֹו ונֹותן לג ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹּתרּומה
לג ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה;
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ּבׁשני לּגין, ּכּמה ׁשּבּטל ונמצא ּתרּומה; ׁשל הּיין ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיכלה
חּלין. ׁשל ִִֶֻֻלּגין

.·Èזרע הּוא איזה נֹודע ולא החּלין, ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע
לגנה מאה היה אפּלּו - ולגנה[ערוגה]הּתרּומה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ

ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתרין. ּכּלן חּלין, ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻאחת
ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּזרעֹו
- והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
הּכל ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
ולא ּומאה; ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻמדּמע.

לכּתחּלה. ְְְִִַָֹיתלׁש
.‚Èידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי

ס ׁשּנפלה אֹו היא, ואיןאיזֹו מהן, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לתֹו הּקּפֹות מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻידּוע

מדּמעּתן אינּה - הּגּדּוליןהחּלין מהן, אחת זרע אם וכן ; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
הּקּפה נפלה ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻֻחּלין
את אחר זרע אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשנּיה
מדּמעֹות אחד, למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשנּיה,
ּכלה, ׁשּזרעֹו ּבדבר - ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּקטּנה
ּבּמה מדּמע. הּגּדּולין ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּגּדּולין
את קצר ׁשּלא עד הּׁשנּיה את ּבזֹורע אמּורים? ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדברים
הּׁשנּיה את זרע ּכ ואחר הראׁשֹונה, את קצר אבל ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה.
ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

לזה. זה הֹוכח נעׂשין ְֲִֶֶַַָָֻּומחּבר
.„Èולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
החּלין, לתֹו נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻֻלתֹו
על חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּותרּומה

ׁשהיאהּתרּומה הּזה, ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
על חּלין ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻמּדבריהם;

ְַָהּתרּומה.
.ÂËהּכרי 'ּתרּומת ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָסאה

ּבּמק - ּבתֹוכֹו' נסּתּימההּזה ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ֹום ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ
הּכרי. ּובתרּומת ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּתרּומת
והחצי לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָאמר:
הּוא צפֹונֹו, צפֹון ׁשהּוא הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּבּצפֹון

.המדּמע ְַָֻ
.ÊËּבאחד ּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו

אחד, ּוכרי סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻמהן'
הּכרי על ּתרּומה עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
לפניו היּו היא. איזֹו ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזה'
מן אחת על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ואין מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכריים

הּטבל מן המתּקן הּוא איזה .ידּוע ְִֵֶֶֶַַַָָֻ

יד ¤¤ּפרק

לתֹוכן‡. ׁשּנפלה לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחמּׁשים
מּתרֹות הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹֻּתאנה

מדּמעֹות, הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻוהּלבנֹות
מּתרֹות לבנהוהּלבנֹות אם היתה, ׁשחרה אם ידּוע אין ואם . ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּנפלה, אחר היתה מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה -ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
מדּמעֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵַָָָֻֻוׁשכח

אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עּגּול אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּו ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן לּומאה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
מעלין הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה

ּבמׁשקל ּבין ּבמנין עּגּוליםּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
הריני ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן ְְִִִֵֶַַַַַָָָָאֹומר:
הּתרּומה‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת .והּקמח ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

מׁשערין ׁשאין ואחד; ּבמאה אֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל
ּבאיזה ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאּלא
הּתרּומה את רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
עצמּה הּתרּומה ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָּכאּלּו
עליהם, ׁשּנפלה החּלין מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנפלה

ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַּכמי
אחת‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי

ׁשּתי היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמגּורֹות
והּקּפֹות אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחרת ּבחצר וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻמצטרפֹות,

ל היּו- אם אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב פי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מצטרפֹות. אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻׁשּתי

.Âמאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,

ּתאניםמעלה ליטרא ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
אם - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל
מהם, אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיּו
ואם מּתרין. והּׁשאר ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומֹוכרּה
מּתרין. והּׁשּולים מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות ְְִִִִֵַַַָָָָָָֻֻֻֻהיּו

.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן
היא אֹואיזה ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,
מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ּתעלה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין,
ּבטל הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Á;ּבחמּׁשים אֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּתרּומה

אינּה מחמּׁשים, ּביתר היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹואין
רב לתׁשעהצריכה ׁשּנפלה ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
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ּבׁשני לּגין, ּכּמה ׁשּבּטל ונמצא ּתרּומה; ׁשל הּיין ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיכלה
חּלין. ׁשל ִִֶֻֻלּגין

.·Èזרע הּוא איזה נֹודע ולא החּלין, ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע
לגנה מאה היה אפּלּו - ולגנה[ערוגה]הּתרּומה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ

ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתרין. ּכּלן חּלין, ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻאחת
ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּזרעֹו
- והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
הּכל ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
ולא ּומאה; ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻמדּמע.

לכּתחּלה. ְְְִִַָֹיתלׁש
.‚Èידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי

ס ׁשּנפלה אֹו היא, ואיןאיזֹו מהן, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לתֹו הּקּפֹות מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻידּוע

מדּמעּתן אינּה - הּגּדּוליןהחּלין מהן, אחת זרע אם וכן ; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
הּקּפה נפלה ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻֻחּלין
את אחר זרע אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשנּיה
מדּמעֹות אחד, למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשנּיה,
ּכלה, ׁשּזרעֹו ּבדבר - ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּקטּנה
ּבּמה מדּמע. הּגּדּולין ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּגּדּולין
את קצר ׁשּלא עד הּׁשנּיה את ּבזֹורע אמּורים? ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדברים
הּׁשנּיה את זרע ּכ ואחר הראׁשֹונה, את קצר אבל ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה.
ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

לזה. זה הֹוכח נעׂשין ְֲִֶֶַַָָֻּומחּבר
.„Èולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
החּלין, לתֹו נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻֻלתֹו
על חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּותרּומה

ׁשהיאהּתרּומה הּזה, ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
על חּלין ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻמּדבריהם;

ְַָהּתרּומה.
.ÂËהּכרי 'ּתרּומת ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָסאה

ּבּמק - ּבתֹוכֹו' נסּתּימההּזה ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ֹום ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ
הּכרי. ּובתרּומת ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּתרּומת
והחצי לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָאמר:
הּוא צפֹונֹו, צפֹון ׁשהּוא הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּבּצפֹון

.המדּמע ְַָֻ
.ÊËּבאחד ּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו

אחד, ּוכרי סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻמהן'
הּכרי על ּתרּומה עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
לפניו היּו היא. איזֹו ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזה'
מן אחת על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ואין מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכריים

הּטבל מן המתּקן הּוא איזה .ידּוע ְִֵֶֶֶַַַָָֻ

יד ¤¤ּפרק

לתֹוכן‡. ׁשּנפלה לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחמּׁשים
מּתרֹות הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹֻּתאנה

מדּמעֹות, הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻוהּלבנֹות
מּתרֹות לבנהוהּלבנֹות אם היתה, ׁשחרה אם ידּוע אין ואם . ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּנפלה, אחר היתה מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה -ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
מדּמעֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵַָָָֻֻוׁשכח

אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עּגּול אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּו ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן לּומאה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
מעלין הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה

ּבמׁשקל ּבין ּבמנין עּגּוליםּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
הריני ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן ְְִִִֵֶַַַַַָָָָאֹומר:
הּתרּומה‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת .והּקמח ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

מׁשערין ׁשאין ואחד; ּבמאה אֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל
ּבאיזה ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאּלא
הּתרּומה את רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
עצמּה הּתרּומה ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָּכאּלּו
עליהם, ׁשּנפלה החּלין מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנפלה

ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַּכמי
אחת‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי

ׁשּתי היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמגּורֹות
והּקּפֹות אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחרת ּבחצר וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻמצטרפֹות,

ל היּו- אם אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב פי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מצטרפֹות. אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻׁשּתי

.Âמאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,

ּתאניםמעלה ליטרא ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
אם - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל
מהם, אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיּו
ואם מּתרין. והּׁשאר ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומֹוכרּה
מּתרין. והּׁשּולים מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות ְְִִִִֵַַַָָָָָָֻֻֻֻהיּו

.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן
היא אֹואיזה ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,
מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ּתעלה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין,
ּבטל הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Á;ּבחמּׁשים אֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּתרּומה

אינּה מחמּׁשים, ּביתר היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹואין
רב לתׁשעהצריכה ׁשּנפלה ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
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קּי הּמאה והרי ּכמֹוותׁשעים, לזרים, אסּור הּכל - מין ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ëאחת ׁשּמא - הּכל מן אחת ואבדה לחמּׁשים, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹנפלה
- ׁשאבדה היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה, היא החּלין ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻמן
ויֹוסיף אחר, מּמקֹום עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות; אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

הּכל על יתר - ואחת ּתאנים חמּׁשים אחתעליהן נפלה ואם . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
- הּכל מן אחת ואבדה וחמּׁשים, אחת לתֹו ּתרּומה ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹׁשל

לזרים. הּׁשאר ְְְִַָָֻהּתרּו
.Èׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסאה

אם - הּכל ונּדּמע והקּדׁש, ׁשני למעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹנּטלה
מעׂשר לתרּומת ׁשם יּקרא נפלה, ראׁשֹון ויּמכרלמעׂשר , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

ּתרּומת ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּכל
אּלּו הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעׂשר ואם ׁשּבֹו. ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהן, ויּמכרּו ְְְְִִִֵֵַָָָֹיּפדּו,
.‡Èאֹו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין טהֹורין ּבין - הקּדׁש אֹו ׁשני, מעׂשר אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמעׂשר
ׁשאסּורה טמאה ּבתרּומה הּכל ונּדּמע הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹטמאין
עד אֹותן, ּומּניחין לעֹולם; אסּור הּכל הרי לּכל, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹּבאכילה

להאכלׁשּירקבּו ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי.
ּתרּומ ׁשּמדליקין ּכדר הּכל, ידליק אּלא מהן; ויאכל הּבהן, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ְֵָטמאה.
.·Èחּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻסאה

ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל יּמכר - והּכהןטמאין . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹ
ׁשאינן ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, זה מדּמע ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻאֹוכל
הּטמאין; החּלין מן הּתרּומה ּתטמא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמכׁשירין
טמא אכל ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
זה מדּמע יתחּלק אֹו ּכּביצה; ׁשּיהיה עד אחר, אכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי עּסה, ּבכל מּכּביצה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּפחֹות

.‚Èוכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻסאה
ּתעלה - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻסאה
ּפחֹות אֹו ּפרֹות, ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות, ותאכל ּומאה; ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבאחד
עצמּה הּסאה היא ׁשּנפלה, הּסאה ׁשאין - מּכּביצה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפחֹות

.ׁשעלתה ְֶָָ
.„Èּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה

ּבמעּוטּה ּבטלה - נפלהטהֹורה ואם ּכטהֹורה; הּכל ואֹוכלין , ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹ
ׁשּירקב. עד הּכל יּניח מּמאה, ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפחֹות

.ÂË,מהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי
ואין ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן לאיזֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
ראׁשֹונה, ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן לאיזֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָידּוע

ּבּמקלקל הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה'; נפלהנפלה . ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
נפלה, מהן לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ראׁשֹונה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָסאה

ׁשנּי סאה נפלה ּכ איןואחר - נפלה מהן לאיזֹו וידע ה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּתיהן אּלא ראׁשֹונה', נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה 'לּמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאֹומרים,

ְְָֻמקלקלֹות.
.ÊËסאה ונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָֻהיּו

אֹומרין: - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשל
נפלה' הּטמאה לתֹו'. ְְְֵַָָָ

.ÊÈחּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין,
ּבטהרה יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻאֹומרין:

.ּכתרּומה ְִָ
.ËÈŒÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה

קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' אֹואֹומרין: , ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ
ּפרֹות. ּבמי ְִֵֵיּלֹוׁשּו

.Îחּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' .אֹומרין: ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

.‡Î- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה
המדּמע ּוספק אסּור, טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות; ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּתיהן
המדּמע ואּסּור הּתֹורה, מן טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻמּתר,

מאכלֹות.מּדבריהם אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו העּקרים על , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

טו ¤¤ּפרק

סתּומה‡. חשובה]חבית ׁשהּוא.[שהיא ּבכל מדּמעת , ְְְִֶַַַָָָ
אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל סתּומה חבית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכיצד?
ּבאחד ּתעלה החבּיֹות, נפּתחּו הּכל; נּדּמע סתּומֹות, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹחבּיֹות

ֵָּומאה.
מהן·. אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה סתּומה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה

ׁשּנפלה' היא ּתרּומה 'ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻלּים
לּים מהן אחת ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה -ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נפילתּה ׁשהחבית, לפי אחת; להפריׁש צרי אּלא - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹול

ּבּה, וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת.נּכרת; נפילתּה אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אחת‚. ונפּתחה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

אבל החבית. אֹותּה וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת אחת וכל ׁשּיתּפּתחּו; עד אסּורֹות, החבּיֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשאר
הּׁשאר וׁשֹותה ּדּמּועּה, ּכדי מּמּנה נֹוטל מהן, .ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מאה מהן ונתּפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
הּמאה. וׁשֹותה אחת, חבית ּדּמּוען ּכדי מהם נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחבּיֹות
ׁשל חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורין, החמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּוׁשאר
ּכּלן חבּיֹות, אלפים ּכּמה היּו אפּלּו - ּברב ׁשהיא ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹֻּתרּומה
וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדּמע.

מדּמע והּׁשאר .הּׁשירים; ְְְְִַַָָָֻ
מאכלֹות„. אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו והמתּבלּכבר ׁשהמחּמץ , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּונתנֹו ּתרּומה, ׁשל ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא; ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹוסר
לזרים. ואסּורה מדּמעת, העּסה ּכל - והחמיצה העּסה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֻלתֹו

ׁשּלּה‰. חלמֹון אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּביצה
ּבֹולע ׁשהּוא מּפני .אסּור, ְִֵֵֶַָ

.Âּכ ואחר והגּביהֹו, העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשאֹור
מּתרת זֹו הרי - .נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָֻ

.Êּבארנּו מינֹו,ּכבר ּבׁשאינֹו מין ּתרּומה נתערבה ׁשאם , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
- הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
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zexyrn zekld - fenz `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּבצל טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל היה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻאם
ּתרּומה הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי -ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
אסּור הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא חּלין, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻוהּבצל

ְִָלזרים.
.Á- יבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים

טעם. ּבנֹותן ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻאם
ּבנֹותן - מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֻואם
אחר הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָטעם.
- מחּת ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנתּבּׁשל

טעם ּבנֹותן אֹותֹו לתֹומׁשערין ׁשלם אחד ּבצל מה ּומּפני . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשֹואב ׁשאינֹו מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָעדׁשים
נתּבּׁשלּו. ׁשּכבר לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמהן,
נּטלה אם וכן ;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻואם
הּוא הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּפטמתֹו
מחּת ּבין ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּכמחּת

טעם. ּבנֹותן -ְֵַַ
.Ëמּתר זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהּכֹובׁש

ירק ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָלזרים,
ּבצלים עם חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֻֻׁשל

אסּורין אּלּו הרי - ּתרּומה עםׁשל ּתרּומה ׁשל ירק ּכבׁש . ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ְֲִִֵֶַָָָָָָֻֻּבצל

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,
ׁשניהן היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
- ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,
הּׁשלמין מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו .הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ

.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן[מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ
לזרים. ְֲִִָאסּורין

.·Èמּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת
ּתרּומה מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה .ּתרּומה; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.‚È- ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה
אסּורה, ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאם

ׁשֹואבֹות ׁשהּׂשעֹורים .מּפני ְְֲִִֵֶַ
.„È- הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור

אינֹו והריח ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּפת
.אסּור ָ

.ÂËּפי על אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין
מּתרין הן הרי - מימיו ׁשּפגםׁשהבאיׁשּו טעם נֹותן ׁשאין , ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ֵאֹוסר.

.ÊË- יין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
אסּור הּיין הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאם

.לזרים ְִָ
.ÊÈּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּכאּלּו החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אם מינֹו; אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאינֹו,
מּתר הּכל הרי הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻראּוי

מעלה הּמים ׁשאין ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלזרים;
הּיין .את ִֶַַ

.ÁÈּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל והןיין ידיחם, - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;

יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין יקּפה[רוטב - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,
הּׁשמן. ֶֶַַַטעם

.ËÈואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה
טעם; ּבנֹותן זהּבּׁשל, הרי ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

את לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמּתר
ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ְְִִֵֶַַָֻּכּלֹו,

.Îּכּלן - והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻּתרּומה
'ּתרּומה' מּמּנּונקראּו "והרמתם אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

"חּלה, נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹּתרּומת
מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתרימּו
ּדבר ל ואין ,"יד ּותרּומת . . ויצהר [ו]תירׁש ְְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּדגנ
מן חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּטעּון
ׁשהן למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Î- הּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ
זהּכ עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין נטמאּו,ּלן ואם ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ

- הּדרכים אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיּׂשרפּו.
אכילתּה. על לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכתרּומת

.·Îואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל
אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר לאכלּכ וצּונּו , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

חּוצה ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
"עבדת ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן ְְֵֶֶֶַַָָֻמּתנה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב תמוז כ"א רביעי יום

zFxUrn zFkld¦§©©§
ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק

ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין לכהן]אחר - מחמישים ,[אחד ְְְִִֶַַַָָ
'מעׂשר הּנקרא הּוא וזה הּנׁשאר; מן מעׂשרה אחד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפריׁש
ירימּו אׁשר יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָראׁשֹון',
ׁשּנאמר: - ּונקבֹות זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר .". . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלה'

לנחלה". ּביׂשראל מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ"ולבני
לאכלֹו·. ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר

ּבמעׂשר ׁשּנאמר מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּבטמאה
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הּבצל טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל היה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻאם
ּתרּומה הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי -ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
אסּור הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא חּלין, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻוהּבצל

ְִָלזרים.
.Á- יבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים

טעם. ּבנֹותן ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻאם
ּבנֹותן - מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֻואם
אחר הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָטעם.
- מחּת ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנתּבּׁשל

טעם ּבנֹותן אֹותֹו לתֹומׁשערין ׁשלם אחד ּבצל מה ּומּפני . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשֹואב ׁשאינֹו מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָעדׁשים
נתּבּׁשלּו. ׁשּכבר לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמהן,
נּטלה אם וכן ;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻואם
הּוא הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּפטמתֹו
מחּת ּבין ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּכמחּת

טעם. ּבנֹותן -ְֵַַ
.Ëמּתר זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהּכֹובׁש

ירק ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָלזרים,
ּבצלים עם חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֻֻׁשל

אסּורין אּלּו הרי - ּתרּומה עםׁשל ּתרּומה ׁשל ירק ּכבׁש . ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ְֲִִֵֶַָָָָָָֻֻּבצל

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,
ׁשניהן היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
- ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,
הּׁשלמין מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו .הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ

.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן[מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ
לזרים. ְֲִִָאסּורין

.·Èמּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת
ּתרּומה מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה .ּתרּומה; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.‚È- ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה
אסּורה, ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאם

ׁשֹואבֹות ׁשהּׂשעֹורים .מּפני ְְֲִִֵֶַ
.„È- הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור

אינֹו והריח ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּפת
.אסּור ָ

.ÂËּפי על אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין
מּתרין הן הרי - מימיו ׁשּפגםׁשהבאיׁשּו טעם נֹותן ׁשאין , ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ֵאֹוסר.

.ÊË- יין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
אסּור הּיין הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאם

.לזרים ְִָ
.ÊÈּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּכאּלּו החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אם מינֹו; אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאינֹו,
מּתר הּכל הרי הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻראּוי

מעלה הּמים ׁשאין ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלזרים;
הּיין .את ִֶַַ

.ÁÈּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל והןיין ידיחם, - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;

יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין יקּפה[רוטב - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,
הּׁשמן. ֶֶַַַטעם

.ËÈואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה
טעם; ּבנֹותן זהּבּׁשל, הרי ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

את לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמּתר
ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ְְִִֵֶַַָֻּכּלֹו,

.Îּכּלן - והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻּתרּומה
'ּתרּומה' מּמּנּונקראּו "והרמתם אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

"חּלה, נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹּתרּומת
מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתרימּו
ּדבר ל ואין ,"יד ּותרּומת . . ויצהר [ו]תירׁש ְְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּדגנ
מן חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּטעּון
ׁשהן למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Î- הּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ
זהּכ עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין נטמאּו,ּלן ואם ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ

- הּדרכים אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיּׂשרפּו.
אכילתּה. על לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכתרּומת

.·Îואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל
אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר לאכלּכ וצּונּו , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

חּוצה ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
"עבדת ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן ְְֵֶֶֶַַָָֻמּתנה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב תמוז כ"א רביעי יום

zFxUrn zFkld¦§©©§
ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק

ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין לכהן]אחר - מחמישים ,[אחד ְְְִִֶַַַָָ
'מעׂשר הּנקרא הּוא וזה הּנׁשאר; מן מעׂשרה אחד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפריׁש
ירימּו אׁשר יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָראׁשֹון',
ׁשּנאמר: - ּונקבֹות זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר .". . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלה'

לנחלה". ּביׂשראל מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ"ולבני
לאכלֹו·. ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר

ּבמעׂשר ׁשּנאמר מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּבטמאה
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ׁשּמעׂשר ּומּנין ׁשני. מעׂשר אּלא אינֹו 'ּפדּיה', אֹו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'קדׁש'
מן ּכּדגן - ּתרּומתכם לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻראׁשֹון

ויקב ּגרן מה - הּיקב" מן וכמלאה מהםהּגרן, [שהופרש ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ומעשרות] ׁשּנּטלהתרומות ראׁשֹון מעׂשר אף ּדבר, לכל ְְֲִִִֵֶַַָָָָֻחּלין

אֹו ׁשּנׁשּבית, לוי ּבת ,לפיכ ּדבר. לכל חּלין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻּתרּומתֹו
אבל ואֹוכלת; הּמעׂשר, לּה נֹותנין - זנּות ּבעילת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנבעלה

אחד עד לּה העיד אֹו ּבעלּה, ׁשּמת ׁשּׁשמעה זומי שאין -] ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
'לכתחילה'] של ּבאעדות ּכ ואחר ונּׂשאת, קנסּו, - ּבעלּה ְְְֲִֵַַַָָָָ

ּבמעׂשר. אסּורה ׁשּתהיה חכמים, ְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָאֹותּה
להפריׁש‚. ּכדי ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין וכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלוּיים

מעׂשר ּתרּומת מעשרמּמּנּו תרומת ממנו לתת בכדי [הלוים: ְֲִֵֶַַ
ּומעׂשרֹותלכהן] ּתרּומֹות ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ

יאכלּו יכֹול הּכל, מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמן.
מּפי אּתם"; ּגם ּתרימּו "ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹותיהן

רבינו]הּׁשמּועה ממשה הּלוּיים;[מסורת אּלּו "אּתם", - למדּו ְְְִִֵֶַַַָָ
הּכהנים. לרּבֹות אּתם", ְֲִֶַַַַֹ"ּגם

הּמעׂשר„. מֹוציאין הּכהנים[ראשון]אין ללוי]מן ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
ּכהּנה, מּתנֹות ּכל וכן יׂשראל"; ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּנאמר:
הּלוּיים את קנס ועזרא לכהן. מּכהן אֹותן מֹוציאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאין
- לּכהנים יּנתן אּלא ראׁשֹון מעׂשר להן יּתנּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבזמּנֹו,

לירּוׁשלים. עּמֹו עלּו ׁשּלא ְִִִִֶַָָֹלפי
טבלין‰. ּפרֹותיו מעשרות]האֹוכל מהן הופרש שלא וכן[- , ְְִֵֵֵָָָ

ּבטבלֹו הּמעׂשר ׁשאכל מעשר]לוי תרומת הפריש אף[שלא - ְְֲִִֵֵֶַַַַָ
הּמּתנֹות מׁשּלמין אינן לּׁשמים, מיתה חּיבין ׁשהן ּפי ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעל
ּכלּום ּבהן ל אין לה'", ירימּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלבעליהן,
אֹוכל להיֹות לאדם מּתר לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻעד

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָוהֹול
.Âאחר מקֹום על מּמקֹום מןמעּׂשרין לעּׂשר צרי ואינֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחד]הּמּקף במקום תהיה התבואה מעּׂשרין[שכל אין אבל . ְְֲִֵַַָָֻ
מן ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמּמין

מעּׂשר. אינֹו עּׂשר, ואם החּיב; על ְְִִֵֵַַַַָָָֻהּפטּור
.Êּכ - זה' על מּזה ּתֹורמין 'אין ּבתרּומה, ׁשאמרנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

ּבתרּומה, ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמעׂשר,
הפריׁש, אם ּבמעׂשר, ּכ - ּתרּומה' ּתרּומתֹו ּתרם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'אם

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעׂשרֹות. [כגוןמעׂשרֹותיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
בהמה] וכלמאכל הּמעׂשר; מן ּפטּור להיות], הּתֹורם,[הראוי ְֲִֵֵַַַָָ

ּתרּומתן ּתרמּו ואם יתרמּו, 'לא ּבהן, ׁשאמרנּו ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמעּׂשר.
ׁשאין וכל מעׂשרֹות; מעׂשרֹותיהן עּׂשרּו אם ּכ - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּתרּומה'

מ מעׂשרֹותיו אין ּכ ּתרּומה, עׂשרֹות.ּתרּומתֹו ְְְְֵַַַַָָָָ
.Á'ידי על מעּׂשר 'הריני לחברֹו: אינֹו[עבורך]האֹומר - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ואם יעּׂשר; לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
עּמֹו. לעמד צרי - ידי' על 'עּׂשר לחברֹו: הּוא ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ëמּדבריהם אּלא ּבמעׂשרֹות חּיבין אינן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרּובין
ּבין[מדרבנן] הּמרים, והּׁשקדים אדם. רב מאכל ׁשאינן לפי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ּבגדלן ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבקטנן
.Èהּמעׂשרֹות מן ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ׁשּנאמר:אילן , ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

לי, ויראה הּׂשדה". הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ"עּׂשר

העֹומדת ּתאנה ׁשהרי - מּדבריהם ּבמעׂשרֹות חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּכאחת. אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבחצר,

.‡Èּבקרקע הׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָּבצלים
עליונה]עלּיה מן[קומה ּפטּורין עליהן- נפלה הּמעׂשרֹות; ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

וחּיבין ּבּׂשדה, ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמּפלת,
ְְַַּבמעׂשרֹות.

.·Èואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ׂשדהּו הּתאניםהמׁשּמר את ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
מּפני ׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ׂשדה, ּבאֹותּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּנׁשארֹות

והּמדלעֹות ודלעת]הּמקׁשאֹות את[קשואים ואסף אחר ּובא , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
הּׂשדה ׁשּבעל ּבזמן - ּבּׂשדה המפּזרין ׁשם הּנׁשארים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהענבים
ּבמעׂשרֹות חּיבין ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - עליהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמקּפיד
ּגזל, מּׁשּום מּתרין - עליהן מקּפיד הּבית ּבעל אין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּובתרּומה;

הּמעׂשר. מן ְֲִִֵַַּופטּורין
.‚Èהּמבחר מן אּלא מעּׂשרין אתאין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

- יקב" וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹחלּבֹו
החלב מן הּלוּיים ׁשּמפריׁשין ׁשּמעׂשר ׁשּבֹו,[מובחר]ּכׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

מן הּיקב, ּומן הּגרן מן יׂשראל ׁשּמפריׁשים מעׂשר החלבּכ ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ֶׁשּבֹו.

.„Èּבאמד מעּׂשרין ּבמׁשקל[בהערכה]אין אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
והּמרּבה מׁשּבח. ּבׁשעּור, המדקּדק וכל ּבמנין; ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻאֹו
ּבהן מערב ׁשהרי מקלקלין, מעׂשרֹותיו - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבמעׂשרֹות

עישרו] לא - למעשר שצירפו הנוסף ּופרֹותיו[שהחלק ;ֵָ
ְִָֻמתּקנין.

.ÂËּכמי אּלא מעׂשר, אינֹו - מעׂשר מקצת ׁשחלקהּמפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הערמה; ׁשהֹוציאאבלאת החלק מּזה להפריׁש צרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

[- כמעשר סאה,[בתחילה מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעׂשר ,ְֲֵֵֵֶַַָָָ
יכֹול ואינֹו מעׂשר; אינֹו - מעׂשר לׁשם חמּׁשה מהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָהפריׁש
מפריׁש אּלא אחר, מּמקֹום מעׂשר סאין החמׁש על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהפריׁש

ׁשּלהן. הּמעׂשר ׁשהיא סאה חצי ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
.ÊËּתחּלה מבר זה, מעׂשר ּכלהּמפריׁש על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ועל עני, מעׂשר ועל ׁשני, מעׂשר על מבר וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּמצוֹות;
ואם עצמֹו; ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעׂשר. מן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשר
ּברכה ּכֹוללן - ּביניהן ׂשח ולא מּיד, זה אחר זה הּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהפריׁש

ּומעׂשרֹות'. ּתרּומֹות 'להפריׁש :ּומבר ְְְְְִֵַַַַַָאחת,

ב ¤¤ּפרק

ּפרֹותיו‡. הּגֹומר אּלא הּתֹורה, מן מעׂשר להפריׁש חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאינֹו
לעצמֹו וחּיבלאכלן הּתֹורה, מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל ; ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָָ

ואכלּת",[מדרבנן]מּדבריהם וגֹו' ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב ְְְֵֵֶַַָָָָָאינֹו

הּלֹוקח·. ּפטּור[קונה]וכן "ּתבּואת- ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבׁשּלקחן אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ;"ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ּביד נגמרה אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאחר

הּתֹורה. מן לעּׂשר חּיב ְִֵֵַַַַַָָהּלֹוקח,
הּבסר‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשאינן [ענביםּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

בשלו] ׁשּיגּדילּושלא עד ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוכּיֹוצא
ׁשּיהיה עד העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹויעׂשּו
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ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרי.
עֹונת היא וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתבּואת
מּתר - זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּמעׂשרֹות;

ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלאכל
הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן,והּמלפפֹונֹות להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמעׂשר חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;
להּזרע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו

-ולצמח הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
ועׂשריםמּׁשּיעׂש ארּבע אחר לאכילה ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הענבים והן והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָׁשעֹות
הרּמֹונים מּבחּוץ. ׁשּלהן החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדּקין
מים. מּמּנּו ויצא האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס -ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּגידים מּׁשּיטילּו הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָהּתמרים,
החיצֹונה. הּקלּפה מן האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדּמים.
אבל החיצֹונה; קלּפתן ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשקדים
ּכגֹון קלּפֹות, ּבעלי ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין ְְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמרים,
הּתחּתֹונה קלּפה מּׁשיעׂשּו - והּבטנים והּלֹוט ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻהאצטרּבֹולין

לאכל. מּמההּסמּוכה מּתׁשעה אחד ׁשמן מּׁשיעׂשּו - הּזיתים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ּכׁשּיּגמרּו, לעׂשֹות ראּויין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָּׁשהן
ראּויין ׁשהן מּפני מּׁשּיתעּגלּו, - והאתרֹוגים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּתּפּוחים
ּכל וכן מּׁשּיאדימּו; והּתּותים, האֹוג קטּנים. ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאכילה
נקּדֹות מּׁשיעׂשּו החרּובין, מּׁשּיאדימּו. להאדים, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּדרּכן
האּגסין מּׁשּיּנקדּו. להׁשחיר, ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנקּדֹות
קרחֹות קרחֹות מּׁשיעׂשּו והעזרּורין, והּפריׁשין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוהּקרּוסטמלין

ונופלים]לבנֹות הולכים שערותיהם מתבשלים כשהם וכן[- ; ְְֵָ
מּׁשּתביא הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו להלּבין, ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

אם[שתגדל] לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָׁשליׁש.
והּמלפפֹונֹות והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ּובּירק ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָנזרע.
הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ּכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוכל
ראּוי ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ראּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

א ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונתיחידי[גרגיר]פּלּולאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
אֹותֹומעשרות] ולא ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ

ּבּה ׁשּיׁש הּגפן אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאׁשּכֹול
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן אחת,[גרגיר]האׁשּכֹול. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

חּבּור. ִָֻּכּלּה
.Âלמי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן לעונתּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו [והגיעו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשארמעשרות] את למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְְִֵֶֶַַַָָֹֻ

ּגפּתֹו את אדם ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשעדין
זּוגיו ענבים]ואת קליפות הּמעׂשרֹות,[- על נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָ

חּיבין מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלהֹוציא
ׁשאינֹו למי ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבמעׂשרֹות;

ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנאמן
.Êׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי

הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתחּלה, ׁשהּתֹורם - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּמקֹום
מארּבעה ּפחֹות מצא ּבּתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבלּבֹו
טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּפטּור. - ִַָיין
.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש

ואם ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
- ּפדין ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

.ּפטּורין ְִ
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לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
לא ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה

אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד מרחּה[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ
ׁשּתּגמר[סידרה] עד עראי, אכילת מהן לאכל מּתר -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

עראי. מהן לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכּתן;
ּפרֹותיו·. ּבגֹומר אמּורים? ּדברים אבלּבּמה ּבּׁשּוק; למכרן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ

מהן לאכל מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאם
למעׂשר ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר .[כדלהלן]עראי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

למעׂשרֹות‚. קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה הּבית,ואחד הן: ואּלּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
והּמלח והאׁש, איןוהּמּקח, וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, , ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין
ׁשּנגמרה„. ּפי על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד?

לּבית נכנסּו לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמלאכּתן
ׁשּיעּׂשר עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נקּבעּו אם- וכן . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

מהן הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמכרן,
אף ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתרּומה,
ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹעל
מלאכּתן לגמר התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן,
קּׁשּואין הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית גמרּודלּועין וזהו שעליהם [השער ְְְִִֵֶֶַַַֹ
למעׂשר;מלאכתן] הּכל נקּבעּו אחת, לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַֹ

מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוכן
ּתרמּה ׁשאם - ּתאנים מּכלּכּלת חּוץ עראי; מהן לאכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתר

למעׂשר. נקּבעה מלאכּתּה, ׁשּתּגמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹקדם
סֹוכי‰. לּבית מכּבדי[ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

תמרים]ּתמרה אֹו[כפות ּתינֹוקֹות הכניסּום אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִִֶָָָָ
חּיבין הּבית, ּבעל הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָֹּפֹועלים,
לאכלן נקּבעּו; לא עּסה, מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּבמעׂשר.

אמּורים?[זרעונים]מלילֹות ּדברים ּבּמה למעׂשר. נקּבעּו , ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָ
נק לא ּבקטנּיֹות, אבל למעׂשר.ּבתבּואה; ּבעּו ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָֹ

.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים ׁשּלּה,[בקליפה]מּתר ְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻ
מעט וזֹורה הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּכדי
ּומן הּתרּומה מן לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָמעט

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹֹהּמעׂשרֹות
.Êּפרֹותיו הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגֹומר

- מּדעּתֹו ׁשּלא למעׂשר ׁשּקֹובעין הּׁשּׁשה הּדברים מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחד
נטּבלּו אּלּו למעׂשר.[התחייבו]הרי ְְְֲֲִֵֵֵַ
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ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרי.
עֹונת היא וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתבּואת
מּתר - זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּמעׂשרֹות;

ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלאכל
הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן,והּמלפפֹונֹות להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמעׂשר חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;
להּזרע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו

-ולצמח הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
ועׂשריםמּׁשּיעׂש ארּבע אחר לאכילה ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הענבים והן והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָׁשעֹות
הרּמֹונים מּבחּוץ. ׁשּלהן החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדּקין
מים. מּמּנּו ויצא האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס -ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּגידים מּׁשּיטילּו הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָהּתמרים,
החיצֹונה. הּקלּפה מן האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדּמים.
אבל החיצֹונה; קלּפתן ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשקדים
ּכגֹון קלּפֹות, ּבעלי ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין ְְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמרים,
הּתחּתֹונה קלּפה מּׁשיעׂשּו - והּבטנים והּלֹוט ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻהאצטרּבֹולין

לאכל. מּמההּסמּוכה מּתׁשעה אחד ׁשמן מּׁשיעׂשּו - הּזיתים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ּכׁשּיּגמרּו, לעׂשֹות ראּויין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָּׁשהן
ראּויין ׁשהן מּפני מּׁשּיתעּגלּו, - והאתרֹוגים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּתּפּוחים
ּכל וכן מּׁשּיאדימּו; והּתּותים, האֹוג קטּנים. ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאכילה
נקּדֹות מּׁשיעׂשּו החרּובין, מּׁשּיאדימּו. להאדים, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּדרּכן
האּגסין מּׁשּיּנקדּו. להׁשחיר, ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנקּדֹות
קרחֹות קרחֹות מּׁשיעׂשּו והעזרּורין, והּפריׁשין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוהּקרּוסטמלין

ונופלים]לבנֹות הולכים שערותיהם מתבשלים כשהם וכן[- ; ְְֵָ
מּׁשּתביא הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו להלּבין, ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

אם[שתגדל] לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָׁשליׁש.
והּמלפפֹונֹות והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ּובּירק ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָנזרע.
הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ּכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוכל
ראּוי ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ראּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

א ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונתיחידי[גרגיר]פּלּולאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
אֹותֹומעשרות] ולא ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ

ּבּה ׁשּיׁש הּגפן אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאׁשּכֹול
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן אחת,[גרגיר]האׁשּכֹול. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

חּבּור. ִָֻּכּלּה
.Âלמי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן לעונתּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו [והגיעו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשארמעשרות] את למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְְִֵֶֶַַַָָֹֻ

ּגפּתֹו את אדם ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשעדין
זּוגיו ענבים]ואת קליפות הּמעׂשרֹות,[- על נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָ

חּיבין מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלהֹוציא
ׁשאינֹו למי ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבמעׂשרֹות;

ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנאמן
.Êׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי

הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתחּלה, ׁשהּתֹורם - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּמקֹום
מארּבעה ּפחֹות מצא ּבּתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבלּבֹו
טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּפטּור. - ִַָיין
.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש

ואם ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
- ּפדין ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

.ּפטּורין ְִ

ג ¤¤ּפרק

לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
לא ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה

אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד מרחּה[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ
ׁשּתּגמר[סידרה] עד עראי, אכילת מהן לאכל מּתר -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

עראי. מהן לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכּתן;
ּפרֹותיו·. ּבגֹומר אמּורים? ּדברים אבלּבּמה ּבּׁשּוק; למכרן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ

מהן לאכל מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאם
למעׂשר ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר .[כדלהלן]עראי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

למעׂשרֹות‚. קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה הּבית,ואחד הן: ואּלּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
והּמלח והאׁש, איןוהּמּקח, וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, , ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין
ׁשּנגמרה„. ּפי על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד?

לּבית נכנסּו לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמלאכּתן
ׁשּיעּׂשר עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נקּבעּו אם- וכן . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

מהן הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמכרן,
אף ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתרּומה,
ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹעל
מלאכּתן לגמר התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן,
קּׁשּואין הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית גמרּודלּועין וזהו שעליהם [השער ְְְִִֵֶֶַַַֹ
למעׂשר;מלאכתן] הּכל נקּבעּו אחת, לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַֹ

מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוכן
ּתרמּה ׁשאם - ּתאנים מּכלּכּלת חּוץ עראי; מהן לאכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתר

למעׂשר. נקּבעה מלאכּתּה, ׁשּתּגמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹקדם
סֹוכי‰. לּבית מכּבדי[ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

תמרים]ּתמרה אֹו[כפות ּתינֹוקֹות הכניסּום אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִִֶָָָָ
חּיבין הּבית, ּבעל הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָֹּפֹועלים,
לאכלן נקּבעּו; לא עּסה, מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּבמעׂשר.

אמּורים?[זרעונים]מלילֹות ּדברים ּבּמה למעׂשר. נקּבעּו , ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָ
נק לא ּבקטנּיֹות, אבל למעׂשר.ּבתבּואה; ּבעּו ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָֹ

.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים ׁשּלּה,[בקליפה]מּתר ְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻ
מעט וזֹורה הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּכדי
ּומן הּתרּומה מן לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָמעט

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹֹהּמעׂשרֹות
.Êּפרֹותיו הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגֹומר

- מּדעּתֹו ׁשּלא למעׂשר ׁשּקֹובעין הּׁשּׁשה הּדברים מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחד
נטּבלּו אּלּו למעׂשר.[התחייבו]הרי ְְְֲֲִֵֵֵַ
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.Áמלאכּתן ּגמר הּוא והּדלּועיןאיזה הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּכמֹו ׁשעליהן הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין,
ּובאבּטיח, ערמה; מּׁשּיעמיד מׁשפׁשף, אינֹו ואם ּדק. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשער
מׁשפׁשף היה אבּטיח. ּבצד אבּטיח הּמקצה אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻמּׁשּיסּדיר
ותֹורמין מלאכּתן. נגמרה צרּכֹו, ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
מעליהן. הּצהּוב הסיר ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹקּׁשּואין

.Ëהּנאגד באגודות]הּירק להמכר אינֹו[שדרכו אם מּׁשּיאגד. , ֱֱִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הּכלי; את מּׁשּימּלא ממּלא[אם]אֹוגד, נמכראינֹו שלא [מפני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַ

שלם] צרּכֹו.כלי ּכל ׁשּילּקט עד עראי, אֹוכל זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָ
.Èוכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלין ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלּכּלה,

עדּבהן ממּלא, אינֹו אם הּכלי; מּׁשּימּלא מחּפה, אינֹו אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט

.‡È,חציֹו ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו ּגדֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלי
ׁשּימּלא עד נטּבל אינֹו ּכּלֹו, את למּלאת ּבדעּתֹו היה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻנטּבל;

ּכּלֹו נטּבלּואת לא ׁשניהם, את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
ׁשניהם. את ׁשּימּלא ְְֵֵֶֶֶַַעד

.·Èלאגדן ׁשּבדעּתֹו ּפי על אף - ּבּׂשדה ּגדֹול אגד הּירק ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאגד
נטּבל זה הרי לּׁשּוק, קטּנֹות הּפרדאגּדֹות רימון. [גרגרי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֻ

ּגּגֹו.מיובשים] ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד והחרּובין, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּצּמּוקין
להׁשליכן ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלין מּׁשּיסיר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּבצלים,

ערמה. ׁשּיעמיד עד מסיר, אינֹו ואם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעליהן;
.‚Èמּׁשּימרח ּפניהּתבּואה, המיּפה זה ממרח? הּוא ואיזה ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּברחת ּתבּואה ׁשל ׁשעֹוׂשין[יעה]הּכרי ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ערמה. ׁשּיעמיד עד ממרח, אינֹו אם מעׂשיה. ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּגֹומרין

מּׁשּיכּבר - מהעפר]הּקטנּיֹות אותם מּתחת[כשינפה ונֹוטל , ְְְִִִִִֵֶַַַֹ
הקרקע]הּכברה על שנחים לפני ּכֹובר,[קולט אינֹו אם ואֹוכל; ְְִֵֵֵַָָ

הּקּטעין מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ּפי על ואף ׁשּימרח. [מהעד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻ
נידוש] הּצדדיןשלא לצדדים]ּומן ּׁשּבתֹו[שנפלו ּומּמה ְְִִִֶַַָ

ואֹוכל. ְֵֶֶַהּתבן,
.„Èוהחרצּנין הּזּוגין ויׁשלה ּבחבּיֹות, מּׁשּיּניחּנּו - [-הּיין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ

הּבֹור,הפסולת] ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית; ּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל
הּגת מן וקֹולט עראי, ׁשֹותה - ּבחבית להּניחֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומּׁשּיגּביהּנּו

הענבים]העליֹונה דריכת הּצּנֹור[מקום לבור]ּומן [שיורד ְִִֶַָָ
וׁשֹותה. מקֹום, ְִֶָָּומּכל

.ÂËלעּוקה מּׁשּירד השמן]הּׁשמן, -[בור ׁשּירד ּפי על אף . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל מן הסחיטה]נֹוטל ונֹותן[כלי , ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

חם; ׁשהּוא ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ּולתמחּוי קטּנה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָלקערה
ּכדי ּביֹותר, חם היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמּפני
מתּבּׁשל. ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּיכוה

.ÊËּדבלה ׁשל תאנים]העּגּול מּׁשּיחליקּנּו[גוש .[במשקים], ְֲִִִֵֶֶֶַָָ
מיובשות]הּגרֹוגרֹות מּׁשּידּוׁש[תאנים מעט], ואם[כשיכתשם ; ְְִִֶַָָ

הּמגּורה ּפי על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל למגּורה, הדבלה]הכניסן .[כלי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
הּמגּורה, ּפי על העּגּול אֹו ּבחבית, הּגרֹוגרֹות ּדׁש ְְִִִֶַַַָָָָָָָהיה
עד יאכל, לא זה הרי - הּמגּורה נפּתחה אֹו החבית, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹונׁשּברה

ְֵֶַׁשּיעּׂשר.
.ÊÈׁשּבּמקצה וענבים בו]ּתאנים שמתייבשים מּתר[המקום , ְְֲִִֵֶֶַַָָֻֻ

והֹולי הּמקצה, מן נטל אם אבל ּבמקֹומן. עראי מהן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלאכל

מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי; מהן יאכל לא - אחר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלמקֹום
צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְִֶַַָָָָֹאף

.ÁÈמהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין,
ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,

עראי מאכיל .ונמצא ְְֲֲִִַַָ
.ËÈּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעשרמעׂשר הלוי שקיבל -] ְֲֳִִִִִֵֶַַ

הישראל] תרומת הכהן שקיבל אסּורלפני מּמּנּו[הלוי]- לאכל ֱִֶֶָֹ
ּתרּומתֹו ׁשּיפריׁש קדם לכהן]עראי, מעשר אכל,[תרומת ואם ; ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

ׁשהיה ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָמּכין
וכנס קלף ואם אחת; אחת מקּלף ואֹוכל, ׂשעֹורים ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָמקּלף

מלילֹות מֹולל היה לעּׂשר. חּיב ידֹו, ׁשל[זרעונים]לתֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
חּיב. חיקֹו, ּבתֹו נּפה ואם ואֹוכל; ליד מּיד מנּפה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָחּטים,
נֹוטל וכן עראי. זה ׁשאין - ּבכלי נּפה אם לֹומר, צרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואין
לא אבל ואֹוכל; צֹונן, ּתבׁשיל לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹמן
ּכבֹור ׁשהיא מּפני - צֹוננת ׁשהיא ּפי על אף הּקדרה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתֹו
ּכל וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ּבׂשרֹו, על זיתים סֹוחט וכן ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹקטן.

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Î- מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוכׁשם

מה ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכ
- נגמרּו ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה, מה ּכל ּומפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה,
יאכיל ולא יפקיר, לא - למעׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹאף

ׁשּיעּׂשר עד קבע, אכילת ועֹוף חּיה להאכיללבהמה ּומּתר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ּפקיעי ּומאכיל הּבית; ּבתֹו ואפּלּו הּטבל, מן עראי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבהמה

בהמה]עמיר חבילֹות.[מאכל ׁשּיעׂשם עד , ֲֲִִֵֶַַָ
.‡Îקציצֹות אילן]הּמֹוצא ׂשדה[פירות ּבצד אפּלּו ,ּבּדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ּגרֹוגרֹות מצא הּמעׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - [תאניםקציצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָ
האדםמיובשות] רב הּגרֹוגרֹות ּדרסּו אם האנשים- שרוב -] ְְִַָָָָָֹ

גרוגרותיהם] את דרסו מכבר ׁשחזקתן, לעּׂשר; חּיב ּדבר, ְְִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשהן ׁשּידּוע ּדבלה, ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנגמרה

הּגמּור. ִַָָָמּדבר
.·Îּכריכֹות קטנות]מצא חּיב[תבואה הּיחיד, ּברׁשּות ְְִִִַַָָָָ

והאלּמֹות ּפטּורֹות. הרּבים, ּברׁשּות ּבכל[הגדולות]לעּׂשר; , ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ
מרּוחה ּתבּואה מצא ּבמעׂשר. חּיבֹות שנגמרהמקֹום -] ְְְֲֵַַָָָָָָ

אחרֹות,מלאכתה] ּפרֹות על ּומעׂשרֹות ּתרּומה אֹותּה עֹוׂשה -ְְֲֵֵֶַַַָָ
חֹוׁשׁש הבעלים]ואינֹו כבר אותה עישרו ּכלּכּלה[שמא מצא . ְְֵֵַַָָָ

ׁשהרב ּבמקֹום ּכלּכּלה מצא ּבמעׂשרֹות. חּיבת ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחּפה,
עראי מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק נתחייבהמכניסין כבר [שהרי ְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

ּומתּקנּהבמעשרות] כדיני], ׁשהרב[מעשרה ּובמקֹום ּדמאי; ְְְְֶַַָָָֹ
וּדאי. ּומתּקנּה עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים [היהמכניסין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ

העיר] לּבית,מנהג הכניסּה ואם ּדמאי; למחצה, ְְְְֱֱִִִִֶֶַַַָָָמחצה
ּגמר לֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמתּקנּה
ׁשהּוא ּפי על אף - מלאכה ּגמר לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָמלאכה.
ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה; להפריׁש צרי אינֹו - וּדאי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעּׂשר

מלאכּתן. ׁשּנגמרה ּבׁשעה ּתרּומה ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָמהן
.‚Îהרי[חורי]חררי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּגֹוררין היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנמצא
הּלילה. ְַַָָּכל
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.„Îחּיבין - החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוצא
ׁשחזק זהּבמעׂשר; מאילן ׁשּנפלּו ּתחתתן ּתאנים מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבעפר; ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתאנה
ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּמא

.‰Îּתלּוׁשין ּפרֹות -הּמקּדיׁש מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדין , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפדין ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָחּיב
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין -ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש

ה'תשע"ב תמוז כ"ב חמישי יום

ד ¤¤ּפרק

ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין
ׁשּיכניסּנּו והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹלביתֹו,
הכניס אם אבל ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּדר

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר אחורית]ּתבּואתֹו מן[חצר ּפטּור - ְְְִִֵֶֶַַָָ
הּמעׂשרֹות ּומן .הּתרּומה ְְִַַַַָ

עד·. הּטבל, אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיראה
הּׁשמּועה מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו [מסורתׁשּיּקבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

רבינו] ׁשּמנינּו,ממשה ּדברים הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָ
מּדבריהם מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין וכן[מדרבנן]אין . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּנגמרה אחר לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹוכל
ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמלאכּתן

מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּגֹומר
קֹובע‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין .ּבית ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ

קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
ּגג הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית

הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה
והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא[מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
על אף - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֻסּכֹות
אינן - ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּפי

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; כליקֹובעין ליצור -] ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻ
ּבחגחרס] החג וסּכת ּדירתן, אין אּלּו, ׁשּכל קֹובעין; אינן - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

ֶַקבע.
טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ

ּבית וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן
.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית

קֹובעין אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ
למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות גמרוהאֹוצרֹות לאחר בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ

קֹובעין.מלאכה] לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ
.Êלמעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

ּפי[מדרבנן] על אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. לתֹו הכניסן ְְִִִֶַַָֹׁשּלא

.Áהּקֹובעת חצר היא ּבתֹוכּה,איזֹו נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל ? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אדם יּכנס ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹאֹו
ׁשני ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלּה,
ונכנס, אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּדיֹורין,
ונֹועלין, ּפֹותחין והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָואחד

קֹובעת. זֹו ֲֵַַהרי
.Ëׁשער שמירה]ּבית חצר[ביתן והאכסדרהׁשל ג', עם [בית ְְְֵֵֶַַַַָָָ

קֹובעת,מחיצות] היתה אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קֹובעין. אין לאו, ואם ְְְִִִֵָקֹובעין;

.Èקֹובעֹות ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות הּיֹוצריןׁשּתי סּכת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֻ
קֹובעת. אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָזֹו

ּכבית. קֹובעת - ְְֲִַַַַוהחנּות
.‡Èנכנס ׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְְִִִִֵֶַַַָָָָהּמֹולי

מהן אֹוכל אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבהן
ּבחזרתֹו וכן מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד .עראי, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

.·È- לחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין
ּבֹו ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, .אֹוכלין ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚Èמן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
להֹוציאן מּתר זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמעׂשרֹות
עראי מהן אֹוכל לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולאכל

וׁשכח.ּבּגג ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן חצרהביאן לתֹו והכניסן ְְְְְְְֱֲִִִַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְֲִֵֵֶַַַֹֹחברֹו

.„Èנעּדרתחצר ואֹוכלין[נחרשת]ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אֹוכלין אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
הֹואיל - חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּה

אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהיא
.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה

צרף ואם ּדברים[שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּתאנה לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאמּורים?
קֹובע החצר אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא -ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ְֲֵַלמעׂשר.
.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה[- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

היתה ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל
.ÊÈהאׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן

ּכל את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹויאכל,
הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא [גרגיר]הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

סֹופת - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹואֹותֹו[חותך]מּׁשם. ּבּקרקע, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ
אף - לחצר הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.

ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעל
.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר

לעּׂשר חּיב צרף, ּבזה.ואם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ה ¤¤ּפרק

למעׂשר[קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
מּׁשּיּתן[מדרבנן]מּדבריהם יּקבעּו? ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
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.„Îחּיבין - החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוצא
ׁשחזק זהּבמעׂשר; מאילן ׁשּנפלּו ּתחתתן ּתאנים מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבעפר; ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתאנה
ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּמא

.‰Îּתלּוׁשין ּפרֹות -הּמקּדיׁש מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדין , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפדין ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָחּיב
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין -ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש

ה'תשע"ב תמוז כ"ב חמישי יום

ד ¤¤ּפרק

ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין
ׁשּיכניסּנּו והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹלביתֹו,
הכניס אם אבל ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּדר

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר אחורית]ּתבּואתֹו מן[חצר ּפטּור - ְְְִִֵֶֶַַָָ
הּמעׂשרֹות ּומן .הּתרּומה ְְִַַַַָ

עד·. הּטבל, אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיראה
הּׁשמּועה מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו [מסורתׁשּיּקבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

רבינו] ׁשּמנינּו,ממשה ּדברים הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָ
מּדבריהם מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין וכן[מדרבנן]אין . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּנגמרה אחר לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹוכל
ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמלאכּתן

מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּגֹומר
קֹובע‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין .ּבית ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ

קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
ּגג הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית

הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה
והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא[מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
על אף - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֻסּכֹות
אינן - ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּפי

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; כליקֹובעין ליצור -] ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻ
ּבחגחרס] החג וסּכת ּדירתן, אין אּלּו, ׁשּכל קֹובעין; אינן - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

ֶַקבע.
טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ

ּבית וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן
.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית

קֹובעין אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ
למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות גמרוהאֹוצרֹות לאחר בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ

קֹובעין.מלאכה] לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ
.Êלמעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

ּפי[מדרבנן] על אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. לתֹו הכניסן ְְִִִֶַַָֹׁשּלא

.Áהּקֹובעת חצר היא ּבתֹוכּה,איזֹו נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל ? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אדם יּכנס ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹאֹו
ׁשני ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלּה,
ונכנס, אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּדיֹורין,
ונֹועלין, ּפֹותחין והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָואחד

קֹובעת. זֹו ֲֵַַהרי
.Ëׁשער שמירה]ּבית חצר[ביתן והאכסדרהׁשל ג', עם [בית ְְְֵֵֶַַַַָָָ

קֹובעת,מחיצות] היתה אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קֹובעין. אין לאו, ואם ְְְִִִֵָקֹובעין;

.Èקֹובעֹות ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות הּיֹוצריןׁשּתי סּכת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֻ
קֹובעת. אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָזֹו

ּכבית. קֹובעת - ְְֲִַַַַוהחנּות
.‡Èנכנס ׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְְִִִִֵֶַַַָָָָהּמֹולי

מהן אֹוכל אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבהן
ּבחזרתֹו וכן מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד .עראי, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

.·È- לחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין
ּבֹו ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, .אֹוכלין ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚Èמן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
להֹוציאן מּתר זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמעׂשרֹות
עראי מהן אֹוכל לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולאכל

וׁשכח.ּבּגג ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן חצרהביאן לתֹו והכניסן ְְְְְְְֱֲִִִַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְֲִֵֵֶַַַֹֹחברֹו

.„Èנעּדרתחצר ואֹוכלין[נחרשת]ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אֹוכלין אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
הֹואיל - חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּה

אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהיא
.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה

צרף ואם ּדברים[שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּתאנה לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאמּורים?
קֹובע החצר אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא -ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ְֲֵַלמעׂשר.
.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה[- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

היתה ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל
.ÊÈהאׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן

ּכל את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹויאכל,
הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא [גרגיר]הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

סֹופת - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹואֹותֹו[חותך]מּׁשם. ּבּקרקע, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ
אף - לחצר הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.

ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעל
.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר

לעּׂשר חּיב צרף, ּבזה.ואם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ה ¤¤ּפרק

למעׂשר[קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
מּׁשּיּתן[מדרבנן]מּדבריהם יּקבעּו? ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
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מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, משיכה]את בקנין קנה .[ולא ִִֶֶַַַַָָֹ
אפּלּו ּומּניח, ּבֹורר ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהרי
נתחּיב לא - לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֻּכל
ואחר מעּׂשר; ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלעּׂשר;

להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ְְֲִִִֵַַַָָָּכ
לחברֹו·. לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח

עראי מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -. ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ
ּתאנים'‚. חמׁש ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר

לעּׂשר חּיב צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי -. ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ל ׁשאבר ּתאנים ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: י'האֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

שאבחר] לי'[- ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר -ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּפֹורט - לי' ׁשאבר 'ּברּמֹון ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

סֹופת[לגרגרים]אֹותֹו - לי' ׁשאבר 'ּבאבּטיח ואֹוכל; ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבאילן,
אֹו[חותכו] וצרפן, הּתאנים את קּצץ ואם ואֹוכל. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבּקרקע,

קנה לא ׁשהרי לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּקּצץ
ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
אּלּו', רּמֹונים 'ּבׁשני אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶּתאנים

אּלּו' אבּטיחים לקרקע]'ּבׁשני המחוברים ּכדרּכֹו,[- קֹוצץ - ְְְֲִִִֵֵֵַַ
לקחן ׁשהרי ּבמּקח, נקּבעּו ׁשּלא ּופטּור; עראי, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹואֹוכל

ְִָֻּבמחּבר.
עם„. ׁשניהן[פירות]חברֹוהּמחליף - לאכל וזה לאכל זה , ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

וזה לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָנקּבעּו
ׁשּלא ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלקצֹות
ׁשהחליף ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנגמרה
ׁשּלקח זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ולקח ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,

להקצֹות, ׁשּלקח וזה לעּׂשר; חּיב נקּבעלאכילה, לא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ְֲֵַלמעׂשר.

ואני‰. מּׁשּלי, ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר
חליפין, זה ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַאמּלא

מכר ׁשּיהיה אינּהּכדי והּמּתנה, חּיב. ואכל, צרף ואם . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכמכר. ְֶֶַַקֹובעת

.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם
קֹובעת הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; אֹוכלים הכניסּו- ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רב ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
עּׂשר, ׁשּמא - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואחר
ּדבר לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'
לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
לֹו נתן אם וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ'טל
ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדבר

ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק ְְֱֲֵֵֶֶַַַֹלאכל
.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר[עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:
.Á:להן ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן

לחנות]'טלּו או לשער הכניסו אֹוכלין[- אּלּו הרי - ואכלּו' ְְְְֲִִֵֵ
עד יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ְְֲִַַַַַַַַַֹֹּופטּורין.
והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשרּו

הּבית ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',
ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו

.Ëּבתלּוׁשין ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר
ּבמ להןּבין ויׁש הֹואיל - הּתֹורה[רשות]חּברין מן לאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

ואם הּמעׂשר. מן ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַּבמה
ּכגֹון ּתֹורה, להן זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹהתנה
אֹו מּׂשכרֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהתנה
לאכל אסּור זה הרי - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיאכל
ּכלֹוקח. זה הרי ׁשּלֹו, הּתנאי מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַעד

.Èּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׂשכרֹו
ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי צרף,- ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ַָחּיב.
.‡Èעלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכרֹו

חּיב צרף, ואם ואֹוכל; ליטראעלה, ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הֹואיל - לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
לא נקּבע. צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹוהּוא
מה ּכל ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקּצץ,
אחת ּבמלח ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּׁשּירצה;
ּבּמלח. נקּבעּו ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻאחת,

.·Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל[תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל[תאנים לא ׁשבע, ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ

ׁשּיּגיעּבל עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - בסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הּיפֹות. ְִַָלמקֹום

.‚Èּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא
ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

הּמעׂשר מן אםּופטּורין אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּלא ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ
.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד[מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש
ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות שיתבשלו]הּטֹומן ,[כדי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר. נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹעד

.ÊËואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] נקּב[מין - מרּתחין ּבמיםּכׁשהן יין מזג למעׂשר. עּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּבּגת ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה[ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ
.ÁÈנקּבעּו ּבּׂשדה, ּפרֹות אחתהּמֹולח אחת הּזיתים טבל ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת[מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ

ּכל וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
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.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ
.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות

ׁשּיעּׂשר עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
.‡Îלא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות

ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ
.·Îולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה

אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה
קֹובעת והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ

.‚Îזה הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא

ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ

ו ¤¤ּפרק

הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ
מן ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
ׁשּלא ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה

נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה
מ·. לֹומראין צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל דליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּתרּומהּבׁשּבת מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתרּומה אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,
.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,

ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין[- , ְְְִֵֵֶֶַ
אסּור מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין
ּבתבּואה אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלזרע
ּפרֹות, ּבהן ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוקטנּיֹות
ּכזֹורע ואינֹו מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻמּמקֹום
ּוצנֹונֹות, לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹטבל,
ואם מּתר; ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻּוׁשתלן
מּפני אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשתלן

טבל. ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ְְִִִֵֶֶֶֶַׁשהּוא
טבּול„. מעׂשר תרומתליטרא ממנו ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ

חּיבתמעשר] - ליטרין עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזרעּה,
לפי אחר מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבמעׂשר;
לפי מעּׂשר אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָחׁשּבֹון.

ּכּלֹו לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, .חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָֻ
ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ

זה הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;
להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין

.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע
ללּקטֹו אפׁשר אם - ּכלה השריש]זרעֹו לא קֹונסין[שעדיין - ְְְְְִִֶֶַַָָ

לעקר, אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; ְְְְְֲִִֵַַַַָֹאֹותֹו,
ּגּדּולי אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּגּדּולין
מה ּומּפני מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֻּגּדּולין
ׁשּיׁש ּגדֹולה ּותרּומה מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּגּדּולין
מֹוכרין אין ּתרּומתֹו. נּטלה ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבֹו.

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל המעשרות]את על נאמן ואסּור[- ; ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
על זה יסמכּו ׁשּמא - לחבר חבר ואפּלּו הּטבל, את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׁשלח

הּטבל. ויאכל ְֵֵֶֶֶַָזה,
.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי .קּימין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.Áטבל ׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין' אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי',
את ׁשּמכר מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹופין

.הּטבל ֶֶַ
.Ëהּטבל מן חֹוב ּפֹורעין ּכמֹוכרֹו.אין ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

.Èאם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי
מעׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת

עליהן לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום .ואם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.‡Èעל[הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת אֹו[לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּידע ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמן

מּיׂשראל[הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. [לעובדהׁשּטבל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
תמורת לבעלים]- קצובה תבואה מּזרעכמות לֹו נתן אם -ִִֶַַָ

לֹו, לּתן ּׁשּקּצץ מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם - ׂשדה ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותּה
אחרת, ׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם לעצמֹו. מעּׂשר הּׂשדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובעל

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - אחר מּמין ְֲִִִֵֵֵַַַַַָאֹו
.·Èלֹו נֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה קנסהחֹוכר ; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשדה ונמצאת הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹקנסּו
המקּבל וכן ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּורה
לּגֹוי יּתן ּכ ואחר ׁשּיעּׂשר אֹותֹו קנסּו הּגֹוי, מן אבֹותיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָׂשדה
ׁשהיא מּפני מּמּנּו, ויקּבלּנה יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻחלקֹו
ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׂשדה

ְְִֵָליׂשראל.
.‚Èׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה

הרּבה עׂשת ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
מּמה ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

ּביניהן ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו -ּׁשּתעׂשה, והּׂשֹוכר . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר ְְֵֶַַַָהּוא

.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו וחלקׁשנים עבורם מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ
לֹומרלבעלים] האחד יכֹול - נׁשּתּתפּו אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ,ְְְִֶֶַַָָָָ

חּטים ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלחברֹו:
ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמקֹום

ואני חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ׂשעֹורים',ּפלֹוני'; ְְֲֲִִִִִַַַָָֹֹֹ
הּטבל. את מֹוכרין ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ'אּתה
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.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ
.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות

ׁשּיעּׂשר עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
.‡Îלא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות

ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ
.·Îולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה

אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה
קֹובעת והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ

.‚Îזה הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא

ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ

ו ¤¤ּפרק

הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ
מן ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
ׁשּלא ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה

נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה
מ·. לֹומראין צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל דליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּתרּומהּבׁשּבת מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתרּומה אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,
.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,

ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין[- , ְְְִֵֵֶֶַ
אסּור מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין
ּבתבּואה אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלזרע
ּפרֹות, ּבהן ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוקטנּיֹות
ּכזֹורע ואינֹו מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻמּמקֹום
ּוצנֹונֹות, לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹטבל,
ואם מּתר; ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻּוׁשתלן
מּפני אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשתלן

טבל. ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ְְִִִֵֶֶֶֶַׁשהּוא
טבּול„. מעׂשר תרומתליטרא ממנו ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ

חּיבתמעשר] - ליטרין עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזרעּה,
לפי אחר מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבמעׂשר;
לפי מעּׂשר אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָחׁשּבֹון.

ּכּלֹו לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, .חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָֻ
ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ

זה הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;
להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין

.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע
ללּקטֹו אפׁשר אם - ּכלה השריש]זרעֹו לא קֹונסין[שעדיין - ְְְְְִִֶֶַַָָ

לעקר, אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; ְְְְְֲִִֵַַַַָֹאֹותֹו,
ּגּדּולי אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּגּדּולין
מה ּומּפני מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֻּגּדּולין
ׁשּיׁש ּגדֹולה ּותרּומה מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּגּדּולין
מֹוכרין אין ּתרּומתֹו. נּטלה ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבֹו.

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל המעשרות]את על נאמן ואסּור[- ; ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
על זה יסמכּו ׁשּמא - לחבר חבר ואפּלּו הּטבל, את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׁשלח

הּטבל. ויאכל ְֵֵֶֶֶַָזה,
.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי .קּימין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.Áטבל ׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין' אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי',
את ׁשּמכר מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹופין

.הּטבל ֶֶַ
.Ëהּטבל מן חֹוב ּפֹורעין ּכמֹוכרֹו.אין ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

.Èאם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי
מעׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת

עליהן לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום .ואם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.‡Èעל[הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת אֹו[לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּידע ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמן

מּיׂשראל[הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. [לעובדהׁשּטבל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
תמורת לבעלים]- קצובה תבואה מּזרעכמות לֹו נתן אם -ִִֶַַָ

לֹו, לּתן ּׁשּקּצץ מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם - ׂשדה ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותּה
אחרת, ׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם לעצמֹו. מעּׂשר הּׂשדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובעל

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - אחר מּמין ְֲִִִֵֵֵַַַַַָאֹו
.·Èלֹו נֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה קנסהחֹוכר ; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשדה ונמצאת הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹקנסּו
המקּבל וכן ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּורה
לּגֹוי יּתן ּכ ואחר ׁשּיעּׂשר אֹותֹו קנסּו הּגֹוי, מן אבֹותיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָׂשדה
ׁשהיא מּפני מּמּנּו, ויקּבלּנה יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻחלקֹו
ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׂשדה

ְְִֵָליׂשראל.
.‚Èׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה

הרּבה עׂשת ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
מּמה ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

ּביניהן ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו -ּׁשּתעׂשה, והּׂשֹוכר . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר ְְֵֶַַַָהּוא

.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו וחלקׁשנים עבורם מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ
לֹומרלבעלים] האחד יכֹול - נׁשּתּתפּו אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ,ְְְִֶֶַַָָָָ

חּטים ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלחברֹו:
ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמקֹום

ואני חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ׂשעֹורים',ּפלֹוני'; ְְֲֲִִִִִַַַָָֹֹֹ
הּטבל. את מֹוכרין ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ'אּתה
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.ÂËׁשּנגמרה אחר מּיׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
- דין]מלאכּתן הּמעׂשרֹות[בית ואת הּתרּומה את מֹוציאין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ

הּוא קנס אחרים; וללוּיים לכהנים אֹותן ונֹותנין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיהן,
ּכדי טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהם
ׁשּתּגמר קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע
מֹוציאין אין - מרּוח קדם ּתבּואה ׁשּלקחּו ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמלאכּתן,

ִָָמּידן.
.ÊËקדם ליׂשראל, ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר, צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
- מלאכה ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהן; הּמעׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעׂשר הּתרּומה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהרי

ׁשּירצה לוי .אֹו ְִִֵֶֶ
.ÊÈ,ּבחּלין ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל ׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻּכהן

ונֹותן חלקֹו, נֹוטל והּיׂשראלי ּומעׂשרֹות; ּבתרּומה חֹולקין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּכ
ׁשּירצה לוי אֹו ּכהן אֹולכל מּכהן ׂשדה ׁשּקּבל יׂשראל אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

הּמּתנֹות ּוׁשאר הּׂשדה, לבעל הּמעׂשר אֹו הּתרּומה - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמּלוי
שני] מעשר .חֹולקין[כגון ְִ

.ÁÈמּכהן יׂשראל ּבין - ׁשמן מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל
ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹאֹו

ּומעׂשרֹות ּבתרּומה חֹולקין ּכ ׁשהּׁשמן,ּבחּלין, מּפני , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּוא. ָחׁשּוב

.ËÈמנת 'על לֹו: ואמר ליׂשראל, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן
ׁשאמר ּכיון ׁשּלֹו; הן הרי - לעֹולם' ׁשּלי ׁשּלּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

הּמעׂשר מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעׂשה מנת', הּכהן,'על מת ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ׁשהּמעׂשרֹות מנת 'על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשּלי, ׁשהּמעׂשרֹות מנת 'על ּבנֹו. יּטלם הּוא, מת - ולבני' ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָלי

על אף - לאחר מכרּה - 'לפני ׁשהיא זמן ׁשחזרּכל ּפי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּמעׂשרֹות. אֹותן לּכהן אין ְְֵֵַַַַָָָֹּולקחּה,

.Îמנת 'על לֹו: ואמר ולוי, מּכהן ׂשדה ׁשּקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל
מנת 'על מּתר. - ׁשנים' חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעׂשרֹות

ּכהן עֹוׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם' ׁשּלי וכןׁשהן . ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
זה יׂשראל יהיה לא - ליׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה לוי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבן
ׁשאין חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש מאחרים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּגֹובה
מעׂשר ׁשּיגּבה אחר, ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל עֹוׂשה זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַלוי

ֲִֵֵמאחרים.
.‡Îממרח טבל ׁשּירׁש מלאכתו]יׂשראל אּמֹו[שנגמר מאבי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

זה הרי - יׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָֹּכהן,
הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעׂשרֹותיו, מּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
הּורמּו לא ׁשעדין ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ּכמֹו - .לּתרם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

.·Îעל נאמן ׁשאינֹו למי אֹו לגֹוי, ּבקּבלה ׂשדהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹותן
צרי הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹהּמעׂשרֹות

ידם על לעֹונתלעּׂשר ּבאּו ׁשּלא עד - הארץ לעם נתנּה . ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
לעֹונת ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
עֹומד עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשרֹות,
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל; הּגרן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

להם. ֲִֶַָָאחראים

ה'תשע"ב תמוז כ"ג שישי יום

ז ¤¤ּפרק

ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי
ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ'ׁשני
יתחיל לא - ׁשני' מעׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹועׂשרה
אּלא ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָויׁשּתה

יׁשּתה ּכ ואחר ּבּסֹוף,יפריׁש ׁשהּניח 'זה אֹומרין: ואין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
מן - ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב מּפני ּבּתחּלה'; נברר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּכאּלּו
עד נברר', ּכאּלּו 'נחׁשב ּתֹורה ּבׁשל אֹומרין ואין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהּתֹורה,

ְִֶֹׁשּיברר.
מּׁשּוליה;·. יׁשּתה לא החבית, ּבפי מעׂשרֹותיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹובע

מערבין ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה; יׁשּתה לא אבלּבׁשּוליה, . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמגּורה ּבפי ּבׁשּוליה,[מחסן]הּקֹובע קבע מּׁשּוליה; אֹוכל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּפיה .אֹוכל ִִֵָ
אֹותֹו,‚. ּופֹודה ׁשני מעׂשר לקּבע לאדם ועֹוׂשהויׁש וחֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מעׂשר ּתרּומת אֹו הּפרֹות, אֹותן על ראׁשֹון מעׂשר ְֲֲִֵֵֵַַַַַָאֹותֹו
אחר .למקֹום ְֵַָ

מפריׁש„. - מעׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח
ּכל ׁשּיעׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין, ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן

לּלוי ונֹותנן מעׂשר, ׁשהּניח הּפרֹות -אֹותן ׁשאבדּו מצאן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה -]הרי מספק בשנית ואינֹו[ומעשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָ

וּדאי. ְֵַַַמעּׂשר
להיֹות‰. העני, ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

ּבחזקת עליהן מפריׁש - מחלקן הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
קּימין אֹוׁשהן הּלוי, אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר
.Âראׁשֹון מעׂשר אֹו הּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד

לאֹותֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, עני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
מּמּנּו, לּטל רגילין היּו ואם ׁשהלום; העני אֹו הּלוי אֹו ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהּכהן
ידי על לזּכֹות צרי אינֹו - להם אּלא יּתן ׁשּלא רגיל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

ּומנּכהאחר ׁשהפריׁש, זה ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש, ואחר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכהן לכל הּתרּומה ּומֹוכר חֹובֹו; ּכל ׁשּיּפרע עד - הּמלוה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמן

הּמעׂשרֹות. ואֹוכל ְְְִֵֶֶַַַׁשּירצה,
.Êלֹו יׁש - ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא

ואין רּבית; מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב
זה חֹוב מׁשּמטת אינֹוהּׁשביעית לחזר, הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

חֹוזרין. לחזר, הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹחֹוזר;
מפריׁשין ׁשאין עליהן, מפריׁשין אין - מהן הּבעלים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנתיאׁשּו
יכֹול אינֹו - ׁשהלום העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מן רׁשּות ׁשּיּטל עד הּזֹו, ּכּדר מחלקן עליהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹלהפריׁש
אבל מחט; מלא אפּלּו קרקע, להן ׁשּיּניח והּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּיֹורׁשין;
ּבפני הלום ואם מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ּכספים, הּניח ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאם
צרי אינֹו מחלקם, אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית
עליו, מפריׁשין אין - העני העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹלּטל
ּׁשּבידֹו. ּבמה הּלה וזכה ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
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.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אחר, מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּבידי'
אין אחר, ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאף

ּתרעמת. אּלא עליו ְֶֶַָָָֹלֹו
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ּוסאה[מחסן]מי ללוי סאה ונתן , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותן, ויאכל הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹלעני
אם אבל קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

א והעני, הּלוי מהן חׁשּבֹוןאכלּו לפי אּלא עליהן מפריׁש ינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּסאין. מּׁשּתי ְְְִִִֵַַָהּנׁשאר

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים
סאה ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא .ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַ
.‡È,ּתרּומתן ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמי

מעּׂשרת הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות אמר:ואמר: . ְְְִֶֶַַַַָָָָָֻ
קבע ׁשהרי מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ'מעׂשרֹות
מפריׁשין ׁשאין מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמעׂשרֹותיה
היא ׁשעדין הּׁשנּיה על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשר

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר ְְֲֵֶֶֶַַַחּיבת
.·Èמהן אחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאמר:

ׁשם קרא - ּבחברּתּה' מעושרות]קבּוע הם הרי קבע[- ּוכבר , ְְֲֵֶַַַָָָָָָ
יכֹול ואינֹו ׁשּלהן, הּמעׂשרֹות מהן ּומֹוציא ּבהן; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשרֹותיהן

אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן ְְֲִִֵֵֶַַַָלהֹוציא
.‚Èמעּׂשרן מאחת[בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ

ואם ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה ּומן הּקטּנה.הּגדֹולה, מעׂשר ּגדֹולה ְְְֲִַַַַַַָָָ

ח ¤¤ּפרק

הן‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות
הן מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין

מקֹום ּבכל מתּקנין' 'חּלין .הּנקראין ְְְִִִִַָָָָֻֻ
מעושרים]טבל·. לא מין[פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ

ּפרֹות לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
חׁשּבֹון. לפי ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָאחרֹות,
ׁשּיפריׁש; עד אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹואם
ּתרּומת ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻֻּוכׁשהּוא

טבל. ׁשל ֲֵֶֶֶַמעׂשר
ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?

ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;

אחת מפסידסאה לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ולּמה מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מגּב - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדיּפחֹות הּטבל יּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ

ּותרּומת ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת
לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,

ּבכל„. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן
מעׂשר אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר .ּתרּומת ְֲֲֵֵֶַַַַַָ
.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי .הּמעׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻ

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
סאה מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמפסיד
ואחת, מאה מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטבל,

טבל הּנׁשארֹות ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש היהוזה . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ולא ּבלבד, הּמעׂשר מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֻהּטבל
מעׂשר לתרּומת ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיפסיד

מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשל[מעורב]ׁשּבּטבל, מעׂשר ּבתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
קֹורא - הּטבל על מרּבה הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻטבל

ּתר ּוכדי הּטבל ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ּומתׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
ּכּלֹו טבל ויהיה הּמעׂשר; מן מּמאה ואחד טבל ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמעׂשר
ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ׁשּתי מּדמי חּוץ לכהן וימּכרּנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֻמדּמע,
ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, מּמאה אחד הּמעׂשר מן מפסיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָונמצא
ׁשּבּטבל. מעׂשר ּתרּומת ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַּתרּומת
וׁשלׁש; מאה מפריׁש - מעׂשר מאתים עם טבל, מאה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?
ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ׁשל מעׂשר ּתרּומת הן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשלׁש
נתערב אם לטעֹות יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעׂשר, מּמאתים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ותׁשעים, ׁשבע מאה ויּׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבכמֹותֹו.

.Êוקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
יֹודע ואין אחר, מקֹום על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָּכד
ּבאלכסֹון, חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָאיזֹו

מהן ּומפריׁש ׁשּתיהן .ּומערב ְְְִֵֵֵֶֶַָ
.Áׁשּורה חצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָקבעּה

אחת ּבׁשּורה קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהיא
אחת ׁשּורה נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין ְִֵֵֵֵֶַַַָָָמהן,
ׁשּורה חצי איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאלכסֹון;
מּכל חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּומפריׁש ּומערב ׁשּורה. .חצי ְְֲִִֵַָָ
.Ëנֹוטל - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

אחת ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמּכל
.מעׂשר ֲֵַ

ט ¤¤ּפרק

ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי
ׁשהּכל ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית

אֹותּה ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה מעׂשרזהירין אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ
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.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אחר, מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּבידי'
אין אחר, ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאף

ּתרעמת. אּלא עליו ְֶֶַָָָֹלֹו
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ּוסאה[מחסן]מי ללוי סאה ונתן , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותן, ויאכל הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹלעני
אם אבל קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

א והעני, הּלוי מהן חׁשּבֹוןאכלּו לפי אּלא עליהן מפריׁש ינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּסאין. מּׁשּתי ְְְִִִֵַַָהּנׁשאר

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים
סאה ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא .ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַ
.‡È,ּתרּומתן ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמי

מעּׂשרת הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות אמר:ואמר: . ְְְִֶֶַַַַָָָָָֻ
קבע ׁשהרי מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ'מעׂשרֹות
מפריׁשין ׁשאין מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמעׂשרֹותיה
היא ׁשעדין הּׁשנּיה על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשר

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר ְְֲֵֶֶֶַַַחּיבת
.·Èמהן אחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאמר:

ׁשם קרא - ּבחברּתּה' מעושרות]קבּוע הם הרי קבע[- ּוכבר , ְְֲֵֶַַַָָָָָָ
יכֹול ואינֹו ׁשּלהן, הּמעׂשרֹות מהן ּומֹוציא ּבהן; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשרֹותיהן

אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן ְְֲִִֵֵֶַַַָלהֹוציא
.‚Èמעּׂשרן מאחת[בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ

ואם ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה ּומן הּקטּנה.הּגדֹולה, מעׂשר ּגדֹולה ְְְֲִַַַַַַָָָ
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הן‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות
הן מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין

מקֹום ּבכל מתּקנין' 'חּלין .הּנקראין ְְְִִִִַָָָָֻֻ
מעושרים]טבל·. לא מין[פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ

ּפרֹות לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
חׁשּבֹון. לפי ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָאחרֹות,
ׁשּיפריׁש; עד אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹואם
ּתרּומת ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻֻּוכׁשהּוא

טבל. ׁשל ֲֵֶֶֶַמעׂשר
ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?

ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;

אחת מפסידסאה לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ולּמה מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מגּב - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדיּפחֹות הּטבל יּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ

ּותרּומת ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת
לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,

ּבכל„. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן
מעׂשר אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר .ּתרּומת ְֲֲֵֵֶַַַַַָ
.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי .הּמעׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻ

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
סאה מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמפסיד
ואחת, מאה מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטבל,

טבל הּנׁשארֹות ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש היהוזה . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ולא ּבלבד, הּמעׂשר מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֻהּטבל
מעׂשר לתרּומת ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיפסיד

מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשל[מעורב]ׁשּבּטבל, מעׂשר ּבתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
קֹורא - הּטבל על מרּבה הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻטבל

ּתר ּוכדי הּטבל ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ּומתׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
ּכּלֹו טבל ויהיה הּמעׂשר; מן מּמאה ואחד טבל ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמעׂשר
ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ׁשּתי מּדמי חּוץ לכהן וימּכרּנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֻמדּמע,
ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, מּמאה אחד הּמעׂשר מן מפסיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָונמצא
ׁשּבּטבל. מעׂשר ּתרּומת ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַּתרּומת
וׁשלׁש; מאה מפריׁש - מעׂשר מאתים עם טבל, מאה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?
ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ׁשל מעׂשר ּתרּומת הן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשלׁש
נתערב אם לטעֹות יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעׂשר, מּמאתים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ותׁשעים, ׁשבע מאה ויּׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבכמֹותֹו.

.Êוקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
יֹודע ואין אחר, מקֹום על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָּכד
ּבאלכסֹון, חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָאיזֹו

מהן ּומפריׁש ׁשּתיהן .ּומערב ְְְִֵֵֵֶֶַָ
.Áׁשּורה חצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָקבעּה

אחת ּבׁשּורה קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהיא
אחת ׁשּורה נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין ְִֵֵֵֵֶַַַָָָמהן,
ׁשּורה חצי איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאלכסֹון;
מּכל חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּומפריׁש ּומערב ׁשּורה. .חצי ְְֲִִֵַָָ
.Ëנֹוטל - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

אחת ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמּכל
.מעׂשר ֲֵַ

ט ¤¤ּפרק

ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי
ׁשהּכל ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית

אֹותּה ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה מעׂשרזהירין אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ
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הארץ עּמי היּו - עני מעׂשר אֹו ׁשני, ּומעׂשר ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראׁשֹון,
,לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן, על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיׂשראל
נאמנים אנׁשים אּלא הּמעׂשרֹות, על נאמן יהיה ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו
לֹומר נאמנין ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשרים;

'ּדמאי'. הּנקרא הּוא וזה הן'. ְְְְִִֵֶַַָָֻ'מעּׂשרין
ּתרּומת·. אּלא הּדמאי מן מפריׁש אדם יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהתקינּו

ּבזה ׁשאין ׁשני, ּומעׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעׂשר,
אֹותֹו אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי ראׁשֹוןהפסד, מעׂשר אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

ספק, ׁשהּוא מּפני - הּדמאי מן מפריׁשין אין עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעׂשר
אֹו לּלוי אֹומרין ,לפיכ הראיה; עליו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּמֹוציא

מעׂשרֹו'. וטל מעּׂשר, ׁשאינֹו ראיה 'הבא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעני:
.‚צרי הּדמאי, מן עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

'עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש; ואינֹו ׁשם, לֹו מה[עשירית]לקרֹות ְְְְִִִֵֵֵַַ
עני ׁשּמעׂשר - ׁשני מעׂשר לקּבע ּכדי עני', מעׂשר ּכאן ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּׁשּיׁש
ׁשני ׁשאר ׁשל ׁשני מעׂשר ּבמקֹום וׁשּׁשית, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָּבׁשליׁשית

ַַָהּׁשבּוע.
ּומעׂשר„. מעׂשר ּתרּומת הּדמאי מן איןּכׁשּמפריׁשין ׁשני, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

ספק ׁשהּוא לפי - עליהן להפריׁשןמברכין מּתר ,לפיכ ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא

מעׂשר‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

לֹו' סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, 'זה'זה אֹומר: ּכ ואחר . ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ
על מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעׂשר, ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
לּכהן; ונֹותנּה אֹותּה, ונֹוטל לֹו'; הּסמּו הּמעׂשר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹׁשאר
הּמעׂשר, קדם מעׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשאינֹו

ׁשני. מעׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכּתחּלה.
.Âּבדמאי הראׁשֹון, קדם ׁשני מעׂשר להפריׁש ואםּומּתר . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ

אֹו ּבצפֹונם' אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני 'מעׂשר אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָרצה
מן ּכּכר הּלֹוקח וכן הּמעֹות'. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ'ּבדרֹומם,
ואֹומר: וחּלה, מעׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּנחּתֹום
מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'אחד
ׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי וזה לֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָסמּו
ּבזה ׁשּיׁש מּמאה אחד על והּיתר לֹו, הּסמּו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמעׂשר
אֹו ּבצפֹונּה' ׁשני ּומעׂשר חּלה, הּוא הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשהפרׁשּתי

ואֹוכל. הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִֵֵַַַָָָֻ'ּבדרֹומּה,
.Êאינ והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את המזּמן מאמינֹווכן ֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ

עתיד ּׁשאני 'מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
וזה לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלהפריׁש
לֹו, הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשעׂשיתי
על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו' ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻּומעׂשר

עלהּמעֹות' אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מתנה אינֹו ּבוּדאי, אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּדמאי,

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על ְִֶֶַָָָאּלא
.Áוהּוא ּביתֹו, ּבתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש [תכנסּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשאניהשבת] ּתאנים 'ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר יכֹול ואינֹו ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

מפריׁש ׁשאני ועׂשר ּתרּומה; הן הרי להפריׁשן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעתיד

אחריהן, מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; מעׂשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריהן,
ואֹוכל. מפריׁש - ּולמחר ׁשני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמעׂשר

.Ëואינֹו זֹו; אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבׂשפתיו לרחׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי
ּתנאֹו הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּתנאיּכמתּקן עליו ׁשּיׁש וטבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבצד עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש; קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה,
הּׁשאר. את ואֹוכל ְְֵֶֶַָזה,

.Èעתיד ּׁשאני 'מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן
לֹו; סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי הּכֹוס, ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר, ׁשעׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻלֹו;

מעׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח הּכֹוסוׁשֹותה, .ּבׁשּולי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ
.‡Èּכּתנאי מתנה ּבׁשּבת, אצלֹו לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוכ

אצלֹו ׁשּיׁשּתה ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב וכן.הּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּגרֹוגרת נֹוטל - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו [תאנה]ּפֹועל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

על מעׂשר עׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ותׁשע 'זֹו ואֹומר: ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָאחת
על מעׂשר ּתרּומת האחת וזֹו לאכל, עתיד ׁשאני ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמאה
האחרֹונֹות, העׂשר הּוא ׁשני ּומעׂשר אחריה, הּבאֹות ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעׂשר
ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות'; על מחּלל הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻוהרי
ּבית ׁשּתנאי ׁשני; מעׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹלּכהן.
ּומעׂשר הּבית, ּבעל מּׁשל מעׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּדין

ּפֹועל. מּׁשל ִִֵֵֶׁשני
.·Èמן ׁשני מעׂשר להפריׁש אֹותן חּיבּו לא - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומין

ּבלבד מעׂשר ּתרּומת אּלא ּבטהרההּדמאי, ׁשּיפריׁשּנה ּכדי , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָעם
הּמֹוכר אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?

להפריׁש[סוחר]לפלטר חּיב - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו , ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָ
ׁשני. מעׂשר ֲִֵֵַַאף

.‚Èאינֹו מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
חלקֹו על הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף - הּמעׂשרֹות על ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָנאמן

הּי מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא מּמּנּו- להפריׁש חּיב זה הרי ין, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הארץ עם חלק על ּדמאי .מעׂשר ְֲֵֶֶַַַַַָָ

.„Èיין לג מאתים ּבחציֹו ונטל למחצה, מחצה היּו ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכיצד?
מעׂשר ועׂשר מעׂשר ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
וּדאי ׁשל הּמעׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשני,
אֹו ׁשליׁש לֹו היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּלה

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש ְְְְִִִֶַַרביע,

ה'תשע"ב תמוז כ"ד קודש שבת יום
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יהיּו‡. ולא הּמעׂשרֹות, על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל
מעושרים]ּדמאי[בחזקת]ּפרֹותיו את[ספק לעּׂשר צרי - ְְִֵֵֶַַָָ

לֹוקח ׁשהּוא ואת מֹוכר, ׁשהּוא ואת אֹוכל, ;[קונה]ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ
ּדברים עליו ׁשּיקּבל וצרי הארץ. עם אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינֹו
אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין עדים ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
ּפרֹותיו על נאמן זה הרי - ּתמיד ּבהם רגיל וׁשהּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּבים,

'מעּׂשרין'. ְִַָֻלֹומר
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ּבדיקה·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל
חכמים ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחריו;

ונאמנין חכמים, ּכתלמיד הן הרי ׁשּמת,- חכמים ּתלמיד . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבחזקת הן הרי ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָוהּניח

.מתּקנין ְִָֻ
לחבר‚. ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם עלּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

עליהםהמעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגיליםׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
עםלבקר] ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל

החבר, אצל ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי

אֹו„. נאמן, מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו פיאחד [על ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] לדבר.עדות חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ
מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה

אצלֹו מתארחין נאמןואין אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה . ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
למי מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו
.Â- ּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא

,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻאּלא
הרי ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

מעּׂשר ּבחזקת איןהּכל - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ
.Êּכ - ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּוא
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;

ּבּמׁשּתה עּמֹו היה מסבואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו
.Áמעה ׁשּנתן הארץ לי[מטבע]עם 'קח לֹו: ואמר לחבר, ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', סתם,[עוגה]אגּדת לֹו לֹוקח - ְְְֲֵַַַַָָָָֻ
ואחר לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּופטּור
אמר אּלא סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכ
אֹותּה, קֹונה אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלחנוני:
לעּׂשר חּיב לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוזֹו
ואם אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה;
מתּקן - חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתערבּו,

לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּכל
.Ëׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה

ׁשּבהן, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק',
ּבערּבּוב להן הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

צריכ ׁשּבהן חברים הּכל- על לעּׂשר .ין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

עראי החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן- ,[– כ קבע ּדמאי.[לאכילת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ
- אחר חבר וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואם
החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי
ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמֹוציא
לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעליהן

הּמּקף מן לפניהם]ׁשּלא שאינו הּמכׁשֹול[מדבר לסּלק ּכדי - ְְְִִֵֵֶַַַָֹֻ
ּתֹורמין. הארץ, עם ְְִִִֵֶַָָמּלפני

.‡Èּדמאי האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל וצרימּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻ
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן לתּקן, .והרֹוצה ְְְֵֵֶַַָ

.‚Èעם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ

יּתן לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ידעהּדמאי אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
טב אסּור.ׁשהּוא ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, ל ְֲִֶֶֶַַָָ

יא ¤¤ּפרק

הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול הארץ,[- לעם ְְְִֶֶַַַָָָֹ
ּדבר לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאֹו
- חכמים לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָהאסּור;
אדם ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

מעּׂשר. ׁשּזה ְֱֶֶֶָָֻנאמן
הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל שמוסיפיםּבמּדה -] ְְִִִַַַָָָ

אתללקוח] למּכר מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון ,ְְְְִִִֵֶַָָֹֻ
התקינּו הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָהּדמאי
הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחכמים

ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל ּדמאי. הֹואיל[במדויק]מעׂשר - ְְְֲֲִִִַַַַַָָָ
אּלא יׁשלח, ולא ימּכר ולא מפריׁש; הּוא מׂשּתּכר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹוהּמֹוכר

ְָֻמתּקן.
מּדה‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה

הּלח ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת .ׁשהיא ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא„. ּפי על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי

אכסרה במדויקמֹוכרן בהערכה][לא למכרןאלא אסּור , ְְְְְַָָָָָ
ְַּדמאי.

ׁשהיה‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
והּלֹוקח ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר

הּוא ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר .מפריׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
.Âהמעשרות]חבר על נאמן אביהן[- את ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ ְִִֶֶַַַָָָָָֹעם
ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָּפלֹוני,
'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹֹֹּפלֹוני,
אּטל ואני הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹאּתה

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' ְְִֵֵֵֶֶֶַַָאת
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

ׁשּיעּׂשר; עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּכדמאי אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה ׁשּלא .ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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ּבדיקה·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל
חכמים ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחריו;

ונאמנין חכמים, ּכתלמיד הן הרי ׁשּמת,- חכמים ּתלמיד . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבחזקת הן הרי ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָוהּניח

.מתּקנין ְִָֻ
לחבר‚. ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם עלּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

עליהםהמעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגיליםׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
עםלבקר] ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל

החבר, אצל ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי

אֹו„. נאמן, מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו פיאחד [על ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] לדבר.עדות חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ
מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה

אצלֹו מתארחין נאמןואין אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה . ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
למי מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו
.Â- ּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא

,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻאּלא
הרי ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

מעּׂשר ּבחזקת איןהּכל - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ
.Êּכ - ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּוא
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;

ּבּמׁשּתה עּמֹו היה מסבואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו
.Áמעה ׁשּנתן הארץ לי[מטבע]עם 'קח לֹו: ואמר לחבר, ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', סתם,[עוגה]אגּדת לֹו לֹוקח - ְְְֲֵַַַַָָָָֻ
ואחר לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּופטּור
אמר אּלא סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכ
אֹותּה, קֹונה אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלחנוני:
לעּׂשר חּיב לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוזֹו
ואם אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה;
מתּקן - חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתערבּו,

לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּכל
.Ëׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה

ׁשּבהן, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק',
ּבערּבּוב להן הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

צריכ ׁשּבהן חברים הּכל- על לעּׂשר .ין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

עראי החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן- ,[– כ קבע ּדמאי.[לאכילת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ
- אחר חבר וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואם
החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי
ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמֹוציא
לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעליהן

הּמּקף מן לפניהם]ׁשּלא שאינו הּמכׁשֹול[מדבר לסּלק ּכדי - ְְְִִֵֵֶַַַָֹֻ
ּתֹורמין. הארץ, עם ְְִִִֵֶַָָמּלפני

.‡Èּדמאי האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל וצרימּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻ
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן לתּקן, .והרֹוצה ְְְֵֵֶַַָ

.‚Èעם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ

יּתן לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ידעהּדמאי אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
טב אסּור.ׁשהּוא ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, ל ְֲִֶֶֶַַָָ

יא ¤¤ּפרק

הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול הארץ,[- לעם ְְְִֶֶַַַָָָֹ
ּדבר לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאֹו
- חכמים לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָהאסּור;
אדם ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

מעּׂשר. ׁשּזה ְֱֶֶֶָָֻנאמן
הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל שמוסיפיםּבמּדה -] ְְִִִַַַָָָ

אתללקוח] למּכר מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון ,ְְְְִִִֵֶַָָֹֻ
התקינּו הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָהּדמאי
הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחכמים

ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל ּדמאי. הֹואיל[במדויק]מעׂשר - ְְְֲֲִִִַַַַַָָָ
אּלא יׁשלח, ולא ימּכר ולא מפריׁש; הּוא מׂשּתּכר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹוהּמֹוכר

ְָֻמתּקן.
מּדה‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה

הּלח ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת .ׁשהיא ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא„. ּפי על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי

אכסרה במדויקמֹוכרן בהערכה][לא למכרןאלא אסּור , ְְְְְַָָָָָ
ְַּדמאי.

ׁשהיה‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
והּלֹוקח ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר

הּוא ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר .מפריׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
.Âהמעשרות]חבר על נאמן אביהן[- את ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ ְִִֶֶַַַָָָָָֹעם
ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָּפלֹוני,
'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹֹֹּפלֹוני,
אּטל ואני הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹאּתה

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' ְְִֵֵֵֶֶֶַַָאת
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

ׁשּיעּׂשר; עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּכדמאי אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה ׁשּלא .ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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.Áהּׁשּוק מן ירק ׁשקלהּלֹוקח ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש , ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
לא - החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹֹולא

ׁשּיעּׂשר. עד ְֲִֵֶַַַיחזיר
.Ëּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא

ׁשעדי למעׂשרמּלעּׂשר, נקּבעּו לא למּכרן מכניסין רב ואם . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ
ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,

.Èעד אצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹנטלן
לאחרים ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי נטלןׁשּיעּׂשר, מּתחּלה ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לאכלן ׁשּירצה עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּדמאי. אֹותן יעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן ְְְְְְֵַַָָָָָאֹו

.‡Èירק עלים]קנֹובת ּפטּורה[פסולת זֹו הרי ּבּגּנה, הּנמצאת ְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
ׁשעל חּיבת. ּבּבית, הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל הּדמאי; ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַמן

מּתרת. מקֹום, ּבכל האׁשּפה ְְֵֶֶַַָָָָֻּגּבי
.·Èׁשהּוא את מעּׂשר - ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּנֹותן

ׁשהּוא את ּומעּׂשר לאחרים; ּתּקלה יהא ׁשּלא ּכדי לּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹותן
ׁשהיא מּפני מּמּנה, אבלנֹוטל ּבזה. זה ׁשל להחליף חׁשּודה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

לׁשכנּתֹו, אֹו ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנׂשא ּבין לחמֹותֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּנֹותן
מעׂשר מּׁשּום לא חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַֹּפת
ּבּמה להחליף. חׁשּודה ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹולא
ּותבלין לעּסה ׂשאֹור לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָּדברים

מּׁשּום[לתבשיל]לקדרה חֹוׁשׁש - נתן לא אם אבל . ְֲִִִֵֵַָָָֹ
מעושר]מעׂשרֹות לא התבלין מה[שמא מעּׂשר ּולפיכ , ְְְִֵַַַַָ

היתה אם ּולפיכ ׁשביעית, מּׁשּום וחֹוׁשׁש מּמּנה; ְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹּׁשּיּטל
אסּורה, הּפת - ׁשמּטה ׁשביעיתׁשנת מּספיחי הּׂשאֹור ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

הּוא.
.‚È,ּכחזקתן הן הרי - הארץ עם עם לטחן חּטין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹולי

הן הרי - הּנכרי עם לטחן הֹוליכן להחליף; חׁשּוד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאינֹו
הּמפקידּדמאי וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטיו החליפן ׁשּמא , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

להחליף חׁשּוד ׁשאינֹו ּכחזקתן, הן הרי - הארץ עם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל
ִַָהּפּקדֹון.

.„Èעל אף - חבר ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם
ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ׁשהחבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּפי

.החליף ְִֶ
.ÂËׁשל ּכפרֹותיו הן הרי - הּנכרי אצל ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון להחליף ׁשחזקתֹו היּונכרי; אם ּדינם? והיא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אחר יׂשראל ּביד ונגמרּו מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרֹות
היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעׂשרֹות מפריׁש - הּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלקח
להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים, ׁשהפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפרֹות
ׁשהּמעׂשרֹות לי, יראה ּולפיכ הּגֹוי; החליף לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
צרי אינֹו מתּקנין, חּלין הפקיד אם אבל ספק. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּיפריׁש
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, - הּגֹוי החליף ׁשאפּלּו ּכלּום; ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַלהפריׁש

ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ּתרּומה: ְְְְְְְִַָָֹּבהלכֹות

יב ¤¤ּפרק

הּמעׂשרֹות,[קונה]הּלֹוקח‡. על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לעּׂשר יכֹול ׁשאינֹו טֹוב, יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה לעּׂשרן, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָוׁשכח
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'
עּמי על ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין; מאֹותֹו מתּקנין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻאחרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו ְֲֵֵֵֶָָָָהארץ,
יאכל·. לא זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹאף

ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת, למֹוצאי הּפרֹות מספק]מאֹותן על[- ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הקּלּו ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת, ׁשאכל על ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּכל,
טֹוב ויֹום ׁשּבת, היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר אּלא ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹוהאמינּוהּו,
ׁשּלא מּפני ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹסמּו
ּגלּיֹות. ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני וכן ּבינתים; לעּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻנראה

אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, אצלֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּבע
הּמעׂשרֹות על ּבּׁשּבתמאמינֹו ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואלֹו - ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָ

מּמּנּו ׁשּנדר ּפי על אף - ׁשנּיה ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונה
ּדמאי.ה ׁשּיעּׂשר עד יאכל, לא - אצלֹו יאכל לא אם ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹניה
מעׂשר„. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי

ּבין ּבפנינּו ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוה ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּפרֹותיו
למקֹומּה ּבין אחר אֹותּה'למקֹום והפרׁשּתי 'חזרּתי ואמר: , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

על ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו; על ואֹוכל ּבחל, אפּלּו נאמן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּדּמּוע אימת ּכ - הארץ וחולין]עּמי תרומה תערובת -] ִֵֵֶַַַָָָ

המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻעליהן,
ראׁשֹון‰. מעׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי

נאמן. - ׁשני מעׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
הראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ואמר ׁשני, מעׂשר ּבפנינּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפריׁש

נאמן אינֹו הּוא- ׁשּלֹו ׁשהּׁשני בירושלים]; ואוכלם -], ֱִֵֵֶֶֶַָ
על והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן אינֹו הּׁשני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּנאמן
ׁשהֹוציא נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ואין נאמן, - ראׁשֹון' מעׂשר 'אּלּו ואמר: מּביתֹו, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפרֹות
'אּלּו אמר: ואם ּומעׂשרֹות; ּגדֹולה ּתרּומה מהן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפריׁשין
מהן ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּכּלן. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת
.Âׁשאינֹו למי מּמיהאֹומר לי 'קח הּמעׂשרֹות: על נאמן ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

אמר ואם נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעׂשר', ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
'מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני' מאיׁש לי 'קח ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָלֹו:
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא, ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי';
נאמן' ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני,

נאמן אינֹו -. ֱֵֶָ
.Êּכאן 'מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס

נאמן. אינֹו - 'אני' אחד: לֹו ואמר מעּׂשר'? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
מאֹותֹו ולֹוקח והֹול נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' 'איׁש לֹו: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמר

ּפיו על ואֹוכל מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף לּקחּפלֹוני, הל . ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשּׁשלח 'זה לֹו: אמר יׁשן'? מֹוכר ּכאן 'מי לֹו: וׁשאל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו,
אּלּו הרי זה, את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאצלי'

ֱִֶָנאמנין.
.Áאבל ׁשם. אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

ׁשהה ואם הּממחה; מן אּלא יּקח לא אדם, ׁשם מּכיר ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻאם
לא אדם, ׁשם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ְִִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשם

הּממחה מן אּלא .יּקח ְִִֶֶַַָֻ
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.Ëאבל ּומעׂשרֹות; ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹולא
מן אּלא יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלענין

.הּממחה ְֶַֻ
.Èאינן אּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּמרין

נאמן; אינֹו - ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻֻמתּקנין,
ּביניהן הּׂשכר ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא .ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.‡Èּבסּוריה ּפרֹות ונוהגיםהּמֹוכר דוד, ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ
ישראל] ארץ מדיני חלק הן'בה יׂשראל ארץ 'מּׁשל ואמר: ,ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשאסר ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב -ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה מסוריא]הּוא לעּׂשר;[כלומר חּיב - ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ואם ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן, - הן' ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ'מעּׂשרין
חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹידּוע

מּׂשדהּו. ׁשהביא ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלֹוקח
.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּפאה והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבֹומצּויין ויבֹוא ׁשּיצא ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

נאמנין, אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּיֹום.
ּבני ׁשּדר ּדבר על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּכל

אֹותֹו. לּתן ִֵָָאדם
.‚Èקמח' נאמנין. הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד?

נאמנין אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים ואיןזה . ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ענּיים מּתנֹות 'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָצרי

מתעּׂשר אּלא ּדמאי.הּוא', ת ְְִֶֶֶַַָ
.„Èּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין

הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר 'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; הּוא'.['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכן אם אּלא מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻנאמנין
מבּׁשל ירק מעט לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיה
לי', נתנֹו הּבית 'ּבעל לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמּקדרתֹו

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: ְְֲִִִִַַַַָיכֹול
.ÂËׁשאמר לוי ּבן ׁשּנּטלהוכן מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות : ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכׁשם מעׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
עליו נאמן אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׂשראל

ׁשני. מּמעׂשר ְְֲִִֵֵַָלפטרֹו
.ÊËׁשאינֹו הארץ, ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ּתרּומה למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
ּתרּומה זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלׁשם

ׁשמן ּבהן ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ואיןּומעׂשר, . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹוצרֹו אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא לּקח[מחסנו]אסּור מּתר - ְֲִֶֶַָָָָָָָֹֻ

ׁשּמא - ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּמּנּו,
למכרֹו ׁשני מעׂשר על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיּודע
מעׂשר. זּקת עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלׁשם

מּדבריהם קנס - זה .וכל ְְְִִֵֶֶָָ

.ÊÈאחרים ׁשל על ׁשהעיד נאמןחׁשּוד אדם- אין חזקה, ; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הארץ עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו - ּדמאי' וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
אחרים, ּבׁשל - מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנאמן;

.ÁÈאמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',

חבר הריהּמֹוכר - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה
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ּבׁשּבת‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא "למעןאסּור ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּכל ואחד חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָינּוח
ּפי על אף - הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבהמה
ּבא ׁשאּסּורֹו לפי לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהּוא

המחּמר ,לפיכ עׂשה; ּבׁשּבת,[מזרז]מּכלל ּבהמּתֹו אחר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה ְֶַָָָָָָוהיה

ּבּתֹורה·. מפרׁש לאו כלוהלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּלא - "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה,

ּבּה עצמו]יחרׁש ׁשּנּתן[הוא לאו ונמצא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּדין ּבית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואין[להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ

עליו. ִָָלֹוקין
.‚- לגֹוי ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור

ׁשביתת על מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּלא
לגֹוי,ּבהמּתֹו ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו ׁשּמא[גזירה]. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

אֹותֹו קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו עד[לפדותה]יׁשאיל ְְְְִִִִַַַַָ
ּומּתר מֹוכרין. אין ׁשבּורה, ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻעׂשרה

סרסּור ידי על למּכר מׂשּכיר[מתווך]לֹו אינֹו ׁשהּסרסּור , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹ
מׁשאיל. ְְִֵַואינֹו

אדם,„. לרכיבת אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומּתר
עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, למּכרלא ׁשאסרּו ּוכדר . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּומּתר לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹֻלגֹוי,
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.Ëאבל ּומעׂשרֹות; ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹולא
מן אּלא יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלענין

.הּממחה ְֶַֻ
.Èאינן אּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּמרין

נאמן; אינֹו - ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻֻמתּקנין,
ּביניהן הּׂשכר ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא .ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.‡Èּבסּוריה ּפרֹות ונוהגיםהּמֹוכר דוד, ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ
ישראל] ארץ מדיני חלק הן'בה יׂשראל ארץ 'מּׁשל ואמר: ,ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשאסר ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב -ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה מסוריא]הּוא לעּׂשר;[כלומר חּיב - ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ואם ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן, - הן' ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ'מעּׂשרין
חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹידּוע

מּׂשדהּו. ׁשהביא ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלֹוקח
.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּפאה והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבֹומצּויין ויבֹוא ׁשּיצא ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

נאמנין, אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּיֹום.
ּבני ׁשּדר ּדבר על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּכל

אֹותֹו. לּתן ִֵָָאדם
.‚Èקמח' נאמנין. הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד?

נאמנין אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים ואיןזה . ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ענּיים מּתנֹות 'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָצרי

מתעּׂשר אּלא ּדמאי.הּוא', ת ְְִֶֶֶַַָ
.„Èּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין

הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר 'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; הּוא'.['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכן אם אּלא מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻנאמנין
מבּׁשל ירק מעט לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיה
לי', נתנֹו הּבית 'ּבעל לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמּקדרתֹו

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: ְְֲִִִִַַַַָיכֹול
.ÂËׁשאמר לוי ּבן ׁשּנּטלהוכן מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות : ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכׁשם מעׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
עליו נאמן אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׂשראל

ׁשני. מּמעׂשר ְְֲִִֵֵַָלפטרֹו
.ÊËׁשאינֹו הארץ, ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ּתרּומה למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
ּתרּומה זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלׁשם

ׁשמן ּבהן ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ואיןּומעׂשר, . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹוצרֹו אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא לּקח[מחסנו]אסּור מּתר - ְֲִֶֶַָָָָָָָֹֻ

ׁשּמא - ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּמּנּו,
למכרֹו ׁשני מעׂשר על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיּודע
מעׂשר. זּקת עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלׁשם

מּדבריהם קנס - זה .וכל ְְְִִֵֶֶָָ

.ÊÈאחרים ׁשל על ׁשהעיד נאמןחׁשּוד אדם- אין חזקה, ; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הארץ עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו - ּדמאי' וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
אחרים, ּבׁשל - מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנאמן;

.ÁÈאמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',

חבר הריהּמֹוכר - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה
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ּבׁשּבת‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא "למעןאסּור ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּכל ואחד חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָינּוח
ּפי על אף - הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבהמה
ּבא ׁשאּסּורֹו לפי לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהּוא

המחּמר ,לפיכ עׂשה; ּבׁשּבת,[מזרז]מּכלל ּבהמּתֹו אחר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה ְֶַָָָָָָוהיה

ּבּתֹורה·. מפרׁש לאו כלוהלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּלא - "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה,

ּבּה עצמו]יחרׁש ׁשּנּתן[הוא לאו ונמצא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּדין ּבית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואין[להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ

עליו. ִָָלֹוקין
.‚- לגֹוי ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור

ׁשביתת על מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּלא
לגֹוי,ּבהמּתֹו ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו ׁשּמא[גזירה]. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

אֹותֹו קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו עד[לפדותה]יׁשאיל ְְְְִִִִַַַַָ
ּומּתר מֹוכרין. אין ׁשבּורה, ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻעׂשרה

סרסּור ידי על למּכר מׂשּכיר[מתווך]לֹו אינֹו ׁשהּסרסּור , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹ
מׁשאיל. ְְִֵַואינֹו

אדם,„. לרכיבת אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומּתר
עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, למּכרלא ׁשאסרּו ּוכדר . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּומּתר לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹֻלגֹוי,
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ימּכר ולא ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹלמּכר
ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו למלאכה]סתם, ראוי שאינו -[מפוטם ְְֲִֶָָ

ּבֹו. ויעבד אֹותֹו יׁשהה ְְֲֶֶַַָֹׁשּמא
מֹוכר‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹוםמקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

מֹוכרין אין למּכר, ׁשּלא להןׁשּנהגּו מֹוכרין אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
על אּלא - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּיה

סרסּור. ְְֵַידי
.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

ּתהיה[הכיס] ׁשּלא עד הּנחה.עליה, ולא עקירה לא ׁשם ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּכדי עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואסּור
יּניח ׁשּלא היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא

נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּכיסֹו
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

עּמֹו היה מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
ׁשֹוטה לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש
מהם זה לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקטן

מּכלׁשּירצה אחד ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - סוףאּלּו כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ

אמות] מהּלד' לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו ּפחֹות. ּבּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
יכֹול אם - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות

עליה מוצ"ש]להחׁשי עד לידה ואם[להמתין ;מחׁשי , ְְְְִִִֶַַָָ
אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה ְִֵַַַָָָָלאו,

.Áלרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
הרסן לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - לּסּוסהרּבים ׁשיר ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הֹוציא אם אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָואפסר
ּבפי חבל ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבהמה
ּבפחֹות מׁשּתּמרת אּלא לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּסּוס,
ּבסּוגר חתּול אֹו סּוס ׁשל ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָמּמּנּו,
ּפחּותה ׁשמירה אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ

לּה. הּוא מּׂשאֹוי -ַָ
.Ëקׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

ּבׁשּבת נמׁשכין אינן ׁשּבת, חבליםמערב הּוא מכניס אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
וצרי טפח; ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלתֹו
טפח הארץ מן ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבזה? זה הּקׁשּורים הּגמּלים ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּבהמֹות ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבזּוג ּבהמה תצא לא זה, ּומּפני ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹו

קֹול.[פעמון] לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו ְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּבצּוארּה,
.Èׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

לסימן] בה הקשורה ולא[מטבע ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ולא ,ְְְְִֶָָֹֹ
ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ

ּבמרּדעת יֹוצא חמֹור ואין שעליו]ׁשּבצּוארּה. אּלא[כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגמל יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו קׁשּורה היתה ּכן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

בד]ּבמטלטלת אּלא[חתיכת ּבזנבֹו, אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו הּתלּויה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻ
וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן יצא[גבנוניתו]אם ולא ; ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹ

יד עקּוד ידו]הּגמל קשורה ּכל[- ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא , ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָֹ
ְֵַָהּבהמה.

.‡Èּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים[שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ואין ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ׁשּיּכנע ּכדי צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעגל

ּבׂשבכה ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח [מחסום]ויהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
תצא ולא תאכל. לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹׁשּמּניחין

הּקּפד ּבעֹור ׁשּלא[קיפוד]הּפרה ּכדי ּדּדיה על לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
י ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה ׁשּביןיינק ּברצּועה תצא ולא ׁשנה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

עז לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין מיוחדת]קרניה, לשמירה [הזקוקה ְְְֵֵֵֵֶַַָ
ּבקרניה לּה האפסר]ׁשחקק את בו להשחיל כדי חור ,[-עשה ְְֶֶַַָָָ

- ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָיֹוצאה
ּתנּתחּנּו ׁשּמא הרּבים.[תנתקנו]אסּור, ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èׁשּלא ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזכרים

ׁשּלא ּכדי לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיעלּו
ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן ׁשּמיּפין[בדים]יּפלּו המרּקמֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

למעלה קׁשּורה ׁשּלהן ואליה יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם
ּכדי למּטה, קׁשּורה אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מלּפפֹות ויֹוצאֹות זכרים; עליהן יעלּו [כרוכות]ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֻ
יֹוצאֹות העּזים נקי. ׁשּלהן הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבמטלנּיֹות,
קׁשרן אם אבל החלב; מהן ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָודּדיהן
לא אּלּו הרי לערב, אֹותֹו ׁשּיחלב עד החלב יצא ׁשּלא ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּכדי

ְֵיצאּו.
.‚Èמערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ולא[שתולים , ְְְִַַַָָֹֹ
אדום]ּבזהֹורית עיניו[משי ּבהמה[לנוי]ׁשּבין תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
ּבקמיע[סל]ּבקלסטר ולא ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבאגד היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה [תחבושת]ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּובכבׁשיׁשין הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל הּׁשבר,[לוחות ּגּבי ׁשעל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּמדלּדלת ׁשּבצּוארּה,[תלויה]ּובׁשלּיה זּוג לּה ּופֹוקק ּבּה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּומטּיל ּבׁשּבת, החמֹור על מרּדעת ונֹותן ּבחצר. ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומטּילת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ּתֹולין אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבחצר;
.„Èהּוא ּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על דעת,מצּוה ּבני ׁשהן ּפי על ואף ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻ
מעׂשּית ּולמנען לׁשמרן עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּולדעת
ויּנפׁש ,וחמר ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמלאכה

והּגר". אמת ְְֲֵֶַָּבן
.ÂËעבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

חּיביןׁשּמלּו ׁשהעבדים מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ׁשבעּבהן. קּבלּו אּלא בלּו, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּומּתרין ּתֹוׁשב; ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמצוֹות
ּבחל. ּכיׂשראל ּבפרהסיא, לעצמן ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין
.ÊËוגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

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

zay zekld - fenz h"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבן "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

רּבֹויׂשראל, ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי עבּדֹו, הּגר זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה

ה'תשע"ב תמוז י"ט שני יום

כא ¤¤ּפרק

"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה מלאכה,נאמר ׁשאינן מּדברים אפּלּו - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחּיב

השביתה]ׁשבּות ׁשהן[להרבות מּפני אסרּום ּדברים, מהן - ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
יבֹוא ׁשּמא ּגזרה אסרּום ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָּדֹומים

הן: ואּלּו סקילה; אּסּור ְְִִֵֵֵֶָמהן
חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה[חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. ׁשהּוא[מחסן מּפני ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבֹו קֹובע אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָצרי
להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹמדרׁש
אבל ּבקֹורה, אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּגּמֹות.
ּבּקרקע ירק לא הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, ְְְְְֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלא
ּגּבי ׁשעל הרק לדרס ּומּתר ּגּמֹות; יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻויׁשּוף

ּתּמֹו. לפי והֹול ְְְִֵַַַֻהּקרקע,
המׂשחקֹות‚. אסּורֹותנׁשים - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ואסּור הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻלׂשחק
ּכן[לנקות]לכּבד אם אּלא ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף ּגּבי[להזות]היה על מים ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻ
מתּכּון אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע,

סכין אין .מיפה]לכ חומר היה[מריחת ואפּלּו הּקרקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; אתרצּוף להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ

וחמרהאבק] קל טֹוב, ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ואין ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ
ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבׁשּבת
רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ּבזמן הּגּמֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהׁשוֹות

ּומרּדה„. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה [שוטח]חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אּלא ּבקּפה, ולא ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻבּה;

הּקּפה שנשברה]ּבׁשּולי קופה ּכדר[תחתית יעׂשה ׁשּלא - ְְֲֵֶֶֶֶַַָֹֻ
ּגּמֹות. להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְֶֶַָֹֻׁשהּוא

זֹורע‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּורהּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מּתר ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּולחרּבתֹו.
ּבגלּגל. מּמּנּו ְְְִֶַַַֹלמּלאת

.Âקֹוצר מּׁשּום חּיב לרּדֹותהּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
ּבאילן, עֹולין אין ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּדבׁש
ּבאילן. נסמכין ואין ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּבין
ואין ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֻולא

ּכלל לּקרקע ּבמחּבר יתלׁש.מׁשּתּמׁשין ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות

יתלׁש ׁשּמא ׁשאיןּגזרה ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא תלישה]הניתֹו ללא קיים -]; ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּבֹו להריח אסּור לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָאבל
לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ְְְְִֵֶָָָָָֹֻּבמחּבר

.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן
ּכארץ הן הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב .אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
להׁשּתּמׁש מּתר ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹֻהיּו
לארץ, ׁשוה אחד ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן;
עליהם. ליׁשב אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹו

.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין
גפן]זמֹורה יעלה[ענף ולא ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

בהמה; לצּדי נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּבעֹוד
מּתר ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻוצּדי

ּובבהמה לירד. אסּור ּבמזיד, ירד,לירד; - ּבמזיד אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ
הּבהמה מעל הּמּׂשאֹוי ּפֹורקין וכן חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמּׁשּום

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ְֲִִֵַַַַַָּבׁשּבת,
.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ּתבּואה[- ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

נֹופל והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס -ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
- טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאליו.
ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיּגיע
ּבּׂשּקין היּו נֹופלין. והּׂשּקין החבלים מּתיר - נּטלין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוׁשאינן
ּכרים מביא קטּנים, ׂשּקין היּו אם - הּמׁשּתּברין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָּדברים
ׁשהרי הּכרים; על נֹופלין והּׂשּקין ּתחּתיהן, ּומּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּוכסתֹות
וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹאם

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ׁשל[מיעודו]ונמצא עׁשתֹות טעּונה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכּוכית
ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
זכּוכית ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמּועט
על ׁשם יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה ְֲִִֵֵֵַַַַַָּגּבי
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

יד על יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
מעט] לתֹו[מעט ולא הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ְְְְֲִֵֵַַָֹֹֹואֹוכל;

ׁשהּוא ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהּקּפה,
לידי ויבֹוא הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹוׂשה

ׁשּנראהעּמּור מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
ְִֵַּכמעּמר.

