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ד

a"nyz'd ,oeygxn 'b ,gp t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

‰Ï‡'גו צדיק איש נח נח וישנ�1תולדות פעמי�. ב' נח נח שנאמר מה בזה הדיוק וידוע ,
לזהר בתוספתא ביאורי�, כמה תרי�2בזה לי' אית בעלמא די וצדיק צדיק כל מתר�,

תשכח והכי דאתי, בעלמא חד ורוחא די� בעלמא חד רוחא ורוח), נפש (בחינת רוחי�
כמה בי' כתיב דלא מיצחק בר כו', אברה� אברה� יעקב יעקב משה משה צדיקי בכולהו
בהאי בי' דהות נשמתי' נפקת מדבחא גבי על דאתקרב בשעתא דיצחק בגי� בהו, דכתיב
ב"פ נח נח שנאמר דמה בזהר דמפרש נמצא דאתי. דעלמא נשמתי' בי' ותבת כו' עלמא

ובמדרש דאתי. שבעלמא הרוח ועל די� שבעלמא הרוח על מלשו�3רומז הוא דנח איתא,
נייחא או לתחתוני�, ונייחא לעליוני� נייחא הוא ב"פ נח נח שנאמר ומה דרוחא, נייחא
ונייחא דאתי, ובעלמא די� בעלמא [רוחא הפירושי� דב' וי"ל לעליוני�. ונייחא לתחתוני�

דארז"ל לזה, זה שייכי� ולעליוני�] ומזה4לתחתוני� שכר�, לקבל ולמחר לעשות� היו�
הוא דאתי ועלמא לעשות�, היו� ארז"ל שעליו בתחתוני�, הוא די� דעלמא נמצא

שכר�. לקבל למחר ארז"ל שעליו בעליוני�,

ÍÈ¯ˆÂ�הפירושי לב' דהנה דלקמ�], הדיוקי� הובאו לא נשיאינו רבותינו [בדרושי להבי�
שבעלמא דהרוח עבודתו, שלימות על מורה ה"ז ב"פ נח נח שנאמר מה הרי הנ"ל
הוא לתחתוני� ונייחא לעליוני� נייחא וכ� עבודתו, בשלימות הוא דאתי ובעלמא די�
באלה שהכוונה גו', תולדות לאלה בהמש� ב"פ נח נח נאמר למה וא"כ עבודתו, בשלימות

רש"י שפירש כמו הוא, כא� טובי�,5תולדות מעשי� ה� צדיקי� של תולדותיה� שעיקר ,

ריח את ה' וירח כאשר המבול לאחרי ב"פ) נח (נח זה נאמר ולא עבודתו, בתחלת דהיינו
נאמר6הניחוח ב"פ שמותיה� שהוכפלו ומשה יעקב שאברה� ובפרט, עבודתו. בשלימות ,

ונייחא לעליוני� נייחא הוא נח דב"פ להפירוש מוב� אינו וביותר עבודת�. בשלימות זה
שאז גו', הניחוח ריח את הוי' שוירח לאחרי דוקא נהי' לתחתוני� הנייחא הרי לתחתוני�,
ולילה ויו� וחור� וקי� וחו� וקור וקציר זרע האר� ימי כל דעוד לתחתוני�, הנייחא נעשה

גו' ישבותו גו'7לא בענ� נתתי קשתי את לאחרי8, דוקא נהי' לתחתוני� שהנייחא הרי ,

לעליוני� הנייחא כי המבול, לאחרי דוקא נהי' לעליוני� הנייחא שג� מזו, ויתירה המבול.
להקב"ה בנוגע שארז"ל מה וע"ד לתחתוני�, בהנייחא של9תלוי צדיקו נקרא הוא [שג�

שאבוא10עול� עד מעלה של בירושלי� אבוא לא הקב"ה אמר צדיק], איש נח ע"ד ,

ט.)1 ו, פרשתנו

פרשתנו)2 באוה"ת הובא ואיל�. סע"ב נט, � פרשתנו ריש

ואיל�. א תקצז, ג) (כר�

ריש)3 תו"א ג� וראה ש�. מת"כ וראה ה. פ"ל, ב"ר

פרשתנו.

א.)4 ג, ע"ז א. כב, עירובי�

ו.)5 ש�, ב"ר ג� וראה עה"פ.

כא.)6 ח, פרשתנו

כב.)7 ש�,

יג.)8 ט, ש�

א.)9 ה, תענית

ט.)10 פמ"ט, ב"ר
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כמה בי' כתיב דלא מיצחק בר כו', אברה� אברה� יעקב יעקב משה משה צדיקי בכולהו
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באלה שהכוונה גו', תולדות לאלה בהמש� ב"פ נח נח נאמר למה וא"כ עבודתו, בשלימות

רש"י שפירש כמו הוא, כא� טובי�,5תולדות מעשי� ה� צדיקי� של תולדותיה� שעיקר ,

ריח את ה' וירח כאשר המבול לאחרי ב"פ) נח (נח זה נאמר ולא עבודתו, בתחלת דהיינו
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ונייחא לעליוני� נייחא הוא נח דב"פ להפירוש מוב� אינו וביותר עבודת�. בשלימות זה
שאז גו', הניחוח ריח את הוי' שוירח לאחרי דוקא נהי' לתחתוני� הנייחא הרי לתחתוני�,
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לעליוני� הנייחא כי המבול, לאחרי דוקא נהי' לעליוני� הנייחא שג� מזו, ויתירה המבול.
להקב"ה בנוגע שארז"ל מה וע"ד לתחתוני�, בהנייחא של9תלוי צדיקו נקרא הוא [שג�
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gpו zeclez dl`

לכתוב צרי� שהי' או וממ"נ, גו'. ה' וירח לפני ב"פ נח נח נאמר ולמה מטה, של בירושלי�
או כפשוט�, תולדות הוליד כשנח נח, בתולדות [ולא נח כשנולד בראשית בפ' ב"פ נח נח
עבודתו, בשלימות או טובי�], מעשי� ה� צדיקי� של תולדותיה� שעיקר רש"י כפירוש

בזהר איתא דהנה צלה"ב, וג� גו'. הניחוח ריח את ה' שוירח אלה11לאחרי הכתוב על
ועמ� פתח חייא ר' צדיק איש נח נח ת"ח12תולדות כו', אר� יירשו לעול� צדיקי� כול�

אתקיי� דעלמא ברית דנטרי� בגי� טעמא מאי דאתי, לעלמא חולקא לו� אית ישראל כל
כל דלאחרי והיינו, מישראל, לכאו"א הוא שיי� צדיק איש שנח דמה מוב�, ומזה עלי',
איש לנח מישראל דכאו"א הברית דנטירת השייכות מהי הזהר דברי בפירוש השקו"ט
לומר צרי� ועפ"ז מישראל. לכאו"א הוא שיי� צדיק איש דנח בזהר איתא כ� הרי צדיק,
בעבודת ב"פ נח נח עני� מהו וצלה"ב, מישראל. לכאו"א ג"כ שיי� ב"פ נח נח דעני�

מישראל. כאו"א

Ô·ÂÈÂבאוה"ת המבואר ע"פ דהתיבה13כ"ז הראשו�, פירוש פירושי�. ב' נח ותיבת דבנח ,
התיבה אל בא התיבה, אל נכנס שנח מה וזהו אבא, יסוד הוא ונח אימא, יסוד ,14היא

וככה בהמש� וג� הדרושי�, [ברוב השני ופירוש אימא. ביסוד אבא יסוד הלבשת היינו
מהר"ש אדמו"ר לכ"ק אבל15תרל"ז אימא, יסוד היא דהתיבה הראשו�, פירוש רק הובא ,

וזהו ז"א, יסוד הוא ונח מלכות, יסוד היא דהתיבה השני], פירוש ג� הובא כא� באוה"ת
מה וזהו מלכות. ביסוד ז"א יסוד הלבשת היינו התיבה, אל בא התיבה, אל נכנס שנח מה

ב"פ נח נח ב'16שנאמר צ"ל מלכות, ויסוד אימא יסוד שבתיבה, הבחינות לב' בהתא� כי ,
ביסוד המתלבש אבא יסוד שבתיבה, (השונות) הבחינות לב' שיכנסו בנח (שונות) בחינות

מלכות. ביסוד המתלבש ז"א ויסוד אימא,

‰�‰Â�בי החילוק שהוא י"ל, בעבודה מלכות, ויסוד אימא יסוד נח, שבתיבת הבחינות ב'
והמצוות, אימא, (יסוד) בחי' היא והשגה, בהבנה שהיא דתורה, למצוות. תורה

שלטו� מל� דבר באשר עול, בקבלת לקיימ� זה17שצריכי� ועני� מלכות. (יסוד) בחי' ה� ,

להידוע ג� שיי� מל'] ה� ומצוות בינה היא ולבנינו)18[שתורה (לנו והנגלות ו"ה19בעני� ,
שייכי� ומדות מדות, בחי' הוא ו' דהנה מצוות. היא אחרונה וה' תורה היא דו' נגלות,

הבני� א� היא בינה כי ראשונה.20לבינה, ה' לבינה, שייכת (מדות) ו' שהיא תורה ולכ� ,
ומעשה דיבור דמחשבה הקוי� ג' על מורה הה' דציור מצוות, היא אחרונה ומכיו�21וה' .

דבא העני� שג� צ"ל מהשני, אחד שונה באופ� ה� ומצוות, תורה דתיבה, הבחינות שב'
מהשני. אחד שונה באופ� הוא ומצוות) (תורה דתיבה הבחינות בב' התיבה אל

ע"ב.)11 ריש ש�, � פרשתנו ריש

כא.)12 ס, ישעי'

ואיל�.)13 סע"א תרז, א. תקצז, ג) (כר� ש� א. סג, פרשתנו

א.)14 ז, פרשתנו

ד"ה)15 ואיל�. א תרסט, ג) (כר� ש� אוה"ת ג� וראה פצ"ה.

בתחלתו. תרנ"ח לתיבה תעשה צהר

סע"א.)16 תרח, ואיל�. סע"א תרז, ש� אוה"ת ג"כ ראה

ב).)17 (צד, פ"ד אגה"ת וראה ד. ח, קהלת

ואיל�.)18 א כט, ראה לקו"ת

כח.)19 כט, נצבי� � הכתוב ל'

ד.)20 פח, שמע"צ ג. יא, צו לקו"ת וראה ט. קיג, תהלי�

לגני)21 באתי ד"ה בלק. ר"פ לקו"ת סע"ב. צה, מג"א תו"א

.(122 ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"ח ה'שי"ת
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ÔÈ�Ú‰Âיחוד נעשה התורה לימוד דע"י ההתפשטות, בתכלית צ"ל התורה לימוד דהנה הוא,
כו' וארז"ל22נפלא ואינו23, והשגה, בהבנה דוקא צ"ל והלימוד רבנ�, מלכא מא�

דורעה העני� ג� מספיק ואינו ה', דבר הוא שכ� שמאמי� מה בלבד, האמונה עני� מספיק
אלא24אמונה שכלית, הסברה ע"ז יש בודאי הרי ה' דבר שהוא שמכיו� שמאמי� מה היינו ,

ומה והשגה. בהבנה שיבוא גדולה, יגיעה צריכי� זה שלכל דוקא, בפועל והשגה הבנה צ"ל
כשאינה ג� אמת ודאי (שהיא התורה בהשגת להתייגע צייט די שאד א איז עס אז שטוע�
הרי בה�, אויפטא� צו שביכלתו (מצוות) בעניני� לעסוק הזמני� את וינצל בהשגתו), מבינה
לדי� וא� נקבלה היא קבלה א� שארז"ל ומה דוקא. והשגה והבנה יגיעה צ"ל התורה בלימוד
עד איש מפי איש זה ששמעו הסברה הוא נקבלה) היא קבלה (א� גופא זה הרי תשובה, יש
צ"ל אלקות, האמנת במצות אמונה, בעניני שג� מזו, ויתירה מהקב"ה. זה ששמע רבינו משה

הרמב"� וכמ"ש שבזה, היא25הידיעה בהבנהrcilשהמצוה כו', ראשו� מצוי ש� שיש
אדמו"ר מו"ח לכ"ק החסידות תורת בקונטרס בארוכה וכמבואר דוקא, זה26והשגה כל אשר .

של רצונו לגבי דוקא הביטול בתכלית שצ"ל המצוות קיו� משא"כ ההתפשטות. תכלית הוא
שבתורה ההלכה שלומד מה היינו, גופא, שבתורה המצוות בעני� ג� הוא ועד"ז הקב"ה.
להתנהג, צריכי� אי� הקב"ה ע� שיפלפל שיי� ואינו הביטול, בתכלית שצ"ל לעשותה, עמ"נ
קמי' עומד הוא כי להתנהג, צריכי� אי� עמו שיפלפל שיי� אינו בו"ד מל� ע� אפילו שהרי
(שהרי התורה לימוד במצות ג� הוא ועד"ז הקב"ה. המלכי� מלכי במל� עאכו"כ מלכא,

תחלה בתורה ברכו שצ"ל הביטול, בתכלית שצ"ל מצוה), ג"כ היא דאשר27לימוד היינו, ,

הו העמי� מכל בנו נעשהבחר עי"ז שדוקא שלומד, בתורה והשגה לההבנה הקדמה דוקא א
חיי� ס� בחי' התורה בתכלית.28אצלו הביטול הו"ע שכ"ז ,

Â‰ÊÂהתורה דלימוד העבודה מישראל, כאו"א בעבודת שצ"ל נח דתיבת הבחינות ב' עני�
מארי אוהל, ביושבי ה� מישראל, בכאו"א ישנו שכ"ז המצוות, דקיו� והעבודה

אוהל ליושבי בנוגע וכמארז"ל טבי�. עובדי� מארי עסקי�, בבעלי וה� האומר29תורה, שכל
לבעלי בנוגע לאיד�, ועד"ז וגמ"ח. תורה צ"ל אלא לו, אי� תורה אפילו תורה אלא לי אי�
יעשו� אשר המעשה את לידע דבכדי לזה דנוס� התורה, לימוד ג"כ אצל� שצ"ל עסקי�,
עסקי� הבעלי ג� הרי לזה נוס� הנה אחרי�, מפי אות� לשמוע או ההלכות, ללמוד צרי�

תורה ללמוד .30צריכי�

‰�‰Â�דרושי וכתורת31בכמה ותפלה, דתורה העבודה הוא בעבודה, נח תיבת דעני� מבואר
בתו�32הבעש"ט הכניסה הוא התיבה אל ובא ותפלה, התורה אותיות ה� דתיבה

ב).)22 (ט, פ"ה תניא

סע"א.)23 סב, גיטי� ראה

ג.)24 לז, תהלי� � הכתוב ל'

יסוה"ת.)25 הל' ריש

26(.(14 (ע' פי"ג

ש�).)27 ר"נ (וראה א פא, נדרי� ע"ב. ריש פה, ב"מ ראה

ת"ת)28 הל' וראה זכה). ד"ה ש� (ובפרש"י ב עב, יומא ראה

פי"ב. עה"ח קונטרס ס"ג. פ"ד לאדה"ז

הערת)29 וראה סע"ב). (קח, ס"ה אגה"ק וראה ב. קט, יבמות

ש�. עה"ח בקונטרס שליט"א אדמו"ר כ"ק

ת"ת)30 הל' קנו. ור"ס סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ. וס"ד. ס"ב פ"ג לאדה"ז

ב.)31 תרז, ש� אוה"ת

32(.34 להל�הע' וראהג�בהנסמ� ב. סה"מקונטרסי�ח"אמח,
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ÔÈ�Ú‰Âיחוד נעשה התורה לימוד דע"י ההתפשטות, בתכלית צ"ל התורה לימוד דהנה הוא,
כו' וארז"ל22נפלא ואינו23, והשגה, בהבנה דוקא צ"ל והלימוד רבנ�, מלכא מא�

דורעה העני� ג� מספיק ואינו ה', דבר הוא שכ� שמאמי� מה בלבד, האמונה עני� מספיק
אלא24אמונה שכלית, הסברה ע"ז יש בודאי הרי ה' דבר שהוא שמכיו� שמאמי� מה היינו ,

ומה והשגה. בהבנה שיבוא גדולה, יגיעה צריכי� זה שלכל דוקא, בפועל והשגה הבנה צ"ל
כשאינה ג� אמת ודאי (שהיא התורה בהשגת להתייגע צייט די שאד א איז עס אז שטוע�
הרי בה�, אויפטא� צו שביכלתו (מצוות) בעניני� לעסוק הזמני� את וינצל בהשגתו), מבינה
לדי� וא� נקבלה היא קבלה א� שארז"ל ומה דוקא. והשגה והבנה יגיעה צ"ל התורה בלימוד
עד איש מפי איש זה ששמעו הסברה הוא נקבלה) היא קבלה (א� גופא זה הרי תשובה, יש
צ"ל אלקות, האמנת במצות אמונה, בעניני שג� מזו, ויתירה מהקב"ה. זה ששמע רבינו משה

הרמב"� וכמ"ש שבזה, היא25הידיעה בהבנהrcilשהמצוה כו', ראשו� מצוי ש� שיש
אדמו"ר מו"ח לכ"ק החסידות תורת בקונטרס בארוכה וכמבואר דוקא, זה26והשגה כל אשר .

של רצונו לגבי דוקא הביטול בתכלית שצ"ל המצוות קיו� משא"כ ההתפשטות. תכלית הוא
שבתורה ההלכה שלומד מה היינו, גופא, שבתורה המצוות בעני� ג� הוא ועד"ז הקב"ה.
להתנהג, צריכי� אי� הקב"ה ע� שיפלפל שיי� ואינו הביטול, בתכלית שצ"ל לעשותה, עמ"נ
קמי' עומד הוא כי להתנהג, צריכי� אי� עמו שיפלפל שיי� אינו בו"ד מל� ע� אפילו שהרי
(שהרי התורה לימוד במצות ג� הוא ועד"ז הקב"ה. המלכי� מלכי במל� עאכו"כ מלכא,

תחלה בתורה ברכו שצ"ל הביטול, בתכלית שצ"ל מצוה), ג"כ היא דאשר27לימוד היינו, ,

הו העמי� מכל בנו נעשהבחר עי"ז שדוקא שלומד, בתורה והשגה לההבנה הקדמה דוקא א
חיי� ס� בחי' התורה בתכלית.28אצלו הביטול הו"ע שכ"ז ,

Â‰ÊÂהתורה דלימוד העבודה מישראל, כאו"א בעבודת שצ"ל נח דתיבת הבחינות ב' עני�
מארי אוהל, ביושבי ה� מישראל, בכאו"א ישנו שכ"ז המצוות, דקיו� והעבודה

אוהל ליושבי בנוגע וכמארז"ל טבי�. עובדי� מארי עסקי�, בבעלי וה� האומר29תורה, שכל
לבעלי בנוגע לאיד�, ועד"ז וגמ"ח. תורה צ"ל אלא לו, אי� תורה אפילו תורה אלא לי אי�
יעשו� אשר המעשה את לידע דבכדי לזה דנוס� התורה, לימוד ג"כ אצל� שצ"ל עסקי�,
עסקי� הבעלי ג� הרי לזה נוס� הנה אחרי�, מפי אות� לשמוע או ההלכות, ללמוד צרי�

תורה ללמוד .30צריכי�

‰�‰Â�דרושי וכתורת31בכמה ותפלה, דתורה העבודה הוא בעבודה, נח תיבת דעני� מבואר
בתו�32הבעש"ט הכניסה הוא התיבה אל ובא ותפלה, התורה אותיות ה� דתיבה

ב).)22 (ט, פ"ה תניא

סע"א.)23 סב, גיטי� ראה

ג.)24 לז, תהלי� � הכתוב ל'

יסוה"ת.)25 הל' ריש

26(.(14 (ע' פי"ג

ש�).)27 ר"נ (וראה א פא, נדרי� ע"ב. ריש פה, ב"מ ראה

ת"ת)28 הל' וראה זכה). ד"ה ש� (ובפרש"י ב עב, יומא ראה

פי"ב. עה"ח קונטרס ס"ג. פ"ד לאדה"ז

הערת)29 וראה סע"ב). (קח, ס"ה אגה"ק וראה ב. קט, יבמות

ש�. עה"ח בקונטרס שליט"א אדמו"ר כ"ק

ת"ת)30 הל' קנו. ור"ס סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ. וס"ד. ס"ב פ"ג לאדה"ז

ב.)31 תרז, ש� אוה"ת

32(.34 להל�הע' וראהג�בהנסמ� ב. סה"מקונטרסי�ח"אמח,
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לתיבה תעשה וצהר ותפלה, התורה של (דתורה33האותיות שהאותיות לעשות שצריכי� ,

מאירי� יהיו ורחימו,34ותפלה) ובדחילו בהתבוננות תהי' שלו התפלה שעבודת והיינו, ,
בתניא וכמבואר דוקא, ורחימו בדחילו שצ"ל התורה, בלימוד ג� דחילו35ועד"ז דבלא

לעילא. פרחא יד� שעל שלו, התורה בלימוד הגדפי� וצ"ל לעילא, פרחא לא ורחימו

‰�‰Âועבודתינו מעשינו ע"י נמש� הוא אבל לע"ל, יתגלה הנ"ל דעבודה דלפו�36התענוג ,
אגרא ומכיו�37צערא הנ"ל. דעבודה התענוג לע"ל יתגלה שעי"ז עלי', צור� וירידה ,

היא שהעבודה הג� לכ�, לע"ל, שיתגלה התענוג ע"ד יודעי� כבר העבודה בזמ� שג�
יתגלה שלע"ל גופא זו ידיעה ע"י בכ"ז, והסתרי�, העלמות כמה וישנ� פר�, עבודת
הקב"ה טובה דמחשבה ובפרט עכשיו, ועבודתינו במעשינו ג� התענוג ישנו כבר התענוג,

למעשה נמצא38מצרפה הוא ש� אד� של שמחשבתו ובמקו� ,39.

Â‰ÊÂ�תולדותיה שעיקר מה כנ"ל פירושו דתולדות גו', צדיק איש נח נח תולדות אלה
שג� ב"פ, נח נח אומר ובכ"ז עבודתו, בתחלת היינו טובי�, מעשי� ה� צדיקי� של
דרוחא, נייחא דנח, העני� בזה ישנו כבר הניחוח, ריח את ה' וירח לפני עבודתו, בתחלת
שבעבודתו, התענוג יתגלה שאח"כ שיודע דמכיו� וכנ"ל שבעבודתו, והתענוג רוח הנחת
מזו, ויתירה הניחוח. ריח את ה' וירח ע"י שיתגלה הנח"ר ישנו עבודתו בתחלת ג� הנה

במדרש וכדאיתא לע"ל, שיתגלה והתענוג הנח"ר ג� כבר בזה נח41עה"כ40שישנו מי כי
כתיב לי, עול�42זאת כימי אומר רבי וגו' עול� כימי וירושלי� יהודה מנחת לה' וערבה

נח דימי43כימי הגילוי הי' נח) (בימי אז שג� היא, בזה והכוונה לי, זאת נח מי כי שנאמר
אחד (לפירוש עול� דימי הגילוי והרי לע"ל.44עול�, על קאי (

‰�‰Âדוקא הוא עכשיו ועבודתינו מעשינו שע"י דלע"ל התענוג שגילוי שנת"ל הג�
אגרא, צערא דלפו� פר�, לעבודת עד וכו' דצער באופ� ה� ועבודתינו כשמעשינו

חסד תורת היא שהתורה מכיו� ומוגבל,45אעפ"כ, מדוד הוא אחד מצד שהאד� מכיו� לכ�, ,
אלקיכ�ו לה' את� בני� נאמר הרי ישראל46לאיד�, בכורי בני הבעש"ט47, תורת וידועה ,48

זקנות�, לעת לה� שנולד יחיד� לבנ� זקני� הורי� כאהבת היא לישראל הקב"ה דאהבת
ואעפ"כ מל� של וקיטו� בארמו� שנמצא זה וג� כפשוטה, פר� עבודת להיות צרי� אי� ע"כ

אסתיר דהסתר העני� ישנו גופא טבעו49בזה היפ� הוא כי פר�, לעבודת הוא נחשב ,

טז.)33 ו, פרשתנו

34(.47 ע' תש"ב סה"מ ג� וראה .200 ע' תש"ז סה"מ

פ"מ.)35

רפל"ז.)36 תניא ראה

מכ"א.)37 פ"ה אבות

א.)38 מ, קידושי�

וש"נ.)39 לח. אות הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט

ד.)40 פ"ז, ויק"ר ג� וראה בסופו. איכ"ר

41(� להל� בהבא וראה זו). שבת (מהפטרת ט נד, ישעי'

ואיל�. א תרכג, ג) (כר� ש� א. סח, פרשתנו אוה"ת

ד.)42 ג, מלאכי

ש�.)43 ג כר� אוה"ת ראה

א.)44 סח, ש� אוה"ת

כו.)45 לא, משלי

א.)46 יד, ראה

כב.)47 ד, שמות

וש"נ.)48 קלג. אות ש� כש"ט

וש"נ.)49 לב. אות ש� כש"ט וראה יח. לא, ויל� � הכתוב ל'
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בגמרא מהמבואר וק"ו במכ"ש זה ומוב� נשי�50ורגילותו. ומלאכת לנשי� אנשי� דמלאכת
יחיד דלב� פשיטא והרי ורגילות�, טבע� היפ� הוא כי פר�, עבודת בש� נקרא לאנשי�
ורגילותו, טבעו היפ� הוא פני אסתיר דהסתר העני� הרי הקב"ה, המלכי� מלכי מל� של
מל� לב� אשר המוכרחי�, דברי� לו כשיש דג� והיינו, גדולה. הכי פר� עבודת והוא
לפניו, רצי� איש שחמשי� ועד לפניו, לרו� ועבד עליו לרכוב סוס ה� המוכרחי� דברי�
שאי צדקה, של מקופה זה את לו נותני� שלכ� מל�, לב� המוכרחי� דברי� ה� אלו שכל

לעשרו עליו מצווה שנותני�51אתה הוא העשירות עני� מל� לב� אשר עשירות, ג� לו ויש ,
כמוסי� והיו בה� השתמשו לא מעול� אשר המל�, של הגנוזי� אוצרות יקר, הו� כל לו
בארוכה כמבואר דבר, לשו� בה� השתמש לא בעצמו המל� וג� רואה, כל מעי� וחתומי�

ההילולא דברי�52בדרושי האלו, הדברי� כל לו יש כאשר ג� הנה מל�. להב� נותני� שכ"ז ,

אסתיר, דהסתר העני� ישנו כי פר�, לעבודת נחשב זה ג� בכ"ז העשירות, ועני� המוכרחי�
עתיק פנימיות בחי' נתגלה לא אבקש53שעדיי� ה' פני� את פני דבקשו העבודה וחסרה ,54.

זה לפני וג� ותענוג, מנוחה שיהי' דרוחא, הנייחא לע"ל יתגלה ועבודתינו, מעשינו וע"י
במושבות� אור הי' ישראל בני ולכל ובאופ�55יהי' רויחא, ומזונא חיי בני בגשמיות, ,
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.(153 ע' (ש� פי"ז ש� ג� וראה .(154 ע' (ש�

בסופו.)53 שה"ש לקו"ת פט"ו. הק"ש שער פע"ח ראה

סו,)54 שובה שבת ג. מד, נצבי� לקו"ת וראה ח. כז, תהלי�
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בגמרא מהמבואר וק"ו במכ"ש זה ומוב� נשי�50ורגילותו. ומלאכת לנשי� אנשי� דמלאכת
יחיד דלב� פשיטא והרי ורגילות�, טבע� היפ� הוא כי פר�, עבודת בש� נקרא לאנשי�
ורגילותו, טבעו היפ� הוא פני אסתיר דהסתר העני� הרי הקב"ה, המלכי� מלכי מל� של
מל� לב� אשר המוכרחי�, דברי� לו כשיש דג� והיינו, גדולה. הכי פר� עבודת והוא
לפניו, רצי� איש שחמשי� ועד לפניו, לרו� ועבד עליו לרכוב סוס ה� המוכרחי� דברי�
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לעשרו עליו מצווה שנותני�51אתה הוא העשירות עני� מל� לב� אשר עשירות, ג� לו ויש ,
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ח תשרי עם המצורף אליו. ומובנת הפליאה והתמי' שהוא מדוכא 

וכו', בה בשעה אשר השגחה העליונה זיכתו והצליחתו לעבוד בעבודת הקדש, עניני צעירי אגו"ח ובנקודה 

הפנימית הפצת המעינות חוצה. והרי ידוע פסק תורתנו כל המקבל עליו וכו'. ויהי רצון שבקרוב ממש יבשר 

טוב בטוב הנראה והנגלה, בכל הענינים אודותם כותב.

והרי נמצאים אנו למחרתו של חדש השביעי, שכשמו - כל ימי החדש בכלל זה, ודרשו רז"ל שמושבע 

הוא בכל טוב, והוא חדש הכללי - שנמשכים עניניו על כל השנה, ובלבד שתהיינה התומ"צ, הצנור והכלים 

להמשכת וקבלת ברכות והשפעות השי"ת. וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
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מוגה בלתי

זוכרהו".‡ כ� שמתו� הלכה דבר מתו� אלא מחבירו אד� יפטר "אל א) לא, (ברכות הגמרא מאמר ידוע .
ובנוגע לשלו�". "צאתכ� מסיבת עורכי� זמ�) למש� (שבאו מהאורחי� שנפרדי� שקוד� � העול� ומנהג

ו). פמ"ז, (שמו"ר בנימוסה" הל� לקרתא "אזלת חז"ל אמרו כיו"ב. למנהגי�

האורחי�. עבור לשלו�" "צאתכ� � היא זו התוועדות ולכ�,

זה הי' א� ואפילו לשלו�". "צאתכ� בתור מיוחדת התוועדות לערו� שנוהגי� שני� כמה כבר שזה ובפרט
ביחד, מתאספי� יהודי� וכמה כמה כאשר שנפעל העילוי גודל מוב� הרי � הראשונה בפע�

ה"ישיבה" של קיומה על נוס� ברבי�, תורה שיעורי (לימוד תורה" בו "שמגדלי� מקו� � קדוש ובמקו�
תפלה", בו "שמגדלי� ומקו� זה), במקו�

� המצוות וקיו� התפלה, עבודת התורה, לימוד וקדושה, טוב עניני בכל להוסי� � היא בזה והכוונה

וטוב שמחה מתו� ומצוותי' תורה עניני בכל להוסי� נדירה הזדמנות � ביותר נעלה עני� שזהו בודאי הרי
הגלות. בחשכת נמצאי� כאשר ובפרט לבב,

המוסגר:· מאמר .

שעבודת ובכ"מ התפלה בקונטרס בארוכה מבואר � תפלה") בו "שמגדלי� (מקו� התפלה עני� לכללות בנוגע
בשו"ע מפורשת הלכה זו הרי � ובעצ� וכו'. התפלה לפני ההתבוננות הקדמת לאחרי להיות צריכה התפלה

האד�". ושפלות יתבר� האֿל מרוממות יחשוב התפלה "קוד� רסצ"ח): (או"ח

כל (ללא בשו"ע ברור די� הוא ויו�) יו� (בכל התפלה קוד� ההתבוננות שעני� למרות ביותר: גדול ולפלא
הראוי'. לב שימת מתו� לדבר מתייחסי� לא � ועכ"פ לדבר, לב שימת אי� � בדבר) דעות חילוקי

אגב, כבדר� להעשות יכולה אינה התפלה קוד� האֿל" ב"רוממות שההתבוננות בפשטות מוב� והנה,
התפלה על ניכר יהי' שרישומה באופ� להיות צריכה ההתבוננות אלא � בלבד שטחי ובאופ� בעלמא, בהעברה
מל� בפני לעמידה המתאי� באופ� תהי' שהתפלה � היא ההתבוננות מטרת כל שהרי ההתבוננות), (שלאחרי

(ש�). בשו"ע כמבואר מרי'", קמי "כעבדא הקב"ה, המלכי� מלכי

להיות צריכה התפלה שקוד� ערבית, ותפלת מנחה תפלת � היו� שבמש� התפלות לשאר בנוגע מוב� ועד"ז
שחרית, תפלת אודות הדנות ההלכות ע� ביחד כתובה זו שהלכה אע"פ דהנה, האֿל". ב"רוממות התבוננות
לתפלת בנוגע מפורש הדבר שאי� ומה טעמא. בתר דזיל התפלות, לכל בנוגע ג� הוא שכ� לומר מסתבר הרי
כי תנא "אטו הגמרא: ובלשו� תפלה, לכל בנוגע זאת ולפרט לחזור צור� שאי� משו� זה הרי � וערבית מנחה

מאליו. מוב� הדבר כי � וליזול" ליחשיב רוכלא

שההתבוננות ולומר להתווכח מקו� יש � וערבית מנחה תפלת קוד� ההתבוננות לעני� בנוגע אעפ"כ, אבל
נוספת בהתבוננות צור� אי� ולכ�, היו�, תפלות כל על נמשכת" ד"פעולה באופ� היא שחרית תפלת שקוד�

וערבית. מנחה תפלת קוד�

לדבר: דוגמא

ישנו ואעפ"כ, בפשטות), (כמוב� התפלה ועילוי באיכות מוסיפה העמידה) (תפלת התפלה קוד� ק"ש הקדמת
התפלה, קוד� ק"ש אמירת מקדימי� וערבית שחרית שבתפלת � מנחה לתפלת וערבית שחרית תפלת בי� חילוק

מנחה. בתפלת משא"כ

עד מנחה, לתפלת בנוגע ג� נמשכת" ד"פעולה באופ� היא שחרית בתפלת ק"ש אמירת כי � הדבר וטע�
מחדש. ק"ש לאמירת זקוקי� שאז ערבית, לתפלת שבאי�

שבתפלת (אע"פ ערבית לתפלת בנוגע ג� נמשכת" ד"פעולה באופ� היא שחרית דתפלת העבודה מזו: ויתירה
"פסוקי אומרי� העמידה) (תפלת שחרית לתפלת הקדמה בתור שהרי � מחדש) ק"ש לאמירת זקוקי� ערבית
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נמשכת" "פעולה היא שחרית בתפלת דזמרה" "פסוקי אמירת כי � ערבית ותפלת מנחה בתפלת משא"כ דזמרה",
ערבית. תפלת על ג� היו�, תפלות כל על

שבתפלת � מצלי" והדר לעני פרוטה "יהיב כמרז"ל התפלה, קוד� צדקה לנתינת בנוגע חילוק מצינו ועד"ז
כמו גמור והכרח דחיוב באופ� זה אי� � מנחה לתפלת (ובנוגע התפלה קוד� צדקה לתת נוהגי� אי� ערבית
בנוגע ג� הפועלת נמשכת" "פעולה היא שחרית תפלת קוד� הצדקה נתינת כי � הדבר וטע� שחרית), בתפלת

ערבית. לתפלת

תפלת קוד� שההתבוננות � האֿל" "ברוממות ההתבוננות לעני� בנוגע הוא שכ� לומר מקו� יש ולכאורה
היו�. תפלות כל על נמשכת" ד"פעולה באופ� היא שחרית

כי: כ�, לומר מסתבר לא שפיר, דייקת כד אמנ�,

הקדמה בתור באי� שה� עניני� אודות מדובר כאשר רק זה הרי נמשכת" ל"פעולה בנוגע לעיל האמור
היו�;והכנה תפלות לשאר ג� מהני שחרית דתפילת שההכנה לומר אפשר שבזה התפלה, לעבודת

דעבודת התוכ� זהו אלא התפלה, לעבודת הכנה אינה האד�" ושפלות האֿל "ברוממות ההתבוננות אבל
תוכ� וזהו מרי'", קמי "כעבדא הוא ומצבו שמעמדו ירגיש שהמתפלל ענינה התפלה עבודת כי עצמה, התפלה
שעומד וההרגשה האד�", "שפלות � "כעבדא" מציאותו הרגשת האד�": ושפלות האֿל "ברוממות ההתבוננות

האֿל". "רוממות � מציאותו) בכל חודר זה שעני� (באופ� מרי'" "קמי

עני� דכללות התוכ� זהו כי � האד�" ושפלות האֿל "ברוממות ההתבוננות דרושה תפלה שבכל מוב� ועפ"ז
בלבד). הכנה (ולא עצמה התפלה

זוהי כי כלל, לשקו"ט מקו� אי� ובזה הדעות, לכל הנ"ל התבוננות דרושה שחרית לתפלת בנוגע � ועכ"פ
פרטי'. לכל כפשוטה, זו הלכה לקיי� צריכי� ולכ�, בשו"ע, מפורשת הלכה

יכולי� (ולכ� קדושה" "עדה � אחת מציאות ה� נעשי� שאז בציבור, מתפללי� מישראל עשרה כאשר והנה,
באופ� האד�" ושפלות האֿל ב"רוממות בהתבוננות עוסק מה� א' כאשר הרי � שבקדושה) דבר כל לומר

הציבור. כל את י"ח שמוציא הש"� ע"ד שזהו לומר יש המתאי�,

הוא צרי� וא"כ, שבגופו, מצוה היא ההתבוננות עני� כללות כי לש"�, זאת להשוות אפשר שאי ואע"פ
מתאימה. הסברה זו הרי כ�) כל בזה מדייקי� (שאי� ישראל על זכות ללמד כדי אעפ"כ, � זאת לקיי� בעצמו

לעניננו:‚ ונחזור .
אודות מדובר כאשר (ועאכו"כ ביחד מתאספי� מישראל עשרה כאשר הנעשה העילוי גודל בפשטות מוב�
הוא זה שעילוי (סכ"ג) באגה"ק וכמבואר שריא", שכינתא עשרה בי' "אכל כמרז"ל � מישראל) עשיריות כו"כ

תורה". בדברי מדברי� "אינ� כאשר אפילו

התפלה, בעבודת התורה, בלימוד וקדושה, טוב עניני בכל להוסי� � היא ההתוועדות מטרת כאשר ועאכו"כ
המצוות. ובקיו�

בו ו"מגדלי� תורה" בו "שמגדלי� מקו� המדרש, ובית הכנסת בית � זכאי במקו� מתאספי� כאשר ובפרט
חודש. ראש � זכאי" וב"יו� (כנ"ל), תפלה"

בנוגע טובות החלטות להחליט מתאימה הזדמנות תהי' שזו ובודאי זו, דהתוועדות העילוי גודל מוב� ועפ"ז
" שעליה� וגמ"ח, עבודה בתורה כפשוטו.להוספה העול� וה� האד�", זה קט� ה"עול� ה� עומד", העול�

� האפשרי בהקד� לפעול ההכרח גודל את בשר בעיני יהודי�) אינ� (אפילו כול� רואי� אלו שבימינו ובפרט
יצרה". ד"לשבת העני� כללות בעול� ניכר שיהי' ובאופ� קיי�"), ("העול� לעול� קיו� שיהי' � קוד� אחד רגע ויפה

הפרטי� כל (ע� דב"נ מצוות שבע קיו� � יהודי� לאינ� בנוגע המצוות: קיו� ע"י נפעל העול� וקיו�
התרי"ג כל קיו� � אד�" קרויי� "את� בראתי", עלי' ואד� אר� עשיתי "אנכי � לבנ"י ובנוגע בזה), הקשורי�
לזכות הקב"ה "רצה כמרז"ל עבור�, זכות וזוהי בנ"י, כל חייבי� שבה� תרי"ג), בגימטריא ("בראתי" מצוות

ומצוות". תורה לה� הרבה לפיכ� ישראל את
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נמשכת" "פעולה היא שחרית בתפלת דזמרה" "פסוקי אמירת כי � ערבית ותפלת מנחה בתפלת משא"כ דזמרה",
ערבית. תפלת על ג� היו�, תפלות כל על

שבתפלת � מצלי" והדר לעני פרוטה "יהיב כמרז"ל התפלה, קוד� צדקה לנתינת בנוגע חילוק מצינו ועד"ז
כמו גמור והכרח דחיוב באופ� זה אי� � מנחה לתפלת (ובנוגע התפלה קוד� צדקה לתת נוהגי� אי� ערבית
בנוגע ג� הפועלת נמשכת" "פעולה היא שחרית תפלת קוד� הצדקה נתינת כי � הדבר וטע� שחרית), בתפלת

ערבית. לתפלת

תפלת קוד� שההתבוננות � האֿל" "ברוממות ההתבוננות לעני� בנוגע הוא שכ� לומר מקו� יש ולכאורה
היו�. תפלות כל על נמשכת" ד"פעולה באופ� היא שחרית

כי: כ�, לומר מסתבר לא שפיר, דייקת כד אמנ�,

הקדמה בתור באי� שה� עניני� אודות מדובר כאשר רק זה הרי נמשכת" ל"פעולה בנוגע לעיל האמור
היו�;והכנה תפלות לשאר ג� מהני שחרית דתפילת שההכנה לומר אפשר שבזה התפלה, לעבודת

דעבודת התוכ� זהו אלא התפלה, לעבודת הכנה אינה האד�" ושפלות האֿל "ברוממות ההתבוננות אבל
תוכ� וזהו מרי'", קמי "כעבדא הוא ומצבו שמעמדו ירגיש שהמתפלל ענינה התפלה עבודת כי עצמה, התפלה
שעומד וההרגשה האד�", "שפלות � "כעבדא" מציאותו הרגשת האד�": ושפלות האֿל "ברוממות ההתבוננות

האֿל". "רוממות � מציאותו) בכל חודר זה שעני� (באופ� מרי'" "קמי

עני� דכללות התוכ� זהו כי � האד�" ושפלות האֿל "ברוממות ההתבוננות דרושה תפלה שבכל מוב� ועפ"ז
בלבד). הכנה (ולא עצמה התפלה

זוהי כי כלל, לשקו"ט מקו� אי� ובזה הדעות, לכל הנ"ל התבוננות דרושה שחרית לתפלת בנוגע � ועכ"פ
פרטי'. לכל כפשוטה, זו הלכה לקיי� צריכי� ולכ�, בשו"ע, מפורשת הלכה

יכולי� (ולכ� קדושה" "עדה � אחת מציאות ה� נעשי� שאז בציבור, מתפללי� מישראל עשרה כאשר והנה,
באופ� האד�" ושפלות האֿל ב"רוממות בהתבוננות עוסק מה� א' כאשר הרי � שבקדושה) דבר כל לומר

הציבור. כל את י"ח שמוציא הש"� ע"ד שזהו לומר יש המתאי�,

הוא צרי� וא"כ, שבגופו, מצוה היא ההתבוננות עני� כללות כי לש"�, זאת להשוות אפשר שאי ואע"פ
מתאימה. הסברה זו הרי כ�) כל בזה מדייקי� (שאי� ישראל על זכות ללמד כדי אעפ"כ, � זאת לקיי� בעצמו

לעניננו:‚ ונחזור .
אודות מדובר כאשר (ועאכו"כ ביחד מתאספי� מישראל עשרה כאשר הנעשה העילוי גודל בפשטות מוב�
הוא זה שעילוי (סכ"ג) באגה"ק וכמבואר שריא", שכינתא עשרה בי' "אכל כמרז"ל � מישראל) עשיריות כו"כ

תורה". בדברי מדברי� "אינ� כאשר אפילו

התפלה, בעבודת התורה, בלימוד וקדושה, טוב עניני בכל להוסי� � היא ההתוועדות מטרת כאשר ועאכו"כ
המצוות. ובקיו�

בו ו"מגדלי� תורה" בו "שמגדלי� מקו� המדרש, ובית הכנסת בית � זכאי במקו� מתאספי� כאשר ובפרט
חודש. ראש � זכאי" וב"יו� (כנ"ל), תפלה"

בנוגע טובות החלטות להחליט מתאימה הזדמנות תהי' שזו ובודאי זו, דהתוועדות העילוי גודל מוב� ועפ"ז
" שעליה� וגמ"ח, עבודה בתורה כפשוטו.להוספה העול� וה� האד�", זה קט� ה"עול� ה� עומד", העול�

� האפשרי בהקד� לפעול ההכרח גודל את בשר בעיני יהודי�) אינ� (אפילו כול� רואי� אלו שבימינו ובפרט
יצרה". ד"לשבת העני� כללות בעול� ניכר שיהי' ובאופ� קיי�"), ("העול� לעול� קיו� שיהי' � קוד� אחד רגע ויפה

הפרטי� כל (ע� דב"נ מצוות שבע קיו� � יהודי� לאינ� בנוגע המצוות: קיו� ע"י נפעל העול� וקיו�
התרי"ג כל קיו� � אד�" קרויי� "את� בראתי", עלי' ואד� אר� עשיתי "אנכי � לבנ"י ובנוגע בזה), הקשורי�
לזכות הקב"ה "רצה כמרז"ל עבור�, זכות וזוהי בנ"י, כל חייבי� שבה� תרי"ג), בגימטריא ("בראתי" מצוות

ומצוות". תורה לה� הרבה לפיכ� ישראל את
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זוכרהו".„ כ� שמתו� הלכה, דבר מתו� אלא מחבירו אד� יפטר "אל מארז"ל (ס"א) לעיל הוזכר .

בזה: והביאור

אד� יפטר "אל מדגישי� ולכ� בתורה", גדול "כלל � הוא ישראל ואהבת ישראל דאחדות העני� כללות
האחדות). עני� (היפ� לחבירו אד� בי� פירוד של עני� יהי' שלא היינו, מחבירו",

אחד במקו� כול� להמצא יכולי� אינ� זה ומשו� מסויי�, במקו� מיוחדת שליחות ישנה אחד שלכל ואע"פ
כאשר אומרת, זאת זוכרהו", כ� שמתו� הלכה, דבר מתו� אלא מחבירו אד� יפטר "אל � לזה העצה הנה �

זוכרהו". כ� "מתו� כי אמיתיי�, ופירוד פרידה זו אי� הלכה", דבר "מתו� נפרדי� ה�

יהודי� כאשר ולכ�, העול�. מציאות את לשנות ובכחה העול�, מציאות על בעה"ב היא התורה דהנה,
בפ"ע, במקו� נמצא מה� כאו"א כאשר ג� כאחד, כול� את מאחד זה הרי שבתורה, הלכה" "דבר ע� מתקשרי�

הלכה". ה"דבר ע"י � זוכרהו" כ� "מתו� כי

את ג� עמו ביחד לוקח הוא הרי במקומו, נמצא כאו"א כאשר אלא אמיתי, פירוד אינו שפירוד� בלבד זו ולא
ומצב המעמד אודות ונזכר במקומו נמצא כאו"א כאשר � ובפשטות עבודתו. בכללות סיוע נוס� שעי"ז חבירו,
במקומו. שליחותו ומילוי עבודתו בכללות סיוע מוסי� זה הרי � וכו' ביחד והתפללו תורה למדו ביחד, היו שכול�

הוא ש� אד� של שמחשבתו במקו� שלפנ"ז) בהתוועדות (שהוזכרה הידועה הבעש"ט תורת ע"פ ובפרט
היא שמחשבתו מאחר הנה רחוק, במקו� "עירוב" מניחי� שכאשר � עירובי� מהלכות לזה הראי' וכידוע נמצא,

נמצא. הוא ש� הרי "פתו"), נמצאת (שש� העירוב מונח שבו במקו�

ביותר, גדולה עיר אודות מדובר כאשר ג� דהרי, � ביותר גדול מרחק אודות מדובר כאשר אפילו זה וכל
באופ� ביותר, גדולה לעיר בנוגע ועד"ז עירובי�), להלכות (בנוגע אמות כד' דינה הרי ויותר, ימי� שלשה מהל�
בהמש� אלא ה"חומה", בעני� תלוי זה אי� אמות, כד' נחשבת כולה העיר שכל מה (שהרי תשב" ד"פרזות
נמצא כאשר ג� הנה לעיר, מחו� אמה אלפיי� לסו� העירוב את שבת) (בערב מניח וכאשר שלה), הדיורי�
נמצא", הוא ש"ש� אמרינ� � ביותר) גדולה והעיר העיר, בקצה נמצא הוא (כי העירוב ממקו� ביותר רב בריחוק

העירוב. במקו�

ביחד, שהות� בעת שלמדו הלכה" ה"דבר אודות שהמחשבה � זוכרהו" כ� ד"מתו� לעני� בנוגע מוב� ועד"ז
נמצא". הוא ד"ש� ובאופ� כאחד, כול� את מאחדת

ובהקדי�:‰ הלכה". דבר מתו� אלא מחבירו אד� יפטר "אל � דיוק ישנו ובזה .
ישנ� ועד"ז מימי�". ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" מ"ראשיכ� � בנ"י בי� חילוקי� ישנ� תורה ע"פ
חז"ל ובלשו� לאר�, לחו� ישראל אר� שבי� הכללי מהחילוק החל � בנ"י) גרי� (שבה לאר� אר� בי� חילוקי�

כו'". מגדלת אר� ויש כו' מגדלת אר� "יש

אד� "אי� כו', השטות עני� לכללות גר� זה שמקו� � בשיטי�" ישראל "וישב עה"פ במדרז"ל מצינו ועד"ז
כו'". שטות רוח בו נכנסה כ� א� אלא עבירה עובר

במקו� ונתחנ� שגדל אד� אודות מדובר כאשר ועאכו"כ זה, במקו� עברו רק בנ"י כאשר אפילו � זה וכל
רצוי. בלתי

יל� ישרה, בדר� הולכי� אנשי' ואי� רעי� שמנהגותי' במדינה הי' ש"א� רפ"ו) דעות (הל' הרמב"� וכפס"ד
ובמעשיו בדעותיו נמש� להיות אד� של ברייתו ש"דר� מאחר טובי�", בדר� ונוהגי� צדיקי� שאנשי' למקו�
למערות "יצא � אחרת אפשרות לו אי� שכאשר ועד כו'), מדיני הוא שהאד� (וכידוע מדינתו" אנשי כמנהג . .

ולמדברות"! ולחוחי�

הציווי את לקיי� הוא מוכ� הנ"ל הרמב"� דברי את שבשמעו יהודי אודות מדובר כאשר אפילו אומרת: זאת
ולחוחי� "למערות אלא ארא�", אשר האר� "אל אינה והליכתו אבי�", ומבית וממולדת� מארצ� ל� ד"ל�
באופ� שהנהגתה במדינה להשאר לו אי� � איד") מס"נ ("א נפש מסירות בעל יהודי שהוא היינו, ולמדברות",
"אל יו� בכל מהקב"ה מבקש יהודי כי � זה בנסיו� לעמוד יוכל מס"נ בעל יהודי שבהיותו ולחשוב רצוי, בלתי

זו. בסביבה להשאר לו אי� ולכ�, נסיו�", לידי כו' תביאנו
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למקו� � פרטית בהשגחה � יהודי שולחי� שלפעמי� וכידוע זה, במקו� מיוחדת שליחות לו יש כאשר מלבד
על לומר יוכל שהקב"ה כ� להקב"ה, ו"ג�" דירה יעשה זה שבמקו� כדי וכיו"ב, שממה", "מדבר רצוי, בלתי

לגנוני". � לגני "באתי זה

את קיבלו ש� ודוקא העמי�", ב"מדבר היתה עבודת� שהתחלת בנ"י, ע� לכללות בנוגע שמצינו וכש�
אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� ישראל, אר� � אומות שבעה מאר� לעשות שיוכלו ההכנה היתה וזו התורה,

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה

(כנ"ל לאר� אר� שבי� החילוקי� על הבט ומבלי בנ"י, בי� שיש החילוקי� על הבט מבלי � לעניננו ובנוגע
כאשר ג� כי ח"ו, אמיתי פירוד זה שאי� מדגישי� � למקומו כאו"א נוסעי� יהודי� באשר ג� הנה בארוכה),

אחד". בלב אחד "כאיש כול� ה� הרי כו') ובעירו (במדינתו במקומו נמצא כאו"א

ה"תו�" ע"י נפעל שאחדות� היינו, הלכה", דבר מתו� אלא מחבירו אד� יפטר ש"אל עי"ז נפעל זה וכל
כדלקמ�. הלכה", שב"דבר והפנימיות

Â:בזה והביאור .
דיוק ואיל�)) 2048 ע' בראשית (אוה"ת זה מאמר על הצ"צ בהגהות � (ובארוכה בתחלתו בתו"א מבואר

כו'. שבזה הפנימיות על קאי דבר" ש"תו� � הבינה לספירת בנוגע דבר" מתו� דבר "מבי� הלשו�

הלכה": דבר "תו� הלשו� דיוק � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז

זה עני� אבל ס"ד), (כנ"ל העול� מציאות את לשנות ובכחה העול�, מציאות על בעה"ב אמנ� היא התורה
כמ"ש התורה, דר� שזהו שלו�, ובדרכי נוע� בדרכי � הוא ביותר הטוב והאופ� אופני�, בכמה להעשות יכול

שלו�". נתיבותי' וכל נוע� דרכי "דרכי'

דבי "תנא הש"ס בסיו� כמרז"ל � עול�" ד"הליכות באופ� יהיו הלכה") ("דבר שבתורה שההלכות וכדי
הליכות א"ת לו, עול� הליכות שנאמר כו' הלכות השונה כל כולו) העול� לכל הגאולה מבשר (שהוא אליהו
הלכה". שב"דבר והפנימיות ה"תו�" היינו, הלכה", דבר ד"תו� העני� כללות ע"י נפעל זה הרי � הלכות" אלא

אריכות לא היינו, ש�), (פרש"י מסיני" למשה הלכה וברייתא "משנה � זה הרי עצמה הלכה" ה"דבר והנה,
לפו בנוגע פסוקה הלכה אלא במצוותיוהשקו"ט, קדשנו "אשר � הוא הלכה" שב"דבר (הפנימיות) וה"תו�" על.

הקב"ה. ציווי וצוונו",

אבל וכו', ורוחב עומק והשגה, הבנה של עני� אינו � הלכה" שב"דבר (הפנימיות) ה"תו�" אומרת: זאת
דקרא", "טעמא והשגה, דהבנה העני� מכללות (למעלה הלכה" ה"דבר של הנשמה הוא זה "תו�" � לאיד�

ב). קלח, (שבת הלכה" זו הוי' "דבר � ובפשטות וכיו"ב),

הלכות שבכל השוה והצד הפנימית הנקודה שזוהי הוי'", "דבר � הוא הלכה" ד"דבר שה"תו�" ומאחר
כללות נפעל הלכה" דבר "תו� שע"י מוב�, � וצוונו" במצוותיו קדשנו "אשר הקב"ה, ציוויי ה� שכול� התורה,
החילוקי� למרות � אחד" בלב אחד "כאיש שה� ועד מחבירו", אד� יפטר "אל בנ"י, אצל האחדות עני�
בפ"ע, במקו� נמצא מה� שכאו"א ולמרות מימי�", ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" מ"ראשיכ� שביניה�,

וכיו"ב. בחו"ל, וזה באה"ק זה

Ê:בזה והביאור .
וצור כמ"ש לב, בש� הנקראת דשכינתא אברי בחי' נקראי� ישראל נשמות ש"כל (סל"א) באגה"ק מבואר

כו'". יחד ומקושרות "דבוקות להיות צריכות נש"י כל ולכ� לבבי",

למל� בנוגע הוא שכ� ומאחר ישראל", קהל כל "לב � למל� בנוגע ה"ו) פ"ג מלכי� (הל' הרמב"� ובלשו�
רוצי� שכאשר חז"ל במדרשי שמצינו וכפי הקב"ה. המלכי� מלכי למל� בנוגע הוא שכ� עאכו"כ הרי וד�, בשר
מל� מהנהגת משל מביאי� דרקיעא), (מלכותא הקב"ה המלכי� מלכי מל� להנהגת בנוגע מסויי� עני� לבאר
בפס"ד ג� מבואר לב", בש� "נקראת שהשכינה הנ"ל) (באגה"ק בחסידות שהמבואר מוב� ועפ"ז וד�. בשר

הנ"ל. הרמב"�
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למקו� � פרטית בהשגחה � יהודי שולחי� שלפעמי� וכידוע זה, במקו� מיוחדת שליחות לו יש כאשר מלבד
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אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� ישראל, אר� � אומות שבעה מאר� לעשות שיוכלו ההכנה היתה וזו התורה,

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה

(כנ"ל לאר� אר� שבי� החילוקי� על הבט ומבלי בנ"י, בי� שיש החילוקי� על הבט מבלי � לעניננו ובנוגע
כאשר ג� כי ח"ו, אמיתי פירוד זה שאי� מדגישי� � למקומו כאו"א נוסעי� יהודי� באשר ג� הנה בארוכה),

אחד". בלב אחד "כאיש כול� ה� הרי כו') ובעירו (במדינתו במקומו נמצא כאו"א
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כדלקמ�. הלכה", שב"דבר והפנימיות
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הלכה": דבר "תו� הלשו� דיוק � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז

זה עני� אבל ס"ד), (כנ"ל העול� מציאות את לשנות ובכחה העול�, מציאות על בעה"ב אמנ� היא התורה
כמ"ש התורה, דר� שזהו שלו�, ובדרכי נוע� בדרכי � הוא ביותר הטוב והאופ� אופני�, בכמה להעשות יכול

שלו�". נתיבותי' וכל נוע� דרכי "דרכי'

דבי "תנא הש"ס בסיו� כמרז"ל � עול�" ד"הליכות באופ� יהיו הלכה") ("דבר שבתורה שההלכות וכדי
הליכות א"ת לו, עול� הליכות שנאמר כו' הלכות השונה כל כולו) העול� לכל הגאולה מבשר (שהוא אליהו
הלכה". שב"דבר והפנימיות ה"תו�" היינו, הלכה", דבר ד"תו� העני� כללות ע"י נפעל זה הרי � הלכות" אלא

אריכות לא היינו, ש�), (פרש"י מסיני" למשה הלכה וברייתא "משנה � זה הרי עצמה הלכה" ה"דבר והנה,
לפו בנוגע פסוקה הלכה אלא במצוותיוהשקו"ט, קדשנו "אשר � הוא הלכה" שב"דבר (הפנימיות) וה"תו�" על.

הקב"ה. ציווי וצוונו",

אבל וכו', ורוחב עומק והשגה, הבנה של עני� אינו � הלכה" שב"דבר (הפנימיות) ה"תו�" אומרת: זאת
דקרא", "טעמא והשגה, דהבנה העני� מכללות (למעלה הלכה" ה"דבר של הנשמה הוא זה "תו�" � לאיד�

ב). קלח, (שבת הלכה" זו הוי' "דבר � ובפשטות וכיו"ב),

הלכות שבכל השוה והצד הפנימית הנקודה שזוהי הוי'", "דבר � הוא הלכה" ד"דבר שה"תו�" ומאחר
כללות נפעל הלכה" דבר "תו� שע"י מוב�, � וצוונו" במצוותיו קדשנו "אשר הקב"ה, ציוויי ה� שכול� התורה,
החילוקי� למרות � אחד" בלב אחד "כאיש שה� ועד מחבירו", אד� יפטר "אל בנ"י, אצל האחדות עני�
בפ"ע, במקו� נמצא מה� שכאו"א ולמרות מימי�", ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" מ"ראשיכ� שביניה�,

וכיו"ב. בחו"ל, וזה באה"ק זה

Ê:בזה והביאור .
וצור כמ"ש לב, בש� הנקראת דשכינתא אברי בחי' נקראי� ישראל נשמות ש"כל (סל"א) באגה"ק מבואר

כו'". יחד ומקושרות "דבוקות להיות צריכות נש"י כל ולכ� לבבי",

למל� בנוגע הוא שכ� ומאחר ישראל", קהל כל "לב � למל� בנוגע ה"ו) פ"ג מלכי� (הל' הרמב"� ובלשו�
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מל� מהנהגת משל מביאי� דרקיעא), (מלכותא הקב"ה המלכי� מלכי מל� להנהגת בנוגע מסויי� עני� לבאר
בפס"ד ג� מבואר לב", בש� "נקראת שהשכינה הנ"ל) (באגה"ק בחסידות שהמבואר מוב� ועפ"ז וד�. בשר

הנ"ל. הרמב"�
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� שביניה�) החילוקי� על הבט (מבלי אחד" בלב אחד "כאיש להיות בנ"י כל יכולי� כיצד מוב� ועפ"ז
הוא. אחד כו') החיות עני� כללות נמש� (שממנו שלב� מאחר

והוא הפשוטה, אחדות הוא שהקב"ה יודעי� כאשר � הפכי באופ� לומר יתכ� כיצד הוא הפלא ואדרבה:
ממש"! ממעל אלקה "חלק היא מישראל כאו"א של ונשמתו ישראל", קהל כל "לב

"חלק היא ישראל איש כל ושנשמת לב, בש� נקראת (שהשכינה בתניא המבואר למד לא עדיי� א� ואפילו
שהוא הקב"ה, ע"י נברא מישראל שכאו"א מאמיני�" בני "מאמיני� ה� ישראל כל הרי � ממש") ממעל אלקה
אומר מישראל שכאו"א (כפי בראשית" מעשה תמיד יו� בכל בטובו "המחדש מזו: ויתירה הפשוטה, אחדות
בנ"י שכל לומר בהכרח וא"כ, � בשעהיוה"א) הביאור אריכות כל את שלומד קוד� ג� � ויו� יו� בכל בתפלתו

אחד". בלב אחד "כאיש מאוחדי�

כאשר אעפ"כ, וכיו"ב, ורגל ראש גופו, באברי דרגות חילוקי שישנ� שאע"פ מישראל כאו"א שיודע וכפי
שהד� היינו, שייפי�", לכל פליג "ליבא הרי � הנפש") הוא ("הד� שבלב הד� שזהו הגו�, חיות אודות מדובר

בשוה. הגו� אברי בכל מהלב נמש�

לחיות בנוגע אבל האברי�, של למציאות� בנוגע רק ה� הגו� באברי שישנ� החילוקי� אומרת: זאת
בפועל שרואי� וכפי בשוה, האברי� בכל זה הרי � כאו"א) ומרגיש שיודע (כפי הד� ע"י הנמש� האברי�,

בשוה. האברי� בכל הוא שהד�

וט�. ונשי� אנשי� � מישראל לכאו"א בפשטות מוב� זה ועני�

מודגשת הקהל" שב"שנת הקהל", "שנת � שלפנ"ז בשנה שהיתה ההכנה לאחרי באה זו ששנה [ולהעיר
(סו� ברמב"� בארוכה וכמבואר גו'", והט� והנשי� האנשי� הע� את "הקהל � בנ"י כל של אחדות� ביותר
בו שניתנה "כיו� שומעה" הגבורה "מפי � ענינה הקהל מצות שכללות ועד שבדבר, הפרטי� כל חגיגה) הל'

ונעשי�"]. נזכרי� האלה "הימי� והרי בסיני",

Á:העיקר הוא והמעשה .
זו הזדמנות לנצל צריכי� � ותפלה תורה בו שמגדלי� קדוש, במקו� ביחד, יהודי� כו"ב מתאספי� כאשר
שאר כל ועל שלאחריו החודש על תשרי מחודש שלוקחי� העניני� לכל בנוגע טובות החלטות להחליט כדי

השנה. חדשי

וחות� סיו� � תשרי ל' עניני�: ב' ישנ� זה שביו� מרחשו�, דר"ח א' ב(מוצאי)יו� נמצאי� כאשר ובמיוחד
הכי רגע (אפילו זה דיו� רגע שבכל ומוב�, מרחשו�. חודש התחלת � חודש" ד"ראש א' ויו� תשרי, חודש כל

הנ"ל. עניני� ב' ישנ� קט�),

כאחד, לבריות" וטוב לשמי� "טוב טוב, כי בו שהוכפל השלישי ביו� היתה זו שנה התחלת לדבר: [דוגמא
ישנ� זה שברגע היינו, טוב, כי בו שהוכפל רגע הוא קט�) הכי רגע (אפילו זה דיו� רגע שכל כמ"פ ונתבאר

כאחד]. לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב העניני� ב'

("אל האחדות עני� שכללות היינו, הלכה", דבר מתו� אלא מחבירו אד� יפטר ד"אל העני� כללות וזהו
הלכה", זו הוי' "דבר � הלכה" ד"דבר ה"תו�" ע"י נעשה וזה כולה, השנה כל על נמש� מתקשרי�יפטר") שעי"ז

האלקות בחי' � לעול�" אלקי� וחלקי לבבי "צור � מישראל דכאו"א והפנימיות ה"תו�" ע"י כאחד, בנ"י כל
ממעל אלקה "חלק היא ישראל איש כל שנשמת פ"ב) (בתניא הזק� אדמו"ר שמדגיש כפי מישראל, שבכאו"א

ממש".

תופס כשאתה שהעצ� הרס"ג) (בש� הבעש"ט תורת ע� קשור זה שעני� נשיאינו רבותינו ביאור ע"פ ובפרט
מישראל שכאו"א מוב� שמזה � בכולו תופס אתה ממש") ממעל אלקה "חלק הלשו� ע"ד � בחלקו (או במקצתו

בעצ�. ונתפס תופס

Ëאלא בלבד, הדמיו� בכ"� כאחד", "כולנו רק ולא כאחד", "כולנו להיות מתאחדי� בנ"י כאשר והנה, .
שאי� גאולה � השלימה הגאולה ג� שהיא האמיתית, הגאולה את ומזרזי� ממהרי� עי"ז � ממש אמיתית אחדות

גלות. אחרי'
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ומצב במעמד כבר נמצאי� � הגאולה ב"ערב" ועבודתינו", ד"מעשינו העבודה בזמ� נמצאי� כאשר וג�
רמה" ביד יוצאי� ישראל ד"בני באופ� היא מהגלות היציאה ג� ולכ�, במושבות�", אור הי' ישראל בני ד"לכל

מצרי�. דגלות וגבולי� במיצרי� נמצאי� כאשר ג� כבר עומדי� רמה") ("יד זה ומצב במעמד כי �

פרטית היחידה בחי' תתגלה ואז ישראל, נשמות דכל הכללית "יחידה" � צדקנו משיח פני לקבל והולכי�
ליחד�". ד"יחידה באופ� מישראל, כאו"א שבנשמת

עתיק. פנימיות בחי' לגילוי עד דלמעלה, הפנימיות בחי' גילוי � הוי'" כבוד "ונגלה היעוד לקיו� וזוכי�

דכאו"א ליחד�" "יחידה שבחי' היינו, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו ד"את� באופ� מהגלות ויוצאי�
מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו הולכי� � עול�" של "יחידו ע� ביחד מישראל

שנה". אחרית ועד השנה

וקיו� התורה לימוד � התורה" "שלימות ע� ביחד הע�", ד"שלימות באופ� מבנ"י, לכאו"א בנוגע � זה וכל
איזה שחסר או העבודה, בשלימות פרט איזה שחסר בטענות בא שכנגד הצד א� אפילו כי בשלימות, מצוותי'
ארט")) פארווארפענע� א ("אי� "נדח" במקו� כתוב שזה (מאחר זאת וכיוו� למד שלא האריז"ל בכוונות עני�
אפילו שלימות פועלת היא הרי התורה), ובלימוד המצוה (בקיו� בשלימותה היא היחידה שבחי' מאחר הנה �

הוא שכ� עאכו"כ הרי החסרונות, כל את למלא בכחה התשובה עבודת א� וק"ו: ובמכ"ש חסרו�. איזה הי' א�
שבנפש. יחידה בחי' ע� הקשורה לעבודה בנוגע

התורה לקיו� כולכ�", הכ� "עמדו המתאימה, ההכנה זו הרי � שלימות של ומצב במעמד שנמצאי� ומאחר
(כמבואר לבוא לעתיד שיהי' השלימות בתכלית � התפלה) בנוסח שאומרי� (כפי רצונ�" "כמצות ומצוותי'

לבב. וטוב ובשמחה ממש, בימינו במהרה � תרל"ז) וככה ובהמש� ויחי, פ' בתו"ח בארוכה

***

È� לומר צריכי� היו הלכה", דבר מתו� אלא מחבירו אד� יפטר "אל למארז"ל בנוגע האריכות כל לאחרי .
הלכה". "דבר � לראש לכל

הרי הלכה", דבר מתו� אלא מחבירו אד� יפטר "אל זה, חז"ל מאמר אמירת ובי': מיני' � לדבר והתשובה
הלכה". "דבר גופא זה

האד�", ושפלות האֿל ב"רוממות להתבונ� צריכי� התפלה שקוד� בשו"ע ההלכה אודות לעיל שדובר ובפרט
וכיו"ב. ישראל, דאהבת ההלכה אודות לעיל דובר וכ�

למל�, בנוגע � הלכות" "הלכות של ספר שזהו � החזקה" "יד בספרו הרמב"� פס"ד לעיל שהוזכר מה וכ�
שנאמר תורה, הקפידה לבו הסרת "על � לפועל בנוגע בתורה הלכה שזוהי ישראל", קהל כל לב הוא ש"לבו
ימי כל שנאמר הע�, משאר יתר בתורה הכתוב דבקו לפיכ� ישראל, קהל כל לב הוא שלבו לבבו, יסור ולא

חייו".

הלכה". "דבר בגדר ה� לעיל האמורי� העניני� כל הרי וא"כ,

כדלקמ�. נוספת, פע� זאת להזכיר וברצוני ה"תורה", לעני� בנוגע נוס� הלכה" "דבר ישנו אעפ"כ, אבל

‡Èאות יקנה מישראל שכאו"א גדולה הכי בהשתדלות להשתדל שצריכי� האחרו� הזמ� במש� כמ"פ דובר .
תורה. בספר א'

"כלומר גו'", השירה את לכ� כתבו "ועתה כמ"ש ס"ת, דכתיבת ("הלכה") עשה המצות ע� קשור זה ועני�
שכאשר ובאחרוני�) (בראשוני� בכ"מ כמבואר � רפ"ז) ס"ת הל' (רמב"� כו'" זו שירה בה שיש תורה לכ� כתבו
מפני לעצמו), ס"ת יכתוב (שכאו"א בפ"ע מישראל כאו"א ע"י ס"ת דכתיבת המצוה את לקיי� אפשרות אי�
רבי� שיהודי� � הוא" תורה ישראל ו"מנהג ס"ת. בכתיבת ביחד יהודי� כמה מצטרפי� � כו' העתי� צוק

בס"ת. אחדות) אותיות (או א' אות יש מה� שלכאו"א כ� ביחד, ס"ת וכותבי� מצטרפי�
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ומצב במעמד כבר נמצאי� � הגאולה ב"ערב" ועבודתינו", ד"מעשינו העבודה בזמ� נמצאי� כאשר וג�
רמה" ביד יוצאי� ישראל ד"בני באופ� היא מהגלות היציאה ג� ולכ�, במושבות�", אור הי' ישראל בני ד"לכל

מצרי�. דגלות וגבולי� במיצרי� נמצאי� כאשר ג� כבר עומדי� רמה") ("יד זה ומצב במעמד כי �

פרטית היחידה בחי' תתגלה ואז ישראל, נשמות דכל הכללית "יחידה" � צדקנו משיח פני לקבל והולכי�
ליחד�". ד"יחידה באופ� מישראל, כאו"א שבנשמת

עתיק. פנימיות בחי' לגילוי עד דלמעלה, הפנימיות בחי' גילוי � הוי'" כבוד "ונגלה היעוד לקיו� וזוכי�

דכאו"א ליחד�" "יחידה שבחי' היינו, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו ד"את� באופ� מהגלות ויוצאי�
מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו הולכי� � עול�" של "יחידו ע� ביחד מישראל

שנה". אחרית ועד השנה

וקיו� התורה לימוד � התורה" "שלימות ע� ביחד הע�", ד"שלימות באופ� מבנ"י, לכאו"א בנוגע � זה וכל
איזה שחסר או העבודה, בשלימות פרט איזה שחסר בטענות בא שכנגד הצד א� אפילו כי בשלימות, מצוותי'
ארט")) פארווארפענע� א ("אי� "נדח" במקו� כתוב שזה (מאחר זאת וכיוו� למד שלא האריז"ל בכוונות עני�
אפילו שלימות פועלת היא הרי התורה), ובלימוד המצוה (בקיו� בשלימותה היא היחידה שבחי' מאחר הנה �

הוא שכ� עאכו"כ הרי החסרונות, כל את למלא בכחה התשובה עבודת א� וק"ו: ובמכ"ש חסרו�. איזה הי' א�
שבנפש. יחידה בחי' ע� הקשורה לעבודה בנוגע

התורה לקיו� כולכ�", הכ� "עמדו המתאימה, ההכנה זו הרי � שלימות של ומצב במעמד שנמצאי� ומאחר
(כמבואר לבוא לעתיד שיהי' השלימות בתכלית � התפלה) בנוסח שאומרי� (כפי רצונ�" "כמצות ומצוותי'

לבב. וטוב ובשמחה ממש, בימינו במהרה � תרל"ז) וככה ובהמש� ויחי, פ' בתו"ח בארוכה

***

È� לומר צריכי� היו הלכה", דבר מתו� אלא מחבירו אד� יפטר "אל למארז"ל בנוגע האריכות כל לאחרי .
הלכה". "דבר � לראש לכל

הרי הלכה", דבר מתו� אלא מחבירו אד� יפטר "אל זה, חז"ל מאמר אמירת ובי': מיני' � לדבר והתשובה
הלכה". "דבר גופא זה

האד�", ושפלות האֿל ב"רוממות להתבונ� צריכי� התפלה שקוד� בשו"ע ההלכה אודות לעיל שדובר ובפרט
וכיו"ב. ישראל, דאהבת ההלכה אודות לעיל דובר וכ�

למל�, בנוגע � הלכות" "הלכות של ספר שזהו � החזקה" "יד בספרו הרמב"� פס"ד לעיל שהוזכר מה וכ�
שנאמר תורה, הקפידה לבו הסרת "על � לפועל בנוגע בתורה הלכה שזוהי ישראל", קהל כל לב הוא ש"לבו
ימי כל שנאמר הע�, משאר יתר בתורה הכתוב דבקו לפיכ� ישראל, קהל כל לב הוא שלבו לבבו, יסור ולא

חייו".

הלכה". "דבר בגדר ה� לעיל האמורי� העניני� כל הרי וא"כ,

כדלקמ�. נוספת, פע� זאת להזכיר וברצוני ה"תורה", לעני� בנוגע נוס� הלכה" "דבר ישנו אעפ"כ, אבל

‡Èאות יקנה מישראל שכאו"א גדולה הכי בהשתדלות להשתדל שצריכי� האחרו� הזמ� במש� כמ"פ דובר .
תורה. בספר א'

"כלומר גו'", השירה את לכ� כתבו "ועתה כמ"ש ס"ת, דכתיבת ("הלכה") עשה המצות ע� קשור זה ועני�
שכאשר ובאחרוני�) (בראשוני� בכ"מ כמבואר � רפ"ז) ס"ת הל' (רמב"� כו'" זו שירה בה שיש תורה לכ� כתבו
מפני לעצמו), ס"ת יכתוב (שכאו"א בפ"ע מישראל כאו"א ע"י ס"ת דכתיבת המצוה את לקיי� אפשרות אי�
רבי� שיהודי� � הוא" תורה ישראל ו"מנהג ס"ת. בכתיבת ביחד יהודי� כמה מצטרפי� � כו' העתי� צוק

בס"ת. אחדות) אותיות (או א' אות יש מה� שלכאו"א כ� ביחד, ס"ת וכותבי� מצטרפי�
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שבת: בהלכות לדבר דוגמא ומצינו

מסויימ מלאכה עושי� שני� השני�כאשר פטורי� אחד, ע"י לעשותה שאפשר מלאכה זו א� הנה ביחד, ת
מוכרחת זו שמלאכה מאחר כי חייבי�, ה� הרי אחד, ע"י לעשותה אפשר שאי מלאכה זו א� אבל שעשאוה;

גמורה. מלאכה עשה מה� אחד כל כאילו נחשב זה הרי דוקא, שני� ע"י להעשות

ומוכרחי� כו', העתי� צוק מפני לעצמו, ס"ת יכתוב שכאו"א אפשרות אי� כאשר � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז
לא בלעדו (כי של� ס"ת כתב מה� אחד כל כאילו נחשב זה הרי ס"ת, לכתוב כדי ביחד יהודי� כמה לצר�

זו). מלאכה לעשות יכולי� היו

שו"ע ש�. (רמב"� כולו הס"ת כל את כתב כאילו הדבר נחשב שאז בס"ת, א' אות מגי' כאשר ועאכו"כ
סתר"ע). יו"ד

ואי� כדבעי, כתובה זו שאות ההגהה בעת מתברר כאשר ג� � היא בס"ת א' אות בהגהת שהכוונה ומוב�,
כלל. בתיקו� צור�

מגיהי� וכאשר כשרותו). על ידיעה מתו� בו לקרוא שיוכלו (כדי הס"ת את להגי' היא המצוה אומרת: זאת
כלל, תיקו� דרוש שלא מתברר וא� זאת; לתק� צריכי� בס"ת, תיקו� הדורש דבר מוצאי� א� הנה � הס"ת את

הס"ת. הגהת פעולת את הוא קיי� אז ג� הרי

·È:לדבר דוגמא .
כלל א"צ הדי� "מעיקר כי כו' והידור מנהג רק זהו אבל חמ�, פתיתי עשרה להניח נוהגי� חמ� בבדיקת
ביר� לא אעפ"כ, בבדיקתו, חמ� שו� ימצא ולא הבודק יבדוק א� שא� בדיקה, קוד� הללו פתיתי� להניח
וכבר כלו�, בכ� אי� מצא לא וא� מאומה, ממנו ימצא שמא אחריו ולחפש החמ� לבדוק המצוה שכ� לבטלה,

סי"א). סתל"ב או"ח (שו"ע כתיקונה" המצוה קיי�

ובדק הגי' וא� תיקו�, הדורשי� דברי� ישנ� שמא ולבדוק להגי' היא שהמצוה � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז
כשר. שהס"ת ברור באופ� יודעי� וכעת ההגהה, פעולת את קיי� הרי � כשורה שהכל וראה

עמית�": את תוכיח "הוכח המצוה לקיו� בנוגע שמצינו וכפי

בפעולה ההצלחה כי � הנהגתו את יטיב שחבירו להשפיע בהצלחתו תלוי' אינה תוכיח" "הוכח מצות קיו�
היוצאי� בדברי� חבירו ע� לדבר � בו התלוי כל את לעשות רק מוטל ועליו הקב"ה, בידי תלוי' תוכיח" ד"הוכח
י"ח יצא ובזה בשו"ע), המבוארי� הפרטי� (ככל כו' פע� אחר פע� עמו ולדבר רכה, ובלשו� בצנעה הלב, מ�
חשכת גודל מצד ולפעמי�, בזה, מצליה לפעמי� � הפעולה להצלחת ובנוגע תוכיח". ד"הוכיח המצוה קיו�
ד"הוכח המצוה את קיי� הזולת, על ולהשפיע לפעול הצליח לא כאשר ג� אבל ח"ו, בזה מצליח אינו הגלות,

תוכיח".

‚Èד"הוכח המצוה לאחרי הפסוקי� בהמש� הכתובה � כמו�" לרע� "ואהבת מצות לקיו� בנוגע מוב� ועד"ז .
ובהקדי�: עמית�". את תוכיח

הרעיו� כללות את בעצמו להחדיר ומתייגע ומשתדל מתבונ� כאשר ג� הנה שלפעמי� בנפשי' איניש ידע
והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� היא בזה שהשתדלותו באמת) הוא שכ� (ויתכ� לו ונדמה ישראל", ד"אהבת
במעמד נמצא אינו שעדיי� רואה שפיגל"), אינעווייניקסע� זיי� ("אי� שבו הפנימית ב"מראה" מביט כאשר הנה �

כמו�". לרע� ד"ואהבת ומצב

לחבירו להראות באק�") די קנייפט ("ער לחייו את צובט הוא ואדרבה: ח"ו, בחבירו מאומה פגע שלא בודאי
בעצמו פעל כבר הוא כי יפות, פני� סבר להראות זקוק שאינו ומצב במעמד שנמצא ויתכ� יפות, פני� סבר
סיבות שמפני הוא רואה המטה, שעל ק"ש בעת צדק" "חשבו� בעשותו אעפ"כ, אבל באמיתיות, אצלו יהי' שכ�

כמו�". לרע� ד"ואהבת באופ� היו� כל התנהג לא ומשונות שונות

העני� את עצמו על לפעול מצליח אינו כאשר זה, בעני� שלו ההשתדלות כל מה לש� הוא, טוע� וא"כ,
באמיתיות?! כמו�" לרע� ד"ואהבת
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ציווי שיי� כיצד אלקי�", ה' את "ואהבת לציווי בנוגע המגיד הרב קושיית שידועה � לו אומרי� זה על הנה
האהבה. את ומביאי� המעוררי� בדברי� להתבונ� הוא שהציווי הוא, והתירו� � שבלב? מדה על

(בנוגע לבבכ�" יר� "אל לציווי בנוגע (218 ע' הצ"צ התולדות בספר מכתב (ראה הצ"צ שמבאר וכפי
עצמו ומבהיל במלחמה ולהרהר לחשוב המתחיל ש"כל ספ"ז) מלכי� (הל' ברמב"� המבואר ע"פ כו'), למלחמה
צרי� (ולכ� הפחד אודות יחשוב שלא הוא שהציווי אומרת, זאת גו'", לבבכ� יר� אל שנאמר תעשה, בלא עובר
הפחד יתבטל ועי"ז כו'), ובניו אשתו אודות המחשבה כולל פחד, לעורר שיכול דבר מכל מחשבתו לפנות

שבלב.

פתג� כידוע � כמו�" לרע� "ואהבת לציווי בנוגע וכ� אלקי�", ה' את "ואהבת לציווי בנוגע מוב� ועד"ז
את המעוררי� בדברי� להתבוננות בנוגע הוא שהציווי � חד כולא ישראל ואהבת ה' שאהבת הזק� אדמו"ר

בדר� � יבוא ואח"כ לזה, המתאי� באופ� והנהגה כו'.האהבה, האהבה רגש � ממילא

היית זה חודש ובמש� תשרי, חודש כל כבר עבר הרי וטוע�: (היצה"ר) ה"קולוגינקער" בא כאשר ולכ�,
אעפ"כ, אבל בחלק�, ישנת [אמנ� ישראל" אהבת "מבצע אודות בארוכה דובר שבה� התוועדויות בכמה נוכח
שאי� ונזכרת ישראל], אהבת למבצע בנוגע שמדברי� שמעת ואז משנת�, ועורר� קלה, דחיפה ל� נת� חבר�
זה עני� אודות שהדיבור אתה רואה ואעפ"כ בתורה, מפורש פסוק זהו אלא תשמ"ב, בשנת שנתחדש חידוש זה
יכול אינ� שבלאה"כ לעניני� בנוגע זמנ� את "לבזבז" אתה צרי� מה לש� וא"כ, ח"ו, פגע" ולא נגע "לא

בעצמ�! לפעול אתה שיכול כאלו בעניני� שתתעסק מוטב כמו�"), לרע� ("ואהבת בעצמ� לפעול

ל� שיש עני� זה הרי הזולת, על ולקצו� לכעוס עמית�", את תוכיח "הוכח � היצה"ר לו אומר � ולדוגמא
זה! בעני� תתעסק וא"כ, בו, תענוג

בתורה", גדול "כלל היא כמו�" לרע� "ואהבת מצות לו: לומר צריכי� � זו טענה טוע� היצה"ר כאשר הנה
שב' (למרות עמית�" את תוכיח "הוכח מצות על ולא כמו�", לרע� "ואהבת מצות על דוקא נאמר זה ועני�

כמו�". לרע� "ואהבת מצות בקיו� להשתדל צריכי� ולכ�, אחד), בהמש� כתובות אלו מצוות

"אהבת לידי ומביאי� המעוררי� בדברי� להתבונ� � ב� התלוי כל את תעשה שאתה הוא הציווי אומרת: זאת
פעולות ולעשות דיבורי� לדבר זה, ע� וביחד אלקי�"), ה' את "ואהבת למצות בנוגע לעיל האמור (ע"ד ישראל"
הרי � זו ברוח והפעולות הדיבורי� וע"י כזה, ומצב במעמד נמצא שאתה כאילו כמו�", לרע� ד"ואהבת ברוח
אתה צרי� כי בלבד), שני טבע רק (לא האמיתי טבע� זה יהי' הזמ� ובמש� (עכ"פ), � שני טבע נעשה הרגל

הקב"ה. רצו� את לקיי� � והאמיתי הפנימי רצונ� את לעורר רק

„È:לעניננו ונחזור .
אהבת לידי ומביאי� המעוררי� בדברי� להתבונ� רק הוא הציווי (וכיו"ב) ישראל לאהבת שבנוגע כש�
שיוכלו כדי כשר, שהס"ת ולוודא הס"ת את להגי' הוא שהחיוב הס"ת, להגהת בנוגע מוב� כ� כמו ישראל,

בו. לקרוא

קוד� ג� בתכלית כשר היה הס"ת כי תיקו�, שו� דרוש שאי� היא ההגהה תוצאת כאשר שג� מוב� ועפ"ז
ויכולי� כו', ספק מידי הס"ת את מוציאי� ועי"ז הס"ת, של כשרותו נתבררה ההגהה פעולת ע"י הרי � ההגהה

בו. לקרוא

כולו. הס"ת כל את כתב כאילו נחשבת בלבד, א' אות הגהת ואפילו הס"ת, שהגהת לעיל וכאמור

ÂËהמבואר אודות שלפנ"ז בהתוועדויות הוזכר � הס"ת כתיבת ע"י בנ"י דאחדות העני� לכללות בנוגע .

יש כאו"א ולכ� בתורה, אות לו יש מישראל וא' א' ש"כל (46 ע' תש"ו (סה"מ תש"ו משנת דשמח"ת במאמר
ומעכב מונע כל נגד לעמוד ועוז כח לו נות� זה ואות התורה, על ממש נפשו למסור ועלול בתורה, חיות לו
הברכה לו מגיע ידה ועל בה אשר הכלי היא זאת עוד עליו, מגינה היא כי זאת לבד ואשר התורה, מלימוד

טוב". אור המיני לכל הכלי שהיא . . ויוהכ"פ בר"ה מרובה בהשפעה לו הוקצב אשר הטוב בכל העליונה
הנ"ל במאמר כי ס"ת, בכתיבת בנ"י כל של אחדות� � לעניננו שיי� אינו הנ"ל במאמר המבואר ולכאורה:
דכתיבת המצוה את מקיי� שכאשר מוב�, גופא ומזה בתורה, א' דאות וההפלאה העילוי גודל אודות מבואר
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ציווי שיי� כיצד אלקי�", ה' את "ואהבת לציווי בנוגע המגיד הרב קושיית שידועה � לו אומרי� זה על הנה
האהבה. את ומביאי� המעוררי� בדברי� להתבונ� הוא שהציווי הוא, והתירו� � שבלב? מדה על

(בנוגע לבבכ�" יר� "אל לציווי בנוגע (218 ע' הצ"צ התולדות בספר מכתב (ראה הצ"צ שמבאר וכפי
עצמו ומבהיל במלחמה ולהרהר לחשוב המתחיל ש"כל ספ"ז) מלכי� (הל' ברמב"� המבואר ע"פ כו'), למלחמה
צרי� (ולכ� הפחד אודות יחשוב שלא הוא שהציווי אומרת, זאת גו'", לבבכ� יר� אל שנאמר תעשה, בלא עובר
הפחד יתבטל ועי"ז כו'), ובניו אשתו אודות המחשבה כולל פחד, לעורר שיכול דבר מכל מחשבתו לפנות

שבלב.

פתג� כידוע � כמו�" לרע� "ואהבת לציווי בנוגע וכ� אלקי�", ה' את "ואהבת לציווי בנוגע מוב� ועד"ז
את המעוררי� בדברי� להתבוננות בנוגע הוא שהציווי � חד כולא ישראל ואהבת ה' שאהבת הזק� אדמו"ר

בדר� � יבוא ואח"כ לזה, המתאי� באופ� והנהגה כו'.האהבה, האהבה רגש � ממילא

היית זה חודש ובמש� תשרי, חודש כל כבר עבר הרי וטוע�: (היצה"ר) ה"קולוגינקער" בא כאשר ולכ�,
אעפ"כ, אבל בחלק�, ישנת [אמנ� ישראל" אהבת "מבצע אודות בארוכה דובר שבה� התוועדויות בכמה נוכח
שאי� ונזכרת ישראל], אהבת למבצע בנוגע שמדברי� שמעת ואז משנת�, ועורר� קלה, דחיפה ל� נת� חבר�
זה עני� אודות שהדיבור אתה רואה ואעפ"כ בתורה, מפורש פסוק זהו אלא תשמ"ב, בשנת שנתחדש חידוש זה
יכול אינ� שבלאה"כ לעניני� בנוגע זמנ� את "לבזבז" אתה צרי� מה לש� וא"כ, ח"ו, פגע" ולא נגע "לא

בעצמ�! לפעול אתה שיכול כאלו בעניני� שתתעסק מוטב כמו�"), לרע� ("ואהבת בעצמ� לפעול

ל� שיש עני� זה הרי הזולת, על ולקצו� לכעוס עמית�", את תוכיח "הוכח � היצה"ר לו אומר � ולדוגמא
זה! בעני� תתעסק וא"כ, בו, תענוג

בתורה", גדול "כלל היא כמו�" לרע� "ואהבת מצות לו: לומר צריכי� � זו טענה טוע� היצה"ר כאשר הנה
שב' (למרות עמית�" את תוכיח "הוכח מצות על ולא כמו�", לרע� "ואהבת מצות על דוקא נאמר זה ועני�

כמו�". לרע� "ואהבת מצות בקיו� להשתדל צריכי� ולכ�, אחד), בהמש� כתובות אלו מצוות

"אהבת לידי ומביאי� המעוררי� בדברי� להתבונ� � ב� התלוי כל את תעשה שאתה הוא הציווי אומרת: זאת
פעולות ולעשות דיבורי� לדבר זה, ע� וביחד אלקי�"), ה' את "ואהבת למצות בנוגע לעיל האמור (ע"ד ישראל"
הרי � זו ברוח והפעולות הדיבורי� וע"י כזה, ומצב במעמד נמצא שאתה כאילו כמו�", לרע� ד"ואהבת ברוח
אתה צרי� כי בלבד), שני טבע רק (לא האמיתי טבע� זה יהי' הזמ� ובמש� (עכ"פ), � שני טבע נעשה הרגל

הקב"ה. רצו� את לקיי� � והאמיתי הפנימי רצונ� את לעורר רק

„È:לעניננו ונחזור .
אהבת לידי ומביאי� המעוררי� בדברי� להתבונ� רק הוא הציווי (וכיו"ב) ישראל לאהבת שבנוגע כש�
שיוכלו כדי כשר, שהס"ת ולוודא הס"ת את להגי' הוא שהחיוב הס"ת, להגהת בנוגע מוב� כ� כמו ישראל,

בו. לקרוא

קוד� ג� בתכלית כשר היה הס"ת כי תיקו�, שו� דרוש שאי� היא ההגהה תוצאת כאשר שג� מוב� ועפ"ז
ויכולי� כו', ספק מידי הס"ת את מוציאי� ועי"ז הס"ת, של כשרותו נתבררה ההגהה פעולת ע"י הרי � ההגהה

בו. לקרוא

כולו. הס"ת כל את כתב כאילו נחשבת בלבד, א' אות הגהת ואפילו הס"ת, שהגהת לעיל וכאמור

ÂËהמבואר אודות שלפנ"ז בהתוועדויות הוזכר � הס"ת כתיבת ע"י בנ"י דאחדות העני� לכללות בנוגע .

יש כאו"א ולכ� בתורה, אות לו יש מישראל וא' א' ש"כל (46 ע' תש"ו (סה"מ תש"ו משנת דשמח"ת במאמר
ומעכב מונע כל נגד לעמוד ועוז כח לו נות� זה ואות התורה, על ממש נפשו למסור ועלול בתורה, חיות לו
הברכה לו מגיע ידה ועל בה אשר הכלי היא זאת עוד עליו, מגינה היא כי זאת לבד ואשר התורה, מלימוד

טוב". אור המיני לכל הכלי שהיא . . ויוהכ"פ בר"ה מרובה בהשפעה לו הוקצב אשר הטוב בכל העליונה
הנ"ל במאמר כי ס"ת, בכתיבת בנ"י כל של אחדות� � לעניננו שיי� אינו הנ"ל במאמר המבואר ולכאורה:
דכתיבת המצוה את מקיי� שכאשר מוב�, גופא ומזה בתורה, א' דאות וההפלאה העילוי גודל אודות מבואר
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דאות העילוי לגבי ערו� באי� הוא בזה העילוי הרי של�, ס"ת בעצמו שכותב היינו, השלימות, בתכלית ס"ת
הכוונה אלא לעצמו, ס"ת יכתוב שכאו"א הכוונה שאי� פעמי� כמה הודגש לעניננו, בנוגע ואילו בלבד; א'

אחד. בס"ת בנ"י של גדול הכי מספר לאחד

ס"ת דכתיבת העני� כללות ישנו שלפנ"ז): בהתוועדויות כמ"פ (כמדובר נפרדי� עניני� ב' ישנ� באמת הנה
כאו"א צרי� זה עני� ומצד מ"ע), מרמ"ח א' היא זו (שמצוה גו'" השירה את לכ� ד"כתבו המצוה קיו� בתור
עני� וישנו הס"ת), כל בכתיבת הוא מחוייב שבעצ� (מאחר הס"ת בכתיבת יותר גדול חלק לו שיהי' להשתדל
זה עני� ומצד אחד", בלב אחד "כאיש אחת, למציאות בנ"י כל את לאחד כדי כללי ס"ת כתיבת � בזה נוס�
יהי' שלכאו"א כ� שבס"ת, האותיות כמספר בנ"י, של גדול הכי מספר הס"ת בכתיבת לכלול להשתדל צריכי�

בס"ת. בלבד א' אות

גישה מה� א' שלכל נפרדי�, עניני� ב' ה� אלא אלו, עניני� בי� ח"ו סתירה כל שאי� בפשטות ומוב�
כנ"ל. בפועל, העני� בביצוע מיוחדת

ÊËשבס"ת א' באות שיש ההפלאה גודל אודות הנ"ל במאמר שהמבואר (לכאורה) לומר צרי� עפ"ז והנה, .
זה, יהודי של חיותו נמשכת זו אות שע"י היינו, בפרטיות, יהודי לכל שיש הפרטית לאות רק שיי� זה הרי �

כלו של לאחדות� שיי� זה אי� אבל כו'", הטוב בכל העליונה הברכה לו מגיע ידה ועל בה אשר "הכלי היא
אחת. למציאות נעשי� שכול� הס"ת, בכתיבת בנ"י

אחת. למציאות בנ"י כל את לאחד שענינה הס"ת לכתיבת ג� שיי� הנ"ל במאמר המבואר הנה באמת, אבל
בזה: והביאור

והיפוכו: דבר מצינו דס"ת העני� שבכללות בארוכה כמ"פ נתבאר

אות וכל לתורה", אותיות ריבוא ששי� "יש � ולאיד� אחת", "תורה אחת, מציאות � היא הס"ת מציאות
ביניה�), המפריד הלב� הגויל (ע"י מחברתה נפרדת אות שכל היינו, כו', גויל מוקפת בפ"ע, כתובה להיות צריכה

פרטיות. אותיות ריבוא הששי� כל ישנ� כאשר � כולו הס"ת כל של וכשרותו שלימותו תלוי ובזה

כל מצטרפי� אעפ"כ, לחברתה, א' אות בי� ופירוד הפסק פעמי� ריבוא ששי� שישנ� למרות אומרת: זאת
ונצחית. אמיתית אחדות אחת", "תורה � אחת מציאות נעשה ומה� כול�, האותיות

שכאשר � התורה אותיות ריבוא ששי� כנגד ריבוא, ששי� � שמספר� בנ"י, לכללות בנוגע מוב� ועד"ז
ישראל נשמות ריבוא ששי� כל ע� אחת למציאות ונעשה מתקשר הוא הרי בס"ת, א' אות קונה מישראל כאו"א
האותיות שכל כש� פל"ז)), (תניא פרטיות נשמות ריבוא ששי� כוללת מה� אחת וכל כלליות, נשמות (שה�

אחת". "תורה אחת, מציאות ונעשי� מתאחדי� שבס"ת

כאשר ג� שייכי� בתורה, מישראל לכאו"א שיש הפרטית האות ע� הקשורי� העניני� שכל מוב� ועפ"ז
ב' ישנ� עצמו שבס"ת כש� � אחת מציאות בתור בנ"י כל את בתוכו המאחד ס"ת כתיבת אודות מדובר

פרטיות. אותיות ריבוא וששי� אחת", "תורה הנ"ל: פרטי�

ÊÈ:יותר בעומק � בזה והביאור .
האותיות שכל (כש� אחת מציאות של באופ� בנ"י כל ע� עי"ז ומתאחד בס"ת, אות קונה יהודי כאשר
בנ"י כל את המאחד השוה והצד הפנימית הנקודה ומתגלה מתבטא בזה הרי � אחת) למציאות נעשי� שבס"ת
ופרטי הפרטי� ובכל הפרטית, מציאותו בכל ונמש� חודר יחידה) (בחי' זה ועני� שבנפש, יחידה בחי' כאחד,

כו'". הטוב בכל העליונה "הברכה והמשכת בתורה, חיותו המשכת נפעל עי"ז ולכ�, פרטי�,

בזה: והביאור

ומתגלה חודרת היא כאשר � היא שבנפש יחידה דבחי' השלימות שתכלית ובכ"מ, העבודה בקונטרס מבואר
באופ� נשארת יחידה שבחי' ולא בגלוי, ליחד�" ד"יחידה העני� בכללות חדורי� שכול� העבודה, פרטי בכל

היא". רחוקה ולא ממ� היא נפלאת ד"לא באופ� אלא כו', הרחוק מקי� מקי�, של

שבסיו� � שבנפש יחידה בחי' ע� הקשורה העבודה שזוהי בשנה", "אחת יוהכ"פ, בעבודת שרואי� וכפי
"ברו� אומרי� ולאח"ז המס"נ, עני� כללות שזהו אחד", ה' אלקינו ה' ישראל "שמע אומרי� יוהכ"פ עבודת

a"nyz'd ,oeygxn g"xc '` mei zgiy

אחד" ד"הוי' המס"נ את להמשי� שצריכי� היינו, ז"פ, האלקי�" הוא ו"ה' ג"פ, ועד" לעול� מלכותו כבוד ש�
פ"ו. תש"מ ישראל שובה ד"ה (ראה האלקי�" הוא "ה' ז"פ � המדות ובז' גו'". ש� "ברו� ג"פ � המוחי� בג'

וש"נ).

לסיו� שבאי� ועד השרת, למלאכי דומי� שה� ומצב במעמד בנ"י נמצאי� שביוהכ"פ למרות אומרת: זאת
צריכי� אחד" הוי' גו' ישראל "שמע באמירת (שהרי בפועל דמס"נ בתנועה נמצאי� שאז דיוהכ"פ העבודה
הכוונה תכלית אדרבה: אלא הגו�, מ� הנשמה יציאת שתהי' הכוונה אי� � ממש) בפועל מס"נ אודות לכוי�
דוקא, בגו� נשמה בהיותו המצוות, וקיו� התורה דלימוד העבודה פרטי בכל ותתגלה תתבטא זו שמס"נ היא
תיכ� � ס"ט) סתרכ"ד או"ח (שו"ע לחמ�" בשמחה אכול "ל� לו שאומרי� ועד הגשמיי�, עניניו בכל ותחדור

יוהכ"פ. עבודת שבסיו� המס"נ לאחרי ומיד

אחד", ה' גו' ישראל "שמע שבאמירת המס"נ לאחרי ולכ�, הקצה, אל הקצה מ� "לקפו�" אפשר אי אמנ�
האלקי�" הוא ו"ה' ג"פ, גו'" ש� "ברו� (אמירת מדות ובז' מוחי� בג' ההמשכה � לראש לכל � להיות צריכה
� לאיד� אבל לחמ�"; בשמחה אכול "ל� לו אומרי� לאח"ז ורק והבדלה, דחול ערבית תפלת ולאח"ז ז"פ),
שבנפש! יחידה � האוכל הוא מי שבנפש; יחידה ע"י נעשית האכילה הרי יוהכ"פ, במוצאי סעודה אוכל כאשר

לגמרי בטלי� אלו גשמיי� אברי� אבל כו', העיכול כלי וע"י גשמיות, שיניי� ע"י אמנ� נעשית האכילה
שבנפש. יחידה בחי' מלבד אחרת מציאות ניכר שלא עד שבנפש, יחידה בבחי' חדורה מציאות� וכל

מגו� המתפשט ואור זיו שהוא ולדרי�, לאר� המאיר השמש מ"אור המשל (פ"ג) בשעהיוה"א המבואר וע"ד
מתפשט שא� שבשמי�, עצמו השמש כדור וחומר בגו� ג"כ ישנו הזה וזיו שאור פשוט זה והנה . . השמש
ואפס לאי� הזה הזיו נחשב ממש במקומו שש� רק ממש, במקומו להאיר שיוכל כ"ש כ"כ, למרחוק ומאיר

ב בטל כי לנמשלממש, בנוגע ג� מוב� ומזה כו'". הזה והזיו האור מקור שהוא השמש כדור גו� לגבי מציאות
אלקי�". הוי' ומג� "שמש אוא"ס, לגבי הנבראי� ביטול �

מציאותו פרטי כל הרי שבנפש, יחידה בבחי' לגמרי חדורה מציאותו שכל מאחר לעניננו: בנוגע מוב� ועד"ז
וכל השמש, בכדור נמצא שהוא כפי השמש אור כביטול שבנפש, יחידה לגבי לגמרי בטלי� כו') הגילויי� (כל

שבנפש. יחידה ע"י נעשה זה הרי גשמית, פעולה אפילו שעושה, פעולה

בנוגע ואפילו וחי', נשמה, רוח, נפש, בבחי' עניניו, פרטי בכל חודרת שבנפש יחידה בחי' אומרת: זאת
שבה� העניני� פרטי כל את רפ"ה) דעות (הל' הרמב"� שמונה (כפי וכיו"ב ושתי' אכילה הגשמיי�, לעניניו
נעשה זה כל אבל כו', ומטייל ויש� אוכל אמנ� הוא שבנפש. יחידה בבחי' חדורי� שכול� � ניכר") "החכ�

שבנפש! יחידה ע"י

ושתי' שהאכילה שרואה (למרות שבנפש יחידה ע"י נעשי� עניניו פרטי שכל יראה לא שהזולת אמנ� יתכ�
שבנפש. יחידה בבחי' חדורי� עניניו פרטי שכל בגלוי ניכר אצלו אבל � יתירה) בעדינות נעשית וכו'

ÁÈולא סיפור, איזה ג� לשמוע אוהב ה"עול�" חסידי�. אודות שמספרי� בסיפור ג� מתבטא לעיל האמור .

לעיל: האמורה הנקודה מתבטאת בו שג� דלקמ�, בסיפור אפסיק ולכ�, זאכ�"), ("ערנסטע "רציניי�" עניני� רק
ביטול הביטול, עני� אודות ג� דובר זו בהתוועדות חסידית. בהתוועדות חסידי� ישבו ברוסי' קטנה בעיירה
בדר� בלכת� המשיכו ההתוועדות), סיו� (אחרי לבתיה� הלכו החסידי� כאשר וכו'. במציאות ביטול לאי�, היש

כו'. הביטול עני� � בהתוועדות דובר שעליה� העניני� אודות לדבר

לדעת השעו� על הסתכלו לא החסידי� (שהרי הלילה של הקטנות בשעות הסתיימה שההתוועדות מאחר
בשעה ברחוב הליכת� הרי נוספת!], שעה בחצי או מסויי�, זמ� עד נמשכת ההתוועדות הא� השעה, מהי
בעיירה. שעה באותה שהסתובב הרוסי השוטר אצל חשד עוררה כו', ודיבורי� שירה כדי תו� בלילה מאוחרת

שהוא בידעו כולה, העיירה על "בעלֿהבית" עצמו את הרגיש ברוסי', קטנה בעיירה שהי' הרוסי השוטר
ומדברי� בלילה מאוחרת בשעה ברחוב הולכי� שאנשי� שמע כאשר ולכ�, זו. בעיירה ה"צאר" של ה"באֿכח"
ולכ�, וכו', כוונת� ומהי מדברי� ה� מה יודע מי � חשדו את עורר זה הרי לו, מובנת שאינה ובשפה בקול,

ההול�?! הוא מי � אידיאט" "קטא לעבר�: צעק
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אחד" ד"הוי' המס"נ את להמשי� שצריכי� היינו, ז"פ, האלקי�" הוא ו"ה' ג"פ, ועד" לעול� מלכותו כבוד ש�
פ"ו. תש"מ ישראל שובה ד"ה (ראה האלקי�" הוא "ה' ז"פ � המדות ובז' גו'". ש� "ברו� ג"פ � המוחי� בג'

וש"נ).

לסיו� שבאי� ועד השרת, למלאכי דומי� שה� ומצב במעמד בנ"י נמצאי� שביוהכ"פ למרות אומרת: זאת
צריכי� אחד" הוי' גו' ישראל "שמע באמירת (שהרי בפועל דמס"נ בתנועה נמצאי� שאז דיוהכ"פ העבודה
הכוונה תכלית אדרבה: אלא הגו�, מ� הנשמה יציאת שתהי' הכוונה אי� � ממש) בפועל מס"נ אודות לכוי�
דוקא, בגו� נשמה בהיותו המצוות, וקיו� התורה דלימוד העבודה פרטי בכל ותתגלה תתבטא זו שמס"נ היא
תיכ� � ס"ט) סתרכ"ד או"ח (שו"ע לחמ�" בשמחה אכול "ל� לו שאומרי� ועד הגשמיי�, עניניו בכל ותחדור

יוהכ"פ. עבודת שבסיו� המס"נ לאחרי ומיד

אחד", ה' גו' ישראל "שמע שבאמירת המס"נ לאחרי ולכ�, הקצה, אל הקצה מ� "לקפו�" אפשר אי אמנ�
האלקי�" הוא ו"ה' ג"פ, גו'" ש� "ברו� (אמירת מדות ובז' מוחי� בג' ההמשכה � לראש לכל � להיות צריכה
� לאיד� אבל לחמ�"; בשמחה אכול "ל� לו אומרי� לאח"ז ורק והבדלה, דחול ערבית תפלת ולאח"ז ז"פ),
שבנפש! יחידה � האוכל הוא מי שבנפש; יחידה ע"י נעשית האכילה הרי יוהכ"פ, במוצאי סעודה אוכל כאשר

לגמרי בטלי� אלו גשמיי� אברי� אבל כו', העיכול כלי וע"י גשמיות, שיניי� ע"י אמנ� נעשית האכילה
שבנפש. יחידה בחי' מלבד אחרת מציאות ניכר שלא עד שבנפש, יחידה בבחי' חדורה מציאות� וכל

מגו� המתפשט ואור זיו שהוא ולדרי�, לאר� המאיר השמש מ"אור המשל (פ"ג) בשעהיוה"א המבואר וע"ד
מתפשט שא� שבשמי�, עצמו השמש כדור וחומר בגו� ג"כ ישנו הזה וזיו שאור פשוט זה והנה . . השמש
ואפס לאי� הזה הזיו נחשב ממש במקומו שש� רק ממש, במקומו להאיר שיוכל כ"ש כ"כ, למרחוק ומאיר

ב בטל כי לנמשלממש, בנוגע ג� מוב� ומזה כו'". הזה והזיו האור מקור שהוא השמש כדור גו� לגבי מציאות
אלקי�". הוי' ומג� "שמש אוא"ס, לגבי הנבראי� ביטול �

מציאותו פרטי כל הרי שבנפש, יחידה בבחי' לגמרי חדורה מציאותו שכל מאחר לעניננו: בנוגע מוב� ועד"ז
וכל השמש, בכדור נמצא שהוא כפי השמש אור כביטול שבנפש, יחידה לגבי לגמרי בטלי� כו') הגילויי� (כל

שבנפש. יחידה ע"י נעשה זה הרי גשמית, פעולה אפילו שעושה, פעולה

בנוגע ואפילו וחי', נשמה, רוח, נפש, בבחי' עניניו, פרטי בכל חודרת שבנפש יחידה בחי' אומרת: זאת
שבה� העניני� פרטי כל את רפ"ה) דעות (הל' הרמב"� שמונה (כפי וכיו"ב ושתי' אכילה הגשמיי�, לעניניו
נעשה זה כל אבל כו', ומטייל ויש� אוכל אמנ� הוא שבנפש. יחידה בבחי' חדורי� שכול� � ניכר") "החכ�

שבנפש! יחידה ע"י

ושתי' שהאכילה שרואה (למרות שבנפש יחידה ע"י נעשי� עניניו פרטי שכל יראה לא שהזולת אמנ� יתכ�
שבנפש. יחידה בבחי' חדורי� עניניו פרטי שכל בגלוי ניכר אצלו אבל � יתירה) בעדינות נעשית וכו'

ÁÈולא סיפור, איזה ג� לשמוע אוהב ה"עול�" חסידי�. אודות שמספרי� בסיפור ג� מתבטא לעיל האמור .

לעיל: האמורה הנקודה מתבטאת בו שג� דלקמ�, בסיפור אפסיק ולכ�, זאכ�"), ("ערנסטע "רציניי�" עניני� רק
ביטול הביטול, עני� אודות ג� דובר זו בהתוועדות חסידית. בהתוועדות חסידי� ישבו ברוסי' קטנה בעיירה
בדר� בלכת� המשיכו ההתוועדות), סיו� (אחרי לבתיה� הלכו החסידי� כאשר וכו'. במציאות ביטול לאי�, היש

כו'. הביטול עני� � בהתוועדות דובר שעליה� העניני� אודות לדבר

לדעת השעו� על הסתכלו לא החסידי� (שהרי הלילה של הקטנות בשעות הסתיימה שההתוועדות מאחר
בשעה ברחוב הליכת� הרי נוספת!], שעה בחצי או מסויי�, זמ� עד נמשכת ההתוועדות הא� השעה, מהי
בעיירה. שעה באותה שהסתובב הרוסי השוטר אצל חשד עוררה כו', ודיבורי� שירה כדי תו� בלילה מאוחרת

שהוא בידעו כולה, העיירה על "בעלֿהבית" עצמו את הרגיש ברוסי', קטנה בעיירה שהי' הרוסי השוטר
ומדברי� בלילה מאוחרת בשעה ברחוב הולכי� שאנשי� שמע כאשר ולכ�, זו. בעיירה ה"צאר" של ה"באֿכח"
ולכ�, וכו', כוונת� ומהי מדברי� ה� מה יודע מי � חשדו את עורר זה הרי לו, מובנת שאינה ובשפה בקול,

ההול�?! הוא מי � אידיאט" "קטא לעבר�: צעק
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אידיאט", "ביטול לשוטר: וענה � ברוסית גדול "דבר�" הי' לא כי א� רוסית, מעט הבי� החסידי� אחד
הול�! ביטול

לרוסית), זאת לתרג� לנכו� מצא שלא (או הרוסית בשפה "ביטול" תיבת לתרג� ידע לא חסיד שאותו כנראה
השוטר את להכעיס שלא כדי האמת, את לו ולענות השוטר של לשאלתו להתייחס מוכרח הי' � לאיד� אבל
כו' לו לעשות עלול הוא מה יודע מי כראוי, אליו יתייחס לא וא� ה"צאר", של ל"באֿכח" עצמו את המרגיש

הול�! ביטול אידיאט", "ביטול האמת: את לו ענה ולכ� �

בחושבו שאלות, הרבה שאל לא אבל וכו', "ביטול" זה מה ידע לא הגוי ואמר:) חיי�, שליט"א אדמו"ר (כ"ק
"לא בצורה עוני� שה� פלא זה אי� האיש", ב"אותו מאמיני� אינ� ה� א� � שאלות לשאול אי� יהודי� שעל

לנפש�. עזב� שאלתו, על מענה שקיבל מאחר � ולאיד� נורמלית"!

שג� � ה' בעבודת הוראה אלא בעלמא, סיפור לש� אינו חסידי� של סיפור� שהרי � זה מסיפור וההוראה
התומ"צ), לקיו� בסתירה זה אי� (כאשר קט�" בגוי תתגרה "אל ציווי וישנו הגלות, בזמ� נמצא יהודי כאשר

להקב"ה! ביטול הול� כא� אידיאט", "ביטול לו עונה הוא הרי � כו' לגוי לענות הוא מוכרח ולכ�

"יחידה � האד� עניני פרטי בכל שבנפש יחידה בחי' המשכת אודות לעיל להאמור בנוגע מוב� ועד"ז
שבנפש. יחידה בחי' ע"י ונעשי� חדורי� היו�ֿיו� בחיי ופרט פרט שכל היינו, אידיאט",

בכל אלא התפלה), (בשעת "מודי�" אמירת בעת רק לא אצלו בגילוי היא שבנפש יחידה בחי' אומרת: זאת
נעשית שבנפש יחידה בחי' גילוי ע� וביחד שבנפש, יחידה בחי' מתגלה וכיו"ב, ושתי' אכילה הגשמיי�, עניניו
במלח המוציא פרוסת וטובל האכילה, על מבר� הוא � ובפשטות שינה", ד"לא באופ� בדיוק, הפרטית העבודה

שבנפש! יחידה אידיאט", "יחידה � הוא אלו עניני� פרטי כל את שעושה וזה וכו', כשיעור ואוכל ג"פ,

ËÈ:בס"ת א' אות קניית � לעניננו בנוגע מוב� עד"ז .

נפש בבחי' רק היא עבודתו כאשר ג� ומצבו, מעמדו על הבט מבלי הנה בס"ת, א' אות קונה יהודי כאשר
חומריי� ובדברי� והחומרי, הגשמי עוה"ז בעניני ועסקו ברכותיודעשי', והמשכת חיותו את מקבל הוא הרי �

בס"ת. שקנה זו אות ע"י הקב"ה של

ובכח בנ"י, כללות ע� ומתאחד שבס"ת, האותיות לכל שיי� הוא הרי זו אות ע"י � מצוה" גוררת ו"מצוה
שבנפש יחידה שבחי' � בעבודה השלימות לתכלית שמגיע עד ויותר, יותר בעבודתו ומתעלה מוסי� הוא הרי זה
נמשכת מהיכ� שואלי� וכאשר עניניו, פרטי בכל בגילוי מאירה היא אלא בלבד, הרחוק דמקי� באופ� אינה
הברכה נמשכת מהיכ� שואלי� כאשר ועד"ז שבנפש. יחידה מבחי' � היא התשובה הרי זה, יהודי של חיותו

שבנפש. יחידה מבחי' � היא התשובה הרי רויחי, ומזוני חיי דבני

מתבטאת ושלימותה כשרותה הרי אחת" "תורה היותה שע� התורה, עני� לכללות בנוגע לעיל האמור וע"ד
יחידה בחי' (בדוגמת אחת" ד"תורה העני� שכללות אומרת, זאת פרטיות, אותיות ריבוא ששי� שישנ� בזה

שבס"ת. האותיות פרטי בכל חודר שבנפש)

שבדבר וההפלאה העילוי גודל את יודע אינו כאשר ג� הנה בס"ת, א' אות קונה יהודי שכאשר מוב� ועפ"ז
אמיתי באיחוד יהודי� אלפי מאות ע� שמתאחד � העני� עיקר את פועל הוא הרי הנ"ל), במאמר (כמבואר

ונצחי.

הבנה של (באופ� בדורנו שנתגלתה דאורייתא", ב"רזי� המבואר ע"פ אמת", "תורת לו מספרת � לזה ונוס�
המשכת נפעל שעי"ז היינו, מציאותו, פרטי בכל חודרת (שקנה) בתורה האות � החסידות תורת ע"י והשגה)

רויחא. ומזוני חיי בבני הקב"ה של ברכותיו והמשכת בתורה, החיות

כל ומאוחדי� שוי� בזה (כי שבנפש יחידה דבחי' העני� כללות שזהו ישראל, כלל ע� אחדותו ובפשטות:
ופרטי הפרטי� בכל קט�", דה"עול� ההשתלשלות סדר בכל מציאותו, פרטי בכל ומאירה חודרת � בשוה) בנ"י

פרטי�.

"באור כי רצוי, בלתי עני� שו� יתכ� לא הרי � עניניו פרטי בכל בגלוי מאירה שבנפש יחידה שבחי' ומאחר
והנגלה. הנראה דטוב באופ� ה� העניני� כל ולכ�, חיי�", מל� פני
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חסדי� ג� וישנ� הגלויי�, חסדי� ישנ� � והסתר דהעל� באופ� היא שבנפש יחידה בחי' כאשר אומרת: זאת
הרי � פכ"ו) תניא (ראה מנרתקה" חמה ד"מוציא באופ� בגלוי, היא שבנפש יחידה בחי' כאשר אבל המכוסי�;
גשמיי� לעניני� בנוגע � כולל רצויי�, הבלתי העניני� כל ומתבטלי� המגולי�, דחסדי� באופ� ה� העניני� כל

טפחי�. מעשרה למטה כפשוט�,

Î�צרי זה שכל מוב�, � בס"ת א' אות קוני� כאשר הנפעל העילוי לגודל בנוגע לעיל האמור ע"פ והנה, .
(כאו"א בס"ת אותיות שיקנו נוספי� יהודי� לצר� � זה בעני� הקשורות הפעולות בכל ותענוג מר� משנה להוסי�
ישראל: כלל ע� יתאחדו ועי"ז בידיה�), אבותיה� מנהג � למנהגו המתאימה האותיות בצורת הכתוב בס"ת

אחד". בלב אחד "כאיש
קוד�. אחד רגע ויפה ובזריזות, במר� להעשות צריכות אלו פעולות שכל � לעיל וכאמור

� לעיל וכאמור כולו. העול� כל את ומרעיד המזעזע עני� עוד נוס� ביומו יו� שמידי רואי� כאשר ובפרט
כאשר ברור באופ� זאת רואי� כי העול�, הנהגת בידיעת גדולי�" ו"חכמי� "פוליטיקאי�" להיות צריכי� לא

בעיתוני�! מסתכלי�

זו! במדינה נהוג כ� בעיתוני�! כתוב מה ולראות להסתכל כאו"א אצל "מנהג" נעשה � הרבי� ובעוונותינו

התורה, בלימוד להוסי� כדי העיתוני� קריאת של הזמ� את וינצלו ומיד, תיכ� זה מנהג שיתבטל והלואי
וכיו"ב.

בקניית שישתתפו יהודי� לרשו� ומיד תיכ� צריכי� אלא זה, מנהג שיתבטל עד לחכות אי� � לאיד� אבל
התורה. מספרי בא' אות יקנה מבנ"י שכאו"א שיפעלו ועד בס"ת, אותיות

ראה הקב"ה שכאשר במדרז"ל כמבואר דמ"ת, העני� כללות את פעלה ישראל של שאחדות� כש� והנה,
� סיני בהר התורה את לה� לתת החליט אחד", בלב אחד "כאיש אחדות, של ומצב במעמד נמצאי� שבנ"י
"תורה ע"י ונצחי אמיתי איחוד אחד", בלב אחד "כאיש אלו, בימינו בנ"י של אחדות� שע"י מוב�, כ� כמו
משיח, של מפיו משיח של תורתו לימוד � תצא" מאתי חדשה "תורה היעוד לקיו� ממש בקרוב נזכה � אחת"

ממש. בימינו במהרה

***

‡Î�לשו חדשיכ�", "ראשי � ימי� ב' בו שיש חודש" "ראש ע� קשורה זו שהתוועדות (ס"ח) לעיל הוזכר .

עני� לבאר הראוי מ� � אלו דימי� "חת"ת" שיעורי ע� מסויימי� דימי� הקשר את למצוא שנהוג ומאחר רבי�.
זה. דיו� "חת"ת" ולשיעורי חודש", ל"ראש השיי�

ובהקדי�:

לימי שנחלק כפי בתהלי� השיעור � הוא ותניא) תהלי� (חומש "חת"ת" שיעורי ג' בי� האמצעי השיעור
החודש.

ספר סיו� שלאחרי באופ� היא החודש לימי התהלי� ספר חלוקת הפע�והנה, עוד מתחילי� התהלי�
להשלמה". התחלה "מתכיפי� � בשמח"ת שאומרי� בראשית" לחת� "רשות ובנוסח התהלי�. ספר מהתחלת

דר"ח א' ביו� התהלי� ספר את מסיימי� שאז � חודש" "ראש ימי ב' ישנ� כאשר במיוחד מודגש זה ועני�
התהלי� ספר סיו� שה� אומרת, זאת דר"ח, ב' ביו� התהלי� ספר את ומתחילי� בחודש), ל' דיו� תהלי� (שיעור
שאז אחד, יו� רק הוא חודש" "ראש כאשר (משא"כ חודש" ד"ראש לשיעור שיי� התהלי� ספר התחלת וה�
מודגש ולכ�, ר"ח), ערב � שלפנ"ז ליו� שיי� התהלי� סיו� ואילו דר"ח, לשיעור שיי� התהלי� התחלת רק

בסופ�". ותחלת� בתחלת� סופ� ד"נעו� העני� כללות ביותר בזה

בב' מודגש זה שעני� כפי תהלי�, לספר בנוגע בסופ�" ותחלת� בתחלת� סופ� ד"נעו� העני� הדגשת והנה,
התורה שבקריאת היינו, להשלמה", התחלה "מתכיפי� שבשמח"ת לעיל להאמור ג� שיי� זה הרי � דר"ח הימי�
חמשה התחלת בראשית, בפ' לקרוא ומתחילי� תורה, חומשי חמשה סיו� ברכה, פ' את מסיימי� שמח"ת דיו�

התורה). קריאת סיו� � ההפטרה של שענינה ההפטרה, את אומרי� לאח"ז (ורק תורה חומשי
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חסדי� ג� וישנ� הגלויי�, חסדי� ישנ� � והסתר דהעל� באופ� היא שבנפש יחידה בחי' כאשר אומרת: זאת
הרי � פכ"ו) תניא (ראה מנרתקה" חמה ד"מוציא באופ� בגלוי, היא שבנפש יחידה בחי' כאשר אבל המכוסי�;
גשמיי� לעניני� בנוגע � כולל רצויי�, הבלתי העניני� כל ומתבטלי� המגולי�, דחסדי� באופ� ה� העניני� כל

טפחי�. מעשרה למטה כפשוט�,

Î�צרי זה שכל מוב�, � בס"ת א' אות קוני� כאשר הנפעל העילוי לגודל בנוגע לעיל האמור ע"פ והנה, .
(כאו"א בס"ת אותיות שיקנו נוספי� יהודי� לצר� � זה בעני� הקשורות הפעולות בכל ותענוג מר� משנה להוסי�
ישראל: כלל ע� יתאחדו ועי"ז בידיה�), אבותיה� מנהג � למנהגו המתאימה האותיות בצורת הכתוב בס"ת

אחד". בלב אחד "כאיש
קוד�. אחד רגע ויפה ובזריזות, במר� להעשות צריכות אלו פעולות שכל � לעיל וכאמור

� לעיל וכאמור כולו. העול� כל את ומרעיד המזעזע עני� עוד נוס� ביומו יו� שמידי רואי� כאשר ובפרט
כאשר ברור באופ� זאת רואי� כי העול�, הנהגת בידיעת גדולי�" ו"חכמי� "פוליטיקאי�" להיות צריכי� לא

בעיתוני�! מסתכלי�

זו! במדינה נהוג כ� בעיתוני�! כתוב מה ולראות להסתכל כאו"א אצל "מנהג" נעשה � הרבי� ובעוונותינו

התורה, בלימוד להוסי� כדי העיתוני� קריאת של הזמ� את וינצלו ומיד, תיכ� זה מנהג שיתבטל והלואי
וכיו"ב.

בקניית שישתתפו יהודי� לרשו� ומיד תיכ� צריכי� אלא זה, מנהג שיתבטל עד לחכות אי� � לאיד� אבל
התורה. מספרי בא' אות יקנה מבנ"י שכאו"א שיפעלו ועד בס"ת, אותיות

ראה הקב"ה שכאשר במדרז"ל כמבואר דמ"ת, העני� כללות את פעלה ישראל של שאחדות� כש� והנה,
� סיני בהר התורה את לה� לתת החליט אחד", בלב אחד "כאיש אחדות, של ומצב במעמד נמצאי� שבנ"י
"תורה ע"י ונצחי אמיתי איחוד אחד", בלב אחד "כאיש אלו, בימינו בנ"י של אחדות� שע"י מוב�, כ� כמו
משיח, של מפיו משיח של תורתו לימוד � תצא" מאתי חדשה "תורה היעוד לקיו� ממש בקרוב נזכה � אחת"

ממש. בימינו במהרה

***

‡Î�לשו חדשיכ�", "ראשי � ימי� ב' בו שיש חודש" "ראש ע� קשורה זו שהתוועדות (ס"ח) לעיל הוזכר .

עני� לבאר הראוי מ� � אלו דימי� "חת"ת" שיעורי ע� מסויימי� דימי� הקשר את למצוא שנהוג ומאחר רבי�.
זה. דיו� "חת"ת" ולשיעורי חודש", ל"ראש השיי�

ובהקדי�:

לימי שנחלק כפי בתהלי� השיעור � הוא ותניא) תהלי� (חומש "חת"ת" שיעורי ג' בי� האמצעי השיעור
החודש.

ספר סיו� שלאחרי באופ� היא החודש לימי התהלי� ספר חלוקת הפע�והנה, עוד מתחילי� התהלי�
להשלמה". התחלה "מתכיפי� � בשמח"ת שאומרי� בראשית" לחת� "רשות ובנוסח התהלי�. ספר מהתחלת

דר"ח א' ביו� התהלי� ספר את מסיימי� שאז � חודש" "ראש ימי ב' ישנ� כאשר במיוחד מודגש זה ועני�
התהלי� ספר סיו� שה� אומרת, זאת דר"ח, ב' ביו� התהלי� ספר את ומתחילי� בחודש), ל' דיו� תהלי� (שיעור
שאז אחד, יו� רק הוא חודש" "ראש כאשר (משא"כ חודש" ד"ראש לשיעור שיי� התהלי� ספר התחלת וה�
מודגש ולכ�, ר"ח), ערב � שלפנ"ז ליו� שיי� התהלי� סיו� ואילו דר"ח, לשיעור שיי� התהלי� התחלת רק

בסופ�". ותחלת� בתחלת� סופ� ד"נעו� העני� כללות ביותר בזה

בב' מודגש זה שעני� כפי תהלי�, לספר בנוגע בסופ�" ותחלת� בתחלת� סופ� ד"נעו� העני� הדגשת והנה,
התורה שבקריאת היינו, להשלמה", התחלה "מתכיפי� שבשמח"ת לעיל להאמור ג� שיי� זה הרי � דר"ח הימי�
חמשה התחלת בראשית, בפ' לקרוא ומתחילי� תורה, חומשי חמשה סיו� ברכה, פ' את מסיימי� שמח"ת דיו�

התורה). קריאת סיו� � ההפטרה של שענינה ההפטרה, את אומרי� לאח"ז (ורק תורה חומשי
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שהוא . . שבתהלי� ראשו� ספר "בזכות � תהלי� אמירת לאחרי שאומרי� רצו�" ד"יהי הנוסח ע"פ ובפרט
שעפ"ז � תורה חומשי חמשה כנגד שה� שבתהלי�, הספרי� חמשת לכל בנוגע ועד"ז בראשית", ספר כנגד

תורה. חומשי חמשה וסיו� התחלת ע� התהלי� ספר וסיו� התחלת שבי� הקשר ביותר מודגש

·Îדרוש") דרוש" געשמאקער "א ישנו � תהלי� ספר והתחלת תורה חומשי חמשה לסיו� בנוגע והנה, .
כדלקמ�. המדרש, מאמר על מיוסד מהצ"צ, נחמד")

שאי� מארז"ל ע� לכאורה מתאי� אינו לעיל) (שנאמר דרוש" געשמאקער "א שהלשו� אע"פ אגב: דר�
הנפש ע� ועאכו"כ האלקית, הנפש ע� אפילו מדברי� שכאשר בפועל רואי� הרי � וכו'" נאה זו "שמועה לומר
ותענוג אלו, תורה דברי בשמיעת מיוחד תענוג ישנו וכיו"ב, "ברכה" ע� הקשור בתורה עני� אודות הבהמית,

התורה. עניני בשאר הדיבור מאשר יותר נעלה באופ� � וכו' הזולת בפני אלו תורה דברי על לחזור מיוחד

הפרש ש"אי� חלק) פ' (פיהמ"ש הרמב"� מ"ש וכידוע אחת", "תורה היא כולה שהתורה אע"פ אומרת: זאת
ומצרי�, כוש ה� ובני כיבי� ישראל, ושמע אלקי� ה' אנכי ובי� פילגש, היתה ותמנע מהיטבאל, אשתו וש�

למרות דוקא, טוב בדבר לסיי� צריכי� בתורה, עני� מסיימי� שכאשר הכלל ידוע אעפ"כ, � הגבורה" מפי הכל
אלקינו". "דבר הוא בתורה עני� שכל

ההפטרה אמירת בסיו� מסויימי� פסוקי� וכופלי� חוזרי� טוב, בדבר לסיי� שצריכי� הכלל שמפני וכידוע
(ראה ההפטרה לברכות ההפטרה אמירת בי� להפסיק שלא הזהירות גודל למרות � וזאת טוב, בדבר לסיי� כדי

איכה). סו� פרש"י

הברכה") "וזאת (או "ברכה" בש� נקראת התורה) (סיו� בתורה האחרונה שהפרשה הטע� שזהו לומר ויש
טוב. בדבר לסיי� שצריכי� מאחר �

אודות מדובר שבה� עניני� בלימוד מיוחד (געשמאק) תענוג שישנו רב", "מעשה בפועל, רואי� � והעיקר
דרוש". געשמאקער "א הלשו� לעיל נאמר ולכ�, וכיו"ב. "ברכה"

‚Îרבות) המדרש מאמר ש� ומביא הברכה", "וזאת עה"פ, דרוש ישנו ואיל�) א'תתלה ע' (ברכה באוה"ת .

אברה� התחיל, מש� אביו שפסק ממקו� יעקב, את כשבר� יצחק משה, "אמר הברכה) וזאת ופ' ויחי ס"פ
את לבר� יצחק עמד לו, נת� ברכה לו נת� מה ליצחק, לו אשר כל את אברה� וית� כמ"ש ב"וית�", הפסיק
וית� שנאמר ב"ית�", מתחיל אני א� ב"ית�", הפסיק אבא מתחיל, אני מש� אבא שפסק ממקו� אמר, יעקב,

כו'". השמי� מטל האלקי� ל�
שכתוב כמו הברכות עני� כללות נית� אבינו שלאברה� משו� זה הרי � דוקא אבינו מאברה� שמתחיל [מה

ש�)]. (פרש"י כו'" ביד� נתונות "הברכות ברכה", "והי' ל�) (ר"פ

את לבר� יעקב עמד אותו, ויבר� יעקב אל יצחק ויקרא שנאמר בקריאה, יצחק, חת� "ובמה ש�: וממשי�
בניו". אל יעקב ויקרא שנאמר מתחיל, אני מש� אבא שפסק ממקו� יעקב, אמר השבטי�,

איני אמר, ישראל, את לבר� משה עמד אביה�, לה� דיבר אשר וזאת שנאמר בזאת, יעקב, חת� "ובמה
הברכה". וזאת שנאמר בזאת, יעקב, שפסק ממקו� אלא פותח

כו'". האיש אשרי משה, שפסק ממקו� התחיל לומר כשבא דוד וא� ישראל, אשרי� משה, חת� "ובמה

אמר כי משה, בשל ג"כ ומרומז כו', באשרי וסיי� באשרי פתח דוד על שחביבה פרשה "כל ש�: וממשי�
אשרי". ב"פ כפל, ל' אשרי�,

שהוא מתנה, היינו ית� כי ב"ית�", "הפסיק לכ� למטה, מלמעלה המשכה חסד, מדתו שאברה� הצ"צ ומבאר
דאצילות".בחי' החסד עד הי' המשכתו היינו, אברה�, הפסיק זו ובבחי' . . למטה מלמעלה המשכה והוא חסד,

חסד בחי' שהמשי� אלקי�, שאמר אלא . . המשכה ג� היינו, האלקי�, ל� וית� יצחק, התחיל זו "ומבחי'
עיקר יצחק כי והיינו, אליו, שיתעלה אות� שקורא העל� היא קריאה יעקב, אל בויקרא וחת� בגבורה. ג�

למעלה". מלמטה גילוי בחי' שהוא בארות, חופר . . גבורה מדתו "יצחק כי כו'", העלאות להיות בחינתו

"בשביל רק זה הרי אברה�), של בחינתו (ע"ד "וית�" והמשכה", הנתינה "הקדי� שיצחק מה אומרת: זאת
והחות�". הסו� אצלו "וזהו למעלה, מלמטה העלאה � ענינו עיקר זה כי עלי'", יהי' שעי"ז

a"nyz'd ,oeygxn g"xc '` mei zgiy

ההעלאה, בכח התחיל ע"כ וגבורה, מחסד כלול תפארת, יעקב כי יצחק, שפסק ממקו� התחיל יעקב "ואח"כ
האור כל להמשי� . . המלכות היא בזאת, וחת� דבריאה. שבטי� י"ב ג� להעלות והיינו, בניו, אל יעקב ויקרא

כו'". מגמתו כל הי' וזה דבי"ע, מקור דאתגליא, בעלמא

אור תוספת הי' המשכת� "עיקר – האצילות בעול� בעיקר היתה האבות עבודת שכללות לבאר וממשי�
ובמשה המשי�, ש� שעד והסו� החות� זה הי' שביעקב מה הברכה, וזאת מבחי' התחיל משה אכ� באצילות.

למטה". ג� הגילוי להיות ממש, בבי"ע ממלכות שהמשי� ההתחלה, זה הי'

(שלמעלה הכתר בחי' והאושר, התענוג עני� על קאי "אשרי�" ישראל", ב"אשרי� חת� רבינו ומשה
בחי' ביותר, נעלית מבחי' להמשי� צריכי� מטה, למטה עד ההמשכה שתהי' כדי כי – דאצילות) מהספירות

ואיל�). א'תתפא ע' ש� ג� (ראה הכתר

כללות ביותר מודגש המל� דוד של בעבודתו כי – באשרי" וסיי� באשרי ש"פתח המל�, דוד בא ולאח"ז
ההכנה את לפעול היתה ועבודתו כו', שפכת" רב "ד� נאמר המל� דוד שעל כידוע מטה, למטה ההמשכה עני�
טובה ל"אר� השייכי� גשמיי� דברי� לקחת היינו, השכיל", עלי ה' "מיד – הגשמי בעוה"ז ביהמ"ק לבני�
ולעשות שבאומות"], "מקולקלי� כנע�", "אר� היתה שלפנ"ז ורחבה", טובה ב"אר� אלא במדבר, [לא ורחבה"
שבא מלכת על אפילו פעל שזה ועד כולו, העול� בירור (אח"כ) יהי' ידו שעל להקב"ה, המקדש" "בית מה�

וכו'.

היינו, "אשרי", ב"פ באשרי", וסיי� באשרי "פתח להיות צרי� ביותר, מטה למטה עד תהי' שההמשכה וכדי
אמר "כי רבינו, משה אצל ג� מרומז זה ועני� (עתיק). הכתר פנימיות ג� אלא (ארי�), הכתר חיצוניות רק לא
באוה"ת הדבר פרטי (כמבואר בגלוי זה עני� מודגש המל� דוד אצל אבל (כנ"ל), אשרי" ב"פ כפל, ל' אשרי�,

ש�).

.„Îבמה השאלה: נשאלת – (הנ"ל) דאוה"ת הביאור ע� הנ"ל, המדרש מאמר את לומדי� כאשר והנה,
היינו, באשרי", וסיי� באשרי ש"פתח דוד של לעבודתו בהמש� מישראל כאו"א של עבודתו להתבטא צריכה

המל�?! דוד שסיי� במה להתחיל
ובהקדי�:

ת"ת בהל' וכמפורש לה", "לאפשה ב) יב, (ח"א הזהר ובלשו� בתורה, לחדש חייב מישראל שכאו"א ידוע
כו'". רבות הלכות חידושי "לחדש ה"ב) (פ"ב הזק� לאדמו"ר

את קבעו שה� הגדולה", כנסת "אנשי ע"י נקבע התפלה נוסח לתורה: תפלה שבי� החילוק כללות וזהו
בנוגע ובפרט ויו�, יו� בכל מישראל כאו"א מתפלל זה ובנוסח התפלה), עיקר (שהיא העמידה דתפלת הנוסח
טובי�. וימי� שבתות כולל השנה, ימות בכל שוה שלה� שהנוסח אחרונות, ברכות וג' ראשונות ברכות לג'

מישראל. כאו"א ע"י הוספה של עני� שיי� לא התפלה ובנוסח

בתורה. לחדש צרי� מישראל שכאו"א היינו, עוד", ויחכ� לחכ� "ת� הכלל ישנו – התורה ללימוד בנוגע אבל
יתייגע שהוא ותיק" מה"תלמיד תובעי� הרי מסיני, למשה נית� כבר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה שכל ואע"פ
לגלות מתייגע שאינו זמ� כל היינו, העל�, של באופ� מסיני למשה שנית� החידוש את ויגלה התורה בלימוד

המתאי�. באופ� התחתו� בעוה"ז ומתגלה נמש� זה אי� זה, חידוש

מה על וחוזר תורה לומד הוא א� אפילו הנה מחדש, ואינו בתורה לחדש יכול יהודי שכאשר מוב� ועפ"ז
לשו� זה על לומר רוצה (אינני הרצוי בכיוו� אינו שלו התורה לימוד הרי � ואחד" פעמי� "מאה בעבר שלמד

המצוה!). דהיפ�

דלכאורה � מגילה" מקרא לשמוע ובאי� תורה תלמוד "מבטלי� א) ג, (מגילה למארז"ל בנוגע כמ"פ וכמדובר
בבחינת היא המגילה קריאת שמיעת מדוע וא"כ, (תושב"כ), התורה מלימוד חלק הוא מגילה" "מקרא מוב�: אינו

תורה"?! תלמוד "מבטלי�

המגילה קריאת השומעי� מאלו ככול� רוב� (א) כי: � קאמר מאי ידע שלא זה אודות שמדובר לומר [ואי�
יוצאי� בתושב"כ (ב) וכו'), "המ�" את ומכי� ב"רעשני�" מרעישי� (ולכ� המגילה סיפור את ומביני� יודעי�
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ההעלאה, בכח התחיל ע"כ וגבורה, מחסד כלול תפארת, יעקב כי יצחק, שפסק ממקו� התחיל יעקב "ואח"כ
האור כל להמשי� . . המלכות היא בזאת, וחת� דבריאה. שבטי� י"ב ג� להעלות והיינו, בניו, אל יעקב ויקרא

כו'". מגמתו כל הי' וזה דבי"ע, מקור דאתגליא, בעלמא

אור תוספת הי' המשכת� "עיקר – האצילות בעול� בעיקר היתה האבות עבודת שכללות לבאר וממשי�
ובמשה המשי�, ש� שעד והסו� החות� זה הי' שביעקב מה הברכה, וזאת מבחי' התחיל משה אכ� באצילות.

למטה". ג� הגילוי להיות ממש, בבי"ע ממלכות שהמשי� ההתחלה, זה הי'

(שלמעלה הכתר בחי' והאושר, התענוג עני� על קאי "אשרי�" ישראל", ב"אשרי� חת� רבינו ומשה
בחי' ביותר, נעלית מבחי' להמשי� צריכי� מטה, למטה עד ההמשכה שתהי' כדי כי – דאצילות) מהספירות

ואיל�). א'תתפא ע' ש� ג� (ראה הכתר

כללות ביותר מודגש המל� דוד של בעבודתו כי – באשרי" וסיי� באשרי ש"פתח המל�, דוד בא ולאח"ז
ההכנה את לפעול היתה ועבודתו כו', שפכת" רב "ד� נאמר המל� דוד שעל כידוע מטה, למטה ההמשכה עני�
טובה ל"אר� השייכי� גשמיי� דברי� לקחת היינו, השכיל", עלי ה' "מיד – הגשמי בעוה"ז ביהמ"ק לבני�
ולעשות שבאומות"], "מקולקלי� כנע�", "אר� היתה שלפנ"ז ורחבה", טובה ב"אר� אלא במדבר, [לא ורחבה"
שבא מלכת על אפילו פעל שזה ועד כולו, העול� בירור (אח"כ) יהי' ידו שעל להקב"ה, המקדש" "בית מה�

וכו'.

היינו, "אשרי", ב"פ באשרי", וסיי� באשרי "פתח להיות צרי� ביותר, מטה למטה עד תהי' שההמשכה וכדי
אמר "כי רבינו, משה אצל ג� מרומז זה ועני� (עתיק). הכתר פנימיות ג� אלא (ארי�), הכתר חיצוניות רק לא
באוה"ת הדבר פרטי (כמבואר בגלוי זה עני� מודגש המל� דוד אצל אבל (כנ"ל), אשרי" ב"פ כפל, ל' אשרי�,

ש�).

.„Îבמה השאלה: נשאלת – (הנ"ל) דאוה"ת הביאור ע� הנ"ל, המדרש מאמר את לומדי� כאשר והנה,
היינו, באשרי", וסיי� באשרי ש"פתח דוד של לעבודתו בהמש� מישראל כאו"א של עבודתו להתבטא צריכה

המל�?! דוד שסיי� במה להתחיל
ובהקדי�:

ת"ת בהל' וכמפורש לה", "לאפשה ב) יב, (ח"א הזהר ובלשו� בתורה, לחדש חייב מישראל שכאו"א ידוע
כו'". רבות הלכות חידושי "לחדש ה"ב) (פ"ב הזק� לאדמו"ר

את קבעו שה� הגדולה", כנסת "אנשי ע"י נקבע התפלה נוסח לתורה: תפלה שבי� החילוק כללות וזהו
בנוגע ובפרט ויו�, יו� בכל מישראל כאו"א מתפלל זה ובנוסח התפלה), עיקר (שהיא העמידה דתפלת הנוסח
טובי�. וימי� שבתות כולל השנה, ימות בכל שוה שלה� שהנוסח אחרונות, ברכות וג' ראשונות ברכות לג'

מישראל. כאו"א ע"י הוספה של עני� שיי� לא התפלה ובנוסח

בתורה. לחדש צרי� מישראל שכאו"א היינו, עוד", ויחכ� לחכ� "ת� הכלל ישנו – התורה ללימוד בנוגע אבל
יתייגע שהוא ותיק" מה"תלמיד תובעי� הרי מסיני, למשה נית� כבר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה שכל ואע"פ
לגלות מתייגע שאינו זמ� כל היינו, העל�, של באופ� מסיני למשה שנית� החידוש את ויגלה התורה בלימוד

המתאי�. באופ� התחתו� בעוה"ז ומתגלה נמש� זה אי� זה, חידוש

מה על וחוזר תורה לומד הוא א� אפילו הנה מחדש, ואינו בתורה לחדש יכול יהודי שכאשר מוב� ועפ"ז
לשו� זה על לומר רוצה (אינני הרצוי בכיוו� אינו שלו התורה לימוד הרי � ואחד" פעמי� "מאה בעבר שלמד

המצוה!). דהיפ�

דלכאורה � מגילה" מקרא לשמוע ובאי� תורה תלמוד "מבטלי� א) ג, (מגילה למארז"ל בנוגע כמ"פ וכמדובר
בבחינת היא המגילה קריאת שמיעת מדוע וא"כ, (תושב"כ), התורה מלימוד חלק הוא מגילה" "מקרא מוב�: אינו

תורה"?! תלמוד "מבטלי�

המגילה קריאת השומעי� מאלו ככול� רוב� (א) כי: � קאמר מאי ידע שלא זה אודות שמדובר לומר [ואי�
יוצאי� בתושב"כ (ב) וכו'), "המ�" את ומכי� ב"רעשני�" מרעישי� (ולכ� המגילה סיפור את ומביני� יודעי�
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ה לימוד "מבטלי�י"ח בבחינת הוא מגילה" ש"מקרא לומר אפשר כיצד וא"כ, קאמר. מאי ידע לא כאשר ג� תורה
תורה"?!]. תלמוד

אסתר, למגילת השייכי� חידושי� (אפילו בתורה לחדש אפשר אי המגילה קריאת שבעת היות � בזה ונתבאר
המגילה, קריאת בזמ� בתורה חידושי� לחדש שיכול יהודי לגבי הנה כו'), במהירות היא המגילה קריאת כי
מה על חוזר הוא אלא בתורה, מחדש אינו המגילה קריאת בשעת כי תורה, לביטול המגילה קריאת נחשבת

המגילה". קריאת לשמוע ובאי� תורה תלמוד ש"מבטלי� החידוש וזהו כו'. כבר שיודע

מאמר את לומדי� כאשר הנה התורה, בלימוד ולחדש להוסי� צרי� יהודי שכל מאחר לעניננו: ובנוגע
בהמש� ולהוסי� לחדש יהודי צרי� עני� באיזה השאלה: נשאלת � (סכ"ג) הנ"ל באוה"ת הביאור ע� המדרש

המל�?! דוד שחת� למה

‰Î:בזה הביאור לומר ויש .
להתחיל צרי� מישראל שכאו"א מוב�, כ� כמו קודמו, שסיי� במה התחיל אחד שכל לעיל שנתבאר כש�
ההמשכה � היא המל� דוד ובעיקר) רבינו, (משה שפעולת (ש�) באוה"ת וכמבואר המל�. דוד שסיי� במה

מישראל. כאו"א ולהוסי� להמשי� צרי� זה ובעני� הגשמי, בעוה"ז

"וידבר דוד: שירת אודות מדובר שבו כ"ב) (פרק ב' בשמואל של� פרק ישנו � המל� לדוד בנוגע והנה,
גו'". אויביו כל מכ� אותו ה' הציל ביו� הזאת השירה דברי את לה' דוד

� משה שסיי� במה דוד פתח זה (שבספר תהלי� ספר אודות מדובר הנ"ל שבמדרש מאחר אעפ"כ, אבל
מישראל. דכאו"א הפתיחה להיות צריכה שבזה תהלי�, דספר הסיו� נוגע זה שבעני� מוב�, האיש"), "אשרי

אופני�: בב' לומר אפשר � תהלי� בספר המל� דוד סיי� שבו לעני� בנוגע והנה,

שמבארי� (וכפי ישי" ב� דוד תפלות "כלו הפרק בסיו� כמש"נ � שבתהלי� ע"ב בפרק סיי� המל� דוד א)
בספר מזמורי� ריבוי עוד ישנ� כאשר ישי" ב� דוד תפלות "כלו לומר אפשר כיצד ועוד) (רש"י המקרא פשטני

תהלי�).

