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e"hyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

˙È˘‡¯·�האר ואת השמי� את אלקי� להתחיל1ברא צרי� הי' לא יצחק א"ר רש"י ופירש ,
לכ� הזה מהחודש אלא הגיד2התורה מעשיו כח משו� בבראשית, פתח טע� ומה ,

גוי� נחלת לה� לתת ארצות3לעמו שכבשת� את� לסטי� לישראל העול� אומות יאמרו שא�
כו'. בעיניו ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של האר� כל לה� יאמרו גוי�, שבעה
ברא, בראשית צ"ל את� לסטי� שיאמרו אוה"ע טענת לתר� שבכדי אמת דה� להבי�, וצרי�

הוראה לשו� התורה, הרי בתורה, זה עני� נאמר למה מוב� אינו וספר4מ"מ הוראה ספר היא ,
אוה"ע טענת על להשיב בתורה נוגע ומה לישראל, להשיב5דיני� דבשביל להבי�, צרי� וג� .

שלאו לאוה"ע המענה הוא זה שמצד היא, הקב"ה של האר� כל לומר מספיק אוה"ע טענת על
את דידי דברי� כו'.6בעל בעיניו ישר לאשר דנתנה הא להוסי� הוצר� ולמה ,

הקוד�7זהÔÈ·‰ÏÂב) במאמר שנתבאר מה תחלה להקדי� מ"ש8צרי� דעות9בעני� אל כי
תרי� דעות תחתו�10הוי', ודעת עליו� דעת הבורא11, דעת שהוא עליו�, דעת ,

דעת שהוא תחתו�, ודעת אי�), ולמטה יש (למעלה לאי� מיש הוא הכל אשר המשפיע, ודעת
בכללות, הוא זה שכל יש), ולמטה אי� (למעלה ליש מאי� הוא אשר הנבראי�, ודעת המקבל
כי הפסוק מלשו� ג� וכדמוכח הדעות, ב' ג"כ ישנ� עצמו בהמשפיע הנה בפרטיות, אבל
ואי� האמיתי יש של אי� אי�, בחי' ב' וה� גופא, באלקות ה� הדעות שב' הוי', דעות אל
מאצילות למעלה ועד"ז ובי"ע, אצילות בי� ההפרש הוא העולמות ובכללות הנברא. יש של
למעלה הקו, חיצוניות לגבי הקו דפנימיות – הקו וחיצוניות הקו לפנימיות ועד ואצילות,

האמיתי יש של האי� בחי' ה� בי"ע, לגבי ואצילות אצילות, לגבי .12מאצילות

‰�‰Âהדעות ב' ישנ� ובפרטיות ומקבל, במשפיע ה� הדעות ב' שבכללות האמור ע"פ
ב' בו שיש האד�, שהוא גופא, בהמקבל הוא כ� דכמו לומר צרי� גופא, בהמשפיע
בריאתו, בתכלית ג� הוא כ� הנה בהאד�, הוא שכ� ומאחר תחתו�. ודעת עליו� דדעת הדעות

כמארז"ל הוי', עבודת אופני13שהו"ע ב' שישנ� קוני, את לשמש אלא נבראתי לא אני
תחתו�. ודעת עליו� דעת הדעות מב' באי� שה� תתאה, ויחודא עילאה יחודא עבודה,

דוקאÔÈ·‰ÏÂג) הדעת בחי' מצד באה יחו"ת) וה� יחו"ע (ה� היחוד שעבודת הטע�
הדעת. עני� ביאור תחילה להקדי� יש ד"ת), מצד ויחו"ת ד"ע מצד (יחו"ע

א.1) א, בראשית

ב.2) יב, בא

ו.3) קיא, תהלי�

ירה.4) ער� להרד"ק השרשי� ס' ח. יט, לתהלי� רד"ק ראה

ח"ב5) תער"ב (המש� עתר"ו ברא בראשית רד"ה ג� ראה

ואיל�). א'קעה ע'

ועוד.6) ב. צב, כתובות – הש"ס לשו�

תער"ב7) (המש� הנ"ל בראשית ד"ה ראה – לקמ� בהבא

תשט"ז. ברא בראשית ד"ה ג� וראה ש�).

(857 ע' (לעיל שמח"ת דיו� עצרת השמיני ביו� ד"ה

ואיל�).

ג.9) ב, שמואל�א

בתחילתו.10) תס"ט תקו"ז ראה

ובכ"מ.11) ד. כג, ראה פ' לקו"ת ראה

ואיל�.12) א'קנה ע' ש� תער"ב המש� ראה – בכהנ"ל

כת"י13) הש"ס כגירסת – קידושי� סו� וברייתא משנה

וכ"ה תשכ"ד). ירושלי� – הבבלי תלמוד של כתבי�היד (אוס�

ש�. קידושי� למשנה שלמה במלאכת



ה

e"hyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

˙È˘‡¯·�האר ואת השמי� את אלקי� להתחיל1ברא צרי� הי' לא יצחק א"ר רש"י ופירש ,
לכ� הזה מהחודש אלא הגיד2התורה מעשיו כח משו� בבראשית, פתח טע� ומה ,

גוי� נחלת לה� לתת ארצות3לעמו שכבשת� את� לסטי� לישראל העול� אומות יאמרו שא�
כו'. בעיניו ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של האר� כל לה� יאמרו גוי�, שבעה
ברא, בראשית צ"ל את� לסטי� שיאמרו אוה"ע טענת לתר� שבכדי אמת דה� להבי�, וצרי�

הוראה לשו� התורה, הרי בתורה, זה עני� נאמר למה מוב� אינו וספר4מ"מ הוראה ספר היא ,
אוה"ע טענת על להשיב בתורה נוגע ומה לישראל, להשיב5דיני� דבשביל להבי�, צרי� וג� .

שלאו לאוה"ע המענה הוא זה שמצד היא, הקב"ה של האר� כל לומר מספיק אוה"ע טענת על
את דידי דברי� כו'.6בעל בעיניו ישר לאשר דנתנה הא להוסי� הוצר� ולמה ,

הקוד�7זהÔÈ·‰ÏÂב) במאמר שנתבאר מה תחלה להקדי� מ"ש8צרי� דעות9בעני� אל כי
תרי� דעות תחתו�10הוי', ודעת עליו� דעת הבורא11, דעת שהוא עליו�, דעת ,

דעת שהוא תחתו�, ודעת אי�), ולמטה יש (למעלה לאי� מיש הוא הכל אשר המשפיע, ודעת
בכללות, הוא זה שכל יש), ולמטה אי� (למעלה ליש מאי� הוא אשר הנבראי�, ודעת המקבל
כי הפסוק מלשו� ג� וכדמוכח הדעות, ב' ג"כ ישנ� עצמו בהמשפיע הנה בפרטיות, אבל
ואי� האמיתי יש של אי� אי�, בחי' ב' וה� גופא, באלקות ה� הדעות שב' הוי', דעות אל
מאצילות למעלה ועד"ז ובי"ע, אצילות בי� ההפרש הוא העולמות ובכללות הנברא. יש של
למעלה הקו, חיצוניות לגבי הקו דפנימיות – הקו וחיצוניות הקו לפנימיות ועד ואצילות,

האמיתי יש של האי� בחי' ה� בי"ע, לגבי ואצילות אצילות, לגבי .12מאצילות

‰�‰Âהדעות ב' ישנ� ובפרטיות ומקבל, במשפיע ה� הדעות ב' שבכללות האמור ע"פ
ב' בו שיש האד�, שהוא גופא, בהמקבל הוא כ� דכמו לומר צרי� גופא, בהמשפיע
בריאתו, בתכלית ג� הוא כ� הנה בהאד�, הוא שכ� ומאחר תחתו�. ודעת עליו� דדעת הדעות

כמארז"ל הוי', עבודת אופני13שהו"ע ב' שישנ� קוני, את לשמש אלא נבראתי לא אני
תחתו�. ודעת עליו� דעת הדעות מב' באי� שה� תתאה, ויחודא עילאה יחודא עבודה,

דוקאÔÈ·‰ÏÂג) הדעת בחי' מצד באה יחו"ת) וה� יחו"ע (ה� היחוד שעבודת הטע�
הדעת. עני� ביאור תחילה להקדי� יש ד"ת), מצד ויחו"ת ד"ע מצד (יחו"ע

א.1) א, בראשית

ב.2) יב, בא

ו.3) קיא, תהלי�

ירה.4) ער� להרד"ק השרשי� ס' ח. יט, לתהלי� רד"ק ראה

ח"ב5) תער"ב (המש� עתר"ו ברא בראשית רד"ה ג� ראה

ואיל�). א'קעה ע'

ועוד.6) ב. צב, כתובות – הש"ס לשו�

תער"ב7) (המש� הנ"ל בראשית ד"ה ראה – לקמ� בהבא

תשט"ז. ברא בראשית ד"ה ג� וראה ש�).

(857 ע' (לעיל שמח"ת דיו� עצרת השמיני ביו� ד"ה

ואיל�).

ג.9) ב, שמואל�א

בתחילתו.10) תס"ט תקו"ז ראה

ובכ"מ.11) ד. כג, ראה פ' לקו"ת ראה

ואיל�.12) א'קנה ע' ש� תער"ב המש� ראה – בכהנ"ל

כת"י13) הש"ס כגירסת – קידושי� סו� וברייתא משנה

וכ"ה תשכ"ד). ירושלי� – הבבלי תלמוד של כתבי�היד (אוס�

ש�. קידושי� למשנה שלמה במלאכת



ux`dו z`e minyd z` miwl` `xa ziy`xa

אינו מ"מ שלישי), (מוח המוחי� מג' אחד המוחי�, בכלל היותו ע� הדעת, עני� דהנה,
וכמו החכמה, עני� הוא השכל דנקודת והשגה, הבנה ואינו השכל) נקודת (היינו שכל
ואינו השכל נקודת אינו הדעת אמנ� הבינה, עני� הוא והשגה בהבנה בפרטי� בא שהשכל

כמ"ש התקשרות, הוא ענינו אלא והשגה, וגו'14הבנה ידע שהוא15והאד� הדעת דזהו"ע ,

ע"י הוא ותחתו� דעליו� החיבור שכללות והיינו, ומדות, מוחי� וכ� ובינה, חכמה מקשר
שעני� להיות המוחי�), מג' אחד (שהוא המוחי� בעני� הדעת נכלל מ"מ א� דוקא. הדעת

שנקו שלאחרי והיינו, השכל. והרגשת הכרת הוא באהההתקשרות (חכמה) השכל דת
התאמתות ג� אצלו נעשית העני�, ומשיג שמבי� לכ� נוס� הרי (בינה), והשגה בהבנה
הוא ועי"ז בלב), הרגשה ג� אח"כ נעשה (ומזה העני� להרגשת ועד העני�, והכרת

המוחי�. בכלל הוא ולכ� הדעת, שזהו"ע וההתקשרות, ההתחברות

‰�‰Âהוא כ� כמו הדעת, ע"י וההתחברות ההתקשרות עני� נעשה למטה שבאד� כש�
זה שעני� ותחתו�, דעליו� החיבור שהוא ההשתלשלות, עני� בכללות למעלה ג�
טעמי�, כמה ישנ� והבריאה ההשתלשלות עני� בכללות דהנה, בזה, והעני� הדעת. ע"י הוא

דר"ה בההמש� אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר להטיב16כפי הטוב דטבע הטע� וכ�17שישנו ,
כחותיו שלימות שיתגלו לי'18הטע� דישתמודעו� ובגי� הוא19, הטעמי� לכל הטע� אמנ�, .

הרחמי� עני� אופ�20מצד אופני�, ב' יש שברחמי� וכידוע הרגש. שמצד הרחמי� שזהו ,

ב', ואופ� השפל, אל נמש� להיות המרומ� דטבע הרוממות, מצד ה� שהרחמי� א',
ועני� עליו. מרח� לכ� זולתו את שמרגיש דלהיות וההרגש, הקירוב מצד ה� שהרחמי�
לגלות לי', דישתמודעו� (בגי� ההשתלשלות של הטעמי� לכל הטע� הוא שהרחמי� זה
עני� שכללות וזהו ההרגש. שמצד הרחמי� הו"ע להטיב), הטוב וטבע כחותיו, שלימות
ההתקשרות נעשה זה ומצד ההרגש, עני� הוא דעת כי הדעת, ע"י הוא ההשתלשלות

ההשתלשלות. שהו"ע ותחתו� דעליו� וההתחברות

Ì˘ÎÂשכללות העבודה, בעני� ג� הוא כ� כמו הדעת, מצד הוא ההשתלשלות שכללות
העבודה עני� כללות לישראל נית� תורה במת� דהנה, הדעת. מצד הוא העבודה עני�

כמ"ש יצי"מ, הו"ע למ"ת וההכנה הזמ�. כל מש� תעבדו�21על ממצרי� הע� את בהוציא�
דוקא, הדעת מצד הי' למ"ת) ההכנה (שהוא דיצי"מ והעני� הזה. ההר על האלקי� את

אלקי�22כמ"ש וידע כמו שהוא וכפרש"י מכאוביו, את ידעתי לב23כי שמתי כי כלומר ,

ובהמש� דיצי"מ, העני� הי' זה שמצד ההרגשה, עני� והוא מכאוביו, את ולדעת להתבונ�
הדעת. מצד הוא זה שכל העבודה, עני� וכללות מ"ת ג� לזה

א.14) ד, בראשית

ובכ"מ.15) ספ"ג. תניא ראה

ואיל�)16) 32 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב שש עמודי שוקיו ד"ה

(תשט"ו). זו שנה תשרי חודש בקונטרס לאור שיצא –

רפ"א.17) המל�) שעשועי (שער א שער המל� עמק ראה

האמצעי אדמו"ר במאמרי שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה

ה. ע' קונטרסי�

בתחילתו.18) ויושר) עיגולי� (דרוש א שער חיי� ע� ראה

ב.19) מב, זח"ב ראה

א'קיח�ט.20) ע' ש� תער"ב המש� ג� ראה

יב.21) ג, שמות

ז.22) ש�,

כה.23) ב, ש�

e"hyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

˙ÂÈË¯Ù·Âיחוד והו"ע אלקות, ע� עולמות ולייחד לחבר הוא העבודה עני� הנה יותר,
הוי' ש� ע� העולמות מקור שהוא אלקי� ש� ולייחד לחבר ואלקי�, הוי'
דשילוב האופני� ב' וה� ויחו"ת, יחו"ע אופני�, בב' הוא והיחוד מהעולמות. למעלה שהוא
המלכות, בספירת ששניה� זל"ז, שייכי� ואלקי� אד' [שהרי בהוי' אד' ושילוב באד' הוי'
שהיא כמו המלכות ספירת הוא ואלקי� בבי"ע, שהיא כמו המלכות ספירת הוא שאד' אלא

בתניא המבואר ע"פ הוא ביניה� שההפרש היא24באצילות], בצירו� הקודמת אות שכל
גובר אזי דאד', הא' היא הראשונה האות שאז באד', הוי' הוא השילוב כאשר ולכ�, הגוברת,
שאז בהוי', אד' הוא השילוב וכאשר תתאה. יחודא והו"ע הוי', ש� על (ואלקי�) אד' ש�
יחודא והו"ע (ואלקי�), אד' ש� על הוי' ש� גובר אזי הוי', דש� היו"ד היא הראשונה האות
עני� ג� לכ� הדעת, ע"י בא חיבור וכל והחיבור, השילוב הוא העבודה שעני� וכיו� עילאה.
תחתו� דדעת ומדריגות האופני� ב' ישנ� גופא שבזה אלא דוקא. הדעת מצד הוא העבודה
אי� בהעולמות, המתלבש בהאלקות ההכרה שהוא תחתו�, דעת שמצד היינו, עליו�, ודעת
נעשית בממלא, שנמש� כמו הסובב בחי' ג� כולל עלמי�, כל וסובב עלמי� כל ממלא שהוא
מהעולמות, המופלא בהאלקות ההכרה שהוא עליו�, דעת ומצד תתאה, דיחודא העבודה

חשיב כלא קמי' שכולא עילאה.25אי� דיחודא העבודה נעשית ,

שהואÂ‡È·Â¯ד) האד� דיבור כמשל והוא העליו�, דיבור בחי' הוא אד' ש� דהנה, העני�,
היא שמחשבה לדיבור, מחשבה בי� ההפרש שזהו המחשבה, מ� יותר נפרד

ודיב המיוחד, עצ�לבוש (לא היא המחשבה שג� היות ע� דהנה, הנפרד. לבוש הוא ור
המחשבה שלבוש אלא עוד ולא בלבד, הנפש לבוש אלא) הנפש, כחות לא וג� הנפש,
הארה הוא אלא מהמלובש אחר דבר שאינו לבוש יש [שהרי המלביש אחר דבר כמו הוא
קמצא כהדי� והוא לבוש, בבחי' ה"ה לכ� העצ� ולא בלבד הארה להיותו ורק ממנו,

ובי' מיני' אור26דלבושא מצד באי� שה� למעלה הלבושי� עני� כללות הוא כ� דכמו ,

הכל ממ� שהרי דבר27העליו�, כמו הוא אלא כזה, באופ� אינו המחשבה לבוש משא"כ ,

לבוש ולכ�, הנפש. ע� המיוחד לבוש שהוא המחשבה לבוש מעלת מ"מ, המלביש], אחר
הכחות עצ� על ג� מעלי�) הוא לבוש כל שהרי מעלי�, ג� (ובמילא מלביש הוא המחשבה
גילוי אצלו יש תמיד שלא חכ� אצל ג� רואי� אנו שהרי עדיי�, כחות במהות שה� קוד�
נרגש אינו השכל מקור שג� מזה, ויתירה שכל, אור מגילוי פנוי מוחו דלפעמי� השכל,
העני�, את להשכיל יוכל אשר כלל מרגיש אינו בעצמו, הוא או אצלו, ישאלו דכאשר אצלו,
ישנ� דתמיד בתמידות, היא המחשבה אמנ� אצלו. בגילוי אינו השכל מקור שג� לפי והוא
אותיות ישנ� באמת הנה חושב, שהוא מרגיש אינו כאשר דג� במציאות, המחשבה אותיות
טראכט� אינמיט� האלט ער אז האד� מרגיש שלפעמי� מצינו [ולכ� במציאות ַַַהמחשבה
וענינו מצבו מצד כאשר עכשיו ג� ולכ� זה, עני� בעבר חשב שכבר מפני והוא עני�, ַא
וטע� במציאות]. המחשבה אותיות אצלו ישנ� באמת מ"מ עני�, דע� בא ניט ער ַַהאלט

פי"ב.24) והאמונה היחוד שער

ב.25) יא, זח"א

ה.26) פכ"א, ב"ר

יד.27) כט, הימי��א דברי
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˙ÂÈË¯Ù·Âיחוד והו"ע אלקות, ע� עולמות ולייחד לחבר הוא העבודה עני� הנה יותר,
הוי' ש� ע� העולמות מקור שהוא אלקי� ש� ולייחד לחבר ואלקי�, הוי'
דשילוב האופני� ב' וה� ויחו"ת, יחו"ע אופני�, בב' הוא והיחוד מהעולמות. למעלה שהוא
המלכות, בספירת ששניה� זל"ז, שייכי� ואלקי� אד' [שהרי בהוי' אד' ושילוב באד' הוי'
שהיא כמו המלכות ספירת הוא ואלקי� בבי"ע, שהיא כמו המלכות ספירת הוא שאד' אלא

בתניא המבואר ע"פ הוא ביניה� שההפרש היא24באצילות], בצירו� הקודמת אות שכל
גובר אזי דאד', הא' היא הראשונה האות שאז באד', הוי' הוא השילוב כאשר ולכ�, הגוברת,
שאז בהוי', אד' הוא השילוב וכאשר תתאה. יחודא והו"ע הוי', ש� על (ואלקי�) אד' ש�
יחודא והו"ע (ואלקי�), אד' ש� על הוי' ש� גובר אזי הוי', דש� היו"ד היא הראשונה האות
עני� ג� לכ� הדעת, ע"י בא חיבור וכל והחיבור, השילוב הוא העבודה שעני� וכיו� עילאה.
תחתו� דדעת ומדריגות האופני� ב' ישנ� גופא שבזה אלא דוקא. הדעת מצד הוא העבודה
אי� בהעולמות, המתלבש בהאלקות ההכרה שהוא תחתו�, דעת שמצד היינו, עליו�, ודעת
נעשית בממלא, שנמש� כמו הסובב בחי' ג� כולל עלמי�, כל וסובב עלמי� כל ממלא שהוא
מהעולמות, המופלא בהאלקות ההכרה שהוא עליו�, דעת ומצד תתאה, דיחודא העבודה

חשיב כלא קמי' שכולא עילאה.25אי� דיחודא העבודה נעשית ,

שהואÂ‡È·Â¯ד) האד� דיבור כמשל והוא העליו�, דיבור בחי' הוא אד' ש� דהנה, העני�,
היא שמחשבה לדיבור, מחשבה בי� ההפרש שזהו המחשבה, מ� יותר נפרד

ודיב המיוחד, עצ�לבוש (לא היא המחשבה שג� היות ע� דהנה, הנפרד. לבוש הוא ור
המחשבה שלבוש אלא עוד ולא בלבד, הנפש לבוש אלא) הנפש, כחות לא וג� הנפש,
הארה הוא אלא מהמלובש אחר דבר שאינו לבוש יש [שהרי המלביש אחר דבר כמו הוא
קמצא כהדי� והוא לבוש, בבחי' ה"ה לכ� העצ� ולא בלבד הארה להיותו ורק ממנו,

ובי' מיני' אור26דלבושא מצד באי� שה� למעלה הלבושי� עני� כללות הוא כ� דכמו ,

הכל ממ� שהרי דבר27העליו�, כמו הוא אלא כזה, באופ� אינו המחשבה לבוש משא"כ ,

לבוש ולכ�, הנפש. ע� המיוחד לבוש שהוא המחשבה לבוש מעלת מ"מ, המלביש], אחר
הכחות עצ� על ג� מעלי�) הוא לבוש כל שהרי מעלי�, ג� (ובמילא מלביש הוא המחשבה
גילוי אצלו יש תמיד שלא חכ� אצל ג� רואי� אנו שהרי עדיי�, כחות במהות שה� קוד�
נרגש אינו השכל מקור שג� מזה, ויתירה שכל, אור מגילוי פנוי מוחו דלפעמי� השכל,
העני�, את להשכיל יוכל אשר כלל מרגיש אינו בעצמו, הוא או אצלו, ישאלו דכאשר אצלו,
ישנ� דתמיד בתמידות, היא המחשבה אמנ� אצלו. בגילוי אינו השכל מקור שג� לפי והוא
אותיות ישנ� באמת הנה חושב, שהוא מרגיש אינו כאשר דג� במציאות, המחשבה אותיות
טראכט� אינמיט� האלט ער אז האד� מרגיש שלפעמי� מצינו [ולכ� במציאות ַַַהמחשבה
וענינו מצבו מצד כאשר עכשיו ג� ולכ� זה, עני� בעבר חשב שכבר מפני והוא עני�, ַא
וטע� במציאות]. המחשבה אותיות אצלו ישנ� באמת מ"מ עני�, דע� בא ניט ער ַַהאלט

פי"ב.24) והאמונה היחוד שער

ב.25) יא, זח"א

ה.26) פכ"א, ב"ר

יד.27) כט, הימי��א דברי
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כח את המחשבה מלבשת ולכ� הנפש, ע� המיוחד לבוש היא שהמחשבה לפי הוא הדבר
עדיי�. שכל ומציאות מהות בבחי' שהוא קוד� ג� השכל

˙ÂÈË¯Ù·Âכתיב הנה הא'28יותר, מדריגה מדריגות. ג' בזה שיש תמצא, מאי� והחכמה
בחי' מכחoi`dהיא באי� השכלי� (דכל השכלות כל המשכיל הכח שהוא ,

נמצא כאשר (ורק כלל נרגש אינו וג� כלל, שכל במציאות ואינו היולי כח שהוא המשכיל),
בהיות וכ� עצמו, המשכיל כח אבל נמצא, שמש� מקור שישנו מרגישי� אזי שכל, איזה
וגילוי אי�, בש� נקרא ולכ� לגמרי, בהעל� והוא כלל), נרגש אינו המשכיל, בכח השכל

) החכמה בחי' היא הב' מדריגה מאי�. יש ע"ד הוא המשכיל מכח מאי�),dnkgdהשכל
והוא הפרטיי�, השכליי� אל מקור להיות המשכיל מכח שנמש� שכל אור בחי' והיינו
דבר בכל להשכיל עלול שהוא שמרגיש והוא במציאות, היא זו דעלולית אליה�, עלוליות
השכל גילוי הנה לכ�, פרטי, לשכל עלולית וג� לשכל, עלולית נמש� שכבר וכיו� שכל.
שתמצא מה הוא הג' ומדריגה ועלול. עילה בדר� אלא) מאי�, יש ע"ד (לא הוא מהעלולית

מאי� (החכמה וג'vnz`החכמה פרטי. שכל באיזה כשמשכיל ממש מציאות בבחי' (

הוא שבחכמה כתר שבחכמה. ובינה שבחכמה, חכמה שבחכמה, כתר ה� אלו מדריגות
כבר שהיא העלולית כמו הוא שבחכמה חכמה לגמרי, בהעל� שהוא המשכיל כח דוגמת
לבוש והנה, פרטי. בשכל ממש מציאות בבחי' כשבא הוא שבחכמה ובינה בהמשכה,
ג� אלא שבחכמה, חכמה לבחי' רק ולא שבחכמה, בינה לבחי' רק לא מלביש המחשבה
השכל כח את מלביש המחשבה שלבוש ונמצא, המשכיל. כח שהוא שבחכמה כתר לבחי'
אפילו נרגש שאינו המשכיל, בכח בהיותו עדיי�, שכל ומציאות מהות בבחי' שהוא קוד� ג�
רוחני לבוש המחשבה לבוש היות מפני הוא זה וכל שכל. דבר להבי� שיוכל העלוליות
אותיות באי� שמה� המוצאות ה' וג� רוחניי�, אותיות ה� המחשבה אותיות [שהרי עדיי�

הנפש. ע� הוא מיוחד שלכ� רוחניי�], מוצאות ה� המחשבה

Í‡לבוש הוא הדיבור לבוש לכ� בהגשמה, באי� הדיבור שאותיות כיו� הדיבור, לבוש
כשה� דוקא גופא ובזה דוקא, כחות במציאות שה� כמו להכחות רק ומלביש הנפרד,
הדיבור עני� שיי� אינו אזי בתקפ� מאירי� הכחות כאשר אבל צמצו�, של באופ� באי�
במדות, הוא וכמו"כ בו, לדבר כלל אפשר אי השכל אור נביעת בעת הרי בשכל, וכמו כלל.
השכל אור שמתצמצ� לאחרי א� כי לדבר, יכול אינו בתקפ� מאירי� המדות שכאשר
עני� זה אי� השכל, בפנימיות עסוק הוא כאשר ג� מדבר שלפעמי� ומה כו'. והמדות
הכנה ללא הוא הדיבור שלכ� בהשכל, וכלול בטל שהדיבור כמו א� כי ממש, הדיבור

מדבר.כלל שהוא מרגיש שאינו ועד ,

Ê"„ÚÂשאינו האור היינו במציאות, שאינו להאור ג� מלבשת שמחשבה למעלה, ג� הוא
הוא המחשבה שמצד וההתהוות מהעולמות, שלמעלה האור והוא בכלי�, מתלבש

אתגליי� דלא סתימי� להתלבש29עלמי� בצמצו� בא שהוא כמו להאור מלביש הדיבור אבל .

יב.28) כח, פי"א.29)איוב שעהיוה"א תניא וראה א). (יז, בהקדמה תקו"ז

e"hyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

ודעת עליו� דדעת הדעות ב' וזהו"ע ונפרד. יש בחי' הוא הדיבור שמצד וההתהוות בכלי�,
הדיבור כמו שהוא ד"ת שמצד ויחו"ת, דיחו"ע היחוד אופני ב' באי� שמה� תחתו�
כמו הסוכ"ע אור וכ� הממכ"ע, אור שהוא דוקא, בצמצו� שהוא כמו להאור שמלביש
בדר� (ואלקי�) באד' הוי' המשכת שהוא (ואלקי�), באד' הוי' שילוב נעשה בממלא, שהוא
שמלביש מחשבה כמו שהוא ד"ע מצד א� היש. ביטול יחו"ת, והו"ע למטה, מלמעלה
קמי' שכולא אי� מהעולמות המופלא באלקות ההתבוננות הוא בעבודה וענינו האור, לעצ�
מלמטה בדר� ההעלאה שהוא בהוי', (ואלקי�) אד' שילוב נעשה זה מצד הנה חשיב, כלא

במציאות. ביטול יחו"ע, והו"ע למעלה,

(שהי'Â‰�‰ה) ביצי"מ ג� ה� ויחו"ת דיחו"ע היחוד אופני ב' שה� וד"ת דד"ע הדעות ב'
בזה והעני� ומ"ת. כנ"ל) הדעת, עני� ויצא30מצד פ' בזהר איתא דהנה, שכאשר31,

לידע הדעת בחי' לה� נמש� ועי"ז האר�, מ� לח� שהיא מצה אכלו ממצרי� יצאו ישראל
כמאמר הלח�, ע"י בא שהדעת כידוע ה', שיטעו�32את עד אבא לקרוא יודע התינוק אי�

ע"י שבא האר�, מ� לח� זה והי' קט�), תינוק כמו בנ"י היו שביצי"מ (וכידוע דג� טע�
כו' והזורע החורש נקט דפת סידורא דתנא בדר�33בירורי� הבירורי� עבודת שהו"ע ,

הוא שהעומר ליצי"מ, בהמש� שבא דספה"ע העני� כללות ג� וזהו למעלה. מלמטה
הבהמית34משעורי� נפש דבירור העבודה על שמורה בהמה, מאכל עני�35, כללות והנה, .

והיחוד, הבירור עני� שיי� לא האורות בבחי' משא"כ דוקא, הכלי� בבחי' שיי� הבירורי�
הבירור עני� שיי� מציאות, בבחי' שה� בהכלי� ורק בעצ�, מיוחדי� ה� האורות שהרי
והיחוד הבירור פעולת אחרי ג� הרי מציאות, בבחי' ה� עצמ� שמצד כיו� אמנ�, ויחוד.
זאת, ועוד בלבד. היש ביטול אלא אינו שלה� והביטול מציאות, בבחי' ה� נשארי�
בהכלי�. בהתלבשות שבא כמו וג� לכלי� השיי� האור לבחי' אלא אינו והיחוד שהביטול
אינה זו עבודה אשר להיות א� למעלה. מלמטה בדר� דיחו"ת העבודה הו"ע ובכללות
דמת� העני� כללות שזהו השמי�, מ� לח� ג� לישראל הקב"ה נת� לזאת הכוונה, תכלית

הלשו� כדיוק למטה, מלמעלה בדר� למטה,oznתורה מלמעלה מתנה של באופ� תורה,
ועוד בעצ�. שמיוחד יחו"ע, של באופ� העבודה והו"ע במציאות, הביטול נעשה זה שמצד
אלא בהכלי�, בהתלבשות שבא וכמו בהכלי� השיי� בהאור רק לא מגיע זה שעני� זאת,
כלל. להכלי� שיי� שאינו בהאור וג� בכלי�, מהתלבשות למעלה שהוא כמו בהאור ג�

כלל,‡Ì�Óו) לכלי� שיי� שאינו האור בבחי' שמגעת א� ד"ע, שמצד דיחו"ע העבודה ג�
כמאמר והוא בדעת, ג' מדריגה יש א� בלבד. האור חיצוניות אלא זה אי� 36מ"מ,

כלל. השגה בבחי' נודע שלא הא"ס את ולהרגיש להכיר והיינו, נדע�, שלא הידיעה תכלית
א� הוא ביניה� שהחילוק אלא כנ"ל, והשגה הבנה מצד ה� וד"ע דד"ת הדעות ב' דהנה,

ואיל�.30) א'קלד ע' ש� תער"ב המש� ראה

ב.31) קנז,

א.32) מ, ברכות

ב.33) עד, שבת

סע"א.34) יד, סוטה משנה

ובכ"מ.35) ואיל�. א לו, ד. לה, אמור לקו"ת ראה

ספ"ל.36) ב מאמר עיקרי� פ"ב. ח"ח עול� בחינות ראה

ב. קצא, של"ה
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ודעת עליו� דדעת הדעות ב' וזהו"ע ונפרד. יש בחי' הוא הדיבור שמצד וההתהוות בכלי�,
הדיבור כמו שהוא ד"ת שמצד ויחו"ת, דיחו"ע היחוד אופני ב' באי� שמה� תחתו�
כמו הסוכ"ע אור וכ� הממכ"ע, אור שהוא דוקא, בצמצו� שהוא כמו להאור שמלביש
בדר� (ואלקי�) באד' הוי' המשכת שהוא (ואלקי�), באד' הוי' שילוב נעשה בממלא, שהוא
שמלביש מחשבה כמו שהוא ד"ע מצד א� היש. ביטול יחו"ת, והו"ע למטה, מלמעלה
קמי' שכולא אי� מהעולמות המופלא באלקות ההתבוננות הוא בעבודה וענינו האור, לעצ�
מלמטה בדר� ההעלאה שהוא בהוי', (ואלקי�) אד' שילוב נעשה זה מצד הנה חשיב, כלא

במציאות. ביטול יחו"ע, והו"ע למעלה,

(שהי'Â‰�‰ה) ביצי"מ ג� ה� ויחו"ת דיחו"ע היחוד אופני ב' שה� וד"ת דד"ע הדעות ב'
בזה והעני� ומ"ת. כנ"ל) הדעת, עני� ויצא30מצד פ' בזהר איתא דהנה, שכאשר31,

לידע הדעת בחי' לה� נמש� ועי"ז האר�, מ� לח� שהיא מצה אכלו ממצרי� יצאו ישראל
כמאמר הלח�, ע"י בא שהדעת כידוע ה', שיטעו�32את עד אבא לקרוא יודע התינוק אי�

ע"י שבא האר�, מ� לח� זה והי' קט�), תינוק כמו בנ"י היו שביצי"מ (וכידוע דג� טע�
כו' והזורע החורש נקט דפת סידורא דתנא בדר�33בירורי� הבירורי� עבודת שהו"ע ,

הוא שהעומר ליצי"מ, בהמש� שבא דספה"ע העני� כללות ג� וזהו למעלה. מלמטה
הבהמית34משעורי� נפש דבירור העבודה על שמורה בהמה, מאכל עני�35, כללות והנה, .

והיחוד, הבירור עני� שיי� לא האורות בבחי' משא"כ דוקא, הכלי� בבחי' שיי� הבירורי�
הבירור עני� שיי� מציאות, בבחי' שה� בהכלי� ורק בעצ�, מיוחדי� ה� האורות שהרי
והיחוד הבירור פעולת אחרי ג� הרי מציאות, בבחי' ה� עצמ� שמצד כיו� אמנ�, ויחוד.
זאת, ועוד בלבד. היש ביטול אלא אינו שלה� והביטול מציאות, בבחי' ה� נשארי�
בהכלי�. בהתלבשות שבא כמו וג� לכלי� השיי� האור לבחי' אלא אינו והיחוד שהביטול
אינה זו עבודה אשר להיות א� למעלה. מלמטה בדר� דיחו"ת העבודה הו"ע ובכללות
דמת� העני� כללות שזהו השמי�, מ� לח� ג� לישראל הקב"ה נת� לזאת הכוונה, תכלית

הלשו� כדיוק למטה, מלמעלה בדר� למטה,oznתורה מלמעלה מתנה של באופ� תורה,
ועוד בעצ�. שמיוחד יחו"ע, של באופ� העבודה והו"ע במציאות, הביטול נעשה זה שמצד
אלא בהכלי�, בהתלבשות שבא וכמו בהכלי� השיי� בהאור רק לא מגיע זה שעני� זאת,
כלל. להכלי� שיי� שאינו בהאור וג� בכלי�, מהתלבשות למעלה שהוא כמו בהאור ג�

כלל,‡Ì�Óו) לכלי� שיי� שאינו האור בבחי' שמגעת א� ד"ע, שמצד דיחו"ע העבודה ג�
כמאמר והוא בדעת, ג' מדריגה יש א� בלבד. האור חיצוניות אלא זה אי� 36מ"מ,

כלל. השגה בבחי' נודע שלא הא"ס את ולהרגיש להכיר והיינו, נדע�, שלא הידיעה תכלית
א� הוא ביניה� שהחילוק אלא כנ"ל, והשגה הבנה מצד ה� וד"ע דד"ת הדעות ב' דהנה,

ואיל�.30) א'קלד ע' ש� תער"ב המש� ראה

ב.31) קנז,

א.32) מ, ברכות

ב.33) עד, שבת

סע"א.34) יד, סוטה משנה

ובכ"מ.35) ואיל�. א לו, ד. לה, אמור לקו"ת ראה

ספ"ל.36) ב מאמר עיקרי� פ"ב. ח"ח עול� בחינות ראה

ב. קצא, של"ה
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שהדעת או ד"ת, שזהו"ע וסוכ"ע, בממכ"ע ההשגה שהיא החיוב, השגת מצד הוא הדעת
(תכלית הדעת תכלית אבל ד"ע, שזהו"ע חשיב, כלא קמי' שכולא השלילה השגת מצד הוא
כלל ומושג נודע שלא א"ס עצמות ומרגיש מכיר הנפש שעצ� מה הוא נדע�) שלא הידיעה
מה ג� מרגיש שהלב הלב, הרגשת הוא לזה והמשל השלילה). השגת של באופ� לא (ג�

נפשו מרת יודע לב וכמו יודע, ד37שאינו כלל,, לזה הסיבה יודע ואינו ומשיג מבי� שאינו א�
ההתקשרות הו"ע בעבודה, ודוגמתו נפשו. בעצ� לו נוגע שהדבר מפני מרגיש, הוא הרי מ"מ
בבחי' ההתבוננות לא ג� התבוננות, ע"י ולא הנשמה עצ� מצד שזהו דנשמה, עצמי
נר"נ, בחי' מצד הוא החיוב, השגת של באופ� שהוא דד"ת בזה, והעני� דאוא"ס. ההפלאה
דחי', מקי� מצד שבאה רעו"ד בדר� היא ד"ע שמצד העבודה כי מנר"נ, למעלה הוא וד"ע
האלקות בדרגת (לא היא שההתבוננות אלא והתבוננות, השגה ע"י בא ה"ז אעפ"כ אבל
בדעת הג' מדריגה אמנ� מעולמות. המופלא האלקות בדרגת אלא) בהעולמות, המתלבש
מתקשרת עצמה מצד שהנפש א� כי כלל, התבוננות ע"י בא שאינו דיחידה, מקי� מצד היא
באופ� אלא השגה ע"י לא א"ס בעצמות וההרגשה ההכרה ג� נעשית זה ומצד א"ס, בעצמות
ב� ודבוקה דחבוקה שזהו"ע עצ�, תופס שעצ� כמו שזהו נפשו, בעצ� נוגע .38שאלקות

שמגעת מזה, ויתירה האור, בפנימיות ג�) אלא האור בחיצוניות רק (לא מגעת זו ועבודה
הקוד� במאמר (כמשנ"ת ב"ה א"ס ומהות עצמות שהוא דכללות, עתיק ).8בפנימיות

מהחודשÂ‰ÊÂז) אלא התורה להתחיל צרי� הי' לא ופירש"י אלקי�, ברא בראשית מ"ש
בעקידה מבואר דהנה, כו'. בבראשית פתח טע� ומה לכ� אופני�39הזה ב' שיש

מצד שבאה טבעית הנהגה ע"י העול�, בהנהגת האלקות הפלאת לראות יכולי� יד� שעל
האלקות מצד שבאה ניסית הנהגה וע"י דד"ת, שזהו"ע בהעולמות, המתלבש האלקות דרגת
ניס�, וחודש תשרי חודש בי� ההפרש ה"ז ובכללות ד"ע. שזהו"ע מעולמות, המופלא
גאולה, של חודש הוא וניס� הטבע, הנהגת שזהו"ע העול�, בריאת זמ� הוא שתשרי
הזה מהחודש אלא התורה להתחיל צרי� הי' לא שפירש"י מה וזהו נסית. הנהגה שזהו"ע
מהחודש להתחיל צרי� הי' א"כ ס"ה), (כנ"ל דיחו"ע העבודה ענינה שתורה דכיו� כו', לכ�
פתח טע� ומה מעולמות, שמופלא האלקות דרגת שמצד ניסית הנהגה שהו"ע לכ�, הזה
ומתר�, בעולמות. שמתלבשת האלקות דרגות שמצד טבעית ההנהגה שהו"ע בבראשית,
מצד הבירורי�, דעבודת העני� כללות שזהו גוי�, נחלת לה� לתת לעמו הגיד מעשיו כח משו�
כח נתינת צרי� דיחו"ת העבודה בשביל ג� כי, לתורה, שיי� זה עני� וג� תתאה, יחודא

דיחו"ע,40מיחו"ע להעבודה אח"כ יגיעו שעי"ז היא דיחו"ת בעבודה הכוונה שהרי זאת, ועוד ,
פתח ולכ� ליחו"ע, מזה להגיע שיוכלו בכדי ליחו"ת מיחו"ע כח נתינת צרי� בודאי הרי וא"כ
שעי"ז דיחו"ת, להעבודה יחו"ע) בחי' (שהיא מהתורה כח ונתינת ההוראה שהו"ע בבראשית,
שמסיי� מה וזהו דדעת. הג' למדריגה וג� וד"ע, ליחו"ע ג� דיחו"ת העבודה ע"י להגיע אפשר

יו"ד.37) יד, משלי

(38) הושענות ג).נוסח יו�

יח,39) בראשית באוה"ת ונתבאר הובא בתחילתו. ל"ח שער

קנו. ע' תרס"ו המש� ואיל�. קלא ע' תרנ"ד סה"מ ואיל�. ב

ואיל�. 152 ע' חי"ז לקו"ש וראה רכה. ע' תרע"ח סה"מ

ואיל�.40) פ"ז החיי� ע� קונטרס ראה

המשך בעמוכ דכ

.e"hyz'd ,(zetwd mcew) dxezÎzgny lil zgiy .c"qa

מוגה בלתי

בשמחה"‡. היו� ש"מצות שכיו� אמר שליט"א אדמו"ר אמר:)1(כ"ק הניגו� ולאחרי שמחה. בניגו� להתחיל יש ,
ביותר. גדולה שמחה היא תורה דשמחת השמחה

לשמחה" –"מועדי� שמחה זמ� הוא יו"ט כל –2בכלל, מיוחד ציווי נאמר שבו הסוכות, חג ובפרט ,
ימי�" שבעת אלקיכ� ה' לפני השואבה.3"ושמחת� בית דשמחת השמחה ובפרט ,

ביותר. גדולה שמחה היא הרי נוספת, שמחה שהיא ושמח"ת, עצרת דשמיני השמחה וא"כ,

בשמחה, להיות צריכה ה' עבודת שהרי זמ�, בכל אלא ביו"ט, רק אינו השמחה עני� הרי דבר של לאמיתו –
עני�4כמ"ש שזהו – הוי'" את ד"עבדו העני� שישנו זמ� כל ובמילא, בשמחה", הוי' את (כדלקמ�)icinz"עבדו

להיות צרי� השמחה שעני� ונמצא, ד"בשמחה", העני� ג� ישנו –cinzושמח"ת ובסוכות בכלל, שביו"ט אלא .

ישנה – ztqepבפרט dlrn.(�כדלקמ) בהשמחה

להיות·. צריכה ה' שעבודת האמור דתותzecinzaהעני� ובי� האמיתית ישראל דת בי� מהחילוקי� הוא –

מלב�: אד� בני שבדו אחרות
למש� בזה די מזה, פחות או שעה חצי ביו�, ידוע זמ� מש� מסויימת פעולה עושה כשאד� – הדתות בכל

העבודה עני� להיות מוכרח האמיתית ישראל בדת משא"כ היו�. כלzecinzaכל את מקיפה שהתורה באופ� ,

האד�. שבחיי הפרטי�

לזה: והטע�

נת� דרבי באבות שנאמר5איתא חיי� נקראו ישראל . . חיי� נקראו "עשרה אלקיכ�6: בה' הדבקי� ואת�
בהקב"ה. דביקות� ע"י "חיי�" נקראי� ישראל שבני והיינו, היו�", כולכ� חיי�

בדרכיו" "והלכת ע"י היא בהקב"ה הדביקות שעז"נ7והרי התומ"צ, קיו� (היינו8– הוי'" דר� "ושמרו
חולי� מבקר שהקב"ה שמצינו כפי הקב"ה, של דרכו ה� תפלי�9שהתומ"צ המצוות),10ומניח בשאר ועד"ז ,

החיי�. עני� – ובמילא בהקב"ה, הדביקות נעשית שעי"ז

שעה חצי לחיות שוני�, לזמני� החיות) נקודת (היינו החיות את לחלק אפשר אי גופניי�, שבחיי� וכש�
כאלו פעולות לעשות צריכי� (ולכ� העני� כל מתבטל אזי בלבד אחד לרגע נפסקת החיות כאשר כי, יו�, בכל
להיות מוכרח זה שעני� המצוות, קיו� ע"י הנמשכי� בחיי� ג� הוא כ� – המתי�") "תחיית בבחינת שה�

zecinzaלגמרי חסר הוא הרי אחד לרגע יפסק וא� ,11.

התורה: ע� קשורי� העניני� שכל הוא בתורה הסדר ולכ�,

ופשוטי�, גשמיי� עניני� ג� אלא התורה, ע� קשורי� ולב, במוח הקשורי� עניני� נעלי�, עניני� רק לא
הרמב"� וכמ"ש בתורה, הוראה ישנה אליה� בנוגע ג� – לתורה שייכות לה� אי� .12שלכאורה ניכר "שהחכ�

פחותי�. עניני� ג� וביניה� דברי�, עשרה ש� ומונה כו'", במאכלו .

החיי�. בעני� ח"ו הפסק יהי' שלא כדי תורה, ע"פ להיות צריכי� יהודי של הפרטי� שכל והיינו,

ולדוגמא:‚.
להיות צריכה – האכילה בעני� תהי'dcearג� שהאכילה דהיינו, ,mylminy.

בימינו –xwir[ואדרבה: בתענית ולא באכילה, היא העבודה

ע'1) ריש תש"ג (סה"ש ס"ב ותש"ה תש"ג שמח"ת שיחת ראה
.(58 ע' תש"ה ,8

יו"ט.2) תפלת נוסח
מ.3) כג, אמור
ב.4) ק, תהלי�
ספל"ד.5)
ד.6) ד, ואתחנ�

ט.7) כח, תבוא
יט.8) יח, וירא
ספ"ח.9) ב"ר א. יד, סוטה
א.10) ו, ברכות
(11.4 ע' ח"ו התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
רפ"ה.12) דעות הל'



יי

.e"hyz'd ,(zetwd mcew) dxezÎzgny lil zgiy .c"qa

מוגה בלתי

בשמחה"‡. היו� ש"מצות שכיו� אמר שליט"א אדמו"ר אמר:)1(כ"ק הניגו� ולאחרי שמחה. בניגו� להתחיל יש ,
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לזה: והטע�
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רפ"ה.12) דעות הל'



e"hyz'dיב ,(zetwd mcew) dxezÎzgny lil zgiy

נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר שלא13כפי כיו� ותענית, צו� של בעני� עבודה היתה שלפנינו שבדורות ,

("קיי� "מציאות" מזה עושי� היו לא מתענה, שפלוני ידעו א� ואפילו זה, של הנהגתו על זה כ"כ מסתכלי� היו
באמיתיות; יהי' התענית שעני� לפעול אפשר הי' ולכ� וועז�"),

אינו התענית עני� אזי – "מציאות" עושי� דבר ומכל חבירו, על מסתכל אחד כל כאשר בימינו, משא"כ
מכ� יעשו אזי הדבר יוודע שא� הידיעה עצ� הרי כ�, על ידע לא שאיש בידו יעלה א� אפילו כי, עבודה,

לידי אותו מביאה וועז�"), או� צימעס גאנצ� ("א לענגער"...),zeyi"מציאות" ווי ברייטער דע� פו� ווערט ("ער ַַ
מאד!... יכבדנו בודאי לחבירו, יוודע שהדבר יצוייר שאילו המחשבה מצד

– היא והעבודה עבודה, איננו התענית עני� בימינו שמי�].dlik`aולכ�, לש� שתהי' ,

ירידתה קוד� למעלה שהיתה כמו נשמתו של ומצב בהמעמד האד� שיתבונ� ההתבוננות ע"י – לזה והדר�
בהיותה עתה, ואילו גשמיי�; לעניני� שייכות שו� לה היתה ולא ויראה, אהבה של בתנועה היתה שאז בגו�,

מתו� זאת עושה הוא הרי בה�, שמוכרח הגשמיי� העניני� את שעושה זאת מלבד wygeבגו�, beprzחסר א� :

בעניני� תענוג ירגיש (שלא זו במדריגה אוחז אינו עדיי� א� ג� הרי – וכיו"ב מלח, הוא מוסי� במאכל מלח
עכ"פ ההתבוננות בו תפעל lretlגשמיי�), rbepda.כדבעי תהי' שאכילתו ,

בעני�„. שאפילו מזה, צריכהdpiydויתירה – בהמה כמו הוא האד� ולכאורה בגילוי, חיות שו� אי� שאז –

"עבודה": להיות
יש�" בי� ער בי� . . לעול� מועד בעצמו14"אד� שולט ואינו בהמה, כמו הוא האד� השינה שבשעת כיו� ולכאורה, .

כדבעי השינה בשעת ג� יהי' אזי כדבעי, לישו� שוכב האד� שכאשר הוא, העני� א� – "מועד"? הוא מדוע –15.

ויהי' היו�, שבמש� ומעשיו דבוריו מחשבותיו בכל ויתבונ� המטה, שעל שמע קריאת יקרא שכאשר והיינו,
דחושבנא" כמ"ש16"ממארי נשבר, ולב מרירות לידי ויבוא בלבד17, זו לא הרי – נשברה" רוח אלקי� "זבחי

עניני� יהיו לא השינה miaehשבשעת `l�יתוס השינה שע"י – אדרבה אלא ,ielirבהיותו ומצבו מעמדו לגבי
שמצינו כפי חיי�18ער, לה ושואבת עולה (הנשמה) היא יש� שאד� ש"בשעה ,dlrnlnכזה ממקו� דהיינו, ,"

שאז השינה, בשעת ורק הגו�, הגבלות ישנ� ער שהוא בשעה כי, ממנו, לקבל יכול אינו ער שהאד� שבשעה
זה. ממקו� חיות לקבל ביכלתו אזי אלו, הגבלות מתבטלות

הוא זה שעני� כאלו ישנ� –ielibaההכנה ע"י הנה אצל�, בגילוי אינו זה שעני� אלו אפילו אבל אצל�;
כדבעי, המטה שעל שמע זאת.lrtpדקריאת מרגישי� שאינ� א� אצל�, זה עני�

להיות‰. צריכה ה' שעבודת – האמור מכל icinzהיוצא ote`aרק כי, המעל"ע, שעות כ"ד כל במש� ,

הפסק. שיהי' אפשר אי החיות שבעני� כנ"ל חיות, לקבל האד� יכול תמידי באופ� היא כשהעבודה
" צ"ל הוי'" את ו"עבדו תמידי, באופ� צ"ל הוי'" את ד"עבדו שהעני� עני�dgnyaוכיו� שג� מוב�, הרי – "

dgnyd.תמידי באופ� צ"ל

צרי� לבד מזה – חי הוא הרי זה ומצד באלקות, דביקות של בתנועה ועומד יהודי, שהוא זה שמצד והיינו,
xzeiaלהיות dlecb dgnya.

הסיפור לפני19וכידוע הכנסת בבית בריקוד יוצא ראוהו שפע� מבארדיטשוב, יצחק לוי ר' הרה"צ אודות
העניני�? שאר כל ולפני התפלה לפני – עתה השמחה פשר מה עושה? זו מה לשמחה ושאלוהו: שחרית, תפלת
בבית השחר ברכות את לומר אצל� שנוהגי� כפי – השחר ברכות את עתה זה שבאמרו יצחק, לוי ר' והשיב
ח"ו, אחר באופ� להיות יכול הי' שהרי הוא, מאושר כמה עד התבונ� גוי", עשני "שלא לברכת והגיע – הכנסת
גדולה שמחה שזוהי כלל, עבורו התייגע שלא בעני� שזכה הוא מאושר כמה וא"כ, גוי"! עשני "לא ואעפ"כ

כלל בו ויגע עמל שלא עתק בהו� שזוכה כמי .20ביותר,

(13.(57 ע' שלו� תורת (סה"ש ס"ו תרס"ה שמח"ת שיחת
וש"נ.14) (במשנה). סע"א כו, ב"ק
(15– מנח� תורת ג� וראה צא. ע' ח"א תער"ב המש� ראה

ועוד. .30 ע' ח"ד התוועדויות
א.16) קעח, זח"ג
יט.17) נא, תהלי�

ט.18) פי"ד, ב"ר
תורת19) השיחות (ספר ס"ד תרס"ד תורה שמחת שיחת ראה

ח"כ קעו. ע' ח"ה שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש .(10 ע' שלו�
.172 ע' ח"ח התוועדויות – מנח� תורת צח. ע'

רע"ב).20) (מב, פל"ג תניא ראה
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.Â:בפרט שמחה ובזמני בכלל, ביו"ט השמחה בעני� מעלה יש – תמידי באופ� צ"ל השמחה שעני� א� והנה,
הוא העיקר – השנה ימות dnvrבכל dceardהוא השמחה ועני� ,lth xace i`pz,ביו"ט משא"כ להעבודה;

– בפרט שמחה dnvrובזמני dgnyd.בפ"ע ועני� עבודה היא

רואי� אנו ולכ� בפ"ע. עני� היא עצמה השמחה ולכ� למעלה, שמחה זמ� הוא שיו"ט כיו� – הדבר וטע�
("אויפגעלייגט"), שמחה של בתנועה עומד היו� שיו"ט כלל יודע שאינו מי אפילו – מישראל כאו"א שביו"ט

שלמעלה השמחה בו שמאירה .21כיו�

היא השמחה שאז – תורה בשמחת מעלה יש גופא leabובזה ila.

***

.Êשבתחילה והיינו, תשרי. חודש וכללות ויוהכ"פ השנה דראש להעבודה בהמש� באה תורה דשמחת השמחה
"בכסה" ה� העניני� עני�22כל וכשמתחיל והעל�; עלי' של בתנועה ,ielibde dkyndd"חגינו "ליו� בחג22– ,

היא השמחה אזי – ההמשכה קליטת נעשית שאז ושמח"ת, בשמע"צ ובפרט השמחה, נעשית אזי – .xzeiaהסוכות

נאמר שעליה� לגמרי, שמעלימי� לבושי� ישנ� אופני�: כמה ישנ� והכיסוי ההעל� בעני� "ואנכי23והנה,
שענינ� יותר, נעלי� לבושי� וישנ� אסתיר", זאתielibהסתר בכל ה� הרי שאעפ"כ אלא .miyealאלקות,

מתבטלי� – תורה הלבושי�.lkובשמחת סוגי

.Á:ובהקדמה
היא כוונת� – לגמרי המעלימי� הלבושי� ג� הלבושי�, ielibdכל liaya.

שמצינו מתחבא24וכפי שא' ב"מחבואי�", ששיחקו מילדי� איד�"), גוט� ("א הצדיקי� מא' משל זה ַבעני�
הילד פר� לגמרי. הסתלק לחפשו, במקו� – וחבירו הילדי�, א' התחבא פע� אחריו. יחפש שחבירו כדי

אחריו!... מחפש אינו אחד וא� מתחבא, הוא מר: בבכי המתחבא

כדי היא בזה שהכוונה – עצמו את מסתיר שהקב"ה וההסתר לההעל� בנוגע הוא `eixgוכ� eytgiy,�ולכ ,
הקב את מחפשי� –כאשר כלל מחפשי� אי� כאשר משא"כ כו'; פנימי עני� זה הרי – מסתתר שהוא אע"פ "ה

הכוונה. היפ� לגמרי זה הרי

כדלהל�. מדריגות, כמה בזה יש – המעלימי� הלבושי� את ומסיר הקב"ה, את מחפש האד� כאשר ג� אמנ�,

משל ע"פ :25ויוב�

בהחדרי� ועובר להדירה נכנס ואח"כ המל�, חצר דר� תחילה לעבור צרי� – המל� אל בא אד� כאשר
עצמו. המל� אל הוא מגיע אח"כ ורק כו', השרי� כל את ורואה

בהיותו שמתפעל ההתפעלות גודל מצד ("פארטרונקע�xvgaאמנ�, לחלוטי� לשקוע האד� עלול – ַהמל�
הלאה. להמשי� ולא זו, בהתפעלות ווער�")

שרואה הגילויי� בכל מסתפק שאינו מי בהכנסוxvgaוישנו אבל, הלאה, ללכת וממשי� xzeiהמל�, dnipt

נעצרי� שכול� – שבה� השוה והצד מדריגות, וכמה כמה ישנ� ובזה הלאה. ממשי� ואינו הוא, ג� מתפעל –

אל מגיעי� ואינ� מסויי�, envrבמקו� jlnd.

ע� הוא קשור שלו העצ� שמצד – המל� ב� או ביותר, גדול חכ� – אד� ישנו jlndא�, mvrאינו והוא ,
עצמו, הוא אבל הקודמי�, המקומות בא' אמנ� הוא משאיר – ומדותיו שכלו את שיהיו. איזה בגילויי�, מסתפק

elyמצד mvrdאל הוא נמש� –jlnd mvr.

ה': בעבודת ג� יש האלה הדברי� וככל

ספמ"ו.21) תניא ג� ראה
ואיל�.22) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלי�
ובכ"מ.
יח.23) לא, ויל�

קסח.24) ע' ח"ח שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ג� ראה
וראה25) הבעש"ט). (בש� יז לג, עה"פ וישלח פ' המאיר אור ראה
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.Â:בפרט שמחה ובזמני בכלל, ביו"ט השמחה בעני� מעלה יש – תמידי באופ� צ"ל השמחה שעני� א� והנה,
הוא העיקר – השנה ימות dnvrבכל dceardהוא השמחה ועני� ,lth xace i`pz,ביו"ט משא"כ להעבודה;

– בפרט שמחה dnvrובזמני dgnyd.בפ"ע ועני� עבודה היא

רואי� אנו ולכ� בפ"ע. עני� היא עצמה השמחה ולכ� למעלה, שמחה זמ� הוא שיו"ט כיו� – הדבר וטע�
("אויפגעלייגט"), שמחה של בתנועה עומד היו� שיו"ט כלל יודע שאינו מי אפילו – מישראל כאו"א שביו"ט

שלמעלה השמחה בו שמאירה .21כיו�

היא השמחה שאז – תורה בשמחת מעלה יש גופא leabובזה ila.

***

.Êשבתחילה והיינו, תשרי. חודש וכללות ויוהכ"פ השנה דראש להעבודה בהמש� באה תורה דשמחת השמחה
"בכסה" ה� העניני� עני�22כל וכשמתחיל והעל�; עלי' של בתנועה ,ielibde dkyndd"חגינו "ליו� בחג22– ,

היא השמחה אזי – ההמשכה קליטת נעשית שאז ושמח"ת, בשמע"צ ובפרט השמחה, נעשית אזי – .xzeiaהסוכות

נאמר שעליה� לגמרי, שמעלימי� לבושי� ישנ� אופני�: כמה ישנ� והכיסוי ההעל� בעני� "ואנכי23והנה,
שענינ� יותר, נעלי� לבושי� וישנ� אסתיר", זאתielibהסתר בכל ה� הרי שאעפ"כ אלא .miyealאלקות,

מתבטלי� – תורה הלבושי�.lkובשמחת סוגי

.Á:ובהקדמה
היא כוונת� – לגמרי המעלימי� הלבושי� ג� הלבושי�, ielibdכל liaya.

שמצינו מתחבא24וכפי שא' ב"מחבואי�", ששיחקו מילדי� איד�"), גוט� ("א הצדיקי� מא' משל זה ַבעני�
הילד פר� לגמרי. הסתלק לחפשו, במקו� – וחבירו הילדי�, א' התחבא פע� אחריו. יחפש שחבירו כדי

אחריו!... מחפש אינו אחד וא� מתחבא, הוא מר: בבכי המתחבא

כדי היא בזה שהכוונה – עצמו את מסתיר שהקב"ה וההסתר לההעל� בנוגע הוא `eixgוכ� eytgiy,�ולכ ,
הקב את מחפשי� –כאשר כלל מחפשי� אי� כאשר משא"כ כו'; פנימי עני� זה הרי – מסתתר שהוא אע"פ "ה

הכוונה. היפ� לגמרי זה הרי

כדלהל�. מדריגות, כמה בזה יש – המעלימי� הלבושי� את ומסיר הקב"ה, את מחפש האד� כאשר ג� אמנ�,

משל ע"פ :25ויוב�

בהחדרי� ועובר להדירה נכנס ואח"כ המל�, חצר דר� תחילה לעבור צרי� – המל� אל בא אד� כאשר
עצמו. המל� אל הוא מגיע אח"כ ורק כו', השרי� כל את ורואה

בהיותו שמתפעל ההתפעלות גודל מצד ("פארטרונקע�xvgaאמנ�, לחלוטי� לשקוע האד� עלול – ַהמל�
הלאה. להמשי� ולא זו, בהתפעלות ווער�")

שרואה הגילויי� בכל מסתפק שאינו מי בהכנסוxvgaוישנו אבל, הלאה, ללכת וממשי� xzeiהמל�, dnipt

נעצרי� שכול� – שבה� השוה והצד מדריגות, וכמה כמה ישנ� ובזה הלאה. ממשי� ואינו הוא, ג� מתפעל –

אל מגיעי� ואינ� מסויי�, envrבמקו� jlnd.

ע� הוא קשור שלו העצ� שמצד – המל� ב� או ביותר, גדול חכ� – אד� ישנו jlndא�, mvrאינו והוא ,
עצמו, הוא אבל הקודמי�, המקומות בא' אמנ� הוא משאיר – ומדותיו שכלו את שיהיו. איזה בגילויי�, מסתפק

elyמצד mvrdאל הוא נמש� –jlnd mvr.

ה': בעבודת ג� יש האלה הדברי� וככל

ספמ"ו.21) תניא ג� ראה
ואיל�.22) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלי�
ובכ"מ.
יח.23) לא, ויל�

קסח.24) ע' ח"ח שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ג� ראה
וראה25) הבעש"ט). (בש� יז לג, עה"פ וישלח פ' המאיר אור ראה
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מעשי�" גדלו "מה הוי', בגדולת שמתבונ� שבשעה מי מעשי�"26ישנו רבו עי"ז27ו"מה אמנ� הוא יוצא ,
שמתפעל ההתפעלות גודל מצד אבל, לאלקות, קירוב של בתנועה ועומד לגמרי, המסתירי� הטבע מלבושי
שעבודתו לפי והיינו, יותר. למעלה ממשי� ואינו זו, במדריגה הוא נעצר – העול� שבהתהוות הוי' מגדולת

פנימיי�. כחות שה� נר"נ, בחי' מצד רק היא

שבהתלבשות האלקות בדרגת בהתבוננות נעצר הוא אי� ולכ� דחי', מקי� מצד היא שעבודתו מי וישנו
ג� נעצר זו, שבמדריגה אלא, מעולמות; שלמעלה הא"ס בהפלאת ומתבונ� יותר למעלה עולה אלא בעולמות,

יותר. למעלה ממשי� ואינו הוא,

ב�" ודבוקה "חבוקה שהיא דיחידה, מקי� שמצד העבודה – יותר נעלית עבודה לאביו,28וישנה ב� בדוגמת ,
נמש� אלא שיהיו, איזה בגילויי�, מסתפק ואינו נעצר אינו זו בחינה הזק�zenvrdlשמצד אדמו"ר וכמאמר .29:

באר� חפצתי לא ועמ� בשמי� לי דאיי�30"מי ניט וויל אי� ג"ע, דאיי� ניט וויל אי� ניסט, גאר זע וויל אי� ,ָ
אליי�". די� אז ניט מער וויל אי� כו', ַַעוה"ב

.Ëידוע היא31והנה שהנשמה שא� והיינו, התורה. ע"י הוא הנשמה שגילוי ,dlrnlגילוי מ"מ, מהתורה,
ע"י הוא דוקא.dxezdהנשמה

המתגלית והמדריגה מדריגות, כמה ישנ� – גופא המדריגהdnypaובתורה כפי היא –dxezaנעשה ידה שעל
הגילוי.

התורה: ופנימיות דתורה גליא – מדריגות ב' בתורה ישנ� ובכללות

היא בנשמה ידה על המתגלית המדריגה ולכ� להעול�, ושייכת גשמיי�, בדברי� נתלבשה – דתורה גליא
p"xpשהיא התורה, ופנימיות המקי�dlrnlבלבד; את בנשמה מגלה – מקי�igc'מהעול� ואפילו ,dcigic.

.Èדשמח"ת ההקפות עני� תוכ� :32וזהו

ב"ה. א"ס ומהות עצמות ע� הנשמה דעצ� ההתקשרות ישנה – ההקפות בשעת

(כמבואר טו"ב בגימטריא פסוקי�, י"ז שה� – הראת" ד"אתה הפסוקי� את ההקפות לפני אומרי� ולכ�
מלבדו"33במאמרי� עוד אי� האלקי� הוא הוי' כי לדעת הראת "אתה – הוא שבה� הראשו� שהפסוק ,(34,

דו, – "אתה d"aשפירושו: q"` zenvr�ותוכ וויס�", די� זאל מע� אז – לדעת באוויז�, זי� האסט – הראת ,ַַָָ
מלבדו" עוד ו"אי� האלקי�" הוא הוי' "כי – העניני� בב' הוא .33הידיעה

שענינ� להקפות, אח"כ הולכי� – התורה שע"י העצמות גילוי שתוכנו – הראת" ד"אתה העני� הקדמת וע"י
מהשתלשלות. למעלה ואפילו דהשתלשלות הלבושי� כולל הלבושי�, כל הסרת

ונשמחה "נגילה – השמחה גודל הוא זה .ja"35ומצד

***

.‡È:הוא הזק�) אדמו"ר נוסח (ע"פ התפלה בנוסח הלשו� ולכ� הסוכות. לחג המש� הוא שמיניֿעצרת יו�
bgd"שמיני zxvrרגל" הוא ששמיניֿעצרת א� כי, – טובי� הימי� בשאר כמו עצרת", שמיני "חג ולא הזה",

עצמו" החג")36בפני ("עצרת הסוכות לחג המש� הוא הרי ,37.

מיני�: ד' ומצות סוכה, מצות – מצוות ב' ישנ� הסוכות בחג והנה,

חז"ל אמרו – סוכה למצות ה�38בנוגע ישראל שבני שא� והיינו, אחת". בסוכה לישב ראויי� ישראל "כל

ו.26) צב, תהלי�
כד.27) קד, ש�
ג'.28) ליו� ההושענות נוסח
קלח,29) (דרמ"צ פ"מ התפלה מצות שרש להצ"צ בסהמ"צ הובא

כסלו. יח יו�" ב"היו� נעתק – סע"א).
כה.30) עג, תהלי�
ואיל�.31) 122 ס"ע תש"ה סה"מ ראה
(32– מנח� (תורת ס"ד דאשתקד שמח"ת ליל שיחת ג� ראה

ואיל�). 85 ע' ח"י התוועדויות
תש"ד33) (סה"מ תש"ד לבדו גדולות נפלאות לעושה סד"ה ראה
.(54 ע'
לה.34) ד, ואתחנ�
ד.35) א, שה"ש
וש"נ.36) רע"א. מח, סוכה
ועוד.37) רסתרס"ח. או"ח ט"ז ראה
כז38) ב.ש� ,
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יספר" ולא ימד ד"לא לישב39באופ� "ראויי� ה"ה מ"מ ,zg` dkeqaשל עני� שזהו כיו� ,"leab ilaכמדובר)
השואבה בית דשמחת ).40בהתוועדות

ד"לישב למדריגה להגיע הוא יכול אי� כו', ומצבו מעמדו את יודע שהאד� מכיו� `zgאמנ�, dkeqa– ?"

("שאי� "ערבה" ע� ריח") בו ויש טע� בו ("שיש ד"אתרוג" החיבור שענינה מיני�, דד' המצוה באה זה על הנה
ריח") בה ואי� טע� ב"מזרח"41בה יושב שאינו היינו, ה"ערבה", את ג� מקרב ה"אתרוג" שכאשר והיינו, ,

אלא הזולת... ע� ללמוד בטובו יואיל ואז כבוד, לו ויתנו אליו שיבואו עד envrוממתי� `edאת לקרב משתדל
מדה" כנגד ד"מדה באופ� הקב"ה עמו מתנהג אזי – בעצמו)42הערבה שיודע (כפי היא שהאמת שא� דהיינו ,

אחת" ב"סוכה ומכניסו הקב"ה אותו לוקח מ"מ, "ערבה", אלא אינו .43שהוא

***

.·Èחסידות במאמרי זה עני� כתב וג� פעמי�, כמה אמר אדמו"ר מו"ח אותו44כ"ק הוא ששמיניֿעצרת ,

בקו השנה בראש שפועלי� העניני� שאות� אלא השנה, ראש כמו בקוzexixndהעני� בשמע"צ פועלי� –dgnyd.

עבודת היא השנה דראש העבודה שdaeyzdוהרי על, הוא התשובה עני� dceardכללות xcrdע"י א� ,

נעשה xzeiaהתשובה lecb ielir"בו לעמוד יכולי� גמורי� צדיקי� אי� עומדי� תשובה שבעלי "במקו� ועד45– ,
כזכיות" לו נעשו .46ש"זדונות

רשע" תהי ואל צדיק תהי אותו "משביעי� למטה הנשמה ירידת שבשעת כיו� שבהעדר47והנה, נמצא, ,
על ג� עובר הוא הרי עצמו, העבודה העדר לבד הרי .dreaydהעבודה,

מ"ש "שימצא48וזהו רש"י כפירוש – גו'" פשע דבר כל ezreaya"על oxwy."

בסיבת נעשה פשע") דבר כל ("על זה שעני� כיו� – שלמה" על שה על חמור על שור "על בכתוב וממשי�
העניני� פרטי שה� חילוקי�, כמה בה שיש הבהמית, בכתוב,49נפש שמונה ו"שלמה" "שה" "חמור", ד"שור",

ע' ח"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – גו'" פשע דבר כל "על בעני� הביאור [המש�
ואיל� 15550.[

***

.‚Èלפני ישראל בני את האלקי� איש משה בר� אשר הברכה "וזאת – ברכה בפ' היא דשמח"ת הקריאה
גו'" הוי' עבד משה מות אחרי "ויהי – הקריאה מעי� היא שמח"ת והפטרת .51מותו",

של זמ� הוא שמח"ת יו� הרי השאלה: המעוררי�dgnyונשאלת בעניני� זה ביו� קורי� ומדוע ,dgnyd jtid?

.„È:ההפטרה עני� כללות ביאור בהקדי� – העני� וביאור
ההפטרה לפעול52עני� ביותר קשה והי' בתורה, לקרות שלא גזירה אז שהיתה דכיו� הגזירה, בזמ� נתק� –

לפעול. יותר קל הי' זה שעני� הקריאה, מעי� בנביא לכה"פ לקרות התקינו לכ� בתורה, לקרוא שיוכלו

נתק� זה שעני� dxifbdוא� onfa�עני ע� (הקשורה דמפטיר שהעלי' – מזו ויתירה לאח"ז, ג� העני� נמש� –
חשובה xzeiההפטרה) cerzeilrd x`yn.

היא ביותר החשובה העלי' נגלה, ע"פ –iyilyהיא ביותר החשובה העלי' האריז"ל, כתבי לפי ואילו ,iyy53.

א.39) ב, הושע
ואיל�).40) 42 ס"ע (לעיל סל"ז
יב.41) פ"ל, ויק"ר
ואיל�.42) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרי�
(43) לשמע"צ והשייכות זה, בעני� הדברי� אריכות ).l"endחסר

שלט,44) ח"ב קונטרסי� (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביו� ד"ה
"רשימות" ג� וראה שמע"צ. תשרי, כב יו�" ב"היו� נעתק – א).

.14 ס"ע קפה חוברת
ה"ד.45) פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות
ב.46) פו, יומא
ב.47) ל, נדה

ח.48) כב, משפטי�
באר�49) "האובדי� – סוגי� שני ה� והנדחי�`xeyובכללות
עני�nmixvבאר� הוא "אשור" יג): כז, (ישעי' "beprzd– דהיינו ,

השואבה בית בשמחת שנתבאר כפי ("פרייהייט"), "חופש" של מצב
והרבי� העצומי� הנהר "מי בעני� ואיל�) 30 ע' (לעיל ואיל� סכ"ד

עני� הוא ו"מצרי�" ז); ח, (ישעי' אשור" מל� mileabeגו' mixvnd,

והדוחק. העוני עני� שהוא
בראשית.50) ושבת שמח"ת יו� שיחות ע� בשילוב
א.51) א, יהושע
רסרפ"ד.52) או"ח אדה"ז שו"ע ראה
(53– מנח� (תורת ס"ג תשי"א שמח"ת יו� שיחת ראה



טו e"hyz'd ,(zetwd mcew) dxezÎzgny lil zgiy

יספר" ולא ימד ד"לא לישב39באופ� "ראויי� ה"ה מ"מ ,zg` dkeqaשל עני� שזהו כיו� ,"leab ilaכמדובר)
השואבה בית דשמחת ).40בהתוועדות

ד"לישב למדריגה להגיע הוא יכול אי� כו', ומצבו מעמדו את יודע שהאד� מכיו� `zgאמנ�, dkeqa– ?"

("שאי� "ערבה" ע� ריח") בו ויש טע� בו ("שיש ד"אתרוג" החיבור שענינה מיני�, דד' המצוה באה זה על הנה
ריח") בה ואי� טע� ב"מזרח"41בה יושב שאינו היינו, ה"ערבה", את ג� מקרב ה"אתרוג" שכאשר והיינו, ,

אלא הזולת... ע� ללמוד בטובו יואיל ואז כבוד, לו ויתנו אליו שיבואו עד envrוממתי� `edאת לקרב משתדל
מדה" כנגד ד"מדה באופ� הקב"ה עמו מתנהג אזי – בעצמו)42הערבה שיודע (כפי היא שהאמת שא� דהיינו ,

אחת" ב"סוכה ומכניסו הקב"ה אותו לוקח מ"מ, "ערבה", אלא אינו .43שהוא

***

.·Èחסידות במאמרי זה עני� כתב וג� פעמי�, כמה אמר אדמו"ר מו"ח אותו44כ"ק הוא ששמיניֿעצרת ,

בקו השנה בראש שפועלי� העניני� שאות� אלא השנה, ראש כמו בקוzexixndהעני� בשמע"צ פועלי� –dgnyd.

עבודת היא השנה דראש העבודה שdaeyzdוהרי על, הוא התשובה עני� dceardכללות xcrdע"י א� ,

נעשה xzeiaהתשובה lecb ielir"בו לעמוד יכולי� גמורי� צדיקי� אי� עומדי� תשובה שבעלי "במקו� ועד45– ,
כזכיות" לו נעשו .46ש"זדונות

רשע" תהי ואל צדיק תהי אותו "משביעי� למטה הנשמה ירידת שבשעת כיו� שבהעדר47והנה, נמצא, ,
על ג� עובר הוא הרי עצמו, העבודה העדר לבד הרי .dreaydהעבודה,

מ"ש "שימצא48וזהו רש"י כפירוש – גו'" פשע דבר כל ezreaya"על oxwy."

בסיבת נעשה פשע") דבר כל ("על זה שעני� כיו� – שלמה" על שה על חמור על שור "על בכתוב וממשי�
העניני� פרטי שה� חילוקי�, כמה בה שיש הבהמית, בכתוב,49נפש שמונה ו"שלמה" "שה" "חמור", ד"שור",

ע' ח"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – גו'" פשע דבר כל "על בעני� הביאור [המש�
ואיל� 15550.[

***

.‚Èלפני ישראל בני את האלקי� איש משה בר� אשר הברכה "וזאת – ברכה בפ' היא דשמח"ת הקריאה
גו'" הוי' עבד משה מות אחרי "ויהי – הקריאה מעי� היא שמח"ת והפטרת .51מותו",

של זמ� הוא שמח"ת יו� הרי השאלה: המעוררי�dgnyונשאלת בעניני� זה ביו� קורי� ומדוע ,dgnyd jtid?

.„È:ההפטרה עני� כללות ביאור בהקדי� – העני� וביאור
ההפטרה לפעול52עני� ביותר קשה והי' בתורה, לקרות שלא גזירה אז שהיתה דכיו� הגזירה, בזמ� נתק� –

לפעול. יותר קל הי' זה שעני� הקריאה, מעי� בנביא לכה"פ לקרות התקינו לכ� בתורה, לקרוא שיוכלו

נתק� זה שעני� dxifbdוא� onfa�עני ע� (הקשורה דמפטיר שהעלי' – מזו ויתירה לאח"ז, ג� העני� נמש� –
חשובה xzeiההפטרה) cerzeilrd x`yn.

היא ביותר החשובה העלי' נגלה, ע"פ –iyilyהיא ביותר החשובה העלי' האריז"ל, כתבי לפי ואילו ,iyy53.

א.39) ב, הושע
ואיל�).40) 42 ס"ע (לעיל סל"ז
יב.41) פ"ל, ויק"ר
ואיל�.42) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרי�
(43) לשמע"צ והשייכות זה, בעני� הדברי� אריכות ).l"endחסר

שלט,44) ח"ב קונטרסי� (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביו� ד"ה
"רשימות" ג� וראה שמע"צ. תשרי, כב יו�" ב"היו� נעתק – א).

.14 ס"ע קפה חוברת
ה"ד.45) פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות
ב.46) פו, יומא
ב.47) ל, נדה

ח.48) כב, משפטי�
באר�49) "האובדי� – סוגי� שני ה� והנדחי�`xeyובכללות
עני�nmixvבאר� הוא "אשור" יג): כז, (ישעי' "beprzd– דהיינו ,

השואבה בית בשמחת שנתבאר כפי ("פרייהייט"), "חופש" של מצב
והרבי� העצומי� הנהר "מי בעני� ואיל�) 30 ע' (לעיל ואיל� סכ"ד

עני� הוא ו"מצרי�" ז); ח, (ישעי' אשור" מל� mileabeגו' mixvnd,

והדוחק. העוני עני� שהוא
בראשית.50) ושבת שמח"ת יו� שיחות ע� בשילוב
א.51) א, יהושע
רסרפ"ד.52) או"ח אדה"ז שו"ע ראה
(53– מנח� (תורת ס"ג תשי"א שמח"ת יו� שיחת ראה



e"hyz'dטז ,(zetwd mcew) dxezÎzgny lil zgiy

דוקא אלא) לששי, ולא לשלישי (לא לתורה לעלות שלאחריו, נשיאינו רבותינו וכ� הזק�, אדמו"ר נהגו ואעפ"כ
xihtnl54דוקא דבר, של שלאמיתו כיו� ,xihtna– מעלה. יתרו� יש

רק נתק� ההפטרה עני� שכל שאע"פ – בזה dxifbdוהעני� onfa�במקו בלבד תחלי� אלא עיקרי, עני� ואינו ,
כידוע – שבדבר המעלה הוא גופא זה עני� הרי, בתורה, העלמות55הקריאה שישנ� הגזירות, בזמ� שדוקא
ביותר. המס"נ כח מתעורר אזי כו', חזקי� ה� והנסיונות והסתרי�,

שיחפשו כדי דוקא היא מסתתר שהמל� שהסיבה דכיו� הלבושי�, בעני� (ס"ח) הנ"ל במשל שמצינו וכפי
את החיפוש ע"י "לוקחי�" שמחפשי�, בשעה ואדרבה, העל�, זה אי� דבר של שלאמיתו נמצא, mvrאחריו,

jlnd"ד הפירוש וזהו .ikp`eמתגלה והסתרי�) (ההעלמות אסתיר" ד"הסתר בהעני� שדוקא – אסתיר" הסתר
ד" (העצמות)`ikpהעני� "56.

.ÂËהיא וההפטרה מותו", לפני גו' הברכה "וזאת בפרשת היא דשמח"ת התורה שקריאת הטע� יוב� עפ"ז
הוי'": עבד משה מות אחרי "ויהי

הראוי ומצב מעמד הי' – בחיי� רבינו משה שהי' זמ� משה57כל בזכות הי' המ� "היו58; אח"כ שג� (א�
שבכליה�" ממ� שניה�59מסתפקי� "חזרו אח"כ הרי ומרי�, אהר� בזכות שהיו הכבוד, וענני הבאר ואפילו ,(

משה" של58בזכות עני� הי' – משה מיתת אחרי ואילו בגילוי. ההשפעות כל היו ידו שעל כיו� ,xzqde mlrd.

" הקב"ה צוה un`eולכ� wfg"60להתחזק יש ואדרבה, וההסתר, מההעל� להתפעל שלא –z`y xzia�כיו ,

המס"נ כח מתגלה והסתר ההעל� ע"י אתxzeiaשדוקא "לוקחי�" עי"ז ודוקא ,zenvrd.

שישנ� – ודור דור בכל הוא mixzqdeוכ� zenlrd�שההעל אלא נסי�, יש עתה ג� אלקות. גילוי רואי� ואי� ,
בנסו" מכיר הנס בעל ש"אי� עדֿכדיֿכ� .61הוא

מההעל� ולהפיק ס"י), (כנ"ל הלבושי� כל את להסיר הכח נית� שבו – תורה דשמחת הזמ� ישנו זה ועל
את ונשמחהzilkzdרק "נגילה – ואזי ".jaשבו,

משה מות אחרי "ויהי בעני� בנביא ומפטירי� מותו", לפני גו' הברכה "וזאת בפרשת בשמח"ת קורי� ולכ�
ההפטרה) (כהמש� להיות צרי� הוי'", עבד משה מות "אחרי שנמצאי� כ� על הבט שמבלי להורות, – הוי'" עבד

"un`e wfg.דשמח"ת העני� שזהו ,"

ע"י הוא הנשמה עצ� שגילוי (ס"ט) כנ"ל – בשמח"ת נפעלי� להיות שצריכי� העניני� את פועלי� ועי"ז
ב�". ונשמחה ד"נגילה העני� ונעשה הלבושי�, כל את שמסירי� ובאופ� התורה,

***

.ÊË�העול ולאחר62מנהג מעליה�, טלית פורסי� הקריאה ובשעת לתורה, הנערי� כל עולי� שבשמחתֿתורה
גו'" הגואל "המלא� החז� אומר .63הקריאה

לא זה שעני� משו� אינו לזה הטע� אבל, זה; במנהג נהגו לא שבליובאוויטש סיפר, אדמו"ר מו"ח כ"ק
הוא דשמח"ת שהעני� מפני אלא מזה.dlrnlקיי�,

ומעלה. שני� חמש מב� הילדי�, את ג� להתוועדות מחר שיביאו להציע, הנני – זה עני� ג� שישנו וכיו�
מזה. שלמעלה העניני� וה� גו'", הגואל ד"המלא� העניני� ה� יומשכו ועי"ז

***

וש"נ. .(48 ע' ח"ב התוועדויות
(5438 (ע' פ"ז תשנ"ו) (קה"ת ש"ק" ומנהגי הליכות "לקט ראה

וש"נ. ואיל�).
ח"ד55) מלוקט בסה"מ הנסמ� ואיל�. קפז ע' תרמ"ח סה"מ ראה
קפח. ע'
וש"נ.56) .164 ע' ח"ו התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
(57) תיבות איזה ).l"endחסר

א.58) ט, תענית
א.59) לח, קידושי�
יח.60) ש�, ט. ש�, ז. ש�, ו. א, יהושע
א.61) לא, נדה
חב"ד"62) מנהגי "אוצר ג� וראה סתרס"ט. או"ח רמ"א ראה

וש"נ. ואיל�. שעט ס"ע תשרי תשנ"ה) (קה"ת
טז.63) מח, ויחי

.ÊÈיערכו הקהל, כל של ההקפות שלאחרי שליט"א אדמו"ר כ"ק הוראת (ע"פ התלמידי� של ההקפות [אחר
והכריז:] משקה, בקבוק בידו לקח לרקוד וכשהפסיקו לביהמ"ד, שליט"א אדמו"ר כ"ק נכנס – התלמידי�) ג� הקפות

"לחיי�". עתה לו יתנו – היומי תניא שיעור על נוס� – יו� בכל חסידות ללמוד עצמו על שיקבל מי

הנ"ל]. עצמ� על שקיבלו אלו לכל לחיי� הק' בידו נת� שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•
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מוגה בלתי

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ה' הקפה קוד�

הכושר‡ שעת זו הרי ולכ� ושמח"ת, דשמע"צ ה"הקפות" עריכת זמ� � רצו�" ב"עת עתה אנו נמצאי� .
בעה"ב היא התורה והרי התורה, עני� ע� קשור ה"הקפות" עני� שכללות ובפרט כו'. רצויי� בלתי עניני� לבטל

והעתיד. ההוה לעניני בנוגע ועאכו"כ בעבר, שהיו עניני� על אפילו העול�, מציאות על
ובהקדי�:

יהודי של האמיתי רצונו מצד אינו לקמ� שידובר העני� הרי � ישראל של בגנות� לדבר הזמ� זה שאי� אע"פ
מתמודד שיצרו היינו, כו'", אנסו ש"יצרו זה מצד רק אלא כו'), הקב"ה רצו� את לקיי� רוצה מישראל כאו"א (כי

האמיתי. רצונו היפ� לעשות אונסו ולפעמי� עמו

לעניננו: ובנוגע

מרשית בה אלקי� ה' עיני גו' אשר "אר� האר�", ד"שלימות העני� לכללות להתנגד היצה"ר החל לאחרונה
חלק העול� "כשברא במדרז"ל כדאיתא הע�", "שלימות ע� קשורה ששלימותה שנה", אחרית ועד השנה
שבאה האר� את וינחלו לחלקי שבאו ישראל יבואו כו' ישראל לחלקו ובחר כו' ישראל באר� ובחר כו' הארצות

עול�". ד"נחלת באופ� ישראל לע� ישראל אר� כל את נת� שהקב"ה אומרת, זאת לחלקי",

הוראה נותנת שהתורה היינו, חיי�", ו"תורת אמת" "תורת נצחית, תורה בתורה, נאמר שכ� מאחר והנה,
הוא בשלימותו) ישראל לע� שייכת בשלימותה ישראל (שאר� זה שעני� בודאי הרי � בחיי� ונצחית אמיתית

ונצחי. אמיתי באופ� קיימא, של עני�

רצו� היפ� שזהו מאחר כי כלל, מציאות לה� אי� זה) לעני� (שמתנגד היצר תחבולות כל � זאת ולעומת
אי� ולכ� � וכו' "דיפלומטיי�" בלשונות מדברי� כאשר אפילו האמת, היפ� "שקר", של עני� זה הרי הקב"ה,

כלל. מציאות לזה

הדור כל במש� שהיו יהודי� בליוני � בנ"י של רצונ� היפ� שזהו ג� אות�ומה ישאלו כאשר שהרי ות,
האר�". ב"שלימות שיפגעו וכלל כלל מסכימי� שאינ� שיאמרו בודאי � האר�" ל"שלימות בקשר

מלאכתו את לעשות מוכרח הוא אלא ח"ו, האר�" ב"שלימות לפגוע רוצה אינו בעצמו היצה"ר ג� מזו: ויתירה
יגלה שיהודי � היא היצה"ר) כוונת (ג� הכוונה ותכלית ח"ו), הקב"ה רצו� היפ� שיעשה יהודי ע� לדבר (לנסות
הגשמי עוה"ז בעניני ג� מתבטא שזה ועד ונבו�", חכ� ל"ע� שיי� שהוא הנעלי�, כחותיו את כל לעיני ויראה
כו'. היצר לפיתויי נשמע אינו ולכ� גו'", ה' יזרח "עלי� הנה לאומי�", וערפל אר� יכסה "החוש� שכאשר והחומרי,

אינו א' שא� בודאי הרי הדורות, כל סו� עד בנ"י לכל ישראל אר� כל את נת� שהקב"ה מאחר ובפשטות:
זאת. לשנות יכול

שיתנהגו גוי� ע� שמדבר ועד האר�", ד"שלימות העני� היפ� שה� פעולות ועושה אנסו" "יצרו כאשר וג�
צרורות! צרות לעצמו) (ג� שגר� ורואה האמת, את תופס הוא הרי סו� כל סו� הנה � ליצל� רחמנא כזה באופ�

בנוגע ג� כולל כולו, העול� מציאות על בעה"ב היא והתורה התורה, ע� קשורי� שבנ"י מאחר אעפ"כ, אבל
הוראות ע"פ יתנהג אלא היצר, לפיתויי עוד ישמע לא ולהבא שמכא� מחליט יהודי כאשר הנה � העבר לעניני

בעבר. שהיו העניני� את ג� ולשנות לתק� ויכלתו בכחו הרי ומצוותי', התורה
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הכושר‡ שעת זו הרי ולכ� ושמח"ת, דשמע"צ ה"הקפות" עריכת זמ� � רצו�" ב"עת עתה אנו נמצאי� .
בעה"ב היא התורה והרי התורה, עני� ע� קשור ה"הקפות" עני� שכללות ובפרט כו'. רצויי� בלתי עניני� לבטל

והעתיד. ההוה לעניני בנוגע ועאכו"כ בעבר, שהיו עניני� על אפילו העול�, מציאות על
ובהקדי�:

יהודי של האמיתי רצונו מצד אינו לקמ� שידובר העני� הרי � ישראל של בגנות� לדבר הזמ� זה שאי� אע"פ
מתמודד שיצרו היינו, כו'", אנסו ש"יצרו זה מצד רק אלא כו'), הקב"ה רצו� את לקיי� רוצה מישראל כאו"א (כי

האמיתי. רצונו היפ� לעשות אונסו ולפעמי� עמו

לעניננו: ובנוגע

מרשית בה אלקי� ה' עיני גו' אשר "אר� האר�", ד"שלימות העני� לכללות להתנגד היצה"ר החל לאחרונה
חלק העול� "כשברא במדרז"ל כדאיתא הע�", "שלימות ע� קשורה ששלימותה שנה", אחרית ועד השנה
שבאה האר� את וינחלו לחלקי שבאו ישראל יבואו כו' ישראל לחלקו ובחר כו' ישראל באר� ובחר כו' הארצות

עול�". ד"נחלת באופ� ישראל לע� ישראל אר� כל את נת� שהקב"ה אומרת, זאת לחלקי",

הוראה נותנת שהתורה היינו, חיי�", ו"תורת אמת" "תורת נצחית, תורה בתורה, נאמר שכ� מאחר והנה,
הוא בשלימותו) ישראל לע� שייכת בשלימותה ישראל (שאר� זה שעני� בודאי הרי � בחיי� ונצחית אמיתית

ונצחי. אמיתי באופ� קיימא, של עני�

רצו� היפ� שזהו מאחר כי כלל, מציאות לה� אי� זה) לעני� (שמתנגד היצר תחבולות כל � זאת ולעומת
אי� ולכ� � וכו' "דיפלומטיי�" בלשונות מדברי� כאשר אפילו האמת, היפ� "שקר", של עני� זה הרי הקב"ה,

כלל. מציאות לזה

הדור כל במש� שהיו יהודי� בליוני � בנ"י של רצונ� היפ� שזהו ג� אות�ומה ישאלו כאשר שהרי ות,
האר�". ב"שלימות שיפגעו וכלל כלל מסכימי� שאינ� שיאמרו בודאי � האר�" ל"שלימות בקשר

מלאכתו את לעשות מוכרח הוא אלא ח"ו, האר�" ב"שלימות לפגוע רוצה אינו בעצמו היצה"ר ג� מזו: ויתירה
יגלה שיהודי � היא היצה"ר) כוונת (ג� הכוונה ותכלית ח"ו), הקב"ה רצו� היפ� שיעשה יהודי ע� לדבר (לנסות
הגשמי עוה"ז בעניני ג� מתבטא שזה ועד ונבו�", חכ� ל"ע� שיי� שהוא הנעלי�, כחותיו את כל לעיני ויראה
כו'. היצר לפיתויי נשמע אינו ולכ� גו'", ה' יזרח "עלי� הנה לאומי�", וערפל אר� יכסה "החוש� שכאשר והחומרי,

אינו א' שא� בודאי הרי הדורות, כל סו� עד בנ"י לכל ישראל אר� כל את נת� שהקב"ה מאחר ובפשטות:
זאת. לשנות יכול

שיתנהגו גוי� ע� שמדבר ועד האר�", ד"שלימות העני� היפ� שה� פעולות ועושה אנסו" "יצרו כאשר וג�
צרורות! צרות לעצמו) (ג� שגר� ורואה האמת, את תופס הוא הרי סו� כל סו� הנה � ליצל� רחמנא כזה באופ�

בנוגע ג� כולל כולו, העול� מציאות על בעה"ב היא והתורה התורה, ע� קשורי� שבנ"י מאחר אעפ"כ, אבל
הוראות ע"פ יתנהג אלא היצר, לפיתויי עוד ישמע לא ולהבא שמכא� מחליט יהודי כאשר הנה � העבר לעניני

בעבר. שהיו העניני� את ג� ולשנות לתק� ויכלתו בכחו הרי ומצוותי', התורה
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מחשבות "רבות כי � ומצוותי' התורה דר� היא בה לבחור שעליו היחידה שהדר� לדעת צרי� יהודי ולכ�,
תקו�". היא ה' ועצת איש בלב

ה"הקפות"· עריכת בעת ובפרט היו"ט, עני� כללות � רצו�" ב"עת עתה אנו שנמצאי� מאחר והנה, .
העני� מודגש הלל ובאמירת ההלל, את גומרי� שבכול� הסוכות, ימי שבעת לאחרי באי� שה� � דשמע"צ
העול� שאומות היינו, גו'", חסדו עלינו גבר "כי � לזה והטע� האומי�", כל שבחוהו גוי� כל ה' את ד"הללו
לעני� ההתנגדות כללות את מלכתחילה לבטל הכושר שעת זו הרי � גו'" חסדו עלינו ש"גבר ומכירי� יודעי�

כו'. בעבר שהיו רצויי� הבלתי העניני� ג� שיתבטלו ובאופ� האר�", ד"שלימות
שעוסקי� לרבני� � [הכוונה כא� הנמצאי� הרבני� כל ילכו עולמי�") ("מל� זו שבהקפה הראוי מ� ולכ�,
מלכי "מא� נאמר שעליה� ביותר)], נעלה עני� שזהו למרות בפ"ע, התורה לימוד רק (לא בפועל הלכה בפסקי

ישראל. לע� שייכת בשלימותה ישראל אר� שכל לפועל בנוגע פס"ד יפסקו וה� רבנ�",

איש סמוכי� ה� כי הקב"ה, של בכחו אלא ידי", ועוצ� ד"כחי באופ� אינ� שלה� דיני� שהפסקי ומאחר
לפועל, בנוגע פס"ד פוסקי� ה� כאשר הנה עולמי�", "מל� � הקב"ה ע"י נסמ� שהוא רבינו, משה עד איש מפי
ב"עולמי�", פועל זה הרי ובמילא עולמי�", מ"מל� נמש� רבנ�" "מלכי של הפס"ד הרי רצו�", ב"עת ובפרט

העול�. אומות אצל ואפילו והחומרי, הגשמי עוה"ז עד כול�, העולמות בכל וניכר פועל שזה היינו

להיות צריכה כיצד מורה שהוא � עולמי�" "מל� של רצונו ע"פ תהי' כולו העול� כל שהנהגת פועלי� ועי"ז
"והיו צאנכ�", ורעו זרי� ד"ועמדו באופ� בנ"י ע� יתנהגו שאוה"ע וצוה אוה"ע, וה� בנ"י ה� האד�, בני כל הנהגת
יהדות. לעניני בנוגע ובמיוחד עניניה�, בכל לבנ"י יסייעו שאוה"ע היינו, מניקותי�", ושרותיה� אומני� מלכי�

שה"אושפיזא"‚ לעיל וכמדובר רבא, להושענא בהמש� בא � רבנ�" מלכי ד"מא� העני� כללות והנה, .
וקיי�". חי ישראל מל� "דוד נאמר שעליו המל�, דוד הוא דהוש"ר

וידועה נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הוא דהוש"ר ה"אושפיזא" הרי � החסידיי�" ל"אושפיזי� בנוגע ועד"ז
דוד". בית "חיילי ה� הדורות כל סו� עד החסידי� שכל היינו, כו'", דוד בית למלחמת היוצא "כל אודות שיחתו

מאחר שלו�, ובדרכי נוע� בדרכי � כו') היצר למלחמת (בנוגע המלחמה דנצחו� העני� כללות נפעל עפי"ז
ישראל. לע� שייכת כולה ישראל שאר� בתורה ברור די� פסק � האמור מהעני� החל כו', התורה בדר� שהולכי�

לפועל:„ בנוגע .

אומנת� (וזוהי בפועל דיני� בפסקי שעוסקי� הרבני� � רבנ�" מלכי "מא� ילכו עולמי�") ("מל� זו בהקפה
ישראל. לע� שייכת כולה ישראל שאר� התורה די� פסק את ברור פס"ד יפסקו וה� כו'),

התורה", ו"שלימות הע�" "שלימות ע� ביחד האר�", "שלימות � המשולש" ל"חוט נזכה ממש ובקרוב

לבב. וטוב שמחה ומתו� ממש, בימינו במהרה

***

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ו' הקפה קוד�

רבנ�"‰ מלכי ד"מא� העני� כללות הנה � רבנ�" מלכי "מא� ע� הקשורה עולמי�" ד"מל� להקפה בהמש� .

בפשטות. כמוב� התורה, נתינת ע"י נפעל
העול� כל על בעלי�בתי� ה� שבנ"י מוב� ומזה קדוש", וגוי כהני� "ממלכת בנ"י כל נעשו מ"ת בעת והנה,

גו'". כהני� "ממלכת בבחי' שה� מאחר כולו,

לומר חייב ואחד אחד "כל ולכ� מלא", "עול� שהוא שידע כדי כו'" יחידי האד� נברא "לפיכ� וכמרז"ל
קרויי� "את� מישראל, לכאו"א בנוגע ועד"ז הקב"ה, של כפיו יציר אדה"ר, בדוגמת � העול�" נברא בשבילי
נבראו "לא העול� עניני שכל וכמרז"ל ישראל", "בשביל נברא כולו העול� שכל לעליו�", "אדמה ע"ש אד�",

כולו. העול� כל על בעה"ב הוא שיהודי אומרת, זאת כו'", לשמשני אלא

גו'". כהני� "ממלכת בבחי' בנ"י נעשו שאז דמ"ת, העני� כללות ע"י נפעל זה שכל לעיל וכאמור

Â:�ובהקדי עצרת. לשמיני במיוחד שיי� � כולו העול� על בעלי�בתי� ה� שבנ"י לעיל האמור .
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ששמיני בזהר מבואר כ� כמו דדוד, ה"אושפיזא" ישנו שבהוש"ר וכש� הוש"ר. לאחרי בא עצרת שמיני
הצדיק. יוס� ע� קשור עצרת

זה ולאחרי נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הוא דהוש"ר ה"אושפיזא" הנה � החסידיי�" ל"אושפיזי� ובנוגע
"אלה � "יוס�" הוא (הראשו�) שמו כי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע� קשור שענינו עצרת, שמיני בא

הצדיק. יוס� ע� קשור עצרת ושמיני יוס�", יעקב תולדות

לא "ומבלעדי� פרעה לו שאמר וכפי כולו, העול� על ושליטה בעלות � הוא יוס� של ענינו כללות והנה,
באר� דיוס� הגלות (בדוגמת בגלות נמצאי� בנ"י כאשר ג� אומרת, זאת גו'", רגלו ואת ידו את איש ירי�

כולו. העול� על בעלי�בתי� שה� "פרעה" לה� אומר מצרי�)

שיי� לאוה"ע) (בנוגע המילה עני� כללות והרי � עצמ� את למול למצריי� צוה שפרעה במדרז"ל וכמסופר
הקב"ה. של עבדיו הצדיק, יוס� של כספו" "קני� המצריי� נעשו המילה עני� שע"י אומרת, זאת כספו", "קני� אצל

צריכה בנ"י שהנהגת וטוע� מישהו בא שכאשר מוב�, � כולו העול� על בעלי�בתי� ה� שבנ"י מאחר והנה,
ומצוותי', תורה ע� הקשורי� עניני� אודות מדובר שכאשר לו אומרי� � כו'" בגוי תתגרה ד"אל באופ� להיות

כו'. שבעול� והעיכובי� מהמניעות להתפעל מה לה� ואי� כולו, העול� כל על בתי� בעלי ה� בנ"י הרי

מו כ"ק פתג� לגלותוכידוע נמסרה לא שהנשמה � נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו בש� דורנו נשיא אדמו"ר "ח
על ג� פועלת שהנשמה מוב�, � לב) פרק בתניא (כמבואר טפל וגופ� עיקר נשמת� את עושי� שבנ"י ומאחר כלל,
ומצוותי'. התורה דקיו� העני� לכללות בנוגע מאומה עליו יפעל לא הגלות שעני� היינו, בגלות, ימצא שלא הגו�

Ê(כולו העול� על בתי� בעלי בנ"י נעשו (שעי"ז כהני�" ד"ממלכת העני� שכללות לעיל האמור ע"פ והנה, .
בכח� הוספה פועל זה הרי התורה, עני� ע� שלה� בקשר מוסיפי� בנ"י שכאשר מוב�, � מ"ת בעת נפעל

כולו. העול� על ובעלות�
לאחד להשתדל שצריכי� לאחרונה כמ"פ המדובר אודות הפע� עוד לעורר המקו� כא� הרי � לזה ובהמש�

תורה. בספר א' אות יקנה מבנ"י שכאו"א עי"ז בנ"י כל את

לו יש מישראל וא' א' ש"כל � תש"ו שנת שמח"ת מיו� אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמר המבואר ע"פ ובפרט
עליו, מגינה היא כי זאת לבד ואשר כו', ומעכב מונע כל נגד לעמוד ועוז כח לו נות� זה ואות כו' בתורה אות

כו'". הטוב בכל העליונה הברכה לו מגיע ידה ועל בה אשר הכלי היא זאת עוד

שעי"ז � תורה בספר � א' אות קונה מישראל כאו"א כאשר הנפעלת המעלה גודל אודות כמ"פ וכמדובר
לב פרק בתניא וכמבואר בשערי�", אשר וגר� והט� והנשי� "האנשי� ביחד, יהודי� אלפי מאות מתאחדי�

ישראל. דאהבת המעלה גודל אודות של�!) (פרק

מו"ח כ"ק פקודת ע"פ ונסתיימה שנכתבה צדקנו משיח פני לקבלת הס"ת בכתיבת שהשתתפו אלו ג� והנה,
לבקרי�". ד"חדשי� באופ� עתה, הנכתבי� התורה בספרי אות לקנות ה� ג� צריכי� � דורנו נשיא אדמו"ר

Á:"�דלי "עוזר � הששית הקפה ע� הקשר וזהו .
דלי�", ד"עוזר העני� כללות נפעל � תורה) ספר כתיבת (ע"י ונצחי אמיתי באיחוד בנ"י כל את שמאחדי� עי"ז
בגלות. בהיות� בנ"י של ומצב� מעמד� שזהו ד"דלי�", ומצב מהמעמד לצאת לבנ"י ומסייע עוזר שהקב"ה היינו,

שאינ� זה מצד ד"דלי�" ומצב במעמד שנמצאי� אלו כולל � בנ"י כל של אחדות� ע"י נפעל זה וכל
וח הגלות, ירידת גודל את לדעתמרגישי� צריכי� יהודי� � כו'! טוב באופ� הוא בגלות ומצב� שמעמד� ושבי�

ד"את ובאופ� "נאו", ומיד, תיכ� יבוא שמשיח בנ"י כל רוצי� ולכ� כו', ומר רע ועונש עונש, הוא שהגלות
לציו�". בשוב� עינינו "ותחזינה תצמיח", מהרה עבד� דוד צמח

דגלות, ומצב במעמד הנמצאי� אלו ג� בנ"י, כל את בס"ת שמאחדי� � דלי�" ד"עוזר העני� כללות וזהו
דלי�". ד"עוזר העני� אצל� נפעל ועי"ז

Ë:דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ענינו ע� דלי�", "עוזר הששית, דהקפה העני� את לקשר ויש .
מו"ח כ"ק ע� הקשר וזהו הצדיק. יוס� של ענינו כללות שזהו היסוד, ספירת כנגד היא הששית הקפה

"יוס�". ששמו � דורנו נשיא אדמו"ר

בס"ד שיחת ליל שמע"צ ה'תשמ"ב - בעת "הקפות"
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ששמיני בזהר מבואר כ� כמו דדוד, ה"אושפיזא" ישנו שבהוש"ר וכש� הוש"ר. לאחרי בא עצרת שמיני
הצדיק. יוס� ע� קשור עצרת

זה ולאחרי נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הוא דהוש"ר ה"אושפיזא" הנה � החסידיי�" ל"אושפיזי� ובנוגע
"אלה � "יוס�" הוא (הראשו�) שמו כי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע� קשור שענינו עצרת, שמיני בא

הצדיק. יוס� ע� קשור עצרת ושמיני יוס�", יעקב תולדות

לא "ומבלעדי� פרעה לו שאמר וכפי כולו, העול� על ושליטה בעלות � הוא יוס� של ענינו כללות והנה,
באר� דיוס� הגלות (בדוגמת בגלות נמצאי� בנ"י כאשר ג� אומרת, זאת גו'", רגלו ואת ידו את איש ירי�

כולו. העול� על בעלי�בתי� שה� "פרעה" לה� אומר מצרי�)

שיי� לאוה"ע) (בנוגע המילה עני� כללות והרי � עצמ� את למול למצריי� צוה שפרעה במדרז"ל וכמסופר
הקב"ה. של עבדיו הצדיק, יוס� של כספו" "קני� המצריי� נעשו המילה עני� שע"י אומרת, זאת כספו", "קני� אצל

צריכה בנ"י שהנהגת וטוע� מישהו בא שכאשר מוב�, � כולו העול� על בעלי�בתי� ה� שבנ"י מאחר והנה,
ומצוותי', תורה ע� הקשורי� עניני� אודות מדובר שכאשר לו אומרי� � כו'" בגוי תתגרה ד"אל באופ� להיות

כו'. שבעול� והעיכובי� מהמניעות להתפעל מה לה� ואי� כולו, העול� כל על בתי� בעלי ה� בנ"י הרי

מו כ"ק פתג� לגלותוכידוע נמסרה לא שהנשמה � נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו בש� דורנו נשיא אדמו"ר "ח
על ג� פועלת שהנשמה מוב�, � לב) פרק בתניא (כמבואר טפל וגופ� עיקר נשמת� את עושי� שבנ"י ומאחר כלל,
ומצוותי'. התורה דקיו� העני� לכללות בנוגע מאומה עליו יפעל לא הגלות שעני� היינו, בגלות, ימצא שלא הגו�

Ê(כולו העול� על בתי� בעלי בנ"י נעשו (שעי"ז כהני�" ד"ממלכת העני� שכללות לעיל האמור ע"פ והנה, .
בכח� הוספה פועל זה הרי התורה, עני� ע� שלה� בקשר מוסיפי� בנ"י שכאשר מוב�, � מ"ת בעת נפעל

כולו. העול� על ובעלות�
לאחד להשתדל שצריכי� לאחרונה כמ"פ המדובר אודות הפע� עוד לעורר המקו� כא� הרי � לזה ובהמש�

תורה. בספר א' אות יקנה מבנ"י שכאו"א עי"ז בנ"י כל את

לו יש מישראל וא' א' ש"כל � תש"ו שנת שמח"ת מיו� אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמר המבואר ע"פ ובפרט
עליו, מגינה היא כי זאת לבד ואשר כו', ומעכב מונע כל נגד לעמוד ועוז כח לו נות� זה ואות כו' בתורה אות

כו'". הטוב בכל העליונה הברכה לו מגיע ידה ועל בה אשר הכלי היא זאת עוד

שעי"ז � תורה בספר � א' אות קונה מישראל כאו"א כאשר הנפעלת המעלה גודל אודות כמ"פ וכמדובר
לב פרק בתניא וכמבואר בשערי�", אשר וגר� והט� והנשי� "האנשי� ביחד, יהודי� אלפי מאות מתאחדי�

ישראל. דאהבת המעלה גודל אודות של�!) (פרק

מו"ח כ"ק פקודת ע"פ ונסתיימה שנכתבה צדקנו משיח פני לקבלת הס"ת בכתיבת שהשתתפו אלו ג� והנה,
לבקרי�". ד"חדשי� באופ� עתה, הנכתבי� התורה בספרי אות לקנות ה� ג� צריכי� � דורנו נשיא אדמו"ר

Á:"�דלי "עוזר � הששית הקפה ע� הקשר וזהו .
דלי�", ד"עוזר העני� כללות נפעל � תורה) ספר כתיבת (ע"י ונצחי אמיתי באיחוד בנ"י כל את שמאחדי� עי"ז
בגלות. בהיות� בנ"י של ומצב� מעמד� שזהו ד"דלי�", ומצב מהמעמד לצאת לבנ"י ומסייע עוזר שהקב"ה היינו,

שאינ� זה מצד ד"דלי�" ומצב במעמד שנמצאי� אלו כולל � בנ"י כל של אחדות� ע"י נפעל זה וכל
וח הגלות, ירידת גודל את לדעתמרגישי� צריכי� יהודי� � כו'! טוב באופ� הוא בגלות ומצב� שמעמד� ושבי�

ד"את ובאופ� "נאו", ומיד, תיכ� יבוא שמשיח בנ"י כל רוצי� ולכ� כו', ומר רע ועונש עונש, הוא שהגלות
לציו�". בשוב� עינינו "ותחזינה תצמיח", מהרה עבד� דוד צמח

דגלות, ומצב במעמד הנמצאי� אלו ג� בנ"י, כל את בס"ת שמאחדי� � דלי�" ד"עוזר העני� כללות וזהו
דלי�". ד"עוזר העני� אצל� נפעל ועי"ז

Ë:דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ענינו ע� דלי�", "עוזר הששית, דהקפה העני� את לקשר ויש .
מו"ח כ"ק ע� הקשר וזהו הצדיק. יוס� של ענינו כללות שזהו היסוד, ספירת כנגד היא הששית הקפה
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לזה: ונוס�

דלי�" ד"עוזר באופ� היתה חוצה, והמעיינות היהדות להפצת בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק של עבודתו כללות
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עבודת לאופ� נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק עבודת אופ� שבי� החילוק כידוע �

אבל וכו', דוד" בית "חיילי שיהיו ופעל כו', וחסידי� תמימי� ע� בעיקר התעסק נ"ע מהורש"ב אדמו"ר שכ"ק
ד"דלי�". ומצב במעמד הנמצאי� אלו ע� כולל דבנ"י, הסוגי� כל ע� התעסק דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

שעבודתו חסידות בדרושי כמבואר אחר", ב� ה' לי "יוס� � יוס� של ענינו כללות ע� ג� קשור זה ועני�
"ב�". � מ"אחר" לעשות היתה יוס� של

ובאופ� כו', בער� דשלא באופ� היתה בזה והצלחתו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק העבודה אופ� הי' ועד"ז
כו'. בחיי� הוא א� בחיי� זרעו שכאשר מארז"ל וידוע הדורות. כל סו� עד פירות ופירי פירות הביאה שפעולתו

ועד"ז מישראל, כאו"א אצל שישנה העשירות שמתגלה היינו, � דלי�" ד"עוזר העני� כללות נפעל עי"ז והנה,
"ג�" בבחי' הוא שהעול� היינו, כו'", לגנוני � לגני "באתי כמרז"ל � כולו בעול� שישנה העשירות מתגלית
צרי� לכ� והסתר, דהעל� באופ� הוא זה שעני� מאחר אלא היתה. בתחתוני� שכינה שעיקר ועד הקב"ה, של

דלי�". ד"עוזר העני� כללות להיות

Èעוזר") הששית שבהקפה כו'") ויציב ד"אמת הלשונות ט"ו (ככל כו' וטוב ונכו� כדאי � לעיל האמור ע"פ .
תורה. הספרי בכתיבת העוסקי� ל"ועדי�" השייכי� אלו ילכו דלי�")

ד הרבני� וה� דכא�, הרבני� וה� הקודש, דאר� הרבני� ה� רבנ�", מלכי "מא� הרבני�, � לראש שארלכל
בנוגע ועד"ז רבקה", ו"בית תמימי�" ד"תומכי תורה הספרי דכתיבת ל"ועדי�" השייכי� אלו ועד"ז המקומות.

ברכה. עליה� ותבוא � וכו' ב"לונדו�" ב"קליפורני'", הנכתבי� התורה לספרי

דלי�". ד"עוזר העני� נפעל � התורה ע"י � עולמי�" "מל� ע� שמתקשרי� שעי"ז לעיל וכאמור

שתלמידי' תמימי�, תומכי ישיבת ע� קשור שזה תמימי�", "תומ� � השביעית להקפה הולכי� זה ולאחרי
בני� "וכל נאמר שעליה� כול� בנ"י לכל בנוגע ועד"ז הישיבות, תלמידי לשאר בנוגע ועד"ז להאיר", "נרות ה�

ה'". לימודי

הגלות, גדרי לפריצת ממש בקרוב נזכה � גדר פורצת ששמחה גדולה, בשמחה ה"הקפות" עריכת שע"י ויה"ר
ממש. "מיד" נגאלי�", ה� "מיד הרמב"� ובלשו�

•

."zetwd" zra - a"nyz'd dxez zgny lil zgiy .c"qa

מוגה בלתי

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ה' הקפה קוד�

עולמי�". "מל� � היא זו הקפה התחלת

הוא שיי� שנולד משעה שהרי מבנ"י, כאו"א על דקאי הש�", "צבאות � צבא ישנו עולמי�" ל"מל� והנה,
הש�". ב"צבאות נכלל הוא הרי ובמילא כהני�", ל"ממלכת

הקב"ה ע"י נקראי� שה� ברֿמצוה, שקוד� ישראל ילדי אצל מיוחדת מעלה ישנה � גופא הש�" וב"צבאות
רב�", בית של תינוקות אלו � "משיחי תרעו", אל ובנביאי במשיחי תגעו "אל עה"פ כמרז"ל "משיחי", בש�

חטא". בו שאי� "הבל

יצטרפו (ואליה� בר�מצוה שקוד� הילדי� את � עולמי�" "מל� � החמישית בהקפה לכבד הראוי מ� ולכ�,
הידוע. ה"מארש" את ינגנו כו'" עולמי� "מל� הפזמו� אמירת ולאחרי כו'). דטפל באופ� � הוריה� ג�

שבהקפה השמחה שע"י יה"ר הנה � "משיחי" בש� הנקראי� ישראל ילדי את מכבדי� זו שבהקפה והיות
נגאלי�". ה� ד"מיד ובאופ� צדקנו, משיח פני לקבל ממש בקרוב נזכה זו

e"hyz'd ,(zetwd mcew) dxezÎzgny lil zgiy

ומצב במעמד בנ"י נמצאי� מהגלות היציאה קוד� שעוד היינו, נפלאות", אראנו מצרי� מאר� צאת� ו"כימי
רמה". "ביד היא � צבאות�" "על � מהגלות ויציאת� במושבות�", אור הי' ישראל בני ד"לכל

בו שאי� "הבל ד"משיחי", ההקפה ובפרט דהקפות, השמחה גודל שע"י � העתידה לגאולה בנוגע ועד"ז
נגאלי�". ה� ד"מיד ובאופ� צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את ומזרזי� ממהרי� חטא",

ילדי� הרבה עבור א' תורה ספר לקחת שיכולי� אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

בהקפה]. ישתתפו הילדי� שכל הוא, והעיקר � א' בס"ת נכללי� בנ"י שכל הקודמות בהתוועדויות משנ"ת ע"פ �

***

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ו' הקפה קוד�

מחשבתו מקשר האד� כאשר היינו, נמצא, הוא ש� אד� של שמחשבתו במקו� אשר הבעש"ט תורת ידועה
נמצא. הוא ש� הרי מסויי�, מקו� ע� כו' בתוק�

דעתו את מקשר האד� שכאשר עירובי�, להלכות בנוגע � דתורה מנגלה לדבר הוכחה שישנה כמ"פ וכמדובר
נמצא. הוא ש� � למקומו נחשב זה הרי העירוב, את הניח שבו המקו� ע�

בערב היא העירוב עשיית כי � הששית הקפה זו, הקפה ע� דעירובי� העני� כללות בי� מיוחד קשר וישנו
כללות בדוגמת שזהו כו', הרשויות בי� ולקשר לאחד � היא העירוב שבעשיית הכוונה ותכלית הששי, יו� שבת,

כו'. ההתקשרות עני� היסוד, מדת הששית, דמדה העני�

"ערב" שבת", "ערב העתידה, הגאולה שקוד� הזמ� שזהו � הזמ� דכללות הששי ביו� אנו נמצאי� עתה והרי
שבעול� הרשויות כל את ולקשר לאחד � האד� בעבודת העירוב עשיית להיות צרי� ולכ� העתידה. הגאולה

אחד". ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביו� היעוד לקיו� זוכי� שעי"ז עולמי�", "מל� הקב"ה, ע�

הקודש לאר� צדקנו משיח ע� ביחד ללכת ורוצי� "נאו", "מיד", יבוא צדקנו שמשיח שרוצי� היות והנה,
וירושלי� הקודש אר� ע� בתוק� ומחשבת� דעת� יקשרו הששית בהקפה אות� שיכבדו שאלו הראוי מ� �

של הבירה עיר הקודש, עיר בירושלי� ההקפות את עורכי� שה� ובתוק�) (כדבעי שיחשבו היינו, הקודש, עיר
נמצא. הוא ש� אד� של שמחשבתו במקו� והרי � מלוכה" עיר מל� "מקדש הקודש, אר�

שניות", "הקפות שנקראות (אע"פ "הקפות" עתה נערכות הקודש עיר ו)בירושלי� הקודש (באר� שג� ובפרט
ע� מתאחדי� הקודש, עיר ירושלי� אודות חושבי� כאשר וא"כ, � שמח"ת) מוצאי כבר זה הרי שש� מאחר

הקודש. עיר בירושלי� "הקפות" שעורכי� היהודי�

דעריכת הזמ� ובי� הקודש עיר בירושלי� ההקפות דעריכת הזמ� בי� שעות בכמה הפרש שישנו ואע"פ
האמצעי אדמו"ר מבאר ועד"ז ס"ח), ס"א מהדו"ת (או"ח שלו בשו"ע הזק� אדמו"ר מבאר הרי � כא� ההקפות
ותפלה ק"ש זמ� וכמו כו' מזו זו המדינות וריחוק האקלימי� לפי משתני� והלילות שהימי� ש"א� חיי�, בתורת
עליוני� ויחודי� שלמעלה רצו� "עת אעפ"כ, שלה", והלילות הימי� זמ� לפי ומדינה מדינה בכל ג"כ שהוא כו'

לו". הראוי זמנו ומקו� מקו� לכל למטה שמאיר רק והזמ�, המקו� מגדר למעלה הוא כו'

כל הרי זמנו, לפי ומקו� מקו� בכל היא ההקפות שעריכת שאע"פ � ה"הקפות" לעני� בנוגע מוב� ועד"ז
מבחי' ההמשכה נמשכת ואח"כ עולמי�", ל"מל� � אחד למקו� למעלה עולי� כולו העול� שבכל ההקפות עניני

ענינו. לפי ומקו� מקו� כל ה"עולמי�", לכל כול�, המקומות לכל עולמי�" "מל�

ב בתור הולכי� ה� הרי � בלבד אחדי� אנשי� ה� התורה ספרי ע� זו להקפה ההולכי� שאלו שלואע"פ אי�כח
ובמקו� הקודש, עיר בירושלי� ההקפות את עורכי� שה� ומתבונני� חושבי� ה� כאשר ולכ�, כא�, הנאספי� כל
הקודש. עיר בירושלי� ההקפות את עורכי� הקהל כל כאילו נחשב זה הרי � נמצא הוא ש� אד� של שמחשבתו

לגאולה ממש בקרוב נזכה � הקודש) עיר ירושלי� ע� (הקשורה זו דהקפה השמחה גודל שע"י ויה"ר
בה אלקי� ה' עיני גו' אשר "אר� הקודש, לאר� בנ"י כל יבואו שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
מלכא דוד � דוד" חנה "קרית הקודש, עיר לירושלי� � גופא הקודש ובאר� שנה", אחרית ועד השנה מרשית

ממש. בימינו במהרה משיחא,



כי e"hyz'd ,(zetwd mcew) dxezÎzgny lil zgiy

ומצב במעמד בנ"י נמצאי� מהגלות היציאה קוד� שעוד היינו, נפלאות", אראנו מצרי� מאר� צאת� ו"כימי
רמה". "ביד היא � צבאות�" "על � מהגלות ויציאת� במושבות�", אור הי' ישראל בני ד"לכל

בו שאי� "הבל ד"משיחי", ההקפה ובפרט דהקפות, השמחה גודל שע"י � העתידה לגאולה בנוגע ועד"ז
נגאלי�". ה� ד"מיד ובאופ� צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את ומזרזי� ממהרי� חטא",

ילדי� הרבה עבור א' תורה ספר לקחת שיכולי� אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

בהקפה]. ישתתפו הילדי� שכל הוא, והעיקר � א' בס"ת נכללי� בנ"י שכל הקודמות בהתוועדויות משנ"ת ע"פ �

***

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ו' הקפה קוד�

מחשבתו מקשר האד� כאשר היינו, נמצא, הוא ש� אד� של שמחשבתו במקו� אשר הבעש"ט תורת ידועה
נמצא. הוא ש� הרי מסויי�, מקו� ע� כו' בתוק�

דעתו את מקשר האד� שכאשר עירובי�, להלכות בנוגע � דתורה מנגלה לדבר הוכחה שישנה כמ"פ וכמדובר
נמצא. הוא ש� � למקומו נחשב זה הרי העירוב, את הניח שבו המקו� ע�

בערב היא העירוב עשיית כי � הששית הקפה זו, הקפה ע� דעירובי� העני� כללות בי� מיוחד קשר וישנו
כללות בדוגמת שזהו כו', הרשויות בי� ולקשר לאחד � היא העירוב שבעשיית הכוונה ותכלית הששי, יו� שבת,

כו'. ההתקשרות עני� היסוד, מדת הששית, דמדה העני�

"ערב" שבת", "ערב העתידה, הגאולה שקוד� הזמ� שזהו � הזמ� דכללות הששי ביו� אנו נמצאי� עתה והרי
שבעול� הרשויות כל את ולקשר לאחד � האד� בעבודת העירוב עשיית להיות צרי� ולכ� העתידה. הגאולה

אחד". ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביו� היעוד לקיו� זוכי� שעי"ז עולמי�", "מל� הקב"ה, ע�

הקודש לאר� צדקנו משיח ע� ביחד ללכת ורוצי� "נאו", "מיד", יבוא צדקנו שמשיח שרוצי� היות והנה,
וירושלי� הקודש אר� ע� בתוק� ומחשבת� דעת� יקשרו הששית בהקפה אות� שיכבדו שאלו הראוי מ� �

של הבירה עיר הקודש, עיר בירושלי� ההקפות את עורכי� שה� ובתוק�) (כדבעי שיחשבו היינו, הקודש, עיר
נמצא. הוא ש� אד� של שמחשבתו במקו� והרי � מלוכה" עיר מל� "מקדש הקודש, אר�

שניות", "הקפות שנקראות (אע"פ "הקפות" עתה נערכות הקודש עיר ו)בירושלי� הקודש (באר� שג� ובפרט
ע� מתאחדי� הקודש, עיר ירושלי� אודות חושבי� כאשר וא"כ, � שמח"ת) מוצאי כבר זה הרי שש� מאחר

הקודש. עיר בירושלי� "הקפות" שעורכי� היהודי�

דעריכת הזמ� ובי� הקודש עיר בירושלי� ההקפות דעריכת הזמ� בי� שעות בכמה הפרש שישנו ואע"פ
האמצעי אדמו"ר מבאר ועד"ז ס"ח), ס"א מהדו"ת (או"ח שלו בשו"ע הזק� אדמו"ר מבאר הרי � כא� ההקפות
ותפלה ק"ש זמ� וכמו כו' מזו זו המדינות וריחוק האקלימי� לפי משתני� והלילות שהימי� ש"א� חיי�, בתורת
עליוני� ויחודי� שלמעלה רצו� "עת אעפ"כ, שלה", והלילות הימי� זמ� לפי ומדינה מדינה בכל ג"כ שהוא כו'

לו". הראוי זמנו ומקו� מקו� לכל למטה שמאיר רק והזמ�, המקו� מגדר למעלה הוא כו'

כל הרי זמנו, לפי ומקו� מקו� בכל היא ההקפות שעריכת שאע"פ � ה"הקפות" לעני� בנוגע מוב� ועד"ז
מבחי' ההמשכה נמשכת ואח"כ עולמי�", ל"מל� � אחד למקו� למעלה עולי� כולו העול� שבכל ההקפות עניני

ענינו. לפי ומקו� מקו� כל ה"עולמי�", לכל כול�, המקומות לכל עולמי�" "מל�

ב בתור הולכי� ה� הרי � בלבד אחדי� אנשי� ה� התורה ספרי ע� זו להקפה ההולכי� שאלו שלואע"פ אי�כח
ובמקו� הקודש, עיר בירושלי� ההקפות את עורכי� שה� ומתבונני� חושבי� ה� כאשר ולכ�, כא�, הנאספי� כל
הקודש. עיר בירושלי� ההקפות את עורכי� הקהל כל כאילו נחשב זה הרי � נמצא הוא ש� אד� של שמחשבתו

לגאולה ממש בקרוב נזכה � הקודש) עיר ירושלי� ע� (הקשורה זו דהקפה השמחה גודל שע"י ויה"ר
בה אלקי� ה' עיני גו' אשר "אר� הקודש, לאר� בנ"י כל יבואו שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
מלכא דוד � דוד" חנה "קרית הקודש, עיר לירושלי� � גופא הקודש ובאר� שנה", אחרית ועד השנה מרשית

ממש. בימינו במהרה משיחא,

בס"ד שיחת ליל שמחת תורה ה'תשמ"ב - בעת "הקפות"
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מוגה בלתי

אדמו"ר‡. מו"ח כ"ק פתג� בראשית1ידוע שבת אוועק זי� מ'שטעלט "ווי הצמחֿצדק: אדמו"ר כ"ק ַבש�
השנה). כל על ונמש� הול� כ� בראשית בשבת שנעמדי� (כפי יאר" גאנצ� דע� אוי� אוועק גייט ַַַָאזוי

לעניני� בנוגע – וק"ו ובמכ"ש – ג� הוא שכ� מוב� אבל, רוחניי�, לעניני� בנוגע נאמר זה שפתג� ולהעיר,
כי: גשמיי�,

בחסידות ומבואר שהדבר2ידוע ההשתלשלות בעני� הידוע ע"פ ובפרט מרוחניות. נשתלשל שגשמיות
הוא ynnשנשתלשל xacd eze`שהו כו'.כמו ונתגש� יורד ואח"כ יותר, רוחני הוא שתחילה אלא במקורו, א

בעני� הכלל וע"פ העילה, מ� העלול כהשתלשלות הוא הרוחניות מ� הגשמיות שהשתלשלות – זאת ועוד
בכלל שיש (וע"ד העילה ממציאות באה מציאותו כל העלול, אבל בהעלול, באה העילה כל שלא ועלול, עילה

מנה שנשתלשל3מאתיי� מה אלא אינו (העלול) הגשמיות מציאות שכל נמצא, מאתיי�), מנה בכלל אי� אבל ,

(העילה). מהרוחניות

ה"עלול", גשמיי�, בעניני� – כולה השנה לכל בראשית שבת נוגע ה"עילה", רוחניי�, בעניני� א� וא"כ,
בראשית בשבת שנעמדי� שכפי הוא, שכ� וכמה כמה אחת על מהרוחניות, שנשתלשל מה היא מציאותו שכל
מיו� (שהרי השנה משבתות שמתברכי� השנה דכל החול בימי ג� ובמילא השנה, שבתות בכל ונמש� הול� כ�

יומי� כולהו מתברכי� ).4השבת

בפועל·. מעשה של בעני� התעוררות שתהי' היינו, והפועל, העשי' עני� הוא דבר בכל הכוונה עיקר והנה,

ממש.
אדמו"ר מו"ח כ"ק אל הפני' היתה ממש, פועל של בעני� ההתעוררות מעלת שמצד ולהעיר, בשאלה5–

הכרחי, עני� זה הרי פולי�, אדמו"רי של החסידות לדר� בעיקר שיי� זה שעני� שא� המופתי�, עני� ע"ד וטענה
שפועל דבר ל� שאי� lretaכיו� dceara zexxerzd.במוחש אלקות גילוי רואי� יד� שעל ה"מופתי�" עני� כמו

במכתבו שכותב וכפי כו', ואדרבה זו, טענה שלל לא אדמו"ר מו"ח כ"ק מהנשיא6ואכ�, החל הסדר הי' שכ� ,

לאות לו יהי' "וזה באמרו: "מופת", ג� הראה צור�, שכשהי' – הזק� אדמו"ר חב"ד, חסידות של הראשו�
– למופת". ולאחרי�

לעניננו: ובנוגע

שתהי' – ממש בפועל מעשה של בעני� התעוררות צ"ל כולה, השנה כל על שפועל בראשית בשבת בעמדנו
יו�. בכל חסידות (ג�) ללמוד קביעות אחד לכל

בגשמיות. וה� ברוחניות ה� ממש, בפועל ההמשכות כל יומשכו – החסידות לימוד וע"י

פורצת ששמחה – שמח ניגו� עתה שינגנו עי"ז ממש, בפועל שמחה – שמחה מתו� תהי' זו קביעות וקבלת
ובגשמיות.7גדר ברוחניות ההמשכות כל להמשכת בנוגע ג� כולל הגדרי�, כל פריצת ,

שמח]. ניגו� [ניגנו

***

גו'.‚. אלקי� ברא בראשית ד"ה מאמר ואמר לנג� צוה

כ).1) ס"ע ח"י (אגרותֿקודש זו שנה תשרי כ"ז מכתב ג� ראה
דאשתקד – ס"ז א) (התוועדות בראשית וש"פ ס"ב, שמח"ת יו� שיחת
ש�. ובהנסמ� ,(107 ס"ע ,100 ע' ח"י התוועדויות – מנח� (תורת

וש"נ.2) ואיל�. 154 ע' ח"ז לקו"ש רפ"ג. תניא ראה
ועוד.3) א. עד, ב"ק
א.4) פח, ב. סג, זח"ב
כ"ק5) חותנו אל שליט"א אדמו"ר כ"ק למכתב הכוונה אולי

והתיחסות� ופולי� "חב"ד ע"ד מכתבו על (במענה מוהריי"צ אדמו"ר
מוהריי"צ אדמו"ר באגרותֿקודש הנדפס המגיד" והרב להבעש"ט
ב"רשימות" הנדפס – המופתי� מעלת ע"ד ואיל�) שסא ע' ח"ב

קלח. חוברת
שעו.6) ע' הנ"ל אגרותֿקודש ג� ראה
ואיל�.7) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה

e"hyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

***

הכתוב„. בפירוש תורה בשמחת להמדובר בהמש� דבר8השיחה יבוא האלקי� עד גו' פשע דבר כל "על
ואיל� 155 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – האד� בעבודת גו'", .9שניה�

***

כאשר‰. בכלל, הנה – המופתי� עני� ע"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק אל הפני' ע"ד (ס"ב) לעיל להמוזכר בהמש�
עני� רק כותבי� אלא כו', לפלוני שנוגע עני� או עני�, ביאור לש� סת� כותבי� לא לרבי, מכתב rbepyכותבי�

ו בתורלעצמו. היתה המופתי� עני� ע"ד לרבי הכתיבה ג� driazeבמילא, dyixc("געמאנט מ'האט ָָָ("וואס
נעלה. היותר באופ� בפועל לעבודה ההתעוררות תהי' שעי"ז כדי במוחש, אלקות גילוי להיות

הראה ש"מופתי�" חסידי� אצל פתג� שישנו ועד המופתי�, מעני� בחב"ד אוחזי� לא שבכלל א� ולכ�,
בשביל למופתי�drxtהקב"ה הוצרכו לא ישראל בני אבל (כנ"ל10, מופתי� ג� מראי� צור�, יש כאשר מ"מ, –

הזק�). אדמו"ר ע� הסיפור אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק של ממכתבו

.Â?�אמורי הדברי� מה כלפי
ופעל הרבי...), לדברי מציית הי' פע� כל שלא (אע"פ קירבו אדמו"ר מו"ח שכ"ק ציבורי, עסק� יהודי ישנו

עניני�. כמה ידו על

מו"ח כ"ק בהיות נראי� שהיו מכמו אחר באופ� הדברי� פני נראי� ההסתלקות, לאחרי עכשיו, אמנ�,
רצונו א� הרבי, של עניניו עבור למסרו שצרי� כס� – כס� סכו� ע� מאורע אירע ובמילא, די�. בעלמא אדמו"ר

אחרת. למטרה יועבר שהכס� הנ"ל יהודי של

– ("אהער") הרבי של עניניו עבור ואילו מניח; לא הרבי – ("אהי�") לש� יועבר שהכס� לפועל: ַַובנוגע
ומתרקב. הכס� הול� וכ� לית�, מוכ� אינו

("אהי�") האחרת למטרה מגיע לא שהכס� העובדה שכ�, – מופתי� של עניני� כמה הרבי הראה זה ַבעני�
rahd jxca dpi`בשלו עדיי� הוא ואעפ"כ, הרבי. של לעניניו ("אהער"), לכא� שיי� שהכס� מפני אלא זה ואי� ,ַ

זיינס")... �א נא� זי� האלט ַַָ("ער

וברחמי� בחסד היא הרבי של הנהגתו שיעשה11אמנ�, וממתי� עומד והרבי מהכס�, חלק עדיי� נשאר ולכ� ,
תשובה.

וכ� דוקא...), לאו – תורה של עני� (ואילו ומתפרס� הול� ש"סיפור" העול� טבע בידעי זאת מספר הנני –

הדברי�. שייכי� שאליו הנ"ל ליהודי ג� הדברי� יגיעו

.Êשיולד חפ� והי' בנות, כמה לו שנולדו אדמו"ר, מו"ח כ"ק של מוסדות שמנהל באבר� – נוספת ועובדה
מו"ח כ"ק של שמו על בנו ש� לקרוא עצמו על שיקבל לו, השיבו זה, עבור ברכה לבקש וכשבא זכר, ב� לו

זכר. ב� לו יולד ואז אדמו"ר,
הי' זה עני� –rahdn dlrnlאלא תחבולות. שו� הועילו ולא זכר, ב� לו נולד לא השני� כל במש� שהרי ,

נולד ולכ� שמו), על שיקראוהו (ע"י שלו ניצו� בה שיהי' נשמה עוד בעול� שתהי' אדמו"ר מו"ח כ"ק שרצה
זכר. ב� לו

כפי שלא היא הרבי של המוסדות בניהול הנהגתו גלויי�, מופתי� לו שהראו כ� על הבט מבלי ואעפ"כ,
הכוונה.

תשובה, עליה� לעשות שצרי� עניני� אות� על תשובה שיעשה רצו� ויהי

ח.8) כב, משפטי�
שמח"ת.9) ויו� ליל שיחות ע� בשילוב
וש"נ.10) .70 ע' חי"א התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה

כ"ק11) באגרותֿקודש (נעתקה תרצ"ג שמח"ת שיחת ראה
(נעתק 9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה שנג. ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר

חשו�)). כ יו�" ב"היו�
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***

הכתוב„. בפירוש תורה בשמחת להמדובר בהמש� דבר8השיחה יבוא האלקי� עד גו' פשע דבר כל "על
ואיל� 155 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – האד� בעבודת גו'", .9שניה�

***

כאשר‰. בכלל, הנה – המופתי� עני� ע"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק אל הפני' ע"ד (ס"ב) לעיל להמוזכר בהמש�
עני� רק כותבי� אלא כו', לפלוני שנוגע עני� או עני�, ביאור לש� סת� כותבי� לא לרבי, מכתב rbepyכותבי�

ו בתורלעצמו. היתה המופתי� עני� ע"ד לרבי הכתיבה ג� driazeבמילא, dyixc("געמאנט מ'האט ָָָ("וואס
נעלה. היותר באופ� בפועל לעבודה ההתעוררות תהי' שעי"ז כדי במוחש, אלקות גילוי להיות

הראה ש"מופתי�" חסידי� אצל פתג� שישנו ועד המופתי�, מעני� בחב"ד אוחזי� לא שבכלל א� ולכ�,
בשביל למופתי�drxtהקב"ה הוצרכו לא ישראל בני אבל (כנ"ל10, מופתי� ג� מראי� צור�, יש כאשר מ"מ, –

הזק�). אדמו"ר ע� הסיפור אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק של ממכתבו

.Â?�אמורי הדברי� מה כלפי
ופעל הרבי...), לדברי מציית הי' פע� כל שלא (אע"פ קירבו אדמו"ר מו"ח שכ"ק ציבורי, עסק� יהודי ישנו

עניני�. כמה ידו על

מו"ח כ"ק בהיות נראי� שהיו מכמו אחר באופ� הדברי� פני נראי� ההסתלקות, לאחרי עכשיו, אמנ�,
רצונו א� הרבי, של עניניו עבור למסרו שצרי� כס� – כס� סכו� ע� מאורע אירע ובמילא, די�. בעלמא אדמו"ר

אחרת. למטרה יועבר שהכס� הנ"ל יהודי של

– ("אהער") הרבי של עניניו עבור ואילו מניח; לא הרבי – ("אהי�") לש� יועבר שהכס� לפועל: ַַובנוגע
ומתרקב. הכס� הול� וכ� לית�, מוכ� אינו

("אהי�") האחרת למטרה מגיע לא שהכס� העובדה שכ�, – מופתי� של עניני� כמה הרבי הראה זה ַבעני�
rahd jxca dpi`בשלו עדיי� הוא ואעפ"כ, הרבי. של לעניניו ("אהער"), לכא� שיי� שהכס� מפני אלא זה ואי� ,ַ

זיינס")... �א נא� זי� האלט ַַָ("ער

וברחמי� בחסד היא הרבי של הנהגתו שיעשה11אמנ�, וממתי� עומד והרבי מהכס�, חלק עדיי� נשאר ולכ� ,
תשובה.

וכ� דוקא...), לאו – תורה של עני� (ואילו ומתפרס� הול� ש"סיפור" העול� טבע בידעי זאת מספר הנני –

הדברי�. שייכי� שאליו הנ"ל ליהודי ג� הדברי� יגיעו

.Êשיולד חפ� והי' בנות, כמה לו שנולדו אדמו"ר, מו"ח כ"ק של מוסדות שמנהל באבר� – נוספת ועובדה
מו"ח כ"ק של שמו על בנו ש� לקרוא עצמו על שיקבל לו, השיבו זה, עבור ברכה לבקש וכשבא זכר, ב� לו

זכר. ב� לו יולד ואז אדמו"ר,
הי' זה עני� –rahdn dlrnlאלא תחבולות. שו� הועילו ולא זכר, ב� לו נולד לא השני� כל במש� שהרי ,

נולד ולכ� שמו), על שיקראוהו (ע"י שלו ניצו� בה שיהי' נשמה עוד בעול� שתהי' אדמו"ר מו"ח כ"ק שרצה
זכר. ב� לו

כפי שלא היא הרבי של המוסדות בניהול הנהגתו גלויי�, מופתי� לו שהראו כ� על הבט מבלי ואעפ"כ,
הכוונה.

תשובה, עליה� לעשות שצרי� עניני� אות� על תשובה שיעשה רצו� ויהי

ח.8) כב, משפטי�
שמח"ת.9) ויו� ליל שיחות ע� בשילוב
וש"נ.10) .70 ע' חי"א התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה

כ"ק11) באגרותֿקודש (נעתקה תרצ"ג שמח"ת שיחת ראה
(נעתק 9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה שנג. ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר

חשו�)). כ יו�" ב"היו�



e"hyz'dכד ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

במלאכתו" "אומ� שהוא היצה"ר, על12– תשובה שיעשה א�, כי בתשובה, יעשה שלא ליהודי אומר אינו ,

xg` oipr.תשובה לעשות באמת צרי� שעליו העני� על תשובה עושה שאינו (א) בשתי�: הוא בזה והחסרו� .
– אותו לצער צרי� הי' לא דאמת שאליבא כזה עני� על מצטער הוא (ב)

וברוחניות. בגשמיות העניני� כל יומשכו ואז

א� הנ"ל בעניני� לדבר אפשר לשמח"ת, המש� הוא בראשית ששבת כיו� שליט"א:] אדמו"ר כ"ק [ואמר
נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק פתג� יסוד על – רצויי� תורה13שאינ� [בשמחת ניט"... שאדט תורה "שמחת :ַ

וברחמי�. בחסד זה יהי' ובודאי מזיק...] לא זה

.Á,זקנו את יגדל הנישואי� שלאחרי הזק�, עני� אודות עמו שדברתי באבר� – נוספת ועובדה
עד שבת בתפלת מארי� שהוא לפעמי� קורה החסידות, ולתורת תמימי�" ל"תומכי שייכות יש זה לאבר� –

– הזק� גידול של העני� אצלו שיחסר איפוא חבל וכו'; רוסלאנד כמנהג קידוש ועושה השלישית, ַהשעה

כ�. שיעשה להבטיח מוכ� הי' ולא

עני� שזהו סבור הי' ומ"מ הפרנסה, בעני� קושי אצלו נעשה שבגלל� עניני� כמה אירעו לאחרונה והנה,
ש – מאורע עוד אירע ואז ממנו!טבעי. חו� כול�, הצליחו שבו מסויי� עסק הי'

מראי� כאשר miielbובכ�, mizten.כנ"ל לפועל, בנוגע התעוררות לידי להביא הדבר צרי� –

וברחמי�. בחסד זה יהי' ובודאי ניט", שאדט תורה "שמחת ַוכאמור,

.Ëהשנה כל על וממשי� נוגע בראשית ששבת לעיל האמור הפתג� יסוד על שליט"א:] אדמו"ר כ"ק [וסיי�
ש� על שמ� ויקראו וקיימא, חייא בזרעא זו בשנה יפקדו בני�, עבור לברכה שזקוקי� אלה שכל יה"ר – כולה

צדק הצמח של בשמו או אדמו"ר, מו"ח .14כ"ק

כל ואחת אחד לכל ויומש� בהרחבה, פרנסה לה� שתהי' – פרנסה עבור לברכה הזקוקי� אלה כל כ� וכמו
וברוחניות בגשמיות לה� .15המצטר�

•

(לעיל12) סי"א תורה שמחת יו� שיחת ג� וראה ב. קה, שבת ראה
וש"נ. .(71 ע'

וש"נ.13) .(69 ע' (לעיל ס"ח הנ"ל שיחה ראה

וש"נ.14) .185 ס"ע חי"א התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
(15.71 ע' ריש ש� מנח� תורת ג� ראה
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e"hyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y

יחו"ע, שהו"ע למטה, מלמעלה מתנה בדר� דייקא, נתנה בעיניו, ישר לאשר ונתנה בפירש"י
כמ"ש הוא דישר דייקא, ישר בעיניו, ישר לאשר מזה, מדריגה41ויתירה שהוא פנימו, יחזו ישר

כח נתינת שיש שעי"ז והיינו, ממש. בשוה ה� וד"ת ד"ע הנה זו מדריגה שלגבי דדעת, הג'
דחי', מקי� שמצד דיחו"ע להעבודה אח"כ להגיע אפשר אזי דיחו"ת, העבודה על ג� מהתורה

ב�. ודבוקה חבוקה היא תמיד אשר דיחידה מקי� שמצד להעבודה ג� ואח"כ

•

ז.41) יא, תהלי�
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המשך מעמוכ י

ziy`xa zyxt zegiy ihewl'd jxk

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
"ÌÈ�È�˙‰"

הגדולי�" התניני� את אלקי� "ויברא הפסוק ,1מ�

את ג� לצטט בלי – "התניני�" המלה את רש"י מצטט

שבי�". גדולי� "דגי� ומפרש: – "הגדולי�" המלה

ה� שתניני� ידוע כבר בלבד "התניני�" מהמלה כלומר,

גדולי�. דגי�

התואר את לתניני� מוסיפה שהתורה מזה להבי�: צרי�

שוני� סוגי� כוללי� שתניני� לכאורה, מוב�, "הגדולי�"

רש"י, אומר אפוא, מדוע, וקטני�. גדולי� דגי�, של

גדולי�? דגי� ה� שתניני�

.·
È˘Â˜‰ ˙‡ ÌÈ˜ÊÁÓ "‰„‚‡ È¯·„"

לפי רש"י שאומר שבי�", גדולי� "דגי� הפירוש לאחר

אגדה "ובדברי מוסי�: הוא מקרא, של הוא2פשוטו

לוית�".

רש"י פירוש והרי אגדה, דברי רש"י כא� מצטט מדוע

הפשט בדר� הוא התורה הוא:3על לכ� הפשוט ההסבר ?

המלה משמעות כ� כל ברורה אי� עדיי� עצמו הפשט לפי

ידוע אי� א� גדולי�, דגי� ה� שאלה רק ידוע – תניני�

האגדה של לפירוש רש"י נזקק ולכ� דגי�. של סוג ,4איזה

הלוית�. שזהו

הקושי מתחזק רש"י, שמוסי� אגדה" "דברי לפי בר�,

"דגי� פירושו על הגדולי�" "התניני� הפסוק מלשו�

גדולי�":

היה נית� אגדה" "דברי את מביא רש"י היה לא אילו

מתכוו� גדולי�" "דגי� שבפירושו בדוחק, לפחות להסביר,

שה� תניני�, המכונה הדגי� לסוג סימ� לתת רק רש"י

היא עצמה תניני� המלה שמשמעות לא א� גדולי�, דגי�

גדולי�. ה� אלו שדגי�

כל עצו� הגדולי�" "התניני� על הקושי היה לא ואז

אחרי� במקומות לכ� בדומה מוצאי� אנו כי שב5כ�, ה�,

כדי רק מסויימת למלה כלשהו תואר התורה מוסיפה

בש� הנקרא הדבר כי זה, תואר שמבטא העני� את להדגיש

בתורה. המתוארת התכונה בעל תמיד הוא זה

רש"י ידי על אגדה" "דברי ציטוט ידי שעל כיו� א�

נקרא דגי� סוג איזה ידוע אי� הפשט דר� שלפי מוב�

אי� גדולי�" "דגי� שבפירושו לכאורה, מוכח, תניני�,

את לבאר אלא לדגי�ֿהתניני�, סימ� לתת מתכוו� רש"י

תניני� המלה תניני�6פירוש המלה של שהמשמעות ,

גדולי� דגי� – היא ,7עצמה

קשה זה נכללת8ולפי עצמה תניני� במלה א� :

התואר את להוסי� מקו� אי� גדולי�, דגי� של המשמעות

"התניני�"? המלה לאחר "הגדולי�"

.‚
"Ô˙ÈÂÏ ‡Â‰" Y ÌÈ�È�˙‰

"הוא שתניני� האגדה פירוש את רש"י שמביא לאחר

זוגו" "וב� מוסי� הוא אי�9לוית�", תניני� שבמלה –

הוא מכ� לאחר זוגו. לב� א� אלא הזכר, ללוית� רק הכוונה

והרג ונקבה זכר "שברא� האגדה: דברי המש� את מצטט

לבוא לעתיד לצדיקי� ומלחה הנקבה יפרו10את שא� ,

בפניה�" העול� יתקיי� לא רש"י:11וירבו ומסיי� .

ללא "התנינ�" נאמר מדוע מוב� שבכ� – כתיב" "התנינ�

יחיד בלשו� את12יו"ד, הרג שהקדושֿברו�ֿהוא לאחר כי ,

אחד. תני� רק נשאר הלוית�ֿהנקבה,

במלה הכוונה דגי� סוג לאיזה לפרש כדי מוב�: ואינו

ג� רש"י מצטט מדוע לוית�". "הוא לומר מספיק "תנינ�",

האגדה? דברי המש� את
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במלה שלו שהקושי רש"י, מדברי נראה ראשו� במבט

הוא: "התנינ�"

כא.1) א, בראשית

עה"פ.2) תיב"ע ע"ב. ריש לד, ח"ב ע"ב. ריש לד, זח"א ד. פ"ז, ב"ר

כדלהל�3) – כתיב" "תנינ� העני� סיו� הוא בזה רש"י שכוונת לומר ואי�

ד'. סעי�

רש"י4) כותב ביאור, חסר הפשט דר� עפ"י כאשר מקומות, שבכמה וא�

שש�, לפי הוא – וכו' באגדה רז"ל פירושי ישנ� ש� שג� א� – ידעתי" "לא

ג� (ולפעמי� הכתובי� פשטות לפי מיושבי� אינ� כו' אגדה דדברי הפירושי�

נקרא דג מי� איזה הכרח שו� אי� הפשט מצד הרי בנדו"ד, משא"כ סותרי�).

לוית�. שהוא אפשר וא"כ תניני�, בש�

כו).5) (א, השמי�" ו"עו� הי�" "דגת ועוד); יד. (א, השמי�" "רקיע וכמו

היא6) שכוונתו שבי�" גדולי� "דגי� רש"י ממ"ש ג� לכאורה מוכח וכ�

מיוחד דג על סימ� ואי"ז בי� ה� הדגי� כל שהרי – התניני� תיבת לפירוש

.(23 הערה להל� ראה (אבל

שמורות7) ו"פרת", "חדקל" "גיחו�", "פישו�", הנהרות שמות ובדוגמת

יאֿד). ב, (פירש"י הנהרות תכונות על ג�

ב"תניני�".8) "גדולי�" מרומז אי� ביאור: שחסר מה על נוס�

כא�.9) תיב"ע ש�. זהר

ש�.10) זח"ב תניני�). עה"פ לא (אבל ב עד, ב"ב

ש�.11) ב"ב

ש�.12) זהר
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במלאכתו" "אומ� שהוא היצה"ר, על12– תשובה שיעשה א�, כי בתשובה, יעשה שלא ליהודי אומר אינו ,

xg` oipr.תשובה לעשות באמת צרי� שעליו העני� על תשובה עושה שאינו (א) בשתי�: הוא בזה והחסרו� .
– אותו לצער צרי� הי' לא דאמת שאליבא כזה עני� על מצטער הוא (ב)

וברוחניות. בגשמיות העניני� כל יומשכו ואז

א� הנ"ל בעניני� לדבר אפשר לשמח"ת, המש� הוא בראשית ששבת כיו� שליט"א:] אדמו"ר כ"ק [ואמר
נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק פתג� יסוד על – רצויי� תורה13שאינ� [בשמחת ניט"... שאדט תורה "שמחת :ַ

וברחמי�. בחסד זה יהי' ובודאי מזיק...] לא זה

.Á,זקנו את יגדל הנישואי� שלאחרי הזק�, עני� אודות עמו שדברתי באבר� – נוספת ועובדה
עד שבת בתפלת מארי� שהוא לפעמי� קורה החסידות, ולתורת תמימי�" ל"תומכי שייכות יש זה לאבר� –

– הזק� גידול של העני� אצלו שיחסר איפוא חבל וכו'; רוסלאנד כמנהג קידוש ועושה השלישית, ַהשעה

כ�. שיעשה להבטיח מוכ� הי' ולא

עני� שזהו סבור הי' ומ"מ הפרנסה, בעני� קושי אצלו נעשה שבגלל� עניני� כמה אירעו לאחרונה והנה,
ש – מאורע עוד אירע ואז ממנו!טבעי. חו� כול�, הצליחו שבו מסויי� עסק הי'

מראי� כאשר miielbובכ�, mizten.כנ"ל לפועל, בנוגע התעוררות לידי להביא הדבר צרי� –

וברחמי�. בחסד זה יהי' ובודאי ניט", שאדט תורה "שמחת ַוכאמור,

.Ëהשנה כל על וממשי� נוגע בראשית ששבת לעיל האמור הפתג� יסוד על שליט"א:] אדמו"ר כ"ק [וסיי�
ש� על שמ� ויקראו וקיימא, חייא בזרעא זו בשנה יפקדו בני�, עבור לברכה שזקוקי� אלה שכל יה"ר – כולה

צדק הצמח של בשמו או אדמו"ר, מו"ח .14כ"ק

כל ואחת אחד לכל ויומש� בהרחבה, פרנסה לה� שתהי' – פרנסה עבור לברכה הזקוקי� אלה כל כ� וכמו
וברוחניות בגשמיות לה� .15המצטר�

•

(לעיל12) סי"א תורה שמחת יו� שיחת ג� וראה ב. קה, שבת ראה
וש"נ. .(71 ע'

וש"נ.13) .(69 ע' (לעיל ס"ח הנ"ל שיחה ראה

וש"נ.14) .185 ס"ע חי"א התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
(15.71 ע' ריש ש� מנח� תורת ג� ראה
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הקודש ללשו� מתורג�
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הגדולי�" התניני� את אלקי� "ויברא הפסוק ,1מ�

את ג� לצטט בלי – "התניני�" המלה את רש"י מצטט

שבי�". גדולי� "דגי� ומפרש: – "הגדולי�" המלה

ה� שתניני� ידוע כבר בלבד "התניני�" מהמלה כלומר,

גדולי�. דגי�

התואר את לתניני� מוסיפה שהתורה מזה להבי�: צרי�

שוני� סוגי� כוללי� שתניני� לכאורה, מוב�, "הגדולי�"

רש"י, אומר אפוא, מדוע, וקטני�. גדולי� דגי�, של

גדולי�? דגי� ה� שתניני�
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לפי רש"י שאומר שבי�", גדולי� "דגי� הפירוש לאחר

אגדה "ובדברי מוסי�: הוא מקרא, של הוא2פשוטו

לוית�".

רש"י פירוש והרי אגדה, דברי רש"י כא� מצטט מדוע

הפשט בדר� הוא התורה הוא:3על לכ� הפשוט ההסבר ?

המלה משמעות כ� כל ברורה אי� עדיי� עצמו הפשט לפי

ידוע אי� א� גדולי�, דגי� ה� שאלה רק ידוע – תניני�

האגדה של לפירוש רש"י נזקק ולכ� דגי�. של סוג ,4איזה

הלוית�. שזהו

הקושי מתחזק רש"י, שמוסי� אגדה" "דברי לפי בר�,

"דגי� פירושו על הגדולי�" "התניני� הפסוק מלשו�

גדולי�":

היה נית� אגדה" "דברי את מביא רש"י היה לא אילו

מתכוו� גדולי�" "דגי� שבפירושו בדוחק, לפחות להסביר,

שה� תניני�, המכונה הדגי� לסוג סימ� לתת רק רש"י

היא עצמה תניני� המלה שמשמעות לא א� גדולי�, דגי�

גדולי�. ה� אלו שדגי�

כל עצו� הגדולי�" "התניני� על הקושי היה לא ואז

אחרי� במקומות לכ� בדומה מוצאי� אנו כי שב5כ�, ה�,

כדי רק מסויימת למלה כלשהו תואר התורה מוסיפה

בש� הנקרא הדבר כי זה, תואר שמבטא העני� את להדגיש

בתורה. המתוארת התכונה בעל תמיד הוא זה

רש"י ידי על אגדה" "דברי ציטוט ידי שעל כיו� א�

נקרא דגי� סוג איזה ידוע אי� הפשט דר� שלפי מוב�

אי� גדולי�" "דגי� שבפירושו לכאורה, מוכח, תניני�,

את לבאר אלא לדגי�ֿהתניני�, סימ� לתת מתכוו� רש"י

תניני� המלה תניני�6פירוש המלה של שהמשמעות ,

גדולי� דגי� – היא ,7עצמה

קשה זה נכללת8ולפי עצמה תניני� במלה א� :

התואר את להוסי� מקו� אי� גדולי�, דגי� של המשמעות

"התניני�"? המלה לאחר "הגדולי�"

.‚
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"הוא שתניני� האגדה פירוש את רש"י שמביא לאחר

זוגו" "וב� מוסי� הוא אי�9לוית�", תניני� שבמלה –

הוא מכ� לאחר זוגו. לב� א� אלא הזכר, ללוית� רק הכוונה

והרג ונקבה זכר "שברא� האגדה: דברי המש� את מצטט

לבוא לעתיד לצדיקי� ומלחה הנקבה יפרו10את שא� ,

בפניה�" העול� יתקיי� לא רש"י:11וירבו ומסיי� .
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(בתוספת רבי� בלשו� "התניני�" המלה מקריאת

שמדובר ברור הגדולי�" "התניני� הניסוח מ� וכ� יו"ד),

המלה כתובה מדוע כ�, א� אחד. תני� מאשר יותר על כא�

יו"ד? ללא יחיד, בלשו� "התנינ�"

ה דברי את רש"י מביא זה קושי ליישב אגדה,כדי

שני�: – רבי� ללשו� מתכווני� אכ� "התנינ�" שבמלה

בלשו� "התנינ�" נאמר זאת בכל א� זוגו". וב� "...הוא

אחד תני� רק ונשאר הנקבה", את "הרג כי .13יחיד,

כאשר כי כ�. לפרש אפשר אי דבר של לאמיתו א�

כתובה מסויימת שמלה לכ� הסיבה את מסביר רש"י

מקו� בכל נוהג הוא "חסר", בתחילה14בכתיב לציי�

את לבאר מכ� לאחר ורק חסר, בכתיב כתובה שהמלה

לכ�. הסיבה

רק קשורות ו"מלא" "חסר" לגבי השאלות כי

הפשט בדר� כ� כל קשות אינ� ולכ� וייתכ�15ל"כתיב", ,

יכול רש"י אי� לכ� בכ�. יבחי� לא למקרא" חמש ש"ב�

את תחילה לציי� צרי� הוא אלא פירושו, את בה� להתחיל

ליישב. שברצונו הקושי

לאחר כתיב" "התנינ� רש"י כותב כא� שבפסוק וכיו�

ברור הנקבה", את "והרג הוא16הפירוש האגדה שבדברי ,

רש"י ואשר בעצמו, מעורר שהילד קושי ליישב מתכוו�

לציינו. צרי� אינו

לגבי הקושי ג� מתעורר "התנינ�" שבמלה כיו� א�

דברי את מביא שרש"י לאחר רק לכ� החסר, הכתיב

"התנינ� מוסי� הוא הבולט, הקושי את ומתר� האגדה

לגבי הקושי את ג� מיישבי� האגדה שדברי – כתיב"

יו"ד. ללא "התנינ�" המלה כתיבת

.‰
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הוא: לכ� ההסבר

הגדולי�" התניני� את אלקי� "ויברא המלי� לאחר

וקשה: המי�". שרצו החיה...אשר נפש כל "ואת נאמר

מכ� שמוב� כפי התניני�, ג� נכללי� החיה" נפש ב"כל

כ� לפני אחד נפש17שבפסוק שר� המי� "ישרצו רק נאמר

כולל החיי�, בעלי סוגי כל את הכוללות מלי� חיה",

כ� וא� בנפרד. ש� מוזכרי� אינ� והתניני� התניני�,

ומדוע החיה...". נפש כל את אלקי� "ויברא לכתוב מספיק

התנינ�"? "את בנפרד מצייני�

– גדולי�" דגי� – "התנינ� רש"י מפרש כ� על

שבפסוקנו שהתניני� משו� בנפרד מוזכרי� 18שהתניני�

גדולי�". "דגי� ה�

האחרי� הדגי� בסוגי ג� טוע�: למקרא החמש ב� א�

נכללי� כול� זאת ובכל וגדולי�, קטני� שוני�: דגי� יש

גדולי� התניני� שדגי משו� הא� החיה". נפש "כל במלי�

בנפרד? לציינ� יש יותר

לדג היא הכוונה "תנינ�" שבמלה רש"י מציי� כ� על

ילדי�19הלוית� בי� (ג� המפורס� וכיו�20, העצו�, בגודלו (

השוואה כל ללא לחלוטי�, שונות הלוית� של שמדותיו

לפיכ� האחרי�, הדגי� סוגי מכל ביותר הגדול לדג אפילו

עצמו בפני נמנה .21הוא

לפני מופיעי� הגדולי�" "התנינ� מדוע ג� מוב� בכ�

בלבד אחד סוג הוא שהתנינ� למרות – החיה" נפש "כל

מדתו עקב החיה, נפש מכל יותר חשוב זה סוג כי –

במיוחד. העצומה
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הוא לוית�", הוא אגדה "ובדברי כותב רש"י כאשר

כא� באגדה, במדרש, כי זוגו". "וב� להוסי� מיד צרי�

זה נאמר22במקו� ולכ� זוג, ב� אי� שללוית� נאמר

יחיד. בלשו� "התנינ�"

ל13) ראה – לבוא" לעתיד לצדיקי� "ומלחה מוסי� שרש"י סעי�ומה הל�

ח'.

ועוד.14) ועוד. טז. י. כג, ח"ש א. יט, א. יח, וירא יד. א, פרשתנו ראה

בתורה15) ספורי� במקומות שרק מזה כדמוכח – קושיא בגדר לא בכלל

בפירושו. רש"י מבאר� –

כתיב".16) "התנינ� הסיו� ישנו לא בערלינער הוצאת שברש"י ובפרט

כ.17) א,

(עד,18) (תהלי� המצו"צ כפירוש ודלא זה שבפסוק תניני� רק שזהו וי"ל

תהלי� ב). (לב, ביחזקאל פירושו ג� וראה גדול". דג ש� הוא ש"תני� יג)

דג מי� איזה רש"י) (לפי' ידוע אי� הפשט דר� שעפ"י מכיו� כי ז)), (קמח,

הוא גדולי�" ב"דגי� רש"י שכוונת י"ל ולכ� גדול? דג שהוא מנ"ל תני�, נקרא

זה. שבפסוק לתנינ� רק

לפי הוא גדולי�", דגי� – "תניני� רש"י שמפרש ז קמח, בתהלי� (וכ�

מוכח דוקא) תניני� למה (דלכאורה תניני�" גו' "הללו ש� שנאמר שמכיו�

הכתוב שמדמה ממה – יב ז, באיוב ועד"ז גדולי�. לדגי� הוא הכתוב שכוונת

גדול). לדג הוא ש� שהכוונה מוכח ל"י�" "תני�"

"התנינ� הכתוב לשו� פשטות כמשמעות קטני�, תניני� ג� ישנ� אבל

כללי ש� הוא ש"תנינ�" לומר מוכרח לוית�" "הוא להפירוש (וג� הגדולי�"*.

(תהלי� וממ"ש אחד, רק עכשיו ישנו לוית� כי – ללוית� רק לא – דגי� מיני לכמה

תניני�). כמה ישנ� עכשיו שג� מוכרח רבי�) (לשו� תניני� גו' הללו ש�)

כא�.19) גו"א ג� ראה

כו'.20) וירבו יפרו שא� זה מבואר כא� ברש"י וג�

(ראה21) אגדה" "דברי בפירושו מביא שרש"י מה בפשטות מוב� ועפי"ז

היחידי הדג הוא כי מקרא, של מפשוטו מוכרחת זו אגדה כי – (4 הערה לעיל

) הדגי�. לשאר באי"ע הוא אגדה"שגדלותו "דברי זה על רש"י כותב ומ"מ

שתנינ� מה הטע� לתר� בכדי – ברז"ל זה פירוש נמצא הי' לא בא� כי –

לזה). מקור בלי לוית�" "הוא לחדש א"א בפ"ע, נמנה

ד.22) פ"ז, רבה
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(קרי "התניני� מהמלי� הקושי: מיד מתעורר כ�, וא�

מתני� יותר על כא� שמדובר ברור הגדולי�" ביו"ד) –

שב"התנינ�" הפשט בדר� לפרש ייתכ� וכיצד אחד,

אחד ללוית� היא ?23הכוונה

היא שכוונתו זוגו", "וב� ואומר רש"י מוסי� לפיכ�

אחר במקו� –24לאגדה שני� ה� ש"התנינ�" האומרת ,

זוגו". וב� "לוית�

.Ê
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הקדושֿברו�ֿהוא שברא החיי� בעלי של המיני� כל

עתה ג� קיימי� להיות סיבה25צריכי� יש א� אלא ,

ולכ�, רש"י. פירוש בסו� כנאמר יתקיימו, שלא מיוחדת

ברא שהקדושֿברו�ֿהוא לומד למקרא החמש ב� כאשר

בהבנת לטעות עלול הוא הרי זוגו, וב� הלוית� את

הנקבה הלוית� שג� בחושבו ושג�הפסוקי�, עתה, קיימת

כפי אות�...", "ויבר� הבא: בפסוק מדובר הלוית� על

בפשטות, הפסוק מ� שמוב�

את והרג ונקבה זכר "שברא� רש"י מסביר לכ�

אכ�26הנקבה" התנינ�" את אלקי� "ויברא שבפסוק –

"הרג מכ� לאחר א� ונקבה", "זכר תניני�: שני על מדובר

אחד. לוית� רק נותר ולכ� הנקבה", את

.Á
?"‡¯·ÈÂ" ‰Ó Ì˘Ï

צרי� הוא הנקבה" את "והרג אומר רש"י כאשר

ל"והרג" הסיבה את רק [לא וירבו27להוסי� יפרו "שא� :

ולציי�] להוסי� עליו אלא בפניה�", העול� יתקיי� לא

לחלוטי� מוב� אי� כי לבוא", לעתיד לצדיקי� ש"ומלחה

לאחר מיד כאשר זוגו, ב� את ב"ויברא" צור� היה מדוע

"הרגו" .28מכ�

.Ë
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לשאול: אפשר לכאורה,

לבדו" האד� היות טוב "לא הפסוק רש"י:29על מפרש

יחיד הקדושֿברו�ֿהוא ה�, רשויות שתי יאמרו "שלא

זוג". לו ואי� בתחתוני� וזה זוג, לו ואי� בעליוני�

להיות לאד� טוב שלא להבי� היה צרי� [לכאורה,

"להסתדר" לו קשה היה לבד היה אילו כי ולכ�30לבד, .

בעלה. לצרכי דואגת שהאשה עזר", לו "אעשה

להיות צרי� היה זה לפי כי כ�, מסביר אינו רש"י א�

טוב "לא הניסוח מ� לבדו". היות לאד� טוב "לא כתוב

"לא הוא לבדו" האד� ש"היות מוב� לבדו" האד� היות

בכללות יאמרו..."31טוב" "שלא רש"י מפרש ולכ� .32.[

"ומלחה כותב היה לא רש"י אילו שג� יוצא, זה ולפי

בריאת של המטרה מובנת היתה לבוא" לעתיד לצדיקי�

ש"שתי הטעות את לאפשר לא כדי הלוית�ֿהנקבה:

"ומלחה להוסי� רש"י צרי� אפוא, ומדוע, ה�". רשויות

לבוא"? לעתיד לצדיקי�

רש"י פירוש את לומד למקרא חמש ב� כאשר אמנ�,

"שלא הטע� את יודע אינו עדיי� הוא התניני�, על זה

יאמרו..." "שלא כא� לפרש היה יכול רש"י א� יאמרו...",

שמציי� הטע� שהוא הלוית�, של זוגו ב� לבריאת כטע�

במקו� – האד� של זוגו בת לבריאת הפשט בדר� רש"י

בדר� פירוש שזהו לבוא", לעתיד לצדיקי� "ומלחה לבאר

לחלוטי�? והמדרש האגדה

לפרש23) א"א הפשט בדר� אבל ולוית�". בהמות "זה ש�: בב"ר

"ויברא הכתוב כי "בהמות", על ג� קאי רבי�) (לשו� הגדולי�" ש"התניני�

המי�". "ישרצו – מיני' לדלעיל בהמש� בא התנינ�" את גו'

דלכאורה, – שבי�" גדולי� "דגי� במ"ש רש"י כוונת ג� שזהו לומר ויש

על מדבר שהכתוב (בהדגישו המדרש פירוש את לשלול – מיותר "שבי�"

שבי�). דגי�

ברא�).24) ונקבה זכר ש�: ב"ב במס' (וג� ש�. ח"ב ש�. זח"א

שבי�25) נבראי� ובפרט "טוב", שה� עליה� נאמר ה', ע"י נבראו שהרי

"מחסרי� שא� כ� כדי ועד גו'. המי� את ומלאו תיכ�: עליה� שנאמר –

שלאח"ז. בפסוק וכפרש"י שיתקיימו, בכדי במיוחד נתברכו אות�"

הטע�26) שע"י לפי הוא כו'" "והרג במ"ש רש"י שכוונת לומר אי�

גדלות מתבטא בפניה�"], העול� יתקיי� לא וירבו יפרו ["שא� ד"והרג"

(הבא טע� רק הוא כו'" יפרו "שא� אשר מוכח רש"י מלשו� כי – הלוית�

הנקבה". את ל"והרג אגב) בדר�

הי'27) כי – ל"והרג" הטע� הוא כו'" ש"ומלחה לומר שאי� ופשוט

ולמלחה. לע"ל אותה להרוג אפשר

רש"י28) בא� – כי כו'", יפרו ל"שא� כו'" "ומלחה רש"י מקדי� ולכ�

רק ולא השכל, היפ� הנקבה" את "והרג אז הי' – כו'" "ומלחה כותב הי' לא

לזה. טע� חסר שהי'

יח.29) ב, פרשתנו

חמש30) ה"ב� וג� כו', חטי� מביא אד� א) סג, (יבמות שאמרו כמו

דוקא. אמו ע"י הוא אביו צרכי המצאת אשר רואה למקרא"

(31– וגו'" היות טוב "לא התיבות על זי� שטעלט שרש"י מה יוב� ובזה

התיבות ג� ב"וגו'") לרמז� רק (לא להעתיק שהוצר� או ממ"נ: דלכאורה

ומכיו� זוג"); לו "ואי� בפירושו למ"ש נוגע שזה (מכיו� לבדו" "האד�

האד� "היות למה הטע� רק שמפרש (לפי ב"וגו'" מרמז� רק אלו שתיבות

כי – "היות" תיבת להעתיק הוצר� שלא מכ"ש הרי טוב), לא הוא לבדו"

מלשו� הוא יאמרו") "שלא כ"א להאד� אינו טוב" "לא (אשר לפירושו ההכרח

זה לאחרי שנאמר המציאות – וגו'" "היות וגו'": היות טוב "לא הכתוב

כבפני�. בכלל, טוב לא הוא לבדו") ("האד�

לומר:32) יש – עזר" לו "אעשה מסיי� שהכתוב ומה

במכ"ש כלל, לעזר צרי� האד� הי' לא כו'" יאמרו "שלא הטע� אלולי

די� אינו כו' אלו מה ב: פב, (ובקדושי� דעת בר הוא האד� שהרי מהבע"ח,

ה�" רשויות "שתי הטעות את לגמרי לשלול שבכדי אלא בצער). שלא שאתפרנס

שהאד� (ובפרט האשה נבראה אח"כ ורק יחידי האד� נברא שבתחילה מכיו� [כי

שתהי' באופ� (א) האשה נבראה בו], יותר לטעות עלול כדמותנו) בצלמנו נברא

"כנגדו שתהי' באופ� (ב) לעזרתה). מוכרח שנעשה האיש על פועל (וזה "עזר" לו

כו'. יחיד שאינו השלילה יותר מתחזקת שעי"ז – זכה) (כשלא להלח�"
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(קרי "התניני� מהמלי� הקושי: מיד מתעורר כ�, וא�

מתני� יותר על כא� שמדובר ברור הגדולי�" ביו"ד) –

שב"התנינ�" הפשט בדר� לפרש ייתכ� וכיצד אחד,

אחד ללוית� היא ?23הכוונה

היא שכוונתו זוגו", "וב� ואומר רש"י מוסי� לפיכ�

אחר במקו� –24לאגדה שני� ה� ש"התנינ�" האומרת ,

זוגו". וב� "לוית�
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הקדושֿברו�ֿהוא שברא החיי� בעלי של המיני� כל

עתה ג� קיימי� להיות סיבה25צריכי� יש א� אלא ,

ולכ�, רש"י. פירוש בסו� כנאמר יתקיימו, שלא מיוחדת

ברא שהקדושֿברו�ֿהוא לומד למקרא החמש ב� כאשר

בהבנת לטעות עלול הוא הרי זוגו, וב� הלוית� את

הנקבה הלוית� שג� בחושבו ושג�הפסוקי�, עתה, קיימת

כפי אות�...", "ויבר� הבא: בפסוק מדובר הלוית� על

בפשטות, הפסוק מ� שמוב�

את והרג ונקבה זכר "שברא� רש"י מסביר לכ�

אכ�26הנקבה" התנינ�" את אלקי� "ויברא שבפסוק –

"הרג מכ� לאחר א� ונקבה", "זכר תניני�: שני על מדובר

אחד. לוית� רק נותר ולכ� הנקבה", את
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צרי� הוא הנקבה" את "והרג אומר רש"י כאשר

ל"והרג" הסיבה את רק [לא וירבו27להוסי� יפרו "שא� :

ולציי�] להוסי� עליו אלא בפניה�", העול� יתקיי� לא

לחלוטי� מוב� אי� כי לבוא", לעתיד לצדיקי� ש"ומלחה

לאחר מיד כאשר זוגו, ב� את ב"ויברא" צור� היה מדוע

"הרגו" .28מכ�
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לשאול: אפשר לכאורה,

לבדו" האד� היות טוב "לא הפסוק רש"י:29על מפרש

יחיד הקדושֿברו�ֿהוא ה�, רשויות שתי יאמרו "שלא

זוג". לו ואי� בתחתוני� וזה זוג, לו ואי� בעליוני�

להיות לאד� טוב שלא להבי� היה צרי� [לכאורה,

"להסתדר" לו קשה היה לבד היה אילו כי ולכ�30לבד, .

בעלה. לצרכי דואגת שהאשה עזר", לו "אעשה

להיות צרי� היה זה לפי כי כ�, מסביר אינו רש"י א�

טוב "לא הניסוח מ� לבדו". היות לאד� טוב "לא כתוב

"לא הוא לבדו" האד� ש"היות מוב� לבדו" האד� היות

בכללות יאמרו..."31טוב" "שלא רש"י מפרש ולכ� .32.[

"ומלחה כותב היה לא רש"י אילו שג� יוצא, זה ולפי

בריאת של המטרה מובנת היתה לבוא" לעתיד לצדיקי�

ש"שתי הטעות את לאפשר לא כדי הלוית�ֿהנקבה:

"ומלחה להוסי� רש"י צרי� אפוא, ומדוע, ה�". רשויות

לבוא"? לעתיד לצדיקי�

רש"י פירוש את לומד למקרא חמש ב� כאשר אמנ�,

"שלא הטע� את יודע אינו עדיי� הוא התניני�, על זה

יאמרו..." "שלא כא� לפרש היה יכול רש"י א� יאמרו...",

שמציי� הטע� שהוא הלוית�, של זוגו ב� לבריאת כטע�

במקו� – האד� של זוגו בת לבריאת הפשט בדר� רש"י

בדר� פירוש שזהו לבוא", לעתיד לצדיקי� "ומלחה לבאר

לחלוטי�? והמדרש האגדה

לפרש23) א"א הפשט בדר� אבל ולוית�". בהמות "זה ש�: בב"ר

"ויברא הכתוב כי "בהמות", על ג� קאי רבי�) (לשו� הגדולי�" ש"התניני�

המי�". "ישרצו – מיני' לדלעיל בהמש� בא התנינ�" את גו'

דלכאורה, – שבי�" גדולי� "דגי� במ"ש רש"י כוונת ג� שזהו לומר ויש

על מדבר שהכתוב (בהדגישו המדרש פירוש את לשלול – מיותר "שבי�"

שבי�). דגי�

ברא�).24) ונקבה זכר ש�: ב"ב במס' (וג� ש�. ח"ב ש�. זח"א

שבי�25) נבראי� ובפרט "טוב", שה� עליה� נאמר ה', ע"י נבראו שהרי

"מחסרי� שא� כ� כדי ועד גו'. המי� את ומלאו תיכ�: עליה� שנאמר –

שלאח"ז. בפסוק וכפרש"י שיתקיימו, בכדי במיוחד נתברכו אות�"

הטע�26) שע"י לפי הוא כו'" "והרג במ"ש רש"י שכוונת לומר אי�

גדלות מתבטא בפניה�"], העול� יתקיי� לא וירבו יפרו ["שא� ד"והרג"

(הבא טע� רק הוא כו'" יפרו "שא� אשר מוכח רש"י מלשו� כי – הלוית�

הנקבה". את ל"והרג אגב) בדר�

הי'27) כי – ל"והרג" הטע� הוא כו'" ש"ומלחה לומר שאי� ופשוט

ולמלחה. לע"ל אותה להרוג אפשר

רש"י28) בא� – כי כו'", יפרו ל"שא� כו'" "ומלחה רש"י מקדי� ולכ�

רק ולא השכל, היפ� הנקבה" את "והרג אז הי' – כו'" "ומלחה כותב הי' לא

לזה. טע� חסר שהי'

יח.29) ב, פרשתנו

חמש30) ה"ב� וג� כו', חטי� מביא אד� א) סג, (יבמות שאמרו כמו

דוקא. אמו ע"י הוא אביו צרכי המצאת אשר רואה למקרא"

(31– וגו'" היות טוב "לא התיבות על זי� שטעלט שרש"י מה יוב� ובזה

התיבות ג� ב"וגו'") לרמז� רק (לא להעתיק שהוצר� או ממ"נ: דלכאורה

ומכיו� זוג"); לו "ואי� בפירושו למ"ש נוגע שזה (מכיו� לבדו" "האד�

האד� "היות למה הטע� רק שמפרש (לפי ב"וגו'" מרמז� רק אלו שתיבות

כי – "היות" תיבת להעתיק הוצר� שלא מכ"ש הרי טוב), לא הוא לבדו"

מלשו� הוא יאמרו") "שלא כ"א להאד� אינו טוב" "לא (אשר לפירושו ההכרח

זה לאחרי שנאמר המציאות – וגו'" "היות וגו'": היות טוב "לא הכתוב

כבפני�. בכלל, טוב לא הוא לבדו") ("האד�

לומר:32) יש – עזר" לו "אעשה מסיי� שהכתוב ומה

במכ"ש כלל, לעזר צרי� האד� הי' לא כו'" יאמרו "שלא הטע� אלולי

די� אינו כו' אלו מה ב: פב, (ובקדושי� דעת בר הוא האד� שהרי מהבע"ח,

ה�" רשויות "שתי הטעות את לגמרי לשלול שבכדי אלא בצער). שלא שאתפרנס

שהאד� (ובפרט האשה נבראה אח"כ ורק יחידי האד� נברא שבתחילה מכיו� [כי

שתהי' באופ� (א) האשה נבראה בו], יותר לטעות עלול כדמותנו) בצלמנו נברא

"כנגדו שתהי' באופ� (ב) לעזרתה). מוכרח שנעשה האיש על פועל (וזה "עזר" לו

כו'. יחיד שאינו השלילה יותר מתחזקת שעי"ז – זכה) (כשלא להלח�"
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הוא: לכ� ההסבר

"וירא ואומר: הפסוק מסיי� אלקי�" "ויברא לאחר

הפרשה בהמש� מכ�, יותר טוב". כי "וירא33אלקי� נאמר

מוב� זה ודבר מאד", טוב והנה עשה אשר כל את אלקי�

שברא מה שכל – זה פסוק לימוד לפני א� הפשוט בהגיו�

טוב הוא הלוית�, של הזוג ב� ג� כולל הקדושֿברו�ֿהוא,

אינו הלוית� של הזוג שב� לומר אפוא ייתכ� לא מאד.

רק נברא והוא כשלעצמה, טובה מטרה34בריאה למע�

רש"י אומר לכ� ה�". רשויות שתי יאמרו "שלא – צדדית

יש עצמה זו שבבריאה לבוא", לעתיד לצדיקי� "ומלחה

לבוא. לעתיד לצדיקי� כמאכל נקבעה היא ולכ� טע�,
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תורה" של "יינה ג� יש רש"י מוב�35בפירוש ומכ� ,

הוראות בה� יש הלוית�, לגבי רש"י שמציי� הפרטי� שג�

האד�. של הרוחנית בעבודתו

זוגו": וב� "הוא להיות שעליו היא, הראשונה ההוראה

ה', בעבודת ביותר נעלית לדרגה הגיע יהודי כאשר אפילו

תמידית והתחברות בהתאחדות שהוא "לוית�", של לדרגה

תורה בלקוטי כמפורש הקדושֿברו�ֿהוא, שלוית�36ע�

הפע� כמו: התחברות "לשו� –37הוא אלי" אישי ילוה

בעבודתו לו שיסייע חבר זוג, ב� צרי� הוא זאת בכל

הרוחנית.

נגד להילח� שעליו רגיל, יהודי השאלה: ומתעוררת

זוג ב� לעזרת זקוק שהוא מוב�, הבהמית, א�38נפשו א� .

הבהמית, מהנפש לחשוש מה לו ואי� "לוית�", כבר הוא

צר הוא ומדוע "לבדו", ה' את לעבוד יכול כבר הוא י�הרי

זוג? ב�

הוא האד� כאשר טוב" שה"לא רש"י, אומר כ� על

כבר שהוא כיו� הרי בלבד, למענו – בשבילו איננו "לבדו"

הדבר אי� א� – "לבדו" בהיותו נזק אי� "לוית�", של בדרגה

יאמרו" "שלא – בכלל העול� עבור אחרי�,39טוב יהודי� :

אינ� ה� שא� ולחשוב ממנו ללמוד עלולי� בדרגתו, שאינ�

זוג לב� ג�40זקוקי� צרי� בעול�, זה עיוות למנוע וכדי .

עי�, למראית רק לא לכ� לדאוג ועליו זוג, ב� ה"לוית�"

ובפנימיות. באמת אלא זוג, ב� לו שיש יחשבו שהאחרי�
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עצמי את להתאי� עלי מדוע לטעו�: כזה יהודי ויכול

על אשפיע עבודתי ידי שעל יותר טוב אדרבה, לעול�?

– לכ� מסוגל שאינו ומי לוית�, של לדרגה שיגיע העול�

הוא? נחשב במה

העול� יתקיי� לא וירבו יפרו "שא� רש"י אומר כ� על

בתחתוני� דירה היא העול� בריאת תכלית ,41בפניה�":

לקדושֿ יהיה בה� ג� ב"תחתוני�", הנמוכות, בדרגות שג�

ה� להיות צרי� דיוק: וביתר דירה. כביכול, ברו�ֿהוא,

עילאה יחודא – לוית� של עבודה של42אופ� עבודת� וה� ,

העל� מלשו� בעול�, העובדי� העול�43אלו ובאמצעות� ,

בתחתוני�44קיי� דירה של הכוונה תתממש כ� ידי ועל ,45.

יחודא בדרגת תמיד שה� יהודי� שיהיו שהכרחי מוב�

ישנה – וירבו" "יפרו – האנשי� רוב אצל א� עילאה,

תתאה. יחודא של עבודה

שמשי33) כולהו כו' נחשי� אפילו (עה"פ): רע"א קז, ובזח"ג לא. א,

לייסר בכדי (לא נברא הנחש שג� ב), (עז, שבת במס' ג� וראה כו'. עלמא

ב. נט, סנהדרי� ג"כ וראה "לחפפית". כ"א) כשחוטא, האד�, את

להלוית�,34) זוג ב� לברוא הוצר� יאמרו" "שלא בכדי שג� מוב� אבל

סברא אי� בתחתוני�", "יחיד בעני� הרי – הנבראי� בחיר הוא שהאד� א� כי

ביניה�. לחלק

הנקבה את ג� הקב"ה שברא מה הפשט) דר� (עפ"י הטע� יוב�* ועפי"ז

אז כי – מלוח לוית� מלכתחילה ברא ולא – ומלחה אותה הרג ואח"כ (חי')

ראה העניני�, בפנימיות ע"ז הטע� – ה�. רשויות שתי הטעות נשלל הי' לא

.52 ,46 הערה להל�

כד.35) ע' יו� היו�

ב.36) כג, תו"א ג� וראה ב. יח, שמיני

ש"אישי"37) ד), (פע"א, לב"ר יפ"ת וראה לד. כט, ויצא הכתוב לשו�

ספ"ב. תש"ב ל� וית� ד"ה ג� וראה הקב"ה. על קאי

יג.38) ע' יו� היו� ראה

להלוית�.39) בנוגע ג� הוא זה שטע� ,34 הערה לעיל ראה

וכו',40) עצמו אצל קרוב ואד� ה' בעבודת וריע חבר לה� יהי' וכשלא

רש"י כלשו� – לטעות עלולי� שיהיו כ�, כדי עד נה"ב, התגברות להיות אפשר

"אל מ"ח): (פ"ד מאבות ולהעיר ח"ו. ה� רשויות ששתי – יח) ב, (בראשית

"שאי� הטע� ומפרש דעצמו) צדק לחשבו� בנוגע ג� (שיל"פ יחידי" ד� תהי

שג� י"ל ועפי"ז בעליוני�. יחיד הקב"ה כא� כפרש"י – אחד" אלא יחידי ד�

כבפני�. ודלא זוג לב� מוכרח עצמו מצד

פל"ו.41) תניא ו. פי"ג, במדב"ר טז. נשא תנחומא

הרוחניות42) העבודה ע"י "זהו לוית� דבחי' שהחיבור ש�, לקו"ת ראה

ימא". נוני הנקראי� הצדיקי� של

ובכ"מ.43) בתחלתו. ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת

צרי�44) גשמי, הוא שהעוה"ז שלהיות ג) (יח, שמיני לקו"ת ראה

עומד. העול� שעליה� העמוד דוקא וה� בגשמיות, שעבודת� לצדיקי�

אל�) (שבהררי בהמות התנינ� מפרש ד) (פ"ז, כא� בב"ר שכנ"ל ולהעיר

ש�. בלקו"ת וכמפורש הנ"ל עבודה סוגי שני על המרמזי� – ולוית�

בבחי'45) הכל הי' שאז לבדו... האד� היות ועני� "פי' ב: ה, תו"א ראה

שב"לא לומר יש ועפי"ז עיי"ש. כו'", יחו"ע בבחי' למעלה שהוא כמו ביטול

כשהאד� בעול�, להיות העלול הקלקול מרומז לבדו" האד� היות טוב

בהעול�, עלי' יפעול לא בא� רק (לא זוג ב� בלא לבדו יהי' לוית� שבבחי'

אלא) ,(40 ובהערה יו"ד סעי� (כנ"ל ה�" רשויות "שתי ח"ו לטעות אפשר שאז

יהי' העול� שכל טוב" "לא כי לוית�, לבחי' העול� כללות את כשיגבי' ג�

וזה כו' בעליוני� יחיד "הקב"ה רש"י בלשו� זה לרמז ויש "לבדו". זו בבחי'

בתחתוני�. "יחיד" בחי' המשכת – בתחתוני�"
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צריכי� אינ� האנשי� שרוב לחשוב עלולי� אנו א�

אומר ולכ� עילאה, יחודא לדרגת כלל קשורי� להיות

שדוא וירבו", "יפרו של בדרגה שג� לקיו�רש"י, גי�

ובכ� הנקבה", את "הרג רק הרי העל�), (מלשו� העול�

דיוקי�: שני יש

חי, השאירו הזכר את ואילו הנקבה, את רק הרגו א)

חי. שיהיה עתה ג� לו זקוקי� כי

הנפש את ממנה נטלו "הרגו", רק הנקבה את ג� ב)

מלכתחילה מכ�: ויותר נשאר, גופה א� החיות, ואת

כדי חיה, בסוג46בראוה תיכלל היא יותר מאוחר שג�

ובכ�47החי לבוא, לעתיד לצדיקי� צור� בה שיש מפני ,

כנאמר ישראל, לכל היא צדיקי�".48הכוונה כול� "ועמ�
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היא: האד� בעבודת הדברי� משמעות

"נקודה" על מצביע "זכר" הוא: לנקבה זכר בי� ההבדל

שבהולדה, כפי "התפשטות". על – נקבה ואילו ותמצית,

שהייתה ידי ועל נקודה, – טיפה רק באה מהאב הרי

כ� פרטיה. לכל מתפשטת היא הא� בבט� חדשי� תשעה

יחודא של הנקודה הוא שהזכר הלוית�, לגבי ג� מוב�

יחודא של ההתפשטות היא הנקבה ואילו עילאה,

.49עילאה

משני – האד� בני רוב עבור – ההוראות שתי ה� ואלה

אלו: דיוקי�

יש עילאה. יחודא של נקודה להיות צריכה בה� ג� א)

יחודא הוא שעיקרה למרות עתה, עבודת� למע� צור� בכ�

"עבודה תהיה תתאה יחודא שעבודת כדי כי תתאה.