.·Èחּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק הֹואילמּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

יבֹוא ׁשּמא - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּומקצת
ּפריׁשין ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָֹלסחט

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר[פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירותּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציאשנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

אבל מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין אסּור. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמימיהן,
והּבסר הּׁשּום הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא ְְְְְֵֶַַַַַָָֹמרּסק
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צט zay zekld - fenz h"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבן "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

רּבֹויׂשראל, ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי עבּדֹו, הּגר זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה

ה'תשע"ב תמוז י"ט שני יום

כא ¤¤ּפרק

"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה מלאכה,נאמר ׁשאינן מּדברים אפּלּו - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחּיב

השביתה]ׁשבּות ׁשהן[להרבות מּפני אסרּום ּדברים, מהן - ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
יבֹוא ׁשּמא ּגזרה אסרּום ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָּדֹומים

הן: ואּלּו סקילה; אּסּור ְְִִֵֵֵֶָמהן
חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה[חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. ׁשהּוא[מחסן מּפני ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבֹו קֹובע אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָצרי
להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹמדרׁש
אבל ּבקֹורה, אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּגּמֹות.
ּבּקרקע ירק לא הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, ְְְְְֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלא
ּגּבי ׁשעל הרק לדרס ּומּתר ּגּמֹות; יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻויׁשּוף

ּתּמֹו. לפי והֹול ְְְִֵַַַֻהּקרקע,
המׂשחקֹות‚. אסּורֹותנׁשים - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ואסּור הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻלׂשחק
ּכן[לנקות]לכּבד אם אּלא ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף ּגּבי[להזות]היה על מים ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻ
מתּכּון אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע,

סכין אין .מיפה]לכ חומר היה[מריחת ואפּלּו הּקרקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; אתרצּוף להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ

וחמרהאבק] קל טֹוב, ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ואין ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ
ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבׁשּבת
רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ּבזמן הּגּמֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהׁשוֹות

ּומרּדה„. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה [שוטח]חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אּלא ּבקּפה, ולא ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻבּה;

הּקּפה שנשברה]ּבׁשּולי קופה ּכדר[תחתית יעׂשה ׁשּלא - ְְֲֵֶֶֶֶַַָֹֻ
ּגּמֹות. להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְֶֶַָֹֻׁשהּוא

זֹורע‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּורהּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מּתר ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּולחרּבתֹו.
ּבגלּגל. מּמּנּו ְְְִֶַַַֹלמּלאת

.Âקֹוצר מּׁשּום חּיב לרּדֹותהּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
ּבאילן, עֹולין אין ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּדבׁש
ּבאילן. נסמכין ואין ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּבין
ואין ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֻולא

ּכלל לּקרקע ּבמחּבר יתלׁש.מׁשּתּמׁשין ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות

יתלׁש ׁשּמא ׁשאיןּגזרה ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא תלישה]הניתֹו ללא קיים -]; ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּבֹו להריח אסּור לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָאבל
לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ְְְְִֵֶָָָָָֹֻּבמחּבר

.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן
ּכארץ הן הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב .אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
להׁשּתּמׁש מּתר ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹֻהיּו
לארץ, ׁשוה אחד ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן;
עליהם. ליׁשב אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹו

.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין
גפן]זמֹורה יעלה[ענף ולא ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

בהמה; לצּדי נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּבעֹוד
מּתר ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻוצּדי

ּובבהמה לירד. אסּור ּבמזיד, ירד,לירד; - ּבמזיד אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ
הּבהמה מעל הּמּׂשאֹוי ּפֹורקין וכן חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמּׁשּום

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ְֲִִֵַַַַַָּבׁשּבת,
.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ּתבּואה[- ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

נֹופל והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס -ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
- טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאליו.
ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיּגיע
ּבּׂשּקין היּו נֹופלין. והּׂשּקין החבלים מּתיר - נּטלין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוׁשאינן
ּכרים מביא קטּנים, ׂשּקין היּו אם - הּמׁשּתּברין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָּדברים
ׁשהרי הּכרים; על נֹופלין והּׂשּקין ּתחּתיהן, ּומּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּוכסתֹות
וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹאם

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ׁשל[מיעודו]ונמצא עׁשתֹות טעּונה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכּוכית
ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
זכּוכית ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמּועט
על ׁשם יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה ְֲִִֵֵֵַַַַַָּגּבי
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

יד על יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
מעט] לתֹו[מעט ולא הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ְְְְֲִֵֵַַָֹֹֹואֹוכל;

ׁשהּוא ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהּקּפה,
לידי ויבֹוא הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹוׂשה

ׁשּנראהעּמּור מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
ְִֵַּכמעּמר.

.·Èחּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק הֹואילמּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

יבֹוא ׁשּמא - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּומקצת
ּפריׁשין ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָֹלסחט

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר[פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירותּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציאשנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

אבל מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין אסּור. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמימיהן,
והּבסר הּׁשּום הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא ְְְְְֵֶַַַַַָָֹמרּסק
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בשלו] שלא בשלו]והּמלילֹות[ענבים שלא ׁשרּסקן[שיבלים ְְְִִֶַָ
ּדיכה מחּסרין אם - יֹום לגמר[כתישה]מּבעֹוד לֹו אסּור , ְְְִִִִִָָָֹֻ

לגמר לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻּדיכתן
הריפֹות ׁשחיקת לגמר לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹֻׁשחיקתן

שעורים] הּפרּור[גרעיני גדולה]ּבעץ הּקדרה[כף ּבתֹו ְְְֵֵַַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשּבת,

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו מֹולל[מפורר - ְִֵֵַ
היה ואם ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּנּוי,

גרון]ּגֹונח ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר הבהמה]- מּפני[מדדי , ְְִִִֵֵַָֹֻ
ּפי על ואף ּגזרּו, לא צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

סּכנה. ׁשם ֵֶַָָָׁשאין
.ÂËהם וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ׁשּמא ּגזרה ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור -ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אם - הן ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹיתּכּון
הכניסן ואם מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהכניסן

ׁשּבת מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין .לדרכן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊËמׁשקין מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתים

מּתרין - -מעצמן ׁשּבת מערב ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מקֹום ּכאן ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשקין

מּבערב. רּסקן ׁשּכבר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָלגזרה,
.ÊÈּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה

למל מנּפחׁשּמּתר ּכׁשהּוא - אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
הקליפה] להפריח מפיו אויר ּבכל[מוציא אחת ּבידֹו מנּפח ,ְְְֵַַַַָָ

ּבקנֹון לא אבל - נפה]ּכחֹו ּבתמחּוי[מין גדולה]ולא ,[קערה ְְְְֲַָָֹֹֹ
והמׁשּמר חּיב. ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגזרה

על[מנפה] אף ,לפיכ הּוא; מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשמרים,
אֹו ּבסּודרין צלּולין מים אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּפי

ּבּסּודר[סל]ּבקפיפה ּגּמה יעׂשה לא - דחיסתומצרית [ע"י ְְֲִִִִֶַַָָָֹֻ
הכלי] ויבֹואלפי ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ;ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּכדר המׁשּמרת את לתלֹות אסּור וכן ּבמׁשּמרת. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָלׁשּמר
המחּבץ וכן לׁשּמר. יבֹוא ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה [מייצרׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּנֹותניןחמאה] ּפי על אף ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ּתֹולדת ,ְְִִִֵֶֶֶַַָ
יחּבץ לא לדבׁש, ואגֹוזים הדבש]ׁשמׁשמין מן ּבידֹו.[יפריד ְְְְְֱִִִֵֶַַָֹֻ

.ÁÈּתֹולדת זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמחּת
וחּיב הּׁשחתטֹוחן, את לא מרּסקין אין ,לפיכ [תבואה; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ
בהמה] ּביןמאכל ּדּקה ּבין ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא

ּכט ׁשּנראה מּפני - לפניּגּסה הּדלּועין את מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבפרֹות. טחינה ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,

עמיר ׁשל אלּמֹות ּומפספס[חציר]ּומּתירין בהמה, לפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
מּפני[מרסק] ּגדֹולֹות, אלּמֹות לא אבל קטּנֹות; אלּמֹות ְְְְֲֲֲִֵַָָֹֻֻּבידֹו

ׁשּבהן. ֶֶַַָֹהּטרח
.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי ּבהן,[מיני וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

ואֹוכל וקֹוטם מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהכניסן
ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשי

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה .[לכתוש]ׁשהּוא ְְֶֶָָֹֹ
.Îהּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

ּבידּבׁשּבת ּכֹותׁש זה הרי אבל[קת]- ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

לבריא אסּור ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמכּתׁשת
סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלהתרּפאֹות

.‡Îּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹוןּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּופיאה צמחים]אזֹובין ּכגֹון[מיני המׁשלׁשלין, ּדברים ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

הּבריאים ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלענה
סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון ועׂשבים.[תרופה]לׁשּתֹותן, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

.·Îלאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל
והאזֹובולׁשּתֹותן והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], אף[מיני ; ְְְְְְְִֵַַַָָָֻ

מּתר, - ּבהן להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל
חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן צמח]הֹואיל מּקדם[מין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהּׁשּבת,
זיתֹוס וׁשֹותין החלּתית; לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּבמקֹומֹות

אוכלין]הּמצרי מיני כמה של מקֹום.[ערבוב ּבכל ְְִִַָָ
.‚Îּבהן לסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכן

סכין הּבריאים וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת,
החֹוׁשׁש אסּורין. וחמץ,[כואב]ּבהן, יין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבמקֹום אּלא ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל
מקֹום ּבכל ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין .ׁשהּבריאים ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

צֹומתּה[לקתה]נּגפה - רגלֹו אֹו ואינֹו[מכווצה]ידֹו ּביין, ְְְְְִִֵַַָָָ
ענג היה ואם ּבחמץ; אסּור.[איסטניס]צֹומתּה ּביין אף , ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש
ּובֹולע הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

נתרּפא,[יגרגרנו] ואם - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבׁשמן;
הּמצטכי את לֹועסין אין מעצים]נתרּפא. הנוטף ואין[שרף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ

ואם לרפּואה; ׁשּמתּכּון ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשפין
מּתר. הּפה, לריח ְְִֵֵֶַַַָֻנתּכּון

.‰Î.העין ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאין
ּתפל משהו]ורק שטעם לפני האדם העין[רוק ּגב על אפּלּו , ְֲִִֵַַַָָֹ

קילֹור לעין]אסּור. -[משחה ׁשּבת מערב אֹותֹו ׁשּׁשרה ִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּלקה מי חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעבירֹו
ּבידֹו ידחקּנּו ולא לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּבאצּבעֹו,

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ְְִִֵֶָּכדי
.ÂÎמֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
ּבׁשּבת;[בד] הּמּכה על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשעל

לּמּכה ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן מֹואבל ונֹותנין . ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על מּפני[ישן]יבׁש אסּור, - ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכרטּיה. ְִִֶָׁשהּוא

.ÊÎמחזירין[נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּכלי, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּומּניחין להחזירּה. אסּור קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָאֹותּה;
ׁשבּות אּסּור ׁשאין ּבּמקּדׁש, לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרטּיה

[- השביתה להרבות דרבנן מקֹום,[איסור ּובכל ְְִַָָָּבּמקּדׁש.
ימרח. ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ואין הּמּכה; ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמקּנחין

.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין
עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש

זהּבחל מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
עד ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
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ּדימֹוסֹות ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני
מלוחה] ּומרּפאה.[קרקע ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבארץ

.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ׁשּטֹובעיןאין טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
הּבאּוׁשיםּבֹו מׁשרה ּבמי ולא סדֹום[מלוכלכים], ּבים ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ

אּלּו[המלח] ׁשּכל מּפני - הּגדֹול ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לא אם ,לפיכ ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹצער
חטטין לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנׁשּתהה

מּתר.[שחין] ְָֹֻּבראׁשֹו,
.Ïּבצֹואה מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, ּומפרכיןאֹו סכין . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ
המכה] גלדי ואם[משפשפים לבהמה; לא אבל לעּנגֹו, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאדם

ּבהמה .ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר צער, לּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֻהיה
ּכרׁשינין בהמה]ׁשאכלה ּבחצר[מאכל אֹותּה מריצין הרּבה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; אֹותּה[שטף]ּבׁשביל מעמידין ּדם, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
סּמנין. לּה יׁשחק ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּמים

.‡Ïּבׁשּבת האכל את מקיאין ּדברים[להקלה]אין ּבּמה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבסם בליעה]אמּורים? חומר יׁשחק[באמצעות ׁשּמא - ְְֲִִֶַָֹ

מּתר ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל ואסּורסּמנין; . ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֻ
הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו -[צרכים]לדחק ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ

ּכֹוס לכּפֹות ּומּתר המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻׁשּמא
ּבׁשּבת הּטּבּור רוח]על כוסות מּתר[כעין וכן להעלֹותֹו. ּכדי ְְְְֲֵֵַַַַַָָֻ

מפרקתו]לחּנק ּולהעלֹות[בבגדים]ּוללּפף[ליישר הּקטן, את ְְְֲֵֵֶַַַַָָ
האוזניים]אזנים לגידי ּולהעלֹות[רפואה ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
הנשימה]אנקלי להקלת הלב שכנגד וכּיֹוצא[תנוך אּלּו ׁשּכל ; ְְְִֵֵֶַַָ

לחש ּכדי ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין אין - לׁשחיקה,[לחשוש]ּבהן ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מהן. צער לֹו ְֵֵֶַַויׁש

.·Ïּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות [מנפים]המרּקד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּבכברה הּתבן ּתבן[בנפה]את ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמֹוץ ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ׁשהּוא[הקליפה]ּבמקֹום מּפני - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאבּוס ּומֹולי ּבכברה הּתבן נֹוטל אבל האכלהּכמרּקד. [סל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אינֹולבהמה] ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.לכ ְְִֵַָמתּכּון

.‚Ïוקמח]מגּבל מים אין[מערבב לפיכ לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מגּבלין מחטה יבֹוא[שנעשה ׁשּמא הרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מעט. מעט הּקלי את לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻללּוׁש
ּכ ואחר אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הּנקראת והיא ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנּו
ּבבת הרּבה ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ'ׁשתית'
ׁשּנראה מּפני אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
נֹותן ּכ ואחר הּׁשתית, את נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכלׁש.

החמץ. ֶֶַֹאת
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי[סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ

ּבֹו. וכּיֹוצא העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים כף]ונֹותנין ׁשתי[- ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֻ

לא אם ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוערב;
לפני ונֹותן ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָנתערב,
ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּתרנגֹולין

ּכל לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
ּכֹורים. אפּלּו ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה

.‰Ïׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לידי אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכּיֹוצ קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבתא הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל[יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

אחת. ּבבת ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא ׁשאינן[בגרון]וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

להחזיר הּבהמה[להוציא]יכֹולין את הּוא מאכיל אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
ּבפני מים ּפיה לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמעּמד,
וכן להחזיר. ׁשּיכֹולה ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמן
לֹומר, צרי ואין להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמאכיל

אֹוכלין. והם לפניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶׁשּיּתן
.ÂÏּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה

ׁשאין מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
יּתן לא - ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמזֹונֹותיו

מים לא מזֹון לא עללפניהן ּבהמּתֹו להעמיד לאדם ּומּתר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
דבר ּגּבי על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגּבי

לּדבר[מוקצה]ׁשהקצה ּפניה ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל ְְְְִֵֶֶַַֹֻהּמקצה

ה'תשע"ב תמוז כ' שלישי יום

כב ¤¤ּפרק

הּפת‡. מהתנור]רדּית מלאכה[הוצאתו ׁשאינּה ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּפת הּמדּביק לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו -ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָ
מזֹון מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ְְְִִִֶַַַַַָָָּבּתּנּור
ואף לכם'. והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁש
ירּדה לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ
מּפני·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני

ׁשּבת 'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין
ּבׁשּבת לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחּמין ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה מּתר. ורגליו, ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו

האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות, חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגּופֹו.

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיׁש
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין ּגּופֹו סילֹוןּכל הּמביא מים[צינור]. ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]חּמין המים הרי[לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

ּובׁשתּיה. ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאּלּו
לא„. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא

ׁשל ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל
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ּדימֹוסֹות ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני
מלוחה] ּומרּפאה.[קרקע ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבארץ

.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ׁשּטֹובעיןאין טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
הּבאּוׁשיםּבֹו מׁשרה ּבמי ולא סדֹום[מלוכלכים], ּבים ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ

אּלּו[המלח] ׁשּכל מּפני - הּגדֹול ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לא אם ,לפיכ ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹצער
חטטין לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנׁשּתהה

מּתר.[שחין] ְָֹֻּבראׁשֹו,
.Ïּבצֹואה מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, ּומפרכיןאֹו סכין . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ
המכה] גלדי ואם[משפשפים לבהמה; לא אבל לעּנגֹו, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאדם

ּבהמה .ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר צער, לּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֻהיה
ּכרׁשינין בהמה]ׁשאכלה ּבחצר[מאכל אֹותּה מריצין הרּבה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; אֹותּה[שטף]ּבׁשביל מעמידין ּדם, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
סּמנין. לּה יׁשחק ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּמים

.‡Ïּבׁשּבת האכל את מקיאין ּדברים[להקלה]אין ּבּמה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבסם בליעה]אמּורים? חומר יׁשחק[באמצעות ׁשּמא - ְְֲִִֶַָֹ

מּתר ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל ואסּורסּמנין; . ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֻ
הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו -[צרכים]לדחק ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ

ּכֹוס לכּפֹות ּומּתר המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻׁשּמא
ּבׁשּבת הּטּבּור רוח]על כוסות מּתר[כעין וכן להעלֹותֹו. ּכדי ְְְְֲֵֵַַַַַָָֻ

מפרקתו]לחּנק ּולהעלֹות[בבגדים]ּוללּפף[ליישר הּקטן, את ְְְֲֵֵֶַַַַָָ
האוזניים]אזנים לגידי ּולהעלֹות[רפואה ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
הנשימה]אנקלי להקלת הלב שכנגד וכּיֹוצא[תנוך אּלּו ׁשּכל ; ְְְִֵֵֶַַָ

לחש ּכדי ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין אין - לׁשחיקה,[לחשוש]ּבהן ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מהן. צער לֹו ְֵֵֶַַויׁש

.·Ïּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות [מנפים]המרּקד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּבכברה הּתבן ּתבן[בנפה]את ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמֹוץ ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ׁשהּוא[הקליפה]ּבמקֹום מּפני - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאבּוס ּומֹולי ּבכברה הּתבן נֹוטל אבל האכלהּכמרּקד. [סל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אינֹולבהמה] ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.לכ ְְִֵַָמתּכּון

.‚Ïוקמח]מגּבל מים אין[מערבב לפיכ לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מגּבלין מחטה יבֹוא[שנעשה ׁשּמא הרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מעט. מעט הּקלי את לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻללּוׁש
ּכ ואחר אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הּנקראת והיא ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנּו
ּבבת הרּבה ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ'ׁשתית'
ׁשּנראה מּפני אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
נֹותן ּכ ואחר הּׁשתית, את נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכלׁש.

החמץ. ֶֶַֹאת
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי[סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ

ּבֹו. וכּיֹוצא העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים כף]ונֹותנין ׁשתי[- ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֻ

לא אם ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוערב;
לפני ונֹותן ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָנתערב,
ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּתרנגֹולין

ּכל לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
ּכֹורים. אפּלּו ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה

.‰Ïׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לידי אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכּיֹוצ קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבתא הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל[יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

אחת. ּבבת ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא ׁשאינן[בגרון]וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

להחזיר הּבהמה[להוציא]יכֹולין את הּוא מאכיל אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
ּבפני מים ּפיה לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמעּמד,
וכן להחזיר. ׁשּיכֹולה ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמן
לֹומר, צרי ואין להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמאכיל

אֹוכלין. והם לפניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶׁשּיּתן
.ÂÏּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה

ׁשאין מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
יּתן לא - ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמזֹונֹותיו

מים לא מזֹון לא עללפניהן ּבהמּתֹו להעמיד לאדם ּומּתר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
דבר ּגּבי על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגּבי

לּדבר[מוקצה]ׁשהקצה ּפניה ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל ְְְְִֵֶֶַַֹֻהּמקצה

ה'תשע"ב תמוז כ' שלישי יום

כב ¤¤ּפרק

הּפת‡. מהתנור]רדּית מלאכה[הוצאתו ׁשאינּה ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּפת הּמדּביק לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו -ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָ
מזֹון מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ְְְִִִֶַַַַַָָָּבּתּנּור
ואף לכם'. והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁש
ירּדה לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ
מּפני·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני

ׁשּבת 'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין
ּבׁשּבת לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחּמין ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה מּתר. ורגליו, ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו

האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות, חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגּופֹו.

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיׁש
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין ּגּופֹו סילֹוןּכל הּמביא מים[צינור]. ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]חּמין המים הרי[לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

ּובׁשתּיה. ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאּלּו
לא„. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא

ׁשל ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל
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ׁשּיחם לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד ידֹוׁשמן אדם וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
יחּמּו ׁשּלא והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבמים
ּבהם. נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמים

ּבׁשּבת. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומחּמם
נֹותנין‰. אין - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים ּפלּה לתֹוכּה יּתן לא וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
חּמין מים הּוא נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשל

צֹונן. ׁשל אמּבטי ְְִֵֶַָלתֹו
.Âצֹונן,[דוד]מחם מים לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

אֹו צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּכדי
ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו מּפניצֹונן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ

ּפי על אף - רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
נֹותן אבל ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהֹורידּה
אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלתֹוכּה
ׁשהּוא ּפי על אף - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּגדֹולה.
ׁשני ׁשּכלי ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻרֹותח

מבּׁשל. ְֵֵַאינֹו
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין[צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

חמיׁשי יֹום ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
ּבחּמה[לרפואה]וׁשּׁשי ּומּניחֹו ּבצֹונן, ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מּלׁשּתֹות. ּפסק אם יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹעד
.Áמּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר

ּבחּמין לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
- מעֹולם ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹמדיחין

ּבחּמין.[בישולו]מלאכּתֹו אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲִִֵַַָ
.Ëּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

לּתן מּתר ,לפיכ לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחּמה
לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמים

ׁשּיּצֹונ ּבׁשביל רעים הּבֹורמים לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ּו. ְְְְְִִִִִִִֶַַַָ
ׁשמּור ׁשּיהא .ּבׁשביל ְְִִֵֶָ

.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלתֹו

הּתבׁשיל מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה לאמּפני וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עּזין מלח מי מאוד]יעׂשה מלח[מלוחים ׁשליׁשי ׁשני והם , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּוריס ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני מים, במלח]ּוׁשליׁש כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מּפני אסּור, - ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון אבל ּביצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא מּפני אסּור, והּכֹובׁש ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנראה
ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון לטּבל ּומּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻּכמבּׁשל.

.‡Èיין אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמּתר
לאכילת ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומים

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ
.·Èצמח]חרּדל ממחֹו[גרעיני למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ

יטרף ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד [יערבבּבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ
ׁשחליםבכח] מערב. אּלא ירק], ׁשּבת,[מין מערב ׁשּטרפן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אּלא יטרף, ולא ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר

לתֹו נֹותנֹו למחר ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.
מערב. אּלא יׁשחק, ולא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹהּגריסין;

.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער אסּורהּנֹוטל ְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
אהלה ּכגֹון וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלרחץ

צמח] לבֹונה,[מין ּבעפר הּידים את לחף ּומּתר ּבֹו. ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻוכּיֹוצא
ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָועפר
ׁשּמּׁשיר ּדבר ערב מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיּׁשיר
הרב היה אם - וּדאי מּׁשיר ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת

אסּור. לאו, ואם ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֻמּדבר
.„Èׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות [שערותנימין ְְִִִִַַָָֻ
מראהבולטות] אבל ּבּכתל; קבּועה ואפּלּו הּׂשער, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹמן

קבּועה. אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאינּה
.ÂËמּפני חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,

מכּבס וכּיֹוצאׁשהּוא מֹו אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
האׁשיׁשה ּבפי ׁשּמא[פך]ּבהן, - לסתמּה ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

סח לידי לֹויבֹוא יׁש ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין יטה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
מים ׁשל חבית מכּסין ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּבית

מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, ׁשּמא[מיועד]וכּיֹוצא ּגזרה - לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ְִֹיסחט.

.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה
ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו הספוגלׁשּבת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ּבׁשמןביין יטּפח אֹו ויקנח, בשמן ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יבֹואלכלי] ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלידי
ויקלט אחר ּכלי יביא מהאויר]ולא ויצרף[היין אחר ּכלי , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

הגג] מן הנוזל ויקבל לגג ּדר[סמוך ּכלי יביא ׁשּמא ּגזרה -ְְִִֵֶֶֶָָָ
אחר ּכלי מּביתֹו מביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָרׁשּות
ּכ ואחר יקלט ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹוקֹולט,

הערים ואם יקלט; ּכ ואחר יזמין אּלא [התחכם]יזמין, ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹ
מּתר. זה, ְֶָָָֻּבדבר

.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ
ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמכסּכסֹו

הּסּודר את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש [לאחרואינֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּתר,הכביסה] - החלּוק אבל מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ

לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַָָָמּפני
.ÁÈסנּדל אֹו מּתר[מעור]מנעל ּובצֹואה, ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

מגרדין[לנענעו]לׁשכׁשכֹו ואין אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ
היׁשנים. את ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
ּבסמרטּוט; מקּנחֹו טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכר
ׁשּתכלה. עד מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָואם

.ËÈּובזנב הּסּוס, ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
לא אבל הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּפרה,
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמּפה

הּמּפה את לכּבס ויבֹוא ּבחל, .עֹוׂשה ְְְֵֶֶַַַָָֹ
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ
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ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין[נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור יסחט. ׁשּמא ּביתֹו;חֹוׁשׁשין ּבתֹו ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
ּבׁשּבת, ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגזרה
מראית מּפני חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּוׁשטחּה

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָהעין,
.‡Îהּפקק[מקוואות]מטהרֹותׁשּתי את נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַַָ

מבד] המקוואות]ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ,[מחבר ְִִִֵַַָ
סחיטה, לידי ּבא ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחזיר

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו מהודק]ׁשהרי הפקק יהיה .[שלא ְְֲִֵֵֶֶַַַ
ׁשּלא ּכדי הּמּטלטל, ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּופֹוקקים
את ּפֹוקקין אין אבל הּכלים; ועל האכלים על הּמים ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיצּופּו
ׁשּדֹוחק, ּבעת יסחט ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּביב

ּבּמים. ׁשרּוי הּפקק ְֲִֵֶַַַָָׁשהרי
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם[שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ּבחל[לקמטם ׁשּמתּקנין ּכדר , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
הּכלים מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין [בגדים]הּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן ּכׁשּיכּבסּו ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר .[לגהצם]ּבׁשּבת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפּׁשטֹו לקּפלֹו מּתר להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻואם
ּבגד ׁשּיהיה והּוא - ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּולהתּכּסֹות
לא ּוכׁשּיקּפל, מּיד. ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחדׁש

אסּור. ּבׁשנים, לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיקּפל
.‚Îמלאכֹות מאבֹות להעבירהּצֹובע, לאּׁשה אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
מאבֹות[אודם]סרק והּתֹופר, ּכצֹובעת. ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

החדׁשים והּכסת הּכר למּלאת אסּור ,לפיכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹמלאכֹות;
בדים]ּבמֹוכין מֹוכין[אגודות אבל יתּפר; ׁשּמא ּגזרה - ְְְֲִִִֵֶָָָֹ

ּבׁשּבת. אֹותם מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר מן ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשרּו
.„Îמלאכֹות מאבֹות ּבגדיוהּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי[שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
נתּכּון. לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

חדׁשים ּכלים ללּבׁש נקרעּו.[בגדים]ּומּתר - נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֹֻ
ׁשּמא[שוברים]ּפֹוצעין חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ

ִֵַָּתּקרע.
.‰Îּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹותהּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ

נֹוטל לא לּקרקע, ּגזרההמחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ציר נׁשמט ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
מחזירין ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָהּתחּתֹון
מקֹום ּבכל להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָאֹותֹו;

יתקע. ׁשּמא ּגזרה -ְְִֵֶַָָ
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין[קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] מחזירין[מסרקים ואין ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַאֹותֹו,
חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה, [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ

ׁשּנראהחלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ
ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ואין[דין]ּכבֹונה; ּבכלים, ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

מתּקנין ואין להחזירֹו. מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻסתירה

ׁשדרה ׁשל ׁשּנראה[שבגבו]חליֹות מּפני זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ְֶּכבֹונה.

.ÊÎּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל עֹוׂשיןהעֹוׂשה אין ,לפיכ . ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּתחּלה עראי ׁשּמאאהל ּגזרה - עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

עראי, אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹיעׂשה
טּלית ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻּפטּור.
ּכרּוכה והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה
זה הרי - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹקדם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמֹותח

ֶָּבזה.
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה נעׂשית[וילון ׁשהרי , ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ּוטריסקל וכּסא מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל [כסאּתחּתיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
רגלים] שלש ׁשאיןבעל - אהל ּתחּתיהן ׁשּיעׂשה ּפי על ואף ,ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עראי. ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹזה
.ËÎמּׁשלׁשה ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכל

אֹותֹו והעֹוׂשה עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹסמּו
ּפטּור ּבׁשּבת, ּכפּולהלכּתחּלה טּלית לשנים]. ׁשהיּו[מקופלת ְְְְִִֶַַַָָָָָ

ׁשּבת מערב ּבהן ּתלּויה ׁשהיא חּוטין למשכהעליה מנת [על ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לנטֹותּהבהם] מּתר לנטֹותּה[לפורסה], מּתר הּפרכת, וכן . ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻֻ

לפרקּה. ְְָָָֻּומּתר
.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ

הֹואיל - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,
לכך מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב לנטֹותּה[מוכנה מּתר , ְְְְְִִֶֶָָָֻֻ

מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: מעל[פרוסה]ּומּתר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻ
ּפקק טפח. וילון]הּמּטה מתּקן[כעין ׁשהּוא ּבזמן - החּלֹון ְְְִִֶֶַַַַַַָָֻ

ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - מּתר[בחלון]לכ , ְְִֵֵֶַַָָָָֻ
החּלֹון. ּבֹו ְִַַֹלפקק

.‡Ïׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה

אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים והיה[רק]מן אהל, ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻמהּדק

עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ְֲִֵֶֶֶַַָֹּגג
.·Ïּכדי[תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפרכת היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּכּלה היתה ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּגדֹולה
אפׁשר ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד

ּפיה מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנןמּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מצרית מחורר][סּבכפיפה הּכפיפהל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ

עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמן

ה'תשע"ב תמוז כ"א רביעי יום
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ׁשל‡. נקב ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
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ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין[נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור יסחט. ׁשּמא ּביתֹו;חֹוׁשׁשין ּבתֹו ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
ּבׁשּבת, ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגזרה
מראית מּפני חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּוׁשטחּה

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָהעין,
.‡Îהּפקק[מקוואות]מטהרֹותׁשּתי את נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַַָ

מבד] המקוואות]ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ,[מחבר ְִִִֵַַָ
סחיטה, לידי ּבא ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחזיר

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו מהודק]ׁשהרי הפקק יהיה .[שלא ְְֲִֵֵֶֶַַַ
ׁשּלא ּכדי הּמּטלטל, ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּופֹוקקים
את ּפֹוקקין אין אבל הּכלים; ועל האכלים על הּמים ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיצּופּו
ׁשּדֹוחק, ּבעת יסחט ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּביב

ּבּמים. ׁשרּוי הּפקק ְֲִֵֶַַַָָׁשהרי
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם[שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ּבחל[לקמטם ׁשּמתּקנין ּכדר , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
הּכלים מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין [בגדים]הּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן ּכׁשּיכּבסּו ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר .[לגהצם]ּבׁשּבת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפּׁשטֹו לקּפלֹו מּתר להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻואם
ּבגד ׁשּיהיה והּוא - ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּולהתּכּסֹות
לא ּוכׁשּיקּפל, מּיד. ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחדׁש

אסּור. ּבׁשנים, לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיקּפל
.‚Îמלאכֹות מאבֹות להעבירהּצֹובע, לאּׁשה אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
מאבֹות[אודם]סרק והּתֹופר, ּכצֹובעת. ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

החדׁשים והּכסת הּכר למּלאת אסּור ,לפיכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹמלאכֹות;
בדים]ּבמֹוכין מֹוכין[אגודות אבל יתּפר; ׁשּמא ּגזרה - ְְְֲִִִֵֶָָָֹ

ּבׁשּבת. אֹותם מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר מן ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשרּו
.„Îמלאכֹות מאבֹות ּבגדיוהּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי[שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
נתּכּון. לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

חדׁשים ּכלים ללּבׁש נקרעּו.[בגדים]ּומּתר - נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֹֻ
ׁשּמא[שוברים]ּפֹוצעין חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ

ִֵַָּתּקרע.
.‰Îּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹותהּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ

נֹוטל לא לּקרקע, ּגזרההמחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ציר נׁשמט ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
מחזירין ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָהּתחּתֹון
מקֹום ּבכל להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָאֹותֹו;

יתקע. ׁשּמא ּגזרה -ְְִֵֶַָָ
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין[קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] מחזירין[מסרקים ואין ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַאֹותֹו,
חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה, [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ

ׁשּנראהחלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ
ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ואין[דין]ּכבֹונה; ּבכלים, ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

מתּקנין ואין להחזירֹו. מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻסתירה

ׁשדרה ׁשל ׁשּנראה[שבגבו]חליֹות מּפני זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ְֶּכבֹונה.

.ÊÎּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל עֹוׂשיןהעֹוׂשה אין ,לפיכ . ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּתחּלה עראי ׁשּמאאהל ּגזרה - עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

עראי, אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹיעׂשה
טּלית ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻּפטּור.
ּכרּוכה והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה
זה הרי - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹקדם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמֹותח

ֶָּבזה.
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה נעׂשית[וילון ׁשהרי , ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ּוטריסקל וכּסא מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל [כסאּתחּתיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
רגלים] שלש ׁשאיןבעל - אהל ּתחּתיהן ׁשּיעׂשה ּפי על ואף ,ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עראי. ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹזה
.ËÎמּׁשלׁשה ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכל

אֹותֹו והעֹוׂשה עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹסמּו
ּפטּור ּבׁשּבת, ּכפּולהלכּתחּלה טּלית לשנים]. ׁשהיּו[מקופלת ְְְְִִֶַַַָָָָָ

ׁשּבת מערב ּבהן ּתלּויה ׁשהיא חּוטין למשכהעליה מנת [על ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לנטֹותּהבהם] מּתר לנטֹותּה[לפורסה], מּתר הּפרכת, וכן . ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻֻ

לפרקּה. ְְָָָֻּומּתר
.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ

הֹואיל - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,
לכך מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב לנטֹותּה[מוכנה מּתר , ְְְְְִִֶֶָָָֻֻ

מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: מעל[פרוסה]ּומּתר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻ
ּפקק טפח. וילון]הּמּטה מתּקן[כעין ׁשהּוא ּבזמן - החּלֹון ְְְִִֶֶַַַַַַָָֻ

ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - מּתר[בחלון]לכ , ְְִֵֵֶַַָָָָֻ
החּלֹון. ּבֹו ְִַַֹלפקק

.‡Ïׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה

אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים והיה[רק]מן אהל, ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻמהּדק

עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ְֲִֵֶֶֶַַָֹּגג
.·Ïּכדי[תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפרכת היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּכּלה היתה ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּגדֹולה
אפׁשר ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד

ּפיה מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנןמּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מצרית מחורר][סּבכפיפה הּכפיפהל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ

עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמן

ה'תשע"ב תמוז כ"א רביעי יום
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ׁשל‡. נקב ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
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ההבל ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָלּול
ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי מלאכה]- לפיכ,[גמר ; ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

להכניס אֹו ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּגזרּו
אין זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבלבד

ּבֹו מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ּבחבית נוסף]נֹוקבין אבל[נקב . ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
יׁשן נקב למּטה[שנסתם]ּפֹותחין הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשמרים מן למּטה היה ׁשאם הּׁשמרים; [בתחתיתמן ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
לפתחֹו.החבית] ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה הרי -ְְְְֲֵֵֶַָָָ

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין מּמּנה[סתימת להֹוציא חבית ׁשל ְְְִִִִֶֶָָָ
מּפני אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיין,
מּמּנה לאכל החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

ּומביא[תאנים]ּגרֹוגרֹות ּכלי; לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם

ׁשאין חֹוׁשׁש, לּבֹו.ואינֹו נדיבּות להראֹות אּלא ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נקב;‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם

ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]ּבצרֹור ּכדי[רגב אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערים ּומּתר מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻלהצניעֹו,

זה.[להתחכם] ְֶָָּבדבר
מּכה„. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזהּבפּטיׁש ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשיר ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדבר
ּבׁשאר ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשּבת,
הּלּוח, על אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז את לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכּיֹוצא זה ּכל - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּתינֹוק,

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ְְְִֵֵֵֶַָָָּבֹו,
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין[יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק[כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
יתּקן ׁשּמא ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻלאחר
ׁשאינֹו ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻחבית
ׂשפה לּה ׁשּיהיה והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּבא
והפרׁש הּכר ׁשּיהיה ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻמּקפת,

הּים. ּובין ֵֵַָָּבינּה
.Â;ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבנקב

הּנקביתּקן ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מרזב ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
הּניר את קֹורעין ואין החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשּבת.

צלייתו] בעת הדג תחת ּכלי.[להניחם ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֶַ
.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה לשאיבתׁשהיא קטן [פך ְְְִִֶַָָָ

ממּלאיןמים] אין קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
יקטם ׁשּמא ּגזרה - לחף[יקצוץ]ּבּה אסּור ויתּקנה. אֹותּה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּבגרתיקֹון[לשפשף] ּכסף מלּבנןטיט][מיןּכלי ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר

ּובנתר ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל עפר]ּבׁשּבת; ּכל[מין וכן . ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
קערֹות להדיח ואסּור ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהּכלים,

גדולות]ואלּפסין ּכמתּקן,[מחבתות ׁשהּוא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי מּתר[קנקנים]אבל - ְְְְֲִִֵָָָֻ
את מּציעין ואין לׁשתּיה. קבע ׁשאין עת, ּבכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהדיחן
אבל ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּטֹות

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי ְִִִֵֵַַַָָמּציעין
.Áּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאסּור

ּכמקר ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּכלי.
גופו] לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו מּזין ואין שלישי; [הזאת ְְִֵַַָָָ

מת] מטומאת לטהרו ּבׁשֹוגג,ושביעי - ּבׁשּבת ּכלים הּמטּביל .ְְְִִֵֵַַַָ
ׁשּבת. למֹוצאי עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁשּתּמׁש
יעׂשה? ּכיצד ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את להטּביל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּומּתר

ּומט אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי ּבילנֹותנן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ויטהרּו. עליהן, הּמקוה מי ׁשּיעלה עד ּבמקוה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלי

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני

.Èהּוא מלאכֹות מאבֹות ּכדרמעּבד, ּבׁשמן עֹור והמרּכ ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יסּו לא ,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעּבדנין
הּסנּדל ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאדם

ולֹובׁש ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל [אח"כ]החדׁשים; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
ּגּופֹו ּכל וס חדׁשים. ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמנעלֹו

ּומתעּגל קטבּוליא[מתגלגל]ׁשמן, ּגּבי עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחדׁשה,

ׁשּיצחצח ּכדי היה[יבריק]מּועט, אם אבל ּבלבד; העֹור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
מּפני אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו
מּתר. ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא

.‡Èרטּיה העֹור;[תחבושת]הממרח את מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ימרח. ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
ׁשעוה. מּׁשּום ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואפּלּו

.·Èמלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ
העיניים] סביב אפר במין מּפני[לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא

יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
לא יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוכן
לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹיׂשּכר
מחברֹו אדם ׁשֹואל מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻּפֹועלין.

'הלוני'. לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכּדי
.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו ּבמסירה[רק אֹו ְִִֵֶֶַַָָ

ׁשאסּור ּוכׁשם ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּבּיד ּבין מּדה ּבכלי ּבין ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹלׁשקל

ּבחבל. ֵֶֶַּבין
.„Èמקּדׁשין ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין[אשה] ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה לה']- ולא[קודש , ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ
עלי]מעריכין פלוני מחרימין[ערך ולא הבית], לבדק [נכסיו ְְֲִִִִַַֹ

ּתרּומה מגּביהין ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ועֹוד, ׁשהפריׁש, ּפרֹות אֹותן למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּומעׂשרֹות,
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הּבהמה את מעּׂשרין ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
בהמה] ּבסקרה[מעשר ירׁשם ׁשּמא ּגזרה אדום- [צבע ְְְְִִֵֶָָָֹ

העשירי] בו וחגיגתֹושמסמנים ּבׁשּבת, ּפסחֹו אדם ּומקּדיׁש .ְְְֲִִִַַַָָָָ
אין ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם הּיֹום. מצות ׁשּזֹו - טֹוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּביֹום

ל-]מקּדׁשין הפרה אפר מטילין חּטאת.[- מי ְְִֵַַָ
.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה

ׁשּבת מֹוצאי עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל .ּבׁשֹוגג, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹ
הּפרֹות את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ באכילה]ּובין וכן[ומותרים . ְִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָהּמקּדיׁש
וכן טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבמזיד

הּדמאי את מעּׂשרין קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו עםהּמקנה [פירות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָ
הם] מופרשים שספק הּוּדאי.הארץ את לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַַַָָֹּבין

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל[הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל אֹו עלּדמאי אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

ּבצד ּומּנחין ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּפי
למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם אצלֹו,[רגילים]הּפרֹות. לאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹיבֹואּו
עני'. מעׂשר מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּתרּומת

.ÊÈלהפיס מּפני[להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ
ביתֹו ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא

משחק] ׁשאין[דרך מּפני קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
ְִִַמקּפידין.

.ÁÈּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור
,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין 'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל.[מותר]- ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ
.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור ּבׁשּבת[חובות ְְְְְִִֵֶַָָ

ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא ואת- אֹורחיו את אדם מֹונה למחק. א ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹ
מעדנים]ּפרּפרֹותיו ׁשּלא[מיני ּכדי הּכתב, מן לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

על חקּוקין הּׁשמֹות היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָיקרא
מתחּלף ׁשאינֹו מּפני לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּטבלא

הּצּורה ּתחת המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור [ציור]ּבׁשטר. ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
הּדיֹוקני אדם]ותחת ּבּכתּובים[ציור לקרֹות אף ּבׁשּבת. ְְְְְְִִֵַַַַַַָ

וכו'] איוב משלי אסּור[תהלים הּמדרׁש, ּבית ּבׁשעת ְְְִִֵַַַָָָּבׁשּבת
יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה -ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּמדרׁש. מּבית ויּמנע וקֹורא, ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבביתֹו
.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה

ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר
חצרות] מּפני[ערוב ׁשּיּציל, ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מזֹון אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאדם
ּבהן להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשּבת,
אינֹו וכליו מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹואינֹו

ִַמּציל.
.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה

והראּוי לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל ּבמנחה, אחתסעּודֹות; סעּודה מזֹון .ין ְְְְְִִִַַַָָ
.·Îׁשהיה אֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

הּוא - ׁשנּיה אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָממּלא
ּכלי הֹוציא אם אבל לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאין
מּתר סעּודֹות, ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה .אחד ְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

.‚Îּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל[גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ

להֹוציא, ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָיין.
מּתר. - אחת ּבבת מלאה ְְְִֵַַַָָָֻוהֹוציאּה

.„Îואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
ּדבר אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּציל
לקחּתֹו, הּמּציל רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּגדֹול;
עמלֹו; ׂשכר הּׁשּבת אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻּונתנֹו
ׁשּלא אּסּור, ולא מלאכה ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹואין

מערב ּבמקֹום אּלא .הֹוציאֹו ְְִֶָָָֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
לׁשּבת זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹהּכּפּורים,
יכֹול ׁשהּוא ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה ְִִֵֶַַַָָָָהּבאה.
ואֹומר ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹללּבׁש,
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
ׁשהרי הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר ְִִֵֶַמן
.ÂÎאחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי ׁשּיהיהׁשּבאֹותֹו ּובלבד - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רוחלּמבֹוי של בפינה [קרש ְְִִֶַָָָֹ

אבלרביעית] הּקדׁש. ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ
מּצילין אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאם
אּלא ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹאֹותן,

הּתרף ּבמקֹום מאליהן.[קילקול]מּניחן מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים [מיני ְְְְִִַָָ

ּכתּובין והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל[שולי]אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדף וׁשּבין לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָספרים
וׁשּבתחּלת אֹותן.לדף, מּצילין אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּברכֹות
הּדלקה. מּפני אֹותן מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומענינֹות

.ÁÎמּתֹו אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, היתהּתבֹות אם וכן , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּבּה ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבֹו
מּפני אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹהזּכרֹות,
עם ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין
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הּבהמה את מעּׂשרין ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
בהמה] ּבסקרה[מעשר ירׁשם ׁשּמא ּגזרה אדום- [צבע ְְְְִִֵֶָָָֹ

העשירי] בו וחגיגתֹושמסמנים ּבׁשּבת, ּפסחֹו אדם ּומקּדיׁש .ְְְֲִִִַַַָָָָ
אין ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם הּיֹום. מצות ׁשּזֹו - טֹוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּביֹום

ל-]מקּדׁשין הפרה אפר מטילין חּטאת.[- מי ְְִֵַַָ
.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה

ׁשּבת מֹוצאי עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל .ּבׁשֹוגג, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹ
הּפרֹות את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ באכילה]ּובין וכן[ומותרים . ְִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָהּמקּדיׁש
וכן טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבמזיד

הּדמאי את מעּׂשרין קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו עםהּמקנה [פירות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָ
הם] מופרשים שספק הּוּדאי.הארץ את לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַַַָָֹּבין

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל[הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל אֹו עלּדמאי אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

ּבצד ּומּנחין ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּפי
למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם אצלֹו,[רגילים]הּפרֹות. לאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹיבֹואּו
עני'. מעׂשר מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּתרּומת

.ÊÈלהפיס מּפני[להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ
ביתֹו ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא

משחק] ׁשאין[דרך מּפני קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
ְִִַמקּפידין.

.ÁÈּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור
,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין 'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל.[מותר]- ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ
.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור ּבׁשּבת[חובות ְְְְְִִֵֶַָָ

ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא ואת- אֹורחיו את אדם מֹונה למחק. א ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹ
מעדנים]ּפרּפרֹותיו ׁשּלא[מיני ּכדי הּכתב, מן לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

על חקּוקין הּׁשמֹות היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָיקרא
מתחּלף ׁשאינֹו מּפני לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּטבלא

הּצּורה ּתחת המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור [ציור]ּבׁשטר. ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
הּדיֹוקני אדם]ותחת ּבּכתּובים[ציור לקרֹות אף ּבׁשּבת. ְְְְְְִִֵַַַַַַָ

וכו'] איוב משלי אסּור[תהלים הּמדרׁש, ּבית ּבׁשעת ְְְִִֵַַַָָָּבׁשּבת
יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה -ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּמדרׁש. מּבית ויּמנע וקֹורא, ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבביתֹו
.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה

ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר
חצרות] מּפני[ערוב ׁשּיּציל, ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מזֹון אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאדם
ּבהן להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשּבת,
אינֹו וכליו מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹואינֹו

ִַמּציל.
.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה

והראּוי לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל ּבמנחה, אחתסעּודֹות; סעּודה מזֹון .ין ְְְְְִִִַַַָָ
.·Îׁשהיה אֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

הּוא - ׁשנּיה אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָממּלא
ּכלי הֹוציא אם אבל לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאין
מּתר סעּודֹות, ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה .אחד ְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

.‚Îּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל[גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ

להֹוציא, ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָיין.
מּתר. - אחת ּבבת מלאה ְְְִֵַַַָָָֻוהֹוציאּה

.„Îואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
ּדבר אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּציל
לקחּתֹו, הּמּציל רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּגדֹול;
עמלֹו; ׂשכר הּׁשּבת אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻּונתנֹו
ׁשּלא אּסּור, ולא מלאכה ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹואין

מערב ּבמקֹום אּלא .הֹוציאֹו ְְִֶָָָֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
לׁשּבת זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹהּכּפּורים,
יכֹול ׁשהּוא ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה ְִִֵֶַַַָָָָהּבאה.
ואֹומר ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹללּבׁש,
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
ׁשהרי הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר ְִִֵֶַמן
.ÂÎאחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי ׁשּיהיהׁשּבאֹותֹו ּובלבד - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רוחלּמבֹוי של בפינה [קרש ְְִִֶַָָָֹ

אבלרביעית] הּקדׁש. ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ
מּצילין אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאם
אּלא ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹאֹותן,

הּתרף ּבמקֹום מאליהן.[קילקול]מּניחן מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים [מיני ְְְְִִַָָ

ּכתּובין והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל[שולי]אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדף וׁשּבין לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָספרים
וׁשּבתחּלת אֹותן.לדף, מּצילין אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּברכֹות
הּדלקה. מּפני אֹותן מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומענינֹות

.ÁÎמּתֹו אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, היתהּתבֹות אם וכן , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּבּה ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבֹו
מּפני אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹהזּכרֹות,
עם ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין
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ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ּדֹומיןיׁש ׁשאינן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
מלאכה לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ּביֹום חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
חפצ מּמצא ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹקדׁשי",

ּדבר" ּבׁשּבת,ודּבר ּבחפציו להּל לאדם אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
למחר ּימּכר מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואפּלּו
יל סחֹורה ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאֹו
"ודּבר ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָלמקֹום

מּתר. והרהּור אסּור; ּדּבּור ְְִִָָָָֻּדבר",
לראֹות·. ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור

מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצֹו סֹוףלעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה[אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו. לעׂשֹות ְֲֲַַָָָּבׁשּבת
לעׂשֹות‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

ּדבר לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָּדבר
מּתר זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו מחׁשיכיןׁשּמּתר אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ

אבל ּפֹועלין; לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֻעל
ּבׁשּבת. לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹֻמחׁשי
קֹורא - ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומחׁשי
ּופרֹות לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא ְְִִִֵֶַַַָָָלּה
ּבׁשּבת. להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻּתלּוׁשין
ׁשאם למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' לחברֹו: אדם אֹומר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

ּברּגנין ׁשם וד'היּו אמה מע' פחות של במרחק סוכות [סוכות ְִָָָֻ
ּבזה.טפחים] ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. לׁשם הֹול היה ,ְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לערב'?;„. עּמי ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
עֹוׂשה ׁשּנמצא - לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאבל

ּבׁשּבת "מעׂשֹותחפצֹו ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אדם ויֹורד ּבחל. ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּדרכי
ויֹורד ּומטּפס אּמה; מאה הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָּבֹור
ּבטלה ּבׂשיחה להרּבֹות ואסּור ועֹולה. ּומטּפס ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָוׁשֹותה,
ׁשּבת ׁשל ּדּבּור יהא ׁשּלא - ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשּבת,

חל. ׁשל ְְִֶֹּכדּבּור
לבית‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

הּמדרׁש לבית אֹו מצוה,הּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין
צדקה ּופֹוסקין טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכּׁשעּור,
ואפּלּו מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענּיים.
ּבׁשּבת. רּבים עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על אודותּומׁשּדכין דיבור תהליך [מתחילים ְְִִֵֵֶַַַָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו הּתינֹוקאירוסין ועל [להתחיל, ְִַַ

כדי] המלמד עם סיכום אּמנּות.בדיבורי ּוללּמדֹו ספר ְְְְֵֶַַָֻללּמדֹו

את לבּקר והּנכנס אבלים; ּומנחמים חֹולים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָּומבּקרין
לבֹוא'. קרֹובה ּורפּואה מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: ְְְִִִֵֶַַָָָָֹהחֹולה,
הּמת, עסקי ועל כּלה, עסקי על לפּקח הּתחּום על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָּומחׁשיכין
לא ּפלֹוני, למקֹום ל' לֹו: ואֹומר ותכריכין. ארֹון לֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹלהביא
הבא - ּבמנה מצאת לא ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֹמצאת

מּקח סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - מסוייםּבמאתים' [סכום ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ
עליו] יוסיף ונאמר:שלא הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּתרין. ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי וכּו'; "חפצי ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ"עׂשֹות
.Âעּמֹו ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי] ׁשֹובת[עם ואינֹו בכךלׁשּבת, אין שובת אינו [אם ְְִֵֵֹ
ׁשּלאכלום] ּבין ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּׁשּבת לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלצר
הּׁשּבת: קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומּתירין,

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֶָָׁשּדברים
.Êאינּה עׂשה, מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

מלקּות ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. אֹוּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָמיתה,
אזהרה זֹו - הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹ"לא
והּוא ׂשרפה; ׁשּנתחּיב מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבית

ענׁשין. לׁשאר ְֳִִִַָָהּדין
.Áּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכלמחּברין וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
מחפציו זה ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמהן
להקנֹות אּלא נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּוא,
ּולהרויח להׂשּתּכר אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלעצמֹו

ממֹונֹו[להתעסק]ּולהּטּפל לׁשמר אבל לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
למה הא מּתר; - ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּכבר

הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? ְְִִֵֵֵֶֶַַָזה
.Ëמּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר

יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק[רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ְְִִַַַַָארּבע
.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים חכמיםּכל של [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ

השביתה] הלהרבות ּבין עליהן ּגזרּו לא אּלא, ּׁשמׁשֹות, ְְֲֵֵֶֶַָָָֹ
הּׁשמׁשֹות, ּבין אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבעצמֹו
מּתר ּכיצד? ּדחק. אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתרין
הּמים, ּפני על לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָלֹו
מן מֹוציא אֹו האילן מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב ְְִִִִִִֵָָָָָלהביא
ונצר ונחּפז, טרּוד היה אם וכן ׁשעׂשה. ערּוב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכרמלית,
מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻלדבר
,לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹֹאבל
ׁשאּסּור ּפי על אף הּׁשמׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָאין
את מעּׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהפרׁשת

הופרשו]הּדמאי אם שספק הארץ עם .[פירות ְַַ
.‡Èּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

ּבית אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
ּבידֹו ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין .ּדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻ
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.·Èׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל אםעֹוׂשה ּומה אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבחל, ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָֹֹהזהירּו
קל - ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּלא ּכדי ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹוחמר

ּכיֹום מּפּנהיהיה ּכלים ּולתּקן להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבהן; וכּיֹוצא אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָלפּנה,

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשּיתעּסק[יחפש]ׁשהרי ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
"למען ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּבֹו;

ַָינּוח".
.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם[יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
אּלא יטלטל ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ְְִִִֵֵֶֶַָָָּכלים
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ּבֹו‡. לעׂשֹות ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש
ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר לאכלּבׁשּבת ּוקערה , ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹ
וקּורנס ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין המיועד]ּבּה, [פטיש ְְְְִַַַָָָָֹ

ּבהן. וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע
לעׂשֹות·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש

מכּתׁשת ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצאּבֹו ורחים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹֹּבהן,

עץ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשלּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרׂש,
לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור. ּכלי, ׁשל ְְִֶַָעצמֹו
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

עצמֹו ּבׁשביל הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; .ליׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ותּׁשבר, ּתיבׁש ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוכן
טלטּול זה הרי - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשביל
עליה‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

אֹו - ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ולא ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹליׁשב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּכדי
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

ּגדֹולה קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּתֹורת יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהן ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלי
ּבׁשּבת אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹּכלים,
מזיזין אין והּמת, והחֹול העפר וכן אֹותן. מטלטלין אין -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; לידה]אֹותן ּכאבן,[ירחי הּוא הרי - חי ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ
לטלטלֹו. ְְְְַָואסּור

.Êאּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדםלעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם[פטיש אגֹוזים, ּבֹו [גרזן]לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש [לחתוך]לגּור[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

הרחת את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּה
הקליפה] להפריד התבואה זורים עליו[בה לתת הּמזלג ְְֵֵֶַַָָָואת

הּכֹוׁש את לקטן, קטן]אכל הּכדּכד[שיפוד מכליואת [כלי ְְְֶֶֶַַַָָֹֹ
סּקאיןהאריגה] ׁשל מחט ּבֹו, שקים]לדחף ּבֹו[יוצרי לפּתח ְְִִִֶַַַַָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה, ליׁשב הּמכּתׁשת את הּדלת, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּטל
ועדין ּגלם היתה ואם אֹותּה. מטלטלין אין - החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקצה

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ëּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּמקּפיד[מיועדים]הּמקצין ּביֹותר היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
הּוא וזה ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָעליהם
ויתד הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּנקרא
וחרב טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

אׁשּכפים וחצין[רצענים]ׁשל ,[נגרים]החרׁשים[גרזן], ְֲִִִֶֶַָָָֻ
וכּיֹוצא[פטיש]וקּורנס ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי נרּכל ּכגֹון ; ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהדליקּו
הּמעֹות ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשהל ּפי על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור. לֹו ׁשּגרם ִֶַַָָָָהּדבר
.‡Èנפט ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ,אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הצר אם ּבׁשּבת, לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻּוכלי
ֶָלהן.

.·Èּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדלתֹות. אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבין
ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי[קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל ּבזה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּיֹוצא

לטלטלן. ְְְַָָאסּור
È.‚ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּכליּכל ּתֹורת ׁשּיׁש והּוא, ; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבארץ הּטמּונה חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעליהן.
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.·Èׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל אםעֹוׂשה ּומה אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבחל, ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָֹֹהזהירּו
קל - ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּלא ּכדי ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹוחמר

ּכיֹום מּפּנהיהיה ּכלים ּולתּקן להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבהן; וכּיֹוצא אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָלפּנה,

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשּיתעּסק[יחפש]ׁשהרי ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
"למען ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּבֹו;

ַָינּוח".
.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם[יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
אּלא יטלטל ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ְְִִִֵֵֶֶַָָָּכלים

ה'תשע"ב תמוז כ"ג שישי יום
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ּבֹו‡. לעׂשֹות ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש
ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר לאכלּבׁשּבת ּוקערה , ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹ
וקּורנס ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין המיועד]ּבּה, [פטיש ְְְְִַַַָָָָֹ

ּבהן. וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע
לעׂשֹות·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש

מכּתׁשת ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצאּבֹו ורחים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹֹּבהן,

עץ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשלּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרׂש,
לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור. ּכלי, ׁשל ְְִֶַָעצמֹו
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

עצמֹו ּבׁשביל הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; .ליׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ותּׁשבר, ּתיבׁש ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוכן
טלטּול זה הרי - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשביל
עליה‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

אֹו - ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ולא ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹליׁשב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּכדי
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

ּגדֹולה קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּתֹורת יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהן ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלי
ּבׁשּבת אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹּכלים,
מזיזין אין והּמת, והחֹול העפר וכן אֹותן. מטלטלין אין -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; לידה]אֹותן ּכאבן,[ירחי הּוא הרי - חי ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ
לטלטלֹו. ְְְְַָואסּור

.Êאּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדםלעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם[פטיש אגֹוזים, ּבֹו [גרזן]לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש [לחתוך]לגּור[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

הרחת את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּה
הקליפה] להפריד התבואה זורים עליו[בה לתת הּמזלג ְְֵֵֶַַָָָואת

הּכֹוׁש את לקטן, קטן]אכל הּכדּכד[שיפוד מכליואת [כלי ְְְֶֶֶַַַָָֹֹ
סּקאיןהאריגה] ׁשל מחט ּבֹו, שקים]לדחף ּבֹו[יוצרי לפּתח ְְִִִֶַַַַָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה, ליׁשב הּמכּתׁשת את הּדלת, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּטל
ועדין ּגלם היתה ואם אֹותּה. מטלטלין אין - החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקצה

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ëּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּמקּפיד[מיועדים]הּמקצין ּביֹותר היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
הּוא וזה ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָעליהם
ויתד הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּנקרא
וחרב טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

אׁשּכפים וחצין[רצענים]ׁשל ,[נגרים]החרׁשים[גרזן], ְֲִִִֶֶַָָָֻ
וכּיֹוצא[פטיש]וקּורנס ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי נרּכל ּכגֹון ; ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהדליקּו
הּמעֹות ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשהל ּפי על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור. לֹו ׁשּגרם ִֶַַָָָָהּדבר
.‡Èנפט ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ,אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הצר אם ּבׁשּבת, לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻּוכלי
ֶָלהן.

.·Èּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדלתֹות. אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבין
ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי[קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל ּבזה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּיֹוצא

לטלטלן. ְְְַָָאסּור
È.‚ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּכליּכל ּתֹורת ׁשּיׁש והּוא, ; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבארץ הּטמּונה חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעליהן.
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ואם אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
ּבֹורֹות ּכגֹון הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָלאו,

שבקרקע]וחריצין וצרות ארוכות מטלטלין[חפירות אין - ְְְֲִִִֵַַ
- הּתּנּור ּכּסּוי אחיזה. ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּסּוי

לטלטלֹו. מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻאף
.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּובזמן ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
מּטלטל האסּור ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
יטלטלֹו לא האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹעּמֹו;

הּמּתר ּדבר .ּבאֹותֹו ְַָָָֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא ּבתבן,[תאנה טמּונה ׁשהיתה ְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו[עוגה]והררה ּבכֹוׁש ּתֹוחבן - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת ננערים והּגחלים ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבכדּכד
ּומקצת ּבעפר, טמּונים ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָנטילה;

ׁשֹומטן - מגּלין ואף[שולפם]העלין ׁשּלהן, ּבעלה ּבׁשּבת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּגּבי על ּתינֹוק אֹו ּכּכר היה אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעל
הּקֹורה אֹו האבן יטלטל לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכּכר
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקקנֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם[סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן. נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻנקב
היּו אם - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ּכמֹות אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, ְְְְֲִִִֵֵַָָֻהּפרֹות

ינער ׁשאם ּובמקֹום[ישפוך]ׁשהיא; ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈוהיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה מעֹותעליה, הּׁשֹוכח וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צר ואם נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָעל
הּניח אם אבל עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָלמקֹום
החבית ּפי על האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמעֹות

ו לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי והאבן;- הּמעֹות נפלּו אפּלּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ְֲֲִֵֶַָָָָָׁשהרי

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעתׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלתשבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי [וחלק, ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר ופרודה], רפויה ,[-שהיא ְְִַָָָֹֻ

הּקנה. מעל ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ממּלאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין
.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות

מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר[מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
מעׂשר אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה לענּיים[פירות וראּוי הֹואיל , ְְֲִִִַַַָ
להם] מותר על[הדמאי אף ׁשּפדין, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לטלטלן. מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא ְְְִֶֶַַַָָָֹֹֻּפי

.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל
עם[לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהחּלין,
הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ינער אגֹוזים[ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ

אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
ּכאחד. הּכל מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטהֹורה

.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים מּבעֹוד[לישיבה]ׁשל עליו ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
לּמדּום אם - לישיבה]יֹום עליהן[סידרום ליׁשב מּתר , ְֲִִֵֵֵֶָֻ

חרּיֹות אסּור. לאו, ואם ׁשּגרדן[ענפים]למחר; ּדקל ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָ
באש]לעצים -[להסיקן ליׁשיבה ׁשּבת מערב עליהן ונמל , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּתר יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ְְְַָלטלטלן.

.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש
לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היהּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ

הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל קּפה הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
מטלטלֹו - ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעפר

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ְְְֶַָָָָּבׁשּבת,
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל בואסּור להיעשות מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] ּתחתמבעוד ּכלי יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
אסּור ׁשּבּנר ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנר
וכן מּתר; ׁשהיה הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלטלטלֹו,
לקּבל הּתרנגלת ּתחת ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכל
ּכל על הּכלי ּכֹופה וכן עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּביצתּה,
יּטלּנּו. יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּדבר

.„Îהּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין הּכלי[נזילת נתמּלא ואם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ
ראּוי הּדלף ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
מּתר נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻלרחיצה.

ּגרף עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים ׁשל[כלי]לטלטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
מותר]לכּתחּלה[צואה]רעי בדיעבד אך - .[במכוון ְְְִִַָ

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
עבר ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא [עלׁשּנׁשּברה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], הרי[מותר - ְְְֲִֵָֻ
ניצֹוצֹות לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין ּכמתּקן. [שלהּוא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

שריפה] תגרם שלא ּומּתרהשמן, מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבספסל אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה הּכלי. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלטלטל

ּבארּכֹות רוּוחים[קרשי]אֹו היּו ּכן אם אּלא הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ
ּכלי[רפויים] יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן וכל ;ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּגּבי על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על מחצלת ּופֹורׂשין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהכנֹו.
הּגׁשמים מּפני ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ּבחּמה ּדבֹורים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכּורת
ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ּובלבד -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
עליו ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, לפני ּבׁשּבת הּסל את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוכֹופין

ּכל וכן מעליו. ּכׁשּירדּו לטלטלֹו מּתר ׁשהרי - ּכּיֹוצאוירדּו ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ֶָּבזה.

.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה יכֹול[תעלת]ּבהמה אם - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
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ּפרנסה לּה מֹוצאי[מזונה]לּתן עד אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
ואם ּתחּתיה; ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבת.
מׁשליכֹו ׁשהרי מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעלתה,

הּמ לתֹו ואסּורלּבֹור ּגזרּו. לא חּיים, ּבעלי צער מּפני - ים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹ
עֹוקרין אין וכן ּבידֹו. ועֹוף[מגביהים]להעלֹותּה וחּיה ּבהמה ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

ּדֹוחין אבל ּומדּדין[דוחפים]ּבחצר, ׁשּיּכנסּו; עד אֹותן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּוסיחים ומוליכם]עגלים בצווארם ׁשּברחה,[אוחזם ּתרנגלת . ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאין
שלה]אגּפיה ׁשּתּכנס.[גפיים עד אֹותּה ּדֹוחין אבל נתלׁשין; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ה'תשע"ב תמוז כ"ד קודש שבת יום

כו ¤¤ּפרק

ּככלי‡. לטלטלן מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
לאּסּור הּתחּתֹוןׁשּמלאכּתֹו וכבד העליֹון מּכבד חּוץ [אבזרי; ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] וכןמכונת ּתקּועין. ׁשהן מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

הּגּמֹות יתּקן ׁשּמא לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעּמּודים
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ְְִֵֵֶֶָָָָֻׁשּלהן.

ּבהן[מטאטא]מכּבדֹות·. ׁשּמכּבדין ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לכּבד מּתר ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע
ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבׁשּבת.

ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני [משייפים]להּתר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
אֹותן צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זה]אֹותן על זה הרי-[סדרן ְְְֲִִֵַַָָָָ

לטלטלם. ואסּור ְְְְְִַָָָהקצן,
הֹואיל‚. הרּבים, ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש

קטן ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא חביתּוראּויה מגּופת . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
החבית]ׁשּנתּכּתתה לטלטלּה;[שנשברה מּתר ּוׁשבריה, היא - ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ

ּכלי לטלטלּה. אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ְְְְְְְְִִִַַָָָָָָואם
לסמ[נשבר]ׁשּנתרעע אֹו ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ּבֹו.
מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדותמּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ

לקינוח] אבלהראויות הּיד. ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלקּנח
ּבּה. לקּנח לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאדמה
ּגׁשמים עליהן ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבטיט לטלטלן.[שבגג]ונׁשּתּקעּו מּתר נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְְְִִִִִַַָָָָֻ
לטלטלּה, מּתר - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאבן

ּגדֹולה. היא ְֲִִַָואפּלּו
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר[אבן מקּנח ואםוחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש לפניו[אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואם ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור

ּבּצרֹור. מקּנח ְְֵַַַָלאו,
.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבגדים ׁשירי אבל הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּתר,
ראּויין ׁשאינן לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשאין
והרי לטלטלן, מּתר - תּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹֻלא
אחת ׁשּנׁשמטה ּכירה להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהן

יתקע[רגליה]מּירכֹותיה ׁשּמא לטלטלּה, אסּור את- [בחוזק ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ
רגל] .אותה

.Êּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
,לׁשֹוב מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְְֲִִֶַָָָָָֹֻוׁשל
קנה לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

הּזיתים ּבֹו הבד]ׁשּמֹוסקין בבית הזיתים בו אם[מהפכין - ְִִִֵֶַ
קנה לאּסּור; ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיׁש
ּתֹורת יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשהתקינֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּכלי
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת על[יתד אף , ִֶֶֶַַָָָ

מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּפי
נגררת הארץ]והיא וכן[על ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ

הּנגררת[קוצים]חדקים מחצלת וכן הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אין לאו, ואם ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבהן. נֹועלין הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָנֹועלין

.Ëאם - ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת
ּכן למּטה לּה היה אסקּפה[יסוד]לא ׁשּמֹוכיח[מפתן]ּכמֹו , ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻ

נגר וכן ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעליה
נעילה] קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ׁשּמֹוכחת[כמין , ְְְֵֶֶַַָָֹ

הּקֹורֹות ּכׁשאר קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָעליו
ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין -ְֲִַָ

.Èותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר
עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין קשורּבּדלת, [היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

בחבל] הּנגרלדלת והיה ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו אחר]נׁשמט וחֹוזרין[במקום , ְְְְְִִִִִַָָָ

ׁשאין ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹונֹועלין
עליו. להֹוכיח אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעליו

.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּגדֹולה[המורכבת ּבין , ְְְֵֶָָֻ
יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה [ירכיבה]ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חדקים ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים והיא[חריצים , ְְֲִִַָָָָ
ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ּכבעלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻנראית
לטלטלּה. מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻידים,

.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהםּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד אבל[ליטול , ֲִִַָ
ּכֹובׁשין לגהצו]לא בגד ביניהם מכניסין -[לא ּכֹובסין וׁשל ; ְְְִִֶֹ

ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע נמנעלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻ
יתקלקל] שמא בו אֹותן,מלגעת מטלטלין אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

עליהן מקּפיד ׁשהּוא יחדן[לשמרם]מּפני אם לפיכ ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
והּׁשלחין מּתרין. מעובדים]לתׁשמיׁש, שאינן מּתר[עורות - ְְְְִִִַַָָָֻֻ

ׁשאינֹו מּפני אּמן; ׁשל אֹו הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻלטלטלן,
עליהן. ְֲִֵֶַמקּפיד

.‚Èאם - ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר אֹו[דרים]היּו לאׁשּפה להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

ּבחצר היּו ואם רעי'. ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלבית
ויתלכל הּקטן יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחרת
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ּפרנסה לּה מֹוצאי[מזונה]לּתן עד אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
ואם ּתחּתיה; ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבת.
מׁשליכֹו ׁשהרי מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעלתה,

הּמ לתֹו ואסּורלּבֹור ּגזרּו. לא חּיים, ּבעלי צער מּפני - ים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹ
עֹוקרין אין וכן ּבידֹו. ועֹוף[מגביהים]להעלֹותּה וחּיה ּבהמה ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

ּדֹוחין אבל ּומדּדין[דוחפים]ּבחצר, ׁשּיּכנסּו; עד אֹותן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּוסיחים ומוליכם]עגלים בצווארם ׁשּברחה,[אוחזם ּתרנגלת . ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאין
שלה]אגּפיה ׁשּתּכנס.[גפיים עד אֹותּה ּדֹוחין אבל נתלׁשין; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ה'תשע"ב תמוז כ"ד קודש שבת יום

כו ¤¤ּפרק

ּככלי‡. לטלטלן מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
לאּסּור הּתחּתֹוןׁשּמלאכּתֹו וכבד העליֹון מּכבד חּוץ [אבזרי; ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] וכןמכונת ּתקּועין. ׁשהן מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

הּגּמֹות יתּקן ׁשּמא לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעּמּודים
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ְְִֵֵֶֶָָָָֻׁשּלהן.

ּבהן[מטאטא]מכּבדֹות·. ׁשּמכּבדין ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לכּבד מּתר ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע
ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבׁשּבת.

ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני [משייפים]להּתר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
אֹותן צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זה]אֹותן על זה הרי-[סדרן ְְְֲִִֵַַָָָָ

לטלטלם. ואסּור ְְְְְִַָָָהקצן,
הֹואיל‚. הרּבים, ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש

קטן ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא חביתּוראּויה מגּופת . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
החבית]ׁשּנתּכּתתה לטלטלּה;[שנשברה מּתר ּוׁשבריה, היא - ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ

ּכלי לטלטלּה. אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ְְְְְְְְִִִַַָָָָָָואם
לסמ[נשבר]ׁשּנתרעע אֹו ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ּבֹו.
מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדותמּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ

לקינוח] אבלהראויות הּיד. ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלקּנח
ּבּה. לקּנח לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאדמה
ּגׁשמים עליהן ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבטיט לטלטלן.[שבגג]ונׁשּתּקעּו מּתר נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְְְִִִִִַַָָָָֻ
לטלטלּה, מּתר - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאבן

ּגדֹולה. היא ְֲִִַָואפּלּו
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר[אבן מקּנח ואםוחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש לפניו[אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואם ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור

ּבּצרֹור. מקּנח ְְֵַַַָלאו,
.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבגדים ׁשירי אבל הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּתר,
ראּויין ׁשאינן לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשאין
והרי לטלטלן, מּתר - תּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹֻלא
אחת ׁשּנׁשמטה ּכירה להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהן

יתקע[רגליה]מּירכֹותיה ׁשּמא לטלטלּה, אסּור את- [בחוזק ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ
רגל] .אותה

.Êּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
,לׁשֹוב מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְְֲִִֶַָָָָָֹֻוׁשל
קנה לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

הּזיתים ּבֹו הבד]ׁשּמֹוסקין בבית הזיתים בו אם[מהפכין - ְִִִֵֶַ
קנה לאּסּור; ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיׁש
ּתֹורת יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשהתקינֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּכלי
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת על[יתד אף , ִֶֶֶַַָָָ

מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּפי
נגררת הארץ]והיא וכן[על ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ

הּנגררת[קוצים]חדקים מחצלת וכן הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אין לאו, ואם ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבהן. נֹועלין הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָנֹועלין

.Ëאם - ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת
ּכן למּטה לּה היה אסקּפה[יסוד]לא ׁשּמֹוכיח[מפתן]ּכמֹו , ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻ

נגר וכן ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעליה
נעילה] קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ׁשּמֹוכחת[כמין , ְְְֵֶֶַַָָֹ

הּקֹורֹות ּכׁשאר קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָעליו
ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין -ְֲִַָ

.Èותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר
עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין קשורּבּדלת, [היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

בחבל] הּנגרלדלת והיה ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו אחר]נׁשמט וחֹוזרין[במקום , ְְְְְִִִִִַָָָ

ׁשאין ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹונֹועלין
עליו. להֹוכיח אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעליו

.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּגדֹולה[המורכבת ּבין , ְְְֵֶָָֻ
יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה [ירכיבה]ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חדקים ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים והיא[חריצים , ְְֲִִַָָָָ
ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ּכבעלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻנראית
לטלטלּה. מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻידים,

.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ
ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהםּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד אבל[ליטול , ֲִִַָ
ּכֹובׁשין לגהצו]לא בגד ביניהם מכניסין -[לא ּכֹובסין וׁשל ; ְְְִִֶֹ

ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע נמנעלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻ
יתקלקל] שמא בו אֹותן,מלגעת מטלטלין אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

עליהן מקּפיד ׁשהּוא יחדן[לשמרם]מּפני אם לפיכ ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
והּׁשלחין מּתרין. מעובדים]לתׁשמיׁש, שאינן מּתר[עורות - ְְְְִִִַַָָָֻֻ

ׁשאינֹו מּפני אּמן; ׁשל אֹו הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻלטלטלן,
עליהן. ְֲִֵֶַמקּפיד

.‚Èאם - ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר אֹו[דרים]היּו לאׁשּפה להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

ּבחצר היּו ואם רעי'. ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלבית
ויתלכל הּקטן יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחרת
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wfg zxecdn jezn

ּומטלטלין .והֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּבהן.
מנחושת]ּכנֹונא לגחלים ׁשּיׁש[כלי ּפי על אף אפרֹו, מּפני ְְִִֵֵֶֶַַָָ

עֹוׂשין ואין רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָעליו
נעׂשה[יוצרים] אם אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה רעי ׁשל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָּגרף

אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו ְִִֵֵֶַָָָָמאליו,
.„Èּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכןׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבׁשּבת; לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּתמרים
אֹוצר מתחיל[מחסן]ואפּלּו - צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְְֲִִֶַַָָָָ

ּבׁשּבת מקצה ׁשהּוא אכל ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלהסּתּפק
מּגרֹוגרֹות חּוץ הּוא. מּוכן הּכל אּלא וצּמּוקין[תאנים]ּכלל, ְְְִִִֶַָָָָֹ

הבית]ׁשּבּמקצה שמאחורי אֹותן;[חצר ׁשּמיּבׁשין ּבזמן , ְְְְִִֶֶֶַַַָֻ
הן הרי - לאכילה ראּויין ואינן ּבינתים, ּומסריחֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָהֹואיל

ׁשּנתּגּלתה חבית מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת [הוסראסּורין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ראּוייןכיסויה] ׁשאינן ּפי על אף - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח ,ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארס]לאכילה בהם שם נחש ּבמקֹום[שמא ּומּניחן נֹוטלן , ְְֲִִַַָָָָ

קמיע ּבֹו, ּכּיֹוצא לסגולה]הּמצנע. הקודש שמות עם [קלף ְֵֵַַַָָֻ
ממחה מומחה]ׁשאינֹו שאינו מי ׁשאין[שכתבו ּפי על אף - ְִֵֵֶֶֶַַֻ

וׁשּבּקערה ׁשּבּנר הּׁשמן מֹותר אֹותֹו. מטלטלין ּבֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיֹוצאין
ּבאֹותּה מּמּנּו להסּתּפק אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהדליקּו

אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ְְֲִִֵֵֶֶַַָֻׁשּבת,
.ÂËּפי[מחסן]אֹוצר על אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִִֵֶֶַַַַָָ

לדבר אּלא לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמּתר
ּבית ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמצוה,
ארּבע ממּלא ואחד אחד ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש.

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש קרקעיתֹו[ינקו]אֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻ
אֹוצר ׁשבילׁשל ועֹוׂשה ּבֹו, ויֹוצא נכנס אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ְְְִִִִַָָּברגלֹו
.ÊËהּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

הּתּורמּוס את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו [מיןמטלטלין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
אתקטנית] לא אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּיבׁש,

החצב את ירק]הּלח; את[מין לּצבאים; מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
צמח-] את[גרעיני לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָָהחרּדל,

הּקלּפין ּכל וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמֹות,
וׁשאינן אֹותן. מטלטלין ּבהמה, למאכל הראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּגרעינין
לטלטלן. ואסּור לאחֹוריו; וזֹורקן האכל, את אֹוכל - ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹראּויין

ּתפּוח ּבׂשר לחּיה.[סרוח]ּומטלטלין מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
חי ּבׂשר מבושל]ּומטלטלין ּתפל[שאינו ּבין מלוח], ּבין[לא ְְְִֵֵֵַַָָָ

אסּור הּתפל, אבל מליח; ּדג וכן לאדם. ׁשראּוי מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמלּוח,
ְְְַלטלטלֹו.

.ÊÈמאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], על[ענפי אף , ְְְֲֲִִֵַַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן עשב]ּפי על[מין אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

אדם. ּבני רב אצל ְְִֵֵֶָָֹמצּויין
.ÁÈהתקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל
וקֹורניתאֹותן ואזֹוב סיאה חבילי הראוים. צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ

ולבהמה] ּבׁשּבת;להסקה מהן מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּבפיגם וכן ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, [מינילמאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

תבלין.צמחים] מיני ּבׁשאר וכן ,ְְְִִִֵֵָָ
.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין אותו]אין שמפטמים ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבאבּוס לבהמה]ּבין האכלה ׁשל[כלי ּבאבּוס ּבין ּכלי ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶ
הקרקע]קרקע על מסּלקין[שבנוי ואין לצדדין[המאכל]; ְְְְְִִִֵַַַָ

הראי יתלכלך]מּפני ונֹוטלין[שלא ּגּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ּגזרה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ
מּלפני נֹוטלין אין אבל הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָמּלפני
הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל מּפני - החמֹור לפני ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשֹור,
עלין וכן אחרת. ּבהמה למאכל ראּוי ואין ּברירֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמטּנף
לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן הּבהמה ואין ּומאּוס, רע ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשריחם

ּדגיםלפיכך ׁשל ּתלי דגים], בו שתולים לטלטלֹו;[עץ אסּור , ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ּבׂשר, ְְֵֵֶֶַָָָָֹֻוׁשל

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
הּכר את וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומדיחין

ׁשּימּתין ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי [ולאמּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
מקריסריח] ּכלי ּומביאין קרירות]. מּתכֹות,[הגורם ּוכלי ְְְִִֵֵֵַַָ

נקביו, את ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּניחין
ׁשּיעלה לא - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן יּכנס ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

שנפתח] מה מאּמצין[לסגור ואין יֹוסיף; ׁשּלא אּלא ,ְְְִִֵֶֶַָֹ
ּבׁשּבת.[עוצמים] עיניו ְֵֶַָָאת

.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת
מּניח מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.

ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר ּתינֹוק,עליו ולא ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ
לכּבֹות, יבֹוא ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּצילין
לטלטל הּתירּו ולא יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּפני
על ּבהּול ׁשאדם מּפני ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבכּכר

ֵמתֹו.
.·Îׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

להם חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש עליהמחצלת לעגן [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

ּומחצלת זה מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָונמצאת
מּׁשני הּקרקע על קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה,

הּמת. ִֵֵַצּדי
.‚Îוהם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת

לכרמלית להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו הּברּיֹות,מתּבּזים ּכבֹוד ּגדֹול ; ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֻ
הּדבר מן תסּור "לא ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּדֹוחה
אין לֹו, לצאת אחר מקֹום להן היה ואם ."ל יּגידּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאׁשר
הן. ויֹוצאין ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֶַָמֹוציאין
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zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd fenz c"kÎg"i -

ה'תשע"ב תמוז י"ח ראשון יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"ג ׁשּוםהּמצוה מּלאכֹול ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ak,ּתרּומה, `xwie) ְְְְֶַָָָָֹֹֹ

(iלפי הּבּכּורים, וכן הּתרּומה. ― זה ּב"קדׁש" וכּונתֹו ,ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם gnw)ׁשּגם dyrz `l), ְְְְֲִֵֵֶֶַָָ

לכלֿמֹועל הּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹולזאת
(dhext deya dpdp)ּבזדֹון ּתרּומה אכל ואם ּבזדֹון. ְְְְֳִִַַָָָָָּבּקדׁשים

ּכמֹו חמׁש, ּתֹוספת חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ―ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ט' ּובפרק ּתרּומה. מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּנתּבאר

זר(bt.)מּסנהדרין ּובכללם: ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו: לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאכל

h)יחּללהּו" ,my)ּובפרק קדׁש". לאֿיאכל "וכלֿזר ואחריו ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
עליהם חּיבים והּבּכּורים "הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָב'
ּכלֿהּמׁשניֹות על חֹולק ורב לזרים; ואסּורים וחמׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמיתה
ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― ּתרּומה ׁשאכל זר ואֹומר: ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאּלה

(k egek)ּופליג הּוא mi`pz)ּתּנא lr mb wleg)ּבארנּו ּוכבר ְְְִֵַַָָ
הּמׁשנה ּבפרּוׁש cere)ּבחּבּורנּו ,b dpyn b wxt dheq)ֿׁשּכל , ְְְִִֵֵֶַָָ

ּבסברא אּלא למעׂשה מחלקת מחּיבת ׁשאינּה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמחלקת
ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא הלכה, ּבּה אפסֹוק לא ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָֹֹֹּבלבד,
ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב הלכה ּכאן אמר לא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹּולפיכ
על ׁשמים ּבידי מיתה ׁשּכלֿמחּיב לפי לֹוקה, הּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּלדברי
ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגםּֿכן, לֹוקה ― הּלאוין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָאחד
ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ּכלֿמֹועל וכן זה. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָמאמר

לאיׁש סמּו ּבמפלא אמרם והּוא dkenqdספק, ezpya ohw) ְְְְְִֵָָָָָֻ
(devnÎxad liblאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ּבןֿלקיׁש ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר (l`xyi,האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypyּוׂשכירֹו ּתרּומה,(dtewzl)ּכהן מּלאכֹול ְְֱִִֵֶָֹ

קדׁש" לאֿיאכל וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב i)אמר: ,my)ואם , ְְִִֵֶַַַָָֹֹֹֹ
זרים. ׁשאר ּכדין ּדינֹו ְְִִִַָָָאכל,

ה'תשע"ב תמוז י"ט שני יום

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
מּלאכלם. מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּתרּומה.
ועם ׁשוה, ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולאו
לא מּדאֹוריתא זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזה

יבמֹות ּולׁשֹון אֹוכל(r.)מּדרּבנן. ׁשאינֹו לערל "מּנין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ak.)ּבתרּומה? `xwie)― . ְְְֱִִִֶַָָָָ

ּתֹוׁשב אף ּבֹו, אסּור ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב ְְִֵֶַַָָָָָָָָמה
לׁשאר הּדין והּוא ּבֹו"; אסּור ערל ּבתרּומה האמּור ְְְְִִִִֵַָָָָָָָוׂשכיר

ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ my)קדׁשים. xen` zyxt)וׁשם , ְְְְִִַָָָָָ
איׁש איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי c)אמרּו: ,my)לרּבֹות ― ְְֲִִִִֵַַָָ

יבמֹות ּבגמרא ּכלֹומר: ּכן, ּגם נתּבאר וׁשם הערל". ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאת
(.ar)מׁשּו ּתֹורה: ׁשּדבר ,(lxrk d`xpe exer jyn)אֹוכל ְֵֶַָָ

הּנה ּכערל ׁשּנראה מּפני עליו ּגזרּו ּומּדבריהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבתרּומה,
הּוא ּומׁשּו מןֿהּתֹורה, ּבתרּומה אסּור ׁשהערל ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָנתּבאר
ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו אמרּו: וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשאסּור

ְִַָָמּדרּבנן.

― הקל"ו מּלאכֹולהּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹּתרּומה,

יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב ּובגמרא(my)אֹו . ְְֲֳִִִֶַַַָָָָָֹֹ
וגֹו'.(ci:)מּכֹות איׁש מאיׁש מּנין? לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

זֹו ― אֹומר הוי אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאיזהּו
― אהרן" ׁשל ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ְְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָֹּתרּומה".

ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע `l`ׁשּיאכלּנּו bdep xacd oi`e) ְְְִֵֶֶֶַַָֹֻ
(dnexzaוׁשמרּו" ּבאמרֹו: זה ּבענין הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָ

h)אתֿמׁשמרּתי" ,my)מיתה חּיב ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
מּסנהדרין ט' ּובפרק ׁשמים מיתה(bt.)ּבידי מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבידי
ולאֿ אתֿמׁשמרּתי "וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהביאּו

חטא" עליו .(my)יׂשאּו ְְִֵָָ

ה'תשע"ב תמוז כ' שלישי יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשלישיי"חֿכ'תמוז

― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ
(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול

וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ
(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי "ּובתּֿכהן אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ

תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ
יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה
אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא מןֿהּקדׁשים "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ

חזה ּכלֹומר: היאתאכל", קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)לפסּול נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְְֲִִֵֶַַָָ
― ּומת לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָלּה
זה, לאו ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָחֹוזרת
ׁשני ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ְְֳִִִֵֵֵֶַַָֹֹׁשהּוא
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹענינים:
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
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zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd fenz c"kÎg"i -

ה'תשע"ב תמוז י"ח ראשון יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"ג ׁשּוםהּמצוה מּלאכֹול ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ak,ּתרּומה, `xwie) ְְְְֶַָָָָֹֹֹ

(iלפי הּבּכּורים, וכן הּתרּומה. ― זה ּב"קדׁש" וכּונתֹו ,ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם gnw)ׁשּגם dyrz `l), ְְְְֲִֵֵֶֶַָָ

לכלֿמֹועל הּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹולזאת
(dhext deya dpdp)ּבזדֹון ּתרּומה אכל ואם ּבזדֹון. ְְְְֳִִַַָָָָָּבּקדׁשים

ּכמֹו חמׁש, ּתֹוספת חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ―ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ט' ּובפרק ּתרּומה. מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּנתּבאר

זר(bt.)מּסנהדרין ּובכללם: ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו: לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאכל

h)יחּללהּו" ,my)ּובפרק קדׁש". לאֿיאכל "וכלֿזר ואחריו ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
עליהם חּיבים והּבּכּורים "הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָב'
ּכלֿהּמׁשניֹות על חֹולק ורב לזרים; ואסּורים וחמׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמיתה
ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― ּתרּומה ׁשאכל זר ואֹומר: ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאּלה

(k egek)ּופליג הּוא mi`pz)ּתּנא lr mb wleg)ּבארנּו ּוכבר ְְְִֵַַָָ
הּמׁשנה ּבפרּוׁש cere)ּבחּבּורנּו ,b dpyn b wxt dheq)ֿׁשּכל , ְְְִִֵֵֶַָָ

ּבסברא אּלא למעׂשה מחלקת מחּיבת ׁשאינּה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמחלקת
ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא הלכה, ּבּה אפסֹוק לא ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָֹֹֹּבלבד,
ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב הלכה ּכאן אמר לא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹּולפיכ
על ׁשמים ּבידי מיתה ׁשּכלֿמחּיב לפי לֹוקה, הּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּלדברי
ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגםּֿכן, לֹוקה ― הּלאוין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָאחד
ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ּכלֿמֹועל וכן זה. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָמאמר

לאיׁש סמּו ּבמפלא אמרם והּוא dkenqdספק, ezpya ohw) ְְְְְִֵָָָָָֻ
(devnÎxad liblאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ּבןֿלקיׁש ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר (l`xyi,האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypyּוׂשכירֹו ּתרּומה,(dtewzl)ּכהן מּלאכֹול ְְֱִִֵֶָֹ

קדׁש" לאֿיאכל וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב i)אמר: ,my)ואם , ְְִִֵֶַַַָָֹֹֹֹ
זרים. ׁשאר ּכדין ּדינֹו ְְִִִַָָָאכל,

ה'תשע"ב תמוז י"ט שני יום

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
מּלאכלם. מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּתרּומה.
ועם ׁשוה, ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולאו
לא מּדאֹוריתא זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזה

יבמֹות ּולׁשֹון אֹוכל(r.)מּדרּבנן. ׁשאינֹו לערל "מּנין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ak.)ּבתרּומה? `xwie)― . ְְְֱִִִֶַָָָָ

ּתֹוׁשב אף ּבֹו, אסּור ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב ְְִֵֶַַָָָָָָָָמה
לׁשאר הּדין והּוא ּבֹו"; אסּור ערל ּבתרּומה האמּור ְְְְִִִִֵַָָָָָָָוׂשכיר

ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ my)קדׁשים. xen` zyxt)וׁשם , ְְְְִִַָָָָָ
איׁש איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי c)אמרּו: ,my)לרּבֹות ― ְְֲִִִִֵַַָָ

יבמֹות ּבגמרא ּכלֹומר: ּכן, ּגם נתּבאר וׁשם הערל". ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאת
(.ar)מׁשּו ּתֹורה: ׁשּדבר ,(lxrk d`xpe exer jyn)אֹוכל ְֵֶַָָ

הּנה ּכערל ׁשּנראה מּפני עליו ּגזרּו ּומּדבריהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבתרּומה,
הּוא ּומׁשּו מןֿהּתֹורה, ּבתרּומה אסּור ׁשהערל ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָנתּבאר
ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו אמרּו: וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשאסּור

ְִַָָמּדרּבנן.

― הקל"ו מּלאכֹולהּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹּתרּומה,

יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב ּובגמרא(my)אֹו . ְְֲֳִִִֶַַַָָָָָֹֹ
וגֹו'.(ci:)מּכֹות איׁש מאיׁש מּנין? לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

זֹו ― אֹומר הוי אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאיזהּו
― אהרן" ׁשל ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ְְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָֹּתרּומה".

ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע `l`ׁשּיאכלּנּו bdep xacd oi`e) ְְְִֵֶֶֶַַָֹֻ
(dnexzaוׁשמרּו" ּבאמרֹו: זה ּבענין הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָ

h)אתֿמׁשמרּתי" ,my)מיתה חּיב ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
מּסנהדרין ט' ּובפרק ׁשמים מיתה(bt.)ּבידי מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבידי
ולאֿ אתֿמׁשמרּתי "וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהביאּו

חטא" עליו .(my)יׂשאּו ְְִֵָָ

ה'תשע"ב תמוז כ' שלישי יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשלישיי"חֿכ'תמוז

― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ
(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול

וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ
(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי "ּובתּֿכהן אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ

תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ
יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה
אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא מןֿהּקדׁשים "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ

חזה ּכלֹומר: היאתאכל", קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)לפסּול נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְְֲִִֵֶַַָָ
― ּומת לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָלּה
זה, לאו ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָחֹוזרת
ׁשני ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ְְֳִִִֵֵֵֶַַָֹֹׁשהּוא
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹענינים:
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
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fenzקיב c"kÎ`"k ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבעֹודּה ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּמת
מקּבלי למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתחת

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: i)הּפרּוׁש ,my), ְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
ּבּה. קרינא ו"זר" ּכזר היא ―הרי הּזר ּתחת ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכלֿזמן
לֹוקה. היא הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָודע

ה'תשע"ב תמוז כ"א רביעי יום

ה'תשע"ב תמוז כ"ב חמישי יום

ה'תשע"ב תמוז כ"ג שישי יום

ה'תשע"ב תמוז כ"ד קודש שבת יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעיֿשבתקודשכ"אֿכ"דתמוז

― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח

לה'" l)וגֹו' ,fk `xwie)ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ["ּכי ְְְְִִֵֵֶַַַָ
ּתרּומה" לה' ירימּו ck)אׁשר ,bi xacna)ּבאר ּוכבר .[ ְְֲִֵֵֶַָָָ

k`)הּכתּוב ,gi xacna)ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר , ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָנתּבארּו
ּבארץֿ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ואינֹו ראׁשֹון, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמעׂשר

ְִֵָיׂשראל.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc - dcp(iyily meil)

ike ,mc`d zaygna dielz ez`neh oi` okle ,ea zbdepdøîàzok Ÿ©
mbäl÷ äàîeèajxhvz `ly miwyne milke` x`ya zbdepd §§¨©¨

,mc` zlik`l daygnãøBé ïkLCëì ú,zbdepy mewn lka ixdy ± ¤¥¤¤§¨
.d`neh zlawl xykd ici lr `l` zbdep dpi`

:minkg ixacl aiyn ixep oa opgei iaxïäì øîàixep oa opgei iax ¨©¨¤
ixd ,minkglçéëBz äðáéaL úìBâðøzeze`n xnelk ,eppecipl ©§§¤¤§©§¤¦©

oiprl da oecipd dide ,dlapzpy zlebpxza dpaia didy dyrn
,miwyne milke` z`nehCëì úãøBiLdielz llk jxca `idy ± ¤¤¤§¨

,xykdaåok it lr s`,äáLçîa àlL äeànèd`neha mby gikep §¦§¨¤Ÿ§©£¨¨
.daygn jixv oi` dlw

:ixep oa opgei iax ixacl miaiyn minkgBì eøîàopgei iaxl minkg ¨§
ike ,ixep oaíMî`iadl yi,äéàø`ldeíéúekmilke`d mixkp ¦¨§¨¨¦

zelapíL eéä,dyrn eze` ea rxi`y mewnaådzny xg`eáLç ¨¨§¨§
äìéëàì äéìòzlik`l daygn my dzid ixdy ,de`nih jkitle ¨¤¨©£¦¨

.d`nhn dpi` ok` daygn `la la` ,mc`
zxxan .minkge ixep oa opgei iax ewlgp ote` dfi`a zxxan `xnbd

:`xnbdïðé÷ñò éàîaser zlap m`d mi`pzd ewlgp ote` dfi`a ± §©¨§¦©
,daygn dkixv xedhàîéìéàxaecny xn`p m` ±íékøëa± ¦¥¨¦§©¦

,xac lk milke`y miax miyp` mda yiy zelecb mixraéì änì± ¨¨¦
a yi jxev dfi`äáLçî,minkg itl dlik`l dlapd lrïðúäå± ©£¨¨§¨§©

dnn ,dlik`l daygn jixv oi` mikxkay di`x `iadl yi `lde
(b"n b"t oivwer) dpyna epipyyíB÷î ìëa äøBäè äîäa úìáð'¦§©§¥¨§¨§¨¨

,xtka ode lecb jxka od ,dpyiyáìçäå ,øBäè óBò úìáðåly §¦§©¨§©¥¤
[dhegy dxedh dndaíékøkajezne ,miax miyp` ea yiy mewn - ©§©¦

mdil`n miaeyg ,dlik`l ie`xd xac lkl milke` miievn jk
e lke`kïéëéøö ïéàd`neh zlawläáLçî àì,mc` zlik`l eidiy ¥§¦¦Ÿ©£¨¨

'øLëä àìåitke ,min mdilr e`eaiy ici lr d`neh zlawl ± §Ÿ¤§¥
mc` d`nhnd dxeng d`neh ea zkiiyy xac lky lirl x`eand
eilr yi mewn lkn ea zbdep dxengd ez`neh oi` xy`k mb ,milke
,xykd algd jixv oi`y dn mrhe ,dwyne lke` `nhl dlw d`neh

.dhigyd mca xyad mr cgi xyked xaky meyn
ixep oa opgei iax ly mzwelgn ote` xexiaa dkiynn `xnbd

:minkgeàlàmixen` `ziixad ixacy xnel gxkdaíéøôkaoi`y ¤¨©§¨¦
daeyg dpi` jk meyne ,ser zlap milke`d miyp` mda miievn

jk lr dywe ,daygn `la lke`kéà éîeøîàc ïàîì àepyi ike ± ¦¦¨§©§¨©

xaeqy inäáLçî àéòa àìcdaeyg mixtka xedh ser zlapy - §Ÿ¨£¨©£¨¨
,daygn `la lke`ïðúäådpyn dze` zligza epipy ixde ± §¨§©

lirl z`aendíB÷î ìëa äàîè äîäa úìáð'mikxka oia ,didzy ¦§©§¥¨§¥¨§¨¨
,mixtka oiaeíéøôka øBäè óBò úìáðåmiyp` mda miievn oi`y §¦§©¨©§¨¦

,dze` milke`däáLçî äëéøözlaw oiprl lke`k aygidl §¦¨©£¨¨
`id dqe`n d`nh dnda zlap mzqy meyn ,dfa mrhde ,d`neh
mixtka miievn oi` xedh ser zlap oke ,dlik`l zcner dpi`e

.dze` milke`d miyp`åmle`øLëä äëéøö dðéàmin z`ia §¥¨§¦¨¤§¥
itke ,dxeng d`neh mi`nhn el` mixacy meyn ,d`neh zlawl
d`neh `nhn dxeng d`neh ea zkiiyy lky lirl xkfpd llkd
lkdy xg`ne ,[ea zbdep dxengd d`nehd oi` xy`k s` dlw
cinrdl xyt` i` daygn dkixv xedh ser zlapy mixtka micen

.[mixtka `ziixad
zvxzn .minkge ixep oa opgei iax ewlgp ote` dfi`a dwiqn `xnbd

:`ziixad ixac `xnbdíìBòì ,àðéðç øa àøéòæ éaø øîàixac ¨©©¦§¦¨©£¦¨§¨
mixen` xedh ser zlapa daygn mikixvnd minkgå ,Cøëas` ¦§©§

,zbl ltpy lfeba oicd dpey ,daygna jxev oi` llk jxca jxkay
y meynezñàî Bzâmiwyn d`iln `idy dkezl ltpy zbd ± ¦¥£©

,dlik`n q`nidl el znxebåjkaBzàNòly epic zbd dzyr ± §£¨©
zeidl lfebd,øôëk`la `nhn epi` xtkay myky xnelk ¦§¨

.minkg zrcl daygn `la `nhi `l df oecipa mb jk ,daygn
:myxtl ick `ziixad ixac d`iane zxfeg `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

,éøeð ïazlik`l daygn dkixv xedh ser zlap oi`y cenll yi ¤¦
oicn mc`,øîBçå ì÷yäànèî íàdlke`d mc`d z`äàîeè ©¨¤¦§©§¨§¨
äøeîç[serd zlap zrila zrya eilr eidy] lke`d icba s`y ± £¨

dlk`y s`e ,mi`nhpäáLçîa àlL,mc` zlik` jxevl `dzy ¤Ÿ§©£¨¨
m`d ,`id dlapy dlk`yk rci `ly oebkeäl÷ äàîeè ànèz àìŸ§©¥§¨©¨

miwyne milke` z`neh -Bì eøîà .äáLçîa àlLminkgàì± ¤Ÿ§©£¨¨¨§Ÿ
s`y ,df xnege lwn cenll oi`zøîà íàoicd jkyäàîeèa ¦¨©§¨§§¨

äøeîçyi ixd ,daygn `la s` zbdepy xedh ser zlapa zbdepd £¨
mrh jkl zzl.Cëì úãøBé dðéà ïkL¤¥¥¨¤¤§¨
:`xnbd zxxan.'Cëì úãøBé dðéà' éàî©¥¨¤¤§¨

:minkg ixac zpeek x`an `axdéì éøîà÷ éëä ,àáø øîàjk ¨©¨¨¨¦¨¨§¦¥
,ixep oa opgei iax ixac lr aiydl minkg zpeekàìxyt`y jixack Ÿ

s` ixdy ,xnege lw oicn cenllzøîà íà¦¨©§¨
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המשך ביאור למס' נדה ליום שלישי עמ' ב

` wxt `Îmikln - mi`iap

`Îmikln`bpÎ`n

ààîøîàiå øôBMä ìB÷-úà áàBé òîLiå ìëàì elk íäå Bzà øLà íéàøwä-ìëå eäiðãà òîLiå©¦§©´£Ÿ¦À̈§¨©§ª¦Æ£¤´¦½§¥−¦´¤¡®Ÿ©¦§©³¨Æ¤´©½̈©¾Ÿ¤
:äîBä äéøwä-ìB÷ òecîáîLéà ék àa eäiðãà øîàiå àa ïäkä øúéáà-ïa ïúðBé äpäå øaãî epãBò ©¬©«©¦§−̈¨«¤´§©¥½§¦¥¯¨¨²¤¤§¨¨¬©Ÿ¥−¨®©³Ÿ¤£Ÿ¦Æ̈Æ½Ÿ¦´¦¬
:øOáz áBèå äzà ìéçâîéìîä ãåc-Cìnä eðéðãà ìáà eäiðãàì øîàiå ïúðBé ïòiå:äîìL-úà C ©²¦©−¨§¬§©¥«©©Æ©Æ¨½̈©−Ÿ¤©£Ÿ¦¨®£¾̈£Ÿ¥¬©¤«¤¨¦−¦§¦¬¤§Ÿ«Ÿ

ãîBúà eákøiå éúìtäå éúøkäå òãéBäé-ïa eäéðáe àéápä ïúð-úàå ïäkä ÷Bãö-úà Cìnä-Bzà çìLiå©¦§©´¦«©Â¤¤¤¨¸©Ÿ¥¹§¤¨¨´©¨¦À§¨Æ̈Æ¤§´¨½̈§©§¥¦−§©§¥¦®©©§¦´Ÿ½
cøt ìò:Cìnä úäîíäzå íéçîN íMî eìòiå ïBçâa Cìîì àéápä ïúðå ïäkä ÷Bãö Búà eçLîiå ©−¦§©¬©¤«¤©¦§§´Ÿ¿¨´©Ÿ¥´§¨¨Á©¨¦̧§¤¹¤§¦À©©£³¦¨Æ§¥¦½©¥−Ÿ

:ízòîL øLà ìBwä àeä äéøwäåî:äëeìnä àqk ìò äîìL áLé íâåæîCìnä éãáò eàa-íâå ©¦§¨®¬©−£¤¬§©§¤«§©Æ¨©´§Ÿ½Ÿ©−¦¥¬©§¨«§©¹̈©§¥´©¤À¤
Bàñk-úà ìcâéå EîMî äîìL íL-úà íéäìà (êéäìà) áèéé øîàì ãåc Cìnä eðéðãà-úà Cøáì§Â¨¥¤£Ÿ¥¹©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥¥̧¡Ÿ¦¹¤¥³§ŸŸÆ¦§¤½¦«©¥¬¤¦§−

:ákLnä-ìò Cìnä eçzLiå Eàñkîçîïúð øLà ìàøNé éäìà ýåýé Ceøa Cìnä øîà äëk-íâå ¦¦§¤®©¦§©¬©¤−¤©©¦§¨«§©−̈¨¨©´©¤®¤¨¸§¹̈¡Ÿ¥´¦§¨¥À£¤̧¨©¬
:úBàø éðéòå éàñk-ìò áLé íBiäèî:Bkøãì Léà eëìiå eäiðãàì øLà íéàøwä-ìk eî÷iå eãøçiå ©²Ÿ¥¬©¦§¦−§¥©¬Ÿ«©¤«¤§Æ©¨ª½¨©̧§ª¦½£¤−©£Ÿ¦¨®©¥§−¦¬§©§«

ð:çaænä úBðø÷a ÷æçiå Cìiå í÷iå äîìL éðtî àøé eäiðãàåàðì ãbiåeäiðãà äpä øîàì äîìL ©£´Ÿ¦½̈¨¥−¦§¥´§Ÿ®Ÿ©¨´¨©¥½¤©«©£¥−§©§¬©¦§¥«©©ª©³¦§ŸŸÆ¥½Ÿ¦¥Æ£´Ÿ¦½̈
úéîé-íà äîìL Cìnä íBië éì-òáMé øîàì çaænä úBðø÷a æçà äpäå äîìL Cìnä-úà àøé̈¥−¤©¤´¤§Ÿ®Ÿ§Â¦¥¨©º§©§³©¦§¥Æ©Æ¥½Ÿ¦¨«©¦³©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¦¨¦¬

:áøça Bcáò-úàáðBá-àönú äòø-íàå äöøà BúøòOî ìté-àì ìéç-ïáì äéäé íà äîìL øîàiå ¤©§−¤¨«¤©´Ÿ¤§Ÿ½Ÿ¦ µ¦§¤´§¤©½¦«Ÿ¦¬Ÿ¦©£¨−¨®§¨§¦¨¨¬¦¨¥−
:úîåâðCì äîìL Bì-øîàiå äîìL Cìnì eçzLiå àáiå çaænä ìòî eäãøiå äîìL Cìnä çìLiå ¨¥«©¦§©º©¤´¤§ŸÀŸ©Ÿ¦ªÆÆ¥©´©¦§¥½©©¨¾Ÿ©¦§©−©¤´¤§Ÿ®Ÿ©«Ÿ¤¬§Ÿ−Ÿ¥¬

:Eúéáì§¥¤«

i"yx

(‚Ó).Â�È�Â„‡ Ï·‡טובה בשורתי אין עכשיו כלומר,

‰Á·ÊÓ.(�)לך: ˙Â�¯˜·הרוגי אמר: בגבעון, שהיה

ואקבר כאן, אמות דין, בית בקברי נקברין דין בית

אבותי, יב)בקברי מסעי תנחומא רבי דרש :(כך

cec zcevn
(‡Ó).ÏÂÎ‡Ï ÂÏÎ Ì‰Â:לאכול כלו בעת שמעו הקול ˜ÏÂאת

.‰ÓÂ‰ ‰È¯˜‰:הומה העיר אנשי קבוצת ÂËÂ·(Ó·)קול
בשורה˙·˘¯. להשמיע להתאמץ המעולה, אדם מדרך כי על
שאבשר‡·Ï.(Ó‚)טובה: שתחשוב כמו לא לומר: רצה

היא: ורעה וכו', דוד המלך כי בהפך, הוא אבל ÏÚ(ÊÓ)טוב,
.·Î˘Ó‰:'לה השתחוה המשכב, על �˙Ô(ÁÓ)בשכבו ¯˘‡

.·˘ÂÈ ÌÂÈ‰:'וגו יושב בן היום נתן אשר המלך:È¯‡.(�)כמו דעת מבלי למלוך רצה אשר על במלכות, כמורד לדונו שלא
.Á·ÊÓ‰ ˙Â�¯˜·:שם להרגו המקום, יחלל שלא בחשבו הארון, לפני עמד ÈÓÈ˙.(�‡)אשר Ì‡וכאלו ימית, שלא לומר: רצה

וגו': ימית אם שבועה עונש עליו שיהיה ÏÈÁ.(�·)אמר Ô·Ï:המלך עבדי כשאר עבודתו לעבוד לומר: Â‚Â'.רצה ÏÂÙÈ ‡Ï
אומרים: שהבריות כדרך גוזמא, בלשון ואמר מועט עונש אפילו העבר, על יעונש לא לומר: ·Â.רצה ‡ˆÓ˙ ‰Ú¯ Ì‡Âואפילו

הזה: הדבר צרוף בעבור יומת מקום מכל להמית כדי בו שאין בהבטחתו:Â‰„¯ÈÂ.(�‚)בדבר לרדת לו Í˙È·Ï.צוה ÍÏכי
לבבי כאומר לביתך, לך לו ואמר עת, בכל ולשרתו לפניו לעמוד חיל, לבן להיות שכוונתו בחשבו שלמה, לפני עומד נשאר

הצורך: בזמן מצוא, לעת חיל לבן תהיה אם כי יחשוב, כן לא

oeiv zcevn
(‡Ó).ÌÈ‡Â¯˜‰כמו להסעודה, יג)המזומנים ט א אחרי(שמואל

הקרואים: יאכלו ÏÈÁ.(Ó·)העיר:‰˜¯È‰.כן ˘È‡אדם
ומזורז: המיה:Ì‰˙Â.(Ó‰)מעולה כעת,ÌÂÈÎ.(�‡)מלשון

כמו הדבר, לאמתת באה והכ''ף עת, כמו הוא יום (בראשיתכי

לא) כיום:כה ראשו:Â˙¯Ú˘Ó.(�·)מכרה משער

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc - dcp(iyiy meil)

seqa dz`xy e` :dpynd dkiynnì íéòaøà íBézcilíBéå ,øëæ ©§¨¦§¨¨§
[meia e`-]ì íéðBîLzcilïleëì úBLîMä ïéa ,äá÷ðoiaae - §¦§§¥¨¥©§¨§¨

m` zrcei dpi` `linne ,dii`xd dzid el` mini seqay zeynyd
e` ,`ed xdeh mce dawpl mipeny e` xkfl mirax` meia dz`x
xingdl dilr el` lka ,`ed `nh mce mdixg`ly dlila dz`xy

:dpynd zniiqn .miccvd ipykéøälkelàmiypd,úBòBèopi`y £¥¥
.ozaif ini milg izne ozcp ini milg izn zercei,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©

ízàL ãòe migxehúà íéðwúîmiypdúBèBMädrya e`xy ©¤©¤§©§¦¤©
,zwteqnúBç÷tä úà eðwúå eàaze`exd el` z` epwze e`ea - Ÿ§©§¤©¦§

.odigzt owzl zekixve zi`ce drya

àøîâ
seqe dcp zlgz zeynyd oia xyr cg` mei d`exd' ,dpyna epipy
.dpynd zpeek dn zx`an `xnbd ,'daif seqe daif zlgz dcp

mei xyr cg` seqa m`d :`xnbd dywnäcð óBñå äcð úlçz,`ed §¦©¦¨§¦¨
ixdúlçzinióBñå äcðini.àéä äáéæ:`xnbd zayiináø øîà §¦©¦¨§¦¨¦¨©©

øîà÷ éëä ,àcñç,dpynd zpeek jk -ïéa øNò ãçà íBé äàBøä ¦§¨¨¦¨¨©¨¨©©¨¨¥
úBLîMä`edyúléçzinióBñå äcðini,äáéæ,cg` wtq dfåbeq ©§¨§¦©¦¨§¦¨§

dz`x m`a wtq ly sqepdúcðì éòéáMa`edy ,zeynyd oiaóBñ ©§¦¦§¦¨¨
iniúlçúe äcðini.äáéæ ¦¨§¦©¦¨

:dpyna epipyúBèBMä úà ïéðwúî ízàL ãò ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©©¤©¤§©§¦¤©
.'åë:`xnbd dywn .ryedi iax ixac z` zx`an `xnbdéðä̈¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc - dcp(iyily meil)

ike ,mc`d zaygna dielz ez`neh oi` okle ,ea zbdepdøîàzok Ÿ©
mbäl÷ äàîeèajxhvz `ly miwyne milke` x`ya zbdepd §§¨©¨

,mc` zlik`l daygnãøBé ïkLCëì ú,zbdepy mewn lka ixdy ± ¤¥¤¤§¨
.d`neh zlawl xykd ici lr `l` zbdep dpi`

:minkg ixacl aiyn ixep oa opgei iaxïäì øîàixep oa opgei iax ¨©¨¤
ixd ,minkglçéëBz äðáéaL úìBâðøzeze`n xnelk ,eppecipl ©§§¤¤§©§¤¦©

oiprl da oecipd dide ,dlapzpy zlebpxza dpaia didy dyrn
,miwyne milke` z`nehCëì úãøBiLdielz llk jxca `idy ± ¤¤¤§¨

,xykdaåok it lr s`,äáLçîa àlL äeànèd`neha mby gikep §¦§¨¤Ÿ§©£¨¨
.daygn jixv oi` dlw

:ixep oa opgei iax ixacl miaiyn minkgBì eøîàopgei iaxl minkg ¨§
ike ,ixep oaíMî`iadl yi,äéàø`ldeíéúekmilke`d mixkp ¦¨§¨¨¦

zelapíL eéä,dyrn eze` ea rxi`y mewnaådzny xg`eáLç ¨¨§¨§
äìéëàì äéìòzlik`l daygn my dzid ixdy ,de`nih jkitle ¨¤¨©£¦¨

.d`nhn dpi` ok` daygn `la la` ,mc`
zxxan .minkge ixep oa opgei iax ewlgp ote` dfi`a zxxan `xnbd

:`xnbdïðé÷ñò éàîaser zlap m`d mi`pzd ewlgp ote` dfi`a ± §©¨§¦©
,daygn dkixv xedhàîéìéàxaecny xn`p m` ±íékøëa± ¦¥¨¦§©¦

,xac lk milke`y miax miyp` mda yiy zelecb mixraéì änì± ¨¨¦
a yi jxev dfi`äáLçî,minkg itl dlik`l dlapd lrïðúäå± ©£¨¨§¨§©

dnn ,dlik`l daygn jixv oi` mikxkay di`x `iadl yi `lde
(b"n b"t oivwer) dpyna epipyyíB÷î ìëa äøBäè äîäa úìáð'¦§©§¥¨§¨§¨¨

,xtka ode lecb jxka od ,dpyiyáìçäå ,øBäè óBò úìáðåly §¦§©¨§©¥¤
[dhegy dxedh dndaíékøkajezne ,miax miyp` ea yiy mewn - ©§©¦

mdil`n miaeyg ,dlik`l ie`xd xac lkl milke` miievn jk
e lke`kïéëéøö ïéàd`neh zlawläáLçî àì,mc` zlik`l eidiy ¥§¦¦Ÿ©£¨¨

'øLëä àìåitke ,min mdilr e`eaiy ici lr d`neh zlawl ± §Ÿ¤§¥
mc` d`nhnd dxeng d`neh ea zkiiyy xac lky lirl x`eand
eilr yi mewn lkn ea zbdep dxengd ez`neh oi` xy`k mb ,milke
,xykd algd jixv oi`y dn mrhe ,dwyne lke` `nhl dlw d`neh

.dhigyd mca xyad mr cgi xyked xaky meyn
ixep oa opgei iax ly mzwelgn ote` xexiaa dkiynn `xnbd