הללויֿה". יֿה תהלל הנשמה "כל � כפשוטו התהלי� ספר כל סיו� ב)

לסיו� (ולא התהלי� ספר כל בסיו� דוד שחת� למה שהכוונה לומר מסתבר המדרש לשו� מפשטות והנה,
לדו בנוגע ועד"ז שבכתב, תורה כל לסיו� משה שחת� במה שהכוונה כש� ע"ב), התהלי�פרק ספר כל סיו� � ד
הללויֿה". יֿה תהלל הנשמה "כל הפסוק שזהו דתושב"כ), ספרי� מכ"ד א' (שהוא

הנשמה ב"כל סיי� שדוד לאחרי היינו, � דוד שסיי� במה להתחיל צרי� מישראל שכאו"א אומרי� זה ועל
גו'". הנשמה "כל � זה בעני� עבודתו להתחיל מישראל לכאו"א כח נית� הללויֿה", יֿה תהלל

ÂÎ:בזה והביאור .
ועבודתה באפיו"). חיי� רוח נשמת אשר "כל הכתוב לשו� (ע"ד ישראל איש כל נשמת על קאי הנשמה" "כל
ש"פי יֿה", תהלל הנשמה "כל הפסוק בפירוש (בתחלתו) בלקו"ת כמבואר יֿה", "תהלל � היא הנשמה של
ש� וגילוי אור תמשי� שהנשמה "היינו, הגילוי, עני� שזהו נרו", בהלו כמ"ש הארה, ולשו� שבח לשו� תהלל

כו'". י"ה

המל�: דוד שסיי� במה להתחיל � מישראל כאו"א עבודת וזוהי

שזה וכפי הגשמי, בעוה"ז אלקות המשכת יֿה", תהלל הנשמה "כל � היא המל� דוד של עבודתו סיו�
בעול�. אלקות המשכת � הוא ביהמ"ק של ענינו שכללות השכיל"), עלי ה' ("מיד ביהמ"ק לבני� בהכנה התבטא

עיקר כי � מישראל כאו"א של עבודתו התחלת להיות צריכה ביהמ"ק, לבני� הכנה � המל� דוד שסיי� ובמה
ובשכונתו בביתו פנימה, שבלבו מהביהמ"ק החל להקב"ה, ביהמ"ק לעשות היא מישראל כאו"א של עבודתו
ועד להקב"ה. ביהמ"ק יעשה הנ"ל יהודי שג� מגעת, שידו מקו� בכל מישראל כאו"א על זאת שפועל ועד כו',

להקב"ה. ביהמ"ק � כולו העול� מכל עושי� שבנ"י

לו"ה הוי' דש� י"ה בי� החילוק בכ"מ מבואר דהנה, � י"ה" ש� וגילוי אור תמשי� "שהנשמה הוא והדיוק

a"nyz'd ,oeygxn g"xc '` mei zgiy

האד� ועבודת אלקינו". להוי' "הנסתרות על קאי וי"ה המצוות, וקיו� התורה לימוד על קאי שו"ה הוי', דש�
הוי'. דש� ו"ה המצוות, וקיו� התורה דלימוד בעבודה אלקינו") לה' ("הנסתרות י"ה בחי' להמשי� היא

של שענינו � עמלק" של זרעו שימחה עד כו' של� שמו "שאי� יֿה", כס על יד "כי בעני� המבואר וכידוע
דלימוד העבודה על ותפעל תומש� לא י"ה שבחי' לו"ה, י"ה בי� להפריד היינו, "ומלק", מלשו� הוא עמלק

ו"ה. � המצוות וקיו� התורה

שהעבודה היינו, י"ה", ש� וגילוי אור תמשי� "שהנשמה � י"ה" תהלל הנשמה "כל במ"ש הדיוק וזהו
כולו. העול� בכל יהי' די"ה שהגילוי ועד די"ה, בגילוי חדורה תהי' (ו"ה) המצוות וקיו� התורה דלימוד

ÊÎ:לזה נוס� .
נוש� שאד� ונשימה נשימה כל "על � יֿה" תהלל הנשמה "כל עה"פ יא) פי"ד, (ב"ר המדרש מאמר ידוע

לבורא". לקלס צרי�

הוא במדרש והחידוש בשו"ע, מפורש די� זה הרי � ושתי' אכילה על להקב"ה לבר� שצריכי� מה דהנה,
נוש�". שאד� ונשימה נשימה כל "על אפילו להקב"ה ולקלס לבר� שצריכי�

שלא הנה"ב על לפעול קשה וכיו"ב, מי� ושתיית לח� אכילת אודות מדובר כאשר שג� בפועל רואי� והנה,
הברכה וכנוסח אלו, עניני� כל את לו נות� שהקב"ה ידע אלא הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצ� ש"כחי יחשוב

בדברו". נהי' "שהכל � מי� שתיית קוד� שמברכי�

די פארדרייט או� קאפ, די זי� פארדרייט "ער דא�", טיביע "יא עולמות", "הופ� הוא גדול", "גביר הוא
ממליוני קטני� סכומי� על מדבר אינו כס�, סכומי אודות מדבר וכאשר קאפ", די אי� ארו� וועלט גאנצע

דולרי�,

המשל בדוגמת שזהו הוא טוע� � דולר 999.000 � דולר ממליו� קט� סכו� אודות עמו מדברי� [כאשר
נחושת!], של בפרוטה אותו ומשבחי� וזהב כס� ריבוי לו שיש מל� אודות במדרז"ל המובא

למישהו להודות עליו וכי העצו�, רכושו לגבי הוא נחשב במה � מי� מעט לגימת אודות מדובר כאשר וא"כ,
מי�?! מעט לגימת על

לשמוע שיוכלו (ובאופ� להקב"ה ולהודות לבר� עליו מי�, מעט שותה הוא שכאשר לו אומרי� זה על הנה
להקב"ה תודות ורק א� ה� שלוג� המי� מעט בדברו": נהי' "שהכל � היא והברכה "אמ�"), ולענות הברכה את

בדברו"! נהי' ש"הכל

ללגו� רוצה אתה כאשר אבל וכו'; טובי� מעשי� ועושה לצדקה כס� נות� אתה כס�, ריבוי אמנ� ל� יש
המי�! נבראו ש"בדברו" להקב"ה ולבר� להודות אתה צרי� � מי� מעט

לבורא": לקלס צרי� נוש� שאד� ונשימה נשימה כל "על � יותר עוד מחדש הנ"ל ובמדרש

("כל בעלֿחי כל אלא ב�ֿאד�, אצל רק ולא יהודי, אצל רק לא בעלֿחי, כל אצל טבעי דבר היא נשימה
ברצונו תלוי אינו זה ועני� חי. דבר של מציאות היותו זמ� כל לנשו� מוכרח באפיו") חיי� רוח נשמת אשר

חי. בעל כל אצל וטבעית הכרחית פעולה זוהי אלא � כו' ובחירתו והנאתו

נשימה כל ש"על � הנ"ל מארז"ל ומחדש מדגיש למרותואעפ"כ, � לבורא" לקלס צרי� נוש� שאד� ונשימה
טבעו. מצד המוכרח דבר שזהו

ÁÎ:ובפשטות .
יותר קשה כ� נוהג", כמנהגו ד"עול� באופ� טבעי, לדבר יותר שמתרגלי� שככל ובכ"מ מוסר בספרי מבואר

הקב"ה. ע"י � בדברו" "נהי' זה שעני� האמת ידיעת את לעצמו ולהחדיר לפעול

לדבר: פשוטה דוגמא

גרויסע א או� דריי גרויס� א מאכט ("ער רבה בערמומיות מתנהג כאשר הנה מסחר, בעניני עוסק יהודי כאשר
ביותר נקל הרי � לכתחילה ששיער מה לגבי בער� שלא ביותר, גדול כס� סכו� להרויח ומצליח שווינדלעריי"),

הקב"ה. מאת באה שהצלחתו הבהמית) דנפש בשכל (אפילו בשכלו שיונח



כה a"nyz'd ,oeygxn g"xc '` mei zgiy

האד� ועבודת אלקינו". להוי' "הנסתרות על קאי וי"ה המצוות, וקיו� התורה לימוד על קאי שו"ה הוי', דש�
הוי'. דש� ו"ה המצוות, וקיו� התורה דלימוד בעבודה אלקינו") לה' ("הנסתרות י"ה בחי' להמשי� היא

של שענינו � עמלק" של זרעו שימחה עד כו' של� שמו "שאי� יֿה", כס על יד "כי בעני� המבואר וכידוע
דלימוד העבודה על ותפעל תומש� לא י"ה שבחי' לו"ה, י"ה בי� להפריד היינו, "ומלק", מלשו� הוא עמלק

ו"ה. � המצוות וקיו� התורה

שהעבודה היינו, י"ה", ש� וגילוי אור תמשי� "שהנשמה � י"ה" תהלל הנשמה "כל במ"ש הדיוק וזהו
כולו. העול� בכל יהי' די"ה שהגילוי ועד די"ה, בגילוי חדורה תהי' (ו"ה) המצוות וקיו� התורה דלימוד

ÊÎ:לזה נוס� .
נוש� שאד� ונשימה נשימה כל "על � יֿה" תהלל הנשמה "כל עה"פ יא) פי"ד, (ב"ר המדרש מאמר ידוע

לבורא". לקלס צרי�

הוא במדרש והחידוש בשו"ע, מפורש די� זה הרי � ושתי' אכילה על להקב"ה לבר� שצריכי� מה דהנה,
נוש�". שאד� ונשימה נשימה כל "על אפילו להקב"ה ולקלס לבר� שצריכי�

שלא הנה"ב על לפעול קשה וכיו"ב, מי� ושתיית לח� אכילת אודות מדובר כאשר שג� בפועל רואי� והנה,
הברכה וכנוסח אלו, עניני� כל את לו נות� שהקב"ה ידע אלא הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצ� ש"כחי יחשוב

בדברו". נהי' "שהכל � מי� שתיית קוד� שמברכי�

די פארדרייט או� קאפ, די זי� פארדרייט "ער דא�", טיביע "יא עולמות", "הופ� הוא גדול", "גביר הוא
ממליוני קטני� סכומי� על מדבר אינו כס�, סכומי אודות מדבר וכאשר קאפ", די אי� ארו� וועלט גאנצע

דולרי�,

המשל בדוגמת שזהו הוא טוע� � דולר 999.000 � דולר ממליו� קט� סכו� אודות עמו מדברי� [כאשר
נחושת!], של בפרוטה אותו ומשבחי� וזהב כס� ריבוי לו שיש מל� אודות במדרז"ל המובא

למישהו להודות עליו וכי העצו�, רכושו לגבי הוא נחשב במה � מי� מעט לגימת אודות מדובר כאשר וא"כ,
מי�?! מעט לגימת על

לשמוע שיוכלו (ובאופ� להקב"ה ולהודות לבר� עליו מי�, מעט שותה הוא שכאשר לו אומרי� זה על הנה
להקב"ה תודות ורק א� ה� שלוג� המי� מעט בדברו": נהי' "שהכל � היא והברכה "אמ�"), ולענות הברכה את

בדברו"! נהי' ש"הכל

ללגו� רוצה אתה כאשר אבל וכו'; טובי� מעשי� ועושה לצדקה כס� נות� אתה כס�, ריבוי אמנ� ל� יש
המי�! נבראו ש"בדברו" להקב"ה ולבר� להודות אתה צרי� � מי� מעט

לבורא": לקלס צרי� נוש� שאד� ונשימה נשימה כל "על � יותר עוד מחדש הנ"ל ובמדרש

("כל בעלֿחי כל אלא ב�ֿאד�, אצל רק ולא יהודי, אצל רק לא בעלֿחי, כל אצל טבעי דבר היא נשימה
ברצונו תלוי אינו זה ועני� חי. דבר של מציאות היותו זמ� כל לנשו� מוכרח באפיו") חיי� רוח נשמת אשר

חי. בעל כל אצל וטבעית הכרחית פעולה זוהי אלא � כו' ובחירתו והנאתו

נשימה כל ש"על � הנ"ל מארז"ל ומחדש מדגיש למרותואעפ"כ, � לבורא" לקלס צרי� נוש� שאד� ונשימה
טבעו. מצד המוכרח דבר שזהו

ÁÎ:ובפשטות .
יותר קשה כ� נוהג", כמנהגו ד"עול� באופ� טבעי, לדבר יותר שמתרגלי� שככל ובכ"מ מוסר בספרי מבואר

הקב"ה. ע"י � בדברו" "נהי' זה שעני� האמת ידיעת את לעצמו ולהחדיר לפעול

לדבר: פשוטה דוגמא

גרויסע א או� דריי גרויס� א מאכט ("ער רבה בערמומיות מתנהג כאשר הנה מסחר, בעניני עוסק יהודי כאשר
ביותר נקל הרי � לכתחילה ששיער מה לגבי בער� שלא ביותר, גדול כס� סכו� להרויח ומצליח שווינדלעריי"),

הקב"ה. מאת באה שהצלחתו הבהמית) דנפש בשכל (אפילו בשכלו שיונח
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שלו המסחר כאשר או שווינדלעריי"), קליינע ("א רבה ערמומיות מתו� נעשה אינו שלו המסחר כאשר אבל
עלו לילה ובי� סטריט"), (ב"וואל ב"בורסה" "מני'" קנה הוא ולדוגמא: ערמומיות), כל (ללא הרגיל ע"ד הוא
להודות יש מה הבהמית: הנפש שואלת � אלו "מניות" שקנו אלו כל הרויחו ועי"ז זו, "מני'" של השערי�

זה?! עני� על להקב"ה

שקנו יהודי� מאות� אחד והוא ליהודי�, שיי� מה� קט� שחלק "מניות", מליוני בעלת חברה אודות מדובר
של פעולתו את בזה רואה אינו � החברה של ב"מניות" שערי� עליית ישנה כאשר וא"כ, זו. בחברה "מניות"
ואילו יהודי�, לאינ� שייכי� שרוב� החברה, "מניות" בכל היתה השערי� עליית כי בנ"י, לטובת הקב"ה
� רצוי בלתי באופ� � מיוחד נס יעשה לא שהקב"ה [ובודאי בלבד קט� אחוז ה� ליהודי� השייכות ה"מניות"
ע"י שהרויח הריוח על להקב"ה להודות עליו מדוע � הנה"ב טוע� וא"כ, יעלו], לא היהודי� של שה"מניות"

סטריט"?! ב"וואל טבעי דבר זה הרי ב"בורסה", השערי� עליית

עצמה, החברה החברה, "מניות" כל לשמשני": אלא נברא לא כולו העול� ש"כל לו אומרי� זה על הנה
בנתינת להוסי� שיוכל כדי דולרי�, כמה עוד להרויח יוכל זה שיהודי כדי אלא נבראו לא � כולה ה"בורסה" וכל

צדקה!

ו"דרייער'ס" (סוחרי� ש� אשר למיניה� הסוחרי� וכל סטריט", ה"וואל שכל � זה חשבו� עושה וכאשר
הוא שלו המסחר ותכלית שלו, (וה"דרייעריי") המסחר את לעשות יוכל שהוא כדי רק נבראו ממנו), גדולי�
להקב"ה להודות צרי� מדוע נוספת להסברה זקוק אינו שוב � צדקה בנתינת להוסי� שיוכל כדי כס� עוד שירויח

ב"בורסה"! שהרויח הריוח על

� לאיד� למאמראבל בנוגע מוב� ועד"ז אמיתי. באופ� זו הכרה לידי להגיע עצמו על לפעול לאד� קשה
לבורא". לקלס צרי� נוש� שאד� ונשימה נשימה כל "על המדרש

ËÎ:"יֿה תהלל הנשמה "כל � דוד שסיי� במה להמשי� � מישראל כאו"א של עבודתו כללות וזוהי .
("מיד ביהמ"ק לבני� בהכנות מתבטא שזה כפי הגשמי, בעוה"ז אלקות להמשי� � היתה דוד של עבודתו
(מדרבנ� ומעשרות תרומות חיוב יהי' ש� שג� באופ� מסוימות ארצות לכיבוש בנוגע ועד"ז השכיל"), עלי ה'

שבזה). הפרטי� כידוע עכ"פ,

אמיתיי�), חיי�" רוח ("נשמת "נשמה" לו שיש יהודי שכל � י"ה" תהלל הנשמה ד"כל העני� כללות וזהו
כולו העול� שכל היינו, ד"הללויֿה", ובאופ� י"ה, בחי' גילוי ע"י כולו העול� את להאיר ושליחותו תפקידו

דוד. שסיי� במה � מישראל כאו"א עבודת וזוהי גוי�". כל ה' את "הללו כמ"ש להקב"ה, ויודה יהלל

לעבודתו בנוגע � לבורא" לקלס צרי� נוש� שאד� ונשימה נשימה כל "על המדרש לפירוש בנוגע ועד"ז
עליו מצוה שהתורה עני� [וזהו מציאותו לקיו� המוכרח טבעי דבר אודות מדובר כאשר שאפילו � ַבעצמו
הפרטי� לכל בנוגע ועד"ז וכו', נקי אינו שבו שהאויר במקו� להמצא לו אסור ולכ� לנפשותיכ�", "ונשמרת�
� י"ה" תהלל הנשמה ד"כל ובאופ� זה, עני� על להקב"ה להודות עליו ונפש], גו� שמירת בהלכות המבוארי�

כולו. העול� בכל י"ה בחי' גילוי וממשי� מגלה הוא הרי שלו פעולה כל ידי שעל היינו,

Ïאכילת ידי על להעשות יכולה אינה � לעיל האמורי� העניני� בכל שהפעולה בפשטות מוב� והנה, .
אדמה! תפוחי � "בולבע"

בער� שלא נאי�, כלי� בדירתו שיהיו יתירה השתדלות ידי על הנ"ל בכל לפעול אפשר שאי מוב� ועד"ז
שבסביבתו! השכני� כל אצל שישנ� הכלי� לגבי

יוכלו להתוועדות שבאי� השכני� שכל � היא ומטרת� בבית�, חסידית" "התוועדות שמארגני� כאלו ישנ�
לי�! מעבר הובאו הרהיטי� אלא � כבודו לפי זה אי� � ב"ניוֿיורק" נרכשו לא שבביתו שהרהיטי� לראות

לי�! מעבר רהיטי� להביא כדי � ידו] על להרויח ליהודי [ונות� יתירה וטירחא מיותר, כס� מוציא הוא

"התוועדות בביתו מארג� ולכ�, � מזה הנאה שו� לו אי� זה, עני� אודות ידע לא אחד א� שא� ומוב�
שיושב שהכסא � אגב" "בדר� כאילו � הוא מספר ואח"כ המסובי�, בפני משקה" "בקבוק מניח והוא חסידית",
או ניוֿיורק", "תוצרת אינ� "חת"ת") שיעורי לומד (כאשר ה"תניא" ספר את עליו שמניח והשולח� עליו,
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� הרחוק" מ"המזרח הובאו אלו רהיטי� אלא � אירופה" "תוצרת אפילו ואינ� הברית", ארצות "תוצרת
מ"הונגֿקונג"!!

(ע� לו התאפשר כו' ובהצלחתו ובברכתו הקב"ה בהשגחת אבל � "סי�" ע� "קשרי�" ישנ� לכאו"א לא
על מונח יהי' שלו ה"תניא" שספר תהי'"] לכל כעפר ד"נפשי באופ� אנשי�", ו"שפל גדול" הכי "עניו היותו

מ"סי�"!! שהובא שולח� גבי

ע"י "חת"ת" שיעורי תקנת אודות חושבי� וכאשר שלו, התניא וספר הזק� אדמו"ר אודות חושבי� כאשר
(אדמו"ר ה� מסתכלי� וכיצד לדבר, יש מקו� ותפיסת "פני�" איזה מוב� � דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
העניני� ולימוד ה"תניא", ספר ע� מ"הונגֿקונג" וכיו"ב השולח� הבאת את שמקשרי� זה על דורנו) ונשיא הזק�

של�"!! בלב ועבדהו אבי� אלקי את "דע שבו,

‡Ï!?עבורו לא א� � ד"הונגֿקונג" המציאות כל נבראה מה לש� הטענה: נשמעת וכא� .
עיירה � בניקולייב לרב נתמנה ואח"כ שני�, כמה במש� מהר"ש אדמו"ר אצל מה"יושבי�" הי' סבי

החסידות. עני� לכללות כרב) כהונתו (בהתחלת התנגדו שתושבי'

מהר"ש שאדמו"ר היתכ� בטענה: אליו באו � וכו' והנהגותיו מהר"ש אדמו"ר אודות לה� סיפר כאשר
ועפרו� בעט � ולחתו� לכתוב צרי� כאשר מזהב; עשויי� תשמישו שכלי והיתכ� זהב?! שעוני בשני משתמש
וכיו"ב?! מזהב, בקופסא משתמש � הסיגריות את להחזיק מזהב, בקופסא משתמש � טבק להרחת מוזהבי�,

"נאכגעב� צריכי� הא� וא"כ, � צדקה עניני עבור ובזהב בכס� להשתמש ויכולי� הגלות, בזמ� נמצאי� הרי
דוקא?! זהב בכלי תשמישו כל יהי' החול בימי שאפילו כ� כדי עד זי�"

בשביל זהב, נברא � אתה חושב � מי לש� "פעטאח", הפטיר: ואח"כ באדישות, הטענה כל את שמע סבי
בזה, ישתמש צדיק שיהודי כדי בעול� זהב ברא הקב"ה � וכמו�?! כמוני (להבדיל) יהודי� בשביל או גויי�?!

הזהב! מציאות כל את צריכי� לא � זאת ולולי

העול� הי' "לא במדרש: כ� מפורש אלא � סבי של חידושו אינו זה נבראפתג� ולמה בזהב, להשתמש ראוי
העול�. בכל זהב כבר יש ממילא בדר� המשכ�, בשביל זהב שנברא ולאחרי המשכ�", בשביל �

וקושיא, בטענה באו ולכ� הנ"ל, המדרש מאמר את זכרו לא זו, תשובה ענה לא שסבי זמ� כל גדול: ולפלא
וכ�! כ� באופ� מסקנא הסיקו קושיית� ומצד

עבורו! ורק א� נבראה ד"הונגֿקונג" המציאות שכל יהודי אותו טוע� � לעניננו ובנוגע

הביאה פרטית שההשגחה זה על והטע� ד"הונגֿקונג" הבריאה כללות על שהטע� לו אומרי� זה על הנה
טהרה"! "מקוה ש� יבנה שהוא כדי רק זה הרי � ל"הונגֿקונג" אותו

ג� אמנ� אליו מתלווה "מקוה") לבנות � והאמיתי הפנימי הטע� (מצד ל"הונגֿקונג" נוסע יהודי כאשר
תורה, ע"פ אפילו אחרת, אפשרות אי� � היצה"ר

ג� לבטל ורצו דע"ז, היצה"ר את ביטלו הגדולה כנסת אנשי שכאשר ב) סט, (יומא הגמרא סיפור [וכידוע
פרי' תהא שלא העול�, (יכלה עלמא כליא לההוא, לי' קטליתו דאי חזו להו "אמר "דעבירה", היצה"ר את
אשתכח", ולא ישראל אר� בכל ביו�) בו הנולדה (ביצה יומא בת ביעתא ובעו יומי, תלתא חבשוהו ורבי').

בקריבתה"], לאיניש בי' מיגרי דלא "ואהני עיניו), את (סימו לעיני'" ש"כחלינהו בזה הסתפקו ולכ�

פועל הי' א� יודע מי � ל"הונגֿקונג") נסיעתו (בעת ב"ניוֿיורק" הנה"ב את משאיר הי' אילו � ובפשטות
ה"מקוה"! לטובת אפילו משהו ש�

מקוה (בניית העיקרי בעני� ההתעסקות על נוס� הנה ל"הונגֿקונג", עמו יחד נוסע הנה"ב שג� היות ולכ�,
להניח כדי זה בשולח� משתמש ואח"כ מ"הונגֿקונג", שולח� הנה"ב מביא וכו', "שטורע�" של באופ� טהרה)

ה"תניא"! ספר את עליו

נשי יטבלו שבה טהרה", "מקוה לבנות כדי היתה ל"הונגֿקונג" נסיעתו עיקר שכל הוא יודע לאיד� אבל
ש"באותו הנשמות כל את לעול� וממשיכי� מוציאי� וכאשר בטהרה, ישראל ובנות בני יוולדו ועי"ז ישראל,

ובפרש"י). סע"א סב, (יבמות צדקנו משיח ביאת את ומזרזי� מקרבי� גו�", הנקרא אוצר
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� הרחוק" מ"המזרח הובאו אלו רהיטי� אלא � אירופה" "תוצרת אפילו ואינ� הברית", ארצות "תוצרת
מ"הונגֿקונג"!!

(ע� לו התאפשר כו' ובהצלחתו ובברכתו הקב"ה בהשגחת אבל � "סי�" ע� "קשרי�" ישנ� לכאו"א לא
על מונח יהי' שלו ה"תניא" שספר תהי'"] לכל כעפר ד"נפשי באופ� אנשי�", ו"שפל גדול" הכי "עניו היותו

מ"סי�"!! שהובא שולח� גבי

ע"י "חת"ת" שיעורי תקנת אודות חושבי� וכאשר שלו, התניא וספר הזק� אדמו"ר אודות חושבי� כאשר
(אדמו"ר ה� מסתכלי� וכיצד לדבר, יש מקו� ותפיסת "פני�" איזה מוב� � דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
העניני� ולימוד ה"תניא", ספר ע� מ"הונגֿקונג" וכיו"ב השולח� הבאת את שמקשרי� זה על דורנו) ונשיא הזק�

של�"!! בלב ועבדהו אבי� אלקי את "דע שבו,

‡Ï!?עבורו לא א� � ד"הונגֿקונג" המציאות כל נבראה מה לש� הטענה: נשמעת וכא� .
עיירה � בניקולייב לרב נתמנה ואח"כ שני�, כמה במש� מהר"ש אדמו"ר אצל מה"יושבי�" הי' סבי

החסידות. עני� לכללות כרב) כהונתו (בהתחלת התנגדו שתושבי'

מהר"ש שאדמו"ר היתכ� בטענה: אליו באו � וכו' והנהגותיו מהר"ש אדמו"ר אודות לה� סיפר כאשר
ועפרו� בעט � ולחתו� לכתוב צרי� כאשר מזהב; עשויי� תשמישו שכלי והיתכ� זהב?! שעוני בשני משתמש
וכיו"ב?! מזהב, בקופסא משתמש � הסיגריות את להחזיק מזהב, בקופסא משתמש � טבק להרחת מוזהבי�,

"נאכגעב� צריכי� הא� וא"כ, � צדקה עניני עבור ובזהב בכס� להשתמש ויכולי� הגלות, בזמ� נמצאי� הרי
דוקא?! זהב בכלי תשמישו כל יהי' החול בימי שאפילו כ� כדי עד זי�"

בשביל זהב, נברא � אתה חושב � מי לש� "פעטאח", הפטיר: ואח"כ באדישות, הטענה כל את שמע סבי
בזה, ישתמש צדיק שיהודי כדי בעול� זהב ברא הקב"ה � וכמו�?! כמוני (להבדיל) יהודי� בשביל או גויי�?!

הזהב! מציאות כל את צריכי� לא � זאת ולולי

העול� הי' "לא במדרש: כ� מפורש אלא � סבי של חידושו אינו זה נבראפתג� ולמה בזהב, להשתמש ראוי
העול�. בכל זהב כבר יש ממילא בדר� המשכ�, בשביל זהב שנברא ולאחרי המשכ�", בשביל �

וקושיא, בטענה באו ולכ� הנ"ל, המדרש מאמר את זכרו לא זו, תשובה ענה לא שסבי זמ� כל גדול: ולפלא
וכ�! כ� באופ� מסקנא הסיקו קושיית� ומצד

עבורו! ורק א� נבראה ד"הונגֿקונג" המציאות שכל יהודי אותו טוע� � לעניננו ובנוגע

הביאה פרטית שההשגחה זה על והטע� ד"הונגֿקונג" הבריאה כללות על שהטע� לו אומרי� זה על הנה
טהרה"! "מקוה ש� יבנה שהוא כדי רק זה הרי � ל"הונגֿקונג" אותו

ג� אמנ� אליו מתלווה "מקוה") לבנות � והאמיתי הפנימי הטע� (מצד ל"הונגֿקונג" נוסע יהודי כאשר
תורה, ע"פ אפילו אחרת, אפשרות אי� � היצה"ר

ג� לבטל ורצו דע"ז, היצה"ר את ביטלו הגדולה כנסת אנשי שכאשר ב) סט, (יומא הגמרא סיפור [וכידוע
פרי' תהא שלא העול�, (יכלה עלמא כליא לההוא, לי' קטליתו דאי חזו להו "אמר "דעבירה", היצה"ר את
אשתכח", ולא ישראל אר� בכל ביו�) בו הנולדה (ביצה יומא בת ביעתא ובעו יומי, תלתא חבשוהו ורבי').

בקריבתה"], לאיניש בי' מיגרי דלא "ואהני עיניו), את (סימו לעיני'" ש"כחלינהו בזה הסתפקו ולכ�

פועל הי' א� יודע מי � ל"הונגֿקונג") נסיעתו (בעת ב"ניוֿיורק" הנה"ב את משאיר הי' אילו � ובפשטות
ה"מקוה"! לטובת אפילו משהו ש�

מקוה (בניית העיקרי בעני� ההתעסקות על נוס� הנה ל"הונגֿקונג", עמו יחד נוסע הנה"ב שג� היות ולכ�,
להניח כדי זה בשולח� משתמש ואח"כ מ"הונגֿקונג", שולח� הנה"ב מביא וכו', "שטורע�" של באופ� טהרה)

ה"תניא"! ספר את עליו

נשי יטבלו שבה טהרה", "מקוה לבנות כדי היתה ל"הונגֿקונג" נסיעתו עיקר שכל הוא יודע לאיד� אבל
ש"באותו הנשמות כל את לעול� וממשיכי� מוציאי� וכאשר בטהרה, ישראל ובנות בני יוולדו ועי"ז ישראל,

ובפרש"י). סע"א סב, (יבמות צדקנו משיח ביאת את ומזרזי� מקרבי� גו�", הנקרא אוצר
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·Ïבמה פתח אחד שכל המל�, ודוד רבינו ומשה לאבות בנוגע הנ"ל המדרש מדברי ההוראה כללות וזוהי .
קודמו: שסיי�

ק אבינו אברה� של שברכותיו ופשוט לאמוב� ולכ� לעד", קיימי� צדיקי� "דברי כי הזה, היו� עד יימות
ועד"ז אבינו, אברה� שסיי� ממה התחיל אלא אבינו, אברה� של העניני� את מחדש להתחיל יצחק צרי� הי'

המל�. ודוד רבינו למשה בנוגע ועד"ז יצחק, שסיי� ממה שהתחיל ליעקב בנוגע
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במושבות�". אור
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שלימות ע� ביחד שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� � בשלימותה שהיא

ממש. בימינו במהרה רצונ�", "כמצות � ומצוותי' התורה

‰Ï:"ישי ב� דוד תפלות "כלו � דוד שסיי� למה בנוגע לעיל האמור ע� הקשר וזהו .
ישראל מל� ש"דוד בפועל שרואי� מאחר � ותענוג כליו� מלשו� היינו, "ויכולו", מלשו� ג� זה הרי "כלו"

לבב. וטוב ובשמחה ממש, בימינו במהרה � לעול�" לה� נשיא עבדי ד"דוד באופ� וקיי�" חי

אומרי� זה שמזמור כידוע � הללויֿה" י"ה תהלל הנשמה "כל � התהלי� ספר סיו� ע� הקשר ג� וזהו
שבתהלי� ק"נ שבמזמור הפרדס בספר ומבואר המלכות, בני� הוא דר"ה העני� כללות כי דר"ה, מוס� בתפלת

המלכות. דבני� העני� כללות נפעל יד� שעל בגלוי, ספירות העשר כל ישנ�

a"nyz'd ,oeygxn g"xc '` mei zgiy

ב' בו שיש בר"ח מודגש זה שעני� לעיל (כאמור האיש" מ"אשרי שוב מתחילי� התהלי� ספר סיו� ולאחרי
וסיי� באשרי ש"פתח הנ"ל במאמר כמבואר הכתר, פנימיות בחי' כולל התענוג, עני� כללות שזהו � ימי�)

הכתר. ופנימיות הכתר חיצוניות שבכתר, הבחי' ב' על מורה באשרי"

שבנ"י ובאופ� במציאותו, נשאר שהעול� כפי � למטה והעצמי העליו� תענוג לגילוי שזוכי� אומרת, זאת
בשלימותה היא שהנשמה היינו, בגופי�, דנשמות ובאופ� בלחודוהי", ומלכא "ישראל מזו: ויתירה בראש, ה�

רצונ�". "כמצות � בשלימות הוא התומ"צ וקיו� בשלימותו, הוא והגו�

. . לצדיקי� מחול לעשות הקב"ה "עתיד תענית) (סו� כמרז"ל (כביכול), ומהות עצמות ע� ביחד והולכי�
� בישועתו" ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה ויושיענו, לו קוינו ה' זה ואומר באצבעו מראה ואחד אחד וכל

ממש. בימינו במהרה

***

ÂÏ�לסיכו העיקרי, העני� אודות הפע� עוד להכריז ברצוני � אחרונה" "ברכה אמירת אודות ההכרזה קוד� .

הדברי�: כל
לרשו� בו התלוי כל את יעשה שכאו"א � גרמא שהזמ� עיקרי עני� ישנו לעיל, האמורי� הדברי� כל על נוס�

הס"ת. כתיבת ע"י שיתאחדו יהודי� של גדול הכי מספר

משובח. זה הרי המרבה וכל משובח, זה הרי הזריז וכל קוד�. אחד רגע יפה � לעיל וכאמור

גרמא, שהזמ� עני� שזהו מאחר הנה � בה� ג� להתעסק ומוכרחי� שצריכי� עניני� כמה עוד שישנ� ואע"פ
המשוער. מכפי יותר תהי' והצלחתו זה, בעני� לעסוק ומוכשר פנוי זמ� ימצא ירצה שכאשר בודאי הרי

בידעו � זאת לעשות אותו מכריח שמישהו דבר שעושה כפי ולא יפות, פני� בסבר בזה יעסוק כאשר ובפרט
בלתי עניני� בעול� יהיו לא האחרוני� הגלות בימי שג� ופועלי� צדקנו, משיח ביאת ומקדימי� ממהרי� שעי"ז
ונתינה, מסירה מתו� בזה להתעסק צריכי� מדוע נורמלי) (לאד� נוספת להסברה זקוקי� לא שוב ולכ�, רצויי�,

ד"ופרצת". ובאופ� לבב, ובטוב בשמחה

המשוער. מכפי למעלה � "ומצאת" שיהי' הבטחה ישנה � האמור באופ� בזה עוסקי� וכאשר

כלאפצי. זשוריצי ניע פ"א). � הד' (בבא הזק� אדמו"ר ניגו� הכנה. ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

נאו". משיח וואנט "ווי לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר

תצאו". בשמחה "כי לנג� התחיל צאתו טר�

***
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
"...Á� Í‡ ¯‡˘ÈÂ"

נח..." א� וישאר היקו�... כל את "וימח הפסוק ,1מ�

נח". "לבד ומפרש: נח", "א� המלי� את רש"י מצטט

לרש"י שקשה נראה, ראשו� המלהxezidבמבט של

היתה ברורה נח..." "וישאר רק נאמר אילו אפילו "א�":

" נאמר אפוא מדוע הפסוק. כ�`jמשמעות על נח"?

רש"י שמשמעותהycgneמשיב "א�", למלה חדש פירוש

"לבד" ג� אלא בלבד, "רק" אינה .2כא�

להבי�: וצרי�

ההסבר ידי על "א�" המלה של היתור מוב� כיצד א)

"לבד"? היא כא� זו מלה שמשמעות

היה צרי� הוא "א�", המלה את מסביר שרש"י כיו� ב)

המלי� את מצטט הוא מדוע ולבארה. בלבד אותה לצטט

"לבד אומר הוא בפירושו וא� נח", ?gp"3"א�

.·
"...Á�Â‚ :‰„‚‡ ˘¯„ÓÂ"

ומדרש פשוטו, "זהו ואומר: רש"י ממשי� מכ� לאחר

וכוהה4אגדה "פשוטו",5גונח הוא דלעיל שההסבר – ד�"

נשאר שנח היא, נח" "א� של המשמעות אגדה מדרש ולפי

מופחת היה הוא והפחתה, מיעוט לשו� "א�", של .6באופ�

רש"י כא� מביא `dcbמדוע yxcnשל מטרתו והרי ,

א לבאר היא התורה על בפירושו לומר,hytdתרש"י יש ?

המלה יתור לגבי לעיל, שהוזכרה השאלה מפני שזאת

.6"א�"

את כלל מיישב אינו ש"פשוטו" כיו� זה, לפי א�

פירוש את להקדי� רש"י היה צרי� "א�", המלה הוספת

בתחילת שרואי� כפי "פשוטו", של לפירוש המדרש

התורה על אלא7פירושו אומר הזה המקרא ש"אי� שכיו� ,

אחר ורק המדרש, פירוש את תחילה רש"י כותב דרשני"

פשוטו? לפי הפסוק את מסביר הוא כ�

.‚
"ÚÂ‚Ù" Â‡ ,Â„·Ï Á� Y "Á� Í‡"

הוא: לכ� ההסבר

הוא שבגינו – נח" "א� במלי� רש"י של הקושי

הוא, – "לבד" היא "א�" המלה שמשמעות מחדש,

היא "א�" המלה שמשמעות בפשטות לומדי� שכאשר

ולא עצמה, "א�" במלה קושי מתעורר מקו�, כבכל "רק",

ביתורה: רק

יוצא, "רק", היא "א�" של שהמשמעות הפירוש לפי

מהכלל בתיבה" אתו ואשר "נח את ממעטת זו שמלה

מ� וימחו "וימח... נאמר שעליו היקו�", "כל של הקוד�

האר�".

למעט, כדי הבא "א�" הביטוי כי מוב�, אינו זה פירוש

ממנו, ושונה הקוד� בכלל נכלל אינו המוזכר שהפרט

בכ� יש כאשר רק להיאמר הנאמרyecigמתאי� לעומת

כ�. לפני

את "וא� תאכלו", לא דמו בנפשו בשר "א� [לדוגמא:

אדרוש" לנפשותיכ� הקוד�8דמכ� הפסוק שלפי "כל9–

כל", את לכ� נתתי לאכלה... יהיה לכ� חי הוא אשר רמש

מ� וד� החי מ� (אבר דמו" בנפשו "בשר שג� להבי� נית�

וחונק10החי עצמו ד� (שופ� לנפשותיכ�" ו"דמכ� (

כג.1) ז, פרשתנו

הפירוש2) לפי רק רש"י מתר� א� דתיבת שהיתור לומר שאי� פשוט

(א� פשוטו" זהו נח "לבד במ"ש רש"י וכוונת פשוטו, לפי ולא אגדה דמדרש

לפירוש ג� מקו� שיש להודיענו בכדי הוא מאומה) בזה מחדש אינו שלכאורה

רק כותב הי' בא� (משא"כ ו)העיקרי (הראשו� הוא זה פירוש – ואדרבה זה,

א� תיבת דיתור הקושיא שמצד משמע הי' כו'" אגדה אתlley"מדרש הוא

כי – הפשוט) פירוש

מתור� אינו פשוטו לפי בא� רש"יllk(א) הוצר� א�, תיבת micwdlיתור

שהוא א� – ד�" וכוהה "גונח `dcbהפירוש yxcnעה"ת פירושו כבתחילת –

ב'). סעי� (כדלהל�

פשוטו כותב: הי' ב"פשוטו", מאומה מחדש הי' לא רש"י בא� (ב)

ובכ"מ). ז. ח, (כבפרשתנו כו' אגדה ומדרש כמשמעו

הוא ד"א�" הפשוט פירוש מוכרחwx(ג) "לבד", כותב שרש"י ומזה .

ycgny."ב"פשוטו ג�

לפי3) הוא נח" "א� התיבות על זי� שטעלט שרש"י שמה את"ל אפילו

שלפי ,36 ובהערה ח' סעי� להל� (ראה אגדה דמדרש להפירוש לו נוגע שזה

שמצינו וכמו – בתבה") אתו "ואשר על ולא "נח" על רק "א�" קאי זה פירוש

– אחד פירוש לפי רק שמפרש� התיבות ג� מעתיק שרש"י מקומות בכמה

ג� שכותב מה יוקשה שלפיgp"לבדeyexitaעדיי� מכיו� ועיקר: ועוד ."

"ואשר על ג� "א�" קאי פשוטו ולפי "נח" על רק "א�" קאי אגדה המדרש

נח "לבד ולא נח" "לבד ב"פשוטו" לכתוב מקו� אי� – בתבה" `ezאתו xy`e

daza."

יד.4) ש� ת"ב ט. נח, תנחומא

(בחי"ת).5) וכוחה בנ"א:

כא�.6) רש"י מפרש"י ראה

ובכ"מ.7) ד. א, בראשית פירש"י ג� וראה

דֿה.8) ט, פרשתנו

ג.9) ט, ש�

ד.10) ט, פירש"י

gp zyxt zegiyÎihewl

והתורה11עצמו אסורי�, אינ� (zycgnבנפשו ש"בשר ,

לנפשותיכ�l`דמו דמכ� ו"את ולכ�`yexcתאכלו" ,"

" בביטוי להשתמש "].`jמתאי�

נח" "וישאר במלי� כל`oiואילו (שהרי חידוש כלל

לנח ציוה שהקדושֿברו�ֿהוא בכ�, עוסקת כה עד הפרשה

להינצל כדי אתו אשר כל ע� לתוכה להיכנס תיבה לבנות

את "ומחיתי בשר", כל מ"לשחת ).12היקו�"lkמהמבול,

"א�" הביטוי לכא� מתאי� אי� כ�, .13וא�

היא כא� "א�" של שהמשמעות רש"י, מבאר לפיכ�

"calבדומה אלא בזה, וכיוצא "מלבד" של במוב� לא ,"

לבדו" האד� היות טוב למלה14ל"לא מתייחסת ואינה ,

ל אלא לבדוgp"וישאר", אחד אד� נותר שנח ,15.

אד� כאשר מיותרת: אינה "א�" שהמלה מוב� וכ�

ע� מהימצאותו לחלוטי� שונה במצב הוא "לבדו" נמצא

נוספי� רב16אנשי� צער לו גורמת הבדידות כי לכ�17, .

"וישאר התורה לבדו`jמדגישה נותר שנח .18נח",

'פשוטו', של בפירוש מסתפק רש"י אי� זאת בכל

אילו כי כדלעיל, מיותרת, "א�" המלה אי� זה שלפי למרות

לפסוק בדומה כתוב היה זאת, רק לומר רוצה התורה היתה

הראשו� אד� לגבי נח14המופיע ומדועecal"וישאר ."

"וישאר שבביטוי`jכתוב רש"י, מבאר לפיכ� נח"?

נשאר שנח לכ� התורה רומזת מיעוט, מלשו� "א�",

סביבה חוסר שולי, פג� מפני אינו זה ומיעוט "מופחת".

ד�". וכוהה "גונח – עצמו בו אלא וכדומה,

.„
?ÔÂ¯ÒÁ‰ Â‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ ÔÈ�Ó

להבי�: יש עדיי� א�

שחסר "פגו�", היה שנח כ� על מצביעה "א�" המלה

ממנה מוב� אי� לכאורה, א�, משהו, עצמו החסר.ednבו

ד�" וכוהה "גונח היה שהוא רש"י מסיק ?19מני�

מפורטי� ד�" וכוהה ב"גונח יותר: קשה א� השאלה

באד�: וחסרו� פג� הוא מה� אחד שכל פרטי�, שלשה

"כוהה" אד� כאשר א� לקוי; הוא "גונח", האד� כאשר

וכ� בריא; הוא אי� ד�, כוהה אינו א� וא� בלבד, (יורק)

אלא הד�, את "כוהה" אינו א� א� מדמ�, אד� lfepכאשר

מצטט אפוא, מדוע, חולה. הוא הרי וכדומה, ממנו ד�

בדר� שג� מוב� שמכ� בשלימותה, האגדה את רש"י

היה נח של שהחסרו� זאת בכל לומדי� zylyהפשט lka

mceהעניני�: ddek ,gpeb?

.‰
"‰‰ÂÎÂ Á�Â‚"Ï ÊÓ¯ Y "Í‡"

הוא: לכ� ההסבר

ארע אשר על לרמוז התורה מתכוונת "א�" בביטוי

מהו ג� כא� שרמוז להניח, ויש "התמעט", שהוא לנח,

לשני כי וכוהה", "גונח רש"י אומר לכ� והחסרו�. הפג�

" במלה לרמוז אפשר אלו אל"�`jפרטי� האות :"

בלשו� הדובר האד�, כאשר כי ל"גונח", רומזת זו שבמלה

"אוי"20הקודש צועק הוא נאנח, אל"�;21, שתחילתו ,

בכ"�. המתחילה "כוהה", למלה רומזת כ"� והאות

ברמז התורה על בפירושו נעזר שרש"י בכ� חידוש אי�

בפרשה כבר זאת מוצאי� ואנו תיבות, ראשי של

"שמי22הקודמת המלה את באפשרויות: רש"י מפרש "�

לפי זאת מפרש הוא מכ�: ויותר תיבות, ראשי של שונות

אגדה". כ"מדרש ולא הפשט, דר�

ה.11) ט, פירש"י

ד.12) ז, יז. ו, נח

"א�13) התיבות על רש"י זי� שטעלט זה שמטע� לומר, אפשר הי' לכאורה

gpש"וישאר מזה הוא חידוש, על המורה "א�" שבתיבת הקושיא כי – "gp"

לרמז� או בתבה" אתו "ואשר ג� להעתיק רש"י הוצר� לפי"ז אבל חידוש. אינו

נראה ולכ� חידוש. ואינו הקודמי� מפסוקי� מוב� זה ג� כי ב"וגו'", עכ"פ

"א� לgpשהתיבות כ"א) להקושיא, (לא נוגע "yexit.15 ;3 כבהערות רש"י,

יחיד).14) ש�: (ובפירש"י יח. ב, בראשית

"א�15) התיבות על זי� שטעלט שרש"י מה יומתק לפיgpועפי"ז ג� "

ל"נח" מתייחסת "א�" שתיבת להדגיש בכדי – (3 הערה לעיל (ראה פשוטו

אתו "ואשר על ולא "נח" על רק קאי ש"א�" להדגיש (וג� ל"וישאר". ולא

.(18 הערה כדלהל� בתבה",

כשנשאר16) בעצמו זה מרגיש (למקרא) חמש ב� וג� בפשטות. כמוב�

ע"ב. ריש טז, (ערכי� לה"ר על עונש הוא ישב" ש"בדד ממה ולהעיר לבדו.

מו). יג, תזריע פירש"י

בפירש"י שהובא ב"ר מדרש (ולפי בניו ונשי בניו נח, אשת ג� שהיו וא�

לגביל� "לבד" נקראי� אנשי� ט') (או שח' מוב� הרי עוג), ג� – יג יד, ל�

ביחיד... "הא א) יח, ב. יז, (ר"ה רז"ל מלשו� ולהעיר מקוד�. שהיו כמו מצב�

כז. יד, שלח מפירש"י ולהעיר עשרה). (היינו בצבור"

(17– ד"פשוטו" להפירוש ג� א) שנחokezdועפי"ז: הוא נח" ד"א�

גו'" "וימח מעי� – אגדה) דמדרש להפירוש (כמו מיעוט של באופ� נשאר

כי אגדה", ד"מדרש להפירוש הוזקק שרש"י מה בפשטות מוב� ב) שקדמו.

הוא ד"א�" הרגיל .calולאwxפירוש

"לבד18) מפרש שרש"י מה יומתק אתוgpועפי"ז "ואשר מוסי�: (ואינו "

הוא "לבד", כשנמצאי� הנרגש החסרו� כי – (3 הערה לעיל ראה – בתבה"

בבע"ח. ולא באנשי� רק

ל19) שייכות לה� צ"ל – דרש או אגדה דברי מביא כשרש"י ג� eheytכי

עה"ת) (בפי' רש"י אי� – לאו ובא� מקרא, צור�mwizrnשל כשיש – (כ"א

– –xikfnבזה לא) ותו כו', אגדה מדרשי כא� בפירש"יyxetnkeשיש זה כלל

ח). ג, (בראשית

לתהלי�20) הצ"צ מרשימות ולהעיר לשונות. לכמה נשתרבב ומזה

ועוד. א'מ) ע' (ש� ואיכה תתקיאֿב), ע' ח"ב נ"� (אוה"ת

כג)21) כד, (בלק המקרא)`ieוכמו פשטני (ושאר שרש"י [ומזה יחי' מי

תקעו ד"ה וראה לפירוש]. זקוקה שאי� מוב� – "אוי" תיבת ש� מפרשי� אי�

חצר"ת.

ח.22) א,
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– –xikfnבזה לא) ותו כו', אגדה מדרשי כא� בפירש"יyxetnkeשיש זה כלל

ח). ג, (בראשית

לתהלי�20) הצ"צ מרשימות ולהעיר לשונות. לכמה נשתרבב ומזה

ועוד. א'מ) ע' (ש� ואיכה תתקיאֿב), ע' ח"ב נ"� (אוה"ת

כג)21) כד, (בלק המקרא)`ieוכמו פשטני (ושאר שרש"י [ומזה יחי' מי

תקעו ד"ה וראה לפירוש]. זקוקה שאי� מוב� – "אוי" תיבת ש� מפרשי� אי�

חצר"ת.

ח.22) א,
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נח" א� "וישאר המלי� שואל: למקרא" חמש "ב� אבל

היקו�...", כל את "וימח הפסוק לתחילת בהמש� מופיעות

האדמה, פני מעל נמחה ולא בחיי� שנותר למרות נח, שא�

מ שריד זאת בכל הוא mewidהרי lkאשרgnieזאת ובכל ,

" של לעני� קשורה הישארותו חסרו�,gnie"23היתה בו והיה ,

להיות צרי� נח של חסרונו למקרא: החמש ב� וטוע�

שבי� הקשר ומהו היקו�". כל את ל"וימח מעט דומה

" לבי� נח, לגבי האמורי� וכוהה", "גונח ",gnieהפגמי�

היקו�? כל לגבי האמור

וכוהה "גונח היה שנח רש"י, אומר וכאשרmcלפיכ� ,"

נפג� ר"ל, ד� יורק הואxwirdאד� הד� "כי – במציאותו

"וישאר24הנפש" שבי� והקשר הדמיו� מוב� כ�, וא� –

היקו�". כל את "וימח לבי� נח" א�

.Ê
Í˘Ó‰· È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ È�˘ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

נח של הבריאותי מצבו שבי� הקשר מהו מוב�: אי� א�

בכלל? ולמבול וישאר..." "וימח... לבי� ד�" וכוהה "גונח

כתוצאה ה� "גונח..." שהפרטי� ומסביר, רש"י ממשי�

לכ� שגרמו סיבות שתי מציי� והוא "מטורח25מהמבול. (א) :

והחיות" שאיחר26הבהמות אומרי� "ויש (ב) מזונות27.

והכישו נאמר28לארי ועליו ישול�"29. באר� צדיק ה� :30.

בזה: להבי� וצרי�

את רש"י מביא מה לש� הפירושי�?ipyא)

הכישו? אריה שדוקא הפשט, בדר� ג� ההוכחה, מהי ב)

" נאמר במדרש מדועddyג) רש"יdpynמזונות...".

" ?xgi`y"31ואומר

צדיק ה� נאמר "ועליו בסיו� רש"י מוסי� מדוע ד)

"א� המלי� את לפרש מתכוו� רש"י והרי ישול�": באר�

פסוק לבאר ולא כא�, שבפסוק ההסברilynnנח" מהו .

" למלי� gpשנתוס� j`�ה" שהפסוק הקביעה ידי על "

נח? לגבי נאמר ישול�" באר� צדיק

.Á
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הוא: לכ� ההסבר

ידי על להיגר� עלול "גונח..." של שמצב מוב�,

ובחיות בבהמות בטיפול הרבה הטרחה בתיבה: העבודה

איחור עקב זה נזק גרמה שחיה או לכ�, גרמה

.32בהאכלתה

שני�, מאה כבני אז היו כבר נח בני מוב�: אינו אבל

ש� ובמיוחד ובחיות, בבהמות בטיפול עסקו ה� א� ובודאי

צדיק" אב33"שהוא כיבוד מפני ובמיוחד בודאי34, הרי ,

בעבודתו לאביה� ויפת) ש� (ולפחות נח בני וא�35סייעו .

ד�" וכוהה "גונח נח רק היה מדוע כ�: א� מדוע קשה: ?36כ�

והנשארי�23) גו' ויפלו גו' וינוסו י): יד, (ל� לב,dxdע"ד (וישלח נסו;

הנשאר גו' והכהו האחת גו' מחנות לשני ועוד.dhiltlחֿט): .

מוב�24) וזה ועוד. יא. יז, אחרי ג� וראה כג. יב, לאzehytaראה שלכ� ,

קול יו"ד) ד, (בראשית מ"ש לפרש רש"י מדועincהוצר� גו', צועקי� אחי�

וכ� – רבי�) לשו� דמי מ"ש רק הוא ש� (ופירושו דוקא מדמו היא הצעקה

ה). (ט, בפרשתנו

ב"א�"25) פירוש עוד הוא כו'" אומרי� ב"ויש רש"י שכוונת לפרש אי�

כו'" "שאיחר אח"כ ורק הכישו", "ארי תחילה לכתוב הוצר� לפי"ז (א) כי –

מוסי� אח"כ ורק ד�" וכוהה "גונח כותב שבתחילה הראשו� בפירוש (כמו

רקmrhה רש"י כותב העני� בסיו� ג� (ב) והחיות"). הבהמות "מטורח לזה

שix`dפעולת ולא – "והכישו" –gp'היjeyp.

פירוש עוד אינו אומרי�" ב"ויש רש"י שכוונת להוכיח אפשר הי' לכאורה

עפ"י כי אינו. – אבל ש�. כבתנחומא צולע" "ויצא מסיי� שאינו ממה ב"א�",

ע"י בנח שהי' שהמיעוט (ואפשר צולע שהי' לומר הכרח אי� (א) הפשט דר�

ש לומר מוכרח (ב) אחר). עני� איזה הי' – הארי בעלl`הכשת כי צולע, הי'

עבודה, עובד אינו ולאzehytneמו� הקריב עצמו שנח מוכח כ) (ח, הכתוב

ש�. כבתנחומא תחתיו בנו ש� שהקריב

עה"פ.26) אגדה מדרש ראה

אכל�27) את לה� נות� ואתה ממש"נ: טו)ezraלהעיר קמה, (תהלי�

ב. סז, כתובות חדא"ג וראה

ש�.28) אגדה מדרש ש�. תנחומא

הוא ארי" "הכישו אלו הוא`jבyexitבמדרשי� בזה רש"י כוונת אבל .

מהרש"א חדא"ג וראה .(25 הערה (כנ"ל כו' גונח הי' נח למה סיבה עוד לבאר

כו'. נמל� אא"כ ד"ה ב לח, סנהדרי�

לא.29) יא, משלי

ש�.30) תנחומא

מעתיק31) מדוע ביאור, צרי� אכתי אבל איחר. הלשו�: אגדה, במדרש

בכו"כ מביאו שרש"י – שבתנחומא הלשו� ולא אגדה, שבמדרש הלשו� רש"י

יותר). ומצוי אליו (וקדו� מקומות

"מ�32) ד� וכוהה גונח שהי' ועוד) ספל"ב בב"ר (וכ"ה ש� בתנחומא

(שמסביב המבול שמי מכיו� כי כ�. לפרש א"א הפשט דר� עפ"י אבל הצינה".

היו ראהoigzexלהתיבה) – הפשט דר� עפ"י ג� וכ"ה וש"נ. ב. קח, [סנה'

שככה"*], המל� חמת כמו – "וישכו א: ח, גפרית"; ש� "על יד: ו, פירש"י

שנח כזה קור שרר שבהתיבה לומר א"א וכוההophviהרי גונח מזה שיהי' ועד

ש�. 43 ובהערה 35 ע' ח"י לקו"ש ראה אבל ד�.

לב).33) (ה, בראשית ס"פ רש"י

בזה34) נשתבחו ויפת וש� נח) ס"פ פירש"י (ראה מ"ת קוד� ג� שהי'

כג). ט, (נח

ג�35) וראה כו'. האכלנוה כו' לנו הי' גדול צער ש�: סנהדרי� ג� ראה

ולא נח לא שינה טע� טע� לא חודש י"ב אות� כל ש�: שהיוeipaתנחומא

כו'. לזו� זקוקי�

(36– בתבה" אתו ואשר ב"א�... מרומז בבניו שהי' שהמיעוט לומר אי�

לומר, גדול ודוחק הרוב. ה� ואדרבה הבע"ח על ג� קאי בתבה" אתו "אשר כי

אשר הוא הכתוב ועודwlgשכוונת ד"א�". באופ� היו בתבה" אתו מ"אשר

גונחי� היו בניו שג� ומפרש אלו תיבות ג� מעתיק רש"י הי' א"כ – ועיקר

כו'.

.my m"`xa mb d`xe .ci ,e envr `"ebd yxity enke .("mind ekeyie" :aezka yxetnke) mind lr i`w ,zehyta la` .d"awd lr i`w "ekeyie"y i"yx zpeeky ,my `"eba (*
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"שאיחר באגדה המוזכר הפרט את ג� רש"י מציי� לכ�

כלשו�ix`lנותמזו שבחיות, החשוב הוא שהארי כיו� :"...

שבחיות מל� – שבתיבה.37חז"ל החשוב נח, בו טיפל ,

כי נח, את רק הארי נש� בהאכלתו.ed`לכ� איחר

אי� כי התירו�, מתאי� אי� "מטורח..." הטע� לפי

אחרות, חיות בהאכלת מאשר ארי בהאכלת יותר רבה טרחה

והכישו". "שאיחר... הפירוש את להביא רש"י צרי� ולכ�

.Ë
" Y "Í‡"‡" ,"¯ÁÈ‡" ,"È¯Î"Â˘È

והכישו", לארי מזונות "שאיחר הפירוש את בהביאו

"שאיחר" הביטוי מופיע שבה הגירסא את רש"י מצטט

הסיבה שג� יוצא זה לשוני ביטוי לפי כי "שהה"), (ולא

המלה של באותיות נרמזת וכוהה" ל"גונח שגרמה

"38"א�" למלי� רומזת אל"� האות ו"`: רי",`יחר"

ל" רומזת כ"� .39ישו"kוהאות

עיקרה א� ה"א, באות מתחילה "הכישו" המלה אמנ�,

כ"� באות הנרמז "כישו", רש"י40הוא שאומר כפי .

בראשית רומזת22בפרשת "שמי�" שבמלה שי"� שהאות ,

החלק כי באל"�, מתחילה זו שמלה למרות "אש", למלה

שי"�. האות הוא "אש" במלה הבולט העיקרי

.È
¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ È�˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÏÚ È˘Â˜‰

מכל בכללותו: קשה והכישו" "שאיחר... הפירוש א�

בעצמו הקדושֿברו�ֿהוא בחר המבול, לפני שחיו האריות

יחיד בארי יינצלdfדוקא הוא שדוקא זוגו, ובת

של41מהמבול איחורו שעקב ייתכ� כיצד מעלותיו. מפני ,

בהאכ זה?!נח מיוחד אריה אותו יכיש אחת, פע� לתו

לכ� ובנוס� נח, באמצעות היתה האריה של הצלתו והרי,

יחידה בפע� וא� המבול, תקופת כל במש� האכילו הוא

עיסוקיו משו� זה היה לא בהאכלתו, נח איחר שבו זו

בתיבה בעבודתו הרבות טרדותיו עקב אלא ,42הפרטיי�,

שמפני ייתכ� אריz`fוכיצד ?dfינשכהו

באר� צדיק "ה� הפסוק ידי על רש"י משיב כ� על

אפילו כראוי, שלא אחת פע� נוהג צדיק שכאשר ישול�",

שלא כדי הזה, בעול� "באר�", נענש הוא שבדקות, בדקות

למע� נשכו שהארי יוצא, ולפיכ� הבא. בעול� שכרו יחסר

ezaehנח .43של

ש"ישול�", לנח הגיע אמנ�, מוב�: אינו זה פירוש א�

מהנאמר ההיפ� שזהו יכישו, שהארי ייתכ� כיצד א�

yxetna"חיה בכל ב�44"ורדו... יידע כאשר אפילו ?

בהמש� רש"י דברי את דור45החמש שחטאו שמפני ,

כ� לומר ביותר קשה זאת בכל וכו', לחיות הופקרו המבול

הארי? במזונות שאיחר כ� ועל תמי�, צדיק איש נח, על

הבהמות "מטורח הפירוש את ג� להביא רש"י צרי� לפיכ�

והחיות".

הרבה גדול "שאיחר..." הפירוש על שהקושי וכיו�

השפיע לא (מדוע "מטורח..." הפירוש על מהקושי יותר

נח בני על ג� הפירוש46הטורח את רש"י מביא לכ� – (

העיקרי. הפירוש שזהו לציי� תחילה, "מטורח..."

מט,37) ויחי מפירש"י ג� ולהעיר כח. כב, תהלי� מדרש ב. יג, חגיגה

ט.

מזונות38) שאיחר רש"י הוכחת שזהו לומר שאי� פשוט דוקאix`lאבל

מעתיק זה שמטע� לומר שאי� ומכ"ש ש�), לתנחומא יוס� בענ� שפירש (ע"ד

כו'" הבהמות "מטורח בהפירוש מסתפק ואינו אומרי�" ד"ויש הפירוש רש"י

וכדומה) רז"ל מדרשי כשמעתיק (ג� עה"ת בפירש"י מ"ש כל כי –cqeinוiepa

מפרש שרש"י ומה וכדומה. תיבות ראשי על ולא מקרא, של פשוטו על בעיקר

שאנו שמכיו� לפי הוא ה'), סעי� (כנ"ל ד"א�" הר"ת מצד וכוהה" "גונח

את ג� שמרמז מסתבר אז, נח של מצבו את לרמז רוצה שהכתוב ihxtרואי�

ממועט שהי' רק ולא .llkaמצבו,

שמי�", לרקיע אלקי� ב"ויקרא ג� שמי�hytdע"דgxken(וכ� שבתיבת

ל קרא למה דאל"כ, הרקיע, תכונות שרש"יriwxמרומז מה יוב� ובזה שמי�.

רק שמפרש א� – שמי�" לרקיע אלקי� "ויקרא התיבות על ש� זי� שטעלט

שמי�). תיבת

ה את ג� לרמז רוצה שהכתוב הכרח אי� הרי בנדו"ד, למהdaiqאבל

א"א ובמילא, ממועט, נח "לארי"ycglשהי' לחדש אפילו או כו'", "שאיחר

ר"ת. של יסוד על רק חי'), לאיזו שאיחר זה לפירוש מוכרח הכי שבלאו (א�

שאיחרgxkenשרש"יixg`lורק כותב ח'), סעי� (כנ"ל הפשט ע"ד כ� לפרש

נפ שאינו ששהה, עי"זokeza"מ(ולא כי ד"א�",wzneiהעני�), הר"ת ג�

כבפני�.

מורה39) א� שר"ת לומר בהכרח כו'" "שאיחר להפירוש שג� וא�

) רש"י מפרש "שמי�" בתיבת ג� הרי – וכוהה" dnkהפירוש)eze`aל"גונח

ד"שמי�". בהשי"� רמזי�

הוא40) ו"א�" (באל"�), אכשו הוא הנכונה שהגירסא ש�, יוס� בענ�

'רי.`'שו`kר"ת

באו.41) ומאליה� כו' שדבקו אות� כ: ו, פרשתנו פירש"י ראה

(42.35 הערה לעיל ראה

(43" כותב שרש"י (דלכאורה,eilreומה ישול�" באר� צדיק ה� נאמר

גו'". צדיק "ה� הכתוב את שיביא מספיק הכישו שהארי מה הטע� לבאר בכדי

נאמר זה שכתוב לומר נוגע מה כללeilrאבל מוב� אינו זאת אלולי כי – (

תפלת ע"י כו' ונהפכה הוא הדי� "מדת שלאח"ז בפסוק פירש"י המש�

miwicvd"ד"הכישו במצב הי' בתיבה בהיותו דלכאורה, אשרyprpy(נח)". על

`hg?(בדקות – (עכ"פ

" רש"י מפרש ה�eilreולכ� האריwicvנאמר כשהכישו אז שג� – גו'"

במה אברה� שאלת ז); ז, (לעיל אמנה מקטני שהי' ע"ד זהו כי צדיק. הי'

זה שבכל – וכיו"ב יב) (יח, שרה ותצחק ו); טו, לקמ� דרש"י הא' (לפי' אדע

ש� מעיר אינו שרש"י – (ועד ה� בפשטותdne`nצדיקי� י"ל והטע� עד"ז).

) חטא כי –zewca�כא [ובפרט בצדיק. אפילו אפשר אחת פע� (ixg`שהכישו

חטאו]. על נענש שכבר ארי

כח.44) א, בראשית

ה.45) ט, נח

שעיקר46) (2 (ועיקר) או יותר, צעירי� שהיו (1 מפני: לומר שיש

) נח על היתה הרי בזה.edy`האחריות י"ל ועוד ע"ז) נצטווה
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"שאיחר באגדה המוזכר הפרט את ג� רש"י מציי� לכ�

כלשו�ix`lנותמזו שבחיות, החשוב הוא שהארי כיו� :"...

שבחיות מל� – שבתיבה.37חז"ל החשוב נח, בו טיפל ,

כי נח, את רק הארי נש� בהאכלתו.ed`לכ� איחר

אי� כי התירו�, מתאי� אי� "מטורח..." הטע� לפי

אחרות, חיות בהאכלת מאשר ארי בהאכלת יותר רבה טרחה

והכישו". "שאיחר... הפירוש את להביא רש"י צרי� ולכ�

.Ë
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והכישו", לארי מזונות "שאיחר הפירוש את בהביאו

"שאיחר" הביטוי מופיע שבה הגירסא את רש"י מצטט

הסיבה שג� יוצא זה לשוני ביטוי לפי כי "שהה"), (ולא

המלה של באותיות נרמזת וכוהה" ל"גונח שגרמה

"38"א�" למלי� רומזת אל"� האות ו"`: רי",`יחר"

ל" רומזת כ"� .39ישו"kוהאות

עיקרה א� ה"א, באות מתחילה "הכישו" המלה אמנ�,

כ"� באות הנרמז "כישו", רש"י40הוא שאומר כפי .

בראשית רומזת22בפרשת "שמי�" שבמלה שי"� שהאות ,

החלק כי באל"�, מתחילה זו שמלה למרות "אש", למלה

שי"�. האות הוא "אש" במלה הבולט העיקרי

.È
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מכל בכללותו: קשה והכישו" "שאיחר... הפירוש א�

בעצמו הקדושֿברו�ֿהוא בחר המבול, לפני שחיו האריות

יחיד בארי יינצלdfדוקא הוא שדוקא זוגו, ובת

של41מהמבול איחורו שעקב ייתכ� כיצד מעלותיו. מפני ,

בהאכ זה?!נח מיוחד אריה אותו יכיש אחת, פע� לתו

לכ� ובנוס� נח, באמצעות היתה האריה של הצלתו והרי,

יחידה בפע� וא� המבול, תקופת כל במש� האכילו הוא

עיסוקיו משו� זה היה לא בהאכלתו, נח איחר שבו זו

בתיבה בעבודתו הרבות טרדותיו עקב אלא ,42הפרטיי�,

שמפני ייתכ� אריz`fוכיצד ?dfינשכהו

באר� צדיק "ה� הפסוק ידי על רש"י משיב כ� על

אפילו כראוי, שלא אחת פע� נוהג צדיק שכאשר ישול�",

שלא כדי הזה, בעול� "באר�", נענש הוא שבדקות, בדקות

למע� נשכו שהארי יוצא, ולפיכ� הבא. בעול� שכרו יחסר

ezaehנח .43של

ש"ישול�", לנח הגיע אמנ�, מוב�: אינו זה פירוש א�

מהנאמר ההיפ� שזהו יכישו, שהארי ייתכ� כיצד א�

yxetna"חיה בכל ב�44"ורדו... יידע כאשר אפילו ?

בהמש� רש"י דברי את דור45החמש שחטאו שמפני ,

כ� לומר ביותר קשה זאת בכל וכו', לחיות הופקרו המבול

הארי? במזונות שאיחר כ� ועל תמי�, צדיק איש נח, על

הבהמות "מטורח הפירוש את ג� להביא רש"י צרי� לפיכ�

והחיות".

הרבה גדול "שאיחר..." הפירוש על שהקושי וכיו�

השפיע לא (מדוע "מטורח..." הפירוש על מהקושי יותר

נח בני על ג� הפירוש46הטורח את רש"י מביא לכ� – (

העיקרי. הפירוש שזהו לציי� תחילה, "מטורח..."

מט,37) ויחי מפירש"י ג� ולהעיר כח. כב, תהלי� מדרש ב. יג, חגיגה

ט.

מזונות38) שאיחר רש"י הוכחת שזהו לומר שאי� פשוט דוקאix`lאבל

מעתיק זה שמטע� לומר שאי� ומכ"ש ש�), לתנחומא יוס� בענ� שפירש (ע"ד

כו'" הבהמות "מטורח בהפירוש מסתפק ואינו אומרי�" ד"ויש הפירוש רש"י

וכדומה) רז"ל מדרשי כשמעתיק (ג� עה"ת בפירש"י מ"ש כל כי –cqeinוiepa

מפרש שרש"י ומה וכדומה. תיבות ראשי על ולא מקרא, של פשוטו על בעיקר

שאנו שמכיו� לפי הוא ה'), סעי� (כנ"ל ד"א�" הר"ת מצד וכוהה" "גונח

את ג� שמרמז מסתבר אז, נח של מצבו את לרמז רוצה שהכתוב ihxtרואי�

ממועט שהי' רק ולא .llkaמצבו,

שמי�", לרקיע אלקי� ב"ויקרא ג� שמי�hytdע"דgxken(וכ� שבתיבת

ל קרא למה דאל"כ, הרקיע, תכונות שרש"יriwxמרומז מה יוב� ובזה שמי�.

רק שמפרש א� – שמי�" לרקיע אלקי� "ויקרא התיבות על ש� זי� שטעלט

שמי�). תיבת

ה את ג� לרמז רוצה שהכתוב הכרח אי� הרי בנדו"ד, למהdaiqאבל

א"א ובמילא, ממועט, נח "לארי"ycglשהי' לחדש אפילו או כו'", "שאיחר

ר"ת. של יסוד על רק חי'), לאיזו שאיחר זה לפירוש מוכרח הכי שבלאו (א�

שאיחרgxkenשרש"יixg`lורק כותב ח'), סעי� (כנ"ל הפשט ע"ד כ� לפרש

נפ שאינו ששהה, עי"זokeza"מ(ולא כי ד"א�",wzneiהעני�), הר"ת ג�

כבפני�.

מורה39) א� שר"ת לומר בהכרח כו'" "שאיחר להפירוש שג� וא�

) רש"י מפרש "שמי�" בתיבת ג� הרי – וכוהה" dnkהפירוש)eze`aל"גונח

ד"שמי�". בהשי"� רמזי�

הוא40) ו"א�" (באל"�), אכשו הוא הנכונה שהגירסא ש�, יוס� בענ�

'רי.`'שו`kר"ת

באו.41) ומאליה� כו' שדבקו אות� כ: ו, פרשתנו פירש"י ראה

(42.35 הערה לעיל ראה

(43" כותב שרש"י (דלכאורה,eilreומה ישול�" באר� צדיק ה� נאמר

גו'". צדיק "ה� הכתוב את שיביא מספיק הכישו שהארי מה הטע� לבאר בכדי

נאמר זה שכתוב לומר נוגע מה כללeilrאבל מוב� אינו זאת אלולי כי – (

תפלת ע"י כו' ונהפכה הוא הדי� "מדת שלאח"ז בפסוק פירש"י המש�

miwicvd"ד"הכישו במצב הי' בתיבה בהיותו דלכאורה, אשרyprpy(נח)". על

`hg?(בדקות – (עכ"פ

" רש"י מפרש ה�eilreולכ� האריwicvנאמר כשהכישו אז שג� – גו'"

במה אברה� שאלת ז); ז, (לעיל אמנה מקטני שהי' ע"ד זהו כי צדיק. הי'

זה שבכל – וכיו"ב יב) (יח, שרה ותצחק ו); טו, לקמ� דרש"י הא' (לפי' אדע

ש� מעיר אינו שרש"י – (ועד ה� בפשטותdne`nצדיקי� י"ל והטע� עד"ז).

) חטא כי –zewca�כא [ובפרט בצדיק. אפילו אפשר אחת פע� (ixg`שהכישו

חטאו]. על נענש שכבר ארי

כח.44) א, בראשית

ה.45) ט, נח

שעיקר46) (2 (ועיקר) או יותר, צעירי� שהיו (1 מפני: לומר שיש

) נח על היתה הרי בזה.edy`האחריות י"ל ועוד ע"ז) נצטווה
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תורה" של "יינה ג� יש רש"י וההוראה47בפירוש ,

היא: ה' בעבודת מכ� הנלמדת

(שאי� הרבי של שליח להיות ונבחר זוכה יהודי כאשר

היהדות. להפצת – אלא בכ�, אישיות פניות ח"ו, לו,

חז לבורא�"ואמרו דומי� "צדיקי� הזנת48"ל למטרת (

בעבודתו, עצומי� בקשיי� נתקל והוא רוחני, במזו� העול�

ההכרחיי� הצרכי� אפילו לו חסרי� שלפעמי� כ�, כדי עד

להיגר� ועלול וכדומה, ושתיה כאכילה גופו, לקיו� ביותר

לחשוב: עשוי הוא לבריאותו, נזק ר"ל

הבחירה מעלותiaמעצ� לי שיש מוב�, שליח, להיות

עצ� על רב כבוד לי לתת היה צרי� כ�, וא� מיוחדות.

העול�, בהאכלת ולעסוק כ� כל עצמי את להשפיל נכונותי

וחיות" "בהמות של לסוג השייכי� באלו א� ובטיפול

מדוע א� לוותר. אמנ� מוכ� אני הכבוד על והנה, לעומתי.

כדי עד בעבודתי, עצומי� כה קשיי� לסבול לי מגיע

מבריאות להיפ� לגרו� העלול ובשתיה, באכילה מחסור

ה' (עבודת?) מדרכי ושל� בריא הגו� "היות והרי הגו�,

את49הוא" אעזוב וכו', לי מה – טוע� הוא – כ� וא� .

וייסורי�! צער הרבה כ� ידי על ואחסו� השליחות

לעולמי�: היה שכבר לו, משיבי� כ� על

התורה מעידה נח רשעי�50על של בדור שחי שלמרות ,

העול� כל לכ�, בנוס� תמי�". "צדיק היה הוא (בדורותיו)

להיות הקדושֿברו�ֿהוא ידי על נבחר והוא בזכותו, ניצל

וכוהה "גונח נח היה זאת למרות לכלכלת�. לדאוג השליח

עבודה והחיות: הבהמות טורח – כ� לידי הביאו ומה ד�".

עד חולה, להיות לו גרמה העול� כלכלת של זו קדושה

בעבודתו, המשי� הוא זאת ובכל ר"ל. ד� יריקת כדי

"טורח". של באופ� בה והתמיד

הוראה מלשו� שנלמד51והתורה, כדי זאת, לנו מספרת ,

חייב הוא יהודי כל על המוטלת השליחות שאת מכ�.

למרות לאlkלבצע השליחות על – מה יהי הקשיי�.

מגיע, הוא אי� עדיי� כאשר ובמיוחד הקשיי�! ישפיעו

"גונח...". של למצב לה', תודה

מדוע השליחות, בביצוע חפ� הקב"ה א� קשה: אמנ�

היא, לכ� התשובה השליח? לפני קשיי� מערי� הוא

במצרי� רק מקבלי� אי�52ש"חנ�" קדושה של בעניני� .

יגיעהzelwaמשיגי� ידי על דוקא אלא ככל53, ואדרבה: .

יותר ברורה הוכחה זוהי יותר, רבי� בעבודה שהקשיי�

ביותר החשוב קדושה, של עני� .exear54שזהו

.·È
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זאת בכל להמשי� עצמו את משכנע יהודי כאשר

הוא בכ�), הכרוכי� הקשיי� א� (על שליחותו בביצוע

כיו� בהרהרו: "גונח", של באופ� זאת לעשות עלול

אופ�, בשו� זו עבודתי את לעזוב לא עלי מצווה שהתורה

ברירה. לי אי� "לצערי" הרי

לפי רק הוא "גונח..." של שהעני� רש"י, אומר כ� על

והעיקריad'הפירוש הא' הפירוש לפי ואילו הטפל. שהוא ,

סובל הוא כאשר ג� כלומר, "גונח". של אפשרות כלל אי�

של עיקרו שהיא הנפש, מצד הרי ר"ל, הגו�, מצד יסורי�

כלל55האד� גונח הוא אי� בשמחה56, שרוי הוא אדרבה: .

זו חשובה בעבודה לעסוק זכותו על נחשבי�57גדולה ומה ,

השליחות מילוי לעומת וכדומה .58הקשיי�

שליחותו קיו� של נעלית כה שעבודה לחשוב, אפשר

בייסורי� כרוכה היותה למרות בשמחה הקב"ה של

קבע לכ� סגולה. יחידי אצל רק אפשרית נפש ובעגמת

בפירוש (לא "גונח..." של עני� כלל שאי� זו, הוראה רש"י

של פשוטו והרי ב"פשוטו" אלא) אגדה, ממדרש הלקוח

(ברוחניות). ילדי� עדיי� שה� לאלו אפילו קשור מקרא

.‚È
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עצמו על להשפיע יכול הוא אמנ�, שואל: היהודי א�

עד הרבה, הטרחה למרות השליחות את כדילבצע

עול קבלת בעל הוא יהודי שהרי יבצע59"גונח...", והוא ,

כדי בשמחה, זאת לעשות כדי א� עול. קבלת מתו� זאת

yibxdlמה על בשכלו המתקבל הסבר לקבל עליו זאת,

לשמוח. עליו

פשוט ההסבר היה נעלית, דרגה בעל היה הוא אילו

כד.47) ע' יו� היו�

וש"נ.48) ח. פס"ז, ב"ר

(49.9 הערה 60 ע' [המתורג�] ח"ג לקו"ש וראה רפ"ד. דיעות הל' רמב"�

כו'.50) צדיקי� בדור הי' שאילו כ"ש ש�: ובפירש"י פרשתנו. ריש

ב.51) נג, זח"ג

(52.53 שבהערה זהר ג� וראה ש�. פירש"י ה. יא, במדבר ספרי ראה

ד. נו, סדור

ואיל�.53) 317 ס"ע ח"ה בלקו"ש בארוכה וראה א. קכח, זח"ב

(54.50 ע' [המתורג�] ח"ב לקו"ש .(44 (ע' פ"ו העבודה קונט' ראה

ובכ"מ.55) סע"ב). (פ, פ"ו שעהיוה"א פל"ב. תניא ראה

שבפנימיות56) מוב� הרי אמת, מתורת חלקי� ה� הפירושי� שב' מכיו� כי

זל"ז. סותרי� אינ� העניני�

פכ"ו.57) תניא לולב. הל' סו� רמב"� ראה

הזה58) התענית ס"ב): – אדה"ז (בשו"ע סרפ"ח או"ח משו"ע להעיר

לו. הוא תענוג

ב'.59) סעי� תש"ד היו� זה ד"ה
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אי� הנשמה, לעומת מקו� תופס אינו שהגו� כיו� ביותר:

בקיימה הנשמה לשמחת להפריע יכולי� הנבזה הגו� יסורי

העליו� רצו� כאמור60את פשוט, איש שהוא כיו� א� .

זאת בכל והגו� ב"פשוטו", זו הוראה קבע שרש"י לעיל,

כדי לכ� בעיניו, עליוedy`חשוב בשמחה, זאת יעשה

כיו� טוע�: הוא לפיכ� לגו�. ג� שיתאי� הסבר לקבל

בשמחה? שרוי יהא כיצד ו"גונח" סובל הוא הגו� שמצד

מכ� רק נלמד "גונח..." של שהעני� משיבי�, כ� על

כל את ל"וימח בהמש� מופיעות נח" "א� שהמלי�

" הביטוי ומ� ו'), בסעי� (כדלעיל כדלעיל`jהיקו�" נח",

וה'. ג' בסעיפי�

.„È
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דורנו, של "וימח..." של בעני� מתבונ� יהודי כאשר

ה"מבול" ע"י נמחה העול� של ביותר חשוב חלק כאשר

דורנו) מתבונ�zeinyba(של והוא לגו�); שיי� (שזה ,

ב"וישאר כלל`jג� בדר� מבטאת "א�" שהמלה נח",

yecigשהרי חידוש, היא מהמבול שהצלתו כדלעיל, ,

ממנו וטובי� גדולי� וכמה הוא, מי בנפשיה אינש ידע

ניצלו, לא

הוא כאשר מצדayegהרי ג� מוב� לעומק, כ� על

להיאנח מה על לו שאי� להיות61הגו� עליו להיפ�: .

הצילו הקדושֿברו�ֿהוא אשר על עצומה בשמחה

בו, טבעו ממנו וטובי� גדולי� הרבה כאשר מה"מבול",

נעלית. כה בשליחות אותו מזכי� לכ� ובנוס�

.ÂË
ÏÎ‰ ÚÈ‚Ó ˙ÏÂÊÏ

כאשר א� לשמוח צרי� שיהודי שכיו� לחשוב, אפשר

זולתו ע� ג� יתנהג הוא א� נורא לא הרי "גונח", הוא

זו. בדר�

"שאיחר בהמש� רש"י מפירוש ההוראה נלמדת כ� על

בדיוק הכל לספק עליו לזולתו והכישו": – לארי מזונות

ר"ל. כ� על נענש הוא הרי לאו וא� בזמ�,

בצרכי� אפילו "אתכפיא" דורשי� עצמ� ממ�

בתניא הזק� אדמו"ר כדברי ביותר, שתלמידי62ההכרחיי� ,

שמוב� א�ֿעלֿפי שעות, שתי עצמ� מרעיבי� היו חכמי�

עלי� לזולת� א� מותרות. אכלו לא חכמי� שתלמידי

ה� א� לבדוק בלי בזמ�, בדיוק צרכיו כל לספק לדאוג

מותרות או .63הכרחיי�

הוא וזולת� תמי�" "צדיק שאתה הטענה, וכנגד

יותר עבורו להשתדל עלי� ומדוע לעומת�, וחיה" כ"בהמה

תשובות: שתי לכ� משיבי� – לעצמ�? מאשר

ייתכ� זולת�. של דרגתו את להערי� יכול אינ� ראשית,

ו"מל�" "ארי" שהוא .64בהחלט

ש כדברי�, יהי לו אדרבה:`dzשנית, הרי ה"צדיק",

הבא, לעול� יגיע שהצדיק כדי ישול�". באר� צדיק "ה�

בעול� נעלות לדרגות תראהdfdוכ� "עולמ� של כעני� ,

אשר65בחיי�" לזולת�, א� הזה. בעול� לסבול צרי� הוא ,

גשמי. טוב כל מגיע צדיק, איננו לדברי�

.ÊË
"Á� Á�"Ï ÌÈÚÈ‚Ó ˙Â‡¯Â‰‰ ÌÂÈ˜ È„È ÏÚ

העובדה לפיכ�, לחלוטי�. מדוייק בתורה פרט כל

אלו הוראות ששתי

הקדושֿ של שליחותו לביצוע להתמסר שצרי� (א) –

אז ג� ולקיימה "גונח", של מצב א� על ברו�ֿהוא

– לו הדרוש בזמ� צרכיו כל את לזולת לספק (ב) בשמחה,

"א� במלי� ונלמדות ידיgpמופיעות שעל מוכיחה, ,"

הפרשה: כל בתחילת אשר לנח מגיעי� אלו הוראות קיו�

דתתאי" ו"נייחא דעילאי" "נייחא – פעמיי� נח" ,66"נח

שבת שכולו ב"יו� האמיתית למנוחה מגיעי� אשר עד

העולמי�" לחיי .67ומנוחה

(g"kyz gp t"y zgiyn)

•

ב).60) (מ, פל"א תניא

מצד61) שזהו סי"ב למשנת"ל סותר ב"נפש"eytpאי"ז הכוונה כי – דוקא

עצמו. הגו� לגבי עיקר שהיא החיונית, לנפש (ג�) הוא ש�

א.62) יו"ד, שבת עפ"י ב), (לד, פכ"ז

ועבד63) עליו לרכוב סוס אפילו ח: טו, דברי� ורש"י ב סז, כתובות ראה

לפניו. לרו�

למעלה.64) ותחתוני� למטה עליוני� א: נ, פסחי� ראה

א).65) (כ, פי"ד תניא ראה – סע"א יז, ברכות

נח.66) ר"פ התורה אור ג. ח, תו"א ה. פ"ל, ב"ר

תמיד.67) מס' סו�
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oin" ,onvr zene`a zeigd
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íéîMìå ,úéîLbä©©§¦§©¨©¦
íélbìbä íäL íéiîLbä27 ©©§¦¦¤¥©©§©¦

àlà)oia lcad miiw - ¤¨
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úBiçå úBîäáe õøàå̈¨¤§¥§©
íéòtLð ¯ íéøBäè úBôBòå§§¦¦§¨¦
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å ,dâð útìwîmiigd ilraÎ ¦§¦©Ÿ©§
å íéàîhäúBnàä úBLôð ©§¥¦§©§¨ª

mzeig milawn -øàMî¦§¨
.(úBtì÷xaqenk - §¦

xtq ly '` wlga zekix`a

oia lcadd ,'e wxt "`ipz"d

aeh zaxernd "dbep ztilw"

zetilw 'b" x`y oial ,rxe

.rx oleky "ze`nhd,äpäå§¦¥
øLà ìëå õøàå íéîL̈©¦¨¨¤§¨£¤
¯ úBnàä úBöøàa íää¤§©§¨ª

éáéLç Lnî àìk ílk- ª¨§¨©¨£¦¥
,melkk miaygpéaâì§©¥

íéøOä,mik`lnd -íäL ©¨¦¤¥
éáéLç Lnî àìk íéøOäå ,íîei÷å íúeiçmelkk miaygp - ©¨§¦¨§©¨¦§¨©¨£¦¥
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"àiäìàc àäìà" :déì eø÷å ,"íéøçà íé÷ìà"28,mi`xew mde - ¡Ÿ¦£¥¦§¨¥¡¨¨¤¡¨©¨
md mby xnelk) zeiewl`d ly dwel`d `ed jexa yecwdl

,("miwl`"k ,mnvrl ,miaygp.úe÷ìà úðéça ïä ,íä íbL- ¤©¥¥§¦©¡Ÿ
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,mipeilrd mixydn -,õ÷ úò ãò ,Lnî äøæ äãBáò éãáBò íä¥§¥£¨¨¨©¨©¥¥

,dcizrd dle`bd ly -,àøçà àøèqäå úånä òláiL- ¤§ª©©¨¤§©¦§¨¨¢¨
,zetilwd"'ä íLa ílë àø÷ì 'eë íénò ìà Ctäà æà"å29.- §¨¤§Ÿ¤©¦¦§Ÿª¨§¥

dnl o`k xfeg owfd epax

iwl`d uevipdy xiaqdy

mixyd z` dignd

z` mkxce ,mipeilrd

`ed ,dxf dcear micaerd

:xne`e ,zelbaåmzeigdÎ §
lr dxf dcear icaer ly

,ziwl`d zeigd iciàø÷ð¦§¨
úeìb" íLa ïk íb©¥§¥¨
úeiçL øçàî ,"äðéëMä©§¦¨¥©©¤©
"úeìb" úðéçáa øLà äæ¤£¤¦§¦©¨

,íëBúaxaqedy itk - §¨
,lirläøàäî àeä¥¤¨¨

õBöépäî íäì úëLîpä©¦§¤¤¨¤¥©¦
íLa àø÷pä "'ä øác"î¦§©©¦§¨§¥

"äðéëL"lirl xen`k - §¦¨
"dpiky" `xwp '"d xac"y

,mxa .l"f epizeax oeyla

,jk m` :dl`yd zxxerzn

did zelbd oipry ixd

mlerd z`ixa f`n ,cinz

mi`nhd mixacd lk mr

owfd epax xiaqn - ?eay

:lebir i`vgaäæ úeìâå)- §¨¤
ly ozeig oiba znxbpd

uevip ici lr zetilwd

,'"d xac"n,Cìéàå úòcä õò àèçî CLîðici lry ,recik - ¦§©¥¥§¥©©©¨¥¨
,`hgd iptl mdl dzid `ly zetilwl zeig dkynp zrcd ur `hg

- j`.äMã÷c ãáì íéøBçà úðéça àeäåuevipd ,xnelk - §§¦©£©¦§©¦§ª¨
oezgzd cvdn ,cala "miixeg`" zpigan `ed mixyl f` jynpd

,zewl`e dyecw ly ipevigde,úBnàä ïéáì ìàøNé eìbLk Cà©§¤¨¦§¨¥§¥¨ª
íéðBéìòä íéðt úðéçáa àeä íLøLå ìàøNé úæéçàå- ©£¦©¦§¨¥§¨§¨¦§¦©¨¦¨¤§¦

,`ed jexa yecwd ly zeiniptd,äîìL úeìb àéä Bæ äpä,oky - ¦¥¦¨§¥¨
xaqenk ;zene`d ly mixya dkynp zewl` ly zeiniptd mb

,my oiir ,'e wxt "daeyzd zxb`"a lirl hexhextaeøîà äæ ìòå§©¤¨§
ì"æø30:(("íänò äðéëL ¯ íBãàì eìb" : ©©¨¤¡§¦¨¦¨¤

ùã÷ä úøâà
äøàäî úåéç íäì êùîð àìà ùîî íäá ùáìúî

é÷î 'éçáá äìòîìî íäéìò øéàîù åæíéøùäîå ó
íäéúåöøàáù úåôåòå úåéç úåîäáìå â"åòì úåéç òôùð
íéìâìâä íäù íééîùâä íéîùìå úéîùâä õøàìå
íéøåäè úåôåòå úåéçå úåîäáå õøàå íéîùù àìà)
â"åòä úåùôðå íéàîèäå äâåð úôéì÷î 'éòôùð
íäá øùà ìëå õøàå íéîù äðäå .(úåôéì÷ øàùî
íéøùä éáâì éáéùç ùîî àìë íìåë â"åò úåöøàá
éáâì éáéùç ùîî àìë íéøùäå .íîåé÷å íúåéç íäù
íäéìò øéàîä 'ä øáãî õåöéðäî íäì êùîðä úåéçä
åæ äøàäî íëåúì êùîðä úåéçä ë"ôòàå äìòîìî
'é÷ìà íùá 'éàø÷ð ïëìù íëåúá úåìâ 'éçáá àåä
'éçá ïä íä íâù àéäìàã àäìà äéì åø÷å íéøçà
ãò ùîî æ"òò íä íäî íéòôùðä â"åòä ïëìå úå÷ìà
íéîò ìà êåôäà æàå à"èñäå úåîä òìåáéù õ÷ úò

î÷úåìâ íùá ïë íâ àø÷ðå 'ä íùá íìåë àåø÷ì 'åë
íëåúá úåìâ 'éçáá øùà äæ úåéçù øçàî äðéëùä
àø÷ðä 'ä øáãî õåöéðäî íäì úëùîðä äøàäî àåä
àåäå êìéàå ã"äò àèçî êùîð äæ úåìâå) äðéëù íùá
ïéáì ìàøùé åìâùë êà äùåã÷ã ãáì íééøåçà 'éçá
íéðô 'éçáá àåä íùøùå ìàøùé úæéçàå úåîåàä
åìâ ì"æøà æ"òå äîéìù úåìâ àéä åæ äðä íéðåéìòä
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ixyzלח 'lÎh"k iriaxe iyily mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ט שלישי יו�

,nw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éë óà äðäå,nw 'nr cr.ì"æ é"øàä
יו�שלישיורביעיכ"טֿל'תשרי

תשרי ל' רביעי יו�

,nw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùôð äðäå,280 'nr crøåáã àìá

"ãçà BîLe ãçà 'ä" ék óà ,äpäå31eðéäc ,`ed enyy -Bøeac §¦¥©¦¤¨§¤¨§©§¦
LBãwä øäfa äpëîä "åét çeø"å32ãéçé àeä "BîL" íLa §©¦©§ª¤©Ÿ©©¨§¥§¨¦

,ïë-ét-ìò-óà ¯ ãçéîe§ª¨©©¦¥
úeiçä úëLîäå äøàää©¤¨¨§©§¨©©©
"åét çeø"î úëLîpä©¦§¤¤¥©¦
'ãì ú÷lçúî Cøaúé¦§¨¥¦§©¤¤§
'ã ïäL ,úBðBL úBâøãî©§¥¤¥
,äàéøa ,úeìéöà :úBîìBò¨£¦§¦¨

éepMäå .äiNò äøéöéoia - §¦¨£¦¨§©¦
,zebixcnd rax`àeä

íéëñîe íéîeöîö úîçî¥£©¦§¦§¨¦
øBàä íöîöì ,(íéaø)©¦§©§¥¨
àlL ,Bøézñäìe úeiçäå§©©§©§¦¤Ÿ
íìBòa Ck ìk øéàî àäé§¥¥¦¨¨§¨

Bîk äàéøaä`edy - ©§¦¨§
xi`n,úeìéöàä íìBòa§¨¨£¦

àeä äøéöéä íìBòáe- §¨©§¦¨
mixzqen zeigde `edìò©

íéëñîe íéîeöîö éãé§¥¦§¦§¨¦

.'eëå øúBé;"diiyr"d mlera jkn xzeie -ìáàlk zexnl - ¥§£¨
,xen`díBìLå ñç éepL íeL ïéà,mikqnde minevnvd ici lr - ¥¦©§¨

àéäL ,äðéëMä úeîöòa§©§©§¦¨¤¦
íâå ."åét çeø"å "'ä øác"§©§©¦§©
úëLîäå äøàää úðéçáa¦§¦©©¤¨¨§©§¨©

,úeiçäxac"n zkynpd - ©©
,'"däøàää äpä¦¥©¤¨¨

Cñnä úò÷Ba úeìéöàaL¤©£¦©©©¨¨
ïëå ,äàéøaa úLaìúîe¦§©¤¤©§¦¨§¥
äøéöéîe äøéöéì äàéøaî¦§¦¨¦¦¨¦¦¨
-ïéà-øBà ïëìå ,äiNòì©£¦¨§¨¥¥
úeìéöàaL àeä-Ceøa óBñ¨¤©£¦

äiNòa ïk íb àeä- ©¥©£¦¨
efn dxizieäfä íìBòáe¨¨©¤

éãé ìò ,éøîçä©¨§¦©§¥
BúeLaìúäoi` xe`" ly - ¦§©§

,"seq-äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨
øàáîk ,äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨©§Ÿ¨

ì"æ é"øàä éáúëa ìkä33: ©Ÿ§¦§¥¨£¦©

,íãàä Lôð ,äpäå,icedid -:úBøéôñ 'éî äìeìk àéäL ìkì òeãé §¦¥¤¤¨¨¨¨©©Ÿ¤¦§¨¦§¦
.'eëå úòc äðéa äîëç,'b wxt '` wlg "`ipz"a x`eank -óàå ¨§¨¦¨©©§§©

ïlkLmi`a ,zexitqd xyr cbpky zegekd xyr lk -"åét çeø"î ¤ª¨¥©¦
:áéúëãk ,Cøaúéenk - ¦§¨¥§¦§¦

:aezky,"'eë åétàa çtiå"©¦©§©¨
"gtie" oeyld ,"miig znyp -

gexdn d`a dnypdy dxen

migtepy miiniptd zeigde

hexhexta xaqenk ,miptan

wlge 'a wxt '` wlg "`ipz"a

,'d wxt 'bíB÷î ìkîyi - ¦¨¨
dxyrn cg` lk oia xyw

xyrn zg` lk oial zegekd

,dlrnly zexitqdCøc¤¤
úòc-äðéa-äîëç ¯ èøt§¨¨§¨¦¨©©

,úBøéôñ 'éaL úòc-äðéa-äîëçì àîâec ïä BLôðaL- ¤§©§¥§¨§¨§¨¦¨©©¤§§¦
,dlrnly;"ànà"å "àaà" íLa úBpëîäxdefa aezky enk - ©§ª§¥©¨§¦¨

zxitqe ,"`ni`" z`xwp "dpia"e ,"`a`" z`xwp zeliv`c dnkgy

,zeciqga xaqend itk ,odizya zllkp "zrc"däáäà úBcîe¦©£¨
BLôðaL 'eëå äàøéå- icedi ly -'éaL úBcnì àîâec ïä §¦§¨§¤§©§¥§¨©¦¤§

,úBøéôñ,zeliv`c - §¦
øéòæ" íLa úBàø÷pä©¦§¨§¥§¥
øeacä çëå ;"ïétðà©§¦§Ÿ©©¦
øeacì àîâec BLôðaL¤§©§§¨©¦
íLa àø÷pä ,ïBéìòä̈¤§©¦§¨§¥

,"äðéëL"e "úeëìî"itk - ©§§¦¨
.lirl xaqedyïëìåoeeik - §¨¥

`ed icedi ly exeaicy

,dlrnly xeaicl `nbec

,dpikyléøác øaãnLk§¤§©¥¦§¥
ac øøBòî ¯ äøBzøe ¨§¥¦

,äðéëMä ãçéì ïBéìòä̈¤§§©¥©§¦¨
ïì àîé÷ éëä íeMîe34,laewn okle -úkøáe òîL úàéø÷a ¦¨¥©§¨¨¦§¦©§©¦§©

:øeac àìa øeäøäa àöé àì ¯ äøBz éøáãå ïBænä©¨§¦§¥¨Ÿ¨¨§¦§§Ÿ¦

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåçåøå åøåáã åðééäã ãçà åîùå ãçà 'ä éë óà
ãéçé àåä åîù íùá ÷"äåæá äðåëîä åéô
çåøî úëùîðä úåéçä úëùîäå äøàää ë"ôòà ãçåéîå
'ã ïäù úåðåù úåâøãî 'ãì ú÷ìçúî êøáúé åéô
íéëñîå íéîåöîö úîçî àåä éåðéùäå ò"éáà úåîìåò
àäé àìù åøéúñäìå úåéçäå øåàä íöîöì (íéáø)
úåìéöàä íìåòá åîë äàéøáä íìåòá ë"ë øéàî
'åëå øúåé íéëñîå íéîåöîö é"ò àåä 'éöéä íìåòáå
øáã àéäù äðéëùä úåîöòá å"ç éåðéù íåù ïéà ìáà
äðä úåéçä úëùîäå äøàää 'éçáá íâå åéô çåøå 'ä
äàéøáá úùáìúîå êñîä úò÷åá úåìéöàáù äøàää
ñ"à øåà ïëìå äéùòì äøéöéîå äøéöéì äàéøáî ïëå
é"ò éøîåçä æ"äåòáå äéùòá ë"â àåä úåìéöàáù ä"á
éáúëá ìëä øàåáîë ò"éáã úåëìîá åúåùáìúä

:ì"æ é"øàä

äðäåñ"éî äìåìë àéäù ìëì òåãé íãàä ùôð
áéúëãë 'úé åéô çåøî ïìåëù óàå 'åëå ã"áç
ïä åùôðáù ã"áç èøô êøã î"î 'åë åéôàá çôéå
úåãîå à"åà íùá úåðåëîä ñ"éáù ã"áçì àîâåã

280ñ"éáù úåãîì àîâåã ïä åùôðáù 'åëå äàøéå äáäà
øåáãì àîâåã åùôðáù øåáãä çëå à"æ íùá úåàø÷ðä
øáãîùë ïëìå äðéëùå úåëìî íùá àø÷ðä ïåéìòä
éëä íåùîå äðéëùä ãçéì ïåéìòä øåáã øøåòî ú"ã
:øåáã àìá øåäøäá àöé àì ú"ãå æ"îäáå ù"÷á ì"éé÷

ט.31. יד, ב).32.זכרי' (סו, תכ"ב תקו"ז ובכ"מ.33.ראה פ"ד. שמ"ב ע"ח ת"ת34.ראה הל' ס"ג. סקפ"ה ס"ג. סס"ב אדה"ז שו"ע ראה

הי"ב. פ"ב לאדה"ז

oeygxn 'aÎ'` iyiye iying mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� א' חמישי יו�

,280 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...æ"åòìæ äðäå,280 'nr cr.úåìòîä íåø ãò
יו�חמישיושישיא'ֿב'מרחשו�

מרחשו� ב' שישי יו�

,280 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéøáãä øçàå,`nw 'nr cr.àáåè â"äëå

,äpäåytpd zegek dxyre zexitqd xyr mpyi dyecway myk - §¦¥
mb jk ,ziwl`d,"äæ únòì äæ"lk cbpky ,"miwl`d dyr - ¤§ª©¤

,"`xg` `xhq"a ,icbpd cva dnbec dpyi dyecwa oipräøNò Lé¥£¨¨
àúeáàñîc éøúk35,- ¦§¥¦§¨£¨

,d`nehd on mixzk dxyr

zexitq xyr opyiy myk

,dyecwaúBëLîð ïäîe¥¤¦§¨
ïk íb ,úBnàä úBLôð©§¨ª©¥
úBðéça øNòî úBìeìk§¥¤¤§¦
úàæ úòãeîe .Lnî elà¥©¨©©Ÿ

,õøàalr xacd recie - ¨¨¤
,laz iptáeúkM äî©¤¨

íéìebìbä øôña36ìò §¥¤©¦§¦©
÷eñt37èìL øLà" : ¨£¤¨©

,"Bì òøì íãàa íãàä̈¨¨§¨¨§©
äðéëMä úeìb ãBñ àeäL¤¨©§¦¨
íúBéçäì ,úBtìwä CBúa§©§¦§©£¨
,úeìbä ïîæa íèéìLäìe§©§¦¨¦§©©¨
hly xy`" zernyn df -

mc`y ,"mc`a mc`d

hley dtilwdny lrila

,dyecwdny mc`aìáà£¨
.'eëå "Bì òøì" àeäitk - §©§

"mileblbd xtq"a xaqend

.dtilwdn dyecwd ivevip xxal ick dfy ,myeéä úBnàä ïëìå§¨¥¨ª¨
úBnàä úBLôð úBéäì ,ìàøNé ìò ïéèìBLze`a -úBtìwäî §¦©¦§¨¥¦§©§¨ª¥©§¦

.íëBúa úeìb úðéçáa úLaìúî äðéëMä øLàody ick - £¤©§¦¨¦§©¤¤¦§¦©¨§¨
:mkqn owfd epaxe .zehleyd dpiidzäfL óà ,äpäåote` - §¦¥©¤¤

,zetilwd jeza zelba dpikyd zeyalzdéøöéà áçø øeàa CC ¨¦¥¨¨¥
úîàä íB÷î ìkî ,äîe©¦¨¨¨¡¤
-ìò-óàL àlà .àeä ïk¥¤¨¤©©
úBtìwä ïéà ,ïë-ét¦¥¥©§¦
íéìa÷îe íé÷ðBé úBnàäå§¨ª§¦§©§¦
äøàäî àlà úeiç©¤¨¥¤¨¨
úðéçaî íäì úëLîpä©¦§¤¤¨¤¦§¦©
ïàîk ,äMã÷c íéøBçà£©¦¦§ª¨§©

,déôúk øúa éãLcink - §¨¦¨©§¥¥
etzk ixeg`n l` jilyny

wlg "`ipz"a xaqend itk)

,(a"k wxt '`úàæ íb óàå§©©Ÿ
`a envr df xac -éãé ìò©§¥

íéaø íéëñîe íéîeöîö¦§¦§¨¦©¦
äLaìúpL ãò ,íéîeöòå©£¦©¤¦§©§¨
íìBò úeiøîça Bæ äøàä¤¨¨§¨§¦¨
úBnàì úòtLîe ,äfä©¤©§©©¨ª
íéâeðòz ìëå ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨©£¦
ïk ïéàM äî .íéiîLb©§¦¦©¤¥¥

íé÷ðBé ,ìàøNé,mzeig - ¦§¨¥§¦
,íéðBéìòä íéðt úðéçaî¦§¦©¨¦¨¤§¦
yecwd ly zeiniptdn -

,`ed jexaáeúkL Bîk38éìà åéðt 'ä øàé" :ãçàå ãçà ìk ,"E §¤¨¨¥¨¨¥¤¨¤¨§¤¨
:úBìònä íeø ãò BúîLð LøL éôì§¦Ÿ¤¦§¨©©©£

øæçð ,ìkì íéòeãéå íééeìbä älàä úîàäå íéøácä øçàå§©©©§¨¦§¨¤¤¨¥¤©§¦¦¦©Ÿ©£Ÿ
,ïBLàø ïéðòì,ef zxb`a xaecn ezece` -àeäL ñòkä ïéðòa §¦§¨¦§¦§©©©©¤

,äøæ äãBáò ãáBòk§¥£¨¨¨
,àîìòc élîa eðéäå- §©§§¦¥§©§¨

,mlerd ipipraìkä" ék¦©Ÿ
úàøiî õeç íéîL éãéa¦¥¨©¦¦¦§©

"íéîL39,lkdy oeeikne - ¨©¦
,`ed jexa yecwd icia

dn ,qerkl dn oi`y ixd

z`xi ipipra ok oi`y

oiprl mewn yi miny

,qrkdélîa ïëìå§¨¥§¦¥
àøeqàî éLeøôàì àiîLc40zecdi ly mipipra xaecnyk - ¦§©¨§©§¥¥¦¨

,xeqi` zeyrln icedi yixtdl ,miny z`xieiL àìéàä C Ÿ©¨©
,ïøîàc àîòè,mlerd ipipra ,lirl xn`py mrhd jiiy `l - ©£¨§©§¨

yecwd ly eicia mdy

oi` okl xy` ,`ed jexa

el mxby in lr qerkl dn

,dnecke wfpd z`Bîëe§
áeúkL41,"äLî óö÷iå" : ¤¨©¦§ŸŸ¤

íeMî eðéäå,iptn -ék §©§¦¦
äåöî åéðôì äø÷ä 'ä¦§¨§¨¨¦§¨

,àøeqàî éLeøôàì ,Bæ- §©§¥¥¦¨
,xeqi`n yextléãk§¥

:BúBkæìynn jtidd - §©
.lirl xaqend itk ,mlerd ipipra wfp iabl xacdy itkn

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåïäîå àúåáàñîã éøúë äøùò ùé æ"åòìæ
øùòî úåìåìë ë"â â"åòä úåùôð úåëùîð
øôñá ù"î õøàá úàæ úòãåîå ùîî åìà 'éçá
åì òøì íãàá íãàä èìù øùà ô"ò íéìåâìâä
íúåéçäì úåôéì÷ä êåúá äðéëùä úåìâ ãåñ àåäù
ïëìå 'åëå åì òøì àåä ìáà úåìâä ïîæá íèéìùäìå
â"åòä úåùôð úåéäì ìàøùé ìò ïéèìåù åéä â"åòä
úåìâ 'éçáá úùáìúî äðéëùä øùà úåôéì÷äî
äîå êéà áçø øåàéá êéøö äæù óà äðäå íëåúá
úåôéì÷ä ïéà ë"ôòàù àìà àåä ïë úîàä î"î
úëùîðä äøàäî àìà úåéç íéìá÷îå íé÷ðåé â"åòäå
øúá éãùã ïàîë äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî íäì
íéáø íéëñîå íéîåöîö é"ò úàæ íâ óàå 'éôúë
íìåò úåéøîåçá åæ äøàä äùáìúðù ãò íéîåöòå
íéâåðòú ìëå ãåáëå øùåò â"åòì úòôùîå äæä
íéðåéìòä íéðô 'éçáî íé÷ðåé ìàøùé ë"àùî .íééîùâ
ùøù éôì ãçàå ãçà ìë êéìà åéðô 'ä øàé ù"îë

:úåìòîä íåø ãò åúîùð

øçàåìëì íéòåãéå íéåìâä äìàä úîàäå íéøáãä
ãáåòë àåäù ñòëä ïéðòá ïåùàø ïéðòì øåæçð
õåç íéîù éãéá ìëä éë àîìòã éìéîá åðééäå æ"ò
àì àøåñéàî éùåøôàì àéîùã éìéîá ïëìå ù"éî

àî÷åðééäå äùî óåö÷éå ù"îëå ïøîàã àîòè éàä êééù
àøåñéàî éùåøôàì åæ äåöî åéðôì äø÷ä 'ä éë íåùî

:åúåëæì éãë

ובכ"מ.35. ב. מא, ב.36.זח"ג ט.37.פרק ח, כה.38.קהלת ו, ב.39.נשא לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, מטות



לט oeygxn 'aÎ'` iyiye iying mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� א' חמישי יו�

,280 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...æ"åòìæ äðäå,280 'nr cr.úåìòîä íåø ãò
יו�חמישיושישיא'ֿב'מרחשו�

מרחשו� ב' שישי יו�

,280 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéøáãä øçàå,`nw 'nr cr.àáåè â"äëå

,äpäåytpd zegek dxyre zexitqd xyr mpyi dyecway myk - §¦¥
mb jk ,ziwl`d,"äæ únòì äæ"lk cbpky ,"miwl`d dyr - ¤§ª©¤

,"`xg` `xhq"a ,icbpd cva dnbec dpyi dyecwa oipräøNò Lé¥£¨¨
àúeáàñîc éøúk35,- ¦§¥¦§¨£¨

,d`nehd on mixzk dxyr

zexitq xyr opyiy myk

,dyecwaúBëLîð ïäîe¥¤¦§¨
ïk íb ,úBnàä úBLôð©§¨ª©¥
úBðéça øNòî úBìeìk§¥¤¤§¦
úàæ úòãeîe .Lnî elà¥©¨©©Ÿ

,õøàalr xacd recie - ¨¨¤
,laz iptáeúkM äî©¤¨

íéìebìbä øôña36ìò §¥¤©¦§¦©
÷eñt37èìL øLà" : ¨£¤¨©

,"Bì òøì íãàa íãàä̈¨¨§¨¨§©
äðéëMä úeìb ãBñ àeäL¤¨©§¦¨
íúBéçäì ,úBtìwä CBúa§©§¦§©£¨
,úeìbä ïîæa íèéìLäìe§©§¦¨¦§©©¨
hly xy`" zernyn df -

mc`y ,"mc`a mc`d

hley dtilwdny lrila

,dyecwdny mc`aìáà£¨
.'eëå "Bì òøì" àeäitk - §©§

"mileblbd xtq"a xaqend

.dtilwdn dyecwd ivevip xxal ick dfy ,myeéä úBnàä ïëìå§¨¥¨ª¨
úBnàä úBLôð úBéäì ,ìàøNé ìò ïéèìBLze`a -úBtìwäî §¦©¦§¨¥¦§©§¨ª¥©§¦

.íëBúa úeìb úðéçáa úLaìúî äðéëMä øLàody ick - £¤©§¦¨¦§©¤¤¦§¦©¨§¨
:mkqn owfd epaxe .zehleyd dpiidzäfL óà ,äpäåote` - §¦¥©¤¤

,zetilwd jeza zelba dpikyd zeyalzdéøöéà áçø øeàa CC ¨¦¥¨¨¥
úîàä íB÷î ìkî ,äîe©¦¨¨¨¡¤
-ìò-óàL àlà .àeä ïk¥¤¨¤©©
úBtìwä ïéà ,ïë-ét¦¥¥©§¦
íéìa÷îe íé÷ðBé úBnàäå§¨ª§¦§©§¦
äøàäî àlà úeiç©¤¨¥¤¨¨
úðéçaî íäì úëLîpä©¦§¤¤¨¤¦§¦©
ïàîk ,äMã÷c íéøBçà£©¦¦§ª¨§©

,déôúk øúa éãLcink - §¨¦¨©§¥¥
etzk ixeg`n l` jilyny

wlg "`ipz"a xaqend itk)

,(a"k wxt '`úàæ íb óàå§©©Ÿ
`a envr df xac -éãé ìò©§¥

íéaø íéëñîe íéîeöîö¦§¦§¨¦©¦
äLaìúpL ãò ,íéîeöòå©£¦©¤¦§©§¨
íìBò úeiøîça Bæ äøàä¤¨¨§¨§¦¨
úBnàì úòtLîe ,äfä©¤©§©©¨ª
íéâeðòz ìëå ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨©£¦
ïk ïéàM äî .íéiîLb©§¦¦©¤¥¥

íé÷ðBé ,ìàøNé,mzeig - ¦§¨¥§¦
,íéðBéìòä íéðt úðéçaî¦§¦©¨¦¨¤§¦
yecwd ly zeiniptdn -

,`ed jexaáeúkL Bîk38éìà åéðt 'ä øàé" :ãçàå ãçà ìk ,"E §¤¨¨¥¨¨¥¤¨¤¨§¤¨
:úBìònä íeø ãò BúîLð LøL éôì§¦Ÿ¤¦§¨©©©£

øæçð ,ìkì íéòeãéå íééeìbä älàä úîàäå íéøácä øçàå§©©©§¨¦§¨¤¤¨¥¤©§¦¦¦©Ÿ©£Ÿ
,ïBLàø ïéðòì,ef zxb`a xaecn ezece` -àeäL ñòkä ïéðòa §¦§¨¦§¦§©©©©¤

,äøæ äãBáò ãáBòk§¥£¨¨¨
,àîìòc élîa eðéäå- §©§§¦¥§©§¨

,mlerd ipipraìkä" ék¦©Ÿ
úàøiî õeç íéîL éãéa¦¥¨©¦¦¦§©

"íéîL39,lkdy oeeikne - ¨©¦
,`ed jexa yecwd icia

dn ,qerkl dn oi`y ixd

z`xi ipipra ok oi`y

oiprl mewn yi miny

,qrkdélîa ïëìå§¨¥§¦¥
àøeqàî éLeøôàì àiîLc40zecdi ly mipipra xaecnyk - ¦§©¨§©§¥¥¦¨

,xeqi` zeyrln icedi yixtdl ,miny z`xieiL àìéàä C Ÿ©¨©
,ïøîàc àîòè,mlerd ipipra ,lirl xn`py mrhd jiiy `l - ©£¨§©§¨

yecwd ly eicia mdy

oi` okl xy` ,`ed jexa

el mxby in lr qerkl dn

,dnecke wfpd z`Bîëe§
áeúkL41,"äLî óö÷iå" : ¤¨©¦§ŸŸ¤

íeMî eðéäå,iptn -ék §©§¦¦
äåöî åéðôì äø÷ä 'ä¦§¨§¨¨¦§¨

,àøeqàî éLeøôàì ,Bæ- §©§¥¥¦¨
,xeqi`n yextléãk§¥

:BúBkæìynn jtidd - §©
.lirl xaqend itk ,mlerd ipipra wfp iabl xacdy itkn

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåïäîå àúåáàñîã éøúë äøùò ùé æ"åòìæ
øùòî úåìåìë ë"â â"åòä úåùôð úåëùîð
øôñá ù"î õøàá úàæ úòãåîå ùîî åìà 'éçá
åì òøì íãàá íãàä èìù øùà ô"ò íéìåâìâä
íúåéçäì úåôéì÷ä êåúá äðéëùä úåìâ ãåñ àåäù
ïëìå 'åëå åì òøì àåä ìáà úåìâä ïîæá íèéìùäìå
â"åòä úåùôð úåéäì ìàøùé ìò ïéèìåù åéä â"åòä
úåìâ 'éçáá úùáìúî äðéëùä øùà úåôéì÷äî
äîå êéà áçø øåàéá êéøö äæù óà äðäå íëåúá
úåôéì÷ä ïéà ë"ôòàù àìà àåä ïë úîàä î"î
úëùîðä äøàäî àìà úåéç íéìá÷îå íé÷ðåé â"åòäå
øúá éãùã ïàîë äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî íäì
íéáø íéëñîå íéîåöîö é"ò úàæ íâ óàå 'éôúë
íìåò úåéøîåçá åæ äøàä äùáìúðù ãò íéîåöòå
íéâåðòú ìëå ãåáëå øùåò â"åòì úòôùîå äæä
íéðåéìòä íéðô 'éçáî íé÷ðåé ìàøùé ë"àùî .íééîùâ
ùøù éôì ãçàå ãçà ìë êéìà åéðô 'ä øàé ù"îë

:úåìòîä íåø ãò åúîùð

øçàåìëì íéòåãéå íéåìâä äìàä úîàäå íéøáãä
ãáåòë àåäù ñòëä ïéðòá ïåùàø ïéðòì øåæçð
õåç íéîù éãéá ìëä éë àîìòã éìéîá åðééäå æ"ò
àì àøåñéàî éùåøôàì àéîùã éìéîá ïëìå ù"éî

àî÷åðééäå äùî óåö÷éå ù"îëå ïøîàã àîòè éàä êééù
àøåñéàî éùåøôàì åæ äåöî åéðôì äø÷ä 'ä éë íåùî

:åúåëæì éãë

ובכ"מ.35. ב. מא, ב.36.זח"ג ט.37.פרק ח, כה.38.קהלת ו, ב.39.נשא לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, מטות



oeygxnמ 'a iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

eäæ Cà,xaecn df lk -úBçîì Bãéa LiLkexag z` `ipdle - ©¤§¤¥§¨¦§
;Bøáç ìò Bñòëå Btö÷aly mipipra qerkl el xzen f` - §¦§§©£©£¥

,epax dyna xacd didy itk ,miny z`xie zecdiïéàLk ìáà£¨§¤¥
ïBâk ,úBçîì Bãéa,lynl enk -éøëð,ieb -Bìaìáîe øaãîä §¨¦§§¨§¦©§©¥§©§§

ïk íà ,Búlôúa- ¦§¦¨¦¥
,dl`yd zxxerznäî©

,Bì 'ä äNò úàfieby - Ÿ¨¨
,ezltza el rixtiúàæ ïéà¥Ÿ

øabúiL éãk íà ék¦¦§¥¤¦§©¥
,Búlôúa øúBé õnàúéå§¦§©¥¥¦§¦¨
äìBãb äðeëáe álä ÷îòa§Ÿ¤©¥§©¨¨§¨
òîLé àlL ãò ,Ck ìk̈¨©¤Ÿ¦§©

.éøëpä éøeac`ed ,oky - ¦¥©¨§¦
,ezltza rewy jk lk didi

z` llk rney `ed oi`y

.eaiaq dyrpdCà©
éøö Bæ äâøãîlLC ¤§©§¥¨¨¦

.äîeöòå äaø úeøøBòúä¦§§©¨©£¨
éä äöòåäöeò §¥¨©§¨

î àéä ,Bæ úeøøBòúäì- §¦§§¦¥
Îa zeppeazddäæ ïéðò¦§¨¤

Baì ìà íéNiLk ,Bîöò©§§¤¨¦¤¦
úãéøé ïéðò ïðBaúéå§¦§¥¦§©§¦©
ãøzå" ,ìBëéák äðéëMä©§¦¨¦§¨©¥¥

"íéàìt42Laìúäì , §¨¦§¦§©¥
dúøàäî õBöéðjeza - ¦¥¤¨¨¨

,zetilwdàéä øLà£¤¦
CBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§
ììk Cøc úBtìwä©§¦¤¤§¨

,íúBéçäìillk ote`a - §©£¨
jeza zelba `id ef dx`d

,ozeigdl ick ,zetilwdLaìúî dúøàä õBöéð íòtä äzòå§©¨©©©¦¤¨¨¨¦§©¥
íéøác øaãîä ,äæ éøëð øeaãa èøt Cøc úeìb úðéçáa¦§¦©¨¤¤§¨§¦¨§¦¤©§©¥§¨¦

,älôzä úðek àéä ,'ä úãBáò íéìaìáîäiebd oevxay - ©§©§§¦£©¦©¨©©§¦¨
,ef dltzl rixtdläæ únòì äæ" ék ,ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥¦¤§ª©¤

,"'eëå,miwl` dyr -ïBzçzä øeaca Laìúî ïBéìòä øåaãå §§¦¨¤§¦§©¥©¦©©§
,'eëådpezgz dbxca zyalzn dlrnly xeaicd zpiga xnelk - §

,zetilwd z` zeigdl cr zcxei `id zelylzyd ici lre ,xeaica

"Bì òøì íãàa íãàä èìL øLà" Lnî eäæådxwna ,xnelk - §¤©¨£¤¨©¨¨¨§¨¨§©
z` lvpn ,dyecw ly uevip ,zelb zpigaa ,ea yi iebdy ,df

zhley dtilwy itk ynn df ixd ,ezltza icedil rixtdl uevipd

.dpeek xzia lltzdl ,dyecwa zeig siqedl ick z`fe ,dyecwa

dpikyd ly d`ltpde dlecbd dcixia opeazi mc`y drya ixd

ezltza el rixtnd iebd ly envr df oipra cgeina `idy ,zelba

didzy ,dpeek xzia lltzdl mc`d z` envr df xac xxeri -

:owfd epax oeylae dpikyd zle`b xakäæ éãé ìòL eðéäclr - §©§¤©§¥¤
,xen`d lka zeppeazdd iciøúBé ìltúäì íãàä øøBòúî¦§¥¨¨¨§¦§©¥¥

,àaìc à÷îòî äðeëa,ald wnern -.åéøeac òîLé àlL ãò §©¨¨¥¨§¨§¦¨©¤Ÿ¦§©¦¨
z`eev"a aeh my lrad ixac mixaqen xen`d lkn .iebd ly -

xacnd iebdy ,"y"aixd

icedi ly ezltz zrya

ixd ,jka el rixtne

zeyalzda `id dpikyd

xac lkl ,oky - dfa

ly uevip yi mlera

ly avna `ede ,dyecw

efn dxizie ,iebd jeza zelb

,iaeig oeekn jka yi -

icedid z` `iadl

dpikyd zelba zeppeazdl

.dpeek xzia dltzleäîe©
èwìîä áúkMly - ¤¨©©§©¥
,"y"aixd z`eev""äúøL"¨§¨

,ieba "dzxy" dpikydy -

lä ïeëì òãé àìïBL Ÿ¨©§©¥©¨
-íL-ìòaä ék ,÷ec÷ãa§¦§¦©©©¥
éøác øîBà äéä ì"æ áBè©¨¨¥¦§¥

ìa äøBzàìå Léãéà ïBL ¨§¨¦¦§Ÿ
ìa,Lãwä ïBL`lina - ¦§©Ÿ¤

oeyla zexezd `ian

okezd z` wx azk ycewd

lrad ly epeyl z` `le

iehiaa drh `ede ,aeh my

ji` ote`d xe`iz ly oekpd

,iebd jeza zelba dpikyd

,"äLaìúð" øîBì äöøå- §¨¨©¦§©§¨
,"dyalzp" m` ik ,dpiky ielib ly oipr dzernyny "dzxy" `l

.úeìb úðéçáa eðéäå.ielib `le -eäæå:my aezky dn - §©§¦§¦©¨§¤
,"'eë éøëð àeä íà èøôáe"`id dpeekdy yexitd itly - ¦§¨¦¨§¦

z`xydlxacnd ieba dpikyd z`xyd didzy recn ,dpikyd

`l` - ?icedia xy`n xzei ,ezltza icedil rixtneæàL,ieba - ¤¨
àéä,dpikyd -ïî õBöéð íà dîúì ïéàå .øúBéa úeìb úðéça ¦§¦©¨§¥§¥¦§Ÿ©¦¦¦

àø÷ð äðéëL úøàä,"y"aixd z`eev"a -àäc ,"äðéëL" íLa ¤¨©§¦¨¦§¨§¥§¦¨§¨
ïçkLà,ep` mi`ven ixdy -àøáð Càìî elôàLuevip `l - ©§§¨¤£¦©§¨¦§¨

,dpikyd lyàøiå úLøôa 'ä íLa àø÷ðweqta -43xn`ie" : ¦§¨§¥§¨¨©©¥¨
,"jcar lrn xearz `p l` 'c`,ï"aîøä Leøôìxn` mdxa`y - §¥¨©§©

,eil` e`ay mik`lnd cg`l jkáeúkL Bîëe44àø÷zå" :- §¤¨©¦§¨
,xbd,"'eëå äéìà øácä 'ä íLmiweqta ,yxetna aezk my - ¥©Ÿ¥¥¤¨§

.j`ln zece` xaecny ,df iptly.àáeè àðåb éàäëednecae - §©©§¨¨
.zenewn daxda jkl

ùã÷ä úøâà
êàåøéáç ìò åñòëå åôö÷á úåçîì åãéá ùéùë åäæ

øáãîä â"åò ïåâë úåçîì åãéá ïéàùë ìáà
úàæ ïéà åì 'ä äùò úàæ äî ë"à åúìôúá åìáìáîå
áìä ÷îåòá åúìôúá øúåé õîàúéå øáâúéù éãë à"ë
êà â"åòä éøåáã òîùé àìù ãò ë"ë äìåãâ äðååëáå
äöòå .äîåöòå äáø úåøøåòúä êéøö åæ äâøãîìù
íéùéùë åîöò äæ ïéðòî àéä åæ úåøøåòúäì äöåòéä
ãøúå ìåëéáë äðéëùä úãéøé ïéðò ïðåáúéå åáì ìà
'éçáá àéä øùà äúøàäî õåöéð ùáìúäì íéàìô
íòôä äúòå íúåéçäì ììë êøã úåôéì÷ä êåúá úåìâ
øåáãá èøô êøã úåìâ 'éçáá ùáìúî äúøàä õåöéð
àéä 'ä úãåáò íéìáìáîä íéøáã øáãîä äæ â"åò
øåáãå 'åëå äæ úîåòì äæ éë ì"ùîëå äìôúä úðååë
øùà ùîî åäæå 'åëå ïåúçúä øåáãá ùáìúî ïåéìòä
øøåòúî æ"éòù åðééäã åì òøì íãàá íãàä èìù
àìù ãò àáìã à÷îåòî äðååëá øúåé ììôúäì íãàä
ïéåëì òãé àì äúøù è÷ìîä ù"îå .åéøåáéã òîùé
à"ìá ú"ã øîåà äéä ì"æ è"ùòáä éë ÷åã÷ãá ïåùìä
åäæå úåìâ 'éçáá åðééäå äùáìúð ì"øå ÷"äìá àìå
øúåéá úåìâ 'éçá àéä æàù .'åë â"åò àåä íà èøôáå
íùá àø÷ð äðéëù úøàä ïî õåöéð íà äåîúì ïéàå
íùá àø÷ð àøáð êàìî åìéôàù ïçëùà àäã äðéëù
'ä íù àø÷úå ù"îëå ï"áîøä 'éôì àøéå 'ôá 'ä

àáåè â"äëå 'åëå äéìà øáåãä

ט.42. א, איכה ג.43.ע"פ יג.44.יח, טז, ש�

oeygxn 'b ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ג' קודש שבת יו�

,`nw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éì äîåãîëå,anw 'nr cr.éô éøîà

,éì änãîëå,owfd epax azek -íúñéôzLlr mziiyewe - §¦§ª¤¦¤§¦¨¨
,"y"aixd z`eev"lä ÷ec÷c ãvî dðéà,ïBL,"dzxy" -àlà ¥¨¦©¦§©¨¤¨

äðeîà íäì ïéàL ,úBtìwa äðéëMä úeLaìúä ïéðò øwòî¥¦©¦§©¦§©§©§¦¨©§¦¤¥¨¤¡¨
íéìebìbä øôña ì"æ é"øàä áúkM äîa45,zeyalzd zece` - §©¤¨©¨£¦©§¥¤©¦§¦

i` .zetilwa mb dpikyd

md oi`y dny xnel xyt`

zeyalzdn mixaeq

dnl m`ez ieba dpikyd

zece` azek l"fix`dy

dpikyd zeyalzd

l"fix`dy iptn ,zetilwa

,"zeipgex" zetilwa oc

ieb zece` xaecn o`k eli`e

- dfd mlera inybíàL¤¦
úBtì÷ ïéa ÷lçì eöøé¦§§©¥¥§¦
íéìelb éãáBòì íéiðçeøä̈£¦¦§§¥¦¦

íéiîLbäoi` ef dwelg - ©©§¦¦
ixdy ,qiqa dlEì ïéà¥§

óàå ,õøàä øôòk éîLb©§¦©£©¨¨¤§©
ïë ét ìòaezk - ©¦¥

,"dlaw"aBa úLaìúî¦§©¤¤
c úeëìîc úeëìî- ©§§©§©

mlerdëBúáe äiNò£¦¨§¨
,'eë äøéöéc úeëìî- ©§¦¦¨

zekln"e "d`ixac zekln"

,"zeliv`c.ìéòì økæpëå§©¦§¨§¥
íàåxnel mdl dyw - §¦

ieba zyalzn dpikydy,

úBLôð úàîè íeMî¦ª§©©§
íäéúBLôð éøä ,íéøëpä©¨§¦£¥©§¥¤

ï"åæ âeefî,zeklne `"f - ¦¦
Bîk ,íéiðçeøä úBtì÷c¦§¦¨£¦¦§
é"øàä éáúëa áeúkL¤¨§¦§¥¨£¦

àöîð ,ì"æ,ixd - ©¦§¨
íéiðçeøäLzetilwd - ¤¨£¦¦

od ,zeipgexdøB÷î§
.íúàîèy md mixaeq ixd zeipgexd zetilwl xy`ae -dleki ª§¨¨

didiy xyt` i` ,`eti` ,recn - dpikyd zeyalzd oda zeidl

?mlerd zene` zeytpa jkéøö úîàa Càéà ,áçø øeàa CC ©¤¡¤¨¦¥¨¨¥
,Bæ úeLaìúä àeäzetilwa mb ,zetilwa zyalzn dpikydy - ¦§©§

,dhnl mlerd zene`a mbe zeipgexdeðéìò àì ìáàilbn lr - £¨Ÿ¨¥
,owfd epaxe cibnd ,aeh my lrad ,zeciqgd zxezíúðeìz- §¨¨

,mdizeprhe.ì"æ é"øàä éáúk ìò íà ékoipr aezk my - ¦¦©¦§¥¨£¦©
.zetilwa dpikyd zeyalzdéðéòa éðàL ,òîBL éðãLçé ìàå§©©§§¥¦¥©¤£¦§¥©

éúàa àì ék ;ïúeiîLbî ïèéLôäì ì"æ é"øàä éøác ézðáäL¤¥©§¦¦§¥¨£¦©§©§¦¨¦©§¦¨¦Ÿ¨¦

úìa÷ ét ìò åéãéîìúå ì"æ áBè-íL-ìòaä éøác Løôì ÷ø©§¨¥¦§¥©©©¥©§©§¦¨©¦©¨©
íbLa .ì"æ é"øàä`id zn`dy ,efn dxizi mbe -äæ ïéðòL- ¨£¦©§¤©¤¦§¨¤

zebxca mb ,dbixcn lkae mewn lka `vnp `ed jexa yecwdy

,xzeia zekenpd'äì úøzñpä"îe äìawä úîëçî Bðéà¥¥¨§©©©¨¨¥©¦§¨Ÿ©
"eðé÷ìà46íà ék , ¡Ÿ¥¦¦

,"eðéðáìe eðì úìâpä"î¥©¦§Ÿ¨§¨¥
äîìL äðeîà ïéîàäì§©£¦¡¨§¥¨
øacL àìî àø÷îa§¦§¨¨¥¤¦¥

áeúkä47úà àìä" : ©¨£Ÿ¤
éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
ïéàL ,"'ä íàð ,àìî̈¥§ª¤¥
.BèeLt éãéî àöBé àø÷î¦§¨¥¦¥§
`ln `ed jexa yecwdy -

mbe minya mb `vnpe

mipipra mb ,ux`a

mipipra mbe miipgexd

,miinybdäðeîà àéä íâå§©¦¡¨
äèeLtzlaewn -ízña §¨¦§©

äøeñîe ,ìàøNé úeììk§¨¦§¨¥§¨
íäéúBáàî íãéa§¨¨¥£¥¤
eëìäL íéLBãwä©§¦¤¨§

úeîéîúadpen`a - ¦§¦
,dninzø÷çì éìa ,'ä íò¦§¦©§Ÿ

éLBðà ìëNaoiadl -ïéðò §¥¤¡¦¦§©
àeä øLà úe÷ìàä̈¡Ÿ£¤
ïéà ãò ìëOäî äìòîì§©§¨¥©¥¤©¥

òãéì ,õ÷,lkya -éàC ¥¥©¥
."õøàä ìë àìî" àeä§Ÿ¨¨¨¤
eàa áBøwî íéLãçL ÷ø©¤£¨¦¦¨¨

ø÷çì,lkya -äøé÷ça ©£Ÿ©£¦¨
,Bæd`ln zewl` ji` -

,mlerd lkaøLôà éàå§¦¤§¨
ìëOä ìà íäì áø÷ì§¨¥¨¤¤©¥¤
ét ìò à÷åc àlà¤¨©§¨©¦
éáúkî úBçe÷ì úBîc÷ä©§¨§¦¦§¥
úBèLôî ,ì"æ é"øàä̈£¦©ª§¨

.ïãò íúîLð éúBaøî ézòîML éôëe ,ïúeiîLbîlradn - ¦©§¦¨§¦¤¨©§¦¥©©¦§¨¨¥¤
,mdicinlze cibnd axdn ,aeh myäæ øàáì øLôà éà Cà©¦¤§¨§¨¥¤

älâñ éãéçéì ,úòîBL ïæàì ätî íà ék ,ázëîa áèéä¥¥§¦§¨¦¦¦¤§Ÿ¤©©¦¦¥§ª¨
àøB÷ 'ä øLà íéãéøOìå48:áéúëãk ,aezky enk -49: §©§¦¦£¤¥§¦§¦

'eë òîBL äzà ïä ììkîe ,"ìë eðéáé 'éåä éL÷áîe"50.- §©§¥£©¨¦Ÿ¦§©¥©¨¥©
oiadl oky ,oiadl mileki mpi` 'd z` miyxec mpi`y dl`y ,e`l

zewl` oiadl ,'d z` miyxecy dl` wx mileki dl` mipipr

ly ote`a dbyda d`ae llka dxezd zeinipta dzlbzpy

"oeqpxtzi"51.zeciqgd zxeza

ùã÷ä úøâà
íúñéôúù éì äîåãîëå

282úåùáìúä ïéðò ø÷éòî àìà ïåùìä ÷åã÷ã ãöî äðéà
ì"æéøàä ù"îá äðåîà íäì ïéàù úåôéì÷á äðéëùä
íééðçåøä úåôéì÷ ïéá ÷ìçì åöøé íàù íéìåâìâä 'ñá

ôòë éîùâ êì ïéà íééîùâä â"åòììò óàå õøàä ø
äëåúáå äéùòã úåëìîã úåëìî åá úùáìúî ïë éô
úåùôð úàîåè íåùî íàå .ì"ðëå 'åë äøéöéã úåëìî
íééðçåøä úåôéì÷ã ï"åæ âååéæî íäéúåùôð éøä â"åòä
íúàîåè øå÷î íééðçåøäù àöîð .ì"æéøàäëá ù"îë
åæ úåùáìúä àåä êéà áçø øåàéá êéøö úîàá êà
ìàå .ì"æéøàäë ìò à"ë íúðåìú åðéìò àì ìáà
ì"æéøàä éøáã éúðáäù éðéòá éðàù òîåù éðãùçé
éøáã ùøôì ÷ø éúàá àì éë ïúåéîùâî ïèéùôäì
íâùá ì"æéøàä úìá÷ é"ôò åéãéîìúå ì"æ è"ùòáä
'äì úåøúñðäîå äìá÷ä úîëçî åðéà äæ ïéðòù
äðåîà ïéîàäì åðéðáìå åðì úåìâðäî íà éë åðé÷ìà
íéîùä úà àìä áåúëä øáãù àìî àø÷îá äîéìù
éãéî àöåé àø÷î ïéàù 'ä íàð àìî éðà õøàä úàå
ìàøùé úåììë íúñá äèåùô äðåîà àéä íâå åèåùô
úåîéîúá åëìäù íéùåã÷ä íäéúåáàî íãéá äøåñîå
øùà úå÷ìàä ïéðò éùåðà ìëùá øå÷çì éìá 'ä íò
àìî àåä êéà òãéì õ÷ ïéà ãò ìëùäî äìòîì àåä
äøé÷çá øå÷çì åàá áåø÷î íéùãçù ÷ø õøàä ìë
é"ôò à÷åã àìà ìëùä ìà íäì áø÷ì à"àå åæ
éôëå ïúåéîùâî úåèùôåî ì"æéøàëî úåçå÷ì úåîã÷ä
áèéä äæ øàáì à"à êà ò"ð éúåáøî éúòîùù
äìåâñ éãéçéì úòîåù ïæàì äôî íà éë áúëîá

áî÷åðéáé 'éåä éù÷áîå áéúëãë àøå÷ 'ä øùà íéãéøùìå
.'åë òîåù äúà ïä ììëîå ìë

.45.36 כח.46.שבהערה כט, נצבי� כד.47.ע"פ כג, ה.48.ירמי' ג, ה.49.יואל כח, יט.50.משלי יא, עקב ספרי ת"ו.51.ראה תקו"ז ראה



מי oeygxn 'b ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ג' קודש שבת יו�

,`nw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éì äîåãîëå,anw 'nr cr.éô éøîà

,éì änãîëå,owfd epax azek -íúñéôzLlr mziiyewe - §¦§ª¤¦¤§¦¨¨
,"y"aixd z`eev"lä ÷ec÷c ãvî dðéà,ïBL,"dzxy" -àlà ¥¨¦©¦§©¨¤¨

äðeîà íäì ïéàL ,úBtìwa äðéëMä úeLaìúä ïéðò øwòî¥¦©¦§©¦§©§©§¦¨©§¦¤¥¨¤¡¨
íéìebìbä øôña ì"æ é"øàä áúkM äîa45,zeyalzd zece` - §©¤¨©¨£¦©§¥¤©¦§¦

i` .zetilwa mb dpikyd

md oi`y dny xnel xyt`

zeyalzdn mixaeq

dnl m`ez ieba dpikyd

zece` azek l"fix`dy

dpikyd zeyalzd

l"fix`dy iptn ,zetilwa

,"zeipgex" zetilwa oc

ieb zece` xaecn o`k eli`e

- dfd mlera inybíàL¤¦
úBtì÷ ïéa ÷lçì eöøé¦§§©¥¥§¦
íéìelb éãáBòì íéiðçeøä̈£¦¦§§¥¦¦

íéiîLbäoi` ef dwelg - ©©§¦¦
ixdy ,qiqa dlEì ïéà¥§

óàå ,õøàä øôòk éîLb©§¦©£©¨¨¤§©
ïë ét ìòaezk - ©¦¥

,"dlaw"aBa úLaìúî¦§©¤¤
c úeëìîc úeëìî- ©§§©§©

mlerdëBúáe äiNò£¦¨§¨
,'eë äøéöéc úeëìî- ©§¦¦¨

zekln"e "d`ixac zekln"

,"zeliv`c.ìéòì økæpëå§©¦§¨§¥
íàåxnel mdl dyw - §¦

ieba zyalzn dpikydy,

úBLôð úàîè íeMî¦ª§©©§
íäéúBLôð éøä ,íéøëpä©¨§¦£¥©§¥¤

ï"åæ âeefî,zeklne `"f - ¦¦
Bîk ,íéiðçeøä úBtì÷c¦§¦¨£¦¦§
é"øàä éáúëa áeúkL¤¨§¦§¥¨£¦

àöîð ,ì"æ,ixd - ©¦§¨
íéiðçeøäLzetilwd - ¤¨£¦¦

od ,zeipgexdøB÷î§
.íúàîèy md mixaeq ixd zeipgexd zetilwl xy`ae -dleki ª§¨¨

didiy xyt` i` ,`eti` ,recn - dpikyd zeyalzd oda zeidl

?mlerd zene` zeytpa jkéøö úîàa Càéà ,áçø øeàa CC ©¤¡¤¨¦¥¨¨¥
,Bæ úeLaìúä àeäzetilwa mb ,zetilwa zyalzn dpikydy - ¦§©§

,dhnl mlerd zene`a mbe zeipgexdeðéìò àì ìáàilbn lr - £¨Ÿ¨¥
,owfd epaxe cibnd ,aeh my lrad ,zeciqgd zxezíúðeìz- §¨¨

,mdizeprhe.ì"æ é"øàä éáúk ìò íà ékoipr aezk my - ¦¦©¦§¥¨£¦©
.zetilwa dpikyd zeyalzdéðéòa éðàL ,òîBL éðãLçé ìàå§©©§§¥¦¥©¤£¦§¥©

éúàa àì ék ;ïúeiîLbî ïèéLôäì ì"æ é"øàä éøác ézðáäL¤¥©§¦¦§¥¨£¦©§©§¦¨¦©§¦¨¦Ÿ¨¦

úìa÷ ét ìò åéãéîìúå ì"æ áBè-íL-ìòaä éøác Løôì ÷ø©§¨¥¦§¥©©©¥©§©§¦¨©¦©¨©
íbLa .ì"æ é"øàä`id zn`dy ,efn dxizi mbe -äæ ïéðòL- ¨£¦©§¤©¤¦§¨¤

zebxca mb ,dbixcn lkae mewn lka `vnp `ed jexa yecwdy

,xzeia zekenpd'äì úøzñpä"îe äìawä úîëçî Bðéà¥¥¨§©©©¨¨¥©¦§¨Ÿ©
"eðé÷ìà46íà ék , ¡Ÿ¥¦¦

,"eðéðáìe eðì úìâpä"î¥©¦§Ÿ¨§¨¥
äîìL äðeîà ïéîàäì§©£¦¡¨§¥¨
øacL àìî àø÷îa§¦§¨¨¥¤¦¥

áeúkä47úà àìä" : ©¨£Ÿ¤
éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
ïéàL ,"'ä íàð ,àìî̈¥§ª¤¥
.BèeLt éãéî àöBé àø÷î¦§¨¥¦¥§
`ln `ed jexa yecwdy -

mbe minya mb `vnpe

mipipra mb ,ux`a

mipipra mbe miipgexd

,miinybdäðeîà àéä íâå§©¦¡¨
äèeLtzlaewn -ízña §¨¦§©

äøeñîe ,ìàøNé úeììk§¨¦§¨¥§¨
íäéúBáàî íãéa§¨¨¥£¥¤
eëìäL íéLBãwä©§¦¤¨§

úeîéîúadpen`a - ¦§¦
,dninzø÷çì éìa ,'ä íò¦§¦©§Ÿ

éLBðà ìëNaoiadl -ïéðò §¥¤¡¦¦§©
àeä øLà úe÷ìàä̈¡Ÿ£¤
ïéà ãò ìëOäî äìòîì§©§¨¥©¥¤©¥

òãéì ,õ÷,lkya -éàC ¥¥©¥
."õøàä ìë àìî" àeä§Ÿ¨¨¨¤
eàa áBøwî íéLãçL ÷ø©¤£¨¦¦¨¨

ø÷çì,lkya -äøé÷ça ©£Ÿ©£¦¨
,Bæd`ln zewl` ji` -

,mlerd lkaøLôà éàå§¦¤§¨
ìëOä ìà íäì áø÷ì§¨¥¨¤¤©¥¤
ét ìò à÷åc àlà¤¨©§¨©¦
éáúkî úBçe÷ì úBîc÷ä©§¨§¦¦§¥
úBèLôî ,ì"æ é"øàä̈£¦©ª§¨

.ïãò íúîLð éúBaøî ézòîML éôëe ,ïúeiîLbîlradn - ¦©§¦¨§¦¤¨©§¦¥©©¦§¨¨¥¤
,mdicinlze cibnd axdn ,aeh myäæ øàáì øLôà éà Cà©¦¤§¨§¨¥¤

älâñ éãéçéì ,úòîBL ïæàì ätî íà ék ,ázëîa áèéä¥¥§¦§¨¦¦¦¤§Ÿ¤©©¦¦¥§ª¨
àøB÷ 'ä øLà íéãéøOìå48:áéúëãk ,aezky enk -49: §©§¦¦£¤¥§¦§¦

'eë òîBL äzà ïä ììkîe ,"ìë eðéáé 'éåä éL÷áîe"50.- §©§¥£©¨¦Ÿ¦§©¥©¨¥©
oiadl oky ,oiadl mileki mpi` 'd z` miyxec mpi`y dl`y ,e`l

zewl` oiadl ,'d z` miyxecy dl` wx mileki dl` mipipr

ly ote`a dbyda d`ae llka dxezd zeinipta dzlbzpy

"oeqpxtzi"51.zeciqgd zxeza

ùã÷ä úøâà
íúñéôúù éì äîåãîëå

282úåùáìúä ïéðò ø÷éòî àìà ïåùìä ÷åã÷ã ãöî äðéà
ì"æéøàä ù"îá äðåîà íäì ïéàù úåôéì÷á äðéëùä
íééðçåøä úåôéì÷ ïéá ÷ìçì åöøé íàù íéìåâìâä 'ñá

ôòë éîùâ êì ïéà íééîùâä â"åòììò óàå õøàä ø
äëåúáå äéùòã úåëìîã úåëìî åá úùáìúî ïë éô
úåùôð úàîåè íåùî íàå .ì"ðëå 'åë äøéöéã úåëìî
íééðçåøä úåôéì÷ã ï"åæ âååéæî íäéúåùôð éøä â"åòä
íúàîåè øå÷î íééðçåøäù àöîð .ì"æéøàäëá ù"îë
åæ úåùáìúä àåä êéà áçø øåàéá êéøö úîàá êà
ìàå .ì"æéøàäë ìò à"ë íúðåìú åðéìò àì ìáà
ì"æéøàä éøáã éúðáäù éðéòá éðàù òîåù éðãùçé
éøáã ùøôì ÷ø éúàá àì éë ïúåéîùâî ïèéùôäì
íâùá ì"æéøàä úìá÷ é"ôò åéãéîìúå ì"æ è"ùòáä
'äì úåøúñðäîå äìá÷ä úîëçî åðéà äæ ïéðòù
äðåîà ïéîàäì åðéðáìå åðì úåìâðäî íà éë åðé÷ìà
íéîùä úà àìä áåúëä øáãù àìî àø÷îá äîéìù
éãéî àöåé àø÷î ïéàù 'ä íàð àìî éðà õøàä úàå
ìàøùé úåììë íúñá äèåùô äðåîà àéä íâå åèåùô
úåîéîúá åëìäù íéùåã÷ä íäéúåáàî íãéá äøåñîå
øùà úå÷ìàä ïéðò éùåðà ìëùá øå÷çì éìá 'ä íò
àìî àåä êéà òãéì õ÷ ïéà ãò ìëùäî äìòîì àåä
äøé÷çá øå÷çì åàá áåø÷î íéùãçù ÷ø õøàä ìë
é"ôò à÷åã àìà ìëùä ìà íäì áø÷ì à"àå åæ
éôëå ïúåéîùâî úåèùôåî ì"æéøàëî úåçå÷ì úåîã÷ä
áèéä äæ øàáì à"à êà ò"ð éúåáøî éúòîùù
äìåâñ éãéçéì úòîåù ïæàì äôî íà éë áúëîá

áî÷åðéáé 'éåä éù÷áîå áéúëãë àøå÷ 'ä øùà íéãéøùìå
.'åë òîåù äúà ïä ììëîå ìë

.45.36 כח.46.שבהערה כט, נצבי� כד.47.ע"פ כג, ה.48.ירמי' ג, ה.49.יואל כח, יט.50.משלי יא, עקב ספרי ת"ו.51.ראה תקו"ז ראה



oeygxnמב 'b ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íúéàø ízà ,äpä,zeciqgd zxez icbpnl owfd epax azek - ¦¥©¤§¦¤
ãçà øîàî Leøt¥©£¨¤¨

,íéòeãéä íéøôqîly - ¦§¨¦©§¦
,zeciqgd zxezàîâeãì§§¨

ìk íb ék ,úBàìe§¦©¨
íéäeîzä íéøîànä- ©©£¨¦©§¦

,zeiyew mdilr miywnye

øeàáe Leøt íäì Lé¥¨¤¥¥
.ïç éòãBéì áèéä-gdnk ¥¥§§¥¥

p.(dlawd zxez) dxzqCà©

íúìòî ee÷é àì,ceaka mdil` owfd epax dpet -íäì øàáì éìà Ÿ§©©£¨¨¥©§¨¥¨¤
àéä ék ,ázëîa ìkä©Ÿ§¦§¨¦¦
,äaøîe äãák äëàìî§¨¨§¥¨§ª¨
÷ø ,ïôà íeLa øLôà éàå§¦¤§¨§Ÿ¤©
íkî eçlL eöøz íà¦¦§¦§¦¤
äôe ,äãòaL ãçéîe ãçà¤¨§ª¨¤¨¥¨¤
äöøé íà Ba øaãà ät ìà¤¤£©¥¦¦§¤
ét íò äéäé 'äå ,'ä§¦§¤¦¦
ïBöøì eéäé"å ,éôéhäa§©¦¦§¦§§¨

:"éô éøîà¦§¥¦

ùã÷ä úøâà
äðäíéòåãéä íéøôñî ãçà øîàî 'éô íúéàø íúà

íéäåîúä íéøîàîä ìë íâ éë úåàìå àîâåãì
íúìòî åå÷é àì êà .ç"éì áèéä øåàéáå 'éô íäì ùé
äãéáë äëàìî àéä éë áúëîá ìëä íäì øàáì éìà
íëî åçìù åöøú íà ÷ø .ïôåà íåùá à"àå äáåøîå
'éäé 'äå .ä"éà åá øáãà ô"àôå .äãòáù ãçåéîå ãçà

:éô éøîà ïåöøì åéäéå .éôéèäá éô íò

. . .mei meid

iyily meiixyz fkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,gp :yneg
.clwÎkw :mildz

.ux`l Î278Î . . . rcep dpde :`ipz

eze` zecinrne ,ezcewt zr cr en` ohan egib mein mc`d iig z` zetiwn zevnde dxezd
oia mb `l` mewnl mc` oia wx `l zexyi zebdpde zelrp zecn oipwae `ixa lkya dxe` oxwa

.gexae myba mixye`n miig ig `ed l"fg ze`xede dxezd t"r bdpznd ik ,exagl mc`

iriax meiixyz gkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,gp :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.(mdnr . . . zevx`ay `l`) :`ipz

zrah md zevnd meiwe dxezd cenil . . mzra mkinyb izzpe 'eb eklz izewega m`
.mqpxtle mze` oefl aiigzdl l`xyi z` d"awd yciw mday oiyecwd

iying meiixyz hkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,gp :yneg
.cnwÎnw :mildz

.l"f i"x`d . . . dpde :`ipz

הקשת, ברכת dfa.מברכי� miwtwtn yik `le

oe` ,ziad lra ` j`p hin zwelgn ` h`drb h`d miza ilra xryfeaifrn ic oet xrpii`¨©¨
rxew `zbelt xa oiif hl`ee xr f` ,orixyrb xr h`d ldey oi` h"yra mrc `a l`n` bicpriif©¨¨©¨

.oiif bck

orlrhy jif oe` ,hprd ic rxrcp` ic rpii` orarb micinlz ic orqiidrb h`d h"yra xrc¨
sie` hprd rbiliid oiif hbiilrbtiex` h`d h"yra xrc .orbie` rhk`nrbev hin mi` orarl©¨
ic ora`d bpelvelR ,mi` orarl orp`hyrb orpiif rklree ,micinlz iieev ic oet orlqw` ic©¨
rxew fi` ziad lra xrc iee odrfrb ora`d iif :wrxy qiexb oet oriixy oraiedrbp` micinlz¨¨

.`zbelt xa oiif bck

íåé
ïåùàø
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

nw wxtn

cnw wxt cr

. . .mei meid

,ixneg yeal ` oi` xrc` :xac lret ` o`x`t fi` gk xrcri oet f` ,xd`lw hfiiee`a q`c¨©¨¨
.orlitrb rxrlrcii` oe` rxrkrd hin x`p ornrp` mi` o`w in q`ee ipgex ` xrc`̈¨¨¨¨

iytg mebxz

aeh my lrad lv` mrt ezeidae ,ziaÎlra cer mr daixn el dzid 'feaifrn xird ly mizaÎilradn cg`

."bck eaixi z` rxew" didy wrv `ed ,zqpkdÎziaa

gipd aeh my lrad .zenevr mipira ecil aviizdle ,miici ipyl cg` zzl eicinlz z` dev aeh my lrad

e`x md :dlecb dni` jezn micinlzd ewrcfp rztl .eil` jenqa ecnry micinlzd ipy itzk lr zeyecwd eici

!bck eaixi z` rxew ziadÎlra cvik

milrp miyega wx eqtezl xyt`y ,ipgex e` ,ixneg yeala e` :xac lret `vnp gk lkny ,xexiaa giken df©

.xzei mipicre

iyy meig"xc ` ,ixyz lc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,gp :yneg
.pwÎdnw :mildz

.xeac `la Î280Î . . . ytp dpde :`ipz

-הלל: .cigia milltznyk mbe ,`p xn`i miweqt 'bdn cg` lk xg` 'dl eced oiltek
.t"b - 'ek ipxnyi 'icaf 'eb owf mdxa`e

zayg"xy ,oeyg `c"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,gp :yneg
.hÎ` :mildz

.zelrnd . . . f"erlf dpde :`ipz

גו'. אבר� אל ה' וירא מפסוק לישראל קורי� � הבע"ל דשבוע וחמישי בשני וכ� � במנחה

jvx`n jl jl d"r epia` mdxa`l d"awd xn`y f`n :zecigi lr cg`l xn` x"en`` w"k
dpeilrd dgbydd zxifb t"re .mixexiad ceq lgzed ,dabpd reqpe jeld mxa` rqie aizke 'eb

.mzle`bl mikgn eci lr xxazdl mikixvd zevevipd xy` mewna eirqnl jled mc`d

dny miklede mdl mikgn mdly mixexiad mewn dfi`a md mi`ex 'i`x ilra mdy miwicvd
e`eaiy zeaiqe zelir dnk aaqn zeaiqd lk zaiqe zelird lk zlir dpd ,xac `nre ,mnvra

.mixexiad zceara dceard mdilr dlhed my xy` ,`edd mewnl

oey`x meioeyg ac"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,jl jl :yneg
.fiÎi :mildz

.`aeh Î`nwÎ . . . xg`e :`ipz

xrc h`d ze`iyp rpiif oet orxd`i rhyxr ic oi` :`"pxz jl jl w"yven x"en`` zgiyn¨¨
l"ixdn xrcexa oiif jxec ."hiiv xrc hin oarl sx`cra orn" miaxa hb`frb iax xrhl`¨
reayd zyxt xrc hin orarl sx`c'n f` hpiin iax xrc f` ,orpetrbqie` miciqgd ipwf ora`d¨
x`p ,b`h orcri reayd zyxt ic orpxrl x`p hip .j`ee xrc oet dxcq xrc oet meid zyxt oe`¨¨¨¨

.xi` hin orarl

íåé
éòéáø
:mildz

dnw wxtn

pw wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

` wxtn

h wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

i wxt

fi wxt cr



מג

. . .mei meid

iyily meiixyz fkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,gp :yneg
.clwÎkw :mildz

.ux`l Î278Î . . . rcep dpde :`ipz

eze` zecinrne ,ezcewt zr cr en` ohan egib mein mc`d iig z` zetiwn zevnde dxezd
oia mb `l` mewnl mc` oia wx `l zexyi zebdpde zelrp zecn oipwae `ixa lkya dxe` oxwa

.gexae myba mixye`n miig ig `ed l"fg ze`xede dxezd t"r bdpznd ik ,exagl mc`

iriax meiixyz gkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,gp :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.(mdnr . . . zevx`ay `l`) :`ipz

zrah md zevnd meiwe dxezd cenil . . mzra mkinyb izzpe 'eb eklz izewega m`
.mqpxtle mze` oefl aiigzdl l`xyi z` d"awd yciw mday oiyecwd

iying meiixyz hkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,gp :yneg
.cnwÎnw :mildz

.l"f i"x`d . . . dpde :`ipz

הקשת, ברכת dfa.מברכי� miwtwtn yik `le

oe` ,ziad lra ` j`p hin zwelgn ` h`drb h`d miza ilra xryfeaifrn ic oet xrpii`¨©¨
rxew `zbelt xa oiif hl`ee xr f` ,orixyrb xr h`d ldey oi` h"yra mrc `a l`n` bicpriif©¨¨©¨

.oiif bck

orlrhy jif oe` ,hprd ic rxrcp` ic rpii` orarb micinlz ic orqiidrb h`d h"yra xrc¨
sie` hprd rbiliid oiif hbiilrbtiex` h`d h"yra xrc .orbie` rhk`nrbev hin mi` orarl©¨
ic ora`d bpelvelR ,mi` orarl orp`hyrb orpiif rklree ,micinlz iieev ic oet orlqw` ic©¨
rxew fi` ziad lra xrc iee odrfrb ora`d iif :wrxy qiexb oet oriixy oraiedrbp` micinlz¨¨

.`zbelt xa oiif bck

íåé
ïåùàø
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

nw wxtn

cnw wxt cr

. . .mei meid

,ixneg yeal ` oi` xrc` :xac lret ` o`x`t fi` gk xrcri oet f` ,xd`lw hfiiee`a q`c¨©¨¨
.orlitrb rxrlrcii` oe` rxrkrd hin x`p ornrp` mi` o`w in q`ee ipgex ` xrc`̈¨¨¨¨

iytg mebxz

aeh my lrad lv` mrt ezeidae ,ziaÎlra cer mr daixn el dzid 'feaifrn xird ly mizaÎilradn cg`

."bck eaixi z` rxew" didy wrv `ed ,zqpkdÎziaa

gipd aeh my lrad .zenevr mipira ecil aviizdle ,miici ipyl cg` zzl eicinlz z` dev aeh my lrad

e`x md :dlecb dni` jezn micinlzd ewrcfp rztl .eil` jenqa ecnry micinlzd ipy itzk lr zeyecwd eici

!bck eaixi z` rxew ziadÎlra cvik

milrp miyega wx eqtezl xyt`y ,ipgex e` ,ixneg yeala e` :xac lret `vnp gk lkny ,xexiaa giken df©

.xzei mipicre

iyy meig"xc ` ,ixyz lc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,gp :yneg
.pwÎdnw :mildz

.xeac `la Î280Î . . . ytp dpde :`ipz

-הלל: .cigia milltznyk mbe ,`p xn`i miweqt 'bdn cg` lk xg` 'dl eced oiltek
.t"b - 'ek ipxnyi 'icaf 'eb owf mdxa`e

zayg"xy ,oeyg `c"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,gp :yneg
.hÎ` :mildz

.zelrnd . . . f"erlf dpde :`ipz

גו'. אבר� אל ה' וירא מפסוק לישראל קורי� � הבע"ל דשבוע וחמישי בשני וכ� � במנחה

jvx`n jl jl d"r epia` mdxa`l d"awd xn`y f`n :zecigi lr cg`l xn` x"en`` w"k
dpeilrd dgbydd zxifb t"re .mixexiad ceq lgzed ,dabpd reqpe jeld mxa` rqie aizke 'eb

.mzle`bl mikgn eci lr xxazdl mikixvd zevevipd xy` mewna eirqnl jled mc`d

dny miklede mdl mikgn mdly mixexiad mewn dfi`a md mi`ex 'i`x ilra mdy miwicvd
e`eaiy zeaiqe zelir dnk aaqn zeaiqd lk zaiqe zelird lk zlir dpd ,xac `nre ,mnvra

.mixexiad zceara dceard mdilr dlhed my xy` ,`edd mewnl

oey`x meioeyg ac"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,jl jl :yneg
.fiÎi :mildz

.`aeh Î`nwÎ . . . xg`e :`ipz

xrc h`d ze`iyp rpiif oet orxd`i rhyxr ic oi` :`"pxz jl jl w"yven x"en`` zgiyn¨¨
l"ixdn xrcexa oiif jxec ."hiiv xrc hin oarl sx`cra orn" miaxa hb`frb iax xrhl`¨
reayd zyxt xrc hin orarl sx`c'n f` hpiin iax xrc f` ,orpetrbqie` miciqgd ipwf ora`d¨
x`p ,b`h orcri reayd zyxt ic orpxrl x`p hip .j`ee xrc oet dxcq xrc oet meid zyxt oe`¨¨¨¨

.xi` hin orarl

íåé
éòéáø
:mildz

dnw wxtn

pw wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

` wxtn

h wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

i wxt

fi wxt cr



.מד . .mei meid

iytg mebxz

zeigl yi" miaxa owfd epiax xn` zepey`xd eze`iyp zepya :`"pxz jl jl ycew zay i`ven x"en`` zgiyn

zyxt mr 'zeigl' yiy ,`id iaxd zpeeky miciqgd ipwf exxia [aiil dcedi] l"ixdnd eig` zervn`a ."onfd mr

.dnr 'zeigl' `l` ,mei lk reayd zyxt z` cenll wx `l .reayd zyxtn meid zyxte reayd

ipy meioeyg bc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,jl jl :yneg
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ראשו� יו� טבל איסור של מהותו

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰,ìáè ìL äàñ äàî¥¨§¨¤¤¤
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?Bæ äàñ ãéñôî änìå . .§¨¨©§¦§¨

באכילה, אסורי� התרומה מה� הופרשה לא שעדיי� פירות

אופני�: בשני להתפרש יכול זה איסור 'טבל'. ונקראי�

והיא הפירות, בתו� נמצאת התרומה ההפרשה קוד� א.