ג� נקודה, בבחינת מזעיר", ב"מעט צור� יש אמיתית"

עילאה יחודא דרגת של .50בביטול

במעשינו תלויי� שלעתיד הגילויי� שכל כיו� ב)

עכשיו גילוי51ובעבודתינו יהיה לבוא שלעתיד כדי הרי ,

עתה שג� הכרחי עילאה, יחודא של התפשטות בחינת של

בבחינת ג� עילאה יחודא של עבודה – לפעמי� – תהיה

"הרג", של באופ� היא זו עבודה שאצל� אלא, התפשטות.

למעשה שקשורי� הדברי� רק כלומר, גופה. רק שנשאר

וההתלהבות החיות שהרי והתלהבות, חיות ללא ממש,

בדרגת מזעיר" "מעט ורק תתאה ביחודא היא שלה�

לבוא צרי� ממש בפועל המעשה ג� א� עילאה. יחודא

חי. מדבר כתוצאה

עילאה, יחודא בדרגת התפשטות של מהעבודה ודוקא

באופ� שהיא "ומלחהלמרות היא התוצאה "הרג", של

לבוא" לעתיד היא52לצדיקי� – וסעודה "אכילה שתהיה ,

שישיגו" יחודא53ההשגה של ההתפשטות את שג� ,

בהבנה ויקלטו כבשרו", ובשר "כד� יפנימו עילאה

ובהשגה.

בכל בפנימיות, אצל� מאירה זו דרגה אי� עתה אמנ�,

הוא הקדושֿברו�ֿ – "ומלחה" של לעני� גורמת היא זאת

ומקיימה "כמונח54משמרה בשלמותה נשארת שהיא ,

שיקויי� בפנימיות, תתגלה היא לבוא ולעתיד בקופסא",

מכסי�" לי� כמי� הוי' את דעה האר� "ומלאה ,55היעוד

וישיגו יקלטו עילאה, יחודא – "י�" בחינת את שג�

דעה. של באופ� וא� בפנימיות,

(f"kyz ziy`xa t"y zgiyn)

•

הטע�46) שכל לומר קשה העניני�, בפנימיות אבל .34 הערה לעיל ראה

אלקי� "וירא ממ"ש (א) כי כו', יאמרו שלא בכדי הוא כזה באופ� בבריאתה

שבהנבראי� מאד" ה"טוב אשר מוכח מאד" טוב והנה עשה אשר כל את

עשה. אשר כל – התהוות� לאופ� בנוגע ג� הוא (33 הערה לעיל (ראה עצמ�

לצדיקי� מלחה אותה דוקא אשר הזכר על מעלה יש שבהנקבה מכיו� (ב)

התהוותה אשר לומר מסתבר אי� מעלי), מליחא נקבה ש�: ב"ב (ראה לע"ל

בהזכר. יטעו שלא בכדי רק הוא מתה) ולא חי' שנבראה כזה, עיקרי (בפרט

הוא47) ע�, הי' שהמטה שלהדיעה ב', סעי� ש"ת הזה החודש ד"ה ראה

משרשו. נכרת שכבר א� – הצומח מסוג

חלק.48) ר"פ סנהדרי� כא. ס, ישעי'

הנקבה49) את שהרג על ש� ב"ב שבמס' הטעמי� שני לבאר יש ועפי"ז

ההתפשטות שהיא לפי מעלי", מליחא "נקבה – דלעתיד הגילוי בשביל דוקא:

מצד כי ארעא", אורח לאו נקבה "בהדי – עכשיו העבודה ובשביל דיחו"ע,

העל�. לשו� העול� קיו� להיות א"א דיחו"ע ההתפשטות

ואיל�.50) ז' סעי� עה"ח קונט'

רפל"ז.51) תניא

והרג52) הנקבה את ברא שבתחילה מה ביאור בתוספות יוב� אותהועפי"ז

המצוה היא המצוה שכר ש"הגור� מכיו� כי לע"ל, לצדיקי� מלחה אח"כ ורק

על המורה והריגתה, הנקבה בריאת תחילה להיות הוצר� ש�), (תניא בעצמה"

גורמת עצמה זו ועבודה ד"והרג", באופ� דיחו"ע ההתפשטות בבחי' העבודה

לע"ל. לצדיקי� ומלחה – השכר את

כ"א בפ"ע בריאה היתה לא דלע"ל שהסעודה מה ג� יומתק ועפי"ז

מקוד�. שהיתה מהלוית� נעשית

ב.53) קלה, מהנ"ע זח"א ג� וראה ואיל�. סע"א ד, ויקרא לקו"ת

ומקיי�.54) המעמיד הכח הוא שמלח ג ו, ש� לקו"ת ראה

ישראל55) יהיו המשיח) (שבימות וחות�): (בסיו� וברמב"� ט. יא, ישעי'

מכסי�. לי� כמי� כו' שנאמר כו' הסתומי� דברי� ויודעי� גדולי� חכמי�



כט ziy`xa zyxt zegiyÎihewl

.·È
‰·˜�‰ ˙‡ ˜¯ "Â‚¯‰"

צריכי� אינ� האנשי� שרוב לחשוב עלולי� אנו א�

אומר ולכ� עילאה, יחודא לדרגת כלל קשורי� להיות

שדוא וירבו", "יפרו של בדרגה שג� לקיו�רש"י, גי�

ובכ� הנקבה", את "הרג רק הרי העל�), (מלשו� העול�

דיוקי�: שני יש

חי, השאירו הזכר את ואילו הנקבה, את רק הרגו א)

חי. שיהיה עתה ג� לו זקוקי� כי

הנפש את ממנה נטלו "הרגו", רק הנקבה את ג� ב)

מלכתחילה מכ�: ויותר נשאר, גופה א� החיות, ואת

כדי חיה, בסוג46בראוה תיכלל היא יותר מאוחר שג�

ובכ�47החי לבוא, לעתיד לצדיקי� צור� בה שיש מפני ,

כנאמר ישראל, לכל היא צדיקי�".48הכוונה כול� "ועמ�

.‚È
"‰‡ÏÈÚ ‡„ÂÁÈ"· Í¯Âˆ ˘È ‰˙Ú Ì‚

היא: האד� בעבודת הדברי� משמעות

"נקודה" על מצביע "זכר" הוא: לנקבה זכר בי� ההבדל

שבהולדה, כפי "התפשטות". על – נקבה ואילו ותמצית,

שהייתה ידי ועל נקודה, – טיפה רק באה מהאב הרי

כ� פרטיה. לכל מתפשטת היא הא� בבט� חדשי� תשעה

יחודא של הנקודה הוא שהזכר הלוית�, לגבי ג� מוב�

יחודא של ההתפשטות היא הנקבה ואילו עילאה,

.49עילאה

משני – האד� בני רוב עבור – ההוראות שתי ה� ואלה

אלו: דיוקי�

יש עילאה. יחודא של נקודה להיות צריכה בה� ג� א)

יחודא הוא שעיקרה למרות עתה, עבודת� למע� צור� בכ�

"עבודה תהיה תתאה יחודא שעבודת כדי כי תתאה.

ג� נקודה, בבחינת מזעיר", ב"מעט צור� יש אמיתית"

עילאה יחודא דרגת של .50בביטול

במעשינו תלויי� שלעתיד הגילויי� שכל כיו� ב)

עכשיו גילוי51ובעבודתינו יהיה לבוא שלעתיד כדי הרי ,

עתה שג� הכרחי עילאה, יחודא של התפשטות בחינת של

בבחינת ג� עילאה יחודא של עבודה – לפעמי� – תהיה

"הרג", של באופ� היא זו עבודה שאצל� אלא, התפשטות.

למעשה שקשורי� הדברי� רק כלומר, גופה. רק שנשאר

וההתלהבות החיות שהרי והתלהבות, חיות ללא ממש,

בדרגת מזעיר" "מעט ורק תתאה ביחודא היא שלה�

לבוא צרי� ממש בפועל המעשה ג� א� עילאה. יחודא

חי. מדבר כתוצאה

עילאה, יחודא בדרגת התפשטות של מהעבודה ודוקא

באופ� שהיא "ומלחהלמרות היא התוצאה "הרג", של

לבוא" לעתיד היא52לצדיקי� – וסעודה "אכילה שתהיה ,

שישיגו" יחודא53ההשגה של ההתפשטות את שג� ,

בהבנה ויקלטו כבשרו", ובשר "כד� יפנימו עילאה

ובהשגה.

בכל בפנימיות, אצל� מאירה זו דרגה אי� עתה אמנ�,

הוא הקדושֿברו�ֿ – "ומלחה" של לעני� גורמת היא זאת

ומקיימה "כמונח54משמרה בשלמותה נשארת שהיא ,

שיקויי� בפנימיות, תתגלה היא לבוא ולעתיד בקופסא",

מכסי�" לי� כמי� הוי' את דעה האר� "ומלאה ,55היעוד

וישיגו יקלטו עילאה, יחודא – "י�" בחינת את שג�

דעה. של באופ� וא� בפנימיות,

(f"kyz ziy`xa t"y zgiyn)

•

הטע�46) שכל לומר קשה העניני�, בפנימיות אבל .34 הערה לעיל ראה

אלקי� "וירא ממ"ש (א) כי כו', יאמרו שלא בכדי הוא כזה באופ� בבריאתה

שבהנבראי� מאד" ה"טוב אשר מוכח מאד" טוב והנה עשה אשר כל את

עשה. אשר כל – התהוות� לאופ� בנוגע ג� הוא (33 הערה לעיל (ראה עצמ�

לצדיקי� מלחה אותה דוקא אשר הזכר על מעלה יש שבהנקבה מכיו� (ב)

התהוותה אשר לומר מסתבר אי� מעלי), מליחא נקבה ש�: ב"ב (ראה לע"ל

בהזכר. יטעו שלא בכדי רק הוא מתה) ולא חי' שנבראה כזה, עיקרי (בפרט

הוא47) ע�, הי' שהמטה שלהדיעה ב', סעי� ש"ת הזה החודש ד"ה ראה

משרשו. נכרת שכבר א� – הצומח מסוג

חלק.48) ר"פ סנהדרי� כא. ס, ישעי'

הנקבה49) את שהרג על ש� ב"ב שבמס' הטעמי� שני לבאר יש ועפי"ז

ההתפשטות שהיא לפי מעלי", מליחא "נקבה – דלעתיד הגילוי בשביל דוקא:

מצד כי ארעא", אורח לאו נקבה "בהדי – עכשיו העבודה ובשביל דיחו"ע,

העל�. לשו� העול� קיו� להיות א"א דיחו"ע ההתפשטות

ואיל�.50) ז' סעי� עה"ח קונט'

רפל"ז.51) תניא

והרג52) הנקבה את ברא שבתחילה מה ביאור בתוספות יוב� אותהועפי"ז

המצוה היא המצוה שכר ש"הגור� מכיו� כי לע"ל, לצדיקי� מלחה אח"כ ורק

על המורה והריגתה, הנקבה בריאת תחילה להיות הוצר� ש�), (תניא בעצמה"

גורמת עצמה זו ועבודה ד"והרג", באופ� דיחו"ע ההתפשטות בבחי' העבודה

לע"ל. לצדיקי� ומלחה – השכר את

כ"א בפ"ע בריאה היתה לא דלע"ל שהסעודה מה ג� יומתק ועפי"ז

מקוד�. שהיתה מהלוית� נעשית

ב.53) קלה, מהנ"ע זח"א ג� וראה ואיל�. סע"א ד, ויקרא לקו"ת

ומקיי�.54) המעמיד הכח הוא שמלח ג ו, ש� לקו"ת ראה

ישראל55) יהיו המשיח) (שבימות וחות�): (בסיו� וברמב"� ט. יא, ישעי'

מכסי�. לי� כמי� כו' שנאמר כו' הסתומי� דברי� ויודעי� גדולי� חכמי�



ixyzל `"kÎ'k ipye oey`x mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ' ראשו� יו�
אגרתכג ,272 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá ù"îë

יו�ראשו�ושניכ'ֿכ"אתשרי

תשרי כ"א שני יו�

,272 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,flw 'nr cr.íù ì"æ é"ùøôá

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33LîMä úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©©¤¤
,ììëamipipr mdy ,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ¦§¨

on dlrnl ,"`yny on `lirl" `idy dxez enk `l) ynyd zgzy

dltzd iptly ,oldl xne` `edy dn miyer mdyk mb ixd ,(ynyd

md oi` ,dltzd ixg` e`

df `l` ,dxez micnel

df ixd - mivl ayen dyrp

,"ipira rx"éçà ïéa èøôáe¦§¨¥©©
'ä ìà íéLbpä éòøå34, §¥©©¦¨¦¤
"älôz Bæ ¯ äLbä"35- , ©¨¨§¦¨

miwqerd dl` xnelk

,dltzd zcearaøçàå§©©
äNòð äéðôì Bà älôzä©§¦¨§¨¤¨©£¨
àðîçø "íéöì áLBî"©¥¦©£¨¨
ì"æø eøîàL Bîk ,ïìvì36: ¦§¨§¤¨§©©

ïéàå ïéáLBiL íéðL"§©¦¤§¦§¥
,"'eë äøBz éøác íäéðéa- ¥¥¤¦§¥¨

,"mivl ayen df ixdíàå§¦
"íéöì áLBî" äNòð©£¨©¥¦

,äøNòa,l`xyin - ©£¨¨
eäéìò àéøL àzðéëLc- ¦§¦§¨¨§¨£©§
,mdilr dxey dpikydyïéà¥

àðì÷e àðBaìò Eì§¤§¨§¨¨
àzðéëLc,dpikyd oelwe oealr -íàå ,ïìvì àðîçø äfî ìBãb ¦§¦§¨¨¦¤©£¨¨¦§¨§¦
ì"æø eøîà37"äðéëMä éìâø ÷çBc"L øúqa äøáò øáBòä ìò ¨§©©©¨¥£¥¨©¥¤¤¥©§¥©§¦¨

,íBìLå ñç,ixd -äîB÷ øeòL ìk ÷çBc ¯ íéaøa äøáò øáBòä ©§¨¨¥£¥¨¨©¦¥¨¦¨
ìBëéák úéLàøa øöBé ìL38ì"æø eøîàL Bîk ,39àeäå éðà ïéà" : ¤¥§¥¦¦§¨§¤¨§©©¥£¦§

,"'eëå,ixnbl dpikyd z` dgec `edy ixd ,"mlera xecl oileki - §
.my zexyl dleki `id oi`y'eë "íéèäøa øeñà Cìn"L àlà40. ¤¨¤¤¤¨¨§¨¦

ly ote`a `id dpikyd -

cbp dxeywk - "xeq`"

mewna zexyl `ly dpevx

meyn jka yi ixd - dfk

dpikyl oelwe oealr

ly ote`a my z`vnpd

.'"eke xeq` jln"éå" ìáà£¨©
ì ïé÷çãc ïàîìàzðéëL §©§¨£¦¦§¦§¨

éøa-àLã÷ dì íé÷Bé ãk-C ©¦¨ª§¨§¦
,àeämixivny dl`l ie -

yecwd xy`k ,dpikyd z`

,dze` miwi `ed jexaàîééå§¥¨
:dì:dl xn`ie -éøòðúä" ¨¦§©£¦

"'Bâå éîe÷ øôòî41ìòå , ¥¨¨¦§§©
éákòúî ïélî úìz§©¦¦¦§©§¥

:àúeìâa ìàøNélr - ¦§¨¥§¨¨
ipa miakrzn mixac dyly

:zelba l`xyiïé÷çãc ìò©§¨£¦
ì,àzðéëLmdy lr - ¦§¦§¨

,dpikyl mixivnàzðéëLa àðì÷ ïéãáòc ìòåminxeby lre - §©§¨§¦§¨¨¦§¦§¨
,dpikyl oelwLBãwä øäfa áeúkL Bîk ,"'eëå42. §§¤¨©Ÿ©©¨

,ïk ìò,okl -äìBãbä äòøä eòøz àð ìà ,éòøå éçà éáeäà ©¥£©©©§¥©©¨¨¥¨¨¨©§¨
,úàfäiptl ,zeyrl - ©Ÿ

,dltzd ixg` e` dltzd

,olvil `pngx mivl ayen

íëéäìà 'äì ãBák eðúe§¨©¡Ÿ¥¤
CLçé íøèa43ïéa eðéäc , §¤¤©§¦§©§¥

úBîé ìk áéøòîì äçðî¦§¨§©£¦¨§
ìçä44äøNòa ãîìì , ©Ÿ¦§Ÿ©£¨¨

àéäL ,äøBzä úeiîéðt§¦¦©¨¤¦
ïéò" øôñaL äãbà©¨¨¤§¥¤¥

ìL åéúBðBò úøtëîe ,da ïéæeðb äøBzä úBãBñ áøL ,"á÷òé©£Ÿ¤Ÿ©¨§¦¨§©¤¤£¨¤
éáúëa øàáîk ,íãà̈¨©§Ÿ¨§¦§¥

ì"æéøàä45daL úBìâpäå , ¨£¦©§©¦§¤¨
,xn` ixd ,dxezd zeceq -

oifepboir"ay dcb`a

miielbd mixacde ,"awri

wlga micnel mzece`

,dcb`d ly dlbpdïä¥
íäa CìiL 'ä éëøc©§¥¤¥¥¨¤
úBöò úéLéå ,íãàä̈¨¨§¨¦¥

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá

ééçà ééáåäà ïë ìò
æì÷ãåáë åðúå úàæä äìåãâä äòøä åòøú àð ìà ééòøå

áéøòîì äçðî ïéá åðééäã êùçé íøèá íëéäìà 'äì
àéäù äøåúä úåéîéðô äøùòá ãåîìì ìåçä úåîé ìë
úøôëîå äá ïéæåðâ äøåúä úåãåñ áåøù é"ò 'ñáù äãâà
äáù úåìâðäå ì"æéøàäëá øàåáîë íãà ìù åéúåðåò
åùôðá úåöò úéùéå íãàä íäá êìéù 'ä éëøã ïä
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השירי�. לשיר

ixyz a"k iyily mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ב שלישי יו�

,flw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìòá ùãå÷ úáùáå,flw 'nr cr.ïåöø éäé ïë

àiîLc élîa BLôða,zeevne dxez ipipra -,àîìòc élîáe- §©§§¦¥¦§©¨§¦¥§©§¨
,mler ipipraèòî ãîìì íâå .áì éîëç ìëì òeãiëådgpn oia - §©¨©§¨©§¥¥§©¦§Ÿ§©

,aixrnlCeøò ïçìLa§ª§¨¨
úBëìä íéiç-çøàŸ©©¦£¨

,íãà ìëì úBëéøvä- ©§¦§¨¨¨
"miig gxe`" wlgd ixdy

lkl uegp jexr ogleyay

,eizekld zrcl cg`äæ ìòå§©¤
ì"æø eøîà46äðBMä ìk" : ¨§©©¨©¤

,"'eë íBé ìëa úBëìä- £¨§¨
,"`ad mler oa `edy el ghaenúB÷eñôe úBøeøa úBëìä ïäL¤¥£¨§§

,äNòîì äëìä,lreta zeyrl ji` zrcl -é"Lø Leøôa øàáîk £¨¨§©£¤©§Ÿ¨§¥©¦

íL ì"æ47ila ,zexexa zekldl `xnbd zpeekzn "zekld"ay - . ©¨
iptl dlibna yxtn i"yxy itk ,xacay zwelgnde `ixhe `lwyd

dpeyd lk" xn`nd

ctqdl rbepa `l` ,"zekld

cnly "zekld dpey" lr

ila onvr zekldd z`

dcpae ,'eke `ixhe `lwyd

yxtn envr df xn`n lr

,zeipyn od el`y ,i"yx

dynl dklde zeziixa

rbepa df jxc lre ,`xnbd ly `ixhe `lwyd ila od mby ,ipiqn

.dyrnl zerbepd zexexa zeweqt zekldl dpeekd jexr ogleyl

ék ,úaL úBëìäa e÷ñòé ¯ äçðnä úBìòa Lã÷ úaLáe§©¨Ÿ¤©£©¦§¨©©§§¦§©¨¦
ì àúaø àúëìä","àúaLdaxd opyi ,dlecb dkld `id zay - ¦§§¨©§¨§©§¨

,zayl rbepa ozrcl yiy zekldñç da ìLkì íãàä ìBëé ì÷áe§©¨¨¨¨¦¨¥¨©
,äòéãé ïBøñçî ,äìé÷ñe úøk øeqàa elôà ,íBìLåly - §¨£¦§¦¨¥§¦¨¥¤§§¦¨

,mipicdãeîìz úââL"å§¦§©©§
,íBìLå ñç "ïBãæ äìBò- ¨¨©§¨

ilan xeqi` miyeryk

i`e ,xeqi` dfy zrcl

cnl `ly iptn `ed dricid

dyr eli`k xacd aygp -

itk ,melye qg cifna z`f

zea`a zxne` dpyndy48.

ly mixeqi`a elit`y ixd

mileki dliwqe zxk

`lyk melye qg lykidl

,zay zekld mirceiïéàå§¥
éøöéøác éøeqàa øîBì C ¨¦©§¦¥¦§¥

eaø Bîk eaøL ,íéøôBñ§¦¤©§©
éøeqàa èøôáe ,äìòîì§©§¨¦§¨§¦¥
,àáeè éçéëLc äö÷î- ª§¤¦§¦¥¨

zeaexw mizrl mixewd

,c`néøác íéøeîçå©£¦¦§¥
íéøôBñ,opaxcnc -øúBé §¦¥

äøBz éøácî49ì"æø eøîàL Bîk ,50éøác ìò øáBòä ìkL , ¦¦§¥¨§¤¨§©©¤¨¨¥©¦§¥
,íäéøác ìL ì÷ øeqàa elôà íéîëç,edexq` minkgdy -Bîk £¨¦£¦§¦©¤¦§¥¤§

÷ ìëBàäàðåb éàäëe úéáøò úlôz íã,dnecke -äúéî áiç ¨¥Ÿ¤§¦©©§¦§©©§¨©¨¦¨
äøBzaL úBøeîç ìò øáBòk51c`n xacd rbep mipt lk lr - . §¥©£¤©¨

zay zekld ecnli okl xy` ,zay ipice zekld zrcle cenll

,zay ly dgpnd zelraøeavä ïî Bîöò Løôé ìà ãéçé ìëå- §¨¨¦©¦§Ÿ©§¦©¦

jexr ogley ,"awri oir"a mixen`d micenild cnel xeaivdy drya

,dnecke,øçà ïéðò ãîìì elôàon cigid yexti l` ok mb - £¦¦§Ÿ¦§¨©¥
,xeaivdíà éksxhvi -éøö ïéàå ,Ba ïé÷eñò øeaväL øáãaC ¦¦§¨¨¤©¦£¦§¥¨¦

äöeçä àöé àlL øîBìcnel xeaivdy drya -eéäé àì íà ©¤Ÿ¥¥©¨¦Ÿ¦§
åéìòå ,Bãòìaî äøNò- £¨¨¦©§¨§¨¨

,dvegd `veiy in lréðà- £¦
,owfd epax÷eñtä àøB÷52: ¥©¨
'ä éáæòå"miafery dl` - §Ÿ§¥

,'d ly ezxez,"'eë eìëé¦§
ì"æø eøîàL Bîk53ìk ìò §¤¨§©©©¨

ïéà ék ,äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨¦¥
,äøBzä úMã÷k äMã÷§ª¨¦§ª©©¨
éøa-àLã÷å àúéøBà"c-C §©§¨§ª§¨§¦

."ãç àlk àeädxezd - ª¨©
xac md `ed jexa yecwde

zexnl ,okly ,cg`

wx z`f exn` l"f epizeaxy

mday ,dyecway xac iabl

l`xyin dxyr ly oiprd

`ed (oipn)i`pzi` ecrlay

xac eze` xnel xyt`

ok oi`y dn ,dyecway

df oi` ixd dxez cenila

wx df ,dxyr eidiy gxkdd ony i`pzmd l`xyin dxyryk ielir

dxyryke ,dxezd zyecwk dyecw oi`y oeeik ,z`f lka - cgia

,lirl xen`k mikiynn ixd md cgia dxez micnel l`xyin

`veiy df okl - dpikyd z`xyde dyecw ly ddeabd dpigad

in jxc lr `ed ,cenild zrya "xeaiv" x`yp `l jk llbae dvegd

.dyecway xacd rxten eci lre dyecway xacn jledyìë"å§¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

áì éîëç ìëì òåãéëå àîìòã éìéîáå àéîùã éìéîá
ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
ïäù 'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìë ì"æøà æ"òå íãà
øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä

íù ì"æ é"ùøôá

å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå
ìåëé ì÷áå àúáùì àúáø àúëìä éë úáù 'ìäá
äìé÷ñå úøë øåñéàá åìéôà å"ç äá ìùëéì íãàä
ì"öàå å"ç ïåãæ äìåò ãåîìú úââùå äòéãé ïåøñçî
èøôáå äìòîì åáø åîë åáøù íéøôåñ éøáã éøåñéàá
øúåé ñ"ã íéøåîçå àáåè éçéëùã äö÷åî éøåñéàá
åìéôà íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëù ì"æø ù"îë ú"ãî
úìôú íãå÷ ìëåàä åîë íäéøáã ìù ì÷ øåñéàá
äøåúáù úåøåîç ìò øáåòë äúéî áééç â"äëå úéáøò
ãåîìì åìéôà øåáéöä ïî åîöò ùåøôé ìà ãéçé ìëå
àìù ì"öàå åá ïé÷åñò øåáéöäù øáãá à"ë øçà ïéðò
éðà åéìòå åãòìáî äøùò åéäé àì íà äöåçä àöé
ìë ìò ì"æøàùîë 'åë åìëé 'ä éáæåòå ÷åñôä àøå÷
äøåúä úùåã÷ë äùåã÷ ïéà éë .äùåã÷áù øáã
øåáéöä ïî ùøåôä ìëå .ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
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לי ixyz a"k iyily mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ב שלישי יו�
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ì"æø eøîà46äðBMä ìk" : ¨§©©¨©¤

,"'eë íBé ìëa úBëìä- £¨§¨
,"`ad mler oa `edy el ghaenúB÷eñôe úBøeøa úBëìä ïäL¤¥£¨§§
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,zay ly dgpnd zelraøeavä ïî Bîöò Løôé ìà ãéçé ìëå- §¨¨¦©¦§Ÿ©§¦©¦
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äöeçä àöé àlL øîBìcnel xeaivdy drya -eéäé àì íà ©¤Ÿ¥¥©¨¦Ÿ¦§
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,'d ly ezxez,"'eë eìëé¦§
ì"æø eøîàL Bîk53ìk ìò §¤¨§©©©¨
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l`xyin dxyr ly oiprd

`ed (oipn)i`pzi` ecrlay

xac eze` xnel xyt`

ok oi`y dn ,dyecway

df oi` ixd dxez cenila

wx df ,dxyr eidiy gxkdd ony i`pzmd l`xyin dxyryk ielir

dxyryke ,dxezd zyecwk dyecw oi`y oeeik ,z`f lka - cgia

,lirl xen`k mikiynn ixd md cgia dxez micnel l`xyin

`veiy df okl - dpikyd z`xyde dyecw ly ddeabd dpigad

in jxc lr `ed ,cenild zrya "xeaiv" x`yp `l jk llbae dvegd

.dyecway xacd rxten eci lre dyecway xacn jledyìë"å§¨
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ùã÷ä úøâà
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ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
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øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä

íù ì"æ é"ùøôá

å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå
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ixyzלב b"k iriax mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ג רביעי יו�
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eðéîéáe åéîéáe ,çèa¤©§¨¨§¨¥
íéìLeøéå ,äãeäé òLez¦¨©§¨¦¨©¦

çèáì ïkLz55éäé ïk ïîà , ¦§Ÿ¨¤©¨¥¥§¦
:ïBöø̈

.ck,dlecbd d`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

devn miyer e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda

miybp" xy` dl` mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa

ixg` e` iptl z`f lkae ,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l`

iptn mivl ayen dyrp dltzd

raz okle ,dxez micnel `ly

cenll miaxa zeriaw zeyrl

dkld jexr ogleye "awri oir"

.aixrnl dgpn oia dyrnl

d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

da ,c"k oniq dyecwd zxb`d

dtixg dxeva owfd epax raez

mixacny dl`k mpyi recn

dpeekd oi`e .dltzd zrya

elit` `l` ,milha mixacl

xetiq" ly okeza mixacnyk

onfa mda xacn did m`e ,el mikxvpd mixac zece` xacn `ed ,"eikxva

`ed ,oky ,`hg meyn dfa did `l (dltzd zrya `ly) xg`jixvxacl

,owfd epax xne` ,dltzd zrya mze` xacn `ed m` j` :dl` mixac zece`

ziwl`d zelbzdd ze`xle opeazdl dvex `ed oi`y jka d`xn `edy

.dltzd zrya dlbzn `ed jexa yecwdy

eceak llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mcia dlriy mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe

ezklnn iagx lka fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl

,ezlecb zx`tz xwie ezekln ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy

n dnk cr - jlnd z` ze`xl oiiprzn epi`e cvd on f` cnery in ixdyteh

aeyg jlnd oi`y ,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd ipira d`xp `ed

el aeyge ,ezlecb zx`tzae eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl eipira

eytpa aiigzn `ed ,efn dxizi .el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei

.lk ipira jlnd itlk epeifae epealr eze`xda jlnl

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ly ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`ed jexa yecwdfixkdl jlnd deev eli`k df ixd o`k mbelkaiagx

itk ,dhnl mbe dlrnl mb oevx zr md dltzd ipnf oky ,ezklnn

zryy ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"i wxta xne` owfd epaxy

"xyekd zry" `id dhnle dlrnl "zelcbc oigen" ly onf `id dltzd

.`ed jexa yecwd ly ezekln iagx lka d`ixw ef ixd - mc` lkl

ici lr - ef zelbzd "lawl" lkeiy envr oikdl wx mc`d lre

owfd epaxy itke ,dltzd zrya `ed jexa yecwd zlecba ezeppeazd

xn`nd z` dxvw dxeza yxit1oelg gzt m` ,"`vi eal oeeik m`"

l`ipc ly ezltza aezkd '"il oigizt oieke" oeyln "oeeik" ,eala2

eid zepelgy `id dpeekdy

o`k jk - elv` migezt

,`id "eal oeeik m`"a dpeekd

lkeiy eala oelg gzty

zelbzdd eala ekxc xi`dl

ici lr gena dxi`nd

.'d zlecba zeppeazdd

eipipra f` xacn edyin xy`ke

mixac mb dl` eidie ,`ed

- d`xn `ed ,el mivegpd

dvex `ed oi`y - lirl xen`k

dpyiy jlnd zelbzd ze`xl

.lk ipir iptle jlnd ly epeifa edf ,efn dxizie ,dltzd zrya

drydn "dliha dgiy" mey xacl `ly dxifb zxifba owfd epax miiqn okl

xeariy ine .dltzd ixg`y oexg`d yicwd seql cr dltza ligzn ofgdy

iecipd el xizdl miyp` dylyn ywaie rwxwd lr ayi cifna jk lr

e` gky xy`k `l ,cifna z`f dyer `edy drya wx df ,j` .dlrnly

epaxe ,iecipd oipr dligzkln eilr lg `l f`y ,miln dnk eitn evxtzdy

."mzeala mixyile miaehl 'd daihd"a miiqn owfd

íéàeðNe íøöBéì íéáeäàä íéòø ,eòøz àð ìà ,éçà éáeäà£©©©©¨¨¥¥¦¨£¦§§¨§¦
,íøöéì,dvex (`xead) ade`dy dn zeyrl ixd mikixv - §¦§¨

,dvex (rxd xvid) `peydy dn `leòLø Bîöò íãà äNòé ìàå§©©£¤¨¨©§¨¨
úçà äòL,dltz ly zcgeinde dcigid dryd -,íB÷nä éðôì ¨¨©©¦§¥©¨

,`ed jexa yecwd iptl -øLà,`ed jexa yecwd -ìkî da øça £¤¨©¨¦¨
ãîòìå ìäwäì ,íBiä3,Bæ äòLa åéðôì,dltz ly -úò àéäL ©§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨§¨¨¤¦¥

,"èòî Lc÷n"ä ìà àBáì úBlbúäì ,åéðôì ïBöø"ycwnd zia" - ¨§¨¨§¦§©¨¤©¦§¨§©
milltzn micedi ea zqpkd zia `xwpy itk ,ohwd4ì ã÷ôì ,úðéëL ¦§Ÿ¦§¦©

íúBàîè CBúa ízà ïëBMä ,BãBák5,lye zelb ly avna mby - §©¥¦¨§ª§¨
oevxd zrya ixd ,l`xyi ipa mr dpikyd z`f lka zpkey - d`neh

zpkeyd dpikyd z` xwal `ed jexa yecwd lekiak `a ,dltz ly

,mzi`.åéìçéîe åéLwáîe åéLøBãì àönäìe`idy ef oevx zrae - §¦¨¥§§¨§©§¨§©£¨
ixd ,dltzd zryõôç BðéàL Bîöòa äàøî ¯ åéëøöa øtñîäå§©§©¥¦§¨¨©§¤§©§¤¥¨¥

äàîè äákøî äNòðå ,Búeëìî ãBák éelâa úBàøìå ïðBaúäì§¦§¥§¦§§¦§©§§©£¨¤§¨¨§¥¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äãåäé òùåú åðéîéáå åéîéáå çèá ïåëùé éì òîåùå 'åë
:ïåöø éäé ïë ïîà çèáì ïåëùú íéìùåøéå

274ééáåäà ãëíéáåäàä íéòéø åòøú àð ìà ééçà
äùòé ìàå íøöéì íéàåðùå íøöåéì
øçá øùà íå÷îä éðôì úçà äòù òùø åîöò íãà
àéäù åæ äòùá åéðôì ãåîòìå ìä÷äì íåéä ìëî äá
èòî ùã÷îä ìà àåáì úåìâúäì åéðôì ïåöø úò
íúåàîåè êåúá íúà ïëåùä åãåáë úðéëùì ãå÷ôì
åéëøöá øôñîäå åéìçééîå åéù÷áîå åéùøåãì àöîäìå
éåìéâá úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åîöòá äàøî
ïåéìòä ìéñëì äàîè äáëøî äùòðå åúåëìî ãåáë

ש�54. אבל י. ב, שמחות ה"י.ÔÈÈÚÂציבור.ÈÎ¯„Óמסכת פ"א אבל הלכות ˘ËÈÏ"‡:55.רמב"� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השי"� כא� ‡ÈÏÂיכות

בנחמת רואה הצבור ע� עצמו דהמצער א) (יא, תענית ע"פ �¯Â·ˆ‰."רע"א ל, מברכות ולהעיר א.1.. יג, יא.2.ברכות ו, ‰Ú¯˙3.דניאל

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(ב ו, (ברכות תפלה אלא עמידה אי� ממחז"ל א.4."להעיר כט, פמ"ה.5.מגילה תניא וראה טז. טז, אחרי

ixyz c"k iying mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ד חמישי יו�

,glw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æç åòá÷ ë"òå,glw 'nr cr.íúåáìá

dakxn enk lha dyrp -,ïBéìòä ìéñkìz`xwpd ,dtilwl - ©§¦¨¤§
,"oeilrd liqk"åéìò øîàpL6tçé àì" :,"'eë äðeáúa ìéñk õ ¤¤¡©¨¨Ÿ©§Ÿ§¦¦§¨

øäfä eáúkL Bîk7 §¤¨§©Ÿ©
ì"æ é"øàäå8BðéàL eðéäc , §¨£¦©§©§¤¥

úBàøìå ïðBaúäì õôç̈¥§¦§¥§¦§
ìL Búlãb úøàôz ø÷éa¦©¦§¤¤§ª¨¤
íéëìnä éëìî Cìî¤¤©§¥©§¨¦

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
,Bæ äòLa äìòîì úBìâpä©¦§§©§¨§¨¨
ixd `id dltzd zryy -

,dlrnl oevx zríâådf - §©
dlbzpíéöôçä ìà ähîì§©¨¤©£¥¦

,inipt oevxa -ìà èéaäì§©¦¤
óhòúnä ,Bìãâå BãBák§§¨§©¦§©¥
úBáz CBúa Laìúîe¦§©¥§¥
,ìk éôa äøeãqä älôzä©§¦¨©§¨§¦Ÿ
éôì ãçà ìëì älbúîe¦§©¤§¨¤¨§¦

BìëN,ezpade -LøLå ¦§§Ÿ¤
:áéúëãk ,BúîLðenk - ¦§¨§¦§¦

aezky9:ìläé BìëN éôì"§¦¦§§ª©
;áéúk "ìläé" ¯ "Léà- ¦§©¥§¦

,ezernyny - e"`e ila

ezpadle elkyl m`zday

,`ed jexa yecwd zlecba

yecwd z` mc`d lldn

,dltzd zrya `ed jexa

ïéòk òé÷øc àúeëìîe©§¨§¨¦©§¥
àòøàc àúeëìî10,,ux`d lr zeklnl dnec minyd zekln - ©§¨§©§¨

,dhnl zeklnd zbdpdl"Bfò ïBéáç" úBéäì Cìnä CøcL11éøãça ¤¤¤©¤¤¦§¤§ª§©§¥

änëå änk øLà (ãò) ,íéçútä ìò íéøîBL änëå ,íéøãç£¨¦§©¨§¦©©§¨¦©£¤©¨§©¨
BðBöø äìòLëe ,BãBáëe Bfò úBàøì íéðLå íéîé íétöî§©¦¨¦§¨¦¦§ª§§¤¨¨§
øéáòäå ,ìkì úBlbúäì§¦§©©Ÿ§¤¡¦
ìäwäì Búeëìî ìëa ìB÷§¨©§§¦¨¥
íúBàøäì ,åéðôì ãîòìå§©£Ÿ§¨¨§©§¨
ø÷éå Búeëìî ãBák§©§¦©
ãîBòL éî ,Búlãb úøàôz¦§¤¤§ª¨¦¤¥
BúBàøì LLBç Bðéàå åéðôì§¨¨§¥¥¦§
änk ¯ åéëøöa ÷qòúîe¦§©¥¦§¨¨©¨

òeøb,àeä éúôe ìëñå ¨©§¨¨¤¦
äîãð úBîäak ìLîðå§¦§©©§¥¦§¤
àeä íâå .úBiøaä ìk éðéòa§¥¥¨©§¦§©
BúBàøäa ¯ Cìnä ïBéæa¦§©¤¤§©§

BðéàL åéðôìepi` jlndy - §¨¨¤¥
ïeôñaeyg -ìa÷ì åéðéòa ¨§¥¨§©¥

èéaäî íéòeLòLå úçð©©§©£¦¥©¦
øúBé ,Béôéå BãBák ìà¤§§¨§¥
àeä íâå .åéëøö ÷ñòî¥¥¤§¨¨§©
ìò ,Cìnì BLôða áiçúî¦§©¥§©§©¤¤©
úà BðBéæáe BðBì÷ BúBàøä©§§¦§¤
ìòå ,äàBø ìk ïéòì Cìnä©¤¤§¥¨¤§©

øîàð äæ12íéìéñëe" : ¤¤¡©§¦¦
óà :øîBìk ,"ïBì÷ íéøî¥¦¨§©©
äéäé àì ¯ ìéñk àeäL¤§¦Ÿ¦§¤
äàøð äéäiL ,"ïBì÷ íéøî"¥¦¨¤¦§¤¦§¤

.ìk ïéòì ïBìwälre - ©¨§¥Ÿ
jlnd ly epelw eze`xd

eytpa aiigzn `l` jlnd z` dfan wx `l ixd `ed ,lk ipirl

.jlnl

ïk ìòå,okle -:älôza ì"æç eòá÷zeidl dilry -ãîBò elàk §©¥¨§£©©§¦¨§¦¥
Cìnä éðôì13.,miklnd ikln jln iptl cner ixd `ed zn`ay - ¦§¥©¤¤

mixne` ,`eti` ,recn"eli`k":`id dpeekd ,`l` ?jlnd iptl cner

äàøî äéäé íéðt ìk ìò©¨¨¦¦§¤©§¤
'eë ãîBò elàk Bîöòa- §©§§¦¥

envr d`xi jk ,jlnd iptl

øNa éðéòa äàBø ìk ïéòì§¥¨¤§¥¥¨¨
,åéøeaãå åéNòî ìàlky - ¤©£¨§¦¨

eixeaice eiyrny d`xi cg`

zeidl mikixv mdy itk md

,jlnd iptl cner `edyk

äáLçî Bì ïéàL óà©¤¥©£¨¨

.ìéñëìiptl cner `ed dltza ecnray ezaygna yibxdl - ¦§¦
,jlndïéðòä äæ ìòådf onf rawy jlnd iptl micnery - §©¤¨¦§¨

,eze` miyxecd lkl zelbzdlï÷úð14ïðBaúnì ,úBlôzä ìk ¦§©¨©§¦©¦§¥
BðéàL éîe .áèéä íää¤¥¥¦¤¥
áiçúî ¯ ïk äàøî©§¤¥¦§©¥
øäfa eøîà åéìòå .BLôða§©§§¨¨¨§©Ÿ©

LBãwä15àðì÷ âéäðàc" : ©¨§©§¦§¨¨
äàlò àðewúa`ed - §¦¨¦¨¨

,oeilrd oewiza oelw qipkn

,àãeøt éæçàåd`xne - §©£¥¥¨
(dyecwn) zecxtidúéìå§¥

àäìàa à÷ìç déì¥ª§¨¤¡¨¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ù"îë 'åë äðåáúá ìéñë õåôçé àì åéìò øîàðù
úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åðééäã ì"æéøàäå øäæä
úåìâðä ä"á÷ä î"äî êìî ìù åúìåãâ úøàôú ø÷éá
ìà èéáäì íéöôçä ìà äèîì íâå åæ äòùá äìòîì
äìôúä úåáéú êåúá ùáìúîå óèòúîä åìãâå åãåáë
ùøåùå åìëù éôì ãçà ìëì äìâúîå ìë éôá äøåãñä
áéúë ììäé ùéà ììåäé åìëù éôì áéúëãë åúîùð
êìîä êøãù àòøàã àúåëìî ïéòë òé÷øã àúåëìîå
ìò íéøîåù äîëå íéøãç éøãçá åæåò ïåéáç úåéäì
íéðùå íéîé íéôöî äîëå äîë øùà (ãò) íéçúôä
ìëì úåìâúäì åðåöø äìòùëå åãåáëå åæåò úåàøì
åéðôì ãåîòìå ìä÷äì åúåëìî ìëá ìå÷ øéáòäå
éî åúìåãâ úøàôú ø÷éå åúåëìî ãåáë íúåàøäì
åéëøöá ÷ñòúîå åúåàøì ùùåç åðéàå åéðôì ãîåòù
äîãð úåîäáë ìùîðå àåä éúôå ìëñå òåøâ äîë
åúåàøäá êìîä ïåéæá àåä íâå úåéøáä ìë éðéòá
èéáäî íéòåùòùå úçð ìá÷ì åéðéòá ïåôñ åðéàù åéðôì
áééçúî àåä íâå åéëøö ÷ñòî øúåé åéôéå åãåáë ìà

çì÷ïéòì êìîä úà åðåéæáå åðåì÷ úåàøä ìò êìîì åùôðá
óà øîåìë ïåì÷ íéøî íéìéñëå øîàð æ"òå äàåø ìë
ïåì÷ä äàøð 'éäéù ïåì÷ íéøî 'éäé àì ìéñë àåäù

.ìë ïéòì

éðôì ãîåò åìàë äìôúá ì"æç åòá÷ ë"òå
ïéòì 'åë ãîåò åìàë åîöòá äàøî 'éäé ô"ëò êìîä
ïéàù óà åéøåáéãå åéùòî ìà øùá éðéòá äàåø ìë
úåìôúä ìë ï÷úð ïéðòä æ"òå ìéñëì äáùçî åì
áééçúî ïë äàøî åðéàù éîå áèéä íäá ïðåáúîì
àðå÷úá àðì÷ âéäðàã '÷ä øäæá åøîà åéìòå åùôðá
ìàøùéã àäìàá à÷ìåç äéì úéìå àãåøô éæçàå äàìéò

ב.6. יח, א.7.משלי קעט, זח"א ש�.8.ראה לזח"א רמ"ז יח.9.ראה יב, א.10.משלי נח, ˘ËÈÏ"‡:11.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להעיר"

כביכול". למטה, מוב� שמזה למע' עוזו חביו� דרגת בי' שבתו�) שבת סד"ה � יוהכ"פ (דרושי לה.12.מלקו"ת ג, א.13.משלי לג, ‰Ú¯˙14.ברכות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."'נתקנו' הצ"ל הדפוסי� בשאר ב.15."לברר קלא, ח"א



לג ixyz c"k iying mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ד חמישי יו�

,glw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æç åòá÷ ë"òå,glw 'nr cr.íúåáìá

dakxn enk lha dyrp -,ïBéìòä ìéñkìz`xwpd ,dtilwl - ©§¦¨¤§
,"oeilrd liqk"åéìò øîàpL6tçé àì" :,"'eë äðeáúa ìéñk õ ¤¤¡©¨¨Ÿ©§Ÿ§¦¦§¨

øäfä eáúkL Bîk7 §¤¨§©Ÿ©
ì"æ é"øàäå8BðéàL eðéäc , §¨£¦©§©§¤¥

úBàøìå ïðBaúäì õôç̈¥§¦§¥§¦§
ìL Búlãb úøàôz ø÷éa¦©¦§¤¤§ª¨¤
íéëìnä éëìî Cìî¤¤©§¥©§¨¦

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
,Bæ äòLa äìòîì úBìâpä©¦§§©§¨§¨¨
ixd `id dltzd zryy -

,dlrnl oevx zríâådf - §©
dlbzpíéöôçä ìà ähîì§©¨¤©£¥¦

,inipt oevxa -ìà èéaäì§©¦¤
óhòúnä ,Bìãâå BãBák§§¨§©¦§©¥
úBáz CBúa Laìúîe¦§©¥§¥
,ìk éôa äøeãqä älôzä©§¦¨©§¨§¦Ÿ
éôì ãçà ìëì älbúîe¦§©¤§¨¤¨§¦

BìëN,ezpade -LøLå ¦§§Ÿ¤
:áéúëãk ,BúîLðenk - ¦§¨§¦§¦

aezky9:ìläé BìëN éôì"§¦¦§§ª©
;áéúk "ìläé" ¯ "Léà- ¦§©¥§¦

,ezernyny - e"`e ila

ezpadle elkyl m`zday

,`ed jexa yecwd zlecba

yecwd z` mc`d lldn

,dltzd zrya `ed jexa

ïéòk òé÷øc àúeëìîe©§¨§¨¦©§¥
àòøàc àúeëìî10,,ux`d lr zeklnl dnec minyd zekln - ©§¨§©§¨

,dhnl zeklnd zbdpdl"Bfò ïBéáç" úBéäì Cìnä CøcL11éøãça ¤¤¤©¤¤¦§¤§ª§©§¥

änëå änk øLà (ãò) ,íéçútä ìò íéøîBL änëå ,íéøãç£¨¦§©¨§¦©©§¨¦©£¤©¨§©¨
BðBöø äìòLëe ,BãBáëe Bfò úBàøì íéðLå íéîé íétöî§©¦¨¦§¨¦¦§ª§§¤¨¨§
øéáòäå ,ìkì úBlbúäì§¦§©©Ÿ§¤¡¦
ìäwäì Búeëìî ìëa ìB÷§¨©§§¦¨¥
íúBàøäì ,åéðôì ãîòìå§©£Ÿ§¨¨§©§¨
ø÷éå Búeëìî ãBák§©§¦©
ãîBòL éî ,Búlãb úøàôz¦§¤¤§ª¨¦¤¥
BúBàøì LLBç Bðéàå åéðôì§¨¨§¥¥¦§
änk ¯ åéëøöa ÷qòúîe¦§©¥¦§¨¨©¨

òeøb,àeä éúôe ìëñå ¨©§¨¨¤¦
äîãð úBîäak ìLîðå§¦§©©§¥¦§¤
àeä íâå .úBiøaä ìk éðéòa§¥¥¨©§¦§©
BúBàøäa ¯ Cìnä ïBéæa¦§©¤¤§©§

BðéàL åéðôìepi` jlndy - §¨¨¤¥
ïeôñaeyg -ìa÷ì åéðéòa ¨§¥¨§©¥

èéaäî íéòeLòLå úçð©©§©£¦¥©¦
øúBé ,Béôéå BãBák ìà¤§§¨§¥
àeä íâå .åéëøö ÷ñòî¥¥¤§¨¨§©
ìò ,Cìnì BLôða áiçúî¦§©¥§©§©¤¤©
úà BðBéæáe BðBì÷ BúBàøä©§§¦§¤
ìòå ,äàBø ìk ïéòì Cìnä©¤¤§¥¨¤§©

øîàð äæ12íéìéñëe" : ¤¤¡©§¦¦
óà :øîBìk ,"ïBì÷ íéøî¥¦¨§©©
äéäé àì ¯ ìéñk àeäL¤§¦Ÿ¦§¤
äàøð äéäiL ,"ïBì÷ íéøî"¥¦¨¤¦§¤¦§¤

.ìk ïéòì ïBìwälre - ©¨§¥Ÿ
jlnd ly epelw eze`xd

eytpa aiigzn `l` jlnd z` dfan wx `l ixd `ed ,lk ipirl

.jlnl

ïk ìòå,okle -:älôza ì"æç eòá÷zeidl dilry -ãîBò elàk §©¥¨§£©©§¦¨§¦¥
Cìnä éðôì13.,miklnd ikln jln iptl cner ixd `ed zn`ay - ¦§¥©¤¤

mixne` ,`eti` ,recn"eli`k":`id dpeekd ,`l` ?jlnd iptl cner

äàøî äéäé íéðt ìk ìò©¨¨¦¦§¤©§¤
'eë ãîBò elàk Bîöòa- §©§§¦¥

envr d`xi jk ,jlnd iptl

øNa éðéòa äàBø ìk ïéòì§¥¨¤§¥¥¨¨
,åéøeaãå åéNòî ìàlky - ¤©£¨§¦¨

eixeaice eiyrny d`xi cg`

zeidl mikixv mdy itk md

,jlnd iptl cner `edyk

äáLçî Bì ïéàL óà©¤¥©£¨¨

.ìéñëìiptl cner `ed dltza ecnray ezaygna yibxdl - ¦§¦
,jlndïéðòä äæ ìòådf onf rawy jlnd iptl micnery - §©¤¨¦§¨

,eze` miyxecd lkl zelbzdlï÷úð14ïðBaúnì ,úBlôzä ìk ¦§©¨©§¦©¦§¥
BðéàL éîe .áèéä íää¤¥¥¦¤¥
áiçúî ¯ ïk äàøî©§¤¥¦§©¥
øäfa eøîà åéìòå .BLôða§©§§¨¨¨§©Ÿ©

LBãwä15àðì÷ âéäðàc" : ©¨§©§¦§¨¨
äàlò àðewúa`ed - §¦¨¦¨¨

,oeilrd oewiza oelw qipkn

,àãeøt éæçàåd`xne - §©£¥¥¨
(dyecwn) zecxtidúéìå§¥

àäìàa à÷ìç déì¥ª§¨¤¡¨¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ù"îë 'åë äðåáúá ìéñë õåôçé àì åéìò øîàðù
úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åðééäã ì"æéøàäå øäæä
úåìâðä ä"á÷ä î"äî êìî ìù åúìåãâ úøàôú ø÷éá
ìà èéáäì íéöôçä ìà äèîì íâå åæ äòùá äìòîì
äìôúä úåáéú êåúá ùáìúîå óèòúîä åìãâå åãåáë
ùøåùå åìëù éôì ãçà ìëì äìâúîå ìë éôá äøåãñä
áéúë ììäé ùéà ììåäé åìëù éôì áéúëãë åúîùð
êìîä êøãù àòøàã àúåëìî ïéòë òé÷øã àúåëìîå
ìò íéøîåù äîëå íéøãç éøãçá åæåò ïåéáç úåéäì
íéðùå íéîé íéôöî äîëå äîë øùà (ãò) íéçúôä
ìëì úåìâúäì åðåöø äìòùëå åãåáëå åæåò úåàøì
åéðôì ãåîòìå ìä÷äì åúåëìî ìëá ìå÷ øéáòäå
éî åúìåãâ úøàôú ø÷éå åúåëìî ãåáë íúåàøäì
åéëøöá ÷ñòúîå åúåàøì ùùåç åðéàå åéðôì ãîåòù
äîãð úåîäáë ìùîðå àåä éúôå ìëñå òåøâ äîë
åúåàøäá êìîä ïåéæá àåä íâå úåéøáä ìë éðéòá
èéáäî íéòåùòùå úçð ìá÷ì åéðéòá ïåôñ åðéàù åéðôì
áééçúî àåä íâå åéëøö ÷ñòî øúåé åéôéå åãåáë ìà

çì÷ïéòì êìîä úà åðåéæáå åðåì÷ úåàøä ìò êìîì åùôðá
óà øîåìë ïåì÷ íéøî íéìéñëå øîàð æ"òå äàåø ìë
ïåì÷ä äàøð 'éäéù ïåì÷ íéøî 'éäé àì ìéñë àåäù

.ìë ïéòì

éðôì ãîåò åìàë äìôúá ì"æç åòá÷ ë"òå
ïéòì 'åë ãîåò åìàë åîöòá äàøî 'éäé ô"ëò êìîä
ïéàù óà åéøåáéãå åéùòî ìà øùá éðéòá äàåø ìë
úåìôúä ìë ï÷úð ïéðòä æ"òå ìéñëì äáùçî åì
áééçúî ïë äàøî åðéàù éîå áèéä íäá ïðåáúîì
àðå÷úá àðì÷ âéäðàã '÷ä øäæá åøîà åéìòå åùôðá
ìàøùéã àäìàá à÷ìåç äéì úéìå àãåøô éæçàå äàìéò

ב.6. יח, א.7.משלי קעט, זח"א ש�.8.ראה לזח"א רמ"ז יח.9.ראה יב, א.10.משלי נח, ˘ËÈÏ"‡:11.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להעיר"

כביכול". למטה, מוב� שמזה למע' עוזו חביו� דרגת בי' שבתו�) שבת סד"ה � יוהכ"פ (דרושי לה.12.מלקו"ת ג, א.13.משלי לג, ‰Ú¯˙14.ברכות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."'נתקנו' הצ"ל הדפוסי� בשאר ב.15."לברר קלא, ח"א



ixyzלד d"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ה שישי יו�
אגרתכה ,glw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéáäì .äë,276 'nr cr.äîåàî øáãì

,"ìàøNéc,el oi`e -.ïìvì àðîçø,l`xyi iwl`a wlg -ïk ìò §¦§¨¥©£¨¨¦§©©¥
,owfd epax xne` ,okl -,àðãéáò à÷ ì"æøc eäéúeçéìLmiiwn - §¦©§§©©¨£¦§¨

,l"f epizeax ly mzegily ip`äøæb øæâì16àlL ,Lôð ìëì äåL ¦§Ÿ§¥¨¨¨§¨¤¤¤Ÿ
øeaö çéìMä ìéçúiMî äìèa äçéN çeNì,ofgd -ìltúäì ¨©¦¨§¥¨¦¤©§¦©§¦©¦§¦§©¥

Léc÷ øîb ãò älôzä©§¦¨©§©©¦
,àøúayicwd seq cr - ©§¨

,oexg`dúéáøò úéøçL©£¦©§¦
äçðîe17ìò øáBòäå .'eëå ¦§¨§§¨¥©

õøàä ìò áLé ¯ ïBãæa äæ¤§¨¥¥©¨¨¤
eøéziL íéLðà 'âî Lwáéå¦©¥¦£¨¦¤©¦

,äìòîlL éecð Bìribny - ¦¤§©§¨
,exfby dxifb lr xaery inl

áLå"`ly ,daeyz dyri - §¨
,dltzd zrya xzei xacl

åéìò ìç àìå ,"Bì àôøå§¨¨§Ÿ¨¨¨
,øwò ìk òøôîì éecð íeL¦§©§¥©¨¦¨
`txiiy cala ef `l -

`l` ,`adl lr iecipdn

znxeb ef daeyz

,iecip mey eilr did `l dligzklnyìç àì Búlçzî ék,iecipd - ¦¦§¦¨Ÿ¨
Lwáì ììk íéLLBç íðéàL ,íéòLBtäå íéãøBnä ìò íà ék¦¦©©§¦§©§¦¤¥¨§¦§¨§©¥
à÷åc íâå .äfä éìéìt ïBòä ìò úBiøaä ïîe íéîMä ïî äøtk©¨¨¦©¨©¦¦©§¦©¤¨§¦¦©¤§©©§¨
åétî e÷øæpL Bà çëBMä ìò àìå ,Lôð èàLa ïBãæa íéøaãnLk§¤§©§¦§¨¦§¨¤¤§Ÿ©©¥©¤¦§§¦¦
,ïekúî àìa úBáz änk©¨¥§Ÿ¦§©¥

éøö BðéàL,ììk äøzä C- ¤¥¨¦©¨¨§¨
ine ,iecipd z` el exiziy

didy xn`ie cifna xaciy

eilr - 'eke oiekzna `ly df

:xne` `edúBaì ïçBáe"¥¦
"÷écö íé÷ìà úBéìëe18, §¨¡Ÿ¦©¦
íéáBhì 'ä äáéèä"- ¥¦¨©¦

aeh miyery dl`l

xacln mnvr mixneye

,llk"íúBaìa íéøLéìå19: §¦¨¦§¦¨
,xacl mala eayg `ly -

dnk mditn ewxfp `l`

mb - oiekzna `ly zeaiz

.aeh 'd dyri mdl

.dkmy lrad ly dxez lr xe`ia `ed ,d"k oniq ,ycewd zxb` ly dpkez

zpyn z"dw z`veda k"w oniq) "y"aixd z`eev" xtqa dqtcpy ,aeh

zervn`a `ed jexa yecwdn zehytzd `ed xac lk ji` xaecn da ,(d"lyz

.'eke zelba od d`xid e` dad`dy zeidl lekiy `l` ,d`xie dad` zecnd

xacd jky ,my aezk jynda

xacn edyin rney `edyk mb

aeygi ,lltzn `edy drya

Î ize` `iad dn myl" envrl

fldy o`k `ed jexa yecwd

df ixd ,izlitz zrya xaci

"dzxy" (dpikyd) `ide dpikyd `ed xeaicd ,`l` ,"zihxt dgbyda lkd

d my aezk jk)oeyldni`znd oeyld (ef zxb`a) owfd epax xiaqiy itk j` ,

wfgz`y ick ,mc` eze` ly eita ("dyalzp" m` ik "dzxy" `l `id

ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd m` (oldl my aezk) hxtae ,dltzd zceara

i`cea xacd jixv ,dfk mc` beqa lekiak dnvr dnvnv dpikydy `vei

.ezceara xzi fexifl eze` `iadlzeciqgd zxez icbpn elkpzd ,d`xpd itk

dpikydy xne`d aeh my lrad ly df xn`nldzxydrya xacnd ieba

e`) d`xyd ly oipr xnel ,mdipira dyw did xacd - lltzn icediy

.'eke ieba dpiky ly (zeyalzd elit`

l"f epizeax xn`n xe`ia zncwda ,ef zxb`a xiaqdl owfd epax `a df oipr

`ed xac lky zrcl icedi lry - "dxf dcear caer el`k qrekd lk"

e`iadl milelrd mixeaic xaic e` eze` dkd fldyke ,`ed jexa yecwdn

eze` mb llek `xap lk dignd dpikydn dx`d dfa dyalzd ,qrk icil

.mixeaic mze` xaicyk e` eze` dkdyk ,dyrn zrya ,mc`

lliw `xb oa irnyyk jlnd cec xn`y dnn jk lr di`x `ian `edy itke

xn`i `ed jexa yecwdy mi`ven ep` oi`y zexnly ,"llw el xn` 'd" :eze`

gexy oeeik ixd j` ,irnyl z`f

dyrn zrya digd jxazi eit

el ozpe irny z`gekdxacl

jkl `xew `ed ,mixeaic mze`

'd"xn`epaxy itke ,"llw el

oipr hexhexta xiaqn owfd

.'eke zetilwa mb dpikyd zx`d zeyalzdexn`n `ian owfd epax oi`y dn

lr ,xnel ile` xyt` - eilr eywdy dxen`d `iyewde aeh my lrad ly

lreta eytp xqny ,owfd epax ly exq`n ixetiqa mi`ven ep`y dn jxc

dryl `l s` ,aeh my lrad ly drepzn melye qg cxtp zeidl `ly ynn

oir zi`xnl `l s`e dlw1xikfdl `ly mb xdfp owfd epaxy ,eppipra mb jk ,

`linae ,oiprd z` xiaqn `ed `l` ,aeh my lrad zxez lr `iyew ly oipr

.jk lr eywdy `iyewd zvxezn

,äðéá éøîà ïéáäìilyna oeyld jxc lr ,dxez ly dpada -2, §¨¦¦§¥¦¨
`xnbd xn`n jxc lre3yxtn ,''dpia sl` - z''iaÎs''l`" :

,dxez cenl :i''yxeö" àø÷pä øôqa áeúkM äî,"L"áéø úà- ©¤¨©¥¤©¦§¨©¨©¦©
,xtqd `xwp jk - (aeh) my lra l`xyi iax ly ez`eevíâä£©

ììk Búàeö dðéà úîàaL4å ,,aeh my lrad -ììk äeö àì ¤¤¡¤¥¨©¨¨§¨§Ÿ¦¨§¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äøéæâ øåæâì àðãéáò à÷ ì"æøã åäééúåçéìù ë"ò ì"ø
ìéçúéùî äìèá äçéù çåùì àìù ùôð ìëì äåù
úéøçù àøúá ùéã÷ øîâ ãò äìôúä ììôúäì õ"ùä
õøàä ìò áùé ïåãæá æ"ò øáåòäå .'åëå äçðîå úéáøò
áùå äìòîìù éåãéð åì åøéúéù íéùðà 'âî ù÷áéå
ø÷éò ìë òøôîì éåãéð íåù åéìò ìç àìå åì àôøå
íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
úåáì ïçåáå ììë äøúä ö"àù ïéåëúî àìá úåáéú
:íúåáìá íéøùéìå íéáåèì 'ä äáéèä .÷éãö íé÷ìà úåéìëå

ïéáäì äë'÷ðä øôñá ù"î äðéá éøîà
úîàáù íâä ù"áéø úàååö
íä ÷ø åúøéèô éðôì ììë äåéö àìå åúàååö äðéà

יא.16. סימ� סו� סמ"ק ˘ËÈÏ"‡:17.עיי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰)ו ערבית שחרית הסדר: לתר� בדא"פ בתפלת‡ÂÏÈÙ"נ"ל אפילו היינו, מנחה, (

ששייכת דשחרית ק"ש בי� בפשטות שמפסיק (וא� שיחה הפסק חמורה כ� כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל (שלכ� שחרית לתפלת בהמש� שבאה מנחה

למנחה)". � למנחה י.18.ג� ז, תהלי� � הכתוב ד.19.ל' קכה, תהלי� � הכתוב נו.1.ל' ע' ב' חוברת ב.2.''התמי�'' א.3.א, קד, בתניא4.שבת

קה''ת. הוצאת התניא ספר שבסו� התיקו�'' ב''לוח הובאה הצ''צ, אדמו''ר כ''ק הגהת ע''פ וניתוספה ''כלל'', לתיבת ליתא לפנינו

ixyz d"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

÷ø ,Búøéèt éðôì,xtqay mipiprd -åéúBøîà éèewì íä ¦§¥§¦¨©¥¦¥¦§¨
úBøBähäoiivnd ,dnypd iabl xn`pd ''`id dxedh'' jxc lr - ©§

minyd mvrk'' oeyln ''dxedh'' ;''zeliv`''ay dnypd zbixcn

''xdehl5,éèe÷ì øúa éèe÷ì eèwlL ,hwil cg` `ly ,xnelk - ¤¦§§¥¨©§¥
dnk eid `l` ,mixacd z`

zexni` ehwly dnke

.aeh my lrad zxezn

`ed ''ihewl xza ihewl''

ziprz zkqna oeyl6,àìå§Ÿ
lä ïeëì eòãéìò ïBL ¨§§©¥©¨©

,Bzðkúî`hazy - ©§ª§
itk ,oiprd okez wiecna

my lrady ,oldl xiaqiy

ztya ezxez xne` did aeh

zexezd eli`e ,yici`

''y''aixd z`eev'' xtqay

,ycewd oeyl opeylCà©
.Bzîàì úîà àeä ïeëîä©§ª¨¡¤©£¦
owfd epax ligzn z`fe -

`aend xn`nd xiaqdl

oniq ''y''aixd z`eev''a

:k''w,àeäåxn`nd - §
,xaqeiøîàî íéc÷äa§©§¦©£©
ì"æø7elàk ñòBkä ìk" : ©©¨©¥§¦

íòhäå ,"'eëå í"ekò ãáBò¥©§§©©©
,dxf dcear caer eli`k `ed qrekd recn -äðéa éòãBéì ïáeî8, ¨§§¥¦¨
;äðeîàä epnî ä÷lzñð Bñòk úòaL éôì`ed jexa yecwda - §¦¤§¥©£¦§©§¨¦¤¨¡¨

,`xape `xap lk lr zihxt dgbyd `idy ,ezgbydeäéä elà ék¦¦¨¨
¯ Bì úàæ äúéä 'ä úànL ïéîàîe`iady miyrnd e` mixeaicd ©£¦¤¥¥¨§¨Ÿ

`a mdy - qrk icil eze`,`ed jexa yecwdn eñòëa äéä àìŸ¨¨§©©
.ììk.miyrn mze` dyr e` mixeaic mze` xaicy in lr -óàå §¨§©

,BðBîî ÷éfî Bà eäkî Bà Bìl÷î äøéça ìòa àeäL íãà-ïaL¤¤¨¨¤©©§¦¨§©§©¥©¦¨
Búøéça òø ìò íéîL éðéãáe íãà éðéãa áiçúîexgay - ¦§©¥§¦¥¨¨§¦¥¨©¦©Ÿ©§¦¨

,ixd xyt` i` ,'eke ezekdl e` ellwl ,dl` mirx miyrn zeyrl

yecwd ly cala gily `edy iptn ,my` `l `edy xnel ,dxe`kl

mc` ipica aiiegn `ed ixdy ,xacl di`xe ;ezgbyde `ed jexa

?miny ipicae,íéîMä ïî øæâð øák ÷fpä ìò ,ïë-ét-ìò-óà- ©©¦¥©©¦¨§¨¦§©¦©¨©¦
`ly iptn z`f dyer did `l mc` eze` m`e ,wfp eze`a wfpiiy

xegal dvex didfld did wfpd z` ixd ,fldl rxdl ezxigaa

:oky ,dke dk oia lawn.íB÷nì íéçeìL äaøäådxifb rval - §©§¥§¦©¨
lr `ed ,o`k xaecnd oiprd lk .dxfbpy`iany) `zliknd jxc

weqtd lr (i''yx9aezky dn edfy ,"ecil dp` miwl`de" :10:

- wfp eze` lawl wfipd lr xfbpy zexnly ,"ryx `vi miryxn"

wifiy wifnd didi miieqn mc` eze`y `ed jexa yecwd aaqn

xaecn my ,j` .wfiplbbeya`ed xacdyk ok oi`y dn ,cifna,

ixd ,z`f dyer did `l `ed m`e ,ezxigaa z`f dyer wifndyk

ziprz zkqna zxne` `xnbdy itk)11mewnl migely daxd (

.dxifbd z` mci lr rval

gken ,mipt lk lr

zeidl wfipl oi`y ,xen`dn

el wifdy mc`d lr qrka

did `ed `l oky ,dnecke

daiqd,el rxi`y dn lr

on oicd xfb `id daiqd

epax xn`i oldl ,minyd

ef `ly ,efn dxizi owfd

,oicd xfb did xakyk cala

zexyt`d z` ozepd xac

rxdl lkei fldy zillkd

oeirxd elit` `l` - el

el yiy gekde zlefl rxdl

,z`f zeyrl dyrn zrya

ixdgekd`a df oeirxl

`l`) `ed jexa yecwdn

mc` eze`y xacd oaen

did ,dxiga lra `edy

`le ef daygn zegcl leki

j` ,(dyrn eze` zeyrl

y eze` fibxny iptn `l ixd `ed eqrkfldrxdl ezxigaa xga

el dxqgy iptn z`fe ,el wifd `ed dnl eze` fibxn `l` ,el

drxd ezxiga `le minyd on xfb `id ewfidl daiqdy dpen`d

:owfd epax oeylae .fld ly,ãBò àìåminyd on dxifbdy dn - §Ÿ
zexyt`de zeyxd z` dpzpzillkd,wfpii `edyelôà àlà¤¨£¦

Bìl÷î Bà eäknL Lnî Bæ äòLaa ixd -eze`,ynn onf §¨¨©¨¤©¥§©§
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תשרי כ"ו קודש שבת יו�
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enk ,ipy ''yi'' mc`d xvei
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epnn zeyrl (zexyt`d) ''zeilelr''d dligzkln yi sqkl oky

ixd ,`idy dxev lka ettekl milekiy ,jk `xap sqkd ixdy ,ilk

`l mc`dyycigwewf ,ezxivi xg`l ,ilkd oi` okl ,xac mey jka

oia lcadd z` mi`ex miteqelitd oi` - ,eze` xviy mc`d icil
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did jk `leli`y ,cinz eze` ycgie ea didi ,ycgd xacd z`
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òé÷ø éäé øîàî àåäù íéîùä ïäá åàøáðù úåéúåà
íìåòì íéîùá úåùáåìî úåãîåòå úåáöð ïä 'åë
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ixyz e"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,cxenaíéna äæ òáhL óà,cxena mixbip zeidl -ïk íb àeä ©¤¤©¤©©¦©¥
,ïéàî Lé Lcçîe àøáðdid `l ,"oi`" did df iptly mewnay - ¦§¨§ª¨¥¥©¦

ly eyexitl m`zda ,xnelk .dfk rah xvep ,"yi" xvep ,dfk rah

mewna miavip mpi`e cxena minxef mdy ,mina df rah ,iaxd

`ed envr df rah ,dnegk

.mina "oi`n yi" `xap

mindy lr sqep ,xnelk

- "oi`n yi" e`xap mnvr

a `xapjezrahd mind

cenrl `le minxef zeidl

d`ayk ,ixd ;dnegk mewna

mina drityde dfrd gexd

dn ,dnegk miavip zeidl

?mina lertl gexd lr did

xevil gexd lr did `l -

,"oi`"n "yi" ,ycg xac

"yi" zepyl dilr did `l`

z` zepyl ,ipy "yi"l cg`

minxef zeidln mind rah

,z`f lkae ,dnegk miavip zeidl ,rah ly xg` "yi"l ,mirrepzne

on - dnegk miavip zeidl mina yecig meyn jka yiy oeeik

mind z` dzyry gexd ,yecigd z` lrty gek eze`y gxkdd

lhazn - df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z` xvii ,miavip

lry gxkdd on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd ,yecigd

jk lr ,`l` .yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd gekd

`ian - "oi`n yi" `xap `ed cxena mixbip zeidl mina rahdy

epyi m`y xn`py ,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax

,cxena `lina mexfiy gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap

invr oipr `ed "mewn qtez" `xapy dny xn`py lynl enk

z`ixa mr `l` ,"oi`n yi" cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa

mind znixf j` ;"mewn qtez" `edy ote`a `lina `ed `xapd

rahd ,jk epi` mdly rahdy mi`xap ixd mpyi ,oky - jk dppi`

mipa` zneg lynl enk ,micner md ,ixnbl xg` `ed mdly

epax oeylae ,dze` wifgiy uegd on xacl dwewf dpi`e - zcnery

:owfdòáhL ÷ø ,çeø éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©©¤¤©
.ïk Bðéà íénä`l` micner zeidl `ly mind raha yi m`e - ©©¦¥¥

ixd ,cxena minxef zeidldf rahjeza "oi`n yi" `xap xac `ed

- ?lertl ,gexa yalzdy iwl`d gekd lr did ,`eti` ,dn .mind

`ly ixnbl ycg xac xevil ,"oi`n yi" lertl jixv did `l `ed

l cg` "yi" zepyl wx eilr did ,mi`xapa df iptl didxg` "yi"

,lecb `lt df z`f lkae ,(dnegk zeaivid rahl dnixfd rahn)

df yecig lrty gekd - ycgnd gekd lry mipian ep`y ,"yecig"

oky lk ixd ,cin yecigd lhazi zxg` ,yeciga cinz lertl -

itk ,"oi`n yi" ly yecigay ,owfd epax oldl xiaqi ,xnege lwe

gekd lry gxkdd ony i`cea - mi`xapd lk z`ixaa xacdy

z` cinz lertl - xacd z` `xay iwl`d gekd - ycgnd

ixd ."oi`"l dligzak cin xefgl `le ,"yi" didi xacdy ,yecigd

miny dyrn miteqelitd mincny dnecnd d`eeydl m`zda mby

yi"a mb ixd - "yin yi" wx xevil egekay mc` dyrnl ux`e

zeidl jixvy ote`a - "yinyecigxg` "yi"l cg` "yi"n iepiy ,

mexfl mind rahn enk)

zeidl ly rahl cxena

gxkdd on (dnegk micner

lertl ycgnd gekd lry

gekdy ,aiign df ixd ,cinz

on `xapd z` `xay iwl`d

cinz didiy gxkdd

lr sqepy ixd .`xapa

dyrn mz`eeyday xwyd

yep` dyrnl ux`e miny

mb mireh md ,eizeleagze

df oi`y miayeg mdy jka

ycgnd gekdy gxkdd on

,ycegnd xaca cinz cenri

wx `ed yecigdy ,o`k m`e

cenri ycgnd gekdy gxkdd on - ipy "yi"l cg` "yi" iepiya

- ycegnd xaca cinz lrtieLé úàéøáa øîçå ì÷å ïkL ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤¦§¦©¥
úòéøwî øúBé àìôå àìôäå ,òáhäî äìòîì àéäL ,ïéàî¥©¦¤¦§©§¨¥©¤©§©§¥¨¤¤¥¦§¦©

,óeñ-íéixdçk íBìLå ñç úe÷lzñäaL änëå änk úçà ìò ©©©©©¨§©¨¤§¦§©§©§¨Ÿ©
,Lnî ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ àøápä ïî ïéàî Lé àøBaä©¥¥¥©¦¦©¦§¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤©¨

éøö àlàìòBtä çk úBéäì C,`xapd z` lrete xveid gekd - ¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥
ìòôpa,`xapa -Bæ äðéçáe ,Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz19gek ly - ©¦§¨¨¦§©£§©§§¦¨

,eniiwle ezeigdl `xapa cinz cnerd `xead"'ä øác" àeä§©
,íìBòä àøáð ïäaL úBøîàî äøNòaL "åét çeø"å"'d xac" - §©¦¤©£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨¨¨

,`xapa cinz cner ,`xapd z` `xead zexn`n dxyray

ize` itexiv mi`a zexn`nd dxyrnyz` zeaikxnd xeaicd ze

"dpen`de cegid xry"a xne` `edy itk ,`xap lk `xead '"d xac"

jynp zexn`nd dxyra mixkfp mpi`y mi`xapd mby ,'` wxta

lre mipeyd zeize`d itexiv ici lr zexn`nd dxyrn zeig mdl

dipy ze` dtilgn zg` ze`y) zeize`d ly zexenze mitelig ici

,('ekedaL íîBc úðéçáe úéîLbä Bælä õøà elôàåxtry -20 ©£¦¤¤©¨©©§¦§¦©¥¤¨
oipr ixd `id dginve ,mignv ginvdl gnevd gek mb ixd ea yi

`ly ,xtray mnecd eli`e ,lecbl ohwn genvl zeig ea d`xpy

lecbl ohwn dginv ly zeig `l elit` ,zeig ly oipr mey ea d`xp

ïîi÷îe ïäa Laìîä úBøîàî 'éî "'ä øác" àeä ïîei÷å ïúeiç©¨§¦¨§©¦©£¨©§ª¨¨¤§©§¨
.eéäLk Lnî ñôàå ïéàì eøæçé àìå ,"ïéà"î "Lé"å íîBc úBéäì¦§¥§¥¥©¦§Ÿ©§§§©¦¨¤¤©¨§¤¨

.''yi''l ''oi`''n e`xapy iptl -ì"æ é"øàä áúkL eäæå21íbL , §¤¤¨©¨£¦©¤©
,íéîe øôòå íéðáàk ,íîBcamey dxe`kl mda d`xp `ly - ©¥©£¨¦§¨¨©¦

,zeig.úéiðçeø úeiçå Lôð úðéça íäa Lé'''d xac'' `ede - ¥¨¤§¦©¤¤§©£¦¦
zeidl aeyl `le mnec zeidl eze` miiwne digne eze` `xay

xiaqn oldl .eedzpy iptl eid mind e` xtrd e` oa`dy itk ''oi`''

:''dpiky''d `ed - mi`xapd lk deednd '''d xac''y ,owfd epax

ùã÷ä úøâà
ùãåçîå àøáð ë"â àåä íéîá äæ òáèù óà äîåçë
çåø éìá äîöòî úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé
ïéàî ùé úàéøáá å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø
úòéø÷î øúåé àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù
ïéàî ùé àøåáä çë å"ç úå÷ìúñäáù å"ëàò ñ"é
ì"ö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé àøáðä ïî
äæ 'éçáå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë
ïäáù úåøîàî äøùòáù åéô çåøå 'ä øáã àåä
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà åìéôàå íìåòä àøáð
ùáåìîä úåøîàî 'éî 'ä øáã àåä ïîåé÷å ïúåéç äáù
ïéàì åøæçé àìå ïéàî ùéå íîåã úåéäì ïîéé÷îå ïäá
íéðáàë íîåãá íâù ì"æéøàä ù"æå åéäùë ùîî ñôàå

.úééðçåø úåéçå ùôð 'éçá íäá ùé íéîå øôòå

כבפני�.19. ''זו'', שצ''ל רבינו כ''ק תיק� התיקו�'' ב''לוח אבל ''זה'', לפנינו: ¯·Â�È:ה20.בתניא ˜''Î ˙¯Úעפר � דכא� ''אר�'' מפרש ''כנראה

ב) נצב ה' ל(דבר� בניגוד � כא� הפי' נראה לי האר�). בתדשא פ''א˘ÌÈÓ(כמו (שהיוחה''א ותחתוני�'' עליוני� ול''עולמות וא''צÈÈÚ''˘שקדמו, .(

כאבני�„ÁÎלחילוק ''בדומ� תומ''י מפרש והרי כו'. נ'.21.כו'''.ÙÚÂ¯הצומח שער ש� ג''כ וראה ג. פרק ל''ט שער ע''ח



לז ixyz e"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,cxenaíéna äæ òáhL óà,cxena mixbip zeidl -ïk íb àeä ©¤¤©¤©©¦©¥
,ïéàî Lé Lcçîe àøáðdid `l ,"oi`" did df iptly mewnay - ¦§¨§ª¨¥¥©¦

ly eyexitl m`zda ,xnelk .dfk rah xvep ,"yi" xvep ,dfk rah

mewna miavip mpi`e cxena minxef mdy ,mina df rah ,iaxd

`ed envr df rah ,dnegk

.mina "oi`n yi" `xap

mindy lr sqep ,xnelk

- "oi`n yi" e`xap mnvr

a `xapjezrahd mind

cenrl `le minxef zeidl

d`ayk ,ixd ;dnegk mewna

mina drityde dfrd gexd

dn ,dnegk miavip zeidl

?mina lertl gexd lr did

xevil gexd lr did `l -

,"oi`"n "yi" ,ycg xac

"yi" zepyl dilr did `l`

z` zepyl ,ipy "yi"l cg`

minxef zeidln mind rah

,z`f lkae ,dnegk miavip zeidl ,rah ly xg` "yi"l ,mirrepzne

on - dnegk miavip zeidl mina yecig meyn jka yiy oeeik

mind z` dzyry gexd ,yecigd z` lrty gek eze`y gxkdd

lhazn - df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z` xvii ,miavip

lry gxkdd on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd ,yecigd

jk lr ,`l` .yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd gekd

`ian - "oi`n yi" `xap `ed cxena mixbip zeidl mina rahdy

epyi m`y xn`py ,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax

,cxena `lina mexfiy gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap

invr oipr `ed "mewn qtez" `xapy dny xn`py lynl enk

z`ixa mr `l` ,"oi`n yi" cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa

mind znixf j` ;"mewn qtez" `edy ote`a `lina `ed `xapd

rahd ,jk epi` mdly rahdy mi`xap ixd mpyi ,oky - jk dppi`

mipa` zneg lynl enk ,micner md ,ixnbl xg` `ed mdly

epax oeylae ,dze` wifgiy uegd on xacl dwewf dpi`e - zcnery

:owfdòáhL ÷ø ,çeø éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©©¤¤©
.ïk Bðéà íénä`l` micner zeidl `ly mind raha yi m`e - ©©¦¥¥

ixd ,cxena minxef zeidldf rahjeza "oi`n yi" `xap xac `ed

- ?lertl ,gexa yalzdy iwl`d gekd lr did ,`eti` ,dn .mind

`ly ixnbl ycg xac xevil ,"oi`n yi" lertl jixv did `l `ed

l cg` "yi" zepyl wx eilr did ,mi`xapa df iptl didxg` "yi"

,lecb `lt df z`f lkae ,(dnegk zeaivid rahl dnixfd rahn)

df yecig lrty gekd - ycgnd gekd lry mipian ep`y ,"yecig"

oky lk ixd ,cin yecigd lhazi zxg` ,yeciga cinz lertl -

itk ,"oi`n yi" ly yecigay ,owfd epax oldl xiaqi ,xnege lwe

gekd lry gxkdd ony i`cea - mi`xapd lk z`ixaa xacdy

z` cinz lertl - xacd z` `xay iwl`d gekd - ycgnd

ixd ."oi`"l dligzak cin xefgl `le ,"yi" didi xacdy ,yecigd

miny dyrn miteqelitd mincny dnecnd d`eeydl m`zda mby

yi"a mb ixd - "yin yi" wx xevil egekay mc` dyrnl ux`e

zeidl jixvy ote`a - "yinyecigxg` "yi"l cg` "yi"n iepiy ,

mexfl mind rahn enk)

zeidl ly rahl cxena

gxkdd on (dnegk micner

lertl ycgnd gekd lry

gekdy ,aiign df ixd ,cinz

on `xapd z` `xay iwl`d

cinz didiy gxkdd

lr sqepy ixd .`xapa

dyrn mz`eeyday xwyd

yep` dyrnl ux`e miny

mb mireh md ,eizeleagze

df oi`y miayeg mdy jka

ycgnd gekdy gxkdd on

,ycegnd xaca cinz cenri

wx `ed yecigdy ,o`k m`e

cenri ycgnd gekdy gxkdd on - ipy "yi"l cg` "yi" iepiya

- ycegnd xaca cinz lrtieLé úàéøáa øîçå ì÷å ïkL ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤¦§¦©¥
úòéøwî øúBé àìôå àìôäå ,òáhäî äìòîì àéäL ,ïéàî¥©¦¤¦§©§¨¥©¤©§©§¥¨¤¤¥¦§¦©

,óeñ-íéixdçk íBìLå ñç úe÷lzñäaL änëå änk úçà ìò ©©©©©¨§©¨¤§¦§©§©§¨Ÿ©
,Lnî ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ àøápä ïî ïéàî Lé àøBaä©¥¥¥©¦¦©¦§¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤©¨

éøö àlàìòBtä çk úBéäì C,`xapd z` lrete xveid gekd - ¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥
ìòôpa,`xapa -Bæ äðéçáe ,Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz19gek ly - ©¦§¨¨¦§©£§©§§¦¨

,eniiwle ezeigdl `xapa cinz cnerd `xead"'ä øác" àeä§©
,íìBòä àøáð ïäaL úBøîàî äøNòaL "åét çeø"å"'d xac" - §©¦¤©£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨¨¨

,`xapa cinz cner ,`xapd z` `xead zexn`n dxyray

ize` itexiv mi`a zexn`nd dxyrnyz` zeaikxnd xeaicd ze

"dpen`de cegid xry"a xne` `edy itk ,`xap lk `xead '"d xac"

jynp zexn`nd dxyra mixkfp mpi`y mi`xapd mby ,'` wxta

lre mipeyd zeize`d itexiv ici lr zexn`nd dxyrn zeig mdl

dipy ze` dtilgn zg` ze`y) zeize`d ly zexenze mitelig ici

,('ekedaL íîBc úðéçáe úéîLbä Bælä õøà elôàåxtry -20 ©£¦¤¤©¨©©§¦§¦©¥¤¨
oipr ixd `id dginve ,mignv ginvdl gnevd gek mb ixd ea yi

`ly ,xtray mnecd eli`e ,lecbl ohwn genvl zeig ea d`xpy

lecbl ohwn dginv ly zeig `l elit` ,zeig ly oipr mey ea d`xp

ïîi÷îe ïäa Laìîä úBøîàî 'éî "'ä øác" àeä ïîei÷å ïúeiç©¨§¦¨§©¦©£¨©§ª¨¨¤§©§¨
.eéäLk Lnî ñôàå ïéàì eøæçé àìå ,"ïéà"î "Lé"å íîBc úBéäì¦§¥§¥¥©¦§Ÿ©§§§©¦¨¤¤©¨§¤¨

.''yi''l ''oi`''n e`xapy iptl -ì"æ é"øàä áúkL eäæå21íbL , §¤¤¨©¨£¦©¤©
,íéîe øôòå íéðáàk ,íîBcamey dxe`kl mda d`xp `ly - ©¥©£¨¦§¨¨©¦

,zeig.úéiðçeø úeiçå Lôð úðéça íäa Lé'''d xac'' `ede - ¥¨¤§¦©¤¤§©£¦¦
zeidl aeyl `le mnec zeidl eze` miiwne digne eze` `xay

xiaqn oldl .eedzpy iptl eid mind e` xtrd e` oa`dy itk ''oi`''

:''dpiky''d `ed - mi`xapd lk deednd '''d xac''y ,owfd epax

ùã÷ä úøâà
ùãåçîå àøáð ë"â àåä íéîá äæ òáèù óà äîåçë
çåø éìá äîöòî úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé
ïéàî ùé úàéøáá å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø
úòéø÷î øúåé àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù
ïéàî ùé àøåáä çë å"ç úå÷ìúñäáù å"ëàò ñ"é
ì"ö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé àøáðä ïî
äæ 'éçáå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë
ïäáù úåøîàî äøùòáù åéô çåøå 'ä øáã àåä
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà åìéôàå íìåòä àøáð
ùáåìîä úåøîàî 'éî 'ä øáã àåä ïîåé÷å ïúåéç äáù
ïéàì åøæçé àìå ïéàî ùéå íîåã úåéäì ïîéé÷îå ïäá
íéðáàë íîåãá íâù ì"æéøàä ù"æå åéäùë ùîî ñôàå

.úééðçåø úåéçå ùôð 'éçá íäá ùé íéîå øôòå

כבפני�.19. ''זו'', שצ''ל רבינו כ''ק תיק� התיקו�'' ב''לוח אבל ''זה'', לפנינו: ¯·Â�È:ה20.בתניא ˜''Î ˙¯Úעפר � דכא� ''אר�'' מפרש ''כנראה

ב) נצב ה' ל(דבר� בניגוד � כא� הפי' נראה לי האר�). בתדשא פ''א˘ÌÈÓ(כמו (שהיוחה''א ותחתוני�'' עליוני� ול''עולמות וא''צÈÈÚ''˘שקדמו, .(

כאבני�„ÁÎלחילוק ''בדומ� תומ''י מפרש והרי כו'. נ'.21.כו'''.ÙÚÂ¯הצומח שער ש� ג''כ וראה ג. פרק ל''ט שער ע''ח



.לח . .mei meid

iyily meiq"ndegc c ,ixyz k[בחו"ל]c"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,dkxa :yneg
.bwÎfv :mildz

.w"dfa y"nk . . . k"re :`ipz

אשמנו. באמירת שמכי� מקו� החזה עד להגיע צרי� הנענועי� בעת

mcewy y`x caekd i"ry oiprd enk edfy xnel yiy ,zecreezdd zg`a x"en`` xn`
.dltza zecnd zelrtzd k"g` zeidl leki `wec f"ir ,eytpa xnxnzny ,dltzd

iriax meidax `pryed ,ixyz `kc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,dkxa :yneg
.dwÎcw :mildz

.my l"f i"yxita . . . iiaed` k"r :`ipz

`"t wx mixne` dkxa dyxt mb x"ed lil oewza�ציו שאאמו"ר יחידי� היו � מקרא

אותה אומרי� תורה שמחת ובערב � לרבי� הוראה ואינה פירש"י ע� בהו"ר לאומרה

תרגו�. ואחד מקרא שני�

המיני� ג' המאגדי� הג' רק ונשארי� הלולב, שעל הכריכות שתי מסירי� הלל קוד�

בשמע"צ לא אבל בדבש, המוציא פרוסת טובלי� רבה בהושענא תבשילי�. עירוב יחד.

ושמח"ת.

iying meizxvr ipiny ,ixyz ak[ושמח"ת שמע"צ � ישראל c"yz'd[באר�

.mixeriy.i"yxit mr iying ,dkxa :yneg
.fwÎew :mildz

.oevx idi . . . ycw zayae :`ipz

עצרת. שמיני בליל הקפות ביו�. בי� בלילה בי� בסוכה ושותי� ואוכלי� מקדשי�

עמו. ולישראל � ככלות ויהי הפטורה:

הסוכה. מ� ביציאה רצו� היהי אומרי� אי�

'ilrd oipra md d"xay `l` ,mipeilr micegie zepeek ipipr dnka mieezyn d"xe v"rny

`id v"rnyae ,dnevr zexixnae drpkda mipepgza dceard d"xa .dkyndd oipra md v"rnyae

.dgnyd ewa

iyy meidxez zgny ,ixyz bk[בחו"ל]c"yz'd

העולי� ראשי על טלית לפרוש נוהגי� אי� בשחרית. נ"כ בלילה. בתורה קוראי� אי�

חו"נ. חזק אומר לתורה העולה ג� בראשית. לחת� או תורה לחת�

.mixeriy.i"yxit mr iriaye iyy ,dkxa :yneg
.aiwÎgw :mildz

.lk oirl ÎglwÎ . . . iiaed` .ck :`ipz

micneld dbyd ilra el` - da miwifgnl `id miig ur :owfd epiax xn` n"wz dxez zgnya

xdfa `zi`ck ,j`lwilb - xye`n .dxeza miwqerd dcear ilra el` - xye`n 'ikneze .dxez

íåé
ïåùàø
:mildz

fv wxtn

bw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

cw wxtn

dw wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

ew wxtn

fw wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

gw wxtn

aiw wxt cr

. . .mei meid

q"`d zeiniptn epiid ,ey`xn mikiynn mzcear i"rc ,ey`xn `l` xye`n ixwz l` (a .bp b"g)

.`wec y`xd z` miiwnd lbxd zlrnke ,d"a

zaybg exq` ,ixyz ck[בחו"ל]c"yz'd

התועדות. יו� בהשכמה. התהלי� כל אמירת מ"ח. ר"ח מברכי�

ויאדיר. � אמר כה הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr dxcqd lk ,ziy`xa :yneg
.giwÎbiw :mildz

.mzeala . . . eraw k"re :`ipz

zg` `id ,hxta zay i`vena e` zayae ,llka miaxa - orbpiixax`t - zecreezdd

.l`xyi zad`c ziceqid devnl `eane gzte ,zeciqgde miciqgd ikxca zeceqid

eaihiy miaeqnd z`n miraez mixacnd iy`x ixd zecreezd lka dpd ,`aexc `aex

zpn lr 'idi cenld xy`e ,zeriawd exnyiye g"`c cenll mizr erawiy ,mdikxce mdizebdpd

qxhpew) lyend gex m`e d"ca ahid x`ean dgkezd ote`e oipr zellk dpde - .miiwle cenll

'iytpc `zrc` ahid ecnll y"p`n cg`e cg` lkl ie`x xy` (c"nl[envr mr]dgked mpn` -

'idy enk ,melk `le mipt zpald meyn mda oi`y mipipre mixac lr wx `id zecreezdd zra ef
.dlecb daigae dad`a egiked edrx z` yi` xy` ,mcwne f`n

oey`x meiixyz dkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,gp :yneg
.c`n jzevn...ixy` ,hiw :mildz
.dne`n xacl...oiadl .dk :`ipz

.mxag envra `edy owfd epiaxl miqgein - cala zerepz mdn - mipebp dxyr

`edy `l la` ,eiptl mze` mipbpn eide epnfa exagzpy epiid ,irvn`d epiaxl miqgeind

"rlrt`w q'iax orlrhin mrc" mya drecie - mipbpn mikxa` zveaw elv` dzide .mxagn

["irvn`d iaxd ly ezldwn"]milka - dxnf ilrae ,dta - xiy ilra :zebelt izyl dwlgpe -
.mipey

ipy meiixyz ekc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,gp :yneg
.izgky `l...dn ,hiw :mildz

.ziipgex ÎhlwÎ...ik edfe :`ipz

(d"k w"db` ,`"t `"degid xry) owfd epiax `ian minya avp jxac 'd mlerl t"r oiprd

,xtki dfd meia ik d"ca z"ewla mb p"ynke ,mildz yxcna df oipr yiy mbd ,h"yrad mya

oexkfl 'idi dfe - minya avpd `edy - riwx idi xn`nd 'id ipy meia ik ,dfa zcgein dpeeke

.h"yrad clep lel` i"g ipy meia ik ,mler

•

íåé
éùéîç
:mildz

biw wxtn

giw wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

hiw wxt

yi`d ixy`

ev weqt cr

c`n jzevn

úáù
ùãå÷
:mildz

hiw wxt

fv weqtn

wxtd seq cr

izgky `l



לט . . .mei meid

q"`d zeiniptn epiid ,ey`xn mikiynn mzcear i"rc ,ey`xn `l` xye`n ixwz l` (a .bp b"g)

.`wec y`xd z` miiwnd lbxd zlrnke ,d"a

zaybg exq` ,ixyz ck[בחו"ל]c"yz'd

התועדות. יו� בהשכמה. התהלי� כל אמירת מ"ח. ר"ח מברכי�

ויאדיר. � אמר כה הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr dxcqd lk ,ziy`xa :yneg
.giwÎbiw :mildz

.mzeala . . . eraw k"re :`ipz

zg` `id ,hxta zay i`vena e` zayae ,llka miaxa - orbpiixax`t - zecreezdd

.l`xyi zad`c ziceqid devnl `eane gzte ,zeciqgde miciqgd ikxca zeceqid

eaihiy miaeqnd z`n miraez mixacnd iy`x ixd zecreezd lka dpd ,`aexc `aex

zpn lr 'idi cenld xy`e ,zeriawd exnyiye g"`c cenll mizr erawiy ,mdikxce mdizebdpd

qxhpew) lyend gex m`e d"ca ahid x`ean dgkezd ote`e oipr zellk dpde - .miiwle cenll

'iytpc `zrc` ahid ecnll y"p`n cg`e cg` lkl ie`x xy` (c"nl[envr mr]dgked mpn` -

'idy enk ,melk `le mipt zpald meyn mda oi`y mipipre mixac lr wx `id zecreezdd zra ef
.dlecb daigae dad`a egiked edrx z` yi` xy` ,mcwne f`n

oey`x meiixyz dkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,gp :yneg
.c`n jzevn...ixy` ,hiw :mildz
.dne`n xacl...oiadl .dk :`ipz

.mxag envra `edy owfd epiaxl miqgein - cala zerepz mdn - mipebp dxyr

`edy `l la` ,eiptl mze` mipbpn eide epnfa exagzpy epiid ,irvn`d epiaxl miqgeind

"rlrt`w q'iax orlrhin mrc" mya drecie - mipbpn mikxa` zveaw elv` dzide .mxagn

["irvn`d iaxd ly ezldwn"]milka - dxnf ilrae ,dta - xiy ilra :zebelt izyl dwlgpe -
.mipey

ipy meiixyz ekc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,gp :yneg
.izgky `l...dn ,hiw :mildz

.ziipgex ÎhlwÎ...ik edfe :`ipz

(d"k w"db` ,`"t `"degid xry) owfd epiax `ian minya avp jxac 'd mlerl t"r oiprd

,xtki dfd meia ik d"ca z"ewla mb p"ynke ,mildz yxcna df oipr yiy mbd ,h"yrad mya

oexkfl 'idi dfe - minya avpd `edy - riwx idi xn`nd 'id ipy meia ik ,dfa zcgein dpeeke

.h"yrad clep lel` i"g ipy meia ik ,mler

•

íåé
éùéîç
:mildz

biw wxtn

giw wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

hiw wxt

yi`d ixy`

ev weqt cr

c`n jzevn

úáù
ùãå÷
:mildz

hiw wxt

fv weqtn

wxtd seq cr

izgky `l
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ראשו� יו� והשאר? ויצהר. תירוש

:‡ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰øäöéå LBøéz ïâc äî©¨¨¦§¦§¨

ðâc" :øîàpL ,íéìòa Bì Léå ,õøàä ïî åéìecâå ,íãà ìëàî¯ "E ©£©¨¨§¦¨¦¨¨¤§¥§¨¦¤¤¡©§¨§

.úBøNòîa ïëå .äîeøúa áiç ïäa àöBik ìk óà©Ÿ©¥¨¤©¨¦§¨§¥§©©§

בתרומות חייבי� האיל� פירות שכל עולה רבינו מדברי

לקמ� כתב ובירקות התורה, מ� ו)ומעשרות שה�(הלכה שא�

שאינ� כיו� מדרבנ�, ומעשרות בתרומות חיוב� אד� מאכל

להלכה נפסק וכ� תבואה. י"ג)בכלל של"א סי' יו"ד .(שו"ע

רש"י א)ולדעת לו, א)ותוס'(ברכות סח, ומעשרות(שבת תרומות אי�

בפסוק. הנזכרי� ויצהר ותירוש דג� מיני בחמשת אלא התורה מ�

ראשוני� א)ויש פח, ב"מ וריטב"א האיל�(רמב"� שפירות שסוברי�

חיוב� האיל� פירות ושאר התורה, מ� חייבי� המיני� משבעת

מדרבנ�.

מצינו הרמב"� א)ובש� יד, ר"ה אב� וענבי�(טורי זיתי� שא�

הוא והחיוב התורה, מ� ומעשרות בתרומות חייבי� אינ� עצמ�

בכתוב. המפורשי� ושמ� ביי� רק

הראב"ד ב)ודעת מד, חולי� ש� כתוב שישנו(בספר מיתה שחיוב

תירוש דג� בתרומת אלא אינו במזיד תרומה האוכל זר על

מעשרות, וכ� בה� נוהגת שתרומה א� מיני� שאר אבל ויצהר,

טבל�. ועל תרומת� על מיתה חיוב אי�

הראב"ד עוד התורה,(ש�)וכתב מ� חיוב בה� אי� א� שא�

התורה, מ� תרומה קדושת עליה� יש ש�, עליה� קרא א�

תורה. כשל ומדמעת

שני יו� לאילן? השנה ראש מתי

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ,˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰èáLa øNò äMîçå©£¦¨¨¨¦§¨

.ïìéàä úBøNòîì äðMä LàøŸ©¨¨§©©§¨¦¨

בית בי� במחלוקת שנוי לאיל� השנה ראש חל שבו המועד

הלל. ובית שמאי

שבו ביו� הוא לאילנות השנה ראש הדעות, לכל אמנ�,

מועד מהו רק היא והמחלוקת לחנוט, האיל� פירות מתחילי�

החנטה.

השניי�, בי� נוספות במחלוקות כמו זו, מחלוקת של בבסיסה

(שורש) ה"כוח" לפי מכריעי�? מה לפי הבאה: השאלה עומדת

גילוי)? לידי בא שהוא (כפי ה"פועל" לפי או העניי� של

מהמי� חיות� את לינוק פוסקי� העצי� לאיל� השנה בראש

חדשה יניקה ומתחילה אשתקד ה"ב)של פ"א ר"ה .(ירושלמי

החדשה השנה ממימי לינוק האילנות מתחילי� בו המועד

� הסוכות שבחג ומאחר שנידונו. לאחר חודשי� ארבעה הוא

היא החדשה היניקה תחילת המי�, על נידוני� – תשרי ט"ו

השנה, בראש כבר "בכוח" הדי� התחיל מאיד�, בשבט. בט"ו

בשבט. באחד היניקה תחילת זה ולפי בתשרי. אחד

לפי שמכריעי� סוברי� שמאי בית המחלוקת: פשר וזה

בית ואילו בשבט, באחד הוא לאילנות השנה ראש ולכ� ה"בכוח"

חדשי� ארבעה מוני� ולכ� הקובע הוא שה"בפועל" סוברי� הלל

הלכה. וכ� בשבט. בט"ו הוא לאילנות ור"ה בתשרי מט"ו רק

(146 'nr ,` jxk ,zegiy ihewl)

שלישי יו� אדם? נחשב עובר האם

:‚ ‰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¨¤¨

eLç àeä íìBòa íéî.á ©¦¨¨¨

מהווה כ'מי�', יו� מארבעי� פחות ב� עובר של הגדרתו

בפוסקי�. לדיו� נושא

ולפיכ� גמורה, כרציחה נחשבת עובר הפלת תורה, מדי�

בר�, שוני�. מומי� בו נמצאי� כאשר א� זאת לעשות אסור

שצידדו, יש הדעות: נחלקו יו� ארבעי� מב� פחות עובר לעני�

בשלב שהרי בהריגתו, תורה איסור שאי� כא�, המבואר יסוד על

מכיוו� כי בדבר, שהחמירו יש מאיד� 'אד�'. בגדר אינו עדיי� זה

רציחה. בגדר זה הרי 'אד�', יווצר שבסופו התהלי� החל שכבר

בהלכה, המבואר לעני� הפוסקי� נחלקו לכ�, בדומה

כי אומרי�, יש הקני�: חל עובר בעודו לבנו חפ� שהמקנה

אינו לכ� קוד� שהרי ומעלה, יו� ארבעי� בב� דוקא הוא האמור

להקנות שנית� הסוברי� יש א� לו. להקנות אפשר ואי 'אד�'

יו�. ארבעי� קוד� א� לעובר

עובר, אינו יו� ארבעי� שקוד� זה, שדי� לומר, יש ולשיטת�

אלא נאמר m`lלא qgiaבת המונעת ההלכה כלומר: בלבד,

העובר כאשר חלה אינה – תרומה מאכילת שהתעברה כה�

שינוי נחשב הדבר אי� הא� לגבי שכ� יו�, ארבעי� מב� פחות

לגבי דני� כשאנו א� תרומה; מאכילת הפוסלה xaerdבגופה,

envr.יצירתו מרגע החל כ'אד�' נחשב הוא הרי –

רד) פא, סי' ח"ד והנהגות (תשובות

רביעי יו� שריפה' ו'שמן חנוכה נר

:Á"È ‰ÎÏ‰ ‡"È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïîL Bì ïéàL éîe¦¤¥¤¤

.ïäk úeLøa àlL ,äôøN ïîL ÷éìãî ¯ äkðç øð ÷éìãäì ïélçª¦§©§¦¥£ª¨©§¦¤¤§¥¨¤Ÿ¦§Ÿ¥

של שמ� (היינו, שריפה' 'שמ� מהדלקת ליהנות לכה� מותר

אסור. הדבר לישראל א� א') הל' לעיל כמבואר שנטמא, תרומה

רב מלמדנו מקו�, נרומכל להדליק לישראל שמותר כא�, נו

שריפה'. ב'שמ� חנוכה

חנוכה נרות לאור להשתמש שאסור כיו� הדבר: (הל'וטע�

ה"ו) פ"ד וקיו�חנוכה השמ�, מהדלקת הנאה לאד� שאי� נמצא ,

ליהנות לאו "מצוות כי 'הנאה' נחשב אינו זו בהדלקה המצוה

קורקוס)ניתנו" .(מהר"י

שאי� "מי שרק משתמע הרמב"� מדברי השאלה: ונשאלת

ולפי שריפה'. ב'שמ� חנוכה נרות להדליק רשאי חולי�" שמ� לו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ידליק לא חולי� שמ� לו שיש מי מדוע להבי�: יש האמור הטע�

ואי� ניתנו" ליהנות לאו "מצוות סו� סו� והרי שריפה', ב'שמ�

הנר? מאור הנאה כל לו

שו� לו אי� אכ� חולי�, של בשמ� המדליק הוא: וההסבר

אול� הנר. לאור להשתמש לו אסור שהרי זו, מהדלקה הנאה

שמ� לו יוותר הרי שריפה' ב'שמ� חנוכה נר להדליק לו נתיר א�

שבעקיפי� ונמצא ולשימושו, להנאתו לו) יש (א� חולי� של

כ� שאי� מה אסורה. כזו הנאה וג� שריפה', מ'שמ� הנאה ישנה

המצוה קיו� היא הנאתו כל אזי חולי�, של שמ� לו אי� א�

כאמור. הנאה, נחשבת שאינה בלבד,

('k ,a"g wgvi ixt)

חמישי יו� בכמה? – ברוב ביטול

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äàî ïéìebòä ìëa Lé íà¦¥§¨¨¦¦¥¨

.ïéøèéì éðL ìò øúé ïäî ìebò ìëa LiL ,àeäå ;äìòz ,ïéøèéì¦§¦©£¤§¤¥§¨¦¥¤¨¥©§¥¦§¦

על מרובה ההיתר כמות א� � היתר בתו� שהתערב איסור

שמבטל הרוב בכמות הפוסקי� ודנו האיסור. מתבטל האיסור,

להיות צריכה ההיתר שכמות אומרי� יש האיסור: dletkאת

200 בתו� בטל איסור של גר� 100 (לדוגמה: האיסור מכמות

גר� 100) כלשהו ברוב די כי הסוברי� יש א� היתר). של גר�

היתר). של גר� 101 בתו� איסור של

הוא בה שלפנינו, בהלכה מתבארת הרמב"� של שיטתו

ה'עיגול', בתו� שהתערבה תרומה של תאני� שליטרא קובע

דהיינו: ליטרי�', שני על 'יתר בעיגול יש א� ברוב מתבטלת

א מליטרא יותר האיסור,מעט של הליטרא כנגד היתר של חת

כפולה. בכמות צור� ואי�

אחר במקו� מדבריו ה"ד)א� פט"ו מאכ"א שכמות(הל' משמע,

תערובת בי� לחלק וצרי� מהאיסור. כפולה להיות צריכה ההיתר

דברי� שלmiyaiשל לתערוכת יותר, במשהו די כזו שבתערובת ,

milfep.האיסור כנגד היתר של כפולה בכמות צור� יש אכ� שבה ,

אשר דייני�, מהלכות נלמד ברוב ביטול די� הדבר: טע�

ברוב צור� אי� ש� ואמנ�, הרוב. דברי ע"פ נקבעת ההלכה

שא� ומכא�, .(11 כנגד דייני� 12) אחד של ברוב די אלא כפול,

בכ�. די והיתר איסור בתערובת

בפני עומדי� חלקיו שכל יבש, בדבר אמורי�? דברי� במה

להחשיבו עלינו ומעורב, בלול שהוא לח, בדבר א� עצמ�.

כלפי אחת 'יחידה' של ריבוי ולפיכ�, שלימה, אחת כיחידה

בכמות אלא מתקיי� אינו האיסור.dletkהאיסור כנגד ההיתר של

(`"t `"g zeaexrzd xry b"nt)

שישי יו� והמעשר אבינו יצחק

:‡ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øNòî Léøôäì áiç Bðéà¥©¨§©§¦©£¥

.Bîöòì ïìëàì åéúBøt øîBbä àlà ,äøBzä ïî¦©¨¤¨©¥¥¨§¨§¨§©§

כתב תורה מת� לפני האבות שקיימו המצוות את במנותו

רפ"ט)הרמב"� מלכי�, והראב"ד(הל' מעשר". הפריש "ויצחק :

"וית� שכתוב כמו מעשר, הפריש אברה� ג� הלוא עליו: משיג

מכל"? מעשר לו

בהבאת התאפיי� אברה� החסידות: בתורת כ� על מוסבר

אלוקי לגלות`lאור הייתה יצחק של עבודתו ואילו העול�,

האלוקי האור עדjezayאת באדמה בארות וחפר העול�

חיי�. מי� במעמקי� שמצא

כי ההכרה את גילוי לידי להביא היא מעשר מצות תכלית

ה� שנכסיו מצהיר האד� מעשר בהפרשת ומלואה. האר� לה'

העובדה לה'. חלק נות� הוא בה� השתמש בטר� ועוד ה', של

הדבר המעשר, ידי על אבל נצחית, אמת היא לה' שיי� שהכל

מעשר. למצות במיוחד קשור שיצחק מכא�, מתגלה.

דר"א בפרקי חז"ל: מדרש להבי� נית� זה נאמר(רפל"ג)לפי

וזרע ממונו מעשר כל את לקח אלא ח"ו, דג� זרע יצחק "וכי

מקרא, של מפשוטו דברי� להוציא הכוונה אי� לעניי�". צדקה

מצות את לקיי� שרצה משו� דג� זרע שיצחק ללמדנו אלא

שלו, מהתבואה היא מעשר מצות התורה שמ� ומאחר מעשר,

מעשר, היה יצחק של ה'זריעה' שתוכ� הרי דג�. זרע יצחק לכ�

הקשר לאור מתבהר זו מצוה לקיי� שלו המיוחד והמאמ�

מעשר. מצות תוכ� לבי� יצחק עבודת של המאפייני� בי� המיוחד

(68 'nr ,d jxk zegiy ihewl)

קודש שבת קובעת" "השבת

:·"Î ‰ÎÏ‰ '‰ ˜¯Ù ,¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úãçéî äúéäL äðàz§¥¨¤¨§¨§ª¤¤

ãò ìëàé àì ¯ älkìk äpnî èwìå ,úaLa äéúBøt ìëàì Bì¤¡Ÿ¥¤¨§©¨§¦¥¦¤¨©§©¨ŸŸ©©

ì ïéãçéî elà úBøôe ìéàBä ;øOòiL.úòáB÷ úaMäå ,úaL ¤§©¥¦¥¥§ª¨¦§©¨§©©¨©©

בגמרא א)אמרו קה, כ�(פסחי� למעשר קובעת שהשבת כש� :

אמר וא� למעשר קובעת שהשבת כש� היינו לקידוש, קובעת

לאכול ואסור מיד שבת ש� עליה� חל לשבת", אלו "פירות

אמר שא� לקידוש, קובעת שבת כ� שיעשר, עד עראי מה�

קידוש קוד� לטעו� ואסור מיד, שבת עליו חל ונקדש" "באו

עצמה. בשבת כמו

משנה הכס� ה"ח)וכתב פ"ד ברכות בבי�(הל' אמורי� שהדברי�

אמירה בלא שבת עליו חל כבר משהחשי� אבל השמשות,

לקדש. וצרי�

הזק� רבינו סק"ה)אבל קו"א רעא, סי' מדובר(שו"ע שאי� אומר

לייחד אפשר אי השמשות בבי� א) כי: דוקא, השמשות בבי�

ג� ב) השמשות. בבי� טבל מעשרי� שאי� לשבת, טבל פירות

חל ולא כלו� בדבריו אי� השמשות בבי� טבל פירות מייחד א�

קידוש חובת ג) לשבת. ראויי� שאינ� כיו� שבת, עליה�

אסור ונקדש" "באו אמר לא א� וג� החמה, משקיעת מתחילה

שיקדש. עד השמשות מבי� לטעו�

אמרו: זה שעל יו�, מבעוד כ� באומר שמדובר מפרש, לכ�

לשבת" אלו "פירות באמירת למעשר", קובעת ששבת "כש�

קובעת "כ� � שיעשר עד יו� מבעוד כבר מהפירות לאכול אסור

מבעוד א� לטעו� אסור ונקדש" "באו שאמר שלאחר לקידוש",

שיקדש. עד יו�



מי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ידליק לא חולי� שמ� לו שיש מי מדוע להבי�: יש האמור הטע�

ואי� ניתנו" ליהנות לאו "מצוות סו� סו� והרי שריפה', ב'שמ�

הנר? מאור הנאה כל לו

שו� לו אי� אכ� חולי�, של בשמ� המדליק הוא: וההסבר

אול� הנר. לאור להשתמש לו אסור שהרי זו, מהדלקה הנאה

שמ� לו יוותר הרי שריפה' ב'שמ� חנוכה נר להדליק לו נתיר א�

שבעקיפי� ונמצא ולשימושו, להנאתו לו) יש (א� חולי� של

כ� שאי� מה אסורה. כזו הנאה וג� שריפה', מ'שמ� הנאה ישנה

המצוה קיו� היא הנאתו כל אזי חולי�, של שמ� לו אי� א�

כאמור. הנאה, נחשבת שאינה בלבד,

('k ,a"g wgvi ixt)

חמישי יו� בכמה? – ברוב ביטול

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äàî ïéìebòä ìëa Lé íà¦¥§¨¨¦¦¥¨

.ïéøèéì éðL ìò øúé ïäî ìebò ìëa LiL ,àeäå ;äìòz ,ïéøèéì¦§¦©£¤§¤¥§¨¦¥¤¨¥©§¥¦§¦

על מרובה ההיתר כמות א� � היתר בתו� שהתערב איסור

שמבטל הרוב בכמות הפוסקי� ודנו האיסור. מתבטל האיסור,

להיות צריכה ההיתר שכמות אומרי� יש האיסור: dletkאת

200 בתו� בטל איסור של גר� 100 (לדוגמה: האיסור מכמות

גר� 100) כלשהו ברוב די כי הסוברי� יש א� היתר). של גר�

היתר). של גר� 101 בתו� איסור של

הוא בה שלפנינו, בהלכה מתבארת הרמב"� של שיטתו

ה'עיגול', בתו� שהתערבה תרומה של תאני� שליטרא קובע

דהיינו: ליטרי�', שני על 'יתר בעיגול יש א� ברוב מתבטלת

א מליטרא יותר האיסור,מעט של הליטרא כנגד היתר של חת

כפולה. בכמות צור� ואי�

אחר במקו� מדבריו ה"ד)א� פט"ו מאכ"א שכמות(הל' משמע,

תערובת בי� לחלק וצרי� מהאיסור. כפולה להיות צריכה ההיתר

דברי� שלmiyaiשל לתערוכת יותר, במשהו די כזו שבתערובת ,

milfep.האיסור כנגד היתר של כפולה בכמות צור� יש אכ� שבה ,

אשר דייני�, מהלכות נלמד ברוב ביטול די� הדבר: טע�

ברוב צור� אי� ש� ואמנ�, הרוב. דברי ע"פ נקבעת ההלכה

שא� ומכא�, .(11 כנגד דייני� 12) אחד של ברוב די אלא כפול,

בכ�. די והיתר איסור בתערובת

בפני עומדי� חלקיו שכל יבש, בדבר אמורי�? דברי� במה

להחשיבו עלינו ומעורב, בלול שהוא לח, בדבר א� עצמ�.

כלפי אחת 'יחידה' של ריבוי ולפיכ�, שלימה, אחת כיחידה

בכמות אלא מתקיי� אינו האיסור.dletkהאיסור כנגד ההיתר של

(`"t `"g zeaexrzd xry b"nt)

שישי יו� והמעשר אבינו יצחק

:‡ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øNòî Léøôäì áiç Bðéà¥©¨§©§¦©£¥

.Bîöòì ïìëàì åéúBøt øîBbä àlà ,äøBzä ïî¦©¨¤¨©¥¥¨§¨§¨§©§

כתב תורה מת� לפני האבות שקיימו המצוות את במנותו

רפ"ט)הרמב"� מלכי�, והראב"ד(הל' מעשר". הפריש "ויצחק :

"וית� שכתוב כמו מעשר, הפריש אברה� ג� הלוא עליו: משיג

מכל"? מעשר לו

בהבאת התאפיי� אברה� החסידות: בתורת כ� על מוסבר

אלוקי לגלות`lאור הייתה יצחק של עבודתו ואילו העול�,

האלוקי האור עדjezayאת באדמה בארות וחפר העול�

חיי�. מי� במעמקי� שמצא

כי ההכרה את גילוי לידי להביא היא מעשר מצות תכלית

ה� שנכסיו מצהיר האד� מעשר בהפרשת ומלואה. האר� לה'

העובדה לה'. חלק נות� הוא בה� השתמש בטר� ועוד ה', של

הדבר המעשר, ידי על אבל נצחית, אמת היא לה' שיי� שהכל

מעשר. למצות במיוחד קשור שיצחק מכא�, מתגלה.

דר"א בפרקי חז"ל: מדרש להבי� נית� זה נאמר(רפל"ג)לפי

וזרע ממונו מעשר כל את לקח אלא ח"ו, דג� זרע יצחק "וכי

מקרא, של מפשוטו דברי� להוציא הכוונה אי� לעניי�". צדקה

מצות את לקיי� שרצה משו� דג� זרע שיצחק ללמדנו אלא

שלו, מהתבואה היא מעשר מצות התורה שמ� ומאחר מעשר,

מעשר, היה יצחק של ה'זריעה' שתוכ� הרי דג�. זרע יצחק לכ�

הקשר לאור מתבהר זו מצוה לקיי� שלו המיוחד והמאמ�

מעשר. מצות תוכ� לבי� יצחק עבודת של המאפייני� בי� המיוחד

(68 'nr ,d jxk zegiy ihewl)

קודש שבת קובעת" "השבת

:·"Î ‰ÎÏ‰ '‰ ˜¯Ù ,¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úãçéî äúéäL äðàz§¥¨¤¨§¨§ª¤¤

ãò ìëàé àì ¯ älkìk äpnî èwìå ,úaLa äéúBøt ìëàì Bì¤¡Ÿ¥¤¨§©¨§¦¥¦¤¨©§©¨ŸŸ©©

ì ïéãçéî elà úBøôe ìéàBä ;øOòiL.úòáB÷ úaMäå ,úaL ¤§©¥¦¥¥§ª¨¦§©¨§©©¨©©

בגמרא א)אמרו קה, כ�(פסחי� למעשר קובעת שהשבת כש� :

אמר וא� למעשר קובעת שהשבת כש� היינו לקידוש, קובעת

לאכול ואסור מיד שבת ש� עליה� חל לשבת", אלו "פירות

אמר שא� לקידוש, קובעת שבת כ� שיעשר, עד עראי מה�

קידוש קוד� לטעו� ואסור מיד, שבת עליו חל ונקדש" "באו

עצמה. בשבת כמו

משנה הכס� ה"ח)וכתב פ"ד ברכות בבי�(הל' אמורי� שהדברי�

אמירה בלא שבת עליו חל כבר משהחשי� אבל השמשות,

לקדש. וצרי�

הזק� רבינו סק"ה)אבל קו"א רעא, סי' מדובר(שו"ע שאי� אומר

לייחד אפשר אי השמשות בבי� א) כי: דוקא, השמשות בבי�

ג� ב) השמשות. בבי� טבל מעשרי� שאי� לשבת, טבל פירות

חל ולא כלו� בדבריו אי� השמשות בבי� טבל פירות מייחד א�

קידוש חובת ג) לשבת. ראויי� שאינ� כיו� שבת, עליה�

אסור ונקדש" "באו אמר לא א� וג� החמה, משקיעת מתחילה

שיקדש. עד השמשות מבי� לטעו�

אמרו: זה שעל יו�, מבעוד כ� באומר שמדובר מפרש, לכ�

לשבת" אלו "פירות באמירת למעשר", קובעת ששבת "כש�

קובעת "כ� � שיעשר עד יו� מבעוד כבר מהפירות לאכול אסור

מבעוד א� לטעו� אסור ונקדש" "באו שאמר שלאחר לקידוש",

שיקדש. עד יו�
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ראשו� יו�

zFnExY zFkld¦§§
ו�� ע�ה, מצו�ת ��י� � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָי�
�ר�מה להפרי� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצו�ת
יק�י� ��א (ג) מע�ר; �ר�מת להפרי� (ב) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹ�ד�לה;
(ד) ה�דר; על יפרי� א�א לזה, זה �מע�ר�ת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ�ר�מ�ת
�ה� ���ב אפ�� יאכל ��א (ה) �ר�מה; זר יאכל ְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ��א
��א (ז) �ר�מה; ערל יאכל ��א (ו) �ר�מה; �כיר� ְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹא�
�ר�מה, חללה �אכל ��א (ח) �ר�מה; טמא �ה� ְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹיאכל
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ה�ד�י�. מ� מ�ר� ְְְֳִִִִִֵֵֵַָָָֹולא

א ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

א�א‡. ה��רה מ� נ�הג�ת אינ� וה�ע�ר�ת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָה�ר�מ�ת
ה�ית. �פני ��א �י� ה�ית �פני �י� י�ראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ�אר�
מ�ני �נער, �אר� א� נ�הג�ת ��הי� התקינ� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָ�נביאי�
;�� ו�בי� ה�לכי� י�ראל ורב י�ראל לאר� סמ�כה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ�היא
מצרי� �אר� א� נ�הג�ת ��הי� התקינ� הרא��ני� ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָוחכמי�
י�ראל. אר� סביב�ת �ה� מ�ני �מ�אב, ע��� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ�באר�

הארצ�ת·. היא � מק�� �כל האמ�רה י�ראל ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָאר�
רב מ�עת נביא א� ��פט א� י�ראל מל� א�ת� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ���ב�
מ��ראל יחיד אבל ר�י�'. ����' ה�קרא ה�א וזה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָי�ראל,
אפ�� � מק�� לעצמ� וכב�� �הלכ� �בט א� מ��חה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָא�
�די י�ראל', 'אר� נקרא אינ� � לאברה� ���נה האר� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמ�
�ל �ינ� �בית יה��ע ח�ק זה �מ�ני ה�צו�ת; �ל �� ִֵַָ�ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָ��נהג�
��א �די � נכ��ה ��א �י על וא� ל�בטי�, י�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאר�
חלק�. ויכ�� ו�בט �בט �ל ���עלה יחיד ���� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�היה

נהרי�‚. אר� �ג�� �נע�, לאר� ח�� �וד ��ב� ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהארצ�ת
י�ראל ��ל� �י על א� � �ה� וכ��צא ואחלב צ�בה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָואר�
�אר� אינ� � ע��ה היה ה�ד�ל �י� �ית �י ועל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָה�א,
�בל �ג�� �בר לכל לאר� �ח�צה ולא �בר, לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹי�ראל
�אר� ולהי�ת� לאר�, ח�צה מ�לל יצא� א�א ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ�מצרי�,
י�ראל? אר� מ�עלת ירד� מה �מ�ני ה�יע�. לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹי�ראל
א�א י�ראל, אר� �ל ��כ�� קד� א�ת� ��ב� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמ�ני
�נע� אר� �ל �פ� וא�� עממי�; מ�בעה �� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנ�אר
היה � אחר�ת ארצ�ת �ב� �� ואחר �ח�ה, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָלגב�ל�תיה
�וד, ��ב� והארצ�ת �בר. לכל י�ראל �אר� ��� �����ִ�ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

'ס�ריה'. ה�קראי� ְְִִֵַָָה�

וי�„. י�ראל, �אר� �ה� �היא �ברי� י� � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָס�ריה
�ק�נה קרקע, �� וה��נה לאר�. �ח�צה �ה� �היא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ברי�
וה�ל ��ביעית; �מע�ר�ת �ר�מ�ת לעני� י�ראל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ�אר�

ס�פרי�. מ�ברי ְְְְִִִֵָ�ס�ריה,

רא��נה‰. קד�ה ונתק�� מצרי�, ע�לי �� �החזיק� ִָָ�ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ�ל
לפי � רא��נה ��ד�ה קד�ת�; �טלה ��ל�, �יו� �ְְֵֶָָָָ�ְֶָָ�ְִִָָ
ק��ה ולא ל�עת� ק��ה �לבד, ה���� מ�ני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�היתה

�מקצת והחזיק� ה��לה, �ני �על� �יו� לב�א. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעתיד
ל�עת� לע�ל�, הע�מדת �נ�ה קד�ה ק���ה � ְְְִִֶֶָָָָָָ�ְְִֶָָָהאר�
ע�לי �ה� �החזיק� ה�ק�מ�ת א�ת� וה�יח� לב�א; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָולעתיד
מ� ��ר�� ולא ��הי�, �בל ע�לי �ה� החזיק� ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמצרי�

ענ�י� עליה� ��סמכ� �די וה�ע�ר�ת, ��ביעית.ה�ר�מה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
��א ה�ק�מ�ת מא�ת� �א�, �ית ה�יר ה�ד�� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹור�נ�
�פ�ר� א�קל��, על נמנה וה�א �בל; ע�לי �ה� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיק�

ה�ע�ר�ת יהודי]מ� ריכוז בה� היה שלא .[לפי ְִַַַ

.Â,�אר� ה�ל�י�ת מצו�ת לעני� ��� הע�ל� �ל ְְְְִִֶַַָָ�ְִָָָָנמצא
לאר�. וח�צה וס�ריה, י�ראל, אר� � מחלק�ת ל�ל� ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנחלק
חלק �בל ע�לי �החזיק� �ל � ל�ני� נחלקת י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹואר�
�ני. חלק �לבד מצרי� ע�לי �� �החזיק� וה��אר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד,
וע��� ו�נער מצרי� אר� � ל�ני� נחלקת לאר� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוח�צה
�נביאי�; ס�פרי� מ�ברי �ה� נ�הג�ת ה�צו�ת ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָ�מ�אב,

�ה�. נ�הג�ת �מע�ר�ת �ר�מ�ת אי� הארצ�ת, ְְְֲֲֵֶַַָָָָ��אר

.Êהיא� מרק� מצרי�? ע�לי �החזיק� האר� היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיז�
�היא מא�קל�� ה�ד�ל; ה�� עד י�ראל, אר� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מזרח
מה�� היה ��פ��. �היא ע�� עד י�ראל, אר� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדר��
� ה�ר� מזרח �ה�א ימינ�, �על האר� �ל � לכזיב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמע��
הע�י�, אר� מ��� טמאה לאר�, ח�צה �חזקת היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
�א�ת� ל� ���דע עד ה�ביעית; �מ� ה�ע�ר מ� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�פט�רה
�ה�א �מאל�, �על האר� וכל י�ראל. מאר� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹה�ק��
היא �טה�רה י�ראל, אר� �חזקת היא הרי � ה�ר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמערב
���דע עד �ב�ביעית; �מע�ר וח�בת הע�י�, אר� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ���
מ��רי וי�רד ���פע וכל לאר�. ח�צה ה�ק�� �א�ת� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�

ולפני� ס�נ��[=לדרו�]ס�נ�� מ��רי י�ראל; אר� , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
וה��סי�[=לצפו�]ולח�� לאר�. ח�צה ����,[=איי�], ְְִֶֶַַַַָָָָָ

נחל ועד ס�נ�� מ��רי עליה� מת�ח ח�ט �א�� א�ת� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָר�אי�
הח�ט �מ� י�ראל; אר� ולפני�, הח�ט מ� � ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָמצרי�

צ�רת�: היא וז� לאר�. ח�צה ה���ר]ולח��, [מק�� ְְְִִֶַַָָָָָ

.Áה�זרח �נגד ולפני� מ�זיב �בל? ע�לי החזיק� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכ�
ה�הר[אבל�] ועד ס�נ��, והיא אמנה עד ולח�� ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָ�מ�זיב

לא עצמ�, �כזיב ;�� החזיק� לא � מצרי� נחל ְְְְְִִִִֶַַַַָֹֹוה�א
.�� ְִֶָהחזיק�

.Ë�אר �נגד �למ�ה י�ראל מאר� ס�ריה? היא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאיז�
���ק �ג�� �בל, עד �רת יד �ל צ�בה, ואר� ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָנהרי�
היא הרי וצהר, �נער; עד �ה� וכ��צא �מנ�ג וחר� ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואחלב
�ח�מי וה� �א�קל��, לאר� ח�צה � ע�� אבל ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָ�ס�ריה.

י�ראל. ְִֵֶֶָאר�

.È�מ הפקיע� לא � י�ראל �אר� קרקע ��נה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��י
י�ראל חזר א� לפיכ�, �קד�ת�. היא הרי א�א ְְִִִֵַָָָָָ�ְְֲִִִֵֶַָה�צו�ת,
�ר�מ�ת מפרי� א�א יחיד, �כ��� אינ� מ���, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ�לקח�
לא �א�� ה��רה, מ� וה�ל ���רי�; �מביא ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹ�מע�ר�ת,
מ� להפקיע �ס�ריה לג�י קני� וי� מע�ל�. לג�י ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָנמ�רה

��ת�אר. �מ� ה�ביעית, �מ� ְְְְִִִִֵֶַַַַָה�ע�ר�ת

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡È�א � י�ראל �אר� ��נה ��רקע ��דל� ה��י ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ר�ת
מ�ל��, �ט�רי� ה��י, �מרח� ה��י �יד מלאכ�� ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר י�ראל לקח� וא� ��י. �ג� ולא "�גנ�", ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��אמר:
ח�בי� � י�ראל �גמר� מלאכ��, ���מר קד� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��תל��
ל�ה�, ונ�תנ� �ד�לה �ר�מה �מפרי� ה��רה; מ� ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹ��ל

ל�ה� �מ�כר� מע�ר באכילה]�תר�מת עליו שאסורה ,[לפי ְְֲֵֵַַַָֹ
ל�וי א�מר �ה�א מ�ני ;��� ה�א והרי רא��� ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ�מע�ר
אי� מ�ח �אתי 'אני מע�ר: �תר�מת ול�ה� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹֹ��ע�ר
י�� לא מה �מ�ני �ל��'. מ��� ל�ל יכ�לי� א�� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ�אי�
��אמר לפי �ד�לה? �תר�מה ל�ה�, מע�ר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ר�מת
ה�ע�ר" את י�ראל �ני מאת תקח� "�י מע�ר: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ�תר�מת
�ר�מת מ��� מפרי� א�ה מ��ראל, ל�קח �א�ה טבל �ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אי� ה��י, מ� ל�קח �א�ה טבל אבל ל�ה�; ונ�תנ� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמע�ר
א�א מ���, ��פרי� מע�ר �ר�מת ל�ה� נ�ת� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹא�ה

�מיה. ול�קח ל�ה�, ְְֵֵֶַַָָָֹמ�כר�

.·Èל�רקע מח�רי� ��ה� לי�ראל ��� ה�ר�ת ה��י ְִַַַָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמכר
י�ראל �יד ונגמר� ה�ע�ר�ת, לע�נת �א� ��א עד א� �ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
וא� ל�עלי�; וה�ע�ר�ת ה�ר�מ�ת ונ�ת� ��ל, ח�בי� �ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹ
�ר�מת מפרי� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� אחר ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָמכר�
�יצד? ח����. לפי ל�עלי� מה� ונ�ת� �מע�ר, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמע�ר
ונגמרה �לי�, �הביאה אחר ה��י מ� זר�עה �ב�אה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלקח
��ארנ�, �מ� �מע�ר�ת �ר�מ�ת מפרי� � י�ראל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ�יד
�ר�מת �לי�י ��ני ל�וי, ה�ע�ר �לי�י �ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַונ�ת�

ה�לי�. ל� �מ�כר ל�ה�, ְֲִֵֵֵַַַֹמע�ר

.‚Èלע�נת ��ב�א� קד� לג�י �ר�תיו ��כר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹי�ראל
�מ� ה�ר�מ�ת מ� �ט�רי� � ה��י �גמר� ְְְְִִִַַַַַָָה�ע�ר�ת,
�י על א� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� אחר וא� ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָה�ע�ר�ת;
�ר�ת ��מר ��י וכ� מ�בריה�. ��ל ח�בי� ה��י, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��מר�
�תר�מה ח�בי� אינ� ��י, �יד וד��נ� ה�איל � ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָי�ראל

מ�בריה�. א�א ְְִִֵֶֶַַָ�מע�ר�ת

.„Èלע�נת ��א� אחר מח�רי� �ר�ת לי�ראל ה��י ְִֶַַַָָ�ְְְִֵֵַַָָמכר
ח�בי� אינ� � י�ראל �ר��ת ה��י �מרח� ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָה�ע�ר�ת,
�ר��ת ה�ע�ר�ת לע�נת �בא� ה�איל �מע�ר�ת, ְְְְְִִִַַַַַַָָ�תר�מה
י�ראל. �ר��ת �ה� �י על א� � ה��י �מרח� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָה��י,

.ÂËבמע�ר�ת� �תר�מ�ת ח�ב � �ס�ריה �דה ְְְְְִֶֶַַַַָָָה��נה
�מ� �יר��לי�, ה��נה ה��רה מ� ��תח�ב �מ� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמ�בריה�,
�ל��י� �י� �ס�ריה, ה��י� מ� �ר�ת ה��נה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ארנ�.
על א� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� קד� אפ�� מח�רי�, ְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ�ְֵ�י�
�ט�רי�. ,��� מ�רקע ואינ� ה�איל � י�ראל ��רח� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�י

.ÊË�ה�יע א� � מח�רי� �פר�ת �ס�ריה, ה��י מ� קרקע ִִִִָ�ְְְְִֵַַַָָָקנה
ה�יע� לא עדי� וא� �ט�רי�; ה��י, �יד ה�ע�ר�ת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹלע�נת
לע�ר. ח�ב ה�רקע, ע� א�ת� וקנה ה�איל ה�ע�ר�ת, ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָלע�נת

.ÊÈ�מ �ט�רי� �ר�תיו � �ס�ריה לג�י אריס �היה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָי�ראל
לג�י וי� �ל��, ה�רקע �ג�� ל� �אי� לפי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַה�ע�ר�ת;
וכ� ��ארנ�. �מ� ה�ע�ר�ת, מ� להפקיע �ס�ריה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָקני�

תבואה]הח�כר כמות תמורת השדה את והמק�ל[מעבד ְְֵֵַַַ
השדה] מתפוקת אחוז ה��י[תמורת מ� �דה ְִֵֶַַָוה��כר

ה�ר�מ�ת. �מ� ה�ע�ר�ת מ� �ט�ר ְְְְִִַַַַָָ�ס�ריה,

.ÁÈהביאה ��א עד ה��י מ� �דה �ס�ריה ��קח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹי�ראל
חזר א� � �לי� �הביאה מאחר לג�י �מכר� וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�לי�,
�תר�מ�ת ח�ב זה הרי � �נ�ה �ע� �לקח� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָי�ראל

י�ראל. �יד נתח�בה �הרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ�מע�ר�ת,

.ËÈה� אריס,י�ראל ל� וה�ריד �ס�ריה, קרקע ל� יה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
א�מר: �אני �ט�רי�; א�� הרי � �ר�ת האריס ל� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָו�לח
���ק. מצ�י ה�י� א�ת� ��היה וה�א, � לקח' ה��ק ְְִִִֶֶַַַַָָ'מ�

.Î?יצד� �מע�ר�ת. �תר�מ�ת ח�בת ה��י, ְְִֵֶֶַַַַַָ���פ�ת
ה�דה חלק� אפ�� � ���פ�ת �דה ��קח� וג�י ְֲִֶַָָָ�ְְְְִֵֶֶָָָי�ראל
טבל הרי � ה�די� חלק� א� ל�מר צרי� ואי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�קמת�,
�י על א� ��י, �ל מחלק� וקלח קלח �כל מערבי� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ְוח�י�

��ארנ�. �מ� מ�בריה�, וח��ב� ה��י; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ��רח�

.‡Îה�ע�ר�ת� � י�ראל �אר� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��ה
�ררה אי� ��רה �ב�ל ��רה, למפרע]�ל אבל[=בירור ; ְְֲֵֵֶֶָָָָ

מ�בריה� �� וה�ע�ר�ת ה�איל � �ס�ריה �דה לקח� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָא�
מ�ל��. �ט�ר ��י �ל חלק� ה�די�, חלק� אפ�� �ְְְֲִִִֶֶַָָָ

.·Î�מ �ט�רי� לאר�, לח�צה ��צא� י�ראל אר� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ�ר�ת
אני "א�ר ��אמר: ה�ע�ר�ת, �מ� ה�ר�מ�ת �מ� ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהח�ה
ל� �בח�צה ח�בי�, א�� "��ה" � ��ה" אתכ� ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
�ר�ת וכ� מ�בריה�. ח�בי� לס�ריה, יצא� וא� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ�ט�רי�.
"��ה" ��אמר: �ח�ה, ח�בי� לאר�, ��כנס� לאר� ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָח�צה
ח�צה �פר�ת �י� האר� �פר�ת �י� ח�בי�, א�� "��ה" �ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
��כנס� אחר י�ראל �יד למע�ר נק�ע� וא� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאר�.

מ�בריה�. �מע�ר�ת ח�בי� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָלאר�,

.‚Î�זמ� � לאר� �ספינה ��א לאר� ח�צה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעפר
����ת ח�ב[=מתחככת]�ה�פינה �� ה��מח הרי � �אר� ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עצמ�. י�ראל �אר� ���מח ��ביעית, �מע�ר�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�תר�מה

.„Î�א לאר�, לח�צה ונ�טה �אר� ע�מד �ה�א ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאיל�
הע�ר; אחר ה�ל� ה�ל � לאר� ונ�טה לאר� �ח�צה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹע�מד
� לאר� �ח�צה �ר�יו �מקצת �אר�, �ר�יו מקצת ְְְִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהי�
וח�י� טבל הרי �יניה�, מב�יל סלע צחיח היה ִ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאפ��

�זה. זה ְִֶֶָָֹמערבי�

.‰Î��נק והיה ה�רי�, ��א זרע �� �היה נק�ב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעצי�
ה���. אחר ה�לכי� � לאר� ח�צה ונ�פ� ְְִֶֶַַַָָָָָ�אר�

.ÂÎע�לי �החזיק� �מק�� ואפ�� ה�ה, ��מ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָה�ר�מה
א�א ה��רה, מ� אינ� � עזרא �ימי ואפ�� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בל,
י�ראל, �אר� א�א ��רה �ל �ר�מה ל� �אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמ�בריה�;
�יאת תב�א�", "�י ��אמר: ,�� י�ראל �ל �הי� ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�בזמ�
לחזר עתידי� �ה� �כמ� רא��נה �יר�ה ��הי� ְֲֲִִִֵֶַָָֹ�ְְִֶֶָ���כ�
�ימי �היתה �נ�ה �יר�ה ��הי� לא �לי�ית; ְְִִֵֶָָָָ�ְְִִִֶָָֹ�ִ�יר�ה
מ� א�ת� ח�בה לא �לפיכ� � מקצת� �יאת �היתה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹעזרא,
ח�בי� �אי� �מע�ר�ת, ה�י� �ה�א לי, יראה וכ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��רה.

�תר�מה. מ�בריה�, א�א ה�ה ��מ� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ה�

ב ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ח�ב‡. � האר� מ� ����ליו ה��מר, אד�, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ל
ל�ה�, רא�ית מ��� להפרי� ע�ה �מצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ�תר�מה;
מה ל�"; ��� ויצהר�... �יר�� �גנ� "רא�ית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ��אמר:
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.‡È�א � י�ראל �אר� ��נה ��רקע ��דל� ה��י ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ר�ת
מ�ל��, �ט�רי� ה��י, �מרח� ה��י �יד מלאכ�� ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר י�ראל לקח� וא� ��י. �ג� ולא "�גנ�", ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��אמר:
ח�בי� � י�ראל �גמר� מלאכ��, ���מר קד� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��תל��
ל�ה�, ונ�תנ� �ד�לה �ר�מה �מפרי� ה��רה; מ� ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹ��ל

ל�ה� �מ�כר� מע�ר באכילה]�תר�מת עליו שאסורה ,[לפי ְְֲֵֵַַַָֹ
ל�וי א�מר �ה�א מ�ני ;��� ה�א והרי רא��� ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ�מע�ר
אי� מ�ח �אתי 'אני מע�ר: �תר�מת ול�ה� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹֹ��ע�ר
י�� לא מה �מ�ני �ל��'. מ��� ל�ל יכ�לי� א�� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ�אי�
��אמר לפי �ד�לה? �תר�מה ל�ה�, מע�ר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ר�מת
ה�ע�ר" את י�ראל �ני מאת תקח� "�י מע�ר: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ�תר�מת
�ר�מת מ��� מפרי� א�ה מ��ראל, ל�קח �א�ה טבל �ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אי� ה��י, מ� ל�קח �א�ה טבל אבל ל�ה�; ונ�תנ� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמע�ר
א�א מ���, ��פרי� מע�ר �ר�מת ל�ה� נ�ת� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹא�ה

�מיה. ול�קח ל�ה�, ְְֵֵֶַַָָָֹמ�כר�

.·Èל�רקע מח�רי� ��ה� לי�ראל ��� ה�ר�ת ה��י ְִַַַָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמכר
י�ראל �יד ונגמר� ה�ע�ר�ת, לע�נת �א� ��א עד א� �ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
וא� ל�עלי�; וה�ע�ר�ת ה�ר�מ�ת ונ�ת� ��ל, ח�בי� �ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹ
�ר�מת מפרי� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� אחר ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָמכר�
�יצד? ח����. לפי ל�עלי� מה� ונ�ת� �מע�ר, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמע�ר
ונגמרה �לי�, �הביאה אחר ה��י מ� זר�עה �ב�אה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלקח
��ארנ�, �מ� �מע�ר�ת �ר�מ�ת מפרי� � י�ראל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ�יד
�ר�מת �לי�י ��ני ל�וי, ה�ע�ר �לי�י �ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַונ�ת�

ה�לי�. ל� �מ�כר ל�ה�, ְֲִֵֵֵַַַֹמע�ר

.‚Èלע�נת ��ב�א� קד� לג�י �ר�תיו ��כר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹי�ראל
�מ� ה�ר�מ�ת מ� �ט�רי� � ה��י �גמר� ְְְְִִִַַַַַָָה�ע�ר�ת,
�י על א� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� אחר וא� ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָה�ע�ר�ת;
�ר�ת ��מר ��י וכ� מ�בריה�. ��ל ח�בי� ה��י, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��מר�
�תר�מה ח�בי� אינ� ��י, �יד וד��נ� ה�איל � ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָי�ראל

מ�בריה�. א�א ְְִִֵֶֶַַָ�מע�ר�ת

.„Èלע�נת ��א� אחר מח�רי� �ר�ת לי�ראל ה��י ְִֶַַַָָ�ְְְִֵֵַַָָמכר
ח�בי� אינ� � י�ראל �ר��ת ה��י �מרח� ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָה�ע�ר�ת,
�ר��ת ה�ע�ר�ת לע�נת �בא� ה�איל �מע�ר�ת, ְְְְְִִִַַַַַַָָ�תר�מה
י�ראל. �ר��ת �ה� �י על א� � ה��י �מרח� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָה��י,

.ÂËבמע�ר�ת� �תר�מ�ת ח�ב � �ס�ריה �דה ְְְְְִֶֶַַַַָָָה��נה
�מ� �יר��לי�, ה��נה ה��רה מ� ��תח�ב �מ� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמ�בריה�,
�ל��י� �י� �ס�ריה, ה��י� מ� �ר�ת ה��נה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ארנ�.
על א� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� קד� אפ�� מח�רי�, ְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ�ְֵ�י�
�ט�רי�. ,��� מ�רקע ואינ� ה�איל � י�ראל ��רח� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�י

.ÊË�ה�יע א� � מח�רי� �פר�ת �ס�ריה, ה��י מ� קרקע ִִִִָ�ְְְְִֵַַַָָָקנה
ה�יע� לא עדי� וא� �ט�רי�; ה��י, �יד ה�ע�ר�ת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹלע�נת
לע�ר. ח�ב ה�רקע, ע� א�ת� וקנה ה�איל ה�ע�ר�ת, ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָלע�נת

.ÊÈ�מ �ט�רי� �ר�תיו � �ס�ריה לג�י אריס �היה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָי�ראל
לג�י וי� �ל��, ה�רקע �ג�� ל� �אי� לפי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַה�ע�ר�ת;
וכ� ��ארנ�. �מ� ה�ע�ר�ת, מ� להפקיע �ס�ריה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָקני�

תבואה]הח�כר כמות תמורת השדה את והמק�ל[מעבד ְְֵֵַַַ
השדה] מתפוקת אחוז ה��י[תמורת מ� �דה ְִֵֶַַָוה��כר

ה�ר�מ�ת. �מ� ה�ע�ר�ת מ� �ט�ר ְְְְִִַַַַָָ�ס�ריה,

.ÁÈהביאה ��א עד ה��י מ� �דה �ס�ריה ��קח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹי�ראל
חזר א� � �לי� �הביאה מאחר לג�י �מכר� וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�לי�,
�תר�מ�ת ח�ב זה הרי � �נ�ה �ע� �לקח� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָי�ראל

י�ראל. �יד נתח�בה �הרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ�מע�ר�ת,

.ËÈה� אריס,י�ראל ל� וה�ריד �ס�ריה, קרקע ל� יה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
א�מר: �אני �ט�רי�; א�� הרי � �ר�ת האריס ל� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָו�לח
���ק. מצ�י ה�י� א�ת� ��היה וה�א, � לקח' ה��ק ְְִִִֶֶַַַַָָ'מ�

.Î?יצד� �מע�ר�ת. �תר�מ�ת ח�בת ה��י, ְְִֵֶֶַַַַַָ���פ�ת
ה�דה חלק� אפ�� � ���פ�ת �דה ��קח� וג�י ְֲִֶַָָָ�ְְְְִֵֶֶָָָי�ראל
טבל הרי � ה�די� חלק� א� ל�מר צרי� ואי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�קמת�,
�י על א� ��י, �ל מחלק� וקלח קלח �כל מערבי� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ְוח�י�

��ארנ�. �מ� מ�בריה�, וח��ב� ה��י; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ��רח�

.‡Îה�ע�ר�ת� � י�ראל �אר� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��ה
�ררה אי� ��רה �ב�ל ��רה, למפרע]�ל אבל[=בירור ; ְְֲֵֵֶֶָָָָ

מ�בריה� �� וה�ע�ר�ת ה�איל � �ס�ריה �דה לקח� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָא�
מ�ל��. �ט�ר ��י �ל חלק� ה�די�, חלק� אפ�� �ְְְֲִִִֶֶַָָָ

.·Î�מ �ט�רי� לאר�, לח�צה ��צא� י�ראל אר� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ�ר�ת
אני "א�ר ��אמר: ה�ע�ר�ת, �מ� ה�ר�מ�ת �מ� ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהח�ה
ל� �בח�צה ח�בי�, א�� "��ה" � ��ה" אתכ� ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
�ר�ת וכ� מ�בריה�. ח�בי� לס�ריה, יצא� וא� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ�ט�רי�.
"��ה" ��אמר: �ח�ה, ח�בי� לאר�, ��כנס� לאר� ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָח�צה
ח�צה �פר�ת �י� האר� �פר�ת �י� ח�בי�, א�� "��ה" �ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
��כנס� אחר י�ראל �יד למע�ר נק�ע� וא� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאר�.

מ�בריה�. �מע�ר�ת ח�בי� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָלאר�,

.‚Î�זמ� � לאר� �ספינה ��א לאר� ח�צה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעפר
����ת ח�ב[=מתחככת]�ה�פינה �� ה��מח הרי � �אר� ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עצמ�. י�ראל �אר� ���מח ��ביעית, �מע�ר�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�תר�מה

.„Î�א לאר�, לח�צה ונ�טה �אר� ע�מד �ה�א ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאיל�
הע�ר; אחר ה�ל� ה�ל � לאר� ונ�טה לאר� �ח�צה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹע�מד
� לאר� �ח�צה �ר�יו �מקצת �אר�, �ר�יו מקצת ְְְִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהי�
וח�י� טבל הרי �יניה�, מב�יל סלע צחיח היה ִ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאפ��

�זה. זה ְִֶֶָָֹמערבי�

.‰Î��נק והיה ה�רי�, ��א זרע �� �היה נק�ב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעצי�
ה���. אחר ה�לכי� � לאר� ח�צה ונ�פ� ְְִֶֶַַַָָָָָ�אר�

.ÂÎע�לי �החזיק� �מק�� ואפ�� ה�ה, ��מ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָה�ר�מה
א�א ה��רה, מ� אינ� � עזרא �ימי ואפ�� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בל,
י�ראל, �אר� א�א ��רה �ל �ר�מה ל� �אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמ�בריה�;
�יאת תב�א�", "�י ��אמר: ,�� י�ראל �ל �הי� ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�בזמ�
לחזר עתידי� �ה� �כמ� רא��נה �יר�ה ��הי� ְֲֲִִִֵֶַָָֹ�ְְִֶֶָ���כ�
�ימי �היתה �נ�ה �יר�ה ��הי� לא �לי�ית; ְְִִֵֶָָָָ�ְְִִִֶָָֹ�ִ�יר�ה
מ� א�ת� ח�בה לא �לפיכ� � מקצת� �יאת �היתה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹעזרא,
ח�בי� �אי� �מע�ר�ת, ה�י� �ה�א לי, יראה וכ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��רה.

�תר�מה. מ�בריה�, א�א ה�ה ��מ� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ה�

ב ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ח�ב‡. � האר� מ� ����ליו ה��מר, אד�, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ל
ל�ה�, רא�ית מ��� להפרי� ע�ה �מצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ�תר�מה;
מה ל�"; ��� ויצהר�... �יר�� �גנ� "רא�ית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ��אמר:
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ל� וי� האר�, מ� וג��ליו אד�, מאכל ויצהר �יר�� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָ�ג�
ח�ב �ה� ���צא �ל א� � "�גנ�" ��אמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�עלי�,

�מע�ר�ת. וכ� ְְְְִֵַַָ�תר�מה.

ה�אילה·. � אד� מאכל �אינ� �י על א� � �ר�יני� ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
�מע�ר�ת. �תר�מה ח�בי� רעב��, ��ני א�ת� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָוא�כלי�
ח�בי� לאד�, מ�ח�ה ��רע� וה�רנית והאז�ב ְְְְִִִִֶַָָָָָָ�ְְִֵַַָָה�יאה
�י על א� � לבהמה זרע� �ה�. ���צא �ל וכ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�מע�ר;
�ט�רי�, � מח�רי� ��ה� לאד� עליה� וח�ב ְִִָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ��מל�
א� � �חצר מאליה� על� �ל��. אינ� ח��ר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ��ח�בת
��תמ� ח�בי�, א�� הרי � �ר�תיה המ��רת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

�ט�רי�. מ��רת, אינ� וא� ְְְְִִֵֶֶַָָָלאד�;

�צלי�‚. זרע לפת זרע �ג�� נאכלי�, �אי� ��ה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזרע�ני
ה�ע�ר�ת, �מ� ה�ר�מה מ� �ט�רי� � �ה� וכ��צא צנ�� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָוזרע
�מע�ר�ת. �תר�מה ח�ב ה�צח, אבל אכל; �אינ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמ�ני

לעלה]�מר�ת„. הצמוד תמר חר�ל,[דמוי ו�ל �ל��, �ל ְְְְִֶֶַָָָ
וה�פרסי� צל�, ו�ל ה�ב�, ��ל �[קליפה]ו�ל צל� �ל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

���רע� אמ�רי�? �ברי� ��ה �רי. �אינ� מ�ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ט�רי�,
האב��נ�ת וכ� ח�בי�. א�� הרי לירק, זרע� אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלזרע;

עצמו] �רי.[הפרי �ה� מ�ני ח�בי�, צל� ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ל

�מ�‰. ה�ר�מה מ� �ט�ר ירק� לזרע, ��רע� ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ��ס�ר
ה�רק מ� �מע�ר�ת �ר�מה מפרי� לירק, זרע� ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָה�ע�ר�ת;
זרע� �ט�ר; ירק� לזרע, ��רע� ה�בת וכ� ה�רע. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�מ�
זירי� מתע�רת ואינ� וירק, זרע מתע�רת � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלירק

מ�[גבעולי�] �מע�ר�ת �ר�מה מפרי� לזירי�, זרע� ;ְְְְְִִִִַַַָָָ
לזרע, ��רע� וה�ר�ר ה�חלי� וכ� ה�רק. �מ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה�רע
�א� �לירק? לזרע מתע�רי� �יצד וירק. זרע ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמתע�רי�
�� ואחר �מע�ר�ת �ר�מה מפרי� לאכל�, ה�רק ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָל�ט
ה�רע. מ� מפרי� ,��� ה�רע ויאס� �כ��יב� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹא�כל;

.Â�ח�בי אינ� אד�, מאכל �ה� �י על א� � ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהירק�ת
"�ב�את ��ע�ר: ��אמר לפי מ�בריה�; א�א ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�מע�ר�ת
�כלל אינ� הירק�ת אבל ;�� וכ��צא �ב�אה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע�",
נאמר �הרי � ��ר�מה ה�י� �ה�א לי, יראה וכ� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ב�אה.
אבל לא��; ה��מה �ל ויצהר�", �יר�� "�גנ� :��ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

��ע�ר. מ�בריה�, � ה�רק ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ�ר�מת

.Ê,�לאר �ח�צה ה�רק מ� �מע�ר�ת �ר�מה מפרי�י� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאי�
וכ� מע�ר�ת. �ה� ��פרי�י� �אמרנ� ��ק�מ�ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָואפ��
עפר ��� �י על א� � לאר� לאר� מח�צה ה�א ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָירק
וה�טנית ה�ב�אה עליו. �זר� ולא �ט�ר זה הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ע�ריה�,
��ה� וה�רק אד�, �ל אצל �ע�� �טלה � לירק ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ��רע�

�מע�ר�ת. �תר�מה ח�ב וה�רע, ְְְִֶַַַַַָָָ�ט�ר;

.Á� ���ק�� אד� אכל �אינ� �י על א� � ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹה�ל��
ח�בי� ה� הרי �תח�ת�, א�ת� א�כלי� אד� ורב ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹה�איל

�מע�ר�ת. ְְִַַָ�תר�מה

.Ëה�קט ה�ע�ר�ת: �מ� ה�ר�מה מ� �ט�רי� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָוא��
�רי מה� העמיד אפ�� והע�לל�ת, וה�רט וה�אה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוה�כחה

למע�ר�ת,[ערימה] הק�ע� � ��דה �ר� מה� ע�ה וא� .ְִֵֶֶֶַָָָֹ�ְְְְַַ
�עיר ה�ר� ע�ה א� אבל �מע�ר�ת; �ר�מה מה� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�מפרי�

לק �ה� י�דעי� וה�ל לה�, י� ק�ל �הרי �ט�רי�, א�� ט ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
�אה. א� ְִֵָָ�כחה

.Èתר�מה� ח�בי� � ��י �ל וה�אה וה�כחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�קט
��א וה�יתי� ה�ב�אה וכ� הפקיר. �� א� א�א ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�מע�ר�ת,
�מ�י� ה�ע�ר�ת; �מ� ה�ר�מה מ� �ט�רי� �לי�, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביא�
עבר �לי�. �הביאה �יד�ע �מצמחת, ���רע� �ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹי�דע?
�ר�מה. אינ� �לי�, הביא� ��א וזיתי� מ�ב�אה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפרי�

.‡È,ה�ע�ר�ת �מ� ה�ר�מה מ� �ט�ר � ההפקר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוכ�
�תר�מה ח�ב הפקר, �דה ה��רע אבל ה�ל; הפקיר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפ��

ְַַ�מע�ר�ת.

.·È� �ר�מה מ��ה והפרי� ועבר ,�� וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר
ועבר �ה�, וזכה ��לי� הפקיר א� אבל �ר�מה; ז� ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
ה�פרי� �ל וכ� �ר�מה. אינ� � �ר�מה מה� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוהפרי�
�ברי� �מע�ר�ת. וכ� �ר�מה; אינ� ח�ב, �אינ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמ�בר
�ב�ד�ת, ����ת א�ת� לזרע אד� �ני רב �ל �ר�� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ�אי�
�מ� ה�ר�מה מ� �ט�רי� ה� הרי � ההפקר מ� חזקת� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�א
וגריס רכ�ה, �ל �בצל �כי, �על ה��� �ג�� ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָה�ע�ר�ת;

�ה�. וכ��צא ה�צר��ת, ועד�י� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָה�לקי,

.‚È��ג� � ח�ב �אינ� �דבר �תר�מה �ח�ב �בר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב
נ��� פאה]זיתי מדי� עניי� מסיק,[של �זיתי ��תערב� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

אחר�ת, �ר�ת ל� י� א� � �ציר �ענבי ע�לל�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
� א�� א�א ל� אי� וא� ח����. לפי הח�ב על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמ�ציא
ח�ב ה�ל �כא�� ה�ל, על מע�ר �תר�מת �ר�מה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹמפרי�
ח���� לפי �ני, �מע�ר רא��� מע�ר �מפרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ�תר�מה;

הח�ב. ַַָָָ�בר

.„Èנטמא אפ�� טה�רה; �י� טמאה �י� ל�ה�, � ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹה�ר�מה
להפרי� ח�ב זה הרי ��פרי�, קד� ��� ה�יר�� א� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ�ִַַָָה�ג�
ה�ה "ואני, ��אמר: � ל�ה� ול�נ� �טמאה �ר�מה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ְְִֶָמ���

�ר�מתי" מ�מרת את ל� רבי�]נת�י טמאה[לשו� אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנ� וה�מאה, ל�הני�. נאכלת ה�ה�רה, טה�רה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
�ג� היה וא� א�ת�; מדליקי� �מ�, היה א� ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ��רפת�:

ה���ר. את �� מ�יקי� ,�� ְִִֵֶַַַַוכ��צא

.ÂËה�ע�ר נטמא א� נטמאת, א� � מע�ר �ר�מת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכ�
��רפת�. להנ�ת ל�ה� ונ�נת �טמאה, א�ת� מפרי�י� �ְְִִַָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

.ÊË� מע�ר �ר�מת א� �ד�לה �ר�מה ה�פרי� ְְְְְֲִֵַַַַָָָוכל
�מ� ה�צו�ת, �ל על ��ברכי� �דר� ��פרי� קד� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמבר�

�ברכ�ת. ְְִֵֶַָ��ארנ�

.ÊÈ��אפ לאר�, לח�צה מהאר� �ר�מה מ�ציאי� ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאי�
וא� לאר�. לאר� מח�צה �ר�מה מביאי� ואי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָטמאה.
�אר� טמאה �היא מ�ני �אכל, לא ז� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹהביא
��א �ר�מה 'ראינ� יאמר�: ��א ��ר�, ולא ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹהע�י�;
יאמר�: ��א לאר�, לח�צה �חזר ולא נ�רפת'; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאה
עד א�ת� מ�יחי� א�א לאר�'; לח�צה �ר�מה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָ'מ�ציאי�
א� ה�סח ערב ��ב�א עד א� ל�ל, יד�עה טמאה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ִֵֶָ���מא

ות�ר�. חמ�, ְְִֵֵָָָָהיתה

ג ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

��אמר:‡. ה��רה, מ� �ע�ר ל� אי� �ד�לה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָ�ר�מה

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

את ��טרת אחת ח�ה אפ�� �ה�א, �ל � �גנ�" ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"רא�ית
�לכ� חכמי�;ה�רי. ��תנ� ��ע�ר א�א יפרי� לא ח�ה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ל� י� ה�מאה, מ�ני ל�רפה ע�מדת �היא ה�ה, ְֵָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ב�מ�
לכ�ח�ה. �ה�א �ל ְְְְִִֶַַָָלהפרי�

יפה·. עי� חכמי�? ��תנ� �ע�ר� ה�א �]וכ�ה [חלק ְְֲִִִֶַַָָָָָָ
� רעה ועי� מחמ�י�; אחד � וה�ינ�נית מאר�עי�; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד

מ��י�. מאחד יפח�ת ולא מ��י�. ְְִִִִִִִֵֶֶָָֹאחד

�ר�מת‚. �ג�� עליה, מק�ידי� ה�הני� �אי� �ר�מה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
וא�� מ��י�. אחד לכ�ח�ה נ�לת � וה�ליסי� ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהחר�בי�
�ר�מה, וער�בי �ר�מה, ���לי �ר�מת מ��י�: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנ�לי�
�תר�מת ��גגה, א� �אנס ה�מאה �היתה טמאה ְְְְִֶַָָָֹ�ְְְֵֶַָָָָ�תר�מה
וה�ליסי�, ה��ח, �תר�מת לאר�, ח�צה �תר�מת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהק��,
אד�מ��ת, ��ע�רי� וה��רמ�סי�, וה�מז��ת, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחר�בי�,
הא�יטר��י� וכ� נק�ב; �אינ� עצי� �פר�ת �ה�, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכ��צא

מ��י�. אחד ��רמי� ית�מי�, �ר�ת ְְְְִִִִִִֵֶֶָ����רמי�

ולא„. �מ�קל, ולא �מ�ה, לא ז� �ר�מה ��רמי� ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאי�
�מפרי� א�מד, א�א �ע�ר; �� נאמר ��א לפי � ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�מני�
ה�ד�ד את ה�א ��ר� אבל מחמ�י�. אחד �מ� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ�דע��
���ת� �בק�ה �סל יתר� ולא ה�נ�י. ואת ה�ק�ל ִֶָָָ�ְְְְְְִֶֶַַַָָֹֹואת
יתר� ולא �לי��. א� חצי� �ה� ה�א ��ר� אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹיד�עה,

מ�ה. �חצי� חצי�, ְְְִִֶֶֶָָָָ�סאה

ז�‰. הרי ח�י�, מקצת ו��ר ה�איל � �תר�מה ֲִֵ�ְְְְִִִִֵֶַַָָה�ר�ה
לא �ר�מה', הא�� ה�ר�ת '�ל אמר: א� אבל ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹ�ר�מה;
�יד� ועלתה מע�רה, אחד לתר� ה�ת��� �ל��. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאמר
אחד לתר� נת��� �ר�מה; �ר�מת� � מ��י� ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹאחד
�ר�מה. אינ� � מחמ�י� אחד �יד� ועלתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָמ��י�,

.Â� מע�רי� אחד אפ�� �יד� ועלתה �ר�מה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָה�פרי�
וחזר מ��י�, אחד �יד� ועלתה �ר� �ר�מה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ�ר�מת�
�מע�ר�ת; ח�בת ה��ספת א�ת� � �ר�מה ל�� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוה�סי�
�ר� יאכל�ה. �� ואחר ה�ע�ר�ת, ה�ה� מ��ה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ�מפרי�
ויחזר �ר�מה, ז� הרי � ואחת מחמ�י� אחד �יד� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
��דע��; ה�ע�ר לה�לי� �די �נ�ה �ע� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתר�
א� �מ�קל א� �מ�ה להפרי�� ל� י� � ה�את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוה��ספת

ה��� מ� א�א יפרי��ה לא אבל ומבואר�מני�, [הסמו�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ�ָ
ִָָ�רא��נה.להל�]

.Ê,ר�מה� אינ� ה�קצת א�ת� � ה�ר�מה מקצת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָה�פרי�
להפרי� צרי� ,�� �י על וא� ה�רי; �ח�לק ה�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחר�ת. מ�ר�ת עליו יפרי� ולא מ���, מקצת א�ת� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�ר�מת

.Áרי� �ר�מת �מקצת זה, מ�רי �ר�מה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָהפרי�
הא�מר: זה. על מ�ה יתר� לא זה הרי � מ��� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאחר
א� '�צפ�נ�' אמר א� � לת�כ�' ה�ה ה�רי ְְְְִִִֶַַַַָ'�ר�מת
וא� �ר�מת�; מ��� להפרי� וח�ב ,�� קרא � ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ'�דר�מ�'

ע�� �ל��.[סימ�]לא אמר לא מק��, ְִֵַָָֹֹ

.Ë��מק � �זה' ה�ה וה�רי ה�ה ה�רי '�ר�מת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:
�ני. �ל �ר�מת� נס��מה �� רא���, �ל �ר�מת� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ��ס��מה

.Èמדק�ק א�א �אמד; א�ת� מפרי�י� אי� מע�ר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ר�מת
��מ ואפ�� ���רה.��ע�ר�, מפר� �ע�ר� �הרי � ה�ה � ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.‡È,קל�� � ה��קל ודבר מ�דד, � לה�דד ��ר�� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�בר
�ל�קל� למנ�ת� אפ�ר היה מ�נה. � למנ�ת� �אפ�ר ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָודבר
וה��קל מ���, מ��ח וה��דד מ��ח, ה��נה � ְִֵֶַָ�ְְֵַָ�ְְְֶַָ�למדד�

מ�ניה�. ְִֵֶָ�ְמ��ח

.·È,�מ�ע�ר לוי �� א�ת� ��פרי� � מע�ר �ר�מת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
וי� ה�ע�ר". את י�ראל �ני מאת תקח� "�י ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ��אמר:
ל�וי, ה�ע�ר וי�� ל�ה�; ול�נ� א�ת�, להפרי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלי�ראל
ה�ע�ר. מ� מע�ר �היא �ר�מת� מ��� �הפרי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

.‚È�קד ��לי�, ��ה�א רא��� מע�ר �הפרי� ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹי�ראל
ח�ב ה�וי אי� � ל�וי �נתנ� �ד�לה, �ר�מה ויפרי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ��ד��
�ר�מת א�א ��ד����, אחר �ד�לה �ר�מה מ��� ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפרי�
ה�ג� מ� ה�ע�ר והפרי� י�ראל, �� א� אבל �לבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָמע�ר
להפרי� ה�וי ח�ב � ל�וי �נתנ� �ד�לה, �ר�מה ��פרי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹקד�
�ג�, ��ע�ה מאחר מע�ר; �תר�מת �ד�לה, �ר�מה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמ���

�גנ�". "רא�ית ��אמר: � �ד�לה �תר�מה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָנתח�ב

.„È�ל�ה �ר�מת� י�� לא � ��לי� מע�ר ��קח לוי ��ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מע�ר ל� ול�� ולזר�ת לד�� א�ת� ק�נסי� א�א ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַָָ��לי�,
ה�ב� מ� מע�ר ל� ל�� ח�ב ואינ� ה�ג�; מ� ה�ע�ר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמ�
���נ� �מ� ��לי�, ה�ע�ר �ר�מת הפרי� וא� העצה. ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָא�
ה�ב�. ואת ה�רע את ל�ה� ונ�ת� ��ת�, זה הרי � ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹל�
ה�ע�ר ��קח מ�ני לכ��? א�ת� קנס� מה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מ�ני

�ד�לה. �ר�מה מ��� והפקיע ְְְְֳִִִִִֶַָָ��לי�,

.ÂË�ל מע�ר א�א, לי אמר ��' ללוי: �אמר י�ראל ��ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אביו �הרי ;��� מע�ר לתר�מת ח���י� אי� � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ידי'
ה�וי. לפל�ני ה�ע�ר ��ה צ�ה� �לפיכ� �ר�מת�, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפרי�
� �ידי' ל� י� מע�ר ��ר א�א, לי 'אמר ל�: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָוא�

.��� מע�ר לתר�מת ְְֲִִֵֶַַח���י�

.ÊËמינית�� מ�מ�נה אחד �� �היה מע�ר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ר�מת
קורטוב] ונקרא אינ�[הלוג, מ�א�, �ח�ת ל�ה�; מ�ליכ� ,ִִֵֵַָָָֹ

�ביי� ו��רפ�. �א�ר, מ�ליכ� א�א לה�ליכ�, �� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמ��ל
��היה �בלבד ל�ה�; מ�ליכ� �ה�א, �ל אפ�� � ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�ב�מ�
א� טמאה, היתה א� אבל �טה�רה; ו�אית, מע�ר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָ�ר�מת
�� מ��ל אינ� ��ע�ר, �� אי� א� � �מאי �ל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�היתה

��רפ�. ְֶָָא�א

.ÊÈ�הי �יצד? ה���. מ� א�א �ד�לה, �ר�מה ��רמי� ֵַָָ�ְְְִִֵֶַָָָאי�
לא � אחר �בית סאה וחמ�י� זה, �בית סאה חמ�י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹל�
מפרי� ��מצא ה�אה, על סאי� ��י מה� מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפרי�
ה���, מ� ��א הפרי� וא� אחר. מק�� על ָ�ְְִִִִִֵֶַַַָָֹמ�ק��
א� אבל �מ�ר; ה�פר� ��היה וה�א, �ר�מה; ְֲִָָָ�ְְְְִֶֶַָָ�ר�מת�
ואמר: מ���רי�, �ה� וראה �מ�, א� יי� ��י טע�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
�ל��. אמר לא � ��ביתי' �ר�ת על �ר�מה ה� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ'הרי

.ÁÈבית�� מג�ר�ת ��י א� ה�ית, �ת�� המפ�רי� ְְְְִִִֵֶַַַָ�ְֵַ�ר�ת
�בלה, וע��לי �ב�אה, ��י ה�ל. על אחד מ� ��ר� � ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחד
��רמי� אחת, �ה�פה הי� א� � �ר�גר�ת �ל ְְְְִִִֶַַַָָָָָוחב��ת
�יה�, את סת� ��א עד � יי� �ל חב��ת ה�ל. על ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמאחד
ואחת. אחת מ�ל ��ר� �מ��ת�, ה�ל; על מאחת ְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹ��ר�

ËÈ.על מאחד ��ר� ���ה, �מ�יח ירק ��י מל�ט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
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את ��טרת אחת ח�ה אפ�� �ה�א, �ל � �גנ�" ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"רא�ית
�לכ� חכמי�;ה�רי. ��תנ� ��ע�ר א�א יפרי� לא ח�ה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ל� י� ה�מאה, מ�ני ל�רפה ע�מדת �היא ה�ה, ְֵָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ב�מ�
לכ�ח�ה. �ה�א �ל ְְְְִִֶַַָָלהפרי�

יפה·. עי� חכמי�? ��תנ� �ע�ר� ה�א �]וכ�ה [חלק ְְֲִִִֶַַָָָָָָ
� רעה ועי� מחמ�י�; אחד � וה�ינ�נית מאר�עי�; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד

מ��י�. מאחד יפח�ת ולא מ��י�. ְְִִִִִִִֵֶֶָָֹאחד

�ר�מת‚. �ג�� עליה, מק�ידי� ה�הני� �אי� �ר�מה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
וא�� מ��י�. אחד לכ�ח�ה נ�לת � וה�ליסי� ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהחר�בי�
�ר�מה, וער�בי �ר�מה, ���לי �ר�מת מ��י�: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנ�לי�
�תר�מת ��גגה, א� �אנס ה�מאה �היתה טמאה ְְְְִֶַָָָֹ�ְְְֵֶַָָָָ�תר�מה
וה�ליסי�, ה��ח, �תר�מת לאר�, ח�צה �תר�מת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהק��,
אד�מ��ת, ��ע�רי� וה��רמ�סי�, וה�מז��ת, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחר�בי�,
הא�יטר��י� וכ� נק�ב; �אינ� עצי� �פר�ת �ה�, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכ��צא

מ��י�. אחד ��רמי� ית�מי�, �ר�ת ְְְְִִִִִִֵֶֶָ����רמי�

ולא„. �מ�קל, ולא �מ�ה, לא ז� �ר�מה ��רמי� ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאי�
�מפרי� א�מד, א�א �ע�ר; �� נאמר ��א לפי � ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�מני�
ה�ד�ד את ה�א ��ר� אבל מחמ�י�. אחד �מ� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ�דע��
���ת� �בק�ה �סל יתר� ולא ה�נ�י. ואת ה�ק�ל ִֶָָָ�ְְְְְְִֶֶַַַָָֹֹואת
יתר� ולא �לי��. א� חצי� �ה� ה�א ��ר� אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹיד�עה,

מ�ה. �חצי� חצי�, ְְְִִֶֶֶָָָָ�סאה

ז�‰. הרי ח�י�, מקצת ו��ר ה�איל � �תר�מה ֲִֵ�ְְְְִִִִֵֶַַָָה�ר�ה
לא �ר�מה', הא�� ה�ר�ת '�ל אמר: א� אבל ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹ�ר�מה;
�יד� ועלתה מע�רה, אחד לתר� ה�ת��� �ל��. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאמר
אחד לתר� נת��� �ר�מה; �ר�מת� � מ��י� ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹאחד
�ר�מה. אינ� � מחמ�י� אחד �יד� ועלתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָמ��י�,

.Â� מע�רי� אחד אפ�� �יד� ועלתה �ר�מה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָה�פרי�
וחזר מ��י�, אחד �יד� ועלתה �ר� �ר�מה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ�ר�מת�
�מע�ר�ת; ח�בת ה��ספת א�ת� � �ר�מה ל�� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוה�סי�
�ר� יאכל�ה. �� ואחר ה�ע�ר�ת, ה�ה� מ��ה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ�מפרי�
ויחזר �ר�מה, ז� הרי � ואחת מחמ�י� אחד �יד� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
��דע��; ה�ע�ר לה�לי� �די �נ�ה �ע� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתר�
א� �מ�קל א� �מ�ה להפרי�� ל� י� � ה�את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוה��ספת

ה��� מ� א�א יפרי��ה לא אבל ומבואר�מני�, [הסמו�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ�ָ
ִָָ�רא��נה.להל�]

.Ê,ר�מה� אינ� ה�קצת א�ת� � ה�ר�מה מקצת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָה�פרי�
להפרי� צרי� ,�� �י על וא� ה�רי; �ח�לק ה�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחר�ת. מ�ר�ת עליו יפרי� ולא מ���, מקצת א�ת� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�ר�מת

.Áרי� �ר�מת �מקצת זה, מ�רי �ר�מה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָהפרי�
הא�מר: זה. על מ�ה יתר� לא זה הרי � מ��� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאחר
א� '�צפ�נ�' אמר א� � לת�כ�' ה�ה ה�רי ְְְְִִִֶַַַַָ'�ר�מת
וא� �ר�מת�; מ��� להפרי� וח�ב ,�� קרא � ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ'�דר�מ�'

ע�� �ל��.[סימ�]לא אמר לא מק��, ְִֵַָָֹֹ

.Ë��מק � �זה' ה�ה וה�רי ה�ה ה�רי '�ר�מת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:
�ני. �ל �ר�מת� נס��מה �� רא���, �ל �ר�מת� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ��ס��מה

.Èמדק�ק א�א �אמד; א�ת� מפרי�י� אי� מע�ר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ר�מת
��מ ואפ�� ���רה.��ע�ר�, מפר� �ע�ר� �הרי � ה�ה � ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.‡È,קל�� � ה��קל ודבר מ�דד, � לה�דד ��ר�� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�בר
�ל�קל� למנ�ת� אפ�ר היה מ�נה. � למנ�ת� �אפ�ר ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָודבר
וה��קל מ���, מ��ח וה��דד מ��ח, ה��נה � ְִֵֶַָ�ְְֵַָ�ְְְֶַָ�למדד�

מ�ניה�. ְִֵֶָ�ְמ��ח

.·È,�מ�ע�ר לוי �� א�ת� ��פרי� � מע�ר �ר�מת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
וי� ה�ע�ר". את י�ראל �ני מאת תקח� "�י ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ��אמר:
ל�וי, ה�ע�ר וי�� ל�ה�; ול�נ� א�ת�, להפרי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלי�ראל
ה�ע�ר. מ� מע�ר �היא �ר�מת� מ��� �הפרי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

.‚È�קד ��לי�, ��ה�א רא��� מע�ר �הפרי� ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹי�ראל
ח�ב ה�וי אי� � ל�וי �נתנ� �ד�לה, �ר�מה ויפרי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ��ד��
�ר�מת א�א ��ד����, אחר �ד�לה �ר�מה מ��� ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפרי�
ה�ג� מ� ה�ע�ר והפרי� י�ראל, �� א� אבל �לבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָמע�ר
להפרי� ה�וי ח�ב � ל�וי �נתנ� �ד�לה, �ר�מה ��פרי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹקד�
�ג�, ��ע�ה מאחר מע�ר; �תר�מת �ד�לה, �ר�מה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמ���

�גנ�". "רא�ית ��אמר: � �ד�לה �תר�מה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָנתח�ב

.„È�ל�ה �ר�מת� י�� לא � ��לי� מע�ר ��קח לוי ��ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מע�ר ל� ול�� ולזר�ת לד�� א�ת� ק�נסי� א�א ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַָָ��לי�,
ה�ב� מ� מע�ר ל� ל�� ח�ב ואינ� ה�ג�; מ� ה�ע�ר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמ�
���נ� �מ� ��לי�, ה�ע�ר �ר�מת הפרי� וא� העצה. ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָא�
ה�ב�. ואת ה�רע את ל�ה� ונ�ת� ��ת�, זה הרי � ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹל�
ה�ע�ר ��קח מ�ני לכ��? א�ת� קנס� מה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מ�ני

�ד�לה. �ר�מה מ��� והפקיע ְְְְֳִִִִִֶַָָ��לי�,

.ÂË�ל מע�ר א�א, לי אמר ��' ללוי: �אמר י�ראל ��ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אביו �הרי ;��� מע�ר לתר�מת ח���י� אי� � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ידי'
ה�וי. לפל�ני ה�ע�ר ��ה צ�ה� �לפיכ� �ר�מת�, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפרי�
� �ידי' ל� י� מע�ר ��ר א�א, לי 'אמר ל�: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָוא�

.��� מע�ר לתר�מת ְְֲִִֵֶַַח���י�

.ÊËמינית�� מ�מ�נה אחד �� �היה מע�ר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ר�מת
קורטוב] ונקרא אינ�[הלוג, מ�א�, �ח�ת ל�ה�; מ�ליכ� ,ִִֵֵַָָָֹ

�ביי� ו��רפ�. �א�ר, מ�ליכ� א�א לה�ליכ�, �� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמ��ל
��היה �בלבד ל�ה�; מ�ליכ� �ה�א, �ל אפ�� � ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�ב�מ�
א� טמאה, היתה א� אבל �טה�רה; ו�אית, מע�ר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָ�ר�מת
�� מ��ל אינ� ��ע�ר, �� אי� א� � �מאי �ל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�היתה

��רפ�. ְֶָָא�א

.ÊÈ�הי �יצד? ה���. מ� א�א �ד�לה, �ר�מה ��רמי� ֵַָָ�ְְְִִֵֶַָָָאי�
לא � אחר �בית סאה וחמ�י� זה, �בית סאה חמ�י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹל�
מפרי� ��מצא ה�אה, על סאי� ��י מה� מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפרי�
ה���, מ� ��א הפרי� וא� אחר. מק�� על ָ�ְְִִִִִֵֶַַַָָֹמ�ק��
א� אבל �מ�ר; ה�פר� ��היה וה�א, �ר�מה; ְֲִָָָ�ְְְְִֶֶַָָ�ר�מת�
ואמר: מ���רי�, �ה� וראה �מ�, א� יי� ��י טע�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
�ל��. אמר לא � ��ביתי' �ר�ת על �ר�מה ה� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ'הרי

.ÁÈבית�� מג�ר�ת ��י א� ה�ית, �ת�� המפ�רי� ְְְְִִִֵֶַַַָ�ְֵַ�ר�ת
�בלה, וע��לי �ב�אה, ��י ה�ל. על אחד מ� ��ר� � ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחד
��רמי� אחת, �ה�פה הי� א� � �ר�גר�ת �ל ְְְְִִִֶַַַָָָָָוחב��ת
�יה�, את סת� ��א עד � יי� �ל חב��ת ה�ל. על ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמאחד
ואחת. אחת מ�ל ��ר� �מ��ת�, ה�ל; על מאחת ְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹ��ר�

ËÈ.על מאחד ��ר� ���ה, �מ�יח ירק ��י מל�ט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
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הביא ואחד; אחד מ�ל ��ר� �יניה�, אחד מי� הביא ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹה�ל.
�מי� מ�מ�ה �כר�ב מ�מעלה �ר�ב �ק�ה, הר�ה ְְְְְִִִַַָָָ�ְְִִֵַמיני�
ה�י� וא� ה�ח���. על העלי�� מ� יתר� לא � �אמצע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאחר
�ע�ר �זמ� ה�ל, על מאחד ��ר� � ��ר� צ��רי� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹחמ�ה
ואחד. אחד מ�ל ��ר� ק��, ה�ר� ע�ר אי� ק��; ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה�ר�

.Î,���ה מ� ��א א�ת� מפרי�י� � מע�ר ָ�ְְֲִִִֵֶַַַַָֹ�ר�מת
מע�ר�תיכ� "מ�ל אפ��[מתנותיכ�]��אמר: �רימ�"; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

� אחרת �מדינה אחר �מע�ר ז�, �מדינה אחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמע�ר
��רמי� אי� חכמי� ותלמידי ה�ל. על אחת �ר�מה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹמפרי�

מע�ר. �ר�מת ואפ�� ה���, מ� ְֲֲִֵַַַָ�ִֶַָא�א

.‡Î���מ נ�לה ��א רא��� מע�ר ל� �היה לוי ��ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
� �טבל� וה�א וה�ל�, עליו מפרי� להי�ת וה�יח� ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָ�ר�מת�,
א�ר י�ראל, �ני מע�ר את "�י ��אמר: ע��י, �ע�ה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
לאחר. �ר�מה ��� את ע��ה �ה�א מל�ד לה'", ְְֵַָ�ְִֵֶֶֶַַָירימ�

.·Î�ה�יח �� ואחר �ח�ה, מע�ר �ר�מת מ��� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפרי�
מע�ר, �ר�מת ��� ��ע�ה עד וה�ל� עליו מפרי� ְֲֵַַ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָָלהי�ת
מק���, "את ��אמר: �ל��, ע�ה לא � ל�ה� ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹוי�נ��
�ר�מה א�ת� ע��ה �ת�כ�, ��ד�יו �זמ� ְְְִִֶֶֶַָָָָמ���":
�ר�מה א�ת� ע��ה אינ� �ת�כ�, קד�יו אי� ְְֲִֵֵֵֶַָָָָלאחרי�;
�ר�מה עליה� מפרי� להי�ת �ר�ת ה��יח וכ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלאחרי�.
להי�ת ה�יח� וא� לתר�מה; טבלי� ��הי� צרי� ְְְְְְִִִִִִִִֶָָָָָ�ד�לה,

למע�ר. טבלי� ��הי� צרי� מע�ר, עליה� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמפרי�

.‚Îעל א�ת� מפרי�י� �מע�ר�ת, �ר�מ�ת ְְְְְִִִִֶַַַַַָ���פרי�י�
�� ואחר ל�ל, �ח�ה ���רי� מפרי� �יצד? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹה�דר.
מע�ר �� ואחר רא���, מע�ר �� ואחר �ד�לה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָ�ר�מה
מע�ר א� לרא���, �ני וה�ק�י� עני. מע�ר א� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָ�ני
�עבר �י על א� � לב��רי� �ר�מה �הק�י� א� ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָלתר�מה,
�לא �ה�א �מ�י� ע��י. �ע�ה מה תע�ה, לא ְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹעל
�אחר לא תאחר", לא ודמע� "מלאת� ��אמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתע�ה?

זה. לאו על ל�קי� ואי� להק�ימ�; �רא�י ְְְִִֵֶֶַַָָָָ�בר

.„Îאחד� מע�ר �תר�מת �ד�לה �ר�מה להפרי� ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהר�צה
��לי� ��ל�י� מ�ל�ה אחד מפרי� שלושה� [שה� ְְְְִִִִֶַָָֹֹ

מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שני� � מאה ,מתו�

זה �צד ה�א הרי �א�, ��� מ�אה 'אחד ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוא�מר:
ה�א �הפר��י, מ�ה וה��אר ח�י�; ה�א והרי ְְְְִִִִִֶֶַַָ�ְְֲִִֵֶַַ�הפר��י,
א��, ח�י� למאה להי�ת �רא�י וה�ע�ר ה�ל; על ִֵ�ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ�ר�מה
ה�ר�מה על יתר ה��אר וזה �הפר��י; זה �צד ה�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהרי

ה�ל'. על מע�ר �ר�מת ה�א הרי �הפר��י, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹמ�ה

שני יו�

ד ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

.‡� �מע�ר�ת �ר�מ�ת ל� להפרי� �ליח אד� ְְְְִִֶַַַַָָָע��ה
ואי� ה�ליח; את לר��ת א��", �� �רימ� ��" ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ��אמר:
�ני א�� מה � א��" ��" ��אמר: ��י, �ליח ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָע��י�

�רית. �ני �ל�חכ� א� ְְְְֲִִֵֶַ�רית,

�ר�מה:·. �ר�מת� אי� �רמ�, וא� יתרמ�; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמ�ה
י�ראל, �ל ��ר� וה�כרי וה�ט�; וה��טה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהחר�,

�אינ� את וה��ר� �ר��ת�; �ר��תואפ�� ��א ,��� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

ז� הרי � אחרי� �ל על מ��� ה��ר� אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�עלי�.
לכל ���תנ� ,��� הנאה וט�בת �ר�תיה�; ות�� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ר�מה,

��רצה. ְִֵֶֶֹ�ה�

ול�ט‚. חבר� �דה לת�� ��רד א� �ר��ת, ��א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹה��ר�
ה�ית �על �א א� � ותר� ���ח� �די �ר��ת ��א ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ר�ת
מ�ה יפ�ת �� הי� א� � ה�פ�ת' אצל 'ה�� ל�: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
הי� לא וא� מק�יד; אינ� �הרי �ר�מה, �ר�מת� � ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ��ר�
אמר ��א �ר�מה, �ר�מת� אי� � ��ר� מ�ה יפ�ת ��ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
וה�סי� ול�ט ה�ית �על �א וא� מח�י. �ר� על א�א ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָל�
�ר�מה. �ר�מת� ל�, אי� �י� מה� יפ�ת ל� י� �י� �ְְֵֵֵֵֵֶָָָ

חר�„. �ר�מה: �ר�מת� �רמ�, וא� יתרמ�; לא ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹחמ�ה
והא�� ה�רכה; ��מע �אינ� לפי ��מע, ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמד�ר
לבר�; יכ�לי� �אינ� מ�ני � והער� מד�ר, ואינ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ���מע
את �להפרי� לכ�� יכ�לי� �אינ� מ�ני � וה��מה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוה���ר

ֶַָה�פה.