:minkgeàlàmixen` `ziixad ixacy xnel gxkdaíéøôkaoi`y ¤¨©§¨¦
daeyg dpi` jk meyne ,ser zlap milke`d miyp` mda miievn

jk lr dywe ,daygn `la lke`kéà éîeøîàc ïàîì àepyi ike ± ¦¦¨§©§¨©

xaeqy inäáLçî àéòa àìcdaeyg mixtka xedh ser zlapy - §Ÿ¨£¨©£¨¨
,daygn `la lke`ïðúäådpyn dze` zligza epipy ixde ± §¨§©

lirl z`aendíB÷î ìëa äàîè äîäa úìáð'mikxka oia ,didzy ¦§©§¥¨§¥¨§¨¨
,mixtka oiaeíéøôka øBäè óBò úìáðåmiyp` mda miievn oi`y §¦§©¨©§¨¦

,dze` milke`däáLçî äëéøözlaw oiprl lke`k aygidl §¦¨©£¨¨
`id dqe`n d`nh dnda zlap mzqy meyn ,dfa mrhde ,d`neh
mixtka miievn oi` xedh ser zlap oke ,dlik`l zcner dpi`e

.dze` milke`d miyp`åmle`øLëä äëéøö dðéàmin z`ia §¥¨§¦¨¤§¥
itke ,dxeng d`neh mi`nhn el` mixacy meyn ,d`neh zlawl
d`neh `nhn dxeng d`neh ea zkiiyy lky lirl xkfpd llkd
lkdy xg`ne ,[ea zbdep dxengd d`nehd oi` xy`k s` dlw
cinrdl xyt` i` daygn dkixv xedh ser zlapy mixtka micen

.[mixtka `ziixad
zvxzn .minkge ixep oa opgei iax ewlgp ote` dfi`a dwiqn `xnbd

:`ziixad ixac `xnbdíìBòì ,àðéðç øa àøéòæ éaø øîàixac ¨©©¦§¦¨©£¦¨§¨
mixen` xedh ser zlapa daygn mikixvnd minkgå ,Cøëas` ¦§©§

,zbl ltpy lfeba oicd dpey ,daygna jxev oi` llk jxca jxkay
y meynezñàî Bzâmiwyn d`iln `idy dkezl ltpy zbd ± ¦¥£©

,dlik`n q`nidl el znxebåjkaBzàNòly epic zbd dzyr ± §£¨©
zeidl lfebd,øôëk`la `nhn epi` xtkay myky xnelk ¦§¨

.minkg zrcl daygn `la `nhi `l df oecipa mb jk ,daygn
:myxtl ick `ziixad ixac d`iane zxfeg `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

,éøeð ïazlik`l daygn dkixv xedh ser zlap oi`y cenll yi ¤¦
oicn mc`,øîBçå ì÷yäànèî íàdlke`d mc`d z`äàîeè ©¨¤¦§©§¨§¨
äøeîç[serd zlap zrila zrya eilr eidy] lke`d icba s`y ± £¨

dlk`y s`e ,mi`nhpäáLçîa àlL,mc` zlik` jxevl `dzy ¤Ÿ§©£¨¨
m`d ,`id dlapy dlk`yk rci `ly oebkeäl÷ äàîeè ànèz àìŸ§©¥§¨©¨

miwyne milke` z`neh -Bì eøîà .äáLçîa àlLminkgàì± ¤Ÿ§©£¨¨¨§Ÿ
s`y ,df xnege lwn cenll oi`zøîà íàoicd jkyäàîeèa ¦¨©§¨§§¨

äøeîçyi ixd ,daygn `la s` zbdepy xedh ser zlapa zbdepd £¨
mrh jkl zzl.Cëì úãøBé dðéà ïkL¤¥¥¨¤¤§¨
:`xnbd zxxan.'Cëì úãøBé dðéà' éàî©¥¨¤¤§¨

:minkg ixac zpeek x`an `axdéì éøîà÷ éëä ,àáø øîàjk ¨©¨¨¨¦¨¨§¦¥
,ixep oa opgei iax ixac lr aiydl minkg zpeekàìxyt`y jixack Ÿ

s` ixdy ,xnege lw oicn cenllzøîà íà¦¨©§¨
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` wxt `Îmikln - mi`iap

`Îmikln`bpÎ`n

ààîøîàiå øôBMä ìB÷-úà áàBé òîLiå ìëàì elk íäå Bzà øLà íéàøwä-ìëå eäiðãà òîLiå©¦§©´£Ÿ¦À̈§¨©§ª¦Æ£¤´¦½§¥−¦´¤¡®Ÿ©¦§©³¨Æ¤´©½̈©¾Ÿ¤
:äîBä äéøwä-ìB÷ òecîáîLéà ék àa eäiðãà øîàiå àa ïäkä øúéáà-ïa ïúðBé äpäå øaãî epãBò ©¬©«©¦§−̈¨«¤´§©¥½§¦¥¯¨¨²¤¤§¨¨¬©Ÿ¥−¨®©³Ÿ¤£Ÿ¦Æ̈Æ½Ÿ¦´¦¬
:øOáz áBèå äzà ìéçâîéìîä ãåc-Cìnä eðéðãà ìáà eäiðãàì øîàiå ïúðBé ïòiå:äîìL-úà C ©²¦©−¨§¬§©¥«©©Æ©Æ¨½̈©−Ÿ¤©£Ÿ¦¨®£¾̈£Ÿ¥¬©¤«¤¨¦−¦§¦¬¤§Ÿ«Ÿ

ãîBúà eákøiå éúìtäå éúøkäå òãéBäé-ïa eäéðáe àéápä ïúð-úàå ïäkä ÷Bãö-úà Cìnä-Bzà çìLiå©¦§©´¦«©Â¤¤¤¨¸©Ÿ¥¹§¤¨¨´©¨¦À§¨Æ̈Æ¤§´¨½̈§©§¥¦−§©§¥¦®©©§¦´Ÿ½
cøt ìò:Cìnä úäîíäzå íéçîN íMî eìòiå ïBçâa Cìîì àéápä ïúðå ïäkä ÷Bãö Búà eçLîiå ©−¦§©¬©¤«¤©¦§§´Ÿ¿¨´©Ÿ¥´§¨¨Á©¨¦̧§¤¹¤§¦À©©£³¦¨Æ§¥¦½©¥−Ÿ

:ízòîL øLà ìBwä àeä äéøwäåî:äëeìnä àqk ìò äîìL áLé íâåæîCìnä éãáò eàa-íâå ©¦§¨®¬©−£¤¬§©§¤«§©Æ¨©´§Ÿ½Ÿ©−¦¥¬©§¨«§©¹̈©§¥´©¤À¤
Bàñk-úà ìcâéå EîMî äîìL íL-úà íéäìà (êéäìà) áèéé øîàì ãåc Cìnä eðéðãà-úà Cøáì§Â¨¥¤£Ÿ¥¹©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥¥̧¡Ÿ¦¹¤¥³§ŸŸÆ¦§¤½¦«©¥¬¤¦§−

:ákLnä-ìò Cìnä eçzLiå Eàñkîçîïúð øLà ìàøNé éäìà ýåýé Ceøa Cìnä øîà äëk-íâå ¦¦§¤®©¦§©¬©¤−¤©©¦§¨«§©−̈¨¨©´©¤®¤¨¸§¹̈¡Ÿ¥´¦§¨¥À£¤̧¨©¬
:úBàø éðéòå éàñk-ìò áLé íBiäèî:Bkøãì Léà eëìiå eäiðãàì øLà íéàøwä-ìk eî÷iå eãøçiå ©²Ÿ¥¬©¦§¦−§¥©¬Ÿ«©¤«¤§Æ©¨ª½¨©̧§ª¦½£¤−©£Ÿ¦¨®©¥§−¦¬§©§«

ð:çaænä úBðø÷a ÷æçiå Cìiå í÷iå äîìL éðtî àøé eäiðãàåàðì ãbiåeäiðãà äpä øîàì äîìL ©£´Ÿ¦½̈¨¥−¦§¥´§Ÿ®Ÿ©¨´¨©¥½¤©«©£¥−§©§¬©¦§¥«©©ª©³¦§ŸŸÆ¥½Ÿ¦¥Æ£´Ÿ¦½̈
úéîé-íà äîìL Cìnä íBië éì-òáMé øîàì çaænä úBðø÷a æçà äpäå äîìL Cìnä-úà àøé̈¥−¤©¤´¤§Ÿ®Ÿ§Â¦¥¨©º§©§³©¦§¥Æ©Æ¥½Ÿ¦¨«©¦³©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¦¨¦¬

:áøça Bcáò-úàáðBá-àönú äòø-íàå äöøà BúøòOî ìté-àì ìéç-ïáì äéäé íà äîìL øîàiå ¤©§−¤¨«¤©´Ÿ¤§Ÿ½Ÿ¦ µ¦§¤´§¤©½¦«Ÿ¦¬Ÿ¦©£¨−¨®§¨§¦¨¨¬¦¨¥−
:úîåâðCì äîìL Bì-øîàiå äîìL Cìnì eçzLiå àáiå çaænä ìòî eäãøiå äîìL Cìnä çìLiå ¨¥«©¦§©º©¤´¤§ŸÀŸ©Ÿ¦ªÆÆ¥©´©¦§¥½©©¨¾Ÿ©¦§©−©¤´¤§Ÿ®Ÿ©«Ÿ¤¬§Ÿ−Ÿ¥¬

:Eúéáì§¥¤«

i"yx

(‚Ó).Â�È�Â„‡ Ï·‡טובה בשורתי אין עכשיו כלומר,

‰Á·ÊÓ.(�)לך: ˙Â�¯˜·הרוגי אמר: בגבעון, שהיה

ואקבר כאן, אמות דין, בית בקברי נקברין דין בית

אבותי, יב)בקברי מסעי תנחומא רבי דרש :(כך

cec zcevn
(‡Ó).ÏÂÎ‡Ï ÂÏÎ Ì‰Â:לאכול כלו בעת שמעו הקול ˜ÏÂאת

.‰ÓÂ‰ ‰È¯˜‰:הומה העיר אנשי קבוצת ÂËÂ·(Ó·)קול
בשורה˙·˘¯. להשמיע להתאמץ המעולה, אדם מדרך כי על
שאבשר‡·Ï.(Ó‚)טובה: שתחשוב כמו לא לומר: רצה

היא: ורעה וכו', דוד המלך כי בהפך, הוא אבל ÏÚ(ÊÓ)טוב,
.·Î˘Ó‰:'לה השתחוה המשכב, על �˙Ô(ÁÓ)בשכבו ¯˘‡

.·˘ÂÈ ÌÂÈ‰:'וגו יושב בן היום נתן אשר המלך:È¯‡.(�)כמו דעת מבלי למלוך רצה אשר על במלכות, כמורד לדונו שלא
.Á·ÊÓ‰ ˙Â�¯˜·:שם להרגו המקום, יחלל שלא בחשבו הארון, לפני עמד ÈÓÈ˙.(�‡)אשר Ì‡וכאלו ימית, שלא לומר: רצה

וגו': ימית אם שבועה עונש עליו שיהיה ÏÈÁ.(�·)אמר Ô·Ï:המלך עבדי כשאר עבודתו לעבוד לומר: Â‚Â'.רצה ÏÂÙÈ ‡Ï
אומרים: שהבריות כדרך גוזמא, בלשון ואמר מועט עונש אפילו העבר, על יעונש לא לומר: ·Â.רצה ‡ˆÓ˙ ‰Ú¯ Ì‡Âואפילו

הזה: הדבר צרוף בעבור יומת מקום מכל להמית כדי בו שאין בהבטחתו:Â‰„¯ÈÂ.(�‚)בדבר לרדת לו Í˙È·Ï.צוה ÍÏכי
לבבי כאומר לביתך, לך לו ואמר עת, בכל ולשרתו לפניו לעמוד חיל, לבן להיות שכוונתו בחשבו שלמה, לפני עומד נשאר

הצורך: בזמן מצוא, לעת חיל לבן תהיה אם כי יחשוב, כן לא

oeiv zcevn
(‡Ó).ÌÈ‡Â¯˜‰כמו להסעודה, יג)המזומנים ט א אחרי(שמואל

הקרואים: יאכלו ÏÈÁ.(Ó·)העיר:‰˜¯È‰.כן ˘È‡אדם
ומזורז: המיה:Ì‰˙Â.(Ó‰)מעולה כעת,ÌÂÈÎ.(�‡)מלשון

כמו הדבר, לאמתת באה והכ''ף עת, כמו הוא יום (בראשיתכי

לא) כיום:כה ראשו:Â˙¯Ú˘Ó.(�·)מכרה משער

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc - dcp(iyiy meil)

seqa dz`xy e` :dpynd dkiynnì íéòaøà íBézcilíBéå ,øëæ ©§¨¦§¨¨§
[meia e`-]ì íéðBîLzcilïleëì úBLîMä ïéa ,äá÷ðoiaae - §¦§§¥¨¥©§¨§¨

m` zrcei dpi` `linne ,dii`xd dzid el` mini seqay zeynyd
e` ,`ed xdeh mce dawpl mipeny e` xkfl mirax` meia dz`x
xingdl dilr el` lka ,`ed `nh mce mdixg`ly dlila dz`xy

:dpynd zniiqn .miccvd ipykéøälkelàmiypd,úBòBèopi`y £¥¥
.ozaif ini milg izne ozcp ini milg izn zercei,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©

ízàL ãòe migxehúà íéðwúîmiypdúBèBMädrya e`xy ©¤©¤§©§¦¤©
,zwteqnúBç÷tä úà eðwúå eàaze`exd el` z` epwze e`ea - Ÿ§©§¤©¦§

.odigzt owzl zekixve zi`ce drya

àøîâ
seqe dcp zlgz zeynyd oia xyr cg` mei d`exd' ,dpyna epipy
.dpynd zpeek dn zx`an `xnbd ,'daif seqe daif zlgz dcp

mei xyr cg` seqa m`d :`xnbd dywnäcð óBñå äcð úlçz,`ed §¦©¦¨§¦¨
ixdúlçzinióBñå äcðini.àéä äáéæ:`xnbd zayiináø øîà §¦©¦¨§¦¨¦¨©©

øîà÷ éëä ,àcñç,dpynd zpeek jk -ïéa øNò ãçà íBé äàBøä ¦§¨¨¦¨¨©¨¨©©¨¨¥
úBLîMä`edyúléçzinióBñå äcðini,äáéæ,cg` wtq dfåbeq ©§¨§¦©¦¨§¦¨§

dz`x m`a wtq ly sqepdúcðì éòéáMa`edy ,zeynyd oiaóBñ ©§¦¦§¦¨¨
iniúlçúe äcðini.äáéæ ¦¨§¦©¦¨

:dpyna epipyúBèBMä úà ïéðwúî ízàL ãò ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©©¤©¤§©§¦¤©
.'åë:`xnbd dywn .ryedi iax ixac z` zx`an `xnbdéðä̈¥
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dpקיד wxt mildz - miaezk

mildzdpckÎfh

.äðæèáéúë)| úåîéùé(:íaø÷a íøeâîa úBòø-ék íéiç ìBàL eãøé Bîéìò | úåî àéMéæéíéäìà-ìà éðà ©¦³¨̧¤¨¥À¥«§´§´©¦®¦«¨−¦§¨´§¦§¨«−£¦¤¡Ÿ¦´
:éðòéLBé ýåýéå àø÷àçé:éìB÷ òîLiå äîäàå äçéNà íéøäöå ø÷áå áøòèééLôð íBìLá äãt ¤§¨®©«¹Ÿ̈À«¦¥«¦¤³¤¨´Ÿ¤−§¨«¢©¦¨¦´¨§¤«¡¤®©¦§©¬¦«»̈¨³§¨´−©§¦

:éãnò eéä íéaøá-ék éì-áøwîëàìå Bîì úBôéìç ïéà øLà äìñ íã÷ áLéå íðòéå | ìà | òîLé ¦§¨¦®¦«§¹©¦À¨¬¦¨¦«¦§©³¥̧§©«£¥»§³Ÿ¥¬¤À¤¤¬¨£¤³¥´£¦´¨®§−Ÿ
:íéäìà eàøéàë:Búéøa ìlç åéîìLa åéãé çìLáëïîMî åéøáã ekø Baì-áø÷e åét úàîçî | e÷ìç ¨«§´¡Ÿ¦«¨©´−¨¨¦§ŸÀ̈¦¥¬§¦«¨«§³©«£¨´Ÿ¦»«§¨¦Å¬©−§¨¨¬¦¹¤À¤
:úBçúô änäåâë:÷écvì èBî íìBòì ïzé-àì Eìkìëé àeäå Eáäé | ýåýé-ìò CìLäãë| íéäìà äzàå §¥´¨§¦«©§¥³©§Ÿ̈¸§¨«§»§¶§©Å§§¤¬Ÿ¦¥−§¨¬¹À©©¦«§©¨³¡Ÿ¦̧

:Ca-çèáà éðàå íäéîé eöçé-àì äîøîe íéîã éLðà úçL øàáì | íãøBz«¦¥Ä¦§¥Ä©À©©§¥³¨¦´−¦§¨«Ÿ¤«¡´§¥¤®©«¹£¦À¤§©¨«

i"yx

(ÊË).ÂÓÈÏÚ ˙ÂÓ È˘Èאת עליהם הקב"ה ישיא

השיאני הנחש לשון ויסית יסכסך ישי המות, מלאך

ג')ואוכל אם(בראשית כמו יש לשון ישי פתר ומנחם ,

עושים כ"ד)ישכם פה(שם ישנו כ"ט)אשר :(דברים

.Ì¯Â‚Ó·:במלונם(ÁÈ).ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜Â·Â ·¯Úערבית

תפלות: ג' ומנחה ÈÏ.(ËÈ)ושחרית ·¯˜Óמן

עלי: הבאה Â‚Â'.המלחמה È„ÓÚ ÂÈ‰ ÌÈ·¯· ÈÎכי

להתפלל בעזרתי שהיו הרבים בשביל לי עשה זאת

דוד: את אוהבים ויהודה ישראל וכל שנאמר עלי

(Î).Ï‡ ÚÓ˘È:רבים אותם של Ì�ÚÈÂ.תפלתם
קדם: יושב שהוא ÂÓÏ.המלך ˙ÂÙÈÏÁ ÔÈ‡ ¯˘‡

אל לבם נותנים אין אותי הרודפים הרשעים לאותם

המיתה: מיום חרדים אין חליפתם ˘ÁÏ(Î‡)יום

.ÂÈ„È:הרשע אחיתופל בלע"ז:˘ÁÏ.זה טאנד"יט

.ÂÈÓÂÏ˘·:עמו ושלם שקט שהי' Â˜ÏÁ.(Î·)במה
חלקלקות ה')לשון חמאהÂ‡ÓÁÓ˙.:(לעיל לשון

של כמ"ם בתיבה היא נופל יסוד הראשונה והמ"ם

מאמר: של וכמ"ם Â·Ï.מעשה ·¯˜Â:למלחמה לבו

.˙ÂÁ˙Ù ‰Ó‰Âארץ ואת כמו חרבות לשון פתר מנחם

בפתחיה ה')נמרוד חרב(מיכה אני(סא"א)כפיות ואומר ,

אמימר כתב כדאמר ארמי בלשון הוא קללה לשון

שמתא: שטר והוא עלה משאך,Í·‰È.(Î‚)פתיחא

כן: לו משיב כמוÍÏÎÏÎÈ.רוה"ק משאך (מלכיםיסבול

ח') כלכולא לשון יכלכלוך לא השמים ושמי השמים

עוזיאל: בן יונתן כתרגום מסובר מעידתËÂÓ.מתורגם

רגל:

cec zcevn
(ÊË).˙ÂÓ È˘Èאחיתופל על ר"ל המות את עליהם יחייב ה'

למעןÌÈÈÁ.וריעיו: חולי מתוך לא בריאים כשהם פתאום
בגמול: שבא הכל ¯ÂÚ˙.יכירו ÈÎפתאומית למיתה הם ראוים

בקרבם: אמר ביאור ולתוס' במגורם רעות Â‚Â'.(ÁÈ)כי ·¯Ú
אליהם: ואהמה התלאות אספר התפלות שלש Ù„‰(ËÈ)בכל

.ÌÂÏ˘·מהמלחמות בשלום להשיבה נפשי פדה מעולם
במתי ואני רב בעם היו עמדי הנלחמים כי עם עלי הבאות

אתÚÓ˘È.(Î)מספר: ויכניע חרפתי אל ישמע עתה כן
˜„Ì.מחרפי: ·˘ÂÈÂ:עולם עד יכניעם הוא קדם מזמן ברא אשר בשמים היושב לבם‡˘¯.ה' אל נותנים שאינם אשר על

מהאלהים: יראו ולא מהעולם ויעברו ÂÈ„È.(Î‡)שיוחלפו ÁÏ˘שלומו איש אני אשר ידו שלח בי הנה יאמר אחיתופל על
עמי: כרת אשר הברית בי:Â˜ÏÁ.(Î·)וחלל להלחם חושב בלבו אבל מחמאה יותר וחלקים רכים המה פיו Â‚Â'.דברי ÂÎ¯
שונות: במילות הדבר ÂÁÈ˙Ù˙.כפל ‰Ó‰Â:לי להצר הכנה לו להיות אותי מרמה בהם השלך‰˘ÍÏ.(Î‚)כי לנפשו דוד אמר

הצדיק את יעזוב לעולם לא כי יהיה וכן מעליך משאך יקל שהוא עליו בטח ר"ל משאך יסבול הוא כי יהיה וכן ה' על משאך
נוטה: להם:˙Ì„È¯Â.(Î„)להיות הקצובים ימיהם חצי לחיות יגיעו לא ולכן דמים אנשי הם כי וריעיו אחיתופל ‡·ÁËאת

.Í·:מידם להנצל

oeiv zcevn
(ÊË).È˘Èבו אויב ישיא לא כמו חוב פט)ענין ÌÈÈÁ.:(לקמן

חיותם עד כמו ה)בריאים מדור:·Ì¯Â‚Ó.:(יהושע ענין
(ËÈ).·¯˜Óקרב מכלי כמו ט)מלחמה Ì�ÚÈÂ.(Î):(קהלת

מפני לענות כמו י')ויכניעם Â˜¯·.(Î·)להם:ÂÓÏ.:(שמות
בפתחיהÂÁ˙Ù˙.ומלחמה: נמרוד ארץ ואת כמו (מיכהחרבות

רז"לÍ·‰È.(Î‚):ה') פי' כן משא כז)ענין ÍÏÎÏÎÈ.:(ר"ה
יכילנ ומי כמו ב')ויסבלך קבר:˘Á˙.(Î„):(יואל

xe` ldi
בס"חפדהיט עמדי. היו ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום

מן הוא כשזכיותיו זכיות. ומחצה עונות כשמחצה תר"ז סי'
היו ברבים כי וזהו עליו. שיתפללו לו מועיל חסדים גמילות
ר"ל עכ"ל. רבים בשביל ברבים אלא נאמר לא רבים עמדי
להכריע. משתתף הנ"ל הרבים זכות א"כ לרבים. שהיטיב כיון

וטובואפ"ל לשמים טוב היינו טוב. בחי' ב' בזה שיש משום

לשמים. טוב שהן זכיות משאר יותר מועיל לכן לבריות.
את כבד ע"פ מזה עמ"ש בעוה"ז. פירותיהן אוכל דמה"ט
דפי' ע"א ח' דף דברכות פ"ק מהגמ' נובעים ודבריו אביך.
פי' במדרש וכן כו'. וגמ"ח בתורה כשעוסק בשלום פדה
מגמ"ח הן הזכיות אך זכיות כשמחצה עליו. התפללו שרבים

טוב: בחי' ב' בהן שיש לפי לו מועיל
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ז ה נ ש מ ר ו א ב

– חכמים ולדעת מאתיים, – מאיר רבי לדעת – כתובתה עץ, שמוכת שנינו, ג במשנה

עץ  מוכת בין הבדל יש אבל בעולה, כדין מאה שכתובתה כחכמים הלכה ואמנם מאה.

עץ, מוכת ונמצאה בתולה בחזקת נישאה שאפילו הוא, הדין עץ שבמוכת בעולה, ובין

בעולה, ונמצאה בתולה בחזקת נישאה אם בבעולה, ואילו כתובתה, את מפסידה איננה

מביאה  הזה ההבדל יסוד על כתובתה. את מפסידה והיא טעות, מקח של טענה לבעל יש

בתולים. לה מצא ולא בתולה בחזקת לו כשנישאה לאשתו, בעל בין ודברים דין משנתנו

È‡ ıÚ ˙kÓ :˙ÓB‡ ‡È‰ שנחבטתי מכה מחמת בתולי שאבדו – ƒ∆∆À«≈¬ƒ
לכתובה; אני וזכאית ÈÎבעץ, ‡G :ÓB‡ ‡e‰Âדבריך שמא אינם – ¿≈ƒ

‡zנכונים, LÈ‡ ˙Òec ‡l‡ לאיש שנבעלת את, איש בעולת – ∆»¿«ƒ«¿
טעות; מקח ומקחי שאירסתיך ‡ÊÚÈÏקודם ÈaÂ Ï‡ÈÏÓb Ôa«»«¿ƒ≈¿«ƒ¡ƒ∆∆

˙Ó‡ :ÌÈÓB‡,עץ מוכת שהיא בטענתה עלינו נאמנת האשה – ¿ƒ∆¡∆∆
דינר מאה של לכתובה וזכאית    ÈaÂ¿«ƒ

!ÔÈiÁ e‡ ‰ÈtÓ ‡G :ÓB‡ ÚLB‰È,דבריה על סומכין אנו אין – ¿À«≈ƒƒ»»«ƒ
LÈ‡ ˙Òec ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ‡l‡,הבעל של כטענתו –‡ÈzL „Ú ∆»¬≈¿∆¿«¿«ƒ«∆»ƒ

‰È„Ï ‰È‡ כמו המחלוקת טעמי עץ. מוכת אלא בעולה שאינה – ¿»»ƒ¿»∆»
ברי  טענת טוענת והיא הואיל סובר, גמליאל רבן הקודמת: במשנה
כאן  הולכים ואין עדיף, ברי ושמא ברי הרי שמא, טענת טוען והבעל
על  וחזקה חזקתה, על אשה העמד אומרים: שאנו ממון, חזקת אחר
ממון  העמד סובר: יהושע ורבי עצמן. מפקירות שאינן ישראל בנות

הראיה עליו מחברו והמוציא בעליו, בחזקת

ח ה נ ש מ ר ו א ב

לנתין  כגון לכהונה, הפוסלה לאדם נבעלה כי בה, שחושדים ישראל, בבת דנה משנתנו

שאותו  טוענת, והיא ג), ח, יג; ד, יבמות (עיין ישראל בקהל לבוא האסורים לממזר, או

הקודמות. במשניות כמו יהושע ורבי גמליאל רבן נחלקו זה בענין ואף הוא; כשר אדם

˙a„Ó ‰e‡,מתייחדת כשהיא פנויה אשה ראו –˜eMa „Á‡ ÌÚ »»¿«∆∆ƒ∆»«
"בשוק". תיבת גורסים שאין נוסחות ויש בשוק; שהיה אחד עם –

dÏ eÓ‡:לאשה –‰Ê ÏL BÈh ‰Ó שמא אתו, שהתייחדת – »¿»«ƒ∆∆
לכהן? להינשא פוסלתך שביאתו בו וכיוצא ממזר או נתין הוא

‡e‰ Ô‰ÎÂ ÈBÏt LÈ‡ שנקטה ומה הוא; כשר אדם כלומר – ƒ¿ƒ¿…≈
המשנה: ;דווקא ‡ÊÚÈÏלאו ÈaÂ Ï‡ÈÏÓb Ôa«»«¿ƒ≈¿«ƒ¡ƒ∆∆

˙Ó‡ :ÌÈÓB‡ שהתייחדה איש שאותו בדבריה, נאמנת האשה – ¿ƒ∆¡∆∆
שבארנו  כמו וטעמם, לכהן, להינשא מותרת והיא הוא, כשר אדם עמו

כשרות בחזקת שהיא לפי הקודמות, במשניות  ÈaÂ¿«ƒ

!ÔÈiÁ e‡ ‰ÈtÓ ‡G :ÓB‡ ÚLB‰È,נאמנת היא אין –‡l‡ ¿À«≈ƒƒ»»«ƒ∆»
ÊÓÓÏe ÔÈ˙Ï ‰ÏeÚa ˙˜ÊÁa BÊ È‰ אותה מחזיקים אנו – ¬≈¿∆¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

לכהן, להינשא ונפסלה לממזר, או לנתין כגון לפסול, »Ú„שנבעלה
‰È„Ï ‰È‡ ‡ÈzL.הוא כשר ואדם פלוני לאותו שנבעלה – ∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆»

כשרותה. חזקת  הורעה עמו, והתייחדה הואיל יהושע: רבי של טעמו
         

ט ה נ ש מ ר ו א ב

על  האשה נאמנת אליעזר ורבי גמליאל רבן שלדעת להשמיענו, בעיקר באה זו משנה
אף  אלא הקודמת, במשנה ששנינו כפי מדברת", ש"ראוה בכגון רק לא לכהונה כשרותה
בת, לה תיוולד שאם רבותא, ועוד נתעברה. ממי יודעים אנו ואין מעוברת, היתה אם

לכהונה. כשרה תהא הבת אף       

˙aÚÓ ‰˙È‰,בעלה את מכירים ואין מעוברת, אשה היתה –eÓ‡Â »¿»¿À∆∆¿»¿
‰Ê aÚ ÏL BÈh ‰Ó :dÏ?הזה העובר של אביו מי – »«ƒ∆À»∆

‡e‰ Ô‰ÎÂ ÈBÏt LÈ‡Ó דווקא ולאו הוא; כשר אדם כלומר – ≈ƒ¿ƒ¿…≈
Ó‡˙כהן; :ÌÈÓB‡ ÊÚÈÏ‡ ÈaÂ Ï‡ÈÏÓb Ôa האשה – «»«¿ƒ≈¿«ƒ¡ƒ∆∆¿ƒ∆¡∆∆

בת, העובר ואם לכהונה; היא וכשרה לכשר, שנבעלה בדבריה נאמנת
לכהונה. כשרה הבת ÔÈiÁ!אף e‡ ‰ÈtÓ ‡G :ÓB‡ ÚLB‰È Èa«ƒ¿À«≈ƒƒ»»«ƒ

לכשר, שנבעלה נאמנת היא אין –˙aÚÓ ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ‡l‡∆»¬≈¿∆¿«¿À∆∆
ÊÓÓÏe ÔÈ˙Ï אותה שפסל מאדם שנתעברה אותה מחזיקים אנו – ¿»ƒ¿«¿≈

מממזר, או מנתין כגון È„Ï‰לכהונה, ‰È‡ ‡ÈzL „Ú– «∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆»
פסולות  הבת ובין האם בין – יהושע רבי לדעת כשר. מאדם שנתעברה

לכהונה.

י ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו  כאן מובאת לכהונה, האשה כשרות בדין העוסקות הקודמות, המשניות שתי אגב
שהולכים  לכהונה, כשרותה בשאלת נורי בן יוחנן רבי ופסק שנאנסה, בתינוקת מעשה על

הרוב. אחר

ÔÈÚ‰ ÔÓ ÌÈÓ ˙‡HÓÏ ‰„iL ˙˜BÈ˙a ‰NÚÓ :ÈÒBÈ Èa Ó‡»««ƒ≈«¬∆¿ƒ∆∆»¿»¿««ƒƒ»«ƒ
מים, לשאוב המעיין אל שירדה בילדה מעשה –‰Ò‡Â אחד – ¿∆¡»»

אותה, אנס Èeהעוברים Ôa ÔÁBÈ Èa Ó‡ שהורה כלומר – »««ƒ»»∆ƒ
למעשה: p‰kÏ‰הלכה ÔÈ‡ÈOÓ ÈÚ‰ ÈL‡  Ì‡שרוב בני – ƒ…«¿≈»ƒ«ƒƒ«¿À»

ואלמנותיהם  ובנותיהם בביאתם, לכהונה אשה פוסלים אינם העיר
לכהנים, p‰kÏ‰נישאות ‡Npz BÊ È‰ שנאנסה הזאת הילדה גם – ¬≈ƒ»≈«¿À»

מתוך  בא שהמאנס אומרים, שאנו לכהן, להינשא כשרה המעיין, יד על
העיר. אנשי של הרוב
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– חכמים ולדעת מאתיים, – מאיר רבי לדעת – כתובתה עץ, שמוכת שנינו, ג במשנה

עץ  מוכת בין הבדל יש אבל בעולה, כדין מאה שכתובתה כחכמים הלכה ואמנם מאה.

עץ, מוכת ונמצאה בתולה בחזקת נישאה שאפילו הוא, הדין עץ שבמוכת בעולה, ובין

בעולה, ונמצאה בתולה בחזקת נישאה אם בבעולה, ואילו כתובתה, את מפסידה איננה

מביאה  הזה ההבדל יסוד על כתובתה. את מפסידה והיא טעות, מקח של טענה לבעל יש

בתולים. לה מצא ולא בתולה בחזקת לו כשנישאה לאשתו, בעל בין ודברים דין משנתנו

È‡ ıÚ ˙kÓ :˙ÓB‡ ‡È‰ שנחבטתי מכה מחמת בתולי שאבדו – ƒ∆∆À«≈¬ƒ
לכתובה; אני וזכאית ÈÎבעץ, ‡G :ÓB‡ ‡e‰Âדבריך שמא אינם – ¿≈ƒ

‡zנכונים, LÈ‡ ˙Òec ‡l‡ לאיש שנבעלת את, איש בעולת – ∆»¿«ƒ«¿
טעות; מקח ומקחי שאירסתיך ‡ÊÚÈÏקודם ÈaÂ Ï‡ÈÏÓb Ôa«»«¿ƒ≈¿«ƒ¡ƒ∆∆

˙Ó‡ :ÌÈÓB‡,עץ מוכת שהיא בטענתה עלינו נאמנת האשה – ¿ƒ∆¡∆∆
דינר מאה של לכתובה וזכאית    ÈaÂ¿«ƒ

!ÔÈiÁ e‡ ‰ÈtÓ ‡G :ÓB‡ ÚLB‰È,דבריה על סומכין אנו אין – ¿À«≈ƒƒ»»«ƒ
LÈ‡ ˙Òec ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ‡l‡,הבעל של כטענתו –‡ÈzL „Ú ∆»¬≈¿∆¿«¿«ƒ«∆»ƒ

‰È„Ï ‰È‡ כמו המחלוקת טעמי עץ. מוכת אלא בעולה שאינה – ¿»»ƒ¿»∆»
ברי  טענת טוענת והיא הואיל סובר, גמליאל רבן הקודמת: במשנה
כאן  הולכים ואין עדיף, ברי ושמא ברי הרי שמא, טענת טוען והבעל
על  וחזקה חזקתה, על אשה העמד אומרים: שאנו ממון, חזקת אחר
ממון  העמד סובר: יהושע ורבי עצמן. מפקירות שאינן ישראל בנות

הראיה עליו מחברו והמוציא בעליו, בחזקת

ח ה נ ש מ ר ו א ב

לנתין  כגון לכהונה, הפוסלה לאדם נבעלה כי בה, שחושדים ישראל, בבת דנה משנתנו

שאותו  טוענת, והיא ג), ח, יג; ד, יבמות (עיין ישראל בקהל לבוא האסורים לממזר, או

הקודמות. במשניות כמו יהושע ורבי גמליאל רבן נחלקו זה בענין ואף הוא; כשר אדם

˙a„Ó ‰e‡,מתייחדת כשהיא פנויה אשה ראו –˜eMa „Á‡ ÌÚ »»¿«∆∆ƒ∆»«
"בשוק". תיבת גורסים שאין נוסחות ויש בשוק; שהיה אחד עם –

dÏ eÓ‡:לאשה –‰Ê ÏL BÈh ‰Ó שמא אתו, שהתייחדת – »¿»«ƒ∆∆
לכהן? להינשא פוסלתך שביאתו בו וכיוצא ממזר או נתין הוא

‡e‰ Ô‰ÎÂ ÈBÏt LÈ‡ שנקטה ומה הוא; כשר אדם כלומר – ƒ¿ƒ¿…≈
המשנה: ;דווקא ‡ÊÚÈÏלאו ÈaÂ Ï‡ÈÏÓb Ôa«»«¿ƒ≈¿«ƒ¡ƒ∆∆

˙Ó‡ :ÌÈÓB‡ שהתייחדה איש שאותו בדבריה, נאמנת האשה – ¿ƒ∆¡∆∆
שבארנו  כמו וטעמם, לכהן, להינשא מותרת והיא הוא, כשר אדם עמו

כשרות בחזקת שהיא לפי הקודמות, במשניות  ÈaÂ¿«ƒ

!ÔÈiÁ e‡ ‰ÈtÓ ‡G :ÓB‡ ÚLB‰È,נאמנת היא אין –‡l‡ ¿À«≈ƒƒ»»«ƒ∆»
ÊÓÓÏe ÔÈ˙Ï ‰ÏeÚa ˙˜ÊÁa BÊ È‰ אותה מחזיקים אנו – ¬≈¿∆¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

לכהן, להינשא ונפסלה לממזר, או לנתין כגון לפסול, »Ú„שנבעלה
‰È„Ï ‰È‡ ‡ÈzL.הוא כשר ואדם פלוני לאותו שנבעלה – ∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆»

כשרותה. חזקת  הורעה עמו, והתייחדה הואיל יהושע: רבי של טעמו
         

ט ה נ ש מ ר ו א ב

על  האשה נאמנת אליעזר ורבי גמליאל רבן שלדעת להשמיענו, בעיקר באה זו משנה
אף  אלא הקודמת, במשנה ששנינו כפי מדברת", ש"ראוה בכגון רק לא לכהונה כשרותה
בת, לה תיוולד שאם רבותא, ועוד נתעברה. ממי יודעים אנו ואין מעוברת, היתה אם

לכהונה. כשרה תהא הבת אף       

˙aÚÓ ‰˙È‰,בעלה את מכירים ואין מעוברת, אשה היתה –eÓ‡Â »¿»¿À∆∆¿»¿
‰Ê aÚ ÏL BÈh ‰Ó :dÏ?הזה העובר של אביו מי – »«ƒ∆À»∆

‡e‰ Ô‰ÎÂ ÈBÏt LÈ‡Ó דווקא ולאו הוא; כשר אדם כלומר – ≈ƒ¿ƒ¿…≈
Ó‡˙כהן; :ÌÈÓB‡ ÊÚÈÏ‡ ÈaÂ Ï‡ÈÏÓb Ôa האשה – «»«¿ƒ≈¿«ƒ¡ƒ∆∆¿ƒ∆¡∆∆

בת, העובר ואם לכהונה; היא וכשרה לכשר, שנבעלה בדבריה נאמנת
לכהונה. כשרה הבת ÔÈiÁ!אף e‡ ‰ÈtÓ ‡G :ÓB‡ ÚLB‰È Èa«ƒ¿À«≈ƒƒ»»«ƒ

לכשר, שנבעלה נאמנת היא אין –˙aÚÓ ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ‡l‡∆»¬≈¿∆¿«¿À∆∆
ÊÓÓÏe ÔÈ˙Ï אותה שפסל מאדם שנתעברה אותה מחזיקים אנו – ¿»ƒ¿«¿≈

מממזר, או מנתין כגון È„Ï‰לכהונה, ‰È‡ ‡ÈzL „Ú– «∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆»
פסולות  הבת ובין האם בין – יהושע רבי לדעת כשר. מאדם שנתעברה

לכהונה.

י ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו  כאן מובאת לכהונה, האשה כשרות בדין העוסקות הקודמות, המשניות שתי אגב
שהולכים  לכהונה, כשרותה בשאלת נורי בן יוחנן רבי ופסק שנאנסה, בתינוקת מעשה על

הרוב. אחר

ÔÈÚ‰ ÔÓ ÌÈÓ ˙‡HÓÏ ‰„iL ˙˜BÈ˙a ‰NÚÓ :ÈÒBÈ Èa Ó‡»««ƒ≈«¬∆¿ƒ∆∆»¿»¿««ƒƒ»«ƒ
מים, לשאוב המעיין אל שירדה בילדה מעשה –‰Ò‡Â אחד – ¿∆¡»»

אותה, אנס Èeהעוברים Ôa ÔÁBÈ Èa Ó‡ שהורה כלומר – »««ƒ»»∆ƒ
למעשה: p‰kÏ‰הלכה ÔÈ‡ÈOÓ ÈÚ‰ ÈL‡  Ì‡שרוב בני – ƒ…«¿≈»ƒ«ƒƒ«¿À»

ואלמנותיהם  ובנותיהם בביאתם, לכהונה אשה פוסלים אינם העיר
לכהנים, p‰kÏ‰נישאות ‡Npz BÊ È‰ שנאנסה הזאת הילדה גם – ¬≈ƒ»≈«¿À»

מתוך  בא שהמאנס אומרים, שאנו לכהן, להינשא כשרה המעיין, יד על
העיר. אנשי של הרוב
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מבואר: בגמרא                    "בתינוקת שה"מעשה כלומר
אחר; ממקום שיירות לשם באות שאז השוק, ביום צפורי בעיר היה 

       לכהונה התירה לא נורי בן יוחנן שרבי כלומר
ב   – "רוב" לעוד נזקק אלא בלבד,  בא שהמאנס

מכל  אחד, ב"רוב" די כלל שבדרך פי על ואף כשרים. אנשיה שרוב משיירה
כאן מקום  "רובי "תרי חכמים והצריכו  רבן ברם,

טוענת: והאשה הואיל לרוב, נזקק אינו הקודמות, המשניות בשתי גמליאל,
כלום, לטעון יודעת שאינה שנאנסה, בתינוקת כן שאין מה נבעלתי", "לכשר

נורי בן יוחנן לרבי גמליאל רבן מודה זה שבכגון    
,בדיעבד אלא הקודמות המשניות בשתי גמליאל כרבן הלכה אין ואמנם –

אלא  לכהן להינשא להתירה אין לכתחילה אבל תצא; לא לכהן, נישאה שאם
איסורי  (הל' לעיל שבארנו כמו רובות, בשני – הרמב"ם ולדעת כשרים; ב"רוב"

יד). יח, ביאה

א ה נ ש מ ר ו א ב

או  לאלמנה מאה וכתובת לבתולה מאתיים שכתובת למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר

דין  בית תנאי הן בה לגרושה חייב הוא הרי לאשתו, כתובה הבעל כתב לא ואפילו ,
אמר  שכן הנישואין, בשעת הכתובה את לכתוב היא חובה ואמנם ז). ד, להלן (כמבואר

שעה  אפילו אשתו את שישהה לאדם לו "אסור א): פט, קמא בבא (גמרא מאיר רבי

מובא, (בגמרא) בסוגייתנו אבל י), י, אישות (הל' הרמב"ם פוסק וכן כתובה", בלא אחת

כאילו  אותה רואים מקום ומכל כתובה; כותבים היו לא מה שמשום מקומות שהיו

אם  הדין הוא ממנו. עצמו את להפקיע יכול אדם ואין הוא דין בית תנאי שהרי נכתבה,

משנתנו  דנה כך מתוך כתובתה. את כך ידי על מפסידה האשה שאין הכתובה, שטר אבד

הכתובה. סכום בענין לאשתו הבעל שבין ודברים בדין

‰ÏÓ‡˙pL ‰M‡‰,שנתאלמנה –‰Lb˙pL B‡ תובעת והיא – »ƒ»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
שאבד  טוענת שהיא כגון בידה, אין כתובה ושטר כתובתה, כסף את

כתובה, כותבים שאין במקום שהוא או השטר, ‡ÓB˙:לה ‡È‰ƒ∆∆
È˙‡N ‰Ïe˙a,דינר מאתיים וכתובתי –ÓB‡ ‡e‰Â,ובעלה – ¿»¿»«ƒ¿≈

אומר: ממנו, ÈÎשנתגרשה ‡G,כך הדבר אין –‰ÓÏ‡ ‡l‡ ƒ∆»«¿»»
CÈ˙‡N;דינר מאה אלא כתובתך ואין –  היורשים ¿»ƒ

אבינו; נשאך אלמנה ÌÈ„Úאומרים: LÈ Ì‡,שראו –˙‡ˆiL– ƒ≈≈ƒ∆»»
הנישואין, בשעת אביה מבית ראשה ÓeÈ‰a‡שיצאה על בצעיף – ¿ƒ»

עיניה, על משורבב Úetכשהוא dL‡Â על מפוזר ראשה ושער – ¿…»»«
לבית  אביהן מבית הבתולות את להוציא נוהגים שהיו כדרך כתפיה,

ÌÈ˙‡Óהחתונה, d˙a˙k.כתביעתה –‰˜Ba Ôa ÔÁBÈ Èa ¿À»»»«ƒ«ƒ»»∆¿»
‰È‡ ˙BÈÏ˜ ˜elÁ Û‡ :ÓB‡ במקומו שכן בתולה, שנישאה – ≈«ƒ¿»¿»»

בנישואי  קלויות שיבולים לחלק נוהגים היו ברוקה בן יוחנן רבי של
הבתולות.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

     על דבר שאסר מי ופירושו: בתלמוד, הוא הלכתי כלל –

יבמות  במסכת זה כלל הזכרנו וכבר הדבר. את המתיר עדותו המשך על נאמן עדותו, ידי

הטעם: מבואר בגמרא ט-י. המשניות בבאור טו, פרק    מתוך –

לשתוק  היה שיכול מתוך דבריו כל על הוא שנאמן כלומר שותק, היה רוצה היה שאילו

) כלל להעיד ולא   ,בטענתו נאמן אדם "מיגו": של הכללי המובן – מתוך). =

לשקר. רוצה היה אילו בשבילו, יותר רצויה שהיא אחרת טענה לטעון היה שיכול מתוך

 בטענתה שהרי נאנסתי", "משארסתני ו): א, (לעיל הטוענת אשה לאותה יש כזה
לכהונה עצמה פוסלת היא מתוך זו ב"מיגו": לה שנאמין סברא, יש ולפיכך

לומר: יכולה שהיתה    ואבדו בעץ נחבטתי לך שנתארסתי (לאחר

חולק  כן פי על אף לכתובתה. זכאית וגם לכהונה כשרה גם והיתה המכה), מחמת בתולי

ואומר: גמליאל רבן על יהושע רבי שם    נאמנת היא שאין היינו

ב"מיגו" אפילו      משנה לאותה איפוא, בהתייחס, –

בעי  דאי ב"מיגו נאמן שאדם יהושע, רבי שמודה להשמיע, משנתנו באה שהזכרנו,

שהתיר". הפה הוא שאסר "שהפה – שתיק"

ÚLB‰È Èa ‰„BÓe רבן על ו) (א, לעיל חולק שהוא פי על אף – ∆«ƒ¿À«
נאמנת  אינה נאנסתי" "משארסתני הטוענת שהאשה סובר והוא גמליאל,

הוא מודה למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו ב"מיגו", ≈¿ÓB‡aאפילו
epÓÈ‰ ‰ÈzÁ˜Ïe ‰˙È‰ EÈ‡ ÏL BÊ ‰„N :BÁÏ השדה – «¬≈»∆∆»ƒ»¿»¿«¿ƒ»≈∆

מאביך, קניתיה ÔÓ‡שברשותי ‡e‰L,לדבריו ראיה צריך ואינו – ∆∆¡»
Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ Ò‡L ‰t‰L היתה שהשדה שאמר, הפה – ∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

שאמר הוא אביו, של  או לשתוק, היה שיכול ומתוך
לחבירו. שאמר מה כל על נאמן הריהו מעולם, היא שלו שהשדה לומר

ÂÈ‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡Â שבידו שהשדה עדים יש אם אבל – ¿ƒ≈≈ƒ∆ƒ∆»ƒ
אביו, של ‰epÓÈהיא ‰ÈzÁ˜Ï :ÓB‡ ‡e‰Â הפה" כאן ואין הואיל – ¿≈¿«¿ƒ»≈∆

ÔÓ‡שאסר", BÈ‡.לדבריו ראיה שיביא עד ממנו, שקנאה לומר – ≈∆¡»
  עליו וערער חברו ובא בשדה, מחזיק אדם שאם הוא, הדין והלא

ושטר  ממך, לקחתיה אבל היתה שלך אמנם טוען: והמחזיק השדה, שלי ואמר:
בו  מיחה ולא שנים שלש בשדה שהחזיק עדים מביא והוא לי, אבד המכירה
בסיפא  מדובר במה השאלה: נשאלת  הרי כן ואם נאמן; הוא הרי מעולם, אדם
החזיק  לא ואם נאמן? אינו מדוע שנים, שלש בשדה החזיק אם משנתנו? של
להשמיענו  המשנה צריכה ולמה נאמן, שאינו הוא פשוט הרי שנים, שלש בה

זה? בכגון דין אבל שנים, שלש בשדה כשהחזיק כאן מדובר אמנם
קטן, בהיותו הבן בחיי שלישית ושנה האב בחיי שנים שתי מהשדה שאכל

ח  זו אין הבן, בחיי אחת שנה ואכל שהואיל נאמן, אינו ש"אין הלכך זקה,
חזקה, אינה שנים שלש קטן בשדה (המחזיק הגדיל" אפילו קטן בנכסי מחזיקין
בפניו  זה והחזיק מכן לאחר הגדיל ואפילו הוא, שקטן משום ערער שלא שזה
לא  בה, מוחזק ראהו קטן כשהוא ותחילתו שהואיל חזקה, אינה שנים, כמה

רש"י). – אחרים מפי ששומע עד אביו של שהיתה כשהגדיל ידע
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אגב  כאן מובאת והיא עליו, שחתמו העדים ידי על הדין בבית שטר בקיום דנה משנתנו
שהתיר". הפה הוא שאסר "הפה דין משום הקודמת המשנה

eÓ‡L ÌÈ„Ú‰:השטר על ידם חתימת את לאשר כשבאו –˙k »≈ƒ∆»¿¿«
‰Ê ‡e‰ eÈ„È,ידינו חתימת זו –eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï‡ חתמנו – »≈∆¬»¬ƒ»ƒ

יהרגונו; שמא ופחדנו לכך אנוסים שהיינו מפני שקר, דבר על
eÈÈ‰ ÌÈpË˜,כשחתמנו –eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt מחמת – ¿«ƒ»ƒ¿≈≈»ƒ

משפחתית, ÌÈÓ‡קירבה el‡ È‰ ואנו שהואיל פסול, והשטר – ¬≈≈∆¡»ƒ
הם  נאמנים השטר, את לקיים כדי ידם, חתימת שזו לעדותם זקוקים
שהפה  עדות, פסולי או קטנים או אנוסים שהיו עדותם, המשך על גם

שהתיר. הפה הוא ÌÈ„Úשאסר LÈ Ì‡Â,המעידים עדים עוד יש אם – ¿ƒ≈≈ƒ
Ì„È ˙k ‡e‰L של ידם חתימת היא השטר שעל שהחתימה – ∆¿«»»

עליו, החתומים העדים ÌB˜nÓאותם ‡ˆBÈ Ì„È ˙k ‰È‰L B‡∆»»¿«»»≈ƒ»
Á‡,דין בית קיימוהו שכבר אחר בשטר חתימתם שנמצאה – «≈

לזו, זו דומות ÔÈÓ‡והחתימות ÔÈ‡ או אנוסים שהיו לומר, – ≈»∆¡»ƒ
שנחקרה  כמו זה הרי השטר על החתומים שעדים עדות, פסולי או קטנים

בהם לחזור יכולים הם ואין דין, בבית עדותם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ממשיכה  עליו, שחתמו העדים ידי על השטר קיום בענין העוסקת הקודמת המשנה אגב
החתום  עד כל אם וחכמים, רבי מחלוקת להשמיענו באה והיא ענין, באותו משנתנו

חתימתו. את לאשר לבדו נאמן בשטר

ÓB‡ ‰Ê:אומר השטר על החתומים העדים מן אחד –˙k ‰Ê ∆≈∆¿«
È„È,חתימתי זו –ÈÁ ÏL B„È ˙k ‰ÊÂ האחרת והחתימה – »ƒ¿∆¿«»∆¬≈ƒ

עמי; שחתם חברי חתימת ‡ÓBהיא ‰ÊÂ השטר על החתום וחברו – ¿∆≈
ÈÁאומר: ÏL B„È ˙k ‰ÊÂ ,È„È ˙k ‰Ê מאשר הוא שאף – ∆¿«»ƒ¿∆¿«»∆¬≈ƒ

חברו, חתימת ואת חתימתו ÔÈÓ‡את el‡ È‰,השטר את לקיים – ¬≈≈∆¡»ƒ
ו  אחד, כל של חתימתו על כאן מעידים עדים שני שכן   

 .(טו יט, ‡ÓB:(דברים ‰ÊÂ ,È„È ˙k ‰Ê :ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¿«»ƒ¿∆≈
È„È ˙k ‰Ê,בלבד חתימתו את מאשר העדים מן אחד שכל – ∆¿«»ƒ

Á‡ Ì‰nÚ ÛˆÏ ÌÈÎÈˆ שתי על שיעיד נוסף, עד להביא יש – ¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆«≈
עדים  שני שיהיו כדי העדים, אותם של חתימותיהם שהן החתימות,

חתימה; כל Èaעל Èc:סובר שרבי מבואר, בגמרא –  ƒ¿≈«ƒ

   מעידים אלא אינם השטר, את לקיים הבאים עדים –
חתימה. כל על עדים שני צריך לפיכך ידם; חתימת ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒעל

Á‡ Ì‰nÚ ÛˆÏ ÌÈÎÈˆ ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡:סוברים חכמים – ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆«≈
     השטר את לקיים הבאים עדים כלומר

אינם  הלכך השטר, תוכן את לקיים בעיקר באים ידם, כתב על ומעידים
אחר, עמהם לצרף È„Èצריכים ˙k ‰Ê :ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ ‡l‡∆»∆¡»»»«∆¿«»ƒ

שיש  נמצא ידו, חתימת את מאשר בשטר החתום עד וכל שהואיל –
השטר. תוכן את המקיימים עדים שני כאן

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שהתיר": הפה הוא שאסר "הפה בדין הלכות שתי בפרקנו לחברו:שנינו האומר
נאמן הוא הרי הימנו", ולקחתיה היתה אביך של זו "שדה ;:שאמרו העדים

נאמנים אלו הרי וכו', היינו" אנוסים אבל זה, הוא ידינו "כתב  הם ושונים .
"דררא  יש מאביו השדה את שקנה לחברו באומר שכן הללו, ההלכות בשתי העניינים
היה  לא נכונים היו ואילולא ממון, הפסד לידי להביאו עלולים שדבריו כלומר דממונא",
בשתי  השווה הצד בעדותם. אישית תועלת כל להם אין הרי העדים, בענין ואילו אומרם;
נוהג  איסור בדיני שאף להשמיענו, מוסיפה זו משנה – ממונות. בדיני שהן ההלכות,

שהתיר". הפה הוא שאסר "הפה הכלל:

È‡ ‰Le‚e È˙ÈÈ‰ LÈ‡ ˙L‡ :‰Ó‡L ‰M‡‰ מוציאה ואינה – »ƒ»∆»¿»≈∆ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ
הגט, גרושה,Ó‡˙את שהיא לומר –‰t‰ ‡e‰ Ò‡L ‰t‰L ∆¡∆∆∆«∆∆»««∆
Èz‰L:שאמר והפה איש, אשת שהיתה ידענו לא תחילה שהרי – ∆ƒƒ

אני". "גרושה שאמר: הוא הייתי ", איש È‰L˙‰"אשת ÌÈ„Ú LÈ Ì‡Â¿ƒ≈≈ƒ∆»¿»
È‡ ‰Leb :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈ‡ ˙L‡,גטי לי ואבד –dÈ‡ ≈∆ƒ¿ƒ∆∆¿»¬ƒ≈»

˙Ó‡.איש אשת בחזקת היא והרי שנתגרשה, לומר –‰Ó‡ ∆¡∆∆»¿»
È˙aL,הנכרים לבין –È‡ ‰B‰Ëe שלא אני, טהורה אבל – ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ

לנכרי, לכהן,Ó‡˙נבעלתי להינשא היא ומותרת –Ò‡L ‰t‰L ∆¡∆∆∆«∆∆»«
Èz‰L ‰t‰ ‡e‰,שבויה שהיתה לנו נודע מפיה ורק הואיל – «∆∆ƒƒ

טהורה. שהיא לומר היא È‰Â‡נאמנת ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡Â¿ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ
È‡ ‰B‰Ë :˙ÓB‡,לנכרי נבעלתי לא –˙Ó‡ dÈ‡ לומר – ∆∆¿»¬ƒ≈»∆¡∆∆

לנכרי. נבעלה שמא לכהן, ואסורה היא, OpMÓ‡˙שטהורה Ì‡Â– ¿ƒƒ∆ƒ≈
לכהן, שנישאה ÌÈ„Úלאחר e‡a,שנשבתה –‡ˆz ‡G BÊ È‰– »≈ƒ¬≈≈≈

ממש, נישאת  נישאת "לא מבואר: בגמרא לגרשה. חייב בעלה אין
נישאת שלא פי על אף לכהן, לינשא שהתירוה כיון אלא 
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אגב  כאן מובאת והיא עליו, שחתמו העדים ידי על הדין בבית שטר בקיום דנה משנתנו
שהתיר". הפה הוא שאסר "הפה דין משום הקודמת המשנה

eÓ‡L ÌÈ„Ú‰:השטר על ידם חתימת את לאשר כשבאו –˙k »≈ƒ∆»¿¿«
‰Ê ‡e‰ eÈ„È,ידינו חתימת זו –eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï‡ חתמנו – »≈∆¬»¬ƒ»ƒ

יהרגונו; שמא ופחדנו לכך אנוסים שהיינו מפני שקר, דבר על
eÈÈ‰ ÌÈpË˜,כשחתמנו –eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt מחמת – ¿«ƒ»ƒ¿≈≈»ƒ

משפחתית, ÌÈÓ‡קירבה el‡ È‰ ואנו שהואיל פסול, והשטר – ¬≈≈∆¡»ƒ
הם  נאמנים השטר, את לקיים כדי ידם, חתימת שזו לעדותם זקוקים
שהפה  עדות, פסולי או קטנים או אנוסים שהיו עדותם, המשך על גם

שהתיר. הפה הוא ÌÈ„Úשאסר LÈ Ì‡Â,המעידים עדים עוד יש אם – ¿ƒ≈≈ƒ
Ì„È ˙k ‡e‰L של ידם חתימת היא השטר שעל שהחתימה – ∆¿«»»

עליו, החתומים העדים ÌB˜nÓאותם ‡ˆBÈ Ì„È ˙k ‰È‰L B‡∆»»¿«»»≈ƒ»
Á‡,דין בית קיימוהו שכבר אחר בשטר חתימתם שנמצאה – «≈

לזו, זו דומות ÔÈÓ‡והחתימות ÔÈ‡ או אנוסים שהיו לומר, – ≈»∆¡»ƒ
שנחקרה  כמו זה הרי השטר על החתומים שעדים עדות, פסולי או קטנים

בהם לחזור יכולים הם ואין דין, בבית עדותם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ממשיכה  עליו, שחתמו העדים ידי על השטר קיום בענין העוסקת הקודמת המשנה אגב
החתום  עד כל אם וחכמים, רבי מחלוקת להשמיענו באה והיא ענין, באותו משנתנו

חתימתו. את לאשר לבדו נאמן בשטר

ÓB‡ ‰Ê:אומר השטר על החתומים העדים מן אחד –˙k ‰Ê ∆≈∆¿«
È„È,חתימתי זו –ÈÁ ÏL B„È ˙k ‰ÊÂ האחרת והחתימה – »ƒ¿∆¿«»∆¬≈ƒ

עמי; שחתם חברי חתימת ‡ÓBהיא ‰ÊÂ השטר על החתום וחברו – ¿∆≈
ÈÁאומר: ÏL B„È ˙k ‰ÊÂ ,È„È ˙k ‰Ê מאשר הוא שאף – ∆¿«»ƒ¿∆¿«»∆¬≈ƒ

חברו, חתימת ואת חתימתו ÔÈÓ‡את el‡ È‰,השטר את לקיים – ¬≈≈∆¡»ƒ
ו  אחד, כל של חתימתו על כאן מעידים עדים שני שכן   

 .(טו יט, ‡ÓB:(דברים ‰ÊÂ ,È„È ˙k ‰Ê :ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¿«»ƒ¿∆≈
È„È ˙k ‰Ê,בלבד חתימתו את מאשר העדים מן אחד שכל – ∆¿«»ƒ

Á‡ Ì‰nÚ ÛˆÏ ÌÈÎÈˆ שתי על שיעיד נוסף, עד להביא יש – ¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆«≈
עדים  שני שיהיו כדי העדים, אותם של חתימותיהם שהן החתימות,

חתימה; כל Èaעל Èc:סובר שרבי מבואר, בגמרא –  ƒ¿≈«ƒ

   מעידים אלא אינם השטר, את לקיים הבאים עדים –
חתימה. כל על עדים שני צריך לפיכך ידם; חתימת ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒעל

Á‡ Ì‰nÚ ÛˆÏ ÌÈÎÈˆ ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡:סוברים חכמים – ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆«≈
     השטר את לקיים הבאים עדים כלומר

אינם  הלכך השטר, תוכן את לקיים בעיקר באים ידם, כתב על ומעידים
אחר, עמהם לצרף È„Èצריכים ˙k ‰Ê :ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ ‡l‡∆»∆¡»»»«∆¿«»ƒ

שיש  נמצא ידו, חתימת את מאשר בשטר החתום עד וכל שהואיל –
השטר. תוכן את המקיימים עדים שני כאן

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שהתיר": הפה הוא שאסר "הפה בדין הלכות שתי בפרקנו לחברו:שנינו האומר
נאמן הוא הרי הימנו", ולקחתיה היתה אביך של זו "שדה ;:שאמרו העדים

נאמנים אלו הרי וכו', היינו" אנוסים אבל זה, הוא ידינו "כתב  הם ושונים .
"דררא  יש מאביו השדה את שקנה לחברו באומר שכן הללו, ההלכות בשתי העניינים
היה  לא נכונים היו ואילולא ממון, הפסד לידי להביאו עלולים שדבריו כלומר דממונא",
בשתי  השווה הצד בעדותם. אישית תועלת כל להם אין הרי העדים, בענין ואילו אומרם;
נוהג  איסור בדיני שאף להשמיענו, מוסיפה זו משנה – ממונות. בדיני שהן ההלכות,

שהתיר". הפה הוא שאסר "הפה הכלל:

È‡ ‰Le‚e È˙ÈÈ‰ LÈ‡ ˙L‡ :‰Ó‡L ‰M‡‰ מוציאה ואינה – »ƒ»∆»¿»≈∆ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ
הגט, גרושה,Ó‡˙את שהיא לומר –‰t‰ ‡e‰ Ò‡L ‰t‰L ∆¡∆∆∆«∆∆»««∆
Èz‰L:שאמר והפה איש, אשת שהיתה ידענו לא תחילה שהרי – ∆ƒƒ

אני". "גרושה שאמר: הוא הייתי ", איש È‰L˙‰"אשת ÌÈ„Ú LÈ Ì‡Â¿ƒ≈≈ƒ∆»¿»
È‡ ‰Leb :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈ‡ ˙L‡,גטי לי ואבד –dÈ‡ ≈∆ƒ¿ƒ∆∆¿»¬ƒ≈»

˙Ó‡.איש אשת בחזקת היא והרי שנתגרשה, לומר –‰Ó‡ ∆¡∆∆»¿»
È˙aL,הנכרים לבין –È‡ ‰B‰Ëe שלא אני, טהורה אבל – ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ

לנכרי, לכהן,Ó‡˙נבעלתי להינשא היא ומותרת –Ò‡L ‰t‰L ∆¡∆∆∆«∆∆»«
Èz‰L ‰t‰ ‡e‰,שבויה שהיתה לנו נודע מפיה ורק הואיל – «∆∆ƒƒ

טהורה. שהיא לומר היא È‰Â‡נאמנת ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡Â¿ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ
È‡ ‰B‰Ë :˙ÓB‡,לנכרי נבעלתי לא –˙Ó‡ dÈ‡ לומר – ∆∆¿»¬ƒ≈»∆¡∆∆

לנכרי. נבעלה שמא לכהן, ואסורה היא, OpMÓ‡˙שטהורה Ì‡Â– ¿ƒƒ∆ƒ≈
לכהן, שנישאה ÌÈ„Úלאחר e‡a,שנשבתה –‡ˆz ‡G BÊ È‰– »≈ƒ¬≈≈≈

ממש, נישאת  נישאת "לא מבואר: בגמרא לגרשה. חייב בעלה אין
נישאת שלא פי על אף לכהן, לינשא שהתירוה כיון אלא 
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האיסור  וכל שהואיל ללמדנו, באה והיא לכהן, שבויה איסור בדין ממשיכה זו משנה
ואפילו  אשה ואפילו אחד, עד להאמין חכמים בה הקלו לנכרי, נבעלה שמא מספק, הוא

היא. וטהורה לנכרי נבעלה שלא השבויה, על המעיד קטן, ואפילו עבד

eaLpL ÌÈL ÈzL שהן אלא שנשבו, עליהן מעידים שעדים כגון – ¿≈»ƒ∆ƒ¿
עדים, שיש יודעות ÊÂ‡˙אינן ,È‡ ‰B‰Ëe È˙ÈaL :˙ÓB‡ ˙‡Ê…∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ¿…

È‡ ‰B‰Ëe È˙ÈaL :˙ÓB‡ עצמה על רק מעידה מהן אחת כל – ∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
לנכרי, נבעלה לא אבל שבויה BÓ‡˙שהיתה ÔÈ‡ פי על אף – ≈»∆¡»

שטהורות  לומר נאמנות אינן מקום מכל שנשבו, עדים שיש ידעו שלא
שהתיר". הפה הוא שאסר "הפה כאן אין שהרי Ô‰Lהן, ÔÓÊeƒ¿«∆≈

BÊ ˙‡ BÊ ˙B„ÈÚÓ שהיא חברתה על גם מעידה מהן אחת שכל – ¿ƒ∆
BÓ‡˙טהורה, el‡ È‰ הקלו שבשבויה לכהן, להינשא ומותרות – ¬≈≈∆¡»

לגומלין, כאן לחשוש שיש פי על ואף אשה. ואפילו אחד, עד להאמין
מכל  עליך", אעיד ואני עלי את "העידי לחברתה: אמרה אחת כל שמא
אחת  כל של כזאת לעדות אף להאמין בשבויה חכמים הקלו מקום

חברתה. על מהן

ז ה נ ש מ ר ו א ב

חזקת  שהורעה נשים בענין למדנו ח-י), (משניות א בפרק וכן הקודמות, המשניות בשתי
חכמים  עשו "מעלה כי א), (בפרק י משנה בבאור הזכרנו כן לכהן. להינשא כשרותן
את  להכשיר כדי כשרים, שיהיו סיעה", "רוב וגם העיר" אנשי "רוב והצריכו ביוחסין",
כדי  הכהנים, בהם שנצטוו המיוחדים, התורה בחוקי יסודן אלו הלכות לכהונה. האנוסה
במשניות  ששנינו לאחר והנה, אמור). פ' ויקרא (עיין וקדושתם טהרתם יחוסם, על לשמור

בענין  לחשוש הקודמות שיש במקום ואפילו טהורה, שהיא לומר נאמן אחד שעד שבויה,
ונחלקו  לכהנים, ביחס אחד" "עד דין ללמד (ז-ח) שלפנינו המשניות שתי באות לגומלין,
על  להעיד נאמן אחד עד אם כלומר אחד", עד פי על לכהונה "מעלים אם תנאים, כאן
היינו  יוחסין, שלעניין סובר, משנתנו של התנא שאף מבואר, בגמרא כהן. שהוא אדם
הוא  נאמן אבל כהן, בחזקת אדם להעמיד נאמן אחד עד אין "מיוחסת", אשה להשיאו

בתרומה. להאכילו

ÌÈL‡ ÈL ÔÎÂ,כהנים שהם עצמם על ומעידים הבאים  –‰Ê ¿≈¿≈¬»ƒ∆
È‡ Ô‰k :ÓB‡ ‰ÊÂ ,È‡ Ô‰k :ÓB‡ רק מעיד מהם אחד כל – ≈…≈¬ƒ¿∆≈…≈¬ƒ

זה, על זה מעידים ואינם כהן, שהוא עצמו ÔÈÓ‡על ÔÈ‡ ליתן – ≈»∆¡»ƒ
תרומה. Ê‰להם ˙‡ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰L ÔÓÊe מהם אחד שכל – ƒ¿«∆≈¿ƒƒ∆∆∆

כהן, וחברי כהן אני ÔÈÓ‡אומר: el‡ È‰,בתרומה לאכול – ¬≈≈∆¡»ƒ
אחד. עד פי על לכהונה מעלים תרומה שלעניין

ח ה נ ש מ ר ו א ב

„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‰p‰kÏ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa רבי – «ƒ¿»≈≈«¬ƒ«¿À»«ƒ≈∆»
להעמיד  נאמן אחד עד שאין וסובר, הקודמת המשנה על חולק יהודה
שכן  ומכל לגומלין, לחשוש שאין במקום ואפילו כהן, בחזקת אדם
אחד  כל שמא לגומלין, לחשוש כאן שיש זה, את זה מעידים כשהם
שלדעת  מבואר, בגמרא עליך. אעיד ואני עלי, אתה העד לחברו: אמר

יהודה רבי   תרומה שמאכילים הרואים כלומר
אותו  ומעלים כהן, שהוא מקום בכל עליו מעידים כהן, בחזקת לאדם
מעלים  אין לפיכך "מיוחסת", אשה לו משיאים שאף היינו ליוחסין,
במשנה  התנא אבל בלבד. תרומה לענין אף אחד עד פי על לכהונה
אחד  עד נאמן הלכך ליוחסין, מתרומה מעלין שאין סובר, הקודמת

בתרומה. ‡È˙ÓÈלהאכילו :ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ לכהונה מעלין אין – »««ƒ∆¿»»≈»«
אחד? עד פי ÔÈBÚעל LiL ÌB˜Óa פסול שהוא האומרים עליו, – ƒ¿∆≈¿ƒ

ÔÈBÚלכהונה, ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï‡,גומלין של חשש גם ואין – ¬»ƒ¿∆≈¿ƒ
„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‰p‰kÏ ÔÈÏÚÓ על חולק אלעזר רבי אף ואמנם – «¬ƒ«¿À»«ƒ≈∆»

זה, את זה מעידים שהם שבזמן וסובר, הקודמת המשנה של התנא
נאמנים. אינם לגומלין, לחשוש ויש Ï‡ÈÏÓbהואיל Ôa ÔBÚÓL Ôa«»ƒ¿∆«¿ƒ≈

„Ú Èt ÏÚ ‰p‰kÏ ÔÈÏÚÓ :Ô‚q‰ Ôa ÔBÚÓL Èa ÌeMÓ ÓB‡≈ƒ«ƒƒ¿∆«¿««¬ƒ«¿À»«ƒ≈
„Á‡ מוחזק שאביו מי כגון עוררין, שיש במקום אף מבואר: בגמרא – ∆»

אחד  עד בא לכהונה. ונפסל גרושה בן שהוא קול עליו ויצא כהן,
באו  שוב הקול; את מבטל שהעד והוכשר, הוא, כשר שכהן והעיד
והעיד  אחד  עד בא ושוב ונפסל, גרושה, בן שהוא והעידו עדים שני
שמעלין  גמליאל, בן שמעון רבן סובר זה בכגון הוא, כשר שכהן
לעדותו  מצטרפת שעדותו האחרון, העד והיינו אחד, עד פי על לכהונה
ושניים  גרושה, בן שהוא מעידים שניים ונמצא הראשון, העד של
כהן  שהוא חזקתו על אותו מעמידים הלכך כשר, כהן שהוא מעידים
אותו  מעלין ואין מצטרפת, עדותם שאין סובר, אלעזר רבי אבל כשר.

הוא כשר שכהן ביחד העדים שני יעידו  כן אם אלא לכהונה,

  

ט ה נ ש מ ר ו א ב

   אם לבעלה, מותרת היא הרי באונס, לאחר שנבעלה איש אשת
לבעלה, אסורה מרצון, נבעלה ואם עליו. אסורה זו הרי כהן, הוא אם אבל ישראל; הוא

ישראל. הוא אפילו
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ÌÈB‚ È„Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰ האסורים בבית שנאסרה איש אשת – »ƒ»∆∆¿¿»ƒ≈ƒ
גויים, ÔBÓÓבידי È„È ÏÚ חייבת שהיתה ממון בשביל נאסרה אם – «¿≈»

dÏÚÏלהם, ˙zÓ חוששים שהגויים לפי כהן, הוא ואפילו – À∆∆¿«¿»
בגמרא  זה. מעשה ידי על במשפט ממונם את יפסידו שלא לאנסה,

אמרו:           
      בעלה אם אבל כהן, בעלה אם (כלומר

לבעלה  מותרה שנאנסה ישראל שאשת ענין, בכל לו היא מותרת ישראל
–;(˙BLÙ È„È ÏÚ,למיתה נידונה שהיתה כלומר –‰eÒ‡ «¿≈¿»¬»

dÏÚÏ לאחד מרצון נבעלה שמא שחוששים ישראל, הוא אפילו – ¿«¿»
באשת  מדברת כולה שמשנתנו מפרשים, ויש להצילה. שהבטיח מהם
שמא  שחוששים לבעלה, אסורה נפשות ידי על נחבשה אם ולכן כהן,
ישראל  אשת אבל לבעלה. אסורה נאנסה אפילו כהן ואשת נאנסה,
שמא  חוששים שאין לבעלה, מותרת נפשות, ידי על אפילו שנחבשה,

מרצון נבעלה     dLkL ÈÚƒ∆¿»»
ÌB˜k,העיר על מצור ששם צבא –dÎB˙a e‡ˆÓpL ˙B‰k Ïk «¿»…¬∆ƒ¿¿¿»

לכהונה, מותרות שהיו שבתוכה הנשים כל –˙BÏeÒt לכהונה – ¿
החיילים. ידי על נאנסו שמא שבויות, כדין Ô‰Ïעכשיו, LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»∆

ÌÈ„Ú,(ו משנה לעיל ששנינו (כמו אחד עד ואפילו –,„Ú elÙ‡ ≈ƒ¬ƒ∆∆
ÔÈÓ‡ el‡ È‰ ,‰ÁÙL elÙ‡.נבעלו שלא עליהן להעיד –ÔÈ‡Â ¬ƒƒ¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿≈

BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡,עליהן בעדותו נאמן אדם אין אבל – »»∆¡»«¿≈«¿
לטובתו. כלומר עצמו, בשביל מעיד הוא אם  Ó‡»«

vw‰ Ôa ‰ÈÎÊ Èa:כהן שהיה –!‰f‰ ÔBÚn‰ הוא כינוי – «ƒ¿«¿»∆««»«»«∆
המקדש! בית בקדושת אני נשבע אמר: כאילו d„Èלשבועה ‰ÊÊ ‡G»»»»

– אשתי של –„ÚÂ ÌÈÏLeÈÏ ÌÈBb eÒÎpL ‰ÚMÓ ,È„È CBzÓƒ»ƒƒ»»∆ƒ¿¿ƒƒ»«ƒ¿«
e‡ˆiL.טהורה שהיא אני ומעיד –„ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ :BÏ eÓ‡ ∆»¿»¿≈»»≈ƒ

BÓˆÚ È„È ÏÚ היא זו עדות שהרי אשתך, על להעיד נאמן אינך – «¿≈«¿
עצמך. לטובת

בגמרא: אמרו כרקום שכבשה עיר בענין       
מקום  מכל בלבד, אחת אשה אלא שם להיחבא יכולה אינה אפילו כלומר
מי  אף כך ומתוך נטמאה; ולא במחבואה שנחבאה לומר אחת כל נאמנת
שהיא  מתוך ב"מיגו", נאמנת היא הרי נטמאתי" לא אבל נחבאתי "לא שאמרה

"נחבאתי". לומר: יכולה

י ה נ ש מ ר ו א ב

el‡Â,להלן המפורטים הדברים – ÔÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÈÓ‡ ¿≈∆¡»ƒ¿»ƒ¿»¿»

גדולים, כשהם –ÔË˜a e‡M ‰Ó פי על שאף קטנים, כשהיו – «∆»¿»¿»
בכשרות, העד של וסופו תחילתו שתהא גם וצריך גדול, צריכים שלעדות
(לפי  להלן הטעם שיבואר כמו אלו, בדברים חכמים הקילו מקום מכל

˙kהגמרא). ‰ÊÂ ,‡a‡ ÏL B„È ˙k ‰Ê :ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡∆¡»»»«∆¿«»∆«»¿∆¿«
ÈÁ‡ ÏL B„È ˙k ‰ÊÂ ,Èa ÏL B„È דומה השטר על שחתימתם – »∆«ƒ¿∆¿«»∆»ƒ

מבואר  בגמרא פיו . על השטר את ומקיימים בילדותו; שראה ידם לכתב
האמינוהו  לפיכך חכמים, תקנת אלא אינו שטרות וקיום שהואיל הטעם,

בגמרא: אמרו כן מדבריהם. שהוא בדבר חכמים   
אחר, עד עמו כשמצטרף אלא השטר את לקיים נאמן שאינו כלומר

וחתימה; חתימה כל על עדים משני בפחות שטרות קיום «eÎÊשאין
È˙ÈÈ‰,אני זוכר –‡ÓeÈ‰a ‰˙ˆiL ˙ÈBÏÙa ראשה על בצעיף – »ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»¿ƒ»

עיניה, על משורבב Úetכשהוא dL‡Â על מפוזר ראשה ושער – ¿…»»«
וכתובתה  הבתולות, נישואי כמנהג בנישואיה שנהגו כלומר כתפיה,

דינר מאתיים    ממון מוציאים שאין פי על ואף
הטעם  כמבואר בזה חכמים האמינוהו מקום מכל גמורה, בעדות אלא

בגמרא:         אין)
בלבד); הדבר גילוי אלא ÈaÓ˙כאן ‡ˆBÈ ÈBÏt LÈ‡ ‰È‰LÂ¿∆»»ƒ¿ƒ≈ƒ≈

‰Óeza ÏBÎ‡Ï ÏBaËÏ Ùq‰ בבית קטנים תלמידים כשהיינו – «≈∆ƒ¿∆¡«¿»
כהן; שהוא ומכאן בתרומה, לאכול כדי  לטבול יוצא הוא היה הספר
ללמד  שאסור לפי היה, כהן עבד שמא חוששים, שאין מבואר בגמרא
שאינו  ראיה זו הרי הספר מבית יוצא שהיה ומאחר תורה, העבד את
דרבנן. תרומה אלא זו עדות פי על אותו מאכילים אין מקום ומכל עבד.

Ôb‰ ÏÚ enÚ ˜ÏBÁ ‰È‰LÂ פלוני את בקטנו שראה מעיד כהן – ¿∆»»≈ƒ»««…∆
ומכאן  הגורן, על אותה שחילקו בתרומה הכהנים עם חלק נוטל שהיה

כ  חולקים שפלוני שאין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין הוא. הן
עמו רבו כן אם אלא לעבד ‰Òtתרומה ˙Èa ‰f‰ ÌB˜n‰Â¿«»«∆≈«¿«

לקבר  מסביב אמה מאה במחרשה, ונחרשה קבר בה שהיה שדה –
נקרא  לכהן ואסור מת, טומאת ספק בו שיש שטח והוא

בקטנו, שראה מה פי על לומר אדם ונאמן  יח); אהלות (עיין שם ליכנס
השאר  את לטהר בעדותו שבא כלומר הפרס, בית הוא הזה שהמקום

מקום לאותו היא שמסביב הפרס" "בית שטומאת וכיון
כך על חכמים האמינוהו ÔÈ‡aמדרבנן, eÈÈ‰ Ô‡k „ÚÂ¿«»»ƒ»ƒ

˙aMa מחוץ אמה אלפיים היינו שבת", "תחום הוא הזה המקום עד – ««»
מדרבנן  הוא בשבת אמה אלפיים ותחום הואיל זה, על הוא ונאמן לעיר;
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ÌÈB‚ È„Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰ האסורים בבית שנאסרה איש אשת – »ƒ»∆∆¿¿»ƒ≈ƒ
גויים, ÔBÓÓבידי È„È ÏÚ חייבת שהיתה ממון בשביל נאסרה אם – «¿≈»

dÏÚÏלהם, ˙zÓ חוששים שהגויים לפי כהן, הוא ואפילו – À∆∆¿«¿»
בגמרא  זה. מעשה ידי על במשפט ממונם את יפסידו שלא לאנסה,

אמרו:           
      בעלה אם אבל כהן, בעלה אם (כלומר

לבעלה  מותרה שנאנסה ישראל שאשת ענין, בכל לו היא מותרת ישראל
–;(˙BLÙ È„È ÏÚ,למיתה נידונה שהיתה כלומר –‰eÒ‡ «¿≈¿»¬»

dÏÚÏ לאחד מרצון נבעלה שמא שחוששים ישראל, הוא אפילו – ¿«¿»
באשת  מדברת כולה שמשנתנו מפרשים, ויש להצילה. שהבטיח מהם
שמא  שחוששים לבעלה, אסורה נפשות ידי על נחבשה אם ולכן כהן,
ישראל  אשת אבל לבעלה. אסורה נאנסה אפילו כהן ואשת נאנסה,
שמא  חוששים שאין לבעלה, מותרת נפשות, ידי על אפילו שנחבשה,

מרצון נבעלה     dLkL ÈÚƒ∆¿»»
ÌB˜k,העיר על מצור ששם צבא –dÎB˙a e‡ˆÓpL ˙B‰k Ïk «¿»…¬∆ƒ¿¿¿»

לכהונה, מותרות שהיו שבתוכה הנשים כל –˙BÏeÒt לכהונה – ¿
החיילים. ידי על נאנסו שמא שבויות, כדין Ô‰Ïעכשיו, LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»∆

ÌÈ„Ú,(ו משנה לעיל ששנינו (כמו אחד עד ואפילו –,„Ú elÙ‡ ≈ƒ¬ƒ∆∆
ÔÈÓ‡ el‡ È‰ ,‰ÁÙL elÙ‡.נבעלו שלא עליהן להעיד –ÔÈ‡Â ¬ƒƒ¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿≈

BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡,עליהן בעדותו נאמן אדם אין אבל – »»∆¡»«¿≈«¿
לטובתו. כלומר עצמו, בשביל מעיד הוא אם  Ó‡»«

vw‰ Ôa ‰ÈÎÊ Èa:כהן שהיה –!‰f‰ ÔBÚn‰ הוא כינוי – «ƒ¿«¿»∆««»«»«∆
המקדש! בית בקדושת אני נשבע אמר: כאילו d„Èלשבועה ‰ÊÊ ‡G»»»»

– אשתי של –„ÚÂ ÌÈÏLeÈÏ ÌÈBb eÒÎpL ‰ÚMÓ ,È„È CBzÓƒ»ƒƒ»»∆ƒ¿¿ƒƒ»«ƒ¿«
e‡ˆiL.טהורה שהיא אני ומעיד –„ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ :BÏ eÓ‡ ∆»¿»¿≈»»≈ƒ

BÓˆÚ È„È ÏÚ היא זו עדות שהרי אשתך, על להעיד נאמן אינך – «¿≈«¿
עצמך. לטובת

בגמרא: אמרו כרקום שכבשה עיר בענין       
מקום  מכל בלבד, אחת אשה אלא שם להיחבא יכולה אינה אפילו כלומר
מי  אף כך ומתוך נטמאה; ולא במחבואה שנחבאה לומר אחת כל נאמנת
שהיא  מתוך ב"מיגו", נאמנת היא הרי נטמאתי" לא אבל נחבאתי "לא שאמרה

"נחבאתי". לומר: יכולה

י ה נ ש מ ר ו א ב

el‡Â,להלן המפורטים הדברים – ÔÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÈÓ‡ ¿≈∆¡»ƒ¿»ƒ¿»¿»

גדולים, כשהם –ÔË˜a e‡M ‰Ó פי על שאף קטנים, כשהיו – «∆»¿»¿»
בכשרות, העד של וסופו תחילתו שתהא גם וצריך גדול, צריכים שלעדות
(לפי  להלן הטעם שיבואר כמו אלו, בדברים חכמים הקילו מקום מכל

˙kהגמרא). ‰ÊÂ ,‡a‡ ÏL B„È ˙k ‰Ê :ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡∆¡»»»«∆¿«»∆«»¿∆¿«
ÈÁ‡ ÏL B„È ˙k ‰ÊÂ ,Èa ÏL B„È דומה השטר על שחתימתם – »∆«ƒ¿∆¿«»∆»ƒ

מבואר  בגמרא פיו . על השטר את ומקיימים בילדותו; שראה ידם לכתב
האמינוהו  לפיכך חכמים, תקנת אלא אינו שטרות וקיום שהואיל הטעם,

בגמרא: אמרו כן מדבריהם. שהוא בדבר חכמים   
אחר, עד עמו כשמצטרף אלא השטר את לקיים נאמן שאינו כלומר

וחתימה; חתימה כל על עדים משני בפחות שטרות קיום «eÎÊשאין
È˙ÈÈ‰,אני זוכר –‡ÓeÈ‰a ‰˙ˆiL ˙ÈBÏÙa ראשה על בצעיף – »ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»¿ƒ»

עיניה, על משורבב Úetכשהוא dL‡Â על מפוזר ראשה ושער – ¿…»»«
וכתובתה  הבתולות, נישואי כמנהג בנישואיה שנהגו כלומר כתפיה,

דינר מאתיים    ממון מוציאים שאין פי על ואף
הטעם  כמבואר בזה חכמים האמינוהו מקום מכל גמורה, בעדות אלא

בגמרא:         אין)
בלבד); הדבר גילוי אלא ÈaÓ˙כאן ‡ˆBÈ ÈBÏt LÈ‡ ‰È‰LÂ¿∆»»ƒ¿ƒ≈ƒ≈

‰Óeza ÏBÎ‡Ï ÏBaËÏ Ùq‰ בבית קטנים תלמידים כשהיינו – «≈∆ƒ¿∆¡«¿»
כהן; שהוא ומכאן בתרומה, לאכול כדי  לטבול יוצא הוא היה הספר
ללמד  שאסור לפי היה, כהן עבד שמא חוששים, שאין מבואר בגמרא
שאינו  ראיה זו הרי הספר מבית יוצא שהיה ומאחר תורה, העבד את
דרבנן. תרומה אלא זו עדות פי על אותו מאכילים אין מקום ומכל עבד.

Ôb‰ ÏÚ enÚ ˜ÏBÁ ‰È‰LÂ פלוני את בקטנו שראה מעיד כהן – ¿∆»»≈ƒ»««…∆
ומכאן  הגורן, על אותה שחילקו בתרומה הכהנים עם חלק נוטל שהיה

כ  חולקים שפלוני שאין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין הוא. הן
עמו רבו כן אם אלא לעבד ‰Òtתרומה ˙Èa ‰f‰ ÌB˜n‰Â¿«»«∆≈«¿«

לקבר  מסביב אמה מאה במחרשה, ונחרשה קבר בה שהיה שדה –
נקרא  לכהן ואסור מת, טומאת ספק בו שיש שטח והוא

בקטנו, שראה מה פי על לומר אדם ונאמן  יח); אהלות (עיין שם ליכנס
השאר  את לטהר בעדותו שבא כלומר הפרס, בית הוא הזה שהמקום

מקום לאותו היא שמסביב הפרס" "בית שטומאת וכיון
כך על חכמים האמינוהו ÔÈ‡aמדרבנן, eÈÈ‰ Ô‡k „ÚÂ¿«»»ƒ»ƒ

˙aMa מחוץ אמה אלפיים היינו שבת", "תחום הוא הזה המקום עד – ««»
מדרבנן  הוא בשבת אמה אלפיים ותחום הואיל זה, על הוא ונאמן לעיר;

   



קכ     

           

                        
                      

                  
            

 

ÓBÏ ÔÓ‡ Ì„‡ ÔÈ‡ Ï‡:בקטנו שראה מה פי על – ¬»≈»»∆¡»«
‰f‰ ÌB˜na ÈBÏÙÏ ‰È‰ Cc:או חברו, בשדה –„tÒÓe „ÓÚÓ ∆∆»»ƒ¿ƒ«»«∆«¬»ƒ¿≈

‰f‰ ÌB˜na ÈBÏÙÏ ‰È‰– עומדים המת שמלווי מקום הוא »»ƒ¿ƒ«»«∆
ד,שם; (מגילה בארנו וכבר המתים; את להספיד מקום הוא

לבכות  פעמים שבע יושבים היו לקברו, המת את נושאים שכשהיו ג),

יקרים  שבו עמודו, יקרים "עמדו פעם: בכל אומרים והיו המת, את
ומושב" "מעמד נקרא ומכאן היו שבו"; שכך מפרשים, ויש

המת מקבורת חוזרים שהיו בשעה אין בע נוהגים אלו ניינים
שבממון  דברים שהם לפי בקטנו, שראה מה בגדלו להעיד נאמן אדם
בכשרות. וסופם שתחילתם עדים, שני של גמורה עדות להם וצריכים
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המשך ביאור למס' נדה ליום חמישי עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' לח מןדף נפטר צּדיק אין יֹוחנן, רּבי אמר אּבא ּבר חּייא רּבי ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָאמר
הּׁשמׁש', ּובא הּׁשמׁש 'וזרח ׁשּנאמר ּכמֹותֹו, צּדיק ׁשּנברא עד ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהעֹולם
צדיק בריאת דהיינו השמש תזרח כבר הצדיק פטירת דהיינו השמש שתבא שקודם כלומר,

שכמותו. שמצינו ׁשלוכמו ׁשמׁשֹו זרחה עלי, ׁשל ׁשמׁשֹו ּכבתה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
הרמתי. ְִֵָָָׁשמּואל

הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ראה יֹוחנן, רּבי אמר אּבא ּבר חּייא רּבי ְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָָ[ו]אמר
ודֹורלפיכךמּועטין,ׁשּצּדיקים ּדֹור ּבכל ּוׁשתלן ׁשּנאמרעמד ב, א' (שמואל ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ארץ,ח) מצקי לה' הצדיקים,'ּכי ּתבל'דהיינו עליהם הדורותוּיׁשת בכל פזרן - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ
לעולם. ויסוד קיום שיהיו

אחד צּדיק ּבׁשביל אפיּלּו יֹוחנן, רּבי אמר אּבא ּבר חּייא רּבי ְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ[ו]אמר
'וצּדיק ׁשּנאמר מתקּיים, יחיד]העֹולם ּדידיּה[לשון חּייא רּבי עֹולם'. יסֹוד ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

זאת]אמר יׁשמר'[-בשביל]'רגלישנאמרמהכא,[-למד שעמהם.חסידיו לאלו ְְֲִִֵֵַַָָָָֹ
הגמרא: רבים,'חסידיו'מקשה מׁשמע,לשון העולםטּובא אחד צדיק שבשביל ומנין ְֲִַַָָ
'חסידֹו'מתקיים. יצחק, ּבר נחמן רב יו"דאמר יחיד.תיב,ּכבלא לשון ְְְֲִִִַַַַָָָ

ׁשל ׁשנֹותיו רֹוב ׁשּיצאּו ּכיון יֹוחנן, רּבי אמר אּבא ּבר חּייא רּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ[ו]אמר
ׁשּוב חטא, ולא ואדם מסייעו 'רגליה' ׁשּנאמר חֹוטא, חיי]אינֹו שנות [-סוף ְְֱֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

יׁשמר' מחטא.חסידיו, ּדברה' לידֹו ׁשּבאה ּכיון אמרי, ׁשילא רּבי ּדבי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם ׁשּובומתגברעבירה חֹוטא, מסייעוואינֹו חֹוטא,וה' אינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ

יׁשמר' חסידיו 'רגלי ישמורׁשּנאמר פעמיים, דהיינו רגלים, שתי בחסד משנהג - ְְֱֲִִֵֶֶַַָֹ
מחטא. ה' עליו

חן'. יּתן ולענוים יליץ הּוא לּלצים 'אם ּדכתיב מאי לקיׁש, ריׁש אדםאמר ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
לּטּמאה לֹובעבירותּבא הּפֹותחין ואילו ממנו, מונעים ואין להיטמא פתח ּבאמשמים ְִִֵַָָ

אףלטהר פתח לו שפותחים מה מלבד רּביבמצוות ּדבי ּתנא אֹותֹו. מסּייעין ְְְִִִֵֵַַַָָ
זהיׁשמעאל, ואפרסמֹוןדבר נפט מֹוכר ׁשהיה לאדם מׁשל ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

א: עמ' לט נפטהלוקחּבאדף רע,למּדֹוד לֹושריחו ללוקח,אֹומר אּתההמוכר מדֹוד ְְְְִֵֵַָָ
אםלעצמָך. אפרסמֹוןאבל למּדֹוד טוב,ּבא ואּתה.שריחו אני ׁשּנתּבּסם ּכדי עּמָך, ׁשאמּדֹוד עד לי המּתן לֹו, אֹומר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

אותו. מסייעין ליטהר הבא אבל לו, פותחין רק ליטמא הבא כן, וכמו

מטמטמת עבירה יׁשמעאל רּבי ּדבי אתּתנא חכמה] מכל וסותמת ׁשל[-אוטמת ׁשּנאמראדםהלּבֹו שרצים, אכילת באיסור ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מג) יא ּבם',(ויקרא ונטמתם ּבהם תּטּמאּו כך,'ולא לדרוש יש א' חסר ונטמתם שכתוב אּלאוכיון 'ונטמאתם' ּתקרי אל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

האדם.'ונּטמטם', לב את וסותמת מטמטמת שהעבירה דהיינו ְְִֶַ
רּבנן, ּבם',נאמרּתנּו ונטמתם ּבהם תּטּמאּו ['ולא] ש(אל) נלמד, הלשון מטּמאיןהאדםומכפילות מעט, עצמֹו מטּמא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ליטמא]אֹותֹו אותו עצמוהרּבה.[-מניחים מּלמעלה.המטמא אֹותֹו מטּמאין עצמומּלמּטה, מטּמאיןהמטמא הּזה, ּבעֹולם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּבא. לעֹולם ַָָָאֹותֹו

רּבנן, שנאמרּתנּו הקדושה, בענין כך הטומאה בענין שנדרש קדׁשים',כמו והייתם ש'והתקּדׁשּתם נלמד, הלשון אדםומכפילות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
הרּבה.ה אֹותֹו מקּדׁשין מעט, עצמֹו עצמומקּדׁש מּלמעלה.והמקדש אֹותֹו מקּדׁשין עצמומּלמּטה, ּבעֹולםוהמקדש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

הּבא. לעֹולם אֹותֹו מקּדׁשין ְְִֶַַַָָָהּזה,
הממונה להם אמר עלך הדרן
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,md mzxaq itl minkgéãéãì,izhiyl -ìLaïéà úB÷eìç äL §¦¦¦§Ÿ¨£¦

ìLaàì úBîB÷î äLmc `vnp m` wx -ziyrp miwelg dyly lr ¦§Ÿ¨§Ÿ
,dlecb daf ziyrp dpi` zenewn ylya cg` welga la` ,dafàlà¤¨
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ב: עמ' לח מןדף נפטר צּדיק אין יֹוחנן, רּבי אמר אּבא ּבר חּייא רּבי ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָאמר
הּׁשמׁש', ּובא הּׁשמׁש 'וזרח ׁשּנאמר ּכמֹותֹו, צּדיק ׁשּנברא עד ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהעֹולם
צדיק בריאת דהיינו השמש תזרח כבר הצדיק פטירת דהיינו השמש שתבא שקודם כלומר,

שכמותו. שמצינו ׁשלוכמו ׁשמׁשֹו זרחה עלי, ׁשל ׁשמׁשֹו ּכבתה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
הרמתי. ְִֵָָָׁשמּואל

הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ראה יֹוחנן, רּבי אמר אּבא ּבר חּייא רּבי ְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָָ[ו]אמר
ודֹורלפיכךמּועטין,ׁשּצּדיקים ּדֹור ּבכל ּוׁשתלן ׁשּנאמרעמד ב, א' (שמואל ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ארץ,ח) מצקי לה' הצדיקים,'ּכי ּתבל'דהיינו עליהם הדורותוּיׁשת בכל פזרן - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ
לעולם. ויסוד קיום שיהיו

אחד צּדיק ּבׁשביל אפיּלּו יֹוחנן, רּבי אמר אּבא ּבר חּייא רּבי ְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ[ו]אמר
'וצּדיק ׁשּנאמר מתקּיים, יחיד]העֹולם ּדידיּה[לשון חּייא רּבי עֹולם'. יסֹוד ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

זאת]אמר יׁשמר'[-בשביל]'רגלישנאמרמהכא,[-למד שעמהם.חסידיו לאלו ְְֲִִֵֵַַָָָָֹ
הגמרא: רבים,'חסידיו'מקשה מׁשמע,לשון העולםטּובא אחד צדיק שבשביל ומנין ְֲִַַָָ
'חסידֹו'מתקיים. יצחק, ּבר נחמן רב יו"דאמר יחיד.תיב,ּכבלא לשון ְְְֲִִִַַַַָָָ

ׁשל ׁשנֹותיו רֹוב ׁשּיצאּו ּכיון יֹוחנן, רּבי אמר אּבא ּבר חּייא רּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ[ו]אמר
ׁשּוב חטא, ולא ואדם מסייעו 'רגליה' ׁשּנאמר חֹוטא, חיי]אינֹו שנות [-סוף ְְֱֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

יׁשמר' מחטא.חסידיו, ּדברה' לידֹו ׁשּבאה ּכיון אמרי, ׁשילא רּבי ּדבי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם ׁשּובומתגברעבירה חֹוטא, מסייעוואינֹו חֹוטא,וה' אינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ

יׁשמר' חסידיו 'רגלי ישמורׁשּנאמר פעמיים, דהיינו רגלים, שתי בחסד משנהג - ְְֱֲִִֵֶֶַַָֹ
מחטא. ה' עליו

חן'. יּתן ולענוים יליץ הּוא לּלצים 'אם ּדכתיב מאי לקיׁש, ריׁש אדםאמר ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
לּטּמאה לֹובעבירותּבא הּפֹותחין ואילו ממנו, מונעים ואין להיטמא פתח ּבאמשמים ְִִֵַָָ

אףלטהר פתח לו שפותחים מה מלבד רּביבמצוות ּדבי ּתנא אֹותֹו. מסּייעין ְְְִִִֵֵַַַָָ
זהיׁשמעאל, ואפרסמֹוןדבר נפט מֹוכר ׁשהיה לאדם מׁשל ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

א: עמ' לט נפטהלוקחּבאדף רע,למּדֹוד לֹושריחו ללוקח,אֹומר אּתההמוכר מדֹוד ְְְְִֵֵַָָ
אםלעצמָך. אפרסמֹוןאבל למּדֹוד טוב,ּבא ואּתה.שריחו אני ׁשּנתּבּסם ּכדי עּמָך, ׁשאמּדֹוד עד לי המּתן לֹו, אֹומר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

אותו. מסייעין ליטהר הבא אבל לו, פותחין רק ליטמא הבא כן, וכמו

מטמטמת עבירה יׁשמעאל רּבי ּדבי אתּתנא חכמה] מכל וסותמת ׁשל[-אוטמת ׁשּנאמראדםהלּבֹו שרצים, אכילת באיסור ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מג) יא ּבם',(ויקרא ונטמתם ּבהם תּטּמאּו כך,'ולא לדרוש יש א' חסר ונטמתם שכתוב אּלאוכיון 'ונטמאתם' ּתקרי אל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

האדם.'ונּטמטם', לב את וסותמת מטמטמת שהעבירה דהיינו ְְִֶַ
רּבנן, ּבם',נאמרּתנּו ונטמתם ּבהם תּטּמאּו ['ולא] ש(אל) נלמד, הלשון מטּמאיןהאדםומכפילות מעט, עצמֹו מטּמא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ליטמא]אֹותֹו אותו עצמוהרּבה.[-מניחים מּלמעלה.המטמא אֹותֹו מטּמאין עצמומּלמּטה, מטּמאיןהמטמא הּזה, ּבעֹולם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּבא. לעֹולם ַָָָאֹותֹו

רּבנן, שנאמרּתנּו הקדושה, בענין כך הטומאה בענין שנדרש קדׁשים',כמו והייתם ש'והתקּדׁשּתם נלמד, הלשון אדםומכפילות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
הרּבה.ה אֹותֹו מקּדׁשין מעט, עצמֹו עצמומקּדׁש מּלמעלה.והמקדש אֹותֹו מקּדׁשין עצמומּלמּטה, ּבעֹולםוהמקדש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

הּבא. לעֹולם אֹותֹו מקּדׁשין ְְִֶַַַָָָהּזה,
הממונה להם אמר עלך הדרן
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'Cì økîé úBàeáú éðLedcy xkendy (:hk oikxr) eyxc o`kne §¥§¦§¨¨
'zF`Eaz ipW' aezk ixdy ,mipy izyn zegta dzectl i`yx epi`§¥§
aezke .mizy `ed miax herine ,'ze`eaz ly mipW' eyexity¨¦
oeike ,mipyd izy ly ze`eazd lk z` xkeny rnyne ,'zF`Eaz'§
`ay yexcl yi jgxk lr ,erinydl jixv did `le heyt df xacy

y dfa zeaxlìL øëBî äzàL íéîòt,íéðL ézLa úBàeáz äL §¨¦¤©¨¥§Ÿ¨§¦§¥¨¦
z` xkny oebke ,zrl zrn mipyd z` dpnp m` `l` okzi `l z`fe
oke zexitd mze` lke` gweld ixd ,zexit d`ln lel` '`a dcyd
izy ixd ,lel` mcew d`ad dpya xevwiy zexitd z` lke`
lel` iptl xevwiy ztqep d`eaz lk`i cere ,zg` dpya ze`eaz

.df xg`ly dpya
ïìðî éøáò ãáòaL íéðL LL.mei l` mein zenily mipy odyøîà ¥¨¦¤§¤¤¦§¦§¨¨¨©

àø÷(a `k zeny),'úéòáMáe ãBáòé íéðL LL'zpeeky yexcl yie §¨¥¨¦©£©§¦¦
,weqtd.ãBáòé énð úéòéáMáeaezke mipy yy caery aezky ixd ©§¦¦©¦©£

zenily mipy od ,zexen`d mipy yyy jgxk lre ,ziriaya caery
m`y ,mlerd zepy ly dpy `id ziriayd dpyde ,mei l` mein
zenily mipy yy xeark ezcear z` miiqn xy`k ,oqipa xknp
zepy ly ziriayd dpya oqip cr ixyzn cary `vnp ,oqipa

.mlerd
mipydy `ziixaa epipyy dn :`xnbd zxxanúáaLå ïáaLod ¤§¥§¤§©

,zrl zrn zenily mipyàúëìä éàîì.ok xn`p oipr dfi`l - §©¦§§¨
,ïéëøò ïéðòì ,áø øîà ìãéb áø øîàjxr' xne`e ycwdl xcepdy ¨©©¦©¨©©§¦§©£¨¦

libd itl dpzyny ,dxeza aevwd mekqa aiegn ,'ilr ipelt mc`
`ed dpy miyy oa cr dpy mixyr oan xkf jxry ,jxrpd ly
milwy mixyr ,dpy mixyr oa cr mipy yng oane ,milwy miyng
rax` milydy epiid ,'yng oa'y xnel mewn dide .(d-b fk `xwie)
mipy ody `ziixad drinyde ,ziyingd ezpya `ede mipy
.zenily mipy yng eilr exariy cr yng oa `xwp epi`e ,zenily

,øîà óñBé áøåod zaaye oaay mipydy `ziixad dcnily dn §©¥¨©
xn`p ,zenily mipyïôBã àöBéc ïé÷øôìwxt ly mipiiprd iabl - §¦§¦§¥¤

oa oebke ,'cg` meie' dpyna xn`p `ly mewna elit`y ,'otec `vei'
zenily mipyl `id dpeekd ,zipelii`e qixq ly mixyr zae mixyr

.mei l` mein
ixac yexita wx e` oica ewlgp sqei axe ax m`d xxan iia`

:`ziixadééaà déì øîà,sqei axlúâéìt éîwleg dz` m`d - ¨©¥©©¥¦§¦©
`le zrl zrn mipy od oikxra `weecy xaeq axy ,oica ax lr

.oikxra `le qixqa `weecy xaeq dz`e ,qixqadéì øîàsqei ax ¨©¥
,iia`l,àì`l`àãç àðéîà àðàå àãç øîà àeäxac xn` `ed - Ÿ¨©£¨©£¨£¦¨£¨

cg` xac izxn` ip`e cg`ïðéâéìt àìå.miwleg ep` oi`e - §Ÿ§¦¦©
:dfa miwleg mpi` ok`y di`x d`ian `xnbdàøazñî énð éëäå§¨¦©¦¦§©§¨

,miwelg sqei axe ax oi`yéâéìt Czòc à÷ìñ éàce [miwleg-]ïàî §¦¨§¨©§¨§¦¦©
ïéëøòì øîàc,[ax epiide]øîà àìmb `ed okyìwxt ly mipiipr §¨©©£¨¦Ÿ¨©§
,ïôBã àöBézenily mipy ody dpyna yxtzp `ly mewna dfay ¥¤

,dyw ok m` ,zenily jixv oi` ok` [qixqa oebk]áø øîàäålirl §¨¨©©
(:fn),úòì úòî ïé÷øt dleëa àúëìäly mixyr oaa mby epiide ¦§§¨§¨¦§¦¥¥§¥

lr `l` .envr z` xzeq axy `vnpe ,zenily mipy jixv qixq
,zenily mipy mixyr jixv qixqa mby sqei axl ax dcen jgxk
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המשך בעמוד ננ

oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

úåàåáú éðùizy ly ze`eaz lk :rnyne ,"ze`eaz" aizke .mipy ipy herin Ð

`l` ,mipy izya dl zgkyn `l ze`eaz ylye .ziyily d`eaz `iadl Ð mipy

cr d`eaz lke`e ,olke` `vnp Ð zexit d`ln lel`a el dxkn oebk .zrl zrn

d`eaz lk`i cere .zg` dpya ze`eaz izy ixd Ð `ad lel` mcew xevwie xefgiy

oipn itl ziyilyd dpy `idy ,zipyd

.mlerdãåáòé éîð úéòéáùáxknp oebk Ð

exar Ð ziriay ly ixyz ribiyke ,oqipa

.oqip cr ceari `ede ,mler oipnl yyïéëøòì
dpy miyy oan" (fk `xwie) aizkc `kidc Ð

,dhnlk miyy zpyc ol `hiyt "dlrne

,mipy yng oa la` .aizk "dlrne" `dc

oa cre mipy yng oan" `l` (my) aizk `lc

mipy yng oan" aizk `le ,"dpy mixyr

,zrl zrn `kd opireny` `l i` Ð "dlrne

ikdl .dlrnlk yng zpy :`pin` ded

mi`ln mipy yng opirac `kd opireny`

.hren `edy oey`xd jxr llkaïé÷øôì
ïôåã àöåéã,"cg` meie" opz `lc `kidl Ð

.mixyr zae mixyr oa oebkè éàîàì àîò
ïôåã àöåéì øîàinp dil `xiaqe li`ed Ð

.zrl zrn jpdaêðäã àéîåãs` ,xnelk Ð

zrn inp ied "otec `vei"c jpdac ab lr

`l oizipznc "zaaye oaay" i`d edin ,zrl

ixre miycwc `inec `dc .llk oda ixii`

oikxr jkld .oaizkc ,ipzw ixar care dneg

zexry oiprl mixyr zpy la` .oaizk inp

.`id `zkld `l` ,`ziixe`a iaizk `l

äéì éòáéî äá÷ðáùå øëæáù`pyil Ð

,"milwy zxyr dawple" (my) aizkc ,`xwc

oa :`id oizipznc `pyil "zae oa" `l`

.mixyr zae mixyr÷ñéàå äëæà`rx`l Ð

.zct oa xfrl` iaxc dixz`l l`xyic

àúòîù øîâàå.ipngp xa wgvi iaxc Ð

àøîã äéîåôî.xfrl` iax Ð

ïôåã àöåé êìò ïøãä

äðùîïåúçúä ïîéñ àázexry izy Ð

.zexrp oniqïåéìòä.lgea Ðåà
úöìåçoniq zexrydy `id dlecb Ð

.`nrh yxtn onwle ,opiknq odilre wdaen

øùôà éàù éô ìò óà:`xnba opikxt Ð

.`a `lde'åë øùôà éà ìáài`ce `dc Ð

.exypy `l` `z` inp oezgz oeilr `z`cn

àøîâøéàî éáøì àáiax xn`c oeikc Ð

llkn ,`id dphwc ,zvleg `l :xi`n

mcew `al oeilrl xyt` :dil `xiaqc

.oezgzlïåéìòä àá éðúéìå`ai `ly cr Ð

."xyt` i`y it lr s`" ipzil `le ,oezgzd

ïåéìò èåòéîå àùéøá éúà ïåúçú íéùð áåø
meyn ,`id dphw :xi`n iax xn`wc i`de Ð

.dzephwa `a oeilrdy `herinl yiigc

oeilr `z` ikn jkld ,`aex xza elf` opaxe

.`z` oezgz `nzqnc ,dwica `ira `l Ð

ipd ,`ed `aex meyn opaxc ediinrhc oeike

.ewca `lc `kid `nzqa ilinàëéä ìáà
åçëùà àìå å÷ãáã.oezgz Ðåãåî àîéàÐ

ol rnyn `w ,`id `hernne ,`id dphwc

.'ekåðåëð íéãù.micwc oipnif oeilr `nl` ,"gnv jxrye" xcde Ðêéãã íéøöîî úåùòá.jicc oikrnne ,jia miwgyn mixvn eidy Ðêéøåòð éãù ïòîìsp`zdl ick Ð

.incw micc ,`nl` .z`vle glzydl micner jixerp zexry eid oiicr ,xnelk .dklyd oeyl Ð "icy" .zexrp inil i`eaze dy`l die`x didzyk ,jia zepfleéãù éàîå
.z`vl eid oiicrc ,rnync Ðáéúë éããá äìåë.micy oeyl Ð "icy" i`de Ð
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úéòéáùáå:`ni` dlgza `l` ,ziyy zpy gpiz `d :xn`z m`e Ð ceari inp

yng jli`e myne ,dpy miaeyg eidi Ð dpyd y`x iptl mei miyly

oicd `ed ,dnly dpy `ied ziyyc `xw ilbc oeik :xnel yie ?minly mipy

.dnly opira dpey`xcáøiwen oikxrac oeik :xn`z m`e Ð oikxrl ax xn` lcib

lcib axlc ,oizkecl `iyew `xcd ok m` ,dl

:xnel yie !dizeek `pz ax gkyn `l

.bilte ,`ed `pz ax ,xaqwc

øîàxtik oa iqei iaxk dkld xfrl` iax

diteb xfrl` iax `de :xn`z m`e Ð

xfril` iaxk (`,g dcp) `nw wxta wiqt

`l `kdc jdc :`niz ike ?`l eze ,rax`a

,dizeek i`w xtik oa iqei iaxc meyn ,aiyg

s` ,miyp rax`c `idd mzd inp aiyg `d

meyn `l` !dizeek i`w ryedi iaxc ab lr

inp `kd ,dlaw xfril` iaxn ryedi iaxc

yie !dl xn`w xfril` iaxc dinyn iqei iax

,dizeek iax i`w `kdc meyn :xnel

le ,"cela iax dxed oke" xn`wckiax gkn `

xn` zeipyna `wec :inp i` .wiqt xfril`

.rax`a dizeek `zkldc `nw wxta

ïôåã àöåé êìò ïøãä

àá`le zvleg `l xne` xi`n iax .oniq

,xi`n iaxle :xn`z m`e Ð znaizn

opiknq `lc oeik ,oeilrd oniq xkfed dnl

,"mipniq edfi`" `pzc ,inp lirle .dilr

:xnel yie ?i`w "lgea"`c :mz epiax yxtne

iline oiyeciwe miyper oiprl jixhvi`c

,`yixa iz` oezgz minrt aexc ,`aeh

Ð oeilr opifg i` ,inp i`e .`xnba xn`wck

,`id dlecbe ,oezgzd `a xak `nzqn

.dzeg`a xeq` mbe ,oiyecwl hb dkixve

íéîëçåÐ znaizn e` zvleg e` mixne`

n dphw `id elit`,xi`n iaxc opaxl znaiz

dphwe ohw"c `idd iab `herinl iyiig `lc

opira Ð dvilgl la` .'ek "oivleg `l

zxn` dti :mzd inp xn`ck ,dlecb `dzy

opiywne ,dyxta aizk "yi`" ,oivleg oi`y

wxta xn`c iqei iaxc edl zile ,yi`l dy`

oia dy` :(a,dw zenai) "dvilg zevn"

.dphw oia dlecb
oax
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קכג oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

úåàåáú éðùizy ly ze`eaz lk :rnyne ,"ze`eaz" aizke .mipy ipy herin Ð

`l` ,mipy izya dl zgkyn `l ze`eaz ylye .ziyily d`eaz `iadl Ð mipy

cr d`eaz lke`e ,olke` `vnp Ð zexit d`ln lel`a el dxkn oebk .zrl zrn

d`eaz lk`i cere .zg` dpya ze`eaz izy ixd Ð `ad lel` mcew xevwie xefgiy

oipn itl ziyilyd dpy `idy ,zipyd

.mlerdãåáòé éîð úéòéáùáxknp oebk Ð

exar Ð ziriay ly ixyz ribiyke ,oqipa

.oqip cr ceari `ede ,mler oipnl yyïéëøòì
dpy miyy oan" (fk `xwie) aizkc `kidc Ð

,dhnlk miyy zpyc ol `hiyt "dlrne

,mipy yng oa la` .aizk "dlrne" `dc

oa cre mipy yng oan" `l` (my) aizk `lc

mipy yng oan" aizk `le ,"dpy mixyr

,zrl zrn `kd opireny` `l i` Ð "dlrne

ikdl .dlrnlk yng zpy :`pin` ded

mi`ln mipy yng opirac `kd opireny`

.hren `edy oey`xd jxr llkaïé÷øôì
ïôåã àöåéã,"cg` meie" opz `lc `kidl Ð

.mixyr zae mixyr oa oebkè éàîàì àîò
ïôåã àöåéì øîàinp dil `xiaqe li`ed Ð

.zrl zrn jpdaêðäã àéîåãs` ,xnelk Ð

zrn inp ied "otec `vei"c jpdac ab lr

`l oizipznc "zaaye oaay" i`d edin ,zrl

ixre miycwc `inec `dc .llk oda ixii`

oikxr jkld .oaizkc ,ipzw ixar care dneg

zexry oiprl mixyr zpy la` .oaizk inp

.`id `zkld `l` ,`ziixe`a iaizk `l

äéì éòáéî äá÷ðáùå øëæáù`pyil Ð

,"milwy zxyr dawple" (my) aizkc ,`xwc

oa :`id oizipznc `pyil "zae oa" `l`

.mixyr zae mixyr÷ñéàå äëæà`rx`l Ð

.zct oa xfrl` iaxc dixz`l l`xyic

àúòîù øîâàå.ipngp xa wgvi iaxc Ð

àøîã äéîåôî.xfrl` iax Ð

ïôåã àöåé êìò ïøãä

äðùîïåúçúä ïîéñ àázexry izy Ð

.zexrp oniqïåéìòä.lgea Ðåà
úöìåçoniq zexrydy `id dlecb Ð

.`nrh yxtn onwle ,opiknq odilre wdaen

øùôà éàù éô ìò óà:`xnba opikxt Ð

.`a `lde'åë øùôà éà ìáài`ce `dc Ð

.exypy `l` `z` inp oezgz oeilr `z`cn

àøîâøéàî éáøì àáiax xn`c oeikc Ð

llkn ,`id dphwc ,zvleg `l :xi`n

mcew `al oeilrl xyt` :dil `xiaqc

.oezgzlïåéìòä àá éðúéìå`ai `ly cr Ð

."xyt` i`y it lr s`" ipzil `le ,oezgzd

ïåéìò èåòéîå àùéøá éúà ïåúçú íéùð áåø
meyn ,`id dphw :xi`n iax xn`wc i`de Ð

.dzephwa `a oeilrdy `herinl yiigc

oeilr `z` ikn jkld ,`aex xza elf` opaxe

.`z` oezgz `nzqnc ,dwica `ira `l Ð

ipd ,`ed `aex meyn opaxc ediinrhc oeike

.ewca `lc `kid `nzqa ilinàëéä ìáà
åçëùà àìå å÷ãáã.oezgz Ðåãåî àîéàÐ

ol rnyn `w ,`id `hernne ,`id dphwc

.'ekåðåëð íéãù.micwc oipnif oeilr `nl` ,"gnv jxrye" xcde Ðêéãã íéøöîî úåùòá.jicc oikrnne ,jia miwgyn mixvn eidy Ðêéøåòð éãù ïòîìsp`zdl ick Ð

.incw micc ,`nl` .z`vle glzydl micner jixerp zexry eid oiicr ,xnelk .dklyd oeyl Ð "icy" .zexrp inil i`eaze dy`l die`x didzyk ,jia zepfleéãù éàîå
.z`vl eid oiicrc ,rnync Ðáéúë éããá äìåë.micy oeyl Ð "icy" i`de Ð
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úéòéáùáå:`ni` dlgza `l` ,ziyy zpy gpiz `d :xn`z m`e Ð ceari inp

yng jli`e myne ,dpy miaeyg eidi Ð dpyd y`x iptl mei miyly

oicd `ed ,dnly dpy `ied ziyyc `xw ilbc oeik :xnel yie ?minly mipy

.dnly opira dpey`xcáøiwen oikxrac oeik :xn`z m`e Ð oikxrl ax xn` lcib

lcib axlc ,oizkecl `iyew `xcd ok m` ,dl

:xnel yie !dizeek `pz ax gkyn `l

.bilte ,`ed `pz ax ,xaqwc

øîàxtik oa iqei iaxk dkld xfrl` iax

diteb xfrl` iax `de :xn`z m`e Ð

xfril` iaxk (`,g dcp) `nw wxta wiqt

`l `kdc jdc :`niz ike ?`l eze ,rax`a

,dizeek i`w xtik oa iqei iaxc meyn ,aiyg

s` ,miyp rax`c `idd mzd inp aiyg `d

meyn `l` !dizeek i`w ryedi iaxc ab lr

inp `kd ,dlaw xfril` iaxn ryedi iaxc

yie !dl xn`w xfril` iaxc dinyn iqei iax

,dizeek iax i`w `kdc meyn :xnel

le ,"cela iax dxed oke" xn`wckiax gkn `

xn` zeipyna `wec :inp i` .wiqt xfril`

.rax`a dizeek `zkldc `nw wxta

ïôåã àöåé êìò ïøãä

àá`le zvleg `l xne` xi`n iax .oniq

,xi`n iaxle :xn`z m`e Ð znaizn

opiknq `lc oeik ,oeilrd oniq xkfed dnl

,"mipniq edfi`" `pzc ,inp lirle .dilr

:xnel yie ?i`w "lgea"`c :mz epiax yxtne

iline oiyeciwe miyper oiprl jixhvi`c

,`yixa iz` oezgz minrt aexc ,`aeh

Ð oeilr opifg i` ,inp i`e .`xnba xn`wck

,`id dlecbe ,oezgzd `a xak `nzqn

.dzeg`a xeq` mbe ,oiyecwl hb dkixve

íéîëçåÐ znaizn e` zvleg e` mixne`

n dphw `id elit`,xi`n iaxc opaxl znaiz

dphwe ohw"c `idd iab `herinl iyiig `lc

opira Ð dvilgl la` .'ek "oivleg `l

zxn` dti :mzd inp xn`ck ,dlecb `dzy

opiywne ,dyxta aizk "yi`" ,oivleg oi`y

wxta xn`c iqei iaxc edl zile ,yi`l dy`

oia dy` :(a,dw zenai) "dvilg zevn"

.dphw oia dlecb
oax
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`oifgeקכד mipya cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

åôøëéà.uewrle lcbl eligzdyk Ðåãúùéà.mixenb micyk okxv lk zelecb Ð

Ð "eczyi`" .mci lr ziwl :xnelk ,mixvn jerinn egtp Ð etxki` :xg` oeyl

.iz`vn z`f .eyaiùéà.mipzyn micc oniq ea oi`y ,oeilr oniq ea oi` Ðàéðú
éëä éîð.opiknq oezgz`c Ðíéçøá úåðçåèù,xicz odizerexf zecipny jezne Ð