מעורבת. היא שבתוכ� הפירות כל את אוסרת

עצמ� מצד הפירות כלומר: עצמי. איסור הוא טבל איסור ב.

ובהפרשת שבתוכ�). התרומה מחמת (לא באכילה אסורי�

על רק ונשאר התבואה, מכללות האיסור פוקע התרומה,

שהופרשה ב)התרומה כלל דאורייתא .(אתוו�

בעני�. הרמב"� שיטת מהי ללמוד נית� שלפנינו מההלכה

של סאה מאה לתו� שנפלו טבל של סאה במאה הוא המדובר

היה נית� הדי� שמעיקר הרמב"�, וכותב מתוקני�, פירות

לא, ותו שנפלה הטבל של הכמות את התערובת מתו� להוציא

על רק אלא הטבל, כמות כל על עצמי איסור אי� לדעתו כי

של הסאה מאה כ� וא� בה�, המעורבת תרומה של האחת הסאה

סאה עוד להוציא שהצריכו ומה זו! סאה לבטל בכוח� החולי�

חכמי� מתקנת הוא מ"ז)נוספת פ"ז דמאי .(פיה"מ

שני יו� ו"מסייע" "מכשיל"

:‡ ‰ÎÏ‰ ‡"È ˜¯Ù ,¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰éàîcä úà økîì øeñà̈¦§Ÿ¤©§©

ì Bà ,õøàä íòìøác ìëàì äæì òiñî àeäL éðtî ¯ éàîc Bì çìL §©¨¨¤¦§Ÿ©§©¦§¥¤§©¥©¨¤¤¡Ÿ¨¨

.øeñàä̈¨

למשניות מ"ג)בפירושו פ"ו הגור�(תרומות בי� הרמב"� מחלק

שאיסורו חוטא חברו היה לא שבלעדיו כ� לחטוא לחבירו

מכשול" תת� לא עור "לפני יד)משו� יט, המסייע(ויקרא ובי� ,

תשת "אל משו� שאיסורו לחטוא יכול היה בלעדיו שג� לחוטא

רשע" ע� א)יד� כג, ידי(שמות על נענש עצמו שהחוטא ומוסי� .

בהתא� שמי�, בידי נענש מסייע או המכשיל ואילו די� בית

מעשיו. לחומרת

ראשוני� )וכתבו ש� ורא"ש רע"א ג, שבת עור"(תוס' "לפני שאיסור

שעמד נזיר כגו� לחטוא, יכול חברו היה לא כשבלעדיו רק הוא

לא כ� ואלמלא השני מהעבר יי� כוס לו הושיט וחברו הנהר מעבר

לחטוא יכול היה א� אבל היי�, כוס את לקחת הנזיר יכול היה

אלא מסייע, משו� ואיסורו עור" "לפני על עובר חברו אי� בעצמו,

הרמב"� כדעת שלא מדרבנ�, רק הוא מסייע איסור שלדעת�

רשע". ע� יד� תשת "אל משו� התורה מ� שאיסורו הנ"ל,

גזלה בהלכות ה"א)ואול�, גזול(פ"ה דבר הקונה שג� מפורש

תת� לא עור "לפני משו� עובר – לו שמסייע או הגזל� מ�

עבירה. עוברי ידי שמחזק מפני מכשול",

שלישי יו� הסחורה? הגיעה מהיכן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øæçå ,ïBèéqä ïî ç÷Blä©¥©¦©¦§¨©

:ïBèéqä øîà íàå . .äæ ìò äfî øOòé àì ¯ äiðL íòt epnî ç÷ìå§¨©¦¤©©§¦¨Ÿ§©¥¦¤©¤§¦¨©©¦

.ïîàð Y 'ïä ãçà ìMî'¦¤¤¨¥¤¡¨

ומעשרות תרומות מפרישי� הכשרות משגיחי כי נהוג בימינו

לשאלה, הדעת את לתת יש ההשגחה. תחת העומדות בחנויות

שוני�: ממקורות הסחורה נרכשה שמא לחשוש צרי� הא�

מנוכרי� וחלקה במעשרות, חייבת שתבואת� – מיהודי� חלקה

על החיוב מ� הפרשה כא� שיש ונמצא ממעשרות, הפטורי� –

להפ�. או הפטור,

א שכאשר נאמר, שלפנינו בשתיבהלכה מה'סיטו�' קונה ד�

פע� בכל כי לחוש יש שכ� זה, על מזה לעשר אי� פעמי�,

והשניה במעשר חייבת מה� ואחת אחר, ממקור באה התבואה

להל� מאיד�, לכ�. לחוש אי� אחת שברכישה ומכא�, פטורה.

ו) ממאפיות(הלכה לח� (שקונה ה'מנפול' מ� הלוקח כי נפסק,

הכל). על אחת הפרשה (ולא ודפוס' דפוס 'מכל מעשר שונות)

לחוש יש זאת ולמרות אחת, ברכישה אפילו הוא המדובר כא�

הדפוסי� בי� השוני והטע�: שוני�. ממקורות ה� הלחמי� כי

שוני�. ממקורות באי� ה� שמא לחשוש סיבה מהווה

הסיטו� שא� נאמר, שלנו בהלכה נוס�: חילוק נובע ומכא�

לא להל� א� נאמ�, הוא הרי – אחד מאד� נקנה שהכל אומר

הדפוסי� ששינוי משו� כאמור, הוא והטע� זה. די� נאמר

נאמ�. אינו ולכ� דבריו, כנגד הוכחה מהווה

מגיעה הסחורה כלל בדר� כאשר כי עולה, הדברי� מסיכו�

אחר ללכת יש – הפוכה הוכחה אי� כאשר אזי אחד, ממקור

כאשר ובפרט אחד. ממקור הגיעה אכ� היא כי ולהניח הרוב

נאמ�. הוא שבוודאי אחד, ממקור שקנה אומר החנווני

(hw 'iq ,h wgvi zgpn)

רביעי יו� שני מעשר פירות איבוד

:Ë ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øeñà ,éðL øNòî©£¥¥¦¨

.Bèeòî elôà ãaàì§©¥£¦¦

הרמב"� ה"ג)לדעת פ"ב, על(לעיל שני מעשר חילול לאחר

אליה�. עברה המעשר שקדושת הפירות את לשרו� יש פירות,

הגר"א רב)וכתב ס"ק שלא סי' לשרו�(יו"ד מותר נטמאו א� שרק

נטמאה. כאשר רק תרומה לשרו� שמותר כש� אלו, פירות

– שני מעשר פירות להפסיד אוסר כא� הרמב"� לדבר: וראיה

בתרומה שאסור ה"א)כפי פי"ב שני,(תרומות במעשר ג� זה לפי .

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מי"ז אלול, ונתעכב המענה מפני טרדות ימי הסגולה דחודש זה.

נהניתי שמכתבי הזכירו על הקשר האמיץ שיש לו עם ליובאוויטש, ועורר בו זכרונות ימי קדם וגם 

זכרון אביו ז"ל והתקשרותו הפנימית עם ליובאוויטש. וכיון שאמרו חכמינו זכרונם לברכה לא ברא הקב"ה 

דבר אחד לבטלה, הרי בטח יפעלו זכרונות אלה פעולתם ועל פי סיסמא של עמנו בני ישראל שהמעשה הוא 

העיקר.

מה שכותב שמלאכתו אינה נוחה ולכל היותר יש בה לתקן המעשה אך לא לתקן את האדם, כו', 

הנה בשטח זה בפרט יש הדגשה מיוחדת בתורת החסידות בענין פעולת המעשה על האדם, שבעצם לפעמים 

משפיעה בעומק יותר על האדם מפעולת הדיבור והמחשבה. שלכן גם בתורה מוצאים אנו הדגשה יתרה 

על קיום המצוות בפועל, ואח"כ בא ענין האמונה, בבחינת נעשה ואח"כ נשמע, אף על פי שידוע עד כמה 

גינו ענין דמצות אנשים מלומדה, וכמובא ג"כ באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"א ומסיים בדברי המורה 

הגדול, רופא הנפש ורופא הגוף גם יחד, הוא הרמב"ם בפירוש המשנה דאבות הכל לפי רוב המעשה - לזכך 

הנפש. ובפרט שעל היהודים נאמר "ארץ חפץ", וידוע פתגם הבעש"ט הנמשל בזה, שכשמסתכלים מחוץ אין 

לשער האוצרות הטמונים במעמקים, כן הוא בנוגע לבני ובנות ישראל. ועוד בנקודה זו בתוכן מכתבי הכללי 

לראש השנה דהאי שתא, אשר העתקתו מוסגרה בזה ותקותי שימצא בו ענין.

בכבוד ובברכה.
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ראשו� יו� טבל איסור של מהותו
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?Bæ äàñ ãéñôî änìå . .§¨¨©§¦§¨

באכילה, אסורי� התרומה מה� הופרשה לא שעדיי� פירות

אופני�: בשני להתפרש יכול זה איסור 'טבל'. ונקראי�

והיא הפירות, בתו� נמצאת התרומה ההפרשה קוד� א.

מעורבת. היא שבתוכ� הפירות כל את אוסרת

עצמ� מצד הפירות כלומר: עצמי. איסור הוא טבל איסור ב.

ובהפרשת שבתוכ�). התרומה מחמת (לא באכילה אסורי�

על רק ונשאר התבואה, מכללות האיסור פוקע התרומה,

שהופרשה ב)התרומה כלל דאורייתא .(אתוו�

בעני�. הרמב"� שיטת מהי ללמוד נית� שלפנינו מההלכה

של סאה מאה לתו� שנפלו טבל של סאה במאה הוא המדובר

היה נית� הדי� שמעיקר הרמב"�, וכותב מתוקני�, פירות

לא, ותו שנפלה הטבל של הכמות את התערובת מתו� להוציא

על רק אלא הטבל, כמות כל על עצמי איסור אי� לדעתו כי

של הסאה מאה כ� וא� בה�, המעורבת תרומה של האחת הסאה

סאה עוד להוציא שהצריכו ומה זו! סאה לבטל בכוח� החולי�

חכמי� מתקנת הוא מ"ז)נוספת פ"ז דמאי .(פיה"מ

שני יו� ו"מסייע" "מכשיל"

:‡ ‰ÎÏ‰ ‡"È ˜¯Ù ,¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰éàîcä úà økîì øeñà̈¦§Ÿ¤©§©
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למשניות מ"ג)בפירושו פ"ו הגור�(תרומות בי� הרמב"� מחלק

שאיסורו חוטא חברו היה לא שבלעדיו כ� לחטוא לחבירו

מכשול" תת� לא עור "לפני יד)משו� יט, המסייע(ויקרא ובי� ,

תשת "אל משו� שאיסורו לחטוא יכול היה בלעדיו שג� לחוטא

רשע" ע� א)יד� כג, ידי(שמות על נענש עצמו שהחוטא ומוסי� .

בהתא� שמי�, בידי נענש מסייע או המכשיל ואילו די� בית

מעשיו. לחומרת

ראשוני� )וכתבו ש� ורא"ש רע"א ג, שבת עור"(תוס' "לפני שאיסור

שעמד נזיר כגו� לחטוא, יכול חברו היה לא כשבלעדיו רק הוא

לא כ� ואלמלא השני מהעבר יי� כוס לו הושיט וחברו הנהר מעבר

לחטוא יכול היה א� אבל היי�, כוס את לקחת הנזיר יכול היה

אלא מסייע, משו� ואיסורו עור" "לפני על עובר חברו אי� בעצמו,

הרמב"� כדעת שלא מדרבנ�, רק הוא מסייע איסור שלדעת�

רשע". ע� יד� תשת "אל משו� התורה מ� שאיסורו הנ"ל,

גזלה בהלכות ה"א)ואול�, גזול(פ"ה דבר הקונה שג� מפורש

תת� לא עור "לפני משו� עובר – לו שמסייע או הגזל� מ�

עבירה. עוברי ידי שמחזק מפני מכשול",

שלישי יו� הסחורה? הגיעה מהיכן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øæçå ,ïBèéqä ïî ç÷Blä©¥©¦©¦§¨©
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ומעשרות תרומות מפרישי� הכשרות משגיחי כי נהוג בימינו

לשאלה, הדעת את לתת יש ההשגחה. תחת העומדות בחנויות

שוני�: ממקורות הסחורה נרכשה שמא לחשוש צרי� הא�

מנוכרי� וחלקה במעשרות, חייבת שתבואת� – מיהודי� חלקה

על החיוב מ� הפרשה כא� שיש ונמצא ממעשרות, הפטורי� –

להפ�. או הפטור,

א שכאשר נאמר, שלפנינו בשתיבהלכה מה'סיטו�' קונה ד�

פע� בכל כי לחוש יש שכ� זה, על מזה לעשר אי� פעמי�,

והשניה במעשר חייבת מה� ואחת אחר, ממקור באה התבואה

להל� מאיד�, לכ�. לחוש אי� אחת שברכישה ומכא�, פטורה.

ו) ממאפיות(הלכה לח� (שקונה ה'מנפול' מ� הלוקח כי נפסק,

הכל). על אחת הפרשה (ולא ודפוס' דפוס 'מכל מעשר שונות)

לחוש יש זאת ולמרות אחת, ברכישה אפילו הוא המדובר כא�

הדפוסי� בי� השוני והטע�: שוני�. ממקורות ה� הלחמי� כי

שוני�. ממקורות באי� ה� שמא לחשוש סיבה מהווה

הסיטו� שא� נאמר, שלנו בהלכה נוס�: חילוק נובע ומכא�

לא להל� א� נאמ�, הוא הרי – אחד מאד� נקנה שהכל אומר

הדפוסי� ששינוי משו� כאמור, הוא והטע� זה. די� נאמר

נאמ�. אינו ולכ� דבריו, כנגד הוכחה מהווה

מגיעה הסחורה כלל בדר� כאשר כי עולה, הדברי� מסיכו�

אחר ללכת יש – הפוכה הוכחה אי� כאשר אזי אחד, ממקור

כאשר ובפרט אחד. ממקור הגיעה אכ� היא כי ולהניח הרוב

נאמ�. הוא שבוודאי אחד, ממקור שקנה אומר החנווני

(hw 'iq ,h wgvi zgpn)

רביעי יו� שני מעשר פירות איבוד

:Ë ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øeñà ,éðL øNòî©£¥¥¦¨

.Bèeòî elôà ãaàì§©¥£¦¦

הרמב"� ה"ג)לדעת פ"ב, על(לעיל שני מעשר חילול לאחר

אליה�. עברה המעשר שקדושת הפירות את לשרו� יש פירות,

הגר"א רב)וכתב ס"ק שלא סי' לשרו�(יו"ד מותר נטמאו א� שרק

נטמאה. כאשר רק תרומה לשרו� שמותר כש� אלו, פירות

– שני מעשר פירות להפסיד אוסר כא� הרמב"� לדבר: וראיה

בתרומה שאסור ה"א)כפי פי"ב שני,(תרומות במעשר ג� זה לפי .



v"ndqeמו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

פירות חוללו שעליה� הפירות את לשרו� אי� בתרומה, כמו

טהורי�. ה� א� שני, מעשר

טהור: שני מעשר שמ� להדליק שמתיר מי ויש

מ"ב)שנינו פ"ח ולשתייה(שביעית לאכילה ניתנה "שביעית :

שניתנה שביעית מה� קל (שני)... ובמעשר בתרומה וכ� ולסיכה...

הלא בשביעית? יש שוני מה הר"ש: והקשה הנר". להדלקת

טהור. שני במעשר וג� טמאה בתרומה ג� הדלקה היתר מצאנו

שלא בטומאה, ובי� בטהרה בי� להדליק מותר בשביעית ופירש,

רק � שני ובמעשר בטומאה, רק להדליק שמותר כבתרומה

הר"ש. כדברי שלא משמע מהרמב"� כאמור, אול�, בטהרה.

הכל. לדברי אסור טהור שני מעשר פירות איבוד אופ�, ובכל

(29 oeilib ,jizr zpen`)

חמישי יו� ופשרם חלומות

:Â ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ,È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰:íBìça Bì eøîà̈§©£

éáà ìL éðL øNòî'óà ¯ 'éðBìt íB÷îa àeä éøä ,Lwáî äzàL E ©£¥¥¦¤¨¦¤©¨§©¥£¥§¨§¦©

àì ,úBîBìç éøác ;øNòî Bðéà ,Bì øîàpL äî íL àönL ét ìò©¦¤¨¨¨©¤¤¡©¥©£¥¦§¥£Ÿ

.ïéãéøBî àìå ïéìòî©£¦§Ÿ¦¦

חסר שהחלו� ודעות, אמרות מצינו חז"ל ובמאמרי במקרא

הוא חלקו, או כולו שהחלו�, הסבורי� ג� יש א� משמעות.

ועוד. הלכה לקביעת העתיד, לידיעת משמעותי

לקביעת עליה� לסמו� ונית� ממשות בה� שיש חלומות

צודקי�' 'חלומות הראשוני� בלשו� נקראי� הנהגה, או הלכה

קכח) סי' ח"ב תשב"� שו"ת נג; ג, מאמר כוזרי חלומות(ראה ולעומת�, .

והבל שווא חלומות נקראי� משמעות ו)חסרי ה, קהלת ב. י, .(זכריה

האמת נביאי של חלומות בי� הבדל קיי� כללי, באופ�

לגביה� רגילי� אנשי� של וחלומות נבואה של ביטוי שמהווי�

תוקפ� על שונות דעות חלו�)יש ע' רפואית, הלכתית אנציק' .(ראה

א� הנבואה, לבי� החלו� בי� זהות שקיימת שכתב מי ויש

הנבואה במדרגות נמוכה בדרגה הינו החלו� בכי מו"נ (רמב"�

קטנה'לו�לח) כ'נבואה האמיתיי� החלומות את שכינה מי ויש .

א) מא בראשית בחיי, מהותי(רבנו הבדל שיש שסבור, מי יש לעומת� .

שכ� בלבד, חיצוני הוא ביניה� והדמיו� לנבואה, החלו� בי�

ומצב האישיות חוויותיו לפי האד�, של מדמיונו בא החלו�

מלמעלה אלקית כהתגלות באה שהנבואה בעוד (אברבנאלגופו,

ג) הקדמה פל"ו סו� מו"נ, .על

שישי יו� רבעי ונטע בערלה והשונה הדומה

:‚"È ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,ÈÚ·¯ ÚË�Â È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰,ïéìòä¤¨¦

íéáðòäå .éòáøáe äìøòa ïéøzî øãîqäå ,íéðôb éîe ,ïéáìeläå§©¨¦¥§¨¦§©§¨©ª¨¦§¨§¨¦§¨¦§¨£¨¦

ïBnø étì÷e ,ïälL ãîzäå ïéâefäå ïépöøçäå ,ïãéñôäå íéãwä ïôãML¤§¨¨©¨¦§¦§¦¨§©©§©¦§©¦§©§¨¤¨¤§¦¥¦

ïéøzîe ,äìøòa ïéøeñà ¯ ïéðéòøbäå ,íéæBâà étì÷e ,BlL õpäå§©¥¤§¦¥¡¦§©©§¦¦£¦§¨§¨ª¨¦

.éòáøa¦§¨¦

לנטע ערלה בי� דמיו� יש אחד שמצד למדי� זו מהלכה

הפדיו�, לפני רביעית בשנה ג� מותר בערלה שהמותר רבעי,

רבעי. בנטע ומותרי� בערלה שאסורי� דברי� יש � ומאיד�

המשניות בפירוש מבואר הדבר ה"ז)וטע� :(פ"א

ב'ספרא': והביא פריו", את ערלתו "וערלת� תורה אמרה

מותר כ� כמו והסמדר. גפני� ומי וללולבי� לעלי� פרט "פריו"

הכתוב אמר בו שג� לפי פדיו�, בלי רבעי מנטע אלו כל לאכול

פרי. אינ� ואלו הלולי�" קדש פריו כל "יהיה

פרי, שה� מפני לא שלו, והנ� רמו� קליפי בערלה ונאסרו

אמרו בערלה. לצבוע ואסור לצביעה, ראוי� שה� מפני אלא

יצבע שלא מני� יאכל, שלא אלא לי אי� יאכל", "לא בספרא:

לרבות ערלי�", .. ערלתו "וערלת� לומר תלמוד יהנה, ושלא

אסור רבעי נטע שאי� מפני רבעי, בנטע מותרי� א� כול�. את

אי� ולפיכ� לבעליו, נאכל שני כמעשר הוא אלא בהנאה,

לאכילה. הראוי פרי אלא בו מתקדש

שלו בשו"ת קצ)אמנ� סי' בלאו, אחר(מהדורת טע� הרמב"� כתב

� פריו" "את כתוב שבערלה משו� � בערלה הקליפות לאיסור

וחרצני� קליפות היינו לפריו, הטפל את ב)לרבות לו, ברכות (ראה

רבעי. בנטע נאמר לא זה וריבוי

קודש שבת והיום אז - הביכורים עבודת

:„È ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙ÂÎÏ‰... íéìLeøéa òaøà©§©¦¨©¦

.íéøekaäå§©¦¦

בעבודתו ('מדבר') שהאד� הרעיו� משתק� ביכורי� במצות

שלמות. לידי 'חי') 'צומח', ('דומ�', הבריאה חלקי כל את מביא

האר�, כיבוש לאחר רק החלה זו שמצוה למרות והנה,

התורה מדגישה � וכו' אלוקי�' ה' 'בית והקמת לשבטי� חלוקתה

האר�"). אל תבוא ("כי לאר� כניסת� ע� מיד חלה המצוה כי

להבאת ההכנה מעשי בעת שכבר היא הדברי� משמעות

וכו') האדמה עבודת המקדש, בניית האר�, (כיבוש הביכורי�

להתעסק מתחיל האד� כאשר מיד המטרה; ברגש האד� חדור

(דומ�). האדמה את וזורע חורש הוא תעבוד", ימי� ב"ששת

ה"ראשית" כאשר (צומח), והפירות התבואה באי� מכ�, לאחר

אל (חי) קרבנות ע� יחד ומובאי� לה' לביכורי� נבחרי� שבה�

הביכורי�. פרשת את קורא (מדבר) האד� ש� – המקדש בית

בוראו: את האד� בעבודת היו��יומי הסדר ג� זהו

כדי הכרחית השינה אבל – כדומ� הוא האד� השינה בעת

כשיתעורר, ה'. בעבודת כוח ויחליפו יתרעננו והגו� שהנפש

מתחיל והוא בוראו לעבודת בזריזות משנתו" "לקו� האד� צרי�

הוא מכ� לאחר המצוות. ידי על לדרגה מדרגה ולעלות לצמוח

והוא שמי�", לש� מעשי� ש"כל באופ� העול� בענייני עוסק

את משיג הוא כ� (חי). הבהמית נפשו ע� ג� זאת עושה

יתבר�שלימותו לו דירה עשיית ידי על (מדבר), האד� של

הבריאה. של והשלימות הכוונה שזו בתחתוני�,

(aky 'nr ,`"g ,jln zexb`)
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ראשו� יו�

ז ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

ואמר:‡. ה��רה, מ� טב�ל יי� �ל לג מאה ל� �היה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי
וע�רה �ר�מה, ה� הרי מה� להפרי� עתיד �אני ל�י� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְֵ'�ני
עד וי��ה יתחיל לא � �ני' מע�ר ות�עה רא���, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמע�ר
�� ואחר יפרי� א�א �מע�ר�ת, �ר�מה �ע�ר ���� ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָ���יח
נברר �א�� ,���� �ה�יח 'זה א�מרי�: ואי� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַי��ה.
ואי� ה��רה, מ� � �מע�ר�ת �ר�מה �ח��ב מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ��ח�ה';

��ברר. עד נברר', �א�� 'נח�ב ��רה ��ל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֹא�מרי�

מ��ליה;·. י��ה לא החבית, �פי מע�ר�תיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹה��בע
אבל מערבי�. �ה��קי� מ�ני מ�יה; י��ה לא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ���ליה,

ה�ג�רה �פי ���ליה,[מחס�]ה��בע קבע מ��ליה; א�כל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מ�יה. ִִֵָא�כל

וח�זר‚. א�ת�, �פ�דה �ני מע�ר לק�ע לאד� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹוי�
�ר�מת א� ה�ר�ת, א�ת� על רא��� מע�ר א�ת� ְְֲִֵֵֶַַַַָוע��ה

אחר. למק�� ְֲֵֵַַָמע�ר

מפרי�„. � מע�ר�ת עליה� מפרי� להי�ת �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַה��יח
�ל ��ע�� עד ו��תה, וא�כל ק�מי�, �ה� �חזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליה�
� �אבד� מצא� ל�וי. ונ�תנ� מע�ר, �ה�יח ה�ר�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא�ת�

�הפרי�, לכל ח��� זה �]הרי מספק בשנית ואינ�[ומעשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָ
ו�אי. ְֵַַַמע�ר

להי�ת‰. העני, ואת ה�וי ואת ה�ה� את מע�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹה�לוה
�חזקת עליה� מפרי� � מחלק� ה�ע�ת א�ת� על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפרי�
א� ה�וי, א� ה�ה� מת� ��א ח��� ואינ� ק�מי�, ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ה�

העני. ֱִִֶֶָהע�יר

.Âמע�ר א� ה�ר�מה מפרי� עליה�? מפרי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָ�יצד
אחר ידי על �ה� �מז�ה מ�ר�תיו, �ני מע�ר א� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָרא���
רגילי� הי� וא� �הלו�; העני א� ה�וי א� ה�ה� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלא�ת�
צרי� אינ� � לה� א�א י�� ��א רגיל וה�א מ���, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹל�ל
זה �וה ��ה מח�ב ��פרי�, ואחר אחר. ידי על ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלז��ת
�מ�כר ח�ב�; �ל ���רע עד � ה�לוה מ� �מנ�ה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�הפרי�,

ה�ע�ר�ת. וא�כל ��רצה, �ה� לכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹה�ר�מה

.Ê�ל י� � �הפרי� ה�ר�ת �וי� ��ה מח�ב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ה�א
ואי� ר�ית; מ��� ח��� ואינ� ה��ל, ��ער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלח�ב
אינ� לחזר, ה�ית �על �א וא� זה. ח�ב מ��טת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹה�ביעית
ח�זרי�. לחזר, ה�ע�ת ��קח� א�� רצ� א� אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹח�זר;
מפרי�י� �אי� עליה�, מפרי�י� אי� � מה� ה�עלי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנתיא��
יכ�ל אינ� � �הלו� העני א� ה�וי א� ה�ה� מת האב�ד. ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מ� ר��ת ���ל עד ה��, ��ר� מחלק� עליה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹלהפרי�
אבל מחט; מלא אפ�� קרקע, לה� ���יח וה�א, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹה��ר�י�;
�פני הלו� וא� מ�עלת. ה��ר� ר��ת אי� �ספי�, ה�יח ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָא�
צרי� אינ� מחלק�, א�� מע�ת על ��פרי� מנת על �י� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ית
עליו, מפרי�י� אי� � העני הע�יר ה��ר�י�. מ� ר��ת ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹל�ל
��יד�. �מה ה�ה וזכה �י�; �בית �הלוה� �י על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָא�

.Áלו לב� �אמר '��רי�ראל מידה]י: ל�[� י� מע�ר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מק�� על מע�ר �ר�מת לע��ת� לוי �� ר�אי � ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָ�ידי'
ללוי ה��ראלי נתנ� וא� מ��; ��א �י על א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאחר,

�רעמת. א�א עליו ל� אי� ְֵֵֶֶַַָָָֹאחר,

.Ëג�רה�� �ר�ת ל� �הי� ללוי[מחס�]מי סאה ונת� , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ויאכל ה�ג�רה מ� סאי� �מ�נת יפרי� לא � לעני ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ�סאה
ק�מי�; מע�ר�ת �ל סאי� ���י י�דע �� א� א�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�ת�,
א�א עליה� מפרי� אינ� והעני, ה�וי מה� אכל� א� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל

ה�אי�. מ��י ה��אר ח���� ְְְְְִִִִֵֶַַָלפי

.È�תנ�� �ג�� ה�ית, �על ע� מ�נ�תיה� �החליפ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענ�י�
סאה ונטל� עני, �מע�ר �פאה �כחה א� לקט �ל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָל�
�י על א� ה�ע�ר�ת, מ� �ט�ר מה� ��טל זה � ה�ר� ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמ�
על א� ח�ב, מ��� ��טל� וזה ה�ית; �על �ר��ת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ��ע�ה

ה�ט�רי�. מ�נ�תיה� חל� �ה�א ְְִִֵֵֶֶֶַַ�י

.‡Èלה��� טבל �ל �ל���ת ��י לפניו �הי� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמי
מע�רת. הרא��נה � �ז�' ז� 'מע�ר�ת ואמר: ֶֶ�ְְְְִַַַָָָָָָ�ר�מת�,
�הרי מע�רת, הרא��נה � �ז�' וז� �ז� ז� 'מע�ר�ת ֲֵֶֶֶ�ְְְִַַַָָָָָאמר:
�אי� מע�רת, ה�נ�ה ואי� ��נ�ה; מע�ר�תיה ֵֶֶֶ�ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָקבע
ה�נ�ה על נפטרה ��בר הרא��נה מ� מע�ר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמפרי�י�

��יה�. �מע�ר ח�בת היא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַ�עדי�

.·Èאחת �ל מע�ר א��, �ל���ת ��י 'מע�ר�ת ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָאמר:
�� קרא � �חבר��' קב�ע מעושרות]מה� ה� הרי �כבר[� , ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

��ה�, ה�ע�ר�ת מה� �מ�ציא �ה�; מע�ר�תיה� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָקבע
אחר. מ�ק�� מע�ר�ת עליה� לה�ציא יכ�ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינ�

.‚È�מע�ר מאחת[בפועל]וכיצד ��יה� מע�ר מ�ציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
וא� �ו�ת; הי� א� � מ��ה מה� אחת �ל מע�ר א� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה�,
מע�ר ה�ט�ה מ� מפרי� � מחבר�� �ד�לה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה�ט�ה. מע�ר ה�ד�לה �מ� ְְְֲִַַַַַַָָָה�ד�לה,

ח ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

ה�‡. מע�ר, �תר�מת �ד�לה �ר�מה מה� �ה�ר� ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ר�ת
ה� מע�ר�תיה�, �אר מה� הפרי� וא� 'ח�י�'; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ�ְִִַָה�קראי�

מק��. �כל מת�ני�' 'ח�י� ְִָָָ�ְִ�ְִִַָה�קראי�

מעושרי�]טבל·. לא מי�[פירות מת�ני� �ח�י� ��תערב ְְִֵֶֶֶָ�ְִ�ִִָ
�ר�ת ל� י� א� � ה�ע� אחר לה�� אפ�ר �אי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�מינ�,
לפי �מע�ר�ת �ר�מה טבל א�ת� על מ�ציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחר�ת,
עד אס�ר ה�ל הרי אחר�ת, �ר�ת ל� אי� וא� ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹח����.
�די המת�ני� הח�י� מ� מפסיד מפרי�, �כ�ה�א ְִֵָ�ְִַ�ְְְְִִִִֶֶַַַַ��פרי�;

טבל. �ל מע�ר ְֲֵֶֶֶַַ�ר�מת

�ל‚. סאה �מאה ��תערב טבל, �ל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�יצד?
�הפרי� וכל ואחת, מאה ה�ל מ� מפרי� � מת�ני� ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ�ְִ�ח�י�
מפסיד נמצא מת�ני�. ח�י� ות�עי� ��ע וי�אר ְְִִִַָָ�ְִ�ְְְִִִֵֵֶֶַָטבל;
מפסיד לתר�מה, טב�ל טבל א�ת� היה א� וכ� אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסאה
ול�ה מע�ר. �תר�מת �ר�מה �די המת�ני� הח�י� ְְְְֲִֵֵַַָָָָ�ְִַ�ִַמ�
מאה ה� �הפרי� מאה יאמר, ��א �די ז�? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
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ואמר:‡. ה��רה, מ� טב�ל יי� �ל לג מאה ל� �היה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי
וע�רה �ר�מה, ה� הרי מה� להפרי� עתיד �אני ל�י� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְֵ'�ני
עד וי��ה יתחיל לא � �ני' מע�ר ות�עה רא���, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמע�ר
�� ואחר יפרי� א�א �מע�ר�ת, �ר�מה �ע�ר ���� ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָ���יח
נברר �א�� ,���� �ה�יח 'זה א�מרי�: ואי� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַי��ה.
ואי� ה��רה, מ� � �מע�ר�ת �ר�מה �ח��ב מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ��ח�ה';

��ברר. עד נברר', �א�� 'נח�ב ��רה ��ל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֹא�מרי�

מ��ליה;·. י��ה לא החבית, �פי מע�ר�תיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹה��בע
אבל מערבי�. �ה��קי� מ�ני מ�יה; י��ה לא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ���ליה,

ה�ג�רה �פי ���ליה,[מחס�]ה��בע קבע מ��ליה; א�כל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מ�יה. ִִֵָא�כל

וח�זר‚. א�ת�, �פ�דה �ני מע�ר לק�ע לאד� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹוי�
�ר�מת א� ה�ר�ת, א�ת� על רא��� מע�ר א�ת� ְְֲִֵֵֶַַַַָוע��ה

אחר. למק�� ְֲֵֵַַָמע�ר

מפרי�„. � מע�ר�ת עליה� מפרי� להי�ת �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַה��יח
�ל ��ע�� עד ו��תה, וא�כל ק�מי�, �ה� �חזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליה�
� �אבד� מצא� ל�וי. ונ�תנ� מע�ר, �ה�יח ה�ר�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא�ת�

�הפרי�, לכל ח��� זה �]הרי מספק בשנית ואינ�[ומעשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָ
ו�אי. ְֵַַַמע�ר

להי�ת‰. העני, ואת ה�וי ואת ה�ה� את מע�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹה�לוה
�חזקת עליה� מפרי� � מחלק� ה�ע�ת א�ת� על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפרי�
א� ה�וי, א� ה�ה� מת� ��א ח��� ואינ� ק�מי�, ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ה�

העני. ֱִִֶֶָהע�יר

.Âמע�ר א� ה�ר�מה מפרי� עליה�? מפרי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָ�יצד
אחר ידי על �ה� �מז�ה מ�ר�תיו, �ני מע�ר א� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָרא���
רגילי� הי� וא� �הלו�; העני א� ה�וי א� ה�ה� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלא�ת�
צרי� אינ� � לה� א�א י�� ��א רגיל וה�א מ���, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹל�ל
זה �וה ��ה מח�ב ��פרי�, ואחר אחר. ידי על ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלז��ת
�מ�כר ח�ב�; �ל ���רע עד � ה�לוה מ� �מנ�ה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�הפרי�,

ה�ע�ר�ת. וא�כל ��רצה, �ה� לכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹה�ר�מה

.Ê�ל י� � �הפרי� ה�ר�ת �וי� ��ה מח�ב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ה�א
ואי� ר�ית; מ��� ח��� ואינ� ה��ל, ��ער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלח�ב
אינ� לחזר, ה�ית �על �א וא� זה. ח�ב מ��טת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹה�ביעית
ח�זרי�. לחזר, ה�ע�ת ��קח� א�� רצ� א� אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹח�זר;
מפרי�י� �אי� עליה�, מפרי�י� אי� � מה� ה�עלי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנתיא��
יכ�ל אינ� � �הלו� העני א� ה�וי א� ה�ה� מת האב�ד. ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מ� ר��ת ���ל עד ה��, ��ר� מחלק� עליה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹלהפרי�
אבל מחט; מלא אפ�� קרקע, לה� ���יח וה�א, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹה��ר�י�;
�פני הלו� וא� מ�עלת. ה��ר� ר��ת אי� �ספי�, ה�יח ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָא�
צרי� אינ� מחלק�, א�� מע�ת על ��פרי� מנת על �י� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ית
עליו, מפרי�י� אי� � העני הע�יר ה��ר�י�. מ� ר��ת ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹל�ל
��יד�. �מה ה�ה וזכה �י�; �בית �הלוה� �י על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָא�

.Áלו לב� �אמר '��רי�ראל מידה]י: ל�[� י� מע�ר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מק�� על מע�ר �ר�מת לע��ת� לוי �� ר�אי � ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָ�ידי'
ללוי ה��ראלי נתנ� וא� מ��; ��א �י על א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאחר,

�רעמת. א�א עליו ל� אי� ְֵֵֶֶַַָָָֹאחר,

.Ëג�רה�� �ר�ת ל� �הי� ללוי[מחס�]מי סאה ונת� , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ויאכל ה�ג�רה מ� סאי� �מ�נת יפרי� לא � לעני ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ�סאה
ק�מי�; מע�ר�ת �ל סאי� ���י י�דע �� א� א�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�ת�,
א�א עליה� מפרי� אינ� והעני, ה�וי מה� אכל� א� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל

ה�אי�. מ��י ה��אר ח���� ְְְְְִִִִֵֶַַָלפי

.È�תנ�� �ג�� ה�ית, �על ע� מ�נ�תיה� �החליפ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענ�י�
סאה ונטל� עני, �מע�ר �פאה �כחה א� לקט �ל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָל�
�י על א� ה�ע�ר�ת, מ� �ט�ר מה� ��טל זה � ה�ר� ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמ�
על א� ח�ב, מ��� ��טל� וזה ה�ית; �על �ר��ת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ��ע�ה

ה�ט�רי�. מ�נ�תיה� חל� �ה�א ְְִִֵֵֶֶֶַַ�י

.‡Èלה��� טבל �ל �ל���ת ��י לפניו �הי� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמי
מע�רת. הרא��נה � �ז�' ז� 'מע�ר�ת ואמר: ֶֶ�ְְְְִַַַָָָָָָ�ר�מת�,
�הרי מע�רת, הרא��נה � �ז�' וז� �ז� ז� 'מע�ר�ת ֲֵֶֶֶ�ְְְִַַַָָָָָאמר:
�אי� מע�רת, ה�נ�ה ואי� ��נ�ה; מע�ר�תיה ֵֶֶֶ�ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָקבע
ה�נ�ה על נפטרה ��בר הרא��נה מ� מע�ר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמפרי�י�

��יה�. �מע�ר ח�בת היא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַ�עדי�

.·Èאחת �ל מע�ר א��, �ל���ת ��י 'מע�ר�ת ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָאמר:
�� קרא � �חבר��' קב�ע מעושרות]מה� ה� הרי �כבר[� , ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

��ה�, ה�ע�ר�ת מה� �מ�ציא �ה�; מע�ר�תיה� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָקבע
אחר. מ�ק�� מע�ר�ת עליה� לה�ציא יכ�ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינ�

.‚È�מע�ר מאחת[בפועל]וכיצד ��יה� מע�ר מ�ציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
וא� �ו�ת; הי� א� � מ��ה מה� אחת �ל מע�ר א� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה�,
מע�ר ה�ט�ה מ� מפרי� � מחבר�� �ד�לה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה�ט�ה. מע�ר ה�ד�לה �מ� ְְְֲִַַַַַַָָָה�ד�לה,
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ה�‡. מע�ר, �תר�מת �ד�לה �ר�מה מה� �ה�ר� ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ר�ת
ה� מע�ר�תיה�, �אר מה� הפרי� וא� 'ח�י�'; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ�ְִִַָה�קראי�

מק��. �כל מת�ני�' 'ח�י� ְִָָָ�ְִ�ְִִַָה�קראי�

מעושרי�]טבל·. לא מי�[פירות מת�ני� �ח�י� ��תערב ְְִֵֶֶֶָ�ְִ�ִִָ
�ר�ת ל� י� א� � ה�ע� אחר לה�� אפ�ר �אי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�מינ�,
לפי �מע�ר�ת �ר�מה טבל א�ת� על מ�ציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחר�ת,
עד אס�ר ה�ל הרי אחר�ת, �ר�ת ל� אי� וא� ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹח����.
�די המת�ני� הח�י� מ� מפסיד מפרי�, �כ�ה�א ְִֵָ�ְִַ�ְְְְִִִִֶֶַַַַ��פרי�;

טבל. �ל מע�ר ְֲֵֶֶֶַַ�ר�מת

�ל‚. סאה �מאה ��תערב טבל, �ל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�יצד?
�הפרי� וכל ואחת, מאה ה�ל מ� מפרי� � מת�ני� ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ�ְִ�ח�י�
מפסיד נמצא מת�ני�. ח�י� ות�עי� ��ע וי�אר ְְִִִַָָ�ְִ�ְְְִִִֵֵֶֶַָטבל;
מפסיד לתר�מה, טב�ל טבל א�ת� היה א� וכ� אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסאה
ול�ה מע�ר. �תר�מת �ר�מה �די המת�ני� הח�י� ְְְְֲִֵֵַַָָָָ�ְִַ�ִַמ�
מאה ה� �הפרי� מאה יאמר, ��א �די ז�? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
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ה�בל היה א� וכ� ה�בל. היא ���ארה וה�אה ח�י�, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ֶ�ל
הח מ� �כדי�ח�ת ה�בל מג�י� � הח�י� על מר�ה א� �י�, ִַָ�ְִ�ֶַַ�ְְִִֵֶֶַַַ

�תר�מת �ר�מה �די א� הח�י�, מ� ���בל מע�ר ְְְִֵַָ�ְֲִֵֶֶֶַַַַ�ר�מת
לתר�מה. טב�ל טבל היה א� ְֲִִֵֶֶַָָָָמע�ר,

�כל„. א�סר מת�ני�, �ח�י� טב�ל מע�ר נתערב א� ְִֵָָ�ְִ�ְְְֲִִֵֵֵַָָוכ�
מע�ר א�ת� על מ�ציא אחר, מע�ר ל� י� א� ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַ�ה�א.
� מע�ר ל� אי� וא� ח����; לפי מע�ר �ר�מת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָה�ב�ל
�די המת�ני� הח�י� מ� �מפסיד ��תערב, ה�ע�ר ְִֵָ�ְִַ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמג�י�

ה�ב�ל. ���ע�ר מע�ר ְֲֲֵֵֶַַַַַָ�ר�מת

.‰� מת�ני� ח�י� �מאה ��תערב מע�ר, מאה ִָ�ְִ�ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�יצד?
מע�ר; �הפרי� וכל וע�ר, מאה ה�ל מ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפרי�
הח�י� הי� א� וכ� ��הי�. ח�י� ה� ה��אר�ת, ִ�ְְִִֵֶַָָ�ְְְִִִֵַַָוה��עי�
מפרי� � מ��� �ח�תי� א� ה�ב�ל, ה�ע�ר על ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ�ְמר�י�
הח�י�. מ� ה�ב�ל ���ע�ר מע�ר �ר�מת �כדי ִ�ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָה�ע�ר

.Â,מע�ר� ה�בל היה א� � טב�ל �מע�ר ��תערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
מאה �יצד? .��� מע�ר �ר�מת �די ה�בל מ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמפסיד
מאה מפרי� � מע�ר סאה �מאה ��תערב טבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסאה
ה��אר�ת ות�עי� וה��ע מע�ר; �הפרי� וזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָואחת,
ה�ע�ר מפרי� � ה�ע�ר על מר�ה ה�בל היה ְֲֲִֵֵֶַַַַַַ�ְֶֶֶֶַָָטבל.
�� יקרא �א� �ל��; ה�בל מ� יפסיד ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ�לבד,

מד�ע ה�ע�ר נמצא ���בל, מע�ר [מעורב]לתר�מת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ�ָ
מר�ה ה�ע�ר היה ע��. �עלתה טבל �ל מע�ר ֶ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�תר�מת
�מפרי� ���בל, מע�ר לתר�מת �� ק�רא � ה�בל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַעל
מ� מ�אה ואחד טבל �ל מע�ר �ר�מת �כדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָה�בל
מ�מי ח�� לכה� וימ�ר�� מד�ע, ��� טבל ויהיה ְְְְְִִֵֵֶָֹ�ְ�ְְֲִֵֶֶֶַַה�ע�ר;
אחד ה�ע�ר מ� מפסיד ונמצא .��� ה�ר�מ�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ��י
�מ� מ��� �מפסיד מע�ר, �ר�מת �מ� �ה�א ,�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמ�אה
מאתי� ע� טבל, מאה �יצד? ���בל. מע�ר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ר�מת
מע�ר �ר�מת ה� וה�ל� ו�ל�; מאה מפרי� � ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹמע�ר
�די מע�ר, מ�אתי� מע�ר �ר�מת ו�ע�ר טבל מאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ל
�בע מאה וי�אר �כמ�ת�. נתערב א� לטע�ת יב�א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ��א

��הי�. מע�ר וה� ְְְְֲִִֵֵֶַָות�עי�,

.Êוקבע יי�, ��י ע�ר ע�ר �ל ��ר�ת ע�ר ל� �הי� ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
יד�ע ואי� אחר, מק�� על מע�ר החיצ�נה מ��רה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ�ד
�אלכס��, חב��ת ��י נ�טל � היא חיצ�נה ��רה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָאיז�

מה�. �מפרי� ��יה� ְְְִֵֵֵֶֶַָ�מערב

.Áחצי איזה יד�ע ואי� החיצ�נה, ��רה �חצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקבע�
קבע� זו��ת; מאר�ע חב��ת אר�ע נ�טל � היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ��רה
��רה נ�טל � היא ��רה איז� יד�ע ואי� מה�, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ���רה
חצי איז� יד�ע ואי� ��רה, �חצי קבע� �אלכס��; ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
חבית נטל �הרי �אלכס��, ��ר�ת ��י נ�טל � היא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ��רה

�מפרי�. �מערב ��רה. חצי ְְֲִִִֵַָָָמ�ל

.Ë� היא איז� יד�ע ואי� מה�, אחת �כד ה�ע�ר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע
�ד �די �מפרי� �מערב; ה�אה, מ� וכד �ד מ�ל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָנ�טל

מע�ר. ֲֵַַַאחת
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ה��יק,‡. �מע�� אחר �היה �ד�ל �ה� י�חנ� ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ימי

�מצא� י�ראל, �ב�ל �כל �בדק� ה�ד�ל �י� �ית ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָ�לח�
אבל א�ת�; �מפרי�י� �ד�לה, �תר�מה זהירי� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ�ה�ל
האר� ע�י הי� � עני מע�ר א� �ני, �מע�ר רא���, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמע�ר
לפיכ�, א�ת�. מפרי�י� הי� ולא עצמ�, על מק�י� ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמ��ראל

�� נאמני��זר� אנ�י� א�א ה�ע�ר�ת, על נאמ� יהיה א ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
נאמני� ואי� ספק, �ר�תיה� � האר� ע�י אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��רי�;

'�מאי'. ה�קרא ה�א וזה ה�'. 'מע�רי� ְְְִִֵֶַַָָ�ְַל�מר

א�א·. ה�מאי מ� מפרי� אד� יהיה ��א ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתקינ�
�אי� �ני, �מע�ר מיתה, ע�� �ה�א מ�ני מע�ר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�ר�מת
רא��� מע�ר אבל א�ת�. א�כלי� �עליו �הרי הפסד, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�זה
ספק, �ה�א מ�ני � ה�מאי מ� מפרי�י� אי� עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ�מע�ר
א� ל�וי א�מרי� לפיכ�, הראיה; עליו מחבר� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוה��ציא

מע�ר�'. וטל מע�ר, �אינ� ראיה 'הבא ְְַַָֹ�ְְִֵֵֶֶָָָָלעני:

צרי�‚. ה�מאי, מ� עני מע�ר מפרי�י� �אי� �י על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָא�
'ע��ר וא�מר: מפרי�; ואינ� ,�� ל� מה[עשירית]לקר�ת ְְְְִִִֵֵֵַַ

עני ��ע�ר � �ני מע�ר לק�ע �די עני', מע�ר �א� ���ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ה�ב�ע. �ני �אר �ל �ני מע�ר �מק�� ו��ית, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ��לי�ית

�ני,„. �מע�ר מע�ר �ר�מת ה�מאי מ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ���פרי�י�
מ�ר לפיכ�, ספק; �ה�א לפי � עליה� מברכי� ָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָאי�

ער�. ��ה�א ְְְִֶַָָֹלהפרי��

מע�ר‰. �ר�מת �די מפרי� ה�מאי? את מע�רי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַ�יצד
וא�מר: ה�ר�ת, �צד �מ�יח� ה�ל, מ� מ�אה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ה�א
'זה א�מר: �� ואחר ל�'. סמ�� מע�ר ��אר מע�ר, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ'זה
על מע�ר �ר�מת ה�א הרי מע�ר, �ה�א עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�אמר�י
ל�ה�; ונ�תנ� א�ת�, ונ�טל ל�'; ה�מ�� ה�ע�ר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹ�אר
ה�ע�ר, קד� מע�ר �ר�מת להפרי� ר�אי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹ�אינ�

�ני. מע�ר מפרי� �� ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכ�ח�ה.

.Â�וא �דמאי. הרא���, קד� �ני מע�ר להפרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ��מ�ר
א� �צפ�נ�' א�� �ר�ת �ל �ני 'מע�ר א�מר: ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָרצה
��ר ה��קח וכ� ה�ע�ת'. על מח�ל ה�א והרי ְִֵֵַַַַָָָ�ְְֲִֵַָ'�דר�מ�,
וח�ה, מע�ר �ר�מת �די מ��ה מפרי� � ה�ח��� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמ�
��אר מע�ר, ה�א הרי �א� ��� מ�ה מ�אה 'אחד ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוא�מר:
מע�ר �ר�מת ע��י מע�ר �ע�יתי וזה ל�, סמ�� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמע�ר
��� מ�אה אחד על וה�תר ל�, ה�מ�� ה�ע�ר �אר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
א� �צפ�נ�' �ני �מע�ר ח�ה, ה�א הרי � �הפר��י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�זה

וא�כל. ה�ע�ת'; על מח�ל ה�א והרי ְֵַַָָ�ְְֲִֵַָ'�דר�מ�,

.Ê�מאמינ אינ� וה�א אצל�, ��אכל חבר� את המז�� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹוכ�
עתיד �אני 'מה ��ת: מערב א�מר � ה�ע�ר�ת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
ל�, סמ�� מע�ר ��אר מע�ר, ה�א הרי למחר ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָלהפרי�
ה�מ�� ה�אר על מע�ר �ר�מת ע��י מע�ר �ע�יתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
על מח�ל ה�א והרי '�דר�מ�, א� �צפ�נ�' �ני �מע�ר ַָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵַַל�,
על א�� �נאי� להתנ�ת לאד� ���ר מ�ני ְְְְִֵַַָָָָ�ְִֵֶַָה�ע�ת';
מתנה אינ� �ו�אי, אבל �ר��ת�. �אינ� �י על א� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָה�מאי,

��ר��ת�. �בר על ְִֶֶַָָָא�א

.Áוה�א �ית�, �ת�� טבל �ל �אני� מאה ל� הי� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�יצד?
�ח�� ��א �מתירא ��דה, א� ה�דר� [תכנס�בית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

�אני�השבת] '�ני א�מר: � ���ת לע�ר יכ�ל ואינ� ,ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ
מפרי� �אני וע�ר �ר�מה; ה� הרי להפרי��, עתיד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�אני

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אחריה�, מפרי� �אני ות�ע רא���; מע�ר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריה�,
וא�כל. מפרי� � �למחר �ני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמע�ר

.Ë;�ז אחר ז� ��פרי� ��עה ��פתיו לרח� ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוצרי�
עליו ��� וטבל �נא�. הק�י� �הרי ���ת, �מת�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואינ�
עיניו ונ�ת� ��פרי�; קד� ���ת לטלטל� מ�ר זה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְֶַ�נאי

ה�אר. את וא�כל זה, ְְְֵֶֶַַָ�צד

.Èעתיד �אני 'מה א�מר: � ל���ת� ��ס האר� ע� ל� ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנת�
סמ�� מע�ר ��אר מע�ר, ה�א הרי ה��ס, ���לי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָל��ר
ה�אר על מע�ר �ר�מת ע��י מע�ר, �ע�יתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָל�;
על מח�ל ה�א והרי ה��ס, �פי �ני �מע�ר ל�; ַָ�ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָה�מ��
ה��ס. ���לי מע�ר �ר�מת �די �מ�יח ו��תה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָה�ע�ת';

.‡Èמתנה ���ת, אצל� ל���ת חבר� ז�נ� א� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָוכ�
אצל�. ����ה ��רצה מה �ל על ��ת מערב ה�ה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��נאי

�ר�גרת נ�טל � ה�ית לבעל מאמי� �אינ� ��על [תאנה]וכ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ
על מע�ר ע��י�ת אחריה ה�א�ת ות�ע 'ז� וא�מר: ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָאחת
על מע�ר �ר�מת האחת וז� לאכל, עתיד �אני ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�אה
האחר�נ�ת, הע�ר ה�א �ני �מע�ר אחריה, ה�א�ת ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהע�ר
�הפרי� ה�ר�גרת ונ�ת� ה�ע�ת'; על מח�ל ה�א ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ�ְֲֵַוהרי
�ית ��נאי �ני; מע�ר �מי לעצמ� מפרי� וה��על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹל�ה�.
�מע�ר ה�ית, �על מ�ל מע�ר �ר�מת ��היה ה�א, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ�י�

��על. מ�ל ִִֵֵֶ�ני

.·È�מ �ני מע�ר להפרי� א�ת� ח�ב� לא � ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹה�ח��מי�
�טהרה ��פרי��ה �די �לבד, מע�ר �ר�מת א�א ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�מאי,
�ברי� ��ה �ני. מע�ר מפרי� וה��קח הח�ה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָע�
ה��כר אבל חנ�ת�; �תח על א� �חנ�ת� �מ�כר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמ�רי�?

להפרי�[סוחר]לפלטר ח�ב � לפלטר ה�מ�כה �חנ�ת א� , ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָ
�ני. מע�ר ֲִֵֵַַא�

.‚È�מה והאחד אחת, �ת �ת�� �רמיה� ��צר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�ני�
ה�אמ� זה �ע�ר �י על א� � ה�ע�ר�ת על נאמ� ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינ�
ח�ב זה הרי ה�י�, מ� חלק� נ�טל ��ה�א � חלק� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעל

האר�. ע� חלק על �מאי מע�ר מ��� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהפרי�

.„Èלג מאתי� �חצי� ונטל למחצה, מחצה הי� ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�יצד?
וע�ר מע�ר �ר�מת אחד לג מ��� מפרי� זה הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיי�
�ל ה�ע�ר הפרי� �הרי לג; ה�אה �נגד �ני, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמע�ר
�לי� ל� היה א� וכ� ��ת. ��רכ� �ל חצי על �ח�ה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָו�אי

ח����. לפי מפרי� רביע, ְְְְִִִֶַַא�

שני יו�
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יהי�‡. ולא ה�ע�ר�ת, על נאמ� להי�ת עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמק�ל
מעושרי�]�מאי[בחזקת]�ר�תיו את[ספק לע�ר צרי� � ְְִֵֵֶַַָָ

ל�קח �ה�א ואת מ�כר, �ה�א ואת א�כל, ;[קונה]�ה�א ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ
�ברי� עליו ��ק�ל וצרי� האר�. ע� אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינ�
א�� �ברי� ���ל נאמני� עדי� �כ��ב�א� �ר�י�; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא��
�ר�תיו על נאמ� זה הרי � �מיד �ה� רגיל ו�ה�א ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ר�י�,

'מע�רי�'. ִָ�ְַל�מר

�דיקה·. צרי� ואינ� לע�ל�, נאמ� � חכמי� �למיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָ�ל
�למיד �ל וא��� ועבדיו �ית� �בני �בניו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאחריו;

�למיד ונאמני�. חכמי�, �תלמיד ה� הרי � ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָחכמי�
�נס�, ה��� �א�ת� אפ�� � �ר�ת וה�יח ��ת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָחכמי�

מת�ני�. �חזקת ה� ִָ�ְְְֲֵֵֶַהרי

לחבר‚. ���את א��� א� האר� ע� על�ת נאמ� �] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליה�המעשרות] לק�ל צריכי� � לחבר ��מ�ר ועב�� ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועב�� האר�, לע� ���את א��� א� חבר �בת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ח�ה;
עד ונאמני�, �חזקת� א�� הרי � האר� לע� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��מ�ר

למ�די� �הי� חבר �ל עב�� א� �נ� [רגילי���ח�ד�. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
ע�לבקר] �ל עב�� א� �נ� לק�ל. צריכי� האר�, ע� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל

החבר, אצל �ה� זמ� �ל � חבר אצל למ�די� �הי� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהאר�
האר�. �ע� ה� הרי יצא�, �חבר; ה� ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי

נאמ�,„. מעבדיו א� מ�ניו אחד והיה נאמ�, �אינ� ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
�יה� על וא�כלי� מ��� ל�קחי� � מ���ח�� אחד [עלא� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמני�] עדות לדבר.פי ח���י� ואי� ,ְְְִֵָָ

מ���,‰. ל�קחי� � נאמנת אינ� וא��� נאמ�, ה�א ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה
נאמ� אינ� וה�א נאמנת, א��� היתה אצל�. מתארחי� ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָואי�
למי מארה ותב�א מ���. ל�קחי� ואי� אצל�, מתארחי� �ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמ�. אינ� וה�א נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָ�א���

.Â�סע�דת� ולא האר� ע� �מ��ה לא חבר, י��� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא
לפיכ�, יד�; מ�חת �מת�� מע�ר ה�ל היה �� א� א�א �ְִֵֶַָָָֹ�ְָ�ְִִַַָָָ
הרי �סע�דת�, א� האר� ע� �מ��ה מ��� חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהר�אה
אי� � האר� ע�י ע� מסב רא�ה� מע�ר. �חזקת ִֵֵֵֵֶַָָָָ�ְְְֶַַֹה�ל
��ל�� �נאי� על החבר ��א מע�רת; �חזקת ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�ְְְְֶַַָה�ע�דה

ס�מ� לעצמו]ה�א רק שעישר .[כגו� ֵ

.Ê� �נא� על וס�מ� האר�, ע� אצל ס�עד �אד� ���ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
�מק�� �נ� היה ואפ�� �נ�, על מתנה להי�ת צרי� ה�א ��ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ
מ�נ�, ח�� אחר על מתנה להי�ת צרי� אינ� אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;
מסב �היה חבר �� לפיכ�, ����ה. ע�� היה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואפ��
��א מע�רת, �חזקת ה�ע�דה אי� � האר� ע� ֶֶֶָ�ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ�מ��ה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו

.Áמעה ��ת� האר� 'קח[מטבע]ע� ל�: ואמר לחבר, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחת' '�ל�סקה א� ירק', אג�ת סת�,[עוגה]לי ל� ל�קח � ֲִ�ְְְֵַַַַָָָָ

ואחר לע�ר, ח�ב � ה�עה את החלי� וא� מ�ע�ר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�פט�ר
אמר א�א סת�, לקח ולא החבר, �ר� וא� ל�. יביא ��ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ק�נה אני לחברי מ��, ל�קח �אני ז� 'אג�ה ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָ�ְֲִֶַָלחנוני:
ח�ב לעצמ�, ��קח ז� � א�ת�' ק�נה אני לעצמי וז� ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָא�ת�,
א�ת�. לע�ר ח�ב אינ� לחבר�, ��קח וז� א�ת�; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלע�ר
� חבר� �ל �מאה ��� אחת נתערבה אפ�� נתערב�, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוא�
ל�. ל�ח ��לח� לחבר� י�� �� ואחר �מאי, ה�ל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמת��

.Ëאג��ת חמ� לנ� והבא 'צא לאחד: �אמר� �ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָחמ�ה
חברי� � עצמ� �פני ואחד אחד לכל והביא ירק', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ל
לה� הביא �לבד; חלק� על א�א לע�ר צריכי� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��ה�,

ה�ל. על לע�ר צריכי� ��ה� חברי� � ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ�ער��ב

.È'מ�אנתי �אני� לי ול�ט 'צא לחבר: �אמר האר� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָע�
�מע�ר� עראי, החבר מה� א�כל כ]� קבע �מאי.[לאכילת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ

� אחר חבר ו�מע ל�, לל�ט האר� לע� החבר אמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוא�
החברה �אי� לע�ר; צרי� ואינ� א�כל, האחר החבר ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָרי

�הפרי� וחזקת� יד�, מ�חת מת�� �אינ� �בר ְְְִִִֶֶַַָָָ�ְִֵֶָָמ�ציא
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אחריה�, מפרי� �אני ות�ע רא���; מע�ר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריה�,
וא�כל. מפרי� � �למחר �ני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמע�ר

.Ë;�ז אחר ז� ��פרי� ��עה ��פתיו לרח� ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוצרי�
עליו ��� וטבל �נא�. הק�י� �הרי ���ת, �מת�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואינ�
עיניו ונ�ת� ��פרי�; קד� ���ת לטלטל� מ�ר זה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְֶַ�נאי

ה�אר. את וא�כל זה, ְְְֵֶֶַַָ�צד

.Èעתיד �אני 'מה א�מר: � ל���ת� ��ס האר� ע� ל� ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנת�
סמ�� מע�ר ��אר מע�ר, ה�א הרי ה��ס, ���לי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָל��ר
ה�אר על מע�ר �ר�מת ע��י מע�ר, �ע�יתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָל�;
על מח�ל ה�א והרי ה��ס, �פי �ני �מע�ר ל�; ַָ�ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָה�מ��
ה��ס. ���לי מע�ר �ר�מת �די �מ�יח ו��תה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָה�ע�ת';

.‡Èמתנה ���ת, אצל� ל���ת חבר� ז�נ� א� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָוכ�
אצל�. ����ה ��רצה מה �ל על ��ת מערב ה�ה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��נאי

�ר�גרת נ�טל � ה�ית לבעל מאמי� �אינ� ��על [תאנה]וכ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ
על מע�ר ע��י�ת אחריה ה�א�ת ות�ע 'ז� וא�מר: ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָאחת
על מע�ר �ר�מת האחת וז� לאכל, עתיד �אני ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�אה
האחר�נ�ת, הע�ר ה�א �ני �מע�ר אחריה, ה�א�ת ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהע�ר
�הפרי� ה�ר�גרת ונ�ת� ה�ע�ת'; על מח�ל ה�א ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ�ְֲֵַוהרי
�ית ��נאי �ני; מע�ר �מי לעצמ� מפרי� וה��על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹל�ה�.
�מע�ר ה�ית, �על מ�ל מע�ר �ר�מת ��היה ה�א, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ�י�

��על. מ�ל ִִֵֵֶ�ני

.·È�מ �ני מע�ר להפרי� א�ת� ח�ב� לא � ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹה�ח��מי�
�טהרה ��פרי��ה �די �לבד, מע�ר �ר�מת א�א ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�מאי,
�ברי� ��ה �ני. מע�ר מפרי� וה��קח הח�ה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָע�
ה��כר אבל חנ�ת�; �תח על א� �חנ�ת� �מ�כר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמ�רי�?

להפרי�[סוחר]לפלטר ח�ב � לפלטר ה�מ�כה �חנ�ת א� , ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָ
�ני. מע�ר ֲִֵֵַַא�

.‚È�מה והאחד אחת, �ת �ת�� �רמיה� ��צר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�ני�
ה�אמ� זה �ע�ר �י על א� � ה�ע�ר�ת על נאמ� ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינ�
ח�ב זה הרי ה�י�, מ� חלק� נ�טל ��ה�א � חלק� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעל

האר�. ע� חלק על �מאי מע�ר מ��� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהפרי�

.„Èלג מאתי� �חצי� ונטל למחצה, מחצה הי� ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�יצד?
וע�ר מע�ר �ר�מת אחד לג מ��� מפרי� זה הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיי�
�ל ה�ע�ר הפרי� �הרי לג; ה�אה �נגד �ני, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמע�ר
�לי� ל� היה א� וכ� ��ת. ��רכ� �ל חצי על �ח�ה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָו�אי

ח����. לפי מפרי� רביע, ְְְְִִִֶַַא�

שני יו�

י ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

יהי�‡. ולא ה�ע�ר�ת, על נאמ� להי�ת עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמק�ל
מעושרי�]�מאי[בחזקת]�ר�תיו את[ספק לע�ר צרי� � ְְִֵֵֶַַָָ

ל�קח �ה�א ואת מ�כר, �ה�א ואת א�כל, ;[קונה]�ה�א ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ
�ברי� עליו ��ק�ל וצרי� האר�. ע� אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינ�
א�� �ברי� ���ל נאמני� עדי� �כ��ב�א� �ר�י�; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא��
�ר�תיו על נאמ� זה הרי � �מיד �ה� רגיל ו�ה�א ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ר�י�,

'מע�רי�'. ִָ�ְַל�מר

�דיקה·. צרי� ואינ� לע�ל�, נאמ� � חכמי� �למיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָ�ל
�למיד �ל וא��� ועבדיו �ית� �בני �בניו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאחריו;

�למיד ונאמני�. חכמי�, �תלמיד ה� הרי � ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָחכמי�
�נס�, ה��� �א�ת� אפ�� � �ר�ת וה�יח ��ת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָחכמי�

מת�ני�. �חזקת ה� ִָ�ְְְֲֵֵֶַהרי

לחבר‚. ���את א��� א� האר� ע� על�ת נאמ� �] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליה�המעשרות] לק�ל צריכי� � לחבר ��מ�ר ועב�� ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועב�� האר�, לע� ���את א��� א� חבר �בת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ח�ה;
עד ונאמני�, �חזקת� א�� הרי � האר� לע� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��מ�ר

למ�די� �הי� חבר �ל עב�� א� �נ� [רגילי���ח�ד�. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
ע�לבקר] �ל עב�� א� �נ� לק�ל. צריכי� האר�, ע� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל

החבר, אצל �ה� זמ� �ל � חבר אצל למ�די� �הי� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהאר�
האר�. �ע� ה� הרי יצא�, �חבר; ה� ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי

נאמ�,„. מעבדיו א� מ�ניו אחד והיה נאמ�, �אינ� ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
�יה� על וא�כלי� מ��� ל�קחי� � מ���ח�� אחד [עלא� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמני�] עדות לדבר.פי ח���י� ואי� ,ְְְִֵָָ

מ���,‰. ל�קחי� � נאמנת אינ� וא��� נאמ�, ה�א ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה
נאמ� אינ� וה�א נאמנת, א��� היתה אצל�. מתארחי� ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָואי�
למי מארה ותב�א מ���. ל�קחי� ואי� אצל�, מתארחי� �ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמ�. אינ� וה�א נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָ�א���

.Â�סע�דת� ולא האר� ע� �מ��ה לא חבר, י��� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא
לפיכ�, יד�; מ�חת �מת�� מע�ר ה�ל היה �� א� א�א �ְִֵֶַָָָֹ�ְָ�ְִִַַָָָ
הרי �סע�דת�, א� האר� ע� �מ��ה מ��� חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהר�אה
אי� � האר� ע�י ע� מסב רא�ה� מע�ר. �חזקת ִֵֵֵֵֶַָָָָ�ְְְֶַַֹה�ל
��ל�� �נאי� על החבר ��א מע�רת; �חזקת ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�ְְְְֶַַָה�ע�דה

ס�מ� לעצמו]ה�א רק שעישר .[כגו� ֵ

.Ê� �נא� על וס�מ� האר�, ע� אצל ס�עד �אד� ���ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
�מק�� �נ� היה ואפ�� �נ�, על מתנה להי�ת צרי� ה�א ��ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ
מ�נ�, ח�� אחר על מתנה להי�ת צרי� אינ� אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;
מסב �היה חבר �� לפיכ�, ����ה. ע�� היה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואפ��
��א מע�רת, �חזקת ה�ע�דה אי� � האר� ע� ֶֶֶָ�ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ�מ��ה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו

.Áמעה ��ת� האר� 'קח[מטבע]ע� ל�: ואמר לחבר, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחת' '�ל�סקה א� ירק', אג�ת סת�,[עוגה]לי ל� ל�קח � ֲִ�ְְְֵַַַַָָָָ

ואחר לע�ר, ח�ב � ה�עה את החלי� וא� מ�ע�ר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�פט�ר
אמר א�א סת�, לקח ולא החבר, �ר� וא� ל�. יביא ��ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ק�נה אני לחברי מ��, ל�קח �אני ז� 'אג�ה ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָ�ְֲִֶַָלחנוני:
ח�ב לעצמ�, ��קח ז� � א�ת�' ק�נה אני לעצמי וז� ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָא�ת�,
א�ת�. לע�ר ח�ב אינ� לחבר�, ��קח וז� א�ת�; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלע�ר
� חבר� �ל �מאה ��� אחת נתערבה אפ�� נתערב�, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוא�
ל�. ל�ח ��לח� לחבר� י�� �� ואחר �מאי, ה�ל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמת��

.Ëאג��ת חמ� לנ� והבא 'צא לאחד: �אמר� �ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָחמ�ה
חברי� � עצמ� �פני ואחד אחד לכל והביא ירק', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ל
לה� הביא �לבד; חלק� על א�א לע�ר צריכי� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��ה�,

ה�ל. על לע�ר צריכי� ��ה� חברי� � ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ�ער��ב

.È'מ�אנתי �אני� לי ול�ט 'צא לחבר: �אמר האר� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָע�
�מע�ר� עראי, החבר מה� א�כל כ]� קבע �מאי.[לאכילת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ

� אחר חבר ו�מע ל�, לל�ט האר� לע� החבר אמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוא�
החברה �אי� לע�ר; צרי� ואינ� א�כל, האחר החבר ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָרי

�הפרי� וחזקת� יד�, מ�חת מת�� �אינ� �בר ְְְִִִֶֶַַָָָ�ְִֵֶָָמ�ציא
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לתר� חברי� נח�ד� ��א �י על א� אחר. מ�ק�� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעליה�
ה��� מ� לפניה�]��א שאינו ה�כ��ל[מדבר לס�ק �די � ִֶַֹ�ְְְִֵֵַַָ

��רמי�. האר�, ע� ְְִִִֵֶַָָמ�פני

.‡È�וצרי �מאי, הא�רחי� ואת הענ�י� את להאכיל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָ�מ�ר
מת��. לת��, רצה א� � והא�רח עצמ�, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלה�דיע�;

.·È;�סת �מח�קי� אד�, מ�ל סת� ��בי� צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ��אי
ית��. לת��, ְְְֵֵֶַַָוהר�צה

.‚È�ע מ�ר�ת האר� ע� לח�לה מאכיל �היה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָר�פא
היה וא� �יו; לת�� לא אבל יד�, לת�� נ�ת� � ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהאר�
ידע א� וכ� י��. לא יד� לת�� אפ�� ר�פא, �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹה�מאי

אס�ר. יד� לת�� אפ�� ו�אי, טבל ְֲִֶֶֶַַָָ�ה�א
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ה�מאי‡. את למ�ר מעושר]אס�ר ספק יבול לע�[� ְְְִֶַַַָֹ
לאכל לזה מס�ע �ה�א מ�ני � �מאי ל� ל�לח א� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאר�,
חכמי� לתלמיד א�ת� �מ��חי� מ�כרי� אבל האס�ר; ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָ�בר
���דיע� עד א� ��ע�ר, עד א�כל חכמי� �למיד �אי� �ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מע�ר. ��ה נאמ� ָ�ְֱֶֶֶָָָאד�

ה���יעי�·. ��ה[המוכרי�]�ל שמוסיפי��מ�ה �] ְְִִִַַַָָָ
למ�רללקוח] מ�רי� � �ב�אה �מ�כרי ה�יט�נ�ת �ג�� ,ְְְִֵַָ�ְִִָֹ

ה��ה, על מ�סיפי� �ה� מ�ני �ל��ח�; ה�מאי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָאת
ה�א ל� �����ח� זה א� ה��קח ��היה חכמי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָהתקינ�
��ה �מ�ה ה��דדי� אבל �מאי. מע�ר ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָה�פרי�

ולא[במדויק] מפרי�; ה�א מ���ר, וה��כר ה�איל �ְְְְִִִֵֵַַַֹ
מת��. א�א י�לח, ולא ָ�ְְְְִִֶַָֹֹימ�ר

מ�ה‚. �בלח, סאה; חצי �יב�, ��ה? מ�ה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכ�ה
ה�ח. �בר מא�ת� �ינר �וה מחזקת ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�היא

�ה�א„. �י על א� � ירק �ל וק��ת וענבי�, זיתי� ִֶֶַַָָ�ְֲִִֵֵַַָס�י
אכסרה בהערכה]מ�כר� אלא במדויק למכר�[לא אס�ר , ְְְְְַָָָָָ

ְַ�מאי.

�היה‰. �י� הא��', ה�ר�ת �נת�� '��א מה�: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
וה��קח �ר�מה, מפרי� ה��כר � �ג�ה א� �ד�ה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמ�כר

ה�א. �י� �ית �נאי זה, ודבר �ני; מע�ר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָמפרי�

.Âהמעשרות]חבר על נאמ� את[� ��ר�� האר� וע� ְְֵֶֶֶַָָָָ
ח�י� א�ה 'טל ל�: ל�מר ה�א יכ�ל � האר� ע� ֲִִִֶֶַַַָָָָֹאביה�
יי� 'א�ה �ל�ני', ��מק�� ח�י� ואני �ל�ני, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָ��מק��
יאמר לא אבל �ל�ני'; ��מק�� יי� ואני �ל�ני, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹ��מק��
ה�ח, את א�ה 'טל �ע�רי�', ואני ח�י� א�ה 'טל ְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹל�:

�מאי. מ�כר ��ה מ�ני � ה�ב�' את א�ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹואני

.Ê�לה�לי ורצה מ�א�, עליו וכבד ירק, נ��א �היה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
��ע�ר; עד י�לי� לא � מ��א� להקל �די ה�ר� על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמ���

�� �דמאי.�די א�ת� �א�כלי� האר� לע�י ��לה יהיה א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Áקל� ��א �י על א� � �מ�� ה��ק, מ� ירק ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה��קח
� החנ�ת לבעל להחזיר ונמל� �מי�, נת� ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹולא

��ע�ר. עד יחזיר ְֲִֵֶַַַֹלא

.Ëט�ר� � לב�יה� מכניסי� רב א� � ��ר� �ר�ת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹה��צא
למ�ר מכניסי� רב וא� למע�ר. נק�ע� לא �עדי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹמ�ע�ר,

�מאי. למחצה, �מחצה �מאי; א�� הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָ���ק,

.È�אצל א�ת� י�הה לא � להצניע� ונמל� לאכל�, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנטל�
מ�ח�ה וא� לאחרי�. ��לה יהיה ��א �די ��ע�ר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
��רצה עד אצל� ל�ה�ת� מ�ר זה הרי � יאבד� ��א ְְְִֶֶֶַַָָ�ְְֲֵֶֶָָֹֹנטל�

�מאי. א�ת� יע�ר למכר�, א� ל�לח� א� ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָלאכל�

.‡Èירק עלי�]קנ�בת ז�[פסולת הרי ���ה, ה�מצאת ְְֲִִֵֵַַַָָָ
ח�בת. ��ית, ה�מצאת ה�ית �על ו�ל ה�מאי; מ� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָ�ט�רה

מ�רת. מק��, �כל הא��ה ��י ֶֶ�ְְֵֶַַַָָָָ�על

.·Èה�א� את מע�ר � ולאפ�ת ל� לב�ל לפנ�קית ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָ�ְֵַה��ת�
�ה�א את �מע�ר לאחרי�; ��לה יהא ��א �די ל�, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנ�ת�
�זה. זה �ל להחלי� ח��דה �היא מ�ני מ��ה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָנ�טל
א� �ארס�, �י� ��� ���א �י� לחמ�ת�, ה��ת� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל
לא ח��� אינ� � לב�ל ותב�יל לאפ�ת, �ת ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹל�כנ��,
ח��דה �אינ� מ�ני �ביעית, מ��� ולא מע�ר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמ���
�א�ר ל� ��ת� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָלהחלי�.

לקדרה �תבלי� ח���[לתבשיל]לע�ה � נת� לא א� אבל . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹ
מע�ר�ת מעושר]מ��� לא התבלי� מע�ר[שמא �לפיכ� , ְְְִִֵַַַָ

א� �לפיכ� �ביעית, מ��� וח��� מ��ה; ���ל ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹמה
מ�פיחי ה�א�ר ��א אס�רה, ה�ת � �מ�ה �נת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהיתה

ה�א. ְִִ�ביעית

.‚È,�חזקת� ה� הרי � האר� ע� ע� לטח� ח�י� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹה��לי�
ה� הרי � ה�כרי ע� לטח� ה�ליכ� להחלי�; ח��ד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�אינ�
אצל ה�פקיד וכ� האר�. ע� �ל �ח�יו החליפ� ��א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מאי,
ה��ד��. להחלי� ח��ד �אינ� �חזקת�, ה� הרי � האר� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָע�

.„Èעל א� � חבר �ל �חנ�ת� מ���� �היה האר� ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָע�
��א ח��� ואינ� מ�ר, זה הרי � ונכנס י�צא �החבר ְֵֵֶָָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָ�י

ְִֶהחלי�.

.ÂËל� �פר�תיו ה� הרי � ה�כרי אצל �ר�תיו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָה�פקיד
הי� א� �ינ�? והיא� ה��ד��. להחלי� �חזקת� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנכרי;
אחר י�ראל �יד ונגמר� מלאכ��, נגמרה לא �עדי� ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�ר�ת
הי� וא� ��ארנ�. �מ� מע�ר�ת מפרי� � ה��ד�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ��קח
להפרי�, ח�ב � מלאכ�� ונגמרה טבלי�, �הפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ�ר�ת
�ה�ע�ר�ת לי, יראה �לפיכ� ה��י; החלי� לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��א
צרי� אינ� מת�ני�, ח�י� הפקיד א� אבל ספק. ִִֵָָ�ְִ�ְְֲִִִִֵֶַָָ��פרי�
�מ� �ט�רי�, � ה��י החלי� �אפ�� �ל��; ְְְְְְֲִִִִֶֶַַלהפרי�

��י. �ג� ולא "�גנ�", �ר�מה: �הלכ�ת ְְְְְְְְִֵֶַַָָֹ��ארנ�
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ה�ע�ר�ת,[קונה]ה��קח‡. על נאמ� �אינ� מ�י �ר�ת ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
יכ�לו�כח �אינ� ט�ב, י�� א� ��ת ונכנסה לע�ר�, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

� ה�' 'מע�רי� ל�: אמר וא� ��אל�, זה הרי � ִֵָ�ְְְֲֲִֵֵֶַַָלע�ר
נאמ�: �אינ� אחד ל� אמר א� וכ� ���ת; �יו על ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא�כל
ל� הי� ואפ�� ��ת, �א�ת� �יו על א�כל � ה�' ְֲִִִֵֵַַַָָָָ�ְ'מע�רי�
על ��ת �אימת מ�ני ה�י�; מא�ת� מת�ני� אחר�ת ְִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ְֲֵֵ�ר�ת

עברה. �� ע�בר ואינ� האר�, ְֲֵֵֵֵֶַָָָָע�י

לא·. זה הרי � ���ת �יו על א�כל �ה�א �י על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹא�
�מאי ��ע�ר עד ��ת, למ�צאי ה�ר�ת מא�ת� [�יאכל ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

הק��מספק] ��א ה��אר; ועל ���ת, �אכל על ה�ל, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹעל
ט�ב וי�� ��ת, היתה ��ת. א�ת� לצר� א�א ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹוהאמינ�ה�,

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

��א מ�ני ��ני, א� א�כל � מה� �אחד ��אל� ל�, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹסמ��
�ל��ת. �ל ט�בי� ימי� ��ני וכ� �ינתי�; לע�ר �ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָנראה

אינ�‚. וה�א ���ת, אצל� ��אכל חבר� על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹה���ע
���ת �יו על וא�כל ��אל� � ה�ע�ר�ת על ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָמאמינ�
מ��� ��דר �י על א� � �נ�ה ���ת אבל �לבד; ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהרא��נה
�מאי. ��ע�ר עד יאכל, לא � אצל� יאכל לא א� ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהניה

מע�ר„. �ר�מת �הפרי� �ראינ�ה� נאמ�, �אינ� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי
�י� �פנינ� ונפלה �חזרה �ראינ�ה �מאי, �ה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמ�ר�תיו
א�ת�' והפר��י 'חזר�י ואמר: למק�מ�, �י� אחר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָלמק��
על ��ת �אימת ��� �יו; על וא�כל �חל, אפ�� נאמ� �ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

���ע אימת �� � האר� וחולי�]ע�י תרומה תערובת �] ִֵֵֶַַַָָָ
המד�ע. את להאכיל ח��די� ואינ� ָ�ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָעליה�,

רא���‰. מע�ר �הפרי� �ראינ�ה� נאמ�, �אינ� ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמ�. � �ני מע�ר מה� �הפרי� ואמר א��, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמ�ר�ת
הרא��� מע�ר �הפרי� ואמר �ני, מע�ר �פנינ� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפרי�

ה�א ��� �ה�ני נאמ�; אינ� בירושלי�]� ואוכל� �], ֱִֵֵֶֶֶַָ
על וה�אמ� הרא���, על נאמ� אינ� ה�ני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוה�אמ�
�ה�ציא נאמ� �אינ� מי לפיכ�, ה�ני. על נאמ� ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרא���
ואי� נאמ�, � רא���' מע�ר 'א�� ואמר: מ�ית�, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָ�ר�ת
'א�� אמר: וא� �מע�ר�ת; �ד�לה �ר�מה מה� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפרי�י�
מה� �מפרי�י� �מאי, ה� והרי נאמ�, אינ� � �ני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמע�ר

.��� את ��דה �ה�א לי, ויראה מע�ר. ָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ�ר�מת

.Âמ�י לי 'קח ה�ע�ר�ת: על נאמ� �אינ� למי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהא�מר
וא� נאמ�. אינ� � ל� והביא ולקח והל� מע�ר', ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ה�א
'מ��� ל�מר: נאמ� זה הרי � �ל�ני' מאי� לי 'קח ל�: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מא�ת� ל� ל�ח הל� י�אל��. ��א מתירא, �הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקח�י';
�ה�א מאחר ל� ולקח�י מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ�ל�ני,

נאמ�. אינ� � ֱֱֵֶֶָָנאמ�'

.Ê�א� 'מי ואמר: ,�� אד� מ�יר ואינ� לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָה�כנס
נאמ�. אינ� � 'אני' אחד: ל� ואמר מע�ר'? �א� מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמ�?
מא�ת� ול�קח וה�ל� נאמ�; זה הרי � �ל�ני' 'אי� ל�: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמר
ל�ח הל� �יו. על וא�כל מ�יר�, �אינ� �י על א� ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ�ל�ני,
'זה ל�: אמר י��'? מ�כר �א� 'מי ל�: ו�אל ְִִֵֶֶַַָָָָָמ���,
הרי זה, את זה �ג�מלי� �ה� �י על א� � אצלי' ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ��לח�

נאמני�. ֱִֵֶָא��

.Á.�� אד� מ�יר �אינ� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
וא� ה�מחה; מ� א�א י�ח לא אד�, �� מ�יר א� ְְִֶ�ֲִִִִֶַַַָָָָָֹאבל

אד�,�ה �� מ�יר �אינ� �י על א� � י�� �ל�י� �� ה ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ה�מחה. מ� א�א י�ח ְֶ�ִִֶַַָֹלא

.Ë;מע�ר�ת� �תר�מ�ת א�א א��, �ברי� ה�יר� ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא
א�א י�ח לא � טהר�ת לעני� א� �ביעית, �ר�ת לעני� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבל

ה�מחה. ְֶ�ִַמ�

.È�אינ א�� '�ר�ת מה�: אחד ואמר לעיר, ��כנס� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהח�רי�
נאמ�; אינ� � �מע�רי�' מת�ני� חברי �ר�ת אבל ֱִֵֶָָ�ְִָ�ְֲֲִִֵֵָָ�ְמת�ני�,
�יניה�. ה�כר ויהיה זה, ע� זה ע��י� ה� קנ�ניא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ��א

.‡Èס�ריה� �ר�ת דוד,ה��כר ע"י שנכבשו שטחי� �] ְְֵֵַָ
ישראל] אר� מדיני חלק בה אר�ונוהגי� 'מ�ל ואמר: ,ְִֶֶֶַָ

נאמ�, � ה�' 'מע�רי� לע�ר; ה��קח ח�ב � ה�' ֱִֵֶָָ�ְְְִֵֵֵֵַַַַָָי�ראל
ה�' 'מ��י �ה�יר. ה�ה ה�א �אסר [כלומר�ה�ה ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

�אסרמסוריא] �ה�ה נאמ�, � ה�' 'מע�רי� לע�ר; ח�ב �ְְֵַַָ�ֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
והיה �ס�ריה, קרקע ל� ��� יד�ע וא� �ה�יר. ה�ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�א
�חזקת� לע�ר, מ��� ה��קח ח�ב � מ�דה� ממ�ר� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרב

מ�דה�. ִִֵֵֶָ�הביא

.·È'�ה �פאה �כחה לקט �ל א�� '�ר�ת �אמר�: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענ�י�
וה�כחה �ה�קט ה�רנ�ת, זמ� �ל נאמני� א�� הרי �ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
��צא �די ה�ר�, מ� קר�ב ��היה וה�א, מצ�יי�; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוה�אה
א�� הרי � ה�' עני מע�ר '�ל אמר�: וא� .���� �� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָויב�א
�בר על א�א נאמני�, ואינ� .��� ��� ה�נה �ל ְֱִֵֶֶַָָָָָָ�ֱִֶֶַָָָָנאמני�,

א�ת�. ל�� אד� �ני ְִֵֵֶֶֶָָ��ר�

.‚È.�נאמני ה�', �פאה �כחה לקט א�� 'ח�י� ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�יצד?
נאמני�. אינ� ה�א', �פאה �כחה לקט �ל מח�י� זה ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ'קמח
מ�נ�ת 'מ�ל ל�מר ה�ת על נאמני� �אי� ל�מר, צרי� ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואי�

�מאי. מתע�רת א�א ה�א', ְְֲִִִֶֶֶַַָענ�י�

.„È�י� עליו, נאמני� ואי� ארז; �ל ה�ע�רה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמני�
ה�ריסי�, על נאמני� ואינ� ה��ל; על נאמני� מב�ל. �י� ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְֵַחי
מע�ר '�ל ל�מר: ה�מ� על נאמני� מב�לי�. �י� ח�י� ֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָ�ְִֵֵַ�י�

נ��� זיתי '�ל ל�מר: נאמני� ואי� ה�א'; ה�א'.['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
א� א�א מב�ל, עליו נאמני� ואי� חי; ה�רק, על ִֶָָ�ְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָָָנאמני�
ירק מעט ל�� ��י�, �עלי �ר� ��� מ�עט, �בר היה ��ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ה�ית '�על ל�מר: ��כ�ל �מ��� לעני; מ�דרת� ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ�ְמב�ל

מ��נ�תי'. ��ל�יה� 'אני ל�מר: יכ�ל לי', ְְְֲִִִִִַַַַָָנתנ�

.ÂËלה��� מ�ע�ר א��, '�ר�ת �אמר: לוי �� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכ�
מע�ר, �ר�מת על לע�ל� נאמ� זה הרי � ה�' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָ�ר�מת�
נאמ� אינ� אבל �ד�לה; �ר�מה על נאמ� ���ראל ���ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

�ני. מ�ע�ר לפטר� ְְֲִִֵֵַָָָעליו

.ÊË,�האר �ע� א�א אמ�רי� הא�� ה�ברי� �ל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאי�
למ�ר ח��ד �ה�א מי אבל נאמ�. ולא ח��ד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ�אינ�
�� ��� �בר �לל מ��� ל�ח אס�ר � ח�י� ל�� ְִִִֵֶֶַָָָָ�ְְֵָ�ר�מה
�ה� ���תני� מ�ני �גי�, קרבי אפ�� �מע�ר, �ר�מה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָז�ת

א�צר� אבל ��פניו; �ל א�א אס�ר ואי� �[מחסנו]�מ�. ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
�א�צר� �ר�מה לערב מתירא �ה�א מ�ני מ���, ל�ח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ�ר
מע�ר על הח��ד וכ� ה�ל. ויפסיד ה�בר, י�דע ��א �ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ע ��� �בר מ��� ל�קחי� אי� ח�י�, ל�� למכר� ליו�ני ְְְִֵֵָ�ְִִִֵֵֶֶָָָָ
מ�בריה�. קנס � זה וכל מע�ר. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָז�ת

.ÊÈ�אד אי� חזקה, נאמ�; � אחרי� �ל על �העיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָח��ד
האר� ע� לפיכ�, האר�. ע� ל�מר, צרי� ואי� ל�. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹח�טא
אפ�� � �מאי' וזה ו�אי זה �ר�מה, וזה טבל 'זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�אמר:
אחרי�, ��ל � מת�ני�' �ר�ת 'א�� אמר: נאמ�. ,����ְְֱֵֵֶֶַָָ�ְֲִִֵֶָ
��ארנ�. �מ� קנ�ניא, �ע��ה יראה ��א וה�א, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנאמ�;

.ÁÈאמר יד�, מ�חת ��צא� ואחר לחבר�, �ר�ת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה��כר
�כ�ר ��ר 'ה��ר ה�', טבלי� ל� ��כר�י '�ר�ת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָל��קח:
היה אפ�� נאמ�, �אינ� ה�י� ��רת � נס�' יי� 'ה�י� ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',
הרי � האמינ� וא� עצמ�; על מחמיר וה�ריז, חבר. ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָה��כר

האר�. ע� ה��כר היה אפ�� מ��ח, ֲִֵֶַַָָָָָ�ְֶזה
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��א מ�ני ��ני, א� א�כל � מה� �אחד ��אל� ל�, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹסמ��
�ל��ת. �ל ט�בי� ימי� ��ני וכ� �ינתי�; לע�ר �ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָנראה

אינ�‚. וה�א ���ת, אצל� ��אכל חבר� על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹה���ע
���ת �יו על וא�כל ��אל� � ה�ע�ר�ת על ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָמאמינ�
מ��� ��דר �י על א� � �נ�ה ���ת אבל �לבד; ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהרא��נה
�מאי. ��ע�ר עד יאכל, לא � אצל� יאכל לא א� ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהניה

מע�ר„. �ר�מת �הפרי� �ראינ�ה� נאמ�, �אינ� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי
�י� �פנינ� ונפלה �חזרה �ראינ�ה �מאי, �ה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמ�ר�תיו
א�ת�' והפר��י 'חזר�י ואמר: למק�מ�, �י� אחר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָלמק��
על ��ת �אימת ��� �יו; על וא�כל �חל, אפ�� נאמ� �ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

���ע אימת �� � האר� וחולי�]ע�י תרומה תערובת �] ִֵֵֶַַַָָָ
המד�ע. את להאכיל ח��די� ואינ� ָ�ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָעליה�,

רא���‰. מע�ר �הפרי� �ראינ�ה� נאמ�, �אינ� ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמ�. � �ני מע�ר מה� �הפרי� ואמר א��, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמ�ר�ת
הרא��� מע�ר �הפרי� ואמר �ני, מע�ר �פנינ� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפרי�

ה�א ��� �ה�ני נאמ�; אינ� בירושלי�]� ואוכל� �], ֱִֵֵֶֶֶַָ
על וה�אמ� הרא���, על נאמ� אינ� ה�ני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוה�אמ�
�ה�ציא נאמ� �אינ� מי לפיכ�, ה�ני. על נאמ� ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרא���
ואי� נאמ�, � רא���' מע�ר 'א�� ואמר: מ�ית�, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָ�ר�ת
'א�� אמר: וא� �מע�ר�ת; �ד�לה �ר�מה מה� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפרי�י�
מה� �מפרי�י� �מאי, ה� והרי נאמ�, אינ� � �ני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמע�ר

.��� את ��דה �ה�א לי, ויראה מע�ר. ָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ�ר�מת

.Âמ�י לי 'קח ה�ע�ר�ת: על נאמ� �אינ� למי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהא�מר
וא� נאמ�. אינ� � ל� והביא ולקח והל� מע�ר', ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ה�א
'מ��� ל�מר: נאמ� זה הרי � �ל�ני' מאי� לי 'קח ל�: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מא�ת� ל� ל�ח הל� י�אל��. ��א מתירא, �הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקח�י';
�ה�א מאחר ל� ולקח�י מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ�ל�ני,

נאמ�. אינ� � ֱֱֵֶֶָָנאמ�'

.Ê�א� 'מי ואמר: ,�� אד� מ�יר ואינ� לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָה�כנס
נאמ�. אינ� � 'אני' אחד: ל� ואמר מע�ר'? �א� מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמ�?
מא�ת� ול�קח וה�ל� נאמ�; זה הרי � �ל�ני' 'אי� ל�: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמר
ל�ח הל� �יו. על וא�כל מ�יר�, �אינ� �י על א� ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ�ל�ני,
'זה ל�: אמר י��'? מ�כר �א� 'מי ל�: ו�אל ְִִֵֶֶַַָָָָָמ���,
הרי זה, את זה �ג�מלי� �ה� �י על א� � אצלי' ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ��לח�

נאמני�. ֱִֵֶָא��

.Á.�� אד� מ�יר �אינ� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
וא� ה�מחה; מ� א�א י�ח לא אד�, �� מ�יר א� ְְִֶ�ֲִִִִֶַַַָָָָָֹאבל

אד�,�ה �� מ�יר �אינ� �י על א� � י�� �ל�י� �� ה ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ה�מחה. מ� א�א י�ח ְֶ�ִִֶַַָֹלא

.Ë;מע�ר�ת� �תר�מ�ת א�א א��, �ברי� ה�יר� ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא
א�א י�ח לא � טהר�ת לעני� א� �ביעית, �ר�ת לעני� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבל

ה�מחה. ְֶ�ִַמ�

.È�אינ א�� '�ר�ת מה�: אחד ואמר לעיר, ��כנס� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהח�רי�
נאמ�; אינ� � �מע�רי�' מת�ני� חברי �ר�ת אבל ֱִֵֶָָ�ְִָ�ְֲֲִִֵֵָָ�ְמת�ני�,
�יניה�. ה�כר ויהיה זה, ע� זה ע��י� ה� קנ�ניא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ��א

.‡Èס�ריה� �ר�ת דוד,ה��כר ע"י שנכבשו שטחי� �] ְְֵֵַָ
ישראל] אר� מדיני חלק בה אר�ונוהגי� 'מ�ל ואמר: ,ְִֶֶֶַָ

נאמ�, � ה�' 'מע�רי� לע�ר; ה��קח ח�ב � ה�' ֱִֵֶָָ�ְְְִֵֵֵֵַַַַָָי�ראל
ה�' 'מ��י �ה�יר. ה�ה ה�א �אסר [כלומר�ה�ה ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

�אסרמסוריא] �ה�ה נאמ�, � ה�' 'מע�רי� לע�ר; ח�ב �ְְֵַַָ�ֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
והיה �ס�ריה, קרקע ל� ��� יד�ע וא� �ה�יר. ה�ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�א
�חזקת� לע�ר, מ��� ה��קח ח�ב � מ�דה� ממ�ר� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרב

מ�דה�. ִִֵֵֶָ�הביא

.·È'�ה �פאה �כחה לקט �ל א�� '�ר�ת �אמר�: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענ�י�
וה�כחה �ה�קט ה�רנ�ת, זמ� �ל נאמני� א�� הרי �ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
��צא �די ה�ר�, מ� קר�ב ��היה וה�א, מצ�יי�; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוה�אה
א�� הרי � ה�' עני מע�ר '�ל אמר�: וא� .���� �� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָויב�א
�בר על א�א נאמני�, ואינ� .��� ��� ה�נה �ל ְֱִֵֶֶַָָָָָָ�ֱִֶֶַָָָָנאמני�,

א�ת�. ל�� אד� �ני ְִֵֵֶֶֶָָ��ר�

.‚È.�נאמני ה�', �פאה �כחה לקט א�� 'ח�י� ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�יצד?
נאמני�. אינ� ה�א', �פאה �כחה לקט �ל מח�י� זה ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ'קמח
מ�נ�ת 'מ�ל ל�מר ה�ת על נאמני� �אי� ל�מר, צרי� ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואי�

�מאי. מתע�רת א�א ה�א', ְְֲִִִֶֶֶַַָענ�י�

.„È�י� עליו, נאמני� ואי� ארז; �ל ה�ע�רה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמני�
ה�ריסי�, על נאמני� ואינ� ה��ל; על נאמני� מב�ל. �י� ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְֵַחי
מע�ר '�ל ל�מר: ה�מ� על נאמני� מב�לי�. �י� ח�י� ֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָ�ְִֵֵַ�י�

נ��� זיתי '�ל ל�מר: נאמני� ואי� ה�א'; ה�א'.['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
א� א�א מב�ל, עליו נאמני� ואי� חי; ה�רק, על ִֶָָ�ְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָָָנאמני�
ירק מעט ל�� ��י�, �עלי �ר� ��� מ�עט, �בר היה ��ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ה�ית '�על ל�מר: ��כ�ל �מ��� לעני; מ�דרת� ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ�ְמב�ל

מ��נ�תי'. ��ל�יה� 'אני ל�מר: יכ�ל לי', ְְְֲִִִִִַַַַָָנתנ�

.ÂËלה��� מ�ע�ר א��, '�ר�ת �אמר: לוי �� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכ�
מע�ר, �ר�מת על לע�ל� נאמ� זה הרי � ה�' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָ�ר�מת�
נאמ� אינ� אבל �ד�לה; �ר�מה על נאמ� ���ראל ���ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

�ני. מ�ע�ר לפטר� ְְֲִִֵֵַָָָעליו

.ÊË,�האר �ע� א�א אמ�רי� הא�� ה�ברי� �ל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאי�
למ�ר ח��ד �ה�א מי אבל נאמ�. ולא ח��ד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ�אינ�
�� ��� �בר �לל מ��� ל�ח אס�ר � ח�י� ל�� ְִִִֵֶֶַָָָָ�ְְֵָ�ר�מה
�ה� ���תני� מ�ני �גי�, קרבי אפ�� �מע�ר, �ר�מה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָז�ת

א�צר� אבל ��פניו; �ל א�א אס�ר ואי� �[מחסנו]�מ�. ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
�א�צר� �ר�מה לערב מתירא �ה�א מ�ני מ���, ל�ח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ�ר
מע�ר על הח��ד וכ� ה�ל. ויפסיד ה�בר, י�דע ��א �ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ע ��� �בר מ��� ל�קחי� אי� ח�י�, ל�� למכר� ליו�ני ְְְִֵֵָ�ְִִִֵֵֶֶָָָָ
מ�בריה�. קנס � זה וכל מע�ר. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָז�ת

.ÊÈ�אד אי� חזקה, נאמ�; � אחרי� �ל על �העיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָח��ד
האר� ע� לפיכ�, האר�. ע� ל�מר, צרי� ואי� ל�. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹח�טא
אפ�� � �מאי' וזה ו�אי זה �ר�מה, וזה טבל 'זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�אמר:
אחרי�, ��ל � מת�ני�' �ר�ת 'א�� אמר: נאמ�. ,����ְְֱֵֵֶֶַָָ�ְֲִִֵֶָ
��ארנ�. �מ� קנ�ניא, �ע��ה יראה ��א וה�א, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנאמ�;

.ÁÈאמר יד�, מ�חת ��צא� ואחר לחבר�, �ר�ת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה��כר
�כ�ר ��ר 'ה��ר ה�', טבלי� ל� ��כר�י '�ר�ת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָל��קח:
היה אפ�� נאמ�, �אינ� ה�י� ��רת � נס�' יי� 'ה�י� ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',
הרי � האמינ� וא� עצמ�; על מחמיר וה�ריז, חבר. ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָה��כר

האר�. ע� ה��כר היה אפ�� מ��ח, ֲִֵֶַַָָָָָ�ְֶזה
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ה�יתי�‡. �ג�� � ההפקר מ� �חזקת� [תאני��ר�ת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
והרימי�מדבריות] גרועי�], פרות של והעזר�רי�,[שיח , ְְִִָָ�ְִ

��ח לבנות]�בנ�ת �קמה[תאני� �בנ�ת מדבריות], ,[תאני� ְְְִַָ
ענבי�]וה�פנ� �מרה[מי� ונ�בל�ת מהרוח], שנפלו ,[תמרי� ְַ�ְְְְִָָ

�א�ר ה�יל� לא �עדי� בישול�]וה� נגמר וה�צ�ה[שלא , ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
וה��קח[צל�] ה�מאי. מ� �ט�רי� � �ה� וכ��צא וה�ס�ר, ,ְַ�ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

�ר�מת לא מה� להפרי� צרי� אינ� � האר� מע� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�ת�
אפ�� ההפקר. מ� �חזקת� מ�ני �ני, מע�ר ולא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמע�ר
מ� �ט�רי� א�� הרי � מע�רי�' 'אינ� האר� ע� ל� ְֲִִִֵֵָ�ְֵֶַַָָָָאמר

ה�מ�ר. מ� �ה� ל� ���דע עד ְִִֵֶֶַַַַַַָָה�ע�ר�ת,

ראשוני�]ה���ר�ת·. שהבשילו וה�יפ�ת[פירות ְְַַַָ
בסו�] ה�מאי[שהבשילו מ� �ט�רי� מעשר���קעה, �] ְְְִִִֶַַַָ

ה�מספק] וא�� נ�מרי�. �ה� מ�ני ח�בי�, � ו����ה ;ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
על ��מר ה��יב� ��א עד ���ר� ה�ר�ת �ל ְִִֵֵֶֶַַַַַָֹה���ר�ת?
אחר ���אר� ה�ר�ת ה� � וה�יפ�ת �ר�תיה; ל�מר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה�קעה

ה�קצ�ע�ת לייבוש]��ק�ל� וי�יח��[מחצלות ה�ד�ת, מ� ְְְְִִֶַַַַַָ
ה�מאי. מ� �ט�ר ה�מרי�, מ� הע��י החמ� וכ� ��מר. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�לא

ה�מאי‚. על �ר�ת[לעשרו]���זר� על א�א �זר� לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ
מ�זיב �ה�א �לבד, �בל ע�לי �� �החזיק� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהאר�
ה�מצא�ת ה�ר�ת וכל �לח��. עצמ�, �כזיב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָולפני�;
מק�� מ�ר�ת �חזקת� ה�מאי, מ� �ט�רי� � ולח�� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמ�זיב

.�� ְְִֶ��מצא�

�בל,„. ע�לי �החזיק� האר� מ�ר�ת �ה� ��ד�ע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ�ר�ת
�ס�ריה נמצא�ת �ה� �י על דוד]א� ע"י שנכבשו ,[שטחי� ְְְִִֵֶַַָָ

הרי � �לבד מצרי� ע�לי �החזיק� �אר� ל�מר, צרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואי�
�מע�ר מע�ר �ר�מת מה� �מפרי�י� �דמאי, ח�בי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָא��

�אי� ה�מנה ה�בלה לפיכ�, �אר��ני. א�א �מ�ת� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
והחר�בי� ה�ד�לי�, ה�מרי� וכ� �בל, ע�לי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�החזיק�

ה�וי� וה����[ישרי�]ה�ד�לי� �י�תר, ה�ב� והארז , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
וכ� �בס�ריה; י�ראל אר� �כל �מאי מתע�רי� � ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�ד�ל

א��. �פר�ת ���צא ְֵֵֵַֹ�ל

.‰� �דמאי ח�בי� לצ�ר, �ר�ת �הביא� ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהח�רי�
ל�; ה�ר�בה �היא �בל, ע�לי �החזיק� מהאר� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�חזקת�
ח�צה ה�מצא הארז �ל א�א � ל� ח���י� אי� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוהארז,
�� א� א�א ה�מאי, מ� �ט�ר �בל, ע�לי �החזיק� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלאר�

��ארנ�. �מ� נ�ר, ְְִֵֶַָָָהיה

.Âא�צר�ת מ�עלי מ�[מחסני�]ה��קח �ט�ר � �צ�ר ְֲִִֵֵַַַָָ
וכ� אצר�'. האר� מ�ר�ת '��א א�מרי�: ואי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�מאי,
מ� �ט�ר � �ר�ת טע�� וה�א לצ�ר, ��כנס יחידי ְְְְֲִִִִֵֶַָָחמ�ר

העיר. מ�דה �חזקת� ְְְִִֵֶֶַַָָָה�מאי,

.Êמ�ני �דמאי, ח�ב � �ציד�� א�צר מ�עלי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָה��קח
האר� מ�ר�ת �א�צרי� �חזקת� מ��ר, יתר קר�בה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ�היא
� �ציד�� הח�רי� מ� ה��קח אבל �בל; ע�לי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�החזיק�
לאר�. מח�צה ��ביאי� �חזקת� מ�ני ה�מאי, מ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ט�ר

.Áהיה א� � �בל ע�לי �החזיק� �אר� ה��י מ� ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָה��קח
לפיכ�, �מאי; �ר�תיו הרי מ��ראל, ל�קח �ה�א ��י ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ��ר
היה י�ראל, �יד י�ראל אר� רב �היה �זמ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�רא��נה,
האר�. מע� �ל�קח �מאי מע�ר ��י ��ר מ�ל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָה��קח

.Ë�א אבל ו���; ו�נה �הביא זה ��ר? ה�א ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה
אחת, �בת מ��אי� �ל�ה הביא אפ�� אחת, �ע� ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָֹהביא

��ר. החזק לא עדי� � �פ�על �בנ� ה�א �הביא ְַַָ�ְֲִִֵֵֶַֹא�

.È�לאר ח�צה �ר�ת על �זר� לא ה�מאי, על ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ���זר�
לאר�. ְְִֶֶָָ��כנס�

.‡È��א הרי לאר�, ח�צה �ל על �ר�� האר� ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ר�ת
האר�, �ר�ת על �ר�� לאר� ח�צה ו�ל �דמאי; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָח�בי�
אג�זי� �ג�� לאר�, מח�צה �דיר �חזקת� �ברי� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָוכ�

שזי�]ודרמסקנ��ת ה�מאי.[מי� מ� �ט�רי� א�� הרי � ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

.·È,ה�ראה אחר לא לאר�, ח�צה �פר�ת חכמי� הלכ� ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
�ר�� �ל הרב: אחר א�א � הריח אחר ולא ה�ע�, אחר ְְֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹולא
לא אבל �עיר ר�� �יצד? אס�ר. ל�, ר�� ו��א מ�ר; ְֲִֵֶַַַָָָָֹֹ�ל�,
ר�� ולא �הר ר�� �עיר, ר�� ולא ��דינה �ר�� א� ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ��דינה,
ר�� ולא לחנוני ר�� �הר, ר�� ולא ��קעה �ר�� א� ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ��קעה,
,�� �ר�� זה � לחנוני ר�� ולא ה�ית לבעל ר�� ה�ית, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַָֹלבעל

�דמאי. ח�ב ,�� ר�� ��א �מק�� ְִֶַַַָָָֹ�מ�ר;

.‚Èה��ק חזר � ונתמעט� ���ק, לאר� ח�צה �ר�ת ְְֲִֵֶַַַַַָָָָר��
�דמאי. ח�ב מ��� ה��קח ְְְִִֵֶַַַַָָלי�נ�:

.„Èעל ��זר� ��עה עליה� �זר� ��א �ברי� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹוא��
א� ל�המה, להאכיל א� לזריעה �ר�ת ה��קח ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָה�מאי:

לרט�ה א� למל�גמא א� לע�ר�ת תחבושות]קמח �מ�[� , ְְְְִִִֶֶֶַָָ
לקיל�ר יי� ה�לי�, את �� לס�� א� ה�ר ,[מישחה]להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

של]וח�ת חלה הפרשת והמד�ע[� האר�, [תרומהע� ְְְֶַַַַָָ�ָ
מעורבי�] ��יריוחולי� �ני, מע�ר �כס� וה�ק�ח ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

ה�מאי; מ� �ט�רי� א�� �ל � ה���רי� ות�ספת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָה�נח�ת,
לע�ר. צרי� אינ� ה�', 'מת�ני� האר�: ע� ל� �אמר ְִִֵֵֵַָָ�ְְֵֶֶַַָָָָוכיו�

.ÂËהרי � לבהמה עליה� ונמל� לאכילה, �ר�ת ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָה��קח
לבהמת אפ�� לבהמה יאכיל� ולא לג�י, ימ�ר� לא ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹזה

�מאי. ��ת�נ� עד ְְְֲִֵֵֶַַַאחרי�,

.ÊË.לאכילה חזקת� �אי� ה�מאי, מ� �ט�ר � ערב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�מ�
ה�מאי, מ� �ט�ר � ��מר א�ת� לתת ה��רק ���קח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�מ�
�� לס�� ל�קח �הא�רג אבל ��מר; נבלע �ה�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ�ני
וסיכה �ג�פ�, נבלע �ה�א מ�ני � �דמאי ח�ב ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצ�ע�תיו,

מק��. �כל היא ְְִִִָָָ��ת�ה

.ÊÈמ��ראל ��אל המעשרות]��י על ל�[הנאמ� ל�� ְִִִֵֵֶַָָ
מ�ת� על נת�[טבל]�מ� מ�ר. �בדמאי, אס�ר; �ו�אי, � ְְִֶֶַַַַַָָ�ַָָ

להתע�ל טבלה ��י על �מ� �[להתגלגל]ה��י עליה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אחריו. לי�ב לי�ראל מ�ר ְְֲִֵֵֵַָָָ�ִֶַָמ�עמד,

.ÁÈ�ואינ מ�פ�פ�, � ��ר� על �מאי �מ� ��פל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי
למ�ריס יי� ה��קח דגי�]ח���. לאל�נתית[ציר [יי�א� ְְְֲִִֵֵַַַַָ

בשמ�] טחיני�מעורב לע��ת� קטנ��ת ולערב�, [לטוחנ� ְְֲִִִִַָ
יי�בדבש] �� ��� מ�ריס ה��קח אבל �דמאי. ח�ב �ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ה�מאי; מ� �ט�רי� א�� הרי � טחיני� ��קח א� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָאל�נתית,
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�דמאי �ח�ב ה�בר היה וא� �מאי. �ערבת על �זר� ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ��א
אינ� נ�ר, וטעמ� ה�איל � ��א�ר �בלי� �ג�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ��תערב,

�דמאי. ח�בת ה�ערבת �ל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�טלי�,

.ËÈ�א � עליה� �זר� ��א ה�מאי מ� ה�ט�רי� א�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
מה �ני, �מע�ר מע�ר �ר�מת מה� והפרי� �מאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינ�
והפרי� �ו�אי ה�מאי את ��� א� אבל ע��י; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ע�ה
ה��אי את ���� א� �מע�ר�ת, �ד�לה �ר�מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמ���

�ל��. ע�ה לא � ְְִַָָֹ�דמאי

.Î�ואי ולקח �מאי, מ�כר ואחד ו�אי מ�כרי� העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�ל
�תר�מת �ר�מה מפרי� מת��? �יצד � לקח מ�י ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָיד�ע
ה�א והרי �לבד, �ני מע�ר �מפרי� ל�ה�; ונ�תנ� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמע�ר,

�מאי. �ל �ני ְְֲִֵֵֶַַ�מע�ר

.‡Îואחת טבל אחת ק��ת, ��י לפניו הי� א� ְֶֶַַַַ�ְְְִֵֵָָָוכ�
ה�נ�ה מ� מפרי� זה הרי � מה� אחת ואבדה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ְמת��,
��רצה; �ה� לכל ונ�ת� מע�ר, �תר�מת �ד�לה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ר�מה

�דמאי. �לבד, �ני מע�ר ְְְֲִִִִֵֵַַַַ�מפרי�
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ה�יט��[קונה]ה��קח‡. מ���[סיטונאי]מ� ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ
מי� �ה�א �י על א� זה, על מ�ה יע�ר לא � �נ�ה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�ע�
החבית את ���יר �י על א� אחת, מ��ה אפ�� ִִִֶֶֶַַַַַָָ�ֲִִֶָאחד,

מ�נ היא; �מ�כר,�היא הר�ה מאנ�י� ל�קח �ה�יט�� י ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
�מאי, ��ר�תיו האר� מע� ��ח�ה ��כר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָו��א
�ארנ�, �כבר מת�ני�; ��ר�תיו מחבר ���� ��קח ְְִֵַָָ�ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָוזה
על ה�ט�ר מ� ולא ה�ט�ר, על הח�ב מ� מע�רי� ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�אי�

נאמ�. � ה�' אחד 'מ�ל ה�יט��: אמר וא� ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהח�ב.

ק��ת·. מ�כר וצ�ברי�[קישוא]היה מביאי� וה� ירק, א� ְְְְִִִִֵֵָָָָ
�מ�ל וק��ת, ק��ת מ�ל מע�ר מ��� ה��קח � ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו

�תמרה. �מרה �מ�ל ואג�ה, ְְִָָָָָָ�ֲַָ�ֲאג�ה

מע�ר‚. � �נ�ה מ��� ולקח וחזר ה�ית, מ�על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָה��קח
עיר�ת; מ��י אפ�� ק��ת, מ��י אפ�� זה, על ְֲֲִִֵָ�ְֲִִִֵֶֶַמ�ה

מ���. א�א מ�כר �אינ� ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ�חזקת�

��ביאי�„. �זמ� � ���ק ירק מ�כר �היה ה�ית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�על
ל� ��ביאי� �בזמ� ה�ל; על מאחד מע�ר מ���תיו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹל�
�ע� מ��� ולקח וחזר מ��� לקח א� � אחר�ת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמ���ת

זה. על מ�ה יע�ר לא ְְִִֵֶֶַַָֹ�נ�ה,

על‰. הח�ה מ� יע�ר לא ה�ח���, מ� �ת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹה��קח
אחד, מ�ל הי� אמ� �ל 'ח�י� א�מר: �אני � ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָה��ננת

אחד'. מ�ל ה��� ְִֶֶֶַָו�ל

.Âה�לטר מ� לאחרי�]ה��קח ומוכר מהנחתו� קונה �]� ְִֵֵַַַַ
ה�ל; על מאחד מע�ר � הר�ה �פ�סי� �ה� �י על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹא�
הר�ה. �פ�סי� ע�ת� ע��ה לפלטר מ�כר �ה�א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ה�ח���
�דפ�ס; �פ�ס מ�ל מע�ר � ה�נ��ל מ� ה��קח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נח��מי�. מ�ני ל�קח ְְְִִֵֵֶַַַַ�ה�נ��ל

.Êה�איל � נח��מי� מע�רה ���קחי� מנ��לי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ��עה
ה��עה, מ� מאחד ה��קח �ל � מ�ני� ל�קח מה� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד

�דפ�ס. �פ�ס מ�ל ְְְִֵַָמע�ר

.Á�א �ת �ר�ס�ת ל� ��תנ� העני וכ� העני, מ� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָה��קח
�בלה מיובשת]�לחי ואחת.[תאנה אחת מ�ל מע�ר � ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

�זמ� אימתי? �מע�ר. ה�ל ��לל �בגר�גר�ת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ�בתמרי�
מ�נה מ�ל מע�ר מ�עטת, �מ�נה אבל מר�ה; ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ�ְֶַַָָ�ה��נה

ַָָ�מ�נה.

.Ëה�ר�גר�ת ואת �ר�רי�, א�ת� וע�ה ה�ת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ�חק
ה�ל. על מאחד מע�ר � �בלה א�ת� ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹוע�ה

.È�וה�תיר וא�כלי�, מס�י� �הי� א�רחי� א� ְְְִִִ�ְְֲִִֶָ��עלי�
ואחת. אחת מ�ל מע�ר � ְְְִֵַַַַַָ�ר�ס�ת

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת ��ע �כלל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹי�
(ב) �ני; מע�ר להפרי� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה ח�� האד�, צרכי ��אר �מיו לה�ציא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹ��א
לאכל� ��א (ד) �טמאה; לאכל� ��א (ג) וסיכה; ְְְֶָָֹ�ְְְְְִִֶָָָֹ��ת�ה
ח�� �ג� �ל �ני מע�ר לאכל ��א (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�אנינ�ת;
ליר��לי�; ח�� �יר�� מע�ר לאכל ��א (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹליר��לי�;
להי�ת (ח) ליר��לי�; ח�� יצהר מע�ר לאכל ��א ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ז)
לבעליו �יר��לי� להאכל ודינ� קד�, ��� רבעי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ְִֶַָנטע
�בא�ר ה�ע�ר. ו��י להתו��ת (ט) �בר; לכל �ני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�מע�ר

א��. �פרקי� � א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת
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מפרי�י�‡. � �נה �כל רא��� מע�ר ��פרי�י� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר
זרע�"; �ב�את �ל את �ע�ר "ע�ר ��אמר: �ני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמע�ר

ו��ית �לי�ית השמיטה]�ב�נה מפרי�י�[משנות � ְְְְִִִִִִַָָ
��ארנ�. �מ� �ני, מע�ר חל� עני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמע�ר

�ב�אה·. למע�ר ה�נה רא� ה�א �ת�רי, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ�אחד
סת�, ה�נה' 'רא� ��אמר מק�� וכל וירק�ת; ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹוקטנ��ת
ה�נה רא� ��בט, ע�ר �בחמ�ה �ת�רי. אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹה�א
לע�נת �ה�יע� וקטנ��ת �ב�אה �יצד? האילנ�ת. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמע�ר

מגודל�]ה�ע�ר�ת שליש שצמחו �ל[� ה�נה רא� לפני ְְִֵֶַַַַָָֹ
מפרי�י� ��לי�ית, ונאספ� ��גמר� �י על א� � ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַ�לי�ית
לאחר א�א ה�ע�ר�ת לע�נת �א� לא וא� �ני; מע�ר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמה�
וכ� עני. מע�ר מה� מפרי�י� �לי�ית, �ל ה�נה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹרא�

ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� האיל� בעונתו]�ר�ת פרי קד�[כל ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
��גמר� �י על א� � �לי�ית �ל ��בט ע�ר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָחמ�ה
ל�עבר מתע�רי� �לי�ית, �נה �ס�� כ� אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונאספ�
ה�ע�ר�ת לע�נת �א� א� וכ� �ני. מע�ר מה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ�מפרי�י�
��גמר� �י על א� � רביעית �ל ��בט ע�ר חמ�ה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקד�
לע�נת �א� וא� עני. מע�ר מה� מפרי�י� �רביעית, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונאספ�
לה�א. מתע�רי� ��בט, ע�ר חמ�ה אחר ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָה�ע�ר�ת

חמ�ה‚. קד� �ר�תיה� �חנט� �י על א� � ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחר�בי�
�מע�ר�תיה� ה�איל לה�א, מתע�רי� � ��בט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָע�ר

ס�פרי� חכמי�]מ�ברי ה�ברי�[מתקנת �אי� לי, יראה . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
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�דמאי �ח�ב ה�בר היה וא� �מאי. �ערבת על �זר� ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ��א
אינ� נ�ר, וטעמ� ה�איל � ��א�ר �בלי� �ג�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ��תערב,

�דמאי. ח�בת ה�ערבת �ל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�טלי�,

.ËÈ�א � עליה� �זר� ��א ה�מאי מ� ה�ט�רי� א�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
מה �ני, �מע�ר מע�ר �ר�מת מה� והפרי� �מאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינ�
והפרי� �ו�אי ה�מאי את ��� א� אבל ע��י; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ע�ה
ה��אי את ���� א� �מע�ר�ת, �ד�לה �ר�מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמ���

�ל��. ע�ה לא � ְְִַָָֹ�דמאי

.Î�ואי ולקח �מאי, מ�כר ואחד ו�אי מ�כרי� העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�ל
�תר�מת �ר�מה מפרי� מת��? �יצד � לקח מ�י ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָיד�ע
ה�א והרי �לבד, �ני מע�ר �מפרי� ל�ה�; ונ�תנ� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמע�ר,

�מאי. �ל �ני ְְֲִֵֵֶַַ�מע�ר

.‡Îואחת טבל אחת ק��ת, ��י לפניו הי� א� ְֶֶַַַַ�ְְְִֵֵָָָוכ�
ה�נ�ה מ� מפרי� זה הרי � מה� אחת ואבדה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ְמת��,
��רצה; �ה� לכל ונ�ת� מע�ר, �תר�מת �ד�לה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ר�מה

�דמאי. �לבד, �ני מע�ר ְְְֲִִִִֵֵַַַַ�מפרי�
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ה�יט��[קונה]ה��קח‡. מ���[סיטונאי]מ� ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ
מי� �ה�א �י על א� זה, על מ�ה יע�ר לא � �נ�ה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�ע�
החבית את ���יר �י על א� אחת, מ��ה אפ�� ִִִֶֶֶַַַַַָָ�ֲִִֶָאחד,

מ�נ היא; �מ�כר,�היא הר�ה מאנ�י� ל�קח �ה�יט�� י ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
�מאי, ��ר�תיו האר� מע� ��ח�ה ��כר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָו��א
�ארנ�, �כבר מת�ני�; ��ר�תיו מחבר ���� ��קח ְְִֵַָָ�ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָוזה
על ה�ט�ר מ� ולא ה�ט�ר, על הח�ב מ� מע�רי� ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�אי�

נאמ�. � ה�' אחד 'מ�ל ה�יט��: אמר וא� ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהח�ב.

ק��ת·. מ�כר וצ�ברי�[קישוא]היה מביאי� וה� ירק, א� ְְְְִִִִֵֵָָָָ
�מ�ל וק��ת, ק��ת מ�ל מע�ר מ��� ה��קח � ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו

�תמרה. �מרה �מ�ל ואג�ה, ְְִָָָָָָ�ֲַָ�ֲאג�ה

מע�ר‚. � �נ�ה מ��� ולקח וחזר ה�ית, מ�על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָה��קח
עיר�ת; מ��י אפ�� ק��ת, מ��י אפ�� זה, על ְֲֲִִֵָ�ְֲִִִֵֶֶַמ�ה

מ���. א�א מ�כר �אינ� ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ�חזקת�

��ביאי�„. �זמ� � ���ק ירק מ�כר �היה ה�ית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�על
ל� ��ביאי� �בזמ� ה�ל; על מאחד מע�ר מ���תיו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹל�
�ע� מ��� ולקח וחזר מ��� לקח א� � אחר�ת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמ���ת

זה. על מ�ה יע�ר לא ְְִִֵֶֶַַָֹ�נ�ה,

על‰. הח�ה מ� יע�ר לא ה�ח���, מ� �ת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹה��קח
אחד, מ�ל הי� אמ� �ל 'ח�י� א�מר: �אני � ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָה��ננת

אחד'. מ�ל ה��� ְִֶֶֶַָו�ל

.Âה�לטר מ� לאחרי�]ה��קח ומוכר מהנחתו� קונה �]� ְִֵֵַַַַ
ה�ל; על מאחד מע�ר � הר�ה �פ�סי� �ה� �י על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹא�
הר�ה. �פ�סי� ע�ת� ע��ה לפלטר מ�כר �ה�א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ה�ח���
�דפ�ס; �פ�ס מ�ל מע�ר � ה�נ��ל מ� ה��קח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נח��מי�. מ�ני ל�קח ְְְִִֵֵֶַַַַ�ה�נ��ל

.Êה�איל � נח��מי� מע�רה ���קחי� מנ��לי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ��עה
ה��עה, מ� מאחד ה��קח �ל � מ�ני� ל�קח מה� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד

�דפ�ס. �פ�ס מ�ל ְְְִֵַָמע�ר

.Á�א �ת �ר�ס�ת ל� ��תנ� העני וכ� העני, מ� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָה��קח
�בלה מיובשת]�לחי ואחת.[תאנה אחת מ�ל מע�ר � ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

�זמ� אימתי? �מע�ר. ה�ל ��לל �בגר�גר�ת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ�בתמרי�
מ�נה מ�ל מע�ר מ�עטת, �מ�נה אבל מר�ה; ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ�ְֶַַָָ�ה��נה

ַָָ�מ�נה.

.Ëה�ר�גר�ת ואת �ר�רי�, א�ת� וע�ה ה�ת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ�חק
ה�ל. על מאחד מע�ר � �בלה א�ת� ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹוע�ה

.È�וה�תיר וא�כלי�, מס�י� �הי� א�רחי� א� ְְְִִִ�ְְֲִִֶָ��עלי�
ואחת. אחת מ�ל מע�ר � ְְְִֵַַַַַָ�ר�ס�ת

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת ��ע �כלל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹי�
(ב) �ני; מע�ר להפרי� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה ח�� האד�, צרכי ��אר �מיו לה�ציא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹ��א
לאכל� ��א (ד) �טמאה; לאכל� ��א (ג) וסיכה; ְְְֶָָֹ�ְְְְְִִֶָָָֹ��ת�ה
ח�� �ג� �ל �ני מע�ר לאכל ��א (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�אנינ�ת;
ליר��לי�; ח�� �יר�� מע�ר לאכל ��א (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹליר��לי�;
להי�ת (ח) ליר��לי�; ח�� יצהר מע�ר לאכל ��א ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ז)
לבעליו �יר��לי� להאכל ודינ� קד�, ��� רבעי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ְִֶַָנטע
�בא�ר ה�ע�ר. ו��י להתו��ת (ט) �בר; לכל �ני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�מע�ר

א��. �פרקי� � א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת
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מפרי�י�‡. � �נה �כל רא��� מע�ר ��פרי�י� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר
זרע�"; �ב�את �ל את �ע�ר "ע�ר ��אמר: �ני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמע�ר

ו��ית �לי�ית השמיטה]�ב�נה מפרי�י�[משנות � ְְְְִִִִִִַָָ
��ארנ�. �מ� �ני, מע�ר חל� עני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמע�ר

�ב�אה·. למע�ר ה�נה רא� ה�א �ת�רי, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ�אחד
סת�, ה�נה' 'רא� ��אמר מק�� וכל וירק�ת; ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹוקטנ��ת
ה�נה רא� ��בט, ע�ר �בחמ�ה �ת�רי. אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹה�א
לע�נת �ה�יע� וקטנ��ת �ב�אה �יצד? האילנ�ת. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמע�ר

מגודל�]ה�ע�ר�ת שליש שצמחו �ל[� ה�נה רא� לפני ְְִֵֶַַַַָָֹ
מפרי�י� ��לי�ית, ונאספ� ��גמר� �י על א� � ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַ�לי�ית
לאחר א�א ה�ע�ר�ת לע�נת �א� לא וא� �ני; מע�ר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמה�
וכ� עני. מע�ר מה� מפרי�י� �לי�ית, �ל ה�נה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹרא�

ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� האיל� בעונתו]�ר�ת פרי קד�[כל ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
��גמר� �י על א� � �לי�ית �ל ��בט ע�ר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָחמ�ה
ל�עבר מתע�רי� �לי�ית, �נה �ס�� כ� אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונאספ�
ה�ע�ר�ת לע�נת �א� א� וכ� �ני. מע�ר מה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ�מפרי�י�
��גמר� �י על א� � רביעית �ל ��בט ע�ר חמ�ה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקד�
לע�נת �א� וא� עני. מע�ר מה� מפרי�י� �רביעית, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונאספ�
לה�א. מתע�רי� ��בט, ע�ר חמ�ה אחר ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָה�ע�ר�ת

חמ�ה‚. קד� �ר�תיה� �חנט� �י על א� � ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחר�בי�
�מע�ר�תיה� ה�איל לה�א, מתע�רי� � ��בט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָע�ר

ס�פרי� חכמי�]מ�ברי ה�ברי�[מתקנת �אי� לי, יראה . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
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רא�יי� �אינ� � �ה� וכ��צא צלמ�נה �חר�בי א�א ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמ�רי�,
ס�פרי�; מ�ברי ��ע�ר�תיה� ה� וה� אד�, רב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמאכל
האיל�. �ר�ת ��אר �ה� לי יראה החר�בי�, �אר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאבל

�י��„. נלקט א� �יצד? ע��ר�. לקיטת�, ��עת � ְְְְִִִִִֵַַַַָָָה�רק
ה�נה גוי]רא� ��א�[ע"י �י על א� � �לי�ית �ל ְִִִֶֶַַַָָָֹ

מע�ר מ��� מפרי�י� ��נ�ה, ונגמר ה�ע�ר�ת ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָלע�נת
�ני. מע�ר �רביעית, נלקט וא� ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָעני;

ה�א‰. הרי � האיל� �ר�ת מ�אר �לבד האתר�ג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָוכ�
ל�ביעית. �י� למע�ר �י� לקיטת� אחר וה�לכי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ�ירק,
� ��בט ע�ר חמ�ה אחר ��לי�ית נלקט א� ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָ�יצד?
��נ�ה; ��גמר �י על א� עני, מע�ר מ��� ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָמפרי�י�
מע�ר מ��� מפרי�י� ��בט, ע�ר חמ�ה קד� �� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנלקט
��בט, ע�ר חמ�ה קד� �רביעית נלקט א� וכ� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�ני.

עני. מע�ר מ��� ְֲִִִִֶַַַָמפרי�י�

.Âית�� �ת אתר�ג לקיטת�, אחר �ה�לכי� �י על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָוא�
ל�ביעית ממעשרות]��כנסה שפטורה שמיטה אפ��[� � ְְְֲִִִִִֶָ

�מע�ר�ת. ח�בת �כד, ונע�ת ��ית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האב��נ�ת איל�[� חמרי עליה� נ�תני� � צל� �ל ְֲֲִִֵֶֶָָָ�ְִֵָ
ל�לי�ית, ��כנסה �נ�ה מ�נה הי� �א� זרעי�: ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָ�ְוחמרי
רא���, מע�ר מפרי�י� � ��בט ע�ר חמ�ה קד� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקט�

מ מפרי� �� ���דה�[שני]ע�רואחר ואחר �פ�דה�; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ונמצא �ני. מע�ר �ת�רת �די�נ� וא�כל לענ�י�, נ�תנ� �ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ

עני. �מע�ר �ני מע�ר �הפרי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ�מי

.Á�וה�ח קטנית]הארז א�[מי� � וה�מ�מי� וה�רגי� ְְְְִֶַַַַָָֹֹ�ְְִַ
א�א �ה� ה�לכי� אי� � ה�נה רא� קד� �ה�רי�� �י ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעל
א� � ה�צרי ��ל וכ� לה�א. �מתע�רי� ה�רי, �מר ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָאחר
לאחר �מקצת� ה�נה, רא� קד� ה�רי� ��קצת� �י ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹעל
ה�ל מ� �מע�ר ות�ר� לת�כ�, �רנ� צ�בר � ה�נה ְְְְִֵֵֵַַַָָָֹֹרא�

ה�רי. �מר אחר ה�ל� �ה�ל ְְְִֵֶֶַַַַַָֹ�אחד;

.Ë�ה�ריסי ומשקי�ה�צלי� עלי�, מוציאי� [שאינ� ְִִִַַָָ
הרבה] רא�אות� לפני י�� �ל�י� מי� מה� ְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹ��נע

�על ו�ל גשמי�]ה�נה, במקו� שנזרעו הסריסי�, ��נע[� ְֶֶַַַַָָָ
ע�נ�ת �ל� השקאה]מה� מתע�ר[של � ה�נה רא� לפני ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

�התחיל� �י על א� � מ�א� �ח�ת מה� מנע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָל�עבר;
לה�א. מתע�רי� ה�נה, רא� קד� ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹליב�

.È�זרע א� � ה�נה רא� לפני �לי� �הביא ה�צרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ��ל
זרע� לה�א. מתע�ר לירק, זרע� ל�עבר; מתע�ר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
מע�ר � לירק עליו וח�ב לזרע ��רע� א� �לירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע
לפני �לי� הביא לא זרע�. על �מירק� ירק�, על ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹמ�רע�
וירק� ל�עבר, מתע�ר זרע� לזרע, זרע� א� � ה�נה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹרא�
אבל ה�נה, רא� לפני מ��� ���ט וה�א, לקיטת�; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ��עת
מתע�ר זרע� �י� ירק� �י� � ה�נה רא� אחר ל�ט ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹא�
אחר ה�לכי� � לירק עליו וח�ב לזרע, זרע� ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלה�א.
זרע מח�בת אי� � לזרע עליו וח�ב לירק, זרע� ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמח�ב��.

אר��ת �ל� מ��� מנע �� א� א�א עליו, ;[השקאות]חלה ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
אחר הביא אבל ה�נה; רא� לפני �לי� �הביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוה�א,
�ל� מ��� מ�אר�ת נמנע ��א �י על א� ה�נה, ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹרא�

�מ�רי� קצצי� ��� וע�ה לזרע, זרע� [גדלואר��ת. ְְְֲִֶַָָָ�ְְִִָ

לגמרי] ל�עבר,הזרעי� מתע�ר זרע� � ה�נה רא� ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹלפני
�מ�רי�, קצצי� ע�ה מקצת� לקיטת�; ��עת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָוירק�
לת�כ�, �רנ� 'צ�בר �אמר�: ה�א זה � ע�ה לא ְְְְִֵֶֶָָָָָֹ�מקצת�

זרע�'. על �מירק� ירק� על מ�רע� מע�ר ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָונמצא

.‡Èל� א� �לי�ית, �פר�ת ��תערב� �נ�ה �נה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ�ר�ת
� למחצה מחצה הרב. אחר ה�לכי� � �רביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹ�לי�ית
��ע�ר עני; מע�ר לא אבל ה�ל, מ� �ני מע�ר ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹמפרי�
�ר�ת וכ� חל. עני �מע�ר קד�, ה�א �הרי חמ�ר, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�ני
מפרי� �לי�ית, �ר�ת א� ה� �נ�ה �ר�ת א� ספק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ�ה�

�ני. מע�ר ֲִֵֵֵֶַמה�

.·È;העני �מ� ה�ני מ� �ט�ר רא���, מ�ע�ר ה�ט�ר ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל
ה��ר� וכל �ה�. ח�ב �רא���, �ח�ב הראויוכל אד� �] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

זה.לתרו�] מע�ר מ�ציא אינ� ��ר�, �אינ� וכל מע�ר; ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
מע�ר ע�ר א� �� � �ר�מה �ר�מת� �ר�, �א� מי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל
�� � �ר�מה �ר�מת� �אי� מי וכל מע�ר; ה�א הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָזה,

מע�ר. אינ� זה, מע�ר ה�ציא ֲֲִִֵֵֵֶַַא�

.‚È�בע��� קד� רא��� מע�ר מה� �ה�ציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ�ר�ת
קד�[שיתחייבו] עראי, מה� א�כל זה הרי � ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַֹלמע�ר

אבל ל�ני. ק�בע הרא��� �אי� �ני; מע�ר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ���ציא
� הרא��� את �ה�ציא �י על א� � למע�ר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמ��ק�ע�
את א� ה�ני את ���ציא עד עראי, מה� לאכל ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאס�ר

עני. ֲִַַָמע�ר

.„È��מק הבאת טע�� וה�א ה�איל � �ני [�מע�ר ְֲֲִִֵֵַַָָָ
�בכ�רלירושלי�] לאר�, מח�צה א�ת� מביאי� אי� �ְְִִִִֵֶָָָ

�ס�ריה �ני מע�ר להפרי� ח�ב� לא לפיכ�, [��המה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ
האר�] בקדושת נתקדשו ולא דוד שכבש לי,מקומות ויראה .ְִֵֶָ

�נער �אר� ��פרי�י� �ני מצרי�[בבל]��ע�ר �באר� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
לי, יראה וכ� ליר��לי�; �מיו �מביאי� ,�� א�ת� ��די� �ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
לק�ע �די א�א �ני, �מע�ר א�� מק�מ�ת ח�ב� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ��א
עליה�. ס�מכי� י�ראל ענ�י ��הי� �די � עני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמע�ר

רביעי יו�

ב ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

.‡� יר��לי� מח�מת לפני� לבעליו נאכל �ני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמע�ר
יבחר א�ר ��ק�� אלהי�, ה' לפני "ואכל� ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��אמר:

ה�ית �פני ונ�הג וג�'". �� �מ� המקדש]ל��� [בזמ� ְְְְְִִֵֵֵַַַָ
�פני א�א �יר��לי� נאכל אינ� אבל ה�ית, �פני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹו��א
�בכרת ויצהר�, �יר�� �גנ� "מע�ר ��אמר: ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹה�ית,

ה�מ�עה מ�י � וצאנ�" רבינו]�קר� ממשה למד�,[מסורת ְְְְְִִֶַָָָֹ
לא �ני מע�ר א� ה�ית, �פני א�א נאכל אינ� �כ�ר ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה

ה�ית. �פני א�א ְִִֵֵֵֶַַָָיאכל

��ויה�,·. ה�ה ��מ� �ני מע�ר ���די� חסיד�ת, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמ�ת
רצה �א� ה�א�ני�, וה�ר� ה�ית. �פני א�ת� ���די� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�דר�
לא ��דה; � ה�ה ��מ� לכ�ח�ה �פר�טה מנה �וה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפ��ת

ההק�� מ� חמ�ר זה בפרוטה]יהיה לפדותו ;[שמותר ְְִִֵֶֶֶַָ
ה�ד�ל. ל�� ה�ר�טה ְְִַַַַָָָ�מ�לי�

מ�ר�ת‚. �ר�טה �וה על מנה �וה מע�ר ח�ל א� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכ�
עליה�, �ח�ל ה�ר�ת את ו��ר� מח�ל; זה הרי ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָ�ְֲֲֵֵֶאחר�ת,
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רבעי נטע �פדי�� לאחרי�, ��לה יהי� ��א פירות�די �] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר � רביעית שנה ��ארנ�של �מ� ה�ה, ְְְֵֶֶַַַַ��מ�

מאכל�ת. א��רי ְְֲִִֵַָ�הלכ�ת

.„� �יר��לי� ה�ה ��מ� �ני מע�ר א�כלי� �אי� ���ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ואי� ,�� א�ת� מח�לי� ואי� ,�� א�ת� ��די� אי� ��ְְְְִִֵֵֵַָָָ
אי� � ה�ה ��מ� א� ליר��לי�, נכנס וא� א�ת�. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמ�כרי�
��רקב. עד �� א�ת� מ�יחי� א�א מ��, א�ת� ִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ�ציאי�
��רקב. עד א�ת� מ�יחי� מ��, וה�ציא� עבר א� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכ�
ה�ה, ��מ� �יר��לי� �ני מע�ר מפרי�י� אי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלפיכ�,
�מפרי�י� לעיר, ח�� �טבל� ה�ר�ת את מ�ציאי� ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָא�א
ירקב. ה�ה, ��מ� �� הפרי�� וא� �פ�דה�. ,�� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָא�ת�

רביעית‰. מ��� ��תה א� �ני, מע�ר ��ית הא�כל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ל
ת�כל "לא ��אמר: ל�קה, � יר��לי� לח�מת ח�� ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹיי�
אחד �ל על ול�קה וג�'"; �גנ� מע�ר ��ערי�, ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאכל
לח�מה, ח�� �ל��� אכל א� לפיכ�, עצמ�. �פני ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָואחד

"ואכ ��אמר: � מלק��ת �ל� אלהי�ל�קה ה' לפני ל� ְֶַָֹ�ְְְֱֱִֵֶֶֶַַָָֹ
לאכל ת�כל "לא ונאמר: ויצהר�", �יר�� �גנ� ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹמע�ר
'לא נאמר ולא �רט�, ל�ה וג�'"; �גנ� מע�ר ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹ��ערי�,
עצמ�. �פני ואחד אחד �ל על לח�ב ��ערי�'? ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹתאכל�

.Âכנס�� אחר א�ת� ��אכל עד ה��רה, מ� ל�קה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינ�
��ערי� לאכל ת�כל "לא ��אמר: � יר��לי� ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלח�מת
למק�� ��כנס �יו� וג�'"; אלהי� ה' לפני "ואכל� ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹוג�'",
���נס קד� אכל� א� אבל ל�קה; � ח�� ואכל� ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאכילת�,

מ�בריה�. מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� ְְִִִִִֵֶַַַַַָליר��לי�,

.Êמ�ה הא�כל � �ח�� �מקצת� �פני�, מע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמקצת
�ח�� והא�כל מר��ת; מ�ת א�ת� מ�י� נכנס, לא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹ�עדי�

ל�קה. ��כנס, ְִִֶֶֶַמ�ה

.Á,נטמא �� א� א�א �יר��לי� �ני מע�ר ��די� ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאי�
ה�א מק�� �רח�ק � ה�ק��" מ�� ירחק "�י ְְְֱִִִִֶֶַַַָָ��אמר:
�ח��, �מ�א� �פני� ה�א היה ��ק��. נפ�ה ואינ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנפ�ה,
ה�ע�ר, נכנס ולא ה�איל � �קנה א�ת� א�חז היה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאפ��

הח�מה. �צד �� לפ��ת� מ�ר זה ְְִַַָָָ�ֲֵֶהרי

.Ëמאי� �ל אפ�� � ליר��לי� ��כנס �ני [�מע�ר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מעושרי�] ספק ��ברפירות מ��, לה�ציא� אס�ר �ְְִִֶָָָ

מחיצ�ת העיר]קלט�ה� �כס�[חומות ה�לקחי� �ר�ת וכ� ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
עבר אלהי�". ה' לפני ,�� "ואכל� ��אמר: ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמע�ר,
�יר��לי�. ויאכל� יחזר� � ��גגה ��צא� א� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוה�ציא�,

מ�בריה� מחיצ�ת, חכמי�]�קליטת מע�ר[מתקנת אפ�� . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַ
מחיצ�ת � מ�בריה� �ה�א �ר�טה, �וה �חמ�� ְְְְִִִֵֶֶֶָָ�ְֵֶ�אי�
� �ני מע�ר מע�ת אבל לה�ציא�; ואס�ר א�ת�, ְְְְֲֲִִֵֵַָָק�לט�ת

וי�צאי�. ליר��לי�, ְְְִִִִִַָָנכנסי�

.È�ויצא יר��לי�, �ת�� ועבר� מלאכ��, ��גמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ר�ת
��א אחר�ת מ�ר�ת �ני מע�ר עליה� לה�ציא יכ�ל אינ� �ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
ויאכל ��ה� �ני מע�ר יחזר א�א ליר��לי�; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכנס�
הא�� ה�ר�ת �ל ע�ה אפ�� �ח��. נפ�ה ואינ� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�יר��לי�,
� נכנס� ��א אחר�ת �ר�ת על ��צא�, אחר �ני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמע�ר
� ��חיצ�ת ה�א חמר �יר��לי�; ויאכל� ,��� ְְְִִִֵֶַַָָָֹ�ְְַיחזר�

קלט�. וקלט�, ְְְִָָה�איל

.‡È�יר��לי� �עבר� מלאכ��, נגמרה ��א ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ר�ת
�מקצה �אני� וס�י ל�ת, ענבי� ס�י �ג�� [לייבוש]ויצא�, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ�ְֶ

� �מאי �ר�ת וכ� �ח��; ��ה� �ני מע�ר לפ��ת מ�ר ��ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
� ויצא� �יר��לי� ועבר� מלאכ��, ��גמרה �י על ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָא�

�ח��. ��ה� �ני מע�ר ֲִִֵֵֶֶַַָ��די�

.·È�א � �פדי� �יר��לי�, ��טמא� �ני מע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ר�ת
ה�מאה �ולד בדברנטמא� שנגע ע"י שנטמא מאכל [כגו�: ְְְִִַַ�ְָ

��לדטמא] מ�ני �פני�; יאכל� א�א לה�ציא�, אס�ר �ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
��טמא� א� ה�מאה, �אב נטמא� וא� מ�בריה�. ְְְִֶָ�ְְְְְְִִִִֵֶַַָ�ַה�מאה
ליר��לי� ��כנס� �י על א� � ה�מאה �ולד ואפ�� ְְְִִִִֶַַַָָ�ְֲִִַַַַ�ח��

מק��. �כל ונאכלי� נפ�י�, א�� הרי �ְְְֱֲִִִֵֵֶָָָ

.‚Èא�� מנת על ��הכניס� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ��ה
ונכ ה�איל � התנה לא א� אבל ה�חיצ�ת; והרי�ת��� נס ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ

ה��רה, מ� �ני מט�א ולד �אי� ה��רה, מ� טה�ר ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�א
י�צא. ואינ� מחיצ�ת, קלט�ה� ְְְְִֵֵָָ�בר

.„È��תבואה]�ל לאכל�[מי� מ�ר � �ני מע�ר �ל ְֲִִֵֵֶַָ�ְְָָָ
גדילת�]צמח�ני� וכ�[בתחילת לאכילה; רא�יה היא ��� , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]�ר�יני וא�[מאכל צמח�ני�. יאכל� �ני, מע�ר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

ליר��לי� לה�נס מ�רת ז� הרי � ע�ה מה� ְִִִֵֶֶַָָ�ֲִֵֵֶָָָע�ה
�יר��לי�, נטמא� וא� ה�ר�ת; �כלל �אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ�לה�ציא�,

�ח��. ויאכל� ְְִֵַָָי�ד�

.ÂË�ונ�פ הח�מה, מ� לפני� ע�מד �ה�א [ענפיו]איל� ְְִִִִֵֶַָָ
�ני; מע�ר נ�פ� �חת א�כלי� אי� � לח�מה ח�� ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנ�טה
ה�א �הרי א�ת�, ��די� אי� � נ�פ� �חת ��כנס ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַ�מע�ר

ליר��לי�. ��כנס ְְִִִֶַַַָ�מה

.ÊËהח�מה מ� לפני� ��תחיה� הח�מה, ��צד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ��י�
�בר; לכל �לפני� ולפני�, הח�מה מ�נגד � לח�� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחלל�
�� ��די� ואי� �� א�כלי� אי� ולח��, הח�מה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�מ�נגד
מ�נגד � לח�� �פתחיה� לפני� חלל� היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלהחמיר.
�מ�נגד א�כלי�; ואי� �� ��די� �לח��, ולח�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָהח�מה
להחמיר. ��די� ואי� �� א�כלי� אי� ולפני�, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָהח�מה

�לפני�. הח�מה, ועבי ְְְֳִִִַַַָָוהח��נ�ת
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"ולא‡. ��אמר: ל�קה, �טמאה �ני מע�ר ְְֱֶֶֶַָֹ�ְֲִֵֵֵַָהא�כל
טה�ר, והא�כל טמא �ה�ע�ר �י� � �טמא" מ��� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבער�י
א�ת� ��אכל וה�א, טמא; והא�כל טה�ר �ה�ע�ר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�י�
אכילת� על ל�קה �אינ� � ���דה קד� ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�יר��לי�
ח�� �טמאה אכל� א� אבל אכילת�. �מק�� א�א ְָ�ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָ�ְ�טמאה,

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� מדרבנ�]ליר��לי�, .[מלקות ְִִִַַַַַָ

עד·. אס�ר � ��טמא אחר ה�ר את �� להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפ��
�טמא". מ��� בער�י "ולא ��אמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ���דה,

.‚� �יר��לי� אפ�� ��טמא, �ה�ע�ר �ארנ�, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�בר
�ת�רת �טהרה, �מיו את וא�כלי� ויאכל; א�ת�, ְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָ��די�
��� ה�ר�ת נטמא� אפ�� ��ת�אר. �מ� מע�ר, ָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָ�ר�ת

�פ�דה�. �טמאה, �ני מע�ר מפרי� � טבל ְֵָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ��ה�

מ�„. ל�קה � �ני מע�ר אכל וא� ��מא; � ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל
�ה�ר�מה �ר�מה; אכילת על ���קה �דר� ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָה��רה,
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רבעי נטע �פדי�� לאחרי�, ��לה יהי� ��א פירות�די �] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר � רביעית שנה ��ארנ�של �מ� ה�ה, ְְְֵֶֶַַַַ��מ�

מאכל�ת. א��רי ְְֲִִֵַָ�הלכ�ת

.„� �יר��לי� ה�ה ��מ� �ני מע�ר א�כלי� �אי� ���ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ואי� ,�� א�ת� מח�לי� ואי� ,�� א�ת� ��די� אי� ��ְְְְִִֵֵֵַָָָ
אי� � ה�ה ��מ� א� ליר��לי�, נכנס וא� א�ת�. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמ�כרי�
��רקב. עד �� א�ת� מ�יחי� א�א מ��, א�ת� ִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ�ציאי�
��רקב. עד א�ת� מ�יחי� מ��, וה�ציא� עבר א� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכ�
ה�ה, ��מ� �יר��לי� �ני מע�ר מפרי�י� אי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלפיכ�,
�מפרי�י� לעיר, ח�� �טבל� ה�ר�ת את מ�ציאי� ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָא�א
ירקב. ה�ה, ��מ� �� הפרי�� וא� �פ�דה�. ,�� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָא�ת�

רביעית‰. מ��� ��תה א� �ני, מע�ר ��ית הא�כל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ל
ת�כל "לא ��אמר: ל�קה, � יר��לי� לח�מת ח�� ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹיי�
אחד �ל על ול�קה וג�'"; �גנ� מע�ר ��ערי�, ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאכל
לח�מה, ח�� �ל��� אכל א� לפיכ�, עצמ�. �פני ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָואחד

"ואכ ��אמר: � מלק��ת �ל� אלהי�ל�קה ה' לפני ל� ְֶַָֹ�ְְְֱֱִֵֶֶֶַַָָֹ
לאכל ת�כל "לא ונאמר: ויצהר�", �יר�� �גנ� ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹמע�ר
'לא נאמר ולא �רט�, ל�ה וג�'"; �גנ� מע�ר ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹ��ערי�,
עצמ�. �פני ואחד אחד �ל על לח�ב ��ערי�'? ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹתאכל�

.Âכנס�� אחר א�ת� ��אכל עד ה��רה, מ� ל�קה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינ�
��ערי� לאכל ת�כל "לא ��אמר: � יר��לי� ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלח�מת
למק�� ��כנס �יו� וג�'"; אלהי� ה' לפני "ואכל� ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹוג�'",
���נס קד� אכל� א� אבל ל�קה; � ח�� ואכל� ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאכילת�,

מ�בריה�. מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� ְְִִִִִֵֶַַַַַָליר��לי�,

.Êמ�ה הא�כל � �ח�� �מקצת� �פני�, מע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמקצת
�ח�� והא�כל מר��ת; מ�ת א�ת� מ�י� נכנס, לא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹ�עדי�

ל�קה. ��כנס, ְִִֶֶֶַמ�ה

.Á,נטמא �� א� א�א �יר��לי� �ני מע�ר ��די� ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאי�
ה�א מק�� �רח�ק � ה�ק��" מ�� ירחק "�י ְְְֱִִִִֶֶַַַָָ��אמר:
�ח��, �מ�א� �פני� ה�א היה ��ק��. נפ�ה ואינ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנפ�ה,
ה�ע�ר, נכנס ולא ה�איל � �קנה א�ת� א�חז היה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאפ��

הח�מה. �צד �� לפ��ת� מ�ר זה ְְִַַָָָ�ֲֵֶהרי

.Ëמאי� �ל אפ�� � ליר��לי� ��כנס �ני [�מע�ר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מעושרי�] ספק ��ברפירות מ��, לה�ציא� אס�ר �ְְִִֶָָָ

מחיצ�ת העיר]קלט�ה� �כס�[חומות ה�לקחי� �ר�ת וכ� ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
עבר אלהי�". ה' לפני ,�� "ואכל� ��אמר: ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמע�ר,
�יר��לי�. ויאכל� יחזר� � ��גגה ��צא� א� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוה�ציא�,

מ�בריה� מחיצ�ת, חכמי�]�קליטת מע�ר[מתקנת אפ�� . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַ
מחיצ�ת � מ�בריה� �ה�א �ר�טה, �וה �חמ�� ְְְְִִִֵֶֶֶָָ�ְֵֶ�אי�
� �ני מע�ר מע�ת אבל לה�ציא�; ואס�ר א�ת�, ְְְְֲֲִִֵֵַָָק�לט�ת

וי�צאי�. ליר��לי�, ְְְִִִִִַָָנכנסי�

.È�ויצא יר��לי�, �ת�� ועבר� מלאכ��, ��גמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ר�ת
��א אחר�ת מ�ר�ת �ני מע�ר עליה� לה�ציא יכ�ל אינ� �ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
ויאכל ��ה� �ני מע�ר יחזר א�א ליר��לי�; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכנס�
הא�� ה�ר�ת �ל ע�ה אפ�� �ח��. נפ�ה ואינ� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�יר��לי�,
� נכנס� ��א אחר�ת �ר�ת על ��צא�, אחר �ני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמע�ר
� ��חיצ�ת ה�א חמר �יר��לי�; ויאכל� ,��� ְְְִִִֵֶַַָָָֹ�ְְַיחזר�

קלט�. וקלט�, ְְְִָָה�איל

.‡È�יר��לי� �עבר� מלאכ��, נגמרה ��א ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ר�ת
�מקצה �אני� וס�י ל�ת, ענבי� ס�י �ג�� [לייבוש]ויצא�, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ�ְֶ

� �מאי �ר�ת וכ� �ח��; ��ה� �ני מע�ר לפ��ת מ�ר ��ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
� ויצא� �יר��לי� ועבר� מלאכ��, ��גמרה �י על ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָא�

�ח��. ��ה� �ני מע�ר ֲִִֵֵֶֶַַָ��די�

.·È�א � �פדי� �יר��לי�, ��טמא� �ני מע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ר�ת
ה�מאה �ולד בדברנטמא� שנגע ע"י שנטמא מאכל [כגו�: ְְְִִַַ�ְָ

��לדטמא] מ�ני �פני�; יאכל� א�א לה�ציא�, אס�ר �ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
��טמא� א� ה�מאה, �אב נטמא� וא� מ�בריה�. ְְְִֶָ�ְְְְְְִִִִֵֶַַָ�ַה�מאה
ליר��לי� ��כנס� �י על א� � ה�מאה �ולד ואפ�� ְְְִִִִֶַַַָָ�ְֲִִַַַַ�ח��

מק��. �כל ונאכלי� נפ�י�, א�� הרי �ְְְֱֲִִִֵֵֶָָָ

.‚Èא�� מנת על ��הכניס� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ��ה
ונכ ה�איל � התנה לא א� אבל ה�חיצ�ת; והרי�ת��� נס ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ

ה��רה, מ� �ני מט�א ולד �אי� ה��רה, מ� טה�ר ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�א
י�צא. ואינ� מחיצ�ת, קלט�ה� ְְְְִֵֵָָ�בר

.„È��תבואה]�ל לאכל�[מי� מ�ר � �ני מע�ר �ל ְֲִִֵֵֶַָ�ְְָָָ
גדילת�]צמח�ני� וכ�[בתחילת לאכילה; רא�יה היא ��� , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]�ר�יני וא�[מאכל צמח�ני�. יאכל� �ני, מע�ר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

ליר��לי� לה�נס מ�רת ז� הרי � ע�ה מה� ְִִִֵֶֶַָָ�ֲִֵֵֶָָָע�ה
�יר��לי�, נטמא� וא� ה�ר�ת; �כלל �אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ�לה�ציא�,

�ח��. ויאכל� ְְִֵַָָי�ד�

.ÂË�ונ�פ הח�מה, מ� לפני� ע�מד �ה�א [ענפיו]איל� ְְִִִִֵֶַָָ
�ני; מע�ר נ�פ� �חת א�כלי� אי� � לח�מה ח�� ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנ�טה
ה�א �הרי א�ת�, ��די� אי� � נ�פ� �חת ��כנס ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַ�מע�ר

ליר��לי�. ��כנס ְְִִִֶַַַָ�מה

.ÊËהח�מה מ� לפני� ��תחיה� הח�מה, ��צד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ��י�
�בר; לכל �לפני� ולפני�, הח�מה מ�נגד � לח�� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחלל�
�� ��די� ואי� �� א�כלי� אי� ולח��, הח�מה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�מ�נגד
מ�נגד � לח�� �פתחיה� לפני� חלל� היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלהחמיר.
�מ�נגד א�כלי�; ואי� �� ��די� �לח��, ולח�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָהח�מה
להחמיר. ��די� ואי� �� א�כלי� אי� ולפני�, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָהח�מה

�לפני�. הח�מה, ועבי ְְְֳִִִַַַָָוהח��נ�ת

ג ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

"ולא‡. ��אמר: ל�קה, �טמאה �ני מע�ר ְְֱֶֶֶַָֹ�ְֲִֵֵֵַָהא�כל
טה�ר, והא�כל טמא �ה�ע�ר �י� � �טמא" מ��� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבער�י
א�ת� ��אכל וה�א, טמא; והא�כל טה�ר �ה�ע�ר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�י�
אכילת� על ל�קה �אינ� � ���דה קד� ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�יר��לי�
ח�� �טמאה אכל� א� אבל אכילת�. �מק�� א�א ְָ�ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָ�ְ�טמאה,

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� מדרבנ�]ליר��לי�, .[מלקות ְִִִַַַַַָ

עד·. אס�ר � ��טמא אחר ה�ר את �� להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפ��
�טמא". מ��� בער�י "ולא ��אמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ���דה,

.‚� �יר��לי� אפ�� ��טמא, �ה�ע�ר �ארנ�, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�בר
�ת�רת �טהרה, �מיו את וא�כלי� ויאכל; א�ת�, ְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָ��די�
��� ה�ר�ת נטמא� אפ�� ��ת�אר. �מ� מע�ר, ָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָ�ר�ת

�פ�דה�. �טמאה, �ני מע�ר מפרי� � טבל ְֵָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ��ה�

מ�„. ל�קה � �ני מע�ר אכל וא� ��מא; � ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל
�ה�ר�מה �ר�מה; אכילת על ���קה �דר� ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָה��רה,
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:�� נאמר �הרי � 'קד�' קר�י �ני �מע�ר 'קד�', ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹקר�יה
�י על א� �ני, מע�ר א�כל � ��בל וטמא לה'". ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ"קד�

�מ�� העריב לגמרי]��א יטהר שאז השמש, שקעה טר� �]. ְֱִִֶֶֹ

ל�קה,‰. � ��רה �ל �אנינ�ת �ני מע�ר ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָהא�כל
א�ת� ��אכל וה�א, מ���"; באני אכל�י "לא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��אמר:
�אנינ�ת, �ח�� אכל� א� אבל �יר��לי�. אכילת�, ְֲֲֲֲִִִִִִַַַָָָָ�מק��

�בריה� �ל �אנינ�ת �פני� �אכל� חכמי�]א� �[מתקנת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָ
מר��ת. מ�ת א�ת� ְִַַַַמ�י�

.Âה�ר�ב מ� אחד על ה�תא�ל זה א�נ�? ה�א י�איזה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ה�א � �לבד ה�יתה �בי�� עליה�. להתא�ל ח�ב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ�ה�א
��אמר: מ�בריה�, א�נ� � ול�ילה ה��רה, מ� ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�נ�
אס�ר ה��� ה'", �עיני ה�יטב ה���, ח�את ְְְִִֵֵַַַַַַָָָ"ואכל�י
� נק�ר �� ואחר ר�י�, ימי� ה�ת נ��הה מ�ר. ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ�ְְַַָול�ילה
ה�א ה�ב�רה, י�� ע� ה�יתה, י�� �אחר ה�מי� א�ת� ְִִִֶַַַַַָָָָָ�ל

ליל�. ��פ� ה�ב�רה י�� ואי� מ�בריה�; ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָא�נ�

.Ê�א � ��� ה�ד�י� �ל א�א �לבד, �ני מע�ר ִָ�ְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָֹולא
מ�י� �בריה�, �באנינ�ת ל�קה; ��רה, �ל �אנינ�ת ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאכל�

מר��ת. מ�ת ְַַַא�ת�

.Áר�ת� ולא האר�, לע� �ני מע�ר �ר�ת נ�תני� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאי�
�[הניקנות]ה�לקח�ת מע�ר מע�ת ולא מע�ר, �מע�ת ְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

�ל �ני מע�ר לאכל �מ�ר טמאה. �חזקת �ה�א ֱֲִֵֵֶֶַָֹ�ְָ�ְְְִֵֶֶַמ�ני
מעושרי�]�מאי ספק פירות האר�;[� לע� ול�נ� �אנינ�ת, ְְְְֲִִֶַַַָָ

חבר, אצל �ני מע�ר מפקידי� אי� �נג��. ��אכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוה�א,
אבל האר�; ע� �נ� יד �חת ה�ע�ר ונמצא ימ�ת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ��א

האר�. ע� אצל �מאי �ל �ני מע�ר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמפקידי�

.Ëא�א ��רכי�, מע�ט� אפ�� לא�ד אס�ר �ני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמע�ר
לא�ד �מ�ר ליר��לי�; �מיו מ�לי� א� �ה�א, �ל ְֵַָ�ִִִִֶַָָָָמ�ליכ�
מע�ט? היא וכ�ה ��רכי�. �מאי �ל �ני מע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמע�ט

מ�גר�גרת תאנה]�ח�ת אבל[� �פר�ד; �י� �ל� �אכל �י� , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
�מאי �ל �ני מע�ר ה�פרי� א�ת�. מא�די� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ�גר�גרת,
�נג��. וא�כל האר�, לע� נ�תנ� זה הרי � מ�גר�גרת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�ח�ת
לא�ד. מפרי�י� �אי� לא�ד�, לכ�ח�ה יפרי��� לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבל

.Èלפני "ואכל� ��אמר: ��ת�ה, לאכילה נ�� �ני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמע�ר
��אר לה�ציא� ואס�ר ��ת�ה. וסיכה, וכ�'"; אלהי� ְְְְְְֱִִִִִֶָָָָֹה'
��אמר: � ועבדי� �בגדי� �לי� �� ���ח �ג�� ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָצרכיו,
�דבר א�ת� ה�צאתי לא �ל�מר למת", מ��� נת�י ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא
� �ברי� ��אר מ��� ה�ציא וא� ה���; את מק�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�אינ�
למת ותכריכי� אר�� מ��� ��קח �ג�� מצוה, �דבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאפ��

מע�ר. �ת�רת �נג�� א�כל זה הרי � ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמצוה

.‡Èבר� ו��תה להאכל, ��ר�� �בר א�כל � ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מע�ר
יי� יס�� ולא לס��; ��ר�� �בר וס� ל���ת, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ��ר��
ה�ר�ת את יסחט ולא ה�מ�. את ה�א ס� אבל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוחמ�,
ואי� �לבד. וענבי� מ�יתי� ח�� מ�קי�, מה� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָלה�ציא

ה�מ� את מרקחת]מפ�מי� ה�י�.[במיני את מפ�מי� אבל , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ
א�א ��סרח; ו�מ� �ע��ה �ת לאכל א�ת� מח�בי� ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואי�

קד�ה. מ��� �קעה אד�, מאכל ��פסל ָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�יו�

.·Èמע�ר� מ�ר �� �תר�מה, לאכל� לזרי� ���ר ְֲֵַָ�ְְְְִִָָָָָ�ֶֹ�ל
��ת� �ני מע�ר �ל �מרי� ח�י�. �ת�רת לאכל� ְֲִִִֵֵֶֶַַָָ�ְְְִֵַָ�ני

� מי� ה:]עליה� ו�ני[בפע� �מע�ר, אס�ר זה הרי רא��� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מ�ר. � רא��� ואפ�� �מאי, �ל �ח�י�; ָ�ְֲִִִֶַַ�ְָ�מ�ר

.‚È,�וה��יח ותבלי� �ב� לת�כ� ��פל מע�ר �ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיי�
ח���� לפי לקמ�]ה�בח יבאר ע�[� ��ת��ל� �גי� וכ� ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

חציר]קפל�ט�ת לפי[מי� ה�בח וה��יח�, �ני מע�ר �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ
ְֶח����.