הביא‰. ��א �י על א� � נדרי� לע�נת �ה�יע ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹקט�
�ר�מה, �ר�מת� �ר�, א� � �ד�ל נע�ה ולא �ער�ת, ְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹ��י
ק�מי� והק��� ונדריה� ה�איל ��רה; �ל �תר�מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואפ��

��דרי�. ��ארנ� �מ� ה��רה, ְְְִִֵֶַַַָָמ�

.Â�ואינ לתר�, והל� לי', �תר� 'צא ל�ל�ח�: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהא�מר
אי� � �ר�� �רי� �מצא �בא �ר�, לא א� �ר� א� ְִִֵֵַַַָָָָָָֹי�דע
ע��ה �ליח חזקת �א��רי� א�מרי� �אי� �ר��; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָחזקת�
�ר� אחר ��א וח��� להחמיר; א�א להקל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ליח�ת�

�ר��ת. ְִֶֹ��א

.Êעל� �ל �דע�� ��ר� � �תר�' 'צא ל�ל�ח�: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהא�מר
אחד מפרי� רעה, עי� �על �ה�א �� י�דע היה א� ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�ית:
אחד ל� מפרי� �בעה, נפ� �על היה וא� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמ��י�;
�בינ�נית, ל� מפרי� � �ע�� י�דע אינ� וא� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמאר�עי�.
אחד �יד� ועלתה לבינ�נית, נת��� מחמ�י�. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד
נת��� וא� �ר�מה; �ר�מת� � מ��י� אחד א� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמאר�עי�
ואר�עי� מ��עה אחד אפ�� ותר� ה�ינ�נית, על ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלה�סי�

�ר�מה. �ר�מת� אי� �ְְֵָָ

.Á:אמר�� �מע�ר�ת, �תר�מה ח�בי� � ה��פי� ְְֱִִִֶֶַַַַָָָ�ֵַ�ר�ת
ל�ל צריכי� אי� וה��פי� �ני�; �ל אפ�� ְִִִִֵָֹ�ְְְְֲִִֵֶֶַַַֹ"מע�רתיכ�",
�ר� �ר�מה. �ר�מת� מה�, ה��ר� �ל א�א מ�ה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָר��ת
��ר� ידע לא �הרי �ר�מה, ותר� ה�ני �בא מה�, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
אינ� ה�ני �ר�מת זה, על זה ממחי� הי� א� � ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָחבר�
אי� ��ע�ר, הרא��� ותר� ממחי� הי� לא וא� ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ�ר�מה.
��ע�ר, הרא��� �ר� לא וא� �ר�מה; ה�ני ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ�ר�מת

�ר�מה. �ניה� ְְְֵֶַָ�ר�מת

.Ë:�ו�פחת לעב�� א� �ית� לב� א� ל��פ� ְְְְְִֵֶַָָ�ְֵָהא�מר
א� � ��תרמ� קד� �ליח�ת� �ב�ל לתר�, והלכ� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ'�ר�',
�אמר �ג�� � ��ה וא� �ר�מה; �ר�מת� ה�ליח, ��ה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלא
�ב�ל ה�איל � ה�ר�� מ� ותר� ה�פ��', מ� '�ר� ְְִִִִֵַַַָָָֹל�:

�ר�מה. אינ� מ�ד�, ְְִִֵֶָָֹ�ליח�ת�

.È�ר� ��א עד א� � וע�ב ה�ית �על �בא ��ר�, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
�ר�מת� ע�ב, מ��ר� וא� �ר�מה; �ר�מת� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָע�ב,

ית�מי�. נכסי ��רמי� והא�יטר��י� ְְְְְְִִִִִֵֶָָ�ר�מה.
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.‡È�הי וא� �ר�מה; �ר�מת� והא�ס, וה�זל� ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָה��ב
�ר�מה. �ר�מת� אי� ר�דפי�, ְְְְִִֵַָָָָה�עלי�

.·È�ה� מה על ��רמי� והא�ה, והעבד וה�כיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��
�בר ��ר� אד� �אי� ה�ל, על יתרמ� לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹא�כלי�;
�ע�ת� והא�ה אביו, �לח� על ��א�כל ה�� .��� ְְְִִִָָָָָָ�ְֵֵֵֶֶֶַַ�אינ�

�ר��ת. �ה� מ�ני ��רמי�, �ְְְִִִֵֵֶ

.‚Èעל� מ�עת ��א לתר� ר��ת לה� אי� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹה��עלי�,
ה�י�, את לט�א ירצ� �א� � ��ת ה��רכי� מ� ח�� ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַה�ית;
על והאמינ� לה� ��סר �לפי מ�ד; א�ת� מט�אי� ה� ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

�ר�מה. �ר�מת� �רמ�, וא� ��ל�חי�, ה� הרי ,��ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָ

.„È,�ותר �רני', לי '�נ� ה�ית: �על ל� �אמר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�פ�על
�ר�מה. �ר�מת� � ��� �� ְְְִֵַַָָָואחר

.ÂË�אינ� ��רה �י� � מ��� �ר�מה �הפרי� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָה�כרי
�ר�מת� ��היה �זר�, �מ�בריה� ח�ב. �אינ� לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ר�מה,
ה�מ�� זה יהיה ��א �יסי�, �עלי מ��� � �זרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ר�מה;
ה��י את �ב�דקי� לפטר�. �די �ג�י א�ת� ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָלי�ראל,
הפר��יה', י�ראל '�דעת אמר, א� �ר�מה: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�הפרי�
ל�מי�. �ל�� ��א �ניזה, טע�נה � לאו וא� ל�ה�; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ��ת�
�הפרי� ��י אבל י�ראל. �אר� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ��ה
�אינ� א�ת� מ�דיעי� עליה; �זר� לא לאר�, �ח�צה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ר�מה

�לל. �ר�מה ואינ� ְְְִֵָָָָצרי�,

.ÊËואמר 'מע�ר' 'מע�ר', ואמר '�ר�מה' ל�מר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָה�ת���
�וי�. ול�� �יו ��היה עד �ל��; אמר לא � ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ'�ר�מה'
� �ל�� ��פתיו ה�ציא ולא �מח�ב��, �ר�מה ְְְְְְְֲִִִִַַָָָֹהפרי�
�ר�מתכ�", לכ� "ונח�ב ��אמר: �ר�מה, ז� ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי

�ר�מה. �היה �לבד ְְְְֲִִֶַַָָָ�מח�בה

.ÊÈהרי ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על �ר�מה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָה�פרי�
ה�פרי� וכ� �ר�מה. אינ� נתק��, לא וא� �ר�מה; ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהיא
עליה� נ�אל זה הרי � עליה� ונח� מע�ר�ת, א� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ר�מה
ותחזר ה�דרי�, �אר ���ירי� �דר� ל�, �מ�יר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלחכ�
א�ת� �נ�ה �ע� ��פרי� עד � �היתה �מ�ת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ�ח�י�

אחר�ת. �ר�ת א� �ח�ה, ְְֲִִִֵֵֶָ�הפרי�

.ÁÈמנת על �ר�מה ז� 'הרי ואמר: יי�, �ל ��ר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָה��ר�
�מ� ה�בר מ� �ל� ��עלה צרי� � �ל�' ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��עלה
אינ� נ��רה, וא� ה�מאה; מ� לא אבל ְְְְִִֵָָָ�ְֲִִַַָָֹה�פיכה,
לא �ת�ל�ל א� �� ��בר �א� �מק�� ה�יח� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמד�עת.

ה�נאי. נתק�� ��בר מד�עת, ז� הרי � ל��ר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָ��יע

.ËÈתר�מת� אבל �ד�לה. �תר�מה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ��ה
�עלתה, �יו� � ה��� מ� ��א לתר� ���ר ְֵֶָָָָ�ְִִֶַָֹֹ�ֲֵֶַמע�ר,
�י על וא� � מע�ר �ר�מת היא והרי �נא�; ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָנתק��

��טמאת. ל�מר צרי� ואי� נ��כה, א� ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ����רה

.Î�א ח�י�', ו��מ�ה �ר�מה '��מעלה ִ�ְְְְְֵֶֶַַָָָָהא�מר:
�ה�בר ק�מי�, �בריו � �ר�מה' ו��מ�ה ח�י� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ�ְְֶַָ'��מעלה

ה��ר�. �דעת ְֵַַַָ�ל�י

.‡Î�ז ��היה ל�� את ��כ�� צרי� � ה�ר� את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹה��ר�
���טיעי� מה ועל ה�רי, על שלא�ר�מה קטועות [שבלי� ְְְְִִִֶַַַַַָ

ה��ר�נידושו] ה�ב�. ��ת�� מה ועל ���דדי�, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
��חרצ�י�, מה על לתר� ל�� את ��כ�� צרי� � ה�קב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

����גי� מה צרי�ליפות][קועל יי�, �ל ה��ר את ה��ר� . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
���פת מה על לתר� ל�� את גורסי���כ�� ויש [פסולת. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ

��נאיבגת] ה�ל; נפטר � סת� �ר� א�א נת���, לא וא� .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
�ל �ל��ה ה��ר� ה�ל. על �ה�ר�מה ה�א, �י� ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�ית
�ט�רי�, א�� הרי � ה�ל��ה �צד �אני� ונמצא� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ�אני�,

ה�ל. על לתר� ��ל�� ְְְִִִֵֶַַֹֹמ�ני

ה ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

את‡. "�הרימכ� ��אמר: ה�פה, מ� א�א ��רמי� ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאי�
א� ה�תק��, מ� ��ר� � �ה� �� אי� וא� מ���"; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹחל��
�אני� ��ר� �יצד? מתק��. �אינ� יפה �� ��� �י ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

ה�ר�גר�ת מיובשות]על �ה�,[תאני� �� �אי� �במק�� ; ְְֵֵֶַַָָֹ
�אני� לע��ת רגיל וא� ה�אני�. על �ר�גר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ��ר�
�מק�� אפ�� ה�ר�גר�ת, על ה�אני� מ� ��ר� � ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ�ר�גר�ת
מ� ��רמי� אי� � �ה� �� ��� �מק�� אבל �ה�. �� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹ�אי�
לע��ת ��ר�� �מק�� אפ�� ה�אני�, על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָה�ר�גר�ת

�ר�גר�ת. ְְִֵָ�אני�

לא·. אבל קט�, �ה�א �י על א� �ל�, �צל ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹות�רמי�
��רמי� אי� מק��. �כל � �ד�ל �ה�א �י על א� �צל, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָחצי
וכמלאה ה�ר�, מ� "��ג� ��אמר: מינ�, �אינ� על ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמ�י�

�ר�מה. אינ� �ר�, וא� ה�קב"; ְְִִֵֶַַָָָָמ�

�ל‚. אחד, ח�י� מי� �ל אחד, מי� � וה�לפפ�� ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָה���ת
וכל זה. על מ�ה ות�ר� אחד; �דבלה �גר�גר�ת �אני� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמי�
מ� אפ�� זה, על מ�ה יתר� לא � �חבר� �לאי� ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ�ה�א
וחמ�י� ח�י� סאה חמ�י� ל� הי� �יצד? הרע. על ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָה�פה
� ח�י� סאי� �ני ה�ל על והפרי� אחד, �בית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹ�ע�רי�
ה�פה מ� ��ר� � �חבר� �לאי� �אינ� וכל �ר�מה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינ�
הרע מ� �ר� וא� ה�פה; על הרע מ� לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
הח�י�, על ה��ני� מ� ח�� � �ר�מה �ר�מת� ה�פה, ְְִִִִֶַַַַַָָָעל

אד�. מאכל ה��ני� �אי� ְֲִִֵֵֶַַַָָמ�ני

��א„. �בר על מלאכ�� ��גמרה מ�בר ��רמי� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאי�
�בר על מלאכ�� נגמרה ��א מ�בר ולא מלאכ��, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
על מלאכ�� נגמרה ��א מ�בר ולא מלאכ��, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹ��גמרה
ה�ר�, מ� "��ג� ��אמר: � מלאכ�� נגמרה ��א ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�בר
�רמ�, וא� ה�מ�ר; על ה�מ�ר מ� ה�קב", מ� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכמלאה

�ר�מה. ְְָָָ�ר�מת�

מ��כבר‰. ה�ר�? את ��רמי� �בר[יסנ�]מאימתי ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
��לי� המכ�ס �ב�ר. �אינ� על ה�ב�ר מ� ��ר� ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקצת,

מליל�ת לע��ת� �ית� שה�]לת�� כמות זה[לאכל� הרי , ְְֲֲִֵֵֶַָ
��לי�. מה� ֳִִֵֵֶ��ר�

.Â;וערב �תי �� מ��ה�כ� ה�ת? את ��רמי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
מ��עטנ� ה�יתי�? את ��רמי� סחיטת�]מאימתי .[מתחילת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Ê�ר�מת� �ר�, וא� ה�מא; על ה�ה�ר מ� ��רמי� ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאי�
��טמא �בלה �ל �ע��ל מ�יני, למ�ה והלכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ר�מה.
.��� ה�מא על ��� ה�ה�ר מ� לכ�ח�ה ��רמי� � ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצת�
�ל אג�ה אפ�� א�א אחד, ��� �ה�א �לבד הע��ל ֶָ�ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָֹולא
��רמי� � מקצת� ��טמאת ח�י� �ל ערמה אפ�� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,

ע�� �ני הי� א� אבל .��� ה�מא על ��� ה�ה�ר לי�מ� ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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.‡È�הי וא� �ר�מה; �ר�מת� והא�ס, וה�זל� ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָה��ב
�ר�מה. �ר�מת� אי� ר�דפי�, ְְְְִִֵַָָָָה�עלי�

.·È�ה� מה על ��רמי� והא�ה, והעבד וה�כיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��
�בר ��ר� אד� �אי� ה�ל, על יתרמ� לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹא�כלי�;
�ע�ת� והא�ה אביו, �לח� על ��א�כל ה�� .��� ְְְִִִָָָָָָ�ְֵֵֵֶֶֶַַ�אינ�

�ר��ת. �ה� מ�ני ��רמי�, �ְְְִִִֵֵֶ

.‚Èעל� מ�עת ��א לתר� ר��ת לה� אי� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹה��עלי�,
ה�י�, את לט�א ירצ� �א� � ��ת ה��רכי� מ� ח�� ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַה�ית;
על והאמינ� לה� ��סר �לפי מ�ד; א�ת� מט�אי� ה� ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

�ר�מה. �ר�מת� �רמ�, וא� ��ל�חי�, ה� הרי ,��ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָ

.„È,�ותר �רני', לי '�נ� ה�ית: �על ל� �אמר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�פ�על
�ר�מה. �ר�מת� � ��� �� ְְְִֵַַָָָואחר

.ÂË�אינ� ��רה �י� � מ��� �ר�מה �הפרי� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָה�כרי
�ר�מת� ��היה �זר�, �מ�בריה� ח�ב. �אינ� לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ר�מה,
ה�מ�� זה יהיה ��א �יסי�, �עלי מ��� � �זרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ר�מה;
ה��י את �ב�דקי� לפטר�. �די �ג�י א�ת� ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָלי�ראל,
הפר��יה', י�ראל '�דעת אמר, א� �ר�מה: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�הפרי�
ל�מי�. �ל�� ��א �ניזה, טע�נה � לאו וא� ל�ה�; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ��ת�
�הפרי� ��י אבל י�ראל. �אר� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ��ה
�אינ� א�ת� מ�דיעי� עליה; �זר� לא לאר�, �ח�צה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ר�מה

�לל. �ר�מה ואינ� ְְְִֵָָָָצרי�,

.ÊËואמר 'מע�ר' 'מע�ר', ואמר '�ר�מה' ל�מר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָה�ת���
�וי�. ול�� �יו ��היה עד �ל��; אמר לא � ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ'�ר�מה'
� �ל�� ��פתיו ה�ציא ולא �מח�ב��, �ר�מה ְְְְְְְֲִִִִַַָָָֹהפרי�
�ר�מתכ�", לכ� "ונח�ב ��אמר: �ר�מה, ז� ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי

�ר�מה. �היה �לבד ְְְְֲִִֶַַָָָ�מח�בה

.ÊÈהרי ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על �ר�מה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָה�פרי�
ה�פרי� וכ� �ר�מה. אינ� נתק��, לא וא� �ר�מה; ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהיא
עליה� נ�אל זה הרי � עליה� ונח� מע�ר�ת, א� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ר�מה
ותחזר ה�דרי�, �אר ���ירי� �דר� ל�, �מ�יר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלחכ�
א�ת� �נ�ה �ע� ��פרי� עד � �היתה �מ�ת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ�ח�י�

אחר�ת. �ר�ת א� �ח�ה, ְְֲִִִֵֵֶָ�הפרי�

.ÁÈמנת על �ר�מה ז� 'הרי ואמר: יי�, �ל ��ר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָה��ר�
�מ� ה�בר מ� �ל� ��עלה צרי� � �ל�' ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��עלה
אינ� נ��רה, וא� ה�מאה; מ� לא אבל ְְְְִִֵָָָ�ְֲִִַַָָֹה�פיכה,
לא �ת�ל�ל א� �� ��בר �א� �מק�� ה�יח� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמד�עת.

ה�נאי. נתק�� ��בר מד�עת, ז� הרי � ל��ר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָ��יע

.ËÈתר�מת� אבל �ד�לה. �תר�מה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ��ה
�עלתה, �יו� � ה��� מ� ��א לתר� ���ר ְֵֶָָָָ�ְִִֶַָֹֹ�ֲֵֶַמע�ר,
�י על וא� � מע�ר �ר�מת היא והרי �נא�; ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָנתק��

��טמאת. ל�מר צרי� ואי� נ��כה, א� ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ����רה

.Î�א ח�י�', ו��מ�ה �ר�מה '��מעלה ִ�ְְְְְֵֶֶַַָָָָהא�מר:
�ה�בר ק�מי�, �בריו � �ר�מה' ו��מ�ה ח�י� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ�ְְֶַָ'��מעלה

ה��ר�. �דעת ְֵַַַָ�ל�י

.‡Î�ז ��היה ל�� את ��כ�� צרי� � ה�ר� את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹה��ר�
���טיעי� מה ועל ה�רי, על שלא�ר�מה קטועות [שבלי� ְְְְִִִֶַַַַַָ

ה��ר�נידושו] ה�ב�. ��ת�� מה ועל ���דדי�, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
��חרצ�י�, מה על לתר� ל�� את ��כ�� צרי� � ה�קב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

����גי� מה צרי�ליפות][קועל יי�, �ל ה��ר את ה��ר� . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
���פת מה על לתר� ל�� את גורסי���כ�� ויש [פסולת. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ

��נאיבגת] ה�ל; נפטר � סת� �ר� א�א נת���, לא וא� .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
�ל �ל��ה ה��ר� ה�ל. על �ה�ר�מה ה�א, �י� ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�ית
�ט�רי�, א�� הרי � ה�ל��ה �צד �אני� ונמצא� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ�אני�,

ה�ל. על לתר� ��ל�� ְְְִִִֵֶַַֹֹמ�ני

ה ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

את‡. "�הרימכ� ��אמר: ה�פה, מ� א�א ��רמי� ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאי�
א� ה�תק��, מ� ��ר� � �ה� �� אי� וא� מ���"; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹחל��
�אני� ��ר� �יצד? מתק��. �אינ� יפה �� ��� �י ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

ה�ר�גר�ת מיובשות]על �ה�,[תאני� �� �אי� �במק�� ; ְְֵֵֶַַָָֹ
�אני� לע��ת רגיל וא� ה�אני�. על �ר�גר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ��ר�
�מק�� אפ�� ה�ר�גר�ת, על ה�אני� מ� ��ר� � ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ�ר�גר�ת
מ� ��רמי� אי� � �ה� �� ��� �מק�� אבל �ה�. �� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹ�אי�
לע��ת ��ר�� �מק�� אפ�� ה�אני�, על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָה�ר�גר�ת

�ר�גר�ת. ְְִֵָ�אני�

לא·. אבל קט�, �ה�א �י על א� �ל�, �צל ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹות�רמי�
��רמי� אי� מק��. �כל � �ד�ל �ה�א �י על א� �צל, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָחצי
וכמלאה ה�ר�, מ� "��ג� ��אמר: מינ�, �אינ� על ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמ�י�

�ר�מה. אינ� �ר�, וא� ה�קב"; ְְִִֵֶַַָָָָמ�

�ל‚. אחד, ח�י� מי� �ל אחד, מי� � וה�לפפ�� ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָה���ת
וכל זה. על מ�ה ות�ר� אחד; �דבלה �גר�גר�ת �אני� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמי�
מ� אפ�� זה, על מ�ה יתר� לא � �חבר� �לאי� ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ�ה�א
וחמ�י� ח�י� סאה חמ�י� ל� הי� �יצד? הרע. על ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָה�פה
� ח�י� סאי� �ני ה�ל על והפרי� אחד, �בית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹ�ע�רי�
ה�פה מ� ��ר� � �חבר� �לאי� �אינ� וכל �ר�מה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינ�
הרע מ� �ר� וא� ה�פה; על הרע מ� לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
הח�י�, על ה��ני� מ� ח�� � �ר�מה �ר�מת� ה�פה, ְְִִִִֶַַַַַָָָעל

אד�. מאכל ה��ני� �אי� ְֲִִֵֵֶַַַָָמ�ני

��א„. �בר על מלאכ�� ��גמרה מ�בר ��רמי� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאי�
�בר על מלאכ�� נגמרה ��א מ�בר ולא מלאכ��, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
על מלאכ�� נגמרה ��א מ�בר ולא מלאכ��, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹ��גמרה
ה�ר�, מ� "��ג� ��אמר: � מלאכ�� נגמרה ��א ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�בר
�רמ�, וא� ה�מ�ר; על ה�מ�ר מ� ה�קב", מ� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכמלאה

�ר�מה. ְְָָָ�ר�מת�

מ��כבר‰. ה�ר�? את ��רמי� �בר[יסנ�]מאימתי ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
��לי� המכ�ס �ב�ר. �אינ� על ה�ב�ר מ� ��ר� ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקצת,

מליל�ת לע��ת� �ית� שה�]לת�� כמות זה[לאכל� הרי , ְְֲֲִֵֵֶַָ
��לי�. מה� ֳִִֵֵֶ��ר�

.Â;וערב �תי �� מ��ה�כ� ה�ת? את ��רמי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
מ��עטנ� ה�יתי�? את ��רמי� סחיטת�]מאימתי .[מתחילת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Ê�ר�מת� �ר�, וא� ה�מא; על ה�ה�ר מ� ��רמי� ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאי�
��טמא �בלה �ל �ע��ל מ�יני, למ�ה והלכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ר�מה.
.��� ה�מא על ��� ה�ה�ר מ� לכ�ח�ה ��רמי� � ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצת�
�ל אג�ה אפ�� א�א אחד, ��� �ה�א �לבד הע��ל ֶָ�ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָֹולא
��רמי� � מקצת� ��טמאת ח�י� �ל ערמה אפ�� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,

ע�� �ני הי� א� אבל .��� ה�מא על ��� ה�ה�ר לי�מ� ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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טה�רה ואחת טמאה אחת ערמ�ת, ��י א� אג��ת ��י ְְְְֲֵֵֵַַַַָָ�ְֲֵא�
ות�רמי� לכ�ח�ה. ה�מא על ה�ה�ר מ� יתר� לא � ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ�צ��
��אמר: � לכ�ח�ה ה�מא על ה�ה�ר מ� מע�ר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�ר�מת

.��� המק�� מ� טל מ���", מק��� ֶָ�ְְְִִִֶֶַֹ"את

.Á,גג��� � �ר� וא� ה�ה�ר. על ה�מא מ� ��רמי� ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאי�
וזה ה�ירי�, את ��� לא � �מזיד �ר�מה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ר�מת�
��א אמ�רי�? �ברי� ��ה ויתר�. ויחזר �ר�מה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ�הרי�
ה�מא מ� לתר� ���ר ו�גג ידע, א� אבל ��מאה; ְִִֵַָָֹ�ְְֲִֶַַָָָָ�ַַָידע

מע�ר. �תר�מת וכ� ��זיד. ה�א הרי � ה�ה�ר ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָעל

.Ë��ה�ל מ� ולא ה�ל��, על המח�ר מ� ��רמי� ְִַַַָָָֹ�ְְִִֵַאי�
'�ר�ת ואמר: �ל��י�, �ר�ת ל� הי� �יצד? המח�ר. ְְִֵֵֵַַָָָ�ְַַעל

המח�רי�' א�� �ר�ת על �ר�מה יהי� שלו]א�� ,[שאינ� ְְְִֵֵֵַַָ�ִָ
ואמר: ער�ג�ת, ��י ל� �הי� א� 'לכ���ל��', אמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָאפ��
ז� ער�גה �ר�ת על �ר�מה יהי� �ל��י� ז� ער�גה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'�ר�ת
�ר�מה יהי� מח�רי� ז� ער�גה '�ר�ת �אמר: א� ְְִִָָ�ְֲִֵֶַָָָ�ְמח�רי�',
א� אבל �ל��. אמר לא � �ל��י�' ז� ער�גה �ר�ת ְְֲֲִִֵַַָָָֹעל
�ר�ת על �ר�מה יהי� �ל��י� ז� ער�גה '�ר�ת ְְְֲִִֵֵַַָָָאמר:
לתל��, �ביד� ה�איל � ונתל�� לכ���ל��', ז� ְְְְְְְְֲִִִִֶָָָָָער�גה
ק�מי�; �בריו �ניה�, ולכ���ל�� מע�ה; מח�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ְֵאינ�

��אמר. �עת �לי� ��יה� ��ביא� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹוה�א,

.È;ה�ח על ה�ב� מ� ולא ה�ב�, על ה�ח מ� ��רמי� ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאי�
ול�ט ה���, ירק ל�ט �יצד? �ר�מה. �ר�מת� �ר�, ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָוא�
�ר�� �� א� א�א זה, על מ�ה ��רמי� אי� � למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ���
�ל�ה לה���ר ��ר�� ירק וכ� ימי�; �ני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלה���ר
ה�מי� ��ל�ת ���ט �ל � ה�לפפ�נ�ת �ג�� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹימי�,
אחד י�� לה���ר ��ר�� ירק זה. על מ�ה ות�ר� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצטר�,
זה. על מ�ה ��ר� � �ערב ול�ט ��חרית ול�ט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�לבד,

.‡È,עברה� �נה �ר�ת על ז� �נה מ�ר�ת ��רמי� ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָאי�
� �ר� וא� ז�; �נה �ר�ת על �עברה �נה מ�ר�ת ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹולא
רא� ערב ירק ל�ט �נה". "�נה ��אמר: �ר�מה, ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאינ�
��אה אחר ול�ט וחזר ה�מ�, �אה ��א עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה�נה
י��. וזה חד�, ��ה זה; על מ�ה ��רמי� אי� � ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָה�מ�
��א עד ��בט ע�ר חמ�ה �ערב אתר�ג ל�ט א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכ�
� ה�מ� מ��אה אחר אתר�ג ול�ט וחזר ה�מ�, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אה
ה�נה רא� �ת�רי �אחד מ�ני זה; על מ�ה ��רמי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאי�
��בט ע�ר וחמ�ה וקטנ��ת, וירק�ת �ב�אה ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָלמע�ר�ת

האיל�. למע�ר�ת ה�נה ְְִַַַָָָָֹרא�

.·Èולא לאר�, ח�צה �ר�ת על האר� �ר�ת ��רמי� ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאי�
על האר� מ�ר�ת ולא האר�, �ר�ת על לאר� ח�צה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמ�ר�ת
מ�ר�ת ולא האר�. �ר�ת על ס�ריה מ�ר�ת ולא ס�ריה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ�ר�ת
��תרמה �ר�ת א� �כחה לקט �ג�� �תר�מה, ח�בי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�אינ�
�ח�בי� מ�ר�ת ולא �תר�מה, �ח�בי� �ר�ת על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ר�מת�,
�ר�מה. אינ� �ר�, וא� ה�ט�רי�. �ר�ת על ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ�תר�מה,

.‚È,�ר�מת� נ�לה ��א רא��� מ�ע�ר �ר�מה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹה�פרי�
אי� � אחר�ת �ר�ת על נפ��, ��א והק�� �ני מ�ע�ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַֹא�

�ר�מה. ְְָָ�ר�מת�

.„Èעל ה��רה מ� �תר�מה ח�ב �ה�א מ�בר ��רמי� ְְִִִִֵֶַַַָָָָָאי�

על מ�בריה� הח�ב מ� ולא מ�בריה�, ח�ב �ה�א ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�בר
�ר�מ �ר�מת� � �ר� וא� ה��רה. מ� ויתר�.הח�ב ויחזר ה, ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹ

.ÂËדי� ��קב? יהיה וכ�ה �אר�. ה�א הרי נק�ב, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעצי�
�אינ� �עצי� �ב�אה זרע מ�זית. �ח�ת וה�א קט�, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ר�
ה�ב�אה ונגמרה נ�ב�, �� ואחר �לי�, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנק�ב,
���ב�� עד נק�ב; ��אינ� �צ�מח ה�א הרי � נק�ב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�א

�לי�. ��ביא� ְִִֶֶָֹקד�

.ÊË�עצי� ה�דלי� על �אר� ה�דלי� מ�ר�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��ר�
�ר�מת� � �אר� ה�דלי� על נק�ב עצי� מ�ר�ת א� ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנק�ב,
�ר�מה, �ר�מת� � ה�ק�ב על נק�ב מ�אינ� �ר� ְְְִֵֶַַַָָָָָָ�ר�מה.
�ר�מת� � נק�ב �אינ� על ה�ק�ב מ� �ר� ויתר�. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹויחזר
�מע�ר�ת �ר�מה עליה ���ציא עד �אכל ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ר�מה,

אחר. ִֵַָמ�ק��

.ÊÈה��אי על ה�מאי �מ� ה�מאי, על ה�מאי מ� ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַה��ר�
�פני ואחד אחד מ�ל ויתר� ויחזר �ר�מה, �ר�מת� �ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ולא �ר�מה, �ר�מת� � ה�מאי על ה��אי מ� �ר� ְְְְְִַַַַַַַַָָָֹעצמ�.

�מע�ר�ת. �ר�מה עליה ���ציא עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�אכל

.ÁÈ,�מ� על וזיתי� הח�י�, על ��לי� ��רמי� ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַאי�
��א �זרה, � �ר�מה אינ� �ר�, וא� יי�; על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוענבי�
על �מ� ��רמי� אבל ולדר�. לכ�� ה�ה� את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹיטריח
זה למה צ��קי�; לע��ת� ענבי� על ויי� ה�כ��י�, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָזיתי�
ה�פה מ� �זה, זה �לאי� �אינ� מיני� מ�ני לת�ר� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��מה?
לא אבל �ב�, זיתי על �מ� מ�יתי ��רמי� וכ� הרע. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל
המב�ל, על מב�ל �אינ� מ�י� �מ�; זיתי על �ב� ָ�ְַַָ�ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַמ�יתי
על ה�ל�ל מ� מב�ל; �אינ� על המב�ל מ� לא ִַַָָ�ְֵֶַָ�ְֲִַָֹאבל
מ�אני� ה�ל�ל; על צל�ל מ�אינ� לא אבל צל�ל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�אינ�
לא אבל �מ�ה, ה�אני� על מ�ר�גר�ת �מני�, �ר�גר�ת ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹעל
�מני� �אני� על �ר�גר�ת ולא �מ�ה, �ר�גר�ת על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ�אני�
ה�ת, על ח�י� ות�רמי� יפה. �עי� לע�ל� ��תר� �די �ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
א�� �בכל ח����. לפי א�א הח�י� על ה�ת מ� לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבל

�ר�מה. �ר�מת� �ר�, א� �ְְִַָָָ

.ËÈעל יי� ולא ה�כ��י�, זיתי� על �מ� ��רמי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאי�
��גמרה מ�בר לת�ר� ��מה ��ה � ה�דרכ�ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבי�
� �ר� וא� מלאכ��. נגמרה ��א �בר על ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹמלאכ��
�פני והענבי� ה�יתי� מ� ויתר� ויחזר �ר�מה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ�ר�מת�
עליה ח�ב והא�כל� עצמ�, �פני מד�עת הרא��נה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעצמ�.

ה�נ�ה. לא אבל �מ�ר�ת; �ר�מ�ת ְְְְֲִִַָָָֹ��אר

.Îעל זיתי� א� לאכל�, ��ע�� זיתי� על �מ� ��ר� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
ענבי� על יי� ��ר� א� לאכילה, ה�ל על ודע�� ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתי�
ונמל� לאכילה, וה�ל ענבי� על ענבי� א� לאכילה, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ�ה�
אינ� � עליה� �ר� ��בר והענבי� ה�יתי� ודר� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכ�,

ולתר�. לחזר ְְֲִִַָֹֹצרי�

.‡Î�חמ על יי� ��רמי� אבל יי�, על חמ� ��רמי� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאי�
על חמ� לתר� �ל�� היה ה�; אחד מי� והחמ�, �ה�י� �ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

�ר�מה. אינ� � יי� ��ר� החמ� ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמ�,

.·Î�א � חמ� ונמצאת ה�י�, על יי� �ל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹה��ר�
וא� �ר�מה; אינ� �רמ�, ��א עד חמ� �היתה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנ�דע

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�ר�מה, � ספק וא� �ר�מה. ז� הרי החמיצה, ��רמ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
אב�יח מרה, ונמצאת ק��ת ה��ר� וכ� ויתר�. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹויחזר

נק�רי� ��מצא� א� סר�ח, ואסונמצא ורי�[מחוררי�. ְְְְְִִִֶַָָ
נחש] לארס מחשש ונמצאתבאכילה יי� �ל חבית �ר� ,ְְִִִֵֶַַָָ

ואי� �נ�ה. ויתר� ויחזר �ר�מה, � ל���ת� �אס�ר ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ�ְמג�ה
מ��יה� אחת והא�כל עצמ�, �פני מד�עת מ��יה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאחת

חמ�. ח�ב ֵֶַָֹאינ�

.‚Î;�מד�עת אינ� הח�י�, לת�� מה� אחת נפלה ְִֵַַָָָ�ְְֵֵֶַַַַָָ�יצד?
��יה� נפל� מד�עת. אינ� אחר, למק�� �נ�ה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנפלה
זר אכל א� וכ� ����יה�. ��ט�ה מד�ע�ת אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלמק��
ע��ה ה�א �יצד וחמ��. ����יה� ��ט�ה מ��� ְֵֶַָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ��יה�,
ה�ד�לה. �מי ה�ה� מ� ונ�טל אחד, לכה� נ�תנ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ���יה�?

.„Îעל �ר�מה להפרי�� וה�יח� החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָה��דק
�לאחר ל�ה�, וי�נ�ה �ר�מה, ��� ��ע�ה עד ְְְְִֵֶַַַָָָֹ�ֲִֵֵֶֶַָאחרי�,
�ל�ה עד �ח�ה ��דק� מעת � חמ� �מצא� �דק� ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹזמ�
�ה�ר�מה ה�מי� �א�ת� �ח�ב יי� וכל יי�, ו�אי ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָימי�,
ספק, � ואיל� מ�א� מת��; ה�א הרי ז�, �חבית ���ְֲִֵֶֶָ�ִֵֵָָָָָ

�נ�ה. �ר�מה מ��� להפרי� ְְְְְִִִִֶַָָָוצרי�

.‰Î�ה�יח� ה�י� את לב�ק צרי� �רקי� ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ��ל�ה
��די� ה�: וא�� החמי�; ��א עליו, [רוחלהפרי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

החגמזרחית] מ�צאי סוכות]�ל במוצאי ,[המנשבת ֵֶֶָָ
מ���, ויי� ל�סר. מי� �ניסת �ב�עת ה�מדר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹ�בה�צאת

י��. אר�עי� יי� �ה�א �חזקת עליו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמפרי�י�

.ÂÎר�מה� ��ע�� עד עליה� מפרי� להי�ת �ר�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה��יח
א� � ה��� מ� א�א לכ�ח�ה מפרי�י� �אי� �י על א� �ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�ִָ
זה הרי � �אבד� מצא� ק�מי�. �חזקת ה� הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפרי�,
אחר א�א עליה� הפרי� לא ��א ,���� מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹח���

�נ�ה. �ר�מה מפרי� �לפיכ�, ְְְְְִִִֶַָָָָ�אבד�;

ו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

�ד�לי�‡. �י� � ל�הני� נאכלת מע�ר �תר�מת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�ר�מה
ה�נעני� ועבדיה� ה� נקב�ת, �י� זכרי� �י� קט�י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ�י�
עבד �ס��". קני� נפ� יקנה �י "וכה�, ��אמר: ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�בהמ��,
א�כלי�. א�� הרי � ��רדה �ה� וא�ת ��רח, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�ה�

מיחס;·. �ה� א�א א�ת�, א�כל אי� � ��רה �ל ָ�ְְֵֵֵֶֶָָָָֹ�ר�מה
�לבד. �בריה� �ל �תר�מה א�כלי� חזקה, �הני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מע�ר, �ר�מת �י� �ד�לה �ר�מה �י� � טה�רה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָ�תר�מה
לכה� א�א נ�נת אינ� � �בריה� �ל �י� ��רה �ל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ�י�
וכל טמאה, �ר�מה לאכל �אס�ר מ�ני חכמי�; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�למיד
לכל טמאה �ר�מה נ�ת� לפיכ�, טמאה. �חזקת האר� ְְְְְִֵֵָָָָָ�ְְֵֶֶַַָָע�י

��רצה. ְִֵֶֶֹ�ה�

�ני�‚. �ל� �ת קט�ה אפ�� לכה�, ���את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹי�ראלית
��רה, ודי� ו��ק; וחזה �תר�מה �אכל � אחד ְְְְִִֶֶַָָָָָֹוי��
חכמי� אסר� אבל קנינ�. היא �הרי מ��תארסה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��אכל
�ר�מה �אכיל ��א � �זרה לח�ה; ���נס עד ְְֲִֵֶַָָָָ�ִֵֶֶַַַָֹ��אכל,

אביה. �בית אר�סה ��היא �לאחיה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָלאביה

�תר�מה,„. א�כלת אינ� � לכה� ���את ו��טה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחר�ת
לחר�ת, �ה� חר� י�א ��א �זרה אביה; ה�יא� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפ��

�ת חר�ת �אכל ��א �זר�, לפיכ� א�ת�; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹויאכיל
�לל. ְְִֵָָי�ראל

לא‰. זר, "וכל ��אמר: �ר�מ�ת, לאכל אס�ר � ְְֱֱֶֶֶַַָָָָֹֹה�ר
יאכל לא � �כיר� א� �ה� ���ב היה אפ�� קד�". ְֲִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֹיאכל
���ב קד�"; יאכל לא ו�כיר, �ה� "���ב ��אמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹקד�,
עברי, ועבד �ני�. �כיר זה � ו�כיר ע�ל�, �כיר זה �ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָ
� ��ר היא הרי ה�ר, א�ת וכהנת �ת��ב. ה�א ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי

א���. �י� ה�א �י� זר", "וכל ְְֱִֵֵֶֶַָָ��אמר:

.Âהיה� �י� טמא �היה �י� � �זד�� �ר�מה �אכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר
ח�ב � טמאה �אכל �י� טה�רה �ר�מה �אכל �י� ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָטה�ר,
ול�קה יח�לה�". �י ,�� "�מת� ��אמר: �מי�, �ידי ְֶ�ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָמיתה
ל�קה �אינ� �אכל, מה �מי מ��� ואינ� אכילת�, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
"ואי�, ��אמר: חמ�, מ�סי� � ��גגה אכל וא� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�מ���.

וגו'". חמ�ית� ויס� � ��גגה קד� יאכל ְְֲִִִִֶַַָָָֹֹ�י

.Ê�ה�ד�י �תר�מת היא זר, לאי� תהיה �י � �ה� ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹ"�בת
ל� לאס�ר ��על �א� זה: �לאו עניני� �ני � תאכל" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלא
�יאה א��רי �הלכ�ת ��ארנ� �מ� חללה, א� ז�נה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותע�ה
חלל, �ל �די� לע�ל� ��ר�מ�ת לאכל אס�רה היא הרי �ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא הרי � לי�ראל ���א ו�א� �בר; לכל ��ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�החלל
ו��ק חזה �ה�א ה�ד�י� מ� ���ר� לאכל ֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָֹאס�רה

מת. א� ��ר�� �י על א� ְְִֵֵֶַַָָלע�ל�,

.Á�א ה��ראלי ��ר�� אחר א�כלת � ה�ר�מ�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
תהיה �י �ה� "�בת ��אמר: ,�� מ��ה ה�יח לא א� ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמת,
אביה �ית אל ו�בה � ל� אי� וזרע �גר��ה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאלמנה

�אכל". אביה מ�ח� ְִִִֵֶֶֶָָָֹ�נע�ריה,

.Ëח�זרת לח�; �ל ולא "מ�ח�", � למד� ה�מ�עה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמ�י
ו��ק. לחזה ח�זרת ואינ� לתר�מה, ְְְִִֵֶֶֶָָָָהיא

.Èוי�ראלית לו�ה אפ�� א�א �לבד, ה�הנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא
לאכל אס�רה � ז�נה ונע�ת ה�איל � ל� לאס�ר ְְְֱֲֲֲִִֶֶַָָָָָָֹ��בעלה

מ�ה�. זרע ל� ��� �י על וא� לע�ל�, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�תר�מה

.‡Èי� על וא� �תר�מה, א�כלת אינ� ה�ב�יה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ�,
ל�מר ��אמנת �ב�יה וכל אני'; 'טה�רה א�מרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�היא
הרי לבעל�, מ�רת ��היה �די עד ל� ��� א� ְֲֲֵֶֶַָ�ְְְִֵֵֵֶֶֶָָ'טה�רה',
מ� נפסלה לא � לבהמה וה�ר�עת �תר�מה. א�כלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹז�

וא�כלת. ְֶֶָ�ְַה�ה�ה,

.·È� �נ� ��ביל א�כלת מ�ה�, זרע ל� ��� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹי�ראלית
ואפ�� ואנ�ר�גינ�ס, טמט�� ואפ�� נקב�ת, �י� זכרי� ְְְְֲִִַַ�ְְֲִִֵֵֵַָ�י�

ל�" אי� "וזרע ��אמר: הע�ל�, ס�� עד ה�רע [ודרשוזרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
לה"] "עיי� ��סלחז"ל: מ�הנת י�ראל ��רע ��� יג. .ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ

�י על וא� א�ת�, מאכיל מ��ראלית �ה� זרע �� � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹא�ת�
א� לכה�, ���את י�ראל �ת �יצד? �ס�ל. זרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ה�א
�ה�א מי ה�ת על �בא �ת, מ��� וילדה לי�ראל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�הנת
ה�מזר והרי ה�ת, �מתה לממזר, ���את א� עליה, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָערוה
�תר�מה; �אכל לכה�, י�ראל �ת א�� א� היתה � ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹק��

�תר�מה. �אכל לא לי�ראל, �ה� ְְְִִֵֵַַָָֹֹֹ�ת

.„Èי� על וא� זרע�, ��ביל א�כלת �היא למד�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�ה
ל�מר, צרי� ואי� אינ�; י�ראל ואפ�� �ס�ל ה�רע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�א�ת�
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�ר�מה, � ספק וא� �ר�מה. ז� הרי החמיצה, ��רמ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
אב�יח מרה, ונמצאת ק��ת ה��ר� וכ� ויתר�. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹויחזר

נק�רי� ��מצא� א� סר�ח, ואסונמצא ורי�[מחוררי�. ְְְְְִִִֶַָָ
נחש] לארס מחשש ונמצאתבאכילה יי� �ל חבית �ר� ,ְְִִִֵֶַַָָ

ואי� �נ�ה. ויתר� ויחזר �ר�מה, � ל���ת� �אס�ר ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ�ְמג�ה
מ��יה� אחת והא�כל עצמ�, �פני מד�עת מ��יה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאחת

חמ�. ח�ב ֵֶַָֹאינ�

.‚Î;�מד�עת אינ� הח�י�, לת�� מה� אחת נפלה ְִֵַַָָָ�ְְֵֵֶַַַַָָ�יצד?
��יה� נפל� מד�עת. אינ� אחר, למק�� �נ�ה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנפלה
זר אכל א� וכ� ����יה�. ��ט�ה מד�ע�ת אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלמק��
ע��ה ה�א �יצד וחמ��. ����יה� ��ט�ה מ��� ְֵֶַָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ��יה�,
ה�ד�לה. �מי ה�ה� מ� ונ�טל אחד, לכה� נ�תנ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ���יה�?

.„Îעל �ר�מה להפרי�� וה�יח� החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָה��דק
�לאחר ל�ה�, וי�נ�ה �ר�מה, ��� ��ע�ה עד ְְְְִֵֶַַַָָָֹ�ֲִֵֵֶֶַָאחרי�,
�ל�ה עד �ח�ה ��דק� מעת � חמ� �מצא� �דק� ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹזמ�
�ה�ר�מה ה�מי� �א�ת� �ח�ב יי� וכל יי�, ו�אי ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָימי�,
ספק, � ואיל� מ�א� מת��; ה�א הרי ז�, �חבית ���ְֲִֵֶֶָ�ִֵֵָָָָָ

�נ�ה. �ר�מה מ��� להפרי� ְְְְְִִִִֶַָָָוצרי�

.‰Î�ה�יח� ה�י� את לב�ק צרי� �רקי� ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ��ל�ה
��די� ה�: וא�� החמי�; ��א עליו, [רוחלהפרי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

החגמזרחית] מ�צאי סוכות]�ל במוצאי ,[המנשבת ֵֶֶָָ
מ���, ויי� ל�סר. מי� �ניסת �ב�עת ה�מדר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹ�בה�צאת

י��. אר�עי� יי� �ה�א �חזקת עליו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמפרי�י�

.ÂÎר�מה� ��ע�� עד עליה� מפרי� להי�ת �ר�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה��יח
א� � ה��� מ� א�א לכ�ח�ה מפרי�י� �אי� �י על א� �ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�ִָ
זה הרי � �אבד� מצא� ק�מי�. �חזקת ה� הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפרי�,
אחר א�א עליה� הפרי� לא ��א ,���� מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹח���

�נ�ה. �ר�מה מפרי� �לפיכ�, ְְְְְִִִֶַָָָָ�אבד�;

ו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

�ד�לי�‡. �י� � ל�הני� נאכלת מע�ר �תר�מת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�ר�מה
ה�נעני� ועבדיה� ה� נקב�ת, �י� זכרי� �י� קט�י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ�י�
עבד �ס��". קני� נפ� יקנה �י "וכה�, ��אמר: ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�בהמ��,
א�כלי�. א�� הרי � ��רדה �ה� וא�ת ��רח, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�ה�

מיחס;·. �ה� א�א א�ת�, א�כל אי� � ��רה �ל ָ�ְְֵֵֵֶֶָָָָֹ�ר�מה
�לבד. �בריה� �ל �תר�מה א�כלי� חזקה, �הני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מע�ר, �ר�מת �י� �ד�לה �ר�מה �י� � טה�רה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָ�תר�מה
לכה� א�א נ�נת אינ� � �בריה� �ל �י� ��רה �ל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ�י�
וכל טמאה, �ר�מה לאכל �אס�ר מ�ני חכמי�; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�למיד
לכל טמאה �ר�מה נ�ת� לפיכ�, טמאה. �חזקת האר� ְְְְְִֵֵָָָָָ�ְְֵֶֶַַָָע�י

��רצה. ְִֵֶֶֹ�ה�

�ני�‚. �ל� �ת קט�ה אפ�� לכה�, ���את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹי�ראלית
��רה, ודי� ו��ק; וחזה �תר�מה �אכל � אחד ְְְְִִֶֶַָָָָָֹוי��
חכמי� אסר� אבל קנינ�. היא �הרי מ��תארסה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��אכל
�ר�מה �אכיל ��א � �זרה לח�ה; ���נס עד ְְֲִֵֶַָָָָ�ִֵֶֶַַַָֹ��אכל,

אביה. �בית אר�סה ��היא �לאחיה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָלאביה

�תר�מה,„. א�כלת אינ� � לכה� ���את ו��טה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחר�ת
לחר�ת, �ה� חר� י�א ��א �זרה אביה; ה�יא� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפ��

�ת חר�ת �אכל ��א �זר�, לפיכ� א�ת�; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹויאכיל
�לל. ְְִֵָָי�ראל

לא‰. זר, "וכל ��אמר: �ר�מ�ת, לאכל אס�ר � ְְֱֱֶֶֶַַָָָָֹֹה�ר
יאכל לא � �כיר� א� �ה� ���ב היה אפ�� קד�". ְֲִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֹיאכל
���ב קד�"; יאכל לא ו�כיר, �ה� "���ב ��אמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹקד�,
עברי, ועבד �ני�. �כיר זה � ו�כיר ע�ל�, �כיר זה �ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָ
� ��ר היא הרי ה�ר, א�ת וכהנת �ת��ב. ה�א ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי

א���. �י� ה�א �י� זר", "וכל ְְֱִֵֵֶֶַָָ��אמר:

.Âהיה� �י� טמא �היה �י� � �זד�� �ר�מה �אכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר
ח�ב � טמאה �אכל �י� טה�רה �ר�מה �אכל �י� ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָטה�ר,
ול�קה יח�לה�". �י ,�� "�מת� ��אמר: �מי�, �ידי ְֶ�ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָמיתה
ל�קה �אינ� �אכל, מה �מי מ��� ואינ� אכילת�, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
"ואי�, ��אמר: חמ�, מ�סי� � ��גגה אכל וא� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�מ���.

וגו'". חמ�ית� ויס� � ��גגה קד� יאכל ְְֲִִִִֶַַָָָֹֹ�י

.Ê�ה�ד�י �תר�מת היא זר, לאי� תהיה �י � �ה� ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹ"�בת
ל� לאס�ר ��על �א� זה: �לאו עניני� �ני � תאכל" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלא
�יאה א��רי �הלכ�ת ��ארנ� �מ� חללה, א� ז�נה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותע�ה
חלל, �ל �די� לע�ל� ��ר�מ�ת לאכל אס�רה היא הרי �ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא הרי � לי�ראל ���א ו�א� �בר; לכל ��ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�החלל
ו��ק חזה �ה�א ה�ד�י� מ� ���ר� לאכל ֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָֹאס�רה

מת. א� ��ר�� �י על א� ְְִֵֵֶַַָָלע�ל�,

.Á�א ה��ראלי ��ר�� אחר א�כלת � ה�ר�מ�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
תהיה �י �ה� "�בת ��אמר: ,�� מ��ה ה�יח לא א� ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמת,
אביה �ית אל ו�בה � ל� אי� וזרע �גר��ה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאלמנה

�אכל". אביה מ�ח� ְִִִֵֶֶֶָָָֹ�נע�ריה,

.Ëח�זרת לח�; �ל ולא "מ�ח�", � למד� ה�מ�עה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמ�י
ו��ק. לחזה ח�זרת ואינ� לתר�מה, ְְְִִֵֶֶֶָָָָהיא

.Èוי�ראלית לו�ה אפ�� א�א �לבד, ה�הנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא
לאכל אס�רה � ז�נה ונע�ת ה�איל � ל� לאס�ר ְְְֱֲֲֲִִֶֶַָָָָָָֹ��בעלה

מ�ה�. זרע ל� ��� �י על וא� לע�ל�, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�תר�מה

.‡Èי� על וא� �תר�מה, א�כלת אינ� ה�ב�יה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ�,
ל�מר ��אמנת �ב�יה וכל אני'; 'טה�רה א�מרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�היא
הרי לבעל�, מ�רת ��היה �די עד ל� ��� א� ְֲֲֵֶֶַָ�ְְְִֵֵֵֶֶֶָָ'טה�רה',
מ� נפסלה לא � לבהמה וה�ר�עת �תר�מה. א�כלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹז�

וא�כלת. ְֶֶָ�ְַה�ה�ה,

.·È� �נ� ��ביל א�כלת מ�ה�, זרע ל� ��� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹי�ראלית
ואפ�� ואנ�ר�גינ�ס, טמט�� ואפ�� נקב�ת, �י� זכרי� ְְְְֲִִַַ�ְְֲִִֵֵֵַָ�י�

ל�" אי� "וזרע ��אמר: הע�ל�, ס�� עד ה�רע [ודרשוזרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
לה"] "עיי� ��סלחז"ל: מ�הנת י�ראל ��רע ��� יג. .ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ

�י על וא� א�ת�, מאכיל מ��ראלית �ה� זרע �� � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹא�ת�
א� לכה�, ���את י�ראל �ת �יצד? �ס�ל. זרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ה�א
�ה�א מי ה�ת על �בא �ת, מ��� וילדה לי�ראל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�הנת
ה�מזר והרי ה�ת, �מתה לממזר, ���את א� עליה, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָערוה
�תר�מה; �אכל לכה�, י�ראל �ת א�� א� היתה � ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹק��

�תר�מה. �אכל לא לי�ראל, �ה� ְְְִִֵֵַַָָֹֹֹ�ת

.„Èי� על וא� זרע�, ��ביל א�כלת �היא למד�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�ה
ל�מר, צרי� ואי� אינ�; י�ראל ואפ�� �ס�ל ה�רע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�א�ת�
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לי�ראל, נ��אה �ה�ת �י על א� מ�ה�, �ת ל� היתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�א�
ה�ס�לה. ה�ת ��ביל א�כלת א�� הרי � נתח�לה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָואפ��

.ÂË�זרע מ�ני א�כלת �אינ� ה�הנת � �� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ���צא
�ה� �ת �יצד? �הני�. ה�רע �א�ת� �י על א� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ����ראל,
ונ�את ה�ת והלכה �ת, מ��� וילדה לי�ראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ���את
�ד�ל, �ה� להי�ת רא�י זה הרי � �� מ��� וילדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכה�,
��תה �י על וא� א��, א� את �פ�סל א��, את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמאכיל
��סלני �ה�א �ד�ל, �ה� ��י �ב� 'לא א�מרת: וזאת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹא��;

ה�ר�מה'. ְִַָמ�

.ÊË?יצד� מאכיל. ואינ� זרע, מ��� ��סל אינ� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד
לכה�, ���את י�ראלית א� לי�ראל, ���את ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ�הנת
וילדה ה�פחה, על ונכ�� ה�� והל� ,�� מ��� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוילדה
אביו א� היתה � ק�� העבד והרי ה�� �מת עבד, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמ���
היתה �תר�מה; �אכל לא לכה�, י�ראל �ת זה עבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�ל
אי� �העבדי� זרע, זה �אי� � �אכל לי�ראל, �ה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ת

יח�ס. ִֶָלה�

.ÊÈוחזרה ,�� מ��� ול� ומת, לכה�, ���את י�ראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�ת
ול� ה��ראלי, מת �תר�מה. �אכל לא � לי�ראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונ�את
א�כלת מ��ראל, �נ� מת �תר�מה; �אכל לא � �� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמ���

הרא���. �נ� ְְִִִָָ��ביל

.ÁÈוחזרה ,�� מ��� ל� וי� לי�ראל, ���את �ה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ת
�אכל ,�� מ��� ול� מת �תר�מה; �אכל � לכה� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונ�את
�נ� מ�ני לאכל, אס�רה � מ�ה� �נ� מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ�תר�מה;
אביה לבית ח�זרת � מ��ראל �נ� מת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ����ראל.
ו��ק. �חזה א�כלת ואינ� �תר�מה; וא�כלת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ�נע�ריה,

.ËÈ���מ ל� וי� �ח�ה, לי�ראל ���את י�ראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ת
מ��� ול� מת �תר�מה; א�כלת � לכה� ונ�את וחזרה ,��ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
�מ� מאכיל� ה�א �הרי האחר��, �נ� �פני א�כלת � ��ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אביו. ֱִִֶֶָָ�האכיל�

שלישי יו�

ז ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

.‡� טה�רה �י� טמאה �י� �ר�מה, לאכל אס�ר טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹ�ה�
��ד�י� � זב א� צר�ע וה�א אהר�, מ�רע אי� "אי� ְֱֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
אהר�, זרע �ל א�ת� �א�כלי� קד�, ה�א איזה יאכל"; ְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹלא
�ר�מה �הא�כל א�א �ר�מ�ת. � א�מר הוי �נקב�ת? ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶָָָָזכרי�

ל�קה �לפיכ� �מי�, �ידי מיתה ח�ב � מיתהטה�רה [שחייבי ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
לוקי�] – שמי� ולאבידי מ�מר�י, את "ו�מר� ��אמר: ,ְְְְְֱִִֶֶֶַַָֹ

�י על א� � טמאה �ר�מה �אכל וטמא חטא". עליו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָי�א�
קד�. אינ� �הרי ל�קה, אינ� � �לאו ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�ה�א

�מ��·. ��עריב� עד �תר�מה, א�כלי� ה�מאי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאי�
�עה �לי� �מ� העת וז� �ינ�נ�י�, ��כבי� �ל�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹויצא�
עד וטהר", ה�מ�, "�בא ��אמר: הח�ה, �קיעת ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאחר
ה�ד�י�". מ� יאכל "ואחר הא�ר; מ� הרקיע ְְֳִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ��טהר

מ�ני‚. ל�קה, אינ� � טמאה �ר�מה �אכל טה�ר ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ה�
מ�בר � ה�ד�י�" מ� יאכל "ואחר ��אמר: �ע�ה, ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�ה�א
לא טמא, �בר אבל ���טהר; ��אכל ה�א �קד�ת�, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�ְִֶ�ה�א
ה�א. ע�ה ע�ה, מ�לל ה�א ולאו ��הר. �י על א� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיאכל

אבריו„. ��ז�עזע� והר�י� �תר�מה, א�כל �היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
ה�ר�מה. את �ב�לע �א�ה, א�חז � זרע �כבת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָלה�ציא

א�ת�ה��טה‰. �מאכילי� א�ת� מט�ילי� והחר�, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
יי�נ� ��א א�ת�, �מ��רי� �מ��. ��עריב� אחר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ�ר�מה
ע�� �� א� א�א טמאי�, � יי�נ� �א� ה�בילה; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחר

נח�ת �ל �יס מעקבלה� ומאפשר לאיבר� [המוצמד ְִֶֶֶָֹ
קרי.ובדיקה] יראה ��א ,ְִִֶֶֶָ

.Â�ט�ל�� עד �תר�מה, לאכל אס�רי� � �מ�י� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹר�כבי
הרכיבה ח���. מ�ני טמאה, �חזקת �ה� �מ��; ְְְִִִֵָָָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָויעריב�

זרע. �כבת �ל ט�ה מ�ציא ה�מל, ע�ר ְִִִֶֶַַַַָָָעל

.Ê�מי�� ��עת נתה�כה לא א� � מ�ת� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמ���ת
��עת נתה�כה וא� לערב; ��ר�מה וא�כלת ט�בלת, �ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
�ל�ה �ל �תר�מה לאכל אס�רה ז� הרי � ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָֹֹ��מי�
�מ� טמאה, ותהיה �פלט ��א ל� אפ�ר �אי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹימי�,

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.Á�אינ � מ�בריה� וע�ר� ה�איל � לאר� ח�צה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ר�מת
מ��פ�, עליו י�צאה ��מאה לכה� א�א �אכילה, ְְִָָָָ�ְֲֲִֵֶֶַָָָֹאס�רה
וכ�� וי�לד�ת. ונ��ת, וזב�ת, וזבי�, קראי�, �עלי ָ�ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָוה�:
�מ�. העריב� ��א �י על א� לאכל�, מ�רי� � ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹ�ְֶָ��בל�
לנ� אפ�ר �אי �מת ��גע �י� � טמא�ת מ�ע טמאי ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ�ְֲֵֵַַָאבל
לט�ל צרי� אינ� � ��ר� ��גע �י� מ���, ל�הר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה���

לאר�. ח�צה ְִֶַָָָלתר�מת

.Ëלא �עדי� �קט�ה קרי, ראה לא �עדי� �ה� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ�,
�חזקת� �דיקה, �לא �מיד א�ת� א�כלי� � נ�ה �� ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹראת
�מי ה�א הרי וה�צרע, עליה�. עדי� טמאה יצאה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָֹ�ְֶָָֹ��א
�ה� א�ת� ��ט�א וה�א, מ��פ�; עליו י�צאה ְְְְִֵֵֶַָָָָֹ�ֶ��מאה

ה�א. טה�ר ה�ה�, ��ט�א� קד� אבל ְְֲֵֶֶַַָָָֹֹ�ְמיחס;

.Èהרי� � ��רה מ�י� �תר�מה לאכל אס�ר ערל, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ�ה�
ו�כיר" "���ב ונאמר �תר�מה, ו�כיר" "���ב ְְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָנאמר
� �� אס�ר ערל �פסח, האמ�ר ו�כיר ���ב מה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ�פסח;
וא� .�� אס�ר ערל �תר�מה, האמ�ר ו�כיר ���ב ְְְִִִֵַָָָָָָָָא�
וא� �תר�מה, לאכל מ�ר � מ��� ה��רה. מ� ל�קה ְְֱִֶַָָֹ�ִֶַַָָָאכל,
�נ�ה, �ע� ����ל ס�פרי�, �מ�ברי �ערל; ��ראה �י ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל

מה�ל. ��ראה ֵֶֶַָָעד

.‡È,א�כל אינ� וה�מט�� �תר�מה; א�כל מה�ל, ְֵֵ�ְְְִֵַַָָָוה��לד
וא�כל. מל ואנ�ר�גינ�ס, ערל. ספק �ה�א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמ�ני

.·Èלאכל אס�רי� �ה� �י על א� � ה�מאי� וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
א�כלי�. ועבדיה� נ�יה� ְְְְְִִֵֵֶֶַָ�תר�מה,

.‚È,�א�כלי ועבדיה� ה� � �פכה �כר�ת ��א ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ�צ�ע
�צ�ע מ��ע�ה א��� את ידע לא א� יאכל�. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ�נ�יה�
�רי�, �ת נ�א א� וכ� יאכל�. א�� הרי �פכה, �כר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ��א

א�כלת. ז� ֲֵֶֶהרי

.„Èסריס א�כלת. אינ� �ה�, �ת ���� �ה� ��א ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ�צ�ע
אנ�ר�גינ�ס[מלידה]ח�ה א�כלי�. ועבדיו וא��� ה�א , ְְְְְֲִִִַַַָָָ

נ��תיה�. לא אבל א�כלי�, עבדיה� � ְְְְֲִֵֵֶֶַָֹ�ְוטמט��

.ÂË;�א�כלי אינ� עבדי�, לה� ��נ� וקט� ��טה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָחר�
לה� ��פל� א� א�יטר��י�, א� �י�, �ית לה� קנ� א� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאבל

א�כלי�. א�� הרי � ְֲִֵֵָ�ִ�יר�ה

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÊË�ר�אנ� �י� ה�ר�מה, מ� לפ�סל ��בעל ר�גינ�ס ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
�נ�י�, �תר�מה מ�אכל נפסל � נקב�ת� �ר� �י� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכר�ת�
�ה�א אחר לאנ�ר�גינ�ס נבעל א� וכ� א�כלי�. עבדיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואי�
מאכיל ולא א�כל ואינ� נפסל, � לא�ה �ביאת� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ��סל
�ר� אבל נקב�ת�; �ר� א�ת� ��בעל וה�א, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעבדיו;

ה�ה�ה. מ� זכר ��סל זכר אי� ָ�ְְִֵֵַַָָָָזכר�ת�,

.ÊÈהרי � מאכיל אינ� מה� אחד �היה ��פי�, �ל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ֶֶֶעבד
מאכיל �תר�מה, ה�אכיל וכל לאכל. אס�ר העבד ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

ו��ק. ְֶָָ�חזה

.ÁÈעבדי �י� ל� והכניסה לכה�, ���את י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�ת
�ה� עבדי וכ� יאכל�; א�� הרי � �רזל צא� עבדי �י� ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹמל�ג
��אמר: יאכל�, � עבדי� ��נ� א��� ועבדי עבדי�, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��נ�
וקני� א�כל, ה�ני� קני� אפ�� � �ס��" קני� נפ� יקנה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ"�י
אחרי�. מאכיל אינ� א�כל, �אינ� וקני� מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהא�כל

.ËÈעבדי �י� ל� והכניסה לי�ראל, ���את �ה� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�ת
יאכל�. לא א�� הרי � �רזל צא� עבדי �י� ְְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹמל�ג

.Î�י� הדי�ט, לכה� וחל�צה �ר��ה �ד�ל, לכה� ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
ל� והכניסה לאוי�, ח�בי �אר וכ� י�ראלית, �י� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�הנת
א� יאכל�, לא מל�ג עבדי � �רזל צא� ועבדי מל�ג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
יאכל�, �רזל צא� ועבדי �מז�נ�ת�; ח�ב �ה�א �י ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

�נ�ה נ�א �על. �ל �ה� מדרבנ�]מ�ני עריות �[איסורי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
יאכל�. לא ��� מל�ג ועבדי א�כלת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹהיא

.‡Îר��ה� א� �ד�ל, לכה� ��תארסה אלמנה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ�הנת
�ל �ס�לה לביאה מ��ר�ת וה� ה�איל � הדי�ט ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹלכה�
�לא לח�ה נכנס� א� וכ� יאכל�; לא א�� הרי ְָֹ�ְְְְֲִִֵֵֵַָֹֹ��רה,
מ�אכל. א�ת� ��סלת �הח�ה א�כל�ת, אינ� � ֱִֶֶֶָָֹ�ְִֵֵֶַָאר�סי�
וא�כל�ת; להכ�ר� חזר� האר�סי�, מ� נת�ר�� א� ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָנתאלמנ�

נתח�ל�. ��בר יאכל�, לא � ה���אי� ְְְְִִִִֶַַָֹֹמ�

.·Î�ה� ��� יבמי� לפני ונפלה �ה�, �על� ��ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�הנת
אחד �� ע�ה ואפ�� החלל, ז�ת מ�ני �אכל, לא � ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹחלל

מאמר ה��רי� �יבמה[קידושי�]מ� ק�נה ה�אמר �אי� ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
�מ�ר. ְִָָקני�

.‚Î,עליו נאסרה �היא ה�הנת, ליבמ�� �ט ��ת� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�
�היא מ�ני �תר�מה; א�כלת ז� הרי � עליה ז�ת� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדי�
��סל ה�ט �אי� �בריה�, �ל �ס�לה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמ��רת
�נ�ה א� חל�צה �הנת וכ� מ�בריה�. א�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיבמה

איל�נית ���א הדי�ט �ה� א�כלת. לכה�, [אשה��תארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ללדת] יכולה �תר�מה.שאינה א�כלת ז� הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ח ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

�ני�‡. ��ע �ב� והחר�, והאר�סי�, וה�ב�, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�ָהע�ר,
מאכילי�. ולא ��סלי�, � אחד ְְְֲִִִֶַָֹוי��

�אכל·. לא מ�ה�, המע�רת י�ראל �ת �יצד? ִֵֶֶַֹֹֹ�ְְִֵֵַַַָָ�ָהע�ר
לאכל אס�רה מ��ראל, המע�רת �ה� �בת הע�ר; ְֱֲִִֵֶֶֶָָֹ�ְֵַַָֹ�ְִִָ��ביל
�נע�ריה", אביה �ית אל "ו�בה ��אמר: � הע�ר ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ְִֵָמ�ני

למע�רת. ֶֶ�ְְִָ�רט

��א‚. ל� ח���י� אי� � י�ראל עליה ��א �ה� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ת
נ��אה היתה לערב. וא�כלת ט�בלת א�א ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָנתע�רה,

עד לערב, �תר�מה וא�כלת ט�בלת � �על� �מת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלי�ראל,
למפרע, מקלקלת ז� הרי � ע�ר� ה�ר וא� י��; ְְְֵֶֶַַ�ְֲֵָָ�ַ�ְְִִַָאר�עי�
מי� א�א ע�ר, אינ� האר�עי� ��ל י��; אר�עי� ִֶַָָ�ְְִִֵֶַַַָָָָעד

ח��ב. ה�א ָָָ�ע�ל�

לא„. � מע�רת וה�יח� �מת לכה�, ���את י�ראל ֶֶֹ�ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�ת
ה�א �ה���ד הע�ר; ��ביל �תר�מה עבדיה ִֶַָ�ְְְֲִִִֶָָָָֹיאכל�
הע�ר היה א� לפיכ�, מאכיל. אינ� י��ד ו�אינ� ָ�ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��אכיל,
אחיו �גלל א�כלי� א�א העבדי�, ��סל אינ� � ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מ�אכל. העבדי� ויאסר� החלל, זה ���לד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה��רי�,

�אכל,‰. לא � �ה� ליב� ה�ק�קה י�ראל �ת �יצד? ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֹה�ב�
�בת א�ת�; קנה לא עדי� וזה נפ�", יקנה �י "וכה�, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:
"ו�בה ��אמר: יבמ�, מ�ני אס�רה � לי�ראל ה�ק�קה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ה�

יב�. ל��מרת �רט �נע�ריה", אביה �ית ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָאל

.Â�א ��גגה, א� �אנס, יבמ�� על ��א �ה� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹיב�
�מ� א�ת�, ��נה �י על א� � �מר ולא �� ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�הערה
��בעל עד �תר�מה; מאכיל� אינ� י���, �הלכ�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��ארנ�
���תאלמנה אמ�רי�? �ברי� ��ה �רצ��. �מ�רה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ�עילה
א�כלת, והיתה ה�איל � ה���אי� מ� אבל האר�סי�; ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמ�

ז�. �ביאה ְִַָֹ�אכל

.Êאס�רה � לי�ראל ��תארסה �ה� �ת �יצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהאר�סי�
לכה� ��תארסה י�ראל �בת קני�; �� ל� י� �הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאכל,
�ית לבני �אכיל ��א לח�ה, ���נס עד �אכל לא �ִֵֶַַַָֹֹ�ְֲִִֵֵֶַָָ

��ארנ�. �מ� ְְִֵֶַָָאביה,

.Áלאחר לי מק��ת א� 'הרי לכהנת: �אמר ְִֶֶַַ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹי�ראל
ה�ל�י�, �ל �תר�מה א�כלת ז� הרי � י��' ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹ�ל�י�
לי מק��ת א� 'הרי ל�: אמר וא� נתארסה; לא ִֶֶ�ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�עדי�
מ�ד. לאכל אס�רה זה הרי � י��' �ל�י� לאחר ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמעכ�ו

�זה. ���צא ה�נאי� �ל ��אר ְְְִִֵֵֶַַָָָָוכ�

.Ëלא � י�ראל לחר� ���את �הנת �יצד? ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהחר�
�בת נ��אי�. ל� ���נ� חכמי� �ת�נת ק�נה �הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�אכל,
מ� ק�נה �אינ� �אכל; לא � חר� לכה� ���את ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹי�ראל

�עת. �� �אינ� ֵֶֶַַַָה��רה,

.È�תחר�� עד לכנס� הס�יק ולא ��ח, לכה� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה
אינ� � וי�מ� חר�, יב� לפני ונפלה מת, א�כלת; אינ� �ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
ז� הרי � ונתחר� ��ח, ��ה�א נ�א� א� אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָא�כלת.
א�כלת, ז� הרי � וי�מ� חר�, ליב� ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָא�כלת;
מ���, ��לדה חר� וא�ת �תח�ה. א�כלת והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָה�איל

�נ�. ��ביל א�כלת ז� ְְֲִִֵֶֶָהרי

.‡Èלאס�ר ��בעלה מי �יצד? אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
�יאה, �ביאת� ה�איל � אחד וי�� �ני� ��ע �� וה�א ְְִִִִֵֶֶַָָָָָל�,
א� ז�נה ��ע�ת מ�ני מ�אכל, ואס�רה ה�ה�ה מ� ְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ�ְְְִִַָנפסלה

�ח�� היה אפ�� ��ארנ�, �מ� מתקשה]חללה �בת[שאינו . ְְֲֲִֵֶַַָָָָָ
על א� � אחד וי�� �ני� ��ע �� לכה� נ�את אפ�� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹי�ראל,
�אינ� לפי ה�ט�, ��ביל א�כלת אינ� � �יאה ��יאת� ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�י
ספק אחד, וי�� �ני� ��ע �� �ה�א ספק ��ג�יל. עד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָק�נה

�נ ע�רה �ל� לב� נ�את �הביא�אינ�, ספק אחד, וי�� ה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
לאכל. אס�רה ז� הרי � הביא ��א ספק �ער�ת ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ��י
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.ÊË�ר�אנ� �י� ה�ר�מה, מ� לפ�סל ��בעל ר�גינ�ס ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
�נ�י�, �תר�מה מ�אכל נפסל � נקב�ת� �ר� �י� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכר�ת�
�ה�א אחר לאנ�ר�גינ�ס נבעל א� וכ� א�כלי�. עבדיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואי�
מאכיל ולא א�כל ואינ� נפסל, � לא�ה �ביאת� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ��סל
�ר� אבל נקב�ת�; �ר� א�ת� ��בעל וה�א, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעבדיו;

ה�ה�ה. מ� זכר ��סל זכר אי� ָ�ְְִֵֵַַָָָָזכר�ת�,

.ÊÈהרי � מאכיל אינ� מה� אחד �היה ��פי�, �ל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ֶֶֶעבד
מאכיל �תר�מה, ה�אכיל וכל לאכל. אס�ר העבד ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

ו��ק. ְֶָָ�חזה

.ÁÈעבדי �י� ל� והכניסה לכה�, ���את י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�ת
�ה� עבדי וכ� יאכל�; א�� הרי � �רזל צא� עבדי �י� ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹמל�ג
��אמר: יאכל�, � עבדי� ��נ� א��� ועבדי עבדי�, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��נ�
וקני� א�כל, ה�ני� קני� אפ�� � �ס��" קני� נפ� יקנה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ"�י
אחרי�. מאכיל אינ� א�כל, �אינ� וקני� מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהא�כל

.ËÈעבדי �י� ל� והכניסה לי�ראל, ���את �ה� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�ת
יאכל�. לא א�� הרי � �רזל צא� עבדי �י� ְְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹמל�ג

.Î�י� הדי�ט, לכה� וחל�צה �ר��ה �ד�ל, לכה� ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
ל� והכניסה לאוי�, ח�בי �אר וכ� י�ראלית, �י� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�הנת
א� יאכל�, לא מל�ג עבדי � �רזל צא� ועבדי מל�ג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
יאכל�, �רזל צא� ועבדי �מז�נ�ת�; ח�ב �ה�א �י ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

�נ�ה נ�א �על. �ל �ה� מדרבנ�]מ�ני עריות �[איסורי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
יאכל�. לא ��� מל�ג ועבדי א�כלת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹהיא

.‡Îר��ה� א� �ד�ל, לכה� ��תארסה אלמנה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ�הנת
�ל �ס�לה לביאה מ��ר�ת וה� ה�איל � הדי�ט ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹלכה�
�לא לח�ה נכנס� א� וכ� יאכל�; לא א�� הרי ְָֹ�ְְְְֲִִֵֵֵַָֹֹ��רה,
מ�אכל. א�ת� ��סלת �הח�ה א�כל�ת, אינ� � ֱִֶֶֶָָֹ�ְִֵֵֶַָאר�סי�
וא�כל�ת; להכ�ר� חזר� האר�סי�, מ� נת�ר�� א� ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָנתאלמנ�

נתח�ל�. ��בר יאכל�, לא � ה���אי� ְְְְִִִִֶַַָֹֹמ�

.·Î�ה� ��� יבמי� לפני ונפלה �ה�, �על� ��ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�הנת
אחד �� ע�ה ואפ�� החלל, ז�ת מ�ני �אכל, לא � ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹחלל

מאמר ה��רי� �יבמה[קידושי�]מ� ק�נה ה�אמר �אי� ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
�מ�ר. ְִָָקני�

.‚Î,עליו נאסרה �היא ה�הנת, ליבמ�� �ט ��ת� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�
�היא מ�ני �תר�מה; א�כלת ז� הרי � עליה ז�ת� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדי�
��סל ה�ט �אי� �בריה�, �ל �ס�לה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמ��רת
�נ�ה א� חל�צה �הנת וכ� מ�בריה�. א�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיבמה

איל�נית ���א הדי�ט �ה� א�כלת. לכה�, [אשה��תארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ללדת] יכולה �תר�מה.שאינה א�כלת ז� הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ח ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

�ני�‡. ��ע �ב� והחר�, והאר�סי�, וה�ב�, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�ָהע�ר,
מאכילי�. ולא ��סלי�, � אחד ְְְֲִִִֶַָֹוי��

�אכל·. לא מ�ה�, המע�רת י�ראל �ת �יצד? ִֵֶֶַֹֹֹ�ְְִֵֵַַַָָ�ָהע�ר
לאכל אס�רה מ��ראל, המע�רת �ה� �בת הע�ר; ְֱֲִִֵֶֶֶָָֹ�ְֵַַָֹ�ְִִָ��ביל
�נע�ריה", אביה �ית אל "ו�בה ��אמר: � הע�ר ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ְִֵָמ�ני

למע�רת. ֶֶ�ְְִָ�רט

��א‚. ל� ח���י� אי� � י�ראל עליה ��א �ה� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ת
נ��אה היתה לערב. וא�כלת ט�בלת א�א ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָנתע�רה,

עד לערב, �תר�מה וא�כלת ט�בלת � �על� �מת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלי�ראל,
למפרע, מקלקלת ז� הרי � ע�ר� ה�ר וא� י��; ְְְֵֶֶַַ�ְֲֵָָ�ַ�ְְִִַָאר�עי�
מי� א�א ע�ר, אינ� האר�עי� ��ל י��; אר�עי� ִֶַָָ�ְְִִֵֶַַַָָָָעד

ח��ב. ה�א ָָָ�ע�ל�

לא„. � מע�רת וה�יח� �מת לכה�, ���את י�ראל ֶֶֹ�ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�ת
ה�א �ה���ד הע�ר; ��ביל �תר�מה עבדיה ִֶַָ�ְְְֲִִִֶָָָָֹיאכל�
הע�ר היה א� לפיכ�, מאכיל. אינ� י��ד ו�אינ� ָ�ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��אכיל,
אחיו �גלל א�כלי� א�א העבדי�, ��סל אינ� � ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מ�אכל. העבדי� ויאסר� החלל, זה ���לד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה��רי�,

�אכל,‰. לא � �ה� ליב� ה�ק�קה י�ראל �ת �יצד? ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֹה�ב�
�בת א�ת�; קנה לא עדי� וזה נפ�", יקנה �י "וכה�, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:
"ו�בה ��אמר: יבמ�, מ�ני אס�רה � לי�ראל ה�ק�קה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ה�

יב�. ל��מרת �רט �נע�ריה", אביה �ית ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָאל

.Â�א ��גגה, א� �אנס, יבמ�� על ��א �ה� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹיב�
�מ� א�ת�, ��נה �י על א� � �מר ולא �� ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�הערה
��בעל עד �תר�מה; מאכיל� אינ� י���, �הלכ�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��ארנ�
���תאלמנה אמ�רי�? �ברי� ��ה �רצ��. �מ�רה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ�עילה
א�כלת, והיתה ה�איל � ה���אי� מ� אבל האר�סי�; ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמ�

ז�. �ביאה ְִַָֹ�אכל

.Êאס�רה � לי�ראל ��תארסה �ה� �ת �יצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהאר�סי�
לכה� ��תארסה י�ראל �בת קני�; �� ל� י� �הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאכל,
�ית לבני �אכיל ��א לח�ה, ���נס עד �אכל לא �ִֵֶַַַָֹֹ�ְֲִִֵֵֶַָָ

��ארנ�. �מ� ְְִֵֶַָָאביה,

.Áלאחר לי מק��ת א� 'הרי לכהנת: �אמר ְִֶֶַַ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹי�ראל
ה�ל�י�, �ל �תר�מה א�כלת ז� הרי � י��' ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹ�ל�י�
לי מק��ת א� 'הרי ל�: אמר וא� נתארסה; לא ִֶֶ�ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�עדי�
מ�ד. לאכל אס�רה זה הרי � י��' �ל�י� לאחר ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמעכ�ו

�זה. ���צא ה�נאי� �ל ��אר ְְְִִֵֵֶַַָָָָוכ�

.Ëלא � י�ראל לחר� ���את �הנת �יצד? ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהחר�
�בת נ��אי�. ל� ���נ� חכמי� �ת�נת ק�נה �הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�אכל,
מ� ק�נה �אינ� �אכל; לא � חר� לכה� ���את ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹי�ראל

�עת. �� �אינ� ֵֶֶַַַָה��רה,

.È�תחר�� עד לכנס� הס�יק ולא ��ח, לכה� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה
אינ� � וי�מ� חר�, יב� לפני ונפלה מת, א�כלת; אינ� �ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
ז� הרי � ונתחר� ��ח, ��ה�א נ�א� א� אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָא�כלת.
א�כלת, ז� הרי � וי�מ� חר�, ליב� ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָא�כלת;
מ���, ��לדה חר� וא�ת �תח�ה. א�כלת והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָה�איל

�נ�. ��ביל א�כלת ז� ְְֲִִֵֶֶָהרי

.‡Èלאס�ר ��בעלה מי �יצד? אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
�יאה, �ביאת� ה�איל � אחד וי�� �ני� ��ע �� וה�א ְְִִִִֵֶֶַָָָָָל�,
א� ז�נה ��ע�ת מ�ני מ�אכל, ואס�רה ה�ה�ה מ� ְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ�ְְְִִַָנפסלה

�ח�� היה אפ�� ��ארנ�, �מ� מתקשה]חללה �בת[שאינו . ְְֲֲִֵֶַַָָָָָ
על א� � אחד וי�� �ני� ��ע �� לכה� נ�את אפ�� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹי�ראל,
�אינ� לפי ה�ט�, ��ביל א�כלת אינ� � �יאה ��יאת� ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�י
ספק אחד, וי�� �ני� ��ע �� �ה�א ספק ��ג�יל. עד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָק�נה

�נ ע�רה �ל� לב� נ�את �הביא�אינ�, ספק אחד, וי�� ה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
לאכל. אס�רה ז� הרי � הביא ��א ספק �ער�ת ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ��י
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.·È�אי �� ��רה, �ל �תר�מה מאכילי� �אי� א�� ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ל
��ל יאכיל� ��א �זרה, � �בריה� �ל �תר�מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמאכילי�

ָ��רה.

.‚È,והמפ�ה הא�נס, מאכילי�: ולא ��סלי�, לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹוא��
�ה� לה�, אס�רה היתה �� א� א�א א�ה; ���א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוה��טה
�מ� חללה, א� ז�נה ��ע�ת מ�ני �ביאת�, א�ת� ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ��סלי�

ְֵֶַ��ארנ�.

.„Èה�� א� א�ת� �אנס א� ��טה, לכה� ���את ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי
�י על וא� �נ�. ��ביל א�כלת � וילדה �ה�, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹא�ת�
מאחר ��א היא, �ק���י� ו��א ה�איל ספק, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה�בר
יצא ��א וה�א, עליה; ��א זה �חזקת ה�לד הרי � ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ע�רה
ה�ה�. �זה אחריה מר�ני� ה�ל א�א אחר, ע� ק�ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעליה
��ה א� �אנס� א� י�ראל, ��טה עליה ��א �הנת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוכ�
נתח�� הע�ר; מ�ני א�כלת, אינ� � ונתע�רה ְִֵַָ�ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָא�ת�,

�אכל. ז� הרי ֲֵַָֹ�ָהע�ר,

.ÂË�ז הרי � סתירה ועדי ק��י עדי ל� ��א� אי� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָא�ת
מ�ני ה�רי�; מי ����ה עד �תר�מה, לאכל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאס�רה
מ� �היתה א� ���ק�ה, קד� �על� מת ז�נה. ספק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�היא
אס�רה ז� הרי � �ת�ה נ�טל�ת ולא ��ת�ת �אינ� ֲֲֵָָ�ְְְִֵֶַָָֹה��י�
'טמאה �אמרה: �ה� א�ת וכל לע�ל�. �תר�מה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹלאכל

�תר�מה. לאכל אס�רה ז� הרי � ְֱֲֲֲִִֵֶָָֹאני'

.ÊË,אביה מ�עת ��א לכה� ���את י�ראל �ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקט�ה
אביה, ����� �י על א� � �פניו ��א �י� אביה �פני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�י�
למפרע; זרה �ע�ה מחה, �א� �תר�מה; א�כלת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינ�
לדע��. ��א ���את לפי ה�א, ��עס � ו��תק �ר�אה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹוזה

ט ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ליד‡. א� ליד�, �ט ���יע עד �תר�מה א�כלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהא�ה
ז� הרי �ר��ה, ספק �היא וכל לק�לה; �ע�ת ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�ל�ח�
אס�רה ,��� ל� לק�ל �ליח �ע�ת הא�ה �אכל. ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא
�מק�� ��י לי 'ק�ל ל�: אמרה וא� מ�ד; �תר�מה ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָֹלאכל
מק��. לא�ת� �ליח ���יע עד אס�רה אינ� � ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�ל�ני'
�ט ���יע עד �תר�מה א�כלת ,��� להבאת �ליח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�לחה
קד� אחת �עה ��� זה 'הרי לא���: הא�מר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹליד�.

מ�ד. �תר�מה לאכל אס�רה � ְְֱֲִִִִֶָָָָֹלמיתתי'

�רק��·. �ה�יפ� ���,[מצור]עיר ה��רפת �ספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ל�מר צרי� ואי� ק�מי�; �חזקת א�� הרי � ל�י� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוה��צא
�ספינה �רק��, ��ב�� עיר אבל ���רה. וי�צא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפר�,
��רר�� �מי ��י�, �יני מ��י להרג וה��צא ,��� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�אבדה
עליה� נ�תני� � נהר �טפ� א� מ�לת, עליו נפלה א� ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹח�ה,
�ה� �ת נ��תיה� הי� א� לפיכ�, מתי�; וחמרי ח�י� ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�ְְִֵַ�חמרי
אבל יאכל�. לא א�� הרי � לכה� י�ראל �ת א� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹלי�ראל,
להרג ה�קילה �בית וה�יח�ה� �י�, �בית �ינ� ��גמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

א���. �אכל ולא מת, �חזקת זה הרי �ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹ

�הנת‚. �היתה �י� אחרת, �מדינה ��סס �על� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה�יח�
�רב �אכל; לא � �ה� א�ת י�ראלית א� י�ראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹא�ת
'לא א�מר: ואחד �על�', 'מת א�מר: אחד למיתה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ��ססי�

�אכל. לא ז� הרי � ֲֵֵַֹֹמת'

נאמנ�ת„. �אינ� נ�י� מחמ� אחת א� צרת�, ל� ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה
הרי �יה�, על נ�את ואינ� ה�איל � �על� ��ת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהעיד�
ל� ��עיד עד ק��; ��על� �חזקת �תר�מה א�כלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָז�

�יו. על לה�יא� נאמ� ְֱִִֶֶַַָָ�ה�א

�סל�‰. �חר�ר, �גט ל� מ��ז�ה � עב�� את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמ�חרר
ה�א ועדי� לחר�ת, ��צא עבד וכל �תר�מה; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמ�אכל
על א� � עבדי� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �חר�ר, �ט ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�ְמע�ב

�תר�מה. לאכל אס�ר ה�א הרי כ�, ְֱֲִִֵֵֶָָֹ�י

.Â�ה� והי� אחר, ידי על ל� וז�ה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה��תב
ספק זה הרי � צוח �� ואחר ל� ��תנ� זה ו�תק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדי�,
יצא� לא ועדי� �ח�ת�, על ס�פ� ה�כיח ��וח זה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹא�
לפיכ�, ;�� חזר ��תק, אחר ��וח זה א� רא���, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמר��ת
וה�ני �ה� רא��� ר�� �היה �י� � �תר�מה א�כלי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאי�

�ה�. וה�ני י�ראל רא��� ר�� �היה �י� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹי�ראל,

.Ê�וכה ה�ר�מה. מאכיל� מ�ה�, �המה ��כר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹי�ראל
�מז�נ�תיה ח�ב �ה�א �י על א� � י�ראל �המת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��כר

�ס��. קני� �אינ� מ�ני �ר�מה, יאכיל�ה לא �ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áה�כר ולהי�ת לפ�מ�, מ�ה� �רה ��� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹי�ראל
יחולק] ���[הרווח �י על א� �ר�מה, יאכיל�ה לא � ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�יניה�

� לפ�מ� י�ראל �רת ��� �ה� אבל חלק; ��בח� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹל�ה�
ל�ה�, וג�פ� ה�איל ��בח, חלק לי�ראל ��� �י על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹא�

ה�ר�מה. מאכיל� זה הרי � עצמ� על �מ� ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ�הרי

.Ë;ה�ר�מה מאכיל� � �כ�ר ��לדה י�ראל �ל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ�רת�
לת�� �ר�מה �ר�יני אד� וא�צר ל�הני�. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ�ה�כ�ר
א�ת�. ויאכל� ��� ה��ני� יב�א� ��א ח��� ואינ� ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ��בכ�,

.Èולקח לי�ראל, �רת� ה�ה� מכר �א� לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיראה
אס�ר זה הרי ה��קח, מ�� לא �עדי� �י על א� � ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹה�מי�
��ת�אר �מ� ק�נ�ת, מע�ת ��רה ��י� �ר�מה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכיל�
�י על א� � ל�ה� י�ראל מכר וא� �ממ�ר. מ�ח ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�הלכ�ת

��מ��. עד �תר�מה �אכל לא ה�מי�, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ��ת�

רביעי יו�

י ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ידע‡. אפ�� וחמ�; קר� מ��� ��גגה, �ר�מה �אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזר
ח�ב א� ידע לא אבל עליה, מזהר ו�ה�א �ר�מה, ְֲִֶַַָָָָָָֹ�ְְִֶֶָ�היא
וחמ�. קר� �מ��� �גגה, ז� הרי � לאו א� מיתה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעליה

�בר·. ה��תה ואחד לאכל, ��ר�� �בר הא�כל ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד
��אמר: � לס�� ��ר�� �בר ה�� ואחד ל���ת, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��ר��
ה��. את לר��ת י�ראל", �ני קד�י את יח�ל� ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"ולא
טה�רה, הא�כל ואחד ��גגה טמאה �ר�מה הא�כל ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָואחד
� �זית ��אכל עד חמ�, ח�ב ואינ� וחמ�. קר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמ���
�ח�תה אכילה ואי� ��גגה", קד� יאכל "�י ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��אמר:
�כזית. �ת�ת� �� �כזית, �ר�מה �אכילת �כ�� ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָמ�זית;

מ�ח�ת‚. י� א� � ו�תה וחזר �תה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
�רס, אכילת �די אחר�נה אכילה ס�� עד רא��נה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילה

�ת� �ת�ת�מ�ח�ת �די אחר�נה �ת�ה ס�� עד רא��נה ה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
לכזית. מצטרפי� א�� הרי � ְְְְֲִִִִִִֵֵַָרביעית

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ו�אי,„. �ל �י� �מאי �ל �י� מע�ר, �תר�מת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָה�ר�מה
עליה� לח�ב לכזית, מצטרפי� ��� � וה���רי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�ְְִִַַַָוהח�ה,
�אי� היה, ה�י� �מ� '�ר�מה'. נקרא� ���� וחמ�; ְְְִִִֵֶַָָָָ�ִֶֶָָֹמיתה
ח�בי� �אי� �מ� �מאי, �ל מע�ר �ר�מת על חמ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹח�בי�
א� חכמי�, אמר� אבל ��ת�אר; �מ� ,��� �ני מע�ר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

.�� יזלזל� חמ�, עליה יתח�ב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא

ואינ�‰. ל�קה ,�� התר� א� � �מזיד �ר�מה ְְְְִִִֵֵֶַָָאכל
את מ��� טה�רה, היתה א� � �� התר� לא וא� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמ���.
מ��� � טמאה היתה וא� החמ�. את מ��� ואינ� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ר�
א� לפיכ�, לה�קה; א�א רא�יה �אינ� מ�ני עצי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�מי
�ט�ר � ��טמא� �ה� וכ��צא ור��ני� ��תי� �ר�מת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאכל

לה�קה. רא�יי� אינ� �הרי ה��ל�מי�, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמ�

.Â,גגה�� �י� �זד�� �י� � �פסח חמ� �ר�מה ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָהא�כל
אפ�� ה��ל�מי�; מ� �ט�ר � טה�רה �י� טמאה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�י�
עצי� �מי ואפ�� �ט�ר; והחמיצה, מ�ה ��היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהפרי��
�היא מ�ני � לה�קה רא�יה אינ� �הרי מ���, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינ�

�מי�. ל� אי� �הניה, ֲֲִֵַָָָָָאס�רה

.Êאכל� א� ה���רי�, �י�� �ר�מה ואכל ה��גג ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָאבל
יי� וה�� ��ת��ה, �ר�מה יי� וה��תה נק�רה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ר�מה
את ��סס א� �אחד, וחמ� �מ� ��תה א� �אחד, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹו�מ�
וחמ�. קר� מ��� זה הרי � החמ� את �מע א� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהח�י�,

.Áאכילת� �בע� על וה�סי� �מז�נ�, וק� �בע ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהיה
לא יאכל", "�י ��אמר: החמ�, את מ��� אינ� � ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�ר�מה
החמ�, מ� �ט�ר � ה�ע�רי� את ה��סס וכ� עצמ�. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ���יק

עצמ�. �ה�יק ְְִִִֵֶַמ�ני

.Ë�ואכל אחר �בא והקיא�, �ר�מה, �ל ��פי� ��לע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזר
וה�ני וחמ�, קר� מ��� הרא��� � ��גגה ה�א ��ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לרא���. עצי� �מי ְְִִֵֵֵַָמ���

.È�מ��מי ה� � �ר�מה א�רחיו ואת ��עליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָה�אכיל
�מי לה� מ��� וה�א ���גגי�, �ה� מ�ני וחמ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹקר�
��בר � �אכל� �ר�מה מ�מי יתרי� הח�י� ��מי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ�ְְֵֶַָָסע�דת�,

מ���. חתה אד� �ל נפ�� ְִֶֶַָָָָָָהאס�ר,

.‡È�ד�לי� �י� עבדיו ואת ה�ט�י�, �ניו את ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָה�אכיל
א� והא�כל לאר�, ח�צה �ר�מת והא�כל קט�י�, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ�י�
�ר�מה, �ל יי� ו�תה ��גג ונזיר מ�זית, �ח�ת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה��תה
ה�ר�, את מ��מי� א�� �ל � ה�י� את וה�� �מ�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָוה��תה

החמ�. את מ��מי� ְְְִֵֶֶַַָֹואינ�

.·Èואחר ��פסלה, א� לי�ראל, נ��אה �היתה �ה� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ת
את מ��מת ואינ� ה�ר�, את מ��מת � �ר�מה אכלה ��ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
'מת ל�: ואמר� �תר�מה, א�כלת �היתה הא�ה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהחמ�.
ל�: ואמר� א�כל, �היה העבד וכ� '�ר�י�', א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�עלי�',
�'�כר� א� מאכיל', �אינ� י�ר� וה�יח ר�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ'מת
�היה �ה� וכ� '�חרר�', א� ל�', 'נתנ� א� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹלי�ראל',
א�� הרי � חל�צה �� א� �ר��ה, �� �ה�א ל� ונ�דע ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָא�כל,
והיה חמ�, �ר�מת היתה וא� �לבד. ה�ר� את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמ��מי�
�ה�ל ��מ�� מ�ני מ����; �ט�רי� א�� הרי � ה�סח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָערב

כאונס] �ר�מה[ודינו �היתה וכ�� �דק�. ולא לאכל נח�ז� ,ְְְְְֱֶֶָֹֹ�ְְֶָָָָ
יפלט�. א�� הרי לאכל, אס�רי� �ה� ���דע� �יה� ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ�ת��

.‚Èנטמאת' א� 'נטמאת', ל�: ואמר� א�כל, ְְְְִִֵֵָָָָָהיה
א� ה�ר�מה', היתה 'טמאה א� היית', 'טמא ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָה�ר�מה',
�ר�מת�, נ�לה ��א רא��� מע�ר א� טבל, �ה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹנ�דע
���� טע� ��ע� א� נפ��, ��א והק�� �ני מע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹא�

יפלט�. א�� הרי � �יו ְְֲִִֵֵֹלת��

.„Èפלה�� ח�י�, �ל ואחת �ר�מה �ל אחת ק��ת, ְִֶָָ�ְְֶֶַַַַָ�ְֵ��י
הריני � נפלה לאיז� יד�ע ואי� מה�, אחת לת�� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ר�מה
�ל היא איז� יד�ע אי� נפלה'. �ר�מה �ל 'לת�� ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָא�מר:
מ� �ט�ר זה הרי מה�, אחת את זר אכל � ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר�מה
נ�הג וה�נ�ה, הראיה. עליו מחבר�, �ה��ציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��ל�מי�;
אכל �ט�ר. ה�א א� ה�נ�ה, את אחר אכל �תר�מה. ��ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מזיד, א� � ����יה� ��ט�ה מ��� ��יה�, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאחד

וחמ�. קר� ��גג, וא� ְִֵֶֶֶֶֶָֹקר�;

.ÂËעליו מ�סי� זה הרי � ��גגה החמ� את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהא�כל
על חמ� מ�סי� וכ� �בר; לכל �קר� �החמ� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ�חמ��,
ה��ל�מי� הרי וחמ�, קר� המ��� �ל לע�ל�. עד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹחמ�,
וא� ח�י�; ���ליה� נזרע�, �א� א�א �בר, לכל ְִִ�ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ�תר�מה
ה�ר� את המ��� וכל מ�חל. אינ� למחל, ה�ה� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרצה
מ�חל. למחל, ה�ה� רצה וא� ח�י�; ה��ל�מי� הרי ְְִִִֵֵַָָֹֹ�ְְֲִִֵַַַ�לבד,

.ÊË� לכה� נ�את �� ואחר �ר�מה, �אכלה י�ראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ת
וחמ� קר� מ��מת אכלה, �ה� �� זכה ��א �ר�מה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹא�
קר� מ��מת � אכלה �ה� �� ��כה �ר�מה וא� ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמ�;
� וחמ� קר� המ��� ��ל לעצמ�; וחמ� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹל�עלי�,

��רצה. �ה� לכל והחמ� ל�עלי�, ה�ר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמ���

.ÊÈ,�� �בי� �� �י� � ��ת�ר�ה עד ל��� הס�יקה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא
לכה� נ�את ��א �מי היא והרי לעצמ�; מ��מת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינ�

ֵָמע�ל�.

.ÁÈ�אינ � �מזיד �י� ���גג �י� �ר�מה, הא�כל ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ�ל
�ר�מ�ת מה� �ה�ציא� המת�ני�, הח�י� מ� א�א ְִִֵֶֶָ�ְִַ�ְִֵֶַַָמ���
�מ� ה�אה �מ� ה�כחה �מ� ה�קט מ� �מ��מי� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ�מע�ר�ת;
�י על א� �ר�מת�, ���לה רא��� �מ�ע�ר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָההפקר,
הק�י� א� ,�� ��� �ד�לה �ר�מה נ�לה לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹ�עדי�

לתר�מה �ני[בשבלי�]ה�ע�ר מ�ע�ר �מ��מי� ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָ
�הלכה ��א ��פ�� �י על א� ��פ��, [ללאוהק�� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מ��מי�החומש] אי� אבל ה���; על החד� מ� �מ��מי� .ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
ה�ד�", את ל�ה� "ונת� ��אמר: � מינ� �אינ� על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמ�י�

�אכל. ֶֶַַָֹ��ד�

.ËÈה]הא�כל את שמיטה ערב[בשנת �ל ק��אי� ִִֵֶֶֶָ
שישית]�ביעית של קישואי� בנמצא ימ�י�[ואי� � ְְִִִַ

יכ�ל �אינ� מה�; וי��� �ביעית, מ�צאי �ל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָל���אי�
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �ביעית, מ�ר�ת ח�ב� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָל���

.Î�י� טמאי� �י� ח�י�, מ��� � טמאה �ר�מה ְִִֵֵֵ�ְְְֵֵַַָָָאכל
וא� טה�רי�; ח�י� מ��� טה�רה, �ר�מה אכל ְְִִִ�ְְְְִֵַַָָָטה�רי�.
��ל�מיו � �מזיד �י� ���גג �י� טמאי�, ח�י� ���ִֵ�ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָ

וי� ויחזר ה�ה�רי�.��ל�מי�, מ� �� ְְְֲִִִִֵַַַַֹ

.‡Î�האר ע� �ר�מת אכל ל�. מ��� חבר, �ר�מת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
האר� לע� ונ�תנ� מ��� �מיה ונ�טל לחבר, מ��� �ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

האר�. לע� טהר�ת מ�סרי� �אי� �ר�מת�; ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ�אכל
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ו�אי,„. �ל �י� �מאי �ל �י� מע�ר, �תר�מת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָה�ר�מה
עליה� לח�ב לכזית, מצטרפי� ��� � וה���רי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�ְְִִַַַָוהח�ה,
�אי� היה, ה�י� �מ� '�ר�מה'. נקרא� ���� וחמ�; ְְְִִִֵֶַָָָָ�ִֶֶָָֹמיתה
ח�בי� �אי� �מ� �מאי, �ל מע�ר �ר�מת על חמ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹח�בי�
א� חכמי�, אמר� אבל ��ת�אר; �מ� ,��� �ני מע�ר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

.�� יזלזל� חמ�, עליה יתח�ב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא

ואינ�‰. ל�קה ,�� התר� א� � �מזיד �ר�מה ְְְְִִִֵֵֶַָָאכל
את מ��� טה�רה, היתה א� � �� התר� לא וא� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמ���.
מ��� � טמאה היתה וא� החמ�. את מ��� ואינ� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ר�
א� לפיכ�, לה�קה; א�א רא�יה �אינ� מ�ני עצי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�מי
�ט�ר � ��טמא� �ה� וכ��צא ור��ני� ��תי� �ר�מת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאכל

לה�קה. רא�יי� אינ� �הרי ה��ל�מי�, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמ�

.Â,גגה�� �י� �זד�� �י� � �פסח חמ� �ר�מה ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָהא�כל
אפ�� ה��ל�מי�; מ� �ט�ר � טה�רה �י� טמאה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�י�
עצי� �מי ואפ�� �ט�ר; והחמיצה, מ�ה ��היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהפרי��
�היא מ�ני � לה�קה רא�יה אינ� �הרי מ���, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינ�

�מי�. ל� אי� �הניה, ֲֲִֵַָָָָָאס�רה

.Êאכל� א� ה���רי�, �י�� �ר�מה ואכל ה��גג ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָאבל
יי� וה�� ��ת��ה, �ר�מה יי� וה��תה נק�רה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ר�מה
את ��סס א� �אחד, וחמ� �מ� ��תה א� �אחד, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹו�מ�
וחמ�. קר� מ��� זה הרי � החמ� את �מע א� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהח�י�,

.Áאכילת� �בע� על וה�סי� �מז�נ�, וק� �בע ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהיה
לא יאכל", "�י ��אמר: החמ�, את מ��� אינ� � ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�ר�מה
החמ�, מ� �ט�ר � ה�ע�רי� את ה��סס וכ� עצמ�. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ���יק

עצמ�. �ה�יק ְְִִִֵֶַמ�ני

.Ë�ואכל אחר �בא והקיא�, �ר�מה, �ל ��פי� ��לע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזר
וה�ני וחמ�, קר� מ��� הרא��� � ��גגה ה�א ��ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לרא���. עצי� �מי ְְִִֵֵֵַָמ���

.È�מ��מי ה� � �ר�מה א�רחיו ואת ��עליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָה�אכיל
�מי לה� מ��� וה�א ���גגי�, �ה� מ�ני וחמ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹקר�
��בר � �אכל� �ר�מה מ�מי יתרי� הח�י� ��מי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ�ְְֵֶַָָסע�דת�,

מ���. חתה אד� �ל נפ�� ְִֶֶַָָָָָָהאס�ר,

.‡È�ד�לי� �י� עבדיו ואת ה�ט�י�, �ניו את ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָה�אכיל
א� והא�כל לאר�, ח�צה �ר�מת והא�כל קט�י�, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ�י�
�ר�מה, �ל יי� ו�תה ��גג ונזיר מ�זית, �ח�ת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה��תה
ה�ר�, את מ��מי� א�� �ל � ה�י� את וה�� �מ�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָוה��תה

החמ�. את מ��מי� ְְְִֵֶֶַַָֹואינ�

.·Èואחר ��פסלה, א� לי�ראל, נ��אה �היתה �ה� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ת
את מ��מת ואינ� ה�ר�, את מ��מת � �ר�מה אכלה ��ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
'מת ל�: ואמר� �תר�מה, א�כלת �היתה הא�ה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהחמ�.
ל�: ואמר� א�כל, �היה העבד וכ� '�ר�י�', א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�עלי�',
�'�כר� א� מאכיל', �אינ� י�ר� וה�יח ר�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ'מת
�היה �ה� וכ� '�חרר�', א� ל�', 'נתנ� א� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹלי�ראל',
א�� הרי � חל�צה �� א� �ר��ה, �� �ה�א ל� ונ�דע ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָא�כל,
והיה חמ�, �ר�מת היתה וא� �לבד. ה�ר� את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמ��מי�
�ה�ל ��מ�� מ�ני מ����; �ט�רי� א�� הרי � ה�סח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָערב

כאונס] �ר�מה[ודינו �היתה וכ�� �דק�. ולא לאכל נח�ז� ,ְְְְְֱֶֶָֹֹ�ְְֶָָָָ
יפלט�. א�� הרי לאכל, אס�רי� �ה� ���דע� �יה� ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ�ת��

.‚Èנטמאת' א� 'נטמאת', ל�: ואמר� א�כל, ְְְְִִֵֵָָָָָהיה
א� ה�ר�מה', היתה 'טמאה א� היית', 'טמא ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָה�ר�מה',
�ר�מת�, נ�לה ��א רא��� מע�ר א� טבל, �ה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹנ�דע
���� טע� ��ע� א� נפ��, ��א והק�� �ני מע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹא�

יפלט�. א�� הרי � �יו ְְֲִִֵֵֹלת��

.„Èפלה�� ח�י�, �ל ואחת �ר�מה �ל אחת ק��ת, ְִֶָָ�ְְֶֶַַַַָ�ְֵ��י
הריני � נפלה לאיז� יד�ע ואי� מה�, אחת לת�� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ר�מה
�ל היא איז� יד�ע אי� נפלה'. �ר�מה �ל 'לת�� ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָא�מר:
מ� �ט�ר זה הרי מה�, אחת את זר אכל � ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר�מה
נ�הג וה�נ�ה, הראיה. עליו מחבר�, �ה��ציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��ל�מי�;
אכל �ט�ר. ה�א א� ה�נ�ה, את אחר אכל �תר�מה. ��ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מזיד, א� � ����יה� ��ט�ה מ��� ��יה�, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאחד

וחמ�. קר� ��גג, וא� ְִֵֶֶֶֶֶָֹקר�;

.ÂËעליו מ�סי� זה הרי � ��גגה החמ� את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהא�כל
על חמ� מ�סי� וכ� �בר; לכל �קר� �החמ� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ�חמ��,
ה��ל�מי� הרי וחמ�, קר� המ��� �ל לע�ל�. עד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹחמ�,
וא� ח�י�; ���ליה� נזרע�, �א� א�א �בר, לכל ְִִ�ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ�תר�מה
ה�ר� את המ��� וכל מ�חל. אינ� למחל, ה�ה� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרצה
מ�חל. למחל, ה�ה� רצה וא� ח�י�; ה��ל�מי� הרי ְְִִִֵֵַָָֹֹ�ְְֲִִֵַַַ�לבד,

.ÊË� לכה� נ�את �� ואחר �ר�מה, �אכלה י�ראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ת
וחמ� קר� מ��מת אכלה, �ה� �� זכה ��א �ר�מה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹא�
קר� מ��מת � אכלה �ה� �� ��כה �ר�מה וא� ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמ�;
� וחמ� קר� המ��� ��ל לעצמ�; וחמ� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹל�עלי�,

��רצה. �ה� לכל והחמ� ל�עלי�, ה�ר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמ���

.ÊÈ,�� �בי� �� �י� � ��ת�ר�ה עד ל��� הס�יקה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא
לכה� נ�את ��א �מי היא והרי לעצמ�; מ��מת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינ�

ֵָמע�ל�.

.ÁÈ�אינ � �מזיד �י� ���גג �י� �ר�מה, הא�כל ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ�ל
�ר�מ�ת מה� �ה�ציא� המת�ני�, הח�י� מ� א�א ְִִֵֶֶָ�ְִַ�ְִֵֶַַָמ���
�מ� ה�אה �מ� ה�כחה �מ� ה�קט מ� �מ��מי� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ�מע�ר�ת;
�י על א� �ר�מת�, ���לה רא��� �מ�ע�ר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָההפקר,
הק�י� א� ,�� ��� �ד�לה �ר�מה נ�לה לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹ�עדי�

לתר�מה �ני[בשבלי�]ה�ע�ר מ�ע�ר �מ��מי� ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָ
�הלכה ��א ��פ�� �י על א� ��פ��, [ללאוהק�� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מ��מי�החומש] אי� אבל ה���; על החד� מ� �מ��מי� .ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
ה�ד�", את ל�ה� "ונת� ��אמר: � מינ� �אינ� על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמ�י�

�אכל. ֶֶַַָֹ��ד�

.ËÈה]הא�כל את שמיטה ערב[בשנת �ל ק��אי� ִִֵֶֶֶָ
שישית]�ביעית של קישואי� בנמצא ימ�י�[ואי� � ְְִִִַ

יכ�ל �אינ� מה�; וי��� �ביעית, מ�צאי �ל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָל���אי�
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �ביעית, מ�ר�ת ח�ב� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָל���

.Î�י� טמאי� �י� ח�י�, מ��� � טמאה �ר�מה ְִִֵֵֵ�ְְְֵֵַַָָָאכל
וא� טה�רי�; ח�י� מ��� טה�רה, �ר�מה אכל ְְִִִ�ְְְְִֵַַָָָטה�רי�.
��ל�מיו � �מזיד �י� ���גג �י� טמאי�, ח�י� ���ִֵ�ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָ

וי� ויחזר ה�ה�רי�.��ל�מי�, מ� �� ְְְֲִִִִֵַַַַֹ

.‡Î�האר ע� �ר�מת אכל ל�. מ��� חבר, �ר�מת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
האר� לע� ונ�תנ� מ��� �מיה ונ�טל לחבר, מ��� �ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

האר�. לע� טהר�ת מ�סרי� �אי� �ר�מת�; ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ�אכל
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.·Îמת �� ואחר ואכל�, �ה� א�� מאבי �ר�מה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�זל
אחר לי�ר� מ��� א�א לעצמ�, מ��� אינ� � א�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאבי
ואכל�, א�� מאבי �ר�מה ל� נפלה א� וכ� ה�בט; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ�אר
ואכל�ה �כת�ת� והא�ה �ח�ב� �ר�מה ��בה ח�ב ֲַָָָָ�ְְְְִִֶַַָָָָָ�בעל
�מי� לה� נ�ת� והחבר חבר, לכה� וחמ� קר� מ��מי� �ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

�אכל�. ה�ר�מה א�ת� �� מ�כרי� ְְְִֶֶַָָָָָ�הי�

.‚Îפל� ��ל�מי מ��� � אכל� ולא �ר�מה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹה��נב
�ר�מה מ�מי ל��� ל� וי� ולאול�עלי�; כספי [תשלו� ְְְְְִִֵֵֵַַָָ

פירות] וחמ�:דווקא קרני� �ני מ��� � ואכל� �נב�, .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ
�ר�מה. מ�מי אפ�� וקר� הח�י�, מ� וחמ� ְְְֲִִִֵֶֶָ�ִֶֶֶַָֹקר�

.„Î� ואכל� �גנב� ה�ית, לבדק הק�� ה�ר�מה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
�פל, ��ל�מי �הק�� �אי� �פל; ��ל�מי מ��� ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינ�
� חמ�י� ��ני קר� מ��� אבל �מק�מ�. ��ת�אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�מ�
מ� ��הנה מ��� וחמ� �ר�מה, א�כל מ��� ְְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹֹחמ�
�וה �� ואי� �זית, �� היה א� מ���? �למי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההק��.
�י� � �ר�טה �וה �� י� וא� ל�הני�; מ��� � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ר�טה

להק��. מ��� �זית, �� �אי� �י� �זית �� ���ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

.‰Îמ�ני ה�ר�מה? על הק�� א��ר חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�מ�ני
על נאסרה הק�י��, לכה�; �מ�רת לזר, אס�רה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ�ְְֲֶַָָָ�ה�ר�מה
�ר� על י�ראל, על א� א��ר �� נ�ס� לפיכ�, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�ה�.

מאכל�ת. וא��רי אס�ר�ת �יא�ת �הלכ�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָ��ארנ�

.ÂÎ;אחד וחמ� קר� מ��� ואכל�, �ר�מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה��זל
� �זל� ידי �� יצא �ר�מה, מ��� �� �ח�ב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�החמ�
�חמ� א�א ח�ב אינ� ה�ד�", את ל�ה� "ונת� ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ��אמר:
קר� מ��� הא�כל לאחר, והאכיל� �זל� �לבד. קד� ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ל
אכל א� � וחמ�' קר� 'מ��� �אמרנ�: מק�� �ל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמ�.
מק�� וכל �אכל; מ�י� חמ�ה �וה מ��� אר�עה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�וה
מ��� אר�עה, �וה אכל � חמ�י�' ��ני 'קר� ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�אמרנ�:
אכל � וחמ�' קרני� '�ני �אמרנ�: מק�� וכל ��ה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�וה
מ��� אינ� �לע�ל� ��עה. �וה מ��� אר�עה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�וה
�ה�זלה �י� אכילה, ��עת �וה �היתה �מי� לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָא�א

�ה�קרה. �י� ��ל�מי� ְְְִִֵֶַַָ��עת

יא ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

�ה�יכה‡. � �לסיכה ול�ת�ה לאכילה נ�נת ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָה�ר�מה
�עצמ�תיו", וכ�מ� �קר��, "��י� ��אמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ��ת�ה,
ול���ת לאכל, ��ר�� �בר לאכל � אכילה �כלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוה�ת�ה
יס�� ולא לס��. ��ר�� �בר ולס�� ל���ת, ��ר�� ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹ�בר
את �מדליק ה�ה�ר; ה�מ� את ה�א ס� אבל וחמ�. ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיי�

מק��. �כל �רפה' '�מ� ה�קרא ה�א וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָה�מא,

לח��·. מ�ר �ר�מה, �ל �לק�צ�[לכוו�]�מרי� א�ת� ְְִֶָָ�ְְְֵַַָָָ
ע��י� אי� וכ� �כר. מה� לע��ת ואס�ר ה�בלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ע��ל
וכ� חמ�; ה�תו �ר�ת ולא יי�, ���חי� ולא �ב�, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹ�מרי�

א� מ��י� אי� � ה�ר�ת �ל ח���אר ��ר�מה, מ�ר�ת� ת� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
זה הרי מ�קה, האכל וע�ה עבר �לבד. וענבי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�יתי�
�ה� וכ��צא ���חי�, ויי� �מרי�, �ב� �אכל וזר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��תה�.
א�ת� מ�י� �מזיד, אכל וא� ל���; ח�ב אינ� � ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ��גגה

מר��ת. ְַַַמ�ת

ה��ריס‚. לת�� �גר�גר�ת �בלה נ�תני� דגי�]אי� ,[שומ� ְְְְְִֵֵַָָָ
ואי� ל��ריס. ה�י� את נ�תני� אבל מא�ד�; �ה�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�ני

ה�מ� את טוב]מפ�מי� ריח בו מ�ציא�[לערב �ה�א מ�ני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ
יי� מערבי� אבל מ�חה; �מ� וע��ה� מאכל�ת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמ�לל

לאכל�. �א��, וכ��צא �פל�לי� �דב� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָו�מ�

אי�„. ממעט�. �ה�א מ�ני �ר�מה, �ל יי� מב�לי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאי�
מ�ני �ר�מה, �ל �חמ� �ר�מה �ל �צלי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ��ב�י�
�בר וכל �קטנית; �ב�אה מערבי� אי� החמ�. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ��פסיד
�מ�חרבה מערבי�. א�ת�, ����ברי� מ�ה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ��ת�ר�

דל]יה�דה היה �תב�אה[והיבול �ב�אה לערב התחיל� , ְְְְְִִִֵָָָָ
�קטנית. �ב�אה לא אבל �קטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

��ר�די�‰. נ�הג[מנפי�]�דר� �� �ח�י�, ה�מח את ְְְְִֶֶֶֶֶַַַ�ִֵָ
ה�רס� את �מ�לי� לאכל, מר�ד � �תר�מה [סובי�ה�ה� ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�ְָ

עדגסי�] הר�ה, �נפ��ת מנ�ה סלת לע��ת �רצה הרי .ְֲֲֵֶֶַָָֹ�ְְִֵַַָָ
ה�אר, את י�לי� לא � ה�אה מ� ק�י� א� קב ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹ���ציא
מצנע. �מק�� י�יח� א�א לאכילה; רא�י �ה�א ְָ�ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמ�ני

.Â�ח�סמי אי� �ר�מה, �ל ���ר[מחזקי�]�מ� �� ְְִֵֶֶֶַָ
והיא רגל�, יס�� ולא וסנ�ל. מנעל �� סכי� ואי� ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹוכירי�,
א� ה�נעל ול�ב� רגל�, את ס� אבל וסנ�ל, מנעל ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ�ת��

קטב�ליא ��י על �מתע�ל ��פ�, �ל וס� [כליה�נ�ל. ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ
מעור] וישיבה אינ�שכיבה נ��כי�, �ה� �י על וא� ְֲִִִֵֵֶַַָָחד�ה.

להתע�ל �י� �ל טבלא ��י על �מ� י�� לא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹח���;
מא�ד�. �ה�א מ�ני ְְְִֵֶֶַָָעליה,

.Ê,�ידי נטילת צרי� � �ר�ת אפ�� �ר�מה, הא�כל ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ�ל
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� טה�ר�ת, ידיו �הי� �י על ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָא�
יאכל ��א �זרה, � ה�לח� על ה�ר ע� נאכלת ְְֵֶַָָָֹ�ְֱִֵֶֶֶַַַָָואינ�
ה�לח�, על ה�ר ע� נאכלת לאר� ח�צה �תר�מת ְָ�ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמ��ה.
�ר�מה �מ� סכי� ואי� �ח�י�. � ידי� נטילת צריכה ְְִִֵֶֶָָ�ְְְְִִִֵַַָָָואינ�
�ידי� מפ��� ��ר�, ��י על נפל מסאב�ת; ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ�ידי�
�בעה �ת�� �ר�מה ��מ� ה�ט� את סכי� אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹמסאב�ת.

להולדתו] ערל.[ימי� ח��ב אינ� �בעה, �ל � �ה��לד ;ְִֵֵֶַָָָָָ

.Áי�ראל ��� �� �מביא ��מ�, עצמ� ה�ה� ה�א ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס�
� ל�רח� ונכנס ��מ� עצמ� ס� וא� ��יו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ�מע�יל�
מ���. נ��� �ה�א �י על א� ��רח�, למ��ת� לזר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�מ�ר

.Ë�אי �ר�מה, �ל �תל�� רא�� �חפפה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ�הנת
מע�גה אבל אחריה; לח� מ�רת [ֿמגלגלתה��ראלית ְְִִֵַ�ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹ

את] ��ער�הישראלית ומשתמשת�ער� – הכהנת [של ְְִָָָָ
ה נשתמשה שכבר לח�כהנת]בחומר ה�הני� ה�ר� מה �מ�ני .ְִֵָ�ְֲִַָֹֹ

אד�. למאכל רא�י �אינ� מ�ני �ר�מה? �ל �תל�� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ער�

.È,�והחר�בי ה�ליסי� ועקצי �גר�גר�ת, �אני� ְְְִִִֵֶַָ�ְְְְִֵֵָ�עקצי
אב�יח שבתוכו]�מעי והמי� �קל�י[הזרע אב�יח, �קל�י , ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַ

אכל, �ה� �אי� �י על א� � מלפפ�� �קל�י ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאתר�ג,
א��[קצוות�]�קנ�בת הרי � ��י� �עלי ���ליכי� ירק ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מ�רת ה��ני�, ��ק�בי� ירק קנ�בת אבל לזרי�; ֶֶ�ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָאס�רי�
אס�רי�; אכל, �ה� י� א� � ו�מ�מי� ��לי� קל�י ְְֲִִִֵֶֶָֹ�ְְְִִִֵָלזרי�.

מ�רי�. אכל, �ה� ִָ�ֵֶֶָֹאי�

.‡È�וחר�בי �תמרי� זיתי� �רעיני מ�רי�; אתר�ג, ְְְִִִִִֵֵַָָָ�ְְִֵֶַ�רעיני
לזרי�. אס�רי� א�� הרי ה�ה�, �נס� ��א �י על א� �ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
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למצ� לחל�ח��ת �ה� וי� ��נס� �זמ� � ה�רעיני� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��אר
מ�ר�ת. ה�ליכ�, וא� לזרי�; אס�ר�ת ָ�ְְְֲִִִִָָָא�ת�,

.·Èרא�י �ה�א מ�ני אס�ר, � חד��ת ח�י� �ל ְֲִִִִֵֶֶָָָ�ַה��י�
נקרא� מתי ועד מ�ר. י�נ�ת, ח�י� ו�ל אד�; ְְְִַַָָ�ְְְֲִִֶַַָָָלמאכל
ה�רנ�ת. �י� לח�ט רגילי� אד� ��ני זמ� �ל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חד��ת'?

.‚Èירודה]ה���ל�ת �ל[רקובות]והרק�נ��ת[שאיכות� ְְִִֶַַָָ
אבק העל� וא� אס�ר�ת; מ�ר�ת,[נתעפשו]�ר�מה, , ְְֱֲִֶָָָ�ָ

וה�ני, הרא��� � מי� עליה� ��ת� �ר�מה �ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מרי�
מס�� א�א מי�, נת� לא וא� מ�ר. וה�לי�י, לזרי�; ְְִִֵֶַַַָָָֹ�ְְְִִִַָָאס�ר
לזרי�. אס�ר ה�לי�י א� � �לבד ה�מרי� מעל ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָה�י�

.„È�א�ת מח�בי� אי� � �ר�מה ח�י מ��ה ���ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה
לת�כ� י�� �� ואחר אחת, אחת �מל�ט י��ב ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָלהי�ת
חבית וכ� ח�י�. לת�כ� ונ�ת� �דר��, מכ�ד א�א ְִִֵָ�ְְְְְִֵֵֶַַָָ�ח�י�;
י��ב להי�ת א�ת� מח�בי� אי� � ����כה �מ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ�ל

�ח�י�. ���הג �דר� �� נ�הג א�א ִ�ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�מט�ח,

.ÂËעד מערה זה הרי � �ר�מה �מ� �ל �ד ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמערה
הע��ד הרציפה]��פסק הנגירה ה�מ�[תיפסק ויתחיל , ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

� ז� אחר ז� ט�י� �ל� ��טפ� וכיו� מעט; מעט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹלנט�
א�א נת�, ��א הרי ח�י�. �מ� ה�ד לת�� ל�� �מ�ר ,���ַ�ְִֵֶֶַַָ�ֲִֵֶֶַָָֹ

�ר�מה. ה�מצית � א�ת� ���ת עד ה�ד ְְִִִִֶַַַַַַָָָה�יח

.ÊËרפה� �מ� נר ה�ה� טמאה]ממ�א תרומה ונ�תנ�[של , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ
צרכי לע��ת � לחדר �לה�נס לעל�ה, �� לעל�ת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלי�ראל
מ�ר. ע��, ��� היה וא� י�ראל; צרכי לא אבל ָ�ִָ�ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹֹה�ה�,

.ÊÈ�מ� ל� והדליק ה�ה�, אצל א�רח �היה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹי�ראל
תרומה]�רפה ח�ב[של אינ� � ל� והל� ה�ה� ועמד , ְְְֵֵֵַַַַָָָָֹ

ה��ראלי וט�בל מאליו. ��ת��ה עד ה�ר, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלכ��ת
.�� ליל� �מדליק� ה�ה�, �נר ְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹ�תילה

.ÁÈ,י�ראל �ל �קר� אצל ע�מד �היה �ה� �ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�קר�
�רפה. �מ� עליה� מדליק זה �היההרי �ה� �ל �לי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

�מ� עליה� מדליק זה הרי � י�ראל �ל �לי� אצל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָנארג
�ב�י �רפה �מ� מדליקי� וכ� �ה�. �ר��ת ��א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�רפה,
��א האפלי�, �ב�ב�א�ת מדר��ת, �בב�י ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ�נס��ת,
� חנ�ה נר להדליק ח�י� �מ� ל� �אי� �מי �ה�. ָ�ְְֲִִֵַ�ְִִֵֵֶֶֶֹ�ר��ת
�מ� מדליקי� �ה�. �ר��ת ��א �רפה, �מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמדליק

�ה�. �ר��ת הח�לי�, ��י על ְְִִֵֵֵַַַָֹ�רפה

.ËÈאצל לב�א למ�דה והיא לכה�, ���את י�ראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�ת
�רפה �מ� להדליק ל�ה� מ�ר �ר��ת�. מדליק � ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ�ְְִִִַָָָאביה
ער��ב, �� ��� ה���ה �בית א� האבל, �בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאפ��
מ�ני ה���ה, �בית מ���; יס��ק� ��א ח���י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָואי�
לה� �אי� מ�ני האבל, �בבית ,�� נ�געי� אי� �ליה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָנקי��

האבל. מ�ני ְְִֵֵֶַָ�נאי

.Îגג��� � ה�ר�מה את יהיהה��רע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ
הזריעה]י��תרומה] ולבטל הקרקע את להפ� ,[התירו �ַ

יק�� כתרומה]�במזיד הגידולי� ויהיו לקיי� וא�[חייב ; ְְְִִֵֵַ
היה וא� יק��. ���גג, �י� �מזיד �י� � �לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
קנס� קנס י��; � �מזיד ואפ�� �לי�, הביא אפ�� � ����ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָ�ְְַָָ

�עציו. להנ�ת וית��� יזרע ��א ,��ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

.‡Îא�א �בר, לכל �ח�י� ה� הרי � �ר�מה ְִֶָָָָ�ְְֲִֵֵֵָ���לי
לזרי� אס�רי� ��הי� עליה� חכמי� �זר� לזרי�; ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָ�אס�רי�
י�הה ��א � ה�ה� ��יד טמאה �ר�מה מ��� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�תר�מה,
�� �א ונמצא לח�י�, ותצא ��זרע�ה �די אצל� ְְִִָָָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָא�ת�
טמא�ת, �ידי� ה���לי� לאכל מ�ר לפיכ�, ��לה. ְְֱִִִֵֶַַָָֹ�ְִִֵַָָָלידי

�ח�י�. י�� לטב�ל ִ�ְְִִָ��מ�רי�

.·Î�אי� �בר ואפ�� �בר; לכל ח�י� � ���לי� ְֲִִֵֶַָָָָָ�ִִִֵ���לי
� ה���לי� �ג��לי הע�ר על ה���לי� ר�� א� � �לה ְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָזרע�
�אי� �י על א� הע�ר את מעלי� ה�נ�י� ה���לי� ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהרי
ח�צה �ר�מת וכ� לזרי�. מ�ר ה�ל ויהיה �לה, ְְְִֵַָָָ�ְְְִֶֶַַָֹזרע�

�ר�מה ות�ספת והמד�ע, ותור�]לאר�, שחוזר ,[במקרי� ְְֶַָָ�ְְֶֶָָ
על א� �צנ��, לפת זרע �ג�� נאכלי�, �אינ� ��ה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוזרע�ני
ה� והרי מ�רי�, ���ליה� � �ר�מה �צנ�� לפת �א�ת� ֲִֵֵַָ�ְְִִֵֶֶֶֶָ�י
ה���לי� �ר�מה, �ל ���� ה��רע וכ� �בר; לכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ח�י�

לזרי�. ְִִָָ�מ�רי�

.‚Î,�טה�רי �ה���לי� �י על א� � טמאה �ר�מה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָה��רע
אס�רה ��זרעה וה�ר�מה ה�איל �אכילה; אס�רי� ה� ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי

נדח�. �בר היתה, ְְְֲִִַָָָָ�אכילה

.„Î� וחתכ� �נ�י� עלי� ויצא� ��מח�, העלי� את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת�
�אכילה. מ�ר �� אחר ��צא האכל ֲִַָָ�ֲֵֶֶַַָָָָֹהרי

.‰Î�וע�י זרע� ��טמא� ואחר ��טמא�, ח�י� ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�ְִָ�תלי�
ולא �זריעה, טהר� �הרי מ�רי�; א�� הרי � ְְֲֲִִִֵֶָָָֹ�ְֲֵֵָ�ר�מה

אס�רי�. ��הי� �די �ר�מה ��ה� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָנטמא�

.ÂÎהרי � ��� ה�רי �מרח ה�רי, �ת�� �היתה ֲֵ�ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ��לת
�תל� ה�רי. �ת�� ונמרחה ה�איל טבל, ה��לת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹא�ת�
ספק ז� הרי � �ר�מה וע�א� ,�� עליה קרא �� ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואחר
ונע�ת מ��ה, ה�בל �רח ��א �זרע�, ה�איל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�ר�מה;

�ר�מה א�ת� ע�ה א� אבל נגמר�; לא �עדי� קד��פר�ת ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ואכל מ��ה, �ל� א� לפיכ�, �ר�מה. ז� הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ��זרע�ה,
�ח�, וא� החמ�. את מ��� ���גג, מיתה; ח�ב � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מזיד
�אי� אד�, �ל אצל �ע�� �טלה � האר� מ� �פיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
�מ� ה�יתה; מ� �ט�ר לפיכ�, �כ�; אד� �ני אכילת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�

��גג. היה א� ִֵֶַָָֹהחמ�,

.ÊÎ,פאה� �כחה �לקט ח�בת � �ר�מה ���לי �ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ�דה
י�ראל וענ�י עני; �במע�ר �במע�ר�ת �תר�מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוח�בת
�הני� ענ�י � א�� מ�נ�ת מ��ה נ�טלי� �הני� ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוענ�י
ל�הני� ��ה� את מ�כרי� י�ראל וענ�י ��ה�, את ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹא�כלי�
את מ�כר לוי �� וכ� ענ�י�; �ל וה�מי� �ר�מה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�דמי

ל�הני�. ��� ֲֲִֵֶַַַֹה�ע�ר

.ÁÎיצד� �בהמה, וה�� מ��ח. � א�� ���לי� ְְִֵֵַַָָָ�ְִִֵֵַהח�בט
קפיפ�ת ��לה ונ�ת�[סלי�]יע�ה? ה�המה, �צ�ארי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

ז�מ� לא נמצא ה�י�; מא�ת� פיה]לת�כ� את את[חוס� ְְִִֵֵֶַָָֹ
ה�ר�מה. את מאכיל ולא ְְְֲִֵֶַַַָָֹה�המה,

יב ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

��אר‡. י�ראל, אר� �ל ה�ר�מה את לט�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאס�ר
א�ת�, יפסיד ולא טמאה, לידי א�ת� יביא ולא ְְְִַָָֹ�ְֳִִִֵַָָָֹה�ד�י�;
לט�א �מ�ר ה�מאה. �מדליק ה�ה�רה, א�כל ְֵַָ�ְְְִֵֵֶַַַָָָא�א
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למצ� לחל�ח��ת �ה� וי� ��נס� �זמ� � ה�רעיני� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��אר
מ�ר�ת. ה�ליכ�, וא� לזרי�; אס�ר�ת ָ�ְְְֲִִִִָָָא�ת�,

.·Èרא�י �ה�א מ�ני אס�ר, � חד��ת ח�י� �ל ְֲִִִִֵֶֶָָָ�ַה��י�
נקרא� מתי ועד מ�ר. י�נ�ת, ח�י� ו�ל אד�; ְְְִַַָָ�ְְְֲִִֶַַָָָלמאכל
ה�רנ�ת. �י� לח�ט רגילי� אד� ��ני זמ� �ל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חד��ת'?

.‚Èירודה]ה���ל�ת �ל[רקובות]והרק�נ��ת[שאיכות� ְְִִֶַַָָ
אבק העל� וא� אס�ר�ת; מ�ר�ת,[נתעפשו]�ר�מה, , ְְֱֲִֶָָָ�ָ

וה�ני, הרא��� � מי� עליה� ��ת� �ר�מה �ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מרי�
מס�� א�א מי�, נת� לא וא� מ�ר. וה�לי�י, לזרי�; ְְִִֵֶַַַָָָֹ�ְְְִִִַָָאס�ר
לזרי�. אס�ר ה�לי�י א� � �לבד ה�מרי� מעל ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָה�י�

.„È�א�ת מח�בי� אי� � �ר�מה ח�י מ��ה ���ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה
לת�כ� י�� �� ואחר אחת, אחת �מל�ט י��ב ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָלהי�ת
חבית וכ� ח�י�. לת�כ� ונ�ת� �דר��, מכ�ד א�א ְִִֵָ�ְְְְְִֵֵֶַַָָ�ח�י�;
י��ב להי�ת א�ת� מח�בי� אי� � ����כה �מ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ�ל

�ח�י�. ���הג �דר� �� נ�הג א�א ִ�ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�מט�ח,

.ÂËעד מערה זה הרי � �ר�מה �מ� �ל �ד ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמערה
הע��ד הרציפה]��פסק הנגירה ה�מ�[תיפסק ויתחיל , ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

� ז� אחר ז� ט�י� �ל� ��טפ� וכיו� מעט; מעט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹלנט�
א�א נת�, ��א הרי ח�י�. �מ� ה�ד לת�� ל�� �מ�ר ,���ַ�ְִֵֶֶַַָ�ֲִֵֶֶַָָֹ

�ר�מה. ה�מצית � א�ת� ���ת עד ה�ד ְְִִִִֶַַַַַַָָָה�יח

.ÊËרפה� �מ� נר ה�ה� טמאה]ממ�א תרומה ונ�תנ�[של , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ
צרכי לע��ת � לחדר �לה�נס לעל�ה, �� לעל�ת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלי�ראל
מ�ר. ע��, ��� היה וא� י�ראל; צרכי לא אבל ָ�ִָ�ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹֹה�ה�,

.ÊÈ�מ� ל� והדליק ה�ה�, אצל א�רח �היה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹי�ראל
תרומה]�רפה ח�ב[של אינ� � ל� והל� ה�ה� ועמד , ְְְֵֵֵַַַַָָָָֹ

ה��ראלי וט�בל מאליו. ��ת��ה עד ה�ר, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלכ��ת
.�� ליל� �מדליק� ה�ה�, �נר ְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹ�תילה

.ÁÈ,י�ראל �ל �קר� אצל ע�מד �היה �ה� �ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�קר�
�רפה. �מ� עליה� מדליק זה �היההרי �ה� �ל �לי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

�מ� עליה� מדליק זה הרי � י�ראל �ל �לי� אצל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָנארג
�ב�י �רפה �מ� מדליקי� וכ� �ה�. �ר��ת ��א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�רפה,
��א האפלי�, �ב�ב�א�ת מדר��ת, �בב�י ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ�נס��ת,
� חנ�ה נר להדליק ח�י� �מ� ל� �אי� �מי �ה�. ָ�ְְֲִִֵַ�ְִִֵֵֶֶֶֹ�ר��ת
�מ� מדליקי� �ה�. �ר��ת ��א �רפה, �מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמדליק

�ה�. �ר��ת הח�לי�, ��י על ְְִִֵֵֵַַַָֹ�רפה

.ËÈאצל לב�א למ�דה והיא לכה�, ���את י�ראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�ת
�רפה �מ� להדליק ל�ה� מ�ר �ר��ת�. מדליק � ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ�ְְִִִַָָָאביה
ער��ב, �� ��� ה���ה �בית א� האבל, �בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאפ��
מ�ני ה���ה, �בית מ���; יס��ק� ��א ח���י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָואי�
לה� �אי� מ�ני האבל, �בבית ,�� נ�געי� אי� �ליה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָנקי��

האבל. מ�ני ְְִֵֵֶַָ�נאי

.Îגג��� � ה�ר�מה את יהיהה��רע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ
הזריעה]י��תרומה] ולבטל הקרקע את להפ� ,[התירו �ַ

יק�� כתרומה]�במזיד הגידולי� ויהיו לקיי� וא�[חייב ; ְְְִִֵֵַ
היה וא� יק��. ���גג, �י� �מזיד �י� � �לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
קנס� קנס י��; � �מזיד ואפ�� �לי�, הביא אפ�� � ����ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָ�ְְַָָ

�עציו. להנ�ת וית��� יזרע ��א ,��ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

.‡Îא�א �בר, לכל �ח�י� ה� הרי � �ר�מה ְִֶָָָָ�ְְֲִֵֵֵָ���לי
לזרי� אס�רי� ��הי� עליה� חכמי� �זר� לזרי�; ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָ�אס�רי�
י�הה ��א � ה�ה� ��יד טמאה �ר�מה מ��� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�תר�מה,
�� �א ונמצא לח�י�, ותצא ��זרע�ה �די אצל� ְְִִָָָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָא�ת�
טמא�ת, �ידי� ה���לי� לאכל מ�ר לפיכ�, ��לה. ְְֱִִִֵֶַַָָֹ�ְִִֵַָָָלידי

�ח�י�. י�� לטב�ל ִ�ְְִִָ��מ�רי�

.·Î�אי� �בר ואפ�� �בר; לכל ח�י� � ���לי� ְֲִִֵֶַָָָָָ�ִִִֵ���לי
� ה���לי� �ג��לי הע�ר על ה���לי� ר�� א� � �לה ְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָזרע�
�אי� �י על א� הע�ר את מעלי� ה�נ�י� ה���לי� ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהרי
ח�צה �ר�מת וכ� לזרי�. מ�ר ה�ל ויהיה �לה, ְְְִֵַָָָ�ְְְִֶֶַַָֹזרע�

�ר�מה ות�ספת והמד�ע, ותור�]לאר�, שחוזר ,[במקרי� ְְֶַָָ�ְְֶֶָָ
על א� �צנ��, לפת זרע �ג�� נאכלי�, �אינ� ��ה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוזרע�ני
ה� והרי מ�רי�, ���ליה� � �ר�מה �צנ�� לפת �א�ת� ֲִֵֵַָ�ְְִִֵֶֶֶֶָ�י
ה���לי� �ר�מה, �ל ���� ה��רע וכ� �בר; לכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ח�י�

לזרי�. ְִִָָ�מ�רי�

.‚Î,�טה�רי �ה���לי� �י על א� � טמאה �ר�מה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָה��רע
אס�רה ��זרעה וה�ר�מה ה�איל �אכילה; אס�רי� ה� ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי

נדח�. �בר היתה, ְְְֲִִַָָָָ�אכילה

.„Î� וחתכ� �נ�י� עלי� ויצא� ��מח�, העלי� את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת�
�אכילה. מ�ר �� אחר ��צא האכל ֲִַָָ�ֲֵֶֶַַָָָָֹהרי

.‰Î�וע�י זרע� ��טמא� ואחר ��טמא�, ח�י� ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�ְִָ�תלי�
ולא �זריעה, טהר� �הרי מ�רי�; א�� הרי � ְְֲֲִִִֵֶָָָֹ�ְֲֵֵָ�ר�מה

אס�רי�. ��הי� �די �ר�מה ��ה� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָנטמא�

.ÂÎהרי � ��� ה�רי �מרח ה�רי, �ת�� �היתה ֲֵ�ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ��לת
�תל� ה�רי. �ת�� ונמרחה ה�איל טבל, ה��לת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹא�ת�
ספק ז� הרי � �ר�מה וע�א� ,�� עליה קרא �� ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואחר
ונע�ת מ��ה, ה�בל �רח ��א �זרע�, ה�איל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�ר�מה;

�ר�מה א�ת� ע�ה א� אבל נגמר�; לא �עדי� קד��פר�ת ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ואכל מ��ה, �ל� א� לפיכ�, �ר�מה. ז� הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ��זרע�ה,
�ח�, וא� החמ�. את מ��� ���גג, מיתה; ח�ב � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מזיד
�אי� אד�, �ל אצל �ע�� �טלה � האר� מ� �פיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
�מ� ה�יתה; מ� �ט�ר לפיכ�, �כ�; אד� �ני אכילת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�

��גג. היה א� ִֵֶַָָֹהחמ�,

.ÊÎ,פאה� �כחה �לקט ח�בת � �ר�מה ���לי �ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ�דה
י�ראל וענ�י עני; �במע�ר �במע�ר�ת �תר�מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוח�בת
�הני� ענ�י � א�� מ�נ�ת מ��ה נ�טלי� �הני� ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוענ�י
ל�הני� ��ה� את מ�כרי� י�ראל וענ�י ��ה�, את ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹא�כלי�
את מ�כר לוי �� וכ� ענ�י�; �ל וה�מי� �ר�מה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�דמי

ל�הני�. ��� ֲֲִֵֶַַַֹה�ע�ר

.ÁÎיצד� �בהמה, וה�� מ��ח. � א�� ���לי� ְְִֵֵַַָָָ�ְִִֵֵַהח�בט
קפיפ�ת ��לה ונ�ת�[סלי�]יע�ה? ה�המה, �צ�ארי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

ז�מ� לא נמצא ה�י�; מא�ת� פיה]לת�כ� את את[חוס� ְְִִֵֵֶַָָֹ
ה�ר�מה. את מאכיל ולא ְְְֲִֵֶַַַָָֹה�המה,

יב ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

��אר‡. י�ראל, אר� �ל ה�ר�מה את לט�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאס�ר
א�ת�, יפסיד ולא טמאה, לידי א�ת� יביא ולא ְְְִַָָֹ�ְֳִִִֵַָָָֹה�ד�י�;
לט�א �מ�ר ה�מאה. �מדליק ה�ה�רה, א�כל ְֵַָ�ְְְִֵֵֶַַַָָָא�א
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�אינ� �י על א� ��רה, �ל �טמא�ת לאר� ח�צה ְִֵֶֶַַָָ�ְְֶַָָָ�ר�מת
�ע�ר מ�ני � מ�בריה� �היא הע�י� �אר� א�א ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטמאה

ק�צה נ�ה לפיכ�, מ�בריה�; ח�ה[מפרישה]ח��ב� ל� ְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
,�� ל�ע לא לאכל�, א�א מזהרת �אינ� � לאר� ְְְִֶֶֶַָָָָֹ�ְֵֶֶָָָָ�ח�צה

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

��רפי�;·. ולא א�כלי�, לא � �ספק ��טמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹ�ר�מה
וי� ות�ר�. ו�אית, טמאה ���מא עד מ�חת �היה ְְְִִֵֵַָָָ�ִֵֶַַַָ�ְִֶֶָא�א
��ת�אר �מ� ה�ר�מה, את עליה� ���רפי� ספק�ת ��ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

וטהרה. טמאה ְְֳָָָ�ְְִַ�עני�

לא‚. זה הרי � טמאה ספק ל� ���לד �ר�מה �ל ְֲֵֶָֹ�ְְִֵֶֶַָָָחבית
י�יח�ה א�א יג��ה; ולא מ�ק�מ�, יזיז�ה לא �בר, �� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹיח��
�אכל. ��א ח���י� ואי� ות�ר�. ו�אי, ���מא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעד

טמאה„. וה�ח��נה העלי�נה, ��ת ����רה [וישחבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לכה�] א� שאסור החולי�, את וידמע שיתערבו א�חשש �ִ

י�יל �טהרה, רביעית מ��ה לה�יל ההפסדיכ�ל [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָָ
החולי�] וא�של ידי�, נטילת �לא �ידיו י�יל לאו, וא� ;ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹ

טהר�ת. �עני� ��ת�אר �מ� מט�א�, �ה�א �י ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

��ת‰. ��היה וה�א יי�, �ל �חבית אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ��ה
א� אבל וי�סד. ה�ל י�מע �הרי מ�אה; �ח�ת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�ח��נה
�אחד ע�לה היא �הרי החבית, �ז� מאה ��ח��נה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ואל ות�מא, �רד � �מ� �ל חבית �היתה א� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�מאה,
הפסד �� ואי� להדלקה, רא�י ה�ל �הרי �ידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיט�א�ה
רביעית לה�יל יכ�ל א� � ����כה �מ� חבית וכ� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ�ְמר�ה.
����רה ��יו� �טמאה; י�יל לאו, וא� י�יל. ְְְִֵֶֶָָָ�ְְְֳִִִַַָָָ�טהרה,
�ה�ל. �ה�א מ�ני �טמאה, לה�יל ��א מזהר אינ� � ְְִֵֶָָ�ְְְִֶַָֹ�ִֵֶָהחבית

.Âוכ למק��, מ�ק�� ע�בר �יד�,היה �ר�מה �ל �ר�ת ְְְְִִֵֶָָָָָָָ
נ�גע הריני � לאו וא� מה�, אחת לי ��' ה�כרי: ל� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
י�נ�ה ואל ה�לע, על אחת לפניו י�יח � �מט�א�' ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ְ�כ��

��די�. ה�ר�מה יט�א ��א �די יד�; ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹלת��

.Êמאכל ואינ� ה�איל � �ר�מה �ל וה�ר�יני� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָה�ל��
נזהר, ואינ� �טמאה. מע�יה� �ל לע��ת מ�ר זה הרי ְְְִֵָָ�ְֲֲֵֶַַָָ�ֲֵֶָָאד�,
הרי �טמאה, א�ת� �רה �א� � �מי� �ר�ת� �עת ְֲֵָ�ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָא�א

��די� א�ת� גלוי]ט�א אי�[ובאופ� � ה�ר�ה אחר אבל ; ְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
לבהמה. ��אכיל� �עת ולא ה�ר�יני�, ��� �עת לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנזהר,
האר�. ע� לכה� וכר�יני� �ל�� �ר�מת נ�תני� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ�,

.Á���� מ�ני האר�, ע� �ה� אצל �ר�מה מפקידי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאי�
�כלי האר�, ע� י�ראל אצל א�ת� מפקידי� אבל .�� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ס
מכ�רי� �ר�ת יהי� ��א �בלבד, �תיל; צמיד ה��� ְִָ�ְְִִִִֵֶַָָָֹ�ֶֶַחר�

נ�ה. א��� �סיט� ��א �זרה, �ְְְִִִֵֵֶָָֹ

.Ëאבל �טהרה; זיתיו �ר�מת האר� לע� ע��י� ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאי�
��ד. �ל ח�יו �די מ��� �טהרה, ח�י� זיתי ל� ְְֳִִֵֶַַָָָָ�ִֵֵע��י�
�אינ� �כלי �מ�יח� ה�ר�מה, ��י נ�טל ע��ה? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
ל�ל האר� ע� �כ��ב�א אבני�; �לי �ג�� טמאה, ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹ�ְֵַמק�ל
��ר�מה, ��ע ��א 'ה�הר ל�: א�מרי� וה�ר�מה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�ַהח�י�

לטבל�'. �חזר ְְְִֶַָֹֹ��א

.È�ואי ע��; ��צרי� אי� �טמאה, �ר�תיו �ע��ה ְְְִִֵֵָ�ְְִֵֵֶֶָָי�ראל
��ע�ה ה�ר�מה מ�ני ע��, ��רכי� �אי� ל�מר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי�
ה�ת. מ� �מביאי� ל�ת, חב��ת ע�� מ�ליכי� אבל ְְֲִִִִִִִַַַַָָָ�ְ�טמאה.

.‡È.ר�מה� א�ת� וע��ה ס�חט� ��טמא�, וענבי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתי�
�ר�מה ��ע�� אחר נטמא� עושהוא� שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

ה��קהשלישי] הרי � מ��יצה �ח�ת �ח�ת �סחט� ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ
ה�א לנסכי� ואפ�� ל�הני�; ��ת�ה מ�ר מה� ְְֲֲִִִִִִַַָָָֹ�ֵֵֶַה��צא
אמר� ולא האכל. �ת�� מפקד ה�א �א�� �ה��קה � ְְְְֶָָָֹֹ�ְְִֶֶַַָרא�י
מ��יצה, י�תר יע�ה ��א � �זרה א�א מ��יצה', ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'�ח�ת
א�� �ר�ת הי� וא� �כ�יצה. מ��א ה��קה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָונמצא
�ר�מה וה��קה ה�ד, �בבית ��ת ��רכ� � לטמאה ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ�ְְִִ�לי�י
��ת�אר �מ� �תר�מה, רביעי ע��ה �לי�י �אי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָטה�רה;

טהר�ת. ְְְִַָ�עני�

.·Èעד העצי� לבי� מ�ליכ� ��טמאת, �ר�מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ת
עד מא�ס �כלי נ�תנ� ��טמא, �מ� וכ� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ���רפ��;
ויאכל�ה�. לאחרי�, ��לה יהיה ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��דליק��,
יהי� ��א �די מא�ס, �כלי �מ�יח� ��לק� � ��טמא� ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹוח�י�
�מ�קי� וכירי�. ���ר �ה� י�יק �� ואחר לאכילה; ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָרא�יי�
א�ת�. ק�ברי� � ה�י� �ג�� ��טמא, להדלקה רא�יי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�אי�

.‚È.�י�פ ��ת�ה, ואס�ר ה�איל � ��ת��ה �ר�מה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיי�
�מלפפ�נ�ת ואב�יחי� �דל�עי� וק��אי� וענבי� �אני� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָוכ�
�אכילה, אס�רי� א�� הרי � מנ�ר�ת ��מצא� �ר�מה ֲֲֲִִֵֵַָָ�ְְְְִֶֶָ�ל
י�בר�. א� ל��, י�לי� �ה�? �ע�ה מה נפ��ת; ס�נת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמ�ני

.„Èהיא� �י על א� � מג�י� �מי� �����ה ִִִֶַַ�ְְִִִֶַָָע�ה
��ר�. ז� הרי ְֲִֵֵָָ�ר�מה,

.ÂË,ר�מה� ל�ל לכה� עדאס�ר � ��� מ�נ�ת �אר א� ְְְִֵֶַַָָָָֹֹ
י�נ� א�ר "רא�ית� ��אמר: ה�עלי�, א�ת� ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��פרי��
לה', י�ראל בני ירימ� "א�ר ונאמר: נת�י�", ל� ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלה',
י�ל ולא �ה�. יז�ה �� ואחר ה�, ��רימ� עד � ל�" ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנת�י
�ל ה� �הרי � ה�עלי� מ�עת א�א �ה�רמ�, אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�ת�
קד�יו, את "ואי� ��אמר: ��רצ�, �ה� לכל ל�נ� ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�עלי�
�ה�; זכה � ה�עלי� מ�עת ��א לקח� וא� יהי�". ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹל�

הניה ט�בת א�א �ה� ל�עלי� שהיסב�אי� מכ� [נהנה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
לכה�] ממ��.טובה אינ� הניה וט�בת ,ְֲֵַָָָָ

.ÊË� אחרי� �ברי� �� �מצא �ר�מה, ל� ��תנ� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹ�ה�
עד �� ה�יח�� אחרי� ��א �זל, מ��� אס�רי� א�� ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהרי

ְִֶ���ל��.

.ÊÈ�מ א�ת� �להביא ��ר�מה, לה��ל ח�בי� י�ראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאי�
י�צאי� �הני� א�א � ל���ב ה�ד�ר �מ� לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹה�ר�
יצא�, לא וא� ;�� חלק� לה� נ�תני� וי�ראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹל�רנ�ת,
�בהמה ח�ה היתה וא� ��ר�. �מ�יח� מפרי�� זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמי� התקינ� � מה� �� מ���רת ואינ� ,�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָא�כל��
מ�ה�; הבאת� �כר וי�ל לעיר, ויביא�ה ,�� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ����ל
ה��. ח��ל זה הרי ולח�ה, ל�המה וה�יח� הפרי�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�א�

.ÁÈל�ל �די ה�רנ�ת, �בית לס�ע וללו�� לכהני� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאס�ר
נאמר: ועליה� ה��, קד� ח�ל � המס�ע וכל ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹמ�נ�תיה�.
��ס�ע�, לה�יח� לי�ראל ואס�ר ה�וי". �רית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"�ח��

�כב�ד. חלק� לה� נ�ת� ְְֵֶֶֶָָָָא�א

.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזיר�, מנת על לכה� �ר�מה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנת�
וכ� ה�רנ�ת. �בית �מס�ע ��מצא מ�ני ,�� לע��ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואס�ר
ל�אל ואפ�� �מע�ר�ת, �ר�מ�ת ��חטפ� לה� ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאס�ר

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�לח� �על �כב�ד; נ�טלי� א�א אס�ר, �פיה� ְַ�ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָחלק�
א�� �מ�נ�ת ��תי�; ה� �לחנ� ועל א�כלי�, ה� ְִֵֵַָָ�ְְִֵַַָה�ק��
ה�ה "ואני ��אמר: � לה� ז�ה ה�א �ר�� וה�א ה�, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלה'

�ר�מתי". מ�מרת את ל� ְְְִִֶֶֶַָָֹנת�י

.Îל��מר �כ�ר ולא ,��� ל��מר �ר�מה אד� י�� ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא
מ�נ�ת ולא �[ֿהבשר]עדר�, נת� וא� �המ��; לר�עה ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

ור�אי �ח�ה. �מירת� �כר לה� נת� �� א� א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָח�ל,
�ר�מה ות� ז�, סלע ל� 'הא אחר: לי�ראל ל�מר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָי�ראל
��' א� ��י', �� ה�ה� לפל�ני מ�נ�ת �אר א� �כ�ר ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹא�

�זה. ���צא וכל ְֲִֵֶַָֹאח�תי',

.‡Î��ל ר�צי� ה�עלי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ��ה
�ח��, א�� לו�י� מ�ני א� א��, �הני� מ�ני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹא�ת�
�אמר� �עלי� אבל לזה'; ות� ל�, 'הא חבר�: ל� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה הרי � הניה' �ט�בת זה חלק ל� 'הא ללוי: א� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכה�
�י על א� �תר�מ�ת, סח�רה לע��ת אס�ר וכ� ְְְֲִִֵַַַָָָאס�ר.

לכה�. �מ�כר מ�ה� ל�קח ְִֵֵֵֵֶַֹֹ�ה�א

.·Î�א ה�רנ�ת, �בית �ר�מה לה� ח�לקי� אי� � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָע�רה
ה�: וא�� א�ת�; מאכילי� א� א�ת� א�כלי� �ה� �י ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָעל

חיק� לפר� �עת �� ��� וה�ט� וה��טה, [לפרוסהחר�, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
תרומה] לקבלת וה�מט��,בגדו �עת; �א�� �אי� מ�ני �ְְְִֵֵֵֶַַַ�ְ

� והעבד עצמ�; �פני �ר�ה �ה� מ�ני � ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהאנ�ר�גינ�ס
�ה�; �ה�א עליו ויעיד� ��דה, הע�ברי� א�ת� ירא� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��א

וה� ��אוהערל, � והא�ה מא�סי�; �ה� מ�ני � מא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ל� ה�גנת �אינ� א�ה וה���א ה�ח�ד; �מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ת�ר�,

לכהונה] ה�רנ�ת,[פסולה �בית יחלק ��א א�ת� קנס� �ְְְְֵֶַַָָֹֹ
לה� וח�לקי� לב�יה�, לה� מ��חי� � וכ�� ��גר��ה. ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ְְְֶֶַָָעד
מ� ח�� לב�יה�; לה� �מ��חי� ה�ב�ל קד�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ��אר
�אי� � והערל וה�מא, ה�גנת, �אינ� א�ה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָה���א

�לל. לה� ְְְִֶַָָמ��חי�

חמישי יו�

יג ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

�ר�מה‡. סאה �יצד? �מאה. �אחד ע�לה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָה�ר�מה
מ� מפרי� � ה�ל ונתערב ח�י�, �ל סאה למאה ְְְִִִִֵַַָֹ�ְְְֵֶֶָָָָ��פלה
וכל לזרי�. מ�ר וה�אר ל�ה�; ונ�תנ� אחת, סאה ְְִָָָ�ְְְְְֵַַַַַָָָֹֹה�ל
�ר�מת �ג�� עליה, מק�ידי� ה�הני� �אי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ר�מה
צרי� אינ� � אד�� �ל ��ע�רי� והחר�בי� ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָה�ליסי�
וה�ל �מע�ט�, �טלה � למאה ונפלה ה�איל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהג�י�;

לזרי�. ְִָָ�מ�ר

מד�ע,·. ה�ל נע�ה � מ�אה לפח�ת �ר�מה סאה ָ�ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹנפלה
סאה. א�ת� מ�מי ח�� �ר�מה, �דמי ל�הני� ה�ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוי�כר
נתערב אבל �מינ�. מי� ���תערב אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ��ה
�ר�מה טע� ��ל י� א� טע�: �נ�ת� מינ�, ��אינ� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמי�
�ר�מה מ�מי ח�� ל�הני�, וי�כר מד�ע, ה�ל נע�ה �ְֲַַָֹ�ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
לזרי�. מ�ר ה�ל � ח�י� טע� ה�ל טע� וא� ;���ְִֶַַַַַֹ�ִַֹ�ְִָָ

ה�ל,‚. מ� סאה והג�י� למאה, ��פלה �ר�מה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה
א�א מד�עת אינ� � אחר למק�� �הג�י� ה�אה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונפלה
מ�אה, לפח�ת ��פלה �ר�מה סאה וכ� ח����; ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלפי

אינ� � אחר למק�� המד�ע מ� ונפל מד�ע, ה�ל ְֵֵַָָ�ְְִַַָָ�ְְֲַַָֹונע�ה
�ל סאי� ע�ר ��פל הרי �יצד? ח����. לפי א�א ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמד�ע
מ�ד�ע נפל א� � ה�ל ונדמע ח�י�, סאה לת�עי� ָ�ְְְִִִִַַַָֹ�ְְְְִִָָ�ר�מה
י� �הרי נ��ע�; ח�י�, מ�אה לפח�ת סאי� ע�ר ְֲִִֵֵֶַ�ְְִִֵֶֶֶָָזה
�ח�ת לת�כ� נפל �ר�מה. �ל סאה מד�ע �ל ְְְֶַָָָָָָ�ְְֶֶֶ�ע�ר

מד�ע�ת. אינ� סאי�, ְְְִֵֵֶֶַָמע�ר

�ג��„. לה�לל, �ר�� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ה
לה�לל, ��ר�� �בר אבל לקמח. קמח א� לח�י� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָח�י�
� ח�י� ליי� �ר�מה יי� א� ח�י�, ל�מ� �ר�מה �מ� ִ�ְְִֵֵָ�ְְְֶֶֶֶָ�ג��
�תר�מה; מד�ע זה הרי �ר�מה, רב א� הרב: אחר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹה�לכי�
על וא� מד�ע, ואינ� �ח�י� ה�א הרי � הח�י� מ� רב ְְְִֵֵַַַ�ְֲִֵ�ְִִַֹוא�

לזרי�. אס�רי� �ה�ל ְֲִִִֶַָֹ�י

סאה‰. ונפלה הג�יה�, למאה, ��פלה �ר�מה ְְְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָסאה
עד מ�רי�; הח�י� הרי � אחרת ונפלה הג�יה�, ִַָ�ִ�ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחרת,
ה�אה לת�� נפל� �א� � הח�י� על �ר�מה ְְִִֵֶַָָ�ְְִֶֶַַָ��ר�ה
נע�ה סאה, אחר סאה �ר�מה �ל וע�ד סאה מאה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ�ח�י�

מד�ע. ָ�ְַֹה�ל

.Âעד להג�יה� הס�יק ולא למאה, ��פלה �ר�מה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה
���ל קד� �רא��נה ידע א� � אחרת סאה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ��פלה
� מ�ר וה�אר סאתי�, מפרי� א�א נ��ע�; לא ָ�ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹה�נ�ה,
לא וא� עלתה. �א�� היא הרי לעל�ת, ל� והיה ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹה�איל
זה הרי � ה�נ�ה ��פלה אחר א�א רא��נה �סאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע

�אחת. ��יה� נפל� �כא�� ְְְְִֵֶַַָָ�ְמד�ע,

.Êלא��ר ה�ר�מה ע� מצטרפת �ר�מה �ל �סלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאי�
להעל�ת הח�י� ע� מצטרפת ח�י� �ל �סלת אבל ְֲִַ�ְִִִֶֶַָ�ְֲִֶֶָֹ�ַהח�י�,
למאה ��פלה �ר�מה �ל יפ�ת ח�י� �יצד? ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�ר�מה.

�יס על א� � ה�ל וטח� ח�י�, �ל רע�ת ח�י� אה ְִִֶָָ�ְִִַַַַָֹ
ה�מח והרי מ�עט, �ר�מה ו�ל מר�ה ח�י� �ל ְְֲֵֶֶֶַַַָָ�ְִ�ְֶָ�ֶַ�ה�רס�
ע�לה, זה הרי � הח�י� מ�מח מ�אה �פח�ת �ר�מה ֲִֵֶֶ�ְְִִֵֶֶַַָָָ�ל
א� אבל ואחד. מאה �ה�א ה�רס� ע� ��מח ְְֲִֵֶֶָָָָ�ְֲִִֶַַַַ�מ�ערי�
סאה מ�אה לפח�ת �ר�מה �ל רע�ת ח�י� �ל סאה ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָנפלה
�ל ה�מח והרי ה�ל, וטח� ח�י�, �ל יפ�ת ח�י� ְֲִֵֶֶַַַַַָֹ�ִִֶֶָ�ל
�מאה ע�לה זה הרי � הח�י� מ�מח מ�אה אחד ְֲִֵֵֶֶָ�ְִִֵֶֶַַָָָ�ר�מה

ה�ר�מה. �פחתה הח�י� ה�תיר� �הרי ְֲִַָָָ�ְֲִֵֶַַַואחת,

.Á� עכ�רי� ל�י� למאה ��פל צל�ל �ר�מה �ל יי� ֲִִ�ְְִֵֶֶַַָָָָֹלג
א� וכ� ה�ג; את מעלי� א�א ��ה�, �מרי� מ�ציאי� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאי�
.��� �מרי� מ�ציאי� אי� צל�לי�, ל�י� למאה עכ�ר לג ְְִִִִִֵֶָ�ְֵַָָָֹנפל

.Ë�� ואחר יי�, ל�י� ות�עי� לת�עה ��פל מי� ְִִַַַָ�ְְְְִִִִֶַַָָֹלג
�אי� ה�ל; נ��ע � �ר�מה �ל יי� לג ה�ל לת�� ְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹנפל

ה�י�. את מעלה ֲִִֶֶַַַַַה�י�

.È�ח�י ונפל� ח�י�, מ�אה לפח�ת ��פלה �ר�מה ִ�ְְִָ�ְְְְִֵֶָָָָָָסאה
ע�לה זה הרי ���גג, א� � מאה על �ה�תיר� עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרי�
מב�לי� �אי� � מד�ע ה�ל הרי �מזיד, וא� �מאה. ְְִֵֶַָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹ�אחד

לכ�ח�ה. ��רה ְְִִֵַָָא��רי

.‡Èוא�כל �רב, א�ת� לב�ל מ�ר � לאר� ח�צה ְְְֵֵַָָֹ�ְֶַָָָ�ר�מת
�ל יי� ל� היה א� א�א ע�ד, ולא טמאת�. �ימי ְְִִֶֶַָָָָֹ�ִֵָא�ת�
�ני עליו ונ�ת� אחד, לג מ��� נ�טל � לאר� ח�צה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ר�מת
�ל מ�י� נ�טל �� ואחר �ל�ה; ה�ל ונמצא ח�י�, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ�ִ�ל�י�
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�לח� �על �כב�ד; נ�טלי� א�א אס�ר, �פיה� ְַ�ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָחלק�
א�� �מ�נ�ת ��תי�; ה� �לחנ� ועל א�כלי�, ה� ְִֵֵַָָ�ְְִֵַַָה�ק��
ה�ה "ואני ��אמר: � לה� ז�ה ה�א �ר�� וה�א ה�, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלה'

�ר�מתי". מ�מרת את ל� ְְְִִֶֶֶַָָֹנת�י

.Îל��מר �כ�ר ולא ,��� ל��מר �ר�מה אד� י�� ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא
מ�נ�ת ולא �[ֿהבשר]עדר�, נת� וא� �המ��; לר�עה ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

ור�אי �ח�ה. �מירת� �כר לה� נת� �� א� א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָח�ל,
�ר�מה ות� ז�, סלע ל� 'הא אחר: לי�ראל ל�מר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָי�ראל
��' א� ��י', �� ה�ה� לפל�ני מ�נ�ת �אר א� �כ�ר ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹא�

�זה. ���צא וכל ְֲִֵֶַָֹאח�תי',

.‡Î��ל ר�צי� ה�עלי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ��ה
�ח��, א�� לו�י� מ�ני א� א��, �הני� מ�ני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹא�ת�
�אמר� �עלי� אבל לזה'; ות� ל�, 'הא חבר�: ל� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה הרי � הניה' �ט�בת זה חלק ל� 'הא ללוי: א� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכה�
�י על א� �תר�מ�ת, סח�רה לע��ת אס�ר וכ� ְְְֲִִֵַַַָָָאס�ר.

לכה�. �מ�כר מ�ה� ל�קח ְִֵֵֵֵֶַֹֹ�ה�א

.·Î�א ה�רנ�ת, �בית �ר�מה לה� ח�לקי� אי� � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָע�רה
ה�: וא�� א�ת�; מאכילי� א� א�ת� א�כלי� �ה� �י ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָעל

חיק� לפר� �עת �� ��� וה�ט� וה��טה, [לפרוסהחר�, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
תרומה] לקבלת וה�מט��,בגדו �עת; �א�� �אי� מ�ני �ְְְִֵֵֵֶַַַ�ְ

� והעבד עצמ�; �פני �ר�ה �ה� מ�ני � ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהאנ�ר�גינ�ס
�ה�; �ה�א עליו ויעיד� ��דה, הע�ברי� א�ת� ירא� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��א

וה� ��אוהערל, � והא�ה מא�סי�; �ה� מ�ני � מא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ל� ה�גנת �אינ� א�ה וה���א ה�ח�ד; �מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ת�ר�,

לכהונה] ה�רנ�ת,[פסולה �בית יחלק ��א א�ת� קנס� �ְְְְֵֶַַָָֹֹ
לה� וח�לקי� לב�יה�, לה� מ��חי� � וכ�� ��גר��ה. ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ְְְֶֶַָָעד
מ� ח�� לב�יה�; לה� �מ��חי� ה�ב�ל קד�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ��אר
�אי� � והערל וה�מא, ה�גנת, �אינ� א�ה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָה���א

�לל. לה� ְְְִֶַָָמ��חי�

חמישי יו�
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�ר�מה‡. סאה �יצד? �מאה. �אחד ע�לה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָה�ר�מה
מ� מפרי� � ה�ל ונתערב ח�י�, �ל סאה למאה ְְְִִִִֵַַָֹ�ְְְֵֶֶָָָָ��פלה
וכל לזרי�. מ�ר וה�אר ל�ה�; ונ�תנ� אחת, סאה ְְִָָָ�ְְְְְֵַַַַַָָָֹֹה�ל
�ר�מת �ג�� עליה, מק�ידי� ה�הני� �אי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ר�מה
צרי� אינ� � אד�� �ל ��ע�רי� והחר�בי� ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָה�ליסי�
וה�ל �מע�ט�, �טלה � למאה ונפלה ה�איל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהג�י�;

לזרי�. ְִָָ�מ�ר

מד�ע,·. ה�ל נע�ה � מ�אה לפח�ת �ר�מה סאה ָ�ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹנפלה
סאה. א�ת� מ�מי ח�� �ר�מה, �דמי ל�הני� ה�ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוי�כר
נתערב אבל �מינ�. מי� ���תערב אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ��ה
�ר�מה טע� ��ל י� א� טע�: �נ�ת� מינ�, ��אינ� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמי�
�ר�מה מ�מי ח�� ל�הני�, וי�כר מד�ע, ה�ל נע�ה �ְֲַַָֹ�ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
לזרי�. מ�ר ה�ל � ח�י� טע� ה�ל טע� וא� ;���ְִֶַַַַַֹ�ִַֹ�ְִָָ

ה�ל,‚. מ� סאה והג�י� למאה, ��פלה �ר�מה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה
א�א מד�עת אינ� � אחר למק�� �הג�י� ה�אה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונפלה
מ�אה, לפח�ת ��פלה �ר�מה סאה וכ� ח����; ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלפי

אינ� � אחר למק�� המד�ע מ� ונפל מד�ע, ה�ל ְֵֵַָָ�ְְִַַָָ�ְְֲַַָֹונע�ה
�ל סאי� ע�ר ��פל הרי �יצד? ח����. לפי א�א ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמד�ע
מ�ד�ע נפל א� � ה�ל ונדמע ח�י�, סאה לת�עי� ָ�ְְְִִִִַַַָֹ�ְְְְִִָָ�ר�מה
י� �הרי נ��ע�; ח�י�, מ�אה לפח�ת סאי� ע�ר ְֲִִֵֵֶַ�ְְִִֵֶֶֶָָזה
�ח�ת לת�כ� נפל �ר�מה. �ל סאה מד�ע �ל ְְְֶַָָָָָָ�ְְֶֶֶ�ע�ר

מד�ע�ת. אינ� סאי�, ְְְִֵֵֶֶַָמע�ר

�ג��„. לה�לל, �ר�� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ה
לה�לל, ��ר�� �בר אבל לקמח. קמח א� לח�י� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָח�י�
� ח�י� ליי� �ר�מה יי� א� ח�י�, ל�מ� �ר�מה �מ� ִ�ְְִֵֵָ�ְְְֶֶֶֶָ�ג��
�תר�מה; מד�ע זה הרי �ר�מה, רב א� הרב: אחר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹה�לכי�
על וא� מד�ע, ואינ� �ח�י� ה�א הרי � הח�י� מ� רב ְְְִֵֵַַַ�ְֲִֵ�ְִִַֹוא�

לזרי�. אס�רי� �ה�ל ְֲִִִֶַָֹ�י

סאה‰. ונפלה הג�יה�, למאה, ��פלה �ר�מה ְְְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָסאה
עד מ�רי�; הח�י� הרי � אחרת ונפלה הג�יה�, ִַָ�ִ�ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחרת,
ה�אה לת�� נפל� �א� � הח�י� על �ר�מה ְְִִֵֶַָָ�ְְִֶֶַַָ��ר�ה
נע�ה סאה, אחר סאה �ר�מה �ל וע�ד סאה מאה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ�ח�י�

מד�ע. ָ�ְַֹה�ל

.Âעד להג�יה� הס�יק ולא למאה, ��פלה �ר�מה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה
���ל קד� �רא��נה ידע א� � אחרת סאה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ��פלה
� מ�ר וה�אר סאתי�, מפרי� א�א נ��ע�; לא ָ�ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹה�נ�ה,
לא וא� עלתה. �א�� היא הרי לעל�ת, ל� והיה ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹה�איל
זה הרי � ה�נ�ה ��פלה אחר א�א רא��נה �סאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע

�אחת. ��יה� נפל� �כא�� ְְְְִֵֶַַָָ�ְמד�ע,

.Êלא��ר ה�ר�מה ע� מצטרפת �ר�מה �ל �סלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאי�
להעל�ת הח�י� ע� מצטרפת ח�י� �ל �סלת אבל ְֲִַ�ְִִִֶֶַָ�ְֲִֶֶָֹ�ַהח�י�,
למאה ��פלה �ר�מה �ל יפ�ת ח�י� �יצד? ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�ר�מה.

�יס על א� � ה�ל וטח� ח�י�, �ל רע�ת ח�י� אה ְִִֶָָ�ְִִַַַַָֹ
ה�מח והרי מ�עט, �ר�מה ו�ל מר�ה ח�י� �ל ְְֲֵֶֶֶַַַָָ�ְִ�ְֶָ�ֶַ�ה�רס�
ע�לה, זה הרי � הח�י� מ�מח מ�אה �פח�ת �ר�מה ֲִֵֶֶ�ְְִִֵֶֶַַָָָ�ל
א� אבל ואחד. מאה �ה�א ה�רס� ע� ��מח ְְֲִֵֶֶָָָָ�ְֲִִֶַַַַ�מ�ערי�
סאה מ�אה לפח�ת �ר�מה �ל רע�ת ח�י� �ל סאה ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָנפלה
�ל ה�מח והרי ה�ל, וטח� ח�י�, �ל יפ�ת ח�י� ְֲִֵֶֶַַַַַָֹ�ִִֶֶָ�ל
�מאה ע�לה זה הרי � הח�י� מ�מח מ�אה אחד ְֲִֵֵֶֶָ�ְִִֵֶֶַַָָָ�ר�מה

ה�ר�מה. �פחתה הח�י� ה�תיר� �הרי ְֲִַָָָ�ְֲִֵֶַַַואחת,

.Á� עכ�רי� ל�י� למאה ��פל צל�ל �ר�מה �ל יי� ֲִִ�ְְִֵֶֶַַָָָָֹלג
א� וכ� ה�ג; את מעלי� א�א ��ה�, �מרי� מ�ציאי� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאי�
.��� �מרי� מ�ציאי� אי� צל�לי�, ל�י� למאה עכ�ר לג ְְִִִִִֵֶָ�ְֵַָָָֹנפל

.Ë�� ואחר יי�, ל�י� ות�עי� לת�עה ��פל מי� ְִִַַַָ�ְְְְִִִִֶַַָָֹלג
�אי� ה�ל; נ��ע � �ר�מה �ל יי� לג ה�ל לת�� ְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹנפל

ה�י�. את מעלה ֲִִֶֶַַַַַה�י�

.È�ח�י ונפל� ח�י�, מ�אה לפח�ת ��פלה �ר�מה ִ�ְְִָ�ְְְְִֵֶָָָָָָסאה
ע�לה זה הרי ���גג, א� � מאה על �ה�תיר� עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרי�
מב�לי� �אי� � מד�ע ה�ל הרי �מזיד, וא� �מאה. ְְִֵֶַָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹ�אחד

לכ�ח�ה. ��רה ְְִִֵַָָא��רי

.‡Èוא�כל �רב, א�ת� לב�ל מ�ר � לאר� ח�צה ְְְֵֵַָָֹ�ְֶַָָָ�ר�מת
�ל יי� ל� היה א� א�א ע�ד, ולא טמאת�. �ימי ְְִִֶֶַָָָָֹ�ִֵָא�ת�
�ני עליו ונ�ת� אחד, לג מ��� נ�טל � לאר� ח�צה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ר�מת
�ל מ�י� נ�טל �� ואחר �ל�ה; ה�ל ונמצא ח�י�, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ�ִ�ל�י�
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לג מאר�ע�� �מג�י� ה�ל�ה, לת�� ונ�ת� לג ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹ�ר�מה
לג ונ�טל וח�זר אחר, לג לת�כ� �מ�לי� וח�זר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹו��תה;
עד ה�ערבת, מ� לג ונ�טל �ר�מה לג נ�ת� וכ� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹו��תה;
ל�י�, ��ה ���ל ונמצא �ר�מה; �ל ה�י� �ל ִ�ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ��כלה

ח�י�. �ל ל�י� ִ�ִֶ�ְִֵ��ני

.·Èזרע ה�א איזה נ�דע ולא הח�י�, �צד �ר�מה ְִֵֶֶַַֹ�ְְֵַַַַָה��רע
לגנה מאה היה אפ�� � ולגנה[ערוגה]ה�ר�מה �ר�מה �ל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ

�דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�רי�. ��� ח�י�, �ל ְְֲִִִֶַָָָָ�ָ�ִ�ֶַַאחת
�ה�; וכ��צא וה�ע�רי� הח�י� �ג�� ��רקע, �לה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ��רע�
� וה�צלי� ה��� �ג�� �אר�, נפסד זרע� �אי� �בר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
�יניה�, מערבת אחת ולגנה ח�י� �ל לגנה מאה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ�ְֲִִֵֶָָאפ��
�אחת ה�ר�מה �עלה ה�ל, נתל� וא� מד�ע. ְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹ�ְַֹה�ל

לכ�ח�ה. יתל� ולא ְְְְִִֵַָָֹֹ�מאה;

.‚È�ואי ח�י�, �ל ואחת �ר�מה �ל אחת ק��ת, ְִֵ�ְְֶֶַַַַָ�ְֵ��י
אחת לת�� �ר�מה �ל סאה ��פלה א� היא, איז� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָיד�ע
מ��י אחת נפלה �� ואחר נפלה, להיכ� יד�ע ואי� ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמה�,
אחת זרע א� וכ� מד�ע��; אינ� � הח�י� לת�� ְְְִִֵֵַַַַַָָָ�ְַ�ַה���ת
�תר�מה. �� נ�הג וה�נ�ה �בר. לכל ח�י� ה���לי� ְְְְִִִֵַָָָָָָ�ִִֵֶַמה�,
א� וכ� מד�עת; אינ� אחר, למק�� ה�נ�ה ה��ה ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ�ְַָָנפלה
למק�� ��יה� נפל� ח�י�. ה���לי� ה�נ�ה, את אחר ְְְִֵֶָָ�ְִִִֵֶַַַַָָזרע
� ��יה� את אחד זרע ����יה�. ��ט�ה מד�ע�ת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד,
�לה, זרע� �אי� �בדבר ח�י�; ה���לי� �לה, ��רע� ְְִֵֶֶַָָָ�ְְִִֶֶַַָָָ�דבר
ה�נ�ה את �ז�רע אמ�רי�? �ברי� ��ה מד�ע. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ�ְִִַה���לי�
הרא��נה, את קצר אבל הרא��נה. את קצר ��א ֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד
� �לה זרע� �אי� �דבר אפ�� � ה�נ�ה את זרע �� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר
לזה. זה ה�כח נע�י� �מח�ר �ל�� �אי� ח�י�; ֲִֶֶַַָָ�ְִֵֶָ�ִִַה���לי�

.„Èח �ל אחת ק��ת, �ר�מה,��י �ל ואחת �י� ְֵ�ֶַַ�ְְִֶַַָ
�ר�מה, �ל ואחת ח�י� �ל אחת סאי�, ��י ְְִֶַַָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַולפניה�
נפל� 'ח�י� א�מר: �אני מ�רי�; � א�� לת�� א�� ְִָ�ֲִִֵֶָ�ְְְֵֵָונפל�
��א �י על וא� � ה�ר�מה' לת�� �תר�מה הח�י�, ְְְְִִֶַַַָָֹ�ְַלת��
�תר�מה אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ר�מה. על ח�י� ְְְֲִִִִֶַַַָָָ�ַר��
עד � ��רה �ל �תר�מה אבל מ�בריה�; �היא ה�ה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��מ�

ה�ר�מה. על ח�י� ְִַַָ�ְִֶ��ר��

.ÂËר�מת�' ואמר: ה�רי, לת�� ��פלה �ר�מה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָסאה
�� סאה, א�ת� ��פלה ��ק�� � �ת�כ�' ה�ה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָה�רי
��פלה ��ר�מה ה�ל ונ��ע ה�רי, �ר�מת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹנס��מה
ח�לקי� � �צפ�נ�' ה�רי '�ר�מת אמר: ה�רי. ְְְְְְִִִִִַַַַַָ�בתר�מת
ה�רי רביע ונמצא ל�ני�, ���פ�� והחצי ל�ני�, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָא�ת�

המד�ע. ה�א צפ�נ�, צפ�� ָ�ְְְֶַ�ה�א

.ÊË�ריי� �ני '�ר�מת ואמר: �ריי�, �ני לפניו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהי�
סאי� �ני לפניו הי� מד�עי�; �ניה� הרי � מה�' ְְְִִֵָָָָ�ְְְֲֵֵֵֶֶֶָ�אחד
ע��יה הא�� ה�אי� מ� אחד 'הרי ואמר: אחד, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�כרי
יד�ע ואי� �ר�מה, מה� אחת הרי � ה�ה' ה�רי על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�ר�מה
'הרי ואמר: אחת, �סאה �ריי� �ני לפניו הי� היא. ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָאיז�
�ר�מה; ה�א הרי � הא��' ה�ריי� מ� אחת על �ר�מה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָז�
ה�בל. מ� המת�� ה�א איזה יד�ע ואי� מה�, אחד ִֶֶַָ�ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָונ���
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��פלה‡. לבנ�ת, וחמ�י� �חר�ת �אנ�ת ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹחמ�י�
ה�חר�ת לבנה, היתה � �ר�מה �ל אחת �אנה ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹלת�כ�
ה�חר�ת �חרה, היתה מד�ע�ת; וה�בנ�ת ְְְַָָָָֹֹ�ְְְַָָ�מ�ר�ת
�חרה א� יד�ע אי� וא� מ�ר�ת. וה�בנ�ת ְְִִֵַָָָֹ�ְְַָָ�ְמד�ע�ת,
מה ידע ה�ל; מ� �מאה �אחד ע�לה � לבנה א� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה,

מד�ע�ת. ��� הרי � ו�כח ��פלה, אחר ָ�ְָ�ְְְֲֵֶַַַָָָָָהיתה

א�·. ע��ל ��פל �בלה, �ל �מל�ני� �בלה ע��לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכ�
ע��ל א� היה מל�� א� יד�ע ואי� לת�כ�, �ר�מה �ל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמל��
�אחד �ר�מה ותעלה ל�ל�ני�, מצטרפי� הע��לי� הרי �ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ע��ל ��פל �קט�י�, �ד�לי� �בלה ע��לי ה�ל. מ� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מאה
מעלי� ה� הרי � קט� א� �ד�ל א� יד�ע ואי� לת�כ�, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ�בלה
ע��לי� למאה ע��ל נפל �יצד? �מ�קל. �י� �מני� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ�י�
אחד �מג�י� נפל', 'קט� א�מר: הריני � �קט�י� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ד�לי�
ע��ל ע�רי� מה� ע��ל, אר�עי� לת�� ע��ל נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקט�.
�ל מ�קל וע�רי� והאחד ליטרי�, אר�ע אחד �ל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמ�קל
ואחד, ליטרי� מאה ה�ל �מ�קל ה�איל � ליטרה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאחד

ה�ט�י�. מ� אחד �מג�י� נפל', 'קט� א�מר: ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהריני

ה�ר�מה.‚. את להעל�ת מצטרפי� אינ� וה�לת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוה�מח

ה�ג�רה„. �י על ��פלה �ר�מה, �ל ח�י� [מחס�]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
�אי� ואחד; �מאה א�ת� מ�ערי� אי� � ח�י� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ל
אי� א� א� הח�י�, ע� �ר�מה נבללה א� א�א ִִֵ�ְְְְֲִִִִֶַַָָָמ�ערי�
את ר�אי� יע�ה? וכיצד ה�ר�מה. נפלה מק�� �איזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיד�ע
�מפרי� �ע�רי�, ��י על ח�י� היא �א�� ְְְְִִִִִִֵַַַַָה�ר�מה
הח�י� מ� מעט ע� ה�ג�רה �י על ��פלה עצמ� ִ�ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָה�ר�מה
�ע�רי�. ��י מעל ח�י� ��א�� �מי עליה�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ��פלה

אחת‰. לת�� �ר�מה ��פלה מג�ר�ת, ��י א� ק��ת ְְְְְֵֶַַָָָ�ְֵ��י
��י הי� א� � נפלה מה� לאיז� יד�ע ואי� ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמה�

�בית �אחדה�ג�ר�ת ותעלה מצטרפ�ת, א�� הרי אחד, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וה���ת אחת; מג�רה ��יה� הי� �א�� ה�ל, מ� �ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ�מאה
אחרת �חצר וק�ה זה �בית ק�ה היתה ואפ�� ְֵֶֶַָָ�ְְִֶַָ�ְְְֲִִַָָָמצטרפ�ת,
הי� א� אבל אחד. �בית ��יה� לק�� ה�בר ��ר�ב לפי �ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מצטרפ�ת. אי� עיר�ת, ���י ה���ת ְְְֲִִֵֵָָ�ְֵַ��י

.Âמאחת להעל�ת� רצה א� ��פלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מ��, וחצי� מ�� חצי� להעל�ת רצה וא� מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמ��יה�,
�אני� ליטרא ��רס ח�י�, �ל �אני� מלאי� ��י� ְְִִִֵֶַָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַַמעלה.
א� � היא איז� יד�ע ואי� מה�, אחת �ד �פי �ר�מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ל
מה�, אחד �ד ול�קח �עלה; ז� הרי וכד, �ד מאה �� ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהי�
וא� מ�רי�. וה�אר ליטרה, א�ת� מ�מי ח�� לכה� ְִִָ�ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹ�מ�כר�
מ�רי�. וה��לי� מד�ע, ��� ה��י� � מ�אה �ח�ת ִָ�ְִַַָ�ְָ�ִ�ִֵַָָָהי�

.Êיד�ע ואי� ע��ל, �י על א� ��רת, �י על �רס� א� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכ�
א� �צפ�נ� א� יד�ע ואי� ע��ל, �י על �רס� היא. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאיזה
�ר�ד�ת, ה� �א�� א�ת� ר�אי� � ה�א ע��ל איזה ולא ְְְְִִִִֵֵֶָֹ�דר�מ�,
ליטרי�, מאה הע��לי� �כל י� א� � ה��קל לפי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָותעלה
�די ליטרי�, �ני על יתר מה� ע��ל �כל ��� וה�א, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�עלה;
הח�י�. �רב �טל ה�ר�מה, ��פק � �רב ה�ר�מה ִ�ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��בטל
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.Áא�סר �ספק�, �מאה; א�סר ו�י�, � ְְְֵֵֵֵַַָָָָָה�ר�מה
�יתר היתה וא� �רב. א�א ה�ר ל� ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�חמ�י�;
�ר�מה אחת �אנה �יצד? רב. צריכה אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחמ�י�,
אס�ר ה�ל � ק�מי� ה�אה והרי ות�עי�, לת�עה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ��פלה

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַָלזרי�,

.Ëא�� � ה�ל מ� אחת ואבדה לחמ�י�, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹנפלה
היא ��פלה האחת א� �אבדה, היא הח�י� מ� ְְִִִֶֶַַָָָָָ�ִַַַאחת
מ�ק�� עליה� ��ר�ה עד אס�ר�ת; א�� הרי � ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�אבדה
ה�ל. על יתר � ואחת �אני� חמ�י� עליה� וי�סי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאחר,
ואבדה וחמ�י�, אחת לת�� �ר�מה �ל אחת נפלה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָוא�

לזרי�. ה�אר ה�ר� � ה�ל מ� ְְְִַָָ�ִַַַֹאחת

.È���רא מ�ע�ר מ�אה לפח�ת ��פלה �ר�מה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָסאה
ה�ל ונ��ע והק��, �ני למע�ר א� �ר�מת�, נ�לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ��א
מע�ר, לתר�מת �� י�רא נפלה, רא��� למע�ר א� �ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
�מ�מי ��פלה �ר�מה מ�מי ח�� ל�הני�, ה�ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹוי�כר
הרי � נפלה והק�� �ני למע�ר וא� .��� מע�ר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�ר�מת

�ר�מה. מ�מי ח�� ל�ה�, וי�כר� י�ד�, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹא��

.‡È�א ח�י�, מ�אה לפח�ת ��פלה טמאה �ר�מה ִ�ְְְְְִֵֵֶָָָָָָָסאה
�י� טה�רי� �י� � הק�� א� �ני, מע�ר א� רא���, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמע�ר
�אס�רה טמאה �תר�מה ה�ל ונ��ע ה�איל � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹטמאי�
עד א�ת�, �מ�יחי� לע�ל�; אס�ר ה�ל הרי ל�ל, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹ�אכילה
להאכל �ר�� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��רקב�.
י�קל ��א י�יח�, לא � חי להאכל ��ר�� �בר אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי.
��דליקי� �דר� ה�ל, ידליק א�א מה�; ויאכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ה�,

טמאה. ְְֵָָ�ר�מה

.·È�ח�י מ�אה לפח�ת ��פלה טה�רה, �ר�מה ִ�ְְְְְִֵֶָָָָָָָסאה
וה�ה� �ר�מה. מ�מי ח�� ל�הני�, ה�ל י�כר � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹטמאי�
�אינ� �ר�ת �מי א�ת� יל�� א� קלי�ת, זה מד�ע ְְֵֵֵֶֶָָָָ�ְֵא�כל
ה�מאי�; הח�י� מ� ה�ר�מה �טמא ��א �די � ְִִֵַ�ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹמכ�ירי�
טמא אכל �אי� � מ��יצה �ח�ת �ח�ת זה מד�ע יל�� ִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ְָא�
זה מד�ע יתח�ק א� ��יצה; ��היה עד אחר, אכל ֶָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמט�א

ע� �כל מ��יצה ���.�ח�ת ה�ר�מה ��מא ��א �די ה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

.‚È�וכ טה�רי�, ח�י� למאה ��פלה טמאה, �ר�מה ְְִִֵ�ְְְְְֵֵֶָָָָָָסאה
�עלה � טמאי� ח�י� למאה ��פלה טה�רה, �ר�מה ְֲִִֵֶַ�ְְְְְֵֶָָָָָָסאה
א� �ר�ת, �מי ���� א� קלי�ת, ותאכל �מאה; ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָ�אחד
ה�אה היא ��פלה, ה�אה �אי� � מ��יצה �ח�ת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ח�ת

�עלתה. ְְֶַָָָעצמ�

.„Èר�מה� �ל סאה למאה ��פלה טמאה, �ר�מה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה
וא� �טה�רה; ה�ל וא�כלי� �מע�ט�, �טלה � ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹטה�רה

��רקב. עד ה�ל י�יח מ�אה, לפח�ת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנפלה

.ÂË,�מה אחת לת�� �ר�מה �ל סאה ��פלה ק��ת ְְְְֵֶֶֶַַָָָָ�ְֵ��י
ואי� �נ�ה, סאה נפלה �� ואחר נפלה, מה� לאיז� ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
��פלה 'ל�ק�� א�מרי�: � נפלה מה� לאיז� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָיד�ע
��קלקל. ה�לקלה את ���לי� לפי �נ�ה'; נפלה ְָ�ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָרא��נה,
מה� לאיז� יד�ע ואי� מה�, אחת לת�� רא��נה סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפלה
נפלה מה� לאיז� וידע �נ�ה, סאה נפלה �� ואחר ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָנפלה,
א�א רא��נה', נפלה �נ�ה ��פלה 'ל�ק�� א�מרי�, אי� �ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מקלקל�ת. ְָ�ְְֵֶ��יה�

.ÊËונפלה טה�רה, ואחת טמאה אחת ק��ת, ��י ְְְְְֵַַַַָָָָ�ְֵָהי�
� היא איז� יד�ע ואי� מה�, לאחת �ר�מה �ל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָסאה

נפלה'. ה�מאה 'לת�� ְְְְִֵַָָָא�מרי�:

.ÊÈ�ח�י �ל ואחת טה�רה �ר�מה �ל אחת ק��ת, ִ�ְְְֶֶַַַַָָ�ְֵ��י
א�מרי�: � מה� אחת לת�� טה�רה �ר�מה סאה נפלה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָטמאי�,
�תר�מה. �טהרה יאכל� והח�י� נפלה', �ר�מה �ל ְְְֳִִֵָָָָ�ְְְְֶַָָָ'לת��

.ËÈŒÁÈ� מה� אחת לת�� טמאה �ר�מה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה
קלי�ת, יאכל� והח�י� נפלה', �ר�מה �ל 'לת�� ְְִֵָָ�ְְְְְִֶַָָָא�מרי�:

�ר�ת. �מי י���� ְִֵֵא�

.Î�ח�י �ל ואחת טמאה �ר�מה �ל אחת ק��ת, ִ�ְְְֵֶֶַַַַָָ�ְֵ��י
� מה� אחת לת�� טה�רה �ר�מה �ל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטה�רי�,
קלי�ת. יאכל� והח�י� נפלה', �ר�מה �ל 'לת�� ְְִֵָָ�ְְְְְִֶַָָָא�מרי�:

.‡Î� מה� אחת לת�� טמאה �ר�מה �ל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה
�ספק אס�ר, טמאה �ר�מה ��פק אס�ר�ת; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָ��יה�
ה��רה, מ� טמאה �ר�מה �א��ר מ�ני מ�ר, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ�ָ�ְַהמד�ע
�הלכ�ת ��ארנ� הע�רי� על מ�בריה�, המד�ע ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְִַוא��ר

מאכל�ת. ֲִֵַָא��רי

טו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

סת�מה‡. חשובה]חבית �ה�א.[שהיא �כל מד�עת , ְְְִֶַַַָָָ
אלפי� �כ�ה ��תערבה �ר�מה �ל סת�מה חבית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�יצד?
�עלה החב��ת, נפ�ח� ה�ל; נ��ע סת�מ�ת, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹחב��ת

�מאה. ְֵֶָָ�אחד

מה�·. אחת ונפלה חב��ת, �מאה סת�מה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה
היא �ר�מה '�ל וא�מרי�: ,��� ה�ר� � ה�ד�ל ְְְִִֶָָ�ְ�ַַָָל��
אחת ונפלה למאה, ��פלה �תאנה �� �אי� מה � ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ��פלה'
�החבית, לפי אחת; להפרי� צרי� א�א � ה�ד�ל ל�� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמה�
נ�רת. נפילת� אי� ,�� וכ��צא �תאנה נ�רת; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנפילת�

אחת‚. ונפ�חה חב��ת, �מאה ��תערבה סת�מה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית
אבל החבית. א�ת� ו��תה מ�אה, אחד מ��ה נ�טל � ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמה�

ואחת�אר אחת וכל ��ת��ח�; עד אס�ר�ת, החב��ת ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָ
ה�אר. ו��תה ���ע�, �די מ��ה נ�טל מה�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ���תח
מאה מה� ונת��ח� חב��ת, וחמ�י� �מאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
ה�אה. ו��תה אחת, חבית ���ע� �די מה� נ�טל � ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחב��ת
�ל חבית לא�ת� מחזיקי� ואי� אס�רי�, החמ�י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָ��אר
��� חב��ת, אלפי� ��ה הי� אפ�� � �רב �היא ָ�ְְֲֲִִִִֶַָָָָָֹ�ר�מה
ו��תה מ�אה, אחד מ��� נ�טל � ���תח מה וכל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ְמד�ע.