.odicc mihytznóåùéðù.frla c"iixt Ð

.sytyl devn :(`,l `nei) enkïúåñéø÷ôà
.oinid cc lr dleze xceq `ede ,zxetrn Ð

.zxetrn odl oi` miipr zepa la`ìò
ïäéññâ"e`ypz cv lr" .odicv lr Ð

.(eq ediryi) oelhpzz odiqqb lr :opinbxzn

÷øôä éðôìelit`y .mixcp zper mcew Ð

.`id dphwe ,edpip `ney Ð d`iadíéùð
ïúåà úå÷ãåáoia ,"edpzi`" exn` oiac Ð

e`le ,dl opiwfgn dphwa Ð "edpzil" exn`

i`c ,`ipdn ikdl ozwicae .opiknq ediilr

Ð wxtd xg`l ediiteb ipd da igkzyn

xg`le .onwl yxtnck ,edpip `ney :opixn`

,ipnidn Ð "edpzi`" ixn` i` ,inp wxtd

i`e .dl iedinl `ed `gxe` `dc ,dvlge

opiyiigc ,zp`nn `l Ð "edpzil" ixn`

.opiknq `l miWP` jkld .exyp `nyêåú ©¨¦

÷øôäi`e ,`id dlecb e`l `nzqnc Ð

.dlecba dl opiwfgn Ð igkzyníéùð ïéà
ïúåà úå÷ãåájenql i`ck miyp oi`y Ð

:xnele ,odit lr zewtq xizdl ,ediilr

iaxl dil `xiaqe .uelgzy ,`id dlecb

Ð wxtd jez zexry izy d`iad :dcedi

.opnidn `l ,jkld .wxtd xg`lk `ed oniq

.onwl dl yxtn ikde'åë øîåà ïåòîù éáø
.onwl yxtn Ðéçëúùî éàã`zyd Ð

`le ,edpip `ney :wxtd xg`l inp opixn`

`ed ikdle .ipixg` da ez` `l i` ,dvlg

.o`nz `ly xingdl ,oe`inl ipnidncìáà
ä÷éãá àéòá äöéìçìzpn`p dy`e Ð

`gxe`e ,ded wxtd xg`le li`ed ,dilr

,wxtd xg`l onwl opiyxtck .dl iednl

.miyp` opiknq ,`axc dwfg `ki`céëä
÷øôä øçàìë ÷øôä êåú øáñ÷ ïðéñøâ

'åë ä÷æç àëéàã ÷øôä øçàìå (éîã)Ð

,`pnidn `l ikdl wxtd jez :`yexit ikde

Ð d`iad m` wxtd jez :dcedi iax xaqwc

iz` ,jkld .`id dlecbe ,md oniq :opixn`

e`lc miyp it lr `gxe` e`lc icin ixynl

xg`l od zepn`py ab lr s`c .`zkldk

la` ,`axc dwfg `ki`c `ed mzd Ð wxtd

.'ek wxtd jezéðôìë øîåà ïåòîù éáø
éîã ÷øôäe`l jkld ,edpip `neye Ð

dphw e` `id dlecb :xninl ,opiknq ediilr

igkzyn i`c Ð ipdnc `ed ikdle .`id

.edpip `ney ,wxtd xg`läì éðú÷ ïàî àä
oeikc ,`nwezn `l Ð oerny iaxc` `dc Ð

ewca i` ,wxtd iptlk Ð wxtd jez :xn`c

"o`nz `ly `id dlecb" i`n ,wxtd jez dl

`ki`?`ney Ð igkzyn elit` :zxn` `de

!edpipäãåäé éáø àîéà úéòá éàjez`e Ð

jezc ,oze` zewcea miypd oi` xn`wc wxtd

xtdewca `l i`e ,inc wxtd xg`lk Ð w

.`id dlecbc dphw` xninl iz` Ð xity

la` .`pnidn Ð xingdlc ol rnyn `we

`ly dlecb :xninl `kil Ð wxtd iptl

,lkd ixac Ð d`iad elit` `dc ,o`nz

lwdl elit` Ð wxtd xg`le .edpip `ney

.`pnidn :dcedi iax xn`w
úéòáéàå
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ïáøoedleka :ixn`c opaxc` bilt Ð 'ek mixtk zepa xne` l`ilnb oa oerny

oia biltn `l xi`n iax `dc ,bilt inp xi`n iaxc`e .oezgzd `al xdnn

.mixtkl mikxkàîìùáÐ edpip `ney wxtd xg`l igkzyn i`c 'ek wxtd iptl

`dc ,o`nze edpip `ney :iyextl `kilc ,enr oicde .uelgz `le :qxhpewa yxit

dphw" xnel zpn`p dpi`c `tiqa ipzw

oiwcea i`n` :xn`z m`e .o`nze ,"`id

!wxtd xg`l uelgze ,wecaz `l ?dze`

d`iadc dwfg"c oywnd xaq `zyd `dc

i`nle .dvilgl `iedc ,`ax xn`wc "oipniq

wecap ,dwica ira dvilgac ,inp ipync
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la` ,dze` zewceaàkéìc ,÷øtä CBzoi` oiicr f`y -ä÷æç ©¤¤§¥¨£¨¨

íéLpà ïðéëîñ àì ,àáøcdaiygdl miyp lr mikneq oi` - §¨¨Ÿ¨§¦©©¨¦
uelgl dl xizdle dlecbkíéLð é÷ãa àìåzewcea miyp oi` okle - §Ÿ¨§¦¨¦

.wxtd xg`l
:`ziixaa epipyúB÷ãBa íéLð ÷øtä CBz óà øîBà ïBòîL éaø'©¦¦§¥©©¤¤¨¦§

.'ïúBà:`xnbd zx`anøáñ÷oerny,÷øtä éðôìk ÷øtä CBz ¨¨¨©©¤¤§¦§¥©¤¤
,`id dphwe oniq df oi` wxtd jeza zexry d`iad m`yàéòáe¨£¨

éçkzLî éàc ,ä÷éãaod ixd ,wxtd jeza zexry e`vni m`y - §¦¨§¦¦§©§¦
e ,`ney÷øtä øçàìok mb od,eäðéð àîeL`l m`e ,oniq opi`e §©©©¤¤¨¦§

dy`d df oiprle .zvleg dpi`e `id dphw zetqep zexry d`iad
.xingdl `l` d`a `l ixdy ,zpn`p

:`ziixad meiqa epipy,ì÷äì àì ìáà øéîçäì äMà úðîàðå'§¤¡¤¤¦¨§©£¦£¨Ÿ§¨¥
oi` la` .uelgz `ly `id dphw ,o`nz `ly `id dlecb ,cvik

.'uelgzy `id dlecbe ,o`nzy `id dphw xnel zpn`p
:`xnbd zl`eydì éðz÷ ïàî éàäixd ,dze` dpy in ef dwqit - ©©¨¨¥¨

jezy xaeqy xg`n ik ,oerny iax ixac jynd `idy d`xp epi`
`ly `id dlecb' xnel dy` zpn`py xn`i ji` ,wxtd iptlk wxtd

.`id dphw zexry da yi zn`a m` elit` `lde ,'o`nz
:`xnbd daiynàîéà úéòaéàixacäãeäé éaø,`id÷øtä CBzàå ¦¨¥¥¨©¦§¨§©©¤¤

dcedi iax xn` okl mcewy s`y .wxtd jez zwica iabl dxn`pe -
`weecy ,ef dwqit drinyn ,zepn`p miyp oi` wxtd jez zwicaay
,`id dlecb dxn` m`y ,zpn`p xingdl la` zpn`p dpi` lwdl
dphw xnel zpn`p oke ,[o`nl lkez `ly oiprl dixac z` milawn

uelgz `ly oiprl `iddwicaa xaecny xnel xyt` i` la` .[
ixdy ,'o`nz `ly `id dlecb' xnel jiiy `l dfay ,wxtd iptly
xaecny yxtl okzi `l oke .`id dphw ,zexry dl yi m` elit`
x`azpy enk ,lwdl elit` dy` zpn`p dfay meyn ,wxtd xg`l

.lirl dcedi iax ixaca
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écc eôøkéàChrn elcb jiccyk -Ca zøãä àìg `l -zxf ¦§©©©¦Ÿ£©§§¨
,mirxd jiyrnnécc eczLéàCmiicyk eyrpe xzei jicc elcbyk - ¦§©©©¦

mixenbCa zøãä àì énð.ja zxfg `l ok mb - ©¦Ÿ£©§§¨
z` zxxan `xnbd .xwird `ed oezgzd oniqdy epzpyna x`ean

:jkl xewndïðéëîñ ïBzçzà àäéî àîìò éleëcmipt lk lr - §¥¨§¨¦¨©©§¨§¦©
,oeilrd lr `le oezgzd oniqd lr mikneq lkd ixaclïìðî.df oic §¨¨

:`xnbd daiynéaø éác àðz ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¥¨¨§¥©¦
àø÷ øîà ,ìàòîLé(e d xacna)ìkî eNòé ék äMà Bà Léà' ¦§¨¥¨©§¨¦¦¨¦©£¦¨

,äøBzaL ïéLðBò ìëì Léàì äMà áeúkä äåLä ,'íãàä úBàhç©¨¨¨¦§¨©¨¦¨§¦§¨¨¦¤©¨
Léà äîlecb dyrp,ãçà ïîéña`l` oeilr oniq el oi` ixdy ¨¦§¦¨¤¨

,cala oezgzäMà óàdlecb ziyrp.ãçà ïîéña ©¦¨§¦¨¤¨
:`xnbd zl`eyéàä Bà éàä Bà àîéàåziyrpy xn`p ile`e - §¥¨©©

.oeilra e` oezgza e` dlecb
`idy xnel ie`x ,yi`n dy` epcnly oeik :`xnbd daiynLéàk§¦

,ixnblLéà äîoniqa lecb dyrpàìå ïBzçzaäMà óà ,ïBéìò ¨¦©§§Ÿ¤§©¦¨
aàìå ïBzçza.ïBéìò ©§§Ÿ¤§

oezgzd oniqdy `ziixan ztqep di`x d`ian `xnbd:xwird `ed
éëä énð àéðz,`ziixaaeéä Ck ,÷Bãö éaøa øæòéìà éaø øîà ©§¨©¦¨¦¨©©¦¡¦¤¤§©¦¨¨¨

ïBzçz àaL ïåék ,eøîàå äðáéa ïéLøôîe `id dlecb i`ceïéà áeL §¨§¦§©§¤§¨§¥¨¤¨©§¥
.ïBéìò ìò ïéçébLî©§¦¦©¤§

:mipniqd zrbd xcqa zetqep zehiy dpeyd `ziixa d`ian `xnbd
øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðzlv`ïBzçz ,íékøk úBða ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥§§©¦©§

àáì øäîîoeilrd iptlúBàöçøîa úBìéâøL éðtîmxeb dfe §©¥¨Ÿ¦§¥¤§¦§¤§£¨
lv`e ,zexryd ly zncwen dginvløäîî ïBéìò ,íéøôk úBða§§¨¦¤§§©¥

àáìoezgzd iptl,íéçøa úBðçBhL éðtîzecipn ody jezne ¨Ÿ¦§¥¤£¨¥©¦
.mihytzn odicc xicz odizerexf

,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaølv`íéøéLò úBðaly ccdïéîé ãö ©¦¦§¤¤§¨¨¥§£¦¦©§¦
àáì øäîîiptnïúeñéø÷ôàa óBMépLdlzpd xceqa sytzyn - §©¥¨Ÿ¤¦§©§§¦¨

lv` la` ,ipnid ccd lr,íéiðò úBðaly ccd ,xceq odl oi`yãö §£¦¦©
úBáàBML éðtî àáì øäîî ìàîNze`yepe,ïäéìò íéî éck §Ÿ§©¥¨Ÿ¦§¥¤£©¥©¦£¥¤

ïäéññb ìò ïäéçà ïéàNBpL éðtî àîéà úéòaéàå.[odicv lr - §¦¨¥¥¨¦§¥¤§¦£¥¤©¦§¥¤
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzay ccdãö ¨©¨¨©

íãB÷ ìàîN`ealìay dfòLBäé éaø éçà ïa àðéðç éaø .ïéîé ãö §Ÿ¥§©¨¦©¦£¦¨¤£¦©¦§ª©
äúéäL úçàî õeç ïéîé ãöì ìàîN ãö íã÷ àì íìBòî ,øîBà¥¥¨Ÿ¨©©§Ÿ§©¨¦¥©©¤¨§¨

å ïéîé ãöì ìàîN ãö íãwL éúðeëLa`ed mbøæçokn xg`l ¦§¨¦¤¨©©§Ÿ§©¨¦§¨©
Bðúéàì.dligzak ohw dyrpy ,eze`ixal - §¥¨

:oezgzd oniqd zwica ote` iabl dpcd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
úB÷cápä ìk ,ïðaøopi` ,zexry izy e`iad m`dúB÷cáð`l`ìò ©¨¨¨©¦§¨¦§¨©

íéLð étb ilyn) aezk ixdy ,miyp` it lr `le ,zepn`pe zexyk ¦¨¦
.'mrp ikxc dikxC' (fiøñBî øæòéìà éaø äéä ïëåoze`BzLàìick §¨¤¨©§¥Ÿ©§¥¨¨©¦¡¦¤¤¥§¦§

,owcazyìàòîLé éaøådidøñBîoze`Bnàì.[df jxevl §©¦¦§¨¥¥§¦
:`ziixad dkiynn,øîBà äãeäé éaøy ,xaca welig yi÷øtä éðôì ©¦§¨¥¦§¥©¤¤

meie mipy dxyr zg` za ziyrpy mcew epiide ,mixcpd zper iptl -
,[cg`åok,÷øtä øçàìmeie dxyr mizy za `idy xg`l epiide §§©©©¤¤
,cg`.ïúBà úB÷ãBa íéLð,dxenb zepn`p miypl oi`y s`y ¨¦§¨

m` elit` wxtd iptl ixdy ,odilr jenql xyt` el` mipte`a
okle ,`id dphw i`cee ,`ney `l` oniq opi` ,zexry izy d`iad
oi`y exn`y oiae zexry dl yiy exn`y oia ,miyp dze` ewcayk
dliren mpn`e ,mikneq ep` odilr `le dphwk dze` miwifgn ,dl
,`ney ody xxazn ,zexry zrk da e`vn m`y ,df oiprl ozwica
zexryd oze` z` `l` da e`vni `l wxtd xg`l mb m` okle
oke .`ney `l` oniq opi`y meyn ,oci lr dlecb aygz `l ,cala
,mipniq dl yiy exn`i m` ,wxtd xg`l miypd dze` miwceayk

la` .zexry f` `iadl `id jxc ixdy ,zepn`p÷øtä CBzzg`n - ©¤¤
,dxyr mizy cr mipy dxyrïúBà úB÷ãBa íéLð ïéàmeynïéàL ¥¨¦§¨¤¥
íéLð ét ìò úB÷ôñ ïéàéOîdidze uelgzy `id dlecb xnel ©¦¦§¥©¦¨¦

izy d`iad m`y dcedi iax xaeqe .[cg` lkl `ypdl zxzen

.`id dlecbe ,wxtd xg`lk `ed oniq ,wxtd jeza zexry
.ïúBà úB÷ãBa íéLð ÷øtä CBz óà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©©¤¤¨¦§¨

:`ziixad dtiqenäì äMà úðîàðå.ãöék .ì÷äì àì ìáà øéîç §¤¡¤¤¦¨§©£¦£¨Ÿ§¨¥¥©
e zexry zwcapl yiy xnel dy` zpn`pàéä äìBãboiprlàlL §¨¦¤Ÿ

,[ïàîzzexry dl oi`y ,jtidl xnel zpn`p oke ,`xneg `id efy §¨¥
e,àéä äpè÷oiprl epiide ,`xneg jka yi xy`kìáà ,õBìçz àlL §©¨¦¤Ÿ©££¨

àéä äpè÷ øîBì úðîàð ïéàoiprlàéä äìBãâe ïàîzLoiprl ¥¤¡¤¤©§©¨¦¤§¨¥§¨¦
,õBìçzL`ly miliwny `vnp ,dy`d drhz m`e ,`lew efy meyn ¤©£

.oick
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdøîBà äãeäé éaø' ,øî øîà̈©©©¦§¨¥

.'ïúBà úB÷ãBa íéLð ÷øtä øçàìe ÷øtä éðôì:`xnbd dywn ¦§¥©¤¤§©©©¤¤¨¦§¨
àéòa ÷øtä éðôì àîìLa[dkixv-]éçkzLî éàc ,ä÷éãam`y - ¦§¨¨¦§¥©¤¤¨£¨§¦¨§¦¦§©§¦

e ,`ney ody ixd ,eiykr zexry e`vni÷øtä øçàìok mb odàîeL §©©©¤¤¨
eäðéðdpi`e `id dphw ,zetqep zexry `iaz `l m`e ,oniq opi`e ¦§

.[xingdl `l` d`a `l ixdy ,zpn`p dy`d df oiprle .zvleg
äòébäL äpè÷ ,àáø øîàäå ,ä÷éãa éì änì ÷øtä øçàì àlà¤¨§©©©¤¤¨¨¦§¦¨§¨¨©¨¨§©¨¤¦¦¨

äéúBðL ììëì[cg` meie dpy dxyr mizy-]à,ä÷éãa äëéøö dðé ¦§¨§¤¨¥¨§¦¨§¦¨
y meynä÷æçy dilr.ïéðîéñ äàéáä £¨¨¥¦¨¦¨¦

:`xnbd daiynä÷æç àáø øîà ékepiid ,mipniq d`iady,ïeàéîì ¦¨©¨¨£¨¨§¥
,o`nz `le dlecbk dze` miwifgne mixingnyäöéìçì ìáàdcen £¨©£¦¨

c `ax,ä÷éãa àéòa.uelgl dl xizdl ef dwfg lr mikneq oi`y ¨£¨§¦¨
.miyp zwicaa ic ,dwfg yiy xg`n mpn`

:dcedi iax ixaca `ziixaa epipyúB÷ãBa íéLð ïéà ÷øtä CBz'©¤¤¥¨¦§
.'ïúBà:`xnbd zx`anøáñ÷y dcedi iax÷øtä CBzepicøçàìk ¨¨¨©©¤¤¦§©©

(éîc) ÷øtämizyd zpy jeza mipniq d`iad m`y ,zelcb oiprl ©¤¤¨¥
.dlecb `id ixd ,wxtd jez `edy ,dxyràkéàc ,÷øtä øçàìe- §©©©¤¤§¦¨

yi f`yàáøc ä÷æç`nzqn dizepy llkl dribdy oeiky xn`y £¨¨§¨¨
okl ,mipniq d`iadé÷ãáe íéLpà ïðéëîñode miyp lr mikneq - ¨§¦©©¨¦¨§¦
la` ,dze` zewceaàkéìc ,÷øtä CBzoi` oiicr f`y -ä÷æç ©¤¤§¥¨£¨¨

íéLpà ïðéëîñ àì ,àáøcdaiygdl miyp lr mikneq oi` - §¨¨Ÿ¨§¦©©¨¦
uelgl dl xizdle dlecbkíéLð é÷ãa àìåzewcea miyp oi` okle - §Ÿ¨§¦¨¦

.wxtd xg`l
:`ziixaa epipyúB÷ãBa íéLð ÷øtä CBz óà øîBà ïBòîL éaø'©¦¦§¥©©¤¤¨¦§

.'ïúBà:`xnbd zx`anøáñ÷oerny,÷øtä éðôìk ÷øtä CBz ¨¨¨©©¤¤§¦§¥©¤¤
,`id dphwe oniq df oi` wxtd jeza zexry d`iad m`yàéòáe¨£¨

éçkzLî éàc ,ä÷éãaod ixd ,wxtd jeza zexry e`vni m`y - §¦¨§¦¦§©§¦
e ,`ney÷øtä øçàìok mb od,eäðéð àîeL`l m`e ,oniq opi`e §©©©¤¤¨¦§

dy`d df oiprle .zvleg dpi`e `id dphw zetqep zexry d`iad
.xingdl `l` d`a `l ixdy ,zpn`p

:`ziixad meiqa epipy,ì÷äì àì ìáà øéîçäì äMà úðîàðå'§¤¡¤¤¦¨§©£¦£¨Ÿ§¨¥
oi` la` .uelgz `ly `id dphw ,o`nz `ly `id dlecb ,cvik

.'uelgzy `id dlecbe ,o`nzy `id dphw xnel zpn`p
:`xnbd zl`eydì éðz÷ ïàî éàäixd ,dze` dpy in ef dwqit - ©©¨¨¥¨

jezy xaeqy xg`n ik ,oerny iax ixac jynd `idy d`xp epi`
`ly `id dlecb' xnel dy` zpn`py xn`i ji` ,wxtd iptlk wxtd

.`id dphw zexry da yi zn`a m` elit` `lde ,'o`nz
:`xnbd daiynàîéà úéòaéàixacäãeäé éaø,`id÷øtä CBzàå ¦¨¥¥¨©¦§¨§©©¤¤

dcedi iax xn` okl mcewy s`y .wxtd jez zwica iabl dxn`pe -
`weecy ,ef dwqit drinyn ,zepn`p miyp oi` wxtd jez zwicaay
,`id dlecb dxn` m`y ,zpn`p xingdl la` zpn`p dpi` lwdl
dphw xnel zpn`p oke ,[o`nl lkez `ly oiprl dixac z` milawn

uelgz `ly oiprl `iddwicaa xaecny xnel xyt` i` la` .[
ixdy ,'o`nz `ly `id dlecb' xnel jiiy `l dfay ,wxtd iptly
xaecny yxtl okzi `l oke .`id dphw ,zexry dl yi m` elit`
x`azpy enk ,lwdl elit` dy` zpn`p dfay meyn ,wxtd xg`l

.lirl dcedi iax ixaca
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc - dcp(ipy meil)

:ztqep jxca zyxtn `xnbdàîéà úéòaéàåixac ef `wqitéaø §¦¨¥¥¨©¦
ïBòîL`id÷øtä øçàìe,wxtd xg`ly dwicad iabl dxn`pe - ¦§§©©©¤¤

déì úéìåzniiw dpi` oerny iax zrcle -,àáøc ä÷æç,xnelk §¥¥£¨¨§¨¨
mixne` oi` [wxtd xg`l epiide] dizepy llkl d`ay xg`l s`y

d xak mzqd onylr jnzqdl xyt` didi jk jezne zexry d`ia
.lwdl `l la` xingdl `l` odilr mikneq oi` jkitle .dfa miypd

:dpyna epipy'åë øLôà eøîàL éðtî`a `ly cr `eal oezgzl ¦§¥¤¨§¤§¨
zl`ey .oezgzd `a `ly cr `eal oeilrl xyt` i` la` ,oeilrd

:`xnbdéì änì ez àäminkg ly mnrhy aey zepyl il dnl - ¨¨¨¦
,oezgzd iptl `eal oeilrl xyt` i`y iptnàLéø déì àðz àä- ¨¨¨¥¥¨

ex`iae ,'xyt` i`y it lr s`' exn`y ,`yixa xak z`f epipy ixd
.minkg itl ok zeidl xyt` i`y ,eyexity ,(.gn) lirl `xnbaéëå§¦

ïðaøk àîzñîì éòa à÷c íeMî ,àîézok zepyl `pzd siqedy - ¥¨¦§¨¨¥§¦§§¨§©¨¨
,minkgk dkldy zexedl zpn lr [exne` my zxkfd `ll] `nzqa

`ldàèéLtixdy ,xi`n iaxk `le minkgk dkldyíéaøå ãéçé §¦¨¨¦§©¦
.íéaøk äëìä£¨¨¨©¦

:`xnbd daiynàîéúc eäîxnel mewn did -àîòè àøazñî ©§¥¨¦§©§¨©£¨
øéàî éaøcokle oezgzd `eaiy mcew oeilrd `eaiy xyt`c xaeqd §©¦¥¦

,ezenk dkld weqtl yiéàø÷ déì éòéiñî à÷czernyn ixdy - §¨§©§¦¥§¨¥
dnny ,(.gn) lirl `xnbd d`iady enke ,eixack dgiken miweqtd
miccy rnyn ,'gOv KxrUE Epkp micW' (f fh l`wfgi) xn`py¨©¦¨Ÿ§¨¥¦¥©

zFUrA' (`k bk my) xn`pdn rnyn oke ,zexryl mincewmixvOn ©§¦¦§©¦
.'KixErp icW ornl KiCCïì òîLî à÷`l` ,ok mixne` oi`y ©©¦§©©§¥§¨¦¨©§©¨

.minkgk dkld mlerl
:xg` ote`a zayiin `xnbdàîéà úéòaéàåzepyl `pzd siqedy §¦¨¥¥¨

oeilrl xyt` i` la` ,oeilrd `a `ly cr `eal oezgzl xyt`'
'oezgzd `a `ly cr `ealéðúîì éòa à÷c íeMîdvexy - ¦§¨¨¥§¦§¥

a zeligznd ze`ad zeipynd z` jkl jinqdl,'Ba àöBik'enk ©¥
epi`e `iveny yie ,`iven qipkn `edy qxg ilk lk ,ea `veik'

.cere 'qipkn

äðùî
`eal leki dy`ay oezgzd oniqdy ,epipy (.gn) zncewd dpyna
`a `ly cr `eal leki oeilrd oniq oi` la` ,oeilrd oniq `la
mda yiy mitqep mipiipr oldl zeipyna e`aed df ab`e ,oezgzd
mdn cg`dy ,xac eze`a zeidl miie`xd mixac ipya ,df oirk llk
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt`

:oey`xdBa àöBikepivn ,zncewd dpyna epipyy dnl dneca - ©¥
.df oirk llk yiy zenewn dnk cerañéðëî àeäL ñøç éìk ìk̈§¦¤¤¤©§¦

i`ce df ixd ,ilkd jezl dwyn ekxc qpkil ie`xy awp ea dyrpy -
mb `edyàéöBî,df awp jxc ilkdn dwyn z`vl mb ie`xy - ¦

åmle`Lé-ilk didiy xyt`L`edàéöBnawp ea dyrpy - §¥¤¦
,ilkd jezn miwyn ekxc z`vl ie`xyåmle`ñéðëî Bðéàoi` - §¥©§¦

z`vl miwynd rahy ,ilkd jezl df awp jxc dwyn qpkil ie`x
`l` ilkd jezl miqpkp mpi`e ,ohw awp jxc ekeza mdy ilkd on
jezl dwynd qpkpy mi`ex ep` xy`k jkitle ,xzei lecb awp jxc
dnny xnel oi` la` ,ekxc z`vl mb lekiy i`ce awpd jxc ilkd
oldle ,ea qpkidl mb lekiy awpd jxc dwynd `veiy mi`ex ep`y
.el` mixeriy ipy oia dkldl dlerd dpin `wtpd zx`ean `xnba

:df oirk llk ea epivny sqep xac d`ian dpyndøáà ìkrav` - ¨¥¤
mc`ay dxizi,ïøBtö Ba LiLy i`ce df ixdBa Lémb,íöò`ede ¤¤¦¤¤¤¤

z` `nhn `edy ,znd ld`a d`neh oic iabl aeyg xa`k aygp
,zifk xeriya xya ea oi` m` elit` ekeza `edy ld`l qpkpdLéå§¥

xa` yi mpn` -,ïøBtö Ba ïéàå íöò Ba LiL,xa`k aygp epi`e ¤¤¤¤§¥¦¤
zifk ea yi m` `l` ld` z`neha milke mc` `nhn epi` jkle

.xya
lk :lirl epipyy dn oirk llk ea epivny sqep xac d`ian dpynd
rbn ici lr `nhp ,d`neh lawl miie`xd mipind on cba e` ilk

cere ,(`"n `"t) milk zkqna miiepnd ze`nehd zea`n cg`
eilr oryp e` aky e` ayiy ilk lky ,ztqep d`neh afa dycgzp
eizgz eid m` oebke ,llk ea rbp `l m` s` jk ici lr `nhp afd
,mlek e`nhp oeilrd lr aky e` ayie ,df ab lr df micba dnk

`id ef d`nehe.'qxcn z`neh' mewn lka minkg oeyla diexwd
daiyil miieyrd cba e` ilka `l` zbdep qxcn z`neh oi`y `l`

y ,dpynd zcnln jkae .mdilr jnqidl e` daiky e`ìkilk ¨
ànhnäici lr d`neh lawl ie`xd -ñøãîieyr `edy oebke ,afd ©¦©¥¦§¨

,daiyil e` daikylúî àîè ànhîzeidl ie`x `edy i`cea - ¦©¥§¥¥
ieyr `ede xg`ny ,znd ld`l qpkpy e` zna rbp m` d`nehd a`
mb `nhidl ie`x jkitle ,eilr ilk zxez ixd daiyil e` daikyl

.ld`e rbn ici lrLéåilk yi mpn` -úî àîè ànhnLie`xy - §¥¤¦©¥§¥¥
meyn ,znd ld`l qpkpy e` zna rbpy ici lr d`nehd a` zeidl

,ilk zxez eilr yiyemewn lknànhî Bðéàz`nehñøãîepi` - ¥¦©¥¦§¨
ici lr d`nehd a` zeidl ie`xieyr `edy oebke ,'afd qxcn'

ieyr epi`e xg`ny ,daikyl e` daiyil epi`y xg` yinyzl
.ea rbp `l m` afd qxcna `nhp epi` qxcnl

àøîâ
ea awipy ilk oia ,dkldl dlerd dpin `wtpd z` zx`an `xnbd
z`vedl ie`xd awp ea awipy ilk oial ,miwyn zqipkl ie`xd awp

`edy mly qxg ilk :cala miwynñéðëîie`xd awp ea dyrpy - ©§¦
,ilkd jezl miwyn ekxc qpkilì ìeñtizpdnec` dxt xt` zp ¨§

yeciw' minkg oeyla diexwd mind jezl,'úàhç éîdf yeciwy ¥©¨
ie`xd xeriya awip m`e ,ilk zxez eilr yiy xaca dyriy jixv

.ilk my epnn lha miwyn ekezl qipkdlå,qxg ilk ixaya oicd ok §
,ilkd jezl miwyn ekxc qpkidl ie`xd xeriya awp mda yi m`y

`ed ixdìeñôd`neh lawn epi`e ilk my eilr zeidln lha - ¨
àøèñb íeMîyxetnd qxg ilk ixay oicke ,qxg ilk ixay - ¦¦§§¨

my miyxetnd mixeriyd mda yi xy`ky (a"n a"t) milk zkqna
mcgiil mc` ipa jxcy meyn ,exaypy xg` s` d`neh milawn
ok` ,mdn shepd dwynd lawl eawipy milk zgz mze` miyl
awp ea awipy mly ilka la` .llk `nhn epi` df xay awip xy`k

`ed `l` ,ilkd jezl miwyn ekxc qpkidl ie`x epi`yàéöBî- ¦
,awpd jxc miwyn z`vl ie`xøLkilkdìyeciw,úàhç éîmeyn ¨¥§¥©¨

,eilrn ilk my lha `l dfk ohw awpayåmle`ìeñôzeidln lha - §¨
`nhn epi`y oiprl ,ilk zxez eilr,àøèñb íeMînelkem`y ,x ¦¦§§¨

oick d`neh lawi `l ilk xay `l` mly ilk epi` df aewp ilk
ixac jynda x`eand mrhd one ,lirl x`eand qxg ilk ixay

.`xnbd
qxg ilk oiay weligd dler mdny iq` ax ixac z` d`ian `xnbd

:d`neh lawln mxdhnd awpd xeriy oiprl `xhqb oial mlyøîà̈©
ïéðBL ,éqà áø,ipiqn dynl dkldn mcia laewny dn mi`pzd ©©¦¦

yñøç éìk,awipyBøeòéL,d`neh lawln ilkd xdhl awpd ly §¦¤¤¦
ä÷Lî ñðBëailkd jezl dwyn ekxc qipkdl ie`x awpd m`y - §¥©§¤

,`nhln ilkd xdhpeøîà àìåxeriyk awpyä÷Lî àéöBî- §Ÿ¨§¦©§¤
ilk zxezn elhan ,uegl ilkd jezay dwyn z`vl ie`xyàlà¤¨

,ãáìa àøèñb ïéðòìepi` xak ,df xeriya awp ea dyrpyky meyn §¦§©¦§§¨¦§¨
x`eank epnn shepd dwynd lawl xg` ilk zgz egipdl ie`x
mly ilka la` ,ilk zxezn elhal dfk awp liren jkle ,lirl
oiicry meyn ,ilk my epnn lha `l df xeriya awp ea dyrpy
z` lawl ick ,df ilk zgz egipdle qxg ilk xay `iadl xyt`

.epnn shepd dwynd:`xnbd zxxanàîòè éàîmrhd edn - ©©£¨
lhal liren epi`y s` ilk zxezn `xhqbd lhal dfk awp lireny

.mly ilk,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîàxacd mrhïéàL éôì ¨©©§¨§¥§©©§¨§¦¤¥
àøèñâì àøèñb àáä íéøîBàilk xay zzl mc` ipa jxc oi` - §¦¨¥¦§§¨§¦§§¨

xnelke ,epnn shepd dwynd lawl xg` qxg ilk xay zgz qxg
epzil ie`xy meyn qxg ilk xaya zeaiyg yiy x`azpy s`y
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המשך בעמוד ננא



קכז oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

÷øôä øçàìå ïåòîù éáø àîéà úéòáéàåÐ wxtd jez :oerny iax xn`wc ,i`w Ð

iptlk Ð igkzyn elit` `dc ,oe`inle dvilgl ediilr jnqnl opiz` `le uzewcea

Ð dl opixye ,edpip oniq ,igkzyn i`c ,wxtd xg`l la` .`id dphwe ,inc wxtd

.`axc dwfg dil zilc ,xingdl `l` ipnidn `lïðáøë äîúñîìiptn" `dc Ð

mzq ol rnyn `we ,`id `nzq "exn`y

."xyt` i`" ixn`c opaxk dpynéàø÷Ð

."jicc mixvn zeyra" ,"epekp micy"

äðùîñéðëî àåäùegipnyk ,dwyn Ð

lroiqpkp mindy ,lecb awp ea yi .mind

.ekezlàéöåîmind ozep m` oky lk Ð

.uegl dwynd `vei Ð ekezlùéåawp Ð

yxtn `xnbae .qipkn epi`e `iveny ,ohw

.dpin `wtp i`nøáà ìë.dxzi rav` Ð

íöò åá ùé ïøåôö åá ùéùxa` iede Ð

.xeriy da oi` elit` ,ld`a `nhne .aeyg

elit` ,xeriy mdl oi` mixa`d :ol `niiwc

.znd on zifkn zegt'åë íöò åá ùéù ùéå
dpi` la` ,`id zxzi m` xa` ied `l Ð

,`ed xa` ,oxetv ea oi` elit` Ð zxzi ly

.`nhneàîèî áæä ñøãîá àîèîä ìë
úîáilk jl oi`y :`xnba yxtnck Ð

ie`xe ,eilr ilk mW oi`y afd ayenl ie`xd¥

Ð zn `nh hwpc `de .ze`neh lk lawl

d`nehd a`c ,`ed qxcnc `inec meyn

a` zeidl ie`xd lk :xn`w ikde .`ed

a` zeidl ie`x Ð afd qxcna d`nehd

ld`a `nhp e` zna rbp m` ,d`nehd

.zndùéålk lawl xenb ilk `edy Ð

,zn ici lr d`nehd a` dyrpe ,ze`neh

fd ici lr d`nehd a` dyrp epi`ea

.`xnba yxtnck ,qxcnaàøîâéîì
úàèçxn` `pngxc .z`hg in ea ycwl Ð

.`ed "ilk" e`l i`de ,"ilk l` miig min" (hi xacna)àøèñâ íåùî ìåñôåÐ

dxedhe ,`xhqb zxezn dl liha Ð dwyn qpeka `xhqb dawp m` oky lk ,xnelk

.dil liha Ð dwyn qpekk aiwp ikn ,mly ilk elit` `dc .d`neh lknàøèñâÐ

`xnba `ipzck ,d`neh oilawn oiicre ,dk`lnl oiie`xd qxg ilk ixay epiid

oiayei odizeptece odizexwxwe od ,qxg ilkay oiwcd :(a,cp oileg) "zetxh el`"a

.'ek ziriaxa Ð d`q cr belne .bel cr ohw zkiq icka Ð oxeriy ,oikneqn `ly

àéöåî.`ed ohw awpc Ðúàèç éîì øùë`l Ð i`d ilek ohw awpa mly ilkc Ð

.lihaàøèñâ íåùî ìåñôå.dl dlha Ð dwyn `ivenk elit` ,dawpy `xhqb Ð

ïéðåù.ipiqn dynl dkld Ðä÷ùî ñðåëë åøåòéùmilhand mixeriy ly zegt Ð

inl ,ilk zeidn elhan `edy oey`xd xeriy `ed "dwyn qpek" .ilk zeidn eze`

Ð dwyn `ivenk awip] :qxg ilka zecn yng ,(a,dv) zay zkqna xn`ck .z`hg

Ð dwyn qpekk awip ;[z`hg in ea ycwl `ed ilk oiicre ,`xhqb `nhln xedh

Ð ohw yxeyk awip ;mixac x`y lkl `ed ilk oiicre ,z`hg in ea ycwl leqt

awip ;mizif ea lawl ie`x ixdy ,d`nehl `ed ilk oiicre ,mirxf xiykdl xedh

Ð oenx `ivenk awip .mipenxl epcgiiy cr ,lawy d`nehn xedh Ð zif `ivenk

`l Ð dwyn `ivenk la` ,oey`xd xeriy `ed dwyn qpek `vnp .melkn xedh

.lihaä÷ùî àéöåî åøîà àìåepi`y it lr s` ,cala `xhqb oiprl `l` liha Ð

aey Ð dwyn `ivenk dawipyk ,"`xhqbl `xhqb `ad" mixne` oi`y itl .qipkn

`xhqb zgz gippe ,zxg` `xhqb `ad" :xne` oi`y .da ynzyn epi`e ,dilr qg oi`

,melkn liha `l Ð dwyn `ivenk awpy mly ilka la` ."`veid dwyn lawl ,ef

lawl eizgz gipne ,`xhqb `iane .ea ynzyne ,exaey epi`e ,eilr qg `edy itl

.`veid dwynäñðë íà.dkezl dwyn qpkp m` Ð
éáø
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úéòáéàål`ppg epiax Ð `axc dwfg dil zile wxtd xg`le oerny iax `ni`

idly opiwqnck ,wxtd iptlk wxtd jezc ,oerny iaxk dkldc :wqet

.lirl azezi` onf xg`lk onfd jezc dil zi`c `edde .(`,en dcp) "otec `vei"

,oerny iax `dc .oipniq d`iad dwfg :xn`c ,`axk dkld oi`c inp wqt jk jezne

wxta :cere .`axc dil zil ,dizeek opiwqtc

:ongp ax xn` (`,epw `xza `aa) "zny in"

,d`xp oi`e .mipe`inle dvilgl oiwcea

jezc `da oerny iaxk dkld didi elit`c

`da ezenk dkld oi` ,wxtd iptlk wxtd

.`ilz `da `d e`lc ,`axc dwfg dil zilc

.onf iptlk onfd jezc lirl wiqt diteb `axe

oerny iaxk `ziixa cenlzd iwenc `de

iaxk xity iz`c ab lr s` ,`axc dil zile

,cenlzd on dii`x ef oi` ,`axke dcedi

inp ongp axce .oipr lka `ziixad ayiinc

`axc :cere .d`xza iedc ,`ax inwn `zil

xn`c ongp axc dizlin inewe`l `ki` inp

`kilc ,wxtd jez epiid "oipe`inl oiwcea"

`l m` oiwceae ,wxtd xg` :inp i` .dwfg

`ny oiyyeg oi`c ,o`nz Ð zexry e`vni

ixii` `axe .onf xg` lrayk `l` exyp

zwica` opiknqc mei lka miyrne .lraya

.oerny iaxk `lc epiide ,wxtd xg`l miyp

iax xne` ,wxtd iptlk wxtd jeza elit`e

jez" jgxk lrc .oerny iaxk dkld oi`c

.`ed `zlin `cg e`l "wxtd jez"e "onfd

eazezi` i`n` ok m` ,`ed `zlin `cg i`c

ixn`c ,iel oa ryedi iaxe opgei iax lirl

ibiltc oeik ,onfd xg`lk onfd jez

`kde ,"onf" dil ixw lirlc :cere ?i`pz `kd

,zelcb rnyn "wxt" :cere ."wxt" dil ixw

,owxtl jenq o`iynd :(a,aq zenai) enk

:yexit Ð "eribd `l"e .owxtl eribdy l`xyi zepa :(a,t zay) "oii `ivend" wxtae

meia `kd ibiltc :mz epiax yxtne .mipy llkl eribd `le ,zexry izy e`iad

cg` meie dxyr yly zpy meia e` ,dawpl cg` meie dxyr mizy zpy ly oexg`

zlgzn zexry z`ad onf ied dcedi iaxlc "wxtd jez" ixw` mei eze`e .xkfl

in" wxta ,oerny iax iabl dcedi iaxk ol `niiwe .eteqa oerny iaxle ,meid

aeh Ð uelgl e`ay ,dphw dnai e` ,ohw mai `zyde .(a,en oiaexir) "ede`ivedy

oze` od m`e .wxtd xg`l oke ,zexry mdl yi m` wxtd iptl mwceal dlgzkl

`lc ,dlecb dnaie lecb mai la` .zexg` zexry e`iaiy cr oiznp Ð mcew eidy

wxtd iptl `ny yegl oi`e ,zexry mdl yi m` xity oivleg Ð xxal cer xyt`

xg` wecal jixv oi` Ð milecb micc dnail yi m`e .lirl izyxitck ,e`a

.oezgzd `aiy cr oeilrd `aiy xyt` i` :lirl opixn` `dc ,zexrydøùëinl

ilka ,mipa` ilka ,millb ilka diyrn lky (`,a `nei) opixn`c `de Ð z`hg

dze`nhl eliwdy itl ,my exingdy ,dtxeyd odk lr oifny onfa epiid Ð dnc`

.miwecv ly oaln `ivedl mei leaha dhgylàìàepiax yxit Ð `xhqb oiprl

yn `nh qxg ilk xay oi`c d`xpe .oei oeyla xay `ed "`xhqb" :l`ppg,`xhqb me

epcgiiy cr ,xedh Ð dwyn qpeka awipyk ,mly elit` `dc .ecgi ok m` `l`

,opzc `de :xn`z m`e .cegi mixayd erac ,ixnbl xayp m` oky lk .oilke`l

odizexwxwe od ,qxg ilkay oiwcd :(a,cp oileg) "zetxh el`" wxta dl iziine

oeik ,'ek ziriaxa d`q cr belne ,bel cr ohw zkiq icka oxeriy Ð odizeptece

:xnel yie !ohw zkiq icka exeriy `di lecb ilkn xay elit` ,cegi ici lr ixii`c

m`e .mc` ipa lk lv` ezrc dlhae ,lecb ilkn `ad ohw xay cgiil jxc oi`c

zerwxwe oivgnd ileye :"zrahe hgn" wxt seq milkc `ztqeza `ipzc `d :xn`z

,'ek oda oiycwn Ð ilk o`yre o`ty .mda oiycwn oi`e ,mi`lnn oi` Ð milkd

iying wxt) milk zkqna opzdc ,d`neh dil zigp `l ez Ð oewz jixvykc :xnel oi`e .zinler d`neh el oi` Ð zg` dry xdhy ilk :mixne` minkge .xi`n iax ixac

xi`n iaxk `iz`c `xazqn `le ,oewiz da ipdn `nl` .oipbteq ea zet`l epwiqiyn d`neh lawn Ð hiha egxn ,xedh Ð migth drax`n zegt zeileg ekzg :(g dpyn

Ð xepzc jd la` ,oda oewz ipdn `l mzerixb zngne ,(`,dp) oilega yxetnd xeriyn mizegtd mixaya epiid Ð mlerl d`neh el oi`y dnc :xnel yie !opaxk `le

.dlgzak `ed oewz ici lrc ixiiníàoiliahne ,itiil slin Ð dwyn qpekk `leec rifa i` :(`,fw oileg) "xyad lk" wxta xn`c `de Ð dwyn qpekk `edy recia dqpk

oiprlc ab lr s`c ,micil wevp ici lr xeag iede ,oiglwn mindy cr ,lecb jk lk awpdyk ixii` mzdc .`kdc dwyn qpekk epiid e`l ,xdpl oixaegn eedc micid ea

xn`c ,`kdc dwyn qpek i`d iziin inp mzdc ,`kdck ied dwyn qpek `eddc xyt` edin .jenqa xn`ck ,sih sih cxeiy Ð `kdc dwyn qpeke .xeag ied `l ,dliah

.wevp my xikfd `l i"yx mbe .mici zliah oiprl xeag ied hren xacac ,wevp ied `lc ab lr s`e .oieyc rnyn .micil epnid oilhep oi` Ð dwyn qpeka awipy ilk :`ax

`weecc rnyn ,qxg ilka zecn yng :xn`w inp (a,dv zay) "ripvnd" seqae ,qxg ilka `l` dwyn qpek xn`w `l `ziixaae oizipzna oizrny ilekac ab lr s`e

milkd lka xingdl yi ,micil epnid oilhep oi` Ð dwyn qpeka awpy ilk :"xyad lk" wxta xn`c `axc `d mewn lkn Ð ur ilka `le zecn mze` lk od qxg ilka

`ly oeik ,mdn lehil `ly dwyn qpekk eawipy.mzq "ilk" xn`w `l` ,qxg ilk my xikfd
yi
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øçàìe ,ïBòîL éaø :àîéà úéòaéàå÷øtädéì úéìå , §¦¨¥¥¨©¦¦§§©©©¤¤§¥¥
.àáøc ä÷æç"øLôà eøîàL éðtî"åëänì ez àä .' £¨¨§¨¨¦§¥¤¨§¤§¨¨¨¨

éòa à÷c íeMî :àîéz éëå !àLéø déì àpz àä ?éì¦¨©¨¥¥¨§¦¥¨¦§¨¨¥
dîzñîìïðaøk¯ãéçé ,àèéLtíéaøå!íéaøk äëìä §¦§§¨§©¨©§¦¨¨¦§©¦£¨¨§©¦

¯à÷c ,øéàî éaøc àîòè àøazñî :àîéúc eäî©§¥¨¦§©§¨©£¨§©¦¥¦§¨
éàø÷ déì òéiñî¯:àîéà úéòaéàå .ïì òîLî à÷ §©©¥§¨¥¨©§©¨§¦¨¥¥¨

."Ba àöBik" éðúîì éòa à÷c íeMîäðùî:Ba àöBik ¦§¨¨¥§¦§¥©¥©¥
ñéðëî àeäL ñøç éìk ìk¯Bðéàå àéöBnL Léå ,àéöBî ¨§¦¤¤¤©§¦¦§¥¤¦§¥

ïøBtö Ba LiL øáà ìk .ñéðëî¯LiL Léå ,íöò Ba Lé ©§¦¨¥¨¤¥¦¤¥¤¤§¥¤¥
ñøãî ànhîä ìk .ïøBtö Ba ïéàå íöò Ba¯àîè ànhî ¤¤§¥¦¤¨©¦©¥¦§¨¦©¥§¥

.ñøãî ànhî Bðéàå úî àîè ànhnL Léå ,úîàøîâ ¥§¥¤¦©¥§¥¥§¥¦©¥¦§¨
ñéðëî¯àéöBî ,àøèñb íeMî ìeñôe ,úàhç éîì ìeñt ©§¦¨§¥©¨¨¦©§§¨¦

¯,éñà áø øîà .àøèñb íeMî ìeñôe ,úàhç éîì øLk̈¥§¥©¨¨¦©§§¨¨©©©¦
ñøç éìk :ïéðBL¯BøeòéLñðBëaeøîà àìå ,ä÷Lî ¦§¦¤¤¦§¥©§¤§Ÿ¨§
"ä÷Lî àéöBî"¯?àîòè éàî .ãáìa àøèñb ïéðòì àlà ¦©§¤¤¨§¦§©©§§¨¦§©©©£¨

íéøîBà ïéàL éôì :ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà̈©¨§¨§¥§©©§¨§¦¤¥§¦
àøèñb àáä"ñâìàøè."éìk ïé÷ãBa ãöék :ïðaø eðz ¨¥©§§¨§©§§¨¨©¨©¥©§¦§¦

áwéð íà òãéì ñøçñðBëaäáéøò àéáé ?åàì íà ä÷Lî ¤¤¥©¦¦©§¥©§¤¦¨¨¦£¥¨
äñðk íà ,dëBúì äøã÷ ïúBðå íéî äàìî¯òeãéa §¥¨©¦§¥§¥¨§¨¦¨§¨§¨©

ñðBkLåàì íàå ,ä÷Lî¯.ä÷Lî àéöBnL òeãéa ¤¥©§¤§¦¨§¨©¤¦©§¤
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`oifgeקכח mipya cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

øîåà äãåäé éáøedl wigcc icii`c ,`ed `lew `dc ,dze` oiwcea jk `l Ð

it dtek :dl opiwca ikd `l` .ohw awpa elit` ,debl `in iliir :`ni` Ð mileyl

min ediy cr daixra min ozep jk xg`e ,mind oziy mcew ,daixrd jezl dxcwd

.'ek recia Ð dqpk m` .diley lr oitväãéîòî øåàä íàdwynd `vi `ly Ð

qipkdl ie`x epi`e ,`ed ohw awpy recia Ð

.dwynãéîòî øåàäù.lecb awp elit` Ð

õîø.mixrea xt`e milgb Ðãøåè äéä
äôéè øçà äôéè:dwica inp efe ,xnelk Ð

sih xg` sih oi`vei ode ,min ekezl ozp m`

.dwyn qpeky recia Ðéàî ïðéñøâ éëä
ìò ñåðéë äãåäé éáøì àî÷ àðú ïéá àëéà

åäééðéá àëéà ÷çãä éãéied `nw `pzl Ð

.ziyixtck ,qepikïøåôö åá ùéelit`e Ð

.ziyy rav` oebk ,dxzi `idòâîá àîèî
ìäàáå àùîáåelit`e ,aeyg xa` iedc Ð

:ol `niiwc ,ld`a `nhn xya Ð zifk `kil

"otec `vei" wxta ,xeriy odl oi` Ð mixa`d

,xa` ied `l Ð oxetv ea oi` .(a,bn dcp)

mvr oick ,`ynae rbna `nhn edine

.mvr ea yi ixdy ,dxerykàîèî åðéàå
ìäàá:ol `niiwc .xya zifk `ki`c cr Ð

`le ,`ynae rbna `nhn Ð dxeryk mvr

,`nhn i`ce Ð xya zifk `ki` i`e .ld`a

`id dxzi e`l i`e .znd on zifk `ki` `dc

ab lr s`e .ld`a xa` meyn `nhn i`ce Ð

onwl opixn` dxzi elit`c ,xya zifk `kilc

.xa` `ied cid ab lr zxtqp i`cåðéáø
ìåãâä.ax =ãéä áâ ìòzcner dpi`y Ð

.zerav`d zxeyaá÷øúå äàñ ééåúàìÐ

la` ,milke mc` `nhl afd qxcn opi`y

,mipey`x zeidl afd rbn z`neh md oi`nh

.d`nehd a` oiyrp znaeãçåéîù éî
äáéùéìaizkc ,d`nehd a` eedc `ed Ð

.'ebe "eicba qake"äðùîïåãì éåàøä ìë
úåùôð éðéãipicl xyk `edy oky lk Ð

.zepennàøîâøæîî ééåúàìxykc Ð

aizkck .zeytp ipicl leqte ,zepenn ipicl

."izirx dti jlek" (a,el oixcdpqa)øâinp Ð

.zepenn ipicl xykúçàá àîåñ ééåúàì
åéðéòî.oecl xyk epi`e ,cirdl xykc Ð

,leqt ,zecrl elit` Ð eipir izya la`

."d`x e`" (d `xwie) aizkc
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ùé"oinen el`" wxta Ð ld`a `l la` `ynae rbna `nhn oxetv ea oi`e mvr ea

.zxtqp eh` cid ab lr zxtqp dpi`y dxfb :`nrh yxtnc zi` (`,dn zexeka)

zi`e .miycwe dnexz dilr sexyil `lc `xkid icarc ,exfb `l znd ld`a la`

rbna `nhn i`n` ,`nrh i`dl dnize .da rbp dxeryk mvrc meyn :xn`c

meyn i`c ,mvra rbep epi`e xyaa rbepyk

ax xn`d Ð mvrl xneye ci ied xyac

ci oi`c (a,giw oileg) "ahexde xerd" wxta

,letkn zegtl xney oi`e ,zifkn zegtl

:xnel yie !ax epiid `kdc "lecbd epiax"e

.letk mvra yic minrtl eh` minkg exfbc

exfb e` .mvr zribp eh` xya zribp :inp i`

.`yn eh` rbnìëepiid Ð qxcn `nhnd

cvik" wxtae .miphw oiktc xnege lwn

.epyxit (a,dk `nw `aa) "lbxd

àðéðú,`iyew i`n :dniz Ð `pnif `cg

s` ,oizipzna `pz zellk dnk `d

ipzwc .izixg` `zkeca edl `pzc ab lr

,'ek "xyrna aiig Ð d`ta aiig `edy lk"

wxt) d`t zkqna oizipznn dl opirnye

cg`k ezhiwl :ipzwc (c dpyn oey`x

lk" oke .dil ipz `l xyrnae ,meiwl eqipkne

,"zepzna Ð aiig fbd ziy`xa aiigy

lk"e ,"fbd ziy`x"c oizipznn dl opirnye

inp opirny "ziriay el yi Ð xeria el yiy

jixt `lc :xnel yie !ziriayc oizipznn

xninl jxved i`nc ,dcedi axc` `l`

xity iz` `zyde .mzde `kd xfnn iiez`l

iiez`l (a,el) oixcdpqc `iddc :xn`w `lc

ipicl leqte zepenn ipicl xykc llg

zeytp ipicl xyk oi` :mzd opzck ,zeytp

jixt `l `l` .dpedkl oi`iynd on `l`

dcedi ax`e ,dcedi ax lr m` ik oizipzn`

Ð llg iiez`l `cgc :iiepyl ivn `l

ipzwc ,"zepenn ipic cg`"c `tiqc `pyilnc

oi`iynd on `l` zeytp ipicl xyk oi`c

,zepenn ipicl xyk la` :rnyn dpedkl

jixve .xykc llg` opinwen zegtd lkle

xbc opireny`l `z` dcedi axc xnel

ipicl oileqtc ,zepenn ipicl mixyk xfnne

opiqxbe .mzdc oizipznn opirny zeytp

oixcdpqa iqxbc mixtq yiy enk ,`kd

`al ie`xc meyn Ð xb opireny` i` :(a,el)

dthn `ac Ð xfnn opireny` i`e ,'ek ldwa

Ð xb la` ,zepenn ipicl xyk ikdl ,dxyk

didy enk ,`kti` opiqxb `le .`l `ni`

`ac meyn Ð xb opireny` i` :mixtqa

axc ,zeytp ipicl leqt jkle ,dleqt dtihn

ipicl leqtc `d opireny`l `z` `l dcedi

.`pyixtck ,zeytpééåúàìyixae ,(a,el oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxta dl witne "zeytp ipica leqtc men lra iiez`l" xn`w `l i`n`e :xn`z m`e Ð xfnn

(a,fk oixcdpq) "xxea df" wxta `zi` inp ikde ,oiqgei leqta `l` ixii` `lc :xnel yie .men lkn oiwepn jk ,wcva oiwepn oic ziay myk :(`,`w zenai) "dvilg zevn"

.ixiinw oiqgei leqta :ipyne .zepenn ipicl leqte zeytp ipicl xykc ,zepenn ipicc mnef cr `de :jixtcàãç.l`xyin en` oi`c ab lr s` ,xykc :rnyn Ð xb iiez`l

ixiin `kdc :xnel yie !dia `pixw "jig` axwn" Ð l`xyin en`c oeikc ,laac iqxeta diipne lgx xa ixn axl xyk` `axc opixn` (a,dn zenai) "ulegd" wxtac dnize

oiprlc qxhpewa my yxity enk `le .l`xyi elit` oc Ð l`xyin en` dzid m`e ,dxez xac exiag oc Ð xb :(`,aw my) "dvilg zevn" wxta xn`ck ,exiag xb oecl

:jixtc 'ek "eizea` ewfgedy in"c `xnb lr (a,er oiyecw) "oiqgei dxyr" wxtac :xn`z m`e .l`xyi elit` oc Ð zepenn ipica la` ,"exag z` oc"c `d ixii` zeytp ipic

:xn`p m`e !xbc `inec ,ea `veik xfnn oecl `wec epiidc :ipyil ?`iyew i`ne .xfnn iiez`l :dcedi ax xn`e ,'ek !"oixyk lkd" idpinxe ,oileqt opinwe` `lc `xninl

opirac `ed "jilr" opiyxcc `dc ,rcz .dia opixw "jig` axwn" Ð l`xyin en`e eia`c oeikc ,xfnn ip`yc :xnel yie .xity iz` ded Ð l`xyin en`y xba ixiin `kdc

oicinrn oi` :`ztqeza `ipzc `de .exag xfnn z` oecl inp liqtin Ð l`xyi z` oecl leqt xfnn m`e .l`xyi rxfn `ac Ð "jilr" xity ixwn xfnne ,"jig` axwn"

,izyxitck ,dfn df oiwelgc ab lr s` ,xfnnl xb oia `zekixv ciarc `de ."jig` axwn" aiyg xfnn elit` `ziixe`cnc ,opaxcn epiid Ð dpedkl oi`iynd on `l` jln

,opipz :dcedi axl dcedi xa l`eny ax dil xn`c (a,`w zenai) "dvilg zevn" wxta :xn`z m`e .da yxetn df welg oi`e ,mzq diepy dpyndy itl Ð `zekixv hwp

,l`xyi ly oic ziaael oi`y xbc (a,ak) oiyeciwc `nw wxta xn`c ,d`ecpid dcedi ax ly epa epiid ,l`eny ax eze`c xnel mz epiax libxe .mixb ly oic ziaa `le

i`n`e ,liqtin inp oipic x`yl Ð l`xyin en` dzid `lc oeike .xiibzp envr `edc rnyn "`p`" Ð "xb `p`e" xn`wc ,oeyld rnyn oke .epae `ed xiibzpe ,ded oiyxei

i` .mzd xn`ck ,liqtin Ð dvilgle ,xyk ied zepenn ipicac ,zvlegde ulegd mdilr elawc :xnel yie ?oiicl exxa j`id ,dcedi ax mbe ?dvilgc `xw `iadl jxved

.xzei o`k jix`dl oi`e .ixiin mixb zvilgl mzd :inp
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,dëBúì äøã÷ éðæà óôBk :øîBà äãeäé éaøéöîeóäéìò ©¦§¨¥¥¨§¥§¥¨§¨¥¦¨¤¨
ñðBk íàå ,íéî¯åàì íàå ,ä÷Lî ñðBkL òeãéa¯òeãéa ©¦§¦¥§¨©¤¥©§¤§¦¨§¨©

Bà .ä÷Lî àéöBnLdúôBLøeàä íà ,øeàä éab ìò ¤¦©§¤§¨©©¥¨¦¨
dãéîòî¯åàì íàå ,ä÷Lî àéöBnL òeãéa¯òeãéa ©£¦¨§¨©¤¦©§¤§¦¨§¨©

.ä÷Lî ñéðënLéab ìò dúôBL àì óà :øîBà éñBé éaø ¤©§¦©§¤©¦¥¥©Ÿ§¨©©¥
øeàä¯éðtîøeàäLéab ìò dúôBL àlà ,dãéîòî ¨¦§¥¤¨©£¦¨¤¨§¨©©¥

íà .õîøäõîødãéîòî¯íàå ,ä÷Lî àéöBnL òeãéa ¨¤¤¦¤¤©£¦¨§¨©¤¦©§¤§¦
åàì¯ätéè øçà ätéè ãøBè äéä .ä÷Lî ñðBkL òeãéa ¨§¨©¤¥©§¤¨¨¥¦¨©©¦¨
¯àn÷ àpz ïéa àkéà éàî .ä÷Lî ñðBkL òeãéaéaøì §¨©¤¥©§¤©¦¨¥©¨©¨§©¦

.eäééðéa àkéà ÷çcä éãé ìò ñepék :àleò øîà ?äãeäé§¨£©¨¦©§¥©§¨¦¨¥©§
"ïøBtö Ba LiL øáà ìk"åëåïøBtö Ba Lé .'¯ànhî ¨¥¤¤¥¦¤¥¦¤¦©¥

àOîáe òbîaìäàáeïøBtö Ba ïéàå íöò Ba Lé ,¯ànhî §©¨§©¨§Ÿ¤¥¤¤§¥¦¤¦©¥
øác ,àcñç áø øîà .ìäàa ànhî Bðéàå ,àOîáe òbîa§©¨§©¨§¥¦©¥§Ÿ¤¨©©¦§¨¨¨
äøúé òaöà :Bøæòa äéäé íB÷nä ,Bøîà ìBãbä eðéaø äæ¤©¥©¨£¨©¨¦§¤§¤§¤§©§¥¨

ïøBtö Ba ïéàå íöò Ba LiL¯Bðéàå ,àOîáe òbîa ànhî ¤¥¤¤§¥¦¤¦©¥§©¨§©¨§¥
øîà äðç øa øa äaø øîà .ìäàa ànhî:ïðçBé éaø ¦©¥§Ÿ¤¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

dðéàLëeúøtñð"ñøãî ànhîä ìk" .ãiä áb ìòåëå.' §¤¥¨¦§¤¤©©©¨¨©¦©¥¦§¨
éæçc ìkñøãîì¯àîè ànhnL Léå" .úî àîè ànhî ¨©£¥§¦§¨¦©¥§¥¥§¥¤¦©¥§¥

úî¯äàñ ééeúàì ?éàî ééeúàì ,"ñøãî ànhî ïéàå ¥§¥¦©¥¦§¨©£¥©©£¥§¨
á÷øúåáLéå äàñ äôk ìBëé ,"éìkä ìò áLBiäå" :àéðúc , §©§©§©§¨§©¥©©§¦¨¨¨§¨§¨©

àîè àäé åéìò áLéå á÷øz Bà ,äéìò¯øîBì ãeîìz ¨¤¨©§©§¨©¨¨§¥¨¥©§©
"áfä åéìò áLé øLà"¯ãçeéîL éîäáéLéìäæ àöé , £¤¥¥¨¨©¨¦¤§¨¦¦¨¨¨¤

äNòðå ãBîò" Bì íéøîBàLeðzëàìî."äðùîìk ¤§¦£§©£¤§©§¥¨
úBLôð éðéc ïeãì éeàøä¯Léå ,úBðBîî éðéc ïeãì éeàø ¨¨¨¦¥§¨¨¨¦¥¨§¥

éeàøL.úBLôð éðéc ïeãì éeàø Bðéàå úBðBîî éðéc ïeãì ¤¨¨¦¥¨§¥¨¨¦¥§¨
àøîâ:àðîéæ àãç àðéðz .øæîî ééeúàì :äãeäé áø øîà£©©§¨©£¥©§¥§¥¨£¨¦§¨

éðéc ïeãì ïéøLk ìkä ïéàå ,úBðBîî éðéc ïeãì ïéøLk ìkä©Ÿ§¥¦¨¦¥¨§¥©Ÿ§¥¦¨¦¥
ééeúàì :äãeäé áø øîàå ?éàî ééeúàì :da ïðéåäå .úBLôð§¨§¨¥©¨©£¥©©£©©§¨©£¥

àãç !øæîî¯àãçå ,øb ééeúàì¯,éëéøöe .øæîî ééeúàì ©§¥£¨©£¥¥©£¨©£¥©§¥§¦¦
øb ïðéòîLà éàc¯øæîî ìáà ,ìäwa àáì éeàøc íeMî §¦©§©¦©¥¦§¨¨Ÿ©¨¨£¨©§¥

ìäwa àáì éeàø ïéàc¯øæîî ïðéòîLà éàå .àì àîéà¯éúà÷c íeMîäthîøb ìáà ,äøLk §¥¨¨Ÿ©¨¨¥¨¨§¦©§©¦©©§¥¦§¨¨¥¦¦¨§¥¨£¨¥
äìeñt äthî éúà÷c¯.àëéøö ,àì àîéàäðùîïeãì øLkä ìk¯øLkL Léå ,ãéòäì øLk §¨¨¥¦¦¨§¨¥¨¨§¦¨¨©¨¥¨¨¥§¨¦§¥¤¨¥
.ïeãì øLk Bðéàå ãéòäìàøîâøîà ?éàî ééeúàìúçàa àîeñ ééeúàì :ïðçBé éaøåéðéòî?épîe . §¨¦§¥¨¥¨©£¥©£©©¦¨¨©£¥¨§©©¥¥¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc - dcp(ipy meil)

:ef jxca wecal oi`y xne`e wleg dcedi iax,øîBà äãeäé éaøoi` ©¦§¨¥
xy`ky meyn ,`nw `pz xn`y jxca awpd xeriy z` wecal
mxeb jkae ,mind z` wgec `ed ixd mind jezl dxcwd z` qipkn
qpek xeriyn xzei ohw awp jxc elit` dxcwd jezl eqpkiy `ed
zg` jxc ,awpd xeriy z` wecal zexg` mikxc opyi `l` ,dwyn

y ,`idóôBkz`éðæàd z` ea mifge`y cid zia ±äøã÷[ilkd-] ¥¨§¥§¥¨
dëBúì`idyk dqipkne dxcwd z` jtedy xnelk ,daixrd jezl - §¨

,minn dwix dcera daixrd jezl dit lr dietkåjk xg`éöîó §¥¦
íéî äéìòlrn mitv mindy cr daixrd jezl min daxd jtey - ¨¤¨©¦

mind z` wegcl mxebd xac o`k oi`y `vnp df ote`ay ,dxcwd
,dxcwd jezlíàå,dxcwd lrn mind mitv xy`kñðBkmiqpkp - §¦¥

,dxcwd jezl mindòeãéajkn zrcl yi ±Lie`xd xeriyk awpd §¨©¤
zeidlåàì íàå ,ä÷Lî ñðBkawpd jxc miqpkp mind oi`y ± ¥©§¤§¦¨

,dxcwlL òeãéazeidl ie`xd xeriy `l` awpa oi`ä÷Lî àéöBî §¨©¤¦©§¤
.dwyn qpek epi` la`

Bà,zxg` jxca wecaidúôBLd`ln `idyk dxcwd z` gipn ± §¨
minøeàä éab ìò`ivedln dxcwd z` rpen y`d megy ,[y`d-] ©©¥¨

,ohw awp jxc minî øeàä íàdãéîò`ivedln dxcwd z` rpen ± ¦¨©£¦¨
,awpd jxc minL òeãéaxeriyk `l` awpd oi`,ä÷Lî àéöBnitle §¨©¤¦©§¤

,min `ivedln erpenl y`d meg el liren `ed ohw awpyåàì íàå§¦¨
lr dxcwd zcner xy`k s` awpd jxc mind mi`vei oiicry ±

,y`dL òeãéaxeriyk `ed awpd,ä÷Lî ñéðënlecb awpy itle §¨©¤©§¦©§¤
.min `ivedln erpenl liren y`d meg oi` `ed

:dpexg`d ef jxca wecal oi`y xne`e wleg iqei iax,øîBà éñBé éaø©¦¥¥
àì óà`diy ici lr awpd z` wecaidúôBLdxcwd z` gipiy - ©Ÿ§¨

min d`ln `idykøeàä éab ìò,x`azpy enkøeàäL éðtî ©©¥¨¦§¥¤¨
dãéîòîawpa yi xy`k elit` min `ivedln dxcwd z` rpen - ©£¦¨

,dwyn qpek xeriydúôBL àlàdxcwd z` gipn -õîøä éab ìò ¤¨§¨©©¥¨¤¤
zeningk daexn mzening oi`y ,zexrea milgb ea yiy mg xt` ±

,lecb awpn mind z`ivi repnl ogka oi`e ynn y`íàd megõîø ¦¤¤
dãéîòî,awpd jxc mind `ivedln dxcwd z` rpen ±L òeãéaoi` ©£¦¨§¨©¤

xeriyk `l` awpdåàì íàå ,ä÷Lî àéöBnmind mi`vei oiicry ± ¦©§¤§¦¨
,unxd lr dpezp dxcwd xy`k s`L òeãéaxeriy awpa yiñðBk §¨©¤¥

.ä÷Lî©§¤
:awpd xeriy zwical ztqep jxc zx`an `ziixadäéäawpdãøBè ¨¨¥

`ivene shthn -ätéè øçà ätéè,dzxagl zg` oia wqtd `la ¦¨©©¦¨
L òeãéazeidl ie`xd xeriy awpa yiä÷Lî ñðBk[. §¨©¤¥©§¤

.`ziixaa dcedi iaxe `nw `pz ly mzwelgn mrh zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanàkéà éàîlcadd dn -ïéadxen`d dwicad ©¦¨¥

ixacaì àn÷ àpzixaca dxen`d dwicad oia,äãeäé éaørecne ©¨©¨§©¦§¨
.wlegd ixack `le eixack `weec wecal mdn cg` lk xn`øîà̈©

ñepék ,àleòmdil`n miqpkp mpi` xy`k awpd jxc min zqipk ± ¨¦
`l`÷çcä éãé ìò,ekxc xearl mwgecd gk ici lr ±eäééðéa àkéà ©§¥©§¨¦¨¥©§

`nw `pz zrcly ,dcedi iaxe `nw `pz ea ewlgpy xacd `ed ±
awpd lekiy xaeq jkitle ,dwyn qpekk df ici lr awpd aygp
ixd jk dyer xy`ky s`y ,min jezl ilkd zqpkd ici lr wcaidl
mb ezhiyl mewn lkn ,awpd jxc xearl gka mind z` wgec `ed
qpekk awpd aeyg dwigc ici lr `l` mixaer mind oi` xy`k
xy`k `l` dwyn qpek aeyg epi`y xaeq dcedi iax mle` .dwyn

jxca wecal oi` jkitle ,mdil`n awpa mixaer mindminl znxebd
enk min eilr sivi jk xg`e ilkd z` dtki `l` ,miptl wgcidl

.awpd jezl mind z` wgecd xac o`k oi` jkay ,x`azpy
:dpyna epipyøáà ìkmc`d ciay dxizi rav` ±ïøBtö Ba LiL ¨¥¤¤¤¦¤

'åëå.oxetv ea oi`e mvr ea yiy yie ,mvr ea yi
oxetv ea yi m` oia ,dkldl dlerd dpin `wtpd z` zx`an `xnbd
yxetd mly xa`y ,(f"n `"t) zeld` zkqna x`eand itl ,`l e`
ld`l qpkpd z` e` e`yepd z` e` ea rbepd z` `nhn mc`d sebn
mly xa` epi` xy`k la` ,xya zifk ea oi` m` s`e ,ekeza `edy

m` s`e ,xya zifk ea yi m` `l` dxeryk mvr `la `nhn epi`
.ld`a `nhn epi` dxeryk mvr ea yi

:`xnbd zx`anBa Lédf xa`a ±,ïøBtöea yiy gxkda `linne ¤¦¤
rav` `idy s`e mly xa`k `ed aeyg if` ,x`azpy enk mvr mb

e ,ziyy rav` oebk dxiziòbîa ànèîerbpy milkd e` mc`d z` §©¥§©¨
,eaàOîáe,eze` `yepd mc`d z` e` ±ìäàáemc`d z` e` ± §©¨§Ÿ¤

m` la` .cg` ld` zgz enr eidy milkdeBa ïéàå íöò Ba Lé¤¤¤§¥
,ïøBtöy epice ,mly xa`k aeyg epi`àOîáe òbîa ànèîmeyn ¦¤§©¥§©¨§©¨

dxery xeriyk da yi m` el` mipte`a d`nhny eay mvrd,
åmle`ìäàa ànèî Bðéàmixai`a `l` ld` z`neh oi`y meyn §¥§©¥§Ÿ¤

.x`azpy enk minly
:dpyna xaecn xa` dfi`a zx`an `xnbdøác ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨¨

äæoldl xen`d ±ìBãbä eðéaø[ax `xen`d ±íB÷nä ,Bøîà ¤©¥©¨£¨©¨
[`ed jexa yecwd-]òaöà ,Bøæòa äéäé`idy mc`d ciayäøúé ¦§¤§¤§¤§©§¥¨
zerav`d oipn lrå íöò Ba LiLmle`ïøBtö Ba ïéàdyxite ¤¤¤¤§¥¦¤

,ezzina mc`d sebn rav`dòbîa ànèîmilkd e` mc`d z` ± §©¥§©¨
,da erbpyàOîáeze`nehy meyn ,dze` `yepd mc`d z` e` ± §©¨

,xa` epi`y s` dxeryk mvr ea yiy xac lka zebdep el`åmle` §
,ìäàa ànèî Bðéà,mly xa`a `l` bdep ld` z`neh oic oi`y ¥§©¥§Ÿ¤

.xa`k daeyg dpi` oxetv da oi`y dxizi rav`e
:mixen` mixacd dxizi rav` efi`a zx`an `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©

e ,ïðçBé éaø øîà äpç øaepiid ,dxizi rav`a df oic epxn`y dn ©©¨¨©©¦¨¨
`weecãiä áb ìò úøtñð dðéàLkx`y zxeya zcner dpi` - §¤¥¨¦§¤¤©©©¨

m` la` ,oxetv da oi` m` xa` daeyg dpi` jkitle ,zerav`d
pic zerav`d x`y zxeya zcner,zerav`d oipnny rav`k d

.oxetv da oi` xy`k s` xa` oick d`nhnd
y dpyna epipyìkilkànhîäici lr `nhpy -ñøãîezaiky - ¨©¦©¥¦§¨

afd ly ezaiyi e`'åëåepi`e zn `nh `nhny yie ,zn `nh `nhn
.qxcn `nhn

`le rbn ici lr mi`nhpd milkd md ine ,dfa mrhd zx`an `xnbd
:qxcn ici lrìkilkéæçcie`x `edy ±ìici lr d`neh lawñøãî ¨©£¦§¦§¨

`ed ixd ,afd ly ezaiyi e` ezaiky -ànhîd`neh lawl ie`x - ¦©¥
ici lr mbàîèz`neh -,úîzndy ld`l qpkp e` ea rbp m` §¥¥

xac `l` ,afd qxcn ici lr d`neh lawl ie`x oi` ixdy ,ekeza
eze`n ixd ilk `edy xg`ne ,oldl x`eank ilk zxez eilr yiy

,zn z`neh mb lawl ie`x `ed mrhåmpn`LéilkànhnL± §¥¤¦©¥
ici lr d`neh lawl ie`xyàîèz`neh -å ,úîmle`ànhî ïéà §¥¥§¥¦©¥

ici lrñøãî.afd ly ezaiyi e` ezaiky - ¦§¨
:`xnbd zxxanéàî ééeúàì,zeaxl dpynd zpeek ilk dfi` ± §¨¥©

daiyn .qxcn z`neh lawn epi`y s` zn z`neh lawn `edy
:`xnbdééeúàìzeaxl dpynd d`a ±á÷øúå äàñmiieyrd milk ± §¨¥§¨§©§¨

rbn ici lr d`neh milawny ,awxz zcn e` d`q zcn mda cecnl
mewn lkne ,md yinyzl miieyrd milke li`ed ,d`neh lke zn
afd qxcn z`nehy meyn ,afd qxcn ici lr d`neh milawn mpi`
`le ,daiyi e` daiky yinyzl miieyrd milka `l` zbdep dpi`
lr d`neh lawl miie`x mle`e ,el` miyinyzl eyrp `ly milka
dna dpynd dpeekzp mdle ,d`nehd zea` lk e` zn rbn ici

.qxcna `le zna `nhidl miie`xd milk mpyiy dxn`y
:weqtn jk zyxecd `ziixan ,xen`d oicl xewn d`ian `xnbd

,àéðúcaWi xW` ilMd lr aWFIde' (e eh `xwie) weqta xn`pd lr §©§¨§©¥©©§¦£¤¥¥
aezk did eli`y ,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki aGd eilr̈¨©¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤

wx'éìkä ìò áLBiäå',weqtd zligza xn`pdìBëéeyxtl iziid §©¥©©§¦¨
y ote`aäôk[jtd-]äàñlkeiy ick ,d`q ea cecnl ieyrd ilk ± ¨¨§¨

,ezizgz lr zayläéìò áLéå,dketdd dcnd lr ±Bàilk jtdy §¨©¨¤¨
ea cecnl ieyrdá÷øz,d`q ivg -,åéìò áLéåxnel xeaq iziide ©§¨§¨©¨¨

dfa mbyéàîè àäz` `nhie ,d`nehd a` oic ea zeidl ilkd §¥¨¥
,afd qxcn meyn eilr ayeidøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl ± ©§©
weqtd jynda xn`py dna'áfä åéìò áLé øLà'xac oeyl `edy £¤¥¥¨¨©¨
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc - dcp(ipy meil)

:ef jxca wecal oi`y xne`e wleg dcedi iax,øîBà äãeäé éaøoi` ©¦§¨¥
xy`ky meyn ,`nw `pz xn`y jxca awpd xeriy z` wecal
mxeb jkae ,mind z` wgec `ed ixd mind jezl dxcwd z` qipkn
qpek xeriyn xzei ohw awp jxc elit` dxcwd jezl eqpkiy `ed
zg` jxc ,awpd xeriy z` wecal zexg` mikxc opyi `l` ,dwyn

y ,`idóôBkz`éðæàd z` ea mifge`y cid zia ±äøã÷[ilkd-] ¥¨§¥§¥¨
dëBúì`idyk dqipkne dxcwd z` jtedy xnelk ,daixrd jezl - §¨

,minn dwix dcera daixrd jezl dit lr dietkåjk xg`éöîó §¥¦
íéî äéìòlrn mitv mindy cr daixrd jezl min daxd jtey - ¨¤¨©¦

mind z` wegcl mxebd xac o`k oi`y `vnp df ote`ay ,dxcwd
,dxcwd jezlíàå,dxcwd lrn mind mitv xy`kñðBkmiqpkp - §¦¥

,dxcwd jezl mindòeãéajkn zrcl yi ±Lie`xd xeriyk awpd §¨©¤
zeidlåàì íàå ,ä÷Lî ñðBkawpd jxc miqpkp mind oi`y ± ¥©§¤§¦¨

,dxcwlL òeãéazeidl ie`xd xeriy `l` awpa oi`ä÷Lî àéöBî §¨©¤¦©§¤
.dwyn qpek epi` la`

Bà,zxg` jxca wecaidúôBLd`ln `idyk dxcwd z` gipn ± §¨
minøeàä éab ìò`ivedln dxcwd z` rpen y`d megy ,[y`d-] ©©¥¨

,ohw awp jxc minî øeàä íàdãéîò`ivedln dxcwd z` rpen ± ¦¨©£¦¨
,awpd jxc minL òeãéaxeriyk `l` awpd oi`,ä÷Lî àéöBnitle §¨©¤¦©§¤

,min `ivedln erpenl y`d meg el liren `ed ohw awpyåàì íàå§¦¨
lr dxcwd zcner xy`k s` awpd jxc mind mi`vei oiicry ±

,y`dL òeãéaxeriyk `ed awpd,ä÷Lî ñéðënlecb awpy itle §¨©¤©§¦©§¤
.min `ivedln erpenl liren y`d meg oi` `ed

:dpexg`d ef jxca wecal oi`y xne`e wleg iqei iax,øîBà éñBé éaø©¦¥¥
àì óà`diy ici lr awpd z` wecaidúôBLdxcwd z` gipiy - ©Ÿ§¨

min d`ln `idykøeàä éab ìò,x`azpy enkøeàäL éðtî ©©¥¨¦§¥¤¨
dãéîòîawpa yi xy`k elit` min `ivedln dxcwd z` rpen - ©£¦¨

,dwyn qpek xeriydúôBL àlàdxcwd z` gipn -õîøä éab ìò ¤¨§¨©©¥¨¤¤
zeningk daexn mzening oi`y ,zexrea milgb ea yiy mg xt` ±

,lecb awpn mind z`ivi repnl ogka oi`e ynn y`íàd megõîø ¦¤¤
dãéîòî,awpd jxc mind `ivedln dxcwd z` rpen ±L òeãéaoi` ©£¦¨§¨©¤

xeriyk `l` awpdåàì íàå ,ä÷Lî àéöBnmind mi`vei oiicry ± ¦©§¤§¦¨
,unxd lr dpezp dxcwd xy`k s`L òeãéaxeriy awpa yiñðBk §¨©¤¥

.ä÷Lî©§¤
:awpd xeriy zwical ztqep jxc zx`an `ziixadäéäawpdãøBè ¨¨¥

`ivene shthn -ätéè øçà ätéè,dzxagl zg` oia wqtd `la ¦¨©©¦¨
L òeãéazeidl ie`xd xeriy awpa yiä÷Lî ñðBk[. §¨©¤¥©§¤

.`ziixaa dcedi iaxe `nw `pz ly mzwelgn mrh zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanàkéà éàîlcadd dn -ïéadxen`d dwicad ©¦¨¥

ixacaì àn÷ àpzixaca dxen`d dwicad oia,äãeäé éaørecne ©¨©¨§©¦§¨
.wlegd ixack `le eixack `weec wecal mdn cg` lk xn`øîà̈©

ñepék ,àleòmdil`n miqpkp mpi` xy`k awpd jxc min zqipk ± ¨¦
`l`÷çcä éãé ìò,ekxc xearl mwgecd gk ici lr ±eäééðéa àkéà ©§¥©§¨¦¨¥©§

`nw `pz zrcly ,dcedi iaxe `nw `pz ea ewlgpy xacd `ed ±
awpd lekiy xaeq jkitle ,dwyn qpekk df ici lr awpd aygp
ixd jk dyer xy`ky s`y ,min jezl ilkd zqpkd ici lr wcaidl
mb ezhiyl mewn lkn ,awpd jxc xearl gka mind z` wgec `ed
qpekk awpd aeyg dwigc ici lr `l` mixaer mind oi` xy`k
xy`k `l` dwyn qpek aeyg epi`y xaeq dcedi iax mle` .dwyn

jxca wecal oi` jkitle ,mdil`n awpa mixaer mindminl znxebd
enk min eilr sivi jk xg`e ilkd z` dtki `l` ,miptl wgcidl

.awpd jezl mind z` wgecd xac o`k oi` jkay ,x`azpy
:dpyna epipyøáà ìkmc`d ciay dxizi rav` ±ïøBtö Ba LiL ¨¥¤¤¤¦¤

'åëå.oxetv ea oi`e mvr ea yiy yie ,mvr ea yi
oxetv ea yi m` oia ,dkldl dlerd dpin `wtpd z` zx`an `xnbd
yxetd mly xa`y ,(f"n `"t) zeld` zkqna x`eand itl ,`l e`
ld`l qpkpd z` e` e`yepd z` e` ea rbepd z` `nhn mc`d sebn
mly xa` epi` xy`k la` ,xya zifk ea oi` m` s`e ,ekeza `edy

m` s`e ,xya zifk ea yi m` `l` dxeryk mvr `la `nhn epi`
.ld`a `nhn epi` dxeryk mvr ea yi

:`xnbd zx`anBa Lédf xa`a ±,ïøBtöea yiy gxkda `linne ¤¦¤
rav` `idy s`e mly xa`k `ed aeyg if` ,x`azpy enk mvr mb

e ,ziyy rav` oebk dxiziòbîa ànèîerbpy milkd e` mc`d z` §©¥§©¨
,eaàOîáe,eze` `yepd mc`d z` e` ±ìäàáemc`d z` e` ± §©¨§Ÿ¤

m` la` .cg` ld` zgz enr eidy milkdeBa ïéàå íöò Ba Lé¤¤¤§¥
,ïøBtöy epice ,mly xa`k aeyg epi`àOîáe òbîa ànèîmeyn ¦¤§©¥§©¨§©¨

dxery xeriyk da yi m` el` mipte`a d`nhny eay mvrd,
åmle`ìäàa ànèî Bðéàmixai`a `l` ld` z`neh oi`y meyn §¥§©¥§Ÿ¤

.x`azpy enk minly
:dpyna xaecn xa` dfi`a zx`an `xnbdøác ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨¨

äæoldl xen`d ±ìBãbä eðéaø[ax `xen`d ±íB÷nä ,Bøîà ¤©¥©¨£¨©¨
[`ed jexa yecwd-]òaöà ,Bøæòa äéäé`idy mc`d ciayäøúé ¦§¤§¤§¤§©§¥¨
zerav`d oipn lrå íöò Ba LiLmle`ïøBtö Ba ïéàdyxite ¤¤¤¤§¥¦¤

,ezzina mc`d sebn rav`dòbîa ànèîmilkd e` mc`d z` ± §©¥§©¨
,da erbpyàOîáeze`nehy meyn ,dze` `yepd mc`d z` e` ± §©¨

,xa` epi`y s` dxeryk mvr ea yiy xac lka zebdep el`åmle` §
,ìäàa ànèî Bðéà,mly xa`a `l` bdep ld` z`neh oic oi`y ¥§©¥§Ÿ¤

.xa`k daeyg dpi` oxetv da oi`y dxizi rav`e
:mixen` mixacd dxizi rav` efi`a zx`an `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©

e ,ïðçBé éaø øîà äpç øaepiid ,dxizi rav`a df oic epxn`y dn ©©¨¨©©¦¨¨
`weecãiä áb ìò úøtñð dðéàLkx`y zxeya zcner dpi` - §¤¥¨¦§¤¤©©©¨

m` la` ,oxetv da oi` m` xa` daeyg dpi` jkitle ,zerav`d
pic zerav`d x`y zxeya zcner,zerav`d oipnny rav`k d

.oxetv da oi` xy`k s` xa` oick d`nhnd
y dpyna epipyìkilkànhîäici lr `nhpy -ñøãîezaiky - ¨©¦©¥¦§¨

afd ly ezaiyi e`'åëåepi`e zn `nh `nhny yie ,zn `nh `nhn
.qxcn `nhn

`le rbn ici lr mi`nhpd milkd md ine ,dfa mrhd zx`an `xnbd
:qxcn ici lrìkilkéæçcie`x `edy ±ìici lr d`neh lawñøãî ¨©£¦§¦§¨

`ed ixd ,afd ly ezaiyi e` ezaiky -ànhîd`neh lawl ie`x - ¦©¥
ici lr mbàîèz`neh -,úîzndy ld`l qpkp e` ea rbp m` §¥¥

xac `l` ,afd qxcn ici lr d`neh lawl ie`x oi` ixdy ,ekeza
eze`n ixd ilk `edy xg`ne ,oldl x`eank ilk zxez eilr yiy

,zn z`neh mb lawl ie`x `ed mrhåmpn`LéilkànhnL± §¥¤¦©¥
ici lr d`neh lawl ie`xyàîèz`neh -å ,úîmle`ànhî ïéà §¥¥§¥¦©¥

ici lrñøãî.afd ly ezaiyi e` ezaiky - ¦§¨
:`xnbd zxxanéàî ééeúàì,zeaxl dpynd zpeek ilk dfi` ± §¨¥©

daiyn .qxcn z`neh lawn epi`y s` zn z`neh lawn `edy
:`xnbdééeúàìzeaxl dpynd d`a ±á÷øúå äàñmiieyrd milk ± §¨¥§¨§©§¨

rbn ici lr d`neh milawny ,awxz zcn e` d`q zcn mda cecnl
mewn lkne ,md yinyzl miieyrd milke li`ed ,d`neh lke zn
afd qxcn z`nehy meyn ,afd qxcn ici lr d`neh milawn mpi`
`le ,daiyi e` daiky yinyzl miieyrd milka `l` zbdep dpi`
lr d`neh lawl miie`x mle`e ,el` miyinyzl eyrp `ly milka
dna dpynd dpeekzp mdle ,d`nehd zea` lk e` zn rbn ici

.qxcna `le zna `nhidl miie`xd milk mpyiy dxn`y
:weqtn jk zyxecd `ziixan ,xen`d oicl xewn d`ian `xnbd

,àéðúcaWi xW` ilMd lr aWFIde' (e eh `xwie) weqta xn`pd lr §©§¨§©¥©©§¦£¤¥¥
aezk did eli`y ,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki aGd eilr̈¨©¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤

wx'éìkä ìò áLBiäå',weqtd zligza xn`pdìBëéeyxtl iziid §©¥©©§¦¨
y ote`aäôk[jtd-]äàñlkeiy ick ,d`q ea cecnl ieyrd ilk ± ¨¨§¨

,ezizgz lr zayläéìò áLéå,dketdd dcnd lr ±Bàilk jtdy §¨©¨¤¨
ea cecnl ieyrdá÷øz,d`q ivg -,åéìò áLéåxnel xeaq iziide ©§¨§¨©¨¨

dfa mbyéàîè àäz` `nhie ,d`nehd a` oic ea zeidl ilkd §¥¨¥
,afd qxcn meyn eilr ayeidøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl ± ©§©
weqtd jynda xn`py dna'áfä åéìò áLé øLà'xac oeyl `edy £¤¥¥¨¨©¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc - dcp(iyily meil)

àéä øéàî éaø`neql xqe`d ,xi`n iax zhiyk diepy epzpyn ± ©¦¥¦¦
.zepenn ipic oecl eipirn zg`a

ì ãeîìz äî ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðúcøîBepcnln dn ± §©§¨¨¨©¦¥¦¥©©§©
e 'ebe iel ipA mipdMd EWBpe' (d `k mixac) aezkdìk äéäé íäét ìò §¦§©Ÿ£¦§¥¥¦§©¦¤¦§¤¨

'òâð ìëå áéølk oecip `di mipdkd ly mdixac it lry xnelk ± ¦§¨¨©
xedh m` zrxv rbp lk htyn oke ,zepenn ipica miyp` oiay aix

dywe .`nh e` `edïéðò äî éëåoia yi zekiiy dfi` ±íéáéøipic-] §¦¨¦§©¦¦
[zepennìöàipic mr ±,íéòâð,mdipica dfn df miwelg md ixd ¥¤§¨¦

jkly xnel yi `l` .dfl df zekinqa aezka cgi exkfed recne
`ed jkay ,dfl df zekinqa aezkd mxikfdLéwîz` deyn ± ©¦

íéáéø[zepenn ipic-],íéòâðìmirbpa exn`py mipic lr epcnlle ¦¦§§¨¦
,zepenn ipica mb mibdep mdyäîa epivníéòâpi`yx odkd oi`y ©§¨¦

`l` mpic z` weqtle mze`xl,íBiameyneáéúëcaezky - ©¦§¦
(ci bi `xwie) mirbp zyxtaBa úBàøä íBéáe'myny '`nhi ig xUA §¥¨¨¨©¦§¨

ze`xl oi`y (`"d a"t a dyxt mirbp zyxt rixfz k"ez) epcnl
,meia `l` mirbpíéáéø óà`l` mpecl oi`.íBia ©¦¦©

å,df ywidn cenll yi oic ceräîa epivny enk -íéòâpmpic oi`y §©§¨¦
`l` wqtpàîeña àlL,eipirn zg`a elit` xeir epi`y in - ¤Ÿ§¨

meyneáéúëczrxSd gxtY gFxR m`e' (ai bi my) mirbp zyxta ¦§¦§¦¨©¦§©©¨©©
eilbx cre FW`xn rbPd xFr lM z` zrxSd dzQke xFrAäàøî ìëì ¨§¦§¨©¨©©¥¨©¤©¥Ÿ§©©§¨§¨©§¥

,'ïäkä éðéòeipir zi`xn oi`y odky (b"n a"t mirbp) epcnl myny ¥¥©Ÿ¥
,mirbpd z` ze`xln leqt dnilyíéáéø óà`l` mpecl oi`àlL ©¦¦¤Ÿ

àîeña.eipirn zg`a elit` ,llk xeir epi`y in ici lr ± §¨
åaezkdy df ywidn cenll yi ceríéáéø äî ,íéáéøì íéòâð Léwî §©¦§¨¦§¦¦¨¦¦

zepenn ipica epivny enk -àlLoic mey mipcíéáBø÷aici lr ± ¤¦§¦
,oicd ilral miaexwd mipiicóàa oicd ok enk -àlL ,íéòâðmi`ex ©§¨¦¤Ÿ

rbpd z`íéáBø÷a.rbpd ea d`xpy mc`l miaexwy mipdk ici lr ± ¦§¦
:`ziixad zxxanéà,df ywidn mb cnlp `ny ,ok m` ±íéáéø äî ¦¨¦¦
`l` mipecip oi`ìLaäL,mipiicíéòâð óà`l` mi`xp eidi `l ¦§Ÿ¨©§¨¦

ìLaäL,mipdkàeä ïéãåixdy ,xnege lwn df oic cenll yi s`e - ¦§Ÿ¨§¦
l rbepd oic m`BðBîî`l` oecip epi` xzei lw `edy mc`d ly ¨

ìLaäLl rbepd xac `edy mirbp zii`x ok m` ,mipiicBôebly ¦§Ÿ¨
,xzei xeng `edy mc`dïkL ìk àì`l` epic wqti `ly i`cea - Ÿ¨¤¥

:`ziixad dgec .mipdk dylyaøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl ± ©§©
zgRq F` z`U FxUA xFra didi iM mc`' (a bi `xwie) xn`py dna¨¨¦¦§¤§§¨§¥©©©

'ebe zxda F`,'íéðäkä åéðaî ãçà ìà Bà ïäkä ïøäà ìà àáeäå ©¤¤§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥¤©©¦¨¨©Ÿ£¦
,'cg`' zaiz `la 'mipdkd eipa l` e`' xn`iy did xyt` ixdy

`l`.íéòâpä úà äàBø ãçà ïäk eléôàL ,zãîì àä̈¨©§¨¤£¦Ÿ¥¤¨¤¤©§¨¦
m` minkge xi`n iax zwelgna dkldd wqt j`id dpc `xnbd
cenll yi epnny dyrn d`iane ,oecl xyk eipirn zg`a `neq

opgei iax zrc:dfaàéîñ àeääxeir mc`a dyrn did ±äåäc ©©§¨©£¨
déúeáaLaezepkya xxebzn didy ±àðéc ïééã÷ äåäc ,ïðçBé éaøc §¦§¥§©¦¨¨©£¨¨¨¦¦¨

,zepenn ipic oc didy ±éãéî àìå déì øîà÷ àìåel xn` `le ± §Ÿ¨¨©¥§Ÿ¦¦
.dyry dn lr dne`n opgei iax

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäeze`l opgei iax xn` `l ji` - ¥¦£¦¨¦
,dxeyk bdep epi`y `neqäåixïðçBé éaø øîàewlgpy mewn lkay §©¨©©¦¨¨

,mi`pz eak äëìäa dpypy eníúña,äðLîep`vn m`y xnelke £¨¨§§¨¦§¨
`pzd my zxkfd `la dpyna zewelgd zericd on zg` dzpypy

,ef drick dkld ixd ,jk xaeqdïðúe,ãéòäì øLk ïeãì øLkä ìk' §©¨©¨¥¨¨¥§¨¦
ïðéøîàå ,'ïeãì øLk ïéàå ãéòäì øLk Léå,(:hn) lirléàî ééeúàì §¥¨¥§¨¦§¥¨¥¨§¨§¦©§¨¥©

,oecl leqte cirdl xyky cnll dpynd d`a eilry df `ed in -
åy dn my ep`adïðçBé éaø øîàdpynd d`ayééeúàìoic zeaxl ± §¨©©¦¨¨§¨¥

åéðéòî úçàa àîeñ,oecl `ed leqt mewn lkn cirdl xyky s`y ¨§©©¥¥¨
`neq lqetd xi`n iax zrck diepyd dpyn mzq epicia ixd ok m`e
didy `neq eze` cia opgei iax dgn `l cvike ,oecl eipirn zg`a

ezn dkldd wqt dlery itk ,oeci `ly ezepkya.eixac j
dgn `ly dn :`xnbd zvxznïðçBé éaømeyn ,`neq eze`a ©¦¨¨

yçkLà àðéøçà àîúñ`id mb diepyd zxg` dpyn `vn `ed ± §¨¨©£¦¨©§©

ipic oecl eipirn zg`a `neql mixiznd minkg zrck ,mzqa
zxaeqd epzpynk `le ,dpyn dze`k dkldy xaeq `ede ,zepenn

,minkg zrck diepyd dpynd `xnbd d`iane .oecl xeq`yïðúc¦§©
,(.al oixcdpq)ïéðc úBðBîî éðécmda oecl ligzdl yi ±,íBia ¦¥¨¨¦©

åmeia oecl eligzd m` mle`ïéøîBâs` oicd z` xenbl xyt` - §§¦
,äìélagken ,dlila zepenn ipic xenbl ef dpyn dxizdy dnne ©©§¨

xaeqd xi`n iax `ldy ,mirbpl miaix oiay ywidd zxaeq dpi`y
`ed ok m`e ,meia `l` zepenn ipic mipc oi`y epnn cnl df ywid
dpyn itl zepenn ipic oecl xyky eipirn zg`a `neq oiprl oicd
mzqa diepy ef dpyn mby xg`ne ,df ywid zxaeq dpi` ixdy ef
enke ,zepenn ipicl eipirn zg`a `neq xiykdl opgei iax jk wqt
`neq eze`a dgn `ly dnn ,dkldl ezrc jky epcnly

.zepenn ipic oc didy ezepkyay
:`xnbd dywndéîleà éàîedzeticr edne -àîúñ éàäcly ± ©§¥§©§¨¨

idd zxaeq dpi`y ,(my) oixcdpqay dpyn mzq dze`oiay yw
,mirbpl miaixàîúñ éàäîmzqa diepy `id s`y epzpynn ± ¥©§¨¨

opgei iax hwp recne ,mirbpl miaix yiwnd xi`n iax zhiyk
.epzpyn ixack `le dpyn dze` ixack dkldl

:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,jkl mrh zzl lkez dvxz m` ± ¦¨¥¥¨
y meynéãò íéaøc àîúñómiax zrck mzqa diepyd dpyny ± §¨¨§©¦¨¦

itle ,cigi zrck mzqa diepyd dpyn znerl zeticr da yi
oixcdpqay dpynde cigi `edy xi`n iax zrck diepy epzpyny

.miaxd zrck opgei iax wqt ,miax mdy minkg zrckúéòaéàå§¦¨¥
dì éðz÷c íeMî ,àîéàdiepy oixcdpqay dpyn dze`y meyn ± ¥¨¦§¨¨¥¨

éðéãc àúëìä éabyi jkitle ,mipic zekld epyp day zkqna - ©¥¦§¨¨§¦¥
zkqna diepyd epzpyn znerl my diepyd dpyn mzqa zeticr
e`aed `l el` zeipyna zexkfpd zeklde ,dcp zeklda zwqerd
epipyy llkl dnecy llk mda yiy meyne ,ab` jxca `l`
mzqk opgei iax wqt jkitle ,(.gn) df wxt ly dpey`xd dpyna

.el` mipic ly mnewn xwir `idy zkqna diepyd dpyn

äðùî
cg`dy ,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn

:oey`xdìklke` oin,úBøNòna áéiçL`ed ixdúàîeè ànhî Ÿ¤©¨©©©§¦©¥§©
ïéìëBà,milke`a zbdepd d`neha `nhp `nh xac ea rbp m` ± ¨¦

,(`"n `"t zexyrn) lke` `edy xac `l` xyrna aiig oi` ixdy
.[ef d`neh ea bedpl ie`xe lke` `edy i`cea zexyrna aiig m`e

åmpn`Lélke` oinL`edå ,ïéìëBà úàîeè ànhnmewn lknBðéà §¥¤¦©¥§©¨¦§¥
,úBøNòna áéiç.`xnba x`eank ,ux`d on elecib oi`y xac oebke ©¨©©©§

àøîâ
mpi`e milke` z`neh mi`nhny mixacd md el` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .zexyrna miaiigéàî ééeúàìdpynd d`a dn ± §¨¥©
aiig epi`y s` milke` z`neh ea zbdepy eilr cnlle `iadl

:`xnbd daiyn .zexyrnaééeúàì`iadl ±,íéöéáe íéâãå øNa §¨¥¨¨§¨¦¥¦
miaiig mpi` mewn lkn ,d`neh milawne lke` my mdl yiy s`y
`l` bdep zexyrn oic oi`e ,ux`d on mlecib oi`y meyn zexyrna

.[ux`d on lcbd xaca

äðùî
cg`dy ,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn

:oey`xdìkrwxw ilecib oinäàta áéiçLgipdl dxez daiigy - Ÿ¤©¨©¥¨
`ed ixd ,dcyd xivwn miiprláéiçmb,úBøNònalky meyn ©¨©©©§

mda zbdep zexyrn zaeg oi`y mda epipyy mixacd`"t zexyrn)
epi`y dn lk gxkdae ,(`"n `"t d`t) d`t oiprl mb epyp (`"n

.zexyrna mb aiig i`cea ,d`ta aiige mixac mze` llkaåmpn` §
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המשך בעמוד ננ

oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxtzereay

àéä øéàî éáøeipirn zg`a `neq liqtc Ð.oeclïéîåñá àìù`neq elit` Ð

.eipirn zg`aïäëä éðéò äàøî ìëì áéúëã."d`xn" elek `ki`c cr Ðíéáéø äîå
íéáåø÷á àìù,mirbp s` Ð (ck mixac) "mipa lr zea` eznei `l"n ol `wtpc Ð

.eaexw rbp d`ex odk oi`dlila oixnebeaizkc ,mirbpl miaix opiywn `l ,`nl` Ð

oiprlc ikid ike ,"xya ea ze`xd meiae"

.yiwn `l inp `neq oiprl Ð yiwn `l dlil

éãò íéáøã àîúñóopinwe` lirlc `idd Ð

.`ed cigic ,xi`n iaxkéáâ äì éðú÷ã
éðéãã àúëìäilek ixiin `wc ,oixcdpqa Ð

,jd la` .`id xwir jklid ,oipica `zkqn

`xxb ab` `l` dcp iab `kd dl opz `l

.ea `veik hwpcäðùîáééçù ìë
ïéìëåà úàîåè àîèî úåøùòîáoi`c Ð

.lke` `l` xyrna jl aiigàøîâäàôá
"xivw z` mkxvewae" (hi `xwie) aizk Ð

`ki`e ,meiwl eqipknc Ð xivwc `inec ,'ebe

.ipd lkíåé÷ì åñéðëîleki mc`y Ð

.exve`líéèñ éçéôñ éèåòîìäöå÷åÐ

.rav oin `l` lke` oi`cíéèñ.b"exw =

äöå÷hwp i`n` `prci `le .`"xhieb Ð

miie`x mipey`xdy ,il dnecnke .migitq

.dlik`läðàú.cg`k dlyan dpi` Ð

ãçàë åúèé÷ì åìéàådp`z hrnnc Ð

.wxi hrnnc ,meiwl eqipkneéðú÷ àìÐ

,opaxcn xyrna oiaiig wxie dp`z `nl`

yexize obc `l` aiigin `l `ziixe`cnc

.xdvieíéìöáå íéîåù,meiwl oqipkn Ð

.d`ta miaiig jkitl= úåðáìî.zexey

ãçàå ãçà ìëîdxey oia rexfd wxic Ð

wiqtn dxeyl.edlïéùìåòenye ayr =

.`"ltyixw
úåëéøö
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ìë(mcewd 'nrl jiiy)ìëdxykc ,dy` ixde :xn`z m`e Ð cirdl xyk oecl xykd

wxt idlyae ,"`idd zra l`xyi z` dhtey `ide" dxeaca aizkck ,oecl

yi`l dy` aezkd deyd Ð "mdiptl miyz xy`" :opiyxc (`,eh) `nw `aac `nw

opiyxcck .oipiica inp ixiin oipecpa ixiin `xw i`dc ikid ike .dxezay oiyper lkl

`le Ð "mdiptl" :(a,gt oihib) "yxbnd"a

xn`ck ,cirdl dleqt dy`e .mieb iptl

yie !(`,l zereay) "zecrd zreay" wxta

Ð oecl xykd yi` lk ,xn`w ikdc :xnel

dy` ied oipecipac idp :inp i` .cirdl xyk

.llka dy` oi` mipiica mewn lkn ,llka

`l :inp i` .xeaicd it lr dpc dzid dxeace

.mipicd mdl zcnln `l` ,dpc dzid

itlic zi` .oecl dy` lqet inlyexiae

mipy it lr"n ipy ,"miyp` ipy ecnre"n

miyp` ipy ex`yie"n itlic zi`e ,"micr

."dpgna

éáøåxn`w i`n` :xn`z m`e Ð `id xi`n

oizipzn bilte ,"`neq iiez`l"

iiez`l" `nil ,(`,al) oixcdpqc `nzq`

,oecl oileqte cirdl oixykc ,"`peye ade`

opaxl (a,fk my) "xxea df" wxta xn`ck

,dil `wiqt `lc :xnel yie ?dcedi iaxc

oizipzn :inp i` .oixyk mlerd lkl ixdy

ipzw `dc ,opaxk `nwezin `l jgxk lr

`neq ixde ,"cirdl xyk Ð oecl xykd lk"

`l `dc ,oecl xykc ,opaxl ,eipir izya

leqt Ð cirdl eli`e ,mirbpl miaix opiywn

mcew d`xy dna elit`e ."d`x e`"n

yi"a xn`ck ,cirdl leqt Ð `nzqpy

el rcei did :(`,gkw `xza `aa) "oilgep

m`e .leqt Ð `nzqpe ,`nzqpy mcew zecr

(`,bn my) "mizad zwfg" wxta :xn`z

`d ,epiicile ediipin ixz ia ewlqile :jixtc

ezlgz lqet ,iz`ady "oilgep yi" wxta

Ð oecl :`niz ike !zexyka eteqe leqta

xyk Ð oecl xykd lk" opzde ,ith xyk

,`adla ixiin oizipznc :xnel yie !"cirdl

dn cirdl xyk Ð `adl oecl xykd lk

.`adle o`kn d`xiy

ìëÐ oilke` z`neh `nhn xyrna aiigy

`nw wxta opixn` `d :xn`z m`e

oilaze xe`yl yyeg epi` :(`,e) oilegc

.ziriay meyn `le ,xyrn meyn `l ,day

`nhn ,ok m`e .oilaza bdep xyrnc ,rnyn

my) "ahexde xerd" wxtae .oilke` z`neh

,oilke` z`nehl oitxhvn dtiwde :opz (a,fiw

`nrhl `l` oiie`x oi`c edpdc ,oilaz ipin ipy `ki`c :xnel yie !sexiv ici lr `l` oilke` z`neh mdl oi` `nl` ,oilaz Ð ?"dtiw" i`n :(`,kw my) `xnba yxtne

.oilke` z`neh mi`nhne ,xyrna oiaiig Ð milvae miney oebk ,`nrhl inp ociare ,onvr ipta inp oiie`xc oilaz la` .xyrna oiaiig oi`e ,oilke` z`neh enhn `l Ð

opzck ,`bdp dnda lk`na s`c ,"oilaz"` s` i`w "ziriay"e .`cixb x"e`y"` `l` ,"oilaz"` "xyrn" i`w `le ,ipzw oiccvl (`,e) oilegc `nw wxtc `idd :inp i`

(a,gk oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae ,oilke` z`neh oi`nhn oiltlt oi`c exnbe epnpc opixn` (a,`p) onwlc <:liehn oeyny/oerny epiax axd dywd cer .ziriay zkqna

h i`dn oixyrzn oiltltc oky lke ,ilvd z` ea oiliahne ,eze` oiwgey eid ,oiltlt mdl did `ly mipey`x oky :xn`we ?ifg i`nl xibxbd rxf :xn`:xnel yie !`nr

,ewgypy xg`l Ð oiltlt la` .ith sicr leaih ici lry itl ,leaih `la olke`l ick owgeyl zelibx oi`c `l` ,epira s` ifg Ð ea liahdl eze` oiwgey ik ,xibxb rxfc

.leaih ici lr `l` ediipira efg `léçéôñaiigc jzrc `wlqe ,xzei oiie`x migitq :inp i` .dlik`l oiie`x Ð ozlgz la` ,migitq hwp `wecc :qxhpewa yxit Ð mihq

.ol rnyn `w ,d`ta

åìåãéâå:ipyne ?zeixhte midnka xeq` Ð "mpew ilr rwxw ilecib lk" xn` m` :opz `de ,jixt (a,n zekxa) "oikxan cvik" wxta Ð zeixhte oidnk ihernl ux`d on

jixv oizrnya inp ,ok m` ."ux`d on wpei oi`y xac lke" :ipz !ipzw "ux`d on elecib oi`y xac lk" `de .`rx`n iwpi `l Ð wpin ,`rx`n eax Ð `axin

."ux`d on wpei" ipzinléèåòîìxdvie yexiz obca `l` xyrne d`t bdep oi` dxezd onc ,d`td on mixehte ,xyrna oiaiig wxie dp`zc `py i`n :dniz Ð dp`z

lra xenbi izn miipr etvi `ly ,da d`t minkg exfb `l jkld ,cg`k dzhiwl oi` dp`zc meyn :mz epiax xne`e ?d`tan xyrna ith minkg eaiigc `py i`ne .cala

.xzei eciqti Ð axrd cr dixg` epizni m`e ,hrn m` ik dey dpi`e daeyg d`td oi` ,inp wxie .z`f d`ta egiexiy dnn xg` mewna xzei eciqtie ,ezhiwl ziadïòøæù
cgeind lk :(`,`k zezixk) xn`c ab lr s` ,ediipin lke` my rwt Ð dndal orxf ik ,ikd elit`e ,ediiexzl e` ,iniiw mc`l Ð `nzqc ,rnyn Ð dndal dlgzn

oileg) "ahexde xerd"a xn`c `de .mc`l mlern milecib ipy did `le ,lke` my dilr oi` Ð dndal orxfy oeikc ,alkl lek`ln lqtiy cr ,`nh Ð mc` lke`l

lqtiy ,lke` my ediipin irwt `l Ð dndal ogicdc meyn ,mc`l onzqc oeik :dyw .ipy xykd zekixv Ð mc`l odilr jlnpe ,dndal mgicde ohwly oiyler :(`,gkw

.dnda jxevl xykd ied i` ,mc` lke`a s` liren xykd oi` `ny :inp i` .dndal micgein dligzn eidy ixiinc :xnel yie ?exyked `l i`n`e ,alkl lek`ln
zaygn
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קלי oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxtzereay

àéä øéàî éáøeipirn zg`a `neq liqtc Ð.oeclïéîåñá àìù`neq elit` Ð

.eipirn zg`aïäëä éðéò äàøî ìëì áéúëã."d`xn" elek `ki`c cr Ðíéáéø äîå
íéáåø÷á àìù,mirbp s` Ð (ck mixac) "mipa lr zea` eznei `l"n ol `wtpc Ð

.eaexw rbp d`ex odk oi`dlila oixnebeaizkc ,mirbpl miaix opiywn `l ,`nl` Ð

oiprlc ikid ike ,"xya ea ze`xd meiae"

.yiwn `l inp `neq oiprl Ð yiwn `l dlil

éãò íéáøã àîúñóopinwe` lirlc `idd Ð

.`ed cigic ,xi`n iaxkéáâ äì éðú÷ã
éðéãã àúëìäilek ixiin `wc ,oixcdpqa Ð

,jd la` .`id xwir jklid ,oipica `zkqn

`xxb ab` `l` dcp iab `kd dl opz `l

.ea `veik hwpcäðùîáééçù ìë
ïéìëåà úàîåè àîèî úåøùòîáoi`c Ð

.lke` `l` xyrna jl aiigàøîâäàôá
"xivw z` mkxvewae" (hi `xwie) aizk Ð

`ki`e ,meiwl eqipknc Ð xivwc `inec ,'ebe

.ipd lkíåé÷ì åñéðëîleki mc`y Ð

.exve`líéèñ éçéôñ éèåòîìäöå÷åÐ

.rav oin `l` lke` oi`cíéèñ.b"exw =

äöå÷hwp i`n` `prci `le .`"xhieb Ð

miie`x mipey`xdy ,il dnecnke .migitq

.dlik`läðàú.cg`k dlyan dpi` Ð

ãçàë åúèé÷ì åìéàådp`z hrnnc Ð

.wxi hrnnc ,meiwl eqipkneéðú÷ àìÐ

,opaxcn xyrna oiaiig wxie dp`z `nl`

yexize obc `l` aiigin `l `ziixe`cnc

.xdvieíéìöáå íéîåù,meiwl oqipkn Ð

.d`ta miaiig jkitl= úåðáìî.zexey

ãçàå ãçà ìëîdxey oia rexfd wxic Ð

wiqtn dxeyl.edlïéùìåòenye ayr =

.`"ltyixw
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ìë(mcewd 'nrl jiiy)ìëdxykc ,dy` ixde :xn`z m`e Ð cirdl xyk oecl xykd

wxt idlyae ,"`idd zra l`xyi z` dhtey `ide" dxeaca aizkck ,oecl

yi`l dy` aezkd deyd Ð "mdiptl miyz xy`" :opiyxc (`,eh) `nw `aac `nw

opiyxcck .oipiica inp ixiin oipecpa ixiin `xw i`dc ikid ike .dxezay oiyper lkl

`le Ð "mdiptl" :(a,gt oihib) "yxbnd"a

xn`ck ,cirdl dleqt dy`e .mieb iptl

yie !(`,l zereay) "zecrd zreay" wxta

Ð oecl xykd yi` lk ,xn`w ikdc :xnel

dy` ied oipecipac idp :inp i` .cirdl xyk

.llka dy` oi` mipiica mewn lkn ,llka

`l :inp i` .xeaicd it lr dpc dzid dxeace

.mipicd mdl zcnln `l` ,dpc dzid

itlic zi` .oecl dy` lqet inlyexiae

mipy it lr"n ipy ,"miyp` ipy ecnre"n

miyp` ipy ex`yie"n itlic zi`e ,"micr

."dpgna

éáøåxn`w i`n` :xn`z m`e Ð `id xi`n

oizipzn bilte ,"`neq iiez`l"

iiez`l" `nil ,(`,al) oixcdpqc `nzq`

,oecl oileqte cirdl oixykc ,"`peye ade`

opaxl (a,fk my) "xxea df" wxta xn`ck

,dil `wiqt `lc :xnel yie ?dcedi iaxc

oizipzn :inp i` .oixyk mlerd lkl ixdy

ipzw `dc ,opaxk `nwezin `l jgxk lr

`neq ixde ,"cirdl xyk Ð oecl xykd lk"

`l `dc ,oecl xykc ,opaxl ,eipir izya

leqt Ð cirdl eli`e ,mirbpl miaix opiywn

mcew d`xy dna elit`e ."d`x e`"n

yi"a xn`ck ,cirdl leqt Ð `nzqpy

el rcei did :(`,gkw `xza `aa) "oilgep

m`e .leqt Ð `nzqpe ,`nzqpy mcew zecr

(`,bn my) "mizad zwfg" wxta :xn`z

`d ,epiicile ediipin ixz ia ewlqile :jixtc

ezlgz lqet ,iz`ady "oilgep yi" wxta

Ð oecl :`niz ike !zexyka eteqe leqta

xyk Ð oecl xykd lk" opzde ,ith xyk

,`adla ixiin oizipznc :xnel yie !"cirdl

dn cirdl xyk Ð `adl oecl xykd lk

.`adle o`kn d`xiy

ìëÐ oilke` z`neh `nhn xyrna aiigy

`nw wxta opixn` `d :xn`z m`e

oilaze xe`yl yyeg epi` :(`,e) oilegc

.ziriay meyn `le ,xyrn meyn `l ,day

`nhn ,ok m`e .oilaza bdep xyrnc ,rnyn

my) "ahexde xerd" wxtae .oilke` z`neh

,oilke` z`nehl oitxhvn dtiwde :opz (a,fiw

`nrhl `l` oiie`x oi`c edpdc ,oilaz ipin ipy `ki`c :xnel yie !sexiv ici lr `l` oilke` z`neh mdl oi` `nl` ,oilaz Ð ?"dtiw" i`n :(`,kw my) `xnba yxtne

.oilke` z`neh mi`nhne ,xyrna oiaiig Ð milvae miney oebk ,`nrhl inp ociare ,onvr ipta inp oiie`xc oilaz la` .xyrna oiaiig oi`e ,oilke` z`neh enhn `l Ð

opzck ,`bdp dnda lk`na s`c ,"oilaz"` s` i`w "ziriay"e .`cixb x"e`y"` `l` ,"oilaz"` "xyrn" i`w `le ,ipzw oiccvl (`,e) oilegc `nw wxtc `idd :inp i`

(a,gk oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae ,oilke` z`neh oi`nhn oiltlt oi`c exnbe epnpc opixn` (a,`p) onwlc <:liehn oeyny/oerny epiax axd dywd cer .ziriay zkqna

h i`dn oixyrzn oiltltc oky lke ,ilvd z` ea oiliahne ,eze` oiwgey eid ,oiltlt mdl did `ly mipey`x oky :xn`we ?ifg i`nl xibxbd rxf :xn`:xnel yie !`nr

,ewgypy xg`l Ð oiltlt la` .ith sicr leaih ici lry itl ,leaih `la olke`l ick owgeyl zelibx oi`c `l` ,epira s` ifg Ð ea liahdl eze` oiwgey ik ,xibxb rxfc

.leaih ici lr `l` ediipira efg `léçéôñaiigc jzrc `wlqe ,xzei oiie`x migitq :inp i` .dlik`l oiie`x Ð ozlgz la` ,migitq hwp `wecc :qxhpewa yxit Ð mihq

.ol rnyn `w ,d`ta

åìåãéâå:ipyne ?zeixhte midnka xeq` Ð "mpew ilr rwxw ilecib lk" xn` m` :opz `de ,jixt (a,n zekxa) "oikxan cvik" wxta Ð zeixhte oidnk ihernl ux`d on

jixv oizrnya inp ,ok m` ."ux`d on wpei oi`y xac lke" :ipz !ipzw "ux`d on elecib oi`y xac lk" `de .`rx`n iwpi `l Ð wpin ,`rx`n eax Ð `axin

."ux`d on wpei" ipzinléèåòîìxdvie yexiz obca `l` xyrne d`t bdep oi` dxezd onc ,d`td on mixehte ,xyrna oiaiig wxie dp`zc `py i`n :dniz Ð dp`z

lra xenbi izn miipr etvi `ly ,da d`t minkg exfb `l jkld ,cg`k dzhiwl oi` dp`zc meyn :mz epiax xne`e ?d`tan xyrna ith minkg eaiigc `py i`ne .cala

.xzei eciqti Ð axrd cr dixg` epizni m`e ,hrn m` ik dey dpi`e daeyg d`td oi` ,inp wxie .z`f d`ta egiexiy dnn xg` mewna xzei eciqtie ,ezhiwl ziadïòøæù
cgeind lk :(`,`k zezixk) xn`c ab lr s` ,ediipin lke` my rwt Ð dndal orxf ik ,ikd elit`e ,ediiexzl e` ,iniiw mc`l Ð `nzqc ,rnyn Ð dndal dlgzn

oileg) "ahexde xerd"a xn`c `de .mc`l mlern milecib ipy did `le ,lke` my dilr oi` Ð dndal orxfy oeikc ,alkl lek`ln lqtiy cr ,`nh Ð mc` lke`l

lqtiy ,lke` my ediipin irwt `l Ð dndal ogicdc meyn ,mc`l onzqc oeik :dyw .ipy xykd zekixv Ð mc`l odilr jlnpe ,dndal mgicde ohwly oiyler :(`,gkw

.dnda jxevl xykd ied i` ,mc` lke`a s` liren xykd oi` `ny :inp i` .dndal micgein dligzn eidy ixiinc :xnel yie ?exyked `l i`n`e ,alkl lek`ln
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`oifgeקלב mipya cenr p sc ± oey`x wxtzereay