.„Èזה ל�ני. ה�בח וה��יחה, �אפי� מע�ר �ל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָע�ה
נ�ר ��בח� �ל ה�תיר[בטעמו]ה�לל: א� [הוסי�]� ְְִִִִֶַָָֹ

ה�בח מ�ה, ה�תירה לא וא� ח����; לפי ה�בח ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ���ה,
���ה, ה�תיר אפ�� � נ�ר �בח� �אי� וכל �לבד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָל�ני

�לבד. ל�ני ְִִֵֶַַַַה�בח

.ÂËוה�� מע�ר �ל יי� ח����? לפי ה�בח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�יצד
וה�סיפ� אחד, ז�ז �וה ותבלי� �ב� לת�כ� ��פל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ�ל�ה,
ה�ל ח��בי� � חמ�ה �וה ה�ל והרי וה��יח�ה� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�מ�ת�,

ה�ברי�. ��אר ז� �ר� על וכ� �רביע. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אר�עה

.ÊË�נ�תני אי� � לסיכה ���� �י על א� � �ני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמע�ר
חזזית ��י על ולא צ�ית, ��י על לא חבורות]א�ת� ואי�[� ; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ

לרפ�אה. נ�� לא �הרי :�� וכ��צא קמיע מ��� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹע��י�

.ÊÈ."ה�א "לה' ��אמר: ה�א, �ב�� ממ�� � �ני ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָמע�ר
והמק�ל ה�בל ל� נת� א� א�א �מ�נה, נקנה אינ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ�,
מ�כרי� ואי� הא�ה, את �� מק��י� ואי� ה�ע�ר; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפרי�

מרהיני� ואי� א�ת�, ממ��ני� ואי� משכו�]א�ת�, כעי� �] ְְְְְְִִִֵֵַַ
א�ת�. מחליפי� ְְִִֵַואי�

.ÁÈ��וימ��נ לבית�, י�נס לא א�ת�? ממ��ני� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�יצד
�יצד מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� �מ���, עבר .��� �ני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמע�ר
ויהיה זה מע�ר ל� 'הא ל�: יאמר לא א�ת�? מרהיני� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאי�
לא א�ת�? מחליפי� אי� �יצד ח�י�'. עליו לי ות� ְִִִֵֵַַֹ�ְְְִֵָָָ�יד�,
א�מר אבל מע�ר'. �מ� לי ות� מע�ר, יי� ל� 'הא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר:
ל� ל�� חבר� רצה וא� �מ�', לי �אי� יי�, ל� 'הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָל�:
ל�, �אי� ה�דיע� א�א ע��, החלי� לא �הרי � מ�ר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ�ֶֶ�מ�,

י��. ל��, ה�ה רצה ְִִִֵֵַָָָוא�

.ËÈ��נג� ��קלי� אי� � �ני אפ��[כמשקולת]מע�ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַ
� �זרה אחר; �ני מע�ר עליה� לח�ל ואפ�� זהב, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�ינרי
וה�א חסרי�, ה�ר�ת ונמצא� מ�קל�ת, מ��� יכ�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��א
מ�ציא ונמצא אחר, מע�ר עליה� לח�ל מע�ת �ה� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��קל

מ�מיו. �פח�ת לח�י� ְִִָָָ�ְֲֵַמע�ר

.Î�חלק� זה[בירושה]האחי� י�קל� לא �ני, מע�ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ואי� �נג��, ��קלי� אי� � �ני מע�ר מע�ת וכ� זה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ�נגד
י�נ� ולא מרהיני�, ולא מחליפי�, ואי� א�ת�, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹֹמ�כרי�
וא� �ה�; להת��ל א�ת� ילוה ולא �ה�, להתנא�ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ְל�לחני

מ�ר. חל�ה, יעל� ��א ָ�ָ�ְֲֲִֶַָֹהלו�

.‡Î�מה ע��י� ואי� ה�לוה, את מה� ��רעי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואי�
נישואי�]���בינ�ת �גמ�לי�[מתנות מה� מ��מי� ואי� , ְְְְְִִִֵֵֶַַ

מחותנו] לו ששלח פירות צדקה[עבור מה� ��סקי� ואי� ,ְְְִֵֵֶָָ
�מיל�ת �ל �ברי� מה� מ��מי� אבל ה�נסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�בית

לה�דיע וצרי� מעשר]חסדי�, שזה .[למקבל ְְֲִִִַָָ

.·Î��הא ה�ר�ת את 'העל לחבר�: אד� יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא
�נ�ת� זה ��מצא � חלק�' מה� נ�טל וא�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָליר��לי�,

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ל�: א�מר אבל ליר��לי�; הבאת� על �ני מ�ע�ר ֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�כר
�יר��לי�'. ו����� ��אכל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'העל�,

.‚Î�מ�� א�ת� לס�� �יר��לי� לחבר� אד� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָוא�מר
סיכת�. ��כר זה ואי� נ��כה; ��ד� �י על וא� �ני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמע�ר

.„Î,א�מר אני לפיכ� �ב��. ממ�� �ה�ע�ר �ארנ�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�בר
וה��זל�, �פל; ��ל�מי מ��� אינ� �ני, מע�ר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ�ה��נב

חמ�. מ��� ְֵֵֶַֹאינ�

.‰Îזה הרי � ה�ית לבדק ��� �ני מע�ר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַה�ק�י�
���דה� מי א�ת� הרוצה]��דה כל להק��[� ל�� מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ

��� את �ני �למע�ר ��� תחילהאת פעמיי�, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶֶַ
לחולי�] המעשר פודה ואח"כ .מההקדש

ד ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

�דמיה�;‡. א�ת� ��דה �ני, מע�ר �ר�ת לפ��ת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהר�צה
'הרי א� הא��', ה�ר�ת �חת הא�� ה�ע�ת 'הרי ְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוא�מר:
א�א �ר�, לא וא� הא��'. ה�ע�ת על מח�ל�ת הא�� ְִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ְֵֵַָה�ר�ת
לפר�; צרי� ואינ� ,��� � ה�ר�ת �נגד �לבד מע�ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהפרי�
,�� וי�ציא� ליר��לי� ה�ע�ת ויעל� לח�י�. ה�ר�ת ְְֲִִִִֵַַַָָָ�ְְְֵַָויצא�

�את�". ת�כל לא �י ה�ר�, מ�� יר�ה "וכי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ��אמר:

.·� אחר�ת �ר�ת על ה�ע�ר �ר�ת לח�ל רצה א� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָוכ�
מ�י� יח�ל ולא �יר��לי�. ויאכל� ה�נ��ת, ה�ר�ת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעל
�א�ת� ואפ�� הרע על ה�פה מ� ולא מינ�, �אינ� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹעל

מח�ל�ת. א�� הרי ח�ל, וא� ָ�ְְֲִִִֵֵֵַה�י�;

וא�‚. �ני'; מע�ר �די�� 'על מבר� �ני, מע�ר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָה��דה
� ה�ר�ת על מע�ת �ח�ל א� אחר�ת, �ר�ת על ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָח�ל�
מע�ר המח�ל א� וה��דה �ני'. מע�ר ח��ל 'על ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמבר�

�מאי �ל מעושרי�]�ני שספק פרות �רכה.[� צרי� אינ� , ְְִִֵֵֶַָָָ

מע�ר„. ל�� א�ת� ��די� אי� ה�ע�ר, את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ����די�
וא� א��, ח�י� �ר�ת �וי� ��ה וא�מרי� ח�י�; ל�� ְִֵַ�ְְִִִֵַָָ�ְֵֶָא�א
ית��ה. ��א �די � מע�ר �ה� י�דעי� �ה�ל �י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל

�י�‰. � אחר�ת מע�ת על �ני מע�ר מע�ת מח�לי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָאי�
הרא��נ�ת א� נח�ת, וא�� א�� א� �ס�, וא�� א�� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�הי�
�ס�; וה�נ��ת נח�ת הרא��נ�ת א� נח�ת, וה�נ��ת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ�ס�

מח�לי�. א�� הרי וח�ל, עבר ִָ�ְְְֲִִֵֵֵַָוא�

.Â�יעל � ח�ל וא� ה�ר�ת; על מע�ר מע�ת מח�לי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאי�
ח�ה �המה על יח�ל� ולא �יר��לי�. ויאכל� ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹה�ר�ת,
מה� יג�ל ��א מע�ר, קנה לא � ח�ל וא� ח�י�; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוע��
��אר ה� הרי � ה�ח�טי� על ח�ל� א� אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָעדרי�.
לח�י�. ה�ע�ת ויצא� �יר��לי�, ויאכל� ויעל� ִ�ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָה�ר�ת,

.Êנח�ת �ל על ה�ס� מע�ת לח�ל מ�ר ה�חק, ְְְֵֶֶֶֶַַַָֹ�ְְִַַָ��עת
מע�ת ויח�ל ויחזר רוח, ��מצא עד א�א ,�� ��ק�� לא �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ה�ס מע�ת על �.ה�ח�ת ְְֶֶֶַַַֹ

.Áעל �ס� לכ�ח�ה א�ת� מח�לי� � �מאי �ל �ני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמע�ר
נח�ת, על �נח�ת �ס�, על �נח�ת נח�ת, על וכס� ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ�ס�,
�יר��לי�. ויאכל� ה�ר�ת, א�ת� ויעל� ה�ר�ת; על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�נח�ת

.Ë�וצר" ��אמר: �כס�, א�א מע�ר �ר�ת ��די� ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאי�
החמ� יהיה לא חמ�, וה�סי� לעצמ� �דה א� וכ� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹה�ס�";
�כס� א�א מט�ע, �אינ� �כס� ��די� ואי� ��ר�. �ס� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָא�א

�ס� �ל �ל��� �דה וא� �תב; א� צ�רה עליו ��� ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ�ְמפ�ח
ואי� �ל��. ע�ה לא � 'אסימ��' ה�קרא ה�א ,�� ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹוכ��צא
�אסימ��. �פ�דה �ה�א מ�ני מ�ר�טה, �פח�ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ��די�

.Èי�צא �אינ� �מט�ע ��די� בשימוש]אי� זמ�[� �א�ת� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַ
�א�ה א�ר �כל ה�ס� "ונת�ה ��אמר: � מק�� ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�בא�ת�
מלכי� �מט�ע לה�צאה; רא�י ��היה עד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנפ��",

מ�מ� י�צא א� � המלכות]הרא��ני� ��.[בידיעת ��די� , ְִִִִִֵָָ

.‡È�וצר" ��אמר: �ר��ת�, �אינ� �מע�ת ��דה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
�יס� נפל �יד�". מעות]ה�ס� יכ�ל[ע� וה�א לב�ר, ְְְְִֶֶַַָָָ

�ר��ת�. �ה�א מ�ני ,�� ��דה � ְְְִִִֵֶֶלה�ציא�

.·È�א � �נג�� �א וא�ס �יד�, �מע�ת ��ר� �א ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָהיה
וא� ��בית�; �ר�ת �ה� ��דה ה�חק, ידי על לה�יל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכ�ל
�יתי �ת�� לי ��� '�ר�ת ואמר: לה�יל, יכ�ל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאינ�

�ל��. אמר לא � הא��' ה�ע�ת על ְִֵַַַָָָָֹ�ְמח�לי�

.‚Èזה הרי �ני, מע�ר עליה� מח�ל להי�ת מע�ת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָה��יח
לכל ח��� �אבד�, מצא� ק�מי�; �ה� �חזקת �ה� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��דה

למפרע. �ה� ��דה ְְֵֶֶַַַָָָמה

.„È�אינ � �בבל �בל מ�ט�ע ל� וי� �טבריה, �היה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
מח�ל �בבל, טבריה מ�ט�ע מע�ת ל� הי� עליה�; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמח�ל

�זה. ���צא �ל וכ� ְֲֵֵֵֶֶַָֹעליה�.

.ÂËידי� ��עלה סלע על מח�ל �ני 'מע�ר ְֲִֶֶֶַַַָָ�ְֲִֵֵֵַָהא�מר:
��נדי�� 'על זה', זהב מ�ינר �אפרט סלע 'על זה', ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ�יס
א� �יד� ��עלה וסלע ח�ל; זה הרי � ז�' מ�לע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�אפרט

מע�ר. �הי ְְֲִִֵֶַֹ��פרט,

.ÊË'ני� �יד �היתה סלע על מח�ל ה�ע�ר 'הרי ְְְִֶֶַַַָָָ�ְֲֲֵֵַַַָאמר:
�עה. �א�ת� �יד� היתה לא ��א ח�ל; לא �ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ

.ÊÈ:אמר� �ג�� א�ת�, ��פרי� קד� �ני מע�ר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה��דה
�ל��, אמר לא � א��' �מע�ת �ד�י א�� �ר�ת �ל �ני ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מע�ר
��ה� �ני 'מע�ר ואמר: קבע�, א� אבל מע�ר; קבע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא
�ד�י. זה הרי � א��' מע�ת על מח�ל '�דר�� א� ֲֵֵֶַָָָ�ְְְָָ�צפ��'

.ÁÈ�ל וי� ��וי�. א�ת� ��די� �ני, מע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָ����די�
�מ�ת ולא ל�קח, �החנוני �מ�ת ה��ל, ��ער ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלפ��ת

ה�ע�ת ונ�ת� מ�כר; �]�ה�א מעות על כשמחלל �מ�ת[� ְְֵֵֶַָ
פחות]��רט[חלפ�]�ה�לחני �ה�[שנות� �מ�ת לא א, ֶַ�ְְִֵֶָֹ

משוויו]מצר� יותר מקבל סלע כשנות� �פדה[� עבר וא� . ְְִֵַָָָָ
� �ר�טה �וה על מנה �וה ח�ל א� �פר�טה, מנה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�וה

מח�ל. זה ָ�ְֲֵֶהרי

.ËÈת�ת� חסרה ה�לע מערכה]היתה �ח�ת[שישית א� , ְְֲֵֶַַָָָָ
י�צאת היתה א� � מח�ל[נסחרת]מ�ת�ת � ה�חק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

�סלע, �דה ח���; ואינ� סלע, ��וה לכ�ח�ה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
א�ת�. יחלי� � רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה �ני מע�ר ��די� מדק�ק[בהערכה]אי� א�א ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
יפ�ה יד�עי�, �מיו הי� א� �מיו. ונ�ת� �מ�קל�, א� ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָ�מ�ת�
�התחיל יי� �ג�� � יד�עי� �מיו �אי� ואת אחד. �י ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעל
�י על יפ�� � �החליד� �מע�ת �הרקיב�, �פר�ת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָלהחמי�,

��רי� �על[סוחרי�]�ל�ה א� ��י, מה� אחד היה ואפ�� ; ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
את וכ�פי� �יה�. על ��די� � נ�יו ���י אי� ואפ�� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה�ע�ר,

מ�הק��. �מע�ר חמר וזה רא���. לפ�ח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹה�עלי�
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ל�: א�מר אבל ליר��לי�; הבאת� על �ני מ�ע�ר ֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�כר
�יר��לי�'. ו����� ��אכל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'העל�,

.‚Î�מ�� א�ת� לס�� �יר��לי� לחבר� אד� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָוא�מר
סיכת�. ��כר זה ואי� נ��כה; ��ד� �י על וא� �ני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמע�ר

.„Î,א�מר אני לפיכ� �ב��. ממ�� �ה�ע�ר �ארנ�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�בר
וה��זל�, �פל; ��ל�מי מ��� אינ� �ני, מע�ר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ�ה��נב

חמ�. מ��� ְֵֵֶַֹאינ�

.‰Îזה הרי � ה�ית לבדק ��� �ני מע�ר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַה�ק�י�
���דה� מי א�ת� הרוצה]��דה כל להק��[� ל�� מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ

��� את �ני �למע�ר ��� תחילהאת פעמיי�, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶֶַ
לחולי�] המעשר פודה ואח"כ .מההקדש

ד ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

�דמיה�;‡. א�ת� ��דה �ני, מע�ר �ר�ת לפ��ת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהר�צה
'הרי א� הא��', ה�ר�ת �חת הא�� ה�ע�ת 'הרי ְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוא�מר:
א�א �ר�, לא וא� הא��'. ה�ע�ת על מח�ל�ת הא�� ְִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ְֵֵַָה�ר�ת
לפר�; צרי� ואינ� ,��� � ה�ר�ת �נגד �לבד מע�ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהפרי�
,�� וי�ציא� ליר��לי� ה�ע�ת ויעל� לח�י�. ה�ר�ת ְְֲִִִִֵַַַָָָ�ְְְֵַָויצא�

�את�". ת�כל לא �י ה�ר�, מ�� יר�ה "וכי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ��אמר:

.·� אחר�ת �ר�ת על ה�ע�ר �ר�ת לח�ל רצה א� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָוכ�
מ�י� יח�ל ולא �יר��לי�. ויאכל� ה�נ��ת, ה�ר�ת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעל
�א�ת� ואפ�� הרע על ה�פה מ� ולא מינ�, �אינ� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹעל

מח�ל�ת. א�� הרי ח�ל, וא� ָ�ְְֲִִִֵֵֵַה�י�;

וא�‚. �ני'; מע�ר �די�� 'על מבר� �ני, מע�ר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָה��דה
� ה�ר�ת על מע�ת �ח�ל א� אחר�ת, �ר�ת על ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָח�ל�
מע�ר המח�ל א� וה��דה �ני'. מע�ר ח��ל 'על ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמבר�

�מאי �ל מעושרי�]�ני שספק פרות �רכה.[� צרי� אינ� , ְְִִֵֵֶַָָָ

מע�ר„. ל�� א�ת� ��די� אי� ה�ע�ר, את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ����די�
וא� א��, ח�י� �ר�ת �וי� ��ה וא�מרי� ח�י�; ל�� ְִֵַ�ְְִִִֵַָָ�ְֵֶָא�א
ית��ה. ��א �די � מע�ר �ה� י�דעי� �ה�ל �י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל

�י�‰. � אחר�ת מע�ת על �ני מע�ר מע�ת מח�לי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָאי�
הרא��נ�ת א� נח�ת, וא�� א�� א� �ס�, וא�� א�� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�הי�
�ס�; וה�נ��ת נח�ת הרא��נ�ת א� נח�ת, וה�נ��ת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ�ס�

מח�לי�. א�� הרי וח�ל, עבר ִָ�ְְְֲִִֵֵֵַָוא�

.Â�יעל � ח�ל וא� ה�ר�ת; על מע�ר מע�ת מח�לי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאי�
ח�ה �המה על יח�ל� ולא �יר��לי�. ויאכל� ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹה�ר�ת,
מה� יג�ל ��א מע�ר, קנה לא � ח�ל וא� ח�י�; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוע��
��אר ה� הרי � ה�ח�טי� על ח�ל� א� אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָעדרי�.
לח�י�. ה�ע�ת ויצא� �יר��לי�, ויאכל� ויעל� ִ�ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָה�ר�ת,

.Êנח�ת �ל על ה�ס� מע�ת לח�ל מ�ר ה�חק, ְְְֵֶֶֶֶַַַָֹ�ְְִַַָ��עת
מע�ת ויח�ל ויחזר רוח, ��מצא עד א�א ,�� ��ק�� לא �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ה�ס מע�ת על �.ה�ח�ת ְְֶֶֶַַַֹ

.Áעל �ס� לכ�ח�ה א�ת� מח�לי� � �מאי �ל �ני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמע�ר
נח�ת, על �נח�ת �ס�, על �נח�ת נח�ת, על וכס� ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ�ס�,
�יר��לי�. ויאכל� ה�ר�ת, א�ת� ויעל� ה�ר�ת; על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�נח�ת

.Ë�וצר" ��אמר: �כס�, א�א מע�ר �ר�ת ��די� ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאי�
החמ� יהיה לא חמ�, וה�סי� לעצמ� �דה א� וכ� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹה�ס�";
�כס� א�א מט�ע, �אינ� �כס� ��די� ואי� ��ר�. �ס� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָא�א

�ס� �ל �ל��� �דה וא� �תב; א� צ�רה עליו ��� ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ�ְמפ�ח
ואי� �ל��. ע�ה לא � 'אסימ��' ה�קרא ה�א ,�� ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹוכ��צא
�אסימ��. �פ�דה �ה�א מ�ני מ�ר�טה, �פח�ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ��די�

.Èי�צא �אינ� �מט�ע ��די� בשימוש]אי� זמ�[� �א�ת� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַ
�א�ה א�ר �כל ה�ס� "ונת�ה ��אמר: � מק�� ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�בא�ת�
מלכי� �מט�ע לה�צאה; רא�י ��היה עד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנפ��",

מ�מ� י�צא א� � המלכות]הרא��ני� ��.[בידיעת ��די� , ְִִִִִֵָָ

.‡È�וצר" ��אמר: �ר��ת�, �אינ� �מע�ת ��דה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
�יס� נפל �יד�". מעות]ה�ס� יכ�ל[ע� וה�א לב�ר, ְְְְִֶֶַַָָָ

�ר��ת�. �ה�א מ�ני ,�� ��דה � ְְְִִִֵֶֶלה�ציא�

.·È�א � �נג�� �א וא�ס �יד�, �מע�ת ��ר� �א ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָהיה
וא� ��בית�; �ר�ת �ה� ��דה ה�חק, ידי על לה�יל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכ�ל
�יתי �ת�� לי ��� '�ר�ת ואמר: לה�יל, יכ�ל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאינ�

�ל��. אמר לא � הא��' ה�ע�ת על ְִֵַַַָָָָֹ�ְמח�לי�

.‚Èזה הרי �ני, מע�ר עליה� מח�ל להי�ת מע�ת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָה��יח
לכל ח��� �אבד�, מצא� ק�מי�; �ה� �חזקת �ה� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��דה

למפרע. �ה� ��דה ְְֵֶֶַַַָָָמה

.„È�אינ � �בבל �בל מ�ט�ע ל� וי� �טבריה, �היה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
מח�ל �בבל, טבריה מ�ט�ע מע�ת ל� הי� עליה�; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמח�ל

�זה. ���צא �ל וכ� ְֲֵֵֵֶֶַָֹעליה�.

.ÂËידי� ��עלה סלע על מח�ל �ני 'מע�ר ְֲִֶֶֶַַַָָ�ְֲִֵֵֵַָהא�מר:
��נדי�� 'על זה', זהב מ�ינר �אפרט סלע 'על זה', ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ�יס
א� �יד� ��עלה וסלע ח�ל; זה הרי � ז�' מ�לע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�אפרט

מע�ר. �הי ְְֲִִֵֶַֹ��פרט,

.ÊË'ני� �יד �היתה סלע על מח�ל ה�ע�ר 'הרי ְְְִֶֶַַַָָָ�ְֲֲֵֵַַַָאמר:
�עה. �א�ת� �יד� היתה לא ��א ח�ל; לא �ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ

.ÊÈ:אמר� �ג�� א�ת�, ��פרי� קד� �ני מע�ר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה��דה
�ל��, אמר לא � א��' �מע�ת �ד�י א�� �ר�ת �ל �ני ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מע�ר
��ה� �ני 'מע�ר ואמר: קבע�, א� אבל מע�ר; קבע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא
�ד�י. זה הרי � א��' מע�ת על מח�ל '�דר�� א� ֲֵֵֶַָָָ�ְְְָָ�צפ��'

.ÁÈ�ל וי� ��וי�. א�ת� ��די� �ני, מע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָ����די�
�מ�ת ולא ל�קח, �החנוני �מ�ת ה��ל, ��ער ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלפ��ת

ה�ע�ת ונ�ת� מ�כר; �]�ה�א מעות על כשמחלל �מ�ת[� ְְֵֵֶַָ
פחות]��רט[חלפ�]�ה�לחני �ה�[שנות� �מ�ת לא א, ֶַ�ְְִֵֶָֹ

משוויו]מצר� יותר מקבל סלע כשנות� �פדה[� עבר וא� . ְְִֵַָָָָ
� �ר�טה �וה על מנה �וה ח�ל א� �פר�טה, מנה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�וה

מח�ל. זה ָ�ְֲֵֶהרי

.ËÈת�ת� חסרה ה�לע מערכה]היתה �ח�ת[שישית א� , ְְֲֵֶַַָָָָ
י�צאת היתה א� � מח�ל[נסחרת]מ�ת�ת � ה�חק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

�סלע, �דה ח���; ואינ� סלע, ��וה לכ�ח�ה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
א�ת�. יחלי� � רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה �ני מע�ר ��די� מדק�ק[בהערכה]אי� א�א ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
יפ�ה יד�עי�, �מיו הי� א� �מיו. ונ�ת� �מ�קל�, א� ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָ�מ�ת�
�התחיל יי� �ג�� � יד�עי� �מיו �אי� ואת אחד. �י ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעל
�י על יפ�� � �החליד� �מע�ת �הרקיב�, �פר�ת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָלהחמי�,

��רי� �על[סוחרי�]�ל�ה א� ��י, מה� אחד היה ואפ�� ; ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
את וכ�פי� �יה�. על ��די� � נ�יו ���י אי� ואפ�� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה�ע�ר,

מ�הק��. �מע�ר חמר וזה רא���. לפ�ח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹה�עלי�
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.‡Î�לפ��ת למק�� מ�ק�� מע�ר �ר�ת מ�ליכי� ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאי�
ה��ל מ�ק�� א� ה��ל, למק�� ה�קר מ�ק�� וה��לי� ;��ְְְְִִִִֶַַַַָֹ
�מאי הי� וא� ה�ד�ה. מק�� ��ער ��דה � ה�קר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלמק��

מעושר] ספק ונרא�[� ה�איל ה��ל, ��ער א�ת� ��די� �ְְִִִַַַַ
�ז�ל. ְְִֵָלה�כר

.·Îיציא�ת עליה� וה�ציא ��ר�, �ני מע�ר �ר�ת ל� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהי�
העיר, ��ער ��דה � וה��יח� לעיר, �הביא� עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמ�ית�

יציאת�. ְְְִִִָוהפסיד

חמישי יו�

ה ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

��פל‡. �י� ,��� �ה�א �י� � לעצמ� מע�ר� ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָה��דה
הרי � ��ארנ� �מ� מ�נה �טבל� ל� ���� �י� �יר�ה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ִל�
חמ�ה, נ�ת� אר�עה, �וה היה א� חמ�; עליו מ�סי� ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹזה
יס� חמ�ית� � מ�ע�ר� אי� יגאל �אל "וא� ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ��אמר:

ָָעליו".

מ�סיפה·. אינ� לעצמ�, ��� �ני מע�ר ��דת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוא�ה
ה�מ�עה מ�י � רבינו]חמ� ממשה "אי�[מסורת למד�: ְְִִִֶַָָֹ

ה�ע�ר �ר�ת �די�� �דה א� וכ� א�ה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמ�ע�ר�",
חמ�. מ�סי� ְְִֶַֹלעצמ�,

ה�די��‚. �פדה וחזר חמ�, וה�סי� מע�ר�, �ר�ת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ�דה
�לבד, ה�ר� על �ני חמ� מ�סי� � �נ�ה �ע� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמ�

החמ�. על חמ� מ�סי� ְִֵֶֶַַֹֹואינ�

עליו„. מ�סי� אינ� �ר�טה, �חמ�� �אי� �ני ְְִֵָָָ�ְֲִֵֵֵֶַמע�ר
'ה�א ��אמר: ��� יד�עי�, �מיו �אי� מע�ר וכ� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמ�;
ה�א �אינ� מע�ר וכל ה�ה'. ה�לע על מח�ל ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ְְ�ְוחמ��
�מאי, �ל �ני �מע�ר חמ�; מ�סי� אינ� מ���, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ�פדי�נ�

חמ�. עליו מ�סי� ִֵֶָָֹאינ�

��א‰. אחר �ני מע�ר ל� והיה �ני, מע�ר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה��דה
�חמ�� אי� א� � נפדה]נפ�ה שלא מה של �ר�טה[� �וה ְְִִֵָ�ְְֶָָ

פרוטה] על לחללו יכול לא 'ה�א[ולכ� ��אמר: ��� �ֶַַֹ
הרא��נ�ת' מע�ת על מח�ל שניוחמ�� המעשר של �] ְ�ְְ�ִַָָָ

מע�תיוה'ראשו�'] את לצמצ� לאד� אפ�ר �אי לפי ,�] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
הראשונות במעות מעט נשאר ולכ� עליה�, כשמחלל לדייק

עוד] עליה� לחלל .שיכול

.Âה��ספת נת�סה לא �מיו, על �יתר מע�ר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוה��דה
ְֲֵַלמע�ר.

.Êעל� � �סלע א�מר ואחד �סלע, א�מר ה�ית ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ�על
א�מר ה�ית �על חמ�. מ�סי� �ה�א מ�ני ק�ד�, ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹה�ית
מ�ני ק�ד�, האחר � �פר�טה �סלע א�מר ואחד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�סלע,

ה�ר�. על ִֶֶֶַַ�ה�סי�

.Á�אד א�מר �יצד? מע�ר�. �די�� על להערי� ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ�מ�ר
ה�ע�ת את ל� 'הא העברי: �לעב�� ה�ד�לי�, �ב�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלבנ�
חמ�; י�סי� ��א �די � ה�ע�ר' �ה� ל� �פדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהא��,
'�דה ל�: אמר א� וכ� �ה�'. לי '�דה ל�: יאמר לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאבל

חמ�. מ�סי� אינ� � מ���' ְְִִֵֶֶֹל�

.Ë,�ה�ט�י �ב�� לבנ� לפ��ת ה�ע�ת י�� לא ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאבל

ל�פחת� נת� �יד�. ��ד� מ�ני � ה�נעני� ו�פחת� ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָלעב��
מ�בריה� זה �ני מע�ר א� � חכמי�]העבר�ה ,[מתקנת ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

�אמה ק�מי�; �בריו � נק�ב �אינ� מעצי� �היה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ�ג��
�דבר א�א לאחרי� ז�כה ה�ט� ואי� היא, קט�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעבר�ה

מ�בריה�. ְִִֵֶֶ�ה�א

.Èוא�מר �טבל�' ��ה�א מ�נה ה�ע�ר ונ�ת� מערי�, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכ�
��ביתי'. מע�ת על מח�לי� הא�� ה�ר�ת 'הרי ְִִֵֶַָָ�ְֲֵֵֵֵַַָה��ת�:

.‡Èלזה זה ��די� � �בנ� אב ��פי�, �ני אחי�, ְִִֶֶָָָ�ְְִֵֵַ�ני
�הכניסה א�ה חמ�. י�סיפ� ��א �די �ני, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמע�ר

�ב��[בנישואיה] ממ�� וה�א ה�איל � �ני מע�ר ְְֲֲִִֵֵַַַָָָלבעל�
אינ� א�ת�, �דה א� לפיכ�, �על; קנה לא ��ארנ�, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�מ�

חמ�. ִֶֹמ�סי�

.·È�נת ולא ה�ר� את ונת� לעצמ�, �ני מע�ר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹה��דה
נתח�ל והרי מע�ב, החמ� �אי� �י על א� � החמ� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹאת
��א �זרה, ���ת; ואפ�� החמ�, ���� עד יאכל לא �ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

י��. ולא ְְִִֵַֹיפ�ע

.‚Èזהב �דינרי א�ת� לצר� רצה א� � �ני מע�ר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמע�ת
מ�סי� אינ� � לעצמ� צרפ� וא� מצר�; מ�א�, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ�די

�ד�ה. �ר� זה �אי� ְִֵֶֶֶֶֶָֹחמ�,

.„È�י� �יר��לי� �י� �ני, מע�ר מ�ע�ת סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָה��רט
ה�ח�ת, �מע�ת ��� א�ת� יצר� לא � ליר��לי� ְְִֶַָֹ�ְִִֵַָָָֹח��

נח�ת. מע�ת �ב�קל �ס� מע�ת ��קל ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָֹא�א

.ÂË;�ה�ס על ה�ע�ר, �ר�ת ע� מע�ר �ס� לח�ל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�מ�ר
�וה היה א� אבל �ינר. מ�וה �ח�ת ��ר�ת ��היה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוה�א,
�יצד? עצמ�. �פני א�א ה�ס�, ע� א�ת� יח�ל לא � ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ינר
� �ני מע�ר �ל �ינרי� ��ל�ה �ינר, �וה �ר�ת ל� ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהי�
�ינר חצי ל� היה א� אבל אחת; סלע על ה�ל מח�ל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאינ�
אחד. �ינר על �ניה� מח�ל � מע�ת �ינר וחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ר�ת,

ו ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

מ�א�‡. ול�ט ��ת��ר�, מע�ר �מע�ת ח�י� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ�ְמע�ת
הבחנה]�מ�א� עד[בלא למע�ר ל�ט ���ט, מה � ְֲִִִֵֵֵֶַַַָ

�לל וא� ח�י�. וה�אר יחד]���לי�; א�[אות� וחפ�, ְְְִֶַַָ�ְְִִַַָָ
�יצד? ח����. לפי זה הרי � חסר �מצא אחד, מ�ד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ���ט
וחפ� �בלל� נת��ר� ח�י�, �מאה �ני, מע�ר מאתי� ְְְְִִַַָָָ�ֲִִֵֵֵַַָָָהי�
מה� ��מ�ני� מאה הרי � ו�בעי� מאתי� נמצא� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹה�ל,

ה�תל�טי� ה�לל: זה ח�י�. ות�עי� בלאמע�ר, ליקט �] ְְֲִִֵַ�ְְְִִִֶַַַָ
�מתנההבחנה] ח����. לפי וה�בללי�, �ני; למע�ר ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

ה� וא� ח�י�; ה�אר ה�ע�ר, ה� ��ידי א�� 'א� ְִִֵ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָוא�מר:
עליה�'. מח�לי� �ה� מק�� �כל ה�ע�ר מע�ת הרי ֲִֵֶָ�ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָ�ח�י�,

מביא·. � ��תערב� ח�י� ו�ל �ני מע�ר �ל ְְִִִֵֶָ�ְֲִֵֵֶֶֶַַסלע
מע�ר �ל 'סלע וא�מר: נח�ת, מע�ת ואפ�� מע�ת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ�סלע
ואחר הא��'; ה�ע�ת על מח�לת �ה�א, מק�� �כל ְֵֶֶַַַַָָ�ְְִֵֶָָ�ני
נח�ת �ל ה�ע�ת �מח�ל ����יה� ה�פה את ��רר ��ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

למע�ר. ה�פה ה�לע ותחזר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹעליה,

�זוית‚. ונמצאת ז�', �זוית �ני 'מע�ר לבנ�: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָהא�מר
�מצא מנה', �� 'הרי ל�: אמר ח�י�; א�� הרי � ֲִֵֶַָָָָָ�ֲֵֵֶֶַאחרת
� מנה �מצא מאתי�', �� 'הרי ח�י�; ה�אר � ֲִִֵֶַָָָָָ�ְִַַָָמאתי�

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מאתי� מאתי�, �מצא מע�ר מנה ה�יח ח�י�. היא ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ�ֲִֵהרי
ח�י�. ה�ל �יסי�, ��ני היה אפ�� � מנה ִ�ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ�מצא

'�יס„. אביו: ל� מעות]אמר ��ית',[של לי �ני מע�ר ֲִִִִִֵֵַַַַָָ
מע�ר, ��כ�� ה�ד�ל � �יסי� �ל�ה �� �מצא ֲֵַָ�ְְִִֶַַָָָָָָֹהל�
עד ה�ט�י�, מ� יאכל לא כ� �י על וא� ח�י�; ְְִִִִֵַַַַַַֹֹ�ְְַָוה�אר

ה�ד�ל. על ְְֵֶַַַָ��ח�ל�

�מק��‰. ��� �ני 'מע�ר ל�: ואמר� �����ק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמי
�דר� �עמי� �ל�ה א�ת� ��דקי� � �רא�� והר�י� ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָֹֹ�ל�ני',

ק�מי�. �בריו ויהי� לג�י�, ְְְְְִִִִִֶַָָָ���דקי�

.Â,��מב �א�ה אבי� �ל �ני 'מע�ר �חל��: ל� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמר�
��אמר מה �� ��צא �י על א� � �ל�ני' �מק�� ה�א ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
מ�רידי�. ולא מעלי� לא חל�מ�ת, �ברי מע�ר; אינ� ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹל�,

.Ê,'�ז �זוית ��ע� אל מתי�, א�� 'אפ�� לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהא�מר
�פניה�, מע�ת טמ� ח�י�; א�� הרי � מע�ת �� ְִִֵֶַָָ�ְֲֵֵָָָ�מצא�
א� � ה�' �ני מע�ר '�ל א� ה�', �ל�ני '�ל לה�: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
ק�מי�. �בריו �מת���, וא� לדבריו; ח���י� אי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ�מערי�,

.Á�ת�כ�� מה הרי � מ� עליו וכת�ב �לי, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָה��צא
ק��, �ר�מה; �ו, טבל; טית, �מאי; �לת, �ני; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָמע�ר
��� קר��; ��ת�כ� �מה ה�א מ�כת, �ל היה וא� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקר��;

ה��נה. ��עת ה�� מ� אחת א�ת ��תבי� ְְִִִֵַַַַַַָָָהי�

.Ë�ע זהב �ינרי אפ�� � �יר��לי� ה�מצא�ת ְֲִִִִִִֵַַָָָָָָמע�ת
יר��לי� ו��קי ה�איל ח�י�, א�� הרי � ה�ע�ת וע� ְְִִִֵַָ�ְֲִֵֵֶֶַַָה�ס�

��[מתנקי�]מת��די� וכת�ב חר�, �ת�כ� מצא י��. �כל ְְְְְִִֶֶַָָָָָ
��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה �ני. מע�ר א�� הרי � ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמע�ר

מע�ר. ה�ל הרגל, ��עת אבל ה�נה; ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹימ�ת

.È�לע�ל �יר��לי�, �המה ס�חרי לפני ה�מצא�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמע�ת
וק�ני� �ני, מע�ר מע�ת מביאי� הע� רב �חזקת � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמע�ר
�חזקת� � ח�י� לע�ל� ה�ית, �הר וה�מצא�ת �המ�ת; ��ְְְְְִִֵַַַַָָ�ְִֶֶָָ

ה�המה. על ה�ז�רי� �ח�ל�� ה���ה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמ�ר�מת

.‡È�ת�כ� �מצא �ני, �מע�ר ח�י� �� ������ ְֲִִֵֵַָָָ�ְִֵֵֶַָָ�בה
רב וא� מע�ר; ה�ע�ת הרי מע�ר, מ�יחי רב א� � ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמע�ת

ח�י�. למחצה, מחצה ח�י�; ח�י�, ִ�ְֱֱִֶֶָָ�ִ�ִֵַמ�יחי

.·È�י�ל �ר�מה, לפר�ת מע�ר �ר�ת �י� �ר�ת ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא
ואס�רי� � �ניה� �חמרי יאכל� למחצה, מחצה ְְֲִֵֵֶַ�ְְְֱֱֵֶֶַָָָָל�ר�ב.
�תר�מה; �מ�, והערב ידי� רחיצת �טע�ני� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלזרי�
�מע�ת וכ� �מע�ר. מק��, הבאת �טע�ני� לא�נ� ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָואס�רי�

למע�ר. ח�י� �י� ְֲִֵַ�ְִֵַָה�מצא�ת

.‚Èמאי� �ל �ני מעושרי�]מע�ר ספק פירות ו�ל[� ְְֲִֵֵֶֶַַ
��ה�. �חמר יאכל� ��תערב�, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹו�אי

.„Èה�ל יאכל � ח�י� �פר�ת ��תערב� מע�ר ִֵֵַָֹ�ְְְֲִֵֵֵֶַָ�ר�ת
נתערב� א� לפיכ�, ה�ע�ר. את יפ�ה א� ��ק��, ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�טהרה
וה�א ה�איל � �מינ� �ה� �כל א�סרי� ְְְְִִִִִֵֶַָָָ�יר��לי�,

מ�ירי� ל� ��� �דבר ה�א הרי שנאסר�יר��לי�, �] ְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
במינו] מי� �טהרה.בתערובת ה�ל ויאכל ;ְְֳֵֵַָָָֹ

.ÂË�ה���לי ליר��לי�, ��כנס אחר �ני מע�ר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָה��רע
ח�י�, ה���לי� � ���נס קד� זרע� א� אבל �ני. ִ�ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמע�ר
זריעת�. ��עת א�ת� �פ�די� �לה; זרע� �אי� �דבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואפ��

.ÊËמע�ר� אמר�? מע�ר �איזה �רב. �טל �ני, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמע�ר
מחיצ�ת ונפל� ויצא, ליר��לי� העיר]��כנס �[חומות ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

לפ��ת� אפ�ר ואי ל��, להחזיר� מחיצ�ת �� אי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ�הרי
ונמצא �ר�טה; �וה �� �אי� �י על וא� ��כנס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
�הלכ�ת ��ארנ� �מ� �רב, �בטל מ�ירי�, ל� �אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�בר

מאכל�ת. ֲִֵַָא��רי

ז ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

ה�לקח�ת‡. אינ�[הניקנות]�ר�ת � �ני מע�ר �כס� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ה�מאה; �אב נטמא� �� א� א�א מק��, �רח�ק ְָ�ְְְְְִִִִִֵֶַַָָנפ�י�

�יר��לי�; ויאכל� עצמ�, ה� יעל� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָא�א

עצמ�.·. מע�ר מ�ר�ת מע�ר, �כס� �לק�ח חמר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ה�מאה �ולד נטמא� שנטמא]וא� ממאכל י�ד�[כגו� , ְְְְִִִַַ�ְִָָ

�יר��לי�. ְְִִֵַָָויאכל�

מ�‚. ����ליו אד� מאכל א�א מע�ר �כס� נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי�
המפר� ה�רט �ג�� � האר� מ� ���ליו ���לי א� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאר�,

�ב�כר". �ב�י� �ב�א�, "��קר ִֵַַַַַַָָָָֹ���רה,

�מהי�„. �מלח, מי� מע�ר �כס� ל�קחי� אי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלפיכ�,
�ר�ת ולא האר�; מ� ���ליה� �אי� לפי � ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ�פטר��ת
לה�יע יכ�לי� �אינ� �ר�ת ולא ל�רקע, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ�ְמח�רי�

וצא�. לבקר ��מי� �אינ� לפי � ְְִִִִֵֶַָָָָָֹליר��לי�

�א�‰. � וצא� �בקר ה� הרי וה�יצי�, והחלב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה�ב�
���ליה. ���לי ה� קרקע, ���לי �אינ� �י ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל

.Âחומ�]ה�מד מה� שעושי� ענבי� ��א[פסולת עד � ְֶַַָֹ
�מי�; �ה�א מ�ני מע�ר, �כס� נלקח אינ� � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחמי�
החמי�, ��א עד לקח� �כ�כר. �יי� נלקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�החמי�,

מע�ר. קנה � ְְֲִֵֶַָָוהחמי�

.Êל�ה� ���ת� אמ�רי�? �ברי� של]��ה מי�,[מידות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
וה�ציא �ל�ה, נת� א� אבל מאר�עה; �ח�ת ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ�מצא

מע�ר. �כס� ונלקח מז�ג, �יי� זה הרי � ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאר�עה

.Á�זרדי קני�]ל�לבי ימ�יק�,[מי� ��א עד � והחר�בי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
ה��� אבל נלקחי�. ��מ�יק�, ואחר נלקחי�; בצל]אי� [מי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

וה��רמ�סי� קיטנית]והחר�ל �י�[מי� ה�כ��י�, �ל ��אר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
וה��ר נלקחי�. � ימ�יק� ��א עד �י� לב�מ��מ�יק� [ע� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מהדקל] מע�ר.ר� �כס� נלקח �ְְֲִֵֶֶַָ

.Ëא�א �אינ� מע�ר, �כס� נלקח אינ� � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה�ר��
� וטע� �מראה ריח מ��תני �� ���צא �ל וכ� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹלמראה;
נלקחי� אי� ���ת�, לטע� א�א ��פ� לאכילת ואינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�איל
וה��ט וה�ל�לי�, ��מי�, רא�י לפיכ�, מע�ר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�כס�

והחל�ית[בוש�] חרי�], ���צא[פרי וכל חריע, וח��ת , ְְְְֲִִִֵַַַַֹ
מע�ר. �כס� נלקחי� אי� � ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ�א��

.È�וא נלקחת; אינ� �קדרה, טע� ל�� א� � ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה�בת
ולח�]לכמ� חלב מי א�כל[תערובת �ה�א �� וכ��צא ְְֵֵֶַָָ

נת� א� � ומלח מי� ערב מע�ר. �כס� נלקחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ��פ�,
מע�ר; �כס� מה� ול�קח �מ�ריס, ה� הרי � �מ� ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלת�כ�

ה�מ�. �דמי וה�לח ה�י� �מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ�מבליע

.‡Èה�א� מ�ני � מע�ר �כס� �ר�מ�ת ל�קחי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַאי�
�הני� א�א א�ת� א�כלי� �אי� ואכילת�: אכילת� ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹממעט
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מאתי� מאתי�, �מצא מע�ר מנה ה�יח ח�י�. היא ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ�ֲִֵהרי
ח�י�. ה�ל �יסי�, ��ני היה אפ�� � מנה ִ�ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ�מצא

'�יס„. אביו: ל� מעות]אמר ��ית',[של לי �ני מע�ר ֲִִִִִֵֵַַַַָָ
מע�ר, ��כ�� ה�ד�ל � �יסי� �ל�ה �� �מצא ֲֵַָ�ְְִִֶַַָָָָָָֹהל�
עד ה�ט�י�, מ� יאכל לא כ� �י על וא� ח�י�; ְְִִִִֵַַַַַַֹֹ�ְְַָוה�אר

ה�ד�ל. על ְְֵֶַַַָ��ח�ל�

�מק��‰. ��� �ני 'מע�ר ל�: ואמר� �����ק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמי
�דר� �עמי� �ל�ה א�ת� ��דקי� � �רא�� והר�י� ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָֹֹ�ל�ני',

ק�מי�. �בריו ויהי� לג�י�, ְְְְְִִִִִֶַָָָ���דקי�

.Â,��מב �א�ה אבי� �ל �ני 'מע�ר �חל��: ל� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמר�
��אמר מה �� ��צא �י על א� � �ל�ני' �מק�� ה�א ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
מ�רידי�. ולא מעלי� לא חל�מ�ת, �ברי מע�ר; אינ� ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹל�,

.Ê,'�ז �זוית ��ע� אל מתי�, א�� 'אפ�� לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהא�מר
�פניה�, מע�ת טמ� ח�י�; א�� הרי � מע�ת �� ְִִֵֶַָָ�ְֲֵֵָָָ�מצא�
א� � ה�' �ני מע�ר '�ל א� ה�', �ל�ני '�ל לה�: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
ק�מי�. �בריו �מת���, וא� לדבריו; ח���י� אי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ�מערי�,

.Á�ת�כ�� מה הרי � מ� עליו וכת�ב �לי, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָה��צא
ק��, �ר�מה; �ו, טבל; טית, �מאי; �לת, �ני; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָמע�ר
��� קר��; ��ת�כ� �מה ה�א מ�כת, �ל היה וא� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקר��;

ה��נה. ��עת ה�� מ� אחת א�ת ��תבי� ְְִִִֵַַַַַַָָָהי�

.Ë�ע זהב �ינרי אפ�� � �יר��לי� ה�מצא�ת ְֲִִִִִִֵַַָָָָָָמע�ת
יר��לי� ו��קי ה�איל ח�י�, א�� הרי � ה�ע�ת וע� ְְִִִֵַָ�ְֲִֵֵֶֶַַָה�ס�

��[מתנקי�]מת��די� וכת�ב חר�, �ת�כ� מצא י��. �כל ְְְְְִִֶֶַָָָָָ
��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה �ני. מע�ר א�� הרי � ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמע�ר

מע�ר. ה�ל הרגל, ��עת אבל ה�נה; ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹימ�ת

.È�לע�ל �יר��לי�, �המה ס�חרי לפני ה�מצא�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמע�ת
וק�ני� �ני, מע�ר מע�ת מביאי� הע� רב �חזקת � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמע�ר
�חזקת� � ח�י� לע�ל� ה�ית, �הר וה�מצא�ת �המ�ת; ��ְְְְְִִֵַַַַָָ�ְִֶֶָָ

ה�המה. על ה�ז�רי� �ח�ל�� ה���ה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמ�ר�מת

.‡È�ת�כ� �מצא �ני, �מע�ר ח�י� �� ������ ְֲִִֵֵַָָָ�ְִֵֵֶַָָ�בה
רב וא� מע�ר; ה�ע�ת הרי מע�ר, מ�יחי רב א� � ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמע�ת

ח�י�. למחצה, מחצה ח�י�; ח�י�, ִ�ְֱֱִֶֶָָ�ִ�ִֵַמ�יחי

.·È�י�ל �ר�מה, לפר�ת מע�ר �ר�ת �י� �ר�ת ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא
ואס�רי� � �ניה� �חמרי יאכל� למחצה, מחצה ְְֲִֵֵֶַ�ְְְֱֱֵֶֶַָָָָל�ר�ב.
�תר�מה; �מ�, והערב ידי� רחיצת �טע�ני� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלזרי�
�מע�ת וכ� �מע�ר. מק��, הבאת �טע�ני� לא�נ� ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָואס�רי�

למע�ר. ח�י� �י� ְֲִֵַ�ְִֵַָה�מצא�ת

.‚Èמאי� �ל �ני מעושרי�]מע�ר ספק פירות ו�ל[� ְְֲִֵֵֶֶַַ
��ה�. �חמר יאכל� ��תערב�, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹו�אי

.„Èה�ל יאכל � ח�י� �פר�ת ��תערב� מע�ר ִֵֵַָֹ�ְְְֲִֵֵֵֶַָ�ר�ת
נתערב� א� לפיכ�, ה�ע�ר. את יפ�ה א� ��ק��, ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�טהרה
וה�א ה�איל � �מינ� �ה� �כל א�סרי� ְְְְִִִִִֵֶַָָָ�יר��לי�,

מ�ירי� ל� ��� �דבר ה�א הרי שנאסר�יר��לי�, �] ְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
במינו] מי� �טהרה.בתערובת ה�ל ויאכל ;ְְֳֵֵַָָָֹ

.ÂË�ה���לי ליר��לי�, ��כנס אחר �ני מע�ר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָה��רע
ח�י�, ה���לי� � ���נס קד� זרע� א� אבל �ני. ִ�ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמע�ר
זריעת�. ��עת א�ת� �פ�די� �לה; זרע� �אי� �דבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואפ��

.ÊËמע�ר� אמר�? מע�ר �איזה �רב. �טל �ני, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמע�ר
מחיצ�ת ונפל� ויצא, ליר��לי� העיר]��כנס �[חומות ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

לפ��ת� אפ�ר ואי ל��, להחזיר� מחיצ�ת �� אי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ�הרי
ונמצא �ר�טה; �וה �� �אי� �י על וא� ��כנס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
�הלכ�ת ��ארנ� �מ� �רב, �בטל מ�ירי�, ל� �אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�בר

מאכל�ת. ֲִֵַָא��רי
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ה�לקח�ת‡. אינ�[הניקנות]�ר�ת � �ני מע�ר �כס� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ה�מאה; �אב נטמא� �� א� א�א מק��, �רח�ק ְָ�ְְְְְִִִִִֵֶַַָָנפ�י�

�יר��לי�; ויאכל� עצמ�, ה� יעל� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָא�א

עצמ�.·. מע�ר מ�ר�ת מע�ר, �כס� �לק�ח חמר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ה�מאה �ולד נטמא� שנטמא]וא� ממאכל י�ד�[כגו� , ְְְְִִִַַ�ְִָָ

�יר��לי�. ְְִִֵַָָויאכל�

מ�‚. ����ליו אד� מאכל א�א מע�ר �כס� נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי�
המפר� ה�רט �ג�� � האר� מ� ���ליו ���לי א� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאר�,

�ב�כר". �ב�י� �ב�א�, "��קר ִֵַַַַַַָָָָֹ���רה,

�מהי�„. �מלח, מי� מע�ר �כס� ל�קחי� אי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלפיכ�,
�ר�ת ולא האר�; מ� ���ליה� �אי� לפי � ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ�פטר��ת
לה�יע יכ�לי� �אינ� �ר�ת ולא ל�רקע, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ�ְמח�רי�

וצא�. לבקר ��מי� �אינ� לפי � ְְִִִִֵֶַָָָָָֹליר��לי�

�א�‰. � וצא� �בקר ה� הרי וה�יצי�, והחלב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה�ב�
���ליה. ���לי ה� קרקע, ���לי �אינ� �י ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל

.Âחומ�]ה�מד מה� שעושי� ענבי� ��א[פסולת עד � ְֶַַָֹ
�מי�; �ה�א מ�ני מע�ר, �כס� נלקח אינ� � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחמי�
החמי�, ��א עד לקח� �כ�כר. �יי� נלקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�החמי�,

מע�ר. קנה � ְְֲִֵֶַָָוהחמי�

.Êל�ה� ���ת� אמ�רי�? �ברי� של]��ה מי�,[מידות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
וה�ציא �ל�ה, נת� א� אבל מאר�עה; �ח�ת ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ�מצא

מע�ר. �כס� ונלקח מז�ג, �יי� זה הרי � ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאר�עה

.Á�זרדי קני�]ל�לבי ימ�יק�,[מי� ��א עד � והחר�בי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
ה��� אבל נלקחי�. ��מ�יק�, ואחר נלקחי�; בצל]אי� [מי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

וה��רמ�סי� קיטנית]והחר�ל �י�[מי� ה�כ��י�, �ל ��אר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
וה��ר נלקחי�. � ימ�יק� ��א עד �י� לב�מ��מ�יק� [ע� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מהדקל] מע�ר.ר� �כס� נלקח �ְְֲִֵֶֶַָ

.Ëא�א �אינ� מע�ר, �כס� נלקח אינ� � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה�ר��
� וטע� �מראה ריח מ��תני �� ���צא �ל וכ� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹלמראה;
נלקחי� אי� ���ת�, לטע� א�א ��פ� לאכילת ואינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�איל
וה��ט וה�ל�לי�, ��מי�, רא�י לפיכ�, מע�ר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�כס�

והחל�ית[בוש�] חרי�], ���צא[פרי וכל חריע, וח��ת , ְְְְֲִִִֵַַַַֹ
מע�ר. �כס� נלקחי� אי� � ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ�א��

.È�וא נלקחת; אינ� �קדרה, טע� ל�� א� � ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה�בת
ולח�]לכמ� חלב מי א�כל[תערובת �ה�א �� וכ��צא ְְֵֵֶַָָ

נת� א� � ומלח מי� ערב מע�ר. �כס� נלקחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ��פ�,
מע�ר; �כס� מה� ול�קח �מ�ריס, ה� הרי � �מ� ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלת�כ�

ה�מ�. �דמי וה�לח ה�י� �מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ�מבליע

.‡Èה�א� מ�ני � מע�ר �כס� �ר�מ�ת ל�קחי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַאי�
�הני� א�א א�ת� א�כלי� �אי� ואכילת�: אכילת� ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹממעט
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�מ�[שטבלו] השמש]מערבי לשקיעת �מ�רת[והמתינו , ְְֵֶֶֹ�ֶֶ
נקבר]לא�נ� וטר� קרובו מת מק��;[� �כל ונאכלת , ְְְֱֵֶֶֶָָ

י�� ולטב�ל לזרי�, מ�ר לשקיעה]וה�ע�ר ממתי� ,[שאינו ְֲֵַַ�ְְְִִָָ
ממעט נמצא �יר��לי�. א�א נאכל ואינ� לא�נ�, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואס�ר

ה�ר�מה. ואכילת ה�ע�ר ְֲֲֲִִֵַַַַַַָאכילת

.·Èמ�ני ה�ע�ר, מ�ס� �למי� לזבחי �המה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָל�קחי�
�המ�ת ל�קחי� הי� �רא��נה לזרי�. נאכלי� ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָ�ה�למי�
מעל להבריח� �די �ני, מע�ר מ�ס� ח�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�ְְָָלאכל�
מע�ר מ�ע�ת �המה ל�קחי� �אי� �י�, �ית �זר� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָה�ז�ח;
�אינ� ל�קחי�, � וע�� ח�ה אבל �לבד. ל�למי� ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָא�א

ל�למי�. ְְִִִָרא�יי�

.‚Èביעי� �ר�ת ל�קחי� �ה�אואי� לפי � מע�ר מ�ס� ת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַ
��ת�אר. �מ� לבער, ְְְִֵֵֶַַָָח�ב

.„È�אינ� �ר�ת א� מח�רי�, �ר�ת א� ומלח, מי� ִֵֵֶָָ�ְִֵֵֶַַַַָה��קח
�י על א� ה�ע�ר, קנה לא � ליר��לי� לה�יע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכ�לי�

לח�י�. ה�ע�ת ִ�ְְֶַָָ��צא�

.ÂË,גג��� � מע�ר �כס� ליר��לי� ח�� �ר�ת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָה��קח
מע�ר וה� ל�עלי�, ה�מי� להחזיר ה��כר את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ��פי�
וא� �יר��לי�. ויאכל� ה�ר�ת יעל� �מזיד, �הי�. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�מ�ת

��רקב�. עד י�יח� מק��, ְְִִֵֵֵֶַַָָאי�

.ÊË.�ליר��לי ח�� מע�ר �כס� �המה ל�קחי� אי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�
�עלה �מזיד, למק�מ�; ה�מי� יחזר� ���גג, � לקח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוא�
וע�ר�. היא ��בר מק��, אי� וא� �יר��לי�. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈ�י� �מזיד �י� טמאה, �בהמה וקרקע�ת עבדי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
ה�ע�ת א�ת� �נגד יאכל זה הרי ה��כר, �רח א� � ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ���גג
ח�� �ה�ציא �ל ה�לל: זה מע�ר. �ת�רת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ�יר��לי�
� מת א� ה��כר �ברח מע�ר, מ�מי וסיכה ��ת�ה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה
וכ� למק�מ�. �מי� יחזר� ק��, ה��כר היה וא� �נג��; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹיאכל
�נג��. יאכל מע�ר, מ�מי וא�מ�ת וח�א�ת ע�ל�ת הביא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹא�

.ÁÈאוה� לב�ר �בהמה �למי�, לזבחי ח�ה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקח
קנ�[חולי�] ולא לחרי�ה, ��ר ��נה �מי זה הרי �ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ

�קעה � מ�� �� ונפל ל�למי�, �המה לקח ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ�למי�.
מע�ר. ה�מי� ואי� א�ת�; �פ�דה מע�ר, קד�ת ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָ�ְִֶָמ��ה

חמ�. מ�סי� � לעצמ� �די� א� כ�, �י על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹוא�

.ËÈקנ�[הקדיש]ה�ת�יס לא � ל�למי� מע�ר מע�ת ְְְֲִִִֵַַַָָֹ
מע�ר, קד�ת על חלה אינ� �למי� ��ד�ת ֲֵַַ�ְְִֵַַָָָָ�ְְִֶָ�למי�;
הת�יס א� ל�מר, צרי� ואי� ה�א. �ב�� ממ�� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ה�ע�ר

�למי�. קנ� ��א ל�למי�, עצמ� ה�ע�ר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ר�ת

.Î�א � �מזיד אפ�� ח�י�, �ת�רת �ני מע�ר ְֲִִִִֵ�ְֲִֵֵֵַַָהא�כל
מע�ר �ס� וא� ל�מי�. יצעק אכל, עצמ� ה�ע�ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ�ר�ת
א� �יר��לי�; ויאכל� ויעל� למק�מ�, �מי� יחזר� � ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאכל
ה�מי�. את להחזיר יכ�ל אינ� א� �יר��לי�, �נג�� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיאכל
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לב�ר[קונה]ה��קח‡. וח�ה �למי�, לזבחי �המה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
��ר[חולי�]�אוה �אינ� מ�י יצא[שוכר], � מדק�ק ואינ� , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ה��ר; �מי על מר�י� הע�ר �מי הי� אפ�� לח�י�, ְִֵַַָָ�ְְֲִִֵָָ�ְָהע�ר
לח�י�. הע�ר יצא לא ה��ר, מ� ה��קח ִ�ְֲִֵַַַַָָָָָֹאבל

לה�כר·. ��ר�� מק�� סת�מ�ת, יי� ��י ה��קח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכ�
לפיכ�, לח�י�; ה�נק� יצא � ��ר �אינ� מ�י ְִִָ�ְְְִִֵֶַַַַָָָסת�מ�ת,
ה�נק� יצא ��א �די ה��י�, רא�י לפ�ח ה��כר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹצרי�
יצא � �מ�ה ולמ�ר עצמ� על להחמיר רצה וא� ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹ�ְלח�י�.

לח�י�. ִ�ְְַַַה�נק�

�ת‚. לה�כרלקח� ��ר�� �מק�� סת�מ�ת א� �ח�ת ְְְְְְִֵֶַָָָָָ
יצא לא � �מכירת� ��דק�ק ה��ר מ� ��קח א� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ת�ח�ת,
יצא� לא ה�לי, ע� וענבי� �אני� ס�י לקח לח�י�. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ְְַַַה�נק�

לח�י�. ה�לי ִ�ְְְִֵַ�מי

קל�יה�„. יצא� �ה�, וכ��צא ��קדי� אג�זי� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָלקח
ח�תל לקח ק�ה[סל]לח�י�. לח�י�. הח�תל יצא �מרי�, ְ�ְְִִַַָָָָָָ�ִ�ָ

�ר�ס�ת א� � �מרי� לקופה]�ל מחוברות ה� שכ� יצא�[� , ְְְִִֶָָ
לח�י�. ה���ת יצא� לא �ר�ס�ת, אינ� וא� לח�י�; ִ�ְ�ְְְִִֵַָָֹ�ְ�ַה���ת

קנק�יו‰. וה�איל �ני, מע�ר �ל יי� ל� �היה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
קנה לא �יה�, את ��ת� �י על א� � מע�ר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלא�ת�
קרא א� � סת� לת�כ� ה�י� את �נס ה�נק�י�. את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָה�ע�ר
מע�ר; קנה לא �יה�, את סת� ��א עד מע�ר וע�ה� ��ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
את מע�ר קנה � מע�ר וע�ה� �� קרא מ��ת� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוא�
לת�כ� ��נס א� ח�י�, רביעית ה�נק� לת�� הפקיד ְִֶַָָ�ְְְְְִִִִַַַַַַה�נק�.

ציר א� חמ� א� דגי�]�מ� סת�[שמ� �ני מע�ר �ל �דב� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ה�נק�י�. את מע�ר קנה לא סת�, ��א �י� ��ת� �י� �ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

.Â�לקח �ע�ר�; י�בר � ומת מע�ר, �כס� ��קח� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצבי
מע�ר �ר�ת ��אר י�דה זה הרי � ונטמא ��חט�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחי,
�נג�� א�כל להי�ת �ני, מע�ר �ל �ינר ה��יח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ��טמא�.

לח�י�, ��צא עדעד עליו, ומחלל� פרות מעט קונה �] ְֵֵֶַ�ִ
הדינר] כל בשווי י�צאשיקנה ה�ינר �ע�רי�[שווה]והיה ְְְִִֵֶַָָָ

זמ�, לאחר ה�ע�ת וה�זל� מעי�, �ע�ר עליו אכל ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָמעה,
עליו לאכל צרי� � מעה �אר�עי� י�צא ה�ינר ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוהרי
והרי ה�ע�ת, ה�קר� לח�י�; יצא �� ואחר מעה, ְֲִֵַַָ�ְְְְִֵֵֶַַָָָ�ע�רי�
ואחר מעי�, �חמ� עליו א�כל � מעי� �ע�ר י�צא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�ינר

לח�י�. יצא ��ְֵֵָ�ִ

.Ê,ה�ר�ת �מ�� מע�ר, �ס� �ל �סלע �ר�ת ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָה��קח
���י� ועמד� ה�ר�ת �ה�קר� עד ה�לע, ל�� הס�יק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹולא
את "ונת� ��אמר: �לבד, סלע עליה� מפרי� זה הרי �ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ל�ע�ר. וה�כר ק�נה; ה�ס� �נתינת ל�", וק� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָה�ס�,

.Áעד ה�ע�ת, ל�� הס�יק ולא סלעי�, ���י �ר�ת ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמ��
מ�ע�ת עליה� מפרי� אינ� � �סלע ועמד� ה�ר�ת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�ה�זל�
מ� �נ�ה סלע עליה �מ�סי� אחת; סלע א�א �ני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמע�ר
זה הרי האר�, ע� ה��כר היה וא� ל��כר. ונ�ת� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ַהח�י�,
נת� �מאי. �ל �ני מע�ר מ�ע�ת �נ�ה סלע ל� ל�� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�ר
עד ה�ר�ת, את למ�� הס�יק ולא מע�ר, �ל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹל�

�יניה�. וה�י� �דה, ��דה מה � ���י� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�עמד�

.Ë��למ הס�יק ולא מע�ר, �ל סלעי� �ני ל� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹנת�
�מ�ת �דה, ��דה מה � �סלע להי�ת �חזר� עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�ר�ת,

מ�יכת�. היא �ד�ת� �ני, ��ע�ר �יניה�; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָה�י�
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.Èמע�ת ל� והי� �יר��לי�, ח�י� �ר�ת ל� �הי� ְְִִִַָָ�ִֵֶָמי
הה� ה�ע�ת 'הרי א�מר: � ליר��לי� ח�� �ני ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָמע�ר
�טהרה, �� ה�ר�ת ויאכל הא��', ה�ר�ת על ְְֳִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�ְמח�לי�

�מק�מ�. לח�י� ה�ע�ת א�ת� ְִִָ�ְְְֵַָָויצא�

.‡È�ל �ר�תהי� ל� וי� �יר��לי�, �ני מע�ר מע�ת ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
על מח�לי� הא�� ה�ע�ת 'הרי א�מר: � ליר��לי� ִַָ�ְֲִִֵֵֵַַָָָח��
ויאכל� ה�ר�ת ויעל� לח�י�, ה�ע�ת ויצא� הה�', ְְְֲִֵֵַַָ�ְְְֵֵֵַַָָה�ר�ת
�מק�� וה�ר�ת ה�ע�ת להי�ת צרי� �אינ� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�יר��לי�;

הח��ל. ��עת ְִִֶַַָאחד

.·È�וי לה�, וצר� �יר��לי�, מע�ר מע�ת ל� �הי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי
'הרי לחבר�: א�מר � לאכל� �ר�צה ח�י� �ר�ת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָ�ֲֵֵַלחבר�
ה�ר�ת א�ת� ונמצא� �ר�תי�', על מח�לי� הא�� ְְְִִֵֵֶַַָָ�ְֵַָָה�ע�ת
ולא �טהרה; חבר� א�ת� ויאכל מע�ר, �כס� ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלק�חי�

לח�י�. ה�ע�ת ויצא� �ל��, ִ�ְְְְְִִֵַָהפסיד

.‚Èחבר ה�ר�ת �על חבר� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��ה
המעשרות] על נאמ� �ל[� �ני מע�ר �ר�ת מ�סרי� �אי� �ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ

�מאי �ל ה�ע�ת הי� א� לפיכ�, לחבר; א�א [�ו�אי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מעושרי�] שספק פירות על האר�.חוללו לע� א� �� א�מר ,ְֵֵֶַַָָ

מע�תיו; ועל האר�, ע� �ר�ת על �ני מע�ר לח�ל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ��מ�ר
ה�. �ני מע�ר �ל ��א לה� ח���י� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואי�

.„È�וה�ל �נג�� א�כל להי�ת מע�ר �ל �ינר [�ה��יח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הדינר] כל בשווי שיקנה עד עליו, ומחלל� פרות מעט �קונה

�ח�ת א�א מ��� נ�אר ��א עד עליו �אכל ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�יו�
�מאי; ��ל אמ�רי�? �ברי� ��ה לח�י�. יצא ְְְֲִִִֶֶַַָ�ְְִָָָמ�ר�טה,
�ח�ת מ��� ���אר עד לח�י� יצא לא � ו�אי ��ל ִִִֵֶֶַָָ�ְְֲֶַַָָָֹאבל
���אר �ג�� החמ�, את ���סיפי� אחר �ר�טה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמ�וה

�ר�טה. חמ�י מאר�עה �ח�ת ְְֵָ�ְִֵֶַָָָמ���

.ÂËאחד� ��תי� א� א�כלי� �הי� �טה�רי� ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאי�
��ה� �ני מע�ר א�כלי� להי�ת ה�ה�רי� ורצ� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�יר��לי�,
�ה�ה�רי� '�ל וא�מרי�: �ני, מע�ר �ל סלע מ�יחי� �ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לח�י�, ה�לע ותצא עליו'; מח�לת ז� סלע ו��תי�, ִ�ְְֵֵֶֶֶַַָָ�ְְְִִֶַא�כלי�
י�ע� ��א �בלבד � �טהרה ��וי� ו�ת� אכל� ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ�הרי

יט�א�ה�. ��א ��אכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹה�מאי�

ט ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

רבעי‡. הרביעית]נטע בשנתו פרי קד�,[ע� ה�א הרי � ְֲִֵֶֶַָֹ
ה��לי� קד� �רי� �ל יהיה הרביעת, "�ב�נה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ��אמר:
�ני. �מע�ר �יר��לי�, לבעליו להאכל ודינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלה'";

�ס�ריה �ני מע�ר �אי� ולא�כ�� דוד שכבש [מקומות ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
האר�] בקדושת �בנטענתקדשו �ס�ריה. רבעי נטע אי� �� ,ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ל� �אי� � יהי�" ל� קד�יו, את "ואי� א�מר: ה�א ְְְְֳִִִֵֵֶֶָָָרבעי
מ�טע ח�� ה�א, למי ���רה �ינ� נת�ר� ��א ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹקד�

ְִָרבעי.

וא�·. �ני; �מע�ר ��דה רבעי, נטע לפ��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהר�צה
���יע עד א�ת�, ��די� ואי� חמ�. מ�סי� לעצמ�, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ�דה�
עד �ב�את�", לכ� "לה�סי� ��אמר: � ה�ע�ר�ת ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָלע�נת

�מח�ר א�ת� ��די� ואי� �ב�את�; ,[לקרקע]��ע�ה ְְְִִֵֵֶֶָָ�ָ
לפיכ�, �ני; �מע�ר �ב��, ממ�� ה�א והרי �ני. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�מע�ר

��אר ודינ� �סר. נתנ� א� א�א �מ�נה, נקנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאינ�
�מע�ר. � �פד�ה אכילה לעני� ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָה�ברי�,

��דה�‚. רצה, ענבי�, ��דה� רצה, � רבעי �ר� ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוה��דה
ה�יתי וכ� מ�ר�ת�.יי�; א�ת� מ��י� אי� �ר�ת, �אר אבל .� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

לא„. ל� אי� � רבעי ולא[דיני:]�ר� �אה, ולא �כחה, ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ
�מע�ר�ת, �ר�מה מ��� מפרי�י� ואי� ע�לל�ת; ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�רט,
ליר��לי�, ע�לה ��� א�א �ני, מ�ע�ר מפרי�י� �אי� ִִֶַָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ�מ�

�מע�ר. � �יר��לי� ויאכל� ה�מי� ויעל� נפ�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָא�

ע�לי�‰. ��הי� �י�, �ית התקינ� � רבעי �ר� �ל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבי�
של]ליר��לי� צד[ממרחק לכל י�� יפדומהל� [ולא ְֲִִַַַַָָ

�יתבמעות] �מ�חרב �פר�ת; יר��לי� ��קי לע�ר �די ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ה�ר�ת, �ל ��אר לח�מה. סמ�� אפ�� נפ�ה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָה�ק��,

לח�מה. סמ�� נפ�י� ה�ק��, �זמ� ְְְֲִִִִִַַַָָָאפ��

.Â,ל�ה� �י על ה�ל את מ�יח רבעי? נטע �די�� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ�יצד
���ציא מנת על �סלע, ל� לפ��ת ר�צה אד� '��ה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָוא�מר:
מ�ית�'? וה��עלי� והח�רי� מ�ית�, ה��מרי� [�יציא�ת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

ההוצאות] בלי עצמ� הפירות אתשווי ���צבי� ְְִֶֶַַואחר
מח�ל � מ�ה ה�לקט '�ל וא�מר: ה�ע�ת, את מ�יח ָ�ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָה�ער,
�ב�ביעית, �סלע'. ס�י� וכ� �� מ�ער הא��, ה�ע�ת ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
וא� ��עלי�; ולא ��מרי�, לא �� �אי� ��וי�; ְְְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹ��דה�

�לבד. לקיטה �כר א�א ל� אי� הפקר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה

.Êוה� ה�ל ��ד ה�מ�ה, ��נת רבעי נטע ל� �היה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
הפקר] לצ�נ�[שהכל צרי� [תלוליות]�ק�זז�ת[לסמנו]� ְְְְִַָ

וא� ��פ��. עד מ��� יאכל� ולא ,�� ���יר� �די ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאדמה,
��פר�� �די �חרסית, א�ת� מצ�ני� � ערלה �ני �ת�� ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהיה
�א��ר � ית�רד� ��א אדמה, �ק�זז�ת צ�נ� �א� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָמ���;
הי� וה�נ�עי� �הניה. אס�רה �היא ה�א, חמ�ר ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָערלה
ה�לקט '�ל וא�מרי�: ה�מ�ה, ��נת ה�ע�ת את ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמ�יחי�
אי �הרי � הא��' ה�ע�ת על מח�ל א��, רבעי ֲִֵֵֶַַָָָ�ְְִִֵֵָמ�ר�ת

��ארנ�. �מ� �מח�ר, לפ��ת� ְְֵֶַָ�ְְְִִֶָאפ�ר

.Áמאימתי� ולרבעי; לערלה ה�נה רא� �ת�רי, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ�אחד
מרא� מ�נה ואינ� נטיעה. מ�עת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמ�ני�
�נה ח��בי� ��נה י�� �ל�י� א�א ה�נה, לרא� ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹה�נה
ה�א וכ�ה י��; ה�ל�י� קד� ה�טיעה ��קלט וה�א, �ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

��ת�ת. ��י האילנ�ת? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסת�

.Ë�קד י�� ואר�עי� אר�עה �ה��טע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנמצאת
�ר�ת אי� כ�, �י על וא� �נה; ל� עלתה ה�נה, ְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹרא�
ע�ר חמ�ה עד �רבעי, א� �ערלה מ�רי� ה�את ְְְֲִִִִַָָָָָָָ�ְִַַָֹה�טיעה

לאיל�. ה�נה רא� �ה�א � ��בט ְִִֶַָָָָָֹי��

.Èמ�נה �אב ע�ר �חמ�ה מאכל איל� ה��טע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ�יצד?
ע�ר חמ�ה עד ערלה, �ני �ת�� ה�א הרי � ���בל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָע�ירית
�ת�� האיל� ���ציא מה וכל ע�רה; �ל� מ�נת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��בט
��ה לאחר ��גמר� �י על א� ערלה, ה�א הרי � זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמ�
עד ���בל, ע�רה �ל� מ�נת ��בט ע�ר �מחמ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹימי�.
רבעי; נטע ה�א � ע�רה אר�ע מ�נת ��בט ע�ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמ�ה
וצרי� רבעי, ה�א הרי � זה זמ� �ת�� ���ציא מה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכל

וא� לערלה.�די��. א� לרבעי נתע�רה ה�נה, נתע�רה ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָ
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.Èמע�ת ל� והי� �יר��לי�, ח�י� �ר�ת ל� �הי� ְְִִִַָָ�ִֵֶָמי
הה� ה�ע�ת 'הרי א�מר: � ליר��לי� ח�� �ני ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָמע�ר
�טהרה, �� ה�ר�ת ויאכל הא��', ה�ר�ת על ְְֳִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�ְמח�לי�

�מק�מ�. לח�י� ה�ע�ת א�ת� ְִִָ�ְְְֵַָָויצא�

.‡È�ל �ר�תהי� ל� וי� �יר��לי�, �ני מע�ר מע�ת ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
על מח�לי� הא�� ה�ע�ת 'הרי א�מר: � ליר��לי� ִַָ�ְֲִִֵֵֵַַָָָח��
ויאכל� ה�ר�ת ויעל� לח�י�, ה�ע�ת ויצא� הה�', ְְְֲִֵֵַַָ�ְְְֵֵֵַַָָה�ר�ת
�מק�� וה�ר�ת ה�ע�ת להי�ת צרי� �אינ� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�יר��לי�;

הח��ל. ��עת ְִִֶַַָאחד

.·È�וי לה�, וצר� �יר��לי�, מע�ר מע�ת ל� �הי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי
'הרי לחבר�: א�מר � לאכל� �ר�צה ח�י� �ר�ת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָ�ֲֵֵַלחבר�
ה�ר�ת א�ת� ונמצא� �ר�תי�', על מח�לי� הא�� ְְְִִֵֵֶַַָָ�ְֵַָָה�ע�ת
ולא �טהרה; חבר� א�ת� ויאכל מע�ר, �כס� ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלק�חי�

לח�י�. ה�ע�ת ויצא� �ל��, ִ�ְְְְְִִֵַָהפסיד

.‚Èחבר ה�ר�ת �על חבר� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��ה
המעשרות] על נאמ� �ל[� �ני מע�ר �ר�ת מ�סרי� �אי� �ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ

�מאי �ל ה�ע�ת הי� א� לפיכ�, לחבר; א�א [�ו�אי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מעושרי�] שספק פירות על האר�.חוללו לע� א� �� א�מר ,ְֵֵֶַַָָ

מע�תיו; ועל האר�, ע� �ר�ת על �ני מע�ר לח�ל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ��מ�ר
ה�. �ני מע�ר �ל ��א לה� ח���י� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואי�

.„È�וה�ל �נג�� א�כל להי�ת מע�ר �ל �ינר [�ה��יח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הדינר] כל בשווי שיקנה עד עליו, ומחלל� פרות מעט �קונה

�ח�ת א�א מ��� נ�אר ��א עד עליו �אכל ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�יו�
�מאי; ��ל אמ�רי�? �ברי� ��ה לח�י�. יצא ְְְֲִִִֶֶַַָ�ְְִָָָמ�ר�טה,
�ח�ת מ��� ���אר עד לח�י� יצא לא � ו�אי ��ל ִִִֵֶֶַָָ�ְְֲֶַַָָָֹאבל
���אר �ג�� החמ�, את ���סיפי� אחר �ר�טה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמ�וה

�ר�טה. חמ�י מאר�עה �ח�ת ְְֵָ�ְִֵֶַָָָמ���

.ÂËאחד� ��תי� א� א�כלי� �הי� �טה�רי� ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאי�
��ה� �ני מע�ר א�כלי� להי�ת ה�ה�רי� ורצ� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�יר��לי�,
�ה�ה�רי� '�ל וא�מרי�: �ני, מע�ר �ל סלע מ�יחי� �ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לח�י�, ה�לע ותצא עליו'; מח�לת ז� סלע ו��תי�, ִ�ְְֵֵֶֶֶַַָָ�ְְְִִֶַא�כלי�
י�ע� ��א �בלבד � �טהרה ��וי� ו�ת� אכל� ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ�הרי

יט�א�ה�. ��א ��אכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹה�מאי�
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רבעי‡. הרביעית]נטע בשנתו פרי קד�,[ע� ה�א הרי � ְֲִֵֶֶַָֹ
ה��לי� קד� �רי� �ל יהיה הרביעת, "�ב�נה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ��אמר:
�ני. �מע�ר �יר��לי�, לבעליו להאכל ודינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלה'";

�ס�ריה �ני מע�ר �אי� ולא�כ�� דוד שכבש [מקומות ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
האר�] בקדושת �בנטענתקדשו �ס�ריה. רבעי נטע אי� �� ,ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ל� �אי� � יהי�" ל� קד�יו, את "ואי� א�מר: ה�א ְְְְֳִִִֵֵֶֶָָָרבעי
מ�טע ח�� ה�א, למי ���רה �ינ� נת�ר� ��א ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹקד�

ְִָרבעי.

וא�·. �ני; �מע�ר ��דה רבעי, נטע לפ��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהר�צה
���יע עד א�ת�, ��די� ואי� חמ�. מ�סי� לעצמ�, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ�דה�
עד �ב�את�", לכ� "לה�סי� ��אמר: � ה�ע�ר�ת ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָלע�נת

�מח�ר א�ת� ��די� ואי� �ב�את�; ,[לקרקע]��ע�ה ְְְִִֵֵֶֶָָ�ָ
לפיכ�, �ני; �מע�ר �ב��, ממ�� ה�א והרי �ני. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�מע�ר

��אר ודינ� �סר. נתנ� א� א�א �מ�נה, נקנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאינ�
�מע�ר. � �פד�ה אכילה לעני� ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָה�ברי�,

��דה�‚. רצה, ענבי�, ��דה� רצה, � רבעי �ר� ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוה��דה
ה�יתי וכ� מ�ר�ת�.יי�; א�ת� מ��י� אי� �ר�ת, �אר אבל .� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

לא„. ל� אי� � רבעי ולא[דיני:]�ר� �אה, ולא �כחה, ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ
�מע�ר�ת, �ר�מה מ��� מפרי�י� ואי� ע�לל�ת; ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�רט,
ליר��לי�, ע�לה ��� א�א �ני, מ�ע�ר מפרי�י� �אי� ִִֶַָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ�מ�

�מע�ר. � �יר��לי� ויאכל� ה�מי� ויעל� נפ�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָא�

ע�לי�‰. ��הי� �י�, �ית התקינ� � רבעי �ר� �ל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבי�
של]ליר��לי� צד[ממרחק לכל י�� יפדומהל� [ולא ְֲִִַַַַָָ

�יתבמעות] �מ�חרב �פר�ת; יר��לי� ��קי לע�ר �די ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ה�ר�ת, �ל ��אר לח�מה. סמ�� אפ�� נפ�ה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָה�ק��,

לח�מה. סמ�� נפ�י� ה�ק��, �זמ� ְְְֲִִִִִַַַָָָאפ��

.Â,ל�ה� �י על ה�ל את מ�יח רבעי? נטע �די�� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ�יצד
���ציא מנת על �סלע, ל� לפ��ת ר�צה אד� '��ה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָוא�מר:
מ�ית�'? וה��עלי� והח�רי� מ�ית�, ה��מרי� [�יציא�ת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

ההוצאות] בלי עצמ� הפירות אתשווי ���צבי� ְְִֶֶַַואחר
מח�ל � מ�ה ה�לקט '�ל וא�מר: ה�ע�ת, את מ�יח ָ�ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָה�ער,
�ב�ביעית, �סלע'. ס�י� וכ� �� מ�ער הא��, ה�ע�ת ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
וא� ��עלי�; ולא ��מרי�, לא �� �אי� ��וי�; ְְְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹ��דה�

�לבד. לקיטה �כר א�א ל� אי� הפקר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה

.Êוה� ה�ל ��ד ה�מ�ה, ��נת רבעי נטע ל� �היה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
הפקר] לצ�נ�[שהכל צרי� [תלוליות]�ק�זז�ת[לסמנו]� ְְְְִַָ

וא� ��פ��. עד מ��� יאכל� ולא ,�� ���יר� �די ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאדמה,
��פר�� �די �חרסית, א�ת� מצ�ני� � ערלה �ני �ת�� ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהיה
�א��ר � ית�רד� ��א אדמה, �ק�זז�ת צ�נ� �א� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָמ���;
הי� וה�נ�עי� �הניה. אס�רה �היא ה�א, חמ�ר ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָערלה
ה�לקט '�ל וא�מרי�: ה�מ�ה, ��נת ה�ע�ת את ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמ�יחי�
אי �הרי � הא��' ה�ע�ת על מח�ל א��, רבעי ֲִֵֵֶַַָָָ�ְְִִֵֵָמ�ר�ת

��ארנ�. �מ� �מח�ר, לפ��ת� ְְֵֶַָ�ְְְִִֶָאפ�ר

.Áמאימתי� ולרבעי; לערלה ה�נה רא� �ת�רי, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ�אחד
מרא� מ�נה ואינ� נטיעה. מ�עת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמ�ני�
�נה ח��בי� ��נה י�� �ל�י� א�א ה�נה, לרא� ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹה�נה
ה�א וכ�ה י��; ה�ל�י� קד� ה�טיעה ��קלט וה�א, �ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

��ת�ת. ��י האילנ�ת? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסת�

.Ë�קד י�� ואר�עי� אר�עה �ה��טע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנמצאת
�ר�ת אי� כ�, �י על וא� �נה; ל� עלתה ה�נה, ְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹרא�
ע�ר חמ�ה עד �רבעי, א� �ערלה מ�רי� ה�את ְְְֲִִִִַָָָָָָָ�ְִַַָֹה�טיעה

לאיל�. ה�נה רא� �ה�א � ��בט ְִִֶַָָָָָֹי��

.Èמ�נה �אב ע�ר �חמ�ה מאכל איל� ה��טע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ�יצד?
ע�ר חמ�ה עד ערלה, �ני �ת�� ה�א הרי � ���בל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָע�ירית
�ת�� האיל� ���ציא מה וכל ע�רה; �ל� מ�נת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��בט
��ה לאחר ��גמר� �י על א� ערלה, ה�א הרי � זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמ�
עד ���בל, ע�רה �ל� מ�נת ��בט ע�ר �מחמ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹימי�.
רבעי; נטע ה�א � ע�רה אר�ע מ�נת ��בט ע�ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמ�ה
וצרי� רבעי, ה�א הרי � זה זמ� �ת�� ���ציא מה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכל

וא� לערלה.�די��. א� לרבעי נתע�רה ה�נה, נתע�רה ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָ
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.‡Èע�ר מ�נת �אב ע�ר ���ה היובל]נטע� �[משנות ְְְְִִֶֶַָָָָָ
אחת �נת ערלה ה�א הרי א�א ע�ר, �נת ל� עלתה ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
ה�א והרי ;��� ע�רה �ל� ��נת ע�רה ��י� ��נת ֲֵַָ�ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹע�רה
ס�פ�. עד ע�רה, אר�ע �נת �ל ה�נה מרא� רבעי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹנטע

.·Èבט�� י�� ע�ר חמ�ה עד חד� מרא� ה�טיעה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹנטע
לי�� �מ��� לערלה, לי�� מ��� �ני� �ל� ל� מ�נה �ְְְְִִִֶָָָָָֹ
� �רבעי ערלה �ח���� �ברי� ל�א�ני� וראיתי ְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָלרבעי.
ה�; ס�פרי� טע�ת �ו�אי עליה�, �לה�יב להארי� רא�י ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאי�

�ר��. �ארנ� �בר � ְְְְֱֵֶַַָָָוהאמת

.‚Èוה�מדר �פני�, �מי וה��לבי�, שממנוהעלי�, [הפרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הפרי] ��דפ�יוצא והענבי� �ברבעי. �ערלה מ�רי� ��ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָ

חמה]ה�די� וה��גי�[רוח והחרצ�י� [קליפתוהפסיד�, ְְְְְִִִִִַַַַַָָ
במי�]וה�מדהענב] שנישרו ר���[ענבי� �קל�י ��ה�, ְְְִִֵֶֶַָָ
אס�רי�[פרח]וה�� � וה�רעיני� אג�זי�, �קל�י ,��� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַ

וה��בל�ת �רבעי; �מ�רי� טר��ערלה, שנפלו [פירות ְְָָ�ְְְִִִַָָ
אס�ר�ת.שבשלו] ��� ,�ֲָ
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רבעי‡. ל� י� �ערלה, ח�ב �ה�א השנה�ל [פירות ְְְִֵֶַָָָָָ
קודש] �רבעיהרביעית ח�ב אינ� הערלה, מ� ��ט�ר וכל ,ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

יאכל. לא ערלי�, לכ� יהיה �ני� "�ל� ��אמר: �ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
לה'". ה��לי� קד� �רי� �ל יהיה הרביעת, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹ�ב�נה

א�·. ל��ה, סיג ��היה עליו ודע�� מאכל, איל� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה��טע
מ� �ט�ר זה הרי � לפר�תיו לא האיל�, לק�ר�ת ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ��טע�
��טע� א� למאכל, עליו וח�ב וחזר לסיג, נטע� ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָהערלה;
מח�בת �� �ערב �יו� � לסיג עליו וח�ב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל,
למאכל ואיל� �מ�א� לסיג, �ני� �ל� נטע� ח�ב. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹח��ב,
רבעי. ל� אי� ערלה, ל� �אי� ��ל רבעי; ל� אי� �ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

למאכל‚. ��� ה�נימי ה�ד ��היה וח�ב איל� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
והעלי�� למאכל ה�ח��� ה�ד ��היה א� לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצ��
�ח�ב וזה �ערלה; ח�ב למאכל, עליו �ח�ב זה � ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
�ל �דע�� �ל�י �ה�בר �ט�ר; לעצי�, א� לסיג ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָעליו

האב��נ�ת �ערלה ח�ב � וה�ל� הפרי]נ�טע. אבל[� �לבד, ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָ
מ�ר�ת.[עלי�]ה�פריסי� ְִִַַ�ָ

��אמר:„. � �ערלה ח�ב �דה�, �ת�� לר�י� ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��טע
�אר� אמ�רי�? �ברי� ��ה לר�י�. אפ�� ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"�נטע��",

�ט�ר. לאר�, �ח�צה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָי�ראל;

והע�לה‰. �ספינה, וה��טע הר�י�, �ר��ת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָה��טע
�י� לי�ראל �י� ��טע וה�כרי ה�חיד, �ר��ת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמאליו

�ברבעי. �ערלה ח�בי� � ��טע וה�זל� ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמ�,

.Â�כ�י� �מק�� מאליו אפ��[יערות]הע�לה �ט�ר; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
ע��ה יהיה ��א וה�א, �ט�ר; י��ב, �אינ� �מק�� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹה��טע

רבי�] ט��ל[פירות שמשתל�]�די עד[� �פר�תיו ��ט�ל ְְְִֵֵֵֶַַָ
ח�ב ט��ל�, �די ע��ה היה א� אבל לי��ב. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ��ביא�

ְְָָ�ערלה.

.Êזית א� לל�לב, אתר�ג ��טע �ג�� � למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָה��טע
מ� �ט�ר נטע, �� ואחר הק�י� �ערלה. ח�ב � ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָל�נ�רה

�ערלה. ח�ב הק�י�, �� ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Áי� על א� �ערלה; ח�ב � נק�ב �אינ� �עצי� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה��טע
לאילנ�ת. �אר� ה�א הרי לזרעי�, �אר� ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�אינ�

.Ë�טע�� זה �ערלה. ח�ב ה�ית, �ת�� ��טע� ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָואיל�
מ��א� אבל �ט�ר; לאר�, אב�תינ� �א� ��א עד ֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��י�
אל תבא� "�י ��אמר: � ח�ב ��י� ��טע� מה א� ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלאר�,

�יאה. מ�עת �נטע��", ְְְִִֶֶַַָָָהאר�,

.Èח�ב סרק, איל� ��י על מאכל איל� �הר�יב ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָוג�י
ז�, �מצוה לנהג �א �א� � רבעי נטע לנכרי וי� ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ�ערלה.

י�ראל. �ל רבעי �נטע קד� ה�א ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי

.‡Èיח�ר א� �רעינה, ה��טע א�[ענ�]אחד האיל�, מ� ְִִִִֵֶַַַָָָָ
זה הרי � אחר �מק�� �נטע� מ�ק�� האיל� �ל את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�עקר
ולא האיל� את זעזע נטיעת�. מ�עת �מ�נה �ערלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹח�ב
לחי�ת יכ�ל א� � �עפר סביב�תיו מ�א �� ואחר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעקר�,
זה הרי � לאו וא� �ט�ר; זה הרי סביב�תיו, מ�א לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹא��

וח�ב. ונטע, �עקר ְְְִֶַַַָָָ�מי

.·È,אחד �ר� �אר� מ��� ונ�אר ��עקר, איל� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכ�
והחזיר� ה�ני, את הר�קמי� עליה ��ל�פי� �מחט ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאפ��
,��� נעקר לחי�ת. ��כ�ל מ�ני �ט�ר, � �נטע� �ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָלמק�מ�
�ה�א, �מה �נטע� וחזר ע��, �� ��ר�יו ה�לע ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונעקרה
לחי�ת יכ�ל יהיה א� � �ר�יו ��ביב�ת האדמה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָ�כל
נעקר; ��א �מי ה�א הרי נטע�, לא א�� אדמה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמא�ת�

ח�ב. לאו, ְִַָָוא�

.‚È�מע ���צ� פני]איל� והחלי�[עד וגדל]האר�, [חזר ְְְִִִִֵֶֶֶָָָ
קציצה. מ�עת ל� �מ�ני� �ערלה, ח�ב �ְְְְִִִַַָָָָ

.„È.ח�ב � ה�ר�יב ואחד ה�ברי�, ואחד ה��טע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד
�ד ��חת� אמ�רי�? �ברי� האיל�[ענ�]��ה מ� אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

�ד מתח א� אבל אחר; �איל� הר�יב� א� �אר�, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוהבריכ�
�איל� הר�יב� א� �אר�, והבריכ� ה�ק� האיל� מ� ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאחד
�ט�ר. זה הרי � ה�ק� �איל� מערה ה�ד וע�ר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

.ÂËנפסק �� ואחר �ר�ת, וע�ה �הברי� ה�לד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�דל
��פסק. מ�עה מ�נה � ה�ק� �איל� מערה �היה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹע�ר�
אחר ה�יח� וא� �ה�ר; ��דל� מ�ני מ�רי�, ה�ר�ת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְֵַָוא�ת�

�מאתי� �ה�סיפ� עד הע�ר, ממאתי���פסק אחד חלק �] ְְִִִִֶֶַַַָָָ
שהיו] אס�רי�.מכפי א�� הרי �ֲֲִֵֵ

.ÊË�כ��� �[הרכיבה]יל�ה ��ל�ה �ר�ת והי� �זקנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אס�רי�; יל�ה �ל ה�ר�ת א�� הרי � מאתי� ה�סיפ� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאפ��

האס�ר. הע�ר את מעלי� ה�ר ���לי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�אי�

.ÊÈ�האיל נעקר �� ואחר �אר�, �ד מ��� �הברי� ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאיל�
א�ת� נע�ה � �אר� �הבר� ה�ד מ� ח�יה ה�א והרי ,����ֲִֵֶֶַַַ�ְֲֶַַָָָ
�למה לאיל� �מ�נה �ערלה; וח�ב נ�טע, ע�ה �א�� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאיל�

��עקר. מ�עה ההברכה, מ� ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָ��מח

.ÁÈמ�ה אחר �ד והברי� וצמח, �אר�, �ד �הברי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי
ה� אפ�� ה�לי�י, מ� והברי� וחזר וצמח, �אר�, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ��מח
הע�ר מ� נפסק� ולא ה�איל � �זה זה מערי� ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹמאה
ל�ל מ�נה הרא���, ע�ר נפסק וא� מ�ר; ה�ל ְְִִִִֶַַָָָֹ�ִַָֹהרא���,

��פסק. ְִִֶַָָמ�עה

.ËÈה�זע מ� ה��צא הקרקע]ואיל� מעל מ�[� �ט�ר , ְִִִֵֶַַַָָ
מ�פח, �ח�ת יל�ה �ערלה. ח�ב ה�ר�י�, מ� ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהערלה;
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�ת �נטיעה נראית �היא מ�ני � �נ�תיה �ל �ערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָח�בת
��י� א� אחת, �נטיעה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ�נת�.
��� ה�ר� היה א� אבל זנב; י�צאה ואחת ��י� �ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�נגד
���ני� �דר� ל� �מ�ני� ק�ל, ל� י� זה הרי � מ�פח ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ�ח�ת

האילנ�ת. ְִִָָָל�אר

.Îערלה �ל אג�ז נ�טעי� ואי� ערלה; �ל יח�ר ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנ�טעי�
�מ� �הניה, אס�רי� ערלה �פר�ת �רי, �ה�א מ�ני �ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
�ל אג�ז ונטע עבר וא� מאכל�ת. א��רי �הלכ�ת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ארנ�

האילנ�ת. ��אר מ�ר ה��מח הרי ְִִָָָָ�ְֲֵֵַַָָערלה,

.‡Îפנ��ת� מר�יבי� אי� תמרי�]וכ� ערלה[לולבי �ל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
��ל מ�ר; והר�יב, עבר �פרי. �ה�פנ��ת מ�ני ֶָָ�ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָ�דקלי�,
זה הרי � מ�ר ואחד אס�ר אחד ��רמי�, �ני ל� ��� ֲֵֶָ�ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ�בר
� ערלה מ�ר�ת ה��מח לפיכ�, מ�ר. מ�ניה� ְְִִֵֵַַָָָָ�ְְִִֵֶַָה�גר�
ה��רת. והאר� האס�ר ה�רי לצמח ל� �ר� �הרי ֶֶ�ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�מ�ר,

קודש שבת
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�ל‡. ���ציאי� אחר ה', לפני להתו��ת ע�ה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות
וכדומה]ה��נ�ת ה�קרא[מעשרות ה�א וזה האר�; ��זרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מע�ר'. ֲִֵַ'ו��י

.·�� ��פרי�י� ה�נה אחר א�א זה, ו��י מתו�י� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואי�
ה' לפני ואמר� לע�ר תכ�ה "�י ��אמר: � עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמע�ר

ה�ית". מ� ה�ד� �ער�י ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹאלהי�,

�סח‚. �ל האחר�� ט�ב �י�� �מנחה מתו�י�? ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָאימתי
תכ�ה[שנה]�ל "�י ��אמר: � �ביעית ו�ל רביעית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַ

מ�יע ה�סח ואי� ;�� �לי� ה�ע�ר�ת ��ל �רגל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלע�ר",
רביעית רביעית]מ�נה פרות על מתודי� לא א� וכל[� א�א , ְְִִִֶָָָָ

האר�. �ר�ת �י� האיל� �ר�ת �י� נתע�ר�, �לי�ית ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�ר�ת

ה�ע�ר;„. לו��י ��ר ה��� וכל ,���� א�א מתו�י� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאי�
ה�ית �פני המקדש]�בי� ח�ב[בזמ� ה�ית, �פני ��א �י� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

�להתו��ת. ְְְִֵַַלבער

ה'‰. לפני "ואמר� ��אמר: � ל��� �כל נאמר זה, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָו��י
א�מר� ואחד אחד וכל א�מר. �א�ה ל��� �כל ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי�",
מתו�י�. �אחד, להתו��ת ר�י� רצ� וא� עצמ�; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ�פני

.Â;"�אלהי ה' לפני "ואמר� ��אמר: ��ק��, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�מצות�
יצא. מק��, �כל התו�ה ְְְִִַָָָָָוא�

.Ê�מ אחד אצל� י�אר ��א עד א�א מתו�ה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאינ�
ה�ית מ� ה�ד� "�ער�י ����י: א�מר ה�א ��� ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹה��נ�ת,
מתו�י�. �למחר ה�ע�ר; היה האחר��, ט�ב י�� וערב ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָוכ�'".

.Áתר�מת� �ר�מה אצל� נ�אר א� ע��ה? ה�א ְְְְִִֵֶֶַַַָ�יצד
עני, מע�ר ל�וי; נ�תנ� רא���, מע�ר ל�ה�; נ�תנ� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמע�ר,
א� ו�אי, �ל �ני מע�ר �ר�ת אצל� נ�אר� לענ�י�; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָנ�תנ�

רבעי שני�]נטע ארבע ב� איל� �[פירות �ד�ת� מע�ת א� , ְְִִֶַָָָָ
אצל� נ�אר ��ר�; א� ל�� �מ�לי� א�ת�, מבער זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

�מאי �ל �ני מעושרי�]מע�ר ספק פירות ח�ב[� אינ� , ְֲִֵֵֵֶַַַָ
מק��. �כל מת�ערי� ה� הרי ���רי�, אצל� נ�אר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלבער�.

.Ë�אצל ����אר� �מבער? ���ר� אמ�רי� �ברי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ��ה
אבל ט�ב. י�� ���נס קד� ��� לאכל� יכ�ל �אינ� ֲִֵֶֶָָָֹ�ְְֵֵֶָָָ�ר�ת

צרי� אינ� רבעי, ונטע �ני מע�ר �ל �ב�יל ל� נ�אר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�
ה� הרי �תבלי�, יי� וכ� �מבער; �ה�ב�יל � ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלבער�

ְִִָֹ�מבערי�.

.È� ה�ע�ר ��עת ה�ע�ר�ת לע�נת ה�יע� ��א ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹ�ר�ת
א�ת�. לבער ח�ב ואינ� להתו��ת, א�ת� מע�בי� ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָאינ�

.‡È� ה�ע�ר י�� וה�יע מ���, רח�קי� �ר�תיו �הי� ְְִִִִִִֵֶֶַַָָמי
�� ק�רא זה לבעליה�[מעשר]הרי �ה� �מז�ה ל��נ�ת, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לכה�] כגו� �ה�[� ���כה למי א� קרקע, �ב [כשליח]על ְְִֶֶֶַַַַָ
��י על ה��לטלי� ��תינת למחר; �מתו�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעליה�,
יכ�ל אינ� אבל ח��ק; �� ��� מ�נה א�א אינ� ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרקע,
�מכירה, ��ראה מ�ני �חליפי�, ה�ע�ר�ת לה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקנ�ת
מכירה. לא נתינה �ה� נאמר וה�ר�מ�ת, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹוה�ע�ר�ת

.·Èל� ���ציא עד להתו��ת, יכ�ל �אינ� ְְִִִִֵֶֶַַַָָ�מ�י�
� "ה�ד�" ה�ית". מ� ה�ד� "�ער�י ��אמר: ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹה��נ�ת?
ז� � ה�ית" "מ� קד�; ה�ר�יי� רבעי, ונטע �ני מע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹזה
זה ל�וי", "נת�יו ��ית; �הני� �ל ה��נה �היא ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹח�ה,
מ�נה ��דמ�� מ�לל � נת�יו" "וג� רא���; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמע�ר
ל�ת�� "ל�ר מע�ר. �תר�מת �ד�לה �ר�מה והיא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָאחרת,
על א� �פאה, �כחה ולקט עני, מע�ר זה � ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָולאלמנה"

ה���י. את מע�בי� �פאה �כחה לקט �אי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�י

.‚È�� ואחר ה�דר, על ה��נ�ת את להפרי� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוצרי�
א הא צ�יתני", א�ר מצות� "�כל ��אמר: � �יתו�ה ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

נ�ר� להתו��ת; יכ�ל אינ� לרא���, �ני מע�ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהק�י�
ולא מ�נ�ת, הפרי� לא �הרי � להתו��ת יכ�ל אינ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹטבל�,
ל�הני� רא��� מע�ר נ�תני� �הי� �ב�מ� לבעליה�. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנתנ�

עזרא] ל�וי".[בזמ� נת�יו "וג� ��אמר: מתו�י�, הי� לא �ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

.„Èע�ר� מתו�ה, � �לבד �ני מע�ר א�א ל� �אי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
�לבד ���רי� א�א ל� היה לא א� וכ� ה�א; �מע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹה���י
�ה�א הרא��� ה�ד� ה�ד�", "�ער�י ��אמר: מתו�ה, �ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
� עצמ� �פני �ר�מה א�א ל� �אי� מי אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָה���רי�.
�אר �כלל א�א ו��י, טע�נה ה�ר�מה �אי� מתו�ה; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאינ�

ַַָה��נ�ת.

.ÂËעל מ�י� הפרי� ��א � מ�צ�תי�" עבר�י ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹֹ"לא
המח�ר מ� ולא המח�ר, על ה�ל�� מ� ולא מינ�, ָ�ְְִַָֹ�ְְִִֵֶַַַָֹ�אינ�
על ה��� מ� ולא ה���, על החד� מ� ולא ה�ל��, ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
�מ� �להז�יר מ�ברכ� �כח ��א � �כח�י" "ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהחד�.
�אנינה אכל� א� הא � מ���" באני אכל�י "לא ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹֹעליו.

נקבר] וטר� קרובו מ���[שמת בער�י "ולא מתו�ה. אינ� ,ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
"ולא מתו�ה. אינ� �טמאה, הפרי�� א� הא � ְְְִֵֶַָֹ�ְְְִִִֵָָ�טמא"
למת, ותכריכי� אר�� מ��� לקח ��א � למת" מ��� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנת�י
אלהי", ה' �ק�ל "�מע�י אחרי�. לא�נני� נתנ� ְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹולא
� צ�יתני" א�ר �כל "ע�יתי ה�חירה. לבית ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ�הביא�

ה��ב". �כל "ו�מח� ��אמר: ,�� ו��ח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָ��מח

.ÊËעד וכ�'" ה�מי� מ� קד�� מ�ע�� ְְְְְִִִִַַַַָָָ"ה�קיפה
���ה ז� �דב�", חלב זבת אר� לאבתינ�, נ��ע� ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"�א�ר

��ר�ת. טע� ����ִֵֵֶַַַ

.ÊÈ�ועבדי �רי� לא אבל מתו�י�; �ממזרי�, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹי�ראל
א�מר: ה�א והרי �אר�, חלק לה� �אי� מ�ני � ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ְמ�חררי�
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�ת �נטיעה נראית �היא מ�ני � �נ�תיה �ל �ערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָח�בת
��י� א� אחת, �נטיעה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ�נת�.
��� ה�ר� היה א� אבל זנב; י�צאה ואחת ��י� �ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�נגד
���ני� �דר� ל� �מ�ני� ק�ל, ל� י� זה הרי � מ�פח ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ�ח�ת

האילנ�ת. ְִִָָָל�אר

.Îערלה �ל אג�ז נ�טעי� ואי� ערלה; �ל יח�ר ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנ�טעי�
�מ� �הניה, אס�רי� ערלה �פר�ת �רי, �ה�א מ�ני �ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
�ל אג�ז ונטע עבר וא� מאכל�ת. א��רי �הלכ�ת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ארנ�

האילנ�ת. ��אר מ�ר ה��מח הרי ְִִָָָָ�ְֲֵֵַַָָערלה,

.‡Îפנ��ת� מר�יבי� אי� תמרי�]וכ� ערלה[לולבי �ל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
��ל מ�ר; והר�יב, עבר �פרי. �ה�פנ��ת מ�ני ֶָָ�ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָ�דקלי�,
זה הרי � מ�ר ואחד אס�ר אחד ��רמי�, �ני ל� ��� ֲֵֶָ�ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ�בר
� ערלה מ�ר�ת ה��מח לפיכ�, מ�ר. מ�ניה� ְְִִֵֵַַָָָָ�ְְִִֵֶַָה�גר�
ה��רת. והאר� האס�ר ה�רי לצמח ל� �ר� �הרי ֶֶ�ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�מ�ר,

קודש שבת

יא ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

�ל‡. ���ציאי� אחר ה', לפני להתו��ת ע�ה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות
וכדומה]ה��נ�ת ה�קרא[מעשרות ה�א וזה האר�; ��זרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מע�ר'. ֲִֵַ'ו��י

.·�� ��פרי�י� ה�נה אחר א�א זה, ו��י מתו�י� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואי�
ה' לפני ואמר� לע�ר תכ�ה "�י ��אמר: � עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמע�ר

ה�ית". מ� ה�ד� �ער�י ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹאלהי�,

�סח‚. �ל האחר�� ט�ב �י�� �מנחה מתו�י�? ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָאימתי
תכ�ה[שנה]�ל "�י ��אמר: � �ביעית ו�ל רביעית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַ

מ�יע ה�סח ואי� ;�� �לי� ה�ע�ר�ת ��ל �רגל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלע�ר",
רביעית רביעית]מ�נה פרות על מתודי� לא א� וכל[� א�א , ְְִִִֶָָָָ

האר�. �ר�ת �י� האיל� �ר�ת �י� נתע�ר�, �לי�ית ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�ר�ת

ה�ע�ר;„. לו��י ��ר ה��� וכל ,���� א�א מתו�י� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאי�
ה�ית �פני המקדש]�בי� ח�ב[בזמ� ה�ית, �פני ��א �י� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

�להתו��ת. ְְְִֵַַלבער

ה'‰. לפני "ואמר� ��אמר: � ל��� �כל נאמר זה, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָו��י
א�מר� ואחד אחד וכל א�מר. �א�ה ל��� �כל ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי�",
מתו�י�. �אחד, להתו��ת ר�י� רצ� וא� עצמ�; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ�פני

.Â;"�אלהי ה' לפני "ואמר� ��אמר: ��ק��, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�מצות�
יצא. מק��, �כל התו�ה ְְְִִַָָָָָוא�

.Ê�מ אחד אצל� י�אר ��א עד א�א מתו�ה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאינ�
ה�ית מ� ה�ד� "�ער�י ����י: א�מר ה�א ��� ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹה��נ�ת,
מתו�י�. �למחר ה�ע�ר; היה האחר��, ט�ב י�� וערב ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָוכ�'".

.Áתר�מת� �ר�מה אצל� נ�אר א� ע��ה? ה�א ְְְְִִֵֶֶַַַָ�יצד
עני, מע�ר ל�וי; נ�תנ� רא���, מע�ר ל�ה�; נ�תנ� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמע�ר,
א� ו�אי, �ל �ני מע�ר �ר�ת אצל� נ�אר� לענ�י�; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָנ�תנ�

רבעי שני�]נטע ארבע ב� איל� �[פירות �ד�ת� מע�ת א� , ְְִִֶַָָָָ
אצל� נ�אר ��ר�; א� ל�� �מ�לי� א�ת�, מבער זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

�מאי �ל �ני מעושרי�]מע�ר ספק פירות ח�ב[� אינ� , ְֲִֵֵֵֶַַַָ
מק��. �כל מת�ערי� ה� הרי ���רי�, אצל� נ�אר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלבער�.

.Ë�אצל ����אר� �מבער? ���ר� אמ�רי� �ברי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ��ה
אבל ט�ב. י�� ���נס קד� ��� לאכל� יכ�ל �אינ� ֲִֵֶֶָָָֹ�ְְֵֵֶָָָ�ר�ת

צרי� אינ� רבעי, ונטע �ני מע�ר �ל �ב�יל ל� נ�אר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�
ה� הרי �תבלי�, יי� וכ� �מבער; �ה�ב�יל � ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלבער�

ְִִָֹ�מבערי�.

.È� ה�ע�ר ��עת ה�ע�ר�ת לע�נת ה�יע� ��א ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹ�ר�ת
א�ת�. לבער ח�ב ואינ� להתו��ת, א�ת� מע�בי� ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָאינ�

.‡È� ה�ע�ר י�� וה�יע מ���, רח�קי� �ר�תיו �הי� ְְִִִִִִֵֶֶַַָָמי
�� ק�רא זה לבעליה�[מעשר]הרי �ה� �מז�ה ל��נ�ת, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לכה�] כגו� �ה�[� ���כה למי א� קרקע, �ב [כשליח]על ְְִֶֶֶַַַַָ
��י על ה��לטלי� ��תינת למחר; �מתו�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעליה�,
יכ�ל אינ� אבל ח��ק; �� ��� מ�נה א�א אינ� ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרקע,
�מכירה, ��ראה מ�ני �חליפי�, ה�ע�ר�ת לה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקנ�ת
מכירה. לא נתינה �ה� נאמר וה�ר�מ�ת, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹוה�ע�ר�ת

.·Èל� ���ציא עד להתו��ת, יכ�ל �אינ� ְְִִִִֵֶֶַַַָָ�מ�י�
� "ה�ד�" ה�ית". מ� ה�ד� "�ער�י ��אמר: ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹה��נ�ת?
ז� � ה�ית" "מ� קד�; ה�ר�יי� רבעי, ונטע �ני מע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹזה
זה ל�וי", "נת�יו ��ית; �הני� �ל ה��נה �היא ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹח�ה,
מ�נה ��דמ�� מ�לל � נת�יו" "וג� רא���; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמע�ר
ל�ת�� "ל�ר מע�ר. �תר�מת �ד�לה �ר�מה והיא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָאחרת,
על א� �פאה, �כחה ולקט עני, מע�ר זה � ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָולאלמנה"

ה���י. את מע�בי� �פאה �כחה לקט �אי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�י

.‚È�� ואחר ה�דר, על ה��נ�ת את להפרי� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוצרי�
א הא צ�יתני", א�ר מצות� "�כל ��אמר: � �יתו�ה ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

נ�ר� להתו��ת; יכ�ל אינ� לרא���, �ני מע�ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהק�י�
ולא מ�נ�ת, הפרי� לא �הרי � להתו��ת יכ�ל אינ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹטבל�,
ל�הני� רא��� מע�ר נ�תני� �הי� �ב�מ� לבעליה�. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנתנ�

עזרא] ל�וי".[בזמ� נת�יו "וג� ��אמר: מתו�י�, הי� לא �ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

.„Èע�ר� מתו�ה, � �לבד �ני מע�ר א�א ל� �אי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
�לבד ���רי� א�א ל� היה לא א� וכ� ה�א; �מע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹה���י
�ה�א הרא��� ה�ד� ה�ד�", "�ער�י ��אמר: מתו�ה, �ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
� עצמ� �פני �ר�מה א�א ל� �אי� מי אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָה���רי�.
�אר �כלל א�א ו��י, טע�נה ה�ר�מה �אי� מתו�ה; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאינ�

ַַָה��נ�ת.

.ÂËעל מ�י� הפרי� ��א � מ�צ�תי�" עבר�י ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹֹ"לא
המח�ר מ� ולא המח�ר, על ה�ל�� מ� ולא מינ�, ָ�ְְִַָֹ�ְְִִֵֶַַַָֹ�אינ�
על ה��� מ� ולא ה���, על החד� מ� ולא ה�ל��, ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
�מ� �להז�יר מ�ברכ� �כח ��א � �כח�י" "ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהחד�.
�אנינה אכל� א� הא � מ���" באני אכל�י "לא ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹֹעליו.

נקבר] וטר� קרובו מ���[שמת בער�י "ולא מתו�ה. אינ� ,ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
"ולא מתו�ה. אינ� �טמאה, הפרי�� א� הא � ְְְִֵֶַָֹ�ְְְִִִֵָָ�טמא"
למת, ותכריכי� אר�� מ��� לקח ��א � למת" מ��� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנת�י
אלהי", ה' �ק�ל "�מע�י אחרי�. לא�נני� נתנ� ְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹולא
� צ�יתני" א�ר �כל "ע�יתי ה�חירה. לבית ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ�הביא�

ה��ב". �כל "ו�מח� ��אמר: ,�� ו��ח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָ��מח

.ÊËעד וכ�'" ה�מי� מ� קד�� מ�ע�� ְְְְְִִִִַַַַָָָ"ה�קיפה
���ה ז� �דב�", חלב זבת אר� לאבתינ�, נ��ע� ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"�א�ר

��ר�ת. טע� ����ִֵֵֶַַַ

.ÊÈ�ועבדי �רי� לא אבל מתו�י�; �ממזרי�, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹי�ראל
א�מר: ה�א והרי �אר�, חלק לה� �אי� מ�ני � ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ְמ�חררי�
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�א� � מתו�י� �לו�י� �הני� לאבתינ�". נ��ע� ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ"�א�ר
מגר�. ערי לה� י� �אר�, חלק� ��א �י ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעל

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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מצות ואחת ע�ה, מצו�ת �מ�נה � מצו�ת ��ע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָי�
���רי� להפרי� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹלא
ח�� ���רי� ה�ה� יאכל ��א (ב) ל�ק��; ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ�להעל�ת�
ל�ה�; ח�ה להפרי� (ד) עליה�; לקר�ת (ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹליר��לי�;
רא�ית ל� ל�� (ו) ל�ה�; וקבה �לחיי� זר�ע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ(ה)
לפ��ת (ח) ל�ה�; �די�נ� ול�� ה��, �כ�ר לפ��ת (ז) ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַֹה�ז;
א� חמ�ר, �טר לער� (ט) ל�ה�; �די�נ� ול�� חמ�ר, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ�טר
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר לפ��ת�. רצה ְְְִִִִֵֵֵָָָֹלא

א ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

וכ��‡. ל�הני�, נ�נ� �ה�ה מ�נ�ת וע�רי� ָ�ְְֲִִַָֹ�ְְְְְִֶַַַאר�ע
�ה� וכל לאהר�. �רית נכרתה ��� ועל ���רה; ְְְְְֲִִֵַָָָֹֹ�ְְִַַָָֹמפר�י�
ל� נ�תני� ואי� ��ה�ה, חלק ל� אי� � �ה� מ�דה ְְִֵָ�ְֵֵֵֶֶֶֶַָ�אינ�

מה�. ֵֶַָָמ�נה

'א�ר·. מבר�: מה�, קד�ה �� ��� מ�נה הא�כל ְֲֵֵֶֶָָ�ְְֵֵֶַָָָָָוכל
וכ�'. �� לאכל וצ�נ� אהר�, �ל �קד�ת� ְְֱֲִֶֶַָָָָֹֹ�ְְִִָק��נ�

א�א‚. ה�הני� א�ת� א�כלי� אי� � מה� מ�נ�ת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�מ�נה
הע מח�מת לפני� אי���ק��, � מ�נ�ת וחמ� זרה; ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

וחמ� העיר; מח�מת לפני� �יר��לי�, א�א א�ת� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָא�כלי�
י�ראל �אר� א�א ה��רה, מ� �ה� ז�כי� אי� � ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמ�נ�ת
�י� �אר� �י� �ה� ז�כי� � מה� מ�נ�ת וחמ� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�לבד;
ה�ק��. מ� �� ז�כי� � אחת �מ�נה לאר�; ְְִִִֶַַַַָָָָָָָ�ח�צה

��ר„. ��ק��? א�א נאכלי� �אי� ה�מ�נה ה� ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה
�ב�ר ה�המה, ח�את ואחד הע�� ח�את אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהח�את,

�י� צ��ר,[אש�]הא��, �למי וזבחי ו�אי, �י� �ל�י ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ה�ח� ���י י�ראל, מנח�ת ��ירי העמר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�מ�תר

בשבועות] �[שמקריבי� מצרע �ל �מ� ולג ה�ני�, ולח� ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
��ק��. א�א נאכלי� אי� ְֱִִֵֵֶֶַָָָא��

חזה‰. �יר��לי�? א�א נאכלי� �אי� החמ� ה� ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�מה
נזיר, מאיל וה��ר� ה��דה, מ� וה��ר� �למי�, �ל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָו��ק
א�א נאכלי� אי� א�� � וה���רי� טה�רה, �המה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�בכ�ר

ִִַָ�יר��לי�.

.Âתר�מת� ה�ר�מה י�ראל? ��אר� החמ� ה� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מה
ה�ז ורא�ית קד�, ��ל��� והח�ה, ��דה[מהצא�]מע�ר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ומתחלקתאח�ה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה �] ֲ�ָ
שבמשמר] מ�לכוהני� �ה� ז�כי� אי� א�� � ח�י� ��ניה� ,ְֵֶ�ִִִֵֵֶָ

וח��ת �ר�מ�ת א�כלי� ואי� י�ראל. �אר� א�א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָה��רה
י�ראל. �אר� א�א י�ראל, אר� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ�ל

.Ê?��מק �כל ה�הני� �ה� ���כי� החמ� ה� ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מה
חולי�]ה��נ�ת בהמת מכל וקיבה לחיי� ה��,[זרוע �פדי�� , ְִֵַַַָ

ה�ר וגזל חמ�ר, יורשי�]�פטר לו ואי� והחרמי�[שמת [כל, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָ
לה'] שהוחר� �בר.דבר לכל ח�י� וחמ��� ;ְֲִַָ�ְִָָָ

.Á;הע�ל�ת ע�ר�ת היא ה�ק��, מ� �� ���כי� ְְִִִִֶַַַָָָָָוה��נה
ל�הני�. ��� � קד�י� קד�י ע�ר�ת ל�אר ה�י� ֲִַָֹ�ְְְִִִֵַָָָָוה�א

.Ë��� � ��ק�� א�א נאכלי� �אי� מ�נ�ת ָ�ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�מ�נה
�מ� �ה�ה, לזכרי א�א נאכלי� ואי� ה�, קד�י� ְָ�ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקד�י
וג�'". את� יאכל זכר "�ל נאמר: �בה� �מק�מ�; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ��ת�אר

.È�לזכרי ונאכלי� ה�, ק�י� קד�י� � ��יר��לי� ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמ�
א�� ולבנתי� �לבני� נת�י� "ל� נאמר: �בה� ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹולנקב�ת;
�ה�ה, לזכרי א�א נ�ני� אי� כ�, �י על וא� ע�ל�". ָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלחק

מ�מר לאנ�י במקדש]�הרי שבוע באותו ה�;[העובדי� ְְְֲִֵֵֵֶַָ
וכ� אי�. א�א מקריב ואי� ודמ�, חל�� מקריבי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוה�כ�ר
� ה�ר וגזל והחרמי�, אח�ה, ��דה קד�י�, קד�י ְְֲִֵֶֶַַָָ�ְְֲִֵֵָָָע�ר�ת
�די�� וכ� ��ת�אר; �מ� מ�מר, אנ�י א�א �ה� ז�כי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאי�
לאהר� ה�ס� "ונת� :�� נאמר ��� �ה�ה, לזכרי ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ְְְִֵֵַה��
��� ה�כ�ר�ת ��י� � �ה�ה לזכרי חמ�ר, �פטר ָ�ְִֶַָ�ְְְְֲִֵֶֶָָ�לבניו".

לנקב�ת. ולא לזכרי� ְְְִִִֵֶָָֹ�וה,

.‡È�חמ �זכרי�, לנקב�ת ���ני� �ה��נ�ת למד�, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�ה
�המה, �מ�נ�ת וח�ה, מע�ר, �תר�מת �ר�מה, ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָמ�נ�ת:

נ� ה�ז �רא�ית א�מר, אני �מ�י� ה�ז. לכהנת?ורא�ית נת ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ
�ז ורא�ית ויצהר�, �יר�� �גנ� "רא�ית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�הרי
�זכרי�, לנקב�ת נ�נת �ג� רא�ית מה � ל�" ��� � ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ�

�זכרי�. לנקב�ת נ�נת ה�ז רא�ית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָא�

.·È:�ואמר אחרת, �ר� על א�� מ�נ�ת חכמי� ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנ�
ע�ר � ה� וא�� לאהר�, נ�נ� �ה�ה מ�נ�ת ואר�ע ְְְֲִֵֵֶֶַָֹ�ְְְְְִֶַַַע�רי�

��ב�לי� וע�ר �יר��לי�, ואר�ע לירושלי�]��ק��, :[חו� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

.‚È,ו�אי א�� הע��, וח�את ח�את, � ��ק�� ְְִֶֶַַַַַַָָָָָע�ר
��י מצרע, �ל �מ� ולג צ��ר, �למי זבחי �ל�י, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוא��

העמר. �מ�תר מנח�ת, �ירי ה�ני�, ולח� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה�ח�,

.„È�מ�ר� וה���רי�, ה�כ�רה, � �יר��לי� [�אר�ע ְְְִִִִַַַַַָָָ
הנאכל] קד�י�.הבשר וע�ר�ת נזיר, ואיל ְְֳִִִֵָָָמ��דה

.ÂË,וח�ה מע�ר, �תר�מת �ר�מה, � ��ב�לי� ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָע�ר
חמ�ר, �טר �פדי�� ה��, �פדי�� וה��נ�ת, ה�ז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָורא�ית
זה, ח���� �לפי ה�ר. וגזל אח�ה, ��דה חרמי�, ְְְִֵֶֶֶֶַָ�ְְֲֲִֵֵָ�דה
חזה וה� � אחת מ�נה ק�י� מ�ד�י� ה��ר� �ל ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָח�ב
ע�ה� ה��ר� ה�ח� ע� �למי�, זבח מ�ל ה��ר� ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָו��ק
ה�ח� ע� נזיר, מאיל ה��רמת ה�ר�ע ע� ��דה, היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָא�
ה�, �למי� ��ל��� ה�איל ו��ק; חזה ע� ע�� ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָה��ר�

אחת. מ�נה מה� ה��ר� ֵֶַַַַַָָָָח�ב

.ÊËאחת �ל �ת�אר �קר�נ�ת, �ל�י�ת �ה� ה��נ�ת ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ל
ה�ר �זל וכ� ה�ר�נ�ת; מהלכ�ת �מק�מ� מה� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחת
ודי� אח�ה �דה �י� �ארנ� �כבר �זלה. �הלכ�ת ְִָ�ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָית�אר
מע�ר �תר�מת �ר�מה ודי� ערכי�, �הלכ�ת ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָהחרמי�

�ר�מ�ת. ְְְִ�הלכ�ת

.ÊÈ�ל�יי� �אינ� ה��נ�ת מ��טי אבאר א��, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�בהלכ�ת
ורא�ית וה��נ�ת, והח�ה, ה���רי�, � וה� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ�קר�נ�ת;

חמ�ר. �פטר ה��, �פדי�� ְֲִֵֵֶֶַַה�ז,

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ב ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ה���רי�‡. ואי� ל�ק��; ���רי� להביא ע�ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות
ה�ית �פני א�א המקדש]נ�הגי� י�ראל[בזמ� �באר� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה' �ית �ביא אדמת�, ���רי "רא�ית ��אמר: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�לבד,
מ�בריה� ���רי� �מביאי� חכמי�]אלהי�". מערי[מתקנת ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָֹ

�מ��ריה וע�ג בקדושתסיח�� נתקדש ולא דוד שכבש מקו� �] ְְִִָ
ע���האר�] אבל �יר��לי�. �ק�נה �ס�ריה �ה��נה ,ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

�תר�מה ח�בי� �ה� �י על א� � �בבל �מצרי� ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�מ�אב,
הביא וא� ���רי�; מה� מביאי� אי� מ�בריה�, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַ�מע�ר�ת

���רי�. אינ� לאר�, מח�צה ִִִִִֵֶָָָָ���רי�

האמ�רי�·. ה�יני� מ�בעת א�א ���רי� מביאי� ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאי�
וה�אני� והענבי� וה�ע�רי� הח�י� וה�: האר�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��בח
מ�בעת ח�� הביא וא� וה�מרי�; וה�יתי� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהר��ני�

נתק���. לא ְְִִִַַֹה�יני�,

מ�ר�ת‚. ולא ��הרי�, מ�מרי� לא מביאי� ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאי�
א�א ה�בחר; מ� �אינ� �מ� מ�יתי ולא ְֶָָ�ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ��עמקי�,
מ� �ה� לפי ��הרי�, �מ�ר�ת ��עמקי� ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמ�מרי�

�מרי�ה �ג�� � ה�בחר מ� ��א הביא וא� �בחר. ַ�ְְִִִֵֶַָֹ�ְְְִָָ
מא�ק�ת וענבי� �מר�ב�ת, ס��ת �תאני� ָ�ְֲִַָָ�ְ�ְִִֵֶֶָ��הרי�,

נתק���. לא � ְְִַָֹ�ְ�מע�נ�ת

וענבי�„. מ�יתי� ח�� מ�קי�, ���רי� מביאי� ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאי�
אי� מ�קה, הביא וא� האדמה"; "�רי ��אמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�לבד,

מ���. ְְִִֶַמק�לי�

לחי�;‰. וענבי� �אני� מביאי� ליר��לי�, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָה�ר�בי�
�ר�גר�ת א�ת� מביאי� מיובשות]והרח�קי�, [תאני� ְְְְִִִָָָ

ְִִוצ��קי�.

.Âה�ציר "וחג ��אמר: עצרת, קד� ���רי� מביאי� ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאי�
י�יח� א�א מ���; מק�לי� אי� הביא, וא� מע�י�". ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ���רי
מביאי� אי� וכ� עליה�. ויקרא עצרת, ��ב�א עד ��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ה� חנ�ה, אחר ���ר� �ה���רי� � חנ�ה אחר ֵָ�ְֲִִִֶֶַַַָ�ֲִִַַ���רי�
העצרת. אחר עד א�ת� וי�יח ה�אה; מ�נה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָח��בי�

.Ê�מ ולא ה���, על החד� מ� לא ���רי� מביאי� ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאי�
קד� �חנט� מ�ר�ת יביא לא �יצד? החד�. על ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה���
ע�ר חמ�ה אחר �חנט� �ר�ת על ��בט, ע�ר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמ�ה
�ל "���רי ��אמר: מאליו, הע�לה ואחד ה��טע אחד .��ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

�ארצ�". ְְֲֶַָא�ר

.(Á)רי���" ��אמר: �ב��רי�, ח�בי� ��פי� �ל ְֱִִִִִֵֶֶַַָָ�ֵֶ�פר�ת
�ארצ�". א�ר ְְֲֶַָָ�ל

.Ëספינה� וה�דל נק�ב, �ה�א �י על א� �עצי�, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�דל
אבל "�ארצ�"; ��אמר: ע�ר, �ל מ��� מביא אינ� �ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

�בחר�ה. �גג ה�דל מ� ְְְִִֵֵַַָָָמביא

.È�והבריכ �דה�, �ת�� איל� ענ�ה��טע ממנו השחיל �] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] א�בקרקע הר�י�, לר��ת א� חבר� �דה ְְְֲִִֵֵַָלת��

�ת�� והבריכ� הר�י�, �ר��ת א� חבר� ��דה נט�ע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ�היה
�ת�� קצת� והברי� �דה� �ת�� ע�ר� �היה א� ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ�דה�,
�י� �אמצע מפסקת ה�חיד �ר� א� הר�י� ודר� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�דה�,
מ�ה לא ���רי�, מביא אינ� � ה�בר� וה�ד ְִִִִֵֵַָֹ�ְִַַַָָהע�ר
האחרת, ��ר��ת ה�ד מ� ולא ז�, �ר��ת ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ�ה�ציא

מאדמת�. ה���לי� �ל ��הי� עד אדמת�", "���רי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ��אמר:

.‡È� ל�עה אפ�� ,��� �ת�� להברי� ר��ת חבר� ל� ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָנת�
למצר סמ�� האיל� היה וא� מביא. זה שדה]הרי חבר�,[גבול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

זה הרי להרחיק, �ח�ב �י על א� � חבר� ל�דה נ�טה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָא�
האר�. את יה��ע הנחיל �� מנת �על וק�רא; מ��� ֶֶַָָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָמביא

.·È�והח�כרי חלקהאריסי�, תמורת בשדה עובדי� �] ְְֲִִִַָ
ול�קחי�מהפרות] ה�עלי� את �א�נסי� זר�ע �בעלי [קוני�], ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

�פח�ת מה� מביאי�[משוויו]ארצ�ת� אינ� � וה�זלני� , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
אדמת�". "���רי ��אמר: ה�עלי�, נתיא�� ואפ�� ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ���רי�,

.‚È�אי� לפי מביא, אינ� � חבר� �דה �ת�� איל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָה��נה
�י על וא� קרקע; ל� י� אילנ�ת, �ל� וה��נה קרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹל�

� ה�א הרי �לבד, האילנ�ת א�א ל� קרקע.�אי� ��נה מי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מביא. זה הרי וקרקע�, אחד איל� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

.„Èזה[קונה]ה��קח הרי � ה�רקע ולקח �ל��י�, �ר�ת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
�ר�ת ל� מכר �פר�תיה. קרקע ל� י� �הרי ���רי�, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
�הרי מביא, אינ� מ�כר � מח�רי� אפ�� ה�רקע, מ� ֲִִֵֵֵֵֶָ�ְְֲִִַַַח��
חזר קרקע. ל� אי� �הרי מביא, אינ� ול�קח �ר�ת; ל� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאי�
י� �הרי מביא, זה הרי � ה��קח מ� ה�ר�ת ולקח ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָה��כר

�פר�תיה. קרקע ְֵֶַַָל�

.ÂËזה הרי � מ��� �לקח� וחזר לג�י, �דה� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָה��כר
מ� נפקעת �אינ� ה��רה; מ� ���רי� מ��ה ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמביא

��ארנ�. �מ� ה��י, �קני� ְְְְְִִֵֶַַַַה�צו�ת

.ÊËזרה]א�רה לעבודה מ��ה[ע� מביאי� אי� � ���ל� ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
ה�. מק�� �קד�י �ה���רי� ְְְִִִִִֵֵֶַָָ���רי�;

.ÊÈ�מ�בריה אבל ה��רה, מ� �ע�ר לה� אי� � ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָה���רי�
חכמי�] לע��ת[של והר�צה מ��י�; אחד להפרי� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי�

ע��ה. ���רי�, �דה� ִִֵֶָָ�ל

.ÁÈהרי � ע�ר� א� עליה�, וה�סי� וחזר ���ריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפרי�
מאר� ��הביא אמ�רי�? �ברי� ��ה �ב��רי�. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָה��ספת

מ��ריה א� ה�ר��, מעבר הביא א� אבל [מקו�י�ראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
האר�] בקדושת נתקדש ולא דוד ��ספתשכבש אי� �ֵֶֶ

אינ� �ב��רי�, �אינ� �י על וא� �ב��רי�. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָה���רי�
מ ואי� �טהרה. א�א �כלנאכלת ה���רי� את ע�רי� ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ה�יני�. מ�בעת א�א ְִִִִֶַַָָמק��,

.ËÈ�דה� לת�� אד� י�רד ה���רי�? מפרי�י� ְְִִִִֵֵֵַַַָָָ�יצד
� ���ר ור��� ���ר, א���ל ���רה, �אנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָור�אה
נע�י� וה� ���רי�'; א�� 'הרי וא�מר: �גמי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָק��ר�
לא �עדי� �י על וא� ,�� לה� מ��רא �מח�ר, ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְִִִ���רי�
אינ� ה�רקע, מ� א�ת� ויתל� �מ���מר� צר��. �ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ��ל�
ולא �מח�ר, הפרי�� לא .�� לה� ולקר�ת לחזר ְָֹ�ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹצרי�
אחר מפרי� זה הרי � ה�ר�ת את ותל� ,�� לה� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקרא
���רי� מפרי� אינ� ,��� ה�ר�ת נטמא� וא� ְִִִֵַָ�ְְְְְִִִֵֶַ��תל��.
לכ�ח�ה. ה�מא, על ה�ה�ר מ� מפרי� א�א ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ�ְ�טמאה;
�אינ� לי יראה � מה� להפרי� אחר�ת �ר�ת ל� אי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָוא�
לי, יראה וכ� לא�ד. מפרי�י� �אי� �טמאה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִַמפרי�
�תר�מה ה���ר �ה� מ�יק אינ� � ��טמא� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ�ה���רי�

מק��. �קד�י �ה� מ�ני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָטמאה,

.Î�גנב�� א� אבד� א� נבזז� א� ונמ�� ���ריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָה�פרי�
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ה���רי�‡. ואי� ל�ק��; ���רי� להביא ע�ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות
ה�ית �פני א�א המקדש]נ�הגי� י�ראל[בזמ� �באר� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה' �ית �ביא אדמת�, ���רי "רא�ית ��אמר: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�לבד,
מ�בריה� ���רי� �מביאי� חכמי�]אלהי�". מערי[מתקנת ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָֹ

�מ��ריה וע�ג בקדושתסיח�� נתקדש ולא דוד שכבש מקו� �] ְְִִָ
ע���האר�] אבל �יר��לי�. �ק�נה �ס�ריה �ה��נה ,ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

�תר�מה ח�בי� �ה� �י על א� � �בבל �מצרי� ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�מ�אב,
הביא וא� ���רי�; מה� מביאי� אי� מ�בריה�, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַ�מע�ר�ת

���רי�. אינ� לאר�, מח�צה ִִִִִֵֶָָָָ���רי�

האמ�רי�·. ה�יני� מ�בעת א�א ���רי� מביאי� ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאי�
וה�אני� והענבי� וה�ע�רי� הח�י� וה�: האר�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��בח
מ�בעת ח�� הביא וא� וה�מרי�; וה�יתי� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהר��ני�

נתק���. לא ְְִִִַַֹה�יני�,

מ�ר�ת‚. ולא ��הרי�, מ�מרי� לא מביאי� ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאי�
א�א ה�בחר; מ� �אינ� �מ� מ�יתי ולא ְֶָָ�ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ��עמקי�,
מ� �ה� לפי ��הרי�, �מ�ר�ת ��עמקי� ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמ�מרי�

�מרי�ה �ג�� � ה�בחר מ� ��א הביא וא� �בחר. ַ�ְְִִִֵֶַָֹ�ְְְִָָ
מא�ק�ת וענבי� �מר�ב�ת, ס��ת �תאני� ָ�ְֲִַָָ�ְ�ְִִֵֶֶָ��הרי�,

נתק���. לא � ְְִַָֹ�ְ�מע�נ�ת

וענבי�„. מ�יתי� ח�� מ�קי�, ���רי� מביאי� ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאי�
אי� מ�קה, הביא וא� האדמה"; "�רי ��אמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�לבד,

מ���. ְְִִֶַמק�לי�

לחי�;‰. וענבי� �אני� מביאי� ליר��לי�, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָה�ר�בי�
�ר�גר�ת א�ת� מביאי� מיובשות]והרח�קי�, [תאני� ְְְְִִִָָָ

ְִִוצ��קי�.