מד�ע. וה�אר ָ�ְְְְִַַָָה�ירי�;

�המח��„. מאכל�ת, א��רי �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ�בר
�ל ���ח ר�ק א� לפיכ�, �ה�א; �כל א�סר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהמת�ל
מד�עת, הע�ה �ל � והחמיצה הע�ה לת�� �נתנ� ַַ�ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָ�ר�מה,

לזרי�. ְֲִַָָואס�רה

חלמ��‰. אפ�� � �ר�מה �ל �תבלי� ����לה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ�יצה
��לע. �ה�א מ�ני אס�ר, ���ְִֵֵֶֶַָָ

.Âואחר והג�יה�, הע�ה, לת�� ��פל �ר�מה �ל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�א�ר
מ�רת. ז� הרי � נתח�צה ��ְְֲִֵַָָ�ֶֶ

.Ê,�מינ ��אינ� מי� �ר�מה נתערבה �א� �ארנ�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�בר
� ה�ב�יל ע� ��ת��ל מח�� �צל לפיכ�, טע�; ְְִִִֵֶַַַָ�ְְְִֵַַָָָ�נ�ת�
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.Áא�סר �ספק�, �מאה; א�סר ו�י�, � ְְְֵֵֵֵַַָָָָָה�ר�מה
�יתר היתה וא� �רב. א�א ה�ר ל� ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�חמ�י�;
�ר�מה אחת �אנה �יצד? רב. צריכה אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחמ�י�,
אס�ר ה�ל � ק�מי� ה�אה והרי ות�עי�, לת�עה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ��פלה

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַָלזרי�,

.Ëא�� � ה�ל מ� אחת ואבדה לחמ�י�, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹנפלה
היא ��פלה האחת א� �אבדה, היא הח�י� מ� ְְִִִֶֶַַָָָָָ�ִַַַאחת
מ�ק�� עליה� ��ר�ה עד אס�ר�ת; א�� הרי � ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�אבדה
ה�ל. על יתר � ואחת �אני� חמ�י� עליה� וי�סי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאחר,
ואבדה וחמ�י�, אחת לת�� �ר�מה �ל אחת נפלה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָוא�

לזרי�. ה�אר ה�ר� � ה�ל מ� ְְְִַָָ�ִַַַֹאחת

.È���רא מ�ע�ר מ�אה לפח�ת ��פלה �ר�מה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָסאה
ה�ל ונ��ע והק��, �ני למע�ר א� �ר�מת�, נ�לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ��א
מע�ר, לתר�מת �� י�רא נפלה, רא��� למע�ר א� �ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
�מ�מי ��פלה �ר�מה מ�מי ח�� ל�הני�, ה�ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹוי�כר
הרי � נפלה והק�� �ני למע�ר וא� .��� מע�ר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�ר�מת

�ר�מה. מ�מי ח�� ל�ה�, וי�כר� י�ד�, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹא��

.‡È�א ח�י�, מ�אה לפח�ת ��פלה טמאה �ר�מה ִ�ְְְְְִֵֵֶָָָָָָָסאה
�י� טה�רי� �י� � הק�� א� �ני, מע�ר א� רא���, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמע�ר
�אס�רה טמאה �תר�מה ה�ל ונ��ע ה�איל � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹטמאי�
עד א�ת�, �מ�יחי� לע�ל�; אס�ר ה�ל הרי ל�ל, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹ�אכילה
להאכל �ר�� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��רקב�.
י�קל ��א י�יח�, לא � חי להאכל ��ר�� �בר אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי.
��דליקי� �דר� ה�ל, ידליק א�א מה�; ויאכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ה�,

טמאה. ְְֵָָ�ר�מה

.·È�ח�י מ�אה לפח�ת ��פלה טה�רה, �ר�מה ִ�ְְְְְִֵֶָָָָָָָסאה
וה�ה� �ר�מה. מ�מי ח�� ל�הני�, ה�ל י�כר � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹטמאי�
�אינ� �ר�ת �מי א�ת� יל�� א� קלי�ת, זה מד�ע ְְֵֵֵֶֶָָָָ�ְֵא�כל
ה�מאי�; הח�י� מ� ה�ר�מה �טמא ��א �די � ְִִֵַ�ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹמכ�ירי�
טמא אכל �אי� � מ��יצה �ח�ת �ח�ת זה מד�ע יל�� ִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ְָא�
זה מד�ע יתח�ק א� ��יצה; ��היה עד אחר, אכל ֶָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמט�א

ע� �כל מ��יצה ���.�ח�ת ה�ר�מה ��מא ��א �די ה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

.‚È�וכ טה�רי�, ח�י� למאה ��פלה טמאה, �ר�מה ְְִִֵ�ְְְְְֵֵֶָָָָָָסאה
�עלה � טמאי� ח�י� למאה ��פלה טה�רה, �ר�מה ְֲִִֵֶַ�ְְְְְֵֶָָָָָָסאה
א� �ר�ת, �מי ���� א� קלי�ת, ותאכל �מאה; ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָ�אחד
ה�אה היא ��פלה, ה�אה �אי� � מ��יצה �ח�ת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ח�ת

�עלתה. ְְֶַָָָעצמ�

.„Èר�מה� �ל סאה למאה ��פלה טמאה, �ר�מה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה
וא� �טה�רה; ה�ל וא�כלי� �מע�ט�, �טלה � ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹטה�רה

��רקב. עד ה�ל י�יח מ�אה, לפח�ת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנפלה

.ÂË,�מה אחת לת�� �ר�מה �ל סאה ��פלה ק��ת ְְְְֵֶֶֶַַָָָָ�ְֵ��י
ואי� �נ�ה, סאה נפלה �� ואחר נפלה, מה� לאיז� ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
��פלה 'ל�ק�� א�מרי�: � נפלה מה� לאיז� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָיד�ע
��קלקל. ה�לקלה את ���לי� לפי �נ�ה'; נפלה ְָ�ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָרא��נה,
מה� לאיז� יד�ע ואי� מה�, אחת לת�� רא��נה סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפלה
נפלה מה� לאיז� וידע �נ�ה, סאה נפלה �� ואחר ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָנפלה,
א�א רא��נה', נפלה �נ�ה ��פלה 'ל�ק�� א�מרי�, אי� �ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מקלקל�ת. ְָ�ְְֵֶ��יה�

.ÊËונפלה טה�רה, ואחת טמאה אחת ק��ת, ��י ְְְְְֵַַַַָָָָ�ְֵָהי�
� היא איז� יד�ע ואי� מה�, לאחת �ר�מה �ל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָסאה

נפלה'. ה�מאה 'לת�� ְְְְִֵַָָָא�מרי�:

.ÊÈ�ח�י �ל ואחת טה�רה �ר�מה �ל אחת ק��ת, ִ�ְְְֶֶַַַַָָ�ְֵ��י
א�מרי�: � מה� אחת לת�� טה�רה �ר�מה סאה נפלה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָטמאי�,
�תר�מה. �טהרה יאכל� והח�י� נפלה', �ר�מה �ל ְְְֳִִֵָָָָ�ְְְְֶַָָָ'לת��

.ËÈŒÁÈ� מה� אחת לת�� טמאה �ר�מה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה
קלי�ת, יאכל� והח�י� נפלה', �ר�מה �ל 'לת�� ְְִֵָָ�ְְְְְִֶַָָָא�מרי�:

�ר�ת. �מי י���� ְִֵֵא�

.Î�ח�י �ל ואחת טמאה �ר�מה �ל אחת ק��ת, ִ�ְְְֵֶֶַַַַָָ�ְֵ��י
� מה� אחת לת�� טה�רה �ר�מה �ל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטה�רי�,
קלי�ת. יאכל� והח�י� נפלה', �ר�מה �ל 'לת�� ְְִֵָָ�ְְְְְִֶַָָָא�מרי�:

.‡Î� מה� אחת לת�� טמאה �ר�מה �ל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה
�ספק אס�ר, טמאה �ר�מה ��פק אס�ר�ת; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָ��יה�
ה��רה, מ� טמאה �ר�מה �א��ר מ�ני מ�ר, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ�ָ�ְַהמד�ע
�הלכ�ת ��ארנ� הע�רי� על מ�בריה�, המד�ע ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְִַוא��ר

מאכל�ת. ֲִֵַָא��רי

טו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

סת�מה‡. חשובה]חבית �ה�א.[שהיא �כל מד�עת , ְְְִֶַַַָָָ
אלפי� �כ�ה ��תערבה �ר�מה �ל סת�מה חבית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�יצד?
�עלה החב��ת, נפ�ח� ה�ל; נ��ע סת�מ�ת, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹחב��ת

�מאה. ְֵֶָָ�אחד

מה�·. אחת ונפלה חב��ת, �מאה סת�מה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה
היא �ר�מה '�ל וא�מרי�: ,��� ה�ר� � ה�ד�ל ְְְִִֶָָ�ְ�ַַָָל��
אחת ונפלה למאה, ��פלה �תאנה �� �אי� מה � ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ��פלה'
�החבית, לפי אחת; להפרי� צרי� א�א � ה�ד�ל ל�� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמה�
נ�רת. נפילת� אי� ,�� וכ��צא �תאנה נ�רת; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנפילת�

אחת‚. ונפ�חה חב��ת, �מאה ��תערבה סת�מה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית
אבל החבית. א�ת� ו��תה מ�אה, אחד מ��ה נ�טל � ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמה�

ואחת�אר אחת וכל ��ת��ח�; עד אס�ר�ת, החב��ת ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָ
ה�אר. ו��תה ���ע�, �די מ��ה נ�טל מה�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ���תח
מאה מה� ונת��ח� חב��ת, וחמ�י� �מאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
ה�אה. ו��תה אחת, חבית ���ע� �די מה� נ�טל � ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחב��ת
�ל חבית לא�ת� מחזיקי� ואי� אס�רי�, החמ�י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָ��אר
��� חב��ת, אלפי� ��ה הי� אפ�� � �רב �היא ָ�ְְֲֲִִִִֶַָָָָָֹ�ר�מה
ו��תה מ�אה, אחד מ��� נ�טל � ���תח מה וכל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ְמד�ע.

מד�ע. וה�אר ָ�ְְְְִַַָָה�ירי�;

�המח��„. מאכל�ת, א��רי �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ�בר
�ל ���ח ר�ק א� לפיכ�, �ה�א; �כל א�סר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהמת�ל
מד�עת, הע�ה �ל � והחמיצה הע�ה לת�� �נתנ� ַַ�ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָ�ר�מה,

לזרי�. ְֲִַָָואס�רה

חלמ��‰. אפ�� � �ר�מה �ל �תבלי� ����לה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ�יצה
��לע. �ה�א מ�ני אס�ר, ���ְִֵֵֶֶַָָ

.Âואחר והג�יה�, הע�ה, לת�� ��פל �ר�מה �ל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�א�ר
מ�רת. ז� הרי � נתח�צה ��ְְֲִֵַָָ�ֶֶ

.Ê,�מינ ��אינ� מי� �ר�מה נתערבה �א� �ארנ�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�בר
� ה�ב�יל ע� ��ת��ל מח�� �צל לפיכ�, טע�; ְְִִִֵֶַַַָ�ְְְִֵַַָָָ�נ�ת�
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ה�צל טע� �� וי� ח�י�, וה�ב�יל �ר�מה ה�צל היה ְִֵַַַָָ�ְְְִִַַַָָָָָא�
�ר�מה ה�ב�יל היה וא� לזרי�; אס�ר ה�ב�יל הרי �ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
ה�צל הרי � ��צל ה�ב�יל טע� ונמצא ח�י�, ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ�ְַָָוה�צל

לזרי�. ְִָָאס�ר

.Á�יב �צל לת�כ� ה�לי� �� ואחר ��ת��ל�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעד�י�
�נ�ת� מח��, היה וא� מ�ר; זה הרי �ל�, היה א� �ֲִֵֵֶָָָ�ְְִָָָ�ְֵָ
מח�� �י� �ל� �י� העד�י�, ע� ה�צל ��ל וא� ָ�ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָטע�.
ה�צל �ה�לי� �י� � ה�ב�יל �ל ��אר טע�. �נ�ת� �ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
�י� �ל� �י� ה�ב�יל, ע� ���ל� �י� ��ת��ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחר
אחד �צל מה �מ�ני טע�. �נ�ת� א�ת� מ�ערי� � ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ�ְמח��
מ�ני א�ת�? מ�ערי� אי� ��ת��ל�, עד�י� לת�� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ�ל�
לת�כ�, ��לט ולא �ל�; ה�א �הרי מה�, ��אב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ�אינ�
�מח��; ה� הרי ר�י�, �צלי� הי� וא� נת��ל�. ָ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ��בר
לח �היה א� החיצ�נה, קל�ת� א� �טמת� נ�לה א� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוכ�
�ל� �י� יב�, �י� לח �י� � וה�פל�ט �מח��. ה�א הרי �ְֲִֵ�ְְֵֵֵֵֵַַַָָָ

טע�. �נ�ת� � מח�� ְֵַַָ�ְֵ�י�

.Ëזה הרי � �ר�מה �ל ירק ע� ח�י� �ל ירק ְֲִִֵֶֶָָָ�ֵֶַָָה��ב�
�ב� �א� ו��מי�; וחציר �צלי� מ�יני ח�� לזרי�, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָ�מ�ר
ע� ח�י� �צלי� א� �ר�מה, �ל �צלי� ע� ח�י� �ל ִִ�ְְְִִִִֶָָָ�ֶָָירק
�ל ירק �ב� אס�רי�. א�� הרי � �ר�מה �ל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�צלי�
לזרי�. מ�ר ה�צל הרי � ח�י� �ל �צל ע� ְִָָ�ֲִֵַָָ�ְִֶָָָ�ר�מה

.È��וא א�� הי� א� � �ר�מה זיתי ע� ��ב�� ח�י� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ�ֵֵזיתי
א� �למי�, �ר�מה ו�ל �צ�עי� ח�י� �ל �הי� א� ְְְְִִִֵֶָ�ְִֶֶָ�צ�עי�,
�ניה� הי� א� אבל אס�רי�. א�� הרי � �ר�מה �מי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ��ב��
�למי� הח�י� וזיתי �צ�עי� �ר�מה זיתי �הי� א� ְִִֵ�ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ�למי�,
ה�למי�. מ� ��אב�ת �ה�צ�עי� לפי מ�רי�; א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְֲִִִִִֵֶַַָ

.‡Èלק�ת� �מי �ב�י� ה�[מתבשיל]מי הרי �ר�מה, �ל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ
לזרי�. ְֲִִָאס�רי�

.·È���מ �� י� ��דרה, טע� נתנה ��א עד � ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה�בת
�ר�מה. מ��� �� אי� ��דרה, טע� �מ��תנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ�ר�מה;

.‚Èר�מה� יי� �ל חבית �י על �נתנ� ח�ה, �ת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהר�דה
�ע�רי� �פת מ�רת; ז� הרי ח�י�, ה�ת היתה א� �ְֲִִִֵַַָָ�ְִֶֶַ

��אב�ת. �ה�ע�רי� מ�ני ְְֲֲִִֵֶַָאס�רה,

.„Èה�ת את �� ואפה �ר�מה, �ל �כ��� �ה�יק� ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ���ר
והריח ריח�, א�א ה����, טע� �� �אי� מ�רת; ה�ת �ַַ�ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

אס�ר. ֵָאינ�

.ÂËעל א� � מי� �ל לב�ר ��פל� �ר�מה �ל ְְְְִִֶֶֶַַַָָ�ע�רי�
טע� נ�ת� �אי� מ�רי�, ה� הרי � מימיו �הבאי�� ִֵֵֶַַָ�ְֲִִִֵֵֵֶָ�י

א�סר. ֵֶַָ��ג�

.ÊË�יי �ל ��ר לת�� ��פל ועצ� ה�א �ר�מה, �ל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ�ל��
ה�י� הרי ��י�, טע� לב�� ל�� �די ה�ל�� �זרע א� �ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

לזרי�. ְִָָאס�ר

.ÊÈל� מזג � ח�י� ואחד �ר�מה אחד יי�, �ל ��ס�ת ִַָָ�ְְְִֵֶֶֶַָָָ�ני
הח�י� יי� את ר�אי� � ערב� �� ואחר �מי�, מה� ִ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
אינ� �הרי ��י�, נתערב ה�ר�מה יי� �כא�� אינ�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ�א��
הרי ה�ר�מה, יי� טע� לב�ל ה�י� א�ת� רא�י א� ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָמינ�;
�אי� �ארנ� ��בר אס�ר, � לאו וא� לזרי�; מ�ר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�ַֹה�ל

ה�י�. את מעלה ֲִִֶֶַַַַַה�י�

.ÁÈ�וה ידיח�, � �ר�ת ��י על ��פל �ר�מה �ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיי�
ידיח�, � �ר�ת ��י על ��פל �ר�מה �ל �מ� וכ� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ�ר�ת;

יק�ה � יי� ��י על ה�מ� נפל מ�ר�ת. א�ת�,[יאסו�]וה� ְֵ�ְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ה�יר ��י על נפל לזרי�. מ�ר התבשיל]וה�י� �[רוטב ְִַַ�ְִִֵַַַַָָָ

ה�יר �ל ��סיר �די ה�יר, מעל קל�ה וי�ל א�ת�, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיק�ה
ה�מ�. טע� ���ֶֶֶַַַ

.ËÈ�וא ח�י�; �� יב�ל לא �ר�מה, �� ���ל ְִִ�ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹקדרה
הרי �יי�, א� �מי� ה�דרה �ט� וא� טע�; �נ�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ��ל,
ל�ט� צרי� אי� � ה�לי �מקצת ��ל .�� לב�ל מ�ר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ�ֶזה

�לבד. ה���ל מק�� ��ט� א�א ,��� ְְִִֵֶַַָ�ֶאת

.Î� וה���רי� והח�ה, מע�ר, �תר�מת �ד�לה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ�ר�מה
"והרמת� א�מר: ה�א מע�ר �תר�מת '�ר�מה'. נקרא� ����ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹ
נאמר: �בח�ה �ר�"; "�תר�מת וא�מר: ה'", �ר�מת ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹמ���
��ערי�, לאכל ת�כל "לא ונאמר: תר�מה"; �רימ� ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ח�ה,

�גנ� ל�[ו]מע�ר ואי� יד�", �תר�מת ויצהר�... תיר�� ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
מ� ח�� זה, �פס�ק �רט� ��א מק�� הבאת ��ע�� ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�בר
�ה� למד�, הא � יד�" "�תר�מת נאמר: �בה� ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה���רי�,

�ר�מה. ְְִָקר�אי�

.‡Î� ה�א אחד וד��ע, אכילה לעני� אר�ע�� �י� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ�,
נטמא�, וא� זה; ע� זה �מצטרפי� �מאה, �אחד ע�לי� ����ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
� ה�רכי� א�� �כל �מאי �ל מע�ר �ר�מת ודי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָי�רפ�.
אכילת�. על ל�קי� �אי� א�א ו�אי, �ל מע�ר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�תר�מת

.·Îואחר מאכל, א�ת� �ר�ת מבר� � �ר�מה הא�כל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ�ל
לאכל וצ�נ� אהר�, �ל �קד�ת� ק��נ� 'א�ר מבר�: ��ְְְֲִִֵֶָָָ�ְֱֲִֶֶַָָֹֹ
ח�צה �ח�ת אפ�� מברכי�, �ראינ�� ק�לנ� וכ� ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָ�ר�מה'.
��אמר: �עב�דה, ה�ב�ל קד�י אכילת ��� � ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלאר�

�ה�תכ�". את א�� מ�נה ְֶַ�ְֲֵֶֶַַָָֹ"עבדת

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שישי יו�
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�נה �כל רא��� מע�ר להפרי� והיא, � אחת ע�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
� ז� מצוה �בא�ר ללו��. ול�נ� ה�ריעה, מ�ני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָו�נה

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

�ד�לה‡. �ר�מה ��פרי�י� לכה�]אחר � מחמישי� ,[אחד ְְְִִֶַַַָָ
'מע�ר ה�קרא ה�א וזה ה��אר; מ� מע�רה אחד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפרי�
ירימ� א�ר י�ראל �ני מע�ר את "�י נאמר: �ב� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָרא���',
��אמר: � �נקב�ת זכרי� ללו�י�, ה�ה וה�ע�ר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלה'...".

לנחלה". �י�ראל מע�ר �ל נת�י ה�ה לוי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ"ולבני

לאכל�·. �מ�ר לי�ראל, �אכילה מ�ר רא��� ְְָָ�ְְֲִִֵַָָָ�ֲִֵַמע�ר
�מע�ר ��אמר מק�� וכל �לל; קד�ה �� �אי� � ְְְֱֲֵֶֶַַָָָָ�ְְֵֶָ�ְ�טמאה
��ע�ר �מ�י� �ני. מע�ר א�א אינ� '�ד�ה', א� ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'קד�'
מ� ��ג� � �ר�מתכ� לכ� "ונח�ב ��אמר: ח�י�? ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ִרא���

ויקב �ר� מה � ה�קב" מ� וכמלאה מה�ה�ר�, [שהופרש ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ומעשרות] רא���תרומות מע�ר א� �בר, לכל ְֲִִֵַַָָָ�ח�י�
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����ית, לוי �ת לפיכ�, �בר. לכל ח�י� �ר�מת� ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ�ְְִֶָָ���לה
וא�כלת; ה�ע�ר, ל� נ�תני� � זנ�ת �עילת ��בעלה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָא�

אחד עד ל� העיד א� �על�, ��ת ��מעה מי [ֿשאי�אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
כשרה] עדות א�ת�זו קנס� � �על� �א �� ואחר ונ�את, ,ְְְֲִֵַַַָָָָָ

�מע�ר. אס�רה ��היה ְְֲֲֲִִֵֶֶַָָחכמי�,

להפרי�‚. �די רא���, מע�ר מפרי�י� וכהני� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלו�י�
מע�ר �ר�מת מעשרמ��� תרומת ממנו לתת בכדי [הלוי�: ְֲִֵֶַַ

�מע�ר�תלכה�] �ר�מ�ת �אר מפרי�י� ה�הני� וכ� ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ
יאכל� יכ�ל ה�ל, מ� נ�טלי� �ה�הני� �לפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמ�.
א��"; �� �רימ� ��" ל�מר: �למ�ד �טבל�? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ר�תיה�

ה�מ�עה רבינו]מ�י ממשה א��[מסורת "א��", � למד� ְְִִֵֶַַָָ
ה�הני�. לר��ת א��", ��" ְְֲִִִֶַַַַַֹה�ו�י�;

ה�ע�ר„. מ�ציאי� ה�הני�[ראשו�]אי� ללוי]מ� ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
מ�נ�ת �ל וכ� י�ראל"; �ני מאת תקח� "�י ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ��אמר:
את קנס ועזרא לכה�. מ�ה� א�ת� מ�ציאי� אי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ְ�ה�ה,
י�ת� א�א רא��� מע�ר לה� י�נ� ��א �זמ��, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�ו�י�

ליר��לי�. ע�� על� ��א לפי � ְֲִִִִִֶַַָָֹֹל�הני�

טבלי�‰. �ר�תיו מעשרות]הא�כל ממנה הופרש שלא ֿ], ְִֵֵָָָ
�טבל� ה�ע�ר �אכל לוי מעשר]וכ� תרומת הפריש [שלא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

מ��מי� אינ� ל�מי�, מיתה ח�בי� �ה� �י על א� �ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
�ה� ל� אי� לה'", ירימ� "א�ר ��אמר: לבעליה�, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה��נ�ת
להי�ת לאד� מ�ר לאר� �בח�צה א�ת�. ��רימ� עד ְְִָָָ�ְְִֶֶַָָָָָ�ל��
�מע�ר�ת. �ר�מה מפרי� �� ואחר �ח�ה, וה�ל� ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָא�כל

.Â�מ לע�ר צרי� ואינ� אחר, מק�� על מ�ק�� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמע�רי�
אחד]ה��� במקו� תהיה התבואה מע�רי�[שכל אי� אבל . ַ�ְְֲִֵַָָ

מ� ולא ה�ט�ר, על הח�ב מ� ולא מינ�, �אינ� על ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמ�י�
מע�ר. אינ� ע�ר, וא� הח�ב; על ָ�ְְִִֵֵַַַַָָה�ט�ר

.Ê�� � זה' על מ�ה ��רמי� 'אי� �תר�מה, �אמרנ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל
�תר�מה, �אמרנ� וכל זה. על מ�ה מע�רי� אי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מע�ר,
הפרי�, א� �מע�ר, �� � �ר�מה' �ר�מת� �ר� ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'א�

ה�ר�מה מ� �ט�ר �ה�א וכל מע�ר�ת. [כגו�מע�ר�תיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
בהמה] וכלמאכל ה�ע�ר; מ� �ט�ר להיות], [הראוי ְֲִֵַַָָ

�רמ� וא� יתרמ�, 'לא �ה�, �אמרנ� �ל מע�ר. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה��ר�,
מע�ר�ת; מע�ר�תיה� ע�ר� א� �� � �ר�מה' ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ�ר�מת�
מע�ר�ת. מע�ר�תיו אי� �� �ר�מה, �ר�מת� �אי� ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָוכל

.Á'�ידי על מע�ר 'הריני לחבר�: אינ�[עבור�]הא�מר � ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
וא� יע�ר; לא א� יע�ר א� ��ראה עד ע��, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי�
ע��. לעמד צרי� � ידי' על 'ע�ר לחבר�: ה�א ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ë�מ�בריה א�א �מע�ר�ת ח�בי� אינ� � ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחר�בי�
ה�רי�,[מדרבנ�] וה�קדי� אד�. רב מאכל �אינ� לפי ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. �אינ� מ�ני �ט�רי�, � �גדל� �י� �קטנ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ�י�

.È,ה�ע�ר�ת מ� �ט�ר � ה�ית �ת�� ��טע� ְְְִִִֶַַַַַָָָאיל�
ה�דה". ה�צא זרע� �ב�את �ל את �ע�ר "ע�ר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ��אמר:
�אנה �הרי � מ�בריה� �מע�ר�ת ח�ב �ה�א לי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויראה
�אחת. אספ� א� �ר�תיה לע�ר ח�ב �חצר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהע�מדת

.‡Èקרקע� ה�רי�� אפ�� זה, �צד זה �ה�רי�� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָ�צלי�
עליונה]על�ה עליה�[קומה נפלה ה�ע�ר�ת; מ� �ט�רי� � ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

וח�בי� ��דה, �נט�עי� א�� הרי � מג�י� ה� והרי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�ְֲֵֵֶַַֹמ�לת,
ְְַַ�מע�ר�ת.

.·Èאת ואס� אחר �בא ענביו, מ�ני �דה� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהמ��ר
�דה� מ��ר �היה א� �דה, �א�ת� ה��אר�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�אני�

וה�דלע�ת ה�ק�א�ת ודלעת]מ�ני אחר[קשואי� �בא , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
�זמ� � ��דה המפ�רי� �� ה��ארי� הענבי� את ְִִֶַַָָ�ְְְֲִִִֶַַַָָָָָואס�
�לפיכ� �זל, מ��� אס�רי� � עליה� מק�יד ה�דה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��על
עליה� מק�יד ה�ית �על אי� �בתר�מה; �מע�ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָח�בי�

ה�ע�ר. מ� �פט�רי� �זל, מ��� מ�רי� ��ְֲִִִִֵֵַַָָ

.‚È�הרימכ�" ��אמר: ה�בחר, מ� א�א מע�רי� ְְֱֲִֶֶֶַַָ�ְְִִֵֶַַָאי�
וכתב�את �ר� �תב�את ללו�� ונח�ב מ���, חל�� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹאת
החלב מ� ה�ו�י� ��פרי�י� ��ע�ר ��� � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיקב"

�מ�[מובחר] ה�ר� מ� י�ראל ��פרי�י� מע�ר �� ,���ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.��� החלב מ� ִֵֶֶֶֶַַה�קב,

.„Èאמד� מע�רי� �מ�קל[בהערכה]אי� א� �מ�ה א�א , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
�מע�ר�ת וה�ר�ה מ��ח. ��ע�ר, המדק�ק וכל �מני�; ְְְְֶַַַַָ�ְְְְְְְִִֵַַָָא�

�ה� מערב ה�בל �הרי מקלקלי�, מע�ר�תיו [שהחלק� ְְַַָ�ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ
עישרו] לא � למעשר שצירפו מת�ני�.הנוס� �פר�תיו ;ְֵָ�ִָ

.ÂËא � מע�ר מקצת �מיה�פרי� א�א מע�ר, ינ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
החלק מ�ה להפרי� צרי� אבל הערמה; את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�חלק

�]�ה�ציא כמעשר ל�[בתחילה הי� �יצד? .��� מע�ר , ֲִֵֵֶֶַַָ
מע�ר; אינ� � מע�ר ל�� חמ�ה מה� הפרי� סאה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמאה
אחר, מ�ק�� מע�ר סאי� החמ� על להפרי� יכ�ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואינ�

��ה�. ה�ע�ר �היא סאה חצי מה� מפרי� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָא�א

.ÊËעל ��ברכי� �דר� �ח�ה מבר� זה, מע�ר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�פרי�
עני, מע�ר ועל �ני, מע�ר על מבר� וכ� ה�צו�ת; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ�ל
עצמ�; �פני אחד �ל על מבר� ה�ע�ר. מ� מע�ר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
��לל� � �יניה� �ח ולא מ�ד, זה אחר זה ה�ל הפרי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוא�

�מע�ר�ת'. �ר�מ�ת 'להפרי� �מבר�: אחת, ְְְְְְִֵַַַַַָָָ�רכה

ב ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

ה��מר‡. א�א ה��רה, מ� מע�ר להפרי� ח�ב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָאינ�
מ� �ט�ר � למכר� ה��מר� אבל לעצמ�; לאכל� ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָ�ר�תיו

מ�בריה� וח�ב �ע�ר[מדרבנ�]ה��רה, "ע�ר ��אמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לאכל�. �ב�את� ה��מר א�א ח�ב אינ� ואכל�", ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוג�'

ה��קח·. ��אמר:[קונה]וכ� ה��רה, מ� �ט�ר � ְֱִֵֵֶֶַַַַָָ
אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�בריה�. וח�ב זרע�"; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ"�ב�את
א� אבל מ�כר; �יד מלאכ�� ��גמרה אחר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ���קח�

ה��רה. מ� לע�ר ח�ב ה��קח, �יד ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָנגמרה

ה�סר‚. �ג�� �קטנ�, לאכילה רא�יי� �אינ� [ענבי��ר�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
בשלו] עדשלא �מע�ר�ת, ח�בי� אינ� � �� ְְְִֵֵַַַַַָָוכ��צא

הע�", מ�רי האר�, "מ�רע ��אמר: אכל, ויע�� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��ג�יל�
"ע�ר ��אמר: � וה�טנ��ת ה�ב�אה וכ� �רי. ��היה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעד
היא וז� �ב�אה. ��ע�ה עד זרע�", �ב�את �ל את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ע�ר
ז� לע�נה וה�ר�ת ה�ב�אה ���יע וקד� ה�ע�ר�ת; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹע�נת
��רצה. �ר� �בכל ��רצה, מה �ל מה� לאכל מ�ר ��ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ה���אי�„. �ג�� �קטנ�, לאכילה רא�יי� �ה� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�ר�ת
�ג�פ�, לה�סי� �די א�א א�ת� מ�יחי� �אי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוה�לפפ�נ�ת,
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����ית, לוי �ת לפיכ�, �בר. לכל ח�י� �ר�מת� ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ�ְְִֶָָ���לה
וא�כלת; ה�ע�ר, ל� נ�תני� � זנ�ת �עילת ��בעלה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָא�

אחד עד ל� העיד א� �על�, ��ת ��מעה מי [ֿשאי�אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
כשרה] עדות א�ת�זו קנס� � �על� �א �� ואחר ונ�את, ,ְְְֲִֵַַַָָָָָ

�מע�ר. אס�רה ��היה ְְֲֲֲִִֵֶֶַָָחכמי�,

להפרי�‚. �די רא���, מע�ר מפרי�י� וכהני� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלו�י�
מע�ר �ר�מת מעשרמ��� תרומת ממנו לתת בכדי [הלוי�: ְֲִֵֶַַ

�מע�ר�תלכה�] �ר�מ�ת �אר מפרי�י� ה�הני� וכ� ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ
יאכל� יכ�ל ה�ל, מ� נ�טלי� �ה�הני� �לפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמ�.
א��"; �� �רימ� ��" ל�מר: �למ�ד �טבל�? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ר�תיה�

ה�מ�עה רבינו]מ�י ממשה א��[מסורת "א��", � למד� ְְִִֵֶַַָָ
ה�הני�. לר��ת א��", ��" ְְֲִִִֶַַַַַֹה�ו�י�;

ה�ע�ר„. מ�ציאי� ה�הני�[ראשו�]אי� ללוי]מ� ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
מ�נ�ת �ל וכ� י�ראל"; �ני מאת תקח� "�י ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ��אמר:
את קנס ועזרא לכה�. מ�ה� א�ת� מ�ציאי� אי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ְ�ה�ה,
י�ת� א�א רא��� מע�ר לה� י�נ� ��א �זמ��, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�ו�י�

ליר��לי�. ע�� על� ��א לפי � ְֲִִִִִֶַַָָֹֹל�הני�

טבלי�‰. �ר�תיו מעשרות]הא�כל ממנה הופרש שלא ֿ], ְִֵֵָָָ
�טבל� ה�ע�ר �אכל לוי מעשר]וכ� תרומת הפריש [שלא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

מ��מי� אינ� ל�מי�, מיתה ח�בי� �ה� �י על א� �ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
�ה� ל� אי� לה'", ירימ� "א�ר ��אמר: לבעליה�, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה��נ�ת
להי�ת לאד� מ�ר לאר� �בח�צה א�ת�. ��רימ� עד ְְִָָָ�ְְִֶֶַָָָָָ�ל��
�מע�ר�ת. �ר�מה מפרי� �� ואחר �ח�ה, וה�ל� ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָא�כל

.Â�מ לע�ר צרי� ואינ� אחר, מק�� על מ�ק�� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמע�רי�
אחד]ה��� במקו� תהיה התבואה מע�רי�[שכל אי� אבל . ַ�ְְֲִֵַָָ

מ� ולא ה�ט�ר, על הח�ב מ� ולא מינ�, �אינ� על ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמ�י�
מע�ר. אינ� ע�ר, וא� הח�ב; על ָ�ְְִִֵֵַַַַָָה�ט�ר

.Ê�� � זה' על מ�ה ��רמי� 'אי� �תר�מה, �אמרנ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל
�תר�מה, �אמרנ� וכל זה. על מ�ה מע�רי� אי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מע�ר,
הפרי�, א� �מע�ר, �� � �ר�מה' �ר�מת� �ר� ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'א�

ה�ר�מה מ� �ט�ר �ה�א וכל מע�ר�ת. [כגו�מע�ר�תיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
בהמה] וכלמאכל ה�ע�ר; מ� �ט�ר להיות], [הראוי ְֲִֵַַָָ

�רמ� וא� יתרמ�, 'לא �ה�, �אמרנ� �ל מע�ר. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה��ר�,
מע�ר�ת; מע�ר�תיה� ע�ר� א� �� � �ר�מה' ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ�ר�מת�
מע�ר�ת. מע�ר�תיו אי� �� �ר�מה, �ר�מת� �אי� ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָוכל

.Á'�ידי על מע�ר 'הריני לחבר�: אינ�[עבור�]הא�מר � ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
וא� יע�ר; לא א� יע�ר א� ��ראה עד ע��, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי�
ע��. לעמד צרי� � ידי' על 'ע�ר לחבר�: ה�א ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ë�מ�בריה א�א �מע�ר�ת ח�בי� אינ� � ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחר�בי�
ה�רי�,[מדרבנ�] וה�קדי� אד�. רב מאכל �אינ� לפי ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. �אינ� מ�ני �ט�רי�, � �גדל� �י� �קטנ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ�י�

.È,ה�ע�ר�ת מ� �ט�ר � ה�ית �ת�� ��טע� ְְְִִִֶַַַַַָָָאיל�
ה�דה". ה�צא זרע� �ב�את �ל את �ע�ר "ע�ר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ��אמר:
�אנה �הרי � מ�בריה� �מע�ר�ת ח�ב �ה�א לי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויראה
�אחת. אספ� א� �ר�תיה לע�ר ח�ב �חצר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהע�מדת

.‡Èקרקע� ה�רי�� אפ�� זה, �צד זה �ה�רי�� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָ�צלי�
עליונה]על�ה עליה�[קומה נפלה ה�ע�ר�ת; מ� �ט�רי� � ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

וח�בי� ��דה, �נט�עי� א�� הרי � מג�י� ה� והרי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�ְֲֵֵֶַַֹמ�לת,
ְְַַ�מע�ר�ת.

.·Èאת ואס� אחר �בא ענביו, מ�ני �דה� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהמ��ר
�דה� מ��ר �היה א� �דה, �א�ת� ה��אר�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�אני�

וה�דלע�ת ה�ק�א�ת ודלעת]מ�ני אחר[קשואי� �בא , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
�זמ� � ��דה המפ�רי� �� ה��ארי� הענבי� את ְִִֶַַָָ�ְְְֲִִִֶַַַָָָָָואס�
�לפיכ� �זל, מ��� אס�רי� � עליה� מק�יד ה�דה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��על
עליה� מק�יד ה�ית �על אי� �בתר�מה; �מע�ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָח�בי�

ה�ע�ר. מ� �פט�רי� �זל, מ��� מ�רי� ��ְֲִִִִֵֵַַָָ

.‚È�הרימכ�" ��אמר: ה�בחר, מ� א�א מע�רי� ְְֱֲִֶֶֶַַָ�ְְִִֵֶַַָאי�
וכתב�את �ר� �תב�את ללו�� ונח�ב מ���, חל�� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹאת
החלב מ� ה�ו�י� ��פרי�י� ��ע�ר ��� � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיקב"

�מ�[מובחר] ה�ר� מ� י�ראל ��פרי�י� מע�ר �� ,���ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.��� החלב מ� ִֵֶֶֶֶַַה�קב,

.„Èאמד� מע�רי� �מ�קל[בהערכה]אי� א� �מ�ה א�א , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
�מע�ר�ת וה�ר�ה מ��ח. ��ע�ר, המדק�ק וכל �מני�; ְְְְֶַַַַָ�ְְְְְְְִִֵַַָָא�

�ה� מערב ה�בל �הרי מקלקלי�, מע�ר�תיו [שהחלק� ְְַַָ�ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ
עישרו] לא � למעשר שצירפו מת�ני�.הנוס� �פר�תיו ;ְֵָ�ִָ

.ÂËא � מע�ר מקצת �מיה�פרי� א�א מע�ר, ינ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
החלק מ�ה להפרי� צרי� אבל הערמה; את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�חלק

�]�ה�ציא כמעשר ל�[בתחילה הי� �יצד? .��� מע�ר , ֲִֵֵֶֶַַָ
מע�ר; אינ� � מע�ר ל�� חמ�ה מה� הפרי� סאה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמאה
אחר, מ�ק�� מע�ר סאי� החמ� על להפרי� יכ�ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואינ�

��ה�. ה�ע�ר �היא סאה חצי מה� מפרי� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָא�א

.ÊËעל ��ברכי� �דר� �ח�ה מבר� זה, מע�ר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�פרי�
עני, מע�ר ועל �ני, מע�ר על מבר� וכ� ה�צו�ת; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ�ל
עצמ�; �פני אחד �ל על מבר� ה�ע�ר. מ� מע�ר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
��לל� � �יניה� �ח ולא מ�ד, זה אחר זה ה�ל הפרי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוא�

�מע�ר�ת'. �ר�מ�ת 'להפרי� �מבר�: אחת, ְְְְְְִֵַַַַַָָָ�רכה
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ה��מר‡. א�א ה��רה, מ� מע�ר להפרי� ח�ב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָאינ�
מ� �ט�ר � למכר� ה��מר� אבל לעצמ�; לאכל� ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָ�ר�תיו

מ�בריה� וח�ב �ע�ר[מדרבנ�]ה��רה, "ע�ר ��אמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לאכל�. �ב�את� ה��מר א�א ח�ב אינ� ואכל�", ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוג�'

ה��קח·. ��אמר:[קונה]וכ� ה��רה, מ� �ט�ר � ְֱִֵֵֶֶַַַַָָ
אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�בריה�. וח�ב זרע�"; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ"�ב�את
א� אבל מ�כר; �יד מלאכ�� ��גמרה אחר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ���קח�

ה��רה. מ� לע�ר ח�ב ה��קח, �יד ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָנגמרה

ה�סר‚. �ג�� �קטנ�, לאכילה רא�יי� �אינ� [ענבי��ר�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
בשלו] עדשלא �מע�ר�ת, ח�בי� אינ� � �� ְְְִֵֵַַַַַָָוכ��צא

הע�", מ�רי האר�, "מ�רע ��אמר: אכל, ויע�� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��ג�יל�
"ע�ר ��אמר: � וה�טנ��ת ה�ב�אה וכ� �רי. ��היה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעד
היא וז� �ב�אה. ��ע�ה עד זרע�", �ב�את �ל את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ע�ר
ז� לע�נה וה�ר�ת ה�ב�אה ���יע וקד� ה�ע�ר�ת; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹע�נת
��רצה. �ר� �בכל ��רצה, מה �ל מה� לאכל מ�ר ��ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ה���אי�„. �ג�� �קטנ�, לאכילה רא�יי� �ה� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�ר�ת
�ג�פ�, לה�סי� �די א�א א�ת� מ�יחי� �אי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוה�לפפ�נ�ת,
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�מע�ר ח�בי� א�� הרי � לאכילה מ�ח�ה ה� רא�יי� ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל
ה�ע�ר�ת. לע�נת �א� יציאת�, ���ח�ת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ�קטנ�;

לה�רע‰. ה�ר�ת מ���יע� ה�ע�ר�ת? ע�נת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיז�
� ה�אני� �יצד? ה�רי. �ה�א מה לפי ה�ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולצמח,
אר�ע אחר לאכילה, רא�יי� ��הי� עד ר�י� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמ��ע��
וה� וה�א��י�, הענבי� אספת�. מ�עת �ע�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוע�רי�
��ה� החרצ� מ��ראה � ה�ד�ר��ת ה��י� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבי�
האצ�ע�ת, �י� ��ה� ה�רד מ���ס � הר��ני� ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�ח��.
ה�רסקי�, ��א�ר. מ��ת�ח� ה�מרי�, מי�. מ��� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָויצא
מ� האכל מ��ת�ר� האג�זי�, אד�י�. �ידי� ְֱִִִִִֵֶֶָָָֹ�ֲִִִִֶָמ��טיל�
��ת�ר� עד ה�ת�קי�, ה�קדי� החיצ�נה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָה�ל�ה
�ל ��אר לע�ל�. �ט�רי� ה�רי�, אבל החיצ�נה; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָקל�ת�
� וה�טני� וה��ט האצטר��לי� �ג�� קל��ת, ְְְִִַַָ�ְְְְֲִִֵַָ�עלי
� ה�יתי� לאכל. ה�מ�כה ה�ח��נה קל�ה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ�יע��
לע��ת רא�יי� �ה� מ�ה מ��עה אחד �מ� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�יע��
� והאתר�גי� ה���חי� ��ה�; �לי� ה�א וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ����מר�,
הא�ג קט�י�. ��ה� לאכילה רא�יי� �ה� מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמ��תע�ל�,

מ��אדימ� מ��אדימ�.וה��תי�, להאדי�, ��ר�� �ל וכ� ; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
��ר�� �ל וכ� �חר�ת; נק��ת נק��ת מ�יע�� ְְְֵֶַָָֹ�ְ�ְֲִִֶֶַָהחר�בי�,
וה�רי�י� וה�ר�סטמלי� הא�סי� מ���קד�. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָלה�חיר,

לבנ�ת קרח�ת קרח�ת מ�יע�� כשה�והעזר�רי�, ֿ] ְְְְְֲִִֶַָָָָָ
ונופלי�] הולכי� שערותיה� ��ר��מתבשלי� �ל וכ� ;ְְֵֶַָָ

מ��ביא ה�ב�אה, קרח�ת. מ��קרח� [שתגדל]להל�י�, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
נזרע. א� לצמיחה רא�י זרע� מ��היה ה�ל��, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָ�לי�.
וכל וה�לפפ�נ�ת והאב�יחי� וה�ל�עי� ה���אי� � ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹ�ב�רק
�אינ� ה�רק ��אר ��ארנ�; �מ� �קטנ� ח�בי� �ה�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ���צא
רא�י ��היה עד ח�ב אינ� ��ג�יל, עד לאכילה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָרא�י

אפ�� �� �ה�יע א���ל [לעונתיחידי[גרגיר]לאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
ולאמעשרות] ;��� ה�יע �כא�� למע�ר�ת, ח��ר ��� ��ְְְִִִִַַַ�ְֹ

ה�פ� א�ת� �� ��� הר�ח �ל א�א �לבד, הא���ל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָא�ת�
�רידה אפ�� �� �ה�יע ר��� וכ� הא���ל. �� ���ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ח��ר.[גרגיר] ��� ִָ�ַַאחת,

.Âלמי ה�ע�ר�ת, לע�נת מ��א� �ר�תיו אד� ימ�ר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא
וא� ה�ע�ר�ת. על נאמ� [והגיעו��ר�[חלק�]�אינ� ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ

מעשרות] אתלעונת למ�ר �מ�ר ה���ר�ת, את נ�טל �ֵֶַַ�ְִֶָֹ
אד� ימ�ר לא וכ� ה�ע�ר. לע�נת ה�יע לא �עדי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹה�אר

ז�גיו ואת �פ�� ענבי�]את קליפות על[ֿ נאמ� �אינ� למי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָ
מה� ה��צאי� �ה��קי� � מ�קי� מה� לה�ציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַה�ע�ר�ת,
למי �ב�אה, מ��� לל�ט �בנ� את ולא �מע�ר�ת; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹח�בי�
�מע�ר. ח�בת ה�ב� מ� ���קט �ה�ב�אה � נאמ� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�אינ�

.Êל�ה� נת� א� � וס�נ� מי�, עליה� ��ת� יי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�מרי
ה�תר[כוסות] זה על מע�ר מ�ציא אר�עה, [א�]�מצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

�ה��ר� � �ר�מה עליו מפרי� ואינ� אחר; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמ�ק��
�ח�ת מצא ��ר�מה. ��ארנ� �מ� ה�ל, על �ל�� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ��ח�ה,
�י על וא� מ�ת�, על יתר ��צא �י על א� � ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמאר�עה

�ט�ר. � יי� טע� �ה� ���ִֵֶֶַַַָָ

.Áלע�נת �א� ��א עד מח�רי�, ��ה� �ר�תיו ְִֶַַָָֹ�ְְְִֵֵֶַַָה�ק�י�
וא� �מע�ר; ח�בי� � ה�יע� ��די� ואחר �פדי�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָה�ע�ר,

� �די� �� ואחר ה�ז�ר, �יד וה� ה�ע�ר�ת לע�נת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָ�א�
ְִ�ט�רי�.
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לא‡. ועדי� ונתל�� ה�ע�ר�ת, לע�נת �ה�יע� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹ�ר�ת
לא ועדי� וד��, ��צר� �ב�אה �ג�� � מלאכ�� ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה

א�ת� מהגרעיני�]זרה הקליפות להפריד מרח�[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ
���מר[סידרה] עד עראי, אכילת מה� לאכל מ�ר ��ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עראי. מה� לאכל אס�ר מלאכ��, �כ���מר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכ��;

���ק;·. למכר� �ר�תיו �ג�מר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ��ה
לאכל מ�ר זה הרי � ל�ית לה�ליכ� ��נת� היתה א� ֱֶָֹ�ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָאבל
למע�ר ���בע� עד מלאכ��, ��גמרה אחר עראי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמה�

.[כדלהל�]

ה�ית,‚. ה�: וא�� למע�ר�ת, ק�בע �ברי� מ��ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואחד
אי� וכ��, וה��ת; וה�ר�מה, וה�לח, והא�, ֵָ�ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָוה��ח,

מלאכ��. ��גמרה �דבר א�א ְְְְְְִִֶֶַָָָָק�בעי�

�י„. על א� � ל�ית לה�ליכ� ��ע�� �ר�ת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָ�יצד?
ל�ית; ���נס� עד עראי, מה� א�כל � מלאכ�� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ��גמרה
עד מה� לאכל ואס�ר למע�ר, נק�ע� � ל�ית ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹנכנס�
�מלח, �ב�� א� �א�ר, ��ל� א� מכר�, א� וכ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��ע�ר.
יאכל לא � עליה� ��ת נכנסה א� �ר�מה, מה� הפרי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹא�
ל�ית הכניס� ל�ית. ה�יע� ��א �י על א� ��ע�ר, ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹעד
התחיל עראי; מה� א�כל זה הרי מלאכ��, ���מר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹקד�
ה�ל. לע�ר ח�ב ל�ית, ��כנס� מאחר מלאכ�� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹלגמר

���פ�� קד� ל�ית �דל�עי� ק��אי� הכניס [השער�יצד? ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ
מלאכת�] גמר וזהו אחת,שעליה� ל�פ�� מ��תחיל �ְְְִִֵֶַַַַ

�ר�ת ה��ר� וכ� �זה. ���צא �ל וכ� למע�ר; ה�ל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹנק�ע�
ח�� עראי; מה� לאכל מ�ר מלאכ��, נגמרה ֱֲֵֶֶַָֹ�ְְְְִֶַָָֹ��א
מלאכ��, ���מר קד� �רמ� �א� � �אני� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמ�ל��ת

למע�ר. ְְְֲִֵַָנק�עה

ס�כי‰. ל�ית מכ�די[ענפי]ה�ביא �אני�, �בה� �אנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
תמרי�]�מרה �ינ�ק�ת[כפות הכניס�� א� � �מרי� �בה� ְְְִִִִִֶָָָָ

ה�ית, �על הכניס� וא� למע�ר; נק�ע� לא ��עלי�, ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָֹא�
נק�ע�; לא ע�ה, מה� לע��ת ��לי� הכניס �מע�ר. ְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹח�בי�

מליל�ת �ברי�[זרעוני�]לאכל� ��ה למע�ר. נק�ע� , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
למע�ר. נק�ע� לא �קטנ��ת, אבל �תב�אה; ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָֹאמ�רי�?

.Â���� להכניס ה�ב�אה, על להערי� [בקליפה]מ�ר �ְְְְֲִִַַַַַָָ
ה�ע�ר; מ� �פט�רה א�כלת, �המ�� ��היה �די ,���ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מ� לע�ל� �פט�ר ל�ית, �הכניס אחר מעט מעט ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוז�רה
ה�ל. לגמר מתחיל אינ� �הרי � ה�ע�ר�ת �מ� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹה�ר�מה

.Êה��בע וכ� מ�ע��, ��א חבר� �ל �ר�תיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹה��מר
��א למע�ר ���בעי� ה��ה ה�ברי� מ� �אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�תיו

נט�ל� א�� הרי � למע�ר.[התחייבו]מ�ע�� ְְְְֲֲִִֵֵֵַַ

.Á�ה���אי �ר�ת? �ל מלאכ�� �מר ה�א ְְְִִֵֵֶֶַַַָאיזה
ה�ה�ב ויסיר �יד� מ���פ�� והאב�יחי�, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָוה�ל�עי�
מ��עמיד מ�פ��, אינ� וא� �ק. �ער �מ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�עליה�
�צד אב�יח ה�קצה א�ת� מ��ס�יר �באב�יח, ְְֲִֶַַַ�ְֲֲִִִֵֶַַַַָָערמה;
צר��, �ל ��מר �יו� � אחת אחת מ�פ�� היה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָאב�יח.
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��א �י על א� �דל�עי�, ק��אי� ות�רמי� מלאכ��. ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹנגמרה
מעליה�. ה�ה�ב ֲִִֵֵֵֶַהסיר

.Ëה�אגד באגודות]ה�רק להמכר א�[שדרכו מ��אגד. , ֱֱִִֶֶֶַַָָָֹ
ה�לי; את מ��מ�א א�גד, ממ�א[א�]אינ� שלאאינ� [מפני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

של�] כלי צר��.נמכר �ל ��ל�ט עד עראי, א�כל זה הרי �ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָ

.Èבה�צ� �עלי� ��� ה�ר�ת מ��ח�ה וכ��צא�ל��ה, י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
עד ממ�א, אינ� א� ה�לי; מ��מ�א מח�ה, אינ� א� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�ה�.

צר��. �ל ְְֵֶַָָ��ל�ט

.‡Èא��� �יו� � חצי� את למ�את ��ע�� �ד�ל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�לי
עד נט�ל אינ� ,��� את למ�את �דע�� היה נט�ל; ְִֵַָ�ְְְְְִֶֶַַָָָֹחצי�,
�ניה�, את למ�את �בדע�� �ני� הי� .��� את ְְְְְִֵֶֶַַַָֹ�ְֵֶֶַ��מ�א

�ניה�. את ��מ�א עד נט�ל� ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹלא

.·È��דע�� �י על א� � ��דה �ד�ל אגד ה�רק ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאגד
ה�רד נט�ל. זה הרי ל��ק, קט��ת אג��ת [גרגרילאגד� ְְֲָָ�ְְֲִֵֶֶֶַַַָ

מיובשי�] ערמהרימו� מ��עמיד והחר�בי�, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָוה���קי�
��ר�� וה�ל��ת העלי� מ��סיר ה�צלי�, .��� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ�רא�
ערמה. ��עמיד עד מסיר, אינ� וא� מעליה�; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלה�ליכ�

.‚Èהמי�ה זה ממרח? ה�א ואיזה מ��מרח; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�אה,
�רחת �ב�אה �ל ה�רי �דר�[יעה]�ני �בר, �ל �ס�� ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

עד ממרח, אינ� א� מע�יה. �ל ����מרי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ע��י�
מ��כ�ר � ה�טנ��ת ערמה. אות���עמיד [כשינפה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָֹ

וא�כלמהעפר] ה�ברה מ�חת ונ�טל קוד�, הניפוי בשעת ֿ] ְְְִֵֵַַַָָ
הכברה] על �ישנחו על וא� ��מרח. עד ��בר, אינ� א� ;ְְִִֵֵֶַַַַָ

ה��עי� מ� ל�ל מ�ר � נידוש]��רח שלא �מ�[מה ֵֶַ�ִִַָֹ�ִִָ
לצדדי�]ה�דדי� וא�כל.[שנפלו ה�ב�, ��ת�� �מ�ה ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

.„È�והחרצ�י ה��גי� וי�לה �חב��ת, מ���יח�� � ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָה�י�
ה��ר,[ֿהפסולת] �ת�� ��ה�א אבל החבית; �ני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל

ה�ת מ� וק�לט עראי, ��תה � �חבית לה�יח� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ�מ��ג�יה��
הענבי�]העלי�נה דריכת ה���ר[מקו� לבור]�מ� [שיורד ְִִֶַָָ

ו��תה. מק��, ְִֶָָ�מ�ל

.ÂËלע�קה מ��רד השמ�]ה�מ�, �[בור ��רד �י על א� . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ה��י� �מ�י� ה�מל �מ� העקל מ� הסחיטה]נ�טל ונ�ת�[כלי , ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

�ה�א �י על א� ה�ב�יל, לת�� �לתמח�י קט�ה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָלקערה
�י�תר, ח� היה וא� �ני. �כלי מת��ל �אינ� מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָח�;
מת��ל. �ה�א מ�ני לת�כ�, י�� לא � ה�ד את ��כוה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�די

.ÊËבלה� �ל תאני�]הע��ל מ��חליק��[גוש , ְֲִִִֵֶֶֶַָָ
ה�ר�גר�ת[במשקי�] מיובשות]. מ��ד��[תאני� , ְִֶַָָ

מעט] על[כשיכתש� �יד� מ��ע�יל למג�רה, הכניס� וא� ;ְְְְְִִִִִִֶַַָָָ
ה�ג�רה הדבלה]�י א�[כלי �חבית, ה�ר�גר�ת �� היה . ְְִִֶַַָָָָָָ

נפ�חה א� החבית, ונ��רה ה�ג�רה, �י על ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָהע��ל
��ע�ר. עד יאכל, לא זה הרי � ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹה�ג�רה

.ÊÈקצה��� וענבי� בו]�אני� שמתייבשי� ,[המקו� ְֲִִֵֶַַָ�ְֶ
ה�קצה, מ� נטל א� אבל �מק�מ�. עראי מה� לאכל ְֶ�ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�מ�ר
נגמרה �הרי עראי; מה� יאכל לא � אחר למק�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹוה�לי�

צר��. �ל יב�� ��א �י על א� ְְְְִֶַַַָָָָָֹמלאכ��,

.ÁÈ�מה מ�ריד � ה�ג לרא� �נס� ��א עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחר�בי�,
לי���, ה��תר את מחזיר �ה�א מ�ני �פט�ר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,

עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈ�לי��� �הק�ימ� רא��� הלוימע�ר שקיבל ֿ] ְֲֳִִִִִֵֶַַ
הישראל] תרומת הכה� שקיבל לפני אס�רמעשר [הלוי]� ָ
�ר�מת� ��פרי� קד� עראי, מ��� מעשרלאכל [תרומת ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ

היאלכה�] �יצד מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� אכל, וא� ;ְְִִִֵַַַַַַָ
מק�� וא�כל, �ע�רי� מק�� �היה �ג�� עראי? ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָאכילת
היה לע�ר. ח�ב יד�, לת�� וכנס קל� וא� אחת; ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָאחת

מליל�ת וא�כל;[זרעוני�]מ�לל ליד מ�ד מנ�ה ח�י�, �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
�כלי נ�ה א� ל�מר, צרי� ואי� ח�ב. חיק�, �ת�� נ�ה ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָוא�
לת�� ל�ערה ונ�ת� ה�י�, מ� נ�טל וכ� עראי. זה �אי� �ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
�י על א� ה�דרה, לת�� לא אבל וא�כל; צ�נ�, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹ�ב�יל
על זיתי� ס�חט וכ� קט�. �ב�ר �היא מ�ני � צ�ננת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�היא

�זה. ���צא �ל וכ� יד�. לת�� לא אבל ְְְֲֵֵֶַָָָָֹֹ��ר�,

.Î��מלאכ נגמרה ��א מ�ר�ת עראי לאכל ���ר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ�ְֵֶ�כ��
מה �ל �לע�פ�ת ולבהמה לח�ה מה� להאכיל מ�ר �� �ָ�ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
נגמר� וא� ��ע�ר. קד� ��רצה, מה �ל �מפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ��רצה,
יאכיל ולא יפקיר, לא � למע�ר נק�ע� ��א �י על א� �ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹ
להאכיל �מ�ר ��ע�ר. עד קבע, אכילת וע�� ח�ה ְֲִַָ�ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָלבהמה
�מאכיל ה�ית; �ת�� ואפ�� ה�בל, מ� עראי ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָלבהמה

עמיר בהמה]�קיעי חביל�ת.[מאכל ��ע�� עד , ְֲֲִִִֵֵֶַַָ

.‡Îקציצ�ת איל�]ה��צא �דה[פירות �צד אפ�� ��ר�, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
�ר�גר�ת מצא ה�ע�ר. מ� �ט�רי� א�� הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָקציצ�ת

מיובשות] האד�[תאני� רב ה�ר�גר�ת �רס� א� שרוב� ֿ] ְְִַָָָָָֹ
גרוגרותיה�] את דרסו כבר �חזקת�,האנשי� לע�ר; ח�ב ,ְְֵֶֶַַָָָ

��ד�ע �בלה, �לחי מצא א� וכ� מלאכ��. ��גמרה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמ�בר
ה�מ�ר. מ�בר ִֵֶַָָָ�ה�

.·Îריכ�ת� קטנות]מצא ח�ב[תבואה ה�חיד, �ר��ת ְְִִִַַָָָָ
והאל��ת �ט�ר�ת. הר�י�, �ר��ת �כל[הגדולות]לע�ר; , ְְְְֲִִֵַַָָ�ְָ

מר�חה �ב�אה מצא �מע�ר. ח�ב�ת שנגמרהמק�� ֿ] ְְְֲֵַַָָָָָָ
�ר�תמלאכתה] על �מע�ר�ת �ר�מה א�ת� ע��ה �ְְֵֶַַַָָ

ח��� ואינ� הבעלי�]אחר�ת, כבר אותה עישרו מצא[שמא . ְֲֵֵֵָָ
�מק�� �ל��ה מצא �מע�ר�ת. ח�בת מח�ה, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָ�ְְַַָ�ל��ה

עראי מ��ה לאכל אס�ר � ל��ק מכניסי� כבר�הרב [שהרי ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
במעשרות] �מת�נ�נתחייבה כדיני], �מאי;[מעשרה ְְְַַָ

עראי, מ��ה א�כל � ל��י� מכניסי� �הרב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�במק��
ו�אי. העיר]�מת�נ� מנהג וא�[היה �מאי; למחצה, מחצה ְְְְְֱֱִֶֶַַַַָָָ

�דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה ו�אי. מת�נ� ל�ית, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָהכניס�
אב מלאכה. �מר ל� ��אי� מלאכה �מר ל� ��� �דבר ל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ

�ר�מה; להפרי� צרי� אינ� � ו�אי מע�ר �ה�א �י על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָא�
מלאכ��. ��גמרה ��עה �ר�מה מה� �הפרי� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�חזקת�

.‚Î[חורי]חררי� הח�בת הערמה �צד ��נ� ה�מלי� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הי� �מ�ר ���בר ��ד�ע �מע�ר�ת, ח�ב �ה� ה�מצא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהרי

ה�ילה. �ל ְְִַַָָ��ררי�

.„Î� החר�ב �חת וחר�בי� ה�ית, �חת זיתי� ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָה��צא
�אני� מצא זה. מאיל� ��פל� �חזקת� �מע�ר; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָח�בי�
�מתלכלכ�ת מ����ת �הרי ספק, ה� הרי � ה�אנה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ�חת
��תע�ר�. מ�אני� א� נפל�, ז� מ�אנה ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�עפר;

.‰Î��מלאכ ���מר קד� �פדי� �ל��י�, �ר�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ק�י�
�� ואחר ההק��, �יד מלאכ�� נגמרה וא� לע�ר. ח�ב �ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
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��א �י על א� �דל�עי�, ק��אי� ות�רמי� מלאכ��. ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹנגמרה
מעליה�. ה�ה�ב ֲִִֵֵֵֶַהסיר

.Ëה�אגד באגודות]ה�רק להמכר א�[שדרכו מ��אגד. , ֱֱִִֶֶֶַַָָָֹ
ה�לי; את מ��מ�א א�גד, ממ�א[א�]אינ� שלאאינ� [מפני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

של�] כלי צר��.נמכר �ל ��ל�ט עד עראי, א�כל זה הרי �ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָ

.Èבה�צ� �עלי� ��� ה�ר�ת מ��ח�ה וכ��צא�ל��ה, י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
עד ממ�א, אינ� א� ה�לי; מ��מ�א מח�ה, אינ� א� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�ה�.

צר��. �ל ְְֵֶַָָ��ל�ט

.‡Èא��� �יו� � חצי� את למ�את ��ע�� �ד�ל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�לי
עד נט�ל אינ� ,��� את למ�את �דע�� היה נט�ל; ְִֵַָ�ְְְְְִֶֶַַָָָֹחצי�,
�ניה�, את למ�את �בדע�� �ני� הי� .��� את ְְְְְִֵֶֶַַַָֹ�ְֵֶֶַ��מ�א

�ניה�. את ��מ�א עד נט�ל� ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹלא

.·È��דע�� �י על א� � ��דה �ד�ל אגד ה�רק ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאגד
ה�רד נט�ל. זה הרי ל��ק, קט��ת אג��ת [גרגרילאגד� ְְֲָָ�ְְֲִֵֶֶֶַַַָ

מיובשי�] ערמהרימו� מ��עמיד והחר�בי�, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָוה���קי�
��ר�� וה�ל��ת העלי� מ��סיר ה�צלי�, .��� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ�רא�
ערמה. ��עמיד עד מסיר, אינ� וא� מעליה�; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלה�ליכ�

.‚Èהמי�ה זה ממרח? ה�א ואיזה מ��מרח; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�אה,
�רחת �ב�אה �ל ה�רי �דר�[יעה]�ני �בר, �ל �ס�� ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

עד ממרח, אינ� א� מע�יה. �ל ����מרי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ע��י�
מ��כ�ר � ה�טנ��ת ערמה. אות���עמיד [כשינפה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָֹ

וא�כלמהעפר] ה�ברה מ�חת ונ�טל קוד�, הניפוי בשעת ֿ] ְְְִֵֵַַַָָ
הכברה] על �ישנחו על וא� ��מרח. עד ��בר, אינ� א� ;ְְִִֵֵֶַַַַָ

ה��עי� מ� ל�ל מ�ר � נידוש]��רח שלא �מ�[מה ֵֶַ�ִִַָֹ�ִִָ
לצדדי�]ה�דדי� וא�כל.[שנפלו ה�ב�, ��ת�� �מ�ה ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

.„È�והחרצ�י ה��גי� וי�לה �חב��ת, מ���יח�� � ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָה�י�
ה��ר,[ֿהפסולת] �ת�� ��ה�א אבל החבית; �ני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל

ה�ת מ� וק�לט עראי, ��תה � �חבית לה�יח� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ�מ��ג�יה��
הענבי�]העלי�נה דריכת ה���ר[מקו� לבור]�מ� [שיורד ְִִֶַָָ

ו��תה. מק��, ְִֶָָ�מ�ל

.ÂËלע�קה מ��רד השמ�]ה�מ�, �[בור ��רד �י על א� . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ה��י� �מ�י� ה�מל �מ� העקל מ� הסחיטה]נ�טל ונ�ת�[כלי , ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

�ה�א �י על א� ה�ב�יל, לת�� �לתמח�י קט�ה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָלקערה
�י�תר, ח� היה וא� �ני. �כלי מת��ל �אינ� מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָח�;
מת��ל. �ה�א מ�ני לת�כ�, י�� לא � ה�ד את ��כוה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�די

.ÊËבלה� �ל תאני�]הע��ל מ��חליק��[גוש , ְֲִִִֵֶֶֶַָָ
ה�ר�גר�ת[במשקי�] מיובשות]. מ��ד��[תאני� , ְִֶַָָ

מעט] על[כשיכתש� �יד� מ��ע�יל למג�רה, הכניס� וא� ;ְְְְְִִִִִִֶַַָָָ
ה�ג�רה הדבלה]�י א�[כלי �חבית, ה�ר�גר�ת �� היה . ְְִִֶַַָָָָָָ

נפ�חה א� החבית, ונ��רה ה�ג�רה, �י על ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָהע��ל
��ע�ר. עד יאכל, לא זה הרי � ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹה�ג�רה

.ÊÈקצה��� וענבי� בו]�אני� שמתייבשי� ,[המקו� ְֲִִֵֶַַָ�ְֶ
ה�קצה, מ� נטל א� אבל �מק�מ�. עראי מה� לאכל ְֶ�ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�מ�ר
נגמרה �הרי עראי; מה� יאכל לא � אחר למק�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹוה�לי�

צר��. �ל יב�� ��א �י על א� ְְְְִֶַַַָָָָָֹמלאכ��,

.ÁÈ�מה מ�ריד � ה�ג לרא� �נס� ��א עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחר�בי�,
לי���, ה��תר את מחזיר �ה�א מ�ני �פט�ר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,

עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈ�לי��� �הק�ימ� רא��� הלוימע�ר שקיבל ֿ] ְֲֳִִִִִֵֶַַ
הישראל] תרומת הכה� שקיבל לפני אס�רמעשר [הלוי]� ָ
�ר�מת� ��פרי� קד� עראי, מ��� מעשרלאכל [תרומת ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ

היאלכה�] �יצד מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� אכל, וא� ;ְְִִִֵַַַַַַָ
מק�� וא�כל, �ע�רי� מק�� �היה �ג�� עראי? ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָאכילת
היה לע�ר. ח�ב יד�, לת�� וכנס קל� וא� אחת; ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָאחת

מליל�ת וא�כל;[זרעוני�]מ�לל ליד מ�ד מנ�ה ח�י�, �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
�כלי נ�ה א� ל�מר, צרי� ואי� ח�ב. חיק�, �ת�� נ�ה ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָוא�
לת�� ל�ערה ונ�ת� ה�י�, מ� נ�טל וכ� עראי. זה �אי� �ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
�י על א� ה�דרה, לת�� לא אבל וא�כל; צ�נ�, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹ�ב�יל
על זיתי� ס�חט וכ� קט�. �ב�ר �היא מ�ני � צ�ננת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�היא

�זה. ���צא �ל וכ� יד�. לת�� לא אבל ְְְֲֵֵֶַָָָָֹֹ��ר�,

.Î��מלאכ נגמרה ��א מ�ר�ת עראי לאכל ���ר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ�ְֵֶ�כ��
מה �ל �לע�פ�ת ולבהמה לח�ה מה� להאכיל מ�ר �� �ָ�ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
נגמר� וא� ��ע�ר. קד� ��רצה, מה �ל �מפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ��רצה,
יאכיל ולא יפקיר, לא � למע�ר נק�ע� ��א �י על א� �ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹ
להאכיל �מ�ר ��ע�ר. עד קבע, אכילת וע�� ח�ה ְֲִַָ�ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָלבהמה
�מאכיל ה�ית; �ת�� ואפ�� ה�בל, מ� עראי ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָלבהמה

עמיר בהמה]�קיעי חביל�ת.[מאכל ��ע�� עד , ְֲֲִִִֵֵֶַַָ

.‡Îקציצ�ת איל�]ה��צא �דה[פירות �צד אפ�� ��ר�, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
�ר�גר�ת מצא ה�ע�ר. מ� �ט�רי� א�� הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָקציצ�ת

מיובשות] האד�[תאני� רב ה�ר�גר�ת �רס� א� שרוב� ֿ] ְְִַָָָָָֹ
גרוגרותיה�] את דרסו כבר �חזקת�,האנשי� לע�ר; ח�ב ,ְְֵֶֶַַָָָ

��ד�ע �בלה, �לחי מצא א� וכ� מלאכ��. ��גמרה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמ�בר
ה�מ�ר. מ�בר ִֵֶַָָָ�ה�

.·Îריכ�ת� קטנות]מצא ח�ב[תבואה ה�חיד, �ר��ת ְְִִִַַָָָָ
והאל��ת �ט�ר�ת. הר�י�, �ר��ת �כל[הגדולות]לע�ר; , ְְְְֲִִֵַַָָ�ְָ

מר�חה �ב�אה מצא �מע�ר. ח�ב�ת שנגמרהמק�� ֿ] ְְְֲֵַַָָָָָָ
�ר�תמלאכתה] על �מע�ר�ת �ר�מה א�ת� ע��ה �ְְֵֶַַַָָ

ח��� ואינ� הבעלי�]אחר�ת, כבר אותה עישרו מצא[שמא . ְֲֵֵֵָָ
�מק�� �ל��ה מצא �מע�ר�ת. ח�בת מח�ה, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָ�ְְַַָ�ל��ה

עראי מ��ה לאכל אס�ר � ל��ק מכניסי� כבר�הרב [שהרי ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
במעשרות] �מת�נ�נתחייבה כדיני], �מאי;[מעשרה ְְְַַָ

עראי, מ��ה א�כל � ל��י� מכניסי� �הרב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�במק��
ו�אי. העיר]�מת�נ� מנהג וא�[היה �מאי; למחצה, מחצה ְְְְְֱֱִֶֶַַַַָָָ

�דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה ו�אי. מת�נ� ל�ית, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָהכניס�
אב מלאכה. �מר ל� ��אי� מלאכה �מר ל� ��� �דבר ל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ

�ר�מה; להפרי� צרי� אינ� � ו�אי מע�ר �ה�א �י על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָא�
מלאכ��. ��גמרה ��עה �ר�מה מה� �הפרי� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�חזקת�

.‚Î[חורי]חררי� הח�בת הערמה �צד ��נ� ה�מלי� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הי� �מ�ר ���בר ��ד�ע �מע�ר�ת, ח�ב �ה� ה�מצא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהרי

ה�ילה. �ל ְְִַַָָ��ררי�

.„Î� החר�ב �חת וחר�בי� ה�ית, �חת זיתי� ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָה��צא
�אני� מצא זה. מאיל� ��פל� �חזקת� �מע�ר; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָח�בי�
�מתלכלכ�ת מ����ת �הרי ספק, ה� הרי � ה�אנה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ�חת
��תע�ר�. מ�אני� א� נפל�, ז� מ�אנה ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�עפר;

.‰Î��מלאכ ���מר קד� �פדי� �ל��י�, �ר�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ק�י�
�� ואחר ההק��, �יד מלאכ�� נגמרה וא� לע�ר. ח�ב �ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ



ycewסד zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�ט�רי�. הי� ח�בת�, ��עת ה�ע�ר�ת; מ� �ט�רי� � ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ�די�
ה�ע�ר�ת. מ� �ט�רה למנח�ת, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוה�ק�י�

קודש שבת

ד ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

��כניס��‡. עד � ה��רה מ� למע�ר נק�ע ה�בל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאי�
וה�א, ה�ית"; מ� ה�ד� "�ער�י ��אמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַֹלבית�,
אבל ��ערי�"; "ואכל� ��אמר: � ה�ער �ר� ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ��כניס��

וקר�פ�ת ��י� �ר� �ב�את� הכניס אחורית]א� �[חצר ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
ה�ע�ר�ת. �מ� ה�ר�מה מ� ְְִִַַַַָָ�ט�ר

ה�בל,·. אכילת על ה��רה מ� ל�קי� �אי� לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיראה
ה�מ�עה מ�י ��ארנ� �מ� לבית�, �כניסת� ���בע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעד

רבינו] ממשה �ברי�[מסורת ה��ה ��אר נק�ע א� אבל ;ְְְֲִִִִִַַָָָָ
מ�בריה� מר��ת מ�ת א�א עליו ל�קי� אי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��נינ�,

אחר[מדרבנ�] ל��ק, לה�ליכ� ��ע�� מ�ר�ת הא�כל וכ� .ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
�מ� מר��ת, מ�ת א�א ל�קה אינ� � מלאכ�� ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ��גמרה
מ�בריה�. א�א �מע�ר, ח�ב למ�ר ה��מר �אי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��ארנ�;

ק�בע.‚. אינ� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ�ית
ק�בע; ��מ�ה �ה�ית �י על א� ק�בעי�, אינ� ה��י� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכ�
�היה �ג�� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע ��ג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹוא�
�ג הרי א�א ה�ע�ר, מ� ��טר אינ� � וע�לה מ��ע ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�ְִַַה�ית

ה�ית. אויר �מקצת ְְֲִִִֶַַָזה

וה�ר�ני�„. שמירה]ה�ריפי�, וה�א[מגדלי ה�י�, �ב�י , ְְִִַַ�ְְִִֵַַָָ
וכ� �תלי�, �לא ��מצא ��יה� על ותקרה ע��די� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאר�עה
א� � ה�י� �ימי ה���ת �ביני �רמי� �יני �ע��י� ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ�ס��ת
ותרנג�לי� רחי� �ה� וי� ה�י�, �ימי �ה� ��רי� �י ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

החיצ�נה ה��צרי� ס�ת וכ� למע�ר; ק�בעי� אינ� [ֿליצור� ְְְֲִֵֵֵַָ�ְִִַַַָ
חרס] אי�כלי א��, ��ל ק�בעי�; אינ� � �חג החג וס�ת ,ְ�ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

קבע. ִֶַָָ�ירת�

ט�בלי�‰. וה�ר�ני� טבל]ה�ריפי� התבואה את [עושי� ְְִִַַ�ְְִִָ
�ית וכ� אד�. לכל ט�בלי� �אינ� �י על א� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליה�,
�מל�ד �ה� ����ב לזה ט�בלי� ה�דר� �בית ,ה��פר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לאחרי�. ט�בלי� ואי� �בית�; �ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַמ�ני

.Â,ירה� �ית �ה� י� א� � ה�למ�ד �בית ה�נסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ית
הא�ריר�ת ק�בעי�. אי� לאו, וא� [מחסני�]ק�בעי�; ְְְְִִִֵָָָ

למכ�ס הע��י�ת ���ד�ת לאחרוהא�צר�ת בה� [לאגור ְְֲֶַַָָָָ�ָ
מלאכה] ק�בעי�.גמר לדירה, הי� וא� ק�בעי�; אינ� ,ְְְְִִִִֵָָָ

Êלמע�ר ק�בעת החצר �� למע�ר, ק�בע �ה�ית ���ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
על[מדרבנ�] א� נק�ע�, � ה�ער �ר� לחצר �מ���נס� ;ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ה�ית. לת�� הכניס� ��א ְְִִִִֶַַָֹ�י

.Á,�ת�כ� נ�מרי� �ה�לי� �ל ה��בעת? חצר היא ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיז�
י�נס �א� חצר א� �ת�כ�; מ�אכל ��� אד� �אי� ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹא�
�� ��� חצר וכ� מב��'. א�ה 'מה ל�: א�מרי� ל�, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאד�
א�ת� ��תח �אחד ��פי�, ל�ני �היא א� �י�רי�, ִֵֶֶַָָָ�ְְִִִֵֵֶָ�ני
��תחי� וה� ה�איל � ונ�על י�צא א� ונכנס �א ואחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָונכנס,

ק�בעת. ז� הרי ְֲֲִֵַַונ�עלי�,

.Ëחצר �ל �ער רחב]�ית מפת� ע� והאכסדרה[שער , ְְְֵֵֶַַַַָָָ

מחיצות] ג' ע� היתה[בית א� �חצר: ה� הרי � וה�ר�סת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ק�בעי�. אי� לאו, וא� ק�בעי�; ְְְִִִֵַַָק�בעת,

.Èס�ת ק�בע�ת. ��יה� מ��, לפני� ז� חצר�ת ַ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶ��י
אינ� והחיצ�נה ק�בעת, ה�נימית � מ�� לפני� ז� ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָה��צרי�

�בית. ק�בעת � והחנ�ת ְְֲִַַַַַַק�בעת.

.‡Èנכנס �ה�א �י על א� � למק�� מ�ק�� �ר�תיו ְְִִִִֵֶַַַָָָָה��לי�
מה� א�כל א�א נק�ע�; לא ��ר�, ולחצר�ת לב�י� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ה�
�חזרת�. וכ� מג�ת�. ס�� �ה�א ל�ק�� ���יע עד ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָעראי,

.·Èלחצר מחצר נכנסי� �ה� �עיר�ת, המח�רי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהר�כלי�
.�� ��ני� ל�ית ���יעי� עד עראי, א�כלי� �ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚È�מ ה�ט�רה �חצר לאכל� ה�דה מ� �אני� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�ביא
מ�ר זה הרי �ית�, לת�� והכניס� �כח � ָ�ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָה�ע�ר�ת
ל�ג, והעל� �כח א� וכ� עראי; מה� ולאכל ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלה�ציא�
ו�כח ,��� �רא� לאכל� הביא� ��ג. עראי מה� ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹא�כל
��ע�ר. עד יאכל ולא נק�ע�, � חבר� חצר לת�� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹוהכניס�

.„Èנע�רת �היא וא�כלי�[נחרשת]חצר �ג�ה, היא הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אי� ר��, זרע וא� ר��. ��עדר וה�א, עראי; ֵָ�ְִַָָ�ְְֲֵֵֶַָָ�ת�כ�
חצר לנ�אי נטע וא� ר��. נטע א� וכ� עראי; �� ְְִֵַָָָ�ְְֲִִֵַַָָא�כלי�
אילנ�ת. מא�ת� עראי א�כל זה הרי נע�רת, והיא ה�איל �ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.ÂË,אחת אחת מ��ה א�כל � �חצר ע�מדת �היא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�אנה
צר� וא� �ברי�[שניי�]�פט�ר; ��ה �מע�ר. ח�ב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

לרא� עלה א� אבל ��רקע. ע�מד ��היה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמ�רי�?
החצר אויר �אי� ,�� וא�כל חיק� את ממ�א � ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה�אנה

למע�ר. ְֲֵֵַַק�בע

.ÊËונ�ט �חצר, ע�מדת ענפיה]ההיתה זה[ֿ הרי � לג�ה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
היתה ���ה; נט�עה היתה �א�� �דר��, ���ה מ��ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָא�כל
�אינ� �חצר, �נט�עה ז� הרי � לחצר ונ�טה ���ה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנט�עה

אחת. אחת א�א �� ֵֶַַַַָָא�כל

.ÊÈהא���ל �ל את י�ל לא � �חצר נט�עה �היא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ�פ�
את י�ל לא � �ר��� וכ� אחת; אחת מגר�ר א�א ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹויאכל,
ה�רד וא�כל �איל�, הר��� את ��רט א�א הר���, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ל

ס�פת[גרגיר] � �אב�יח וכ� ��רקע,[חות�]מ��. א�ת� ְְֲִִֵֵַַַַַַָ
ה��ה מ� ונכנס ���ה, �א���ל א�כל היה מ��. ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוא�כל�
��ע�ר. עד יגמר לא החצר, מ� ��צא �י על א� � ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלחצר

.ÁÈ;וא�כל עלה עלה מקרס� �חצר, זר�עה �היא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��ס�ר
�זה. ���צא �ל וכ� לע�ר. ח�ב צר�, ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹוא�

ה ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

למע�ר[קונה]ה��קח‡. נק�ע� לאכל�, �ל��י� �ר�ת ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
י�בע�?[מדרבנ�]מ�בריה� �מאימתי ��ארנ�. �מ� , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מ�� ��א �י על א� ה�מי�, את בקני�מ���� קנה [ולא ִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
��ררמשיכה] �מ�יח ��רר והיה �מי�, נת� ��א הרי .ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ל�ח �ל�� ��מר �י על וא� ,��� ה��� �ל אפ�� ְְִִִֶַַַַָ�ֲִִַַַָ�מ�יח,
�ל��, מ��מר � �מי� ירא היה וא� לע�ר; נתח�ב לא �ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

להחזיר. רצה א� ל��כר, יחזיר �� ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָמע�ר;

ל�לח·. �ל�� ��קח א� ל�רקע, �מח�ר ְְִֶַַַַַָָָֹ�ְִֵַַה��קח
עראי. מה� לאכל ל� וי� נק�ע�, לא � ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַֹֹלחבר�

חמ�‚. �� לי ות� זה, א�ר ל� 'הא לחבר�: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהא�מר
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ח�ב צר�, וא� �פט�ר; אחת, אחת א�כל זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ�אני�'
�אני� �ע�רי� זה, א�ר ל� 'הא לחבר�: הא�מר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָלע�ר.

לי' שאבחר]�אבר '�א���ל[ֿ וא�כל; אחת, אחת ��רר � ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
לי' �אבר '�ר��� וא�כל; �איל�, מ��� מגר�ר � לי' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�אבר

א�ת� ��רט �אבר[לגרגרי�]� '�אב�יח וא�כל; �איל�, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ס�פת � ה�אני�[חותכו]לי' את ק�� וא� וא�כל. ��רקע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ

לע�ר, ח�ב � האב�יח א� הא���ל ���� א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוצרפ�,
ל� 'הא ל�: אמר א� אבל ה�תל�. א�א קנה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�הרי
א��', א���ל�ת '��ני א��', �אני� �ע�רי� זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָא�ר

א��' אב�יחי� '��ני א��', ר��ני� המחוברי�'��ני ֿ] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נק�ע�לקרקע] ��א �פט�ר; עראי, וא�כל �דר��, ק�צ� �ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

�מח�ר. לקח� �הרי ָ�ְְְֲִִֵֶָָָ�מ�ח,

חבר�„. ע� �ניה�[פרות]ה�חלי� � לאכל וזה לאכל זה , ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ
לקצ�ת וזה לקצ�ת זה �תל��. לקח� �הרי למע�ר�ת, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָנק�ע�
נגמרה ��א �בר ק�בע ה�כר �אי� נק�ע�, לא �ניה� �ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
לאכילה, �החלי� �ר�ת האחד לקח ��ארנ�. �מ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמלאכ��,
ח�ב לאכילה, ��קח זה � להקצ�ת� חליפיה� האחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָולקח

למע�ר. נק�ע לא להקצ�ת, ��קח וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹלע�ר;

מ��י,‰. �אני� ע�רי� ל� �לקט 'צא לחבר�: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהא�מר
זה �אי� �ט�רי�; �ניה� � מ���' �רסי את אמ�א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַואני
וה��נה, ח�ב. ואכל, צר� וא� מכר. ��היה �די ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחליפי�,

�מכר. ק�בעת ְֵֶֶַַָאינ�

.Â'�אני� לכ� 'טל� ואמר: ���ק, ע�בר �היה האר� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָע�
הכניס� וא� ק�בעת. ה��נה �אי� �פט�רי�; א�כלי� �ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רב וא� מע�רי�; ל��י�, מכניסי� הע� רב א� � ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלב�יה�
��א � �מאי א�א מת�ני� אינ� ל��ק, מכניסי� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהע�
והכניס� לכ� 'טל� אמר: וא� ל��ק. הביא �� ואחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָע�ר,
�בר ל� נת� �מאי. מע�ר ל�ית, ���כניס � ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלב�יכ�'
ל� �אמר �מי זה הרי � ואכל' 'טל ל�: אמר אפ�� ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�ְמר�ה,
נת� א� וכ� �מאי. ��ת�� עד א�כל, �אינ� והכנס'; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ'טל
�אי� �ד�ל אד� �היה א� חי, להאכל �ר�� �אי� �בר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָל�

�מאי. מת�� זה הרי � ���ק לאכל ְְְֱֲֵֵֶֶַַַַֹ�ר��

.Êאמר �ני�, האר�]הי� ואמר[ע� ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ
וח�ב. א�כל וזה �פט�ר, א�כל זה � והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹל�ני:

.Áואמר �חנ�ת, א� ��ער י��בי� �הי� אנ�י� ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָוכ�
'טל� לבית]לה�: או לשער הכניסו א��[ֿ הרי � ואכל�' ְְְֲִֵֵֶָ

יאכל� לא החנ�ת, �על א� ה�ער �בעל �פט�רי�. ְְְֲִִַַַַַַַַֹֹא�כלי�
והכניס� 'טל� לא��: �א�מר ��מצא � �מאי ��ע�ר� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָעד
ה�ית �אי� �ארנ�, �כבר �ב�יה�. ה� �הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלב�יכ�',

�ת�כ�. ה�ר�ת ���עבר� ק�בע, ��� ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַ�אינ�

.Ë�י� �פר�ת, ע�� לע��ת ה��עלי� את ְֲֲִִֵֵֵֶַַַה��כר
לה� וי� ה�איל � �מח�רי� �י� מ�[רשות]�תל��י� לאכל ְְִִִֵ�ְֱִִִֵֶֶָָֹ

מ� �פט�רי� א�כלי� א�� הרי ע��י�, �ה� �מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָה��רה
לה� ז�תה ��א מה ��אכל� ע�ה� התנה וא� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹה�ע�ר.
��אכל א� ע��, �נ� ��אכל ה��על �התנה �ג�� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ��רה,
הרי � �תל�� מלאכ�� �מר אחר ��אכל א� מ�כר�, ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹ�נ�
ה�נאי מ�ני וא�כל ה�איל ��ע�ר; עד לאכל אס�ר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

�ל�קח. זה הרי ,���ְֲֵֵֶֶַ

.È�יתי�� ��אכל ה��על והתנה �זיתי�, ע�� לנ�� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�כר�
ח�ב. צר�, וא� �פט�ר; אחת, אחת האיל� מ� א�כל זה הרי �ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

.‡È�מקרס � ירק לאכל והתנה �בצלי�, לנ�� ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�כר�
��אכל ה��על ק�� ח�ב. צר�, וא� וא�כל; עלה, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעלה
לע�ר ח�ב צר�, וא� אחת; אחת א�כל זיתי�, �ל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָליטרא
צר� �א� �ל�קח, זה הרי קצ�ב, �בר א�כל וה�א ה�איל �ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וא�כל מצר� � ��רה �די� א�כל היה א�א ק��, לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹנק�ע.
ספת א� אבל �מלח. יס�ת ��א וה�א, ��רצה; מה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל
�הרי אס�ר, � ��י� ��י� מ�ר; אחת, אחת ְְֲִִֵֶַַָָ�ְֶַַַַַ�מלח

��לח. ְְִֶַַנק�ע�

.·È�לבסי� ע��ה �היה גרועות]��על יאכל[תאני� לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ
�בע משובחות]�בנ�ת יאכל[תאני� לא �בע, �בנ�ת ; ְְִִֶֶַַַֹֹ

���יע עד עצמ�, למנע ל� י� אבל ��ע�ר. עד � ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�לבסי�
ה�פ�ת. ְִַָלמק��

.‚È�זמ� � ��דה מלאכה ל� לע��ת ��עליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָה��ציא
עליו לה� ���דה,�אי� ה�ר�ת מ� א�כלי� � מז�נ�ת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

א� אבל מלאכ��. נגמרה ��א וה�א, ה�ע�ר; מ� ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ�פט�רי�
��א �י על וא� יאכל�, לא א�� הרי � מז�נ�ת עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹי�
א�כלי� אבל ה�בל. מ� ח�ב ��רעי� �אי� מלאכ��; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
ה��ה, מ� ולא ה�ל, מ� לא אבל � ה�אנה מ� אחת ָ�ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֹֹאחת

ה�קצה מ� המיובשות]ולא .[התאני� ְִַֹ�ְֶ

.„Èה��לק ואחד המב�ל, חלקית]אחד ואחד[מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
עד ה�ר�ת את המע�� אבל למע�ר; ק�בע � ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָה��ב�

ספק. ה�א הרי ְֲִִֵֵֶָָ�הכ�יר�,

.ÂËזבל� א� �תב� א� �אדמה �ר�ת [כדיה��מ� ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למע�ר.שיתבשלו] נק�ע� לא � לאכילה �הכ�יר� עד ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊËואל�ס לקדרה �מ� ��ת� א� ח�, לתב�יל יי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��ת�
מחבת] �מי�[מי� יי� מזג למע�ר. נק�ע� � מר�חי� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ�ְְֵֶ��ה�

��ת ואפ�� ה�י�, ��ל �א� ל�מר, צרי� ואי� נק�ע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָח�י�,
��ע�ר. עד מ��� ל���ת �אס�ר �ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈ�וה�חלי חרי�]ה��� ��דה[ירק ��חק� והחר�ל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
ה��ס, לת�� א���ל ה��חט וכ� למע�ר. נט�ל� ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַ��מ�,

ה�מח�י לת�� נק�ע.[תבשיל]נק�ע; לא , ְְְְִִַַָָֹ

.ÁÈאחת אחת ה�יתי� טבל נק�ע�; ��דה, �ר�ת ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָה��לח
מה�, ה�ר� ��צא �די זיתי� ה��צע �ט�ר. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מלח

ה�עט� מ� זיתי� ה��טל ריכוכ�]�ט�ר. אחת[מקו� ט�בל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ
�ל וכ� ח�ב. לפניו, ונת� מלח וא� וא�כל; �מלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת

�זה. ֵֶַָ���צא

.ËÈ,נ�ה� אחריה לתר� ��רי� �ר�מה �ר�תיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹה��ר�
ה�ר�מה ���ציא עד עראי, מה� יאכל ולא למע�ר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנק�ע�

ויע�ר. ְִִֵַַָה�נ�ה

.Î� ��ת לילי עליה� וח�כה מלאכ��, ��גמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ר�ת
��ע�ר. עד ה��ת, לאחר אפ�� מה� יאכל ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹנק�ע�;

.‡Î� לע�ר� ו�כח� ל��ת, �אני� ��מנ� ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָה�ינ�ק�ת
��ע�ר�. עד ��ת, למ�צאי יאכל� ְְְְֵֶַַַָָֹֹלא

.·Î,ת��� �ר�תיה לאכל ל� מיחדת �היתה ְֱֵֶֶֶֶַָָֹ�ְְְֵֶָָָ�אנה
�פר�ת ה�איל ��ע�ר; עד יאכל לא � �ל��ה מ��ה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹול�ט

ק�בעת. וה��ת ל��ת, מיחדי� ְְִַַַַַָָָ�ְֵא��
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ח�ב צר�, וא� �פט�ר; אחת, אחת א�כל זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ�אני�'
�אני� �ע�רי� זה, א�ר ל� 'הא לחבר�: הא�מר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָלע�ר.

לי' שאבחר]�אבר '�א���ל[ֿ וא�כל; אחת, אחת ��רר � ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
לי' �אבר '�ר��� וא�כל; �איל�, מ��� מגר�ר � לי' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�אבר

א�ת� ��רט �אבר[לגרגרי�]� '�אב�יח וא�כל; �איל�, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ס�פת � ה�אני�[חותכו]לי' את ק�� וא� וא�כל. ��רקע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ

לע�ר, ח�ב � האב�יח א� הא���ל ���� א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוצרפ�,
ל� 'הא ל�: אמר א� אבל ה�תל�. א�א קנה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�הרי
א��', א���ל�ת '��ני א��', �אני� �ע�רי� זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָא�ר

א��' אב�יחי� '��ני א��', ר��ני� המחוברי�'��ני ֿ] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נק�ע�לקרקע] ��א �פט�ר; עראי, וא�כל �דר��, ק�צ� �ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

�מח�ר. לקח� �הרי ָ�ְְְֲִִֵֶָָָ�מ�ח,

חבר�„. ע� �ניה�[פרות]ה�חלי� � לאכל וזה לאכל זה , ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ
לקצ�ת וזה לקצ�ת זה �תל��. לקח� �הרי למע�ר�ת, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָנק�ע�
נגמרה ��א �בר ק�בע ה�כר �אי� נק�ע�, לא �ניה� �ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
לאכילה, �החלי� �ר�ת האחד לקח ��ארנ�. �מ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמלאכ��,
ח�ב לאכילה, ��קח זה � להקצ�ת� חליפיה� האחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָולקח

למע�ר. נק�ע לא להקצ�ת, ��קח וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹלע�ר;

מ��י,‰. �אני� ע�רי� ל� �לקט 'צא לחבר�: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהא�מר
זה �אי� �ט�רי�; �ניה� � מ���' �רסי את אמ�א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַואני
וה��נה, ח�ב. ואכל, צר� וא� מכר. ��היה �די ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחליפי�,

�מכר. ק�בעת ְֵֶֶַַָאינ�

.Â'�אני� לכ� 'טל� ואמר: ���ק, ע�בר �היה האר� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָע�
הכניס� וא� ק�בעת. ה��נה �אי� �פט�רי�; א�כלי� �ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רב וא� מע�רי�; ל��י�, מכניסי� הע� רב א� � ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלב�יה�
��א � �מאי א�א מת�ני� אינ� ל��ק, מכניסי� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהע�
והכניס� לכ� 'טל� אמר: וא� ל��ק. הביא �� ואחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָע�ר,
�בר ל� נת� �מאי. מע�ר ל�ית, ���כניס � ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלב�יכ�'
ל� �אמר �מי זה הרי � ואכל' 'טל ל�: אמר אפ�� ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�ְמר�ה,
נת� א� וכ� �מאי. ��ת�� עד א�כל, �אינ� והכנס'; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ'טל
�אי� �ד�ל אד� �היה א� חי, להאכל �ר�� �אי� �בר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָל�

�מאי. מת�� זה הרי � ���ק לאכל ְְְֱֲֵֵֶֶַַַַֹ�ר��

.Êאמר �ני�, האר�]הי� ואמר[ע� ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ
וח�ב. א�כל וזה �פט�ר, א�כל זה � והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹל�ני:

.Áואמר �חנ�ת, א� ��ער י��בי� �הי� אנ�י� ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָוכ�
'טל� לבית]לה�: או לשער הכניסו א��[ֿ הרי � ואכל�' ְְְֲִֵֵֶָ

יאכל� לא החנ�ת, �על א� ה�ער �בעל �פט�רי�. ְְְֲִִַַַַַַַַֹֹא�כלי�
והכניס� 'טל� לא��: �א�מר ��מצא � �מאי ��ע�ר� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָעד
ה�ית �אי� �ארנ�, �כבר �ב�יה�. ה� �הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלב�יכ�',

�ת�כ�. ה�ר�ת ���עבר� ק�בע, ��� ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַ�אינ�

.Ë�י� �פר�ת, ע�� לע��ת ה��עלי� את ְֲֲִִֵֵֵֶַַַה��כר
לה� וי� ה�איל � �מח�רי� �י� מ�[רשות]�תל��י� לאכל ְְִִִֵ�ְֱִִִֵֶֶָָֹ

מ� �פט�רי� א�כלי� א�� הרי ע��י�, �ה� �מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָה��רה
לה� ז�תה ��א מה ��אכל� ע�ה� התנה וא� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹה�ע�ר.
��אכל א� ע��, �נ� ��אכל ה��על �התנה �ג�� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ��רה,
הרי � �תל�� מלאכ�� �מר אחר ��אכל א� מ�כר�, ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹ�נ�
ה�נאי מ�ני וא�כל ה�איל ��ע�ר; עד לאכל אס�ר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

�ל�קח. זה הרי ,���ְֲֵֵֶֶַ

.È�יתי�� ��אכל ה��על והתנה �זיתי�, ע�� לנ�� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�כר�
ח�ב. צר�, וא� �פט�ר; אחת, אחת האיל� מ� א�כל זה הרי �ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

.‡È�מקרס � ירק לאכל והתנה �בצלי�, לנ�� ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�כר�
��אכל ה��על ק�� ח�ב. צר�, וא� וא�כל; עלה, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעלה
לע�ר ח�ב צר�, וא� אחת; אחת א�כל זיתי�, �ל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָליטרא
צר� �א� �ל�קח, זה הרי קצ�ב, �בר א�כל וה�א ה�איל �ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וא�כל מצר� � ��רה �די� א�כל היה א�א ק��, לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹנק�ע.
ספת א� אבל �מלח. יס�ת ��א וה�א, ��רצה; מה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל
�הרי אס�ר, � ��י� ��י� מ�ר; אחת, אחת ְְֲִִֵֶַַָָ�ְֶַַַַַ�מלח

��לח. ְְִֶַַנק�ע�

.·È�לבסי� ע��ה �היה גרועות]��על יאכל[תאני� לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ
�בע משובחות]�בנ�ת יאכל[תאני� לא �בע, �בנ�ת ; ְְִִֶֶַַַֹֹ

���יע עד עצמ�, למנע ל� י� אבל ��ע�ר. עד � ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�לבסי�
ה�פ�ת. ְִַָלמק��

.‚È�זמ� � ��דה מלאכה ל� לע��ת ��עליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָה��ציא
עליו לה� ���דה,�אי� ה�ר�ת מ� א�כלי� � מז�נ�ת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

א� אבל מלאכ��. נגמרה ��א וה�א, ה�ע�ר; מ� ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ�פט�רי�
��א �י על וא� יאכל�, לא א�� הרי � מז�נ�ת עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹי�
א�כלי� אבל ה�בל. מ� ח�ב ��רעי� �אי� מלאכ��; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
ה��ה, מ� ולא ה�ל, מ� לא אבל � ה�אנה מ� אחת ָ�ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֹֹאחת

ה�קצה מ� המיובשות]ולא .[התאני� ְִַֹ�ְֶ

.„Èה��לק ואחד המב�ל, חלקית]אחד ואחד[מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
עד ה�ר�ת את המע�� אבל למע�ר; ק�בע � ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָה��ב�

ספק. ה�א הרי ְֲִִֵֵֶָָ�הכ�יר�,

.ÂËזבל� א� �תב� א� �אדמה �ר�ת [כדיה��מ� ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למע�ר.שיתבשלו] נק�ע� לא � לאכילה �הכ�יר� עד ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊËואל�ס לקדרה �מ� ��ת� א� ח�, לתב�יל יי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��ת�
מחבת] �מי�[מי� יי� מזג למע�ר. נק�ע� � מר�חי� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ�ְְֵֶ��ה�

��ת ואפ�� ה�י�, ��ל �א� ל�מר, צרי� ואי� נק�ע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָח�י�,
��ע�ר. עד מ��� ל���ת �אס�ר �ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈ�וה�חלי חרי�]ה��� ��דה[ירק ��חק� והחר�ל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
ה��ס, לת�� א���ל ה��חט וכ� למע�ר. נט�ל� ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַ��מ�,

ה�מח�י לת�� נק�ע.[תבשיל]נק�ע; לא , ְְְְִִַַָָֹ

.ÁÈאחת אחת ה�יתי� טבל נק�ע�; ��דה, �ר�ת ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָה��לח
מה�, ה�ר� ��צא �די זיתי� ה��צע �ט�ר. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מלח

ה�עט� מ� זיתי� ה��טל ריכוכ�]�ט�ר. אחת[מקו� ט�בל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ
�ל וכ� ח�ב. לפניו, ונת� מלח וא� וא�כל; �מלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת

�זה. ֵֶַָ���צא

.ËÈ,נ�ה� אחריה לתר� ��רי� �ר�מה �ר�תיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹה��ר�
ה�ר�מה ���ציא עד עראי, מה� יאכל ולא למע�ר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנק�ע�

ויע�ר. ְִִֵַַָה�נ�ה

.Î� ��ת לילי עליה� וח�כה מלאכ��, ��גמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ר�ת
��ע�ר. עד ה��ת, לאחר אפ�� מה� יאכל ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹנק�ע�;

.‡Î� לע�ר� ו�כח� ל��ת, �אני� ��מנ� ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָה�ינ�ק�ת
��ע�ר�. עד ��ת, למ�צאי יאכל� ְְְְֵֶַַַָָֹֹלא

.·Î,ת��� �ר�תיה לאכל ל� מיחדת �היתה ְֱֵֶֶֶֶַָָֹ�ְְְֵֶָָָ�אנה
�פר�ת ה�איל ��ע�ר; עד יאכל לא � �ל��ה מ��ה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹול�ט

ק�בעת. וה��ת ל��ת, מיחדי� ְְִַַַַַָָָ�ְֵא��



ycewסו zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‚Îהרי � ��ת לילי עליו וח�כה �א���ל, א�כל ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָהיה
לאחר ה�יח� וא� ��ע�ר; עד ���ת, אכילת� יגמר לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה

��מר�. זה הרי ְֲֵֶַַָה��ת,

ו ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

הפני�]מחליקי�‡. טבל,[משפשפי� �ל וענבי� �תאני� ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ
מ� �תר�מה, לאכל� לזרי� �אס�ר וכל הפסד. �זה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואי�

�ה וכ��צא והחרצ�י� והעלי� וה�ל��ת ��ה�רעיני� � � ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
�ר�מת�, נ�לה ��א ה�ע�ר וכ� ה�בל; מ� לאכל� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאס�ר
לאכל� לזרי� ���ר וכל נפ��. ��א והק�� �ני ְְְִָָָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ�מע�ר
��א �במע�ר �טבל, מ�ר �� � א�� מ�ברי� ְְֲֵֶֶֶַָֹ�ְְִִִֵָָָ�תר�מה

נפ��. ��א והק�� �ני �במע�ר �ר�מת�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנ�לה

ל�מר·. צרי� ואי� �חל, אפ�� טמא �טבל מדליקי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאי�
�ר�מה מה �ר�מתי"; מ�מרת "את ��אמר: � ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ���ת
�ר�מה א� � הרמת� מ�עת א�א �� ל� אי� ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטה�רה,
ואיל�. הרמת� מ�עת א�א �� להנ�ת ל� אי� ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,

�טבל‚. מח�י� בעפר]אי� הזרעי� מכסי� אי� ואי�[ֿ , ְְְִֵֵֶֶַ
מלאכ��, נגמרה ��א �ר�ת ואפ�� ה�בל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹז�רעי�
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ע�ר. עד מה� לזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאס�ר
��� �תלי� הע�קר אבל �ה�. וכ��צא וקטנ��ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�תב�אה
מ�ר, זה הרי � �דה� �ת�� למק�� מ�ק�� �ר�ת, ָ�ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ�ה�
לפת הע�קר וכ� ה�ר�ת. אס� לא �הרי טבל, �ז�רע ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואינ�
�ג�פ�, לה�סי� נת��� א� � אחר �מק�� ��תל� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ�צנ�נ�ת,
אס�ר, � ��ה� ה�רע וי�ח ��ק��, �די �תל� וא� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�מ�ר;

טבל. �ל �ע�רי� א� ח�י� �ז�רע �ה�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַמ�ני

טב�ל„. מע�ר ממנוליטרא ניטל שלא ראשו� [מעשר ְֲִֵַָָ
מעשר] ליטרי�תרומת ע�ר היא והרי וה��יחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ��רע�,

אחר מ�ק�� עליה מע�ר ליטרא, וא�ת� �מע�ר; ח�בת �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מע�ר אינ� � �זרע� ��קנ� �צלי� ליטרא ח����. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

.��� לפי מע�ר א�א ה��ספת, ח���� �ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָלפי

�הביא�‰. �מרח�[גדלו]זרע�ני� מלאכת�]�לי�, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ
זה הרי � �לה זרע� ואי� וה�סיפ�, זרע� �� ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוע�ר�,
אי� א� וה�סיפ�, ה�איל מ�בריה� �מע�ר ח�בי� א� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
ה�א; מע�ר אבד, ולא ק�� ה�א �עדי� ה�רע �הרי ָ�ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹח�בי�;
לה�רע. �ר�� אי� �ה�צלי� לבצלי�, ��מי� א�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואי�

.Â�אי� �בר �י� �לה ��רע� �בר �י� ה�בל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה��רע
לל�ט� אפ�ר א� � �לה השריש]זרע� לא ק�נסי�[שעדי� � ְְְְְִִֶֶַַָָ

לעקר, א�ת� מח�בי� אי� � צמח וא� �מל�ט�; ְְְְְֲִִֵַַַַָֹא�ת�,
אפ�� � �לה זרע� �אי� �בר היה וא� ח�י�. ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ�ְִִַוה���לי�
מ�ר. והרביעי �רנ�ת; �ל� עד אס�רי�, ���לי� ָ�ְְְֲִִִִִִֵַָָָֹ���לי
�תר�מה מע�ר �ר�מת מ�ני אס�רי�? ה���לי� מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָ�מ�ני
נ�לה ��א מע�ר �ז�רע ה�י� וכ� .�� ��� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ד�לה

�לחבר לצר�, א�א ה�בל את מ�כרי� אי� נאמ��ר�מת�. ֿ] ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
המעשרות] לחברעל חבר ואפ�� ה�בל, את ל�לח ואס�ר ;ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ה�בל. ויאכל זה, על זה יסמכ� ��א �ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

.Ê,�לת�נ אחריו ור� טבל, �ה� וזכר לחבר�, �ר�ת ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��כר
נאכל�, א� אבד� ו��בר ק�מי� �אינ� יד�ע א� � מצא� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינ� א� ק�מי� �ה� ספק וא� עליה�; לע�ר צרי� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינ�
אחר�ת. מ�ר�ת מע�ר�תיה� עליה� לה�ציא צרי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָק�מי�,

.Á�ה� מנת 'על א�מר: מ�כר � לחבר� �ר�ת ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָה��כר
א�א מ�� לקח�י 'לא א�מר: ול�קח מכר�י', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטבל

מ�נימע�ר ל�, ה�א קנס לת��; ה��כר את ��פי� � י�' ְ�ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ה�בל. את ֶֶֶֶַַָ��כר

.Ë.�מ�כר� �ה�א מ�ני ה�בל, מ� ח�ב ��רעי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאי�

.È�א � טבלי� וה� �ר�תיו, את ה�ל� �ית ��קח� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי
עליה� לה�ציא צרי� לה�, ח�ב �ה�א ח�ב ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחמת
עליה�. לע�ר ח�ב אינ� �אנס, לקח�� וא� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמע�ר�ת;

.‡Èעל[הקונה]וה��קח מ�ה מע�ר מק�מ�ת, מ�ני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מ��ראל �דה המק�ל מהפרות]זה. חלק תמורת [לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ

��דע �די �פניו, ה�דה לבעל ונ�ת� ח�לק � ה�כרי מ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא�
מ��ראל[הבעלי�] �דה הח�כר אבל נטל. [לעובדה��בל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

קצובה] תבואה כמות �דהתמורת א�ת� מ�רע ל� נת� א� �ִִֶֶַַָָָ
ה�דה �בעל ל�, ל�� ���� מה ל� נ�ת� �� ואחר ��ר� �ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מ�י� א� אחרת, �דה מ�רע ל� נת� וא� לעצמ�. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמע�ר

ל�. נ�ת� �� ואחר ה�ע�ר, מ�ציא � ְֲִֵֵֵַַַַַָאחר

.·È;�ל נ�ת� �� ואחר מע�ר, � ה�כרי מ� �דה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהח�כר
ונמצאת ה��י, מ� יח�ר ��א �די � �זה א�ת� קנס� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹקנס
וכ� לי�ראל. וימ�ר�ה ��צטר�, עד לפניו, ��רה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָה�דה

אב�תיו �דה הגוי]המק�ל א�ת�[של קנס� ה��י, מ� ְְְֲִֵֵַַַָָ
יק�� ��א �די � מע�ר חלק� ל��י י�� �� ואחר ְְִֵֶָֹֹ�ְְְְִֵֵֶֶַַַַָ��ע�ר
���אר עד אב�תיו, �דה �היא מ�ני מ���, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויק�ל�ה

לי�ראל. ��מ�ר�ה �די ��רה, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָלפניו

.‚Èח�כר� � ח�כר מק�ל? ה�א ואיזה ח�כר, ה�א ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה
ע�ת �י� סאה, וכ� �כ� ה�רע מ� קצ�ב �דבר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָה�רקע
�חלק א�ת� ��ק�ל ה�א � �מק�ל מעט; ע�ת �י� ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהר�ה
�יניה�. ��תנ� מה א� �לי�� א� חצי� ��ע�ה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַמ�ה

�מע�ת. ה�רקע ���כר ה�א � ְְְֵֵֶַַַַָוה��כר

.„Èאריס�ת� �דה ���ל� עבור��ני� מהיבול חלק ֿ] ְְֲִִִֶֶַַָ
לבעלי�] ל�מרוחלק האחד יכ�ל � נ���פ� א� ��ר��, א� ,ְְְִֶֶַַָָָָ

ח�י� ואני �ל�ני, ��מק�� ח�י� א�ה 'טל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלחבר�:
��מק�� יי� ואני �ל�ני, ��מק�� יי� 'א�ה �ל�ני', ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ��מק��
�ע�רי�', ואני ח�י� א�ה 'טל ל�: יאמר לא אבל ְְֲֲִִִִִַַַָָֹֹֹ�ל�ני';

ה�בל. את מ�כרי� �ה� מ�ני � �מ�' ואני יי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ'א�ה

.ÂËגמרה�� אחר מ��ראל �ר�ת ��קח� ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�
� די�]מלאכ�� ה�ע�ר�ת[בית ואת ה�ר�מה את מ�ציאי� ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ

ה�א קנס אחרי�; וללו�י� לכהני� א�ת� ונ�תני� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיה�,
טבלי�, ויקנ� ול���ת ל�רנ�ת יק�צ� ��א �די � ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלה�
קד� קנ� וא� ה�הני�. אחיה� מ�נ�ת להפקיע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�די
אי� � מר�ח קד� �ב�אה ��קח� �ג�� מלאכ��, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ���מר

מ�ד�. ִִִָָמ�ציאי�

.ÊË�קד לי�ראל, �ל��י� �ר�ת ��כר� לוי א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹ�ה�
הרי � �מח�ר מכר� א� ל�מר, צרי� ואי� מלאכ��, ֲֵָ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ���מר
מלאכה �מר אחר מכר� וא� ��ה�; ה�ע�ר א� ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָה�ר�מה
לכל ונ�ת� �מפרי� ל�קח, �ל וה�ע�ר ה�ר�מה הרי �ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

��רצה. לוי א� ְִִֵֵֶֶֹ�ה�

.ÊÈ�ח�לקי� ��� � מ��ראל �דה ���ל� ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ�ה�
נ�טל וה��ראלי �מע�ר�ת; �תר�מה ח�לקי� �� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ�ְ�ח�י�,
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���ל י�ראל אבל ��רצה. לוי א� �ה� לכל ונ�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹחלק�,
ה�דה, לבעל ה�ע�ר א� ה�ר�מה � מ�וי א� מ�ה� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�דה

ה��נ�ת שני]��אר מעשר ח�לקי�.[כגו� ְְִַַָָ

.ÁÈ�מ�ה י�ראל �י� � �מ� מה� לה�ציא זיתי� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמק�ל
�ח�י�, �ח�לקי� ��� � מ��ראל לוי א� �ה� �י� לוי, ִ�ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹא�
ה�א. ח��ב �ה�מ�, מ�ני �מע�ר�ת, �תר�מה ח�לקי� ��ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

.ËÈמנת 'על ל�: ואמר לי�ראל, �דה ��כר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ה�
�אמר �יו� ;��� ה� הרי � לע�ל�' ��י ��� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה�ע�ר�ת
ה�ה�, מת וא� ה�ע�ר. מק�� ���ר �מי נע�ה מנת', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ'על
מנת 'על ל�: אמר וא� ה�הני�. ��אר �נ� ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהרי
מנת 'על �נ�. י�ל� ה�א, מת � ולבני' לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ�ה�ע�ר�ת
� לאחר מכר� � לפני�' �היא זמ� �ל ��י, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�ה�ע�ר�ת
ה�ע�ר�ת. א�ת� ל�ה� אי� �לקח�, �חזר �י על ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹא�

.Îמנת 'על ל�: ואמר ולוי, מ�ה� �דה ���ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹי�ראל
מנת 'על מ�ר. � �ני�' חמ� א� אר�ע ��י ְַָָ�ְְִִֵֶֶַַַַַָָ�ה�ע�ר�ת

�� וכ� �ה�. ע��ה �ה� �אי� אס�ר, � לע�ל�' ��י ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ�ה�
��בה זה י�ראל יהיה לא � לי�ראל ח�ב עליו �היה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹלוי
זה לוי �אי� ח�ב�; �נגד ���רע עד �מפרי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמאחרי�,
מאחרי�. מע�ר ��ג�ה אחר, �לוי ��� ח�ב �על ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַע��ה

.‡Îממרח טבל ��ר� מלאכתו]י�ראל מאבי[שנגמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
הרי � י�ראל א�� מאבי יר�� א�� אבי וא�ת� �ה�, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵָָֹא��
הרא�י�ת �ה��נ�ת ;��� וה� מע�ר�תיו, מ��� מפרי� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ה�רמ�. לא �עדי� �י על א� ה�, �ה�רמ� �מ� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹל�ר�

.·Îעל נאמ� �אינ� למי א� לג�י, �ק�לה �דה� ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָה��ת�
צרי� ה�ע�ר�ת, לע�נת �א� ��א �י על א� � ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹה�ע�ר�ת
לע�נת �א� ��א עד � האר� לע� נתנ� יד�. על ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלע�ר
לע�נת �מ��א� יד�; על לע�ר צרי� אינ� ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�ע�ר�ת,
ע�מד ע��ה? ה�א �יצד יד�. על לע�ר צרי� ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָה�ע�ר�ת,
אנ� �אי� �אכל�, למה ח��� ואינ� ונ�טל; ה�ר�, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

לה�. ֲִֶַָָאחראי�

�
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ראשו� יו�

יח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. לגנב א� �ממ�ר, �מ�ח אד� �ני את לר��ת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאס�ר
י�דע היה זה. �דבר י�ראל, ואחד ��יי� ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�ע��;
�עת לגנב ואפ�� ל��קח. י�דיע� מ��, �ממ�ר� ���ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

אס�ר. �דברי�, ְְִִִַָָה�ר��ת

מפר�סי�·. ה�המה,[מייפי�]אי� את ולא האד�, את לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
מפר�ס אבל �חד�י�. ��רא� �די הי�ני� ה�לי� את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא

צר��. �ל ויי�ה ויגה� ����� �די ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהחד�י�,

חזרי�‚. �ל �מי� האד� את מ�ר�טי� סובי�]אי� [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צ�בעי� ולא �מני�, פניו וירא� ��ת�ח �די �ה� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכ��צא

��רק ה�ני� את[אוד�]את נ�פחי� ולא ,�� וכ��צא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
���צא �ל וכ� �מי�; ה��ר את ��רי� ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹה�רבי�,
�כלל לג�י נבלה ��ר מ�כרי� ואי� אס�רי�. א�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ�דברי�

��ח�טה. אצל� �ה�בלה �י על א� �ח�טה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ��ר

לבר„. �י[לברר]מ�ר על לא אבל ה�ריסי�, [בשטחאת �ְֲִִִֶַַָָָֹֹ
התבואה]ה�ג�רההעליו�] את[אוצר �ג�נב א�א �אינ� , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קלי�ת לח�ק לחנוני �מ�ר �ר�ר. �ה�ל ויד�ה ְְְְִֵֶַָָָ�ִִֶֶַַַָָֹהעי�,
אצל�; לב�א להר�יל� �די ול�פח�ת ל�ינ�ק�ת ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואג�זי�
ואי� מ���, �מ�יפי� להר��ת �די ����ק מ�ער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ�פ�חת
ה�עת. �נבת �זה ואי� עליו, לע�ב יכ�לי� ה��ק ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ני

ואי�‰. �חד�י�, חד�י� אפ�� �פר�ת, �ר�ת מערבי� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאי�
�יקר הי�ני� ואפ�� �חד�י�: י�ני� ל�מר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי�
ה�יר� �יי� לי�נ�. ר�צה �ה��קח מ�ני �ז�ל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהחד�י�

ה���ת �י� �ר� ק�ה התסיסה]לערב תהלי� [באמצע ְְִֵֵֶַַָָ
לערב מ�ר נ�ר, טעמ� היה וא� ����יח�. מ�ני ְֵָָ�ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�לבד,

;�� מר�י� ה��קח טעמ�, ה��ר �בר ��ל מק��: ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ�כל
א�ת�. לערב מ�ר ְֵָָ�ְִָ�לפיכ�

.Âלא � �יינ� מי� ל� ��תערב �מי �יי�. מי� מערבי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאי�
�י על א� לת�ר ולא מ�דיע�; �� א� א�א �חנ�ת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹימ�ר��
לה�יל ��הג� �מק�� אחרי�. �� יר�ה ��א ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ���דיע�,

ה���ת. �י� ��היה וה�א, י�יל: �יי�, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַמי�

.Êיטס� לת�� ונ�ת� ���ת, מחמ� נ�טל [גיגית]ה��ר ְְִִֵֵֵֵַַָָָ
�רנ�ת מחמ� תבואה]אחד; שדשי� לת��[מקומות ונ�ת� , ְְְֵֵֵֶָָָ

לערב. ית��� ��א �בלבד, אחת: ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹמג�רה

.Áל� ואפ�� ��מ�, �י� �יי� �י� �מרי� לערב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאס�ר
אס�ר. י��, �ל ��מרי� אמ� �ל �מרי� ואפ�� ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָ�ה�א;
לת�כ�. �מריו נ�ת� לכלי, מ�לי ה�י� ערה א� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל

.Ë�ל מכר �מרי�. מק�ל אינ� מז�ק, �מ� לחבר� ְְִֵֵַַָָָ�ְֲֵֵֶֶַַה��כר
�מק�ל לג; מאה לכל �מרי� �מחצה לג מק�ל סת�, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�מ�
ה�מ�, �ני על למעלה הע�לה עכ�ר �מ� �מרי� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��אר

מק��. �א�ת� ה�ד�עי� ה�מרי� על ְְְִִֵַַַָָָיתר

.È�ה�מ� �ת�רי �ע�ת ל� ���ת� אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה
מ�ני �ד�לה �היא ��רי, �מ�ת �ניס� ה�מ� ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכ�ר,
ניס�, �מ�ת לקח א� אבל למעלה. ה��פה ה�מ� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָא�ת�
א�א מק�ל אינ� � ה�מ� צלל ��בר מ�ני קט�ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�היא

�לבד. ְְִִַַָה�מרי�

.‡Èלכל קיטנית רבע עליו מק�ל לחבר�, ח�י� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹה��כר
סאה. לכל נ��ב�ת רבע עליו מק�ל �ע�רי�, ְְְְְִִֵַַָָָָָֹסאה.

עפר�רית רבע עליו מק�ל קטנות]עד�י�, ואבני� [עפר ְְֲִִֵַַַָָָֹ
מכר מאה. לכל מתליע�ת ע�ר עליו מק�ל �אני�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלסאה.

ט��פ� רבע עליו מק�ל �ר�ת, �אר נמצאל� סאה. לכל ת ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ
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���ל י�ראל אבל ��רצה. לוי א� �ה� לכל ונ�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹחלק�,
ה�דה, לבעל ה�ע�ר א� ה�ר�מה � מ�וי א� מ�ה� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�דה

ה��נ�ת שני]��אר מעשר ח�לקי�.[כגו� ְְִַַָָ

.ÁÈ�מ�ה י�ראל �י� � �מ� מה� לה�ציא זיתי� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמק�ל
�ח�י�, �ח�לקי� ��� � מ��ראל לוי א� �ה� �י� לוי, ִ�ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹא�
ה�א. ח��ב �ה�מ�, מ�ני �מע�ר�ת, �תר�מה ח�לקי� ��ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

.ËÈמנת 'על ל�: ואמר לי�ראל, �דה ��כר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ה�
�אמר �יו� ;��� ה� הרי � לע�ל�' ��י ��� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה�ע�ר�ת
ה�ה�, מת וא� ה�ע�ר. מק�� ���ר �מי נע�ה מנת', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ'על
מנת 'על ל�: אמר וא� ה�הני�. ��אר �נ� ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהרי
מנת 'על �נ�. י�ל� ה�א, מת � ולבני' לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ�ה�ע�ר�ת
� לאחר מכר� � לפני�' �היא זמ� �ל ��י, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�ה�ע�ר�ת
ה�ע�ר�ת. א�ת� ל�ה� אי� �לקח�, �חזר �י על ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹא�

.Îמנת 'על ל�: ואמר ולוי, מ�ה� �דה ���ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹי�ראל
מנת 'על מ�ר. � �ני�' חמ� א� אר�ע ��י ְַָָ�ְְִִֵֶֶַַַַַָָ�ה�ע�ר�ת

�� וכ� �ה�. ע��ה �ה� �אי� אס�ר, � לע�ל�' ��י ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ�ה�
��בה זה י�ראל יהיה לא � לי�ראל ח�ב עליו �היה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹלוי
זה לוי �אי� ח�ב�; �נגד ���רע עד �מפרי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמאחרי�,
מאחרי�. מע�ר ��ג�ה אחר, �לוי ��� ח�ב �על ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַע��ה

.‡Îממרח טבל ��ר� מלאכתו]י�ראל מאבי[שנגמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
הרי � י�ראל א�� מאבי יר�� א�� אבי וא�ת� �ה�, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵָָֹא��
הרא�י�ת �ה��נ�ת ;��� וה� מע�ר�תיו, מ��� מפרי� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ה�רמ�. לא �עדי� �י על א� ה�, �ה�רמ� �מ� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹל�ר�

.·Îעל נאמ� �אינ� למי א� לג�י, �ק�לה �דה� ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָה��ת�
צרי� ה�ע�ר�ת, לע�נת �א� ��א �י על א� � ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹה�ע�ר�ת
לע�נת �א� ��א עד � האר� לע� נתנ� יד�. על ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלע�ר
לע�נת �מ��א� יד�; על לע�ר צרי� אינ� ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�ע�ר�ת,
ע�מד ע��ה? ה�א �יצד יד�. על לע�ר צרי� ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָה�ע�ר�ת,
אנ� �אי� �אכל�, למה ח��� ואינ� ונ�טל; ה�ר�, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

לה�. ֲִֶַָָאחראי�

�
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את‡. לגנב א� �ממ�ר, �מ�ח אד� �ני את לר��ת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאס�ר
י�דע היה זה. �דבר י�ראל, ואחד ��יי� ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�ע��;
�עת לגנב ואפ�� ל��קח. י�דיע� מ��, �ממ�ר� ���ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

אס�ר. �דברי�, ְְִִִַָָה�ר��ת

מפר�סי�·. ה�המה,[מייפי�]אי� את ולא האד�, את לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
מפר�ס אבל �חד�י�. ��רא� �די הי�ני� ה�לי� את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא

צר��. �ל ויי�ה ויגה� ����� �די ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהחד�י�,

חזרי�‚. �ל �מי� האד� את מ�ר�טי� סובי�]אי� [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צ�בעי� ולא �מני�, פניו וירא� ��ת�ח �די �ה� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכ��צא

��רק ה�ני� את[אוד�]את נ�פחי� ולא ,�� וכ��צא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
���צא �ל וכ� �מי�; ה��ר את ��רי� ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹה�רבי�,
�כלל לג�י נבלה ��ר מ�כרי� ואי� אס�רי�. א�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ�דברי�

��ח�טה. אצל� �ה�בלה �י על א� �ח�טה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ��ר

לבר„. �י[לברר]מ�ר על לא אבל ה�ריסי�, [בשטחאת �ְֲִִִֶַַָָָֹֹ
התבואה]ה�ג�רההעליו�] את[אוצר �ג�נב א�א �אינ� , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קלי�ת לח�ק לחנוני �מ�ר �ר�ר. �ה�ל ויד�ה ְְְְִֵֶַָָָ�ִִֶֶַַַָָֹהעי�,
אצל�; לב�א להר�יל� �די ול�פח�ת ל�ינ�ק�ת ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואג�זי�
ואי� מ���, �מ�יפי� להר��ת �די ����ק מ�ער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ�פ�חת
ה�עת. �נבת �זה ואי� עליו, לע�ב יכ�לי� ה��ק ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ני

ואי�‰. �חד�י�, חד�י� אפ�� �פר�ת, �ר�ת מערבי� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאי�
�יקר הי�ני� ואפ�� �חד�י�: י�ני� ל�מר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי�
ה�יר� �יי� לי�נ�. ר�צה �ה��קח מ�ני �ז�ל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהחד�י�

ה���ת �י� �ר� ק�ה התסיסה]לערב תהלי� [באמצע ְְִֵֵֶַַָָ
לערב מ�ר נ�ר, טעמ� היה וא� ����יח�. מ�ני ְֵָָ�ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�לבד,

;�� מר�י� ה��קח טעמ�, ה��ר �בר ��ל מק��: ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ�כל
א�ת�. לערב מ�ר ְֵָָ�ְִָ�לפיכ�

.Âלא � �יינ� מי� ל� ��תערב �מי �יי�. מי� מערבי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאי�
�י על א� לת�ר ולא מ�דיע�; �� א� א�א �חנ�ת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹימ�ר��
לה�יל ��הג� �מק�� אחרי�. �� יר�ה ��א ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ���דיע�,

ה���ת. �י� ��היה וה�א, י�יל: �יי�, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַמי�

.Êיטס� לת�� ונ�ת� ���ת, מחמ� נ�טל [גיגית]ה��ר ְְִִֵֵֵֵַַָָָ
�רנ�ת מחמ� תבואה]אחד; שדשי� לת��[מקומות ונ�ת� , ְְְֵֵֵֶָָָ

לערב. ית��� ��א �בלבד, אחת: ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹמג�רה

.Áל� ואפ�� ��מ�, �י� �יי� �י� �מרי� לערב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאס�ר
אס�ר. י��, �ל ��מרי� אמ� �ל �מרי� ואפ�� ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָ�ה�א;
לת�כ�. �מריו נ�ת� לכלי, מ�לי ה�י� ערה א� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל

.Ë�ל מכר �מרי�. מק�ל אינ� מז�ק, �מ� לחבר� ְְִֵֵַַָָָ�ְֲֵֵֶֶַַה��כר
�מק�ל לג; מאה לכל �מרי� �מחצה לג מק�ל סת�, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�מ�
ה�מ�, �ני על למעלה הע�לה עכ�ר �מ� �מרי� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��אר

מק��. �א�ת� ה�ד�עי� ה�מרי� על ְְְִִֵַַַָָָיתר

.È�ה�מ� �ת�רי �ע�ת ל� ���ת� אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה
מ�ני �ד�לה �היא ��רי, �מ�ת �ניס� ה�מ� ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכ�ר,
ניס�, �מ�ת לקח א� אבל למעלה. ה��פה ה�מ� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָא�ת�
א�א מק�ל אינ� � ה�מ� צלל ��בר מ�ני קט�ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�היא

�לבד. ְְִִַַָה�מרי�

.‡Èלכל קיטנית רבע עליו מק�ל לחבר�, ח�י� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹה��כר
סאה. לכל נ��ב�ת רבע עליו מק�ל �ע�רי�, ְְְְְִִֵַַָָָָָֹסאה.

עפר�רית רבע עליו מק�ל קטנות]עד�י�, ואבני� [עפר ְְֲִִֵַַַָָָֹ
מכר מאה. לכל מתליע�ת ע�ר עליו מק�ל �אני�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלסאה.

ט��פ� רבע עליו מק�ל �ר�ת, �אר נמצאל� סאה. לכל ת ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ
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ה�ל, את ינ�ה � �ה�א �ל הא�� ה�ע�רי� על יתר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ה�
�ל��. �ה� �אי� �בר�רי� מנ�י� �ר�ת ל� ְְִִֵֶֶָ�ְְִֵֵוי��

.·È�לה �אי� �מק�� א�א אמ�רי�, ה�ברי� א�� �ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואי�
ה�דינה. �מנהג ה�ל מנהג, לה� ��� �מק�� אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמנהג;

.‚È�מנ�י� �ר�רי� ה�ר�ת �ל ��הי� ��הג� מק�מ�ת ִ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָי�
י�כר� ולא צל�לי�, וה�מני� ה�ינ�ת ו��הי� �בר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמ�ל
מחצה �ה� הי� אפ�� ��הג� מק�מ�ת וי� �לל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָ�מרי�
אחר, מי� א� �ב� א� עפר מחצה ��ר�ת �היה א� ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�מרי�,
�ל �רנ� מ��� צר�ר ה��רר לפיכ� �ה�א. �מ�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָי�כר
�א�� ��רר, צר�ר ��ע�ר ח�י� �מי ל� נ�ת� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶחבר�,
הרי יחזיר��, �אמר וא� הח�י�; �מ�ת נמ�ר היה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹה�יח�,

�ה�א. �ל לערב אס�ר ְְֵֶָָָָאמר�

.„È�קנק�י מנהג,[כדי�]ה��כר �אי� �מק�� ��ר�� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
�יטס�ת ע�רה מאה לכל רעי�]מק�ל ��הי�[כדי� וה�א, : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

�גפרית. וע��י�ת ְְֲִַָָנא�ת
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�ה‡. ��� מ�לטלי� א� קרקע לחבר� למ�ר ל��כר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאס�ר
�י�[עוררי�]עסקי� �ה� משפטי]וי� ���דיע�:[ברור עד , ְֲִִִֵֶֶַָָ

���� ר�צה אד� אי� עליו, �האחרי�ת �י על ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�א�
מאחרי�. נת�ע ויהיה ל�י� וירד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָמע�תיו,

מ�·. �אחד ה��קח ��נה ואחר לחבר�, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָה��כר
עליה יצא� ,�� ������ וקד� �ה�, ���ני� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹה�רכי�
�ד�ל מ�� ל� �אי� :�� לחזר יכ�ל זה הרי � ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹמערערי�
יבטל לפיכ� ה��בעי�. �בא� �ה נהנה לא �עדי� ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמ�ה,
ע� �י� ויע�ה ה�מי� את ה��כר ויחזיר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָה��ח,
�� ואפ�� �ה�א, �ל ה��קח �� נ���� וא� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהמערערי�.
א�א ,�� לחזר יכ�ל אינ� � האר� ע� וערב� ��� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹה�צר
יחזר ��י�, מ�ד� ה�ציא�ה וא� המערערי�; ע� �י� ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָֹע��ה

ה�טרפי�. �ל �די� ה��כר ְְִִִֵַַַָָעל

ח�ב‚. זה הרי מ�לטלי�, �אר א� עבד א� קרקע ה��כר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל
מחמת ה��קח מ�ד ה��ח ה�ציא� א� �יצד: ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ�אחרי�ת�.
ה��כר, מ� ��ת� ה�מי� �ל ונ�טל ה��קח ח�זר � ְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָה��כר
א� ממ�ר, �כל ה�י� ה�א �� מחמת�. ה��ח נלקח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�הרי
מכר אפ�� סת�. קנה א�א זה �בר ה��קח �ר� ��א �י ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעל
ח�ב זה הרי � האחרי�ת �� הז�יר ולא ��טר, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹה�רקע
היא. ס�פר טע�ת הז�רה, ��א �האחרי�ת ְְִֵָָ�ְֲֲֶֶַַָָָָֹ�אחרי�ת�:

ה��קח„. מ�ד ה��ח ��ה�ציא� אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ��ה
והי� מ�לטלי� ה��ח �היה �ג�� י�ראל, �ל �י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ית
�על ��א א� �ז�לה, ה�רקע �היתה א� �ז�לי�, א� ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ�נ�בי�
�ל �י� �בית וה�ל ה��קח; מ�ד �טרפ� מ�כר �ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹח�ב
� ה��קח מ�ד ה��ח �ה�ציא ה�א ה��י א� אבל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָי�ראל.
ח�ב ה��כר אי� � ��ה� �ער���ת �י� ה�ל�, �די� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�י�
זה חפ� �נב �ה��כר ט�ע� �ה��י �י על וא� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�אחרי�ת�;
ח�ב ה��כר אי� � �� על ��יי� עדי� והביא מ���, �זל� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָא�

�אח ח�ב ה��כר ואי� ה�א, אנס ��ה האנס.�ל��: רי�ת ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

���לד‰. אנס ��ל ע�� והתנה לחבר�, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה��כר

מחמת �גזל� ��י �א אפ�� � ל��� ח�ב יהיה ז� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ�קרקע
מ�קה �היה ה�הר נפסק א� אבל ל���. ח�ב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה��כר,
א� �רכה, ונע�ית �ת�כ� לעבר ה�הר �חזר א� ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹא�ת�,

זועה אדמה]��אה זה[רעידת הרי � א�ת� וה�חיתה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
עלה ולא ה�א, מצ�י �אינ� אנס �ה� וכ��צא �א�� ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�ט�ר:
אנס וכל �התנה; �עת ה�לא זה �בר ה��כר לב ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעל

זה. �נאי �כלל אינ� מצ�י, ְְִֵֵֶֶַָָ�אינ�

.Â,ה�תנה �עת �א�מדי� ���מ��, �נאי לכל ה�י� ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוה�א
��גלל� היד�עי� ה�ברי� א�א ה�נאי �א�ת� ��ללי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואי�
�התנה. ��עה ה�תנה �דעת �הי� וה� ה�נאי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה

.Ê��למק �מ�מי� להעביר מ�חי� ��כר �אחד ְְְִָ�ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָמע�ה
עד לה� ��ארע אנס �כל ח�בי� �ה� ע�ה� והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל�ני,
�הי� ה�הר ונפסק �ל�ני, למק�� ה�מ�מי� ְְְְְְִִִֶַַָָָָ�ִֶַַ���יע�
ואי� מצ�י, �אינ� אנס זה חכמי� ואמר� ;�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמ�ליכי�
א�ת� עד �המה ��י על א�� �מ�מי� לה�לי� ְְְִֵֵֵַַַָ�ְִִַָח�בי�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָָה�ק��.

.Áעליו יהיה ��א ה��כר והתנה לחבר�, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה��כר
מ�ד ויצאת �ז�לה, האר� ��� �ו�אי נ�דע אפ�� � ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחרי�ת
�א א� ל�מר צרי� ואי� �ל��; ח�ב ה��כר אי� � ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָה��קח
�נאי ��ל �ל��: ל� מחזיר �אינ� �טרפ�, ח�ב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ�על

ק��. ֶַַָָ���מ��

.Ëלוי �בא �אחרי�ת, ��א ל�מע�� �דה ��כר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�ב�
ע� �י� לע��ת רא�ב� רצה א� � �מע�� מ�ד ְְְֲִִִִִִֵַָָָָלה�ציא�
אי� והרי �ל�, �י מה ל� ל�מר יכ�ל לוי ואי� ע��ה; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלוי,
�יהיה רצ�ני אי� ל� א�מר רא�ב� �הרי � אחרי�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעלי�

�גללי. הפסיד �הרי עלי, �רעמת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹל�מע��

.Èוחזר �אחרי�ת, ��א ל�מע�� �דה ��כר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹרא�ב�
לטר� רא�ב� �ל ח�ב �על �בא �אחרי�ת, מ�מע�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�לקח�
�י על �א� �מע��: על לחזר יכ�ל אינ� � מ��� ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹא�ת�
ק�ל, עצמ� אחרי�ת ל�מע��, אחרי�ת עליו ק�ל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ��א
א� אבל לעצמ�. ה��ציא וה�א ה��כר, ה�א יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ��א
ח�זר � רא�ב� מ�ד �טרפ� אביה�, יעקב �ל ח�ב �על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�א
עליו ק�ל ��מע�� מ�ני �מע��: על ה�מי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�כל
�לל. אחרי� אחרי�ת ל�מע�� ק�ל לא �רא�ב� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹהאחרי�ת,

שלישי יו�

כ ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אני‡. �מאתי� א�מר מ�כר מחבר�, מ�ח לקנ�ת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָה�ב��
זה והל� �מנה, א�א ק�נה איני א�מר וה��קח ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמ�כר,
סת� החפ� זה �מ�� נתק�צ�, �� ואחר לבית�, וזה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלבית�
נ�ת� אינ� החפ�, ל� ונת� ה��קח ��בע ה�א ה��כר א� �ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ח�ב סת�, החפ� �מ�� ��א ה�א ה��קח וא� מנה; ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָא�א

מאתי�. ִִֵַָל��

מה�·. אחד וכל אד�, �ני מחמ�ה מאחד מ�ח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָה��קח
י�דע אינ� וה�א ה��ח, �על ה�א אני וא�מר א�ת� ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָ��בע
ויהי� �מס��ק; �יניה�, ה��ח �מי מ�יח � לקח מה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמ�י
היה וא� אל�ה�. ��ב�א עד א� ���ד�, עד מ�חי� ְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ִַָה�מי�

ידי לצאת �די ואחד אחד לכל �מי� נ�ת� �מי�.חסיד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

וע�ה‚. �קר, על ונ��ע �� וכפר מה�, מאחד מ�ח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקח
א�ת� ��בע ואחד אחד וכל ל���, ר�צה ה�א והרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ���בה
איני א�מר וה�א לי, ונ��ע� �י ��פר� ה�א אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוא�מר
עברה. �עבר מ�ני ואחד, אחד לכל ל��� ח�ב � ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָי�דע

מכר�י:„. לא ולזה מכר�י, לזה ל�מר ה��ח �על ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנאמ�
אי� א� אבל יד�. מ�חת י�צא �ה��ח �זמ� ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאימתי,
ודינ� �לבד, אחד עד ה�א הרי יד�, מ�חת י�צא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָה��ח
לפיכ� �עד�ת�. נ�גע אינ� �הרי אד�, �ל �די� ז� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�עד�ת
�על �מאחד מ�ע�� מאחד ונטל מ�ני�, ה�מי� נטל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא�
� �רח� �על נטל �מ�י מ�ע�� נטל מ�י ידע ולא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ�רח�,
אי� � �� ��פ�י� �ניה� �הי� �י� �יד�, ה��ח �היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�י�
חכמי� �ת�נת נ��ע מ�ניה� אחד וכל �לל, עד�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�א�

ה�מי�. וחצי ה��ח חצי ונ�טל חפ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�נקיטת

לא‰. א�מר וזה לי, מכר� ואמר חבר� על ��ע� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי
ה��קח ��ע� א� דמי�; לי נת� ולא מכר�י, א� ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכר�י,
ולא מ�כ�י �אמר א� מ��, לא ועדי� ה�מי�, ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ��ת�
�אמר א� ל�; ה�דע�יו ל� א�מר וה��כר זה, מ�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָראיתי
היה לא א�מר והאחד �ינינ�, �נאי היה וכ� �� מה� ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹהאחד
ה��ציא � �ה� וכ��צא ה�ענ�ת א�� �כל �נאי: ��ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחבר�,

.Âלה�ציא ��ב��י� ה��פר נ��ע � ראיה �� היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא
עד עליו ��� א� �מקצת, ה�דה וא� ה�ת; �ב�עת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ד�,

.��� ה�ענ�ת ��אר ה��רה, �ב�עת נ��ע � ָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָאחד

.Êה�ר�ת והרי ל�, ונת� �ר�ת, �דינר לי �� לחנוני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
ה�ית �בעל ה�ינר, ��בע והחנוני הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ�מ�חי�
ה��קח הרי � �יס� לת�� א�ת� וה�לכ� ל� נת�יו ל� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָא�מר
ה�איל ה�ר�ת, ונ�טל חפ�, �נקיטת חכמי� �ת�נת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנ��ע
וא�� הר�י�. �ר��ת ה� והרי ה��כר, מר��ת יצא� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ�כבר
עדי� הי� וא�� ונפטר; ה�ת, נ��ע היה � ה��קח �ר��ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהי�
אצל�. �ר�תיו וי�אר� ה�ת, נ��ע היה � החנוני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ר��ת

.Á�ה��חי �ר�ת ל�ל �בא לחנוני, �ינר ה��קח ִָ�ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹנת�
עכ�ו לי ��ת� זה �ינר החנוני ל� ואמר הר�י�, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ר��ת
�ית�, לת�� וה�לכ�� ל� נת�י� ��בר �ר�ת דמי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָה�א
לא מע�ל� הר�י� �ר��ת ה��חי� א�� �ר�תי ְִִִֵַָָָֹ�ֲֵֵַַָאבל
�נקיטת חכמי� �ת�נת נ��ע החנוני הרי � ל� ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכר�י�
לא �הרי לחנוני: �ר�תיו �מחזיר ה�בר, היה ��� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחפ�
נ��ע היה �חנ�ת�, הי� וא�� מע�ל�. ל� ��כר� ל� ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָה�דה

��ארנ�. �מ� ְְֵֵֶֶַה�ת

.Ë�זמ� מע�ת, ל�ל ל�לחני �ינר �נ�ת� ה�י� ְְִִִַָָֹ�ְְִִֵֵַַָוכ�
ה�לחני ה�דה א� � הר�י� �ר��ת צב�רי� ְִָ�ְְִִִִֶַַַָָָ�ה�ע�ת
חפ� �נקיטת ה��קח נ��ע � ה�ינר נטל לא ועדי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ��כר�,
�י על א� ��כר�, ה�דה לא וא� ה�ע�ת; ונ�טל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ת�,
�מי זה ��ינר וט�ע� ע�ה, �ינר מ��� ��קח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ���דה
ה�לחני הרי � �ית� לת�� ה��קח ה�ליכ� ��בר ְִָ�ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָה�ע�ת

לחנ�ת�. מע�תיו ויחזיר חפ�, �נקיטת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָנ��ע

.Èוילדה �פחת�, ה��כר וכ� וילדה, �חמ�ר, �רה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָה�חלי�
��א עד א�מר זה מ��קח�י� א�מר וזה ילדה, מכר�י ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

להביא ה��קח על � י�דע איני ה��כר אמר אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה,

ע�מדת וה�פחה �אג�, ע�מדת �ה�רה �י על א� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה. ה��קח ��ביא עד ה��כר, �חזקת ה� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�סמטה
ה�רה. ולד על חפ� �נקיטת ה��כר י�בע ראיה, הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נ��עי� �אי� ה�ת, א�א נ��ע אינ� ה�פחה, ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
�מ� ה�רקע�ת, על ולא העבדי� על לא חפ� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�נקיטת

ונטע�. ט�ע� �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶָָ��ת�אר

.‡È�ואינ י�דע, איני א�מר וזה י�דע, איני א�מר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה, �ר��תי א�מר זה יחלק�; � מה� אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ר��ת

��לד. ה��ע� זכה � ��תק ְֵֵֵַַַָָָָָוהאחר

.·Èד�ת� ��י א� וגד�ל, קט� עבדי� �ני ל� �הי� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָמי
א�מר וה��כר לקח�י, �ד�לי� א�מר ה��קח �קט�ה, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ�ד�לה
י�בע א� ראיה, להביא ה��קח על � ��כר�י ה�א ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָקט�י�

קט�. א�א מכר ��א ה�ת ֵֵֶֶֶַַָָָָֹה��כר

.‚È.ד�ל�� זכה � ��תק וה��כר לקח�י, �ד�ל ה��קח ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָאמר
א� ראיה; להביא ה��קח על י�דע, איני ה��כר אמר ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָוא�
ה�ט�. א�א לזה ואי� י�דע, �אינ� ה�ת ה��כר ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָי�בע

.„È.ראיה להביא עליו �ר��ת�, ה�פק ���לד מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ�ל
את החמ�ר �על �מ�� �חמ�ר, �רה ה�חלי� ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָ�יצד:
עד החמ�ר, את למ�� ה�רה �על הס�יק ולא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹה�רה,
�היתה ראיה להביא החמ�ר �על על � החמ�ר ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ��ת
�זה. ���צא �ל וכ� ה�רה. מ�יכת �עת ק�מת, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחמ�ר�

.ÂËנקב א�ת� ונ�בה ה��ס�ת, �ית �עבי ��מצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט
קד� נטרפה ��� �יד�ע ,�� קרט עליה נמצא א� � ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�ְמפ��
היתה �היא �יד�ע ה��ה, �י ה�גלד א� לפיכ� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָ�חיטה;
� ה��ה �י ה�גלד לא �חיטה. קד� ימי� �ל�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחת� ��ד� ראיה להביא ה��ח ועל ספק, ה�בר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי
ראיה, הביא לא וא� ה�פק. נ�לד �ר��ת� �הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנטרפה:

��ארנ�. �מ� ל��כר ה�מי� ְְְִֵֵֵֶַַַַָי���

רביעי יו�

כא ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מס��‡. �אינ� �בר לחבר� היה[מוגדר]ה�קנה א� � ְְֲֵֵֶֶַַַָָ�ִָָָ
יד�ע מנינ� א� מ�קל� א� מ�ת� �אי� �י על א� יד�ע, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמינ�

קנה. לא יד�ע, מינ� אי� וא� קנה; זה הרי �ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

�ק·. וכ�, �כ� ל� מ�כר אני ח�י� �ל ז� ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ�יצד:
אני יי� �ל זה מר�� וכ�, �כ� ל� מ�כר אני �אני� �ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
יד�עה, הערמה מ�ת �אי� �י על א� � וכ� �כ� ל� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ�כר
ממ�ר� הרי � יד�ע ה�נק�י� מני� ולא ה�אני� מ�קל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹולא
�היה האמד על יתר א� חסר ��צא �י על א� ִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹק��,
��ארנ�. �מ� ����ק ה�ער לפי ה�ניה, לה� וי� ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�דע��;

מ�כר‚. אני ה�ה ��ית ��� מה �ל לחבר� הא�מר ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
אני ה�ה ��ק א� ה�את ��בה ��� מה �ל וכ�, �כ� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל�
קני� �א� אי� � �מ�� ה��קח ורצה וכ�, �כ� ל� ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָמ�כר
�� מה י�דע אינ� �הרי ה��קח: �עת סמכה ��א ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�לל,
�ל וכ� �ק��ה. �מ�חק א�א זה ואי� זהב, א� �ב� א� ��ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְִֵָָ

�זה. ֵֶַָ���צא

��ה„. �סק ולא ח�י�, דינרי� �ע�רה לחבר� ה��כר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוכ�
וכל ה�כירה. ��עת ����ק ��ער ל� נ�ת� � ל� מכר ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָסאה
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וע�ה‚. �קר, על ונ��ע �� וכפר מה�, מאחד מ�ח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקח
א�ת� ��בע ואחד אחד וכל ל���, ר�צה ה�א והרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ���בה
איני א�מר וה�א לי, ונ��ע� �י ��פר� ה�א אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוא�מר
עברה. �עבר מ�ני ואחד, אחד לכל ל��� ח�ב � ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָי�דע

מכר�י:„. לא ולזה מכר�י, לזה ל�מר ה��ח �על ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנאמ�
אי� א� אבל יד�. מ�חת י�צא �ה��ח �זמ� ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאימתי,
ודינ� �לבד, אחד עד ה�א הרי יד�, מ�חת י�צא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָה��ח
לפיכ� �עד�ת�. נ�גע אינ� �הרי אד�, �ל �די� ז� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�עד�ת
�על �מאחד מ�ע�� מאחד ונטל מ�ני�, ה�מי� נטל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא�
� �רח� �על נטל �מ�י מ�ע�� נטל מ�י ידע ולא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ�רח�,
אי� � �� ��פ�י� �ניה� �הי� �י� �יד�, ה��ח �היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�י�
חכמי� �ת�נת נ��ע מ�ניה� אחד וכל �לל, עד�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�א�

ה�מי�. וחצי ה��ח חצי ונ�טל חפ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�נקיטת

לא‰. א�מר וזה לי, מכר� ואמר חבר� על ��ע� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי
ה��קח ��ע� א� דמי�; לי נת� ולא מכר�י, א� ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכר�י,
ולא מ�כ�י �אמר א� מ��, לא ועדי� ה�מי�, ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ��ת�
�אמר א� ל�; ה�דע�יו ל� א�מר וה��כר זה, מ�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָראיתי
היה לא א�מר והאחד �ינינ�, �נאי היה וכ� �� מה� ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹהאחד
ה��ציא � �ה� וכ��צא ה�ענ�ת א�� �כל �נאי: ��ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחבר�,

.Âלה�ציא ��ב��י� ה��פר נ��ע � ראיה �� היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא
עד עליו ��� א� �מקצת, ה�דה וא� ה�ת; �ב�עת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ד�,

.��� ה�ענ�ת ��אר ה��רה, �ב�עת נ��ע � ָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָאחד

.Êה�ר�ת והרי ל�, ונת� �ר�ת, �דינר לי �� לחנוני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
ה�ית �בעל ה�ינר, ��בע והחנוני הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ�מ�חי�
ה��קח הרי � �יס� לת�� א�ת� וה�לכ� ל� נת�יו ל� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָא�מר
ה�איל ה�ר�ת, ונ�טל חפ�, �נקיטת חכמי� �ת�נת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנ��ע
וא�� הר�י�. �ר��ת ה� והרי ה��כר, מר��ת יצא� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ�כבר
עדי� הי� וא�� ונפטר; ה�ת, נ��ע היה � ה��קח �ר��ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהי�
אצל�. �ר�תיו וי�אר� ה�ת, נ��ע היה � החנוני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ר��ת

.Á�ה��חי �ר�ת ל�ל �בא לחנוני, �ינר ה��קח ִָ�ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹנת�
עכ�ו לי ��ת� זה �ינר החנוני ל� ואמר הר�י�, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ר��ת
�ית�, לת�� וה�לכ�� ל� נת�י� ��בר �ר�ת דמי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָה�א
לא מע�ל� הר�י� �ר��ת ה��חי� א�� �ר�תי ְִִִֵַָָָֹ�ֲֵֵַַָאבל
�נקיטת חכמי� �ת�נת נ��ע החנוני הרי � ל� ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכר�י�
לא �הרי לחנוני: �ר�תיו �מחזיר ה�בר, היה ��� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחפ�
נ��ע היה �חנ�ת�, הי� וא�� מע�ל�. ל� ��כר� ל� ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָה�דה

��ארנ�. �מ� ְְֵֵֶֶַה�ת

.Ë�זמ� מע�ת, ל�ל ל�לחני �ינר �נ�ת� ה�י� ְְִִִַָָֹ�ְְִִֵֵַַָוכ�
ה�לחני ה�דה א� � הר�י� �ר��ת צב�רי� ְִָ�ְְִִִִֶַַַָָָ�ה�ע�ת
חפ� �נקיטת ה��קח נ��ע � ה�ינר נטל לא ועדי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ��כר�,
�י על א� ��כר�, ה�דה לא וא� ה�ע�ת; ונ�טל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ת�,
�מי זה ��ינר וט�ע� ע�ה, �ינר מ��� ��קח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ���דה
ה�לחני הרי � �ית� לת�� ה��קח ה�ליכ� ��בר ְִָ�ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָה�ע�ת

לחנ�ת�. מע�תיו ויחזיר חפ�, �נקיטת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָנ��ע

.Èוילדה �פחת�, ה��כר וכ� וילדה, �חמ�ר, �רה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָה�חלי�
��א עד א�מר זה מ��קח�י� א�מר וזה ילדה, מכר�י ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

להביא ה��קח על � י�דע איני ה��כר אמר אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה,

ע�מדת וה�פחה �אג�, ע�מדת �ה�רה �י על א� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה. ה��קח ��ביא עד ה��כר, �חזקת ה� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�סמטה
ה�רה. ולד על חפ� �נקיטת ה��כר י�בע ראיה, הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נ��עי� �אי� ה�ת, א�א נ��ע אינ� ה�פחה, ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
�מ� ה�רקע�ת, על ולא העבדי� על לא חפ� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�נקיטת

ונטע�. ט�ע� �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶָָ��ת�אר

.‡È�ואינ י�דע, איני א�מר וזה י�דע, איני א�מר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה, �ר��תי א�מר זה יחלק�; � מה� אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ר��ת

��לד. ה��ע� זכה � ��תק ְֵֵֵַַַָָָָָוהאחר

.·Èד�ת� ��י א� וגד�ל, קט� עבדי� �ני ל� �הי� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָמי
א�מר וה��כר לקח�י, �ד�לי� א�מר ה��קח �קט�ה, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ�ד�לה
י�בע א� ראיה, להביא ה��קח על � ��כר�י ה�א ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָקט�י�

קט�. א�א מכר ��א ה�ת ֵֵֶֶֶַַָָָָֹה��כר

.‚È.ד�ל�� זכה � ��תק וה��כר לקח�י, �ד�ל ה��קח ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָאמר
א� ראיה; להביא ה��קח על י�דע, איני ה��כר אמר ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָוא�
ה�ט�. א�א לזה ואי� י�דע, �אינ� ה�ת ה��כר ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָי�בע

.„È.ראיה להביא עליו �ר��ת�, ה�פק ���לד מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ�ל
את החמ�ר �על �מ�� �חמ�ר, �רה ה�חלי� ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָ�יצד:
עד החמ�ר, את למ�� ה�רה �על הס�יק ולא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹה�רה,
�היתה ראיה להביא החמ�ר �על על � החמ�ר ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ��ת
�זה. ���צא �ל וכ� ה�רה. מ�יכת �עת ק�מת, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחמ�ר�

.ÂËנקב א�ת� ונ�בה ה��ס�ת, �ית �עבי ��מצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט
קד� נטרפה ��� �יד�ע ,�� קרט עליה נמצא א� � ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�ְמפ��
היתה �היא �יד�ע ה��ה, �י ה�גלד א� לפיכ� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָ�חיטה;
� ה��ה �י ה�גלד לא �חיטה. קד� ימי� �ל�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחת� ��ד� ראיה להביא ה��ח ועל ספק, ה�בר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי
ראיה, הביא לא וא� ה�פק. נ�לד �ר��ת� �הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנטרפה:

��ארנ�. �מ� ל��כר ה�מי� ְְְִֵֵֵֶַַַַָי���

רביעי יו�
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מס��‡. �אינ� �בר לחבר� היה[מוגדר]ה�קנה א� � ְְֲֵֵֶֶַַַָָ�ִָָָ
יד�ע מנינ� א� מ�קל� א� מ�ת� �אי� �י על א� יד�ע, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמינ�

קנה. לא יד�ע, מינ� אי� וא� קנה; זה הרי �ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

�ק·. וכ�, �כ� ל� מ�כר אני ח�י� �ל ז� ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ�יצד:
אני יי� �ל זה מר�� וכ�, �כ� ל� מ�כר אני �אני� �ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
יד�עה, הערמה מ�ת �אי� �י על א� � וכ� �כ� ל� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ�כר
ממ�ר� הרי � יד�ע ה�נק�י� מני� ולא ה�אני� מ�קל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹולא
�היה האמד על יתר א� חסר ��צא �י על א� ִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹק��,
��ארנ�. �מ� ����ק ה�ער לפי ה�ניה, לה� וי� ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�דע��;

מ�כר‚. אני ה�ה ��ית ��� מה �ל לחבר� הא�מר ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
אני ה�ה ��ק א� ה�את ��בה ��� מה �ל וכ�, �כ� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל�
קני� �א� אי� � �מ�� ה��קח ורצה וכ�, �כ� ל� ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָמ�כר
�� מה י�דע אינ� �הרי ה��קח: �עת סמכה ��א ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�לל,
�ל וכ� �ק��ה. �מ�חק א�א זה ואי� זהב, א� �ב� א� ��ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְִֵָָ

�זה. ֵֶַָ���צא

��ה„. �סק ולא ח�י�, דינרי� �ע�רה לחבר� ה��כר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוכ�
וכל ה�כירה. ��עת ����ק ��ער ל� נ�ת� � ל� מכר ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָסאה
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�היה ��ער רצה ולא ה�מי�, נתינת מאחר �� ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהח�זר
��ארנ�. �מ� ��רע מי מק�ל � ה�ע�ת נ�ינת ��עת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ���ק

וכ�‰. �קר, רפת א� �ית, ל� לע��ת לחבר� מק�� ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָה��כר
אלמנ�ת �ית א� לבנ�, חתנ�ת �ית ל� לע��ת מחבר� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַהמק�ל
�ד�ל, �ית מק�� ל� מכר .�� על א��ת אר�ע ע��ה � ְְְִִֵֶַַַַַַָָלב��
ע�ר ע��ה טרקלי�, מק�� ל� מכר ע�ר. על �מ�נה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָע��ה

�ר�� ע�ר. ��י�[גינה]על על ע�רה ��י� חצר, �ל ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
רח��. וכחצי אר�� �חצי �בית, �ית �ל ור�� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָע�רה.

.Âהמק�ל א� קב�רה, ל� לע��ת לחבר� מק�� ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָה��כר
�פ�תח מערה, ע��ה � קב�רה ל� לע��ת מחבר� ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמק��
��ני� מ�א�, ��ל�ה מ�א� �ל�ה קבר�ת, �מ�נה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹלת�כה
,�� על א��ת אר�ע ה�ערה מ�ת ל�ערה: ה�כנס ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמ�נגד
ור�� טפחי� ��ה ורחב א��ת אר�ע אר� וקבר קבר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכל
א�ה ה�דדי� ��� וקבר קבר �ל �י� נמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�בעה;

א��ת. ��י האמצע�י� ה�ני� �בי� ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מחצה,

.Êא�ת מק�� �דה� �ת�� לחבר� ה�י�[תעלת]ה��כר ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ
א�ה �דה� �ת�� ל� נ�ת� � השלהי� �ית �� ְְְֵֵֵַַָָָלה�ק�ת
לאג�יה מ�א� וא�ה מ�א� וא�ה א��ת, ��י ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�רח��

התעלה] ��[לגדות לה�ק�ת ה�י� א�ת ל� מכר וא� .ְְְִִַַַַַַָָ
א�ה[צינור]��יל�� וחצי א�ה, �רח�� א�ה ל� נ�ת� � ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

לאג�יה. מ�א� א�ה וחצי ֲֲִִִֶַַַַָָָָמ�א�

.Á:�ז�רע אינ� אבל נ�טע�, ה�דה �על � האג�י� ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָא��
א�ת את �מקלקלי� ה�רקע, את מחלחלי� ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָ�ה�רעי�
הא�ה �על � אג�יה ��ל� ה�את ה�י� וא�ת ְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹה�י�.
עליו ק�ל �� מנת �על ה�דה, א�ת� מעפר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמת�נ�

�דה�. �ת�� ה�י� א�ת להי�ת ְְִִֵֵַַַַַָה��כר

.Ëמכר יחיד �ר� א� � �דה� �ת�� דר� לחבר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה��כר
חמ�ר ��עמד �די �מחצה א��ת ��י רחב ל� נ�ת� ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹל�,
נ�ת� לעיר, עיר �י� �ר� ל� מכר ה�ר�. אר� על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�מ�א�
הר�י�, �ר� ל� מכר ה�ר�. �אר� א��ת �מ�נה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹל�

א�ה. ע�רה �� רחב ל� ְֵֵֵֶַַָֹנ�ת�

.Èה�בר ודר� ה�ל� לקבר]�ר� �ע�ר;[המובילה ל� אי� , ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
יד�ע. מינ� �אי� �בר �מ�כר ��ה לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָויראה

.‡Èלמעמד מק�� ל� אבלי�]מכר �ית[לניחו� ל� נ�ת� , ְֲֵֵַַָָָ
ק�י�. ְִַַַַאר�עת

.·Èרחב ל� נ�ת� ל�, מ�כר אני �כתליה ��ר לחבר� ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹהא�מר
טפחי�. �ל�ה ְְִֶַָָֹֹה�תל

.‚Èמצר� אר� אחד מצר ל� �מסר לחבר�, �דה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה��כר
מ� קנה לא אחד, אי� �ל האר� היה א� � קצר ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד
�נגד יקנה �ני�, �ל היה וא� �צר; �נגד א�א ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר�

��ר. ֹרא�

È.„��צפ �מע�� �מצר �מערב, מזרח רא�ב� מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
�מצר ר�ח�ת, מ��י רא�ב� מצר ל� ��כ�ב צרי� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודר��

ר�ח�ת. מ��י ְְִִֵ�מע��

.ÂËמסר ולא �לי�י, �מצר �ני �מצר רא��� מצר ל� ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמצר
� הרביעי ה�צר אבל .��� ה�דה קנה � רביעי מצר ְֲִִֶֶַָָָ�ְִִֶֶֶַָָָל�

רכב עליו ואי� ה�צרי�, �ת�� מבלע היה �ל[שורה]א� ִָָ�ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ
וא� הרביעי; ה�צר א� קנה � ק�י� ��עת �� ואי� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�קלי�,

�� ��� א� �קלי�, �ל רכב עליו וי� מבלע, היה ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ�ָָֹלא
�קלי�, רכב עליו וי� מבלע היה קנה�. לא � ק�י� ְְְִֵֶֶָָָָ�ְִִַַָָָָֹ��עת
עליו ואי� מבלע היה ��א א� ק�י�, ��עת �� �י� ְְֵָָָ�ְִִֵֶֶַַָָֹא�
לבית מס�ר ה�בר הרי � ק�י� ��עת �� ואי� �קלי�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרכב
יע��. � נ�טה ��ע�� �ר� �לאיזה ��רא�, מה �פי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�י�:

.ÊËה�צר את ל� ס�� ולא �לבד, ה�ו��ת את ל� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹס��
���� א� ,�� �מי� מצרי� �ני ל� ���� א� הר�ח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��כל
א�א ;��� את קנה לא זה הרי � ור�ח ר�ח מ�ל חלק ֶָָ�ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�
ה��ני�. ��רא� �כמ� ל�, ��סר מה �פי מ��ה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָיקנה

.ÊÈסר�� �י על א� � �ד�לה �בירה לחבר� �ית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָה��כר
���ראי� מעט �� ��� �י על וא� החיצ�ני�, מצרי� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָל�
ה�א �ה�צרי� �לבד, ה�ית א�א קנה לא � �ית ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
ולא ל� ��תב היה ה�ירה, �ל ל� מכר וא�� ל�; ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ�הרחיב
�בקעה �דה ה��כר וכ� �ל��. זה �מכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ח�י
ל�. �הרחיב ה� מצרי� � ה�קעה מצרי ל� �מסר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ד�לה,

.ÁÈ.�י�� �ד�ת מע�ט ל�, מ�כר אני �ד�ת לחבר� ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָהא�מר
�פר�סי�. מ���ת ח�� ואר�ע, �ל� אפ�� � �ד�ת �ל ל� ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹאמר
ועבדי�. מ��י� ח�� �פר�סי�, ���ת אפ�� � נכסי ל� ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָאמר
ה��לטלי� וכל �ב�י� עבדי� אפ�� � נכסי �ל ל� אמר ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָוא�

ה�כר. �כלל ��רא�� �פ�י� ואפ�� ל�, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹהיד�עי�

.ËÈורי�� ו��ר ל�, מ�כר אני מ��י �ית לחבר� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהא�מר
ה�ורי�, מ� אחד מת ��ה�. ה�ט� ל� נ�ת� � ל� מ�כר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאני
א� ��ת זה את ל� מראה � ה��י� מ� אחד ��פל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָא�

ה�ח��נה. על ה�טר �על ��ד ְְֶֶַַַַַַַַָָָ��פל,

.Îי�� והי� ל�, מ�כר אני ח�א �בי �דה לחבר� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהא�מר
��ה�. ה�ח�ת א�א ק�נה אינ� � זה ��� ה�קראי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ד�ת

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

.‡Îא�� וכיו� ל�, מ�כר אני רא�ב� �דה לחבר� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָהא�מר
�דה אינ� ז� ה��כר ל� אמר ,�� לה���� ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָה��קח
היתה לא �לע�ל� קר�יה, היא �� א�א רא�ב� �ל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָֹ�היתה
��כר�י והיא מ���, �לקח�יה רא�ב� �ל היא ז� א�א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָל�,
ה��קח ז�כה הביא, לא וא� ראיה; להביא ה��כר על � ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹל�
�זה, ���צא �ל וכ� רא�ב�. �ל ל� ק�ראי� הע� ��ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ז�

ה�ל. �פי ה���ט ה�� אחר ְִֵַַַַַָָֹהל��

.·Îוה� ��ה �מי� � ל� מ�כר אני �די חצי לחבר� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהא�מר
ה�מי� חצי ��וה מה ��� ה�ח�� מ� ל� ונ�ת� ה�דה, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל
� ל� מ�כר אני ��ר�� חצי� ל� אמר א� וכ� ה�דה. �ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
�מק�ל ה�מי�. �ל �חצי �דר�מ� ל� ונ�ת� ,��� �מי ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ�ְִֵָ�מי�
ה� �מאח�רי ה�דר, מק�� �חלק� לע��ת ה��קח דרעליו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

חרי� ל� וח�צה טפחי�, �ל�ה רחב קט� חרי� ל�דר ְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹֹסמ��
טפח. רחב החריצי� �ני �בי� טפחי�, ��עה רחב �ד�ל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹאחר

.�� וכ��צא ה�מ�ה �ק�� ��א �די זה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�ל

.‚Îדה�� לי ��� חצי לחבר� ואמר �דה, חצי ל� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה
לי, ��� ��דה חצי ל� אמר .��� החצי קנה � ל� ֲִִֵֶֶַַָָ�ְְִִֵַַָָָמכר�י
נחלקת, ����ה �דה מצר ל� אמר רביע. א�א קנה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלא
וא�� ל� אמר א� � נחצית ����ה א� נפסקת, ����ה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָא�
א�א קנה לא מצריה, ל� מסר לא וא� ח�יה; קנה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹמצריה,

�לבד. ק�י� ��עת ְְִִִֵַַַ�ית

iyiy mei ,iying mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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כב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�מכר‡. �י� לע�ל�, �א ��א �בר לחבר� מקנה אד� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאי�
���ציא מה �יצד: מרע. �כיב �מ�נת �י� �מ�נה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָ�י�
מה �נ� ל�, נת�� זה איל� ���ציא מה ל�, מכ�ר ז� ְְְִִֶֶֶַַָָָָ�דה
�זה. ���צא �ל וכ� �ל��. קנה לא � לפל�ני ז� �המה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ��לד

לאחר·. א� �� לחזר יכ�ל לחבר�, �קל �ר�ת ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה��כר
�מט וא� לע�ל�; ה�ר�ת אי�[הוריד]��א� ואכל, ה��קח ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מי לק�ל ח�ב אינ� מ�ניה�, �� הח�זר וכל מ�ד�. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמ�ציאי�
ֶַָ��רע.

ה�י�‚. א�ת� היה ולא ����ק, �ער על ה��סק ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹאבל
ול�� לקנ�ת ה��כר ח�ב � ה��כר �ר��ת עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��סק

��רע. מי מק�ל חזר, וא� ��סק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָל��קח

�סלע„. סאי� אר�ע ל� ���� ����ק �ער על ��סק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
ח�ב מ�ניה�, הח�זר וכל קנה; זה הרי ��לי�, הי� א� �ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ל� ��אמר א� ��ר�, ל� ��ראה וה�א, ��רע: מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלק�ל
ולא ��ר�, ל� נראה לא א� אבל עלי�. ס�מ� הריני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ���ק,
מי מק�ל ואינ� מ�כר, �ל �ע�� סמכה לא � ל� ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
צרי� ואי� אחר, ע� �סק ��א א�מר ה�א �הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רע:

א��. ְִִֵלח�י�

ה�א‰. והרי מקנה�, אינ� � מקנה �ל �ר��ת� �אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בר
ל�, מכ�ר מאבי �איר� מה �יצד: לע�ל�. �א ��א ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�דבר
לכ�א�ח�ה ז� �דה ל�, נת�� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמה

�זה. ���צא �ל וכ� �ל��. קנה לא � ל� ְְְְֵֵֶַָָָָָֹקנ�יה

.Âלמ�ר ורצה למ�ת, ונ�טה ��סס מ�רי�� �היה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹמי
ה�איל � קב�רה �צרכי ה�מי� לה�ציא �די מעט ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמ�כסיו
ה�ת י��הה וימ�ר, ��מ�ת עד ימ�י� וא� עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוה��
מאבי �איר� מה ואמר מכר �א� חכמי� �קנ� � ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוית��ה
מה ל� �אי� עני צ�ד וכ� ק��. ממ�ר� ל�, מכ�ר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָה���
מכ�ר ה��� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה מה �אמר ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ��אכל,

ח�יו. �די מ��� ק�� ממ�ר� � ְְְִִֵַַָָָל�

.Ê,האב �ח�י ה�� �מת אביו, �ח�י אביו �נכסי ��כר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��
�הרי ה��קח: מ�ד מ�ציא ה�� �� � האב מת �� ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
ה�כסי� ונמצא� לר��ת�, עדי� �א ��א �בר מכר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹאביו
�זה. ���צא �ל וכ� אביו. אבי יר� וזה האב; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ר��ת

.Áמאה ��� על ל� ונת� לחבר�, מ�נה קרקע ��ת� ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
��כה �יו� � �ר��ת� מצ�יי� ה�ינרי� הי� א� � ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרי�

��ינרי�; זכה את��דה, מח�בי� אי� � דינרי� ל� אי� וא� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
�היה ראיה ה��כה ��ביא עד דינרי�, מאה ל� ל�� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��ת�
��לטלי� ל�אר ה�י� וה�א ה��נה. �עת דינרי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָלזה
�ר��ת אינ� א� � ה�רקע �ב על א�ת� אד� ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ��קנה
�בר לחבר� מקנה אד� �אי� קנה: לא ה��ת�, א� ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹה��כר

�ר��ת�. �אינ� ודבר לע�ל�, �א ְְִֵֶֶָָָָָֹ��א

.Ë�י� מקנה�, זה הרי � אחר �יד ��ד�� ל� �היה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי
והרי ה�א, �עליו �ר��ת �ה��ד�� לפי �מ�נה: �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מכר
� אצל� �הפקד זה �� �פר וא� ק��. �ה�א �חזקת ְְֶַ�ְְְִֶֶֶֶַַַָָה�א
אבל �ר��ת�. �אינ� �אבד �מי ��ה להקנ�ת�, יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�

אד� ואי� �ע�ל�; אינ� נ�נה, �לה�צאה ה�איל � ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָה�לוה
ל� �אי� דבר וה�א �ל���, �מעמד א�א להקנ�ת� ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכ�ל
את מקנה � ��טר ה�לוה היתה וא� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטע�
לקנ�ת ה�מסר �בר �א� י� �הרי �מסירה, �כתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָה�טר

.��� ְִֶ�ע��ד

.È�אינ �� לע�ל�, �א ��א �בר מקנה אד� �אי� ���ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
�מי ה�א הרי ע�ר, ואפ�� לע�ל�. �א ��א למי ְֲִֵָ�ְְֲִִֶֶַַָָָֹמקנה
� �נ� היה וא� קנה; לא לע�ר, וה�ז�ה לע�ל�, �א ְְִָָָָָֹ�ְְְְֶֶַַָָֹ��א

קנה. �נ�, אצל קר�בה אד� �ל ודע�� ְְְְִֵֶֶַָָָָָה�איל

.‡Èלא א�� הרי מ��י, ��לדי ל�ני� נכסי לא��� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהא�מר
עדי� ה��נה, ��עת �ה� נתע�רה ��א ��יו� �ל��: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹיקנ�

לה�. קר�בה �ע�� להי�ת �די �א� ְְְְִֵֶַָָָֹלא

.·Èמקצת הקנה �ל��. הקנה לא ח�ה, מ�יני למי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹה�קנה
לחבר� ואמר וחזר לע�ל�, �א ��א למי א� לבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
קנה ל� אמר �ל��. קנה לא � זה �ע�ר א� ז�, �בהמה ְְֵֶַָָָָֹ�ְְְִֵֵָקנה

מחצה. קנה � זה וע�ר א� א� ז�, �בהמה ֱֶֶָָָָ�ְְְְֵַַָא�

.‚È��� �בר א�א �מ�נה, ולא �מכר לא מקנה אד� ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאי�
נקנה. אינ� מ��, �� �אי� �בר אבל מ��; ��ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

.„È�טע א� ה�ה, ה���ח ריח מקנה אד� אי� ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ�יצד:
ה�דלח עי� א� ה�ה, טובה]ה�ב� ���צא[אב� �ל וכ� ה�ה. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

�ר�ת אכילת א� זה, �ית �ירת לחבר� ה�קנה לפיכ� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�זה.
וג�� �� לד�ר ה�ית ��� ל� ��קנה עד קנה: לא � זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�קל

��ת�אר. �מ� �ר�תיו, לאכל ְְֱִִֵֵֶֶָָָָֹהאיל�

.ÂË�די� אינ� ה�דרי�, ודי� הענ�י� ודי� ההק�� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָדי�
�המ�י ��לד מה �ל אד� אמר �א�� �קנ�ת�: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדי�ט
א�נ�� א� עלי, אס�ר יהיה א� ה�ית, לבדק הק�� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
� �ע�ל� �אינ� לפי מתק��, �אינ� �י על א� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה
יע�ה". מ�יו, ה�צא "�כל ��אמר �בר�, לק�� ח�ב זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

.ÊËמרע �כיב ��ה�א אד� צ�ה א� ,�� וה�בר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוה�איל
�כר �ל א� לענ�י�, י�ת� זה איל� ���ציא מה �ל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואמר,

הענ�י�. �ה� זכ� � לענ�י� י�ת� זה ֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ�ית

.ÊÈ�אי� וא�מרי� זה, �בר על �ח�לקי� �א�ני� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָי�
�לפיכ� �ה�; ק�נה �ההדי�ט �דרכי� א�א ז�כי� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהענ�י�
לדברי� נ�טה �ע�י ואי� לע�ל�. �א ��א �דבר יז�� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹלא
�בריו לק�� מצ�ה וה�א להקנ�ת, מצ�ה אד� �אי� ְְֵֶַָָ�ְְְְֶַ�ְֵֵֶָָא��,

מצ�ה �ה�א �מ� �הק�� א� �מ��צדקה ה�דר, לק�� ְְְְְִֵֶֶָָ�ְְֵֶֶֶַַ
�ערכי�. ְֲִֵֶַַָ��ארנ�

שישי יו�

כג ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�מ�נה,‡. �י� �מכר, �י� � לפר�תיו ה��� אד� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה
�א ��א �בר מקנה זה ואי� מרע; �כיב �מ�נת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�י�
�ה למה הא ל�ר�ת. �מ�קנה מצ�י ה��� �הרי ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָלע�ל�,
ה���, ל� הקנה ��א � לחבר� �דה א� �ית ל��כר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹד�מה:

ה���. הנית ֶַָא�א

לזמ�·. �י� לפר�תיה, �דה נת� א� ��כר �ג�� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יצד:
ה�י� וה�א ל�קח. �ל א� מ�כר, �ל ח�יו ימי �ל �י� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקצ�ב,
�המה א� לג�ת�, רחל א� לפר�תיו, איל� נ�ת� א� ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמ�כר
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חמישי ,יו�

כב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�מכר‡. �י� לע�ל�, �א ��א �בר לחבר� מקנה אד� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאי�
���ציא מה �יצד: מרע. �כיב �מ�נת �י� �מ�נה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָ�י�
מה �נ� ל�, נת�� זה איל� ���ציא מה ל�, מכ�ר ז� ְְְִִֶֶֶַַָָָָ�דה
�זה. ���צא �ל וכ� �ל��. קנה לא � לפל�ני ז� �המה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ��לד

לאחר·. א� �� לחזר יכ�ל לחבר�, �קל �ר�ת ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה��כר
�מט וא� לע�ל�; ה�ר�ת אי�[הוריד]��א� ואכל, ה��קח ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מי לק�ל ח�ב אינ� מ�ניה�, �� הח�זר וכל מ�ד�. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמ�ציאי�
ֶַָ��רע.