äáùçî úåëéøöxg`l odilr aygiy ,oilke` z`neh `nhz aeye ,dlik`l Ð

.mc`l odilr jlnp ixdy ,oxeaga ayg xakc ab lr s`e ,olke`l ozyilz

äáùçî úåëéøö,rbna oilke` `nhzE xefgze ,dili`n `nHY aeye ,dlik`l Ð¦¨§©

.drilad ziaa `l` d`neh dl oi` daygn mcew dili`n `dcäëéøö äðéàå
øùëälk :oizrnya onwl silick Ð

jixv oi` Ð dxeng d`neh `nhl eteqy

`l ,d`neh zcixi xykd mey `l ,xykd

dili`n `l` ,uxy xykd `le ,min xykd

.dribp mey `laíééç úáùçî àîìàÐ

`dcikd elit`e ,dlik`l `nzq Ð miign

opirac ,d`nehl daygn `idd `ipdn `l

,d`neh lawl ie`xy drya daygn

.`ed d`neh ileaw xa e`l Ð miigneàëä
øåáç úáùçî éîðe`l xaegne li`ed Ð

.daygn dny `l ,d`neh ileaw xaïî
íåøäded `lc ,xie`a gxet xad ser Ð

.diaygilc miign onwäðáéáù úìåâðøú
eayge ,my eid mizek :onwl opixn`c Ð

`iede ,ded onefn ser zlebpxz `de .dilr

daygn ira ikd elit`e ,miign onw

.rbn z`nehlóåòúéáá àîèî éî àîè
äòéìáäin :(a,w oileg) ol `niiw `de Ð

df `vi ,"dlap lk`z la" meyn exeqi`y

.`l Ð "`nh lk`z la" meyn exeqi`y

drilad ziaa ,`inhn dpaiay zlebpxze

ixep oa opgei iax dl iziin `wcn ,i`ed

dltpy lfeba biltc dizlinl `zriiq onwl

.`ed lfebc `inec `nl` ,zbaäãøîùÐ

mye ,dipec`l zixacn ziyrpe dgxay

`lc ,o`k cg` ltp odne .oigext` dlcb

.mlern daygn ea dzidàøá éàîåÐ

.ekl xn`wcäøîî éàøáéàãdyrpd Ð

.dipec`l zixacnàúìåâðøúdawp Ð

`ail` `ed xedh ser `eddc ,i`ed `nb`c

.`tt axcäñøãã ïðáø äåéæçzlawn Ð

zqxecy ,xne` ip`e .zlke`y dn dilbxa

elek `ai `ly feg`l dilbxa dlk`n lr

.ok dyer xedh ser oi`e ,ditlàúåøéâ åðééäå
,`ed `nh ser Ð `zexib ,ol `niiwc Ð

dn lk :(a,hw oileg) "xyad lk" wxta xn`c

ol xq` ,dilawl ol `xy Ð `pngx ol xq`c

Ð `zexib ol xq` ,`cak ol `xy Ð `nc

.`xeekc `pyil ol `xylfeb.xedh Ðìôðù
úâì.zne Ðåéìò áùçåmizekl ezelrdl Ð

.elik`dlàîè`nhne ,oilke` z`neh Ð

eilr d`a envrnc .rbna mixg` oilke`

li`ed :onwl silick ,eilr aygyn d`neh

`nhn ,elke`d oebk ,mc` `nhn eteqe

,inp dlw d`neh oiprl .drilad ziaa micba

.uxy zribp xykd `le ,min xykd ira `l

,d`nehl exiykny xac ,epiid Ð "xykd"

.mine uxy oebkàîè áìëì óàz`neh Ð

.daygn ira `l ixep oa opgei iaxl `l` ,`id daygn alk zlik`c meyn e`le .oilke`äøåîç äàîåèayg `l elit`e .drilad ziaa micba `nhn ,dlke`d oebk Ð

.`ed dfy rci `ly oebk ,eilräì÷ äàîåè.oiwyne oilke` Ðêëì úãøåé äðéàdn yxtn onwle .daygn oicl zcxei dpi` Ð.`idçéëåú äðáéáù úìåâðøúdzny Ð

.jkl zcxei zxn` dlw d`nehae ,daygna `ly de`nh dlw d`nehlc ,xnelk ,jkl zcxeiy it lr s`e .daygna `ly de`nhe ,minkg iptl dyrn `ae ,dpaia zlebpxz

íå÷î ìëá.dlik`l Ð `nzq ,oiaexn oilke` `kilc ,mixtka elit`e Ðíéëøëá øåäè óåò úìáðåoikixv oi` Ð mikxkc dnda alg oke .lkd oilke`e ,ax mr `ki`c Ð

.daygn ira Ð mixtka la` ,daygníå÷î ìëá äàîè äîäá úìáðelit` `inhn Ð daygn `la zifk `ki` i`c idpe .daygn `ira jkld ,dlik`l e`l `nzq Ð

`txhvn Ð dil aiyg i` ,dviakl milyn dlap zifkn zegte ,oilke` x`y dviakn zegt `ki` i`c :dzaygn `ipdn ikdl `l` .oiwyne oilke` oky lke ,milke mc`

.`l Ð `l i`e ,uxy rbna d`neh zlawne ,ediicdaøùëä äëéøö äðéàå.dxeng d`neh `nhl dteqc Ðêøëá íìåòìÐ`ira opaxlc `nrh epiideltpy zbc ,daygn

.jk lk dlik`l oebd epi`e ,ezq`n dkezl
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úáùçî,dhigy xg` cr dlke`l ayg `l miignc Ð daygn dny `l miig

dna ,dpin lke` mW rwt `l Ð daygn dny i` la` .dzn ixde¥

.alk zlik`n cqtzy cr ,dlapzpy

àúìåâðøúlk" mrhn ixy `le .dxdh ipniq el oi`y itl ,xeq` xkfd Ð `nb`c

,"xedh Ð xedhd on `veid

mivia `l` ,gext`d dcli `l m`d ixdy

xq`pe ,licb `w `xtrn gext`de ,dlihd

oi` inp dawpe .d`neh ipniq ici lr `linn

`dc ,mxeb dfe df xq`c o`nl ,dxqe`l

`xtrne ,dviad on `l` `vi `l gext`

ipyy :xwir d`xp edine .ziyixtck ,licbw

"`nb`c `zlebpxz" oixewy oinde ,od mipin

.dxdh ipniq odl yic ,dawpde xkfd ixy Ð

xeq` Ð "`nb`c lebpxz" oixewy oinde

welg cg` oiny d`xp oi`c ,dawpde xkfd

zetern ied `lc oeik :cere .dawpdn xkfd

xkf yi oin lka edpdac ,oiaezkd oi`nh

cr ,xeq`l oi` d`neh ipniq meyn ,dawpe

.opitli xypnc mipniq drax` lk ea `diy

àìàopgei iax jgxk lrc dniz Ð mixtka

elit` daygn ira `l ixep oa

i`n ok m`e ,xnege lw ciarcn ,mixtka

[`l`] ,eyexit ikdc :xnel yie ?jixt

zbl ltp `la ok m`e ,'ek `ki` ine ,mixtka

dywnc ab lr s`e .daygn jixv opaxl inp

lkn ,"zbl ltp" hwpc `d dizrc` wiq`

,'ek mikxka `nili` :`xwirn jixt mewn

ilek q`nin `l zbl dlitp zngnc xaqc

.`xif iax ipync cr ,xtkk dyriy cr ,i`d

àìalgc Ð "algde" mixtk iab opiqxb

daygn dkixve ,dxedh dndac i` ?i`nc

ok m` Ð alg lek`l jxc oi`c ,mixtka

dnda zlap algc ?xykd jixv oi` i`n`

,dxeng d`neh `nhl dteq oi` dxedh

alg"n (`,bk migqt) "dry lk"a opixn`ck

i`e !"dk`ln lkl dyri dtxh alge dlap

,xykn `l dhigy mc `d Ð dhegy alga

my izk` `kile ,daygn jixv xn`wc oeik

liren epi` xykdc ,ayigy cr eilr lke`

"ahexde xerd"a xn`ck ,lke` `diy cr

."dndal ogicdy oiyler" iab (`,gkw oileg)

hiyt Ð d`nh dnda algaejixv algc `

"mikxk" iabe ?dxyan `py i`nc ,daygn

oi`c oeikc ,dhegy alga ixiine ,dil opiqxb

mca xykzne ,lke` ied Ð daygn jixv
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ìziLëì äáLçî úBëéøöàì øeaç úáLçî :øáñ÷ .eL §¦©£¨¨¦§¤¦¨§¨¨©©£¤¤¦Ÿ
ìL ,àðéðz éîð ïðà óà :àáø øîà .äáLçî dîLäL §¨©£¨¨£©¨¨©£©©¦§¥¨§¨
ïäî ãçà äæå ,øBäè óBò úìáða eøîàð íéøác øNò¯ ¨¨§¨¦¤¤§§¦§©¨§¤¤¨¥¤

úáLçî :àîìà .øLëä äëéøö dðéàå äáLçî äëéøö§¦¨©£¨¨§¥¨§¦¨¤§¥©§¨©£¤¤
íéiç¯éîð àëä ,äáLçî dîL àì¯øeaç úáLçî ©¦Ÿ§¨©£¨¨¨¨©¦©£¤¤¦

àëä :øîà àøéæ éaø .äáLçî dîL àììæBâaïî ìôpL Ÿ§¨©£¨¨©¦¥¨£©¨¨§¨¤¨©¦
íeøäïn÷ äåä àìc ,ïðé÷ñòáBLçìcdéì øîà .déìò ¨¨§¦©§¨£¨©¨§¦§£¥£©¥

:déì øîà ?øîéîì àkéà éàî ,äðáéaL úìBâðøz :ééaà©©¥©§§¤¤§©§¤©¦¨§¥©£©¥
àøa ìBâðøz :déìò eëéçà .äåä àøa ìBâðøz¯óBò ©§§¨¨£¨©¦£¥©§§¨¨

,àeä àîèéî àîè óBòåànhî÷:ééaà eäì øîà ? ¨¥§¨¥¦¨¦©¥£©§©©¥
úìBâðøúa ,déìò eëéçz àì àúléî øîà äaø àøáb©§¨©¨£©¦§¨¨¨¦£¥§©§§¤

àøa éàîe ,äãønL¯éàøáéàcäønî:øîà àtt áø . ¤¨§¨©¨¨§¦§©¦¨¨©©¨£©
øîàc ,déîòèì àtt áø .éàåä àîâàc àzìBâðøz©§§§¨§©§¨£©©©¨§©§¥©£©

àîâàc ìBâðøz :àtt áø¯àzìBâðøz ,øeñààîâàc ©©¨©§§§©§¨¨©§§§¨§©§¨
¯éðîéñå ,àéøLC¯.úéðBnò àìå éðBnò:øîéøî Løc ¨§¨§¦¨¥©¦§Ÿ©¦¨©¨¥¨

àîâàc àzìBâðøz¯äeéæç .àøéñàïðaøäñøãc,äìëàå ©§§§¨§©§¨£¦¨©§¨©¨©§¨§¨§¨§¨
eðééäåàúeøébåéìò áMçå ,úbì ìôpL ìæBb ,ïðaø eðz . §©§¥¨¨©¨©¨¤¨©©©§¦©¨¨

BúBìòäìéúeëì¯áìëì ,àîè¯éøeð ïa ïðçBé éaø .øBäè §©£§¦¨¥§¤¤¨©¦¨¨¤¦
áìëì óà :øîBà¯ì÷ :éøeð ïa ïðçBé éaø øîà .àîè ¥©§¤¤¨¥¨©©¦¨¨¤¦©

àì ,äáLçîa àlL äøeîç äàîeè ànhî íà ,øîBçå̈¤¦¦©¥§¨£¨¤Ÿ§©£¨¨Ÿ
íà ,àì :Bì eøîà ?äáLçîa àlL äl÷ äàîeè ànhé¦©¥§¨©¨¤Ÿ§©£¨¨¨§Ÿ¦

äøeîç äàîeèa zøîà¯øîàz ,Cëì úãøBé dðéà ïkL ¨©§¨§§¨£¨¤¥¥¨¤¤§¨Ÿ©
äl÷ äàîeèa¯úìBâðøz :ïäì øîà !Cëì úãøBé ïkL §§¨©¨¤¥¤¤§¨¨©¨¤©§§¤
,çéëBz äðáéaLúãøBiLCëì¯äeànèå.äáLçîa àlL ¤§©§¤¦©¤¤¤§¨§¦§¨¤Ÿ§©£¨¨

,íL eéä íéúek ?äéàø íMî :Bì eøîàeáLçåäéìò ¨§¦¨§¨¨¦¨¨§¨§¨¤¨
íékøka àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa .äìéëàì¯dì änì ©£¦¨§©¨§¦©¦¥¨©§©¦¨¨¨

úìáðå ,íB÷î ìëa äøBäè äîäa úìáð :ïðúäå ?äáLçî©£¨¨§¨§©¦§©§¥¨§¨§¨¨§¦§©
íékøka áìçäå øBäè óBò¯àìå äáLçî àì ïéëéøö ïéà ¨§¤¨¨©§©¦¥§¦¦Ÿ©£¨¨§Ÿ

àéòa àìc øîàc ïàîì àkéà éîe ,íéøôka àlà !øLëä¤§¥¤¨©§¨¦¦¦¨§©©£©§¨¨£¨
úìáðå ,íB÷î ìëa äàîè äîäa úìáð :ïðúäå ?äáLçî©£¨¨§¨§©¦§©§¥¨§¥¨§¨¨§¦§©

íéøôka øBäè óBò¯äëéøö dðéàå ,äáLçî äëéøö ¨©§¨¦§¦¨©£¨¨§¥¨§¦¨
íìBòì :àðéðç øa àøéòæ éaø øîà !øLëä¯,CøëaBzâå ¤§¥¨©©¦§¥¨©£¦¨§¨¦§©§¦

BzñàîezàNòåøôëk.:éøeð ïa ïðçBé éaø øîà §©§©£¨©¦§¨¨©©¦¨¨¤¦
äáLçîa àlL äøeîç äàîeè äànhî íà ,øîBçå ì÷¯äàîeè ànèz àì ©¨¤¦¦©§¨§¨£¨¤Ÿ§©£¨¨Ÿ§©¥§¨

äøeîç äàîeèa zøîà íà ,àì :Bì eøîà ?äáLçîa àlL äl÷¯dðéà ïkL ©¨¤Ÿ§©£¨¨¨§Ÿ¦¨©§¨§§¨£¨¤¥¥¨
øîà ?"Cëì úãøBé dðéà" éàî .Cëì úãøBé,àáø:déì éøîà÷ éëäzøîà íà ,àì ¤¤§¨©¥¨¤¤§¨£©¨¨¨¦¨¨§¦¥Ÿ¦¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc - dcp(iyily meil)

úBëéøöoiylerd ±äáLçîmc` zlik`l odilr aeygiy ± §¦©£¨¨
ìziLëìeLjiiy ef daygn ixg` wxe ,xaegnd on eylziy xg` ± ¦§¤¦¨§

lk la` ,mc` zlik`l cnerd xac oick milke` z`neh e`nhiy
opi`e lke`k mpic oi` ,eylzpy xg` jk mdilr ayg `ly cer

:opgei iax ly enrh `xnbd zx`an .d`neh zelawn,øáñ÷̈¨©
øeaç úáLçî,rwxwl zexaegn mcera odilr aygy daygn ±àì ©£¤¤¦Ÿ
,äáLçî dîL.lke` my mdilr zzl dliren dpi`e §¨©£¨¨

:dpynn opgei iax ixacl di`x `ian `axénð ïðà óà ,àáø øîà̈©¨¨©£©©¦
àðéðz,opgei iax ixack (`"n `"t zexdh) dpynaìLøNò äL §¦¨§Ÿ¨¨¨
íéøáczekld ±,øBäè óBò úìáða eøîàðici lr `le eil`n zny §¨¦¤¤§§¦§©¨

,zekldd lk dpyna my epnpe ,dxyk dhigyäæå`xnbd d`iany §¤
`edïäî ãçàef dlap ,zekldd on ±äáLçî äëéøöaeygiy ± ¤¨¥¤§¦¨©£¨¨

miwyne milke` `nhze ,d`nh dnvr `id f`e ,mc` zlik`l dilr
meyn ,d`nh dpi` ef daygn `la la` ,dry dze`n da erbiy
oi`y ,da oi` dliap z`neh elit`e .dlke`l mc` ipa jxc oi`y
drya ,dze` lk`y mc`d z` `l` d`nhn xedh ser zlap

,drleayåmpn`øLëä äëéøö dðéàz`ia ici lr d`neh zlawl §¥¨§¦¨¤§¥
`nh xacn dz`neh lawl dkixv dpi` oke ,milke`d lk jxck ,min
miwyne milke` `nhl d`neh dilr yi dil`n `l` ,da rbiy xg`

:`ax giken .da mirbepdíéiç úáLçî ,àîìàserd lr daygn - ©§¨©£¤¤©¦
,ig ecera aygy ,elke`l xedhdäáLçî dîL àìie`x ezeyrl Ÿ§¨©£¨¨

ok it lr s`e ,dlik`l cner enzq xedh ser ixdy ,d`neh lawl
,dfa mrhd gxkdae ,lapzpy xg` eilr aeygiy dpynd dkixvd
`edy drya eilr aygy daygn ici lr `l` d`neh lawn epi`y
epi` jkl d`neh lawn epi` ig ecerae li`ede ,d`neh lawl ie`x

e ,ef daygn ici lr d`neh lawnénð àëäerxfpy oiyler oiprl ¨¨©¦
,dnda lk`n jxevløeaç úáLçîmdilr aygy daygnd ± ©£¤¤¦

d`neh milawn mpi`yk rwxwl mixaegn mceraäáLçî dîL àìŸ§¨©£¨¨
.d`neh lawl miie`x mzeyrl

:opgei iax ixacl `ax zii`x z` dgec `xif iax,øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©
y xnel xyt`àëädkixv xedh ser zlapy zxne`d dpyna o`k ± ¨¨

,daygnìæBâa,eiiga mc`d zeyxa did `ly ohw xa ser ±ìôpL §¨¤¨©
íeøä ïî,zne ltp xie`a gxet eceray xnelke ,daebd ±ïðé÷ñò± ¦¨¨§¦©

lawn epi`y dpynd dxn` ea `weece ,ef dpyn zwqer df ote`a
meyn ,daygn ici lr `l` d`nehïn÷ äåä àìcserd did `ly ± §Ÿ£¨©¨

epiptl eiigadéìò áBLçìc,dlik`l eilr ayeg mc` `diy ± §¦§£¥
dide eiiga epiptl serd did m` la` ,daygn jixv `ed jk meyne
oi`e ,d`neh lawl ie`x ezeyrl jka icy xyt` ,dlik`l cner

.opgei iax ixack `lye ,ezen xg`l zxg` daygna jxev
:`xif iax ziigc lr dywn iia`,ééaà déì øîàx`eand dyrna ¨©¥©©¥

a oldl `ziixaaL úìBâðøzdznäðáéa,d`nhy minkgd ewqte ©§§¤¤§©§¤
,dlke`l mixkp dilr eaygy meynøîéîì àkéà éàîcvik ± ©¦¨§¥©

sera `l` dzin xg`l daygna jxev oi`y jvexiz itl z`f x`az
lcbd ser dpid zlebpxz ixde ,mc` zeyxa eiiga did `ly xa

.`id mc` ipa zeyxa
déì øîà,eziiyew uxzl iia`l `xif iaxäåä àøa ìBâðøz± ¨©¥©§§¨¨£¨

miiexwd milebpxz oinn dzid ,dyrn eze` da didy ef zlebpxz
daygn dkxved jkitle ,mc` zeyxa milcb mpi`y 'xad lebpxz'

.d`neh lawl
:xad lebpxza dyrn eze` cinrdl ozip ok` m` dpc `xnbdeëéçà£¦

déìòxyt` i`y meyn ,`xif iax ly evexiz lr minkgd ewgy ± £¥
ixdy ,xad lebpxz oinn zlebpxz dze` dzidy xnel llkìBâðøz©§§

àøaoin [xad-]ànèî÷ éî àîè óBòå ,àeä àîè óBòser ike ± ¨¨¨¥§¨¥¦¨§©¥
d`nehy x`ean (:w) oilega `lde ,elke`d mc`d z` `nhn `nh
sera `le xedh sera `l` zbdep dpi` ser zlap zlik` ici lry
ici lry d`neh dbdp ef zlebpxzay gken oldl `ziixaae ,`nh

.ser zlap zlik`
ééaà eäì øîà,`xif iax uexiz lr ewgyy minkglàøábäaø ¨©§©©¥©§¨©¨

àúléî øîàmkipira d`xp `edy s` ,xac xn` lecb mc` m` ± ¨©¦§¨
mewn lkn ,denzdéìò eëéçz àìyi oky ,eilr wegyl ie`x oi` ± Ÿ§¦£¥

`ziixad z` cinrdl ezpeeky xnele eixac uxzlúìBâðøúaoinn §©§§¤
mixedhd ziad ilebpxzäãønLdcilede ,ezeyxn dgxae dilraa ¤¨§¨

did dpaiay dyrn eze`e ,mc` zeyxa `ly elcby migext`
my ekixvd jk meyny `xif iax xaqe ,el` migext`n cg`a

,mlern mc` zeyxa dzid `ly itl ,zlebpxz dze`a daygnéàîe©
àøameyn ,'xa lebpxz' `xif iax d`xwy dne ±dønî éàøáéàc± ¨¨§¦§©¦¨¨

.dipec` zeyxn d`vie zixacn dzyrpy
:xg` ote`a `xif iax ixac uxzn `tt ax,øîà àtt áøeze` ©¨¨¨©

,dpaiay zlebpxza didy dyrnéàåä àîâàc àzìBâðøzdzid - ©§§§¨§©§¨£©
zeyxa milcb mpi`y 'mb` ilebpxz' `xwpd oinn zlebpxz dze`
dpic did jkitle ,oldl x`eank od zexedh df oinn zeawpy ,mc`
zeyxa dlcb `ly itle ,dlke`d z` `nhl zlebpxz dze` ly

.d`neh zlawl daygn dkixv mc`
:`xnbd zx`an .md mixedh m` mb` ilebpxz oica dpc `xnbdáø©

àttzlebpxza ,dpaiay zlebpxza `ziixaa dyrnd z` cinrdy ¨¨
eixac z` xn` ,mb`aydéîòèì,df oipra ezhiy itl -áø øîàc §©§¥§¨©©

ìBâðøz ,àttxkfàîâàc,mb` ilebpxz ly df oinn ±øeñà ¨¨©§§§©§¨¨
oilega mix`eand dxdh ipniq ea oi`y itl ,dlik`a,(.hp)

àzìBâðøzdawp zlebpxz ±àîâàc,mb` ilebpxz ly df oinn ± ©§§§¨§©§¨
àéøLipniqn edfe zlke`e zqxec dpi`y itl ,dlik`a zxzen ± ©§¨

.zeteray dxdhdéðîéñåCmixacd z` jetdze drhz `ly icke ± §¦¨¨
dklddn jcia oniq `di ,dxeq` dawpde xzen xkfdy xnel

y l`xyia zlaewndéðBnòldwa `al xeq` xkfúéðBnò àìå,dawp ©¦§Ÿ©¦
.zxzen dawpde xeq` xkfdy eppipra mb `ed oke

:dawp mb` zlebpxz mb dlik`a xqe`d xnixn ixac d`ian `xnbd
øîéøî Løc,miaxaàîâàc àzìBâðøzoinn dawp zlebpxz ± ¨©§¥©©§§§¨§©§¨
,mb` ilebpxzàøéñàdligzn dexizdy dny ,dlik`a dxeq` ± £¦¨

(.hp) oilega mixen`d mipniqd lk da oi`y mixeaq eidy itl epiid
jk xg` mle` ,mi`nh zeteraïðaø äeéæçminkgd de`x ±äñøãc ©§¨©¨¨§¨§¨

äìëàåelek qpki `ly ewifgdl dilbxa dlk`n lr zqxecy - §¨§¨
.dexq`e exfg jkitle ,zeteray d`nehd ipniqn edfe ,ditaeðééäå§©§

iexwd oind `id ef zlebpxze ±àúeøébyxetnk `nh ser `edy ¦¨
.(:hw) oilega

`l m` d`nh xedh ser zlap m`d mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:dlik`l dilr aygìæBb ,ïðaø eðz,xedh oinn ,ohw ser -ìôpL ¨©¨¨¨¤¨©

úbìzne ,oii `ln dide mpii `ivedl miaprd ea mikxecy mewn ± ©©
,myáLçåmc`BúBìòäì åéìòzbd onìzlik` jxevéúeëixkp - §¨©¨¨§©£§¦

lke` oick znd lfebd oic ,zelap lke`dàîèmilke` `nhnd ¨¥
didiy eilr ayg m` la` ,ea mirbepd mixg`ìzlik`,øBäè ,áìë §¤¤¨

milke` z`neh oi`e lke` epi` mc` zlik`l cner epi`e xg`n
.ea zbdepóà ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøeilr ayg m`ìzlik`,áìë ©¦¨¨¤¦¥©§¤¤
`ed ixd,àîèalk zlik`l eilr aygy daygny meyn `le ¨¥

ser zlap oi`y ixep oa opgei iax xaeq `l` ,lke` ezeyrl dliren
llk daygn `la d`nh `l` ,mc` zlik`l daygn dkixv xedh.
:daygn dkixv xedh ser zlap oi` recn mrh ozep ixep oa opgei iax

,éøeð ïa ïðçBé éaø øîàdkixv xedh ser zlap oi`y cenll yi ¨©©¦¨¨¤¦
oicn mc` zlik`l daygn,øîBçå ì÷yànèî íàmc`d z` ©¨¤¦§©¥

elke`däøeîç äàîeèzrila zrya eilr eidy] eicbae mc`dy ± §¨£¨
elk`y s`e ,mi`nhp [serd zlapäáLçîa àlLjxevl `diy ¤Ÿ§©£¨¨

m`d ,dlap `edy elk`yk rci `ly oebke ,mc` zlik`ànèé àìŸ§©¥
äl÷ äàîeèmiwyne milke` z`neh -.äáLçîa àlL §¨©¨¤Ÿ§©£¨¨

:ixep oa opgei iax ly enrh migec minkgBì eøîàopgei iaxl minkg ¨§
,ixep oaàìs`y ,df xnege lwn cenll oi` ±zøîà íàoicd jky Ÿ¦¨©§¨

äøeîç äàîeèa`la s` zbdepy ,xedh ser zlap lke`a zbdepd §§¨£¨
mrh jkl zzl yi ixd ,daygnCëì úãøBé dðéà ïkLxac lkay ± ¤¥¥¨¤¤§¨

d`nehl xykd jixv xac eze` oi` dxeng d`neh ea zbdepy
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc - dcp(iyily meil)

úBëéøöoiylerd ±äáLçîmc` zlik`l odilr aeygiy ± §¦©£¨¨
ìziLëìeLjiiy ef daygn ixg` wxe ,xaegnd on eylziy xg` ± ¦§¤¦¨§

lk la` ,mc` zlik`l cnerd xac oick milke` z`neh e`nhiy
opi`e lke`k mpic oi` ,eylzpy xg` jk mdilr ayg `ly cer

:opgei iax ly enrh `xnbd zx`an .d`neh zelawn,øáñ÷̈¨©
øeaç úáLçî,rwxwl zexaegn mcera odilr aygy daygn ±àì ©£¤¤¦Ÿ
,äáLçî dîL.lke` my mdilr zzl dliren dpi`e §¨©£¨¨

:dpynn opgei iax ixacl di`x `ian `axénð ïðà óà ,àáø øîà̈©¨¨©£©©¦
àðéðz,opgei iax ixack (`"n `"t zexdh) dpynaìLøNò äL §¦¨§Ÿ¨¨¨
íéøáczekld ±,øBäè óBò úìáða eøîàðici lr `le eil`n zny §¨¦¤¤§§¦§©¨

,zekldd lk dpyna my epnpe ,dxyk dhigyäæå`xnbd d`iany §¤
`edïäî ãçàef dlap ,zekldd on ±äáLçî äëéøöaeygiy ± ¤¨¥¤§¦¨©£¨¨

miwyne milke` `nhze ,d`nh dnvr `id f`e ,mc` zlik`l dilr
meyn ,d`nh dpi` ef daygn `la la` ,dry dze`n da erbiy
oi`y ,da oi` dliap z`neh elit`e .dlke`l mc` ipa jxc oi`y
drya ,dze` lk`y mc`d z` `l` d`nhn xedh ser zlap

,drleayåmpn`øLëä äëéøö dðéàz`ia ici lr d`neh zlawl §¥¨§¦¨¤§¥
`nh xacn dz`neh lawl dkixv dpi` oke ,milke`d lk jxck ,min
miwyne milke` `nhl d`neh dilr yi dil`n `l` ,da rbiy xg`

:`ax giken .da mirbepdíéiç úáLçî ,àîìàserd lr daygn - ©§¨©£¤¤©¦
,ig ecera aygy ,elke`l xedhdäáLçî dîL àìie`x ezeyrl Ÿ§¨©£¨¨

ok it lr s`e ,dlik`l cner enzq xedh ser ixdy ,d`neh lawl
,dfa mrhd gxkdae ,lapzpy xg` eilr aeygiy dpynd dkixvd
`edy drya eilr aygy daygn ici lr `l` d`neh lawn epi`y
epi` jkl d`neh lawn epi` ig ecerae li`ede ,d`neh lawl ie`x

e ,ef daygn ici lr d`neh lawnénð àëäerxfpy oiyler oiprl ¨¨©¦
,dnda lk`n jxevløeaç úáLçîmdilr aygy daygnd ± ©£¤¤¦

d`neh milawn mpi`yk rwxwl mixaegn mceraäáLçî dîL àìŸ§¨©£¨¨
.d`neh lawl miie`x mzeyrl

:opgei iax ixacl `ax zii`x z` dgec `xif iax,øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©
y xnel xyt`àëädkixv xedh ser zlapy zxne`d dpyna o`k ± ¨¨

,daygnìæBâa,eiiga mc`d zeyxa did `ly ohw xa ser ±ìôpL §¨¤¨©
íeøä ïî,zne ltp xie`a gxet eceray xnelke ,daebd ±ïðé÷ñò± ¦¨¨§¦©

lawn epi`y dpynd dxn` ea `weece ,ef dpyn zwqer df ote`a
meyn ,daygn ici lr `l` d`nehïn÷ äåä àìcserd did `ly ± §Ÿ£¨©¨

epiptl eiigadéìò áBLçìc,dlik`l eilr ayeg mc` `diy ± §¦§£¥
dide eiiga epiptl serd did m` la` ,daygn jixv `ed jk meyne
oi`e ,d`neh lawl ie`x ezeyrl jka icy xyt` ,dlik`l cner

.opgei iax ixack `lye ,ezen xg`l zxg` daygna jxev
:`xif iax ziigc lr dywn iia`,ééaà déì øîàx`eand dyrna ¨©¥©©¥

a oldl `ziixaaL úìBâðøzdznäðáéa,d`nhy minkgd ewqte ©§§¤¤§©§¤
,dlke`l mixkp dilr eaygy meynøîéîì àkéà éàîcvik ± ©¦¨§¥©

sera `l` dzin xg`l daygna jxev oi`y jvexiz itl z`f x`az
lcbd ser dpid zlebpxz ixde ,mc` zeyxa eiiga did `ly xa

.`id mc` ipa zeyxa
déì øîà,eziiyew uxzl iia`l `xif iaxäåä àøa ìBâðøz± ¨©¥©§§¨¨£¨

miiexwd milebpxz oinn dzid ,dyrn eze` da didy ef zlebpxz
daygn dkxved jkitle ,mc` zeyxa milcb mpi`y 'xad lebpxz'

.d`neh lawl
:xad lebpxza dyrn eze` cinrdl ozip ok` m` dpc `xnbdeëéçà£¦

déìòxyt` i`y meyn ,`xif iax ly evexiz lr minkgd ewgy ± £¥
ixdy ,xad lebpxz oinn zlebpxz dze` dzidy xnel llkìBâðøz©§§

àøaoin [xad-]ànèî÷ éî àîè óBòå ,àeä àîè óBòser ike ± ¨¨¨¥§¨¥¦¨§©¥
d`nehy x`ean (:w) oilega `lde ,elke`d mc`d z` `nhn `nh
sera `le xedh sera `l` zbdep dpi` ser zlap zlik` ici lry
ici lry d`neh dbdp ef zlebpxzay gken oldl `ziixaae ,`nh

.ser zlap zlik`
ééaà eäì øîà,`xif iax uexiz lr ewgyy minkglàøábäaø ¨©§©©¥©§¨©¨

àúléî øîàmkipira d`xp `edy s` ,xac xn` lecb mc` m` ± ¨©¦§¨
mewn lkn ,denzdéìò eëéçz àìyi oky ,eilr wegyl ie`x oi` ± Ÿ§¦£¥

`ziixad z` cinrdl ezpeeky xnele eixac uxzlúìBâðøúaoinn §©§§¤
mixedhd ziad ilebpxzäãønLdcilede ,ezeyxn dgxae dilraa ¤¨§¨

did dpaiay dyrn eze`e ,mc` zeyxa `ly elcby migext`
my ekixvd jk meyny `xif iax xaqe ,el` migext`n cg`a

,mlern mc` zeyxa dzid `ly itl ,zlebpxz dze`a daygnéàîe©
àøameyn ,'xa lebpxz' `xif iax d`xwy dne ±dønî éàøáéàc± ¨¨§¦§©¦¨¨

.dipec` zeyxn d`vie zixacn dzyrpy
:xg` ote`a `xif iax ixac uxzn `tt ax,øîà àtt áøeze` ©¨¨¨©

,dpaiay zlebpxza didy dyrnéàåä àîâàc àzìBâðøzdzid - ©§§§¨§©§¨£©
zeyxa milcb mpi`y 'mb` ilebpxz' `xwpd oinn zlebpxz dze`
dpic did jkitle ,oldl x`eank od zexedh df oinn zeawpy ,mc`
zeyxa dlcb `ly itle ,dlke`d z` `nhl zlebpxz dze` ly

.d`neh zlawl daygn dkixv mc`
:`xnbd zx`an .md mixedh m` mb` ilebpxz oica dpc `xnbdáø©

àttzlebpxza ,dpaiay zlebpxza `ziixaa dyrnd z` cinrdy ¨¨
eixac z` xn` ,mb`aydéîòèì,df oipra ezhiy itl -áø øîàc §©§¥§¨©©

ìBâðøz ,àttxkfàîâàc,mb` ilebpxz ly df oinn ±øeñà ¨¨©§§§©§¨¨
oilega mix`eand dxdh ipniq ea oi`y itl ,dlik`a,(.hp)

àzìBâðøzdawp zlebpxz ±àîâàc,mb` ilebpxz ly df oinn ± ©§§§¨§©§¨
àéøLipniqn edfe zlke`e zqxec dpi`y itl ,dlik`a zxzen ± ©§¨

.zeteray dxdhdéðîéñåCmixacd z` jetdze drhz `ly icke ± §¦¨¨
dklddn jcia oniq `di ,dxeq` dawpde xzen xkfdy xnel

y l`xyia zlaewndéðBnòldwa `al xeq` xkfúéðBnò àìå,dawp ©¦§Ÿ©¦
.zxzen dawpde xeq` xkfdy eppipra mb `ed oke

:dawp mb` zlebpxz mb dlik`a xqe`d xnixn ixac d`ian `xnbd
øîéøî Løc,miaxaàîâàc àzìBâðøzoinn dawp zlebpxz ± ¨©§¥©©§§§¨§©§¨
,mb` ilebpxzàøéñàdligzn dexizdy dny ,dlik`a dxeq` ± £¦¨

(.hp) oilega mixen`d mipniqd lk da oi`y mixeaq eidy itl epiid
jk xg` mle` ,mi`nh zeteraïðaø äeéæçminkgd de`x ±äñøãc ©§¨©¨¨§¨§¨

äìëàåelek qpki `ly ewifgdl dilbxa dlk`n lr zqxecy - §¨§¨
.dexq`e exfg jkitle ,zeteray d`nehd ipniqn edfe ,ditaeðééäå§©§

iexwd oind `id ef zlebpxze ±àúeøébyxetnk `nh ser `edy ¦¨
.(:hw) oilega

`l m` d`nh xedh ser zlap m`d mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:dlik`l dilr aygìæBb ,ïðaø eðz,xedh oinn ,ohw ser -ìôpL ¨©¨¨¨¤¨©

úbìzne ,oii `ln dide mpii `ivedl miaprd ea mikxecy mewn ± ©©
,myáLçåmc`BúBìòäì åéìòzbd onìzlik` jxevéúeëixkp - §¨©¨¨§©£§¦

lke` oick znd lfebd oic ,zelap lke`dàîèmilke` `nhnd ¨¥
didiy eilr ayg m` la` ,ea mirbepd mixg`ìzlik`,øBäè ,áìë §¤¤¨

milke` z`neh oi`e lke` epi` mc` zlik`l cner epi`e xg`n
.ea zbdepóà ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøeilr ayg m`ìzlik`,áìë ©¦¨¨¤¦¥©§¤¤
`ed ixd,àîèalk zlik`l eilr aygy daygny meyn `le ¨¥

ser zlap oi`y ixep oa opgei iax xaeq `l` ,lke` ezeyrl dliren
llk daygn `la d`nh `l` ,mc` zlik`l daygn dkixv xedh.
:daygn dkixv xedh ser zlap oi` recn mrh ozep ixep oa opgei iax

,éøeð ïa ïðçBé éaø øîàdkixv xedh ser zlap oi`y cenll yi ¨©©¦¨¨¤¦
oicn mc` zlik`l daygn,øîBçå ì÷yànèî íàmc`d z` ©¨¤¦§©¥

elke`däøeîç äàîeèzrila zrya eilr eidy] eicbae mc`dy ± §¨£¨
elk`y s`e ,mi`nhp [serd zlapäáLçîa àlLjxevl `diy ¤Ÿ§©£¨¨

m`d ,dlap `edy elk`yk rci `ly oebke ,mc` zlik`ànèé àìŸ§©¥
äl÷ äàîeèmiwyne milke` z`neh -.äáLçîa àlL §¨©¨¤Ÿ§©£¨¨

:ixep oa opgei iax ly enrh migec minkgBì eøîàopgei iaxl minkg ¨§
,ixep oaàìs`y ,df xnege lwn cenll oi` ±zøîà íàoicd jky Ÿ¦¨©§¨

äøeîç äàîeèa`la s` zbdepy ,xedh ser zlap lke`a zbdepd §§¨£¨
mrh jkl zzl yi ixd ,daygnCëì úãøBé dðéà ïkLxac lkay ± ¤¥¥¨¤¤§¨

d`nehl xykd jixv xac eze` oi` dxeng d`neh ea zbdepy
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc - dcp(iriax meil)

äøeîç äàîeèaoicd da `weecy xnel yi ,daygn `la d`nhny §§¨£¨
,okïkLy xg` oic da ep`vnda àöBik äNBò dðéàdyer dpi` ± ¤¥¥¨¨©¥¨

,dl deyd d`neh zbxcna zeidl dci lr `nhpd xacd z`
e`nhpy ilk e` mc` eli`e ,milke mc` d`nhn dxeng d`nehy

m`d ,xg` ilk e` mc` mi`nhn mpi` dpnnøîàzoicd ok didiy Ÿ©
äl÷ äàîeèaoicd da ixdy ,daygn `la `nhzyàöBik äNBòL §§¨©¨¤¨©¥

dad lke` ±xg`ne ,opaxcn ea rbepy xg` lke` `nhne xfeg `nhp ¨
xnel yi ,df oiprl dxeng d`neh oicn welg dlw d`neh oicy
`l` d`nhn dlw d`neh oi`y ,daygn oiprl mb mpic welgy

.daygn dkixv dpi` dxeng d`nehy s` daygna
:`ax ly eyexit dgec iia`ééaà déì øîàxyt` cvik ,`axl ¨©¥©©¥

da `veik dyer dlw d`nehy meyny minkg zaeyz z` yxtl
ixd ,daygn `la d`nhn dpi`ïëc ìkoky lk ±äîe ,àeä ¨§¥©

àìé÷c äøeîç äàîeè`lew da ep`vny ±äNBò dðéàc`nhpd z` §¨£¨§¦¨§¥¨¨
zeidl dpnnda àöBikdf xneg da yi mewn lkn ,denk - ©¥¨

yàøéîçc äl÷ äàîeè ,äáLçîa àlL äànèîda ep`vny ± §©§¨¤Ÿ§©£¨¨§¨©¨©£¦¨
df xaca xnegäNBòcdpnn `nhpd z`ïéc Bðéà ,da àöBikm`d ± §¨©¥¨¥¦

xnege lw oic cnlp `lL`id mb.äáLçîa àlL äànèn ¤§©§¨¤Ÿ§©£¨¨
:xg` ote`a minkg zaeyz yxtn zyy ax,úLL áø øîà àlà¤¨¨©©¥¤

øîà÷ éëä,ixep oa opgei iax ixacl aiydl minkg zpeek jk ±àì ¨¦¨¨©Ÿ
s` oky ,xnege lw oicn cenll xyt`y jixackzøîà íà¦¨©§¨

äøeîç äàîeèaoicd da `weecy xnel yi ,daygn `la d`nhny §§¨£¨
,okïkLy xg` xneg da ep`vnøLëä äëéøö dðéàdpkd ± ¤¥¥¨§¦¨¤§¥

dxengd dz`neh zbdep xedh ser zlapay xnelke ,d`nehl
ike ,min dilr e`a `l m` s` dlke`d mc`d z` `nhløîàzŸ©

mb daygn jixv oi`y cnlpyäl÷ äàîeèaixdy ,xzei lw dpicy §§¨©¨
da ep`vnøLëä äëéøvLxyked ok m` `l` `nhp lke` oi`y ± ¤§¦¨¤§¥

.eilr min z`ia ici lr d`neh lawl dligz
:zyy ax yexit lr dywn `xnbdøLëä äëéøö éîezlap ike ± ¦§¦¨¤§¥

,xykd dkixv xedh serïðúäå`"t zexdh) dpyna epipy ixde - §¨§©
,(`"nìLíéøác äLzekld ±,øBäè óBò úìáða eøîàðodn zg`e §Ÿ¨§¨¦¤¤§§¦§©¨

yäáLçî äëéøöayg ok m` `l` da rbepd lke` z`nhn dpi` ± §¦¨©£¨¨
,dlik`l mc` dilråy da zexen`d zekldd on ceräànèî dðéà §¥¨§©§¨

dzribpa mc`àlà`id xy`k dzlik`aäòéìaä úéáa,elyåcer ¤¨§¥©§¦¨§
y da zexen`d zekldd onøLëä äëéøö dðéà,d`nehl dpkd - ¥¨§¦¨¤§¥

.xykd dkixvy xn`y zyy ax ixack `ly yxetn ixde
,`xnbd zvxznéäðmpn` s` ±àéòa àì õøL øLëäcdpi`y ± §¦§¤§¥¤¤Ÿ¨£¨

`l` ,`nh xac lk e` uxy rbn ici lr dz`nehl dpkd dkixv
,ea mirbepd mixg` milke` `nhnd `nh lke`k zipecip dil`n
rbn mby ,xykd dkixv dpi`y dxne`a dpynd zpeek jkle
,lke`d lr d`nehd d`a eci lry meyn 'xykd' `xwp d`neha

la`àéòa íéî øLëäd`nehl dpkd dkixv xedh ser zlap mb ± ¤§¥©¦¨£¨
.zyy ax ixacke ,min z`ia ici lr

:dywne `xnbd zxfegàðL éàîdpey dn ±øLëäici lr d`nehl ©§¨¤§¥
rbnàéòa àìc ,õøLenk el dwewf xedh ser zlap oi`y ± ¤¤§Ÿ¨£¨

`ed jkl mrhd i`cea ixd ,x`azpyìàòîLé éaø éác àðúãk± ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥
ziaa zipypy `ziixaa diepyd dyxcd on epcnl jky meyn

ok m` ,oldl `xnbd d`iany l`rnyi iax ly eyxcnøLëä¤§¥
z`ia ici lr d`neh zlawlénð íéîmb ±éòaz àìjxhvz `l ± ©¦©¦Ÿ¦¨¥

,xedh ser zlapìàòîLé éaø éác àðúãkxykd oiprl mb `ld - ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥
.`ziixa dze`ay ef dyxcn ok cnlp min

epcnl dpnny dyxcd zipyp day `ziixad z` d`ian `xnbd
:d`nehl xykd dkixv xedh ser zlap oi`yéaø éác àðúc§¨¨§¥©¦

ìàòîLéxn`p ,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa `ziixa dzpypy ± ¦§¨¥
mzlaPn lRi ike' (fl `i `xwie) weqtaòøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò §¦¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©¥©£¤¦¨¥©

z`ia ici lr d`neh zlawl mirxf xykd oica epcnll ,'`Ed xFdḧ
m` s` d`neh milawn mpi` mlern min mdilr e`a `ly lky ,min
yi mirxf lr df oic xn`py dnne ,zxg` d`neha e` uxya erbp

,cenlläøeîç äàîeè ànèì ïôBñ ïéàL íéòøf äîote` meyay ± ©§¨¦¤¥¨§©¥§¨£¨
oi` mnvrn ixdy ,milke mc` d`nhnd d`neh zbxcnl mi`a mpi`
rbn ici lre ,`nh xac rbna d`neh elaw ok m` `l` d`neh mda
,milke mc` `nhn epi`y d`nehl oey`x `l` miyrp mpi` d`neh

y xn`p mdae,øLëä ïéëéøöy cenll yi jkneìk óàmilke`d §¦¦¤§¥©Ÿ
äøeîç äàîeè ànèì ïôBñ ïéàLicil `al micizr mpi`y ± ¤¥¨§©¥§¨£¨

d md ,milke mc` d`nhnd d`neh zbxcnøLëä ïéëéøözlawl §¦¦¤§¥
,d`nehäúöéd`vi df llkne ±ànèì dôBqL øBäè óBò úìáð ¨§¨¦§©¨¤¨§©¥

äøeîç äàîeèdpey jkitle ,dzlik`a `nhp dlke`d mc`dy - §¨£¨
df oiprl mb dpicéøö ïéàL,øLëä Cz` dil`n d`nhn `l` ¤¥¨¦¤§¥

ax x`ia ji` dyw ok m` ,dpkd mey `la da mirbepd milke`d
xykd dkixv dlw d`nehy ,ixep oa opgei iaxl minkg zaeyz zyy
`l ,llk xykd dkixv dpi`y gken ixd ,daygn dkixv okle

.[uxy xykd `le min xykd
:ixep oa opgei iaxl minkg zaeyz idn dwiqn `xnbdøîà àlà¤¨¨©

àîézéàå ,àáøz`f xn`y mixne` yie ±,àtt áøexn`y dn ¨¨§¦¥¨©¨¨
oi` 'jkl zcxei dpi` oky dxeng d`neha zxn` m` ,`l' minkg

l mzpeek `l` ,`weec xedh ser zlapay d`nehl mzpeekíeL
íìBòa äøeîç äàîeè,dxeng d`neh mda zbdepy mixacd lky ± §¨£¨¨¨

oky dlw d`neha xn`z' exn`y dn oke ,min xykd `la s` zbdep
ixdy ,xedh ser zlapay dlw d`nehl mzpeek oi` 'jkl zcxei
`l` ,epgkedy enk min xykd dkixv dpi` `id mb ef d`neh

l mzpeekíìBòa äl÷ äàîeè íeLmda zbdepy milke`d lk ± §¨©¨¨¨
iaxl miaiyn minkge ,min xykdl miwewf md ixd ,dlw d`neh
s` zbdepy dxeng d`neha df xneg ep`vne xg`ny ,ixep oa opgei
mle` ,daygn dkixv dpi`y `ed oic ok m` ,min xykd `la

k jxca zbdep dpi`y dlw d`nehxnel yi ,min xykd `la ll
.[daygn dkixvy

daygny xne`d (.p) lirl opgei iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
zlren dpi` mc` zlik`l rwxwl mixaegnd mirxf lr mc` aygy

:d`neh zlaw oiprl lke` mzeyrlïðçBé éaø äãBîe ,àáø øîà̈©¨¨¤©¦¨¨
ïéðòìa mirxfd z` aiigløeaéç úáLçîc ,øNòîdaygn mby ± §¦§©©£¥§©£¤¤¦

mc`l mcgiil rwxwl mixaegn mcera mdilr aygyäáLçî dîL§¨©£¨¨
zlaw oiprly s` ,xyrna mirxfd eaiigzpe ezaygn zlren ±

.zlren ef daygn oi`y opgei iax xaeq d`neh
xaegna mb daygn zlren xyrn oiprly eixacl di`x `ian `ax

:rwxwldì àðéîà àðî ,àáø øîà,jk xnel izcnl oipn ±ïðúc± ¨©¨¨§¨£¦¨¨¦§©
(h"n b"t zexyrn) dpyna epipyyúéðøBwäå áBæàäå äàéqäipin ± ©¦¨§¨¥§©¨¦

mignvLelcbïéøîLð eéä íà ,øöçamze` mixney milrad m` ± ¤¤¨¥¦¨¦§¨¦
md ixd ,mc` zlik` jxevlïéáéiç.xyrna:`xnbd zxxanéëéä ©¨¦¥¦

éîc,dpynd ixac mixen` ote` dfi`a ±àîéìéàxn`p m` ± ¨¥¦¥¨
ote`a mixacnyíãàì älçzî eäðéòøæcxvgd lra mrxfy ± §©§¦§¦§¦¨§¨¨

,mc` zlik`l eidiy zrc lr dligznøîéîì àëéøödkixv ike ± §¦¨§¥©
lk jka oi` `ld ,xyrna miaiigy df ote`a eprinydl dpynd

,yecigåàì àlàote`a mixen` dpynd ixacy i`ce `l` ± ¤¨¨
äîäáì älçzî eäðéòøæceidiy zrc lr dligzn mrxfy ± §©§¦§¦§¦¨¦§¥¨

,dnda zlik`léðz÷ådpyna xn`p df ote` lre ±ïéøîLð eéä íà' §¨¨¥¦¨¦§¨¦
'ïéáéiçmiaiig mc` jxevl mxneyl ezrca jlnp jk xg` m`y ©¨¦

mcera s` mc` zlik`l ezaygn zlreny gkene ,xyrna
.rwxwl mixaegn

:dpynd on `ax zii`x dgec iy` ax,éMà áø øîàon gikedl oi` ¨©©©¦
oky ,xyrn oiprl rwxwl xaegna zlren daygny dpyndàëä± ¨¨

,ef dpyna o`keìòL øöçael` mignv daïäéìéàîlr erxfp `le ¤¨¥¤¨¥£¥¤
mc` iciïðé÷ñò,dpynd ixac mixen` ±åok it lr s`íãàì àîúñ ¨§¦©§§¨¨§¨¨
éîéé÷egnv xy`k mb mc` zlik`l mzqa micner el` mipin ± ¨§¦

,mc` jxevl daygn mlern mda dzid `le mdil`nøîà÷ éëäå§¨¦¨¨©
dzpeek jky df itl yxtzi 'mixnyp eid m`' dpynd dxn`y dne ±

y ,xneläéúBøét úønLî øöçä íàxvga mixnyp mignvdy ± ¦¤¨¥§©¤¤¥¤¨
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המשך בעמוד ננב

oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

äá àöåéë äùåò äðéà äøåîç äàîåèoi` ,mc`d z` dlap d`nhny xg`n Ð

xfeg ,lke` la` .d`nehd a` `l` mc` `nhn oi`y .mc` `nhne xfeg mc` eze`

.opaxcn ,lke` `nhneõøù øùëä.d`neh icil e`iadl uxy exiykiy Ðïéàù
äøåîç äàîåè àîèì ïôåñ.mc` `nhn lke` jl oi` Ðíåù äøåîç äàîåè íåù

äì÷ äàîåèd`neha zxn` m` `l Ð

`ly .daygn `la `nhny `ed oic ,dxeng

,dxeng d`neh dnyy d`neh mey epivn

dlw d`neha xn`z .xykd dkixv `dzy

xykd dkixv dpi` efy it lr s`y ,oilke`c

d`neh mey mdilr yi oilke` lk ixd Ð

`ira inp `kd jkld ,xykd oikixve ,dlw

.daygnøùòî ïéðòìjlnpe li`edc Ð

.xyrna oiaiige ,daygn `ied ,mc`l odilr

äàéñä.l"eilet Ðúéðøå÷äå.d"`ixcy Ð

ïéøîùðoixnyp eid m` :jzrc `wlq Ð

.mc` zlik`ldndal orxfc e`l `l`Ð

.oiaiig Ð mc`l oxnye xfg m` :ipzweíãàì
éîéé÷eid m`" i`n ,mc`l ediinzqc oeike Ð

"oixnyp?zxnyn xvgd m` :xn`w ikd

.oiaiig Ð xwtd ied `lc ,dizexitáø áéúî
éùà.`axl Ðàúéà íàåxyrn oiprlc Ð

orxfy oiyler `ki` `d ,daygn `ied

oiaiigc Ð mc`l mdilr jlnpe ,dndal

d`neh oiprl `dc .oi`nhn opi`e ,xyrna

.`id daygn e`l :zxn`æâä úéùàøÐ

hrn fbd on dpy lka ozil aiig ep`v ffebd

.`xeriy yxtn oileg zhigyae ,odkl

úåðúîá.daiwde miigl ,rexf Ðáééçù ùéå
úåðúîáziy`xa aiig epi`e ,xwa oebk Ð

.fbdòîù àú.oizipzna ipzw oinc Ðøåèôå
øùòîä ïî.xyrnd on xeht xwtdc Ð

opixn`ck ,aiign ikdl d`tae hxtae

.`zxizi "aefrz" meyn `nw `aaa "lfebd"a

,"jixg` x`tz `l" dxez dpyna aizkc

ezx`tz lehz `l :(`,`lw oileg) xn xn`e

"jixg`" :ixtqa opiyxce .d`t epiide ,epnn

dpnl`le mezil xbl" aizke ,dgky ef Ð

`l jnxk xevaz ik" dixza aizke ,"didi

Ð "didi dpnl`le mezil xbl jixg` llerz

xcdnl il dnl .zellere dgkye d`t ixd

xble iprl" edleka "miyecw" dyxta azkne

,`peeb i`d ik xwtd zeaxl Ð "mze` aefrz

opzck ,mlekn xeht Ð xenb xwtd la`

.xwtdl hxt Ð xnype :lirl'åë íúä ïðú
dlr aize`c meyn ,`kd dl hwpc i`d Ð

'ek orxfy oiyler inp opgei iaxce ,oizipznn

.`kd dl hwp ,oizipznn dilr aize`c meyn

àáé÷ò éáøì íéîëç íéãåîit lr s` Ð

.migl miglw xiiye edcy xnpna ibiltc

z` o`k hwlny .frla x"iih "xnpn"

`ly migld z` gipne ,okxv lk milyeand

dil dedc ,xg` mewna hwlne xfege ,elya

xfeg `edyk :`aiwr iax xn`we .xnepn

xivwdy cg`e cg` lkn d`t ozep Ð hwele

e .wiqtn mizpiayd`t :mixne` minkg

`aiwr iaxl minkg micene .lkd lr zg`n

,ipd hwp ikdl .'ek lcxg e` zay rxefa

orxef `l` dbexr odn zeyrl okxc oi`y

.zenewn dylye mipya `nlra oilazl

.h"ip` = "zay"
àäå
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íåù"jkl zcxei dpi`"c ipzwc `d yxtic :dniz Ð 'ek mlera dxeng d`neh

.mewn meya daygn dkixvy dxeng d`neh epivn `lc ,dteb daygnd

sxvl oilke` z`nehl epiid ,daygn oikixv xedh sere dnda zlapc opixn`c `dc

`la milke mc` `nhn Ð mdn zifk la` ,oilke` dviakn zegte zifkn zegt

dlw d`neh la` .ziyixtck ,daygn

inp dlap edine .`nlra daygn dkixv

.`ct xal ,xbl die`x `dzy opira

àìàhwpc `de Ð dndal edpirxfc

Ð odili`n elry wiqnc i`n itl ,"xvgay"

rexfl jxc oi` xvgac meyn ,xity iz`

,mc`l `nzq Ð xvgac :cere .dpiba `l`

`ly cr ohwell izn rceie d`exy itl

yi ,`zyd dizrc `wlqc i`n itle .eywzi

hwpnl `pzd jxcy itl ,"xvg" hwpc :yxtl

ipzwc ."xvg" ipz xac x`ya mbc ,"xvg"

zg` lke` Ð xvga zcner dp`z :mzd

rehp otb .aiig Ð sxiv m`e .xehte ,odn

zraew xvgdy Ð xvgay zipxewk ,xvga

`la e` .sxiv m` ,ezk`ln dxnbpy xaca

.oxeb odn zeyrl oilibx oi`y edpdk ,sexiv

lk :[` dpyn] ziriayc ipiny wxt opzc `de

lke`l `le mc` lke`l `l ,cgein epi`y

lke`le mc` lke`l eilr ayig ,dnda

,dnda ixnege mc` ixneg oipzep Ð dnda

`d` dyw `l ,zipxewde aef`d oebk

epiidc ,mc`l dinzqc oizrnya opixn`c

.lirl ziyixtck .xvga `wec

ïéîlfebd" yixa :xn`z m`e Ð n"y ipzw

iia` xn`w (`,cv `nw `aa) "`nw

ixn`wc ,dpew oi` iepiy l`rnyi iaxlc

on yixti Ð dnwd on d`t yixtd `l :opax

iaxle .dqird on `le ,ixkd on e` ,mixnrd

`nlra :`ax igce .dqird on s` oerny

.`xizi "aefrz" meyn `kde ,dpew iepiy

ok m` ,enxk xiwtnl `xizi "aefrz" ,iia`e

iaxl d`td on xeht Ð enxk xiwtn `axl

ipzw oinc `kd gken ikid ok m`e .oerny

Ð d`ta aiigy lk" ipzwc oizipzn `nlic

xnel yie ?`id oerny iax "xyrna aiig

,enxk xiwtnl ,`xizi "aefrz" inp `axlc

dil yixcc inp iia` `dc ,dpin rny izxze

enxk xiwtnl (`,cv my) `nw "lfebd"a

dxenzc `nw wxta dl yixcc `nlr ilekl

:iia` mzd xn`wc ,izixg` `zlinl (`,e)

,ciar i` Ð ciarz `l `pngx xn`c lk

xn`c ,d`t ixde :`ax aizen .dil ipdn

`l m`c :opixn`e ,"dlkz `l" `pngx

on e` oixnerd on yixti Ð dnwd on yixtd

,oerny iaxl dqird on s` e` ,opaxl ixkd

meyn mzd :iia` ipyne !ipdn `lc `nl`

Ð `xizi "aefrz" ,`axe .`xizi "aefrz"

`ax oiae iia` oia `zyde .enxk xiwtnl

xaqc iia`e .enxk xiwtnl "aefrz" iyxc

inp yixc Ð ipdn ciar i` `nlrac

,ixkd on e` mixnerd on yixtic ,"aefrz"n

ciar i` :`nip `lc ,oerny iaxl dqirn e`

iaxl dpew iepiy `nlra i` la` .ipdn Ð

cinrdl `xaq oi` Ð lfba enk ,oerny

`wecc `l` ,dqird on yixtiy "aefrz"

"aefrz"c xaq `axe .ixkdn e` mixnrn

on yixtiy oerny iaxle ,enxk xiwtnl

la` .dpew iepiy `nlrac ab lr s` ,dqird

.`axl ,ipdn `l ,ciar i` Ð ciarz `l `pngx xn`c lk inp `nlrac ,`xw jixv `l Ð ixkd on e` mixnerd on yixtdl
`de
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äøeîç äàîeèa¯øîàz ,da àöBik äNBò dðéà ïkL §§¨£¨¤¥¥¨¨©¥¨Ÿ©
äl÷ äàîeèa¯:ééaà déì øîà .da àöBik äNBòL §§¨©¨¤¨©¥¨£©¥©©¥

äøeîç äàîeh äîe ,àeä ïëc ìkàìé÷c¯dðéàc ¨§¥©§¨£¨§¦¨§¥¨
da àöBik äNBò¯äàîeè .äáLçîa àlL äànèî ¨©¥¨§©§¨¤Ÿ§©£¨¨§¨

da àöBik äLBòc ,àøéîçc äl÷¯äànènL ïéc Bðéà ©¨©£¦¨§¨©¥¨¥¦¤§©§¨
àì :øîà÷ éëä ,úLL áø øîà àlà ?äáLçîa àlL¤Ÿ§©£¨¨¤¨£©©¥¤¨¦¨£©Ÿ

äøeîç äàîeèa zøîà íà¯,øLëä äëéøö dðéà ïkL ¦¨©§¨§§¨£¨¤¥¥¨§¦¨¤§¥
äl÷ äàîeèa øîàz¯.øLëä äëéøvL¯äëéøö éîe Ÿ©§§¨©¨¤§¦¨¤§¥¦§¦¨
ìL ,ïðúäå ?øLëä:øBäè óBò úìáða eøîàð íéøác äL ¤§¥§¨§©§¨§¨¦¤¤§§¦§©¨

,äòéìaä úéáa àlà äànèî dðéàå ,äáLçî äëéøö§¦¨©£¨¨§¥¨§©§¨¤¨§¥©§¦¨
!øLëä äëéøö dðéàå¯éäðøLëäc,àéòa àì õøL §¥¨§¦¨¤§¥§¦§¤§¥¤¤¨¨£¨

.àéòa íéî øLëä¯,àéòa àìc õøL øLëä àðL éàî ¤§¥©¦¨£¨©§¨¤§¥¤¤§¨¨£¨
,éòaz àì éîð íéî øLëä ,ìàòîLé éaø éác àðúãk¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤§¥©¦©¦¨¦¨¥
ìò" :ìàòîLé éaø éác àðúc !ìàòîLé éaø éác àðúãk¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥©
ànèì ïôBñ ïéàL íéòøf äî ,"òøfé øLà òeøæ òøæ ìk̈¤©¥©£¤¦¨¥©©§¨¦¤¥¨§©¥

äøeîç äàîeè¯ïôBñ ïéàL ìk óà ,øLëä ïéëéøö §¨£¨§¦¦¤§¥©¨¤¥¨
äøeîç äàîeè ànèì¯úìáð äúöé ,øLëä ïéëéøö §©¥§¨£¨§¦¦¤§¥¨§¨¦§©

øBäè óBòdôBqLäøeîç äàîeè ànèì¯éøö ïéàLC ¨¤¨§©¥§¨£¨¤¥¨¦
è íeL :àtt áø àîéúéàå àáø øîà àlà .øLëääàîe ¤§¥¤¨£©¨¨§¦¥¨©©¨§¨

:àáø øîà .íìBòa äl÷ äàîeè íeL ,íìBòa äøeîç£¨¨¨§¨©¨¨¨¨©¨¨
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äá àöåéë äùåò äðéà äøåîç äàîåèoi` ,mc`d z` dlap d`nhny xg`n Ð

xfeg ,lke` la` .d`nehd a` `l` mc` `nhn oi`y .mc` `nhne xfeg mc` eze`

.opaxcn ,lke` `nhneõøù øùëä.d`neh icil e`iadl uxy exiykiy Ðïéàù
äøåîç äàîåè àîèì ïôåñ.mc` `nhn lke` jl oi` Ðíåù äøåîç äàîåè íåù

äì÷ äàîåèd`neha zxn` m` `l Ð

`ly .daygn `la `nhny `ed oic ,dxeng

,dxeng d`neh dnyy d`neh mey epivn

dlw d`neha xn`z .xykd dkixv `dzy

xykd dkixv dpi` efy it lr s`y ,oilke`c

d`neh mey mdilr yi oilke` lk ixd Ð

`ira inp `kd jkld ,xykd oikixve ,dlw

.daygnøùòî ïéðòìjlnpe li`edc Ð

.xyrna oiaiige ,daygn `ied ,mc`l odilr

äàéñä.l"eilet Ðúéðøå÷äå.d"`ixcy Ð

ïéøîùðoixnyp eid m` :jzrc `wlq Ð

.mc` zlik`ldndal orxfc e`l `l`Ð

.oiaiig Ð mc`l oxnye xfg m` :ipzweíãàì
éîéé÷eid m`" i`n ,mc`l ediinzqc oeike Ð

"oixnyp?zxnyn xvgd m` :xn`w ikd

.oiaiig Ð xwtd ied `lc ,dizexitáø áéúî
éùà.`axl Ðàúéà íàåxyrn oiprlc Ð

orxfy oiyler `ki` `d ,daygn `ied

oiaiigc Ð mc`l mdilr jlnpe ,dndal

d`neh oiprl `dc .oi`nhn opi`e ,xyrna

.`id daygn e`l :zxn`æâä úéùàøÐ

hrn fbd on dpy lka ozil aiig ep`v ffebd

.`xeriy yxtn oileg zhigyae ,odkl

úåðúîá.daiwde miigl ,rexf Ðáééçù ùéå
úåðúîáziy`xa aiig epi`e ,xwa oebk Ð

.fbdòîù àú.oizipzna ipzw oinc Ðøåèôå
øùòîä ïî.xyrnd on xeht xwtdc Ð

opixn`ck ,aiign ikdl d`tae hxtae

.`zxizi "aefrz" meyn `nw `aaa "lfebd"a

,"jixg` x`tz `l" dxez dpyna aizkc

ezx`tz lehz `l :(`,`lw oileg) xn xn`e

"jixg`" :ixtqa opiyxce .d`t epiide ,epnn

dpnl`le mezil xbl" aizke ,dgky ef Ð

`l jnxk xevaz ik" dixza aizke ,"didi

Ð "didi dpnl`le mezil xbl jixg` llerz

xcdnl il dnl .zellere dgkye d`t ixd

xble iprl" edleka "miyecw" dyxta azkne

,`peeb i`d ik xwtd zeaxl Ð "mze` aefrz

opzck ,mlekn xeht Ð xenb xwtd la`

.xwtdl hxt Ð xnype :lirl'åë íúä ïðú
dlr aize`c meyn ,`kd dl hwpc i`d Ð

'ek orxfy oiyler inp opgei iaxce ,oizipznn

.`kd dl hwp ,oizipznn dilr aize`c meyn

àáé÷ò éáøì íéîëç íéãåîit lr s` Ð

.migl miglw xiiye edcy xnpna ibiltc

z` o`k hwlny .frla x"iih "xnpn"

`ly migld z` gipne ,okxv lk milyeand

dil dedc ,xg` mewna hwlne xfege ,elya

xfeg `edyk :`aiwr iax xn`we .xnepn

xivwdy cg`e cg` lkn d`t ozep Ð hwele

e .wiqtn mizpiayd`t :mixne` minkg

`aiwr iaxl minkg micene .lkd lr zg`n

,ipd hwp ikdl .'ek lcxg e` zay rxefa

orxef `l` dbexr odn zeyrl okxc oi`y

.zenewn dylye mipya `nlra oilazl

.h"ip` = "zay"
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íåù"jkl zcxei dpi`"c ipzwc `d yxtic :dniz Ð 'ek mlera dxeng d`neh

.mewn meya daygn dkixvy dxeng d`neh epivn `lc ,dteb daygnd

sxvl oilke` z`nehl epiid ,daygn oikixv xedh sere dnda zlapc opixn`c `dc

`la milke mc` `nhn Ð mdn zifk la` ,oilke` dviakn zegte zifkn zegt

dlw d`neh la` .ziyixtck ,daygn

inp dlap edine .`nlra daygn dkixv

.`ct xal ,xbl die`x `dzy opira

àìàhwpc `de Ð dndal edpirxfc

Ð odili`n elry wiqnc i`n itl ,"xvgay"

rexfl jxc oi` xvgac meyn ,xity iz`

,mc`l `nzq Ð xvgac :cere .dpiba `l`

`ly cr ohwell izn rceie d`exy itl

yi ,`zyd dizrc `wlqc i`n itle .eywzi

hwpnl `pzd jxcy itl ,"xvg" hwpc :yxtl

ipzwc ."xvg" ipz xac x`ya mbc ,"xvg"

zg` lke` Ð xvga zcner dp`z :mzd

rehp otb .aiig Ð sxiv m`e .xehte ,odn

zraew xvgdy Ð xvgay zipxewk ,xvga

`la e` .sxiv m` ,ezk`ln dxnbpy xaca

.oxeb odn zeyrl oilibx oi`y edpdk ,sexiv

lk :[` dpyn] ziriayc ipiny wxt opzc `de

lke`l `le mc` lke`l `l ,cgein epi`y

lke`le mc` lke`l eilr ayig ,dnda

,dnda ixnege mc` ixneg oipzep Ð dnda

`d` dyw `l ,zipxewde aef`d oebk

epiidc ,mc`l dinzqc oizrnya opixn`c

.lirl ziyixtck .xvga `wec

ïéîlfebd" yixa :xn`z m`e Ð n"y ipzw

iia` xn`w (`,cv `nw `aa) "`nw

ixn`wc ,dpew oi` iepiy l`rnyi iaxlc

on yixti Ð dnwd on d`t yixtd `l :opax

iaxle .dqird on `le ,ixkd on e` ,mixnrd

`nlra :`ax igce .dqird on s` oerny

.`xizi "aefrz" meyn `kde ,dpew iepiy

ok m` ,enxk xiwtnl `xizi "aefrz" ,iia`e

iaxl d`td on xeht Ð enxk xiwtn `axl

ipzw oinc `kd gken ikid ok m`e .oerny

Ð d`ta aiigy lk" ipzwc oizipzn `nlic

xnel yie ?`id oerny iax "xyrna aiig

,enxk xiwtnl ,`xizi "aefrz" inp `axlc

dil yixcc inp iia` `dc ,dpin rny izxze

enxk xiwtnl (`,cv my) `nw "lfebd"a

dxenzc `nw wxta dl yixcc `nlr ilekl

:iia` mzd xn`wc ,izixg` `zlinl (`,e)

,ciar i` Ð ciarz `l `pngx xn`c lk

xn`c ,d`t ixde :`ax aizen .dil ipdn

`l m`c :opixn`e ,"dlkz `l" `pngx

on e` oixnerd on yixti Ð dnwd on yixtd

,oerny iaxl dqird on s` e` ,opaxl ixkd

meyn mzd :iia` ipyne !ipdn `lc `nl`

Ð `xizi "aefrz" ,`axe .`xizi "aefrz"

`ax oiae iia` oia `zyde .enxk xiwtnl

xaqc iia`e .enxk xiwtnl "aefrz" iyxc

inp yixc Ð ipdn ciar i` `nlrac

,ixkd on e` mixnerd on yixtic ,"aefrz"n

ciar i` :`nip `lc ,oerny iaxl dqirn e`

iaxl dpew iepiy `nlra i` la` .ipdn Ð

cinrdl `xaq oi` Ð lfba enk ,oerny

`wecc `l` ,dqird on yixtiy "aefrz"

"aefrz"c xaq `axe .ixkdn e` mixnrn

on yixtiy oerny iaxle ,enxk xiwtnl

la` .dpew iepiy `nlrac ab lr s` ,dqird

.`axl ,ipdn `l ,ciar i` Ð ciarz `l `pngx xn`c lk inp `nlrac ,`xw jixv `l Ð ixkd on e` mixnerd on yixtdl
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'åëå úáù àäå.lif`e wiic dizlin `l` ,`id `iyew e`l Ðàîòèìwznl Ð

.dxcwdíåîéçäå.`"xhxhit Ðäàéúäå.d`q epiid Ðòéøç úìç`ede ,b"exw Ð

.mekxkøùòî óñëá åç÷ìé àì íä óàzlk`e 'ebe sqkd zzpe" xn` `pngxc Ð

.edpip lke` e`l ocicl ipde ,'ebe "iptl'åë åøîâå åðîðciar `lc icin lk ,`nl` Ð

,`nhn `l Ð dxicwd mirhdl `l` elke`l

.iciar `nrhl mekxke oiltlt `dcêîëì
exwire ,gzeka eze` oipzepe eze` oiyzekc Ð

e`l i`dc ,lke` lk oiliahn ekezay

.xwir dedc ,ciar `nrhläúéøîà
'åë àúòîùìziyixtc `zrny jd Ð

.'ek `niz `l :dinwläéåùòädripvdy Ð

.`nhn `le dxcwl Ð `nzq `d ,jklàìà
êîëì úáù íúñ.`nhne Ðúáùä ïðúãÐ

.rnyn zay mzqäîåøú íåùî äá ïéàÐ

oileg ly dxcw jezl ltpe glwd xfg m`y

.rncn epi` Ðéîð äðúð àì éë`nzq Ð

d`nhn i`n`e ,dxcwl?:lirl opixn` `d

.`nhn `l `nrhl ciarc icincäðùîìë
øåòéá åì ùéùon exral deevn `edy Ð

.dcyd on digl dlkyk ziriaya ziadùé
úéòéáù åìxeq`e ,xiwtdl aiigy oiprl Ð

.oifiehwit`e `nbelne dxegq ozeyrlùéåÐ

,xeria el oi`e ziriay zyecw ea zbdepy

oi`y ,dpcpcde seld xwir :`xnba yxtnck

.minybd zenia dcyd on milkàøîâóåì
äèåù.md miayre ,`ed ieel my Ðäìò

äðãðãäå äèåù óåìälkl oicd `ede Ð

`d `l` ,dcydn minybd zenia milMd¨

oizipznc `tiqc meyn Ð ipd hwpc

oia selig opireny`e ,oixwira `nwezin

.odilrl oxwiräðùîúù÷ù÷oiyealn =

.bc lyøéôðñipt lr oda hyy mitpk el` =

.mindíéôìè åì ùé,zewecq eizeqxt Ð

.dxedh digle dndal `l` mipxw oi`yùéå
íéôìè åì ùéù.mipxw el oi`e ,xifg oebk Ð

àøîâàîè âã.xitpq el yic `ki` Ð

ïðéëîñ úù÷ù÷àel yiy lk :zxn`dc Ð

.zywywáúëã úù÷ù÷ éàî àðéîà äåä
øéôðñ åðééä àðîçø,oda gxety mitpk Ð

bc ixyinl iz`e ,ixy Ð mitpk dia zi` ikn

cg jgxk lrc ,ediiexz azk ikdle .`nh

`yeal ediipin.frla u"ixxwii` .`ed

ïìðî åäééåøú éáéúëã àúùäå ïðéëøôå
àåä àùåáì úù÷ù÷ãyiy lk" ipzwc Ð

`hiyt ,`nl` ,"xitpq el yi Ð zywyw el

`wtp `xw i`dn i`ce ,zywyw i`n ol

,`nl` ."yeal `ed miywyw oeixye"

,`wtp `xw i`dnc oeike .ixwin `yeal

,`pin` ded :xninl `kil `dc ,zywyw

.xitpq zywyw i`nà÷øéà êøáîãÐ

ikid ik ,"zeax zeytp `xea" eixg`l

,urd ixt lk lre lk`n ipin lk` opikxanc

zg` dkxa opirac mipind zrayn ueg

.yly oirnúåöîx`ye alele ziviv Ð

.oziiyrl xaer odilr oikxany ,zevn
éðçéø

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

àäåzkqna `pzc `d iiez`l ivn ied Ð xyrna inp aiig d`ta aiigcn zay

zkqnc `nw wxta dl iziine ,(iriax wxt) (zexyrn :zeidl jixv .ziriay)

zayc ,jenqa iziine opz `icdae ,wxie rxf xyrzn Ð zayd :(a,f) dxf dcear

Ð dpzp `ly cr ,`d ,oilke` z`neh d`nhn dpi` Ð dxcwa mrh dpzpyn

iaxc jxtnl dil `gipc `l` !d`nhn

.`aiwr iaxc` `aiwr

äàéúä:dywe .d`iq epiidc :i"yx yxit Ð

aiige ,mc`l dinzqc xn` lirlc

`kde .oilke` z`neh `nhn ok m`e ,xyrna

yie ?oilke` z`neh `nhn oi` d`iz :xn`w

:inp i` .mc`l ediinzq ,xvga `wecc :xnel

.od mipin ipyíàdn iptn xyrn sqka gwp

:xn`z m`e Ð 'ek milke` z`neh `nhn oi`

oiaexir) "oiaxrn lka" wxta opixn` `de

`nhn oi`e ,xyrn sqka gwp xew (a,gk

m` ,inp xewc :xnel yie ?oilke` z`neh

jkle .oilke` z`neh `nhn Ð epbhe ewly

icin .xyrn sqka gwp ,dwily mcew s`

,xyrn sqka zegwpc ,dige dnda` iedc

milke` z`neh la` ,hegyl oiie`xy itl

zgwp i` :xity jixt `kde .miign mdl oi`

oewiz xg` die`xy itl ,xyrn sqka

milke` z`neh `nhi ,ok m` Ð dlik`l

yi dzrne ,dpwzl leki lwa ixdy ,cin

xqegny xewl inc `le ,lke` my dilr

,oilke` z`neh `nhn oi` i`e .oebhe dwily

dnvr ipta die`x dpi` oewzd xg`y itl

sqka zegwp edi `l mb ,ok m` Ð dlik`l

!xyrn

áåúëìåm`e Ð 'ek zywyw `pngx

dn irci ied ikide :xn`z

yie ?zilbc `xw azkpy mcew ,zywyw

dgibp inp ikdc .opirci ded dlawnc :xnel

yrie"c `xwn `l` ,oxwa `iedc opirci `l

`aa) 'ebe "lfxa ipxw dprpk oa ediwcv el

,ediiexz opirac olpne :xn`z m`e .(a,a `nw

e` `da e` ,ediipin `cga xedhc `ni`

:xnel yie ?ecgi aezkd jl hxtiy cr ,`da

dxb zlrn opira dnda ipniqc `inec

.lnbe xifg `pngx xq`cn ,dqxt zqxtne

ìëeiptl dkxa oerh eixg`l dkxa oerhd

`nw wxta opixn`c ,dliah zkxae Ð

inp mzd ,dliah xg` jxanc (a,f) migqtc

`lc `xabc meyn `l` ,diptl zeidl dpic

.`ed ifgéðáìåoiwlqn ik ikxanc `axrn

:mz epiax xne` Ð eiweg xenyl ediilitz

."eiweg xenyl" ikxan eed cal oilitz lrc

z`fd dwegd z` zxnye"c (bi zeny) `xwc

oilitzac `axrn ipal edl `xiaq "dcrenl

ik ,ziviv la` .inlyexia xn`ck ,aizk

oilitze .jxanc o`n `kil Ð eilrn wlqnw

,dngd zriwyl jenq owlqnyk `wec ,inp

"dax unewd"a xn`ck ,owlql aiegny

zriwy xg`l oilitz gipd :(a,el zegpn)

z` zxnye" aizkc ,dyra xaer Ð dngd

la` .dyr Ð dyrc "xnyd"e ,"dwegd

`kil ,dlila xehtc ab lr s` ,ziviv

ivn ied oizrnyae .owlql aiig oi`e ,xeqi`

hwpinl `gipc `l` ,ziviv iiez`l xninl

jxan oi` ipgix lk`c ,`wiqtc meyn ,ipgix

,`axrn ipak ol `niiw `l ocicle .odixg`

."eiweg xenyl" oilitz xg` oikxan `le

dlilc gken (a,el my) "dax unewd" wxtac

oilitz onf e`l zayc ab lr s`e .xacn aezkd gqtd zwegac dl opinwen "zxnye"c `xwe ,oda oyi `ly xeq`c `ed opaxcne ,mzd iy` ax xaq ikdc .`ed oilitz onf

.ze` oteb ody ,miaeh minie zezay e`vi Ð "jci lr ze`l"n (my) ol `wtpc ,owlql aiig oi`c ,dkyg mr zay axr owlqnyk mdilr jxan oi` mewn lkn ,`ed
iyecw
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:ïðúc ,øNòîa áéiçéîe ,äàôa áéiçéîc úáL àäå§¨¤¤§¦©©§¥¨¦©©§©£¥¦§©
äàôa áéiçL ìk¯.øNòîa áéiçáéiçcîeøNòîa¯ ¨¤©¨§¥¨©¨§©£¥¦§©¨§©£¥

àîòèì ãéáòc éléî ìk :àîìà ,ïéìëBà úàîeè ànhî¦©¥§©¨¦©§¨¨¦¥§¨¥§©£¨
¯.àãéáò àîòèì úáL éàäc ,ïéìëBà úàîeè ànhî¦©¥§©¨¦§©¤¤§©£¨£¦¨

,èLBwä :éäðéîøeíenéçäå,íéîNá éLàøå ,äàézäå, §¦§¦©§§©¦§¨¥§¨¦§©¥¨
úézìçäå,íéìtìtäå,úlçåòéøç¯,øNòî óñëa ïéçwð §©¦§¦§©¦§§¦§©©¨¦©¦¨¦§¤¤©£¥

ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéàå¯øîà .àáé÷ò éaø éøác §¥¦©§¦§©¨¦¦§¥©¦£¦¨¨©
øNòî óñëa ïéçwð íà :éøeð ïa ïðçBé éaø Bì¯éðtî ©¦¨¨¤¦¦¦¨¦§¤¤©£¥¦§¥

ïéànhî ïðéà íàå ?ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéà äî¯ ¨¥¦©§¦§©¨¦§¦¥¨¦©§¦
àì íä óàeç÷léïa ïðçBé éaø øîàå !øNòî óñëa ©¥Ÿ¦¨§§¤¤©£¥§¨©©¦¨¨¤

ïéànhî ïéàå ,øNòî óñëa ïéçwð ïéàL eøîâå eðîð :éøeð¦¦§§¨§¤¥¦¨¦§¤¤©£¥§¥¦©§¦
àéää àéðz ék :àcñç áø øîà .ïéìëBà úàîeè¯úáLa §©¨¦¨©©¦§¨¦©§¨©¦§¤¤

äéeNòäCîëìì dúéøîà éLà áø øîà .dén÷ déúòîL ¨£¨¦§¨¨©©©¦¨§¦¨¦§¨£¥©¥
úáLa àîéz àì (øîà) :àðäk áøcäéeNòäCîëì¯ §©¨£¨¨©¨¥¨§¤¤¨£¨¦§¨

àlà ,äøã÷ì àîúñ àä¯,äéeNò Cîëì úáL íúñ ¨§¨¨¦§¥¨¤¨§©¤¤¦§¨£¨
äøãwa íòè äðúpMî úáMä :ïðúc¯íeMî da ïéà ¦§©©¤¤¦¤¨§¨©©©§¥¨¥¨¦

ãò àä .ïéìëBà úàîeè äànhî dðéàå ,äîeøzàlL §¨§¥¨¦©§¨§©¨¦¨©¤Ÿ
äøãwa íòè äðúð¯äànhîe ,äîeøz íeMî da Li ¨§¨©©©§¥¨¥¨¦§¨¦©§¨

äøã÷ì àîúñ Czòc à÷ìñ éàå .ïéìëBà úàîeè¯ék §©¨¦§¦¨§¨©§¨§¨¨¦§¥¨¦
dpéî òîL åàì àlà !äøã÷ì àîúñ ,éîð äðúð àì¯ ¨¨§¨©¦§¨¨¦§¥¨¤¨¨§©¦¨

.dpéî òîL .äéeNò Cîëì àîúñäðùîáéiçL ìk §¨¨¦§¨£¨§©¦¨¨¤©¨
æbä úéLàøa¯Bðéàå úBðzîa áéiçL Léå ,úBðzîa áéiç §¥¦©¥©¨§©¨§¥¤©¨§©¨§¥

øeòéa Bì LiL ìk .æbä úéLàøa áéiç¯,úéòéáL Bì Lé ©¨§¥¦©¥¨¤¥¦¥§¦¦
.øeòéa Bì ïéàå úéòéáL Bì LiL Léåàøîâäìò ïBâk §¥¤¥§¦¦§¥¦§£¥

,äèBL óelääðcðcäåBì ïéàå úéòéáL Bì LiL Lé . ©¤§©©§§¨¥¤¥§¦¦§¥
øeòéa¯øwéòå ,äèBL óelä øwéòäðcðcäáéúëc . ¦¦©©¤§¦©©©§§¨¦§¦

Ezîäáìå"äiçìåìë äéäz Eöøàa øLàdúàeáz §¦§¤§¤§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨
äãOä ïî úìëBà äiçL ïîæ ìk ,"ìëàì¯ìéëàî äzà ¤¡Ÿ¨§©¤©¨¤¤¦©¨¤©¨©£¦
äãOä ïî äiçì äìk ,úéaa Ezîäáì¯Ezîäáì äìk ¦§¤§§©©¦¨¨©©¨¦©¨¤¨¨¦§¤§¤

.eäì eìk àì éðäå ,úéaaLäðùîúN÷N÷ Bì LiL ìk ¤©©¦§¨¥¨¨§¨¤¥©§¤¤
¯ìk .úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì LiL Léå ,øétðñ Bì Lé¥§©¦§¥¤¥§©¦§¥©§¤¤¨

íéðø÷ Bì LiL¯ïéàå íéôìè Bì LiL Léå ,íéôìè Bì Lé ¤¥©§©¦¥§¨©¦§¥¤¥§¨©¦§¥
.íéðø÷ BìàøîâúN÷N÷ Bì LiL ìk¯Lé ,øBäè âc ©§©¦¨¤¥©§¤¤¨¨¥

úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì LiL¯ïðà ,éãkî .àîè âc ¤¥§©¦§¥©§¤¤¨¨¥¦§¦£©
úN÷Nwà?éì änì àðîçø áúëc "øétðñ" ,ïðéëîñ¯ ©©§¤¤¨§¦©§©¦§¨©©£¨¨¨¨¦

"úN÷N÷" éàî :àðéîà äåä ,øétðñ àðîçø áúk àì éà¦¨¨©©£¨¨§©¦£¨¨¦¨©©§¤¤
áéúëc¯àîè âc eléôàå ,øétðñ¯øétðñ" àðîçø áúk ¦§¦§©¦©£¦¨¨¥¨©©£¨¨§©¦

"úN÷N÷å.¯,úN÷N÷å øétðñ àðîçø áúëc àzLäå §©§¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨§©¦§©§¤¤
ïìðîúN÷N÷c?àeä àLeáì¯" áéúëcïBéøLåíéO÷N÷ §¨©§©§¤¤§¨¦§¦§¦§©§©¦

."Leáì àeä¯éòa àìå "úN÷N÷" àðîçø áBzëìå ¨§¦§©£¨¨©§¤¤§¨¨¥
!"øétðñ"¯" :ìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,eäaà éaø øîàìécâéäøBzøécàéå."äðùîìk §©¦¨©©¦©¨§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥©§¦¨§©§¦¨

åéøçàì äëøa ïeòhä¯.åéøçàì äëøa ïeòè ïéàå åéðôì äëøa ïeòhL Léå ,åéðôì äëøa ïeòè ©¨§¨¨§©£¨¨§¨¨§¨¨§¥¤¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨§©£¨
àøîâ?éàî ééezàì¯.÷øé ééezàì¯Cøáîc ÷çöé éaøìe÷øià?éàî ééezàì ,¯ééezàì §©¥©§©¥¨¨§©¦¦§¨¦§¨¥©¨¨§©¥©§©¥
.àiî¯?éàî ééezàì ,àénà Cøáîc àtt áøìe¯.úåöî ééezàì¯àáøòî éðáìåéëøáîc ©¨§©©¨¦§¨¥©©¨§©¥©§©¥¦§Ÿ§¦§¥©£¨¨¦§¨§¦

e÷éìñc øúaeäééléôzì eðeöå åéúåöîa eðLc÷ øLà"øBîLåéweç?éàî ééezàì ,"¯ééezàì ¨©¦§¦§¦©§£¤¦§¨§¦§Ÿ¨§¦¨¦§¨§©¥©§©¥
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נדה.  פרק שישי - בא סימן דף נא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc - dcp(iriax meil)

xyrn oiprl zayd oic cvik ,ef dpyna xen`d on dgiken `xnbd
:d`neh oiprleúáL àäåzaye -dfäàôa áéiçéîcjezny - §¨¤¤§¦©©§¥¨

,d`ta aiig `edy dler ef dpyn ixacemb `linn,øNòîa áéiçéî¦©©§©£¥
ïðúc(.p lirl)ìk'xacáéiç äàta áéiçLmbáéiçcîe ,'øNòna ¦§©Ÿ¤©¨©¥¨©¨©©£¥¦§©¨

øNònamb dler ,xyrna zayd z` miaiign ep`y dn jezne - ©©£¥
yïéìëBà úàîeè ànhîoick `nh xaca rbp m` d`neh lawn - ¦©¥§©¨¦

xyrna aiigd lky (.p lirl) epzpynay llkd itke ,milke`d lk
,milke` z`neh `nhnàîìày jkn gken -ãéáòc éléî ìk ©§¨¨¦¥©£¦

àîòèìmrh zzl ynyn `l` ,envr ipta lk`p epi`y xac lk - §©£¨
ok it lr s` ,mixg` milke`aúáL éàäc ,ïéìëBà úàîeè ànhî¦©¥§©¨¦§©¤¤

df zay ixdy -àãéáò àîòèìda zzle dxicwd wznl ynyn - §©£¨£¦¨
z`neh `nhny epgkedy dnne ,envr ipta lk`idl ekxc oi`e ,mrh
mrh ozep `l` envr ipta lk`p epi`y oin mby dler ixd ,milke`

.d`neh zlaw oiprl lke`k aeyg mixg` milke`a
mrh zzl `l` ieyr epi`y oiny dgikedy dn lr dywn `xnbd

:d`neh lawn mixg` milke`aéäðéîøedpynn jk lr dWwde - §¦§¦©§¥
,da epipyy (d"n b"t oivwer) zxg`èLBwä,myea oin -íeîéçäå ©§§§©¦

,liabpf iexwd oind `ed -åx`yéLàøignväàézäå ,íéîNá- §¨¥§¨¦§©¦¨
,ayr oinúézìçäå,oilaz oin -òéøç úlçå ,íéìtìtäå,[mekxk-] §©¦§¦§©¦§§¦§©©¨¦©

`l` miynyn mpi`e ,mnvr ipta milk`p mpi` el` mipin lky s`
ok it lr s` ,dxicwa gixe mrh zzl `ad oilazkóñëa ïéçwð¦¨¦§¤¤

øNòî`ly s`e ,ipy xyrn ea dcty sqkn mze` zepwl i`yx - ©£¥
li`ed ,lke` mdy mixac ea zepwl `l` df sqka ynzydl xzed

,df oiprl lke`k mpic oilazk el` mipin miynyneåmle`ïéàmipin §¥
el`,ïéìëBà úàîeè ïéànhîmd jk .lke`k mpic oi` df oiprly ¦©§¦§©¨¦

éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøáczeywdl `aiwr iaxl ¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¨¨¤¦
,eixac lríàjzrcl,øNòî óñëa ïéçwðmpicy gxkda ixd ¦¦¨¦§¤¤©£¥

dywi jk m`e ,lke`kíàå ,ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéà äî éðtî¦§¥¨¥¦©§¦§©¨¦§¦
jzrclïéànhî ïðéà,lke` miaeyg mpi`y meyn ,milke` z`neh ¥¨¦©§¦

ie`xóày oicd zeidl,øNòî óñëa eç÷lé àì íäzepwl oi` ixdy ©¥Ÿ¦¨§§¤¤©£¥
.lke` epi`y xac xyrn sqkaåok`,éøeð ïa ïðçBé éaø øîàyeðîð §¨©©¦¨¨¤¦¦§

,aexd zrc `id dn zrcl minkgd zaiyia oipnl ecnr -eøîâå- §¨§
dkldl enikqdLel` mipin lkå øNòî óñëa ïéçwð ïéàmbïéà ¤¥¦¨¦§¤¤©£¥§¥

,ïéìëBà úàîeè ïéànhîmpic oi` mrhl `l` miieyr mpi`y itly ¦©§¦§©¨¦
it lr d`ta dpynd on lirl epgkedy dn lr dyw jkitle ,lke`k
ieyr `l` envr ipta lk`p epi`y lke` mby epzpynay millkd

.milke` z`neh `nhn mrhl
:`xnbd ziiyew uxzn `cqg axàcñç áø øîà,`iyewd uxzl ¨©©¦§¨

mnvr ipta milk`p mpi`e mrhl miieyrd mipiny xnel yi mlerly
,epzpynne d`ta dpynd on epgkedy enk mi`nhn ok`àéðz ék¦©§¨

àéääzayy dler okezny zeipynd ixac mixen` ote` dfi`ae - ©¦
`weec ,milke` z`neh d`nhnäéeNòä úáLazcnerd -ìjxev §¤¤¨£¨§

Cîëda miliahne ,ekezl dze` mipzepe dze` miyzeky ,gzek - ¨¨
`id `l` ,mrh zpizp jxevl zynyn dpi` df ote`ae ,milk`n ipin
z`neh d`nhn df jxevl `id zcner xy`k jkitle ,lke` dnvr

.milke`
:jkl zayd zcner mzqa mby x`al siqen iy` ax,éMà áø øîà̈©©©¦

ì dúéøîàdézòîLizxn` -ef dreny izyxiteàðäk áøc dén÷ ©§¦¨¦§©§¥©¥§©©£¨
,`pdk ax iptl -(øîà)yàîéz àìcinrdl jixvy xn`z l` - ¨©Ÿ¥¨

`weec milke` z`neh d`nhn zayy epcnl dpnny dpynd
äéeNòä úáLadcgiie dripvdyìjxev,Cîëixd jk xn`z m`y §¤¤¨£¨§¨¨

y jixacn wiieciàä[la`-]àîúñ,jnkl dcgi `ly zay mzq - ¨§¨¨
zcneräøã÷ì,ok oicd oi`e ,d`neh zlawn dpi`eàlàmbíúñ ¦§¥¨¤¨§¨

äéeNò Cîëì úáLzlawne jnk jxevl da ynzydl zcner - ¤¤§¨¨£¨
.d`neh

:eixacl di`x `ian iy` ax,úáMä ,(ã"î â"ô ïéö÷åò) ïðúc¦§©©¤¤
äøãwa íòè äðúpMîea d`ivede dxicwa liyaz mr dlyazp - ¦¤¨§¨©©©§¥¨

jkitle ,ur zkizgk `id ixde cer mrh da oi` dzre ,dnrh z`ïéà¥

daceräîeøz íeMîxg`e ,dnexz ly zayd dzid m` mb - ¨¦§¨
liyazd oi` oileg ly zxg` dxicwl aey dltpe dxfg dleyia
on mrh laiw `l ixdy ,mixfl dlik`a xq`p dipyd dxicway

,zaydåok,ïéìëBà úàîeè äànhî dðéàcer daeyg dpi`y itl §¥¨¦©§¨§©¨¦
y dpynd ixacn wiicl yie .lke`kàä[la`-]íòè äðúð àlL ãò ¨©¤Ÿ¨§¨©©

äøãwaif` ,dleyiaa dnrh d`ivedy mcew -íeMî da Lé ©§¥¨¤¨¦
äîeøzmixfl dlik`a dxeq` `id dnexz ly m` -,äànhîe §¨¦©§¨

ïéìëBà úàîeè.lke`k `id daeyg da dnrh ceray itl -éàå §©¨¦§¦
Czòc à÷ìñy xnel jzrc lr dlri m`e -äøã÷ì àîúñmzqy - ¨§¨©§¨§¨¨¦§¥¨

dxn` recn ,dywi ixd ,dxicway liyaza mrh zzl zcner zay
,d`nhn dpi`y liyaza dnrh d`ivedy zaya `weec dpyndék¦

énð äðúð àìdnrh d`ivedy mcew mb ixd -äøã÷ì àîúñ- Ÿ¨§¨©¦§¨¨¦§¥¨
oi`e ,dnvr ipta dlik`l `le liyaza mrh zzl mzqa zcner
dkenqd dpynd on lirl epgkedy enk lke`k jk meyn daiygdl

.(d"n b"t my)dpéî òîL åàì àlàmbyàîúñcegi `lae mzqa - ¤¨¨§©¦¨§¨¨
jnk jxevl yexitaäéeNò Cîëìjeza dlik`l `id zcner - §¨¨£¨

,`xnbd dwiqn .d`neh zlawn jkitle ,gzekdpéî òîLyi ok` - §©¦¨
.ok gikedl

äðùî
cg`dy ,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn

:oey`xd
ìkdndaáéiçLdxnv z` ffebdazpizpæbä úéLàøixd ,odkl Ÿ¤©¨§¥¦©¥

ef dnda hgeydúBðzna áéiçdawde miiglde rexfd zpizpa - ©¨©©¨
,odkl dlyLéådndaLdhgeydáéiç Bðéàå ,úBðzna áéiç §¥¤©¨©©¨§¥©¨

,æbä úéLàøa(b gi mixac) mda xn`py zepzna aiigy xey oebke §¥¦©¥
fbd ziy`x oi`y ,aiig epi` fbd ziy`xa mle` ,'dU m` xFW m`'¦¦¤

.(.dlw) oileg zkqna x`eank miyaka `l` bdep
e` mc` lk`nl ie`x `ede ,ziriayd zpya rwxwd on lcbd lk
,ziriay zyecw ea zbdep ,micba epnn reavl ie`xy e` ,dnda
xeq` oke ,lkl exiwtdl aiig `l` ,envrl ea wifgdl xeq`y oiprl
zeyrl e` ,d`etx jxevl ea ynzydl xeq` oke ,dxegq ea zeyrl
mxebd xaca ixta ynzydl e` ,lk`nd z`wdl `iand mq epnn
elk xy`ky ,ziriay zexita dkld dxn`p cere .ceai`e cqtd el
mxral aiig my mdn mi`ven dcyay zeigd oi`e dcyd on zexitd

:el` zeklda llk dpynd zx`ane .ziad onìkilecibn oin Ÿ
ziriaya rwxwdøeòéa Bì LiLon exral daegd ea zbdepy - ¤¤¦

y i`ce ,dcyd on digl dlk xy`k ziadúéòéáL Bì Lézebdepy - ¤§¦¦
xeq`e ,exiwtdl aiigy ,ziriay zexita zexen`d zekldd x`y ea

.x`azpy enk dnecke d`etx ikxvl ea ynzydl e` eca`låmle` §
Lérwxwd ilecib ipinnúéòéáL Bì LiLel` zekld ea zebdepy ¥¤¤§¦¦

e` dnda e` mc` lk`nl cnery meyn ,ziriay zexita zexen`d
,x`azpy enk driavlåok it lr s`øeòéa Bì ïéàaiig epi` - §¥¦

on milk mpi`e ux`a miniiwznd mignv ipin oebke ,ziad on exral
xeria zaeg oi`y ,xeriaa miaiig mpi` jk meyne ,mlerl dcyd

.dcyd on dlkd xaca `l` zbdep

àøîâ
mdn dfi`e ,xeriaa miaiigd mipind md dfi` zx`an `xnbd
:`xnbd zx`an .ziriay zyecw mda zbdepy s` miaiig mpi`y
,xeriaa miaiig mbe ziriay zyecw mda zbdepy mipind md dfi`

äèBL óelä äìò ïBâksel' iexwd oind on mignevd ayrd ilr - §£¥©¤
,'dheyäåiexwd oind on mignev.'äðcðc'zbdep i`ceay s`e §©©§©¨

milkd rwxwd ilecib ipin lka mb xeria zaege ziriay zyecw
weligd eprinydl ick ,el` mipin `xnbd dhwp ,dcyd on digl
xeriaa miaiig mpi` mdiyxyy ,mdiyxyl mdilr oia mda ep`vny

dpynd ly `tiqa xen`d x`al `xnbd dtiqene .x`eaiy enkeLé'¥
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc - dcp(iriax meil)

xyrn oiprl zayd oic cvik ,ef dpyna xen`d on dgiken `xnbd
:d`neh oiprleúáL àäåzaye -dfäàôa áéiçéîcjezny - §¨¤¤§¦©©§¥¨

,d`ta aiig `edy dler ef dpyn ixacemb `linn,øNòîa áéiçéî¦©©§©£¥
ïðúc(.p lirl)ìk'xacáéiç äàta áéiçLmbáéiçcîe ,'øNòna ¦§©Ÿ¤©¨©¥¨©¨©©£¥¦§©¨

øNònamb dler ,xyrna zayd z` miaiign ep`y dn jezne - ©©£¥
yïéìëBà úàîeè ànhîoick `nh xaca rbp m` d`neh lawn - ¦©¥§©¨¦

xyrna aiigd lky (.p lirl) epzpynay llkd itke ,milke`d lk
,milke` z`neh `nhnàîìày jkn gken -ãéáòc éléî ìk ©§¨¨¦¥©£¦

àîòèìmrh zzl ynyn `l` ,envr ipta lk`p epi`y xac lk - §©£¨
ok it lr s` ,mixg` milke`aúáL éàäc ,ïéìëBà úàîeè ànhî¦©¥§©¨¦§©¤¤

df zay ixdy -àãéáò àîòèìda zzle dxicwd wznl ynyn - §©£¨£¦¨
z`neh `nhny epgkedy dnne ,envr ipta lk`idl ekxc oi`e ,mrh
mrh ozep `l` envr ipta lk`p epi`y oin mby dler ixd ,milke`

.d`neh zlaw oiprl lke`k aeyg mixg` milke`a
mrh zzl `l` ieyr epi`y oiny dgikedy dn lr dywn `xnbd

:d`neh lawn mixg` milke`aéäðéîøedpynn jk lr dWwde - §¦§¦©§¥
,da epipyy (d"n b"t oivwer) zxg`èLBwä,myea oin -íeîéçäå ©§§§©¦

,liabpf iexwd oind `ed -åx`yéLàøignväàézäå ,íéîNá- §¨¥§¨¦§©¦¨
,ayr oinúézìçäå,oilaz oin -òéøç úlçå ,íéìtìtäå,[mekxk-] §©¦§¦§©¦§§¦§©©¨¦©

`l` miynyn mpi`e ,mnvr ipta milk`p mpi` el` mipin lky s`
ok it lr s` ,dxicwa gixe mrh zzl `ad oilazkóñëa ïéçwð¦¨¦§¤¤

øNòî`ly s`e ,ipy xyrn ea dcty sqkn mze` zepwl i`yx - ©£¥
li`ed ,lke` mdy mixac ea zepwl `l` df sqka ynzydl xzed

,df oiprl lke`k mpic oilazk el` mipin miynyneåmle`ïéàmipin §¥
el`,ïéìëBà úàîeè ïéànhîmd jk .lke`k mpic oi` df oiprly ¦©§¦§©¨¦

éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøáczeywdl `aiwr iaxl ¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¨¨¤¦
,eixac lríàjzrcl,øNòî óñëa ïéçwðmpicy gxkda ixd ¦¦¨¦§¤¤©£¥

dywi jk m`e ,lke`kíàå ,ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéà äî éðtî¦§¥¨¥¦©§¦§©¨¦§¦
jzrclïéànhî ïðéà,lke` miaeyg mpi`y meyn ,milke` z`neh ¥¨¦©§¦

ie`xóày oicd zeidl,øNòî óñëa eç÷lé àì íäzepwl oi` ixdy ©¥Ÿ¦¨§§¤¤©£¥
.lke` epi`y xac xyrn sqkaåok`,éøeð ïa ïðçBé éaø øîàyeðîð §¨©©¦¨¨¤¦¦§

,aexd zrc `id dn zrcl minkgd zaiyia oipnl ecnr -eøîâå- §¨§
dkldl enikqdLel` mipin lkå øNòî óñëa ïéçwð ïéàmbïéà ¤¥¦¨¦§¤¤©£¥§¥

,ïéìëBà úàîeè ïéànhîmpic oi` mrhl `l` miieyr mpi`y itly ¦©§¦§©¨¦
it lr d`ta dpynd on lirl epgkedy dn lr dyw jkitle ,lke`k
ieyr `l` envr ipta lk`p epi`y lke` mby epzpynay millkd

.milke` z`neh `nhn mrhl
:`xnbd ziiyew uxzn `cqg axàcñç áø øîà,`iyewd uxzl ¨©©¦§¨

mnvr ipta milk`p mpi`e mrhl miieyrd mipiny xnel yi mlerly
,epzpynne d`ta dpynd on epgkedy enk mi`nhn ok`àéðz ék¦©§¨

àéääzayy dler okezny zeipynd ixac mixen` ote` dfi`ae - ©¦
`weec ,milke` z`neh d`nhnäéeNòä úáLazcnerd -ìjxev §¤¤¨£¨§

Cîëda miliahne ,ekezl dze` mipzepe dze` miyzeky ,gzek - ¨¨
`id `l` ,mrh zpizp jxevl zynyn dpi` df ote`ae ,milk`n ipin
z`neh d`nhn df jxevl `id zcner xy`k jkitle ,lke` dnvr

.milke`
:jkl zayd zcner mzqa mby x`al siqen iy` ax,éMà áø øîà̈©©©¦

ì dúéøîàdézòîLizxn` -ef dreny izyxiteàðäk áøc dén÷ ©§¦¨¦§©§¥©¥§©©£¨
,`pdk ax iptl -(øîà)yàîéz àìcinrdl jixvy xn`z l` - ¨©Ÿ¥¨

`weec milke` z`neh d`nhn zayy epcnl dpnny dpynd
äéeNòä úáLadcgiie dripvdyìjxev,Cîëixd jk xn`z m`y §¤¤¨£¨§¨¨

y jixacn wiieciàä[la`-]àîúñ,jnkl dcgi `ly zay mzq - ¨§¨¨
zcneräøã÷ì,ok oicd oi`e ,d`neh zlawn dpi`eàlàmbíúñ ¦§¥¨¤¨§¨

äéeNò Cîëì úáLzlawne jnk jxevl da ynzydl zcner - ¤¤§¨¨£¨
.d`neh

:eixacl di`x `ian iy` ax,úáMä ,(ã"î â"ô ïéö÷åò) ïðúc¦§©©¤¤
äøãwa íòè äðúpMîea d`ivede dxicwa liyaz mr dlyazp - ¦¤¨§¨©©©§¥¨

jkitle ,ur zkizgk `id ixde cer mrh da oi` dzre ,dnrh z`ïéà¥

daceräîeøz íeMîxg`e ,dnexz ly zayd dzid m` mb - ¨¦§¨
liyazd oi` oileg ly zxg` dxicwl aey dltpe dxfg dleyia
on mrh laiw `l ixdy ,mixfl dlik`a xq`p dipyd dxicway

,zaydåok,ïéìëBà úàîeè äànhî dðéàcer daeyg dpi`y itl §¥¨¦©§¨§©¨¦
y dpynd ixacn wiicl yie .lke`kàä[la`-]íòè äðúð àlL ãò ¨©¤Ÿ¨§¨©©

äøãwaif` ,dleyiaa dnrh d`ivedy mcew -íeMî da Lé ©§¥¨¤¨¦
äîeøzmixfl dlik`a dxeq` `id dnexz ly m` -,äànhîe §¨¦©§¨

ïéìëBà úàîeè.lke`k `id daeyg da dnrh ceray itl -éàå §©¨¦§¦
Czòc à÷ìñy xnel jzrc lr dlri m`e -äøã÷ì àîúñmzqy - ¨§¨©§¨§¨¨¦§¥¨

dxn` recn ,dywi ixd ,dxicway liyaza mrh zzl zcner zay
,d`nhn dpi`y liyaza dnrh d`ivedy zaya `weec dpyndék¦

énð äðúð àìdnrh d`ivedy mcew mb ixd -äøã÷ì àîúñ- Ÿ¨§¨©¦§¨¨¦§¥¨
oi`e ,dnvr ipta dlik`l `le liyaza mrh zzl mzqa zcner
dkenqd dpynd on lirl epgkedy enk lke`k jk meyn daiygdl

.(d"n b"t my)dpéî òîL åàì àlàmbyàîúñcegi `lae mzqa - ¤¨¨§©¦¨§¨¨
jnk jxevl yexitaäéeNò Cîëìjeza dlik`l `id zcner - §¨¨£¨

,`xnbd dwiqn .d`neh zlawn jkitle ,gzekdpéî òîLyi ok` - §©¦¨
.ok gikedl

äðùî
cg`dy ,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn

:oey`xd
ìkdndaáéiçLdxnv z` ffebdazpizpæbä úéLàøixd ,odkl Ÿ¤©¨§¥¦©¥

ef dnda hgeydúBðzna áéiçdawde miiglde rexfd zpizpa - ©¨©©¨
,odkl dlyLéådndaLdhgeydáéiç Bðéàå ,úBðzna áéiç §¥¤©¨©©¨§¥©¨

,æbä úéLàøa(b gi mixac) mda xn`py zepzna aiigy xey oebke §¥¦©¥
fbd ziy`x oi`y ,aiig epi` fbd ziy`xa mle` ,'dU m` xFW m`'¦¦¤

.(.dlw) oileg zkqna x`eank miyaka `l` bdep
e` mc` lk`nl ie`x `ede ,ziriayd zpya rwxwd on lcbd lk
,ziriay zyecw ea zbdep ,micba epnn reavl ie`xy e` ,dnda
xeq` oke ,lkl exiwtdl aiig `l` ,envrl ea wifgdl xeq`y oiprl
zeyrl e` ,d`etx jxevl ea ynzydl xeq` oke ,dxegq ea zeyrl
mxebd xaca ixta ynzydl e` ,lk`nd z`wdl `iand mq epnn
elk xy`ky ,ziriay zexita dkld dxn`p cere .ceai`e cqtd el
mxral aiig my mdn mi`ven dcyay zeigd oi`e dcyd on zexitd

:el` zeklda llk dpynd zx`ane .ziad onìkilecibn oin Ÿ
ziriaya rwxwdøeòéa Bì LiLon exral daegd ea zbdepy - ¤¤¦

y i`ce ,dcyd on digl dlk xy`k ziadúéòéáL Bì Lézebdepy - ¤§¦¦
xeq`e ,exiwtdl aiigy ,ziriay zexita zexen`d zekldd x`y ea

.x`azpy enk dnecke d`etx ikxvl ea ynzydl e` eca`låmle` §
Lérwxwd ilecib ipinnúéòéáL Bì LiLel` zekld ea zebdepy ¥¤¤§¦¦

e` dnda e` mc` lk`nl cnery meyn ,ziriay zexita zexen`d
,x`azpy enk driavlåok it lr s`øeòéa Bì ïéàaiig epi` - §¥¦

on milk mpi`e ux`a miniiwznd mignv ipin oebke ,ziad on exral
xeria zaeg oi`y ,xeriaa miaiig mpi` jk meyne ,mlerl dcyd

.dcyd on dlkd xaca `l` zbdep

àøîâ
mdn dfi`e ,xeriaa miaiigd mipind md dfi` zx`an `xnbd
:`xnbd zx`an .ziriay zyecw mda zbdepy s` miaiig mpi`y
,xeriaa miaiig mbe ziriay zyecw mda zbdepy mipind md dfi`

äèBL óelä äìò ïBâksel' iexwd oind on mignevd ayrd ilr - §£¥©¤
,'dheyäåiexwd oind on mignev.'äðcðc'zbdep i`ceay s`e §©©§©¨

milkd rwxwd ilecib ipin lka mb xeria zaege ziriay zyecw
weligd eprinydl ick ,el` mipin `xnbd dhwp ,dcyd on digl
xeriaa miaiig mpi` mdiyxyy ,mdiyxyl mdilr oia mda ep`vny

dpynd ly `tiqa xen`d x`al `xnbd dtiqene .x`eaiy enkeLé'¥
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המשך בעמוד ננק



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc - dcp(iying meil)

éðçéødkxa mda epwizy s`y ,gix ipin lr cnll dpynd d`a - ¥¨¦
meyn ,mdixg`l dkxa mdilr dpwzp `l mewn lkn ,mdiptl

.dixg`l dilr jxal daeyg dpi`e ,zhren mz`pdy

äðùî
:zwepize wepiz ly zelcbd onf izn dpc epizpynú÷Bðézmizy za ¦¤

,cg` meie dpy dxyr,úBøòN ézL äàéáäLm`e ,dlecb `id ixd ¤¥¦¨§¥§¨
mai iptl dltpe dlra znìëa úáéiçå ,úîaéúî Bà úöìBç Bà¤¤¦§©¤¤§©¤¤§¨

d÷Bðéz ïëå .äøBza úBøeîàä úBöîcg` meie dpy dxyr yly oa ¦§¨£©¨§¥¦
ìëa áéiç ,úBøòN ézL àéáäLdéeàøå .äøBza úBøeîàä úBöî ¤¥¦§¥§¨©¨§¨¦§¨£©¨§¨

äøBîe øøBñ ïa úBéäì,dzine zewln ypera yprdleézL àéáiMî ¦§¥¥¤¦¤¨¦§¥
,úBøòN`l` yprp epi`e .ohw `ed `iady mcew la`éwiL ãòï÷æ ó §¨©¤©¦¨¨

zexrya swen didi mewn eze` lky -owf dfi`a dpynd zx`ane ,
owfa :xaecnïBzçzä,mc`d seba dhnl -àìåowfaïBéìòä- ©©§§Ÿ¨¤§

,mc`d iptayàlàmeyn ,'owf' mewn eze` xryl e`xwy mrhd ¤¨
ìa íéîëç eøacL.äi÷ð ïBL ¤¦§£¨¦§¨§¦¨

:zelcba ielzd sqep oic zx`an dpyndézL äàéáäL ú÷Bðéz¦¤¤¥¦¨§¥
,úBøòN,dlecb `ide,øîBà äãeäé éaø ,ïàîì äìBëé dðéàdleki §¨¥¨§¨§¨¥©¦§¨¥

o`nl `idøBçMä äaøiL ãò.zexry aexn mewnd eze` xigyiy - ©¤¦§¤©¨

àøîâ
.jynda llkpy xg`l oic dhxt dpynd recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyïðúc ïåéëåzexry d`iady zwepizyìëa úáéiç §¥¨¦§©©¤¤§¨
,äøBza úBøeîàä úBöî,dywi,éì änì úîaéúî Bà úöìBç Bà ¦§¨£©¨¤¤¦§©¤¤¨¨¦

:`xnbd daiyn .maiizdl e` uelgl dleki i`ce dlecb `idy oeikne
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המשך בעמוד עד

oifge` mipy` cenr ap sc ± oey`x wxtzereay

éðçéøzhren d`pdc ,eixg`l dkxa oerh oi`e ,"minya ivr `xea" odilr oikxan Ð

.`idäðùîäøåîå øøåñ ïá úåéäì éåàøå,owf siwiy cr zexry izy `iaiyn Ð

,ciledl ie`x Ð owf siwdyne ,`ed oiyper xa e`l Ð zexry izy mcew la`

.a` zeidl ie`xd `le "oa" xn` `pngxeïåéìòä àìå ïåúçúäowf ztwd efi`a Ð

exn`?.oeilrd `le dhnly oezgzaéëä
øåçùä äáøéù ãò øîåà äãåäé éáø ïðéñøâ
xigyiy ,xnelk ,"oald lr" :opiqxb `le Ð

.daxd zexryn mewn eze`àøîâùéà
äùøôá áéúëuetgi `l m`e" (dk mixac) Ð

Ð dy` la` ,uilg `l ohw jkld ,"yi`d

.dphw oia dlecb oiaäãåäé éáøë äëìäÐ

zexry izy d`iadyn dilr `a `l m`y

cr ,dizephw i`eyip xewrl dlekiy Ð

.xegyd daxiyïàîì äìåëé äðéà áåùÐ

dlecbc ,oixenb oiyecw edl eed d`ia jdc

`lyk Ð bilt ike .dnvr ycwl dciae `id

iaxl ikd elit`e ,bilt dlcby xg`l lra

dry dlicbdy oeikc ,zp`nn `l xi`n

dleki dpi` aey Ð dzgin `le zg`

.i`nw oiyecw edl elge ,zegnlìù åúáá
ìàòîùé éáø`idyk dn` dz`iydy Ð

.o`nl z`a dcliy xg`le ,dnezi dphw

àéäåÐ "`id" :yixc ikde ,`ed `herin Ð

`l ikc `id ,oixenb diyecwy `nzq dy`

,zxg` jl yie ,dlral dxeq` Ð dqp`p

lral zxzen Ð qpe`a `ly dzpf elit`y

efi`e ,lreale?,zerh iyecw diyeciwy ef

.l`xyi `ed ixde ,"odk ip`y zpn lr" oebk

inp dn`e ,melk diyrn oi`c ,dphw oebke

.dycwl dcia oi`'åë áëøåî äðá åìéôàåÐ

`l inp zepf oiprl ,eed oi`eyip e`lc
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zrc lr Ð lread lk :xaqwc ,oiyecw

oiekzp `le ,lrea `ed mipey`xd oiyecw

.dycwle xefglàùìá.lig =äå÷ôàåÐ
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ax `z` `l `zlz jpd lk .xifg oneya

[e`] ,oizipznc `nrh iyextl `l` `ikln

,zeneb la` .`zkld inwe`l e` `xeriy

.`id diytpc `zrny Ð dlwn xt`e cety

xt`e ,`ikln axl Ð zegty silgn `tt axe

.eikln axl Ð dlwnàðéðç éáø äá äù÷Ð

oi`y it lr s` zeneb :jzrc `wlq i`

cg cenlzd dileka hinzyil `l Ð zexry

mizy d`iady zwepiz :opireny`le ,`pz
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éùåã÷zenaic oizipzn dil zil ike :ozp oa wgvi epiax dywd Ð zerh

:xninl `kile ?"ep`iny ezeng m`e ezenga xnel leki dz` i`e" (a,a)

`icda ipzwck ,zerh iyecwa Ð ixii` `kde ,zephw iyecwa Ð mzdc oizipznc

,zephw iyecw eed o`nl z`ay eza ixdy ,ixii` inp dphw iyecwa l`rnyi iaxc

zp`nn dpi`c dii`x `pdk ax iziin dpinc

xn`y xac" :xn`we ,zexry z`ad xg`

iax `nl` Ð "erxf ea lyki wicv eze`

lr s`e .ixii` inp zephw iyecwa l`rnyi

Ð "wicv eze`" xn`y dnl yxtl yic ab

`edy ,wicv eze` xn`y xac oirk ,epiid

zngn o`nl z`a ezae ,zerh iyecwa xne`

epnp" xn`wcn mewn lkn .zephw iyecw

izy `iazy cr ?zp`nn zad izn cr exnbe

iaxcn iwet`l exnbe epnpc rnyn "zexry

iaxcn iwet`l :xninl `kilc .l`rnyi

,z`fe .dlrapa dcen dcedi iax `dc ,dcedi

.did dtzk lr akxen dpa ixdy ,dlrap

wxta xn`e ,l`rnyi iaxk xaqc l`enye

,i`pz lr dycw :(a,ar zeaezk) "xicnd"

dkixv dpi` ,lra elit` Ð mzq dqpke

oizipzn l`enyl dil zil ike ,hb epnid

zeaezk) "xicnd" wxtae ?(a,a) zenaic

ipyne ,`aeh zeipynn l`enyl jixt (`,br

!dpyn mzq` biltc xninl ira `le ,edl

oizipzn dil zil l`rnyi iaxc :xnel yie

l`rnyi iaxk xaq `l l`enye .zenaic

Ð zephw iyecwa la` ,zerh iyecwa `l`

zenaic oizipznk `l` ,dizeek xaq `l

zad izn cr" :opzc ,oizliknce (a,a)

in" wxtae ."zexry izy `iazy cr ?zp`nn

l`eny xn`w (`,epw `xza `aa) "zny

iaxcn iwet`l ,oipe`inl oiwcea :`icda

zenai) "oi`yep" wxta inp gken oke .dcedi

:ipyne ?dcli `w in zp`nn :jixtc (a,w
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`ly dphw :(`,br zeaezk) "xicnd"ae

hb dkixv Ð z`yipe dcnre dlicbde dp`in

,oey`xl zycewn dpi`c rnyn ,ipyn

la` ,dxezd on ,epiid .ipyn hb dkixvcn

dlicbdync ,oey`xn hb dkixv Ð opaxcn

.ziyixtck ,oe`ina d`vei dpi`àëéà
,inp `nil :xn`z m`e Ð zegty ediipia
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xn` `tt axc ,`ikln axca dl ipze

,xn`w ikdc :xnel yie ?eikln axc `zrny

yi Ð `zzrnye ,`ikln ax `zipzn edlek

.eikln ax odn yie `ikln ax odn
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úBneâå ,úBçôL ,ãetL :à÷éà áøc déøa àðéðç áø øîà .úBøòN ïéàL ét ìò óà úBneb¯,äì÷î øôà ,úéøBìa ;eékìî áøäðéáâe ©©¦¤¥§¨¨©©£¦¨§¥§©¦¨©§¨§©©§¦§¦¥¤¦§¤§¦¨
¯àúéðúîe ïéúéðúî :øîà àtt áø .àikìî áø¯àúzòîL ,àikìî áø¯?eäééðéa éàî .àúkìî àúéðúî :àðîéñå ,eékìî áø ©©§¦¨©©¨¨©©§¦¦©§¦¨©©§¦¨§©§§¨©©§¦§¦¨¨©§¦¨©§§¨©¥©§