.Âה�ציר "וחג ��אמר: עצרת, קד� ���רי� מביאי� ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאי�
י�יח� א�א מ���; מק�לי� אי� הביא, וא� מע�י�". ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ���רי
מביאי� אי� וכ� עליה�. ויקרא עצרת, ��ב�א עד ��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ה� חנ�ה, אחר ���ר� �ה���רי� � חנ�ה אחר ֵָ�ְֲִִִֶֶַַַָ�ֲִִַַ���רי�
העצרת. אחר עד א�ת� וי�יח ה�אה; מ�נה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָח��בי�

.Ê�מ ולא ה���, על החד� מ� לא ���רי� מביאי� ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאי�
קד� �חנט� מ�ר�ת יביא לא �יצד? החד�. על ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה���
ע�ר חמ�ה אחר �חנט� �ר�ת על ��בט, ע�ר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמ�ה
�ל "���רי ��אמר: מאליו, הע�לה ואחד ה��טע אחד .��ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

�ארצ�". ְְֲֶַָא�ר

.(Á)רי���" ��אמר: �ב��רי�, ח�בי� ��פי� �ל ְֱִִִִִֵֶֶַַָָ�ֵֶ�פר�ת
�ארצ�". א�ר ְְֲֶַָָ�ל

.Ëספינה� וה�דל נק�ב, �ה�א �י על א� �עצי�, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�דל
אבל "�ארצ�"; ��אמר: ע�ר, �ל מ��� מביא אינ� �ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

�בחר�ה. �גג ה�דל מ� ְְְִִֵֵַַָָָמביא

.È�והבריכ �דה�, �ת�� איל� ענ�ה��טע ממנו השחיל �] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] א�בקרקע הר�י�, לר��ת א� חבר� �דה ְְְֲִִֵֵַָלת��

�ת�� והבריכ� הר�י�, �ר��ת א� חבר� ��דה נט�ע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ�היה
�ת�� קצת� והברי� �דה� �ת�� ע�ר� �היה א� ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ�דה�,
�י� �אמצע מפסקת ה�חיד �ר� א� הר�י� ודר� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�דה�,
מ�ה לא ���רי�, מביא אינ� � ה�בר� וה�ד ְִִִִֵֵַָֹ�ְִַַַָָהע�ר
האחרת, ��ר��ת ה�ד מ� ולא ז�, �ר��ת ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ�ה�ציא

מאדמת�. ה���לי� �ל ��הי� עד אדמת�", "���רי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ��אמר:

.‡È� ל�עה אפ�� ,��� �ת�� להברי� ר��ת חבר� ל� ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָנת�
למצר סמ�� האיל� היה וא� מביא. זה שדה]הרי חבר�,[גבול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

זה הרי להרחיק, �ח�ב �י על א� � חבר� ל�דה נ�טה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָא�
האר�. את יה��ע הנחיל �� מנת �על וק�רא; מ��� ֶֶַָָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָמביא

.·È�והח�כרי חלקהאריסי�, תמורת בשדה עובדי� �] ְְֲִִִַָ
ול�קחי�מהפרות] ה�עלי� את �א�נסי� זר�ע �בעלי [קוני�], ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

�פח�ת מה� מביאי�[משוויו]ארצ�ת� אינ� � וה�זלני� , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
אדמת�". "���רי ��אמר: ה�עלי�, נתיא�� ואפ�� ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ���רי�,

.‚È�אי� לפי מביא, אינ� � חבר� �דה �ת�� איל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָה��נה
�י על וא� קרקע; ל� י� אילנ�ת, �ל� וה��נה קרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹל�

� ה�א הרי �לבד, האילנ�ת א�א ל� קרקע.�אי� ��נה מי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מביא. זה הרי וקרקע�, אחד איל� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

.„Èזה[קונה]ה��קח הרי � ה�רקע ולקח �ל��י�, �ר�ת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
�ר�ת ל� מכר �פר�תיה. קרקע ל� י� �הרי ���רי�, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
�הרי מביא, אינ� מ�כר � מח�רי� אפ�� ה�רקע, מ� ֲִִֵֵֵֵֶָ�ְְֲִִַַַח��
חזר קרקע. ל� אי� �הרי מביא, אינ� ול�קח �ר�ת; ל� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאי�
י� �הרי מביא, זה הרי � ה��קח מ� ה�ר�ת ולקח ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָה��כר

�פר�תיה. קרקע ְֵֶַַָל�

.ÂËזה הרי � מ��� �לקח� וחזר לג�י, �דה� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָה��כר
מ� נפקעת �אינ� ה��רה; מ� ���רי� מ��ה ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמביא

��ארנ�. �מ� ה��י, �קני� ְְְְְִִֵֶַַַַה�צו�ת

.ÊËזרה]א�רה לעבודה מ��ה[ע� מביאי� אי� � ���ל� ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
ה�. מק�� �קד�י �ה���רי� ְְְִִִִִֵֵֶַָָ���רי�;

.ÊÈ�מ�בריה אבל ה��רה, מ� �ע�ר לה� אי� � ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָה���רי�
חכמי�] לע��ת[של והר�צה מ��י�; אחד להפרי� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי�

ע��ה. ���רי�, �דה� ִִֵֶָָ�ל

.ÁÈהרי � ע�ר� א� עליה�, וה�סי� וחזר ���ריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפרי�
מאר� ��הביא אמ�רי�? �ברי� ��ה �ב��רי�. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָה��ספת

מ��ריה א� ה�ר��, מעבר הביא א� אבל [מקו�י�ראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
האר�] בקדושת נתקדש ולא דוד ��ספתשכבש אי� �ֵֶֶ

אינ� �ב��רי�, �אינ� �י על וא� �ב��רי�. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָה���רי�
מ ואי� �טהרה. א�א �כלנאכלת ה���רי� את ע�רי� ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ה�יני�. מ�בעת א�א ְִִִִֶַַָָמק��,

.ËÈ�דה� לת�� אד� י�רד ה���רי�? מפרי�י� ְְִִִִֵֵֵַַַָָָ�יצד
� ���ר ור��� ���ר, א���ל ���רה, �אנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָור�אה
נע�י� וה� ���רי�'; א�� 'הרי וא�מר: �גמי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָק��ר�
לא �עדי� �י על וא� ,�� לה� מ��רא �מח�ר, ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְִִִ���רי�
אינ� ה�רקע, מ� א�ת� ויתל� �מ���מר� צר��. �ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ��ל�
ולא �מח�ר, הפרי�� לא .�� לה� ולקר�ת לחזר ְָֹ�ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹצרי�
אחר מפרי� זה הרי � ה�ר�ת את ותל� ,�� לה� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקרא
���רי� מפרי� אינ� ,��� ה�ר�ת נטמא� וא� ְִִִֵַָ�ְְְְְִִִֵֶַ��תל��.
לכ�ח�ה. ה�מא, על ה�ה�ר מ� מפרי� א�א ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ�ְ�טמאה;
�אינ� לי יראה � מה� להפרי� אחר�ת �ר�ת ל� אי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָוא�
לי, יראה וכ� לא�ד. מפרי�י� �אי� �טמאה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִַמפרי�
�תר�מה ה���ר �ה� מ�יק אינ� � ��טמא� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ�ה���רי�

מק��. �קד�י �ה� מ�ני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָטמאה,

.Î�גנב�� א� אבד� א� נבזז� א� ונמ�� ���ריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָה�פרי�
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��אמר: �ח�יה�, אחרי� להפרי� ח�ב � ��טמא� ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָא�
עד �אחרי�ת�, ח�ב �ה�א מל�ד � אלהי�" ה' �ית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"�ביא

ה�ית. להר ְְִִֵֶַַַ��ביא�

.‡Îלא ליר��לי�, �יד� להעל�ת� ���ריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹה�פרי�
ל�לח� מנת על מ��ח�ה ל�ט� וא� �ליח; �יד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָי�לח�

ל�לח�. מ�ר זה הרי �ליח, ְְָָָ�ְֲִֵֶַַָ�יד

�
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כה ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. מכר לא � ��מי�י� ל� ��� �בר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה��כר
� ה�ית את ה��כר �יצד: �ר�. �� א� א�א ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָה��מי�י�,
�היא �י על א� ה�ית, ��סביב�ת ה�ציע את מכר ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹלא
ה�ציע רחב ��היה אמ�רי�, �ברי� ��ה לת�כ�. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�ת�חה
�כלל ה�א הרי מ�ה, �ח�ת אבל יתר; א� א��ת ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאר�ע
�אר�ה לת�כ� ה�ת�חה ה�ית �ב �על העל�ה וכ� ָ�ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָה�ית.

ה�ית. �כלל היא הרי ה�ית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַ�מעזיבת

א�·. מ���, ��פני� החדר את מכר לא � ה�ית את ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹה��כר
��� �זמ� ה�ג, את ולא החיצ�ני�; מצרי� ל� ��סר �י ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעל
את ולא א��ת; אר�ע רחב �� וי� טפחי� ע�רה מעקה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹל�

ה��ת את ולא ��רקע, החפ�ר אבני�]ה��ר ה�נ�י[קיר ְְֶֶַַַַַַָָֹ
��ארנ�. �מ� והר��, העמק ל� ��כר �י על א� ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ���ר,

לה�נס‚. �די ה��קח, מ� �ר� ל� לקנ�ת ה��כר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי�
מ�כר. יפה �עי� ה��כר, ��ל ���ר: ��ת א� זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלב�ר
� ה��ת א� ה��ר מ� ח�� ה�ית, ל� מכר�י ל� אמר ְְְִִִִַַַַַַָָוא�
�לבד ��ת א� ��ר ה��כר וכ� �ר�. ל� לקנ�ת צרי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָאינ�
�ית� �ת�� נכנס א�א �ר�, ל� לקנ�ת צרי� ה��קח אי� �ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�ממ�א. ה��ר עד מ�כר ְֵֵֶַַַ�ל

נת�„. א� ל�ני�, �ניה� מכר � מ�ה לפני� זה ��י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ני
ל�מר צרי� ואי� זה; על זה �ר� לה� אי� � ל�ני� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ניה�
החיצ��, את מכר א� אבל ה�נימי. �מכר החיצ��, נת� ְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָא�
נ�ת� יפה �עי� ה��ת�, ��ל �ר�: ל� י� � ה�נימי את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָונת�

ה��כר. מ� ִֵֵַָיתר

ואת‰. ה�ירי�, ואת ה���ר, את מכר � ה�ית את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָה��כר
ה�גר ואת ה�לת, ואת �טיט, המח�רי� ה�תחי� ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָ�ְְְְִַַַָמל�נ�ת

את[בריח] �מכר ה�פ�ח. את לא אבל ה�נע�ל; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ה�ב�עה ה��לטלת.[�בקרקע]ה�כ��ת את לא אבל , ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

האצטר�יל את הריחיי�]�מכר ה�לי[בסיס את לא אבל , ְְִֶַָָ�ְֲִִֶַָֹ
קפיפה �מ� �ה�א לת�כ� י�רד ולא[סל]�ה�מח ע�. �ל ְְְֵֵֶֶֶֶַַֹ

מל�נ�ת את של]מכר ע� ולא[רגלי]�רעי[חתיכות ה��ה. ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
מ�ני �טיט, מח�רי� �ה� �י על א� הח��נ�ת, מל�נ�ת ְְִִִֵָ�ְְְִֵֶֶַַַַַאת
הרי ��ת�כ�, מה וכל ה�א ל� �אמר �בזמ� לנואי. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�

מכ�רי�. ����ְִָ

.Â�יחי� ��ר�ת מכר � החצר את וצר]ה��כר ארו� [בור ִִֵֵֶֶַַָָ
בתקרה]�מער�ת מכוסה ה��י�[בור וכל ��ת�כ�, ְְְִֶַָָָָ

הח�ל �ה� ��� �ב�י� וה�נימ�י�, [לתעשייתהחיצ�ני� ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

�ת�ח�תהזכוכית] �אינ� אבל לת�כ�; ה�ת�ח�ת והחנ��ת ,ְֲַ�ְְְֲֵֶַָָָ
רב א� � �לכא� לכא� �ת�ח�ת הי� ע��. נמ�ר�ת אי� ְְְְִִִֵָָָָָָֹל�,
נמ�ר�ת אי� לאו, וא� ע��; נמ�ר�ת לת�כ�, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ��מי��
�אמר �בזמ� ��ת�כ�. ה��לטלי� את מכר ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹע��.
,�� �בי� �� �בי� מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�, מה וכל ְִֵֵָָָ�ְְֲִֵֶַָָהיא

��ת�כ�. ה�ד �ית את ולא ה�רח� את מכר ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלא

.Ê� את ה�נ�יהה��כר ה�ד�לה האב� את מכר � ה�ד ית ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ה�ל�נסא�ת ואת ה�יתי�, עליה ���חני� [עמודי�]�אר� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

היקבי�, ואת ה�יתי�, טחינת �עת �ה� ���מכי� ארז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ל
ה�פרכ�ת; וה� ה�ת��י� ה�יתי� �ה� ���תני� ה�לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָואת
וכל ה�א �אמר �בזמ� העלי�נה. הרחי� את מכר לא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מכר לא ,�� �בי� �� �בי� מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�, ְִֵֵַָָָָֹ�ְֲֵֶַמה
ולא ה�ל�ל, את ולא ה�יתי�, �ה� ��כ��י� ה��ב�י� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת

ה�רצ�פי� את ולא ה��י�, את ולא ה��רה, עור]את .[שקי ְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

.Áקנה ל�, מ�כר אני ��מי�יו וכל ה�ד �ית ל� ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאמר
א� ה�יתי� �ה� ���טחי� חנ��ת ל� ח�צה הי� .����ֲָָָָ�ְִִֵֶֶַָ
וא� ה�ל; קנה ��ה�, ה�צרי� ל� מצר א� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ַה�מ�מי�

��ת�כ�. מה א�א קנה לא ְֶֶַָָָָֹלאו,

.Ë�בי���� ה�סרי� �ית את מכר � ה�רח� את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה��כר
�ה� ���טלי� היקמי� �ית ואת ער�י�, ��ה� ְְְִִִֵֶֶֶַָָ�ְֲֲֵֵֶֶעליה�
ה�רח� �חצר עליה� ����בי� ה�פסלי� �ית ואת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָה�י�,

ה�ילא�ת �ית ואת לב��י�, ��ס��גי�[מגבות]��ה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
היקמי� את ולא עצמ�, ה�סרי� את מכר לא אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ה�.
עצמ�. ה�ילא�ת את ולא עצמ�, ה�פסלי� את ולא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעצמ�,
מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�, מה וכל ה�א ל� �אמר ְִָ�ְְְֲִֵֶֶַַַָָ�בזמ�
מי� ל� המס�ק�ת ה�רכ�ת את מכר לא ,�� �בי� �� ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�י�
���ס �ית את ולא ה��מי�, �ימ�ת �י� הח�ה �ימ�ת ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�י�
ל� מ�כר אני ��מי�יו וכל מרח� ל� אמר וא� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצי�.

ל�. ח�צה �ה� �י על א� מכ�רי�, ��� הרי �ֲֵ�ְִִֵֶַַָָ

שני יו�

כו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�מער�ת‡. ו�יחי� ��ר�ת ��י� מכר � העיר את ְְִִִִֵֶַַָָָָה��כר
השלהי� �בית ה��י� �בית ו��בכ�ת [גינות]�מרחצא�ת ְְֲִֵֵֶַַָָ

החר�י� ואת ל�, וה�מ�כי� ל�,[יערות]��� ה�קצי� ְְְֳִִֶֶֶַַָָָ�ְִָ
ה�יברי� ואת ל�, ה�ד�ע�ת ה�ד�ת חיות]ואת ח�ה[ג� �ל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

��ניה� ודגי� שלה�]ע�פ�ת �י[שהפתח על א� �נגד�, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
ה��לטלי� את מכר לא אבל מ��ה; רח�קי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ה�
מ�כר אני ��ת�כ� מה וכל היא ל� �אמר �בזמ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��ת�כ�.
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את לא מכר לא ,�� �בי� �� �בי� מכ�רי�. ��� הרי ְִֵֵֶַָָָָֹֹ�ְֲֵל�,
לעיר]�יריה שייכות� ברור שלא שדות את[חלקי ולא , ְְֶֶָָֹ
סמוכי�]�נ�תיה ה�קצי�[כפרי� החר�י� את ולא , ְְֳִֶֶֶַָָֹ�ְִ

את[רחוקי�] ולא ,��� ל� ��� החלק את ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ��ה,
ודגי� וע�פ�ת ח�ה �יברי את ולא ����ה, ל� ��� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחלק

�נגד�. �ניה� ְְְֵֵֶֶֶָ�אי�

לגדר·. ה�ד�ר�ת האבני� את מכר � ה�דה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��כר
לצר��; �ה� מ�ני העמרי�, על ���ח�ת האבני� ְְְֳִִֵֵֶַָָָָָ�ְֲִֶֶָָואת
�די ה�פני� �חת ה��חי� החלקי� ה�ני� את ְְִִֵַַַָָ�ֲִִֶַַַַָָָ�מכר
ה�ב�אה את �מכר לצר��. �ה� מ�ני ה�ר�, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את �מכר לה�צר. �ה�יעה �י על א� ל�רקע, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ְַהמח�רת
�י על א� רבע, מ�ית �ח�תה �היא ה�ני� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹמחיצת

ה��מרה את �מכר וחזקי�; עבי� ��� [סוכת�ה�ני� ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
�מכרהשומרי�] קב�עה. �אינ� �י על וא� �טיט, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהע��יה

�י על א� ה�קמה, �ת�לת ואת מר�ב, �אינ� החר�ב ְְְְִִֶַַַַָָ�ֵֶֶֶָאת
את מכר לא אבל .��� ה�קלי� �ל את �מכר עבי�; ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
�אינ� האבני� את ולא לגדר, סד�ר�ת �אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהאבני�
ולא לכ�, מ�כנ�ת �ה� �י על א� העמרי�, ��י על ְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�מ�ח�ת
�י על א� ה�פני�, �חת מ�חי� �אינ� ���ר� ה�ני� ְִִִַַַַַָָ�ִֵֶֶֶֶֶַַָָאת
ה�ב�אה את ולא לכ�, �מ�כני� וחלקי� מ��י� ְְְֲִִִֶַַָָָָֹ�ְֵֶ�ה�
�בזמ� ל�דה. צריכה �היא �י על א� ה�רקע, מ� ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהעק�רה

מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�, מה וכל היא ל� ְִָ�ְְֲִֵֶֶַַָָָ�אמר

�ית‚. �היא ה�ני� מחיצת את מכר לא ,�� �בי� �� ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�בי�
מכר ולא �קט�י�. ��י� ��� �ה�ני� �י על א� ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹרבע,
�ג�� עצמה, �פני �� ל� ��� ��מי� �ל קט�ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָער�גה
�אינ� ה��מרה את ולא �ל�ני, �ל ורד �י ל� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ���רי�
מכר ולא �אר�; קב�עה �היא �י על א� �טיט, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹע��יה
ה� ואפ�� �קמה �ל ה��� את ולא ה�ר�ב, החר�ב ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ�ֶֶַָאת
את ולא ה�ת, את ולא ,��� ה��ר את מכר ולא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ��י�;

�למי�. �י� חרבי� �י� ְֲִִֵֵֵֵַָה��ב�

.„�� ��ל� �די ה��קח, מ� �ר� ל� לקנ�ת ה��כר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי�
ה�דה; �ת�� ל� ���אר� ה��ב� א� ה�ת א� ה��ר א�ת� ְְֲִֶֶַַַַַַָָעד
�ר�. ל� ל�ח צרי� אינ� מא��, ח�� ל� ואמר �ר� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָוא�

ל��קח‰. �היה מ�ני ���כר, אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ��ה
קנה מ�נה, ה��ת� אבל א��. את ל� אי� �ר�, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפר�
�בית �י� �חצר, �י� �בית, �י� ��דה, �י� � ��� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ�ֶאת
�ל המק�ל קנה � קרקע ה��ת� �בר: �ל �לל� ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ד.

��פר�. עד ל�, ְֵֶַָָָ�ְַהמח�ר

.Â.��כ� זכה � ��דה מה� אחד וזכה �חלק�, האחי� ָ�ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכ�
וה�ק�י� �כ��. זכה ��דה, החזיק � ה�ר �נכסי ְְִַַָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�חזיק

.��� את הק�י� ה�דה, ָ�ְִִֶֶֶַָאת

.Ê�ה� וכ��צא ה�ברי� א�� �ל אי� ול�קח, �מ�כר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָא�
�מ�ת ולא מנהג, �� �אי� �מק�� א�א אמ�רי�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמעניני�
��הג� �מק�� אבל עצמ�. �פני ודבר �בר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָיד�עי�
ה�נהג. על וס�מכי� מכ�ר, זה הרי � �� מכר �� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��כר
�ית ���רי� א� לב��, ל�ית א�א �ית ק�רי� �אי� מק�� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכ�
ל��� אחר ה�לכי� � ��יו �על �לכל ��ביב�תיו �לכל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָל�ית

א� עיר, א� �דה, א� חצר, �מ�כר ה�י� וכ� ה�ק��. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאנ�י
ה�ל. �פי הער�כ�ת ה�מ�ת אחר ה�לכי� ��ל, � ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹֹמ�לטלי�

.Á���ל אחר ה�לכי� � �מ�� מ�א �ברי �כל �ד�ל ע�ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
�� �אי� מק�� אבל ה�נהג. ואחר ה�ק��, �א�ת� אד� ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ני
וי� ,�� ���רי� י� א�א מיחדי�, �מ�ת ולא יד�ע, ְִִֵֵֶֶָָָ�ְְְִֵַָָֹמנהג
א��. �פרקי� חכמי� ��ר�� �מ� ע��י� � �� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ���רי�

שלישי יו�

כז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ואת‡. ה�ס, ואת ה�ר�, את מכר � ה�פינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה��כר
ואת א�ת�, ה�נהיגי� ה���טי� �ל ואת ,��� ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגני�
ואת עליה, וי�רדי� ל�פינה �ה� �ע�לי� והאס�לה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�ב�
והיא ה��ית, את מכר לא אבל ��ת�כ�. ה�י� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ית
ל���ה; ה�ר�בי� ה�י� על �� �ה�לכי� ה�ט�ה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָה�פינה
ה��חי� �� ��די� ה�ט�ה ה�פינה והיא ה��גית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא

ה�גי�; אתאת ולא �ה�, הע��י� העבדי� את מכר ולא ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
הסחורה]ה�רצ�פי� �בזמ�[שקי ��ת�כ�. ה�ח�רה את ולא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ

מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�, מה וכל היא ל� ְִָ�ְְֲִֵֶֶַַָָָ�אמר

�אינ�·. �זמ� ה�רד�ת, את מכר לא � ה�ר�� את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
מכר ה�ר��. את מכר לא ה�רד�ת, את מכר ע��; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹק��ר�ת

ה�מד השור]את שבצוואר מכר[העול ה�קר; את מכר לא , ֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
���רי� �מק�� ואפ�� ה�מד, את מכר לא ה�קר, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

�קר. ל�מד ְִֶֶַָָָָמקצת�

לא‚. ה�רה, את מכר ה�רה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹה��כר
את מכר ה�קר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
א�� �כל ראיה, ה�מי� ואי� העגלה. את מכר לא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹה�קר,

�ה�. וכ��צא ְְִֵֶַַָָה�ברי�

ה�ר�עת„. את מכר � החמ�ר את ה��כר ואת[כר]וכ� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ה�ק, את מכר לא אבל עליו; �אינ� �י על א� ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ָהא��,
ה�מ�ר. ��עת עליו הי� אפ�� ה��י�, מר�בת את ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

נ�טה,‰. �ה�עת �כדי טעה �א� � ראיה ה�מי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואי�
וא� ול�קח; מ�כר �ל �די� מ�ח ���ל א� א�ניה ל� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָי�
מ�נה ��� ה��ח, �טל לא ט�עה, ה�עת �אי� �כדי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹטעה
���צא �ל וכ� ��י�. �לא החמ�ר א�א ל� ואי� ל�, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹנת�

ה�מי�. מ� ראיה �� מביאי� אי� ְְִִִִֵֶַָָָָ�זה,

.Â�לי� מכר � ה�פחה את אפ��[בגדי�]ה��כר �עליה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה�זמי�, את ולא ה�ירי�, את לא מכר לא אבל מאה; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹה�
אמר וא� ��צ�אר�. ה�טלא�ת את ולא ה��ע�ת, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
��� �י על א� � ל� מ�כר אני �עליה מה וכל �פחה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָל�

מכ�רי�. ��� הרי מנה, מאה �ל �לי� ְִָ�ֲִֵֵֵֶֶֶָָָָעליה

.Êרה� ל�, מ�כר אני מע�רת �פחה לחבר� ְֲִֵֶֶָָ�ְְֲִֵֵַָָהא�מר
אני מניקה �פחה ה�לד. את מכר � ל� מ�כר אני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְמע�רת
ה�לד; את מכר לא � ל� מ�כר אני מניקה �רה ל�, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�כר
אד� �אי� ה�יח, את מכר � ל� מ�כר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָחמ�ר

לחלב�. חמ�ר ֲֲֶַָָק�נה

.Áמכ�ר זה חמ�ר רא� א� זה, עבד רא� לחבר� ֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹֹהא�מר
�ה��מה איבר �כל ה�י� וכ� חצי�; מכר זה הרי � ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָל�
ל� מכ�ר זה חמ�ר יד א� זה, עבד יד ל� אמר .�� ְְֲֶֶֶֶַַַָָָ�ל�יה
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את לא מכר לא ,�� �בי� �� �בי� מכ�רי�. ��� הרי ְִֵֵֶַָָָָֹֹ�ְֲֵל�,
לעיר]�יריה שייכות� ברור שלא שדות את[חלקי ולא , ְְֶֶָָֹ
סמוכי�]�נ�תיה ה�קצי�[כפרי� החר�י� את ולא , ְְֳִֶֶֶַָָֹ�ְִ

את[רחוקי�] ולא ,��� ל� ��� החלק את ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ��ה,
ודגי� וע�פ�ת ח�ה �יברי את ולא ����ה, ל� ��� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחלק

�נגד�. �ניה� ְְְֵֵֶֶֶָ�אי�

לגדר·. ה�ד�ר�ת האבני� את מכר � ה�דה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��כר
לצר��; �ה� מ�ני העמרי�, על ���ח�ת האבני� ְְְֳִִֵֵֶַָָָָָ�ְֲִֶֶָָואת
�די ה�פני� �חת ה��חי� החלקי� ה�ני� את ְְִִֵַַַָָ�ֲִִֶַַַַָָָ�מכר
ה�ב�אה את �מכר לצר��. �ה� מ�ני ה�ר�, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את �מכר לה�צר. �ה�יעה �י על א� ל�רקע, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ְַהמח�רת
�י על א� רבע, מ�ית �ח�תה �היא ה�ני� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹמחיצת

ה��מרה את �מכר וחזקי�; עבי� ��� [סוכת�ה�ני� ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
�מכרהשומרי�] קב�עה. �אינ� �י על וא� �טיט, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהע��יה

�י על א� ה�קמה, �ת�לת ואת מר�ב, �אינ� החר�ב ְְְְִִֶַַַַָָ�ֵֶֶֶָאת
את מכר לא אבל .��� ה�קלי� �ל את �מכר עבי�; ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
�אינ� האבני� את ולא לגדר, סד�ר�ת �אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהאבני�
ולא לכ�, מ�כנ�ת �ה� �י על א� העמרי�, ��י על ְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�מ�ח�ת
�י על א� ה�פני�, �חת מ�חי� �אינ� ���ר� ה�ני� ְִִִַַַַַָָ�ִֵֶֶֶֶֶַַָָאת
ה�ב�אה את ולא לכ�, �מ�כני� וחלקי� מ��י� ְְְֲִִִֶַַָָָָֹ�ְֵֶ�ה�
�בזמ� ל�דה. צריכה �היא �י על א� ה�רקע, מ� ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהעק�רה

מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�, מה וכל היא ל� ְִָ�ְְֲִֵֶֶַַָָָ�אמר

�ית‚. �היא ה�ני� מחיצת את מכר לא ,�� �בי� �� ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�בי�
מכר ולא �קט�י�. ��י� ��� �ה�ני� �י על א� ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹרבע,
�ג�� עצמה, �פני �� ל� ��� ��מי� �ל קט�ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָער�גה
�אינ� ה��מרה את ולא �ל�ני, �ל ורד �י ל� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ���רי�
מכר ולא �אר�; קב�עה �היא �י על א� �טיט, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹע��יה
ה� ואפ�� �קמה �ל ה��� את ולא ה�ר�ב, החר�ב ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ�ֶֶַָאת
את ולא ה�ת, את ולא ,��� ה��ר את מכר ולא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ��י�;

�למי�. �י� חרבי� �י� ְֲִִֵֵֵֵַָה��ב�

.„�� ��ל� �די ה��קח, מ� �ר� ל� לקנ�ת ה��כר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי�
ה�דה; �ת�� ל� ���אר� ה��ב� א� ה�ת א� ה��ר א�ת� ְְֲִֶֶַַַַַַָָעד
�ר�. ל� ל�ח צרי� אינ� מא��, ח�� ל� ואמר �ר� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָוא�

ל��קח‰. �היה מ�ני ���כר, אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ��ה
קנה מ�נה, ה��ת� אבל א��. את ל� אי� �ר�, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפר�
�בית �י� �חצר, �י� �בית, �י� ��דה, �י� � ��� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ�ֶאת
�ל המק�ל קנה � קרקע ה��ת� �בר: �ל �לל� ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ד.

��פר�. עד ל�, ְֵֶַָָָ�ְַהמח�ר

.Â.��כ� זכה � ��דה מה� אחד וזכה �חלק�, האחי� ָ�ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכ�
וה�ק�י� �כ��. זכה ��דה, החזיק � ה�ר �נכסי ְְִַַָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�חזיק

.��� את הק�י� ה�דה, ָ�ְִִֶֶֶַָאת

.Ê�ה� וכ��צא ה�ברי� א�� �ל אי� ול�קח, �מ�כר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָא�
�מ�ת ולא מנהג, �� �אי� �מק�� א�א אמ�רי�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמעניני�
��הג� �מק�� אבל עצמ�. �פני ודבר �בר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָיד�עי�
ה�נהג. על וס�מכי� מכ�ר, זה הרי � �� מכר �� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��כר
�ית ���רי� א� לב��, ל�ית א�א �ית ק�רי� �אי� מק�� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכ�
ל��� אחר ה�לכי� � ��יו �על �לכל ��ביב�תיו �לכל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָל�ית

א� עיר, א� �דה, א� חצר, �מ�כר ה�י� וכ� ה�ק��. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאנ�י
ה�ל. �פי הער�כ�ת ה�מ�ת אחר ה�לכי� ��ל, � ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹֹמ�לטלי�

.Á���ל אחר ה�לכי� � �מ�� מ�א �ברי �כל �ד�ל ע�ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
�� �אי� מק�� אבל ה�נהג. ואחר ה�ק��, �א�ת� אד� ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ני
וי� ,�� ���רי� י� א�א מיחדי�, �מ�ת ולא יד�ע, ְִִֵֵֶֶָָָ�ְְְִֵַָָֹמנהג
א��. �פרקי� חכמי� ��ר�� �מ� ע��י� � �� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ���רי�

שלישי יו�

כז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ואת‡. ה�ס, ואת ה�ר�, את מכר � ה�פינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה��כר
ואת א�ת�, ה�נהיגי� ה���טי� �ל ואת ,��� ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגני�
ואת עליה, וי�רדי� ל�פינה �ה� �ע�לי� והאס�לה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�ב�
והיא ה��ית, את מכר לא אבל ��ת�כ�. ה�י� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ית
ל���ה; ה�ר�בי� ה�י� על �� �ה�לכי� ה�ט�ה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָה�פינה
ה��חי� �� ��די� ה�ט�ה ה�פינה והיא ה��גית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא

ה�גי�; אתאת ולא �ה�, הע��י� העבדי� את מכר ולא ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
הסחורה]ה�רצ�פי� �בזמ�[שקי ��ת�כ�. ה�ח�רה את ולא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ

מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�, מה וכל היא ל� ְִָ�ְְֲִֵֶֶַַָָָ�אמר

�אינ�·. �זמ� ה�רד�ת, את מכר לא � ה�ר�� את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
מכר ה�ר��. את מכר לא ה�רד�ת, את מכר ע��; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹק��ר�ת

ה�מד השור]את שבצוואר מכר[העול ה�קר; את מכר לא , ֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
���רי� �מק�� ואפ�� ה�מד, את מכר לא ה�קר, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

�קר. ל�מד ְִֶֶַָָָָמקצת�

לא‚. ה�רה, את מכר ה�רה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹה��כר
את מכר ה�קר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
א�� �כל ראיה, ה�מי� ואי� העגלה. את מכר לא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹה�קר,

�ה�. וכ��צא ְְִֵֶַַָָה�ברי�

ה�ר�עת„. את מכר � החמ�ר את ה��כר ואת[כר]וכ� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ה�ק, את מכר לא אבל עליו; �אינ� �י על א� ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ָהא��,
ה�מ�ר. ��עת עליו הי� אפ�� ה��י�, מר�בת את ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

נ�טה,‰. �ה�עת �כדי טעה �א� � ראיה ה�מי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואי�
וא� ול�קח; מ�כר �ל �די� מ�ח ���ל א� א�ניה ל� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָי�
מ�נה ��� ה��ח, �טל לא ט�עה, ה�עת �אי� �כדי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹטעה
���צא �ל וכ� ��י�. �לא החמ�ר א�א ל� ואי� ל�, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹנת�

ה�מי�. מ� ראיה �� מביאי� אי� ְְִִִִֵֶַָָָָ�זה,

.Â�לי� מכר � ה�פחה את אפ��[בגדי�]ה��כר �עליה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה�זמי�, את ולא ה�ירי�, את לא מכר לא אבל מאה; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹה�
אמר וא� ��צ�אר�. ה�טלא�ת את ולא ה��ע�ת, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
��� �י על א� � ל� מ�כר אני �עליה מה וכל �פחה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָל�

מכ�רי�. ��� הרי מנה, מאה �ל �לי� ְִָ�ֲִֵֵֵֶֶֶָָָָעליה

.Êרה� ל�, מ�כר אני מע�רת �פחה לחבר� ְֲִֵֶֶָָ�ְְֲִֵֵַָָהא�מר
אני מניקה �פחה ה�לד. את מכר � ל� מ�כר אני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְמע�רת
ה�לד; את מכר לא � ל� מ�כר אני מניקה �רה ל�, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�כר
אד� �אי� ה�יח, את מכר � ל� מ�כר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָחמ�ר

לחלב�. חמ�ר ֲֲֶַָָק�נה

.Áמכ�ר זה חמ�ר רא� א� זה, עבד רא� לחבר� ֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹֹהא�מר
�ה��מה איבר �כל ה�י� וכ� חצי�; מכר זה הרי � ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָל�
ל� מכ�ר זה חמ�ר יד א� זה, עבד יד ל� אמר .�� ְְֲֶֶֶֶַַַָָָ�ל�יה
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ה��מה �אי� איבר �כל ה�י� וכ� �יניה�; מ��ני� �ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מכר לא � ל� מ�כר אני ז� �רה רא� ל� אמר .�� ְְֲִֵַַָָָָָֹֹ�ל�יה
��ט�חי�. �מיד נמ�ר רא�� �הרי �לבד, הרא� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹא�א

.Ë;�הרגלי את מכר לא ��ה, �בהמה הרא� את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
לא ה�נה, את מכר הרא�. את מכר לא הרגלי�, את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹמכר
אבל ה�נה. את מכר לא ה�בד, את מכר ה�בד; את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמכר
מכר הרגלי�; את מכר הרא�, את מכר � ��ה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ�בהמה
את מכר ה�נה, את מכר הרא�. את מכר לא הרגלי�, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאת

ה�נה. את מכר לא ה�בד, את מכר ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�בד;

.Èמכר א��ה, מכר מימיו; את מכר לא ה��ר, את ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹה��כר
מכר ��ב�, מכר ה�ב�רי�; את מכר ��רת, מכר זבל�. ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת

ה��ני�. ִֶַאת

.‡Èה�א� � א�� �דברי� ה�ד�ל הע�ר מעיני� יל�ז ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאל
ודבר. �בר לכל �יח�ד היד�עי� וה�מ�ת ה�דינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
�יח�ד א�ת� א�מרי� �ה�ל �� ולא מנהג, �אי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ�במק��
חכמי�, ��אר� ה�לל�ת א�� אחר ה�לכי� � ���� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹ�לא

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

רביעי יו�

כח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�ת��‡. והי� ל�, מ�כר אני עפר ��ר �ית לחבר� ְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
�י על א� טפחי�, ע�רה עמ�י� קט�י� �אי�ת ְֲִִִַַָָָ�ְֲִֵֶַַָָה�דה
אי� � טפחי� ע�רה �ב�הי� סלעי� א� מי�, �ה� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�אי�
מע�תיו ל�� ר�צה אד� �אי� ��ר: ה�ית �כלל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנמ�די�
ול�קח מק�מ�ת. ��ל�ה ��ני� ל� ויראה אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�מק��
הי� דמי�. �לא ��ר, ה�ית �כלל וה�לעי� ה�אי�ת ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹא��

ע��. נמ�די� מ�א�, ְִִִִָָָָ�ח�ת

אר�עת·. �ית א�א �ה� היה ���א אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��ה
ק�י� חמ�ת �ת�� מבלעי� ק�י� האר�עת והי� ְְֲִִֵֶַָ�ְְִִַַַַַָָק�י�,
�ית על יתר היה א� אבל �דה. �ל �ר�� ֲִֵֵֶֶַָָָָָָ�ְְִָ��מבלעי�
� מבלעי� אינ� א� הר�ה, מפ�רי� �הי� א� ק�י�, ְִָ�ְִֵֵַָָ�ְְִֶַַַַָאר�עת
מבלעי� הי� ע��. נמ�די� אי� ע�רה, �ה� �אי� �י על ְִָ�ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָא�
ח�ט �מ� מחלקי� �הי� א� �ר��, מע�ט� א� �מע�ט�, ְְִָ�ֶָָ�ְְִִָָָ�ר��
א� ��דדי�, �הי� א� מ���, �מ� א� ע��ל, �מ� א� ְִֶַָָָ�ְְְִֶָ�וה,
עליו מחבר�, וה��ציא ספק; א�� �ל � עק�ת�� �ר� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�הי�
סלע א� מ�מ�ה, וסלע מ�מעלה עפר היה א� וכ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהראיה.

ספק. זה הרי � מ�מ�ה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמ�מעלה

נמ�ד‚. אי� לכ�ר, רבע �ית אפ�� � יחידי סלע �� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהיה
זה אי� �ה�א, �ל אפ�� � ל�צר סמ�� היה וא� ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָע��;
ספק. זה הרי ל�צר, סלע �י� עפר הפסיק ע��. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנמ�ד

.„�� הי� אפ�� � ל� מ�כר אני עפר ��ר �בית ל� ְְֲֲִִֵֵַָָָָָאמר
�ב�הי� סלעי� א� יתר, א� טפחי� ע�רה עמ��ת ְְְֲִִִֵָָָָָ�ֲֵָ�אי�ת

ע��. נמ�די� א�� הרי � יתר א� טפחי� ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָָע�רה

�חבל‰. מ�ה ל� מ�כר אני עפר ��ר �ית לחבר� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהא�מר
�ל ה�תיר וא� ה�מי�; מ� ל� ינ�ה �ה�א, �ל �חת א� �ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ

ל�. יחזיר ֲִֶַ�ה�א,

.Âמי� זה הרי � ל� מ�כר אני עפר ��ר �ית ל� ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
�חת וא� יתר; �י� חסר �י� עפר, ��ר �ית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ��ר�

סאה, לכל רבע �ה�א וע�רי�, מאר�עה אחד ה��ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמ�
יח�ב ,�� על יתר ה�יע�. � סאה לכל רבע �� ה�תיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹא�
��חת וכל ה�סיפ�; א� �חסר� ��� הרבעי� �ל על ְְִִֵֶֶָָָ�ְִִַָָָע��
��ר, �ית על �ה�סי� וכל ה�מי�, מ� ל� ינ�ה ��ר, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�ית

ל�. ֲִַיחזיר

.Êמ��עת �ח�תה ה��ספת היתה א� ל�, מחזיר ה�א ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ�מה
ה��כר; �ח לי��ת ה�כירה, ��עת דמי� ל� מחזיר � ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹק�י�
מחזיר מ�כר, �ל אחרת ל�דה סמ�כה ה��ספת היתה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוא�
ל�אר א�ת� ס�מ� �הרי קרקע, ה��ספת א�ת� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָל�
על יתרה ה��ספת היתה �ל��. מפסיד ואינ� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�ד�תיו,
על יתר וה��אר �סאה; סאה לכל רבע נ�תני� ק�י�, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹ��עת
הרבעי� �ל ל� נ�ת� � ק�י� ��עת �� י� א� � הרבעי� ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָ�ל
מ���. �לקח ��עה ל� �נתנ� ה�רקע, מ� ה�תר ע� ����ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

.Áע�� �ז�ל ��היתה אמ�רי�, �ברי� ממ�ר��ה ת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ
וה�זלה �יקר היתה א� אבל ה�תר. החזרת ��עת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוה�קירה
�� ,��� ה��ספת דמי ל� ל�� רצית א� ל��קח א�מרי� �ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ֵָ
�פי ל� �� קרקע, ל� ל�� רצית וא� ה�מ�ר, לפי דמי� ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָל�

ע�ה. ��וה ֶַַָָָמה

.Ë�א� ��דה: ק�י� ��עת �די� �ג�ה, קב חצי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָודי�
ל� מחזיר אינ� הרבעי�, על קב מחצי �ח�ת �ג�ה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָה�תיר
ע� הרבעי� �ל את ל� מחזיר קב, חצי ה�תיר �מי�; ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָא�א
החזרה. עת �ל ה��ל ��ער קרקע, א� �מי� ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָה�תר,

.Èדה� ונע�ית ��ה א� ל�קח, �יד ��ה ונע�ית �דה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמכר
�עת �היתה �די� ל� מח�ב א� ספק זה הרי � ל�קח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�יד

ע�ה. �היא ��י� א� ִִֶֶֶַַַָה�כר,

.‡Èחבל� מ�ה ל� מ�כר אני עפר ��ר �ית לחבר� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהא�מר
מ�כר אני עפר ��ר �ית ל� �אמר א� יתר, �י� חסר ֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�י�
ה�ח�ת אחר הל�� � �חבל מ�ה יתר �י� חסר �י� ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָל�

יתר. א� חסר א� ��י� א�א ל� ואי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�����נ�ת,

.·Èחת� � �במצריו �סימניו ל� ואמר ��ר, �ית ל� ְְְִִִֵֵַַָָָָָָמכר
ינ�ה �ת�ת, על יתר �חת ה�יע�; �ת�ת, ה�תיר א� ְְְְִִִִֵֵֶַַָ�ת�ת
א� �מי� ל� י�� �ת�ת, על יתר ה�סי� ה�מי�; מ� ְִִִִִֵֵַַָָָל�
�ח�ת ��דה ה��אר היה א� ה���ר. לפי ה�ל ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹקרקע,
סמ�� היה ולא קב, מחצי �ח�ת �בג�ה ק�י�, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹמ��עת

�מי�. ל� מחזיר � ה��כר ְְִִִֵֵַַָל�דה

.‚È,מצריה ואת א�ת� י�דע �ה��קח �דה לחבר� ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה��כר
מאתי�, �מ�יחת� י� ל� אמר אפ�� � �� הר�ל ְְֲִִִִֵַַַָָָָָ�ְָ�כבר
עליו. וק�ל ידע� �הרי ה�יע��, � וחמ�י� מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
�דה �מ� יפה �היא �ל�מר הח����, ל� �הז�יר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוזה

מאתי�. �מ�יחת� ��� ְִִִֵֶֶֶַַָָָאחרת

.„Èעל א� � ל� מ�כר אני �ל�ני ��ר �ית לחבר� ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָהא�מר
לת� א�א �מ�יחת� �אי� כור]�י מכר[חצי ��א ה�יע�: , ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

להביא ה��כר צרי� לפיכ� ��ר. �ית ה�קרא מק�� א�א ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָל�
��י �ר� לחבר� הא�מר וכ� ��ר. �ית נקרא �ה�א ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָראיה
�פני�, �� �אי� �י על א� � ל� מ�כר אני �ל�ני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�מק��
לחבר� הא�מר וכ� �ר�. א�ת� ק�ראי� ��הי� וה�א, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָה�יע�:
וה�א, ה�יע�: ר��ני�, �� אי� אפ�� � ל� מ�כר אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַ�ר�ס

�זה. ���צא �ל וכ� �ר�ס. ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ���רא

iying mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.ÂË;�ארנ�� �מ� מנהג �אי� �מק�� הא��, ה�ברי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכל
ואחר ה�דינה, מנהג אחר הל�� � מנהג ��� �מק�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל

לה�. היד�עה ה�ק�� אנ�י רב ְְְֵֶַַַָָָֹל���

חמישי יו�

כט ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�י�‡. ממ�ר, ממ�ר� ואי� מ�ח מ�ח� אי� � ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֹ�ל�ה
��היה ��נ� חכמי� אבל וה�ט�. ה��טה, החר�, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��רה:
ק�מי�, �מע�יו �מ�לטלי� ונ�ת� נ��א וה�ט� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהחר�

ח�יו. �די ְִֵַָמ���

ולא·. ��מע �אינ� חר� ונ�ת�: נ��א �יצד ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹהחר�
�רמיזה ול�קח מ�כר � �ל�� ��מע ואינ� �ד�ר א� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָמד�ר,
יתק�מ� לא �מ�לטלי�, א� �קרקע. לא אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ�מ�לטלי�,
��בר. �מתי�בי� ר��ת, �דיק�ת א�ת� ���דקי� עד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמע�יו,

מ�ח�‚. � �����ק מי א� מד�ר, ואינ� ���מע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָא��
�י� ��ל, ק�מ�ת �מ�נ�תיו ממ�ר, �ממ�ר� ְְְִִִֵַַַָָָָָֹמ�ח,
���דקי� �דר� ���דק וה�א �קרקע: �י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מ�לטלי�

יד�. �כתב יכ�ב א� ְְְִִִִַָֹלגיטי�,

ואי�„. ממ�ר, ממ�ר� ואי� מ�ח, מ�ח� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָה��טה
א��טר���ס מעמידי� �י� �בית ק�מת. מ��נ�תיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמ�נה

לקט�י�. ��עמידי� �דר� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַל��טי�,

�עת‰. � ה�כ�י� א�� �ג�� �פ�י, ועת ��טה עת �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
ולאחרי�, לעצמ� וז�כה ק�מי�, מע�יו �ל �פ�י, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ�ה�א
��א היטב, ה�בר לחקר העדי� �צריכי� �עת. �� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�כל

�ע�ה. מה ע�ה �ט�ת� �בתח�ת �פ��ת� ְְְְִִִֶַַָָָָ�ס��

.Â��מ� �ל��. לאחרי� הקנית� אי� �ני�, �� עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָקט�
�מ�� מ�א �טיב י�דע א� א�ת�: ��דקי� ��ג�יל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ�ני�
�דבר �י� מ�נה, �מ�נת� ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� �ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ
�כיב מ�נת �י� �ריא מ�נת �י� מ�עט, �דבר �י� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ְמר�ה
י�טל ��א �די ��ארנ�, �מ� חכמי� מ�ברי זה ודבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמרע.
�מ�לטלי�; וה�ל מ���. י�ח ולא ל� ��מ�ר מי י�צא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹולא

��ג�יל. עד נ�ת�, ולא מ�כר אינ� � �קרקע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹאבל

.Êאבל א��טר���ס; ל� �אי� �קט� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ��ה
אפ�� �ל�� מע�יו אי� � א��טר���ס ל� היה ְְֲֲִִֵַַָָָא�
לק�� רצה �א� הא��טר���ס: מ�עת א�א ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�מ�לטלי�,

מק��. �מ�לטלי�, �מ�נת� �ממ�ר� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמ�ח�

.Á�א �מ�� מ�א טיב י�דע א� לידע ה�ט� את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ��דקי�
�ה�א נב��, קט� �� ��� לפי ��ג�יל: עד י�דע, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינ�
�ל� �� ה�א �אפ�� אחר וי� �בע; �� וה�א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹי�דע
מ�א �טיב ה��דע קט� �מ��. מ�א טיב י�דע אינ� ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָע�רה,
וטעה �מ�לטלי�, ונת� ���א א��טר���ס, ל� �אי� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�מ��
קנה, �ת�ת מחילה; מ�ת�ת, �ח�ת ה�ד�ל: �די� �ינ� �ְְְְִִִִַָָָָָ
��ארנ�. �מ� ה��ח �טל �ת�ת, על יתר הה�ניה; ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹו�חזר
�מ�לטלי�, ק�מי� �ממ�ר� ה�ט� מ�ח �אי� א�מר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאני
ה��ח, על מע�ת נת� א� אבל המ�י�. א� ����� ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָא�א
,�� �חזר� ואחרי� ��רע; מי מק�ל אינ� � �� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוחזר

��רע. �מי ְְִִֶַָע�מדי�

.Ë,�ה��לטלי מק�� ה��יר א� ה�ט�, מ�ד קנה א� ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָוכ�

ה�ט� מידי מ�ציאי� �אי� ה��קח: קנה לא � �� ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוחזר
ואי� ��טר, �ה�ני� � �ל�� ה�ט� מ�ד ה�ני� ואי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��י�,

�ד�ל. אד� �טר על א�א ח�תמי� ְְִִֵֶַַָָָָָהעדי�

.Èכר� א� מ�ד�, וקנ� מאחרי�, מ�לטלי� ��נה קט� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
ז�כה �אינ� לפי ��מ��, עד קנה לא � ה�ק�� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמה�
חצר� �אי� � ל�בר ראיה ה�ד�לי�. �ה� ���כי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��רכי�
��תר�� מ�ני ל�, ק�ני� ��� א��ת אר�ע ולא קט� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ל
ה�ני� יהיה ולא ��ת�אר, �מ� יד� מ�י� ולא �ליח�ת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמ�י�
��תר�ת ה�ט�ה אבל מחצר�. �ד�ל ה�ק��, �כיר�ת ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָא�
א� מ�דה, קנ� א� מאחרי�, ה��לטלי� �קנה מ�ד�, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחצר�

מק��. ְִִָ��כיר�ת

.‡È� והחזיק �מי�, ונת� קרקע, ��נה ��ט� לי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
�ל��: �קרקע ממ�ר� �אי� �י על א� �יד�, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ�עמד
�פניו, ��א לאד� וזכי� ה�א; �פנינ� �אינ� �מי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�ה�ט�

ל� חבי� �פניו.ואי� א�א ְְִֵֶָָָָ

.·È�ל� אחר �ער�ת ��י ה�כר והביא �הג�יל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקט�
�י על א� � �נה ע�רה ��י� אחר וה�ת �נה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָע�רה
ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � �מ�� מ�א �טיב י�דע ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�אינ�
ק�מי�, מע�יו אי� �קרקע, אבל �מ�לטלי�; מ�נה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָ�מ�נת�

��ג�יל. אחר �מ��, מ�א �טיב י�דע ��היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעד

.‚È�ר�� �קרקע אבל .��� �קרקע אמ�רי�, �ברי� ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ��ה
עד ממ�ר, ממ�ר� אי� � מ�רי�יו מ�אר א� ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָמאב�תיו,
�ער�ת, ��י �הביא �י על א� �נה, ע�רי� �� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��היה
�ז�ל, ימ�ר ��א �מ��: מ�א �טיב ���דע �י על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוא�
�ע�� נתי�בה לא ועדי� ה�ע�ת; אחר נ�טה ��ע�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹמ�ני

הע�ל�. ְְֵַָָ�דרכי

.„Èריא� מ�נת �י� � ע�רי� מ�� �ח�ת ��ה�א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמ�נת�
ל� ה�יעה לא �א�� ק�מת: ז� הרי מרע, �כיב מ�נת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�י�
ואמר� �מיד. מצ�י �אינ� �בר וה�א נת�; לא �ד�לה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹהניה

נ�מעי�. �בריו ��הי� �די מ�נת�, �תק�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָחכמי�

.ÂËאביו �קרקע מ�כר �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ��ה
ל� ����לד� א� �ער�ת, ��י ��הביא ע�רי�, �� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ��ה�א
עדי� � סריס נע�ה ולא הביא, לא א� אבל סריס. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹסימני
עד �נכסיו, ואפ�� ממ�ר �קרקע ממ�ר� ואי� ה�א, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקט�

�נ�תיו. לרב ְְִֶַַָֹ���יע

.ÊË�בא� ומת, אביו, �נכסי �י� �נכסיו �י� ��כר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמי
� לבדק� �ב��� ��כר, �עת קט� �היה וערער� ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקר�ביו
לה����ת ע��יי� �ה�ימני� וע�ד, לנ�ל�; לה� ��מעי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָאי�
א�א ה�טר, על ח�תמי� העדי� �אי� היא וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��יתה.

�ד�ל. �ה��כר �ו�אי ידע� �� ְְִֵֵֶַַַָָא�

.ÊÈמ�ציא� ח�זר � אביו קרקע ��כר ע�רי� מ�� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ח�ת
מ� �מ�ציא ע�רי�; אחר �י� ע�רי� קד� �י� ה��קח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמ�ד
��טע א� ה�צא�ת, ה�ציא וא� �אכל. ה�ר�ת �ל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��קח
ר��תי. ה�ר� זה �די� ה�אר. את �מחזיר ל�, �מי� � ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
�כ��ע�ה אביו, מ�כסי קרקע ��כר קט� �אפ�� א�מר ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואני
ה�ע�ת, ��קח ��יו� לחזר: יכ�ל אינ� � מחה לא ע�רי� ��ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ולא ע�רי� �� ��ה�א �פניו ז� �קרקע ה��קח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹונ����

�ממ�ר�. רצה �הרי ה��קח, �יד נתק�מה � ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחה
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.ÂË;�ארנ�� �מ� מנהג �אי� �מק�� הא��, ה�ברי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכל
ואחר ה�דינה, מנהג אחר הל�� � מנהג ��� �מק�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל

לה�. היד�עה ה�ק�� אנ�י רב ְְְֵֶַַַָָָֹל���

חמישי יו�

כט ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�י�‡. ממ�ר, ממ�ר� ואי� מ�ח מ�ח� אי� � ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֹ�ל�ה
��היה ��נ� חכמי� אבל וה�ט�. ה��טה, החר�, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��רה:
ק�מי�, �מע�יו �מ�לטלי� ונ�ת� נ��א וה�ט� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהחר�

ח�יו. �די ְִֵַָמ���

ולא·. ��מע �אינ� חר� ונ�ת�: נ��א �יצד ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹהחר�
�רמיזה ול�קח מ�כר � �ל�� ��מע ואינ� �ד�ר א� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָמד�ר,
יתק�מ� לא �מ�לטלי�, א� �קרקע. לא אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ�מ�לטלי�,
��בר. �מתי�בי� ר��ת, �דיק�ת א�ת� ���דקי� עד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמע�יו,

מ�ח�‚. � �����ק מי א� מד�ר, ואינ� ���מע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָא��
�י� ��ל, ק�מ�ת �מ�נ�תיו ממ�ר, �ממ�ר� ְְְִִִֵַַַָָָָָֹמ�ח,
���דקי� �דר� ���דק וה�א �קרקע: �י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מ�לטלי�

יד�. �כתב יכ�ב א� ְְְִִִִַָֹלגיטי�,

ואי�„. ממ�ר, ממ�ר� ואי� מ�ח, מ�ח� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָה��טה
א��טר���ס מעמידי� �י� �בית ק�מת. מ��נ�תיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמ�נה

לקט�י�. ��עמידי� �דר� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַל��טי�,

�עת‰. � ה�כ�י� א�� �ג�� �פ�י, ועת ��טה עת �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
ולאחרי�, לעצמ� וז�כה ק�מי�, מע�יו �ל �פ�י, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ�ה�א
��א היטב, ה�בר לחקר העדי� �צריכי� �עת. �� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�כל

�ע�ה. מה ע�ה �ט�ת� �בתח�ת �פ��ת� ְְְְִִִֶַַָָָָ�ס��

.Â��מ� �ל��. לאחרי� הקנית� אי� �ני�, �� עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָקט�
�מ�� מ�א �טיב י�דע א� א�ת�: ��דקי� ��ג�יל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ�ני�
�דבר �י� מ�נה, �מ�נת� ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� �ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ
�כיב מ�נת �י� �ריא מ�נת �י� מ�עט, �דבר �י� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ְמר�ה
י�טל ��א �די ��ארנ�, �מ� חכמי� מ�ברי זה ודבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמרע.
�מ�לטלי�; וה�ל מ���. י�ח ולא ל� ��מ�ר מי י�צא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹולא

��ג�יל. עד נ�ת�, ולא מ�כר אינ� � �קרקע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹאבל

.Êאבל א��טר���ס; ל� �אי� �קט� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ��ה
אפ�� �ל�� מע�יו אי� � א��טר���ס ל� היה ְְֲֲִִֵַַָָָא�
לק�� רצה �א� הא��טר���ס: מ�עת א�א ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�מ�לטלי�,

מק��. �מ�לטלי�, �מ�נת� �ממ�ר� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמ�ח�

.Á�א �מ�� מ�א טיב י�דע א� לידע ה�ט� את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ��דקי�
�ה�א נב��, קט� �� ��� לפי ��ג�יל: עד י�דע, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינ�
�ל� �� ה�א �אפ�� אחר וי� �בע; �� וה�א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹי�דע
מ�א �טיב ה��דע קט� �מ��. מ�א טיב י�דע אינ� ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָע�רה,
וטעה �מ�לטלי�, ונת� ���א א��טר���ס, ל� �אי� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�מ��
קנה, �ת�ת מחילה; מ�ת�ת, �ח�ת ה�ד�ל: �די� �ינ� �ְְְְִִִִַָָָָָ
��ארנ�. �מ� ה��ח �טל �ת�ת, על יתר הה�ניה; ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹו�חזר
�מ�לטלי�, ק�מי� �ממ�ר� ה�ט� מ�ח �אי� א�מר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאני
ה��ח, על מע�ת נת� א� אבל המ�י�. א� ����� ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָא�א
,�� �חזר� ואחרי� ��רע; מי מק�ל אינ� � �� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוחזר

��רע. �מי ְְִִֶַָע�מדי�

.Ë,�ה��לטלי מק�� ה��יר א� ה�ט�, מ�ד קנה א� ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָוכ�

ה�ט� מידי מ�ציאי� �אי� ה��קח: קנה לא � �� ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוחזר
ואי� ��טר, �ה�ני� � �ל�� ה�ט� מ�ד ה�ני� ואי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��י�,

�ד�ל. אד� �טר על א�א ח�תמי� ְְִִֵֶַַָָָָָהעדי�

.Èכר� א� מ�ד�, וקנ� מאחרי�, מ�לטלי� ��נה קט� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
ז�כה �אינ� לפי ��מ��, עד קנה לא � ה�ק�� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמה�
חצר� �אי� � ל�בר ראיה ה�ד�לי�. �ה� ���כי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��רכי�
��תר�� מ�ני ל�, ק�ני� ��� א��ת אר�ע ולא קט� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ל
ה�ני� יהיה ולא ��ת�אר, �מ� יד� מ�י� ולא �ליח�ת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמ�י�
��תר�ת ה�ט�ה אבל מחצר�. �ד�ל ה�ק��, �כיר�ת ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָא�
א� מ�דה, קנ� א� מאחרי�, ה��לטלי� �קנה מ�ד�, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחצר�

מק��. ְִִָ��כיר�ת

.‡È� והחזיק �מי�, ונת� קרקע, ��נה ��ט� לי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
�ל��: �קרקע ממ�ר� �אי� �י על א� �יד�, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ�עמד
�פניו, ��א לאד� וזכי� ה�א; �פנינ� �אינ� �מי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�ה�ט�

ל� חבי� �פניו.ואי� א�א ְְִֵֶָָָָ

.·È�ל� אחר �ער�ת ��י ה�כר והביא �הג�יל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקט�
�י על א� � �נה ע�רה ��י� אחר וה�ת �נה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָע�רה
ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � �מ�� מ�א �טיב י�דע ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�אינ�
ק�מי�, מע�יו אי� �קרקע, אבל �מ�לטלי�; מ�נה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָ�מ�נת�

��ג�יל. אחר �מ��, מ�א �טיב י�דע ��היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעד

.‚È�ר�� �קרקע אבל .��� �קרקע אמ�רי�, �ברי� ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ��ה
עד ממ�ר, ממ�ר� אי� � מ�רי�יו מ�אר א� ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָמאב�תיו,
�ער�ת, ��י �הביא �י על א� �נה, ע�רי� �� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��היה
�ז�ל, ימ�ר ��א �מ��: מ�א �טיב ���דע �י על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוא�
�ע�� נתי�בה לא ועדי� ה�ע�ת; אחר נ�טה ��ע�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹמ�ני

הע�ל�. ְְֵַָָ�דרכי

.„Èריא� מ�נת �י� � ע�רי� מ�� �ח�ת ��ה�א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמ�נת�
ל� ה�יעה לא �א�� ק�מת: ז� הרי מרע, �כיב מ�נת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�י�
ואמר� �מיד. מצ�י �אינ� �בר וה�א נת�; לא �ד�לה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹהניה

נ�מעי�. �בריו ��הי� �די מ�נת�, �תק�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָחכמי�

.ÂËאביו �קרקע מ�כר �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ��ה
ל� ����לד� א� �ער�ת, ��י ��הביא ע�רי�, �� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ��ה�א
עדי� � סריס נע�ה ולא הביא, לא א� אבל סריס. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹסימני
עד �נכסיו, ואפ�� ממ�ר �קרקע ממ�ר� ואי� ה�א, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקט�

�נ�תיו. לרב ְְִֶַַָֹ���יע

.ÊË�בא� ומת, אביו, �נכסי �י� �נכסיו �י� ��כר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמי
� לבדק� �ב��� ��כר, �עת קט� �היה וערער� ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקר�ביו
לה����ת ע��יי� �ה�ימני� וע�ד, לנ�ל�; לה� ��מעי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָאי�
א�א ה�טר, על ח�תמי� העדי� �אי� היא וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��יתה.

�ד�ל. �ה��כר �ו�אי ידע� �� ְְִֵֵֶַַַָָא�

.ÊÈמ�ציא� ח�זר � אביו קרקע ��כר ע�רי� מ�� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ח�ת
מ� �מ�ציא ע�רי�; אחר �י� ע�רי� קד� �י� ה��קח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמ�ד
��טע א� ה�צא�ת, ה�ציא וא� �אכל. ה�ר�ת �ל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��קח
ר��תי. ה�ר� זה �די� ה�אר. את �מחזיר ל�, �מי� � ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
�כ��ע�ה אביו, מ�כסי קרקע ��כר קט� �אפ�� א�מר ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואני
ה�ע�ת, ��קח ��יו� לחזר: יכ�ל אינ� � מחה לא ע�רי� ��ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ולא ע�רי� �� ��ה�א �פניו ז� �קרקע ה��קח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹונ����

�ממ�ר�. רצה �הרי ה��קח, �יד נתק�מה � ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחה



ycewע zay ,iyiy mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.ÁÈמ�נ�תיו� ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � ְְְִִִִִַַָָָָָה���ר
�ע��ה ה���ר וה�א ל�ט, �ל ל�כר�ת� ה�יע וא� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָק�מי�.
ה�א והרי �ל��, מע�יו אי� � �ע�ה מה י�דע ְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָואינ�

.�� מ�� �ח�ת �קט� א� ְְִֵֶֶָָָ���טה

שישי ,יו�

ל ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ל��קח‡. �ה� וזכה מ�לטלי�, א� קרקע ��כר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��כר
אי� ל�ח, רצה א� העלי�נה: על ה��קח יד � מ�ע�� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ��א
לבעליה. �חזר רצה, לא וא� ;�� לחזר יכ�ל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹה��כר
ע��; ה��קח �אי� �י על א� ל��כר, �טר ��תבי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�

ה��פר �כר נ�ת� ה��קח שטר�לע�ל� את [שכותב ְְֵֵֵַַַַָ
רעת�.המכירה] מ�ני �דה� מכר ואפ�� ,ְֲִִֵֵַַָָָָָ

.·� ל� נ�נה א� מ�נה, נת� א� קנה א� ��כר העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכ�
על האד�� א��יד הרי מע�יו, לק�� רצה א� העלי�נה: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

�בדברי� מע�יו. �ל �טל� רצה, לא וא� וקנ�; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹק�מי�
לקנ�ת צרי� ואינ� מב�ל, א� האד�� ��ק�� ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�לבד

�ל��. ְִֶמ���

�על�,‚. �נכסי �י� מ�נה, נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכ�
ל� ��חד �דברי� �י� ל�, �הכניסה �רזל צא� �נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�י�
�מ�לטלי�, �י� �קרקע�ת, �י� מל�ג, �נכסי �י� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ�ְִ�כת�ת�,
העלי�נה: על ה�על יד � מ�נה ל� נ�נה א� לקחה א� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכ�
��ת� א� ��כר ה�על אבל ה�ל. לב�ל רצה, לק��; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
קרקע א� �כת�ת�, א��� ל� �הכניסה קרקע �י� �ְְְְִִִִֵֶַַָ�ְַַָָ
א� � �כת�ת� ל� ��חד קרקע א� מ���, ��� ל� ַָָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ�הכניס
מה �ל הרי מע�יו, ���מה אחר הא�ה מ�ד ��נ� �י ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
לבעלי. ע�יתי ר�ח נחת א�מרת, �היא מ�ני �טל: ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ע�ה

.„� מ�לטלי� �י� מקרקעי� �י� מל�ג, נכסי נת� א� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר
ק�מה וא� מב�לת; לב�ל, רצתה העלי�נה: על הא�ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד

ה��קחי�. קנ� ְֲִַַָָמע�יו,

מ�לטלי�‰. א� �רזל, צא� נכסי �ל מ�לטלי� ��כר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�על
�מכר עבר א� ר�אי, �אינ� �י על א� � מ��� ל� ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ��ת�
מ�ד�. לה�ציא יכ�לה הא�ה ואי� ה�ק�ח�ת, קנ� � נת� ְְְִִִֵַַָָָָָָָָא�
�חת �ה� �י על א� נכסיו, �ל למ�ר ל�על ל� י� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוכ�

לטר� �ב�א וא� ה�ת�ה; א�א[לגבות]�ע��ד ט�רפת, , ְְִַ�ְְִִֶֶֶָָָֹ
מ�ד�. וקנ� �ח�ה, ל��קח �תבה ְְְִִִֵַַָָָָָָא�

.Âלא לבעל�, �רזל צא� נכסי נתנה א� ��כרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהא�ה
�הלכ�ת ��ארנ� �מ� מ�ד�, �לה�ציא לחזר ל� וי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹקנה;
�י� ית�מי�, �נכסי ��קח� א� ��כר� �י� �ית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאי��ת.
א�ת� ���� �י� הא�יטר��סי�, וכ� �מ�לטלי�, �י� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�קרקע
מ�ח, מ�ח� � ית�מי� אבי א�ת� ���ה �י� �י� ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָ�ית
נ�ת� אד� �אי� �ל��, אינ� מ�נת� אבל ממ�ר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ�ממ�ר�

.��� �אינ� ֵֶֶָָ�בר

.Ê� ט�ב �י�� ל�מר צרי� ואי� ���ת, ה��ת� א� ְְְִֵֵֵַַַַָָה��כר
��נ� מי �ל וכ� ק�מי�. מע�יו א�ת�, ���י� �י על ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָא�
ונ�תני�. ה��ת לאחר וכ�תבי� ק��, ה�ני� � ���ת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמ�ד�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַָָָ�רי�

קודש שבת
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יקנה היא� ההפקר מ� ז�כה �י� לידע ההלכ�ת א�� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעני�
ח�זרת מ�נה ואיז� �מק�ל מ�נה נ�ת� ודי� �קנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�במה
א��. �פרקי� א�� ה�יני� �ל �בא�ר ח�זרת. אינ� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָואיז�

א ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

וה�הרי�‡. ה�ד�ר�ת וכ� זכה. ,�� ה�חזיק �ל � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָההפקר
�ג�� זכה, �� ה��ד� וכל הפקר, ��ה� �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָה�ד�לי�,
�ה�. וכ��צא יער �ל האילנ�ת �ל וה�ר�ת והעצי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהע�בי�

מיני·. א� ע�פ�ת ��ד א� וה�הר�ת, ה��י� מ� �גי� ְְִִִִֵֶַַַַָָָָה�ד
יצ�ד ��א �בלבד, זכה: �עלי�, לה� ואי� ה�איל � ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹח�ה
�ביבר ה�גי� הי� וא� קנה. ,�� צד וא� חבר�; ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ��דה
�ה�א �י על א� � ��ביברי� וע�� ח�ה וכ� �עלי�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
ה�יברי�; �עלי �ל ה� הרי צידה, מח�ר וה�א �ד�ל ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ�ְְֵָָ�יבר

�זל�. זה הרי מ��, ְְֲִֵֶַַָָָוה�ד

��היא‚. חבר� �ל מצ�דת� מ��� �גי� ה��קח ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָאבל
פר�סה ��היא מ�צ�דת� ח�ה ��קח א� ה��, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ�ת��
היתה וא� ס�פרי�; מ�ברי אס�ר זה הרי � ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ��ד�ר

�זל�. זה הרי � ה�צ�דה מ��� ולקח �לי, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָה�צ�דה

.„� ע�� א� ח�ה �� וצד חבר�, ��דה מצ�דה ְְְֲֵֵֶַַָָָָָה��ר�
היה וא� קנה. זה, �בר לע��ת ר��ת ל� �אי� �י על ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָא�
קנה � �די לי זכת ואמר �דה�, �צד ע�מד ה�דה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�על

�ל��. ה�צ�דה לבעל ואי� ה�דה, ְְְְֵֶַַַַַַָָ�על

.‰��� ה�פינה: �על קנה ה�פינה, לת�� ��פצ� ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ�גי�
ה� �ה�י� המה�כת, חצר ואינ� היא, ה����רת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ�חצר

עצמ�. מחמת ה�לכת ואינ� א�ת�, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ���ליכי�

.Â�אי � ��ת��ר אחר �י�ראל �ני� ה�ליד ולא ��ת, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ר
ואי� �ה�, זכה �נכסיו, והחזיק ה��ד� �ל א�א י�ר�י�; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָל�

היא. �מ�נה ��� �דמי�, לס�ק� יכ�ל ה�צר ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ�על

.Êאחת� החזיק �יניה�, אחד �מצר ה�ר, �נכסי �ד�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��י
חבר�� ואת א�ת� לקנ�ת �� החזיק קנ�ה. � לקנ�ת� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָמה�
�� החזיק קנה. לא חבר��, אבל קנה; ,�� �החזיק ז� �ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
מ�ני חבר��, מה�: אחת קנה לא חבר��, את לקנ�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�די
לקנ�ת�. �די �� החזיק ��א מ�ני וז�, ;�� החזיק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ��א
ה�צר ואת חבר�� את ולקנ�ת לקנ�ת� �� ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָהחזיק
זה הרי � ��יה� את לקנ�ת ��צר �החזיק א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַ��יניה�,
האחר��. זכה לקנ�ת�, �� והחזיק אחר �א וא� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָספק;

.Á�מה �אחד �החזיק מ�ה, לפני� זה ��י� �ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוכ�
�� �החזיק זה א�א קנה לא � ה�ני את ולקנ�ת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנ�ת�
זה א� ה�ני, את לקנ�ת �די מה� �אחד החזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�לבד.

קנה. לא �� ְִֶֶָָֹ�החזיק

.Ëה�ת�בה ה�רקע לקנ�ת �די ה�ר מ�כסי ��טר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָה�חזיק
על א�ת� לצר �לבד, ה�טר א�א קנה לא � ה�טר ְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹ�א�ת�

�ה. וכ��צא צל�חית� ְְִִֵַָ�י

.È,אחד מ��� �� �ה�י� �יו� � �מצריה המס�מת ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ְֶַָ�דה
�א�ת� מ��ה ק�נה � �מצריה מס�מת אינ� וא� .��� ְְִִֶֶֶֶֶָָָ�ְְִֵָָ�ָָקנה
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וה�צר ויחזר. חרי�ה ��עת ה�מד ��ל� �די ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמ���,
וכל ה�ר; �נכסי מפסיקי� ה�ח�מי�, �� ��תחמי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהחצב
החצב. עד א� ה�צר עד א�א קנה לא ��דה, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה�חזיק

.‡È��ג� �יצד: ה�ר. �נכסי מפסיק לפאה, ה�פסיק ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ�ל
א�א קנה לא �ה�, וכ��צא ה�י� א�ת א� נחל �� ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ�היה
מפסיק ��ת, ר���ת ה�פסיק וכל הא�ה. עד א� ה�חל ְִַַָ�ְְְִַַַַַַַַָָָעד
א� ה�חיד ר��ת ה�ד�ת ��י �י� �היה �ג�� ה�ר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�נכסי
לגיטי�. �ח�לקת ר��ת �יניה� היה אפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�רמלית;

.·È:יצד� ה�ר. �נכסי מפסיק לטמאה, ה�פסיק �בר ְְְְִִֵֵֵַַַָ�ְְִַַָָָ�ל
�צ��, אחרת �בקעה וטמאה ז�, לבקעה אד� ��כנס ְְְְִִֶֶַָָָ�ְְְְְִִֶַָָָ�ג��
מק�� �ל � לאו א� ה�מאה למק�� ה�יע א� י�דע ְִָָָָ�ְְִִִִֵֵַַַואינ�
מ�פלג אחד �מק�� ה�א הרי לטמאה, א�ת� ְְְֲֵֶָָָָ�ְְִִֶַ��חזיקי�

עצמ�. ְְִֵַ�פני

‚È.,אחד �ר �ל וכ�� הר�ה, �ד�ת �� ��� �ד�לה ֵֶֶָָ�ְְְְִֵֵֶַָָָָ�קעה
מ�ברי� �בר ולא חצב ולא מצר לא �יניה� היה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹולא
את לקנ�ת ה�קעה �מקצת והחזיק אחד �בא ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָה�פסיקי�,

א�ת�. ק�נה ה�ר, א�ת� ��� על ה�קרא �ל � ����ְִֵֶַַַָָֹ

.„È�מ�לטלי קנה א� לי�ראל, מ�לטלי� ��כר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ��י
�דמי�. א� �מ�יכה �מקנה �מ�יכה, ק�נה � ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמ��ראל
ואינ� ��טר, א�א מ��ראל א�ת� ק�נה אינ� � ה�רקע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
א�א ס�מכת �ע�� �אי� ��טר: א�א לי�ראל א�ת� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמקנה
ונת� ה��י, מ� �דה ��קח י�ראל לפיכ� ה�טר. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
�� והחזיק אחר י�ראל �א �� ��חזיק וקד� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה�מי�,
לרא��� ונ�ת� האחר��, זכה � ה�ר �נכסי ��חזיקי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�דר�
ר��ת�, ס�ק ה�מי�, ��קח מעת �ה��י מ�ני ה�מי�: ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
נכסי� ונמצא� ליד�; ה�טר ���יע עד קנה, לא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוי�ראל

זכה. �ה�, ה�חזיק �ל � ה�ר �נכסי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָא��

.ÂËיד�ע מ��ט �� �אי� �מק�� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ��ה
יז�ה ��א �מ��ט� ה�ל� א�ת� �י� א� אבל ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹל�ל�;
וכ��צא �מי�, ה��ת� א� �טר, ���תב למי א�א ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��רקע
ה�ל� �יני ��ל ה�ל�: מ��ט �פי ע��י� � א�� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�דברי�

�ני�. �יה� על ְִִֶַָָ�ממ��,

�
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ראשו�, שנייו� ,יו�

.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 .[,gi xacna) ְֵֵַָָ

(`kיני� נת�אר� �כבר ללו��. ה�ה �ה�ע�ר ,ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מע�ר ה�קרא: וזה� מע�ר�ת; �מ�כת ז� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמצוה
�אר�ֿ א�א מ�ֿה��רה ח�בה ואינ� ְְִִֵֶֶֶַָָָרא���,

ְִֵָי�ראל.

שלישי יו�

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ê"Î˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
� הקכ"ח להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

את �ע�ר "ע�ר יתע�ה: אמר� וה�א �ני, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמע�ר
�נה" �נה ה�דה ה�צא זרע� (mixac�לֿתב�את ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ak ,ciספרי �ל��� ,(d`x zyxt)� �נה "�נה : ְְִֵָָָָ
לחבר�� מ�נה א�ת� מע�רי� �אי� (`oiמל�ד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

leain xyrn zyxtd iciÎlr zg` dpy leai xyrl

(zxg` dpyר�� ��� �ני מע�ר א�א לי אי� .ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
�למ�ד מע�ר�ת? �אר לר��ת מ�י� ְְְְִִַַַַַַָָה�ת�ב,

���רה �מפר� �ע�ר" ע�ר bk)ל�מר, ,my), ְְֵֵַַַַָָֹ
א�כלי� �בעליו ליר��לי� ע�לה זה �ני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ע�ר

מ�ד� הז�רנ� �כבר .�� hiw)א�ת� dyr zevn) ְְְִִֶַָָֹ
�הלכ�ת ה�ת�ב עסק �כבר זה �עני� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאתֿ�בריה�
מחמת להביא� אפ�ר �אי ��ה ואמר, ז� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמצוה
ה�חירה לבית �מיו ויעלה י�דה ה�ר�, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָרח�ק
יתע�ה: אמר� וה�א �לבד, מז�� על �� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָוי�ציא�

�את�" ת�כל לא �י ה�ק�� מ�� (my,"וכיֿירחק ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(ck�א� ז�, מצוה �הלכ�ת ה��רה אמרה �� ,ְְְְִִִֶַַָָָָ

אמר� וה�א חמ� י�סי� לעצמ� א�ת� ְְְְְִִֶֶַָֹיפדה
יג "וא�ֿ�אל חמ�ית�יתע�ה: מ�ע�ר� אי� אל ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָֹ

עליו" l`)יס� ,fk `xwie)לֿ�יני� נת�אר� �כבר . ְְֲִִֵֵָָָָָֹ
ח�בה אינה היא וג� �ני. מע�ר �מ�כת ז� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה
מע�ר ואי� י�ראל אר� לפר�ת א�א ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמ�ֿה��רה

ספרי �ל��� ה�ית. �פני א�א נאכל (zyxtזה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ
(d`xמה �ני: למע�ר �כ�ר אכילת "מ�י� :ְְֲֲִִִֵֵַַַָ

�ני מע�ר א� ה�ית �פני א�א נאכל אינ� ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�כ�ר
ה�ית". �פני א�א נאכל יהא ְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלא

� הקנ"ב מ�ה�ציאה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
�ני מע�ר Ð)�מי dctpe milyexin wegx didy), ְֲִֵֵֵַ
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וה�צר ויחזר. חרי�ה ��עת ה�מד ��ל� �די ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמ���,
וכל ה�ר; �נכסי מפסיקי� ה�ח�מי�, �� ��תחמי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהחצב
החצב. עד א� ה�צר עד א�א קנה לא ��דה, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה�חזיק

.‡È��ג� �יצד: ה�ר. �נכסי מפסיק לפאה, ה�פסיק ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ�ל
א�א קנה לא �ה�, וכ��צא ה�י� א�ת א� נחל �� ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ�היה
מפסיק ��ת, ר���ת ה�פסיק וכל הא�ה. עד א� ה�חל ְִַַָ�ְְְִַַַַַַַַָָָעד
א� ה�חיד ר��ת ה�ד�ת ��י �י� �היה �ג�� ה�ר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�נכסי
לגיטי�. �ח�לקת ר��ת �יניה� היה אפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�רמלית;

.·È:יצד� ה�ר. �נכסי מפסיק לטמאה, ה�פסיק �בר ְְְְִִֵֵֵַַַָ�ְְִַַָָָ�ל
�צ��, אחרת �בקעה וטמאה ז�, לבקעה אד� ��כנס ְְְְִִֶֶַָָָ�ְְְְְִִֶַָָָ�ג��
מק�� �ל � לאו א� ה�מאה למק�� ה�יע א� י�דע ְִָָָָ�ְְִִִִֵֵַַַואינ�
מ�פלג אחד �מק�� ה�א הרי לטמאה, א�ת� ְְְֲֵֶָָָָ�ְְִִֶַ��חזיקי�

עצמ�. ְְִֵַ�פני

‚È.,אחד �ר �ל וכ�� הר�ה, �ד�ת �� ��� �ד�לה ֵֶֶָָ�ְְְְִֵֵֶַָָָָ�קעה
מ�ברי� �בר ולא חצב ולא מצר לא �יניה� היה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹולא
את לקנ�ת ה�קעה �מקצת והחזיק אחד �בא ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָה�פסיקי�,

א�ת�. ק�נה ה�ר, א�ת� ��� על ה�קרא �ל � ����ְִֵֶַַַָָֹ

.„È�מ�לטלי קנה א� לי�ראל, מ�לטלי� ��כר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ��י
�דמי�. א� �מ�יכה �מקנה �מ�יכה, ק�נה � ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמ��ראל
ואינ� ��טר, א�א מ��ראל א�ת� ק�נה אינ� � ה�רקע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
א�א ס�מכת �ע�� �אי� ��טר: א�א לי�ראל א�ת� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמקנה
ונת� ה��י, מ� �דה ��קח י�ראל לפיכ� ה�טר. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
�� והחזיק אחר י�ראל �א �� ��חזיק וקד� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה�מי�,
לרא��� ונ�ת� האחר��, זכה � ה�ר �נכסי ��חזיקי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�דר�
ר��ת�, ס�ק ה�מי�, ��קח מעת �ה��י מ�ני ה�מי�: ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
נכסי� ונמצא� ליד�; ה�טר ���יע עד קנה, לא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוי�ראל

זכה. �ה�, ה�חזיק �ל � ה�ר �נכסי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָא��

.ÂËיד�ע מ��ט �� �אי� �מק�� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ��ה
יז�ה ��א �מ��ט� ה�ל� א�ת� �י� א� אבל ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹל�ל�;
וכ��צא �מי�, ה��ת� א� �טר, ���תב למי א�א ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��רקע
ה�ל� �יני ��ל ה�ל�: מ��ט �פי ע��י� � א�� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�דברי�

�ני�. �יה� על ְִִֶַָָ�ממ��,

�
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ראשו�, שנייו� ,יו�

.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 .[,gi xacna) ְֵֵַָָ

(`kיני� נת�אר� �כבר ללו��. ה�ה �ה�ע�ר ,ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מע�ר ה�קרא: וזה� מע�ר�ת; �מ�כת ז� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמצוה
�אר�ֿ א�א מ�ֿה��רה ח�בה ואינ� ְְִִֵֶֶֶַָָָרא���,

ְִֵָי�ראל.

שלישי יו�
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.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ê"Î˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
� הקכ"ח להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

את �ע�ר "ע�ר יתע�ה: אמר� וה�א �ני, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמע�ר
�נה" �נה ה�דה ה�צא זרע� (mixac�לֿתב�את ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ak ,ciספרי �ל��� ,(d`x zyxt)� �נה "�נה : ְְִֵָָָָ
לחבר�� מ�נה א�ת� מע�רי� �אי� (`oiמל�ד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

leain xyrn zyxtd iciÎlr zg` dpy leai xyrl

(zxg` dpyר�� ��� �ני מע�ר א�א לי אי� .ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
�למ�ד מע�ר�ת? �אר לר��ת מ�י� ְְְְִִַַַַַַָָה�ת�ב,

���רה �מפר� �ע�ר" ע�ר bk)ל�מר, ,my), ְְֵֵַַַַָָֹ
א�כלי� �בעליו ליר��לי� ע�לה זה �ני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ע�ר

מ�ד� הז�רנ� �כבר .�� hiw)א�ת� dyr zevn) ְְְִִֶַָָֹ
�הלכ�ת ה�ת�ב עסק �כבר זה �עני� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאתֿ�בריה�
מחמת להביא� אפ�ר �אי ��ה ואמר, ז� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמצוה
ה�חירה לבית �מיו ויעלה י�דה ה�ר�, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָרח�ק
יתע�ה: אמר� וה�א �לבד, מז�� על �� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָוי�ציא�

�את�" ת�כל לא �י ה�ק�� מ�� (my,"וכיֿירחק ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(ck�א� ז�, מצוה �הלכ�ת ה��רה אמרה �� ,ְְְְִִִֶַַָָָָ

אמר� וה�א חמ� י�סי� לעצמ� א�ת� ְְְְְִִֶֶַָֹיפדה
יג "וא�ֿ�אל חמ�ית�יתע�ה: מ�ע�ר� אי� אל ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָֹ

עליו" l`)יס� ,fk `xwie)לֿ�יני� נת�אר� �כבר . ְְֲִִֵֵָָָָָֹ
ח�בה אינה היא וג� �ני. מע�ר �מ�כת ז� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה
מע�ר ואי� י�ראל אר� לפר�ת א�א ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמ�ֿה��רה

ספרי �ל��� ה�ית. �פני א�א נאכל (zyxtזה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ
(d`xמה �ני: למע�ר �כ�ר אכילת "מ�י� :ְְֲֲִִִֵֵַַַָ

�ני מע�ר א� ה�ית �פני א�א נאכל אינ� ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�כ�ר
ה�ית". �פני א�א נאכל יהא ְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלא

� הקנ"ב מ�ה�ציאה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
�ני מע�ר Ð)�מי dctpe milyexin wegx didy), ְֲִֵֵֵַ



iyingעב mei ,iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

"ולאֿ :�� אמר� וה�א וה�ת�ה, האכילה ְְְְְְֲִִַַָָָָֹ�ז�לת
למת" מ��� ci)נת�י ,ek mixac)ספרי �ל��� ,yix) ְְְִִִֵֵֶַָ
(`eaz ik zyxt��אר מ��� לקח�י "��א :ְִִֶֶַָָֹ

יאכל � �בר איזה מ��� ה�ציא וא� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹותכריכי�".
אתֿה�ת והז�יר �מק�מ�. ��ת�אר �מ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ�נג��,
�לא מצוה �היא א�ֿעלֿ�י יאמר: �א�� ְְְִִִִִֶַַַָֹֹלח��ק
��יו� לי ונראה �ני. מע�ר מע�ת עליו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָי�ציא
�לבד, �מז�� �ני מע�ר �מי לה�ציא יתע�ה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ���ה

וג�'" ה�ס� "ונת�ה �אמר: ek)�מ� ,ci my)� ְְְֶֶֶַַַָָָ
למת, נתנ� �א�� ה�ז��, �ז�לת א�ת� ה��ציא ְְְְֲִִֵֵַַַָָהרי

�כ� ל�ת ��עלת znd)�אי� ikxv xikfd okle). ְֵֵֶֶֶַָ

רביעי ,יו�

.‡�˜ .�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� וחמ�י� מאה ה��לימה ְְֲִִִִֵַַַַָָָה�צוה
�טמאה �ני מע�ר מ�אכ�ל �הזהרנ� ְָ�ְְְֱֲִִֵֵֶַַ�ְֶַָָָהאזהרה

��� עד �יר��לי�, אצלנ�אפ�� �ה�לל לפי דה. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
�יר��לי�, אפ�� א�ת� ��די� ��טמא �ני ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ��ע�ר

�מ��ת ��ת�אר ה�א(hi:)�מ� זה על והאזהרה . ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
�טמא" מ��� "ולאֿבער�י ci)אמר�: ,ek mixac), ְְְְִִִֵֶַָָֹ

���לה my)�בא ,zekn)וה�א טמא �אני �י� : ְֲִֵֵֶַַָָָָ
מ��ת �בגמרא טמא. וה�א טה�ר �אני �י� ְְֲִִֵֵֶַָָָָָטה�ר
לבער אס�ר וה���רי� �ה�ע�ר ע�ד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָנת�אר

(lek`l)�עצמ �טמאת והא�כל� �טמאה, ְְַַָ�ְְְְָָָ�ְֵֶמה�
�טמאה זה מע�ר ��אכל �בתנאי ל�קה, �ְְֲִֵֶֶֶַַַֹ�ְָ
��כרנ�. �מ� ילקה, ואז �די�� �לי ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�יר��לי�

מ��ת �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� .(my)�כבר ְְְְֲִִִֵַָָָ

� הקנ"א מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�אנינ�ת �ני eiaexwnמע�ר cg` zny mei eze`a) ֲֲִִֵֵַָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl aiig mdilr,

מ���" באני "לאֿאכל�י יתע�ה: אמר� ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹוה�א
(my)ה��נה �ל��� ,(a dpyn a wxt mixeka), ְְִַָ

מק�� הבאת טע�ני� וה���רי� ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ�ה�ע�ר
(milyexil)�וכ לא�נ�. ואס�רי� ו��י ְְֲִִִֵֵַָ�טע�ני�

�ל��� זה. מ�ס�ק ��ד�י� לאכל אס�ר ְֱֳִִֵֶֶַָָָָֹ�לֿא�נ�
ואכל�י �א�ה א�תי "ו�קראנה :�� �� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��רה

ה'" �עיני ה�יטב ה��� hi)ח�את ,i `xwie)כבר� . ְְִֵֵַַַַָָ
מ�סחי� ח' �פרק האנינ�ת �יני (v`:)נת�אר� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָ

מ�בחי� ב' מע�ר(fh.)�פרק א� קד�י� והא�כל , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ל�קה. � �אנינ�ת ֲִִֵֶַ�ני

חמישי יו�

.‡Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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� הקמ"א מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�ג� �ל �ני d`eaz)מע�ר ipin zyngl llek my) ֲִֵֵֶַָָ

יתע� אמר� וה�א ליר��לי�, "לאֿת�כלח�� ה: ְְְִִִֶַַַָָֹ
�גנ�" מע�ר ��ערי� fi)לאכל ,ai mixac). ְְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ודוקא ל�קה; � �די�� �לי �ני מע�ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָוהא�כל
מ��ת �ס�� ��ת�אר ��אכל��(hi:)�תנאי וה�א: , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹ

�ל�מר:(milyexil)�ח�� ה�ית, �ני �ראה אחר ְְִֵֶַַַַַַָָ
מאימתי :�� אמר� וה�א יר��לי� מח�מת ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָלפני�

ה�ית �ני מ��ראה עליו? vi`ח�בי� jk xg`e) ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
(elk`e milyexin.

� הקמ"ב מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�יר�� �ל �ני וה�א(oii)מע�ר ליר��לי�, ח�� ְֲִִִִֵֵֶַַָ

מע�ר ��ערי� לאכל "לאֿת�כל יתע�ה: ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹאמר�
ותיר��" �בא�ת�(my)�גנ� ל�קה, � והא�כל� ; ְְְְְְְִֶָָֹ

�ג�. �מע�ר ��ת�אר ְְְְִֵֶַַַַָָָה�נאי

� הקמ"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
יצהר �ל �ני zif)מע�ר ony),�ליר��לי ח�� ְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מע�ר ��ערי� לאכל "לאֿת�כל אמר�: ְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹוה�א
ויצהר�" ותיר�� מלק�ת(my)�גנ� ח�ב והא�כל ; ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

על �תמ� ו��א �ג�. �מע�ר ��ד� �נאי ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָ�בא�ת�
יצהר, �מע�ר �יר�� �מע�ר �ג� מע�ר ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ��נינ�
� �אחד �ל��� אכל �א� �ע מצות; ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ�ל�
��פס�ק זה ��או לפי ואחת: �לֿאחת על ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָל�קה
ה�א א�א עליו, ל�קי� �אי� ��כלל�ת לאו אינ� ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזה

�רת�ת �גמרא אמר� �בפר�� "אכל(c:)לח�ק. : ְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
�לֿאחת על ח�ב � ויצהר ותיר�� �ג� ְְְְִִַַַַַַָָָָָמע�ר
י�ירא קרא ��כלל�ת? לאו על ל�קי� וכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָואחת.

dwely)�תיב cnll xzein weqt ep`vn)מ�די . ְְִִִ
(dpd)�גנ� מע�ר אלהי� ה' לפני "ואכל� �תיב: ,ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹ
וכ�'"�יר� ויצהר� �(bk ,ci my)למה�ר לי �למה ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹ

לכ�ה� `zלמכ�בינה� hxtne xfeg dn jxevl) ְְְְְִִ�ְ
(?mlek"לח�ק מינ� hexta�מע ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ

xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl" ,sqepd

(envr ipta:תיב� "מ�די, אמר�: מ��ת �בגמרא .ְְְְִִִִַָָָ
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א�ת� לאכל לאֿת�כל רחמנא: לכת�ב ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָֹֹויצהר�",

ycew zay ,iyiy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

�ר��ינה� מה�ר yxtne)��ערי�, xfeg)�לכ�ה ְְְְִִֶֶַָָ�ְ
ליח�די מ�� �מע לי? לכלֿחד(cgil)למה לאו ְְְְִִֵַַַַָָָ

�פס�ק עליו �הזהיר ��לֿמה נת�אר הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוחד".
לה�לי� ואחזר עצמ�. �פני לאו ועני� �לֿעני� ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹזה,

ה�ס�ק. א�ת� ��לל ה�אוי� ְִֶַַַָָָָָ�אר

שישי ,יו�

.ËÈ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקי"ט נטעה�צוה ��הא ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

ezrihpl)רבעי ziriax dpya oli`d `iveny zexit) ְִָ
קד� �לֿ�רי� "יהיה אמר�: וה�א קד�, ����ְְְְִִֶֶֶָָֹֹ

לה'" ck)ה��לי� ,hi `xwie)עלה�� ודינ�: , ְֳִִִֶֶַָ
�ני, מע�ר �מ� �� �עליו ויאכל�ה� ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹליר��לי�

ספרי �ל��� �ל��. �� ל�הני� yp`)ואי� zyxt): ְְְְֲִִֵֵַֹ
יהי�" ל� אתֿקד�יו i)"ואי� ,d xacna)� ְְִִֶָָָ

��ר ולא ל�ה� �נתנ� �לֿה�ד�י� ה�ת�ב ְְֳִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ"מ��
�המה �מע�ר �פסח ��למי� ��דה א�א ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָמה�
�כבר ל�עלי�". ��הי� רבעי ונטע �ני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מע�ר
אחר�� �פרק ��למ�ת ז� מצוה �יני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָנת�אר�

�ני. מע�ר ֲִִֵֵֶֶַַמ��כת

קודש שבת

.‰Î˜ .‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקל"א להתו��תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

ה�ע�ר�ת ח�בת את �הפר�נ� יתע�ה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָלפניו
מה� �להתנ��ת lyוה�ר�מ�ת dny` lkn) ְְְְִֵֶַַ

(z`f fixkdle ,zexyrna die`x izla zebdpzd��ַ
�פעל, �ה� מ�החזיק �התנ�ינ� �דר� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ�ד��ר,
ה�א �זה וה���י מע�ר". "ו��י ה�קרא: ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָוזה�
�ער�י אלהי� ה' לפני "ואמר� יתע�ה: ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹאמר�
ל�ת�� ול�ר ל�וי נת�יו וג� מ�ֿה�ית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹה�ד�

וג�'" bi)ולאלמנה ,ek mixac)יני� נת�אר� �כבר . ְְְְְֲִִֵַָָָָָ
מ�ע�ר אחר�� �פרק וענינ� ה�ע�ר ואפ� ז� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצוה

ִֵ�ני.

� הקכ"ה להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
zraynאתֿה���רי� l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִֶַ

(mipind:יתע�ה אמר� וה�א ל�ק��, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָולהביא�
אלהי�" ה' �ית �ביא אדמת� ���רי ְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹ"רא�ית

(hi ,bk zeny)נ�הגת אינה ז� ��צוה �פ��ט, .ְִֵֶֶֶָָָ
אר� מ�ר�ת א�א �אי� ואינ� ה�ית, �פני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�א
ה�יני� �מ�בעת � ה�ר�� ועבר וס�ריא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָי�ראל
�מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ�לבד.

ו�� ai)���רי�. dpyn b wxt),�ה� נת�אר ְְִִִֵֵֶָָ
�ה� נכסי ה���רי�, odkl)�ל�מר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

�
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מז"ך תשרי... ואין על זה כל קושיא.

לפלא שכותבת אודות לימודה בשטח האמור ואינה מזכירה אודות הלימוד העיקרי של כל אחד 

ואחת מישראל, הוא לימוד תורתנו הק' תורת חיים, שתוכן שם זה כפשוטו, הוראה בחיים, והכוונה לחיי 

היום יומים, לדעת את המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה, ובפרט שהרי נמצאת היא בארץ אשר 

גם אומות העולם קורין לה בשם ארץ הקדושה ונאמר ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד 

אחרית שנה, שמזה מובן שהזהירות בקיום המצות צריך להיות בארץ זו פי כמה וכמה ובטח תמלא על דבר 

זה בהזדמנות הבאה.

בברכת הצלחה בלימוד ובהנהגה מתאימה לבת ישראל שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל 

ולאה.

ובברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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(‡).È�Ú�Î‰ Ï‡ Â�Ï ‰ÏÚÈ ÈÓמקומות על
נכבשו: לא ועדיי� בגורל Â‰È„‰(·)שהפלנו

.‰ÏÚÈאת לכבוש תחלה יעלה יהודה שבט
‡ÂÈÁ.(‚)גורלו: ÔÂÚÓ˘Ï:�שמעו לשבט

.È˙‡ ‰ÏÚ.בגורלי שנפל מה את לכבוש ועזרני
הוא עתניאל, הוא יעלה, יהודה פותרי�: ויש

תמורה במסכת אומרי� שאנו א)יעב�, מה(טז :

אחיו ולשמעו� שמו, שמעו� אחי יהודה שמו,
אתו: שיל� מקו�:··Ê˜.(„)אמר ש�

(Ê).'Â‚Â ÌÈÎÏÓ ÌÈÚ·˘מה למד אתה מכא�
בזק אדני שהרי כנע�, מלכי של ועושר� גדולת�

למנות כדאי היה יב)לא כנע�(יהושע מלכי ע�
כ�: בו וכתוב 'מל�', ÌÏ˘Â¯È.בש� Â‰‡È·ÈÂ

ירושלי�: על להלח� מש� ˘ÂÁÏ(Á)שהלכו

cec zcevn
ותומי�:·‰'.(‡) Â�Ï.באורי� ‰ÏÚÈ ÈÓאחד כל כי ע�

מה� מי יעלה כאשר כי 'לנו', אמר חלקו, בעבור נלח�
והתועלת בלב� המור� יביא עליו, ויגבר בהכנעני

ועדיי�·˙ÏÁ‰.לכול�: בגורלו, נפל אשר חלקו לקחת
כבש: יהודה:Â‰È„‰.(·)לא �˙˙È.שבט הוא‰�‰ ויביא

כל: בלב שמעו�:ÔÂÚÓ˘Ï.(‚)המור� לשבט
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(‰).˜Ê· È�Â„‡�וכ שמו, א)כ� י צדק:(יהושע אדוני
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:äMàì ézá äñër-úàâéepnî ïèwä áìë éçà æð÷-ïa ìûéðúr dãkìiå ¤©§¨¬¦¦−§¦¨«©¦§§¨Æ¨§¦¥´¤§©½£¦¬¨¥−©¨´Ÿ¦¤®
:äMàì Bzá äñër-úà Bì-ïziåãéì eäúéñzå dàBáa éäéåäéáà-úàî ìàL ©¦¤²¤©§¨¬¦−§¦¨«©§¦´§À̈©§¦¥ÆÆ¦§³Ÿ¥¥¨¦Æ¨Æ

:Cl-äî áìk dì-øîàiå øBîçä ìrî çðözå äãOäåèél-äáä Bì øîàzå ©¨¤½©¦§©−¥©´©«£®©«Ÿ¤¨¬¨¥−©¨«©¸Ÿ¤¹¨«¨¦´
úélr úlb úà áìk dì-ïziå íéî úlb éì äzúðå éðzúð áâpä õøà ék äëøá§¨À̈¦´¤³¤©¤Æ¤Æ§©½̈¦§¨«©¨¬¦−ª´Ÿ¨®¦©¦¤¨´¨¥À¥³ª´Ÿ¦¦½

:úézçz úlb úàåæèäãeäé éða-úà íéøîzä øérî eìr äLî ïúç éðé÷ éðáe §¥−ª¬Ÿ©§¦«§¥´¥¦ÁŸ¥̧¤¹¨¸¥¦³©§¨¦Æ¤§¥´§½̈
:írä-úà áLiå Cìiå ãør áâða øLà äãeäé øaãîæéïBòîL-úà äãeäé Cìiå ¦§©´§½̈£¤−§¤¤́£¨®©¥−¤©¥¬¤¤¨¨«©¥³¤§¨Æ¤¦§´

:äîøç øérä-íL-úà àø÷iå dúBà eîéøçiå úôö áLBé éðrðkä-úà ekiå åéçà̈¦½©©¾¤©§©«£¦−¥´§©®©©£¦´½̈©¦§¨¬¤¥«¨¦−¨§¨«
çéïBø÷r-úàå dìeáb-úàå ïBì÷Là-úàå dìeáb-úàå äfr-úà äãeäé ãkìiå©¦§³Ÿ§¨Æ¤©¨´§¤§½̈§¤©§§−§¤§¨®§¤¤§−

:dìeáb-úàåèééáLé-úà LéøBäì àì ék øää-úà Løiå äãeäé-úà ýåýé éäéå §¤§¨«©§¦³§Ÿ̈Æ¤§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®¦´³Ÿ§¦Æ¤«§¥´
:íäì ìæøa áëø-ék ÷îrä̈¥½¤¦¤¬¤©§¤−¨¤«
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בכולה:·‡˘. אש ÏÎ·.(È‚)שלחו ÈÁ‡
ואמלכתיה,(תרגו�:)Â‰˙ÈÒ˙Â.(È„)מאמו:

לבו ומשיאי� האד� שמיעצי� נמל�, לשו�
לי: נראה אחר, (תרגו�:)Á�ˆ˙Â.לדבר

אביה: לרגלי ליפול ‡¯ı(ÂË)ואתרכינת,
בו‰�‚·. שאי� טוב, מכל מנוגב שביתו אד�

תורה: ÌÈÓ.אלא ˙Ï‚,הבעל בית שדה
דמיא:(תרגו�:) שקיא בית ÈÚÓ¯(ÊË)אתר

.ÌÈ¯Ó˙‰של דושנה לה� שנית� יריחו, היא
ומי המקדש, בית שיבנה עד לאוכלה יריחו
שיהא כדי יטלנה, בחלקו הבחירה בית שיבנה

לבני ונתנוה הבחירה, בבית חלק ישראל לכל
והתלמידי� שנה, וארבעי� מאות ארבע יתרו
הוא קנז ב� עתניאל אצל והלכו הניחוה שבה�
ללמוד ערד בנגב אשר יהודה במדבר יעב�

‰ÌÚ.תורה: ˙‡ ·˘ÈÂ�היושבי התלמידי� ע�
הוא ברו� הקדוש מאת בקש הוא לפניו.

שנאמר הגוני�, תלמידי� לו הימי�שיזמי� (דברי

י) ד לוא וזימ� וגו', לאלהי� יעב� ויקרא
הללו: È¯Â‰Ï˘.(ËÈ)החסידי� ‡Ï ÈÎ�תרג

יתבי ית לתרכא יכילו לא דחבו, כ� בתר יונת�:
מישרא:

cec zcevn
(„È).‰‡Â··:בעלה אותוÂ‰˙ÈÒ˙Â.לבית פיתתה היא

השדה: מאביה תשאל שהיא רשות, לה Á�ˆ˙Â.לתת
ננעצה כאלו בכח, החמור מעל עצמה הפילה אביה לכבוד

ÍÏ.באר�: ‰Ó:עליו לבקש תרצי אשר ל�, נחסר מה
(ÂË).·‚�‰ ı¯‡:�המי מעיני מבלי יבשה שדה חלקת

.ÈÏ ‰˙˙�Â�מעי בה אשר שדה לי תת� אשר אשאל, לזאת
מי�: ÈÏÚ˙.הנובע ˙Ï‚�ומעי ממעל מעי� ובה שדה

משה:˜È�È.(ÊË)מתחת: חות� היה אשר יתרו ÂÏÚהוא
.ÌÈ¯Ó˙‰ ¯ÈÚÓבני וכשבאו הכנעני�, בי� ישבו שמה כי

מש� ועלו קיני, לבני לשלו� קראו ב�, להלח� יהודה
וכו': יהודה למדבר יהודה בני ע� ÈÂ˘·.ללכת ÍÏÈÂ�וכ יחיד, בלשו� כולה המשפחה בני כל ב)קרא קיח נא(תהלי� יאמר

‰ÌÚ.ישראל: יהודה:‡˙ בני ‰‰¯.(ËÈ)ע� ˙‡ ˘¯ÂÈÂ 'Â‚Â '‰ È‰ÈÂהיה לא ההר, יושבי יהודה שהוריש מה לומר, רצה
זאת: עשתה ה' יד א� כי הטבע, כדר� ידו È¯Â‰Ï˘.בעוצ� ‡Ï ÈÎביכלתו היה לא שהרי לומר, ורצה 'יכול', מלת תחסר

בהר, היושב מ� יותר לכבוש הנוח בעמק שישבו ע� להוריש�, כח עצר לא ברזל רכב לה� כי על העמק, יושבי להוריש
ישראל, את ב� לנסות הניח העמק יושבי ואת זאת, עשתה ה' יד אלא ויותר, יותר הקשה ההר יושב הוריש כ� א� ואי�

למטה שכתבו כב)כמו ב העמק,(לקמ� יושבי לגרש יוכלו יד� בכח חושבי� היו העמק, יושבי וגירש ההר יושבי הניח וא� ,
העמק: יושבי והניח ההר יושבי הוריש לזה להתגבר, יוכלו לא יותר הקשה ההר יושבי ועל לה�, ברזל רכב כי ע�

oeiv zcevn
ופתוי:Â‰˙ÈÒ˙Â.(È„)הקדמוני�: הסתה Á�ˆ˙Â.מלשו�

כמו נעיצה, כא)עני� ד לומר,(שופטי� ורוצה באר�. ותצנח
באר�: ננעצה וכאלו בכח, כמו‰·‰.(ÂË)נפלה תנה,

טו) מז לח�:(בראשית לנו וכ�·¯Î‰.הבה ומנחה, מתנה
יא) לג ברכתי:(ש� את נא כמו‰�‚·.קח יובש, עני�

א) כא בנגב:(ישעיהו לי:�˙˙�È.כסופות מעי�,‚Ï˙.נתת
יב)כמו ד השירי� נעול:(שיר עליו�:ÈÏÚ˙.ג� מלשו�
(ÊÈ).ÂÓÈ¯ÁÈÂ:�וכליו אבדו� מלשו�ÂÈÂ¯˘.(ËÈ)עני�

·¯ÏÊ.גרושי�: ·Î¯:כברזל חזקי� רכב, אנשי
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æ:éðMä äérãéì áéøéBäéì ïBLàøä ìøBbä àöiåçíéøòNì éLéìMä íøçì ©¥¥º©¨³¨«¦Æ¦´¨¦½¦«©§−̈©¥¦«§¨¦Æ©§¦¦½¦§Ÿ¦−
i"yx

(‡).Ô¯‰‡ È�·ÏÂוגומר אהר� בני אלה פתרו�
מחלקות�: Â‚Â'.(·)על ‡Â‰È·‡Â ·„� ˙ÓÈÂ

.Ì‰Ï ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ�·Â�בני לה� היו שלא לפי
היו א� אבל במקומ� ואיתמר אלעזר כיהנו
לאלעזר קודמי� היו בני� ואביהוא לנדב

מצינו שכ� גדולה בכהונה ג')ואיתמר (בעזרא

ויהוצדק היה יהושע של אביו יהוצדק שהרי
דכתיב היו שריה בני ח')ועזרא ושריה(לעיל
ובעזרא יהוצדק את ב�(ה)הוליד עזרא כתיב

וכשעלו לבבל בגולה הל� ויהוצדק שריה
עזרא שימש ולא ושימש יהושע עלה מבבל
אחיו בי� וקדמו הבכור יהוצדק שהיה לפי

חגי בנבואת כדכתיב ב�(ז)הבכור יהושע
הגדול: הכה� ·�È(‚)יהוצדק ÔÓ ÍÏÓÈÁ‡Â

.¯Ó˙È‡�בסמו כדמוכח אביתר ב� אחימל� זה
ו) ב�(כד ואחימל� עד וגו' שמעיה ויכתב�

¯‡˘ÌÈ(„)אביתר: ¯ÊÚÏ‡ È�·Ï ÌÂ˜ÏÁÈÂ
.¯˘Ú ‰˘˘ ˙Â·‡ ˙È·Ïשילה במשכ� מתחלה

וח' מאלעזר ח' משמרו' י"ו כ"א היו לא
דוד וכשראה תענית במסכ' כמפורש מאיתמר

ר לכלשהיו חלק� רבי� לאלעזר הגבורי� אשי
על והעמיד� לשני� אלעזר של ומשמר משמר
על העמיד איתמר בני ומשמרת משמרות י"ו
משמרות שמנה על כבראשונה משמר מעמד
ואחד לאלעזר אחז אב בית בסמו� מוכיח וכ�
למשמרת למעמד כאחוז כלומר לאיתמר, אחז
בבית עתה דוד העמיד� כ� כמו שבמשכ�

ÌÚ(‰)המקדש: ‰Ï‡ ˙ÂÏ¯Â‚· ÌÂ˜ÏÁÈÂ
.‰Ï‡או שני או ראשו� להיות הגורל יפול למי

כול�: וכ� רביעי או Ì·˙ÎÈÂ(Â)שלישי
.‰ÈÚÓ˘שני ומי ראשו� מי לזכרו� לה� להיות

כול�: וכ�

cec zcevn
(‡).Ô¯‰‡ È�·ÏÂ�אהר בני למשמרות:ואת מחלוקת� כ� ‡·Ì‰È.(·)היה È�ÙÏ:�אביה וה�Â�‰ÎÈÂ.בחיי ר"ל

לה': כהני� ·Ì˙„Â·Ú.(‚)נשארו Ì˙„Â˜ÙÏ:�עליה המוטל בעבודה העובדי� מספר� ‰‚·¯ÌÈ.(„)לפי È˘‡¯Ï
לעבודה: הראויי� הגברי� ראשי ‡·Â˙.למספר ˙È·Ï ÌÈ˘‡¯:המשמרות וה� אבות בתי ראשי עשר ששה עשה

(‰).˙ÂÏ¯Â‚·:'וכו שני ומי ראשו� ישמש ÂÎÂ'.מי ˘„˜ È¯˘ ÂÈ‰ ÈÎמעלה נת� לא ולזה וכו' קדש שרי היו כול� כי
גורל: מבלי להקדימ� השני על הגורל:Ì·˙ÎÈÂ.(Â)לאחד לעשות בקלפי להניח� פתקי� על כתב� האבות בתי שמות

.'ÂÎÂ ÊÁ‡ „Á‡ ·‡ ˙È·לבני רבי� דוד שמצא ועל לאיתמר ושמונה לאלעזר אבות בתי שמונה היו מתחלה ארז"ל
שתי�: בה להיות אחת עוד אחז אב בית כל ר"ל לאלעזר אחוז אחד אב בית וז"ש לשתי� אב בית כל חלק אלעזר

.¯Ó˙È‡Ï ÊÁ‡ ÊÁ‡Â:�כלו הוסי� ולא אחוז נשאר מאז לאיתמר אחוז שהיה מה ר"ל

ck wxt `Îminid ixac - miaezk

:éráøäè:éMMä ïîiîì éLéîçä äikìîìé:éðéîMä äiáàì éráMä õBwäì ¨«§¦¦«§©§¦¨Æ©«£¦¦½§¦¨¦−©¦¦«§©Æ©§¦¦½©«£¦−̈©§¦¦«
àéì érLzä reLéì:éøNrä eäéðëLáéíéðL íé÷éì øNr ézLr áéLéìàì §¥Æ©Æ©§¦¦½¦§©§−̈¨«£¦¦«§¤§¨¦Æ©§¥´¨½̈§¨¦−§¥¬

:øNrâéìL ätçì:øNr äraøà áàáLéì øNr äLãéøNr äMîç äbìáì ¨¨«§ª¨Æ§Ÿ¨´¨½̈§¤«¤§−̈©§¨¨¬¨¨«§¦§¨Æ£¦¨´¨½̈
:øNr äML ønàìåè:øNr äðBîL õvtäì øNr äráL øéæçìæèäéçúôì §¦¥−¦¨¬¨¨«§¥¦Æ¦§¨´¨½̈§©¦¥−§¨¬¨¨«¦§©§¨Æ

:íéøNrä ìà÷æçéì øNr ärLzæé:íéøNrå íéðL ìeîâì íéøNrå ãçà ïéëéì ¦§¨´¨½̈¦«¤§¥−¨«¤§¦«§¨¦Æ¤¨´§¤§¦½§¨−§©¬¦§¤§¦«
çéìL eäéìãì:íéøNrå äraøà eäéærîì íéøNrå äLèéíúc÷ô älà ¦§¨Æ̈Æ§Ÿ¨´§¤§¦½§©«©§−̈©§¨¨¬§¤§¦«¥´¤§ª¨º̈

ýåýé eäeö øLàk íäéáà ïøäà ãéa íètLîk ýåýé-úéáì àBáì íúãárì©«£Ÿ̈À̈¨³§¥«§Ÿ̈Æ§¦§¨½̈§©−©«£´Ÿ£¦¤®©«£¤´¦½̈§Ÿ̈−
:ìàøNé éýìûë:eäécçé ìûáeL éðáì ìàáeL íøîr éðáì íéøúBpä éåì éðáìå ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«§¦§¥¬¥¦−©«¨¦®¦§¥³©§¨Æ´¨¥½¦§¥¬¨¥−¤§§¨«

àë:äiMé Làøä eäéáçø éðáì eäéáçøìáëúBîìL éðáì úBîìL éøäöiì ¦§©§¨®¦§¥´§©§½̈¨−Ÿ¦¦¨«©¦§¨¦−§Ÿ®¦§¥¬§Ÿ−
:úçéâë:éréáøä írî÷é éLéìMä ìàéæçé éðMä eäéøîà eäiøé éðáeãëéða ¨«©§¥−§¦¨®£©§Æ̈Æ©¥¦½©«£¦¥Æ©§¦¦½§©§−̈¨«§¦¦«§¥³

øåîL äëéî éðáì äëéî ìàéfr(éø÷ øéîL):äëäiMé éðáì äiMé äëéî éçà ª¦¥Æ¦½̈¦§¥¬¦−̈¨¦«¨¦«£¦³¦¨Æ¦¦½̈¦§¥¬¦¦−̈
:eäéøëæåë:Bða eäiæré éða éLeîe éìçî éøøî éðaæëBðá eäiæréì éøøî éða §©§¨«§¥³§¨¦Æ©§¦´¦½§¥¬©«£¦−̈§«§¥³§¨¦¸§©«£¦¨´§½

:éøárå øekæå íäLåçë:íéða Bì äéä-àìå øærìà éìçîìèëLé÷-éða Lé÷ì §¬Ÿ©§©−§¦§¦«§©§¦Æ¤§¨½̈§Ÿ¨¬¨−¨¦«§¦−§¥¦¬
:ìàîçøéì:íäéúáà úéáì íiåìä éða älà úBîéøéå øãrå éìçî éLeî éðáe §©§§¥«§¥´¦½©§¦¬§¥−¤¦«¦®¥²¤§¥¬©«§¦¦−§¥¬£«Ÿ¥¤«

àì÷Bãöå Cìnä ãéåã éðôì ïøäà-éða íäéçà | únrì úBìøBb íä-íâ eìétiå©©¦Á©¥̧«¨¹§ª©´£¥¤´§¥«©«£ÀŸ¦§¥̧¨¦³©¤Æ¤Æ§¨´
:ïèwä åéçà únrì Làøä úBáà íiåììå íéðäkì úBáàä éLàøå Cìîéçàå©«£¦¤½¤§¨¥Æ¨«¨½©«Ÿ£¦−§©«§¦¦®¨´¨½Ÿ§ª©−¨¦¬©¨¨«

i"yx

(ËÈ).Ì˙„·ÚÏ Ì˙„˜Ù ‰Ï‡:היו משמרות על פקודת� משמרות ראשי כא� שכתובי� אלו

cec zcevn
(ËÈ).Ì˙„Â˜Ù ‰Ï‡:'ה צוהו כאשר אהר� ביד האמור כמשפט לעבודת� ה' לבית לבוא המשמרות מספר אלה
(Î).ÌÈ¯˙Â�‰ ÈÂÏ È�·ÏÂ�וא לוי ב� גרשו� ובני לוי מבני הכהני� חשב כבר כי הנותרי� ואמר מחלקות� כ� היה

עוד: נתוס� מררי בני ועל האבות בתי שמות בה� נשתנה כי על שוב חשב� מ"מ למעלה עמה� נזכרי� המה שג�
.'ÂÎÂ Ï‡·Â˘ Ì¯ÓÚ È�·Ïנקראה להיות הוחזרה עתה שובאל ע"ש מתחלה נקראת שהיתה עמר� מבני האב בית ר"ל

בעני�: הנאמרי� כול� וכ� שובאל מבני שהיה יחדיהו ישיהÂ‰È·Á¯Ï.(Î‡)ע"ש מבניו נעשה רחביהו של אב לבית
שמו: על האב בית ונקראה עתהÈ¯‰ˆÈÏ.(Î·)לראש נקראת שלימות ע"ש נקראת שהיתה יצהר מבני האב בית

יחת: Â‰È¯È.(Î‚)ע"ש È�·Âשהיתה אמריהו ע� אחת אב לבית עתה נעשה יריהו ע"ש נקראת שהיתה האב בית ר"ל
אמריהו: ע"ש שתיה� ונקראו לה יקמע�:Ï‡ÈÊÁÈ.שנית וכ� שמה נשתנה לא ההיא האב È˘È‰.(Î„)בית ‰ÎÈÓ ÈÁ‡

ישיה: מבני שהיה זכריהו ע"ש נקרא להיות הוחזרה מיכה אחי שהיה ישיה ע"ש נקראה שהיתה האב בית ר"ל
(ÂÎ).È¯¯Ó È�·מררי ב� יעזיהו בני אבות בתי עתה נתוס� ומושי מחלי מבני רק מררי לבני אבות בתי שהיו מה ר"ל

למעלה: הוזכר È¯¯Ó.(ÊÎ)שלא È�·:'וכו שה� היו בנו ליעזיהו מררי מבני האבות בתי ÂÏ(ÁÎ)אלה ‰È‰ ‡ÏÂ
.ÌÈ�·:אב לבית א"כ היה קיש:È˜Ï˘.(ËÎ)ולא מבני שהיה ירחמאל ע"ש עתה נקראה קיש של האב È�·Â(Ï)בית

.'ÂÎÂ ÈÏÁÓ È˘ÂÓ:�שמ נשתנו לא הה� האבות ‡·È˙Âבתי ˙È·Ï.Ì‰עתה נחלקי� א"כ (והיו משפחות� בני של
מררי): מבני ושבעה קהת מבני ושמנה גרשו� מבני תשעה הכהני� כמו מחלקות ראשו�‚ÂÏ¯Â˙.(Ï‡)לכ"ד ישמש מי

בפה: לשורר היה ‡Ì‰ÈÁ.ועבודת� ˙ÓÂÚÏ:הגורל בדבר לה� ודומה אהר� ובני אחיה� כמו ÂÎÂ'.ר"ל ˘‡¯‰ ˙Â·‡
מונח היה עכ"ז לכול� הראש היה הזה שאבות ע� אמר ולזה אבות בשמו נקרא היה האבות בתי בני מכל הראש

שלו: האב בית את ראשו� להקדי� מעלתו לו הועיל ולא מכול� הקט� אחיו לעומת בגורל



עז ck wxt `Îminid ixac - miaezk

:éráøäè:éMMä ïîiîì éLéîçä äikìîìé:éðéîMä äiáàì éráMä õBwäì ¨«§¦¦«§©§¦¨Æ©«£¦¦½§¦¨¦−©¦¦«§©Æ©§¦¦½©«£¦−̈©§¦¦«
àéì érLzä reLéì:éøNrä eäéðëLáéíéðL íé÷éì øNr ézLr áéLéìàì §¥Æ©Æ©§¦¦½¦§©§−̈¨«£¦¦«§¤§¨¦Æ©§¥´¨½̈§¨¦−§¥¬

:øNrâéìL ätçì:øNr äraøà áàáLéì øNr äLãéøNr äMîç äbìáì ¨¨«§ª¨Æ§Ÿ¨´¨½̈§¤«¤§−̈©§¨¨¬¨¨«§¦§¨Æ£¦¨´¨½̈
:øNr äML ønàìåè:øNr äðBîL õvtäì øNr äráL øéæçìæèäéçúôì §¦¥−¦¨¬¨¨«§¥¦Æ¦§¨´¨½̈§©¦¥−§¨¬¨¨«¦§©§¨Æ

:íéøNrä ìà÷æçéì øNr ärLzæé:íéøNrå íéðL ìeîâì íéøNrå ãçà ïéëéì ¦§¨´¨½̈¦«¤§¥−¨«¤§¦«§¨¦Æ¤¨´§¤§¦½§¨−§©¬¦§¤§¦«
çéìL eäéìãì:íéøNrå äraøà eäéærîì íéøNrå äLèéíúc÷ô älà ¦§¨Æ̈Æ§Ÿ¨´§¤§¦½§©«©§−̈©§¨¨¬§¤§¦«¥´¤§ª¨º̈

ýåýé eäeö øLàk íäéáà ïøäà ãéa íètLîk ýåýé-úéáì àBáì íúãárì©«£Ÿ̈À̈¨³§¥«§Ÿ̈Æ§¦§¨½̈§©−©«£´Ÿ£¦¤®©«£¤´¦½̈§Ÿ̈−
:ìàøNé éýìûë:eäécçé ìûáeL éðáì ìàáeL íøîr éðáì íéøúBpä éåì éðáìå ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«§¦§¥¬¥¦−©«¨¦®¦§¥³©§¨Æ´¨¥½¦§¥¬¨¥−¤§§¨«

àë:äiMé Làøä eäéáçø éðáì eäéáçøìáëúBîìL éðáì úBîìL éøäöiì ¦§©§¨®¦§¥´§©§½̈¨−Ÿ¦¦¨«©¦§¨¦−§Ÿ®¦§¥¬§Ÿ−
:úçéâë:éréáøä írî÷é éLéìMä ìàéæçé éðMä eäéøîà eäiøé éðáeãëéða ¨«©§¥−§¦¨®£©§Æ̈Æ©¥¦½©«£¦¥Æ©§¦¦½§©§−̈¨«§¦¦«§¥³

øåîL äëéî éðáì äëéî ìàéfr(éø÷ øéîL):äëäiMé éðáì äiMé äëéî éçà ª¦¥Æ¦½̈¦§¥¬¦−̈¨¦«¨¦«£¦³¦¨Æ¦¦½̈¦§¥¬¦¦−̈
:eäéøëæåë:Bða eäiæré éða éLeîe éìçî éøøî éðaæëBðá eäiæréì éøøî éða §©§¨«§¥³§¨¦Æ©§¦´¦½§¥¬©«£¦−̈§«§¥³§¨¦¸§©«£¦¨´§½

:éøárå øekæå íäLåçë:íéða Bì äéä-àìå øærìà éìçîìèëLé÷-éða Lé÷ì §¬Ÿ©§©−§¦§¦«§©§¦Æ¤§¨½̈§Ÿ¨¬¨−¨¦«§¦−§¥¦¬
:ìàîçøéì:íäéúáà úéáì íiåìä éða älà úBîéøéå øãrå éìçî éLeî éðáe §©§§¥«§¥´¦½©§¦¬§¥−¤¦«¦®¥²¤§¥¬©«§¦¦−§¥¬£«Ÿ¥¤«

àì÷Bãöå Cìnä ãéåã éðôì ïøäà-éða íäéçà | únrì úBìøBb íä-íâ eìétiå©©¦Á©¥̧«¨¹§ª©´£¥¤´§¥«©«£ÀŸ¦§¥̧¨¦³©¤Æ¤Æ§¨´
:ïèwä åéçà únrì Làøä úBáà íiåììå íéðäkì úBáàä éLàøå Cìîéçàå©«£¦¤½¤§¨¥Æ¨«¨½©«Ÿ£¦−§©«§¦¦®¨´¨½Ÿ§ª©−¨¦¬©¨¨«

i"yx

(ËÈ).Ì˙„·ÚÏ Ì˙„˜Ù ‰Ï‡:היו משמרות על פקודת� משמרות ראשי כא� שכתובי� אלו

cec zcevn
(ËÈ).Ì˙„Â˜Ù ‰Ï‡:'ה צוהו כאשר אהר� ביד האמור כמשפט לעבודת� ה' לבית לבוא המשמרות מספר אלה
(Î).ÌÈ¯˙Â�‰ ÈÂÏ È�·ÏÂ�וא לוי ב� גרשו� ובני לוי מבני הכהני� חשב כבר כי הנותרי� ואמר מחלקות� כ� היה

עוד: נתוס� מררי בני ועל האבות בתי שמות בה� נשתנה כי על שוב חשב� מ"מ למעלה עמה� נזכרי� המה שג�
.'ÂÎÂ Ï‡·Â˘ Ì¯ÓÚ È�·Ïנקראה להיות הוחזרה עתה שובאל ע"ש מתחלה נקראת שהיתה עמר� מבני האב בית ר"ל

בעני�: הנאמרי� כול� וכ� שובאל מבני שהיה יחדיהו ישיהÂ‰È·Á¯Ï.(Î‡)ע"ש מבניו נעשה רחביהו של אב לבית
שמו: על האב בית ונקראה עתהÈ¯‰ˆÈÏ.(Î·)לראש נקראת שלימות ע"ש נקראת שהיתה יצהר מבני האב בית

יחת: Â‰È¯È.(Î‚)ע"ש È�·Âשהיתה אמריהו ע� אחת אב לבית עתה נעשה יריהו ע"ש נקראת שהיתה האב בית ר"ל
אמריהו: ע"ש שתיה� ונקראו לה יקמע�:Ï‡ÈÊÁÈ.שנית וכ� שמה נשתנה לא ההיא האב È˘È‰.(Î„)בית ‰ÎÈÓ ÈÁ‡

ישיה: מבני שהיה זכריהו ע"ש נקרא להיות הוחזרה מיכה אחי שהיה ישיה ע"ש נקראה שהיתה האב בית ר"ל
(ÂÎ).È¯¯Ó È�·מררי ב� יעזיהו בני אבות בתי עתה נתוס� ומושי מחלי מבני רק מררי לבני אבות בתי שהיו מה ר"ל

למעלה: הוזכר È¯¯Ó.(ÊÎ)שלא È�·:'וכו שה� היו בנו ליעזיהו מררי מבני האבות בתי ÂÏ(ÁÎ)אלה ‰È‰ ‡ÏÂ
.ÌÈ�·:אב לבית א"כ היה קיש:È˜Ï˘.(ËÎ)ולא מבני שהיה ירחמאל ע"ש עתה נקראה קיש של האב È�·Â(Ï)בית

.'ÂÎÂ ÈÏÁÓ È˘ÂÓ:�שמ נשתנו לא הה� האבות ‡·È˙Âבתי ˙È·Ï.Ì‰עתה נחלקי� א"כ (והיו משפחות� בני של
מררי): מבני ושבעה קהת מבני ושמנה גרשו� מבני תשעה הכהני� כמו מחלקות ראשו�‚ÂÏ¯Â˙.(Ï‡)לכ"ד ישמש מי

בפה: לשורר היה ‡Ì‰ÈÁ.ועבודת� ˙ÓÂÚÏ:הגורל בדבר לה� ודומה אהר� ובני אחיה� כמו ÂÎÂ'.ר"ל ˘‡¯‰ ˙Â·‡
מונח היה עכ"ז לכול� הראש היה הזה שאבות ע� אמר ולזה אבות בשמו נקרא היה האבות בתי בני מכל הראש

שלו: האב בית את ראשו� להקדי� מעלתו לו הועיל ולא מכול� הקט� אחיו לעומת בגורל
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àéiç áø äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBäL ïàëå§©¤¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨©¦¨
øác åéáà úà LøBé íéáëBk ãáBò ïðçBé ø"à ïéáà øa©¨¦¨¨¥¨¦¥¤¨¦§©
àîìãå øérN øä úà ézúð åNrì äMeøé ék áéúëc äøBz¨¦§¦¦§¨§¥¨¨©¦¤©¥¦§¦§¨
úà ézúð èBì éðáì ék àëäî àlà éðàL øîeî ìàøNé¦§¨¥¨©¦¤¨¥¨¨¦¦§¥¨©¦¤
àáøk øîà àì àîrè éàî ïéáà øa àéiç áøå äMeøé ør̈§¨§©¦¨©¨¦©©§¨Ÿ¨©§¨¨
éàî àáøå eäðB÷ éLøBé ír àìå eäðB÷ ír áMçå áéúk éî¦§¦§¦©¦¥§Ÿ¦§¥¥§¨¨©
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éøäL äiøára Léå äiøára ïk ïéàM äî ïBãàä úúéîáe§¦©¨¨©¤¥¥§¦§¦¨§¥§¦§¦¨¤£¥
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Báéðb àðL éàîc ïðaøì à"ø eäðëæ àäa àáø øîà økîð¦§¨¨©¨¨§¨§©§§©¨¨§©§¨§¥
øîà Blek økîðc økîð ïéàc óìà äåLå úBàî Lîç£¥¥§¨¤¤¤§¥¦§¨§¦§©¨©
àìå àðîçø øîà Búáéðâa økîð ð"ä Béöç àìå àðîçø©£¨¨§Ÿ¤§¦§©¦§¥¨¨©©£¨¨§Ÿ
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ì Bza úà øëBî íãà ïéàL íLk à"ùø úeLéàúeçôL ¦§¥¤¥¨¨¥¤¦§¦§
ì Bza úà øëBî íãà ïéà Ck úeLéà øçàøçà úeçôL ©©¦©¥¨¨¥¤¦§¦§©©

dá Bãâáa àéðúc éàpz épäc àzâeìôáe úeçôL¦§¦§§¨§©¥©¨¥§©§¨§¦§¨
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:xMnp Fpi` mNWl dOA Fl oi`e mfEde apBW¤¨©§©§¥©¤§©¥¥¦§¨
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:FzaipbA xMnpe DiA opixw.òîLî àáeè ¨¦¨¥§¦§©¦§¥¨¨©§©
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:`Rqg Dil opiadi op`e Fl cArEWOdë"òa ©§§¨©£©©£¦¨¥©§¨§
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.äðBLå úeLéàì Bza íãà øëBîlAiw ¥¨¨¦§¦§¤¦¥
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sqke xg`l DWCwnE xfFg oiqExi`d̈¥¦¥§©§¨§©¥§¤¤

:dxbA `l m` FNW diWECiwìúeçôL ¦¤¨¤¦Ÿ¨§¨§¦§
.äðBLåF` laFiA F` WWA d`vie Dxkn §¤¨§¨§¨§¨§¥§¥

DxkFnE xfFg dPhw DcFre oFc`d zzinA§¦©¨¨§¨§©¨¥§¨
Dxkn `l ENit`C `l oipniqA d`vFi la £̀¨§¨§¦¨¦Ÿ©£¦Ÿ¨§¨
`ipzcM DxkFn Fpi` oipniq d`iade mlFrn¥¨§¥¦¨¦¨¦¥§¨¦§©§¨

oikxr zkQnA(:hk sc)z` mc` xFMni lFki §©¤¤£¨¦¨¦§¨¨¤
xaM dxEkO dnE zxn` dxrp `idWM FYA¦§¤¦©£¨©§¨©§¨§¨
`NW oiC Fpi` dxEkn Dpi`W eiWkr d`vFi§¨©§¨¤¥¨§¨¥¦¤Ÿ

:xkOY.úeçôL øçà úeLéàìDxkFn ¦¨¥§¦©©¦§§¨
:eil` dxfge dzvie zEgtWl DxkOW xg` oiWECiw zlAwAì àì ìáàúeçôL §©¨©¦¦©©¤¨§¨§¦§§¨§¨§¨§¨¥¨£¨Ÿ§¦§
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:r"xe `"x DA ibiltC `xw i`dCïðéñøb ò"ø éøáãa §©§¨¦§¦¥¨§§¦§¥©§¦¨
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mNWOW EPnid dgFp minkg gEx oi` daFh¨¥©£¨¦¨¥¤¤§©¥
ded oFcTR mzd la` daFh zgY drẍ¨©©¨£¨¨¨¦¨£¨
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oicA cnr `l ENit`e zFaipB iYWA minrR§¨¦¦§¥§¥©£¦Ÿ¨©§¦
inC `N` deW Fpi`e odiYW apBW cr©¤¨©§¥¤§¥¨¤¤¨§¥
`cge `cg lkC xMnpe xfFge xMnp zg ©̀©¦§¨§¥§¦§¨§¨¨¨§¨¨
`aEh FzaipbA KixtE FzaipbA DiA opixẅ¦¨¥¦§¥¨¨¦¦§¥¨¨
EdNEM oicA odiYW lr cnr m` rnWn©§©¦¨©©§¥¤§¦§
dbCde dAx dndaE aizkcM FzaipbA opixẅ¦¨¦§¥¨§¦§¦§¥¨©¨§©¨¨
`Mi`C `Ed xMnpe xfg d"t`e xF`iA xW £̀¤©§©¨©§¦§©§¦¨
zaA oicA cnrW cg` mc`A o`M `N ¤̀¨©§¨¨¤¨¤¨©§¦§©
xMnp Fpi` dAxd zFaipbA ENit` zg ©̀©£¦¦§¥©§¥¥¦§¨
mc` ipA 'aA la` `id daipB ivgC dpWpe§¦§¤©£¦§¥¨¦£¨§§¥¨¨
xMnp minrR iYW oicA FzF` oicinrOW¤©£¦¦§¦§¥§¨¦¦§¨
cnre apB m` d"de zg`e zg` lM liaWA¦§¦¨©©§©©§¦¨©§¨©
xfFg iWtgl `vIXn apbe xfge xMnpe oicA§¦§¦§©§¨©§¨©¦¤¨¨©¨§¦¥
daipbA WxiRX dn dWwe l"kr xMnpe§¦§¨§¨¤©¤¦¥¦§¥¨
`l `iz` `l `dC xMnpe xfFg Fpi` zg ©̀©¥¥§¦§¨§¨Ÿ©§¨Ÿ
x"z xn`w KEnqA `dC `"xM `le opAxM§©¨¨§Ÿ§§¨§¨¨¨©
xfFge xMnp zF`n 'd deWe sl` FaipB did̈¨§¥¤¤§¨¤¥¦§¨§¥
xn`w Edi`C iz` `l iOp `"xkE xMnpe§¦§¨§©¦Ÿ¨¥§¦¨¨©
e`l m`e xMnp FxMnn cbpM FaipB did m ¦̀¨¨§¥§¤¤¦§¨¦§¨§¦©
zg` mrR ENit` rnWn llM xMnp Fpi ¥̀¦§¨§¨©§©£¦©©©©
zg` daipbA o`M i"xR Kkl xMnp Fpi ¥̀¦§¨§©¦¦©¦§¥¨©©
daipBd lM mNWIW cr xMnpe xfFge xMnp¦§¨§¥§¦§¨©¤§©¥¨©§¥¨
dOM xMnPW rnWn FzaipbA xMnpC§¦§©¦§¥¨©§©¤¦§¨©¨
iYWA la` FzaipB lM mNWIW cr minrR§¨¦©¤§©¥¨§¥¨£¨¦§¥
KixtE zg` mrR `N` xkOi `l zFaipB§¥Ÿ¦¨¥¤¨©©©©¨¦

h FzaipbAxfge apbC `kid rnWn `aE ¦§¥¨¨©§©¥¨§¨©§¨©
xiRW ixTin Fnvr mc` FzF`l apbe§¨©§¨¨©§¦§¥©¦
lMd mNWIW cr xMnpC `ni` FzaipbA¦§¥¨¥¨§¦§¨©¤§©¥©Ÿ
FzF`l apbe xfge apbC cg` mc`A iPWnE§©¥§¨¨¤¨§¨©§¨©§¨©§
lM Fl mNWIW cr xMnp Fnvr mc`̈¨©§¦§¨©¤§©¥¨
ipWA la` FzaipbA xiRW EpiidC zFaipBd©§¥§©§©¦¦§¥¨£¨¦§¥

:dpWpe xMnp Fpi` mc` ipA§¥¨¨¥¦§¨§¦§¤
øîàWxiR .a`C DigxFM lrA iIA` ¨©©©¥§©§¥§©¦¥

FzF` oitFM Fl Wi m` qxhpETA©§§¥¦¥¦
dnE Dl oiAfnE lif`C p"d KEnqA xn`w i`n k"` n"xdl w"we DzF` dcFtE¤¨§§¨©©¨¨©§¨§¨¦§©¦¨©
ipA sFkpC xnFl Wi `OWe DzFCtl FzF` sFkpC xg`n FzxiknA zlrFY¤¤¦§¦¨¥©©§¨¦§¨§¤¨¥©§¨§¥
`die Fzial xFfgYW a`l Dil `gip `lC mEXn a`C k"rA DzFCtl dgRWOd©¦§¨¨¦§¨§§©¦§Ÿ¦¨¥¨©¤©£§¥¦¥

:Dl oiAfnE lif` xcdC xiRW `gip `YWde dilr a`l FzqpxR©§¨¨¨©¨¤¨§©§¨¦¨©¦§¨©¨¦§©¦¨
oeik

àéiç áø äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBäL ïàëå§©¤¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨©¦¨
øác åéáà úà LøBé íéáëBk ãáBò ïðçBé ø"à ïéáà øa©¨¦¨¨¥¨¦¥¤¨¦§©
àîìãå øérN øä úà ézúð åNrì äMeøé ék áéúëc äøBz¨¦§¦¦§¨§¥¨¨©¦¤©¥¦§¦§¨
úà ézúð èBì éðáì ék àëäî àlà éðàL øîeî ìàøNé¦§¨¥¨©¦¤¨¥¨¨¦¦§¥¨©¦¤
àáøk øîà àì àîrè éàî ïéáà øa àéiç áøå äMeøé ør̈§¨§©¦¨©¨¦©©§¨Ÿ¨©§¨¨
éàî àáøå eäðB÷ éLøBé ír àìå eäðB÷ ír áMçå áéúk éî¦§¦§¦©¦¥§Ÿ¦§¥¥§¨¨©
íäøáàc BãBák íeMî ïéáà øa àéiç áøk øîà àì àîrè©§¨Ÿ¨©§©¦¨©¨¦¦§§©§¨¨
äiøára Léå äiøára ïéàL éøára Lé ïðaø eðz :éðàL©¦¨©¨¨¥§¦§¦¤¥§¦§¦¨§¥§¦§¦¨
ìáBéáe íéðLa àöBé àeäL éøára Lé éøára ïéàL¤¥§¦§¦¥§¦§¦¤¥§¨¦§¥
éøäL äiøára Léå äiøára ïk ïéàM äî ïBãàä úúéîáe§¦©¨¨©¤¥¥§¦§¦¨§¥§¦§¦¨¤£¥
ïécôîe úéðLðå úøkîð dðéàå ïéðîéña äàöBé äiøár¦§¦¨§¨§¦¨¦§¥¨¦§¤¤§¦§¥©§¦
Lé øî øîà :éøára ïk ïéàM äî BçøBk ìra dúBà¨§©§©¤¥¥§¦§¦¨©©¥
äiøárä äîà åéìr äøéúé éäðéîøe äiøára ïéàL éøára§¦§¦¤¥§¦§¦¨§¦§¦§¥¨¨¨¨¨¨¦§¦¨
dãré dãriL ïBâk úLL áø øîà ïéðîéña dîör äðBwL¤¨©§¨§¦¨¦¨©©¥¤§¤¨£¨¨£¨
àúëìéä äìhaéì àì àîéúc eäî àéra àhéb àèéLt§¦¨¦¨©§¨©§¥¨Ÿ¦©§¨¦§§¨
àì íà ÷"ä ïéðîéña äàöBé éànà éëä éà ì"î÷ dpéî¦¨¦¨¥©©§¨§¦¨¦¦Ÿ
ììkî :úéðLðå úøkîð dðéàå :ïéðîéña óà äàöBé dãré̈£¨§¨©§¦¨¦§¥¨¦§¤¤§¦§¥¦§©
Bìéôëa àìå Búáéðâa àéðúäå äðLðå økîð éøár ãárc§¤¤¦§¦¦§¨§¦§¤§¨©§¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥
áeL úçà írt økîpL ïåék Búáéðâa Bîîæa àìå Búáéðâa¦§¥¨§Ÿ¦§¨¦§¥¨¥¨¤¦§©©©©©
äáéðâa ïàk àéL÷ àì àáø øîà BøëBîì éàMø äzà éà¦©¨©¨¦§§¨©¨¨Ÿ©§¨©¦§¥¨
òîLî àáeè Búáéðâa éiaà ì"à úBáéðb ézLa ïàk úçà©©©¦§¥§¥©©¥¦§¥¨¨©§©
éða éðLa ïàk ãçà íãàa ïàk àéL÷ àì éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥Ÿ©§¨©§¨¨¤¨©¦§¥§¥
økîðå øæBçå økîð úBàî Lîç äåLå óìà Báéðb ø"ú íãà̈¨§¥¤¤§¨¤£¥¥¦§¨§¥§¦§¨
øæréìà 'ø ììk økîð Bðéà óìà äåLå úBàî Lîç Báéðb§¥£¥¥§¨¤¤¤¥¦§¨§¨¡¦¤¤
Bðéà åàì íàå økîð Bøkîî ãâðk Báéðb äéä íà øîBà¥¦¨¨§¥§¤¤¦§¨¦§¨§¦©¥
Báéðb àðL éàîc ïðaøì à"ø eäðëæ àäa àáø øîà økîð¦§¨¨©¨¨§¨§©§§©¨¨§©§¨§¥
øîà Blek økîðc økîð ïéàc óìà äåLå úBàî Lîç£¥¥§¨¤¤¤§¥¦§¨§¦§©¨©
àìå àðîçø øîà Búáéðâa økîð ð"ä Béöç àìå àðîçø©£¨¨§Ÿ¤§¦§©¦§¥¨¨©©£¨¨§Ÿ
àáø øáñ :Bçøk ìra dúBà ïécôîe :Búáéðb éöça økîð¦§©©£¦§¥¨©§¦¨§©¨§¨©¨¨
àðáúëc eäéð éàî éiaà ì"à ïBãàc déçøk ìra øîéîì§¥©§©¨§¥§¨©©¥©¦§©§¦¨

àúéðbøî èé÷ð éànà déîcà àøèL déìàðáéäé déãéa ¥§¨¨©§¥©©¨¦©§¨¦¨§¨¥¨¦§¨
íât íeMî áàc déçøk ìra éiaà øîà àlà àtñç déì¥©§¨¤¨¨©©©¥§©¨§¥§©¦§©
äçtLî éðáì eäðétëð énð éøár ãár éëä éà äçtLî¦§¨¨¦¨¥¤¤¦§¦©¦¦§¦§¦§¥¦§¨¨
øãä ð"ä déLôð ïéaæîe ìéæà øãä äçtLî íât íeMî¦§©¦§¨¨¨©¨¦§©¥©§¥¨©
ù"ø épîe úéðLðå úøkîð dðéà éðz÷ àä dì ïéaæîe ìéæà̈¦§©¥¨¨¨¨¥¥¨¦§¤¤§¦§¥©¦

ì äðBLå úeLéàì Bza úà íãà øëBî àéðúc àéäúeçôL ¦§©§¨¥¨¨¤¦§¦§¤§¦§
ì àì ìáà úeçôL øçà úeLéàì äðBLåøçà úeçôL §¤§¦©©¦§£¨Ÿ§¦§©©

ì Bza úà øëBî íãà ïéàL íLk à"ùø úeLéàúeçôL ¦§¥¤¥¨¨¥¤¦§¦§
ì Bza úà øëBî íãà ïéà Ck úeLéà øçàøçà úeçôL ©©¦©¥¨¨¥¤¦§¦§©©

dá Bãâáa àéðúc éàpz épäc àzâeìôáe úeçôL¦§¦§§¨§©¥©¨¥§©§¨§¦§¨
ïåéë

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף יח עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



zipwpפ dy`da cenr gi sc ± oey`x wxtoiyeciw

.äéìò Búélè NøétL ïåékl m` Wi inwF`l Dil irAin KgxM lrCr"xM `xwO ¥¨¤¦¥©¦¨¤¨§©¨§¨¦¨¥¥§§¥¥¥©¦§¨§
`dn opinxC zFxFkaA 'iwiiCcM `"xM zxFqOl m` Wie w"tA oixcdpqA opixn`cM¦§©§¦¨§©§¤§¦§§¥¥©¨¤§¦§©§¦¦§§¨¦¨¥¨
Dlr opinxe `xwOl m` Wi `"xl mzd opixn`C izixg` `zNin lr `YbElR§§¨©¦§¨©£¦¦§©§¦¨¨¨§¥¥©¦§¨§¨¦¨£¨
UxiRW opiqxB `YlikOaE oiWCwEOd ilEqR lM 'tA l"q zxFqOl m` WiC `dn¥¨§¥¥©¨¤§¨§¥©§¨¦©§¦§¨©§¦¨¤¦¥
:mzd `zil `"xcE r"x ixacA dilr FziNh©¦¨¤¨§¦§¥§¥¨¨¨

.éøëð íòìlFWni `l zEgtWl EpiidC §©¨§¦§©§§¦§Ÿ¦§
mWl dilr oFc` FziNh UxiRW xg`n a`d̈©¥©©¤¦¥©¦¨¨¤¨§¥
dia` lv` dxfge hbA DWxiB m` cEri¦¦¥§¨§¥§¨§¨¥¤¨¦¨
xfFg a` lv` dxfge Dcri `l la £̀¨Ÿ¨£¨§¨§¨¥¤©¥
xg` zEgtWl lirl ixn`C opAxM DxkFnE§¨§©¨¨§©§¥§¥§¦§©©
ded Dcri iknC `kd iM `lC `Ed zEWi ¦̀§Ÿ¦¨¨¦§¦¨£¨£¨
zEgtW xg` zEgtWl la` zEWi`l Dil¥§¦£¨§¦§©©¦§
DA cbAW oeiM xnF` `"xe oiAfn ivn̈¥§©¦§¥¥¨¤¨©¨
DxkFnl lFki Fpi` aEW zEgtWl DxkOW¤¨§¨§¦§¥¨§§¨
zEgtWl la` zEgtW EpiidC ixkp mrl§©¨§¦§©§¦§£¨§¦§
WixC y"xe oiAfn ivn oiWECiw zEWi` xg ©̀©¦¦¦¨¥§©¦§¨¦
dPxMni `l aEW DA cbAW oeiM `"xM `dl§¨§¥¨¤¨©¨Ÿ¦§§¤¨
FziNh UxiRW oeikC r"xM iOp Dil Wixce§¨¦¥©¦§§¥¨¤¦¥©¦
zEgtWl `l xn`w ikdl dPxMni `l dilr̈¤¨Ÿ¦§§¤¨§¨¥¨¨©Ÿ§¦§
:zEgtW xg` zEgtWl `le zEWi` xg ©̀©¦§Ÿ§¦§©©¦§

.úøBñnìoi` FcbiaA `le aizM FcbaA ©¨¤§¦§§¦§Ÿ§¦§¥
z"iAd zgYW dCEwpE c"Ei `lA wxig zxad£¨©¦¦§Ÿ§¨¤©©©¥
aYkPX dn itl la` zWOYWn c"Ei mFwnA¦§¦§©¤¤£¨§¦©¤¦§©
oFWl FcbaA unw shg zFxwl Fl did̈¨¦§£¨¨¨§¨§§
ixaC z` FrnWA `xFw dY`W FnM dcibA§¦¨§¤©¨¥§¨§¤¦§¥

dl`d(hk mixac):.àø÷nì íà LéFcbaA ¨¨¨¥¥©¦§¨§¦§
FcbaA EdURzYe FnM opixw(hl ziy`xa):Lé ¨¦¨§©¦§§¥§¦§¥
.úøBñnìå àø÷nì íàWixC KMlid ¥©¦§¨§©¨¤¦§¨¨¦

iAB oixcdpqA xn`C `d z"`e EdiiexY©§©§§¨§¨©§©§¤§¦©¥
`xwOl m` Wi y"xl zFMEQA zMQA zMQA©ªŸ©ªŸ©§¥¥©¦§¨
i`C zxFqnE `xwn xninl `Mil mzd̈¨¥¨§¥©¦§¨¨¤§¦
dWlW m` i`dl Dizil i`dl Dizi ¦̀¥§©¥¥§©¦§Ÿ¨
m`e `xwn WxcY `l YxWkd zFptC§¨¦§©§¨Ÿ¦§Ÿ¦§¨§¦
Wi o`M la` zxFqn WxcY `l lFqtY¦§Ÿ¦§Ÿ¨¤£¨©¥

:mdipW miIwl.ãeòédIxard Fzn`l xn` §©¥§¥¤¦¨©©£¨¨¦§¦¨
:Kizpwn sqkA il dcEri Y` ixdéãeòé àä £¥©§§¨¦§¤¤¦§¨¥¨¦¥

.ãòééîmWl `NW oiWECiwl xnFlM §©¥§©§¦¦¤Ÿ§¥
:DxkFn zEgtW.da úeLø äéáàì ïéà ¦§§¨¥§¨¦¨§¨

`xw Dwt`C mixcp oiprl ogMW`cM¦§©§§¨§¦§©§¨¦§©§¨§¨
lrAdW o`Mn DzF` Wxie dXExi oiprlE 'Fbe dWExbE dpnl` xcpe DizEWxn¥§¥§¥¤©§¨¨§¨§§¦§©§¨§¨©¨¦©¤©©©

:FYW` z` WxFi.àëädPhw iWECiwA `N` i`w cEriiA e`l FziNh UxiR ipYwC ¥¤¦§¨¨§¨¨¥¦¥©¦©§¦¨¥¤¨§¦¥§©¨
:dxMnp `NW `nlrA.'eë da áéiçúpL éîì døñnL ïåékDWCiTW xnFlM §©§¨¤Ÿ¦§§¨¥¨¤¨§¨§¦¤¦§©¥¨§©¤¦§¨

:zEWi`l.døëBî ïéàopiraC criil mdilr dxEq` `idW miaFxwl FYal a`d §¦¥§¨¨©§¦¦§¦¤¦£¨£¥¤§©¥¦§¦¨
Dcri `l xW`(`k zeny):.íéáBø÷ì døëBîxn` Dizi`C `kide cEri opirA `le £¤Ÿ§¨¨§¨¦§¦§Ÿ§¦¨¦§¥¨§¦¥¨©
:qitzC `xw.døëBnL ïéåLåDA Fl oiqtFY oiWECiwe b"kl dpnl` `idWM §¨§¨¦§¨¦¤§¨§¤¦©§¨¨§§¦¦§¦¨

b"tA oOwlcM oie`l iaiIgA oiqtFY oiWECiwC(.gq sc):.dLôð Léc÷c éài"r `NW §¦¦§¦§©§¥©¦§¦§©¨§¦§©¦©§¨¤Ÿ
:EPnid dlnx`zpe dia`äðîìà.dì éø÷:mElM dPhw dUrnA Wi ike dInzA ¨¦¨§¦§©§§¨¥¤©§¨¨¨¥¨¦§¦¨§¦¥§©£¥§©¨§
:opiqxB mxnr ax xn`e.àëäivn xcdC i`de cEri iWECiTn dlnx`zPW §¨©©©§¨©§¦¨¨¨¤¦§©§§¨¦¦¥¦§©§¨©¨¥

xn`C `id dcEdi 'xA iqFi 'xC `AiN` zEWi` xg` zEgtWl Dil ixw `le DpEAfl§©¨§Ÿ¨¥¥§¦§©©¦©¦¨§¥§§¨¦§¨©
oOwl(.hi sc)Dl criin ike EpYip oiWECiwl e`l Dzpwn lW zFpFW`xd zFrn §©¨¨¨¦¤¦§¨¨©§¦¦¦§§¦§©¥¨

`id aEzMd zxifbE a`d i"r EN` oiWECiw oi`e Dl criin dilr Fl WIW zEcarA§©§¤¥¨¤¨§©¥¨§¥¦¦¥¨©§¥©©¨¦
:DpEAfl ivn xcd KMlid oiWECiw EidIW.'eëå øëBî íãà ïéà àäxg` 'it`e ¤¦§¦¦¦§¨¨©¨¥§©¨¨¥¨¨¥§©£¦©©

:oiqExi`.dãéc ïéñeøéà éðàL:DxkFnl lFki DWCiw `l `EdC oeikCàîìLa ¥¦©¦¥¦¦¨§¥¨§Ÿ¦§¨¨§§¨¦§¨¨
.éðàL ïéñeøéàî ïéñeøéàxzA DpAfl `lC `xw ciRw a`` xninl `Mi`C ¥¦¥¥¦©¦§¦¨§¥©©©¨¦§¨§Ÿ§©¨¨¨©

:DxkFnl zEWx Fl oYip ciar Edi` e`l oiWECiw iPdC oeike DWCiwCïéàeOéð àlà §¦§¨§¥¨§©¥¦¦©¦¨¦¦©§§§¨¤¨¦¦
éî

ïåékirAin k"rC FziNh UxiRW oeiM qxB r"xcA qxhpETA 'iR .FziNh UxiRW ¥¨¤¦¥©¦¦©§§¥¦§¨©¥¨¤¥¥©¦§¦¨¥
oixcdpqC w"t opixn`cM `xwOl m` Wi inwF`l Dil(.c sc)m` Wie ¥§§¥¥¥©¦§¨¦§©§¦¨§©§¤§¦§¥¥

zFxFkaA opiWxCcM `"xM zxFqOl(.cl sc)`zNin lr `YbElR i`dn opinxC ©¨¤§¦§©§¦¨¦§§¨¦¨¥©§§¨©¦§¨
zxFqOl m` WiC `dn Dlr opinxe `xwOl m` Wi `"xl mzd xn`C izixg ©̀£¦¦§¨©¨¨§¥¥©¦§¨§¨¦¨£¨¥¨§¥¥©¨¤