ה�י�‚. א�ת� היה ולא ����ק, �ער על ה��סק ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹאבל
ול�� לקנ�ת ה��כר ח�ב � ה��כר �ר��ת עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��סק

��רע. מי מק�ל חזר, וא� ��סק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָל��קח

�סלע„. סאי� אר�ע ל� ���� ����ק �ער על ��סק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
ח�ב מ�ניה�, הח�זר וכל קנה; זה הרי ��לי�, הי� א� �ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ל� ��אמר א� ��ר�, ל� ��ראה וה�א, ��רע: מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלק�ל
ולא ��ר�, ל� נראה לא א� אבל עלי�. ס�מ� הריני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ���ק,
מי מק�ל ואינ� מ�כר, �ל �ע�� סמכה לא � ל� ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
צרי� ואי� אחר, ע� �סק ��א א�מר ה�א �הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רע:

א��. ְִִֵלח�י�

ה�א‰. והרי מקנה�, אינ� � מקנה �ל �ר��ת� �אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בר
ל�, מכ�ר מאבי �איר� מה �יצד: לע�ל�. �א ��א ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�דבר
לכ�א�ח�ה ז� �דה ל�, נת�� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמה

�זה. ���צא �ל וכ� �ל��. קנה לא � ל� ְְְְֵֵֶַָָָָָֹקנ�יה

.Âלמ�ר ורצה למ�ת, ונ�טה ��סס מ�רי�� �היה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹמי
ה�איל � קב�רה �צרכי ה�מי� לה�ציא �די מעט ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמ�כסיו
ה�ת י��הה וימ�ר, ��מ�ת עד ימ�י� וא� עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוה��
מאבי �איר� מה ואמר מכר �א� חכמי� �קנ� � ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוית��ה
מה ל� �אי� עני צ�ד וכ� ק��. ממ�ר� ל�, מכ�ר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָה���
מכ�ר ה��� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה מה �אמר ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ��אכל,

ח�יו. �די מ��� ק�� ממ�ר� � ְְְִִֵַַָָָל�

.Ê,האב �ח�י ה�� �מת אביו, �ח�י אביו �נכסי ��כר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��
�הרי ה��קח: מ�ד מ�ציא ה�� �� � האב מת �� ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
ה�כסי� ונמצא� לר��ת�, עדי� �א ��א �בר מכר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹאביו
�זה. ���צא �ל וכ� אביו. אבי יר� וזה האב; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ר��ת

.Áמאה ��� על ל� ונת� לחבר�, מ�נה קרקע ��ת� ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
��כה �יו� � �ר��ת� מצ�יי� ה�ינרי� הי� א� � ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרי�

��ינרי�; זכה את��דה, מח�בי� אי� � דינרי� ל� אי� וא� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
�היה ראיה ה��כה ��ביא עד דינרי�, מאה ל� ל�� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��ת�
��לטלי� ל�אר ה�י� וה�א ה��נה. �עת דינרי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָלזה
�ר��ת אינ� א� � ה�רקע �ב על א�ת� אד� ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ��קנה
�בר לחבר� מקנה אד� �אי� קנה: לא ה��ת�, א� ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹה��כר

�ר��ת�. �אינ� ודבר לע�ל�, �א ְְִֵֶֶָָָָָֹ��א

.Ë�י� מקנה�, זה הרי � אחר �יד ��ד�� ל� �היה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי
והרי ה�א, �עליו �ר��ת �ה��ד�� לפי �מ�נה: �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מכר
� אצל� �הפקד זה �� �פר וא� ק��. �ה�א �חזקת ְְֶַ�ְְְִֶֶֶֶַַַָָה�א
אבל �ר��ת�. �אינ� �אבד �מי ��ה להקנ�ת�, יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�

אד� ואי� �ע�ל�; אינ� נ�נה, �לה�צאה ה�איל � ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָה�לוה
ל� �אי� דבר וה�א �ל���, �מעמד א�א להקנ�ת� ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכ�ל
את מקנה � ��טר ה�לוה היתה וא� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטע�
לקנ�ת ה�מסר �בר �א� י� �הרי �מסירה, �כתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָה�טר

.��� ְִֶ�ע��ד

.È�אינ �� לע�ל�, �א ��א �בר מקנה אד� �אי� ���ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
�מי ה�א הרי ע�ר, ואפ�� לע�ל�. �א ��א למי ְֲִֵָ�ְְֲִִֶֶַַָָָֹמקנה
� �נ� היה וא� קנה; לא לע�ר, וה�ז�ה לע�ל�, �א ְְִָָָָָֹ�ְְְְֶֶַַָָֹ��א

קנה. �נ�, אצל קר�בה אד� �ל ודע�� ְְְְִֵֶֶַָָָָָה�איל

.‡Èלא א�� הרי מ��י, ��לדי ל�ני� נכסי לא��� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהא�מר
עדי� ה��נה, ��עת �ה� נתע�רה ��א ��יו� �ל��: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹיקנ�

לה�. קר�בה �ע�� להי�ת �די �א� ְְְְִֵֶַָָָֹלא

.·Èמקצת הקנה �ל��. הקנה לא ח�ה, מ�יני למי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹה�קנה
לחבר� ואמר וחזר לע�ל�, �א ��א למי א� לבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
קנה ל� אמר �ל��. קנה לא � זה �ע�ר א� ז�, �בהמה ְְֵֶַָָָָֹ�ְְְִֵֵָקנה

מחצה. קנה � זה וע�ר א� א� ז�, �בהמה ֱֶֶָָָָ�ְְְְֵַַָא�

.‚È��� �בר א�א �מ�נה, ולא �מכר לא מקנה אד� ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאי�
נקנה. אינ� מ��, �� �אי� �בר אבל מ��; ��ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

.„È�טע א� ה�ה, ה���ח ריח מקנה אד� אי� ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ�יצד:
ה�דלח עי� א� ה�ה, טובה]ה�ב� ���צא[אב� �ל וכ� ה�ה. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

�ר�ת אכילת א� זה, �ית �ירת לחבר� ה�קנה לפיכ� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�זה.
וג�� �� לד�ר ה�ית ��� ל� ��קנה עד קנה: לא � זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�קל

��ת�אר. �מ� �ר�תיו, לאכל ְְֱִִֵֵֶֶָָָָֹהאיל�

.ÂË�די� אינ� ה�דרי�, ודי� הענ�י� ודי� ההק�� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָדי�
�המ�י ��לד מה �ל אד� אמר �א�� �קנ�ת�: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדי�ט
א�נ�� א� עלי, אס�ר יהיה א� ה�ית, לבדק הק�� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
� �ע�ל� �אינ� לפי מתק��, �אינ� �י על א� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה
יע�ה". מ�יו, ה�צא "�כל ��אמר �בר�, לק�� ח�ב זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

.ÊËמרע �כיב ��ה�א אד� צ�ה א� ,�� וה�בר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוה�איל
�כר �ל א� לענ�י�, י�ת� זה איל� ���ציא מה �ל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואמר,

הענ�י�. �ה� זכ� � לענ�י� י�ת� זה ֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ�ית

.ÊÈ�אי� וא�מרי� זה, �בר על �ח�לקי� �א�ני� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָי�
�לפיכ� �ה�; ק�נה �ההדי�ט �דרכי� א�א ז�כי� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהענ�י�
לדברי� נ�טה �ע�י ואי� לע�ל�. �א ��א �דבר יז�� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹלא
�בריו לק�� מצ�ה וה�א להקנ�ת, מצ�ה אד� �אי� ְְֵֶַָָ�ְְְְֶַ�ְֵֵֶָָא��,

מצ�ה �ה�א �מ� �הק�� א� �מ��צדקה ה�דר, לק�� ְְְְְִֵֶֶָָ�ְְֵֶֶֶַַ
�ערכי�. ְֲִֵֶַַָ��ארנ�

שישי יו�

כג ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�מ�נה,‡. �י� �מכר, �י� � לפר�תיו ה��� אד� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה
�א ��א �בר מקנה זה ואי� מרע; �כיב �מ�נת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�י�
�ה למה הא ל�ר�ת. �מ�קנה מצ�י ה��� �הרי ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָלע�ל�,
ה���, ל� הקנה ��א � לחבר� �דה א� �ית ל��כר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹד�מה:

ה���. הנית ֶַָא�א

לזמ�·. �י� לפר�תיה, �דה נת� א� ��כר �ג�� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יצד:
ה�י� וה�א ל�קח. �ל א� מ�כר, �ל ח�יו ימי �ל �י� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקצ�ב,
�המה א� לג�ת�, רחל א� לפר�תיו, איל� נ�ת� א� ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמ�כר
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א� ממ�ר� ��ל, ידיו: למע�ה עבד א� לולד�תיה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹו�פחה
ק�מי�. ְִַַָָמ�נת�

ל�קח‚. �ל ה�נס יהיה וימ�ת י�ח �א� לקנס, עב�� ְְְִֵֶֶַַַָָ�ְְִִֶַַָָמכר
אי� ה�נס, �פ� וא� קנה; לא לפיכ� ספק, זה הרי �ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

ה�ר�ת,„. מק�� ��ר לא � לאחר �פר�תיו לזה, איל� ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
לעצמ� �ר�תיו ו��ר איל�, מכר א� אבל �ל��. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואי�
לג�י � �ר� ��א �י על א� ה�ר�ת: מק�� ��ר הרי �ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹ

מ��ר. יפה �עי� ְְְִֵַַַָָעצמ�,

מכ�רה,‰. ז� הרי � קצ�ב לזמ� ה�רקע ��� ְְְֲִֵֵַַַַַָָה��כר
זמ� �ל ה�ר�ת וא�כל �חפצ�, ���� ה��קח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָ�מ����

לבעליה. �חזר �ב��� ְְְִִֶַַַָָָֹה�כירה,

.Â�בי� קצ�ב, לזמ� קרקע ה��כר �י� י� הפר� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�מה
יכ�ל אינ� � לפר�ת �ה��נה לפר�תיה: א�ת� ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�קנה
ה��נה אבל יהרס; ולא יבנה ולא ה�רקע, צ�רת ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹֹֹל���ת
זמ�� �כל וע��ה ה�רס א� ��נה ה�א הרי � קצ�ב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָלזמ�

לע�ל�. ע�ל� קני� ה��נה �ע��ה �מ� ְְְִֶֶֶַַַָָָה�צ�ב,

.Ê�בי� לפר�תיה, ז� �דה ה��כר �י� י� הפר� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�מה
��ארנ�: �מ� קנה ��א לחבר� �דה �ר�ת ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה��כר
ז� ��דה לה���� ל��קח אי� � ה�דה �ר�ת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ה��כר
וי� ה�ר�ת, ה�צאת ��עת א�א �� לה�נס אפ�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�לל
�דה ה��כר אבל �חפצ�; �� לה���� ה�דה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלבעל
מ�עת א�א �� לה�נס יכ�ל ה�דה �על אי� � ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלפר�תיה

�חפצ�. �� לה���� ל��קח וי� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָה��קח,

.Áה��כר �בי� לפר�תיה, ז� �דה ק�נה �י� י� הפר� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�מה
א� לזרע� ל� י� � לפר�תיה �דה �ה��נה מחבר�: ז� ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�דה

לה�ביר� א� ��רצה, מי� �ל במנוחה]לנטע� ;[להשאירה ְְְְִִִֶֶָָָָ
ה��כר ואי� �כיר�ת. �עני� ��ת�אר �מ� ,�� אינ� � ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָוה��כר
��נה. �ל לאחרי� מקנה ה��נה, וכל לה��יר; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָר�אי

.Ë�ואי קנה. � לחבר� ��רת �פר�ת ��ב�, �ר�ת ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��כר
י�ני� מ�כר �אינ� לפי לע�ל�, �א ��א �בר מ�כר ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹזה
ה��ב� מ�כר א�א ל��רת, ��ב�א �ב� א� ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ���לד�
ה�י� א�ת ���כר ה�א �הרי לדב��: וה��רת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלפר�תיו,
ל� הקנה זה �� ;�� ��צ�ד מה �כל נהנה �ה�א ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלחבר�,
��� ודי� לפר�תיו. איל� ��כר �מי לפר�תיו, זה ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ��ב�
�כל נהנה �ה�א ��ארנ�, �מ� מחבר� �ית ה��כר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�די�

�זה. ���צא �ל וכ� .�� ��� ְֲֵֵֵֶֶַָָָהני�ת

È.�א�ת קנה לא ���ב�, ��� עצמ� והאפר�חי� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה�יצי�
חכמי� �זרת זה ודבר �רח�. ��א זמ� �ל ה��ב� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�על
לפיכ� ב�. נגע� ה�ני�" על הא�, ת�ח "לא �מ��� ְְִִִִֵַַַָָָָָֹה�א,
ה��ב� על מט�ח לחבר�, א�� אפר�חי� להקנ�ת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהר�צה
א�ת� יקנה �� ואחר האר�; מעל ויג�ה� ��פרח� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד
�ברי� ��אר א� ה�רקע, �ב על א� �קני� ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָלחבר�

�ה�. נקני� ְְְִִִִֶֶַַָ�ה��לטלי�

.‡Èה��זל�ת �ל ל�ל יכ�ל אינ� מחבר�, ��ב� �ר�ת ֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹה��קח
ונמצא ��רח�ת, �הא�ה�ת מ�ני מע�ה, �� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ���לד�
ה��ב�. לי�ב �די מה�, מ�יח א�א ה��ב�; �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�החריב

.·Èמכירת �עת �בנ�ת א�ה�ת �� הי� א� מ�יח, ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכ�ה
�ריכה מ�יח � �די[זוג]ה�ר�ת הא�ה�ת, ���ליד� רא��נה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ה�נ�ת וע� הרא��נה ה�ריכה ע� הא�ה�ת ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ��צט�ת�
�די �ריכ�ת, ��י ה�נ�ת ���ליד� מ�ה �מ�יח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ע�ה�,
ה��לד וכל �ה�ליד�. ה�ריכ�ת ��י ע� ה�נ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ��צט�ת�
�ל הרא��נה וה�ריכה �נ�ת �ל �ריכ�ת ��י ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

.��� א�� הרי ֲִֵֵֶָא�ה�ת,

.‚Èאחר זה נחילי� �ל�ה נ�טל מחבר�, ��רת �ר�ת ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹה��קח
ה��רת. לי�ב �די נחיל, �מ�יח נחיל נ�טל ואיל� �מ�א� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה;

.„È,ח��ת ��י ���רת מ�יח � מחבר� �ב� ח��ת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַה��קח
לה�. וילכ� ה�ב�רי� יפרח� ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ�די

.ÂË�לק מחבר� זיתי� האיל�[לקצ�]ה��קח מ� מ�יח � ֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
�ר�פ��ת ��י לאר� טפחי�]סמ�� לקח[שני וק�צ�. , ְְְִֵֵֶַָָָָ

�קמה מדברית]�ת�לת טפחי�,[תאנה �ל�ה מג�י� � ְְְְְִִִַַַָָָֹ
� האילנ�ת �ב�אר טפחי�. �ני �קמה, �ל ס�� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָוק�צ�;
�למעלה. ה�קק מ� �בגפני�, �קני� וק�צ�. טפח, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמ�יח

�מ�ר� ח�פר � �בארזי� מהשורש]�דקלי� לפי[קוצ� , ְְְֲִִִִֵֵַָָָ
מחלי�. �זע� ְְִִֵֶַ�אי�

קודש שבת

כד פרק מכירה הלכות

�ל�‡. הי� אפיל� � �דה� �ת�� אילנ�ת �ל�ה ְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹהמ�כר
ל��קח י� הרי � אילנ�ת ב�י �ל�ה א� קט��ת, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹנטיע�ת
י� � נקצצ� א� האילנ�ת, יב�� ואפ�� לה�. הרא�יה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָקרקע
��יניה�. האילנ�ת �ל וקנה לה�, הרא�יה קרקע ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָל�

�ביניה�,·. �ח�יה�, � לה� הרא�יה ה�רקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�ה
הא�רה מלא לה� הפירות]וח�צה ה�ק��[מלקט וזה וס��. ְְְְֶֶֶַַָָָָֹ

לזרע� יכ�ל מ�ניה� אחד אי� וס��, הא�רה מלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�א
חבר�. מ�עת ֲִֵֶַַָא�א

ע�מדי�‚. האילנ�ת �ל�ה כ�הי� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ��ה
�ט��טי �ל�ה ���פתי�[רגלי]�מ� [שמעמידי�]�ירה ְְְְִִִֵֶָָֹ

מכ�� וה�לי�י זה, �נגד זה �ני� ה� �הרי ה�דרה, ָ�ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָעליה�
ואיל� איל� �ל �י� ��הי� וה�א, מה�: �מרחק ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ�ְֵֵֶ�יניה�

ע�רה. �� ועד א��ת ְְְֵֵֵֶַַַַמאר�ע

אבל„. אילנ�ת. �ל הרחב הע�ר מ� מ�דד, ה�א ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�מהיכ�
�ח�ת מקרבי� �הי� א� ה�את, ב��רה ע�מדי� הי� לא ְְִִִֶַָָָָָֹֹֹא�
א� א�ה, ע�רה �� על יתר מרחקי� א� א��ת, ְִֵֵֵֶַַָָָ�ְְֵַַַמאר�ע
ואחד �דה� �ת�� �ני� ל� ��כר א� זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��קח�
א� חבר�, �ל �ת�� ואחד ��� �ת�� �ני� א� ה�צר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
� �יניה� הר�י� ר��ת א� ה�י� א�ת א� ��ר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ�הפסיק
האילנ�ת את קנה לא לפיכ� קרקע. ל� אי� זה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ל�. יל� � נקצ� א� האיל�, יב� וא� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ��יניה�;

א�‰. � קרקע ל� וי� אילנ�ת, �ל�ה ��נה מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ�ל
חטר וה�ציא� ימעט[ענ�]הג�יל� ��א �די א�ת� יק� , ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֹ

ה�ריגי� וכל ה�דה. �על על גפ�]ה�ר� והאמירי�[ענפי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
האיל�] שבראש �[ענפי� ה�ר�י� מ� ואפ�� מה�, ְֲִִִִֵֶַַַָָה��צאי�

קרקע. ל� י� �הרי האילנ�ת, �על �ל ה� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

oey`x mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

.Â;קרקע ל� אי� חבר�, �דה �ת�� אילנ�ת �ני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָה��נה
הג�יל� �ל��. ל� אי� � נקצ� א� האיל�, מת א� ְְְְִִִִִִֵֵַָָָלפיכ�
��א יק�, � ואמירי� �ריגי� וה�ציא� האילנ�ת, ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ�ני
וי� לי, מכר� אילנ�ת �ל�ה ל��כר ויאמר באר�, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹימ�כ�

קרקע. ְִַַלי

.Ê�מ הע�לה � מה� האילנ�ת �ני �על ���צ� העצי� ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
האילנ�ת; �על �ל ה�א הרי הח�ה, �ני הר�אה וה�א ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�זע
הרי הח�ה, �ני ר�אי� �אינ� וה� ה�ר�י� מ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהע�לה
מ� ה�קל לבעל אי� � �בדקלי� ה�דה. �על �ל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�א

�זעי�. לה� �אי� לפי �ל��, ְְְִִֵֶֶֶָָָהע�לה

.Áחצי ל� י� זה הרי � האילנ�ת את ו��ר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה��כר
ל� א�מר היה � ��רקע ��ר לא �א�� :��� ְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְַַַה�רקע
י� �לבד, אילנ�ת �ני ��ר א� וכ� אילנ�. עקר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹה��קח,
א�מר היה � קרקע ��ר לא �א�� לה�: הרא�יה קרקע ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹל�

ול�. אילנ� עקר ה��קח, ְֲִֵֵַַָָֹל�

.Ëלבעל י� � ה�רקע את ו��ר האילנ�ת, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��כר
את מכר ��ארנ�. �מ� לה� הרא�יה קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאילנ�ת
�אילנ�ת, זה והחזיק לאחד, האילנ�ת ואת לאחד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�רקע
ה�רקע, חצי ע� האילנ�ת קנה זה � ��רקע זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהחזיק

�לבד. ה�רקע חצי קנה ��רקע �החזיק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָוזה

.Èדה� נטל ואחד �ר�ס, �דה נטל אחד �חלק�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאחי�
ה�ב� �דה �ת�� א��ת אר�ע ה�ר�ס לבעל י� � ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלב�
חלק�; �� מנת �על �ר�ס, �ל האילנ�ת לס�� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסמ�כ�ת

יד�ע. �בר �ה�א מ�ני זה, �בר לפר� צרי� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואי�

.‡È��ח ל� ואמר �קלי�, �� והי� לחבר�, �דה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה��כר
ה�קל א�ת� � ה�א �מ��ח ט�ב �קל א� � �ל�ני ֶֶַָ�ְְִִִֶֶֶֶמ�קל
וכל ה�א, רע �קל וא� ל��קח; וה�אר ���ר, ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלב��

�ל��. ה�קלי� מ� קנה לא � ה�אר ���ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

.·È�� י� א� � האילנ�ת מ� ח�� ל� ואמר �דה, ל� ְִִִֵֶַַָָָָָמכר
��ר �לבד, �פני� �� י� וא� ה�קלי�; ��ר �לבד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ�קלי�
לא �דקלי�, �פני� �� הי� האילנ�ת. �אר וכ� ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹה�פני�.
וכ� אילנ�ת אלא ��ר לא �גפני� אילנ�ת ה�פני� א�א ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ��ר

מ� ��ל אילנ�ת: ��ר �דקלי� מ�כר.אילנ�ת יפה �עי� כר, ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

�ע�לי� �ב�� �קל �ל א�א ��ר לא ��ר, ה�קלי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוא�
אילנ�ת �אר וא� ל�קח. �ל ה�א הרי וה�אר, �חבל; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָל�

העל �אי� �ל א�א מה� ��ר לא ���ר, [למשיכתה�א ִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ
הע�]��ב��הבהמה] את הרי[מכופ� ��ב��, �העל וכל ; ְְְֲֵֶָָֹ

נח�ב. ה�דה �בכלל ל�קח �ל ְְִֵֶֶֶַַַָָה�א

.‚Èלא אפ�� ל�, מ�כר אני �דקלי� קרקע לחבר� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹהא�מר
נקנה הרי �קלי�, �ני ל� לקנ�ת רצה א� � �קלי� ל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָהי�
קרקע א�א ל�קח איני ל�, ל�מר יכ�ל ה��קח ואי� ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָה��ח;
מ�כר אני �דקלי� קרקע ל� אמר א� אבל �קלי�. �� ���ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
טע�ת מ�ח לאו, וא� קנה; �קלי�, �ני �� הי� א� � ְְְְִִִִֵַָָָָָָָל�
�קלי�, ל� אי� � �קלי� �ל קרקע ל� אמר וא� וח�זר. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָה�א

לדקלי�. הרא�יה קרקע א�א ה�ה ����� ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�אי�

.„È�קלי� ל� קנה ל� לכ�ב צרי� לחבר�, �ר�ס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹה��כר
וה�צי� א�[לולבי�]�תמרי� א��, �ל ��נה �י על וא� , ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

קרקע ה��כר וכ� ה�. ה�טר נואי א�ת�: �ר� ��א �י ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹעל
�ל��, זה �ממ�ר לפני ה�ח�י לא ל� לכ�ב צרי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹלחבר�,

ה�יני�. �מ� ה�ענ�ת מ� להס��ק ְְְְִִִִִֵֵַַַָ�די

.ÂËוהקניתי ל� ��תב �י על א� � לחבר� �ית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָה��כר
ה�ה�� מ�רקע ל� קנה ל� לכ�ב צרי� ור�מ�, עמק� ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹל�
וכיו� �סת�; נקנה אינ� והר�� �העמק הרקיע: ר�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעד
�לבד, האויר �ה�א הר�� קנה והר��, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�הקנה�
��עמקי� ה�נינ�ת קנה לא אבל האר�, עבי �ה�א ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק
הרקיע ר�� עד ה�ה�� מ�רקע ל� ��תב וכיו� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָו��אויר.

וה��ת ה��ר קנה אבני�]� למ�ה,[קיר ה�רקע ��עבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ
למעלה. ה�עזיב�ת ��י� ְְְְֲִִֵֶַַַַָוה�חיל�ת

.ÊË,י�� העלי�נה ��י�טה מנת על לחבר� �ית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��כר
וא� מ�ציא. זיזי�, �� לה�ציא רצה וא� ;��� ז� ְְְֲִִִִִִֵֶָָָהרי
��נה ,��� על לבנ�ת רצה וא� א�ת�; �ב�נה ח�זר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנפלה,

מ�ד�. ְִֶֶָָֹ��היה

.ÊÈ�קבר משפחתי]ה��כר קברות קבר�[בית �ר� א� , ְְִִֵֶֶַ
לקבר] מעמד�[המובילה מק�� א� האבלי�], את ,[שמנחמי� ְֲַָ

�רח� על �� וק�ברי� מ��חה, �ני �אי� � הס�ד� �ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָא�
ל��קח, �� ��בר� ה�בר �מי ונ�תני� מ��חה; �ג� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ���

�ר�. ��א �י על ִֵֵֶַַֹא�

�
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ראשו� יו�

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקכ"ו להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

�ד�לה, zenexzay,�ר�מה daeygde dlecbd) ְְָָ
(zenkd lkn zyxten `idy:יתע�ה אמר� ְְְִֶַָוה�א
���ֿל�" וג�' �גנ� c)"רא�ית ,gi mixac)מצוה� . ְְְִִִֵֶֶָָ

י�ראל �אר� א�א מ�ֿה��רה נ�הגת אינה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָז�
�ר�מ�ת. �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ�כבר

� הקכ"ט �ה�צוה הלו��ה���י �צט�� ְְְִִִִִֶַַַַַָ
מ��ראל �מק�לי� מ�ֿה�ע�ר מע�ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהפרי�
"ואלֿהלו�� יתע�ה: אמר� וה�א ל�הני�, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ�לת��
�ניֿי�ראל מאת �יֿתקח� אלה� ואמר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ד�ר
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.Â;קרקע ל� אי� חבר�, �דה �ת�� אילנ�ת �ני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָה��נה
הג�יל� �ל��. ל� אי� � נקצ� א� האיל�, מת א� ְְְְִִִִִִֵֵַָָָלפיכ�
��א יק�, � ואמירי� �ריגי� וה�ציא� האילנ�ת, ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ�ני
וי� לי, מכר� אילנ�ת �ל�ה ל��כר ויאמר באר�, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹימ�כ�

קרקע. ְִַַלי

.Ê�מ הע�לה � מה� האילנ�ת �ני �על ���צ� העצי� ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
האילנ�ת; �על �ל ה�א הרי הח�ה, �ני הר�אה וה�א ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�זע
הרי הח�ה, �ני ר�אי� �אינ� וה� ה�ר�י� מ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהע�לה
מ� ה�קל לבעל אי� � �בדקלי� ה�דה. �על �ל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�א

�זעי�. לה� �אי� לפי �ל��, ְְְִִֵֶֶֶָָָהע�לה

.Áחצי ל� י� זה הרי � האילנ�ת את ו��ר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה��כר
ל� א�מר היה � ��רקע ��ר לא �א�� :��� ְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְַַַה�רקע
י� �לבד, אילנ�ת �ני ��ר א� וכ� אילנ�. עקר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹה��קח,
א�מר היה � קרקע ��ר לא �א�� לה�: הרא�יה קרקע ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹל�

ול�. אילנ� עקר ה��קח, ְֲִֵֵַַָָֹל�

.Ëלבעל י� � ה�רקע את ו��ר האילנ�ת, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��כר
את מכר ��ארנ�. �מ� לה� הרא�יה קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאילנ�ת
�אילנ�ת, זה והחזיק לאחד, האילנ�ת ואת לאחד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�רקע
ה�רקע, חצי ע� האילנ�ת קנה זה � ��רקע זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהחזיק

�לבד. ה�רקע חצי קנה ��רקע �החזיק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָוזה

.Èדה� נטל ואחד �ר�ס, �דה נטל אחד �חלק�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאחי�
ה�ב� �דה �ת�� א��ת אר�ע ה�ר�ס לבעל י� � ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלב�
חלק�; �� מנת �על �ר�ס, �ל האילנ�ת לס�� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסמ�כ�ת

יד�ע. �בר �ה�א מ�ני זה, �בר לפר� צרי� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואי�

.‡È��ח ל� ואמר �קלי�, �� והי� לחבר�, �דה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה��כר
ה�קל א�ת� � ה�א �מ��ח ט�ב �קל א� � �ל�ני ֶֶַָ�ְְִִִֶֶֶֶמ�קל
וכל ה�א, רע �קל וא� ל��קח; וה�אר ���ר, ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלב��

�ל��. ה�קלי� מ� קנה לא � ה�אר ���ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

.·È�� י� א� � האילנ�ת מ� ח�� ל� ואמר �דה, ל� ְִִִֵֶַַָָָָָמכר
��ר �לבד, �פני� �� י� וא� ה�קלי�; ��ר �לבד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ�קלי�
לא �דקלי�, �פני� �� הי� האילנ�ת. �אר וכ� ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹה�פני�.
וכ� אילנ�ת אלא ��ר לא �גפני� אילנ�ת ה�פני� א�א ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ��ר

מ� ��ל אילנ�ת: ��ר �דקלי� מ�כר.אילנ�ת יפה �עי� כר, ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

�ע�לי� �ב�� �קל �ל א�א ��ר לא ��ר, ה�קלי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוא�
אילנ�ת �אר וא� ל�קח. �ל ה�א הרי וה�אר, �חבל; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָל�

העל �אי� �ל א�א מה� ��ר לא ���ר, [למשיכתה�א ִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ
הע�]��ב��הבהמה] את הרי[מכופ� ��ב��, �העל וכל ; ְְְֲֵֶָָֹ

נח�ב. ה�דה �בכלל ל�קח �ל ְְִֵֶֶֶַַַָָה�א

.‚Èלא אפ�� ל�, מ�כר אני �דקלי� קרקע לחבר� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹהא�מר
נקנה הרי �קלי�, �ני ל� לקנ�ת רצה א� � �קלי� ל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָהי�
קרקע א�א ל�קח איני ל�, ל�מר יכ�ל ה��קח ואי� ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָה��ח;
מ�כר אני �דקלי� קרקע ל� אמר א� אבל �קלי�. �� ���ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
טע�ת מ�ח לאו, וא� קנה; �קלי�, �ני �� הי� א� � ְְְְִִִִֵַָָָָָָָל�
�קלי�, ל� אי� � �קלי� �ל קרקע ל� אמר וא� וח�זר. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָה�א

לדקלי�. הרא�יה קרקע א�א ה�ה ����� ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�אי�

.„È�קלי� ל� קנה ל� לכ�ב צרי� לחבר�, �ר�ס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹה��כר
וה�צי� א�[לולבי�]�תמרי� א��, �ל ��נה �י על וא� , ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

קרקע ה��כר וכ� ה�. ה�טר נואי א�ת�: �ר� ��א �י ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹעל
�ל��, זה �ממ�ר לפני ה�ח�י לא ל� לכ�ב צרי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹלחבר�,

ה�יני�. �מ� ה�ענ�ת מ� להס��ק ְְְְִִִִִֵֵַַַָ�די

.ÂËוהקניתי ל� ��תב �י על א� � לחבר� �ית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָה��כר
ה�ה�� מ�רקע ל� קנה ל� לכ�ב צרי� ור�מ�, עמק� ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹל�
וכיו� �סת�; נקנה אינ� והר�� �העמק הרקיע: ר�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעד
�לבד, האויר �ה�א הר�� קנה והר��, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�הקנה�
��עמקי� ה�נינ�ת קנה לא אבל האר�, עבי �ה�א ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק
הרקיע ר�� עד ה�ה�� מ�רקע ל� ��תב וכיו� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָו��אויר.

וה��ת ה��ר קנה אבני�]� למ�ה,[קיר ה�רקע ��עבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ
למעלה. ה�עזיב�ת ��י� ְְְְֲִִֵֶַַַַָוה�חיל�ת

.ÊË,י�� העלי�נה ��י�טה מנת על לחבר� �ית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��כר
וא� מ�ציא. זיזי�, �� לה�ציא רצה וא� ;��� ז� ְְְֲִִִִִִֵֶָָָהרי
��נה ,��� על לבנ�ת רצה וא� א�ת�; �ב�נה ח�זר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנפלה,

מ�ד�. ְִֶֶָָֹ��היה

.ÊÈ�קבר משפחתי]ה��כר קברות קבר�[בית �ר� א� , ְְִִֵֶֶַ
לקבר] מעמד�[המובילה מק�� א� האבלי�], את ,[שמנחמי� ְֲַָ

�רח� על �� וק�ברי� מ��חה, �ני �אי� � הס�ד� �ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָא�
ל��קח, �� ��בר� ה�בר �מי ונ�תני� מ��חה; �ג� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ���

�ר�. ��א �י על ִֵֵֶַַֹא�

�
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ראשו� יו�

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקכ"ו להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

�ד�לה, zenexzay,�ר�מה daeygde dlecbd) ְְָָ
(zenkd lkn zyxten `idy:יתע�ה אמר� ְְְִֶַָוה�א
���ֿל�" וג�' �גנ� c)"רא�ית ,gi mixac)מצוה� . ְְְִִִֵֶֶָָ

י�ראל �אר� א�א מ�ֿה��רה נ�הגת אינה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָז�
�ר�מ�ת. �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ�כבר

� הקכ"ט �ה�צוה הלו��ה���י �צט�� ְְְִִִִִֶַַַַַָ
מ��ראל �מק�לי� מ�ֿה�ע�ר מע�ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהפרי�
"ואלֿהלו�� יתע�ה: אמר� וה�א ל�הני�, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ�לת��
�ניֿי�ראל מאת �יֿתקח� אלה� ואמר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ד�ר
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�נחלתכ� מא�� לכ� נת�י א�ר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאתֿה�ע�ר
מ�ֿה�ע�ר" מע�ר ה' �ר�מת מ��� ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹוהרמת�

(ek ,gi xacna)ה�א � זה ��ע�ר לנ�, �פר� .ֲֵֵֶֶַַָ
אמר: ל�ה�. י�ת� � מע�ר �ר�מת ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹה�קרא,

ה�ה�" לאהר� ה' אתֿ�ר�מת מ��� (my,"�נת�� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ
(gkזה מע�ר ��פרי�י� ה�ת�ב, �ר� �כבר .ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

יתע�ה: אמר� וה�א ,��� וה�פה ְְְְְִֶֶֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�בחר
מ���" אתֿמק��� gk)"מ�לֿחל�� ,my)��ֿאחר ְְְִִִֶֶֶַַָָ

מ�ֿה�פה יפרי��ה� לא א� ח�טאי� �ה� ְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹהעיר,
חטא עליו "ולאֿת�א� יתע�ה: אמר� וה�א ,���ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

אתֿחל�� xgaend)�הרימכ� wlgd `ed "alg") ְְֲִֶֶֶַ
al)מ���" ,my):אמר �א�� �לילה ה�א זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָ

מ�ֿה�פה, א�ת� �הרימכ� חטא עליכ� יהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלא
זה והרי יחטא�. מ�ֿהרע יפרי��ה� �א� ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָמ�מע:
ע� נמנה �אינ� ע�ה, מ�לל ה�א לאו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ�מ�
ה�פה, מ� להפרי�� ���ה מ�יו� �ל�מר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�אוי�,

ספרי �ל��� מ�ֿהרע. להפרי�� �אי� (seqמ�מע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
(gxw zyxt���הפר �א� א�מר, א�ה "מ�י� :ְְִִִִֵֶֶַַַָ

עו�? �נ�יאת �א�� מ�ֿה�בחר ��א ְְִִֶֶַַָָֹ�ִֶַֹא�ת�
�הרימכ� חטא עליו "ולאֿת�א� ל�מר: ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ�למ�ד
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מ���". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאתֿחל��
�כ�ה וג� מע�ר�ת �במ�כת �ר�מ�ת ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָ�מ�כת

�דמאי. ְְִָמק�מ�ת

שני ,יו�

.„�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקנ"ד �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ

נפרי�� א�א ז�, על ז� ה�רעי�. מ�נ�ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמ�הק�י�
א� למ�ל, �הח�י�, זה: �בר �בא�ר סדר�. ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלפי
�ח�ה מה� מפרי� טבל; ה� הרי � �מרח� ���ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מחמ�י� אחד וה�א �ד�לה zipepia)�ר�מה dcn) ְְְֲִִֵֶָָָ
ע�ירית מה��אר ע�ירית מפרי� ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָואחרֿ��
מפרי� ואחרֿ�� רא���; מע�ר וזה� � ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָה��אר
נ�ת� �ני. מע�ר וה�א � ���אר מ�ה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָע�ירית
�ני �מע�ר ל�וי, �מע�ר ל�ה�, �ד�לה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ�ר�מה
צרי� ה�ה ה�דר על �יר��לי�. לבעליו ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיאכל
מהֿ�רא�י מ�הק�י� האזהרה �באה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהפרי�.
אמר� וה�א להק�ימ�, �רא�י מה �מ�אחר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלאחר�

תאחר" לא ודמע� "מלאת� ak,יתע�ה: zeny) ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
(gkמה ודמע� מ�לאת� תאחר לא יאמר: �א�� .ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹ

�ר�מ�ת �במ�נת להק�ימ�. dpyn�רא�י b wxt) ְְְְְִִֶַַָ

(e���רא �מע�ר ל���רי� �ר�מה ה�ק�י� :ְְֲִִִִֵַַַַָ
�ה�א א�ֿעלֿ�י לרא���, �ני �מע�ר ְֲִִִֵֵֶַַַַָָל�ר�מה
לא ודמע� "מלאת� ��אמר: �לאֿתע�ה, ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹע�בר

�ב�כל�א ע��י. מהֿ�ע�ה � (zyxtתאחר" ְְְִֵֶַַַָָָָ
(mihtyn�ה��לי ה���רי� א�� � "מלאת�" :ְְִִִִֵֵַַָָ

תאחר" "לא �ר�מה; ז� � "ודמע�" ְְְְְֲִִֵַַַָֹמ�ֿה�לאי:
לרא���, �ני �ק�י� ��א �micwi `lye) ְִִִֵֶַָֹ

(xyrn��ו ל���רי�. �ר�מה ל�ר�מה, ְְְִִִַַָָָרא���
ל���רי� �ר�מה �לֿה�ק�י� אמר�: מ�א� ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָנאמר:
ע�בר �ה�א א�ֿעלֿ�י לרא���, �ני ֲִִִֵֵֵֶַַַָ�מע�ר
נת�אר �כבר ע��י. מהֿ�ע�ה � ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ�לאֿתע�ה

�מ�רה ל�קה.(c.)�רי� אינ� �ה�ק�י� ְְְִֵֵֶֶַַָ

שלישי יו�

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקל"ג �לֿזרה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַָָ

לאֿ "וכלֿזר אמר�: וה�א �ר�מה, ��� ְְְְֱִֶָָָָֹמ�אכ�ל
קד�" i)יאכל ,ak `xwie)קד"� וכ�נת� ,� זה "� ְְֶֶֶַַָָֹֹֹ

נקרא�: ה� ��� לפי ה���רי�, וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָה�ר�מה.
�אבאר �מ� gnw)�ר�מה, dyrz `l)ולזאת , ְְְֲֵֶָָָֹ

לכלֿמ�על ה�י� וה�א �ר�מה ��� �אמרי ְְְְְְִִִִֵַַָָָ��נ�י
(dhext deya dpdp)אכל וא� �זד��. ְְֳִִַַָָָ��ד�י�

ואינ� �מי�, �ידי מיתה ח�ב � �זד�� ְְְִִִֵֵַַָָָָָ�ר�מה
ז' �פרק ו' �פרק ��ת�אר �מ� חמ�, ��ספת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹח�ב

מ�נהדרי� ט' �בפרק �ר�מה. מנ�(bt.)מ��כת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
�אכל זר �בכלל�: �מי� �ידי מיתה ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�ְמח�בי
�י ב� "�מת� מאמר�: לכ� ראיה והביא� ְְְְְִִֵֵֵָָָָָ�ר�מה,

h)יח�לה�" ,my)לאֿיאכל "וכלֿזר ואחריו ְְַ�ְְֲַַָָָֹֹ
"ה�ר�מה אמר�: מ���רי� ב' �בפרק ְְְִִִֶֶֶַָָֹקד�".
ואס�רי� וחמ� מיתה עליה� ח�בי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוה���רי�
וא�מר: הא�ה �לֿה��ני�ת על ח�לק ורב ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָלזרי�;

�רב ויד�ע ל�קה, � �ר�מה �אכל (egekזר ְְֶֶֶַַַָָָָ
(kפליג� ה�א mi`pz)��א lr mb wleg)�ארנ� �כבר ְְְִֵַַָָ

ה��נה �פר�� b,�ח��רנ� dpyn b wxt dheq) ְְְִִֵֵַָ
(cereמחלקת מח�בת �אינ� ��לֿמחלקת ,ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הלכה, �� אפס�ק לא �לבד, �סברא א�א ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹלמע�ה
�א� אמר לא �לפיכ� �פל�ני; הלכה אמר: ְְְֲִִִַַָָָָֹֹֹֹולא
ה�ל ��דברי �יו� מ�נה", �סת� א� �רב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהלכה
אחד על �מי� �ידי מיתה ��לֿמח�ב לפי ִִִֵַַַַָָָ�ְְִֶֶָל�קה,
�הק�מ�ת ��ארנ� �מ� ,��ֿ�� ל�קה � ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָה�אוי�
ל�קה � �מזיד �קד�י� �לֿמ�על וכ� זה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמאמר

ycew zay ,iyiy mei ,iying mei ,iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

לאי� סמ�� �מפלא אמר� וה�א ספק, (ohw�לי ְְְְִֵָָָ�ְְִָָ
(devnÎxad libl dkenqd ezpya�אמר הק�י�, ְְִִִָא�

(:en dcp)�י�חנ ר�י אחרי� ואכל� ה�א "הק�י� :ְְְֲִִִִֵַָָָ
ל�קי�". �רויה�: �אמרי ��ֿלקי� �מע�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָור�י

הקל �ה�צוה אפ��"ד �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֲִַ
l)���ב mlerl xkypy ,l`xyi)�כיר�� �ה� ְִֵַֹ

(dtewzl)�ה� "���ב אמר: �ר�מה, ְֱִֵֶַַָָֹמ�אכ�ל
קד�" לאֿיאכל i)ו�כיר ,my)�ינ� אכל, וא� , ְְִִִֶַַָָֹֹֹ

זרי�. �אר ְְִִָָ�די�

רביעי ,יו�

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקל"ה הערלה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֶַָ

�הערל קד�י� ל�אר ה�י� וה�א �ר�מה. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָמ�אכ�ל
א�א ��ת�ב נת�ר� לא זה ולאו מ�אכל�. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ�מזהר
מע�יקי �אר� זה וע� �וה, �גזרה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָנלמד
מ�ר�נ�. לא מ�א�ריתא זה �א��ר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹה�מ�עה,

יבמ�ת א�כל(r.)�ל��� �אינ� לערל "מ�י� ְְְִִֵֵֵֶַָָ
�תר�מה ו�כיר" "���ב נאמר: (xwie`�תר�מה? ְְְֱִִִֶַָָָָ

(.akערל �פסח האמ�ר ו�כיר ���ב מה � .ְְִֵֶַָָָָָָ
ערל �תר�מה האמ�ר ו�כיר ���ב א� ,�� ְְִִֵַָָָָָָָאס�ר
�� ה�א וכ� קד�י�. ל�אר ה�י� וה�א ;"�� ְְְִִִַַָָָָָאס�ר

ספרא my)ל��� xen` zyxt)ר�י" אמר�: ו�� , ְְְְִִַָָָ
אי� אי� א�מר, c)עקיבא ,my)את לר��ת � ְֲִִִֵֶַָ

�גמרא �ל�מר: ,�� �� נת�אר ו�� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהערל".
מ���(ar.)יבמ�ת ��רה: ��בר ,exer jyn) ְְֶַָָָ

(lxrk d`xpeעליו �זר� �מ�בריה� �תר�מה, ְְְִִִֵֵֶָָָָא�כל
אס�ר �הערל נת�אר ה�ה �ערל ��ראה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמ�ני
מ�ר�נ�. �אס�ר ה�א �מ��� מ�ֿה��רה, ְְִִִֶַַָָָָָָ�תר�מה
מ�ר�נ�. ����ל צרי� מ��� אמר�: ו�� זה. ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָוהב�

� הקל"ו טמאה�צוה �ה� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֵַָֹ
מ�רע אי� "אי� אמר�: וה�א �ר�מה, ְְְֱִִִִֶֶַָָמ�אכ�ל
עד יאכל לא ��ד�י� זב א� צר�ע וה�א ְֲֳִַַַַַָָָֹֹֹאהר�

יטהר" מ��ת(my)א�ר �בגמרא .(:ci):�אמר ְְְֲִִֶַָָָָ
איזה� וג�'. אי� מאי� מ�י�? ל�ר�מה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ"אזהרה
� א�מר הוי אהר�? �ל �זרע� �וה �ה�א ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹ�בר
�ל �זרע� "�וה �אמר� ה��נה �ר�מה". ְְְְְֶֶַַַָָָָָָז�
�נקב�ת זכרי� ,��� ה�רע ��אכל�� � ְְִֵָ�ְֲֶֶֶַַַֹֹאהר�"

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)ע�ד נכ�ל �כבר .ְְִַָ
אתֿמ�מר�י" "ו�מר� �אמר�: זה �עני� ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָה�או

(h ,my)ידי� מיתה ח�ב � זה לאו על והע�בר .ְִִֵֵֶַַָָָָ
מ�נהדרי� ט' �בפרק מיתה(bt.)�מי� מח�בי מנ� ְְְְִִִֶֶֶַָָָ�ְִֵָ

�ר�מה �אכל טמא �ה� �בכלל� �מי� ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�ידי
"ו�מר� ��אמר: מ�ה ראית� והביא� ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָטה�רה

חטא" עליו ולאֿי�א� .(my)אתֿמ�מר�י ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

חמישי ,יו�

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקל"ז החללהה�צוה �הזהרה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֲֲַָָָ

(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipy dy`)ֱִֶמ�אכ�ל
ה�ר�מה �ל�מר: לאכל�, ר�אית �היתה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקד�

ו��ק odkl)וחזה mikiiyy ,minlyd oaxw iwlg), ְֶָָ
הוא זר לאי� תהיה �י "�בתֿ�ה� אמר�: ְְְְִִִִֵֶַָָֹוה�א

תאכל" לא ה�ד�י� ai)�תר�מת ,ak `xwie), ְֳִִֵַַָֹֹ
יבמ�ת זר,(gq.)�בגמרא לאי� תהיה "�י אמר�: ְְְְִִִִֶָָָָָָ

�מ�ה �סל�". � ל� לפס�ל ��בעלה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ�יו�
אמר� ה�ד�י�" "�תר�מת gq:)�אמר: my): ְְֳִִֶַַַָָָ

חזה �ל�מר: תאכל", לא מ�ֿה�ד�י� ְְֳִִֵֶַַָָָֹֹ"�מ�ר�
לא ��ד�י� היא קרא: לכת�ב אמר� ו�� ְְְְֳִִִַָָָָָֹו��ק
�ר�י מ�� �מע� ה�ד�י�? �תר�מת מאי ְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָֹתאכל,

(mipic ipy o`kn cenll yi)נבעלה �א� �ל�מר ,ְְֲִִֶַָ
היתה ו�א� לתר�מה; נפסלה � ל� ְְְְְְִִִֶָָָָָָלפס�ל
ח�זרת ואינה ל�ר�מה ח�זרת � �מת לזר ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָנ��אה
בתר�מת "הוא �ה�א זה, לאו ונמצא ו��ק ְְְְִִִֶֶֶַָָָָלחזה
האחד עניני�: �ני ��לל תאכל", לא ְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹה�ד�י�
אזהרה וה�ני קד�, מ�אכ�ל לחללה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאזהרה
א�ֿעלֿ�י ו��ק חזה מ�אכ�ל לזר ���את ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכהנת
��ר�מה אכילת� א��ר אבל �ר��. א� �על� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ��ת
א�א זה מ�ס�ק אינ� ה�ר �על� �חת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ�ע�ד�
"וכלֿזר מ�הֿ��אמר: ה�ר�� מק�לי ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלמד�ה�:

קד�" i)לאֿיאכל ,my)ה�ר �חת �היא וכלֿזמ� , ְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹ
וג� זה, ודע .�� קרינא ו"זר" �זר היא הרי �ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ל�קה. היא הרי � זה לאו על עברה א� ְֲִִִֵֶַָָָָהיא

שישי, קודשיו� שבת

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקכ"ז להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

"וכלֿ יתע�ה: אמר� וה�א האר�, מ�מח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמע�ר
לה'" וג�' האר� l)מע�ר ,fk `xwie)ֿאת ["�י ְְִֶֶַַַָָ

�ר�מה" לה' ירימ� א�ר �ניֿי�ראל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמע�ר
(ck ,bi xacna)ה�ת�ב �אר �כבר .[(`k ,gi xacna), ְֵֵַָָ

ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ללו��. ה�ה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�ע�ר
רא���, מע�ר ה�קרא: וזה� מע�ר�ת; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָ�מ�כת

�אר�ֿי�ראל. א�א מ�ֿה��רה ח�בה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָואינ�



עה ycew zay ,iyiy mei ,iying mei ,iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

לאי� סמ�� �מפלא אמר� וה�א ספק, (ohw�לי ְְְְִֵָָָ�ְְִָָ
(devnÎxad libl dkenqd ezpya�אמר הק�י�, ְְִִִָא�

(:en dcp)�י�חנ ר�י אחרי� ואכל� ה�א "הק�י� :ְְְֲִִִִֵַָָָ
ל�קי�". �רויה�: �אמרי ��ֿלקי� �מע�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָור�י

הקל �ה�צוה אפ��"ד �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֲִַ
l)���ב mlerl xkypy ,l`xyi)�כיר�� �ה� ְִֵַֹ

(dtewzl)�ה� "���ב אמר: �ר�מה, ְֱִֵֶַַָָֹמ�אכ�ל
קד�" לאֿיאכל i)ו�כיר ,my)�ינ� אכל, וא� , ְְִִִֶַַָָֹֹֹ

זרי�. �אר ְְִִָָ�די�

רביעי ,יו�

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקל"ה הערלה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֶַָ

�הערל קד�י� ל�אר ה�י� וה�א �ר�מה. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָמ�אכ�ל
א�א ��ת�ב נת�ר� לא זה ולאו מ�אכל�. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ�מזהר
מע�יקי �אר� זה וע� �וה, �גזרה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָנלמד
מ�ר�נ�. לא מ�א�ריתא זה �א��ר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹה�מ�עה,

יבמ�ת א�כל(r.)�ל��� �אינ� לערל "מ�י� ְְְִִֵֵֵֶַָָ
�תר�מה ו�כיר" "���ב נאמר: (xwie`�תר�מה? ְְְֱִִִֶַָָָָ

(.akערל �פסח האמ�ר ו�כיר ���ב מה � .ְְִֵֶַָָָָָָ
ערל �תר�מה האמ�ר ו�כיר ���ב א� ,�� ְְִִֵַָָָָָָָאס�ר
�� ה�א וכ� קד�י�. ל�אר ה�י� וה�א ;"�� ְְְִִִַַָָָָָאס�ר

ספרא my)ל��� xen` zyxt)ר�י" אמר�: ו�� , ְְְְִִַָָָ
אי� אי� א�מר, c)עקיבא ,my)את לר��ת � ְֲִִִֵֶַָ

�גמרא �ל�מר: ,�� �� נת�אר ו�� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהערל".
מ���(ar.)יבמ�ת ��רה: ��בר ,exer jyn) ְְֶַָָָ

(lxrk d`xpeעליו �זר� �מ�בריה� �תר�מה, ְְְִִִֵֵֶָָָָא�כל
אס�ר �הערל נת�אר ה�ה �ערל ��ראה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמ�ני
מ�ר�נ�. �אס�ר ה�א �מ��� מ�ֿה��רה, ְְִִִֶַַָָָָָָ�תר�מה
מ�ר�נ�. ����ל צרי� מ��� אמר�: ו�� זה. ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָוהב�

� הקל"ו טמאה�צוה �ה� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֵַָֹ
מ�רע אי� "אי� אמר�: וה�א �ר�מה, ְְְֱִִִִֶֶַָָמ�אכ�ל
עד יאכל לא ��ד�י� זב א� צר�ע וה�א ְֲֳִַַַַַָָָֹֹֹאהר�

יטהר" מ��ת(my)א�ר �בגמרא .(:ci):�אמר ְְְֲִִֶַָָָָ
איזה� וג�'. אי� מאי� מ�י�? ל�ר�מה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ"אזהרה
� א�מר הוי אהר�? �ל �זרע� �וה �ה�א ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹ�בר
�ל �זרע� "�וה �אמר� ה��נה �ר�מה". ְְְְְֶֶַַַָָָָָָז�
�נקב�ת זכרי� ,��� ה�רע ��אכל�� � ְְִֵָ�ְֲֶֶֶַַַֹֹאהר�"

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)ע�ד נכ�ל �כבר .ְְִַָ
אתֿמ�מר�י" "ו�מר� �אמר�: זה �עני� ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָה�או

(h ,my)ידי� מיתה ח�ב � זה לאו על והע�בר .ְִִֵֵֶַַָָָָ
מ�נהדרי� ט' �בפרק מיתה(bt.)�מי� מח�בי מנ� ְְְְִִִֶֶֶַָָָ�ְִֵָ

�ר�מה �אכל טמא �ה� �בכלל� �מי� ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�ידי
"ו�מר� ��אמר: מ�ה ראית� והביא� ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָטה�רה

חטא" עליו ולאֿי�א� .(my)אתֿמ�מר�י ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

חמישי ,יו�

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקל"ז החללהה�צוה �הזהרה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֲֲַָָָ

(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipy dy`)ֱִֶמ�אכ�ל
ה�ר�מה �ל�מר: לאכל�, ר�אית �היתה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקד�

ו��ק odkl)וחזה mikiiyy ,minlyd oaxw iwlg), ְֶָָ
הוא זר לאי� תהיה �י "�בתֿ�ה� אמר�: ְְְְִִִִֵֶַָָֹוה�א

תאכל" לא ה�ד�י� ai)�תר�מת ,ak `xwie), ְֳִִֵַַָֹֹ
יבמ�ת זר,(gq.)�בגמרא לאי� תהיה "�י אמר�: ְְְְִִִִֶָָָָָָ

�מ�ה �סל�". � ל� לפס�ל ��בעלה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ�יו�
אמר� ה�ד�י�" "�תר�מת gq:)�אמר: my): ְְֳִִֶַַַָָָ

חזה �ל�מר: תאכל", לא מ�ֿה�ד�י� ְְֳִִֵֶַַָָָֹֹ"�מ�ר�
לא ��ד�י� היא קרא: לכת�ב אמר� ו�� ְְְְֳִִִַָָָָָֹו��ק
�ר�י מ�� �מע� ה�ד�י�? �תר�מת מאי ְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָֹתאכל,

(mipic ipy o`kn cenll yi)נבעלה �א� �ל�מר ,ְְֲִִֶַָ
היתה ו�א� לתר�מה; נפסלה � ל� ְְְְְְִִִֶָָָָָָלפס�ל
ח�זרת ואינה ל�ר�מה ח�זרת � �מת לזר ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָנ��אה
בתר�מת "הוא �ה�א זה, לאו ונמצא ו��ק ְְְְִִִֶֶֶַָָָָלחזה
האחד עניני�: �ני ��לל תאכל", לא ְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹה�ד�י�
אזהרה וה�ני קד�, מ�אכ�ל לחללה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאזהרה
א�ֿעלֿ�י ו��ק חזה מ�אכ�ל לזר ���את ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכהנת
��ר�מה אכילת� א��ר אבל �ר��. א� �על� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ��ת
א�א זה מ�ס�ק אינ� ה�ר �על� �חת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ�ע�ד�
"וכלֿזר מ�הֿ��אמר: ה�ר�� מק�לי ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלמד�ה�:

קד�" i)לאֿיאכל ,my)ה�ר �חת �היא וכלֿזמ� , ְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹ
וג� זה, ודע .�� קרינא ו"זר" �זר היא הרי �ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ל�קה. היא הרי � זה לאו על עברה א� ְֲִִִֵֶַָָָָהיא

שישי, קודשיו� שבת

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקכ"ז להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

"וכלֿ יתע�ה: אמר� וה�א האר�, מ�מח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמע�ר
לה'" וג�' האר� l)מע�ר ,fk `xwie)ֿאת ["�י ְְִֶֶַַַָָ

�ר�מה" לה' ירימ� א�ר �ניֿי�ראל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמע�ר
(ck ,bi xacna)ה�ת�ב �אר �כבר .[(`k ,gi xacna), ְֵֵַָָ

ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ללו��. ה�ה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�ע�ר
רא���, מע�ר ה�קרא: וזה� מע�ר�ת; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָ�מ�כת

�אר�ֿי�ראל. א�א מ�ֿה��רה ח�בה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָואינ�
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(ËÈ).ÌÈ˘Â„˜ ÌÈ‰Ï‡כל נקרא מקומות ברוב
כמו רבי�, לשו� רבנות ל)לשו� מב :(בראשית

האר�; כ)אדני לט יוס�;(ש� אדני כב: (שמות

עמו;יד) בעליו א� כג): ז ב הלכו(שמואל אשר :
שררה ש� הזה שהש� לפי לפדות, אלהי�

·ÌÎ.(Î·)הוא: Ì˙‡ ÌÈ„Úיהושע ראה
ולומר יחזקאל בימי לערער כשעתידי� (יחזקאל

עכשיו,לב) עליה� הכביד לפיכ� כגוי�, נהיה
יחזקאל, בימי לה� הושב לבולכ� פסוקי� (ש�

חילג) וגו', תהיה לא היה רוחכ� על והעולה :
עליכ� קבלת� כבר וגו', חזקה ביד לא א� אני
עלינו שקבלנו מה תאמרו ולא יהושע, בימי
בימי הרי עשינו, לאר� ליכנס כדי משה, בימי

וקבלת�: נכנסת� כבר ÂÏ(Î‰)יהושע Ì˘ÈÂ
.ÌÎ˘· ËÙ˘ÓÂ ˜Á�החוקי ש� לה� סידר

עליה�: וקבלו Ú˘Â‰È(ÂÎ)שבתורה, ·˙ÎÈÂ
.'Â‚Âפתגמיא ית יהושע וכתב יונת�: תרג�

ובמסכת דה', אורייתא בספר ואצנעינו� האלי�
א)מכות אלו(יא אמר חד אמוראי�, נחלקו

פסוקי� ה�יב)שמונה לד משה'(דברי� 'וימת מ�
חסר, תורה ספר שהרי ישראל', כל 'לעיני עד
מקלט ערי של זו פרשה אמר וחד והשלימו,

כמו בספרו התורה:כתב בספר כתובי� שהיו
.‰Ï‡‰ ˙Á˙,הפתח מזוזת היא אלתא, תחות
שנאמר לא)כמו ו א מזוזת(מלכי� האיל :

זו אומרי� ויש לאיל�. אחת ומדה חמישית;

cec zcevn
(ËÈ).ÂÏÎÂ˙ ‡Ï�לב מצפוני שיגלו היתה יהושע כוונת

דבריו אומר הברית, במוסרי ולקשר� היטב, באר
מי לבחור ביד� הברירה כאילו שיחשבו להטעות�,

ישיבו: מה ולדעת ה�, ˜„ÌÈ˘Â.שירצו ÌÈ‰Ï‡:בעבודתו נזהר להיות קשה ומאד קדושות, מיני בכל ˜�Â‡קדוש Ï‡
.‡Â‰הוא הפשעי�:נוק� ישא ולא רצונו, ˙Â·ÊÚ.(Î)מעוברי ÈÎולכלות לכ� להרע ישוב אותו תעזבו וכאשר

ÌÎÏ.אתכ�: ·ÈËÈ‰ ¯˘‡ È¯Á‡ממי צערו כפול בטובה, הרגיל האד� כי כפולה, הרעה כ� א� ותהיה לומר, רצה
מעול�: בטובה ראה בעבודתו:Ï‡.(Î‡)שלא נזהרי� ונהיה הימי�, כל נעבוד ה' את כי אותו, נעזוב לא לומר, רצה

(·Î).ÌÎ· Ì˙‡ ÌÈ„Ú:'ה את לעבוד שבחרת� בעצמיכ� עדי� היו ÌÈ„Ú.את� Â¯Ó‡ÈÂ�עדי נהיה לומר, רצה
‰Â¯ÈÒ.(Î‚)בעצמינו: ‰˙ÚÂלגמור יהושע חזר זה ואחר עדי�, והשיבו: דבריו את לגמור ליהושע הניחו לא ה�

זרה: עבודה מחשבות וכל, מכל מלב, הסירו ועתה ואמר: ‰ÌÚ.(Î„)דבריו, Â¯Ó‡ÈÂ,�דבריה לגמור הע� חזרו
בקולו: ולשמוע ה' לעבוד קבלנו אשר בעצמינו עדי� נהיה ÂÎÂ'.(Î‰)שאמרו: ˙¯ÎÈÂ:מאהבה ה' עבודת לקבל

.ÂÏ Ì˘ÈÂ:ומשפטיה התורה חוקי לישראל ‰‡Ï‰.(ÂÎ)סדר ÌÈ¯·„‰ בשכ�:‡˙ ישראל ע� דבר ÂÎÂ'.אשר ¯ÙÒ·
התורה: בה שמונח במקו� נתנה לומר, רצה דה', אורייתא בספר ואצנעינו� יונת�: ‰'.ותרג� ˘„˜Ó·,�שכ היא

oeiv zcevn
(ËÈ)‡Â�˜:ליפרע מתנק� .‡˘Èכמו ומחילה, כפרה עני� .

ז) לד עו�:(שמות מה:‰‡Ï‰(ÂÎ)נושא איל� ש� הוא .
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ביעקב שכתוב שכ�, ע� אשר (בראשיתהאלה

ד) האלה:לה תחת יעקב אות� ויטמו� :¯˘‡
.'‰ ˘„˜Ó·,�הארו את ש� שהביאו כלפי

למעלה שנאמר א)כמה לפני(פסוק ויתיצבו :
ÚÏ„‰(ÊÎ)האלהי�: Â�· ‰È‰˙ ˙‡Ê‰ Ô·‡‰

.'Â‚Â�אב לוחי כתרי� לנא תהי הדא אבנא הא
פתגמיא ארי לסהדו עבדנא יתה ארי קיימא
דמליל דה' פתגמיא כל מעי� עלה דכתיבי�
שמעה היא כי כמשמעו, לפותרו יש וג� עמנא.
של בשליחותו לכ� דברתי אשר הדברי� את

Á¯Ò.(Ï)מקו�: ˙�Ó˙·�ובמקו שמה. כ�
ט)אחר ב תמנת(שופטי� אותה: קורא הוא

קברו על החמה תמונת שהעמידו ש� על חרס,
יהושע) וכל(של החמה, שהעמיד הוא זה לומר, ,

דבר שעשה זה על חבל אומר עליה העובר
שמה, חרס תמנת אומרי�, ויש ומת. כזה גדול
ש� על סרח, תמנת שמה נקרא ולמה

שמנ�: מרוב מסריחי� ‚Ú˘.שפירותיה ¯‰Ï
שלא לפי להורג� ההר עליה� שרעש מלמד

כראוי: ÌÈÓÈ.(Ï‡)הספידוהו ÂÎÈ¯‡‰�ימי
שנענשו: האריכו, לא שני� האריכו,

(·Ï).ÌÎ˘· Â¯·˜�לשכ גנבוהו, משכ�
·�Â.(Ï‚)החזירוהו: ÒÁ�ÈÙ ˙Ú·‚·�מהיכ

מאשתו: שירש באר�, חלק לפנחס לו היה
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הארו�: ש� שהיה לפי מקדש, קראו ‰È‡(ÊÎ)ולשעתו ÈÎ

.‰ÚÓ˘שמעה וכאילו נאמר, הזה במקו� לומר, רצה
‰'.א:הי È¯Ó‡,נאמרו בנבואה האלה הדברי� כל כי

מלבו: ÌÈÓÈ.(Ï‡)ולא ÂÎÈ¯‡‰ עשרי�‡˘¯ כלות עד
עול� בסדר כתוב כ� יהושע, שעמד מיו� שנה ושמונה

יב) ÂÎÂ'.:(סי' ÂÚ„È ¯˘‡Âובזה ראו, בעיניה� כי ה', מעשה ידעו אשר ה' את עבדו האלה הזקני� בימי לומר, רצה
שבשמי�: לאביה� ישראל לבות את מישרי� Ï‡¯˘È.(Ï·)היו È�· ÂÏÚ‰�ממצרי העל� משה כי ב)א� יג (סוטה

שמ�: על נקרא לכ� ה�, והביאו� לשכ� להביא� הספיק ולא במדבר שמת לפי ÏÁ�Ï‰.אבל ÛÒÂÈ È�·Ï ÂÈ‰ÈÂשדות
יוס� בני לה� חשבו יוס� שעצמות יאמר או אביה�. יוס� את ש� קברו ולזה לנחלה, יוס� לבני היו ההיא החלקה

באחוזת�: שנקבר במה לה� והוטב נהנו מאד כי טובה, ÂÏ.(Ï‚)לנחלה Ô˙� במתנה,‡˘¯ לו אותה נתנו ישראל בני
הלוי: לשבט נחלה נת� שלא ע�

oeiv zcevn
(ÊÎ)‰„ÚÏ:נקבה בלשו� עד לשו� .(·Ï)˙˜ÏÁ·�עני .

כמו שדה, יט)אחוזת לב השדה:(בראשית חלקת את ויק�
‰ËÈ˘˜:מה מטבע והיא מעה, .(‚Ï)˙Ú·‚·�מלשו .

והר: גבעה



עז ck wxt ryedi - mi`iap

:äåäé Lc÷îa øLà älàä úçz íM äîé÷éåæëíòä-ìk-ìà òLBäé øîàiå ©§¦¤´¨½̈©µ©¨«©½̈£¤−§¦§©¬§Ÿ̈«©Ÿ̧¤§ª¹©¤¨¨À̈
øLà äåäé éøîà-ìk úà äòîL àéä-ék äãòì eða-äéäz úàfä ïáàä äpä¦¥̧¨¤³¤©ŸÆ¦«§¤¨´§¥½̈¦¦´¨«§À̈¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½£¤¬

:íëéäìàa ïeLçëz-ït äãòì íëá äúéäå eðnò øacçëòLBäé çlLéå ¦¤−¦¨®§¨«§¨³¨¤Æ§¥½̈¤«§©«£−¥«Ÿ¥¤«©§©©³§ªÆ©Æ
:Búìçðì Léà íòä-úàèëïeð-ïa òLBäé úîiå älàä íéøácä éøçà éäéå ¤¨½̈¦−§©«£¨«©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©¨²¨§ª¬©¦−

:íéðL øNòå äàî-ïa äåäé ãáòìçøñ-úðîúa Búìçð ìeáâa Búà eøa÷iå ¤´¤§Ÿ̈®¤¥¨¬¨¤−¤¨¦«©¦§§³ŸÆ¦§´©«£¨½§¦§©¤−©
:Lòb-øäì ïBôvî íéøôà-øäa øLààìéîé ìk äåäé-úà ìàøNé ãáòiå £¤´§©¤§¨®¦¦§−§©¨«©©©«£³Ÿ¦§¨¥Æ¤§Ÿ̈½−Ÿ§¥´

ìëå òLBäé|úà eòãé øLàå òLBäé éøçà íéîé eëéøàä øLà íéð÷fä éîé §ª®©§´Ÿ§¥´©§¥¦À£¤̧¤«¡¦³¨¦Æ©«£¥´§ª½©©«£¤´¨«§À¥µ
:ìàøNéì äNò øLà äåäé äNòî-ìkáìeìòä-øLà óñBé úBîöò-úàå ¨©«£¥´§Ÿ̈½£¤¬¨−̈§¦§¨¥«§¤©§´Â¥Â£¤¤«¡¸

ìàøNé-éðá|úàî á÷òé äð÷ øLà äãOä ú÷ìça íëLá eøá÷ íéøönî §¥«¦§¨¥¬¦¦§©»¦»¨«§´¦§¤¼§¤§©´©¨¤À£¤̧¨¨¯©«£²Ÿ¥¥²
:äìçðì óñBé-éðáì eéäiå äèéN÷ äàîa íëL-éáà øBîç-éðaâìøæòìàå §¥«£¬£¦«§¤−§¥¨´§¦¨®©¦«§¬¦§¥«¥−§©«£¨«§¤§¨¨¬

:íéøôà øäa Bì-ïzð øLà Bða ñçðét úòáâa Búà eøa÷iå úî ïøäà-ïa¤©«£−Ÿ¥®©¦§§´ŸÀ§¦§©Æ¦«§¨´§½£¤¬¦©−§©¬¤§¨«¦
i"yx

ביעקב שכתוב שכ�, ע� אשר (בראשיתהאלה

ד) האלה:לה תחת יעקב אות� ויטמו� :¯˘‡
.'‰ ˘„˜Ó·,�הארו את ש� שהביאו כלפי

למעלה שנאמר א)כמה לפני(פסוק ויתיצבו :
ÚÏ„‰(ÊÎ)האלהי�: Â�· ‰È‰˙ ˙‡Ê‰ Ô·‡‰

.'Â‚Â�אב לוחי כתרי� לנא תהי הדא אבנא הא
פתגמיא ארי לסהדו עבדנא יתה ארי קיימא
דמליל דה' פתגמיא כל מעי� עלה דכתיבי�
שמעה היא כי כמשמעו, לפותרו יש וג� עמנא.
של בשליחותו לכ� דברתי אשר הדברי� את

Á¯Ò.(Ï)מקו�: ˙�Ó˙·�ובמקו שמה. כ�
ט)אחר ב תמנת(שופטי� אותה: קורא הוא

קברו על החמה תמונת שהעמידו ש� על חרס,
יהושע) וכל(של החמה, שהעמיד הוא זה לומר, ,

דבר שעשה זה על חבל אומר עליה העובר
שמה, חרס תמנת אומרי�, ויש ומת. כזה גדול
ש� על סרח, תמנת שמה נקרא ולמה

שמנ�: מרוב מסריחי� ‚Ú˘.שפירותיה ¯‰Ï
שלא לפי להורג� ההר עליה� שרעש מלמד

כראוי: ÌÈÓÈ.(Ï‡)הספידוהו ÂÎÈ¯‡‰�ימי
שנענשו: האריכו, לא שני� האריכו,

(·Ï).ÌÎ˘· Â¯·˜�לשכ גנבוהו, משכ�
·�Â.(Ï‚)החזירוהו: ÒÁ�ÈÙ ˙Ú·‚·�מהיכ

מאשתו: שירש באר�, חלק לפנחס לו היה

cec zcevn
הארו�: ש� שהיה לפי מקדש, קראו ‰È‡(ÊÎ)ולשעתו ÈÎ

.‰ÚÓ˘שמעה וכאילו נאמר, הזה במקו� לומר, רצה
‰'.א:הי È¯Ó‡,נאמרו בנבואה האלה הדברי� כל כי

מלבו: ÌÈÓÈ.(Ï‡)ולא ÂÎÈ¯‡‰ עשרי�‡˘¯ כלות עד
עול� בסדר כתוב כ� יהושע, שעמד מיו� שנה ושמונה

יב) ÂÎÂ'.:(סי' ÂÚ„È ¯˘‡Âובזה ראו, בעיניה� כי ה', מעשה ידעו אשר ה' את עבדו האלה הזקני� בימי לומר, רצה
שבשמי�: לאביה� ישראל לבות את מישרי� Ï‡¯˘È.(Ï·)היו È�· ÂÏÚ‰�ממצרי העל� משה כי ב)א� יג (סוטה

שמ�: על נקרא לכ� ה�, והביאו� לשכ� להביא� הספיק ולא במדבר שמת לפי ÏÁ�Ï‰.אבל ÛÒÂÈ È�·Ï ÂÈ‰ÈÂשדות
יוס� בני לה� חשבו יוס� שעצמות יאמר או אביה�. יוס� את ש� קברו ולזה לנחלה, יוס� לבני היו ההיא החלקה

באחוזת�: שנקבר במה לה� והוטב נהנו מאד כי טובה, ÂÏ.(Ï‚)לנחלה Ô˙� במתנה,‡˘¯ לו אותה נתנו ישראל בני
הלוי: לשבט נחלה נת� שלא ע�

oeiv zcevn
(ÊÎ)‰„ÚÏ:נקבה בלשו� עד לשו� .(·Ï)˙˜ÏÁ·�עני .

כמו שדה, יט)אחוזת לב השדה:(בראשית חלקת את ויק�
‰ËÈ˘˜:מה מטבע והיא מעה, .(‚Ï)˙Ú·‚·�מלשו .

והר: גבעה



bkעח wxt `Îminid ixac - miaezk

bk `Îminid ixacalÎ`

âëà:ìàøNé-ìò Bðá äîìL-úà Cìîiå íéîé òáNå ï÷æ ãéåãåáóñàiå §¨¦¬¨¥−§¨©´¨¦®©©§¥²¤§Ÿ¬Ÿ§−©¦§¨¥«©¤«¡ŸÆ
:íiåìäå íéðäkäå ìàøNé éøN-ìk-úàâìL ïaî íiåìä eøôqiåäðL íéL ¤¨¨¥´¦§¨¥½§©«Ÿ£¦−§©«§¦¦«©¦¨«§Æ©«§¦¦½¦¤²§Ÿ¦¬¨¨−

ìL íéøáâì íúìbìâì íøtñî éäéå äìòîå:óìà äðîLe íéLãçvðì älàî ¨¨®§¨©§¦̧¦§¨¨³§ª§§Ÿ¨Æ¦§¨¦½§Ÿ¦¬§Ÿ−̈¨«¤¥¥À¤§©¥Æ©Æ
:íéôìà úLL íéèôLå íéøèLå óìà äòaøàå íéøNò äåäé-úéa úëàìî-ìò©§¤´¤¥«§Ÿ̈½¤§¦¬§©§¨−̈¨®¤§«Ÿ§¦¬§«Ÿ§¦−¥¬¤£¨¦«

äøLà íéìka äåäéì íéìläî íéôìà úòaøàå íéøòL íéôìà úòaøàå§©§©¬©£¨¦−«Ÿ£¦®§©§©³©£¨¦Æ§©§¦´©«Ÿ̈½©¥¦¾£¤¬
:ìläì éúéNòå:éøøîe úä÷ ïBLøâì éåì éðáì úB÷ìçî ãéåc í÷ìçiå ¨¦−¦§©¥«©¥¨«§¥¬¨¦−©§§®¦§¥´¥¦½§¥«§−§¨¬§¨¦«

æ:éòîLå ïcòì épLøbìçìL ìàBéå íúæå ìàéçé Làøä ïcòì éða:äL ©¥«§ª¦−©§¨¬§¦§¦«§¥´©§À̈¨¯Ÿ§¦¥²§¥¨¬§¥−§Ÿ¨«
èúåîìL éòîL éða(éø÷ úéîBìL)ìL ïøäå ìàéæçåúBáàä éLàø älà äL §¥´¦§¦À§Ÿ¦¯§¦¯©«£¦¥²§¨¨−§Ÿ¨®¥²¤¨¥¬¨«¨−

:ïcòììé:äòaøà éòîL-éðá älà äòéøáe Leòéå àðéæ úçé éòîL éðáe §©§¨«§¥´¦§¦½©´©¦½̈¦−§¦¨®¥¬¤§¥«¦§¦−©§¨¨«
àéúéáì eéäiå íéðá eaøä-àì äòéøáe Leòéå éðMä äæéæå Làøä úçé-éäéå©«§¦©´©¨½Ÿ§¦−̈©¥¦®¦³§¦¨Æ«Ÿ¦§´¨¦½©¦«§Æ§¥´

:úçà äc÷ôì áàáé:äòaøà ìàéfòå ïBøáç øäöé íøîò úä÷ éðaâééða ½̈¦§ª−̈¤¨«§¥´§½̈©§¨¯¦§¨²¤§¬§ª¦¥−©§¨¨«§¥¬
íìBò-ãò åéðáe-àeä íéLã÷ Lã÷ BLéc÷äì ïøäà ìãaiå äLîe ïøäà íøîò©§−̈©«£´ŸŸ¤®©¦¨¥´©«£¿Ÿ§©§¦Á¸Ÿ¤¨«¨¦³«¨¨Æ©½̈

ì äåäé éðôì øéè÷äì:íìBò-ãò BîLa Cøáìe BúøLãéíéäìàä Léà äLîe §©§¦Á¦§¥̧§Ÿ̈¯§¨«§²§¨¥¬¦§−©¨«Ÿ¤−¦´¨«¡Ÿ¦®
:éålä èáL-ìò eàøwé åéðaåè:øæòéìàå íBLøb äLî éðaæèíBLøâ éða ¨¾̈¦¨«§−©¥¬¤©¥¦«§¥´Ÿ¤½¥«§−¤«¡¦¤«¤§¥¬¥«§−

:Làøä ìàeáLæéíéða øæòéìàì äéä-àìå Làøä äéáçø øæòéìà-éðá eéäiå §¥¬¨«Ÿ©¦«§¬§¥«¡¦¤−¤§©§¨´¨®Ÿ§Ÿ¨¨³¤«¡¦¤Æ¤Æ¨¦´
:äìòîì eáø äéáçø éðáe íéøçàçé:Làøä úéîìL øäöé éðaèéïBøáç éða £¥¦½§¥¬§©§−̈¨¬§¨«§¨§¥¬¦§−̈§Ÿ¦¬¨«Ÿ§¥−¤§®

:éòéáøä íòî÷éå éLéìMä ìàéæçé éðMä äéøîà Làøä eäiøéëìàéfò éða §¦¨³¨ŸÆ£©§¨´©¥¦½©«£¦¥Æ©§¦¦½¦«©§−̈¨«§¦¦«§¥−ª¦¥®
:éðMä äiMéå Làøä äëéîàë:Lé÷å øæòìà éìçî éða éLeîe éìçî éøøî éða ¦¨´¨½Ÿ§¦¦−̈©¥¦«§¥³§¨¦Æ©§¦´¦½§¥¬©§¦−¤§¨¨¬§¦«

áë:íäéçà Lé÷-éða íeàOiå úBða-íà ék íéða Bì eéä-àìå øæòìà úîiå©Æ̈¨Æ¤§¨½̈§Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®©¦¨¬§¥«¦−£¥¤«
âë:äLBìL úBîøéå øãòå éìçî éLeî éðaãëíäéúBáà úéáì éåì-éðá älà §¥´¦À©§¦¬§¥²¤¦«¥−§¨«¥´¤§¥«¥¦Á§¥̧£«¥¤¹

cec zcevn
(„).Áˆ�Ï ‰Ï‡Ó:'וכו לנצח העמיד Î‡ÏÓ˙מאלה ÏÚ
.'ÂÎÂ:המזבח עבודת אל�·ÌÈÏÎ.(‰)בעת הכ"ד כי

בפה: שררו המה שלפניו במקרא Â˜ÏÁÓ˙.(Â)האמורי�
ÈÂÏ.לחלקי�: È�·Ï�גרשו וה� מחלק היה לוי בני את

ושמעי:È�˘¯‚Ï.(Ê)וכו': לעד� בני� היו ·�È(Ë)לגרשו�
.ÈÚÓ˘:אבות ראשי היו בניו ושלשת לעד� מבני אחד כ"א גרשו� ב� שמעי זה ˘ÈÚÓ.(È)אי� È�·Â:�גרשו ב� זהו
(‡È).˘‡¯‰:שמעי בבני הראשו� אב בית היה הנזכר:ÊÈÊÂ‰.הוא זינא שהיו‡Á˙.הוא ור"ל אב לבית על ג� מוסב

לה�: אחד וראש אחת ·˘ÂÓ.(È‚)לחבורה Í¯·ÏÂ:�כפי בנשיאת כהני� ברכת ÏÚÓÏ‰.(ÊÈ)הוא Â·¯:מאד נתרבו
(·Î).ÌÂ‡˘ÈÂ:�לנשי ÂÎÂ'.(Î„)קרוביה�:‡Ì‰ÈÁ.נשאו� Ì‰È˙Â·‡ ˙È·Ïהאבות ראשי אלו היו אבותיה� בית לבני

שבה�: הפקודי� ˘ÂÓ˙.לכל ¯ÙÒÓ·:�לגלגלת שמות� זכרו� במספר ÂÎÂ'.המנויי� ‰Î‡ÏÓ‰ ‰˘Ú�המשוררי

oeiv zcevn
(‚).ÌÈ¯·‚Ï:�לאנשי(„).Áˆ�Ïנקרא השיר מלאכת

בהרמת זה את זה לנצח השיר בעלי דר� כי נצוח מלשו�
הנעימה: ובהכרעת וכופי�ÌÈ¯ËÂ˘Â.הקול הנוגשי� ה�
השופטי�: דברי וגזברות:Â˜ÙÏ„‰.(È‡)לעשות מנוי עני�

bk wxt `Îminid ixac - miaezk

úãáòì äëàìnä äNò íúìbìâì úBîL øtñîa íäéãe÷ôì úBáàä éLàø̈¥¯¨«¨´¦§«¥¤À§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈Ÿ¥Æ©§¨½̈©«£Ÿ©−
:äìòîå äðL íéøNò ïaî äåäé úéaäëäåäé çéðä ãéåc øîà ék ¥´§Ÿ̈®¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨«§¨¦µ¨©´¨¦½¥¦²©§Ÿ̈¬

:íìBòì-ãò íìLeøéa ïkLiå Bnòì ìàøNé-éäìàåëúàNì-ïéà íiåìì íâå ¡Ÿ¥«¦§¨¥−§©®©¦§¬Ÿ¦«¨©−¦©§¨«§©−©«§¦¦®¥«¨¥¯
ä-úà:Búãáòì åéìk-ìk-úàå ïkLnæëøtñî änä íéðBøçàä ãéåã éøáãá ék ¤©¦§¨²§¤¨¥−̈©«£«Ÿ̈«¦´§¦§¥³¨¦Æ¨©´£¦½¥−¨¦§©´

:äìòîìe äðL íéøNò ïaî éåì-éðaçëúãáòì ïøäà-éða ãéì íãîòî ék §¥«¥¦®¦¤²¤§¦¬¨−̈§¨«§¨¦´©«£¨º̈§©´§¥«©«£ÀŸ©«£Ÿ©Æ
lä-ìòå úBøöçä-ìò äåäé úéaúãáò äNòîe Lã÷-ìëì úøäè-ìòå úBëL ¥´§Ÿ̈½©©«£¥Æ§©©§¨½§©¨«¢©−§¨®Ÿ¤©«£¥¬£Ÿ©−

:íéäìàä úéaèëúáçnìå úBvnä é÷é÷øìå äçðîì úìñìe úëøònä íçììe ¥¬¨«¡Ÿ¦«§¤̧¤©©«£¤¹¤§³Ÿ¤§¦§¨Æ§¦§¦¥´©©½§©©«£©−
:äcîe äøeNî-ìëìe úëaønìåìäåäéì ìläìe úBãäì ø÷aa ø÷aa ãîòìå §©ª§¨®¤§¨§−̈¦¨«§©«£ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤§Ÿ¬§©¥−©«Ÿ̈®

:áøòì ïëåàìíéãònìå íéLãçì úBúaMì äåäéì úBìò úBìòä ìëìe §¥−¨¨«¤§¸Ÿ©«£³ŸÆ©«Ÿ̈½©̧©¨½¤«¢¨¦−§©«Ÿ£¦®
:äåäé éðôì ãéîz íäéìò ètLîk øtñîaáì-ìäà úøîLî-úà eøîLå §¦§¨̧§¦§¨¯£¥¤²¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«§º¤¦§¤´¤«Ÿ¤

:äåäé úéa úãáòì íäéçà ïøäà éða úøîLîe Lãwä úøîLî úàå ãòBî¥À§¥Æ¦§¤´¤©½Ÿ¤¦§¤¾¤§¥¬©«£−Ÿ£¥¤®©«£Ÿ©−¥¬§Ÿ̈«
i"yx

(ÊÎ)‰�˘ ÌÈ¯˘Ú Ô·Ó ÈÂÏ È�· ¯ÙÒÓ ‰Ó‰
.‰ÏÚÓÏÂאלו משמרות דוד תיק� אז כלומר

לו: מזומני� שיהיו בנו שלמה ÈÎ(ÁÎ)כשיבא
.'Â‚Â Ô¯‰‡ È�· „ÈÏ Ì„ÓÚÓ�עלי וילוו דוגמא

˜„˘.וישרתו�: ÏÎÏ ˙¯‰Ë ÏÚÂיטמא שא�
שכ� לטהרו ממוני� ה� שיהיו וכליו הבית

כדכתיב בחזקיהו כ"ט)מצינו ב' ויקבלו(לקמ�
ויחלו וכתיב חוצה קדרו� לנחל להוציא הלוי�

וגו': לקדש הראשו� לחדש ÏÎÏÂ(Ï‡)באחד
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zWFgp lW `idW itl xninl zivn `lŸ¨¦§¥©§¦¤¦¤§¤
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`tEB b"d :oOwlcM xpiC` dEnwF` irÄ¥§¨©¦¨§¦§©¨¨
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dxiqn la` FziaA `dYW cr Dl opiwcA `l f`C oFRniql opiWiig KMlde mdOr `Ed mB Klde lrAd igElWl a`d xqn t"de `id `zNin `cg Klde xqnC§¨©§¨©¨¨¦§¨¦§¨©¨©¦§¥©©©§¨©©¦¨¤§¦§¨©§¦¨§¦§§¨Ÿ©§¦¨¨©¤§¥§¥£¨§¦¨

:cIn Dl wcA f`C mdOr Kld `NWM ixiin mzdC§¨¨©§¥§¤Ÿ¨©¦¨¤§¨¨©¨¦¨
ïkL`xwA sqM aizkC mEXn xpiC lr ciRwdl dlibxE li`Fd zWCEwn Dpi`C xn`w dlAwe Dci dhWR ENit` `xif 'xC c"qw .'Eke Dnvr lr zcRwn dX` ¤¥¦¨©§¤¤©©§¨§§¥¨£¦¨§¨¨¨§¦§¨¨¨©§¥¨§¤¤¦§¦¨§©§¦©¦¨¦¦§¦¤¤¦§¨
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dzNbC `pin`w `l Dci dhWR iPWnE xpicA zFWCwzn zFxg`e ixpicC `awxYn zFgtA iWCwzn `l zFxiWr odW mEXn i`Pi iAxC DizpaC oixEriWl LixaC§¨¤§¦¦¦§¨¥§©¦©©¦¤¥£¦Ÿ¦§©§¥§¨¦©§§¨§¦¨¥©£¥¦§©§§¦¨§©¥¨§¨¨¨Ÿ¨£¦¨§¦§¨
opi` f`e zWCwzn Dpi` xpiCn zFgRaC zFeW oNEM f`C gilW diEWC iOp i` `ililA DWCiwC `pin`w iM dhExR deWA 'it` zWCwznE zcRwn Dpi`C DYrcA§©§¨§¥¨©§¤¤¦§©¤¤£¦§¨¤§¨¦¨£¦¨§¦§¨§¥§¨¦©¦§©§¨¨¦©§¨¨¨¦§¨¦¦¨¥¨¦§©¤¤§¨¥¨
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øeîàä óñk ìk éqà áø øîà äãeäé áø øîà àôeb :äðéãî§¦¨¨¨©©§¨¨©©©¥¨¤¤¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oiyeciw(iying meil)

déðîæ éàèîz`vl epnf ribd `l oiicry ± §©¦§¥
el dpzp jka axiq `l mlerny oeikne ,zexigl

.z`vl zexyt` dxezdéàèîc òöøð ìáà£¨¦§¨¦§©
déðîæ`edy `l` ,yya z`vl epnf ribdy ± ¦§¥

,car zeidl jiynde axqdéñð÷éð àîéà± ¥¨¦§§¥
`vi `ly eze` dqpw dxezdy xne` iziid
dk `xwie) xn`py dn lr xare xg`n ,laeia
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laeia `vei `ed wxy xne` iziid ,laeia `veiy

LL déì ãáòc íeMîyy epec`l car xaky ± ¦§¨©¥¥
,ez`ivia ciqtn epi`e ,rvxpy mcew mipyìáà£¨

ïéc úéa eäeøëî,mipy yy jeza laeid lge §¨¥¦
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dnl `weC e`l odX dnl milM E`vi mzd xn`wC `de dlFcB dk`ln FA zFUrl©£§¨¨§¨§¨§¨¨©¨¨¨§¥¦§©¤¥©©§¨§©
n"nE dhExR deW `dIW K` drn deW ilMd `dIW opirA `lC iwEt`l `N` odX¤¥¤¨©£¥§Ÿ§¦¨¤§¥©§¦¨¤¨¨©¤§¥¨¤§¨
'iqxB zFrEaWaC dWwdX dnE dlFcB dk`ln FA zFUrl iE`xW Wi lFcB zEaiWg£¦¨¥¤¨©£§¨¨§¨©¤¦§¨§¦§©§¦
sqM Dil Kixhvi` `lC l`EnWl Epiid mzdC icin `iWw `l iOp `d `kRi ¦̀§¨¨©¦Ÿ©§¨¦¥§¨¨©§¦§¥§Ÿ¦§§¦¥¤¤
`kd la` aEWg xaC opiraC milM lr cOll mzd Dil Wixce `pixg` icinl§¦¥©£¦¨§¨¦¥¨¨§©¥©¥¦¦§¦¨¨¨¨£¨¨¨
mipW milMn iwtp zFWxC EdiiexY DiciclE dxitkl sqM iwFnC axC `AiN` `z`̈¨©¦¨§©§¥¤¤¦§¦¨§¦¥©§©§§¨©§¥¦¥¦§©¦

aizM `dC dWw drn `Mil ixFvaC xn`C df 'iRl EdinE aEWg xace(fk `xwie) §¨¨¨¦§¦¤§¨©¦§¦¥¨¨¨¨¨§¨§¦
sqkA dWn iniA drn dzid `nl` oirn mixUr opinBxznE lwXd dxB mixUr¤§¦¥¨©¨¤§©§§¦¨¤§¦¨¦©§¨¨§¨¨¨¦¥Ÿ¤§¤¤
deW didW dWn iniA did lwWn `N` drn ied `l dxbC z"x xnF`e dxFYAW¤©¨§¥§¥¨Ÿ£¥¨¨¤¨¦§¨¨¨¦¥Ÿ¤¤¨¨¨¤

:drn EdE`xwe rAhn EPOn EUr aEWe drn̈¨§¨¦¤©§¥©§¨§¨¨
ax

øäåíéìë Bà óñk eäòø ìà Léà ïzé ék áéúëc äðòè é ©£¥©£¨¦§¦¦¦¥¦¤¥¥¤¤¥¦
ìäàãBääå óñk ézL äðòhä ïéðéicä úòeáL ïðúe øBîL ¦§§©§©©©¨¦©©£¨§¥¤¤§©¨¨

óà íéðL íéìk äî íéìëc àéîec íúä äèeøt äåL̈¤§¨¨¨§¨§¥¦©¥¦§©¦©
áeLç øác íéìk óà áeLç øác óñk äîe íéðL óñk¤¤§©¦©¤¤¨¨¨©¥¦¨¨¨
òìñ èøBtä ïðúe Eãéa óñkä zøöå áéúëc øNòî éøäå©£¥©£¥¦§¦§©§¨©¤¤§¨§§©©¥¤©
áéúëc Lc÷ä éøäå äaéø óñkä óñk éðL øNòî úBònî¦¨©£¥¥¦¤¤©¤¤¦¨©£¥¤§¥¦§¦
äðî äåL Lc÷ä ìàeîL øîàå Bì í÷å óñkä ïúðå§¨©©¤¤§¨§¨©§¥¤§¥¨¤¨¤
óñk óñk énð íúä ìleçî äèeøt äåL ìò BìléçL¤¦§©¨¤§¨§¨¨¨©¦¤¤¤¤

éìéLéà çwé ék áéúëc äMà éLecé÷ éøäå øNònî ó ¨¦¦©£¥©£¥¦¥¦¨¦§¦¦¦©¦
úéa ïðúe ïBøôò äãOî äçé÷ äçé÷ øîâå dìòáe äMà¦¨§¨¨§¨©¦¨¦¨¦§¥¤§§©¥
éqà áø àîéð äèeøt äåLáe äèeøôa íéøîBà ìlä¦¥§¦¦§¨§¨¤§¨¥¨©©¥
øîà øîzéà éëä øîzéà éà àlà éànL úéák øîàc§¨©§¥©©¤¨¦¦§©¨¥¦§©¨©
äøBza øeîàä áeö÷ óñk ìk éqà áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©©¥¨¤¤¨¨¨©¨
àðéðz ì"î÷ éàî äðéãî óñk íäéøác ìLå éøBö óñk¤¤¦§¤¦§¥¤¤¤§¦¨©§¦¨

ìL ïa ìL íéòìñ LîçñðBà ìL íéMîç ãáò ìL íéL ¨¥§¨¦¤¥§Ÿ¦¤¤¤£¦¦¤¥
LãBwä ì÷La ílek òø íL àéöBî ìL äàî äzôî ìLå§¤§©¤¥¨¤¦¥©¨§¤¤©¤
déì àëéøèöéà äðéãî óñk íäéøác ìLå éøBö äðîa§¨¤¦§¤¦§¥¤¤¤§¦¨¦§§¦¨¥
àîéz àìå òìñ Bì ïúBð Bøéáçì ò÷Bzä àéðúc ïðz àìc§Ÿ§©§©§¨©¥©©£¥¥¤©§Ÿ¥¨
éãéáòc àæeæc àbìt òìñ éàî àlà éæeæ òaøà òìñ éàî©¤©©§©¥¤¨©¤©©§¨§¨©£¦¥
Lé÷ì ïa ïBòîL éaø àøézñéà àæeæc àbìôì eø÷c éLðéà¦§¥§¨§©§¨§¨¦§¦¨©¦¦§¤¨¦
øîà äi÷æç øîàc äi÷æçãk éànL úéác eäééîòè øîBà¥©§©§§¥©©¦§¦§¦¨§¨©¦§¦¨¨©
úøîà éà äàöBéå dðBéãtî úòøânL ãnìî dcôäå àø÷§¨§¤§¨§©¥¤§¨©©¦¦§¨§§¨¦©§¨
äèeøt ãò äìæàå äòøâîc eðééä øðéc dì áäéc àîìLa¦§¨¨§¨©¨¦¨©§¦§¨§¨§¨§¨©§¨
äòøâî éî äèeøtî äèeøt dì áäéc úøîà éà àlà¤¨¦©§¨§¨©¨§¨¦§¨¦§¨§¨
ãò òøâéz øðéc dì áäéc àëéä àðîçø ÷"ä àîìãå§¦§¨©£¨¨¥¨§¨©¨¦¨¦§©©
ììk òøâéz àì äèeøt dì áäéc àëéä äèeøt§¨¥¨§¨©¨§¨Ÿ¦§©§¨

àì

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש”י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc oiyeciw(oey`x meil)

éøäåiabläðòèdcen zreaya dxen`d ± ©£¥©£¨
,zvwnaáéúëc,(e ,ak zeny) df oipraïzé ék' ¦§¦¦¦¥

ì íéìë Bà óñk eäòø ìà Léà'øîLdcede ¦¤¥¥¤¤¥¦¦§Ÿ
,dzvwna xtke ciwtnd zprh zvwna cwtpd

mipiicd eze` miriayn x`yd on xhtdl icky
.cer el aiig epi`y eixack ok`yïðúezereay) §©

(e"t zligzïéðéicä úòeáLmiriayn mdy ± §©©©¨¦
,zvwna dcend z`äðòhä,orehd zriaz ± ©©£¨

ieeyn zegt `l lr didzézLzernóñkody , §¥¤¤
,xpic yily ipyäàãBääådidz razpd ly - §©¨¨
n zegt `l lräèeøt äåLzegta d`ced la` , ¨¤§¨

.mipiicd zreayn xehtd ,'lkd xtek'k aygp
dxezd dhwpy xg`ny ,`id `xnbd ziiyewe

ellk itl ok m` ,mekq dyxit `le 'sqk' oeyl
ly dprha elit` dxaicy ixd iq` ax ly
.'sqk zern izy dprhd'y epipy recne ,drn

rahn epi` dxeza 'sqk' oeyly dfn gkene
,'oenn'l `l` ,iq` ax ly ellkk zniieqn
dxqne ,oenn edrx l` yi` ozi ik dxn` eli`ke

eriayi oenn mekq dfi` lr md erawiy minkgl
izy zegtl didz dprhdy eraw mde ,mipiicd

.zern

lr riaydl oi` iq` axl mby .`xnbd daiyn
:drn zprhíúäepyi ,mipiicd zreaya - ¨¨

xn`py ,zern izy zegtl eprhiy cgein cenil

eprinydl aezkd myiwd ,'milk e` sqk ozi ik'
sqkd `diyíéìëc àéîec,[milkl dneca-] §¨§¥¦

äîzcwtda enk ±íéìkzegtd lklíéðL- ©¥¦§©¦
o`kne ,'milk' `l` 'ilk' xn`p `ly ,milk ipy

,cg` ilk lr miriayn oi`yóàzcwtdaóñk ©¤¤
zegtd lklíéðLoi`e ,sqk zern ipy - §©¦

.zg` drn zprh lr miriayn
:df ywidn eyxc ceräîeoipra enke ±óñk ©¤¤

mdy zern izya xacnáeLç øácmr mekq - ¨¨¨
,zeaiyg efi`óàlr dreayíéìkjixvøác ©¥¦¨¨

áeLçla` ,oenn ly zeaiyg milka didiy ± ¨
izy eprh oebk ,ef zeaiyg mda oi`y milk
mipiicd oi` ,zg`a dcede dnecke miHgn©£¦

.eze` miriayn
:iq` ax lr `iyew ceréøäåoipraøNòî,ipy ©£¥©£¥

mze` milke`e xyrnd zexit z` milrny

mzelrdl el `ed gxehyke ,milyexia
,milyexiláéúëc(dk ,ci mixac) df iabl ± ¦§¦

,sqMA dYzpe''Eãéa óñkä zøöå'epiid ,'ebe §¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤§¨§
enr gwie ,sqk lr zexitd zyecw z` llgiy
xW` lkA sqMd dYzpe mye ,milyexil df sqk§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤
ixac lk lr ed`ivei ,'ebe xwAA LWtp dE`Y§©¤©§§©¨¨

.dvxiy lk`nïðúe(g"n a"t ipy xyrn) §©
éðL øNòî úBònî òìñ èøBtäel exahvd - ©¥¤©¦§©£¥¥¦

jyna odilr lligy zyegp zehext eziaa

d zexit z` dpyderibde ,ely ipy xyrn
lr lwdl leki ,sqk rlq ly jxrl oiieeya
dlri eze`e ,sqk rlqa otilgdle oz`iyp

oillgny dpynd on x`ean ixd .milyexil
ly llkd itle ,zyegp zehext lr ipy xyrn
,'sqk' oeyl df leliga xkfpy xg`n iq` ax

:`xnbd daiyn .zehext lr llgl xyt` cvik

óñkä óñkoipra sqk azkp minrt xtqn - ¤¤©¤¤
dYzpe' 'sqMd Yxve' 'sqMA dYzpe' ,lelig§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤§¨©¨

aezkdy o`kn ,'sqMdäaéøzerahnd z` s` ©¤¤¦¨
.xeva opi`y

:iq` ax lr dl`y ceréøäåiqkp dcetdLc÷ä ©£¥¤§¥
,oilegl m`ivene zern lr mllgnd ±,áéúëc¦§¦

óñkä ïúðå'ycwdl'Bì í÷åmi`vei miqkpde ± §¨©©¤¤§¨
.ely miyrpe oilegl jka,ìàeîL øîàåqkp §¨©§¥

äðî äåL Lc÷ä,mixpic d`n -ìò BìléçL ¤§¥¨¤¨¤¤¦§©
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iqkp lelig oipray sqkd epiid el dnecd sqk
.dhexta `ed ycwd

:iq` ax lr `xnbd dywn ceréLecé÷ éøäå©£¥¦¥
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øîâå 'dìòáe äMàdxifba (.a lirl) eyxce ± ¦¨§¨¨§¨©
deyïBøôò äãOî äçé÷ äçé÷my xn`py ± ¦¨¦¨¦§¥¤§

zgiwly myky ,'ipnn 'gw' dcyd sqk izzp'
miyrp dy` iyeciw s` sqka ziyrp dcy

.sqkaïðúe,epzpynaíéøîBà ìlä úéady`y §©¥¦¥§¦
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,my dbedpàîéðy xn`p m`d ±øîàc éqà áø ¥¨©©¦§¨©
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miiwd rahn `edy xpica oiyeciwy mzhiy

`l` .iq` ax ly ellk z` ayiil xyt` 'xev'a
lld ziak dkld ixdy ,denz xac edfy

.(:bi oiaexir)
exn`p iq` ax ixacy zxne`e da zxfeg `xnbd

:dpey ote`aøîzéà éà ,àlàjixvy iq` ax ¤¨¦¦§©
,ixev sqkøîzéà éëä,mxn` jk -áø øîà ¨¦¦§©¨©©

÷ óñk ìk ,éqà áø øîà äãeäéøeîàä áeö §¨¨©©©¦¨¤¤¨¨¨
äøBzamiying oebk ,sqkd mekq yxtzpy - ©¨

sqk miyelye ,dia`l dleza qpe` ozepy sqk
minelyz ,iprpk car bxd exeyy in mda aiigy

ly ekxr itk miyrp el`ìLå ,éøBö óñk¤¤¦§¤
íäéøáczepwz iabl xkfpy aevw mekq lke ± ¦§¥¤
,minkgäðéãî óñkuetp didy sqkl mzpeek - ¤¤§¦¨

jxrn zipiny ekxry ,dpicnd iagxa mlv`
ax lr dyw `l ef `zniwe` itle .'xev'ay sqkd
xn`p oiyeciway meyn ,lld zia ixacn iq`

.llka dhexte 'oenn' epiidc ,mzq sqk dxeza
ok m` :ef `zniwe` lr `xnbd dywnà÷ éàî©¨

ïì òîLîiq` axàðéðzzexekaa yxetn ± ©§©¨¨¦¨
(:hn)ìL íéòìñ Lîçoeictïaoke ,xeka ¨¥§¨¦¤¥
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.rlq ,fef ivg dieeyy

:xpica oiyeciwy i`ny zia zhiyl sqep mrh
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mlyn dvex m` ,mipy 'b care mipy yyl
,iytgl `vei cine fef ze`n 'b xzepd oec`l

diwfg yxceàø÷ øîàdn`a (g ,`k zeny) ¨©§¨
,dixar'dcôäå'ãnìîaezkdúòøânL §¤§¨§©¥¤§¨©©

dðBéãtîminid inc z` ,dxknpy mincd on - ¦¦§¨
,oec`d lv` dcar xakyäàöBéå.zexigléà §§¨¦

àîìLa zøîàdxiknd incydì áäéc± ¨§©§¦§¨¨§¨©¨
zegtd lkl dxear mipzipdeðééä ,øðéc¦¨©§

äìæàå äòøâîcsqkd oerxb miiwziy jiiy ± ¦§¨§¨§¨§¨
zget dzcear ini xear zrxbn df mekqny

jlede,äèeøt ãòick oec`l mlyz df z`e ©§¨
,z`vläèeøt dì áäéc zøîà éà àlà- ¤¨¦¨§©§§¨©¨§¨

,dhexta dzepwl lekiyäòøâî éî äèeøtî± ¦§¨¦§¨§¨
dzyryn ixd ,dhextn yi oerxb zexyt` dfi`
zegt el zaiigy `vnp zexy dfi` exear
`linne ,epnn rexbl oenn o`k oi`e dhextn

xpic zegtd lkl dixar dn` incy gxken.
dnecay micnl cvik x`al ovxzd miiq mxhae
eywd ,xpica dy` iyeciw s` dxikn sqkl

:eilràðîçø øîà÷ éëä àîìãåwxyàëéä §¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨¥¨
dì áäécdipwd zrya dxear oec`d ±øðéc, §¨©¨¦¨

,sqk oerxb miiwl zexyt` yieãò òøâéz¦§©©
äèeøtla` ,epcnly enk oerxb oipr miiwzi - §¨

äèeøt dì áäéc àëéä,rxbl zexyt` oi`y ± ¥¨§¨©¨§¨
ììk òøâéz àìyxtpyke ,oerxba `vz `l - Ÿ¦§©§¨

aiig dn` oipwy dgked epnn oi` jk weqtd z`
.xpica `wec zeidl



פג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc oiyeciw(oey`x meil)

éøäåiabläðòèdcen zreaya dxen`d ± ©£¥©£¨
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ellk itl ok m` ,mekq dyxit `le 'sqk' oeyl
ly dprha elit` dxaicy ixd iq` ax ly
.'sqk zern izy dprhd'y epipy recne ,drn

rahn epi` dxeza 'sqk' oeyly dfn gkene
,'oenn'l `l` ,iq` ax ly ellkk zniieqn
dxqne ,oenn edrx l` yi` ozi ik dxn` eli`ke

eriayi oenn mekq dfi` lr md erawiy minkgl
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.zern
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xn`py ,zern izy zegtl eprhiy cgein cenil
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mzelrdl el `ed gxehyke ,milyexia
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d zexit z` dpyderibde ,ely ipy xyrn
lr lwdl leki ,sqk rlq ly jxrl oiieeya
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iqkp lelig oipray sqkd epiid el dnecd sqk
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oke ,iprpk car exeyñðBà ìL íéMîç- £¦¦¤¥

,dxrp qpe` mlynyäzôî ìLåakyl dxrp §¤§©¤
aeig oke ,miying mlyn `ed mby ,enräàî¥¨

sqkòø íL àéöBî ìL,ezy` lríleklk - ¤¦¥©¨
mdinelyz el`éøBö äðîa LãBwä ì÷La- §¤¤©¤§¨¤¦

miler ycew ilwy ynge mixyry oeayg itl
eprci xaky ixd .'xev'a mibedpd mixpic d`nl
epl ycig dne ,ixev `ed dxeza aevw sqk lky

:`xnbd zvxzn .iq` axíäéøác ìLåjxr ± §¤¦§¥¤
mixryny ,minkg zepwz iabl xkfpy sqkd

itl eze`déì àëéøèöéà äðéãî óñkaxl ± ¤¤§¦¨¦§§¦¨¥
,eprinydl iq`ïðz àìc.df mekq xryp cvik ± §Ÿ§©

,àéðúcminkg epwzBøéáçì ò÷Bzä± §©§¨©¥©©£¥
yiiazpe ,epf` jezl driwz lew eita rinydy

.jkaBì ïúBðezyea incòìñexriy jk - ¥¤©
,ipepia mc` ly zyea inc minkgàîéz àìå± §Ÿ¥¨

xnel drzz l`éàîdfi` -òìñ,minkg eaiig ©¤©
ieeyy ixev lyòìñ éàî àlà ,éæeæ òaøà©§©¥¤¨©¤©

,edeaiigyàæeæc àbìt,fef ivg dieeyy rahn - ©§¨§¨
mrhde .ixev rlqn zipiny dpicn rlq `ide

,fef ivgl dzpeeky s` rlq `ziixad dhwpy
meynàbìôì eø÷c éLðéà éãéáòcàæeæc ©£¦¥¦§¥§¨§©§¨§¨

àøézñéàef rahnl mi`xewy miyp`d jxc - ¦§¦¨
.rlq ,fef ivg dieeyy

:xpica oiyeciwy i`ny zia zhiyl sqep mrh
úéác eäééîòè ,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¥©§©§§¥

äi÷æçãk ,éànL,ezyxck ±äi÷æç øîàc ©©¦§¦§¦¨§¨©¦§¦¨
dn`e cara xen`d 'sqk oerxb' oipra (:ci onwl)
fef ze`n yya card dpwpy oebk .miixard

mlyn dvex m` ,mipy 'b care mipy yyl
,iytgl `vei cine fef ze`n 'b xzepd oec`l

diwfg yxceàø÷ øîàdn`a (g ,`k zeny) ¨©§¨
,dixar'dcôäå'ãnìîaezkdúòøânL §¤§¨§©¥¤§¨©©

dðBéãtîminid inc z` ,dxknpy mincd on - ¦¦§¨
,oec`d lv` dcar xakyäàöBéå.zexigléà §§¨¦

àîìLa zøîàdxiknd incydì áäéc± ¨§©§¦§¨¨§¨©¨
zegtd lkl dxear mipzipdeðééä ,øðéc¦¨©§

äìæàå äòøâîcsqkd oerxb miiwziy jiiy ± ¦§¨§¨§¨§¨
zget dzcear ini xear zrxbn df mekqny

jlede,äèeøt ãòick oec`l mlyz df z`e ©§¨
,z`vläèeøt dì áäéc zøîà éà àlà- ¤¨¦¨§©§§¨©¨§¨

,dhexta dzepwl lekiyäòøâî éî äèeøtî± ¦§¨¦§¨§¨
dzyryn ixd ,dhextn yi oerxb zexyt` dfi`
zegt el zaiigy `vnp zexy dfi` exear
`linne ,epnn rexbl oenn o`k oi`e dhextn

xpic zegtd lkl dixar dn` incy gxken.
dnecay micnl cvik x`al ovxzd miiq mxhae
eywd ,xpica dy` iyeciw s` dxikn sqkl

:eilràðîçø øîà÷ éëä àîìãåwxyàëéä §¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨¥¨
dì áäécdipwd zrya dxear oec`d ±øðéc, §¨©¨¦¨

,sqk oerxb miiwl zexyt` yieãò òøâéz¦§©©
äèeøtla` ,epcnly enk oerxb oipr miiwzi - §¨

äèeøt dì áäéc àëéä,rxbl zexyt` oi`y ± ¥¨§¨©¨§¨
ììk òøâéz àìyxtpyke ,oerxba `vz `l - Ÿ¦§©§¨

aiig dn` oipwy dgked epnn oi` jk weqtd z`
.xpica `wec zeidl



zipwpפד dy`d` cenr ai sc ± oey`x wxtoiyeciw

.ã"ñ àì:o`M rExiB aYkPW xg`n rExiB FA oi`W xacA zipwp `dYW.ãeòééc àéîecoFc`d i`XxW Epcnle Dcri `l xW` FOr aYkPW cErii oiprl xn`C ikid iM Ÿ¤§¥¦§¥§¨¨¤¥¥©¥©©¤¦§©¥©©§¨§¦¦¥¥§¨©§¦§©¦¤¦§©¦£¤Ÿ§¨¨§¨©§¤©¨¦¨¨
oOwl xn`e xg` sqM Kixv oi`e Kilr il WIX dnA il zcrEin Y` ixd Dl xn`i m` Fl zWCEwn didze zEdn` ipW KFzA Fl Dcril(:gi sc)DxkFnl i`Xx dia` oi` §©£¨§§¥£¨§¦§¤§¤¤¦Ÿ©¨£¥©§§¤¤¦§©¤¥¦¨©¦§¥¨¦¤¤©¥§¨©§©¨¥¨¦¨©¨¦§§¨

:'Ek b"r` cEriI dn cEriiM iOp rExibe Dcri `l xW` DA miIwn ip` oi`W itl dexr mEXn mdl dxEq` `idW miaFxwl.'eë äMà éLecé÷å`id l"xC `zNinC `pwQn ¦§¦¤¦£¨¨¤¦¤§¨§¦¤¥£¦§©¥¨£¤Ÿ§¨¨§¥©©¦§¦©¦§¦¥¦¨©§¨¨§¦§¨§¦
:dIwfgcM y"aC `nrh xnF`e wiQn `wC.äLcwéî àì äèeøôa äMà óà:cErii iWECiTn opixnbC.øðéãc àbìt:dhExR cr rExiB `Mi`e.äèeøtî déz÷étàc ïåék §¨©¦§¥©§¨§¦§¦§¦¨©¦¨¦§¨Ÿ¦©§¨§©§¦¨¦¦¥¦©§¨§¦¨§¦¨¥©©§¨¥¨§©¦§¥¦§¨

xpiC` DnwF` 'irA `zEaiWg `nl ©̀§¨£¦¨§¦§¨©¦¨
:aiWgC.ø÷ôäkhrEn xacA zFpwl §¨¦§¤§¥¦§§¨¨¨

Dirwt`C y"a Dl ixn`wC `Ed opAxCnE¦§©¨¨§¨©§¥¨§©§§¥
:xpiCn oizEgRd oiWECiwl opAx.eäc ìklM ©¨¨§¦¦©§¦¦¦¨¨§¨

minrR rAhOd z` miPWn zFxFCdX dn©¤©§©¦¤©©§¥©§¨¦
:mlwWOn oitiqFOW minrR oizgFRWøòéL ¤£¦§¨¦¤¦¦¦¦§¨¨¦¥

.éàîéñ 'ødX`A eiptl `A dUrn ¦¨¦©£¤¨§¨¨§¦¨
deW zFidl Kixvde dhExtA dWCwzPW¤¦§©§¨¦§¨§¦§¦¦§¨¤
:oiWECiTd z` lHiaE xqi`A dpnXn cg ¤̀¨¦§Ÿ¨§¦¨¦¥¤©¦¦

.äMMî ãçà:EdiiYbElR Wxtn oOwlì"à ¤¨¦¦¨§©¨§¨¥§§©§
.óñBé áø:iIA`l.éëä éàdhExR oi`C ©¥§©©¥¦¨¥§¥§¨

:o`Mn dzEgR.àðéðúc eðééädpFW ip`W §¨¦©©§¦§¦¨¤£¦¤
:'Ek aFWge `v mipdM zxFzA.àzLäm` §©Ÿ£¦¥©£©§¨¦

:iwlhi`d xqi`A dpnXn cg` `Ed¤¨¦§Ÿ¨§¦¨¨¦©§¦
.íétìà:zFhExR.eåä àìmirlq ipWA ©§©¦§Ÿ£¦§¥§¨¦

:KEnqA ziWixtcMéø÷ íétìàî øúBé §¦§¦¦§¨¥¥©§©¦¨¥
.eäìWCwdd on dpdp lv` diEpW Ef dpWn §¦§¨§¨¥¤¤¡¤¦©¤§¥

sqkA mW` dhExR ziipd lr `iaOW¤¥¦©£¨©§¨¨¨§¤¤
dxiard on wgxzdl aFWge `v milwW§¨¦¥©£§¦§©¥¦¨£¥¨
:Ef oFbM dlFcB dxRM Kixv bbFXd lr s`W¤©©©¥¨¦©¨¨§¨§

.àáñ àeää ì"àEf dpWnA dY` drFh ©¨¨¤©¨§¦§¨
:DA `pipY miRl`l aFxwe Dl `pipY `p`C©£¨§¦¨¨§¨§©§©¦§¦¨¨
.ïééåä àzéLå ïéúìúe äàî Lîçå àôìà©§¨©£¥§¨§¨¦§¦¨©§¨
mixqi` c"k xpiCde oixpiC 'c rlQdW¤©¤©¦¨¦§©¦¨¦¨¦
mlFrl zFhExR dpnW xqi` i`e oOwlcM§¦§©¨§¦¦¨§Ÿ¤§§¨
xpiC dpnXde xpicA zFhExR a"vw E`vnp¦§§§§¦¨§©§Ÿ¨¦¨
miz`n cg` lM milFr mirlq iYWAW¤¦§¥§¨¦¦¨¤¨¨©¦

:e"lwze sl` ixd dpnW xqg zFhExRïåék §¨¥§Ÿ¨£¥¤¤§¥¨
.à÷ôðcdXWe miWlW Fivgn ipXd sl` §©§¨¤¤©¥¦¥¤§§Ÿ¦§¦¨

:Dil ixw miRl`l aFxwïéøñéà ïéðBécðet ¨§©§©¦¨¥¥§§¦¦¨¦
.ïé÷ðBøèðe÷ íéñîñîmd zFrAhn ipin ª§¥¦§§§¦¦¥©§§¥

vpd oiqixcd oke EGn Ef zFPhw:oipnW oi §©¦§¥©§¦¦©§¦§¦¦
.äMMî ãçà äèeøt úàöîðxqi`dW ¦§¥§¨¤¨¦¦¨¤¨¦¨

zFhExRd la` zxn`wcM xpicA c"kn cg ¤̀¨¦§¦¨¦§¨©§¨£¨©§
drn WW xpiCdW Yxn`X dOn zFlFcB§¦©¤¨©§¨¤©¦¨¥¨¨
xpicl miqixcd g"i ixd miqixcd 'b drOde§©¨¨©§¦¦£¥©§¦¦§¦¨
mipWE miraW mde oivpd WWe miWlW mde§¥§Ÿ¦§¥©§¦§¥¦§¦§©¦
c"kl mwNg zFhExR c"nw mde oipinW§¦¦§¥§©§¥§
WW ixd wlg lkA dXW `vnY miwlg£¨¦¦§¨¦¨§¨¥¤£¥¥
:xpicA c"kn cg` `EdW xqi`l zFhExR§§¦¨¤¤¨¦§¦¨

.÷"úc àaélàKde 'ipzn mYqM EpiidC ©¦¨§§©§¦§©©§¦§©
`N` zFhExRd lr EtiqFdW e`l oiaxC§¨¦©¤¦©©§¤¨
xpicA miYWE miWlW Ecnre ElfEd oixqi`d̈¦¨¦§§¨§§Ÿ¦§©¦§¦¨
aFWg xpicA zFhExR a"vw mlFrlE mdiniA¦¥¤§¨§§¦¨£

:xqi`A dpnXn cg` dzid xpicl a"vw `idW dhExRdW z`vnpe xpicA c"k mhRWnM mixwi mixqi`d Eid i`niq 'x iniaE a"vw `vnze miYWE miWlW minrR 'e.éãîa §¨¦§Ÿ¦§©¦§¦§¨¦¥¦¨¦¨¨¦¨¦§¨¦§¦§¨¨§¦¨§¦§¥¤©§¨¤¦§¦¨¨§¨¤¨¦§Ÿ¨§¦¨§¨©
:oiiEvn mixnY oi`W mFwnA xnFlM.'eë ïðz àäå:oiWECiwl xEriW oi` oM xnFl dz`A m`e.éàcå éLecé÷a àäm`e i`Ce oiWECiw Eed FnFwnA dhExR deW FpWi m` §©§¨¤¥§¨¦§¦§¨§©§¦¨¨©¥¥¦§¦¦¨§¦¥©©¦¤§¨¤§¨¦§£¦¦©©§¦

xg`l zxYEn Dpi`e Eed wtq iWECiw la` ipW iWECiw lHal Eed `l i`Ce iWECiw FnFwnA t"y Fpi` m`e ipXn hB dkixv Dpi`e oFW`xl zxYEn k"g` DWCiwe xg` `Ä©¥§¦§¨¤¤¨¦§¥¨§¦¨¥¦¥¦§¦¥¦§¦¥©©Ÿ£§©¥¦¥¥¦£¨¦¥¨¥£§¥¨¤¤§©¥
:xaCA mEBnB oi` mnFwnA dhExtA WCiTW xg`OW mixEnB oiWECiw od EN` zrcl ipd` xEriWe icnA t"y `OW opiWiigC hB `lA.écøeàc àãååæa:oikFn lW dCEb` §Ÿ¥§©§¦¨¤¨§¨©§¦©£¥¨©©¥¥¦¦§¦¤¥©©¤¦¥¦§¨¦§¨¥¦§©¨¨§©§¨§§¥£¨¤¦

.ìàeîL øîàäå:xg` mFwnA t"y `OW opiWiig lirlC `d.àìçeëc àðáà:lFgkl dnFC xFgW WiiW.'eë ïéiòî à÷å àcñç áø áéúéDWCwe xg` `AW itl §¨¨©§¥¨¦§¥©§¦¨¤¨§¨©¥©§¨§§¨©¦¨¤§¨¨¦©¦§¨§¨§©¥§¦¤¨©¥§¦§¨
:k"g` dhExtA.àîBé àeää:dlfEd eiWkre t"y DA ded DWCiTW mFIApéîk ìk åàì.C:`xzA` DYxqF`e oiWECiw oFW`xdW cirdl ¦§¨©¨©¤¦§¨£¨¨§©§¨§¨©¨§¦¨§¨¦¤¨¦¦¦§©§¨©©§¨

åàì

áø`kd .l`EnWC Dil xaq `l `Cqg ©¦§¨Ÿ¨©¥¦§¥¨¨
`d iiEpWl ivn `lwtq iWECiwA Ÿ¨¥¦§¥¨§¦¥¨¥

k"g` eig` DWCTW ixiinC mEXn lirlcM§¦§¥¦§©§¥¤¦§¨¨¦
riwtdl `Cqg ax `A dide dhExtA¦§¨§¨¨¨©¦§¨§©§¦©
KPinM lM e`l xn`cM oFW`x iWECiw¦¥¦¦§¨©©¨§¦¨
xn` ded i`e `xzA` Dl zxq`C§©§¨¨©©§¨§¦£¨¨©
hB dkixvC l"v k"` Eed wtq mipFW`xC§¦¦¨¥£¦§¦¨¥
`iedC mEXn dxEq` didY k"` oFW`xn¥¦¦§¤£¨¦§©§¨

:eig` zWExB§©¨¦
`d

ãòééî éòa éàc â"òà ãeòéi äî ãeòééc àéîec ã"ñ àìŸ§¨§¦©¦§¦¨¥§©¥
eåä àì ãòééî éöî àìc àëéä ìk ãòééî àì éòa éàå§¦¨¥Ÿ§©¥¨¥¨§Ÿ¨¥§©¥Ÿ£
àðéáæ eåä àì àòøâéî éöî àìc àëéä ìk ð"ä éðéáæ àðéáæ§¦¨§¦¥¨¥¨§Ÿ¨¥¦¨§¨Ÿ£§¦¨
äî äiøáòä äîàî eäì à÷ôð ù"áì äMà éLecé÷å éðéáæ§¦¥§¦¥¦¨§©§¨§¥¨¨¨¦§¦¨¨
àì äèeøôa äMà óà àéðwî àì äèeøôa äiøáòä äîà̈¨¨¦§¦¨¦§¨Ÿ¦©§¨©¦¨¦§¨Ÿ
ïåék úBèeøt ézL àîéàå øðéãc àbìt àîéàå àLcwéî¦©§¨§¥¨©§¨§¦¨§¥¨§¥§¥¨
eðééä øîà àáø øðécà dî÷Bà äèeøtî déz÷étàc§©¦§¥¦§¨§¨©¦¨¨¨¨©©§
ä"áe :ø÷ôäk ìàøNé úBða eäé àlL ù"ác àîòè©§¨§¤Ÿ§§¦§¨¥§¤§¥

àéä änk éðz÷ dìò àäå éiaà ì"à eäc ìk äèeøt øîéîì óñBé áø øáñ :äèeøôa íéøîBà§¦¦§¨¨©©¥§¥©§¨¨§©©¥§¨£¨¨¨¥©¨¦
eäì äáLçãk àëä ìáà äLî ìL BøBãa î"ä ú"ëå é÷ìèéàä øñéàa äðîMî ãçà äèeøt§¨¤¨¦§Ÿ¨§¦¨¨¦©§¦§§¤Ÿ¤£¨¨¨§©£¦¨§
äðîMî ãçà äèeøt àéä änk BøBãa éàîéñ éaø øòéL øîà éîéc áø àúà ék àäå éLðéàì§¦§¥§¨¦¨¨©¦¦¨©¦¥©¦¦¨¦§©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨
éåä änk eøòéL àéòLBà éaøå éàpé éaøå éàzñBc éaø øîà ïéáø àúà éëå é÷ìèéàä øñéàa§¦¨¨¦©§¦§¦¨¨¨¦¨©©¦§¨¦§©¦©©§©¦©§¨¦£©¨£¥
änk áBLçå àö àðéðúc eðééä éëä éà óñBé áø ì"à é÷ìèéàä øñéàa äMMî ãçà äèeøt§¨¤¨¦¦¨§¦¨¨¦©§¦©¥¦¨¥©§¦§¦¨¥©£©¨
eäì øîà eäì éø÷ íétìàî øúé ïééåä àì íétìà àzLä íétìàî øúBé íéòìñ éðLa úBèeøt§¦§¥§¨¦¥¥©§©¦©§¨©§©¦Ÿ©§¨¤¤¥©§©¦¨¥§¨©§
àeä àzéLå ïéúìúe äàî Lîçå àôìà óBñ óBñ íétìàì áBø÷ dì àðéðz àðà àáñ àeää©¨¨£¨§¦¨¨¨§©§©¦©§¨©£¥§¨§¨¦§¦¨
'ø øòéL øîà éîéc áø àúà ék àôeb déì éø÷ íétìàì áBø÷ àbìtî eäì à÷ôðc ïåék ïééåäc§©§¨¥¨§©§¨§¦©§¨¨§©§©¦¨¥¥¨¦¨¨©¦¦¨©¦¥
'ø eøòéL øîà ïéáø àúà éëå é÷ìèéàä øñéàa äðîMî ãçà äèeøt àéä änk BøBãa éàîéñ¦¨¦§©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨§¦¨¨¦©§¦§¦¨¨¨¦¨©¦£
éiaà déì øîà é÷ìèéàä øñéàa äMMî ãçà äèeøt àéä änk àéòLBà 'øå éàpé éaøå éàzñBc§¨¦§©¦©©§©§¨©¨¦§¨¤¨¦¦¨§¦¨¨¦©§¦¨©¥©©¥
íéîëç eøîàL äèeøt àéðúc eúéâìôéî à÷ éàpz épäc àzâeìôa ïéáøå zà àîéð éîéc áøì§©¦¦¥¨©§§¨¦¦§§¨§©¥©¨¥¨¦§§¦§©§¨§¨¤¨§£¨¦
øñéà ïéøñéà éðL ïBécðet ïéðBécðet éðL äòî øðéc óñk äòî LL é÷ìèéàä øñéàa äðîMî ãçà¤¨¦§Ÿ¨§¦¨¨¦©§¦¥¨¨¤¤¦¨¨¨§¥§§¦§§§¥¦¨¦¦¨
øñéàa äðîMî úçà äèeøt àöîð úBèeøt ézL ÷ðøèðe÷ ïé÷ðBøèðe÷ éðL ñîñî íéñéîñeî éðL§¥§¥¦¦§¥§¥§§§¦§§©§§¥§¦§¨§¨©©¦§Ÿ¨§¦¨

ìL øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø é÷ìèéàäïéðîL éðL ñéøãäì ïéöðä éðL äòîì ïéñøãä äL ¨¦©§¦©¨¦§¤©§¦¥¥§Ÿ¨©§¦¦§¨¨§¥©§¦§©§¦§¥§¦¦
Bèeøt 'á õðäìì ú÷"úk øîà øîc àîéì é÷ìèéàä øñéàa äMMî úçà äèeøt àöîð ïéîL §©§§§¨¦¦§¨§¨©©¦¦¨§¦¨¨¦©§¦¥¨§©¨©§

àä éøeqéà øewiàc àä àéL÷ àìå ÷"úc àaélà ïéáø ïéáe éãéc ïéa ì"à â"áùøk øîàc ïéáøå§¨¦§¨©§¥¦¦¥¨¦©¦¨§§Ÿ©§¨¨§¦©¦¥¨
àæeæa ïéøúe ïéúìz íe÷ ìBæc àä àæeæa òaøàå íéøNò íe÷ éøeqéà øewiàc àä éøeqéà ìBæc§¦¥¨§¦©¦¥¤§¦§©§©§¨¨§§¨¦§¥§¨
äèeøt äåL ànL ïðéLééç úLce÷î øðéãa íéøîz øek ãîBò eléôà äøîúa dLcé÷ ìàeîL øîà̈©§¥¦§¨¦§¨¨£¦¥§¨¦§¦¨§¤¤©§¦¨¤¨¨¤§¨
àä éàcå éLecé÷a àä àéL÷ àì äèeøt äåLáe äèeøôa íéøîBà ä"á ïðz ïðà àäå éãîa§¨©§¨£©§©§¦¦§¨§¨¤§¨Ÿ©§¨¨§¦¥©©¨
à÷å áøc dén÷ àéiç øa éîéL áø áéúé écøeàc àãååæa Léc÷àc àøáb àeää ÷ôñ éLecé÷a§¦¥¨¥©©§¨§©§¦§©§¨§§¥¨¦©¦¦©¦¨©¥§©§¨
ìàeîL øîàäå àì äèeøt äåL da úéì éàå àì àì éà ïéà äèeøt äåL da úéà éà da ïéiòî§©¥¨¦¦¨¨¤§¨¦¦ŸŸ§¦¥¨¨¤§¨Ÿ§¨¨©§¥
àìçeëc àðáàa Léc÷àc àøáb àeää ÷ôñ éLecé÷a àä éàcå éLecé÷a àä àéL÷ àì ïðéLééç©§¦¨Ÿ©§¨¨§¦¥©©¨§¦¥¨¥©©§¨§©§¦§©§¨§§¨
äåL déa úéì éàå àì àì éàå ïéà äèeøt äåL déa úéà éà déì øòLî à÷å àcñç áø áéúé̈¦©¦§¨§¨§©¥¥¦¦¥¨¤§¨¦§¦ŸŸ§¦¥¥¨¤
àäå dénéà déì äøîà ìàeîLc déì øáñ àì àcñç áø ïðéLééç ìàeîL øîà àäå àì äèeøt§¨Ÿ§¨¨©§¥©§¦¨©¦§¨Ÿ¨©¥¦§¥¨§¨¥¦¥§¨

péîk ìk åàì dì øîà äèeøt äåL déa äåä dLc÷c àîBé àeääàøúaà dì úøñàc C ©¨§¦§¨£¨¥¨¤§¨¨©¨©¨§¦¨§©§¨¨©©§¨
åàì

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oiyeciw(ipy meil)
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Epiid mzFng ziaA eiWkr oixCX dn lirl WiIgC o`nl ENit`e mzFng ziaA§¥£¨©£¦§©§©¥§¥©¤¨¦©§¨§¥£¨©§
mixC mpi`W dgkFd WiC ziaA zExikU `lA mixCW d`pd zaFh liaWA¦§¦©£¨¨¤¨¦§Ÿ§¦§©¦§¥¨¨¤¥¨¨¦

:mdl oiUFrW zFaFh x`W liaWA `N` mzFng liaWAíeMîxrFkn xace cEgi icr F` d`iA icr F` KixSW itl `zEvixR EpiidC z"x Wxtn .`zEvixR ¦§¦£¨¤¨¦§¦§¨¤¦¨¤¦§¦¨§¨¥§©§§¦¨§¦¤¨¦¥¥¦¨¥¥¦§¨¨§¨
dWwe KM lr micr cinrOWb"x 't zFnaiaC(.ap sc)micr mEXn e`l mzde axM opAxCn zECxn zMn dwFl WiCw `l lirA xcde WCwn dnai zevn Dl iziin ¤©£¦¥¦©©§¨¤§¦¨©§¥¨¦§©§¨¨§©¥§¨©¨¦Ÿ©¦¤©©©§¦§©¨¨§©§¨¨©¦¥¦

:ikECiW `lA WCwnC `inEC d`iaA opiipw zNgY oiUFrW zEvixR EpiidC i"xl d`xp `N` d`iaA `N` zipwp Dpi` `ziixF`Cn dnai `dC `nrh `ilY©§¨©§¨§¨§¨¨¦§©§¨¥¨¦§¥¤¨§¦¨¤¨¦§¤§¦§©§§¦¤¦§¦©¦§¨¨§¦¨§¨¦§©¥§Ÿ¦¥
úòLaoOwl xn`cM dzvx `l oiA dzvx oiA opiqxB `le b"d .zWCEwn zFrn oYn(.bi sc):mzd iM mYq zWCEwn ipzil ¦§©©©¨§¤¤§Ÿ©§¦¨¥¨§¨¥Ÿ¨§¨¦§¨©§©¨¦§¥§¤¤§©¦¨¨
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øòö dì úéåäc àéiç éaøc eäúéác úéãeäéc eðééä åàì©©§¦¦§¦§§©¦¦¨©©§¨¨©©
éa ìaé÷ íà éì äøîà déì äøîà äãéìéLecé÷ Ceáà C ¥¨¨§¨¥¨§¨¦¥¦¥¦£¦¥

éì úøñàc Cnéàc dpéîk ìk åàì dì øîà zøèeæ ékC ¦§©§¨©¨©¨§¦¨§¦¨§©§¨¦
éãäñ àkéà àä éànà àcñç áøì ïðaø déì éøîà éàåléò¦¨©©§¥¥©¨¨§©¦§¨©©¨¦¨©£¥
àzLä ô"ù déa äåä àîBé àeääác éòãéc úéãéàa§¦¦§©§¥¦§©¨£¨¥©§¨
àðéðç ø"àc àðéðç 'øc eðééä åàì ïn÷ eäðúéì àäéî¦¨¥§§©¨©©§§£¦¨§£¦¨
eäì àøéáñ àì àáøå éiaà øñàéúå ïzñà ãöa äéãéò¥¤¨§©©§¨§¥¨¥©©¥§¨¨Ÿ§¦¨§
éab dLôð äìåeðîc äéeáLa elé÷ä íà àcñç áøc àäì§¨§©¦§¨¦¥¥¦§¨¦§©§¨©§¨©¥
äçtLî àéääî øàzLéà Léà úLàa ìé÷éð éàaL©¨¥¥¥§¥¤¦¦§¨©¥©¦¦§¨¨

ñc íeMî åàìå dpéî ïðaø eLøôe àøeñaeäì àøéá §¨¨§©¨¨¦¨§©¦¦§¦¨§
àeää àáøå éiaàk eäì àøéáñc íeMî àlà ìàeîLc¦§¥¤¨¦¦§¦¨§§©©¥§¨¨©
àçà áø dçìL à÷eLa àqàc àúéèeLa Léc÷àc àøáb©§¨§©§¦§¦¨§©¨§¨©§¨©©¨
déãbð déì çìL éàî â"äë óñBé áøc dén÷ì àðeä øa©¨§©¥§©¥©¨©¥©§¥

éøèöàå áøkLc÷îc ìò ãébðî áøc ìàeîLk àhéb C §©§¦§§¦¦¨¦§¥§©§©¥©¦§©¥
éëecéL àìa Lc÷îc ìòå äàéáa Lc÷îc ìòå à÷eLa§¨§©¦§©¥§¦¨§©¦§©¥§Ÿ¦¥
øòöîc ìòå àhébà àòãBî øñîc ìòå àhéb ìéháîc ìòå§©¦§©¥¦¨§©§¨©¨¨©¦¨§©¦§©¥
ìòå ïéîBé ïéúìz déeléò àzîL äìçc ìòå ïðaøc àçeìL§¨§©¨¨§©§¨¨©§¨¦¥§¨¦¦§©

éìç ïéà øéiãc deîç éa øéiãc àðúçàeää àäå àì ó ©§¨§©¥¦£©§©¥¥¨¦Ÿ§¨©
éìçc àðúçàeää úLL áø déãbðå deîç éác àáaà ó ©§¨§¨¦©¨¨§¥£©§©§¥©¥¤©

eäleëa éøîà éòcøäð dépéî déúîç àîééc úåä íãéî¥©£¨©§¨£¨¥¦¥§©§¨¥©§¥§§
éëecéL àìa äàéáa Lc÷îc ìò àlà áø ãébðî àìŸ§©¥©¤¨©¦§©¥§¦¨§Ÿ¦¥
àeää àúeöéøt íeMî énð éëecéLa eléôàå éøîàc àkéàå§¦¨§©§¥©£¦§¦¥©¦¦§¦¨©
da úéì àäå déì eøîà àñàc àútéöa Léc÷c àøáb©§¨§©¦§¦§¨§¨¨¨§¥§¨¥¨
àzì÷L da úéàc éæeæ òaøàa Lec÷éz eäì øîà ô"ù¨©§¦©§©§©¥§¦¨§©§¨
úBòî ïzî øçàìc àúe÷éúL äåä àáø øîà à÷ézLéàå§¦§¦¨¨©¨¨£¨§¦¨¦§©©©©¨
øîà àéä íeìk åàì úBòî ïzî øçàìc àúe÷éúL ìëå§¨§¦¨¦§©©©©¨©§¦¨©
eæ òìñ éñðk dì øîà àéðúc dì àðéîà àðî àáø̈¨§¨£¦¨¨§©§¨¨©¨¦§¦¤©
úBòî ïzî úòLa Ba éì éLc÷úä dì øîàå øæçå ïBãwôa§¦¨§¨©§¨©¨¦§©§¦¦¦§©©©¨
äúöø àì úLce÷î äúöø úBòî ïzî øçàì úLce÷î§¤¤§©©©©¨¨§¨§¤¤Ÿ¨§¨
àîéìéà äúöø àì éàîe äúöø éàî úLce÷î dðéà¥¨§¤¤©¨§¨©Ÿ¨§¨¦¥¨
àLéøc ììkî àì äøîàc äúöø àì ïéà äøîàc äúöø̈§¨§¨§¨¦Ÿ¨§¨§¨§¨Ÿ¦§©§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc oiyeciw(ipy meil)

,`cqg ax siqedeeðééä åàìdf oi` m`d - ©©§
dyrnkeäúéác úéãeäécezy` -,àéiç éaøc ¦¦§¦§§©¦¦¨
úéåäcdidy -,äãéì øòö dìzclei dzidy ©£¥¨©©¥¨

`ly ick dlra lr xq`idl dzvxe ,mine`z

,clzdéì äøîà,`iig iaxlíà éì äøîà- ¨§¨¥¨§¨¦¥
ini`éa ìaé÷zøèeæ ék éLecé÷ Ceáà C- ¦¥¦£¦¥¦§©

,dphw iziidyk oiyeciw ixear laiw ia`y

.jl dxeq` ip` `linnedì øîà,`iig iaxåàì ¨©¨©
dpéîk ìkéì zøñàc Cnéàcéàåléò Coi` - ¨§¦¨§¦¨§¨§©§¦¦¨©

.ilr jze` xeq`l jni` ly dgeka

`vi m`y mixaeqe ,`cqg ax lr miwleg opax
dey dl ozp oiyeciwd zryay micr yiy lew

:oey`xl zycewn ,dhextáøì ïðaø déì éøîà̈§¥¥©¨¨§©
éànà ,àcñçly oiyeciwdy yeygl oi` ¦§¨©©
,elg oey`xdéãäñ àkéà àälew `vi `ld - ¨¦¨©£¥

md eiykre oiyeciwd zrya micr eidyamewn §
enyydéa äåä àîBé àeääác éòãéc ,úéãéà- ¦¦§¨§¥¦§©¨£¨¥

`lgekc `pa`a did oiyeciwd meiay mirceiy
äèeøt äåL.,`cqg ax mdl aiydàzLä ¨¤§¨©§¨

ïn÷ eäðúéì àì àäéîmpi` micrd eiykr - ¦¨Ÿ¥§§©¨
dey epi` `lgekc `pa`d eiykre ,epiptl
.elg `l oey`xd iyeciwy mixne` ep`e ,dhext

,eixack `cqg ax gikedeàðéðç éaøc eðééä åàì©©§§©¦£¦¨
,`pipg iax ixack df oi` m`d -éaø øîàc§¨©©¦

àðéðçl`eny ly eizepa iabl ,(.bk zeaezk) £¦¨
,od zexedhy exn` exxgzydy xg`e ,eaypy
odk didy `a` xa ony axl `pipg iax xn`e
`ld ,`a` xa ony ax el xn` ,odn zg` `yiy

(.ak my) epipye ,eaypy micr yiy lew `vi
dxedh zxne` `ide dzaypy micr yi m`y
oeiky ,`pipg iax el aiyd ,zpn`p dpi` ip`

zexeq` opi` eaypy epiptl micr oi` eiykry
ike ,siqede ,odkläéãéòmi`vnpïzñà ãöa- ¥¤¨§©©§¨

,micirn mpi`e ,oetv.øñàéúå§¥¨¥
,`cqg ax lr mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbd

:ezii`x z` egceeäì àøéáñ àì àáøå éiaà©©¥§¨¨Ÿ§¦¨§
,àcñç áøc àäìlewl miyyegy exaq `l` §¨§©¦§¨

oky ,ezii`x z` egce ,df,äéeáLa elé÷ä íà¦¥¥¦§¨
iptnéàaL éab dLôð äìåeðîcdieayy - §¦©§¨©§¨©¥©¨¥

ike ,miaeyd itlk dnvr zxrknìé÷éðmb ¥¥
Léà úLàa`leepny ef `xaq dlv` oi`y §¥¤¦

.dytp
:`xnbd zxtqnàéääî øàzLéàex`yp - ¦§¨©¥©¦

dze`näçtLîmni`l `cqg ax xizdy ¦§¨¨

,ipyd ycwnl `ypidlïðaø eLøôe ,àøeña§¨¨§©¨¨
dpéî.mdl e`yip `le ,ef dgtynn -åàìå ¦¨§©

ìàeîLc eäì àøéáñc íeMî`ny miyyegy ¦¦§¦¨§¦§¥
,xg` mewna dhext dey `lgekc `pa`dàlà¤¨

eäì àøéáñc íeMîàáøå éiaàkmiyyegy ¦¦§¦¨§§©©¥§¨¨
.lewl

:l`eny ixacl eyygy dyrn d`ian `xnbd

Léc÷àc àøáb àeääyciwy mc`a dyrn - ©©§¨§©§¦
dy`àqàc àúéèeLaepi`y miqcd ly spr - §¦¨§©¨

,dhext dey.à÷eLadçìLàðeä øa àçà áø §¨©§¨©©¨©¨
dén÷ìiptl -óñBé áøcle`ylàðååâ éàäk §©¥§©¥§©©§¨

éàî.el` oiyeciwa oicd dn -déì çìLax ©¨©¥
,sqeidéãbðycwnd z` dwld -kixac,áø ©§¥©§¥§©

,jenqa mix`eandéøèöàåàhéb Cdy`de - §¦§§¦¦¨
hb ila mixg`l zxzen dpi`kixac,ìàeîL §§¥

mewna dhext dey df qcd `ny miyyegy

.xg`
:ax ixac z` d`ian `xnbdãébðî áøcdid - §©§©¥

dwlnà÷eLa Lc÷îc ìòyciwy in z` - ©¦§©¥§¨
dyrn dfy meyn ,sqka elit` weya dy`

,zevixtäàéáa Lc÷îc ìòåyciwy in z`e - §©¦§©¥§¦¨
,zevixt meyn ,d`iaa dy`àìa Lc÷îc ìòå§©¦§©¥§Ÿ

éëecéLdnir xacl ila dy` yciwy in z`e - ¦¥
,zevixt meyn ,ok iptlàhéb ìéháîc ìòå- §©¦§©¥¦¨

xg`e ,gily ici lr ezy`l hb glyy in z`e

yiy ,hbd z` lhane gilyd ixg` scex jk
ixg` dy`l hbd z` ozi gilyd `ny yeygl
,xg`l `ypizy leykn `vie ,Flhia lrady

àhébà àòãBî øñîc ìòåhb ozpy in z`e - §©§¨©¨¨©¦¨
miteky it lr s`e ,lha hbdy micr ipta xn`e

meyn dwel ,`rcend z` lhal eze``edy

,dipa lr frl `ivenïðaøc àçeìL øòöîc ìòå§©¦§©¥§¨§©¨¨
`ay oic zia gily z` dkidy in z`e -

,oicl epinfdlïéúìz déåléò àzîL äìçc ìòå§©§¨¨©§¨¦¨¥§¨¦
ïéîBé`le ,mei miyely iecip eilr lgy in z`e - ¦

,eiecip xizdl oic zial `aéa øééãc àðúç ìòå§©©§¨§¨¥¥
deîçqipkny ,eing ziaa xby ozgd z`e - £©

zeng mzqy ,ezenga lyki `ny oeiqpl envr

.dpzg z` zade`
wcwecn ax ixacn :`xnbd zl`eyïéà øééãc- §¨¥¦

in z` la` ,miwln eing ziaa xbd z` `weecy

wxyéìçóeing zia cil xaer -àäå ,àì ¨¦Ÿ§¨
a did dyrnéìçc àðúç àeääéác àáaà ó ©©§¨§¨¦©¨¨§¥

deîç,eing zia gzt lr xary -déãbðå- £©§©§¥

edwlde.úLL áø:`xnbd daiynàeää- ©¥¤©
,ozg eze`dépéî déúîç àîééc úåä íãéî- ¥©£¨©§¨£¨¥¦¥

.eilr dceyg dzid ezeng
aéòcøäðe `xnbd ixac lr ewlgeäleëa ,éøîà §©§¨¥¨§¥§§

ãébðî àìdwld `l el`d miyrnd lk lr - Ÿ§©¥
àlà ,áøwxìòinàìa äàéáa Lc÷îc ©¤¨©¦§©¥§¦¨§Ÿ

éëecéL.okl mcew dnir xacl ila -àkéàå ¦¥§¦¨
,éøîàcd`iaa ycwny in lk dwld axy §¨§¥

énð éëecéLa eléôàådnir xaic m` elit` - ©£¦§¦¥©¦
,okl mcew.àúeöéøt íeMî¦§¦¨

zaygp dy`d zwizy ote` dfi`a dpc `xnbd
:`l dfi`ae oiyeciwl dnkqdàøáb àeää©©§¨

Léc÷cdy` yciwy mc`a dyrn -àútéöa §©¦§¦§¨
àqàc,qcd ly zlvgna -déì eøîàel` §©¨¨§¥

,my ecnryúéì àäåoi` ixd -äåL da §¨¥¨¨¤
Lecwéz ,eäì øîà ,äèeøtycwzz -òaøàa §¨¨©§¦©§©§©

da úéàc éæeæ.zlvgna yiy -àzì÷L ¥§¦¨§©§¨
à÷ézLéàåzlvgnd z` dy`d dgwl - §¦§¦¨
.dwzye,àáø øîàz` ef dy` dlaiwyk ¨©¨¨

,mifef rax` da yiy drci `l zlvgnd
,dwzye dl rcepykeàúe÷éúL äåäef - £¨§¦¨

dwizyàúe÷éúL ìëå ,úBòî ïzî øçàìc¦§©©©©¨§¨§¦¨
,àéä íeìk åàì úBòî ïzî øçàìcdwizyde ¦§©©©©¨©§¦

oeik ,ycwzdl dnikqn `idy dgiken dpi`
jk xg`e ,dhext deyn zegt dl ozp dligza

meyn dwzy ,zern ekeza yiy dl rcepyk
dligzay zrcei `idy oeik ,dl ztki` `ly

.oiyeciw myl zernd z` dlaiw `l

:df oic xewn z` x`an `axàðî ,àáø øîà̈©¨¨§¨
dì àðéîàozn xg`l dwizyy xne` ip` oipn - £¦¨¨

.`id melk e`l zerndì øîà ,àéðúcdy`l - §©§¨¨©¨
éñðkilaw -dì øîàå øæçå ,ïBãwôa Bæ òìñ ¦§¦¤©§¦¨§¨©§¨©¨

Ba éì éLc÷úäok dl xn` m` ,rlq eze`a - ¦§©§¦¦
,úLce÷î ,úBòî ïzî úòLazrc lry oeik ¦§©©©¨§¤¤

ok dl xn` m` la` ,dlaiw `id oiyeciwd
,úBòî ïzî øçàìm`äúöøzerna ycwzdl §©©©©¨¨§¨

,el`,úLce÷îm`e.úLce÷î dðéà ,äúöø àì §¤¤Ÿ¨§¨¥¨§¤¤
,`ax x`ane,'äúöø àì' éàîe 'äúöø' éàî©¨§¨©Ÿ¨§¨

àîéìéày xn`p m` -'äúöø'eyexitäøîàc ¦¥¨¨§¨§¨§¨
ïéàe ,ok -'äúöø àì'eyexit,àì äøîàc ¦Ÿ¨§¨§¨§¨Ÿ

àLéøc ììëîdl xn`y `yixay cnel dz` - ¦§¨§¥¨
m` zwlgn `l `ziixade ,zern ozn zrya

,dzvx `l e` dzvx

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc oiyeciw(ycew zay meil)

y xnel mixeaq epiidïé÷éðòî eäé àìcarl Ÿ§©£¦¦
á÷éå ïøBb ïàvî àlà,weqta mixen`dïépî ¤¨¦Ÿ¤§¤¤¦©¦

úBaøìn miwiprnyøác ìk.øîBì ãeîìz± §©¨¨¨©§©
,xn`p jkléäìà 'éé Eëøa øLà''Eoin lkn , £¤¥©§¡Ÿ¤

.el wiprz ea zkxazdyïk íàlkn miwiprny ¦¥
,xacøîBì ãeîìz äîdxezd dhxit recn ± ©©§©

'á÷éå ïøBb ïàö.'Eì øîBìá÷éå ïøBb ïàv äî Ÿ¤§¤¤©§©Ÿ¤§¤¤
íéãçeéîäëøa ììëa ïðLiLdxt o`v oky , §¨¦¤¤§¨¦§¨§¨¨

ilecib mdy [oiie d`eaz] awie oxeb oke daxe
,rwxwìk óàweqtdn eaxzdy mipind x`y ± ©¨

oinn md ,'ebe 'jkxa xy`'äëøa ììëa ïðLiL, ¤¤§¨¦§¨§¨¨
jkitlíéôñk eàöéoi` jkitl miaxzn mpi`y ¨§§¨¦

,mdn miwiprnïBòîL éaø éøác.øæòéìà éaø ¦§¥©¦¦§©¦¡¦¤¤
á÷òé ïae wlegøîBà,úBãøt eàöézakxd] ¤©£Ÿ¥¨§§¨

miwiprn oi`e miaxzn mpi`y [dqeqe xeng
zx`an `xnbd .miwiprn mitqkn la` ,mdn

,mzwelgn z`ïBòîL éaøåzecxt hrnn epi` §©¦¦§
y meyneäééôeâa ïçaLî úBãøtmd mteba ± §¨©§§¨§©§

mda yie ,odilra iqkp z` zegiayne zecaer

.dkxaá÷òé ïa øæòéìà éaøåmitqk hrnn epi` §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
y meynà÷ñéò eäa ãéáò íéôñkriwyn `ed ± §¨¦¨¦§¦§¨

.dkxa llka md jkitl ,giexne wqra mze`

llka jxvp recn `xnbd dx`ia o`k cr
`xnbd zx`an zrk ,minieqn mipin azkidl

,el` mipin yly azkidl jk myl jxvp recn

.awie oxeb ,o`vàëéøöeaezkl dxezd dkixv ± §¦¨
,el`d mipind lk z`àðîçø áúk éàc`l m` §¦¨©©£¨¨

' `l` xn`p didïàö,'àðéîà äåämixeaq epiid Ÿ£¨£¦¨
xnelïéà íéiç éìòala` ,mdn miwiprn [ok] ± ©£¥©¦¦

nàì ò÷ø÷ éìecébjkl ,miwiprnàðîçø áúk ¦¥©§©Ÿ¨©©£¨¨
'ïøBb.rwxw ilecib zeaxl ,'áúk éàå'ïøBb,'äåä ¤§¦¨©¤£¨

àðéîànïéà ò÷ø÷ éìecébla` ,mdn miwiprn ± £¦¨¦¥©§©¦
nàì íéiç éìòajkl ,miwiprnàðîçø áúk ©£¥©¦Ÿ¨©©£¨¨

ïàömle` .dwprdl miig ilra zeaxlänì á÷é Ÿ¤¤¨¨
él`ly epnn zeaxl ozip dne ,xn`p recn ± ¦

.oxebe o`vn daxzd
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פז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc oiyeciw(ipy meil)

,`cqg ax siqedeeðééä åàìdf oi` m`d - ©©§
dyrnkeäúéác úéãeäécezy` -,àéiç éaøc ¦¦§¦§§©¦¦¨
úéåäcdidy -,äãéì øòö dìzclei dzidy ©£¥¨©©¥¨

`ly ick dlra lr xq`idl dzvxe ,mine`z

,clzdéì äøîà,`iig iaxlíà éì äøîà- ¨§¨¥¨§¨¦¥
ini`éa ìaé÷zøèeæ ék éLecé÷ Ceáà C- ¦¥¦£¦¥¦§©

,dphw iziidyk oiyeciw ixear laiw ia`y

.jl dxeq` ip` `linnedì øîà,`iig iaxåàì ¨©¨©
dpéîk ìkéì zøñàc Cnéàcéàåléò Coi` - ¨§¦¨§¦¨§¨§©§¦¦¨©

.ilr jze` xeq`l jni` ly dgeka

`vi m`y mixaeqe ,`cqg ax lr miwleg opax
dey dl ozp oiyeciwd zryay micr yiy lew
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.øîBçå ì÷ ïðéLøcaYkp `NX dn `iadl ©§¦¨©¨¤§¨¦©¤Ÿ¦§©
:`aEMir aizkC b"r`e dWxRA.dìaizkC ©©§¨§¦§¦¦¨¨¦§¦

:Dl azke.éáéúk dì éøzWi`d D`pUE §¨©¨§¥¨§¦¥§¥¨¨¦
:'Fbe oFxg`d.dzøéáçìå dì àìåozFnXW ¨©£§§Ÿ¨§©£¤§¨¤§¨

cg` hbA zFWxBzn miWp iYW oi`W oieẄ¦¤¥§¥¨¦¦§¨§§¥¤¨
:eiWp zipFltE zipFlR Wxbn ipFlR azM m ¦̀¨©§¦§¨¥§¦§¦¨¨

.ìòp àø÷ øîàuElg ziA `xizi `xw ¨©§¨¨©§¨§¥¨¥£
:uElgd ziA aYkinl ivnC lrPd.èøt ©¨©§¨¥§¦§©¥¤¨§¨

:FA KFldl lFki oi`W lFcB lrpl§©©¨¤¥¨©£
àééìåñî

àä:`kxiR Dl aiWg `l hB mFwnA dvilgC oeiM .dvilgA d`vFi iOp ¨©¦§¨©£¦¨¥¨©£¦¨¦§¥Ÿ¨¦¨¦§¨
àäúeoMW dnaiN dn Kxtinl `Mi` z"`e .dvilgA d`vFi Wi` zW` §¥¥¤¦§¨©£¦¨§¦¨§¦§©©¦¨¨¤¥

oeiM l"ie dzinA `idW Wi` zW`A xn`Y lwA `vYW `Ed oiC okle e`lA§©§¨¥¦¤¥¥§©Ÿ©§¥¤¦¤¦§¦¨§¥¨
opixn` iOp ikde lwl xEng oiA wNgl oi` `xEQi` 'rwtn dvilgW EpivOW¤¨¦¤£¦¨©§©©¦¨¥§©¥¥¨§©§¨¥©¦©§¦¨

zFnaiA(.hiw sc)dn DYxYdW xg`n ike ¦¨§¦¥©©¤¦©§¨©
b"r`e zxM xEQi` iN dn e`l xEQi` iN¦¦©©¦¦¨¥§
Wi` zW` dnE e"w lirl DPin opicarC§©§¦¨¦¨§¥¨¥¤¦
Ep` mzdC inC `l 'Ek dzinA `idW¤¦§¦¨Ÿ¨¥§¨¨¨
EdNEkaC `nile dfl df mzFeWdl mivFx¦§©§¨¤§¤§¥¨¦§§

C oiA dzin xg`l zxYEn dX`oiA lra ¦¨¤¤§©©¦¨¥§©©¥
lTd z` riwtOWM xnFl oi` la` maiC§¨¨£¨¥©§¤©§¦©¤©©
xn`p dAxC`C xEngd z` riwti `lŸ©§¦©¤¤¨§©§©¨Ÿ©
oi`C xEngd z` oiCd `Ed Ktdl dYr©¨§¥¤©¦¤¤¨§¥
:iYWxiRcM lwl oiA xEngl oiA wNgl§©¥¥§¨¥§©¦§¦©§¦

àäúeDniY .e"wn hbA z`vFi dnai §¥§¨¨¥§¥¦¥©
zipwp oMW Wi` zW`N dn©§¥¤¦¤¥¦§¥
la` xhWA `vYW `Ed oiC KklE xhWA¦§¨§©¦¤¥¥¦§¨£¨
dqpkdn opikxR `lC `niY ike `l dnai§¨¨Ÿ§¦¥¨§Ÿ©§¦¨¥©§¨¨

lirl `d d`vFdl(:d sc)xhWN dn opikxR §¨¨¨§¥©§¦¨©¦§¨
FnkE qipkOW `Ed oiC d"ynE `ivFn oMW¤¥¦¦¤©§¦§
oiC qipkOW oeikC Ktdl dYr xn`p ok¥Ÿ©©¨§¥¤§¥¨¤©§¦¦
e"w ciarC n"xd xnF`e `ivFOW `Ed¤¦§¥¨©§¨¦
aizkC Wi` zW` Dl `xFwe FYnaie maIn¦¨¨¦¦§§¥¨¥¤¦¦§¦

(dk mixac)DgwNW oeiM dX`l Fl DgwlE§¨¨§¦¨¥¨¤¨§¨
d`vFi zFidl xaC lkl FYW`M ziUrp©£¥§¦§§¨¨¨¦§§¨

:xhWA zipwp Dpi`W t"r` hbAøîà §¥¤¥¨¦§¥¦§¨¨©
`iz`C ol `pn z"`e .`aEMir dkM `xw§¨¨¨¦¨§§¨¨§©§¨
iz` `nliC hBn dnai ihErnl dkM̈¨¦§¥§¨¨¦¥¦§¨¨¥
zxYEn `dY `NW maId zzin ihErnl¦§¥¦©©¨¨¤Ÿ§¥¤¤
dkMC `Ed `xaqC l"ie maId zzinA§¦©©¨¨§¦§¨¨§¨¨
mc` iciaC zF`ivi `N` hrnn `l dUri¥¨¤Ÿ§©¥¤¨§¦§¦¥¨¨
dIUrA ElzC dvilgC `inEC hB EpiidC§©§¥§¨©£¦¨§¨©£¦¨
oFbM `liOn iedC minW iciaC d`ivi la £̀¨§¦¨§¦¥¨©¦©£¥¦¥¨§

:hrnn `l dzinàäopiWxC ikd e`l ¦¨Ÿ§©¥¨©¨¥©§¦¨
`d DniY .dTEg DiA aizkC b"r` e"w¦§¦¥¨¥©¨

iRlTA sxh wxtA(.`n sc `nei)`d inwFn §¤¤¨©©©§¦§¥¨
`xtiq mYqC mEXn dcEdi iAxM `ziixA§©§¨§©¦§¨¦¦§©¦§¨
wxtA dcEdi 'xl Dil opirnWe dcEdi iAx©¦§¨§©§¦¨¥§§¨§¤¤

Fl E`ivFd(:q sc my)dTEg aizM `l xn`C ¦§¨©Ÿ§¦¨
miptA oal icbaA miUrPd mixacA `N ¤̀¨¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦§¦
oal icbaA miUrPd mixacA ied dlxbde§©§¨¨£¥¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨
k"dei ixde lirl KixR i`n k"` uEgA©©¨¦§¥©£¥
aizM `l `de dTEge lxFB DiA aizkC¦§¦¥¨§¨§¨Ÿ§¦

lxbdA dTEg`kd KixtC l"ie 'iRcM d ¨§©§¨¨¦§¦§§¨¦¨¨
`nl` ipnf ixY dlr xW` aizkC mEXn¦¦§¦£¤¨¨§¥¦§¥©§¨
axde `aEMir aizkC b"r` e"w WixC̈¦¦§¦¦¨§¨©
Kixhvi`Cn uxiY ivETn oFWnW EpiAx©¥¦§¦¦¦¥¦§¦§§¦
`niiw `lC zFNbl z`fe dcEdi 'xl Dil¥§§¨§Ÿ§©§Ÿ©§¨
oal icbaA miUrPd mixaC` `N` dTEg¨¤¨©§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨
(`kid) b"r` e"w opiWxcC n"y miptA¦§¦§©§¦¨¥¨
`kid e"w opiWxC `l i`C dTEg aizkC¦§¦¨§¦Ÿ©§¦¨¥¨
`prci `p`e z`Gn wFYWil dTEg aizkC¦§¦¨¦§¦Ÿ©£¨¨©§¨
uEgA miUrPd mixaC` aizM `l dTEgC§¨Ÿ§¦©§¨¦©©£¦©
z`Hg EdUre Kixhv`Cn dlxbd EpiidC§©§©§¨¨¦§¦§§¦§¨¨©¨
icbaA miUrPd mixaC lr dTEg i`w i`C dlxbd EpiidC uEgA miUrPd mixaC` dTEg `niiw `lC llMn z`Hg EdUFr mXd oi`e z`Hg EdUFr lxFBd Wxcinl§¦§©©¨¥©¨§¥©¥¥©¨¦§©§Ÿ©§¨¨©§¨¦©©£¦©§©§©§¨¨§¦¨¥¨©§¨¦©©£¦§¦§¥
n"y `N` e"wn mW z`ixw zFAxl oiYrC` wQiY ikide `aEMir aizkC `kid e"w opiWxC `l `d mW z`ixw ihErnl z`Hg EdUre Kixhvi` i`O` uEgA oal̈¨©©©¦§§¦§¨¨©¨¦§¥§¦©¥¨Ÿ©§¦¨¥¨¦§¦¦¨§¥¥¦©©©§¦§©§¦©¥¦¤¨
miUrPd mixacA dTEg daizM `lC iiElbl z`fe iOp Kixhvi`e uEgA dTEg daizM i` ENit`e EdUre Kixhvi` ikdlE dTEg aizkC `kid ENit` e"w opiWxcC§©§¦¨£¦¥¨¦§¦¨§¨¥¦§§¦§¨¨©£¦¦§¦¨¨©§¦§§¦©¦§Ÿ¦§¥§Ÿ§¦¨¨¦§¨¦©©£¦

:dTEg aizkC `kid ENit` e"w opiWxcC oeiM Dil opirci EdUre Kixhvi`Cn xninl `MilC uEgA oal icbaA§¦§¥¨¨©§¥¨§¥©¦§¦§§¦§¨¨©§¦¨¥¥¨§©§¦¨£¦¥¨¦§¦¨
li`ed

àúléî dleëì àîéàå äMàì Bì dç÷ìe äéìò àáé dîáé§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¥¨§¨¦§¨
øèLe óñk eäé ìBëé àéðúc Czòc à÷ìñ àì äMàk§¦¨Ÿ©§¨©§¨§©§¨¨§¤¤§¨
øîBì ãeîìz da úøîBb äàéaäL Cøãk da íéøîBb§¦¨§¤¤¤©¦¨¤¤¨©§©
da íéøîBb øèLe óñk ïéàå da úøîBb äàéa dîaéå§¦§¨¦¨¤¤¨§¥¤¤§¨§¦¨
àø÷ àîéì ïk íà íaéî dçøk ìòác dîaéå éàî àîéàå§¥¨©§¦§¨¦§©¨§¨§©¥¦¥¥¨§¨
ïìðî :äöéìça :ézøz dpéî úòîL dîaéå éàî íaéå§¦¥©§¦§¨©§¨¦¨©§¥©£¦¨§¨¨
õìçL ïåék ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå áéúëc¦§¦§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¥¨¤¨©
àeä éëäì ìàøNé éàä ìàøNé ìëì äøzeä ìòð dä©©§¨§¨¦§¨¥©¦§¨¥§¨¥
äãeäé øa ìàeîL áø éðúãëì déì éòaéî éàä àúàc§¨¨©¦¨¥¥§¦§¨¥©§¥©§¨

áa àìå ìàøNé ìL ã"áa ìàøNéaéãáBò ìL ïéc úé §¦§¨¥§¤¦§¨¥§Ÿ§¥¦¤§¥
àéðúãëì déì éòaéî ézkàå éáéúk ìàøNéa éøz íéáëBk¨¦§¥§¦§¨¥§¦¥§©©¦¦¨¥¥§¦§©§¨
ïBôøè 'ø éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥©§
õeìç eøîàå íëlek eðò eðì øîàå õBìçì äîáé äúàáe¨¨§¨¨©£§¨©¨£§¤§¦§£
úúéîáe :à÷ôð BîL àø÷ðåî àeää ìòpä õeìç ìòpä©¨©£©¨©©¦§¦§¨§©§¨§¦©
ìòaä úúéî ÷ðça àéäL Léà úLà äîe å"÷ ïìðî :íáiä©¨¨§¨¨¨¥¤¦¤¦§¤¤¦©©©©
Léà úLàl äî ïkL ìk àì åàìa àéäL äîáé dúøézî©¦¨¨§¨¨¤¦§©Ÿ¨¤¥©§¥¤¦
énð àä èâa äàöBé dðéàL eæa øîàz èâa äàöBé ïkL¤¥§¨§¥Ÿ©§¤¥¨§¨§¥¨©¦
døézî døñBà ïkL Léà úLàl äî àlà äöéìça äàöBé§¨©£¦¨¤¨©§¥¤¦¤¥§¨©¦¨
íáé døñBà íáé døézî døñBà énð àä éMà áø øîà̈©©©¥¨©¦§¨©¦¨¨¨§¨¨¨
äîe å"÷î äöéìça äàöBé Léà úLà àäúe dì éøL̈¥¨§¥¥¤¦§¨©£¦¨¦©
èâa äàöBiL eæ äöéìça äàöBé èâa äàöBé dðéàL äîái§¨¨¤¥¨§¨§¥§¨©£¦¨¤§¨§¥
øôñ úeúéøk øôñ àø÷ øîà äöéìça äàöBiL ïéc Bðéà¥¦¤§¨©£¦¨¨©§¨¥¤§¦¥¤
èâa úàöBé äîáé àäúe dúøBk øçà øác ïéàå dúøBk§¨§¥¨¨©¥§¨§¥§¨¨¥§¥
äàöBé äöéìça äàöBé ïéàL Léà úLà äîe øîBçå ìwî¦©¨¤¨¥¤¦¤¥§¨©£¦¨§¨
àø÷ øîà èâa äàöBiL ïéc ïéà äöéìça äàöBiL eæ èâa§¥¤§¨©£¦¨¥¦¤§¨§¥¨©§¨
éLøc àì àáekéò àkéàc àëéä ìëå àáekéò äëkå äëk̈¨§¨¨¦¨§¨¥¨§¦¨¦¨Ÿ©§¥
úàhç eäNòå àéðúå äweçå ìøBb áéúëc ë"äåé àäå å"÷§¨¦§¦¨§¨§©§¨§¨¨©¨
ìBëiL úàhç äNBò íMä ïéàå úàhç äNBò ìøBbä©¨¤©¨§¥©¥¤©¨¤¨
íMä Lcé÷ ìøBbä Lcé÷ àlL íB÷îa äîe àeä ïéc àìäå©£Ÿ¦©§¨¤Ÿ¦¥©¨¦¥©¥
eäNòå ì"ú íMä Lc÷iL ïéc Bðéà ìøBbä LcéwL íB÷î̈¤¦¥©¨¥¦¤§©¥©¥§¨¨
úàhç äNBò íMä ïéàå úàhç äNBò ìøBbä úàhç©¨©¨¤©¨§¥©¥¤©¨
øîBçå ì÷ ïðéLøc éëä åàì àä àø÷ déèòîc àîòèå§©§¨§¦£¥§¨¨©¨¥©§¦¨©¨¤
äîáéì àìå dì dì àø÷ øîà äweç déa áéúëc â"òà¦§¦¥¨¨©§¨¨¨§Ÿ¦¨¨

ì dì àîéàåãç déì éòaéî ézkàå éáéúk dì éøz dîL §¥¨¨¦§¨§¥¨§¦¥§©©¦¦¨¥¥©
ì dìàø÷ øîà àlà dzøéáçìå dì àìå dì Cãéàå dîL ¨¦§¨§¦¨¨§Ÿ¨§©£¤§¨¤¨¨©§¨

ïéà Bìòð àéðúãëì déì éòaéî éàä àúàc àeä éëäì ìòð éàäå àì àðéøçà éãéî ïéà ìòð ìòp̈©©©¦¦¥©£¦¨Ÿ§©©©§¨¥§¨¨©¦¨¥¥§¦§©§¨©£¥
éeàøä Bìòð Bìòð ì"ú äî ë"à äaéø ìòð ìòð ì"ú déì àðî íãà ìk ìL ìòð Bìòð àlà éì¦¤¨©£©©¤¨¨¨§¨¥©©©©¦¨©©£©£¨¨
èøt Bìâø áBø úà äôBç ïéàL ïè÷ì èøt Ba Cläì ìBëé ïéàL ìBãâì èøt Bì§¨§¨¤¥¨§©¥§¨§¨¨¤¥¤¤©§§¨

íéìåñîì

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc oiyeciw(iriax meil)

,'äMàì Bì dç÷ìe äéìò àáé äîáé'xnelk §¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨
.dze` gwel maidy jxcd `id d`iay

:`xnbd zl`eyàîéàådnaiy weqtdn wiecn §¥¨
àúléî dleëì`id xac lka -,äMàkzipwpe §¨¦§¨§¦¨

.'dy`l el dgwle' aezk ixdy ,xhye sqka mb
:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì,jk xnel Ÿ©§¨©§¨

eäé ìBëé ,àéðúcda íéøîBb øèLe óñk- §©§¨¨§¤¤§¨§¦¨
,dnaiaãeîìz ,da úøîBb äàéaäL Cøãk§¤¤¤©¦¨¤¤¨©§

øîBì(my),'dîaéå'dfne ,d`ia oeyl epiidc ©§¦§¨
wxy rnyn d`ia oeyl miinrt weqta aezky

.da íéøîBb øèLe óñk ïéàå da úøîBb äàéa¦¨¤¤¨§¥¤¤§¨§¦¨
:`xnbd zl`eyàîéàåxa iqei ax ixack cnlp §¥¨

,(:g zenai) `pipgdçøk ìòác ,'dîaéå' éàî©§¦§¨¦§©¨§¨
íaéîdaiyn .xac lkl ezy` `ide dze` dpwe §©¥

z` 'dnaie' dlindn cenll xyt` :`xnbd
y ,mdipyïk íà`weec zipwpy wx micnely ¦¥
,d`iaaàø÷ àîéìaezk zeidl jixv did - ¥¨§¨
weqtaéàî ,'íaéå','dîaéå'`l`dpéî úòîL §¦¥©§¦§¨¨§©¦¨
ézøz:mipicd ipy z` - ©§¥

,d`iaa zipwp dnaid ,(.a lirl) dpyna epipy
dnvr z` dpeweäöéìça,lrad zzinae ©£¦¨

dxizn dvilgy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .mlerd lkl dnaid z`ïìðî- §¨¨
lkl dnaid z` dxizn dvilgy epl oipn
lr dlihd dxezdy devn wx `id `ny ,mlerd

:`xnbd daiyn .maidáéúëc(i dk mixac) ¦§¦
,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©

'uelg zia l`xyia' milindn miyxece

,dvlgy dryn zial `iadl die`x l`xyiay
y xnelkäøzeä ìòð da õìçL ïåékìëì ¥¨¤¨©¨©©§¨§¨

.ìàøNé¦§¨¥
ike :`xnbd zl`eyéàäàeä éëäì 'ìàøNé' ©¦§¨¥§¨¦

àúàc,`ypidl zxzen dvelgy cnll `a - §¨¨
`lddéì éòaéî éàäjxvp `ed -éðúãëìáø ©¦¨¥¥§¦§¨¥©

,äãeäé øa ìàeîLy'ìàøNéa'wxy cnln §¥©§¨§¦§¨¥
ìàøNé ìL ïéc úéáa,uelgl dlekiúéáa àìå §¥¦¤¦§¨¥§Ÿ§¥

[íéøb] (íéáëBk éãáBò) ìL ïéc.daiyn ¦¤§¥¨¦¥¦
:`xnbdéøz[ipy -],éáéúk 'ìàøNéa'mrt §¥§¦§¨¥§¦¥

(f dk mixac) weqta ztqep mrte df weqta zg`
cg` weqtn ,'l`xUiA mW eig`l miwdl'§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥
ipy weqtne ,`ypidl zxzen dvelgy miyxec

.mixb ly oic ziaa zvleg dpi`y miyxec
:`xnbd zl`eydéì éòaéî ézkàåoiicr - §©©¦¦¨¥¥

'l`xyia' weqtd z` mikixvøîà ,àéðúãëì§¦§©§¨¨©
éaø éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt ,äãeäé éaø©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥©¦

eðì øîàå ,õBìçì äîáé äúàáe ,ïBôøèiax ©§¨¨§¨¨©£§¨©¨
,oetxhõeìç' 'ìòpä õeìç' eøîàå íëlek eðò£§¤§¦§£©¨©£
.'ìòpädf oic cnl oetxh iaxy `xnbd dpiade ©¨©

mikixv dvilga mi`vnpd lky ,'l`xyia'n
:`xnbd daiyn .'lrpd uelg' xnelàeääoic - ©

`l` 'l`xyia'n cnlp epi` df'BîL àø÷ðå'î¦§¦§¨§
à÷ôðmikixv eid mipiicd wx m`y ,cnlp `ed - ©§¨

aezk zeidl jixv did 'lrpd uelg' xnel

:'eny e`xwe'
,d`iaa zipwp dnaid (.a lirl) dpyna epipy

dvilga dnvr z` dpewe,íáiä úúéîáe§¦©©¨¨
maid zziny oicd xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .mlerd lkl dnaid z` dxizn

ïìðîz` dxizn maid zziny epl oipn - §¨¨
micnel :`xnbd daiyn .mlerd lkl dnaidì÷©

øîBçåyi` zy`n,Léà úLà äîedypery ¨¤¨¥¤¦
xeng÷ðça àéäLe ,dzpif m`ìòaä úúéî ¤¦§¤¤¦©©©©

dúøézî,mlerd lklàéäL äîáélkl dxeq` ©¦¨¨§¨¨¤¦
wx mlerd,åàìadpi` e`ld lr dxar m`e §©
,wpg zaiigïkL ìk àìzzina zxzen didzy Ÿ¨¤¥

.maid
:`xnbd zkxetïkL Léà úLàì äîäàöBé ©§¥¤¦¤¥§¨

Bæa øîàz ,èâadnaia -,èâa äàöBé dðéàL §¥Ÿ©§¤¥¨§¨§¥
dgec .yi` zy`n xnege lwa dnai cenll oi`e
xzei dxeng dpi` dnai :`kxitd z` `xnbd
,hba z`vei yi` zy`y enky oeik ,yi` zy`n

énð àädnai mb -,äöéìça äàöBédvilge ¨©¦§¨©£¦¨
xnege lwa dnai cenll xyt`e ,hb mewna `id

.yi` zy`n

:xg` ote`a `xnbd zkxetúLàl äî ,àlà¤¨©§¥¤
Léà,lrad zzina zxzen `idy xazqnyïkL ¦¤¥

dlradøñBà`ed okle,døézîdnaia la` §¨©¦¨
zziny xnel `xaq oi` ,lrad `ed xqe`dy

:`xnbd dgec .dze` xizz maid,éMà áø øîà̈©©©¦
énð àäzxzen `idy xazqn dnaia mb - ¨©¦

dy oeik ,maid zzinadøñBàd `ed,døézî §¨©¦¨
xnelkd,døñBà íáédzid maid `lel ixdy ¨¨§¨

okle ,dlra zzina zxzen dnaiddéøL íáé̈¨¨¥
dìxyt` aeye .ezzin ici lr dze` xizn - ¨

.dy`n xnege lwa dnai cenll
ici lr zxzen yi` zy` m`d dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .dvilgLéà úLà àäúe§¥¥¤¦
äàöBémlerd lkl zxzene dlran,äöéìça §¨©£¦¨

,èâa äàöBé dðéàL äîái äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©§¨¨¤¥¨§¨§¥
Bæ ,äöéìça äàöBéyi` zy` -,èâa äàöBiL §¨©£¦¨¤§¨§¥

m`d.äöéìça äàöBiL ïéc Bðéàdaiyn ¥¦¤§¨©£¦¨
:`xnbdàø÷ øîàDl azke' (` ck mixac)øôñ ¨©§¨§¨©¨¥¤

,'úeúéøkmiyxec 'zezixk'l 'xtq' zekinqne §¦
wxyøôñhb -dúøBk,lradnøçà øác ïéàå ¥¤§¨§¥¨¨©¥

dúøBk.lradn §¨
.hb ici lr zxzen dnai m`d dpc `xnbd
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:`xnbd dywnàkéàc àëéä ìëålka ike - §¨¥¨§¦¨
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,xnege lw yexcl xyt`y rnyn okáéúëc¦§¦
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,'úàhç eäNòå'wxyäNBò ìøBbäxiryd z` §¨¨©¨©¨¤
lïéàå ,úàhçz`ixwíMälxeb ila 'z`hg' ©¨§¥©¥
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øîBì ãeîìz'Bìòð'ly lrpa wxy rnyny ©§©©£
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:DgxM lrA DnAie DA oixnFB.ïìðî §¦¨§¦§¨§©¨§¨§¨¨
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:dvlgXn ziAl `iadl diE`x l`xUiA§¦§¨¥§¨§¨¦©©¦¦¤¨§¨
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:Dl `ixYWi` lrAd.äëk`l xW` dUri ©©©¦§©§¨¨¨¨¥¨¤£¤Ÿ
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:z`Hg dUFr eilr dlFr mXd.íMä ïéàå ©¥¤¨¨¤©¨§¥©¥
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.ìòp àø÷ øîàuElg ziA `xizi `xw ¨©§¨¨©§¨§¥¨¥£
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C oiA dzin xg`l zxYEn dX`oiA lra ¦¨¤¤§©©¦¨¥§©©¥
lTd z` riwtOWM xnFl oi` la` maiC§¨¨£¨¥©§¤©§¦©¤©©
xn`p dAxC`C xEngd z` riwti `lŸ©§¦©¤¤¨§©§©¨Ÿ©
oi`C xEngd z` oiCd `Ed Ktdl dYr©¨§¥¤©¦¤¤¨§¥
:iYWxiRcM lwl oiA xEngl oiA wNgl§©¥¥§¨¥§©¦§¦©§¦

àäúeDniY .e"wn hbA z`vFi dnai §¥§¨¨¥§¥¦¥©
zipwp oMW Wi` zW`N dn©§¥¤¦¤¥¦§¥
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lirl `d d`vFdl(:d sc)xhWN dn opikxR §¨¨¨§¥©§¦¨©¦§¨
FnkE qipkOW `Ed oiC d"ynE `ivFn oMW¤¥¦¦¤©§¦§
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e"w ciarC n"xd xnF`e `ivFOW `Ed¤¦§¥¨©§¨¦
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:xhWA zipwp Dpi`W t"r` hbAøîà §¥¤¥¨¦§¥¦§¨¨©
`iz`C ol `pn z"`e .`aEMir dkM `xw§¨¨¨¦¨§§¨¨§©§¨
iz` `nliC hBn dnai ihErnl dkM̈¨¦§¥§¨¨¦¥¦§¨¨¥
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äãeäé øa ìàeîL áø éðúãëì déì éòaéî éàä àúàc§¨¨©¦¨¥¥§¦§¨¥©§¥©§¨

áa àìå ìàøNé ìL ã"áa ìàøNéaéãáBò ìL ïéc úé §¦§¨¥§¤¦§¨¥§Ÿ§¥¦¤§¥
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énð àä èâa äàöBé dðéàL eæa øîàz èâa äàöBé ïkL¤¥§¨§¥Ÿ©§¤¥¨§¨§¥¨©¦
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íáé døñBà íáé døézî døñBà énð àä éMà áø øîà̈©©©¥¨©¦§¨©¦¨¨¨§¨¨¨
äîe å"÷î äöéìça äàöBé Léà úLà àäúe dì éøL̈¥¨§¥¥¤¦§¨©£¦¨¦©
èâa äàöBiL eæ äöéìça äàöBé èâa äàöBé dðéàL äîái§¨¨¤¥¨§¨§¥§¨©£¦¨¤§¨§¥
øôñ úeúéøk øôñ àø÷ øîà äöéìça äàöBiL ïéc Bðéà¥¦¤§¨©£¦¨¨©§¨¥¤§¦¥¤
èâa úàöBé äîáé àäúe dúøBk øçà øác ïéàå dúøBk§¨§¥¨¨©¥§¨§¥§¨¨¥§¥
äàöBé äöéìça äàöBé ïéàL Léà úLà äîe øîBçå ìwî¦©¨¤¨¥¤¦¤¥§¨©£¦¨§¨
àø÷ øîà èâa äàöBiL ïéc ïéà äöéìça äàöBiL eæ èâa§¥¤§¨©£¦¨¥¦¤§¨§¥¨©§¨
éLøc àì àáekéò àkéàc àëéä ìëå àáekéò äëkå äëk̈¨§¨¨¦¨§¨¥¨§¦¨¦¨Ÿ©§¥
úàhç eäNòå àéðúå äweçå ìøBb áéúëc ë"äåé àäå å"÷§¨¦§¦¨§¨§©§¨§¨¨©¨
ìBëiL úàhç äNBò íMä ïéàå úàhç äNBò ìøBbä©¨¤©¨§¥©¥¤©¨¤¨
íMä Lcé÷ ìøBbä Lcé÷ àlL íB÷îa äîe àeä ïéc àìäå©£Ÿ¦©§¨¤Ÿ¦¥©¨¦¥©¥
eäNòå ì"ú íMä Lc÷iL ïéc Bðéà ìøBbä LcéwL íB÷î̈¤¦¥©¨¥¦¤§©¥©¥§¨¨
úàhç äNBò íMä ïéàå úàhç äNBò ìøBbä úàhç©¨©¨¤©¨§¥©¥¤©¨
øîBçå ì÷ ïðéLøc éëä åàì àä àø÷ déèòîc àîòèå§©§¨§¦£¥§¨¨©¨¥©§¦¨©¨¤
äîáéì àìå dì dì àø÷ øîà äweç déa áéúëc â"òà¦§¦¥¨¨©§¨¨¨§Ÿ¦¨¨

ì dì àîéàåãç déì éòaéî ézkàå éáéúk dì éøz dîL §¥¨¨¦§¨§¥¨§¦¥§©©¦¦¨¥¥©
ì dìàø÷ øîà àlà dzøéáçìå dì àìå dì Cãéàå dîL ¨¦§¨§¦¨¨§Ÿ¨§©£¤§¨¤¨¨©§¨

ïéà Bìòð àéðúãëì déì éòaéî éàä àúàc àeä éëäì ìòð éàäå àì àðéøçà éãéî ïéà ìòð ìòp̈©©©¦¦¥©£¦¨Ÿ§©©©§¨¥§¨¨©¦¨¥¥§¦§©§¨©£¥
éeàøä Bìòð Bìòð ì"ú äî ë"à äaéø ìòð ìòð ì"ú déì àðî íãà ìk ìL ìòð Bìòð àlà éì¦¤¨©£©©¤¨¨¨§¨¥©©©©¦¨©©£©£¨¨
èøt Bìâø áBø úà äôBç ïéàL ïè÷ì èøt Ba Cläì ìBëé ïéàL ìBãâì èøt Bì§¨§¨¤¥¨§©¥§¨§¨¨¤¥¤¤©§§¨

íéìåñîì
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zipwpצד dy`da cenr ci sc ± oey`x wxtoiyeciw

.àééìeñî:f"rlA `"ley awr Fl oi`W lif`e miIqncM zgtp'éðúîóñëa äð÷ð §§¨¦§©§¦§©¥§¨¦¤¥¨¥§©©¦§¤§¤¤
.øèLáe:Dl sili `xnBA.íéðLa:iWtg `vFi mipW WW sFql.ìáBéáerbR m` ¦§¨©§¨¨¨¦¨§¨¦§¥¨¦¥¨§¦§¥¦¨©

:WW KFzA laFi FA.óñk ïBòøâáeinC FpFicRn FpFc` Fl rxbnE Fnvr z` dcFR ¥§¥§¥¨¤¤¤¤©§§¨¥©£¦¦§§¥
aizkcM Fzpwn inC oFAWg itl lMde ExarW mipXd cEAriW(dk `xwie)sqM dide ¦§©¨¦¤¨§§©Ÿ§¦¤§§¥¦§¨§¦§¦§¨¨¤¤

mipn WWA F`pw mipW xRqnA FxMnn¦§¨§¦§©¨¦¨§§¥¨¦
zcFar dpFw `vnp WW sFqA z`vl cizre§¨¦¨¥§¥¦§¨¤£©

:dpnA dpW lM.åéìò äøéúéDnvr dpFTW ¨¨¨§¨¤§¥¨¨¨¤¨©§¨
lirl opitlicM zExrp ipniqaE dN` lkAsc) §¨¥¤§¦¨¥©£¦§©§¦¨§¥

(.c:mPg d`vien.ïBãàä úúéîáeFpi`e ¦§¨§¨¦¨§¦©¨¨§¥
xMnPd car la` eiWxFi z` caFr¥¤§¨£¨¤¤©¦§¨
onilWn WW KFzA oFc`d znE FzNigzA¦§¦¨¥¨¨§¥©§¦¨

:'nBA sili EdNEke eiWxFil'îâóñkî §§¨§§¨¦©§¨¦¤¤
.Búð÷îmiakFM caFrl xMnPd ixar carA ¦§¨§¤¤¦§¦©¦§¨§¥¨¦

:aWFze xB ci biVz ike xAcn aEzMd©¨§©¥§¦©¦©¥§¨
.Bðéð÷ ìëå ìéàBäsqkA miakFM caFr lW ¦§¨¦§¨¤¥¨¦§¤¤

`N` oilhlhnA dkiWn FA dxn`p `NW¤Ÿ¤¤§¨§¦¨¦§©§§¦¤¨
aizM l`xUiA(dk `xwie)cr Lzinr cIn §¦§¨¥§¦¦©£¦¤©

Fl dpwp car Kkitl cil cIn KFWnIW¤¦§¦¨§¨§¦¨¤¤¦§¤
:sqkA.dðBéãt úòøânLaizM `lCn §¤¤¤§¨©©¦§¨¦§Ÿ§¦

riIqn lrAd s`W DCtde rnWn dCtpe§¦§¨©§©§¤§¨¤©©©©§©¥©
D`pw `l i`C dpwp sqkA `nl` DpFictA§¦§¨©§¨§¤¤¦§¤§¦Ÿ¨§¨

:drxbn i`n mincAäîà ïçkLà §¨¦©§¨§¨©§§¨¨¨
.óñëa àéðwîc äiøáòäozFp oiCde ¨¦§¦¨§¦©§¨§¤¤§©¦¥

:sqkA Dpipw sqkA diWECiwe li`Fd¦§¦¤¨§¤¤¦§¨¨§¤¤
.ã"á eäeøëîi"r xkOi ikC FzaipbA ¨§¦§¥¨§¦¦¨¥

sqkA dpwp `dIW ozFp oiCde rnWn mixg £̀¥¦©§©§©¦¥¤§¥¦§¤§¤¤
xMnPW lw cv FA Wie li`Fd dwfg `lA§Ÿ£¨¨¦§¥©©¤¦§¨

:FgxM lrA.øéëN øéëNn`pxkFnA x §©¨§¨¦¨¦¤¡©§¥
Fnvr(my)xikUM 'Fbe xMnpe Lig` KEni iM ©§¦¨¨¦§¦§©§§¨¦

iM c"a EdExknA xn`pe KOr didi aWFzM§¨¦§¤¦¨§¤¡©§¨§¦
xkOi iM zWxtA 'Fbe xikU xkU dpWn¦§¤§©¨¦§§¨¨©¦¦¨¥

aizM(eh mixac):éìé àìc ïàîì.óDil zilC §¦§©§Ÿ¨¦§¥¥
:Edip o`n Wxtn DiOwlE deW dxifB Kdéëå ©§¥¨¨¨§©¥§¨¥©¦§¦

.âéOúdEknqe miakFM caFrl Fnvr xkFnA ©¦§¥©§§¥¨¦§¨§¨
xMnp cnlie l`xUil Fnvr xkFn zWxtl§©§©¥©§§¦§¨¥§¦§©¦§¨
`WiTidA miakFM caFrl xMnPn l`xUil§¦§¨¥¦¦§¨§¥¨¦§¤¥¨
:Fzpwn sqMn aizM miakFM caFrl xMnpaE§¦§¨§¥¨¦§¦¦¤¤¦§¨

.LL ìò øúéåxUrl xkOil dpzd m` §¤¤©¥¦¦§¨¦¨¥§¤¤
:mipW.ã"á eäeøëîaizkC(my)WW Lcare ¨¦¨§¦§¦©£¨§¥

iMC WW aizM `l Fnvr xkFnA la` mipẄ¦£¨§¥©§Ÿ§¦¥§¦
rnWn mixg` cIn ixar car dpwz¦§¤¤¤¦§¦¦©£¥¦©§©
dwprd oke `aizM c"a EdExknA drivxE§¦¨§¨§§¦¨§¥©£¨¨

:iaizM Ll xkOi iAbCäçôL Bì øñBî Baø §©¥¦¨¥§§¦¥©¥¦§¨
.úéðòðk:dPOn zFcle Fl EdIWBaø ïéà §©£¦¤§§¨¦¤¨¥©

.úéðòðk äçôL Bì øñBîla` Fl dxEq`e ¥¦§¨§©£¦©£¨£¨
aizM c"a EdExknA(`k zeny)oYi eipFc` m` §¨§§¦¦£¨¦¤

:dX` Fléìé àì.øéëN øéëN óKMlid ¦¨Ÿ¨¦¨¦¨¦¦§¨
:DiA aizM `l DiA aizM `lCàîìò éleëc §Ÿ§¦¥Ÿ§¦¥§¥©§¨

éìé.øéëN øéëN ów"zl iPde iNin x`Wl ¨¦¨¦¨¦¦§¨¦¥§©¥§
:deW dxifB Dil ipd` `le EdiihErin aizM `icdA.ïéLøBéì àìå`l caFr Fpi`C §¤§¨§¦¦©§§Ÿ©£¥¥§¥¨¨¨§Ÿ§§¦§¥¥Ÿ

oOwlcM oAd z` `Ed caFr la` oA Fl oi` m` g`d z` `le zAd z`(:fi sc): ¤©©§Ÿ¤¨¨¦¥¥£¨¥¤©¥§¦§©¨
.áéúk àðéøçà Eãáòå:Lcar xikU xkU dpWn iM.ïBãà úàöøäìzFvxdl ©£¨§©£¦¨§¦¦¦§¤§©¨¦£¨§§©§¨©¨§©§

:`xw WxtncM eipirA dWwi `NW Fwprd lr.Bðæà`xizi `xwC `Ed hErin ©¤¡¥¤Ÿ¦§¤§¥¨§¦§¨¥§¨¨§¦¦§¨§¥¨
:Fpf`a Yzpe aizM `dC dWxcl¦§¨¨§¨§¦§¨©¨§¨§

øîàðå

ìéàBäF` aizkC l`xUiM dkiWn FA xn`p `le li`Fd d"t .sqkA Fpipw lke ¦§¨¦§¨§¤¤¦§Ÿ¤¡©§¦¨§¦§¨¥¦§¦
itl z"xl dWwe dkiWn EpiidC cil cIn dpwPd xaC Lzinr cIn dpẅŸ¦©£¦¤¨¨©¦§¤¦¨§¨§©§§¦¨§¨¤§§¦

adGd 'tA xn`C opgFi 'xlC l"xcM `xnbC `nYq `dIW(:fn sc n"a)dxFY xaC ¤§¥§¨¨¦§¨¨¦§¦§¨¨§¨©§©¨¨§©¨
zFxFkaC a"tA opiWxC zFpFw zFrn(:bi sc)kFM caFrl `d sqkA Lzinr cInmia ¨©§¦¨§¦§¦©£¦¤§¤¤¨§¥¨¦