àì :àøeqî àðéðç éaø da äL÷ ,àøèeæ øî éì øîà ,éLà áø øîà .úBçôL eäééðéa àkéàèéîzLéìàpzïðéòeîLàå!úBneb¯éà ¦¨¥©§§¨¨©©©¦¨©¦¨§¨¨¤¨©¦£¦¨¦¨¨¦§¨¦©¨§©§¦©¦
úBneb ïðéòeîLà¯ïì òîLî à÷ ,úBneâ ézLa úBøòN ézL eäiL ãò :àðéîà äåä¯.úçà àîeâa úBøòN ézL eléôàc¯éîe ©§¦©£¨¨¦¨©¤§§¥§¨¦§¥¨©§©¨©£¦§¥§¨§¨©©¦

øLà" áéúëäå ?àðååb éàäk àkéàäøòNaéðôeLéäaøäåäøòña áBià :àáø øîàå ,"ípç éòöôóøéçäøòña .eäeáéLä äøòña , ¦¨§©©§¨§¨§¦£¤¦§¨¨§¥¦§¦§¨§¨©¦¨§¨©¨¨¦¦§¨¨¥¥¦§¨¨¡¦¦§¨¨
óøéç¯éðôì äøáò äøòñ çeø ànL ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîàEäôlçúðåáéBàì áBià ïéa EìeäeáéLä äøòña ?¯úà 'ä ïòiå" ¥¥¨©§¨¨¦¤¨¤¨©§¨¨¨§¨§¨¤§¦§©§¨§¥¦§¥¦§¨¨¡¦©©©¤
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`oifgeקמ mipya cenr ap sc ± oey`x wxtzereay

äøòñä ïîmc`a iz`xa oinip daxd :daeyz jaiyn ip` y`xd xryn ,xnelk Ð

.'ekeóëä ìò.qxkd on dhnl ,xa`d lry daeb Ð'åë óëä ìò úçà åìéôàÐ

.cg` mewna epi`c ab lr s`äáâá úçà.mewn eze` zgz Ðäéúåòáöà éøù÷ ïéá
.licbzy cr xry d`ian dpi`e Ðìëìëúùipira d`xpe .edn izrny `l Ð

jeql ick" (a,gr) zay zkqna exagy

"leklk" i`n :(a,t my) opixn`e ,leklk?
my ediy cr :inp ikd ,drcv zae drcv

.xrya yaelne sevx `diy ,daxd zexry

xry ,z"iaa "lalazy cr" :iz`vn ip`e

.ipira xyi `le .laleane setk lecbéðéà
åäî òãåé.il `xiaq `l ,xnelk Ðäðùî

äøôá úåøåîàä úåøòù éúù:ol `niiwc Ð

`xnba ,da zelqet Ð zexegy zexry izy

zkqnae (`,ck dxf dcear) "oicinrn oi`"c

.(d dpyn ipy wxt) dxtíéòâðáåxry Ð

herin :mipdk zxeza ol `niiwc ,oal

.mizy Ð "zexry"íå÷î ìëá úåøåîàäåÐ

.zwepizae wepizaõåø÷ì.hrn feg`l =

âåæá úåìèéð åäéù.(edlekc) dax `xeriy Ð

àøîâøéîçäìÐ oxetva zevxwpyn Ð

dvilg oiprle .`id dlecb `ny ,zp`nn `l

.edlekc dax `xeriy `ki`c cr Ðäðùî
úì÷ìå÷î åæ éøädzecp gzt zrcei dpi` Ð

dcp oiay mei xyr cg` eligzi izn rcil

.i`fg zni` drci `l `dc ,dcplúùùåçå
áåæ íåùîdaif ini dyly dilr exar m` Ð

lecb mzk eilr d`vne ,df welg dyalyn

,edl opiwtqn Ð cere oiqixb dyly xeriy

s` ,`ifg `nei cga Ð `cge `cg lk `nlic

.e`vnp cg` mewnac ab lràøîâäùìù
úå÷åìçzylya ozyale ,dl zewecad Ð

.meil cg` daif iniíéîé éðù äúàøù åà
,mei xyr cg` jeza dtebn ynn di`x Ð

dz`vne ,dl wecad welg dyal iyilyae

.mzk eilràðååâ éàä éë ìë àîéúã åäî
'åëå,cg` welge mini ipy hwp ikdl Ð

`nlra `yyg inp `zydc opireny`l

`nyc Ð lk`p epi`e oaxw d`iane ,`id

zwilne ,iyily mzk jd i`ed dtebn e`l

ded ,opireny` `l i`c .dlap Ð oileg

.`id daf i`cec xacl milbx ixd :`pin`

åäðëæ.oaiyd zgvip daeyz =àîäåæ áâà
.my dkrnzpe ,zlek`n i`z` zecpc Ð

'åë àðéðç éáøåxn`c ,opikxt `axl Ð

.cg` mewna oiqixb dyly `pipg iaxl

'åë àâìôå éøúiax bilt `l `nl` Ð

dylya la` ,cg` mewna `l` `pipg

`pipg iax ipzw `de ,dcen Ð zenewn

la` ,'ek zewelg dyly dyal :lirl

.`l Ð zenewn dylya cg` welgaïäù
ãåòå ñéøâë,oiqb oiqixb dyly ,xnelk Ð

ied ikdc .cere qixbk cge cg lka `ki`c

"mzk d`exd" wxta onwl mzk xeriy

.(`,hp)åæ úçàå åæ úçàizya elit` Ð

ipya oze` dz`x `ny oiyyeg Ð oiqixb

oia zg`e meid zg` e` ,zeynyd oia

zeynyd oia zii`xe ,xgn ly zeynyd

meid on dzvwny ,mini ipyl dler

dyly o`k yie ,dlild on dzvwne

.oitevx
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ãòÐ "lklkn ipixd" (`,a) xifp yixa xn`ck ,`ed xry lecb oeyl Ð lklkzy

?`ed xry lecbc `pyil "leklk"c rnyn i`n :`xnba xn`we ,xifp df ixd

.drcv zae drcv :xn`e ,ohw leklk ceql ick Ð ciq :dcedi iax xn` ,`ipzc

äëìäongp ax xn` ,(`,epw `xza `aa) "zny in" wxta Ð xingdl olek ixack

Ð oipe`inle dvilgl oiwcea :l`eny xn`

daxiy cr :xn`c ,dcedi iaxcn iwet`l

xn`c edlekk wqt mzde .oald lr xegyd

:xn`w inp ikde .l`eny xn` ongp ax mzd

dpi` ,jkld .xingdl ,olek ixack dkld

cre ,olekay lecb xry `iazy cr zvleg

.iy` axk ,cg` mewna zexry izy ediy

Ð miyp x`yk ,milecb micc dl yi m`e

Ð o`nz `le .oezgzd wecal dkixv dpi`

zg` elit`e ,zephw zexry izy d`iadyn

mz epiaxe .dizerav` ixyw oia zg`e daba

dizepy llkl dribdync :xyid xtqa azk

`kidc ab lr s`c ,dfd onfa o`nz `l Ð

dcp) "otec `vei" wxta opiwqt lra `lc

ep` oi` ,exyp `ny opiyiig `lc (`,en

dl edi `ly dteb lka wecal oi`iwa

dqixka zg`e daba zg` elit`c ,zexry

zeneb e` ,mitxhvn Ð dizerav` ixywae

.`cixb

ùìù`blte izxz inei ixza inp oiqixb

Ð `ed zlek`n mc jci`e dizifg

dyly lk `nlc ,jixt `l i`n` :dniz

zegta xn`wck ,dizifg inei ixza oiqixb

,xi`n axd epxenl d`xpe ?oiqixb dylyn

,zlek`n mca opilzc `l i`c ,iz`vn oke

epl oi` Ð dizifg dtebn mzkd lkc :`nipe

ea yic oeik ,dizifg inei ixzac :xnele lwdl

jkl .zei`x ylyl ewlgl xyt`c xeriy

,dizifg inei ixza `blte ixz `nlic :jixt

s` ,oiqixb dylyn zegt hrn dz`xc oeik

Ð zei`x izy xeriyn ith eda zi`c ab lr

izy oze`a xzend zelzl lwin dz`

,inp ikd .ziyily dii`xa `le ,zei`x

ixz :`nip zecer dylye oiqixb dylya

zei`x izyn ith dedc ab lr s` ,`blte

dlzp xzende ,dizifg inei ixzac :`nip

`axl dil `pn :xn`z m`e .zlek`n mca

,opax iyiig cg` mewna oiqixb dylyac

meia oz`vne zenewn dylya `wec `nlic

e` ,zewelg dylya `wec `pipg iaxle ,cg`

yie ?mini dylya ez`vne cg` welga

.opax ibltn `lc :xnel
la`
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ïî áBiàäaøä ,íìBòaL äèBL :åéìà "øîàiå ,äøòqä ¦¦©§¨¨©Ÿ©¥¨¤¤¨¨©§¥
éúàøa àîéðå àîéð ìëìe ,íãà ìL BLàøa éúàøa ïéîéð¦¦¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¨¦¨§¦¨¨¨¦

íézL eéäé àlL dîöò éðôa àneb BìúB÷ðBéànebî ¨¦§¥©§¨¤Ÿ¦§§©¦§¦¨
úçà ànebî úB÷ðBé íézL àìîìàL ,úçà¯Léçëî ©©¤¦§¨¥§©¦§¦¨©©©§¦

áBià ,éì ólçúð àì àneâa àneb .íãà ìL åéðéò øBàî§¥¨¤¨¨¨§¨Ÿ¦§©¥¦¦
áéBàaàä ,àéL÷ àì ?éì ólçúð¯àä ,àôeâa¯.àLéøa §¥¦§©¥¦¨©§¨¨§¨¨§¥¨

eøîàL úBøòN ézL :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà¯ ¨©©§¨¨©§¥§¥§¨¤¨§
:éëä éîð àéðz .íéöéaä ìò úçàå ókä ìò úçà eléôà£¦©©©©©§©©©©¥¦©§¨©¦¨¦

eøîàL úBøòN ézL¯,dñéøëa úçàå daâa úçà eléôà §¥§¨¤¨§£¦©©§©¨§©©¦§¥¨
éab ìò úçàå ãé ìL äéúBòaöà éøL÷ éab ìò úçà©©©©¥¦§¥¤§§¤¨¤¨§©©©©¥
äãeäé ïa ïBòîL éaø éøác ,ìâø ìL äéúBòaöà éøL÷¦§¥¤§§¤¨¤¤¤¦§¥©¦¦§¤§¨
áø øîà ïðaøå .ïBòîL éaø íeMî øîàL Bkò øôk Léà¦§©©¤¨©¦©¦¦§§©¨©¨©©
:ïðaø eðz .ãçà íB÷îa úBøòN ézL eäiL ãò :àcñç¦§¨©¤§§¥§¨§¨¤¨¨©¨©

ãò ?úðàîî úaä éúî ãòàéázLéøác ,úBøòN ézL ©¨©©©§¨¤¤©¤¨¦§¥§¨¦§¥
éaø .øBçMä äaøiL ãò :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø©¦¥¦©¦§¨¥©¤¦§¤©¨©¦

ãò :øîBà éñBééwzLóãò :øîBà úB÷ìL ïa .äøèòä ¥¥©¤©¦¨£¨¨¤§¨¥©
ìkìëzLéàðéëç ïa àðéðç éðàöî ,ïBòîL éaø øîàå . ¤§©§¥§¨©©¦¦§§¨¨¦£¦¨¤£¦©

:øîàå ,ïãéöaäzàLkBì øBîà àáé÷ò éaø ìöà òébî §©§¨§¨©§¤©¨©¦©¥¤©¦£¦¨¡
ãò" Eì øîàé íà ?"úðàîî úaä éúî ãò"àéázLézL ©¨©©©§¨¤¤¦Ÿ©§©¤¨¦§¥

ãîòîa ãéòä úB÷ìL ïa àìäå" Bì øBîà ,"úBøòN§¨¡©£Ÿ¤§¨¥¦§©£©
!"øác Bì ízøîà àìå ,ìkìëzL ãò äðáéa íëlek§¤§©§¤©¤§©§¥§Ÿ£©§¤¨¨

ìöà éúàaLk:éì øîà ,àáé÷ò éaøìekìkäæ¯éðéà §¤¨¦¥¤©¦£¦¨¨©¦¦§¤¥¦
úB÷ìL ïa ,eäî òãBé¯úðàîî úaä éúî ãò ,øékî éðéà ¥©©¤§¨¥¦©¦©¨©©©§¨¤¤

¯.úBøòN ézL àéázL ãòäðùîúBøòN ézL ©¤¨¦§¥§¨§¥§¨
,íéòâðáe ,äøôa úBøeîàäúBøeîàäåíB÷î ìëá¯éãk ¨£§¨¨¦§¨¦§¨£§¨¨§¥

ïLàø óBëìïøwéòì¯øæòéìà éaø ,ìàòîLé éaø éøác ¨Ÿ¨§¦¨¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦¡¦¤¤
õBø÷ì éãk :øîBàïøBtéöaeäéL éãk :øîBà àáé÷ò éaø , ¥§¥¦§§¦¤©¦£¦¨¥§¥¤§

.âeæa úBìhéðàøîâ:àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîà ¦¨§¨©©¦§¨¨©¨§¨
.øéîçäì ïlek éøáãk äëìääðùîíúk äàBøä¯éøä £¨¨§¦§¥¨§©§¦¨¨¤¤£¥

áBæ íeMî úLLBçå úì÷ìe÷î Bæ¯,øéàî éaø éøác §§¤¤§¤¤¦¦§¥©¦¥¦
.áBæ íeMî íéîúëa ïéà :íéøîBà íéîëçåàøîâïàî ©£¨¦§¦¥¦§¨¦¦©

àðéðç éaø ,àéðúc ,àéä ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ?íéîëç£¨¦©¦£¦¨¤©§¦§¦§©§¨©¦£¦¨
íéîòôe .áBæ íeMî ïäa ïéà íéîúk :øîBà ñBðâéèðà ïa¤©§¦§¥§¨¦¥¨¤¦§¨¦

íéîúkäLãöék .äáéæ éãéì ïéàéáî¯ìL äLáìúB÷eìç äLúB÷eãaä,íúk íäéìò dàöîe dì ¤©§¨¦§¦¦¦¥¦¨¥©¨§¨§¨£©§¨§¨¨£¥¤¤¤
íéîé éðL äúàøL Bà÷eìçåãçà¯ìL àzLä .äáéæ éãéì ïéàéáîä íéîúkä ïä ïäúB÷eìç äL ¤¨£¨§¥¨¦§¨¤¨¥¥©§¨¦©§¦¦¦¥¦¨¨§¨§¨£
àéæç÷ dôebî åàìc¯àîéúc eäî ?àéòaéî ãçà ÷eìçå íéîé éðL ,ïðéLééç¯àðååb éàä ék ìk §¨¦¨¨¨§¨¨§¦©§¥¨¦§¨¤¨¦¨£¨©§¥¨¨¦©©§¨

éàî :ïðaøì ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø eäðëæ àäa ,àáø øîà .ïì òîLî à÷ ,ìëàðå ïaø÷ äàéáî§¦¨¨§¨§¤¡¨¨©§©¨¨©¨¨§¨¨©§©¦£¦¨¤©§¦§§©¨©©
ìMî úeçt àðLïðéLééç àìc ãçà íB÷îa ïéñéøb äL¯ìL ,déúéæç éîBé éøúa :ïðéøîàcäL §¨¨¦§¨§¦¦¦§¤¨§¨¨§¦©§¨§¦©¦§¥¥£¦¥§¨

éîð ãçà íB÷îa ïéñéøb¯úìBëàî íc àîäeæ ábà Cãéàå ,déúéæç dôebî àbìôe ézøz :àîéð §¦¦§¨¤¨©¦¥¨©§¥©§¨¦¨£¦¥§¦¨©©£¨©©£¤
éâeìôì àkéàc ïåék ,ïðaøå .àeäñéøâaàîBé ìëì ãBòå¯ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøå .ïðéìz àì §©¨©¥¨§¦¨¦§¥¦§¦§§¨¨¨¨¥©§©¦£¦¨¤©§¦§

ìLìLa àä ,ïðéLééç àìc àeä ãçà íB÷îa ïéñéøb äLúBîB÷î äL¯zøîà àä ?ïðéLééç §¨§¦¦§¨¤¨§¨¨§¦©¨¦§¨§¨§¦©¨¨§©§
ìLaúB÷eìç äL¯ìLa ,ïéàúBîB÷î äL¯éãéãì ,eäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì !àì¯ìLaäL ¦§¨£¦¦§¨§¨§¦§¥¤§©¨©¨¨©§§¦¦¦§¨

úB÷eìç¯ìLa ,ïéàúBîB÷î äL¯ìL éàæçc àëéäc úäéî éì eãBà ,eëãéãì àlà :àìïéñéøb äL £¦¦§¨§¨¤¨§¦§¦¦©§¥¨©£©§¨§¦¦
ïðéøîàc ,ãçà íB÷îa¯Cãéàå ,déúéæç dôebî àbìôe éøz¯!àeä úìBëàî íc àîäeæ ábà §¨¤¨§¨§¦©§¥©§¨¦¨£¦¥§¦¨©©£¨©©£¤

ïðaøå¯àîBé ìëì ãBòå ñéøâa éâeìôì àkéàc ïåék¯ìL ÷lçì éãk Ba Lé íà ,íúk äàBøä :ïðaø eðz .ïðéìz àìïäL ,ïéñéøb äL §©¨©¥¨§¦¨¦§¥¦§¦§§¨¨¨¨¥©¨©¨©¨¨¤¤¦¥§¥§©¥§¨§¦¦¤¥
ãBòå ñéøâk¯åàì íàå ,úLLBç¯Bæ úçàå Bæ úçà :éñBé éaø íeMî øîBà àøâà ïa äãeäé éaø .úLLBç äðéà¯.úLLBç ¦§¦§¤¤§¦¨¥¨¤¤©¦§¨¤©§¨¥¦©¦¥©©§©©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc - dcp(iying meil)

,åéìà øîàiå ,äøòqä ïî áBià,mc` ly eizexryn daeyzäèBL ¦¦©§¨¨©Ÿ©¥¨¤
ïéîéð äaøä ,íìBòaLzexry -ìëìe ,íãà ìL BLàøa éúàøa ¤¨¨©§¥¦¦¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¨

àîéðå àîéðdxrye dxry lkl -àîeb Bì éúàøawpeiy mewn-] ¦¨§¦¨¨¨¦¨
[myn,dîöò éðôaick,úçà àîebî úB÷ðBé íézL eéäé àlL ¦§¥©§¨¤Ÿ¦§§©¦§¦¨©©

[éìîìéàL] (àìîìàù)eid eli`y -íézLzexry izy -úB÷ðBé ¤¦§¨¥§©¦§
,úçà àîebîdf ixd,íãà ìL åéðéò øBàî Léçëîm`eàîeb ¦¨©©©§¦§¥¨¤¨¨¨

éì ólçúð àì àîeâa`nebn zexry izy `ivedl iztlgd `ly - §¨Ÿ¦§©¥¦
,zg`éì ólçúð áéBàa áBiàoia iztlgd m`d ,ddinz oeyla - ¦§¥¦§©¥¦

okzi `ly ,o`k x`eany ixd .aie` irvt aei`l zzl ,aie`l aei`
okziy x`azd lirl `xnba eli`e ,zg` `nebn zexry izy e`viy

:`xnbd zvxzn .zg` `nebn zexry izy e`viyàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
àLéøa àä àôeâazexry izy e`viy okziy lirl x`azdy dn - §¨¨§¥¨

aei`l xn`py dne ,dy`d seb lry zexrya xaecn ,zg` `nebn
,y`xd zexrya xaecn ,zg` `nebn zexry izy mi`vei `ly
xe`n miyigkn eid zg` `nebn mi`vei eid eli`y mrhd jiiy mdae

.mc` ly eipir
:zexryd izya mixeywd mitqep mipic x`al zxfeg `xnbdøîà̈©

eøîàL úBøòN ézL ,ìàeîL øîà äãeäé áø,zelcb oniq mdy ©§¨¨©§¥§¥§¨¤¨§
úçà eléôàdidzókä ìòzgzn ,xa`d lry xyad daeba - £¦©©©©©

,qxkdúçàåzg` dxrye -,íéöéaä ìòmpi` zexryd izyy s`e §©©©©¥¦
.cg` mewna

:l`eny ixack `ziixan di`x d`ian `xnbdézL ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¥
eléôà ,eøîàL úBøòNdxrydaâa úçà,mewn eze` zgz - §¨¤¨§£¦©©§©¨

dñéøëa úçàådxryy e` ,mewn eze` lrn -úçàz`vnpéab ìò §©©¦§¥¨©©©©¥
å ,ãé ìL äéúBòaöà éøL÷dxryäéúBòaöà éøL÷ éab ìò úçà ¦§¥¤§§¤¨¤¨§©©©©¥¦§¥¤§§¤¨

,ìâø ìLixywa zexry d`ian dlecb wxy meyn mrhde ¤¤¤
,dizerav`øîàL Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§¤§¨¦§©©¤¨©

,ïBòîL éaø íeMîzeidl zekixv mpi` zexryd izyy x`eane ¦©¦¦§
:`xnbd zxxan .cg` mewnaïðaøå,mzrc dnãò ,àcñç áø øîà §©¨¨¨©©¦§¨©

,ãçà íB÷îa úBøòN ézL eäiL.zenewn ipya `le ¤§§¥§¨§¨¤¨
:zp`nn zad izn cr mi`pz zwelgn d`ian `xnbdãò ,ïðaø eðz̈©¨¨©

éaø ,øéàî éaø éøác ,úBøòN ézL àéázL ãò ,úðàîî úaä éúî̈©©©§¨¤¤©¤¨¦§¥§¨¦§¥©¦¥¦©¦
øîBà äãeäézp`nn zadøBçMä äaøiL ãò,mewn eze` aiaqéaø §¨¥©¤¦§¤©¨©¦

éwzL ãò øîBà éñBéäøèòä ó`pze ,dxhrd lk z` xry siwiy - ¥¥©¤©¦¨£¨¨
enyy,øîBà úB÷ìL ïazp`nn zadyìkìëzL ãòlcbzy - ¤§¨¥©¤§©§¥

rk daxd xry.yeal oiéàðéëç ïa àðéðç éðàöî ,ïBòîL éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨£¦£¦¨¤£¦©
øîàå ,ïãéöa,ilBì øBîà ,àáé÷ò éaø ìöà òébî äzàLkl`y - §¦Ÿ§¨©§¤©¨©¦©¥¤©¦£¦¨¡

,eze`ézL àéázL ãò Eì øîàé íà ,úðàîî úaä éúî ãò©¨©©©§¨¤¤¦Ÿ©§©¤¨¦§¥
Bì øBîà ,úBøòN,eze` l`y -ãîòîa ãéòä úB÷ìL ïa àìäå §¨¡©£Ÿ¤§¨¥¦§©£©

,äðáéa íëlekzp`nn zady,øác Bì ízøîà àìå ìkìëzL ãò §¤§©§¤©¤§©§¥§Ÿ£©§¤¨¨
,oerny iax xtiqe .zexry izy `iazy xg`l `ed ixd df xeriye

àáé÷ò éaø ìöà éúàaLk,df xac el izxn`eäæ 'ìekìk' ,éì øîà §¤¨¦¥¤©¦£¦¨¨©¦¦§¤
eäî òãBé éðéàenyy `pze ,df xeriy cr zp`nn zady xaeq ipi` - ¥¦¥©©

,øékî éðéà 'úB÷ìL ïa'`l`àéázL ãò úðàîî úaä éúî ãò ¤§¨¥¦©¦©¨©©©§¨¤¤©¤¨¦
.úBøòN ézL§¥§¨

äðùî
zae oa zelcbk ,zexry izya miielzd dxeza mipic dnk epivn
:zenewnd el` lka jixvy zexryd lceb edn dpc epzpyn ,lirl

äøôa úBøeîàä úBøòN ézL,dlqetl dnec`åzexry izy ok §¥§¨¨£§¨¨§
exn`py,íéòâpaoniq zepal zexry izyy,zrxvlåzexryd ok ©§¨¦§

,íB÷î ìëa úBøeîàäzexryd lceb xeriy ,zae oa zelcb oiprl ¨£§¨¨
oda yiyk `edïøwéòì ïLàø óBëì éãkelkeiy zelecb eidiy - §¥¨Ÿ¨§¦¨¨

,[elecib mewn] eyxeyl xriyd y`x z` stekl.ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥
,øîBà øæòéìà éaø`ed xriyd lceb xeriyïøBtéva õBø÷ì éãk- ©¦¡¦¤¤¥§¥¦§©¦¤

.miipxetivd oia xriydn hrn feg`l elkeiy,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥
`ed mxeriyâefa úBìhéð eäiL éãkmze` xefbl elkeiy - §¥¤§¦¨©

.miixtqna

àøîâ
dn zxxan `xnbd ,zexryd lceba zehiy yly dpyna epipy

:dklddïlek éøáãk äëìä ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¨£¨¨§¦§¥¨
øéîçäìoiprl jkle .zehiyd lkl yegle xingdl epilr oic lka - §©§¦

oxetiva zevxwp dizexry m` ,dlecb `le zp`nn dphwy oe`in
oiprle .xak `id dlecb `ny zp`nn dpi` ,ohwd xeriyd `edy
dpi`y xnel mixingn ,dphw `le zvleg dlecb wxy dvilg

.mxwirl mittkp dizexry iy`x eidiy cr dlecb zaygp

äðùî
dcp ini oipn oiprl welga `vnpy mzk oic dn zxxan epzpyn

dy` :daifeíúk äàBøämcd `vi izn zrcei dpi`e ,dwelg lr ¨¨¤¤
,dxewnnúì÷ìe÷î Bæ éøäzrcei dzid eli`y ,dzecp ini oipnl £¥§§¤¤

nla` ,dzaif ini xyr cg` elegi izn zrcei dzid ,mcd `vi iz
ini xyr cg` eidi izn zrcei dpi` ,`vi izn zrcei dpi`y eiykr

.dzaif
:dwelg lr mzk d`vny dy`l yiy sqep oic zx`an dpynd

áBæ íeMî úLLBçåmitevx mini dyly welg dy` dyal m` - §¤¤¦
lecb mzk eilr d`vne ,daifl miie`xd minid xyr cg` oian
df mzky zyyeg `id ixd ,xzei hrn cere oiqixb dyly xeriyk
,cere qixbk mei lk ,minid zyly jyna oibexiql dxewnn `vi

md el` .dlecb daf dzyrpeïéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥
áBæ íeMî íéîúkaminzka dlecb daf ziyrpy zyyeg dpi` - ©§¨¦¦
.dwelg lr e`vnpy

àøîâ
zxxan .xi`n iax lr ewlgpy minkgd md in zxxan `xnbd

:`xnbdíéîëç ïàîxi`n iax lr ewlgpy mi`pzd md in - ©£¨¦
:`xnbd daiyn .dpynaéaø ,àéðúc ,àéä ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¦§©§¨©¦

,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçdnk z`vendíéîúk,dwelgaïäa ïéà £¦¨¤©§¦§¥§¨¦¥¨¤
áBæ íeMî,el` minzka dlecb daf ziyrpy zyyeg dpi` -elkn ¦

mewníéîúkäL íéîòtokãöék .äáéæ éãéì ïéàéáîoi`ian §¨¦¤©§¨¦§¦¦¦¥¦¨¥©
if icil minzkd,daäLáìdaifl miie`xd minid on dylyaìLäL ¨§¨§Ÿ¨

dì úB÷eãaä úB÷eìçdyal mei lkae ,mcn miiwp mdy mzwcay - £©§¨
,xg` welgíäéìò äàöîemdn cg` lk lr -äúàøL Bà ,íúk ¨§¨£¥¤¤¤¤¨£¨

a dtebn ynn dii`xe íéîé éðLa mzk d`vn÷eìçdyaly weca §¥¨¦¨
meiãçà,minid ipy xg`l cin,äáéæ éãéì ïéàéánä íéîúkä ïä ïä ¤¨¥¥©§¨¦©§¦¦¦¥¦¨

.mini dylya mcd `vi i`ce el` mipte`ay meyn
:`xnbd dywn .`ziixaa x`eand mipicd xcq lr dywn `xnbd

àzLämzk d`vnyk oey`xd ote`a m` ,denzl yi dzrn - ©§¨
aìLàéæç÷ dôebî åàìc ,úB÷eìç äL,dtebn mc dz`x `ly - §Ÿ¨£§¨¦¨¨©§¨

ïðéLééçote`a ,daf ziyrpe ,mini dylya `a df mzky miyyeg - ¨§¦©
dz`xy ipydíéîé éðL,dtebnålr dz`x sqep mzk,ãçà ÷eìç §¥¨¦§¨¤¨

àéòaéîoeik ixde ,daf ziyrpy zyyegy xnel jixv m`d - ¦©§¨
:`xnbd zvxzn .daf `idy yegl yi xzei dtebn mc dz`xyeäî©

àîéúc,xn`z `ny -àðåeb éàä ék ìkipy dz`xy dfk ote`a - §¥¨¨¦©©§¨
meia d`vny mzkd mb `vi i`cey milez ep` ,dtebn mc mini

e ,zi`ce daf `id ixde dtebn iyilydïaø÷ äàéáî,dlecb daf lkk §¦¨¨§¨
å`di s`ïì òîLî à÷ ,ìëàðax eprinyn -qepbihp` oa `pipg i §¤¡¨¨©§©¨

epi` ,`id daf `ny wtqn oaxw d`iany s` `l` ,ok xacd oi`y
dtebn `a `l dwelga d`vny mzkd `ny yegl yi oiicry ,lk`p
`le wlnpy dly serde ,oaxw `iadl dkixv dpi`e daf ziyrp `le

.dlik`a xeq`e `ed dlap hgyp
:zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbdéaø eäðëæ àäa ,àáø øîà̈©¨¨§¨§©§©¦

ñBðâéèðà ïa àðéðçdaeyz qepbihp` oa `pipg iax aiyd df oica - £¦¨¤©§¦§
zgvip,ïðaøì,mzhiy lr ezbyd efeàðL éàî`vnpyk dpey dn - §©¨¨©§¨

ìMî úBçtãçà íB÷îa ïéñéøb äL,dwelg lrïðéLééç àìcoi`y - ¨¦§Ÿ¨§¦¦§¨¤¨§Ÿ¨§¦©
meyn ,daf dzeyrl miyyegïðéøîàcoi`y oeikny mixne` ep`y - §¨§¦©
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc - dcp(iying meil)

,åéìà øîàiå ,äøòqä ïî áBià,mc` ly eizexryn daeyzäèBL ¦¦©§¨¨©Ÿ©¥¨¤
ïéîéð äaøä ,íìBòaLzexry -ìëìe ,íãà ìL BLàøa éúàøa ¤¨¨©§¥¦¦¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¨

àîéðå àîéðdxrye dxry lkl -àîeb Bì éúàøawpeiy mewn-] ¦¨§¦¨¨¨¦¨
[myn,dîöò éðôaick,úçà àîebî úB÷ðBé íézL eéäé àlL ¦§¥©§¨¤Ÿ¦§§©¦§¦¨©©

[éìîìéàL] (àìîìàù)eid eli`y -íézLzexry izy -úB÷ðBé ¤¦§¨¥§©¦§
,úçà àîebîdf ixd,íãà ìL åéðéò øBàî Léçëîm`eàîeb ¦¨©©©§¦§¥¨¤¨¨¨

éì ólçúð àì àîeâa`nebn zexry izy `ivedl iztlgd `ly - §¨Ÿ¦§©¥¦
,zg`éì ólçúð áéBàa áBiàoia iztlgd m`d ,ddinz oeyla - ¦§¥¦§©¥¦

okzi `ly ,o`k x`eany ixd .aie` irvt aei`l zzl ,aie`l aei`
okziy x`azd lirl `xnba eli`e ,zg` `nebn zexry izy e`viy

:`xnbd zvxzn .zg` `nebn zexry izy e`viyàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
àLéøa àä àôeâazexry izy e`viy okziy lirl x`azdy dn - §¨¨§¥¨

aei`l xn`py dne ,dy`d seb lry zexrya xaecn ,zg` `nebn
,y`xd zexrya xaecn ,zg` `nebn zexry izy mi`vei `ly
xe`n miyigkn eid zg` `nebn mi`vei eid eli`y mrhd jiiy mdae

.mc` ly eipir
:zexryd izya mixeywd mitqep mipic x`al zxfeg `xnbdøîà̈©

eøîàL úBøòN ézL ,ìàeîL øîà äãeäé áø,zelcb oniq mdy ©§¨¨©§¥§¥§¨¤¨§
úçà eléôàdidzókä ìòzgzn ,xa`d lry xyad daeba - £¦©©©©©

,qxkdúçàåzg` dxrye -,íéöéaä ìòmpi` zexryd izyy s`e §©©©©¥¦
.cg` mewna

:l`eny ixack `ziixan di`x d`ian `xnbdézL ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¥
eléôà ,eøîàL úBøòNdxrydaâa úçà,mewn eze` zgz - §¨¤¨§£¦©©§©¨

dñéøëa úçàådxryy e` ,mewn eze` lrn -úçàz`vnpéab ìò §©©¦§¥¨©©©©¥
å ,ãé ìL äéúBòaöà éøL÷dxryäéúBòaöà éøL÷ éab ìò úçà ¦§¥¤§§¤¨¤¨§©©©©¥¦§¥¤§§¤¨

,ìâø ìLixywa zexry d`ian dlecb wxy meyn mrhde ¤¤¤
,dizerav`øîàL Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§¤§¨¦§©©¤¨©

,ïBòîL éaø íeMîzeidl zekixv mpi` zexryd izyy x`eane ¦©¦¦§
:`xnbd zxxan .cg` mewnaïðaøå,mzrc dnãò ,àcñç áø øîà §©¨¨¨©©¦§¨©

,ãçà íB÷îa úBøòN ézL eäiL.zenewn ipya `le ¤§§¥§¨§¨¤¨
:zp`nn zad izn cr mi`pz zwelgn d`ian `xnbdãò ,ïðaø eðz̈©¨¨©

éaø ,øéàî éaø éøác ,úBøòN ézL àéázL ãò ,úðàîî úaä éúî̈©©©§¨¤¤©¤¨¦§¥§¨¦§¥©¦¥¦©¦
øîBà äãeäézp`nn zadøBçMä äaøiL ãò,mewn eze` aiaqéaø §¨¥©¤¦§¤©¨©¦

éwzL ãò øîBà éñBéäøèòä ó`pze ,dxhrd lk z` xry siwiy - ¥¥©¤©¦¨£¨¨
enyy,øîBà úB÷ìL ïazp`nn zadyìkìëzL ãòlcbzy - ¤§¨¥©¤§©§¥

rk daxd xry.yeal oiéàðéëç ïa àðéðç éðàöî ,ïBòîL éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨£¦£¦¨¤£¦©
øîàå ,ïãéöa,ilBì øBîà ,àáé÷ò éaø ìöà òébî äzàLkl`y - §¦Ÿ§¨©§¤©¨©¦©¥¤©¦£¦¨¡

,eze`ézL àéázL ãò Eì øîàé íà ,úðàîî úaä éúî ãò©¨©©©§¨¤¤¦Ÿ©§©¤¨¦§¥
Bì øBîà ,úBøòN,eze` l`y -ãîòîa ãéòä úB÷ìL ïa àìäå §¨¡©£Ÿ¤§¨¥¦§©£©

,äðáéa íëlekzp`nn zady,øác Bì ízøîà àìå ìkìëzL ãò §¤§©§¤©¤§©§¥§Ÿ£©§¤¨¨
,oerny iax xtiqe .zexry izy `iazy xg`l `ed ixd df xeriye

àáé÷ò éaø ìöà éúàaLk,df xac el izxn`eäæ 'ìekìk' ,éì øîà §¤¨¦¥¤©¦£¦¨¨©¦¦§¤
eäî òãBé éðéàenyy `pze ,df xeriy cr zp`nn zady xaeq ipi` - ¥¦¥©©

,øékî éðéà 'úB÷ìL ïa'`l`àéázL ãò úðàîî úaä éúî ãò ¤§¨¥¦©¦©¨©©©§¨¤¤©¤¨¦
.úBøòN ézL§¥§¨

äðùî
zae oa zelcbk ,zexry izya miielzd dxeza mipic dnk epivn
:zenewnd el` lka jixvy zexryd lceb edn dpc epzpyn ,lirl

äøôa úBøeîàä úBøòN ézL,dlqetl dnec`åzexry izy ok §¥§¨¨£§¨¨§
exn`py,íéòâpaoniq zepal zexry izyy,zrxvlåzexryd ok ©§¨¦§

,íB÷î ìëa úBøeîàäzexryd lceb xeriy ,zae oa zelcb oiprl ¨£§¨¨
oda yiyk `edïøwéòì ïLàø óBëì éãkelkeiy zelecb eidiy - §¥¨Ÿ¨§¦¨¨

,[elecib mewn] eyxeyl xriyd y`x z` stekl.ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥
,øîBà øæòéìà éaø`ed xriyd lceb xeriyïøBtéva õBø÷ì éãk- ©¦¡¦¤¤¥§¥¦§©¦¤

.miipxetivd oia xriydn hrn feg`l elkeiy,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥
`ed mxeriyâefa úBìhéð eäiL éãkmze` xefbl elkeiy - §¥¤§¦¨©

.miixtqna

àøîâ
dn zxxan `xnbd ,zexryd lceba zehiy yly dpyna epipy

:dklddïlek éøáãk äëìä ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¨£¨¨§¦§¥¨
øéîçäìoiprl jkle .zehiyd lkl yegle xingdl epilr oic lka - §©§¦

oxetiva zevxwp dizexry m` ,dlecb `le zp`nn dphwy oe`in
oiprle .xak `id dlecb `ny zp`nn dpi` ,ohwd xeriyd `edy
dpi`y xnel mixingn ,dphw `le zvleg dlecb wxy dvilg

.mxwirl mittkp dizexry iy`x eidiy cr dlecb zaygp

äðùî
dcp ini oipn oiprl welga `vnpy mzk oic dn zxxan epzpyn

dy` :daifeíúk äàBøämcd `vi izn zrcei dpi`e ,dwelg lr ¨¨¤¤
,dxewnnúì÷ìe÷î Bæ éøäzrcei dzid eli`y ,dzecp ini oipnl £¥§§¤¤

nla` ,dzaif ini xyr cg` elegi izn zrcei dzid ,mcd `vi iz
ini xyr cg` eidi izn zrcei dpi` ,`vi izn zrcei dpi`y eiykr

.dzaif
:dwelg lr mzk d`vny dy`l yiy sqep oic zx`an dpynd

áBæ íeMî úLLBçåmitevx mini dyly welg dy` dyal m` - §¤¤¦
lecb mzk eilr d`vne ,daifl miie`xd minid xyr cg` oian
df mzky zyyeg `id ixd ,xzei hrn cere oiqixb dyly xeriyk
,cere qixbk mei lk ,minid zyly jyna oibexiql dxewnn `vi

md el` .dlecb daf dzyrpeïéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥
áBæ íeMî íéîúkaminzka dlecb daf ziyrpy zyyeg dpi` - ©§¨¦¦
.dwelg lr e`vnpy

àøîâ
zxxan .xi`n iax lr ewlgpy minkgd md in zxxan `xnbd

:`xnbdíéîëç ïàîxi`n iax lr ewlgpy mi`pzd md in - ©£¨¦
:`xnbd daiyn .dpynaéaø ,àéðúc ,àéä ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¦§©§¨©¦

,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçdnk z`vendíéîúk,dwelgaïäa ïéà £¦¨¤©§¦§¥§¨¦¥¨¤
áBæ íeMî,el` minzka dlecb daf ziyrpy zyyeg dpi` -elkn ¦

mewníéîúkäL íéîòtokãöék .äáéæ éãéì ïéàéáîoi`ian §¨¦¤©§¨¦§¦¦¦¥¦¨¥©
if icil minzkd,daäLáìdaifl miie`xd minid on dylyaìLäL ¨§¨§Ÿ¨

dì úB÷eãaä úB÷eìçdyal mei lkae ,mcn miiwp mdy mzwcay - £©§¨
,xg` welgíäéìò äàöîemdn cg` lk lr -äúàøL Bà ,íúk ¨§¨£¥¤¤¤¤¨£¨

a dtebn ynn dii`xe íéîé éðLa mzk d`vn÷eìçdyaly weca §¥¨¦¨
meiãçà,minid ipy xg`l cin,äáéæ éãéì ïéàéánä íéîúkä ïä ïä ¤¨¥¥©§¨¦©§¦¦¦¥¦¨

.mini dylya mcd `vi i`ce el` mipte`ay meyn
:`xnbd dywn .`ziixaa x`eand mipicd xcq lr dywn `xnbd

àzLämzk d`vnyk oey`xd ote`a m` ,denzl yi dzrn - ©§¨
aìLàéæç÷ dôebî åàìc ,úB÷eìç äL,dtebn mc dz`x `ly - §Ÿ¨£§¨¦¨¨©§¨

ïðéLééçote`a ,daf ziyrpe ,mini dylya `a df mzky miyyeg - ¨§¦©
dz`xy ipydíéîé éðL,dtebnålr dz`x sqep mzk,ãçà ÷eìç §¥¨¦§¨¤¨

àéòaéîoeik ixde ,daf ziyrpy zyyegy xnel jixv m`d - ¦©§¨
:`xnbd zvxzn .daf `idy yegl yi xzei dtebn mc dz`xyeäî©

àîéúc,xn`z `ny -àðåeb éàä ék ìkipy dz`xy dfk ote`a - §¥¨¨¦©©§¨
meia d`vny mzkd mb `vi i`cey milez ep` ,dtebn mc mini

e ,zi`ce daf `id ixde dtebn iyilydïaø÷ äàéáî,dlecb daf lkk §¦¨¨§¨
å`di s`ïì òîLî à÷ ,ìëàðax eprinyn -qepbihp` oa `pipg i §¤¡¨¨©§©¨

epi` ,`id daf `ny wtqn oaxw d`iany s` `l` ,ok xacd oi`y
dtebn `a `l dwelga d`vny mzkd `ny yegl yi oiicry ,lk`p
`le wlnpy dly serde ,oaxw `iadl dkixv dpi`e daf ziyrp `le

.dlik`a xeq`e `ed dlap hgyp
:zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbdéaø eäðëæ àäa ,àáø øîà̈©¨¨§¨§©§©¦

ñBðâéèðà ïa àðéðçdaeyz qepbihp` oa `pipg iax aiyd df oica - £¦¨¤©§¦§
zgvip,ïðaøì,mzhiy lr ezbyd efeàðL éàî`vnpyk dpey dn - §©¨¨©§¨

ìMî úBçtãçà íB÷îa ïéñéøb äL,dwelg lrïðéLééç àìcoi`y - ¨¦§Ÿ¨§¦¦§¨¤¨§Ÿ¨§¦©
meyn ,daf dzeyrl miyyegïðéøîàcoi`y oeikny mixne` ep`y - §¨§¦©
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המשך בעמוד נק



xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc - dcp(iyiy meil)

,mzwelgna iax zrxkd z` d`ian `ziixadéøác ïéàøð ,éaø øîà̈©©¦¦§¦¦§¥
àøâà ïa äãeäé éaø,oiqixb ipy d`vnyk s` zyyegy xn`y ©¦§¨¤©§¨

ä÷ãa àlLa,dnvr z`íéîëç éøáãåmi`xp.ä÷ãaLa §¤Ÿ¨§¨§¦§¥£¨¦¤¤¨§¨
:`ziixad z` zx`an `xnbdä÷ãa àì éàîe ä÷ãa éàîdn - ©¨§¨©Ÿ¨§¨

`l' xn`y dna ezpeek dne ,'dwca' xn`y dna iax ixaca dpeekd
.eixac z` x`aze `xnbd xefgz oldle .'dwca

`xwpy onfd edn iqei iaxe dcedi iax ewlgp (:cl) zaya `ziixaa
mc` jldiy ick dngd rwyzyn ,dcedi iax zhiyl ,'zeynyd oia'
exeriy zeynyd oia ,iqei iax zhiyle .zeynyd oia edf lin ivg
qpkp dlild ,[dwfga `le oeitxa oir zvixw xeriyk-] oir sxdk

.epnf dnk cenrl xyt` i`e ,`vei meide
:iqei iaxe minkg ewlgp dna zx`an `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

áø éác ïðaøì eäðézçkLà,yxcnd ziaa minkgd z` izybt - ©§©§¦§§©¨¨§¥©
éøîà÷å éáúéc,mixne`e miayei eidy -ïðé÷ñò éàîa àëäo`k - §¨§¦§¨¨§¦¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna `ziixaadîöò ä÷ãaL ïBâkjxe`l mc dz`x `ly §¤¨§¨©§¨
,mzkd z`ivnl encwy minid ipy ly zeynyd oia lkä÷ãa àìå§Ÿ¨§¨

d÷eìçmzk ea d`vne dwca f`e ,iyilyd meid cr mini ipy mze`a £¨
.hrn cere oiqixb ipyk lecbóàåz` dwcay dndîöòoiaa §©©§¨

,minid ipy ly zeynydàlà ä÷ãa àìaéaøc úBLîMä ïéa Ÿ¨§¨¤¨¥©§¨§©¦
äãeäédy ,dcedi iax zhiyl 'zeynyd oia' ly onfa wx -onfk `e §¨

,dngd zriwy xg`l lin ivg mc` jldnéaøc úBLîMä ïéááe§¥©§¨§©¦
ä÷ãa àì éñBéepnfy iqei iax zhiyl zeynyd oia onfa la` - ¥Ÿ¨§¨

iax ly zeynyd oia xg`l wx lge oeitxa oird zvixw xeriyk
,ewlgp dfae .dwca `l ,dcediéøáñ ïðaøcmixaeqd minkgy - §©¨¨¨§¦

meyn mnrh ,d`nhl oi` oiqixb ipy xeriyk mzk d`vnyky
mzhiyl `linne ,dcedi iaxk mzrc zeynyd oia ipnfayïéáa§¥

àeä àéìéì éñBé éaøc úBLîMäzhiyl zeynyd oia ly onfd - ©§¨§©¦¥¥§¨
i`cel aygp dcedi iax ly zeynyd oia xg`l `edy iqei iax

,dliläãeäé éaøc úBLîMä ïéáa ä÷ãa àäåoia onfa ixde - §¨¨§¨§¥©§¨§©¦§¨
,mc dz`x `ly dnvr z` dwca dcedi iax zhiy ly zeynyd
.mizyk aygizy dii`x o`k oi` ,zeynyd oiaa dz`x `ly oeike

déîòèì éñBé éaøåelceby mzka s`y `ziixaa xaeqd iqei iaxe - §©¦¥§©§¥
meyn enrh ,daf ziyrpy miyyeg oiqixb ipykøîàc`edy - §¨©

y ,xaeqúBLîMä ïéa`l` dlil i`ce epi` ezhiy lyéåä à÷éôñ ¥©§¨§¥¨¨¥
,mitlgzn md izni` mircei eppi`y ,dlil e` mei `ed m` wtq -
aygpe zeynyd oiaa dz`xy yegl yi df onfa dwca `ly oeike
.daf ziyrpy zyyeg jkitle ,mini ipya df cere qixbk dz`xy

.dcedi iax ly zeynyd oia onfa dwca cvik zx`an `xnbd
:`ax jiynnàðà eäì àðéîàå,yxcnd zia icinlzl izxn` ip`e - ©£¦¨§£¨

,mze` izl`yeäéðéòa äéãé éìîìéàzeweqr dici eid eli` - ¦§¨¥¨¤¨§¥¤¨
mewn eze` zwicaaìkonfúBLîMä ïéa,dcedi iax zhiy lyôéä ¨¥©§¨¨¤

íéøîBà ízàoia onf lk dwcay xg`ny ,dpekp mkzxaq dzid - ©¤§¦
la` ,ea dz`x `ny wtzqdl oi` zeynydåéLëòmzx`iay ©§¨

dcigi dwical dpeekdy dxen mixac ly mhyte ,dnvr dwcay
yegl yi ,mewn eze` zwicaa zeynyd oia lk dweqr dzid `le

,jex` dcedi iax ly zeynyd oia onfe xg`ny÷elñ íò ànL¤¨¦¦
äúàø äéãéonf jeza zg` mrt dwcay xg`l cin dz`x `ny - ¨¤¨¨£¨

.mini ipyk aygp ea dz`xy dne `ed zeynyd oia oiicre ,df
éì eøîàå,yxcnd zia icinlzïðéøîà÷ ékx`al epxn`y dn - §¨§¦¦¨©§¦©

wx ok` `ed minkg zhiyaúBLîMä ïéa ìk äéðéòa äéãé äðúpLk§¤¨§¨¨¤¨§¥¤¨¨¥©§¨
oia lk jxe`l mewn eze` zwicaa zeweqr dici eid xy`k -

.zeynyd oia onfa dz`xy yyg oi`y ,zeynyd
:iax zrxkd z` x`al day `xnbdéaø éøác ïéàøð ,éaø øîà̈©©¦¦§¦¦§¥©¦

àøâà ïa äãeäécere oiqixb ipy xeriya mzk d`vnyky xn`y §¨¤©§¨
,daf ziyrpy zyyeg.ä÷ãa àlLk:`xnbd zl`eyàì éàî §¤Ÿ¨§¨©Ÿ

ä÷ãa,'dwca `l' exne`a iax zpeek dzid dn -àîéìéàm` - ¨§¨¦¥¨
dpeekdy xn`péñBé éaøãa ä÷ãa àìå äãeäé éaøãa ä÷ãác- §¨§¨¦§©¦§¨§Ÿ¨§¨¦§©¦¥

oiaa wx mzkd z`ivnl encwy minid ipya dnvr z` dwcay

`l iqei iax ly zeynyd oiaae ,dcedi iax zhiy ly zeynyd
i` ,daf ziyrpy zyyegy el d`xpy iax xn` df ote`ae ,dwca
yi iqei iax lya dwca `lya wxy xn`y jkny ,jk xnel xyt`

iaxk rixkdlly zeynyd oiaa mb dwcaa la` ,`xb` oa dcedi
,xizne edenk xaeq epi` iqei iaxììkî,dfn rnyn -äãeäé éaøc ¦§¨§©¦§¨

envr `xb` oaàLééç eäééåøúa ä÷ãác áb ìò óà ,øáñs`y - ¨©©©©§¨§¨§©§©§¨§¨
,dywen df xace ,zyyeg iqei iax ly zeynyd oiaa mb dwca m`

ä÷ãa àärecne ,zeynyd oia ipnf ipya dz`x `ly dwca ixd - ¨¨§¨
.daf ziyrpy yeygz

:`xnbd dgixknàèéLt àlàezpeek ,'dwca `l' iax xn`y dny ¤¨§¦¨
ä÷ãa àìc,llkéñBé éaøãa àìå äãeäé éaøãa àìoia onfa `l - §Ÿ¨§¨Ÿ¦§©¦§¨§Ÿ¦§©¦¥

okle ,iqei iax ly zeynyd oia onfa `le dcedi iax ly zeynyd
,mini ipy zii`xl dlere zeynyd oiaa dz`x `ny zyyegy xn`

ìáàm`a ä÷ãazeynyd oiaa ä÷ãa àìå äãeäé éaøãoia £¨¨§¨§§©¦§¨§Ÿ¨§¨§
zeynyd,éñBé éaøãy iax xaeqàLééç àìzyyeg dpi` - §©¦¥Ÿ¨§¨

oeik zyyeg df ote`ay xaeq `xb` oa dcedi iaxe ,daf ziyrpy
:`xnbd zwiicn .iqei iax lya dwca `lyàîìày jkn gken -ïéa ©§¨¥

àeä àéìéì éaøì éñBé éaøc úBLîMäzeynyd oia oi` iax zrcl - ©§¨§©¦¥§©¦¥§¨
aygp `l ea dz`x m` s`e ,dlil i`ce `l` ,mei wtq iqei iax ly

.mini ipy dz`xy
:`xnbd dywn .`tiqa iax ixacn df xe`ia lr dywn `xnbd

àôéñ àîéàxn`y ,iax ixac ly `tiqd z` x`ae xen` -éøáãå' ¥¨¥¨§¦§¥
íéîëçmi`xp ,daf ziyrpy zyyeg dpi`yk.'ä÷ãaLzl`ey £¨¦§¤¨§¨
:`xnbdä÷ãa éàîel d`xpy xn`yk iax zpeek dzid dn - ©¨§¨

,dwcaya zyyeg dpi`yàîéìéàxn`p m` -éaøãa ä÷ãác ¦¥¨§¨§¨¦§©¦
éñBé éaøãa ä÷ãa àìå äãeäély zeynyd oiaa dwcal ezpeeky - §¨§Ÿ¨§¨¦§©¦¥

mi`xp df ote`ae ,iqei iax ly zeynyd oiaa dwca `le dcedi iax
oi` dcedi iax ly zeynyd oiaa dwcay oeikny ,minkg ixac el
mi`xpy iax xn`y jkny ,ok xnel xyt` i` ,daf ziyrpy yeygl
xaeq epi` llk dwca `lya la` ,df ote`a wx minkg ixac el

,xqe`e mzenkììkî,dfn rnyn -ïðaøcmnvr minkgy -,éøáñ ¦§¨§©¨¨¨§¦
ïðéLééç àì eäééåøúa ä÷ãa àìc áb ìò óàdwca `l m` elit` - ©©©§Ÿ¨§¨§©§©§Ÿ¨§¦©

dyw dfe ,zyyeg dpi` zeynyd oia onfa llkä÷ãa àì àäixd - ¨Ÿ¨§¨
ziyrpe zeynyd oiaa `a mcdy yeygp `l recne ,llk dwca `l

.daf
:`xnbd dgixknàèéLt àlàiax zpeeky xnel heyt `l` - ¤¨§¦¨

,eyexit ,dwcayk minkg ixac mi`xpy xn`yä÷ãácdnvrïéa §¨§¨¥
azeynyd oiaa ïéáe ,äãeäé éaøãzeynyd oia,éñBé éaøãoeikny §§©¦§¨¥§§©¦¥

,zeynyd ziaa dz`x `ny yegl oi` mdipya dwcayìáàm` £¨
ä÷ãadnvra àìå äãeäé éaøãaä÷ãdnvrïðéLééç ,éñBé éaøãa ¨§¨¦§©¦§¨§Ÿ¨§¨¦§©¦¥¨§¦©

,daf ziyrpe iqei iax ly zeynyd oiaa dz`x `ny miyyeg -
iqei iax ly zeynyd oia mzhiyly oeik ,dfl miyyeg mpi` opaxe

:`xnbd zwiicn .dlil `edàîìày gken -éaøc úBLîMä ïéa ©§¨¥©§¨§©¦
éåä à÷ôñ éaøì éñBéi`ce iqei iax ly zeynyd oia oi` iax zrcl - ¥§©¦§¥¨¨¥

zeynyd oiaa dwca `ly lk okle ,dlil wtq mei wtq `l` ,dlil
.daf ziyrpe dz`xy zyyeg iqei iax ly

ok m` :`xnbd dywnéaøcà éaøc àéL÷zligzn miyw iax ixac - ©§¨§©¦©§©¦
oiay xeaq `edy wcwcl yi eixac zligzny ,eixac seql eixac
ly zeynyd oia onfa dwca m`e ,dlil i`ce iqei iax ly zeynyd
,zyyeg dpi` iqei iax ly zeynyd oia onfa dwca `le dcedi iax
`ed iqei iax ly zeynyd oiay oeik zyyegy rnyn eixac seqne

.dlil wtq mei wtq
weqtl xeaq `ed cvik xnele rixkdl iax zpeek oi` :`xnbd zvxzn

e ,minkge dcedi iax ewlgp dna cinrdl `a `l` ,mzwelgnaéëä̈¦
øîà÷,xnel ezpeek jke -àøâà ïa äãeäé éaø éøác ïéàøðxn`y ¨¨©¦§¦¦§¥©¦§¨¤©§¨

zyyegy,ïðaøìote`aa àì ,ììk ä÷ãa àìczeynyd oiaéaøã §©¨¨§Ÿ¨§¨§¨Ÿ§§©¦
a àìå äãeäézeynyd oia,éñBé éaøãmeynàì íéîëç óàL §¨§Ÿ§§©¦¥¤©£¨¦Ÿ
åéìò e÷ìçðzyyeg dpi`y xnelàlàote`aäãeäé éaøãa ä÷ãác ¤§§¨¨¤¨§¨§¨¦§©¦§¨
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המשך בעמוד ננ

oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

'åë ïéàøð éáø øîà.dl yxtn dlek Ðïðé÷ñò éàîá àëäopaxc `zbelt Ð

.`xb` oa dcedi iaxeä÷ãáùë.zeynyd oia ipy lk dnvr Ðä÷åìç ä÷ãá àìå
,dpd cr dwelg dwca `ly itle .oiqixb ipy d`vne ,iyilya `l` mini ipya Ð

e` ,dz`x zeynyd oia ipya `ny yegl yi jkitl .oi`a od zni`n drci `l

ly zeynyd oia zg`e oey`x meia zg`

.zei`x yly edl eedc Ð xgnïéá
äãåäé éáøã úåùîùä:"oiwilcn dna"a Ð

exeriye ,oezgzd siqkd `le oeilrd siqkd

seqae .oir sxdk Ð iqei 'xle ,lin ivg Ð

.`vei dfe qpkp df ,`ed meidä÷ãá àäå
äãåäé éáøã úåùîùä ïéáá`l jkld Ð

dlrzy ,zeynyd oia odn zg` dz`x

.mini ipy xneglàåä à÷ôñopiyiigc Ð

iaxc zeynyd oiaa dici weliq xg`l `ny

edl eede ,mini ipyl dler `ede ,i`fg iqei

,`ed dlil opaxle .mitevx mini dyly

.zei`x dyly edl eed `l Ð i`fg elit`e

äéðéòá äéãé éìîìéà.mewn eze`a Ðìë
úåùîùä ïéá.dcedi iaxc Ðíúà äôé

íéøîåàoia lkc oeik ,iyiig `lc ,opaxl Ð

.i`fg `l dcedi iaxc zeynydíò øåîéà
äúàø äéãé ÷åìéñzeynyd oia `dc Ð

.`ed jex` dcedi iaxcéáø éøáã ïéàøð
äãåäé.yiigc Ðä÷ãá àìùáÐ

,dcedi iaxk il `xiaq `da :iax xn`wcne

,dizeek il `xiaq `l Ð dwcaya la`

dwca elit` Ð `xb` oa dcedi iaxc llkn

ikd :`nip i` ?"dwca `l" i`ne ,yiig inp

dcedi iax ixac z` ip` d`ex :iax xn`w

dwcac ab lr s`e ,iqei iaxca dwca `lya

zeynyd oiaa iwetql `ki`c ,dcedi iaxca

eixac z` d`ex ipi` la` .iqei iaxc

.mdipya dwcaykäãåäé éáøã ììëî
åäééåøúá ä÷ãá åìéôài`ce `d ,yiig Ð

di`x welgl jl oi`e ,i`fg `l zeynyd oia

!mizyl zg`ä÷ãá àìã àèéùô àìàÐ

dz`x `ny zyyegc ,`da `le `da `l

.dcedi iaxc zeynyd oiaaä÷ãá ìáàÐ

eixac z` d`ex ip` oi` Ð dcedi iaxca

.daifl yeglàîìàoia :iax xaqw Ð

dii`xde ,`ed dlil Ð iqei iaxc zeynyd

.mizyl dler dpi` dayä÷ãáùë àîéð éà
éñåé éáøãá àìå äãåäé éáøãá:iax xn`we Ð

la` ,opiyiig `lc mdixac z` d`ex ip` efa

z` d`ex ipi` Ð efa `le efa `l dwca `l

.`yiigc il `xiaq `p`c ,mdixacììëî
àìå àäá àì ä÷ãá àìã áâ ìò óà ïðáøìã

ä÷ãá àì àäå àùééç àì àäáyegl yie Ð

.mizyl zwlgznd zeynyd oia zii`xl

`hiyt `l`minkg ixac oi`xp"c Ð

mdipya dwcay Ð iax xn`wc "dwcayk

inp :edpi` ixn`wc odn cg`a la` ,xn`w

`lc oeikc .mdixac d`ex ipi` Ð `yiig `l

oia zii`xl yegl yi Ð iqei iaxca dwca

.'ek `ed `wtq iaxl ,`nl` .zeynydøîà÷ éëäipi` efae ,df ixac z` d`ex ip` efa" xn`wcn :dpin wecizc ,xn`w diytpc dinrhl e`l ,iax xn`wc "oi`xp" i`d Ð

el micene ,minkgl dcedi iax ixac oi`xp :xn`w ikde ,ibilt i`na ,opireny`l `z` ediizbelt iyextl iax `l` :jl iywze ,ibilt ediiexza edpi`c llkn Ð "d`ex

,`ed `wtq :xn`c ,dinrhl iqei iaxe .`ed `ilil Ð iqei iaxc zeynyd oia :ixaqwc ,ipdn cg`a dwcayk Ð minkg ixacy .dfa `le dfa `l dwca `lyk Ð opiyiigc

.zeynyd oia zii`xa yegl yi mdipya wecazy cr jklidäáåøî äééàøì.zecerea oiqixb dyly Ðúèòåî äééàøìipy Ð.zecerea oiqixbåðîî.iqei iaxcn Ðàìù
äøäèá äùéøôä.zeynyd oia dwca `ly iriaya Ðäàîåè ú÷æçá àäú àìlk `ied dz`xyn `nl` ,zixgy dxdha dyixtdy it lr s`e ,axrl zlaeh dpi`e Ð

.zei`x izyl dler `ide ,dz`x zeynyd oia seqa `nlc yginl `ki` ,mly zeynyd oia dwca `le li`ed ,ef s` .meid xnb cr d`exe zxfeg zwfga meidéì ïéàøðå
åéøáã.el ip` dcene =ä÷ãáùë.eilr wleg ip` ,dwca `lyae .`yiig `l ez ,mly zeynyd oia Ðäãåäé éáøãà äãåäé éáøã àéù÷lirlc Ðzeynyd oia :dil `xiaq
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`oifgeקמד mipya cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

øãäå.`ed `wtqe ,iqei iaxc ligzn Ðäãåäé éáøãá êééù êùéî`ed rlaen Ð

dwca ixd Ð dcedi iaxc zeynyd oia lk opira diciclc oeike ,dcedi iax ly jeza

.mdipyaäîöò äàîèî.miycwe zexdhl dnvr d`nhn mzk d`exd Ðòøôîì
.qeakd zry cr Ðäúééàøî øåîçzrn `l` ied `l Ð dzii`xlc ,rxtnl Ð

.qeakd zry cr Ð dnzke ,zrlåðéöî àäå
'åëxfrl` oa oerny iax dcen `dc Ð

.qeakd zry cr rxtnl oz`nhnc miycwa

íã äúàø êë øçàå íúë äúàøjez Ð

.zrl zrnäúééàøá äîúë äìåúÐ

,`ed df zecp mcn Ð mzk i`d :opixn`e

`l` ,qeakd zry cr `nhln dxedhe

.`adle ez`vnynåîåéea dz`x m` Ð

it lr s` ,dng drwy m`e .dlez Ð meia

.dlez dpi` Ð zrl zrn jeza dz`xy

äð÷úî àåäùminzkc oeike ,dilr lwin Ð

:jixt onwle .lwind ixac oi`xp Ð opaxc

xfrl` oa oerny iax `dc ,dl zeern izeer

!xingnêåôéà.eixacn ixac oi`xp :`ni`e Ð

daif icil dizekld owzn `eddaif oiprl Ð

meia ea `ifg `lc `kid ,diciclc .lwin `ed

zecp ini dpene ,dzii`xa dnzk opilz `l Ð

mei cr oiligzn daif ini oi`e ,dzii`x mein

z`ivn mein dpen ,iaxl .dzii`xl ipiny

iriay lill leahle lwdl s`e .dnzk

eed dnzkl ipiny meine ,dwqt m` ,dnzkl

ikc ,daif oiprl xingn iax `vnpe .aef ini

daif mei :opixn` Ð dnzkl ipinya `ifg

.mei cbpk mei ,iriyz xenyl dkixve ,`ed

iaxle .daf `dz Ð enr mipy d`xz m`e

.xeniy jixvn `le ,`ed dcp seq ,oerny

z `l Ð enr mipy d`xz m`e.daf did

la` ,daifl dnzk ici lr d`ian ip` `vnp

.`l Ð edi`äøäè ÷ñôä ïéëéøö,iriaya Ð

zeynyd oia wecal dkixv .axra leahl

.`l e` dxdha wiqtdlïéðîéæmrt Ð

.zxg`äéçëùà.iq` iaxl `xif iax Ð

øîà÷å áéúéãyxtne ,iaxc `zln jd Ð

oia dwcay `ede :yiwl yix xn` ,dlr

wiqtdl ,dnzkl iriay ly zeynyd

`ilb Ð dxdha dyixtd `l la` .dxdha

,dicic `pipn dhwp dzii`x meinc ,dzrc

dnzk licadl dnvrl dnxb `ide

mein rxtnl `nhn dnzke ,dzii`xn

`ly it lr s` :xn` opgei iaxe .dyial

ieliba e`l Ð zelzl dlekic oeikc .dwca

.ikda `cqtn `le ,`zln `ilz dzrcøîà
éñà éáøì àøéæ éáø äéìopgei iax ibiltcn Ð

iriay meia wecal `ed `gxe`c llkn ,dwca `le dwcaa `ilz oiprl yiwl yixe

.dxdha wiqtdle dnzklêôèéù.jhdix =äðùîïéá øùò ãçà íåé äàåøä
úåùîùä.dcp ezlgze ,dlil wtq e` .daif mc iede ,`ed mei wtqe Ðúìçú

'åë äãð óåñå äãð,dreh `iede ,`id daif seqe dcp zlgz :jixt `xnbae Ð

:xnel ,dilr xingp Ð cg` mei dray seql dz`x m`e .dray ayz dgxk lrae

m`e .dray ayze ,dcp zlgz `ied `zyde ,i`ed daif seq dpey`x di`x

`zyde ,i`ed dcp zlgz dpey`x dii`x :xnel ,dilr xingp Ð d`xz dyly

,zlwlewn `id mlerl oke .ode drax` ayz `le ,miiwp dray dkixve ,daf

dzpwze.(`,g) oikxra yxtnckäá÷ð úãéìì íéðåîù íåéå øëæì íéòáøà íåé
ïìåëì úåùîùä ïéái`d ied Ð zeynyd oia d`xzy el`n dfi`a ,xnelk Ð

wtq dcp wtq Ð ipiny meil d`xz m`e .xedh wtq `nh wtq zeynyd oia

.oikxra dl yxetnd xeriy ick weqtzy cr ,mlerl oke .mei cbpk mei zxney

úåèåùä úà.wtqd zrya e`xy el` oebk ,zerehd z` Ðúà åð÷úå åàá
úåç÷ôäoxeniy ini yxtle odigzt owzl ep` oikixve ,zi`ce drya ze`exd Ð

.`xnba `ziixaa yxtnck ,oyinyze
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äîöòjixhvi` i`n` :dnize .zexdhl Ð dnvr :qxhpewa yxit Ð miycwe

xfrl` oa oerny iax meync :xnel yie ?`ed oky lkc ,miycw ipznl

s` dnvrc iielbl miycw `pz :inp i` .d`nhn dpi` miycw elit`c :wiqnc ,dihwp

oa oerny iaxl :dyw cere .zexdhl rnyn `l "dnvr"c `pyil edine .zexdhl

,dzii`xn xeng dnzk ied izk` ,xfrl`

zii`xa dlezc jenqa xn` diteb edi` `dc

dii`xd iptly meia d`vny mzk la` ,enei

zryn dpiipnl zlwlewne ,rxtnl d`nh Ð

,epiid Ð "dnvr"c :yxtl d`xpe !qeak

iaxe .qeak zryn dpiipnl zlwlewny

dpi`c :ediiexz` bilt xfrl` oa oerny

`l` miycw d`nhn `le ,dpiipnl zlwlewn

xfrl` oa oerny iax xn`wc `de .zrl zrn

mzk `d ,enei zii`xa dnzk dlezc jenqa

meyn e`l Ð dii`xa `ilz `l lenz`c

zryn lenz`c dnzka zlwlewn `dzy

mzke ,`zydc dii`x ici lr `l` ,qeak

i` drci `lc Ð zlwlewn `id lenz`c

izk` :xn`z m`e .mzkn e` meidn `ipn

`id Ð dnzkac ,dzii`xn xeng dnzk

,dzii`xa la` ,zrl zrn dpiipnl zlwlewn

zrn d`nhn zexdhle miycwlc ab lr s`

dpenc ,zlwlewn dpi` mewn lkn ,zrl

iax yiig `lc :xnel yie !dz`xy mein

dnzk didi `ly `l` xfrl` oa oerny

zrn xzei ze`nhl onfa dzii`xn xeng

.zrl

êåôéàixac oi`xp :qxhpewd yxit Ð

ip`e dzeern `edy ,jeti` :inp i` .eixacn

.sicr xingnde ,dpwzn

àåäùyxit Ð daif icil dizekld owzn

dz`x m` oerny iaxlc :qxhpewd

`ied `l Ð dnzkl ixiyre iriyze ipinya

`ied Ð dzii`xa dnzk dlezc iaxle .daf

`ied inp oerny iaxlc :d`xp oi`e .daf

.lirl ziyixtck ,dpiipnl zlwlewn

`nhny ,ith xingn oerny iax ,daxc`e

inp yxity dne .zrl zrn mzkd z`ivnn

Ð zynyne dnzkl iriaya zlaeh iaxlc

dnzk opilz `le ,i`d ilek lwdl d`xp oi`

:l`ppg epiax yexitk d`xpe .dzii`xa

ilzc iaxl .dii`xd meia mzkd d`vnyk

`id Ð dii`xa zrl zrn lk dnzk

dz`x eli`k `iede ,zrl zrn lk zlwlewn

m`e .eiptly meie dii`xd mei ,mini ipy

zcner m` ,daf `ied Ð xgnl mb dz`x

enei `l` ilz `lc ,oerny iaxle .daef inia

ipy cer d`xzy cr daf didz `le ,lenz` dz`x eli`k opiayg `l ok m` Ð

m` edine .ith lwin oerny iaxc ,"dzeern iaxe ,dpwzn oerny iax" ,epiide .mini

.epyxitck ,xingn oerny iax Ð mzk d`vne lenz`e meid dz`x

äëéøö,dnzkl iriaya wiqtdl dwica dkixv :qxhpewd yxit Ð dxdh wqtd

`ilbc ,dnzkl iriaya dwca m` ,yiwl yixlc :yxite .axra leahl ick

,ezhiy itl yxit Ð dii`xd on dpene dwca `l la` ,`ed dzii`xn dnzkc dzrc

dnzk oilezy xn` `l iaxc .dnzkl ipiny lila leahl dl oi`c .d`xp oi`e

dkixv mzkac `kdn gken ikid :eze .izyxitck ,wtqa `l` i`cea dzii`xa

opgei iax xn`wcn ,daxc` :eze !zi`ce dii`x dz`xy `kd ip`yc ,iriaya dwica

!dwica dkixv dpi` ok m` ,axrl zlaeh dnzkl iriaya dwca `ly it lr s`

ilzc `d `nlcc Ð mzkd z`ivnl qeakd oia dxdh zwqtd dkixv :yxtl d`xpe

z`ivnl qeak oia dwcayk epiid ,qeak zryn `nhn `le dzii`xa dnzk iax

zrn jez ,mzkd z`ivnl jenq :yexit Ð dwcay `ede :yiwl yix xn`we .mzkd

cr rxtnl dl oi`nhn Ð mzkd z`ivnl dwican zrl zrn yi m` la` .zrl

zrn yi `l` ,jenq :yexit Ð dwca `ly it lr s` :xn` opgei iaxe .dwicad zry

qeaik zrync oeik ,dzii`xa mzkd opilz ikd elit` ,d`ivnl dwica oia zrl

.yiwl yix` bilt ded `l i`d ilekc ,xn`w "llk dwca `ly it lr s`" opgei iaxlc xnel d`xp oi`c .wqtd dkixv `nlr ilekl `nl` .`kil inp zrl zrn ,`kil
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eðwúåúàúBç÷tä.àøîâ?äcð óBñå äcð úlçz §©§¤©¦§§¦©¦¨§¦¨
:øîà÷ éëä ,àcñç áø øîà !àéä äáéæ óBñå äcð úlçz§¦©¦¨§¦¨¦¨©©¦§¨¨¦¨¨©

úBLîMä ïéa øNò ãçà íBé äàBøä¯óBñå äcð úléçz ¨¨©©¨¨¥©§¨§¦©¦¨§
dúcðì éòéáMáe ,äáéæ¯øîà" .äáéæ úlçúe äcð óBñ ¦¨©§¦¦§¦¨¨¦¨§¦©¦¨¨©

éðä .'åë "úBèBMä úà ïéðwúî ízàL ãò òLBäé éaø©¦§ª©©¤©¤§©§¦¤©¨¥
úåèåù
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נדה.  פרק שישי - בא סימן דף נג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc - dcp(iyiy meil)

éñBé éaøc úBLîMä ïéa ìééç øãäåoia onf ligzn okn xg`le - ©£©¨¦¥©§¨§©¦¥
,daf ziyrpy zyyeg ea dwca `ly oeikne ,iqei iax ly zeynyd

øáñ àpz éàäåmeyn ,enrh ,zyyeg dpi`y xn`y ipyd `pzde - §©©¨¨©
onfyééL CLéî éñBé éaøc úBLîMä ïéaäãeäé éaøãa Crlaen - ¥©§¨§©¦¥¥¨¨¦¦§©¦§¨

oia lk dwcay oeikne .dcedi iax ly zeynyd oia onf seqa
dpi`e ,iqei iax lya mb dwcay ixd ,dcedi iax ly zeynyd

.daf ziyrpy zyyeg
d`nhn dcba lr mzk dz`xy dy` m`d zxxan (.e) lirl `xnbd

:dpic dn xxal dkiynn o`k `xnbd .`l e` rxtnl,ïðaø eðz̈©¨¨
,íúk äàBøä`id ixd ,mzkd xvep izn zrcei dpi`eäànèîz` ¨¨¤¤§©§¨

,òøôîì íéLã÷å dîöòzryn mda drbpy miycwde zexdhd lke ©§¨§¨¨¦§©§¥©
,mi`nh cbad qeaik,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥

dîöò ,äànèî íéLã÷,mda drbpy zexdh -,äànèî dðéàick ¨¨¦§©§¨©§¨¥¨§©§¨
àäé àlLico,dúéiàøî øeîç dîúkynn mc dz`x m`y ¤Ÿ§¥¦§¨¨¦§¦¨¨

m`e ,zrl zrn `l` rxtnl d`nhn dpi` `id `ziixe`c d`nehy
`vnp qeaik zryn rxtnl d`nhn mzk dz`xyky xn`z
`nhz `ly eraw jkle ,dzii`xn xeng opaxcn ez`nehy dnzky

.rxtnl
:`xnbd dywneðéöî àäåxfrl` oa oerny iaxl s`yøeîç dîúk §¨¨¦¦§¨¨

,íéLã÷ ïéðòì dúéiàøîmda drbpy miycwa dcen `ed s`y ¥§¦¨¨§¦§©¨¨¦
dpi` dtebn mc dz`xyk eli`e ,qeaik zry cr rxtnl mz`nhny

:`xnbd zvxzn .zrl zrn `l` rxtnl mz`nhnéëä éðz àlà¤¨§¦¨¦
,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø`l` ,zexdha drbpyk wx `lóà ©¦¦§¤¤§¨¨¥©

a drbpykíéLã÷mzk d`vn jk xg`eäànèî dðéà,qeaik zryn ¨¨¦¥¨§©§¨
ickøác ìëì dúéiàøî øeîç dîúk àäé àlLzexdh oiprl `l - ¤Ÿ§¥¦§¨¨¥§¦¨¨§¨¨¨

.miycw oiprl `le
,mc dz`x onf xg`le ,mzk d`vny dy` oic dn zxxan `xnbd

:dii`xdn wlg `ed mzkdy dlez m`díúk äúàø ,ïðaø eðz̈©¨¨¨£¨¤¤
,íc äúàø Ck øçàå`l` ,qeaikd zryn rxtnl d`nhn dpi` §©©¨¨£¨¨

dúéiàøa dîúk äìBz`l` ,ax onfn `a `l mzkdy dlez - ¨¦§¨¦§¦¨¨
`l` z`nhn dpi`e ,mzk zxeva `vi z`vl dii`xd mc xxerzdyk
jeza mcd z` dz`x m` `l` epi` df oice .mzkd z`ivn zryn

úòì úòîdz`x zrl zrnn xzei xg`l m` la` ,mzkd z`ivnl ¥¥§¥
,qeaikd zryn rxtnl `nhn dnzk ,mcïa ïBòîL éaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦¦§¤

BîBé ,øîBà øæòìàmeia m` `l` dzii`xa dnzk dlez dpi` - ¤§¨¨¥
,dngd drwyy xg`l mc dz`x m` la` ,mc dz`x mzk d`vny
`ay dlez dpi` ,mzkd z`ivn onfn zrl zrn xar `ly s`

.rxtnl d`nhne ,mcdn
:`xaqn xaeq did dn siqen iax,éaø øîàdrenyd `lnl` ¨©©¦

eid ,ixack izrnyyåéøác ïéàøðxfrl` oa oerny iax ly,éøácî ¦§¦§¨¨¦§¨©
iptndúååòî éðàå dðwúî àeäLip`e dilr lwin oerny iaxy - ¤§©§¨©£¦§©§¨

ixac mi`xp opaxcn `l` mi`nhn mpi` minzky oeike ,dilr xingn
.mda lwind

oerny iax ike :`xnbd dywndðwúî,dilr lwin -úéeòî éúeeò §©§¨©¥§©¥
dìmzkd z`ivn meia dz`x `l m`y ,dilr xingn `ed ixd - ¨

:`xnbd zvxzn .rxtnl d`nhne dzii`xa dnzk dlez dpi`øîà̈©
Ceôéà ,àðéáøiax ixacn ixac oi`xp ,iax ixac z` jetdl yi - ©¦¨¥©

.dzeern `ede dpwzn ip`y xfrl` oa oerny
:sqep uexiz zvxzn `xnbd,Ceôéú àì íìBòì ,øîà ïîçð áø©©§¨¨©§¨Ÿ¥

oerny iaxe lwin iax rxtnl d`neh oiprly s`y ,eixac x`a `l`
,xfrl` oa oerny iax ixac xzei oi`xpy iax xn` ,xingn xfrl` oa

iptnéãéì äéúBëìä úååòî éðàå äáéæ éãéì äéúBëìä ïwúî àeäL¤§©¥¦§¤¨¦¥¦¨©£¦§©¥¦§¤¨¦¥
äáéæip`e ,daif icil `az `ly dilr lwin `ed daif oiprly - ¦¨

meia mc dz`x `ly ote`a ik .daif icil `azy dilr xingn
dpi`y oerny iaxly ,zrl zrn jeza eid mdipy la` mzk d`vny
oke ,mcd zii`x mein wx dcp ini zray dpen dzii`xa dnzk dlez

l ipinyd meidn `l` dzaif ini z` zepnl ligzz `l,mcd zii`x

dpen `id ixd zrl zrn cr dzii`xa dnzk dlezy iaxl la`
zii`xl mcew cg` mei `edy ,mzkd z`ivn mein dcp ini zray
m`y `vnp ,dnzk z`ivnl ipinyd meidn eligzi dzaif inie ,mcd
dzaif inil oey`xd iaxl ,dnzk z`ivnl ipinyd meia mc d`xz
oerny iaxle ,dlecb daf didz enr mini ipy cer d`xz m`e `ed
dkixv dpi`e ,dzcp ini zrayl oexg`d `ed dnzkl ipinyd meid
,enr mini ipy cer d`xz m` s` dlecb daf didz `le ,ecbpk xeniy

.iaxn daif ini oiprl lwin oerny iaxy ixd
mcew dxdh wqtd dkixv mzk d`exd m`d zxxan `xnbd

:dzliah÷ñôä ïéëéøö íéîúk ,éqà éaøî àøéæ éaø dépéî éòä¥¦¥©¦¥¨¥©¦©¦§¨¦§¦¦¤§¥
àì Bà äøäè,iriayd meia leahl dkixve mzk dz`xy dy` - ¨¢¨Ÿ

.`l e` dxdha wiqtdle zeynyd oiaa wecal dkixv m`d,÷ézLà¦§¦
éãéî àìå déì øîà àìådaeyz el dpr `le iq` iax wzy - §Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.ezl`yløîà÷å áéúéc déçkLà ïéðîéæiax ybt zxg` mrt - ¦§¦©§§¥§¨¦§¨¨©
lirlc `ziixaa epipyy dn oiprl ,yxece ayei iq` iax z` `xif

mc dz`x jk xg`e mzk dz`xy dy`y,dúéiàøa dîúk äìBz¨¦§¨¦§¦¨¨
jeza dz`xy dii`xa wxe,éaø éøác ,úòì úòîiq` iax siqede ¥¥§¥¦§¥©¦

,mdixac eid dke ,iax ixac yexita mi`xen`d ewlgpyLéø øîà̈©¥
ä÷ãaL àeäå ,Lé÷ìoiaa dwca m`a wx xen` iax ly epic - ¨¦§¤¨§¨

,dxdha wiqtdl ick dnzk z`ivnl iriayd meid ly zeynyd
,dzii`x zligz dzid mzkd z`ivny dxeaqy dzrca dzliby
la` ,dzii`x mein `le dnzk z`ivn mein zepnl dligzd jkle
dzlib dnzk z`ivnl iriayd meia dxdha dyixtd `l m`
,eixg` dz`xy mcdn wlg `ed mzkdy dxeaq dpi`y dzrca

.dyial mein rxtnl `nhn dnzke dzii`xn wx dpen jkleéaøå§©¦
,ä÷ãa àlL ét ìò óà ,øîà ïðçBé,dzrc ieliba ielz epi` df oicy ¨¨¨©©©¦¤Ÿ¨§¨

mzkdy dlez mc dz`x dnzk z`ivnl zrl zrn jezay lk `l`
.mcd zii`x zligz `eddéì øîàewlgpy dfn ,iq` iaxl `xif iax ¨©¥

mb dzii`xa dnzk zelzl dleki m` oiprl opgei iaxe yiwl yix
dpi`y dzrc dzlib dwca `lyky minikqn mdipye ,dwca `lyk

,dnzkl zepnl dxeaqäøäè ú÷ñôä ïéëéøö íéîúëc ììkî- ¦§¨¦§¨¦§¦¦©§¨©¨¢¨
iriayd meia wecal dy`d jxc eixg` dii`x `la `ad mzkay

.dxdha wiqtdle dnzk z`ivnldéì øîà,`xif iaxl iq` iaxïéà ¨©¥¦
dxdha wiqtdl dkixv mzk zii`x xg`ly dgked o`kn yi ,ok` -

,iq` iax z` `xif iax l`y .dzliah mcewéàòa ïéàébñ ïéðîéæ àäå§¨¦§¦©¦¦§©
péîéãéî àìå zøîà àìå Cm` jze` izl`y daxd minrt `lde - ¦¨§Ÿ£©§§§Ÿ¦¦

o`kn heytl xyt` ixde ,melk il zxn` `le dxdh wqtd dkixv
,dxdh wqtd dkixvyCì àéúà CôèéL ábà àîìcab` `ny - ¦§¨©©¦§¨©§¨¨

yix ixacn heytl xyt`y df xacl jal zzp `l cenila jzvexn
.opgei iaxe yiwldéì øîà,`xif iaxl iq` iaxéàôèéL ábà ,ïéà ¨©¥¦©©¦§©

éì àéúà.df xacl iail izzp `l izvexn ab` - ©§¨¦

äðùî
meid lila zlaehe mini dray dpen mc d`exd dy` `ziixe`cn
cg` jyna jli`e ipinyd meine ,'dcp ini' mi`xwpd mde ,ipinyd
ziyrp mkezn cg` mei d`exdy oeik ,'daif ini' mi`xwp mei xyr
daf ziyrp mkezn mitevx mini dyly jyna d`exde ,dphw daf

.dlecb
zylye miyely jynae mini dray `ziixe`cn d`nh xkf zclei
miireay d`nh dawp zcleide ,xedh dnc okn xg`ly minid

.xedh dnc okn xg`ly minid zyye miyy jynae
dzaif ini oiay zeynyd oiaa dz`xy dy` oic dn dpc epzpyn

a e` dzcp inil:d`neh inil xdeh ini oiäàBøäd seqa mcíBé ¨¨
døNò ãçàdzaif inil,úBLîMä ïéa,dlil wtq mei wtq `edy ©©¨¨¥©§¨

a dz`xy ixdäáéæ óBñå äáéæ úlçz ,äcð óBñå äcð úlçúmeia - §¦©¦¨§¦¨§¦©¦¨§¦¨
e` dzaif ini zligza e` ,dzcp ini seqa e` dzcp ini zligz `edy

.dzaif ini seqa
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc - dcp(iyiy meil)

éñBé éaøc úBLîMä ïéa ìééç øãäåoia onf ligzn okn xg`le - ©£©¨¦¥©§¨§©¦¥
,daf ziyrpy zyyeg ea dwca `ly oeikne ,iqei iax ly zeynyd

øáñ àpz éàäåmeyn ,enrh ,zyyeg dpi`y xn`y ipyd `pzde - §©©¨¨©
onfyééL CLéî éñBé éaøc úBLîMä ïéaäãeäé éaøãa Crlaen - ¥©§¨§©¦¥¥¨¨¦¦§©¦§¨

oia lk dwcay oeikne .dcedi iax ly zeynyd oia onf seqa
dpi`e ,iqei iax lya mb dwcay ixd ,dcedi iax ly zeynyd

.daf ziyrpy zyyeg
d`nhn dcba lr mzk dz`xy dy` m`d zxxan (.e) lirl `xnbd

:dpic dn xxal dkiynn o`k `xnbd .`l e` rxtnl,ïðaø eðz̈©¨¨
,íúk äàBøä`id ixd ,mzkd xvep izn zrcei dpi`eäànèîz` ¨¨¤¤§©§¨

,òøôîì íéLã÷å dîöòzryn mda drbpy miycwde zexdhd lke ©§¨§¨¨¦§©§¥©
,mi`nh cbad qeaik,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥

dîöò ,äànèî íéLã÷,mda drbpy zexdh -,äànèî dðéàick ¨¨¦§©§¨©§¨¥¨§©§¨
àäé àlLico,dúéiàøî øeîç dîúkynn mc dz`x m`y ¤Ÿ§¥¦§¨¨¦§¦¨¨

m`e ,zrl zrn `l` rxtnl d`nhn dpi` `id `ziixe`c d`nehy
`vnp qeaik zryn rxtnl d`nhn mzk dz`xyky xn`z
`nhz `ly eraw jkle ,dzii`xn xeng opaxcn ez`nehy dnzky

.rxtnl
:`xnbd dywneðéöî àäåxfrl` oa oerny iaxl s`yøeîç dîúk §¨¨¦¦§¨¨

,íéLã÷ ïéðòì dúéiàøîmda drbpy miycwa dcen `ed s`y ¥§¦¨¨§¦§©¨¨¦
dpi` dtebn mc dz`xyk eli`e ,qeaik zry cr rxtnl mz`nhny

:`xnbd zvxzn .zrl zrn `l` rxtnl mz`nhnéëä éðz àlà¤¨§¦¨¦
,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø`l` ,zexdha drbpyk wx `lóà ©¦¦§¤¤§¨¨¥©

a drbpykíéLã÷mzk d`vn jk xg`eäànèî dðéà,qeaik zryn ¨¨¦¥¨§©§¨
ickøác ìëì dúéiàøî øeîç dîúk àäé àlLzexdh oiprl `l - ¤Ÿ§¥¦§¨¨¥§¦¨¨§¨¨¨

.miycw oiprl `le
,mc dz`x onf xg`le ,mzk d`vny dy` oic dn zxxan `xnbd

:dii`xdn wlg `ed mzkdy dlez m`díúk äúàø ,ïðaø eðz̈©¨¨¨£¨¤¤
,íc äúàø Ck øçàå`l` ,qeaikd zryn rxtnl d`nhn dpi` §©©¨¨£¨¨

dúéiàøa dîúk äìBz`l` ,ax onfn `a `l mzkdy dlez - ¨¦§¨¦§¦¨¨
`l` z`nhn dpi`e ,mzk zxeva `vi z`vl dii`xd mc xxerzdyk
jeza mcd z` dz`x m` `l` epi` df oice .mzkd z`ivn zryn

úòì úòîdz`x zrl zrnn xzei xg`l m` la` ,mzkd z`ivnl ¥¥§¥
,qeaikd zryn rxtnl `nhn dnzk ,mcïa ïBòîL éaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦¦§¤

BîBé ,øîBà øæòìàmeia m` `l` dzii`xa dnzk dlez dpi` - ¤§¨¨¥
,dngd drwyy xg`l mc dz`x m` la` ,mc dz`x mzk d`vny
`ay dlez dpi` ,mzkd z`ivn onfn zrl zrn xar `ly s`

.rxtnl d`nhne ,mcdn
:`xaqn xaeq did dn siqen iax,éaø øîàdrenyd `lnl` ¨©©¦

eid ,ixack izrnyyåéøác ïéàøðxfrl` oa oerny iax ly,éøácî ¦§¦§¨¨¦§¨©
iptndúååòî éðàå dðwúî àeäLip`e dilr lwin oerny iaxy - ¤§©§¨©£¦§©§¨

ixac mi`xp opaxcn `l` mi`nhn mpi` minzky oeike ,dilr xingn
.mda lwind

oerny iax ike :`xnbd dywndðwúî,dilr lwin -úéeòî éúeeò §©§¨©¥§©¥
dìmzkd z`ivn meia dz`x `l m`y ,dilr xingn `ed ixd - ¨

:`xnbd zvxzn .rxtnl d`nhne dzii`xa dnzk dlez dpi`øîà̈©
Ceôéà ,àðéáøiax ixacn ixac oi`xp ,iax ixac z` jetdl yi - ©¦¨¥©

.dzeern `ede dpwzn ip`y xfrl` oa oerny
:sqep uexiz zvxzn `xnbd,Ceôéú àì íìBòì ,øîà ïîçð áø©©§¨¨©§¨Ÿ¥

oerny iaxe lwin iax rxtnl d`neh oiprly s`y ,eixac x`a `l`
,xfrl` oa oerny iax ixac xzei oi`xpy iax xn` ,xingn xfrl` oa

iptnéãéì äéúBëìä úååòî éðàå äáéæ éãéì äéúBëìä ïwúî àeäL¤§©¥¦§¤¨¦¥¦¨©£¦§©¥¦§¤¨¦¥
äáéæip`e ,daif icil `az `ly dilr lwin `ed daif oiprly - ¦¨

meia mc dz`x `ly ote`a ik .daif icil `azy dilr xingn
dpi`y oerny iaxly ,zrl zrn jeza eid mdipy la` mzk d`vny
oke ,mcd zii`x mein wx dcp ini zray dpen dzii`xa dnzk dlez

l ipinyd meidn `l` dzaif ini z` zepnl ligzz `l,mcd zii`x

dpen `id ixd zrl zrn cr dzii`xa dnzk dlezy iaxl la`
zii`xl mcew cg` mei `edy ,mzkd z`ivn mein dcp ini zray
m`y `vnp ,dnzk z`ivnl ipinyd meidn eligzi dzaif inie ,mcd
dzaif inil oey`xd iaxl ,dnzk z`ivnl ipinyd meia mc d`xz
oerny iaxle ,dlecb daf didz enr mini ipy cer d`xz m`e `ed
dkixv dpi`e ,dzcp ini zrayl oexg`d `ed dnzkl ipinyd meid
,enr mini ipy cer d`xz m` s` dlecb daf didz `le ,ecbpk xeniy

.iaxn daif ini oiprl lwin oerny iaxy ixd
mcew dxdh wqtd dkixv mzk d`exd m`d zxxan `xnbd

:dzliah÷ñôä ïéëéøö íéîúk ,éqà éaøî àøéæ éaø dépéî éòä¥¦¥©¦¥¨¥©¦©¦§¨¦§¦¦¤§¥
àì Bà äøäè,iriayd meia leahl dkixve mzk dz`xy dy` - ¨¢¨Ÿ

.`l e` dxdha wiqtdle zeynyd oiaa wecal dkixv m`d,÷ézLà¦§¦
éãéî àìå déì øîà àìådaeyz el dpr `le iq` iax wzy - §Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.ezl`yløîà÷å áéúéc déçkLà ïéðîéæiax ybt zxg` mrt - ¦§¦©§§¥§¨¦§¨¨©
lirlc `ziixaa epipyy dn oiprl ,yxece ayei iq` iax z` `xif

mc dz`x jk xg`e mzk dz`xy dy`y,dúéiàøa dîúk äìBz¨¦§¨¦§¦¨¨
jeza dz`xy dii`xa wxe,éaø éøác ,úòì úòîiq` iax siqede ¥¥§¥¦§¥©¦

,mdixac eid dke ,iax ixac yexita mi`xen`d ewlgpyLéø øîà̈©¥
ä÷ãaL àeäå ,Lé÷ìoiaa dwca m`a wx xen` iax ly epic - ¨¦§¤¨§¨

,dxdha wiqtdl ick dnzk z`ivnl iriayd meid ly zeynyd
,dzii`x zligz dzid mzkd z`ivny dxeaqy dzrca dzliby
la` ,dzii`x mein `le dnzk z`ivn mein zepnl dligzd jkle
dzlib dnzk z`ivnl iriayd meia dxdha dyixtd `l m`
,eixg` dz`xy mcdn wlg `ed mzkdy dxeaq dpi`y dzrca

.dyial mein rxtnl `nhn dnzke dzii`xn wx dpen jkleéaøå§©¦
,ä÷ãa àlL ét ìò óà ,øîà ïðçBé,dzrc ieliba ielz epi` df oicy ¨¨¨©©©¦¤Ÿ¨§¨

mzkdy dlez mc dz`x dnzk z`ivnl zrl zrn jezay lk `l`
.mcd zii`x zligz `eddéì øîàewlgpy dfn ,iq` iaxl `xif iax ¨©¥

mb dzii`xa dnzk zelzl dleki m` oiprl opgei iaxe yiwl yix
dpi`y dzrc dzlib dwca `lyky minikqn mdipye ,dwca `lyk

,dnzkl zepnl dxeaqäøäè ú÷ñôä ïéëéøö íéîúëc ììkî- ¦§¨¦§¨¦§¦¦©§¨©¨¢¨
iriayd meia wecal dy`d jxc eixg` dii`x `la `ad mzkay

.dxdha wiqtdle dnzk z`ivnldéì øîà,`xif iaxl iq` iaxïéà ¨©¥¦
dxdha wiqtdl dkixv mzk zii`x xg`ly dgked o`kn yi ,ok` -

,iq` iax z` `xif iax l`y .dzliah mcewéàòa ïéàébñ ïéðîéæ àäå§¨¦§¦©¦¦§©
péîéãéî àìå zøîà àìå Cm` jze` izl`y daxd minrt `lde - ¦¨§Ÿ£©§§§Ÿ¦¦

o`kn heytl xyt` ixde ,melk il zxn` `le dxdh wqtd dkixv
,dxdh wqtd dkixvyCì àéúà CôèéL ábà àîìcab` `ny - ¦§¨©©¦§¨©§¨¨

yix ixacn heytl xyt`y df xacl jal zzp `l cenila jzvexn
.opgei iaxe yiwldéì øîà,`xif iaxl iq` iaxéàôèéL ábà ,ïéà ¨©¥¦©©¦§©

éì àéúà.df xacl iail izzp `l izvexn ab` - ©§¨¦

äðùî
meid lila zlaehe mini dray dpen mc d`exd dy` `ziixe`cn
cg` jyna jli`e ipinyd meine ,'dcp ini' mi`xwpd mde ,ipinyd
ziyrp mkezn cg` mei d`exdy oeik ,'daif ini' mi`xwp mei xyr
daf ziyrp mkezn mitevx mini dyly jyna d`exde ,dphw daf

.dlecb
zylye miyely jynae mini dray `ziixe`cn d`nh xkf zclei
miireay d`nh dawp zcleide ,xedh dnc okn xg`ly minid

.xedh dnc okn xg`ly minid zyye miyy jynae
dzaif ini oiay zeynyd oiaa dz`xy dy` oic dn dpc epzpyn

a e` dzcp inil:d`neh inil xdeh ini oiäàBøäd seqa mcíBé ¨¨
døNò ãçàdzaif inil,úBLîMä ïéa,dlil wtq mei wtq `edy ©©¨¨¥©§¨

a dz`xy ixdäáéæ óBñå äáéæ úlçz ,äcð óBñå äcð úlçúmeia - §¦©¦¨§¦¨§¦©¦¨§¦¨
e` dzaif ini zligza e` ,dzcp ini seqa e` dzcp ini zligz `edy

.dzaif ini seqa
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc - dcp(ycew zay meil)

eäðéð úBèBL,od zehey ike ±eäðéð úBòBèzereh `l` opi` `lde ± ¦§¦§
:`xnbd daiyn .zehey ryedi iax o`xw recne ,opiipnaéðz àlà¤¨§¦

úBòBèz`y cr' epizpyna dpy ±epwze e`ea ,zerehd z` mipwzn m
.'zegwtd z`

zlaehe dxdha mteqa dwiqtne mini dray d`nh mc d`exd dy`
d`exdy ,daif ini md mi`ad minid xyr cg`e ,ipiny lila dzcpl
,zlaehe dxdha cg` mei zxneye `id dphw daf miinei e` mei mda
mini dray dpene ,`id dlecb daf mitevx mini dyly mda d`exde
dielz daifd ini meza dpiipn zligzl dy`d zxfge .zlaehe miiwp
`l` aefe dcp ini xcq zepnl zxfeg dy`d oi` .` :millk dnka
e` mei dz`xy e` daef inia dz`x `l m` .a .ze`xl xefgzyk
.d`xze aeyzyk dcp ini zepnl zxfeg dphw daf dzyrpe miinei
zii`x mez xg`le dcp ziyrp mei cbpk mei oiicr dxny `l m` s`e
day dpi` mitevx dyly mda dz`x .b .dzaifl mei zxney dzcp
znlyd mxha d`xzy mc lke ,miiwp dray dpnzy cr dpiipnl

.[`ed daif mc miiwpd
zegwt miyp zewewf mda mipte` zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zx`an .odigzt oewizl,àéðúcdizei`x xcqy dy` §©§¨
reawdàîè ãçà íBé,ea d`ex ±øBäè ãçà íBéå,ea d`ex dpi` ± ¤¨¨¥§¤¨¨

ef ixd ,dlila `le meia wx d`exeúLnLîly zrl zrnd lka §©¤¤
d meidBnò Bìéìå ,éðéîM,eixg`ly dlila s`e ±eaúBìéì äòaøà §¦¦§¥¦©§¨¨¥
mitqepíBé øNò äðBîL CBzîzligzny minid xyr dpeny ± ¦§¨¨¨

zxzen dzcp ini xg`l ,oeaygd dfe .daef ini mez cr dzii`x
d`ex iriyzd meiae .mda d`ex dpi`y ,eixg`ly dlilae ipinya
xyr cg`d lila zynyne ,mda dxeq`e ixiyra ecbpk zxneye
zxneye d`ex xyr cg`ae .meia zxgnl `l` d`xz `l ixdy
xyr dylya d`exe ,xyr dyly lila zynyne xyr mipya
d`exe zxfege ,xyr dyng lila zynyne xyr drax`a zxneye
ixd ,xyr dray lila zynyne xyr dyya zxneye xyr dynga

.[zelil drax` o`k
äàBø äúéä íàådizei`xàlà úLnLî dðéà ,áøòaîaéðéîM §¦¨§¨¨¦¨¤¤¥¨§©¤¤¤¨§¦¦

,ãáìaoeik mitqepd zelild zrax`ae iriyzd lila `l la` ¦§¨
.mda d`exy

ze`exa jynda dixac lke ,mitqep mipte`a dkiynn `ziixad
dzii`x xcqy dy` :axranïéàîè íéîé éðL,mda d`ex ±éðLe §¥¨¦§¥¦§¥

ïéøBäè íéîé,mda d`ex dpi` ±úLnLîminia dzcp ini xg`l ¨¦§¦§©¤¤
,íéøNòå øNò äMLå øNò íéðLe éðéîLlilne ,d`ex dpi` ipinyay §¦¦§¥¨¨§¦¨¨¨§¤§¦

dxdha zxneye ,dphw daf ziyrpe ixiyrd meid cr d`ex iriyzd
drax`e xyr dylya d`exe ,xyr mipya zynyne ,xyr cg`a
draya d`exe ,zxzen xyr dyyae ,xyr dynga zxneye xyr

.zxzen mixyrd meiae ,xyr dryza zxneye xyr dpenye xyr
:`xnbd dywnøñLúa énð LnLúemb zynyn dpi` recn ± §©¥©¦§¦§©

zaiign dpi` xyr dpenyde xyr drayd zii`xy ,xyr dryza
oldl x`eane ,daifd ini xyr cg` minlyp mday oeik ,mei xeniy
ini jeza xnyl dlekiyk `l` dlg xeniyd zaeg oi`y (.ar)
gztl xyr dpenyd `edy dzaifl xyr cg` meia d`exde ,daifd

.xyr dryza mb zynyn dpi` recne ,xeniyn dxeht dzcp
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,úLL áø øîàcenll yi o`kn ± ¨©©¥¤Ÿ¤¤

yïðúc ïøbøbcg` meia d`exay (.ar onwl) lld zia epyy dn ± ©§§¨¦§©
['oxbxb' meia ea dnr ynynd `xwp zxgnl zlaehe dzaifl xyr
i`pbl ezepkl wx mzpeek oi` ,hrn oizndl exvi z` yak `ly oeik

opaxcny xnel `l` ,zeciqg zcina bdep epi`yøeñà,[dilr `eal ¨
.xyr dryza dzxizn `ziixad oi` jkitle

:sqep uexiz d`ian `xnbdéòa àì øNò ãçc éäð ,øîà éMà áø©©¦¨©§¦§©¨¨Ÿ¨¥
øenéL,xeniy dkixvn dpi` xyr cg`d zii`xy mpn` s`d - ¦

øenéL éòa àäéî éøéNòjixvn ea mb dz`xy ixiyrd meid ± £¦¦¦¨¨¥¦
meid cbpk ea zxnyny ,xyr dryza dxeq` jkitle ,xeniy

.dzaif inil ixiyrd `edy xyr drayd
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnìLïéàîè íéîé äL §Ÿ¨¨¦§¥¦

ìLe,ïéøBäè íéîé äLcr zwqete iyilyl cr oey`xdn d`exy ixd §Ÿ¨¨¦§¦

d`exe ,xyr mipyd cr zwqete iriyzl cr iriaydn d`exe ,iyyd
,xyr dyngl cr xyr dylydn,íéîé éðL úLnLîxyr cg` §©¤¤§¥¨¦

ipinyd zii`xa dphw daf ziyrp dzcp mezay ,xyr mipye
,xyr mipye xyr cg` zynyne ,ixiyra dxdha zxneye iriyzde

,íìBòì úLnLî dðéà áeLådyngl cr xyr dylydn d`exyky §¥¨§©¤¤§¨
dl oi` dyly zwqete dyly d`exy oeike ,dlecb daf ziyrp xyr

.miiwp dray
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynníéàîè íéîé äòaøà©§¨¨¨¦§¥¦
ãçà íBé úLnLî ,ïéøBäè íéîé äòaøàåepi`y ,ipinya ,cala §©§¨¨¨¦§¦§©¤¤¤¨

,ea d`ex dpi`e dzcp inin,íìBòì úLnLî dðéà áeLåoeik §¥¨§©¤¤§¨
oi`e ,dlecb daf ziyrp jli`e iriyzdny minid zrax` zii`xay

.miiwp dray dl
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynníéàîè íéîé äMîç£¦¨¨¦§¥¦

ìL úLnLî ,ïéøBäè íéîé äMîçåíéîé äLiriyz ipiny ,cala ©£¦¨¨¦§¦§©¤¤§Ÿ¨¨¦
,mda d`ex dpi`e dzcp inin mpi`y ,ixiyreúLnLî dðéà áeLå§¥¨§©¤¤

,íìBòìdray dl oi`e mdixg`ly minid zynga d`exy oeik §¨
.miiwp

dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnäMLå ïéàîè íéîé äML¦¨¨¦§¥¦§¦¨
íéîé äMîç úLnLî ,ïéøBäè íéîémipyl cr ipinydn ,cala ¨¦§¦§©¤¤£¦¨¨¦

,mda d`ex dpi`e dzcp inin mpi`y ,xyrúLnLî dðéà áeLå§¥¨§©¤¤
,íìBòìya d`exy iptn.miiwp dray dl oi`e mi`ad minid zy §¨

dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnïéàîè íéîé äòáL¦§¨¨¦§¥¦
,äéîé òéáø úLnLî ,ïéøBäè íéîé äòáLådraya zynyny §¦§¨¨¦§¦§©¤¤§¦©¨¤¨

CBzîlk,íéîé äðBîLe íéøNò,`id dcp mipey`xd drayay ¦¤§¦§¨¨¦
minid zyly zii`xae ,d`ex dpi`y ,zxzen miipyd drayae
zrayae ,dlecb daf ziyrp miiyilyd zrayn mipey`xd
.dpenye mixyr ixd ,miiwp dray dpene d`ex dpi` miiriaxd
zray meza zxzipe dzcp gztl zxfeg dryze mixyra d`exyke
draya zynyn z`vnpe .dlilg xfege reay jynl dii`xd ini

.dini riax mdy ,dpenye mixyr lk jezn mini
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnïéàîè íéîé äðBîL§¨¨¦§¥¦

CBzî íBé øNò äMîç úLnLî ,ïéøBäè íéîé äðBîLelkíéòaøà §¨¨¦§¦§©¤¤£¦¨¨¨¦©§¨¦
,äðBîLedyy lawp dpenyl mini dpenye mirax` wlgpyky §¨

miiyilyde mipey`xd minid zpenya d`ex ef dy`e ,miey miwlg
meid zii`xae .d`ex dpi` miiyyae miiriaxae miipyae ,miiyingde
minid zpenyn oey`xae .dphw daf ziyrp dzcp ini xg`l ipinyd
mi`ad minid zrayae ,mei zxney mda d`ex dpi`y miipyd
ini seqa mday mipey`xd ipye ,d`ex miiyilyd zpenyae .zxzen
.[zecp mc dnc mitqepd minid zyyae ,dphw daf ziyrpe daif
milyn `edy iptn dxeq` miiriaxd minid zpenyny oey`xae
dyniyy ixd ,zxzen mi`ad minid zrayae ,dzcp ini zrayl
dpenydn mipey`xd minid zyly zii`xae .mei xyr drax`
jezn mipey`xd minid zraye .dlecb daf ziyrp miiyingd
ixd ,zxzen ipinyd meiae ,miiwpl dl miler miiyyd zpeny
aey d`exyke .dpenye mirax` jezn mei xyr dyng dyniyy

.dzcp gztl zxfeg dryze mirax`d meia
:`xnbd dywneåä øñéaøà éðämpi` mda ynyl zxzeny minid ± ¨¥©§¥©¨

dpenye mirax`d meiay ,xyr dyng `le xyr drax` `l`
dpi` miiyyd minid zpenyay ,dxeq` zeidl dkixv depxzdy
milg mday mipey`xd minid zylye xg`n miiwp zepnl dleki
el` dpenyay iriaxd meia wxe ,[miiwpl miler mpi`y dcp inia
,xetql ligzdl dleki dpiipn zligzl drax`e mirax`d `edy
xdhdl lkez `l zn`d itlke .[dpenye mirax`a dxeq` `linne

.mitqep zereay dnk jyna
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,÷çöé øa àcà áø øîàyi o`kn ± ¨©©©¨©¦§¨Ÿ¤¤

y ,cenlldúcð éîédzcpl miie`xd mini ±ïéìBò ïäa äàBø ïéàL §¥¦¨¨¤¥¨¨¤¦
,dúáéæ úøéôñìmipey`xd minid zray z` zepnl zi`yxe ¦§¦©¦¨¨

.dpenye mirax`a zxzen jkitle ,miiwpl miiyyd zpenyny
:dzaif zxitql miler mda d`ex dpi`y dcp iniy dgiken `xnbd

eäì àéòaéàc,daiyid ipa ewtzqdy ± §¦©§¨§
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oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

àøîâåäðéð úåèåù.dinza Ðàéðúã.iz`w oizipznc "zegwt" iyextl Ðãçà íåé
øåäè ãçà íåéå àîè.meia d`exyk ixiinwe ,dini lk Ðéðéîù úùîùîmeil Ð

cr d`xz `le ,dlah axrl ziriaya ixdy .zed dxedh ixdy ,dpey`x dii`x ea dz`xy

.meie dlil mly ipiny zynyn ,jkld .iriyzåîò åìéìå.iriyz idbp ,eixg` lil Ð

íåé øùò äðåîù êåúî úåìéì äòáøàåÐ

daf `dz `l ef dy` ixdy .dpey`xd dii`xl

`idyke .oitevx dyly d`ex dpi`y ,mlerl

ynyze ,ixiyr zxney `dz Ð iriyz d`ex

,xyr mipy xenyze ,xyr cg`a d`xze ,dlila

dylya d`xze .mizy ixd Ð dlila ynyze

Ð dlila ynyze ,xyr drax` xenyze ,xyr

dyy xenyze ,xyr dyng d`xze .dyly ixd

drayae .drax` ixd Ð axrl ynyze ,xyr

elk ixd Ð xyr dpeny xenyze ,d`xz xyr

zelil drax` `l` dyny `le ,xyr dpeny

jeza epi` oexg` yinyze ,elile ipiny cal

Ð d`xzyk xyr dryza xgnle .xyr dpeny

oiay xyr cg` enly ixdy ,dcp zlgz `dz

.epxn`y dpipnl zxfege ,dcpl dcpäúéä íàå
äàåø.axran mi`nhd minid lka Ðäðéà

éðéîù àìà úùîùîla` .meie dlil ,mly Ð

`dze ,ea d`xz ixdy Ð eixg` ly lil `l

`l dlilae .ixiyr xenyl dkixve ,d`nh

,xyr dpeny seq cr oke .d`ex ixdy Ð leahz

xyr dryzae .zecpd ini mr xyr dpeny ody

ynyze dpipnl xefgze ,dcp zlgz `dz

.mlerl oke .ipinya'åë íéàîè íéîé éðùÐ

oiwxit seq cr ,onwlc mini lk :`zlinc `llk

.axran d`exyk Ðéðéîù úùîùî`edy Ð

.od oixedh ipinye iriayy ,mixedhd mini ipyn

,axrl zlaehe ,zecpdn ,iriaydy `l`

`edy ,d`xz axrle .mly ipiny zynyne

el`l mei xyr cg` xenyze .ixiyr oke ,iriyz

,xyr drax`e xyr dyly d`xze ,mly xyr mipy zynyne axrl zlaehe ,mini ipy

xenyze ,xyr dpenye xyr dray d`xze .xyr dyy ynyze ,xyr dyng zxney `dze

ynyze :jixt onwle .xgnl ynyl xeq` Ð xyr cg` mei d`exd :xaqwc .xyr dryz

d`xzyke ,zynyn mixyr meia mewn lkne !xeniy dkixvy mini edl elk `dc ,ixqyza

.epxn`y df oipnl zxfege ,dcp zlgz `id ixd Ð cg`e mixyr meiøñùúá ùîùúåÐ

efe .ecbpk mei xeniy ira `l ,daif inil xyr cg` mei :(a,ar dcp) oexg` wxta ol `niiwc

daif seq `edy ,xyr dpeny liaya xyr dryz zxnyn dnlïøâøâ ?wxta opzc Ð

Ð meia ea dz`xe dynye ,eixg`ly meil dlahe ,xyr cg` mei d`exd :(my) "zwepiz"

mei zynyne" ipzwc `ziixa jdne .df mei oiznd `ly ,oxbxb df ixd :mixne` lld zia

mr xyr mipy meia ynyle oxbxb zeidl xeq`c opirny "xyr dryz mei `le ,mixyr

.xyr cg`a d`exdøîà éùà áømeyn Ð "xeq`" ipzc `kde .xeq` epi` mlerl Ð

meil xeniy `die ,xedhd xyr dryz ayz jkitl .xeniy ira edi`c ,ixiyr mei dz`xy

"didi" :ol `wtp ikdc ,xedh mei `l` ied `l xeniy .daif inil ixiyr `edy ,xyr dray

.xedh mei `l` ied `l dxitqe ,cg`l cg` mei zxteqy cnln Ðíéîé éðù úùîùîÐ

xeniy ,ixiyre .od dcpl dcp oiay xyr cg`n iriyze ipinydy ,xyr mipye xyr cg`

xyr drax`e xyr dylya daf `dz ixdy Ð mlerl zynyn dpi` aeye .odl `ed

.mlerl miiwp dray d`xz `l `ide ,miiwp dray xetql dkixve ,xyr dyngeãçà íåé
.axra d`exya :`ziixa dlekc ,ipiny Ðäðåîùå íéøùò êåúî äéîé òéáødray Ð

,daf `dz Ð miiyilyd drayae ,zynyn `id Ð zecp ly mi`nhd dray xg`y mini

`dz dryze mixyr meiae ,dpenye mixyr ixd .dxitqd ini od Ð mipexg`d drayae

dzecp zlgzy iptn ,dpenye mixyr hwp ikdle .dini riax zynyn z`vnpe .dcp zlgz

.dpenye mixyrl dpenye mixyrn ef lyäðåîùå íéòáøà êåúî íåé øùò äùîçÐ

,eiptly ipinyl mei xenyz Ð miipyd dpenyne .daif ini ipinyd ,mipey`xd dpeny oebk

dpenye .daif inin `al mipy ex`ype ,dilr exary xyr dyy ixd .dray ynyze

Ð mixedh ody ,miiriaxd dpenye .dzcp zligz dyyde ,aef ini odn mipy Ð miiyilyd

.daif inin mini drax` exzep eiykre .ynyz drayde ,dcp ini zray milyi mipey`xd

dxitql dray ,odixg`ly dpenye ,mipey`x dylyn daf `id ixd Ð miiyngd dpeny

dryze mirax` meiae .dpenye mirax` jezn mei xyr dyng ixd .yinyzl ipinye

.epxn`y oipnl xefgze ,dcp zlgz `dz Ð d`xzykååä øñéáøàaizenc i`d :xaqw Ð

lk ,ied `l dcp zlgz edine .od dcp inin mipexg`d drax`e daif inin drax` `l` odn oi` ,daf oda ziyrpy miiyngd dpenydy itl ,dpenye mirax` mei ynyz `l z`fd dy`dy

ody itl ,dxitqd inil mipey`xd dyly elri `l ,mdixg`y oixedh dpeny e`aiyky Ð zecpl oiie`xd mipexg`d drax` dii`x jd `ipdn ikdl la` .daefn dxdh `le dxtq `ly onf

cre (mei) ,miiriayd dpeny lk oke .zxzeq Ð dryze mirax` mei d`xzyke ,dxitql dyng `l` o`k oi` ,jkld .dzaif zxitql oiler oi` ,oda d`ex dpi`y dzcp inie .dcp ini znlyd

.dzxitq ini enilyi `l dylye miyy mei ribiy
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äòáøàådlecb daf dyrp oi`c `icda o`k rnyn Ð xyr dpeny jezn zelil

xyr cg`a oitevx mini dyly d`xzy cr ,miiwp dray dkixv `le

dz`x elit` ,miiwp dray dkixvy dicrq epiax mya eazky mze`k `lce .mei

.mixfetn mini dyly xyr cg`a

ùîùúoeik :xn`z m`e Ð xqyza

ira `l ixiyrc jzrc `wlqwc

zynyn `l i`n` `yix dil dywz ,xeniy

dz`x ikc ,xyr dpeny jezn drax` `l`

:eze !xyr dpenya ynyz Ð xyr draya

iaxl :(a,ar dcp) `xza wxta `id `zbeltc

ira `l yiwl yixle ,xeniy ira ixiyr opgei

opgei iax xn`wc `dc :xnel yie !xeniy

,daif inia ,epiid Ð xeniy ira ixiyr

elit` ,xyr cg` meia ynyl dxeq`y

oeik ixiyrc ,zxzen yiwl yixle .dwqt

ira `l Ð dlecb daf zeidl dleki dpi`c

dpenya dxeq`c `gip `yixa ikdle .xeniy

yiwl yix elit`c .daif inia eedc ,xyr

xaq dcp inia la` .xeq` opaxcnc dcen

ira `lc dcen opgei iax elit`c ,dywnd

ax ipyne !xqyza ynyz :jixt jkle .xeniy

cg` zii`xa elit`c Ð xeq` oxbxb :zyy

xyr mipy meia opaxcn xeniy dkixv ,xyr

`l` xeq` epi`c xn` iy` axe .`nlr ilekl

iaxl xeniy dkixve ,ixiyra dz`xy meyn

,daif inia enk ,dxezd on dcp inia s` opgei

.opaxcn Ð yiwl yixleéðäÐ eed xqiax`

mei zynyn i`n` jixtc :qxhpewd yxit

ody miiying dpenyc .dpenye mirax`

ini drax`e ,daif ini drax` od ,oi`nh

inia dyly ,mdixg`y oixedh dpenye .dcp

mini dylye ,daif inia ynge dcp

zxitql dl elri `l Ð dcp inic mipey`xd

gztl zxfeg dpi` ixdy ,dcp dpi`c ab lr s`c .dzxitql oiler dcp ini oi`c ,daif

oi` Ð od dcp inil mie`xd miniac oeik mewn lkn ,miiwp dray xetqzy cr dzcp

zynyn" ipzwc ,`yix dil dywz ,ok m`c :df yexitl dywe .dzaif zxitql oiler

drax` eid ,oi`nh ody miiyily dray `ld ,"dpenye mixyr jezn dini riax

elri `l Ð mdixg`y oixedh mini dray ok m`e ,dcp inia dylye daif inia

dxeq`c ,dpenye mixyrl dpenye mixyrn dlilg xefgz j`ide ,dzaif zxitql

ded i`c rnync :dyw cere ?miipy dpenye mixyr ly oixedh mini draya ynyl

elri `l mei dylye miyy cr `de .dil `gip ded ,"xyr drax` zynyne" ipz

dpenye mirax`n dlilg zxfeg j`id ,ok m`e .i"yx yxitck ,dzxitql dray dl

zeiriax dpenyac ,eed xyr drax` ipd :eyexit ikdc d`xp okl ?dpenye mirax`l

daif inia mipy eid ,mi`nh eidy miiyily dpeny `dc .dyy wx zynyn dpi`

iedc ,ynyz `l Ð oixedh ody zeiriaxn oey`x meie ,dcp ini odixg` dyye

ira ixiyr :lirl xn`c iy` axl ,ynyz `l inp Ð ipy meie .dcp ini drayn

s` ,oey`x meie .ixiyr `edy ,xyr dray meil xeniy ded ipy mei ixde ,xeniy

`idy minie ,dcp inin iedc oeik ,xeniy ied `lc dywnd xaq ,ied xedhc ab lr

,jixt `l dpenye mirax` mein la` .dphw daif zxitql oiler opi` Ð dxenb dcp

,`nlr ilekl xity dl oiler Ð miiwp dray xetqzy cr dxenb dcp dpi`c oeikc

jezn dini riax zynyn"c `yix dil `gip jkle .dcp inil oiie`x ody it lr s`

d`xp ,daif ini enlyi `l dylye miyy crc i"yx yxty dne ."dpenye mixyr

ini dyy md miiriay mini dpeny ixdy ,mipeny lil cr zlaeh dpi`c .wc `lc

,daif inia dylye dcp inia dyng od mixedhd miipinye ,dcp ini ipye daif

.miiwp zxitql dray Ð miixiyrde ,daif ini dpeny lk Ð ze`nhd miiriyze

éàîìådzcil inic wqtc mz epiaxl ok m` ,dcp inie dcil ini cenlzd dpync Ð

minic i"yx yexitle ,(oicd `ede) dzaif zxitql oiler oi` ,oda d`ex dpi`y

,zeaf wtq oedlk iedc ,dfd onfa miypl dpwz oi` Ð oiler oi` dcp inil miie`xd

.dzxitql dl elr `le ,dcpl miie`xd minia iniiwc minrte .miiwp dray zekixve

epiaxle .dzxitq inil oiler dcil inic wqt `edc Ð xity iz` i"yx yexitl edine

.xity oiler Ð oiie`xd mini la` ,oiler oi` `weec dcp ini :inp mz
`l`
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קמז oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