FziNh UxiRW oeiM xaq r"xe t"de l"q§§¨©¥¨¤¦¥©¦
dxfge hbA DWxiB m` cEri mWl dilr̈¤¨§¥¦¦¥§¨§¥§¨§¨
mc` oi`C DxkFnl lFki Fpi` dia` lv ¥̀¤¨¦¨¥¨§§¨§¥¨¨
xaqC zEWi` xg` zEgtWl FYA z` xkFn¥¤¦§¦§©©¦§¨©
DiA opixw FcbaA xnFlM `xwOl m` Wi¥¥©¦§¨§©§¦§¨¦¨¥
irAi` dcibA oFWl i`C cbA oFWl `EdW¤§¤¤§¦§§¦¨¦¨¥

FrnWA FnM FcbaA xninl Dil(hk mixac) ¥§¥©§¨§§§¨§
aC b"r`eFrbtA opixw `nlr(dl xacna)mzd §¦§©§¨¨¦¨§¦§¨¨

:irhinl `Mi` `kd la` irhinl `Mil¥¨§¦§¥£¨¨¨¦¨§¦§¥
éaø.zxFqOl m` Wi xaq xfril` ©¦¡¦¤¤¨©¥¥©¨¤

Epiid rnWn c"EiA FcbiaA azM `lCnE¦§Ÿ¨©§¦§§©§©©§
Dil ded cbA oFWl i`C dcibA oFWl§§¦¨§¦§¤¤£¨¥

aizkC b"r`e c"EiA aYkinl(hl ziy`xa) §¦§©§§¦§¦
mEXn Epiid c"Ei `lA FcbaA EdURzYe©¦§§¥§¦§§Ÿ©§¦
zxFqOdW wiIC ikid dWwe irhinl `MilC§¥¨§¦§¥§¨¤¥¥©¥¤©¨¤
c"EiA FcbiaA aizM `lCn dcibA oFWl§§¦¨¦§Ÿ§¦§¦§§
ziNh zqixR oFWl `EdW wFcip dAxC`C§©§©¨¥¤§§¦©©¦
oi`C cFre e"ieA FcbFaA azM `lCn¦§Ÿ¨©§§§§§¥
KFzA e"ie `le c"Ei `l aYkinl zElibx§¦§¦§©Ÿ§Ÿ¨§
`xwOdW Wxtl d`xpe dNErRd zFIzF`¦©§¨§¦§¤§¨¥¤©¦§¨
FnM ziNh zqixR oFWl rnWn i`Ce©©©§©§§¦©©¦§
did dcibA oFWl i`C FcbaA EdURzYe©¦§§¥§¦§§¦§§¦¨¨¨
`Ed zxFqOd la` FcbaA zFxwl iE`ẍ¦§§¨§£¨©¨¤
did ziNh zqixR oFWl i`C dcibA oFWl§§¦¨§¦§§¦©©¦¨¨
DA FcbaA `le dilr FcbaA aFYkl Fl¦§§¦§¨¤¨§Ÿ§¦§¨
`xnBd KxC oi`C z"xl dWw EdinE¦¨¤§§¥¤¤©§¨¨
FAx didW `"x ixacl r"x ixaC miCwdl§©§¦¦§¥§¦§¥¤¨¨©
UxiRW oeiM 'iqxbC z"xl d`xp Kkl§©¦§¤§§©§¦¥¨¤¦¥
oeiM xnF` r"xe `"x ixaC dilr FziNh©¦¨¤¨¦§¥§¥¥¨
`"x ixaCW `YWd `gipe DA cbAW¤¨©¨§¦¨©§¨¤¦§¥
t"de FcinlY didW r"x ixacl oincFw§¦§¦§¥¤¨¨©§¦§
ied zxFqnE zxFqOl m` Wi xaq `"x¨©¥¥©¨¤¨¤£¥
aizM `lCn ziNh zqixR EpiidC cbA oFWl§¤¤§©§§¦©©¦¦§Ÿ§¦
b"r` c"EiA FcbiaA F` e"ieA FcbFaA§§§¨§¦§§
`MilC mEXn Epiid e"ieA azM `l FrnWaC¦§¨§Ÿ¨©§¨©§¦§¥¨

FCbaA l"ld cbA oFWl i`C dcibA oFWl Epiid `xwOl m` Wi xaq r"xe irhinl§¦§¥§¨©¥¥©¦§¨©§§§¦¨§¦§¤¤§¤§
FcbaA EdURzYe opixwC b"r`e FAlg algnE FCbp cbPn FnM FCbA xn`i cbAnC§¦¤¤Ÿ©¤§§¦¤¤¤§¥¥¤¤§§§¨¦¨©¦§§¥§¦§
Fl opixwe Dcri `l xW` aizkC i`dA n"ie irhinl `Mil mzd FCbaA `le§Ÿ§¤§¨¨¥¨§¦§¥§§©¦§¦£¤Ÿ§¨¨§¨¦¨
`EdW FcbaA lr dNbn `YWde e"ieA Fl EpiidC `xwOl m` Wi xaq r"x e"ieA§¨¨©¥¥©¦§¨§©§§¨§©§¨§©¤©§¦§¤
`YWde s"N`A `l aizkE zxFqOl m` Wi xaq `"x ziNh zqixR cbA oFWl§¤¤§¦©©¦¨©¥¥©¨¤§¦Ÿ§©¤§©§¨

:dcibA oFWl `EdW FcbaA lr dNbnéðeaæicEri `d Dl oiAfn `lC `Ed §©¤©§¦§¤§§¦¨©¥§Ÿ§©¦¨¨¦¥
did `l i`C Dl WCwn iWECw l"x `N` criin icEri `weC e`l .Dl criin§©¥¨©©§¨¦¥§©¥¤¨¦¥§©¥¨§¦Ÿ¨¨
Fpi` DWCwl 'it` `hiWR DxkFnl i`Xx Fpi` aEW xn`w i`O` DWCwl lFkï§©§¨©©¨¨©¥©¨¦§§¨§¦¨£¦§©§¨¥
x`Wl `d Dl oiAfn `lC `Ed ipEAf `qxiBd oiaXiin Wie DxkFnl y"k lFkï§§¨§¥§©§¦©¦§¨©¥§Ÿ§©¦¨¨¦§¨
opixn` ikid xnFlM Dl criin icEri `d `xnB DOzn `we ciar ivn iNin¦¥¨¥¨¦§¨§©©§¨¨¨¦¥§©¥¨§©¥¥©§¦¨
oi` dUFr oi`EVip zxn` i`e Dl criin icEri xaM `de ciar ivn iNin x`WC¦§¨¦¥¨¥¨¦§¨§¨¦¥§©¥¨§¦©§¨¦¦¤¥

:wgFce DA zEWx dia`l§¨¦¨§¨§©
àîìLa`l `EdC oeikC DciC oiqExi` ip`W 'iR .ip`W oiqExi`n oiqExi` ¦§¨¨¥¦¥¥¦©¦¦©¦¥¦¦¨§¥¨§Ÿ

qxhpETd 'iR ip`W in oi`EViPn oi`EVip `N` DxkFnl lFki DWCw¦§¨¨§§¨¤¨¦¦¦¦¦¦©¦¦©§§¥
`ziixF`C Eed iOp oiqExi` `de dWwe ixnbl DizEWxn `wtp `ziixF`CnC oeiM¥¨§¦§©§¨©§¨¥§¥§©§¥§¨¤§¨¥¦©¦£§©§¨
mEXn oi`EVipl oiqExi` oiA wNgl Wi n"nC z"ke gTi iMn lirl opitlicM¦§©§¦¨§¥¦¦¦©§§¥§©¥¥¥¦§¦¦¦
i` dPhw `dC `zil `d qxhpETd 'iRcM ixnbl DizEWxn `wtp oi`EVipaC¦§¦¦©§¨¥§¥§©§¥¦§¦©§§¥¨¥¨§¨§©¨¦

lkl `id a`C DizEWxA iYM`C ip`W oiqExi`n oiqExi` `nlWA ikd qxhpETd 'iR aXiil Wi Kkl `lC `hiWR a`C DizEWxn `wtpC p"d dREgl DWtp dxqn̈§¨©§¨©¨§©§¨¥§¥§©§¦¨§Ÿ§©¥§©¥¦©§§¥¨¥¦§¨¨¥¦¥¥¦©¦§©©¦¦§¥§©¦§¨
oi` xninl `Mi`e WECg ied `zNin `d k"` diWECw sqM lATW xg` DxkFnl i`Xx Fpi`W dxikOn uEg DlrA mr dixcp xtdlE Dl `OHile DWxFil iNin¦¥§§¨§¦©¥¨§¨¥§¨¤¨¦©§¨¦§¦¨¤¥©¨¦§§¨©©¤¦¥¤¤¦¤¨¨¦§¨£¥¦§¦¨§¥©¥

Lloi` k"` a`C DizEWxn ixnbl Dl iwtnC oixEnB oi`EVip la` oiWECiw dia` lAiTWM WExiR DiciC oiqExi`A WECg i`d inwF`l `Mi`e FWECg `N` DA §¨¤¨¦§¦¨§§¥©¦§¥¦¦¥¦§¤¦¥¨¦¨¦¦£¨¦¦§¦§©§¥¨§©§¥¥§¥§©¥
:ikdA a`C DizEWxn `wtpC ogMW` `l dREgl DWtp dxqnnC dPhw la` Dl oiAfn ivn `l iOp DciC oi`EVipaE DiciC oi`EVipl DciC oi`EVip oiA wNgl§©¥¥¦¦¦¨§¦¦¦¥§¦¦¦¨©¦Ÿ¨¥§©¦¨£¨§©¨§¦§§¨©§¨©¨Ÿ©§§¨§©§¨¥§¥§©§¨¥

i`na

éøác døëBîì éàMø ïéà áeL äéìr Búélè NøétL ïåék¥¨¤¦¥©¦¨¤¨¥©¨¦§§¨¦§¥
éàMø ïéà áeL da ãâaL ïåék dá Bãâáa øîBà à"ø ò"ø¥§¦§¨¥¨¤¨©¨¥©¨¦
ò"øå úøBñnì íà Lé øáñ à"ø éâìôéî÷ éàîa døëBîì§§¨§©¨¦§§¥¨©¥¥©¨¤§
:úøBñnìå àø÷nì íà Lé øáñ ù"øå àø÷nì íà Lé øáñ̈©¥¥©¦§¨§¨©¥¥©¦§¨§©¨¤
äNBò ïéñeøéà Bà äNBò ïéàeOéð ãeòé deáà øa äaø érä¥©¨©£©¦¦¦¤¥¦¤
àz éàî äéøãð øôäìe dì ànhéìå dLøBéì dpéî à÷ôð©§¨¦¨§§¨§¦©¥¨§¨¥§¨¤¨©¨
éàMø Bðéà áeL äéìr Búélè NøétL ïåék dá Bãâáa òîL§©§¦§¨¥¨¤¦¥©¦¨¤¨¥©¨¦
dì ãrééî éãeòé àä dì ïéaæî àìc àeä éðeaæ døëBîì§§¨©¥§Ÿ§©¦¨¨¦¥§©¥¨
äéáàì ïéà áeL úàOéðc ïåék äNBò ïéàeOéð úøîà éàå§¦©§¨¦¦¤¥¨§¦¥¥§¨¦¨
áø øîà äNBò ïéñeøéà dpéî òîL åàì àlà da úeLø§¨¤¨©§©¦¨¥¦¤¨©©
ïåék ÷"äå éà÷ àîìrc ïéLecé÷a àëä ÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨¨§¦¦§©§¨¨¥§¥¨
dúðBòå dúeñk døàLa áéiçúpL éîì äéáà døñnL¤¨§¨¨¦¨§¦¤¦§©¥¦§¥¨§¨§¨¨
íeMî íéáBø÷ì døëBî ïéà ù"ú døëBîì ìBëé ïéà áeL¥¨§§¨¥§¨¦§¦¦
äðîìà døëBnL ïéåLå íéáBø÷ì døëBî eøîà øæréìà éaø©¦¡¦¤¤¨§§¨¦§¦§¨¦¤§¨©§¨¨
éëéä äðîìà éàä èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ìBãb ïäëì§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©©§¨¨¥¥
dLc÷c àlàå dì éø÷ äðîìà dLôð Léc÷c àîéìéà éîc̈¥¦¥¨§©¦©§¨©§¨¨¨¥¨§¤¨§¦§¨
Bza úà øëBî íãà ïéà àäå dì ïéaæî éöî éî äéáà̈¦¨¦¨¥§©¦¨§¨¥¨¨¥¤¦

ìàëä ÷çöé ø"à íøîr áø øîàå úeLéà øçà úeçôL §¦§©©¦§¨©©©§¨¦§¨¨¨
äãeäé éaøa éñBé éaøc àaélàå ãeòé éLec÷aúBòî øîàc §¦¥¦§©¦¨§©¦¥§©¦§¨§¨©¨

äNBò ïéàeOéð úøîà éàå eðzéð ïéLecé÷ì åàì úBðBLàøä̈¦©§¦¦¦§§¦©§¨¦¦¤
éàî àlàå da úeLø äéáàì ïéà áeL úàOépL ïåék¥¨¤¦¥¥§¨¦¨§¨§¤¨©
Bza úà øëBî íãà ïéà àä døëBnL ïéåLå äNBò ïéñeøéà¥¦¤§¨¦¤§¨¨¥¨¨¥¤¦

ìéðàL øîéîì Cì úéà éàî àlà úeLéà øçà úeçôL §¦§©©¦¤¨©¦¨§¥©©¦
ïéàeOéð àîéz eléôà äéáàc ïéñeøéàî dãéc ïéñeøéà¥¦¦¨¥¥¦§¨¦¨£¦¥¨¦¦
éàî éàä äéáàc ïéàeOépî dãéc ïéàeOéð éðàL äNBò¤©¦¦¦¦¨¦¦¦§¨¦¨©©
ïéàeOépî ïéàeOéð àlà éðàL ïéñeøéàî ïéñeøéà àîìLa¦§¨¨¥¦¥¥¦©¦¤¨¦¦¦¦¦

éî

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oiyeciw(oey`x meil)

,cbA oeyln 'da ecbaa' zeaizd z` zx`ane¤¤

y dfa dpeekdeNøétL ïåékz` oec`dBúélè ¥¨¤¦¥©¦
äéìòel dixard dn`d z` criiy epiidc , ¨¤¨

dphw dcera dyxib e` zn okn xg`le ,dy`l

,dia` zial dxfgeïéà áeLa`déàMø ¥©©
døëBîìeza z` xken mc` oi`y ,zecarl §§¨

,dcriizp `l m` j` ,zeyi` xg` zegtyl

zegty xg` zegtyl dxknl a`d i`yx.el`
.àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨

øîBà øæòéìà éaøzeaiz z` yexcl yiy ©¦¡¦¤¤¥
'dá Bãâáa',cba oeyln `le dciba oeyln §¦§¨

yda ãâaL ïåék,zegtyl dxkne dia`áeL ¥¨¤¨©¨
døëBîì éàMø ïéàoi`y ,dn`l ztqep mrt ¥©©§§¨

j` ,zegty xg` zegtyl eza z` xken mc`
a`d i`yx ,dpey`xd dxikna dcriizp m`
,dyxbzp e` dpnl`zpy xg`l dxknle aeyl

.zeyi` xg` zegtyl eza z` mc` xkeny oeik
:mzwelgn zexaq z` zx`an `xnbd

éâìôéî÷ éàîaiax ewlgp `xaq efi`a - §©¨¦§§¥
,`aiwr iaxe xfril`íà Lé øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©¥¥

úøBñnìdaiz dpyiy mewn lka ,epiidc - ©¨¤
,dz`ixwl dzaizk oia zipzyn dzernyny

,dzaizk itl dyxecl yiy xfril` iax xaeq
oeyln 'ecbaa' zaiz z` yxec `ed ok lre
did cbal aezkd zpeek dzid eli`y ,dciba

.'ecbiaa' aezkl jixv
àø÷nì íà Lé øáñ àáé÷ò éaøåyexcl yi - §©¦£¦¨¨©¥¥©¦§¨

zxevy xg`ne ,dz`ixw it lr daizd z`

zpeek gxkda 'ecbaA' `le 'ecbaA' `id d`ixwd§¦§Ÿ§¨§Ÿ
`pz zrc `id oke .dcibal `le cbal aezkd
`aiwr iaxk xaeqd ,lirl `ziixaa `nw

`le zegty xg` zegtyl xeknl a`d i`yxy
.zeyi` xg` zegtyl

ïBòîL éaøå,minkg lr lirl `ziixaa wlgpy §©¦¦§
`l eza z` xeknl i`yx a`d oi`y xaeqe
xg` zegtyl `le zeyi` xg` zegtyl

,zegtyúøBñnìå àø÷nì íà Lé øáñxaeq - ¨©¥¥©¦§¨§©¨¤
mbe daizkd z` mb yexcl ozip xy`ky `ed

yexcl yi ,dfl df mixzeq mpi`e d`ixwd z`
oiprl od 'ecbaa' zaiz z` yxec `ed ok lre ,ok
xeknl i`yx a`d oi`y ,dciba oiprl ode cba

`l s`e zegty xg` zeyi`l `l ,eza z`
.zegty xg` zegtyl

:cerii oipra wtq d`ian `xnbd

ãeòé ,äeáà øa äaø éòaz` oec`d criiny - ¨¥©¨©£¨¦
il zcrein z` ixd' zxin`a dy`l el dn`d

,'jzpwn sqkaäNBò ïéàeOéðd`eyp `id ixde ¦¦¤
,dtegl qpkdl dwewf dpi`e ,dzrn elBà

äNBò ïéñeøéàj` ,dzrn el zycewn `id ixde ¥¦¤
.oi`eyip myl dtegl qpkdl oiicr dwewf

dedpéî à÷ôðdyly iabl `ed ,df wtqa ©§¨¦¨
,cg`d .mixac,dLøBéìdzne `id dqex` m`y §§¨

m` j` ,dyxei oec`d oi` ,dtegl dqpkpy mcew

,ipyd .dyxei ,`id d`eypdì ànhéìåm`y , §¦©¥¨
epi` ,dtegl dqpkpy mcew dzne `id dqex`
d`eyp m` j` ,`ed odk m` dl `nhil i`yx

,iyilyde .i`yx ,`id,äéøãð øôäìem`y §¨¥§¨¤¨
mr seziya `l` dixcp xtin epi` `id dqex`

.ecal dixcp xtn ,`id d`eyp m` j` ,a`déàî©
.dfa oicd zrxkd `id dn -

:`ziixad ixacn df wtq heytl dqpn `xnbd
òîL àzixac z` zyxecd `ziixaa epipy - ¨§©

aezkd,'dá Bãâáa'yNøétL ïåékoec`d §¦§¨¥¨¤¦¥
äéìò Búélè,dyxib e` zne ,dy`l el dcriil ©¦¨¤¨

éàMø Bðéà áeLa`ddøëBîì.zegtyl ¥©©§§¨
,`ziixad ixacn `xnbd zwiicneàeä éðeaæ©¥

dì ïéaæî àìcaey dxknl i`yx a`d oi` - §Ÿ§©¥¨
mc` oi`y ,dcriizp xaky xg`l zegtyl

,zeyi` xg` zegtyl eza z` xkenéãeòé àä̈©¥
dì ãòééî[dycwl-] dcriil `ed i`yx j` - §©¥¨

.xg` mc`lzøîà éàåceriiy,äNBò ïéàeOéð §¦¨§©§¦¦¤
ixd ,xg`l dycwl a`d i`yx cvikïåék¥¨

úàOéðcdia` zeyxn d`vi oec`l okl mcewn §¦¥
e ,ixnblda úeLø äéáàì ïéà áeL.llk ¥§¨¦¨§¨

dpéî òîL åàì àlào`kn cenll yi gxkda - ¤¨©§©¦¨
ceriiyäNBò ïéñeøéàxg`ne ,oi`eyip `le ¥¦¤

zeyxn d`vi `l yi`l z`yip `l oiicry
,xg` mc`l dzr dycwl `ed i`yxe ,dia`

.ely diyeciw sqke
,`xnbd dgecàëä ÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨¨

éà÷ àîìòc ïéLecé÷azwqer dpi` ef `ziixa - §¦¦§©§¨¨¥
mc`a `l` ,dpec`l dcriizpy dixar dn`a
e` qex`d zn okn xg`le ,eza z` yciwy

,dyxibøîà÷ éëäå`ziixad zpeek `id efe - §¨¦¨¨©
ny ,'dilr ezilh yxity oeik' dxne`aïåék¥¨

äéáà døñnLoiyeciwldøàLa áéiçúpL éîì ¤§¨¨¨¦¨§¦¤¦§©¥¦§¥¨
,oefn -dúeñkzyixt `id efe] ,micba - §¨
,[zilhddúðBòåyinyz zper -ìBëé ïéà áeL , §¨¨¥¨
døëBîìeza z` xken mc` oi`y ,zegtyl §§¨

.zeyi`l dxqny xg`l zegtyl

:ztqep `ziixan wtqd heytl dqpn `xnbd
ïéà ,òîL àza`díéáBø÷ì døëBîiaexwl - ¨§©¥§¨¦§¦

xg`n ,dy`l dz`yl mixeq`y ezgtyn
`id ef .cerii zeevn da miiwl mileki mpi`y

.minkg zrcdøëBî eøîà øæòéìà éaø íeMî¦©¦¡¦¤¤¨§§¨
íéáBø÷ì.akrn ceriid oi`y ,ïéåLåmicen - ¦§¦§¨¦

,xfril` iaxl minkgdøëBnL`idyk a`d ¤§¨
äðîìàelit` ,ìBãb ïäëìoke ,dpnl`a xeq`d ©§¨¨§Ÿ¥¨

`idyk dxkenèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb, §¨©£¨§Ÿ¥¤§
lkn ,mdl `ypdl `id dxeq`y it lr s`y

,oiyeciw da miqtez deycwi m`y xg`n mewn
.mdl dxkenl a`d i`yx

,`xnbd zxxanéîc éëéä äðîìà éàäcvik - ©©§¨¨¥¦¨¥
eza z` xeknl mc` i`yxy df avn okzi

,dpnl` `idykdLôð Léc÷c àîéìéàm` - ¦¥¨§©¦©§¨
,dlra zne dzephwa dnvr dyciwy ote`a

dì éø÷ äðîìà,dpnl` `id z`xwp m`d - ©§¨¨¨¥¨
`idyk dnvr ycwl dcia zeyxd oi` `ld

.llk oiyeciwd elg `le ,dphwàlàåyi gxkda §¤¨
ote`a cinrdl,äéáà dLc÷c,qex`d zne §¦§¨¨¦¨

,dixar dn`l dxkenl a`d utg dzreéöî éî¦¨¥
dì ïéaæî,dfk ote`a dxknl `ed i`yx m`d - §©¥¨

ì Bza úà øëBî íãà ïéà àäåøçà úeçôL §¨¥¨¨¥¤¦§¦§©©
l okl mcewn dxqny.úeLéà¦

éLec÷a àëä ,÷çöé éaø øîà íøîò áø øîàå§¨©©©§¨¨©©¦¦§¨¨¨§¦¥
ãeòéa`d dxkny ote`a zwqer `ziixad - ¦

,dy`l el oec`d dcriie ,dn`l okl mcewn
,zegtyl dxknle aeyl a`d utg dzre .zne

åmipc ep` oi` ,dy`l el oec`d dcrii xaky s` §
xg`n ,zeyi` xg`l zegtyl dxkenk a`d z`

`id ef `ziixay,äãeäé éaøa éñBé éaøc àaélà©¦¨§©¦¥§©¦§¨
øîàc(.hi onwl)åàì úBðBLàøä úBòî §¨©¨¨¦©

eðzéð ïéLecé÷ìoec`d criin xy`k ,epiidc - §¦¦¦§
mliyy sqka dcriin epi` ,dy`l el dn`d z`
ceariy zekfa `l` ,dzxikn zrya dia`l

dxqen a`d oi`y `vnpe ,dilr el yiy oennd
,envr zrcn dycwn oec`d `l` ,oiyeciwl
xg`l dxknle aeyl a`d i`yx ok lre

xg` zegty o`k oi`y ,dyxbzp e` dpnl`zpy
.zeyi`

ixacn heytl ozip cvik `xnbd zx`an dzre

:cerii iabl wtqd z` `ziixad
zøîà éàåceriiy,äNBò ïéàeOéði`yx cvik §¦¨§©§¦¦¤

dcriizp xaky xg`l dxknle aeyl a`d

ixd ,okl mcewnúàOépL ïåékd`vi oec`l ¥¨¤¦¥
e ,ixnbl dia` zeyxnúeLø äéáàì ïéà áeL¥§¨¦¨§

da.llk ¨
:ef di`x lr dywn `xnbd

éàî àlàåceriiy xnel jzpeek,äNBò ïéñeøéà §¤¨©¥¦¤
,zipya okn xg`l dxkenl a`d i`yx ok lre

ixdy ,jka zayein `ziixad oi` oiicr ixde
epipyïéåLåminkge xfril` iaxdøëBnLa`d §¨¦¤§¨

e ,recne ,dcriizp xaky xg`líãà ïéà àä̈¥¨¨
ì Bza úà øëBî,úeLéà øçà úeçôLxg`ne ¥¤¦§¦§©©¦

cvik ,ceriid ici lr oec`l dycwzp xaky
.dxkenl a`d i`yxøîéîì Cì úéà éàî àlà¤¨©¦¨§¥©

,`iyew jka oi`y xnel dz` jixv gxkda -
c xg`ndãéc ïéñeøéà éðàLäéáàc ïéñeøéàî ©¦¥¦¦¨¥¥¦§¨¦¨

,oiyeciw myl a`d dxqn m` oia wlgl yiy -
oial ,zegtyl dxknle aeyl i`yx epi` f`y

a`d i`yx dfay ,oec`l dnvrn dqx`zp m`
,jk m` .zegtyl okn xg`l dxknleléôà£¦

àîézceriiyäNBò ïéàeOéði`yx mewn lkn , ¥¨¦¦¤
c xg`n ,zegtyl dxkenle aeyl a`déðàL©¦

äéáàc ïéàeOépî dãéc ïéàeOéðwlgl yiy - ¦¦¦¨¦¦¦§¨¦¨
,oi`eyipl dia` dxqn m` oia oi`eyipa s`

zeyx el oi` aeye ixnbl ezeyxn d`vi dfay
dfay ,oec`l dnvrn z`yip m` oial ,llk da
aeyl `ed i`yxe ,da ezekf z` a`d cai` `l

.xg`l dxkenl e` dycwle
,`xnbd zvxznéàî éàäzencl ozip cvik - ©©

,dfl df oi`eyipe oiqexi`ïéñeøéà àîìLa¦§¨¨¥¦
éðàL ïéñeøéàîoia wlgl ozip oiqexi` iabl - ¥¥¦©¦

dxez dxn` dfay ,oiyeciwl a`d dxqn m`
m` oial ,okn xg`l dxknl i`yx epi` aeyy

`l a`dy xg`ny ,oec`l dnvrn dycwzp
.okn xg`l dxknl `ed i`yx oiyeciwl dxqn

ïéàeOépî ïéàeOéð àlà¤¨¦¦¦¦¦
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,cbA oeyln 'da ecbaa' zeaizd z` zx`ane¤¤

y dfa dpeekdeNøétL ïåékz` oec`dBúélè ¥¨¤¦¥©¦
äéìòel dixard dn`d z` criiy epiidc , ¨¤¨

dphw dcera dyxib e` zn okn xg`le ,dy`l

,dia` zial dxfgeïéà áeLa`déàMø ¥©©
døëBîìeza z` xken mc` oi`y ,zecarl §§¨

,dcriizp `l m` j` ,zeyi` xg` zegtyl

zegty xg` zegtyl dxknl a`d i`yx.el`
.àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨

øîBà øæòéìà éaøzeaiz z` yexcl yiy ©¦¡¦¤¤¥
'dá Bãâáa',cba oeyln `le dciba oeyln §¦§¨

yda ãâaL ïåék,zegtyl dxkne dia`áeL ¥¨¤¨©¨
døëBîì éàMø ïéàoi`y ,dn`l ztqep mrt ¥©©§§¨

j` ,zegty xg` zegtyl eza z` xken mc`
a`d i`yx ,dpey`xd dxikna dcriizp m`
,dyxbzp e` dpnl`zpy xg`l dxknle aeyl

.zeyi` xg` zegtyl eza z` mc` xkeny oeik
:mzwelgn zexaq z` zx`an `xnbd

éâìôéî÷ éàîaiax ewlgp `xaq efi`a - §©¨¦§§¥
,`aiwr iaxe xfril`íà Lé øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©¥¥

úøBñnìdaiz dpyiy mewn lka ,epiidc - ©¨¤
,dz`ixwl dzaizk oia zipzyn dzernyny

,dzaizk itl dyxecl yiy xfril` iax xaeq
oeyln 'ecbaa' zaiz z` yxec `ed ok lre
did cbal aezkd zpeek dzid eli`y ,dciba

.'ecbiaa' aezkl jixv
àø÷nì íà Lé øáñ àáé÷ò éaøåyexcl yi - §©¦£¦¨¨©¥¥©¦§¨

zxevy xg`ne ,dz`ixw it lr daizd z`

zpeek gxkda 'ecbaA' `le 'ecbaA' `id d`ixwd§¦§Ÿ§¨§Ÿ
`pz zrc `id oke .dcibal `le cbal aezkd
`aiwr iaxk xaeqd ,lirl `ziixaa `nw

`le zegty xg` zegtyl xeknl a`d i`yxy
.zeyi` xg` zegtyl

ïBòîL éaøå,minkg lr lirl `ziixaa wlgpy §©¦¦§
`l eza z` xeknl i`yx a`d oi`y xaeqe
xg` zegtyl `le zeyi` xg` zegtyl

,zegtyúøBñnìå àø÷nì íà Lé øáñxaeq - ¨©¥¥©¦§¨§©¨¤
mbe daizkd z` mb yexcl ozip xy`ky `ed

yexcl yi ,dfl df mixzeq mpi`e d`ixwd z`
oiprl od 'ecbaa' zaiz z` yxec `ed ok lre ,ok
xeknl i`yx a`d oi`y ,dciba oiprl ode cba

`l s`e zegty xg` zeyi`l `l ,eza z`
.zegty xg` zegtyl

:cerii oipra wtq d`ian `xnbd

ãeòé ,äeáà øa äaø éòaz` oec`d criiny - ¨¥©¨©£¨¦
il zcrein z` ixd' zxin`a dy`l el dn`d

,'jzpwn sqkaäNBò ïéàeOéðd`eyp `id ixde ¦¦¤
,dtegl qpkdl dwewf dpi`e ,dzrn elBà

äNBò ïéñeøéàj` ,dzrn el zycewn `id ixde ¥¦¤
.oi`eyip myl dtegl qpkdl oiicr dwewf

dedpéî à÷ôðdyly iabl `ed ,df wtqa ©§¨¦¨
,cg`d .mixac,dLøBéìdzne `id dqex` m`y §§¨

m` j` ,dyxei oec`d oi` ,dtegl dqpkpy mcew

,ipyd .dyxei ,`id d`eypdì ànhéìåm`y , §¦©¥¨
epi` ,dtegl dqpkpy mcew dzne `id dqex`
d`eyp m` j` ,`ed odk m` dl `nhil i`yx

,iyilyde .i`yx ,`id,äéøãð øôäìem`y §¨¥§¨¤¨
mr seziya `l` dixcp xtin epi` `id dqex`

.ecal dixcp xtn ,`id d`eyp m` j` ,a`déàî©
.dfa oicd zrxkd `id dn -

:`ziixad ixacn df wtq heytl dqpn `xnbd
òîL àzixac z` zyxecd `ziixaa epipy - ¨§©

aezkd,'dá Bãâáa'yNøétL ïåékoec`d §¦§¨¥¨¤¦¥
äéìò Búélè,dyxib e` zne ,dy`l el dcriil ©¦¨¤¨

éàMø Bðéà áeLa`ddøëBîì.zegtyl ¥©©§§¨
,`ziixad ixacn `xnbd zwiicneàeä éðeaæ©¥

dì ïéaæî àìcaey dxknl i`yx a`d oi` - §Ÿ§©¥¨
mc` oi`y ,dcriizp xaky xg`l zegtyl

,zeyi` xg` zegtyl eza z` xkenéãeòé àä̈©¥
dì ãòééî[dycwl-] dcriil `ed i`yx j` - §©¥¨

.xg` mc`lzøîà éàåceriiy,äNBò ïéàeOéð §¦¨§©§¦¦¤
ixd ,xg`l dycwl a`d i`yx cvikïåék¥¨

úàOéðcdia` zeyxn d`vi oec`l okl mcewn §¦¥
e ,ixnblda úeLø äéáàì ïéà áeL.llk ¥§¨¦¨§¨

dpéî òîL åàì àlào`kn cenll yi gxkda - ¤¨©§©¦¨
ceriiyäNBò ïéñeøéàxg`ne ,oi`eyip `le ¥¦¤

zeyxn d`vi `l yi`l z`yip `l oiicry
,xg` mc`l dzr dycwl `ed i`yxe ,dia`

.ely diyeciw sqke
,`xnbd dgecàëä ÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨¨

éà÷ àîìòc ïéLecé÷azwqer dpi` ef `ziixa - §¦¦§©§¨¨¥
mc`a `l` ,dpec`l dcriizpy dixar dn`a
e` qex`d zn okn xg`le ,eza z` yciwy

,dyxibøîà÷ éëäå`ziixad zpeek `id efe - §¨¦¨¨©
ny ,'dilr ezilh yxity oeik' dxne`aïåék¥¨

äéáà døñnLoiyeciwldøàLa áéiçúpL éîì ¤§¨¨¨¦¨§¦¤¦§©¥¦§¥¨
,oefn -dúeñkzyixt `id efe] ,micba - §¨
,[zilhddúðBòåyinyz zper -ìBëé ïéà áeL , §¨¨¥¨
døëBîìeza z` xken mc` oi`y ,zegtyl §§¨

.zeyi`l dxqny xg`l zegtyl

:ztqep `ziixan wtqd heytl dqpn `xnbd
ïéà ,òîL àza`díéáBø÷ì døëBîiaexwl - ¨§©¥§¨¦§¦

xg`n ,dy`l dz`yl mixeq`y ezgtyn
`id ef .cerii zeevn da miiwl mileki mpi`y

.minkg zrcdøëBî eøîà øæòéìà éaø íeMî¦©¦¡¦¤¤¨§§¨
íéáBø÷ì.akrn ceriid oi`y ,ïéåLåmicen - ¦§¦§¨¦

,xfril` iaxl minkgdøëBnL`idyk a`d ¤§¨
äðîìàelit` ,ìBãb ïäëìoke ,dpnl`a xeq`d ©§¨¨§Ÿ¥¨

`idyk dxkenèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb, §¨©£¨§Ÿ¥¤§
lkn ,mdl `ypdl `id dxeq`y it lr s`y

,oiyeciw da miqtez deycwi m`y xg`n mewn
.mdl dxkenl a`d i`yx

,`xnbd zxxanéîc éëéä äðîìà éàäcvik - ©©§¨¨¥¦¨¥
eza z` xeknl mc` i`yxy df avn okzi

,dpnl` `idykdLôð Léc÷c àîéìéàm` - ¦¥¨§©¦©§¨
,dlra zne dzephwa dnvr dyciwy ote`a

dì éø÷ äðîìà,dpnl` `id z`xwp m`d - ©§¨¨¨¥¨
`idyk dnvr ycwl dcia zeyxd oi` `ld

.llk oiyeciwd elg `le ,dphwàlàåyi gxkda §¤¨
ote`a cinrdl,äéáà dLc÷c,qex`d zne §¦§¨¨¦¨

,dixar dn`l dxkenl a`d utg dzreéöî éî¦¨¥
dì ïéaæî,dfk ote`a dxknl `ed i`yx m`d - §©¥¨

ì Bza úà øëBî íãà ïéà àäåøçà úeçôL §¨¥¨¨¥¤¦§¦§©©
l okl mcewn dxqny.úeLéà¦

éLec÷a àëä ,÷çöé éaø øîà íøîò áø øîàå§¨©©©§¨¨©©¦¦§¨¨¨§¦¥
ãeòéa`d dxkny ote`a zwqer `ziixad - ¦

,dy`l el oec`d dcriie ,dn`l okl mcewn
,zegtyl dxknle aeyl a`d utg dzre .zne

åmipc ep` oi` ,dy`l el oec`d dcrii xaky s` §
xg`n ,zeyi` xg`l zegtyl dxkenk a`d z`

`id ef `ziixay,äãeäé éaøa éñBé éaøc àaélà©¦¨§©¦¥§©¦§¨
øîàc(.hi onwl)åàì úBðBLàøä úBòî §¨©¨¨¦©

eðzéð ïéLecé÷ìoec`d criin xy`k ,epiidc - §¦¦¦§
mliyy sqka dcriin epi` ,dy`l el dn`d z`
ceariy zekfa `l` ,dzxikn zrya dia`l

dxqen a`d oi`y `vnpe ,dilr el yiy oennd
,envr zrcn dycwn oec`d `l` ,oiyeciwl
xg`l dxknle aeyl a`d i`yx ok lre

xg` zegty o`k oi`y ,dyxbzp e` dpnl`zpy
.zeyi`

ixacn heytl ozip cvik `xnbd zx`an dzre

:cerii iabl wtqd z` `ziixad
zøîà éàåceriiy,äNBò ïéàeOéði`yx cvik §¦¨§©§¦¦¤

dcriizp xaky xg`l dxknle aeyl a`d

ixd ,okl mcewnúàOépL ïåékd`vi oec`l ¥¨¤¦¥
e ,ixnbl dia` zeyxnúeLø äéáàì ïéà áeL¥§¨¦¨§

da.llk ¨
:ef di`x lr dywn `xnbd

éàî àlàåceriiy xnel jzpeek,äNBò ïéñeøéà §¤¨©¥¦¤
,zipya okn xg`l dxkenl a`d i`yx ok lre

ixdy ,jka zayein `ziixad oi` oiicr ixde
epipyïéåLåminkge xfril` iaxdøëBnLa`d §¨¦¤§¨

e ,recne ,dcriizp xaky xg`líãà ïéà àä̈¥¨¨
ì Bza úà øëBî,úeLéà øçà úeçôLxg`ne ¥¤¦§¦§©©¦

cvik ,ceriid ici lr oec`l dycwzp xaky
.dxkenl a`d i`yxøîéîì Cì úéà éàî àlà¤¨©¦¨§¥©

,`iyew jka oi`y xnel dz` jixv gxkda -
c xg`ndãéc ïéñeøéà éðàLäéáàc ïéñeøéàî ©¦¥¦¦¨¥¥¦§¨¦¨

,oiyeciw myl a`d dxqn m` oia wlgl yiy -
oial ,zegtyl dxknle aeyl i`yx epi` f`y

a`d i`yx dfay ,oec`l dnvrn dqx`zp m`
,jk m` .zegtyl okn xg`l dxknleléôà£¦

àîézceriiyäNBò ïéàeOéði`yx mewn lkn , ¥¨¦¦¤
c xg`n ,zegtyl dxkenle aeyl a`déðàL©¦

äéáàc ïéàeOépî dãéc ïéàeOéðwlgl yiy - ¦¦¦¨¦¦¦§¨¦¨
,oi`eyipl dia` dxqn m` oia oi`eyipa s`

zeyx el oi` aeye ixnbl ezeyxn d`vi dfay
dfay ,oec`l dnvrn z`yip m` oial ,llk da
aeyl `ed i`yxe ,da ezekf z` a`d cai` `l

.xg`l dxkenl e` dycwle
,`xnbd zvxznéàî éàäzencl ozip cvik - ©©

,dfl df oi`eyipe oiqexi`ïéñeøéà àîìLa¦§¨¨¥¦
éðàL ïéñeøéàîoia wlgl ozip oiqexi` iabl - ¥¥¦©¦

dxez dxn` dfay ,oiyeciwl a`d dxqn m`
m` oial ,okn xg`l dxknl i`yx epi` aeyy

`l a`dy xg`ny ,oec`l dnvrn dycwzp
.okn xg`l dxknl `ed i`yx oiyeciwl dxqn

ïéàeOépî ïéàeOéð àlà¤¨¦¦¦¦¦
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éðàL éî,ok wlgl ozip `l oi`eyip oiprl j` - ¦©¦
ixnbl `id z`vei oi`eyip zryay xg`n
lre ,llk da zeyx el oi` aeye ,dia` zeyxn
aeyl leki epi` ,dnvrn z`yipy ote`a s` ok

.xg`l dycwl e` dxknle
cinrdl yiy ,zcner dnewna di`xdy `vnpe
eza z` xeknl a`d lekiy `ziixad ixac z`

iax zhiyke ,oec`l dcriizpy ote`a ,dpnl`
a`d cvn dxiqn jka oi`y dcedi iaxa iqei
oi`y o`kn gikedl ozip `linne ,oiyeciwl

m`y ,cala oiyeciw `l` oi`eyip lret ceriid
.dxkenl i`yx a`d did `l ok `l

,`xnbd zxxanøîàc ÷çöé øa ïîçð áøìe§©©§¨©¦§¨§¨©
yì eléôàzhiyúBòî äãeäé éaøa éñBé éaø £¦§©¦¥§©¦§¨¨

úBðBLàøäoec`l a`d xqny,eðzéð ïéLecé÷ì ¨¦§¦¦¦§
ok m` ,cerii iyeciwl eza z` xqend `ed a`de

dì íé÷Bî éàîaixac z` x`ai cvik - §©¦¨
oiyeciwl a`d dxqny xg`n ixd ,`ziixad
a`y okzi cvike ,zegtyl dxknl leki epi`

.dpnl` `idyk eza z` xken
,`xnbd zx`andì íé÷Bî,`ziixal -kzhiy ¦¨§

øîàc ,øæòéìà éaø`weecy (:gi lirl) ©¦¡¦¤¤§¨©
ìéöî àìc àeä úeçôL øçà úeçôLdì ïéaæî §¦§©©¦§§Ÿ¨¥§©¥¨

dxkenl i`yx a`d oi` -ì ìáà ,øçà úeçôL £¨§¦§©©
dì ïéaæî éöî úeLéàxeknl `ed i`yx ok lre , ¦¨¥§©¥¨

.oec`d on dpnl`zpy xg`l ,dgtyl eza z`
lekiy ,'ebe ,'dPcrii Fpal m`e' dxeza xn`p§¦¦§¦¨¤¨

.dy`l epal dixard ezn` z` criil mc`éòä¥
[wtzqd -]Léøeäî ,Lé÷ìãòéénLíãàz` ¥¨¦©¤§©¥¨¨

ezn`Bðáìd,ïè÷m`d'Bða'øîààðîçø ¦§¨¨§¨©©£¨¨
epiide ,`nzqaBðaìkeäcxnelk ,`edy lk - §¨§
,`edy lib lkaBààîìécBðaàéîecdéãéce` - ¦§¨§§¨¦¥

,el dnec zeidl jixv 'epa' ile`äîàeä- ©
,envrl criil lekiy ,oec`dìBãbixdy ,`ed ¨

,dixar dn` zepwl leki epi` ohwóàBða ©§
ceri iabl xkfedyìBãb.`ed ¨

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdøîà̈©
éaøàz ,àøéæ,òîLxW` Wi`e' dxeza xn`p ©¦¥¨¨§©§¦£¤

,Edrx zW` z` s`pi xW` ,Wi` zW` z` s`pi¦§©¤¥¤¦£¤¦§©¤¥¤¥¥
eyper yi` zy` lr `ady ,'ebe znEi zFn©

xn`py dn ,`ziixad zyxec .dzinLéà'xW` ¦£¤

xnel `a 's`pièøt,ïè÷ìlr dzin aiig epi`y ¦§©§¨§¨¨
xn`py dne .df oeerøLà'óàðéúàúLà,'Léà £¤¦§©¤¥¤¦

hrnl `aèøtúLàì,ïè÷epi` dilr `ady §¨§¥¤¨¨
.dzin aiigéàåzøîàa`dy xn`z m`e - §¦¨§©§

ãòééî,ohwd epalíàïkeðéöîúeLéà,ïè÷ì §©¥¦¥¨¦¦§¨¨
llk oi`y jgxk lre .dzin aiigzi dilr `ade

criil xyt` i`y meyn ,ohw zy` ly ze`ivn
.ohwd epal

,di`xd lr `xnbd dywnàlàåéàî,gikep dn - §¤¨©
yBðéàãòééî,ohwd epaléànàà÷èòîîdéì ¥§©¥©©¨§©¥¥

àø÷dilr `ad z` hrnl weqtd jixv recn - §¨
,daxc`e ,llk ezy` dpi` ixd ,dzin aeign

èBLôézdpéîdzin hrnl jxvedy dnn - ¦§¦¨
,ohw zy`nãòiéîcdkxved okle ,ohwd epal ¦§©¥

.dzin aiig dilr `ad oi`y hrnl dxezd

,`xnbd zvxznøîàáøàëä ,éMào`k - ¨©©©¦¨¨

,ohw zy` weqtd hrnnyíáéaohwïaòLz §¨¨¤¥©
íéðLíBéåãçà,d`ia ez`iayàaäìòBzîáé ¨¦§¤¨©¨©§¦§

ïðé÷ñò,[xaecn -]àúééøBàcîcàéæçdéì- ©§¦¨§¦§©§¨©§¨¥
,meail el `id dwewf dxezdnyeäîàîéúc-] ©§¥¨

y ,[xn`z `nyïåékàúééøBàcîcàéæçdéì- ¥¨§¦§©§¨©§¨¥
,meail el `id dwewf dxezdnyBúàéáeoa ly ¦¨

ryzäàéa,xac lkl ezy`k da ziyrpe ,`id ¦¨
`diàaääéìòáéiçúîúLàaà÷ ,LéàòîLî ©¨¨¤¨¦§©¥§¥¤¦¨©§©
ïìdxenb ezy`y s` lry ,weqtd eprinyn - ¨

zy` meyn dzin aiig dilr `ad oi` ,`id

yix ly ewitql di`x oi` mewn lkne .yi`
.ohwd epal criil xyt` m`d ,yiwl

j` ,epayii `ziixad z` mpn` ,`xnbd zl`ey

éàîéåädìòxyt` m`d ,df wtqa `di dn - ©¨¥£¨
,`xnbd zhyet .ohwd epal criilàz,òîL ¨§©

øîàéaøeáééàøîàéaøïéà ,éàpéãeòéàlà ¨©©¦©§¨©©¦©©¥¦¤¨
,ìBãâaiax siqede ,lecbl `l` criil oi`y §¨
,eaii`ïéàãeòéàlàúòcî.el zcreiny df ¥¦¤¨¦©©

,`xnbd dywnézøz,xnel jxved mipy ike - ©§¥
,zrcn `l` ceri oi`y oeiky ,`ed cg` oic ixd
zvxzn .zrc el oi`y ,ohwl ceri oi` `linn
epi` ,'zrcn `l` ceri oi`' xn`y dn ,`xnbd

`l` ,sqep oicäîíòhøîà÷oicd mrh - ©©©¨¨©
,x`an oey`xdäîdíòhyïéàãeòéàlà ©©©¥¦¤¨

éôì ,ìBãâaïéàLãeòéàlàúòcîzcreiny df §¨§¦¤¥¦¤¨¦©©
.criil xyt` i` zrc el oi`y ohwl okle ,el

,sqep uexiz zvxzn `xnbdúéòaéàåàîéà- §¦¨¥¥¨
,uxzl xen` dvxz m`eéàîyexitd dn - ©

úòcî ,'úòcî'dãéc,dn`d ly -éðúcéiaà ¦©©¦©©¦¨§¨¥©©¥
déøaéaøc,eäaàweqta xn`pøLà'àì,'dãòé §¥§©¦©¨£¤Ÿ§¨¨

y 'dcri' zaiz yxtneãnìîéøvLC,dãòéì §©¥¤¨¦§©£¨
.d`yepy dricedlàeäiax ly epa iia` -

,eda`éðzdì,ef `ziixa dpy -àeäåøîàdì ¨¥¨§¨©¨
ricedl jixvy dny ,`ziixad z` yxit -

sqk ozpy dna ic oi`e ,dy`l dcriny dn`l
epiid ,dia`l dpiipwéLecé÷aãeòédycwnyk - §¦¥¦

,dia`l mliyy oenndn x`ypy ceariya
àaélàåezhiyle -éaøcéñBééaøaäãeäé,`ed §©¦¨§©¦¥§©¦§¨
,øîàcyúBòîúBðBLàøä,a`l oec`d mliyy §¨©¨¨¦
åàìïéLecé÷ìeðzéðxak dcrinyky xn`py ©§¦¦¦§

zrk dycwl eilr `l` ,zern oze`a dyciw

mikqze dricei `l m`e ,dilr el yiy ceariya
zernd eid eli` j` ,oiyeciw o`k oi` dfl
jixv did `l ,oiyeciw myl zepey`xd

jkl a`d zrc dzid xaky oeik ,zrk dricedl
ceri oi`' i`pi iax xn`yk s`e .dxiknd zra
`l` ceri oi`' siqede ,df oicl oeik 'zrcn `l`

.'lecba
:`ziixaa xg` xe`ia d`ian `xnbdáøïîçð ©©§¨

øa÷çöéeléôà ,øîààîézxn`z m` s` - ©¦§¨¨©£¦¥¨
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áéäédéìoec`l card ozep -äàî,cala fef ¨¦¥¥¨
÷éôðå.zexigl `veie -éàåzøîàyïéàìàâð §¨¦§¦¨§©§¥¦§¨

,ïéàöçìdne ,llk oec`d cin envr dpw `le ©£¨¦
oec`l yiy `vnp ,oec`d cia oecwt df mliyy

,envr zectl `ayke ,miiz`n deyd caráéäé̈¦
déìcer card el ozep -äàîïéLîçåcgiae ,fef ¥¥¨§©§¦

,fef miiz`n df ozpy dn mr÷éôðå`veie - §¨¦
.zegt mlyn oi`vgl l`bp m`y ixd ,zexigl

,`xnbd dywnzøîàäåm`y zxn` `lde - §¨¨§©§
äaøúðBtñkzectl jixv ,card xwiizd - ¦§©¨©§

wx envróñkîBúð÷îzra eieey itk - ¦¤¤¦§¨
l`bp oi` m` elit`e ,xweid itl `le dxiknd
zvxzn .fef miying cer wx zzl jixv oi`vgl

xaecn o`k ,`xnbdïBâkøé÷Bàcekxr didy - §§¦
,miiz`n dxiknd zraìæåekxr cnre lfede - §¨

z` zectl ick miying oec`l ozp f`e ,d`n lr
,eivgøé÷Bàåaey xwiizde -lr ekxr cnre §¦

oeik j` ,dxiknd zra ekxr itk ,miiz`n
l`bp m` ,lef didy zra eivg inc mliyy
oi`e ,eivg wx oec`l xzep ,epeict lge oi`vgl

,ivgd eze` xwiizdy itk `l` mlyl jixv
.`veie d`n ozepe

:x`al iia` jiynneúçkLîdì`ven dz` - ©§©©¨
àøîeçìm`y ,oi`vgl l`bp m`déðaæïúàîa §§¨©§¥§¨¨
e`pw -okn xg`le ,fef miiz`naáéäéozp - ¨¦
epeictaäàîmdy ,feféâìtéîãczivgn - ¥¨©§¥§¨¥
,eincnåokn xg`lóñëéàcard lwlwzd - §¦§©
í÷åekxr cnre -ìòäàî,feféàzøîàìàâð §¨©¥¨¦¨§©§¦§¨

,ïéàöçìzzl eilre ,eivg z` dct ozpy d`na ©£¨¦
df ekxr zcixi xg`y ,ipyd eivg inc z`

ef miyingjkitle ,fáéäédéìcard ozep - ¨¦¥
cer oec`lïéLîç,fef÷éôðå,zexigl `veie - ©§¦§¨¦

.fef miyinge d`n mliyy `vnpeéàåzøîàïéà §¦¨§©§¥
ìàâð,ïéàöçìlk lg `l sqkd zivgn zpizpae ¦§¨©£¨¦

,oeictðäC[el` -]äàî,mliyy fefdïBãwt ¨¨¥¨¦¨
eäðéðdéabdzre ,oec`d lv` oecwt md ixd - ¦§©¥

,d`n `ed elek jxryáéäéeäìdéìäéðmpzep - ¨¦§¦£¥
,oeictl oec`l÷éôðå`vnpe ,zexigl `veie - §¨¦

.fef d`n wx mliyy

leki epi` ,dfeg` dcy xkendy ,lirl x`azd
f`ne ,dxikndn miizpy exariy cr dzectl
day d`ct `l m`e ,laeid cr dzectl leki

,dfeg` dcy yicwnde .dxenz `ll eil` `id
dxkn m` mle` ,mlerle cin dzectl leki
icin z`vei `id laeid ribnyk ,xg`l xafbd

xnyna miynynd mipdkl zwlgzne dpewd
.llk yicwnd l` day dpi`e ,laeid ea qpkpy
ezectl leki ,dneg ztwend xira zia xkend

ixd ,e`ct `l m`e ,cala dpy jez cre ,cin
oeict zexyt` `ll ,zezinvl dpewd ly `id
`ll xira zia xkende .laeia zxfeg dpi`e

ay ,el`b `l m`e ,laeid cre cin l`eb ,dneg
.laeia eil` `ed

ixr izaa oi`vgl dle`b yi m` dpc `xnbd
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äæøkîpä,ay `l oiicr m` -úãBáòìíéáëBk ¤©¦§¨©£©¨¦
,dîöòoeike .dkxevl min ae`yle mivr aehgl ©§¨

eilr xingdl ie`x ,ei`hg zngn carl xknpy
dxiknd onf oia xzeia axd ekxr itl dctiy

lwdl `ziixad dxn`y enk `le ,diictd onfe
.zegtd ekxr itl ezectl

øîàdéì,opaxn `eddl iia`íúäs` lr ,my - ¨©¥¨¨
dcearl ynyl envr xeknl ick cr ribdy

,dxfàädéøcäààø÷,aezkd exifgd `eld - ¨©§§¥§¨
,eilr engxiy l`xyi lkl xn`eéðúcéácéaø §¨¥§¥©¦

ìéàBä ,ìàòîLéCìäåäæäNòðåøîBkúãBáòì ¦§¨¥¦§¨©¤§©£¨¤©£©
àîéà ,íéáëBkxne` `ny -éçãéì[litdl -] ¨¦¥¨¦§¥

ïáàøçà,ìôBpädi `ly,oeict el `ãeîìz ¤¤©©©¥©§
øîBì,dyxtd jyndaéøçà'økîðälàbäéäz ©©£¥¦§©§ª¨¦§¤

ãçà ,Blåéçàî.'epìàâédvex dxezdy oeike ¤¨¥¤¨¦§¨¤
.epeicta lwdl yi ,ezpwza

,`xnbd zl`eyàîéàåy ,xn`p `nye -älàb' §¥¨§ª¨
äéäz'Blékéëéäàìcònhéì`ly ick - ¦§¤¦¥¦§Ÿ¦©©

axrziïéaéãáBòäàä ,íéáëBk[j` -]ïéðòì ¥¨§¥¨¦¨§¦§©
øéîçð ,ïBéãtdéìò,deabd xignd itl aygl ¦§©£¦£¥

éaøcîéñBééaøaàðéðçzecarl ribdy xne`y ¦§©¦¥§©¦£¦¨
.eilr xingdl yi okle ,e`hg zngn

,`xnbd zvxznøîàáøïîçðøaéøz ,÷çöé ¨©©©§¨©¦§¨§¥
éàø÷éáéúk,oeictd oipra exn`p miweqt ipy - §¨¥§¦¥
áéúkíà'ãBòúBaøíéðMa,'ebe,'Fzpwn sqMn §¦¦©©¨¦¦¤¤¦§¨

áéúëeíàå'èòîøàLðíéðMaeipW itM ,'ebe §¦§¦§©¦§©©¨¦§¦¨¨
yie ,mipya herine ieaix yiy rnyne ,'ebe 'aiWï¦

,le`yléëåLéíéðLúBaeøîLéåíéðLúBèòeî §¦¥¨¦§§¥¨¦¨
.mipy yyn zegtl e` xzeil xkniy -àlàjk ¤¨

,'mipXA zFAx cFr m`' ,miweqtd z` yxtl yi¦©©¨¦
y epiidäaøúðBtñkdlre card giaydy - ¦§©¨©§

FzN`B aiWi' ,ezcear zepy jxr'Búð÷î óñkî ¨¦§ª¨¦¤¤¦§¨
hrn m`e' ,zrk ekxrk `le eziipw zra ekxrk -§¦§©

y epiidc ,'mipXA x`WpèòîúðBtñkjxr cxie ¦§©©¨¦¦§©¥©§
,ezcear zepyåéðL éôk','FzN`B z` aiWi §¦¨¨¨¦¤§ª¨

zrya ekxrk `le ,el` mipya ekxrk epiidc
.dxiknd

,`xnbd zl`eyàîéàåéëäøîà÷jk `nye - §¥¨¨¦¨¨©
epiid ,'mipXA zFAx cFr m`' ,aezkd xn`àëéä ¦©©¨¦¥¨

ãáòcéøzLôedéìòaøàezecara dyry - §¨©§¥¨¥©§©
,mipyd aex mdy ,mipy rax` exzepe miizpy

áéúéðdéìxear oec`l mlyi -òaøàmipy ¥¦¥©§©
óñkî','Búð÷î,'mipXA x`Wp hrn m`e' eli`e ¦¤¤¦§¨§¦§©¦§©©¨¦

y epiidãáòòaøàeLôedéìézøzdyry - ¨©©§©¨¥©§¥
,miizpy exzepe mipy rax` ezecaraáéúéð¥¦

ézøzmipyd izy z` mlyi -éôk','åéðLoi`e ©§¥§¦¨¨
itl mlyny `l` ,giayd e` siqkda xaecn

.exzepy mipyde xknpy mekqd oeayg
,wgvi xa ongp ax uxzníà,ïk`ed iepiydy ¦¥

,zehren e` zeax mipy exzep m` oiaáBzëð¦§
àø÷íà'ãBòúBaø''íéðL'okeíà'èòîøàLð §¨¦©¨¦¦§©¦§©

''íéðL','a' `la -éàîhwpy oeyld `ed dn - ¨¦©
aezkd,'íéðM'a',mipya `ed ieaixdy rnyny ©¨¦

m`y ,xnel `ay gxkdaäaøúðBtñkekxr -] ¦§©¨©§
[itqkd,íéðMaekixrdl yióñkî','Búð÷î ©¨¦¦¤¤¦§¨

m`e ,dxiknd zra ekxr itkèòîúðBtñk-] ¦§©¥©§
[itqkd ekxr,íéðMaekixrdl yiéôk','åéðL ©¨¦§¦¨¨

.el` mipya dzr ekxr itk
øîàáøeäðéLøc ,óñBéáøïîçðøa)(÷çöé ¨©©¥¨§¦§©©§¨©¦§¨

éðäìéàø÷el` miweqt ongp ax yxc -kozpizp §¨¥§¨¥§
a.éðéñ¦©

micar oeict ipica dpc `xnbd ze`ad zeibeqa
,'oi`vgl' zectl xyt` m` ,dneg ixra mizae

mb m` oke ,mdincn wlg wx mlynyk epiidc
.zectl mileki miaexw

ïîéñ),oldlc zeibeqlãáòe iebl xknpdúéa ¦¨¤¤¥
l mil`bp m` ,dneg ixrúéa ,ïéàöçdneg ixr £¨¦¥

eãáòa mil`bp m` ,l`xyil xknpd.(íéáBø÷ ¤¤§¦
el dyexi `idy epiidc ,dfeg` dcy xkend

`id zxfeg ,mihayl ux`d zwelgn eizea`n
exary xg`n dl`ebl leki oke ,xkenl laeia
dnke ,dxknp dnka aeyiga ,dxikndn miizpy

dnk df itle ,laeid cr dxikndn did mipy
cr ex`yp mipy dnke ,dpy lk xear mley
m` wx mle` .le`bl ick ozep df z`e ,laeid

leki epi`e ,le`bl leki `lnd mekqd z` mlyn
eyxcy ,ex`ypy mipydn zvwn wx le`bl
'icM' `vnE Fci dbiVde' aezkd z` minkg§¦¦¨¨¨¨§¥

xeriy lk z` ozep m` `l` l`eb epi`y ,'FzN`b§ª¨
,iebl xknpd ixar cara dpc `xnbd .ezle`b
m` ,'ick' xn`p `le 'FzN`B aiWi' wx xn`p eay¨¦§ª¨

:df oic ea miiw
àòadépéî[l`y -]áøàðeäøaàðpéçáøî §¨¦¥©¨©¦¨¨¥©

ãáò ,úLLéøáòøkîpäãáBòì,íéáëBkm`d ¥¤¤¤¦§¦©¦§¨§¥¨¦
ìàâð`ed,ïéàöçìle`ble ,einc ivg zzl lekie ¦§¨©£¨¦

mipyd eniizqiyke ,ezecar zepy zivgn
,xxgzyi ,mliy `l odilryBàBðéàìàâð ¥¦§¨

,ïéàöçìlk ick el yi m` `l` l`eb oi`e ©£¨¦
m`d ,md wtqd iccve .cearl jixvy mipyd

'Búleàb''Búleàb'äãOîäfeçàøîbmicnel - §¨§¨¦§¥£¨¨©
dfeg` dcya xn`p ,dey dxifbaicM `vnE'¨¨§¥

aiWi' iebl xknpd ixar cara xn`pe ,''FzN`b'§ª¨¨¦
,''FzN`B'äîäãOäfeçàBðéàìàâð,ïéàöçì §ª¨©§¥£¨¥¦§¨©£¨¦

,'ezl`b 'ick'' aezkdn miyxecy itkóàéàä- ©©
iebl xknpdénðBðéàìàâðBà ,ïéàöçìàîìéc ©¦¥¦§¨©£¨¦¦§¨

`id oi`vgl dle`bd xy`ky ,xn`py e` -
àle÷ì,carlïðéøîàla` ,oi`vgl l`bpy §¨©§¦¨

`id xy`kàøîeçì,carlàìïðéøîàl`bpy §§¨Ÿ©§¦¨
e` giayd m`y lirl epivny itk ,oi`vgl

.eilr lwdl cinz mikledy ,lfed

:xg` mrhn wtqd z` hyt zyy axøîàdéì ¨©¥
,zyy axåàìzøîàíúäzxn` `l m`d - ©¨§©§¨¨

oi` m`' dxez dxn`y ,mlyl el oi`y apb iabl¦¥

mlyl eilry daipbd m`e ,'FzapbA xMnpe Fl§¦§©¦§¥¨
oi` ,mipy yyl cark xknidl eieeyn dzegt

meyn ,yyn zegtl eze` mixkeny'økîð'¦§©
xkniy rnyn,Blek,mipyd yy lkl epiidc

àìåwx xkniy,Béöç,yyn zegtl xnelkéëä §Ÿ¤§¨¦
énðepeict iabl xn`py dn z` yexcl yi jk - ©¦

,'l`bpe Fci dbiVd F`' card lyBlek 'ìàâð' ¦¦¨¨§¦§¨¦§¨
àìå,Béöç.oi`vgl l`bp epi`e §Ÿ¤§

l`bp m` oia zezewtpd z` zx`an `xnbd

:oi`vgl l`bp oi` e` oi`vgløîàíà ,éiaà ¨©©©¥¦
éöîézøîBìixar caryìàâð,ïéàöçì ¦§¥©¦§¨©£¨¦

úçkLîdìàle÷ìàøîeçìe`ven dz` - ©§©©¨§¨§§¨
,`xneg oke ,jkn giexny ,carl `lew xaca

,iia` yxtne .jkn ciqtnyàle÷ìm` ,cvik §¨
déðaæoec`d e`pw -äàîae ,fefáäédéìozp - ©§¥§¥¨¨©¥

oec`l cardïéMîçmdy ,fefàbìtéîãc- ©§¦©§¨§¨¥
,einc zivgnåokn xg`lçaLàcardí÷å- §©§©§¨

ekxr cnreìòïúàî,mipy yyl fef miiz`n - ©¨¨
éàzøîàyìàâð,ïéàöçìoec`l xzepy `vnp ¦¨§©§¦§¨©£¨¦

jkitle ,d`n ewlg dey xwiizdy xg`e ,ivg wx
áéäédéìoec`l card ozep -äàî,cala fef ¨¦¥¥¨
÷éôðå.zexigl `veie -éàåzøîàyïéàìàâð §¨¦§¦¨§©§¥¦§¨

,ïéàöçìdne ,llk oec`d cin envr dpw `le ©£¨¦
oec`l yiy `vnp ,oec`d cia oecwt df mliyy

,envr zectl `ayke ,miiz`n deyd caráéäé̈¦
déìcer card el ozep -äàîïéLîçåcgiae ,fef ¥¥¨§©§¦

,fef miiz`n df ozpy dn mr÷éôðå`veie - §¨¦
.zegt mlyn oi`vgl l`bp m`y ixd ,zexigl

,`xnbd dywnzøîàäåm`y zxn` `lde - §¨¨§©§
äaøúðBtñkzectl jixv ,card xwiizd - ¦§©¨©§

wx envróñkîBúð÷îzra eieey itk - ¦¤¤¦§¨
l`bp oi` m` elit`e ,xweid itl `le dxiknd
zvxzn .fef miying cer wx zzl jixv oi`vgl

xaecn o`k ,`xnbdïBâkøé÷Bàcekxr didy - §§¦
,miiz`n dxiknd zraìæåekxr cnre lfede - §¨

z` zectl ick miying oec`l ozp f`e ,d`n lr
,eivgøé÷Bàåaey xwiizde -lr ekxr cnre §¦

oeik j` ,dxiknd zra ekxr itk ,miiz`n
l`bp m` ,lef didy zra eivg inc mliyy
oi`e ,eivg wx oec`l xzep ,epeict lge oi`vgl

,ivgd eze` xwiizdy itk `l` mlyl jixv
.`veie d`n ozepe

:x`al iia` jiynneúçkLîdì`ven dz` - ©§©©¨
àøîeçìm`y ,oi`vgl l`bp m`déðaæïúàîa §§¨©§¥§¨¨
e`pw -okn xg`le ,fef miiz`naáéäéozp - ¨¦
epeictaäàîmdy ,feféâìtéîãczivgn - ¥¨©§¥§¨¥
,eincnåokn xg`lóñëéàcard lwlwzd - §¦§©
í÷åekxr cnre -ìòäàî,feféàzøîàìàâð §¨©¥¨¦¨§©§¦§¨

,ïéàöçìzzl eilre ,eivg z` dct ozpy d`na ©£¨¦
df ekxr zcixi xg`y ,ipyd eivg inc z`

ef miyingjkitle ,fáéäédéìcard ozep - ¨¦¥
cer oec`lïéLîç,fef÷éôðå,zexigl `veie - ©§¦§¨¦

.fef miyinge d`n mliyy `vnpeéàåzøîàïéà §¦¨§©§¥
ìàâð,ïéàöçìlk lg `l sqkd zivgn zpizpae ¦§¨©£¨¦

,oeictðäC[el` -]äàî,mliyy fefdïBãwt ¨¨¥¨¦¨
eäðéðdéabdzre ,oec`d lv` oecwt md ixd - ¦§©¥

,d`n `ed elek jxryáéäéeäìdéìäéðmpzep - ¨¦§¦£¥
,oeictl oec`l÷éôðå`vnpe ,zexigl `veie - §¨¦

.fef d`n wx mliyy

leki epi` ,dfeg` dcy xkendy ,lirl x`azd
f`ne ,dxikndn miizpy exariy cr dzectl
day d`ct `l m`e ,laeid cr dzectl leki

,dfeg` dcy yicwnde .dxenz `ll eil` `id
dxkn m` mle` ,mlerle cin dzectl leki
icin z`vei `id laeid ribnyk ,xg`l xafbd

xnyna miynynd mipdkl zwlgzne dpewd
.llk yicwnd l` day dpi`e ,laeid ea qpkpy
ezectl leki ,dneg ztwend xira zia xkend

ixd ,e`ct `l m`e ,cala dpy jez cre ,cin
oeict zexyt` `ll ,zezinvl dpewd ly `id
`ll xira zia xkende .laeia zxfeg dpi`e

ay ,el`b `l m`e ,laeid cre cin l`eb ,dneg
.laeia eil` `ed

ixr izaa oi`vgl dle`b yi m` dpc `xnbd
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àä,l`ebe del oi` dneg xira ziay `ziixad - ¨
ïðaømicnele ,`xwc `nrh miyxec oi`y ,`id ©¨¨

.l`ebe del oi`y dfeg` dcyn dey dxifbàä- ¨
,l`ebe del dneg xira ziay `ziixadéaø©¦

ïBòîLrxedy oeike ,`xwc `nrh yxecd ,`id ¦§
dely egek dtei ,dpewl hlgp dpy xg`y egek

.l`ebe

:df `yepa zeziixa oia dxizq d`ian `xnbd
àãç éðzzia xkeny ,zg` `ziixa epipy - ¨¥£¨

dneg xiraìàBâå äåìàéðúå ,ïéàöçì ìàBâå Ÿ¤§¥§¥©£¨¦§©§¨
Cãéàzia xkeny ,zxg` `ziixaa epipye - ¦¨

dneg xiraå ìàBâå äåì ïéàoi`.ïéàöçì ìàBâ ¥Ÿ¤§¥§¥©£¨¦
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì`ziixad - Ÿ©§¨¨

zhiy ,l`ebe del oi`y dxn`yïðaø.`idàä- ©¨¨¨
zhiy ,l`ebe dely dxn`y `ziixadéaø©¦

ïBòîL.`id ¦§
weqtn zyxecd `ziixa `xnbd d`iad lirl
,oi`vgl l`ebe l`ebe del dfeg` dcy yicwny
xkenn xnege lw cnlp `ly ick weqtd jxvede

oi` laeia eil` zxfegy s` lry ,dfeg` dcy
eil` zxfeg dpi`y yicwn oky lk ,l`ebe del
,cin le`bl egk dti yicwny jextl oi`e .laeia

,miizpy xg` cr le`bl leki oi` xken eli`e
s` lry ,gikei dneg xira zia xkeny meyn
jixv okle .l`ebe del oi` cin le`bl lekiy

.l`ebe del dfeg` dcy yicwny zeaxl weqt
:`ziixad ixaca oecl day `xnbd

ïîéñ),oldlc mi`xen`l,Løç`'g` ax epiid ¦¨¥¥
,i'y` axl xn`y `a'xc dixa,Láçax epiid ¨©
,i'y` axl xn`y `'aq `'g`,ïîæxn epiid §©

`'piaxl xn`y ix'n axc dixa `xhe'f(.
,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàji` ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦

dneg ixr izaa zia xkenn gikedl xyt`
`elde ,l`ebe del oi` dfeg` dcy yicwny

Cøôéîì àkéà[jextl yi -]úéa øëBîl äî ¦¨§¦§©©§¥©¦
Bçk òøeä ïkL ,äîBç éøò ézáaoiprlìàbéì §¨¥¨¥¨¤¥©Ÿ¦¨¥

,íìBòì,dpy jez wx l`bpyLéc÷îa øîàz §¨Ÿ©§©§¦
,dfeg` dcyíìBòì ìàbéì Bçk ätiLcr - ¤¦¨Ÿ¦¨¥§¨

yi okle ,xg`l xafbd dxkn `l m` ,laeid
.l`ebe del s`y xnel

,`xnbd zvxznáøì àáñ àçà áø déì øîà̈©¥©©¨¨¨§©
,éMà,`kxit ef oi`øîéîì àkéàc íeMî-] ©¦¦§¦¨§¥©

[xnel yiyãvä äîa éúéz ,àðéc øcäéð- ¤§©¦¨¥¥§©©©
xken ly deyd cvdn z`f cnlpe oicd xefgi

jextz m`y ,dneg xira zia xkene dfeg` dcy
,mlerl l`eb epi`y dneg xira zia xkenl dn
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Epivn cIn l`Bil ogM dRIW mixvgd©£¥¦¤¦¨Ÿ¨¦¨¥¦¨¨¦
l`Fbe del zFidle e"w i`dn xnbinl§¦§©¥©§¦§Ÿ¤§¥
iYaA opifgC xg`nE oi`vgl l`Fbe§¥©£¨¦¥©©©£¦¨§¨¥
i`dl Dil 'iwtn iOp dGEg` dcU mixvgd©£¥¦§¥£¨©¦©§¦¥§©
dcU lr iaizM 'WxR cgA EdiiexzC `piC¦¨§©§©§§©©§¨§¦¥©§¥
icM `vnE Kixhvi` ikdlE aWgi ux`d̈¨¤¥¨¥§¨¥¦§§¦¨¨§¥
xnFl dGEg` dcU xkFnA aizkC FzNE`b§¨¦§¦§¥§¥£¨©
c"qC oi`vgl l`Fbe l`Fbe del Fpi`W¤¥Ÿ¤§¥§¥©£¨¦§
`YWdnE ziWixtcM WiCwOn slinl§¥©¦©§¦§¦§¦¦¥©§¨
del oi`W DiPin mixvgd iYA iOp opitli©§¦¨©¦¨¥©£¥¦¦¥¤¥Ÿ¤

:oi`vgl l`Fbe l`Fbe§¥§¥©£¨¦
éàîux`l EpYY dNE`B aFYkl .lkA ©§Ÿ¦§§¨¦§¨¨¤

daFg FraFwl dGEg` dcU opirnWe§©§¦¨§¥£¨§§¨
iz`C `nil z"`e llkA mixvgd iYaE¨¥©£¥¦¦§¨§¥¨§¨¥
Dil rnWnC xnFl Wie ixar car zFAxl§©¤¤¦§¦§¥©§©§©¥
aizkcM rwxw zNE`bC icin iiEAxl iz`C§¨¥§¦¥¦¥¦§©©§©§¦§¦

:opiAxn ux` `weC rnWn ux` lkaE§Ÿ¤¤©§©©§¨¤¤§©¦¨
eraewl

ïéàöçì ìàBâå ìàBâå äåì àãç éðz ù"ø àä ïðaø àä̈©¨¨¨¨¥¨¨Ÿ¤§¥§¥©£¨¦
ïðaø àä ÷"ì ïéàöçì ìàBâå ìàBâå äåì ïéà Cãéà àéðúå§©§¨¦¨¥Ÿ¤§¥§¥©£¨¦¨©¨¨
àáøc déøa àçà áø ì"à (ïîæ ùáç ùøç 'éñ) ù"ø àä̈©©¨§¥§¨¨
äîBç éør ézáa úéa øëBîl äî Cøôéîì àkéà éMà áøì§©©¥¦¨§¦§©©§¥©¦§¨¥¨¥¨
Bçk ätiL Léc÷îa øîàz íìBòì ìàbéì Bçk òøeä ïkL¤¥©Ÿ¦¨¥§¨Ÿ©§©§¦¤¦¨Ÿ
àkéàc íeMî éMà áøì àáñ àçà áø ì"à íìBòì ìàbéì¦¨¥§¨©©¨¨¨§©©¥¦§¦¨
äfeçà äãN øëBî ãvä äîa éúéz àðéc øãäéð øîéîì§¥©¤¡©¦¨¥¥§©©©¥§¥£¨
ìàBâå ìàBâå äåì ïéàå íìBòì ìàbéì Bçk ätiL çéëBé¦©¤¦¨Ÿ¦¨¥§¨§¥Ÿ¤§¥§¥
ìàbéì Bçk òøeä ïkL äfeçà äãN øëBîl äî ïéàöçì©£¨¦©§¥§¥£¨¤¥©Ÿ¦¨¥

ì ïécä øæçå çéëBé äîBç éør ézáa úéa øëBî ãiîéàø à ¦¨¥©¦§¨¥¨¥¨¦©§¨©©¦Ÿ§¦
ìàBâå äåì ïéàå ïéìàâpL ïäaL äåMä ãvä äæ éàøk äæ¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¦§¨¦§¥Ÿ¤§¥
äåì ïéàå ìàâpL Léc÷î àéáà éðà óà ïéàöçì ìàBâå§¥©£¨¦©£¦¨¦©§¦¤¦§¨§¥Ÿ¤
éøî áøc déøa àøèeæ øî ì"à ïéàöçì ìàBâå ìàBâå§¥§¥©£¨¦©§¨§¥§©¨¦
òøeä ïkL ïäaL äåMä ãväl äî Cøôéîì àkéà àðéáøì§¨¦¨¦¨§¦§©©§©©©¨¤¤¨¤¤¥©
ìàbéì Bçk ätiL Léc÷îa øîàz äiðL äðLa ìàbéì íçkŸ¨¦¨¥§¨¨§¦¨Ÿ©§©§¦¤¦¨Ÿ¦¨¥
éøár ãár øîéîì àkéàc íeMî àðéáø ì"à äiðL äðLa§¨¨§¦¨¨¦¨¦§¦¨§¥©¤¤¦§¦
äðLa ìàbéì Bçk ätiL çéëBé íéáëBk ãáBòì økîpä©¦§¨§¥¨¦¦©¤¦¨Ÿ¦¨¥§¨¨
àðeä áø dépéî àra ïéàöçì ìàBâå ìàBâå äåì ïéàå äiðL§¦¨§¥Ÿ¤§¥§¥©£¨¦¨¨¦¥©¨
ìàâð äîBç éør ézáa úéa øëBnä úLL áøî àðpéç øa©¦§¨¥©¥¤©¥©¦§¨¥¨¥¨¦§¨
äãOî Búleàb Búleàb íéáBø÷ì ìàâð ïéà Bà íéáBø÷ì¦§¦¥¦§¨¦§¦§¨§¨¦§¥
úìàâðå ïéàöçì úìàâð dðéà äfeçà äãO äî øîb äfeçà£¨¨©©§¥£¨¥¨¦§¤¤©£¨¦§¦§¤¤
íéáBø÷ì ìàâðå ïéàöçì ìàâð ïéà énð éàä óà íéáBø÷ì¦§¦©©©¦¥¦§¨©£¨¦§¦§¨¦§¦
íéáBø÷a áéúëc àeä ïéàöça äleàb àáéúk ék àîìéc Bà¦§¨¦§¦¨§¨©£¨¦¦§¦¦§¦
eðzz äleàb ìëa déáéúéà ìàâð Bðéà ì"à áéúk àìŸ§¦¥¦§¨¥¦¥§Ÿ§¨¦§
éza àì äîBç éør éza åàì éàî éøár ãárå íéza úBaøì§©¨¦§¤¤¦§¦©©¨¥¨¥¨Ÿ¨¥
õøàä äãN ìr eäa áéúk àéãäa íéøöç éza íéøöç£¥¦¨¥£¥¦§¤§¨§¦§©§¥¨¨¤
àéðúc øæréìà éaøc àaélàå äáBç BòáB÷ì àeää áLçé¥¨¥©§§¨§©¦¨§©¦¡¦¤¤§©§¨
Bðéà Bà úeLø øîBà äzà úeLø åéçà økîî úà ìàâå§¨©¥¦§©¨¦§©¨¥§¥
íãà Lé éëå ìàBb Bl äéäé àì ék Léàå ì"ú äáBç àlà¤¨¨§¦¦Ÿ¦§¤¥§¦¥¨¨
äöBø Bðéàå Bì LiL äæ àlà íéìàBb Bì ïéàL ìàøNéa§¦§¨¥¤¥£¦¤¨¤¤¥§¥¤
ìàâå øîBà à"ø rLBäé éaø éøác Bãéa úeLøäL çwéì¦©¤¨§§¨¦§¥©¦§ª©¥§¨©
àlà Bðéà Bà äáBç øîBà äzà äáBç åéçà økîî úà¥¦§©¨¦¨©¨¥¨¥¤¨
éøîà äáBç Bòá÷ áeúkä eðzz äleàb ìëa ì"ú úeLø§§Ÿ§¨¦§©¨¨§¨©§¥
àîìLa éMà áøì àðéáø dì éøîàå éMà áøì ïðaø déì¥©¨¨§©©¥§©§¥¨¨¦¨§©©¥¦§¨¨
ã"îì àlà ìëa áéúëc eðééä äîBç éør éza úBaøì ã"îì§§©¨¥¨¥¨©§¦§¦§Ÿ¤¨§

úBaøì íéîrt 'â epìàâé epìàâé epìàâé ì"ú äî éiaà déáéúéà àéL÷ ìëa éàî íéøöç éza úBaøì§©¨¥£¥¦©§Ÿ©§¨¥¦¥©©¥©¦§¨¤¦§¨¤¦§¨¤§¨¦§©
äãNe íéøöç éza àì éøár ãárå äîBç éør éza åàì éàî äfä øãqk úBìàâpL úBleàbä ìk̈©§¤¦§¨©¥¤©¤©©¨¥¨¥¨§¤¤¦§¦Ÿ¨¥£¥¦§¥
÷çöé øa ïîçð áø øîàãk áLçé õøàä äãN ìr áéúk àéãäa äfeçà äãNe íéøöç éza äfeçà£¨¨¥£¥¦§¥£¨§¤§¨§¦©§¥¨¨¤¥¨¥¦§¨©©©§¨©¦§¨
ãár eäì àéraéàc àäà ÷çöé øa ð"øc øîzéà àëéä íãB÷ áBø÷ áBø÷ì ð"ä íãB÷ áBø÷ áBø÷ì§¨¨¥§¨¨¥¥¨¦§©§©¦§¨©¨§¦¨§¨§¤¤
éî øîàc Cì éraz àì éaøc àaélà íéáBø÷ì ìàâð Bðéà Bà íéáBø÷ì ìàâð ìàøNéì økîpä éøár¦§¦©¦§¨§¦§¨¥¦§¨¦§¦¥¦§¨¦§¦©¦¨§¤¦Ÿ¦¨¥¨§¨©¦
øéëN ïðéôìé éàî ïðaøc àaélà Cì éraéz ék ÷øôéî àì àîìà LLa ìàâð älàa ìàâð BðéàL¤¥¦§¨§¥¤¦§¨§¥©§¨Ÿ¦§©¦¦¨¥¨©¦¨§©¨¨©©§¦¨¨¦
íéza úBaøì eðzz äleàb ìëa ù"ú øçàì àìå äæì epìàâé àîìéc Bà epìàâé éLøc àìå øéëN̈¦§Ÿ©§¥¦§¨¤¦§¨¦§¨¤§¤§Ÿ§©¥§Ÿ§¨¦§§©¨¦
ãáBòì økîpä éøár ãár àì ìàøNéì økîpä éøár ãárå äîBç éør éza åàì éàî éøár ãárå§¤¤¦§¦©©¨¥¨¥¨§¤¤¦§¦©¦§¨§¦§¨¥Ÿ¤¤¦§¦©¦§¨§¥
epìàâé BãBc ïá Bà BãBã Bà déa áéúk àéãäa íéáëBk ãáBòì økîpä éøár ãár íéáëBk¨¦¤¤¦§¦©¦§¨§¥¨¦§¤§¨§¦¥¤¦§¨¤

àåää



צי zipwp dy`d` cenr `k sc ± oey`x wxtoiyeciw

.ïðaø àäiOp rxEd `zNin `cgA FgM rxEdC ixn`e `xwl `nrh iadi `lC ¨©¨¨§Ÿ©£¥©§¨¦§¨§©§¥§©Ÿ§¨¨¦§¨©©¦
dNE`B opixnB dnFg ixr iYaaE `xw DiA iNbC `kidn xA `zixg` `zNinA§¦§¨©£¦¨©¥¥¨§©¥¥§¨§¨¥¨¥¨©§¦¨§¨
y"xl 'Ek l`Fbe del dnFg xirA ziaC `pin` `wC `de dGEg` dcVn dNE`B§¨¦§¥£¨§¨§¨£¦¨§©¦§¦¨Ÿ¤§¥§

:`xwl `nrh aidiC `pin`w.àãç éðz:'Ek l`Fbe del dnFg xirA ziA xkFOd ¨£¦¨§¨¦©§¨¦§¨¨¥¨¨©¥©¦§¦¨Ÿ¤§¥
.Cøôéîì àkéàDkxv`C oizipzn `dA ¦¨§¦§©§¨©§¦¦§©§§¥

`dC mEXn l`bie delIW WiCwnl `xw§¨§©§¦¤¦§¤§¦§©¦§¨
dnFg xirA ziA xkFn lW `piCn Dil `iz ©̀§¨¥¦¦¨¤¥©¦§¦¨

:l`Fbe del oi`Wøéòa úéa øëBîl äî ¤¥Ÿ¤§¥©§¥©¦§¦
.íìBòì ìBàâì Bçk òøeä ïkL äîBç¨¤¥©Ÿ¦§§¨

:Kli`e dpFW`x dpXnLéc÷îa øîàz ¦¨¨¦¨§¥¨Ÿ©§©§¦
.íìBòì ìBàâì Bçk ätiLlW FnlFrl ¤¦¨Ÿ¦§§¨§¨¤

zwNgzn oi`C xAfBd Dxkn `l m` laFi¥¦Ÿ¨§¨©¦§¨§¥¦§©¤¤
:laFId cr mipdMläfeçà äãN øëBî ©Ÿ£¦©©¥¥§¥£¨
.íìBòì 'eë çéëBé'xfFg laFIaE laFId cr ¦©§¨©©¥©¥¤¤

:oFicR `lA.Léc÷î àéáà éðà óàKkitl §Ÿ¦§©£¦¨¦©§¦§¦¨
:l`Fbe deNW xnFl l`bi l`B m` KxvEd§©¦¨Ÿ¦§©©¤Ÿ¤§¥

.äiðL äðLaoi` dGEg` dcU xkFnC §¨¨§¦¨§¥§¥£¨¥
dpW `FaYW cr lF`bl lFki xkFOd©¥¨¦§©¤¨¨¨
l`FB Fpi` dnFg xirA ziA xkFnE ziWilW§¦¦¥©¦§¦¨¥¥
oil`FB dfe df oi`W `vnp dpFW`xA `N ¤̀¨¨¦¨¦§¨¤¥¤§¤£¦

:dIpXA.'eëå éøáò ãáòlirl xn`cM(:k sc) ©§¦¨¤¤¦§¦§¦§¨©§¥
`dC l`Fbe del oi`e Fivgl `le FNEM l`bpe§¦§¨§Ÿ§¤§§¥Ÿ¤§¥§¨

aizM dbiVd F`(dk `xwie):.íéáBø÷a ìàâð ¦¦¨§¦¦§¨¦§¦
dGEg` dcUA ogMW`cM gwFl lW FgxM lr©¨§¤¥©¦§©§§¨¦§¥£¨

(my):'Fbe eil` aFxTd Fl`Fb `aEéàä óà ¨£©¨¥¨§©©
.ïéàöçì ìàâð ïéà énðDil irAw opAxl ©¦¥¦§¨©£¨¦§©¨¨¨¨¥¥

rl ixn`CiOp `nipe oi`vgl l`bp oi` li §©§¥§¥¥¦§¨©£¨¦§¥¨©¦
:miaFxwA l`bpC xnB ikdlCék àîìéc Bà ¦§¨¥¨©§¦§¨¦§¦¦§¨¦

.áéúkoi`vg hrnl FzGEg` dcUA FzNE`B §¦§¨¦§¥£¨§©¥£¨¦
xn`PW aizkC `Ed(my)FzNE`b icM `vnE ¦§¦¤¤¡©¨¨§¥§¨

azM xfg iM KMlid Fivg icM `le FNEM icM§¥§Ÿ§¥¤§¦§¨¦¨©¨©
`le aizkC `Ed `zNin `cg` xnbnl y"b§¦§©©¨¨¦§¨¦§¦§Ÿ
FzNE`B iAbl e`lC miaFxw zNE`B xnbinl§¦§©§©§¦§©§©¥§¨

:iaizM.eðzz äleàb ìëaux` lkaE §¦¥§Ÿ§¨¦§§Ÿ¤¤
`xizi `xw ux`l EpYY dNE`B mkzGEg £̀©§¤§¨¦§¨¨¤§¨§¥¨

:`z` i`nl WxiR `le `Edíéza úBaøì §Ÿ¦¥§©¨¨§©¨¦
.éøáò ãáòå:miaFxwl oil`bp EdIWéza §¤¤¦§¦¤§¦§¨¦¦§¦¨¥
.íéøöçädnFg zFtTEn oi`W zFxiir ©£¥¦£¨¤¥¨¨

:rWFdi zFnin.áLçé õøàä äãN ìòixd ¦§ª©©§¥¨¨¤¥¨¥£¥
:dGEg` dcUM od.äáBç BòáB÷ìlr ¥¦§¥£¨§§¨©

:miaFxTd.ìàøNéa íãà Eì Lé éëå ©§¦§¦¥§¨¨§¦§¨¥
rxGn oil`FB Fl oi`W ux`A wlg ilhFPn¦§¥¥¤¨¨¤¤¥£¦¦¤©
`Ed miIw l`xUi lMn cg` cFrA awri©£Ÿ§¤¨¦¨¦§¨¥©¨

:Fl aFxw.Bì Lé àlàoi` la` oil`FB ¨¤¨¥£¦£¨¥
zEWxdW aEzMd LcOile gTil dvFx l`FBd©¥¤¦©§¦¤§©¨¤¨§

:aFxTd ciA.äáBçFN didi `l iM i`de §©©¨¨§©¦Ÿ¦§¤
FWxFil iE`xd ciA xWt` i`WA WixC l`FB¥¨¦§¤¦¤§¨§©¨¨§§
aFxTd lr `N` zlhEn dNE`Bd oi`e l`Bil¦¨¥§¥©§¨¤¤¤¨©©¨

:lMd on.ìëa éàîEpYY dNE`B aFYkp ¦©Ÿ©§Ÿ¦§§¨¦§
:ux`l.ì"ú äîcaFrl xMnPd ixar carA ¨¨¤©§¤¤¦§¦©¦§¨§¥
:miakFM.úBleàbä ìk úBaøìzFcnFrd ¨¦§©¨©§¨§

EdIW c"qw dGd xcQM l`bp `dIW l`Bil¦¨¥¤§¥¦§¨©¥¤©¤¤§
:EpcOll `A miaFxwl oil`bp.éøáò ãáòå ¦§¨¦¦§¦¨§©§¥§¤¤¦§¦

zNE`B DiA aizM `lC l`xUil xMnPd©¦§¨§¦§¨¥§Ÿ§¦¥§©
:miaFxw.íãB÷ áBø÷ áBø÷ìdcU iAbC §¦§¨¨¥§©¥§¥

'iR `le eil` aFxTd Fl`Fb `aE 'izM dGEg £̀¨§¦¨£©¨¥¨§Ÿ¦
FcFC WixtC `kd iM mcFw aFxw aFxTd©¨¨¥¦¨¨§¨¦
e`l i`e FcFC oA cFC Fl oi` m`e `WixA§¥¨§¦¥¤§¦©

:FxUA x`Xnìàâð älàa ìàâð BðéàL éî ¦§¥§¨¦¤¥¦§¨§¥¤¦§¨
.LLa:miaFxwA l`bp oi`C l"q `nl` §¥©§¨§¥¦§¨¦§¦
.epìàâéiAB miakFM caFrl xMnpA aizM ¦§¨¤§¦§¦§¨§¥¨¦©¥

:`hErin rnWnE miaFxw§¦©§©¦¨
àåää

m` aYkp `l m` ixiin oi`vgl l`Fbe l`Fbe del Fpi`C xn`wC `ziixA Kd©§©§¨§¨¨©§¥Ÿ¤§¥§¥©£¨¦©§¥¦Ÿ¦§©¦
s` `ziixAd zhiW lM Dil rnWnC l"ie lFkIW lirl xn`w p"dC l`bi l`B̈Ÿ¦§©§¨¨©§¥¤¨§§©§©¥¨¦©©§©§¨©
dhiW lM hwp i`O` ikd e`l i`C l`bi l`B m` iOp aizkC xzal zn`d itl§¦¨¡¤§¨©¦§¦©¦¦¨Ÿ¦§©§¦©¨¥©©¨©¨¦¨
laFiA `vFIW FgM dRIW r"r dn r"rn e"w hwpinl ivn ded zniIw Dpi`W Ef¤¥¨©¤¤£¨¨¥§¦§©¥©¤¦¨Ÿ¤¥§¥
oi`vgl l`Fbe l`Fbe del Fpi` d"t`¥Ÿ¤§¥§¥©£¨¦
riBd m` FgM rxEdW WiCwn KEnqacM§¦§¨©§¦¤©Ÿ¦¦¦©
Fpi` mipdMl zwNgznE zl`bp Dpi` laFi¥¥¨¦§¤¤¦§©¤¤©Ÿ£¦¥
lre oi`vgl l`Fbe l`Fbe del oi`W oiC¦¤¥Ÿ¤§¥§¥©£¨¦§©
`hiWR `N` icin Kxtinl `Mil df e"w¤¥¨§¦§©¦¥¤¨§¦¨
xzA zn`d itl s` ixiin gikFi i`dC§©¦©©§¥©§¦¨¡¤¨©
`l i`O` n"n z"`e l`bi l`B m` azkC§¨©¦¨Ÿ¦§©§©©Ÿ
Kxtinl `MilC oeiM r"rn e"w i`d hwp̈©©¥¥¨§¥¨§¦§©
`ticr dcVn dcUC l"ie DiENir icin¦¥¦¥§§¨¤¦¨¤£¦¨

:slinl Dil¥§¥©
íeMîxMnPd r"r xninl `Mi`C ¦§¦¨§¥©©¦§¨

z"`e .gikFi miakFM caFrl§¥¨¦¦©§
dcUA aizkC FzNE`b icM `vnE il dOle§¨¨¦¨¨§¥§¨¦§¦¦§¥

`wERiY oi`vgl l`FB Fpi`W xninl dGEg £¨§¥©¤¥¥©£¨¦¥
caFrl xMnPd r"r dnE r"rn e"wA Dil¥§¥¨©¦§¨§¥
Fpi` d"t`e cIn l`bil FgM dRIW miakFM¨¦¤¦¨Ÿ¦¨¥¦¨©¥
xkFn KEnqacM oi`vgl l`Fbe l`Fbe delŸ¤§¥§¥©£¨¦§¦§¨¥
cIn l`bil FgM rxEdW dGEg` dcU§¥£¨¤©Ÿ¦¨¥¦¨

zF`Eaz ipW xRqnA aizkcM(dk `xwie)oi` §¦§¦§¦§©§¥§¥
l"ie oi`vgl l`Fbe l`Fbe del oi`W oiC¦¤¥Ÿ¤§¥§¥©£¨¦§
dnE `kRi` xninl ol zi` dAxC`C§©§©¨¦¨§¥©¦§¨©
laFIA mipdMl wlgil FgM rxEdW WiCwO©§¦¤©Ÿ¥¨¥©Ÿ£¦©¥
xkFn oi`vgl l`Fbe l`Fbe del d"t`e©Ÿ¤§¥§¥©£¨¦¥
Fpi` laFIA milrAl zxfFgW FgM dRIW¤¦¨Ÿ¤¤¤©§¨¦©¥¥
dn z"ke oi`vgl l`Fbe l`Fbe deNW oiC¦¤Ÿ¤§¥§¥©£¨¦§©
xn`Y cIn l`Bil FgM dRIW WiCwnN§©§¦¤¦¨Ÿ¦¨¥¦¨Ÿ©
iYA n"n cIn l`Bil FgM rxEdW xkFnA§¥¤©Ÿ¦¨¥¦¨¨¥
Epivn cIn l`Bil ogM dRIW mixvgd©£¥¦¤¦¨Ÿ¨¦¨¥¦¨¨¦
l`Fbe del zFidle e"w i`dn xnbinl§¦§©¥©§¦§Ÿ¤§¥
iYaA opifgC xg`nE oi`vgl l`Fbe§¥©£¨¦¥©©©£¦¨§¨¥
i`dl Dil 'iwtn iOp dGEg` dcU mixvgd©£¥¦§¥£¨©¦©§¦¥§©
dcU lr iaizM 'WxR cgA EdiiexzC `piC¦¨§©§©§§©©§¨§¦¥©§¥
icM `vnE Kixhvi` ikdlE aWgi ux`d̈¨¤¥¨¥§¨¥¦§§¦¨¨§¥
xnFl dGEg` dcU xkFnA aizkC FzNE`b§¨¦§¦§¥§¥£¨©
c"qC oi`vgl l`Fbe l`Fbe del Fpi`W¤¥Ÿ¤§¥§¥©£¨¦§
`YWdnE ziWixtcM WiCwOn slinl§¥©¦©§¦§¦§¦¦¥©§¨
del oi`W DiPin mixvgd iYA iOp opitli©§¦¨©¦¨¥©£¥¦¦¥¤¥Ÿ¤

:oi`vgl l`Fbe l`Fbe§¥§¥©£¨¦
éàîux`l EpYY dNE`B aFYkl .lkA ©§Ÿ¦§§¨¦§¨¨¤

daFg FraFwl dGEg` dcU opirnWe§©§¦¨§¥£¨§§¨
iz`C `nil z"`e llkA mixvgd iYaE¨¥©£¥¦¦§¨§¥¨§¨¥
Dil rnWnC xnFl Wie ixar car zFAxl§©¤¤¦§¦§¥©§©§©¥
aizkcM rwxw zNE`bC icin iiEAxl iz`C§¨¥§¦¥¦¥¦§©©§©§¦§¦

:opiAxn ux` `weC rnWn ux` lkaE§Ÿ¤¤©§©©§¨¤¤§©¦¨
eraewl
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,dlrnl `xnbd dvxizy enke ,dfàúléî¦§¨
éìèìhîa àúéìc éðz÷ àì éìèìhîa àúéàc§¦¨§¦©§§¥Ÿ¨¨¥§¥¨§¦©§§¥

éðz÷`l oilhlhna mb mpyiy mipiipwy ± ¨¨¥
dpewy dkiyn oipw dpy `l okle ,dpyna m`py

,oilhlhna mbàøa àpúì àlà`pzl `l` ± ¤¨§©¨¨¨
yi ,oitilga dpwp iprpk cary `ziixaa dpyy

ok m` ,zeywdléðúéðoipw mb `ziixaaäëéLî. ¦§¥§¦¨
dpewd oipw s`y xaeq dfd `pzd ixdy
car ipiipw llka ezepyl jixv ,oilhlhna

:zvxzn `xnbd .iprpkéðz÷ ékdpy `pzd ± ¦¨¨¥
`edy oitilga mb dpew iprpk cary `ziixaa

àúéàc àúléîdpewe ,epyiy xac -ïéa ¦§¨§¦¨¥
éìèìhîa ïéa éò÷ø÷îaoipw la` ,äëéLî ¦§©§§¥¥§¦©§§¥§¦¨

éìèìhîácàúéì éò÷ø÷îa àúéàwx dpewy - ¦§¦©§§¥¦¨¦§©§§¥¥¨
zerwxwa `le oilhlhnaéðz÷ àì.`ziixaa Ÿ¨¨¥

mipewd mipipw iprpk cara xikfde xg`ny
df oipw s`y oitilg oipw mb dpy ,zerwxwa

dpew dpi`y dkiyn la` ,zerwxwa liren
.rwxw ipipw ab` dzepyl oi` ,zerwxw

l`eny ixac e`aed lirl :dywn `xnbd

,xn`yãöék,dkiyna dpwp iprpk carBô÷z, ¥©§¨
ådtiwzd zngnàácardBàð÷ ,Bìöàla` , §¨¤§§¨

m`Bàø÷,carl dpewd.Bàð÷ àì ,Bìöà àáe §¨¨¤§Ÿ§¨
,dywn `xnbdåm`y oicd jk ikBàø÷dpewd §§¨

,elv` `ae carlàì,e`pwàéðúäå`ziixaa Ÿ§¨©§¨
,dndaa dkiyne dxiqn ipiipw iablãöékdnda ¥©

zipwpäøéñîa,dæçàdpewddtìèa,dlbxa ± §§¦¨£¨¨§©§¨
e`,døòNae`,äéìòL ókeàae`éìLaó ¦§¨¨§¨¤¨¤¨¦§¦

[`yna±],äéìòLe`àiaîeøôa[oqxa±] ¤¨¤¨¦§§¦¨
âBfáe ,äéôaL[oenrta e`±],døàeöaLs` ¤§¦¨©¤§©¨¨

,dnewnn dfifd `ly.dàð÷eãöékzipwp dnda §¨¨¥©
dì àøB÷ ,äëéLîa,eil` `eazy dpewdàéäå §§¦¨¥¨§¦

äàa,ez`ixw zngndLékäL Bàdkdy ± ¨¨¤¦¦¨
dndal dpewdåéðôì äúöøå ,ìwîadvxe ± §©¥§¨§¨§¨¨

,d`kdd gkn eiptl,ìâøå ãé äø÷ò ïåéks` ¥¨¨§¨¨§¤¤
,dkiynk zaygp ,`idy lk dxiwr `idy

edàð÷e` ez`ixw gkn zkynp dndad ixdy , §¨¨
.ez`kddì éøîàå éqà éaø,øîBà àçà éaø ©¦©¦§¨§¥¨©¦©¨¥

zipwip dnda oi`àìî åéðôì CläzL ãò©¤§©¥§¨¨§Ÿ
dúîB÷.ixnbl mcewd dnewnn `vze jlzy - ¨¨

ez`ixw zngn dkld dndad m` lkd ixacle

m`y ,xn`y l`eny lr dywe ,dkiyn ef ixd
aygp df oi` ,ez`ixw zngn eil` `a card

.ezepwl dkiynk

:dndal car oia wlgl yiy zvxzn `xnbd
éøîà,äîäa,d`a `ide dl mi`xew xy`k ¨§¥§¥¨

,zrc dl oi`y xg`näìæà døîc àzòcàlr ± ©©§¨§¨¨¨§¨
aygpe ,zkled `id dl `xwy dilra zrc

eli`e ,dzepwl ynn dkyn eli`k xacdãáò¤¤
,`a `ede el mi`xewykdéLôðc dézòcà©©§¥§©§¥

ìéæà÷aygp df oi`e ,jled `ed envr zrc lr - ¨¨¦
.jka edpew epi`e ,ekyn dpewdy

xy`k dpwp cary ote` yiy d`ian `xnbd

:`a `ede el mi`xewïè÷ ãáò ,éMà áø øîà̈©©©¦¤¤¨¨
,zrc el oi`yäîäákéîcdkiyn oipw oiprl ± ¦§¥¨¨¥

myl el `xew oec`d m`y ,dndal epic dnec
car s`y .carl jka dpwp ,eil` `a `ede oipw

.el `xewd df ly ezrcl jldn ohw
ãöék ,ïðaø eðzdpwp iprpk car,ä÷æça ¨©¨¨¥©©£¨¨

m` ,`ziixad zx`ancardBì øézä,oec`l ¦¦
z`Bà ,BìòðîyéìBäåéìk Cz` `yp ±][eicba ¦§¨¦¥¨

úéáì åéøçà,õçønäcardy e`BèéLôäe` , ©£¨§¥©¤§¨¦§¦
Böéçøäe`Bëñe`Bãøbe`BLéaìäe`Bìéòðä ¦§¦¨¥§¦§¦¦§¦

e`Bäéaâämze` dyryk el` zelert lk , ¦§¦
,ezepwl `ay oec`l cardBàð÷,jka gweld §¨

.dwfga e`pw ,cara carzyde xg`nyøîà̈©
äìBãb ä÷æç àäz àì ,ïBòîL éaø[dticr-] ©¦¦§Ÿ§¥£¨¨§¨
íB÷î ìëa äðB÷ ääaâäL ,ääaâäîelit` - ¥©§¨¨¤©§¨¨¨§¨¨

dpwp car m`e .ecal xkenl zcgeind zeyxa

.ddabda dpwpy oky lk ,dwfga
:zx`an `xnbdøîà÷ éàîyexitd edn ± ©¨¨©

gweld ,ddabd oipw lka ixd ,oerny iax ixaca

gweld o`k la` ,ezepwl ick utgd z` diabn
.gwell diabd card `l` ,carl diabd `l

,éMà áø øîàewlgpy `ziixad z` yxtl yi ¨©©©¦
m`y ,xn` `nw `pz ,oerny iaxe `nw `pz da

àeä Bäéaâäcard ±Baøì,gwell -Bàð÷ ¦§¦§©§¨
m` mle` ,dwfg oipwa ef ddabda gweldBäéaâä¦§¦
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xcde"צח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc oiyeciw(iyiy meil)

,`l`äæ,dcedi iax -å ,äúéîì Løétrbxa ¤¥©§¦¨§
dzindäæ,`xhef xn -íéiçì Løétdid `le , ¤¥©§©¦

.envra zekfl card lkeiy onféøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥
yäåä ïè÷xn fxcfd z`f lkae ,car eze` ¨¨£¨

ohw car s` ezrcle xg`n ,ea zekfl `xhef
xaqe ,xbd eax zzin zrya envra dkef

minkgkìeàL àaàk àìãåx`aziy itke , §§Ÿ§©¨¨
.oldl

elgn z` zx`an `xnbd`a`e minkg zw
:le`yúnL øb ,àéðúc,oiyxei `lleæaæáe §©§¨¥¤¥¦§§
[effae±]ìàøNéz`ïéa ,íéãáò ïäa eéäå ,åéñëð ¦§¨¥§¨¨§¨¨¤£¨¦¥

eð÷ ,íépè÷ ïéa íéìBãbz` micardïîöò §¦¥§©¦¨©§¨
eyrpe,ïéøBç éðaon envra dkef ohw car s`y §¥¦

.xwtddïîöò eð÷ íéìBãb ,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥§¦¨©§¨
,ïéøBç éðala` ,mnvra mikef mdy itlíépè÷ §¥¦§©¦

ïäa ÷éæçnä ìk,xbd zzin xg`l,ïäa äëæ ¨©©£¦¨¤¨¨¨¤
.lkl xwtd exzepe ,mnvra zekfl mileki mpi`y

,dpyna epipyåcardBîöò úà äðB÷cin §¤¤©§
,epec`'eë óñëaici lr xhyae mixg` ici lr §¤¤

eixacn wiicl yi .xi`n iax ixac ,envróñëa'§¤¤
ïéà 'íéøçà éãé ìò,zexigl `vei ok` ±àì ìáà ©§¥£¥¦¦£¨Ÿ

Bîöò éãé ìòely sqk zzl leki epi` la` ± ©§¥©§
`xnbd .eax dpw car dpwy dn lky ,exexgyl

:zxxanïðé÷ñò éàîaz` mixxgyn mixg`y §©©§¦¨
,mtqka cardàîéìéàok miyer mdy±àlL ¦¥¨¤Ÿ

Bzòcî,card lydéì àðòîL éãkîxg`n ± ¦©§¦§¦¨©§¨¥
eprnyyøîàc øéàî éaøì(:`i) oihibaáBç §©¦¥¦§¨©

úeøéçì Baø ãiî àöiL ãáòì àeäcarl yi - §¤¤¤¥¥¦©©§¥
ziprpk dgtya xq`p jkay ,exexgya cqtd

,l`xyil dxeq`e micarl zxzendàðéðúå§¨¦¨
(:`i oihib)åéðôa àlL íãàì ïéëæxyt`y - ¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨

,ezrici `la mc`l zekflàlà Bì ïéáç ïéàå§¥¨¦¤¨
åéðôaxexgyde xg`ne .eznkqdae ezricia - §¨¨

`la exxgyl mileki mixg` oi` ,carl aeg

:zx`an `xnbd .eznkqdàèéLt àlàixacy ¤¨§¦¨
sqkd z` epzp mixg`dyk ,exn`p xi`n iax

Bzòcî,card lyïì òîLî÷ àäåy ,òìéãé ¦©§§¨¨©§©¨©§¥
íéøçà,mpenna edexxgyiyïéà`ed leki ± £¥¦¦

la` ,xxgzydlBîöò éãé ìò,envr ly oenna ©§¥©§
àì, xxgzydl leki `ed oi` ±àîìàixd ± Ÿ©§¨

ezrclyBaø àìa ãáòì ïéð÷ ïéà-oi` ¥¦§¨§¤¤§Ÿ©
eaxy ,ely oenn carl didiy llk zexyt`

.epenn lkl dpw
:dywn `xnbdàôéñ àîéà éëä éà,jk m` ± ¦¨¦¥¨¥¨

cardy ,xi`n iax ixac seq eayiizi j`id
xxgzynéãé ìò øèLaBîöòy ,wiicl yie ,ìò ¦§¨©§¥©§©

ïéà ,Bîöò éãéla` ,xxgzyn ok` ±éãé ìò §¥©§¦©§¥
íéøçà,xhyd z` exear elawiyàì,éàå £¥¦Ÿ§¦

eid xhyd zlawe sqkd zpizpy dpyna xaecn
Bzòcî,card lyíéøçà éãé ìò,àì éànà ¦©§©§¥£¥¦©©Ÿ

ly ezrcl eyrp mdiyrn ixd ,card xxgzyi
:uxzl dqpn `xnbd .cardàîéz éëåm`e ± §¦¥¨

,ezrcn dyrpd xexgya xaecn zn`ay xn`z

eéàî'Bîöò éãé ìò',,Bîöò éãé ìò óàwx `ly ©©§¥©§©©§¥©§
s` `l` ,exear xexgy xhy milawn mixg`

,xexgy xhy lawl leki envr `edà÷ àäå§¨¨
ïì òîLî,ãçàk íéàa Bãéå Bhéâcgkd - ©§©¨§¦§¨¨¦§¤¨

,eze` zxxgynd hbd zpizpe eciay dna zekfl
didi xexgyd xg`y oeikny , zg` zaa milg

mcew dzr xaky ixd ,envrl zeyxe ci carl

.ecia xhyd z` lawl `ed leki xexgyd
:uexizd z` dgec `xnbdéëä éðz àì àäå± §¨Ÿ¨¥¨¦

,xi`n iax ly ezrc ef oi`y ,epipy ixdeàéðúc§©§¨
xxgzyn card ,`ziixaaBîöò éãé ìò øèLa, ¦§¨©§¥©§

íéøçà éãé ìò àìå,exear xhyd z` milawnd , §Ÿ©§¥£¥¦
øéàî éaø éøác. ¦§¥©¦¥¦

íìBòì ,éiaà øîàxexgydy dpyna xaecn ¨©©©¥§¨
dyrpBzòcî àlLepi` xhya okle ,card ly ¤Ÿ¦©§

xi`n iax zrcly oeik ,mixg` ici lr xxgzyn

,carl `ed aegåsqka `vei `edy epipyy dn §
,mixg` ici lróñk éðàLsqk oipw dpey ± ©¦¤¤

,xhyndéì éð÷å ìéàBädpew oec`de li`ed ± ¦§¨¥¥
,sqka card z`déçøBk ìòamb okl ,card ly §©§¥

,exxgyn oec`dykdéì éð÷îcard z` dpwn ± ©§¥¥
elit` ,sqka exxgyne ,envrldéçøBk ìòa. §©§¥

:dywn `xnbdéëä éàcardy mrhd df m` ± ¦¨¦
,egxk lra elit` sqka xxgzynénð øèLmb ± §¨©¦

oec`l dpwp `ede xg`ny ,jk xn`p xhya

elawi mixg` mb ,card ly egxek lra xhya
recne ,egxk lra elit` exear xexgy xhy
.envr ici lr wx xhya envr z` dpewy epipy

`xnbd zvxznàøèL éàäå ãeçì àøèL éàä :©§¨¨§§©§¨¨
ãeçìxn`pe `ed envr ipta xhy ,oipwd xhy ± §

envr ipta xhy ,xexgy xhye ,dipw oeyl ea

mdipic cenll oi`e ,xexgy oeyl ea xn`pe `ed
`xnbd dywn .dfn dfénð àëä :mb `eld ± ¨¨©¦

y ,xnel ozip sqkaéàäå ãeçì àtñk éàä©©§¨§§©
ãeçì àtñkdyrp eay envr ipta sqk edf ± ©§¨§

mi`ian j`ide ,xexgy dyrp eay sqk edfe ,oipw
`xnbd zvxzn .dfl dfn di`xàäéî àòáéè :¦§¨¦¨

àeä ãç,xexgyae dipwa `ed cg` rahnd ± ©
dpwpy myke ,zerahnd oia lcad xkip oi`e
egxk lra xxgzyn jk ,rahn i"r egxk lra

.rahna
àáø,øîàcard xexgyy dpyna xaecn ¨¨¨©

y mrhde ,ezrcn `ly dyrpóñklra liren ¤¤
ik ,egxekBaø úìa÷,mixg` cin sqk laiwy , ©¨©©

y `idBì äîøboi`e ,xexgyd z` [carl ±] ¨§¨
epi` oec`de xg`ne ,eze` mixxgyn sqkd ipzep
carde ,ez`pdl sqk lawn `l` card gily

sqkd z` lawl leki okl ,zexigl eil`n `vei
a dyrpd xexgya la` .egxk lra elit`,øèL§¨

íéøçà úìa÷`id ,oec`d cin xhyd z` ©¨©£¥¦
yBì äîøbiptn wx dliren mzlawe ,xexgyl ¨§¨

carl aegl mileki oi`e ,card xear mikef mdy
.ezrcn `ly

,dpyna epipyéãé ìò óñëa íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦§¤¤©§¥
Bîöòsqkd `diy calae ,mixg` ici lr xhyae ©§

:minkg ixac z` zxxan `xnbd .mixg` lyn

,wiicl yiïéà 'Bîöò éãé ìò óñëa'`ed ok` ± §¤¤©§¥©§¦
la` ,xxgzyníéøçà éãé ìòsqk epziy ©§¥£¥¦

,exearàì:`xnbd dywn .éànàmzpizp oi` Ÿ©©
,exxgyl dlirenénð éäðxn`p m` mb ± §¦©¦
xaecn dpynayàlLcBzòcîmipiipw eyrp §¤Ÿ¦©§

ici lr mb sqk zpizp liredl jixv did ,el`

ik ,mixg`eäì àðòîL éãkîeprnye xg`n ± ¦§¦¨©§¨§
éøîàc ïðaøì,(:`i) oihib zkqnaàeä úeëæ §©¨¨§¨§¥§

carl,úeøéçì Baø ãé úçzî àöiLzekfdy ¤¥¥¦©©©©§¥

ciqtny dnn dlecb xzei zexigl xexgyd ly

,ziprpk dgtya xq`py jkaàðéðúå(:`i oihib) §¨¦¨
àlà Bì ïéáç ïéàå åéðôa àlL íãàì ïéëæ̈¦§¨¨¤Ÿ§¨¨§¥¨¦¤¨

åéðôaedexxgyi `l recn ,el `id zekfe xg`ne , §¨¨
.ezrcn `ly sqka mixg`

:uxzl dqpn `xnbdéãé ìò' éàî àîéz éëå§¦¥¨©©§¥
'Bîöò,`id dpeekd ,,Bîöò éãé ìò óàmb mle` ©§©©§¥©§

oeik ezrcn `ly exxgyl mileki mixg`
,el `ed zekf xexgydyïì òîLî à÷åjka §¨©§©¨

,envr ici lr sqka xxgzyny exn`yLéc§¥
ïéð÷Baø àìa ãáòì-lr xac carl epzi m`y ¦§¨§¤¤§Ÿ©

,envrl edpew card ,ea zeyx eaxl oi`y zpn
.ea xxgzydl lkeiy oenn el didiy okzie

:dgec `xnbdéààôéñ àîéà éëäjk m` ± ¦¨¦¥¨¥¨
,epipyy ,`tiqdn dyw,'íéøçà éãé ìò øèLa'¦§¨©§¥£¥¦

,xxgzyn mixg` ici lr `weecy rnyneàìå§Ÿ
. Bîöò éãé ìò,dyweïì àîéé÷ àäåixde ± ©§¥©§§¨©§¨¨

eplaewnBhéâcãçàk ïéàa Bãéåzekfl gkd - §¦§¨¨¦§¤¨
zxxgynd hbd zpizpe ecil laiwy xhya

.zg` zaa milg ,eze`
:df uexiz miiwl dqpn `xnbdàîéz éëåm`e ± §¦¥¨

s` dpeekdy `yixd z` epyxity myky xn`z

,`tiqa mb yxtp jk ,envr ici lréàîxhya' ©
'íéøçà éãé ìò`id dpeekd ,,íéøçà éãé ìò óà ©§¥£¥¦©©§¥£¥¦

ici lr mb xexgyd xhy z` lawl card lekie

.envrïì òîLî à÷ àäåminkg exn`y dne ± §¨¨©§©¨
dfa eperinyd ,'mixg` ici lr'àeä úeëæc¦§

àöiL ãáòìúeøéçì Baø ãiîs` mileki okle §¤¤¤¥¥¦©©§¥
:`xnbd dgec .ezrcn `ly exear lawl mixg`

éëä éàlke mixg` ici lr s` `tiqa dpeekdy ¦¨¦
ici lr s` dpeekd `yixa oke ,envr ici lr oky

,mixg` ici lr oky lke envreäðéáøòð§©§¦§
eäðéðúéðåjk xnele cgia mzepyl epleki ± §¦§¦§

éãé ìò ïéa íéøçà éãé ìò ïéa øèLáe óñëa'§¤¤¦§¨¥©§¥£¥¦¥©§¥
,'Bîöòmwlig dnle ,miliren mipte`d lk oky ©§

ci lr xhyae envr ici lr sqka' ,`pzd
.'mixg`

àlàexn` minkgy ,jk dpynd z` x`al yi ¤¨
y ,xe`iade ,'mixg` ici lr sqka' wxóñëa`ed §¤¤

xxgzynìò ïéaíéøçà éãéiptn ,ezrcn `ly ¥©§¥£¥¦
,el `id zekfy,Bîöò éãé ìò ïéaci el yiy ¥©§¥©§

xxgzydl oenn el didiy okzie eax `la carl
ici lr oia xxgzyn xhya mb mdixacle ,ea
ehib'y eplaewn ixdy ,mixg` ici lr oiae envr

,jynda epipyy dne .'cg`k mi`a ecieøèLa¦§¨
íéøçà éãé ìò,,Bîöò éãé ìò àìåixacn df oi` ©§¥£¥¦§Ÿ©§¥©§

,minkgåok dpyy `pzdéaøïa ïBòîLøæòìà §©¦¦§¤¤§¨¨
àeäici lr xhya xxgzyn card oi`y xaeqd ,

,envràéðúc,`ziixaa epipyy itke -éaø §©§¨©¦
ïBòîLéãé ìò øèLa óà ,øîBà øæòìà ïa ¦§¤¤§¨¨¥©¦§¨©§¥

,Bîöò éãé ìò àìå íéøçàmi`a ecie ehib oi`y £¥¦§Ÿ©§¥©§
ici lr wx xxgzyny sqka oky lke ,cg`k
el oi`e eax `la carl oipw oi` ezrcly ,mixg`

.zexigl ea xxgzydl lkeiy sqkådpyna §
exn`pìLLøáca úB÷Bìçîzerc yly ± ¨Ÿ©£©¨¨

xi`n iaxl .iprpk car xexgy oica zewlegd

elit`e mixg` ici lr sqka xxgzyn card
envr i"r xhyae ,envr i"r `le ,ezrcn `ly
minkg ixacle .ezrcn `ly mixg` i"r `le
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zipwp dy`d` cenr bk sc ± oey`x wxtoiyeciw

.äåä ïè÷ éøîàc àkéàå:z`f lkl KxvEd k"tr`e.ìeàL àaàk àìãexn`C §¦¨§©§¥¨¨£¨§§©§¨Ÿ§Ÿ§©¨¨§¨©
nf xg`l 'it` dkf odA wifgOd lM:odA dkf o.àì Bîöò é"òsqM Fl ozp m`W ¨©©£¦¨¤¨¨£¦§©©§©¨¨¨¤©§Ÿ¤¦¨©¤¤

:FAx dpw car dpTX dnC iEcR Fpi` Fnvr z` zFCtl.ïðé÷ñò éàîadpw i`d ¦§¤©§¥¨§©¤¨¨¤¤¨¨©§©©§¦¨©¨¨
:mixg` i"r Fnvr.Bzòcî àlL àîéìéà:car lW.øéàî éaøì déì ïðéòîL ©§£¥¦¦¥¨¤Ÿ¦©§¤¤¤©§¦¨¥§©¦¥¦

'Ek `vFIW carl `Ed aFg oiHibC w"tA§§¦¦§¤¤¤¥
i`e dnExYd on FlqFR odM car did m`W¤¦¨¨¤¤Ÿ¥§¦©§¨§¦
Dil `gikWC dgtWA FxqF` l`xUi car¤¤¦§¨¥§§¦§¨¦§¦¨¥

:Dil `vixR.'eë íãàì ïéáç ïéà àðéðúe §¦¨¥§¦¨¥¨¦§¨¨
FYrCn `NW FgElW zFUril lFki mc` oi ¥̀¨¨¨¥¨§¤Ÿ¦©§
ipY ikide cqtd F` daFg `EdW xacl§¨¨¤¨¤§¥§¥¥¨¥
`NW mixg` ici lr dCtpC oizipzn©§¦¦§¦§¤©§¥£¥¦¤Ÿ
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`l Fnvr i"rC opirEnW`l Kixhvi` `d̈¦§§¦§©§¦¨§©§Ÿ

:cv mEWA FAx `lA carl oipw oi`Céàå §¥¦§¨§¤¤§Ÿ©§©§¦
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oA oFrnW iAxe Fnvr i"r `le mixg` i"r xhWaE mixg` i"r oiA Fnvr i"r oiA¥©§¥£¥¦¦§¨£¥¦§Ÿ©§§©¦¦§¤
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dUr d`ECpd dcEdi zzin xg`l `N ¤̀¨§©©¦©§¨¦§¨¨¨

lE`W `A`M Epiide KMFl oi` ohw xn`C ©§©§§©¨¨§¨©¨¨¥
xn FA dkf ikd mEXnE FnvrA zFMfl ci©¦§§©§¦¨¥¨¨©
oiA opAxl la` dzin xg`l ENit` `xhEf§¨£¦§©©¦¨£¨§©¨¨¥
eilr mixg` zEcar ENit`e ohw oiaE lFcB̈¥¨¨©£¦©§£¥¦¨¨
`dC Wxtn i"xe oixFg oA Fnvr dpẅ¨©§¤¦§¦§¨¥§¨
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Fl `Ed aFgC oeike Fl dnxB mixg` zlAw©¨©£¥¦¨§¨§¥¨§

:FYrCn `NW mc`l oiag oi`eäì àðòîL ¥¨¦§¨¨¤Ÿ¦©§§©§¨§
.'eëoiHiB zkQnA(:`i sc):.àðéðz:opzd FnM §©¤¤¦¦§¦¨§¨§©

.ïéð÷ LécFAxl oi`W n"r Dil iadi iM §¥¦§¨¦©£¥¥¤¥§©
:FA zEWx.ì"é÷ àäåmiUrn `de xnFlM §§¨§©§¨©£¦

opAx i`e FHiB z` lAwn cardW mFi lkA§¨¤¨¤¤§©¥¤¦§¦©¨¨
opAx opiwaW in `zNinC Dlr ibilR§¦¥£¨§¦§¨¦©§¦¨©¨¨

:n"xM opicare.íéøçà é"ò óà`NW 'it`e §©§¦¨§©£¥¦©£¦¤Ÿ
:'Ek carl `Ed zEkfC FYrCnïBòîL éaøå ¦©§¦§§¤¤§©¦¦§

.àéä øæòìà ïaDil zilC xhWC `tiq Kd ¤¤§¨¨¦©¥¨¦§¨§¥¥
:cg`M oi`A Fcie FHiBìLåúB÷Bìçî L ¦§¨¨¦§¤¨§¨Ÿ©§

.øácaici lr sqkA Dil zi` xi`n iAx ©¨¨©¦¥¦¦¥§¤¤©§¥
Fnvr i"r `le FYrCn `NW 'it`e mixg £̀¥¦©£¦¤Ÿ¦©§§Ÿ©§
Fnvr i"r xhWaE FAx `lA carl oipw oi`C§¥¦§¨§¤¤§Ÿ©¦§¨©§
Fl `Ed aFgC FYrCn `NW mixg` i"r `le§Ÿ£¥¦¤Ÿ¦©§§
dnxB FAx zlAw Fl `Ed aFgC b"r` sqke§¤¤§©¨©©¨§¨
oiA sqkA oiA Dil zi` xfrl` oA y"xe Fl§¤¤§¨¨¦¥¥§¤¤¥
`le Fl `Ed zEkf xaqwC mixg` i"r xhWA¦§¨£¥¦§¨¨©§§Ÿ
carl oipw oi` Dil zi` sqM iAbC Fnvr i"r©§§©¥¤¤¦¥¥¦§¨§¤¤
oi`A Fcie FHiB Dil zil xhW iAbe FAx `lA§Ÿ©§©¥§¨¥¥¦§¨¨¦
sqkA y"ke 'Ek xhWA s` ipYwcM cg`M§¤¨¦§¨¨¥©¦§¨§§¤¤
`l Fnvr i"r Dil zi` EdiiexzA `nl ©̀§¨§©§©§¦¥©§Ÿ
mixg` i"r oiA sqkA Edl zi` 'ipznC opAxe§©¨¨§©§¦¦§§¤¤¥£¥¦

A`Ed zEkfC mixg` oipw WiC Fnvr i"r oi ¥©§§¥¦§©£¥¦¦§
Fnvr i"r oiA mixg` i"r oiA xhWA oke Fl§¥¦§¨¥£¥¦¥©§
opAxM cg`M oi`A Fcie FHiB ol `niiwcE§©§¨¨¦§¨¨¦§¤¨§©¨¨
EdpipzE Edpiaxr `lC i`de Dil opicar©§¦¨¥§©§Ÿ¨§¦§§¦§
la` `id xfrl` oA y"x `tiqC mEXn¦§¥¨¤¤§¨¨¦£¨

zEkfC mixg` i"r y"ke oipw WiC Fnvr i"r sqkA s` n"xl opAx Dil w"d `Wix¥¨¥©¨¨§©§¤¤©§§¥¦§¨§£¥¦¦§
sqkA Edl zi` opAxC xnFle zFwFlgn WlW Wxtl Ep`A m`e zEkfC xhW y"ke Fl§§¨¦§§¦¨§¨¥¨Ÿ©§§©§©¨¨¦§§¤¤
oA oFrnW iAxe Fnvr i"r `le mixg` i"r xhWaE mixg` i"r oiA Fnvr i"r oiA¥©§¥£¥¦¦§¨£¥¦§Ÿ©§§©¦¦§¤
Fcie FHiB oi`C xhWA opAxkE oipw oi`e `l Fnvr i"rC sqkA xi`n 'xM xaq xfrl ¤̀§¨¨¨©§¥¦§¤¤§©§Ÿ§¥¦§¨§©¨¨¦§¨§¥¦§¨
opicar xi`n 'xkE `id d`cigi cg`M oi`A Fcie FHiB l"iwC `d k"` cg`M oi`Ä¦§¤¨¨§¦§¨¨¦§¤¨§¦¨¨¦§¥¦©§¦¨
`tiqe opAx dExn` `zNinC `WixC ziWixtcM `N` iWExtl `Mil KMlid Dil¥¦§¨¥¨¦§¥¤¨§¦§¦¦§¥¨§¦§¨©§¨©¨¨§¥¨

:xfrl` oA oFrnW 'xl o`z`.BlL dðéàLaizkC(ck mixac):DtEbl lrAl dipw` `l idi`e DciA ozpe.BlL dðéàLs` DHiB zlAwn dX` dn ikd ixnB opAxe FAx lW £¨¨§¦§¤¤§¨¨¤¥¨¤¦§¦§¨©§¨¨§¦¦Ÿ©§§¨©©©§¨¤¥¨¤¤©§©¨¨©§¥¨¥¨¦¨§©¤¤¦¨©
:hB lAwn car¤¤§©¥¥

'øì

àkéàåon Fnvr dpwi `NW icM FA zFMfl KxvEd k"tr`e .did ohw ixn`C §¦¨§©§¥¨¨¨¨§§©¦§§¥¤Ÿ¦§¤©§¦
did lE`W `A`lC lE`W `A`M `lcE oFc`d zzin xg` xwtdd©¤§¥©©¦©¨¨§Ÿ§©¨¨¦§©¨¨¨¨
`A`M `lC Dil `pn z"xl dWwe d"tM dzin xg`l 'it`e FA zFMfl lFkï¦§©£¦§©©¦¨§§¨¤§§¨¥§Ÿ§©¨
FA wifgdX dnE Dil `xiaq lE`W `A`kC Kl `ni` mlFrl `nliC lE`Ẅ¦§¨§¨¥¨¨¦§©¨¨§¦¨¥©¤¤¡¦
xg` EPnCwi `OW `xi didW itl miIgn¥©¦§¦¤¨¨¨¥¤¨¦§§¤©¥
cFre opAxckE xninl l"d cFre FA dMfie§¦§¤§§¥©§§©¨¨§

glFXd wxRaC dWw(.hl sc oihib)iAx wiqR ¨¤¦§¤¤©¥©¨¦©¦
b"r`e lE`W `A`M dkld iel oA rWFdi§ª©¤¥¦£¨¨§©¨¨§
lE`W `A`M dkld oi`C xaq opgFi iAxC§©¦¨¨¨©§¥£¨¨§©¨¨
iAbl l"aixM dkld mFwn lkaC l"iw n"n¦§¨¨£¨¨§§©¥

dNibnC c"t WixA gkEncM opgFi iAxCsc) §©¦¨¨¦§©§¥¦§¦¨
(.fkmd iel oA rWFdi iAx ixaCW rnWnC§©§©¤¦§¥©¦§ª©¤¥¦¥

zqpMd ziA iAB opgFi 'x ixaCn xTir¦¨¦¦§¥¨¨©¥¥©§¤¤
ikid k"`e WxcOd ziA FzFUrl xYEn¨©£¥©¦§¨§¥¥
z"xl d`xpe `zklidM `lC `kd cEar̈¨¨§Ÿ§¦§§¨§¦§¤§
ENit` xnFlM lE`W `A`kE `kd qxbC§¨©¨¨§©¨¨§©£¦
dkf odA wifgOd lM xn`C lE`W `A`l§©¨¨§¨©¨©©£¦¨¤¨¨
xg` EPnCwi `NW oM zFUrl KxvEd odÄ¤§©©£¥¤Ÿ¦§§¤©¥
ixn`C `Mi` xg` oiprA z"x Wxtn cFre§§¨¥§¦§¨©¥¦¨§©§¥
lirFn did `l lFcB did m`W ded ohẅ¨£¨¤¦¨¨¨Ÿ¨¨¦
miIgl WxiR dfe dzinl WxiR df FA¤¦¥§¦¨§¤¦¥§©¦
`Ed mcFw eilr mixg` zEcarW t"r`e§¤©§£¥¦¨¨¥
ohw la` ci Fl WIW oeiM FnvrA zFMfl¦§§©§¥¨¤¥©£¨¨¨
`A`M odA dkf mcFTd lM ci Fl oi`W¤¥©¨©¥¨¨¨¤§©¨
miIgn i`pqn sFlW Fl xn` `le lE`Ẅ§Ÿ¨©§§¨¨¦¥©¦
dUr d`ECpd dcEdi zzin xg`l `N ¤̀¨§©©¦©§¨¦§¨¨¨

lE`W `A`M Epiide KMFl oi` ohw xn`C ©§©§§©¨¨§¨©¨¨¥
xn FA dkf ikd mEXnE FnvrA zFMfl ci©¦§§©§¦¨¥¨¨©
oiA opAxl la` dzin xg`l ENit` `xhEf§¨£¦§©©¦¨£¨§©¨¨¥
eilr mixg` zEcar ENit`e ohw oiaE lFcB̈¥¨¨©£¦©§£¥¦¨¨
`dC Wxtn i"xe oixFg oA Fnvr dpẅ¨©§¤¦§¦§¨¥§¨
iOp `Ow `zNiO`C lE`W `A`kE xn`wC§¨¨©§©¨¨§©¦§¨©¨©¦
`l ded lFcbC `Ow `pWill 'it`e i`ẅ¥©£¦§¦§¨©¨§¨£¨Ÿ
`weC `N` mElM zlrFn dwfg dzid̈§¨£¨¨¤¤§¤¨©§¨
milFcB oiA ixn`C opAxlC lE`W `A`l§©¨¨¦§©¨¨§©§¥¥§¦
did `l oixFg ipA onvr Epw miPhw oiaE¥§©¦¨©§¨§¥¦Ÿ¨¨
opAxC EdiinrhC FA zFMfl lFki `xhEf xn©§¨¨¦§§©§©§§©¨¨

glFXd wxtA Wxtn(:hl sc oihib)Dl xnbC §¨¥§¤¤©¥©§¨©¨
DxiYn lrA zzin dX` dnC dX`n Dl̈¥¦¨§¨¦¨¦©©©©¦¨
iede hB `lA gNYWn car s` hB `lA§Ÿ¥©¤¤¦§©¥©§Ÿ¥©£¥
Fl ozFp did m`e hbM lrAd zzin `YWd©§¨¦©©©©§¥§¦¨¨¥
la` FA zFMfl lFki xg` did in hB¥¦¨¨©¥¨¦§£¨
dX` dn sili `dC `gip lE`W `A`l§©¨¨¦¨§¨¨¦¨¦¨
`pFnn `le lrAd zzinA zrwtn DxEQi ¦̀¨©§©©§¦©©©©§Ÿ¨¨
Fnvr cArWn didW oeike 'Ek car s ©̀¤¤§¥¨¤¨¨§©§¥©§
FnvrA zFMfl utg did `l `xhEf xnl§©§¨Ÿ¨¨¨¥¦§§©§

:lE`W `A`l ohw FnM iede©£¥§¨¨§©¨¨
àäå]z"`e .'Ek oi` mixg` i"r l"nw §¨£¥¦¦§

ikdC `cEnlY rci iOp `xTirn¥¦¨¨©¦¨©©§¨§¨¥
i"r sqkA xn`cM oizipznC WECig `Ed¦§©§¦¦¦§¨©§¤¤
iedC xnFl Wie 'Ek Fnvr i"r oi` mixg £̀¥¦¦©§§¥©©£¥
'ipznC WECig iedC `xTirn xaq̈©¥¦¨¨©£¥¦§©§¦
onE mixg` i"r `EdX dOn EdiiexYn¦©§©§¦©¤£¥¦¦
Kixhvi` `lC wiQnE `l Fnvr i"rC `wEIC¦¨§©§Ÿ©¦§Ÿ¦§§¦

:[i"z .wEICd on `N` 'ipznéaømixg` i"r xhW s` xnF` xfrl` oA oFrnW ©§¦¤¨¦©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥©§¨£¥¦
sqkA Dil zi` xi`n 'x qxhpETA WxiR .xaCA zFwFlgn WlWe Fnvr i"r `le§Ÿ©§§¨Ÿ©§©¨¨¦¥©§§¥¥¦¦¥§¤¤
FAx `lA carl oipw oi`C Fnvr ici lr `le FYrCn `NW 'it`e mixg` ici lr©§¥£¥¦©£¦¤Ÿ¦©§§Ÿ©§¥©§§¥¦§¨§¤¤§Ÿ©
b"r` sqke Fl `Ed aFgC FYrCn `NW mixg` ici lr `le Fnvr ici lr xhWaE¦§¨©§¥©§§Ÿ©§¥£¥¦¤Ÿ¦©§§§¤¤
oiA sqM oiA Dil zi` xfrl` oA oFrnW 'xlE Fl dnxB FAx zlAw Fl `Ed aFgC§©¨©©¨§¨§¦§¤¤§¨¨¦¥¥¤¤¥

xhy

ïè÷ éøîàc àkéàå íéiçì Løét äæå äúéîì Løét äæ¤¦¥§¦¨§¤¦¥§©¦§¦¨§©§¥¨¨
ìàøNé eæaæáe únL øb àéðúc ìeàL àaàk àìãe äåä£¨§Ÿ§©¨¨§©§¨¥¤¥¦§§¦§¨¥
ïîör eð÷ íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa íéãár ïäa eéäå åéñëð§¨¨§¨¨¤£¨¦¥§¦¥§©¦¨©§¨
ïéøBç éða ïîör eð÷ íéìBãb øîBà ìeàL àaà ïéøBç éða§¥¦©¨¨¥§¦¨©§¨§¥¦
óñëa Bîör úà äðB÷å :ïäa äëæ ïäa ÷éæçnä ìk íépè÷§©¦¨©©£¦¨¤¨¨¨¤§¤¤©§§¤¤
éàîa Bîör éãé ìr àì ìáà ïéà íéøçà é"ò óñëa :'eë§¤¤£¥¦¦£¨Ÿ©§¥©§§©
'øì déì àðrîL écëî Bzrcî àlL àîéìéà ïðé÷ñr©§¦¨¦¥¨¤Ÿ¦©§¦§¥§©§¨¥§
úeøéçì Baø ãiî àöiL ãárì àeä áBç øîàc øéàî¥¦§¨©§¤¤¤¥¥¦©©§¥

ðôa àlL íãàì ïéëæ àðéðúeåéðôa àlà Bì ïéáç ïéàå åé §¦¨¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨§¥¨¦¤¨§¨¨
íéøçà éãé ìr ïì òîLî÷ àäå Bzrcî àèéLt àlà¤¨§¦¨¦©§§¨¨©§©¨©§¥£¥¦
Baø àìa ãárì ïéð÷ ïéà àîìà àì Bîör éãé ìr ïéà¦©§¥©§Ÿ©§¨¥¦§¨§¤¤§Ÿ©
Bîör éãé ìr Bîör éãé ìr øèLa àôéñ àîéà éëä éà¦¨¥¥¨¥¨¦§¨©§¥©§©§¥©§
éànà íéøçà éãé ìr Bzrcî éàå àì íéøçà éãé ìr ïéà¦©§¥£¥¦Ÿ§¦¦©§©§¥£¥¦©©
ì"î÷ àäå Bîör é"ò óà Bîör é"ò éàî àîéz éëå àìŸ§¦¥¨©©§©©§§¨
øèLa àéðúc éëä éðz àì àäå ãçàk íéàa Bãéå Bhéâc§¦§¨¨¦§¤¨§¨Ÿ¨¥¨¥§©§¨¦§¨
íìBòì éiaà øîà î"ø éøác íéøçà é"ò àìå Bîör é"ò©§§Ÿ£¥¦¦§¥¨©©©¥§¨
déçøBk ìra déì éð÷å ìéàBä óñk éðàLå Bzrcî àlL¤Ÿ¦©§§©¦¤¤¦§¨¥¥§©§¥
àøèL éàä énð øèL éëä éà déçøBk ìra déì éð÷î©§¥¥§©§¥¦¨¥§¨©¦©§¨¨
ãeçì àtñk éàä énð àëä ãeçì àøèL éàäå ãeçì§§©§¨¨§¨¨©¦©©§¨§
óñk øîà àáø àeä ãç àäéî àráéè ãeçì àtñk éàäå§©©§¨§¦§¨¦¨©¨¨¨©¤¤
:Bì äîøb íéøçà úìa÷ øèL Bì äîøb Baø úìa÷©¨©©¨§¨§©©¨©£¥¦¨§¨
ïéà Bîör é"ò óñëa :Bîör é"ò óñëa íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦§¤¤©§§¤¤©§¦
écëî Bzrcî àlLc énð éäð éànà àì íéøçà é"ò£¥¦Ÿ©©§¦©¦§¤Ÿ¦©§¦§¥
ãé úçzî àöiL àeä úeëæ éøîàc ïðaøì eäì àðrîL§©§¨§§©¨¨§©§¥§¤¥¥¦©©©
Bì ïéáç ïéàå åéðôa àlL íãàì ïéëæ àðéðúe úeøéçì Baø©§¥§¦¨¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨§¥¨¦
ì"î÷å Bîör é"ò óà Bîör é"ò éàî ú"ëå åéðôa àlà¤¨§¨¨§©©§©©§§
é"ò øèLa àôéñ àîéà ä"à Baø àìa ãárì ïéð÷ Léc§¥¦§¨§¤¤§Ÿ©¥¨¥¨¦§¨
ïéàa Bãéå Bhéâc ïì àîéé÷ àäå Bîör éãé ìr àìå íéøçà£¥¦§Ÿ©§¥©§§¨©§¨¨§¦§¨¨¦
àäå íéøçà é"ò óà íéøçà é"ò éàî àîéz éëå ãçàk§¤¨§¦¥¨©£¥¦©£¥¦§¨
éëä éà úeøéçì Baø ãiî àöiL ãárì àeä úeëæc ì"î÷¦§§¤¤¤¥¥¦©©§¥¦¨¥
ïéa íéøçà é"ò ïéa øèLáe óñëa eäðéðúéðå eäðéáørð§¨§¦§§¦§¦§§¤¤¦§¨¥£¥¦¥
Bîör é"ò ïéa íéøçà é"ò ïéa óñëa àlà Bîör éãé ìr©§¥©§¤¨§¤¤¥£¥¦¥©§
àeä øærìà ïa ù"øå Bîör é"ò àìå íéøçà é"ò øèLa¦§¨£¥¦§Ÿ©§§¤¤§¨¨
éãé ìr øèLa óà øîBà øærìà ïa ïBòîL 'ø àéðúc§©§¨¦§¤¤§¨¨¥©¦§¨©§¥

ìLå Bîör é"ò àìå íéøçàäaø øîà øáca úB÷Bìçî L £¥¦§Ÿ©§§¨Ÿ©§©¨¨¨©©¨
äMà äî äMàî dì dì øîb øærìà ïa ïBòîL 'øc è"î§¦§¤¤§¨¨¨©¨¨¥¦¨¨¦¨
ãr énð ãár óà BlL dðéàL úeLøì èb àéöBiL ãr©¤¦¥¦§¤¥¨¤©¤¤©¦©
äaø éra BlL dðéàL úeLøì èb àéöBiL¤¦¥¦§¤¥¨¤¨¥©¨
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zipwpק dy`da cenr bk sc ± oey`x wxtoiyeciw

.øæòìà ïa ïBòîL 'øìgilW dUrIW Edn car FHiB lAwn Fpi` car xn`C §¦§¤¤§¨¨§¨©¤¤¥§©¥¦¤¤©¤©£¤¨¦©
:FHiB lAwl.éîc äMàkol `wtpC dX`M dlAwl gilW dUFre(.`n sc onwl) §©¥¦§¦¨¨¥§¤¨¦©§©¨¨§¦¨§©§¨¨

:mixg` ici lr xn`wC Epiide gilW dUFr dX`dW cOln FziAn DgNWenBà ¦§¦§¨¦¥§©¥¤¨¦¨¨¨¦©§©§§¨¨©©§¥£¥¦
.'eë àîìécmiUFr md F` mixg` ici lr FHiB FAx Fl dMfIW xn`wC mixg` i"re ¦§¨§£¥¦§¨¨©¤§©¤©¦©§¥£¥¦¥¦

:FYrCn `NW.äMàî dì dì øîbdUFre ¤Ÿ¦©§¨©¨¨¥¦¨§¤
:gilW.éðäk épä:zFpAxw zaxwd oiprl ¨¦©©¥©£¥§¦§©©§¨©¨§¨

.eäðéð àðîçøc éçeìLociC igElW `le §¥§©£¨¨¦§§Ÿ§¥¦©
odMdW odMn d`pd xCEnl DPin `wtpe§©§¨¦¨§©£¨¨¦Ÿ¥¤©Ÿ¥
`zNin `de eizFpAxw aixwdl xYEn¨§©§¦¨§§¨§¨¦§¨

xCEOd oiA oi` wxtA mixcpA ol `irAi`sc) ¦¨§¨¨¦§¨¦§¤¤¥¥©¨
(:dl:.'eë ãáò àäå`pEd ax sili ikide §¨¤¤§¥¥¨¦©¨

:d`pd xCEnl daxwdA xYid `nrh i`dn¥©©§¨¤¥§©§¨¨§©£¨¨
.úBðaø÷ úøBúaz` micaFr od EidIW §©¨§¨¤¦§¥§¦¤

:dcFardéiL.ïéhéâa CFHiB lAwn Fpi` m` ¨£¨©¨§¦¦¦¥§©¥¦
lAwn FAx zEWxn hBd `vi `lC mEXn¦§Ÿ¨¨©¥¥§©§©¥
`N` FAx lW FCar Fpi`W Fxagl hB `Ed¥©£¥¤¥©§¤©¤¨
Fpi`W zEWxl hBd `vi `dC xg` Wi` lW¤¦©¥§¨¨¨©¥¦§¤¥

:FNW.BlL Baø ãiî àì ìáàEid m` ¤£¨Ÿ¦©©¤¦¨
:cg` Wi` lW mdipW.î"øcsqkA xn`C §¥¤¤¦¤¨§§¨©§¤¤

m` FAx `lA carl oipw oi` xaq mixg` i"r£¥¦¨©¥¦§¨§¤¤§Ÿ©¦
b"r` KMlid FAx FA dkf dpYnA Fl Fpzp̈§§©¨¨¨¨©¦§¨
EPlAwIW xWt` i` mixg` lXn sqM iedC©£¥¤¤¦¤£¥¦¦¤§¨¤§©§¤

:FAxl oYie `Ed.ïéð÷ Lé éøáñ ïðaøåm` §¦¥§©§©¨¨©§¥¥¦§¨¦
Edpwn zxg` zrce li`Fd dpYn Fl Fpzp̈§©¨¨¦§©©©¤¤©§¥
`ied axd FA dMfIW FAlA xnB `l df ozFpe§¥¤Ÿ¨©§¦¤¦§¤¨©©§¨
oipw :Fnvr ici lr DiA wixtinE carC§¤¤¦§¦¥©§¥©§¦§©
dX`e ol `kixhvi` `nlrA DlraE dX`C§¦¨©§¨§©§¨¦§§¦¨¨§¦¨
dici dUrnA i`Mf DlraE li`Fd car iM¦¤¤¦©§¨©©§©£¥¨¤¨

rl ibiltC ikid ike Dz`ivnaEdpYn oip ¦§¦¨¨§¦¥¥¦§¦¥§¦§©©¨¨
:dX`A d"dC rnWnl `Mi` carAò"ëc §¤¤¦¨§¦§©§§¦¨§

.ïéð÷ ïéà:`nYq Dil iadi i`déì éðäà ¥¦§¨¦©£¥¥§¨¨©£¥¥
.äàðz:Dipw` d`pzC dYrC` `xTirnC §¨¨§¥¦¨¨©©§¨¦§¨¨©§§¥

.déì øîà íeìk àìdpw car dpwC oeikC Ÿ§¨©¥§¥¨§¨¨¤¤¨¨
:FAx.úeøéçì Ba àözLLAxl EdpYYW ©¤¥¥§¥¤¦§¥§©§

:LpFictA§¦§§
ïéà

e Fl `Ed zEkf xaqwC mixg` ici lr xhWoipw oi` sqM iAbC Fnvr i"r `l §¨©§¥£¥¦§¨¨©§§Ÿ©§§©¥¤¤¥¦§¨
oMW lke 'Ek xhW s` ipYwcM cg`M oi`A Fcie FHiB Dil zil xhW iAbe carl§¤¤§©¥§¨¥¥¦§¨¨¦§¤¨¦§¨¨¥©§¨§¨¤¥
oiA sqkA Edl zi` 'ipznC opAxe `l Fnvr i"r Dil zi` EdiiexzA `nl` sqM¤¤©§¨§©§©§¦¥©§Ÿ§©¨¨§©§¦¦§§¤¤¥
Fl `Ed zEkfC mixg` i"r carl oipw WiC Fnvr i"r mixg` i"r oiA Fnvr i"r©§¥£¥¦©§§¥¦§¨§¤¤£¥¦¦§

mixg` i"r oiA Fnvr i"r oiA xhW oke§¥§¨¥©§¥£¥¦
opAxM cg`M oi`A Fcie FHibC l"iwcE§§¦§¨¨¦§¤¨§©¨¨
EdpipzE Edpiaxr `lC i`de Dil `pciar̈¦§¨¥§©§Ÿ¨§¦§§¦§
`id xfrl` oA oFrnW iAx `tiqC mEXn¦§¥¨©¦¦§¤¤§¨¨¦
'xl opAx Dil ixn`w ikd `Wix la £̀¨¥¨¨¥¨©§¥¥©¨¨§
carl oipw WiC Fnvr i"r sqkA s` xi`n¥¦©§¤¤©§§¥¦§¨§¤¤
oMW lke Fl `Ed zEkfC mixg` i"r y"ke§£¥¦¦§§¨¤¥
zFwFlgn WlW Wxtl Ep`A m`e xhW§¨§¦¨§¨¥¨Ÿ©§
i"r oiA sqkA Edl zi` opAxl xnFle§©§©¨¨¦§§¤¤¥
i"r xhWaE Fnvr ici lr oiA mixg £̀¥¦¥©§¥©§¦§¨
oFrnW iAxe Fnvr ici lr `le mixg £̀¥¦§Ÿ©§¥©§§©¦¦§

oi`C `l Fnvr i"r sqkaC n"xM Dl xaq̈©¨§¦§¤¤©§Ÿ§¥
oi`A Fcie FHiB oi`C xhWA opAxkE oipw¦§¨§©¨¨¦§¨§¥¦§¨¨¦
Fcie FHibC ol `niiwC `d k"` cg`M§¤¨¨§©§¨¨§¦§¨
xi`n 'xkE `id d`cigi cg`M mi`Ä¦§¤¨§¦¨¨¦§¥¦
`N` iWExtl `Mil KMlid opicar©§¦¨¦§¨¥¨¦§¥¤¨
dExn` opAx `zNinC `WixC ziWixtcM§¦§¦¦§¥¨§¦§¨©¨¨©§¨
l"kr xfrl` oA oFrnW 'xl o`z` `tiqe§¥¨£¨¨§¦§¤¤§¨¨
`nliC zFwFlgn WlW Kd Dil `pn z"`e§§¨¥©¨Ÿ©§¦§¨
`"ayx oizipznC opAxC `zNin DNEM¨¦§¨§©¨¨§©§¦¦
Fnvr i"r s` Epiid Fnvr i"r sqkaE§¤¤©§©§©©§
`niiwC `de `weC mixg` ici lr xhWaE¦§¨©§¥£¥¦©§¨§¨§©§¨
`xiaqC mEXn cg`M mi`A Fcie FHibC ol̈§¦§¨¨¦§¤¨¦¦§¦¨
Wie xfrl` oA y"xM `le xi`n iAxM ol̈§©¦¥¦§Ÿ§¤¤§¨¨§¥
oA oFrnW 'xC `ziixaA opiqxB i` xnFl©¦©§¦¨¦§©§¨§¦§¤
i"r `le mixg` i"r xhWA s` xfrl ¤̀§¨¨©¦§¨£¥¦§Ÿ
xaCA zFwFlgn WlW Wi KgxM lr Fnvr©§©¨§¨¥¨Ÿ©§©¨¨
ixn` `dC 'ipznC opAx Epiid e`l k"rC§©©§©¨¨§©§¦§¨©§¥
`lC mixtQle Fnvr ici lr sqkA `icdA§¤§¨§¤¤©§¥©§§©§¨¦§Ÿ
ibilR opAxC ogMW`C oeiM l"v s` opiqxB©§¦¨©¥¨§©§§¨§©¨¨§¦¥
oiHibC w"t sFqA `zi`cM `"ayxC Dilr£¥§¦§¦¨§§¦¦

(:ai sc)liqtE `HiB Dil wixf irA i` ixn`C§©§¥¦¨¥¨¦¥¦¨¨¦
oi`A Fcie FHibC Edl zi` `nl` Dil¥©§¨¦§§¦§¨¨¦
cigil ixw `l `Ed ikdC oeike cg`M§¤¨§¥¨§¨¥Ÿ¨¥§¨¦
Dilr ibilR opAxC oeiM oizipznA minkg£¨¦§©§¦¦¥¨§©¨¨§¦¥£¥
zFwFlgn WlW WIW xnFl Kixv KklE§©¨¦©¤¥¨Ÿ©§