Wiwl Wix iAbl opgFi 'xM l"iwe dkiWnA¦§¦¨§§¨¨§©¥¥¨¦
f"r 'QnaC cFre(.ar sc)r"klC opixn` §¦§©¤©§¦¨¦§

d`xp Kkl dpFw miakFM caFrA dkiWn§¦¨§¥¨¦¨§©¦§¤
caFrC Fpiipw lke li`Fd t"dC z"xl§§¦§¨¦§¨§¥
DiA aizkC sqkA ixar carA miakFM¨¦§¤¤¦§¦§¤¤¦§¦¥
xhWA dpFw Fpi`W iwEt`l Fzpwn sqMn¦¤¤¦§¨©£¥¤¥¤¦§¨
`N` xhWA r"r ipw `l DitEB l`xUiC§¦§¨¥¥Ÿ¨¥¦§¨¤¨
zxg`l dn`e dn`l Wwzi`C mEXn¦§¦§©§¨¨§¨¨§©¤¤

opiWxcC(.fh sc onwl)xhWA `ipTn zxg` dn §©§¦¨¨©¤¤¦©§¨¦§¨
i`d KiIW `l miakFM caFraE 'Eke Ef s ©̀§§¥¨¦Ÿ©¨©
oiWECiwe oiHiB zxFzA Fpi` ixdW `nrh©§¨¤£¥¥§©¦¦§¦¦
caFr zFrwxwA ENit`C z"xl d`xp cFre§¦§¤§©£¦§©§¨¥
zwfgA xn`cM xhWA dpFw Fpi` miakFM¨¦¥¤¦§¨¦§¨©§¤§©

miYAd(.cp sc a"a)`hn ikn miakFM caFr ©¨¦¥¨¦§¦¨¨
cr ipw `l l`xUie Dil wNYqi` Dicil ifEf¥§¨¥¦§©¥¥§¦§¨¥Ÿ¨¥©
xhW oipw oi`C rnWn Dicil `xhW `hnC§¨¨§¨¨§¨¥©§©§¥¦§©§¨
dnE `Ed e"w e`l z"`e miakFM caFrl§¥¨¦§©¨
dpFw xhWA r"r dpFw Fpi`W miakFM caFr¥¨¦¤¥¤¦§¨¤
lklC `xAYqnC l"ie 'Ek l`xUi sqkA§¤¤¦§¨¥§§¦§©§¨¦§¨
a"tA ogMW`cM Fnvrl oipw Wi cg ¤̀¨¥¦§¨§©§¦§©§§¨§

zFxFkaC(.bi sc)l`xUiCn oilhlhn iAB ¦§©¥§©§§¦¦§¦§¨¥
:`cgA iOp miakFM caFr `cgA§¨¨¥¨¦©¦§¨¨

øëBî'iR .xikU xikU sili l"pn Fnvr ¥©§¨¦¨¦¨¦¦
Fnvr xkFnA xn`p qxhpETA©§§¥¤¡©§¥©§
EdExknA xn`pe KOr didi aWFzM xikUM§¨¦§¨¦§¤¦¨§¤¡©§¨§
siliC oeiM z"`e xikU xkU dpWn iM c"a¦¦§¤§©¨¦§¥¨§¨¦
Fzpwn sqMn Kixhvi` dnl xikU xikÜ¦¨¦§¨¦§§¦¦¤¤¦§¨
iAB aizkC xikU slip miakFM caFr iAB©¥¥¨¦¥©¨¦¦§¦©¥

miakFM caFr(dk `xwie)dpWA dpW xikUM ¥¨¦¦§¦¨¨§¨¨
l`xUil xMnpe l`xUil xMnPn 'Fbe§¦¦§¨§¦§¨¥§¦§¨§¦§¨¥
Kixhvi`C l"ie lirl 'nB WxtncM dn`n¥¨¨§¦§¨¥§¨§¥§§¦§§¦

lirl opiWxCckl Dil(.g sc)`Ed sqkA ¥§¦§©§¦¨§¥§¤¤
e dpwpz"`e milke d`EazA dpwp Fpi` ¦§¤§¥¦§¤¦§¨§¥¦§

wFYWil sqM oiprl DCtde Kixhvi` i`O ©̀©¦§§¦§¤§¨§¦§©¤¤¦§
l`xUil xMnPd r"rn dIxar slipe DiPin¦¥§¥©¦§¦¨¥©¦§¨§¦§¨¥
xMnPd ixarn l`xUil xMnPd ixare§¦§¦©¦§¨§¦§¨¥¥¦§¦©¦§¨
l"ie xikU xikUC y"bn miakFM caFrl§¥¨¦¦§¨¦¨¦§
`pixg` dWxcl Kixhvi` `N` p"d`¤¨¦§§¦¦§¨¨©£¦¨
`WiTid Kixhvi` i`O` z"`e sqM oFrxbl§¥¨¤¤§©©¦§§¦¤¥¨
xikU xikU slip sqM oipwl dIxare r"rC§§¦§¦¨§¦§©¤¤¥©¨¦¨¦
`WiTidC l"ie miakFM caFrl xMnPn¦¦§¨§¥¨¦§§¤¥¨
dIxar dn xninl Kixhvi` dIxarl r"rC§§¦§¦¨¦§§¦§¥©¨¦§¦¨
Fpi` ixar s` mixai` iW`xA d`vFi Dpi ¥̀¨§¨§¨¥¥¨¦©¦§¦¥
s` laFie WWA `vFi ixar dnE `vFi¥¨¦§¦¥§¥§¥©

:'Ek dIxarEìzA oFbM 'iR .WxFil `le ¦§¦¨§§Ÿ§¥¦§©
oOwlcM oAd z` `Ed caFr la` g`e(:fi sc)àìåz"`e .Fnvr xkFn lW Fpf` §¨£¨¥¤©¥§¦§©¨§Ÿ¨§¤¥©§§

rvxp Fpi` Fnvr xkFnC Dil wERiY rvxp Fpi` Fnvr xkFnC ihErnl Fpf` l"nl¨§¦§¥§¥©§¥¦§¨¥¥§¥©§¥¦§¨
oOwlcM ziprpM dgtW Fl xqFn FAx oi`C(:`k sc)iYW` z` iYad` opiraC §¥©¥¦§¨§©£¦§¦§©¨¦§¦¨¨©§¦¤¦§¦

s`C c"a EdExkOn xikU xikUC y"bn opitli ded Fpf` e`l i`C l"ie ipA z`e§¤¨¨§§¦©¨§£¨©§¦¨¦§¨¦¨¦¦¨§§©
:rvxp oi`C Fpf` l"nw rvxpC `"d iYW` z` iYad` xn` ivn `lC aB lr©©§Ÿ¨¥¨©¨©§¦¤¦§¦§¦§¨¨§§¥¦§¨

jci`e

éàî ìòð àø÷ áBzëéð ïk íà á÷ò Bì ïéàL íéìeñîì¦§©¦¤¥¨¥¦¥¦§§¨¨©©
:ézøz dpéî úòîL ìòpä'éðúîóñëa äð÷ð éøáò ãáò ©¨©©§¨¦¨©§¥¤¤¦§¦¦§¤§¤¤

äøéúé óñk ïBòøâáe ìáBéáe íéðLa Bîöò äðB÷å øèLáe¦§¨§¤©§§¨¦§¥§¥¨¤¤§¥¨
òöøpä ïéðîéña dîöò úà äðBwL äiøáòä äîà åéìò̈¨¨¨¨¦§¦¨¤¨¤©§¨§¦¨¦©¦§¨
:ïBãàä úúéîáe ìáBéa Bîöò úà äðB÷å äòéöøa äð÷ð¦§¤¦§¦¨§¤¤©§§¥§¦©¨¨

'îâBúð÷î óñkî àø÷ øîà ïìðî óñëa äð÷ð éøáò ãáò¤¤¦§¦¦§¤§¤¤§¨¨¨©§¨¦¤¤¦§¨
ãáBòì økîpä éøáò ãáò ïçkLà óñëa äð÷pL ãnìî§©¥¤¦§¤§¤¤©§§¨¤¤¦§¦©¦§¨§¥
øîà ïìðî ìàøNéì økîð óñëa Bðéð÷ ìëå ìéàBä íéáëBk¨¦¦§¨¦§¨§¤¤¦§¨§¦§¨¥§¨¨¨©
ïçkLà äàöBéå dðBéãt úòøânL ãnìî dcôäå àø÷§¨§¤§¨§©¥¤§¨©©¦§¨§§¨©§§¨
ãáò óñëa àéðwéî óñëa äLcwéîe ìéàBä äiøáòä äîà̈¨¨¦§¦¨¦¦©§¨§¤¤¦©§¨§¤¤¤¤

éçà Eì øëné ék àø÷ øîà ïìðî éøáòBà éøáòä E ¦§¦§¨¨¨©§¨¦¦¨¥§¨¦¨¦§¦
ïçkLà äiøáòì éøáò Léwî íéðL LL Eãáòå äiøáòä̈¦§¦¨©£¨§¥¨¦©¦¦§¦§¦§¦¨©§§¨
ïìðî Bîöò øëBî BçøBk ìòa økîðå ìéàBä ã"á eäeøëî̈§¦§¦§¨§©§¥©§§¨¨

éìééìéc ïàîì àçéðä øéëN øéëN óàlà øéëN øéëN ó ¨¦¨¦¨¦¨¦¨§©§¨¦¨¦¨¦¤¨
éìé àìc ïàîìàø÷ øîà øîéîì àkéà éàî øéëN øéëN ó §©§Ÿ¨¦¨¦¨¦©¦¨§¥©¨©§¨

ïBzçzî ïBéìò ãîìéå ïBLàø ïéðò ìò óñeî âéOú éëå§¦©¦¨©¦§¨¦§¦§©¤§¦©§
éìé àìc àpz ïàîeàéðúc àeä àpz éàä øéëN øéëN ó ©©¨§Ÿ¨¦¨¦¨¦©©¨§©§¨

ì økîð Bîöò øëBnäBðéà ã"á eäeøëî LL ìò øúéå LL ©¥©§¦§¨§¥§¤¤©¥¨§¥
ì àlà økîðã"á eäeøëî òöøð Bðéà Bîöò øëBnä LL ¦§¨¤¨§¥©¥©§¥¦§¨¨§

íé÷éðòî ã"á eäeøëî Bì íé÷éðòî ïéà Bîöò øëBî òöøð¦§¨¥©§¥©£¦¦¨§©£¦¦
eäeøëî úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéà Bîöò øëBnä Bì©¥©§¥©¥¦§¨§©£¦¨§
äæ øîBà øæòìà éaø úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ã"á©¥¦§¨§©£¦©¦¤§¨¨¥¤

ì àlà økîð Bðéà äæåíé÷éðòî äæå äæå òöøð äæå äæ LL §¤¥¦§¨¤¨§¥¤§¤¦§¨§¤§¤©£¦¦
àäa åàì éàî úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø äæå äæå Bì§¤§¤©¥¦§¨§©£¦©©§¨

éìé àì àn÷ àpúc éâìôéî÷éìé à"øå øéëN øéëN óó ¨¦§§¥§©¨©¨Ÿ¨¦¨¦¨¦§¨¦
àîìò éleëc éiaàc déîMî éîBéáè áø øîà øéëN øéëN̈¦¨¦¨©©©§¥¦§¥§©©¥§¥©§¨

éìéàîòè éàî éâìôéî÷ àø÷ éàäa àëäå øéëN øéëN ó ¨¦¨¦¨¦§¨¨§©§¨¨¦§§¥©©§¨
ì økîð Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúcLL ìò øúéå LL §©¨©¨§¨©¥©§¦§¨§¥§¤¤©¥

äæ íéðL LL Eãáòå ïéc úéa eäeøëî éab àðîçø èòéî¦¥©£¨¨©¥¨§¥¦©£¨§¥¨¦¤
Cãéàå LøBéì àìå Eì Eãáòå Cãéàå Bîöò øëBî àìå§Ÿ¥©§§¦¨©£¨§§§Ÿ§¥§¦¨
àeä ïBãà úàöøäì àeää Cãéàå áéúk àðéøçà Eãáòå©£¨§©£¦¨§¦§¦¨©§©§¨©¨
Bðéà Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúc àîòè éàî àúàc§¨¨©©§¨§©¨©¨§¨©¥©§¥
úà åéðãà òöøå ã"á eäeøëî éab àðîçø èòéîcî òöøð¦§¨¦§¦¥©£¨¨©¥¨§§¨©£Ÿ¨¤
Bîöò øëBî ìL Bðæà àìå BlL Bðæà òöøna Bðæà̈§©©§¥©¨§¤§Ÿ¨§¤¥©§

êãéàå
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תוספות                                                                                                                                                     רש”י

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

íéìeñîìdzgtpy lrp -Bì ïéàL,á÷òm`y ¦§©¦¤¥¨¥
xyt` i` ok m`e .dvilgd dlg `l da dvlg
dnaid lrp zvilg ici lr `weecy yexcl
:`xnbd daiyn .xg` xac ici lr `le zxzen

ïk íààø÷ áBzëéðzòîL ,'ìòpä' éàî ,'ìòð' ¦¥¦§§¨¨©©©¨©¨§©§
ézøz dpéîipy z` cenll xyt` `l` - ¦¨©§¥

,xg` mc` ly lrpa dlg dvilgy ,mipicd

ici lr `le dvilg ici lr wx zxzen dnaiye
:hb

äðùî

ikxc md dn zncewd dpyna x`azdy xg`l
,dlra zeyxn z`vei `id cvike dy` ziipw

.mitqep mipiipw ikxc x`al dpynd dkiynn
øèLáe óñëa äð÷ð éøáò ãáò,Bîöò äðB÷å ¤¤¦§¦¦§¤§¤¤¦§¨§¤©§

zexigl z`vlíéðLamipy yy xeark ± §¨¦
,ezxiknnìáBéáedlg m` laeid zpya e` ± §¥

,mipy yy jezaóñk ïBòøâáez` dcet e` ± §¦§¤¤
xaky mipyd z` eieeyn dkpne sqka envr

.dxzid z` oec`l ozepe caräîà åéìò äøéúé§¥¨¨¨¨¨
äiøáòä,ixar car lr dixard dn`l oexzi ± ¨¦§¦¨

Lmipiipwd lka dnvr z` dpewe zipwpy caln ¤
s` ,ea exn`pyïéðnéña dîöò úà äðBw- ¨¤©§¨§¦¨¦

zexry izy d`iad m`y ,zexrp ipniq
z`veie dxrp ziyrp ,mirecid zenewna

.zexiglòöøpäz`vl dvex epi`y car ± ©¦§¨
,rvxpe mipy yy seqa zexigläòéöøa äð÷ðef ¦§¤¦§¦¨

.car zeidl jiyndlBîöò úà äðB÷åz`vl §¤¤©§
zexiglìáBéa,ïBãàä úúéîáe. §¥§¦©¨¨

àøîâ

mixen`d mipipwl xewnd z` zxxan `xnbd

zl`eye ,dpynaïìðî óñëa äð÷ð éøáò ãáò. ¤¤¦§¦¦§¤§¤¤§¨¨
,`xnbd daiynàø÷ øîàxknpy ixar cara ¨©§¨

FzN`B aiWi' (`p dk `xwie) zectidl `ae ixkpl¨¦§ª¨

'Búð÷î óñkî,ãnìîmicnl epivnp -äð÷pL ¦¤¤¦§¨§©¥¤¦§¤
aóñëzxne`e ,ef di`x dgec `xnbd mle` . §¤¤

ïçkLàwx sqk oipw lireny ep`vn df weqta ± ©§§¨
aíéáëBk ãáBòì økîpä éøáò ãáòxazqn eae , ¤¤¦§¦©¦§¨§¥¨¦

ok xnelBðéð÷ ìëå ìéàBäoilhlhna ixkp ly ¦§¨¦§¨
`edóñëad ixar car mle` ,ìàøNéì økîð §¤¤¦§¨§¦§¨¥

dkiyna epipwyïìðîel dpwp ixar cary §¨¨
,jkl xg` xewn d`ian `xnbd .sqkaøîà̈©

àø÷dnvr z` zectl d`ad dixard dn`a §¨
(d `k zeny)'Fl xW` dipc` ipirA drx m ¦̀¨¨§¥¥£Ÿ¤¨£¤

Dcri'dcôäådl riiqn oec`dy rnyn , §¨¨§¤§¨
ernyny 'zictpe' xn`p `l ixdy] ,zectidl

[cal dnvr z` dcet `idyúòøânL ãnìî§©¥¤§¨©©
äàöBéå dðBéãtz` dieeyn dkpn dn`dy - ¦§¨§§¨

oec`l zpzepe ,oeayg itl ,dcary onfd xky

gken ,ok m` .zexigl z`veie ,dxzid z`
dpi` m` ik ,sqka mipwp [ixar car oke] dn`y
dywn `xnbd .zrxbn `id okidn sqka zipwp

,dfd xewnd lr s`äiøáòä äîà ïçkLà©§§¨¨¨¨¦§¦¨
ok xnel ozep oicde ,sqka zipwpyìéàBä¦

óñëa àéðwéî óñëa äLc÷éîe`ide xg`n - ¦©§¨§¤¤¦©§¨§¤¤
qka zipwp s` `id okl sqka zycwznla` ,s

éøáò ãáò,xg` mewna sqk oipw ea liren `ly ¤¤¦§¦
ïìðî,`xnbd zvxzn .sqka dpwpyàø÷ øîà §¨¨¨©§¨

(ai eh mixac)éçà Eì øëné ék'Bà éøáòä E ¦¦¨¥§¨¦¨¦§¦
'íéðL LL Eãáòå äiøáòä,éøáò Léwî ¨¦§¦¨©£¨§¥¨¦©¦¦§¦

äiøáòìjk sqka zipwp dixard dn`y myk , §¦§¦¨
,dywne dkiynn `xnbd .sqka dpwp ixar car

ïçkLàdpwpy cenll epl oi` df ywidn - ©§§¨
y car `l` sqkaïéc úéa eäeøëîweqtd oky , §¨¥¦

ozep oicd mbe ,c"ia i"r xknpa xacn 'xkni ik'

sqka dpwpy ea xnelå ìéàBä,xknp `ed zelwa ¦§
okyøkîðc"ia i"rBçøBk ìòala` ,øëBî ¦§¨§©§¥

ïìðî Bîöòzvxzn .sqka dpwp `ed s`y ©§§¨¨
,`xnbdéìéódey dxifba cnlp envr xken ± ¨¦

'øéëN''øéëNedexknay ,c"ia edexkny carn ' ¨¦¨¦
'xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) xn`p c"ia¦¦§¤§©¨¦

ike' (hl dk `xwie) xn`p envr xkenae ,'ebe§¦
.'KOr didi aWFzM xikUM 'ebe Lig` KEnï¨¦§¨¦§¨¦§¤¦¨

,uexizd lr dywn `xnbdéìéc ïàîì àçéðäó ¨¦¨§©§¨¦
dey dxifbd z` cnely inl `gip df uexiz ±

'øéëN''øéëN'éìé àìc ïàîì àlà ,ómle` ± ¨¦¨¦¤¨§©§Ÿ¨¦
' dey dxfb cnel epi`y inøéëN''øéëN,'éàî ¨¦¨¦©

øîéîì àkéàenvr xken cnlp ezrcl okidn - ¦¨§¥©
,`xnbd zvxzn .sqka dpwpyàø÷ øîà- ¨©§¨

ixkpl xknp iabl xn`p' (fn dk `xwie)éëå§¦
âéOúixkpl xknp oicy xnel e"`e ztqeza ' ©¦

ïBLàø ïéðò ìò óñeîmr axrzne sqeezn ± ¨©¦§¨¦
,l`xyil xknp `ede ,eiptl xkfend oicdãîìéå§¦§©

ïBzçzî ïBéìòl`xyil envr xken cnli ± ¤§¦©§
,eixg` xkfend ixkpl xknpn dligz xkfend
xknp s` sqka dpwp ixkpl xknpy myk

.sqka dpwp l`xyil
yiy mcewn dxikfd `xnbdyxec epi`y `pz

`xnbd zxxan zrk ,'xiky' 'xiky' dey dxifb
éìé àìc àpz ïàîeócnel epi`y `pzd edine - ©©¨§Ÿ¨¦
' dey dxifbd z`øéëN''øéëN,`xnbd daiyn .' ¨¦¨¦
àeä àpz éàä,àéðúcoia mipic iwelig mpyi , ©©¨§©§¨

y ,c"ia edexknl envr xkenBîöò øëBnä©¥©§
ì økîðLLmipyLL ìò øúéåepzdy itk ¦§¨§¥§¨¥©¥

eli`e ,dpewde xkend mdipiaïéc úéa eäeøëî§¨¥¦
ì àlà økîð BðéàLL(ai eh mixac) ea xn`py , ¥¦§¨¤¨§¥

oke 'mipW WW Lcare 'ebe Lig` Ll xkOi iM'¦¦¨¥§¨¦©£¨§¥¨¦
mipW WW ixar car dpwz iM' (a `k zeny)¦¦§¤¤¤¦§¦¥¨¦
rnyn 'dpwz ik'e 'xkni ik' zepeyle ,'cari©£Ÿ

epiidc mixg` z`n dpwpae mixg` i"r xknpa
y ,sqep welig .c"iaBîöò øëBnädvex epi` m` ©¥©§

yy xg`l zexigl z`vlòöøð Bðéàeli`e , ¥¦§¨
òöøð ïéc úéa eäeøëîz` cearl jiynne §¨¥¦¦§¨

z` eipc` rvxe' (e `k zeny) ea xn`py ,oec`d§¨©£Ÿ¨¤
dy ,welig cer .'mlrl Fcare rvxOA Fpf`øëBî ¨§©©§¥©©£¨§Ÿ¨¥

Bì íé÷éðòî ïéà Bîöòel zzl daeg oi` ± ©§¥©£¦¦
la` ,exexgy zra zepznïéc úéa eäeøëî§¨¥¦

Bì íé÷éðòîwiprY wiprd' (ci my) ea xn`py , ©£¦¦©£¥©£¦
y ,sqep welige .'ebe 'FlBaø ïéà Bîöò øëBnä©¥©§¥©

Bì øñBîditkaúéðòðk äçôLick dilr `eal ¥¦§¨§©£¦
eli`e ,dpnn micar el ecleiyïéc úéa eäeøëî§¨¥¦
úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø.egxk lraéaø ©¥¦§¨§©£¦©¦

øæòìàe w"z ixac lk lr wlegøîBà,äæå äæ± ¤§¨¨¥¤§¤
c"ia edexkne envr xkenàlà økîð Bðéà¥¦§¨¤¨

ìLLe ,òöøð äæå äæ,Bì íé÷éðòî äæå äæå,äæå §¥¤§¤¦§¨§¤§¤©£¦¦§¤
úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø äæå.åàì éàî §¤©¥¦§¨§©£¦©©

éâìôéî÷ àäa,`"xe w"z ewlgp jkay xazqn ± §¨¨¦§§¥
éìé àì àn÷ àpúcódxifbd z` xaeq epi` ± §©¨©¨Ÿ¨¦

' deyøéëN''øéëNexn`py mipicd lk okle ,' ¨¦¨¦
,envr xkena mibdep mpi` c"ia edexknaéaøå§©¦

éìé øæòìàøéëN øéëN ó. ¤§¨¨¨¦¨¦¨¦
zwelgn z` yxtl zexyt`d z` dgec `xnbd

,df oipra `"xe w"zdéîMî éîBéáè áø øîà̈©©©§¥¦§¥
àîìò éleëc éiaàc`"xe w"z ±éìéómicnel ± §©©¥§¥¨§¨¨¦

dey dxifbd z`øéëN øéëN,xg` oiprlàëäå ¨¦¨¦§¨¨
ef `ziixaa ±éâìôéî÷ àø÷ éàäaewlgp ± §©§¨¨¦§§¥

axe .el` mipipra mixen`d miweqtd xe`iaa

oey`xd oica ewlgp dna yxtn ineiah
,`ziixaayøîàc àn÷ àpúc àîòè éàî©©§¨§©¨©¨§¨©

ì økîð Bîöò øëBîLL ìò øúéå LLepi`e , ¥©§¦§¨§¥§¨¥©¥
xknp epi`y c"ia edexknn dey dxifba cnel

y meyn ,yyl `l`àðîçø èòéîeäeøëî éab ¦¥©£¨¨©¥§¨
'íéðL LL Eãáòå' ïéc úéa`weecy rnyne ,äæ ¥¦©£¨§¥¨¦¤

,mipy yy wx caer ,c"ia edexkny car ±àìå§Ÿ
Bîöò øëBî.Cãéàåxken s`y xn`y `"x ± ¥©§§¦¨

' herindy xaeq ,yya `vei envrEãáòå'`a ©£¨§
xnelEìLøBéì àìåoa el oi`e oec`d zn m`y , §§Ÿ§¥

x`y z` caer epi`e zexigl card `vei
.miyxeidCãéàå'y xaeq ,w"z ±Eãáò'àðéøçà §¦¨£¨§©£¦¨

áéúkiM' (gi eh mixac) aey xn`p xg` mewna ± §¦¦
car oi`y cnlp epnne ,'Lcar xikU xkU dpWn¦§¤§©¨¦£¨§

.miyxeid z` caer ixarCãéàå,`"x ±àeää± §¦¨©
my xn`py 'jcar'àúàc àeä ïBãà úàöøäì§©§¨©¨§¨¨

wiprdl el dywi `ly oec`d z` zevxl ±
dWwi `l' dxezd el dxn`e ,ez`ivia ecarlŸ¦§¤
Lcar xikU xkU dpWn iM 'ebe LgNWA Lpira§¥¤§©¥£¦¦§¤§©¨¦£¨§

.'ebe 'Liwl` 'd LkxaE mipW WW¥¨¦¥©§¡Ÿ¤
ipyd oica ewlgp dna x`al jiynn ineiah ax

.`ziixaayøîàc àn÷ àpúc àîòè éàî©©§¨§©¨©¨§¨©
òöøð Bðéà Bîöò øëBîdey dxifba cnel epi`e , ¥©§¥¦§¨
.rvxpy c"ia edexknnàðîçø èòéîcîjkn ± ¦§¦¥©£¨¨

dazke dxezd dhrinyïéc úéa eäeøëî éab©¥§¨¥¦
'òöøna Bðæà úà åéðãà òöøå''epf`' zaize , §¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©

p ixdy zxzein(fi eh mixac) xg` mewna xn`
dxen` drivx oi`y epcnln ,'epf`a dzzpe'

a `l`BlL Bðæàxen`d c"ia edexkn ly ± ¨§¤
,oipraàìåaBîöò øëBî ìL Bðæàenvr xkeny , §Ÿ¨§¤¥©§

.rvxp epi`



צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oiyeciw(iriax meil)

íéìeñîìdzgtpy lrp -Bì ïéàL,á÷òm`y ¦§©¦¤¥¨¥
xyt` i` ok m`e .dvilgd dlg `l da dvlg
dnaid lrp zvilg ici lr `weecy yexcl
:`xnbd daiyn .xg` xac ici lr `le zxzen

ïk íààø÷ áBzëéðzòîL ,'ìòpä' éàî ,'ìòð' ¦¥¦§§¨¨©©©¨©¨§©§
ézøz dpéîipy z` cenll xyt` `l` - ¦¨©§¥

,xg` mc` ly lrpa dlg dvilgy ,mipicd

ici lr `le dvilg ici lr wx zxzen dnaiye
:hb

äðùî

ikxc md dn zncewd dpyna x`azdy xg`l
,dlra zeyxn z`vei `id cvike dy` ziipw

.mitqep mipiipw ikxc x`al dpynd dkiynn
øèLáe óñëa äð÷ð éøáò ãáò,Bîöò äðB÷å ¤¤¦§¦¦§¤§¤¤¦§¨§¤©§

zexigl z`vlíéðLamipy yy xeark ± §¨¦
,ezxiknnìáBéáedlg m` laeid zpya e` ± §¥

,mipy yy jezaóñk ïBòøâáez` dcet e` ± §¦§¤¤
xaky mipyd z` eieeyn dkpne sqka envr

.dxzid z` oec`l ozepe caräîà åéìò äøéúé§¥¨¨¨¨¨
äiøáòä,ixar car lr dixard dn`l oexzi ± ¨¦§¦¨

Lmipiipwd lka dnvr z` dpewe zipwpy caln ¤
s` ,ea exn`pyïéðnéña dîöò úà äðBw- ¨¤©§¨§¦¨¦

zexry izy d`iad m`y ,zexrp ipniq
z`veie dxrp ziyrp ,mirecid zenewna

.zexiglòöøpäz`vl dvex epi`y car ± ©¦§¨
,rvxpe mipy yy seqa zexigläòéöøa äð÷ðef ¦§¤¦§¦¨

.car zeidl jiyndlBîöò úà äðB÷åz`vl §¤¤©§
zexiglìáBéa,ïBãàä úúéîáe. §¥§¦©¨¨

àøîâ

mixen`d mipipwl xewnd z` zxxan `xnbd

zl`eye ,dpynaïìðî óñëa äð÷ð éøáò ãáò. ¤¤¦§¦¦§¤§¤¤§¨¨
,`xnbd daiynàø÷ øîàxknpy ixar cara ¨©§¨

FzN`B aiWi' (`p dk `xwie) zectidl `ae ixkpl¨¦§ª¨

'Búð÷î óñkî,ãnìîmicnl epivnp -äð÷pL ¦¤¤¦§¨§©¥¤¦§¤
aóñëzxne`e ,ef di`x dgec `xnbd mle` . §¤¤

ïçkLàwx sqk oipw lireny ep`vn df weqta ± ©§§¨
aíéáëBk ãáBòì økîpä éøáò ãáòxazqn eae , ¤¤¦§¦©¦§¨§¥¨¦

ok xnelBðéð÷ ìëå ìéàBäoilhlhna ixkp ly ¦§¨¦§¨
`edóñëad ixar car mle` ,ìàøNéì økîð §¤¤¦§¨§¦§¨¥

dkiyna epipwyïìðîel dpwp ixar cary §¨¨
,jkl xg` xewn d`ian `xnbd .sqkaøîà̈©

àø÷dnvr z` zectl d`ad dixard dn`a §¨
(d `k zeny)'Fl xW` dipc` ipirA drx m ¦̀¨¨§¥¥£Ÿ¤¨£¤

Dcri'dcôäådl riiqn oec`dy rnyn , §¨¨§¤§¨
ernyny 'zictpe' xn`p `l ixdy] ,zectidl

[cal dnvr z` dcet `idyúòøânL ãnìî§©¥¤§¨©©
äàöBéå dðBéãtz` dieeyn dkpn dn`dy - ¦§¨§§¨

oec`l zpzepe ,oeayg itl ,dcary onfd xky

gken ,ok m` .zexigl z`veie ,dxzid z`
dpi` m` ik ,sqka mipwp [ixar car oke] dn`y
dywn `xnbd .zrxbn `id okidn sqka zipwp

,dfd xewnd lr s`äiøáòä äîà ïçkLà©§§¨¨¨¨¦§¦¨
ok xnel ozep oicde ,sqka zipwpyìéàBä¦

óñëa àéðwéî óñëa äLc÷éîe`ide xg`n - ¦©§¨§¤¤¦©§¨§¤¤
qka zipwp s` `id okl sqka zycwznla` ,s

éøáò ãáò,xg` mewna sqk oipw ea liren `ly ¤¤¦§¦
ïìðî,`xnbd zvxzn .sqka dpwpyàø÷ øîà §¨¨¨©§¨

(ai eh mixac)éçà Eì øëné ék'Bà éøáòä E ¦¦¨¥§¨¦¨¦§¦
'íéðL LL Eãáòå äiøáòä,éøáò Léwî ¨¦§¦¨©£¨§¥¨¦©¦¦§¦

äiøáòìjk sqka zipwp dixard dn`y myk , §¦§¦¨
,dywne dkiynn `xnbd .sqka dpwp ixar car

ïçkLàdpwpy cenll epl oi` df ywidn - ©§§¨
y car `l` sqkaïéc úéa eäeøëîweqtd oky , §¨¥¦

ozep oicd mbe ,c"ia i"r xknpa xacn 'xkni ik'

sqka dpwpy ea xnelå ìéàBä,xknp `ed zelwa ¦§
okyøkîðc"ia i"rBçøBk ìòala` ,øëBî ¦§¨§©§¥

ïìðî Bîöòzvxzn .sqka dpwp `ed s`y ©§§¨¨
,`xnbdéìéódey dxifba cnlp envr xken ± ¨¦

'øéëN''øéëNedexknay ,c"ia edexkny carn ' ¨¦¨¦
'xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) xn`p c"ia¦¦§¤§©¨¦

ike' (hl dk `xwie) xn`p envr xkenae ,'ebe§¦
.'KOr didi aWFzM xikUM 'ebe Lig` KEnï¨¦§¨¦§¨¦§¤¦¨

,uexizd lr dywn `xnbdéìéc ïàîì àçéðäó ¨¦¨§©§¨¦
dey dxifbd z` cnely inl `gip df uexiz ±

'øéëN''øéëN'éìé àìc ïàîì àlà ,ómle` ± ¨¦¨¦¤¨§©§Ÿ¨¦
' dey dxfb cnel epi`y inøéëN''øéëN,'éàî ¨¦¨¦©

øîéîì àkéàenvr xken cnlp ezrcl okidn - ¦¨§¥©
,`xnbd zvxzn .sqka dpwpyàø÷ øîà- ¨©§¨

ixkpl xknp iabl xn`p' (fn dk `xwie)éëå§¦
âéOúixkpl xknp oicy xnel e"`e ztqeza ' ©¦

ïBLàø ïéðò ìò óñeîmr axrzne sqeezn ± ¨©¦§¨¦
,l`xyil xknp `ede ,eiptl xkfend oicdãîìéå§¦§©

ïBzçzî ïBéìòl`xyil envr xken cnli ± ¤§¦©§
,eixg` xkfend ixkpl xknpn dligz xkfend
xknp s` sqka dpwp ixkpl xknpy myk

.sqka dpwp l`xyil
yiy mcewn dxikfd `xnbdyxec epi`y `pz

`xnbd zxxan zrk ,'xiky' 'xiky' dey dxifb
éìé àìc àpz ïàîeócnel epi`y `pzd edine - ©©¨§Ÿ¨¦
' dey dxifbd z`øéëN''øéëN,`xnbd daiyn .' ¨¦¨¦
àeä àpz éàä,àéðúcoia mipic iwelig mpyi , ©©¨§©§¨

y ,c"ia edexknl envr xkenBîöò øëBnä©¥©§
ì økîðLLmipyLL ìò øúéåepzdy itk ¦§¨§¥§¨¥©¥

eli`e ,dpewde xkend mdipiaïéc úéa eäeøëî§¨¥¦
ì àlà økîð BðéàLL(ai eh mixac) ea xn`py , ¥¦§¨¤¨§¥

oke 'mipW WW Lcare 'ebe Lig` Ll xkOi iM'¦¦¨¥§¨¦©£¨§¥¨¦
mipW WW ixar car dpwz iM' (a `k zeny)¦¦§¤¤¤¦§¦¥¨¦
rnyn 'dpwz ik'e 'xkni ik' zepeyle ,'cari©£Ÿ

epiidc mixg` z`n dpwpae mixg` i"r xknpa
y ,sqep welig .c"iaBîöò øëBnädvex epi` m` ©¥©§

yy xg`l zexigl z`vlòöøð Bðéàeli`e , ¥¦§¨
òöøð ïéc úéa eäeøëîz` cearl jiynne §¨¥¦¦§¨

z` eipc` rvxe' (e `k zeny) ea xn`py ,oec`d§¨©£Ÿ¨¤
dy ,welig cer .'mlrl Fcare rvxOA Fpf`øëBî ¨§©©§¥©©£¨§Ÿ¨¥

Bì íé÷éðòî ïéà Bîöòel zzl daeg oi` ± ©§¥©£¦¦
la` ,exexgy zra zepznïéc úéa eäeøëî§¨¥¦

Bì íé÷éðòîwiprY wiprd' (ci my) ea xn`py , ©£¦¦©£¥©£¦
y ,sqep welige .'ebe 'FlBaø ïéà Bîöò øëBnä©¥©§¥©

Bì øñBîditkaúéðòðk äçôLick dilr `eal ¥¦§¨§©£¦
eli`e ,dpnn micar el ecleiyïéc úéa eäeøëî§¨¥¦
úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø.egxk lraéaø ©¥¦§¨§©£¦©¦

øæòìàe w"z ixac lk lr wlegøîBà,äæå äæ± ¤§¨¨¥¤§¤
c"ia edexkne envr xkenàlà økîð Bðéà¥¦§¨¤¨

ìLLe ,òöøð äæå äæ,Bì íé÷éðòî äæå äæå,äæå §¥¤§¤¦§¨§¤§¤©£¦¦§¤
úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø äæå.åàì éàî §¤©¥¦§¨§©£¦©©

éâìôéî÷ àäa,`"xe w"z ewlgp jkay xazqn ± §¨¨¦§§¥
éìé àì àn÷ àpúcódxifbd z` xaeq epi` ± §©¨©¨Ÿ¨¦

' deyøéëN''øéëNexn`py mipicd lk okle ,' ¨¦¨¦
,envr xkena mibdep mpi` c"ia edexknaéaøå§©¦

éìé øæòìàøéëN øéëN ó. ¤§¨¨¨¦¨¦¨¦
zwelgn z` yxtl zexyt`d z` dgec `xnbd

,df oipra `"xe w"zdéîMî éîBéáè áø øîà̈©©©§¥¦§¥
àîìò éleëc éiaàc`"xe w"z ±éìéómicnel ± §©©¥§¥¨§¨¨¦

dey dxifbd z`øéëN øéëN,xg` oiprlàëäå ¨¦¨¦§¨¨
ef `ziixaa ±éâìôéî÷ àø÷ éàäaewlgp ± §©§¨¨¦§§¥

axe .el` mipipra mixen`d miweqtd xe`iaa

oey`xd oica ewlgp dna yxtn ineiah
,`ziixaayøîàc àn÷ àpúc àîòè éàî©©§¨§©¨©¨§¨©

ì økîð Bîöò øëBîLL ìò øúéå LLepi`e , ¥©§¦§¨§¥§¨¥©¥
xknp epi`y c"ia edexknn dey dxifba cnel

y meyn ,yyl `l`àðîçø èòéîeäeøëî éab ¦¥©£¨¨©¥§¨
'íéðL LL Eãáòå' ïéc úéa`weecy rnyne ,äæ ¥¦©£¨§¥¨¦¤

,mipy yy wx caer ,c"ia edexkny car ±àìå§Ÿ
Bîöò øëBî.Cãéàåxken s`y xn`y `"x ± ¥©§§¦¨

' herindy xaeq ,yya `vei envrEãáòå'`a ©£¨§
xnelEìLøBéì àìåoa el oi`e oec`d zn m`y , §§Ÿ§¥

x`y z` caer epi`e zexigl card `vei
.miyxeidCãéàå'y xaeq ,w"z ±Eãáò'àðéøçà §¦¨£¨§©£¦¨

áéúkiM' (gi eh mixac) aey xn`p xg` mewna ± §¦¦
car oi`y cnlp epnne ,'Lcar xikU xkU dpWn¦§¤§©¨¦£¨§

.miyxeid z` caer ixarCãéàå,`"x ±àeää± §¦¨©
my xn`py 'jcar'àúàc àeä ïBãà úàöøäì§©§¨©¨§¨¨

wiprdl el dywi `ly oec`d z` zevxl ±
dWwi `l' dxezd el dxn`e ,ez`ivia ecarlŸ¦§¤
Lcar xikU xkU dpWn iM 'ebe LgNWA Lpira§¥¤§©¥£¦¦§¤§©¨¦£¨§

.'ebe 'Liwl` 'd LkxaE mipW WW¥¨¦¥©§¡Ÿ¤
ipyd oica ewlgp dna x`al jiynn ineiah ax

.`ziixaayøîàc àn÷ àpúc àîòè éàî©©§¨§©¨©¨§¨©
òöøð Bðéà Bîöò øëBîdey dxifba cnel epi`e , ¥©§¥¦§¨
.rvxpy c"ia edexknnàðîçø èòéîcîjkn ± ¦§¦¥©£¨¨

dazke dxezd dhrinyïéc úéa eäeøëî éab©¥§¨¥¦
'òöøna Bðæà úà åéðãà òöøå''epf`' zaize , §¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©

p ixdy zxzein(fi eh mixac) xg` mewna xn`
dxen` drivx oi`y epcnln ,'epf`a dzzpe'

a `l`BlL Bðæàxen`d c"ia edexkn ly ± ¨§¤
,oipraàìåaBîöò øëBî ìL Bðæàenvr xkeny , §Ÿ¨§¤¥©§

.rvxp epi`



zipwpצו dy`d` cenr eh sc ± oey`x wxtoiyeciw

.ïæBà ïläì øîàðåDnvrl dxn`p ixdW dWxcl dWxRd lMW ipr rxFvnA §¤¡©§©¨¤¦§¨¨¦¤¨©©§¨¦§¨¨¤£¥¤¤§¨§©§¨
zFgpnA opixn` ikde dlRkEde xiWr rxFvnA(.i sc):.àeää`hErinE [ofF`n] ¦§¨¨¦§§§¨§¨¥©§¦¨¦§¨©¥¤¦¨

:xg` lW `le df lW Fpf` rnWnC Fpf` aizkCn ol `wtp.dðæà àìådn` lW ©§¨¨¦¦§¦¨§§©§©¨§¤¤§Ÿ¤©¥§Ÿ¨§¨¤¨¨
aizkC `de zrvxp dIxard(eh mixac)oOwlcM i`w dwprd` oM dUrY Lzn`l s`e ¨¦§¦¨¦§©©§¨¦§¦§©©£¨§©£¤¥©©£¨¨¨¥§¦§©¨

(:fi sc):.ãáò àeäLkcard xn`i m`en §¤¤¤¦§¦Ÿ©¨¤¤
`l ipFc` z` iYad` xn` `l m`W `wtp©§¨¤¦Ÿ¨©¨©§¦¤£¦Ÿ
:rvxp Fpi` eipW WW ElkIW cr iWtg `v ¥̀¥¨§¦©¤¦§¥¨¨¥¦§¨

.ãáòä ãáòcar `EdWM xn`IW cr car ¤¤¨¤¤¤¤©¤Ÿ©§¤¤¤
ihErnl `xizi `"dn Dil `wtp card̈¤¤©§¨¥¥§¥¨¦§¥

:dn`.Léøc àìirYWi`l `xwC `gxE`C ¨¨Ÿ¨¦§§¨¦§¨§¦§¨¥
:ikd.åéLøBéì àìåFwiprdl wiRqd `l m` ¨¥§Ÿ§§¨¦Ÿ¦§¦§©£¦

:zOW cr.Búleòt:FzNErR xkUàìå ©¤¥§¨§©§¨§Ÿ
.BáBç ìòáìzFAbdl aiIEgn oFc`d oi` §©©¥¨¨§¨§©§

ol `xiaqC mEXnE FaFg lral Fwprd¤¡¥§©©¦¦§¦¨¨
dpn FxagA dWFPd xn`C ozp iAxM `nlrA§©§¨§©¦¨¨§¨©©¤©£¥¨¤
dfl oipzFpe dGn oi`ivFn FxagA Fxage©£¥©£¥¦¦¦¤§§¦§¤

:`piC i`dn dwprd ihErnl Kixhvi`ékî ¦§§¦¦§¥©£¨¨¥©¦¨¦¦
.à÷ôð øéëN øëN äðLîlrA opixnB ¦§¤§©¨¦©§¨©§¦¨§©

'Ek Fl oYi eipFc` `xw DiA `pY ike FgxM̈§§¦¨¨¥§¨£¨¦¤
:Fnvr xkFn ihErnl.BzçtLî ìà áLå ¦§¥¥©§§¨¤¦§©§

:laFIA `vIW xnFl aizM Fnvr xkFnAíà §¥©§§¦©¤¥¥©¥¦
.Bîöò øëBîalaFi FrbR m`W cOllE §¥©§§©¥¤¦¨§¥

:F`ivFn laFi WW KFzA.øeîà øák éøä §¥¥¦£¥§¨¨
cFari laFId zpW cr DiPin lirl aizkC¦§¦§¥¦¥©§©©¥©£

:KOr.òöøða íà`vFi rvxPd s`W cOll ¦¨¦§¦§¨§©¥¤©©¦§¨¥
:laFiA.øeîà øák éøäDl irA DiOwl §¥£¥§¨¨§©¥¨¥¨

:`id i`n.àøeqéà ãáò àìcapB `lC ©¦§Ÿ¨©¦¨§Ÿ¨©
`nip FzaipbA c"a EdExkn la` mElM§£¨¨§¦§¥¨¥¨

:WW cr cFarl Diqpwpìà Léà ízáLå ¦§§¥©£©¥§©§¤¦¤
.Búfeçà:aizM laFi zWxtAøák éøä £¨§¨¨©¥§¦£¥§¨
.øeîàcFari laFId zpW cr lirl xn`cM ¨¦§¨©§¥©§©©¥©£
:KOr.øeîà øák éøä ã"á eäeøëîa éà ¦¨¦§¨§£¥§¨¨

:lirl `pniwF`cM FYgRWn l` aWeàìc §¨¤¦§©§¦§¦§¨§¥§Ÿ
.déðîéæ àèî:z`vl eipW WW E`ln `l ¨¨¦§¥Ÿ¨§¥¨¨¨¥

.déñð÷éìiM lr xare `v` `l xn`W lr ¦§§¥©¤¨©Ÿ¥¥§¨©©¦
md icar(dk `xwie)Fnvrl oFc` dpFw `Ede £¨©¥§¤¨§©§

:mPg.LL déì ãáòc íeMîoi`e okl mcFw ¦¨¦§¨©¥¥¤¨¥§¥
c"a EdExkn la` FgENiWA ciqtn FAx©©§¦§¦£¨¨§
`lC `ni` WW KFzA laFi FA rbRW¤¨©¥§¥¥¨§Ÿ

:l"nw oFc`l Dicqtp.íìBòìmlFrl Fcare ¦§§¥¨¨§¨©£¨§¨
`Mil ikdn ithC laFi lW FnlFrl `Ede§§¨¤¥¦§¥¥¨¥¥¨
mYaWe `pixg` `xw aizM `dC xninl§¥©§¨§¦§¨©£¦¨§©§¤

:rvxpA `pniwF`e 'Fbe Wi`.î"ä`vFiC ¦§§¦§¨§¦§¨§¥
car `lC `kid okl mcFw `le laFiA rvxp¦§¨§¥§Ÿ¤¨¥¥¨§Ÿ¨©
WW carC `kid la` drivx xg` WW¥©©§¦¨£¨¥¨§¨©¥
`dY `lC WWA wERip `ni` Fzrivx xg ©̀©§¦¨¥¨¦§¥§Ÿ§¥

:FxMnn zNigYn dxEng drivxì"î÷ §¦¨£¨¦§¦©¦§¨
.íìBòì:mlFrl cr aEWgC icin §¨¦¦§¨©§¨

íàå

CãéàåDpi` i`C oiccv ipXn dptEn `dYW Kixve 'iR .`z`C `Ed y"bl §¦¨¦§¨¨¦§¨¦¤§¥§¨¦§¥§¨¦§¦¥¨
c"n `Mi` cg` cSn `N` dptEn(:ak sc dcpa)i`nE oiaiWnE oicinlC §¨¤¨¦©¤¨¦¨¦§¥¦§¦¦©

:zrlFY ipWE aFf`e fx` ur oErh oMW rxFvnN dn Kxtinl `Mi`C oiaiWn§¦¦§¦¨§¦§©©¦§¨¤¥¨¥¤¤§¥§¦©©
.Cãéàå'xM dkld oi`C oiwCwcn o`Mn ozp 'xM l"q `l iOp `nlrA w"z 'iR §¦¨¦§©§¨©¦Ÿ§¨¨¦©§©§§¦§¥£¨¨§

'xe ozp 'xcA ibilR opAxe `"x `dC ozp̈¨§¨§©¨¨§¦¥¦§¨¨§
dklde ozp 'xM xaq `Ed izEOWC xfril ¡̀¦¤¤§©¦¨©§¨¨©£¨¨
oOwl xn`C `dn z"x wCwcn cFre opAxM§©¨¨§§©§¥¥¨§¨©§©¨

xnF`d 't(.hq sc)'xC DipkifRWE` iAB ¨¥©¥§§¦§¥§
KYnicw i` l"` ded `xifnn i`lnU¦§¨¦©§¥¨£¨¦§¦§¨
lif l"`C mEXn WxtnE Kpal EdpiYxdh¦©§¦§¦§¨§¨¥¦§¦
Fnvr xkFn i`e ixar carl oACfi`e aFpB§§¦§©©§¤¤¦§¦§¦¥©§
Dil dOl ziprpM dgtW Fl xqFn FAx©¥¦§¨§©£¦¨¨¥
oFaf lif xninl l"d aFpB lif xninl§¥©¦§§¥©¦§
i`CeC `"xM dkld oi`C n"y `N` Lnvr©§§¤¨§¥£¨¨§§©©
dgtW Fl xqFn FAx oi` Fnvr xkFn¥©§¥©¥¦§¨
`zklid zil `daC ikid ike ziprpM§©£¦§¦¥¥¦§¨¥¦§§¨
zil iOp Fl oiwiprn xn`wC `dA DizeEM©¨¥§¨§¨¨©©£¦¦©¦¥
Fl oiwiprn oi` i`Ce `N` DizeEM `zklid¦§§¨©¨¥¤¨©©¥©£¦¦

oOwl xn`C `dn di`x cFre w"zM(:fh sc) §§§¨¨¥¨§¨©§©¨
lral `le Fl xn`C `id i`hEY iPn `d̈©¦¨¦¦§¨©§Ÿ§©©
i"xe z"xe DizeEM dkld oi`C rnWn FaFg©§©§¥£¨¨©¨¥§§¦
`YbElR iAB `dC ozp 'xM dkldC 'iR¦©£¨¨§¨¨§¨©¥§§¨

drW lM wxtA `axe iIA`C(.`l sc migqt) §©©¥§¨¨§¤¤¨¨¨
i` daFB `Ed `AdlE o`Mn `ax xn`C§¨©¨¨¦©§©¨¤¦
ongp axC `AiN` aXiil `axl xWt ¤̀§¨§¨¨§©¥©¦¨§©©§¨
odia` zaFgA rwxw EaBW minFzi xn`C§¨©§¦¤¨©§©§©£¦¤
'xM `N` odn DzF` daFbe xfFg aFg lrA©©¥§¤¨¥¤¤¨§
wgC iOp `axe ipicA ongp axM l"iwe ozp̈¨§§©©§¨§¦¥§¨¨©¦¨©
iIA` iAB `axM l"iwe FzFnM Dcinrdl§©£¦¨§§§¨¨©¥©©¥
`"xM `zklid zilCnC iz`adX dnE©¤¥¥¦§¦§¥¦§§¨§
p"d ziprpM dgtW Fl xqFn FAxC `dA§¨§©¥¦§¨§©£¦
`iddA DizeEM `zklid zilC `nip¥¨§¥¦§§¨©¨¥§©¦
`iddA `nliC di`x df oi` Fl oiwiprnC§©£¦¦¥¤§¨¨¦§¨§©¦
`zkld ipixg`A la` FzFnM dkld oi ¥̀£¨¨§£¨§©£¦¥¦§§¨
Fnvr xkFnC `dA mB `OWC cFre DizeEM©¨¥§§¤¨©§¨§¥©§
`zklid iOp ziprpM dgtW Fl xqFn FAx©¥¦§¨§©£¦©¦¦§§¨
`geexl aFpB lif mzd hwpC `de DizeEM©¨¥§¨§¨©¨¨¦§§©§¨
EcFn r"k c"a EdExknC hwp `zNinC§¦§¨¨©§¨§

nE ziprpM dgtW Fl xqFn FAxCxnF`X d §©¥¦§¨§©£¦©¤¥
'x qxB mixtq aFxA `Ed izEOW `"xC§©¦§§¨¦¨©
`nliC `id i`hEY xn`wC `de xfrl ¤̀§¨¨§¨§¨¨©¨¦¦¦§¨
x"de DizeEM l"qE `id i`hEY xn`w ikd̈¥¨¨©¨¦¦©¨¥§
Edl zi` r"k deln iAbl Wxtn l`pzp§©§¥§¨¥§©¥¦§¤¦§
`"xC `AiN` lirl Wxtp ikde ozp 'xM§¨¨§¨¥§¨¥§¥©¦¨§
`xiaqC mEXn FaFg lral `le Fl `N ¤̀¨§Ÿ§©©¦¦§¦¨
zExikU x`WA ozp 'xM `nlrA ol̈§©§¨§¨¨¦§¨§¦
Fl `z` dfl oipzFpe dGn oi`ivFOW¤¦¦¦¤§§¦§¤¨¨
g"al dwprd mNWn Fpi`W 'iR Diwt`e§©§¥¦¤¥§©¥©£¨¨§
zExikU x`WA 'iR iOp `nlrA w"z Kci`e§¦¨§©§¨©¦¦¦§¨§¦
la` FtEbA gxhC mEXn ozp 'xM l"iw `lŸ§¨¨¦§¨©§£¨
:'iRcM ozp iAxC Edl zi` r"k g"aA§¦§§©¦¨¨¦§¦

Cãéàås` .DiYrCn n"d `"d mzdn i` §¦¨¦¥¨¨¦©§¥©
oYi eipFc` m`en FYrCnC aB lr©©§¦©§¦§¦£¨¦¤
`pin` ded n"n `wtp dX` Fl¦¨©§¨£¨£¦¨

:iz`w oFc` z`vxdlCék.KOr Fl aFh ¦§©§¨©¨¨¨¥¦¦¨
didi aWFzM xikUM qixB mdxa` x"d©§¨¨¨¦§¨¦§¨¦§¤

KOr(dk `xwie)la` k"zA opitli mzdnC ¦¨§¥¨¨©§¦¨§£¨
KOr Fl aFh iMn icin WixC `l ixtqA§¦§¦Ÿ¨¦¦¦¦¦¦¨
:`nlrA mixaC xERiq `N` iEEv df oi`C§¥¤¦¤¨¦§¨¦§©§¨

eäæéàbdFp Fpi`e Wi`A bdFPW xaC ¥¤¨¨¤¥§¦§¥¥
Ef `ni`e xn`Y m`e .dX`A§¦¨§¦Ÿ©§¥¨

aizkC dX`A KiIW `lC c"a EdExknzeny) ¨§§Ÿ©¨§¦¨¦§¦
(akmW n"nC l"ie DzaipbA `le FzaipbA¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨§§¥

:i"z .]xEn` xaM ixd c"a EdExknA i` xninl Kixhvi` i`nl rvxpA `N` rOYWn `l `xwC oeikC Dnize] dX`A bdFp Fpi` drivx mW la` dX`A zbdFp dxikn§¦¨¤¤§¦¨£¨¥§¦¨¥¥§¦¨§¥©§¥¨¦§¨Ÿ¦§©¥©¤¨§¦§¨§©¦§§¦§¥©¦§¨§£¥§¨¨
i`n`

øæòéìà éaø àéðúc àúàc àeä äåL äøéæâì àéää Cãéàå§¦¨©¦¦§¥¨¨¨§¨¨§©§¨©¦¡¦¤¤
ïæà ïàk øîàð úéðîé ïæàa àéäL äòéöøì ïépî øîBà¥¦©¦¦§¦¨¤¦§Ÿ¤§¨¦¤¡©©Ÿ¤
ë"à Cãéàå ïéîé ïàk óà ïéîé ïläl äî ïæà ïläì øîàðå§¤¡©§©¨Ÿ¤©§©¨¨¦©©¨¦§¦¨
Bðæà déì éòaéî àeää Cãéàå Bðæà éàî ïæà àø÷ àîéì¥¨§¨Ÿ¤©¨§§¦¨©¦¨¥¥¨§
àìå ãáòä ãáòä øîàé íàåî dì à÷ôð Cãéàå dðæà àìå§Ÿ¨§¨§¦¨©§¨¨¦§¦Ÿ©¨¤¤¨¤¤§Ÿ
Cãéàå ãáò àeäLk øîàiL ãò déì éòaéî Cãéàå äîà̈¨§¦¨¦¨¥¥©¤Ÿ©§¤¤¤§¦¨
è"î Léøc àì ãáòä ãáò Cãéàå à÷ôð ãáòä ãáòî¥¤¤¨¤¤©§¨§¦¨¤¤¨¤¤Ÿ¨¦
èòéî Bì ïé÷éðòî ïéà Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúc§©¨©¨§¨©¥©§¥©£¦¦¦¥
øëBîì àìå Bì Bì ÷éðòz ÷ðòä ã"á eäeøëî éab àðîçø©£¨¨©¥¨§©£¥©£¦§Ÿ§¥
åéLøBé åéLøBéì àìå Bì déì éòaéî àeää Cãéàå Bîöò©§§¦¨©¦¨¥¥§Ÿ§§¨§¨
åéLøBéì Búleòt øéëO äî àðîçø dééø÷ øéëN àì éànà©©Ÿ¨¦©§¥©£¨¨©¨¦§¨§§¨
BáBç ìòáì àìå Bì àlà åéLøBéì Búleòt éàä óà©©§¨§§¨¤¨§Ÿ§©©
ïépî ïúð ø"à àéðúc ïúð éaøk àîìòa ïì àøéáñcî¦¦§¦¨¨§©§¨§©¦¨¨§©§¨¨¨¦©¦
äfî ïéàéöBnL ïépî Bøáça Bøáçå äðî Bøáça äLBðì§¤©£¥¨¤©£¥©£¥¦©¦¤¦¦¦¤
é÷eôàì Bì àúà Bì íLà øLàì ïúðå ì"ú äæì ïéðúBðå§§¦§¤§¨©©£¤¨©¨¨©£¥
÷"úc è"î ïúð éaøk ïì àøéáñ àì énð àîìòa Cãéàå§¦¨§©§¨©¦Ÿ§¦¨¨§©¦¨¨§
èòéî úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéà Bîöò øëBî øîàc§¨©¥©§¥©¥¦§¨§©£¦¦¥
àìå Bì äMà Bì ïzé åéðBãà íà ã"á eäeøëî éab àðîçø©£¨¨©¥¨§¦£¨¦¤¦¨§Ÿ
øëN äðLî ékî Cãéàå Bçøk ìòa Bì Cãéàå Bîöò øëBîì§¥©§§¦¨§©¨§§¦¨¦¦¦§¤§©
øéëN Eãáò øéëN øëN äðLî ék àéðúc à÷ôð øéëN̈¦©§¨§©§¨¦¦§¤§©¨¦£¨§¨¦
ïéáe íBia ïéa ãáBò éøáò ãáò íBia àlà ãáBò Bðéà¥¥¤¨©¤¤¦§¦¥¥©¥

ìòz éëå äìélaíBia ïéa ãáBò éøáò ãáòL Ezòc ìò ä ©©§¨§¦©£¤©©§§¤¤¤¦§¦¥¥©
Cnò Cnò Bì áBè ék øîàð øák àìäå äìéla ïéáe¥©©§¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¦¨¦¨
Bì øñBî BaøL ïàkî ÷çöé ø"àå äzLîa Cnò ìëàîa§©£¨¦¨§¦§¤§¦§¨¦©¤©¥
î"ä àðéîà äåä íúäî éà Cãéàå úéðòðk äçôL¦§¨§©£¦§¦¨¦¥¨¨£¨£¦¨
àìc àpz ïàî àlà ì"î÷ àì àîéà ë"òa ìáà dézòcî¦©§¥£¨§¥¨Ÿ¤¨©©¨§Ÿ

éìéBzçtLî ìà áLå àéðúc àeä àpz éàä øéëN øéëN ó ¨¦¨¦¨¦©©¨§©§¨§¨¤¦§©§
øëBîa éà øaãî áeúkä äîa á÷òé ïa à"ø øîà 'Bâå§¨©¤©£Ÿ§¨©¨§©¥¦§¥
ïéà àä øeîà øák éøä òöøða éà øeîà øák éøä Bîöò©§£¥§¨¨¦§¦§¨£¥§¨¨¨¥

ìLå íézL ã"á eäeøëîa àlà øaãî áeúkäíéðL L ©¨§©¥¤¨§¨§§©¦§¨Ÿ¨¦
éìé ã"ñ éàå BàéöBî ìáBiäL ìáBiä éðôìøéëN øéëN ó ¦§¥©¥¤©¥¦§¦¨¦¨¦¨¦

íìBòì ÷çöé øa ïîçð áø øîà øéëN øéëN óìéð éì änì̈¨¦¥©¨¦¨¦¨©©©§¨©¦§¨§¨
éìééøèöéàå øéëN øéëN óàeä Bîöò øëBî àðéîà ã"ñ C ¨¦¨¦¨¦§¦§§¦£¦¨¥©§

àøeqéà ãáòc ã"á eäeøëî ìáà àøeqéà ãáò àìc§Ÿ¨©¦¨£¨¨§§¨©¦¨
ìà Léà ízáLå àéðúc àéä éàî øeîà øák éøä òöøða éà øî øîà ì"î÷ déñð÷éð àîéà¥¨¦§§¥¨©©¦§¦§¨£¥§¨¨©¦§©§¨§©§¤¦¤
eäeøëîa éà øeîà øák éøä Bîöò øëBîa éà øaãî áeúkä äîa 'Bâå BzçtLî ìà Léàå Búfeçà£¨§¦¤¦§©§§§¨©¨§©¥¦§¥©§£¥§¨¨¦§¨§

ìLå íézL òöøða àlà øaãî áeúkä ïéà àä øeîà øák éøä ã"áìáBiäL ìáBiä éðôì íéðL L £¥§¨¨¨¥©¨§©¥¤¨§¦§¨§©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥¤©¥
âäBð ïéàå Léàa âäBpL øác eäæéà Léà àø÷ øîà àìéL øa àáø øîà òîLî éàî BàéöBî¦©©§©¨©¨¨©¦¨¨©§¨¦¥¤¨¨¤¥§¦§¥¥

éøèöéàå äòéöø eæ øîBà éåä äMàaéøèöéàå ïéc úéa eäeøëî ázëéîì Céàc òöøð ázëéîì C §¦¨£¥¥§¦¨§¦§§¦§¦§©¨§¥¦§¦§§¦§¦§©¦§¨§¦
éàå déñð÷éð àîéà déðîæ éàèîc òöøð ìáà déðîæ éàèî àìc íeMî ã"á eäeøëî ïðéòîLà©§§¦¨¨§¦§Ÿ§¨¦¦§¥£¨¦§¨¦§¨¦¦§¥¥¨¦§§¥§¦
àëéøö àì àîéà LL déì ãáò àìc ã"á eäeøëî ìáà LL déì ãáòc íeMî òöøð ïðéòîLà©§§¦¨¦§¨¦§¨©¥¥£¨¨§§Ÿ¨©¥¥¥¨Ÿ§¦¨

éøèöéàåéøèöéàå ízáLå ázëéîì Càðéîà äåä íìBòì àðîçø áúk éàc íìBòì ázëéîì C §¦§§¦§¦§©§©§¤§¦§§¦§¦§©§¨§¦¨©©£¨¨§¨£¨£¦¨
ãáò àìc àëéä î"ä àðéîà äåä ízáLå àðîçø áúk éàå ízáLå àðîçø áúk Lnî íìBòì§¨©¨¨©©£¨¨§©§¤§¦¨©©£¨¨§©§¤£¨£¦¨¥¨§Ÿ¨©
LL énð BôBñ óà LL Búlçz äî Búlçzî øeîç BôBñ àäé àì LL ãáòc àëéä ìáà LL¥£¨¥¨§¨©¥Ÿ§¥¨¦§¦¨©§¦¨¥©©¦¥

éìé àìc àpz ïàî àlà ìáBé ìL BîìBòì íìBòì ïì òîLî÷àéðúc àéä éaø øéëN øéëN ó ¨©§©¨§¨§¨¤¥¤¨©©¨§Ÿ¨¦¨¦¨¦¤¦¦§©§¨
íàå

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oiyeciw(iying meil)

Cãéàå,xaeq xfrl` iax ±àéää'epf`' zaiz ± §¦¨©¦
àúàc àeä äåL äøéæâì.dxn`py `ed ± ¦§¥¨¨¨§¨¨

àéðúc,øîBà øæòéìà éaø,äòéöøì ïépîcara §©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦¦§¦¨
àéäLziyrpúéðîé ïæàa,ïàk øîàðcara ± ¤¦§Ÿ¤§¨¦¤¡©¨
' rvxpïæà(e `k zeny) ,'Fpf` z` eipc` rvxe' Ÿ¤§¨©£Ÿ¨¤¨§

,'rvxOAïläì øîàðåci `xwie) ipr rxevna ± ©©§¥©§¤¡©§©¨
KEpY lr ozpe' (dkïæà,'zipnid xdHOdäî §¨©©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦©

ïläla d`fdd ziyrpïéîézipnid epf`a - §©¨¨¦
,weqta my yxetnkïàk óàdrivxd ziyrp ©¨

aïéîé.Cãéàå,xne` w"z ±ïk íà'epf`' zaizy ¨¦§¦¨¦¥
,dey dxifbd lr cnll ick wx dxn`pàîéì¥¨

àø÷' rvxp cara dxezd xn`z ±ïæàe ,'éàî §¨Ÿ¤©
'Bðæàdxezd zpeek i`cea `l` ,e"`e ztqeza ' ¨§

.rvxp epi`y envr xken hrnl s`Cãéàåiax ± §¦¨
,xfrl`àeääzaiz lr dtqepy e"`e ze`d ± ©
,'of`'déì éòaéîhrnl ick el jxvp ±Bðæàly ¦¨¥¥¨§
cardðæà àìådn` oi`y xnele ,dn` ly §Ÿ¨§¨

.zrvxp dixardCãéàådn` oi`y df ,w"z ± §¦¨
zrvxp dixarddì à÷ôðel `ed ±z`f cn ©§¨¨

î(d `k zeny) weqtdíàå'xn`ãáòä øîàé ¦§¦¨ŸŸ©¨¤¤
' rnyn ,'ebeãáòä'äîà àìå.Cãéàåiax ± ¨¤¤§Ÿ¨¨§¦¨

ik ,'card' zaizn ok yxec epi` xfrl`éòaéî¦¨¥
déìoi`y xnel ick ezrcl jxvp 'card' zaiz ± ¥

rvxp carøîàiL ãòdyxta my xen`d z` ©¤Ÿ©
`v` `l 'ebe ipc` z` iYad`' (my zeny)¨©§¦¤£Ÿ¦Ÿ¥¥

'iWtgãáò àeäLkxn` m` j` ,car ecera ± ¨§¦§¤¤¤
rvxp epi` mipy yy elk xaky xg`l wx z`f

.zexigl `veieCãéàåizyy ,xne` w"z ± §¦¨
xn`iy jixvye ,zrvxp dpi`y dn`] zeyxcd

[car eceraà÷ôð ãáòä ãáòî'car' zaizn ± ¥¤¤¨¤¤©§¨
,zecnlp od dzligzay `"d ze`d ztqezne

.zexzein odizyy itlCãéàå,xfrl` iax ±ãáò §¦¨¤¤
Léøc àì ãáòäze`dn yexcl el rnyn `l ± ¨¤¤Ÿ¨¦

.aezkl jxcd jky oeik ,ztqep dyxc `"d

iyilyd oica zwelgnd z` x`an ineiah ax
,`ziixaayøîàc àn÷ àpúc àîòè éàî©©§¨§©¨©¨§¨©

Bì ïé÷éðòî ïéà Bîöò øëBî.éab àðîçø èòéî ¥©§¥©£¦¦¦¥©£¨¨©¥
ïéc úéa eäeøëî' (ci eh mixac)÷éðòz ÷éðòä §¨¥¦©£¥©£¦

Bì' rnyn ,'Bì,c"ia edexknl ± 'øëBîì àìå§Ÿ§¥
Bîöò.Cãéàå,`"x ±àeää'el' zaiz ±éòaéî ©§§¦¨©¦¨¥
déì' xnel ick ezrcl jxvp ±Bìzpzip carl ± ' ¥

,dwprddåéLøBéì àìå,`xnbd dywn .åéLøBé §Ÿ§§¨§¨
àì éànàdwprdd z` elawi `ly recn ± ©©Ÿ

`ld ,eil` zcreindàðîçø dééø÷ øéëN± ¨¦©§¥©£¨¨
xiky xkyk carl dwprd z` dznic dxezd
(gi eh mixac) xn`py ,ziad lra lv` caery

,jkitl ,'ebe Lcar xikU xkU dpWn iM'äî ¦¦§¤§©¨¦£¨§©
[y myk]øéëOexky z` laiwy mcew zny ¨¦

xkyåéLøBéì Búleòt,éàä óàzny car ± §¨§§¨©©
xky dwprdd laiwy mcewBúleòtepiidc] §¨

[dwprddåéLøBéìzx`an `xnbd ,jkitl . §§¨
.`"x zrcl 'el' zaizn dyxcd z` xg` ote`a

àlà' xnel dxezd zpeekBì'BáBç ìòáì àìå± ¤¨§Ÿ§©©
.card ly eaeg lral zpzip dwprd oi`y

,z`f xnel dxezd dkixveàîìòa ïì àøéáñcî¦¦§¦¨¨§©§¨
mixaeq ep` mewn lkay oeikn ±ïúð éaøkoipra §©¦¨¨

,dfïúð éaø øîà àéðúc,Bøáça äLBðì ïépî §©§¨¨©©¦¨¨¦©¦§¤©£¥
äðî,Bøáçå`ed s` dyep dfBøáça,dpn [xg`] ¨¤©£¥©£¥

äfî ïéàéöBnL ïépî,oexg`d aiigdn -ïéðúBðå ¦©¦¤¦¦¦¤§§¦

äæì,oey`xd dyepl ±øîBì ãeîìzd xacna) ¨¤©§©
' (fBì íLà øLàì ïúðåoxwdy inl xnelk ,' §¨©©£¤¨©

,oky oeikne .oey`xd dyepl epiidc ,el zkiiy
lral ozpiz dwprdd s`y mixne` epiideaeg

jkitl ,card lyàúà'Bì'é÷etàìxnele ¨¨§©¥
.carl zpzip dwprddyCãéàåepi`y w"z ± §¦¨

y xaeq ,jkl herin jixvnénð àîìòas` ± §©§¨©¦
exaga dyep lkaïúð éaøk ïì àøéáñ àì, Ÿ§¦¨¨§©¦¨¨

dwprdd oi` cara s`y xacd heyt `linne
.eaeg lral zpzip

iriaxd oica zwelgnd z` x`an ineiah ax
,`ziixaayøîàc àn÷ àpúc àîòè éàî©©§¨§©¨©¨§¨©

úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéà Bîöò øëBî. ¥©§¥©¥¦§¨§©£¦
y oeikïéc úéa eäeøëî éab àðîçø èòéî¦¥©£¨¨©¥§¨¥¦

(c `k zeny)'äMà Bì ïzé åéðãà íà'rnyn ,Bì ¦£Ÿ¨¦¤¦¨
,`edd oicd xn`p c"ia edexknl ±øëBîì àìå§Ÿ§¥

Bîöò.Cãéàå' zaizay xaeq xfrl` iax ±Bì' ©§§¦¨
elit` dgty el xqen oec`dy dxezd dcnil

Bçøk ìòa. §©¨§
Cãéàå,w"z ±'øéëN øëN äðLî ék'îmixac) §¦¨¦¦¦§¤§©¨¦
(fh ehà÷ôðel xqen oec`dy cnel `ed myn ± ©§¨

.oldlcke ,egxk lra elit` dgtyd z`àéðúc, §©§¨
'Eãáò øéëN øëN äðLî ékcar card xnelk ,' ¦¦§¤§©¨¦£¨§

,ziad lral xiky ly ezcearn mipy it jze`
ixdyíBia àlà ãáBò Bðéà øéëNeli`e ,ãáò ¨¦¥¥¤¨©¤¤

äìéla ïéáe íBia ïéa ãáBò éøáò,zeywdl yie . ¦§¦¥¥©¥©©§¨
ïéa ãáBò éøáò ãáòL Czòc ìò äìòz éëå§¦©£¤©©§§¤¤¤¦§¦¥¥

äìéla ïéáe íBia,øîàð øák àìäåeilr ©¥©©§¨©£Ÿ§¨¤¡©
' (fh eh mixac)Cnò Bì áBè ék' rnyne 'Cnò' ¦¦¨¦¨

ìëàîa'Cnò'äzLîadze`a eqpxtl jl yi ± §©£¨¦¨§¦§¤
oicd `ede .jnvr z` qpxtn jpidy dcin

dpi`y dlila eciardl i`yx jpi`y ,dpiyl
.dcear zry÷çöé éaø øîàåzpeek z` x`al §¨©©¦¦§¨
,o`k dxezdïàkîaiigy weqtd zernynn ± ¦¨

micnl ep` ,dlila s` cearl `edøñBî BaøL¤©¥
úéðòðk äçôL Bìyi` jxck zelila dnr xebl ¦§¨§©£¦

ixdy dlila s` eze` caer `ed jkae ,ezy`e
z` daiygn dxezde xg`ne .el mikiiy zecled

card aiigy zecear x`yk dgtyd zxiqn
xeqnl leki `edy xacd xexa ,epec`l zeyrl
dtek `edy zecear x`yk egxk lra dze` el

.mzeyrl eilrCãéàå,xne` xfrl` iax ±éà §¦¨¦
íúäî,'jcar xiky xky dpyn ik' weqtdn ± ¥¨¨

àðéîà äåäxnel xeaq iziid ±éléî éðä £¨£¦¨¨¥¦¥
,dgty el xqen oec`dydézòcîly epevxn ± ¦©§¥

,cardàì àîéà Bçøk ìòa ìáàjkitl .à÷ £¨§©¨§¥¨Ÿ¨
ïì òîLîxeqnl leki `edy 'el' zaiza dxezd ©§©¨

.egxk lra elit` el
`ziixad z` x`al ineiah ax miiqy xg`l

zxxane `xnbdday ,xg` ote`aàpz ïàî àlà¤¨©©¨
éìé àìcóz` yxec epi`y `pzd ok m` edin ± §Ÿ¨¦

dey dxifbd'øéëN øéëN',`xnbd daiyn .éàä ¨¦¨¦©
àeä àpz,àéðúcixar car iabl dxeza xn`p ©¨§©§¨

' (`n dk `xwie) laeia `veid'BzçtLî ìà áLå§¨¤¦§©§
'åâå,áeúkä äna á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¤©¨

øaãî,weqta o`k xaecn car dfi`a ±éàm` ± §©¥¦
xn`pBîöò øëBîa,øeîà øák éøämy epic §¥©§£¥§¨¨

.'KOr cari laId zpW cr' (n my) mcewd weqta©§©©Ÿ¥©£Ÿ¦¨
eéàxaecny xn`pòöøpa,øeîà øák éøäepic ¦©¦§¨£¥§¨¨

x`eank ,'EaWY FYgRWnl`Wi`e' (i my) weqta§¦¤¦§©§¨ª

.`ibeqd jyndaàä`l` ±øaãî áeúkä ïéà ¨¥©¨§©¥
a àlày carìLå íézL ïéc úéa eäeøëîL ¤¨§§¨¥¦§©¦§¨Ÿ

ìáBiä éðôì íéðLdxezd epzrinyde ,ìáBiäL ¨¦¦§¥©¥¤©¥
BàéöBî,di`xd z` zniiqn `xnbd .à÷ìñ éàå ¦§¦©§¨
Czòcxfril` iaxy xnel jzrc lr dler m`e ± ©§¨

awri oaéìéó'øéëN''øéëN,'él äîìrecn ± ¨¦¨¦¨¦¨¨¦
s`y cgein weqta cnll dxezd dkixv eixacl

,laeia `vei c"ia edexknóìéðedexkn cnlp ± ¥©
' dey dxifba envr xkenn c"iaøéëN''øéëN,' ¨¦¨¦

`pzd `ed awri oa xfril` iax i`cea `l`
,`xnbd dgec .efd dey dxifbd z` yxec epi`y

÷çöé øa ïîçð áø øîà,íìBòìxfril` iax s` ¨©©©§¨©¦§¨§¨
awri oaéìéó'øéëN''øéëN,'éøèöéàåClr s`e ± ¨¦¨¦¨¦§¦§§¦

edexkny cara mb aezkl dxezd dkixv ok it
y meyn .laeia `veiy c"iaàðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨

,xnel epzrc lr dler did ±àeä Bîöò øëBî¥©§
meyn laeia `veiyàøeqéà ãáò àìc`ly ± §Ÿ¨©¦¨

,apb `le xeqi` dyrïéc úéa eäeøëî ìáà£¨§¨¥¦
àøeqéà ãáòcok zngne apbe xeqi` dyry ± §¨©¦¨

,xknpdéñð÷éð àîéàdxezdy mixne` epiid ± ¥¨¦§§¥
,laeia `vei epi`e mipy yy cearl eze` dqpw

ïì òîLî à÷weqta dxezd epzrinyd okl ± ¨©§©¨
.laeia `vei `ed s`y sqep

`vei rvxpy dny ,epipy zncewd `ziixaa

zxxan `xnbd ,xg` weqtn mircei ep` laeia
.weqtd ednøî øîà'òöøða éàøák éøä ¨©©¦§¦§¨£¥§¨

øeîà,`xnbd zxxan .'àéä éàîxn`p okid ± ¨©¦
,`xnbd daiyn .laeia `vei rvxpyàéðúc, §©§¨

dk `xwie) xzid oia dxeza xn`p laei oic iabl
(iBzçtLî ìà Léàå Búfçà ìà Léà ízáLå'§©§¤¦¤£ª¨§¦¤¦§©§

'EaWY'Bâåxxal yie ,øaãî áeúkä äna± ¨ª§©¤©¨§©¥
.weqta o`k xaecn car dfi`aBîöò øëBîa éà¦§¥©§

øeîà øák éøälaId zpW cr' (n my) weqta £¥§¨¨©§©©Ÿ¥

e ,'KOr cariøák éøä ïéc úéa eäeøëîa éà ©£Ÿ¦¨¦¦§¨¥¦£¥§¨
øeîà'FYgRWn l` aWe' (`n my) weqta ¨§¨¤¦§©§

.zncewd `ziixaa x`eankàäi`cea `l` ± ¨
ìLå íézL òöøða àlà øaãî áeúkä ïéàL ¥©¨§©¥¤¨§¦§¨§©¦§¨Ÿ

ìáBiä éðôì íéðLo`k eprinyde ,ìáBiäL ¨¦¦§¥©¥¤©¥
BàéöBî,`xnbd zl`ey .òîLî éàîcvik , ¦©©§©

eli`e rvxpa xaecny 'mYaWe' weqtdn gken§©§¤

,c"ia edexkna 'FzGg` l` Wi` mYaWe' weqtd§©§¤¦¤£ª¨
,`xnbd daiyn .jtidl `leøa àáø øîà̈©¨¨©

àìéLy dfn `id di`xd ,àø÷ øîàweqta ¦¨¨©§¨
' 'mYaWe'Léàoicd oi`y xnelk ,xkf oeyla ' §©§¤¦

e ,dy`a `le yi`a `l` bdep `eddøác eäæéà¥¤¨¨
äMàa âäBð ïéàå Léàa âäBpL,Bæ øîBà éåä ¤¥§¦§¥¥§¦¨¡¥¥

äòéöøx`eank zrvxp dpi` dixard dn` oky , §¦¨
xn`p 'mYaWe' weqtde xg`ne .lirl `xnba§©§¤
l` aWe' weqtd z` cinrdl yi ,rvxpa§¨¤

.c"ia edexkna 'FYgRWn¦§©§
cenll xyt` i` recn zxxan `xnbd
lkl jixve ,rvxpn laeia `vei c"ia edexkny

.lirl zeziixaa x`eank cgein weqt cg`
éøèöéàåázëéîì Cy cnll weqtúéa eäeøëî §¦§§¦§¦§©§¨¥

ïéc,laeia `veiéøèöéàåázëéîì Cmb ok ¦§¦§§¦§¦§©
aòöøð.ïðéòîLà éàceik ±dxezd dzid m`y o ¦§¨§¦©§§¦©

a wx drinynïéc úéa eäeøëîxne` iziid , §¨¥¦
,laeia z`vl dxezd dzkf el wxyàìc íeMî¦§Ÿ

המשך בעמוכ פ



צז zipwp dy`d` cenr eh sc ± oey`x wxtoiyeciw

.ïæBà ïläì øîàðåDnvrl dxn`p ixdW dWxcl dWxRd lMW ipr rxFvnA §¤¡©§©¨¤¦§¨¨¦¤¨©©§¨¦§¨¨¤£¥¤¤§¨§©§¨
zFgpnA opixn` ikde dlRkEde xiWr rxFvnA(.i sc):.àeää`hErinE [ofF`n] ¦§¨¨¦§§§¨§¨¥©§¦¨¦§¨©¥¤¦¨

:xg` lW `le df lW Fpf` rnWnC Fpf` aizkCn ol `wtp.dðæà àìådn` lW ©§¨¨¦¦§¦¨§§©§©¨§¤¤§Ÿ¤©¥§Ÿ¨§¨¤¨¨
aizkC `de zrvxp dIxard(eh mixac)oOwlcM i`w dwprd` oM dUrY Lzn`l s`e ¨¦§¦¨¦§©©§¨¦§¦§©©£¨§©£¤¥©©£¨¨¨¥§¦§©¨

(:fi sc):.ãáò àeäLkcard xn`i m`en §¤¤¤¦§¦Ÿ©¨¤¤
`l ipFc` z` iYad` xn` `l m`W `wtp©§¨¤¦Ÿ¨©¨©§¦¤£¦Ÿ
:rvxp Fpi` eipW WW ElkIW cr iWtg `v ¥̀¥¨§¦©¤¦§¥¨¨¥¦§¨

.ãáòä ãáòcar `EdWM xn`IW cr car ¤¤¨¤¤¤¤©¤Ÿ©§¤¤¤
ihErnl `xizi `"dn Dil `wtp card̈¤¤©§¨¥¥§¥¨¦§¥

:dn`.Léøc àìirYWi`l `xwC `gxE`C ¨¨Ÿ¨¦§§¨¦§¨§¦§¨¥
:ikd.åéLøBéì àìåFwiprdl wiRqd `l m` ¨¥§Ÿ§§¨¦Ÿ¦§¦§©£¦

:zOW cr.Búleòt:FzNErR xkUàìå ©¤¥§¨§©§¨§Ÿ
.BáBç ìòáìzFAbdl aiIEgn oFc`d oi` §©©¥¨¨§¨§©§

ol `xiaqC mEXnE FaFg lral Fwprd¤¡¥§©©¦¦§¦¨¨
dpn FxagA dWFPd xn`C ozp iAxM `nlrA§©§¨§©¦¨¨§¨©©¤©£¥¨¤
dfl oipzFpe dGn oi`ivFn FxagA Fxage©£¥©£¥¦¦¦¤§§¦§¤

:`piC i`dn dwprd ihErnl Kixhvi`ékî ¦§§¦¦§¥©£¨¨¥©¦¨¦¦
.à÷ôð øéëN øëN äðLîlrA opixnB ¦§¤§©¨¦©§¨©§¦¨§©

'Ek Fl oYi eipFc` `xw DiA `pY ike FgxM̈§§¦¨¨¥§¨£¨¦¤
:Fnvr xkFn ihErnl.BzçtLî ìà áLå ¦§¥¥©§§¨¤¦§©§

:laFIA `vIW xnFl aizM Fnvr xkFnAíà §¥©§§¦©¤¥¥©¥¦
.Bîöò øëBîalaFi FrbR m`W cOllE §¥©§§©¥¤¦¨§¥
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:miaFxT` laFId zpWA `vieC cEArWàlà ¦§¦§¨¨¦§©©¥©§¦¤¨
.éâéìt àøáñai`dC ol `hiWR i` xnFlM ¦§¨¨§¦¥§©¦§¦¨¨§©

cEArW KgxM lr i`w miaFxT` dN`A§¥¤©§¦¨¥©¨§¨¦§
`N` rOYWn mixg`` laFId zpWA `vieC¦§¨¨¦§©©¥©£¥¦¦§©¥©¤¨
i`w miaFxT` dN`A i`d i` ibilR `xaqA¦§¨¨§¦¥¦©§¥¤©§¦¨¥
`EddA iOp mixg` `dC i`w mixg`` F`©£¥¦¨¥§¨£¥¦©¦§©

:iaizM `xwøáñ éìéìbä éñBé 'ø §¨§¦¥¥©§¦¦¨©
.àøazñîdN`A i`dC cEArWl mixg` ¦§©§¨£¥¦§¦§§©§¥¤

laFId zpWA `vieC cEArWC i`w miaFxT ©̀§¦¨¥§¦§¦§¨¨¦§©©¥
:'Ek zxn` i`C mixg``øáñ ò"øå ©£¥¦§¦©§¨§¨©

.àøazñîdN` i`de cEArW miaFxT` ¦§©§¨©§¦¦§§©¥¤
laFIA `vieC cEArWe i`w mixg` ©̀£¥¦¨¥§¦§¦§¨¨©¥

:'Ek zxn` i`C i`w miaFxT`.àéðúãëì ©§¦¨¥§¦©§¨§¦§©§¨
laFId cr FA cArYWi l`Bi `l m` Lci zgY miakFM caFrdW t"r`W LcOll§©¤§¤¤¨¥¨¦©©¨§¦Ÿ¦¨¥¦§©§¥©©¥

:oitiwrA eilr `al i`Xx dY` i`e§¦©¨©¨¦¨Ÿ¨¨©£¦¦
úøçàì

éànàiR .xikU xikU slip dN`A l`bp Fpi`W iO dnE xn`w`dIW WEx ©©¨¨©©¦¤¥¦§¨§¥¤¥©¨¦¨¦¦¤§¥
xikU xikU opitli `l iOp iM z"`e dN`A l`bp l`xUil Fnvr xkFn¥©§§¦§¨¥¦§¨§¥¤§¦©¦Ÿ©§¦¨¨¦¨¦
slip n"n miakFM caFrl xMnPn dN`A l`bp l`xUil Fnvr xkFn `dIW xnFl©¤§¥¥©§§¦§¨¥¦§¨§¥¤¦¦§¨§¥¨¦¥©
dN`A l`bp l`xUil Fnvr xkFn cnNie oFW`x oipr lr siqFn e"ie biVz iken¦§¦©¦¨¦©¦§¨¦§¦¨¥¥©§§¦§¨¥¦§¨§¥¤

ciarC xnFl Wie miakFM caFrl xMnPn¦¦§¨§¥¨¦§¥©§¨¦
dlrnl aEzM Fpi`W c"a EdExkOn e"w¦¨§¤¥¨§©§¨
wQiY ikid z"`e miakFM caFrl xMnpA§¦§¨§¥¨¦§¥¥¦©
caFrl xMnPn c"a EdExkn slipC oiYrC ©̀©§¦§¥©¨§¦¦§¨§¥
zxn` `d xikU xikUC y"bA miakFM¨¦¦§¨¦¨¦¨©§¨
DiqpwilC c"a EdExkn iAB xnFl `xaqC¦§¨¨©©¥¨§§¦§§¥
`xw iNbC xzaC l"ie `xEQi` carC mEXn¦§¨©¦¨§§¨©§©¥§¨
`xEQi` carC b"r` laFiA `vFIW lirl§¥¤¥§¥§¨©¦¨
xikU xikU slinl irA ded WxtncM§¦§¨¥£¨¨¥§¥©¨¦¨¦
z"`e `xw ded e`l i` dN`A l`BIW¤¦¨¥§¥¤¦©£¨§¨§
l`BIW xikU xikU slinl irA ikid iYM ©̀©¦¥¥¨¥§¥©¨¦¨¦¤¦¨¥
xMnpN dn miakFM caFrl xMnPn dN`A§¥¤¦¦§¨§¥¨¦©§¦§¨
icM dN`A l`BIW `Ed oiC miakFM caFrl§¥¨¦¦¤¦¨¥§¥¤§¥
i`dC l"ie miakFM icaFrd oiA rnHi `NW¤Ÿ¦¨©¥¨§¥¨¦§§©
oi`e daEzM Dpi` rnHi `NW `xaq§¨¨¤Ÿ¦¨©¥¨§¨§¥

:`xaq Kdn xFYqløîà.EPl`bi `xw ¦§¥©§¨¨¨©§¨¦§¨¤
opirci `lC c"qC i`nl xi`n x"d dWwd¦§¨¥¦§©§§Ÿ©§¦¨
e"w sili `l i`O` EPl`bi i`d `hErin¦¨©¦§¨¤©©Ÿ¨¦
dnE dN`A l`bp didi c"a EdExkOW¤¨§¦§¤¦§¨§¥¤©
WWA l`bp Fpi`W miakFM caFrl xMnP¦§¨§¥¨¦¤¥¦§¨§¥
WWA l`bPW c"a EdExkn dN`A l`bp¦§¨§¥¤¨§¤¦§¨§¥
`Mi`C uxiYe dN`A l`BIW oiC Fpi ¥̀¦¤¦¨¥§¥¤§¦¥§¦¨
oMW miakFM caFrl xMnpN dn Kxtinl§¦§©©§¦§¨§¥¨¦¤¥
l`BIW `Ed oiC okle oFc`d zzinA `vFi¥§¦©¨¨§¨¥¦¤¦¨¥
`vFi Fpi`W l`xUil xMnpl xn`Y dN`A§¥¤Ÿ©§¦§¨§¦§¨¥¤¥¥
KklE oAd z` caFr ixdW oFc`d zzinA§¦©¨¨¤£¥¥¤©¥§©
dWw n"nE dN`A l`Bi `NW `Ed oiC¦¤Ÿ¦¨¥§¥¤¨¤
e"w i`dn slinl Epivn dIxar dn` `dC§¨¨¨¦§¦¨¨¦§¥©¥©
zcaFr Dpi` ixdW miakFM caFrl xMnpC§¦§¨§¥¨¦¤£¥¥¨¤¤
r"r slip xcde zAd z` `le oAd z` `lŸ¤©¥§Ÿ¤©©§¨©¥©
dIxarl ixarC `WiTdn l`xUil xMnPd©¦§¨§¦§¨¥¥¤¥¨§¦§¦§¦§¦¨
xMnpC `"d EPl`bi `l i`C uxiY i"xdnE©©¦¦¥§¦Ÿ¦§¨¤§¦§¨
iO dnE t"de dN`A l`bp iOp l`xUil§¦§¨¥©¦¦§¨§¥¤§©¦
aizM `lC WExiR dN`A l`bp Fpi`W¤¥¦§¨§¥¤¦§Ÿ§¦

`A l`BIW `icdA `xwAWWA l`bp dN ¦§¨§¤§¨¤¦¨¥§¥¤¦§¨§¥
`xwA `icdA aizkC miakFM caFrl xMnp¦§¨§¥¨¦¦§¦§¤§¨¦§¨
p"de WWA l`BIW oiC Fpi` dN`A l`bPW¤¦§¨§¥¤¥¦¤¦¨¥§¥§

milrFRd z` xkFVd wxtA opixn`sc n"a) ©§¦¨§¤¤©¥¤©£¦
(:gtENit` lkF` xFWC xninl iraC§¨¥§¥©§¥£¦

Fpi`W mc` dnE mc`n e"wn xAEgnA¦§¨¦¥¨¨¨¨¨¤¥
lkF`W xFW xAEgnA lkF` WElzA lkF`¥§¨¥¦§¨¤¥
`nl` xAEgnA lkF`W oiC Fpi` WElzA§¨¥¦¤¥¦§¨©§¨
WElzA lkF` Fpi`W mc`n e"w ciar̈¦¥¨¨¤¥¥§¨

aizM `lC WElzA lkF` Fpi`W t"d `N` WElzA s` lkF`W `Ed zn`W t"r`¤¡¤¤¥©§¨¤¨¤¥¥§¨§Ÿ§¦
:`kd 'iRcM WElzA lkF` mc`W `xwA `icdAäîedN`A l`bp Fpi`W iO §¤§¨¦§¨¤¨¨¥§¨¦§¦¨¨©¦¤¥¦§¨§¥¤

zl`bp Dpi`e dN`A zl`bPW gikFi dGEg` dcU xn`Y m`e .'Ek WWA `vFi¥§¥§¦Ÿ©§¥£¨¦©¤¦§¤¤§¥¤§¥¨¦§¤¤
oOwl p"dC miakFM caFrl xMnp `ia` ip` s` WWA(:k sc)zzinA d`vFi Dpi` oMW dcUN dn Kxtnl `Mi`C l"ie carl dcVnE dcUl carn dgkFd ciar §¥©£¦¨¦¦§¨§¥¨¦§§©¨¨¦¨¨¥¤¤§¨¤¦¨¤§¤¤§§¦¨§¦§©©§¨¤¤¥¥¨§¨§¦©

:WWA `vFIW `Ed oiC oM lr oFc`d zzinA `vFIW miakFM caFrl xMnpA xn`Y WWA d`vFi Dpi` ikdl oFc`déaøå.aizM ]xg`A] `N` icin ililBd iqFi ¨¨§¨¥¥¨§¨§¥Ÿ©§¦§¨§¥¨¦¤¥§¦©¨¨©¥¦¤¥§¥§©¦¥©§¦¦¦¥¤¨§©¥§¦
Dil iqxbC mixtQle Fpi` mixtq aFxaE r"xl oiA ililBd iqFi 'xl oiA `iWw `idd `vxYn `l `pwQnaC cFre `Ed ikd `xwC DihWRC Dil qxB `lC d`xp¦§¤§Ÿ¨©¥§©§¥¦§¨¨¥§¦§©§¨¨Ÿ¦©§¨©¦©§¨¥§¥©§¦¦¥§§§¨¦¥§©§¨¦§©§¥¥
Evn miaFxw `nliC cEArWl mc` lM x`WaC ililBd iqFi 'xl Dilpn miaFxTn `N` llM ixii` `lC oeiM aizM [xg`A] `N` icin FWExiR ikdC n"xdl d`xp¦§¤§¨©§¨¥¦¦¥¤¨§©¥§¦¥¨§Ÿ©§¥§¨¤¨¦§¦§¨¥§¥©§¦¦§¦§¨¨¨¨§¦§¦§¨§¦¨
xnl `Ed ikd `xwC DihWR k"`e miwFgx zNE`B` iOp `xw ixiinC `pwQO` xiRW `vxYn ikdaE cEArWl ENit` Diwxtnl Evn `l mixg` la` Diwxtnl§¦§§¥£¨£¥¦Ÿ¨§¦§§¥£¦§¦§§¨¥¦©§¨©¦©©§¨¨§©§¥§¨©¦©§©§¦§©§¥¦§¨¨¥§©

:Dil zi`cM xnlE Dil zi`cMàlàrOYWin mixg`` laFId zpWA `vieC cEArW k"r i`w miaFxT` dN`A i`dC ol `hiWR i` qxhpETA 'iR .ibltinw `xaqA ¦§¦¥§©¦§¦¥¤¨¦§¨¨¨¦§§¥¦©§§¥¦§¦¨¨§©§¥¤©§¦¨¥¦§¦§¨¨¦§©©¥©£¥¦¦§©¥©
iOp mixg` `dC i`w mixg`` F` i`w miaFxT` dN`A i`d i` ibilR `xaqA `N` aizM dN`A `N` icin r"xl zFWwdl zivnC mEXn ililBd iqFi 'x xn`wcM¦§¨¨©¥©§¦¦¦§¨¦§©§§¦¥¤¨§¥¤§¦¤¨¦§¨¨§¦¥¦©§¥¤©§¦¨¥©£¥¦¨¥§¨£¥¦©¦
ikid xExgWlE mixg` EN` dN`A i`dC r"xl Dil zi`C oeiM KExA 'iAx dWwde mixg` EN` dN`A xaq r"xe miaFxw EN` dN`A xaq iqFi 'x `xw i`dA aizM§¦§©§¨¥¨©§¥¤¥§¦§¨©§¥¤¥£¥¦§¦§¨©¥¨¥¨§¦¥§§©§¥¤¥£¥¦§¦§¥¥
EpiidC dN`A `xFw dY`X dn xnFlM xn`w ililBd iqFi 'x ixacl xnFl Wie xExgWl mixg` Epiid dN`A xninl l"d dAxC` cEArWl dN`A r"x lirl xn`ẅ¨©§¥§¥¤§¦§©§©¨§¥©§¥¤©§£¥¦§¦§§¥©§¦§¥¥©§¦¦¨¨©§©©¤©¨¥§¥¤§©§

:cEArWl miaFxwéaøåikd `N` laFId cr miakFM caFr ci zgYn `vFi Fpi`W Dil irAin `dC `z` i`nl irA `l .Dil ciar i`n laFId zpWA `vie i`d §¦§¦§§¤¦©§¨¨¦§©©¥©¨¦¥Ÿ¨¥§©¨¨§¨¦¨¥¥¤¥¥¦©©©¥¨¦©©¥¤¨¨¥
:laFId zpW cr `pixg` `xwA aizM `de laFId zpWA hwp i`O` irÄ¥©©¨©¦§©©¥§¨§¦¦§¨©£¦¨©§©©¥

caera

ïéàå ìàâð àeä älàa øîBà éaø älàa ìàbé àì íàå§¦Ÿ¦¨¥§¥¤¤¦¥§¥¤¦§¨§¥
ìàâð BðéàL én äîe àeä ïéc àìäå ìBëiL LLa ìàâð¦§¨§¥¤¨©£Ÿ¦©¦¤¥¦§¨
LLa ìàâpL ïéc Bðéà älàa ìàâpL äæ LLa ìàâð älàa§¥¤¦§¨§¥¤¤¦§¨§¥¤¥¦¤¦§¨§¥
à÷ìñ éàå LLa ìàâð ïéàå ìàâð àeä älàa älàa ì"ú§¥¤§¥¤¦§¨§¥¦§¨§¥§¦©§¨

éìé Czòcìàâð BðéàL én äîe øîà÷ éànà øéëN øéëN ó ©§¨¨¦¨¦¨¦©©¨¨©©¦¤¥¦§¨
íìBòì ÷çöé øa ïîçð áø øîà øéëN øéëN óìéð älàa§¥¤¥©¨¦¨¦¨©©©§¨©¦§¨§¨

éìéàìå äæì epìàâé àø÷ øîàc àëä éðàLå øéëN øéëN ó ¨¦¨¦¨¦§©¦¨¨§¨©§¨¦§¨¤§¤§Ÿ
ò"øå éìéìbä éñBé 'ø éaøc déìò âéìôc àpz ïàîe øçàì§©¥©©¨§¨¦£¥§¤¦¥©§¦¦§
älàa øîBà éìéìbä éñBé 'ø älàa ìàbé àì àéðúc§©§¨Ÿ¦¨¥§¥¤¥©§¦¦¥§¥¤

ìì íãà ìk øàLa øeøçLälàa øîBà ò"ø ãeaòL §¦§¦§¨¨¨¨§¦§¥§¥¤
ìì íãà ìk øàLa ãeaòLéñBé éaøc àîòè éàî øeøçL §¦§¦§¨¨¨¨§¦§©©§¨§©¦¥

àöéå øçàa àlà älàa ìàbé àì íà àø÷ øîà éìéìbä©§¦¦¨©§¨¦Ÿ¦¨¥§¥¤¤¨§©¥§¨¨
àöéå älàa àlà ìàbé àì íà øîBà ò"øå ìáBiä úðLa¦§©©¥§¥¦Ÿ¦¨¥¤¨§¥¤§¨¨
àlà áéúk älàa àlà éãéî éìéìbä éñBé 'øå ìáBiä úðLa¦§©©¥§¥©§¦¦¦¥¤¨§¥¤§¦¤¨
úleàb äæ epìàâé BãBc ïá Bà BãBã Bà éâìôéî÷ àø÷ éàäa§©§¨¨¦§§¥¤¦§¨¤¤§©
úleàb eæ ìàâðå Bîöò úleàb äæ Bãé äâéOä Bà íéáBø÷§¦¦¦¨¨¤§©©§§¦§¨§©
éãL åéðôì Løãð àø÷î øáñ éìéìbä éñBé 'ø íéøçà£¥¦¥©§¦¦¨©¦§¨¦§¨§¨¨§¥

ì Bîöò úleàb äî Bîöò úleàbà íéáBø÷ úleàbøeøçL §©§¦©§©©§©§©©§§¦§
ì íéáBø÷ úleàb óàLøãð àø÷î øáñ ò"øå øeøçL ©§©§¦§¦§§¨©¦§¨¦§¨

úleàb äî Bîöò úleàbà íéøçà úleàb éãL åéøçàì§©£¨§¥§©£¥¦©§©©§©§©
ì Bîöòì íéøçà úleàb óà øeøçLälàa éëä éà øeøçL ©§§¦§©§©£¥¦§¦§¦¨¥§¥¤

ïéa åéðôì ïéa Løãð àø÷î à"ä älàa åàì éà éì änì̈¨¦¦©§¥¤¦§¨¦§¨¥§¨¨¥
ì ìkäå åéøçàìdézëeãì àéLe÷ øãä éëä éà øeøçL §©£¨§©Ÿ§¦§¦¨¥¨©§¨§§¥

àøazñî øáñ éìéìbä éñBé éaø éâìôéî÷ àøáña àlà¤¨¦§¨¨¨¦§§¥©¦¥©§¦¦¨©¦§©§¨
ì íéøçà úleàbì úøîà éàc ãeaòéLéòðnéî eåä øeøçL §©£¥¦§¦§§¦©§¨§¦§£¦©§¥

íéáBø÷ úleàb àøazñî øáñ ò"øå déì é÷øt àìå§Ÿ©§¥¥§¨©¦§©§¨§©§¦
ìì úøîà éàc ãeaòéLBé ìk øeøçLïéaæîe ìæà àîBéå àî §¦§§¦©§¨§¦§¨¨§¨¨©§©¥

éñBé éaø éøác eæ ïðçBé ø"à àaà øa àéiç ø"à déLôð©§¥¦¨©©¨¨¨¦§¥©¦¥
ì ìkä à"ëç ìáà ò"øå éìéìbäéaø íéîëç ïàî øeøçL ©§¦¦§£¨©Ÿ§¦§©£¨¦¤¦

àø÷îe àðéøçà äLøãì älàa éàäì déì ÷étîc àéä¦§©¦¥§©§¥¤¦§¨¨©£¦¨¦§¨
ìáiä úðLa àöéå éàä éaøå åéøçàì ïéáe åéðôì ïéa Løãð¦§¨¥§¨¨¥§©£¨§¤¦©§¨¨¦§©©Ÿ¥
ìáBiä úðLa àöéå àéðúãëì déì éòaéî déì ãéáò éàî©¨¦¥¦¨¥¥§¦§©§¨§¨¨¦§©©¥

ãáåòá

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oiyeciw(iying meil)

eiaexw edel`b `le ixkpl xknpd ixar car iabl

(cp dk `xwie) xn`p [mcewd weqta xen`k]íà'¦
älàa ìàbé àì,'laId zpWA `vieøîBà éaø Ÿ¦¨¥§¥¤§¨¨¦§©©Ÿ¥©¦¥

' wxy zcnln daizd xeziälàaxnelk ,' §¥¤
,eiaexw zle`baìàâð àeä,LLa ìàâð ïéàålkk ¦§¨§¥¦§¨§¥

dkixv dxezde .l`xyil xknpy ixar car
meyn ,jk epcnllìBëiLxnel iziidïéc àìäå ¤¨©£Ÿ¦

àeä,xnege lwa df xac cenll il yi ±éî äîe©¦
älàa ìàâð BðéàL`ly ,l`xyil xknpd epiidc , ¤¥¦§¨§¥¤

`ed ok it lr s` ,miaexwadle`b eadxn`pìàâð¦§¨
LLa,'mipW WW Lcare' (ai eh mixac) xn`py §¥©£¨§¥¨¦

äæixkpl xknpd ±älàa ìàâpLike ,ïéc Bðéà ¤¤¦§¨§¥¤¥¦
ìàâpLs`LLa.øîBì ãeîìzxn`p okl ± ¤¦§¨§¥©§©

'älàay xnel 'ìàâð ïéàå ìàâð àeä älàa §¥¤§¥¤¦§¨§¥¦§¨
LLa,iax ixacn dgkedd z` zniiqn `xnbd . §¥

Czòc à÷ìñ éàåiaxyéìéó'øéëN''øéëN,' §¦©§¨©§¨¨¦¨¦¨¦
øîà÷ éànà' l`xyil xknpd lrBðéàL én äîe ©©¨¨©©¦¤¥
älàa ìàâð,miaexwa l`bp epi`y epiidc 'óìéð± ¦§¨§¥¤¥©

xknpn miaexwa l`bpy l`xyil xknp cnliy

' dey dxifba ixkpløéëN''øéëNxknpay .' ¨¦¨¦
xkU dpWn iM' (gi eh mixac) xn`p l`xyil¦¦§¤§©
dk `xwie) xn`p ixkpl xknpae ,'ebe 'Lcar xikÜ¦£¨§

epi` iax ,i`cea `l` .'Fnr didi xikU iniM' (p¦¥¨¦¦§¤¦
,`xnbd dgec .ef dey dxifb yxecïîçð áø øîà̈©©©§¨

íìBòì ÷çöé øaiax s`éìéó'øéëN''øéëN' ©¦§¨§¨¨¦¨¦¨¦
,zenewn x`yaàëä éðàLåoiprl xacd dpey ± §©¦¨¨
,miaexw zle`bàø÷ øîàc`xwie) ixkpl xknpa §¨©§¨

' (hn dkepìàâérnyn 'wxäæì,ixkpl xknpl ± ¦§¨¤¨¤
øçàì àìå.l`xyil xknpl± §Ÿ§©¥

zrc lr miwlegd mi`pz zehiy d`ian `xnbd
.iaxéaøc déìò âéìôc àpz ïàîe,éñBé éaø ©©¨§¨¦£¥§©¦©¦¥

àáé÷ò éaøå éìéìbäzaiz z` eyxcy ,md ©§¦¦§©¦£¦¨
.xg` oiprl 'dl`a'àéðúcm`e' ,ìàbé àì §©§¨§¦Ÿ¦¨¥

älàa,'laId zpWA `vieøîBà éìéìbä éñBé éaø §¥¤§¨¨¦§©©Ÿ¥©¦¥©§¦¦¥
card l`bp m`älàa,eiaexw ici lr epiidc , §¥¤

ìøeøçL`vei `ed -`ed m` la` .zexigl §¦§
ixkpdn l`bpíãà ìk øàLa,ìãeaòL`ed ± ¦§¨¨¨¨§¦§

.laeid cr eze` l`by dfl careynàáé÷ò éaø©¦£¦¨
øîBà,jtidlälàamiaexwa ±ìãeaòLeli`e , ¥§¥¤§¦§

íãà ìk øàLal`bp `edìøeøçL.àîòè éàî ¦§¨¨¨¨§¦§©©§¨
éìéìbä éñBé éaøc,àø÷ øîàweqtd zernyn ± §©¦¥©§¦¦¨©§¨

' ,jk `idälàa ìàbé àì íà',mcewn mixen`d ¦Ÿ¦¨¥§¥¤
,eiaexw epiidcàlàl`biøçàa' if` ,àöéå ¤¨§©¥§¨¨
ìáBiä úðLa.eil` careyn `ed f` cre 'éaøå ¦§©©¥§©¦
øîBà àáé÷ò' ,jk `ed weqtd yexit ,àì íà £¦¨¥¦Ÿ

ìàbé'àlà'älàa,[miaexw] mcewn mixen`d ' ¦¨¥¤¨§¥¤
' if` ,mc` x`ya `leìáBiä úðLa àöéådidie ' §¨¨¦§©©¥

mc` x`ya l`bp m` la` ,f` cr mdl careyn
df yexit dgec `xnbd .zexigl `vei `ed

xg`n ,weqtaéìéìbä éñBé éaøåiax lr dnzi §©¦¥©§¦¦
,`aiwréãéî' ike ±älàa àlà'áéúk. ¦¦¤¨§¥¤§¦

.sqep ote`a zwelgnd z` x`al dqpn `xnbd
éâìôéî÷ àø÷ éàäa àlàweqtd yexita ± ¤¨§©§¨¨¦§§¥

.`aiwr iaxe ililbd iqei iax ewlgp oldlc
md ixkpd epec`n car l`bp mda mipte`d

(hn dk `xwie) xn`py ,dylyïá Bà Bãã Bà'Ÿ¤
íéáBø÷ úleàb äæ 'epìàâé Bãcici lr l`bpy ± Ÿ¦§¨¤¤§©§¦

,eiaexwBîöò úleàb äæ 'Bãé äâéOä Bà'± ¦¦¨¨¤§©©§
' ,envra l`bidl lekiyìàâðå'úleàb Bæ §¦§¨§©

íéøçà.el`bl leki eaexw epi`y mc` lky ± £¥¦
da `vei cardy xexa xacd envr zle`ba
exn`py zele`bd lr ewlgpy `l` ,zexigl

.ef dle`bl jenqaàø÷î øáñ éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦¨©¦§¨
åéðôì Løãðdn lr cnln cnll `ad weqt lk ± ¦§¨§¨¨

jkitl .epnn dlrnl xn`pyéãL,lhd ± §¥¥

oic deyd xnelkíéáBø÷ úleàbdligz xn`py §©§¦
Bîöò úleàbà`vnpe eixg`l xn`py ± ©§©©§

,eiptl xen`d lr cnln 'envr zle`b'yäî©
[y myk-]ì Bîöò úleàbúleàb óà øeøçL §©©§§¦§©§©
ì íéáBø÷øeøçL.àø÷î øáñ àáé÷ò éaøå §¦§¦§§©¦£¦¨¨©¦§¨

åéøçàì Løãðjkitl ,éãLoic deyd ±úleàb ¦§¨§©£¨§¥§©
íéøçàseqa xn`pyBîöò úleàbàxn`py £¥¦©§©©§

xen`d lr cnln 'envr zle`b'y `vnpe ,eiptl
,eixg`lì Bîöò úleàb äîúleàb óà øeøçL ©§©©§§¦§©§©

ì íéøçàøeøçL,`xnbd dywn .éëä éàm` ± £¥¦§¦§¦¨¦
eiptl yxcp `xwn m` oipra `id mzwelgn ok`

' ,eixg`l e`älàa'él änìok eyxc recn ± §¥¤¨¨¦
.lirl `ziixaa rnyny itk 'dl`a' zaizn

,`xnbd zvxznåàì éà'älàaxn`p `l m` ± ' ¦©§¥¤
miaexw zle`b oia wlgl yiy cnll 'dl`a'

,mixg` zle`blàðéîà äåädyàø÷îdfd £¨£¦¨¦§¨
åéðôì ïéa Løãðeåéøçàì ïéaze`xwnd lkak , ¦§¨¥§¨¨¥§©£¨

,dxezayì ìkäåøeøçLl`bpy ote` lkae ± §©Ÿ§¦§
.envr zle`ba `veiy itk zexigl `vi card
oky ,zwelgna df yexit mb dgec `xnbd mle`

éëä éàeiptl yxcp `xwn `xaqny ,jk m` ± ¦¨¦
mixne` ep` 'dl`a' xn`py meyn wxe ,eixg`le

,eixg`l e` eiptl e` `l` yxcp epi` df weqty
dézëeãì àéLe÷ øãä.dnewnl `iyewd day ± ¨©§¨§§¥

`l` icin' `aiwr iax lr dyw aey ,xnelk

xzei d`xp weqtd zernyn ixdy ,'aizk dl`a
,miaexwa ,'dl`a l`bp `l m`'] iqei iax ixack
cre ,'laeid zpya `vie' if` ,mixg` ici lr `l`

iax wgcp recne ,[dfd l`ebl carzyi f`
.xg` ote`a yxtl `aiwr

iqei iax zwelgna xg` xe`ia drivn `xnbd

.`aiwr iaxe ililbdéâìôéî÷ àøáña àlà± ¤¨¦§¨¨¨¦§§¥
dfi`a ,`aiwr iaxe ililbd iqei iax ewlgp

dilre ,cearyl `idy xzei xazqn dle`b

`linne ,'laeid zpya `vie' weqtd meiq xn`p
.dilr dler dpi` 'dl`a' zaizéìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦

àøazñî øáñay xnel xazqn ±úleàb ¨©¦§©§¨§©
íéøçà`idy dxezd dxn`ìãeaòéL,éàc £¥¦§¦§§¦
zøîà`idy xn`z m` oky ±ìøeøçL,eåä ¨§©§§¦§£

déì é÷øt àìå éòðnéî`le mixg`d erpni ± ¦©§¥§Ÿ¨§¥¥
,jk `ed weqtd xe`ia jkitl .ixkpdn eze` ecti
ectiy miaexwa xnelk ,'dl`A l`bi `l m`e'§¦Ÿ¦¨¥§¥¤
mixg` `l` ,mze` caer epi`y elit` eze`

ick 'laid zpUA `vie' if` ,ezectl mi`a§¨¨¦§©©Ÿ¥
.ezectl elld eze`iyøáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©

àøazñîay xnel xazqn ±íéáBø÷ úleàb ¦§©§¨§©§¦
`idy dxezd dxn`ìãeaòéL,zøîà éàc± §¦§§¦¨§©§

`idy xn`z m` okyìøeøçLcard ghai , §¦§
ae edectiy eiaexwaïéaæîe ìæà àîBéå àîBé ìk̈¨§¨¨©§©¥

déLôð-ick envr z` xeknie jli meie mei lka ©§¥
,jk `ed weqtd xe`ia jkitl .oenn gieexdl
,mixg` ici lr xnelk 'dl`A l`bi `l m`e'§¦Ÿ¦¨¥§¥¤

,'laid zpUA `vie' if` ,eiaexw ici lr l`bp `l`§¨¨¦§©©Ÿ¥
ick edel`by eiaexwl careyn didi f` cre

.aey envr z` xekni `ly

zle`be miaexw zle`b oipra ziyily dhiy
.mixg`éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦

ïðçBé`ziixaa ,Bæz` epipyéñBé éaø éøác ¨¨¦§¥©¦¥
àáé÷ò éaøå éìéìbäzg`ay mixaeqd , ©§¦¦§©¦£¦¨

.eze` l`by dfl careyn card zele`bdn
íéîëç ìáàe miwlegíéøîBà,ì ìkäøeøçL± £¨£¨¦§¦©Ÿ§¦§

.zexigl `vei `ed card l`bpy ote` lka
,`xnbd zxxaníéîëç ïàîep`vn okid ± ©£¨¦

,`xnbd daiyn ,ef dhiyàéä éaø,déì ÷étîc ©¦¦§©¦¥
éàäì'älàa'àðéøçà äLøãìzaizn yxecy ± §©§¥¤¦§¨¨©£¦¨

`xnbd d`iady itk] ,zxg` dyxc 'dl`a'
`vei epi` ixkpl xknpdy ,cenrd zligza

,[yyaåy xaeq okïéáe åéðôì ïéa Løãð àø÷î¦§¨¦§¨¥§¨¨¥
åéøçàìlr od zcnln envr zle`b jkitl , §©£¨

zle`b lr ode diptl dxn`py miaexw zle`b
card `vei ote` lkay ,dixg` dxn`py mixg`

.zexigl
,`xnbd zl`eyéaøå`vei ote` lkay xaeqd §©¦
,zexigl cardéàäweqtd ±'ìáiä úðLa àöéå', ©§¨¨¦§©©Ÿ¥

iaxe ililbd iqei iax eyxc epnnzg`ay `aiwr
,ixnbl zexigl `vei card oi` zele`bd onéàî©

déì ãéáò,`xnbd daiyn .epnn yxec `ed dn ± ¨¦¥
àéðúãëì déì éòaéîezrcl jxvp df weqt ± ¦¨¥¥§¦§©§¨

xknpdy ,oldl `ziixaa yxcpd z` cnll ick
zeleagza eilr mixrdl i`yx epi` ixkpl

,`ziixaa epipy jke .epnf mcew iytgl z`vle
'ìáiä úðLa àöéåxn`p df weqt ,' §¨¨¦§©©Ÿ¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oiyeciw(iyiy meil)

,dzpwp dnka reciy sqk oerxbaéðz÷la` , ¨¨¥
äaö÷ Bì ïéàL øácdzenke dpnfy d`ivi ± ¨¨¤¥¦§¨

,didi izn reci `ly a`d zzink ,mireci mpi`
éðz÷ àìdavw el oi`y xac ike ,ddnz `xnbd . Ÿ¨¨¥

,dpey `pzd oi`àäåa d`iviïéðîéñíäì ïéàc §¨¦¨¦§¥¨¤
äaö÷yi ik ,didi izn reci epi`y xac `edy ± ¦§¨

,zxg`ny yie m`iadl dnicwnyåok it lr s` §
éðz÷,`xnbd zvxzn .àøôñ áø øîàs` , ¨¨¥¨©©©§¨

mpn` ik m`e ,davw mdl yi mipniqíäì ïéà¥¨¤
äìòîì äaö÷xg`l egnvi md izn reci `l ± ¦§¨§©§¨

ipniqk miaygp md f`ny ,dlrne mipy b"i
,zexrpäaö÷ íäì Lé ìáà£¨¥¨¤¦§¨
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צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oiyeciw(iying meil)

eiaexw edel`b `le ixkpl xknpd ixar car iabl

(cp dk `xwie) xn`p [mcewd weqta xen`k]íà'¦
älàa ìàbé àì,'laId zpWA `vieøîBà éaø Ÿ¦¨¥§¥¤§¨¨¦§©©Ÿ¥©¦¥

' wxy zcnln daizd xeziälàaxnelk ,' §¥¤
,eiaexw zle`baìàâð àeä,LLa ìàâð ïéàålkk ¦§¨§¥¦§¨§¥

dkixv dxezde .l`xyil xknpy ixar car
meyn ,jk epcnllìBëiLxnel iziidïéc àìäå ¤¨©£Ÿ¦

àeä,xnege lwa df xac cenll il yi ±éî äîe©¦
älàa ìàâð BðéàL`ly ,l`xyil xknpd epiidc , ¤¥¦§¨§¥¤

`ed ok it lr s` ,miaexwadle`b eadxn`pìàâð¦§¨
LLa,'mipW WW Lcare' (ai eh mixac) xn`py §¥©£¨§¥¨¦

äæixkpl xknpd ±älàa ìàâpLike ,ïéc Bðéà ¤¤¦§¨§¥¤¥¦
ìàâpLs`LLa.øîBì ãeîìzxn`p okl ± ¤¦§¨§¥©§©

'älàay xnel 'ìàâð ïéàå ìàâð àeä älàa §¥¤§¥¤¦§¨§¥¦§¨
LLa,iax ixacn dgkedd z` zniiqn `xnbd . §¥

Czòc à÷ìñ éàåiaxyéìéó'øéëN''øéëN,' §¦©§¨©§¨¨¦¨¦¨¦
øîà÷ éànà' l`xyil xknpd lrBðéàL én äîe ©©¨¨©©¦¤¥
älàa ìàâð,miaexwa l`bp epi`y epiidc 'óìéð± ¦§¨§¥¤¥©

xknpn miaexwa l`bpy l`xyil xknp cnliy

' dey dxifba ixkpløéëN''øéëNxknpay .' ¨¦¨¦
xkU dpWn iM' (gi eh mixac) xn`p l`xyil¦¦§¤§©
dk `xwie) xn`p ixkpl xknpae ,'ebe 'Lcar xikÜ¦£¨§

epi` iax ,i`cea `l` .'Fnr didi xikU iniM' (p¦¥¨¦¦§¤¦
,`xnbd dgec .ef dey dxifb yxecïîçð áø øîà̈©©©§¨

íìBòì ÷çöé øaiax s`éìéó'øéëN''øéëN' ©¦§¨§¨¨¦¨¦¨¦
,zenewn x`yaàëä éðàLåoiprl xacd dpey ± §©¦¨¨
,miaexw zle`bàø÷ øîàc`xwie) ixkpl xknpa §¨©§¨

' (hn dkepìàâérnyn 'wxäæì,ixkpl xknpl ± ¦§¨¤¨¤
øçàì àìå.l`xyil xknpl± §Ÿ§©¥

zrc lr miwlegd mi`pz zehiy d`ian `xnbd
.iaxéaøc déìò âéìôc àpz ïàîe,éñBé éaø ©©¨§¨¦£¥§©¦©¦¥

àáé÷ò éaøå éìéìbäzaiz z` eyxcy ,md ©§¦¦§©¦£¦¨
.xg` oiprl 'dl`a'àéðúcm`e' ,ìàbé àì §©§¨§¦Ÿ¦¨¥

älàa,'laId zpWA `vieøîBà éìéìbä éñBé éaø §¥¤§¨¨¦§©©Ÿ¥©¦¥©§¦¦¥
card l`bp m`älàa,eiaexw ici lr epiidc , §¥¤

ìøeøçL`vei `ed -`ed m` la` .zexigl §¦§
ixkpdn l`bpíãà ìk øàLa,ìãeaòL`ed ± ¦§¨¨¨¨§¦§

.laeid cr eze` l`by dfl careynàáé÷ò éaø©¦£¦¨
øîBà,jtidlälàamiaexwa ±ìãeaòLeli`e , ¥§¥¤§¦§

íãà ìk øàLal`bp `edìøeøçL.àîòè éàî ¦§¨¨¨¨§¦§©©§¨
éìéìbä éñBé éaøc,àø÷ øîàweqtd zernyn ± §©¦¥©§¦¦¨©§¨

' ,jk `idälàa ìàbé àì íà',mcewn mixen`d ¦Ÿ¦¨¥§¥¤
,eiaexw epiidcàlàl`biøçàa' if` ,àöéå ¤¨§©¥§¨¨
ìáBiä úðLa.eil` careyn `ed f` cre 'éaøå ¦§©©¥§©¦
øîBà àáé÷ò' ,jk `ed weqtd yexit ,àì íà £¦¨¥¦Ÿ

ìàbé'àlà'älàa,[miaexw] mcewn mixen`d ' ¦¨¥¤¨§¥¤
' if` ,mc` x`ya `leìáBiä úðLa àöéådidie ' §¨¨¦§©©¥

mc` x`ya l`bp m` la` ,f` cr mdl careyn
df yexit dgec `xnbd .zexigl `vei `ed

xg`n ,weqtaéìéìbä éñBé éaøåiax lr dnzi §©¦¥©§¦¦
,`aiwréãéî' ike ±älàa àlà'áéúk. ¦¦¤¨§¥¤§¦

.sqep ote`a zwelgnd z` x`al dqpn `xnbd
éâìôéî÷ àø÷ éàäa àlàweqtd yexita ± ¤¨§©§¨¨¦§§¥

.`aiwr iaxe ililbd iqei iax ewlgp oldlc
md ixkpd epec`n car l`bp mda mipte`d

(hn dk `xwie) xn`py ,dylyïá Bà Bãã Bà'Ÿ¤
íéáBø÷ úleàb äæ 'epìàâé Bãcici lr l`bpy ± Ÿ¦§¨¤¤§©§¦

,eiaexwBîöò úleàb äæ 'Bãé äâéOä Bà'± ¦¦¨¨¤§©©§
' ,envra l`bidl lekiyìàâðå'úleàb Bæ §¦§¨§©

íéøçà.el`bl leki eaexw epi`y mc` lky ± £¥¦
da `vei cardy xexa xacd envr zle`ba
exn`py zele`bd lr ewlgpy `l` ,zexigl

.ef dle`bl jenqaàø÷î øáñ éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦¨©¦§¨
åéðôì Løãðdn lr cnln cnll `ad weqt lk ± ¦§¨§¨¨

jkitl .epnn dlrnl xn`pyéãL,lhd ± §¥¥

oic deyd xnelkíéáBø÷ úleàbdligz xn`py §©§¦
Bîöò úleàbà`vnpe eixg`l xn`py ± ©§©©§

,eiptl xen`d lr cnln 'envr zle`b'yäî©
[y myk-]ì Bîöò úleàbúleàb óà øeøçL §©©§§¦§©§©
ì íéáBø÷øeøçL.àø÷î øáñ àáé÷ò éaøå §¦§¦§§©¦£¦¨¨©¦§¨

åéøçàì Løãðjkitl ,éãLoic deyd ±úleàb ¦§¨§©£¨§¥§©
íéøçàseqa xn`pyBîöò úleàbàxn`py £¥¦©§©©§

xen`d lr cnln 'envr zle`b'y `vnpe ,eiptl
,eixg`lì Bîöò úleàb äîúleàb óà øeøçL ©§©©§§¦§©§©

ì íéøçàøeøçL,`xnbd dywn .éëä éàm` ± £¥¦§¦§¦¨¦
eiptl yxcp `xwn m` oipra `id mzwelgn ok`

' ,eixg`l e`älàa'él änìok eyxc recn ± §¥¤¨¨¦
.lirl `ziixaa rnyny itk 'dl`a' zaizn

,`xnbd zvxznåàì éà'älàaxn`p `l m` ± ' ¦©§¥¤
miaexw zle`b oia wlgl yiy cnll 'dl`a'

,mixg` zle`blàðéîà äåädyàø÷îdfd £¨£¦¨¦§¨
åéðôì ïéa Løãðeåéøçàì ïéaze`xwnd lkak , ¦§¨¥§¨¨¥§©£¨

,dxezayì ìkäåøeøçLl`bpy ote` lkae ± §©Ÿ§¦§
.envr zle`ba `veiy itk zexigl `vi card
oky ,zwelgna df yexit mb dgec `xnbd mle`

éëä éàeiptl yxcp `xwn `xaqny ,jk m` ± ¦¨¦
mixne` ep` 'dl`a' xn`py meyn wxe ,eixg`le

,eixg`l e` eiptl e` `l` yxcp epi` df weqty
dézëeãì àéLe÷ øãä.dnewnl `iyewd day ± ¨©§¨§§¥

`l` icin' `aiwr iax lr dyw aey ,xnelk

xzei d`xp weqtd zernyn ixdy ,'aizk dl`a
,miaexwa ,'dl`a l`bp `l m`'] iqei iax ixack
cre ,'laeid zpya `vie' if` ,mixg` ici lr `l`

iax wgcp recne ,[dfd l`ebl carzyi f`
.xg` ote`a yxtl `aiwr

iqei iax zwelgna xg` xe`ia drivn `xnbd

.`aiwr iaxe ililbdéâìôéî÷ àøáña àlà± ¤¨¦§¨¨¨¦§§¥
dfi`a ,`aiwr iaxe ililbd iqei iax ewlgp

dilre ,cearyl `idy xzei xazqn dle`b

`linne ,'laeid zpya `vie' weqtd meiq xn`p
.dilr dler dpi` 'dl`a' zaizéìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦

àøazñî øáñay xnel xazqn ±úleàb ¨©¦§©§¨§©
íéøçà`idy dxezd dxn`ìãeaòéL,éàc £¥¦§¦§§¦
zøîà`idy xn`z m` oky ±ìøeøçL,eåä ¨§©§§¦§£

déì é÷øt àìå éòðnéî`le mixg`d erpni ± ¦©§¥§Ÿ¨§¥¥
,jk `ed weqtd xe`ia jkitl .ixkpdn eze` ecti
ectiy miaexwa xnelk ,'dl`A l`bi `l m`e'§¦Ÿ¦¨¥§¥¤
mixg` `l` ,mze` caer epi`y elit` eze`

ick 'laid zpUA `vie' if` ,ezectl mi`a§¨¨¦§©©Ÿ¥
.ezectl elld eze`iyøáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©

àøazñîay xnel xazqn ±íéáBø÷ úleàb ¦§©§¨§©§¦
`idy dxezd dxn`ìãeaòéL,zøîà éàc± §¦§§¦¨§©§

`idy xn`z m` okyìøeøçLcard ghai , §¦§
ae edectiy eiaexwaïéaæîe ìæà àîBéå àîBé ìk̈¨§¨¨©§©¥

déLôð-ick envr z` xeknie jli meie mei lka ©§¥
,jk `ed weqtd xe`ia jkitl .oenn gieexdl
,mixg` ici lr xnelk 'dl`A l`bi `l m`e'§¦Ÿ¦¨¥§¥¤

,'laid zpUA `vie' if` ,eiaexw ici lr l`bp `l`§¨¨¦§©©Ÿ¥
ick edel`by eiaexwl careyn didi f` cre

.aey envr z` xekni `ly

zle`be miaexw zle`b oipra ziyily dhiy
.mixg`éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦

ïðçBé`ziixaa ,Bæz` epipyéñBé éaø éøác ¨¨¦§¥©¦¥
àáé÷ò éaøå éìéìbäzg`ay mixaeqd , ©§¦¦§©¦£¦¨

.eze` l`by dfl careyn card zele`bdn
íéîëç ìáàe miwlegíéøîBà,ì ìkäøeøçL± £¨£¨¦§¦©Ÿ§¦§

.zexigl `vei `ed card l`bpy ote` lka
,`xnbd zxxaníéîëç ïàîep`vn okid ± ©£¨¦

,`xnbd daiyn ,ef dhiyàéä éaø,déì ÷étîc ©¦¦§©¦¥
éàäì'älàa'àðéøçà äLøãìzaizn yxecy ± §©§¥¤¦§¨¨©£¦¨

`xnbd d`iady itk] ,zxg` dyxc 'dl`a'
`vei epi` ixkpl xknpdy ,cenrd zligza

,[yyaåy xaeq okïéáe åéðôì ïéa Løãð àø÷î¦§¨¦§¨¥§¨¨¥
åéøçàìlr od zcnln envr zle`b jkitl , §©£¨

zle`b lr ode diptl dxn`py miaexw zle`b
card `vei ote` lkay ,dixg` dxn`py mixg`

.zexigl
,`xnbd zl`eyéaøå`vei ote` lkay xaeqd §©¦
,zexigl cardéàäweqtd ±'ìáiä úðLa àöéå', ©§¨¨¦§©©Ÿ¥

iaxe ililbd iqei iax eyxc epnnzg`ay `aiwr
,ixnbl zexigl `vei card oi` zele`bd onéàî©

déì ãéáò,`xnbd daiyn .epnn yxec `ed dn ± ¨¦¥
àéðúãëì déì éòaéîezrcl jxvp df weqt ± ¦¨¥¥§¦§©§¨

xknpdy ,oldl `ziixaa yxcpd z` cnll ick
zeleagza eilr mixrdl i`yx epi` ixkpl

,`ziixaa epipy jke .epnf mcew iytgl z`vle
'ìáiä úðLa àöéåxn`p df weqt ,' §¨¨¦§©©Ÿ¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oiyeciw(iyiy meil)

,dzpwp dnka reciy sqk oerxbaéðz÷la` , ¨¨¥
äaö÷ Bì ïéàL øácdzenke dpnfy d`ivi ± ¨¨¤¥¦§¨

,didi izn reci `ly a`d zzink ,mireci mpi`
éðz÷ àìdavw el oi`y xac ike ,ddnz `xnbd . Ÿ¨¨¥

,dpey `pzd oi`àäåa d`iviïéðîéñíäì ïéàc §¨¦¨¦§¥¨¤
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a`d zzinA xn`Y zEcarn oi`ivFOW¤¦¦¥©§Ÿ©§¦©¨©
b"r`e zEcarn d`ivFOW Epivn `NW¤Ÿ¨¦¤¦¨¥©§§
`lC dOM lM n"n slinl irA `tEB `idC§¦¨¨¥§¥©¨©¨§Ÿ
zziOn e"w dUrp z"`e `id `kxiR opitli©§¦¨¦§¨¦§©£¤¦¦©
zn m`W a` zEWxn d`ivFn Dpi`W oFc`̈¤¥¨¦¨¥§©¤¦¥
cr a` zEWxl zxfFg dPhw DcFrA oFc`̈§¨§©¨¤¤¦§©©
a` zzin oFc` zEWxn d`ivFnE zExbA©§¦¨¥§¨¦©©
l"ie 'Eke oiC Fpi` a` zEWxn d`ivFOW¤¦¨¥§©¥¦§§
rvxpA d`ivFn oMW oFc` zzinN dn©§¦©¨¤¥¦¨§¦§¨

:'Eke a` zzinA xn`YŸ©§¦©©§
ízìçðúäåmkixg` mkipal mzF` §¦§©©§¤¨¦§¥¤©£¥¤

n mc` oi`W o`MnWixF ¦©¤¥¨¨¦
il dOl dWwd l"iaxewn dcEdi x"xd .'Ek§¨¦¦§¨¨¨¦
Fpal FYA zEkf WixFn oi`W mYlgpzde§¦§©©§¤¤¥¦§¦¦§

ol `wtp `kidnC `hiWR(:en sc zeaezk) §¦¨§¥¥¨©§¨¨
DtEB dn`e dn`Nn a`l zAd dUrnC§©£¥©©¨©¦§¨¨§¨¨¨

oOwl wiICcM Fpal WixFdl lFki Fpi`sc) ¥¨§¦¦§¦§©¥§©¨
(:fi`le oAd z` `l zcaFr Dpi` dn`C§¨¨¥¨¤¤Ÿ¤©¥§Ÿ

ol `wtpC `Ed dlFcB n"d l"ie zAd z ¤̀©©§§¨§©§¨¨
dn`Nn `wtp `l dPhw la` dn`Nn¦§¨¨£¨§©¨Ÿ©§¨¦§¨¨
'Eke Dl oiAfn ipEAf `YWdC `xaQn `N ¤̀¨¦§¨¨§©§¨©¥§©¦¨§

:mYlgpzde Kixhvi` ikdlE§¨¥¦§§¦§¦§©©§¤
dn`

àîeL úBøòN ézL àéáäL íéðL òLz ïa àéðúc ähîì§©¨§©§¨¤¥©¨¦¤¥¦§¥§¨¨
ïãBòå ãçà íBéå äðL á"é ïa ãò ãçà íBéå íéðL 'è ïaî¦¤¨¦§¤¨©¤¨¨§¤¨§¨
íBéå äðL â"é ïa ïîéñ øîBà äãeäé 'øa éñBé 'ø àîeL Ba¨¥§§¨¥¦¨¤¨¨§
øîBà ïBòîL 'ø úLL áø áéúî ïîéñ ìkä éøác ãçà¤¨¦§¥©Ÿ¦¨¥¦©¥¤¦§¥
øîBì ìBëé äzà éàå äMàa 'âå Léàa 'â íäì íé÷éðòî 'ã©£¦¦¨¤§¦§§¦¨§¦©¨¨©
äMàa äòéöø ïéàå Léàa íéðîéñ ïéàL éôì ãçàa 'ã§¤¨§¦¤¥¦¨¦§¦§¥§¦¨§¦¨
àäå øéiLå éðz ð"ä ú"ëå áà úúéî énð éðúéð àúéà íàå§¦¦¨¦§¥©¦¦©©§¨¥§¦¥§¨
éðz÷ äaö÷ Bì LiL øác àpz àîéz éëå éðz÷ äòaøà©§¨¨¨¨¥§¦¥¨©¨¨¨¤¥¦§¨¨¨¥

äå éðz÷ àì äaö÷ Bì ïéàL øáãåíäì ïéàc ïéðîéñ à §¨¨¤¥¦§¨Ÿ¨¨¥§¨¦¨¦§¥¨¤
úúéî àkéàäå àøôñ áøãk ð"ä àîéz éëå éðz÷å äaö÷¦§¨§¨¨¥§¦¥¨¦§©©§¨§¨¦¨¦©
éðz÷ àì énð ïBãà úúéî éðz÷å äaö÷ íäì ïéàc ïBãà̈§¥¨¤¦§¨§¨¨¥¦©¨©¦Ÿ¨¨¥
äòéöø ìL ìáBéå ìáBéå íéðL eäéð éàî äòaøà àlàå§¤¨©§¨¨©¦¨¦§¥§¥¤§¦¨
éà àôéñ éðz÷c àøazñî ð"ä íéðîéña äiøáòä äîàå§¨¨¨¦§¦¨§¦¨¦¦§©§¨§¨¨¥¥¨¦
íéðîéñ ïéàL éôì íäî ãçàa äòaøà øîBì ìBëé äzà©¨¨©©§¨¨§¤¨¥¤§¦¤¥¦¨¦
àäéî äMàa àúéà íàå äMàa äòéöø ïéàå Léàa§¦§¥§¦¨§¦¨§¦¦¨§¦¨¦¨
elàå íøîò áø áéúî dpéî òîL äòaøà dì úçkLî©§©©¨©§¨¨§©¦¨¥¦©©§¨§¥
äîàå ïBãàä úúéîáe ìáBéáe íéðLa àöBiä íäì íé÷éðòî©£¦¦¨¤©¥§¨¦§¥§¦©¨¨§¨¨
éëå áà úúéî énð éðúéð àúéà íàå íéðîéña äiøáòä̈¦§¦¨§¦¨¦§¦¦¨¦§¥©¦¦©©§¦
Bì LiL øác àîéz éëå éðz÷ elà àäå øéiLå àðz àîéz¥¨¨¨§¦¥§¨¥¨¨¥§¦¥¨¨¨¤¥
ïéðîéñ àäå éðz÷ àì äaö÷ Bì ïéàL øác éðz÷ äaö÷¦§¨¨¨¥¨¨¤¥¦§¨Ÿ¨¨¥§¨¦¨¦
àøôñ áøãk ð"ä àîéz éëå éðz÷å äaö÷ íäì ïéàc§¥¨¤¦§¨§¨¨¥§¦¥¨¦§©©§¨
àäå àzáeéz Lé÷ì Léøc àzáeéz ïBãà úúéî àkéàä̈¦¨¦©¨§§¨§¥¨¦§§¨§¨
àkéàc íeMî àéä àëéøt øîBçå ì÷ øîà å"÷ Lé÷ì Léø¥¨¦¨©©¨¤§¦¨¦¦§¦¨
áà úúéîa øîàz óebä äpzLpL ïéðîéñl äî Cøôéîì§¦§©©§¦¨¦¤¦§©¨©Ÿ©§¦©©
Bîöòì éøáò ãáò ÷ðò àãç éðz óebä äpzLð àì ïkL¤¥Ÿ¦§©¨©¨¥¨¨¤¤¤¤¦§¦§©§
änà ÷ðò Cãéà àéðúå dîöòì äiøáòä äîà ÷ðòå§¤¤¨¨¨¦§¦¨§©§¨§©§¨¦¨¤¤¨¨
äìha øëN àlà daøì ïéàå äéáàì dúàéöîe äiøáòä̈¦§¦¨§¦¨¨§¨¦¨§¥§©¨¤¨§©©¨¨
dì à÷ôðc àäå íéðîéña à÷ôðc àä åàì éàî ãáìa¦§©©©¨§©§¨§¦¨¦§¨§©§¨¨
àéL÷ àìå ïéðîéña dì à÷ôðc éãéàå éãéà àì áà úúéîa§¦©©Ÿ¦¥§¦¥§©§¨¨§¦¨¦§Ÿ©§¨
äîà ÷ðò àîìLa áàì déúéìc àä áàì déúéàc àä̈§¦¥¨©¨§¥¥¨©¦§¨¨¤¤¨¨
íúBà ízìçðúäå àéðúc ïéçà éèeòîì dîöòì äiøáòä̈¦§¦¨§©§¨¦§¥©¦§©§¨§¦§©©§¤¨
íëéðáì íëéúBða àìå íëéðáì íúBà íëéøçà íëéðáì¦§¥¤©£¥¤¨¦§¥¤§Ÿ§¥¤¦§¥¤
ò"ò ÷ðò àlà Bðáì Bza úeëæ LéøBî íãà ïéàL ïàkî¦©¤¥¨¨¦§¦¦§¤¨¤¤
à÷ úø÷ ã"eé óñBé áø øîà ïàîì àlà àèéLt Bîöòì§©§§¦¨¤¨§©¨©©¥¤¤¨
éàèez épî àä úLL áø øîà éëä øîà éiaà àëä àðéæç̈¦¨¨¨©©¥¨©¨¥¨©©¥¤¨©¦¨¦
elà àôeb BáBç ìòáì àìå Bì øîBà éàèez àéðúc àeä§©§¨¨¦¥§Ÿ§©©¨¥
äîàå ïBãà úúéîáe ìáBéáe íéðLa àöBiä íäì íé÷éðòî©£¦¦¨¤©¥§¨¦§¥§¦©¨§¨¨
ïéà óñk ïBòøâa àöBéå çøBa ìáà ïéðîéña äiøáòä̈¦§¦¨§¦¨¦£¨¥©§¥§¥¨¤¤¥

ìL íäì íé÷éðòî äòaøà øîBà ù"ø Bì íé÷éðòî óñk ïBòøâa àöBéå Bì ïé÷éðòî ïéà çøBa øîBà î"ø Bì íé÷éðòîäMàa 'âå Léàa äL ©£¦¦¥¥©¥©£¦¦§¥§¥¨¤¤©£¦¦¥©§¨¨©£¦¦¨¤§Ÿ¨§¦§§¦¨
LLa àöBéì àlà íé÷éðòî eäé àì ìBëé ø"úc î"äðî äMàa äòéöøe Léàa ïéðîéñ ïéàL éôì ïäî ãçàa äòaøà øîBì ìBëé äzà éàå§¦©¨¨©©§¨¨§¤¨¥¤§¦¤¥¦¨¦§¦§¦¨§¦¨§¨Ÿ§©£¦¦¤¨§¥§¥
óñk ïBòøâa àöBéå çøBa äaøî éðàL ìBëé epçlLú éëå epçlLz ì"ú ïéðîéña äiøáòä äîàå ïBãàä úúéîáe ìáBéa àöBé úBaøì ïépî¦©¦§©¥§¥§¦©¨¨§¨¨¨¦§¦¨§¦¨¦§©§¤§¦§©§¤¨¤£¦§©¤¥©§¥§¥¨¤¤
ïéàc Bì ïé÷éðòî ïéà çøBa à"îø Cnòî BçeléL ïéàL óñk ïBòøâa àöBéå çøBa àöé Cnòî BçeléML éî Cnòî éLôç epçlLú éëå ì"ú§¦§©§¤¨§¦¥¦¨¦¤¦¥¦¨¨¨¥©§¥§¥¨¤¤¤¥¦¥¦¨¥©¥©£¦¦§¥
ãáòé íéðL LL ì"ú íéìLäì áéiçL çøBáì ïépî àéðúc éòa äîìLä çøBa Cnòî BçeléML óñk ïBòøâa àöBé ìáà Cnòî BçeléL¦¥¦¨£¨¥§¥¨¤¤¤¦¥¦¨¥©©§¨¨¨¥§©§¨¦©¦§¥©¤©¨§©§¦¥¨¦©£Ÿ

ìåëé
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiyeciw(iyiy meil)

ähîìmipniqd oi` lib dfi` cr reci xacd ± §©¨
.mda z`vei dn`d oi`e ,zexrp ipniqk miaygp

àéðúc,úBøòN ézL àéáäL íéðL òLz ïa §©§¨¤¥©¨¦¤¥¦§¥§¨
`l` mpi` ,mirecid zenewnaàîeLzlai ± ¨

xera dievnddkxce.ohw `ed ixde ,xry lcbl
dtewza zexry izy `iadîezeidòLz ïa ¦¤¥©

ãçà íBéå íéðLeíBéå äðL äøNò íézL ïa ãò ¨¦§¤¨©¤§¥¤§¥¨¨§
ãçà,Ba ïãBòå,a"i zpy zligz cr exyp `ly ¤¨§¨

ok it lr s`àîeL.odäãeäé éaøa éñBé éaø ¨©¦¥§©¦§¨
e wlegøîBàa"i zpy iptl exyp `l m` ,ïîéñ ¥¦¨

.od zelcbiax s` ,a"i zpy mcew exyp m` j`
`l` eid `ly rxtnl xacd xxaedy dcen iqei

ezeida zexry izy `iad m`e .`neyìL ïaL ¤§Ÿ

ãçà íBéå äðL äøNòjk xg` exyp elit` , ¤§¥¨¨§¤¨
ïîéñ ìkä éøácmpi` mipniqdy ixd .od zelcb ¦§¥©Ÿ¦¨

mdl yiy oeikne ,mieqn libn `l` miaygp

.dpyna `pzd o`py dhnl davw
.yiwl yix lr ztqep `iyewúLL áø áéúî, ¨¦©¥¤

`ziixaa epipyøîBà ïBòîL éaø,äòaøà ©¦¦§¥©§¨¨
y mpyi mipte`íäì íé÷éðòîmdyk micarl ©£¦¦¨¤
.zexigl mi`veiìLäLmdnLéàa,mde ,[car] §Ÿ¨§¦

zzina `veid rvxpe ,laeiae ,yya `veid

.oec`dìLeäLmdnäMàa,yy ,mde ,[dn`] §Ÿ¨§¦¨
.mipniqe ,laeiøîBì ìBëé äzà éàålky §¦©¨¨©

däòaøàminiiwznãçàae` yi`a ,mdn ©§¨¨§¤¨
,dy`aLéàa íéðîéñ ïéàL éôìepi` car ± §¦¤¥¦¨¦§¦

,mipniqa `veiåokäòéöø ïéàzbdepäMàa §¥§¦¨§¦¨
z` zyy ax miiqn .oec`d zzina `vzy

,eziiyewàúéà íàåyix ixacl mpyi m`e ± §¦¦¨
,yiwlénð éðúéðmiwiprny oerny iax dpyiy ± ¦§¥©¦

a z`vei `idyk s` dn`lúúéîdáà.éëå ¦©¨§¦
àîézxnel dvxz m`e ±øéiLå éðz énð àëä± ¥¨¨¨©¦¨¥§¦¥

xiiye mipte`d zvwn `pzd dpy o`k s`
z` jk x`al `xnbd daygy itke] ozvwn

,[dpyndéðz÷ äòaøà àäåoerny iax ixde ± §¨©§¨¨¨¨¥
mipte` drax` miiwzdl mileki `ly xn`
mileki a`d zzin siqepyk ,jixacle ,cg`a

.dy`a drax` miiwzdlàîéz éëåm`e ± §¦¥¨
dy xnel dvxzäaö÷ Bì LiL øác àpzonf ± ©¨¨¨¤¥¦§¨

,legl aevwéðz÷,àì äaö÷ Bì ïéàL øáãå ¨¨¥§¨¨¤¥¦§¨Ÿ
éðz÷.àäåa d`ivi ixde ±ïéðîéñ,íäì ïéàc ¨¨¥§¨¦¨¦§¥¨¤

äaö÷,zxg`ny yie o`iadl zxdnn yiy , ¦§¨
éðz÷å.àîéz éëåuxzl dvxz m`e ±énð àëä §¨¨¥§¦¥¨¨¨©¦

`ziixaa o`k mb ±àøôñ áøãkokly xn`y ¦§©©§¨
davw mdl yiy itl dpyna mipniq epyp

,dhnlàkéàäåa d`ivi dpyi ixde ±úúéî §¨¦¨¦©
däaö÷ íäì ïéàc ïBãà,éðz÷åok it lr s`e ± ¨§¥¨¤¦§¨§¨¨¥

`l recn ok m`e ,`ziixaa oerny iax d`py
mlerl ,`xnbd zvxzn .a`d zzin s` dpy
meyn a`d zzin oerny iax dpy `ly daiqd

ok`e ,davw el oi`y xac dpey epi`yúúéî¦©
éðz÷ àì énð ïBãà,`xnbd zl`ey .àlàåm` , ¨©¦Ÿ¨¨¥§¤¨

,oec`d zzin dpen epi` oerny iaxäòaøà©§¨¨
xn`y zewprddeäéð éàîdaiyn .od dn ± ©¦

md oerny iax xn`y zewprdd zrax` ,`xnbd
yyíéðL,ìáBéå,äòéöø ìL ìáBéårvxpdy ± ¨¦§¥§¥¤§¦¨

,ea `veiäiøáòä äîàåz`veidíéðîéña. §¨¨¨¦§¦¨§¦¨¦
,dixac z` zwfgn `xnbdàøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨

meyn ,oec`d zzin eixaca dpen `pzd oi`y

àôéñ éðz÷c' oerny iax ixac meiqa ±äzà éà §¨¨¥¥¨¦©¨
øîBì ìBëémpyiyäòaøàmipte`íäî ãçàa, ¨©©§¨¨§¤¨¥¤

,dy`a e` yi`aïéàå Léàa íéðîéñ ïéàL éôì§¦¤¥¦¨¦§¦§¥
äMàa äòéöø,'àúéà íàåmipte`dn cg`y §¦¨§¦¨§¦¦¨

,oec`d zzin `eddì úçkLî àäéî äMàa§¦¨¦¨©§©©¨
äòaøàmipte` drax` ep`vn dy`a ok m` ± ©§¨¨

.oec`d zzine mipniq laeie yy ,dl miwiprny

`l`dpéî òîLzzin z` dpen `pzd oi`y , §©¦¨
.oec`d

`nw `pz ixacn ,yiwl yix lr ztqep `iyew

.lirl `ziixaayíøîò áø áéúî,elàå ¨¦©©§¨§¥
y micardíäì íé÷éðòî,mz`iviaàöBiä ©£¦¦¨¤©¥

íéðLa,mipy yy xg`l ±ìáBiáe,úúéîáe §¨¦©¥§¦©
ïBãàä,äiøáòä äîàåz`veiyíéðîéña.íàå ¨¨§¨¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦
àúéà,yiwl yix ixaclénð éðúéð`ziixaa ¦¨¦§¥©¦

a z`veid dn`l s` miwiprnyáà úúéî.éëå ¦©¨§¦
øéiLå àðz àîéz`pzdy uxzl dvxz m`e ± ¥¨¨¨§¦¥

,carl miwiprny mipte`d lk z` dpy `l
,a`d zzin z` s` xiiy jkitleéðz÷ elà àäå§¨¥¨¨¥

miwiprny mipte`d od el`y xn` `pzd ixde ±
.mipte` cer oi`y rnyne ,carlàîéz éëå§¦¥¨

äaö÷ Bì ïéàL øác éðz÷ äaö÷ Bì LiL øác̈¨¤¥¦§¨¨¨¥¨¨¤¥¦§¨
éðz÷ àìoi` ixdy davw dl oi` a`d zzine , Ÿ¨¨¥

,reci dpnfäaö÷ íäì ïéàc ïéðîéñ àäåizn §¨¦¨¦§¥¨¤¦§¨
,dl e`eaiåok it lr s`éðz÷.àëä àîéz éëå §¨¨¥§¦¥¨¨¨

énðo`k s` uxzl dvxz m`e ±àøôñ áøãk ©¦¦§©©§¨
davw el yiy xack miaygp mipniqy xn`y
d`iady itke ,dhnl davw mdl yiy itl

e ,enya lirl `xnbdàkéàä`pzd ixde ± ¨¦¨
a d`ivid z` `ziixaa o`k xikfdïBãà úúéî¦©¨

mb dpey `edy ixd ,davw dl oi`y xac `idy

,`xnbd dwiqn .davw el oi`y xacàzáeéz§§¨
àzáeéz Lé÷ì Léøcyiwl yix lr `iyewd ± §¥¨¦§§¨

eixac egcp oky oeikne ,`id daeyz `ll `iyew

zegcl ozip cvik ddnz `xnbd j` .dklddn
,eixac z`àäåixd ±øîBçå ì÷ Lé÷ì Léø §¨¥¨¦©¨¤
mipniqnøîàzzina z`vei dn`y gikedl ¨©

,`xnbd daiyn .a`dàéä àëéøt øîBçå ì÷± ©¨¤§¦¨¦
.exwirn dywene jxtenCøôéîì àkéàc íeMî¦§¦¨§¦§©

oky mipniqn cenll oi`y xnele exzql ozip ±
óebä äpzLpL ïéðîéñl äîdxknp ixdy , ©§¦¨¦¤¦§©¨©

xnel yie dxrp dzyrp zrke dphw dzeida
z`vei `id jkitl ,dxrp `le el xkn dphwy

.epnnóebä äpzLð àì ïkL áà úúéîa øîàzŸ©§¦©¨¤¥Ÿ¦§©¨©
dxezd dl dzkif `le okzi ok m` ,zad ly

.z`vl
yiwl yix ixacl di`x `iadl dqpn `xnbd

.egcpyàãç éðz,zg` `ziixaa epipy ±÷ðò± ¨¥£¨¤¤
d lawny dwprddéøáò ãáò`idBîöòì, ¤¤¦§¦§©§

dîöòì äiøáòä äîà ÷ðòå.Cãéà àéðúå± §¤¤¨¨¨¦§¦¨§©§¨§©§¨¦¨
y ,zxg` epipy zxg` `ziixaaeäîà ÷ðò¤¤¨¨

dúàéöîe äiøáòämikiiyäéáàì,daøì ïéàå ¨¦§¦¨§¦¨¨§¨¦¨§¥§©¨
dz`ivnn lehil [oec`d-]äìha øëN àlà¤¨§©©¨¨

ãáìadrya dzk`lnn dlhazdy dnk - ¦§¨
.dze` ddiabdyåàì éàîyi jky xazqn ± ©©

,ef z` ef exzqi `ly ick zeziixad z` ayiil

àä,a`l zpzip dwprddy dxn`y `ziixad ± ¨
ote`a zxacníéðîéña à÷ôðc`id oiicre , §©§¨§¦¨¦

dwprdd jkitl ,xbazzy cr dia` zeyxa

.el zpzipàäådwprddy dxn`y `ziixad ± §¨
ote`a zxacn ,dn`l zpzipúúéîa dì à÷ôðc§©§¨¨§¦©

dáàdwprdd jkitl dnvr zeyxa `id ixde , ¨
ixack xaeq `pzdy ,`et` `vnp .dl zpzip

dgec .a`d zzina z`vei dn`y yiwl yix
,`xnbdàìzeziixad z` jk yxtl gxkd oi` ± Ÿ

`l` ,yiwl yix ixack gikedleéãéàå éãéà± ¦¦§¦¦
ote`a zewqer zeziixad izydì à÷ôðc§©§¨¨

ïéðîéña,àéL÷ àìåefn dxizq zeywdl oi` ± §¦¨¦§Ÿ©§¨
y oeik ,ef lràädwprddy dxn`y `ziixad ± ¨

ote`a zwqer ,a`láàì déúéàc,miiw a`dy - §¦¥¨¨
eáàì déúéìc àädxn`y `ziixad eli`e ± ¨§¥¥¨¨

,a`d zny ote`a zwqer ,dn`l dwprddy

.dwprdd z` zlawn `id okle
`ziixad ixaca yi yecig dfi` zxxan `xnbd

.dpey`xdàîìLay `ziixaa xn`py dn÷ðò ¦§¨¨¤¤
dîöòì äiøáòä äîàjka yecigd ,éèeòîì ¨¨¨¦§¦¨§©§¨§©¥

ïéçàdpi` `id oiicr dxba `ly it lr s`y , ©¦
ke .mdl zpzip dpi` dwprdde ,mzeyxaàéðúc§©§¨
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WlW carC `kid KMlide mipW WW Lcar£¨§¥¨¦§¦§¨¥¨§¨©¨Ÿ
aiIg Fpi`C xn` xikU ipW EpiidC§©§§¥¨¦¨©§¥©¨
mipW 'b FcarC oeiM FxkU lFHie milWdl§©§¦§¦§¨¥¨§¨§¨¦

:xikU ipW EpiidC§©§§¥¨¦
óìéðåz"`e .dI`x zlFrn mwix mwix §¥©¥¨¥¨¥©§¦¨§

lkaC ol `pn DtEB dI`x zlFrA§©§¦¨¨§¨¨¦§¨
l"ie mirlq 'd `dzE xFkAn slip `EdW¤¥©¦§§¥§¨¦§
lkaC `Ed ipiQn dWnl dkld `OWC§¤¨£¨¨§Ÿ¤¦¦©¦§¨

dbibgC w"tA c"nl `dC `EdW(.f sc) ¤§¨§§©£¦¨
Exn` dxFY xaC sqM iYW dI`x zlFrC§©§¦¨§¥¤¤§©¨¨§
dkld iedC d`R zkQnC w"t inlWExiA¦©§¦§©¤¤¥¨©£¥£¨¨

:ipiQn dWnl§Ÿ¤¦¦©
àãç.dYUtY `l dAExn dYUtzC ¨¨§¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨

oeiM DniYLkxA xW` aizkC ¥©¥¨¦§¦£¤¥©§
lirl xn`cM dAExOd on slinl ol ded£¨¨§¥©¦©§¤¦§¨©§¥
dI`x zlFrn mwix mwix slipe KixtC§¨¦§¥©¥¨¥¨¥©§¦¨
`lC l"ie LkxA xW` `xw xn` iPWnE§©¥¨©§¨£¤¥©§§§Ÿ
xFkA` mwix cg `N` azM `l lirlC inC̈¥¦§¥Ÿ¨©¤¨©¥¨©§
oikxr EpiidC dAExO` i`w LkxA xW`C xnFl oi`e oikxr iAB cge car iAB aizM dpizp cg `kd la` LkxA xW` mEXn dAExOd on slinl ol zi` dI`x zlFre§©§¦¨¦¨§¥©¦©§¤¦£¤¥©§£¨¨¨©§¦¨§¦©¥¤¤§©©¥£¨¦§¥©©£¤¥©§¨¥©§¤§©§£¨¦
zFgRn slipe KEnqA KixRcM oikxrAW zFgRn slip `lC iwEt`l LkxA xW` ipdn oikxrn sili iM `dC rcze YUtY hrEn YUtzC mEXn carn cnll `xaq m ¦̀§¨¨¦§Ÿ¥¤¤¦§¨©§¨¨¨©§¨§¥©§¨¦¨¦¥£¨¦§£¥£¤¥©§©£¥§Ÿ¥©¦¨¤©£¨¦¦§¨¦§¨§¥©¦¨

:LkxA xW` `xw xn` iPWnE oikxrAW¤©£¨¦§©¥¨©§¨£¤¥©§
xnl

àëä úLL áø øîà àöé úéòéáMáe ì"ú äìç eléôà ìBëé̈£¦¨¨©§¦¦¥¥¨©©¥¤¨¨
àîéúc eäî ìáBé Ba òâôe çøaL ïBâk ïðé÷ñò éàîa§©©§¦¨§¤¨©¨©¥©§¥¨
àìå déa ïðéø÷ Cnòî BçeléL ìáBé déì ÷étàå ìéàBä¦§©¥¥¥¦¥¦¨¨¦¨¥§Ÿ
ì"ú äìç eléôà ìBëé øî øîà ì"î÷ déì ÷éðòðå déñð÷éð¦§§¥§©£¦¥¨©©¨£¦¨¨
ìL äìç àéðúäå LL ìk äìç eléôà àöé úéòéáMáeL ©§¦¦¥¥£¦¨¨¨¥§¨©§¨¨¨¨Ÿ

ìL ãáòåáéiç LL ìk äìç íéìLäì áéiç Bðéà L §¨©¨Ÿ¥©¨§©§¦¨¨¨¥©¨
àôeb àä èçî äNòî äNBòa úLL áø øîà íéìLäì§©§¦¨©©¥¤§¤©£¥©©¨¨

ìL äìç úøîà àéL÷ìL ãáòå LíéìLäì áéiç ïéà L ©§¨©§¨¨¨¨Ÿ§¨©¨Ÿ¥©¨§©§¦
áéiç LL ìk äìç àôéñ àîéà íéìLäì áéiç òaøà àä̈©§©©¨§©§¦¥¨¥¨¨¨¨¥©¨
'ã äìç øîà÷ éëä íéìLäì áéiç ïéà 'ã àä íéìLäì§©§¦¨¥©¨§©§¦¨¥¨¨©¨¨
änk ïðaø eðz :íéìLäì áéiçå LL ìk äìçL éîk äNòð©£¨§¦¤¨¨¨¥§©¨§©§¦¨©¨¨©¨
äøNò Lîç ïäL ïéîe ïéî ìkî íéòìñ Lîç Bì íé÷éðòî©£¦¦¨¥§¨¦¦¨¦¦¤¥£¥¤§¥

ìL øîBà äãeäé 'ø øéàî 'ø éøác íéòìñìLk íéLíéL §¨¦¦§¥¥¦§¨¥§Ÿ¦¦§Ÿ¦
øî øîà ïéëøòaL íéMîçk íéMîç øîBà ù"ø ãáò ìL¤¤¤¥£¦¦©£¦¦¤©£¨¦¨©©
íéòìñ äøNò Lîç íäL ïéîe ïéî ìkî íéòìñ Lîç̈¥§¨¦¦¨¦¦¤¥£¥¤§¥§¨¦
ì"î÷ àä ïðéòeîLàì àúà àðéðî î"øå øéàî 'ø éøác¦§¥¥¦§¦§¨¨¨¨§©§¦¨¨

øöáéîdéì øöa éàå àðéðî éàäî déì øváî àìc àeä ¦§©§Ÿ§©©¥¥©¦§¨¨§¦¨©¥
àîòè éàî da ïì úéì àðéî ãçî déì éôèå àðéî ãçî¥©¦¨§¨¥¥¥©¦¨¥¨¨©©§¨

éìé øéàî éaøcLîç ïläl äî øBëaî í÷éø í÷éø ó §©¦¥¦¨¦¥¨¥¨¦§©§©¨¨¥
íéòìñ Lîç àîéàå íéòìñ Lîç ïàk óà íéòìñ§¨¦©©¨¥§¨¦§¥¨¨¥§¨¦
áéúëc àzLä úøîà÷ãk óBqáì í÷éø áéúk éà eälekî¦§¦§¦¥¨§©¦§¨©§¨©§¨¦§¦
á÷ià í÷éø ïøBbà í÷éø ïàvà í÷éø éãL àLéøa í÷éø¥¨§¥¨§¥¥¨©Ÿ¥¨©¤¥¨©¤¤
'éé Eëøa øLà àø÷ øîà äiàø úìBòî í÷éø í÷éø óìéðå§¥©¥¨¥¨¥©§¦¨¨©§¨£¤¥©§§¨

éäìàìL øîBà äãeäé éaø EìLk íéLéàî ãáò ìL íéL ¡Ÿ¤©¦§¨¥§Ÿ¦¦§Ÿ¦¤¤¤©
éìé äãeäé éaøc àîòèïläl äî ãáòî äðéúð äðéúð ó ©§¨§©¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¥¤¤©§©¨

ìLìL ïàk óà íéLäî ïéëøòî äðéúð äðéúð óìéðå íéL §Ÿ¦©©§Ÿ¦§¥©§¦¨§¦¨¥£¨¦©
äaeøî äzNôúc àãç íéMîç ïàk óà íéMîç ïläl§©¨£¦¦©©£¦¦¨¨§¨©§¨§¤
ãáòî ãáò ãBòå äzNôz èòeî äzNôz äzNôz àìŸ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨§¤¤¥¤¤
íéMîçk íéMîç øîBà ïBòîL 'ø óìéîì déì äåä£¨¥§¥©¦§¥£¦¦©£¦¦
äðéúð äðéúð øîb ïBòîL éaøc déîòè éàî ïéëøòaL¤©£¨¦©©§¥§©¦¦§¨©§¦¨§¦¨
úBçôa àîéàå íéMîç ïàk óà íéMîç ïläl äî ïéëøòî¥£¨¦©§©¨£¦¦©©£¦¦§¥¨§¨

éäìà 'éé Eëøa øLà ïéëøòaLäðéúð äðéúð óìéðå áéúk E ¤©£¨¦£¤¥©§§¨¡Ÿ¤§¦§¥©§¦¨§¦¨
ìL ïläl äî ãáòîìL ïàk óà íéLäzNôúc àãç íéL ¥¤¤©§©¨§Ÿ¦©©§Ÿ¦¨¨§¨©§¨

'øì àîìLa øîb äëéî äëéî ïBòîL 'ø óìéîì déì äåä ãáòî ãáò ãBòå äzNôz àì äaeøî§¤Ÿ¨©§¨§¤¤¥¤¤£¨¥§¥©¦§¦¨¦¨¨©¦§¨¨§
éàä éì änì á÷éå ïøBb ïàö éàä ïBòîL éaøå äãeäé 'øì àlà á÷éå ïøBb ïàö áéúëc eðééä øéàî¥¦©§¦§¦Ÿ¤§¤¤¤¨§§¨§©¦¦§©Ÿ¤§¤¤¨¨¦©
øLà ì"ú øác ìk úBaøì ïépî á÷éå ïøBb ïàvî àlà ïé÷éðòî eäé àì ìBëé àéðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨¨Ÿ§©£¦¦¤¨¦Ÿ¤§¤¤¦©¦§©¨¨¨£¤

éäìà 'éé Eëøaììëa ïðLiL íéãçeéî á÷éå ïøBb ïàv äî Eì øîBì á÷éå ïøBb ïàö ì"ú äî ë"à E ¥©§§¨¡Ÿ¤©Ÿ¤§¤¤©§©Ÿ¤§¤¤§¨¦¤¤§¨¦§©
eàöé øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ïBòîL 'ø éøác íéôñk eàöé äëøa ììëa ïðLiL ìk óà äëøa§¨¨©¨¤¤§¨¦§©§¨¨¨§§¨¦¦§¥¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨§
à÷ñéò eäa ãéáò íéôñk á÷òé ïa øæòéìà éaøå eäééôeâa ïçaLî úBãøt ïBòîL 'øå úBãøt§¨§¦§§¨©§§¨§©§§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨¦¨¦§¦§¨
ïøBb àðîçø áúk àì ò÷ø÷ éìecéb ïéà íéiç éìòa àðéîà äåä ïàö àðîçø áúk éàc àëéøöe§¦¨§¦¨©©£¨¨Ÿ£¨£¦¨©£¥©¦¦¦¥©§©Ÿ¨©©£¨¨¤
éì änì á÷é ïàö àðîçø áúk àì íéiç éìòa ïéà ò÷ø÷ éìecéb àðéîà äåä ïøBb áúk éàå§¦¨©¤£¨£¦¨¦¥©§©¦©£¥©¦Ÿ¨©©£¨¨Ÿ¤¤¨¨¦

øîì

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף יז עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



zipwpקו dy`da cenr fi sc ± oey`x wxtoiyeciw

.'eë éèeòîìiAxzi`C oeike lMd dAixe `Ed `iEAx LkxA xW` `niY `lC ¦§¥§Ÿ¥¨£¤¥©§¦¨§¦¨©Ÿ§¥¨§¦§©¥
:mitqM inp ikd miIg ilraE rwxw ilECB.äëøaä éôì ìkäziAd KxAzp m` ¦¥©§©©£¥©¦©¦©¦§¨¦©Ÿ§¦©§¨¨¦¦§¨¥©©¦

:aEzMd on zFgtY l` e`l m`e Fwprd lr siqFY dAxd FliaWAéøáò ãáò ¦§¦©§¥¦©¤¡¥§¦©©¦§¦©¨¤¤¦§¦
.ïaä úà ãáBòlaFId cr F` WW z`ln cr FpA z` caFr eipFc` zn m` ¥¤©¥¦¥£¨¥¤§©§Ÿ¥©©¥

:mkFzA FrbFRd.úaä úà ãáBò Bðéàåm` ©§§¨§¥¥¤©©¦
:oA Fl oi`.LøBéì àìåoFbM oiWxFi x`W ¥¥§Ÿ§¥§¨§¦§

:g`d F` zAd.ãáòé:Lcari aizM `lCn ©©¨¨©£Ÿ¦§Ÿ§¦©£¨§
.dãòéì åéáà úçz í÷ ïkLcriiOW ¤¥¨©©¨¦§©£¨¤§©¥

dkixv oi`e Dzpwn sqkA dIxard dn`̈¨¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¨§¥§¦¨
aizkC mixg` oiWECiw(`k zeny)Fpal m`e ¦¦£¥¦¦§¦§¦¦§

:dPcrii.äfeçà äãNìådcU WiCwOd ¦¨¤¨§¦§¥£¨©©§¦§¥
mixFrU xnFg rxf xEM ziA dcFR FzGEg £̀¨¤¥¤©¤§¦
DxknE D`cR `l m`e sqM lwW miXngA©£¦¦¤¤¤¤§¦Ÿ§¨¨§¨¨
DzFCtl cFr lFki oi` xg`l xAfB¦§¨§©¥¥¨¦§¨
zwNgzn laFIA gwFNd cIn d`vFIWkE§¤§¨¦©©¥©©¥¦§©¤¤
WiCwn lW FpA Dgwl m` la` mipdMl©Ÿ£¦£¨¦§¨¨§¤©§¦
mipdMl wNgzdl laFIA EPnid d`vFi Dpi ¥̀¨§¨¥¤©¥§¦§©¥©Ÿ£¦

oikxrA `ipY ikdC(:dk sc)z` l`bi `l m`e §¨¥©§¨©£¨¦§¦Ÿ¦§©¤
xAfB dcVd z` xkn m`e milrA dcVd©¨¤§¨¦§¦¨©¤©¨¤¦§¨
`le xg`l `N` Fpi` F` oal `le xg`l§©¥§Ÿ§¥¥¤¨§©¥§Ÿ
xEn` g`d ixd Wi`l xnF` `EdWM g`l§¨§¤¥¨¦£¥¨¨¨
oal `le xg`l xg`l miIwn ip` dn `d̈¨£¦§©¥§©¥§©¥§Ÿ§¥
z` `ivFdlE oAd z` zFAxl zi`x dnE¨¨¦¨§©¤©¥§¦¤
eia` zgY mw oMW oAd z` ip` dAxn g`d̈¨©§¤£¦¤©¥¤¥¨©©¨¦

:ixar carlE Dcriléðà äaøî äaøcà §©£¨§¤¤¦§¦©§©¨§©¤£¦
íeaéì åéçà úçz í÷ ïkL çàä úà¤¨¨¤¥¨©©¨¦§¦
ïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé íeìk§¥¦¤¨§¨¤¥¥

.íeaé ïéà ïa Lé íà àä:`zEgipAàlà ¨¦¥¥¥¦§¦¨¤¨
.àîòè`Mi`C g`n ith oal ziAxn i`n ©§¨©§©¥§¥§¥¥¨§¦¨

dcU iPWnE 'Ek mEAi Wi mElkC `kxiR i`d©¦§¨¦§¥¦§©¥§¥
i`d e`l i`C 'Ek `kxiR i`dn iOp dGEg £̀¨©¦¥©¦§¨§¦©©
iiEAxl ol `niiw `l mEAi Wi mElkC `kxiR¦§¨¦§¥¦Ÿ©§¨¨§¦¥

th oA`icdA aizM oA `l mzdC g`n i ¥§¥¥¨§¨¨Ÿ¥§¦§¤§¨
mwC mEXn `N` `icdA aizM g` `le§Ÿ¨§¦§¤§¨¤¨¦§¨
`Ed `icdA aizkC Dcril eia` zgY©©¨¦§©£¨¦§¦§¤§¨
dAxn dAxC` Dlr opikxtE Edl opiAxnC¦§©¦¨§©§¦¨£¨©§©¨§©¤
Kixhvi`e mEAil mw oMW g`d z` ip £̀¦¤¨¨¤¥¨§¦§¦§§¦
Wi m` `d 'Ek mEAi Wi mElM Dlr iiEpWl¦§¥£¨§¥¦¨¦¥
`kdCn slinl `Mil mzde mEAi oi` oA¥¥¦§¨¨¥¨§¥©¦§¨¨
Edpip `cge `cg `dC `cg `kde iYxY©§¥§¨¨¨¨§¨¨¨§¨¨¦§
aizkC g`A mEAie oAA dciri `Mi`C `N ¤̀¨§¦¨§¦¨©¥§¦¨¨¦§¦

:`icdA.ïaä úà ãáBò Bðéà òöøp äî §¤§¨©¦§¨¥¥¤©¥
aizkC(`k zeny):oAl `le Fl Fcare.÷éðòäì ¦§¦©£¨§Ÿ©¥§©£¦

aizM xcde wprd aizM DiPin lirlC `xwA¦§¨¦§¥¦¥§¦©£¥§¨©§¦
dUrY Lzn`l s`e DixzA aizkE drivx§¦¨§¦©§¥§©©£¨§©£¤

:i`w wprd`e oM.ïk íàDicEgl `WiTdlC ¥§©©£¥¨¥¦¥¦§¤¥¨§¥
dUrY i`n oM Lzn`l s`e aFYkp `z`̈¨¦§§©©£¨§¥©©£¤

:wprd` iOp ixEnb`l.äøBz øác §©§¥©¦©©£¥§©¨
:ixar car ihErnl Kixhvi`CneàaMî ¦§¦§§¦¦§¥¤¤¦§¦¦¤¨

.øeñà øb úeLøìiPdznwC mtilgdl ¦§¥¨§©§¦¨§¨¦§©¥
:d`pd ixEQi`n.énð eàa àì ékikn ¥¦¥£¨¨¦Ÿ¨©¦§¦

`YWde oi`vgA dkf miakFM caFr ziIn©¥¥¨¦¨¨©£¨¦§©§¨
z` WxFiC `d n"y `N` Edl silgn `ẅ©£¦§¤¨¨§¥¤
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íB÷îa àlà íeaé Lé íeìk àpúì déì à÷ôð à÷c àeä§¨©§¨¥§©¨§¥¦¤¨§¨
àìå ïaä úà àì úãáBò dðéà äiøáòä äîà :ïa ïéàL¤¥¥¨¨¨¦§¦¨¥¨¤¤Ÿ¤©¥§Ÿ
óàå àø÷ øîàc àct éaø øîà éléî épäðî :úaä úà¤©©§¨©¥¦¥¨©©¦©¨§¨©§¨§©
Bðéà òöøp äî òöøðì áeúkä dLéwä ïk äNòz Eúîàì©£¨§©£¤¥¦¦¨©¨§¦§¨©¦§¨¥
dðéà äiøáòä äîà óà úaä úà àìå ïaä úà àì ãáBò¥Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©©¨¨¨¦§¦¨¥¨

å ïaä úà àì úãáBòäNòz Eúîàì éàäå úaä úà àì ¤¤Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©§©©£¨§©£¤
Eúîàì óàå àéðúãëì déì éòaéî àä àúàc àeä éëäì ïk¥§¨¥§¨¨¨¦¨¥¥§¦§©§¨§©©£¨§
ãáòä øîàé øîà íàå øîBà àeäLk äòéöøì àlà Bðéà Bà ÷éðòäì øîBà äzà ÷éðòäì ïk äNòz©£¤¥§©£¦©¨¥§©£¦¥¤¨¦§¦¨§¤¥§¦¨ŸŸ©¨¤¤
ë"à ÷éðòäì ïk äNòz Eúîàì óàå íéi÷î éðà äî àä øeîà äòéöø éøä äiøáòä äîà àìå§Ÿ¨¨¨¦§¦¨£¥§¦¨¨¨¨£¦§©¥§©©£¨§©£¤¥§©£¦
ãáBò Bðéà íéáëBk ãáBòì økîpäå òöøpä :ézøz dpéî úòîL äNòz éàî ïk Eúîàì àø÷ áBzëð¦§§¨©£¨§¥©©£¤©§¨¦¨©§¥©¦§¨§©¦§¨§¥¨¦¥¥
úà àìå íìBòì Bãáòå òöøna Bðæà úà åéðBãà òöøå áéúëc òöøð :úaä úà àìå ïaä úà àìŸ¤©¥§Ÿ¤©©¦§¨¦§¦§¨©£¨¤¨§©©§¥©©£¨§¨§Ÿ¤
éLøBé íò àìå eäðB÷ íò áMçå àø÷ øîà äi÷æç øîà ïépî íéáëBk ãáBòì økîð úaä úàå ïaä©¥§¤©©¦§¨§¥¨¦¦©¦¨©¦§¦¨¨©§¨§¦©¦¥§Ÿ¦§¥
éLøBé íò àìå eäðB÷ íò áMçå øîàpL åéáà úà LøBé íéáëBk ãáBò äøBz øác àáø øîà eäðB÷¥¨©¨¨§©¨¥¨¦¥¤¨¦¤¤¡©§¦©¦¥§Ÿ¦§¥
íéøôBñ éøácî àlà äøBz éøácî Bðéà íéáëBk ãáBòä úà øb íéLøBé déì úéàc ììkî eäðB÷¥¦§©§¦¥§¦¥¤¨¥¨¦¥¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦
äzà ìBè íéáëBk ãáBòì øîBì ìBëé øb íéáëBk ãáBò íäéáà úà eLøiL íéáëBk ãáBòå øb ïðúc¦§©¥§¥¨¦¤¨§¤£¦¤¥¨¦¥¨©§¥¨¦©¨
à÷ìñ éàå øeñà øb úeLøì eàaMî úBøét éðàå Cñð ïéé äzà ìBè úBòî éðàå íéáëBk úãBáò£©¨¦©£¦¨©¨¥¤¤©£¦¥¦¤¨¦§¥¨§¦©§¨
àlà ìé÷L à÷c àeä íéáëBk úãBáò éôeléç ìé÷L ék énð BúeLøì eàa àì ék àúééøBàc Czòc©§¨§©§¨¦Ÿ¨¦§©¦¦¨¦¦¥£©¨¦§¨¨¦¤¨
eLøiLk íéøeîà íéøác äna éëä énð àéðz Bøeñì øBæçé ànL ïðaø ãeáòc àeä äøéæb ïðaøcî¦§©¨¨§¥¨§¨©¨¨¤¨©£§©§¨©¦¨¥©¤§¨¦£¦§¤¨§
éøácî àìå äøBz éøácî àì Bðéà øbä úà øâå øbä úà íéáëBk ãáBò øeñà eôzzLpLk ìáà£¨§¤¦§©§¨¥¨¦¤©¥§¥¤©¥¥Ÿ¦¦§¥¨§Ÿ¦¦§¥
íéîëç çeø ïéà øéæçä íàå åéðáì øéæçé àì Bnò åéða eøéibúpL øbä ïî úBòî äåì ïðúc íéøôBñ§¦¦§©¨¨¨¦©¥¤¦§©§¨¨¦Ÿ©£¦§¨¨§¦¤¡¦¥©£¨¦
äMeã÷a àlL Búãéìå BúøBäL ïàk àéL÷ àì epîéä äçBð íéîëç çeø àéðúäå epîéä äçBð¨¥¤§¨©§¨©£¨¦¨¥¤Ÿ©§¨©¤¨§¥¨¤Ÿ¦§¨

ïàëå

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש”י

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

,`xnbd zvxznøîìoerny 'x zhiyl §©
'awi' xn`p ,lirl `ziixaaíéôñk éèeòîì§©¥§¨¦

e ,mdn miwiprn oi`yøîìxfril` iax zhiyl ± §©
'awi' xn`p awri oaúBãøt éèeòîìxn`p `ly . §©¥§¨

zeaxl 'Liwl` 'd LkxA xW`' xn`py oeikny£¤¥©§¡Ÿ¤
xn`p jkl ,llka el` s` ok m` ,mipin x`y

.mze` hrnl 'awi'

ïðaø eðz(ci eh mixac) dwprda xn`pøLà' ¨©¨¨£¤
éäìà 'ä Eëøa'E,ìBëéxnel mixeaq epiid ± ¥©§¡Ÿ¤¨

m` wxyBììâa úéa Cøaúðzcear llba ± ¦§¨¥©¦¦§¨
,cardBì íé÷éðòîm` la` ,úéa Cøaúð àì ©£¦¦Ÿ¦§¨¥©¦
BììâaBì íé÷éðòî ïéà,el wiprdl daeg oi` ± ¦§¨¥©£¦¦

íB÷î ìkî '÷éðòz ÷éðòä' øîBì ãeîìzjkl ± ©§©©£¥©£¦¦¨¨
epcnll ,'wiprz wprd' dazke dxezd dltk

.wiprdl oec`d aiig ote` lkayïk íàoi`y ¦¥
,oec`d jxazpy dna dielz dwprd zevnäî©

øîBì ãeîìzdwprd z` dxezd dzlz recn ©§©
xacaEëøa øLà'y jcnll ,'Lidl` 'dìkä £¤¥©§¡Ÿ¤©Ÿ

Bì ïz äëøa éôìitl carl wiprdl siqezy ± §¦§¨¨¥
.ezngn jl d`ay dkxad aexïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤

øæòäée wlegøîBà,ïáúëk íéøácitk ± £©§¨¥§¨¦¦§¨¨
m` ,weqtdn zehyta rnynyúéa Cøaúð¦§¨¥©¦

Bì íé÷éðòî Bììâam`e ,Bììâa úéa Cøaúð àì ¦§¨©£¦¦Ÿ¦§¨¥©¦¦§¨
Bì íé÷éðòî ïéà.øîBì ãeîìz äî ïk íà± ¥©£¦¦¦¥©©§©

dxn`e dxezd dltk recn'÷éðòz ÷éðòä'©£¥©£¦
y meynìk äøBz äøacíãà éða ïBLmkxcy ¦§¨¨¦§§¥¨¨

.dyxc meyl xn`p `l j` ,dletk oeyla xacl
ïðaø eðz,éøáò ãáò,epec` znyïaä úà ãáBò ¨©¨¨¤¤¦§¦¥¤©¥

e` ,ezxikn mein mipy yy carl e`lniy cr
.miizpia laeid legiyúaä úà ãáBò Bðéàå± §¥¥¤©©

dze` caer epi` ,za `l` oa oec`l oi` m` j`

.zexigl `vei `l`äiøáò äîà,dpec` zny ¨¨¦§¦¨
ïaä úà àì úãáBò dðéàúaä úà àìåxnelk , ¥¨¤¤Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©

z`vei ,za `l` el oi` m` oiae oa el yi m` oia

oke .zexigl dn`dòöøpäåixar carøkîpä ©¦§¨§©¦§¨
àìå ïaä úà àì ãáBò Bðéà ,íéáëBk ãáBòì§¥¨¦¥¥Ÿ¤©¥§Ÿ

úaä úà.zexigl mi`vei `l` , ¤©©
exn`py mipicd xewn z` zxxan `xnbd

.`ziixaaïaä úà ãáBò éøáò ãáò' ,øî øîà̈©©¤¤¦§¦¥¤©¥
.'úaä úà ãáBò Bðéàå,`xnbd zl`eyéðäðî §¥¥¤©©§¨¨¥

éléî.el` mipic ecnl oipn ±,`xnbd daiyn ¦¥
ïðaø eðúcmixac) xn`p ixar cara ,`ziixaa §¨©¨¨

(ai eh'íéðL LL Eãáòå'xn`p `ly dfn , ©£¨§¥¨¦
`wec rnyn 'care''Eì'oec`d z` xnelk ± §¨©§
,cearl card jixvLøBéì àìågipde zn m` ± §Ÿ§¥

epi` [oan ueg ,g` e` za] miyxeid x`yn cg`
zl`ey .zexigl `vei `l` ,mcarl jixv

,`ziixadøîBà äzàdhrin 'Lcare' zaizay ©¨¥©£¨§
dxezdLøBéì àìå Eìjixv oa gipd z` la` §§Ÿ§¥

,eze` cearl cardBðéà Bàxn`p `ny ±àlà ¥¤¨
'Eì'jl wx epiidc ±ïáì àìågipd elit`y ± §§Ÿ§¥

daiyn .zexigl card `vei eyxeil oa oec`d
.`ziixadøîBà àeäLk(a `k zeny)LL' §¤¥¥

'ãáòé íéðL`wec ernyny 'jcari' xn`p `le ¨¦©£Ÿ
,cearl card jixv mixg` z` s` `l` ,'jl'

øeîà ïáì éøäz` s`y o`kn cenll il yi - £¥§¥¨
.cearl card jixv oadàäok m` ±éðà äî ¨©£¦

íéi÷îxn`p ote` dfi` lr ±'íéðL LL Eãáòå' §©¥©£¨§¥¨¦
,xg`l cearl jixv epi`y rnynyàìå Eì§§Ÿ

LøBéì,`ziixad zx`an .oad caln xg`äî §¥©
ïaä úà úBaøì úéàø,'cari mipy yy' weqta ¨¦¨§©¤©¥

çàä úà àéöBäìe.'mipy yy jcare' weqtdn §¦¤¨¨
ïaä úà éðà äaøîz` zeaxl xzei xazqn± §©¤£¦¤©¥
,card z` yxiy oadïkLoadåéáà úçz í÷ ¤¥¨©©¨¦

dãòéìdixard dn`d z` ycwl `ed leki ± §©£¨
dl zzl jixv epi`e ,eia`l dpzpy dzpwn sqka

,xg` sqkäfeçà äãNìåeia` yicwd m`y ± §¦§¥£¨
cin oad dze` dcte eizea`n yxiy dcy
dze` dct eli`k laeia eia` icil zxfeg ,ycwd

,mixg` miyp` dect m` ok oi`y dn .envra
laeia zwlgzn `l` a`d icil cer zxfeg dpi`
wxy ep`vn el` mixac ipyay oeikne .mipdkl

,miyxeid x`y `le ,eia` mewna cner oad
yxei oad ixar car oiprl s`y xazqn jkitl
,`ziixad zl`ey .miyxeid x`y `le eia` z`

äaøcày ,jtidl xnel yiçàä úà éðà äaøî ©§©¨§©¤£¦¤¨¨
íeaéì åéçà úçz í÷ ïkLmaiiny df `edy ± ¤¥¨©©¨¦§¦

`vnp ,mipa `la eig` zn m` eig` zy` z`

`xaq dgec `ziixad .eig` mewna cner `edy
,efïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé íeìk,Lé àä §¥¦¤¨¦§¤¥¥¨¥

íeaé ïéà ïa`l` meai zevn dxn`p `l ± ¥¥¦
g`d zeaiyg oi`y `vnp ,mipa oi`y mewna
yiy i`cea oa yiyk la` ,oa oi`y mewna `l`

.miyxeid x`ye g`d ipt lr dlrn el

dpexg`d digcd lr zl`ey `xnbd
.`ziixaayàëøét àä àkéàc àîòè àlà± ¤¨©§¨§¦¨¨¦§¨

oa m` mircei epiid `ly rnyn `ziixad ixacn

yi melk' digcd meyn `l` sicr g` e` sicr
,'oa oi`y mewna `l` meaiéëä åàì àä`lel ± ¨©¨¦

`ny xnel miwtzqn epiid ef `xaqéãò çàó ¨¨¦
,oanàãç àëäå ézøz àëäc éì ÷etéúå`ld ± §¥¦§¨¨©§¥§¨¨£¨

oky ,ef diigc `ll s` sicr oay gikedl jl yi
ceril eia` zgz mwy ,zelrn izy mpyi oaa

zg` dlrn wx dpyi g`a eli`e ,dfeg` dcyle
,`xnbd zvxzn .meail eig` zgz mw `edy

äfeçà äãNeia` mewna cner oady epxn`y §¥£¨
,g`d `leî énðgkà÷c àeä àëøét éàä ©¦¥©¦§¨§¨

àpúì déì à÷ôð±gkn `pzd cnl z`f s` ©§¨¥§©¨
y ef digcïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé íeìk. §¥¦¤¨§¨¤¥¥

oad m` dxeza yxetn `l dfeg` dcy oica oky

weqty oeikn `l` ,g`d e` a`d mewna cner
,xg` ici lr s` zictp dcydy daxn cg`
ici lr `l` zictp dpi`y hrnn cg` weqte

weqtd z` cinrdl my `pzd sicrd ,yicwnd
yi melk'y ef `xaq gkn g`a `le oaa daxnd
leki jpi` jkitl ,'oa oi`y mewna `l` meai

mw'y dlrnd oky ,zelrn izy oaa yiy oerhl
gkn `id s` zcnlp 'dfeg` dcyl eia` zgz

.ef `xaq

caer ,epec` zny ixar cary `ziixaa epipy
eli`e ,eza z` `l j` epa z`äiøáòä äîà̈¨¨¦§¦¨

úaä úà àìå ïaä úà àì úãáBò dðéà. ¥¨¤¤Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©
éléî éðäðî,df oic cnlp okidn -éaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦

àø÷ øîàc àct(fi eh mixac)Eúîàì óàå' ©¨§¨©§¨§©©£¨§
áeúkä dLéwä ,'ïk äNòzdn` z` - ©£¤¥¦¦¨©¨

,dixardìd ixar caròöøp äî ,òöøðzny §¦§¨©¦§¨
eipec`úaä úà àìå ïaä úà àì ãáBò Bðéà¥¥Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©

oldl `xnbd zyxecy itke ,zexigl `vei `l`

,aezkd ixacnäiøáòä äîà óà,dipec` zny ©¨¨¨¦§¦¨
úaä úà àìå ïaä úà àì úãáBò dðéà`l` ¥¨¤¤Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©

.iytgl z`vei
:`ct iax ixac lr dywn `xnbd

éàäå'ïk äNòz Eúîàì'àúàc àeä éëäì- §©©£¨§©£¤¥§¨¦§¨¨
`a rvxpd carl dixar dn` ly df ywid m`d

ipa z` zcaer dpi`y epcnll,dipec`àä̈
àéðúãëì déì éòaéîick `ed yxcp ixd - ¦¨¥¥§¦§©§¨

,`ziixaa x`eand oicd z` epcnllzyxecd
aezkd ixac z`'ïk äNòz Eúîàì óàå,' §©©£¨§©£¤¥

÷éðòäìdn`l eyekxn wiprdl oec`d aiigy - §©£¦
.dxexgy zrya dixard

,`ziixad zxxaneøîBà äzà`ed df ywidy ©¨¥
oec`d aiigy oiprl÷éðòäìezn`l eyekxn §©£¦

,dixardäòéöøì àlà Bðéà Bàepi` ile`e - ¥¤¨¦§¦¨
xxgzydl dvtg dn`d oi` m`y cnll `l`

.dpf` z` revxl yi mipy yy xg`làeäLk- §¤
,drivx ipica wqerd aezkdøîBà`k zeny) ¥

(d,'ãáòä øîàé øîà íàå'`weecy wiicl yi §¦¨ŸŸ©¨¤¤
df oic xn`p caraàìåa,äiøáòä äîàok m`e §Ÿ¨¨¨¦§¦¨

éøäoicøeîà äòéöøcara `l` bdep epi`y £¥§¦¨¨
,dn`a `leíéi÷î éðà äî àä'Eúîàì óàå ¨¨£¦§©¥§©©£¨§
ïk äNòz'dywedy jkn cenll yi oic dfi` - ©£¤¥

,carl dn`÷éðòäìdl wiprdl oec`d aiigy - §©£¦
.dxexgy zrya eyekxn

dywedy xaeqd `ct iax ixack `ly x`eane
iyxei z` zcaer dpi`y oiprl carl dn`

.dipec`

on md micnlp mipicd ipyy ,`xnbd zvxzn
,ywiddïk íà`l` aezkd `a did `l m`y - ¦¥

iyxei z` zcaer dixard dn` oi`y cnll

,dipec`àø÷ áBzëðs`e'ïk Eúîàìic dfae ,' ¦§§¨©£¨§¥
,carl dn` yiwdl ickéàî'äNòzrecn - ' ©©£¤

,'dyrz' zaiz z` siqedl aezkd jxved

ézøz dpéî zòîLipy z` o`kn cenll yi - ¨§©§¦¨©§¥
iyxei z` zcaer dpi`y ,cg`d ,mixacd
wiprdl oec`d deehvpy ,ipyde ,dipec`

.ezn`l s` eyekxn

ixar cary ,`ziixaa epipyòöøpäåcar ok ©¦§¨§
ixaríéáëBk ãáBòì økîpä,eipec` znyk , ©¦§¨§¥¨¦

úaä úà àìå ïaä úà àì ãáBò Bðéà`l` , ¥¥Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©
.iytgl `vei

:el` mipic cenll yi okidn zx`an `xnbd
òöøð,oec`d iyxei z` caer epi`y cenll yi ¦§¨

náéúëc(e `k zeny)Bðæà úà åéðãà òöøå' ¦§¦§¨©£Ÿ¨¤¨§
,'íìòì Bãáòå òöønayi ,'ecare' zaizne ©©§¥©©£¨§Ÿ¨

envr oec`d z` `l` caer epi`y wiiclàìå§Ÿ
.úaä úàå ïaä úà¤©¥§¤©©

ïépî íéáëBk ãáBòì økîðz` caer epi`y ¦§¨§¥¨¦¦©¦
.miyxeidàø÷ øîà ,äi÷æç øîà(p dk `xwie) ¨©¦§¦¨¨©§¨

,'eäð÷ íò áMçå'wiicl yi 'edpw' zaizne §¦©¦Ÿ¥
ixkpd mr `l` oeayg jexrl wewf epi`y

,edpwyeäðB÷ éLøBé íò àìå`veiy xg`n , §Ÿ¦§¥¥
.epec` zzina zexgl `ed

miieb zyexi ipica mipic dnk zx`an `xnbd
:mixbe

úà LøBé íéáëBk ãáBò äøBz øác ,àáø øîà̈©¨¨§©¨¥¨¦¥¤
åéáà,iebdøîàpL,iebl xknpd ixar car iabl ¨¦¤¤¡©

,'eäð÷ íò áMçå'wiicl yieéLøBé íò àìå §¦©¦Ÿ¥§Ÿ¦§¥



קז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oiyeciw(ycew zay meil)

,`xnbd zvxznøîìoerny 'x zhiyl §©
'awi' xn`p ,lirl `ziixaaíéôñk éèeòîì§©¥§¨¦

e ,mdn miwiprn oi`yøîìxfril` iax zhiyl ± §©
'awi' xn`p awri oaúBãøt éèeòîìxn`p `ly . §©¥§¨

zeaxl 'Liwl` 'd LkxA xW`' xn`py oeikny£¤¥©§¡Ÿ¤
xn`p jkl ,llka el` s` ok m` ,mipin x`y

.mze` hrnl 'awi'

ïðaø eðz(ci eh mixac) dwprda xn`pøLà' ¨©¨¨£¤
éäìà 'ä Eëøa'E,ìBëéxnel mixeaq epiid ± ¥©§¡Ÿ¤¨

m` wxyBììâa úéa Cøaúðzcear llba ± ¦§¨¥©¦¦§¨
,cardBì íé÷éðòîm` la` ,úéa Cøaúð àì ©£¦¦Ÿ¦§¨¥©¦
BììâaBì íé÷éðòî ïéà,el wiprdl daeg oi` ± ¦§¨¥©£¦¦

íB÷î ìkî '÷éðòz ÷éðòä' øîBì ãeîìzjkl ± ©§©©£¥©£¦¦¨¨
epcnll ,'wiprz wprd' dazke dxezd dltk

.wiprdl oec`d aiig ote` lkayïk íàoi`y ¦¥
,oec`d jxazpy dna dielz dwprd zevnäî©

øîBì ãeîìzdwprd z` dxezd dzlz recn ©§©
xacaEëøa øLà'y jcnll ,'Lidl` 'dìkä £¤¥©§¡Ÿ¤©Ÿ

Bì ïz äëøa éôìitl carl wiprdl siqezy ± §¦§¨¨¥
.ezngn jl d`ay dkxad aexïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤

øæòäée wlegøîBà,ïáúëk íéøácitk ± £©§¨¥§¨¦¦§¨¨
m` ,weqtdn zehyta rnynyúéa Cøaúð¦§¨¥©¦

Bì íé÷éðòî Bììâam`e ,Bììâa úéa Cøaúð àì ¦§¨©£¦¦Ÿ¦§¨¥©¦¦§¨
Bì íé÷éðòî ïéà.øîBì ãeîìz äî ïk íà± ¥©£¦¦¦¥©©§©

dxn`e dxezd dltk recn'÷éðòz ÷éðòä'©£¥©£¦
y meynìk äøBz äøacíãà éða ïBLmkxcy ¦§¨¨¦§§¥¨¨

.dyxc meyl xn`p `l j` ,dletk oeyla xacl
ïðaø eðz,éøáò ãáò,epec` znyïaä úà ãáBò ¨©¨¨¤¤¦§¦¥¤©¥

e` ,ezxikn mein mipy yy carl e`lniy cr
.miizpia laeid legiyúaä úà ãáBò Bðéàå± §¥¥¤©©

dze` caer epi` ,za `l` oa oec`l oi` m` j`

.zexigl `vei `l`äiøáò äîà,dpec` zny ¨¨¦§¦¨
ïaä úà àì úãáBò dðéàúaä úà àìåxnelk , ¥¨¤¤Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©

z`vei ,za `l` el oi` m` oiae oa el yi m` oia

oke .zexigl dn`dòöøpäåixar carøkîpä ©¦§¨§©¦§¨
àìå ïaä úà àì ãáBò Bðéà ,íéáëBk ãáBòì§¥¨¦¥¥Ÿ¤©¥§Ÿ

úaä úà.zexigl mi`vei `l` , ¤©©
exn`py mipicd xewn z` zxxan `xnbd

.`ziixaaïaä úà ãáBò éøáò ãáò' ,øî øîà̈©©¤¤¦§¦¥¤©¥
.'úaä úà ãáBò Bðéàå,`xnbd zl`eyéðäðî §¥¥¤©©§¨¨¥

éléî.el` mipic ecnl oipn ±,`xnbd daiyn ¦¥
ïðaø eðúcmixac) xn`p ixar cara ,`ziixaa §¨©¨¨

(ai eh'íéðL LL Eãáòå'xn`p `ly dfn , ©£¨§¥¨¦
`wec rnyn 'care''Eì'oec`d z` xnelk ± §¨©§
,cearl card jixvLøBéì àìågipde zn m` ± §Ÿ§¥

epi` [oan ueg ,g` e` za] miyxeid x`yn cg`
zl`ey .zexigl `vei `l` ,mcarl jixv

,`ziixadøîBà äzàdhrin 'Lcare' zaizay ©¨¥©£¨§
dxezdLøBéì àìå Eìjixv oa gipd z` la` §§Ÿ§¥

,eze` cearl cardBðéà Bàxn`p `ny ±àlà ¥¤¨
'Eì'jl wx epiidc ±ïáì àìågipd elit`y ± §§Ÿ§¥

daiyn .zexigl card `vei eyxeil oa oec`d
.`ziixadøîBà àeäLk(a `k zeny)LL' §¤¥¥

'ãáòé íéðL`wec ernyny 'jcari' xn`p `le ¨¦©£Ÿ
,cearl card jixv mixg` z` s` `l` ,'jl'

øeîà ïáì éøäz` s`y o`kn cenll il yi - £¥§¥¨
.cearl card jixv oadàäok m` ±éðà äî ¨©£¦

íéi÷îxn`p ote` dfi` lr ±'íéðL LL Eãáòå' §©¥©£¨§¥¨¦
,xg`l cearl jixv epi`y rnynyàìå Eì§§Ÿ

LøBéì,`ziixad zx`an .oad caln xg`äî §¥©
ïaä úà úBaøì úéàø,'cari mipy yy' weqta ¨¦¨§©¤©¥

çàä úà àéöBäìe.'mipy yy jcare' weqtdn §¦¤¨¨
ïaä úà éðà äaøîz` zeaxl xzei xazqn± §©¤£¦¤©¥
,card z` yxiy oadïkLoadåéáà úçz í÷ ¤¥¨©©¨¦

dãòéìdixard dn`d z` ycwl `ed leki ± §©£¨
dl zzl jixv epi`e ,eia`l dpzpy dzpwn sqka

,xg` sqkäfeçà äãNìåeia` yicwd m`y ± §¦§¥£¨
cin oad dze` dcte eizea`n yxiy dcy
dze` dct eli`k laeia eia` icil zxfeg ,ycwd

,mixg` miyp` dect m` ok oi`y dn .envra
laeia zwlgzn `l` a`d icil cer zxfeg dpi`
wxy ep`vn el` mixac ipyay oeikne .mipdkl

,miyxeid x`y `le ,eia` mewna cner oad
yxei oad ixar car oiprl s`y xazqn jkitl
,`ziixad zl`ey .miyxeid x`y `le eia` z`

äaøcày ,jtidl xnel yiçàä úà éðà äaøî ©§©¨§©¤£¦¤¨¨
íeaéì åéçà úçz í÷ ïkLmaiiny df `edy ± ¤¥¨©©¨¦§¦

`vnp ,mipa `la eig` zn m` eig` zy` z`

`xaq dgec `ziixad .eig` mewna cner `edy
,efïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé íeìk,Lé àä §¥¦¤¨¦§¤¥¥¨¥

íeaé ïéà ïa`l` meai zevn dxn`p `l ± ¥¥¦
g`d zeaiyg oi`y `vnp ,mipa oi`y mewna
yiy i`cea oa yiyk la` ,oa oi`y mewna `l`

.miyxeid x`ye g`d ipt lr dlrn el

dpexg`d digcd lr zl`ey `xnbd
.`ziixaayàëøét àä àkéàc àîòè àlà± ¤¨©§¨§¦¨¨¦§¨

oa m` mircei epiid `ly rnyn `ziixad ixacn

yi melk' digcd meyn `l` sicr g` e` sicr
,'oa oi`y mewna `l` meaiéëä åàì àä`lel ± ¨©¨¦

`ny xnel miwtzqn epiid ef `xaqéãò çàó ¨¨¦
,oanàãç àëäå ézøz àëäc éì ÷etéúå`ld ± §¥¦§¨¨©§¥§¨¨£¨

oky ,ef diigc `ll s` sicr oay gikedl jl yi
ceril eia` zgz mwy ,zelrn izy mpyi oaa

zg` dlrn wx dpyi g`a eli`e ,dfeg` dcyle
,`xnbd zvxzn .meail eig` zgz mw `edy

äfeçà äãNeia` mewna cner oady epxn`y §¥£¨
,g`d `leî énðgkà÷c àeä àëøét éàä ©¦¥©¦§¨§¨

àpúì déì à÷ôð±gkn `pzd cnl z`f s` ©§¨¥§©¨
y ef digcïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé íeìk. §¥¦¤¨§¨¤¥¥

oad m` dxeza yxetn `l dfeg` dcy oica oky

weqty oeikn `l` ,g`d e` a`d mewna cner
,xg` ici lr s` zictp dcydy daxn cg`
ici lr `l` zictp dpi`y hrnn cg` weqte

weqtd z` cinrdl my `pzd sicrd ,yicwnd
yi melk'y ef `xaq gkn g`a `le oaa daxnd
leki jpi` jkitl ,'oa oi`y mewna `l` meai

mw'y dlrnd oky ,zelrn izy oaa yiy oerhl
gkn `id s` zcnlp 'dfeg` dcyl eia` zgz

.ef `xaq

caer ,epec` zny ixar cary `ziixaa epipy
eli`e ,eza z` `l j` epa z`äiøáòä äîà̈¨¨¦§¦¨

úaä úà àìå ïaä úà àì úãáBò dðéà. ¥¨¤¤Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©
éléî éðäðî,df oic cnlp okidn -éaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦

àø÷ øîàc àct(fi eh mixac)Eúîàì óàå' ©¨§¨©§¨§©©£¨§
áeúkä dLéwä ,'ïk äNòzdn` z` - ©£¤¥¦¦¨©¨

,dixardìd ixar caròöøp äî ,òöøðzny §¦§¨©¦§¨
eipec`úaä úà àìå ïaä úà àì ãáBò Bðéà¥¥Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©

oldl `xnbd zyxecy itke ,zexigl `vei `l`

,aezkd ixacnäiøáòä äîà óà,dipec` zny ©¨¨¨¦§¦¨
úaä úà àìå ïaä úà àì úãáBò dðéà`l` ¥¨¤¤Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©

.iytgl z`vei
:`ct iax ixac lr dywn `xnbd

éàäå'ïk äNòz Eúîàì'àúàc àeä éëäì- §©©£¨§©£¤¥§¨¦§¨¨
`a rvxpd carl dixar dn` ly df ywid m`d

ipa z` zcaer dpi`y epcnll,dipec`àä̈
àéðúãëì déì éòaéîick `ed yxcp ixd - ¦¨¥¥§¦§©§¨

,`ziixaa x`eand oicd z` epcnllzyxecd
aezkd ixac z`'ïk äNòz Eúîàì óàå,' §©©£¨§©£¤¥

÷éðòäìdn`l eyekxn wiprdl oec`d aiigy - §©£¦
.dxexgy zrya dixard

,`ziixad zxxaneøîBà äzà`ed df ywidy ©¨¥
oec`d aiigy oiprl÷éðòäìezn`l eyekxn §©£¦

,dixardäòéöøì àlà Bðéà Bàepi` ile`e - ¥¤¨¦§¦¨
xxgzydl dvtg dn`d oi` m`y cnll `l`

.dpf` z` revxl yi mipy yy xg`làeäLk- §¤
,drivx ipica wqerd aezkdøîBà`k zeny) ¥

(d,'ãáòä øîàé øîà íàå'`weecy wiicl yi §¦¨ŸŸ©¨¤¤
df oic xn`p caraàìåa,äiøáòä äîàok m`e §Ÿ¨¨¨¦§¦¨

éøäoicøeîà äòéöøcara `l` bdep epi`y £¥§¦¨¨
,dn`a `leíéi÷î éðà äî àä'Eúîàì óàå ¨¨£¦§©¥§©©£¨§
ïk äNòz'dywedy jkn cenll yi oic dfi` - ©£¤¥

,carl dn`÷éðòäìdl wiprdl oec`d aiigy - §©£¦
.dxexgy zrya eyekxn

dywedy xaeqd `ct iax ixack `ly x`eane
iyxei z` zcaer dpi`y oiprl carl dn`

.dipec`

on md micnlp mipicd ipyy ,`xnbd zvxzn
,ywiddïk íà`l` aezkd `a did `l m`y - ¦¥

iyxei z` zcaer dixard dn` oi`y cnll

,dipec`àø÷ áBzëðs`e'ïk Eúîàìic dfae ,' ¦§§¨©£¨§¥
,carl dn` yiwdl ickéàî'äNòzrecn - ' ©©£¤

,'dyrz' zaiz z` siqedl aezkd jxved

ézøz dpéî zòîLipy z` o`kn cenll yi - ¨§©§¦¨©§¥
iyxei z` zcaer dpi`y ,cg`d ,mixacd
wiprdl oec`d deehvpy ,ipyde ,dipec`

.ezn`l s` eyekxn

ixar cary ,`ziixaa epipyòöøpäåcar ok ©¦§¨§
ixaríéáëBk ãáBòì økîpä,eipec` znyk , ©¦§¨§¥¨¦

úaä úà àìå ïaä úà àì ãáBò Bðéà`l` , ¥¥Ÿ¤©¥§Ÿ¤©©
.iytgl `vei

:el` mipic cenll yi okidn zx`an `xnbd
òöøð,oec`d iyxei z` caer epi`y cenll yi ¦§¨

náéúëc(e `k zeny)Bðæà úà åéðãà òöøå' ¦§¦§¨©£Ÿ¨¤¨§
,'íìòì Bãáòå òöønayi ,'ecare' zaizne ©©§¥©©£¨§Ÿ¨

envr oec`d z` `l` caer epi`y wiiclàìå§Ÿ
.úaä úàå ïaä úà¤©¥§¤©©

ïépî íéáëBk ãáBòì økîðz` caer epi`y ¦§¨§¥¨¦¦©¦
.miyxeidàø÷ øîà ,äi÷æç øîà(p dk `xwie) ¨©¦§¦¨¨©§¨

,'eäð÷ íò áMçå'wiicl yi 'edpw' zaizne §¦©¦Ÿ¥
ixkpd mr `l` oeayg jexrl wewf epi`y

,edpwyeäðB÷ éLøBé íò àìå`veiy xg`n , §Ÿ¦§¥¥
.epec` zzina zexgl `ed

miieb zyexi ipica mipic dnk zx`an `xnbd
:mixbe

úà LøBé íéáëBk ãáBò äøBz øác ,àáø øîà̈©¨¨§©¨¥¨¦¥¤
åéáà,iebdøîàpL,iebl xknpd ixar car iabl ¨¦¤¤¡©

,'eäð÷ íò áMçå'wiicl yieéLøBé íò àìå §¦©¦Ÿ¥§Ÿ¦§¥
המשך בעמוכ קדק
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mixe`ia

Y úö÷ íç àåä íà ìáàמחמת לאכול עדיי� שראוי
חמימותו.