àøîâåäðéð úåèåù.dinza Ðàéðúã.iz`w oizipznc "zegwt" iyextl Ðãçà íåé
øåäè ãçà íåéå àîè.meia d`exyk ixiinwe ,dini lk Ðéðéîù úùîùîmeil Ð

cr d`xz `le ,dlah axrl ziriaya ixdy .zed dxedh ixdy ,dpey`x dii`x ea dz`xy

.meie dlil mly ipiny zynyn ,jkld .iriyzåîò åìéìå.iriyz idbp ,eixg` lil Ð

íåé øùò äðåîù êåúî úåìéì äòáøàåÐ

daf `dz `l ef dy` ixdy .dpey`xd dii`xl

`idyke .oitevx dyly d`ex dpi`y ,mlerl

ynyze ,ixiyr zxney `dz Ð iriyz d`ex

,xyr mipy xenyze ,xyr cg`a d`xze ,dlila

dylya d`xze .mizy ixd Ð dlila ynyze

Ð dlila ynyze ,xyr drax` xenyze ,xyr

dyy xenyze ,xyr dyng d`xze .dyly ixd

drayae .drax` ixd Ð axrl ynyze ,xyr

elk ixd Ð xyr dpeny xenyze ,d`xz xyr

zelil drax` `l` dyny `le ,xyr dpeny

jeza epi` oexg` yinyze ,elile ipiny cal

Ð d`xzyk xyr dryza xgnle .xyr dpeny

oiay xyr cg` enly ixdy ,dcp zlgz `dz

.epxn`y dpipnl zxfege ,dcpl dcpäúéä íàå
äàåø.axran mi`nhd minid lka Ðäðéà

éðéîù àìà úùîùîla` .meie dlil ,mly Ð

`dze ,ea d`xz ixdy Ð eixg` ly lil `l

`l dlilae .ixiyr xenyl dkixve ,d`nh

,xyr dpeny seq cr oke .d`ex ixdy Ð leahz

xyr dryzae .zecpd ini mr xyr dpeny ody

ynyze dpipnl xefgze ,dcp zlgz `dz

.mlerl oke .ipinya'åë íéàîè íéîé éðùÐ

oiwxit seq cr ,onwlc mini lk :`zlinc `llk

.axran d`exyk Ðéðéîù úùîùî`edy Ð

.od oixedh ipinye iriayy ,mixedhd mini ipyn

,axrl zlaehe ,zecpdn ,iriaydy `l`

`edy ,d`xz axrle .mly ipiny zynyne

el`l mei xyr cg` xenyze .ixiyr oke ,iriyz

,xyr drax`e xyr dyly d`xze ,mly xyr mipy zynyne axrl zlaehe ,mini ipy

xenyze ,xyr dpenye xyr dray d`xze .xyr dyy ynyze ,xyr dyng zxney `dze

ynyze :jixt onwle .xgnl ynyl xeq` Ð xyr cg` mei d`exd :xaqwc .xyr dryz

d`xzyke ,zynyn mixyr meia mewn lkne !xeniy dkixvy mini edl elk `dc ,ixqyza

.epxn`y df oipnl zxfege ,dcp zlgz `id ixd Ð cg`e mixyr meiøñùúá ùîùúåÐ

efe .ecbpk mei xeniy ira `l ,daif inil xyr cg` mei :(a,ar dcp) oexg` wxta ol `niiwc

daif seq `edy ,xyr dpeny liaya xyr dryz zxnyn dnlïøâøâ ?wxta opzc Ð

Ð meia ea dz`xe dynye ,eixg`ly meil dlahe ,xyr cg` mei d`exd :(my) "zwepiz"

mei zynyne" ipzwc `ziixa jdne .df mei oiznd `ly ,oxbxb df ixd :mixne` lld zia

mr xyr mipy meia ynyle oxbxb zeidl xeq`c opirny "xyr dryz mei `le ,mixyr

.xyr cg`a d`exdøîà éùà áømeyn Ð "xeq`" ipzc `kde .xeq` epi` mlerl Ð

meil xeniy `die ,xedhd xyr dryz ayz jkitl .xeniy ira edi`c ,ixiyr mei dz`xy

"didi" :ol `wtp ikdc ,xedh mei `l` ied `l xeniy .daif inil ixiyr `edy ,xyr dray

.xedh mei `l` ied `l dxitqe ,cg`l cg` mei zxteqy cnln Ðíéîé éðù úùîùîÐ

xeniy ,ixiyre .od dcpl dcp oiay xyr cg`n iriyze ipinydy ,xyr mipye xyr cg`

xyr drax`e xyr dylya daf `dz ixdy Ð mlerl zynyn dpi` aeye .odl `ed

.mlerl miiwp dray d`xz `l `ide ,miiwp dray xetql dkixve ,xyr dyngeãçà íåé
.axra d`exya :`ziixa dlekc ,ipiny Ðäðåîùå íéøùò êåúî äéîé òéáødray Ð

,daf `dz Ð miiyilyd drayae ,zynyn `id Ð zecp ly mi`nhd dray xg`y mini

`dz dryze mixyr meiae ,dpenye mixyr ixd .dxitqd ini od Ð mipexg`d drayae

dzecp zlgzy iptn ,dpenye mixyr hwp ikdle .dini riax zynyn z`vnpe .dcp zlgz

.dpenye mixyrl dpenye mixyrn ef lyäðåîùå íéòáøà êåúî íåé øùò äùîçÐ

,eiptly ipinyl mei xenyz Ð miipyd dpenyne .daif ini ipinyd ,mipey`xd dpeny oebk

dpenye .daif inin `al mipy ex`ype ,dilr exary xyr dyy ixd .dray ynyze

Ð mixedh ody ,miiriaxd dpenye .dzcp zligz dyyde ,aef ini odn mipy Ð miiyilyd

.daif inin mini drax` exzep eiykre .ynyz drayde ,dcp ini zray milyi mipey`xd

dxitql dray ,odixg`ly dpenye ,mipey`x dylyn daf `id ixd Ð miiyngd dpeny

dryze mirax` meiae .dpenye mirax` jezn mei xyr dyng ixd .yinyzl ipinye

.epxn`y oipnl xefgze ,dcp zlgz `dz Ð d`xzykååä øñéáøàaizenc i`d :xaqw Ð

lk ,ied `l dcp zlgz edine .od dcp inin mipexg`d drax`e daif inin drax` `l` odn oi` ,daf oda ziyrpy miiyngd dpenydy itl ,dpenye mirax` mei ynyz `l z`fd dy`dy

ody itl ,dxitqd inil mipey`xd dyly elri `l ,mdixg`y oixedh dpeny e`aiyky Ð zecpl oiie`xd mipexg`d drax` dii`x jd `ipdn ikdl la` .daefn dxdh `le dxtq `ly onf

cre (mei) ,miiriayd dpeny lk oke .zxzeq Ð dryze mirax` mei d`xzyke ,dxitql dyng `l` o`k oi` ,jkld .dzaif zxitql oiler oi` ,oda d`ex dpi`y dzcp inie .dcp ini znlyd

.dzxitq ini enilyi `l dylye miyy mei ribiy
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äòáøàådlecb daf dyrp oi`c `icda o`k rnyn Ð xyr dpeny jezn zelil

xyr cg`a oitevx mini dyly d`xzy cr ,miiwp dray dkixv `le

dz`x elit` ,miiwp dray dkixvy dicrq epiax mya eazky mze`k `lce .mei

.mixfetn mini dyly xyr cg`a

ùîùúoeik :xn`z m`e Ð xqyza

ira `l ixiyrc jzrc `wlqwc

zynyn `l i`n` `yix dil dywz ,xeniy

dz`x ikc ,xyr dpeny jezn drax` `l`

:eze !xyr dpenya ynyz Ð xyr draya

iaxl :(a,ar dcp) `xza wxta `id `zbeltc

ira `l yiwl yixle ,xeniy ira ixiyr opgei

opgei iax xn`wc `dc :xnel yie !xeniy

,daif inia ,epiid Ð xeniy ira ixiyr

elit` ,xyr cg` meia ynyl dxeq`y

oeik ixiyrc ,zxzen yiwl yixle .dwqt

ira `l Ð dlecb daf zeidl dleki dpi`c

dpenya dxeq`c `gip `yixa ikdle .xeniy

yiwl yix elit`c .daif inia eedc ,xyr

xaq dcp inia la` .xeq` opaxcnc dcen

ira `lc dcen opgei iax elit`c ,dywnd

ax ipyne !xqyza ynyz :jixt jkle .xeniy

cg` zii`xa elit`c Ð xeq` oxbxb :zyy

xyr mipy meia opaxcn xeniy dkixv ,xyr

`l` xeq` epi`c xn` iy` axe .`nlr ilekl

iaxl xeniy dkixve ,ixiyra dz`xy meyn

,daif inia enk ,dxezd on dcp inia s` opgei

.opaxcn Ð yiwl yixleéðäÐ eed xqiax`

mei zynyn i`n` jixtc :qxhpewd yxit

ody miiying dpenyc .dpenye mirax`

ini drax`e ,daif ini drax` od ,oi`nh

inia dyly ,mdixg`y oixedh dpenye .dcp

mini dylye ,daif inia ynge dcp

zxitql dl elri `l Ð dcp inic mipey`xd

gztl zxfeg dpi` ixdy ,dcp dpi`c ab lr s`c .dzxitql oiler dcp ini oi`c ,daif

oi` Ð od dcp inil mie`xd miniac oeik mewn lkn ,miiwp dray xetqzy cr dzcp

zynyn" ipzwc ,`yix dil dywz ,ok m`c :df yexitl dywe .dzaif zxitql oiler

drax` eid ,oi`nh ody miiyily dray `ld ,"dpenye mixyr jezn dini riax

elri `l Ð mdixg`y oixedh mini dray ok m`e ,dcp inia dylye daif inia

dxeq`c ,dpenye mixyrl dpenye mixyrn dlilg xefgz j`ide ,dzaif zxitql

ded i`c rnync :dyw cere ?miipy dpenye mixyr ly oixedh mini draya ynyl

elri `l mei dylye miyy cr `de .dil `gip ded ,"xyr drax` zynyne" ipz

dpenye mirax`n dlilg zxfeg j`id ,ok m`e .i"yx yxitck ,dzxitql dray dl

zeiriax dpenyac ,eed xyr drax` ipd :eyexit ikdc d`xp okl ?dpenye mirax`l

daif inia mipy eid ,mi`nh eidy miiyily dpeny `dc .dyy wx zynyn dpi`

iedc ,ynyz `l Ð oixedh ody zeiriaxn oey`x meie ,dcp ini odixg` dyye

ira ixiyr :lirl xn`c iy` axl ,ynyz `l inp Ð ipy meie .dcp ini drayn

s` ,oey`x meie .ixiyr `edy ,xyr dray meil xeniy ded ipy mei ixde ,xeniy

`idy minie ,dcp inin iedc oeik ,xeniy ied `lc dywnd xaq ,ied xedhc ab lr

,jixt `l dpenye mirax` mein la` .dphw daif zxitql oiler opi` Ð dxenb dcp

,`nlr ilekl xity dl oiler Ð miiwp dray xetqzy cr dxenb dcp dpi`c oeikc

jezn dini riax zynyn"c `yix dil `gip jkle .dcp inil oiie`x ody it lr s`

d`xp ,daif ini enlyi `l dylye miyy crc i"yx yxty dne ."dpenye mixyr

ini dyy md miiriay mini dpeny ixdy ,mipeny lil cr zlaeh dpi`c .wc `lc

,daif inia dylye dcp inia dyng od mixedhd miipinye ,dcp ini ipye daif

.miiwp zxitql dray Ð miixiyrde ,daif ini dpeny lk Ð ze`nhd miiriyze

éàîìådzcil inic wqtc mz epiaxl ok m` ,dcp inie dcil ini cenlzd dpync Ð

minic i"yx yexitle ,(oicd `ede) dzaif zxitql oiler oi` ,oda d`ex dpi`y

,zeaf wtq oedlk iedc ,dfd onfa miypl dpwz oi` Ð oiler oi` dcp inil miie`xd

.dzxitql dl elr `le ,dcpl miie`xd minia iniiwc minrte .miiwp dray zekixve

epiaxle .dzxitq inil oiler dcil inic wqt `edc Ð xity iz` i"yx yexitl edine

.xity oiler Ð oiie`xd mini la` ,oiler oi` `weec dcp ini :inp mz
`l`
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44

45
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úBèBL?eäðéðúBòBè:àéðúc .úBòBè :éðz àlà !eäðéð ¦§¦§¤¨§¥§©§¨
øBäè ãçà íBéå àîè ãçà íBé¯éðéîL úLnLîBìéìå ¤¨¨¥§¤¨¨§©¤¤§¦¦§¥

äúéä íàå .íBé øNò äðBîL CBzî úBìéì äòaøàå ,Bnò¦§©§¨¨¥¦§¨¨¨§¦¨§¨
áøòaî äàBø¯éðL .ãáìa éðéîL àlà úLnLî dðéà ¨¦¨¤¤¥¨§©¤¤¤¨§¦¦¦§©§¥

ïéøBäè íéîé éðLe ïéàîè íéîé¯íéðLe ,éðéîL úLnLî ¨¦§¥¦§¥¨¦§¦§©¤¤§¦¦§¥
,øNò äMLå ,øNòíéøNòå.LnLúeéîðøñLúaøîà ! ¨¨§¦¨¨¨§¤§¦§©¥©¦§©§©¨©

ïøbøb ,úøîBà úàæ :úLL áøïðúc¯éLà áø .øeñà ©¥¤Ÿ¤¤©§§¨¦§©¨©©¦
àäéî éøéNò ,øenéL éòa àì øNò ãçc éäð :øîà̈©§¦§©¨¨¨¨¥¦£¦¦¦¨

ìL .øenéL éòaìLe ïéàîè íéîé äLïéøBäè íéîé äL¯ ¨¥¦§¨¨¦§¥¦§¨¨¦§¦
äòaøà .íìBòì úLnLî dðéà áeLå ,íéîé éðL úLnLî§©¤¤§¥¨¦§¥¨§©¤¤§¨©§¨¨

ïéøBäè íéîé äòaøàå íéàîè íéîé¯íBé úLnLî ¨¦§¥¦§©§¨¨¨¦§¦§©¤¤
íéàîè íéîé äMîç .íìBòì úLnLî dðéà áeLå ,ãçà¤¨§¥¨§©¤¤§¨£¦¨¨¦§¥¦

ïéøBäè íéîé äMîçå¯ìL úLnLîáeLå ,íéîé äL ©£¦¨¨¦§¦§©¤¤§¨¨¦§
íéîé äMLå ïéàîè íéîé äML .íìBòì úLnLî dðéà¥¨§©¤¤§¨¦¨¨¦§¥¦§¦¨¨¦

ïéøBäè¯úLnLî dðéà áeLå ,íéîé äMîç úLnLî §¦§©¤¤£¦¨¨¦§¥¨§©¤¤
ïéøBäè íéîé äòáLå ïéàîè íéîé äòáL .íìBòì¯ §¨¦§¨¨¦§¥¦§¦§¨¨¦§¦

äðBîL .íéîé äðBîLe íéøNò CBzî ,äéîé òéáø úLnLî§©¤¤§¦©¨¤¨¦¤§¦§¨¨¦§¨
ïéøBäè íéîé äðBîLe ïéàîè íéîé¯äMîç úLnLî ¨¦§¥¦§¨¨¦§¦§©¤¤£¦¨

!eåä øñéaøà éøä .äðBîLe íéòaøà CBzî íBé øNò̈¨¦©§¨¦§¨£¥©§¥©¨
ïéàL dúcð éîé :úøîBà úàæ .÷çöé øa àcà áø øîà̈©©©¨©¦§¨Ÿ¤¤§¥¦¨¨¤¥

ïäa äàBø¯:eäì àéòaéàc .dúáéæ úøéôñì ïéìBò ¨¨¤¦¦§¦©¦¨¨§¦©§¨§
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`oifgeקמח mipya cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

äúãéì éîé.cin dwqte aefa dcli oebk Ðíéðù äúàø ïðéñøâ éëäipy dz`x Ð

.dcpl dcp oiay xyr cg` jeza ,iteya miniäáéæ ÷ôñ äãéì ÷ôñdcil `ny Ð

`id ixd Ð xawd zgizta dz`x `le `ed cle m` .ef `le ef `l `ny ,daif `ny

o`k oi`e ,daif `id ixd Ð xawd zgizta mc dz`xe cle epi` m`e .daif `le dcil

Ð dcila mc dz`xe `ed cle m`e .dcil

,mc `la xaw gztp m`e .aefa zclei ef ixd

,jkld .ef `le ef `l o`k oi` Ð cle epi`e

`nhl Ð dcil xneg dilr lihpe ,`ed wtq

Ð daif xnege .d`xz `l elit` ,miireay

`l ,miiwp dray weqtz `ly onf lky

oi` `ny lk`p epi`e ,oaxw d`iane .xdhz

.daif `le dcil `l o`kïéàù äúãéì éîéå
'åë ïéìåò ïäá äàåø`ki`c ab lr s`e Ð

.daife dcil o`k yie ,aefa zcleia iwetql

'åë øîéîì àëéàã íåùîded i` la` Ð

.dl iwlq `l ,`id dawp zcleic ol `hiyt

ïéàîè íéîé äòùúike ,daif ediipin ixz Ð

,xeniy ied ediipin cg Ð oixedh `ifg

`ied xyr dryz meiae ,yinyzl dpenye

.daf `dz `l mlerl oke .dcp zlgzéîé
äúáéæ éîéë äùåîùeed oi`nh dxyrnc Ð

Ð oixedh dxyrne ,daif dylye dcp dray

.yinyzl dylye dxitql drayini ixd

.daif inia yeniyäàîì ïëåoi`nh Ð

d`ne ,daif ini edleke ,dcp ini dray

oke .yinyzl edleke ,dxitql dray oixedh

.sl`l

ïîéñ àá êìò ïøãä

äðùîòéðäå ,äãðä íã,frla w"xw Ð

a` iede ,od afd zepiirnne

.d`nehdïúééøù àéä äîëåi` :`nipc Ð

edpip oigl Ð `xeriy i`d ika `xcd?
úòì úòî íéøùåôámin ith ira i` la` Ð

.od oiyai Ð zrl zrnn xzei e` ming

àøîâéìéî éðä àðî`nhn dcp mcc Ð

e`yne erbn?çì ïçëùàgl Ð "dec"c Ð

.af `edy oirk ,rnynäéäédidi mc" Ð

."daefåø÷éòî ùáé.opipzc ipd oebk Ðïéî
äøòù.dnec` Ðáëùî äùåò`diy Ð

i `le ,mc` `nhn eakyn,erbna oey`x `d

.dnvr dcp akynk d`nehd a` `l`åðéàù
äàéáá àîèîziaa afd mr qpkpd mc` Ð

.`nh epi` Ðúòâåðîä ïáàd`nhn Ð

`ade" aizkc ,zial dnr qpkpd mc` d`iaa

.'ebe "ziad l`áæäeilr akyi xy`" Ð

.(eh `xwie) "afdàéäa` dakyn dyer Ð

a` dakyn dyer dnc `le ,d`nehd

eizgzy z` `ed `nhn la` .d`nehd

oi`y it lr s`e ,oey`x zeidl `yn meyn

opz inp ikde .dcpl ywzi` `dc .ea rbep

(b dpyn ` wxt milk) "d`nehd zea`"a

.`yna `nhn dcp mcc
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àìàlr s` ,ryedi axc dixa `ped axc `nrhe Ð dpin rny oiler dpin rny

ol ded inp `kd Ð oiler oi` `nlra i` mewn lkn ,`wtq wtq iedc ab

.`nlra eh` ,xfbnlïëåxg`nc .dzaif inia dyeny ini Ð sl`l oke d`nl

cr ,"dzaif ini" exwn ,sl` e` d`n elit` ,d`xzy minid lk ,dcp ini zray

.miiwp dray xetqzy

ïîéñ àá êìò ïøãä

íãxn`c `axl Ð ilin ipd `pn ,dcpd

:(`,dl dcp) "mizek zepa" wxta

.oky lk `l envrl ,d`neh mxeb mixg`l

`kd Ð "gikei glzynd xiry"c dil zile

zrxevn ly dcp mcl edine .`xw jixv `l

.d`neh mxeb epi` mcdc ,`xw xity jixhv`

rbna eaef z`nehl `xw jixvnc onwle

meyn Ð `kdc dcpd mcn sili `le ,`ynae

`nhn oky dcpd mcl dn :jxtnl `ki`c

,`kdn opitli `lc oeike :xn`z m`e .qpe`a

,yai aef ihernl `xw onwl jixhv` i`n`

deydc oeik :xnel yie ?`nhl iziz `kidn

opitli `linn ,d`nehl aefe dcp mc aezkd

.`ed `nlra `zlin ielibc ,iccdnåúå`d

`idd epiidc :dniz Ð 'ek zltnd opzc

ike ,xn`w ikdc :xnel yie !diteb `iyew

,xedh `xwirn yaic inp ikd oi`c :`niz

yai ,eze :xnel yi inp i` .'ek zltnd opzde

?olpn ,dtilw oink e` oiyegai oink dpeyn

ìåëézrbepn oa` Ð 'ek zrbepn oa` `dz

zn :xn`z m`e .'ek d`iaa d`nhny

akyn dyer epi`e ,d`iaa `nhny ,gikei

mz epiax yxtn diteb rxevn :cere !ayene

ciar `lc (a,fq migqt) "mixac el`" yixa

!oiwyne oilke` `nhl `l` ayene akyn

,edl opihrnn `kdc `xwnc :xnel yie

.znd `le ,rxevnd `le Ð "afd"

jiiy][`ad cenrlóà`nhn inp decn

oeik :xn`z m`e Ð `nqn oa`a

akyn `nhl "`id"n decn opihrnnc

gkn `dc .`nqn oa`n inp opihrnn ,ayene

,`nqn oa`l d`neh ied ayene akyn

xyr zeaxl oipn :mipdk zxeza opzck

?`nqn oa` odiab lre ,ef ab lr ef zervn

epiax xne`e !"akynd lk" xnel cenlz

,`yxc meyn ol `wtp `nqn oa`c :wgvi

ikdle .oiwyne oilke` `l` `nhn `lc

`nqn oa`an s` ,decn ihernl jixhvi`

.dlw d`neh `idy
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?dúáéæ úøéôñì eìòiL eäî ,ïäa äàBø dðéàL äãéì éîé§¥¥¨¤¥¨¨¨¤©¤©£¦§¦©¦¨¨
éLéìMìå ,íéðL äúàø ,òîL àz :àðäk áø øîà̈©©¨£¨¨§©¨£¨§©¦§©§¦¦

äìétä äî úòãBé dðéàå ,äìétä¯äáéæ ÷ôñ Bæ éøä ¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨£¥§¥¦¨
ïéàL dúãéì éîéå ,ìëàð Bðéàå ïaø÷ äàéáî :äãéì ÷ôñ§¥¥¨§¦¨¨§¨§¥¤¡¨¦¥¥¨¨¤¥

ïäa äàBø¯:àtt áø øîà .dúáéæ úøéôñì dì ïéìBò ¨¨¤¦¨¦§¦©¦¨¨¨©©©¨
éðä ìëå ,àéä øëæ úãìBé øîéîì àkéàc ïåék ,íúä éðàL̈¥¨¨¥¨§¦¨§¥©¤¤¨¨¦§¨¨¥

éøéúé äòáLïðéáäé÷cdì¯.dúáéæ úøéôñì dì é÷ìñ ¦§¨§¥¥§¨¨£¦©¨¨§¦¨¦§¦©¦¨¨
úãìBéa :àtt áøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§©©¨§¤¤

øëæ¯äá÷ð úãìBéa ,é÷etñì àkéà¯?é÷etñì àkéì ¨¨¦¨§©¥§¤¤§¥¨¥¨§©¥
íéîé äòLz .dpéî òîL ,ïéìBò :dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨¦§©¦¨¦§¨¨¦

ïéøBäè íéîé äòLúå ïéàîè¯íéîé äðBîL úLnLî §¥¦§¦§¨¨¦§¦§©¤¤§¨¨¦
íéîé äøNòå ïéàîè íéîé äøNò .øNò äðBîL CBzî¦§¨¨¨£¨¨¨¦§¥¦©£¨¨¨¦

íéøBäè¯ïëå äàîì ïëå .dúáéæ éîék dLenL éîéóìàì. §¦§¥¦¨¦¥¦¨¨§¥§¥¨§¥§¤¤

àá êìò ïøãäïîéñ

íãúnä øNáe äcpä¯ïéànèîe ïéçì ïéànèî ©©¦¨§©©¥§©§¦©¦§©§¦
,áBfä ìáà .ïéLáéòépäå,÷Bøäå,õøMäå,äìáðäå, §¥¦£¨©§©¦©§¨§©¤¤§©§¥¨

úáëMäåòøæ¯íàå .ïéLáé ïéànèî ïéàå ïéçì ïéànèî §©¦§©¤©§©§¦©¦§¥§©§¦§¥¦§¦
ïéìBëéúBøLäìøBæçìåúBîëìïäL¯ïéçì ïéànèî §¦§©§§©£¦§¤¥§©§¦©¦

àéä änëå .ïéLáé ïéànèîeïúéiøL.úòì úòî ïéøLBôa ? §©§¦§¥¦§©¨¦§¦¨¨§§¦¥¥§¥
ìBëé Bðéàå ,Láé únä øNa :øîBà éñBé éaøúBøMäì ©¦¥¥§©©¥¨©§¥¨§¦¨

äéäL úBîëì øBæçìå¯.øBäèàøîâ?éléî éðä àðî §©£¦§¤¨¨¨§¨¨¥¦¥
:äi÷æç øîà" àø÷ øîàcäåcäådúcða,dúBîk äåãî ," ¨©¦§¦¨©£©§¨§©¨¨§¦¨¨©§¤§¨

.äànèî äåãî óà ,äànèî àéä äî¯,çì ïçkLà ©¦§©§¨©©§¤§©§¨©§©©©
"äéäé" àø÷ øîà :÷çöé éaø øîà ?ïìðî Láé¯Búéåäa ¨¥§¨©¨©©¦¦§¨£©§¨¦§¤©£¨¨

.àäé¯Bøwéòî Láé ,Láé äNòðå çìa éléî éðä :àîéàå §¥§¥¨¨¥¦¥§©§©£¨¨¥¨¥¥¦¨
,øôò ïéîk ,ätéì÷ ïéîk úìtnä :ïðúc àä ,eúå ?ïìðî§¨©§¨¦§©©©¤¤§¦§¦¨§¦¨¨

íéneãà ïéLeçáé ïéîk ,døòN ïéîk¯íà ,íénì ìéhz §¦§¨¨§¦©§¦£¦©¦©©¦¦
?ïìðî àîè eçBnð¯.àeä àéeaø "äéäé"¯äî éà ¦¨¥§¨©¦§¤¦¨¦©

,íéãâa ànèìe íãà ànèì áLBîe ákLî äNBò àéä¦¨¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦
ànèìe íãà ànèì áLBîe ákLî äNBò éîð dîc óà©¨¨©¦¤¦§¨¨§©¥¨¨§©¥

?íéãâa¯?àeä áLBîe ákLî øa dîc ehà¯éîòèìe,C §¨¦©¨¨©¦§¨¨§©£¦
ïáàúòâeðîéøèöéàc ,àéä áLBîe ákLî úaàø÷ C ¤¤§©©©¦§¨¨¦§¦§§¦§¨

ïéãå .íéãâa ànèì íãà ànèì áLBîe ákLî äNBò úòâeðî ïáà àäz ìBëé :àéðúc ?éèeòîì§©¥§©§¨¨§¥¤¤§©©¨¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦§¦
úòâeðî ïáà ,íéãâa ànèì íãà ànèì áLBîe ákLî äNBò äàéáa ànèî BðéàL áf äîe ,àeä©¨¤¥§©¥§¦¨¤¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦¤¤§©©
øîBì ãeîìz íéãâa ànèì íãà ànèì áLBîe ákLî äànènL ïéc Bðéà äàéáa äànènL¤§©§¨§¦¨¥¦¤§©§¨¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦©§©

áfä ,"áfä"¯!äànèî éëä åàì àä ,àø÷ déèòîc àîòè .úòâeðî ïáà àìå¯éî åàì ,dpéîe ©¨©¨§Ÿ¤¤§©©©£¨§©£¥§¨¨¨¨¦§©§¨¦¨¨¦
áfä zøîà¯"åéìò úáLBé àéä øLà" :àø÷ øîà éîð éëä ,úòâeðî ïáà àìå¯.dîc àìå àéä ¨§©§©¨§Ÿ¤¤§©©¨¦©¦£©§¨£¤¦¤¤¨¨¦§Ÿ¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc - dcp(ycew zay meil)

iwpa daiigzpe aef inia mini dyly mc dz`xcin dwqte dclie mi
,wtzqdl yi ,ze`xlnéîéd z`nehäãéleäî ïäa äàBø dðéàL §¥¥¨¤¥¨¨¨¤©
dúáéæ úøéôñì eìòiLmiler mpi`y e` ,miiwpl miler m`d ± ¤©£¦§¦©¦¨¨

.okn xg`l mzepnl dkixve
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¨§©

y dy` ,`ziixaa epipyäúàø[íéðL,daef inia mini ipy ±éLéìMìå ¨£¨§©¦§©§¦¦
iyilyd meiae ±,äìétä äî úòãBé dðéàå ,äìétäm`d zwteqny ¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨

zrcei dpi` s`e ,llk cle epi`y e` ,dawp e` xkf m`de ,`ed cle
`le cle dcli m`y ,dpica wtzqdl yie ,dltda mc dz`x m`
mc dz`x m`e ,dlecb daf dpi`e cala dcila d`nh mc dz`x
aefa zclei dz`x mbe `ed cle m`e ,cala daifa d`nh cle epi`e

e ,daf `le zclei `l dpi` dz`x `le cle epi` m`e ,`idBæ éøä£¥
d zngny ,xingdl dkixv÷ôqd`nhyäáéæ,miiwp dray zxteq ¨¥¦¨

d zngne÷ôqd`nhyäãéle ,dawp zcleik miireay d`nhäàéáî ¨¥¥¨§¦¨
,ïaø÷,[`id zclei e` daf `ny,ìëàð Bðéàåzclei `l dpi` `ny ¨§¨§¥¤¡¨

,`ziixad dkiynn .daf `leéîéåz`nehïäa äàBø ïéàL dúãéì ¦¥¥¨¨¤¥¨¨¤
,dúáéæ úøéôñì dì ïéìBòd`nh `id aefa zcleiy cvd lry mbd ¦¨¦§¦©¦¨¨

dcp iniy oicd `ede .wtqd hytp dfae .miiwp dray dkixve dcil
.dzaif zxitql miler mda d`ex dpi`y

:`xnbd dgec,àtt áø øîà,miiwpl miler dcil ini oi` mlerl ¨©©¨¨
eíúä éðàLmilery dazky mrhdy ,`ziixaaøîéîì àkéàc ïåék ¨¦¨¨¥¨§¦¨§¥©

`ny dcli m` s`yàéä øëæ úãìBéepxngd ep`e ,dray wx d`nhe ¤¤¨¨¦
,dawp zcleik miireay d`nhle`linnéøéúé äòáL éðä ìk̈¨¥¦§¨§¥¥

dì ïðéáäé÷cmixzein xkf didy cvd lre dep`nhy drayd ± §¨¨£¦©¨
é÷ìñmiler ±,dúáéæ úøéôñì dì,jka dicy miccv dyly yiy ¨§¦¨¦§¦©¦¨¨

d`nhp `ly cvde ,aefa d`nhp `le dltdd meia dz`x `ly cvd
cvl eyyg `l okle ,cala dray d`nhpe did xkfy cvde ,dcila
dcild ini oi` dxenb aefa zcleia la` ,dz`x mbe dawp dcliy

.miiwpl dl miler
:`tt ax ziigc lr `xnbd dywnáøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©

é÷etñì àkéà øëæ úãìBéa ,àtt áøì òLBäéeàkéì äá÷ð úãìBéa §ª©§©¨¨§¤¤¨¨¦¨§©¥§¤¤§¥¨¥¨
é÷etñìcvd lya `lde ,dawpa `le xkf zcila wx zwteqn m`d ± §©¥

inik dl` mini epqtzy s`e ,miireay d`nhl epxngd dawp dcliy
dzaif zxitql dl oilery `ziixaa x`ean dcil,òîL åàì àlà¤¨¨§©

dpéîmda d`ex dpi`y dcpe dcil iniy o`kn gken i`ce `l` ± ¦¨
ïéìBò:`xnbd dwiqn .dzaif zxitqldpéî òîLok gken ok` ± ¦§©¦¨

.`ziixadn
miyp zei`x oewiza (`"r) lirlc `ziixad jyndl zxfeg `xnbd

dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynn .zegwtíéîé äòLz¦§¨¨¦
CBzî íéîé äðBîL úLnLî ,ïéøBäè íéîé äòLúå ïéàîèlk §¥¦§¦§¨¨¦§¦§©¤¤§¨¨¦¦

,øNò äðBîL,dphw daf ziyrp dzcp xg`ly dii`xd ini ipyay §¨¨¨
zpenyae dxdha cg` mei zxney d`ex dpi`y minid zryzae

.dzcp gztl day okn xg`le ,zxzen mixzepd
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnïéàîè íéîé äøNò£¨¨¨¦§¥¦

,íéøBäè íéîé äøNòåxtqn ixdk dLenL éîéxtqnéîézii`x ©£¨¨¨¦§¦§¥¦¨§§¥
,äúáéæmeza zxzen mini dylye ,daifd inia d`ex mini dylyy ¦¨¨

.miiwpd zxitq
:`ziixad dkiynnì ïëåd`exäàî,d`n zwqeteì ïëåd`exàóì §¥§¥¨§¥§¤¤

minid lk dii`xd iniay ,ozaif inik oxzid ini ,sl` zwqete
minid lk d`ex dpi`y miniae ,aef ini ,mipey`xd zray xg`ly

.xzid ini miiwp dray xg`ly

ïîéñ àá êìò ïøãä

äãðä íã ¯ éòéáù ÷øô
oiprl mizek zepn`pe ,mc inzke mc ze`neh ipic ex`eai df wxta

.d`neh z`ivn

äðùî
ozegla `weec ze`nhn m`d ,zegl ze`neh iabl zx`an dpynd

:eyaiyk s` e`äcpä íc,dzenk `nhne dxewnn `viyúnä øNáe ©©¦¨§©©¥
,mly znk zifk xeriya `nhndïéànèîmdyk mixg`ïéçì §©§¦©¦

mrahkåokïéànèîmdyk mixg`áBfä ìáà .ïéLáéaf ly eaef - §§©§¦§¥¦£¨©
òépäå[dtd on z`veid dgil -÷Bøäå,afd on e`viyõøMäå §©¦©§¨§©¤¤

,ezzinaäìápäå,`ynae rbna milke mc` zifk xeriya d`nhnd §©§¥¨
òøæ úáëMäåel` mixac ,ixw d`xy mc`n d`viyïéànèîwx §©¦§©¤©§©§¦

íàå .ïéLáé ïéànèî ïéàå ,ïéçìmiyaidúBøLäì ïéìBëémina ©¦§¥§©§¦§¥¦§¦§¦§¦¨
ïäL úBîëì øBæçìå,eidy itk migl zeidl -ïéçì ïéànèî §©£¦§¤¥§©§¦©¦

ïéànèîes`,ïéLáé`l` miyai miaygp mpi` df ote`a ,xnelk §©§¦§¥¦
:dpynd zx`an .[mi`nhne ,miglïúéiøL àéä änëåewcai jkay §©¨¦§¦¨¨

mzegll xefgl mileki m`aminïéøLBt,mixw e` ming mpi`y - §§¦
jynaúòì úòîj` ,mitevxe minily dlile mei ly onf xeriy - ¥¥§¥

.mi`nhn mpi` df xeriyn xzeia
:[`nhn `nw `pzly] yai zn xya oipra zwlegd drcéñBé éaø©¦¥

únä øNa ,øîBàyLáéjk lkì øBæçìå úBøLäì ìBëé Bðéàåzeid ¥§©©¥¨¥§¥¨§¦¨§©£¦
gl.øBäè ,äéäL úBîk§¤¨¨¨

àøîâ
:`xnbd zxxan .yai `edyk s`e `nhn dcp mcy ,dpyna epipy

éléî éðä àðî:`xnbd daiyn .[dnvr dcpk `nhny,äi÷æç øîà §¨¨¥¦¥¨©¦§¦¨
àø÷ øîàc(bl-al eh `xwie),'dúcða äåcäå'y micnleäeãî- §¨©§¨§©¨¨§¦¨¨§©¨

dcp mc zaifäànèî àéä äî ,dúBîk,`ynae rbnaäeãî óà §¨©¦§©§¨©§©¨
.äànèî§©§¨

ok` :`xnbd zxxanïçkLà`edyk `nhny dxeza,çìzernynk ©§§¨©
,af `edyk `nhny 'dec'ïìðî Láézernyna df oi` ixd ,`nhny ¨¥§¨¨
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.yaiiziyk s` ez`neha

:`xnbd zxxanéléî éðä àîéàåwx exn`p `nhn yai dcp mcy §¥¨¨¥¦¥
a`viy mcçìxewnd on,Láé äNòðå,jk x`yp `nhn didy oeiky §©§©£¨¨¥

mcBøwéòî Láé,xewnd on `viykïìðîcer .`nhn `ed mby ¨¥¥¦¨§¨¨
:`xnbd zxxanïðúc àä ,eúådy` ,(.`k lirl) dpynaúìtnä §¨¦§©©©¤¤

oebk ,zepeyn zexeva yai mc dxewnn,øôò ïéîk ,ätéì÷ ïéîk§¦§¦¨§¦¨¨
äøòN ïéîk,dnec`ïéLeçáé ïéîk[miyezi-],íéîeãàwtq df ixd §¦§¨¨§¦©§¦£¦

e ,mcìéhzmze`íénì,mixyeteçBnð íà,md dcp mcy gken ©¦©©¦¦¦
] (àîè)eïìðî .[äàîèzexeva dcpd xewnn `viy yai mc mby §¥¨§¨¨

.[`nh zepeyn
zaiz :`xnbd daiyn'äéäé'Daf didi mC' (hi eh `xwie) weqtay ¦§¤¨¦§¤Ÿ¨
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d`nehd a` elyíãà ànèìrbnaànèìed z`íéãâa`le ,eilry §©¥¨¨§©¥§¨¦
.d`nehl oey`x wx

:`iyewd z` `xnbd dgecàeä áLBîe ákLî øa dîc eèàike - ¨¨¨©¦§¨¨
cvike ,ayene akyna `nhiy eilr xnel ozipy akey e` ayei mc

.dfa `nhiy cnlp
:digcd lr `xnbd dywnéîòèìeCakynl ie`x epi`y xacy §©§¨

oic x`az cvik ,ea `nhl leki epi` ayeneúòbeðî ïáàzian oa` - ¤¤§©©
ike ,zrxv rbp ea yiyéøèöéàc àéä áLBîe ákLî úaàø÷ C ©¦§¨¨¦§¦§§¦§¨
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc - dcp(ycew zay meil)

iwpa daiigzpe aef inia mini dyly mc dz`xcin dwqte dclie mi
,wtzqdl yi ,ze`xlnéîéd z`nehäãéleäî ïäa äàBø dðéàL §¥¥¨¤¥¨¨¨¤©
dúáéæ úøéôñì eìòiLmiler mpi`y e` ,miiwpl miler m`d ± ¤©£¦§¦©¦¨¨

.okn xg`l mzepnl dkixve
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¨§©

y dy` ,`ziixaa epipyäúàø[íéðL,daef inia mini ipy ±éLéìMìå ¨£¨§©¦§©§¦¦
iyilyd meiae ±,äìétä äî úòãBé dðéàå ,äìétäm`d zwteqny ¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨

zrcei dpi` s`e ,llk cle epi`y e` ,dawp e` xkf m`de ,`ed cle
`le cle dcli m`y ,dpica wtzqdl yie ,dltda mc dz`x m`
mc dz`x m`e ,dlecb daf dpi`e cala dcila d`nh mc dz`x
aefa zclei dz`x mbe `ed cle m`e ,cala daifa d`nh cle epi`e

e ,daf `le zclei `l dpi` dz`x `le cle epi` m`e ,`idBæ éøä£¥
d zngny ,xingdl dkixv÷ôqd`nhyäáéæ,miiwp dray zxteq ¨¥¦¨

d zngne÷ôqd`nhyäãéle ,dawp zcleik miireay d`nhäàéáî ¨¥¥¨§¦¨
,ïaø÷,[`id zclei e` daf `ny,ìëàð Bðéàåzclei `l dpi` `ny ¨§¨§¥¤¡¨

,`ziixad dkiynn .daf `leéîéåz`nehïäa äàBø ïéàL dúãéì ¦¥¥¨¨¤¥¨¨¤
,dúáéæ úøéôñì dì ïéìBòd`nh `id aefa zcleiy cvd lry mbd ¦¨¦§¦©¦¨¨

dcp iniy oicd `ede .wtqd hytp dfae .miiwp dray dkixve dcil
.dzaif zxitql miler mda d`ex dpi`y

:`xnbd dgec,àtt áø øîà,miiwpl miler dcil ini oi` mlerl ¨©©¨¨
eíúä éðàLmilery dazky mrhdy ,`ziixaaøîéîì àkéàc ïåék ¨¦¨¨¥¨§¦¨§¥©

`ny dcli m` s`yàéä øëæ úãìBéepxngd ep`e ,dray wx d`nhe ¤¤¨¨¦
,dawp zcleik miireay d`nhle`linnéøéúé äòáL éðä ìk̈¨¥¦§¨§¥¥

dì ïðéáäé÷cmixzein xkf didy cvd lre dep`nhy drayd ± §¨¨£¦©¨
é÷ìñmiler ±,dúáéæ úøéôñì dì,jka dicy miccv dyly yiy ¨§¦¨¦§¦©¦¨¨

d`nhp `ly cvde ,aefa d`nhp `le dltdd meia dz`x `ly cvd
cvl eyyg `l okle ,cala dray d`nhpe did xkfy cvde ,dcila
dcild ini oi` dxenb aefa zcleia la` ,dz`x mbe dawp dcliy

.miiwpl dl miler
:`tt ax ziigc lr `xnbd dywnáøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©

é÷etñì àkéà øëæ úãìBéa ,àtt áøì òLBäéeàkéì äá÷ð úãìBéa §ª©§©¨¨§¤¤¨¨¦¨§©¥§¤¤§¥¨¥¨
é÷etñìcvd lya `lde ,dawpa `le xkf zcila wx zwteqn m`d ± §©¥

inik dl` mini epqtzy s`e ,miireay d`nhl epxngd dawp dcliy
dzaif zxitql dl oilery `ziixaa x`ean dcil,òîL åàì àlà¤¨¨§©

dpéîmda d`ex dpi`y dcpe dcil iniy o`kn gken i`ce `l` ± ¦¨
ïéìBò:`xnbd dwiqn .dzaif zxitqldpéî òîLok gken ok` ± ¦§©¦¨

.`ziixadn
miyp zei`x oewiza (`"r) lirlc `ziixad jyndl zxfeg `xnbd

dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynn .zegwtíéîé äòLz¦§¨¨¦
CBzî íéîé äðBîL úLnLî ,ïéøBäè íéîé äòLúå ïéàîèlk §¥¦§¦§¨¨¦§¦§©¤¤§¨¨¦¦

,øNò äðBîL,dphw daf ziyrp dzcp xg`ly dii`xd ini ipyay §¨¨¨
zpenyae dxdha cg` mei zxney d`ex dpi`y minid zryzae

.dzcp gztl day okn xg`le ,zxzen mixzepd
dizei`x xcqy dy` :`ziixad dkiynnïéàîè íéîé äøNò£¨¨¨¦§¥¦

,íéøBäè íéîé äøNòåxtqn ixdk dLenL éîéxtqnéîézii`x ©£¨¨¨¦§¦§¥¦¨§§¥
,äúáéæmeza zxzen mini dylye ,daifd inia d`ex mini dylyy ¦¨¨

.miiwpd zxitq
:`ziixad dkiynnì ïëåd`exäàî,d`n zwqeteì ïëåd`exàóì §¥§¥¨§¥§¤¤

minid lk dii`xd iniay ,ozaif inik oxzid ini ,sl` zwqete
minid lk d`ex dpi`y miniae ,aef ini ,mipey`xd zray xg`ly

.xzid ini miiwp dray xg`ly

ïîéñ àá êìò ïøãä

äãðä íã ¯ éòéáù ÷øô
oiprl mizek zepn`pe ,mc inzke mc ze`neh ipic ex`eai df wxta

.d`neh z`ivn

äðùî
ozegla `weec ze`nhn m`d ,zegl ze`neh iabl zx`an dpynd

:eyaiyk s` e`äcpä íc,dzenk `nhne dxewnn `viyúnä øNáe ©©¦¨§©©¥
,mly znk zifk xeriya `nhndïéànèîmdyk mixg`ïéçì §©§¦©¦

mrahkåokïéànèîmdyk mixg`áBfä ìáà .ïéLáéaf ly eaef - §§©§¦§¥¦£¨©
òépäå[dtd on z`veid dgil -÷Bøäå,afd on e`viyõøMäå §©¦©§¨§©¤¤

,ezzinaäìápäå,`ynae rbna milke mc` zifk xeriya d`nhnd §©§¥¨
òøæ úáëMäåel` mixac ,ixw d`xy mc`n d`viyïéànèîwx §©¦§©¤©§©§¦

íàå .ïéLáé ïéànèî ïéàå ,ïéçìmiyaidúBøLäì ïéìBëémina ©¦§¥§©§¦§¥¦§¦§¦§¦¨
ïäL úBîëì øBæçìå,eidy itk migl zeidl -ïéçì ïéànèî §©£¦§¤¥§©§¦©¦

ïéànèîes`,ïéLáé`l` miyai miaygp mpi` df ote`a ,xnelk §©§¦§¥¦
:dpynd zx`an .[mi`nhne ,miglïúéiøL àéä änëåewcai jkay §©¨¦§¦¨¨

mzegll xefgl mileki m`aminïéøLBt,mixw e` ming mpi`y - §§¦
jynaúòì úòîj` ,mitevxe minily dlile mei ly onf xeriy - ¥¥§¥

.mi`nhn mpi` df xeriyn xzeia
:[`nhn `nw `pzly] yai zn xya oipra zwlegd drcéñBé éaø©¦¥

únä øNa ,øîBàyLáéjk lkì øBæçìå úBøLäì ìBëé Bðéàåzeid ¥§©©¥¨¥§¥¨§¦¨§©£¦
gl.øBäè ,äéäL úBîk§¤¨¨¨

àøîâ
:`xnbd zxxan .yai `edyk s`e `nhn dcp mcy ,dpyna epipy

éléî éðä àðî:`xnbd daiyn .[dnvr dcpk `nhny,äi÷æç øîà §¨¨¥¦¥¨©¦§¦¨
àø÷ øîàc(bl-al eh `xwie),'dúcða äåcäå'y micnleäeãî- §¨©§¨§©¨¨§¦¨¨§©¨

dcp mc zaifäànèî àéä äî ,dúBîk,`ynae rbnaäeãî óà §¨©¦§©§¨©§©¨
.äànèî§©§¨

ok` :`xnbd zxxanïçkLà`edyk `nhny dxeza,çìzernynk ©§§¨©
,af `edyk `nhny 'dec'ïìðî Láézernyna df oi` ixd ,`nhny ¨¥§¨¨
:`xnbd daiyn .aezkdàø÷ øîà ,÷çöé éaø øîàeh my) dafa ¨©©¦¦§¨¨©§¨

mC' (hiäéäémcdy 'didi'n micnle ,'Dafàäé Búéåäax`yi - ¨¦§¤Ÿ¨©£¨¨§¥
.yaiiziyk s` ez`neha

:`xnbd zxxanéléî éðä àîéàåwx exn`p `nhn yai dcp mcy §¥¨¨¥¦¥
a`viy mcçìxewnd on,Láé äNòðå,jk x`yp `nhn didy oeiky §©§©£¨¨¥

mcBøwéòî Láé,xewnd on `viykïìðîcer .`nhn `ed mby ¨¥¥¦¨§¨¨
:`xnbd zxxanïðúc àä ,eúådy` ,(.`k lirl) dpynaúìtnä §¨¦§©©©¤¤

oebk ,zepeyn zexeva yai mc dxewnn,øôò ïéîk ,ätéì÷ ïéîk§¦§¦¨§¦¨¨
äøòN ïéîk,dnec`ïéLeçáé ïéîk[miyezi-],íéîeãàwtq df ixd §¦§¨¨§¦©§¦£¦

e ,mcìéhzmze`íénì,mixyeteçBnð íà,md dcp mcy gken ©¦©©¦¦¦
] (àîè)eïìðî .[äàîèzexeva dcpd xewnn `viy yai mc mby §¥¨§¨¨

.[`nh zepeyn
zaiz :`xnbd daiyn'äéäé'Daf didi mC' (hi eh `xwie) weqtay ¦§¤¨¦§¤Ÿ¨

'DxUaAe ,zxzeinàeä àéeaøzepeyn zexeva `ad dcp mc s`y ¦§¨¨¦¨
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cvike ,ayene akyna `nhiy eilr xnel ozipy akey e` ayei mc

.dfa `nhiy cnlp
:digcd lr `xnbd dywnéîòèìeCakynl ie`x epi`y xacy §©§¨

oic x`az cvik ,ea `nhl leki epi` ayeneúòbeðî ïáàzian oa` - ¤¤§©©
ike ,zrxv rbp ea yiyéøèöéàc àéä áLBîe ákLî úaàø÷ C ©¦§¨¨¦§¦§§¦§¨

éèeòîìene akyn z`nehn dze`itk ,ayàéðúc,`ziixaaìBëé §©¥§©§¨¨
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המשך בעמוד ננא



קנ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc - dcp(ipy meil)

a `l` mixen` mixacd oi`y ,zecinza dyrpdéîilk oin ± ¦
àöé ,äáéLéì ãçeénLilk hrnzp -L ,äæmc` ipaBì íéøîBà ¤§¨¦¦¨¨¨¤¤§¦

[ilkd lr ayeil-]ãBîòdf ilk lr zaylnåy epl gipdäNòð £§©£¤
eðzëàìîoic xn`p `l dfk ilkay xnelke ,dkxvl ynyn ilkdy §©§¥

.qxcn z`neh

äðùî
cg`dy ,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn

:oey`xdìkmc`éeàøäxyk `edy ±úBLôð éðéc ïeãìlihdl ± ¨¨¨¨¦¥§¨
`ed oky lk ,mda aiigzpy in lr oic zia zzin yperyïeãì éeàø̈¨

mbúBðBîî éðéc,xzei lw mpicyLéåmc`éeàøLxyk -éðéc ïeãì ¦¥¨§¥¤¨¨¦¥
å ,úBðBîîy s`.úBLôð éðéc ïeãì éeàø Bðéà ¨§¥¨¨¦¥§¨

àøîâ
leqty s`y df llka zeaxl dpynd d`a in z` zx`an `xnbd

:zepenn ipic oecl xyk `ed mewn lkn zeytp ipic oecláø øîà̈©©
,äãeäé`a dpyna epipyy llkdééeúàì`iadl ±øæîîleqt `edy §¨§¨¥©§¥

ixd :`xnbd dywn .zepenn ipic oecl xyky s` zeytp ipic oecl
àðîéæ àãç àðéðzoixcdpq) xg` mewna dpyna jk epipy xak - §¦¨£¨¦§¨

(.alìkä'[l`xyi lk±]ïéøLk ìkä ïéàå ,úBðBîî éðéc ïeãì ïéøLk ©Ÿ§¥¦¨¦¥¨§¥©Ÿ§¥¦
da ïðéåäå ,'úBLôð éðéc ïeãìixaca (:el my) `xnba epiywde ± ¨¦¥§¨©£¦©¨

,ef dpynéàî ééeúàì.'lkd' dxn`yk zeaxl ef dpyn d`a dn ± §¨¥©
äãeäé áø øîàåd`ay ,dpynd ixac x`alééeúàì[zeaxl-] §¨©©§¨§¨¥

,øæîîxg`ne ,zeytp ipicl leqty s` zepenn ipicl xyk `edy ©§¥
.aey o`k zeaxzdl jxved recn xfnn iabl df oic daxzp xaky

:`xnbd zvxznàãçd`ay dcedi ax xn` zeipynd on zg` lr ± £¨
,øb ééeúàì,zeytp ipicl leqty s` zepenn ipic oecl xyk `edy §¨¥¥

,l`xyi rxfn epi`y mly eqegi oi` `ed mbyàãçåzg`d lre ± ©£¨

d`ay xn` odnøæîî ééeúàì.zepenn ipicl xyk `ed mby §¨¥©§¥
:`xnbd zx`anéëéøöemb oicd jky eprinydl dcedi ax jxvede §¦¦

,zepenn ipicl mixyky xfnna mbe xbaïðéòîLà éàcdid m`y ± §¦©§§¦©
a jk eprinyn dcedi axøbxyk oi`y xnel mixeaq epiid ,cala ¥

,xb `l` zepenn ipiclíeMîdlrn ea yiyìäwa àáì éeàøc± ¦§¨¨Ÿ©¨¨
,l`xyi za z`yl xzenyìäwa àáì éeàø ïéàc øæîî ìáà± £¨©§¥§¥¨¨Ÿ©¨¨
,l`xyi za z`yl xeq`yàì àîéàepi`y xnel mixeaq epiid ± ¥¨Ÿ

.zepenn ipicl mb xykïðéòîLà éàåeprinyn dcedi ax did m`e ± §¦©§§¦©
a jkøæîî`l` zepenn ipicl xyk oi`y xnel mixeaq epiid ,cala ©§¥
,xfnníeMîdlrn ea yiyäøLk äthî éúà÷crxfn `ay ± ¦§¨¨¥¦¦¨§¥¨

,l`xyiäìeñt äthî éúà÷c øb ìáà,l`xyi rxfn clep `ly ± £¨¥§¨¨¥¦¦¨§¨
àì àîéàeaq epiid ±,zepenn ipicl `l s` xyk epi`y xnel mix ¥¨Ÿ

jkitleàëéøöxfnn ode xb ody cnll zeipynd izy ekxved ok` ± §¦¨
.zepenn ipicl mixyk

äðùî
xyt` mdn cg`dy ,mixac ipy ly ztqep `nbec d`ian dpynd

:oey`xd `la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiyìk̈
mc`ïeãì øLkä`ed ixd ,zepenn ipicøLkmbãéòäìziaa zecr ©¨¥¨¨¥§¨¦
,oicLéåmc`.ïeãì øLk Bðéàå ãéòäì øLkL §¥¤¨¥§¨¦§¥¨¥¨

àøîâ
xyky s` oecl leqty zeaxl dpynd d`a in z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .cirdléàî ééeúàìdpynd d`ay `ed in ± §¨¥©
.cirdl xyky s` oecl lqtiy zeaxlïðçBé éaø øîàixac x`al ¨©©¦¨¨

d`ay ,dpyndééeúàì`edy in zeaxl ±àîeñd`ex epi`y xeir ± §¨¥¨
åéðéòî úçàa.:`xnbd zx`anépîezkled `pz dfi` zhiyae ± §©©¥¥¨©¦

,ef dpyn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc - dcp(ycew zay meil)

.eilryàeä ïéãå,xnege lwa z`f cenll yie -áf äîelwdBðéàL §¦©¨¤¥
äàéáa ànèîy dxez ea dxingd mewn lkn ,lde`a -äNBò §©¥§¦¨¤

íãà ànèì áLBîe ákLîeànèìdíéãâa,eilryúòâeðî ïáà ¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦¤¤§©©
dxengd,äàéáa äànènLziAd l` `Ade' (en ci `xwie) xn`py ¤§©§¨§¦¨§©¨¤©©¦

ike ,'axrd cr `nhi Fz` xiBqd ini lMäànènL ïéc Bðéàz` ¨§¥¦§¦Ÿ¦§¨©¨¨¤¥¦¤§©§¨
dáLBîe ákLîd`nehd a` zeidl dlyíãà ànèìeànèìz` ¦§¨¨§©¥¨¨§©¥
díéãâa.eilryøîBì ãeîìzaMWi xW` aMWOd lM' (c eh `xwie) §¨¦©§©¨©¦§¨£¤¦§©

eilráfä`weecy wiicl d`ae ,zxzein 'afd' zaizy ,'`nhiáfä ¨¨©¨¦§¨©¨
,eayene eakyn z` `nhn.úòbeðî ïáà àìå:`xnbd zwiicn §Ÿ¤¤§©©

àîòèmeyn wx ,ayene akyn d`nhn dpi` zrbepnd oa`y ©£¨
éëä åàì àä ,àø÷ déèòîcdzid,äànèîxac mby x`eane §©£¥§¨¨¨¨¦§©§¨

d`nehd a` zeidl eakyn z` `nhn ayene akynl ie`x epi`y
`l recn `iyewd zxfege ,`xnbd dzgcy itk `le ,mixg` `nhl

.dzenk ayene akyn dyri dnc s`y dcpn cnlp
:`xnbd zvxzndpéîemcy xewnd z` cnlp dnvr ef `ziixan - ¦¨

oky ,ayene akyn dyer epi` dcpúøîà éî åàìzaizny'áfä' ¨¦¨§©©¨
ayene akyn `nhn `ed `weecy ,miwiicnúòbeðî ïáà àìåoeik §Ÿ¤¤§©©

ok m`e ,ayene akyn za dpi`yénð àëädcp mc hrnl yi ¨¨©¦
oky ,ayene akyn z`nehnàø÷ øîà`xwie) ayene akyn oiprl ¨©§¨

(bk eh,'åéìò úáLé àåä øLà'wiicl yie ,zxzein '`id' zaize £¤¦Ÿ¤¤¨¨
`weecy'àéä',dayene dakyn z`nhn dnvr dcpd -.dîc àìå ¦§Ÿ¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc - dcp(oey`x meil)

,'xyt` i`y it lr s`' zepyl jixv oi`eàðòãé àðàårc` ip`e - ©£¨¨©§¨
minkgd ixac mrhy invrn,àeä øLôà éàc íeMî`a xak i`cee ¦§¦¤§¨

oian iziid oke ,dlecbk dze` miaiygn recn ok `l m`y ,oezgzd
iptl oeilrd `eaiy xyt`y xaeqe dfa wleg xi`n iaxy cal

.oezgzd
:`xnbd zvxznàðéîà äåä ,'øLôà éàL ét ìò óà' àðz àì éà¦Ÿ¨¨©©¦¤¦¤§¨£¨¨¦¨

lv`yíéLð áBød oniqdàLéøa éúà ïBzçz,dligz `a -,èeòéîe ¨¦©§¨¥§¥¨¦
àLéøa éúà ïBéìò,dligz `a oeilrd oniqd oherin lv`e - ¤§¨¥§¥¨

oi` oezgzd iable ,oeilr oniq dlv` epi`xy dy`a zxacn dpynde
,dlecb daiygdl yi aexd lr jenqp m` df ote`ay ,xexia epléaøå§©¦

øéàîjled dphwk dze` ocyàèeòéîì Lééçc ,déîòèì`edy - ¥¦§©§¥§¨¦§¦¨
,aex lr jneq epi`e herinl yyegéLééç àìc eäééîòèì ïðaøå§©¨¨§©§©§§Ÿ¨§¦

,àèeòéîì.dlecbk dilr mipc okle,àîúña éléî éðäåewca `lyk §¦¨§¨¥¦¥¦§¨¨
,`a `edy zelzl yi f`y ,oezgz oniq dl yi m`ï÷ãác àëéä ìáà£¨¥¨§¨§¨

ïçkLà àìåoezgz oniq e`vn `le -déì eãBî øîéàxen` - §Ÿ©§§¨¥©¥
el micenyc øéàî éaøì ïðaøoniqíéã÷ ïBéìòenk ,oezgzl mcw - ©¨¨§©¦¥¦§¤§¨¦

.`id dphwe ,miypd herin lv`øLôà éàc ïì òîLî à÷`eaiy ¨©§©¨§¦¤§¨
oniq dl yi ef dy`y oeike ,oezgzd `a `ly cr oeilrd oniqd

ok m` ,oeilrdéàcåxakéúà,`id dlecbe oezgzd oniqd `a - ©©¨¥
øúðc àeä øzðîexg`l [zexry izy ody] oniqd xypy `l` - ¦§¨§¨©

.okn
:minkg zhiy lr dywn `xnbd,øéàî éaøì àîìLaxaeqd ¦§¨¨§©¦¥¦

,zexryl mcew `eal miccay oniql xyt`yáéúëc eðééäl`wfgi) ©§¦§¦
(f fh,'çnö CøòNe eðBëð íéãL'gnve miicyd elcby ,eyexity ¨©¦¨§¨¥¦¥©

miccd elcbiy okziy mixacd xcqn d`xpe ,dexrd mewna xryd
,xi`n iax zhiyke ,zexryd z`ad iptlïðaøì àlàc ,dywàëtéà ¤¨§©¨¨¦§¨

déì éòaîxryd zginv cinz ixdy ,jetd aezkl jixv didy - ¦¨¥¥
.zncew

:`xnbd zvxzn,'eðBëð íéãM'L ïåék ,øîà÷ éëäelcby epiidc ¨¦¨¨©¥¨¤¨©¦¨
,miicyd'çnö CøòO'L òeãéaiptl.ok §¨©¤§¨¥¦¥©

:aey dywn `xnbd,øéàî éaøì àîìLaoniql xyt`y xaeqd ¦§¨¨§©¦¥¦
,oezgzd iptl `eal oeilrdáéúëc eðééäicwtYe' (`k bk l`wfgi) ©§¦§¦©¦§§¦

KixErp zOf z`écc íéøönî úBNòaéøeòð éãL ïòîì C,'Cyexite ¥¦©§¨¦©£¦¦§©¦©©¦§©©§¥§¨¦
ja miwgyn mixvn eidy zra ziyry dnifd z` z` zxkef ,weqtd
dy`l die`x idzyk ja zepfle sp`zdl ick ,jicc mikrnne
xnelk ,'jilydl' oeyln `id 'icW' daizde .zexrp inil i`eaze§¥
miccdy gkene .z`vle glzydl zecner jixerp zexry eid oiicr

,xi`n iax zhiyke ,[ok didiy okziy epiide] zexryl mincewàlà¤¨
ïðaøìc ,dywdéì éòaî àëtéàmeyn ,jtidl zeidl jixv didy - §©¨¨¦§¨¦¨¥¥

.miccl zencew zexry cinzy
:`xnbd zvxznécc eàaL ïåék ,øîà÷ éëäéøeòð eàaL òeãéa C.C ¨¦¨¨©¥¨¤¨©©¦§¨©¤¨§¨¦

:ztqep jxca zvxzn `xnbdéàî ,àîéà úéòaéàåoeyl'éãL' §¦¨¥¥¨©§¥
,weqtayáéúk ïécãa dlek`id 'icW'e ,micca xacn weqtd lk - ¨§©¦§¦§¥

.miicy oeyl,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä øîà÷ éëäå§¨¦¨¨©©¨¨§¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc - dcp(iyily meil)

Léxacå ,úBøNòna áéiçLok it lr s`,äàta áéiç Bðéà`ldy ¥¤©¨©©©§§¥©¨©¥¨
mixeht mpi`y s` dpnn mixehtd mitqep mixac my exn`p d`ta
aiige d`tn xehtd xac didiy xyt` jkitle ,zexyrnn

.zexyrna

àøîâ
:`xnbd zxxan .dpynd ixac z` zx`an `xnbdéàî ééeúàì± §¨¥©

mpi`y s` zexyrna miaiigy `iadl dpynd d`a mipin el`
:`xnbd daiyn .d`ta miaiigééeúàì[`iadl±]BðéàL ÷øéå äðàz §¨¥§¥¨§¨¨¤¥

,äàta áéiç.md miaiig xyrna eli`e ,oldl x`eank ©¨©¥¨
d`ta miaiigd md in epyp mday zeipyn d`ian `xnbd
:xyrna maeige ,d`tn wxie dp`z xeht x`azi okezne ,zexyrnae

ïðúc,(c"n `"t d`t)eøîà ììkminkgaaeig oipräàtaiig dn ¦§©§¨¨§§¥¨
,xeht dne d`taìkxacìëBà àeäL,dlik`l ie`x ±øîLðå± Ÿ¤¤§¦§¨

,eze` mixiwtn mpi`e mnvrl eze` mixney eilraeBìecéâåezwipi ± §¦
lcb dpnny`id ,ãçàk Búèé÷ìe ,õøàä ïîlk z` hewll jxcy ± ¦¨¨¤§¦¨§¤¨

,hrn hrn `le zg` mrta dcya epnn lcbdBñéðëîexve`líei÷ì ©§¦§¦
d `ed ,cin lwlwzn epi`e onf jxe`l miiwzdl ie`xy ±.äàta áéiç©¨©¥¨

epypy mixacd on cg` lka hrnl ef dpyn d`a dn zxxan `xnbd
epipyy dn :`xnbd zx`an .da,'ìëBà'`aéçéôñ éèeòîì ¤§©¥§¦¥

ipinn [[dxivwd zrya ltpy rxfn milcbd±]äöB÷å íéèñipin ± §¦§¨
epipyy dne .driavl miynyne lke` mpi`y mignv'øîLðå'`a §¦§¨

éèeòîì`edy xacø÷ôäepipyy dne .eze` mixney oi`yBìecéâå' §©¥¤§¥§¦
'õøàä ïî`aúBiøèôe íéäîk éèeòîìux`d lr milcbd mipin ± ¦¨¨¤§©¥§¥¦¦§¦

ux`d on miwpei oi`e rwxwa yxey mdl oi` ok` ,rwxwd zegln
epipyy dne .xie`d on `l`'ãçàk Búèé÷ìe'`aäðàz éèeòîì §¦¨§¤¨§©¥§¥¨

xnb mr hrn hrn mihwlp `l` ,cgi miliyan dizexit lk oi`y
epipyy dne .[mleyia'íei÷ì Bñéðëîe'`a÷øé éèeòîìmc` oi`y ©§¦§¦§©¥¨¨

.cin ytrzn `l` miiwzn epi`y iptn ,meiwl xve`l eqipkn
d`ian dzre ,d`tn mixehtde miaiigd md in x`azp o`k cr
cenrl ick ,zexyrna miaiigd md in x`azd day dpyn `xnbd

:mdipiay lcadd lréab eléàåoiprl ±ïðz ,øNòî`"t zexyrn) §¦©¥©£¥§©
,(`"nìkxacìëBà àeäL,dlik`l ie`x ±øîLðåmixney eilra ± Ÿ¤¤§¦§¨

,xwtd epi`e eze`õøàä ïî Bìecéâåon `id lcb dpnny ezwipi ± §¦¦¨¨¤
el` mi`pz lk ea eniiwzpy xacd if` ,ux`d.úBøNòna áéiç©¨©©©§

:`xnbd zwiicneeléàå,d`t oiprl lirl mixen`d mixg`d mi`pzd §¦
y xaca `l` zbdep dpi`yàì ,íei÷ì Bñéðëîe ãçàk Búèé÷ì§¦¨§¤¨©§¦§¦Ÿ

éðz÷xac mby jkn x`azne ,xyrn oiprl el` mi`pz epyp `l ± ¨¨¥
epi`yonf jxe`l miiwzn epi`y xac oke ,dp`z oebk ,cg`k hwlp

aiigy yiy epzpyna epipyy dn edfe .zexyrna miaiig ,wxi oebk
.d`ta aiig epi`e zexyrna

:`xnbd zx`an .d`tn mixeht wxid ipin lk `ly zx`an `xnbd
íäa eéä íàwxid ipin oia ±,ïéìöáe íéîeL,wxi llka md mby ¦¨¨¤¦§¨¦

ïéáéiç.daexn onfl miniiwzn el` mipiny meyn ,d`ta ©¨¦
:dpynd on jkl di`x `xnbd d`ianïðúcdpyna epipyy enk ± ¦§©

,(c"n b"t d`t)úBðaìîly zexey ±L íéìöamrxfïéazebexr ©§§§¨¦¤¥
,øîBà éñBé éaø ,÷øiägipdl jixvúçàå úçà ìkî äàtlkn - ©¨¨©¦¥¥¥¨¦¨©©§©©

lk lr cg` mewna gipiy dna ic oi`e ,dnvr ipta milva zxey
,xg` rxf oia rxfpd rxf oiny (`"n a"t my) epipyy itke ,zexeyd
.dnvr ipta zg` lkn d`t gipdl aiige zecy izyk dcyd oecip

,íéøîBà íéîëçåd`t gipnîdxeyúçàmilva ly,ìkä ìò ©£¨¦§¦¥©©©©Ÿ
milvad zexey z` wiqtn epi` ,d`ta aiig epi`y wxiy meyn
milvae mineyy ef dpynn gkene .zecy izyk zepecip zeidl

.[daexn onfl miniiwzny x`azpy mrhd one ,d`ta miaiig
oiprle xyrn oiprl 'lke`' oicy zncewd dpyna epipyy dn ab`
opgei iax ixac `xnbd d`ian ,dfa df miielz milke` z`neh zlaw
xn`y dn lr ef dpynn zeywdl ick ,milke` z`neh zlaw oipra

:opgei iax ixac lr (.`p) oldl `axøîà ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©
ìBò ,ïðçBé éaøïéLode mc` zlik`l od ynynd xn ayr oin ± ©¦¨¨¨¦
,dnda zlik`läléçzî ïòøfLeidiy daygnaìjxev,äîäá ¤§¨¨¦§¦¨§§¥¨

åjk xg`Cìîðayge hxgzd ±ïäéìòeidiyìjxev,íãà §¦§©£¥¤§¨¨
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קני

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc - dcp(ipy meil)

a `l` mixen` mixacd oi`y ,zecinza dyrpdéîilk oin ± ¦
àöé ,äáéLéì ãçeénLilk hrnzp -L ,äæmc` ipaBì íéøîBà ¤§¨¦¦¨¨¨¤¤§¦

[ilkd lr ayeil-]ãBîòdf ilk lr zaylnåy epl gipdäNòð £§©£¤
eðzëàìîoic xn`p `l dfk ilkay xnelke ,dkxvl ynyn ilkdy §©§¥

.qxcn z`neh

äðùî
cg`dy ,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn

:oey`xdìkmc`éeàøäxyk `edy ±úBLôð éðéc ïeãìlihdl ± ¨¨¨¨¦¥§¨
`ed oky lk ,mda aiigzpy in lr oic zia zzin yperyïeãì éeàø̈¨

mbúBðBîî éðéc,xzei lw mpicyLéåmc`éeàøLxyk -éðéc ïeãì ¦¥¨§¥¤¨¨¦¥
å ,úBðBîîy s`.úBLôð éðéc ïeãì éeàø Bðéà ¨§¥¨¨¦¥§¨

àøîâ
leqty s`y df llka zeaxl dpynd d`a in z` zx`an `xnbd

:zepenn ipic oecl xyk `ed mewn lkn zeytp ipic oecláø øîà̈©©
,äãeäé`a dpyna epipyy llkdééeúàì`iadl ±øæîîleqt `edy §¨§¨¥©§¥

ixd :`xnbd dywn .zepenn ipic oecl xyky s` zeytp ipic oecl
àðîéæ àãç àðéðzoixcdpq) xg` mewna dpyna jk epipy xak - §¦¨£¨¦§¨

(.alìkä'[l`xyi lk±]ïéøLk ìkä ïéàå ,úBðBîî éðéc ïeãì ïéøLk ©Ÿ§¥¦¨¦¥¨§¥©Ÿ§¥¦
da ïðéåäå ,'úBLôð éðéc ïeãìixaca (:el my) `xnba epiywde ± ¨¦¥§¨©£¦©¨

,ef dpynéàî ééeúàì.'lkd' dxn`yk zeaxl ef dpyn d`a dn ± §¨¥©
äãeäé áø øîàåd`ay ,dpynd ixac x`alééeúàì[zeaxl-] §¨©©§¨§¨¥

,øæîîxg`ne ,zeytp ipicl leqty s` zepenn ipicl xyk `edy ©§¥
.aey o`k zeaxzdl jxved recn xfnn iabl df oic daxzp xaky

:`xnbd zvxznàãçd`ay dcedi ax xn` zeipynd on zg` lr ± £¨
,øb ééeúàì,zeytp ipicl leqty s` zepenn ipic oecl xyk `edy §¨¥¥

,l`xyi rxfn epi`y mly eqegi oi` `ed mbyàãçåzg`d lre ± ©£¨

d`ay xn` odnøæîî ééeúàì.zepenn ipicl xyk `ed mby §¨¥©§¥
:`xnbd zx`anéëéøöemb oicd jky eprinydl dcedi ax jxvede §¦¦

,zepenn ipicl mixyky xfnna mbe xbaïðéòîLà éàcdid m`y ± §¦©§§¦©
a jk eprinyn dcedi axøbxyk oi`y xnel mixeaq epiid ,cala ¥

,xb `l` zepenn ipiclíeMîdlrn ea yiyìäwa àáì éeàøc± ¦§¨¨Ÿ©¨¨
,l`xyi za z`yl xzenyìäwa àáì éeàø ïéàc øæîî ìáà± £¨©§¥§¥¨¨Ÿ©¨¨
,l`xyi za z`yl xeq`yàì àîéàepi`y xnel mixeaq epiid ± ¥¨Ÿ

.zepenn ipicl mb xykïðéòîLà éàåeprinyn dcedi ax did m`e ± §¦©§§¦©
a jkøæîî`l` zepenn ipicl xyk oi`y xnel mixeaq epiid ,cala ©§¥
,xfnníeMîdlrn ea yiyäøLk äthî éúà÷crxfn `ay ± ¦§¨¨¥¦¦¨§¥¨

,l`xyiäìeñt äthî éúà÷c øb ìáà,l`xyi rxfn clep `ly ± £¨¥§¨¨¥¦¦¨§¨
àì àîéàeaq epiid ±,zepenn ipicl `l s` xyk epi`y xnel mix ¥¨Ÿ

jkitleàëéøöxfnn ode xb ody cnll zeipynd izy ekxved ok` ± §¦¨
.zepenn ipicl mixyk

äðùî
xyt` mdn cg`dy ,mixac ipy ly ztqep `nbec d`ian dpynd

:oey`xd `la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiyìk̈
mc`ïeãì øLkä`ed ixd ,zepenn ipicøLkmbãéòäìziaa zecr ©¨¥¨¨¥§¨¦
,oicLéåmc`.ïeãì øLk Bðéàå ãéòäì øLkL §¥¤¨¥§¨¦§¥¨¥¨

àøîâ
xyky s` oecl leqty zeaxl dpynd d`a in z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .cirdléàî ééeúàìdpynd d`ay `ed in ± §¨¥©
.cirdl xyky s` oecl lqtiy zeaxlïðçBé éaø øîàixac x`al ¨©©¦¨¨

d`ay ,dpyndééeúàì`edy in zeaxl ±àîeñd`ex epi`y xeir ± §¨¥¨
åéðéòî úçàa.:`xnbd zx`anépîezkled `pz dfi` zhiyae ± §©©¥¥¨©¦
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המשך ביאור למס' נדה ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc - dcp(ipy meil)

ok xn`p `l ,epnn shepd dwynd lawl ick awipy mly ilk zgz
,epnn mi`vei mpi`e df xay jeza milawzn miwynd xy`k `l`

k s` ,xayd awip m` la`mly ilkd did m`y `ed ohw awpd xy`
dfe li`ed mewn lkn ,df awp zngn ilk zxezn lhazn did `l
ea lawznd dwynd xy`k ,jk lk aeyg epi`y ilk xay `l` epi`
jkitle ,ea ynzydln ixnbl elhal mc` ipa jxc epnn `veie shep

.ilk my epnn lha
zrcl ,qxg ilkay awp miwcea cvik mi`pzd zehiy d`ian `xnbd

:dwyn ekezl qipkdl ie`x awpd m`éìk ïé÷ãBa ãöék ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©§¦§¦

ñøç,awipya áwéð íà òãéìzeidl ie`xd xeriyíà ,ä÷Lî ñðBë ¤¤¥©¦¦©§¥©§¤¦
åàì,jkl ie`x awpd oi`y e` -äáéøò àéáédxrw -,íéî äàìî ¨¨¦£¥¨§¥¨©¦
ïúBðåd z`äøã÷daewpddëBúìqpkp m` miwceae ,dxrwd jezl - §¥§¥¨§¨

,`l e` df awp jxc ilkl minäñðk íàmind on qpkp m` - ¦¨§¨
,ilkd jezl dxrwayòeãéajkn zrcl yi -Lawpdxeriyk `ed §¨©¤

zeidl ie`xdåàì íàå ,ä÷Lî ñðBkmind on qpkp `l m`e - ¥©§¤§¦¨
,ilkd jezl dxrwayL òeãéazeidl ie`xd xeriyk `ed awpd §¨©¤

,ä÷Lî àéöBn.dwyn ea qipkdl ie`xd xeriyk ea oi` la` ¦©§¤
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המשך ביאור למס' נדה ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc - dcp(ycew zay meil)

.eilryàeä ïéãå,xnege lwa z`f cenll yie -áf äîelwdBðéàL §¦©¨¤¥
äàéáa ànèîy dxez ea dxingd mewn lkn ,lde`a -äNBò §©¥§¦¨¤

íãà ànèì áLBîe ákLîeànèìdíéãâa,eilryúòâeðî ïáà ¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦¤¤§©©
dxengd,äàéáa äànènLziAd l` `Ade' (en ci `xwie) xn`py ¤§©§¨§¦¨§©¨¤©©¦

ike ,'axrd cr `nhi Fz` xiBqd ini lMäànènL ïéc Bðéàz` ¨§¥¦§¦Ÿ¦§¨©¨¨¤¥¦¤§©§¨
dáLBîe ákLîd`nehd a` zeidl dlyíãà ànèìeànèìz` ¦§¨¨§©¥¨¨§©¥
díéãâa.eilryøîBì ãeîìzaMWi xW` aMWOd lM' (c eh `xwie) §¨¦©§©¨©¦§¨£¤¦§©

eilráfä`weecy wiicl d`ae ,zxzein 'afd' zaizy ,'`nhiáfä ¨¨©¨¦§¨©¨
,eayene eakyn z` `nhn.úòbeðî ïáà àìå:`xnbd zwiicn §Ÿ¤¤§©©

àîòèmeyn wx ,ayene akyn d`nhn dpi` zrbepnd oa`y ©£¨
éëä åàì àä ,àø÷ déèòîcdzid,äànèîxac mby x`eane §©£¥§¨¨¨¨¦§©§¨

d`nehd a` zeidl eakyn z` `nhn ayene akynl ie`x epi`y
`l recn `iyewd zxfege ,`xnbd dzgcy itk `le ,mixg` `nhl

.dzenk ayene akyn dyri dnc s`y dcpn cnlp
:`xnbd zvxzndpéîemcy xewnd z` cnlp dnvr ef `ziixan - ¦¨

oky ,ayene akyn dyer epi` dcpúøîà éî åàìzaizny'áfä' ¨¦¨§©©¨
ayene akyn `nhn `ed `weecy ,miwiicnúòbeðî ïáà àìåoeik §Ÿ¤¤§©©

ok m`e ,ayene akyn za dpi`yénð àëädcp mc hrnl yi ¨¨©¦
oky ,ayene akyn z`nehnàø÷ øîà`xwie) ayene akyn oiprl ¨©§¨

(bk eh,'åéìò úáLé àåä øLà'wiicl yie ,zxzein '`id' zaize £¤¦Ÿ¤¤¨¨
`weecy'àéä',dayene dakyn z`nhn dnvr dcpd -.dîc àìå ¦§Ÿ¨¨
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קנב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc - dcp(iriax meil)

,mdil`n milerd mixac jxck xwtd mpi`e milrad jxevlïéáéiç©¨¦
,xyrnaåàì íàå`l` mnvrl mze` mixney milrad oi`y ± §¦¨

,mze` mixiwtnïéøeètd`t) xyrnn xehtd xwtd oick ,xyrnn §¦
.(`"n e"t

xaegna daygn zlreny `ax ixac lr epzpynn dywn iy` ax
:d`neh oiprl zlren dpi`y s` xyrn oiprléMà áø áéúîepipy ,[ ¥¦©©¦

(.p lirl) epzpynaìk'mixacdúBøNòna ïéáéiçLmb md ixd Ÿ¤©¨¦©©©§
'ïéìëBà úàîeè ïéànhîmda rbepd `nh xacn d`neh milawn ± ¦©§¦§©¨¦

lke` `edy xac `l` xyrna aiig oi` `ldy ,milke` oick
md lke`y i`ce zexyrna md miaiig m`e ,(`"n `"t zexyrn)

.d`neh lawl miie`xeàúéà íàåoiprly jixack oicd ok` m`e - §¦¦¨
s` ,rwxwl xaegna s` mc` zlik`l daygn zlren xyrn
,oiyler iabl (:p) lirl opgei iax ixack zlren dpi` d`neh oiprly
z`neh `nhn zexyrna aiigd lky dxn`e dpynd dllk cvik

,milke`,éðä àkéà àädnda jxevl erxfpy el` oiyler mpyi ixd ¨¦¨¨¥
c` zlik`l eidiy mdilr jlnp jk xg`e,møNòna ïéáéiç÷c± §¨©¨¦©©£¥

mzeyrl ezaygn zlreny meyn xyrna miaiig `ax ixacl ixdy
,xaegna s` mc` lke`ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéàåmpi` ± §¥¦©§¦§©¨¦

,(my) lirl opgei iax mda xn`y enk ,lke` oick d`neh milawn
`nhn xyrna aiigd lky dpynay llkd itk `ly df ixde

.milke` z`neh
:eixac lr iy` ax ziiyew uxzn `ax,àáø øîàdxn`y dn ¨©¨¨

,milke` z`neh `nhn xyrna aiigd lky dpyndøîà÷ éëäjk ± ¨¦¨¨©
,xnel dpynd zpeekïéî ìklke`,øNòna áéiçLmb `ed ixd ¨¦¤©¨©©£¥

,ïéìëBà úàîeè ànhî`weec df llka dpynd zpeeky xnelke ¦©¥§©¨¦
eze` mipc ep`y oin lky dxn`y `ed jk lre ,milke`d 'ipin'l
,milke` z`neh `nhi mby jk meyn epic didi xyrn oiprl lke`k
,oin lkay milke`d ihxt oiprl xen` dpynay llkd oi` la`
mi`nhn mpi`y s` xyrna miaiigy dl`k e`vniy xyt` mday

.milke` z`neh
xyrna aiigd lky llka dpynd zpeeky di`x d`ian `xnbd

:xyrna aiigd oinl milke` z`neh `nhnàøazñî énð éëäjke ± ¨¦©¦¦§©§¨
,xazqn mbàôéñ éðz÷cîoldl) epzpyn ly `tiqa epipyy dnn ± ¦§¨¨¥¥¨

(a"rìkdndaáéiçLdxnv z` ffebdazpizpæbä úéLàø,odkl Ÿ¤©¨§¥¦©¥
ef dnda hgeyd ixdúBðzna áéiçdawde miiglde rexfd zpizpa - ©¨©©¨

odkl dpnn,LéådndaLdhgeydáéiç ïéàå ,úBðzna áéiç §¥¤©¨©©¨§¥©¨
,æbä úéLàøamixac) mda xn`py zepzna aiigy fr e` xey oebke §¥¦©¥

ziy`x oi`y ,aiig epi` fbd ziy`xa mle` ,'dU m` xFW m`' (b gi¦¦¤
.(.dlw) oilega x`eank miyaka `l` bdep fbdàúéà íàåm`e - §¦¦¨

,oin lkay mihxtl mb el` millka dzpeeky dpynd ixac yxtp
dywiäôøè àkéàädtixh dpyi ixd ±,æbä úéLàøa úáéiçc ¨¦¨§¥¨§©¤¤§¥¦©¥

,úBðzna úáéiç dðéàåoinl dzpeeky dpynd ixac yxtl gxkdae §¥¨©¤¤©©¨
gikedl yi jkne ,oin eze`ay mihxtd lkl `le fbd ziy`xa aiigd
z`neh `nhn xyrna aiigd lky epzpyna iepyd llkd mby
eay mihxtd lkl `le xyrna aiigd oinl ea dpeekdy ,milke`

.`ax ixacke
millka dpynd zpeeky dpynd ly `tiqd on di`xd dgec `piax

:mihxtl `le mipinl da miiepyd,àðéáø øîàxnel yi mlerl ¨©©¦¨
lky dxn`y dn lr zeywdl oi`e ,mihxtl mb dpynd zpeek ok`y
fbd ziy`xa zaiig dtixh ixdy zepzna aiig fbd ziy`xa aiigd

oky ,zepznn dxehteépî àä,zkled `id in zhiya ef dpyn ± ¨©¦

zhiyaàéä ïBòîL éaø,zkledúà øèBt ïBòîL éaø ,ïðúc ©¦¦§¦¦§©©¦¦§¥¤
,æbä úéLàøî äôøhäea bdepy ote` mey ep`vn `l ok` ezhiyle ©§¥¨¥¥¦©¥

yxtzdl dpynd dlekie ,ea mibdep dpedk zepzn oi`e fbd ziy`x
.oin lkay mihxtl mb dzpeeky

`le mipinl dpynd zpeeky zxg` di`x `ian iy` xa iniy ax
:mday mihxtlòîL àz ,éMà øa éîéL áø øîà`ziixan di`x ¨©©¦¦©©¦¨§©

,`ziixaa epipyy ,mihxtl `le mipinl dillka epzpyn zpeeky
å ,Bîøk úà øé÷ônäzxgnlø÷aa íékLämixg` ea ekfiy mcew ©©§¦¤©§§¦§¦©Ÿ¤

ea dkfe xfgeY Bøöáedf xiva ixd ,xaegnd on eizexit ylzáéiç §¨©¨
èøôa,xivad on mixyepd miaprd ixbxb miiprl gipdl ±åaiig ok §¤¤§

úBììBòá,miaprd oiay miphwd zeleky`d miiprl gipdl ±åok §¥§
aiigäçëLá,mxka miaprd on xizede gkyy dn miiprl gipdl ± §¦§¨
åaiig okäàôáepnn gipi `l` mxkd zexit lk exivaa dlki `ly ± §§¥¨

,miiprlåmle`øNònä ïî øeèômda dkfy mxkd zexit xyrln ± §¨¦©©£¥
la` ,(`"n `"t zexyrn) xyrnn xehtd xwtd oick ,xwtdd on
mdn mb xeht xwtdy s`e ,aiig d`te dgkye zellere hxta
ltkpy dnn epcnl mewn lkn ,(c"n `"t) d`t zkqna x`eank
df oebk xwtd s`y zeaxl `ay 'mze` aefrz' ieeivd dxeza mda

.el` lka aiig ea dkfe xfgyå,dywïðz ïðà àäepipy ixd ± §¨£©§©
epzpyna,'úBøNòna áéiç äàta áéiçL ìk'ep`vn ixd df ote`ae Ÿ¤©¨©¥¨©¨©©©§

,zexyrna aiig epi`e d`ta aiigd xacåàì àlài`ce `l` ±òîL ¤¨¨§©
dpéî,epzpyna xen`d llkdy o`kn gikedl yi ±éðz÷ ïéî± ¦¨¦¨¨¥

d`ta aiig m`y dpynd dxn` eae ,d`ta aiigd oinl ea dpeekd
,oin eze`ay mihxtd lkl dfa dpeekd oi` la` ,xyrna mb aiig
miaiig mpi`e d`ta miaiigd mihxt `evnl yiy i`ce mday

:`xnbd dwiqn .zexyrnadpéî òîL.jk gikedl yi ok` ± §©¦¨
`iyew zeywdl ick d`t zkqna diepyd dpyn d`ian `xnbd

:epzpyna miiepyd millkd itle ditlíúä ïðzdpyna epipy ± §©¨¨
zvwn xvewd oica `aiwr iaxe minkg da ewlgpy ,(a"n b"t d`t)
xzei lyazdl d`eazd dxdin mday zenewna edcy z`eaz
d`eazd mda dlyazp `ly zenewnd xizede ,mixg` zenewnan
xnb zra zxzepd d`eazd xevwl jk xg` `ayke ,dry dze`a
dligz zxvwpd d`eazd mewne oeikny `aiwr iax xaeq ,dleyia
mdn mewne mewn lk oic ,dzr xevwl `ay zenewnd oia wiqtn
,envrl mdn cg` lkn d`t gipdl jixve ,dnvr ipta dcyk
ixd dligz lyazpy dn xevwl ligzdy dryny mixaeq minkge
epi` xzepd xvewyk dzre ,dlek dcyd xevwl ligzd eli`k df
d`t gipdl i`yx jkitle ,ezrya ea ligzdy xivwd xneb `l`
dtiqen jk lre .dlek dcyd z` ea xehtl cg` mewna xivwd xnba

y ,zxne`e dpyndúáL òøBæa àáé÷ò éaøì íéîëç íéãBîoin ± ¦£¨¦§©¦£¦¨§¥©¤¤
,dnrh wznl dxicwa epnn mipzepy wxiìLe íéðLa ,ìcøç BàäL ©§¨¦§©¦§Ÿ¨

úBîB÷î,dfn df micxtpãçàå ãçà ìkî äàt ïúBpLmewn lkn ± §¤¥¥¨¦¨¤¨§¤¨
xen`d xeriyk zenewnd oiay wqtdd oi`y s`e ,envr ipta mewne
xeriyk `edy ,mirexf zenewn ipy oia wiqtnd rexf epi`y mewna
jxc oi` el` mipine li`ed mewn lkn ,dyixgn ly minlz dyly
,lecb wqtd xeriyl mikixv mpi` jkitl ,zenly zebexr odn rexfl
gipdl jixve ,mipyl mwlgn mdipia yiy hrn wqtd elit` `l`

.envrl mdn cg` lkn d`t
,d`ta zaiig zayy dpnn cenll ick ef dpyn `xnbd d`iad
x`eanke ,zaiig dpi`y dler dpnny epzpyn lr dpnn zeywdle
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xcde"המשך ביאור למס' נדה ליום רביעי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc - dcp(iriax meil)

,'øeòéa Bì ïéàå úéòéáL Bì LiLl dfa dpeekdyøwéòyxey -óelä ¤¥§¦¦§¥¦¦©©
,äðcðcä øwéòå ,äèBLziriay zyecw mda zbdepy s` el`y ¤§¦©©©§©¨

miaiig mpi` mewn lkn ,dndae mc` lk`nl miie`xy meyn
dnn mda epcnl jky ,xeriaaáéúëc(f dk `xwie) xn`py - ¦§¦

'ìBëàì dúàeáz ìë äéäz Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå'- §¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡
,digle dndal mb dlik`l eidi ziriayd dpyd ilecibe z`eaz

y epcnl jkneäãOä ïî úìëBà äiçL ïîæ ìkdcya yi oiicry - ¨§©¤©¨¤¤¦©¨¤
,my epnn ze`ven dcyd zeige ,df oinnEzîäáì ìéëàî äzà©¨©£¦¦§¤§§

úéaa,ziad jeza jciay dnn jzndal epnn lik`dl dz` i`yx - ©©¦
xak m` la`äãOä ïî äiçì äìk,llk dcya df oinn oi` xaky - ¨¨©©¨¦©¨¤

,dcya epnn yiy dn lk lape dlk xaky minybd zenia oebkeälk©¥
elik`dln jli`e o`kn rpnde ,df oinn jciay dn lkEzîäáì¦§¤§§

éðäå .úéaaL[dpcpcde seld iyxy-] el` mipine -eäì eìk àì- ¤©©¦§¨¥Ÿ¨§
rwxwd jeza mixnype miniiwzny itl ,dcyd on milk mpi` mlerl

.mda zbdep xeria zaeg oi` jkitle ,onf jxe`l

äðùî
cg`dy ,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn

xwie) dxeza exn`p mipniq ipy .oey`xdoia mda licadl (i-h `i `
hy bcdy miitpk oirk-] xitpq ea yiy lky ,mi`nhl mixedh mibc
zcnlne ,`ed xedh [bcd xera weacd yealn oirk-] zywywe [oda

:el` mipniqa llk dpyndìkmibc oin,úN÷N÷ Bì LiLi`cea Ÿ¤¤©§¤¤
yBì Lémbå ,øétðñmpn`Lébc oinBì ïéàå øétðñ Bì LiL ¤§©¦§¥¤¤§©¦§¥

.úN÷N÷©§¤¤
zeidl dkixvy ,dxedh dnda ipniqa (b `i `xwie) dxeza xn`p
zeqxt eidiy jixvy xnelke ,'dqxt rqy zrqeye dqxt zqxtn'
,miipxetv ipya dhnlne dlrnln zelcaene mizyl zewelg dilbx

:df oniqa llk dpynd zcnlne .'miitlh' zeiexwd odeìkdnda oin Ÿ
dige,íéðø÷ Bì LiLy i`ceaBì Lémbíéôìè.dlik`l `ed xedhe ¤¤©§©¦¤§¨©¦

åmpn`Lédnda oin,íéðø÷ Bì ïéàå íéôìè Bì LiL,xifgd `ede §¥¤¤§¨©¦§¥©§¨¦
dxeza ea yxetnk dxb dlrn epi`y itl dlik`l xedh epi`e`xwie)

oi` ,miitlh dl yiy dndaa mi`ex ep` xy`k mb jkitle ,(f `i
.dlik`a dxizdl mdilr jenql

àøîâ
dpyna xen`d :dpynd ixac zx`an `xnbdúN÷N÷ Bì LiL ìk'Ÿ¤¤©§¤¤

ipin lk ea millkp 'xitpq el yi,øBäè âcdxdhd ipniq md el`y ¨¨
dpyna xen`de ,dxeza ea mixen`dBì ïéàå øétðñ Bì LiL Lé'¥¤¤§©¦§¥

'úN÷N÷ipinn `ed ixd,àîè âcipniqn cg` ea oi`y itl ©§¤¤¨¨¥
:o`k x`aznd df llk itl `xnbd dywn .dxdhdéãkîdler ixd - ¦§¦

yïðéëîñ úN÷Nwà ïðàixdy ,zywywd oniq lr jenql epl icy - £©©©§¤¤¨§¦©
ok m`e ,xitpq mb ea yiy gxkda zywyw ea yi m`áúëc øétðñ§©¦§¨©

àðîçø,dxeza xen`d xitpqd oniq -éì änìepl yi jxev dfi` - ©£¨¨¨¨¦
zvxzn .cala zywywd oniq dxeza xn`iy did ic `lde ,da

:`xnbdøétðñ àðîçø áúk àì éàdxeza xn`p did `l eli` - ¦Ÿ¨©©£¨¨§©¦
,xitpqd oniqàðéîà äåäyáéúëc úN÷N÷ éàî'zywyw'y - £¨¨¦¨©©§¤¤¦§¦

l da dpeekd dxeza daezkde ,øétðñy xne` iziid jk jezneléôà §©¦£¦
oinàîè âcdweacd] zywyw ea oi`e [ea hy bcdy] xitpq ea yiy ¨¨¥

jkitle ,mixedhd mibcd llka `ed ixd [exeraàðîçø áúkoniq od ¨©©£¨¨
då øétðñd oniq od,úN÷N÷ixdy ,xaca zerhl lkep `l dzrny §©¦§©§¤¤

`idy 'zywyw' yxtp gxkda envr ipta xitpqd xkfpy xg`
.bcd xera weacd yeald

:dywne `xnbd zxfegàðîçø áúëc àzLäåod dxezd dazky - §©§¨§¨©©£¨¨
å øétðñod,úN÷N÷,zeywdl yi oiicrïìðîepl oipn -úN÷N÷c §©¦§©§¤¤§¨¨§©§¤¤

àeä àLeáì`le bcd xera weacd yeall 'zywyw'a dpeekdy - §¨
dnn jk micnl ep`y gxkda ixd ,xg` xacláéúëcxn`py - ¦§¦

,izyltd zilb lr (d fi '` l`eny) weqtaàeä íéO÷N÷ ïBéøLå'§¦§©§©¦
'Leáìawp lk cbpke ,miawp miawp ieyrd lfxa oeixy yeal did - ¨

,awpd jxc ug ea rbti `ly eze` mezql lfxan zywyw oirk dzid
mde ,yealnl dnec `edy xacl 'zywyw'a dpeekdy jkn gkene
ep` weqt eze`ny xg`ne ,bcd xera zeweacd zephwd zetilwd

aey zeywdl yi dzrn ,df yeal `id zywywy micnláBzëìå§¦§
úN÷N÷ àðîçø,cala zywywd oniq dxezd yxtzy -éòa àìå ©£¨¨©§¤¤§Ÿ¨¥

øétðñgxkda zywyw ea yi m` ixdy ,xitpqd oniqa jxev oi`e - §©¦
lirl epvxizy enk uxzl oi`e ,dpyna x`eank xitpq mb ea yiy
,'zywyw' yexita drhp `ly ick mdipy aezkl dxezd dkxvedy
:`xnbd zvxzn .eyexit z` epcnl l`enya weqt eze`n `ldy

eäáà éaø øîà,ef `iyew uxzlìàòîLé éaø éác àðz ïëåzipyp - ¨©©¦£¨§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥
oniqa jxev oi` ok`y ,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa `ziixa
df oniq dxeza xn`py dne ,zywyw `id dn epnn cenll xitpqd

(`k an ediryi) weqta xn`pd meyn `l` epi`'øécàéå äøBz ìécâé'©§¦¨§©§¦
`id mb zywywy rcpy ick dixac dxezd daigxde dlicbd -

.dxdhd ipniqn

äðùî
cg`dy ,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn

:oey`xdìkxacäëøa ïeòhäeilr jxal edyerd z` jixvnd - ¨©¨§¨¨
åéøçàì`ed ixd ,eziiyr xg`l -ïeòèjixv -äëøamb,åéðôì §©£¨¨§¨¨§¨¨

,eiptl `le eixg` eilr jxal epwzy xac mey ep`vn `lyåmpn` §
Léxacäëøa ïeòhLeilr jxal jixvn -äëøa ïeòè ïéàå ,åéðôì ¥¤¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨

.åéøçàì§©£¨

àøîâ
.eixg`l `le eiptl dkxa oerhy ep`vn xac dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanéàî ééeúàì`iadl dpynd d`a xac dfi` - §¨¥©
:`xnbd daiyn .eixg`l `le eiptl dkxa oerhy ea cnlleééeúàì§¨¥

÷øéxg` eilr mikxan oi`y ,wxi oiprl cnll dpynd d`a - ¨¨
ptn ,ezlik`inica` xa wgvi ax zhiyke ,daeyg ezlik` oi`y i

.(:cn) zekxa zkqna jk xaeqd
:`xnbd dywnìezhiy÷çöé éaø(my) zekxaa÷øià Cøáîc- §©¦¦§¨¦§¨¥©¨¨

`xea' zkxa dixg` jxal `id daeyg wxi zlik` mby xaeqd
dyw oiicr ,wxia dpynd cinrdl xyt` i` ezrcle ,'zeytp

.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznàiî ééeúàìcnll dpynd d`a - §¨¥©§¨¥©¨
xg` dpexg` dkxa mikxan oi`y wgvi iax mb dcen mday ,min lr

.llk miaeyg mpi`e lke` oin mpi`y itl ,mziizy
:dywne `xnbd zxfegìezhiyàtt áø(my) zekxaaCøáîc §©¨¨¦§¨¥

àinàxg` 'zeytp `xea' zkxa jxal yi min lr mby xaeqd - ©©¨
dywi oiicre ,mina ezrcl dpynd cinrdl xyt` i` ixd ,mziizy

.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznúBöî ééeúàìcnll dpynd d`a - §¨¥©§¨¥¦§
,oziiyr iptl odilr mikxany s`y ,alele ziviv oebke ,zeevn lr

.oziiyr xg`l dkxa oda oi` mewn lkn
:cer `xnbd dywnìezhiyàáøòî éðáx` ipa -l`xyi uéëøáîc §§¥©£¨¨¦§¨§¦

eäééléôz e÷éìñc øúamdilitz zvilg xg` mikxan eidy -øLà' ¨©¦§¦§¦©§£¤
ì eðeöå åéúBöîa eðLc÷,'åéweç øBîLmb ep`vn mzrcl ixd ok m` ¦§¨§¦§¨§¦¨¦§¨

dpynd zpeek mda cinrdl oi`e ,odixg`l dkxa zeperhd zeevn
oiicre ,mdixg`l `le mdiptl dkxa miperhd mixac yiy dxne`a

dywi.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznééeúàì §¨¥©§¨¥
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קנג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc - dcp(iriax meil)

,'øeòéa Bì ïéàå úéòéáL Bì LiLl dfa dpeekdyøwéòyxey -óelä ¤¥§¦¦§¥¦¦©©
,äðcðcä øwéòå ,äèBLziriay zyecw mda zbdepy s` el`y ¤§¦©©©§©¨

miaiig mpi` mewn lkn ,dndae mc` lk`nl miie`xy meyn
dnn mda epcnl jky ,xeriaaáéúëc(f dk `xwie) xn`py - ¦§¦

'ìBëàì dúàeáz ìë äéäz Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå'- §¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡
,digle dndal mb dlik`l eidi ziriayd dpyd ilecibe z`eaz

y epcnl jkneäãOä ïî úìëBà äiçL ïîæ ìkdcya yi oiicry - ¨§©¤©¨¤¤¦©¨¤
,my epnn ze`ven dcyd zeige ,df oinnEzîäáì ìéëàî äzà©¨©£¦¦§¤§§

úéaa,ziad jeza jciay dnn jzndal epnn lik`dl dz` i`yx - ©©¦
xak m` la`äãOä ïî äiçì äìk,llk dcya df oinn oi` xaky - ¨¨©©¨¦©¨¤

,dcya epnn yiy dn lk lape dlk xaky minybd zenia oebkeälk©¥
elik`dln jli`e o`kn rpnde ,df oinn jciay dn lkEzîäáì¦§¤§§

éðäå .úéaaL[dpcpcde seld iyxy-] el` mipine -eäì eìk àì- ¤©©¦§¨¥Ÿ¨§
rwxwd jeza mixnype miniiwzny itl ,dcyd on milk mpi` mlerl

.mda zbdep xeria zaeg oi` jkitle ,onf jxe`l

äðùî
cg`dy ,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn

xwie) dxeza exn`p mipniq ipy .oey`xdoia mda licadl (i-h `i `
hy bcdy miitpk oirk-] xitpq ea yiy lky ,mi`nhl mixedh mibc
zcnlne ,`ed xedh [bcd xera weacd yealn oirk-] zywywe [oda

:el` mipniqa llk dpyndìkmibc oin,úN÷N÷ Bì LiLi`cea Ÿ¤¤©§¤¤
yBì Lémbå ,øétðñmpn`Lébc oinBì ïéàå øétðñ Bì LiL ¤§©¦§¥¤¤§©¦§¥

.úN÷N÷©§¤¤
zeidl dkixvy ,dxedh dnda ipniqa (b `i `xwie) dxeza xn`p
zeqxt eidiy jixvy xnelke ,'dqxt rqy zrqeye dqxt zqxtn'
,miipxetv ipya dhnlne dlrnln zelcaene mizyl zewelg dilbx

:df oniqa llk dpynd zcnlne .'miitlh' zeiexwd odeìkdnda oin Ÿ
dige,íéðø÷ Bì LiLy i`ceaBì Lémbíéôìè.dlik`l `ed xedhe ¤¤©§©¦¤§¨©¦

åmpn`Lédnda oin,íéðø÷ Bì ïéàå íéôìè Bì LiL,xifgd `ede §¥¤¤§¨©¦§¥©§¨¦
dxeza ea yxetnk dxb dlrn epi`y itl dlik`l xedh epi`e`xwie)

oi` ,miitlh dl yiy dndaa mi`ex ep` xy`k mb jkitle ,(f `i
.dlik`a dxizdl mdilr jenql

àøîâ
dpyna xen`d :dpynd ixac zx`an `xnbdúN÷N÷ Bì LiL ìk'Ÿ¤¤©§¤¤

ipin lk ea millkp 'xitpq el yi,øBäè âcdxdhd ipniq md el`y ¨¨
dpyna xen`de ,dxeza ea mixen`dBì ïéàå øétðñ Bì LiL Lé'¥¤¤§©¦§¥

'úN÷N÷ipinn `ed ixd,àîè âcipniqn cg` ea oi`y itl ©§¤¤¨¨¥
:o`k x`aznd df llk itl `xnbd dywn .dxdhdéãkîdler ixd - ¦§¦

yïðéëîñ úN÷Nwà ïðàixdy ,zywywd oniq lr jenql epl icy - £©©©§¤¤¨§¦©
ok m`e ,xitpq mb ea yiy gxkda zywyw ea yi m`áúëc øétðñ§©¦§¨©

àðîçø,dxeza xen`d xitpqd oniq -éì änìepl yi jxev dfi` - ©£¨¨¨¨¦
zvxzn .cala zywywd oniq dxeza xn`iy did ic `lde ,da

:`xnbdøétðñ àðîçø áúk àì éàdxeza xn`p did `l eli` - ¦Ÿ¨©©£¨¨§©¦
,xitpqd oniqàðéîà äåäyáéúëc úN÷N÷ éàî'zywyw'y - £¨¨¦¨©©§¤¤¦§¦

l da dpeekd dxeza daezkde ,øétðñy xne` iziid jk jezneléôà §©¦£¦
oinàîè âcdweacd] zywyw ea oi`e [ea hy bcdy] xitpq ea yiy ¨¨¥

jkitle ,mixedhd mibcd llka `ed ixd [exeraàðîçø áúkoniq od ¨©©£¨¨
då øétðñd oniq od,úN÷N÷ixdy ,xaca zerhl lkep `l dzrny §©¦§©§¤¤

`idy 'zywyw' yxtp gxkda envr ipta xitpqd xkfpy xg`
.bcd xera weacd yeald

:dywne `xnbd zxfegàðîçø áúëc àzLäåod dxezd dazky - §©§¨§¨©©£¨¨
å øétðñod,úN÷N÷,zeywdl yi oiicrïìðîepl oipn -úN÷N÷c §©¦§©§¤¤§¨¨§©§¤¤

àeä àLeáì`le bcd xera weacd yeall 'zywyw'a dpeekdy - §¨
dnn jk micnl ep`y gxkda ixd ,xg` xacláéúëcxn`py - ¦§¦

,izyltd zilb lr (d fi '` l`eny) weqtaàeä íéO÷N÷ ïBéøLå'§¦§©§©¦
'Leáìawp lk cbpke ,miawp miawp ieyrd lfxa oeixy yeal did - ¨

,awpd jxc ug ea rbti `ly eze` mezql lfxan zywyw oirk dzid
mde ,yealnl dnec `edy xacl 'zywyw'a dpeekdy jkn gkene
ep` weqt eze`ny xg`ne ,bcd xera zeweacd zephwd zetilwd

aey zeywdl yi dzrn ,df yeal `id zywywy micnláBzëìå§¦§
úN÷N÷ àðîçø,cala zywywd oniq dxezd yxtzy -éòa àìå ©£¨¨©§¤¤§Ÿ¨¥

øétðñgxkda zywyw ea yi m` ixdy ,xitpqd oniqa jxev oi`e - §©¦
lirl epvxizy enk uxzl oi`e ,dpyna x`eank xitpq mb ea yiy
,'zywyw' yexita drhp `ly ick mdipy aezkl dxezd dkxvedy
:`xnbd zvxzn .eyexit z` epcnl l`enya weqt eze`n `ldy

eäáà éaø øîà,ef `iyew uxzlìàòîLé éaø éác àðz ïëåzipyp - ¨©©¦£¨§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥
oniqa jxev oi` ok`y ,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa `ziixa
df oniq dxeza xn`py dne ,zywyw `id dn epnn cenll xitpqd

(`k an ediryi) weqta xn`pd meyn `l` epi`'øécàéå äøBz ìécâé'©§¦¨§©§¦
`id mb zywywy rcpy ick dixac dxezd daigxde dlicbd -

.dxdhd ipniqn

äðùî
cg`dy ,mixac ipy ly zetqep ze`nbec z`ada dkiynn dpynd
`la xg`d didiy xyt` i` la` ,xg`d `la didiy xyt` mdn

:oey`xdìkxacäëøa ïeòhäeilr jxal edyerd z` jixvnd - ¨©¨§¨¨
åéøçàì`ed ixd ,eziiyr xg`l -ïeòèjixv -äëøamb,åéðôì §©£¨¨§¨¨§¨¨

,eiptl `le eixg` eilr jxal epwzy xac mey ep`vn `lyåmpn` §
Léxacäëøa ïeòhLeilr jxal jixvn -äëøa ïeòè ïéàå ,åéðôì ¥¤¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨

.åéøçàì§©£¨

àøîâ
.eixg`l `le eiptl dkxa oerhy ep`vn xac dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanéàî ééeúàì`iadl dpynd d`a xac dfi` - §¨¥©
:`xnbd daiyn .eixg`l `le eiptl dkxa oerhy ea cnlleééeúàì§¨¥

÷øéxg` eilr mikxan oi`y ,wxi oiprl cnll dpynd d`a - ¨¨
ptn ,ezlik`inica` xa wgvi ax zhiyke ,daeyg ezlik` oi`y i

.(:cn) zekxa zkqna jk xaeqd
:`xnbd dywnìezhiy÷çöé éaø(my) zekxaa÷øià Cøáîc- §©¦¦§¨¦§¨¥©¨¨

`xea' zkxa dixg` jxal `id daeyg wxi zlik` mby xaeqd
dyw oiicr ,wxia dpynd cinrdl xyt` i` ezrcle ,'zeytp

.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznàiî ééeúàìcnll dpynd d`a - §¨¥©§¨¥©¨
xg` dpexg` dkxa mikxan oi`y wgvi iax mb dcen mday ,min lr

.llk miaeyg mpi`e lke` oin mpi`y itl ,mziizy
:dywne `xnbd zxfegìezhiyàtt áø(my) zekxaaCøáîc §©¨¨¦§¨¥

àinàxg` 'zeytp `xea' zkxa jxal yi min lr mby xaeqd - ©©¨
dywi oiicre ,mina ezrcl dpynd cinrdl xyt` i` ixd ,mziizy

.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznúBöî ééeúàìcnll dpynd d`a - §¨¥©§¨¥¦§
,oziiyr iptl odilr mikxany s`y ,alele ziviv oebke ,zeevn lr

.oziiyr xg`l dkxa oda oi` mewn lkn
:cer `xnbd dywnìezhiyàáøòî éðáx` ipa -l`xyi uéëøáîc §§¥©£¨¨¦§¨§¦

eäééléôz e÷éìñc øúamdilitz zvilg xg` mikxan eidy -øLà' ¨©¦§¦§¦©§£¤
ì eðeöå åéúBöîa eðLc÷,'åéweç øBîLmb ep`vn mzrcl ixd ok m` ¦§¨§¦§¨§¦¨¦§¨

dpynd zpeek mda cinrdl oi`e ,odixg`l dkxa zeperhd zeevn
oiicre ,mdixg`l `le mdiptl dkxa miperhd mixac yiy dxne`a

dywi.éàî ééeúàì:`xnbd zvxznééeúàì §¨¥©§¨¥
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המשך ביאור למס' נדה ליום רביעי עמ' ב



c"agקנד 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

.ÊÌÈ˜enÈˆ ÔÈÈ26‰NÚ�Â ÒÒBzÂ ÌÈÓÈ '‚ Ì‰a Ì˙B‡ ÌÈ¯BLÂ ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ�˙B�Â ÌÈL·È ÌÈ·�Ú ÌÈL˙BkL e�ÈÈ‰c ©¦¦¦§©§¤§¦£¨¦§¥¦§§¦£¥¤©¦§¦¨¨¤¨¦§¥§©£¤

ÔÈÈ[kÎhiÂÈÏÚ ÌÈL„˜Ó[`k¯B‡‰ ˙„ÏBz È„È ÏÚ B‡ ‰nÁa eLaÈ˙�Â e˜ÓËˆ�L ÔÈa Ì‰È�Ù‚a Ì„BÚa eLÓÎ�L ÔÈa ©¦§©§¦¨¨¥¤¦§§§¨¦§©¥¤¥¤¦§©§§¦§©§©©¨©§¥§Ÿ¨

Ì˙B‡ ÌÈ¯ˆÚnLk ‰È¯L ‡Ïa ˙ÈÁeÏÁÏ ˙ˆ˜ Ì‰Ó ‡ˆBiL ‡e‰Â31È„È ÏÚ ÌÈÓa Ò�Î�L ‡e‰ ˙ÈÁeÏÁl‰ B˙B‡L) §¤¥¥¤§¨©§¦§Ÿ§¦¨§¤§©§¦¨¤©©§¦¤¦§©©©¦©§¥

ÔÈiÏ ÌÎt‰Óe ‰È¯L32ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˜a Ìe¯ˆÚÈ B‡ Ï‚¯a ÌeÎ¯„È Ì‡ Û‡ ˙ÈÁeÏÁÏ ÌeL Ì‰Ó ‡ˆBÈ B�È‡ Ì‡ Ï·‡ ( §¦¨§©§¨§©¦£¨¦¥¥¥¤©§¦©¦¦§§¨¤¤©£§©¨¤¨©

:ÂÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba elÈÙ‡Â ÂÈÏÚ ÌÈL„˜Ó ÔÈ‡ „·Ïa ‰È¯L È„È§¥§¦¨¦§©¥§©§¦¨¨©£¦¥§¦©¨¤¥§¨§¦¨¨
ז סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק
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ïéé äùòðå [èéהיוצא המיץ שיעור להיות צריך לכתחילה -
מהיין שליש הצמוקים צמוקיםמן מיץ ליטר למזוג שיכול (היינו

מים) ליטר שני שלשהעם ליתן צריך זה לשיעור להגיע וכדי ,
מים מדות שתי על יבשים צמוקים ,27מידות

משלשה אחד הצמוקים שיעור אם גם להקל יש אמנם
מאחד פחות יהיה מהם היוצא המיץ ששיעור אף - במים

.28מששה

ïéé äùòðå [ëיכול לשבת, סמוך שהוא כגון הדחק בשעת -
ולבשלם מעתֿלעת .29לשרותם

åéìò íéùã÷î [àëעליו מקדשין טובה איכותו אם -

אחר יין לחפש צריך ואין .30לכתחילה,

zetqede mipeiv

שריית26) במי אפילו סי"ב: רב בסימן כמבואר הגפן ברכתו
בכדי הסעודה בתוך שלא מאכילתם (יימנע כן יעשה צמוקים
לאכלן דעת על שראן אם (- אחרונה ברכה לספק להכנס לא
אם אבל יין, תורת ולא מימיהם על מרק תורת שאז מימיהם עם
- לבד מימיהם לשתות אלא כלל לאכלן דעת על שלא שראן
הצמוקים מן עדיין אותו משך שלא פי על אף עליהם, יין תורת
ער"ב. בסימן שיתבאר דרך על הגפן פרי בורא עליו ומברך -
ותהיה בצימוקים להוסיף שניתן המים שיעור להלן וראה

'הגפן'. ברכתם
כח):27) סימן או"ח (שו"ת הצ"צ שהביא מאדה"ז שמועה

ומקדשים הגפן פרי בורא עליו מברכין אם צמוקים יין ע"ד
שיהיו שצריך ז"ל אאזמו"ר הגאון בשם שאומרים לפי עליו,
ושטאף (ליטרות יין אחד לשטאף צמוקים ליטרות שלשה

ביבש). וזה בלח זה אחת מידתם
דב"ב פ"ו דהבכ"ש זו. חומרא נמצא לא באחרונים לכאורה הנה
שיהא מים כ"כ יתן שלא ליזהר שצריך רק העלה ע"ב) (דצ"ז
תוספות ובספר כו'. במים מששה אחד שנתגדלו אחר הצמוקים
המחמירים ואף בזה. גם להקל רוצה סק"ט ער"ב סי' שבת
מששה אחד שנתגדלו קודם הצמוקים יהו שלא הבכ"ש שהביא

הנ"ל. למדה פונט שלשה יצטרך לא ג"כ במים,
צמוקים מי וא"כ ... תרין חד על רק בעי דרפי השרוני ביין מיהו
מיץ סחיטת נגד המזיגה שיהי' וצריך השרוני, מיין עדיף לא
צמוקים. פונט ג' שיהי' צריך ולכן תרין, חד על רק הצמוקים
אכן מחמיר, הייתי ודאי ז"ל, רבינו מכ"ק כן שומע הייתי אילו
מי ואעפי"כ להיפך. ג"כ ראי' ואין בפירוש, כן שמעתי לא אני

להחמיר. ראוי כנ"ל צמוקים שיהיו לעצמו להחמיר שיוכל
שהצמוקים28) זמן כל להקל אפשר זה משיעור בפחות ואפילו

ג' שרוי והיה יין וטעם יין מראה בו ויש במים, מששה אחד
שראוי אלא - יין במקום אותו ושותים ותוסס מעל"ע ימים

להחמיר.
אחר שהם כפי ולא שרייתם בשעת הצמוקים גודל כפי ומשערין
(בדי הגרעינים בלא הצמוקים שמשערין ופשוט שמתנפחים,

ג). ס"ק פ סימן השלחן
דעת29) עם בלבד מעל"ע לשרותם המקילים דעת לצרף כדי

בלבד. לבשלם המקילים
ולכתחלה לכתשם, ולא שריה קודם הצמוקים לחתוך והמנהג
יין, טעם בו יש אם זה וכל השריה, אחר הצמוקים לסחוט נכון
וטעמו בעלמא מתיקות אלא בו שאין צמוקים יין על והמברכין

ג). ס"ק פ סימן השלחן (בדי לבטלה מברכים כמים
אדמו"ר30) שכ"ק 40 ע' ג' ליובאוויטש' 'אהלי קובץ ראה

בפ כוסות לארבע צמוקים ביין השתמש נ"ע וראהמוהרש"ב סח,
(בתוך לבנו שכותב שנז ע' הצמחֿצדק אדמו"ר קודש אגרות
לשתות הזהרתיך אז גם בריאותו): למצב בנוגע אזהרות כמה

ח"ו. צמוקים יין ולא טוב יין
Ê"ÎÒעד"ז31) ·Ú˙ ÔÓÈÒ·מי צימוקים): ביין כוסות ד' (לענין

שכשרים בענין הם אם כוסות לד' כשרים צמוקים שריית
בלא דריכה ידי על קצת לחלוחית מהן שיוצא דהיינו לקידוש
מי יקח נדר מחמת יין שותה שאינו מי ולפיכך במים שרייה

כוסות. לארבע צמוקים
ÈÒ"‡עד"ז32) ·Ò˙ ÔÓÈÒ·לענין פירות כמי דינו צמוקים יין :

שנתנו לאחר מברייתן נשתנו הצמוקים בהן ששרו המים כי חמץ
מותר ולכך יין, עצמן הן להיות ונתהפכו יין טעם הצמוקין בהן

ער"ב. בסימן כמ"ש היום קידוש עליהן לומר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zay zekld - jexr ogley

כשמדליק· מביתו לצאת הישראל על הטריחו לא מקום ומכל
הנאה לו שיש פי על אף עצמו מדעת בשבילו נר הנכרי בו
הדין והוא במדורה וכן לאורו כלום ישתמש שלא רק הנר מאור
ממנו לצאת צריך אינו הנכרי בבית במלון שובת הוא אם
כביתו נעשה בו שובת שהוא דכיון בשבילו נר הנכרי כשמדליק
יהפוך חסידות מדת לעשות רוצה ואם ממנו לצאת לו וטורח

להר הנר מאור בו:פניו חפץ שאינו אות

בידו‚ למחות הוא צריך ישראל של הוא הנר אם מקום ומכל
רנ"ב בסי' שנתבאר מטעם בשבילו ידליקנו שלא לכתחלה
והדליקו בו השגיח לא (ואם ישראל של מעצים במדורה וכן
במחאתו). יערים שלא ובלבד לאורו להשתמש ליהנות לו מותר

שמותר (אע"פ בו השגיח ולא בביתו המשרתו בנכרי מיחה ואם
לגרש הוא חייב מקום) מכל בו שמיחה הנר לאור להשתמש לו
מבעיר או ומדליק לו שומע שאינו הזה הנכרי את מביתו
להרבות כדי עצמו לטובת מתכוין שהוא ואע"פ בשבת בשבילו
שאין כקבלן זה והרי והבערה הדלקה כל בעד לו שקצץ בשכרו
ישראל של בחפצים המלאכה שעושה אף בידו למחות צריך
מפני בביתו שיעשה להניחו לו אסור מקום מכל שם כמ"ש