:xaCAeäîikC `l F` FzlAw iPdn FAx cIn FHiB Dil lAwl xg`l card xn`C `kid Dil `irAinw ikdC miWxtn Wi .FAx cIn FHiB lAwl gilW dUrIW ©¨¨©¤©£¤¨¦©§©¥¦¦©©¥§¨§¦§¨¥¨¦¨§¨¥¥¨§¨©¨¤¤§©¥§©¥¥¦¦©©§©¥©¨¨Ÿ§¦
oizipznA opixn`C iPdnC ol `hiWR FlAwnE `aE FHiB lAwl l"` `l(:ak sc lirl)itl rxB rxbin `OW iHiB lAwe Kl Fl xn`W Fzxin` la` mixg` i"r xhWaE Ÿ§©¥¦¨§©§§¦¨¨¦§©¥§©§¦¨§©§¦¦¦§¨£¥¦£¨£¦¨¤¨©¥§©¥¦¦¤¨¦§©¨©§¦

xnFlM xn`w zEgilW zxFzA mixg` i"r xhWA xfrl` oA oFrnW 'x xn`C `d gilW dUrIW Edn Dil `irAinw ikdC miWxtn Wie `l F` zEgilW mrHn `AW¤¨¦©©§¦Ÿ§¥§¨§¦§¨¥¨¦¨§¨¥©¤©£¤¨¦©¨§¨©¦§¤¤§¨¨¦§¨£¥¦§©§¦¨¨©§©
Fl `Ed aFg c"nlE dgFn Fpi`W onf lM FYrCn `NW FHiB lAwl lFki Fl `Ed zEkf c"nlE dX`n Dl Dl xnbC mEXn FHiB lAwl gilW dUri cardW Kixv̈¦¤¨¤¤©£¤¨¦©§©¥¦¦§¨©¨¨¥¦¨§§¨§©¥¦¤Ÿ¦©§¨§©¤¥¤§
zlAwn idi`C dX` `wecC dX`l inC `lC xn`w zEgilW zxFzA e`l `nliC F` FzlAw iPdn `l geFve cnFr `Ed m` k"`e dSxzIW FYrCn zFUrl Kixv̈¦©£¦©§¤¦§©¤§¦¥§¥©Ÿ§©¥©¨¨¦§¨©§©§¦¨¨©§Ÿ¨¥§¦¨§©§¨¦¨§¦¦§©¤¤
Epiid xn`wC mixg` ici lr xhWA oM m`e iiEEWl ivn `l iOp gilW FlAwn ivn `l Edi`C oeiM xfrl` oA oFrnW 'xl car la` `ieWn ivn iOp gilW DHiB¦¨¨¦©©¦¨¥©§§¨£¨¤¤§¦§¤¤§¨¨¥¨§¦Ÿ¨¥§©§¨¦©©¦Ÿ¨¥§©¥§¦¥¦§¨©§¥£¥¦§¨¨©©§

:zEgilW mrHn Fpi`C oeiM geFve cnFr ENit`øîàcoiprl DPin `wtpe zFpAxw zaxwd oiprl ixiinC qxhpETA WxiR .Edpip `pngxC igElW ipdM iPd `pEd ax £¦¥§¥©¥¨§¥¦©©§¦§¨©©¨©¥©£¥§¥§©£¨¨¦§¦¥©§§¥§©§¥§¦§©©§¨©¨§¨§©§¨¦¨§¦§©
WtC `kd rnWnC DniY eizFpAxw aixwdl xYEn odMdW odMd on d`pd xCEnxCEOd oiA oi` wxtA mixcp zkQnaE Dil `hi(:dl sc)`pngxC igElW ipdM iPd irA ©£¨¨¦©Ÿ¥¤©Ÿ¥¨§©§¦¨§§¨¥©§©§©¨¨¦§¦¨¥§©¤¤§¨¦§¤¤¥¥©¨¨¥©¥©£¥§¥§©£¨¨

`lC iYkEC dOkA `Ed `xnbC DigxE`C xnFl Wie `hWtinl rWFdi axC DixA `pEd axC `zNin Kd mzd iziin `l i`O`e `hiWti` `le ociC igElW F` Eed£§¥¦©§Ÿ¦§¦¨§©©Ÿ©§¥¨¨©¦§¨§©¨§¥§©§ª©§¦§§¨§¥©§§¥¦§¨¨§©¨§¥§Ÿ
`le Edpip `weC `pngxC igElW ipdM iPd Dil `irAinw ikd mzdC xnFl Wi iOp i` i`xFn` ixaCn hWtinl ivnC b"r` `ziixAn F` dpWOn `N` `hWtin¦§§¨¤¨¦¦§¨¦§©§¨§¨¥§¦§©¦¦§¥¨¨¥¦©¦¥©§¨¨¨¥¨¦¨§¨¥©¥©£¥§¥§©£¨¨©§¨¦§§Ÿ
Eed i`e xWM oAxw ied Edpip [iOp] `pngxC igElW i` milrAd zrcl `NW aixwn odM did m`W DPin `wtpe ociC igElW iOp Eed `nliC F` llM ociC igElW§¥¦©§¨¦§¨£©¦§¥¦©§©§¨¦¨¤¦¨¨Ÿ¥©§¦¤Ÿ§©©©§¨¦¦§¥§©£¨¨©¦¦§£¥¨§¨¨¥§¦£

:milrAd zrCn `NW aixwdW oeiM xWM Fpi` ociC igElW [`weC]©§¨§¥¦©¥¨¥¥¨¤¦§¦¤Ÿ¦©©©§¨¦
éaøå`YbElR iwFnC zWW axC `AiN`e DlrA `lA dX`l oipw oi`e FAx `lA carl oipw oi`C xi`n 'xM dkldC mY EpiAx xnF` .'Ek `peeB i`d iM lM xnF` xfrl` §©¦¤§¨¨¥¨¦©©§¨¥©¥©©£¨¨§¥¦§¥¦§¨§¤¤§Ÿ©§¥¦§¨§¦¨§Ÿ©§¨§©¦¨§©¥¤§¥§§¨

oke Di`pY Dil ipd`C dcFn n"x ENit` zExigl FA `vYW zpn lr Dil xn` i` la` rnWnC FA zEWx LAxl oi`W zpn lr Dil xn`e xg` Dil ipwn iM¦©§¥¥©¥§¨©¥©§¨¤¥§©§§§©§©£¨¦¨©¥©§¨¤¥¥§¥£¦¤§©£¥¥§¨¥§¥
mixcpC `xzA wxR rnWn(.gt sc)`di `NW calaE dpYnA Kl mipEzp EN`d zFrn ixd Dl xnF` FYal zFrn zzl dvFx `Ede EPOn d`pd Fpzg xiCOd mzd opzC ©§©¤¤©§¨¦§¨¦¦§©¨¨©©¦£¨£¨¨¦¤§¤¨¥¨§¦¥¨£¥¨¨¥§¦¨§©¨¨¦§©¤Ÿ§¥

dn Dl xn` i` la` KiR KFzl zpzFpe z`UFp Y`X dn Dl xn`C `N` EpW `l ax xn` `xnBA Dlr xn`we Kitl zpzFpe z`UFp Y`X dn `N` odA zEWx Klral§©£¥§¨¤¤¨©¤©§¥§¤¤§¦§¨¨©£¨©§¨¨¨©©Ÿ¨¤¨§¨©¨©¤©§¥§¤¤§¦£¨¦¨©¨©
nW `d `lf` o`nM wiQnE lrA oFdzi ipw `l iUr ivxYX dn Dl xn` ENit` xn` l`EnWE lrA oFdzi ipw iUrY ivxYXol `niiwe n"xM axC `Yr(:hn sc zexeka) ¤¦§¦©£¦¨¥©§©©§¥¨©£¦¨©¨©¤¦§¦£¦Ÿ¨¥©§©©©¦§©©§¨¨§©§¨§©§§©§¨¨

k"r Epiide DizeEM i`w ax `dC xi`n iAxM dkldC rnWn liWzi` `xEQi` oiprl mFwn lMn oFnn oiprl iOp ibiltC b"r`e ixEQi`A axC DizeEM `zklid¦§§¨©¨¥§©§¦¥§¦§¦¥©¦§¦§©¨¦¨¨§¦§©¦¨¦§¦©§©©£¨¨§©¦¥¦§¨©¨¥©¨¥§©§
`ail`

çéìL äNriL eäî éðrðk ãár øærìà ïa ïBòîL 'øì§¦§¤¤§¨¨¤¤§©£¦©¤©£¤¨¦©
ìa÷ìäMàk äMàî dì dì øîâc ïåék Baø ãiî Bhéb §©¥¦¦©©¥¨§¨©¨¨¥¦¨§¦¨

éöî énð çéìL dhéb úìa÷î éöî éäéàc äMà àîìéc Bà¦§¨¦¨§¦¦¨¥§©¤¤¦¨¨¦©©¦¨¥
éöî àì énð çéìL déhéb ìa÷î àì eäéàc ãár àéåLî©§§¨¤¤§¦Ÿ§©¥¦¥¨¦©©¦Ÿ¨¥
äMàk äMàî dì dì àèLt øãä àérác øúa éåLî©§¥¨©§©§¨¨©©§¨¨¨¥¦¨§¦¨
éðäk épä rLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc àä àlàå§¤¨¨§¨©©¨§¥§©§ª©©¥©£¥
ïãéc éçeìL Czrc à÷ìñ éàc eäðéð àðîçøc éçeìL§¥§©£¨¨¦§§¦©§¨©§¨§¥¦©
éöî eäðéàå ïðéãár ïðéöî àì ïðàc éãéî àkéà éî eäðéð¦§¦¦¨¦¥©£©Ÿ¨¦¨©§¦¨§¦§¨¥
çéìLå déhéb ìa÷î éöî àì eäéàc àcár àäå àìå éãár©§¥§Ÿ§¨©§¨§¦Ÿ¨¥§©¥¦¥§¨¦©
úBðaø÷ úøBúa éëééL àì ìàøNé àéä àìå éåLî éöî̈¥©§¥§Ÿ¦¦§¨¥Ÿ©§¥§©¨§¨

éiL ãár ììkãáräL íéøácä ïéàøð àéðúc ïéhéâa C §¨¤¤©¨§¦¦§©§¨¦§¦©§¨¦¤¨¤¤
ãiî àì ìáà Bøéáç ìL Baø ãiî Bøéáç ìL Bhéb ìa÷î§©¥¦¤£¥¦©©¤£¥£¨Ÿ¦©
àäa àîéð :íéøçà ìMî óñkä àäiL ãáìáe :BlL Baø©¤¦§©¤§¥©¤¤¦¤£¥¦¥¨§¨
ïéàå Baø àìa ãárì ïéð÷ ïéà øáñ øéàî 'øc éâìôéî÷̈¦§§¥§¥¦¨©¥¦§¨§¤¤§Ÿ©§¥
àìa ãárì ïéð÷ Lé éøáñ ïðaøå dìra àìa äMàì ïéð÷¦§¨§¦¨§Ÿ©§¨§©¨¨©§¥¥¦§¨§¤¤§Ÿ
áø øîà äaø øîà dìra àìa äMàì ïéð÷ Léå Baø©§¥¦§¨§¦¨§Ÿ©§¨¨©©¨¨©©
ïéð÷ ïéàå Baø àìa ãárì ïéð÷ ïéà àîìr éleëc úLL¥¤§¥©§¨¥¦§¨§¤¤§Ÿ©§¥¦§¨
øçà déì éð÷àc ïðé÷ñr éàîa àëäå dìra àìa äMàì§¦¨§Ÿ©§¨§¨¨§©©§¦¨§©§¥¥©¥
øéàî 'ø Ba úeLø Eaøì ïéàL úðî ìr déì øîàå äðî̈¤§¨©¥©§¨¤¥§©§§¥¦
déì øîà éëå déaø éð÷å ãár éð÷ éð÷ déì øîà ék øáñ̈©¦¨©¥§¥¨¥¤¤§¨¥©¥§¦¨©¥
øîàc ïåék éøáñ ïðaøå déì øîà÷ íeìk àì úðî ìr©§¨Ÿ§¨¨©¥§©¨¨©§¥¥¨§¨©
ék ìk øîà øærìà 'øå déàðz déì éðäà úðî ìr déì¥©§¨©£¥¥§¨¥§¤§¨¨¨©¨¦
déaø éð÷å ãár éð÷c éâéìt àì àîìr éleëc àðååb éàä©©§¨§¥©§¨Ÿ§¦¥§¨¥¤¤§¨¥©¥
déì øîàå äðî øçà déì éð÷àc ïBâk ïðé÷ñr éàîa àëäå§¨¨§©©§¦¨§§©§¥¥©¥¨¤§¨©¥

ìr déì øîà éëå déaø éð÷å ãár éð÷ éð÷ déì øîà ék øáñ î"ø úeøéçì Ba àözL úðî ìr©§¨¤¥¥§¥¨©¦¨©¥§¥¨¥¤¤§¨¥©¥§¦¨©¥©
déì øîà àì àäc déì éð÷î à÷ àì àä énð déãéãì éøáñ ïðaøå déì øîà÷ íeìk àì úðî§¨Ÿ§¨¨©¥§©¨¨©§¥§¦¥©¦¨Ÿ¨©§¥¥§¨Ÿ¨©¥
àéðúc ïðaøcà ïðaøc éîøå øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøå úeøéçì Ba àözL úðî ìr àlà¤¨©§¨¤¥¥§¥§¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦§¨¥§©¨¨©§©¨¨§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oiyeciw(iyiy meil)

,øæòìà ïa ïBòîL éaøìiprpk cary xaeqd §©¦¦§¤¤§¨¨
mixg` ok m` `l` ,xhya xxgzyn epi`

,exear edelawiéðòðk ãáòçéìL äNòiL eäî ¤¤§©£¦©¤©£¤¨¦©
ick,Baø ãiî Bhéb ìa÷ìdn wtzqdl yiy §©¥¦¦©©

exear lawiy gily dpin card m` oicd didi
,`ed wtqde .ea xxgzydl leki m`d ,hbd z`

,xn`p m`døîâc ïåékcard ipicy oeikn ± ¥¨§¨©
dey dxifba micnlp'dì',äMàî 'dì'`di okle ¨¨¥¦¨

äMàkoke ,dhib z` lawl gily zepnl dlekiy §¦¨
.gily zepnl lkei `edàîìéc BàwxäMà ¦§¨¦¨

éöî énð çéìL dhéb úìa÷î éöî éäéàã§¦¦¨¥§©¤¤¦¨¨¦©©¦¨¥
àéåLîdhib z` dnvra lawl dlekiy dy` ± §©§¨

la` ,dhib z` lawl gily zepnl mb dleki

déhéb ìa÷î àì eäéàc ãáòepi` envr `edy - ¤¤§¦Ÿ§©¥¦¥
oa oerny iax ixacl ,ehib z` lawl leki

,xfrl`éeLî éöî àì énð çéìLleki epi` mb ± ¨¦©©¦Ÿ¨¥§©¥
leki epi`y dn lry ,ok zeyrl gily zepnl

. gily zepnl mb leki epi` ,ezeyrløúä©
àèLt øãä àéòácay dax wtzqpy xg`l ± §¨£¨£©©§¨

dey dxifba micnl ok`y rixkde'dì' 'dì'¨¨
äMàîcard oice ,df oiprl mb,äMàkmyke ¥¦¨§¦¨

,dlran dhib lawl gily zepnl dleki dy`y

xhy z` lawl gily zepnl leki card jk
.eaxn exexgy

:dax ixacn dywn `xnbdáø øîàc àä àlàå§¤¨¨§¨©©
òLBäé áøc déøa àðeä,éçeìL éðäk éðä ¨§¥§©§ª©¨¥©£¥§¥

eäðéð àðîçøcycwna micaerd ,mipdkd ± §©£¨¨¦§
d"awd igely ,l`xyi mr zepaxw z` miaixwne

,jkl di`xde .oaxwd i`ian igily `le ,mdéàc§¦
eäðéð ïãéc éçeìL Czòc à÷ìñdlrz m`y ± ©§¨©§¨§¥¦¨¦§

mi`iand ly mdigely mdy xnel jzrc lr

,zepaxwd z`àkéà éîéãéîxac epyi m`d ± ¦¦¨¦¦
dfkéãáò éöî eäðéàå ïðéãáò ïðéöî àì ïðàc± ©£©Ÿ¨¦¨©§¦©§¦§¨¥¨§¥

,oebk] ezeyrl mileki eppi` mil`xyid ep`y

,[mixfa mileqty mcd zwixfe zkled zlaw
`l` ,epizegilya ezeyrl mileki mipdkde
z` aixwdl ,md d"awd igelyy gxkda
zepnl leki cardy dax ixac itle .zepaxwd

,zeywdl yi ,ehib lawl gilyàìåi` ike ± §Ÿ
leki epi` glyndy xacl gily zepnl xyt`

,ezeyrlìa÷î éöî àì eäéàc àcáò àäå§¨©§¨§¦Ÿ¨¥§©¥
éeLî éöî çéìLå déhébepi`y s` car ixde ± ¦¥§¨¦©¨¥§©¥

`ed leki mewn lkn ,envra hbd z` lawl leki
`xnbd .ezegilya hbd z` lawl mixg` zepnl

:zvxznàéä àìåoia zencl oekp df oi` ± §Ÿ¦
y ,wlgl yiy itl ,mixacdìàøNémi`iand ¦§¨¥

,zepaxwéëééL àìmikiiy mpi` ±úøBúa Ÿ©§¥§©
,ììk úBðaø÷mileki mipdkd oi` jkitle ¨§¨§¨

mdy oeik mzegilya zepaxwd z` aixwdl

la` .aixwdl mixyk mpi` mnvr,ãáòs` ¤¤
,envra ehib z` lawl leki epi`yééLïéhéâa C, ©¨§¦¦

,exiag ly xexgy hb lawl `ed lekiyàéðúc± §©§¨
,`ziixaa epipyy itkeíéøácä ïéàøðzrcd ± ¦§¦©§¨¦

xnel dhepBøéáç ìL Bhéb ìa÷î ãáòäL¤¨¤¤§©¥¦¤£¥
,cardãiîBøéáç ìL Baø,jka exxgyl dvexd ¦©©¤£¥

xhyd z` oec`d `ived eicil xhyd zpizpay
,ezeyxnàì ìáàly xexgyd xhy z` lawn £¨Ÿ

card exiagBlL Baø ãiî,eicar mdipyy ¦©©¤
zeyxn xhyd `vi `l ixd eax cik eciy oeiky
.jka xxgzydl leki exiag oi`e ,llk oec`d
hb lawl gily card didiy jiiye xg`ne

gily zepnl mb `ed leki ,exiagl xexgy
.exear hb lawiy

xxgzyn car minkg zrcly dpyna epipy

' ,envr ici lr sqk zpizpaóñkä àäiL ãáìáe¦§¨¤§¥©¤¤
,'íéøçà ìMî,mixg`n df sqk laiw cardy ¦¤£¥¦

xi`n iaxe .ea xxgzydl lekie ely sqkd okle

mixg`n el `ay sqk mby xaeqe jk lr wleg
iax ewlgp dna dpc `xnbd .eax ly `ed ixd

:minkge xi`néâìôéî÷ àäa àîéðmdy xn`p ± ¥¨§¨¨¦§§¥
,df oica miwlegøáñ øéàî éaøcïéð÷ ïéà §©¦¥¦¨©¥¦§¨
Baø àìa ãáòìdpwp carl dpwpy xac lky - §¤¤§Ÿ©

jezn mixg`n laiwy oenn elit`e ,epec`l

,eaxl dpwp ,ely didi df oenny dpeekåokïéà §¥
,dìòa àìa äMàì ïéð÷dpwpy xac lky ¦§¨§¦¨§Ÿ©§¨

.dlral dpwp dy`lïðaøåãáòì ïéð÷ Lé éøáñ §©¨¨¨§¥¥¦§¨§¤¤
Baø àìadkef axd oi`e ,mixg`n laiwy oenna §Ÿ©

,df oennaåokäMàì ïéð÷ Lédl yiy oenna §¥¦§¨§¦¨
mixg`n,dìòa àìajkitle .dly `ed ixde §Ÿ©§¨

oenn carl didiy okziy minkg exn`
,llk oenn el oi` xi`n iaxle ,ea xxgzydl

.`ed eax ly ,mixg`n laiwy dn s`y

xe`aa mixg` mipte` ipy d`ian `xnbd
:minkge xi`n iax zwelgnáø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©

,úLL,mzwelgn z` x`al yiàîìò éleëc± ¥¤§¥¨§¨
y micen lkdyïéàå Baø àìa ãáòì ïéð÷ ïéà¥¦§¨§¤¤§Ÿ©§¥

ïéð÷,dìòa àìa äMàìmdl epwd m` s`e ¦§¨§¦¨§Ÿ©§¨
e` axd ly didi df oenny epeekzd `le mixg`

.ea md mikef ok it lr s` ,lrad lyàëäå§¨¨
ïðé÷ñò éàîa,miwqer ep` dxwn dfi`a o`ke ± §©©§¦¨

äðî øçà déì éð÷àcel dpwd xg` mc`y ± §©§¥¥©¥¨¤
,fef d`n carldéì øîàåz` jl dpwn ipixd §¨©¥

dpndBa úeLø Eaøì ïéàL úðî ìòx`yie , ©§¨¤¥§©§§
,jly dpndéð÷ déì øîà ék øáñ øéàî éaø± ©¦¥¦¨©¦¨©¥¨¥

,df dpn dpw el xn` xy`kyéð÷å ãáò éð÷̈¥¤¤§¨¥
déaøea dkf card cil `ay cine card dpw ± ©¥

,eax cik card ci ixdy ,eaxdéì øîà éëå± §¦¨©¥
`id ef d`pwdy el xn`e siqed xy`keúðî ìò©§¨

,dpna axd dkfi `lydéì øîà÷ íeìk àì± Ÿ§¨¨©¥
didiy xyt` i`y itl ,melk ef dxin` oi`

z` dpew oec`de ,eax ea dkfiy `la oenn carl
i`pz siqed ozepdy elit` dpndxg`ne .df

card lkeiy zexyt` oi` ,oenn carl oi`e

.eax cin epenna xxgzydlïåék éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥¥¨
déì øîàc`id d`pwddy carl dpwndìò §¨©¥©

úðî,dpna zeyx axl oi`ydéàðz déì éðäà± §¨©£¥¥§¨¥
`ed lekie ,card ly dpnd x`yiy e`pz lired
iprpk car ep`vne ,eax cin ea xxgzydl

.envr ici lr sqka `veiy

øîà øæòìà éaøåiax zwelgn z` x`al yiy §©¦¤§¨¨¨©
y ,xg` ote`a minkge xi`nàðååb éàä ék ìk± ¨¦©©§¨

lr oenn carl epwdy dfk ote`a didy lky

,ea zeyx eaxl oi`y zpnàì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ
éâéìt,micen minkg oiae xi`n iax oia ±éð÷c §¦¥§¨¥

déaø éð÷å ãáòdpnd dpwpe card dpwy ± ¤¤§¨¥©¥
.liren i`pzd oi`e eax cik eciy itl ,eaxl

ïðé÷ñò éàîa àëäåep` dxwn dfi`a o`ke ± §¨¨§©©§¦¨
,ea ewlgpy miwqerøçà déì éð÷àc ïBâk± §§©§¥¥©¥

carl dpwd xg` mc`ydéì øîàå ,äðîdpwnd ¨¤§¨©¥
`l` jl epzep ipi` ,carlúðî ìòBa àözL ©§¨¤¥¥

úeøéçì.cala jnvr z` ea dctzy -éaø §¥©¦
éð÷ déì øîà ék øáñ øéàîel xn` xy`k ± ¥¦¨©¦¨©¥¨¥

,df dpn dpwdéaø éð÷å ãáò éð÷z` dpw cin ± ¨¥¤¤§¨¥©¥
.eaxl dpnd dpwpe ,carddéì øîà éëåxy`ke ± §¦¨©¥

`id ef d`pwdy el xn`e siqedúðî ìò`ly ©§¨
,dpna axd dkfidéì øîà÷ íeìk àìoi` ± Ÿ§¨¨©¥

didiy zexyt` llk oi` jkitle ,melk ef dxin`

.envr z` ea zectl lkeiy ely oenn carl
éøáñ ïðaøåoi`y mixaeqe miwleg minkge ± §©¨¨¨§¥

e xg`n ,df dpna epnn dkef axdàä énð déãéãì§¦¥©¦¨
déì éð÷î à÷ àìdpwd `l ok mb envr carl - Ÿ¨©§¥¥

,df sqkàì àäcdéì øîàel xn` `l ixdy ± §¨Ÿ¨©¥
,jnvrl dpnd z` dpwàlàedpw ,el xn`yìò ¤¨©

úðîúeøéçì Ba àözLoi` carl s`e xg`ne , §¨¤¥¥§¥
ely dpnd `l` ,epevx itk ea zeyrl dpna oipw
dpna dkef oec`d oi` ,zexigl ea `viy ick wx

.eax cin ea xxgzydl card lekie ,df

xi`n iax ixac oia dxizq zl`ey `xnbd
:xg` mewna mdixacl o`k minkgeéaøc éîøå§¨¥§©¦

éîøå øéàî éaøcà øéàîïðaøcà ïðaøcyi ± ¥¦©§©¦¥¦§¨¥§©¨¨©§©¨¨
eixac lr o`k xi`n iax ixacn dxizq zeywdl
mdixac lr o`k minkg ixacne ,xg` mewna
j` ef oirk zwelgna my ewlgpy ,xg` mewna

.zeketd mdizercàéðúc,`ziixaa §©§¨



קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oiyeciw(iyiy meil)

,øæòìà ïa ïBòîL éaøìiprpk cary xaeqd §©¦¦§¤¤§¨¨
mixg` ok m` `l` ,xhya xxgzyn epi`

,exear edelawiéðòðk ãáòçéìL äNòiL eäî ¤¤§©£¦©¤©£¤¨¦©
ick,Baø ãiî Bhéb ìa÷ìdn wtzqdl yiy §©¥¦¦©©

exear lawiy gily dpin card m` oicd didi
,`ed wtqde .ea xxgzydl leki m`d ,hbd z`

,xn`p m`døîâc ïåékcard ipicy oeikn ± ¥¨§¨©
dey dxifba micnlp'dì',äMàî 'dì'`di okle ¨¨¥¦¨

äMàkoke ,dhib z` lawl gily zepnl dlekiy §¦¨
.gily zepnl lkei `edàîìéc BàwxäMà ¦§¨¦¨

éöî énð çéìL dhéb úìa÷î éöî éäéàã§¦¦¨¥§©¤¤¦¨¨¦©©¦¨¥
àéåLîdhib z` dnvra lawl dlekiy dy` ± §©§¨

la` ,dhib z` lawl gily zepnl mb dleki

déhéb ìa÷î àì eäéàc ãáòepi` envr `edy - ¤¤§¦Ÿ§©¥¦¥
oa oerny iax ixacl ,ehib z` lawl leki

,xfrl`éeLî éöî àì énð çéìLleki epi` mb ± ¨¦©©¦Ÿ¨¥§©¥
leki epi`y dn lry ,ok zeyrl gily zepnl

. gily zepnl mb leki epi` ,ezeyrløúä©
àèLt øãä àéòácay dax wtzqpy xg`l ± §¨£¨£©©§¨

dey dxifba micnl ok`y rixkde'dì' 'dì'¨¨
äMàîcard oice ,df oiprl mb,äMàkmyke ¥¦¨§¦¨

,dlran dhib lawl gily zepnl dleki dy`y

xhy z` lawl gily zepnl leki card jk
.eaxn exexgy

:dax ixacn dywn `xnbdáø øîàc àä àlàå§¤¨¨§¨©©
òLBäé áøc déøa àðeä,éçeìL éðäk éðä ¨§¥§©§ª©¨¥©£¥§¥

eäðéð àðîçøcycwna micaerd ,mipdkd ± §©£¨¨¦§
d"awd igely ,l`xyi mr zepaxw z` miaixwne

,jkl di`xde .oaxwd i`ian igily `le ,mdéàc§¦
eäðéð ïãéc éçeìL Czòc à÷ìñdlrz m`y ± ©§¨©§¨§¥¦¨¦§

mi`iand ly mdigely mdy xnel jzrc lr

,zepaxwd z`àkéà éîéãéîxac epyi m`d ± ¦¦¨¦¦
dfkéãáò éöî eäðéàå ïðéãáò ïðéöî àì ïðàc± ©£©Ÿ¨¦¨©§¦©§¦§¨¥¨§¥

,oebk] ezeyrl mileki eppi` mil`xyid ep`y

,[mixfa mileqty mcd zwixfe zkled zlaw
`l` ,epizegilya ezeyrl mileki mipdkde
z` aixwdl ,md d"awd igelyy gxkda
zepnl leki cardy dax ixac itle .zepaxwd

,zeywdl yi ,ehib lawl gilyàìåi` ike ± §Ÿ
leki epi` glyndy xacl gily zepnl xyt`

,ezeyrlìa÷î éöî àì eäéàc àcáò àäå§¨©§¨§¦Ÿ¨¥§©¥
éeLî éöî çéìLå déhébepi`y s` car ixde ± ¦¥§¨¦©¨¥§©¥

`ed leki mewn lkn ,envra hbd z` lawl leki
`xnbd .ezegilya hbd z` lawl mixg` zepnl

:zvxznàéä àìåoia zencl oekp df oi` ± §Ÿ¦
y ,wlgl yiy itl ,mixacdìàøNémi`iand ¦§¨¥

,zepaxwéëééL àìmikiiy mpi` ±úøBúa Ÿ©§¥§©
,ììk úBðaø÷mileki mipdkd oi` jkitle ¨§¨§¨

mdy oeik mzegilya zepaxwd z` aixwdl

la` .aixwdl mixyk mpi` mnvr,ãáòs` ¤¤
,envra ehib z` lawl leki epi`yééLïéhéâa C, ©¨§¦¦

,exiag ly xexgy hb lawl `ed lekiyàéðúc± §©§¨
,`ziixaa epipyy itkeíéøácä ïéàøðzrcd ± ¦§¦©§¨¦

xnel dhepBøéáç ìL Bhéb ìa÷î ãáòäL¤¨¤¤§©¥¦¤£¥
,cardãiîBøéáç ìL Baø,jka exxgyl dvexd ¦©©¤£¥

xhyd z` oec`d `ived eicil xhyd zpizpay
,ezeyxnàì ìáàly xexgyd xhy z` lawn £¨Ÿ

card exiagBlL Baø ãiî,eicar mdipyy ¦©©¤
zeyxn xhyd `vi `l ixd eax cik eciy oeiky
.jka xxgzydl leki exiag oi`e ,llk oec`d
hb lawl gily card didiy jiiye xg`ne

gily zepnl mb `ed leki ,exiagl xexgy
.exear hb lawiy

xxgzyn car minkg zrcly dpyna epipy

' ,envr ici lr sqk zpizpaóñkä àäiL ãáìáe¦§¨¤§¥©¤¤
,'íéøçà ìMî,mixg`n df sqk laiw cardy ¦¤£¥¦

xi`n iaxe .ea xxgzydl lekie ely sqkd okle

mixg`n el `ay sqk mby xaeqe jk lr wleg
iax ewlgp dna dpc `xnbd .eax ly `ed ixd

:minkge xi`néâìôéî÷ àäa àîéðmdy xn`p ± ¥¨§¨¨¦§§¥
,df oica miwlegøáñ øéàî éaøcïéð÷ ïéà §©¦¥¦¨©¥¦§¨
Baø àìa ãáòìdpwp carl dpwpy xac lky - §¤¤§Ÿ©

jezn mixg`n laiwy oenn elit`e ,epec`l

,eaxl dpwp ,ely didi df oenny dpeekåokïéà §¥
,dìòa àìa äMàì ïéð÷dpwpy xac lky ¦§¨§¦¨§Ÿ©§¨

.dlral dpwp dy`lïðaøåãáòì ïéð÷ Lé éøáñ §©¨¨¨§¥¥¦§¨§¤¤
Baø àìadkef axd oi`e ,mixg`n laiwy oenna §Ÿ©

,df oennaåokäMàì ïéð÷ Lédl yiy oenna §¥¦§¨§¦¨
mixg`n,dìòa àìajkitle .dly `ed ixde §Ÿ©§¨

oenn carl didiy okziy minkg exn`
,llk oenn el oi` xi`n iaxle ,ea xxgzydl

.`ed eax ly ,mixg`n laiwy dn s`y

xe`aa mixg` mipte` ipy d`ian `xnbd
:minkge xi`n iax zwelgnáø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©

,úLL,mzwelgn z` x`al yiàîìò éleëc± ¥¤§¥¨§¨
y micen lkdyïéàå Baø àìa ãáòì ïéð÷ ïéà¥¦§¨§¤¤§Ÿ©§¥

ïéð÷,dìòa àìa äMàìmdl epwd m` s`e ¦§¨§¦¨§Ÿ©§¨
e` axd ly didi df oenny epeekzd `le mixg`

.ea md mikef ok it lr s` ,lrad lyàëäå§¨¨
ïðé÷ñò éàîa,miwqer ep` dxwn dfi`a o`ke ± §©©§¦¨

äðî øçà déì éð÷àcel dpwd xg` mc`y ± §©§¥¥©¥¨¤
,fef d`n carldéì øîàåz` jl dpwn ipixd §¨©¥

dpndBa úeLø Eaøì ïéàL úðî ìòx`yie , ©§¨¤¥§©§§
,jly dpndéð÷ déì øîà ék øáñ øéàî éaø± ©¦¥¦¨©¦¨©¥¨¥

,df dpn dpw el xn` xy`kyéð÷å ãáò éð÷̈¥¤¤§¨¥
déaøea dkf card cil `ay cine card dpw ± ©¥

,eax cik card ci ixdy ,eaxdéì øîà éëå± §¦¨©¥
`id ef d`pwdy el xn`e siqed xy`keúðî ìò©§¨

,dpna axd dkfi `lydéì øîà÷ íeìk àì± Ÿ§¨¨©¥
didiy xyt` i`y itl ,melk ef dxin` oi`

z` dpew oec`de ,eax ea dkfiy `la oenn carl
i`pz siqed ozepdy elit` dpndxg`ne .df

card lkeiy zexyt` oi` ,oenn carl oi`e

.eax cin epenna xxgzydlïåék éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥¥¨
déì øîàc`id d`pwddy carl dpwndìò §¨©¥©

úðî,dpna zeyx axl oi`ydéàðz déì éðäà± §¨©£¥¥§¨¥
`ed lekie ,card ly dpnd x`yiy e`pz lired
iprpk car ep`vne ,eax cin ea xxgzydl

.envr ici lr sqka `veiy

øîà øæòìà éaøåiax zwelgn z` x`al yiy §©¦¤§¨¨¨©
y ,xg` ote`a minkge xi`nàðååb éàä ék ìk± ¨¦©©§¨

lr oenn carl epwdy dfk ote`a didy lky

,ea zeyx eaxl oi`y zpnàì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ
éâéìt,micen minkg oiae xi`n iax oia ±éð÷c §¦¥§¨¥

déaø éð÷å ãáòdpnd dpwpe card dpwy ± ¤¤§¨¥©¥
.liren i`pzd oi`e eax cik eciy itl ,eaxl

ïðé÷ñò éàîa àëäåep` dxwn dfi`a o`ke ± §¨¨§©©§¦¨
,ea ewlgpy miwqerøçà déì éð÷àc ïBâk± §§©§¥¥©¥

carl dpwd xg` mc`ydéì øîàå ,äðîdpwnd ¨¤§¨©¥
`l` jl epzep ipi` ,carlúðî ìòBa àözL ©§¨¤¥¥

úeøéçì.cala jnvr z` ea dctzy -éaø §¥©¦
éð÷ déì øîà ék øáñ øéàîel xn` xy`k ± ¥¦¨©¦¨©¥¨¥

,df dpn dpwdéaø éð÷å ãáò éð÷z` dpw cin ± ¨¥¤¤§¨¥©¥
.eaxl dpnd dpwpe ,carddéì øîà éëåxy`ke ± §¦¨©¥

`id ef d`pwdy el xn`e siqedúðî ìò`ly ©§¨
,dpna axd dkfidéì øîà÷ íeìk àìoi` ± Ÿ§¨¨©¥

didiy zexyt` llk oi` jkitle ,melk ef dxin`

.envr z` ea zectl lkeiy ely oenn carl
éøáñ ïðaøåoi`y mixaeqe miwleg minkge ± §©¨¨¨§¥

e xg`n ,df dpna epnn dkef axdàä énð déãéãì§¦¥©¦¨
déì éð÷î à÷ àìdpwd `l ok mb envr carl - Ÿ¨©§¥¥

,df sqkàì àäcdéì øîàel xn` `l ixdy ± §¨Ÿ¨©¥
,jnvrl dpnd z` dpwàlàedpw ,el xn`yìò ¤¨©

úðîúeøéçì Ba àözLoi` carl s`e xg`ne , §¨¤¥¥§¥
ely dpnd `l` ,epevx itk ea zeyrl dpna oipw
dpna dkef oec`d oi` ,zexigl ea `viy ick wx

.eax cin ea xxgzydl card lekie ,df

xi`n iax ixac oia dxizq zl`ey `xnbd
:xg` mewna mdixacl o`k minkgeéaøc éîøå§¨¥§©¦

éîøå øéàî éaøcà øéàîïðaøcà ïðaøcyi ± ¥¦©§©¦¥¦§¨¥§©¨¨©§©¨¨
eixac lr o`k xi`n iax ixacn dxizq zeywdl
mdixac lr o`k minkg ixacne ,xg` mewna
j` ef oirk zwelgna my ewlgpy ,xg` mewna

.zeketd mdizercàéðúc,`ziixaa §©§¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc oiyeciw(iyiy meil)

envr ici lr oia xhyae sqka xxgzyn card

xfrl` oa oerny iax ixacle .mixg` ici lr oiae
ici lr xhya' xxgzyny `tiqa mi`aend
lr `veiy ,xhya oiae sqka oia oicd ok ,'mixg`

.envr ici lr la` ,mixg` ici
oa oerny iax ly enrh z` zx`an `xnbd

:xfrl`ïa ïBòîL éaøc àîòè éàî ,äaø øîà̈©©¨©©§¨§©¦¦§¤

øæòìàokle ,cg`k oi`a ecie ehib oi`y xne`d ¤§¨¨
,envr ici lr xhya xxgzyn oi`øîbitl ± ¨©

dey dxifba cnly'dì' 'dì'caräî ,äMàî ¨¨¥¦¨¨
äMàzyxbzn dpi`àéöBiL ãòd z` lradèb ¦¨©¤¦¥

,BlL dðéàL úeLøì(` ck mixac) xn`py ¦§¤¥¨¤
ozpyk ,el diepw dpi` `ide xg`ne ,'DciA ozpe'§¨©§¨¨

,ezeyxn e`ived dcia hbd z`énð ãáò óà©¤¤©¦

xxgzyn epi`àéöBiL ãòz` eaxèbxexgyd ©¤¦¥
,BlL dðéàL úeLøìicil xhyd z` ozp m`e ¦§¤¥¨¤

epi` ,eax cik ecie ecar `ed oiicryk card
xexgy xhy liren oi` okle ,jka xxgzyn

.mixg` ici lr `l`
oa oerny iax ixaca oecl dkiynn `xnbd

:xfrl`äaø éòa,dax wtzqd - ¨¥©¨

המשך ביאקר למסכת וידקשין ליקם שישי עמ' א 



xcde"קב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oiyeciw(ycew zay meil)

éðL øNòî äãBt äMà ïéàelcby zexitn ¥¦¨¨©£¥¥¦
,dlra ly dcyaàìasiqedl,LîBç,xnelk §Ÿ¤

dcety drya yneg siqedl deevn dy` s`y
`edy dlra oicl dpic deeyy itl ,ipy xyrn

z` dcetd zexitd lrae ,zexitd lra
.yneg siqen eizexyrnøæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨

éðL øNòî äãBt äMà ,øéàî éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥¦¦¨¨©£¥¥¦
LîBç àìayneg siqedl dkixv dpi`y ± §Ÿ¤

.dly xyrnd oi`y oeikn
:`ziixad zwqer dxwn dfi`a zxxan `xnbd

éîc éëéä,ipy xyrnd z` dy`d dzct cvik ± ¥¦¨¥
ìòác éæeæa àîéìéàìòác øNòîexn`p m` ± ¦¥¨§¥§©©©£¥§©©

,ely sqk lr dlra ly xyrn dzct dy`dy

ok m`äãáò à÷ ìòác déúeçéìL`id dy`d ± §¦¥§©©¨¨§¨
dne ,ipy xyrnd z` zectl lrad ly dgily
ixd ,yneg dtiqen dpi`y xi`n iax ly enrh

.envra xyrnd z` dlra dct eli`k dfàlàå§¤¨
déãéc øNòîe dãéc éæeæadzcty xn`p `l`e ± §¥¦¨©£¥¦¥

ok m` . dly sqk lr dlra ly xyrnd z`

,ipy xyrn oeictay ,dywàðîçø øîà 'Léà'± ¦¨©©£¨¨
l`bi l`B m`' (`l fk `xwie) ,dxn` dxezd¦¨Ÿ¦§©
,epeict lr yneg siqen yi`y 'FxUrOn Wi ¦̀¦©©§

äMà àìåyneg siqedl dkixv dpi`y ± §Ÿ¦¨
ixd `l` ,dlra ly ipy xyrn dcet `idyk
epi`y ely epi`y xyrn dcetd mc`k `id

xn`y `nw `pz ly enrh dne ,yneg siqen
xyrn oeicta yneg siqedl dkixv dy` s`y

.ipy

,zx`an `xnbdàðååb éàä ék åàì àlàike ± ¤¨©¦©©§¨
,df ote`a `ziixaa xaecn `løçà dì éð÷àc§©§¥¨©¥

äðî,dpn dl dpwd xg` mc`y ±,dì øîàå ¨¤§¨©¨
dl epzep `edyúà Ba écôzL úðî ìò©§¨¤¦§¦¤

,øNònäm` xi`n iaxe `nw `pz ewlgp dfae ©©£¥
,dpnd z` dlra dpwi `ly ick df i`pz liren

ly ipy xyrnd z` dcet dy`dy `vnpe
,dly dpn lr dlraeäì àðòîL àëtéàå± §¦§¨¨©§¨§

minkge xi`n iax zxaqy ef `ziixan eprnye

zrcly .lirl mdixaca epx`ay dnn jtida

z` dpew lrade ,df i`pz liren oi` `nw `pz
lr dlra xyrn z` dcety `vnpe ,dpnd
xi`n iax zrcle .yneg siqedl dkixve ,epenn

ixde ,dpnd z` dpew lrad oi`e i`pzd liren
dpi`e ,dpenn lr lrad zexit z` dcet `id
dnn jtidl ef `ziixaa x`eane .yneg dtiqen

ozepd iabl zwelgnd z` xfril` iax x`iay
,'zexigl ea `viy zpn lr' carl dpzn
,df i`pz liren oi` my xi`n iax ixacly

.liren i`pzd minkgle
:ef dxizql mivexiz ipy d`ian `xnbdøîà̈©

êetéà ,éiaàz` `ziixaa silgdle jetdl yi ± ©©¥¥
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xninl ivn ded cnlY ornl z"x xiMfd mPgA EdinE ixnbl ihErnl ohw `le Wi` hwpnl Dil `gip l`bi lF`B m`n dX` DitEB `xw `iddA iAxC mEXn¦§©¦§©¦§¨¥¦¨¥¦¨¦§©¦¨¥§¦§©¦§Ÿ¨¨¦§¥§©§¥¦§¦¨¦§¦§©©¦§©£¨¨¥§¥©
`xidp `l bFln iqkp Epiid DciC ifEfA qxhpETA 'iRX dnE ohw opihrnnC ikid iM ixnbl Wi`n ihErnl DiYrC` wQiY `lC dIcR oiprl dX` zFAxl Kixhvi`C§¦§§¦§©¦¨§¦§©§¦¨§Ÿ¦©©©§¥¦§¥¥¦§©§¥¦¥¥¦§©£¦¨¨¨©¤¦©§§¥§¥¦¨©§¦§¥§Ÿ§¦¨
`zEgilWE `Ed hFicd oFnn xUrn c"nl lrA Dl ipwC `Wp iAn iz`C xUrn iAB xn`cM iaiWg DiciC ifEfM DlrA dpw dX` dzpTX dnE FzEWxA odW oeikC§¥¨¤¥¦§©¤¨§¨¦¨¨¨©§¨§¥¦¥£¦¥¦§¨©©¥©£¥§¨¥¦¥¨¨§¨¥¨©©§©£¥¨¤§§¦¨

:zFxiR lkF` lrAd oi`W lirl opiWxR `dC FA zEWx Dlral oi`W n"r dpn xg` Dl dpwdWM ixiin DciC ifEfC l"p okl `car `w lraCàðzoWA `vFi §©©¨¨§¨¨¥§¥¦¨©§¥§¤¦§¨¨©¥¨¤¤¥§©§¨§§¨©§¦¨§¥¤¥©©©¥¥¨¨¥§¥
:xExgW hB KixvC xaqC mEXn Edl `pY `lC ociC `Pze .oire§©¦§©¨¦©§Ÿ¨¨§¦§¨©§¨¦¥¦§

li`ed

øærìà ïa ù"ø LîBç àìa éðL øNrî äãBt äMà ïéà¥¦¨¨©£¥¥¦§Ÿ¤¤¤§¨¨
LîBç àìa éðL øNrî äãBt äMà øéàî 'ø íeMî øîBà¥¦¥¦¦¨¨©£¥¥¦§Ÿ¤
déúeçéìL ìrác øNrîe ìrác éæeæa àîéìéà éîc éëéä¥¥¨¥¦¥¨§¥§©©©£¥§©©§¦¥
øîà Léà déãéc øNrîe dãéc éæeæa àlàå äãár à÷ ìrác§©©¨¨§¨§¤¨§¥¦¨©£¥¦¥¦¨©
øçà dì éð÷àc àðååb éàä ék åàì àlà äMà àìå àðîçø©£¨¨§Ÿ¦¨¤¨©¦©©§¨§©§¥¨©¥
àðrîL àëtéàå øNrnä úà Ba écôzL î"ò dì øîàå äðî̈¤§¨©¨¤¦§¦¤©©£¥§¦§¨§©§¨
àëäå Cetéz àì íìBòì øîà àáø Cetéà éiaà øîà eäì§¨©©©¥¥¨¨¨©§¨Ÿ¥§¨¨
øîàc déîrèì î"øå ïðé÷ñr àLð éaî àúàc øNrîa§©£¥§¨¨¦¥¨¨©§¦¨§§©§¥§¨©
eäééîrèì ïðaøå ìra déì éð÷ àìå àeä Lc÷ä ïBîî øNrî©£¥¨¤§¥§Ÿ¨¥¥©©§©¨¨§©§©§
àúeçéìL Ckìéä ìra déì éð÷å àeä èBéãä ïBîî éøîàc§©§¥¨¤§§¨¥¥©©¦§¨§¦¨
ïðéàL íéøáà éLàøå ïérå ïLa àöBé àðz :àãár÷ ìrác§©©¨¨§¨¨¨¥§¥§©¦§¨¥¥¨¦¤¥¨
ïìðî íéøáà éLàø àlà éáéúk ïérå ïL àîìLa íéøæBç§¦¦§¨¨¥§©¦§¦¥¤¨¨¥¥¨¦§¨¨
óà ïéøæBç ïðéàå éeìâaL ïéîeî ïérå ïM äî ïérå ïLc àéîec§¨§¥§©¦©¥§©¦¦¤§¨§¥¨§¦©
éðLk ïérå ïL eåäéð àîéàå ïéøæBç ïðéàå éeìâaL ïéîeî ìk̈¦¤§¨§¥¨§¦§¥¨¤¡¥§©¦¦§¥
ïéà ãçàk íéàaä íéáeúk éðL ìëå ãçàk íéàaä íéáeúk§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥
eléôà àðéîà äåä ïL àðîçø áúk éàc àëéøö ïéãnìî§©§¦§¦¨§¦¨©©£¨¨¥£¨£¦¨£¦
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.Bðéò ãâðklFwA Fzirade lzFMA dMdW §¤¤¥¤¦¨©¤§¦§¦§
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.éëéøöeopirEnW`l zExigl `vi iYxY iPd §¦¥©¥©§¥¨¨§¥§©§¦¨
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D`OqC `kide dzgWd `ied ixnbl D`Oq¦§¨§©§¥©§¨©§¨¨§¥¨§¦§¨
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aEzMd DADzgWl oiEMzn d"t`e xAcn ¨©¨§©¥©¦§©¥§©£¨
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zFpAxTd (llM) lkA xn`Pd WixC(ak `xwie) ¨¦©¤¡¨§¨§©©¨§¨
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oiIgW dndA `ad xUA lMn igd lMn¦¨¨©¦¨¨¨¨¥§¥¨¤©¦
`xw azM `l i`C l"ie DNW oixa` iW`ẍ¥¥¨¦¤¨§§¦Ÿ¨©§¨
gp ipaC `xw opinwFn ded l`xUi iAB©¥¦§¨¥£¨§¦¨§¨¦§¥Ÿ©
'c wxtA xn`cM gp ipal `le l`xUiA§¦§¨¥§Ÿ¦§¥Ÿ©¦§¨©§¤¤
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lrA ixYWi`C oeiM `"d p"` gp ipal `le§Ÿ¦§¥Ÿ©¥¨§¦§§¥©©
ENit` ixYWi` dndAn ith zFtFrA mEn§§¥¦§¥¨¦§§¥£¦
:(dndaA ixii` aizkC `xwE xa` xQEgn§¨¥¤§¨¦§¦©§¥¦§¥¨

`pepnd

äî à"ä ïér àðîçø áúk éàå ïér àðîçø áúk áìçc ïL¥§¨¨¨©©£¨¨©¦§¦¨©©£¨¨©¦¨
àëéøö àì ïL ìáà Bnr àøápL ìk óà Bnr àøápL ïér©¦¤¦§¨¦©¨¤¦§¨¦£¨¥Ÿ§¦¨
ììëa ïéà èøôe ììk èøt ïérå ïL ììk äké ék àîéàå§¥¨¦©¤§¨¥§©¦§¨§¨§¨¥¦§©
éLôçì àì àðéøçà éãéî ïéà ïérå ïL èøôaM äî àlà¤¨©¤¦§¨¥§©¦¦¦¥©£¦¨Ÿ©¨§¦
ïérk àlà ïc äzà éà ììëe èøôe ììk ììëå øæç epçlLé§©§¤¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥
óà íéøæBç ïðéàå éeìâaL íeî LøBôî èøtä äî èøtä©§¨¨©§¨§¨¤§¨§¥¨§¦©
ïéîeî LøBôî èøtä äî éà ïéøæBç ïðéàå éeìâaL ïéîeî ìk̈¦¤§¨§¥¨§¦¦¨©§¨§¨¦
éeìâaL ïéîeî ìk óà øæBç Bðéàå Bzëàìnî ìèáe éeìâaL¤§¨¨¥¦§©§§¥¥©¨¦¤§¨

ìz àéðz änlà Bzëàìnî ìèáe øæBç BðéàåBð÷æa L §¥¥¨¥¦§©§©¨¨©§¨¨©¦§¨
epçlLé éLôçì úeøéçì íäa àöBé ãár íör Ba ìcìéãå§¦§¥¤¤¤¤¥¨¤§¥©¨§¦§©§¤
äúîöå Bãé ìr eäkä 'éôà àeä àéeaéø éàå àeä àéeaéø¦¨§¦¦¨£¦¦¨©¨§¨§¨

ì dôBñåäúîöå Bãé ìr eäkä àéðz änlà énð øBæç §¨©£©¦©¨¨©§¨¦¨©¨§¨§¨
éàî ïérå ïL ë"à úeøéçì da àöBé ãár ïéà øBæçì dôBñå§¨©£¥¤¤¥¨§¥¥§©¦©

éøöå úeøéçì íäa àöBé ãár íleëa ø"ú déì éðäàèb C ©£¥¥§¨¤¤¥¨¤§¥§¨¦¥
éøö Bðéà øîBà î"ø ù"ø éøác øeøçLéøö øîBà à"ø CC ¦§¦§¥¥¥¨¦¥¨¦

éøö Bðéà øîBà ïBôøè 'øéøö øîBà ò"ø Cíéréøënä C ©§¥¥¨¦¥¨¦©©§¦¦
äøBzäL ïérå ïLa è"ø éøác ïéàøð íéøîBà íéîëç éðôì¦§¥£¨¦§¦¦§¦¦§¥§¥§©¦¤©¨
íéîëç ñð÷e ìéàBä íéøáà øàLa ò"ø éøáãå Bì äúkæ¦§¨§¦§¥¦§¨¥¨¦¦§©£¨¦
Løãîe ìéàBä àlà ïðéLøc à÷ éàø÷ àeä ñð÷ àeä§¨§¨¥¨©§¦¨¤¨¦¦§©

éìé ù"øc è"î àeä íéîëçäî äMàî çeléL çeléL ó £¨¦§¨¦¦©¦©¥¦¨¨
éLôç áúk éà î"øå øèLa énð ãár óà øèLa äMà¦¨¦§¨©¤¤©¦¦§¨§¦¨©¨§¦
déì äåä epçlLé éLôçì áúëc àzLä úøîà÷ãk óBqáì§©¦§¨©§¨©§¨§¨©©¨§¦§©§¤£¨¥
Bðæà ìr dànñå Bðér ìr eäkä ø"ú àøwérî éLôç̈§¦¥¦¨¨¦¨©¥§¦§¨©¨§
ãâðk äàBø Bðéàå Bðér ãâð úeøéçì ïäa àöBé ãár dLøçå§¥§¨¤¤¥¨¤§¥¤¤¥§¥¤§¤¤
áø øîà úeøéçì ïäa àöBé ãár ïéà rîBL Bðéàå Bðæà̈§§¥¥©¥¤¤¥¨¤§¥¨©©
éîø éðúäå àeä íeìk åàì àì÷c àøîéîì éMà áøì ïîL¤¤§©©¥§¥§¨§¨¨©§§¨¨¥¨¦
úéëeëæ éìk øéeàì BLàø èéLBäL ìBâðøz ìà÷æçé øa©§¤§¥©§§¤¦Ÿ§©¦§¥§¦
éøîà óñBé áø øîàå íìL ÷æð ílLî BøáLå Ba ò÷úå§¨©§¨§§©¥¤¤¨¥§¨©©¥©§¥

ðvL ñeñ áø éaúéaä CBúa íéìk eøáLå ørpL øBîçå ó ¥©¤¨©©£¤¨©§¨§¥¦§©©¦
àeä úrc øác ïåéëc íãà éðàL ì"à ÷æð éöç íéîlLî§©§¦£¦¤¤©¦¨¨§¥¨§©©©
øeèt Bøéáç úà úéránä àéðúãk déLôð úéráéî eäéà¦¦§¦©§¥¦§©§¨©©§¦¤£¥¨
BLøçå Bðæàa ò÷z ãöék íéîL éðéãa áéiçå íãà éðécî¦¦¥¨¨§©¨§¦¥¨©¦¥©¨©§¨§§¥§
Bðér ìr eäkä ø"ú áéiç BLøçå Bðæàa ò÷úå eäæçà øeèẗ¨£¨§¨©§¨§§¥§©¨¦¨©¥
åéLër ïäa LnzLäì ìBëé íà äããðå BpéL ìr äúäëå§¨£¨©¦§¨§¨¦¨§¦§©¥¨¤©§¨
ïäa àöBé ãár åàì íàå úeøéçì ïäa àöBé ãár ïéà¥¤¤¥¨¤§¥§¦©¤¤¥¨¤
BpéL dànñå äéeäk Bðér äúéäL éøä Cãéà àéðz úeøéçì§¥©§¨¦¨£¥¤¨§¨¥§¨§¦§¨¦
àöBé ãár ïéà åàì íàå úeøéçì ïäa àöBé ãár øák ïäa LnzLäì ìBëé íà dìétäå äãeãð§¨§¦¦¨¦¨§¦§©¥¨¤§¨¤¤¥¨¤§¥§¦©¥¤¤¥
àøBäð àzLäå àéøa àøBäð àøwérîc íeMî àúéén÷ Cä ïðéreîLà éàc àëéøöe úeøéçì ïää¤§¥§¦¨§¦©§¦¨©©©§¨¦§¥¦¨¨§¨©§¨§©§¨§¨
àéîñc íeMî àä ïðéreîLà éàå àì àîéà àLéçk àøBäð énð àøwérîc àëä ìáà àLéçk§¦¨£¨¨¨§¥¦¨¨©¦§¨§¦¨¥¨Ÿ§¦©§¦¨¨¦§©§¨
Bì øîàå àôBø Baø äéäL éøä ïðaø eðz àëéøö àì àîéà éøîâì àéîñ àìc íúä ìáà éøîâì§©§¥£¨¨¨§Ÿ©§¨§©§¥¥¨Ÿ§¦¨¨©¨¨£¥¤¨¨©¥§¨©
dúçLå øîBà â"áùø úeøéçì àöéå ïBãàa ÷çéN dìétäå BpéL Bì øBzçì dànñå Bðér Bì ìBçëì¦§¥§¦§¨©§¦§¦¦¨¦¥¨¨§¨¨§¥¥§¦£¨

ì ïéekúiL ãrøaeò ànéñå BúçôL érîì Bãé èéLBäL éøä øîBà à"ø àéðúãëì eäì éraéî déì éãár éàî dúçLå éàä ïðaøå dúçL ©¤¦§©¥§©£¨§©¨¨©§¦£¨©©§¥¥¦¨¥§§¦§©§¨¥£¥¤¦¨¦§¥¦§¨§¦¥¨
ì ïéeëiL ãr dúçLå àø÷ øîàc è"î øeèt äérîaLúLL ø"à Léøc àì dúçL úçL Cãéàå à÷ôð dúçL úçLåî Cãéàå dúçL ¤§¥¤¨¨§¨©§¨§¦£¨©¤§©¥§©£¨§¦¨¦§¦¥¦£¨©§¨§¦¨¦¥¦£¨Ÿ¨¦¥¤

úeøëæå úenz ïéàå äîäáa úeøëæå úenz àðez àpúå àeä øáà øqeçî è"î úeøéçì ïäa àöBé ãár dèhçå äéeîñ Bðér äúéäL éøä£¥¤¨§¨¥§¨§¦§¨¤¤¥¨¤§¥§¨¥¤§©¨¨©§©§¦§¥¨§¥©§©§
Bì äúéä áø øîà éMà øa àéiç ø"à óBòä ìk àìå óBòä ïî ì"ú dðér äèèçð dìâø ärè÷ð dtb äLáé ìBëé úBôBòa§¨¨§¨©¨¦§§¨©§¨¤§§¨¥¨¦¨§Ÿ¨¨¦¨©©¥¨©©¨§¨

úøúé
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oiyeciw(ycew zay meil)

áìçc ïL,zexg`a zetlgznd ,miphwd ipiy ± ¥§¨¨
jkl ,zexigl `vei car oda mbðîçø áúkïéò à ¨©©£¨¨©¦

`vei ,oirk slgzn epi`y xa`a wxy epcnll
.zexiglàðîçø áúk éàåazkp did m`e ± §¦¨©©£¨¨
dxezaïéò,calaàøápL ïéò äî àðéîà äåä ©¦£¨£¦¨¨©¦¤¦§¨

ìk óà ,Bnòzeaxl mi`a ep`y xg` xai` ¦©Ÿ
xa` `l` epi` ,ea `vei `edy,Bnò àøápL¤¦§¨¦

ïL ìáàda `vi `l ,dnr clep `l cardy £¨¥
,zexiglàëéøöhxtl dxezd dkixv jkitl ± §¦¨

oi`e ,oira mbe oya mb zexigl `vei cary

x`ya `le `vei car oda wxy dfn cenll
xa` lk a` oipaa daxp oire oyn `l` ,mixa`

.ezencwl xfeg epi`ye ielbay

:dywn `xnbdàîéàåy xn`p `l recne ±ék' §¥¨¦
'äké`ed,ììklkay oiadl xyt` epnny ©¤§¨

e ,zexigl card `vei d`kd'ïéò'å 'ïL'md,èøt ¥§©¦§¨
d`iven d`kd efi` dxezd dhxit oday

zyxcp dxezdy zecind itle ,zexiglììk ,§¨
èøôeep` ixd ,hxt eixg`e llk dxeza yi m` ± §¨

y mixne`,èøôaM äî àlà ììëa ïéàoi`e ¥¦§¨¤¨©¤¦§¨
yi ok lre ,hxtl minecd mixac cer zeaxl

xnelïéà ïéòå ïLmda `vei card ok` ± ¥§©¦¦
la` ,zexiglàì àðéøçà éãéîoi` xg` xaca ± ¦¦©£¦¨Ÿ

xg`ny :zvxzn `xnbd .zexigl `vei card
,xn`p weqtd jyndae,'epçlLé éLôçì'oeyly ©¨§¦§©§¤

card mday miax mipte` mpyiy ezernyn df
aezkdy `vnp ,iytgl glzynììëå øæçmby ¨©§¨©

`vi ,eixai` x`yn cg` z` eax lehi m`¥¥

`id o`k zyxcpd dcindy `vnpe .zexiglììk§¨
ììëe èøôeea miyxec ef dcina cnlpd xace , §¨§¨

yïc äzà éà,èøtä ïéòk àlà,xnelk ¦©¨¨¤¨§¥©§¨
. weqta yxetnd hxtl dnecd lk z` miaxny

xnele yexcl yi jkitleèøtä äî[oire oy-] ¨©§¨
ùøBôîmdyíéøæBç ïðéàå éeìâaL íeî §¨¤§¨§¥¨§¦

,mi`txzneïéøæBç ïðéàå éeìâaL ïéîeî ìk óà©¨¦¤§¨§¥¨§¦
.zexigl mda `vei car

hxtl minecd mixac wx daxpy dywn `xnbd
,yexcl ie`xd on dide :xexa ote`aäî éà¦¨

èøtä,dxeza aezkdLøBôîa xacnyïéîeî ©§¨§¨¦
éeìâaL,lkl d`xp mpexqgy oire oy mdy ¤§¨

àìåeltpy xgìèáxa`dBzëàìnîm`y - §¨¥¦§©§
epiy dltp m`e ,da d`ex epi` aey epir dltp

,da qerll leki epi`åltpy xa`døæBç Bðéà §¥¥
,`txzneìk óàmda yi m` wx eaxzp oinend ©¨

mdy ,el` mixac dylyBðéàå éeìâaL ïéîeî¦¤§¨§¥
øæBç,åy ok.Bzëàìnî ìèá,dyweàéðz äîlà ¥§¨¥¦§©§©¨¨©§¨

m`y ,`ziixaa epipy recn -ìzLoec`dBð÷æa ¨©¦§¨
card lyåjk ici lríöò Ba ìcìéãhny ± §¦§¥¤¤

`le letile yaiizdl dteqe dnewnn mvr
,cer `txzz,úeøéçì íäa àöBé ãáòixde ¤¤¥¨¤§¥

oi`e ,xac dyer dpi` dzlitp mcew s` ef mvr
.dzk`ln lehial znxeb dzyilz

,llke hxte llka miyxec oi`y zvxzn `xnbd

weqta xn`py oeik :daixe hrin daixa `l`
'epçlLé éLôçì'àeä àéeaéøieaix oeyl df ixd ± ©¨§¦§©§¤¦¨

.daixe hrin daixly jxcamiweqtd z`yexcpe

mihrnne xac lk miaxn ef dyxca cnlpd oicae
xa`a s` zexigl `vei car okle ,cg` xac wx

:dywn `xnbd . ezk`lnn lha epi`yéàå§¦

àeä àéeaéøok m` ,lkd z` miaxn m` ±eléôà ¦¨£¦
eäkäcarläúîöå Bãé ìò,dyaie ±dôBñå ¦¨©¨§¨§¨§¨
øBæçìle,`ixadénð.jka card xxgzyi ok mb ± ©£©¦

àéðz äîlàm`y ,epipy recne ±Bãé ìò eäkä ©¨¨©§¨¦¨©¨
øBæçì dôBñå äúîöå,àöBé ãáò ïéàda §¨§¨§¨©£¥¤¤¥¨

.úeøéçì:`xnbd zvxznïk íàlk z` miaxny §¥¦¥
,oinendïéòå ïL,dxeza exkfedydéì éðäà éàî ¥§©¦©©£¥¥

ipy dazke dxezd dhxty jkne ,elired dn ±
mda `vei cardy oinendy epcnl ,el` mixa`
,oire oyl zvwna minecd el`k eidi zexigl

. mixfeg mpi`e ielbay minen mdy
zltda zexigl `veid car m`d dpc `xnbd

:xexgy hbl wewf ,mixai`d iy`xn cg`eðz̈
íleëa ,ïðaømixai`d iy`xae oire oya ± ©¨¨§¨

,carl eltedyúeøéçì íäa àöBé ãáòepi`e ¤¤¥¨¤§¥
,epec` z` caeréøöåClawløeøçL èb,eaxn §¨¦¥¦§

zaa xzend xenb l`xyik aygidl zpn lr
,l`xyi,øîBà øéàî éaø .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦¥¦¥

éøö BðéàCiy`xa `veie ,xexgy hbmixa` ¥¨¦
.xenb l`xyik aygdl,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

éøöC,xexgy hbéøö Bðéà ,øîBà ïBôøè éaø.C ¨¦©¦©§¥¥¨¦
àáé÷ò éaøéøö ,øîBàéðôì íéòéøënä .C ©¦£¦¨¥¨¦©©§¦¦¦§¥

íéîëçmirixkne minkg iptl miayeid -] £¨¦
[xzei d`xp in zrck zewelgnaïéàøð ,íéøîBà§¦¦§¦

ïBôøè éaø éøác,xexgy hb jixv oi`y xn`y ¦§¥©¦©§
`veid caraïéòå ïLaoeik ,Bì äúkæ äøBzäL §¥§©¦¤©¨¦§¨

,yxetna z`f dazke ,`viyåoi`xpéaø éøáã §¦§¥©¦
àáé÷ò`veid cara ,xexgy hb ewiwfnyøàLa £¦¨§§¨

å ìéàBä ,íéøáà`l` ,dxeza miyxetn mpi` ¥¨¦¦§
àeä íéîëç ñð÷dywn .zexigl mda `veiy §©£¨¦

iy`x x`ya zexigl card z`ivi ike :`xnbd

mixai`ñð÷minkgàeä`ld ,à÷ éàø÷ §¨§¨¥¨
ïðéLøc:`xnbd zvxzn .miweqtn z`f epyxc ± ©§¦¨
àlà,àeä íéîëç Løãîe ìéàBäedeyxcy ¤¨¦¦§©£¨¦

weqta aezk epi`e ,ieaixe herine ieaixa
xexgy jka xxgzyn epi` jkitl , yxetna

.eaxn xexgy hb jixv oiicre ,xenb
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøc àîòè éàîxaeqd ©©§¨§©¦¦§

,xexgy hb jixv mixa` iy`xa `veid cary
:`xnbd zayiin .l`xyi zaa exizdléìéó ¨¦

dey dxifb,äMàî 'çeléL' 'çeléL'cara xn`p ¦©¦©¥¦¨
(` ck mixac) dy`a xn`pe 'EPgNWi iWtgl'©¨§¦§©§¤

,'FziAn DgNWe'äMà äîzyxbznóà ,øèLa §¦§¨¦¥¨¦¨¦§¨©
énð ãáò,mixai` iy`xe oire oya `vei `edyk ¤¤©¦

,l`xyi zaa xzen zeidl dxenb zexigl `vei
wxøèLa.xexgy,øéàî éaøåepi`y xaeqd ¦§¨§©¦¥¦

iax ly enrh lr aiydl leki ,xexgy hb jixv

,oerny,óBñáì 'éLôç' áúk éàaezk didy ¦¨©¨§¦¦§
,'iytgl epglyi'zøîà÷ck,jixack df did ± ¦§¨¨§©§

oec`d epglyi m`y yxtzn did weqtdy

,iytgl card `vi ,xhyaáúëc àzLäla` ± ©§¨§¨©
azkpy zrk,'epçlLé éLôçì'zaiz dxkfede ©¨§¦§©§¤

,geliyd iptl 'iytg'àøwéòî éLôç déì äåä£¨¥¨§¦¥¦¨¨
glzypy mcew s` dligzn iyteg `edy ixd ±
mewn oi` ,iytgl `vi xake xg`ne ,xhya

.xexgy hb ekixvdl

litd eay ote`a mipic iwelig d`ian `xnbd
:card ly epire epiy z` oec`deðzeäkä ,ïðaø ¨©¨¨¦¨

carl oec`dìòdànñå ,Bðéòe` ,dxeeire ± ©¥§¦§¨

oec`d edkdyïäa àöBé ãáò ,dLøçå Bðæà ìò©¨§§¥§¨¤¤¥¨¤
.úeøéçìk lzekd lr oec`d dkid m` mle`ãâð §¥¤¤

Bðéò,åok zngne ,dknd lewn ldap cardBðéà ¥§¥
,äàBølzekd lr dkidy e`å ,Bðæà ãâðkiptn ¤§¤¤¨§§

jk,òîBL Bðéàepf` e` epirl oec`d wifdy s` ¥¥©
,card ly,úeøéçì ïäa àöBé ãáò ïéàoeikn ¥¤¤¥¨¤§¥

mxb wx `l` ,micia epiy e` epir z` litd `ly

:dywn `xnbd .wfp mdláøì ïîL áø øîà̈©©¤¤§©
àeä íeìk åàì àì÷c àøîéîì ,éMàoic m`d ± ©¦§¥§¨§¨¨©§

elewa wifnde ,melk epi` 'lew'y xnel `a df

,xehtèéLBäL ìBâðøz ,ìà÷æçé øa éîø éðúäå§¨¨¥¨¦©§¤§¥©§§¤¦
øéåàì BLàøúéëeëæ éìkBa ò÷úå`xwy ± Ÿ©£¦§¦§¦§¨©

,lecb lewaBøáLe,df lewn ilkd xaype ± §¨
milradíìL ÷æð ílLîdwifdy jkay §©¥¤¤¨¥

.dgekn `ad wfidk aygp lewa ezndaåyi ok §
dnn ,wfid aygp lewa wfidy di`x `iadl

yóñBé áø øîà,áø éa éøîàziaa exn` ± ¨©©¥¨§¥¥©
,ax ly eyxcnðvL ñeñøòpL øBîçå ó- ¤¨©©£¤¨©

,mlew z` xengde qeqd erinydyíéìk eøáLå§¨§¥¦
úéaä CBúa,df lew ici lr÷æð éöç íéîlLî, §©©¦§©§¦£¦¤¤

ici lr wx `l` ,mteba ewifd `ly xg`ny
mdixacn epcnle ,wfp ivg minlyn ,mgek

zvxzn .wfidl aygp ,lew zngn mxbpd wfidy
:`xnbddéì øîà,ony axl iy` axíãà éðàL ¨©¥©¦¨¨

,lewa ewefipy milkn lewa wefipdc ïåéëcmc` §¥¨§
àeä úòc øá,déLôð úéòáéî eäéàdf `ed ± ©©©¦¦§¦©§¥

cigtde ziradyeail ozpy jka ,envr z`
dlwz mxb wx wifnde xg`ne ,epnn ldape lewl

ipa mpi`y milk la` .mc` ipicn xeht ,wfipl
wfp mlyl aiig mc`e ,mwifdy `ed lewd ,zrc

.eznda lew zngn mxbpdàéðúãkenke ¦§©§¨
,epipyyúéòánäcigtnd -Bøéáç úàewifde ©©§¦¤£¥

,jkaíãà éðécî øeètmiaiign oic zia oi` ± ¨¦¦¥¨¨
,wfpd z` mlyl glynd z`íéîL éðéãa áéiçå§©¨§¦¥¨©¦

.yperdn xhti mlyiyke ,miny icia yper aiig
ò÷z ,ãöéklecb lewaBðæàaexiag lyBLøçå, ¥©¨©§¨§§¥§

øeèt,envr z` zirad exiagy ,mc` ipicn ¨
m` mle`eäæçàecia,BLøçå Bðæàa ò÷úå £¨¨§¨©§¨§§¥§

,áéiç,ecbpk xac zeyrl leki epi` exiag oky ©¨
`ed ixd ecigtd lewdy drya ea rbpe xg`ne

.micia ewifnk

eäkä ,ïðaø eðzcarl oec`dBðéò ìò,äúäëå ¨©¨¨¦¨©¥§¨£¨
da d`ex `ed oiicr mle` ,ezii`x dylgpe ±

edkdy e` ,zvwnaìòäããðå BpéLdlgd ± ©¦§¨§¨
,dltp `l j` cpcpzdlìBëé íàcard ¦¨
åéLëò ïäa LnzLäìd`ex `ed oiicry ± §¦§©¥¨¤©§¨

,epiya lke`e epira,úeøéçì ïäa àöBé ãáò ïéà¥¤¤¥¨¤§¥
p df oi`y.epir e` epiy el litdy aygåàì íàå§¦©

,ef oya lek`l leki epi`y e` d`ex epi`y ±ãáò¤¤
,úeøéçì ïäa àöBé`le oyd dltp `ly s` ¥¨¤§¥

.ixnbl xeerzpBðéò äúéäL éøä ,Cãéà àéðz©§¨¦¨£¥¤¨§¨¥
card lyäéeäks` ie`xk da d`ex epi`y §¨

,eax edkdy mcewdànñåe` ,ixnbl oec`d §¦§¨
dzidyäãeãð BpéL[zcpcpzn±]dìétäå ¦§¨§¦¦¨
,oec`dìBëé íàcard didøák ïäa LnzLäì ¦¨§¦§©¥¨¤§¨

,oec`d edkdy mcew,úeøéçì ïäa àöBé ãáò¤¤¥¨¤§¥
,myeniy lhia oec`de xg`nåàì íàås`y §¦©

card leki did `l ,oec`d edkdy mcew
,mda ynzydl,úeøéçì ïäa àöBé ãáò ïéà¥¤¤¥¨¤§¥



קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oiyeciw(ycew zay meil)

áìçc ïL,zexg`a zetlgznd ,miphwd ipiy ± ¥§¨¨
jkl ,zexigl `vei car oda mbðîçø áúkïéò à ¨©©£¨¨©¦

`vei ,oirk slgzn epi`y xa`a wxy epcnll
.zexiglàðîçø áúk éàåazkp did m`e ± §¦¨©©£¨¨
dxezaïéò,calaàøápL ïéò äî àðéîà äåä ©¦£¨£¦¨¨©¦¤¦§¨

ìk óà ,Bnòzeaxl mi`a ep`y xg` xai` ¦©Ÿ
xa` `l` epi` ,ea `vei `edy,Bnò àøápL¤¦§¨¦

ïL ìáàda `vi `l ,dnr clep `l cardy £¨¥
,zexiglàëéøöhxtl dxezd dkixv jkitl ± §¦¨

oi`e ,oira mbe oya mb zexigl `vei cary

x`ya `le `vei car oda wxy dfn cenll
xa` lk a` oipaa daxp oire oyn `l` ,mixa`

.ezencwl xfeg epi`ye ielbay

:dywn `xnbdàîéàåy xn`p `l recne ±ék' §¥¨¦
'äké`ed,ììklkay oiadl xyt` epnny ©¤§¨

e ,zexigl card `vei d`kd'ïéò'å 'ïL'md,èøt ¥§©¦§¨
d`iven d`kd efi` dxezd dhxit oday

zyxcp dxezdy zecind itle ,zexiglììk ,§¨
èøôeep` ixd ,hxt eixg`e llk dxeza yi m` ± §¨

y mixne`,èøôaM äî àlà ììëa ïéàoi`e ¥¦§¨¤¨©¤¦§¨
yi ok lre ,hxtl minecd mixac cer zeaxl

xnelïéà ïéòå ïLmda `vei card ok` ± ¥§©¦¦
la` ,zexiglàì àðéøçà éãéîoi` xg` xaca ± ¦¦©£¦¨Ÿ

xg`ny :zvxzn `xnbd .zexigl `vei card
,xn`p weqtd jyndae,'epçlLé éLôçì'oeyly ©¨§¦§©§¤

card mday miax mipte` mpyiy ezernyn df
aezkdy `vnp ,iytgl glzynììëå øæçmby ¨©§¨©

`vi ,eixai` x`yn cg` z` eax lehi m`¥¥

`id o`k zyxcpd dcindy `vnpe .zexiglììk§¨
ììëe èøôeea miyxec ef dcina cnlpd xace , §¨§¨

yïc äzà éà,èøtä ïéòk àlà,xnelk ¦©¨¨¤¨§¥©§¨
. weqta yxetnd hxtl dnecd lk z` miaxny

xnele yexcl yi jkitleèøtä äî[oire oy-] ¨©§¨
ùøBôîmdyíéøæBç ïðéàå éeìâaL íeî §¨¤§¨§¥¨§¦

,mi`txzneïéøæBç ïðéàå éeìâaL ïéîeî ìk óà©¨¦¤§¨§¥¨§¦
.zexigl mda `vei car

hxtl minecd mixac wx daxpy dywn `xnbd
,yexcl ie`xd on dide :xexa ote`aäî éà¦¨

èøtä,dxeza aezkdLøBôîa xacnyïéîeî ©§¨§¨¦
éeìâaL,lkl d`xp mpexqgy oire oy mdy ¤§¨

àìåeltpy xgìèáxa`dBzëàìnîm`y - §¨¥¦§©§
epiy dltp m`e ,da d`ex epi` aey epir dltp

,da qerll leki epi`åltpy xa`døæBç Bðéà §¥¥
,`txzneìk óàmda yi m` wx eaxzp oinend ©¨

mdy ,el` mixac dylyBðéàå éeìâaL ïéîeî¦¤§¨§¥
øæBç,åy ok.Bzëàìnî ìèá,dyweàéðz äîlà ¥§¨¥¦§©§©¨¨©§¨

m`y ,`ziixaa epipy recn -ìzLoec`dBð÷æa ¨©¦§¨
card lyåjk ici lríöò Ba ìcìéãhny ± §¦§¥¤¤

`le letile yaiizdl dteqe dnewnn mvr
,cer `txzz,úeøéçì íäa àöBé ãáòixde ¤¤¥¨¤§¥

oi`e ,xac dyer dpi` dzlitp mcew s` ef mvr
.dzk`ln lehial znxeb dzyilz

,llke hxte llka miyxec oi`y zvxzn `xnbd

weqta xn`py oeik :daixe hrin daixa `l`
'epçlLé éLôçì'àeä àéeaéøieaix oeyl df ixd ± ©¨§¦§©§¤¦¨

.daixe hrin daixly jxcamiweqtd z`yexcpe

mihrnne xac lk miaxn ef dyxca cnlpd oicae
xa`a s` zexigl `vei car okle ,cg` xac wx

:dywn `xnbd . ezk`lnn lha epi`yéàå§¦

àeä àéeaéøok m` ,lkd z` miaxn m` ±eléôà ¦¨£¦
eäkäcarläúîöå Bãé ìò,dyaie ±dôBñå ¦¨©¨§¨§¨§¨
øBæçìle,`ixadénð.jka card xxgzyi ok mb ± ©£©¦

àéðz äîlàm`y ,epipy recne ±Bãé ìò eäkä ©¨¨©§¨¦¨©¨
øBæçì dôBñå äúîöå,àöBé ãáò ïéàda §¨§¨§¨©£¥¤¤¥¨

.úeøéçì:`xnbd zvxznïk íàlk z` miaxny §¥¦¥
,oinendïéòå ïL,dxeza exkfedydéì éðäà éàî ¥§©¦©©£¥¥

ipy dazke dxezd dhxty jkne ,elired dn ±
mda `vei cardy oinendy epcnl ,el` mixa`
,oire oyl zvwna minecd el`k eidi zexigl

. mixfeg mpi`e ielbay minen mdy
zltda zexigl `veid car m`d dpc `xnbd

:xexgy hbl wewf ,mixai`d iy`xn cg`eðz̈
íleëa ,ïðaømixai`d iy`xae oire oya ± ©¨¨§¨

,carl eltedyúeøéçì íäa àöBé ãáòepi`e ¤¤¥¨¤§¥
,epec` z` caeréøöåClawløeøçL èb,eaxn §¨¦¥¦§

zaa xzend xenb l`xyik aygidl zpn lr
,l`xyi,øîBà øéàî éaø .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦¥¦¥

éøö BðéàCiy`xa `veie ,xexgy hbmixa` ¥¨¦
.xenb l`xyik aygdl,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

éøöC,xexgy hbéøö Bðéà ,øîBà ïBôøè éaø.C ¨¦©¦©§¥¥¨¦
àáé÷ò éaøéøö ,øîBàéðôì íéòéøënä .C ©¦£¦¨¥¨¦©©§¦¦¦§¥

íéîëçmirixkne minkg iptl miayeid -] £¨¦
[xzei d`xp in zrck zewelgnaïéàøð ,íéøîBà§¦¦§¦

ïBôøè éaø éøác,xexgy hb jixv oi`y xn`y ¦§¥©¦©§
`veid caraïéòå ïLaoeik ,Bì äúkæ äøBzäL §¥§©¦¤©¨¦§¨

,yxetna z`f dazke ,`viyåoi`xpéaø éøáã §¦§¥©¦
àáé÷ò`veid cara ,xexgy hb ewiwfnyøàLa £¦¨§§¨

å ìéàBä ,íéøáà`l` ,dxeza miyxetn mpi` ¥¨¦¦§
àeä íéîëç ñð÷dywn .zexigl mda `veiy §©£¨¦

iy`x x`ya zexigl card z`ivi ike :`xnbd

mixai`ñð÷minkgàeä`ld ,à÷ éàø÷ §¨§¨¥¨
ïðéLøc:`xnbd zvxzn .miweqtn z`f epyxc ± ©§¦¨
àlà,àeä íéîëç Løãîe ìéàBäedeyxcy ¤¨¦¦§©£¨¦

weqta aezk epi`e ,ieaixe herine ieaixa
xexgy jka xxgzyn epi` jkitl , yxetna

.eaxn xexgy hb jixv oiicre ,xenb
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøc àîòè éàîxaeqd ©©§¨§©¦¦§

,xexgy hb jixv mixa` iy`xa `veid cary
:`xnbd zayiin .l`xyi zaa exizdléìéó ¨¦

dey dxifb,äMàî 'çeléL' 'çeléL'cara xn`p ¦©¦©¥¦¨
(` ck mixac) dy`a xn`pe 'EPgNWi iWtgl'©¨§¦§©§¤

,'FziAn DgNWe'äMà äîzyxbznóà ,øèLa §¦§¨¦¥¨¦¨¦§¨©
énð ãáò,mixai` iy`xe oire oya `vei `edyk ¤¤©¦

,l`xyi zaa xzen zeidl dxenb zexigl `vei
wxøèLa.xexgy,øéàî éaøåepi`y xaeqd ¦§¨§©¦¥¦

iax ly enrh lr aiydl leki ,xexgy hb jixv

,oerny,óBñáì 'éLôç' áúk éàaezk didy ¦¨©¨§¦¦§
,'iytgl epglyi'zøîà÷ck,jixack df did ± ¦§¨¨§©§

oec`d epglyi m`y yxtzn did weqtdy

,iytgl card `vi ,xhyaáúëc àzLäla` ± ©§¨§¨©
azkpy zrk,'epçlLé éLôçì'zaiz dxkfede ©¨§¦§©§¤

,geliyd iptl 'iytg'àøwéòî éLôç déì äåä£¨¥¨§¦¥¦¨¨
glzypy mcew s` dligzn iyteg `edy ixd ±
mewn oi` ,iytgl `vi xake xg`ne ,xhya

.xexgy hb ekixvdl

litd eay ote`a mipic iwelig d`ian `xnbd
:card ly epire epiy z` oec`deðzeäkä ,ïðaø ¨©¨¨¦¨

carl oec`dìòdànñå ,Bðéòe` ,dxeeire ± ©¥§¦§¨

oec`d edkdyïäa àöBé ãáò ,dLøçå Bðæà ìò©¨§§¥§¨¤¤¥¨¤
.úeøéçìk lzekd lr oec`d dkid m` mle`ãâð §¥¤¤

Bðéò,åok zngne ,dknd lewn ldap cardBðéà ¥§¥
,äàBølzekd lr dkidy e`å ,Bðæà ãâðkiptn ¤§¤¤¨§§

jk,òîBL Bðéàepf` e` epirl oec`d wifdy s` ¥¥©
,card ly,úeøéçì ïäa àöBé ãáò ïéàoeikn ¥¤¤¥¨¤§¥

mxb wx `l` ,micia epiy e` epir z` litd `ly

:dywn `xnbd .wfp mdláøì ïîL áø øîà̈©©¤¤§©
àeä íeìk åàì àì÷c àøîéîì ,éMàoic m`d ± ©¦§¥§¨§¨¨©§

elewa wifnde ,melk epi` 'lew'y xnel `a df

,xehtèéLBäL ìBâðøz ,ìà÷æçé øa éîø éðúäå§¨¨¥¨¦©§¤§¥©§§¤¦
øéåàì BLàøúéëeëæ éìkBa ò÷úå`xwy ± Ÿ©£¦§¦§¦§¨©

,lecb lewaBøáLe,df lewn ilkd xaype ± §¨
milradíìL ÷æð ílLîdwifdy jkay §©¥¤¤¨¥

.dgekn `ad wfidk aygp lewa ezndaåyi ok §
dnn ,wfid aygp lewa wfidy di`x `iadl

yóñBé áø øîà,áø éa éøîàziaa exn` ± ¨©©¥¨§¥¥©
,ax ly eyxcnðvL ñeñøòpL øBîçå ó- ¤¨©©£¤¨©

,mlew z` xengde qeqd erinydyíéìk eøáLå§¨§¥¦
úéaä CBúa,df lew ici lr÷æð éöç íéîlLî, §©©¦§©§¦£¦¤¤

ici lr wx `l` ,mteba ewifd `ly xg`ny
mdixacn epcnle ,wfp ivg minlyn ,mgek

zvxzn .wfidl aygp ,lew zngn mxbpd wfidy
:`xnbddéì øîà,ony axl iy` axíãà éðàL ¨©¥©¦¨¨

,lewa ewefipy milkn lewa wefipdc ïåéëcmc` §¥¨§
àeä úòc øá,déLôð úéòáéî eäéàdf `ed ± ©©©¦¦§¦©§¥

cigtde ziradyeail ozpy jka ,envr z`
dlwz mxb wx wifnde xg`ne ,epnn ldape lewl

ipa mpi`y milk la` .mc` ipicn xeht ,wfipl
wfp mlyl aiig mc`e ,mwifdy `ed lewd ,zrc

.eznda lew zngn mxbpdàéðúãkenke ¦§©§¨
,epipyyúéòánäcigtnd -Bøéáç úàewifde ©©§¦¤£¥

,jkaíãà éðécî øeètmiaiign oic zia oi` ± ¨¦¦¥¨¨
,wfpd z` mlyl glynd z`íéîL éðéãa áéiçå§©¨§¦¥¨©¦

.yperdn xhti mlyiyke ,miny icia yper aiig
ò÷z ,ãöéklecb lewaBðæàaexiag lyBLøçå, ¥©¨©§¨§§¥§

øeèt,envr z` zirad exiagy ,mc` ipicn ¨
m` mle`eäæçàecia,BLøçå Bðæàa ò÷úå £¨¨§¨©§¨§§¥§

,áéiç,ecbpk xac zeyrl leki epi` exiag oky ©¨
`ed ixd ecigtd lewdy drya ea rbpe xg`ne

.micia ewifnk

eäkä ,ïðaø eðzcarl oec`dBðéò ìò,äúäëå ¨©¨¨¦¨©¥§¨£¨
da d`ex `ed oiicr mle` ,ezii`x dylgpe ±

edkdy e` ,zvwnaìòäããðå BpéLdlgd ± ©¦§¨§¨
,dltp `l j` cpcpzdlìBëé íàcard ¦¨
åéLëò ïäa LnzLäìd`ex `ed oiicry ± §¦§©¥¨¤©§¨

,epiya lke`e epira,úeøéçì ïäa àöBé ãáò ïéà¥¤¤¥¨¤§¥
p df oi`y.epir e` epiy el litdy aygåàì íàå§¦©

,ef oya lek`l leki epi`y e` d`ex epi`y ±ãáò¤¤
,úeøéçì ïäa àöBé`le oyd dltp `ly s` ¥¨¤§¥

.ixnbl xeerzpBðéò äúéäL éøä ,Cãéà àéðz©§¨¦¨£¥¤¨§¨¥
card lyäéeäks` ie`xk da d`ex epi`y §¨

,eax edkdy mcewdànñåe` ,ixnbl oec`d §¦§¨
dzidyäãeãð BpéL[zcpcpzn±]dìétäå ¦§¨§¦¦¨
,oec`dìBëé íàcard didøák ïäa LnzLäì ¦¨§¦§©¥¨¤§¨

,oec`d edkdy mcew,úeøéçì ïäa àöBé ãáò¤¤¥¨¤§¥
,myeniy lhia oec`de xg`nåàì íàås`y §¦©

card leki did `l ,oec`d edkdy mcew
,mda ynzydl,úeøéçì ïäa àöBé ãáò ïéà¥¤¤¥¨¤§¥

המשך בעמקד וק



קו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oiyeciw(oey`x meil)

:zvwna dpey ote`a

ïàk ,àéL÷ àì éiaà øîà àlàef `ziixa - ¤¨¨©©©¥Ÿ©§¨¨
zwqer ,dpype xknp ixar car oi`y zyxecd

ãçà íãàadnk elit`e ,cg` mc`n apby - §¨¨¤¨
epi` ,eicgi oica mdilr apbpd ecinrde ,zeaipb
zeaipbd lky xg`n ,zg` mrt `l` xknp
miinrt xknp mc` oi`e ,zg` daipbk zepecip

.zg` daipb xearaïàklirl `ziixad - ¨
zwqer ,zipya xknp ixar cary zxaeqdéðLa¦§¥

íãà éðaoica edecinrde ,mc` ipa ipyn apby - §¥¨¨
lawznd mekqd m` dfk ote`ae ,minrt izy
ixd ,zg` daipb mekql dey carl ezxiknn
xeara `ed xknp oky ,xknpe xfege xknp `ed

.dnily daipb
:df oipra zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

óìà Báéðb ,ïðaø eðzieeya oenn apby mc` - ¨©¨¨§¥¤¤
,fef sl`åepi`äåL`l` ezxiknaúBàî Lîç §¨¤£¥¥

`ed ixd ,feføkîðå øæBçå økîðz` mlyiy cr , ¦§¨§¥§¦§¨
m` mpn` .elek daipbd mekqBáéðbieeya `ed §¥

úBàî Lîç,fefå`edäåLa xknilóìà,fef £¥¥§¨¤¤¤
ììk økîð Bðéàxacd mrh x`eaiy itke ,carl ¥¦§¨§¨

.minkg zrc `id ef .oldl

Báéðb äéä íà ,øîBà øæòéìà éaødeyãâðk ©¦¡¦¤¤¥¦¨¨§¥§¤¤
,Bøkîî`ed ixd ,xzei `le zegt `løkîð ¦§¨¦§¨

,carlåàì íàåzegt xknil eieey didy - §¦©
,dpnn xzei e` daipbd ieeynøkîð Bðéà.llk ¥¦§¨

sl` `ed daipbd ieeyy ote`a s`y ,epiidc
.llk xknp epi` ,ze`n yng apbd ieeye

àäa ,àáø øîà,ef dprha -eäðëægvip -éaø ¨©¨¨§¨§©§©¦
àðL éàîc ,ïðaøì øæòéìàdidy ote`aBáéðb ¡¦¤¤§©¨¨§©§¨§¥

úBàî Lîç,fefäåLåapbdóìàmiceny ,fef £¥¥§¨¤¤¤
minkgøkîð ïéàcoeik ,llkczaizn yexcl yi §¥¦§¨§

'økîðxknpy ote`a wxy ,'Blekick carl ¦§©
,daipbd z` mlylàðîçø øîà,exkenlàìå ¨©©£¨¨§Ÿ

xeknl jixv oi`e daipbdn xzei deyy ote`a
z` `l`Béöçmipy ylyl exkenl ,epiidc - ¤§

.calaénð éëäz` yexcl yi mrhd eze`n - ¨¦©¦
' zeaizBúáéðâa økîð`ed xknpy ote`a wxy ,' ¦§©¦§¥¨

dnily daipb xearàðîçø øîà,exkenlàìå ¨©©£¨¨§Ÿ
epi`e daipbdn zegt deyy ote`aøkîð`l` ¦§©

.Búáéðb éöça,xfril` iax xaeq df mrhne ©£¦§¥¨
,daipbd mekql dey dxiknd mekq oi` m`y

.llk xknp epi`
dn` dxiziy mipicd on cg`y `ziixaa epipy

' ,`ed ixar car lr dixardìòa dúBà ïécôîe©§¦¨§©
Bçøk.in ly egxk lra `xnbd dpc dzre .' ¨§

øîéîì àáø øáñxnel `ziixad zpeeky ¨©¨¨§¥©
dze` oicetyïBãàc déçøk ìòaoi`y s`y , §©¨§¥§¨

.ezrca miaygzn ep` oi` ,dpeicta utg `ed
éiaà déì øîà,`axleäéð éàîjzpeek dn - ¨©¥©©¥©¦

,oec`d ly egxk lr dze` micety jka
déîcà àøèL déì àðáúëcel ep` miazeky - §©§¦¨¥§¨¨©§¥

oi`y ote`a s`y ,epiidc .dinc lr aeg xhy

,dzectl ick yexcd mekqd z` dcetd icia
,dinc lr aeg xhy dipec`l aezkl `ed i`yx
dn ,akrl leki epi`e ,cin dxxgyl oec`d aiige

.ecia akrl `ed lekiy ixar cara ok oi`y
éànàixd ,jk dz` xaeq recn -èé÷ðoec`d ©©¨¦

àúéðbøîzilbxn -,déãéaepnn ep` milhepe ©§¨¦¨¦¥
e ,ef zilbxnàtñç déì àðáéäéel mipzepe - ¨¦§¨¥©§¨

milhepy jk lr ,df `ed lyne .qxg ezxenza
dilr mliyy dixar dn`d z` oec`d on

`l` jk lr el minlyn oi`e ,etqk ahina
.aeg xhya

,éiaà øîà àlàmicety `ziixad zpeek oi` ¤¨¨©©©¥
`l` ,oec`d ly egxk lra dze`déçøk ìòa§©¨§¥

áàcdpeictl yexcd mekqd a`l yi m`y - §¨
,dzectl etekl eiaexw milekiíât íeMî¦§©

äçtLîjka md miyiiazny xg`n - ¦§¨¨
.dixar dn`l dxekn mzaexwy

,`xnbd dywnéëä éàozipy xacd ok m` - ¦¨¦
,eza zectl a`d zetklénð éøáò ãáò¤¤¦§¦©¦
äçtLî éðáì eäðétëð,ezectlíât íeMî ¦§¦§¦§¥¦§¨¨¦§©

äçtLîjka miaexwd miyiiazny xg`n - ¦§¨¨
xekny.carl `ed

edectiy jka zlrez oi`y ,`xnbd zvxzn
c xg`n ,miaexwddéLôð ïéaæîe ìéæà øãä- £©¨¦§©¥©§¥

.zipya envr xeknie card xefgi

,dywne `xnbd dayénð àëäbl -dn` ia ¨¨©¦
a`d etkiy jka yi zlrez dn ,dixard

ixd ,dzectldì ïéaæîe ìéæà øãä`ed leki - £©¨¦§©¥¨
.okn xg`l dxknle aeyl

,`xnbd zvxznúéðLðå úøkîð dðéà éðz÷ àä̈¨¨¥¥¨¦§¤¤§¦§¥
eza z` xeknl leki a`d oi`y epipy ixd -

`l aey dzectl edetekiy xg`l ok lre ,zipya
envr xeknl i`yxd cara j` ,dxknl lkei

.epeict lr zetkl zlrez oi` ,minrt dnk

i`yx m` oecipa mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:zipya eza xeknl a`d

épîexaeqd lirl `ziixaa `pzd `ed in - ©¦
,zipype zxknp dixar dn` oi`yïBòîL éaø©¦¦§

àéðúc ,àéämi`pz zwelgn `ziixaa epipy - ¦§©§¨
,`nw `pz zrcl .ezaa a`d zeiekf iabløëBî¥

úeLéàì Bza úà íãà[oiyeciw-]äðBLå- ¨¨¤¦§¦§¤
e` dpnl`zpe eza z` mc` yciw m` ,epiidc
dycwle aeyl `ed i`yx ,oiqexi`d on dyxbzp

.ely diyeciw sqke ,zipyaìäðBLå úeçôL- §¦§§¤
xg`le ,dgtyl eza z` xeknl mc` leki oke

.zipya dxknl `ed i`yx dxxgzypyúeLéàì§¦
úeçôL øçàeza z` xeknl mc` leki oke - ©©¦§

,yi`l dycwl dxxgzypy xg`le ,dgtyl
.ely diyeciw sqkeì àì ìáàøçà úeçôL £¨Ÿ§¦§©©

úeLéàe` dpnl`zpe dyciwy xg`l j` - ¦
dxknl i`yx epi` ,oiqexi`d on dyxbzp

.`nw `pz zrc `id ef .dgtyl

úà øëBî íãà ïéàL íLk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥§¥¤¥¨¨¥¤
ì BzaúeLéà øçà úeçôL,øëBî íãà ïéà Ck ¦§¦§©©¦¨¥¨¨¥

ì Bza úàúeçôL øçà úeçôLmc` oi`y , ¤¦§¦§©©¦§
zg` mrt `l` dn`l eza z` xeknl i`yx
xaeqd `pzd `ed oerny iaxy ,`vnpe .cala
dpi`y jka car lr dixar dn` dxiziy

`id deey `nw `pz zrcl j` ,zipype zxknp
.carl dfa

:mzwelgn zexaq z` zx`an `xnbd

éàpz éðäc àzâeìôáeoerny iaxe `nw `pz - ¦§§¨§¨¥©¨¥
iax s` ewlgp day ,aezkd zyxca ewlgp

.`aiwr iaxe xfril`àéðúc`ziixaa epipy - §©§¨
(g `k zeny) weqtd xe`iaa dpcd'ixkp mrl§©¨§¦

Dxknl lWni `l,'dá Bãâáa Ÿ¦§Ÿ§¨§¨§¦§¨

המשך ביאקר למסכת וידקשין ליקם ראשקן עמ' א 
המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



קז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oiyeciw(iyily meil)

,dxegql `le ,'dlk`l' minkgóBqìyprp `ed ©
e ,epenn z` ciqtnyøëBîúàåéìèìhîiptn ¥¤¦©§§¨

,ezeiprøîàpL,dyxtd jyndaúðLa'ìáBiä ¤¤¡©¦§©©¥
eáLz [úàfä]Léàìàéîñå ,'BúfçàCdéì- ©Ÿ¨ª¦¤£ª¨§¨¦¥

,eixg`ly weqtaéëå'eøkîúøkîîEúéîòì §¦¦§§¦§¨©£¦¤
Bàäð÷ãiî'Eúéîò'cin' zaiz miyxtne ,'ebe ¨Ÿ¦©£¦¤

epiidcøácäð÷pädxardaãiîãéì- ¨¨©¦§¤¦¨§¨
,'ebe 'z`fd laeid zpya' miyxece ,milhlhn
epwz e` exknz m`y ,'dpw e`' 'ebe 'exknz ike'
jk icil e`eaz ,xq`py dn laeid zpya

m`e .mkilhlhn z` exknzyàìLébøäxefgl Ÿ¦§¦
,dxiara jiynd `l` ,zeprxetd zngn ea

óBñì`edyøëBîmbúàøîàpL ,åéúBãN §¥¤§¨¤¤¡©
,dyxtd jyndaék'CeîééçàEøëîe'Búfçàî ¦¨¨¦¨©¥£ª¨

.eia`n yxiy zecydn -àìúàaBãéìxedxd Ÿ¨§¨
,ei`hg lr daeyzãòøëBnLelit`úàBúéa ©¤¥¤¥

,ea xbyøîàpLWi`e' ,dyxtd jyndaék ¤¤¡©§¦¦
økîéúéaáLBîøéò'äîBç. ¦§Ÿ¥©¦¨

,`xnbd dywnéàîàðLíúäina dpey dn - ©§¨¨¨
,eilhlhn z` xeknl yprpyøîàcàì''Lébøä §¨©Ÿ¦§¦
,eizecy xeknl yprpy créàîeàðLàëä- ©§¨¨¨

,eizecy z` mb xeknl yprpy ina dpey dne

øîàcàì'úàa'Bãéì,ezia xeknl yprpy cr §¨©Ÿ¨§¨
eikxcn aeyi `ly `pzl heyty rnyny

xnel `ay ,`xnbd zvxzn .mirxdáøãk¦§©
øîàc ,àðeäáøïåék ,àðeäøáòLíãàäøéáò ¨§¨©©¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨

,zg` mrtäðLåda,ztqep mrt dilr xearl §¨¨¨
äøzeäBìdywn .zetqep minrt dilr xearl §¨

,`xnbdäøzeäBìà÷ìñCzòclr dler ike - §¨©§¨©§¨
,`xnbd zvxzn .xzid dzyrpy xnel jzrc

àlà,df xeqi` xearl el xzedy ezpeek oi` ¤¨
y `l`úéNòðBì,øzéäkmiinrt xaky xg`e ©£¥§¤¥

.cer yprie eikxca jiyniy dwfg ,`hg
,`ziixad dkiynnàìúàaBãéìxedxd Ÿ¨§¨

,daeyzãòøëBnLúàøîàpL ,Bzaéëå'økîé ©¤¥¤¦¤¤¡©§¦¦§Ÿ
LéàúàBza'äîàì,`xnbd zx`an .óàåìò ¦¤¦§¨¨§©©
ábczxiknBzáàìàáéúkéàäaàðiðò- ©§¦Ÿ§¦¨§©¦§¨¨

,eza z` xeknl eteqy `pzd azk ,ef dyxta

c meynàäà÷òîLîïì,eprinyn df xac - ¨¨©§©¨
ïéaæéðLðéàdézøaàìåéæéðóàúéaéøasicr - ¦©¥¦¨§©¥§Ÿ¥¦§¦¦¨

.ziaixa zeelln eza z` xeknl mc`léàî©
àîòèc meyn ,recn -dézøaàòøâî,à÷ôðå ©§¨§©¥§¨§¨§¨§¨
àäåàôñBîàìæàådpeict inc zrxbn eza - §¨§¨§©§¨

dn z` wx mlyn dzectl `ayke ,dzceara

dtiqen ziaix eli`e ,zecard meiq cr xzepy

.aegd lrx`ean miweqtd jynday oeike
z` xkn xaky gxkda ,ziaixa deely eteqy

.ok iptl eza

,`ziixad dkiynnàìúàaBãéìxedxd Ÿ¨§¨
,daeyzãòäålLøîàpL ,úéaøajynda ©¤Ÿ¤§¦¦¤¤¡©
dyxtdéëå'CeîééçàEäèîeBãé'Cnò,'ebe §¦¨¨¦¨¨¨¦¨
éîñeCdéì,eixg`y weqtaìà'çwzBzàî'Bâå §¦¥©¦©¥¦§

.ziaixa d`eld icil `ay ixd ,'ziAxze KWpàì ¤¤§©§¦Ÿ
úàaBãéì,daeyz xedxdãòøëBnLúàBîöò ¨§¨©¤¥¤©§

,l`xyiløîàpL,dyxtd jyndaéëå'Ceîé ¤¤¡©§¦¨
éçàEøkîðå.'Cìeteq ,daeyza xfeg epi`yke ¨¦§¦§©¨

envr xkenyàìwxCì,l`xyid -àlàs` Ÿ¨¤¨
øîàpL ,øâì,dyxtd jynda,'øâìixd §¥¤¤¡©§¥

.wcv xbl xknpyàìåwxøâìàlà ,÷ãö`lyk §Ÿ§¥¤¤¤¨
envr xken ,daeyza ayøâìøîàpL ,áLBz §¥¨¤¤¡©

xMnpe'løb,'áLBz`ly envr lr laiwy §¦§©§¥¨
xn`py dne .zeliap lke`e ,dxf dcear cearl

úçtLî'äæ ,'øbxknp ,ay `l oiicr m`y ¦§©©¥¤
lãáBò,íéáëBkeàeäLkøîBàF`'ø÷òì ¥¨¦§¤¥§¥¤

,'xB zgRWn¦§©©¥

המשך ביאקר למסכת וידקשין ליקם שלישי עמ' א 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oiyeciw(iyily meil)

:dnegdépéî àòal`y -àðpéç øa àðeä áø §¨¦¥©¨©¦¨¨
úéa øëBnä ,úLL áøî,äîBç éøò ézáam`d ¥©¥¤©¥©¦§¨¥¨¥¨

,ïéàöçì ìàâðivg dctp einc zivgn ozp m`e ¦§¨©£¨¦
,ziad.ïéàöçì ìàâð Bðéà Bà,md wtqd iccve ¥¦§¨©£¨¦
m`døîb äfeçà äãOî 'Búleàb' 'Búleàb'- §¨§¨¦§¥£¨¨©

`vnE' dfeg` dcya xn`p ,dey dxifba micnel¨¨
didY mini' dneg ixr izaa xn`pe ,''FzN`b' icM§¥§ª¨¨¦¦§¤

,'FzN`b,ïéàöçì úìàâð dðéà äfeçà äãO äî §ª¨©§¥£¨¥¨¦§¤¤©£¨¦
,'FzN`b 'icM'' aezkdn micnely itkéàä óà- §¥§ª¨©©

dneg xira ziaBà ,ïéàöçì ìàâð Bðéà ,énð©¦¥¦§¨©£¨¦
élb àì élb àìc àëéä ,élb élâc àëéä àîìéc¦§¨¥¨§©¥©¥¥¨§Ÿ©¥Ÿ©¥
ick' dxn`e dxez dzliby okid wx ,ile` e` -
okid j` ,zenilya ieeyd icka jixv ,'ezle`b

.jka jxev oi` dxez dzlib `ly
:xg` mrhn ewitq z` zyy ax hyt o`k s`e

déì øîà,`ppig xa `ped axl zyy ax ¨©¥
ïBòîL éaø ìL BLøãnîmrh z` yxecy ¦¦§¨¤©¦¦§

,aezkdäålL ,òîLðsqkìàBâå`ly ,ea ¦§©¤Ÿ¤§¥
.dely sqka le`bl leki oi`y dfeg` dcyak

ìàBâå,ïéàöçìl`eb oi`y dfeg` dcyak `lye §¥©£¨¦
.oi`vgl,àéðúcdcy yicwdy ina xn`p §©§¨

dfeg`'eìàâé ìàb íàltkpy dn ,'dcVd z` §¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤

'l`bi l`b'äålL ,ãnìîsqkìàBâå,eaìàBâå §©¥¤Ÿ¤§¥§¥
mbäî ,ïBòîL éaø øîà ,ïéàöçìdíòh ©£¨¦¨©©¦¦§©©©

le`bl dfeg` dcy yicwn lr dxez dliwdy

,el` mipte`a,äfeçà äãN øëBîa eðéönL éôì§¦¤¨¦§¥§¥£¨
Bçk ätiL,dcyaòébä íàL,äìàâð àìå ìáBé ¤¦¨Ÿ¤¦¦¦©¥§Ÿ¦§£¨

,ìáBia äéìòáì úøæBçy epivn ipy cvneòøeä ¤¤¦§¨¤¨©¥©
å ,ìàBâå äåì BðéàL ,Bçkepi` s`ìàBâ Ÿ¤¥Ÿ¤§¥§¥

,ïéàöçìrwtz `ly dxezd oevxy meyn epiide ©£¨¦
,laeia zxfegy oeike ,zea`d zlgpn dcyd

,oi`vgl l`eb epi`e l`ebe del epi`y egek rxed

ok oi`y dnLéc÷îdfeg` dcy,Bçk òøeäL ©§¦¤©Ÿ
àìå ìáBé òébä íàLäìàâð`l` ,eci lr ¤¦¦¦©¥§Ÿ¦§£¨

,xg`l xafbd ici lr dxknpäàöBédpewdn §¨
zpzipe,ìáBia íéðäkìcer zxfeg dpi`e ©Ÿ£¦©¥

m`e ,dcVd z` l`bi `l m`e' aezkk ,dilral§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦
dcVd dide .'ebe 'xg` Wi`l dcVd z` xkn̈©¤©¨¤§¦©¥§¨¨©¨¤

cvn okle ,'FzGg` didY odMl ,'ebe laIa Fz`vA§¥©Ÿ¥©Ÿ¥¦§¤£ª¨
ipyätéBçk,dfeg` dcy yicwnd lyäålL ¦¨Ÿ¤Ÿ¤

,ïéàöçì ìàBâå ,ìàBâåzlgp xi`ydl ick §¥§¥©£¨¦
.ecia eizea`

,dneg xira zia iabl mb cenll xyt` df itle
éàäd df -,énð äîBç éøò ézáa úéa øëBî ©¥©¦§¨¥¨¥¨©¦

Bçk òøeäå ìéàBä,ziaaäðL Bì äàìî íàL ¦§©Ÿ¤¦¨§¨¨¨
èìçð ,äìàâð àìå äîéîz,dpewl mlerl ziad §¦¨§Ÿ¦§£¨¤§©

yi okl ,xfeg epi` laeia s`e ,diict zekf `ll

y xnelBçk äté,ezle`baìàBâå ìàBâå äålL ¦¨Ÿ¤Ÿ¤§¥§¥
.ïéàöçì©£¨¦

,`xnbd dywndéáéúéàxa `ped ax dywd - ¥¦¥
dcy yicwna xn`p ,`ziixan zyy axl `ppig

e' ,dfeg`ìàb íàìàâéltkpy dn ,'dcVd z` §¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤
'l`bi l`b'äålL ,ãnìîsqkìàBâå,dcyd z` §©¥¤Ÿ¤§¥

åy okìàBâmb.ïéàöçìcnll weqtd jxvede §¥©£¨¦
meyn ,z`fìBëiL,xnel iziidïéc àìäålw -] ¤¨©£Ÿ¦

[xnegeàeäl`eb epi`e l`ebe del epi`y

,oi`vgløëBn äîe,Bçk ätiL ,äfeçà äãN ©¥§¥£¨¤¦¨Ÿ
äéìòáì úøæBç ,äìàâð àìå ìáBé òébä íàL¤¦¦¦©¥§Ÿ¦§£¨¤¤¦§¨¤¨

,ìáBiaz`f lkaBçk òøeä,oeict oiprlïéàL ©¥©Ÿ¤¥
å ìàBâå äåìepi`Léc÷î ,ïéàöçì ìàBâdcy Ÿ¤§¥§¥©£¨¦©§¦

dfeg`äìàâð àìå ìáBé òébä íàL ,Bçk òøeäL¤©Ÿ¤¦¦¦©¥§Ÿ¦§£¨
,xg`l xafbd dxkne ,eci lríéðäkì äàöBé§¨©Ÿ£¦

,ìáBiaikeïéc Bðéàxnege lw -Bçk òøeäLmb ©¥¥¦¤©Ÿ
oeict oiprlå ìàBâå äåì ïéàLoi`ìàBâ.ïéàöçì ¤¥Ÿ¤§¥§¥©£¨¦

,xnege lwd z` jextl yi j`äãN øëBîl äî©§¥§¥
Bçk òøeä ïkL ,äfeçàoiprl,ãiî ìàâéì £¨¤¥©Ÿ¦¨¥¦¨

xg` miizpy cr dcyd z` le`bl leki epi`y
,'Kl xMni z`Eaz ipW xRqnA' aezkk ,dxkny§¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨
jk xg` wxe ,mipy izyn dzegt dxikn oi`y

jxry aezkk ,mipyd oeayg itl zectl leki
itlE ,Fzpwn dAxY mipXd ax itl' `ed dxiknd§¦Ÿ©¨¦©§¤¦§¨§¦
itl rawp xigndy ,'Fzpwn hirnY mipXd hrn§Ÿ©¨¦©§¦¦§¨

jyndae ,laeid cry mipyd herin e` ieaix
,FxMnn ipW z` aXge' itl `ed oeictdy ,xn`p§¦©¤§¥¦§¨
aWe ,Fl xkn xW` Wi`l scrd z` aiWde§¥¦¤¨Ÿ¥¨¦£¤¨©§¨

el yi cer mipy dnk aygny epiide ,'FzGg`l©£ª¨
rxed okle ,el aiyn df z`e ,laeid cr dcya
,oi`vgl l`eb epi`e l`ebe deel epi`y mb egek

Léc÷îa øîàzdfeg` dcyBçk ätiLoiprl Ÿ©§©§¦¤¦¨Ÿ
,ãiî ìàâéìdeely egek dtei mby xnel yie ¦¨¥¦¨

.oi`vgl l`ebe l`ebe

,aiydl yi ef `kxit lr j`ézáa úéa øëBî¥©¦§¨¥
ïéàå ,ãiî ìàâéì Bçk ätiL ,çéëBé äîBç éøò̈¥¨¦©¤¦¨Ÿ¦¨¥¦¨§¥

å ìàBâå äåìoi`ìàBâ,ïéàöçìl`bpy dny ixd Ÿ¤§¥§¥©£¨¦
l`ebe l`ebe deel didi mby daiq epi` cin

ge lwd xzepe ,oi`vgl,dfeg` dcy xkenn xne
le`ble zeell lkei `l dfeg` dcy yicwn s`y

m`e' weqtd jxved okle ,oi`vgl le`bl `le
.oi`vgl l`ebe l`ebe deely zeaxl 'l`bi l`b
izaa zia xkendy `ziixaa yxetn mewn lkne

,oi`vgl l`eb oi`e l`ebe deel oi` dneg ixr
.zyy ax ixack `ly

,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìŸ©§¨
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המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



קח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oiyeciw(iying meil)

Bì Baø,card z` diabd gweldy ±,Bàð÷ àì ©Ÿ§¨
.micara dpew ddabd oi`y itléaø øîà̈©©¦

àì ,ïBòîL,ääaâäî äìBãb ä÷æç àäz ¦§Ÿ§¥£¨¨§¨¥©§¨¨
,íB÷î ìëa äðB÷ ääaâäLepcnle xg`ne ¤©§¨¨¨§¨¨

,ddabda mb md mipwp ,dwfga mipwp micary
el dpwp ,gweld z` card diabd m`y myke
z` gweld diabdyk mb jk ,dwfga card

.ddabda e`pw ,card
lr dwfga dpwp cary oicd lr dywn `xnbd

:gweld z` diabny icizøîàc àzLä©§¨§¨§©§
,[zxn`yk eiykr±]Bäéaâäàeä[card ±]Baøì, ¦§¦§©

Bàð÷,dwfga carlúéðòðk äçôL äzòî àlà §¨¤¨¥©¨¦§¨§©£¦
äðwz,dgwell,äàéáaddiabn `id jka ixdy ¦¨¤§¦¨

dpi` ziprpk dgtyy (:i) lirl epcnle ,eze`
.cark dwfge xhy sqka wx `l` ,d`iaa zipwp

zvxzn `xnbdïðéøîà÷ ék :epxn` izni` ± ¦¨©§¦¨
xy`k ,dpew oec`l card zdabdyäæ,oec`d - ¤

äðäð,ddabdaåeli`äæ,card -øòèöî,jka ¤¡¨§¤¦§©¥
la` ,card lr oec`d zelra zxkipy `vnpe

àëä,dgtyd lr `a gweld xy`k ,äðäð äæ ¨¨¤¤¡¤

àeä äðäð äæådf oi`e ,jkn mipdp mdipy ± §¤¤¡¤
dzepwl ick da carzyn gweldy aygp

.dwfga
dilr `a m`e :`xnbd zl`ey,dkøãk àlL¤Ÿ§©§¨

,ef d`ian zipdp dpi`yéàîøîéîì àkéà- ©¦¨§¥©
dze` dpwie dwfgk ef d`ia aygz `ly recn

:`xnbd daiyn .jka[àcà øa] ééçà áø øîà̈©©©©©©¨
àçà ïîc,eäì úéà äàðä åàìc ïì àîéì ïàî §¦©¨©¥¨¨§©£¨¨¦§
eäééåøúìmb mdipyl d`pd oi`y epl xn`i in ± §©§©§

df oi` ,zipdpy xnel yiy oeike ,dfk dyrna

.ea dzepwl dwfg oipwk aygdl lekiãBòåmrh §
,sqep,áéúk 'äMà éákLî'cnll ,miax oeyl ¦§§¥¦¨§¦

e ,dy`a yiy zeakynd ipy lrdLéwäáeúkä ¦¦¨©¨
d`iaì dkøãkd`iadkøãk àlLepcnll , §©§¨§¤Ÿ§©§¨

dze` dpew epi` dkxck d`iaay myky
dpew epi` dkxck `ly d`iaa s` ,dgtyl

.dze`
car ziipw ly df oipra dyrn d`ian `xnbd

:dwfgaïéLøBé Bì ïéàL øb ,äàecðä äãeäé éaø©¦§¨¦§¨¥¤¥§¦
äåäxg`n epyxiy in oi`e ,micli el eid `ly ± £¨

.miaexw el oi`e `ed xbeìçLiax dlgp - ¨©
,dcediàøèeæ øî ìòìdéa éìeiLxn `a ± ¨©§¨§©¥¥

,enelya le`yl `xheféwúc dééæçdéì ó ©§¥§©¦¥
àáeè àîìò,xzeia eilr wfg enlery d`x ± ¨§¨¨

.zenl cnere qqeb `edy xnelkdéì øîàxn ¨©¥
`xhefdécáòì,dcedi iax ly ecarl ±éì óBìL §©§¥§¦

àúéáì eäðéèîàå éàðñîilrp il uelg ± §¨©§©§¦§§¥¨
dzid `xhef xn ly ezpeek .izial m`iade
weqr card didi ,dcedi iax zeniy dryay
,dwfg oipwa card z` jka dpwie ,ezk`lna

xwtd didie ezeyxn card `vi xbd zzinay¥¥
.ea dkf mcewd lke ,[miyxei el oi` ixdy]
:ohw e` lecb did card m`d dpc `xnbdàkéà¦¨

éøîàcyäåä ìBãbxn did m`e ,car eze` §¨§¥¨£¨
iax zzin xg`l cr ea zekfln oiznn `xhef
jkitle ,envra dkefe mcew card did ,dcedi

mcew eynyl ligzi cardy `xhef xn xdfp
weqr xbd didi dcedi iax zeniyk cine ,dzind

.xwtddn envra dkfi `le ,eyeniya
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oiyeciw(ycew zay meil)

oirde oyd eid `l epec` edkdy `la s`e

.yeniyl zeie`xàëéøöez` zepyl jixv ± §¦¨
,zeziixad izyéàcàúéén÷ Cä ïðéòeîLà± §¦©§¦©©©©§¨

`ziixad z` eprinyn `pzd did m`y

oec`d xy`k wxy mixeaq epiid ,dpey`xd
,zexigl card `vei ,d`ixa oir ddkníeMî¦

àLéçk àøBäð àzLäå àéøa àøBäð àøwéòîc§¥¦¨¨§¨©§¨§©§¨§¨§¦¨
daeh di`x lra card did dligzny meyn ±

,dyegk ezii`x dzreàëä ìáà,o`k la` ± £¨¨¨
oir `niqy ,dipyd `ziixaa xen`d dxwna

,efkàLéçk àøBäð énð àøwéòîcdligzay ± §¥¦¨¨©¦§¨§¦¨
,dyegk ezii`x dzid mbàì àîéàjka `vei ¥¨Ÿ

,dipyd `ziixad dkxved jkitl ,zexigl

.efk d`kda mb zexigl `vei cary epcnlléàå§¦
àä ïðéòeîLàz` wx eprinyn `pzd did m`e ± ©§¦©¨

df ote`a wxy mixeaq epiid ,dipyd `ziixad

,zexigl `veiàéîñc íeMîexeeir ±,éøîâì ¦§©§¨§©§¥
íúä ìáà,dpey`xd `ziixaa my la` ±àìc £¨¨¨§Ÿ

éøîâì àéîñ,epir z` ddkd wx `l`àì àîéà ©§¨§©§¥¥¨Ÿ
,zexigl ef d`kda `viàëéøömikixv jkitl ± §¦¨

.odn zg`a ic oi`e ,zeziixad izy z`
oire oy zltda dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:dpeek `la dzyrpyBaø äéäL éøä ,ïðaø eðz̈©¨¨£¥¤¨¨©
Bì øîàå àôBø`texd epec`l cardBì ìBçëì ¥§¨©¦§

Bðéòok dyre ,d`etxl mq epira el gipdl ± ¥
oec`ddànñåepec`l card el xn`y e` .epirl §¦§¨

BpéL Bì øBzçìjelkld z` xxble zewpl ± ©§¦
oyd ayen mewnl aiaqn,ok dyr oec`de

dìétäå,oyl÷çéNïBãàawgy card - §¦¦¨¦¥¨¨
,ef dywaa oec`d lr mixrde,úeøéçì àöéås` §¨¨§¥

.eze`txl `l` oec`d oeeik `lyïBòîL ïaøïa ©¨¦§¤
,øîBà ìàéìîbz` yi` dki ike' dxeza xn`p ©§¦¥¥

ezn` oir z` e` ecar oirdúçLåiytgl §¦£¨
`vei epi`y ,jkn cenll yie ,'epir zgz epglyi

zexiglïéekúiL ãòoec`dì,dúçLm` la` ©¤¦§©¥§©£¨
epi` ,epir z` zgiy dbbyae ez`etxl oeekzd

:`xnbd zl`ey .zexigl `vei,ïðaøåmixaeqd §©¨¨
card `vei dpeek `la oire oy zltda mby

,zexigléàädéì éãáò éàî 'dúçLå'dn ± ©§¦£¨©¨§¥¥
:`xnbd zayiin .'dzgye' zaizn md miyxec

eäì éòaéîdf weqt jxvp ±àéðúãëìdf oicl ± ¦¨¥§§¦§©§¨
,`ziixaa epipyyéøä ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥£¥

èéLBäLz` oec`dBúçôL éòîì Bãézxaernd ¤¦¨¦§¥¦§¨
dxaer z` `ivedl icka,åjk ick jezànéñ §¦¥
d ly epir z` dpeek `la,øeèt ,äéòîaL øaeò¨¤§¥¤¨¨

,zexigl `vei xaerd oi`eéàîàîòè,øîàc ©©§¨§¨©
àø÷'dúçLå,'ì ïéeëiL ãòdúçL`le li`ede , §¨§¦£¨©¤§©¥§©£¨

oi` xaerd ly epir z` zgyl oec`d oiekzp
z` legkl oeeik m` la` . jka zexigl `vei
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mixe`ia

íéîåè÷å íéôåøâ ïðéàùוקטומה גרופה לכירה ולסמו� –
זו לדיעה ג� מותר – החזרה תנאי שאר בלא בשבת

.137המחמירה

ïðåö äéä– קצת ח� בתבשיל מדובר א� א� כלומר, –

יותר גדול שיעור והוא צונ�, היה כאילו בו .139משערי�

åá úãìåñ ãéäù,רבינו בו חזר ד) (ס"ק אחרו� בקונטרס –

התנור חו� נוגע יחתה, שמא בחשש כא� שמדובר שכיו�
זה למחוק וצרי� בחצע"ג: (והוסי� התבשיל. חו� ולא

בפני�).
äìéçúëì íù ìùáîëאפילו בשבת להניח מותר ולכ� –

א� ה'בלע�' על או שבת של הפלטה על תבשיל לכתחילה
על כשישהה ג� בו סולדת שהיד לחו� להגיע יכול אינו

היו� כל במש� .140גביה

[à :íù úãìåñ ãéä ïéàù 'äèìô' åà 'êòìá' éðéãî ãåò
לחו� בה� להגיע יכול שהתבשיל שיש 'פלטה' או 'בלע�'
לא ה'בלע�' בצידי התבשיל יניח א� א� בו, סולדת שהיד
מותר – בו סולדת שהיד בכדי להתחמ� התבשיל יוכל

ה'בלע�' בצידי בשבת קדירה מקו�141להניח שיש אלא ,

כל די� דאולי בישול, משו� בו שיש בתבשיל בזה להחמיר
הוא אחד די� רקá].142ה'בלע�' הוא שההיתר כמוב�

כיו� החו�, רמת את להגביה אפשרות בה שאי� ב'פלטה'
אסורה גרופה וכשאינה וקטומה, כגרופה דינה אי� שאחרת

בה. סולדת היד שאי� עלâ]אפילו שבת בערב הניח א�
אינו בו, סולדת היד שאי� במקו� ה'פלטה' או ה'בלע�'

בו סולדת שהיד למקו� בשבת להוזיזו אבלã].143יכול
והוזיזו ש�, סולדת שהיד במקו� שבת בערב הניח א�

zexewn

שהיה135) בהל' ועד"ז כ"כ, לה מועיל זה חיתוי שאי� ג, סעי�
ח� תבשיל לסמו� ומותר רנ"ט: סי' שבסו� בקצרה והטמנה
ואפילו בתוכו, והאש כבר שהוסק התנור אצל צרכו כל שנתבשל

התנור. שסביב הלבזבז על
מותר136) בישול משו� בו שאי� דבר שכל כד: סעי�

אסור לח תבשיל אבל יבש, דבר כגו� – המדורה כנגד להרתיחו
אא"כ בו, סולדת שהיד לחו� להגיע שיכול במקו� להניחו

חמימות. בו נותרה
אבל137) ו, אות ביאור ובתוספת י"ד, ביאור פ"י כהלכה שבת

זו ששיטה העירו 1 הערה נו ע' ח"ו (צ"צ) וביאורי� בהערות
שאסור מקו� בכל לסמו� שאוסר הרמב"� שיטת היא המחמירה
בלא וקטומה גרופה לכירה לסמו� אסור זה ולפי – להחזיר

החזרה. תנאי
ג.138) סעי� כדלעיל
החדשה.139) למהדורה וציוני� הערות
לב.140) אות עד סי' ח"ד או"ח משה אגרות שו"ת
ש�.141) משה אגרות שו"ת
סעי�142) על ח"ו (צ"צ) וביאורי� הערות בקוב� בזה הסתפקו

היד שאי� בכירה רבינו שהתיר ההיתר בכלל זהו הא� זה,
שיש כתבתי לא בישול משו� בו שכשאי� (אלא ש�, סולדת
גבי על הנתינה איסור כל הכי בלאו שהרי להחמיר מקו�
כמבואר ריקנית' כ'קדירה דינו דהרי לכתחילה רק הוא ה'בלע�'

כו). סעי� להל�
א�143) להזיזו שהתירו ויש סא, סי' ח"ד משה אגרות שו"ת
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íéîåè÷å íéôåøâ ïðéàùוקטומה גרופה לכירה ולסמו� –
זו לדיעה ג� מותר – החזרה תנאי שאר בלא בשבת

.137המחמירה

ïðåö äéä– קצת ח� בתבשיל מדובר א� א� כלומר, –

יותר גדול שיעור והוא צונ�, היה כאילו בו .139משערי�

åá úãìåñ ãéäù,רבינו בו חזר ד) (ס"ק אחרו� בקונטרס –

התנור חו� נוגע יחתה, שמא בחשש כא� שמדובר שכיו�
זה למחוק וצרי� בחצע"ג: (והוסי� התבשיל. חו� ולא

בפני�).
äìéçúëì íù ìùáîëאפילו בשבת להניח מותר ולכ� –

א� ה'בלע�' על או שבת של הפלטה על תבשיל לכתחילה
על כשישהה ג� בו סולדת שהיד לחו� להגיע יכול אינו

היו� כל במש� .140גביה

[à :íù úãìåñ ãéä ïéàù 'äèìô' åà 'êòìá' éðéãî ãåò
לחו� בה� להגיע יכול שהתבשיל שיש 'פלטה' או 'בלע�'
לא ה'בלע�' בצידי התבשיל יניח א� א� בו, סולדת שהיד
מותר – בו סולדת שהיד בכדי להתחמ� התבשיל יוכל

ה'בלע�' בצידי בשבת קדירה מקו�141להניח שיש אלא ,

כל די� דאולי בישול, משו� בו שיש בתבשיל בזה להחמיר
הוא אחד די� רקá].142ה'בלע�' הוא שההיתר כמוב�

כיו� החו�, רמת את להגביה אפשרות בה שאי� ב'פלטה'
אסורה גרופה וכשאינה וקטומה, כגרופה דינה אי� שאחרת

בה. סולדת היד שאי� עלâ]אפילו שבת בערב הניח א�
אינו בו, סולדת היד שאי� במקו� ה'פלטה' או ה'בלע�'

בו סולדת שהיד למקו� בשבת להוזיזו אבלã].143יכול
והוזיזו ש�, סולדת שהיד במקו� שבת בערב הניח א�

zexewn

שהיה135) בהל' ועד"ז כ"כ, לה מועיל זה חיתוי שאי� ג, סעי�
ח� תבשיל לסמו� ומותר רנ"ט: סי' שבסו� בקצרה והטמנה
ואפילו בתוכו, והאש כבר שהוסק התנור אצל צרכו כל שנתבשל

התנור. שסביב הלבזבז על
מותר136) בישול משו� בו שאי� דבר שכל כד: סעי�

אסור לח תבשיל אבל יבש, דבר כגו� – המדורה כנגד להרתיחו
אא"כ בו, סולדת שהיד לחו� להגיע שיכול במקו� להניחו

חמימות. בו נותרה
אבל137) ו, אות ביאור ובתוספת י"ד, ביאור פ"י כהלכה שבת

זו ששיטה העירו 1 הערה נו ע' ח"ו (צ"צ) וביאורי� בהערות
שאסור מקו� בכל לסמו� שאוסר הרמב"� שיטת היא המחמירה
בלא וקטומה גרופה לכירה לסמו� אסור זה ולפי – להחזיר

החזרה. תנאי
ג.138) סעי� כדלעיל
החדשה.139) למהדורה וציוני� הערות
לב.140) אות עד סי' ח"ד או"ח משה אגרות שו"ת
ש�.141) משה אגרות שו"ת
סעי�142) על ח"ו (צ"צ) וביאורי� הערות בקוב� בזה הסתפקו

היד שאי� בכירה רבינו שהתיר ההיתר בכלל זהו הא� זה,
שיש כתבתי לא בישול משו� בו שכשאי� (אלא ש�, סולדת
גבי על הנתינה איסור כל הכי בלאו שהרי להחמיר מקו�
כמבואר ריקנית' כ'קדירה דינו דהרי לכתחילה רק הוא ה'בלע�'

כו). סעי� להל�
א�143) להזיזו שהתירו ויש סא, סי' ח"ד משה אגרות שו"ת
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יכול הראשו� למקומו להחזירו ורוצה אחר לצד בשבת
קושיות144להחזירו ריבוי מחמת בזה ההיתר שסייגו ויש ,

בו סולדת שהיד ממקו� שהוזיזה למקרה רק האחרוני�,

סולדת שהיד לחו� להגיע יכול אינו התבשיל שבו למקו�
עצמו במקו� סולדת היד אבל .145בו,

zexewn

מידו) שהסירה (בלא מהאש כשנטלה מיד זה במקו� הניחה
כשיתפנה (כגו� השבת במש� להוזיזה שבת מערב בדעתו והיה
בתנאי וזאת – הסעודה) לקראת או ה'פלטה', על מקו�
בשש"כ אוירבא� (הגרש"ז צרכו. כל כבר התבשל שהתבשיל
פ"י כהלכה בשבת שביארו אי� ראה אמנ� קיא, הערה סו�

לד�ה). הערות
ש�.144) משה אגרות שו"ת
תלב.145) ע' ח"א כהלכה שבת
ה.146) סעי� סו� לעיל עד"ז

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ� ב חלק

כֿכא סעיפי� שבת בערב הקדירות

•
rny z`ixw zekld - jexr ogley

Áאנוס היה שלא אע"פ השחר עמוד שעלה מיד קראה א�
עני�. בכל תורה דברי על העמידוהו שבדיעבד יצא

שא� בברכותיה בזמנה לקרותה יחזור ברכותיה בלא קרא וא�
כמו ברכותיה הפסיד לא שמע קריאת חובת ידי יצא שכבר

ס': בסימ� שנתבאר

Ëקוראה שהוא בלילה ערבית ק"ש קרא ולא אנוס שהיה מי
משכי� והוא רל"ה בסי' כמ"ש השחר עמוד שעלה אחר
לקרוא שיוכל בעני� ולסטי� חיה גדודי למקו� לדר� לצאת ג"כ
אפשר אי השחר עמוד שעלה מיד שחרית של שמע קריאת
יו� בשביל ואחת לילה בשביל אחת פעמי� ב' ק"ש לקרא
יו� ולעשותה לחזור א"א לילה שעה לאותה שעשה שמאחר
החמה נ� שאחר עובר שזמנה לילה של ק"ש בשביל יקרא אלא
ימתי� שחרית ושל ש� שיתבאר כמו כלל לקרותה אפשר אי

כהלכתה: בזמנה לקרותה לו יזדמ� אולי

Èולא ג' שעה עברה א� ג' שעה סו� עד נמש� שזמנה אע"פ
כדי� היו� שליש שהוא ד' שעה כל בברכותיה קוראה קראה
קריאתה על שכר לו ואי� היו� שליש עד שהיא השחר תפלת
שכרו שאז בזמנה שקוראה כמי לא אבל בתורה כקורא אלא
שמע קריאת בשעת שלא אפילו היו� כל בתורה מהעוסק גדול
לקרותה יכול אינו שוב קראה ולא ד' שעה עברה וא� ותפלה
וטוב היו� כל לקרותה יכול ברכותיה בלא אבל ברכותיה ע�
שיכול אומרי� (ויש שמי� מלכות עול עליו לקבל כדי שיקראנה

הראשונה): כסברא והעיקר בברכותיה היו� כל לקרותה

‡Èבערבית תשלומי� לה שיש אומרי� יש ביו� קראה לא א�
לא א� וכ� שחרית של ואח"כ ערבית של תחלה שיקרא
כמו בשחרית תשלומי� לה יש ערבית של שמע קריאת קרא
ויש שתי� שחרית מתפלל ערבית התפלל לא שא� בתפלה
לבקש ויכול רחמי� בקשת שהיא לתפלה דומה שאינה אומרי�
בזמ� זו הכתוב תלה שמע קריאת אבל שעה ובכל עת בכל

קי בזמ� וזו אושכיבה קימה בזמ� שכיבה של יקרא ואי� מה
כו' לתק� יוכל לא מעוות נאמר זה ועל שכיבה בזמ� קימה של

עיקר). (וכ�

אי הכל לדברי ברכותיה אבל בלבדה שמע בקריאת זה וכל
ואשר בערב אור יוצר יאמר היא� (כי בזמנ� אלא לאמר� אפשר
סמוכות ה� האחרונות וברכות בבקר ערבי� מעריב בדברו

לראשונות):

חֿיא סעיפי� וברכותיה שמע קריאת הלכות נח, סימ� א חלק

לפניה‡ שתי� בשחר שמע לקריאת חכמי� תקנו ברכות שבע
וסמכו לאחריה ושתי� לפניה שתי� ובערב לאחריה ואחת

וגו'. הללתי� ביו� שבע פסוק על אות�

חש� ובורא אור יוצר אמ"ה בא"י בברו� פותחת ראשונה ברכה
שאומרי� המיני� מלב להוציא ביו� לילה מדת להזכיר ותקנו
יוצר בא"י בברו� וחותמת חש� ברא לא אור שברא שמי

המאורות.

ונזכר ערבי� מעריב בדברו אשר אמ"ה בא"י ואמר טעה וא�
יצא המאורות ביוצר וחת� הברכה סיו� עד אור יוצר ואמר מיד
יוצר (מיד) אמר ולא ערבי� מעריב בדברו אשר אמר א� אבל
פתיחת כל שהרי יצא לא המאורות ביוצר שחת� אע"פ אור
האור יצירת על כלל ביר� (שלא כתיקונה היתה לא הברכה
על וביר� טעותו תיק� אור יוצר ואמר מיד כשנזכר משא"כ
אשר חש� ובורא אור יוצר אמ"ה בא"י אמר וא� האור) יצירת
הברכה סיו� עד אפילו כו' פותח בחכמה ערבי� מעריב בדברו
וחתימתה הברכה שפתיחת שכיו� יצא המאורות ביוצר וחת�
יצא חכמי� שטבעו ממטבע שינה שבאמצע אע"פ כתיקונה
אור ביוצר שפתח אעפ"י ערבי� המעריב חת� א� אבל בדיעבד
שכל יצא לא החתימה עד כתיקונה הברכה כל ואמר בלבד
אפילו כתיקונה וחתימתה פתיחתה להיות צריכה הברכה

בדיעבד.

רבה אהבה שגמר עד שטעה נזכר לא א� יצא שלא מקו� וכל
שמע לקריאת בינה אור ליוצר לחזור יפסיק לא עול� אהבת או
קריאת שמקדי� ואעפ"י י"ח תפלת אחר אור יוצר יאמר אלא
כמו בדיעבד מעכב זה אי� לפניה שתקנו יוצר לברכת שמע

ס': בסי' שיתבאר
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שאינה· לאמרה היחיד יכול שביוצר שהקדושה אומרי� יש
נקדש או נקדיש� שאומרי� שבתפלה לקדושה דומה
מעשרה בפחות להקדיש רשאי ואי� אותו מקדישי� שאנחנו

שאי יוצר של קדושה מזכירי�אבל אלא אותו מקדישי� אנו �
כמו אלא שאינה ביחיד מותר משרתיו לו שאומרי� הקדושה
קריאת אלא שאינה כיו� לציו� ובא קדושת וכ� דברי� סיפור
אומר היחיד שאי� אומרי� ויש כלו� בכ� אי� בעלמא פסוקי�
לקדושה כשמגיע אלא לציו� ובא קדושת ולא יוצר קדושת לא
ואומרי� כו' והאופני� קדוש ביראה ואומרי� יאמר שביוצר

בניגו� יאמרנה שיחיד וליזהר לדבריה� לחוש וטוב ברו�
הראשונה. כסברא המנהג אבל בתורה כקורא וטעמי�

אותה לומר ויש ר� בקול לענות יש בצבור זו קדושה וכשעוני�
לו אי� יושב היה שא� אלא עומד היה א� שישב ולא מיושב

שבתפלה: לקדושה כמו זו לקדושה לעמוד

ולא‚ במ"� הכל וממליכי� ומקדישי� מעריצי� לומר יש
הוא מקרא ולשו� מקרא לשו� הוא הברכה נוסח כל כי בנו"�
בנו"�): לומר לה� הידוע מטע� נוהגי� (ויש בנו"� ולא במ"�

אֿג סעיפי� ליוצר ראשונה ברכה די� נט, סימ� א חלק

•
dxez ihewl

הפרק: שהקב"התוכ� להאמי� האמונה, חובת גדר

כלל. עולמות בגדר אינו ובעצמו בכבודו

עני� הקוד� בפרק שביאר באלקות,הדעת[לאחרי

עני� לבאר זה בפרק בה':]האמונהממשי�

ìë àìîî úðéçáá àéä åæ äùâøäå úòã äðä êà
'éåä éðà áéúë ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá ìáà ,ïéîìò
,'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä äúàå ,éúéðù àì

.ììë ïéîìò øãâá åðéàù
וחיות באור כלליות מדריגות שתי בכללות, יש,
והנבראי� העולמות כל את ומקיי� המחי' האלקי
עלמי�" כל "ממלא בש� בזהר ונקראות שבתוכ�,

עלמי�". כל ו"סובב

פירוש:

האלקי והחיות האור הוא עלמי�" כל "ממלא
נפש כמו להחיות� ובנבראי� בעולמות המתלבש
אמרו זה (ועל חי לגו� אותו העושה בגו� המלובשת
את ממלא הקב"ה כ� הגו� את ממלא הנפש מה חז"ל

העול�);

בכבודו ב"ה סו� אי� אור הוא עלמי�" כל ו"סובב
(ולכ� העולמות מ� ומרומ� מובדל שהוא ובעצמו,
מוגבל בלתי אור להיותו כי עלמי�"), כל "סובב נקרא
בעולמות. נתפס להיות יכול אינו סו�), לו שאי� (אור

את מחי' שהקב"ה דמה לעיל שהוסבר ומה
זה אי� � רואה כאילו ממש להרגיש נית� העולמות
האלקית החיות דהיינו עלמי�", כל ה"ממלא באור אלא
אחזה "ומבשרי נאמר ועליו בעולמות, המלובשת
כל הסובב באור משא"כ לעיני� נראה שהוא אלקה",
זה שאור לפי ותפיסה, השגה שו� שיי� אי� עלמי�

כלל. העולמות בגדר אינו

עלמי� כל הסובב אור כיצד זה, עני� להבי� כדי
"אני הכתוב פירוש להקדי� יש העולמות, בגדר אינו
אומרי� וכ� שינוי. בגדר אינו שהקב"ה שניתי", לא ה'
העול�", משנברא הוא ואתה שנברא קוד� הוא "אתה
כל וכ� עוה"ז כי שינוי.. שו� בלי ממש, הוא "פירוש
באחדותו שינוי שו� פועלי� אינ� העליוני� העולמות
הוא לבדו הוא שהי' שכמו ליש, מאי� בהברא� יתבר�
יחיד הוא לבדו הוא כ� הברא�, קוד� ומיוחד יחיד

הברא�". אחר ומיוחד

שו� שאי� לומר יתכ� אי� מוב�, אינו ולכאורה
קוד� הלא העולמות, בבריאת יתבר� לפניו שינוי
ועכשיו יתבר�, בלעדו מציאות שו� היתה לא הבריאה

ק�? אי� עד וברואי� עולמות ישנ�

בריאת עני� שכל לפי הוא, הדבר טע� א�
אלא אינו לנבראי� החיות והשפעת העולמות
ועצמותו ממהותו ולא ב"ה סו� אי� אור של מ"הארה"
כלל נתפס ובעצמו בכבודו הקב"ה אי� ולפיכ� יתבר�,
הבריאה לאחרי וג� העולמות, והתהוות בבריאת ח"ו
וכמו הבריאה. קוד� כמו והבדלתו ברוממותו נשאר
הארה אלא שאינו השמש, וזיו אור משל דר� על
למאור נפק"מ שו� אי� שלכ� השמש, מעצ� בעלמא
מגיע ממנו המתפשט והזיו האור א� עצמו השמש
או ולחממ� להאיר� פעולתו ופועל עלי' ולדרי� לאר�
ולא והארה זיו אלא אינו השמש שאור מאחר לאו,

השמש. של ועצמותו ממהותו חלק

כלל נתפס אינו יתבר� ומהותו שעצמותו ומאחר
שנבראו לאחרי עתה ג� לפיכ�, העולמות, בבריאת
יתבר�, לפניו כלל חשיבות שו� לה� אי� העולמות
שמצד (מאחר כלל במציאות אינ� העולמות כל וכאילו
לעולמות "מקו�" שו� אי� ובעצמו בכבודו הקב"ה
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שאינה· לאמרה היחיד יכול שביוצר שהקדושה אומרי� יש
נקדש או נקדיש� שאומרי� שבתפלה לקדושה דומה
מעשרה בפחות להקדיש רשאי ואי� אותו מקדישי� שאנחנו

שאי יוצר של קדושה מזכירי�אבל אלא אותו מקדישי� אנו �
כמו אלא שאינה ביחיד מותר משרתיו לו שאומרי� הקדושה
קריאת אלא שאינה כיו� לציו� ובא קדושת וכ� דברי� סיפור
אומר היחיד שאי� אומרי� ויש כלו� בכ� אי� בעלמא פסוקי�
לקדושה כשמגיע אלא לציו� ובא קדושת ולא יוצר קדושת לא
ואומרי� כו' והאופני� קדוש ביראה ואומרי� יאמר שביוצר

בניגו� יאמרנה שיחיד וליזהר לדבריה� לחוש וטוב ברו�
הראשונה. כסברא המנהג אבל בתורה כקורא וטעמי�

אותה לומר ויש ר� בקול לענות יש בצבור זו קדושה וכשעוני�
לו אי� יושב היה שא� אלא עומד היה א� שישב ולא מיושב

שבתפלה: לקדושה כמו זו לקדושה לעמוד

ולא‚ במ"� הכל וממליכי� ומקדישי� מעריצי� לומר יש
הוא מקרא ולשו� מקרא לשו� הוא הברכה נוסח כל כי בנו"�
בנו"�): לומר לה� הידוע מטע� נוהגי� (ויש בנו"� ולא במ"�

אֿג סעיפי� ליוצר ראשונה ברכה די� נט, סימ� א חלק
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dxez ihewl

הפרק: שהקב"התוכ� להאמי� האמונה, חובת גדר

כלל. עולמות בגדר אינו ובעצמו בכבודו

עני� הקוד� בפרק שביאר באלקות,הדעת[לאחרי

עני� לבאר זה בפרק בה':]האמונהממשי�

ìë àìîî úðéçáá àéä åæ äùâøäå úòã äðä êà
'éåä éðà áéúë ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá ìáà ,ïéîìò
,'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä äúàå ,éúéðù àì

.ììë ïéîìò øãâá åðéàù
וחיות באור כלליות מדריגות שתי בכללות, יש,
והנבראי� העולמות כל את ומקיי� המחי' האלקי
עלמי�" כל "ממלא בש� בזהר ונקראות שבתוכ�,

עלמי�". כל ו"סובב

פירוש:

האלקי והחיות האור הוא עלמי�" כל "ממלא
נפש כמו להחיות� ובנבראי� בעולמות המתלבש
אמרו זה (ועל חי לגו� אותו העושה בגו� המלובשת
את ממלא הקב"ה כ� הגו� את ממלא הנפש מה חז"ל

העול�);

בכבודו ב"ה סו� אי� אור הוא עלמי�" כל ו"סובב
(ולכ� העולמות מ� ומרומ� מובדל שהוא ובעצמו,
מוגבל בלתי אור להיותו כי עלמי�"), כל "סובב נקרא
בעולמות. נתפס להיות יכול אינו סו�), לו שאי� (אור

את מחי' שהקב"ה דמה לעיל שהוסבר ומה
זה אי� � רואה כאילו ממש להרגיש נית� העולמות
האלקית החיות דהיינו עלמי�", כל ה"ממלא באור אלא
אחזה "ומבשרי נאמר ועליו בעולמות, המלובשת
כל הסובב באור משא"כ לעיני� נראה שהוא אלקה",
זה שאור לפי ותפיסה, השגה שו� שיי� אי� עלמי�

כלל. העולמות בגדר אינו

עלמי� כל הסובב אור כיצד זה, עני� להבי� כדי
"אני הכתוב פירוש להקדי� יש העולמות, בגדר אינו
אומרי� וכ� שינוי. בגדר אינו שהקב"ה שניתי", לא ה'
העול�", משנברא הוא ואתה שנברא קוד� הוא "אתה
כל וכ� עוה"ז כי שינוי.. שו� בלי ממש, הוא "פירוש
באחדותו שינוי שו� פועלי� אינ� העליוני� העולמות
הוא לבדו הוא שהי' שכמו ליש, מאי� בהברא� יתבר�
יחיד הוא לבדו הוא כ� הברא�, קוד� ומיוחד יחיד

הברא�". אחר ומיוחד

שו� שאי� לומר יתכ� אי� מוב�, אינו ולכאורה
קוד� הלא העולמות, בבריאת יתבר� לפניו שינוי
ועכשיו יתבר�, בלעדו מציאות שו� היתה לא הבריאה

ק�? אי� עד וברואי� עולמות ישנ�

בריאת עני� שכל לפי הוא, הדבר טע� א�
אלא אינו לנבראי� החיות והשפעת העולמות
ועצמותו ממהותו ולא ב"ה סו� אי� אור של מ"הארה"
כלל נתפס ובעצמו בכבודו הקב"ה אי� ולפיכ� יתבר�,
הבריאה לאחרי וג� העולמות, והתהוות בבריאת ח"ו
וכמו הבריאה. קוד� כמו והבדלתו ברוממותו נשאר
הארה אלא שאינו השמש, וזיו אור משל דר� על
למאור נפק"מ שו� אי� שלכ� השמש, מעצ� בעלמא
מגיע ממנו המתפשט והזיו האור א� עצמו השמש
או ולחממ� להאיר� פעולתו ופועל עלי' ולדרי� לאר�
ולא והארה זיו אלא אינו השמש שאור מאחר לאו,

השמש. של ועצמותו ממהותו חלק

כלל נתפס אינו יתבר� ומהותו שעצמותו ומאחר
שנבראו לאחרי עתה ג� לפיכ�, העולמות, בבריאת
יתבר�, לפניו כלל חשיבות שו� לה� אי� העולמות
שמצד (מאחר כלל במציאות אינ� העולמות כל וכאילו
לעולמות "מקו�" שו� אי� ובעצמו בכבודו הקב"ה
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עתה ג� כביכול יתבר� שמצידו ונמצא ונבראי�),
ומיוחד". יחיד הוא לבדו "הוא

שבריאת זה, עני� יותר בפרטיות יבאר [ומעתה

ב סו� האי� של בעלמא מהארה רק היא ה:]"העולמות

ìë úåëìî àéä äãáì êúåëìî úðéçá ÷ø
ìåòäåúåëìî úãîî äøàäå åéæ úðéçá åðééäã ,íéî

,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàîë ,'úé
.äîöò åúåëìî àìå åúåëìî ãåáë íù

דפירוש עולמי�", כל מלכות "מלכות� כתיב
כל על מתפשטת יתבר� שמלכותו הוא הפשוט
שחיות הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש א� העולמות,

המלכות. ממידת רק היא כול� העולמות כל

מעצ� אינה העולמות כל חיות יותר, ובפרטיות
מידת של והארה" מ"זיו רק אלא המלכות, מידת
מלכותו כבוד ש� "ברו� שאומרי� מה שזהו המלכות,
(כנודע), המשכה לשו� הוא ד"ברו�" ועד", לעול�
נמשכת המלכות ממידת בחינה דאיזו אומרי�, זה ועל
כבוד "ש� רק � העולמות) כל בתו� (היינו "לעול�"
המלכות עני� אינ� המלכות ו"כבוד" ד"ש�" מלכותו",

ממנו. "הארה" רק אלא עצמו

המלכות ומידת המלכות "הארת" בי� ההבדל
וד�, בשר במל� משל דר� על ההבדל כמו הוא עצמה,
על המל� השפעת ובי� לעצמו שהוא כפי המל� בי�
בהיכל ומסוגר סגור הוא עצמו דהמל� מדינתו. אנשי
אנשי בי� הקשר וכל הע�; מ� ומנושא מרומ� מלכותו,
שש� בכ� רק אלא עצמו המל� ע� אינו אליו המדינה
שמו "מל� כמאמר ועמו, מדינתו אנשי על נקרא המל�

עליה�". נקרא

דלמעלה המלכות מידת שעצ� בנמשל, וכ�
ורק והנבראי�, העולמות מ� ומרוממת מובדלת
בעולמות מתפשטת המלכות ממידת "הארה"

ולקיימ�. להחיות� ובנבראי�

àåä äéä íìåòä àøáð àìù ãò ì"æø åøîà äæ ìòå
àéä ,åúåëìî úãî àéä ,åîù íâù ,ãáìá åîùå
åãåä ÷ø ,åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ,åãáì úðéçáá

.'åë õøà ìò åîù ìù ååéæå
העול� נברא שלא "עד רז"ל מאמר פירוש וזהו
עני� מהו מוב�, אינו דלכאורה בלבד", ושמו הוא הי'
צור� דאיזה העול�, בריאת קוד� הקב"ה של "שמו"

בשמו? שיקראוהו מי כשאי� ב"ש�" יש

כי המלכות, למידת כינוי הוא ד"שמו" העני�, א�
האד� (שהרי הזולת בשביל אלא אינו האד� שש� כמו
כדי הוא הש� עני� וכל לש�, זקוק אינו כשלעצמו
מידת של ענינה כ� לו), לקרוא יוכלו שאחרי�
מל� אי� כמאמר: הזולת, על השליטה � הוא המלכות
שנברא קוד� הקב"ה של "שמו" עני� וזהו ע�. בלא
יתבר� מלכותו גילוי בטר� המלכות כח שזהו העול�,
לאחרי אלא שיי� לא בפועל המלוכה שגילוי � בפועל

העולמות. בריאת

דלכאורה בלבד", ושמו הוא "הי' נאמר זה ועל
שנברא שקוד� מוב� שהרי מיותרת, "בלבד" תיבת
אלא יתבר�. בלעדו אחרת מציאות שו� אי� העול�
מציאות עדיי� שאי� לשלול רק לא באה "בלבד" תיבת
שלא הקב"ה, של רוממותו ולתאר להגדיר אלא אחרת,
אלא יתבר�, בלעדו בפועל מציאות שו� שאי� רק
לפי אחרת, מציאות לאיזו מקו� נתינת שו� שאי�
העולמות מ� כ� כל ומנושא מרומ� יתבר� שהוא
מקור שהוא לומר שיי� שלא עד כלל, בערכ� ושלא
בלבד", ושמו הוא "הי' דקאמר וזהו העולמות. אל
בבחינת ג"כ היא ("שמו") המלכות מידת דאפילו

כלל". ומחי' מהווה בגדר "שאינו "בלבד",

המתפשט הוא המלכות ממידת והארה זיו רק כי
כנ"ל. ולקיימ�, להחיות� בנבראי�

הודו לבדו, שמו נשגב "כי הכתוב פירוש ג� זהו
ד"הודו" הוא, בזה הפנימי דפירוש � ושמי�" אר� על
היא שמו, של ההוד אלא עצמו, הקב"ה של ההוד אינו
על מתפשט שמו של וזיו "הוד" דרק המלכות, מידת
נשגב עצמה "שמו" בחינת משא"כ ושמי�, אר�
בפירוש (וכנ"ל "לבדו" בבחינת מנבראי�, ומרומ�

בלבד"). ושמו הוא "הי'

ïéàù ,ïéîìò ìë ááåñ íùá 'úé àåä àø÷ðå
èùôúîä åúåéçù ,åãâð íå÷î íéñôåú úåîìåòä
úùáìúîä äîùðä ïåéîãë åðéà úåîìåòä êåú
éø÷îîå óåâä éø÷îî úìòôúîå óåâä êåú ùîî
íâä 'úé åéðôì ìáà ,'åë íåçå øå÷ ïîæäå íå÷îä
íå÷î øãâá ñôúð åðéà äìòîì åîë äèîì àöîðù

.ïéåù äèîå äìòîå ,å"ç
כל "סובב בש� יתבר� הוא נקרא זה ש� ועל
לו שיש בדבר (דרק וסו� ראש בו אי� דעיגול עלמי�",
הקצוות, מ� מאחד היא שהתחלתו לומר נית� קצוות

בעיגול). משא"כ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

כדור משל דר� "על ומטה, מעלה בו אי� וכ�
שבאמעריקא אד� שבני לנו נדמה שאנחנו האר�,
נדמה ולה� למטה, ה� ממש רגלינו תחת העומדי�
לא ובעיגול כדורי, היא שהאר� לפי והיינו בהיפו�",
העליו� צד הוא שכא� לומר ומטה מעלה גדר שיי�

שבו. המטה צד הוא וכא� שבו

אי� יתבר� לפניו כי עלמי�", כל "סובב נקרא ולכ�
יתבר� אצלו שווי� כול� כי ו"מטה", "מעלה" שו�
עולמות על עליוני� לעולמות עדיפות שו� בלי

בשווה.תחתוני�, בכול� נמצא והוא

ביאור: ליתר

בתו� עלמי� כל הסובב מאור המתפשט החיות
האד� מנפש המתפשט החיות כמו אינו העולמות
ממקרי מתפעלת שהנפש להחיות�, הגו� אברי בתו�
ונתפסת בגו� ממש מלובשת שהיא לפי והיינו הגו�,
משא"כ הנפש, על פועלי� הגו� מאורעות ולפיכ� בו
כי בו, נמצא שהוא ב"מקו�" ח"ו נתפס אינו הקב"ה
הבדל שיש אע"פ כ� ועל מקו�, בגדר אינו יתבר� הוא
אי� � תחתוני� עולמות לגבי עליוני� עולמות בי�
ונמצא עצמו, בהקב"ה שינוי שו� עושה זה הבדל

בשווה. בכול�

ïî äìòîìî àåäù ïéîìò ìë ááåñ ùåøéôä ïéàå
,ë"â úåîìåòä êåúá àöîð àåä àìà ,úåîìåòä

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá àåä ë"ôòàå
"סובב" בש� זה לאור קוראי� שאנו דמה ונמצא,
את שסובב מקו�, של במוב� "סובב" הפירוש אי�
זה אור ג� אלא כ�, הדבר דאי� מלמעלה, העולמות
נתפס הוא שאי� מאחר א� העולמות, כל בתו� נמצא
הוא כאילו זה הרי בתוכ�) בהמצאו (ג� בעולמות

אות�. ומקי� סובב

ùåã÷ àåäù éôìù ,õøàáå íéîùá ùåã÷äå åäæå
äåù àåä ïëì ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá àåä ,ìãáåîå
øãâá åðéàù ,ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá ùîî
,å"ç éåðéù íåù åá íéìòåô úåîìåòä ïéàå ïéîìò

.íìåòä àøáðù íãå÷î åîëå
שנמצא � עלמי�" כל "סובב בפירוש הנ"ל ע"פ
ולפיכ� בה� נתפס שאינו אלא העולמות, כל בתו�

התפלה לשו� יוב� � גמורה בהשוואה בכול� נמצא

פירושו ד"קדוש" ובאר�", בשמי� והקדוש "הגדול

העולמות מ� ומובדל קדוש יתבר� שהוא היינו מובדל,

"קדוש הוא אי� מוב�, אינו לכאורה וא"כ והנבראי�,

ובאר�"? בשמי�

טעות כמו שלא לפרש "שבא הדברי�, ה� ה� אלא

הקפה עני� כמו שהוא סובב בפירוש שסוברי� העול�

נמצא הסובב אור דג� אלא מלמעלה", שמקי� גשמית

העולמות בתו� בהיותו ג� א� והאר�, השמי� בתו�

שאי� ומובדל, "קדוש" ונשאר בה� נתפס אינו

בדיוק (והוא יתבר� בו שינוי שו� פועלי� העולמות

בשמי� נמצא ולפיכ� העול�), שנברא קוד� שהי' כמו

גמורה. בהשוואה ובאר�

ñôúð ïéàù ,äùâøäå úòã êééù àì åæ äðéçááå
.'úé åéðôì éåðéù ïéà êéà äâùäå ìëù íåùá

"קדוש" הוא ובעצמו בכבודו שהקב"ה ומאחר

של עני� לומר שיי� לא הרי העולמות, מגדר ומובדל

בי', תפיסא מחשבה דלית יתבר�, בו והרגשה דעת

עליוני�) היותר מלאכי� של (ג� והשגה שכל דשו�

ע"י משתנה אינו וכיצד זה אור להבי� יכול אינו

העולמות.