Y ì÷äì íéâäåðאסור הדי� מעיקר אבל בלבד, המנהג מכח
משו� בו שאי� בדבר משא"כ בו, סולדת היד כשאי�

הדי� מעיקר המותר .128בישול,

äáøä íù äúäùå�וא – לגמרי שהצטננה לא אבל –

בישול משו� בו שאי� ביבש אפילו אסור לגמרי הצטנ�
.130כלל

úøçà äøã÷ì ìéùáúä äðéô åìéôàåיותר חמור זה תנאי –

משו� 'אפילו', בלשו� רבינו בו נקט שלכ� התנאי� משאר
אחר תנאי כשחסר מאשר יותר לכתחילה כמושיב שנראה

בשעה להחזירה חשב שלא או מידו, שהניחה (כגו� בחזרה
הקדירה). שנטל
íéøîåà ùéù éôìרבינו כתב ח) (ס"ק אחרו� בקונטרס –

בהמש� רבינו כתב שכבר אלא המנהג', 'וכ� זו: דיעה על
זה. בעני� להחמיר שטוב הסעי�

íùî äìèðùלהחזיר שלא להחמיר שיש מוכח מכא� –

א� ובי� מתוכה, נטלה א� בי� – הכירה לתו� הקדרה
גביה מעל .131נטלה

øéîçäì áåèלהקל אפשר גדול צור� במקו� אבל –

רק בה שיש שבת' של 'פלטה גבי על ולהחזיר לכתחילה,
יותר להקל מקו� יש – אחד חו� .132מצב

zexewn

ס"ק127) קו"א להל� סי"ד, לעיל ב: נזכר כמבשל מחזי איסור
'שמא מחמת או כמבשל' 'מחזי מטע� החזרה איסור (הא� ח
לכתחילה מניח לגבי כמבשל מחזי (סברת י ס"ק ש� יחתה',

תנור). לגבי כמבשל' 'מחזי וכ� קדירה, פי על בשבת
בזה128) סבר שרבינו כח, ע' ו קוב� (צ"צ) וביאורי� הערות

כהפמ"ג.
לח,129) בדבר בישול אחר בישול יש א� דיעות ב' ט: סעי�

כשיטה להקל נוהגי� לגמרי נצטנ� שלא דבר כל הדי� ולמסקנת
(ועד"ז בדיעבד, אפילו מחמירי� לגמרי כשנצטנ� אבל המקילה.

כד). סעי� ש� ג�

שסמכו130) הקוד� (כבסעי� בבישול תנאי אינו שזהו כיו�
לגמרי) נצטנ� שלא בתנאי לח בדבר בישול אחר בבישול להקל
כנות� אלא להחזרה נחשב אינו לגמרי נצטנ� שא� אלא
אדה"ז' משו"ע הלכות ב'קיצור אמנ� י), ס"ק (קו"א לכתחילה
משמע הרבה' ש� 'ושהתה רבינו שמלשו� כתבו 47 הערה פ ע'

בצ"ע. והשאירו לגמרי, בנצטננה אפילו
לחדש131) ע"א לז שבת עמ"ס הזהב לשו� בס' כמובא שלא

ולא גביה, מעל כשנטל רק היא לתוכה להחזיר שלא שהחומרא
עא). הערה פ"ט כהלכה (שבת מתוכה, כשנטל

פלטה132) שדי� הגרשז"א דברי ע"פ ס"ל פ"ט כהלכה שבת
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סימ� בסו� המבואר התנור שע"ג מעזיבה לדי� שוה שבת של
יחזיר לא שא� מקו� כל להקל כתב ס"כ פ"א ובשש"כ זה,

לשבת. ח� אוכל לו יהיה לא הקדירה

ד.133) סעי� כנ"ל
(ציוני�134) כקטומה", ה� "הרי הלשו�: וש� א. סעי� סו�

החדשה). מהדורה לשו"ע

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ� ב חלק

יט סעי� שבת בערב הקדירות

•
rny z`ixw zekld - jexr ogley

בשכב�‡ שנאמר התורה מ� היא וערבית שחרית שמע קריאת
ובקומ�.

שנאמר ומה התורה מ� היא בלבד ראשונה שפרשה אומרי� יש
ויש מדבר הכתוב תורה בדברי ובקומ� ובשכב� שנייה בפרשה
שפסוק אומרי� ויש התורה מ� היא ב' פרשה שג� אומרי�
שנאמר ומה התורה מ� הוא ישראל שמע שהוא בלבד ראשו�
ראשו� פסוק על מוסב הוא ובקומ� ובשכב� כו' ב� ודברת
מצרי� יציאת זכירת משו� שתקנוה ציצית פרשת אבל בלבד
בפני מצרי� יציאת שמזכיר כמו סופרי� מדברי היא הכל לדברי
תורה בשל לעצמו יחמיר נפש (ובעל ס"ז בסימ� כמ"ש עצמה
שיתבאר כמו אלו סברות בחילוקי למעשה שנוגע מה בכל

לפנינו):

עמוד· משעלה הוא התורה מ� שחרית) של שמע קריאת (זמ�
ואע"פ ממטת� לקו� רגילי� אד� בני מקצת שאז השחר
לומר יחיד לשו� ובקומ� תורה אמרה הרי מועטי� שה�
ידי יצא לא לכ� קוד� הקורא אבל המיעוט אחר א� שהולכי�
קוד� כ� ג� קמי� אד� בני שמקצת שא� התורה מ� חובתו

אחריו. הולכי� ואי� הוא מקרה השחר עלות

שעה עד לכתחלה יקרא שלא ותקנו וגדר הרחקה עשו וחכמי�
כל היו� שיאיר דהיינו ממטת� לקו� אד� בני רוב של שדרכ�
שרגיל והוא ויכירנו אמות ד' ברחוק חבירו את שיראה עד כ�
וא� הרבה מרחוק אפילו יכירנו הרבה עמו רגיל שא� קצת עמו
אכסניא כמו אלא בקרוב אפילו יכירנו לא כלל עמו רגיל אינו

עתי�: לק� לבא שרגיל

תחלת‚ שהוא השחר מעלות שעות ג' סו� עד זמנה ונמש�
לקו� שרגילי� אד� בני קצת שיש לפי התורה מ� זמנה
בה�. וכיוצא מלכי� בני כגו� היו� על שעות ג' בסו� ממטת�

לי"ב נחלק קצר בי� ארו� בי� יו� שכל זמניות ה� אלו ושעות
ב שמע קריאת זמ� הוא היו� רביע לעול� ונמצא ביו�שעות י�

למהר החור� בימות ליזהר צרי� ולכ� קצר ביו� בי� ארו�
הוא: קצר היו� ורביע קצר שהיו� מאחר שמע קריאת לקרוא

כשיעור„ היו� שהאיר מיד לקרותה שלא המובחר מ� ומצוה
קוד� מעט לקרותה מכווני� שהיו כוותיקי� אלא שנתבאר
גאל דהיינו וברכותיה שמע קריאת שיסיימו כדי החמה הנ�
כמו לכתחלה תפלה זמ� הוא שאז החמה הנ� ע� ישראל
לתפלה גאולה לסמו� כדי מיד ויתפללו פ"ט בסימ� שיתבאר
לו ומובטח מאד מרובה שכרו כ� ולעשות לכוי� שיוכל ומי

הבא. עול� ב� שהוא

קריאת לקרות להקדי� אי� כ� לעשות לכוי� יכול שאינו (ומי
מפני החמה הנ� אחר אלא החמה הנ� קוד� ולהתפלל שמע
שמע קריאת וזמ� החמה הנ� אחר הוא לכתחלה התפלה שזמ�
לקרות מקדימי� שהיו שהוותיקי� לכתחלה היו� רביע עד נמש�
שמע קריאת חובת משו� מקדימי� היו לא מעט החמה נ� קוד�
יציאתה בתחלת דהיינו חמה בדמדומי להתפלל לכוי� כדי אלא

פ"ט. בסימ� שיתבאר כמו

מקדימי� היו שמע קריאת חובת משו� שג� אומרי� ויש
בשעה לקרותה יש שלכתחלה לפי החמה נ� קוד� לקרותה
החמה נ� ועד שנתבאר כמו אד� בני לרוב קימה שעת שהוא
מלכי� בני אלא החמה נ� אחר ישני� שאי� אד� בני רוב קמי�
אי כוותיקי� לעשות לכוי� יכול שאינו מי לפיכ� בה� וכיוצא
לכוי� יוכל א"כ אלא לכתחלה לתפלה גאולה לסמו� לו אפשר
ויתפלל וודאי החמה נ� קוד� ראשונה פרשה לפחות שיקרא
ג� וא� חמה בדמדומי יתפלל שלא אע"פ וודאי החמה נ� אחר
החמה נ� קוד� וברכותיה שמע קריאת יקרא לכוי� יוכל לא זה
לתפלה. גאולה יסמו� ולא החמה הנ� אחר ויתפלל לכתחלה

האחרונה לסברא לחוש נכו� ואעפ"כ הראשונה כסברא והעיקר
שעדיי� פי על א� החמה נ� קוד� ראשונה פרשה לפחות ולקרא
ע� כולה יקראנה החמה נ� ואחר ותפילי� ציצית לבש לא

לתפלה): גאולה ויסמו� ברכותיה

לקרותה‰ להקדי� לו יש החמה נ� קוד� אותה קרא לא א�
(וציבור ותפילי� ציצית לו יש א� שיוכל מה כל במהרה

לתפלה): גאולה ולסמו� עמה� להתפלל



קט c"ag i`iyp epizeax zxezn

‡Ï Ì‡ e‰eÙ¯‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÌBÈ „BÚaÓ Ba eÙ‡L ¯epz‰ ÍBzÏ ÌBÈa ¯ÁÓÏ ¯ÈÊÁ‰Ï „BÚ Ï˜‰Ï ÌÈ‚‰B� LÈÂ§¥£¦§¨¥§©£¦§¨¨©§§©©¤¨¦§©©¦¤Ÿ§¨¦Ÿ
ÌÈÏÁ‚‰L ÈÙÏ ¯Á‡ ¯ep˙a B�ÈÓË‰ ‡Ï‡ ˙È¯ÁL ˙ceÚÒ ÏL ÔÈÓÁ‰ Ba ÔÈÓË‰Ï ‰iÙ‡‰ ¯Á‡ ¯epz‰ „BÚ eÓÓÁ¦§©©©©¨£¦¨§©§¦©©¦¤§©©£¦¤¨¦§¦§©©¥§¦¤©¤¨¦
ÌL ˙„ÏBÒ „i‰ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe) ˙BÙe¯‚k Ô‰ È¯‰Â eÓÓÚÂ e‰k ¯·k ‰iÙ‡‰ Í¯BˆÏ e‰eÓÓÁL ÌenÈÁ‰ ÔÓ e¯‡LpL¤¦§£¦©¦¤¦§§¤§¨£¦¨§¨¨§ª§©£¥¥¦§¦¨¨¦©¨¤¤¨

‰ÏÚnÏ ¯‡a˙pL BÓk (*¯eÒ‡134È‡cea ˙È¯ÁL ˙ceÚÒ ¯Á‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈÓÁ‰ Ba e�ÈÓË‰ eÏÈÙ‡c „BÚ ÔÈÏÈ˜Ó LÈÂ ¨§¤¦§¨¥§©§¨§¥§¦¦§£¦¦§¦©©¦¦¨¨©©§©©£¦§©©
:(ÌL ˙„ÏBÒ „i‰ ÔÈ‡ Ì‡) ‚‰�n‰ ÈÙÏ BÎB˙Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zeÓe ÂÈÏÁb Ïk eÓÓÚª§¨¤¨¨©§©£¦§§¦©¦§¨¦¥©¨¤¤¨

mixe`ia

øåñà íù úãìåñ ãéä íàלהשהות אסור בתנור שהרי וקטומה– בגרופה .133אפילו

zexewn

סימ� בסו� המבואר התנור שע"ג מעזיבה לדי� שוה שבת של
יחזיר לא שא� מקו� כל להקל כתב ס"כ פ"א ובשש"כ זה,

לשבת. ח� אוכל לו יהיה לא הקדירה

ד.133) סעי� כנ"ל
(ציוני�134) כקטומה", ה� "הרי הלשו�: וש� א. סעי� סו�

החדשה). מהדורה לשו"ע

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ� ב חלק

יט סעי� שבת בערב הקדירות

•
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בשכב�‡ שנאמר התורה מ� היא וערבית שחרית שמע קריאת
ובקומ�.

שנאמר ומה התורה מ� היא בלבד ראשונה שפרשה אומרי� יש
ויש מדבר הכתוב תורה בדברי ובקומ� ובשכב� שנייה בפרשה
שפסוק אומרי� ויש התורה מ� היא ב' פרשה שג� אומרי�
שנאמר ומה התורה מ� הוא ישראל שמע שהוא בלבד ראשו�
ראשו� פסוק על מוסב הוא ובקומ� ובשכב� כו' ב� ודברת
מצרי� יציאת זכירת משו� שתקנוה ציצית פרשת אבל בלבד
בפני מצרי� יציאת שמזכיר כמו סופרי� מדברי היא הכל לדברי
תורה בשל לעצמו יחמיר נפש (ובעל ס"ז בסימ� כמ"ש עצמה
שיתבאר כמו אלו סברות בחילוקי למעשה שנוגע מה בכל

לפנינו):

עמוד· משעלה הוא התורה מ� שחרית) של שמע קריאת (זמ�
ואע"פ ממטת� לקו� רגילי� אד� בני מקצת שאז השחר
לומר יחיד לשו� ובקומ� תורה אמרה הרי מועטי� שה�
ידי יצא לא לכ� קוד� הקורא אבל המיעוט אחר א� שהולכי�
קוד� כ� ג� קמי� אד� בני שמקצת שא� התורה מ� חובתו

אחריו. הולכי� ואי� הוא מקרה השחר עלות

שעה עד לכתחלה יקרא שלא ותקנו וגדר הרחקה עשו וחכמי�
כל היו� שיאיר דהיינו ממטת� לקו� אד� בני רוב של שדרכ�
שרגיל והוא ויכירנו אמות ד' ברחוק חבירו את שיראה עד כ�
וא� הרבה מרחוק אפילו יכירנו הרבה עמו רגיל שא� קצת עמו
אכסניא כמו אלא בקרוב אפילו יכירנו לא כלל עמו רגיל אינו

עתי�: לק� לבא שרגיל

תחלת‚ שהוא השחר מעלות שעות ג' סו� עד זמנה ונמש�
לקו� שרגילי� אד� בני קצת שיש לפי התורה מ� זמנה
בה�. וכיוצא מלכי� בני כגו� היו� על שעות ג' בסו� ממטת�

לי"ב נחלק קצר בי� ארו� בי� יו� שכל זמניות ה� אלו ושעות
ב שמע קריאת זמ� הוא היו� רביע לעול� ונמצא ביו�שעות י�

למהר החור� בימות ליזהר צרי� ולכ� קצר ביו� בי� ארו�
הוא: קצר היו� ורביע קצר שהיו� מאחר שמע קריאת לקרוא

כשיעור„ היו� שהאיר מיד לקרותה שלא המובחר מ� ומצוה
קוד� מעט לקרותה מכווני� שהיו כוותיקי� אלא שנתבאר
גאל דהיינו וברכותיה שמע קריאת שיסיימו כדי החמה הנ�
כמו לכתחלה תפלה זמ� הוא שאז החמה הנ� ע� ישראל
לתפלה גאולה לסמו� כדי מיד ויתפללו פ"ט בסימ� שיתבאר
לו ומובטח מאד מרובה שכרו כ� ולעשות לכוי� שיוכל ומי

הבא. עול� ב� שהוא

קריאת לקרות להקדי� אי� כ� לעשות לכוי� יכול שאינו (ומי
מפני החמה הנ� אחר אלא החמה הנ� קוד� ולהתפלל שמע
שמע קריאת וזמ� החמה הנ� אחר הוא לכתחלה התפלה שזמ�
לקרות מקדימי� שהיו שהוותיקי� לכתחלה היו� רביע עד נמש�
שמע קריאת חובת משו� מקדימי� היו לא מעט החמה נ� קוד�
יציאתה בתחלת דהיינו חמה בדמדומי להתפלל לכוי� כדי אלא

פ"ט. בסימ� שיתבאר כמו

מקדימי� היו שמע קריאת חובת משו� שג� אומרי� ויש
בשעה לקרותה יש שלכתחלה לפי החמה נ� קוד� לקרותה
החמה נ� ועד שנתבאר כמו אד� בני לרוב קימה שעת שהוא
מלכי� בני אלא החמה נ� אחר ישני� שאי� אד� בני רוב קמי�
אי כוותיקי� לעשות לכוי� יכול שאינו מי לפיכ� בה� וכיוצא
לכוי� יוכל א"כ אלא לכתחלה לתפלה גאולה לסמו� לו אפשר
ויתפלל וודאי החמה נ� קוד� ראשונה פרשה לפחות שיקרא
ג� וא� חמה בדמדומי יתפלל שלא אע"פ וודאי החמה נ� אחר
החמה נ� קוד� וברכותיה שמע קריאת יקרא לכוי� יוכל לא זה
לתפלה. גאולה יסמו� ולא החמה הנ� אחר ויתפלל לכתחלה

האחרונה לסברא לחוש נכו� ואעפ"כ הראשונה כסברא והעיקר
שעדיי� פי על א� החמה נ� קוד� ראשונה פרשה לפחות ולקרא
ע� כולה יקראנה החמה נ� ואחר ותפילי� ציצית לבש לא

לתפלה): גאולה ויסמו� ברכותיה

לקרותה‰ להקדי� לו יש החמה נ� קוד� אותה קרא לא א�
(וציבור ותפילי� ציצית לו יש א� שיוכל מה כל במהרה

לתפלה): גאולה ולסמו� עמה� להתפלל
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Âשעלה מיד לדר� לצאת משכי� שהיה כגו� אנוס שהוא מי
ללכת שיצטר� ולסטי� חיה גדודי למקו� השחר עמוד

ע לעמוד יוכל ולא שמעבמהרה קריאת זמ� כשיגיע אחד מקו� ל
שבני או בלבד ראשו� בפסוק אפילו בקריאתה לכוי� ולא
זמ� כשיגיע בדר� כלל ימתינו ולא במהרה הולכי� השיירא
מיד בביתו לקרותה יכול ולכוי� לעמוד שי[וכ]ל שמע קריאת
בסו� כמ"ש ויתפלל לתפלה גאולה ויסמו� השחר עמוד שעלה
שמשעלה תורה דברי על העמידו אונס שבמקו� לפי פ"ט סימ�
קבורת כשיש הדי� שהוא שאומר מי ויש הוא זמנה השחר עמוד
התפלה אחר בתחנוני� שמרבי� ערבה יו� או מילה או בעיר מת

משעלה שמע קריאת לקרות יכולי� להתפלל למהר וצריכי�
השחר. עמוד

עד בהשכמה כ� כל אור יוצר לומר להקדי� אי� מקו� מכל
ללב�: תכלת בי� עכ"פ שיכיר

Êחיה גדודי במקו� שלא בדר� לצאת שמשכי� מי אבל
בעני� בדר� כ� כל נחפזי� השיירא בני אי� וג� ולסטי�
זמ� כשיגיע בלבד ראשו� בפסוק אפילו ולכוי� לעמוד שיוכל
אלא השחר עמוד שעלה אעפ"י בביתו יקרא לא שמע קריאת
יתבאר התפלה ע� ינהג (והיא� שמע קריאת זמ� כשיגיע בדר�

פ"ט): סימ� בסו�

אֿז סעיפי� וברכותיה שמע קריאת הלכות נח סימ� א חלק

•
dxez ihewl

הפרק: ומחי'תוכ� עול� בורא הוא שהקב"ה ההכרה

"דעת" אלא "אמונה" בש� נקראת לא הנבראי� כל

ïéáäì ùé äðä .'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
ãåò åäîå ,'åâå úòãì úàøä äúà øîàð øáë àìä

.úòãéå
יש תורה, מת� מעמד בתיאור ואתחנ�, פ' בתחילת
האלקי� הוא ה' כי לדעת הראת "אתה כתובי�: שני
כי לבב� אל והשבות היו� "וידעת מלבדו", עוד אי�
אי� מתחת האר� ועל ממעל בשמי� האלקי� הוא ה'
ישראל לבני נתגלה שכבר מאחר מוב�: ואינו עוד".
לדעת"), ("הראת ממש בראי' האלקי�" הוא ש"ה'
"וידעת באמרו הידיעה על ציווי לעוד הוצרכו למה

היו�".

.íåéä åäî íâ
מהו היו�", "וידעת שנאמר מה להבי� צרי� ג�
האלקי� הוא ה' כי לדעת שהציווי וההדגשה הדיוק
אל והשבות "וידעת סת� והול"ל דוקא, "היו�" הוא

גו'". לבב�

כא�:] בכתובי� שאלה עוד מקדי� זה [להבי�

íéðô ìà íéðô åàøù äøåú ïúî øçà äðä êà
úåøáãä úøùò íîöòá åòîùå,הקב"ה åøîàמפי

,'åâå òîùå äúà áø÷ 'åâå òåîùì åðçðà íéôñåé íà
øùà ìë åáéèéä øîàå íãé ìò íéëñä ä"á÷äå

'åâå íäì øåîà êì 'åâå åøáã�אליה ידבר (שמעתה
משה).

áéúëåזה לאחרי úåùòìתיכ� 'åâå äåöîä úàæå
äéøúá áéúëå ,ùáãå áìç úáæ õøà ãò 'åâå õøàá
,'åâå úáäàå ãçà 'éåä åðé÷ìà 'éåä ìàøùé òîù

úøùò øçà ååèöðù äðåùàøä äåöîä àéäù
¯ úåøáãäהגבורה מפי äùî.ששמעו éôî ¯

פרשת על קאי � יחיד ל' זאת � המצוה" "זאת

תורה), דמת� זו פרשה לאחרי תיכ� (שנאמרה ק"ש
המצות". כל "כוללת היא כי סת� "מצוה" שנק'

'åâå äåöîä úàæå øîåì íéã÷ä äîì ïéáäì êéøöå
óåâä úáåç òîù äùøô àäã ,'åâå õøàá úåùòì

.'åë õøàá ïéá úâäåðå àéä
היא שהרי דוקא, באר� אינה שמע קריאת חובת
אומר ואמאי לאר�, בחו� ג� שנוהגת הגו� חובת

חלב זבת "אר� כא� מדייק מדוע וג�, באר�". "לעשות
חלב זבת לאר� ק"ש מצות בי� השייכות מהי � ודבש"

ודבש.

ïéðòå úòã ïéðò øåàéá íéã÷äì êéøö äæ ìë ïéáäìå
úà òã áéúë äðä éë .úåöî éúù íäù ,äðåîà

.'éåäá åðéîàéå áéúëå ,'åâå êéáà éäìà
שוני� עניני� שני ה� וה"אמונה" ה"דעת"

דבר על אלא נופל אינו האמונה עני� כי בתכלית,
בו, להאמי� צרי� רק השכל בראיית נראה שאינו

דוקא שצרי� פסוקי� בכמה ומצינו הדעת. משא"כ
אבי�", אלקי את "דע כמו באלקות, דעת בחינת

האמונה עני� נזכר פסוקי� ובכמה ידע", לא "ישראל
בה'". "והאמי� כתיב באברה� וכ� בה'" "ויאמינו כמו
� אמונה וה� דעת ה� בשתיה�, צור� שיש מוב� שמזה

מצוות. שתי וה�

בקצרה לעמוד, יש להל�, שיתבארו העניני� [להבנת

ואמונה"עכ דדעת העניני� שני של מהות� על פ,

באלקות.
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� הדעת וה� האמונה דה� להקדי�, יש כל ראשית

ספק שו� בלי גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה פירוש�

ח בעול� ספיקא ו."וספק

ב הכוונה שאי� מוב�, מזה להכרהדעת"אשר כא� "

שכליות, והוכחות מראיות הנובעת הבורא במציאות

הרבה האמיתיי� ישראל מגדולי החקירה בספרי כמבואר

הוכחות על הבנוי' ידיעה שכ�, הבורא, מציאות על ראיות

יותר גדול חכ� שיבוא יתכ� שהרי מוחלטת, אינה שכליות

גדולות. בקושיות הראיות את ויפרי� ממנו

אצל מקו� מכל אמיתיות, ראיות ה� שלמעשה [וא�

הוודאות. נחלשה השאלות לתר� יודע שאינו קט� חכ�

מקו� יש שתמיד עצמו, מצד השכל שגדר ונמצא,

ווודאות החלטיות באד� לקבוע יכול אינו כו', לקושיות

גמורה].

עני� כמו הוא באלקות והאמונה הדעת עני� אלא

הוכחותהראי' לשו� זקוק אינו דבר שרואה דאד� .

את ראה שהוא מאחר כי � ידיעתו את לחזק שכליות

עד גמורה, בוודאות הדבר אצלו נתאמת עיניו, במו הדבר

שאי חזקות בראיות לו ויוכיח גדול חכ� יבוא א� שג�

והוודאות בטחונו כלל יתערער לא כזה, דבר שיהי' אפשר

במו אותו ראה בעצמו שהוא מאחר ההוא, בדבר הגמורה

עיניו.

ו הדעת עני� הוא בניוכ� אצל באלקות האמונה

" שה� מאמיני�ישראל, בני הכרה"מאמיני� לה� שיש ,

ב הבורא, במציאות אד�התאמתות"עמוקה כמו כזאת "

עיניו. במו דבר שרואה

ואמונה? דעת בי� ההבדל כ�, א� מהו,

הדברי�: ביאור הוא כ� א�

מאד נרגש שהדבר � הוא חסידות פי על הדעת עני�

אדמו שביאר וכמו האד�, ש"בנפש הזק� הוא"ר הדעת

התקשרות לשו� והוא חוה את ידע והאד� מלשו�

ש"והתחברות היינו שידעו", לבדה הידיעה אינה הדעת

הוא העיקר אלא ספרי�, ומפי סופרי� מפי ה' גדולת

בקשר בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד . . דעתו להעמיק

בעיני שרואה גשמי בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמי�

להתקשר"בשר באד� שיש הכח הוא שהדעת היינו, .

מאד מורגש ההוא שהדבר עד אמי� בקשר דבר באיזה

בנפשו.

ומכוסה,"משא נעל� דבר על רק נופל האמונה עני� כ

הנראה דבר שעל אד�, בני בלשו� האמונה עני� וכמו

ש לומר יתכ� לא אתמאמיני�"לעיני� דכשרואי� � בו "

הרי אלאיודעי�הדבר � לאמונה צריכי� ואי� קיי� שהוא

שכלית הוכחה לו אי� וא� ונגלה, נראה שאינו דבר על רק

" הוא מקו� שמכל לומר נית� קיי�, בדברמאמי�שהוא "

ההוא.

" אד�, בני שבלשו� אלאאמונהאלא אינה כזאת "

שו� לו אי� וא� הדבר את ראה לא א� כי השערה, בדר�

הוא שאכ� באמת לי' מנא מציאותו, על שכלית ראי'

בעלמא. השערה אלא זו ואי� קיי�?

בהקב"משא ישראל בני של האמונה ידיעה"כ היא ה

כנ גמורה בוודאות כל"מוחלטת בקרב שיש לפי והיינו ל,

" שהיא קדושה נשמה ישראל ממעלאיש אלקה חלק

שו�"ממש צריכה אינה עצמה שהנשמה ופשוט, מוב� .

" היא שהרי הבורא, מציאות על והוכחה חלקראי'

היא"אלקה יודעת בעצמה ומהותה שממציאותה ונמצא ,

" שיש הוכחהאלקהבבירור צרי� חי איש שאי� (וכמו "

גו� בתו� שוכנת זו קדושה שנשמה ומאחר חי). שהוא

ידיעה ותחושתו במחשבתו מכניסה היא הרי האד�,

ה במציאות ממנו),אלקה"מוחלטת חלק היא (שנשמתו "

להחלישו. יוכל שבעול� דבר שו� שאי� כזאת בוודאות

ר הכופר ישראל איש של מציאות שיש באלקי"[ומה ל

ועכ כו', ספיקות לו שיש או חלישות"ישראל, מרגיש פ

וחומריות הבהמית שנפשו לפי זה הרי � אמונה בעניני

גברו לגמריגופו מכוסה האלקית שנשמתו עד כ� כל בו

" דקליפהבתו� שק באד�,לבוש כלל נרגשת שאינה עד "

שבאד� האלקות בי� המפסקת ברזל של מחיצה וכמו

האמונה ג� ובמילא עצמו, ישראלשישנהלאד� בכל

" מאמיני�(שה� בני מכוסה"מאמיני� � הלזה באיש וג� ,(

בו]. נרגשת ואינה דקליפה שק בלבוש ונעלמת

והאמונה: הדעת בי� ההבדל ג� וזהו

בינה חכמה (שה�: שבאד� השכל מכוחות היא הדעת

לאד� נית� ידו שעל אנושי וכח תכונה שזוהי היינו דעת),

דבר כמו עמו ולהתקשר נפשו בעמקי דבר איזה להרגיש

כנ בשר בעיני ל."שרואה

האנושיי�"משא והחושי� מהכוחות אינה האמונה כ

" שהיא הקדושה מהנשמה תוצאה היא אלא חלקשבאד�,

ממש ממעל שהיאאלקה בנשמתו, השורה והאלקות "

לגמרי. מה� ומובדלת שבאד� האנושיי� מהכוחות למעלה

על גיסא, מחד והיפוכו: דבר האמונה בכח יש ולפיכ�

גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה לנו יש האמונה ידי

ולא אד� בני מעיני ונסתרי� הנעלמי� רוחניי� בדברי�

אבל שלה�; האנושיי� וחושי� בכוחות לתפיסא ניתנו
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� הדעת וה� האמונה דה� להקדי�, יש כל ראשית

ספק שו� בלי גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה פירוש�

ח בעול� ספיקא ו."וספק

ב הכוונה שאי� מוב�, מזה להכרהדעת"אשר כא� "

שכליות, והוכחות מראיות הנובעת הבורא במציאות

הרבה האמיתיי� ישראל מגדולי החקירה בספרי כמבואר

הוכחות על הבנוי' ידיעה שכ�, הבורא, מציאות על ראיות

יותר גדול חכ� שיבוא יתכ� שהרי מוחלטת, אינה שכליות

גדולות. בקושיות הראיות את ויפרי� ממנו

אצל מקו� מכל אמיתיות, ראיות ה� שלמעשה [וא�

הוודאות. נחלשה השאלות לתר� יודע שאינו קט� חכ�

מקו� יש שתמיד עצמו, מצד השכל שגדר ונמצא,

ווודאות החלטיות באד� לקבוע יכול אינו כו', לקושיות

גמורה].

עני� כמו הוא באלקות והאמונה הדעת עני� אלא

הוכחותהראי' לשו� זקוק אינו דבר שרואה דאד� .

את ראה שהוא מאחר כי � ידיעתו את לחזק שכליות

עד גמורה, בוודאות הדבר אצלו נתאמת עיניו, במו הדבר

שאי חזקות בראיות לו ויוכיח גדול חכ� יבוא א� שג�

והוודאות בטחונו כלל יתערער לא כזה, דבר שיהי' אפשר

במו אותו ראה בעצמו שהוא מאחר ההוא, בדבר הגמורה

עיניו.

ו הדעת עני� הוא בניוכ� אצל באלקות האמונה

" שה� מאמיני�ישראל, בני הכרה"מאמיני� לה� שיש ,

ב הבורא, במציאות אד�התאמתות"עמוקה כמו כזאת "

עיניו. במו דבר שרואה

ואמונה? דעת בי� ההבדל כ�, א� מהו,

הדברי�: ביאור הוא כ� א�

מאד נרגש שהדבר � הוא חסידות פי על הדעת עני�

אדמו שביאר וכמו האד�, ש"בנפש הזק� הוא"ר הדעת

התקשרות לשו� והוא חוה את ידע והאד� מלשו�

ש"והתחברות היינו שידעו", לבדה הידיעה אינה הדעת

הוא העיקר אלא ספרי�, ומפי סופרי� מפי ה' גדולת

בקשר בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד . . דעתו להעמיק

בעיני שרואה גשמי בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמי�

להתקשר"בשר באד� שיש הכח הוא שהדעת היינו, .

מאד מורגש ההוא שהדבר עד אמי� בקשר דבר באיזה

בנפשו.

ומכוסה,"משא נעל� דבר על רק נופל האמונה עני� כ

הנראה דבר שעל אד�, בני בלשו� האמונה עני� וכמו

ש לומר יתכ� לא אתמאמיני�"לעיני� דכשרואי� � בו "

הרי אלאיודעי�הדבר � לאמונה צריכי� ואי� קיי� שהוא

שכלית הוכחה לו אי� וא� ונגלה, נראה שאינו דבר על רק

" הוא מקו� שמכל לומר נית� קיי�, בדברמאמי�שהוא "

ההוא.

" אד�, בני שבלשו� אלאאמונהאלא אינה כזאת "

שו� לו אי� וא� הדבר את ראה לא א� כי השערה, בדר�

הוא שאכ� באמת לי' מנא מציאותו, על שכלית ראי'

בעלמא. השערה אלא זו ואי� קיי�?

בהקב"משא ישראל בני של האמונה ידיעה"כ היא ה

כנ גמורה בוודאות כל"מוחלטת בקרב שיש לפי והיינו ל,

" שהיא קדושה נשמה ישראל ממעלאיש אלקה חלק

שו�"ממש צריכה אינה עצמה שהנשמה ופשוט, מוב� .

" היא שהרי הבורא, מציאות על והוכחה חלקראי'

היא"אלקה יודעת בעצמה ומהותה שממציאותה ונמצא ,

" שיש הוכחהאלקהבבירור צרי� חי איש שאי� (וכמו "

גו� בתו� שוכנת זו קדושה שנשמה ומאחר חי). שהוא

ידיעה ותחושתו במחשבתו מכניסה היא הרי האד�,

ה במציאות ממנו),אלקה"מוחלטת חלק היא (שנשמתו "

להחלישו. יוכל שבעול� דבר שו� שאי� כזאת בוודאות

ר הכופר ישראל איש של מציאות שיש באלקי"[ומה ל

ועכ כו', ספיקות לו שיש או חלישות"ישראל, מרגיש פ

וחומריות הבהמית שנפשו לפי זה הרי � אמונה בעניני

גברו לגמריגופו מכוסה האלקית שנשמתו עד כ� כל בו

" דקליפהבתו� שק באד�,לבוש כלל נרגשת שאינה עד "

שבאד� האלקות בי� המפסקת ברזל של מחיצה וכמו

האמונה ג� ובמילא עצמו, ישראלשישנהלאד� בכל

" מאמיני�(שה� בני מכוסה"מאמיני� � הלזה באיש וג� ,(

בו]. נרגשת ואינה דקליפה שק בלבוש ונעלמת

והאמונה: הדעת בי� ההבדל ג� וזהו

בינה חכמה (שה�: שבאד� השכל מכוחות היא הדעת

לאד� נית� ידו שעל אנושי וכח תכונה שזוהי היינו דעת),

דבר כמו עמו ולהתקשר נפשו בעמקי דבר איזה להרגיש

כנ בשר בעיני ל."שרואה

האנושיי�"משא והחושי� מהכוחות אינה האמונה כ

" שהיא הקדושה מהנשמה תוצאה היא אלא חלקשבאד�,

ממש ממעל שהיאאלקה בנשמתו, השורה והאלקות "

לגמרי. מה� ומובדלת שבאד� האנושיי� מהכוחות למעלה

על גיסא, מחד והיפוכו: דבר האמונה בכח יש ולפיכ�

גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה לנו יש האמונה ידי

ולא אד� בני מעיני ונסתרי� הנעלמי� רוחניי� בדברי�

אבל שלה�; האנושיי� וחושי� בכוחות לתפיסא ניתנו
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זו ידיעה אי� האמונה, לאחרי ג� עצמו, זה מטע� מאיד�,

הקדושהמורגשת מנשמתו נובעת שהיא מאחר אד�, בלב

האנושיי� וחושי� לכוחות מתייחסת ואינה בו השוכנת

" כמו הוא הידיעה ובמילא רחוקשלו, עליו.דבר המרח� "

ומבאר:] שהול� מה וזהו

,äðåîà íùá ïéøå÷ íìåòäù äæ úîàá éë ,ïéðòäå
àøá àåäå íìåë úà äéçî ä"á÷äù äî ïéîàäì
êéøö ïéàù ,íä íéòåè ,ùéì ïéàî úåîìåòä ìë úà
íâä ,äéàø úðéçáá ùâøð äæ éøäù äðåîà äæì

äàåø åìéàë äæ éøä øùá éðéòá äàåø åðéàùמאחר)
שכלו). בעיני שרואה

,à÷ééã äæçà ,äåìà äæçà éøùáîå øîàð äæ ìòå
.éøùáî åðééäå

שאפשר והיינו ראי', של תרגו� הוא "אחזה"
על והיינו באלקות, ממש ראי' לבחינת להגיע לאד�

ב"בשרי". ההתבוננות ידי

פירוש:

åîåé÷å óåâä úåéç äàåøù ìéáùá ,éøùáá åîëù
äéçîä àéä àéäù ,åá àéä åùôð éë ùéâøîå òãåé

.óåâì íåé÷å úåéç ïéà äãòìáå óåâä úà
בלבדהג דומ� חומר אלא אינו עצמו מצד ו�

וכל ובתבשיל בקדרה המונחי� גשמי ועצ� כבשר
הג� ולפיכ�, בו. המלובשת מנפשו רק היא חיותו
היא, ומה אי� שבו הנפש מהות אד� ראה לא שמעול�
בראיית מציאותה בבירור אצלו נתאמת זה כל ע�
ממש רואה כאילו חזקה "התאמתות" שהיא שכלו,

עיניו. בראיית

íäù úåîìåòä úà ïéàåøù øçàî ,äåìà äæçà êë
,ìåãâ óåâ åîëרז"ל êìäîכמאמר òé÷øì õøàäî
.'åë äðù ÷"ú

הקב"ה כ� הגו� את ממלאה הנפש מה חז"ל אמרו
העולמות כל את מחי' שהקב"ה העול�, את ממלא
בש� נקרא העול� כי בגו�, הנפש התלבשות כדמיו�
מ� העול�, מידת גודל בחז"ל (וכמבואר גדול" "גו�
ורקיע, רקיע כל בי� וכ� שנה, ת"ק מהל� לרקיע האר�
הגדול שהגו� רואי�, ואנו כו'), הרקיע של עוביו וכ�
כמו: ערכו, לפי נברא כל וקיי�, חי � העול� כל � הזה
להצמיח הצומח כח בה יש האר� מתנענעי�, הגלגלי�
וכ� מרגישי�, חיי� ובעלי פרי, עושי� ואילנות עשבי�

שבאד�. הנפש

הרי ונברא, נברא שבכל הזה החיות נובע ומאי�
אלא זאת אי� אלא עצמו, את מחי' העול� אי� בוודאי
את להחיות ומשפיע מאיר יתבר� שהוא אלקית חיות

העולמות.

'åë úåîùðå íéëàìî åîë íéðçåø íéøáã åìéôà ïëå
ä"á óåñ ïéàî íëåúáù úåéçä éáâì óåâë ïä
íåøî åàù ù"îë ,íîéé÷îå íúåà 'éçîäå äååäîä

.äìà àøá éî åàøå íëéðéò
ג� כ� וגו�, לנפש נחלקי� גשמיי� שיצורי� כמו
ונפש. גו� יש עליוני�, מלאכי� כמו רוחניי�, ביצורי�
יש למלאכי� שג� (כידוע, גופו זוהי המלא� דמציאות
והרוח), האש מיסודות רוחניי�, גופות שה� אלא גופות,
הש� אור שהוא אלקית, חיות שוכנת המלא� ובתו�
אליו). המיוחד ה' אור יש מלא� (ולכל בה� המתלבש

ïåùì åäæå ,'åë äàåø åìàë úùâøåî åæ äòéãéå
ïåùìá äðåîà íùá àø÷ð äæ ïéà ïëìå .äæçà
äøëä ïåùì àåä úòã éë ,úòã íùá àìà ùãå÷ä

.äùâøäå
נופל אינו העול� את מחי' שהקב"ה זה על ולכ�,
דבר על אלא יתכ� לא אמונה לשו� כי אמונה, לשו�
שאד� לומר יתכ� שלא וכמו בעיניו, רואה שאינו
החיות ידי על מתנענעי� ידיו שאצבעות "מאמי�"
רואה שהרי אמונה צרי� אי� שלזה שבה�, הרוחנית
דעת, לשו� נופל זה עני� על אלא זה. את ומרגיש
הכרה היא שהדעת היינו והרגשה, הכרה לשו� שהוא
מאד אצלו נרגש שהדבר בלב, והרגשה במוח עמוקה
היינו אמי�, בקשר ההוא הדבר ע� שמתקשר עד

בנפש. לו נוגע שהדבר

רק שיי� זה שאי� "דערהער", הנקרא החוש והוא
(משא"כ האד� של האנושיי� בכוחות המושג בדבר
בהמאמי�, הרגשה בבחינת אינו בו מאמיני� שרק דבר
שעני� בעניננו, וכ� ממנו) ומובדל רחוק נשאר הדבר כי
אי� בנפשו להרגיש יכול שהאד� הוא, באלקות הדעת
בגו�, הנפש חיות כדמיו� העול� את מחי' יתבר� שהוא
גמורה, בהתאמתות נפשו בחיי האד� שמרגיש דכמו

כול�. החיי� בחיי להרגיש יכול הוא כ�

äæî åúòã çéñé àìù áìä ú÷îòä àåä úòã íâå
øåñéå çëùé àìù ãéîú åéðôì ïåøëæì åì äéäéå

.åáìî
דבר הוא העול� את מחי' שהקב"ה שזה אע"פ
בעיני זה דבר רואה כאילו שזה עד לאד� הנגלה
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את "דע ציווי, לשו� זה על נופל מקו� מכל בשר,
מזה דעתו יסיח שהאד� שיתכ� לפי אבי�", אלקי

בו. נרגש יהי' שלא וכ"ש הדבר וישכח

להרגישו שנית� לאד� ונגלה הנראה דבר ג� כלומר:
בו. נרגש יהי' לא אליו לבו ישי� לא א� ממש,

שנפשו עצמו, אהבת מחמת כלל, בדר� ולמשל:
לטובתו, שהוא דבר כל הנה בעיניו, מאד יקרה אד� של
ולהיפ�, גדולה, בהתפעלות האהבה בתכלית יאהבנו
רואי�, אנו א� השנאה. בתכלית ישנאהו לו המזיק דבר
אז ומסולק גדול, בעני� מאד שטרוד אד� יש שלפעמי�
כ� כל נפשו תיקר לא זאת ובשעה עצמו", מ"הרגשת
וכ� רצונו, נגד שהוא מדבר כ"כ יתפעל ולא בעיניו,

לטובתו. שהוא דבר עבור באהבה מתפעל אינו

כאהבת האד� אל כ� כל הקרוב דבר שג� הרי,
בעני� שכ� וכל מזה. דעתו להסיח נית� עצמו, והרגשת
לאד� שאפשר דאע"פ ב"ה", החיי� ב"חיי ההרגשה
א� מקו�, מכל בעיניו, רואה כאילו ממש זה להרגיש

אותו. לשכוח יכול לכ� לבו ישי� לא

דהיינו אבי�", אלקי את "דע הציווי עני� וזהו

בחוש שירגיש עד בזה, מחשבתו ולהעמיק להתבונ�

הד חושייתאותו "ראי' בש� נקרא אשר והוא בר,

בשר. בעיני רואה כאילו דהוי במוח",

� היא הדעת כח של ה"פעולה" כלומר:

� היא מזה והתוצאה בדבר; וההעמקה ההתבוננות

עד (בלב), והרגשה (במוח) הכרה לידי בא שהאד�

בעיני שרואה דבר כמו אמי� בקשר עמו שמתקשר

בשר.

åàì øåäøäã éãéî ãéáò àì àîìòá øåäøä ë"àùî
.éîã øåáãë

האד� במחשבת ועובר עולה כשעני� נקרא הרהור

כלו� פועלת אינה זאת ומחשבה והעמקה, עיו� בלי

לאו ב"הרהור הפנימי הפירוש וזהו האד�, בנפש

באד�, פנימית פעולה לו יש דדיבור דמי", כדיבור

מידי. עביד דלא הרהור משא"כ

'` wxt meid zrcie d"c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

ÏÎ·Â'המצו ממעשה בא שהוא והעוה"ב הג"ע עני� הנ"ל
תוס' ריבוי להכיל כלי בחי' שהוא מפני דוקא בפ"מ
די"ה אות[יו'] שבאו רק דכולא ממקורא באצי' אור
ג� הוי' ש� ויתגלה כו' יכנ� לא ולע"ל במ"צ בהתלבשו'
העוה"ב נברא ביו"ד כי עולמי' צור שבי"ה י"ה באותיו'
לקבל ולמחר לעשות� היו� כמ"ש עיקר המעשה וע"כ כו'
העונש דהנה כנ"ל, ליכא עלמא בהאי מצוה ושכר שכר�
בחי' בנפשו שחסר מטע� רק בא אינו המעשה העדר על
תוס' גילוי בה� לשכו� דמצות שוני' מכלי� כלי� הכנת
אלה וזהו לע"ל, שיתגלה ה' שבמצות דהוי' אור וריבוי
שקוד� הגיהנ� וכ� כו' לחרפו' ואלה לעוה"ב עול� לחיי
התחתו� וג"ע העליו� ג"ע עני� וזהו וד"ל, כו' לג"ע
האור ריבוי ממשי� דלבא ורעותא בכונה הנעשי' דבמצות
י"ח לצאת רק כונה בלתי ובמעשה העליו� בג"ע העליו�
עני� עיקר שכל לפי התחתו�, בג"ע רק אור מוסי� לבד
הכו וע"י ה.. שע"י העצמו' מ� אור תוס' ריבוי הוא נההג"ע

כו' נהני� הנשמות שש� דבריא' בג"ע זה תוס' נמש�
העיקר כי כונה א"צ מצות ומ"ד יותר, האור פנימי' בגילוי
סו� וכמ"ש לבד לעשות� דהיו� כונה בלא המעשה הוא
מאחר ובאמת עבמ"ת... מעשה דסו� הוא העני� כו', דבר

המדה מכפי ביתר הגילוי תוס' רק הוא המצוה עני� שעיקר
כמו כ"כ למטה בגילוי שבא כל א"כ כנ"ל, המדה דקו
בפנימי', שהוא מהגילוי נעלה יותר זהו כונה בלי במעשה
המל� וכמשל העליו� בג"ע פנימי' מל� בהיכל כמו
עצמותו בגילוי בא הוא יותר היכלו בית בחצר שמתגלה
כמ"ש בהיכלו אליו הקרובי' שריו לפני בגילוי שהוא מכמו
בקד"ש כ� וע"פ בית� גינת בחצר המשתה בעני� במ"א

וד"ל. כו' בקד"ש חזיתי"� כ"� הלואי חזיתי"�
‰˙ÚÓÂעל שכר בקבלת הנ"ל עני� כל יוב� הנ"ל כל אחר

כו' שלה� הרוחניו' על ולא דוקא שבפ"מ המצות
ליכא עלמא בהאי מצוה דשכר מ"ש על הקושיא ויתור�
דאד� בלבד דברי' ה' פרט ולמה כו' בחוקותי א� ממ"ש
בעני� למעלה מבואר דהנה כו'. בעוה"ז פירותיה� אוכל
כו' לבד עכשיו הוא הוי' בש� אתב"ש בחילו� מצו"ה
מצוה דשכר המצות בכללות כלל דר� אומר גזר וע"כ
דאור הרוחניו' אור בחי' והיינו ליכא עלמא בהאי דעוה"ב
אורחו' שנק' שבאצי' אור בתוס' למעלה הוי' שבמצות הוי'
נמש� בגשמיות המצות של הברכה אבל כנ"ל, באמת הוי'
שבג"ע דרגי� כל מריש בכלל העולמות לכל עכשיו ג�
משפחו' בכל דעשי' שרי' הע' מדרגו' סו� עד דבריא'
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את "דע ציווי, לשו� זה על נופל מקו� מכל בשר,
מזה דעתו יסיח שהאד� שיתכ� לפי אבי�", אלקי

בו. נרגש יהי' שלא וכ"ש הדבר וישכח

להרגישו שנית� לאד� ונגלה הנראה דבר ג� כלומר:
בו. נרגש יהי' לא אליו לבו ישי� לא א� ממש,

שנפשו עצמו, אהבת מחמת כלל, בדר� ולמשל:
לטובתו, שהוא דבר כל הנה בעיניו, מאד יקרה אד� של
ולהיפ�, גדולה, בהתפעלות האהבה בתכלית יאהבנו
רואי�, אנו א� השנאה. בתכלית ישנאהו לו המזיק דבר
אז ומסולק גדול, בעני� מאד שטרוד אד� יש שלפעמי�
כ� כל נפשו תיקר לא זאת ובשעה עצמו", מ"הרגשת
וכ� רצונו, נגד שהוא מדבר כ"כ יתפעל ולא בעיניו,

לטובתו. שהוא דבר עבור באהבה מתפעל אינו

כאהבת האד� אל כ� כל הקרוב דבר שג� הרי,
בעני� שכ� וכל מזה. דעתו להסיח נית� עצמו, והרגשת
לאד� שאפשר דאע"פ ב"ה", החיי� ב"חיי ההרגשה
א� מקו�, מכל בעיניו, רואה כאילו ממש זה להרגיש

אותו. לשכוח יכול לכ� לבו ישי� לא

דהיינו אבי�", אלקי את "דע הציווי עני� וזהו

בחוש שירגיש עד בזה, מחשבתו ולהעמיק להתבונ�

הד חושייתאותו "ראי' בש� נקרא אשר והוא בר,

בשר. בעיני רואה כאילו דהוי במוח",

� היא הדעת כח של ה"פעולה" כלומר:

� היא מזה והתוצאה בדבר; וההעמקה ההתבוננות

עד (בלב), והרגשה (במוח) הכרה לידי בא שהאד�

בעיני שרואה דבר כמו אמי� בקשר עמו שמתקשר

בשר.

åàì øåäøäã éãéî ãéáò àì àîìòá øåäøä ë"àùî
.éîã øåáãë

האד� במחשבת ועובר עולה כשעני� נקרא הרהור

כלו� פועלת אינה זאת ומחשבה והעמקה, עיו� בלי

לאו ב"הרהור הפנימי הפירוש וזהו האד�, בנפש

באד�, פנימית פעולה לו יש דדיבור דמי", כדיבור

מידי. עביד דלא הרהור משא"כ

'` wxt meid zrcie d"c
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ÏÎ·Â'המצו ממעשה בא שהוא והעוה"ב הג"ע עני� הנ"ל
תוס' ריבוי להכיל כלי בחי' שהוא מפני דוקא בפ"מ
די"ה אות[יו'] שבאו רק דכולא ממקורא באצי' אור
ג� הוי' ש� ויתגלה כו' יכנ� לא ולע"ל במ"צ בהתלבשו'
העוה"ב נברא ביו"ד כי עולמי' צור שבי"ה י"ה באותיו'
לקבל ולמחר לעשות� היו� כמ"ש עיקר המעשה וע"כ כו'
העונש דהנה כנ"ל, ליכא עלמא בהאי מצוה ושכר שכר�
בחי' בנפשו שחסר מטע� רק בא אינו המעשה העדר על
תוס' גילוי בה� לשכו� דמצות שוני' מכלי� כלי� הכנת
אלה וזהו לע"ל, שיתגלה ה' שבמצות דהוי' אור וריבוי
שקוד� הגיהנ� וכ� כו' לחרפו' ואלה לעוה"ב עול� לחיי
התחתו� וג"ע העליו� ג"ע עני� וזהו וד"ל, כו' לג"ע
האור ריבוי ממשי� דלבא ורעותא בכונה הנעשי' דבמצות
י"ח לצאת רק כונה בלתי ובמעשה העליו� בג"ע העליו�
עני� עיקר שכל לפי התחתו�, בג"ע רק אור מוסי� לבד
הכו וע"י ה.. שע"י העצמו' מ� אור תוס' ריבוי הוא נההג"ע

כו' נהני� הנשמות שש� דבריא' בג"ע זה תוס' נמש�
העיקר כי כונה א"צ מצות ומ"ד יותר, האור פנימי' בגילוי
סו� וכמ"ש לבד לעשות� דהיו� כונה בלא המעשה הוא
מאחר ובאמת עבמ"ת... מעשה דסו� הוא העני� כו', דבר

המדה מכפי ביתר הגילוי תוס' רק הוא המצוה עני� שעיקר
כמו כ"כ למטה בגילוי שבא כל א"כ כנ"ל, המדה דקו
בפנימי', שהוא מהגילוי נעלה יותר זהו כונה בלי במעשה
המל� וכמשל העליו� בג"ע פנימי' מל� בהיכל כמו
עצמותו בגילוי בא הוא יותר היכלו בית בחצר שמתגלה
כמ"ש בהיכלו אליו הקרובי' שריו לפני בגילוי שהוא מכמו
בקד"ש כ� וע"פ בית� גינת בחצר המשתה בעני� במ"א

וד"ל. כו' בקד"ש חזיתי"� כ"� הלואי חזיתי"�
‰˙ÚÓÂעל שכר בקבלת הנ"ל עני� כל יוב� הנ"ל כל אחר

כו' שלה� הרוחניו' על ולא דוקא שבפ"מ המצות
ליכא עלמא בהאי מצוה דשכר מ"ש על הקושיא ויתור�
דאד� בלבד דברי' ה' פרט ולמה כו' בחוקותי א� ממ"ש
בעני� למעלה מבואר דהנה כו'. בעוה"ז פירותיה� אוכל
כו' לבד עכשיו הוא הוי' בש� אתב"ש בחילו� מצו"ה
מצוה דשכר המצות בכללות כלל דר� אומר גזר וע"כ
דאור הרוחניו' אור בחי' והיינו ליכא עלמא בהאי דעוה"ב
אורחו' שנק' שבאצי' אור בתוס' למעלה הוי' שבמצות הוי'
נמש� בגשמיות המצות של הברכה אבל כנ"ל, באמת הוי'
שבג"ע דרגי� כל מריש בכלל העולמות לכל עכשיו ג�
משפחו' בכל דעשי' שרי' הע' מדרגו' סו� עד דבריא'
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נמש� הי' לא"י רק דעשי', דנוג' דצ"ח שפע ובכל האדמה
דוקא גשמיכ� ונתתי תלכו בחוקותי א� כמו יותר בפנימי'
לע' החיצוניו' בבחי' נמש� הי' ומש� דוקא בא"י בעת�
עכשיו וג� הקרבנו', בעני� כידוע בח"ל הסובבי' שרי'
השפע ומצב מעמד עיקר בח"ל בגלות ישראל בהיות
עושי� שישראל במצות רק תלוי העולמו' לצור� האלקי'
שא' וכמו כו' אוה"ע בי� שפיזר� אע"פ דוקא בגשמיו'
ישראל בלי לעול� א"א כ� רוחו' בלא לעול� שא"א כש�
כו' ישראל יקיימו א� בוימ"ב להקדב"ה הי' דתנאי וכידוע
לפי כו', ואר� שמי� חוקו' כו' בריתי לא א� שנא'
הנוס� האור ריבוי בחי' תלוי דישראל מעשיו' שבמצות
במעשי"ו ג� ה' ישמח להיות אא"ס בעצמות גדול בריבוי
וע"כ מעשיה�, לפי שלא המדה מכפי ביתר לה� להשפיע
כדי מעט או רב א� דישראל מצו' בלא בכלל לעול� א"א
שפע יופסק שלא וצרי� והגשמיי' הרוחניי' העולמו' קיו�
חיצוניו' השפעה הנק' וזהו כו', יחסר לא תמיד הכללית זו

בזמ� (וכמו העול� לכללו' כללו' ובדר� העולמו' לקיו�
שנגד בתפלות עכשיו ג� כ� הקרבנו' בהקרבת בהמ"ק
תמיד השינויי' עני� כל וזהו בכנ"י, תלוי הכל תיקנו תמידי�
כו'), הדברי� בכל די� או בחסד בעול� ור"ה ר"ה בכל
בהלבשה מלובש והשפע הברכה זאת כל עכשיו ואמנ�
באצי' במקורו נמש� שהוא מכמו האלקי האור וצמצו�
רק במציאו' שישנו בסתר מת� (ועד"מ מעלה ולמעלה
למטה הזה האור יתגלה ולע"ל במ"א), כמ"ש שמכוסה
והגשמיו' הרוחניו' בי� כלל הפרש בלי היינו למעלה כמו
שהי' כמו והוא למעלה, שהוא כמו למטה יבאו כא' שניה�
כנשמתו ה' ברכ"ת קיבל גופו שג� עד אדה"ר חט"א קוד�
בי' דכתי' בחנו� וכמו כלל וצמצו� בלבוש להתלבש וא"צ
בעובדו' המרכבה שה� האבות וכמו כו', חנו� ויתהל�
ה' ברכ"ת קיבלו ע"כ ממש העליונו' כמצו' ומקלו' דבארו'
וכלל, כלל הסתר בלי ברוחניו' למעלה שהוא כמו בגשמיו'

וד"ל. כו' העוה"ב מעי� ה' הטעימ� ג' שא' וכמו

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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ב"הÂ‰�‰ב) א"ס המשכת ע"י הנ"ל הפגמי' מלוי עני�
כו' פשעי� מוחה אנכי אנכי מ"ש ע"פ הוא
ע"פ יוב� העני� א� אנכי, ב"פ מ"ש וי"ל כ"ה) מ"ג (ישעי'
בי� הממוצע הוא שהכתר בע"ח מ"ש להבי� הקדמה
וג� שבמאציל תחתונה מבחי' בו ויש לנאצלי� המאציל
פרצופי� לב' נחלק שהכתר והיינו הנאצלי� שרש בחי'
תחתונה בחי' הוא ע"י בחי' והנה וא"א יומי� עתיק
העני� וביאור הנאצלי�, שרש הוא א"א ובחי' שבמאציל
כלל וחסד חכמה בגדר אינו אא"ס שבאמת לפי כי בהיות
חכמה בבחי' להתלבש ויתצמצ� שיומש� כדי לזאת כנודע
ברצונו שעלה הרצו� בחי' והוא ממוצע ע"י הוא וחסד
ברצונו כלולי� והיו נתהוו מיד ואז וי"ס החכמה התהוות
להיות הגילוי אל מהעל� אח"כ נמשכי� הרצו� וע"י
וכ� החכמה ספירת הנק' שהיא בפועל החכמה כח התהוות
הרצו� שע"י באד� עד"מ וכמו כו' והחסד הבינה בחי'
בעומק בה להתחכ� בה נפשו תומש� חכמה באיזו שרוצה
כ"כ בה ישכיל לא בה חשק לו שאי� אחרת בחכמה משא"כ
ע"י והיינו מההעל� הכחות גילוי הגור� הוא שהרצו� נמצא
בחי' הוא יומי� עתיק בחי' והנה ברצו� שמלובש העונג
תחתונה בחי' והוא בעצמותו המל� שעשוע העליו� תענוג
פי' וזהו נאצלי� להתהוות שרש עדיי� שאינו שבמאציל
מיומי' ונבדל שנעתק ה') ט' (איוב הרי� המעתיק ל' עתיק
עשה ימי� ששת כמ"ש העולמות מקור שה� דאצי' עילאי'

ממנו מתלבש מ"מ א� י"א) כ' (שמות כו' השמי� את ה'
עלמי� בהתהוות ורוצה מתענג להיות א"א בבחי' הארה
עתיק במלת שני פי' וזהו הנאצלי� שרש הנק' והוא דבי"ע
והיינו מה דבר המשכת בחי' שהוא לספר מספר מעתיק מל'
מא"א והנה שבו וחיצונית פנימי' דע"י וב"� מ"ה בחי'
ג"כ ומבואר ונודע וכו' זו"נ ואח"כ או"א אח"כ נמשכי�
היינו ז"א דמלכא איברי� רמ"ח שה� המצות עסק שעיקר
מסתלק העו� וע"י בז"א הכתר ע"י א"ס הארת להמשי�
יניקה האבר מ� נמש� וג� האבר מאותו האור אותו
הוא התיקו� ולזאת כמש"ל הוי' ש� נוקב בסוד לחיצוני�
מפרצו� דהיינו הנ"ל הכתר פרצופי מב' אור המשכת ע"י
בבחי' היא והארתו שבמאציל תחתונה בחי' שהוא ע"י
ולא החיצוני� עיני מסמא והמקי� האצי' על וסובב מקי�
והמשכת ח"ו הפג� דר� עכ"פ יניקה עוד לקבל יוכלו
הפגמי� יתמלאו ועי"ז הנאצלי� שרש א"א פרצו� מבחי'
ויבש שנחרב נהר וכמו הספי' בפנימי' שנעשו והחסרונות
אנכי אנכי וז"ס מי� מש� בו להמשי� כדי בעומק שחופרי�
וכ"ז כו' פשעי� מוחה יהי' ועי"ז הכתר פרצופי ב' ה� ב"פ
בזהר פירשו תשובה כי בלב והחרטה התשובה ע"י נעשה
ופי' ה"י כזה יו"ד מילוי בה יש ה' אות והנה ה', תשוב
שבנפש בינה בחי' היינו שבה יו"ד מלוי ע� ה' תשוב
וחרטה צעקה מזה ולהוליד ותפארתו ה' בגדולת להתבונ�
להתקרב וישעו חפצו כל ולהיות הראשוני� מעשיו על בלב
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לב תעלומות חכמה בחי' הוא ה"י שבמילוי והיו"ד ה' אל
ה� דאו"א וידוע דאו"א יסודות ב' וה� עמוק ולב מקרב
וב"� מ"ה עד דע"י וב"� ממ"ה ושרש� וב"� מ"ה מבחי'
מ"ה הנ"ל אנכי אנכי התגלות בחי' מעוררי� ועי"ז דא"ק
כי הפסוק וז"ס כמשנת"ל הפגמי� כל לתק� דע"י וב"�
היא י"א) ל' (דברי� היו� מצו� אנכי אשר הזאת המצוה
שארי משא"כ כתר בחי' אנכי מבחי' שהיא התשובה מצות
היא נפלאת לא כנ"ל ז"א בבחי' שה� הוי' מצות נק' המצות
הוא ע"י בחי' באמת כי דייקא ממ� היא רחוקה ולא ממ�
הוא כי אתיידע ולא לגמרי ומכוסה נעל� שהוא העליו� פלא
אמרתי כמ"ש מהאצי' רחוק הוא א"א ובחי' כנ"ל המקי�
נק' וכ� מההשגה למעלה שהוא ממני רחוקה והיא אחכמה
ולפי החכמה לי� מעבר נק' וא"א מקיפי� בחי' שמי� ע"י
והוא כנ"ל התשובה במצות נצרכי� אלו אורות שהמשכת

המופלאי� אלו אורות להמשי� לכאורה מאד הקשה דבר
ממ� נפלאת לא אמר לזה האצילות מעול� ג� ורחוקי�
שהוא א"ק מבחי' נעלה מאד גבוה שרשו האד� כי דייקא
ונק' א' בהשוואה ההשתלשלות כל הכולל הקדו� הכלל

כל ע� וא"א ע"י בחי' ג� וכולל רעוי� דכל אבי"ערעוא לות
יוכל ע"כ (פ"ג)) ח"ב מילה במצות (ע' במ"א כמ"ש כא'
שה� מצות תרי"ג ג"כ לאד� ניתנו ולכ� בנקל להמשיכ�
בחי' ושבת זו בחי' המשכת ולולב אתרוג כמו שונות בחי'
ושחרית תפוחי� חקל שבת ליל סעודת גופא בשבת וכ� זו
שהוא לפי שליחות שתי עושה אי� א' ומלא� כו' עתיקא
בו כמ"ש הנ"ל כללי מאור ששרשו האד� אבל פרטית בחי'
ניתנו ע"כ ההשתלשלות מכל בו להיות רבי� ל' אד� נעשה
קרוב הרי לגב� כי ממ� נפלאת לא אמר וע"כ המצות כל לו

וד"ל: להמשיכ� מאד הדבר
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שיורהÚÓÂ˙‰[עה)] לדוד שמסר הסימ� עני� ג"כ יוב�
קחנה20בקשת והנה ממ� החצי� א�

נח בני ג' הוא הקשת פי' דבר, אי� ל� שלו� כי ובואה
הקשת גווני ג' בחי'21שה� זהו בקשת שמורי� והחצי� ,

קדמאי' מלכי� ז' שה� התהו, מבחי' שמבררי� הבירורי�
א� לו אמר ולכ� נח, מבני ה� אלו שכל לשו� ושבעי�
הבירורי�, כל שגמר היינו והנה ממ� החצי� הנה יאמר
דבר, אי� הבירורי�, נגמר שכבר ל� שלו� כי ובואה קחנה
החצי� הנה יאמר וא� בירור, הצרי� עוד דבר שאי� פי'

של כי ל� והלאה עודממ� בירורי� לברר שלח� פי' ה', ח�
משאול זאת לידע צרי� והי' הבירורי�. נשלמו לא שעדיי�
ג' וארז"ל ישראל, על הראשו� מל� הי' שאול כי להיות
מל� לה� למנות לאר� בכניסת� ישראל נצטוו מצות
עמלק את מחרי� שאול הי' וא� כו', זרעו ולהכרית
בעמלק לה' מלחמה כי הבירורי�, גמר הי' אז בשלימות
את והביא והבקר הצא� מיטב על מחל כי ומפני דור, מדור
נודע א� אח"כ, שמואל אותו שיס� כי הג� חי, אגג

יהונת� צרי� הי' לכ� ממנו, זכר בינתיי� שנשאר מארז"ל
ולכ� דעמלק, הבירורי' עני� מחזיק אי� אביו משאול לידע
ואודיע עומד העני� אי� אדע ואז ונפקדת חדש מחר א"ל

הנ"ל. סימ� לו ומסר בקשת שאורה ע"י ל�
¯Â‡È·Âחוזר אור הוא בענ� אשר הקשת עני� דהנה העני�,

מזיו חוזר אור נעשה בענני� השמש מהכאת
החוקרי� והקשו בענ�. הקשת גווני ג' ונעשה השמש,

טבעית ה"ה הוא ברית אות המבול22איזהו קוד� הלא א� ,

אור כעני� זה הקשת עני� דשורש הוא והעני� נראה. הי' לא
ג"כ והתחתו� ח� העליו� אויר אוירי� ג' כמו והיינו חוזר,

קר והאמצעי והול�23ח� ח� העליו� אויר כי והיינו ,

באר� השמש הכאת וע"י לאר� שמגיע עד אח"כ ומתקרר
יוב� ועד"ז ח�. ג"כ התחתו� אויר ונעשה חוזר אור נעשה
השמש מהכאת הוא הגש� ביו� בענ� שיהי' הקשת מגווני
אור בחי' שהוא הקשת ונראתה ענ� בענני והי' הענני� על
ז"ע הניצוצות העלאות עני� ובעבודה כו'. מהשמש חוזר
בשבה"כ, שנפלו הניצוצות להחזיר היינו חוזר אור בחי'

20(zywa dxeiy ..oniqd oipr k"b oaei dzrneעד לקמ� בהבא :

ואיל�. ב כא, ש� בראשית אוה"ת ראה המאמר סו�
21(zywd ipeeb 'b mdy gp ipa 'b `ed zywd,כו וישב תו"א ראה :

נצבי� אוה"ת ואיל�. ב תתפח, ה) (כר� ש� א. רנב, וישב אוה"ת ג.
רע"ב. כא, ש� בראשית אוה"ת ג� וראה א'רא. ע'

22(d"d ..mixwegd eywde ..ynyd z`kdn xfeg xe` `ed ..zywd

zirahסה"מ ואיל�. א תרמח, ג) (כר� נח אוה"ת בארוכה ראה :

בראשית הרמו� פלח ג� וראה .25 ע' חט"ו לקו"ש מזֿח. ס"ע תרנ"ד
סע"א. צז,

23(xw irvn`de mg k"b oezgzde mg oeilrd xie` mixie` 'bראה :
אוה"ת תשמא. ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ג. ה, ואתחנ� לקו"ת
אוה"ת ג� וראה רלט. ע' תר"ל סה"מ שמט. ע' נ"� תרצב. ע' בחוקותי

א. תרנא, ש� ג) (כר� נח



קטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

לב תעלומות חכמה בחי' הוא ה"י שבמילוי והיו"ד ה' אל
ה� דאו"א וידוע דאו"א יסודות ב' וה� עמוק ולב מקרב
וב"� מ"ה עד דע"י וב"� ממ"ה ושרש� וב"� מ"ה מבחי'
מ"ה הנ"ל אנכי אנכי התגלות בחי' מעוררי� ועי"ז דא"ק
כי הפסוק וז"ס כמשנת"ל הפגמי� כל לתק� דע"י וב"�
היא י"א) ל' (דברי� היו� מצו� אנכי אשר הזאת המצוה
שארי משא"כ כתר בחי' אנכי מבחי' שהיא התשובה מצות
היא נפלאת לא כנ"ל ז"א בבחי' שה� הוי' מצות נק' המצות
הוא ע"י בחי' באמת כי דייקא ממ� היא רחוקה ולא ממ�
הוא כי אתיידע ולא לגמרי ומכוסה נעל� שהוא העליו� פלא
אמרתי כמ"ש מהאצי' רחוק הוא א"א ובחי' כנ"ל המקי�
נק' וכ� מההשגה למעלה שהוא ממני רחוקה והיא אחכמה
ולפי החכמה לי� מעבר נק' וא"א מקיפי� בחי' שמי� ע"י
והוא כנ"ל התשובה במצות נצרכי� אלו אורות שהמשכת

המופלאי� אלו אורות להמשי� לכאורה מאד הקשה דבר
ממ� נפלאת לא אמר לזה האצילות מעול� ג� ורחוקי�
שהוא א"ק מבחי' נעלה מאד גבוה שרשו האד� כי דייקא
ונק' א' בהשוואה ההשתלשלות כל הכולל הקדו� הכלל

כל ע� וא"א ע"י בחי' ג� וכולל רעוי� דכל אבי"ערעוא לות
יוכל ע"כ (פ"ג)) ח"ב מילה במצות (ע' במ"א כמ"ש כא'
שה� מצות תרי"ג ג"כ לאד� ניתנו ולכ� בנקל להמשיכ�
בחי' ושבת זו בחי' המשכת ולולב אתרוג כמו שונות בחי'
ושחרית תפוחי� חקל שבת ליל סעודת גופא בשבת וכ� זו
שהוא לפי שליחות שתי עושה אי� א' ומלא� כו' עתיקא
בו כמ"ש הנ"ל כללי מאור ששרשו האד� אבל פרטית בחי'
ניתנו ע"כ ההשתלשלות מכל בו להיות רבי� ל' אד� נעשה
קרוב הרי לגב� כי ממ� נפלאת לא אמר וע"כ המצות כל לו

וד"ל: להמשיכ� מאד הדבר

daeyze iecie zevn

•

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

שיורהÚÓÂ˙‰[עה)] לדוד שמסר הסימ� עני� ג"כ יוב�
קחנה20בקשת והנה ממ� החצי� א�

נח בני ג' הוא הקשת פי' דבר, אי� ל� שלו� כי ובואה
הקשת גווני ג' בחי'21שה� זהו בקשת שמורי� והחצי� ,

קדמאי' מלכי� ז' שה� התהו, מבחי' שמבררי� הבירורי�
א� לו אמר ולכ� נח, מבני ה� אלו שכל לשו� ושבעי�
הבירורי�, כל שגמר היינו והנה ממ� החצי� הנה יאמר
דבר, אי� הבירורי�, נגמר שכבר ל� שלו� כי ובואה קחנה
החצי� הנה יאמר וא� בירור, הצרי� עוד דבר שאי� פי'

של כי ל� והלאה עודממ� בירורי� לברר שלח� פי' ה', ח�
משאול זאת לידע צרי� והי' הבירורי�. נשלמו לא שעדיי�
ג' וארז"ל ישראל, על הראשו� מל� הי' שאול כי להיות
מל� לה� למנות לאר� בכניסת� ישראל נצטוו מצות
עמלק את מחרי� שאול הי' וא� כו', זרעו ולהכרית
בעמלק לה' מלחמה כי הבירורי�, גמר הי' אז בשלימות
את והביא והבקר הצא� מיטב על מחל כי ומפני דור, מדור
נודע א� אח"כ, שמואל אותו שיס� כי הג� חי, אגג

יהונת� צרי� הי' לכ� ממנו, זכר בינתיי� שנשאר מארז"ל
ולכ� דעמלק, הבירורי' עני� מחזיק אי� אביו משאול לידע
ואודיע עומד העני� אי� אדע ואז ונפקדת חדש מחר א"ל

הנ"ל. סימ� לו ומסר בקשת שאורה ע"י ל�
¯Â‡È·Âחוזר אור הוא בענ� אשר הקשת עני� דהנה העני�,

מזיו חוזר אור נעשה בענני� השמש מהכאת
החוקרי� והקשו בענ�. הקשת גווני ג' ונעשה השמש,

טבעית ה"ה הוא ברית אות המבול22איזהו קוד� הלא א� ,

אור כעני� זה הקשת עני� דשורש הוא והעני� נראה. הי' לא
ג"כ והתחתו� ח� העליו� אויר אוירי� ג' כמו והיינו חוזר,

קר והאמצעי והול�23ח� ח� העליו� אויר כי והיינו ,

באר� השמש הכאת וע"י לאר� שמגיע עד אח"כ ומתקרר
יוב� ועד"ז ח�. ג"כ התחתו� אויר ונעשה חוזר אור נעשה
השמש מהכאת הוא הגש� ביו� בענ� שיהי' הקשת מגווני
אור בחי' שהוא הקשת ונראתה ענ� בענני והי' הענני� על
ז"ע הניצוצות העלאות עני� ובעבודה כו'. מהשמש חוזר
בשבה"כ, שנפלו הניצוצות להחזיר היינו חוזר אור בחי'

20(zywa dxeiy ..oniqd oipr k"b oaei dzrneעד לקמ� בהבא :

ואיל�. ב כא, ש� בראשית אוה"ת ראה המאמר סו�
21(zywd ipeeb 'b mdy gp ipa 'b `ed zywd,כו וישב תו"א ראה :

נצבי� אוה"ת ואיל�. ב תתפח, ה) (כר� ש� א. רנב, וישב אוה"ת ג.
רע"ב. כא, ש� בראשית אוה"ת ג� וראה א'רא. ע'

22(d"d ..mixwegd eywde ..ynyd z`kdn xfeg xe` `ed ..zywd

zirahסה"מ ואיל�. א תרמח, ג) (כר� נח אוה"ת בארוכה ראה :

בראשית הרמו� פלח ג� וראה .25 ע' חט"ו לקו"ש מזֿח. ס"ע תרנ"ד
סע"א. צז,

23(xw irvn`de mg k"b oezgzde mg oeilrd xie` mixie` 'bראה :
אוה"ת תשמא. ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ג. ה, ואתחנ� לקו"ת
אוה"ת ג� וראה רלט. ע' תר"ל סה"מ שמט. ע' נ"� תרצב. ע' בחוקותי

א. תרנא, ש� ג) (כר� נח
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מבול עוד יהי' שלא סימ� הוא בענ� יהי' אשר הקשת ולכ�
סימ� הוא ומ"מ דרא, אכשיר לא כי הג� בשר כל לשחת
כשיהי' ולכ� כו', חוזר האור הוא שמזה ניצוצות שמבררי�
הניצוצות כל ביררו שכבר אות זהו נהירי� בגווני� הקשת
היו� ע"ד חדש מחר פי' ונמצא משיח, לרגלי יצפה ואז
היינו סגול בחי' הוא ושלשת שכר�. לקבל ולמחר לעשות�

סגולה לי והיית� הוא24בחי' מאד תרד וזהו העמי�, מכל
וכמ"ש המתברר במקו� ולירד בירורי� לברר הירידה בחי'

הבתולה ולאחותו בד"ה בגדי,25במ"א על נצח� ויז בעני�
בשוה ב' נקודות ג' הוא סגול ג� מאד. תרד וזהו
ההסתר מצד ואז מאד תרד ע"י וזהו תחתיה�, והשלישית

גבול, בלי מאד� בכל לבחי' א"עבא שמשפיל ע"י וזהו

בחי' עול� זרועות מתחת וש� כו', התחתו� קצה לבחי'
כו'. סוכ"ע

Â‰ÊÂ'בחי הוא הגש� ביו� בענ� יהי' אשר הקשת כמראה
סביב הנוגה מראה כ� שבזה"ג, הניצוצות העלאת
כמ"ש בזה"ג יחזקאל שראה ה', כבוד דמות מראה הוא
כמ"ש בה הי' שכבר כבר נהר על הגולה בתו� ואני

על26במ"א ואפול ואראה כו' הקשת כמראה ראה ולכ� ,
עומד בהיותו הלזה הגילוי לקבל כח בו הי' לא כי כו' פני
כי בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה יהי' לע"ל אבל עמדו, על
דעכשיו העבודה ע"י והיינו זה, לקבל ויוכלו דיבר ה' פי
קיו� בבחי' עומד פי' עומד, העול� דברי� ג' על שארז"ל

כו'. בגילוי ה' דבר בחי' לקבל שיוכל

`"lxz mixgde jynd

dxhry dxhra 'ek oaei dzrne d"c xn`n

24(dlebq il mziide ..lebq 'iga `ed zylye�סו עד לקמ� בהבא :

אוה"ת ואיל�. סב ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי בארוכה ראה הפיסקא
מאמרי נו. ע' ש� תקס"ז ג� וראה ואיל�. סע"א יב, בראשית

ואיל�. קנב ע' ח"א במדבר אדהאמ"צ
25(dlezad ezeg`le d"ca `"na y"nkeרעז ע' תרכ"ז סה"מ :

ואיל�. קצ ע' תרכ"ט ואיל�.
26(xaky xak xdp lr ..b"dfa l`wfgi d`xy 'd ceak zenc d`xn

`"na y"nk da 'id�כר) שה"ש תרלב. וע' ואיל� שצ ע' נ"� אוה"ת :

תתנ. ע' ג) (כר� ש� קל. ע' א)

•

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

‰�‰Â .Ëאיש בי� שנאה שנצמח מה הסיבה כ� ג� זהו
יוכל שלא רק ודעת טע� שו� בלי לרעהו
שנמאס עד רעה בעי� רק עליו ומביט רעהו את לסבול
עבודתו ומבזה שמבטל שבו, הטוב כל ג� בעיניו ונבזה

וא� כו'. שלו ומצוות התורה וקיו� רעהו שלאשל פי על
לעשות עליו חורש אינו הוא וג� מעול� רעה שו� לו עשה
טע� בלא עמו של� אינו שלבבו רק ממש בפועל רעה לו
כו', שונאיכ� אחיכ� אמרו שנאמר וזהו כו'. ודעת
וחיבור, אחות לשו� הוא דאח שונאיכ�. המה שאחיכ�
מפני רק ודעת טע� שו� בלי שונאי� ה� מקו� ומכל
בשלותו שמח אינו וממילא כו'. לסובלו יכול שאינו
פני� כל ועל ח"ו, ביסוריו בלבבו ישמח ולהיפ� ובטובתו,
יסורי על להצטער צריכי� באמת אשר זה. על יצטער לא
יכול עצמו על כי ליצל�. רחמנא עצמו מיסורי יותר זולתו
הלא מעשיו מפני ח"ו היסורי� לו שמגיעי� חשבו� למצוא
עליו באי� שיסורי� רואה א� ז"ל רבותינו וכמאמר טובי�,

או ימצא ודאי באמת וכשיפשפש כו'. במעשיו יפשפש
עליה�, יצטער לא וממילא כו', תורה ביטול בעו� יתלה
על אבל כו'. לנפשו תיקו� שזהו באהבה יקבל� אדרבה
לחשוב צרי� כי כאלו חשבונות לעשות יכול אינו זולתו
כי זולתו על מעצמו ידו� ולא פרט, בכל טוב הוא שבודאי
לכ� אד� כל את לדו� וצרי� ממנו טוב יותר הוא בודאי
חבירו צרת על מאד להצטער צרי� וממילא כו'. זכות
יודע (וא� כו'. עליו רחמי� ויבקש ליצל� רחמנא ויסוריו
עצמו לבי� בינו אזנו למוסר יגלה הוא טוב לא אשר באמת
הוי' אל ישוב זה ידי שעל טובי� הלא מעשיו על ויוכיחו
מצטער כשאינו אבל כו'). ממנו אפו חרו� ושב וירחמהו
ששונא אליו שנאתו מצד זה הרי זה על ששמח שכ� וכל

כו'. דבר לא על חנ� אותו
.¯ÂˆÈ˜חברו בשמחת משתת� שאינו מביא חנ� שנאת

שאי� מה טע� למצוא יכול עצמו ליסורי ובצערו.
זכות. לכ� לדונו שצרי� חברו לשל כ�

h''px gp zyxte dxez zgny

•

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"yz'd mixn`n

עצם – לבנון מן ונוזלים למעלה. הנשמה לשרש לעצמך, לך האלשיך פי' לך, לך בפסוק שאלות
למטה. הנשמה להארת תשובה הרהורי "נוזלים" וממנו הנשמה,

¯Ó‡iÂ"מ�ית� �מ��לד�� מארצ� ל� ל� אבר� אל הוי' «…∆ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
מה� להבי� וצרי� ארא�". א�ר האר� אל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאבי�
�ע�ר מי�רת, "ל�" �בת ה�ה �לכא�רה ל�", "ל� ְִֶֶַ�ְְְְְְִִֵֵֶַָָאמר�
�מס�יק �הוה, �� ה�א א�ר האר� מ� ההליכה היא ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה��נה
�סדרי להבי� צרי� ע�ד ל�". "ל� מה� מארצ�", "ל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָל�מר
מ� היציאה עניני�: �ל�ה �א� �ח�יב היציאה, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָעניני
לי� הוה �לכא�רה אביו, �מ�ית ה"��לד��", מ� אהאר�, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
�� אחר אביו, מ�ית היציאה �ח�ה הפ��, �סדר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלח�ב
�סדר הוי �אז האר�, מ� �� ואחר מ�לד�� מ�ק�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהיציאה
האר� מ� �יציאה ה���י ���ק�י� אבל ז�, א� ז� �לא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ�ְמס�ר
ה�ה �ב�דר אביו, �מ�ית מ��לד�� היציאה היא �מילא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהלא
אביו �בית �מ�לד�� העניני� �לל�ת מז�יר ל�ה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָי�ק�ה
ל� "ל� ��אמר ה�ת�ב מ���� וה�ה �וקא. ה�ה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ב�דר
מ� "ל� נאמר ולא ארא�", א�ר האר� אל כ�' ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמארצ�
"אר�", ה�אר והד�י� ארא�", א�ר ה�ק�� אל ה�ה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה�ק��
אחרת, לאר� �� �היה ז� מאר� הה��� ה�א �הע�ר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ�ב�
– ל� "ל� �ר�, �אל�י� וה�ה זה. ���ק מה� להבי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוצרי�
�היא �מ� נ�מת� �מק�ר ל�ר� ���יע הינ� לעצמ�", ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹל�
למעלה, ר�� �ע�� ��� �הע�בד�ת �כדי וה�א ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹלמעלה,
ידי על רק זה� ה�ה למ�ה, אלק�ת ���י ימ�� יד� על ְְְֱִִֵֵֶַַַַָֹ�ֲֶַָָא�ר
ה��מה �ל לא �ה�ה ה��מה, �מק�ר ל�ר� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ���יע
הארה רק ה�א ���� ��תל��ת �מה ,���� למ�ה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמתל��ת
נ�מת �א�יו "ו��ח �כתיב הי�ת וע� ה��מה, ְְְְְְֱִִִִִִַַַַַָָָָ�מקצת

נפח מ��כי� �נפח �מא� ��הר ואיתא ר�נ�בח�י�", �פר� , ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹ
עד� ה�ניא)נ�מת� �על – ה�ק� �פנימ��ת�(אדמ�"ר מ��כ��ת� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

�לל�ת ה�ה זה ע� אבל ית�ר�, מעצמ�ת� המ�כה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�היא
הארה רק היא ,���� �מתל��ת למ�ה ��מ�כה מה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָה��מה
�דב�קה ק��רה למעלה ���ארת ה��מה מעצ� ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלבד

היא", טה�רה �י ��ת� "נ�מה �כמאמר ח�י�, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�אלקי�
ע�אה טהיר� �חינת טה�רה היא ה��מה �מ�ג��ר� , ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

ריינקייט קלארע עצ� �י ל�הר", ה�מי� "�עצ� ,ד��ת�ב ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ה�אמר �ר�� �זה� לאלק�ת, ה���ל �תכלית היא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�ה��מה
�� ואחר אי�, �חינת ה�א ה��מה ��ר� �את", מאי� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ"�ע
�סדר �י", נפח�� א�ה יצר��, א�ה בראת�, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ"א�ה

ע יצירה �בריאה ה��מה אבלהמ�כת ,���� להתל�� ��ה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
"א� �כמאמר מ�ל, ��� ונקראת למעלה היא ה��מה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעצ�

חזי" מ�לייה� חזי לא �איה� �ב מ�העל "ונזלי� �כתיב , ְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֹ
ועצ� למעלה, �היא �מ� ה��מה עצ� ה�א �לבנ�� ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָלבנ��",
ונ�"� חכמה נתיב�ת [32] ל"ב �ה�א "לבנ��", נקרא ְְְְְְִִֶַָָָָָָה��מה
וזה� ה��מה, ��עצ� �בינה חכמה �ה� �ינה, �ערי [50]ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ונ�ט� נ�זל ה��מה עצ� �ה�א �מ�בנ�� לבנ��", מ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ"נזלי�
���פלי� ���בה הרה�רי עני� וה�א ,���� המל��ת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָ�ְְַַָָ���מה
ר�אי� �אנ� �כמ� �לל, הכנה ��� �לא �תא�� ְְְְֲִִֶָָָָָָָֹלאד�
הרה�רי �רח�ב �הלכ� �תא�� לאד� נ�פלי� ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָ��פעמי�
זה והרה�ר לבב�, מ�יר�ת �ד�לה �אנחה �מתא�ח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ���בה
�ני� "��ב� ה�ר�ז ��מעת ��מעלה �ה��מה מ�ה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�א
ה��מה �הארת ה��מה מעצ� ונ�ט� נ�זל ה�ה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��בבי�",
ח���י �עני� ה�א וכ� ���בה, ההרה�רי �אי� �מ�ה ,�����ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
מה ה��מה מעצ� �א ��ה �תא��, לאד� ���פלי� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ��רה

�רקיע �מתיב�א ��רה ל�מדת �הארתו�היא ונ�ט� ונ�זל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
�כמ� נחלת�", חבל "יעקב �כתיב ,���� המל��ת ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹ�ְְַַָָה��מה
קצה �� מתנענע ה�ה ה�ח��� קצה ���נענעי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהחבל
הארת התע�רר�ת ידי �על �ה��מה ה�א �� ה�ה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעלי��,
���ב �בעב�דה �ד�לה �התלהב�ת �מצו�ת �ת�רה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָה��מה
לעצ� מ�יעי� זה ידי על ה�ה ה�ב, מ�יר�ת �נתינה ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�מסירה
ה��מה. עצ� �ה�א לעצמ�", ל�, "ל� וזה� ְְְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָה��מה,
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עצם – לבנון מן ונוזלים למעלה. הנשמה לשרש לעצמך, לך האלשיך פי' לך, לך בפסוק שאלות
למטה. הנשמה להארת תשובה הרהורי "נוזלים" וממנו הנשמה,

¯Ó‡iÂ"מ�ית� �מ��לד�� מארצ� ל� ל� אבר� אל הוי' «…∆ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
מה� להבי� וצרי� ארא�". א�ר האר� אל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאבי�
�ע�ר מי�רת, "ל�" �בת ה�ה �לכא�רה ל�", "ל� ְִֶֶַ�ְְְְְְִִֵֵֶַָָאמר�
�מס�יק �הוה, �� ה�א א�ר האר� מ� ההליכה היא ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה��נה
�סדרי להבי� צרי� ע�ד ל�". "ל� מה� מארצ�", "ל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָל�מר
מ� היציאה עניני�: �ל�ה �א� �ח�יב היציאה, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָעניני
לי� הוה �לכא�רה אביו, �מ�ית ה"��לד��", מ� אהאר�, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
�� אחר אביו, מ�ית היציאה �ח�ה הפ��, �סדר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלח�ב
�סדר הוי �אז האר�, מ� �� ואחר מ�לד�� מ�ק�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהיציאה
האר� מ� �יציאה ה���י ���ק�י� אבל ז�, א� ז� �לא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ�ְמס�ר
ה�ה �ב�דר אביו, �מ�ית מ��לד�� היציאה היא �מילא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהלא
אביו �בית �מ�לד�� העניני� �לל�ת מז�יר ל�ה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָי�ק�ה
ל� "ל� ��אמר ה�ת�ב מ���� וה�ה �וקא. ה�ה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ב�דר
מ� "ל� נאמר ולא ארא�", א�ר האר� אל כ�' ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמארצ�
"אר�", ה�אר והד�י� ארא�", א�ר ה�ק�� אל ה�ה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה�ק��
אחרת, לאר� �� �היה ז� מאר� הה��� ה�א �הע�ר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ�ב�
– ל� "ל� �ר�, �אל�י� וה�ה זה. ���ק מה� להבי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוצרי�
�היא �מ� נ�מת� �מק�ר ל�ר� ���יע הינ� לעצמ�", ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹל�
למעלה, ר�� �ע�� ��� �הע�בד�ת �כדי וה�א ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹלמעלה,
ידי על רק זה� ה�ה למ�ה, אלק�ת ���י ימ�� יד� על ְְְֱִִֵֵֶַַַַָֹ�ֲֶַָָא�ר
ה��מה �ל לא �ה�ה ה��מה, �מק�ר ל�ר� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ���יע
הארה רק ה�א ���� ��תל��ת �מה ,���� למ�ה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמתל��ת
נ�מת �א�יו "ו��ח �כתיב הי�ת וע� ה��מה, ְְְְְְֱִִִִִִַַַַַָָָָ�מקצת

נפח מ��כי� �נפח �מא� ��הר ואיתא ר�נ�בח�י�", �פר� , ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹ
עד� ה�ניא)נ�מת� �על – ה�ק� �פנימ��ת�(אדמ�"ר מ��כ��ת� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

�לל�ת ה�ה זה ע� אבל ית�ר�, מעצמ�ת� המ�כה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�היא
הארה רק היא ,���� �מתל��ת למ�ה ��מ�כה מה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָה��מה
�דב�קה ק��רה למעלה ���ארת ה��מה מעצ� ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלבד

היא", טה�רה �י ��ת� "נ�מה �כמאמר ח�י�, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�אלקי�
ע�אה טהיר� �חינת טה�רה היא ה��מה �מ�ג��ר� , ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

ריינקייט קלארע עצ� �י ל�הר", ה�מי� "�עצ� ,ד��ת�ב ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ה�אמר �ר�� �זה� לאלק�ת, ה���ל �תכלית היא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�ה��מה
�� ואחר אי�, �חינת ה�א ה��מה ��ר� �את", מאי� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ"�ע
�סדר �י", נפח�� א�ה יצר��, א�ה בראת�, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ"א�ה

ע יצירה �בריאה ה��מה אבלהמ�כת ,���� להתל�� ��ה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
"א� �כמאמר מ�ל, ��� ונקראת למעלה היא ה��מה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעצ�

חזי" מ�לייה� חזי לא �איה� �ב מ�העל "ונזלי� �כתיב , ְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֹ
ועצ� למעלה, �היא �מ� ה��מה עצ� ה�א �לבנ�� ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָלבנ��",
ונ�"� חכמה נתיב�ת [32] ל"ב �ה�א "לבנ��", נקרא ְְְְְְִִֶַָָָָָָה��מה
וזה� ה��מה, ��עצ� �בינה חכמה �ה� �ינה, �ערי [50]ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ונ�ט� נ�זל ה��מה עצ� �ה�א �מ�בנ�� לבנ��", מ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ"נזלי�
���פלי� ���בה הרה�רי עני� וה�א ,���� המל��ת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָ�ְְַַָָ���מה
ר�אי� �אנ� �כמ� �לל, הכנה ��� �לא �תא�� ְְְְֲִִֶָָָָָָָֹלאד�
הרה�רי �רח�ב �הלכ� �תא�� לאד� נ�פלי� ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָ��פעמי�
זה והרה�ר לבב�, מ�יר�ת �ד�לה �אנחה �מתא�ח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ���בה
�ני� "��ב� ה�ר�ז ��מעת ��מעלה �ה��מה מ�ה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�א
ה��מה �הארת ה��מה מעצ� ונ�ט� נ�זל ה�ה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��בבי�",
ח���י �עני� ה�א וכ� ���בה, ההרה�רי �אי� �מ�ה ,�����ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
מה ה��מה מעצ� �א ��ה �תא��, לאד� ���פלי� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ��רה

�רקיע �מתיב�א ��רה ל�מדת �הארתו�היא ונ�ט� ונ�זל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
�כמ� נחלת�", חבל "יעקב �כתיב ,���� המל��ת ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹ�ְְַַָָה��מה
קצה �� מתנענע ה�ה ה�ח��� קצה ���נענעי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהחבל
הארת התע�רר�ת ידי �על �ה��מה ה�א �� ה�ה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעלי��,
���ב �בעב�דה �ד�לה �התלהב�ת �מצו�ת �ת�רה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָה��מה
לעצ� מ�יעי� זה ידי על ה�ה ה�ב, מ�יר�ת �נתינה ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�מסירה
ה��מה. עצ� �ה�א לעצמ�", ל�, "ל� וזה� ְְְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָה��מה,

mdxa` l` 'ied xn`ie d"c

•

ואיל�.*) 50 ע��ד תש"ב המאמרי� בספר ֵַָָנדפס

לו.א. נופח.ב.היה מתוכו שנופח העליון.ג.שמי הזכה.ד.טוהר הנקיות ראה.ה.עצם מזלם ראו, לא שהם פי על בישיבהו.אף

מעלה. של
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.Ëאחת נבדלות הן אך, אמת. שתיהן והשגה השכלה

אמת היא והשגה לעצמה אמת היא השכלה מהשניה.

בעל ולא השכלה בעל יהיה שאדם להיות יכול לעצמה.

להמציא יכול שאחד במוחש, רואים שאנו כפי השגה,

הרחבות את ישיג לא עצמו והוא שכלית, המצאה

השגה בעל שהוא מי ויש שבהמצאתו. העמוקה השכלית

המצאה. בעל השכלהואינו שכן הוא, דבר של טעמו

כוחות משני הבאים נפרדים גילויים שני הן והשגה

נפרד. מקור לו יש כוח וכל שונים,

ובינה. חכמה הכוחות של גילויים הן והשגה השכלה

של גילוי היא והשגה החכמה כוח של גילוי היא השכלה

נפרדים. מקורות ובינה חכמה ולכוחות הבינה. כוח

הרי המשכיל, כוח הוא והבינה החכמה ששורש למרות

נפרדים. מקורות להם יש עצמו המשכיל בכוח

שאינו השכלה בעל שהוא מי שיש רואים, שאנו ממה

המצאה בעל שאינו השגה בעל שהוא מי ויש השגה, בעל

דברים: שני אנו מבינים �

מהם אחד שכל עצמם, בכוחות הדבר שכך א)

של השלמות לו חסרה ולא שלם דבר הוא כשלעצמו

השני.

שיש אחד דבר שיהיה ההכרח מן מהם אחד בכל ב)

השני. הדבר את מחליף הוא ובכך השני, לדבר דמיון לו

הדבר, שאפשרי לכך, הטעם הם אלה, דברים ושני

רחבה תהיה ההשגה ואילו מוטעית, תהיה שההנחה

אינה ההשכלה שכן, עמוקות. שכליות בסברות ועשירה

סיבות ולטעות בטעות. אצלו נפגשו הן להשגה, שייכת

כלומר שההשכלה, הוא היוצא הפועל אבל שונות,

היא ההשגה התרחבות ואילו מוטעית, היא ההנחה,

נאות. שכליות בסברות מאד טובה

שייכים וההשגה, ההשכלה במיפגש הטעות אופני כל

"אמת בדרגת ואילו בלבד. ו"אמת" אמת" "שפת בדרגות

אמנם אפשרי כלל. טעויות אין העצמי, השכל לאמיתו",

תהיה לא עצמי שבשכל ההשכלה דקות שבגלל הדבר

בלתי אבל ההשכלה, נקודת את להסביר ההשגה ביכולת

וההשגה. ההשכלה בשייכות טעות שתהיה הדבר אפשרי

הדרגא היא לאמיתו" "אמת שדרגת האמור, מכל

הרי האלקי, השכל של העצמי בשכל ביותר הגבוהה

הזה השכלי הבנין אין מקום מכל שכלי, ענין שזה למרות

הנמוכה הדרגא גם אנושי. שכל של לבנינו כלל דומה

מציאות מהות היא אמת", "שפת אלקי, בשכל ביותר

אנושי. שכל מאשר לגמרי אחרת

.Èמאבי לשמוע לנו יצא פעמים בשיחותיו22הרבה

מאירות ובפנים החסידות, תורת מעלת בענין הקדושות,

החסידות שלנו, החסידות אומר: היה במיוחד ומסבירות

"השכלה". היא ו"עבודה" "עבודה" היא "השכלה" שבה

שבח נותן אבי היה מרומם רוח עלבמצב להשי"ת

בפרט. חב"ד וחסידות בכלל החסידות תורת התגלות

(בייערען). ווירצבורג בעיר אבי היה תרס"ז בחורף

טבת אז23כ"ד הגיע וארא. פרשת חמישי ביום אז חל

אמר ואבי גורארי' שי' צבי ר' החסיד לווירצבורג

העולם מאמר ישנו אבי: אמר חסידות, אחרי חסידות.

אומרים, האמת, בעולם כבר שנמצא מישהו כשמזכירים

לו. שיהיה מואר עדן גן

לרבי שיהיה � אבי אמר � מואר עדן את24גן שפתח

תורת בהתגלות ולבותינו מוחינו את והאיר עינינו

החסידות.

בהתלהבות אמרן שאבי אלו, ספורות מלים בשמעי

המדרש דברי על נזכרתי קדושה, הפסוק25פנימית 26על

שבעת ידי על למטה השכינה גילוי בענין לגני", "באתי

קהת, לוי, יעקב, יצחק, אברהם, דורות, שבעה הצדיקים,

ומשה. עמרם

העולם, נשיאי שבעה הדורות, שבעה ב"ה. טוב לנו

שערי לפנינו פתחו בכלל, ועד לאבי עד הבעש"ט ממורנו

וחמש בארבעים ואבי בדורו, רבי כל חב"ד. של ההיכלות

הטובים ההסברים את לנו נתנו בחסידות, יגיעתו שנות

העמוקים. ההשכלה בעניני ביותר

בזיעה יגע בערך, שנים עשרה תשע בן בהיותו אבי

שכל של הענין להבין � לי אמר הוא זה בנוסח � דם של

יגיעה אך לאמיתו". "אמת השלישית במדריגה עצמי,

הנרצה. התועלת את הביאה זו, קשה דם יגיעת קשה,

� במרינבאד תרס"ח קיץ � בערך שנה שלשים כעבור

שכל של ענין באותו � טיולנו במהלך � אתי משוחח הוא

במשך שכן, מוחשי. כבענין רחב וביאור בהסבר עצמי,

בביאורים החסידות תורת ונתרחבה נתבארה הזמן

ענין. בכל ארוכים והסברים

יותר עברו � בערך תרל"ט�תר"מ � תקופה מאותה

ונתרחבה נתבארה זה, שנים יובל ובמשך שנה, מחמשים

האפשרות לנו שנותן דבר החסידות, תורת לא�ל תהלה

האמור. הענין את גם להבין שנוכל

.‡È,תר"פ שנת עד תר"מ משנת השנים תקופת

המוצלחות התקופות כאחת החסידות בעולם מוגדרת

החסידות. תורת בהתרחבות ביותר

מוהרש"ב.22) אדמו"ר כ"ק

התניא.23) בעל הזק� אדמו"ר כ"ק של ההילולא יו�

התניא.24) בעל הגדול רבנו כ"ק

ה.25) פרשה רבה השירי� שיר

א.26) ה, ש�
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אחד היא הרי לדבר, מה הרבה יש זו תקופה על

לא אך החסידות, ימי בדברי ביותר החשובים מהחלקים

על לדבר והאפשרות המקום במדוייק.כאן כך

בדברי שגם מיוחדים, חשובים אירועים זו לתקופה

לעצמם. מקום קובעים הם החסידות, ובתולדות הימים

בפרטים בקיצור ניגע בזה, המדובר הענין בגלל אלא,

זו. תקופה של אחדים

השבועות במשך במענטאן. אבי היה תער"ב בחורף

ומצב היטב, לנוח הספיק במענטאן, שהותו של האחדים

משמעותית. במדה הוטב בריאותו

ורשה, עד מליובאוויטש זו, בנסיעה אבי את בלוותי

לו יהיה במענטאן, שבהיותו מקווה, שהוא אבי, לי אמר

בחסידות. חדש עמוק בענין להרהר מספיק, זמן

כגאון אבי את ציין החסידי�משכילי העולם כל

חסידות. של בהשכלה

של "הרמב"ם לאבי: קרא נ"ע הרשב"ץ מורי החסיד

קבועה הלכה אבי אצל הוא ענין כל שכן, חסידות",

אופנו. על דבר דבר הענין, של הסברו כל עם ומסודרת

של מעיין אבי אצל מהווה בודד חסידות מאמר כל

שלמה. מסכת החכמה, ים

הייתי באליווקא, דשא בנאות בהיותינו תרנ"ח, קיץ

במחשבות. שקוע אבי מהיות נרעש

תפוס בגן, קרובות לעתים לשבת נשאר היה אבי

שעות. כמה במשך מחשבות

ישיבתו של זמן באותו הרי מכן, לאחר לי שסיפר כפי

כל על השנה" ראש של טוב "יום במאמר הרהר בגן,

עד תרנ"ט השנה מראש מכן לאחר שאמרם המשכיו,

וירא. פרשת

שכתב, חסידות מאמר כל שאמר, חסידות מאמר כל

אבי. אצל מיוחדת חוויה היה

שאהבתי טבע לי היה תרמ"ט�נ"א, בשנים בילדותי,

של ב"אוהל" בישבו או בחדרו, בישבו אבי על להסתכל

אותי. מפעים שהיה דבר מחשבות, תפוס אביו,

.·Èנ"ע הרשב"ץ מורי לבוא הראשון בזמן

שי' הרמ"מ דודיי קבעו � תרנ"ד בחורף – לליובאוויטש

פעמים כמה חסידות ללמוד סדר שי' הר"מ ומחותני

נ"ע. הרשב"ץ מורי עם בשבוע

בכל כמעט בחסידות. מבורכת שנה היא תרנ"ד שנת

פרשת שבת עד השנה מראש כלומר זו, שנה שבתות

נהר על לאודסה להבראה אבי של נסיעתו עת בהעלותך,

חסידות. מאמר אבי אמר הלימאן,

שבת, קבלת לפני ששי ביום אומר אבי שהיה המאמר

עליו חוזר היה ז"ל אהרן ר' הרב שה"חוזר" בלבד זו לא

הי לשבת, שבאו האורחים מספרלפני עליו חוזרים גם ו

בליובאוויטש. אז שהיו "יושבים" של גדול

המאמר, של הכתב כבר היה שני שביום היה, הסדר

החסידים זקני ואצל בעיון, המאמר את למדו ה"יושבים"

ר' החסיד הענדל, חנוך ר' החסיד הרשב"ץ, כמורי �

החסיד מצאשניק, אבא ר' החסיד מורשה, ברוך שמואל

מאמר תוכן היה לליובאוויטש, לשבת שבאו � ניסן ר'

השבוע. כל במשך הדיבור נושא שבת, של החסידות

הרמ"מ דודיי כבוד היו � תרנ"ד חורף � זמן באותו

דבר החסידות, בלימוד מאד עסוקים שי' והר"מ שי'

גדולים, כשרונות בעלי אברכים, כמה על הרבה שהשפיע

ידי ועל מחסידות, ורחוקים עולם במדעי משכילים שהיו

התקרבו. החסידות בלימוד הקביעות

ביכולת מיוחד חוש היה נ"ע הרשב"ץ החסיד למורי

משל, לו היה ענין לכל חסידות. אימרת ולהסביר לבאר

חריפה. בפקחות אצלו מתבטא היה דבר וכל

.‚È'שי והר"מ שי' הרמ"מ דודיי כבוד היו לזמן מזמן

ממה שונים בענינים ולהתדבר לשאול אבי, אל נכנסים

כמה אורכת כזו פגישה היתה קרובות לעתים אז. שלמדו

שעות.

אחרי הערב, בשעות נערכות אלו שיחות היו כרגיל

ולעתים נ"ע, רשב"ץ החסיד מורי אצל לימודיי סיום

אלו. בשיחות נוכח הייתי קרובות

של הענין אבי הסביר האמורות השיחות באחת

והכרה. הרגשה השגה, השכלה,

מאז, שנה מארבעים למעלה עבור אחרי כיום, גם

נחשבים מאמרים, בהרבה בהרחבה הוסברו הענינים וכל

החסידות, בתורת החשובים הענינים מן אלה ענינים

מדברים בחסידות גם היו אלו ענינים שעל אז, ובמיוחד

היה � רגילה, בשיחה שכן ומכל ביותר, רחוקות לעתים

ביותר. הגדולים מהדברים אחד זה

בעל של הרחב בהסבר והשגה השכלה של הענין את

אך היטב, הבינו הם אבי, שהסביר הסברה, ובעל המצאה

מאד, חלשה בצורה הבינו הם והכרה, הרגשה של הענין

ניכר. זמן לקח וההסבר

הרי האמיתית שההשגה אבי, הסביר דבר של בסופו

שמגיעים עד התמצית, נקודת של הדעת בהעמקת באה

הידוע: כמאמר שהיא השגה, של האמיתית לתכלית

נדע. שלא הידיעה תכלית

ההשגה, ביטול שנעשה למרות הרי זו, בהשגה

בכל מהשגה, למעלה בעצם הרי היא זו השגה שכן,
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אחד היא הרי לדבר, מה הרבה יש זו תקופה על

לא אך החסידות, ימי בדברי ביותר החשובים מהחלקים

על לדבר והאפשרות המקום במדוייק.כאן כך

בדברי שגם מיוחדים, חשובים אירועים זו לתקופה

לעצמם. מקום קובעים הם החסידות, ובתולדות הימים

בפרטים בקיצור ניגע בזה, המדובר הענין בגלל אלא,

זו. תקופה של אחדים

השבועות במשך במענטאן. אבי היה תער"ב בחורף

ומצב היטב, לנוח הספיק במענטאן, שהותו של האחדים

משמעותית. במדה הוטב בריאותו

ורשה, עד מליובאוויטש זו, בנסיעה אבי את בלוותי

לו יהיה במענטאן, שבהיותו מקווה, שהוא אבי, לי אמר

בחסידות. חדש עמוק בענין להרהר מספיק, זמן

כגאון אבי את ציין החסידי�משכילי העולם כל

חסידות. של בהשכלה

של "הרמב"ם לאבי: קרא נ"ע הרשב"ץ מורי החסיד

קבועה הלכה אבי אצל הוא ענין כל שכן, חסידות",

אופנו. על דבר דבר הענין, של הסברו כל עם ומסודרת

של מעיין אבי אצל מהווה בודד חסידות מאמר כל

שלמה. מסכת החכמה, ים

הייתי באליווקא, דשא בנאות בהיותינו תרנ"ח, קיץ

במחשבות. שקוע אבי מהיות נרעש

תפוס בגן, קרובות לעתים לשבת נשאר היה אבי

שעות. כמה במשך מחשבות

ישיבתו של זמן באותו הרי מכן, לאחר לי שסיפר כפי

כל על השנה" ראש של טוב "יום במאמר הרהר בגן,

עד תרנ"ט השנה מראש מכן לאחר שאמרם המשכיו,

וירא. פרשת

שכתב, חסידות מאמר כל שאמר, חסידות מאמר כל

אבי. אצל מיוחדת חוויה היה

שאהבתי טבע לי היה תרמ"ט�נ"א, בשנים בילדותי,

של ב"אוהל" בישבו או בחדרו, בישבו אבי על להסתכל

אותי. מפעים שהיה דבר מחשבות, תפוס אביו,

.·Èנ"ע הרשב"ץ מורי לבוא הראשון בזמן

שי' הרמ"מ דודיי קבעו � תרנ"ד בחורף – לליובאוויטש

פעמים כמה חסידות ללמוד סדר שי' הר"מ ומחותני

נ"ע. הרשב"ץ מורי עם בשבוע

בכל כמעט בחסידות. מבורכת שנה היא תרנ"ד שנת

פרשת שבת עד השנה מראש כלומר זו, שנה שבתות

נהר על לאודסה להבראה אבי של נסיעתו עת בהעלותך,

חסידות. מאמר אבי אמר הלימאן,

שבת, קבלת לפני ששי ביום אומר אבי שהיה המאמר

עליו חוזר היה ז"ל אהרן ר' הרב שה"חוזר" בלבד זו לא

הי לשבת, שבאו האורחים מספרלפני עליו חוזרים גם ו

בליובאוויטש. אז שהיו "יושבים" של גדול

המאמר, של הכתב כבר היה שני שביום היה, הסדר

החסידים זקני ואצל בעיון, המאמר את למדו ה"יושבים"

ר' החסיד הענדל, חנוך ר' החסיד הרשב"ץ, כמורי �

החסיד מצאשניק, אבא ר' החסיד מורשה, ברוך שמואל

מאמר תוכן היה לליובאוויטש, לשבת שבאו � ניסן ר'

השבוע. כל במשך הדיבור נושא שבת, של החסידות

הרמ"מ דודיי כבוד היו � תרנ"ד חורף � זמן באותו

דבר החסידות, בלימוד מאד עסוקים שי' והר"מ שי'

גדולים, כשרונות בעלי אברכים, כמה על הרבה שהשפיע

ידי ועל מחסידות, ורחוקים עולם במדעי משכילים שהיו

התקרבו. החסידות בלימוד הקביעות

ביכולת מיוחד חוש היה נ"ע הרשב"ץ החסיד למורי

משל, לו היה ענין לכל חסידות. אימרת ולהסביר לבאר

חריפה. בפקחות אצלו מתבטא היה דבר וכל

.‚È'שי והר"מ שי' הרמ"מ דודיי כבוד היו לזמן מזמן

ממה שונים בענינים ולהתדבר לשאול אבי, אל נכנסים

כמה אורכת כזו פגישה היתה קרובות לעתים אז. שלמדו

שעות.

אחרי הערב, בשעות נערכות אלו שיחות היו כרגיל

ולעתים נ"ע, רשב"ץ החסיד מורי אצל לימודיי סיום

אלו. בשיחות נוכח הייתי קרובות

של הענין אבי הסביר האמורות השיחות באחת

והכרה. הרגשה השגה, השכלה,

מאז, שנה מארבעים למעלה עבור אחרי כיום, גם

נחשבים מאמרים, בהרבה בהרחבה הוסברו הענינים וכל

החסידות, בתורת החשובים הענינים מן אלה ענינים

מדברים בחסידות גם היו אלו ענינים שעל אז, ובמיוחד

היה � רגילה, בשיחה שכן ומכל ביותר, רחוקות לעתים

ביותר. הגדולים מהדברים אחד זה

בעל של הרחב בהסבר והשגה השכלה של הענין את

אך היטב, הבינו הם אבי, שהסביר הסברה, ובעל המצאה

מאד, חלשה בצורה הבינו הם והכרה, הרגשה של הענין

ניכר. זמן לקח וההסבר

הרי האמיתית שההשגה אבי, הסביר דבר של בסופו

שמגיעים עד התמצית, נקודת של הדעת בהעמקת באה
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השי"ת עוזר הדעת, בהעמקת בה כשמתעמקים זאת
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נקודת לבין מושכל, כל של ההתחלה שהיא ההשכלה,

המו תכלית שהיא וקובעהתמצית מושכל, כל של שג

האדם שביכולת בינה, שערי פתחה החסידות שתורת
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היא אמת באמת. ולהתייגע באמת לרצות רק צריכים

ההשכלה. מנעולי כל הפותח המפתח

.„Èעד תרנ"ד מחורף השנים, עשר שמונה במשך

והרבה החסידות, תורת ב"ה מאד התרחבה תער"ב, חורף

בהרחבה. הוסברו ענינים

"יושבים" בליובאוויטש היו תרנ"ד�ז השנים בארבעת

למדו ה"יושבים" רוב מתמידים, וכן כשרונות בעלי

בהתמדה. חסידות

ט"ו � יצ"ו תמימים" "תומכי ישיבת התייסדות עם

החסידות, בלימוד חדשה תקופה מתחילה � תרנ"ז אלול

לזמן ומזמן הנגלה, לימוד כמו מסודר לימוד שנהיה

לטובה. השינוי את רואים

במאמרי רואים הבנה, מתוך חסידות שלומדים אלה

שינוי תר"ס, תרנ"ח�נ"ט, בשנים אבי, של החסידות

והן המאמרים עניני בעצם הן לשנה, משנה מסויים

וההסברים. הביאורים בצורת

הנם השבועות, חג למאמרי עד תרנ"ח, שנת מאמרי

בהם הנידונים והענינים ויחידים, נפרדים מאמרים

החסידות. בלימוד המתחילים של להבנתם מותאמים

אבל עמוק, אמנם הוא תרנ"ח השבועות חג מאמר

תקופה. באותה תמימים" "תומכי תלמידי ערך לפי

שמבינים לאלה כבר מותאמים תרנ"ט שנת מאמרי

הם תר"ס שנת ומאמרי בחסידות, עמוקים ענינים

יותר. עמוקים

"תומכי ישיבת מתלמידי חלק עסק תר"ס בשנת

המובהק והתלמיד אבי, שהשמיע במאמרים תמימים"

כתב מקלימוביץ' פויזנר ז"ל דוד אברהם ר' הרב החסיד

המאמרים. על "הנחות"

אברהם הר' התלמיד שכתב ה"הנחות" היו כמה עד

שהוא מהעובדה לראות יכולים אבי, בעיני חשובות דוד,

מכאן שונים. הערות�תיקון ומעיר עליהם עובר היה

מאמרים של מועט מספר אבי כתב תר"ס שבשנת הסיבה

השנה בשבתות .27שאמר
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ועוד.27) המושב, תחו� בדוברובנה, החרושת בית עניני הכלל, בעניני מרובה עבודה היתה תר"ס בשנת

•
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אברה� ר' הגנ�. אברה� ר' לשעבר, למעבידו לענות מה בנפשו להחליט יכל לא הוא שתק. ברו�
קשה סוגיה של תמציתה להרצות והחל ברו� עלֿיד התיישב מיד ברעיונותיו. מתלבט שברו� הבחי�
רבי רבו, של חידושיו על חזר במיוחד בנידו�. נפלאי� תורה חידושי אגב, משמיע, כשהוא בתלמוד,
רבה. בהתפעלות לחידושי� האזי� ברו� בעבר. אברה� ר' למד שבישיבתו מבישנקובי�, זאב אברה�
בגאונותו. הנודע רבו בש� למסור הרבה לו היה בעיקר א� עצמו, בזכות גדול למד� היה אברה� ר'

הקאליסקי שברחוב היתו�", קדיש ר' של מדרשו ב"בית גמרא שיעור יו�ֿיו� מגיד היה אברה� ר'
וחריפותו בעמקותו ה� הצטיי� אברה� ר' בש"ס. בקיאי� גדולי� למדני� השתתפו זה בשיעור בליאזנא.

רעיונותיו. ובהירות הברורה בהסברתו וה�

את ידע לא שברו� באופ� וטמא", נותר "פיגול, בסוגיית דברי� להשמיע אברה� ר' החל כא�
שר' ברו� נוכח הסוגיה מהרצאת א� נזיקי�, סדר ללימוד במיוחד אז עד התמסר ברו� אמנ� נפשו.
רבו זאב, אברה� ר' של תורתו אל להתוודע יוכל ושבאמצעותו מתאי�, רב לו להיות עשוי אברה�

אברה�. ר' של

שג� נזכר ברו� מה�. קר� במינו מיוחד ואור פניו, התלהטו התורה דברי את אברה� ר' ַָכשהשמיע
מיד יצרה זו עובדה תורה. דברי לפניו משמיע כשהיה מידה באותה מאירות היו המנוח אביו של פניו
ג� מה לשעבר, ממעבידו להסתתר טע� מצא לא שוב אברה�. ר' אל יתירה קירבה ברו� של בנפשו

סודו. את לשמור הבטיחו מצידו אברה� שר'
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לדידו בחברותא. מהלימוד נהנו שניה� הארוכי�. בלילות בצוותא השניי� למדו החור� כל מש�
אזלו, שטר� החסכונות מ� לו מזומנת פרנסתו ימי�. לאור� להימש� החור� יכול היה ברו� של

אפוא? לו, חסר מה � איתו ללמוד עלֿמנת לו יש ורבֿחבר

כל גבר. והשאו� במלאכת� החלו המצות תנורי לפסח. בהכנותיה החלה ליאזנא ניס�, חודש הגיע
כמקד�. לימודיה� על שקדו לא התורה בני ואפילו מלימודיה�, חדלו המלמדי� ג� טרוד. היה איש

טר היה אברה� ר' ברו�.א� ע� לשיעורו לילה כל לבוא יכל לא וכבר לחג, בהכנות וד

לסעוד לביתי הזמנתי� לא עתה עד מתקרב. הקדוש "החג ברו�: אל אברה� ר' פנה אחד לילה
בצרכיו להסתפק לאד� אפשר אי שבו הפסח, חג א� לרוח�. הדבר אי� כמה עד בידעי שולחני, על

רצוי". אורח תהיה ש� בביתי, הפסח את לחוג אות� אני מזמי� לפיכ� שאני. ִַהרגילי�,

כאשר טרדותיו. מחמת ברו� ע� להתראות אברה� לר' נזדמ� לא מכ� לאחר מספר לילות מש�
שהוא להזכירו כדי החג, לפני האחרו� בשבוע ברו�, התאכס� שבו המדרש, לבית אברה� ר' הופיע
ההזמנה, את לקבל לו קשה היה כנראה ברו�. את ש� מצא לא שוב � בביתו החג את לעשות מוזמ�
מאד נגע הדבר עקבות. שהשאיר מבלי אפוא, נעל�, הוא בפניו. אברה� לר' לסרב יכל לא ומאיד�

מאומה. לעשות יכל לא א� אברה�, ר' של לליבו

לברו�? אירע מה

בליבו נכנסה ותשוקה זאב, אברה� רבי הגאו� שבבישנקובי�, רבו על רבות שמע אברה� ר' מפי �

כושר שעת לפניו ראה ליאזנא את לעזוב עתה שהחליט כיוו� מפיו. תורה לקבל לבישנקובי� לנסוע
לבישנקובי�. דרכו לעשות

ממוש� זמ� שהה בה הראשונה היתה זו עיירה דוברומיסל. את עברה לבישנקובי� מליאזנא הדר�
שלה� ואנשיה דוברומיסל על מעניני� זכרונות לברו� לו היו בוויטבסק. דודו בית את שעזב לאחר
מסעו את את ברו� תכנ� לכ� הפסח. את ש� לחוג לו הזדמ� בדוברומיסל ביקור באותו בשעתו. התוודע

הראשונה. בפע� ש� שקירבו אד� אותו אצל בדוברומיסל, הפסח את יחוג ששוב כ�

ללמוד ישב הוא בלבד. שנה עשרה ארבע ב� נער היה לדוברומיסל, לראשונה, אז, הגיע כשברו�
תכופות. לרעוב לו הזדמ� כ� משו� וד�. בשר לחסדי להזדקק לא החלטה חדור המדרש, בבית תורה
ידע. לא שמו את א� ב"עי�ֿיעקב", היומי השיעור משתתפי בי� הכיר שאותו יהודי, אליו ניגש פע�

נפח והנני ראוב�, אליעזר "שמי ואמר: לבבית, עליכ�" "שלו� ברכת לברו� הושיט היהודי
זקוק אני דירתי. נמצאת ג� ש� לליוזנא. המובילה הדר� על העיר, בקצה ביתֿמלאכה לי יש במקצועי.

ללו�". ומקו� מזונותי� את ל� את� � זו לעבודה מוכ� הנ� א� בעבודתי. לי שיעזור למישהו

מבלי למחייתו ולהשתכר אפיו בזיעת לעבוד השתוקק, שלו הדבר זה הרי שמחה. התמלא ברו�
וד�. בשר לחסדי להזדקק

מסוייגת: היתה ראוב� לאליעזר ברו� של שתשובתו אלא

יהיה מזומ�, ממו� של בתשלו� מעוניי� אחרי�"אני שולח� על לסעוד שאצטר� מבלי שיהיה, כמה
לכ�". בקשר דרישה שו� לי ואי� יושר� על לגמרי אני סומ� � השכר לגובה אשר זרי�. בבתי וללו�

המלאכה לבית מיד הל� ברו� רצונו. לשביעת קצוב, שכר לברו� קבע הוא לזה. התרצה הנפח
בשקידה המדרש בבית בילה הלילות ואת במלאכתו, לנפח עוזר היה היו� כל במסירות. לעבוד והחל

לימודיו. על
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לדידו בחברותא. מהלימוד נהנו שניה� הארוכי�. בלילות בצוותא השניי� למדו החור� כל מש�
אזלו, שטר� החסכונות מ� לו מזומנת פרנסתו ימי�. לאור� להימש� החור� יכול היה ברו� של

אפוא? לו, חסר מה � איתו ללמוד עלֿמנת לו יש ורבֿחבר

כל גבר. והשאו� במלאכת� החלו המצות תנורי לפסח. בהכנותיה החלה ליאזנא ניס�, חודש הגיע
כמקד�. לימודיה� על שקדו לא התורה בני ואפילו מלימודיה�, חדלו המלמדי� ג� טרוד. היה איש

טר היה אברה� ר' ברו�.א� ע� לשיעורו לילה כל לבוא יכל לא וכבר לחג, בהכנות וד

לסעוד לביתי הזמנתי� לא עתה עד מתקרב. הקדוש "החג ברו�: אל אברה� ר' פנה אחד לילה
בצרכיו להסתפק לאד� אפשר אי שבו הפסח, חג א� לרוח�. הדבר אי� כמה עד בידעי שולחני, על

רצוי". אורח תהיה ש� בביתי, הפסח את לחוג אות� אני מזמי� לפיכ� שאני. ִַהרגילי�,

כאשר טרדותיו. מחמת ברו� ע� להתראות אברה� לר' נזדמ� לא מכ� לאחר מספר לילות מש�
שהוא להזכירו כדי החג, לפני האחרו� בשבוע ברו�, התאכס� שבו המדרש, לבית אברה� ר' הופיע
ההזמנה, את לקבל לו קשה היה כנראה ברו�. את ש� מצא לא שוב � בביתו החג את לעשות מוזמ�
מאד נגע הדבר עקבות. שהשאיר מבלי אפוא, נעל�, הוא בפניו. אברה� לר' לסרב יכל לא ומאיד�

מאומה. לעשות יכל לא א� אברה�, ר' של לליבו

לברו�? אירע מה

בליבו נכנסה ותשוקה זאב, אברה� רבי הגאו� שבבישנקובי�, רבו על רבות שמע אברה� ר' מפי �

כושר שעת לפניו ראה ליאזנא את לעזוב עתה שהחליט כיוו� מפיו. תורה לקבל לבישנקובי� לנסוע
לבישנקובי�. דרכו לעשות

ממוש� זמ� שהה בה הראשונה היתה זו עיירה דוברומיסל. את עברה לבישנקובי� מליאזנא הדר�
שלה� ואנשיה דוברומיסל על מעניני� זכרונות לברו� לו היו בוויטבסק. דודו בית את שעזב לאחר
מסעו את את ברו� תכנ� לכ� הפסח. את ש� לחוג לו הזדמ� בדוברומיסל ביקור באותו בשעתו. התוודע

הראשונה. בפע� ש� שקירבו אד� אותו אצל בדוברומיסל, הפסח את יחוג ששוב כ�

ללמוד ישב הוא בלבד. שנה עשרה ארבע ב� נער היה לדוברומיסל, לראשונה, אז, הגיע כשברו�
תכופות. לרעוב לו הזדמ� כ� משו� וד�. בשר לחסדי להזדקק לא החלטה חדור המדרש, בבית תורה
ידע. לא שמו את א� ב"עי�ֿיעקב", היומי השיעור משתתפי בי� הכיר שאותו יהודי, אליו ניגש פע�

נפח והנני ראוב�, אליעזר "שמי ואמר: לבבית, עליכ�" "שלו� ברכת לברו� הושיט היהודי
זקוק אני דירתי. נמצאת ג� ש� לליוזנא. המובילה הדר� על העיר, בקצה ביתֿמלאכה לי יש במקצועי.

ללו�". ומקו� מזונותי� את ל� את� � זו לעבודה מוכ� הנ� א� בעבודתי. לי שיעזור למישהו

מבלי למחייתו ולהשתכר אפיו בזיעת לעבוד השתוקק, שלו הדבר זה הרי שמחה. התמלא ברו�
וד�. בשר לחסדי להזדקק

מסוייגת: היתה ראוב� לאליעזר ברו� של שתשובתו אלא

יהיה מזומ�, ממו� של בתשלו� מעוניי� אחרי�"אני שולח� על לסעוד שאצטר� מבלי שיהיה, כמה
לכ�". בקשר דרישה שו� לי ואי� יושר� על לגמרי אני סומ� � השכר לגובה אשר זרי�. בבתי וללו�

המלאכה לבית מיד הל� ברו� רצונו. לשביעת קצוב, שכר לברו� קבע הוא לזה. התרצה הנפח
בשקידה המדרש בבית בילה הלילות ואת במלאכתו, לנפח עוזר היה היו� כל במסירות. לעבוד והחל

לימודיו. על
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הנפח כי נוכח הוא כלפיו. הערכה לחוש והחל ראוב�, אליעזר בהליכות מקרוב ברו� התבונ� אגב

על בקורנסו והכה בנפחיתו ראוב� אליעזר עמד בה העת, כל במש� טובות. במידות גדול הוא הפשוט

כל את ידע הוא הפסקה. ללא זה, אחר זה תהלי�, פרקי אומר ראוב� אליעזר היה הלוהטת המתכת

בעלֿפה. התהלי� ספר

עגלותיה� את לתיקו� אליו מביאי� שהיו הסמוכי�, הכפרי� מאיכרי היתה הנפח של פרנסתו כל

בלתי ומסירות ביושר לקוחותיו את משרת שמעבידו הבחי� ברו� לפרזול. סוסיה� ואת ומחרשותיה�,

מיותרת. פרוטה מה� לוקח ואינו מצויי�,

את ראוב� לאליעזר הביא האיכרי� אחד עצו�: רוש� עליו שעשה למאורע עד ברו� היה פע�

לו להתקי� עלֿמנת סוסו את הביא שני איכר מאופניו. אחד לתיקו� עגלתו ואת פרסה להתקנת סוסו

חובו את השני האיכר לחובת וזק� ראוב� אליעזר טעה החישוב מועד כשהגיע חדשות. פרסות ארבע

של יתר תשלו� השני האיכר מ� נטל שלפיה טעותו, לו התבררה יותר מאוחר הראשו�. האיכר של

אליעזר לבתיה�. חזרו כבר האיכרי� א� מאד, הצטער כ� על ראוב� אליעזר עמד כאשר גרושי�. ששה

עוד� לו והחזיר ויורסט, חמישה של מרחק השני, האיכר של לכפרו ברגל, צועד כשהוא יצא, ראוב�
התשלו�.

היה א� הנפח את שאל הוא פשוט. יהודי מצד כזו בצדקות נתקל לא מימיו משתומ�. עמד ברו�

אומרי� ז"ל חכמינו ענה: ראוב� אליעזר גרושי�. שישה בגלל ויורסט עשרה מהל� רגליו לכתת לו כדאי

עלי הא� פרוטה. משוה פחות אפילו לגזול מוכני� שהיו עד מושחתי� כה היו המבול דור שאנשי

גרושי�?... ששה ולגזול המבול מדור יותר גרוע להיות

שב לעניני� הצטמצמה לא ראוב� אליעזר של גדולהזהירותו היתה א� כי בלבד, לחברו אד� י�

המדרש, לבית הול� היה ושלג, בגש� ג� וחור�, קי� וערב, בוקר כל למקו�. אד� שבי� בעניני� ג�
"חברת תהלי�", ל"חברת השתיי� רבי� כבעליֿמלאכה תורה. של מנה ו"חט�" בציבור התפלל ש�

מסיו את לה� וסילק העיר, של הצדקה חברות בכל רשו� היה כ� על נוס� מדרש". ו"חברת יעקב" עי�

מפיו נשרו מכתֿקורנס כל ע� בעלֿפה. תהלי� באמירת היו� כל מרבה היה כאמור, ובדיוק. בשלמות

תהלי�. פסוקי של קודש פניני

זה של שמו ראוב�. אליעזר של בביתו תכו� אורח שהיה הנפח, של שכנו אל ג� התוודע ברו�

וארוכות, חסונות זרועות וחזקות. רחבות כתפיי� תמירה, קומה בעל היה הוא בנימי�. זבולו� היה

בנימי� זבולו� אטו�. פשוט, היה ומוחו עבה, קולו צר, מצחו כהה, היה פניו עור כיתדות. ואצבעות

שמי�. ירא היה זאת ע� יחד א� גדול ע�ֿהאר� היה

וקשי� גדולי� במאמצי� הצליח השני� במש� א� אות, צורת בנימי� זבולו� ידע לא בתחילה

אחר באמירה מסתפק היה טובי� וימי� בשבתות התורה. ברכות ואת החול תפילות את בעלֿפה ללמוד

מתייחס היה הנפח מובהק. כ"למד�" ראוב� אליעזר נחשב בנימי� זבולו� אל בהשוואה הציבור. שליח

שהוא מכ� רבה נפש עגמת סבל בנימי� שזבולו� העובדה לאור במיוחד רבי�, ברחמי� שכנו אל

ביחוד ראוב�, אליעזר אצל מבקר בנימי� זבולו� כשהיה יותר. לקלוט מסוגל אינו ושמוחו ע�ֿהאר�

ומדרש. עי�ֿיעקב בשיעורי המדרש בבית ששמע הסיפורי� על לפניו חוזר הנפח היה בשבת,

ידע לא בנימי� זבולו� בצמא. דבריו את ושתה הנפח סיפר אשר לכל מקשיב היה בנימי� זבולו�

מלה כמעט שמע לא גויי� בי� מילדותו גדל היותו עקב אידיש. לדבר לא וא� הקטנות", ֵָב"אותיות
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ycew zexb`

תרפ"ד] [תמוזֿמנ"א

עלינו יחוס הוא תפלה השומע והשי"ת התקבל, מכתבו

ית' איליו להתפלל נוכל אשר וברחמי� בחסד לבבינו להעיר

והפעולה למדותיו, ולא אליו וכמאמר הש�, כוונת בעני� (וכידוע

למטה, האור יגיע וממילא העליונות במדות האור גילוי ע"י תהי'

יומי�) כלהו ע� דאזלא יומא החסד ספירת היא המדות וראשית

ולברכה. לטובה לבבו משאלות וימלא תפלתינו ויקבל

שיעור לו יש ריחוק ג� כי לו כתבתי כבר אשר בדבר הפלא

עפ"י וההנהגה דוחה ושמאל מקרבת ימי� אמרו ורז"ל והגבלה

השמאל עני� וכל שמאלא, על ימינא לאגברא היא החסידות

חסידות, מדת והיינו כדבעי, הקירוב שיהי' בשביל אלא אינו

נש"י ה� הק� דלי', ק� ע� קונו ע� המתחסד חסיד דאיזהו

ולזאת בהק�, תו"מ ע"י אור גילוי הממשי� הוא והמתחסד

ית' עוזו לשכינת ראוי שיהי' הק� את לטהר השמאל מדת הוא

אחר הבא והגילוי האור שהוא הימינא הוא העיקר אבל

השמאל מקו הוא ומ"ש עצבות בעל שהוא (ומי דוחה. השמאל

כנודע הרחמי� מדת ע"י היא זו דהתכללות כו') העבודה קוד�

בגו"ר. השמי� מ� עליו מרחמי� הבריות על המרח� וכל

[ez 'nr '` jxk v"iixden w"b`]

•

בשפה היטב שלט ראוב� שאליעזר כיוו� בפולנית. לקחו את לפניו חוזר הנפח היה לכ� באידיש. אחת

עומק�. למלוא ירד לא עצמו שהוא עניני� ג� זו בשפה לו להסביר לו קשה היה לא הפולנית

סביב� תכופות מתאספי� היו בפולנית לשכנו הכל את מסביר היה ראוב� שאליעזר העובדה משו�

בהנאה, ידיה� כפות חוככי� והיו ומהמדרש, מעי�ֿיעקב לסיפורי� ה� א� מקשיבי� שהיו גויי�,

ראוב'קע)! האדו� טוב, (=טוב, רובקע" פא� דובז'ע, "דובז'ע, ומפטירי�:

•

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

,eäðB÷xknpd ixar cary `id aezkd zxifby ¥
.eiyxei z` caer epi` ieblììkîcenll yi - ¦§¨

,df herinndéì úéàciebl -,íéLøBém` ixdy §¦¥§¦
wewf did `l ,dxezd on eia` z` yxei iebd oi`

caer epi` iebl xknpd ixary eprinydl aezkd
.eiyxei z`

zyexi .sqep oicúà øbeia`,íéáëBk ãáBòä ¥¤¨¥¨¦
äøBz éøácî Bðéàoecip xiibzpy dryn ixdy - ¥¦¦§¥¨

,iebd eia` xg` qgiizn epi`e clepy wepizk `ed
íéøôBñ éøácî àlà`id minkg zpwz -ïðúc . ¤¨¦¦§¥§¦¦§©

zkqna dpynd ixacn df oic gikedl yi -
iabl oicd z` zx`and ,(i"n e"t) i`ncøb¥

íéáëBk ãáBòåcg` xiibzpy miieb mig` ipy - §¥¨¦
,mdn,íéáëBk ãáBò íäéáà úà eLøiLdøb ¤¨§¤£¦¤¥¨¦¥

ì øîBì ìBëéd eig`äzà ìBè ,íéáëBk ãáBò ¨©§¥¨¦©¨
d z`íéáëBk úãBáò,epia` lyéðàåleh` £©¨¦©£¦
dcbpkúBòîäzà ìBè ,d z`Cñð ïéély ¨©¨¥¤¤
,epia`éðàåecbpk leh`.úBøétleki epi` mpn` ©£¦¥

j` ,miqkpa dkf `ly onf lk `l` ok xnel

eàaMîjqpd oiie miakek zceardúeLøìd,øb ¦¤¨¦§¥
øeñàdpdpy xg`n ,iebd eig` mr mtilgdl el ¨

.d`pd ixeqi`n jka `ed

o`kn gikedl yi cvik `xnbd zx`an dzre
.iebd eia` z` dxezd on yxei xbd oi`yéàå§¦

Czòc à÷ìñdpid iebd eia` z` xb zyexiy ©§¨©§¨
n,àúééøBàcs` ,ok m`eàa àì ékmiqkpd §©§¨¦Ÿ¨

énð BúeLøì,eig` mr mtilgdl eilr xeq` `di ¦§©¦

,miqkpd on zivgn `ed yxeiy xg`n ixdyék¦
ìé÷L à÷c àeä íéáëBk úãBáò éôeléç ìé÷L̈¦¦¥£©¨¦§¨¨¦
ixd ,mixg` miqkp mzxenz `ed gwel xy`k -
,d`pda dxeq`d miakek zceara mtilgn `ed

on yxei epi`y ,xnel gxkdae .mixeq` ditelige
dxezd,ïðaøcî àlà`ed xzen jkle ¤¨¦§©¨¨

`l` dyexi el epwz `l minkgy oeik ,mtilgdl

.d`pda mixzend mixaca
,iebd eia` z` xb yxiiy minkg epwzy mrhde

Bøeñì øBæçé ànL ïðaø ãeáòc àeä äøéæb- §¥¨§¨©¨¨¤¨©£§
ezexib zngny xbd d`xi m`y minkg eyyg
jkle ,elewlwl xefgi ,iebd eia` zyexi z` cai`

.mdixacn dyexi el epwz

yxei xbd oi`y ztqep dgked d`ian `xnbd
:dxezd on iebd eia` z`

éëä énð àéðz,`ziixad ixaca ok epipy - ©§¨©¦¨¦
,zxne`e dpynd ixac lr dtiqenyäna©¤

íéøeîà íéøácz` silgdl xbd i`yxy - §¨¦£¦
,iebd eig` mr d`pd ixeqi`deLøiLkxy`k - §¤¨§

,mdia` zyexi z` md miwlegìáà£¨
eôzzLpLkeidy miqkp md miwleg xy`k - §¤¦§©§

,mda mitzeyøeñàlehiy eig`l xnel xbl ¨
mixg` miqkp lehi `ede jqpd oiie dxf dceard
ixeqi`d on jka `ed dpdpy xg`n ,mcbpk

.d`pd

ok zeyrl el xzeny mrhdy ,jkn gikedl yie
dxezd on eia` z` yxei epi`y xg`n ,dyexia

mtilgdl `ed i`yx jkle ,minkg ixacn `l`

.ezeyxl oiicr e`a `ly onf lk eig` mr
zyexi .mixbe miieb zyexia sqep oicãáBò¥

úà íéáëBkeia`øbäzne eia` xiibzpy ieb -, ¨¦¤©¥
åzyexi okúà øâeia`øbäa`d exiibzpy - §¥¤©¥

a`d zne eicgi oadeäøBz éøácî àì Bðéà ,¥Ÿ¦¦§¥¨
íéøôBñ éøácî àìåminkg e`x `ly xg`n , §Ÿ¦¦§¥§¦

m` s` ixdy ,mdixacn dyexi el owzl jxev
xbd eia` z` yxii `l exeql aeyi.

ïðúc,dpynd ixacn ok gikedl yi -zxaeqd ¦§©
y mc`yBnò åéða eøéibúpL øbä ïî úBòî äåì̈¨¨¦©¥¤¦§©§¨¨¦

okn xg`le ,mdia` xiibzpy mcew eclepy -
,a`d zne ,mdia` mr cgi exiibzpøéæçé àìŸ©£¦

zernd z` deldåéðáìmpi`y xg`n ,xbd ly §¨¨
,minkg ixacn `le dxezd on `l eze` miyxei

øéæçä íàå,xbd ipal zernd z` deldçeø ïéà §¦¤¡¦¥©
epîéä äçBð íéîëçel miwifgn minkg oi` - £¨¦¨¥¤

.ok bedpl jixv did `ly xg`n ,jk lr daeh
.`ziixad ixacn `xnbd jk lr dywnàéðúäå§¨©§¨

xbd on dely zern xifgnd mc`y epipy ixde -
,eipal.epîéä äçBð íéîëç çeø©£¨¦¨¥¤

,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìdpynd - Ÿ©§¨¨
xifgnd on dgep minkg gex oi`y zxaeqd

oaa zwqer ,xbd oal d`eeldBúãéìå BúøBäL¤¨§¥¨
äMeã÷a àlLexiibzpy mcew clepy ,epiidc - ¤Ÿ¦§¨

aiydl deld jixv oi` df ote`ae ,eixed
.eia` z` yxei epi`y xg`n ,xbd oal d`eeldd

המשך ביאור למסדת קיכושין ליום שבת קוכש עמ' ב



קכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ד] [תמוזֿמנ"א

עלינו יחוס הוא תפלה השומע והשי"ת התקבל, מכתבו

ית' איליו להתפלל נוכל אשר וברחמי� בחסד לבבינו להעיר

והפעולה למדותיו, ולא אליו וכמאמר הש�, כוונת בעני� (וכידוע

למטה, האור יגיע וממילא העליונות במדות האור גילוי ע"י תהי'

יומי�) כלהו ע� דאזלא יומא החסד ספירת היא המדות וראשית

ולברכה. לטובה לבבו משאלות וימלא תפלתינו ויקבל

שיעור לו יש ריחוק ג� כי לו כתבתי כבר אשר בדבר הפלא

עפ"י וההנהגה דוחה ושמאל מקרבת ימי� אמרו ורז"ל והגבלה

השמאל עני� וכל שמאלא, על ימינא לאגברא היא החסידות

חסידות, מדת והיינו כדבעי, הקירוב שיהי' בשביל אלא אינו

נש"י ה� הק� דלי', ק� ע� קונו ע� המתחסד חסיד דאיזהו

ולזאת בהק�, תו"מ ע"י אור גילוי הממשי� הוא והמתחסד

ית' עוזו לשכינת ראוי שיהי' הק� את לטהר השמאל מדת הוא

אחר הבא והגילוי האור שהוא הימינא הוא העיקר אבל

השמאל מקו הוא ומ"ש עצבות בעל שהוא (ומי דוחה. השמאל

כנודע הרחמי� מדת ע"י היא זו דהתכללות כו') העבודה קוד�

בגו"ר. השמי� מ� עליו מרחמי� הבריות על המרח� וכל

[ez 'nr '` jxk v"iixden w"b`]

•

בשפה היטב שלט ראוב� שאליעזר כיוו� בפולנית. לקחו את לפניו חוזר הנפח היה לכ� באידיש. אחת

עומק�. למלוא ירד לא עצמו שהוא עניני� ג� זו בשפה לו להסביר לו קשה היה לא הפולנית

סביב� תכופות מתאספי� היו בפולנית לשכנו הכל את מסביר היה ראוב� שאליעזר העובדה משו�

בהנאה, ידיה� כפות חוככי� והיו ומהמדרש, מעי�ֿיעקב לסיפורי� ה� א� מקשיבי� שהיו גויי�,

ראוב'קע)! האדו� טוב, (=טוב, רובקע" פא� דובז'ע, "דובז'ע, ומפטירי�:

•

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

,eäðB÷xknpd ixar cary `id aezkd zxifby ¥
.eiyxei z` caer epi` ieblììkîcenll yi - ¦§¨

,df herinndéì úéàciebl -,íéLøBém` ixdy §¦¥§¦
wewf did `l ,dxezd on eia` z` yxei iebd oi`

caer epi` iebl xknpd ixary eprinydl aezkd
.eiyxei z`

zyexi .sqep oicúà øbeia`,íéáëBk ãáBòä ¥¤¨¥¨¦
äøBz éøácî Bðéàoecip xiibzpy dryn ixdy - ¥¦¦§¥¨

,iebd eia` xg` qgiizn epi`e clepy wepizk `ed
íéøôBñ éøácî àlà`id minkg zpwz -ïðúc . ¤¨¦¦§¥§¦¦§©

zkqna dpynd ixacn df oic gikedl yi -
iabl oicd z` zx`and ,(i"n e"t) i`ncøb¥

íéáëBk ãáBòåcg` xiibzpy miieb mig` ipy - §¥¨¦
,mdn,íéáëBk ãáBò íäéáà úà eLøiLdøb ¤¨§¤£¦¤¥¨¦¥

ì øîBì ìBëéd eig`äzà ìBè ,íéáëBk ãáBò ¨©§¥¨¦©¨
d z`íéáëBk úãBáò,epia` lyéðàåleh` £©¨¦©£¦
dcbpkúBòîäzà ìBè ,d z`Cñð ïéély ¨©¨¥¤¤
,epia`éðàåecbpk leh`.úBøétleki epi` mpn` ©£¦¥

j` ,miqkpa dkf `ly onf lk `l` ok xnel

eàaMîjqpd oiie miakek zceardúeLøìd,øb ¦¤¨¦§¥
øeñàdpdpy xg`n ,iebd eig` mr mtilgdl el ¨

.d`pd ixeqi`n jka `ed

o`kn gikedl yi cvik `xnbd zx`an dzre
.iebd eia` z` dxezd on yxei xbd oi`yéàå§¦

Czòc à÷ìñdpid iebd eia` z` xb zyexiy ©§¨©§¨
n,àúééøBàcs` ,ok m`eàa àì ékmiqkpd §©§¨¦Ÿ¨

énð BúeLøì,eig` mr mtilgdl eilr xeq` `di ¦§©¦

,miqkpd on zivgn `ed yxeiy xg`n ixdyék¦
ìé÷L à÷c àeä íéáëBk úãBáò éôeléç ìé÷L̈¦¦¥£©¨¦§¨¨¦
ixd ,mixg` miqkp mzxenz `ed gwel xy`k -
,d`pda dxeq`d miakek zceara mtilgn `ed

on yxei epi`y ,xnel gxkdae .mixeq` ditelige
dxezd,ïðaøcî àlà`ed xzen jkle ¤¨¦§©¨¨

`l` dyexi el epwz `l minkgy oeik ,mtilgdl

.d`pda mixzend mixaca
,iebd eia` z` xb yxiiy minkg epwzy mrhde

Bøeñì øBæçé ànL ïðaø ãeáòc àeä äøéæb- §¥¨§¨©¨¨¤¨©£§
ezexib zngny xbd d`xi m`y minkg eyyg
jkle ,elewlwl xefgi ,iebd eia` zyexi z` cai`

.mdixacn dyexi el epwz

yxei xbd oi`y ztqep dgked d`ian `xnbd
:dxezd on iebd eia` z`

éëä énð àéðz,`ziixad ixaca ok epipy - ©§¨©¦¨¦
,zxne`e dpynd ixac lr dtiqenyäna©¤

íéøeîà íéøácz` silgdl xbd i`yxy - §¨¦£¦
,iebd eig` mr d`pd ixeqi`deLøiLkxy`k - §¤¨§

,mdia` zyexi z` md miwlegìáà£¨
eôzzLpLkeidy miqkp md miwleg xy`k - §¤¦§©§

,mda mitzeyøeñàlehiy eig`l xnel xbl ¨
mixg` miqkp lehi `ede jqpd oiie dxf dceard
ixeqi`d on jka `ed dpdpy xg`n ,mcbpk

.d`pd

ok zeyrl el xzeny mrhdy ,jkn gikedl yie
dxezd on eia` z` yxei epi`y xg`n ,dyexia

mtilgdl `ed i`yx jkle ,minkg ixacn `l`

.ezeyxl oiicr e`a `ly onf lk eig` mr
zyexi .mixbe miieb zyexia sqep oicãáBò¥

úà íéáëBkeia`øbäzne eia` xiibzpy ieb -, ¨¦¤©¥
åzyexi okúà øâeia`øbäa`d exiibzpy - §¥¤©¥

a`d zne eicgi oadeäøBz éøácî àì Bðéà ,¥Ÿ¦¦§¥¨
íéøôBñ éøácî àìåminkg e`x `ly xg`n , §Ÿ¦¦§¥§¦

m` s` ixdy ,mdixacn dyexi el owzl jxev
xbd eia` z` yxii `l exeql aeyi.

ïðúc,dpynd ixacn ok gikedl yi -zxaeqd ¦§©
y mc`yBnò åéða eøéibúpL øbä ïî úBòî äåì̈¨¨¦©¥¤¦§©§¨¨¦

okn xg`le ,mdia` xiibzpy mcew eclepy -
,a`d zne ,mdia` mr cgi exiibzpøéæçé àìŸ©£¦

zernd z` deldåéðáìmpi`y xg`n ,xbd ly §¨¨
,minkg ixacn `le dxezd on `l eze` miyxei

øéæçä íàå,xbd ipal zernd z` deldçeø ïéà §¦¤¡¦¥©
epîéä äçBð íéîëçel miwifgn minkg oi` - £¨¦¨¥¤

.ok bedpl jixv did `ly xg`n ,jk lr daeh
.`ziixad ixacn `xnbd jk lr dywnàéðúäå§¨©§¨

xbd on dely zern xifgnd mc`y epipy ixde -
,eipal.epîéä äçBð íéîëç çeø©£¨¦¨¥¤

,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìdpynd - Ÿ©§¨¨
xifgnd on dgep minkg gex oi`y zxaeqd

oaa zwqer ,xbd oal d`eeldBúãéìå BúøBäL¤¨§¥¨
äMeã÷a àlLexiibzpy mcew clepy ,epiidc - ¤Ÿ¦§¨

aiydl deld jixv oi` df ote`ae ,eixed
.eia` z` yxei epi`y xg`n ,xbd oal d`eeldd

המשך ביאור למסדת קיכושין ליום שבת קוכש עמ' ב



קכד

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

úøöò éðéîùì äøèôäç ÷øô à íéëìî

çãðäBäé çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà äåäé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³§¨¸

:íéîMä úBùøt åétëå åékøa-ìò òøkîäð:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiååðCeøa ¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈§ª¬Ÿ©¨¨¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¨´
øac øLà áBhä Bøác ìkî ãçà øác ìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð øLà äåäé§Ÿ̈À£¤̧¨©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º¨¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½

:Bcáò äLî ãéaæðò äéä øLàk eðnò eðéäìà äBäé éäé:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà eðéúáà-íçðúBhäì §©−Ÿ¤¬©§«§¦̧§¨³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®©©©§¥−§©¦§¥§©¬

ìå åéëøc-ìëa úëìì åéìà eðááì:eðéúáà-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå åéúBöî øîLèðéøáã eéäéå §¨¥−¥®̈¨¤¤́§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤£Ÿ¥§¦§¸§¨©¹
ètLîe Bcáò ètLî úBùòì äìéìå íîBé eðéäìà äBäé-ìà íéáø÷ äåäé éðôì ézðpçúä øLà älà¥À¤£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§¨¬¡Ÿ¥−¨´¨®̈§¨©£´Ÿ¦§©´©§À¦§©²

:BîBéa íBé-øác ìàøNé Bnòñ:ãBò ïéà íéäìàä àeä äBäé ék õøàä énò-ìk úòc ïòîìàñäéäå ©¬¦§¨¥−§©¬§«§©À©µ©©¨©¥´¨½̈¤¦¬§−̈´¨¡Ÿ¦®¥−«§¨¨³

ìå åéwça úëìì eðéäìà äBäé íò íìL íëááì:äfä íBik åéúBöî øîLáñBnò ìàøNé-ìëå Cìnäå §©§¤¸¨¥½¦−§¨´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈©¬©²§«©¤¾¤§¨¦§¨¥−¦®

:äBäé éðôì çáæ íéçáæâñóìà íéðLe íéøNò ø÷a äBäéì çáæ øLà íéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå «Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§¨©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤©́©§¨¦»£¤´¨©´©¨¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤

:ìàøNé éða-ìëå Cìnä äåäé úéa-úà eëðçiå óìà íéøNòå äàî ïàöåãñCìnä Lc÷ àeää íBia §¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−¨®¤©©§§¸¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤§¨§¥¬¦§¨¥©´©À¦©̧©¤¹¤
íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà íL äùò-ék äåäé-úéá éðôì øLà øöçä CBz-úà¤´²¨¥À£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́À̈¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´©§¨¦®

:íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ìéëäî ïè÷ äåäé éðôì øLà úLçpä çaæî-ékäñNòiå ¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤´¦§¥´§Ÿ̈½¨ÀŸ¥¨¦¸¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦©©©́
eðéäìà äBäé éðôì íéøöî ìçð-ãò úîç àBálî ìBãb ìä÷ Bnò ìàøNé-ìëå âçä-úà àéää-úòá äîìL§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´¤¤¿̈§¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧¨¹¦§¬£¨´©©´©¦§©À¦¦§¥̧§¨´¡Ÿ¥½

:íBé øùò äòaøà íéîé úòáLå íéîé úòáLåñeëìiå Cìnä-úà eëøáéå íòä-úà çlL éðéîMä íBia ¦§©¬¨¦−§¦§©´¨¦®©§¨¨¬¨−̈Ÿ«©³©§¦¦¸¦©´¤¨½̈©§¨§−¤©¤®¤©¥§´

:Bnò ìàøNéìe Bcáò ãåãì äBäé äùò øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàìèàéäéå §¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§¨¸§¨¦´©§½§¦§¨¥−©«©§¦Æ
:úBùòì õôç øLà äîìL ÷Lç-ìk úàå Cìnä úéa-úàå äåäé-úéa-úà úBðáì äîìL úBlëk§©´§Ÿ½Ÿ¦§²¤¥¬§Ÿ̈−§¤¥´©¤®¤§¥Æ¨¥´¤§Ÿ½Ÿ£¤¬¨¥−©«£«Ÿ

dxez zgnyn qelwpe`

ààaúéLàøïåùàøíéîMä úà íéýìû àøa §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦
õøàä úàåi''yx:áeäáå eäú äúéä õøàäå §¥¬¨¨«¤§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ

úôçøî íéýìû çeøå íBäú éðt-ìr CLçå§−¤©§¥´§®§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤
íénä éðt-ìri''yx:âøBà-éäé íéýìû øîàiå ©§¥¬©¨«¦©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦®

:øBà-éäéåãáBè-ék øBàä-úà íéýìû àøiå ©«§¦«©©¯§¡Ÿ¦²¤¨−¦®
äøåú úçîùî

ÈÂ˙א ‡iÓL ˙È ÈÈ ‡¯a ÔÈÓ„˜a¿«¿ƒ¿»¿»«¿«»¿»

:‡Ú¯‡ב‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú¯‡Â «¿»¿«¿»¬»»¿»

‡ÓB‰˙ Èt‡ ÏÚ ‡ÎBLÁÂ ‡È�˜È¯Â¿≈«¿»«¬»««≈¿»

ÏÚ ‡·M�Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áe¯Â¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡ג‡¯B‰� È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â «≈«»«¬«¿»¿ƒ¿»

:‡¯B‰� ‰Â‰Âד˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ «¬»¿»«¬»¿»»

ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰�¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈

é"ùø

(‡)˙ÈL‡¯a.�צרי היה לא יצחק: ר�י אמר ¿≈ƒְִִִַַָָָָָֹ

לכ�",להתחיל ה�ה מ"החד� א�א ה��רה את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

י�ראל. ��צט�� רא��נה מצוה �ע��היא �מה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מ����תח קי"א)�ברא�ית? מע�יו(תהלי� "�ח : ְֲִִִֵַַַָָֹ

יאמר� �א� ��י�", נחלת לה� לתת לע�� ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹה�יד

��ב��� א�� לסטי� לי�ראל: הע�ל� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ�א��ת

האר� �ל לה�: א�מרי� ה� ��י�, �בעה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָארצ�ת

�נתנ� �רא� ה�א היא. ה�א, �ר�� ה�ד�� ְְִֶַָָָָָָ�ל

�ברצ�נ� לה�, נתנ� �רצ�נ� �עיניו, י�ר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלא�ר

לנ�: �נתנ� מה� a¯‡נטל� ˙ÈL‡¯a.ה�קרא אי� ְְֵֶָָָָָ¿≈ƒ»»ְִֵַָ

א�א א�מר חכמינ�ה�ה ��ר��ה� �מ� �ר��ני, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

��קראת ה��רה ��ביל לברכה: ח)זכר�נ� :(משלי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

��קרא� י�ראל �ב�ביל �ר��", (ירמיה"רא�ית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ

�פ��ט�,ב) לפר�� �את וא� �ב�אתה", "רא�ית :ְְְְְִִִֵָָָָֹ

"והאר� ואר�, �מי� �ריאת �רא�ית �ר�ה�: ��ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

יהי אלהי� ו�אמר וג�', וח�� ובה� תה� ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹֹֹהיתה

ה�קר �א ולא ל�מרא�ר", ה�ריאה, סדר לה�ר�ת א ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

לכ�ב: ל� היה ,�� לה�ר�ת �א �א� קדמ�, ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ�א��

'רא�ית' ל� �אי� וג�', ה�מי� את �רא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�רא��נה

�מ�: ��אחריו, ל�בה �ב�ק �אינ� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ��קרא

ממלכ��", "רא�ית יה�יקי�", ממלכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"�רא�ית

"�רא�ית א�מר: א�ה �א� א� �גנ�". ְְְִִֵֵֵַַָָָ"רא�ית

�רא, �רא�ית �מ� וג�'", ה�מי� את אלהי� ְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹ�רא

�ה��ע", ה' ��ר "�ח�ת ל�: �ח�תוד�מה �ל�מר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַ

ה' "ו�אמר �ה��ע: ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל ְִֵֶֶַַַָָֹ���ר�

�א�� �א, לה�ר�ת �אמר וא� וג�'". ה��ע ְְְִֵֵֶֶַַָֹאל

נברא�, וי��ח�ה א��, �רא ה�ל �רא�ית �פר��� ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ

�בה �ממעטי� ל��נ� ��ק�רי� מקרא�ת ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָל�

מי �ר� ולא �טני", �לתי סגר לא "�י �מ�: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹאחת,

מי �ר� ולא ���ק", חיל את "י�א �כמ�: ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹה��גר,

א� �ר� ולא ��קרי�" יחר� "א� �כמ�: ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹי�א��,

מרא�ית "מ�יד �כמ�: ��קרי�, אד� ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיחר�

�בר. אחרית �בר מרא�ית מ�יד �ר� ולא ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאחרית"

�הרי קדמ�, ה�י� �הרי עצמ�, על �מ� ,�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָא�

ב)�תיב: א, �ני(לקמ� על מרחפת אלהי� "ור�ח ְְְְֱִִֵֶֶַַַֹ

ה��דמי� �ס��ר ה�קרא, ��ה לא ועדי� ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹה�י�",

היתה, מתי ה�י� �ריאת �ל��, האוהמאחרי� ְְַ�ְְְִִִַַַַָָָָָ

מא� �ה�מי� וע�ד לאר�, ה�י� ��דמ� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלמד�,

�סדר ה�קרא ל�ד לא �רח� על נברא�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ממי�

�ל��: וה�אחרי� ‡ÌÈ‰Ïה�קדמי� ‡¯a.ולא ַ�ְְְִַָ�ְִָ»»¡…ƒְֹ

�רא לבראת�אמר �מח�בה עלה ���ח�ה ה', ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹ

והק�י� מתק��, הע�ל� �אי� וראה ה�י�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�מ�ת

�כתיב והינ� ה�י�, למ�ת ו��פ� רחמי� ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָמ�ת

ו�מי� אר� אלהי� ה' ע��ת ˙‰e(·)":"�י�� ְְֱֲִִֶֶָָֹ…
e‰·Â.הה�� �אד� ו��מ��, �מ� ל��� �ה�, »…ְְִֵֶֶַָָָֹ

��� �ה� על א�טורדי�ו"�.‰e˙:�מ���מ� ְִֵֶַָֹ…
אחרי�.·‰e�לע"ז: (�ספרי� וצד� ריק�ת ל��� ְַָ…ְְְֲִִִֵֵָָ

˙‰ÌBאינ�): È�t ÏÚ.:�האר �על ה�י� �ני על ֵ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ

˙ÙÁ¯Ó ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â.אויר� ע�מד ה�ב�ד ��א ¿«¡…ƒ¿«∆∆ֲִִֵֵַַָ

�ר�� ה�ד�� �ל �יו �ר�ח ה�י� �ני על ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ�מרח�

אקובטי"רה�א ה��, על המרחפת �י�נה ְְְֲֵֶֶַַַַַָָ�במאמר�,

BË·(„)�לע"ז: Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ ְַַ««¿¡…ƒ∆»ƒ
Ïc·iÂ.:א�דה לדברי צריכי� אנ� �זה 'ראה�א� ««¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

והב�יל� ר�עי� �� לה���� �דאי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ�אינ�

�ר�ה�: �� ���ט�, �לפי לבא', לעתיד ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹל��יקי�

��הי� ולח�� ל� נאה ואי� ט�ב �י ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹראה�

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiyeciw(iyiy meil)

,`ziixaaàöBéì àlà íé÷éðòî eäé àì ìBëé̈Ÿ§©£¦¦¤¨§¥
LLaeh mixac) ea dxn`p dwprd zevne xg`n §¥

,(ci-aiúBaøì ïépîd z` s`ìáBia àöBé ¦©¦§©¥©¥
ïéðîéña äiøáòä äîàå ïBãàä úúéîáe§¦©¨¨§¨¨¨¦§¦¨§¦¨¦

.mdl miwiprnyøîBì ãeîìzoica xn`p jkl ± ©§©
' ,geliy oeyl miinrt dwprdepçlLz' ,'éëå §©§¤§¦
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äaøî éðàLd z` s`å çøBadïBòøâa àöBé ¤£¦§©¤¥©§¥§¦§
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a `l` zbdep dwprd zevn oi`y rnynéî¦
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,jzrcneïéàL óñk ïBòøâa àöBéå çøBa àöé̈¨¥©§¥§¦§¤¤¤¥
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.el miwiprn jkitl
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miwiprn oi` recn ,`xnbd zl`ey .el miwiprn
d ixd ,eléòa äîìLä çøBamilydl jixv ± ¥©©§¨¨¨¥

xg`l `veie ,ezcearn xqigy mipyd z`

`vei lkk `ed ixd ok m` ,mipy yy milydy
di`x `xnbd d`iane .el miwiprny yy xg`l

,milydl jixv gxeadyçøBáì ïépî àéðúc§©§¨¦©¦§¥©
íéìLäì áéiçL,xqigy mipyd z`ãeîìz ¤©¨§©§¦©§

øîBì(a `k zeny)'ãáòé íéðL LL'.ote` lka ©¥¨¦©£Ÿ

המשך ביאור למסדת קיכושין ליום שישי עמ' ב
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(‡)˙ÈL‡¯a.�צרי היה לא יצחק: ר�י אמר ¿≈ƒְִִִַַָָָָָֹ

לכ�",להתחיל ה�ה מ"החד� א�א ה��רה את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

י�ראל. ��צט�� רא��נה מצוה �ע��היא �מה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מ����תח קי"א)�ברא�ית? מע�יו(תהלי� "�ח : ְֲִִִֵַַַָָֹ

יאמר� �א� ��י�", נחלת לה� לתת לע�� ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹה�יד

��ב��� א�� לסטי� לי�ראל: הע�ל� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ�א��ת

האר� �ל לה�: א�מרי� ה� ��י�, �בעה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָארצ�ת

�נתנ� �רא� ה�א היא. ה�א, �ר�� ה�ד�� ְְִֶַָָָָָָ�ל

�ברצ�נ� לה�, נתנ� �רצ�נ� �עיניו, י�ר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלא�ר

לנ�: �נתנ� מה� a¯‡נטל� ˙ÈL‡¯a.ה�קרא אי� ְְֵֶָָָָָ¿≈ƒ»»ְִֵַָ

א�א א�מר חכמינ�ה�ה ��ר��ה� �מ� �ר��ני, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

��קראת ה��רה ��ביל לברכה: ח)זכר�נ� :(משלי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

��קרא� י�ראל �ב�ביל �ר��", (ירמיה"רא�ית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ

�פ��ט�,ב) לפר�� �את וא� �ב�אתה", "רא�ית :ְְְְְִִִֵָָָָֹ

"והאר� ואר�, �מי� �ריאת �רא�ית �ר�ה�: ��ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

יהי אלהי� ו�אמר וג�', וח�� ובה� תה� ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹֹֹהיתה

ה�קר �א ולא ל�מרא�ר", ה�ריאה, סדר לה�ר�ת א ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

לכ�ב: ל� היה ,�� לה�ר�ת �א �א� קדמ�, ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ�א��

'רא�ית' ל� �אי� וג�', ה�מי� את �רא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�רא��נה

�מ�: ��אחריו, ל�בה �ב�ק �אינ� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ��קרא

ממלכ��", "רא�ית יה�יקי�", ממלכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"�רא�ית

"�רא�ית א�מר: א�ה �א� א� �גנ�". ְְְִִֵֵֵַַָָָ"רא�ית

�רא, �רא�ית �מ� וג�'", ה�מי� את אלהי� ְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹ�רא

�ה��ע", ה' ��ר "�ח�ת ל�: �ח�תוד�מה �ל�מר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַ

ה' "ו�אמר �ה��ע: ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל ְִֵֶֶַַַָָֹ���ר�

�א�� �א, לה�ר�ת �אמר וא� וג�'". ה��ע ְְְִֵֵֶֶַַָֹאל

נברא�, וי��ח�ה א��, �רא ה�ל �רא�ית �פר��� ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ

�בה �ממעטי� ל��נ� ��ק�רי� מקרא�ת ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָל�

מי �ר� ולא �טני", �לתי סגר לא "�י �מ�: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹאחת,

מי �ר� ולא ���ק", חיל את "י�א �כמ�: ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹה��גר,

א� �ר� ולא ��קרי�" יחר� "א� �כמ�: ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹי�א��,

מרא�ית "מ�יד �כמ�: ��קרי�, אד� ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיחר�

�בר. אחרית �בר מרא�ית מ�יד �ר� ולא ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאחרית"

�הרי קדמ�, ה�י� �הרי עצמ�, על �מ� ,�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָא�

ב)�תיב: א, �ני(לקמ� על מרחפת אלהי� "ור�ח ְְְְֱִִֵֶֶַַַֹ

ה��דמי� �ס��ר ה�קרא, ��ה לא ועדי� ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹה�י�",

היתה, מתי ה�י� �ריאת �ל��, האוהמאחרי� ְְַ�ְְְִִִַַַַָָָָָ

מא� �ה�מי� וע�ד לאר�, ה�י� ��דמ� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלמד�,

�סדר ה�קרא ל�ד לא �רח� על נברא�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ממי�

�ל��: וה�אחרי� ‡ÌÈ‰Ïה�קדמי� ‡¯a.ולא ַ�ְְְִַָ�ְִָ»»¡…ƒְֹ

�רא לבראת�אמר �מח�בה עלה ���ח�ה ה', ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹ

והק�י� מתק��, הע�ל� �אי� וראה ה�י�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�מ�ת

�כתיב והינ� ה�י�, למ�ת ו��פ� רחמי� ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָמ�ת

ו�מי� אר� אלהי� ה' ע��ת ˙‰e(·)":"�י�� ְְֱֲִִֶֶָָֹ…
e‰·Â.הה�� �אד� ו��מ��, �מ� ל��� �ה�, »…ְְִֵֶֶַָָָֹ

��� �ה� על א�טורדי�ו"�.‰e˙:�מ���מ� ְִֵֶַָֹ…
אחרי�.·‰e�לע"ז: (�ספרי� וצד� ריק�ת ל��� ְַָ…ְְְֲִִִֵֵָָ

˙‰ÌBאינ�): È�t ÏÚ.:�האר �על ה�י� �ני על ֵ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ

˙ÙÁ¯Ó ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â.אויר� ע�מד ה�ב�ד ��א ¿«¡…ƒ¿«∆∆ֲִִֵֵַַָ

�ר�� ה�ד�� �ל �יו �ר�ח ה�י� �ני על ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ�מרח�

אקובטי"רה�א ה��, על המרחפת �י�נה ְְְֲֵֶֶַַַַַָָ�במאמר�,

BË·(„)�לע"ז: Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ ְַַ««¿¡…ƒ∆»ƒ
Ïc·iÂ.:א�דה לדברי צריכי� אנ� �זה 'ראה�א� ««¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

והב�יל� ר�עי� �� לה���� �דאי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ�אינ�

�ר�ה�: �� ���ט�, �לפי לבא', לעתיד ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹל��יקי�

��הי� ולח�� ל� נאה ואי� ט�ב �י ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹראה�

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiyeciw(iyiy meil)

,`ziixaaàöBéì àlà íé÷éðòî eäé àì ìBëé̈Ÿ§©£¦¦¤¨§¥
LLaeh mixac) ea dxn`p dwprd zevne xg`n §¥

,(ci-aiúBaøì ïépîd z` s`ìáBia àöBé ¦©¦§©¥©¥
ïéðîéña äiøáòä äîàå ïBãàä úúéîáe§¦©¨¨§¨¨¨¦§¦¨§¦¨¦

.mdl miwiprnyøîBì ãeîìzoica xn`p jkl ± ©§©
' ,geliy oeyl miinrt dwprdepçlLz' ,'éëå §©§¤§¦

epçlLús` zbdep dwprd zevny zeaxl ,' §©§¤
ok m` ,`xnbd zl`ey .migeliy x`yaìBëé̈

äaøî éðàLd z` s`å çøBadïBòøâa àöBé ¤£¦§©¤¥©§¥§¦§
óñk,`xnbd daiyn .mdl wiprdl devny ¤¤

'Cnòî éLôç epçlLú éëå' øîBì ãeîìz, ©§©§¦§©§¤¨§¦¥¦¨
a `l` zbdep dwprd zevn oi`y rnynéî¦

Cnòî BçeléMLjci lr `id ez`iviy ± ¤¦¥¦¨
,jzrcneïéàL óñk ïBòøâa àöBéå çøBa àöé̈¨¥©§¥§¦§¤¤¤¥

Cnòî BçeléL.envr zrcn `l`øéàî éaø ¦¥¦¨©¦¥¦
øîBà,çøBaok`BçeléL ïéàc Bì ïé÷éðòî ïéà ¥¥©¥©£¦¦§¥¦
Cnòî,llk jzrcn `ly `vei ixdy ,ìáà ¥¦¨£¨

Cnòî BçeléML óñk ïBòøâa àöBéixdy ± ¥§¦§¤¤¤¦¥¦¨
,egeliy z` minxebd md [sqkd zlaw] jiyrn

.el miwiprn jkitl

oi` gxead car lkd zrcly x`ean `ziixaa

miwiprn oi` recn ,`xnbd zl`ey .el miwiprn
d ixd ,eléòa äîìLä çøBamilydl jixv ± ¥©©§¨¨¨¥

xg`l `veie ,ezcearn xqigy mipyd z`

`vei lkk `ed ixd ok m` ,mipy yy milydy
di`x `xnbd d`iane .el miwiprny yy xg`l

,milydl jixv gxeadyçøBáì ïépî àéðúc§©§¨¦©¦§¥©
íéìLäì áéiçL,xqigy mipyd z`ãeîìz ¤©¨§©§¦©§

øîBì(a `k zeny)'ãáòé íéðL LL'.ote` lka ©¥¨¦©£Ÿ

המשך ביאור למסדת קיכושין ליום שישי עמ' ב



dxezקכו zgnynqelwpe`

CLçä ïéáe øBàä ïéa íéýìû ìcáiåi''yx: ©©§¥´¡Ÿ¦½¥¬¨−¥¬©«¤
ääìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì | íéýìû àø÷iå©¦§¸̈¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨

ãçà íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåi''yx:éåìôåøîàiå ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«©´Ÿ¤
ïéa ìécáî éäéå íénä CBúa ré÷ø éäé íéýìû¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½¥¬

íéîì íéîi''yx:æré÷øä-úà íéýìû Nriå ©−¦¨¨«¦©©´©¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼
ïéáe ré÷øì úçzî øLà íénä ïéa ìcáiå©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ¦©´©¨«¨¦½©¥´

ïë-éäéå ré÷øì ìrî øLà íénäi''yx:çàø÷iå ©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«©¦§¨¯
íBé ø÷á-éäéå áør-éäéå íéîL ré÷øì íéýìû¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬

éðLi''yx:ôìàøùéèíénä eåwé íéýìû øîàiå ¥¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦
íéîMä úçzîäàøúå ãçà íB÷î-ìà ¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´¤½̈§¥«¨¤−
ïë-éäéå äLaiäi''yx:éäLaiì | íéýìû àø÷iå ©©¨¨®©«§¦¥«©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ

íéýìû àøiå íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®©©¬§¡Ÿ¦−
áBè-éki''yx:àéréøæî áNr àLc õøàä àLãz íéýìû øîàiå ¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©

:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰�הÈÈ ‡¯˜e ¿»≈¬»¿»¿»

‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ÓÓÈ ‡¯B‰�Ïƒ¿»¿»»¿«¬»¿»

¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«

:„Á ‡ÓBÈו‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â »»«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈa LÈ¯ÙÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒ«»ƒƒ«¿ƒ≈

:‡iÓÏ ‡iÓז‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ «»¿«»«¬«¿»»¿ƒ»

Ú¯ÏÓ Èc ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â¿«¿≈≈«»ƒƒ¿«

ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ïƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡ÚÈ˜¯ÏחÈÈ ‡¯˜e ƒ¿ƒ»«¬»≈¿»¿»

‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ïƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»

:ÔÈ�z ÌBÈ ¯ÙˆטÈÈ ¯Ó‡Â ¿«ƒ¿»«¬«¿»

‡iÓL ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»

‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»

:ÔÎי‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e ≈¿»¿»¿«∆¿»«¿»

ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ ˙eLÈ�k ˙È·Ïe¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂיאÈÈ ¯Ó‡Â «¬»¿»¬≈»«¬«¿»

¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«

é"ùø

����,מ����י� �ח�מ� לזה וקבע �ער��ביא, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָ

��ילה: �ח�מ� ‡È„Á(‰)ולזה ÌB.סדר לפי ְְְֶַַָָ∆»ְִֵֶ

�מ� רא���, י�� לכ�ב ל� היה ה�ר�ה ְְְִִַָָָָָֹל���

ל�ה רביעי. �לי�י, �ני, ה�מי�: ��אר ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָ��ת�ב

יחיד ה�א �ר�� ה�ד�� �היה לפי אחד? ְִִֶֶַַָָָָָָָ�תב

�� �ני, י�� עד ה�לאכי� נברא� ��א ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ�ע�למ�,

ר�ה: �ברא�ית ¯˜ÚÈ(Â)מפר� È‰È.יתחזק ְְִִֵַָָֹ¿ƒ»ƒ«ְִֵַ

הראש��, �י�� �מי� ��ברא� �י על �א� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהרקיע,

�ר�� ה�ד�� מ�ערת ��ני וקר�� הי�, לחי� ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָעדי�

"ע��די ��ת�ב: וזה� רקיע", "יהי �אמר�: ְְְְִִֵֶֶַַָָָה�א,

�ב�ני:�מי� רא���, י�� �ל "ויתמה�יר�פפ�" ְְְְִִִִֵַַָָָ

ה�א�� מ�ערת וע�מד �����מ� �אד� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמ�ערת�",

‰ÌÈÓעליו: CB˙a.�י� הפר� ��� ה�י�, �אמצע ָָ¿«»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַַַ

�עלמי� ל�י� הרקיע �י� �מ� לרקיע, העלי�ני� ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מל�: �ל �מאמר� �ל�יי� �ה� למד�, הא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהאר�.