שם: שנתבאר כמו העין מראית

בו„ למחות צריך אינו הנכרי של העצים או הנר אם אבל
מטעם שכר לו קצץ שלא אע"פ עצמו מדעת כשעושה
למראית חוששים אין ישראל בית בתוך ואפילו שם שנתבאר
בסי' שיתבאר מטעם נכרי של בחפצים נעשית כשהמלאכה העין

שכ"ה:

בנכרי‰ למחות מותר וכן בו למחות לו מותר מקום ומכל
כיבוי משום בזה ואין הדולק בנר שלו שמן להוסיף שבא
המדליק בנכרי וכשמיחה הכיבוי מהירות גורם מחאתו שע"י
לו מותר בו השגיח ולא הנכרי בבית בין בביתו בין משלו

במחאתו: יערים שלא ובלבד לאורו להשתמש

Âבשביל הדליק אם אבל ישראל בשביל כשהדליק זה וכל
להשתמש ישראל לכל מותר אחר נכרי בשביל או עצמו
לנכרי יאמר שמא גוזרים שאין הישראל של הנר אפילו לאורו
לצורך הדליק אם וכן אחר נכרי בשביל או עצמו בשביל שידליק

כחולה שדינם קטנים לצורך או סכנה בו שאין אפילו חולה
שאין לאורו להשתמש לבריאים מותר דבר לכל סכנה בו שאין
דבר שהרי החולה בשביל להדליק לנכרי יאמר שמא גזרה כאן

לכתחלה: אפילו הוא מותר

Êאם נר להם והדליק נכרי ובא יחד שהסיבו ונכרים ישראלים
ישראל רובה ואם לאורו להשתמש מותר נכרים המסיבה רוב
הרוב לצורך המדליק מתכוין הסתם שמן לאורו להשתמש אסור
הוא הסתם שמן אסור ג"כ נכרים ומחצה ישראל מחצה ואם
הולכים מדליק מהם לאיזה ספק אם ואף שניהם לצורך מכוין

זה. בספק להחמיר

אבל המסובין בשביל כוונתו הסתם שמן סתם כשמדליק זה וכל
שהוא רואים שאנו כגון עצמו בשביל שמדליק הוכחה יש אם
להשתמש מותר ישראל שהרוב אע"פ (מיד) לאורה משתמש
אם אבל אחר נכרי בשביל שמדליק הוכחה יש אם וכן לאורה
שהרוב אע"פ נכרי ולצורך ישראל לצורך שמדליק הוכחה יש

אסור: נכרים

Áלהדליק להנכרי באמירה להקל רבים נהגו מקומות בקצת
בחשך לאכול אפשר ואי הנרות כשנכבו סעודה לצורך נרות
על שסומכין לפי חכמים בידם מיחו שלא על זכות שלמדו ויש
מצוה במקום לנכרי אמירה של שבות על גזרו שלא שאומר מי
אם מקום ומכל תורה של גמורה מלאכה לעשות לו לומר אפילו
לנכרי לומר אסור אצלו לאכול ויכולים עדיין דלוק אחד נר
של שבות בשבילה לדחות כך כל מצוה כאן שאין עוד שידליק
לאחר אף ממנו ליהנות מותר מעצמו הדליק (ואם לנכרי אמירה

שיתבאר). כמו בזה תלוי שבת שעונג כיון הראשון שכבה

להדליק לנכרי לומר שלא לעצמו להחמיר צריך אדם כל אבל
לפי שבת סעודת לאכול יכול ואינו בחושך שיושב אע"פ נר
שבות אלא מצוה במקום שבות התירו שלא האומרים שרבו
להקל אין לפיכך עיקר ודבריהם ש"ז בסי' שיתבאר כמו דשבות
בהמקילין למחות שאין אלא גדול לצורך אפילו בזה כלל

מזידים: יהיו ואל שוגגים שיהיו שמוטב

בֿח סעיפים בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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הפרק: האדםתוכן זוכה מצוה של שמחה ידי על

ונפילות שינויים בה שאין לה', רבה" ל"אהבה

ממדריגתו

'ä úà úãáò àì øùà úçú áéúë äðäã ,ïéðòäå
úà úãáòå ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá êéäìà
íé÷ìà ãáåòù ô"òà òîùî äøåàëìã ,'åâå êéáéåà
êùîåé éæà ááì áåèå äçîùá äãåáòä ïéàù ÷ø
éðôî éë ,ïáåî åðéà äæå ,êéáéåà úà úãáòå ùðåòä

äçîùä ïåøñç úîçî äæä øîä ùðåòä 'éäé äî
.ãáì

כש"איש גם ידה שעל שמחה, של כחה להבין
"תחת מ"ש להקדים יש - זכר" יולדת . . תחילה מזריע
בכתוב הפשוט דהפירוש בשמחה", גו' עבדת לא אשר
התוכחות) (שבפרשת רצויים בלתי שענינים הוא, זה
טוב שהי' בזמנים ה' את עבדו שלא לפי בנ"י על באים
האריז"ל אמנם לבב. וטוב שמחה של מצב להם,
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כשמדליק· מביתו לצאת הישראל על הטריחו לא מקום ומכל
הנאה לו שיש פי על אף עצמו מדעת בשבילו נר הנכרי בו
הדין והוא במדורה וכן לאורו כלום ישתמש שלא רק הנר מאור
ממנו לצאת צריך אינו הנכרי בבית במלון שובת הוא אם
כביתו נעשה בו שובת שהוא דכיון בשבילו נר הנכרי כשמדליק
יהפוך חסידות מדת לעשות רוצה ואם ממנו לצאת לו וטורח

להר הנר מאור בו:פניו חפץ שאינו אות

בידו‚ למחות הוא צריך ישראל של הוא הנר אם מקום ומכל
רנ"ב בסי' שנתבאר מטעם בשבילו ידליקנו שלא לכתחלה
והדליקו בו השגיח לא (ואם ישראל של מעצים במדורה וכן
במחאתו). יערים שלא ובלבד לאורו להשתמש ליהנות לו מותר

שמותר (אע"פ בו השגיח ולא בביתו המשרתו בנכרי מיחה ואם
לגרש הוא חייב מקום) מכל בו שמיחה הנר לאור להשתמש לו
מבעיר או ומדליק לו שומע שאינו הזה הנכרי את מביתו
להרבות כדי עצמו לטובת מתכוין שהוא ואע"פ בשבת בשבילו
שאין כקבלן זה והרי והבערה הדלקה כל בעד לו שקצץ בשכרו
ישראל של בחפצים המלאכה שעושה אף בידו למחות צריך
מפני בביתו שיעשה להניחו לו אסור מקום מכל שם כמ"ש

שם: שנתבאר כמו העין מראית

בו„ למחות צריך אינו הנכרי של העצים או הנר אם אבל
מטעם שכר לו קצץ שלא אע"פ עצמו מדעת כשעושה
למראית חוששים אין ישראל בית בתוך ואפילו שם שנתבאר
בסי' שיתבאר מטעם נכרי של בחפצים נעשית כשהמלאכה העין

שכ"ה:

בנכרי‰ למחות מותר וכן בו למחות לו מותר מקום ומכל
כיבוי משום בזה ואין הדולק בנר שלו שמן להוסיף שבא
המדליק בנכרי וכשמיחה הכיבוי מהירות גורם מחאתו שע"י
לו מותר בו השגיח ולא הנכרי בבית בין בביתו בין משלו

במחאתו: יערים שלא ובלבד לאורו להשתמש

Âבשביל הדליק אם אבל ישראל בשביל כשהדליק זה וכל
להשתמש ישראל לכל מותר אחר נכרי בשביל או עצמו
לנכרי יאמר שמא גוזרים שאין הישראל של הנר אפילו לאורו
לצורך הדליק אם וכן אחר נכרי בשביל או עצמו בשביל שידליק

כחולה שדינם קטנים לצורך או סכנה בו שאין אפילו חולה
שאין לאורו להשתמש לבריאים מותר דבר לכל סכנה בו שאין
דבר שהרי החולה בשביל להדליק לנכרי יאמר שמא גזרה כאן

לכתחלה: אפילו הוא מותר

Êאם נר להם והדליק נכרי ובא יחד שהסיבו ונכרים ישראלים
ישראל רובה ואם לאורו להשתמש מותר נכרים המסיבה רוב
הרוב לצורך המדליק מתכוין הסתם שמן לאורו להשתמש אסור
הוא הסתם שמן אסור ג"כ נכרים ומחצה ישראל מחצה ואם
הולכים מדליק מהם לאיזה ספק אם ואף שניהם לצורך מכוין

זה. בספק להחמיר

אבל המסובין בשביל כוונתו הסתם שמן סתם כשמדליק זה וכל
שהוא רואים שאנו כגון עצמו בשביל שמדליק הוכחה יש אם
להשתמש מותר ישראל שהרוב אע"פ (מיד) לאורה משתמש
אם אבל אחר נכרי בשביל שמדליק הוכחה יש אם וכן לאורה
שהרוב אע"פ נכרי ולצורך ישראל לצורך שמדליק הוכחה יש

אסור: נכרים

Áלהדליק להנכרי באמירה להקל רבים נהגו מקומות בקצת
בחשך לאכול אפשר ואי הנרות כשנכבו סעודה לצורך נרות
על שסומכין לפי חכמים בידם מיחו שלא על זכות שלמדו ויש
מצוה במקום לנכרי אמירה של שבות על גזרו שלא שאומר מי
אם מקום ומכל תורה של גמורה מלאכה לעשות לו לומר אפילו
לנכרי לומר אסור אצלו לאכול ויכולים עדיין דלוק אחד נר
של שבות בשבילה לדחות כך כל מצוה כאן שאין עוד שידליק
לאחר אף ממנו ליהנות מותר מעצמו הדליק (ואם לנכרי אמירה

שיתבאר). כמו בזה תלוי שבת שעונג כיון הראשון שכבה

להדליק לנכרי לומר שלא לעצמו להחמיר צריך אדם כל אבל
לפי שבת סעודת לאכול יכול ואינו בחושך שיושב אע"פ נר
שבות אלא מצוה במקום שבות התירו שלא האומרים שרבו
להקל אין לפיכך עיקר ודבריהם ש"ז בסי' שיתבאר כמו דשבות
בהמקילין למחות שאין אלא גדול לצורך אפילו בזה כלל

מזידים: יהיו ואל שוגגים שיהיו שמוטב

בֿח סעיפים בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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הפרק: האדםתוכן זוכה מצוה של שמחה ידי על

ונפילות שינויים בה שאין לה', רבה" ל"אהבה

ממדריגתו

'ä úà úãáò àì øùà úçú áéúë äðäã ,ïéðòäå
úà úãáòå ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá êéäìà
íé÷ìà ãáåòù ô"òà òîùî äøåàëìã ,'åâå êéáéåà
êùîåé éæà ááì áåèå äçîùá äãåáòä ïéàù ÷ø
éðôî éë ,ïáåî åðéà äæå ,êéáéåà úà úãáòå ùðåòä

äçîùä ïåøñç úîçî äæä øîä ùðåòä 'éäé äî
.ãáì

כש"איש גם ידה שעל שמחה, של כחה להבין
"תחת מ"ש להקדים יש - זכר" יולדת . . תחילה מזריע
בכתוב הפשוט דהפירוש בשמחה", גו' עבדת לא אשר
התוכחות) (שבפרשת רצויים בלתי שענינים הוא, זה
טוב שהי' בזמנים ה' את עבדו שלא לפי בנ"י על באים
האריז"ל אמנם לבב. וטוב שמחה של מצב להם,
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

היתה לא ה' את שעבודתם כך על הוא שהעונש פירש,

מכל ה', את עבדו שבנ"י אף כלומר, שמחה, מתוך

ואהבה שמחה מתוך היתה לא שהעבודה מאחר מקום

לחוד זה בשביל וכי ותמוה, עונש. להם מגיע לפיכך
כזה. עונש לבנ"י מגיע ה' בעבודת שמחה שחסרה

iyily wxt yiy` yey d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אתהÂ‰ÊÂ(טז) כי פי' חשכי יגיה וה' הוי"ה נרי אתה כי
ממש ב"ה א"ס מהו"ע בחי' והוא ממש אתה
כו' ה"א דיו"ד אותיות בד' הוי"ה משם מעלה שלמעלה
השתלשלות בבחי' ובא הנמשך באור הוא הוי"ה דשם
כו' ובפרט בכלל וממלא סובב בבחי' להיות כו' בקו"ח
והה"א הצמצום בחי' שהוא די' נקודה להיות צריך שאז
כו' עולמים צור ה' בי"ה כי וכמ"ש ההתפשטות בחי' הוא
ממש אתה אבל כו' והתפשטות המשכה ה"א וא"ו ואח"כ
הראשון הצמצום קודם שהוא כמו ב"ה א"ס עצמות הוא
הוי"ה נרי דוקא אתה ע"כ כידוע בלבד ושמו הוא שהי'
מקור להיות מעצמך ותמשיך שתאיר נרי תאיר אתה כי כמו
ע"י והיינו כו' די' אותיות בד' הוי"ה נר בחי' להיות לנרי
שמן הנ"ל דברים בד' הוי"ה נר כשנקרא בכנ"י אתעדל"ת
בנשמה מישראל בכאו"א שיש הנ"ל אור גווני וב' ופתילה
ומצות דתורה והשמן כנ"ל והפתילה האור שהוא וגוף
ונה"א דנה"ח הנ"ל אור גווני ב' לגלוי ההעלם מן שממשיך
נעשה עי"ז כו' צדיקים כולם ועמך כמ"ש וצ"ת צ"ע בחי'
אותיות בד' העצמות אור להאיר ית' ממהו"ע אתעדל"ע
קדש משחת שמן שנקרא דח"ע יו"ד שהן למעלה דהוי"ה
כנ"ל וממלא דסובב אור גווני בב' להאיר למעלה דתורה
ו"ה שהוא אוכמא בנהורא הדולקת בפתילה משם להאיר
בנר יאיר ומשם למעלה תאיר ממש אתה זה וכל בכלל

נר אתה כי וזהו אחד שבכל נרוהוי"ה בהלו וכמו הוי"ה י
בשם דבוקים למעלה נש"י ששרש וכמו כו' ראשי עלי
אתה כי א' ע"ז כו' עמו הוי"ה חלק כי כמ"ש ממש הוי"ה
מאיר וכאשר כו' מ"ן העלאת בחי' בלא גם ממש הוי"ה נרי
תאיר אתה כי למטה שבגופים נשמות עד לבי"ע מאצילות
כו' הנרות את בהעלותך וכמו דוקא אתדל"ת ע"י כו' נרי
דהנה כלל בדרך דחנוכה הנס ענין יובן זה ובכל וד"ל
שתלוי כו' נרי תאיר אתה כי במ"ש למעלה מבואר
דברים בד' אדם נשמת ה' דנר העלאה בבחי' באתדל"ת
בהעלותך דכתיב במקדש הנרות הדלקות ענין הי' וזה הנ"ל
נרות ז' והן ה' נרות שנקרא נש"י כללות שהן הנרות את
כלולה מדה שכל דיעקב נפש ע' והן דקדושה מדות ז' נגד
וכי במקדש המנורה נרות על שארז"ל וזהו כידוע כו' מי'
בישראל שורה שהשכינה הוא עדות אלא צריך הוא לאורה

לפ"ע תלוי זה אך כנ"ל דאצילות העליון הוי"ה שם שהוא
כתיב דאז ובקטרת הציבור בקרבנות באתדל"ת ההעלאה
וקטרת המנורה שמן העליון האדם לב ישמח וקטרת שמן
ועכשיו כו' התמיד דם הקרבת שאחר וקטרת נרות דהיינו
בשני לבבך בכל דאחר וכנ"ל כידוע קרבן במקום התפילה
האור לחבר השמן שהוא כו' הדברים והיו א' דוקא יצריך
למעלה הוא בכלל חנוכה נר ענין אבל כו' בפתילה
הנס עיקר הי' (שהרי במקדש הנרות הדלקות ממדרגות
שהי' מה והוא בחוץ) קדשיך בחצרות נרות שהדליקו במה
שלא בנש"י הוי"ה דשם אור להאיר עצמו מצד אתדל"ע
הנר באור הכלולים הנ"ל דברים ד' בהכנת אתדל"ת ע"י
השמנים כל העכו"ם טמאו שהרי כו' ופתיל' שמן שהוא
מצד הוי"ה נרי אתה כי א' וע"ז (כמשי"ת) כו' שבהיכל
מהפטרה לזה (וראיה כו' חשכי יגיה וה' וע"כ עצמותך
רק כלל אור הדלקת שם הי' שלא בחנוכה זכריה דמנורת
וז' בז' הגולה ומן ראשה שעל בגולה מעצמו מוצק שמן
שהכל חשך שנק' הגלות בזמן מדבר וזה כו' מוצקות
במ"א כמ"ש השמן והוא דחכמה האור ומקור בהעלם
מרני מתחיל וע"כ כו' חיים מקור עמך כי ע"פ באריכות
שממילא כו' בתוכך מעצמי ושכנתי בא הנני כו' ושמחי
נה"ח והוא בצפרא ושמחה בלילה רננה ושמחה הרינה יבא
הנס ענין בפרטות להבין יש ומעתה וד"ל) הנ"ל ונה"א
השמנים כל העכו"ם שטמאו שאמרו כמה והוא דחנוכה
בחותמו חתום טהור שמן א' פך רק נשאר ולא שבהיכל
שלא אף ימים ח' ממנו והדליקו נס ונעשה כו' כה"ג של

ב דא"כהי' הקושיא וידוע א' יום הדלקת כדי רק זה פך
א' ביום עיקרו הי' והנס הנס מן נחשב אינו הא' יום
השמנים העכו"ם שטמאו מה ענין ידוע דהנה כו' שהדליקו
הפלסופיא חכמת שהוא עכו"ם דקליפת חכמה בחי' היינו
שנק' דקדושה האלקי' החכמה לאור ומסתרת שמנגדת
באמתת הנ"ל דחכמה ראיה בחי' והיינו כו' קדש שמן
וחכמת כו' שכל ההשגת מן שלמעלה האלקות עצמות
הכוזב אנושי בשכל החקירה על לבא היא הפלסופיא
וגסות היש פירוד בחי' שזהו האמת אור ומסתיר ומכחיש
בחי' היפך גמור וגסות יש משכלו לעשות אנושי השכל
דחכמה ראי' בבחי' כשהוא לגמרי מעצמותו הביטול
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דקדושה דח"ע השמנים כל שטמאו וזהו הנ"ל דקדושה
האלקי' שכל והבנת ההשגה בחי' שהוא דבינה שבהיכל
דחכמ' די' נקודה על ולכסות להקיף ובית היכל שנק'
כמ"ש כו' בהיכל ס"ת וכענין בהיכלי' נקודא בענין כידוע
כ"ל דנק' נש"ב כ"ל ה"י היכל פי' (וזהו וד"ל במ"א
ליו"ד להקיף והיכל בית בחי' ונעשה דחכמ' מי' שנמשכו
אח"כ ונגלה בה"א בהעלם שהיו"ד לי' קודם ה"א וע"כ

עילאה דרחימו נה"ח בחי' והוא כו' המה ה' היכל כמו
ונעלם גנוז הי' והשמן כנ"ל) דחכמה מיו"ד שנמשך הנ"ל
אעפ"י דקליפה בחכמ' העכו"ם טמאו ועכ"ז בהיכל
בחכמה ולא ימותו וכמ"ש כלל שבירה הי' לא שבחכמה
יכולים לבינה מחכמ' שמאיר מה אבל חכמה בפנימיות זהו
להכחישם רק מגמתם עיקר שהי' וזהו האור להחשיך

בגילוי): דתורה אור יאיר שלא כו' תורתם

dkepgd xry
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˘"ÊÂוכ"ז תבואתה, ראשית הם ולכן לה' ישראל קודש
מאיר אינו כעת אבל המצות ע"י לע"ל הגילוי יהי'
עלמא בהאי מצוה שכר כמשארז"ל המצות אור בגילוי
במארז"ל שמצינו כמו מקיף בבחי' מאירים ואעפ"כ ליכא
גילוי בבחי' יהי' שלע"ל מה והוא ומצלי מגיני מצוה ג"כ
להיות המקיף יבוא לע"ל כי והיינו מקיף, בבחי' כעת מאיר
והיינו ללבושים המצות תחלה שהמשיל וזהו א"פ, בבחי'
שני ויש מקיף בבחי' שהוא הלבוש כמו מקיף בבחי' שהם
התחתון לג"ע לבושי' המצוה וכוונת המצוה עשיית בחי'

אעפ"כ לבושים בבחי' ג"כ הם ששם אף פי' העליון וג"ע
דרך שרואים מה מאירים כ"א שלמטה לבושי' כמו אינם
זר ענין שהמשל לשכל משל שאומרים כמו או אספקלריא
שבג"ע לבושי' מיני ג' נמצא ממנו, השכל מביני' אעפ"כ
המצוה כוונת מבחי' המאירים לבושים מבחי' מאיר העליון
מבחי' אבל המאירים לבושים מבחי' ג"כ התחתון ובג"ע
בבחי' כ"א כלל מאיר אינו השפל ובעוה"ז המצוה עשיית
בת"א וכמ"ש פרי כמו מצוה יהי' כשיתגלה ולע"ל מקיף

ע"ש. כו' ישרש הבאים בד"ה
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a"lxz - l`eny zxez

È„Î·Âצריך הימים קץ ובין הימין קץ בין ההפרש להבין
חלוקים לשונות שני בקבלה שנמצא מה להקדים
וגבול, מדה מלשון הוא קץ כי המדה, וקנה המדה קו
כל המודד דקרדוניתא בוצינא הוא המדה קו כי והענין
בכלים אורות המשכת יהי' כמה אצי' מפרצופי המדידות
היא הגילוי וראשית בראשית, יוצר של קומה ושיעור
הכתר ספי' מוגבל שיהי' האור להגביל הזה והכח במו"ס,
מעצמות נמשך הוא הבינה מן החכמה וכן החכמה מן
ואדרבה א"ס, מעצמות נמשך שבודאי האור כמו אוא"ס,
לחכ' מונע הכתר ספי' הי' דאל"כ קדום, הוא המעציר הכח
שאנו דכמו זה ויובן א"ס. שמו כך א"ס שהוא שכשם
השכל אין אז הרצון בתוקף הוא שכאשר באדם רואים
השכל ואין הנפש כחות בכל מתפשט הרצון כי כלום פועל
הנותנת והיא מהשכל, נעלה יותר הוא שהרצון כלום פועל
להשכל מניח אינו לכן ממנו הרבה גבוה שהוא שמפני

יכול הרצון תוקף שמחמת רואים אנו זה ומפני להתפשט,
ג"כ בשכל הוא וכן ממש, השכל נגד דברים לעשות
אינו אז השכל בטרדת וטרוד השכל בעמקות הוא שכאשר

להיות להמדה המדהמניח גילוי שייך אין כי בפ"ע מדה
אז מתיישב כשאינו אבל בכלי מתיישב השכל כאשר כ"א
יהי' דכאשר במדות יובן וכן בפ"ע, המדה גילוי שום אין
יכול אינו המדה התפעלות מחמת אז המדה בתוקף האדם
וכן כלל. לדבר יכול אינו כאלו הדבור ונתעלם כלום לדבר
ע"ס להאציל ית' הפשוט ברצונו עלה דכאשר למעלה יובן
ספי' הי' דאל"כ קדום הכלי לפי אור כל המגביל כח הי'
נצייר ואם מוחין, גילוי להיות יכול הי' ולא א"ס עד הכתר
ית' מדותיו אצילות להיות יכול הי' לא מוחין נאצל שהי'
והרי ע"ס להיות יכול הי' לא וא"כ יכול, כל מחמת לא אם
קדום הוא המגביל שהכח ע"כ ע"ס, להוות ברצונו עלה
אלקים שם האמיתי שבמקור אלקים ברא בראשית וכמ"ש
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

דקדושה דח"ע השמנים כל שטמאו וזהו הנ"ל דקדושה
האלקי' שכל והבנת ההשגה בחי' שהוא דבינה שבהיכל
דחכמ' די' נקודה על ולכסות להקיף ובית היכל שנק'
כמ"ש כו' בהיכל ס"ת וכענין בהיכלי' נקודא בענין כידוע
כ"ל דנק' נש"ב כ"ל ה"י היכל פי' (וזהו וד"ל במ"א
ליו"ד להקיף והיכל בית בחי' ונעשה דחכמ' מי' שנמשכו
אח"כ ונגלה בה"א בהעלם שהיו"ד לי' קודם ה"א וע"כ

עילאה דרחימו נה"ח בחי' והוא כו' המה ה' היכל כמו
ונעלם גנוז הי' והשמן כנ"ל) דחכמה מיו"ד שנמשך הנ"ל
אעפ"י דקליפה בחכמ' העכו"ם טמאו ועכ"ז בהיכל
בחכמה ולא ימותו וכמ"ש כלל שבירה הי' לא שבחכמה
יכולים לבינה מחכמ' שמאיר מה אבל חכמה בפנימיות זהו
להכחישם רק מגמתם עיקר שהי' וזהו האור להחשיך

בגילוי): דתורה אור יאיר שלא כו' תורתם

dkepgd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˘"ÊÂוכ"ז תבואתה, ראשית הם ולכן לה' ישראל קודש
מאיר אינו כעת אבל המצות ע"י לע"ל הגילוי יהי'
עלמא בהאי מצוה שכר כמשארז"ל המצות אור בגילוי
במארז"ל שמצינו כמו מקיף בבחי' מאירים ואעפ"כ ליכא
גילוי בבחי' יהי' שלע"ל מה והוא ומצלי מגיני מצוה ג"כ
להיות המקיף יבוא לע"ל כי והיינו מקיף, בבחי' כעת מאיר
והיינו ללבושים המצות תחלה שהמשיל וזהו א"פ, בבחי'
שני ויש מקיף בבחי' שהוא הלבוש כמו מקיף בבחי' שהם
התחתון לג"ע לבושי' המצוה וכוונת המצוה עשיית בחי'

אעפ"כ לבושים בבחי' ג"כ הם ששם אף פי' העליון וג"ע
דרך שרואים מה מאירים כ"א שלמטה לבושי' כמו אינם
זר ענין שהמשל לשכל משל שאומרים כמו או אספקלריא
שבג"ע לבושי' מיני ג' נמצא ממנו, השכל מביני' אעפ"כ
המצוה כוונת מבחי' המאירים לבושים מבחי' מאיר העליון
מבחי' אבל המאירים לבושים מבחי' ג"כ התחתון ובג"ע
בבחי' כ"א כלל מאיר אינו השפל ובעוה"ז המצוה עשיית
בת"א וכמ"ש פרי כמו מצוה יהי' כשיתגלה ולע"ל מקיף

ע"ש. כו' ישרש הבאים בד"ה

'dl l`xyi ycw
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È„Î·Âצריך הימים קץ ובין הימין קץ בין ההפרש להבין
חלוקים לשונות שני בקבלה שנמצא מה להקדים
וגבול, מדה מלשון הוא קץ כי המדה, וקנה המדה קו
כל המודד דקרדוניתא בוצינא הוא המדה קו כי והענין
בכלים אורות המשכת יהי' כמה אצי' מפרצופי המדידות
היא הגילוי וראשית בראשית, יוצר של קומה ושיעור
הכתר ספי' מוגבל שיהי' האור להגביל הזה והכח במו"ס,
מעצמות נמשך הוא הבינה מן החכמה וכן החכמה מן
ואדרבה א"ס, מעצמות נמשך שבודאי האור כמו אוא"ס,
לחכ' מונע הכתר ספי' הי' דאל"כ קדום, הוא המעציר הכח
שאנו דכמו זה ויובן א"ס. שמו כך א"ס שהוא שכשם
השכל אין אז הרצון בתוקף הוא שכאשר באדם רואים
השכל ואין הנפש כחות בכל מתפשט הרצון כי כלום פועל
הנותנת והיא מהשכל, נעלה יותר הוא שהרצון כלום פועל
להשכל מניח אינו לכן ממנו הרבה גבוה שהוא שמפני

יכול הרצון תוקף שמחמת רואים אנו זה ומפני להתפשט,
ג"כ בשכל הוא וכן ממש, השכל נגד דברים לעשות
אינו אז השכל בטרדת וטרוד השכל בעמקות הוא שכאשר

להיות להמדה המדהמניח גילוי שייך אין כי בפ"ע מדה
אז מתיישב כשאינו אבל בכלי מתיישב השכל כאשר כ"א
יהי' דכאשר במדות יובן וכן בפ"ע, המדה גילוי שום אין
יכול אינו המדה התפעלות מחמת אז המדה בתוקף האדם
וכן כלל. לדבר יכול אינו כאלו הדבור ונתעלם כלום לדבר
ע"ס להאציל ית' הפשוט ברצונו עלה דכאשר למעלה יובן
ספי' הי' דאל"כ קדום הכלי לפי אור כל המגביל כח הי'
נצייר ואם מוחין, גילוי להיות יכול הי' ולא א"ס עד הכתר
ית' מדותיו אצילות להיות יכול הי' לא מוחין נאצל שהי'
והרי ע"ס להיות יכול הי' לא וא"כ יכול, כל מחמת לא אם
קדום הוא המגביל שהכח ע"כ ע"ס, להוות ברצונו עלה
אלקים שם האמיתי שבמקור אלקים ברא בראשית וכמ"ש
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c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

דעקודים אורות להתהוות אפי' קדום המגביל כח שהוא
שיהי' בכדי שנה רד"ו מצרים גלות תחלה שהי' וכמו כו'
וראשית דקרדוניתא. בוצינא וזהו דמ"ת, אור גילוי אח"כ
ואח"כ במו"ס מתלבש דעתיק ה"ג כי במו"ס הוא הגילוי
גבורות בה' נמשך דאימא ומה"ג דאימא בה"ג מתלבש
ברצונו לאדם כשעולה ועד"מ בי"ע, התהוות להיות דמל'
כל ומדידות החדרים, כל ברצונו נצטייר הרי בנין לבנות
אז למעשה לבוא נצרך וכאשר רצון, עדיין זהו אך חדר
עד לדבור ואח"כ המחשבה באותיות הרצון מתלבש
מה"ג הגילוי שראשית למעלה עד"מ הוא וכן מעשה,
להאציל הרצון שהוא בכלל רצון שנק' במו"ס הוא דעתיק

אז ז"א פרצוף להאציל כשנצרך ואח"כ בכלל, אצי' אורות
בכלל, מחשבה שנק' דאימא בה"ג ממו"ס ומתלבש נמשך
אותיות בלתי להיות וא"א והשגה הבנה הוא בינה כי ועוד
מאין מתהווה דמל' שמה"ג במל' נמשך ומבינה המחשבה,
במדתו בפרט נברא כל להיות בי"ע עולמות פרטי כל ליש
בזהר אמרו המדה קנה וענין המדה. קו מאמר וזהו ובערכו,
ופי' לעילא, אסתלק כד אלא דקרדוניתא בוצינא איהו לאו
הנק' אור מעט ונשאר בגילוי מאיר יהי' שלא אסתלק
מסתלק כאשר למשל כמו עולמות, להחיות כדי רשימו
והמדות, השכל וכן רשימו איזו ממנו נשאר הרי הרצון

המדה. קנה בשם נק' זה ורשימו

miizpy uwn idie

.a"lxz ,uwn 't ,c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

åøå÷îì êåøò ïéàá ¯ úåìéöà
íå÷î ìëîåש האצילות, בעולם והפוך נוסף פן éøäיש

ïë íâ úåìéöàשמתחתיו העולמות êåøòכמו ïéà úðéçáá
áåúëù äîî ïáåî ïëå ,úåîöò éáâì74àöîú ïéàî äîëçäå

äîëçäùהאצילות שבעולם הגילוי עיקר úðéçáשהיא àéä
áåúëù åîëå ,ïéàî ùé úðéçáá øúëã ïéàî úàöîðå ùé

ïéðò åäæù øçà íå÷îáהלשוןåðéàù äàéöîä åîë àöîú
,äøå÷î úà òãåé åðéà äîëç úðéçá ïë åîë ,äàá ïéàî òåãé
'åë åúåà äååäîä øå÷î úà âéùîå òãåé åðéàù ùéä åîë75.

åäéìà çúô ìéçúîä øåáéã øåà äøåúáå76áúëהאדמו"ר

êåøòהזקן ïéà úåìéöà éáâì äàéøá êåøò ïéàùî øúåéã
íéøîåàù åäæå ,àåä êåøá óåñ ïéà øåà éáâì úåìéöà

שבת 77êìבתפילת êåøò ïéàאלוקינו åðééäãה' äæä íìåòá
אלו מילים כוונת -åðì ïéà éîùâä äæä íìåò éðá åðçðàù
ו השוואה äæäלעשות íìåòäù åîëù øîåìהגשמיàåä

ãåàî éðçåø àåäù íìåëî ïåéìòä íìåòä ãâð àìëå ïéàë
בסוגריים: הזקן(äðååëäומעיר האדמו"ר íìåòבדברי ìò

äéùò äøéöé äàéøá úåîìåòã ,ïåéìòä íìåò åäæù úåìéöàä
ïãò åúîùð åðéáøã òåãéëå ,'åë íéðåúçúä úåîìåò íéàø÷ð

הזקן האדמו"ר -úåìéöà ìò øîåà äéäהביטוי ïåéìòאת
,('åë

ש ולהשוות לחשוב אפשר äæäוהיה ïåéìòä íìåòä ïë
האצילות עולם àåä.כלומר êåøá óåñ ïéà ãâð àìë àåä-

זו, השוואה לעשות לנו úåîãìאין ììë êì êåøò ïéà àìà
äæ ìåèéáסוף האין מול האצילות עולם äæשל ìåèéáìשל

האצילות לגבי בי"ע øãòäעולמות úåîãì ïéàù åðééä ,
óòøèéá èéð íòã) íå÷î úñéôúנחשב לא זה -úåìéöàã (

äàéøáã íå÷î úñéôú øãòäì àåä êåøá óåñ ïéà øåà éáâì
,úåìéöà éáâì äéùò äøéöé

אלו? ביטולים שני בין להשוות ניתן שלא הסיבה éëומה
ïåéìòä íìåò ìåèéá äðäהאצילות -ãöî àåä êøáúé åãâð

éúìáå äòù ìëá åúåà äéçîå åðîî ÷åìçå àøáð àåäù
ìáà ,äéä àìë äéä åéìò 'ä úòôùäעל ìåèéáכשמדברים

ïåéìòä íìåò ãâð äæä íìåòקיים שלא ביטול זה אין הרי

רק מבלעדיו, àåäùכלל ãöî àìà åðéàהאצילות עולם

éøäù) åðîî áåùçàåäהאצילות -àø÷ðù íìåò ïë íâ
àåä êåøá óåñ ïéà øåàî äååäúðù 'åë ïåéìòä íìåòכן ואם

'עולם' בדרגת הם ששניהם השוואה שהיא איזו ביניהם יש

áø ÷çøäå úéðçåøä äâéøãîå äìòîá (áåùç àåäù ÷ø
íéàøáð íäù úçà äðéçáá íäéðù íå÷î ìëî ìáà ,íäéðéá

.íéìá÷îå

a"xrz ,zereayd bgc 'a lil
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יב.74. כח, איוב

שם75. הספר, שבסוף להוספות הפניה יש כאן הגיליון בשולי
מובן אינו זה (ולפי אצ"ל: כתב שעליהם הבאות, המילים את מוסיף
ל"ה פרק בינונים של בספר שכתוב כמו אמת נקראת החכמה איך
עצמות בחינת ומורגש ידוע בחכמה הרי כו' הוא לבדו דהוא בהג"ה
יש בריאה נקראת החכמה אם כלומר: כאן. עד – כו') סוף אין אור

אמת? בתניא נקראת כיצד למקורה, ערוך שבאין מאין
על76. הרמון בפלח (הובא להרמ"ק אלימה בספר יש זו כלשון

פתח ד"ה אור בתורה נאמר זה ענין תוכן א'). פרק ג' שער הפרדס
לד"ה "הגהות המאמרים בספר הרש"ב אדמ"ר כ"ק מבאר וכך אליהו,

לט). (עמוד תרנ"ח" – אליהו פתח
יודוך".77. "הכל בקטע

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

התורה בלימוד אז. שנענה הנביא לאליהו אחד כל ידמה ואיך המנחה, תפלת מעלת מהי שאלה:
ומשיגים בג"ע שנלמדים מאיך דתורה גליא עניני יודעים דרזין רזין בעלי מדרגות. ריבוי יש

שוים ישראל כל בתפלה אבל גמורה, בהשגה התורה פנימיות

"*ÌÏBÚÏאלּיהּו ׁשהרי הּמנחה, ּבתפּלת זהיר אדם יהא ¿»ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר הּמנחה, ּבתפּלת אּלא נענה (מלכיםֿלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

יח) וגֹו'א וּיאמר הּנביא אלּיהּו וּיּגׁש הּמנחה ּבעלֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָֹויהי
יאמרּו ׁשּלא וענני הּׁשמים, מן אׁש ׁשּתרד ענני ענני, ה' ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹענני

הם" ּכׁשפים ב)מעׂשה עּמּוד ו ּדף מהּו(ּברכֹות להבין וצרי . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
והגם וערבית. ׁשחרית ּתפּלת על הּמנחה ּתפּלת ְְְְְֲֲֲִִִִִַַַַַַַַַַָמעלת
סבירא יצחק ּבר נחמן ורב יֹוחנן רּבי הּנה ׁשם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָּדבגמרא

הּנהאלהּו מקֹום ּומּכל ּכן, הּוא וׁשחרית ערבית ּבתפּלת ּדאף ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ
היא מנחה ּדתפּלת מּובן ּדמּזה הּמנחה, ּבתפּלת נענה ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאלּיהּו
וצרי וערבית, ּדׁשחרית הּתפּלֹות על ּומדרגה ּבמעלה ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹּגבּה
ּדהרי הּׁשחרית, על הּמנחה ּתפּלת מעלת יתרֹון ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָלהבין
ּדזמרה ּפסּוקי ּבּה ויׁש יֹותר ארּכה ּתפּלה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשחרית
ּבתפּלת ּכן ּׁשאין מה ׁשמע, ּוקריאת ׁשמע קריאת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַּוברכֹות
הרי ּבתפּלה והּנה ּבלבד. עׂשרה ׁשמֹונה ּתפּלת ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמנחה
הּתֹורה ּדבלּמּוד לתֹורה, ּדֹומה ּדאינֹו הּמה, ׁשוין יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכל

ּבגליא ּתֹורה, ּביֹודעי מדרגֹות חּלּוקי יׁש ׁשּבּתֹורהבהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
אֹוריתאׁשּנקר מארי מאריגאים ׁשּנקראים הּתֹורה ּובפנימּיּות , ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבעלידרזין והם ּתֹורה ּביֹודעי יֹותר ּגבּה מעלה עֹוד ויׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּדרזין העניניםהרזין ּדכל האחד, הּפנים: ּבׁשני והם , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
הּתֹורה מּפנימּיּות ענינם יֹודעים הם הרי ׁשּבּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבגליא
ּדרקיעי ּבמתיבּתא ׁשהּוא ּכמֹו הּתֹורה לּמּוד ענין וׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
הרי למּטה ׁשּלֹומדים והלכה הלכה ּדכל עדן, ּדגן ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּובהיכלֹות
זהּו אּלא ּדרקיע, ּבמתיבּתא לֹומדים מּמׁש זֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהלכה
הּגׁשמּיים ּדברים יׁש לא הרי ּדלמעלה רּוחנּיים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּבמדרגֹות
אנּו הּנגלית הּתֹורה ּולמּטה ּברּוחנּיּות, הּוא ׁשהּכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
אני אֹומר זה ּבטּלית, אֹוחזין ּד"ׁשנים ההלכה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָלֹומדים

לֹומדים זֹו והלכה וגֹו', מצאתיה" אני אֹומר וזה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָמצאתיה
והּוא מּקיף ּבחינת הּוא טּלית הּנה ּדרקיע, ּבמתיבּתא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָאֹותּה
ׁשנים וכאׁשר הּכלים, ּבׁשבירת ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָּבסֹוד
ניצֹוץ ּבררּו נׁשמֹות ׁשּתי ּכאׁשר הינּו אחת, ּבטּלית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָאֹוחזין
אֹו ׁשבּויים ּבפדיֹון אחת מצוה עׂשּו ׁשנים ּכאׁשר והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָאחד,
להתקרב זּולתֹו על ׁשּפעל ּברּוחנּיּות אֹו ּבגׁשמּיּות הן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבצדקה
אֹומר "זה טֹוענים, הּנׁשמֹות מן אחד וכל ועבֹודה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלתֹורה
הּקלּפה מן הּניצֹוץ את הֹוציא ׁשהּוא הינּו מצאתיה", ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָאני
וכּלּה מצאתיה "אני טֹוענת הּׁשנּיה והּנׁשמה ׁשּלי, ּכּלּה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻוהיא
ּדרקיע ּבמתיבּתא וטריא הּׁשקלּיא הּוא ּבזה הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּלי",
ּכלֹומר מחזקים, ׁשניהם ּכאׁשר ודוקא זֹו. הלכה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבפרטית
ּבראּיה אבל ּבפעל, ּבעבֹודה – הּניצֹוץ את מבררים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדאימתי
ׁשהּלּמּוד עדן ּבגן הלכה ּדבר ּבכל הּוא וכן קני, לא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבעלמא
ׁשּיֹודעים הּוא והּׁשני הענינים. ּופנימּיּות ּבעמק ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹהּוא
הּׂשגת ּכמֹו ּגמּורה ּבהּׂשגה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְִִִִַַַַַָָָָָּומּׂשיגים
הרּוחני ּגדר ּדהּנה מה, ּדבר ּבמציאּות הּנתּפסים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּדברים

ּבמדר למעלה ּבׂשכליםהּוא ּגם ּדהרי הּגׁשמי, ּגדר מּכמֹו גה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּתכּונה, לחכמת הרפּואה חכמת ּדֹומה אינֹו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגׁשמּיים
ּבגׁשם נתּפסת הרפּואה נקראת הּתכּונה הׂשּכלת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדלגּבי
חכמה לגּבי ּבער אינם ׁשּבעֹולם החכמֹות וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּובמציאּות,
רזין ּובעלי לגמרי, הּגׁשם ּגדרי מן מפׁשטה ׁשהיא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאלקית
ּגמּורה, ּבהּׂשגה רּוחנית הּׂשגה ּומּׂשיגים מבינים הם ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּדרזין
ּומּכל ׁשוין. יׂשראל ּכל הרי הּתפּלה ענין ועצם ּבגּוף ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבל
נביא ׁשהיה לאלּיהּו עצמנּו את נדּמה אי מּובן אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום
ּבתפּלת נענה ׁשאלּיהּו ּומאחר יׂשראל, על נפׁשֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּומסר
הּמנחה. ּבתפּלת זהיר יהא אדם ּכל הּנה לזאת ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהּמנחה
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התורה בלימוד אז. שנענה הנביא לאליהו אחד כל ידמה ואיך המנחה, תפלת מעלת מהי שאלה:
ומשיגים בג"ע שנלמדים מאיך דתורה גליא עניני יודעים דרזין רזין בעלי מדרגות. ריבוי יש

שוים ישראל כל בתפלה אבל גמורה, בהשגה התורה פנימיות

"*ÌÏBÚÏאלּיהּו ׁשהרי הּמנחה, ּבתפּלת זהיר אדם יהא ¿»ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר הּמנחה, ּבתפּלת אּלא נענה (מלכיםֿלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

יח) וגֹו'א וּיאמר הּנביא אלּיהּו וּיּגׁש הּמנחה ּבעלֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָֹויהי
יאמרּו ׁשּלא וענני הּׁשמים, מן אׁש ׁשּתרד ענני ענני, ה' ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹענני

הם" ּכׁשפים ב)מעׂשה עּמּוד ו ּדף מהּו(ּברכֹות להבין וצרי . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
והגם וערבית. ׁשחרית ּתפּלת על הּמנחה ּתפּלת ְְְְְֲֲֲִִִִִַַַַַַַַַַָמעלת
סבירא יצחק ּבר נחמן ורב יֹוחנן רּבי הּנה ׁשם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָּדבגמרא

הּנהאלהּו מקֹום ּומּכל ּכן, הּוא וׁשחרית ערבית ּבתפּלת ּדאף ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ
היא מנחה ּדתפּלת מּובן ּדמּזה הּמנחה, ּבתפּלת נענה ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאלּיהּו
וצרי וערבית, ּדׁשחרית הּתפּלֹות על ּומדרגה ּבמעלה ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹּגבּה
ּדהרי הּׁשחרית, על הּמנחה ּתפּלת מעלת יתרֹון ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָלהבין
ּדזמרה ּפסּוקי ּבּה ויׁש יֹותר ארּכה ּתפּלה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשחרית
ּבתפּלת ּכן ּׁשאין מה ׁשמע, ּוקריאת ׁשמע קריאת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַּוברכֹות
הרי ּבתפּלה והּנה ּבלבד. עׂשרה ׁשמֹונה ּתפּלת ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמנחה
הּתֹורה ּדבלּמּוד לתֹורה, ּדֹומה ּדאינֹו הּמה, ׁשוין יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכל

ּבגליא ּתֹורה, ּביֹודעי מדרגֹות חּלּוקי יׁש ׁשּבּתֹורהבהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
אֹוריתאׁשּנקר מארי מאריגאים ׁשּנקראים הּתֹורה ּובפנימּיּות , ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבעלידרזין והם ּתֹורה ּביֹודעי יֹותר ּגבּה מעלה עֹוד ויׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּדרזין העניניםהרזין ּדכל האחד, הּפנים: ּבׁשני והם , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
הּתֹורה מּפנימּיּות ענינם יֹודעים הם הרי ׁשּבּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבגליא
ּדרקיעי ּבמתיבּתא ׁשהּוא ּכמֹו הּתֹורה לּמּוד ענין וׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
הרי למּטה ׁשּלֹומדים והלכה הלכה ּדכל עדן, ּדגן ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּובהיכלֹות
זהּו אּלא ּדרקיע, ּבמתיבּתא לֹומדים מּמׁש זֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהלכה
הּגׁשמּיים ּדברים יׁש לא הרי ּדלמעלה רּוחנּיים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּבמדרגֹות
אנּו הּנגלית הּתֹורה ּולמּטה ּברּוחנּיּות, הּוא ׁשהּכל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
אני אֹומר זה ּבטּלית, אֹוחזין ּד"ׁשנים ההלכה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָלֹומדים

לֹומדים זֹו והלכה וגֹו', מצאתיה" אני אֹומר וזה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָמצאתיה
והּוא מּקיף ּבחינת הּוא טּלית הּנה ּדרקיע, ּבמתיבּתא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָאֹותּה
ׁשנים וכאׁשר הּכלים, ּבׁשבירת ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָּבסֹוד
ניצֹוץ ּבררּו נׁשמֹות ׁשּתי ּכאׁשר הינּו אחת, ּבטּלית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָאֹוחזין
אֹו ׁשבּויים ּבפדיֹון אחת מצוה עׂשּו ׁשנים ּכאׁשר והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָאחד,
להתקרב זּולתֹו על ׁשּפעל ּברּוחנּיּות אֹו ּבגׁשמּיּות הן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבצדקה
אֹומר "זה טֹוענים, הּנׁשמֹות מן אחד וכל ועבֹודה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלתֹורה
הּקלּפה מן הּניצֹוץ את הֹוציא ׁשהּוא הינּו מצאתיה", ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָאני
וכּלּה מצאתיה "אני טֹוענת הּׁשנּיה והּנׁשמה ׁשּלי, ּכּלּה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻוהיא
ּדרקיע ּבמתיבּתא וטריא הּׁשקלּיא הּוא ּבזה הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּלי",
ּכלֹומר מחזקים, ׁשניהם ּכאׁשר ודוקא זֹו. הלכה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבפרטית
ּבראּיה אבל ּבפעל, ּבעבֹודה – הּניצֹוץ את מבררים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדאימתי
ׁשהּלּמּוד עדן ּבגן הלכה ּדבר ּבכל הּוא וכן קני, לא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבעלמא
ׁשּיֹודעים הּוא והּׁשני הענינים. ּופנימּיּות ּבעמק ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹהּוא
הּׂשגת ּכמֹו ּגמּורה ּבהּׂשגה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְִִִִַַַַַָָָָָּומּׂשיגים
הרּוחני ּגדר ּדהּנה מה, ּדבר ּבמציאּות הּנתּפסים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּדברים

ּבמדר למעלה ּבׂשכליםהּוא ּגם ּדהרי הּגׁשמי, ּגדר מּכמֹו גה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּתכּונה, לחכמת הרפּואה חכמת ּדֹומה אינֹו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגׁשמּיים
ּבגׁשם נתּפסת הרפּואה נקראת הּתכּונה הׂשּכלת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדלגּבי
חכמה לגּבי ּבער אינם ׁשּבעֹולם החכמֹות וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּובמציאּות,
רזין ּובעלי לגמרי, הּגׁשם ּגדרי מן מפׁשטה ׁשהיא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאלקית
ּגמּורה, ּבהּׂשגה רּוחנית הּׂשגה ּומּׂשיגים מבינים הם ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּדרזין
ּומּכל ׁשוין. יׂשראל ּכל הרי הּתפּלה ענין ועצם ּבגּוף ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבל
נביא ׁשהיה לאלּיהּו עצמנּו את נדּמה אי מּובן אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום
ּבתפּלת נענה ׁשאלּיהּו ּומאחר יׂשראל, על נפׁשֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּומסר
הּמנחה. ּבתפּלת זהיר יהא אדם ּכל הּנה לזאת ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהּמנחה
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בחי' זו ומדריגה בחינה דגם לנו, גילתה חסידות והנה

האחרונות מהמדריגות ג"כ היא ביותר, נעלית שהיא שמו

כתיב דהנה הצמצום, שלפני ב"ה הוא44שבאוא"ס אתה

ג' ישנם הצמצום בלפני הכוונה דבלבדך לבדך, הוי'

עצם הכוונה הוא והוי'. הוא בחי' שהם כלליים, מדריגות

שלמעלה האור עצם א' מדריגות, ב' יש גופא ובזה האור,

נעלמת, המשכה בגדר שהוא האור עצם ב' מהמשכה,

בחי' הוא והוי' לעצמו, שהבדילו האור הוא דבכללות

שלפני בהאוא"ס לבדך בבחינת הוא וכ"ז בכוח, השערה

דא"ס מלכות שבחי' עד בלבד, גילוים רק והם הצמצום,

וכמ"ש העולמות, אל השייך האור כללות מלכותך45הוא

בחי' היא ההתהוות הנה עולמים דכל עולמים, כל מלכות

דא"ס, מל' שהוא מלכותך בחי' הוא כולם ושרש מלכות,

שלמעלה העצמי, הוא העיקר אבל גילוים, הוא זה וכל

דכתיב לבוא, דלעתיד הגילוי וכמו הגילוים, וביום46מכל

יהי' לע"ל הנשמות דחיות לפניו, ונחי' יקימנו השלישי

כמו ולא הכל, את נושא שהוא כמו ב"ה, מהעצמות

עליונות, היותר בהמדריגות גם שהחיות עכשיו שהוא

בין דההפרש הכל, כולל ב"ה שהעצמות כמו רק הוא

בחסידות וכמבואר מהנפש, יודעים אנו ונושא כולל

הנפש, וחיות אור או ויכולת, הנפש כוחות שבין בהפרש

מהנפש גילוים הם וחיות ויכולת הנפש, אברי הם דכוחות

בין הבדל שיש שם ומבואר הנפש, עצמות מצד שבאים

והחיות, היכולת אל הנפש ליחס הכוחות אל הנפש יחס

אבל ויכולת, כוחות שכולל הנפש בחלק הוא זה דכל

הבדל שום אין שם וגילוים, כוחות שנושא הנפש בעצם

שם הנה נושא, שהנפש מה דזה לפי ליכולת, כוח בין כלל

ובדוגמתו הנפש, של בעצמותו עצמיים הם המנושאים גם

בחיות ית' לפניו ונחי' יהי' שאז דלע"ל, בהגילוי יובן

חילוקי בהם יש ולכן גילוים, רק הוא עכשיו אבל עצמי,

הגם התחתונים דהנבראים ומיעוט, בריבוי מדריגות

שהחיות מרגישים אינם אבל חיות, להם שיש שמרגישים

הוא שהחיות נודע העליונות ובמדריגות אלקות, הוא

שזהו יודעים דלמטה התורה, בענין הוא וכן אלקות,

ולזאת במוחש, נראה הוא עדן ובגן יתברך, ורצונו חכמתו

בחי' להמשיך הוא בתפלה העבודה ענין עיקר כל

ב"ה. העצמות
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בשנת – מדינתה שערי פתחה מאז ורק פולין למדינת בגבולה רוסיא מדינת עשתה מיוחדה משמרת
להחליף – הירידים ימי – קבועים בזמנים סחורותיהם את להביא ואשכנז פולין סוחרי לפני – תפ"ח

– וזהב כסף מטבעות להוציא רשאים היו לא סחורותם את למכור רק שרצו ואלו רוסיא, בסחורות

הנה – נייר רובל בשלשה עלה כסף רובל הכסף, ממטבעות כשליש רק שוים היו הממשלה ושטרות

בקיץ, חדשים ושני בחורף חדשים שני בשנה, פעמים היריד זמן רוסיא ממשלת קבעה תק"ב משנת

מעולה. בשמירה סגור הגבול הי' הזה הזמן וככלות

קרוא גם ידעו שלא ומהם ומדע, חכמה בעניני גמורים בורים היו כי אף ורוזני', רוסיא אצילי

ידעו לא הם לב, וטובי אדם אוהבי היו אבל וערב, בשתי ותעודות חוזה שטרי על חותמים והיו וכתוב

בני בתפנוקות ימיהם כל ועסוקים הגדולות בערים דרים היו כי עבדיהם האכרים עם פקידיהם מהנהגת

מאד, עליהם האהוב משחק חיות, בצידת טרודים היו אחוזותיהם אל קצר לזמן באים וכשהיו אדם,
העבדים עם פקידיהם הנהגת רוע דבר להם וכשנודע פקידיהם, יד של העסקים למהלכי גם לב שמו ולא

ממשרותיהם. אותם מעבירים או פקידיהם את מענישים היו הכפרים ואנשי

היות הדברים לקנות מרבים והיו הירידים את סוחרים היו באבניםהאצילים יקרים טובות83ר

היהודים בידי רוב ע"פ היו אלו ומסחרים ורוקם, אורג מעשה זכוכית, וכלי זהב וכלי כסף כלי ומרגליות,

בזה. טובים היותר האומנים שהיו
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באריגה ויודעים ואבן עץ ובחרושת וזהב כסף בחרושת והאומנים להסוחרים הציעו האצילים

עבור במיטב להם משלמים והיו במדינה להתעכב וזהב כסף וצורפי וכסף זהב וחוטי במשי וריקום

רובם ברוסיא, ושנה שנה בכל מתיישבים היו יהודים משפחות עשרות כמה הנה כזה ובאופן סחורותם

שמים. ביראת ומהנהגה התורה מלמוד נתקררו לאט ולאט הגדולות בערים

∑
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רצ"ג מנ"א ער"ח א' ב"ה

מא"ב

שי' ר"י הרב ידידי

וברכה שלום

הבאד ומטרדת במועדו, קבלתי לחד"ז מי"ט מכתבך

. . . להשיב יכולתי לא ועבודתה

לא שיהי' מי יהי' זולתו אשר אליו ביחוד הוא זה מכתבי

מזה. ידע

הנה להצלחה ההעתקה דבר בעזה"י טובה ההחלטה לפי

בכללות האירגון בדבר בזריזות עתה להתעסק היו צריכים

אשר המקום כמנהג בהענינים בלבול יהי' ושלא ופרטיו, הענין

דיעה. אומרים וכולם מתערבים הכל

המתאים, הראיאן לידע תחלה צריכים דירה דבר א)

העניים מגורת במקום לא כלומר היהודים מושב במקום

אין אז ראיאן, אידעשען דעם נאר ראיאן, ארעמען דעם דוקא,

דוחק. ח"ו יהי' לא וערבית מנחה שחרית מנין א

הדירה אשר הדבר מוכרח כי אמרתי כבר הדירה בעצם ב)

ו' ה' יהיו שבה פרטית להדירה יהי' הא' חאדין, ב' לה תהי'

ו' ה' ג"כ יהי' בה אשר הב' להדירה הב' והחאד חדרים,

שהחדר יסודר אשר א' בקומה יהיו הדירות ב' (כמובן חדרים

לו שיהי' היינו הדירות ב' בין האמצעי יהי' הקאביניעט שלי

חדרי יהי' שם אשר ב') לדירה ופתח א' הדירה לחדרי פתח

המנין. ומקום האנשים, עבודת מקום הביביליאטעק

וגם לענינו שיתאים גדול חדר להיות צריך התפלה מקום

כמובן החדרי', בשאר יפריע שלא זייטיקער א צדדי שיהי'

זאת למצוא אפשר בנקל ולא לפרט אפשר אי הפרטי' כל אשר

הנדרש. אחר צריכי' לחפש אבל

כמה עם גדול לא חצר להשיג הי' אפשר אם הי' טוב

להפקידים. ודירות הישיבה עבור מקום יהי' שם אשר דירות

מבין שי' באנ"ש גדול לא גם דעת בר כל אשר חושב הנני

של ברוחה תורה בהרבצת העבודה ואשר ההעתקה, כוונת

בשמא דמתקריא סתם תו"ת (ולא דליובאוויטש תו"ת

מוחשי. והוא ממש, בנפשי נוגע בדא"ח וההתעסקות בעלמא)

קשים בתנאי' במדינתנו עבדתי שנים שבע בעצמך, הגע

הלא כי לך לבארן למותר אשר איומים בפחדי' ר"ל ומרים

ליום ויום ושלם בריא הייתי ות"ל אופנו על דבר דבר ידעת

והגדת ובכתב בדיבור התעוררות דברי בריבוי אומר הביע

לחו"ל שבאתי ומכיון עיפות, שום ת"ל ידעתי ולא דא"ח,

שנה במשך הנה וכו' כו' פחדים בלא גופנית מנוחה במקום

עבודת ובשני' כידוע מסודרת עבודה לי הי' עוד ראשונה

חזרה בבואי תר"ץ) (כלומר השלישית ובשנה לארה"ב הנסיעה

(מתנאי אפשריות בהאי מושבי במקום והתבוננתי מנסיעתי

ללבי נגע הדבר וכו' התורה הרבצת בענין דבר לעשות המקום)

עבודה בלי העובר יום כל כי העבודה, מהעדר ונחליתי ממש,

ממש. מנוח לי ואין בקרבי דואג לבי ופועל

ועוז כח לי יתן אשר בהשי"ת ובטחון תקוה מלא הנני עתה

עצמו וזה כאמור ועבודה תורה בהרבצת עבודתי לעבוד

כאשר ית' בעזרתו בריאותי וחיזוק רפואתי תהיה בעזרתו

מופלגה הצלחה השי"ת ויתן מסודרים הענינים את אראה

בגו"ר.

בארוכה. . . . אומן אין

בעזה"י לי הדרושים הענינים כל לכתוב אוכל טרם עוד

ועוד אחדים דברים רק ורשמתי צלחה, ההעתקה אל בהכנה

בזה האמור כל על לי תענה ואתה בהבע"ל, אבאר ענינים כמה

. . . כהאמור ותקיים

ומברכך הדו"ש עוז ידידך והנני
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באריגה ויודעים ואבן עץ ובחרושת וזהב כסף בחרושת והאומנים להסוחרים הציעו האצילים

עבור במיטב להם משלמים והיו במדינה להתעכב וזהב כסף וצורפי וכסף זהב וחוטי במשי וריקום

רובם ברוסיא, ושנה שנה בכל מתיישבים היו יהודים משפחות עשרות כמה הנה כזה ובאופן סחורותם

שמים. ביראת ומהנהגה התורה מלמוד נתקררו לאט ולאט הגדולות בערים

∑

1

2

3

4

ycew zexb`

רצ"ג מנ"א ער"ח א' ב"ה

מא"ב

שי' ר"י הרב ידידי

וברכה שלום

הבאד ומטרדת במועדו, קבלתי לחד"ז מי"ט מכתבך

. . . להשיב יכולתי לא ועבודתה

לא שיהי' מי יהי' זולתו אשר אליו ביחוד הוא זה מכתבי

מזה. ידע

הנה להצלחה ההעתקה דבר בעזה"י טובה ההחלטה לפי

בכללות האירגון בדבר בזריזות עתה להתעסק היו צריכים

אשר המקום כמנהג בהענינים בלבול יהי' ושלא ופרטיו, הענין

דיעה. אומרים וכולם מתערבים הכל

המתאים, הראיאן לידע תחלה צריכים דירה דבר א)

העניים מגורת במקום לא כלומר היהודים מושב במקום

אין אז ראיאן, אידעשען דעם נאר ראיאן, ארעמען דעם דוקא,

דוחק. ח"ו יהי' לא וערבית מנחה שחרית מנין א

הדירה אשר הדבר מוכרח כי אמרתי כבר הדירה בעצם ב)

ו' ה' יהיו שבה פרטית להדירה יהי' הא' חאדין, ב' לה תהי'

ו' ה' ג"כ יהי' בה אשר הב' להדירה הב' והחאד חדרים,

שהחדר יסודר אשר א' בקומה יהיו הדירות ב' (כמובן חדרים

לו שיהי' היינו הדירות ב' בין האמצעי יהי' הקאביניעט שלי

חדרי יהי' שם אשר ב') לדירה ופתח א' הדירה לחדרי פתח

המנין. ומקום האנשים, עבודת מקום הביביליאטעק

וגם לענינו שיתאים גדול חדר להיות צריך התפלה מקום

כמובן החדרי', בשאר יפריע שלא זייטיקער א צדדי שיהי'

זאת למצוא אפשר בנקל ולא לפרט אפשר אי הפרטי' כל אשר

הנדרש. אחר צריכי' לחפש אבל

כמה עם גדול לא חצר להשיג הי' אפשר אם הי' טוב

להפקידים. ודירות הישיבה עבור מקום יהי' שם אשר דירות

מבין שי' באנ"ש גדול לא גם דעת בר כל אשר חושב הנני

של ברוחה תורה בהרבצת העבודה ואשר ההעתקה, כוונת

בשמא דמתקריא סתם תו"ת (ולא דליובאוויטש תו"ת

מוחשי. והוא ממש, בנפשי נוגע בדא"ח וההתעסקות בעלמא)

קשים בתנאי' במדינתנו עבדתי שנים שבע בעצמך, הגע

הלא כי לך לבארן למותר אשר איומים בפחדי' ר"ל ומרים

ליום ויום ושלם בריא הייתי ות"ל אופנו על דבר דבר ידעת

והגדת ובכתב בדיבור התעוררות דברי בריבוי אומר הביע

לחו"ל שבאתי ומכיון עיפות, שום ת"ל ידעתי ולא דא"ח,

שנה במשך הנה וכו' כו' פחדים בלא גופנית מנוחה במקום

עבודת ובשני' כידוע מסודרת עבודה לי הי' עוד ראשונה

חזרה בבואי תר"ץ) (כלומר השלישית ובשנה לארה"ב הנסיעה

(מתנאי אפשריות בהאי מושבי במקום והתבוננתי מנסיעתי

ללבי נגע הדבר וכו' התורה הרבצת בענין דבר לעשות המקום)

עבודה בלי העובר יום כל כי העבודה, מהעדר ונחליתי ממש,

ממש. מנוח לי ואין בקרבי דואג לבי ופועל

ועוז כח לי יתן אשר בהשי"ת ובטחון תקוה מלא הנני עתה

עצמו וזה כאמור ועבודה תורה בהרבצת עבודתי לעבוד

כאשר ית' בעזרתו בריאותי וחיזוק רפואתי תהיה בעזרתו

מופלגה הצלחה השי"ת ויתן מסודרים הענינים את אראה

בגו"ר.

בארוכה. . . . אומן אין

בעזה"י לי הדרושים הענינים כל לכתוב אוכל טרם עוד

ועוד אחדים דברים רק ורשמתי צלחה, ההעתקה אל בהכנה

בזה האמור כל על לי תענה ואתה בהבע"ל, אבאר ענינים כמה

. . . כהאמור ותקיים

ומברכך הדו"ש עוז ידידך והנני
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי

קיי קיימתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני  מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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הקשר ב. הבבות. שלשת בין הקשר א. במשנתנו: השאלות
פרחי'. בן יהושע – המאמר לבעל

והביאור:

בין והאחוה האחדות ענין מבטאים אלו מאמרים שלשה
היינו אדם, לכל מכוונת זו הוראה – רב לך עשה לחבירו. אדם
ומורה לרב זקוק שהוא לדעת חייב מעם מורם שהוא אדם שגם
יש – חבר לך וקנה פשוט. ליהודי משתווה הוא ובזה דרך,
לכף האדם כל את דן והוי יהודי. לכל ואהבה בידידות להתנהג

המדרגה. בשפל שנמצא יהודי אפילו – זכות

פרחי': בן ליהושע שייכת ההוראות משלשת אחת וכל

שאמר ומצינו נשיא, הי' פרחי' בן יהושע – רב לך :1עשה

לפני ונותנו כופתו אני (לגדולה), לה עלה האומר כל "בתחלה,
קומקום עליו מטיל אני ממנה, לירד לי האומר כל – עתה הארי;
רשאי אינו נשיא גם – רב" לך "עשה אמר לכן חמין". של

אלקיו" ה' אלא גביו על ש"אין לרב.2לחשוב זקוק הוא אלא ,

שנינו – חבר לך חטים3וקנה אומר: פרחי' בן "יהושע :

לו אמרו שלהן. אנטליא מפני טמאות, מאלכסנדריא הבאות
לכל וטהורות פרחי' בן ליהושע טמאות יהא – כן אם חכמים:
ושם באלכסנדריא, דר הי' פרחי' בן יהושע (פירוש: ישראל"
זה ועל טומאה. לקבל הוכשרו ובזה החטים על מים ליתן נהגו
במקום ולא בלבד, באלכסנדריא טמאות יהיו החכמים: אמרו

אחר).

בני בין האחדות ענין הדגיש פרחי' בן שיהושע נמצא,
ההלכה תהי' אלכסנדריא שלבני לו ניחא הי' לא שלכן ישראל,

שונה. ההלכה תהי' ישראל ולכל כך

מספרים רז"ל – זכות לכף האדם כל את דן שאותו4והוי ,

שיצא ולאחר פרחי', בן יהושע של תלמידו בתחלה הי' האיש
לו: אמר בך! חזור פרחי': בן יהושע לו אמר רעה לתרבות

לעשות בידו מספיקין אין ומחטיא שהחוטא ממך, מקובלני
זה, כלל ידע פרחי' בן יהושע גם הרי לשאול, ויש תשובה.

בתניא מבואר אלא, בך"? "חזור לו אמר איפוא שגם5ומדוע ,

"היינו – תשובה" לעשות בידו מספיקין "אין שנאמר במקום
אבל תשובה, לעשות הכושר שעת לו להיות ידו מחזיקים שאין
בפני שעומד דבר לך אין תשובה, ועשה השעה דחק אם
לכף האדם כל את דן שהי' פרחי', בן יהושע ורבי התשובה".
יעשה שאולי חשב המדריגה, בשפל הנמצא אדם אפילו זכות,

השעה" "דחק בבחינת תשובה .6תלמידו

úeëæ óëì íãàä ìk úà ïã éåäå¤¡¥¨¤¨¨¨¨§©§

כמוך" לרעך "ואהבת בכלל זה הרי א. ולא7השאלות: ,
לשני זה מאמר בין הקשר ב. חסידות. מדת של הנהגה
חבר"). לך וקנה רב, לך ("עשה זו שבמשנה הקודמים המאמרים

פרחי'. בן יהושע רבי – המאמר לבעל הקשר ג.

והביאור:

כזה אדם גם לרבות בא זכות" לכף האדם כל את דן "והוי
חייב אחד שכל מכיון כי זכות. לימוד שום עליו אין שלכאורה
שמא וחבריו, רבו לבחון צריכים חבר, לו ולקנות רב לו לעשות
ברבו דדקות, בדקות קל חסרון אפילו והרי בהם. הוא החסרון

התלמיד. אצל גדול לחסרון להביא עלול ובחבריו,

בגמרא מסופר פרחי' בן יהושע רבי על ש"דחה8והנה,
ש"זקף יצא ומזה ידים", בשתי מתלמידיו) (שהי' האיש לאותו
רצה כי רצוי', היתה שכוונתו ואף לה". והשתחווה לבינה
של ולדעתו שיצא. מה מזה יצא בפועל אך למוטב, להחזירו
ותולה זכות עליו מלמד הי' שבאם יתכן פרחי', בן יהושע רבי
הזהיר ולכן כאלה. תוצאות היו לא אולי ובחבריו ברבו החסרון

זו מדה על .9במיוחד

סע"ב.1. קט, מנחות

כב.2. ד, ויקרא ספרא

ב.3. פ"ג, מכשירין תוספתא

הש"ס.4. בחסרונות – ב קז, סנהדרין

פכ"ה.5.

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"א בהעלותך ש"פ משיחת

בלבד.

הוי7. עמיתך, תשפוט בצדק א: ל, שבועות וראה יח. יט, קדושים

שאתה דבר, עושה חבירך אתה רואה (אם זכות לכף חבירך את דן

תחשדהו ואל לזכות הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו יכול

רש"י). בעבירה,

הש"ס.8. בחסרונות – ב קז, סנהדרין

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשכ"ח פינחס ש"פ משיחת

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

מחו' הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה גרשון שי' וזוגתו הרבנית מרת גסי'

תחי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מועש"ק, בו כותב בקיצור נמרץ גם ע"ד התועדות חג הגאולה 

י"ב וי"ג תמוז, ויהי רצון שיומשך רושם ההתועדות על הימים וחדשים הבאים לאחרי זה.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם 

מתאים לתוכן כתבו.

ובהמצאנו בסיום וחותם חדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, זכותו ירבה ההצלחה 

בכל ענינים הכללים והפרטים של כאו"א מאתנו בתכ"י ומתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

במ"ש בשער היחוד והאמונה, ואתה מחי' א"ת מחי' אלא מהוה, כמדומה מזמן כתבתי לו בזה 

שהוא גם בר"ח שער הקדושה סוף פ"ז בשם רז"ל ועד"ז בפרדס שער ו' פרק ח', של"ה דף מ"ח ע"ב ועוד.

 ב"ה,  כ"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג תמוז.

בעת רצון יזכירוהו עוד הפעם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לתוכן 

כתבו.

וכיון שזכה כ' להשתתף בהפעולות הכי נשגבות להצלת כ"ק מו"ח אדמו"ר בימים ההם בזמן הזה, 

יהי רצון שיעמוד לו זה בכל המצטרך לו מרוח ועד בשר ובזה כמובן לכל לראש ולראשונה בריאות הנכונה 

הרחבת הפרנסה ולבשו"ט בטוב הנראה והנגלה בכלל.

ומענינים הפרטים לענינים הכללים אשר ימי בין המצרים אלו יהפכו בקרוב לששון ולשמחה ונזכה 

לקיום היעוד לנחלה בלי מצרים.

בכבוד וברכה.
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הקשר ב. הבבות. שלשת בין הקשר א. במשנתנו: השאלות
פרחי'. בן יהושע – המאמר לבעל

והביאור:

בין והאחוה האחדות ענין מבטאים אלו מאמרים שלשה
היינו אדם, לכל מכוונת זו הוראה – רב לך עשה לחבירו. אדם
ומורה לרב זקוק שהוא לדעת חייב מעם מורם שהוא אדם שגם
יש – חבר לך וקנה פשוט. ליהודי משתווה הוא ובזה דרך,
לכף האדם כל את דן והוי יהודי. לכל ואהבה בידידות להתנהג

המדרגה. בשפל שנמצא יהודי אפילו – זכות

פרחי': בן ליהושע שייכת ההוראות משלשת אחת וכל

שאמר ומצינו נשיא, הי' פרחי' בן יהושע – רב לך :1עשה

לפני ונותנו כופתו אני (לגדולה), לה עלה האומר כל "בתחלה,
קומקום עליו מטיל אני ממנה, לירד לי האומר כל – עתה הארי;
רשאי אינו נשיא גם – רב" לך "עשה אמר לכן חמין". של

אלקיו" ה' אלא גביו על ש"אין לרב.2לחשוב זקוק הוא אלא ,

שנינו – חבר לך חטים3וקנה אומר: פרחי' בן "יהושע :

לו אמרו שלהן. אנטליא מפני טמאות, מאלכסנדריא הבאות
לכל וטהורות פרחי' בן ליהושע טמאות יהא – כן אם חכמים:
ושם באלכסנדריא, דר הי' פרחי' בן יהושע (פירוש: ישראל"
זה ועל טומאה. לקבל הוכשרו ובזה החטים על מים ליתן נהגו
במקום ולא בלבד, באלכסנדריא טמאות יהיו החכמים: אמרו

אחר).

בני בין האחדות ענין הדגיש פרחי' בן שיהושע נמצא,
ההלכה תהי' אלכסנדריא שלבני לו ניחא הי' לא שלכן ישראל,

שונה. ההלכה תהי' ישראל ולכל כך

מספרים רז"ל – זכות לכף האדם כל את דן שאותו4והוי ,

שיצא ולאחר פרחי', בן יהושע של תלמידו בתחלה הי' האיש
לו: אמר בך! חזור פרחי': בן יהושע לו אמר רעה לתרבות

לעשות בידו מספיקין אין ומחטיא שהחוטא ממך, מקובלני
זה, כלל ידע פרחי' בן יהושע גם הרי לשאול, ויש תשובה.

בתניא מבואר אלא, בך"? "חזור לו אמר איפוא שגם5ומדוע ,

"היינו – תשובה" לעשות בידו מספיקין "אין שנאמר במקום
אבל תשובה, לעשות הכושר שעת לו להיות ידו מחזיקים שאין
בפני שעומד דבר לך אין תשובה, ועשה השעה דחק אם
לכף האדם כל את דן שהי' פרחי', בן יהושע ורבי התשובה".
יעשה שאולי חשב המדריגה, בשפל הנמצא אדם אפילו זכות,

השעה" "דחק בבחינת תשובה .6תלמידו

úeëæ óëì íãàä ìk úà ïã éåäå¤¡¥¨¤¨¨¨¨§©§

כמוך" לרעך "ואהבת בכלל זה הרי א. ולא7השאלות: ,
לשני זה מאמר בין הקשר ב. חסידות. מדת של הנהגה
חבר"). לך וקנה רב, לך ("עשה זו שבמשנה הקודמים המאמרים

פרחי'. בן יהושע רבי – המאמר לבעל הקשר ג.

והביאור:

כזה אדם גם לרבות בא זכות" לכף האדם כל את דן "והוי
חייב אחד שכל מכיון כי זכות. לימוד שום עליו אין שלכאורה
שמא וחבריו, רבו לבחון צריכים חבר, לו ולקנות רב לו לעשות
ברבו דדקות, בדקות קל חסרון אפילו והרי בהם. הוא החסרון

התלמיד. אצל גדול לחסרון להביא עלול ובחבריו,

בגמרא מסופר פרחי' בן יהושע רבי על ש"דחה8והנה,
ש"זקף יצא ומזה ידים", בשתי מתלמידיו) (שהי' האיש לאותו
רצה כי רצוי', היתה שכוונתו ואף לה". והשתחווה לבינה
של ולדעתו שיצא. מה מזה יצא בפועל אך למוטב, להחזירו
ותולה זכות עליו מלמד הי' שבאם יתכן פרחי', בן יהושע רבי
הזהיר ולכן כאלה. תוצאות היו לא אולי ובחבריו ברבו החסרון

זו מדה על .9במיוחד

סע"ב.1. קט, מנחות

כב.2. ד, ויקרא ספרא

ב.3. פ"ג, מכשירין תוספתא

הש"ס.4. בחסרונות – ב קז, סנהדרין

פכ"ה.5.

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"א בהעלותך ש"פ משיחת

בלבד.

הוי7. עמיתך, תשפוט בצדק א: ל, שבועות וראה יח. יט, קדושים

שאתה דבר, עושה חבירך אתה רואה (אם זכות לכף חבירך את דן

תחשדהו ואל לזכות הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו יכול

רש"י). בעבירה,

הש"ס.8. בחסרונות – ב קז, סנהדרין

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשכ"ח פינחס ש"פ משיחת
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ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ".c·¯ּפרׁשת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ∆∆

ולכן ּבּתֹוצאֹות, אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹויׁש

מּמּנּו נתעּלמה ּכאן א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקט

יכֹול והיה זמרי, את ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהלכה,

ׁשהרֹועה ּדבר נקט לכן מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלחׁשב

"זאבים". - ּבֹו ְִֵֵָאׁשם
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:íéúàîe óìà íéøNrå íéðL éðòîMä úçtLîñ ¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤¨¨«¦
åèébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾

ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeLæèéðæàì ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«§¨§¦¾
:éørä úçtLî éørì éðæàä úçtLîæéãBøàì ¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«©«£¾

:éìàøàä úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©¨«©§¥¦«
çéóìà íéraøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤

:úBàî Lîçåñèéør úîiå ïðBàå ør äãeäé éða ©«£¥¬¥«§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²
:ïrðk õøàa ïðBàåëíúçtLîì äãeäé-éðá eéäiå §−̈§¤¬¤§¨«©©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼

ìéöøtä úçtLî õøôì éðìMä úçtLî äìL §¥À̈¦§©̧©Æ©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®
:éçøfä úçtLî çøæìàëïøöçì õøô-éðá eéäiå §¤¾©¦§©−©©©§¦«©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ
ìeîçì éðøöçä úçtLî:éìeîçä úçtLîáëälà ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾¦§©−©¤¨«¦«¥²¤

óìà íéráLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²¤−¤
:úBàî LîçåñâëðaòìBz íúçtLîì øëùOé é ©«£¥¬¥«§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈

:éðetä úçtLî äeôì érìBzä úçtLîãëáeLéì ¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈¦§©−©©¦«§¨¾
ì éáLiä úçtLî:éðøîMä úçtLî ïøîLäëälà ¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«¥²¤

óìà íéMLå äraøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤
ìLe:úBàî Lñåëãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða §¬¥«§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤

ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½
:éìàìçiä úçtLîæëéðìeáfä úçtLî älà ¦§©−©©©§§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−

íéML íäéã÷ôìLîçå óìà:úBàîñçëóñBé éða ¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¥¬¥−
:íéøôàå äMðî íúçtLîìèëøéëîì äMðî éða §¦§§Ÿ®̈§©¤−§¤§¨«¦§¥´§©¤À§¨¦Æ

ãrìâì ãrìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§®̈§¦§¾̈
:éãrìbä úçtLîìúçtLî øæréà ãrìâ éða älà ¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©

iyily - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:é÷ìçä úçtLî ÷ìçì éøæréàäàììàéøNàå ¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§©̧§¦¥½
:éîëMä úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©©¦§¦«

áìúçtLî øôçå érãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçäâìék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe ©«¤§¦«§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´

äìâç ärðå äìçî ãçôìö úBða íLå úBða-íà¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬
:äöøúå äkìîãìíäéã÷ôe äMðî úçtLî älà ¦§−̈§¦§¨«¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½

:úBàî òáLe óìà íéMîçå íéðLñäì-éðá älà §©¦̄©«£¦¦²¤−¤§©¬¥«¥´¤§¥«
ì íúçtLîì íéøôàéçìúMä úçtLî çìúeL ¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½

:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«
åì:éðørä úçtLî ïørì çìúeL éða älàåæìälà §¥−¤§¥´®̈©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«¥´¤

ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLîóìà íéL ¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤
:íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçåñçìéða ©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«§¥´

ìaLàì érìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾
:éîøéçàä úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©¨«£¦«¨¦«

èììúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçäîúçtLî ïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ

:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàäàîïîéðá-éðá älà ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«¥¬¤§¥«¦§¨¦−
LLå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§¥¬

:úBàîñáîì íúçtLîì ïã-éðá älàíçeL ¥«¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä úçtLî¦§©−©©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

âîíéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²
:úBàî òaøàå óìàñãîíúçtLîì øLà éða ¤−¤§©§©¬¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼

éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî äðîéì§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®
:éréøaä úçtLî äréøáìäîøáçì äréøá éðáì ¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈§¥¾¤

:éìàékìnä úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«
åî:çøN øLà-úa íLåæîälàøLà-éða úçtLî §¥¬©¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−

ìL íäéã÷ôì:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äLñ ¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
çîúçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiäèîúçtLî øöéì ©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«§¥¾¤¦§©−©
ì éøöiä:éîlMä úçtLî ílLðúçtLî älà ©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ

íéraøàå äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð©§¨¦−§¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²
:úBàî òaøàå óìààðìàøNé éða éãe÷t älà ¤−¤§©§©¬¥«¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½

ìLe úBàî òáL óìàå óìà úBàî-LL:íéLô ¥«¥¬¤−¤¨¨®¤§©¬¥−§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈ�È„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»

ויׁש והּכיתם". צרֹור ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים ּבאֹור ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָוהקׁשה

היינּו "צרֹור" ׁשּכן זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹומר,

אֹותם" ׁשהּכאה,(רש"י)"לאּיב מעצמֹו מבין למקרא' חמׁש ּו'ּבן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּובפרט ּבלבד. מּׂשנאה יֹותר חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹולל

ׁשל (הּׁשלילה מֹואב את ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת )ˆ¯B¯ּכׁשּילמד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ»

ׁשל (הּׁשלילה מלחמה" ּבם ּתתּגר ).Ì˙Èk‰Âואל ְְְְִִִֶַַָָָָָ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäðõøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤¨®̈¤

ì:eìçðé íúáà-úBèî úBîLåðìøBbä ét-ìr ¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ©½̈
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçzñæðéãe÷ô älàå ¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤§¥´

úä÷ì épLøbä úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ©¥´§ª¦½¦§¾̈
:éøønä úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©©§¨¦«

çðúçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî | älà¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½

íøîr-úà ãìBä úä÷e éçøwä úçtLî:èð| íLå ¦§©−©©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«§¥´
éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîr úLà¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−
úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå íéøöîa§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−

:íúçà íéøîñ-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå ¦§¨¬£Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤
:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáààñáãð úîiå £¦®¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈

:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàåáñeéäiå ©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«©¦«§´
ìL íäéã÷ôLãç-ïaî øëæ-ìk óìà íéøNrå äL §ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈¦¤´Ÿ¤

ék ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå̈®̈§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦
:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àìâñälà «Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«¥µ¤

éða-úà eã÷t øLà ïäkä øærìàå äLî éãe÷t§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹¤§¥³
:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNéãñälàáe ¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«§¥̧¤Æ

øLà ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àìŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷täñøîà-ék ¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«¦«¨©³

íäî øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³¥¤Æ
:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léàñ ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

æëàãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®
äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða úBîL älàå§¥̧¤Æ§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈

:äöøúåáøærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzå §¦§¨«©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´



קסז iyily - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:é÷ìçä úçtLî ÷ìçì éøæréàäàììàéøNàå ¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§©̧§¦¥½
:éîëMä úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©©¦§¦«

áìúçtLî øôçå érãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçäâìék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe ©«¤§¦«§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´

äìâç ärðå äìçî ãçôìö úBða íLå úBða-íà¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬
:äöøúå äkìîãìíäéã÷ôe äMðî úçtLî älà ¦§−̈§¦§¨«¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½

:úBàî òáLe óìà íéMîçå íéðLñäì-éðá älà §©¦̄©«£¦¦²¤−¤§©¬¥«¥´¤§¥«
ì íúçtLîì íéøôàéçìúMä úçtLî çìúeL ¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½

:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«
åì:éðørä úçtLî ïørì çìúeL éða älàåæìälà §¥−¤§¥´®̈©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«¥´¤

ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLîóìà íéL ¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤
:íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçåñçìéða ©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«§¥´

ìaLàì érìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾
:éîøéçàä úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©¨«£¦«¨¦«

èììúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçäîúçtLî ïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ

:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàäàîïîéðá-éðá älà ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«¥¬¤§¥«¦§¨¦−
LLå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§¥¬

:úBàîñáîì íúçtLîì ïã-éðá älàíçeL ¥«¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä úçtLî¦§©−©©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

âîíéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²
:úBàî òaøàå óìàñãîíúçtLîì øLà éða ¤−¤§©§©¬¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼

éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî äðîéì§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®
:éréøaä úçtLî äréøáìäîøáçì äréøá éðáì ¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈§¥¾¤

:éìàékìnä úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«
åî:çøN øLà-úa íLåæîälàøLà-éða úçtLî §¥¬©¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−

ìL íäéã÷ôì:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äLñ ¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
çîúçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiäèîúçtLî øöéì ©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«§¥¾¤¦§©−©
ì éøöiä:éîlMä úçtLî ílLðúçtLî älà ©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ

íéraøàå äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð©§¨¦−§¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²
:úBàî òaøàå óìààðìàøNé éða éãe÷t älà ¤−¤§©§©¬¥«¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½

ìLe úBàî òáL óìàå óìà úBàî-LL:íéLô ¥«¥¬¤−¤¨¨®¤§©¬¥−§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈ�È„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»

ויׁש והּכיתם". צרֹור ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים ּבאֹור ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָוהקׁשה

היינּו "צרֹור" ׁשּכן זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹומר,

אֹותם" ׁשהּכאה,(רש"י)"לאּיב מעצמֹו מבין למקרא' חמׁש ּו'ּבן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּובפרט ּבלבד. מּׂשנאה יֹותר חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹולל

ׁשל (הּׁשלילה מֹואב את ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת )ˆ¯B¯ּכׁשּילמד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ»

ׁשל (הּׁשלילה מלחמה" ּבם ּתתּגר ).Ì˙Èk‰Âואל ְְְְִִִֶַַָָָָָ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäðõøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤¨®̈¤

ì:eìçðé íúáà-úBèî úBîLåðìøBbä ét-ìr ¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ©½̈
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçzñæðéãe÷ô älàå ¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤§¥´

úä÷ì épLøbä úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ©¥´§ª¦½¦§¾̈
:éøønä úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©©§¨¦«

çðúçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî | älà¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½

íøîr-úà ãìBä úä÷e éçøwä úçtLî:èð| íLå ¦§©−©©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«§¥´
éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîr úLà¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−
úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå íéøöîa§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−

:íúçà íéøîñ-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå ¦§¨¬£Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤
:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáààñáãð úîiå £¦®¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈

:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàåáñeéäiå ©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«©¦«§´
ìL íäéã÷ôLãç-ïaî øëæ-ìk óìà íéøNrå äL §ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈¦¤´Ÿ¤

ék ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå̈®̈§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦
:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àìâñälà «Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«¥µ¤

éða-úà eã÷t øLà ïäkä øærìàå äLî éãe÷t§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹¤§¥³
:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNéãñälàáe ¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«§¥̧¤Æ

øLà ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àìŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷täñøîà-ék ¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«¦«¨©³

íäî øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³¥¤Æ
:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léàñ ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

æëàãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®
äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða úBîL älàå§¥̧¤Æ§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈

:äöøúåáøærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzå §¦§¨«©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´



iyingקסח ,iriax - gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

käãrBî-ìäà çút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå ïä ©Ÿ¥½§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−
:øîàìâCBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà ¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´

Bàèçá-ék çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä̈«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´
:Bì eéä-àì íéðáe úîãeðéáà-íL òøbé änì ¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ

äfçà eðl-äðz ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®§¨¨´£ª½̈
:eðéáà éçà CBúaäètLî-úà äLî áø÷iåïéðôì §−£¥¬¨¦«©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬

:ýåýéô §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה לפרׁש(רש"י)"נתעּלמה ּמכריחֹו מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

יׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּכן,

להם יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין באc·¯הבּדל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ»»ָ

וטריא.c·¯אלי"). וׁשקלא טענֹות -ËtLÓוהקׁשה ּדין. ּפסק - ֵַ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְְְִַָֻ

"את הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לכןÔËtLÓלֹו: ." ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹƒ¿»»ֵָ

מּמּנּו. ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמפרׁש

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
CBúa äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈§−
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«

çïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéàèBì ïéà-íàå ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«§¦¥¬−

:åéçàì Búìçð-úà ízúðe úaéíéçà Bì ïéà-íàå ©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«§¦¥¬−©¦®
:åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðeàéíéçà ïéà-íàå §©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«§¦¥´©¦»
ì Búìçð-úà ízúðe åéáàìåéìà áøwä BøàL §¨¦¼§©¤´¤©«£¨À¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²

úwçì ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå BzçtLnî¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ètLîôáéøîàiå ¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤

äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìr äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ
àä-úà:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøâéäúéàøå ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨

énr-ìà zôñàðå dúàóñàð øLàk äzà-íb E Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬¤«¡©−
éçà ïøäà:Eãéïö-øaãîa ét íúéøî øLàk ©«£¬Ÿ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À

íä íäéðérì íéná éðLéc÷äì äãrä úáéøîa¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²
:ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîñåèäLî øaãéå ¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦«©§©¥´¤½

:øîàì ýåýé-ìàæè-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé ¤§Ÿ̈−¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨
:äãrä-ìr Léà øNaæéøLàå íäéðôì àöé-øLà ¨®̈¦−©¨«¥¨«£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³

äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå íäéðôì àáé̈ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ
:ärø íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýé úãrçéøîàiå £©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤

Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−

:åéìr Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLàèézãîräå £¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´
äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà éðôì BúàŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®§¦¦¨¬

:íäéðérì BúàëeòîLé ïrîì åéìr EãBäî äzúðå Ÿ−§¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½
:ìàøNé éða úãr-ìkàëøærìà éðôìåãîré ïäkä ¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ

eàöé åét-ìr ýåýé éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹
-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨

:äãräáëçwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øærìà éðôì eäãîriå rLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãrä-ìkâëøLàk eäeöéå åéìr åéãé-úà Cîñiå ¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²
:äLî-ãéa ýåýé øacô ¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

éùéîççëà:øîàl äNî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãrBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

âýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

ãéðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaørä ïéa äNrzäúìñ äôéàä úéøéNrå ©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤

:ïéää úréáø úéúk ïîLa äìeìa äçðîìåúìò §¦§®̈§¨²§¤¬¤¨¦−§¦¦¬©¦«Ÿ©−
:ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNrä ãéîz̈¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

æCñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úréáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤
:ýåýéì øëLçúàåïéa äNrz éðMä Nákä ¥−̈©«Ÿ̈«§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´

çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aä úçðîk íéaørä̈«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©
:ýåýéì ççéðôè-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«

äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz äðL̈−̈§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬
:Bkñðå ïîMáéãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−

:dkñðåôàéýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®
äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøẗ¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²

:íîéîz äráLáéìLeäçðî úìñ íéðøNr äL ¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ
äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ

:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìaâéúìñ ïBøOr ïøOrå §¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤
ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì äMàãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´Ÿ

:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìòåèíéfr øérNe Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬

iriay ,iyy - hk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äNré ãéîzä úìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−
:Bkñðåñ §¦§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה והינּו,(רש"י)"עד . ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

לפניהם יצא "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּבתֹור

להם אין אׁשר ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹואׁשר

זה קרּבן ּדהּנה לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָרֹועה",

ו"עֹולם ּבעֹולם רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ(וקרּבנֹות

ׁשל הּפרטית ּבהׁשּגחתֹו מתנהג ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנהגֹו

לפניהם". יבא ואׁשר לפניהם יצא "אׁשר זה ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּקּב"ה,

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáeâ ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−®̈

:ìëàé úBvî íéîé úráLçé-àø÷î ïBLàøä íBia ¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−¦§¨
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷èéízáø÷äå ®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦§©´¦¤®̈
:íëì eéäé íîéîz äðL éða íéNáë äráLå§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«

ëìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNr äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈
:eNrz ìéàì íéðøNr éðLeàëäNrz ïBøOr ïBøOr §¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½

ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLáëúàhç øérNe ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈
:íëéìr øtëì ãçàâëøLà ø÷aä úìò ãálî ¤¨®§©¥−£¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−

:älà-úà eNrz ãéîzä úìòìãëeNrz älàk §Ÿ©´©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³
ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL íBiì©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®

:Bkñðå äNré ãéîzä úìBò-ìräëéréáMä íBiáe ©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³
íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½

úëàìî-ìk:eNrú àì äãáræëäìBò ízáø÷äå ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧¹̈
ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤®̈

:äðL éða íéNáë äráLçëäìeìa úìñ íúçðîe ¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáíéðøNr éðL ãçàä øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½

:ãçàä ìéàìèëãçàä Nákì ïBøOr ïBøOr ¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈
ì:íéNákä úráLìøtëì ãçà íéfr øérN §¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−

:íëéìràìeNrz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî £¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®
:íäékñðå íëì-eéäé íîéîzôèëàLãçáe §¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«©¸Ÿ¤

íëì äéäé Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½

äéäé äreøz íBé eNrú àì äãár úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈¦«§¤¬
:íëìáøt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNrå ¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯

äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈
:íîéîzâìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL §¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³

éðL øtì íéðøNr:ìéàì íéðøNrããçà ïBøOrå ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´¤½̈
ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLäíéfr-øérNe ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬

:íëéìr øtëì úàhç ãçàåLãçä úìò ãálî ¤−̈©®̈§©¥−£¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤
íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå dúçðîe¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−

:ýåýéì äMà ççéð çéøì íètLîkñæøBNráe §¦§¨®̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á
íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä Lãçì©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:eNrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

çãçà ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²¤−̈
eéäé íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà©´¦¤®̈§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−¦«§¬

:íëìèìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨³
øNr:ãçàä ìéàì íéðøNr éðL øtì íéðéïBøOr ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ

ì ãçàä Nákì ïBøOr:íéNákä úráLàé-øérN ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«§¦«
úìòå íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfr¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´

:íäékñðå dúçðîe ãéîzäñ ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ

הּלחם" ׁשּתי ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ"חג

והּנה,(רש"י) ּפה. וׁשּבעל ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי .ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהרי הּתֹורה, לנֹותן הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבלּמּוד

ּבנּגּוד ּתֹורה, ּתלמּוד מצות קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּקֹורא

והקרבת ּכלל. לּמּוד נחׁשב ׁשאינֹו ּפה, ׁשּבעל הּלחםÈzLלּתֹורה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ¿≈ֶֶַ

ׁשל להבנה לחּדר צרי ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמֹורה

ּפה. ׁשּבעל ְֶֶַָּתֹורה

éòéáùáé-àø÷î éréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨
eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®

:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçåâéäìò ízáø÷äå §©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈
ìL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéø äMàøNr äL ¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§¨¬¨−̈

íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬
:eéäéãéìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¦«§«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧

ì ãçàä øtì íéðøNrìLéðL íéøt øNr äL ¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³
ì ãçàä ìéàì íéðøNr:íìéàä éðLåèïBøOrå ¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ

:íéNák øNr äraøàì ãçàä Nákì ïBøOr¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈§¨¦«



קסט iriay ,iyy - hk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äNré ãéîzä úìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−
:Bkñðåñ §¦§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה והינּו,(רש"י)"עד . ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

לפניהם יצא "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּבתֹור

להם אין אׁשר ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹואׁשר

זה קרּבן ּדהּנה לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָרֹועה",

ו"עֹולם ּבעֹולם רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ(וקרּבנֹות

ׁשל הּפרטית ּבהׁשּגחתֹו מתנהג ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנהגֹו

לפניהם". יבא ואׁשר לפניהם יצא "אׁשר זה ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּקּב"ה,

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáeâ ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−®̈

:ìëàé úBvî íéîé úráLçé-àø÷î ïBLàøä íBia ¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−¦§¨
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷èéízáø÷äå ®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦§©´¦¤®̈
:íëì eéäé íîéîz äðL éða íéNáë äráLå§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«

ëìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNr äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈
:eNrz ìéàì íéðøNr éðLeàëäNrz ïBøOr ïBøOr §¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½

ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLáëúàhç øérNe ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈
:íëéìr øtëì ãçàâëøLà ø÷aä úìò ãálî ¤¨®§©¥−£¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−

:älà-úà eNrz ãéîzä úìòìãëeNrz älàk §Ÿ©´©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³
ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL íBiì©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®

:Bkñðå äNré ãéîzä úìBò-ìräëéréáMä íBiáe ©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³
íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½

úëàìî-ìk:eNrú àì äãáræëäìBò ízáø÷äå ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧¹̈
ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤®̈

:äðL éða íéNáë äráLçëäìeìa úìñ íúçðîe ¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáíéðøNr éðL ãçàä øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½

:ãçàä ìéàìèëãçàä Nákì ïBøOr ïBøOr ¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈
ì:íéNákä úráLìøtëì ãçà íéfr øérN §¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−

:íëéìràìeNrz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî £¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®
:íäékñðå íëì-eéäé íîéîzôèëàLãçáe §¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«©¸Ÿ¤

íëì äéäé Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½

äéäé äreøz íBé eNrú àì äãár úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈¦«§¤¬
:íëìáøt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNrå ¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯

äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈
:íîéîzâìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL §¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³

éðL øtì íéðøNr:ìéàì íéðøNrããçà ïBøOrå ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´¤½̈
ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLäíéfr-øérNe ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬

:íëéìr øtëì úàhç ãçàåLãçä úìò ãálî ¤−̈©®̈§©¥−£¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤
íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå dúçðîe¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−

:ýåýéì äMà ççéð çéøì íètLîkñæøBNráe §¦§¨®̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á
íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä Lãçì©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:eNrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

çãçà ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²¤−̈
eéäé íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà©´¦¤®̈§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−¦«§¬

:íëìèìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨³
øNr:ãçàä ìéàì íéðøNr éðL øtì íéðéïBøOr ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ

ì ãçàä Nákì ïBøOr:íéNákä úráLàé-øérN ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«§¦«
úìòå íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfr¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´

:íäékñðå dúçðîe ãéîzäñ ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ

הּלחם" ׁשּתי ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ"חג

והּנה,(רש"י) ּפה. וׁשּבעל ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי .ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהרי הּתֹורה, לנֹותן הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבלּמּוד

ּבנּגּוד ּתֹורה, ּתלמּוד מצות קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּקֹורא

והקרבת ּכלל. לּמּוד נחׁשב ׁשאינֹו ּפה, ׁשּבעל הּלחםÈzLלּתֹורה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ¿≈ֶֶַ

ׁשל להבנה לחּדר צרי ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמֹורה

ּפה. ׁשּבעל ְֶֶַָּתֹורה

éòéáùáé-àø÷î éréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨
eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®

:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçåâéäìò ízáø÷äå §©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈
ìL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéø äMàøNr äL ¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§¨¬¨−̈

íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬
:eéäéãéìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¦«§«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧

ì ãçàä øtì íéðøNrìLéðL íéøt øNr äL ¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³
ì ãçàä ìéàì íéðøNr:íìéàä éðLåèïBøOrå ¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ

:íéNák øNr äraøàì ãçàä Nákì ïBøOr¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈§¨¦«



xihtnקע - l - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

æèãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:dkñðå dúçðîñæéø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²

äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà øNr íéðL§¥¬¨−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øNrçéíìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯

:ètLnk íøtñîa íéNákìåèéãçà íéfr-øérNe §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

ëðL íìéà øNr-ézLr íéøt éLéìMä íBiáeíé ©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNákàëíúçðîe §¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkáëãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîeñâëäøNr íéøt éréáøä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈
íéNák íéðL íìéàøNr äraøà äðL-éða ¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈

:íîéîzãëíìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî §¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯
:ètLnk íøtñîa íéNákìåäëãçà íéfr-øérNe §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈

:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
åëíéNák íéðL íìéà ärLz íéøt éLéîçä íBiáe©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯

:íîéîz øNr äraøà äðL-éðaæëíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´
íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈

:ètLnkçëúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´
:dkñðå dúçðîe ãéîzäñèëíéøt éMMä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²¨¦¬

øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äðîL§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈
:íîéîzìíìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe §¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯

tLnk íøtñîa íéNákìå:èàìúàhç øérNe §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈
:äéëñðe dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçàñ ¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¨¤«¨

áìíéNák íéðL íìéà äráL íéøt éréáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNr äraøà äðL-éðaâìíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈
:íètLîkãìúìò ãálî ãçà úàhç øérNe §¦§¨¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´

:dkñðå dúçðî ãéîzäñäìéðéîMä íBia ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©Æ©§¦¦½
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäz úøör£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

åìøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
:íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤®̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

æìíøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkçìøérNeúìò ãálî ãçà úàhç ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´

:dkñðå dúçðîe ãéîzäèìýåýéì eNrz älà ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−

íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî ãáì íëéãrBîa§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ
ìe íëékñðìe íëéúçðîìe:íëéîìLìàøîàiå §¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−§©§¥¤«©¬Ÿ¤

ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−
ôôô :äLî-úà¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bk zegiy ihewl)

ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒ�Â Ì˙Á�Óe(יח (כט, ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒ

. . אּמֹות ׁשבעים ‰Lc˜n"ּכנגד ÈÓÈ·e"עליהם מגּנין היּו ְְִִֶֶֻƒ≈«ƒ¿»ְֲִִֵֶָ

קללֹות",(רש"י) צ"ח מהם "לכּלֹות אֹומר הּכבׂשים לגּבי ואּלּו .ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבזמן קרּבן ּׁשּפעל מה ּדהּנה לבאר, ויׁש הּמקּדׁש. ּבימי רק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלא

לעֹולם הּׁשפע הּגיע ׁשאז אּלא ּתפּלה; ידי על הּיֹום נפעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבית

האדם. ּבנפׁש רק היא הּפעּלה והּיֹום מּמׁש"), ּבפעל ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ("ּבחיצֹונּיּות

ּבזמן רק להיֹות יכֹולה העֹולם לאּמֹות ׁשהׁשּפעה אפֹוא, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻמּובן

הּגלּות. ּבזמן ּגם יׁשנּה ליׂשראל ההׁשּפעה ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּבית,

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîäì-ìk íëì äéäz úøör éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨
:eNrú àì äãár úëàìîåìäìò ízáø÷äå §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈

ãçà ìéà ãçà øt ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤¨®
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákæìíúçðî §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦§¨¨´

:ètLnk íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«
çìøérNeãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç §¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîeèìýåýéì eNrz älà ¦§¨−̈§¦§¨«¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−
íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî ãáì íëéãrBîa§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ

ìe íëékñðìe íëéúçðîìe:íëéîìLìàøîàiå §¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−§©§¥¤«©¬Ÿ¤
ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ôôô :äLî-úà¤¤«

dxhtd - l - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ(לה (כט,
הפטרה

¬∆∆ƒ¿∆»∆

˙¯ˆÚּבחג ׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ¬∆∆ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ּבׁשמיני ("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻהּסּכֹות

תורה)עצרת "ּתהּוּון(לקוטי יֹונתן ּׁשּתרּגם מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּׂשמחה מהי ּבזה: לדקּדק ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחדוא

מהמׁשכת היא הּׂשמחה אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבכ

ּב'ּבית'. ּבפנימּיּות, הּסּכה ׁשל הּמּקיפים ְִִִִִִֶַַַַַָָֻהאֹורֹות

.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäá-à ÷øô äéîøéá

àà:ïîéða õøàa úBúðra øLà íéðäkä-ïî eäi÷ìç-ïa eäéîøé éøácáäéä øLà ¦§¥¬¦§§¨−¤¦§¦¨®¦©«Ÿ£¦Æ£¤´©«£¨½§¤−¤¦§¨¦«£¤̧¨¨³
ìLa äãeäé Cìî ïBîà-ïá eäiLàé éîéa åéìà ýåýé-øáã:Bëìîì äðL äøNr-Lâéäéå §©§Ÿ̈Æ¥½̈¦¥²«Ÿ¦¨¬¤¨−¤´¤§¨®¦§«Ÿ¤§¥¬¨−̈§¨§«©§¦À

eäiLàé-ïá eäi÷ãöì äðL äøNr-ézLr íz-ãr äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé éîéa¦¥̧§«¨¦³¤«Ÿ¦¨̧Æ¤´¤§½̈©ŸÆ©§¥«¤§¥´¨½̈§¦§¦¨¬¤«Ÿ¦−̈
:éLéîçä Lãça íéìLeøé úBìb-ãr äãeäé Cìîã:øîàì éìà ýåýé-øác éäéåäíøèa ¤´¤§¨®©§¬§«¨©−¦©¬Ÿ¤©«£¦¦«©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§¤̧¤

ézrãé ïèaá EøvàézLc÷ä íçøî àöz íøèáe Eézúð íéBbì àéáð E:Eådäà øîàå ¤¨§©¤̧¤Æ§©§¦½§¤²¤¥¥¬¥¤−¤¦§©§¦®¨¦¬©¦−§©¦«¨«Ÿ©À£¨Æ
:éëðà ørð-ék øac ézrãé-àì äpä ýåýé éðãàæéëðà ørð øîàz-ìà éìà ýåýé øîàiå £Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¥¬«Ÿ¨©−§¦©¥®¦©−©¨«Ÿ¦©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½©Ÿ©−©´©¨®Ÿ¦
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קעי dxhtd - l - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ(לה (כט,
הפטרה

¬∆∆ƒ¿∆»∆

˙¯ˆÚּבחג ׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ¬∆∆ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ּבׁשמיני ("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻהּסּכֹות

תורה)עצרת "ּתהּוּון(לקוטי יֹונתן ּׁשּתרּגם מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּׂשמחה מהי ּבזה: לדקּדק ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחדוא

מהמׁשכת היא הּׂשמחה אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבכ

ּב'ּבית'. ּבפנימּיּות, הּסּכה ׁשל הּמּקיפים ְִִִִִִֶַַַַַָָֻהאֹורֹות

.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäá-à ÷øô äéîøéá

àà:ïîéða õøàa úBúðra øLà íéðäkä-ïî eäi÷ìç-ïa eäéîøé éøácáäéä øLà ¦§¥¬¦§§¨−¤¦§¦¨®¦©«Ÿ£¦Æ£¤´©«£¨½§¤−¤¦§¨¦«£¤̧¨¨³
ìLa äãeäé Cìî ïBîà-ïá eäiLàé éîéa åéìà ýåýé-øáã:Bëìîì äðL äøNr-Lâéäéå §©§Ÿ̈Æ¥½̈¦¥²«Ÿ¦¨¬¤¨−¤´¤§¨®¦§«Ÿ¤§¥¬¨−̈§¨§«©§¦À

eäiLàé-ïá eäi÷ãöì äðL äøNr-ézLr íz-ãr äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé éîéa¦¥̧§«¨¦³¤«Ÿ¦¨̧Æ¤´¤§½̈©ŸÆ©§¥«¤§¥´¨½̈§¦§¦¨¬¤«Ÿ¦−̈
:éLéîçä Lãça íéìLeøé úBìb-ãr äãeäé Cìîã:øîàì éìà ýåýé-øác éäéåäíøèa ¤´¤§¨®©§¬§«¨©−¦©¬Ÿ¤©«£¦¦«©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§¤̧¤

ézrãé ïèaá EøvàézLc÷ä íçøî àöz íøèáe Eézúð íéBbì àéáð E:Eådäà øîàå ¤¨§©¤̧¤Æ§©§¦½§¤²¤¥¥¬¥¤−¤¦§©§¦®¨¦¬©¦−§©¦«¨«Ÿ©À£¨Æ
:éëðà ørð-ék øac ézrãé-àì äpä ýåýé éðãàæéëðà ørð øîàz-ìà éìà ýåýé øîàiå £Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¥¬«Ÿ¨©−§¦©¥®¦©−©¨«Ÿ¦©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½©Ÿ©−©´©¨®Ÿ¦

:øaãz Eåöà øLà-ìk úàå Cìz EçìLà øLà-ìk-ìr ékçEzà-ék íäéðtî àøéz-ìà ¦Â©¨£¤³¤§¨«£Æ¥¥½§¥²¨£¤¬£©§−§©¥«©¦−̈¦§¥¤®¦«¦§¬



קעב
:ýåýé-íàð Eìväì éðàèézúð äpä éìà ýåýé øîàiå ét-ìr òbiå Bãé-úà ýåýé çìLiå £¦²§©¦¤−§ª§Ÿ̈«©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¨½©©©−©¦®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½¦¥²¨©¬¦

éôa éøáã:Eéézã÷ôä äàøõBúðìå LBúðì úBëìînä-ìrå íéBbä-ìr äfä íBiä | E §¨©−§¦«§¥º¦§©§¦´©´©¤À©©¦Æ§©©©§¨½¦§¬§¦§−
:rBèðìå úBðáì ñBøäìå ãéáàäìeàéeäéîøé äàø äzà-äî øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå §©«£¦´§©«£®¦§−§¦§«©©§¦³§©§Ÿ̈Æ¥©´¥½Ÿ¨«©¨¬Ÿ¤−¦§§¨®

ìwî øîàå:äàø éðà ã÷Láééøác-ìr éðà ã÷L-ék úBàøì záèéä éìà ýåýé øîàéå ¨«Ÿ©¾©¥¬¨¥−£¦¬Ÿ¤«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¥©−¥©´§¨¦§®¦«Ÿ¥¬£¦²©§¨¦−
:BúNrìâéäàø éðà çeôð øéñ øîàå äàø äzà äî øîàì úéðL éìà | ýåýé-øáã éäéå ©«£Ÿ«©§¦̧§©§Ÿ̈³¥©Æ¥¦´¥½Ÿ¨¬©−̈Ÿ¤®¨«Ÿ©À¦³¨¸©Æ£¦´Ÿ¤½

:äðBôö éðtî åéðôeãé:õøàä éáLé-ìk ìr ärøä çútz ïBôvî éìà ýåýé øîàéååè| ék ¨¨−¦§¥¬¨«¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¦¨Æ¦¨©´¨«¨½̈©¬¨«Ÿ§¥−¨¨«¤¦´
éørL | çút Bàñk Léà eðúðå eàáe ýåýé-íàð äðBôö úBëìîî úBçtLî-ìëì àø÷ éððä¦«§¦´Ÿ¥À§¨¦§§²©§§¬¨−¨§ª§Ÿ̈®¿̈§¨«§Á¦̧¦§¹¤´©©«£¥´

:äãeäé éør-ìk ìrå áéáñ äéúîBç-ìk ìrå íéìLeøéæèìr íúBà éètLî ézøaãå §«¨©À¦§©³¨«Ÿ¤̧¨Æ¨¦½§©−¨¨¥¬§¨«§¦©§¦³¦§¨©Æ½̈©−
:íäéãé éùrîì eåçzLiå íéøçà íéýìûì eøh÷éå éðeáær øLà íúrø-ìkæéøæàz äzàå ¨¨«¨¨®£¤´£¨À¦©§©§Æ¥«Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−§©«£¥¬Ÿ§¥¤«§©¨Æ¤«¡Ÿ́

éðúîEzçà-ït íäéðtî úçz-ìà jeöà éëðà øLà-ìk úà íäéìà zøaãå zî÷å E ¨§¤½§©§¨Æ§¦©§¨´£¥¤½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−£©¤®¨©¥©Æ¦§¥¤½¤£¦§−
:íäéðôìçéézúð äpä éðàåúLçð úBîçìe ìæøa ãenrìe øöáî øérì íBiä E ¦§¥¤«©«£¦º¦¥¯§©¦´©À§¦̧¦§¹̈§©¬©§¤²§Ÿ¬§−Ÿ¤

:õøàä írìe äéðäëì äéøNì äãeäé éëìîì õøàä-ìk-ìrèééìà eîçìðåCì eìëeé-àìå E ©¨¨¨®¤§©§¥³§¨Æ§¨¤½¨§«Ÿ£¤−¨§©¬¨¨«¤§¦§£¬¥¤−§Ÿ´§¨®
:Eìéväì ýåýé-íàð éðà Ezà-ékáà:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáéðæàá úàø÷å Cìä ¦«¦§¬£¦²§ª§Ÿ̈−§©¦¤«©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¨¿Ÿ§¨Á̈¨Á§¨§¥̧

éøeòð ãñç Cì ézøëæ ýåýé øîà äk øîàì íéìLeøééúìeìk úáäà Céøçà Czëì C §«¨©¹¦¥ÀŸµŸ¨©´§Ÿ̈½¨©³§¦¨Æ¤´¤§©½¦©«£©−§«Ÿ¨®¦¤§¥³©«£©Æ
:äreøæ àì õøàa øaãnaâärø eîLàé åéìëà ìk äúàeáz úéLàø ýåýéì ìàøNé Lã÷ ©¦§½̈§¤−¤¬Ÿ§¨«µŸ¤¦§¨¥¸©«Ÿ̈½¥¦−§«¨®Ÿ¨«Ÿ§¨´¤§½̈¨¨²

:ýåýé íàð íäéìà àáz̈¬Ÿ£¥¤−§ª§Ÿ̈«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 6e zFwc 29 ,dlilA 12 drW ,'d mFil xF` :clFnd©¨§¨¨©©§¨©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWiWd mFiA ,a`Îmgpn Wcg W`xŸŸ¤§©¥¨©©¦¦©¨¨¥§¨



קעג

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 6e zFwc 29 ,dlilA 12 drW ,'d mFil xF` :clFnd©¨§¨¨©©§¨©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWiWd mFiA ,a`Îmgpn Wcg W`xŸŸ¤§©¥¨©©¦¦©¨¨¥§¨

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו 

מלאכת שמים וכו' מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתבו מכ"ח אייר, שנתעכב בהלוכו יתר על הרגיל.

ות"ח ת"ח על טרחתו לכתוב לי על תוצאות ביקורו בכמה מדינות בנוגע לשאלת ההפרדה. ובודאי 

לדכוותי' למותר להאריך בטענות המנגדים לענין ההפרדה שהן טענות בשכל אנושי הבאות להצדיק את 

העובדא או את הרצון. וכמו כל הענינים גם זה משתקף בתורתנו תורת חיים, גם להלכה למעשה, שמוצאים 

אנו בה ב' הוראות מן הקצה אל הקצה בענין זה: לא נחשדו ישראל כו' )קדושין פב, א(; ואין אפוטרופס 

כו' )חולין יא, ב(.

כמו כן בודאי למותר לעורר את כ' שינצל כל כחותיו לעסוק בענין ההפרדה גם להבא, שאף על פי 

ואת"ל שעתה עדיין קשה להגשימו, אבל אין אתנו יודע עד מה, והחוב על איש ישראל לעשות כל התלוי בו 

והשם הטוב בעיניו יעשה.

תודתי מיוחדה עבור הפ"ש ממוסדות חנוך החב"דיים שביקר, ובודאי גם זה למותר לבקשו לסייע 

בביסוסם והתפתחותם, והרי השפעת כ' מגעת בכמה וכמה מקומות ומשרדים וכו'.

ובהמצאנו למחרתו של יום הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר פרשת מאסרו ומס"נ שלו בטח 

עליו מההשגחה העליונה  ימלא תפקידו המוטל  ישראל  כלל  ואחד בתוך  רצון שכל אחד  יהי  לכ',  ידועה 

בשטח התורה והמצות בכלל, וביחוד בחינוך על טהרת הקדש, אשר תמיד היתה בעי' חיונית ועל אחת כמה 

וכמה בתקופתנו רבת המאורעות וביחד עם זה רבת הבלבולים וטשטוש המוחים והגבולים.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בענינים הכלליים והפרטיים גם יחד.



לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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4:344:408:008:038:328:359:529:5520:3320:2921:1021:0520:1121:09אוקראינה דונייצק )ק(

4:444:508:108:148:428:4510:0310:0520:4520:4121:2321:1820:2421:22אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:025:088:328:359:049:0710:2610:2921:1821:1321:5821:5220:5621:56אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:524:598:248:278:558:5910:1810:2021:1321:0821:5321:4720:5121:51אוקראינה קייב )ק(

5:405:459:009:039:329:3510:5110:5321:1621:1321:5121:4720:5522:05איטליה מילאנו )ק(

6:086:098:428:429:119:1210:1410:1518:3018:3118:5318:5318:1318:57אקוואדור קיטו )ח(

7:587:569:549:5310:2610:2611:1711:1718:0018:0318:2618:3017:4418:41ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:039:0010:5410:5311:2511:2412:1312:1318:3718:4219:0719:1118:2319:15ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:455:498:548:569:269:2910:4110:4320:3820:3521:0821:0520:1821:09ארה״ב בולטימור )ק(

5:295:338:418:449:139:1510:2910:3120:3320:3021:0421:0120:1321:15ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:305:348:418:449:139:1610:2910:3120:3220:3021:0321:0020:1221:15ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:596:049:159:179:469:4911:0311:0521:1521:1221:4721:4320:5421:58ארה״ב דטרויט )ק(

6:256:289:219:239:539:5511:0411:0620:2820:2720:5420:5320:0921:04ארה״ב היוסטן )ק(

5:455:488:488:509:199:2110:3210:3420:1120:0920:3920:3719:5220:48ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:336:369:259:279:589:5911:0711:0820:1820:1720:4420:4220:0020:53ארה״ב מיאמי )ק(

5:245:298:368:389:089:1110:2510:2620:2920:2621:0020:5720:0821:13ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:185:238:348:369:059:0710:2210:2420:3320:3021:0521:0120:1221:15ארה״ב שיקאגו )ק(

6:526:529:149:149:439:4310:4110:4218:2318:2518:4618:4818:0718:52בוליביה לה פאס )ח(

5:345:409:069:109:399:4211:0111:0422:0021:5522:4122:3521:3823:01בלגיה אנטוורפן )ק(

5:355:419:079:119:399:4311:0211:0422:0021:5522:4022:3421:3822:58בלגיה בריסל )ק(

4:254:338:098:148:418:4510:0710:1021:3621:3022:2522:1721:1322:21בלרוס ליובאוויטש )ק(
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4:474:548:278:318:589:0210:2310:2621:4121:3522:2622:1921:1822:47בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:504:578:278:318:599:0210:2310:2621:3221:2722:1522:0921:1022:13גרמניה ברלין )ק(

5:205:268:528:559:239:2610:4510:4821:4021:3522:2022:1421:1822:18גרמניה פרנקפורט )ק(

6:486:478:598:589:299:2810:0310:0317:3817:4018:0218:0517:2218:09דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:056:078:508:519:229:2410:2910:3119:2219:2219:4619:4519:0419:49הודו בומביי )ח(

6:006:028:468:479:189:1910:2510:2619:1919:1919:4319:4219:0119:46הודו פונה )ח(

4:524:588:168:198:488:5110:0810:1120:4520:4121:2121:1720:2421:21הונגריה בודפשט )ק(

5:375:418:498:519:219:2310:3710:3920:4120:3821:1221:0920:2121:13טורקיה איסטנבול )ק(

6:076:119:149:179:469:4911:0111:0320:5320:5121:2221:2020:3321:24יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:165:218:388:419:119:1410:3010:3321:0320:5921:3921:3420:4221:38מולדובה קישינב )ק(

6:566:599:479:4910:1710:1811:2511:2620:2720:2620:5120:5020:0820:54מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:597:569:429:4110:1510:1411:0211:0117:1017:1517:4117:4516:5517:49ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:085:118:068:088:368:389:479:4919:0919:0819:3519:3318:5019:37נפאל קטמנדו )ח(

7:017:029:319:3210:0310:0411:0611:0619:1819:1919:4019:4119:0119:45סינגפור סינגפור )ח(

4:204:277:578:018:288:329:529:5521:0120:5621:4421:3820:3921:42פולין ורשא )ק(

6:286:288:468:469:189:1910:1710:1717:5918:0118:2218:2317:4218:27פרו לימה )ח(

5:556:009:179:209:489:5111:0711:1021:3621:3222:1022:0621:1522:24צרפת ליאון )ק(

5:525:589:209:249:529:5511:1311:1521:5921:5422:3722:3121:3722:52צרפת פריז )ק(

5:435:448:208:218:508:519:549:5518:2018:2118:4318:4318:0318:47קולומביה בוגוטה )ח(

5:405:458:589:009:299:3210:4710:4921:0521:0121:3821:3420:4421:50קנדה טורונטו )ק(

5:105:168:318:349:039:0610:2110:2420:4820:4421:2221:1820:2721:36קנדה מונטריאול )ק(

5:385:418:398:419:129:1410:2510:2620:0320:0120:3120:2919:4320:33קפריסין לרנקה )ק(

4:504:588:408:449:109:1410:3810:4122:1822:1123:1023:0121:5523:33רוסיה מוסקבה )ח(

5:315:378:548:579:279:3010:4610:4921:2121:1721:5721:5220:5921:56רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:335:388:599:029:309:3310:5010:5221:2921:2522:0522:0021:0722:18שוייץ ציריך )ק(

5:535:558:348:359:069:0710:1210:1318:5318:5219:1619:1518:3419:19תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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