(Ê)ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ.,�עמד על ��נ� «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְִַָ

�מ�: ע��ת�, צ�רניה":והיא את ÏÚÓ"וע�תה ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָ≈«

ÚÈ˜¯Ï.,"לרקיע "מעל א�א נאמר, לא הרקיע על »»ƒ«ֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

"�י נאמר: לא מה �מ�ני �אויר, �ל�יי� �ה� ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹלפי

�ני? �י�� מלאכתט�ב" נגמר היה ��א לפי ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ

ודבר ��ני �� התחיל והרי �לי�י, י�� עד ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָה�י�

��גמרה �ב�לי�י וט�ב�, �מ��א� אינ� נגמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ��א

�פל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל ה�י� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמלאכת

מלאכת לגמר אחד �עמי�, ��י ט�ב", "�י ��ְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

מל לגמר ואחד ה���:ה�ני iÂ˜¯‡(Á)אכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָ«ƒ¿»
ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡.,�מי א��א מי�, �� ¡…ƒ»»ƒ«»»ƒִִֵַַָָ

(�ספרי� �מי�. מה� וע�ה �זה זה �ערב� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�מי�

�מי�): א� אחר: �בר מי�, �� �מי�, ֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאחרי�:

(Ë)ÌÈn‰ eÂwÈ.�האר �ל �ני על הי� �ט�חי� ƒ»««ƒְְִֵֶַָָָָ

ה��י�: ��כל ה�ד�ל ה�� ה�א �א�קינ�ס, ְְְְִִֶַַַַָָָָָָוהקו�

(È)ÌÈnÈ אחד.˜¯‡ י� אינ�והלא א�א ה�א? »»«ƒֲֵֶֶַָָָֹ

הע�לה לדג �ע�� ה�� מ� הע�לה �ג טע� ְְִֶֶֶַַַַָָָָָ��מה

ה�� Lc‡(È‡)�אס�מיא:מ� ı¯‡‰ ‡L„z ְְְִַַַָָ«¿≈»»∆∆∆
·NÚ.,א�� ל��� ע�ב ולא ע�ב ל��� ��א לא ≈∆ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ

dxez zgnyn qelwpe`

Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õr òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−
ïë-éäéå õøàä-ìri''yx:áéàLc õøàä àöBzå ©¨®̈¤©«§¦¥«©¥̧¨¹̈¤Â¤¤

øLà éøt-äNr õrå eäðéîì òøæ réøæî áNr¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬
áBè-ék íéýìû àøiå eäðéîì Bá-Bòøæi''yx: ©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

âé:éLéìL íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåôìåçá ë"ò ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«
ãéíéîMä ré÷øa úøàî éäé íéýìû øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦

úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ
íéðLå íéîéìe íéãrBîìei''yx:åèúøBàîì eéäå §´£¦½§¨¦−§¨¦«§¨³¦§ŸÆ

ïë-éäéå õøàä-ìr øéàäì íéîMä ré÷øai''yx: ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤©«§¦¥«
æèíéìãbä úøànä éðL-úà íéýìû Nriå©©´©¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®

„·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈

ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Èc d�ÊÏ ÔÈ¯Èt≈ƒƒ¿≈ƒ««¿≈≈«

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡יב˙˜t‡Â «¿»«¬»≈¿«≈«

dÚ¯Ê ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈

ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰B�ÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ

ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰B�ÊÏ da dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈≈ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡יג‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ¬≈»«¬»¿««¬»

:È‡˙ÈÏz ÌBÈ ¯ÙˆידÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿ƒ»≈«¬«¿»

‡iÓM„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰� ÔB‰È¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»

È�ÓÓÏe ÔÈ�ÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï ÔB‰ÈÂƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈ�Le ÔÈÓBÈ ÔB‰·טוÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿ƒƒ

‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰�Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯‰�‡Ï¿«¿»»««¿»«¬»≈

�‰i¯B‡טז ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»

é"ùø

��יני האר�, �ע�יב ל�מר ה�קרא ל��� היה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא

�ל�ני, ע�ב נקרא לעצמ� אחד �ל מח�קי� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ�ְְִָ��אי�

��א ����� �ל�ני, ��א ל�מר ל�ד�ר ל��� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָואי�

מתמ�את ��היא �ע�בי� האר� לבי�ת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָה�א

‰‡¯ı�ד�אי�: ‡L„z.��לב ותת��ה �תמ�א ְִִָ«¿≈»»∆ְְְְִִֵֶַַ

��א נקרא לע"ז �ל��� ���ע�בי�, ארבאז"י, ְְֲִִִֶֶַָָָ�ָ

ע�ב: נקרא לעצמ� �ר� וכל ÚÈ¯ÊÓ�ער��ביא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ«¿ƒ«
Ú¯Ê.:אחר �מק�� מ��� לזרע זרע �� ıÚ��ג�ל ∆«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ≈
È¯t.לא והיא ה�רי. �טע� הע� טע� ��הא ¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

�רי" ע�ה וע� וג�' האר� "ו��צא א�א ,�� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹע�תה

עונ�, על אד� ���תק�ל לפיכ� �רי, וע� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹולא

אחרי� (ספרי� ונתק�לה. עונ� על היא �� ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹנפקדה

וד�"ק): B·ŒBÚ¯Êאינ�, ¯L‡.רי� �ל �רעיני ה� ְֵ¬∆«¿ְְִִֵֵַָ

א�ת�: ����טעי� צ�מח האיל� BzÂˆ‡(È·)��ה� ְְִִֵֵֶֶֶַָָ«≈
'B‚Â ı¯‡‰.�אי��� למינה� נאמר ��א �י על א� »»∆¿ְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ

ונ�א� ,�� על האילנ�ת ��צט�� �מע� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�צ��ייה�,

�עצמ�, וחמר ח�י�:קל ��חיטת �א�דה �מפר� ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֹ�ִ

(„È)'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È.�נברא רא��� �ברביעימ��� ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ

�מי� ��לד�ת �ל וכ� �רקיע, לה�ל�ת עליה� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצ�ה

נק�ע ואחד אחד וכל רא���, �י�� נברא� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָואר�

ה�מי�", "את ��ת�ב: ה�א עליו, ��גזר ����ְִִֵֶֶַַַַָָָָ

לר��ת האר�", "ואת ��לד�תיה�, ְְְְֵֵֶֶַַָָלר��ת

Ó‡¯˙��לד�תיה: È‰È.�� על �תיב, וי"ו חסר ְֶָ¿ƒ¿……ְִֵֵַָָ

ה�א �תינ�ק�ת, אס�רה ל�ל מארה, י�� ְְְִִֵֶַָָָֹ�ה�א

��א אס�רה, על מתע�י� הי� �רביעי, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ��נינ�:

��ינ�ק�ת: ‰ÏÈl‰��ל ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï. ִִַֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»
�רא�ית ימי ��בעת אבל הרא���, הא�ר ,מ��גנז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

,���� �י� יחד, הרא��ני� והח�� הא�ר ����ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

��ילה: Ï‡˙˙�בי� eÈ‰Â.,�ל�קי ��ה�א�ר�ת ְֵַַָ¿»¿……ְְִֶַ

��אמר לע�ל�, ה�א רע י)סימ� "�מאת�ת(ירמיה : ֱִֵֶֶַַָָָֹ

�ר�� ה�ד�� רצ�� �ע��תכ� �ח��", אל ְְֲִֵֶַַַַַַָָָה�מי�

ה�רענ�ת: מ� לדאג צריכי� א�� אי� ְָ�ְְִִִִֵֶַַֹה�א,

ÌÈ„ÚBÓÏe.י�ראל �עתידי� העתיד, �� על ¿¬ƒְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ה�בנה: למ�לד נמני� וה� ה��עד�ת, על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלהצט��ת

ÌÈÓÈÏe.ה�בנה ו���� י�� חצי הח�ה ���� ¿»ƒְְֲִִִַַַָָָ

�ל�: י�� הרי ימי�.ÌÈ�LÂחצי�, שס"ה לס�� ְֲֵֵֶָ¿»ƒְִָ

�י"ב מהלכ� יגמר� י��), �רביע אחרי�: ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָ(ספרי�

(ספרי� �נה. והיא א�ת�, ה��רתי� ְְְְִִִַַָָָָָָמ�ל�ת

וח�זרי� י��), �רביע י�� שס"ה וה�א ְְְְֲִִִֵַאחרי�:

�מהלכ� ��ל�ל לס�ב �נ�ה �ע� ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָ�מתחילי�

B‡ÓÏ¯˙(ÂË)הרא���: eÈ‰Â.,����י זאת ע�ד ִָ¿»ƒ¿…ְְַֹ

לע�ל�: B‚Â'(ÊË)��איר� ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰. ִֶָָָ«¿……«¿…ƒ¿



קכז dxez zgnyn qelwpe`

Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õr òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−
ïë-éäéå õøàä-ìri''yx:áéàLc õøàä àöBzå ©¨®̈¤©«§¦¥«©¥̧¨¹̈¤Â¤¤

øLà éøt-äNr õrå eäðéîì òøæ réøæî áNr¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬
áBè-ék íéýìû àøiå eäðéîì Bá-Bòøæi''yx: ©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

âé:éLéìL íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåôìåçá ë"ò ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«
ãéíéîMä ré÷øa úøàî éäé íéýìû øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦

úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ
íéðLå íéîéìe íéãrBîìei''yx:åèúøBàîì eéäå §´£¦½§¨¦−§¨¦«§¨³¦§ŸÆ

ïë-éäéå õøàä-ìr øéàäì íéîMä ré÷øai''yx: ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤©«§¦¥«
æèíéìãbä úøànä éðL-úà íéýìû Nriå©©´©¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®

„·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈

ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Èc d�ÊÏ ÔÈ¯Èt≈ƒƒ¿≈ƒ««¿≈≈«

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡יב˙˜t‡Â «¿»«¬»≈¿«≈«

dÚ¯Ê ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈

ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰B�ÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ

ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰B�ÊÏ da dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈≈ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡יג‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ¬≈»«¬»¿««¬»

:È‡˙ÈÏz ÌBÈ ¯ÙˆידÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿ƒ»≈«¬«¿»

‡iÓM„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰� ÔB‰È¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»

È�ÓÓÏe ÔÈ�ÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï ÔB‰ÈÂƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈ�Le ÔÈÓBÈ ÔB‰·טוÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿ƒƒ

‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰�Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯‰�‡Ï¿«¿»»««¿»«¬»≈

�‰i¯B‡טז ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»

é"ùø

��יני האר�, �ע�יב ל�מר ה�קרא ל��� היה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא

�ל�ני, ע�ב נקרא לעצמ� אחד �ל מח�קי� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ�ְְִָ��אי�

��א ����� �ל�ני, ��א ל�מר ל�ד�ר ל��� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָואי�

מתמ�את ��היא �ע�בי� האר� לבי�ת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָה�א

‰‡¯ı�ד�אי�: ‡L„z.��לב ותת��ה �תמ�א ְִִָ«¿≈»»∆ְְְְִִֵֶַַ

��א נקרא לע"ז �ל��� ���ע�בי�, ארבאז"י, ְְֲִִִֶֶַָָָ�ָ

ע�ב: נקרא לעצמ� �ר� וכל ÚÈ¯ÊÓ�ער��ביא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ«¿ƒ«
Ú¯Ê.:אחר �מק�� מ��� לזרע זרע �� ıÚ��ג�ל ∆«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ≈
È¯t.לא והיא ה�רי. �טע� הע� טע� ��הא ¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

�רי" ע�ה וע� וג�' האר� "ו��צא א�א ,�� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹע�תה

עונ�, על אד� ���תק�ל לפיכ� �רי, וע� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹולא

אחרי� (ספרי� ונתק�לה. עונ� על היא �� ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹנפקדה

וד�"ק): B·ŒBÚ¯Êאינ�, ¯L‡.רי� �ל �רעיני ה� ְֵ¬∆«¿ְְִִֵֵַָ

א�ת�: ����טעי� צ�מח האיל� BzÂˆ‡(È·)��ה� ְְִִֵֵֶֶֶַָָ«≈
'B‚Â ı¯‡‰.�אי��� למינה� נאמר ��א �י על א� »»∆¿ְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ

ונ�א� ,�� על האילנ�ת ��צט�� �מע� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�צ��ייה�,

�עצמ�, וחמר ח�י�:קל ��חיטת �א�דה �מפר� ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֹ�ִ

(„È)'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È.�נברא רא��� �ברביעימ��� ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ

�מי� ��לד�ת �ל וכ� �רקיע, לה�ל�ת עליה� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצ�ה

נק�ע ואחד אחד וכל רא���, �י�� נברא� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָואר�

ה�מי�", "את ��ת�ב: ה�א עליו, ��גזר ����ְִִֵֶֶַַַַָָָָ

לר��ת האר�", "ואת ��לד�תיה�, ְְְְֵֵֶֶַַָָלר��ת

Ó‡¯˙��לד�תיה: È‰È.�� על �תיב, וי"ו חסר ְֶָ¿ƒ¿……ְִֵֵַָָ

ה�א �תינ�ק�ת, אס�רה ל�ל מארה, י�� ְְְִִֵֶַָָָֹ�ה�א

��א אס�רה, על מתע�י� הי� �רביעי, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ��נינ�:

��ינ�ק�ת: ‰ÏÈl‰��ל ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï. ִִַֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»
�רא�ית ימי ��בעת אבל הרא���, הא�ר ,מ��גנז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

,���� �י� יחד, הרא��ני� והח�� הא�ר ����ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

��ילה: Ï‡˙˙�בי� eÈ‰Â.,�ל�קי ��ה�א�ר�ת ְֵַַָ¿»¿……ְְִֶַ

��אמר לע�ל�, ה�א רע י)סימ� "�מאת�ת(ירמיה : ֱִֵֶֶַַָָָֹ

�ר�� ה�ד�� רצ�� �ע��תכ� �ח��", אל ְְֲִֵֶַַַַַַָָָה�מי�

ה�רענ�ת: מ� לדאג צריכי� א�� אי� ְָ�ְְִִִִֵֶַַֹה�א,

ÌÈ„ÚBÓÏe.י�ראל �עתידי� העתיד, �� על ¿¬ƒְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ה�בנה: למ�לד נמני� וה� ה��עד�ת, על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלהצט��ת

ÌÈÓÈÏe.ה�בנה ו���� י�� חצי הח�ה ���� ¿»ƒְְֲִִִַַַָָָ

�ל�: י�� הרי ימי�.ÌÈ�LÂחצי�, שס"ה לס�� ְֲֵֵֶָ¿»ƒְִָ

�י"ב מהלכ� יגמר� י��), �רביע אחרי�: ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָ(ספרי�

(ספרי� �נה. והיא א�ת�, ה��רתי� ְְְְִִִַַָָָָָָמ�ל�ת

וח�זרי� י��), �רביע י�� שס"ה וה�א ְְְְֲִִִֵַאחרי�:

�מהלכ� ��ל�ל לס�ב �נ�ה �ע� ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָ�מתחילי�

B‡ÓÏ¯˙(ÂË)הרא���: eÈ‰Â.,����י זאת ע�ד ִָ¿»ƒ¿…ְְַֹ

לע�ל�: B‚Â'(ÊË)��איר� ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰. ִֶָָָ«¿……«¿…ƒ¿



dxezקכח zgnynqelwpe`

-úàå íBiä úìLîîì ìãbä øBànä-úà¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤
úàå äìélä úìLîîì ïèwä øBànä©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©©½§¨§¥−

íéáëBkäi''yx:æéré÷øa íéýìû íúà ïziå ©«¨¦«©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©
:õøàä-ìr øéàäì íéîMäçéíBia ìLîìå ©¨¨®¦§¨¦−©¨¨«¤§¦§ŸÆ©´

àøiå CLçä ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´©®¤©©¬§
:áBè-ék íéýìûèéíBé ø÷á-éäéå áør-éäéå ¡Ÿ¦−¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬

:éréáøôëõøL íénä eöøLé íéýìû øîàiå §¦¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤
éðt-ìr õøàä-ìr óôBòé óBòå äiç Lôð¤´¤©¨®§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−

íéîMä ré÷øi''yx:àë-úà íéýìû àøáiå §¦¬©©¨¨«¦©¦§¨´¡Ÿ¦½¤
| äiçä Lôð-ìk úàå íéìãbä íðépzä©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨¤´¤©«©¨´
úàå íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä̈«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À§¥̧

ðk óBò-ìkáBè-ék íéýìû àøiå eäðéîì ói''yx: ¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
áëeàìîe eáøe eøt øîàì íéýìû íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³

õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úài''yx: ¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤
âë:éLéîç íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåôãëøîàiå ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«©´Ÿ¤

õøà-Búéçå Nîøå äîäa dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéýìû¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤

ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰� ˙È ‡i·¯·«̄¿¿«»»¿»«»¿ƒ¿«

ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ ‡¯B‰� ˙ÈÂ ‡ÓÓÈaƒ»»¿»¿»¿≈»¿ƒ¿«

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏaיז·‰ÈÂ ¿≈¿»¿»¿«»ƒ«

‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯‰�‡ÏיחËÏLÓÏe ¿«¿»»««¿»¿ƒ¿«

ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe ‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»¿«¿»»≈

È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰�¿»≈¬»«¬»¿»¬≈

:·Ëיט¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â »«¬»¿««¬»¿«

:È‡ÚÈ·¯ ÌBÈכÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â ¿ƒ»≈«¬«¿»ƒ¿¬

‡ÙBÚÂ ‡˙ÈÁ ‡LÙ� LÁ¯ ‡iÓ«»¿≈«¿»«¿»¿»

‡ÚÈ˜¯ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯‡ ÏÚ Á¯ÙÈ¿»«««¿»««≈¿ƒ»

:‡iÓL„כא‡i�Èpz ˙È ÈÈ ‡¯·e ƒ¿«»¿»¿»»«ƒ«»

‡˙ÈÁ ‡LÙ� Ïk ˙ÈÂ ‡i·¯·«̄¿¿«»¿»»«¿»«¿»

ÔB‰È�ÊÏ ‡iÓ eLÈÁ¯‡ Èc ‡LÁ¯c¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈

‡ÊÁÂ È‰B�ÊÏ Á¯Ù„ ‡ÙBÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»

:·Ë È¯‡ ÈÈכבÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e ¿»¬≈»»ƒ»¿¿»
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נברא� ��טרגה�וי� על ה�בנה ונתמעטה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

�כתר ������� מלכי� ל�ני אפ�ר "אי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואמרה:

‰ÌÈ·ÎBkאחד": ˙‡Â.ידי ה�בנה,על את ��עט ֶָ¿≈«»ƒְְִֵֵֶֶַַָָ

�ע��: להפיס צבאיה iÁ‰(Î)הר�ה LÙ�. ְְְְִִֶַָָָָָ∆∆«»
ח��ת: �� מ�.ı¯L��הא �ב� �אינ� חי �בר �ל ְִֵֶָ∆∆ִֵֶַַָָָָֹ

��קצי�, זב�בי�. �ג�� �ע��, �ר�: קר�י ְְְִִִֶֶֶָָָָָהאר�

נמלי� ות�לעי�,�ג�� חלדוח���י� �ג�� �ב�ר��ת ְְְְְְִִִִִֶַָָֹ

ה�גי�: וכל �ה�, וכ��צא וחמט ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹועכ�ר

(‡Î)Ì�Èpz‰.א�דה �בדברי ,���� �ד�לי� �גי� ««ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ

את והרג �נקבה, זכר ��רא� ז�ג�, �ב� לוית� ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָה�א

יפר� �א� לבא, לעתיד ל��יקי� �מלח� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹה�קבה

�תיב: ה��ינ� �פניה�. הע�ל� יתק�� לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹויר��

‰iÁ‰ LÙ�.:ח��ת �� ��� C¯·ÈÂ(Î·)נפ� ∆∆««»ִֵֶֶֶָ«¿»∆
Ì˙‡.�וא�כלי מה� וצדי� א�ת�, ��ח�רי� לפי …»ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

לברכה, הצרכ� הח��ת וא� לברכה, הצרכ� ְְְִָָ�ְְְְִַַַָָ�ָא�ת�,

�רכ�, לא לכ� לקללה, �עתיד ה�ח� מ�ני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹא�א

��לל: ה�א יהא ע��.e¯t��א �ל�מר �רי, ל��� ְְֵֶַָֹ¿ְְְֲִַ

אחד.e·¯e�ר�ת: היה "�ר�", א�א אמר לא א� ֵ¿ְִֶֶַָָָָָֹ

מ�ליד �אחד "�רב�", �בא י�תר, ולא אחד ְְִִֵֶֶֶָָָֹמ�ליד

‰‡¯ı(Î„)הר�ה: ‡ˆBz.ה�ל� ��ר��י, ה�א ְֵַ≈»»∆ְִֵֶֶַַֹ

רא���, מ��� לה�ציא�:נברא א�א הצרכ� ולא ְְִִִָֹ�ְְְִֶָָ

‰iÁ LÙ�.:ח��ת �� ���NÓ¯Â.,�רצי� ה� ∆∆«»ִֵֶָ»∆∆ְִֵָ

�א�� ונראי� האר� על ור�מ�י� נמ�כי� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ�ה�

ו�ר� רמ� ל��� �ל נ�ר. ה��כ� �אי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָנגררי�,
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קונמוברי"ש: ��נ�.NÚiÂ(Î‰)�ל��ננ� ְִֵ«««ְִָ

�בק�מת��צבי�נ�, ‡„Ì(ÂÎ):�ת��נ� ‰NÚ�. ְְְְִִָָָָ«¬∆»»
לפי מ�א�: למדנ� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ְְְְִִֶַַַָָָָָענותנ�ת�

לפיכ� ,�� ויתק�א� ה�לאכי� �דמ�ת ה�א ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ�האד�

נמל� ה�א ה�לכי� את �� �כ�ה�א �ה�, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָנמל�

ל� �אמר �אחאב, מצינ� ��� ,��� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ�פמליא

צבא וכל �סא�, על י��ב ה' את "ראיתי ְְְִִִִֵֶַָָָָמיכה:

ימי� י� וכי �מ�מאל�". מימינ� עליו ע�מד ְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹה�מי�

וא�� לזכ�ת מימיני� א�� א�א לפניו? ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ��מאל

�ת�מא עירי� "�גזרת וכ� לח�בה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמ�מאילי�

��� �פמליא �א� א� �אל�א". ק�י�י� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�במאמר

א� �דמ�תי. �עלי�ני� י� לה�: אמר ר��ת, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנטל

�מע�ה קנאה י� הרי ��ח��ני�, �דמ�תי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאי�

‡„Ì�רא�ית: ‰NÚ�.י� על ס�ע�ה�א� ��א ְִֵ«¬∆»»ְִִֶַַֹ

נמנע לא לר��ת, לא�יק�רסי� מק�� וי� ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹ�יצירת�

ה�ד�ל ��הא ענוה, �מ�ת אר� �ר� מ�ל�ד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�ת�ב

"אע�ה �תב וא� ה�ט�, מ� ר��ת ונ�טל ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָנמל�

א�א �ינ�, �ית ע� מד�ר �היה למדנ� לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאד�",

�ת��בת� עצמ�, אלהי�ע� "ו�ברא �צ��: �תב ְְְְֱִִִִַַַָָָֹ

'ו�ברא�': �תב ולא האד�" �דפ�ס.e�ÓÏˆaאת ְְְִֶַַָָָָָ¿«¿≈ְִ

�לה��יל:.e�˙eÓ„k��נ�: a„‚˙להבי� ec¯ÈÂ ֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿«
Ìi‰.ר��י ל��� ה�ה ����� זכה,י� ירידה: �ל��� «»ְְְִִֵֶַַָָָָ

יר�ד נע�ה זכה, לא �ב�המ�ת, �ח��ת ְֲֵֶַַַַָָָָֹר�דה

:�� מ��לת והח�ה ‡ÌÈ‰Ï(ÊÎ)לפניה� ‡¯·iÂ ְְִֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¡…ƒ
BÓÏˆa Ì„‡‰ נברא.‡˙ �ה�ל ל�, הע��י �דפ�ס ∆»»»¿«¿ְְִִֶֶַָָֹ

��אמר �ידי�, נברא וה�א קלט)�מאמר :(תהלי� ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

�מט�ע �ח�ת� נע�ה ��כה", עלי ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ו��ת

וכ� �לע"ז, ק�ני"ו ���רי� ר��, ידי על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהע��יה

ח�ת�": �חמר "�תה�� א�מר: ‡ÌÈ‰Ïה�א ÌÏˆa ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ
B˙‡ ‡¯a.�צל ל�, ה�ת�� צל� �א�ת� ל� �ר� »»…ְְֵֶֶֶַַ�ֶֶָ

ה�א: י�צר� ‡˙Ì�י�ק� ‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ.��לה� ְְַ»»¿≈»»»…»ְַָ

מדר� וג�'". מ�לעתיו אחת "ו��ח א�מר: ְְְִִִֵַַַַַַָֹה�א

רא��נה, ��ריאה �רצ�פי� �ני ��ברא� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָא�דה,

ה�דיע� �א� מקרא: �ל �פ��ט� ח�ק�. �� ְְְְֲִִִֶַַָָָואחר

�ר�ת�, �יצד ל� �ר� ולא ���י, �ניה� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�נברא�

אחר: �מק�� ל� וי"ו,.L·ÎÂ‰(ÁÎ)�פר� חסר ְְֵֵַַָ¿ƒ¿À»ֵָָ

�הא ��א ה�קבה את ��ב� �ה�כר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלל�ד�

��ר�� �האי�, לל�ד� וע�ד לכ��,יצאנית, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
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��� �פמליא �א� א� �אל�א". ק�י�י� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�במאמר

א� �דמ�תי. �עלי�ני� י� לה�: אמר ר��ת, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנטל

�מע�ה קנאה י� הרי ��ח��ני�, �דמ�תי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאי�

‡„Ì�רא�ית: ‰NÚ�.י� על ס�ע�ה�א� ��א ְִֵ«¬∆»»ְִִֶַַֹ

נמנע לא לר��ת, לא�יק�רסי� מק�� וי� ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹ�יצירת�

ה�ד�ל ��הא ענוה, �מ�ת אר� �ר� מ�ל�ד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�ת�ב

"אע�ה �תב וא� ה�ט�, מ� ר��ת ונ�טל ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָנמל�

א�א �ינ�, �ית ע� מד�ר �היה למדנ� לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאד�",

�ת��בת� עצמ�, אלהי�ע� "ו�ברא �צ��: �תב ְְְְֱִִִִַַַָָָֹ

'ו�ברא�': �תב ולא האד�" �דפ�ס.e�ÓÏˆaאת ְְְִֶַַָָָָָ¿«¿≈ְִ

�לה��יל:.e�˙eÓ„k��נ�: a„‚˙להבי� ec¯ÈÂ ֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿«
Ìi‰.ר��י ל��� ה�ה ����� זכה,י� ירידה: �ל��� «»ְְְִִֵֶַַָָָָ

יר�ד נע�ה זכה, לא �ב�המ�ת, �ח��ת ְֲֵֶַַַַָָָָֹר�דה

:�� מ��לת והח�ה ‡ÌÈ‰Ï(ÊÎ)לפניה� ‡¯·iÂ ְְִֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¡…ƒ
BÓÏˆa Ì„‡‰ נברא.‡˙ �ה�ל ל�, הע��י �דפ�ס ∆»»»¿«¿ְְִִֶֶַָָֹ

��אמר �ידי�, נברא וה�א קלט)�מאמר :(תהלי� ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

�מט�ע �ח�ת� נע�ה ��כה", עלי ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ו��ת

וכ� �לע"ז, ק�ני"ו ���רי� ר��, ידי על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהע��יה

ח�ת�": �חמר "�תה�� א�מר: ‡ÌÈ‰Ïה�א ÌÏˆa ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ
B˙‡ ‡¯a.�צל ל�, ה�ת�� צל� �א�ת� ל� �ר� »»…ְְֵֶֶֶַַ�ֶֶָ

ה�א: י�צר� ‡˙Ì�י�ק� ‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ.��לה� ְְַ»»¿≈»»»…»ְַָ

מדר� וג�'". מ�לעתיו אחת "ו��ח א�מר: ְְְִִִֵַַַַַַָֹה�א

רא��נה, ��ריאה �רצ�פי� �ני ��ברא� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָא�דה,

ה�דיע� �א� מקרא: �ל �פ��ט� ח�ק�. �� ְְְְֲִִִֶַַָָָואחר

�ר�ת�, �יצד ל� �ר� ולא ���י, �ניה� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�נברא�

אחר: �מק�� ל� וי"ו,.L·ÎÂ‰(ÁÎ)�פר� חסר ְְֵֵַַָ¿ƒ¿À»ֵָָ

�הא ��א ה�קבה את ��ב� �ה�כר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלל�ד�

��ר�� �האי�, לל�ד� וע�ד לכ��,יצאנית, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
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הא�ה: ולא �רב�ה �ר�ה על ÌÎÏ(ËÎ)מצ�ה ְ�ְְְִִִֶַָָָָֹ»∆
ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È.�לה ה�וה ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִֶָָ

�לא��� לאד� הר�ה ולא למאכל וח��ת ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָֹ�המ�ת

�ר�ה יאכל�להמית ע�ב ירק �ל א� ��ר, ולאכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

��ר, לה� ה�יר נח, �ני �כ��א� ,��� ְְִִֵֶֶַָָָָָֹ�ַַיחד

"�ירק וג�'", חי ה�א א�ר רמ� "�ל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַָ��אמר:

את לכ� "נת�י הרא���, לאד� �ה�ר�י ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָע�ב",

‰ÈMM(Ï‡)":�ל ÌBÈ.גמר� ���י, ה' ה�סי� ֹ«ƒƒְִִִִַַ

מנת על ע�ה� �התנה ל�מר �רא�ית, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמע�ה

�בר ��רה. ח��י חמ�ה י�ראל עליה� ְֵָָָ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָ��ק�ל�

"י�� עד וע�מדי� �ל�יי� ��� ה��י", "י�� ְְְִִַָ�ִִֵַַאחר:

��י�� אחרי�, (ספרי� �סיו�. ��י ה�א ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָה��י",

יצירת �ל נתח�ק� ה��רה, י�ראל ���ל� �סיו�, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָו'

וזה� ע�ה, הע�ל� נברא �א�� ונח�ב ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ�רא�ית,

ה��כ� �סיו�) ו' י�� א�ת� �ה"א, ה��י" ְְִִִֵַַָָ"י��

��רה: ‰ÈÚÈ·M(·)למ�� ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ. ְַַָ«¿«¡…ƒ««¿ƒƒ
א�מר: �מע�� ע�יור�י י�דע �אינ� וד� ��ר ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ה�ד�� אבל ה�ד�, על מחל לה�סי� צרי� ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�רגעיו,

ע ���דע ה�א, �רגעיו,�ר�� �ח�ט�יו �� נכנס ְְְִִֵֶַָָָָָ

מהה�ערה אחר: �בר .���� �� ��ה �א�� ונראה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מנ�חה, �את ��ת, �את מנ�חה. חסר? הע�ל� ְְֵַָָָָָָָָָָהיה

ה�לאכה: ונגמרה Lc˜ÈÂ(‚)�לתה C¯·ÈÂ.�רכ� ְְְְְִַָָָָָ«¿»∆«¿«≈ְֵ

ל�ל�לת,���, עמר לה� ירד ה�ב�ע ימי ��ל ְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�ְֶֹ

�לל ירד ��א ��� וק��� מ�נה, לח� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�ב��י

העתיד: על �תב וה�קרא a¯‡���ת, ¯L‡ ְְְִִֶַַַַָָָָ¬∆»»
˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡.לע��ת רא�יה �היתה ה�לאכה ¡…ƒ«¬ְְְֵֶַָָָָָָ

��פר� �מ� ���י, וע�א� �פל ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ���ת,

ר�ה: למעלה:האמ�רי�.‡l‰(„)�ברא�ית ְִִֵַָ≈∆ְְֲִַָָ
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ÈÈ „·Ú Èc ‡ÓBÈa e‡È¯a˙‡ „k«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¬«¿»

:‡iÓLe ‡Ú¯‡ ÌÈ‰Ï‡הÏÎÂ ¡…ƒ«¿»¿«»¿…

‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á È�ÏÈ‡ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»
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˙È ÁÏÙÓÏ ˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿∆««ƒ¿ƒ¿«»

:‡˙Ó„‡וÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡��ÚÂ «¿¿»«¬»»¬»»ƒƒ

Èt‡ Ïk ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿≈»»«≈

:‡˙Ó„‡ז˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e «¿¿»¿»¿»¡…ƒ»
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˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬
'‰.���� אחר:לל�ד� �בר �רא���. נברא� ְְֶֶַ�ְְִִֵַָָָָ

צ�ר ה' "�י� ��אמר: �רא�, �ה"א ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָ�ה�רא�,

�ני יצר ה��, �ל א�� א�ת��ת �ב' ְְִִֵֵֵֶַַָָע�למי�",

�ה"א. נברא ה�ה �הע�ל� �א�, ול�ד� ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָע�למי�,

למ�ה, �ת�חה �הה"א �מ� רמז אחרי�: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ(ספרי�

ה�א וע�ל� �ת��בה, ל�בי� �ת�ח הע�ל� ��ְְִִַַַָָָָָָָָ

מ�עטי� זמ� ��א�ת� ���יקי� ל�מר �י�"ד, ְְְְִִִִֶֶַַַָָנברא

הר�עי� ��רד� רמז �א�ת��ת) קט�ה �היא י' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�מ�

מ�ל ��ת�מה זאת �ה"א �חת, לרא�ת ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמ�ה

:�� �ר� לרדת למ�ה, �פת�חה Ì¯Ë(‰)צדדיה ְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָ∆∆
ı¯‡· ‰È‰È.ה�א לא' 'עד ל��� ���קרא טר� �ל ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַַָָֹ

�א�ר הטרי�, ל�מר נפעל, ואינ� קד�, ל��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹואינ�

אחר: וע�ד מ�כיח, וזה הק�י�, טר�יאמר "�י ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹ

עדי� �פר�: זה וא� �ירא��, לא עדי� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹ�ירא��",

���י הע�ל� �ריאת ���גמרה �אר�, היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹלא

אד�: ��ברא ‰O„‰.קד� ·NÚ ÏÎÂלא עדי� ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ

יצא�, לא האר�", "ו��צא ��ת�ב �ב�לי�י ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,

ול�ה?: ו', י�� עד עמד� ה�רקע �תח על Èkא�א ְְְֶֶַַַַַַָָָָƒ
.¯ÈËÓ‰ ‡Ï�אד"� לפי המטיר? לא �ע� �מה …ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ

�ל �ט�בת� מ�יר ואי� האדמה" את לעבד ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאי�

לע�ל�, צר� �ה� וידע אד� �כ��א ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ��מי�,

וה��אי�: האילנ�ת וצמח� וירד� עליה� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהת��ל

ÌÈ‰Ï‡ �מ�..‰' ה�א ��יטה' �ה�א אלהי�, ¡…ƒְֱִִֶַֹ

�ל, על לפיו��פט מק�� �כל זה �ר�� וכ� ְְְְִֵֵֵֶַָָֹ

אלהי�: �ה�א ה' ÏÚÈ‰(Â)���ט�: „‡Â.�לעני ְֱִֶֹ¿≈«¬∆ְְִַ

ענני��ר�ת� וה�קה ה�ה�� העלה אד�. �ל ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָ

� זה, �ג�ל אד�, ונברא העפר, מי�ל�ר�ת ��ת� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ואחר "וה�קה", �א� א� הע�ה, את ל� �� ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָואחר

"ו�יצר ��:"(Ê)¯ˆÈiÂ.יצירה יציר�ת, ��י ִֶַָ«ƒ∆ְְְִִֵָ

ה�תי�, לתח�ת ויצירה ה�ה �בהמה,לע�ל� אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

�ני �יצירת� נכ�ב לא ל�י�, ע�מדת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�אינ�

‰‡„Ó‰י�די"�: ÔÓ ¯ÙÚ.האדמה מ�ל עפר� צבר ִ»»ƒ»¬»»ֲֲִַָָָָָָ

�הא �� ��מ�ת, מק�� ��כל ר�ח�ת, ְְְֵֵֶֶַַָָָָמאר�ע

מ�ק�� עפר� נטל אחר: �בר לקב�רה. ְְֲִִֵַַַָָָָָָק�לט��

אמר: לי", �ע�ה אדמה "מז�ח :�� ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ��אמר

לעמד: וי�כל ��רה ל� �היה ÂÈt‡aהלואי ÁtiÂ. ְְְֲִֶַַַַַָָֹ«ƒ«¿«»
מ� ��� העלי�ני�, �מ� ה�ח��ני� מ� ְְֲִִִִִֶַַָָע�א�

רא��� ��י�� לפי העלי�ני�. מ� �נ�מה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָה�ח��ני�

לעלי�ני�. רקיע �רא ��ני, ואר�. �מי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנברא�

�רביעי, ל�ח��ני�. ה���ה" "�ראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ��לי�י,

ה�י�" "י�רצ� �חמ�י, לעלי�ני�. מא�ר�ת ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָ�רא

�עלי�ני� �� לברא�ת ���י הזקק ְְְִִִִֶַַָ�ְִַַל�ח��ני�.

�רא�ית, �מע�ה קנאה י� לאו, וא� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ���ח��ני�,

אחד: י�� �בריאת א�� על ר�י� א�� �LÙ��הי� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ.�ז א� ח�ה", "נפ� נקרא�: וח�ה �המה א� «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ



קלי dxez zgnyn qelwpe`

íéîLå õøà íéýìû ýåýé úBNri''yx:ä| ìëå £²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦§´Ÿ
áNr-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤

k çîöé íøè äãOäýåýé øéèîä àì é ©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³
-úà ãárì ïéà íãàå õøàä-ìr íéýìû¡Ÿ¦Æ©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤

äîãàäi''yx:åä÷Läå õøàä-ïî äìré ãàå ¨«£¨¨«§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈
äîãàä éðt-ìk-úài''yx:æíéýìû ýåýé øöéiå ¤¨§¥¬¨«£¨¨«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹

åétàa çtiå äîãàä-ïî øôr íãàä-úà¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈©¦©¬§©−̈
äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLði''yx: ¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

ÈÈ „·Ú Èc ‡ÓBÈa e‡È¯a˙‡ „k«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¬«¿»

:‡iÓLe ‡Ú¯‡ ÌÈ‰Ï‡הÏÎÂ ¡…ƒ«¿»¿«»¿…

‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á È�ÏÈ‡ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»

ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ ÏÎÂ¿»ƒ¿»¿«¿»«»¿»

ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓ ˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡¬≈»»ƒƒ¿»¿»¡…ƒ

˙È ÁÏÙÓÏ ˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿∆««ƒ¿ƒ¿«»

:‡˙Ó„‡וÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡��ÚÂ «¿¿»«¬»»¬»»ƒƒ

Èt‡ Ïk ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿≈»»«≈

:‡˙Ó„‡ז˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e «¿¿»¿»¿»¡…ƒ»

ÁÙ�e ‡˙Ó„‡ ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡»»«¿»ƒ«¿¿»¿«

˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL� È‰Bt�‡a¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«

é"ùø

˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬
'‰.���� אחר:לל�ד� �בר �רא���. נברא� ְְֶֶַ�ְְִִֵַָָָָ

צ�ר ה' "�י� ��אמר: �רא�, �ה"א ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָ�ה�רא�,

�ני יצר ה��, �ל א�� א�ת��ת �ב' ְְִִֵֵֵֶַַָָע�למי�",

�ה"א. נברא ה�ה �הע�ל� �א�, ול�ד� ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָע�למי�,

למ�ה, �ת�חה �הה"א �מ� רמז אחרי�: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ(ספרי�

ה�א וע�ל� �ת��בה, ל�בי� �ת�ח הע�ל� ��ְְִִַַַָָָָָָָָ

מ�עטי� זמ� ��א�ת� ���יקי� ל�מר �י�"ד, ְְְְִִִִֶֶַַַָָנברא

הר�עי� ��רד� רמז �א�ת��ת) קט�ה �היא י' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�מ�

מ�ל ��ת�מה זאת �ה"א �חת, לרא�ת ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמ�ה

:�� �ר� לרדת למ�ה, �פת�חה Ì¯Ë(‰)צדדיה ְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָ∆∆
ı¯‡· ‰È‰È.ה�א לא' 'עד ל��� ���קרא טר� �ל ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַַָָֹ

�א�ר הטרי�, ל�מר נפעל, ואינ� קד�, ל��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹואינ�

אחר: וע�ד מ�כיח, וזה הק�י�, טר�יאמר "�י ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹ

עדי� �פר�: זה וא� �ירא��, לא עדי� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹ�ירא��",

���י הע�ל� �ריאת ���גמרה �אר�, היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹלא

אד�: ��ברא ‰O„‰.קד� ·NÚ ÏÎÂלא עדי� ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ

יצא�, לא האר�", "ו��צא ��ת�ב �ב�לי�י ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,

ול�ה?: ו', י�� עד עמד� ה�רקע �תח על Èkא�א ְְְֶֶַַַַַַָָָָƒ
.¯ÈËÓ‰ ‡Ï�אד"� לפי המטיר? לא �ע� �מה …ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ

�ל �ט�בת� מ�יר ואי� האדמה" את לעבד ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאי�

לע�ל�, צר� �ה� וידע אד� �כ��א ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ��מי�,

וה��אי�: האילנ�ת וצמח� וירד� עליה� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהת��ל

ÌÈ‰Ï‡ �מ�..‰' ה�א ��יטה' �ה�א אלהי�, ¡…ƒְֱִִֶַֹ

�ל, על לפיו��פט מק�� �כל זה �ר�� וכ� ְְְְִֵֵֵֶַָָֹ

אלהי�: �ה�א ה' ÏÚÈ‰(Â)���ט�: „‡Â.�לעני ְֱִֶֹ¿≈«¬∆ְְִַ

ענני��ר�ת� וה�קה ה�ה�� העלה אד�. �ל ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָ

� זה, �ג�ל אד�, ונברא העפר, מי�ל�ר�ת ��ת� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ואחר "וה�קה", �א� א� הע�ה, את ל� �� ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָואחר

"ו�יצר ��:"(Ê)¯ˆÈiÂ.יצירה יציר�ת, ��י ִֶַָ«ƒ∆ְְְִִֵָ

ה�תי�, לתח�ת ויצירה ה�ה �בהמה,לע�ל� אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

�ני �יצירת� נכ�ב לא ל�י�, ע�מדת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�אינ�

‰‡„Ó‰י�די"�: ÔÓ ¯ÙÚ.האדמה מ�ל עפר� צבר ִ»»ƒ»¬»»ֲֲִַָָָָָָ

�הא �� ��מ�ת, מק�� ��כל ר�ח�ת, ְְְֵֵֶֶַַָָָָמאר�ע

מ�ק�� עפר� נטל אחר: �בר לקב�רה. ְְֲִִֵַַַָָָָָָק�לט��

אמר: לי", �ע�ה אדמה "מז�ח :�� ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ��אמר

לעמד: וי�כל ��רה ל� �היה ÂÈt‡aהלואי ÁtiÂ. ְְְֲִֶַַַַַָָֹ«ƒ«¿«»
מ� ��� העלי�ני�, �מ� ה�ח��ני� מ� ְְֲִִִִִֶַַָָע�א�

רא��� ��י�� לפי העלי�ני�. מ� �נ�מה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָה�ח��ני�

לעלי�ני�. רקיע �רא ��ני, ואר�. �מי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנברא�

�רביעי, ל�ח��ני�. ה���ה" "�ראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ��לי�י,

ה�י�" "י�רצ� �חמ�י, לעלי�ני�. מא�ר�ת ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָ�רא

�עלי�ני� �� לברא�ת ���י הזקק ְְְִִִִֶַַָ�ְִַַל�ח��ני�.

�רא�ית, �מע�ה קנאה י� לאו, וא� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ���ח��ני�,

אחד: י�� �בריאת א�� על ר�י� א�� �LÙ��הי� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ.�ז א� ח�ה", "נפ� נקרא�: וח�ה �המה א� «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ



dxezקלב zgnynqelwpe`

çíNiå íãwî ïãra-ïb íéýìû ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤
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âéúà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−

Lek õøà-ìki''yx:ãééLéìMä øäpä-íLå ¨¤¬¤«§¥«©¨¨³©§¦¦Æ
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ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙�Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈

:ÔÈ¯‰� ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡ÏיאÌeL ¿«¿¿»≈≈«¬ƒ

Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á»ƒ«ƒ»»¬«

:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

Ônzיב ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»

:‡Ï¯e· È�·‡Â ‡ÁÏ„aיגÌeLÂ ¿»¿»¿«¿≈¿»¿

˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡�È�˙ ‡¯‰�«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»

:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïkיד‡¯‰� ÌeLÂ »«¿»ƒ¿«¬»

Cl‰Ó ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈

‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰�Â ¯ez‡„ ‡Á�cÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»

:˙¯Ù ‡e‰טו˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â ¿»¿«»¿»¡…ƒ»

Ô„Ú„ ‡˙�È‚a d¯L‡Â Ì„‡»»¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈∆

é"ùø
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(ÁÈ)'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï.י�� יאמר� ��א …¡¿ְְֵֶֹֹ

ואי� �עלי�ני� יחיד ה�א �ר�� ה�ד�� ה�, ְְִִֵֵֶַָָָָ�ָר���ת

ז�ג: ל� ואי� ��ח��ני� וזה ז�ג, Bc‚�kל� ¯ÊÚ. ְְְִֵֶַַ≈∆¿∆¿
לה�ח�: �נג�� – זכה לא עזר, – iÂˆ¯(ËÈ)זכה ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹ«ƒ∆

‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â.האמ�רה ע��ה היא יצירה, היא ¿ƒ»¬»»ְֲֲִִִִָָָָ

א�א וג�'", האר� ח�ת את אלהי� "ו�ע� ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה:

�אמר לפי הרקק. מ� נברא� �הע�פ�ת �פר� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�א

האדמה מ� אמר, וכא� נברא�, ה�י� מ� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלמעלה,

�� מ�ד יצירת� ���עת �א�, ל�ד� וע�ד, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָנברא�,

�לדברי ,�� לה� לקר�ת האד� אל הביא� ����ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"�י �מ�: וכ���, ר��י ל��� ז�, יצירה ְְְְִִִִַָָָא�דה:

אד�: �ל יד� �חת ��ב�� עיר", אל ÏÎÂתצ�ר ְִֶֶֶַַָָָָָָ¿…
'B‚Â ‰iÁ LÙ� Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡.�סרסה ¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿ְֵָ

,�� האד� ל� יקרא א�ר ח�ה נפ� "�ל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�פר�ה�:

לע�ל� �מ� Óˆ‡(ÎYÎ‡)":ה�א ‡Ï Ì„‡Ïe ְְָ¿»»…»»
‰Óc¯z ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ .¯ÊÚ.�הביא ��הביא�, ≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְֱֱִִֶָָ

�מי מי� �ל ��לפניו י� לכ�� אמר: �נקבה, זכר � ְְְִִֵַָָָָָָָ�ֵֶָ

"ו��ל": מ�ד: ז�ג, �� אי� ולי .ÂÈ˙ÚÏvÓז�ג, ְִִֵֵֶַַָƒ«¿…»
�אמר�:מ�טריו, זה� ה����", "�לצלע �מ�: ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

נברא�": �רצ�פי� החת�:.bÒiÂ¯"�ני ÔLÈiÂמק�� ְְְְִִֵַ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»
ÁwiÂ.,נבראת ����� ה��ר חתיכת יראה ��א «ƒ«ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

עליו: מ�מ�ה.Ô·iÂ(Î·)ותת��ה רחבה ��ני�, ְְִֶַָָ«ƒ∆ְְְִִַַָָָָ

ח�י�, �ל �א�צר ה�לד, לק�ל מלמעלה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ�קצרה

יכ�יד ��א מלמעלה, וקצר מ�מ�ה רחב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�ה�א

קיר�תיו: על B‚Â'מ�א� ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ ִַַָָ«ƒ∆¿∆«≈»¿
‰M‡Ï.��דע� א�ת� "ו�ע� �מ�: א�ה, להי�ת ¿ƒ»ְְְִִִַַַָ
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�אמר לפי הרקק. מ� נברא� �הע�פ�ת �פר� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�א

האדמה מ� אמר, וכא� נברא�, ה�י� מ� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלמעלה,

�� מ�ד יצירת� ���עת �א�, ל�ד� וע�ד, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָנברא�,

�לדברי ,�� לה� לקר�ת האד� אל הביא� ����ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"�י �מ�: וכ���, ר��י ל��� ז�, יצירה ְְְְִִִִַָָָא�דה:

אד�: �ל יד� �חת ��ב�� עיר", אל ÏÎÂתצ�ר ְִֶֶֶַַָָָָָָ¿…
'B‚Â ‰iÁ LÙ� Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡.�סרסה ¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿ְֵָ

,�� האד� ל� יקרא א�ר ח�ה נפ� "�ל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�פר�ה�:

לע�ל� �מ� Óˆ‡(ÎYÎ‡)":ה�א ‡Ï Ì„‡Ïe ְְָ¿»»…»»
‰Óc¯z ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ .¯ÊÚ.�הביא ��הביא�, ≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְֱֱִִֶָָ

�מי מי� �ל ��לפניו י� לכ�� אמר: �נקבה, זכר � ְְְִִֵַָָָָָָָ�ֵֶָ

"ו��ל": מ�ד: ז�ג, �� אי� ולי .ÂÈ˙ÚÏvÓז�ג, ְִִֵֵֶַַָƒ«¿…»
�אמר�:מ�טריו, זה� ה����", "�לצלע �מ�: ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

נברא�": �רצ�פי� החת�:.bÒiÂ¯"�ני ÔLÈiÂמק�� ְְְְִִֵַ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»
ÁwiÂ.,נבראת ����� ה��ר חתיכת יראה ��א «ƒ«ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

עליו: מ�מ�ה.Ô·iÂ(Î·)ותת��ה רחבה ��ני�, ְְִֶַָָ«ƒ∆ְְְִִַַָָָָ

ח�י�, �ל �א�צר ה�לד, לק�ל מלמעלה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ�קצרה

יכ�יד ��א מלמעלה, וקצר מ�מ�ה רחב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�ה�א

קיר�תיו: על B‚Â'מ�א� ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ ִַַָָ«ƒ∆¿∆«≈»¿
‰M‡Ï.��דע� א�ת� "ו�ע� �מ�: א�ה, להי�ת ¿ƒ»ְְְִִִַַַָ



dxezקלד zgnynqelwpe`

íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàäi''yx:âëøîàiå ¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«©Ÿ»¤»
øNáe éîörî íör írtä úàæ íãàä̈«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨

úàfi''yx:ãë-úàå åéáà-úà Léà-áæré ïk-ìr «Ÿ©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤
ãçà øNáì eéäå BzLàa ÷áãå Bnài''yx: ¦®§¨©´§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«

äëàìå BzLàå íãàä íéneør íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
eLLaúéi''yx:âàìkî íeør äéä Lçpäå ¦§¨«§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ

øîàiå íéýìû ýåýé äNr øLà äãOä úiç©©´©¨¤½£¤¬¨−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ
eìëàú àì íéýìû øîà-ék óà äMàä-ìà¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½

ïbä õr ìkîi''yx:áLçpä-ìà äMàä øîàzå ¦−Ÿ¥¬©¨«©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®
:ìëàð ïbä-õr éøtîâøLà õrä éøtîe ¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«¦§¦´¨¥»£¤´

àìå epnî eìëàú àì íéýìû øîà ïbä-CBúa§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ
ïeúîz-ït Ba eòbúi''yx:ã-ìà Lçpä øîàiå ¦§−®¤§ª«©¬Ÿ¤©¨−̈¤

ïeúîz úBî-àì äMàäi''yx:äepnî íëìëà íBéa ék íéýìû rãé ék ¨«¦¨®Ÿ−§ª«¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½

Ó¯b‡כג ‡�ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»

È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·e ÈÓ¯bÓƒ«¿«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈

:‡„ ‡·ÈÒ� ‡ÏÚaÓ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈ƒ«¿»¿ƒ»»

Èa˙כד ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈

˜a„ÈÂ dn‡Â È‰e·‡ È·kLÓƒ¿¿≈»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿«

:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

‡„Ìכה ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»

:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ d˙z‡Âא‡ÈÂÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

„·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«

‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»

ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»»≈¿ƒ…

:‡˙�Èb ÔÏÈ‡ב‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â ƒ«ƒ¿»«¬∆∆ƒ¿»

:ÏeÎÈ� ‡˙�Èb ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»≈

·eÚÈˆÓ˙ג Èc ‡�ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒ

dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡ ‡˙�Èbƒ¿»¬«¿»»≈¿ƒ≈

:Ôe˙eÓz ‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿≈ƒ¿»¿

eÓ˙ד ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»

:Ôe˙eÓzהÈ¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡ ¿¬≈«≈√»¿»¬≈

ÔÁzt˙ÈÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ¿«¿«

é"ùø

אפ�ד: להי�ת ‰ÌÚt(Î‚)לאפ�ד", ˙‡Ê.מל�ד ְְִֵֵ…«««ְֵַ

�ע�� נתקררה ולא וח�ה, �המה �ל על אד� ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹ��א

ח�ה: על ��א LÈ‡Óעד Èk ‰M‡ ‡¯wÈ ˙‡ÊÏ ֶַַַָָ¿…ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ
'B‚Â.�הע�ל ��ברא מ�א� ל���, על נ�פל ל��� ¿ְִִֵֶַָָָָָָ

ה�ד� LÈ‡Œ·ÊÚÈ(Î„):�ל��� Ôk ÏÚ.ר�ח ְִֶַֹ«≈«¬»ƒַ

,�� א�מרת הערי�ת:ה�ד� את נח �ני על לאסר ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

„Á‡ ¯N·Ï.נע�ה ו�� �ניה�, ידי על נ�צר ה�לד ¿»»∆»ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ

אחד: eLLa˙È(Î‰)��ר� ‡ÏÂ.�הי ��א ְֶָָָ¿…ƒ¿…»ֶָֹ

על וא� לרע, ט�ב �י� להבחי� צניע�ת, �ר� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַי�דעי�

יצר �� נ�� לא �מ�ת, לקר�ת �עה �� ���נה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ�י

וידע הרע, יצר �� ונכנס הע�, מ� אכל� עד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרע

לרע: ט�ב �י� Ìe¯Ú(‡)מה ‰È‰ LÁp‰Â.מה ְֵַָ¿«»»»»»ָ

לאד� "ו�ע� לסמ�: ל� היה לכא�, זה ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹעני�

מאיז� לל�ד�, א�א ו�ל���"? ע�ר �תנ�ת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ�לא���

ער�י� א�ת� ראה עליה�, ה�ח� קפ� ִ�ֲֲִֵֶַַָָָָָָָס�ה

ל�: ונתא�ה �ל לעי� �ת�מי� Ìe¯Úוע�סקי� ְְְְְְְִִִֵַַָָֹ»
ÏkÓ.��ער" מ�ל��: היתה �גד�ת�, ערמת� לפי ƒ…ְְְִָָ�ְְַַָָָָ

מ�ל" "אר�ר רבה]מ�ל", Ó‡ŒÈk¯:[בראשית Û‡ ִִָֹֹ«ƒ»«
'B‚Â.וא���א וג�", מ�ל תאכל� "לא לכ�: אמר ¿ְְְִֶֶַַָָָֹֹֹ

הר�ה �ר�ת, מ�אר א�כלי� א�ת� �ראה �י ְְְִִִִֵֶַָָָָָעל

�א�ת� לד�ר ויבא ���יב�� �די �ברי� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹעליה

Ba(‚)הע�: eÚb˙ ‡ÏÂ.,ה���י על לפיכ�ה�סיפה ֵָ¿…ƒ¿ְִִִַַָָ

��אמר: ה�א �רע��, לידי ל)�אה "אלֿ��ס�(משלי ְְֱִֵֵֶֶַַָָָ

�בריו": Ôe˙Óz(„)על ˙BÓŒ‡Ï.עד �חפ� ְַָָ…¿Àְַָָ

�� �נגיעה, מיתה �אי� ���' ל�: אמר ,�� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ��געה

�אכילה' מיתה רבה)אי� Ú„È(‰):(בראשית Èk. ֲִִֵַָָƒ…≈«
את �ברא אכל הע� מ� א�נ�ת�, �ני ��נא א�� ִֵֶַָָָָָ�ְֵֵָ�ָ�ל

רבה)הע�ל� ÌÈ‰Ï‡k:(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â.י�צרי ָָƒ¿ƒ∆≈…ƒְֵ

dxez zgnyn qelwpe`

áBè érãé íéýìûk íúééäå íëéðér eç÷ôðå§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬
òøåi''yx:åìëàîì õrä áBè ék äMàä àøzå ¨¨«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈

ìékNäì õrä ãîçðå íéðérì àeä-äåàú éëå§¦¯©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½
dnr dLéàì-íb ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈

ìëàiåi''yx:æék eòãiå íäéðL éðér äðç÷tzå ©Ÿ©«©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬
íäì eNriå äðàú äìr eøtúiå íä ínøér¥«ª¦−¥®©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−

úøâçi''yx:çíéýìû ýåýé ìB÷-úà eòîLiå £Ÿ«Ÿ©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
íãàä àaçúiå íBiä çeøì ïba Cläúî¦§©¥¬©−̈§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈

íéýìû ýåýé éðtî BzLàåïbä õr CBúai''yx: §¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«
èBì øîàiå íãàä-ìà íéýìû ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−

äkiài''yx:éïba ézrîL Eì÷-úà øîàiå ©¤«¨©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈
:àáçàå éëðà íøér-ék àøéàåàééî øîàiå ¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«©¾Ÿ¤¦ µ

øLà õrä-ïîä äzà íøér ék Eì ãébä¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À£¤¯

Î ÔB‰˙e ÔBÎÈ�ÈÚÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯ ≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈaו‡˙z‡ ˙ÊÁÂ ≈«¿ƒ«¬«ƒ¿»

Èq‡ È¯‡Â ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈«≈

‡�ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈ�ÈÚÏ ‡e‰»≈ƒ¿««ƒ»»

da‡Ó ˙·ÈÒ�e d· ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ«≈ƒ≈

dnÚ dÏÚ·Ï Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â«¬»«ƒ»««¿«¿«ƒ«

:ÏÎ‡ÂזÔB‰ÈÂ¯˙ È�ÈÚ ‡Ázt˙‡Â «¬»¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈

Ôe�È‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú È¯‡ eÚ„ÈÂƒ»¬≈«¿ƒ»ƒƒ

e„·ÚÂ ÔÈ�‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ«¬«

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰ÏחÏ˜ ˙È eÚÓLe ¿¿»ƒ¿»»«

‡˙�È‚a Cl‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈¿ƒ¿»

d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ Á�ÓÏƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«

:‡˙�È‚טÌ„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e ƒ¿»¿»¿»¡…ƒ¿»»

:z‡ Ô‡ dÏ ¯Ó‡ÂיÏ˜ ˙È ¯Ó‡Â «¬«≈»»¿«¬«»«

˙ÈÏÈÁ„e ‡˙�È‚a ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ

:˙È¯nËÈ‡Â ‡�‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‡¯Èיא CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈

‡�ÏÈ‡ ÔÓ‰ z‡ È‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ«»¿¬ƒƒ»»

é"ùø

‰‡M‰(Â)ע�למ�ת: ‡¯zÂ.בריו� �לראתה ָ«≈∆»ƒ»ְֲֶָָָָ

והאמינ�� ל� וה�א� רבה)נח� BË·:(בראשית Èk ְְְֱִִֶַָָָƒ
ıÚ‰.:�אלהי� ÌÈ�ÈÚÏלהי�ת ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ. »≈ְִִֵֹ¿ƒ«¬»»≈«ƒ

עיניכ�": "ונפקח� ל�: �אמר ÓÁ�Â„�מ� ְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»
ÏÈkN‰Ï.:"ורע ט�ב "י�דעי ל� �אמר �מ� ¿«¿ƒְְֵֶַָָָָ

dLÈ‡Ï Ìb ÔzzÂ.ה�א ויחיה היא, �מ�ת ��א «ƒ≈«¿ƒ»ְְִִֶֶָֹ

אחרת: �המה.Ìbוי�א וח�ה:לר��ת ְִֶֶַָ«ְְְֵַַָָ

(Ê)'B‚Â ‰�Á˜tzÂ.ה�ת�ב ��ר החכמה לעני� «ƒ»«¿»¿ְְְִִֵַַַָָָ

מ�כיח: ה�קרא וס�� מ��, רא�ה לעני� ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא

Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èk eÚ„iÂ.ה�א�� י�דע ה��מא א� «≈¿ƒ≈Àƒ≈ְֵֶַַַָ

מצוה ה�"? ער�י� �י "ו�דע� מה� א�א ְִִֵָ�ְִֵֵֵֶַַָֹער�,

הימ�ה ונתערטל� �יד� היתה רבה)אחת :(בראשית ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

‰�‡˙ ‰ÏÚ.בר�� מ���, �אכל� הע� ה�א ¬≈¿≈»ְִֵֶֶַָָָָ

נתקנ� �� ע)��תקלקל�, �אר(סנהדרי� אבל , ְְְְְְֲִִֶַָָ

לא מה �מ�ני עליה�, מ��ל מנע�� ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֹהעצי�

הע�? חפ�נת�רס� ה�א �ר�� ה�ד�� �אי� ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

'זה� ויאמר�: יכלימ�ה� ��א �ר�ה, ְְְְְִִֶֶַָֹֹלה�נ�ת

יד�' על הע�ל� תנחומא)��קה רבי :(מדרש ֶַָָָָָ

(Á)eÚÓLiÂ.כבר� ר�י�, א�דה מדר�י י� «ƒ¿¿ְְְִִֵֵַַָָָ

�ב�אר ר�ה �ברא�ית מכ�נ� על ר��תינ� ְְְְִִִִֵֵַַַָָָס�ר��

מקרא, �ל לפ��ט� א�א �אתי לא ואני ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹמדר��ת,

על �ב�ר �בר ה�קרא �ברי המי�בת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�לא�דה

ק�ל.eÚÓLiÂאפניו: את �מע� �מע�? מה ְָָ«ƒ¿¿ְְֶַָָ

:��� מתה�� �היה ה�א, �ר�� Áe¯Ïה�ד�� ְִֵֶַַַַָָָָ¿«
ÌBi‰.�ספרי) מ�� �אה �ה�מ� ר�ח לא�ת� «ְְִִֶֶֶַַָָָָ

היא וז� ע�ר), כ� �י וד�"ק ל��, ְְְֲִִִִֵֵָָאחרי�:

וה� ��ערב, ח�ה ערב ��פנ�ת (ש�מערבית, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

�ע�ירית:לח) היכ�י�.‡ki‰(Ë)סרח� היה דע ְֲִִַָ«∆»ֵֵַָָָ

נבהל יהא ��א �דברי�, ע�� ל�נס א�א ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹה�א,

�תא� יעני�ה� א� רבה)לה�יב וכ�(בראשית . ְְְֲִִִִֵֵַָֹ

ל�: אמר ד)�קי� וכ�(בראשית אחי�"? הבל "אי ְְִִֵֵֶֶַַָָ

כב)�בלע�: ע��"?(במדבר הא�ה האנ�י� "מי ְְֲִִִִֵֶָָָָָ

��ל�חי �חזק�ה�, וכ� �דברי�, ע�ה� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָל�נס

�לאד� לט)מר�ד� ‰Èb„(È‡):(ישעיה ÈÓ ְְֲַָָƒƒƒ



קלה dxez zgnyn qelwpe`

áBè érãé íéýìûk íúééäå íëéðér eç÷ôðå§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬
òøåi''yx:åìëàîì õrä áBè ék äMàä àøzå ¨¨«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈

ìékNäì õrä ãîçðå íéðérì àeä-äåàú éëå§¦¯©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½
dnr dLéàì-íb ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈

ìëàiåi''yx:æék eòãiå íäéðL éðér äðç÷tzå ©Ÿ©«©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬
íäì eNriå äðàú äìr eøtúiå íä ínøér¥«ª¦−¥®©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−

úøâçi''yx:çíéýìû ýåýé ìB÷-úà eòîLiå £Ÿ«Ÿ©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
íãàä àaçúiå íBiä çeøì ïba Cläúî¦§©¥¬©−̈§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈

íéýìû ýåýé éðtî BzLàåïbä õr CBúai''yx: §¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«
èBì øîàiå íãàä-ìà íéýìû ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−

äkiài''yx:éïba ézrîL Eì÷-úà øîàiå ©¤«¨©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈
:àáçàå éëðà íøér-ék àøéàåàééî øîàiå ¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«©¾Ÿ¤¦ µ

øLà õrä-ïîä äzà íøér ék Eì ãébä¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À£¤¯

Î ÔB‰˙e ÔBÎÈ�ÈÚÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯ ≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈaו‡˙z‡ ˙ÊÁÂ ≈«¿ƒ«¬«ƒ¿»

Èq‡ È¯‡Â ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈«≈

‡�ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈ�ÈÚÏ ‡e‰»≈ƒ¿««ƒ»»

da‡Ó ˙·ÈÒ�e d· ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ«≈ƒ≈

dnÚ dÏÚ·Ï Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â«¬»«ƒ»««¿«¿«ƒ«

:ÏÎ‡ÂזÔB‰ÈÂ¯˙ È�ÈÚ ‡Ázt˙‡Â «¬»¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈

Ôe�È‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú È¯‡ eÚ„ÈÂƒ»¬≈«¿ƒ»ƒƒ

e„·ÚÂ ÔÈ�‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ«¬«

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰ÏחÏ˜ ˙È eÚÓLe ¿¿»ƒ¿»»«

‡˙�È‚a Cl‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈¿ƒ¿»

d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ Á�ÓÏƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«

:‡˙�È‚טÌ„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e ƒ¿»¿»¿»¡…ƒ¿»»

:z‡ Ô‡ dÏ ¯Ó‡ÂיÏ˜ ˙È ¯Ó‡Â «¬«≈»»¿«¬«»«

˙ÈÏÈÁ„e ‡˙�È‚a ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ

:˙È¯nËÈ‡Â ‡�‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‡¯Èיא CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈

‡�ÏÈ‡ ÔÓ‰ z‡ È‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ«»¿¬ƒƒ»»

é"ùø

‰‡M‰(Â)ע�למ�ת: ‡¯zÂ.בריו� �לראתה ָ«≈∆»ƒ»ְֲֶָָָָ

והאמינ�� ל� וה�א� רבה)נח� BË·:(בראשית Èk ְְְֱִִֶַָָָƒ
ıÚ‰.:�אלהי� ÌÈ�ÈÚÏלהי�ת ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ. »≈ְִִֵֹ¿ƒ«¬»»≈«ƒ

עיניכ�": "ונפקח� ל�: �אמר ÓÁ�Â„�מ� ְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»
ÏÈkN‰Ï.:"ורע ט�ב "י�דעי ל� �אמר �מ� ¿«¿ƒְְֵֶַָָָָ

dLÈ‡Ï Ìb ÔzzÂ.ה�א ויחיה היא, �מ�ת ��א «ƒ≈«¿ƒ»ְְִִֶֶָֹ

אחרת: �המה.Ìbוי�א וח�ה:לר��ת ְִֶֶַָ«ְְְֵַַָָ

(Ê)'B‚Â ‰�Á˜tzÂ.ה�ת�ב ��ר החכמה לעני� «ƒ»«¿»¿ְְְִִֵַַַָָָ

מ�כיח: ה�קרא וס�� מ��, רא�ה לעני� ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא

Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èk eÚ„iÂ.ה�א�� י�דע ה��מא א� «≈¿ƒ≈Àƒ≈ְֵֶַַַָ

מצוה ה�"? ער�י� �י "ו�דע� מה� א�א ְִִֵָ�ְִֵֵֵֶַַָֹער�,

הימ�ה ונתערטל� �יד� היתה רבה)אחת :(בראשית ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

‰�‡˙ ‰ÏÚ.בר�� מ���, �אכל� הע� ה�א ¬≈¿≈»ְִֵֶֶַָָָָ

נתקנ� �� ע)��תקלקל�, �אר(סנהדרי� אבל , ְְְְְְֲִִֶַָָ

לא מה �מ�ני עליה�, מ��ל מנע�� ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֹהעצי�

הע�? חפ�נת�רס� ה�א �ר�� ה�ד�� �אי� ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

'זה� ויאמר�: יכלימ�ה� ��א �ר�ה, ְְְְְִִֶֶַָֹֹלה�נ�ת

יד�' על הע�ל� תנחומא)��קה רבי :(מדרש ֶַָָָָָ

(Á)eÚÓLiÂ.כבר� ר�י�, א�דה מדר�י י� «ƒ¿¿ְְְִִֵֵַַָָָ

�ב�אר ר�ה �ברא�ית מכ�נ� על ר��תינ� ְְְְִִִִֵֵַַַָָָס�ר��

מקרא, �ל לפ��ט� א�א �אתי לא ואני ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹמדר��ת,

על �ב�ר �בר ה�קרא �ברי המי�בת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�לא�דה

ק�ל.eÚÓLiÂאפניו: את �מע� �מע�? מה ְָָ«ƒ¿¿ְְֶַָָ

:��� מתה�� �היה ה�א, �ר�� Áe¯Ïה�ד�� ְִֵֶַַַַָָָָ¿«
ÌBi‰.�ספרי) מ�� �אה �ה�מ� ר�ח לא�ת� «ְְִִֶֶֶַַָָָָ

היא וז� ע�ר), כ� �י וד�"ק ל��, ְְְֲִִִִֵֵָָאחרי�:

וה� ��ערב, ח�ה ערב ��פנ�ת (ש�מערבית, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

�ע�ירית:לח) היכ�י�.‡ki‰(Ë)סרח� היה דע ְֲִִַָ«∆»ֵֵַָָָ

נבהל יהא ��א �דברי�, ע�� ל�נס א�א ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹה�א,

�תא� יעני�ה� א� רבה)לה�יב וכ�(בראשית . ְְְֲִִִִֵֵַָֹ

ל�: אמר ד)�קי� וכ�(בראשית אחי�"? הבל "אי ְְִִֵֵֶֶַַָָ

כב)�בלע�: ע��"?(במדבר הא�ה האנ�י� "מי ְְֲִִִִֵֶָָָָָ

��ל�חי �חזק�ה�, וכ� �דברי�, ע�ה� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָל�נס

�לאד� לט)מר�ד� ‰Èb„(È‡):(ישעיה ÈÓ ְְֲַָָƒƒƒ



dxezקלו zgnynqelwpe`

éúéeözìëà epnî-ìëà ézìáì Ei''yx:áéøîàiå ¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨©−Ÿ¤
-äðúð àåä éãnr äzúð øLà äMàä íãàä̈«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²¨«§¨

ìëàå õrä-ïî éli''yx:âéíéýìû ýåýé øîàiå ¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
Lçpä äMàä øîàzå úéNr úàf-äî äMàì̈«¦−̈©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬

ìëàå éðàéMäi''yx:ãé| íéýìû ýåýé øîàiå ¦¦©−¦¨«Ÿ¥«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬
-ìkî äzà øeøà úàf úéNr ék Lçpä-ìà¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³©¨Æ¦¨

ðçb-ìr äãOä úiç ìkîe äîäaäCìú E ©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½
éiç éîé-ìk ìëàz øôråEi''yx:åè| äáéàå §¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«§¥¨´

ðéa úéLàdrøæ ïéáe Erøæ ïéáe äMàä ïéáe E ¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©«§£−¥´©§¨®
á÷r epôeLz äzàå Làø EôeLé àeäi''yx:ñ µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

æèðBávr äaøà äaøä øîà äMàä-ìàC ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´
ðøäåCLéà-ìàå íéðá éãìz áöra C §¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ

Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLzi''yx:ñæéíãàìe §´¨¥½§−¦§¨¨«§¨¨´
õrä-ïî ìëàzå EzLà ìB÷ì zrîL ék øîà̈©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ¦¨¥½

dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙcƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡יב‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â ¬«¿»«¬«»»»ƒ¿»

ÔÓ ÈÏ ˙·‰È ‡È‰ ÈnÚ z·‰Ècƒ«¿»ƒƒƒ«¬«ƒƒ

:˙ÈÏÎ‡Â ‡�ÏÈ‡יגÈÈ ¯Ó‡Â ƒ»»«¬»ƒ«¬«¿»

˙„·Ú ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»

˙È�ÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ

:˙ÈÏÎ‡ÂידÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â «¬»ƒ«¬«¿»¡…ƒ

z‡ ËÈÏ ‡c z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»ƒ«¿

ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«

Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»

:CÈiÁ ÈÓBÈטוC�Èa ÈÂL‡ e··„e ≈«»¿»∆«ƒ≈»

d‰�a ÔÈ·e C�a ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e≈ƒ¿»≈¿»≈¿»«

dÏ z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»≈

dÏ ¯ÈË� È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈

:‡ÙBÒÏטז‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï ¿»¿ƒ¿»¬««¿»»

¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ ÈÎÈ¯Úˆ ÈbÒ‡«¿≈«¬«¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«

‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ�· È„Ïz≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

˜zÏÈaיז È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»

È‡ ÔÓ zÏÎ‡Â C˙z‡ ¯ÓÈÓÏ‡�Ï ¿≈«ƒ¿»«¬«¿»ƒƒ»»

ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»¿≈«»≈

é"ùø

EÏ.ע�מד� י� ��ת מה לדעת ל� ער�?:מאי� ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ıÚ‰ŒÔÓ‰.:תמיהה�(·È)È„nÚ ‰z˙� ¯L‡. ¬ƒ»≈ְִִָ¬∆»«»ƒ»ƒ
ה) ���בה:(ע"ז �פר הטעני,.‰È�‡ÈM(È‚)�א� ַַָָָƒƒ«ƒְִִַ

לו)�מ�: חזק�ה�(ישעיה לכ� י�יא Èk(È„)":"אל ְְִִִֶַַָָƒ
˙‡f ˙ÈNÚ.ל� �זכ�ת� מה�כי� �אי� מ�א� »ƒ»…ְְְִִִֵֶֶַָ

ל� היה זאת? ע�ית ל�ה �אל�: �א�� ְִִִֵֶָָָָָָָֹמסית,

מי �ברי ה�למיד, ודברי הרב �ברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלה�יב:

כט)��מעי�? iÁ˙:(סנהדרי� ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ ְִƒ»«¿≈»ƒ…««
‰„O‰.?��� �ל לא מח�ה נתק�ל, מ�המה א� «»∆ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

�כ�ר�ת �מ�כת זה מדר� ר��תינ� ח)העמיד� ,(ד� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

�בע נח� �ל ע��ר� ��מי E�ÁbŒÏÚ�ני�:לל�ד ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ«¿…¿
CÏ˙.�ל הי� ‡ÈL˙(ÂË)ונקצצ�:רגלי� ‰·È‡Â. ≈≈ְְְְִִַַָ¿≈»»ƒ

ה�א ���אכל אד�, ��מ�ת א�א נת��נ� לא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹא�ה

ח�ה אל לד�ר �את ולא ח�ה, את ו��א ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ח�ה,

להת���ת ק��ת �ע�� �ה��י� לפי א�א ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ�ח�ה,

"ואיבה לפיכ�: �עליה�, את לפ��ת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָוי�דע�ת

ט).EÙeLÈא�ית": �מ�:(סוטה ט)יכ�ת�, (דברי� ִָ¿¿ְְְֶַ

ית�': 'ו�פית ותר��מ�: א�ת�" z‡Â‰"וא�ת ְְְִֵֶַָָָֹ¿«»
·˜Ú epÙeLz.ק�מה ל� יהא �עקב�,לא ות�כ�� ¿∆»≈ְְְְֲִֵֵֶַָֹ

�מ�: '���פ��', �ל��� �מית��, מ�� (ישעיהוא� ְְְְְִִֶֶַָ

נ���מ) ה�א לנ�� �א ��ה�ח� �ה�", ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ"נ��

ה����, על נ�פל �ה���� �לפי �ריקה. �תב�מי� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

��ניה�: נ�יפה צער.C�B·vÚ(ÊË)ל��� זה ְְְִִֵֶָƒ¿≈ֶַַ

�ני�: הע��ר:.C�¯‰Â���ל צער È„Ïzזה ·ˆÚa ִִָ¿≈…≈ִֶַַָ¿∆∆≈¿ƒ
ÌÈ�·.:ה�דה צער C˙˜eLzזה CLÈ‡ŒÏ‡Â. »ƒֵֶַַַָ¿∆ƒ≈¿»≈

��ה, לתבע� מצח ל� אי� כ� �י על וא� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָלת�מי�,

ולא מ��� ה�ל ימ�לֿ��", "ה�א מ��:א�א ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

C˙˜eLz.:�מ� כט)�אות�, "ונפ��(ישעיה ¿»≈ְְְֲֵַַָ

E¯e·Úa(ÊÈ)":��קקה ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡.�עלה ֵָ¬»»¬»»«¬∆ֲֶַ

�פרע��י� זב�בי�, �ג��: אר�רי�, �ברי� ְְְְְֲִִִִַָל�

"iriax mei w"dx`a" dxez zgnyn qelwpe`

éúéeö øLàäøeøà epnî ìëàú àì øîàì E £¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®£¨³
øeára äîãàäéîé ìk äpìëàz ïBávra E ¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬

éiçEi''yx:çézìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å ©¤«§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈
äãOä áNr-úài''yx:èéétà úræaìëàz E ¤¥¬¤©¨¤«§¥©³©¤̧Æ´Ÿ©

zçwì äpnî ék äîãàä-ìà EáeL ãr íçì¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬¦¤−¨ª®̈§¨
áeLz øôr-ìàå äzà øôr-éki''yx:ëàø÷iå ¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«©¦§¨¯

íà äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä̈«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈¥¬
éç-ìki''yx:àëíãàì íéýìû ýåýé Nriå ¨¨«©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯

íLaìiå øBò úBðúk BzLàìei''yx:ôéòéáø §¦§²¨§¬−©©§¦¥«
áëãçàk äéä íãàä ïä íéýìû ýåýé | øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´

Bãé çìLé-ït | äzrå òøå áBè úrãì epnî¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À
íìòì éçå ìëàå íéiçä õrî íb ç÷ìåi''yx: §¨©Æ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«

âëãárì ïãr-ïbî íéýìû ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ

ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk d�ÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

CÏיח ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»

:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ ˙È ÏeÎÈ˙Â¿≈»ƒ¿»¿«¿»

ÓÁÏ‡יט ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»

dpÓc ‡Ú¯‡Ï ·e˙È˙c „Ú«¿ƒ¿«¿»¿ƒ«

‡¯ÙÚÏe z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿¿«¿»

:·e˙zכd˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e ¿¿»»»≈ƒ¿≈

È�a ÏÎ„ ‡n‡ ˙Â‰ ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ«»¬≈ƒ¬««ƒ»¿»¿≈

:‡L�‡כאÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ ¡»»«¬«¿»¡…ƒ

¯˜Èc ÔÈLe·Ï d˙z‡Ïe Ì„‡Ï¿»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ«

:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ«¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

‰Â‰כב Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»

·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa È„ÈÁÈ¿ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ««

d„È ËÈLBÈ ‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·eƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈

ÈÁÈÂ ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ¿ƒ««≈ƒ««»¿≈ƒ≈

:ÌÏÚÏכגÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ ¿»»¿«¿≈¿»∆…ƒ

‡Ú¯‡a ÁÏÙÓÏ Ô„Ú„ ‡˙�ÈbÓƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«¿«¿»

é"ùø

וה�ר��ת�נמלי�. רעה, לתר��ת ל��צא מ�ל ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

מה�: ��נק �די� c¯„Â¯(ÁÈ)מק�ל�ת ıB˜Â ְְִֵֶֶַַַָָ¿¿«¿«
CÏ ÁÈÓˆz.צמיח� זרעי�, מיני ���זרע�ה האר�, «¿ƒ«»ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ידי על נאכלי� וה� וע�ב��ת, ק�נ�ס ודר�ר, ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָק��

לד)���� ‰O„‰:(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â.מה� ִ¿»«¿»∆≈∆«»∆ַ

נת�י "ה�ה ל�: נאמר ��רכה והלא ז�, היא ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�ללה

אמ�ר מה א�א וג�"? זרע ז�רע ע�ב �ל את ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלכ�

�עב�ר� האדמה "אר�רה העני�: �רא� ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָֹ�א�

ודר�ר "וק�� הע�ב��: ואחר �אכל�ה", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ�ע�ב��

��ה, ירק�ת א� קטני�ת, ���זרע�ה ל�", ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ�צמיח

ע�בי ��אר ודר�רי� ק�צי�, ל� �צמיח ְְְְְְִִִִִֵַַַָָהיא

�אכל�: �רח� ועל ‡EÈt(ËÈ)ה�דה, ˙ÚÊa. ְְְֲֵֶַַָָֹ¿≈««∆
�� ��טריח ‰‡„Ì(Î)הר�ה:לאחר ‡¯˜iÂ. ְְְִֵֶַַַַַ«ƒ¿»»»»

האד� "ו�קרא הרא���: לענינ� ה�ת�ב ְְְִִִַַַָָָָָָָָחזר

קריאת ידי �על לל�ד� א�א הפסיק ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�מ�ת",

לא "�לאד� ��ת�ב �מ� ח�ה, ל� נז��גה ְְְְִֵֶַַָָָָָֹ�מ�ת

ועל �ר�מה", "ו��ל... לפיכ�: �נג��". עזר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמצא

סמ ער��י�", �ניה� "ו�הי� ��תב: �ר�תידי ל� � ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

וראה ער�י� א�ת� �ראה ����� לה�דיע� ְִָָ�ְֲֲִִֶֶַָָָָָה�ח�,

עליה� �בא ל� נתא�ה �ת�מי�, עס�קי� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָא�ת�

�במרמה: ח�ה,.eÁ‰�מח�בה ל��� על נ�פל ְְְֲִַָָָ«»ְֵַַָ

ולד�תיה, את �אמר��ח�ה כב)�א�ר ב :(קהלת ְְֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

היה: �ל��� לאד�" הוה BÚ¯(Î‡)"מה ˙B�˙k. ְִֶֶָָָָָֹ»¿
א�מרי�: א�דה �ברי הי�י� �צ�ר� חלקי� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

מ� ה�א �בר א�מרי�: וי� ע�ר�, על ְְִִִֵַַָָָָָ�ְמד�קי�

וע�ה וח�, ר� �ה�א הארנבי� צמר �ג�� ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָהע�ר,

מ���: ��נ�ת epnÓ(Î·)לה� „Á‡k ‰È‰.הרי ֶָ�ֳִֶ»»¿««ƒ∆ֲֵ

�עלי�ני�, יחיד �אני �מ� ��ח��ני�, יחיד ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָה�א

�� �אי� מה ורע", ט�ב "לדעת יחידת�? היא ְִִֵֵֶַַַַָָָָ�מה

וח�ה: B‚Â'�בהמה B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ.מ��חיה� ְְִֵַָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְִִֶֶ

אחריו, ה�ר��ת להטע�ת קר�ב ה�א הרי ְְְְֲֲִֵַַַָָָלע�ל�,

אי� אבל א�דה, מדר�י וי� אל��. ה�א א� ְְְְֱֲִֵֵֵַַַַָָָול�מר



קלז "iriax mei w"dx`a" dxez zgnyn qelwpe`
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äãOä áNr-úài''yx:èéétà úræaìëàz E ¤¥¬¤©¨¤«§¥©³©¤̧Æ´Ÿ©

zçwì äpnî ék äîãàä-ìà EáeL ãr íçì¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬¦¤−¨ª®̈§¨
áeLz øôr-ìàå äzà øôr-éki''yx:ëàø÷iå ¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«©¦§¨¯

íà äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä̈«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈¥¬
éç-ìki''yx:àëíãàì íéýìû ýåýé Nriå ¨¨«©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯

íLaìiå øBò úBðúk BzLàìei''yx:ôéòéáø §¦§²¨§¬−©©§¦¥«
áëãçàk äéä íãàä ïä íéýìû ýåýé | øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´

Bãé çìLé-ït | äzrå òøå áBè úrãì epnî¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À
íìòì éçå ìëàå íéiçä õrî íb ç÷ìåi''yx: §¨©Æ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«

âëãárì ïãr-ïbî íéýìû ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ

ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«
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dpÓc ‡Ú¯‡Ï ·e˙È˙c „Ú«¿ƒ¿«¿»¿ƒ«
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é"ùø

וה�ר��ת�נמלי�. רעה, לתר��ת ל��צא מ�ל ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

מה�: ��נק �די� c¯„Â¯(ÁÈ)מק�ל�ת ıB˜Â ְְִֵֶֶַַַָָ¿¿«¿«
CÏ ÁÈÓˆz.צמיח� זרעי�, מיני ���זרע�ה האר�, «¿ƒ«»ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ידי על נאכלי� וה� וע�ב��ת, ק�נ�ס ודר�ר, ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָק��

לד)���� ‰O„‰:(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â.מה� ִ¿»«¿»∆≈∆«»∆ַ

נת�י "ה�ה ל�: נאמר ��רכה והלא ז�, היא ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�ללה

אמ�ר מה א�א וג�"? זרע ז�רע ע�ב �ל את ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלכ�

�עב�ר� האדמה "אר�רה העני�: �רא� ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָֹ�א�

ודר�ר "וק�� הע�ב��: ואחר �אכל�ה", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ�ע�ב��

��ה, ירק�ת א� קטני�ת, ���זרע�ה ל�", ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ�צמיח

ע�בי ��אר ודר�רי� ק�צי�, ל� �צמיח ְְְְְְִִִִִֵַַַָָהיא

�אכל�: �רח� ועל ‡EÈt(ËÈ)ה�דה, ˙ÚÊa. ְְְֲֵֶַַָָֹ¿≈««∆
�� ��טריח ‰‡„Ì(Î)הר�ה:לאחר ‡¯˜iÂ. ְְְִֵֶַַַַַ«ƒ¿»»»»

האד� "ו�קרא הרא���: לענינ� ה�ת�ב ְְְִִִַַַָָָָָָָָחזר

קריאת ידי �על לל�ד� א�א הפסיק ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�מ�ת",

לא "�לאד� ��ת�ב �מ� ח�ה, ל� נז��גה ְְְְִֵֶַַָָָָָֹ�מ�ת

ועל �ר�מה", "ו��ל... לפיכ�: �נג��". עזר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמצא

סמ ער��י�", �ניה� "ו�הי� ��תב: �ר�תידי ל� � ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

וראה ער�י� א�ת� �ראה ����� לה�דיע� ְִָָ�ְֲֲִִֶֶַָָָָָה�ח�,

עליה� �בא ל� נתא�ה �ת�מי�, עס�קי� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָא�ת�

�במרמה: ח�ה,.eÁ‰�מח�בה ל��� על נ�פל ְְְֲִַָָָ«»ְֵַַָ

ולד�תיה, את �אמר��ח�ה כב)�א�ר ב :(קהלת ְְֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

היה: �ל��� לאד�" הוה BÚ¯(Î‡)"מה ˙B�˙k. ְִֶֶָָָָָֹ»¿
א�מרי�: א�דה �ברי הי�י� �צ�ר� חלקי� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

מ� ה�א �בר א�מרי�: וי� ע�ר�, על ְְִִִֵַַָָָָָ�ְמד�קי�

וע�ה וח�, ר� �ה�א הארנבי� צמר �ג�� ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָהע�ר,

מ���: ��נ�ת epnÓ(Î·)לה� „Á‡k ‰È‰.הרי ֶָ�ֳִֶ»»¿««ƒ∆ֲֵ

�עלי�ני�, יחיד �אני �מ� ��ח��ני�, יחיד ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָה�א

�� �אי� מה ורע", ט�ב "לדעת יחידת�? היא ְִִֵֵֶַַַַָָָָ�מה

וח�ה: B‚Â'�בהמה B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ.מ��חיה� ְְִֵַָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְִִֶֶ

אחריו, ה�ר��ת להטע�ת קר�ב ה�א הרי ְְְְֲֲִֵַַַָָָלע�ל�,

אי� אבל א�דה, מדר�י וי� אל��. ה�א א� ְְְְֱֲִֵֵֵַַַַָָָול�מר



iriax"קלח mei w"dx`a" dxez zgnynqelwpe`

:íMî çwì øLà äîãàä-úàãë-úà Løâéå ¤¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«©§−̈¤¤
íéáøkä-úà ïãr-ïâì íãwî ïkLiå íãàä̈«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À

ì úëtäúnä áøçä èäì úàåCøc-úà øîL §¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤
íéiçä õri''yx:ñãàäeç-úà òãé íãàäå ¥¬©«©¦«§¨´¨½̈¨©−¤©¨´

éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå BzLà¦§®©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦
ýåýé-úà Léài''yx:áåéçà-úà úãìì óñzå ¦−¤§Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−

ãáò äéä ïé÷å ïàö ärø ìáä-éäéå ìáä-úà¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬
äîãài''yx:âéøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå £¨¨«©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯

ýåýéì äçðî äîãàäi''yx:ã-íâ àéáä ìáäå ¨«£¨¨²¦§−̈©«Ÿ̈«§¤̧¤¥¦¬©
ýåýé òLiå ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½

Búçðî-ìàå ìáä-ìài''yx:ä-ìàå ïé÷-ìàå ¤¤−¤§¤¦§¨«§¤©¬¦§¤
:åéðt eìtiå ãàî ïé÷ì øçiå ärL àì Búçðî¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ©¦§−¨¨«

åänìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨
éðô eìôð:Eæàì íàå úàN áéèéz-íà àBìä ¨«§¬¨¤«£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ

éìàå õáø úàhç çútì áéèéúBú÷eLz E ¥¦½©¤−©©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½

:ÔnzÓ È¯a˙È‡cכד˙È CÈ¯˙Â ¿ƒ¿¿ƒƒ«»¿»ƒ»

‡˙�È‚Ï ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

‡a¯Á Ô�L ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»

ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ ‡Ît‰˙Óc¿ƒ¿«¿»¿ƒ«»«ƒ«

:‡ÈiÁא‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â «»¿»»¿«»«»

˙È ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»

ÔÈ˜(ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È�˜ ˙¯Ó‡Â «ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„˜ב˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â √»¿»¿ƒ«¿≈«»

Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ÈÚ¯ Ï·‰ ‰Â‰Â «ƒ»»∆«¬»∆∆»≈

:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡�Ú»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

˜ÔÈג È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»«¿À¿»√»¿»

È¯ÈkaÓד ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈

Óe d�ÚÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰�nM »≈ƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ

:d�a¯e˜Ïe Ï·‰Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿∆∆¿¿»≈

¯ÂÚ‡ה ˙Â‰ ‡Ï d�a¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»

eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï Û˜˙e¿≈¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:È‰Bt‡ו‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â «ƒ«¬«¿»¿»ƒ¿»

:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ ‡ÓÏe CÏ ÛÈ˜z¿ƒ»¿»ƒ¿¿ƒ«»

zLÈ·˜ז C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈

ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï Ì‡Â CÏ»¿ƒ»≈ƒ»»¿

„È˙Ú„Â ¯ÈË� ˙‡ËÁ ‡�Ècƒ»««¿ƒ¿ƒ¬ƒ

é"ùø

���ט�: על Ô„Ú(Î„)מי�בי� ÔbÏ Ì„wÓ. ְ�ְִַָƒ∆∆¿«≈∆
ל��:�מזרח� ח�� עד�, �� .‡˙ÌÈ·¯k‰Œ�ל ְְִֵֶֶַַַָ∆«¿Àƒ

ח�לה: ‰Ît‰˙n˙מלאכי ·¯Á‰.�לא��ול להט ְֲֵַַָָ«∆∆«ƒ¿«∆∆ְְֵַַַָ

ל� ע�ד מ��נס �ל�עליו �מ� �נ�, להט, �ר��� .� ְְְְִִֵַַַַַַַָָָ

לאמ"ה לע"ז �בל��� �מדר�י(קלינגע)�ננא, , ְְְְִִֵַָָָ

לפ��ט�: א�א �א איני ואני י�, ְֲִִִֵֵֶַַָָָָא�דה

(‡)Ú„È Ì„‡‰Â.�קד מעלה �ל העני� קד� �בר ¿»»»»«ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹ

�א� וה�דה, ההרי�� וכ� עד�, מ�� ונטרד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�חטא

ל� הי� ��טרד ��אחר נ�מע אד�", "ו�דע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�ת�ב

"קניתי":.˜ÔÈ�ני�: �� ‰'על ה',.‡˙ ע� �מ� ִָ«ƒִִֵַָ∆ְִ

�זה, אבל �ראנ�, לב�� אי�י, ואת א�תי ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָ���רא

ע�� אנ� לא)��פי� ‡˙ÂÈÁ‡Œ:(נדה ÔÈ˜Œ˙‡ �ִִָָ∆«ƒ∆»ƒ
Ï·‰Œ˙‡.א�מה�� מל�ד ה�, ר��יי� אתי� ג' ∆»∆ְְִִִֵֵֶֶַָ

נאמר לכ� ��י�, נ�לד� הבל וע� קי�, ע� ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָנ�לדה

רבה)"ו�ס�" ˆ‡Ô(·):(בראשית ‰Ú¯.לפי ֶַֹ…≈…ְִ

מעב�דת�: ל� �ר� האדמה È¯tÓ(‚)��תק�לה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָƒ¿ƒ
‰Ó„‡‰.,ה�ר�ע א�דהמ� 'זרעוי� �א�מרת: »¬»»ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ליד�, ��א מאיזה מ�רי, אחר: (�בר היה'. ����ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

מבחר): ולא ט�ב "ואל.ÚLiÂ(„)לא וכ�: ו�פ�, ְֹֹ�ְָ«ƒ«ְְִֵֶֶַ

לא י�ע�", "ואל וכ� �נה, לא �עה", לא ְְְְִִֵַָָָָָֹֹֹמנחת�

וכ�: יד)יפנ�, מעליו:(איוב �נה מעליו", "�עה ְְְְִֵֵֵֵֵָָָָ

ÚLiÂ.�א מנחת�:ירדה ‡Ì(Ê)ולחכה ‡Ï‰ «ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ¬…ƒ
·ÈËÈz.:���ר� ¯·ı�תר��מ� ˙‡hÁ Á˙tÏ. ≈ƒְְֵַ«∆««»…≈

�מ�ר: ח�א� קבר� B˙˜eLzלפתח EÈÏ‡Â.ל� ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆¿»ֶ

�מתא�ה ��קק �מיד הרע, יצר ה�א ְִִֵֵֶֶַַָָָָח�את,

BaŒÏLÓzלהכ�יל�: ‰z‡Â.ת��ר� �רצה, א� ְְְִַ¿«»ƒ¿»ְְִִִֵֶַ

"iriax mei w"dx`a" dxez zgnyn qelwpe`

Ba-ìLîz äzàåi''yx:çìáä-ìà ïé÷ øîàiå §©−̈¦§¨«©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤
ìáä-ìà ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa éäéå åéçà̈¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬¨©²¦¤¤¬¤

eäâøäiå åéçài''yx:èéà ïé÷-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©©«©§¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−
éçà ìáäéçà øîLä ézrãé àì øîàiå E ¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−

éëðài''yx:ééçà éîc ìB÷ úéNr äî øîàiåE ¨«Ÿ¦©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½
äîãàä-ïî éìà íé÷röi''yx:àéøeøà äzrå «Ÿ£¦¬¥©−¦¨«£¨¨«§©−̈¨´

äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî äzà̈®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨
éçà éîc-úà úç÷ìEãiî Ei''yx:áéãárú ék ¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«¦³©«£ŸÆ

ãðå òð Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬¨−̈
õøàá äéäzi''yx:âéìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå ¦«§¤¬¨¨«¤©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬
àBNpî éðBri''yx:ãéìrî íBiä éúà zLøb ïä £¦−¦§«¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ

éðtîe äîãàä éðtãðå òð éúééäå øúqà E §¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàaåèBì øîàiå ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦©Ÿ̄¤´

Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙zחÔÈ˜ ¯Ó‡Â ¿ƒ¿¿≈»«¬««ƒ

ÔB‰ÈÂ‰Óa ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈

È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ

:dÏË˜ÂטÏ·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿≈«¬«¿»¿«ƒ»∆∆

ÈÁ‡ ¯Ë�‰ ‡�Ú„È ‡Ï ¯Ó‡Â CeÁ‡»«¬«»»«¿»¬»≈»ƒ

Ìcי‡�‡: Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â »»«¬«∆¬»¿»««

CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ ÔÈ„È˙Úc ÔÈÚ¯Ê«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜יאÔÚÎe «ƒƒ√»«ƒ«¿»¿«

˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»

ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â dÓet«¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ

:C„Èיב‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡ ¿»¬≈ƒ¿«¿«¿»»

ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ ÔzÓÏ ÛÈÒB˙ƒ¿ƒ«≈«»ƒ«¿«

:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚ÂיגÔÈ˜ ¯Ó‡Â ¿»≈¿≈¿«¿»«¬««ƒ

:˜aLÓlÓ È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„ √̃»»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

„ÔÈיד ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈

˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»ƒ√»»≈

ÏËÏhÓ È‰‡Â ‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿ƒ«»»»≈ƒƒ«¿«

È�pÁkLÈc ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â¿»≈¿«¿»ƒ≈»¿ƒ¿¿À»ƒ

:È��ÈÏË˜ÈטוÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â ƒ¿¿ƒ»ƒ«¬«≈¿»¿≈

é"ùø

˜ÔÈ(Á)עליו: ¯Ó‡iÂ.ריב �דברי ע�� נכנס ָָ«…∆«ƒְְְִִִִֵַ

מדר�י�מ�ה, �זה וי� להרג�, עליו להתע�לל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

מקרא: �ל י��ב� זה א� ‰·Ï(Ë)א�דה, È‡ ְִִֶֶַַָָָ≈∆∆
EÈÁ‡.,י��ב א�לי נחת, �דברי ע�� לה�נס »ƒְְְִִִֵֵַַַָָ

ל�': וחטאתי הרג�יו 'אני ÈzÚ„Èויאמר: ‡Ï. ְְְְֲֲִִִַַָָֹ…»«¿ƒ
העלי�נה: �עת �ג�נב ‡ÈÁנע�ה ¯ÓL‰.���ל ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְ

��"ח: �חט� ה�ק�דה ה"א �ל וכ� ה�א, ְְֲֵֵֵַַַַַָָָ�מ�

(È)EÈÁ‡ ÈÓc.,אחר �בר זרע��תיו. וד� �מ� ¿≈»ƒְְִֵַַַָָָָ

הר�ה, �צעי� �� מהיכ��ע�ה י�דע היה ��א ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

י�צאה לז)נפ�� ‰‡„Ó‰(È‡):(סנהדרי� ÔÓ.י�תר ְְַָƒ»¬»»ֵ

�עונ�, �בר היא ��תק�לה ה�סיפהמ�ה �ז� וג� ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ

‡˙ÈÓcŒלחטא: ˙Á˜Ï ‰ÈtŒ˙‡ ‰˙ˆt ¯L‡ ֲַֹ¬∆»¿»∆ƒ»»««∆¿≈
'B‚Â EÈÁ‡.לא" אצל�: קללה ל� מ�סי� והנני »ƒ¿ְְְְְִִִֶָָָֹ

אחד, ���ר ה�ל אחרי�: (ספרי� �תֿ�ח�" ְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹתס�

�א�): עד האדמה" Â�„(È·)מ"�� Ú�.�ל אי� ֲִִַָָָָ»»»ְֵ

אחד: �מק�� לד�ר È�ÂÚ(È‚)ר��ת ÏB„b ְְֶָָָ»¬…ƒ

‡BNpÓ.,ותח��ני�,�תמיהה עלי�ני� ט�ע� א�ה ƒ¿ְְְְִִִִֵֶַַָָ

לטע�? ל� אפ�ר אי ÔÎÏ(ÂË):(ב"ר)ועוני ְְְֲִִִֶַָֹֹ»≈
ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk.�ר��� ה�קרא�ת מ� אחד זה »…≈«ƒְְִִִֶֶֶַָָ

ורמז� קי�",�בריה�, �לֿהרג "לכ� �ר��: ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

�ר� ולא ענ��, וכ� �� ל� יע�ה �ה �ערה, ְְְְְֵֵֶַָָָָָָֹֹל���

ÌwÈענ��: ÌÈ˙Ú·L.לה�ק ר�צה מ�י�איני � ְָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ

מ���, נקמתי נ�ק� אני ��ר�ת �בעה לס�� ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכ�ו,

ה�קרא וס�� ויהרגה�, �ניו מ�ני למ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��עמד

הבל נקמת וה�א י��", "�בעתי� מ�י�,�אמר: ְִִֶַַָָ�ְְִִִֶֶַַָ

�הא ��א היא �ערה ל��� ה�קרא ��ח�ת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלמדנ�

�� וכ��צא מ�יק��, ה)�ר�ה ב �וד(שמואל "ו�אמר : ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

�ע�ה מה �ר� ולא ����ר", וי�ע יב�סי מ�ה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ�ל

ו��ע יב�סי מ�ה "�ל �רמז, ה�ת�ב ��ר אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָל�,

העורי� ואת ו�כ����, ה�ער אל ו�קרב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ����ר

'הע�ר אמר�: א�ר על י�ה, א�ת� וג� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָוג�'",

א��, את ה��ה ה�ית', ��� אל יבא לא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹוה��ח



קלט "iriax mei w"dx`a" dxez zgnyn qelwpe`

Ba-ìLîz äzàåi''yx:çìáä-ìà ïé÷ øîàiå §©−̈¦§¨«©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤
ìáä-ìà ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa éäéå åéçà̈¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬¨©²¦¤¤¬¤

eäâøäiå åéçài''yx:èéà ïé÷-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©©«©§¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−
éçà ìáäéçà øîLä ézrãé àì øîàiå E ¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−

éëðài''yx:ééçà éîc ìB÷ úéNr äî øîàiåE ¨«Ÿ¦©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½
äîãàä-ïî éìà íé÷röi''yx:àéøeøà äzrå «Ÿ£¦¬¥©−¦¨«£¨¨«§©−̈¨´

äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî äzà̈®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨
éçà éîc-úà úç÷ìEãiî Ei''yx:áéãárú ék ¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«¦³©«£ŸÆ

ãðå òð Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬¨−̈
õøàá äéäzi''yx:âéìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå ¦«§¤¬¨¨«¤©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬
àBNpî éðBri''yx:ãéìrî íBiä éúà zLøb ïä £¦−¦§«¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ

éðtîe äîãàä éðtãðå òð éúééäå øúqà E §¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàaåèBì øîàiå ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦©Ÿ̄¤´

Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙zחÔÈ˜ ¯Ó‡Â ¿ƒ¿¿≈»«¬««ƒ

ÔB‰ÈÂ‰Óa ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈

È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ

:dÏË˜ÂטÏ·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿≈«¬«¿»¿«ƒ»∆∆

ÈÁ‡ ¯Ë�‰ ‡�Ú„È ‡Ï ¯Ó‡Â CeÁ‡»«¬«»»«¿»¬»≈»ƒ

Ìcי‡�‡: Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â »»«¬«∆¬»¿»««

CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ ÔÈ„È˙Úc ÔÈÚ¯Ê«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜יאÔÚÎe «ƒƒ√»«ƒ«¿»¿«

˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»

ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â dÓet«¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ

:C„Èיב‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡ ¿»¬≈ƒ¿«¿«¿»»

ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ ÔzÓÏ ÛÈÒB˙ƒ¿ƒ«≈«»ƒ«¿«

:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚ÂיגÔÈ˜ ¯Ó‡Â ¿»≈¿≈¿«¿»«¬««ƒ

:˜aLÓlÓ È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„ √̃»»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

„ÔÈיד ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈

˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»ƒ√»»≈

ÏËÏhÓ È‰‡Â ‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿ƒ«»»»≈ƒƒ«¿«

È�pÁkLÈc ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â¿»≈¿«¿»ƒ≈»¿ƒ¿¿À»ƒ

:È��ÈÏË˜ÈטוÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â ƒ¿¿ƒ»ƒ«¬«≈¿»¿≈

é"ùø

˜ÔÈ(Á)עליו: ¯Ó‡iÂ.ריב �דברי ע�� נכנס ָָ«…∆«ƒְְְִִִִֵַ

מדר�י�מ�ה, �זה וי� להרג�, עליו להתע�לל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

מקרא: �ל י��ב� זה א� ‰·Ï(Ë)א�דה, È‡ ְִִֶֶַַָָָ≈∆∆
EÈÁ‡.,י��ב א�לי נחת, �דברי ע�� לה�נס »ƒְְְִִִֵֵַַַָָ

ל�': וחטאתי הרג�יו 'אני ÈzÚ„Èויאמר: ‡Ï. ְְְְֲֲִִִַַָָֹ…»«¿ƒ
העלי�נה: �עת �ג�נב ‡ÈÁנע�ה ¯ÓL‰.���ל ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְ

��"ח: �חט� ה�ק�דה ה"א �ל וכ� ה�א, ְְֲֵֵֵַַַַַָָָ�מ�

(È)EÈÁ‡ ÈÓc.,אחר �בר זרע��תיו. וד� �מ� ¿≈»ƒְְִֵַַַָָָָ

הר�ה, �צעי� �� מהיכ��ע�ה י�דע היה ��א ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

י�צאה לז)נפ�� ‰‡„Ó‰(È‡):(סנהדרי� ÔÓ.י�תר ְְַָƒ»¬»»ֵ

�עונ�, �בר היא ��תק�לה ה�סיפהמ�ה �ז� וג� ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ

‡˙ÈÓcŒלחטא: ˙Á˜Ï ‰ÈtŒ˙‡ ‰˙ˆt ¯L‡ ֲַֹ¬∆»¿»∆ƒ»»««∆¿≈
'B‚Â EÈÁ‡.לא" אצל�: קללה ל� מ�סי� והנני »ƒ¿ְְְְְִִִֶָָָֹ

אחד, ���ר ה�ל אחרי�: (ספרי� �תֿ�ח�" ְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹתס�

�א�): עד האדמה" Â�„(È·)מ"�� Ú�.�ל אי� ֲִִַָָָָ»»»ְֵ

אחד: �מק�� לד�ר È�ÂÚ(È‚)ר��ת ÏB„b ְְֶָָָ»¬…ƒ

‡BNpÓ.,ותח��ני�,�תמיהה עלי�ני� ט�ע� א�ה ƒ¿ְְְְִִִִֵֶַַָָ

לטע�? ל� אפ�ר אי ÔÎÏ(ÂË):(ב"ר)ועוני ְְְֲִִִֶַָֹֹ»≈
ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk.�ר��� ה�קרא�ת מ� אחד זה »…≈«ƒְְִִִֶֶֶַָָ

ורמז� קי�",�בריה�, �לֿהרג "לכ� �ר��: ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

�ר� ולא ענ��, וכ� �� ל� יע�ה �ה �ערה, ְְְְְֵֵֶַָָָָָָֹֹל���

ÌwÈענ��: ÌÈ˙Ú·L.לה�ק ר�צה מ�י�איני � ְָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ

מ���, נקמתי נ�ק� אני ��ר�ת �בעה לס�� ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכ�ו,

ה�קרא וס�� ויהרגה�, �ניו מ�ני למ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��עמד

הבל נקמת וה�א י��", "�בעתי� מ�י�,�אמר: ְִִֶַַָָ�ְְִִִֶֶַַָ

�הא ��א היא �ערה ל��� ה�קרא ��ח�ת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלמדנ�

�� וכ��צא מ�יק��, ה)�ר�ה ב �וד(שמואל "ו�אמר : ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

�ע�ה מה �ר� ולא ����ר", וי�ע יב�סי מ�ה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ�ל

ו��ע יב�סי מ�ה "�ל �רמז, ה�ת�ב ��ר אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָל�,

העורי� ואת ו�כ����, ה�ער אל ו�קרב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ����ר

'הע�ר אמר�: א�ר על י�ה, א�ת� וג� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָוג�'",

א��, את ה��ה ה�ית', ��� אל יבא לא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹוה��ח



ziy`xaciyingקמ meiqelwpe`

íNiå íwé íéúráL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤
-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨

Bàöîi''yx:æèáLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå «Ÿ§«©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤
ïãr-úîã÷ ãBð-õøàai''yx:æé-úà ïé÷ òãiå §¤«¤−¦§©¥«¤©¥³©©̧¦Æ¤

!øér äða éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLàã ¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤¦½
CBðç Bða íLk øérä íL àø÷iåi''yx:çéãìeiå ©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«©¦¨¥³

ìàéeçî-úà ãìé ãøérå ãøér-úà CBðçì©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
ãìé ìûLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìûéiçîeúéùàøá §¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬

Cîì-úài''yx:éùéîçèéíéLð ézL Cîì Bì-çwiå ¤¨«¤©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®
älö úéðMä íLå äãr úçàä íLi''yx: ¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬©¥¦−¦¨«

ÔÈ¯„ ‡Ú·LÏ ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk»»ƒ«ƒ¿«¿»»ƒ

‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙Èƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»

Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»

:dpÁkLÈ„טזÌ„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ù�e ¿ƒ¿¿ƒ≈¿««ƒƒ√»

ÏËÏhÓe ÈÏb ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ¿»ƒƒ¿«¿»»≈ƒ«¿«

ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰cƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙�È‚cיז˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂ ¿ƒ¿»¿≈∆ƒ««ƒ»

cÚÂ d˙z‡CB�Á ˙È ˙„ÈÏÈÂ ˙‡È ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»¬

‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ È�a ‰Â‰Â«¬»»≈«¿»¿»¿»

:CB�Á d¯a ÌeLk ‡z¯˜„¿«¿»¿¿≈¬

ÈÚ¯„יח ˙È CB�ÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»

Ï‡ÈeÁÓ ˙È „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ¿ƒ»ƒ»¿»≈

Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

�ÔÈLיט ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒ�e¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ
é"ùø

�בדברי �בריו, ק�ר �א� ו�ר, רא� אע��� ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹאני

א' ו)ה�מי� �ל�ר:(יא לרא� יהיה ÌNiÂ�ר� ְְְִִֵֵֶַַָֹ«»∆
˙B‡ ÔÈ˜Ï מ�מ�.‰' א�ת ל� �מצח�,חקק ¿«ƒְְְִִַָ

ה�המ�ת יהרגני", מ�צאי "�ל אחרי�): ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ(ספרי�

��ירא הי� לא עדי� אד� �ני אבל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹוהח��ת,

ירא היה לא �מה� וא��, אביו רק ְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמה�,

�ח�תי היה עכ�ו עד אמר: א�א ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָ��הרג�ה�,

וג�'", "�מ�ראכ� ��ת�ב: �מ� הח��ת, �ל ְְֲֶֶַַַַָָעל

הח��ת מ��י יירא� לא זה עו� ��ביל ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹועכ�ו,

החזיר א�ת", לקי� ה' "ו��� מ�ד: ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָויהרג�ני,

ה�ל: על ˜ÔÈ(ÊË)מ�רא� ‡ˆiÂ.יצא ַַָֹ«≈≈«ƒָָ

העלי�נה:�הכנעה, �עת �B„�ג�נב ı¯‡a. ְְְְֵֶַַַָָָָ¿∆∆
:�� נדי� ה��לי� ��ל Ô„Ú�אר� ˙Ó„˜.�� ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«≈∆ָ

"ו���� ��אמר: עד�, מ�� ���ר� אביו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�לה

�ר� �מירת את ל�מר וג�'", עד� לג� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹמ�ד�

�מצינ� ,�� אד� �היה ללמד ��� ה��, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמב�א

מ הר�צחי�,ר�ח את מק�� �כל ק�לטת זרחית ְְְִִִֶֶֶַָָָָ

ד)��אמר: מזרחה(דברי� וג�' מ�ה יב�יל "אז ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

מק�� �ל נ�ד", "�אר� אחר: �בר ְֵֶֶֶַָָָָָ�מ�".

וה�ר��ת �ח�יו, מז�עזעת האר� היתה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָ�הל�

אחיו את �הרג זה� מעליו, "ס�ר� ":א�מרי�: ְִִֵֶֶֶַָָָָ

(ÊÈ)È‰ÈÂ.עיר "�נה העיר"קי� �� ו�קרא «¿ƒְִִִִֵֶַַָָֹ

חנ��: �נ� ÏÈ„(ÁÈ)לזכר „¯ÈÚÂ.��מק י� ְְֲֵֶ¿ƒ»»«ֵָ

�ה�א מק�� וי� 'ה�ליד', �זכר א�מר ְְִֵֵֶֶָָָ�ה�א

ל��נ�ת: ��י מ���ת �ה�דה 'ילד', ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָא�מר

��לד�ת �זריעת �לע"ז, ני�טר"א הא�ה, ְְְִִֵַַַַָָלדת

'ה�ליד', א�מר ��ה�א �לע"ז. אינזינד"ר ְְִִֵֶַַָהאי�,

�ל�ני הא�ה: �לדת מד�ר הפעיל, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ�ל���

א�מר �כ�ה�א �ת, א� �� א���, את ְְִִֵֵֶֶַה�ליד

�לע"ז וה�א האי�, �זריעת מד�ר ְְְְִִִֵַַַַַָָ'ילד',

CÓÏ(ËÈ)אניידרי"ר: BÏ ÁwiÂ.היה לא «ƒ«∆∆ָָֹ

זה, �ל לפר� העני�ל� מ��� למדנ� א�א ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

�אמר: הבטחת� ה�א �ר�� ה�ד�� ����ְִֵֶֶַַַָָָָָ

�ה�ליד לאחר למ� ועמד קי�", י�� ְְִִֶֶֶַַַַָָ�ְִִַָ"�בעתי�

זה� קי�, את והרג �ביעי ��ר וע�ה ְְְִִִִֶֶַַָָָָ�ני�

וג�'": לפצעי הרג�י אי� "�י ÈzL�אמר ְְְְִִִִִֶַַָָ¿≈
ÌÈL�.(ב"ר):ה���ל ��ר �ל �ר�� היה �� »ƒְֶַַַָָָָ

�היא ז� לת�מי�, ואחת �רב�ה לפר�ה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָאחת

אחרי� (ספרי� עקרי� �ל ��ס מ�ק� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָל��מי�

�כ� �מק�טת ��עקר, �די �מאכיל�אינ�), ה ְְֵֵֵֵֶָ�ְֲִֶֶַַָָ

וזה� �אלמנה. ואבלה נז�פה וחבר�� ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמעד�י�,

א��ב כא)��ר� תלד,(כד לא עקרה "ר�עה : ֲִֵֵֵֵֶֶָָֹ

חלק: �א�דת ��פר� �מ� ייטיב", לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואלמנה

‰„Ú.ג�ה�� �� על �רב�ה, �ר�ה �ל היא »»ְְְִִִֵֶֶַָָ�ָ

מ�אכל�). אחרי�: (ספרי� מאצל� �מ�סרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו
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א�דה �ברי �צ��, �מיד ����בת �� על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��מי�,

ר�ה: �ברא�ית Óe˜�‰(Î)ה� Ï‰‡ ·LÈ È·‡. ְִִֵֵַָ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆
�המ�ת לר�עי הרא��� היה וי��בה�א ��ד�ר�ת, ְְְְִִֵֵֵַָָָָ

צאנ�, מרעה ��ביל �א� וחד� �א� חד� ְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹֹֹאהלי�,

אהל� ות�קע ה�ל� זה, �מק�� ה�רעה ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�כ��לה

לעב�דת ��י� ��נה א�דה: �מדר� אחר. ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ�מק��

אמר �א� �מה ג)אלילי�, ח "סמל(יחזקאל : ְְְֱִִֵֵֶַָָ

וע�גב" ���ר "�פ� אחיו: וכ� ה�קנה", ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹה�נאה

אלילי�: לעב�דת ˜ÔÈ(Î·)לז�ר Ï·ez.ל��� ְֱֲִִֵַַַ««ƒֵ

והתקי� ���ל �בלי�, ל��� ��בל, קי�, �ל ְְְְִִִִֵֶַַַָ�א�נ�ת�

לר�צחי�: זי� �לי לע��ת קי�, �ל LËÏא�נ�ת� �ְְְֲִִִֵֶַַַָ…≈
ÏÊ¯·e ˙LÁ� L¯ÁŒÏk.נח�ת א�נ�ת מח�ד »…≈¿…∆«¿∆ְֵַ�ְֶָֹ

�מ� ט)�ברזל, טז חר�,(איוב לי". עיניו "ילט� : ְְְִִֵֵֶַָֹֹ

(�צירי), ��על ל��� א�א (�סג�"ל) פעל ל��� ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָֹאינ�

מח�ד �ל�מר למ�ה, וטעמ� קט� קמ� נק�ד ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ�הרי

א�נ�ת �לי �ל �ברזל:נ�מצחצח היא.�ÓÚ‰ח�ת ְְְֵֵַַָ�ְְֶֶַָֹ«¬»ִ

�ל ר�ה:א��� �ברא�ית ˜ÈÏB(Î‚)נח, ÔÚÓL. ְְִִִֵֶַַָֹ¿««ƒ
את �הרג לפי מ��מי�, מ��� ��ר��ת נ�יו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ�הי�

ות�בל ס�מא למ� �היה �נ�, קי� ��בל ואת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָקי�

ואמר �ח�ה, ל� ונדמה קי� את וראה מ��כ�, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָקי�

קי� �ה�א ��דע וכיו� והרג�, ���ת, למ�� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלאביו

והרג�, �יניה� �נ� את וספק �� אל �� ה�ה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזקנ�,

מפ�ס�: וה�א מ��� ��ר��ת נ�יו ÔÚÓLוהי� ְְְְְִֶַָָָָ¿««
ÈÏB˜.,הרג�י א�ר אי� 'וכי לת�מי�: לי לה�מע ƒְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָ

��הא מזיד, �צע�יו אני וכי נהרג, ה�א ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַלפצעי

לח�רתי הרג�י, א�ר וילד �מי? על קר�י ִָ�ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָה�צע

��גג והלא �תמיהה. ח�רתי, ידי על �ל�מר ְֲִִִֵַָָֹ�ְְֱֵֶַַַַנהרג?

ח�רתי: זה� ולא �צעי זה� לא מזיד, ולא ִָ�ְְְֲִִִִֵֶֶַֹֹֹאני

Úˆt.:לע"ז� מקאדור"ה ח�, א� חרב, מ�ת ∆«ְֵֶֶַַַַ

(„Î)ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk.,מזיד �הרג קי�, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒִִֵֶַַָ

לא ��גג, �הרג�י אני ��ר�ת, �בעה עד ל� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹנתלה

הר�ה?: �ביע��ת לי �י�לה ��� ÌÈÚ·L�ל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָƒ¿ƒ
‰Ú·LÂ.ר�י �ר� �� ל�, אחז �ביע��ת ר��י ל��� ¿ƒ¿»ְְִִִִַַַָָָ

למ��נח הרג לא ר�ה: �רא�ית �מדר� �מא, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�רב�ה, �ר�ה מ���מ� מ��� ��ר��ת ונ�יו ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָ�ל��,

לאחר קי� �ל זרע� לכ��ת �זרה ��גזרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלפי

ל�הלה. י�לד�ת אנ� 'מה אמר�: ��ר�ת, ְְְִֶַָָָָָָ�בעה

א�מר וה�א ה�ל'. את ו��ט� �א ה���ל ְְְֵֵֶַַַָָָֹלמחר

את הרג�י אני וכי לפצעי", הרג�י אי� "וכי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָלה�:

זרעי ��הא ��ני�, וילד �ק�מה אי� �היה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהבל

�בעה ל� נתלה �הרג, �י� �מה עו�? �א�ת� ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ�לה

לי ���ל� ��� �ל לא הרג�י, ��א אני ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ��ר�ת,

,�� א� �ט�ת. �ל וחמר קל וזה� הר�ה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�ביע��ת

את �מק�� ח�ב� את ��בה ה�א �ר�� ה�ד�� ְֵֵֶֶֶַַָָאי�
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א�דה �ברי �צ��, �מיד ����בת �� על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��מי�,
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��הא מזיד, �צע�יו אני וכי נהרג, ה�א ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַלפצעי

לח�רתי הרג�י, א�ר וילד �מי? על קר�י ִָ�ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָה�צע

��גג והלא �תמיהה. ח�רתי, ידי על �ל�מר ְֲִִִֵַָָֹ�ְְֱֵֶַַַַנהרג?

ח�רתי: זה� ולא �צעי זה� לא מזיד, ולא ִָ�ְְְֲִִִִֵֶֶַֹֹֹאני

Úˆt.:לע"ז� מקאדור"ה ח�, א� חרב, מ�ת ∆«ְֵֶֶַַַַ

(„Î)ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk.,מזיד �הרג קי�, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒִִֵֶַַָ

לא ��גג, �הרג�י אני ��ר�ת, �בעה עד ל� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹנתלה

הר�ה?: �ביע��ת לי �י�לה ��� ÌÈÚ·L�ל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָƒ¿ƒ
‰Ú·LÂ.ר�י �ר� �� ל�, אחז �ביע��ת ר��י ל��� ¿ƒ¿»ְְִִִִַַַָָָ

למ��נח הרג לא ר�ה: �רא�ית �מדר� �מא, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�רב�ה, �ר�ה מ���מ� מ��� ��ר��ת ונ�יו ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָ�ל��,

לאחר קי� �ל זרע� לכ��ת �זרה ��גזרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלפי

ל�הלה. י�לד�ת אנ� 'מה אמר�: ��ר�ת, ְְְִֶַָָָָָָ�בעה

א�מר וה�א ה�ל'. את ו��ט� �א ה���ל ְְְֵֵֶַַַָָָֹלמחר

את הרג�י אני וכי לפצעי", הרג�י אי� "וכי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָלה�:

זרעי ��הא ��ני�, וילד �ק�מה אי� �היה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהבל

�בעה ל� נתלה �הרג, �י� �מה עו�? �א�ת� ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ�לה

לי ���ל� ��� �ל לא הרג�י, ��א אני ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ��ר�ת,

,�� א� �ט�ת. �ל וחמר קל וזה� הר�ה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�ביע��ת

את �מק�� ח�ב� את ��בה ה�א �ר�� ה�ד�� ְֵֵֶֶֶַַָָאי�



ziy`xadiyyקמב meiqelwpe`

äráLå íéráL Cîìå ïé÷-íwéi''yx:äëòãiå ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©
-úà àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà̈¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬¤
úçz øçà òøæ íéýìû éì-úL ék úL BîL§−¥®¦´¨¦³¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©

ïé÷ Bâøä ék ìáäi''yx:åëìeàeä-íb úL ¤½¤¦¬£¨−¨«¦§¥³©Æ
àø÷ì ìçeä æà LBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé
éùù

ª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®¨´©½¦§−Ÿ
ýåýé íLai''yx:ñäàíãà úãìBz øôñ äæ §¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®

äNr íéýìû úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬
Búài''yx:áíúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ Ÿ«¨¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨¤́ŸÀ̈

:íàøaä íBéa íãà íîL-úà àø÷iåâéçéå ©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈§−¦¨«§¨«©§¦´
ìL íãàBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−

úL BîL-úà àø÷iå Bîìöki''yx:ã-éîé eéäiå §©§®©¦§¨¬¤§−¥«©¦«§´§¥«
äðL úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà̈À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiåäíãà éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ
ìLe äðL úBàî òLz éç-øLàäðL íéL £¤©½§©³¥Æ¨½̈§¦−¨¨®

:úîiåñåäðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå ©¨«Ÿ©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®
ðà-úà ãìBiå:LBæBãéìBä éøçà úL-éçéå ©−¤¤¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´

äðL úBàî äðîLe íéðL òáL LBðà-úà¤¡½¤´©¨¦½§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiåçíézL úL-éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³

:úîiå äðL úBàî òLúe äðL äøNrñèäðL íérLz LBðà éçéå ¤§¥Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®

ÔÈÚ·L d¯a CÓÏÏ ‡Ï‰ ÔÈ˜Ï¿»ƒ¬»¿∆∆¿≈«¿ƒ

:‡Ú·LÂכה˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂ ¿«¿»ƒ«»»»

dÓL ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ƒ¿≈ƒƒ««¿«»¿≈

Ô¯Á‡ ¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«»√»

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁכו˙LÏe ¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ¿≈

˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡«ƒ¿¿ƒ«¿»»

È�· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB�‡ dÓL¿≈¡¿≈¿ƒ»¿≈

:ÈÈ„ ‡ÓLa ‰‡lˆlÓ ‡L�È‡≈»»ƒ¿«»»ƒ¿»«¿»

ÓBÈa‡א Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»

ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡ ÈÈ ‡¯·cƒ¿»¿»»»ƒ¿¡…ƒ

:d˙È „·ÚבÔe�‡¯a ‡·˜e�Â ¯Îc »≈»≈¿«¿¿»¿»

ÔB‰ÓL ˙È ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»»¿»

:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ג‡ÈÁÂ »»¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬»

„ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈

:˙Lד¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â ≈«¬≈»»»«

ÔÈ�L ‰‡Ó È�Óz ˙L ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»≈«¿≈¿»¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡ÂהÏk BÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

‰‡Ó ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ≈»»ƒ«»¿«¿»

:˙ÈÓe ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙eו˙L ‡ÈÁÂ ¿»ƒ¿ƒƒ«¬»≈

˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»

:LB�‡ז„ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ ¡«¬»≈»«¿ƒ

ÔÈ�L Ú·Le ‰‡Ó È�Óz LB�‡ ˙È»¡«¿≈¿»¿«¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡ÂחÏk BÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

È¯NÚ ‡z¯˙Â ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ≈≈¿«¿»¿«¿»«¿≈

:˙ÈÓe ÔÈ�LטLB�‡ ‡ÈÁÂ ¿ƒƒ«¬»¡

é"ùø

B‚Â'(Î‰)�בר�: Ì„‡ Ú„iÂ.אצל למ� ל� �א ְָ«≈«»»¿ֵֶֶֶָ

עליכ� 'וכי לה�: אמר נ�יו, על וקבל הרא��� ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָאד�

מק��? �ל �זרת� על מצותכ�,לדק�ק ע�� א�� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

עצמ� 'ק�ט ל�: אמר� .'��� את יע�ה ְְְְֲֶֶֶַַָָֹוה�א

��ל�י� מאה זה מא��� �ר�� והלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ�ח�ה,

אד� "ו�דע מ�ד: יד�', על מיתה מ��קנסה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ�נה,

�אוה ל� ����ספה לל�ד, ע�ד? �מה� עלוג�'", ְְְֲִֵֶַַַַָָ

רבה)�אות� ‰ÏÁe(ÂÎ):(בראשית Ê‡.,�ח�י ל��� ֲַָ»«ְ�ִ

��מ� העצ�י� �מ�ת ואת האד� �מ�ת את ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹלקרא

ולקר�ת� אלילי� לע��ת� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְְֱֲִִִֶַַָָָָ�ל

‡„Ì(‡)אלה�ת: ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê.ספירת היא ז� ֱָ∆≈∆¿…»»ְִִַ

ר�י�: י� א�דה �מדר�י אד�, a¯‡��לד�ת ÌBÈa ְְְִִֵֵַַָָָָ¿¿…
'B‚Â.,ברא�� ��י�� ÌÈLÏL(‚)ה�ליד:מ�יד ¿ְְִִִֶֶַָ¿…ƒ

‰�L ˙‡Óe.הא�ה מ� �ר� �א� :(ב"ר)עד ¿«»»ִִֵֵַָָָ

ziy`xadiyy mei qelwpe`

:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´
úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLàéLBðà éîé-ìk eéäiå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½
:úîiå äðL úBàî òLúe íéðL Lîçñ ¨¥´¨¦½§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

áé:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«
âéìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½

íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL íéraøà©§¨¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−
:úBðáeãéòLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk eéäiå ¨«©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬

:úîiå äðL úBàîñåèLîç ìàììäî éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬
:ãøé-úà ãìBiå äðL íéMLå íéðLæèéçéå ¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´
ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìûììäîäðL íéL ©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeæéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ
äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk̈§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬

:úîiå äðL úBàîñçéíézL ãøé-éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå§¦¦²¨−̈§©´¨®̈©−¤¤£«

èéCBðç-úà BãéìBä éøçà ãøé-éçéåäðîL ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîë-ìk eéäiå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨

úBàî òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðLñàëíéMLå Lîç CBðç éçéå ¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½¨¥¬§¦¦−

:çìLeúî-úà ãìBiå äðLáëCBðç Cläúiå ¨¨®©−¤¤§¨«©©¦§©¥̧£¹
çìLeúî-úà BãéìBä éøçà íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´¤§¤½©

ìL:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî Lâëéäéå §¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦−
ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk:äðL úBàî LãëCBðç Cläúiå ¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−

:Ô�È˜ ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

È˙י „ÈÏB‡c ¯˙a LB�‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»

È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó È�Óz Ô�È≈̃»«¿≈¿»«¬≈«¿≈

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�LיאBÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¬

LÓÁÂ ‰‡Ó ÚLz LB�‡ ÈÓBÈ Ïk»≈¡¿«¿»«¬≈

:˙ÈÓe ÔÈ�LיבÔÈÚ·L Ô�È˜ ‡ÈÁÂ ¿ƒƒ«¬»≈»«¿ƒ

:Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L¿ƒ¿ƒ»«¬«¿≈

È˙יג „ÈÏB‡c ¯˙a Ô�È˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»

ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó È�Óz Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈«¿≈¿»¿«¿¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�LידBÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¬

¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz Ô�È˜ ÈÓBÈ Ïk»≈≈»¿«¿»«¬«

:˙ÈÓe ÔÈ�LטוÏ‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ ¿ƒƒ«¬»«¬«¿≈

˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈzLƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»

:„¯Èטז¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ »∆«¬»«¬«¿≈»«

‰‡Ó È�Óz „¯È ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»∆∆«¿≈¿»

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È�Ózיז Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈

:˙ÈÓe ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈz¯˙Âיח ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈

:CB�Á ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lיט‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ»¬«¬»

È�Óz CB�Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰כ ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»

:˙ÈÓe ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒƒ

ÔÈ�Lכא LÓÁÂ ÔÈzL CB�Á ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ

:ÁÏLe˙Ó ˙È „ÈÏB‡ÂכבCÈÏ‰Â ¿ƒ»¿»«¿«ƒ

„ÈÏB‡c ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CB�Á¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ

ÔÈ�L ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡ÂכגÏk ‰Â‰Â ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»»

ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ïz CB�Á ÈÓBÈ≈¬¿«¿»¿ƒƒ

:ÔÈ�L LÓÁÂכדCB�Á CÈl‰Â «¬≈¿ƒ¿«ƒ¬

(‡Ï) È¯‡ È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈»

é"ùø

(„Î)CB�Á Cl‰˙iÂ.(ב"ר)�ספרי) וקל היה צ�יק «ƒ¿«≈¬ְְִִַַָָָ

�דע�� וק�ל) לפיכ�,אחרי�: �להר�יע. ל��ב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

זמ��, קד� והמית� וס�ק� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹמהר

"ואינ��" לכ�ב: �מיתת� ה�ת�ב ���ה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹוזה�



קמג ziy`xadiyy mei qelwpe`

:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´
úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLàéLBðà éîé-ìk eéäiå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½
:úîiå äðL úBàî òLúe íéðL Lîçñ ¨¥´¨¦½§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

áé:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«
âéìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½

íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL íéraøà©§¨¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−
:úBðáeãéòLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk eéäiå ¨«©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬

:úîiå äðL úBàîñåèLîç ìàììäî éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬
:ãøé-úà ãìBiå äðL íéMLå íéðLæèéçéå ¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´
ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìûììäîäðL íéL ©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeæéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ
äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk̈§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬

:úîiå äðL úBàîñçéíézL ãøé-éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå§¦¦²¨−̈§©´¨®̈©−¤¤£«

èéCBðç-úà BãéìBä éøçà ãøé-éçéåäðîL ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîë-ìk eéäiå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨

úBàî òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðLñàëíéMLå Lîç CBðç éçéå ¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½¨¥¬§¦¦−

:çìLeúî-úà ãìBiå äðLáëCBðç Cläúiå ¨¨®©−¤¤§¨«©©¦§©¥̧£¹
çìLeúî-úà BãéìBä éøçà íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´¤§¤½©

ìL:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî Lâëéäéå §¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦−
ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk:äðL úBàî LãëCBðç Cläúiå ¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−

:Ô�È˜ ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

È˙י „ÈÏB‡c ¯˙a LB�‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»

È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó È�Óz Ô�È≈̃»«¿≈¿»«¬≈«¿≈

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�LיאBÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¬

LÓÁÂ ‰‡Ó ÚLz LB�‡ ÈÓBÈ Ïk»≈¡¿«¿»«¬≈

:˙ÈÓe ÔÈ�LיבÔÈÚ·L Ô�È˜ ‡ÈÁÂ ¿ƒƒ«¬»≈»«¿ƒ

:Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L¿ƒ¿ƒ»«¬«¿≈

È˙יג „ÈÏB‡c ¯˙a Ô�È˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»

ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó È�Óz Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈«¿≈¿»¿«¿¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�LידBÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¬

¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz Ô�È˜ ÈÓBÈ Ïk»≈≈»¿«¿»«¬«

:˙ÈÓe ÔÈ�LטוÏ‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ ¿ƒƒ«¬»«¬«¿≈

˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈzLƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»

:„¯Èטז¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ »∆«¬»«¬«¿≈»«

‰‡Ó È�Óz „¯È ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»∆∆«¿≈¿»

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È�Ózיז Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈

:˙ÈÓe ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈz¯˙Âיח ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈

:CB�Á ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lיט‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ»¬«¬»

È�Óz CB�Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰כ ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»

:˙ÈÓe ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒƒ

ÔÈ�Lכא LÓÁÂ ÔÈzL CB�Á ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ

:ÁÏLe˙Ó ˙È „ÈÏB‡ÂכבCÈÏ‰Â ¿ƒ»¿»«¿«ƒ

„ÈÏB‡c ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CB�Á¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ

ÔÈ�L ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡ÂכגÏk ‰Â‰Â ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»»

ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ïz CB�Á ÈÓBÈ≈¬¿«¿»¿ƒƒ

:ÔÈ�L LÓÁÂכדCB�Á CÈl‰Â «¬≈¿ƒ¿«ƒ¬

(‡Ï) È¯‡ È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈»

é"ùø

(„Î)CB�Á Cl‰˙iÂ.(ב"ר)�ספרי) וקל היה צ�יק «ƒ¿«≈¬ְְִִַַָָָ

�דע�� וק�ל) לפיכ�,אחרי�: �להר�יע. ל��ב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

זמ��, קד� והמית� וס�ק� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹמהר

"ואינ��" לכ�ב: �מיתת� ה�ת�ב ���ה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹוזה�



ziy`xaeiriayקמד meiqelwpe`

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
íéýìûi''yx:ñéòéáùäëòáL çìLeúî éçéå ¡Ÿ¦«©§¦´§¤½©¤¯©

:Cîì-úà ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤¤¨«¤
åëCîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤

ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe íézL§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaæëòLz çìLeúî éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©

:úîiå äðL úBàî òLúe äðL íéMLåñ §¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ
çëäðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®

ïa ãìBiåi''yx:èëäæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå* ©−¤¥«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º
äîãàä-ïî eðéãé ïBávrîe eðNrnî eðîçðé§©«£¥³¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈

ýåýé døøà øLài''yx:ìéøçà Cîì-éçéå £¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«©«§¦¤À¤©«£¥Æ
Lîçå äðL íérLúå Lîç çð-úà BãéìBä«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈©«£¥¬

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîàì-éîé-ìk éäéå ¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ¨§¥
ráLå òáL CîìäðL úBàî òáLe äðL íé ¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®

:úîiåñáìäðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå ©¨«Ÿ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®
úôé-úàå íç-úà íL-úà çð ãìBiåi''yx:åàíãàä ìçä-ék éäéå ©´¤½Ÿ©¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈

:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡כהÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ ¬≈»≈¿»«¬»¿∆«

„ÈÏB‡Â ÔÈ�L Ú·Le Ô�Ó˙e ‰‡Ó¿»¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

:CÓÏ ˙Èכו¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ »»∆«¬»¿∆«»«

‰‡Ó Ú·L CÓÏ ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»∆∆¿«¿»

ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â Ô�Ó˙e¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô�·eכזÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â ¿»«¬»≈¿∆«

ÔÈ�L ÚL˙e ÔÈzLÂ ‰‡Ó ÚLz¿«¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˙ÈÓeכחÔ�Ó˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ ƒ«¬»∆∆¿»¿»»

:¯a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»

ÔÈcכט ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈

‡�„È ˙e‡lÓe ‡�„·BÚÓ ‡�pÓÁ�È¿«¬ƒ»»≈»»»ƒ≈¿»»

:ÈÈ dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓל‡ÈÁÂ ƒ«¿»ƒ«¿«¿»«¬»

LÓÁ Á� ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ∆∆»«¿ƒ»…«¬≈

„ÈÏB‡Â ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�aלאCÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â ¿ƒ¿»«¬»≈∆∆

ÔÈ�L Ú·Le ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ

:˙ÈÓeלבLÓÁ ¯a Á� ‰Â‰Â ƒ«¬»…««¬≈

ÌL ˙È Á� „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ…«»≈

:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙Èא„k ‰Â‰Â »»¿»»∆«¬»«

Èt‡ ÏÚ ÈbÒÓÏ ‡L�‡ È�· e‡È¯L¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈««≈

:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙�·e ‡Ú¯‡«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

התלישא* קוד� הגריש יטעי� הקורא

é"ùø

�נ�תיו: למ�א�ת ‡˙B�ע�ל� Á˜Ï Èk.,��זמ לפני ְְְַָָָƒ»«…ְְִֵַ

כד)�מ�: מחמד(יחזקאל את מ�� ל�קח "הנני ְְְְִִִֵֶַַַ

Ôa(ÁÎ)":עיני� „ÏBiÂ.נבנה הע�ל�:����� ֵֶ«∆≈ְִִֶֶָָָ

(ËÎ)e�ÓÁ�È ‰Ê.עד ידינ�. ע�ב�� את מ��� י�יח ∆¿«¬≈ְִִִֵֶֶַַַָ

הכי� וה�א מחר�ה, �לי לה� היה לא נח, �א ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ��א

ודר�רי� ק�צי� מ�ציאה האר� והיתה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלה�,

�בימי הרא���, אד� �ל מ�ללת� ח�י� ְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָ����רעי�

,�� �פר�ה� לא וא� "ינחמנ�". וזה� נחה. אי�נח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

לקר�ת צרי� וא�ה ה��, על נ�פל ה���� ְְִִֵֵַַַַַַָָָטע�

מנח�: L�‰(Ï·)�מ� ˙B‡Ó LÓÁ Ôa.ר�י אמר ְְֵַ∆¬≈≈»»ִַַָ

וזה �נה, לק' ה�ליד� ה��ר�ת �ל �ע� מה ְְִֶַַַַָָָָי�ד�:

'א� ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר מא�ת? ֲִֵֵַַַָָָלחמ�

� יאבד� ה�, (ספרי�ר�עי� זה לצ�יק ורע �י� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

ה�, צ�יקי� וא� זה), צ�יק �ל לזרע ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַאחרי�:

לע��ת עליו מעינ�אטריח את �ב� הר�ה? �ב�ת ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

יהא ��א �די �נה, מא�ת חמ� עד ה�ליד ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹֹולא

לענ�י� רא�י ��בניו, ה�ד�ל ה���ליפת, לפני ְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

�כתיב:(ב"ר) סב), �נה(ישעיה מאה �� ה�ער "�י ְִִִֵֶַַַָָָ

��רה: מ�� לפני וכ� לעתיד, לענ� רא�י ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹימ�ת",

˙ÙÈŒ˙‡Â ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡.ה�ד�ל יפת והלא ∆≈∆»¿∆»∆ֲֶֶַַָֹ

��ר� א�ה ��ח�ה, א�א צ�יק,ה�א?! �ה�א את ְִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכ�' מ��� יצא ו�אברה� מה�ל ��ה�א ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָונ�לד

ziy`xaeiriay mei qelwpe`

:íäì eãlé úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì̈−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−ª§¬¨¤«
áék íãàä úBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬

øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáèŸ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬
eøçai''yx:âíãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå ¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ

äàî åéîé eéäå øNá àeä íbLa íìòì§Ÿ½̈§©−̈´¨®̈§¨´¨½̈¥¨¬
äðL íéøNråi''yx:ãíéîia õøàá eéä íéìôpä §¤§¦−¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´

íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà íâå íää̈¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ
íéøabä änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²

íMä éLðà íìBòî øLài''yx:ôøéèôîäàøiå £¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«©©´§
øöé-ìëå õøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ

:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçîåýåýé íçpiå ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½

a�˙ב ˙È ‡i·¯·¯ È�· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«

e·ÈÒ�e ÔÈp‡ Ô¯ÈtL È¯‡ ‡L�‡¡»»¬≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ Èc ÏkÓ ÔÈL� ÔB‰Ï¿¿ƒƒ…ƒƒ¿¿ƒ

·LÈ‡ג ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»

Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ ÈÓ„˜ ÔÈ„‰»≈√»«¿»»¿ƒ¿ƒ

‡Î¯‡ ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Naƒ¿»¿»≈ƒ«»«¿»

ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ

:Ôe·e˙È Ì‡דBÂ‰ ‡i¯ab ƒ¿ƒ»«»¬

¯˙a Û‡Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡·¿«¿»¿«»»ƒ¿«»«

˙�a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ È�a ÔÈÏÚ Èc Ôk≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«

‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L�‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»

:‡ÓLc ÔÈL�‡ ‡ÓÏÚÓcה‡ÊÁÂ ƒ≈»¿»¡»ƒƒ¿»«¬»

‡L�‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»

daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈

:‡ÓBÈ Ïk LÈa „BÁÏוÈÈ ·˙Â ¿ƒ»»¿»¿»

‡L�‡ ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»

é"ùø

רבה) ה�רי�.·�ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ(·):(בבראשית �ני ¿≈»¡…ƒְִֵַָ

ה�רי� ה� האלהי�, �ני אחר: �בר ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָֹוה��פטי�.

הי� ה� א� מק��, �ל ��ליח�ת� ְְִִִֵֶַַָָהה�לכי�

מר�ת, ל��� ���קרא 'אלהי�' �ל �ה�. ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָֹמתערבי�

י�כיח: ד)וזה לאלהי�",(שמות ל� �היה "וא�ה ְְְִִִֵֶֶַַָֹ

י) אלהי�":(ש� נת�י� ‰p‰"ראה ˙·Ë Èk.אמר ְְֱִִֵַֹƒ……≈»ַָ

מיטיבי� ��הי� �תיב, טבת י�ד�: א�ת�ר�י ְְִִִִֵֶַַָָָָ

�ב�על� נכנס �ד�ל היה לח�ה, לי�נס ְֲִָָָָָָ�ִֵֶֶַָ�ְמק�טת

e¯Áa:(ב"ר)�ח�ה ¯L‡ ÏkÓ.,על� �ע�לת א� ְִָƒ…¬∆»»ְַַַַ

וה�המה ה�כר ¯ÈÁe(‚):(ב"ר)א� ÔB„ÈŒ‡Ï ְְֵַַַָָָ…»ƒ
Ì„‡·.ביל�� עלי ר�חי ויריב יתרע� האד�:לא »»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ

ÌÏÚÏ.�א �קר�י נד�� ר�חי ה�ה ימי�, לאר� ¿…»ְְְִִִִִִֵֶָָֹ

לרח�, וא� �ר�חילה�חית זה מד�� יהיה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

ימי�: לאר� �ל�מר, ·N¯לע�ל�, ‡e‰ ÌbLa. ְְְִֶַָָֹ¿«»»»
,�� זאת ��� ��ביל �ל�מר, �סג�"ל, ���� ְְְְְִִֶֶֶַַַֹ�מ�

א� �מה לפני, נכנע אינ� כ� �י על וא� ��ר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ה�א

:�� ���צא ק�ה? �בר א� א�, ה)יהיה (שופטי� ְִֵֵֶֶַָָָ

"�א�ה וכ� ��מ�י, �מ� �ב�רה", ��מ�י ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד

���� �מ� "����" א� �א�ה, �מ� ע�י", :מד�ר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â.,א�י לה� אארי� �נה ק"כ עד ¿»»»¿ֲִִֶַַַָָָ

�אמר וא� מ��ל. עליה� אביא י��ב�, לא ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹוא�

אי� �נה, מאה א�א אינ� ה���ל עד יפת ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ���לד

���רה �מאחר ו)מק�� ה�זרה(פסחי� היתה �בר . �ְְָ�ְְְֵַַָָָָָָ

וכ� ��לד�ת, נח �ה�ליד קד� �נה ע�רי� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ז�רה

�"לא ר�י� א�דה מדר�י וי� ע�ל�. �סדר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמצינ�

���ט�: צחצ�ח ה�א זה אבל .‰ÌÈÏÙp(„)יד��", ְְֲִֶַָָ«¿ƒƒ
וה�יל� ��פל� �� עברית,על �בל��� הע�ל�, את ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ה�א: ענקי� ‰‰Ìל��� ÌÈÓia.(ב"ר)ר�� �ימי ְֲִָ«»ƒ»≈ִֵ

קי� �בני ‡ÔÎŒÈ¯Á:אנ�� Ì‚Â.�רא� �י על א� ְֱִֵַ¿««¬≈≈ִֶַַָ

�לי� והצי� א�קינ�ס �עלה אנ��, ��ר �ל ְְְְְֱִִֵֶֶָָָָָ�אבד�

מה�: ללמד ה���ל ��ר נכנע לא ‡L¯הע�ל�, ְְִִֵֶַַַָָֹֹ¬∆
e‡·È.:�מ�ת� ענקי� י�לד�ת למרד.‰ÌÈ¯abהי� »…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִֹ

‰ÌM:��ק�� ÈL�‡.,עירד ��מ�ת: ���ב� א�ת� ַָ«¿≈«≈ְְִִֵֶָָ

אבד�, �� על ���ב� מת��אל ����ח�מח�יאל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

את ���מ� ��מ��, אנ�י אחר: �בר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוה�ת��.

NÚŒÈk‰(Â)הע�ל�: '‰ ÌÁpiÂ.היתה נחמה ָָ«ƒ»∆ƒ»»ְֶָָָָ

העלי�ני�, מ� היה �א�� ��ח��ני�, ��רא� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָלפניו

ר�ה: �ברא�ית ממריד�. האד�:.vÚ˙iÂ·היה ְְִִִֵַַָָָָ«ƒ¿«≈ָָָ

BaÏŒÏ‡..��מק מק���ל �ל �מח�ב�� עלה ∆ƒְְֲֶֶַַָָָָ

"ו��ח�", אחר: �בר א�נקל�ס. �ר��� זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלהעציב�,



קמה ziy`xaeiriay mei qelwpe`

:íäì eãlé úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì̈−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−ª§¬¨¤«
áék íãàä úBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬

øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáèŸ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬
eøçai''yx:âíãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå ¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ

äàî åéîé eéäå øNá àeä íbLa íìòì§Ÿ½̈§©−̈´¨®̈§¨´¨½̈¥¨¬
äðL íéøNråi''yx:ãíéîia õøàá eéä íéìôpä §¤§¦−¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´

íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà íâå íää̈¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ
íéøabä änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²

íMä éLðà íìBòî øLài''yx:ôøéèôîäàøiå £¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«©©´§
øöé-ìëå õøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ

:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçîåýåýé íçpiå ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½

a�˙ב ˙È ‡i·¯·¯ È�· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«

e·ÈÒ�e ÔÈp‡ Ô¯ÈtL È¯‡ ‡L�‡¡»»¬≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ Èc ÏkÓ ÔÈL� ÔB‰Ï¿¿ƒƒ…ƒƒ¿¿ƒ

·LÈ‡ג ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»

Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ ÈÓ„˜ ÔÈ„‰»≈√»«¿»»¿ƒ¿ƒ

‡Î¯‡ ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Naƒ¿»¿»≈ƒ«»«¿»

ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ

:Ôe·e˙È Ì‡דBÂ‰ ‡i¯ab ƒ¿ƒ»«»¬

¯˙a Û‡Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡·¿«¿»¿«»»ƒ¿«»«

˙�a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ È�a ÔÈÏÚ Èc Ôk≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«

‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L�‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»

:‡ÓLc ÔÈL�‡ ‡ÓÏÚÓcה‡ÊÁÂ ƒ≈»¿»¡»ƒƒ¿»«¬»

‡L�‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»

daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈

:‡ÓBÈ Ïk LÈa „BÁÏוÈÈ ·˙Â ¿ƒ»»¿»¿»

‡L�‡ ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»

é"ùø

רבה) ה�רי�.·�ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ(·):(בבראשית �ני ¿≈»¡…ƒְִֵַָ

ה�רי� ה� האלהי�, �ני אחר: �בר ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָֹוה��פטי�.

הי� ה� א� מק��, �ל ��ליח�ת� ְְִִִֵֶַַָָהה�לכי�

מר�ת, ל��� ���קרא 'אלהי�' �ל �ה�. ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָֹמתערבי�

י�כיח: ד)וזה לאלהי�",(שמות ל� �היה "וא�ה ְְְִִִֵֶֶַַָֹ

י) אלהי�":(ש� נת�י� ‰p‰"ראה ˙·Ë Èk.אמר ְְֱִִֵַֹƒ……≈»ַָ

מיטיבי� ��הי� �תיב, טבת י�ד�: א�ת�ר�י ְְִִִִֵֶַַָָָָ

�ב�על� נכנס �ד�ל היה לח�ה, לי�נס ְֲִָָָָָָ�ִֵֶֶַָ�ְמק�טת

e¯Áa:(ב"ר)�ח�ה ¯L‡ ÏkÓ.,על� �ע�לת א� ְִָƒ…¬∆»»ְַַַַ

וה�המה ה�כר ¯ÈÁe(‚):(ב"ר)א� ÔB„ÈŒ‡Ï ְְֵַַַָָָ…»ƒ
Ì„‡·.ביל�� עלי ר�חי ויריב יתרע� האד�:לא »»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ

ÌÏÚÏ.�א �קר�י נד�� ר�חי ה�ה ימי�, לאר� ¿…»ְְְִִִִִִֵֶָָֹ

לרח�, וא� �ר�חילה�חית זה מד�� יהיה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

ימי�: לאר� �ל�מר, ·N¯לע�ל�, ‡e‰ ÌbLa. ְְְִֶַָָֹ¿«»»»
,�� זאת ��� ��ביל �ל�מר, �סג�"ל, ���� ְְְְְִִֶֶֶַַַֹ�מ�

א� �מה לפני, נכנע אינ� כ� �י על וא� ��ר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ה�א

:�� ���צא ק�ה? �בר א� א�, ה)יהיה (שופטי� ְִֵֵֶֶַָָָ

"�א�ה וכ� ��מ�י, �מ� �ב�רה", ��מ�י ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד

���� �מ� "����" א� �א�ה, �מ� ע�י", :מד�ר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â.,א�י לה� אארי� �נה ק"כ עד ¿»»»¿ֲִִֶַַַָָָ

�אמר וא� מ��ל. עליה� אביא י��ב�, לא ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹוא�

אי� �נה, מאה א�א אינ� ה���ל עד יפת ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ���לד

���רה �מאחר ו)מק�� ה�זרה(פסחי� היתה �בר . �ְְָ�ְְְֵַַָָָָָָ

וכ� ��לד�ת, נח �ה�ליד קד� �נה ע�רי� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ז�רה

�"לא ר�י� א�דה מדר�י וי� ע�ל�. �סדר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמצינ�

���ט�: צחצ�ח ה�א זה אבל .‰ÌÈÏÙp(„)יד��", ְְֲִֶַָָ«¿ƒƒ
וה�יל� ��פל� �� עברית,על �בל��� הע�ל�, את ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ה�א: ענקי� ‰‰Ìל��� ÌÈÓia.(ב"ר)ר�� �ימי ְֲִָ«»ƒ»≈ִֵ

קי� �בני ‡ÔÎŒÈ¯Á:אנ�� Ì‚Â.�רא� �י על א� ְֱִֵַ¿««¬≈≈ִֶַַָ

�לי� והצי� א�קינ�ס �עלה אנ��, ��ר �ל ְְְְְֱִִֵֶֶָָָָָ�אבד�

מה�: ללמד ה���ל ��ר נכנע לא ‡L¯הע�ל�, ְְִִֵֶַַַָָֹֹ¬∆
e‡·È.:�מ�ת� ענקי� י�לד�ת למרד.‰ÌÈ¯abהי� »…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִֹ

‰ÌM:��ק�� ÈL�‡.,עירד ��מ�ת: ���ב� א�ת� ַָ«¿≈«≈ְְִִֵֶָָ

אבד�, �� על ���ב� מת��אל ����ח�מח�יאל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

את ���מ� ��מ��, אנ�י אחר: �בר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוה�ת��.

NÚŒÈk‰(Â)הע�ל�: '‰ ÌÁpiÂ.היתה נחמה ָָ«ƒ»∆ƒ»»ְֶָָָָ

העלי�ני�, מ� היה �א�� ��ח��ני�, ��רא� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָלפניו

ר�ה: �ברא�ית ממריד�. האד�:.vÚ˙iÂ·היה ְְִִִֵַַָָָָ«ƒ¿«≈ָָָ

BaÏŒÏ‡..��מק מק���ל �ל �מח�ב�� עלה ∆ƒְְֲֶֶַַָָָָ

"ו��ח�", אחר: �בר א�נקל�ס. �ר��� זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלהעציב�,



ziy`xaeiriayקמו meiqelwpe`

-ìà ávrúiå õøàa íãàä-úà äNr-ék¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨®̈¤©¦§©¥−¤
Baìi''yx:æíãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå ¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³

-ãr íãàî äîãàä éðt ìrî éúàøa-øLà£¤¨¨¸¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©
ézîçð ék íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa§¥½̈©¤−¤§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦

íúéNr éki''yx:ç:ýåýé éðéra ïç àöî çðå ¦¬£¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
ôôô.ïîéñ åäé÷æçé ,äéöîà ,íé÷åñô å"î÷

¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«

:d˙eÚ¯k ÔB‰t˜zזÈÈ ¯Ó‡Â »¿¿ƒ¿≈«¬«¿»

ÏÚÓ È˙‡¯· Èc ‡L�‡ ˙È ÈÁÓ‡∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«

‡¯ÈÚa „Ú ‡L�‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»

‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú«ƒ¬»¿«»ƒ¿«»

:Ôepz„·Ú È¯‡ È¯ÓÈÓa ˙È·˙ È¯‡¬≈»ƒ¿≈¿ƒ¬≈¬«¿ƒ

ÈÈ:ח Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Á�Â¿…««¿««¬ƒ√»¿»

Ù Ù Ù

é"ùø

למ�ת רחמי� מ��ת מק�� �ל מח�ב�� ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָנהפכה

�אד� �ע��ת מה לפניו �מח�בה עלה ְְֲֲִַַַַָָָָָָָָָה�י�,

ל��� ���קרא, נח�� ל��� �ל וכ� �אר�. ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ע�ה

�ע��ת: מה כג)נמל� "�ב�ֿאד�(במדבר ְֲִֶַַָָָ

לב)ויתנח�", יתנח�",(דברי� עבדיו (שמות"ועל ְְְְֲִִֶֶַָָָָ

הרעה",לב) על ה' טו)"ו��ח� א "נחמ�י(שמואל ְִִִֶַַַָָָָ

ה�: אחרת מח�בה ל��� ��� המלכ�י". ְֲֵֶֶַַָָָ�ְְִִִַ�י

BaÏŒÏ‡ ·vÚ˙iÂ.,ידיו מע�ה אבד� על נתא�ל «ƒ¿«≈∆ƒְְֲִֵֵַַַָָָָ

יט)�מ�: ב וזה(שמואל �נ�", על ה�ל� "נעצב ְְְֱֶֶֶֶַַַ

ר�י את ��אל אחד א�יק�ר�ס לת��בת ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�תב�י

מ�די� א�� 'אי� ל�: אמר קרחה, �� ְִֵֶֶַַַָָָ�ְיה��ע

ל�: אמר ה��לד'? את ר�אה ה�א �ר�� ֶֶֶַַַָָָָ�ה�ד��

אלֿל��"?' "ו�תע�ב �תיב 'והא ל�: אמר ְְְִִִֵֵֶַַַָָ'ה�',

'ה�', ל�: אמר מ�מי�'? זכר �� ל� 'נ�לד ל�: ְִֵֵֶַַַָָָָָאמר

'�מח�י ל�: אמר ע�ית'? '�מה ל�: ְִִֶַַַָָָָָאמר

ה� את י�דעו��ח�י היית 'ולא ל�: אמר ל'. ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

– חדותא '��עת ל�: אמר למ�ת'? ְְְִֶֶַַָָָ���פ�

��' ל�: אמר אבלא'. – אבלא ��עת ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָחדותא,

לפניו ��ל�י �י על א� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְֲִֵֶַַַַָָָָָמע�ה

מ�ברא� נמנע לא �לא�ד�, לחטא (ועיי����פ� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹ

ה��יקי�ברא"�) מה�':��ביל לעמד העתידי� ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹ

(Ê)Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ.,עפר ה�א «…∆∆¿∆∆»»»ָָ

ל��� נאמר לכ� א�ת�, ואמחה מי� עליו ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָואביא

Ó‰aŒ„Ú‰מח�י: Ì„‡Ó.��ר� ה�חית� ה� א� ִ≈»»«¿≈»ְְִִֵַַָ

וכיו�(ב"ר) אד�, ��ביל נברא ה�ל אחר: �בר .ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹ

�א��?: �ר� מה �לה, Èk�ה�א ÈzÓÁ� Èk ְֵֶֶֶַָֹƒƒ«¿ƒƒ
Ì˙ÈNÚ.:�ע�יתי א�ר על �ע��ת מה ח�ב�י ¬ƒƒְֲֲֲִִִֶַַַַָ

בראשית פרשת חסלת

.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

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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

úéùàøá úùøôì äøèôäáî ÷øô äéòùéá

áîäírì äîLð ïúð äéàöàöå õøàä ò÷ø íäéèBðå íéîMä àøBa ýåýé ìûä øîà-äk«Ÿ¨©º¨¥´§Ÿ̈À¥³©¨©̧¦Æ§´¥¤½Ÿ©¬¨−̈¤§¤«¡¨¤®¨Ÿ¥³§¨¨Æ¨¨´
:da íéëìäì çeøå äéìråéúàø÷ ýåýé éðàðzàå Eøvàå Eãéa ÷æçàå ÷ãöá Eúéøáì E ¨¤½¨§−©©«Ÿ§¦¬¨«£¦¯§Ÿ̈²§¨¦¬§¤−¤§©§¥´§¨¤®§¤¨§À§¤¤§²¦§¦¬

:íéBb øBàì íræ:CLç éáLé àìk úéaî øéqà øbñnî àéöBäì úBøår íéðér ç÷ôìçéðà −̈§¬¦«¦§−Ÿ©¥©¦́¦§®§¦³¦©§¥Æ©¦½¦¥¬¤−¤¬§¥«¤£¦¬
:íéìéñtì éúläúe ïzà-àì øçàì éãBáëe éîL àeä ýåýéèúBLãçå eàá-äpä úBðLàøä §Ÿ̈−´§¦®§¦Æ§©¥´«Ÿ¤¥½§¦¨¦−©§¦¦«¨¦«Ÿ−¦¥¨®©«£¨Æ

:íëúà réîLà äðçîöz íøèa ãébî éðàéõøàä äö÷î Búläz Lãç øéL ýåýéì eøéL £¦´©¦½§¤¬¤¦§©−§¨©§¦¬©¤§¤«¦³©«Ÿ̈Æ¦´¨½̈§¦¨−¦§¥´¨¨®¤
:íäéáLéå íéià Bàìîe íiä éãøBéàéòìñ éáLé epøé øã÷ áLz íéøöç åéørå øaãî eàNé «§¥³©¨Æ§Ÿ½¦¦−§«§¥¤«¦§³¦§¨Æ§¨½̈£¥¦−¥¥´¥¨®¨¸ŸÆ´§¥¤½©

:eçåöé íéøä Làøîáé:eãébé íéiàa Búläúe ãBák ýåýéì eîéùéâéLéàk àöé øBabk ýåýé ¥¬Ÿ¨¦−¦§¨«¨¦¬Ÿ©«Ÿ̈−¨®§¦¨−¨«¦¦¬©¦«§Ÿ̈Æ©¦´¥¥½§¦¬
:øabúé åéáéà-ìr çéøöé-óà réøé äàð÷ øéré úBîçìîãé÷tàúà Léøçà íìBòî éúéLçä ¦§¨−¨¦´¦§¨®¨¦¸©Æ©©§¦½©©«Ÿ§−̈¦§©¨«¤«¡¥̧¦Æ¥«½̈©«£¦−¤§©¨®

:ãçé óàLàå íMà ärôà äãìBikåèézîNå LéáBà íaNr-ìëå úBòáâe íéøä áéøçà ©«¥¨´¤§¤½¤¬Ÿ§¤§©−¨«©©«£¦³¨¦Æ§¨½§¨¤§−̈¦®§©§¦³
:LéáBà íénâàå íéiàì úBøäðæèãé-àì úBáéúða eòãé àì Cøca íéøår ézëìBäåeò §¨Æ¨¦¦½©«£©¦−¦«§«©§¦´¦§¦À§¤¸¤Æ´Ÿ¨½̈¦§¦¬Ÿ¨«§−

àìå íúéNr íéøácä älà øBLéîì íéM÷rîe øBàì íäéðôì CLçî íéNà íëéøãà©§¦¥®¨¦Á©§¨̧¦§¥¤¹¨À©«£©¦Æ§¦½µ¥¤©§¨¦½£¦¦−§¬Ÿ
:íézáæræé:eðéýìû ízà äëqîì íéøîàä ìñta íéçèaä úLá eLáé øBçà eâñð £©§¦«¨³Ÿ¨Æ¥´½¤©«Ÿ§¦−©¨®¤¨«Ÿ§¦¬§©¥−̈©¤¬¡Ÿ¥«

çé:úBàøì eèéaä íéøåräå eòîL íéLøçäèéçìLà éëàìîk Løçå écár-íà ék øer éî ©¥«§¦−§¨®§©«¦§¦−©¦¬¦§«¦³¦¥Æ¦´¦©§¦½§¥¥−§©§¨¦´¤§¨®
:ýåýé ãárk øerå ílLîk øer éîë:òîLé àìå íéðæà çB÷t øîLú àìå úBaø úBàø ¦³¦¥Æ¦§ª½̈§¦¥−§¤¬¤§Ÿ̈«¨¬©−§´Ÿ¦§®Ÿ¨¬©¨§©−¦§¬Ÿ¦§¨«

àë:øécàéå äøBz ìécâé B÷ãö ïrîì õôç ýåýé§Ÿ̈¬¨¥−§©´©¦§®©§¦¬¨−§©§¦«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:



קמז

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

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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

úéùàøá úùøôì äøèôäáî ÷øô äéòùéá

áîäírì äîLð ïúð äéàöàöå õøàä ò÷ø íäéèBðå íéîMä àøBa ýåýé ìûä øîà-äk«Ÿ¨©º¨¥´§Ÿ̈À¥³©¨©̧¦Æ§´¥¤½Ÿ©¬¨−̈¤§¤«¡¨¤®¨Ÿ¥³§¨¨Æ¨¨´
:da íéëìäì çeøå äéìråéúàø÷ ýåýé éðàðzàå Eøvàå Eãéa ÷æçàå ÷ãöá Eúéøáì E ¨¤½¨§−©©«Ÿ§¦¬¨«£¦¯§Ÿ̈²§¨¦¬§¤−¤§©§¥´§¨¤®§¤¨§À§¤¤§²¦§¦¬

:íéBb øBàì íræ:CLç éáLé àìk úéaî øéqà øbñnî àéöBäì úBøår íéðér ç÷ôìçéðà −̈§¬¦«¦§−Ÿ©¥©¦́¦§®§¦³¦©§¥Æ©¦½¦¥¬¤−¤¬§¥«¤£¦¬
:íéìéñtì éúläúe ïzà-àì øçàì éãBáëe éîL àeä ýåýéèúBLãçå eàá-äpä úBðLàøä §Ÿ̈−´§¦®§¦Æ§©¥´«Ÿ¤¥½§¦¨¦−©§¦¦«¨¦«Ÿ−¦¥¨®©«£¨Æ

:íëúà réîLà äðçîöz íøèa ãébî éðàéõøàä äö÷î Búläz Lãç øéL ýåýéì eøéL £¦´©¦½§¤¬¤¦§©−§¨©§¦¬©¤§¤«¦³©«Ÿ̈Æ¦´¨½̈§¦¨−¦§¥´¨¨®¤
:íäéáLéå íéià Bàìîe íiä éãøBéàéòìñ éáLé epøé øã÷ áLz íéøöç åéørå øaãî eàNé «§¥³©¨Æ§Ÿ½¦¦−§«§¥¤«¦§³¦§¨Æ§¨½̈£¥¦−¥¥´¥¨®¨¸ŸÆ´§¥¤½©

:eçåöé íéøä Làøîáé:eãébé íéiàa Búläúe ãBák ýåýéì eîéùéâéLéàk àöé øBabk ýåýé ¥¬Ÿ¨¦−¦§¨«¨¦¬Ÿ©«Ÿ̈−¨®§¦¨−¨«¦¦¬©¦«§Ÿ̈Æ©¦´¥¥½§¦¬
:øabúé åéáéà-ìr çéøöé-óà réøé äàð÷ øéré úBîçìîãé÷tàúà Léøçà íìBòî éúéLçä ¦§¨−¨¦´¦§¨®¨¦¸©Æ©©§¦½©©«Ÿ§−̈¦§©¨«¤«¡¥̧¦Æ¥«½̈©«£¦−¤§©¨®

:ãçé óàLàå íMà ärôà äãìBikåèézîNå LéáBà íaNr-ìëå úBòáâe íéøä áéøçà ©«¥¨´¤§¤½¤¬Ÿ§¤§©−¨«©©«£¦³¨¦Æ§¨½§¨¤§−̈¦®§©§¦³
:LéáBà íénâàå íéiàì úBøäðæèãé-àì úBáéúða eòãé àì Cøca íéøår ézëìBäåeò §¨Æ¨¦¦½©«£©¦−¦«§«©§¦´¦§¦À§¤¸¤Æ´Ÿ¨½̈¦§¦¬Ÿ¨«§−

àìå íúéNr íéøácä älà øBLéîì íéM÷rîe øBàì íäéðôì CLçî íéNà íëéøãà©§¦¥®¨¦Á©§¨̧¦§¥¤¹¨À©«£©¦Æ§¦½µ¥¤©§¨¦½£¦¦−§¬Ÿ
:íézáæræé:eðéýìû ízà äëqîì íéøîàä ìñta íéçèaä úLá eLáé øBçà eâñð £©§¦«¨³Ÿ¨Æ¥´½¤©«Ÿ§¦−©¨®¤¨«Ÿ§¦¬§©¥−̈©¤¬¡Ÿ¥«

çé:úBàøì eèéaä íéøåräå eòîL íéLøçäèéçìLà éëàìîk Løçå écár-íà ék øer éî ©¥«§¦−§¨®§©«¦§¦−©¦¬¦§«¦³¦¥Æ¦´¦©§¦½§¥¥−§©§¨¦´¤§¨®
:ýåýé ãárk øerå ílLîk øer éîë:òîLé àìå íéðæà çB÷t øîLú àìå úBaø úBàø ¦³¦¥Æ¦§ª½̈§¦¥−§¤¬¤§Ÿ̈«¨¬©−§´Ÿ¦§®Ÿ¨¬©¨§©−¦§¬Ÿ¦§¨«

àë:øécàéå äøBz ìécâé B÷ãö ïrîì õôç ýåýé§Ÿ̈¬¨¥−§©´©¦§®©§¦¬¨−§©§¦«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:



קמח

åæ ïéàå ¯ éìà êééùä éèøô ïéðò åæ äâäðä" ."äéäé àì éøçàå"á íéîééñîå íéôéñåî úøáåòî äðùá
."íéáøì äàøåäéòñ æ"éùú'ä (à) úéùàøá úáù úåçéùî)éòñ î"ãùú'ä úéùàøá úáùå 'å ó(áé ó:

áëøîà-ïéàå äqLî ìévî ïéàå æáì eéä eàaçä íéàìë ézáae ílk íéøeça çôä éeñLå æeæa-ír àeäå§»©¨´§¨¼¨¥³©©¦Æª½̈§¨¥¬§¨¦−¨§¨®¨³¨©Æ§¥´©¦½§¦−̈§¥Ÿ¥¬

:áLäâë:øBçàì òîLéå áL÷é úàæ ïéæàé íëá éîãëàBìä íéææáì ìûøNéå á÷ré äqéLîì ïúð éî ¨©«¦¬¨¤−©£¦´®Ÿ©§¦¬§¦§©−§¨«¦¨©̧¦§¦¨¯©£²Ÿ§¦§¨¥¬§«Ÿ§¦−£´

:BúøBúa eòîL àìå CBìä åéëøãá eáà-àìå Bì eðàèç eæ ýåýéäëäîçìî æeærå Btà äîç åéìr CtLiå §Ÿ̈®µ¨¨´½§«Ÿ¨³¦§¨¨Æ¨½§¬Ÿ¨§−§«¨«©¦§³Ÿ¨¨Æ¥¨´©½¤«¡−¦§¨¨®

:áì-ìr íéùé-àìå Ba-ørázå òãé àìå áéáqî eäèäìzåâîàá÷ré Eàøa ýåýé øîà-äk äzrå ©§©£¥³¦¨¦Æ§´Ÿ¨½̈©¦§©−§«Ÿ¨¦¬Ÿ©¥«§©À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈ÆŸ©£´©£½Ÿ

ézìàâ ék àøéz-ìà ìûøNé Eøöéå:äzà-éì EîLá éúàø÷ Eáàì úBøäpáe éðà Ezà íéna øárú-ék §«Ÿ¤§−¦§¨¥®©¦¨Æ¦´§©§¦½¨¨¬¦§¦§−¦¨«¨¦©£³Ÿ©©̧¦Æ¦§´½̈¦©§¨−´Ÿ

:Ca-øráú àì äáäìå äåkú àì Là-Bîa Cìú-ék EeôèLéâéðà ékéäìà ýåýéEréLBî ìûøNé LBã÷ E ¦§§®¦¥¥³§¥Æ´Ÿ¦¨¤½§¤«¨−̈¬Ÿ¦§©¨«¦À£¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¬¦§¨¥−«¦¤®

ézçz àáñe Lek íéøöî Eøôë ézúð:Eãézáäà éðàå zãaëð éðérá zø÷é øLàîézçz íãà ïzàå EE ¨©³¦¨§§Æ¦§©½¦¬§−̈©§¤«¥£¤̧¨©¯§¨§¥©²¦§©−§¨©£¦´£©§¦®§¤¥³¨¨Æ©§¤½

:ELôð úçz íénàìeä:jöa÷à áørnîe Erøæ àéáà çøænî éðà-Ezà ék àøéz-ìàåéðz ïBôvì øîà §ª¦−©¬©©§¤«©¦−̈¦´¦§®̈¦¦¦§¨Æ¨¦´©§¤½¦©£−̈£©§¤«¨Ÿ©³©¨Æ¥½¦

:õøàä äö÷î éúBðáe ÷Bçøî éðá éàéáä éàìëz-ìà ïîéúìeæåézøöé åéúàøa éãBáëìå éîLá àø÷pä ìk §¥−̈©¦§®̈¦¨¦³¦¨©Æ¥¨½§©−¦§¥¬¨¨«¤µŸ©¦§¨´¦§¦½§¦§¦−§¨¦®§©§¦−

:åéúéNr-óàç:Bîì íéðæàå íéLøçå Lé íéðérå øer-ír àéöBäèíénàì eôñàéå åcçé eöa÷ð íéBbä-ìk ©£¦¦«¦¬©¦¥−§¥©¦́¥®§¥§¦−§¨§©¬¦¨«¨©¦º¦§§´©§À̈§¥¨§Æ§ª¦½

:úîà eøîàéå eòîLéå e÷cöéå íäéãr eðzé eðréîLé úBðLàøå úàæ ãébé íäá éîéýåýé-íàð éãr ízà ¦³¨¤Æ©¦´½Ÿ§¦Ÿ−©§¦ª®¦§³¥¥¤Æ§¦§½̈§¦§§−§«Ÿ§¬¡¤«©¤³¥©Æ§ª§Ÿ̈½
:äéäé àì éøçàå ìà øöBð-àì éðôì àeä éðà-ék eðéáúå éì eðéîàúå eòãz ïrîì ézøça øLà écárå§©§¦−£¤´¨¨®§¦§©´©¥Â§Â§©£¦̧¦³§¨¦̧Æ¦£¦´½§¨©ÆŸ´©¥½§©£©−¬Ÿ¦§¤«

האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.miwlg 14 ,zFTC 42 ,mixdvd xg` 2 drW ,iriax mFi :clFnd©¨§¦¦¨¨©©©¨¨©¦©©¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWingd mFiaE iriaxd mFiA ,oeWgxn Wcg W`xŸŸ¤©§¤§¨©¨§¦¦©©£¦¦©¨¨¥§¨

לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא

באר שבע

חיפה

ירושלים

תל אביב

אוסטריה וינה

אוסטרליה מלבורן

אוקראינה אודסה

אוק. דנייפרופטרובסק

אוקראינה ז'יטומיר

אוקראינה קייב

אוקראינה דונייצק

איטליה מילאנו

אקוואדור קיטו

ארגנטינה ב. איירס

ארגנטינה ברילוצ‘ה

ארה"ב בולטימור

ארה"ב ברוקלין נ.י. 

ארה“ב ג‘רסי

ארה"ב דטרויט

ארה"ב היוסטן

ארה"ב לוס אנג‘לס

ארה"ב מיאמי

ארה"ב ניו הייבן

ארה"ב שיקאגו

בוליביה לה פאס

בלגיה אנטוורפן

בלגיה בריסל

בלרוס ליובאוויטש

ברזיל ס. פאולו

ברזיל ריו דה ז'נרו

בריטניה לונדון

בריטניה מנצ'סטר

גרמניה ברלין

גרמניה פרנקפורט

הודו בומביי

הודו פונה

הונגריה בודפשט

טורקיה אינסטמבול

יוון אתונה

מולדובה קישינב

18:25

17:35

17:34

17:33

17:33

17:35

18:07

17:42

17:14

18:35

18:37

17:53

17:30

17:43

17:37

18:37

18:51

17:16

18:20

18:19

19:11

17:36

17:37

18:19

17:44

18:16

18:17

17:42

17:42

21:14

19:56

18:34

18:06

16:59

17:25

17:31

17:09

16:59

19:29

17:46

16:44

16:45

16:43

16:22

16:30

17:20

16:55

16:24

17:51

17:54

17:02

16:37

16:38

16:34

17:49

18:03

16:22

17:17

17:15

18:26

16:42

16:41

17:29

16:54

17:26

17:22

16:47

16:48

16:59

20:22

19:00

17:51

17:07

16:09

16:40

16:19

16:39

16:33

18:33

16:48 08:28 08:24

06:35 06:27

05:50 05:45

05:4005:45

05:49 05:44

05:48 05:43

06:41 06:35

06:24 06:18

06:14 06:06

06:28 06:26

06:34 06:32

07:00 06:50

06:47 06:37

06:52 06:41

06:38 06:28

05:07 05:12

05:20 05:25

06:42 06:30

07:0907:19

07:21 07:11

05:49 05:53

06:10 06:03

06:13 06:06

06:23 06:19

06:03 05:58

06:27 06:23

06:54 06:46

06:16 06:09

06:15 06:08

06:25 06:18

06:35 06:43

05:56 06:04

05:47 05:48

06:4206:50

06:00 05:51

06:34 06:24

06:42 06:32

06:11 06:01

06:26 06:18

05:18 05:26

06:25 06:16

08:37 08:33

08:03 08:01

08:01 07:59

08:02 08:00

08:02 08:00

08:50 08:48

08:32 08:29

08:17 08:13

08:49 08:49

06:34 06:32

09:01 08:56

08:44 08:39

08:48 08:43

08:37 08:33

07:49 07:51

08:02 08:05

08:3108:37

09:19 09:14

09:19 09:14

08:32 08:34

08:19 08:16

08:20 08:17

08:39 08:38

08:16 08:14

08:42 08:40

09:01 08:58

08:24 08:21

08:23 08:21

08:33 08:30

09:29 09:34

08:42 08:46

08:20 08:21

08:54 08:51

07:5808:02

08:34 08:29

08:41 08:36

08:13 08:09

08:29 08:25

08:07 08:12

09:10 09:06

08:35 08:33

08:32 08:30

08:34 08:32

08:34 08:32

09:23 09:20

09:04 09:01

08:49 08:45

09:21 09:21

09:26 09:26

09:32 09:28

09:17 09:12

09:20 09:15

09:09 09:04

08:2308:20

08:34 08:36

09:09 09:03

09:51 09:46

09:4709:52

09:01 09:03

08:50 08:47

08:52 08:49

09:12 09:11

08:48 08:46

09:14 09:13

09:33 09:30

08:56 08:53

08:55 08:52

09:06 09:03

10:00 10:05

09:15 09:19

08:50 08:51

09:27 09:23

08:34 08:30

09:06 09:01

09:14 09:09

08:45 08:41

09:01 08:58

08:4408:39

09:00 08:56

10:03 10:00

09:32 09:31

09:29 09:28

09:31 09:30

09:31 09:30

10:18 10:17

09:59 09:57

09:42 09:39

10:20 10:20

10:25 10:25

10:25 10:22

10:08 10:05

10:11 10:08

10:01 09:58

09:26 09:28

09:39 09:41

09:59 09:56

10:43 10:40

10:43 10:40

10:0810:06

09:45 09:43

09:47 09:45

10:09 10:09

09:44 09:43

10:11 10:10

10:27 10:25

09:51 09:49

09:50 09:49

10:00 09:59

11:10 11:13

10:23 10:26

09:53 09:54

10:20 10:18

09:27 09:24

09:58 09:55

10:05 10:03

09:38 09:36

09:55 09:52

09:48 09:51

09:53 09:50

17:31 17:41

17:24 17:30

17:25 17:31

17:23 17:30

17:26 17:32

18:1018:03

17:38 17:47

17:10 17:20

18:31 18:35

18:33 18:37

17:49 18:00

17:26 17:38

17:3917:27

17:22 17:33

18:30 18:27

18:44 18:41

17:12 17:25

18:05 18:16

18:03 18:14

19:06 19:04

17:25 17:34

17:25 17:33

18:10 18:15

17:35 17:42

18:07 18:13

18:06 18:14

17:31 17:39

17:31 17:39

17:42 17:50

20:52 20:44

19:45 19:39

18:30 18:31

17:52 18:02

16:55 17:06

17:21 17:32

17:27 17:38

17:07 17:17

17:25 17:34

19:17 19:11

17:21 17:31

17:02 17:12

17:00 17:06

17:01 17:07

16:59 17:06

17:02 17:08

17:37 17:45

17:12 17:20

16:41 16:51

18:09 18:13

18:11 18:15

10:25 10:22

16:53 17:05

16:54 17:06

16:50 17:02

18:07 18:04

18:21 18:18

16:37 16:51

17:33 17:45

17:31 17:43

18:44 18:43

16:58 17:07

16:58 17:06

17:47 17:52

17:11 17:17

17:43 17:49

17:39 17:47

17:04 17:12

17:05 17:13

17:16 17:24

20:24 20:17

19:19 19:14

18:09 18:10

17:24 17:34

16:25 16:36

16:50 17:01

16:56 17:08

16:37 16:48

16:55 17:06

18:51 18:45

16:51 17:02



קנ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תשרי,

בו שואל באם להמשיך הלימוד בכולל, כיון שאין הסתדרות אחרת.

בענין כגון דא יש להזהר, שלא יעשה הענין רגילות דהעדר פעולה בהנוגע להסתדרות, שהרי הגוף 

ויתייעץ עם אותם המכירים אותו  ועליו להתבונן על הסתדרות יציבה,  נוטה להשיטה דשב ואל תעשה, 

ומכירים תנאי המקום בהנוגע לחשש זה, ובהתאם לזה יעשה.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד הוספה בלימוד החסידות לעצמו וכן לזולתו, והרי הפצת המעינות 

חוצה דרישת והכרח השעה היא.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו, 

המזכיר

לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא

מקסיקו מ. סיטי

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘

נפאל קטמנדו

סינגפור סינגפור

פולין ורשא

פרו לימה

צרפת ליאון

צרפת פריז

קולומביה בוגוטה

קנדה טורונטו

קנדה מונטריאול

קפריסין לרנקה

רוסיה מוסקבה

רוסיה רוסטוב (נא-דון) 

שוייץ ציריך

תאילנד בנקוק

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמא לשיטת המג“א).
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קני

ycew zaye dxez zgny - zxvr ipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור תורה)) (שמחת השני היו� עבור ג� עצרת). (שמיני החג בערב נותני� (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו� ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי

(zxvr ipiny axr :l"ega) dxez zgnye zxvr ipiny axr

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש

(שמחת�תורה).

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום
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:áBè íBé
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dxez zgny lil l"ega

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycew zay axr

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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