'úé àåäù 'äá ïéîàäì äðåîà úðéçá àéä åæ àìà
:äøåàë äëéùçë åéðôìå ïéîìò øãâá åðéà

מכל הנדרשי� העניני� שני של תוכנ� יוב� ומעתה

כפי היינו באלקות ה"דעת" דעני� � ואמונה דעת אד�,

אות�, ומקיי� ומחי' העולמות את בורא יתבר� שהוא

דעת להיות אפשר שבזה עלמי�, כל ממלא בחינת

והרגשה;

מרומ� יתבר� שהוא כפי עצמו, בהקב"ה משא"כ

עני� צ"ל עלמי�, כל סובב בחינת העולמות, מ� ומובדל

העולמות בגדר אינו יתבר� שהוא להאמי� האמונה,

כאורה", "כחשיכה וכמ"ש ית', לפניו שווי� וכול�

כאורה", "כחשיכה ומהו כאורה", "חשכה דהול"ל

האור שג� אלא לאור שוה שהחש� רק דלא ומשמע

לפניו. ממש שווי� שניה� כי לחש�, שוה
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ÍÎÂ�שכר שמת� פרט דר� מיוחדו' במצות עכשיו ג� יש
מעי� כ"כ וצמצו� הלבשה בלי למטה מלמעלה בא
וקדושי' טהורי' בגופי' נשמות שיהיו העוה"ב שכר
כו' גשמיי' בחיי האלקי' בחיי ויחיו וכו' רע מכל ומובדלי'
יהי' כ� למעלה שהיא כמו ה' דמצות משו� הוי' באור
רק העולמות לכללו' בא אינו וזה כנ"ל שינוי בלי למטה
ה' שפרט וזהו דוקא, פרטיו' מצות וע"י פרטיי' לנשמו'
נשמתו שמסוגל פרטי אד"� שאד"� פי' אוכל שאד� דברי'
שהוא כמו ה' שבמצו' ה' ברכת למטה שיקבל הוא לזה
גשמי בשכר בעוה"ז פירותיה� שאוכל והיינו כנ"ל, למעלה
תראה עולמ� שא' (כמו דעוה"ב הרוחני השכר מעי� שהוא
בהצליח עולמו ר' קיבל שמא לר"ט ר"ע וכמ"ש כו' בחיי�
וגדולה תורה לו שהי' הקדוש וכרבינו כרוחניו' בגשמיו' לו

ושרש ממש מצליחכא' איש שהי' הצדיק יוס� הי' כול�
עושה הוא אשר בכל היינו ממ"ש עמ"ו וה' בגשמיו'
וד"ל), ממש למעלה שהוא כמו בידו מצליח ה' בגשמיו'
והקר� בריבוי ונוס� הגדל תבוא' כפרי פירותיה� שנק' וזהו
ברוחניו' למעלה שהיא כמו המצוה שרש כ� כו' קיי�
האור ריבוי מזה להיו' קיימ"ת קר"� נק' דאצי' דהוי'
הוא למטה הבא פירו' א� דעוה"ב. ברוחניו' תמיד העצמות
פירותיה"� אוכל שאד"� וזהו שלמעלה האור ריבוי מעי�
כלל נחסר שלא בגשמי השכר מקבל (שהוא בעוה"ז
עכשיו ג� גשמיו' בברכה המצו' שכר כשאר ברוחניו'
משל� כמו לעוה"ב שכר לו שאי� עלמא בהאי כשמקבל
כו' בעוה"ב להאבידו בעוה"ז שעשו מצוה בשכר לשונאיו
גשמי שכר בהלבש' פירותיה"� אוכל הללו דברי� ה' אבל
וד"ל). לעוה"ב שקיימ' הרוחני בקר� כלל נחסר ולא
הי' המצות, שאר מכל לבד אלה דברי' לה' שפרט והטע�
שאינ� מה� שיש (ואע"פ המשנה לחכמי ידוע בזה הסוד
ואב כיבוד רק כו' שלו� והבאת חולי� כביקור התור' מ�
וכ� ימי� יאריכו� למע� ואמ� אבי� כבד בפי' דאומר ות"ת
כמו בגופו וגמ"ח כו', חיי� הוא כי כו' בו והגית בת"ת
הקר� להיו' נצחי לחיי שיזכה המת והלויי' חולי' בביקור
לחבירו אד� בי� שלו� הבאת וכ� שעשה המצו' בכל קיימ'
לגשמיו' מרוחניו' ברכה מחזיק כלי שנק' השלו� שגדול
לרוחניו' חיבור אלה בכל שיש לפי דעוה"ב מעי� זה שכל
אוכל אד� שאי� זולת� מצות בשאר משא"כ כו' גשמיו' ע�

וד"ל). בעוה"ז פירותיה"�
‰˙ÚÓÂ�מאת וחסדי במ"ש דלעיל המא' עני� להבי� יש

דהנה כו'. דלבר חסד הוא עול� וחסד דלגיו חסד

שנמש� בעצמו' האור ותוס' ריבוי שבחי' למעלה מבואר
דמצות מ"� העלא' עפ"י אלא אינו באצי' ג� אור להוסי�
דאצי' לעול� שהוא חסד עול� חסד הנק' זהו הנה כו'
שניתוס� כנ"ל) גשמי' (בהלבש' לבי"ע ג� נמש� ומש�
לסו� מראש המדה קו מא' עפ"י קצוב שהי' מכמו האור
הוא עול� של הבני� ומקור שעיקר ידוע להיות כו', הכל
המל' שמבחי' (אע"פ יבנה חסד עול� כמ"ש החסד בבחי'
כנ"ל), כו' כס"א בחס"ד והוכ� א' הרי כו' נעש' שבעליו�
הרי כידוע, כו' מי' כלול א' וכל י"ס יש עול� שבכל והג�
והשפע ההמשכה לעני� העיקר הוא מדה שבכל החסד אור
עיקר שבחכמ' חסד כמו לעלול עילה בכל למטה מלמעלה
חסד וכ� למדו', מחכמ' השפע אור לעני� החכמ' באור הוא
בחי' ג� עד למדה ממדה ועד"ז לחכמ' להשפיע שבכת"ר
מבחי' הוא ושפעו אורו עיקר והדי� הצמצו� שהוא גבורה
מטה למטה עד ושפע אור כל יורד וע"כ שבגבו', החסד
ה� שג� שרי' וע' המזלו' עד ערכו לפי ועול� עול� בכל
ג� האר� מלאה ה' חסד כי כמ"ש החסד בבחי' מקבלי�
זה וכל כו', בחסד לכל ומפרנס ז� שהרי לטובי' כמו לרעי'
לרבבו' ונחלק וספי' מדה בכל כלול החסד שאור מצד
בחסד העול� כל את שז� עד דבי"ע בי"ס מדרגו' אלפי'
הראשו� במקורו שהוא כמו ג� החסד אור כל א� כו',
ושיעור במדה בא הוא הרי וכה"ג לחכמ' שבכת"ר בחסד
אור שהוא מי� בשעלו מדד מי כמו המדה קו מא' לפי
בא עליו� דחסד האור וריבוי תוס' בחי' א� כו', החסד
עלינו חסד� יהי וכמ"ש דמצו' מ"� העלא' אופ� עפ"י
כמ"ש דוקא מעשיה� לפי שרי' בע' (וכ� ל� יחלנו כאשר
דוקא כמעשהו לאיש תשל� אתה כי החס"ד א"ד ל�
מפנימי' חסד� שמקבלי' רק כו' האר� כל השופט וכמ"ש
כנ"ל), כו' קיצ� כלה הי' כבר וא"ל דוקא דכנ"י דמצו'
בתוס' ונמש� הבא חסד פי' דוקא עול� חסד שנק' וזהו
העול� מעשה ער� לפי רק הראשונה המדה מ� אור
ההרי� כי מ"ש וא� כו', למעלה מלמטה מ"� בהעלא'
שלמעלה דלגיו חסד הוא כו' מאת� וחסדי כו' ימושו
כידוע הוא והעני� כו'. דלבר חסד שנק' עול� מחסד הרבה
שנק' ממש אא"ס שבעצמו' העליו� חסד רב בחי' שהוא
בבחי' שהוא תמנו לא כי ה' חסדי וכמ"ש ממש חסד"י
חסד נק' ע"כ ממש, דא"ס חסד שהוא מפני ממש א"ס
בהעלא' העולמו' ער� לפי שיורד דלבר חסד ולא דלגיו
כו' העצמי חסד"י אלא כלל עול� חסד נק' אינו ע"כ מ"�

וד"ל.

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

כו'Ê·Â‰ג) חטאנו כי אבינו לנו סלח ברכת פי' יוב�
הוא כאילו דמשמע מוב� אינו זה כי דלכאורה
והול"ל פלאי וזה שחטא מפני לו יסלח למה טע� נתינת
לה הסמוכה בברכה עמ"ש דקאי העני� א� חטאנו, אשר
עוד מבקש ואזי לפני� שלימה בתשובה החזירנו לפניה
הרצו� החזרת הוא וענינה המחילה עני� הוא לנו סלח
העליו� רצו� ה� המצות הנה כי העוונות ע"י שנסתלק
תרעומות הנק' וזהו ממנו הרצו� מסתלק אזי וכשחוטא
שאינו הג� לפניו עוד מרוצה שאינו הרצו� סילוק שפירושו
ואח"כ ממנו רצונו שמסתלק רק כלל מעשה לו עושה
אינו זה רצו� בחי' ואמנ� הרצו�, החזרת היא המחילה
עתה למה נסתלק שהוא מאחר תחלה שהיה הרצו� אותו
שממנו הרצונות מקור דרעוי� רעוא מבחי' אלא יחזור
מ� נעלה יותר הוא וא"כ מחדש הרצו� השראת נמש�
גלה כלומר מחול פי' אבינו לנו סלח וז"ס שנסתלק הרצו�
רצו� הנק' דרעוי� רעוא מבחי' והיינו מחדש רצונ� לנו
שבמצות, והוא מזה שלמטה אחר רצו� ג� יש כי העליו�
ע"י נמש� שהי' רצו� ממנו ונסתלק חטאנו כי למה וכ"כ
בתשובה והחזירנו כמ"ש תשובה שעשינו ומאחר המצות
הסליחה, שז"ס ב"ה העליו� רצונו לנו לגלות צרי� א"כ כו'
וא"כ ב') פ"ו (יומא כזכיות לו נעשו זדונות שארז"ל וז"ס
שעל מאחר מרובי� זכיותיו הרי יותר זדונות לו שיש כל
בחי' והוא מחילה להיות העליו� רצו� המשכת צ"ל זדו� כל
רק ה� שזכיותיה� הצדיקי� כשל שלא אחרי� זכיות
צ"ג עומדי� שבע"ת במקו� ולכ� שבמצות הרצו� המשכת
לרחוק שלו� כתיב וכ� ב') ל"ד (ברכות לעמוד יכולי� אינ�

ב' ל"ד (ברכות כדרז"ל לקרוב והדר ברישא קרוב שנעשה
שנפל ממה ה� הזדונות כי הקבלה עפ"י כ"ז ויוב� ע"ש),
קליפות מזה ונתהוו מטה למטה המלכי� אלה מבחי'
ולכ� התורה מצות ע"פ בירור לה� (שאי� הטמאות
ולכ� וכיוצא) וד� חלב תאכל לא התורה הרחיקה
ממעשה יותר נעלה מאד הוא התשובה ע"י כשמתעלי�
מה כל כי נוגה מקליפת (שבירור� הצדיקי� של המצות
ע"פ ארז"ל ולכ� ביותר) גבוה שרשו ביותר למטה שנפל
רפואה מביאה שהתשובה ה') י"ד (הושע משובת� ארפא
מסממני א' שטפה הרפואה עני� כי א') פ"ו (יומא לעול�
ושמ� יי� מהרבה יותר הגו� לחזק רב כח בה יש רפואה
בתוכו מזונות כ"כ ולהחזיק לקבל לגו� וא"א עד"מ
דברו ישלח וז"ס א' בטפה כזאת שפועל בסממני� משא"כ
ה' ודבר אותיות צירופי שה� כ') ק"ז (תלי� וירפא�
וע"י להוות� וכיוצא פריל"ע סארס"ה ברפואות שנשלחו
רב שכחו ה' הדבר מזה נרפא הוא מה� מקבל שהאד�
שהתהפכות התשובה עני� הוא וכ� שבמזונות, מאותו יותר
של המצות ממעשה יותר נעלה הבע"ת של זדונות
היות על הוראה זהו ביותר למטה שה� לפי כי הצדיקי�
העליו� רצו� התגלות גור� ולכ� יותר למעלה בתהו שרש�
אור ביתרו� הפגמי� כל ממלא ואז דרעוי� רעוא מבחי'
שהוא פשעי� מוחה אנכי אנכי בעני� פ"ב (וכמש"ל
ג"כ לש� שנמש� ע"י והיינו וא"א ע"י בחי' המשכת
שרש וש� דרעוי� רעוא הכללי כתר שהוא א"ק מבחי'
מוצאיה� את משה ויכתוב ע"פ במ"א ג"כ וכמ"ש האד�

ב')): ל"ג (במדבר כו' למסעיה�

daeyze iecie zevn

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

יו�Ê"ÙÚÂ[עו)] בש� השבועות חג שנק' מה יוב�
וביו� פנחס בפ' כמ"ש הביכורי�,
שנק' רש"י ופי' לה', חדשה מנחה בהקריבכ� הביכורי�
דכתיב והיינו הלח�, שתי הקרבת ע"ש הביכורי� יו�
חמ� תהיינה סולת וגו' תנופה לח� תביאו ממושבותיכ�

חמ�, לח� מקריבי� בחגה"ש מה מפני ולכאו' תאפינה.
תקטירו. לא דבש וכל שאור כל דכתי' השנה בכל משא"כ
חמ� ג� יוכל דחגה"ש הגילוי עוצ� שמפני לומר וצרי�

שנת"ל וכעני� זר1להתקרב, איש שכל דקרי"ס גילוי בעני�
לגמרי זר איש הפי' שאי� ש� שנת' שהג� להתקרב, יוכל

(1mixekiad meiae . .oaei f"tre�המש סיו� הוא זה מאמר :

שאמר וזהו פיסקא: (עד המאמר תוכ� תרל"א". והחרי� המאמרי�
(ד"ה שלפנ"ז בהמאמר ובשינויי� בקיצור נמצא והחרי�) לע"ל

ביאור. ובתוספת בהרחבה הוא וכא� הקשת), כמראה

הנהר על ידו והני� בעני� ד"ה שעד ע' לקמ� ראה המאמר לכללות
זה. ממאמר דברי� רישומי שהוא

כ"ק ע"י שנאמר כפי זה ממאמר זעליגסא� אהר� ר' הרה"ח הנחת
ואיל�. שפג ע' בהוספות לקמ� נדפסה מהר"ש, אדמו"ר



קטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

כו'Ê·Â‰ג) חטאנו כי אבינו לנו סלח ברכת פי' יוב�
הוא כאילו דמשמע מוב� אינו זה כי דלכאורה
והול"ל פלאי וזה שחטא מפני לו יסלח למה טע� נתינת
לה הסמוכה בברכה עמ"ש דקאי העני� א� חטאנו, אשר
עוד מבקש ואזי לפני� שלימה בתשובה החזירנו לפניה
הרצו� החזרת הוא וענינה המחילה עני� הוא לנו סלח
העליו� רצו� ה� המצות הנה כי העוונות ע"י שנסתלק
תרעומות הנק' וזהו ממנו הרצו� מסתלק אזי וכשחוטא
שאינו הג� לפניו עוד מרוצה שאינו הרצו� סילוק שפירושו
ואח"כ ממנו רצונו שמסתלק רק כלל מעשה לו עושה
אינו זה רצו� בחי' ואמנ� הרצו�, החזרת היא המחילה
עתה למה נסתלק שהוא מאחר תחלה שהיה הרצו� אותו
שממנו הרצונות מקור דרעוי� רעוא מבחי' אלא יחזור
מ� נעלה יותר הוא וא"כ מחדש הרצו� השראת נמש�
גלה כלומר מחול פי' אבינו לנו סלח וז"ס שנסתלק הרצו�
רצו� הנק' דרעוי� רעוא מבחי' והיינו מחדש רצונ� לנו
שבמצות, והוא מזה שלמטה אחר רצו� ג� יש כי העליו�
ע"י נמש� שהי' רצו� ממנו ונסתלק חטאנו כי למה וכ"כ
בתשובה והחזירנו כמ"ש תשובה שעשינו ומאחר המצות
הסליחה, שז"ס ב"ה העליו� רצונו לנו לגלות צרי� א"כ כו'
וא"כ ב') פ"ו (יומא כזכיות לו נעשו זדונות שארז"ל וז"ס
שעל מאחר מרובי� זכיותיו הרי יותר זדונות לו שיש כל
בחי' והוא מחילה להיות העליו� רצו� המשכת צ"ל זדו� כל
רק ה� שזכיותיה� הצדיקי� כשל שלא אחרי� זכיות
צ"ג עומדי� שבע"ת במקו� ולכ� שבמצות הרצו� המשכת
לרחוק שלו� כתיב וכ� ב') ל"ד (ברכות לעמוד יכולי� אינ�

ב' ל"ד (ברכות כדרז"ל לקרוב והדר ברישא קרוב שנעשה
שנפל ממה ה� הזדונות כי הקבלה עפ"י כ"ז ויוב� ע"ש),
קליפות מזה ונתהוו מטה למטה המלכי� אלה מבחי'
ולכ� התורה מצות ע"פ בירור לה� (שאי� הטמאות
ולכ� וכיוצא) וד� חלב תאכל לא התורה הרחיקה
ממעשה יותר נעלה מאד הוא התשובה ע"י כשמתעלי�
מה כל כי נוגה מקליפת (שבירור� הצדיקי� של המצות
ע"פ ארז"ל ולכ� ביותר) גבוה שרשו ביותר למטה שנפל
רפואה מביאה שהתשובה ה') י"ד (הושע משובת� ארפא
מסממני א' שטפה הרפואה עני� כי א') פ"ו (יומא לעול�
ושמ� יי� מהרבה יותר הגו� לחזק רב כח בה יש רפואה
בתוכו מזונות כ"כ ולהחזיק לקבל לגו� וא"א עד"מ
דברו ישלח וז"ס א' בטפה כזאת שפועל בסממני� משא"כ
ה' ודבר אותיות צירופי שה� כ') ק"ז (תלי� וירפא�
וע"י להוות� וכיוצא פריל"ע סארס"ה ברפואות שנשלחו
רב שכחו ה' הדבר מזה נרפא הוא מה� מקבל שהאד�
שהתהפכות התשובה עני� הוא וכ� שבמזונות, מאותו יותר
של המצות ממעשה יותר נעלה הבע"ת של זדונות
היות על הוראה זהו ביותר למטה שה� לפי כי הצדיקי�
העליו� רצו� התגלות גור� ולכ� יותר למעלה בתהו שרש�
אור ביתרו� הפגמי� כל ממלא ואז דרעוי� רעוא מבחי'
שהוא פשעי� מוחה אנכי אנכי בעני� פ"ב (וכמש"ל
ג"כ לש� שנמש� ע"י והיינו וא"א ע"י בחי' המשכת
שרש וש� דרעוי� רעוא הכללי כתר שהוא א"ק מבחי'
מוצאיה� את משה ויכתוב ע"פ במ"א ג"כ וכמ"ש האד�

ב')): ל"ג (במדבר כו' למסעיה�

daeyze iecie zevn

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

יו�Ê"ÙÚÂ[עו)] בש� השבועות חג שנק' מה יוב�
וביו� פנחס בפ' כמ"ש הביכורי�,
שנק' רש"י ופי' לה', חדשה מנחה בהקריבכ� הביכורי�
דכתיב והיינו הלח�, שתי הקרבת ע"ש הביכורי� יו�
חמ� תהיינה סולת וגו' תנופה לח� תביאו ממושבותיכ�

חמ�, לח� מקריבי� בחגה"ש מה מפני ולכאו' תאפינה.
תקטירו. לא דבש וכל שאור כל דכתי' השנה בכל משא"כ
חמ� ג� יוכל דחגה"ש הגילוי עוצ� שמפני לומר וצרי�

שנת"ל וכעני� זר1להתקרב, איש שכל דקרי"ס גילוי בעני�
לגמרי זר איש הפי' שאי� ש� שנת' שהג� להתקרב, יוכל

(1mixekiad meiae . .oaei f"tre�המש סיו� הוא זה מאמר :

שאמר וזהו פיסקא: (עד המאמר תוכ� תרל"א". והחרי� המאמרי�
(ד"ה שלפנ"ז בהמאמר ובשינויי� בקיצור נמצא והחרי�) לע"ל

ביאור. ובתוספת בהרחבה הוא וכא� הקשת), כמראה

הנהר על ידו והני� בעני� ד"ה שעד ע' לקמ� ראה המאמר לכללות
זה. ממאמר דברי� רישומי שהוא

כ"ק ע"י שנאמר כפי זה ממאמר זעליגסא� אהר� ר' הרה"ח הנחת
ואיל�. שפג ע' בהוספות לקמ� נדפסה מהר"ש, אדמו"ר



c"agקטז i`iyp epizeax zxezn

יומא בכל לאו מ"מ הכה�, לגבי זר שנק' הישראל כעני� רק
הקדש אל להתקרב יוכל הכה� לגבי ישראל כמו שהזר זמנו
יוכל דחגה"ש הגילוי עוצ� שמחמת יוב� וכמו"כ פנימה,
לא בחגה"ש שג� והג� ולהתעלות. להתקרב חמ� ג�

לכהני� אכילה כ"א המזבח, ע"ג החמ� את לבד,2הקריבו
כהני� אכילת לפני ג� חמ� הקריבו לא השנה בכל מ"מ

דחגה"ש. הגילוי עני� וצ"ל דוקא, בחגה"ש כ"א ג"כ,
ÔÈ�Ú‰Â�החמשי יו� הוא וכמ"ש3דחגה"ש מיצ"מ

יו�, מ"ט כ"א סופרי� ואי� יו�, חמשי� תספרו
ע"י להמשיכו היינו אותו לספור א"א הנו"� יו� כי והיינו
אז יו� מ"ט סופרי� כאשר כ"א דספה"ע, אתעדל"ת בחי'
בלק"ת כמ"ש החמשי� שער בחי' אח"כ מתגלה .4ממילא

`"lxz mixgde jynd

mixekiad meiae d"c

(2axwzdl lkei xf yi` lky . .l"zpy oiprkeד"ה בסו� לעיל :

רסו). (ע' והחרי�
(3mipdkl dlik` `"k . .ungd z` eaixwd `l�הגליו בשולי :

לכהני�. א� כי למזבח לא כי הג� בגוכי"ק: נרש�

(4miyngd mei `ed y"dbgc oiprde:פיסקא (עד לקמ� בהבא :

בהמאמר לעיל (ובשינויי�) בקיצור ראה והחרי�) לע"ל שאמר וזהו
הקשת). כמראה (ד"ה שלפנ"ז

•

.d
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‰�‰Â .È�הרבי בעונותינו חנ� שנאת עו� ימצא ביותר
לעצמו במה בונה ואחד אחד שכל ה' בעובדי
בעסק כ� וכמו דוקא ושכלו דעתו פי על התורה בעסק
ומתחברי� מתאחדי� ואינ� דוקא, חכמתו פי על העבודה
בעוסקי� גדול ועיקר יסוד באמת אשר כלל. זה ע� זה
בעסק ה� זה, ע� זה וידברו שיתחברו ועבודה בתורה
לא כי רעהו. פני יחד ואיש יחד בברזל ברזל הלא התורה
דעת וכששומע האמת הוא שכלו כפי אשר לומר יכול
באי� ה� הרי באמיתות זה ע� זה ומפלפלי� חבירו
נגעי שמגלי� עבודה בעניני כ� וכמו הדברי�. לאמיתת
הטוב. פרטי כמה בזה שיש בזה ומדברי� לזה זה לבב�
זי� חאפט (ער בעצמו מוצא� שאינו דברי� כמה שיש הא',
אהבה, תכסה פשעי� כל דעל עצמו אהבת מצד אליי�) ניט
שהאד� האהבה וכדומה במדות חסרונות על שכ� ומכל
זה. על מעוררו וחבירו זה על מכסה בטבעו עצמו את אוהב

נג כשמגלה זאת בזהועוד שמדבר בעת הנה בדבור לבבו עי
שהצטער מכמו יותר הרבה מזה מאד בנפשו מצטער
טובי� הלא העניני� כל על בנפשו מתחרט וממילא מקוד�,
שזהו כו'. הרבה נתתק� זה ידי שעל כו', מה� רצונו ועוקר
החוטא, לנפש גדול תיקו� שהוא כידוע דברי� וידוי עני�
ע� רירט (עס הדבר לו נוגע אז בדבור שכשבא מפני והיינו
ודוגמא כו'. ומתחרט מאד שמצטער נפשו בפנימיות א�)
ואמרו ישיחנה איש בלב דאגה שכתוב מה הוא לזה
שמדבר שבעת רואי� ואנו לאחרי�, ישיחנה ז"ל רבותינו

אחר אמנ� קוד�, שיהיה מכמו ביותר צערו יגדל אז בצערו
בעבודה כ� וכמו בעסער). ע� ווערט (עס יותר לו נוח כ�
יותר, מצטער הוא מעשה בעת לבבו נגעי מעניני כשמדבר
מהנגעי� הרבה מסיר שבזה מפני יותר לו נוח כ� ואחר
אחד כל ממציא יחד כשמדברי� זאת עוד כו'. והעוונות
לתק� להבא על בקבלה הסכ� ועושי� לתק� אי� לזה עצות
או שני� עושי� אשר וההסכ� כו'. וכ� כ� שיהיה מעשיה�
בפני שעושה מההסכ� יותר הרבה חיזוק לזה יש רבי�
מאד טוב הוא ה' בעובדי שההתחברות ונמצא כו', עצמו
ויכול ביטול בו כשיש הוא זה וכל כו'. פרטי� בכמה
יש במציאות כשהוא אבל זולתו, ע� ולהתקרב להתאחד
או כו'. לזולתו לבבו נגעי כלל לגלות יכול אינו ממילא
את לפניו יגלה אי� כ� וא� מאד נמו� זולתו את שחושב
מזולתו. לו יבוא תועלת איזה דהיינו לו, יועיל ומה עניניו
ה� זולתו ע� להתאחד יכול אינו שבעצ� הוא והעיקר
יחשוב ושכלו דעתו וכפי דעתו על שמעמיד התורה בעסק
לשמוע כלל מקבל אינו זולתו וסברת האמת, הוא שכ�
אדרבה ואז כו'. צדדית נטיה בלי באמיתיות בזה ולדו�
ונעשי� יותר מתפרדי� ה� שכלי בעני� יחד כשמדבר
שאינו כ� אחר טענה אצלו נעשה (וזה יותר לזה זה מנגדי�
כו'). וכ� כ� אמר שהרי אתו ולהתאחד להתערב יכול

.¯ÂˆÈ˜�חברי דיבוק תועליות הוי'. בעובדי חנ� שנאת
הפירוד סיבת עבודה. ובעניני בלימוד והדיבור

התורה. בעסק
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בסולם שליבות ד' שבגוף. הארתה עם הנשמה עצם מחברת ארצה, מוצב סולם – התפלה
הראשון. אדם נשמת – חיה נפש דוקא, הארץ תוצא התפלה.

הארת‡Ì�Óב) ע� ה��מה עצ� התח�ר�ת ��היה �כדי »¿»ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ההתח�ר�ת, אפני ��ני �ג�� המל��ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ�ְְַַָָה��מה
�עצ� והה�פה הה�לה עני� �ה�א למ�ה מלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָא�
המל��ת ה��מה �הארת לבנ��" מ� �"נזלי� ֶֶ�ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹה��מה
לע�רר נחלת�" חבל �"יעקב למעלה מ�מ�ה וא� ,����ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ידי על ה� האפני� �ני ה�ה ��מעלה, ה��מה ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעצ�
�כמ� התח�ר�ת, ל��� היא �פ�ה �י �תפ�ה, ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָהעב�דה
ארצה מ�ב "ס�� ��ת�ב מה וזה� חרס", �לי ְַָָ�ָ�ְְֵֵֶֶֶֶַַָ"ה��פל

קאי ארצה" "מ�ב �י והינ� ה�מימה", מ�יע עלזורא�� ְְְְִִַַַַָָָֹ�ְֵַַָָָ
�ר� ה�א ה�מימה" מ�יע ו"רא�� ,���� המל��ת ְְִֶֶֶַַַַַָָֹֹ�ְְַַָָה��מה
�פ�ה, �ה�א ה��� ידי ועל ��מי�, �היא ְִֶָָ�ְְְִִֵֶַַַַַָָָה��מה

צל�תא" �א – "ס�� וזה�ח�כמאמר יחד, מתח�רי� ה� , ְֲַַ�ְְְְִִֵֶַַַָָָ
�ליב�ת, ד' �� ��� ה��� �מ� מדרג�ת ד' י� ְִֵֶָ�ְְְִֵֵֶַַַָ���פ�ה
והינ� ע�רה, ��מ�נה �מע קריאת א�ר, י�צר �אמר, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ר��
מדרג�ת ד' �� י� למ�ה ה��מה ����מ�כה ��מ� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי
מ�מ�ה �ההעלאה �� נפח��, יצר��, �ראת�, טה�רה, –ְְְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָָ
מדרג�ת ד' ידי על להתע��ת �� �� צריכה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָלמעלה
נ�מת� ל�ר� ���יע �הינ� ל�", "ל� וזה� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ���פ�ה,
�אר�, �וקא היא ז� והתח�ר�ת העלאה ה�ה א� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה.
�תיב ��פ�ה וכ� ארא�", א�ר האר� "אל ��ת�ב ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�כמ�
�די ל�זרח מת��לי� אנ� ולכ� ארצ�", �ר� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"והת�לל�
נפ� האר� "��צא �תיב �ה�ה ארצ�, �ר� ה�פ�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ��היה
אד� נ�מת על קאי ��ה ז"ל ר��תינ� ואמר� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ה",
ואית ח�ה", לנפ� האד� "ויהי ��ת�ב �כמ� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהרא���,

��אי אר�ט�אמרי �ה�ה ה�א והעני� מ�יח, �ל ר�ח� על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
��ת �כמ� הח�י�", "אר� ה'נקראת לפני "אתה�� �ב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

�תיב וכ� הח�י�", כג)�ארצ�ת לב נתנ�(יחזקאל "א�ר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ
�כמ� ח�י� נקראת �חכמה לפי והינ� ח�י�", �אר� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָח�ית

בחכמה", ולא "ימ�ת� �תיב וכ� �ח�ה", "והחכמה ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ��ת�ב
ה�לי� �בירת היתה לא היתה1��חכמה ה�לי� ��בירת , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

�ח��נ�ת ��בע רא��נ�תירק ��ל� לא אבל �לכ�יא, , ְְְְֲִֶַַַָָָֹֹ
אר�, יסד �חכמה "הוי' �כתיב "ח�י�", החכמה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָנקראת
א� �ב�נה, מ�חינת נמ�כי� ��מי� �תב�נה", �מי� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ��נ�
נקראת ולכ� חכמה, מ�חינת �מק�לת נמ�כת היא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאר�
חכמה מ�חינת מק�לת �היא �� על הח�י�" ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"אר�
ר�ח� �ה�א ח�ה" נפ� האר� "��צא וזה� ח�י�, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ��קראת
מ�חינת היתה הרא��� אד� נ�מת �ה�ה הרא���, אד� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ�ל

�מ�ת חמ�ה ז"ל ר��תינ� �אמר� �חינ�ת]ח�ה, [�ר��ת, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ

ל� �בעני�[ל��מה]נקרא� יחידה, ח�ה נ�מה ר�ח נפ� , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
�חינת ה�א ור�ח מלכ�ת �חינת היא נפ� ה�ה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַה�פיר�ת

��ייבז"א "נ�מת ��ת�ב �כמ� �ינה, �חינת �נ�מה ,ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
הרא��� אד� �ל ונ�מת� חכמה, �חינת ה�א וח�ה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ�בינ�",
היא מ�יח ונ�מת חכמה, �חינת �ה�א ח�ה מ�חינת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהיתה
מק�לת היא האר� וה�ה �תר, �חינת �ה�א יחידה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמ�חינת
��מ�כה הרא��� אד� נ�מת צריכה �לכ� חכמה, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָמ�חינת
האר� "��צא וזה� האר�, ידי על ל��� חכמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמ�חינת
מ�ל א� חכמה, מ�חינת מלמעלה ��מ�כה א� ח�ה" ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָנפ�
וכ� מלכ�ת, �חינת �היא האר� ידי על לה��� צרי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמק��

נ ה�פ��ת �המ�כת�ל �מ� וה�ה מלכ�ת. ידי על מ�כ�ת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
�חינת כ� �מ� האר�, ידי על נמ�כה מלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�פ�
על �� �� היא למעלה מ�מ�ה והתח�ר�ת� ה�פ� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהעלאת

לאעלאה �רעא היא �א �י �וקא, האר� ידייגידי �על , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
למעלה, מ�מ�ה העלא�ת �ל וכ� המ�כ�ת �ל ה� ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהאר�
והעלאת התח�ר�ת �חינת �ה�א ל�", "ל� ��ת�ב מה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָוזה�
לפי והינ� �וקא, האר� ידי על ה�א למעלה מ�מ�ה ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָה��מה

��מעלה. אר� �נגד מכ�נת היא ��מ�ה ְְְֶֶֶֶֶֶֶַָ�ְְִֶֶֶַָָָ�האר�
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בסולם שליבות ד' שבגוף. הארתה עם הנשמה עצם מחברת ארצה, מוצב סולם – התפלה
הראשון. אדם נשמת – חיה נפש דוקא, הארץ תוצא התפלה.

הארת‡Ì�Óב) ע� ה��מה עצ� התח�ר�ת ��היה �כדי »¿»ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ההתח�ר�ת, אפני ��ני �ג�� המל��ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ�ְְַַָָה��מה
�עצ� והה�פה הה�לה עני� �ה�א למ�ה מלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָא�
המל��ת ה��מה �הארת לבנ��" מ� �"נזלי� ֶֶ�ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹה��מה
לע�רר נחלת�" חבל �"יעקב למעלה מ�מ�ה וא� ,����ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ידי על ה� האפני� �ני ה�ה ��מעלה, ה��מה ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעצ�
�כמ� התח�ר�ת, ל��� היא �פ�ה �י �תפ�ה, ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָהעב�דה
ארצה מ�ב "ס�� ��ת�ב מה וזה� חרס", �לי ְַָָ�ָ�ְְֵֵֶֶֶֶַַָ"ה��פל

קאי ארצה" "מ�ב �י והינ� ה�מימה", מ�יע עלזורא�� ְְְְִִַַַַָָָֹ�ְֵַַָָָ
�ר� ה�א ה�מימה" מ�יע ו"רא�� ,���� המל��ת ְְִֶֶֶַַַַַָָֹֹ�ְְַַָָה��מה
�פ�ה, �ה�א ה��� ידי ועל ��מי�, �היא ְִֶָָ�ְְְִִֵֶַַַַַָָָה��מה

צל�תא" �א – "ס�� וזה�ח�כמאמר יחד, מתח�רי� ה� , ְֲַַ�ְְְְִִֵֶַַַָָָ
�ליב�ת, ד' �� ��� ה��� �מ� מדרג�ת ד' י� ְִֵֶָ�ְְְִֵֵֶַַַָ���פ�ה
והינ� ע�רה, ��מ�נה �מע קריאת א�ר, י�צר �אמר, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ר��
מדרג�ת ד' �� י� למ�ה ה��מה ����מ�כה ��מ� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי
מ�מ�ה �ההעלאה �� נפח��, יצר��, �ראת�, טה�רה, –ְְְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָָ
מדרג�ת ד' ידי על להתע��ת �� �� צריכה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָלמעלה
נ�מת� ל�ר� ���יע �הינ� ל�", "ל� וזה� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ���פ�ה,
�אר�, �וקא היא ז� והתח�ר�ת העלאה ה�ה א� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה.
�תיב ��פ�ה וכ� ארא�", א�ר האר� "אל ��ת�ב ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�כמ�
�די ל�זרח מת��לי� אנ� ולכ� ארצ�", �ר� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"והת�לל�
נפ� האר� "��צא �תיב �ה�ה ארצ�, �ר� ה�פ�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ��היה
אד� נ�מת על קאי ��ה ז"ל ר��תינ� ואמר� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ה",
ואית ח�ה", לנפ� האד� "ויהי ��ת�ב �כמ� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהרא���,

��אי אר�ט�אמרי �ה�ה ה�א והעני� מ�יח, �ל ר�ח� על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
��ת �כמ� הח�י�", "אר� ה'נקראת לפני "אתה�� �ב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

�תיב וכ� הח�י�", כג)�ארצ�ת לב נתנ�(יחזקאל "א�ר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ
�כמ� ח�י� נקראת �חכמה לפי והינ� ח�י�", �אר� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָח�ית

בחכמה", ולא "ימ�ת� �תיב וכ� �ח�ה", "והחכמה ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ��ת�ב
ה�לי� �בירת היתה לא היתה1��חכמה ה�לי� ��בירת , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

�ח��נ�ת ��בע רא��נ�תירק ��ל� לא אבל �לכ�יא, , ְְְְֲִֶַַַָָָֹֹ
אר�, יסד �חכמה "הוי' �כתיב "ח�י�", החכמה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָנקראת
א� �ב�נה, מ�חינת נמ�כי� ��מי� �תב�נה", �מי� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ��נ�
נקראת ולכ� חכמה, מ�חינת �מק�לת נמ�כת היא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאר�
חכמה מ�חינת מק�לת �היא �� על הח�י�" ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"אר�
ר�ח� �ה�א ח�ה" נפ� האר� "��צא וזה� ח�י�, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ��קראת
מ�חינת היתה הרא��� אד� נ�מת �ה�ה הרא���, אד� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ�ל

�מ�ת חמ�ה ז"ל ר��תינ� �אמר� �חינ�ת]ח�ה, [�ר��ת, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ

ל� �בעני�[ל��מה]נקרא� יחידה, ח�ה נ�מה ר�ח נפ� , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
�חינת ה�א ור�ח מלכ�ת �חינת היא נפ� ה�ה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַה�פיר�ת

��ייבז"א "נ�מת ��ת�ב �כמ� �ינה, �חינת �נ�מה ,ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
הרא��� אד� �ל ונ�מת� חכמה, �חינת ה�א וח�ה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ�בינ�",
היא מ�יח ונ�מת חכמה, �חינת �ה�א ח�ה מ�חינת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהיתה
מק�לת היא האר� וה�ה �תר, �חינת �ה�א יחידה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמ�חינת
��מ�כה הרא��� אד� נ�מת צריכה �לכ� חכמה, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָמ�חינת
האר� "��צא וזה� האר�, ידי על ל��� חכמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמ�חינת
מ�ל א� חכמה, מ�חינת מלמעלה ��מ�כה א� ח�ה" ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָנפ�
וכ� מלכ�ת, �חינת �היא האר� ידי על לה��� צרי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמק��

נ ה�פ��ת �המ�כת�ל �מ� וה�ה מלכ�ת. ידי על מ�כ�ת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
�חינת כ� �מ� האר�, ידי על נמ�כה מלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�פ�
על �� �� היא למעלה מ�מ�ה והתח�ר�ת� ה�פ� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהעלאת

לאעלאה �רעא היא �א �י �וקא, האר� ידייגידי �על , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
למעלה, מ�מ�ה העלא�ת �ל וכ� המ�כ�ת �ל ה� ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהאר�
והעלאת התח�ר�ת �חינת �ה�א ל�", "ל� ��ת�ב מה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָוזה�
לפי והינ� �וקא, האר� ידי על ה�א למעלה מ�מ�ה ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָה��מה

��מעלה. אר� �נגד מכ�נת היא ��מ�ה ְְְֶֶֶֶֶֶֶַָ�ְְִֶֶֶַָָָ�האר�
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.ÂËשל נסיעתו לפני הסוכות, חג אחרי תר"ס, בשנת

� רפואית בדיקה לעבור עליו היה שם � לחרקוב אבי

ישיבת לתלמידי שלו הראשון הקונטרס אבי מפרסם

יצ"ו. תמימים" "תומכי

נקרא תשובההקונטרס � ותוכנו התפלה", "קונטרס

מתפללים. ובמה כיצד לשואלים

השאלות על ורחבה עמוקה תשובה מהווה הקונטרס

לעבוד יש כיצד ב"יחידות", הרבי את לשאול חסיד שעל

תפלה. זו שבלב בעבודה השי"ת את

להיות צריכה כיצד הוראה, הנו התפלה קונטרס

התפלה עבודת ופעולת תפלה, של וההכנה העבודה

היום�יומית. ובהתנהגות המדות ובירור בתיקון

החסידי בעולם כבר הורגשו תר"ס שבשנת לזכור יש

הנרחבת שיחתו שהביאו והמיוחדות הגדולות התוצאות

המפורסם. "החלצו" ומאמר תורה בשמחת אבי של

על בארוכה אבי דיבר בה תרנ"ט, תורה שמחת שיחת

נפשם מסירות חסיד, של בדמותו הזקן רבנו כוונת

מצב חסידים, ועל חסידות על הרביים כל של הגדולה

המאמר מכן ולאחר בהווה, והמצב בעבר החסידים

והביאו החסידים במחנה השנה במשך הופצו � "החלצו"

גדולות. לתוצאות

החסידים אצל רבה בשמחה נתקבל התפלה קונטרס

מורה בתור בפרט, תמימים" "תומכי תלמידי ואצל בכלל,

שבלב. בעבודה ה' בעבודת דרך

.ÊËהרוחני מצבם על מוחשי עד הנו התפלה קונטרס

החסידים עבודת ומצב תמימים", "תומכי תלמידי של

תקופה. באותה

תורת בהרחבת חדשה תקופה מתחילה זמן מאותו

החסידות.

בישיבה התלמידים מספר הגיע בה � תרס"א שנת

עדת על גדולה השפעה להם והיתה נכון, למספר

רבה. בשקידה עבודה שנת היתה � בכלל החסידים

ומשם לארץ, בחוץ אבי שהה תרס"א שנת במרבית

פורסמו מכתבים מספר הישיבה. להנהגת ביחס אלי כתב

בלימוד יותר מוגברת לשקידה והביאו התלמידים בין

החסידות.

תרס"ב, בשנים אבי ידי על שנאמרו המאמרים

והן היחידים המאמרים הן ותרס"ה, תרס"ד תרס"ג,

שמחת השמחה, בזמני הקודש שיחות ה"המשכים",

בשנת שהופיעו הקונטרסים ושני כסלו, וי"ט תורה

ותלמידי החסידים מצב על מלמדים ותרס"ד, תרס"ג

תקופה. באותה תמימים" "תומכי ישיבת

שאמר חסידות במאמרי להבנתו בהתאם אחד כל

את לראות יכול תרנ"ד�תרס"ה, השנים במשך אבי

בהתרחבות הזמן במשך שנתהווה הגדול השינוי

החסידים. ובעבודת החסידות

בלימוד דעה דור של גידולו את הכשירו הללו השנים

שבלב. בעבודה עמוק ובעונג בעיון החסידות

.ÊÈאבי שהחל השנה", ראש של טוב "יום המאמר

המשכים, בששים ונאמר תרס"ו, השנה בראש לומר

ממאמריםארבעים חוץ � מההמשך מאמרים ואחד

בשנת – מאמרים עשר חמשה תרס"ו, בשנת � יחידים

הנו � תרס"ח בשנת מההמשך מאמרים וארבעה תרס"ז

לומדי ומצב החסידות תורת התרחבות על מוחשי עד

תקופה. באותה החסידות

בהרחבה הנידונים החסידות עניני שמכירים אלה

תרס"ט, ס"ח, ס"ז, תרס"ו, שנות במאמרי רבה ובבהירות

עשר אחד תרע"א, עת"ר, בשנים הידועים ההמשכים

� תער"ב השנה ראש של טוב יום המשך של המאמרים

חדשה תקופה החלה תרס"ו משנת שהחל לדעת נוכחים

החסידות. תורת בהתרחבות

תורת את העשירו � תרס"ו�תרע"ב השנים ששת

עבודה. ובבעלי יסודיים כשרון בבעלי החסידות

כתב הנראה שכפי � האמצעי אדמו"ר של ברשימותיו

יש צחות דרך "ועל ביטוי ישנו � הצעירות בשנותיו

לומר".

ועבודת החסידות התרחבות על לומר יש צחות בדרך

המאמר את תער"ב, עד תרס"ו משנת "יותר28החסידים

בעל עם עושה העני העני עם עושה הבית שבעל ממה

הבית".

אמת, לחסידי מלידה חסידים עשתה החסידות תורת

חיה. לחסידות כתובה חסידות הפכו וחסידים

הועמדו תרנ"ד�תער"ב, השנים עשרה שמונה במשך

על החסידות, ועבודת החסידות לימוד החסידות, ענין

והמתאים. הנכון הגובה

סדר על נמרץ, בקיצור לכם אמרתי אשר כל

החסידים ועבודת החסידות התרחבות השתלשלות

להבין כדי זה הרי תער"ב, לשנת עד ה"תמימים" ותלמידי

הוא למענטאן בואו שעם אבי, של אימרתו יסודי באופן

חדש ענין בסידור להרהר הנכון הזמן לו שיהיה מקווה

בחסידות.

.ÁÈחסידות ממנו ולשמוע אבי את להכיר שזכו אלה

אהבה איזו יודעים, כסלו, י"ט או תורה שמחת ושיחות

ועוסקים חסידות לומדי כלפי לאבי היתה מוגבלת בלתי

בהשגה לעלות להם עוזר היה רב וברצון שבלב, בעבודה

ובעבודה.

ח.28) פל"ד, ויק"ר
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שהוא אבי, לי כותב ממענטאן, אלי ממכתביו באחד

שהביע � ותקוותו רצונו, מילא השי"ת רצון, שבע ב"ה

אותו שאלתי ואשר לורשה, מליובאוויטש בנסענו אותה

הפועל. אל מהכוח באה � ממכתביי באחד כך על

וגם הענין, של בנינו רק זה � אבי לי כותב � אמנם

כללי ענין ב"ה כבר זה אך הקיצור, בתכלית רק זה

מכל יקר הוא עצמו אגב" ה"דרך � אגב ודרך מסודר,

שהיא כפי השכלה של הגילוי אופן לי מסביר הוא � יקר

ומושרש הנטוע העצמי, ההיולי השכל מכוח מתגלית

הנפש. בעצם

גם הגלויה החכמה של ההשכלה נקודת מטבע

בכוח שהיא כפי ההשכלה נקודת ובפרט כידוע. להתעלם,

המצאה היא ההשכלה שנקודת כפי שכן ומכל המשכיל,

השכל, של ההיולי בכוח עדיין עומדת שהיא כפי שכלית,

בנפש. הנטוע

הוא מה לדעת עזה תשוקה לי שהיתה לומר למותר

חשבתי מאידך אך בו, עוסק שאבי בחסידות החדש הענין

כאלה. דברים לדעת לרצות צריכים לא שבאמת

שבט, ר"ח וארא פרשת לשבת למענטאן כשבאתי

חשתי רצון, ושבע מרומם רוח במצב אבי את מצאתי

בחסידות מעבודה באות הרצון, ושביעת הרוח שרוממות

רב. עונג לו שהסבה
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� והמגוש� הבור בנימי� זבולו� של בנפשו יהדות להשריש הנפח ראוב� אליעזר ניסה בה הדר�
שבנשמה ההדר עומק את לפניו ראה הוא נפשו. בעומק נחרט והדבר רב, רוש� ברו� על עשתה
פחות שיודע למי יודע שהוא המעט את להנחיל כוחו בכל משתדל לכאורה פשוט יהודי היהודית.
מלמד אחד ויהודי בניה�, את מלמדי� אבות היהדות: את המחזיק הכוח את ברו� ראה בכ� ממנו.

למחנה. מחו� נדחה אינו ואיש משנהו. את

מפי לו נודע עצמו ממנו לדעת הצליח שלא ואת בנימי�, זבולו� של בתולדותיו התעניי� ברו�
מעבידו:

השאר בי� ביותר, והקשות הבזויות במלאכות עסק אביו גויי�. בי� בכפר וחונ� נולד בנימי� זבולו�
היו � אצילי� וג� � ואיכרי� ומחלותיה�, בבהמות וניסיו� ידע לו רכש כ� כדי תו� בסוסי�. סחר

החולות. בהמותיה� את לרפא אותו מזמיני�

אפילו מסוגל היה לא נפטר כשאביו אחת. אות אפילו בנימי� זבולו� למד לא ברֿמצוה לגיל עד
כאשר חולי�. וסוסי� בהמות לרפא היכולת את מאביו וירש אביו בדרכי הל� זבולו� אחריו. קדיש לומר
תשוקה בו ועורר לקרבו החל הנפח ראוב�. אליעזר של לשכנו והיה העיר בקצה התיישב אשה, נשא

מלאה. ליהדות

בשבתות גדול. האר� ע� שהיה למרות חרד, ליהודי בנימי� זבולו� נעשה ראוב� אליעזר בהשפעת
שכבר לאחר נהג כ� שליש. דמעות ומזיל ראשו על טליתו עטו� המדרש בבית עומד היה טובי� וימי�
בביתו. ביחידות מלמד, אותו של בעזרתו מתפלל, היה כ� לפני לעצמו. ששכר מלמד מפי קרוא למד

של לחיקו בנימי� זבולו� שב נפח לאותו תודות רק אכ�, ב"תלמידו". מתפאר היה ראוב� אליעזר
לועגי� שהיו יהודי� לבי� נופל שהיה או הגויי�, בי� נשאר בנימי� זבולו� היה אחרת ישראל. ע�
והיה באהבה, בנימי� זבולו� לב את רכש ראוב� אליעזר א� היהדות, מ� אותו מרחיקי� והיו לבורותו
שמי� לירא והיה יחד, ג� ורע כמורה הנפח את בנימי� זבולו� ראה כ� מפונק. ב� כאל אליו ְֵַמתייחס
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שהוא אבי, לי כותב ממענטאן, אלי ממכתביו באחד
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חשבתי מאידך אך בו, עוסק שאבי בחסידות החדש הענין

כאלה. דברים לדעת לרצות צריכים לא שבאמת

שבט, ר"ח וארא פרשת לשבת למענטאן כשבאתי

חשתי רצון, ושבע מרומם רוח במצב אבי את מצאתי

בחסידות מעבודה באות הרצון, ושביעת הרוח שרוממות

רב. עונג לו שהסבה

.wxei eip ,u"xz dxez zgny

•

yhiee`aeiln r''p v''iixden x''enc` w''kn zepexkfd xtq

dk`lne dxez - f"h wxt

� והמגוש� הבור בנימי� זבולו� של בנפשו יהדות להשריש הנפח ראוב� אליעזר ניסה בה הדר�
שבנשמה ההדר עומק את לפניו ראה הוא נפשו. בעומק נחרט והדבר רב, רוש� ברו� על עשתה
פחות שיודע למי יודע שהוא המעט את להנחיל כוחו בכל משתדל לכאורה פשוט יהודי היהודית.
מלמד אחד ויהודי בניה�, את מלמדי� אבות היהדות: את המחזיק הכוח את ברו� ראה בכ� ממנו.

למחנה. מחו� נדחה אינו ואיש משנהו. את

מפי לו נודע עצמו ממנו לדעת הצליח שלא ואת בנימי�, זבולו� של בתולדותיו התעניי� ברו�
מעבידו:

השאר בי� ביותר, והקשות הבזויות במלאכות עסק אביו גויי�. בי� בכפר וחונ� נולד בנימי� זבולו�
היו � אצילי� וג� � ואיכרי� ומחלותיה�, בבהמות וניסיו� ידע לו רכש כ� כדי תו� בסוסי�. סחר

החולות. בהמותיה� את לרפא אותו מזמיני�

אפילו מסוגל היה לא נפטר כשאביו אחת. אות אפילו בנימי� זבולו� למד לא ברֿמצוה לגיל עד
כאשר חולי�. וסוסי� בהמות לרפא היכולת את מאביו וירש אביו בדרכי הל� זבולו� אחריו. קדיש לומר
תשוקה בו ועורר לקרבו החל הנפח ראוב�. אליעזר של לשכנו והיה העיר בקצה התיישב אשה, נשא

מלאה. ליהדות

בשבתות גדול. האר� ע� שהיה למרות חרד, ליהודי בנימי� זבולו� נעשה ראוב� אליעזר בהשפעת
שכבר לאחר נהג כ� שליש. דמעות ומזיל ראשו על טליתו עטו� המדרש בבית עומד היה טובי� וימי�
בביתו. ביחידות מלמד, אותו של בעזרתו מתפלל, היה כ� לפני לעצמו. ששכר מלמד מפי קרוא למד

של לחיקו בנימי� זבולו� שב נפח לאותו תודות רק אכ�, ב"תלמידו". מתפאר היה ראוב� אליעזר
לועגי� שהיו יהודי� לבי� נופל שהיה או הגויי�, בי� נשאר בנימי� זבולו� היה אחרת ישראל. ע�
והיה באהבה, בנימי� זבולו� לב את רכש ראוב� אליעזר א� היהדות, מ� אותו מרחיקי� והיו לבורותו
שמי� לירא והיה יחד, ג� ורע כמורה הנפח את בנימי� זבולו� ראה כ� מפונק. ב� כאל אליו ְֵַמתייחס
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חי וגילה צדקה במת� הר�ה א� הוא טובות. מדות הזמינוובעל ואשתו הוא תורה. לבני וכבוד בה ְִָ
את לגדל�. מנת על יתומי� ילדי� שלשה לבית� הכניסו כ� הכנסת. לבית והכנסת� תורה ספרי כתיבת

תורה". ל"בני גדלו ואכ� המלמדי�, טובי ביד מסר שלו ילדיו

לא ראוב� אליעזר את ברו� ראה זו תקופה במש� ראוב�. אליעזר של עוזרו ברו� היה ממוש� זמ�
הפשוט. הנפח מ� הרבה למד הוא כמדרי�. מסוימת, מבחינה ג�, א� כי כמעביד רק

החג, את שולחנו על לחוג והזמינו לברו� פנה ראוב� אליעזר התקרב. הפסח וחג חל� החור�
ברו� זאת". לעשות תוכל לא בפסח א� שולחני, על לסעוד מבלי להסתדר יכולת השנה "כל באמרו:
לקחת אוכל "כיצד בתוק�: הנפח סירב תחילה הסעודה. עבור תשלו� יקבל שהמארח בתנאי הסכי�
זאת הסביר הוא כפיו. מיגיע ורק א� ליהנות עקרו� לו שיש לו הסביר ברו� א� עני"?!, מנער כס�
שאי� זאת בכל הכיר ראוב� אליעזר א� פשוט, מאד� יותר הוא אכ� כי רוש� לעורר לא השתדלות תו�

לכ�. להסכי� ראוב� אליעזר את שבדבריו ההחלטיות הניעה זאת ע� וע�ֿהאר�. בור ע� עסק לו

השאיר והדבר הקדוש, החג לקראת הפשוט הנפח מתכונ� אי� לראות ההזדמנות הייתה לברו�
ימי� שלשה נלבב. יהודי להיות מסוגל פשוט יהודי ג� כי לדעת שוב נוכח ברו� עצו�. רוש� עליו
גויי� החג. לכבוד להכנתו בבית לעבודה והתמסר בנפחיה עבודתו את ראוב� אליעזר הניח החג לפני
בתמורה להכניס עשויי� שהיו למרות ריק� הושבו ופרזולי� תיקוני� להזמי� המלאכה לבית שבאו

לשרת�. יכול אינו ולכ� החג, מתקרב כי לה� להסביר טרח ראוב� אליעזר נכבדי�. סכומי�

על המוותר זה, בעלֿמלאכה כלפי והולכת גדלה הערכה חש זה בכל הצד מ� התבונ� כשברו�
הכל את הקריב ראוב� אליעזר מזהיר. מלהיות רחוק הכלכלי שמצבו למרות ביותר, כשרי� רווחי�

הפסח. חג לכבוד כראוי ויסודר יוכשר שהבית לדאוג � יותר כדחופה ראה שאותה משימה למע�

את אישי. באופ� ��ל לטפל והעדי� איש, על לסמו� ראוב� אליעזר רצה לא לחג אלה ַֹבהכנות
לבני את יסודי. באופ� וניקה סייד הבית את ואיבק. אורר ושפש�, רח� החוצה, הוציא הבית כלי ְִֵכל
ניקוי, הצור�, לפי שתעבור, מבלי נותרה לא בבית פינה שו� חדשי�. במקומ� והכניס עקר התנור

הגעלה. או שפשו�

הכנסת. לבית והל� החג בגדי לבש וכשחזר המרח�, לבית ראוב� אליעזר הל� חג של בערבו
הקד הפינות. מכל האיר החג חדשות. פני� לבוש הבית היה ל"סדר" הביתה ברו�, ע� שב, ושהוכאשר

לגמרי. שוני� נראו ברו�, של בגילו שהיה היחיד, ובנו בנותיו אשתו, ראוב�, אליעזר באוויר. הורגשה
מעיניה�. קרנה היתירה הנשמה

שידע כיוו� לב, בחפ� זאת עשה ברו� הבית, לבני בהסברתה ברו� נתכבד ה"הגדה" אמירת בשעת
של דבריו את בצמא ושתו פתוחי� בפיות ישבו המסובי� כל כ�. לש� מיוחדת בלמדנות צור� שאי�
דמעות או המאורע על שמחה דמעות אלה היו א� ברור לא דמעות. זלגו ראוב� אליעזר מעיני ברו�.

בחומש. פרשה ידע שבקושי כזה במצב אז היה שלו שבנו כ� על צער

לבו, לדאבו� א�, רב, לימוד בשכר לו עלה והדבר טוב למלמד ראוב� אליעזר מסר יחידו בנו את
כיוו� גדול, היה ראוב� אליעזר של צערו בלימודו. תועלת ראה ולא מצומצמי� כשרונות לנער היו

להושיע. ידו לאל היה לא א� למד�, בב� שרצה

בביתו שוב ברו� הופיע הפסח, לקראת האחרת, ולשנה ברו�, עלֿידי נשכח לא ההוא הפסח חג
הפסח את לחוג כדי לדוברומיסל במיוחד נסע א� אחר, במקו� כבר אז היה ברו� ראוב�. אליעזר של
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תרפ"ד] אלול דר"ח [ב'

מס"נ צריכי� התורה לימוד על כי הדבר נכו� אמת . . .

גדול עני ל� ואי� עוני מתו� התורה את המקיי� וכל בפו"מ

העשירות היינו עושר מתו� לקיימה וסופו הדעת מעניות יותר

פי' המעשה, כ"א עיקר המדרש לא אשר וישכיל שיבי� שבדעת

הנהגתו שיהי' למעשה הלכה הנוגעי� העניני� תחלה ללמוד

רב בחיות לו מאירה שהתורה אור התורה דאז התורה עפ"י

בלימוד וג� הרצו�, לבעל ונתו� קשור להיותו המצוות בקיו�

לנות� ונתו� מסור ורצונו דעתו יהי' ופוסקי� בש"ס סוגיא

ורצונו חכמתו שהיא ה' תורת לומד אשר שיזכור פי' התורה

הרי אז וכי ושכלו במוחו היטיב הלימוד את להבי� א"ע וית�

כמבואר ממנה ומוק� ית' חכמתו בעצמות תופס ממש מוחו

בעצמות תופס ממש שמוחו גופא ומזה פ"ה, בסש"ב בארוכה

יל� לא כי לו מאיר זה הנה ממנה וממולא ית' ורצונו חכמתו

הגשמיי� בעניני� ג� שעושה ודבר דבר ובכל היו�, כל בטל

אד� בני ע� ודיבור שינה באכו"ש כמו בה� מוכרח שהוא שלו

ולא הצור� כפי רק שיהי' אצלו מדודי� האלו העניני� יהיו

את וירחיק גדולה בשמחה הכל ויעשה לו. הדרוש על יותר

בלימוד יתמיד כי לו יצליח וה' ה' בתורת יבי� ואז מלבו הצער

כו'. מדותיו וזיכו� בירור ויפעול ובתפלה
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נטל ברו�, של מנהגו על שידע ראוב�, אליעזר בחינ�. זה היה לא אז שג� מוב� לשעבר. מעבידו אצל
כ�. על שהתווכח מבלי הסעודה עבור תשלו� ממנו

לבבית. שמי� ויראת יהודית תמימות לתוכו וספג כבבית, עצמו ברו� חש ראוב� אליעזר של בביתו
הזה. הפשוט הנפח של הנאמנות ואת היושר את שכח לא לעול�

של בלמדנותו שנוכח הראשו� שהיה � הגנ� אברה� שר' לאחר בליאזנא, שעתה, אפוא, פלא אי�
אליעזר של בביתו בדוברומיסל, הפסח חג את לחוג שוב, ברו� החליט הפסח, לחג הזמינו � ברו�

ראוב�.

ופטיש עור סינר חגור עמד, ראוב� אליעזר לנפחיה. דרכו ברו� עשה לדוברומיסל בואו ע� מיד
עליה הכה והנפח הסד�, גבי על לוהטת מתכת חתיכת בצבת החזיק נחו�, שמואל בנו, הסד�. ליד בידו,
ראוב� אליעזר הניח המלאכה בבית ברו� נראה א� בעלֿפה. תהלי� כ� כדי תו� אמר כבעבר כוחו. בכל

הופיע!" יקר אורח איזה נחו�, שמואל נא, "ראה והכריז: פטישו, את

לבבו, את לפניו גילה מיד ולבבי. רחב עליכ�" "שלו� לברו� והושיט ידיו לרחו� מיהר הנפח
עבור� ובניתי ללמדני�, אות� השאתי נחת. הרבה הש�, ברו� לי, יש הבנות "מ� ב�: כאל אליו בדברו
לו אי� א� ללמד�, שיגדל קיוויתי נחת. לי אי� נחו� משמואל רק בתורה. ועוסקי� יושבי� ה� בו בית,
יצליח נחו� ששמואל כדי האמצעי� כל את ניסה כיצד סיפר ראוב� אליעזר לכ�". הכישרונות את
"תחילה לבעלֿמלאכה. בנו את שיהפו� שמוטב לו אמר הלה א� העיר רב ע� התייע� הוא בלימודיו.
את כ� א� הכנסתי, אחרת. לעשות יכולתי לא "א� � כמתנצל ראוב� אליעזר אומר � בכ�" רציתי לא

זר. לבעלֿמלאכה ממסירתו יותר טוב ודאי שהוא דבר שלי, לנפחיה נחו� שמואל

להיות יכול מלאכה בעל ג� שהרי פחותֿער�, אינו כפי� במלאכת שהעיסוק באמרו ניחמו ברו�
עצמו. ראוב� מאליעזר לכ� נאמנה והוכחה טובות, מידות ובעל במצוות עסוק שמי�, ירא יהודי

בנו גדל אילו יותר הרבה מאושר היה הוא עצומה. הייתה ראוב� אליעזר של התורה חיבת בר�,
ללמד�.
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תרפ"ד] אלול דר"ח [ב'

מס"נ צריכי� התורה לימוד על כי הדבר נכו� אמת . . .

גדול עני ל� ואי� עוני מתו� התורה את המקיי� וכל בפו"מ

העשירות היינו עושר מתו� לקיימה וסופו הדעת מעניות יותר

פי' המעשה, כ"א עיקר המדרש לא אשר וישכיל שיבי� שבדעת

הנהגתו שיהי' למעשה הלכה הנוגעי� העניני� תחלה ללמוד

רב בחיות לו מאירה שהתורה אור התורה דאז התורה עפ"י

בלימוד וג� הרצו�, לבעל ונתו� קשור להיותו המצוות בקיו�

לנות� ונתו� מסור ורצונו דעתו יהי' ופוסקי� בש"ס סוגיא

ורצונו חכמתו שהיא ה' תורת לומד אשר שיזכור פי' התורה

הרי אז וכי ושכלו במוחו היטיב הלימוד את להבי� א"ע וית�

כמבואר ממנה ומוק� ית' חכמתו בעצמות תופס ממש מוחו

בעצמות תופס ממש שמוחו גופא ומזה פ"ה, בסש"ב בארוכה

יל� לא כי לו מאיר זה הנה ממנה וממולא ית' ורצונו חכמתו

הגשמיי� בעניני� ג� שעושה ודבר דבר ובכל היו�, כל בטל

אד� בני ע� ודיבור שינה באכו"ש כמו בה� מוכרח שהוא שלו

ולא הצור� כפי רק שיהי' אצלו מדודי� האלו העניני� יהיו

את וירחיק גדולה בשמחה הכל ויעשה לו. הדרוש על יותר

בלימוד יתמיד כי לו יצליח וה' ה' בתורת יבי� ואז מלבו הצער

כו'. מדותיו וזיכו� בירור ויפעול ובתפלה

[`kz 'nr '` jxk v"iixden w"b`]

נטל ברו�, של מנהגו על שידע ראוב�, אליעזר בחינ�. זה היה לא אז שג� מוב� לשעבר. מעבידו אצל
כ�. על שהתווכח מבלי הסעודה עבור תשלו� ממנו

לבבית. שמי� ויראת יהודית תמימות לתוכו וספג כבבית, עצמו ברו� חש ראוב� אליעזר של בביתו
הזה. הפשוט הנפח של הנאמנות ואת היושר את שכח לא לעול�

של בלמדנותו שנוכח הראשו� שהיה � הגנ� אברה� שר' לאחר בליאזנא, שעתה, אפוא, פלא אי�
אליעזר של בביתו בדוברומיסל, הפסח חג את לחוג שוב, ברו� החליט הפסח, לחג הזמינו � ברו�

ראוב�.

ופטיש עור סינר חגור עמד, ראוב� אליעזר לנפחיה. דרכו ברו� עשה לדוברומיסל בואו ע� מיד
עליה הכה והנפח הסד�, גבי על לוהטת מתכת חתיכת בצבת החזיק נחו�, שמואל בנו, הסד�. ליד בידו,
ראוב� אליעזר הניח המלאכה בבית ברו� נראה א� בעלֿפה. תהלי� כ� כדי תו� אמר כבעבר כוחו. בכל

הופיע!" יקר אורח איזה נחו�, שמואל נא, "ראה והכריז: פטישו, את

לבבו, את לפניו גילה מיד ולבבי. רחב עליכ�" "שלו� לברו� והושיט ידיו לרחו� מיהר הנפח
עבור� ובניתי ללמדני�, אות� השאתי נחת. הרבה הש�, ברו� לי, יש הבנות "מ� ב�: כאל אליו בדברו
לו אי� א� ללמד�, שיגדל קיוויתי נחת. לי אי� נחו� משמואל רק בתורה. ועוסקי� יושבי� ה� בו בית,
יצליח נחו� ששמואל כדי האמצעי� כל את ניסה כיצד סיפר ראוב� אליעזר לכ�". הכישרונות את
"תחילה לבעלֿמלאכה. בנו את שיהפו� שמוטב לו אמר הלה א� העיר רב ע� התייע� הוא בלימודיו.
את כ� א� הכנסתי, אחרת. לעשות יכולתי לא "א� � כמתנצל ראוב� אליעזר אומר � בכ�" רציתי לא

זר. לבעלֿמלאכה ממסירתו יותר טוב ודאי שהוא דבר שלי, לנפחיה נחו� שמואל

להיות יכול מלאכה בעל ג� שהרי פחותֿער�, אינו כפי� במלאכת שהעיסוק באמרו ניחמו ברו�
עצמו. ראוב� מאליעזר לכ� נאמנה והוכחה טובות, מידות ובעל במצוות עסוק שמי�, ירא יהודי

בנו גדל אילו יותר הרבה מאושר היה הוא עצומה. הייתה ראוב� אליעזר של התורה חיבת בר�,
ללמד�.
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çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãai''yx:éãìBiå §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©©¬¤
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õøàä-úà íúéçLî éððäå íäéðtîi''yx: ¦§¥¤®§¦§¦¬©§¦−̈¤¨¨«¤
ãéäNrz íép÷ øôâ-éör úáz Eì äNr£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´

È‡kÊט ¯·b Á� Á� ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«…«…«¿«««

ÈÈ„ ‡zÏÁ„a È‰B¯„a ‰Â‰ ÌÈÏL¿ƒ¬»¿»ƒ¿««¿»«¿»

:Á� CÈl‰י‡˙Ïz Á� „ÈÏB‡Â «ƒ…«¿ƒ…«¿»»

:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È ÔÈ�·¿ƒ»≈»»¿»»∆

ÈÈיא Ì„˜ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»««¿»√»¿»

:ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿»¬ƒ

Â‰‡יב ‡Ú¯‡ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»«¿»¿»

‡¯Òa Ïk eÏÈaÁ È¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»«¬≈«ƒ»ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡ ˙È L�‡¡«»»¿≈««¿»

Òa¯‡יג ÏÎ„ ‡v˜ Á�Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«ƒ»¿»ƒ¿»

˙‡ÈÏÓ˙‡ È¯‡ ÈÓ„˜Ï ˙lÚ««ƒ√»«¬≈ƒ¿¿ƒ«

ÔB‰È„·BÚ Ì„˜ ÔÓ ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡«¿»¬ƒƒ√»»≈

ÌÚ ÔB‰ÏaÁÓ ‡�‡ ‡‰Â ‡iLÈaƒ«»¿»¬»¿«∆¿ƒ

:‡Ú¯‡יד‡˙B·z CÏ „·ÈÚ «¿»ƒ≈»≈»

˙È „aÚz ÔÈ¯B„Ó ÌB¯„˜c ÔÈÚ‡„¿»ƒ¿«¿¿ƒ«¿≈»

é"ùø

(Ë)˜Ècˆ LÈ‡ Á� Á� ˙„ÏBz ‰l‡.ה�איל ≈∆¿……«…«ƒ«ƒִ

��אמר: ��בח�, ס�ר י)והז�יר�, צ�יק(משלי "זכר ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַ

�ל ��לד�תיה� �ע�ר לל�ד� אחר: �בר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלברכה".

ט�בי� מע�י� קח).ÂÈ˙¯„a:צ�יקי�, י�(סנהדרי� ֲִִִִַַ¿……»ֵ

היה �א�� ��� �ל ל�בח, א�ת� ��ר�י� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמר��תינ�

א�ת� ���ר�י� וי� י�תר, צ�יק היה צ�יקי� ְְְִִִִֵֵֶַַָָ�ד�ר

�ללגנאי, �ד�ר� היה וא�� צ�יק, היה ��ר� לפי ְְְְִִִִֶַַָָָָ

לכל��: נח�ב היה לא ‡˙ÌÈ‰Ï‡‰Œאברה�, ְְֱִֶַָָָָָֹ∆»¡…ƒ
Á�ŒCl‰˙‰.:א�מר ה�א כד)�באברה� (לקמ� ƒ¿«∆…«ְְֵַָָ

סעד צרי� היה נח לפניו", התה�כ�י ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ"א�ר

�צדק� �מה�� מתח�ק היה אברה� אבל ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלתמכ�,

ל',ל���.‰˙‰Clמאליו: �ל ����� וזה� עבר, ֵֵָƒ¿«∆ְְִֶֶַָ

�בד אחד:�ל��� �ל��� �ל�עבר לה�א מ���ת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

יג) נח",(ש� "התה�� לה�א, התה��", ְְְִִֵֶַַַַָֹ"ק��

יב)ל�עבר, א עבדי�",(שמואל �עד "הת��ל ְְְֲִֵֶֶַַַָָ

ח)לה�א, א ה�ה",(מלכי� ה�ית אל והת��ל "�בא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

��רא�� �ה�י"ו א�א עבר, לה�א:ל��� ה�פכ� ְְְְֶֶֶַַַָָָָֹ

(‡È)˙ÁMzÂ.�כבי�� ועב�דת ערוה ל��� «ƒ»≈ְְֲִֶַַָָ

נז) �ל(סנהדרי� ה�חית "�י ערוה: אחרי�: (ספרי� ,ְְְֲִִִִִֵֶָָָ

�מ�: ��כבי�: ועב�דת �ר��", את ז)��ר (דברי� ְְֲִֶַַַָָָ

��חית��"): ��"ÒÓÁ ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ.�ספרי] �זל ְִֶַ«ƒ»≈»»∆»»ְִֵָָ

��אמר: ג)אחרי�: א�ר(יונה החמס "�מ� ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָ

NaŒÏk¯(È·)�כ�יה�"]: ˙ÈÁL‰ŒÈk.��אפ ְֵֶַƒƒ¿ƒ»»»ֲִ

מינ�: ל�אינ� נזקקי� וע�� ח�ה ˜ı(È‚)�המה, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ≈
¯NaŒÏk.ועב�דת זנ�ת מ�צא �א�ה מק�� �ל »»»ְֲֵֶַַַָָָ

ט�בי� וה�רגת לע�ל� �אה אנ�רלמ�סיא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָ��כבי�,

ÒÓÁורעי�: ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk.זר� נח�� לא ְִָƒ»¿»»»∆»»ְְֶַַֹ

על�ינ א�א קח)ה�זל�, �מ�.‡˙ı¯‡‰Œ:(סנהדרי� ִֵֶַַָָָ∆»»∆ְ

ל�: וד�מה האר�, ט)מ� העיר",(שמות את "�צאתי ְְִִִֵֶֶֶָָָ

טו) א רגליו.(מלכי� מ� רגליו", את "חלה העיר, ְְִִִֶַַָָָָָמ�

טפחי� ג' �א� האר�, ע� האר�", "את אחר: ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�בר

ונ��ט��: נ��ח� ה�חר�ה עמק NÚ‰(È„)�ל ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ¬≈
˙·z EÏ.�הטריח ול�ה לפניו. וה�לה רוח הר�ה ¿≈«ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ע�סק ה���ל ��ר אנ�י ��רא�ה� �די זה? ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ�בני�

וה�א ל�'? �את 'מה א�ת�: ו��אלי� �נה ק"כ ��ְְְֲִַָָָֹ

מ��ל להביא ה�א �ר�� ה�ד�� 'עתיד לה�: ְִִֵֶַַָָָָָא�מר

י��ב�: א�לי ול�ה.Ù‚ŒÈˆÚ¯לע�ל�', �מ�, �� ַָָָ¬≈…∆ְְָָָ

�פרית, �� על זה? לה�ח�תמ�י� עליה� ��גזר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

:��ÌÈp˜.:וח�ה �המה לכל מד�רי�, מד�רי� ƒƒְְְְְִִֵַָָָ

¯Ùka..פרא� ��מרא �מצינ� אר�י, �ל��� זפת «…∆ְְֲִִִֶֶַַָָָ�ְָ

��� ��י�, ה�י� �הי� ידי על מ�ה, �ל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�תבת�

יריח ��א �די וע�ד מ�ח��, וזפת מ�פני� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ�חמר
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ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázäíéL ©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−

äNrzi''yx:éåìæéìeanä-úà àéáî éððä éðàå ©«£¤«¨©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬
ì õøàä-ìr íéîLà øNa-ìk úçLçeø Ba-ø ©̧¦Æ©¨½̈¤§©¥´¨¨À̈£¤Æ´©

õøàa-øLà ìk íéîMä úçzî íéiç©¦½¦©−©©¨¨®¦¬Ÿ£¤¨−̈¤
òåâéi''yx:çéúàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå ¦§¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ

éðáe äzà äázä-ìàéðá-éLðe EzLàå EE ¤©¥½¨©¾̈¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−
Czài''yx:èéìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe ¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ

äá÷ðe øëæ Czà úéçäì äázä-ìà àéáz̈¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®¨¨¬§¥−̈
eéäéi''yx:ìàøùéëäîäaä-ïîe eäðéîì óBòäî ¦«§«¥«¨´§¦¥À¦©§¥¨Æ

éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîìE §¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−

‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎaטוd˙È „aÚ˙c ÔÈ„Â ¿»¿»¿≈ƒ«¿≈»«

‡˙B·˙„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ‰‡Ó ˙Ïz¿»¿»«ƒ»¿»¿≈»

ÔÈn‡ ÔÈ˙Ï˙e dÈ˙t ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:dÓe¯טז‡˙B·˙Ï „ÈaÚz ¯B‰� «≈«¿≈¿≈»

‡lÚlÓ dpÏÏÎLz ‡˙Ó‡Ïe¿«¿»¿«¿¿ƒ«ƒ¿≈»

ÈeLz d¯ËÒa ‡˙B·˙„ ‡Ú¯˙Â¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«¿«ƒ

ÔÈ‡˙ÈÏ˙e ÔÈ�È�z ÔÈÚ¯‡ ÔÈ¯B„Ó¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ

:dp„aÚzיזÈ˙ÈÓ ‡�‡ ‡‰ ‡�‡Â «¿¿ƒ««¬»»¬»«¿≈

‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ ‡�ÙBË ˙È»»»«»««¿»¿«»»

ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈

‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»

:˙eÓÈיחCnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ¿¿»≈»¿»ƒƒ»

C˙z‡Â CÈ�·e z‡ ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â¿≈¿≈»«¿¿»¿ƒ¿»

:CnÚ CÈ�· ÈL�eיטÈÁc ÏkÓe ¿≈¿»ƒ»ƒ»¿«

ÏÈÚz ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈

‡a˜�Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»

:ÔB‰ÈכÔÓe È‰B�ÊÏ ‡ÙBÚÓ ¿≈»ƒ¿ƒƒ

‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ ÏkÓe d�ÊÏ ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒ¿«ƒ…ƒ¬»¿«¿»

C˙ÂÏ ÔeÏÚÈ ‡lkÓ ÔÈ¯z È‰B�ÊÏƒ¿ƒ¿≈ƒ…»≈¬¿»»

é"ùø

�א� אבל זפת, �ל רע ריח צ�יק חזקא�ת� מ�ני ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

�מח��: מ�ית ז�ת� י�.ˆ‰¯(ÊË)ה�י�, ְִִִִִַַַָ…«ֵ

ח���, ה�אירהא�מרי� ט�בה אב� א�מרי� וי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ש�)לה� רבה plÎz‰:(בראשית ‰n‡ŒÏ‡Â ֶָ¿∆«»¿«∆»
‰ÏÚÓÏÓ.קצר �ה�א עד וע�לה מ��ע ���י� ƒ¿«¿»ְִָ�ְֶֶַָָָ

למ�ה ה�י� ��ז�ב� �די א�ה, על וע�מד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמלמעלה

אינ�): אחרי� (�ספרי� �מ�א� ÌÈNzמ�א� dcˆa. ְֲִִִִִֵֵָָָ¿ƒ»»ƒ
ה��מי� י�ל� ÌÈLÏLe��:��א Ìi�L ÌizÁz. ְְִִֶַָָֹ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

אמצעי� לאד�, עלי�ני� ז�, �ב על ז� על��ת ְְֲִִִֶֶַַָָָָג'

לזבל �ח��י� ‰��È(ÊÈ):(ש�)למד�ר, È�‡Â ְְְִִֶֶַָ«¬ƒƒ¿ƒ
‡È·Ó.רז�ניהנני�� א�ת� ע� להס�י� מ�כ� ≈ƒְְְְִִִִִֵֶַָָ

�בר: לפני ח)ואמר� �יֿ(תהלי� "מהֿאנ�� ְְְְֱִַָָָָ

ה�ל,.ÏeaÓתז�ר��": את ��ל�ל ה�ל, את ���ה ְְִֶ«ְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ל�מ��. ה�ב�� מ� ה�ל את ל����ה�ביל וזה� ְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

ה�ל את �הצי� 'ט�פנא', ��ר�� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹא�נקל�ס,

�נער, נקראת לכ� עמ�ה, �היא לבבל ְְְִִֵָָָ�ְֱֲִִֶֶֶָָוהביא�

מימי, אחרי�: (ספרי� מ��ל, מתי �ל �� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ��נער�

�מ�כת �למה' �'חכמת מהר�"ל ה�י� ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹוכ�

È˙È¯a(ÁÈ)��ת): ˙‡ È˙Ó˜‰Â.(רבה :(בראשית ַָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ
ה�ר�ת על צרי� היה ויעפ��,�רית ירקב� ��א ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

יהרג�ה� ����ר:ו��א EÈ�·eר�עי� ‰z‡ ְְְִֶֶַַַָֹ«»»∆
EzL‡Â.�מ�א לבד, וה��י� לבד האנ�י� ¿ƒ¿¿ְְְֲִִִַַַָָָָ

ה��ה �ת�מי� .ÈÁ‰ŒÏkÓe(ËÈ):(ש�)��אסר� ְְְִִֶֶֶַַָƒ»»«
�די� טז)אפ�� ÏkÓ:(חגיגה ÌÈ�L.ה�ח�ת מ� ֲִִֵ¿«ƒƒ…ִַָ

מ�ני�, �חת� לא נקבה:��ה� ואחד זכר אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

(Î)e‰�ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó.(רבה ��בק�(בראשית א�ת� ≈»¿ƒ≈ְֶָָ



קכג gpeoey`x mei qelwpe`

õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−
øôkai''yx:åèìL dúà äNrz øLà äæåL ©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ®̈§¯

daçø änà íéMîç äázä Cøà änà úBàî¥´©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈
ìLe:dúîB÷ änà íéLæèäNrz | øäö §¦¬©−̈«¨¨«´Ÿ©©«£¤´

çúôe äìrîìî äplëz änà-ìàå äázì©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨¤¬©
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázäíéL ©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−

äNrzi''yx:éåìæéìeanä-úà àéáî éððä éðàå ©«£¤«¨©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬
ì õøàä-ìr íéîLà øNa-ìk úçLçeø Ba-ø ©̧¦Æ©¨½̈¤§©¥´¨¨À̈£¤Æ´©

õøàa-øLà ìk íéîMä úçzî íéiç©¦½¦©−©©¨¨®¦¬Ÿ£¤¨−̈¤
òåâéi''yx:çéúàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå ¦§¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ

éðáe äzà äázä-ìàéðá-éLðe EzLàå EE ¤©¥½¨©¾̈¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−
Czài''yx:èéìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe ¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ

äá÷ðe øëæ Czà úéçäì äázä-ìà àéáz̈¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®¨¨¬§¥−̈
eéäéi''yx:ìàøùéëäîäaä-ïîe eäðéîì óBòäî ¦«§«¥«¨´§¦¥À¦©§¥¨Æ

éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîìE §¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−

‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎaטוd˙È „aÚ˙c ÔÈ„Â ¿»¿»¿≈ƒ«¿≈»«

‡˙B·˙„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ‰‡Ó ˙Ïz¿»¿»«ƒ»¿»¿≈»

ÔÈn‡ ÔÈ˙Ï˙e dÈ˙t ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:dÓe¯טז‡˙B·˙Ï „ÈaÚz ¯B‰� «≈«¿≈¿≈»

‡lÚlÓ dpÏÏÎLz ‡˙Ó‡Ïe¿«¿»¿«¿¿ƒ«ƒ¿≈»

ÈeLz d¯ËÒa ‡˙B·˙„ ‡Ú¯˙Â¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«¿«ƒ

ÔÈ‡˙ÈÏ˙e ÔÈ�È�z ÔÈÚ¯‡ ÔÈ¯B„Ó¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ

:dp„aÚzיזÈ˙ÈÓ ‡�‡ ‡‰ ‡�‡Â «¿¿ƒ««¬»»¬»«¿≈

‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ ‡�ÙBË ˙È»»»«»««¿»¿«»»

ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈

‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»

:˙eÓÈיחCnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ¿¿»≈»¿»ƒƒ»

C˙z‡Â CÈ�·e z‡ ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â¿≈¿≈»«¿¿»¿ƒ¿»

:CnÚ CÈ�· ÈL�eיטÈÁc ÏkÓe ¿≈¿»ƒ»ƒ»¿«

ÏÈÚz ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈

‡a˜�Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»

:ÔB‰ÈכÔÓe È‰B�ÊÏ ‡ÙBÚÓ ¿≈»ƒ¿ƒƒ

‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ ÏkÓe d�ÊÏ ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒ¿«ƒ…ƒ¬»¿«¿»

C˙ÂÏ ÔeÏÚÈ ‡lkÓ ÔÈ¯z È‰B�ÊÏƒ¿ƒ¿≈ƒ…»≈¬¿»»

é"ùø

�א� אבל זפת, �ל רע ריח צ�יק חזקא�ת� מ�ני ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

�מח��: מ�ית ז�ת� י�.ˆ‰¯(ÊË)ה�י�, ְִִִִִַַַָ…«ֵ

ח���, ה�אירהא�מרי� ט�בה אב� א�מרי� וי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ש�)לה� רבה plÎz‰:(בראשית ‰n‡ŒÏ‡Â ֶָ¿∆«»¿«∆»
‰ÏÚÓÏÓ.קצר �ה�א עד וע�לה מ��ע ���י� ƒ¿«¿»ְִָ�ְֶֶַָָָ

למ�ה ה�י� ��ז�ב� �די א�ה, על וע�מד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמלמעלה

אינ�): אחרי� (�ספרי� �מ�א� ÌÈNzמ�א� dcˆa. ְֲִִִִִֵֵָָָ¿ƒ»»ƒ
ה��מי� י�ל� ÌÈLÏLe��:��א Ìi�L ÌizÁz. ְְִִֶַָָֹ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

אמצעי� לאד�, עלי�ני� ז�, �ב על ז� על��ת ְְֲִִִֶֶַַָָָָג'

לזבל �ח��י� ‰��È(ÊÈ):(ש�)למד�ר, È�‡Â ְְְִִֶֶַָ«¬ƒƒ¿ƒ
‡È·Ó.רז�ניהנני�� א�ת� ע� להס�י� מ�כ� ≈ƒְְְְִִִִִֵֶַָָ

�בר: לפני ח)ואמר� �יֿ(תהלי� "מהֿאנ�� ְְְְֱִַָָָָ

ה�ל,.ÏeaÓתז�ר��": את ��ל�ל ה�ל, את ���ה ְְִֶ«ְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ל�מ��. ה�ב�� מ� ה�ל את ל����ה�ביל וזה� ְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

ה�ל את �הצי� 'ט�פנא', ��ר�� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹא�נקל�ס,

�נער, נקראת לכ� עמ�ה, �היא לבבל ְְְִִֵָָָ�ְֱֲִִֶֶֶָָוהביא�

מימי, אחרי�: (ספרי� מ��ל, מתי �ל �� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ��נער�

�מ�כת �למה' �'חכמת מהר�"ל ה�י� ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹוכ�

È˙È¯a(ÁÈ)��ת): ˙‡ È˙Ó˜‰Â.(רבה :(בראשית ַָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ
ה�ר�ת על צרי� היה ויעפ��,�רית ירקב� ��א ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

יהרג�ה� ����ר:ו��א EÈ�·eר�עי� ‰z‡ ְְְִֶֶַַַָֹ«»»∆
EzL‡Â.�מ�א לבד, וה��י� לבד האנ�י� ¿ƒ¿¿ְְְֲִִִַַַָָָָ

ה��ה �ת�מי� .ÈÁ‰ŒÏkÓe(ËÈ):(ש�)��אסר� ְְְִִֶֶֶַַָƒ»»«
�די� טז)אפ�� ÏkÓ:(חגיגה ÌÈ�L.ה�ח�ת מ� ֲִִֵ¿«ƒƒ…ִַָ

מ�ני�, �חת� לא נקבה:��ה� ואחד זכר אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

(Î)e‰�ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó.(רבה ��בק�(בראשית א�ת� ≈»¿ƒ≈ְֶָָ



gpfipyקכד meiqelwpe`

úBéçäìi''yx:àëìëàî-ìkî Eì-ç÷ äzàå §©«£«§©¨´©§À¦¨©«£¨Æ
éìà zôñàå ìëàé øLàíäìå Eì äéäå E £¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−

:äìëàìáëBúà äeö øLà ìëk çð Nriå §¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²
äNr ïk íéýìûi''yx:ìåçá ë''òéðùæàýåýé øîàiå ¡Ÿ¦−¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

Eúà-ék äázä-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤©¥¨®¦«Ÿ§¬
äfä øBca éðôì ÷écö éúéàøi''yx:á| ìkî ¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«¦´Ÿ

äráL äráL Eì-çwz äøBähä äîäaä©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬

BzLàå Léà íéðL àåäi''yx:âóBòî íb ¦²§©−¦¦¬§¦§«©´¥¯
òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äráL äráL íéîMä©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©

õøàä-ìë éðt-ìri''yx:ãäráL ãBò íéîéì ék ©§¥¬¨¨¨«¤¦Á§¨¦̧¹¦§À̈
íBé íéraøà õøàä-ìr øéèîî éëðà̈«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤©§¨¦´½
Là íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéraøàåø §©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ£¤´

äîãàä éðt ìrî éúéNri''yx:äìëk çð Nriå ¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«©©−©®Ÿ©§¬Ÿ
ýåýé eäeö-øLài''yx:åúBàî LL-ïa çðå £¤¦−̈§Ÿ̈«§¾Ÿ©¤¥¬¥−

:õøàä-ìr íéî äéä ìeanäå äðLæçð àáiå ¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤©¨´Ÿ½Ÿ©
ìeanä éî éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáei''yx: Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−¥¬©©«

:‡Ói˜ÏכאÏkÓ CÏ ·Ò z‡Â ¿«»»¿«¿«»ƒ»

C˙ÂÏ LB�Î˙Â ÏÎ‡˙Óc ÏÎÈÓ≈«ƒƒ¿¬≈¿ƒ¿¿»»

:ÏÎÈÓÏ ÔB‰Ïe CÏ È‰ÈÂכב„·ÚÂ ƒ≈»¿¿≈»«¬«

:„·Ú Ôk ÈÈ d˙È „ÈwÙ Èc ÏÎk Á�…«¿…ƒ«≈»≈¿»≈¬»

‡�Lא ÏÎÂ z‡ ÏeÚ Á�Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…««¿¿»¡«
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‡Ú·L CÏ ·qz ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»«¿»ƒ«»«¿»
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‡Ói˜Ï ‡a˜�Â ¯Îc ‡Ú·L ‡Ú·L«¿»«¿»¿«¿»¿»¿«»»

:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯ÊדÈ¯‡ «¿»««≈»«¿»¬≈
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é"ùø

וכל �א�, �מאליה� �ר�� ה�חית� ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�מיניה�,

:�� הכניס ק�לט�� �Á(Î·)�ה�בה NÚiÂ.זה ְְִִֵֶַַָָ«««…«ֶ

ה�יבה קח)�ני� ˆÈc˜(‡):(סנהדרי� È˙È‡¯.ולא ְִֵַַָ»ƒƒ«ƒְֹ

�בח� מקצת �א�מרי� מ�א� �מי�". "צ�יק ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָנאמר

�פניו ��א וכ�� �פניו, אד� :(ב"ר)�ל ְְֶָָָָ�ְֶָָֹ

(·)‰¯B‰h‰.,לי�ראל טה�רה להי�ת העתידה «¿»ְְְְֲִִִֵָָָָ

��רהלמדנ� נח יח)��מד Ú·L‰:(עירובי� ‰Ú·L. ְֶַַַָָָֹƒ¿»ƒ¿»
�צאת�: קר�� מה� ��קריב ÛBÚÓ(‚)�די Ìb ְְְְִֵֵֵֶֶַָָ«≈

'B‚Â ÌÈÓM‰.��סת �למד מד�ר, ה�ת�ב ��ה�רי� «»«ƒ¿ְְְִֵַַַַָָ

ה�פר�: Ú·L‰(„)מ� „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk.�סנהדרי) ְִַָֹƒ¿»ƒƒ¿»
ה��יק,קח) מת��לח �ל אבל� ימי ז' �חסא�� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ה�רענ�ת. את וע�ב �ב�ד� על ה�א �ר�� ְָ�ְְִֵֶַַַָָה�ד��

�לי� �ה� ותמצא מת��לח, �ל �נ�תיו וח�ב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹצא

נח: לח�י �נה מא�ת �� BÚ„��נת ÌÈÓÈÏ Èk. ְְִֵֵֵַַַָָֹƒ¿»ƒ
וע�רי� מאה על נ�ס� זה, זמ� אחר זמ� ע�ד? ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָמה�

ÌBÈ�נה: ÌÈÚa¯‡.�לקל�� ה�לד, יצירת �נגד ָָ«¿»ƒְְְְִִֶֶֶַַָָ

ממזרי�: צ�רת לצ�ר לי�צר� NÚiÂ(‰)להטריח ְְְְְִִֵַַַַָָ«««
Á�.:ל�בה �יאת� ÂÈ�·e(Ê)זה Á�.לבד האנ�י� …«ִֵֶַָָ…«»»ְֲִַָָ

ה��ה �ת�מי� ��אסר� לפי לבד, מ�ניוה��י� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

�צער: �ר�י ‰Ïean�הע�ל� ÈÓ È�tÓ.נח א� ְֶַַָָָƒ¿≈≈««ַַֹ

��בא מאמי� ואינ� מאמי� היה, אמנה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמ�ט�י

ה�י�: ��חק�ה� עד ל�בה נכנס ולא ְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹה���ל,
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é"ùø

(Ë)Á� Ï‡ e‡a.:�מאליהÌÈ�L ÌÈ�L.��� »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒ�ָ

�ני�: הי� ה�ח�ת מ� זה, �מני� ְְְְִִִֶַַָָָ�ה�ו�

(‡È)È�M‰ L„Áa.זה א�מר: אליעזר ר�י «…∆«≈ƒֱִִֵֶֶֶַ

א�ר זה א�מר: יה��ע ר�י קח)מרח�ו�, :(סנהדרי� ְְְִֶַַָ�ִֵֶַָ

eÚ˜·�.:�מימיה ¯a‰לה�ציא ÌB‰z.נגד� מ�ה ƒ¿¿ְִֵֵֶ¿«»ְִֶֶָ

ולק� האד�", רעת �"ר�ה חטא� ה� ְְְִֵַַָָָָָָָָמ�ה,

ר�ה": ı¯‡‰ŒÏÚ(È·)�"�ה�� ÌLb‰ È‰ÈÂ. ְִַָ«¿ƒ«∆∆«»»∆
��ה�ריד�, א�א ה���ל", "ויהי א�מר: ה�א ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�לה��

�רכה, ��מי יהי� יחזר� א� �רחמי�, ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָה�ריד�

למ��ל: הי� חזר� B‚Â'�כ��א ÌBÈ ÌÈÚa¯‡.�אי ְְְֶַָָֹ«¿»ƒ¿ֵ

�הרי ע��, ליל� �אי� לפי ה�ני�, מ� רא��� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָי��

נמצא� מעינ�ת", �ל נבקע� ה�ה ����" ְְְְְְְִִִֶַַַָ�תיב:

אליעזר, לר�י �כסלו �כ"ח �לי� י�� ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָאר�עי�

חסר, ואחד מלא אחד �סדר�, נמני� ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�החד�י�

מ�סלו: וכ"ח מ�רח�ו�, י"ב ÌˆÚa(È‚)הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַָ¿∆∆
‰f‰ ÌBi‰.:�א�מרי ��ר� �ני �הי� ה�ת�ב, ל�ד� ««∆ְְְִִֵֶֶַָָ

��ברי� אנ� ל�בה, נכנס א�ת� ר�אי� אנ� ְְִִִִֵַָָָָ'א��

'אניא�ת� ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר א�ת�', וה�רגי� ְְֲִִַַָָָָ

יק��': מי �בר ונראה ��� לעיני ְְְִִֶַָָ�ְְִֵֵַמכניס�

(„È)Û�k Ïk ¯Btˆ.�מי �ל �ל צ��ר ה�א, �ב�ק ƒ»»»ִִֶָָ

�מ�: נ�צה, ל��� זה, [�נ� חגבי� לר��ת ְְְֲִֶַָָָָָָ�נ�,

א) נ�צת�(ויקרא �אפ�� �כנפיו", א�ת� ְְֲִִִֶַָָָָ"ו��ע
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eÚ˜·�.:�מימיה ¯a‰לה�ציא ÌB‰z.נגד� מ�ה ƒ¿¿ְִֵֵֶ¿«»ְִֶֶָ

ולק� האד�", רעת �"ר�ה חטא� ה� ְְְִֵַַָָָָָָָָמ�ה,

ר�ה": ı¯‡‰ŒÏÚ(È·)�"�ה�� ÌLb‰ È‰ÈÂ. ְִַָ«¿ƒ«∆∆«»»∆
��ה�ריד�, א�א ה���ל", "ויהי א�מר: ה�א ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�לה��

�רכה, ��מי יהי� יחזר� א� �רחמי�, ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָה�ריד�

למ��ל: הי� חזר� B‚Â'�כ��א ÌBÈ ÌÈÚa¯‡.�אי ְְְֶַָָֹ«¿»ƒ¿ֵ

�הרי ע��, ליל� �אי� לפי ה�ני�, מ� רא��� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָי��

נמצא� מעינ�ת", �ל נבקע� ה�ה ����" ְְְְְְְִִִֶַַַָ�תיב:

אליעזר, לר�י �כסלו �כ"ח �לי� י�� ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָאר�עי�

חסר, ואחד מלא אחד �סדר�, נמני� ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�החד�י�

מ�סלו: וכ"ח מ�רח�ו�, י"ב ÌˆÚa(È‚)הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַָ¿∆∆
‰f‰ ÌBi‰.:�א�מרי ��ר� �ני �הי� ה�ת�ב, ל�ד� ««∆ְְְִִֵֶֶַָָ

��ברי� אנ� ל�בה, נכנס א�ת� ר�אי� אנ� ְְִִִִֵַָָָָ'א��

'אניא�ת� ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר א�ת�', וה�רגי� ְְֲִִַַָָָָ

יק��': מי �בר ונראה ��� לעיני ְְְִִֶַָָ�ְְִֵֵַמכניס�

(„È)Û�k Ïk ¯Btˆ.�מי �ל �ל צ��ר ה�א, �ב�ק ƒ»»»ִִֶָָ

�מ�: נ�צה, ל��� זה, [�נ� חגבי� לר��ת ְְְֲִֶַָָָָָָ�נ�,

א) נ�צת�(ויקרא �אפ�� �כנפיו", א�ת� ְְֲִִִֶַָָָָ"ו��ע
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:íéiç çeøæèøNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå ¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ
ýåýé øbñiå íéýìû Búà äeö øLàk eàä½©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−

Bãrai''yx:éùéìùæéíBé íéraøà ìeanä éäéå ©«£«©§¦¯©©²©§¨¦¬−
äázä-úà eàNiå íénä eaøiå õøàä-ìr©¨¨®¤©¦§´©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈

õøàä ìrî íøzåi''yx:çéeaøiå íénä eøaâiå ©−̈¨¥©¬¨¨«¤©¦§§¬©©²¦©¦§¬
éðt-ìr äázä Cìzå õøàä-ìr ãàî§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈©§¥¬

íénäi''yx:èé-ìr ãàî ãàî eøáb íénäå ©¨«¦§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©
úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk eqëéå õøàä̈®̈¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©

:íéîMä-ìkëäìrîìî änà äøNr Lîç ¨©¨¨«¦£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨
íéøää eqëéå íénä eøábi''yx:àëòåâiå ¨«§−©¨®¦©§ª−¤«¨¦«©¦§©º

äîäaáe óBòa õøàä-ìr Nîøä | øNa-ìk̈¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³©§¥¨Æ
ìëå õøàä-ìr õøMä õøMä-ìëáe äiçáe©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ

:íãàäáëåétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk ¨«¨¨«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈
eúî äáøça øLà ìkîi''yx:âëçîiå ¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈¥«©¦¹©

äîãàä éðt-ìr | øLà | íe÷éä-ìk-úà¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈
íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr íãàî¥«¨¨³©§¥¨Æ©¤¸¤Æ§©´©¨©½¦
Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî eçniå©¦¨−¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−

:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„טז‡iÏÚÂ ƒ≈»¿«≈¿»«»

‡Ók elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜�Â ¯Îc¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»

ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»

:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa)יז‰Â‰Â ¿≈¿≈¬ƒ«¬»

‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡�ÙBË»»«¿¿ƒƒ««¿»

‡˙B·z ˙È eÏË�e ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ˙Ó¯z‡ÂיחeÙÈ˜˙e ¿ƒ»»«≈««¿»¿ƒ

‡Ú¯‡ ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ«»¿ƒ«¬»««¿»

:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

ÏÚיט ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»«

‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¬ƒ»«»

:‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ»̄«»ƒ¿»¿«»

lÚÏÓ‡כ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»

:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â ‡iÓ eÙÈ˜z¿ƒ«»¿ƒ¿¬ƒ«»

ÏÚכא LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈«

‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··e ‡ÙBÚa ‡Ú¯‡«¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»

‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

:‡L�‡ ÏÎÂכב‡˙ÓL� Èc Ïk ¿…¬»»…ƒƒ¿¿»

Èc ÏkÓ È‰BÙ�‡a ÔÈiÁc ‡Áe¯»¿«ƒ¿«¿ƒƒ…ƒ

:e˙ÈÓ ‡zLaÈaכגÏk ˙È ‡ÁÓe ¿«∆¿»ƒ¿»»»

‡L�‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒ««≈«¿»≈¬»»

‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»

‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»

¯a ¯‡zL‡ÂdnÚ È„Â Á� Ì ¿ƒ¿»«¿«…«¿ƒƒ≈

é"ùø

נ�צה]: מראית מי� �ל צ��ר, �א� א� ְִִִַַָָָָע�לה.

(ÊË)B„Úa '‰ ¯bÒiÂ.,בר�ה� ��א עליו הג� «ƒ¿…«¬ְֵֵֶָָָָֹ

�ה�. ה�רגי� והי� וארי�ת ��י� ה�בה ְְֲִִֶַָָָ�ִִֵַָה�י�

�ל וכ� ה�י�. מ� �נג�� סגר מקרא: �ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�פ��ט�

ה�א: �נגד ל��� ���קרא כ)�עד "�עד(בראשית ְְְְְִֶֶֶַַַָ

ד)�לֿרח�", ב בני�",(מלכי� �בעד (איוב"בעד� ְֲִֵֶֶַַַָָ

ע�ר",ב) �עד ג)"ע�ר �עדי",(תהלי� (שמואל"מג� ְֲִֵַַָ

יב) עבדי�:א �נגד עבדי�", �עד ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָ"הת��ל

(ÊÈ)ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ.�י�� היתה מ��עת «»»≈«»»∆ְ�ְִַַַַָָ

ה����עת טע�נה �ספינה א�ה, ע�רה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָאחת

י�כיח�: ��פנינ� �מקרא�ת ��י�, ְְְִִִִֵֶַַָָָָמקצת�

(ÁÈ)e¯a‚iÂ.:�מאליה(Î)‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ «ƒ¿¿ֲֵֵֶ¬≈∆¿≈«»
‰ÏÚÓÏÓ.,�ההרי �ל �ב� �ל �ל לאחרלמעלה ƒ¿«¿»ְְְִֶֶַַַַָָָָֹ

ההרי�: לרא�י ה�י� �Áe¯Œ˙ÓL(Î·)�ה�ו� ֶ�ְְִִֵֶַַָָƒ¿««
ÌÈiÁ.�ח�י ר�ח �ל Áa¯·‰:נ�ימה ¯L‡.ולא «ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְֹ

���� קח)�גי� ו�פעל.ÁÓiÂ(Î‚):(סנהדרי� ל��� ִֶַָָ«ƒ«ְְִַַ

"ו�פ�",ה�א, מ�זרת וה�א ו��על, ל��� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָואינ�

מחה, �נה, �ג��: ה"א, ���פ� �בה �ל ְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"ו�ב�".

נק�ד �רא��, י�"ד וי"ו נ�ת� ��ה�א ְְֵֶָָָָָֹקנה,

ה��"ד: �חת �Á�חירי"ק C‡.�זה נח, לבד ְִִַַַ«…«ְֶַַֹ

א�דה: �מדר� ��(ב"ר)���ט�, וכ�הה ��נח ְְְִֵֶַַַָָָ

�אחר א�מרי� וי� והח��ת. ה�המ�ת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹמ�רח
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äázai''yx:ãëíéMîç õøàä-ìr íénä eøaâiå ©¥¨«©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬
àîe:íBé úçàúàå çð-úà íéýìû økæiå §©−«©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³

äáza Bzà øLà äîäaä-ìk-úàå äiçä-ìk̈©«©¨Æ§¤¨©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®
ekLiå õøàä-ìr çeø íéýìû øáriå©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ

íénäi''yx:áúaøàå íBäz úðérî eøëqiå ©¨«¦©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ
íéîMä-ïî íLbä àìkiå íéîMäi''yx:âeáLiå ©¨®̈¦©¦¨¥¬©¤−¤¦©¨¨«¦©¨ª¯

íénä eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìrî íénä©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´©©½¦
íBé úàîe íéMîç äö÷îi''yx:ãäázä çðzå ¦§¥¾£¦¦¬§©−«©¨³©©¥¨Æ

ìr Lãçì íBé øNr-äráLa éréáMä Lãça©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©−
èøøà éøäi''yx:äãr øBñçå CBìä eéä íénäå ¨¥¬£¨¨«§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−

eàøð Lãçì ãçàa éøéNra éøéNrä Lãçä©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−

:‡˙B·˙aכדÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e ¿≈»¿ƒ«»«

:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ‡Ú¯‡«¿»¿»¿«¿ƒƒ

ÈÁ˙‡א Ïk ˙ÈÂ Á� ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»

‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»

eÁ�Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»»««¿»¿»

:‡iÓב‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â «»¿ƒ¿¿»«≈¿»

ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â ‡iÓL ÈeÎÂ¿«≈¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ

:‡iÓLג‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â ¿«»¿»«»≈««¿»

ÛBqÓ ‡iÓ e¯ÒÁÂ ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»«»ƒ

:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Óד˙Á�Â ¿»¿«¿ƒƒ¿»«

˙Ú·La ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«

È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈

:ec¯˜הÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe «¿«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ

‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ ‡Á¯È „Ú««¿»¬ƒ»»«¬ƒ»»

ÈLÈ¯ e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ≈≈

é"ùø

נאמר: ועליו וה�י��, לארי, יא)מז�נ�ת "ה�(משלי ְְְֱֲִִִֵֶַַָָ

י���": �אר� ‡ÌÈ‰Ï(‡)צ�יק ¯kÊiÂ.,��ה זה ְִֶַָָ�ַ«ƒ¿…¡…ƒֵֶַ

ידי על רחמי� למ�ת ונהפכה ה�א ה�י� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָמ�ת

מ�ת ה�פכת ר�עי� �ל ור�עת� ה��יקי�, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ�פ�ת

��אמר: ה�י�, למ�ת ו)רחמי� ה'(בראשית "ו�רא ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַ

וה�א אמחה" ה' ו�אמר וג�' האד� רעת ר�ה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ�י

רחמי�: מ�ת ��'B‚Â Á� ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ.מה ֲִִֵַַ«ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿ַ

קד� �ר�� ה�חית� ��א זכ�ת ל�המ�ת? לה� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�כר

��בה: ���� ו��א ¯Áeלכ�, ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ.ר�ח ְְִֵֵֶַָָֹ««¬≈¡…ƒ«ַ

לפניו:�נח�מי� עברה ‰‡¯ıוהנחה ÏÚ.עסקי על ְְְֲִַַָָָָָָ«»»∆ְִֵַ

ב)�מ�:.ekLiÂהאר�: חמ(אסתר ת"���� ֶָָ«»…ְְֲַ

חמה: הנחת ל��� ÈÚÓ�˙(·)ה�ל�", e¯ÎqiÂ. ְֲֵֶֶַַָָ«ƒ»¿«¿¿…
�תיב אי� וכא� מעינ�ת", "�ל �תיב: ְְְְְְְְִִִֵֶַָָ���פ�ח�

צר� �ה� ��� א�ת� מה� �����ר� לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ"�ל",

�ה�: וכ��צא טבריא ח�י �ג�� .ÏkiÂ‡לע�ל�, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָ«ƒ»≈
�מ�: מ)ו��נע, רחמי�",(תהלי� תכלא "לא ְְֲִִֶַַַָָֹ

כג) מ��":(בראשית יכלה Ó˜ˆ‰(‚)"לא ְְִִֶֹƒ¿≈
ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ.,לחסר אחדהתחיל� וה�א ¬ƒƒ¿«ְְֲִִֶַָֹ

הרי ה��מי�, �סק� �כסלו �כ"ז � �יצד? ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�סיו�,

וניס� ואדר ��בט ל"ב, הרי מ�בת, וכ"ט מ�סלו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָג'

ק"נ: הרי קי"ח, � ‰ÈÚÈ·M(„)וא�ר L„Áa. ְֲִֵָ«…∆«¿ƒƒ
ה��מי�: �סק� ��� לכסלו �ביעי וה�א ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָסיו�,

ÌBÈ ¯NÚ ‰Ú·La.ה�בה �היתה למד א�ה מ�א� ¿ƒ¿»»»ְִֵֵֶַַָָָָָָ

"�ע�ירי �תיב: �הרי א�ה, י"א ��י� ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ�ְמ��עת

�ה�א אב זה ההרי�", רא�י נרא� לחד� ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�אחד

�בהי� הי� וה� ��מי�, לירידת למרח�ו� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹע�ירי

אחד מ��� וחסר� א�ה, ע�רה חמ� ההרי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעל

י��, ל��י� א�ה ע�רה חמ� �אב אחד עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ�סיו�

חסר� לא �סיו� ��ט"ז נמצא ימי�, לד' א�ה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹהרי

למד�, ה�חרת, לי�� ה�בה ונחה א��ת, ד' ְְְֳֵֶַַַַָָָָָָָָא�א

�על ��י� א�ה ע�רה אחת מ��עת ְִֵֶֶַַַַַַַַָ�ְְֶָָ�היתה

ההרי�: ¯‡ÈL(‰)רא�י e‡¯� 'B‚Â È¯ÈNÚa ִֵֶָָ»¬ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯‰‰.התחיל� למרח�ו� ע�ירי �ה�א אב, זה ∆»ƒְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ

אל�ל, ה�א �אמר וא� לכסלוה���, וע�ירי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַֹ

"�חד� א�מר: �א�ה ��� ה���. ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��סק

אפ� אי להפסקה, �ביעי וה�א סיו�, רה�ביעי", ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

א�א מ�נה א�ה אי �ביעי �רח�, על ,�� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָל�מר

ירידת �ל י�� אר�עי� �ל� לא �הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלהפסקה,

אחד עד ה�י� �ג�רת �ל וחמ�י� �מאה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��מי�,

סיו�. זה אי� לירידה, �ביעי א�מר א�ה וא� ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ�סיו�,



קכז gpgiyily mei qelwpe`

äázai''yx:ãëíéMîç õøàä-ìr íénä eøaâiå ©¥¨«©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬
àîe:íBé úçàúàå çð-úà íéýìû økæiå §©−«©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³

äáza Bzà øLà äîäaä-ìk-úàå äiçä-ìk̈©«©¨Æ§¤¨©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®
ekLiå õøàä-ìr çeø íéýìû øáriå©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ

íénäi''yx:áúaøàå íBäz úðérî eøëqiå ©¨«¦©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ
íéîMä-ïî íLbä àìkiå íéîMäi''yx:âeáLiå ©¨®̈¦©¦¨¥¬©¤−¤¦©¨¨«¦©¨ª¯

íénä eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìrî íénä©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´©©½¦
íBé úàîe íéMîç äö÷îi''yx:ãäázä çðzå ¦§¥¾£¦¦¬§©−«©¨³©©¥¨Æ

ìr Lãçì íBé øNr-äráLa éréáMä Lãça©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©−
èøøà éøäi''yx:äãr øBñçå CBìä eéä íénäå ¨¥¬£¨¨«§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−

eàøð Lãçì ãçàa éøéNra éøéNrä Lãçä©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−

:‡˙B·˙aכדÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e ¿≈»¿ƒ«»«

:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ‡Ú¯‡«¿»¿»¿«¿ƒƒ

ÈÁ˙‡א Ïk ˙ÈÂ Á� ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»

‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»

eÁ�Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»»««¿»¿»

:‡iÓב‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â «»¿ƒ¿¿»«≈¿»

ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â ‡iÓL ÈeÎÂ¿«≈¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ

:‡iÓLג‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â ¿«»¿»«»≈««¿»

ÛBqÓ ‡iÓ e¯ÒÁÂ ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»«»ƒ

:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Óד˙Á�Â ¿»¿«¿ƒƒ¿»«

˙Ú·La ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«

È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈

:ec¯˜הÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe «¿«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ

‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ ‡Á¯È „Ú««¿»¬ƒ»»«¬ƒ»»

ÈLÈ¯ e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ≈≈

é"ùø

נאמר: ועליו וה�י��, לארי, יא)מז�נ�ת "ה�(משלי ְְְֱֲִִִֵֶַַָָ

י���": �אר� ‡ÌÈ‰Ï(‡)צ�יק ¯kÊiÂ.,��ה זה ְִֶַָָ�ַ«ƒ¿…¡…ƒֵֶַ

ידי על רחמי� למ�ת ונהפכה ה�א ה�י� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָמ�ת

מ�ת ה�פכת ר�עי� �ל ור�עת� ה��יקי�, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ�פ�ת

��אמר: ה�י�, למ�ת ו)רחמי� ה'(בראשית "ו�רא ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַ

וה�א אמחה" ה' ו�אמר וג�' האד� רעת ר�ה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ�י

רחמי�: מ�ת ��'B‚Â Á� ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ.מה ֲִִֵַַ«ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿ַ

קד� �ר�� ה�חית� ��א זכ�ת ל�המ�ת? לה� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�כר

��בה: ���� ו��א ¯Áeלכ�, ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ.ר�ח ְְִֵֵֶַָָֹ««¬≈¡…ƒ«ַ

לפניו:�נח�מי� עברה ‰‡¯ıוהנחה ÏÚ.עסקי על ְְְֲִַַָָָָָָ«»»∆ְִֵַ

ב)�מ�:.ekLiÂהאר�: חמ(אסתר ת"���� ֶָָ«»…ְְֲַ

חמה: הנחת ל��� ÈÚÓ�˙(·)ה�ל�", e¯ÎqiÂ. ְֲֵֶֶַַָָ«ƒ»¿«¿¿…
�תיב אי� וכא� מעינ�ת", "�ל �תיב: ְְְְְְְְִִִֵֶַָָ���פ�ח�

צר� �ה� ��� א�ת� מה� �����ר� לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ"�ל",

�ה�: וכ��צא טבריא ח�י �ג�� .ÏkiÂ‡לע�ל�, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָ«ƒ»≈
�מ�: מ)ו��נע, רחמי�",(תהלי� תכלא "לא ְְֲִִֶַַַָָֹ

כג) מ��":(בראשית יכלה Ó˜ˆ‰(‚)"לא ְְִִֶֹƒ¿≈
ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ.,לחסר אחדהתחיל� וה�א ¬ƒƒ¿«ְְֲִִֶַָֹ

הרי ה��מי�, �סק� �כסלו �כ"ז � �יצד? ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�סיו�,

וניס� ואדר ��בט ל"ב, הרי מ�בת, וכ"ט מ�סלו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָג'

ק"נ: הרי קי"ח, � ‰ÈÚÈ·M(„)וא�ר L„Áa. ְֲִֵָ«…∆«¿ƒƒ
ה��מי�: �סק� ��� לכסלו �ביעי וה�א ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָסיו�,

ÌBÈ ¯NÚ ‰Ú·La.ה�בה �היתה למד א�ה מ�א� ¿ƒ¿»»»ְִֵֵֶַַָָָָָָ

"�ע�ירי �תיב: �הרי א�ה, י"א ��י� ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ�ְמ��עת

�ה�א אב זה ההרי�", רא�י נרא� לחד� ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�אחד

�בהי� הי� וה� ��מי�, לירידת למרח�ו� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹע�ירי

אחד מ��� וחסר� א�ה, ע�רה חמ� ההרי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעל

י��, ל��י� א�ה ע�רה חמ� �אב אחד עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ�סיו�

חסר� לא �סיו� ��ט"ז נמצא ימי�, לד' א�ה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹהרי

למד�, ה�חרת, לי�� ה�בה ונחה א��ת, ד' ְְְֳֵֶַַַַָָָָָָָָא�א

�על ��י� א�ה ע�רה אחת מ��עת ְִֵֶֶַַַַַַַַָ�ְְֶָָ�היתה

ההרי�: ¯‡ÈL(‰)רא�י e‡¯� 'B‚Â È¯ÈNÚa ִֵֶָָ»¬ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯‰‰.התחיל� למרח�ו� ע�ירי �ה�א אב, זה ∆»ƒְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ

אל�ל, ה�א �אמר וא� לכסלוה���, וע�ירי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַֹ

"�חד� א�מר: �א�ה ��� ה���. ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��סק

אפ� אי להפסקה, �ביעי וה�א סיו�, רה�ביעי", ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

א�א מ�נה א�ה אי �ביעי �רח�, על ,�� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָל�מר

ירידת �ל י�� אר�עי� �ל� לא �הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלהפסקה,

אחד עד ה�י� �ג�רת �ל וחמ�י� �מאה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��מי�,

סיו�. זה אי� לירידה, �ביעי א�מר א�ה וא� ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ�סיו�,
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íéøää éLàøi''yx:åíBé íéraøà õwî éäéå ¨¥¬¤«¨¦«©§¦¾¦¥−©§¨¦´®
äNr øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiåi''yx: ©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬¨¨«

æ-ãr áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©
õøàä ìrî íénä úLáéi''yx:ç-úà çlLéå §¬¤©©−¦¥©¬¨¨«¤©§©©¬¤

éðt ìrî íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬
äîãàäi''yx:è-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå ¨«£¨¨«§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©

éðt-ìr íéî-ék äázä-ìà åéìà áLzå dìâø©§À̈©¨³¨¥¨Æ¤©¥½̈¦©−¦©§¥´
åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé çìLiå õøàä-ìë̈¨¨®¤©¦§©³¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈

à:äázä-ìéíéøçà íéîé úráL ãBò ìçiå ¤©¥¨«©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®
äázä-ïî äðBiä-úà çlL óñiåi''yx:àéàázå ©²Ÿ¤©©¬¤©−̈¦©¥¨«©¨¸Ÿ

óøè úéæ-äìr äpäå áør úrì äðBiä åéìà¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦¨¨´
õøàä ìrî íénä el÷-ék çð òãiå äéôai''yx: §¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤

:‡i¯eËוÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â «»«¬»ƒ«¿¿ƒ

Èc ‡˙B·z ˙ek ˙È Á� Á˙Ùe ÔÈÓBÈƒ¿«…«»««≈»ƒ

:„·Úז˜Ù�e ‡a¯Ú ˙È ÁlLÂ ¬»¿««»»¿»¿«

ÏÚÓ ‡iÓ eLÈaÈc „Ú ·È˙Â ˜tÓƒ«¿«ƒ«¿«ƒ«»≈«

:‡Ú¯‡חd˙ÂlÓ ‰�BÈ ˙È ÁlLÂ «¿»¿««»»ƒ¿»≈

Èt‡ ÏÚÓ ‡iÓ e‡Èl˜‰ ÈÊÁÓÏ¿∆¬≈¬«ƒ«»≈««≈

:‡Ú¯‡טÁ�Ó ‰�BÈ ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ «¿»¿»«¿««»¿«

d˙ÂÏ ˙·˙Â dÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿«¿»«¿»≈

ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È¯‡ ‡˙B·˙Ï¿≈»¬≈«»««≈»

ÏÈÚ‡Â d·Ò�Â d„È ËÈLB‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈

:‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ d˙ÈיCÈ¯B‡Â »«¿»≈¿≈»¿ƒ

ÛÈÒB‡Â ÔÈ�¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ

:‡˙B·z ÔÓ ‰�BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

¯LÓ‡יא ÔcÚÏ ‰�BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»

˙ÈÁ� ¯È·z ‡˙ÈÊ Û¯Ë ‡‰Â¿»¿«≈»¿ƒ»ƒ

‡ÈÓ e‡Èl˜ È¯‡ Á� Ú„ÈÂ dÓeÙa¿«ƒ«…«¬≈«ƒ«»

é"ùø

א�ה �א� לירידה, א�א למנ�ת אפ�ר אי ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָוהע�ירי

מ�צא א�ה אי אל�ל, וה�א להפסקה ְְֱִֵֵַַָָָָא�מר

האר�", מעל ה�י� חרב� לחד� �אחד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"�רא���

�לח ההרי�, רא�י מ��רא� אר�עי�, מ�� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�הרי

הרי ה��נה, ��ליח�ת ה�חיל י�� וכ"א הע�רב, ְְֲִִִֵֵֶַָָאת

ההרי� רא�י מ��רא� י�� �ני��י� �חרב� עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

�חרב� נמצא נרא�, �אל�ל �אמר וא� ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹהאדמה.

א�א זה ואי� רא��� א�ת� ק�רא וה�א ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ�מרח�ו�

יה��ע �לר�י ע�ל�, לבריאת רא��� �ה�א ַ�ְְְְִִִִִֵֶַַָ��רי,

ניס�: ÌBÈ(Â)ה�א ÌÈÚa¯‡ ıwÓ.רא�י מ��רא� ִָƒ≈«¿»ƒְִִֵֶָ

NÚ‰ההרי�: ¯L‡ ‰·z‰ ÔBlÁ ,(ב"ר)לצהר.‡˙ ִֶָ∆««≈»¬∆»»ְַֹ

ויציאה: לביאה הע��י ה�בה �תח זה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹולא

(Ê)·BLÂ ‡BˆÈ.ולא ה�בה, סביב�ת �מ�י� ה�ל� »»ְְִִֵֵַַָֹ

�מ� ז�ג�, �ת על ח��ד� �היה ��ליח�ת�, ְְְִִֶַַַָָָהל�

חלק �א�דת קח)��נינ� L·È˙:(סנהדרי� „Ú ְִֵֶֶַַָָ«¿…∆
ÌÈn‰.�מ�כ א�דה: מדר� אבל �מ�מע�, ���ט� ««ƒְְְְֲִַַַָָָָָ

�ימי ��מי� �עצירת אחרת, ל�ליח�ת הע�רב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיה

��אמר יז)אל�ה�, א מביאי(מלכי� "והע�רבי� :� ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

�ב�ר": לח� ‡˙Bi‰Œ�‰(Á)ל� ÁlLÈÂ.'ז לס�� ֶֶָָ«¿««∆«»ְ

ימי� �בעת ע�ד "וי�חל �תיב: �הרי ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָימי�,

�רא��נה �א� למד א�ה זה מ�לל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחרי�".

ימי�: ז' �ליח�ת,.ÁlLÈÂה�חיל ל��� זה אי� ִִָ«¿««ְְִֵֶ

יראה �בז� לדר��, ללכת ��ח� ���ח, ל��� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָא�א

אליו: ���ב לא מנ�ח, �מצא �א� ה�י�, ק�� ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹא�

(È)ÏÁiÂ.�וכ המ�נה, כט)ל��� �מע�(איוב "לי : «»∆ְְְְִֵַָָָ
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gpgiriax mei qelwpe`

áéçlLéå íéøçà íéîé úráL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ
ãBr åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úài''yx: ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

âéïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ
øñiå õøàä ìrî íénä eáøç Lãçì ãçàa§¤¨´©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©
éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî-úà çð̧Ÿ©Æ¤¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬

äîãàäi''yx:ãéäráLa éðMä Lãçáe ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯
õøàä äLáé Lãçì íBé íéøNråi''yx:ñéòéáø §¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

åè:øîàì çð-ìà íéýìû øaãéåæè-ïî àö ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−¦
éðáe EzLàå äzà äázäéðá-éLðe EE ©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−

Czài''yx:æéøNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk ¦¨«¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈
-ìr Nîøä Nîøä-ìëáe äîäaáe óBòä¯©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©

õøàäáéúëàöåäéø÷õøàá eöøLå Czà àöéä ¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤
õøàä-ìr eáøå eøôei''yx:çéåéðáe çð-àöiå ¨¬§¨−©¨¨«¤©¥−¥®Ÿ©¨¨²

:Bzà åéðá-éLðe BzLàåèé-ìk äiçä-ìk §¦§¬§¥«¨−̈¦«¨©«©À̈¨
NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøäõøàä-ìr ¨¤¸¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´©¨¨®¤
äázä-ïî eàöé íäéúçtLîìi''yx:ëçð ïáiå §¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©

ìriå øBähä óBòä ìkîe äøähä äîäaä | ìkî çwiå ýåýéì çaæî¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©

:‡Ú¯‡ ÏÚÓיב„BÚ CÈ¯B‡Â ≈««¿»¿ƒ

˙È ÁlLÂ ÔÈ�¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««»

d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰�BÈ»¿»≈«¿ƒ¿»≈

:„BÚיג„ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«

e·e‚� ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜a ÔÈ�L¿ƒ¿«¿»»¿«¿«¿»¿

˙È Á� ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»

e·e‚� ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿

:‡Ú¯‡ Èt‡יד‡�È�z ‡Á¯È·e «≈«¿»¿«¿»ƒ¿»»

‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«¿»

:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈטוÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «ƒ««¿»«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ Á�טז‡˙B·z ÔÓ ˜et …«¿≈»ƒ≈»

:CnÚ C�· ÈL�e C�·e C˙z‡Â z‡«¿¿ƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ»

Na¯‡יז ÏkÓ CnÚc ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»

‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡ÙBÚa¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»

CnÚ ˜Èt‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»«≈ƒ»

ÔebÒÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú¯‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú¯‡ ÏÚיחÈ‰B�·e Á� ˜Ù�e ««¿»¿«…«¿ƒ

:dnÚ È‰B�· ÈL�e d˙z‡ÂיטÏk ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈»

Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ¯ Ïk ‡˙ÈÁ«¿»»ƒ¬»¿»»…

e˜Ù� ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»¿«¿¬»¿¿»

:‡˙B·z ÔÓכ‡Áa„Ó Á� ‡�·e ƒ≈»¿»…«ƒ¿¿»

‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÏkÓ ·ÈÒ�e ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒƒ…¿ƒ»«¿»

ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓeƒ…»¿≈¿«≈¬»»

é"ùø

��ה.ÏÁiiÂ(È·)וד�': א�א ו�חל, ל��� ה�א ָָ«ƒ»∆ְֶֶֶֶַָָ

ו�מ��, ו�חל, ו�ת�על: ל��� וזה ו�פעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָל���

ו�תמ��: ה�א.ÔBL‡¯a(È‚)ו��חל, אליעזר לר�י ְִִֵֶַַַָ»ƒְֱִִֶֶַ

ניס� ה�א יה��ע �לר�י יב)��רי, השנה :(ראש ְְְִִֵַ�ִַָ

e·¯Á.:מעלה �ל �ניה ��רמ� טיט, �מי� נע�ה »¿ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

(„È)ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La.ה�ני �חד� וירידת� ¿ƒ¿»¿∆¿ƒִִִֵֶַַָָֹ

ה�בנה, על יתרה �הח�ה ימי� י"א א�� ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�י"ז,

היה: �מימה �נה ה���ל ��ר .L·È‰����ט ְְִִֶַַָָָָָָ»¿»
�הלכת�: �ריד B‚Â'(ÊË)נע�ה EzL‡Â ‰z‡. ְְֲִִַָָָָ«»¿ƒ¿¿¿

ה��ה: ��מי� לה� ה�יר �א� וא���, ְְְִִִִִִֶַַָָָאי�

(ÊÈ)‡ˆÂ‰.,היצא קרי. היצא �תיב, אמרה�צא «¿≈ְְְְֱִִֵֵֵַַֹ

לצאת, ר�צי� אינ� א� ה�צא, ��צא�, ְִִֵֵֵֵֶֶָָָלה�

א�ה: ı¯‡aה�ציא� eˆ¯LÂ.מ�יד ��בה, ולא ִֵַָ¿»¿»»∆ְִֵַַָֹ

�ת�מי�: נאסר� והע�� ה�המה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָ�א�

(ËÈ)Ì‰È˙ÁtLÓÏ.ל�בק מנת על עליה� ק�ל� ¿ƒ¿¿…≈∆ְְֲִִֵֵֶַַָ

‰h‰¯‰(Î)�מינ�: ‰Ó‰a‰ ÏkÓ.צ�ה לא אמר: ְִָƒ…«¿≈»«¿…»ִַָָֹ

�בעה, �בעה מא�� להכניס ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִִִֵֵַַָָָָלי

מה� קר�� להקריב �די פרשהא�א רבה, (בראשית ְְְְִֵֵֶֶַָָָ



קכט gpgiriax mei qelwpe`
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gphiriaxקל meiqelwpe`

çaæna úìòi''yx:àëçéø-úà ýåýé çøiå Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©
ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧
áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà ãBò³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯
úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî òø íãàä̈«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬

éúéNr øLàk éç-ìk-úài''yx:áëéîé-ìk ãò ¤¨©−©«£¤¬¨¦«¦−Ÿ¨§¥´
íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä̈®̈¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬

eúaLé àì äìéìåi''yx:èàíéýìû Cøáéå ¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ©§¨¤́¡Ÿ¦½
eáøe eøt íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²§¬§−

:õøàä-úà eàìîeáäéäé íëzçå íëàøBîe ¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½
ìëa íéîMä óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk ìr©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´©¨¨®¦§ŸÁ
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‡Ï d¯ÓÈÓa ÈÈ ¯Ó‡Â d�a¯e˜ ˙È»¿»≈«¬«¿»¿≈¿≈»

ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡≈¿≈«»«¿»¿ƒ

‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L�‡ È·BÁ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»

ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈa ‡L�‡„∆¡»»ƒƒ¿ƒ≈¿»≈

‡Ók ÈÁc Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ¿ƒ¿≈»»¿«¿»

:˙È„·Ú„כב‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ ¿»»ƒ»≈«¿»

‡ÓBÁÂ ‡¯B˜Â ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê¿»«¬»»¿»¿»

‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èא˙ÈÂ Á� ˙È ÈÈ CÈ¯·e ƒ¿¿»ƒ¿»»…«¿»

e‚Òe eLet ÔB‰Ï ¯Ó‡Â È‰B�a¿ƒ«¬«¿¿

:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓeבÔBÎ˙ÏÁ„Â ¿»«¿»¿«¬«¿

‡Ú¯‡ ˙ÂÁ Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈«¿¿≈«»≈««¿»

Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ

‡nÈ È�e� ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»

:ÔÈ¯ÈÒÓ ÔB‰È ÔBÎ„ÈaגÏk ¿∆¿¿¿ƒƒ»

ÏÎÈÓÏ È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁƒ̄¬»ƒ«¿¿≈¿≈»

˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»

é"ùø

ל"ד) ופרשה �תיב,.ÂÈ¯ÚpÓ(Î‡):כ"ו מנעריו ƒ¿À»ְְִִָָ

הרע: יצר �� נ�� א��, מ�עי לצאת Ï‡מ��נער ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ…
ÛÒ‡.ÛÒ‡Œ‡ÏÂ.ת�ב�� ה�א ל�ב�עה, ה�בר �פל …ƒ¿……ƒְִֶַַָָָָָ

נד) מצינ�(ישעיה ולא נח", מי מעבר נ��ע�י ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹֹ"א�ר

�ב�עה, והיא �בריו, ��פל ז�, א�א �ב�עה ��ְְְְִֶֶַָָָָָָָ

�ב�ע�ת �מ�כת חכמי� �ר�� לו)וכ� :(ד� ְְְְֲִֵֶֶַָָ

(·Î)e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú.�ע�י ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ִִ

��נינ�: �מ� ואחד, אחד לכל חד�י� �ני ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָה�ל�,

�סלו חצי זרע. �סלו, וחצי �מרח�ו� ��רי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָחצי

ק�ר �בט, וחצי מציעאוטבת �בבא קו:)וכ�', (ד� ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ

�מ� �מיד, �ל�מר �לֿימי", "עד אחרי�: ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ(ספרי�

יט) ��"):(במדבר טמאת� מחר�..˜¯"ע�ד ק�ה �ְָ…ֵֶֶָֹ

Û¯Á.להת��ל החריפי� וקטני�ת, �ע�רי� זרע עת …∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַ

ניס� וחצי ואדר �בט חצי ה�א קר, ְֲֲֲִִִֵַַַָָָֹמהר.

סיו�:(מהרש"ל) וחצי וא�ר ניס� חצי קציר, .ıÈ˜. ְֲֲִִִִִִַָָָָ«ƒ
א�ת� ��י��י� �זמ� �אני� לקיטת זמ� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָה�א

�מ� קי� ��מ� טז)��ד�ת, ב "וה�ח�(שמואל : ְְְִֶֶַַַָ

ה�ערי�"וה�י� ימ�ת.ÌÁÂ:לאכל ס�� ה�א ְְֱִִֶַַַָֹ»…ְ

ח� �הע�ל� ��רי, וחצי ואל�ל אב חצי ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהח�ה

קיטא '�להי י�מא: �מ�כת ��נינ� �מ� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�י�תר,

מ�יטא': e˙aLÈק�י ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÂ.מ�לל ְִִַָָ¿»«¿»…ƒ¿…ְִָ

ה��ל�ת, ���� ��א ה���ל, ימ�ת �ל ְְְִֶֶַַַַָָָֹ��בת�

לילה �בי� י�� �י� נ�ר כ"הולא פרשה רבה (בראשית ְְִֵֵַָָֹ

ל"ד) e˙aLÈ:ופרשה ‡Ï.�י�סק א�הלא �ל …ƒ¿…ְִֵֶָָֹ

�סדר�: �מ�:.ÌÎzÁÂ(·)מ�התנהג ואימתכ�, ְְְְִִִֵַָ¿ƒ¿∆ְְְֵֶַ

חתת" ו)"�רא� ח��ת(איוב ל��� וא�דה (סנהדרי�. ְְְֲִִַַָָ

קנא) שבת אי�צח חי, י�מ� �� �ה�ינ�ק זמ� ��ל ,ְִֵֶֶֶַַַָ

ה��� מל� ע�ג העכ�רי�. מ� ל�מר� צרי� ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָא�ה

��אמר: העכ�רי�, מ� ל�מר� צרי� ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָמת,

מ�ראכ� יהיה אימתי � יהיה" וח�כ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ"�מ�ראכ�

ח�י�: �א�� זמ� �ל הח��ת? È‰È‰(‚)על ÌÎÏ ְִֶֶַַַַַַָ»∆ƒ¿∆
‰ÏÎ‡Ï.(נט הרא���(סנהדרי� לאד� הר�יתי ��א : ¿»¿»ְְִִִֵֶָָָֹ

��ר, ע�ב[לאכ�ל] �ירק – ולכ� ע�ב, ירק א�א ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

אתֿ�ל לכ� "נת�י הרא���, לאד� ":�הפקר�י ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

gphiying mei qelwpe`

ìk-úà íëì ézúð áNr ÷øék äìëàìi''yx: §¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ
ãeìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cài''yx:äCàå ©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«§©̧

äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
epLøãàLøãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

íãàä Lôð-úài''yx:åíãàa íãàä íc CôL ¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈
-úà äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc̈´¦¨¥®¦µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈¤

íãàäi''yx:æõøàá eöøL eáøe eøt ízàå ¨«¨¨«§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤
dá-eáøei''yx:ñéùéîçççð-ìà íéýìû øîàiå §¨«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©

:øîàì Bzà åéða-ìàåèíé÷î éððä éðàå §¤¨¨¬¦−¥«Ÿ©£¦¾¦«§¦¬¥¦²
íëéøçà íërøæ-úàå íëzà éúéøa-úài''yx: ¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−©«£¥¤«

éóBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯
éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe äîäaa©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´

:‡lkדdLÙ�a ‡¯Na Ì¯a …»¿«ƒ¿»¿«¿≈

:ÔeÏÎ˙ ‡Ï dÓcה˙È Ì¯·e ¿≈»≈¿¿«»

Ïk „iÓ Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙ�Ï ÔBÎÓcƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«»

„iÓ ‡L�‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«

È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc ¯·b¿«¿≈»¿»«¬ƒ

:‡L�‡„ ‡LÙ� ˙È Úa˙‡∆¿«»«¿»∆¡»»

ÔÈ„‰Òaו ‡L�‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ

È¯‡ „LzÈ dÓc ‡i�ic ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««»«»¿≈ƒ¿»¬≈

:‡L�‡ ˙È „·Ú ÈÈ„ ‡ÓÏˆa¿«¿»«¿»¬«»¡»»

‡˙e„ÈÏÈז e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ

:d· e‚Òe ‡Ú¯‡·חÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿»¿««¬«¿»

:¯ÓÈÓÏ dnÚ È‰B�·ÏÂ Á�Ï¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»

˜ÈÓÈט ˙È ÌÈ˜Ó ‡�‡ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒ

:ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈ�a ÌÚÂ ÔBÎnÚƒ¿¿ƒ¿≈«¿≈

ÔBÎnÚcי ‡˙ÈÁ ‡LÙ� Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿

‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ·· ‡ÙBÚa¿»ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»

ÏÎÏ ‡˙B·˙ È˜Ù� ÏkÓ ÔBÎnÚc¿ƒ¿ƒ…«¿≈≈»¿…

é"ùø

(„)BÓ„ BLÙ�a ¯Na.,החי מ� אבר לה� אסר »»¿«¿»ִֵֶַַַָָָ

,�� ��פ�� זמ� �ל ה��ר:�ל�מר �אכל� לא ְְְְֶַַַַָָָֹֹ

BÓ„ BLÙ�a.:�� נפ�� Ï‡�ע�ד BLÙ�a ¯Na ¿«¿»ְְַ»»¿«¿…
eÏÎ‡˙.לא דמ� "�נפ�� וא� החי, מ� אבר הרי …≈ְְְֲִֵֵַַַַָָֹ

החי: מ� �� הרי ÌÎÓc(‰)תאכל�" ˙‡ C‡Â. ֲִֵֵַַָֹ¿«∆ƒ¿∆
�בהמה, נ�מה נטילת לכ� �ה�ר�י �י על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָא�

עצמ�: �� מה��פ� אדר�" �מכ� ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ"את

ÌÎÈ˙LÙ�Ï.יצא ��א �י על א� עצמ�, הח�נק א� ¿«¿…≈∆ְִֵֶַַַַַָָֹ

:�� iÁ‰מ��� Ïk „iÓ.ה���ל ��ר �חטא� לפי ִֶָƒ«»«»ְְִֶַַָ

��אמר �ה�, ל�לט רע�ת ח��ת למאכל ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָֹ�ְוהפקר�

מט) הצר�(תהלי� לפיכ� נדמ�", ��המ�ת "נמ�ל :ְְְְִִִֵַַָ�ְַ

הח��ת את עליה� ‰‡„Ì:להזהיר „iÓe.מ�ד ְְֲִֵֶֶַַַƒ«»»»ִַ

אדר�: אני עדי�, ואי� �מזיד ‡LÈהה�רג „iÓ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַֹƒ«ƒ
ÂÈÁ‡.,גג�� והרג� �אח ל� א�הב �ה�א [מי] מ�ד »ƒְֲִִֵֵֶַַָָ

ל�חל, עונ� על ויב�� יגלה לא א� אדר� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹאני

לח�ב� עדי� אי� וא� ��רה, צרי� ה��גג ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�א�

��ר� ה�א �ר�� ה�ד�� נכנע, אינ� וה�א ְְִֵֵַָָָָ�ל�ת,

ליד�" א�ה "והאלהי� ר��תינ�: ��ר�� �מ� ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמ���,

לפ�נדק מז�נ� ה�א �ר�� ה�ד�� מ��ת: ְְְְְֶֶַַַַָָָָ�מ�כת

וכ�': CÙMÈ(Â)אחד BÓc Ì„‡a.�עדי י� א� ְֶָ»»»»ƒ»≈ִִֵֵ

א��, וג�'"המית�ה� �צל� "�י ‡˙:ל�ה? ‰NÚ ְְֲִִֶֶֶַָָ»»∆
Ì„‡‰.ע�ה להי�ת: וצרי� חסר, מקרא זה »»»ְְְִִִֵֶָָָָָ

��קרא: הר�ה וכ� האד�, את Ìz‡Â(Ê)הע��ה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ¿«∆
e·¯e e¯t.(ה הרא��נה(כתובות ���ט�, לפי : ¿¿ְְִִָָ

�אינ�לברכה מי לה�י� מדר��, �לפי לצ��י. וכא� ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

�מי� ל��פ� �רב�ה �פר�ה סג)ע�סק :(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

(Ë)È��‰ È�‡Â.אג�� נח �היה ע��, אני מס�י� «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֵֶַַָָֹ

�ר�� ה�ד�� �הבטיח� עד �רב�ה, �פר�ה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹלעסק

ע�ה, וכ� ע�ד, הע�ל� ל�חת ��א �באחר�נהה�א ְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

�רית וח�זק ק��� לע��ת מס�י� הנני ל�: ְְְְֲִִִִִֶַַַָאמר

א�ת: ל� וא�� ‡ÌÎz(È)להבטחתי, ı¯‡‰ ˙iÁ. ְְְְִֵֶַָָ««»»∆ƒ¿∆
ה�ר��ת: ע� ה�תה�כי� ‰z·‰ה� È‡ˆÈ ÏkÓ. ְְְִִִִֵַַַƒ……¿≈«≈»

�קצי� ‰‡¯ıמ�י�:�רלהביא ˙iÁ ÏÎÏ.להביא ְְְִִִָָָ¿…««»»∆ְִָ

�אי� א�כ�, א�ר הח�ה �כלל �אינ� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה��יקי�,



קלי gphiying mei qelwpe`

ìk-úà íëì ézúð áNr ÷øék äìëàìi''yx: §¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ
ãeìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cài''yx:äCàå ©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«§©̧

äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
epLøãàLøãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

íãàä Lôð-úài''yx:åíãàa íãàä íc CôL ¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈
-úà äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc̈´¦¨¥®¦µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈¤

íãàäi''yx:æõøàá eöøL eáøe eøt ízàå ¨«¨¨«§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤
dá-eáøei''yx:ñéùéîçççð-ìà íéýìû øîàiå §¨«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©

:øîàì Bzà åéða-ìàåèíé÷î éððä éðàå §¤¨¨¬¦−¥«Ÿ©£¦¾¦«§¦¬¥¦²
íëéøçà íërøæ-úàå íëzà éúéøa-úài''yx: ¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−©«£¥¤«

éóBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯
éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe äîäaa©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´

:‡lkדdLÙ�a ‡¯Na Ì¯a …»¿«ƒ¿»¿«¿≈

:ÔeÏÎ˙ ‡Ï dÓcה˙È Ì¯·e ¿≈»≈¿¿«»

Ïk „iÓ Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙ�Ï ÔBÎÓcƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«»

„iÓ ‡L�‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«

È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc ¯·b¿«¿≈»¿»«¬ƒ

:‡L�‡„ ‡LÙ� ˙È Úa˙‡∆¿«»«¿»∆¡»»

ÔÈ„‰Òaו ‡L�‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ

È¯‡ „LzÈ dÓc ‡i�ic ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««»«»¿≈ƒ¿»¬≈

:‡L�‡ ˙È „·Ú ÈÈ„ ‡ÓÏˆa¿«¿»«¿»¬«»¡»»

‡˙e„ÈÏÈז e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ

:d· e‚Òe ‡Ú¯‡·חÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿»¿««¬«¿»

:¯ÓÈÓÏ dnÚ È‰B�·ÏÂ Á�Ï¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»

˜ÈÓÈט ˙È ÌÈ˜Ó ‡�‡ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒ

:ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈ�a ÌÚÂ ÔBÎnÚƒ¿¿ƒ¿≈«¿≈

ÔBÎnÚcי ‡˙ÈÁ ‡LÙ� Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿

‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ·· ‡ÙBÚa¿»ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»

ÏÎÏ ‡˙B·˙ È˜Ù� ÏkÓ ÔBÎnÚc¿ƒ¿ƒ…«¿≈≈»¿…

é"ùø

(„)BÓ„ BLÙ�a ¯Na.,החי מ� אבר לה� אסר »»¿«¿»ִֵֶַַַָָָ

,�� ��פ�� זמ� �ל ה��ר:�ל�מר �אכל� לא ְְְְֶַַַַָָָֹֹ

BÓ„ BLÙ�a.:�� נפ�� Ï‡�ע�ד BLÙ�a ¯Na ¿«¿»ְְַ»»¿«¿…
eÏÎ‡˙.לא דמ� "�נפ�� וא� החי, מ� אבר הרי …≈ְְְֲִֵֵַַַַָָֹ

החי: מ� �� הרי ÌÎÓc(‰)תאכל�" ˙‡ C‡Â. ֲִֵֵַַָֹ¿«∆ƒ¿∆
�בהמה, נ�מה נטילת לכ� �ה�ר�י �י על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָא�

עצמ�: �� מה��פ� אדר�" �מכ� ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ"את

ÌÎÈ˙LÙ�Ï.יצא ��א �י על א� עצמ�, הח�נק א� ¿«¿…≈∆ְִֵֶַַַַַָָֹ

:�� iÁ‰מ��� Ïk „iÓ.ה���ל ��ר �חטא� לפי ִֶָƒ«»«»ְְִֶַַָ

��אמר �ה�, ל�לט רע�ת ח��ת למאכל ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָֹ�ְוהפקר�

מט) הצר�(תהלי� לפיכ� נדמ�", ��המ�ת "נמ�ל :ְְְְִִִֵַַָ�ְַ

הח��ת את עליה� ‰‡„Ì:להזהיר „iÓe.מ�ד ְְֲִֵֶֶַַַƒ«»»»ִַ

אדר�: אני עדי�, ואי� �מזיד ‡LÈהה�רג „iÓ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַֹƒ«ƒ
ÂÈÁ‡.,גג�� והרג� �אח ל� א�הב �ה�א [מי] מ�ד »ƒְֲִִֵֵֶַַָָ

ל�חל, עונ� על ויב�� יגלה לא א� אדר� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹאני

לח�ב� עדי� אי� וא� ��רה, צרי� ה��גג ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�א�

��ר� ה�א �ר�� ה�ד�� נכנע, אינ� וה�א ְְִֵֵַָָָָ�ל�ת,

ליד�" א�ה "והאלהי� ר��תינ�: ��ר�� �מ� ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמ���,

לפ�נדק מז�נ� ה�א �ר�� ה�ד�� מ��ת: ְְְְְֶֶַַַַָָָָ�מ�כת

וכ�': CÙMÈ(Â)אחד BÓc Ì„‡a.�עדי י� א� ְֶָ»»»»ƒ»≈ִִֵֵ

א��, וג�'"המית�ה� �צל� "�י ‡˙:ל�ה? ‰NÚ ְְֲִִֶֶֶַָָ»»∆
Ì„‡‰.ע�ה להי�ת: וצרי� חסר, מקרא זה »»»ְְְִִִֵֶָָָָָ

��קרא: הר�ה וכ� האד�, את Ìz‡Â(Ê)הע��ה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ¿«∆
e·¯e e¯t.(ה הרא��נה(כתובות ���ט�, לפי : ¿¿ְְִִָָ

�אינ�לברכה מי לה�י� מדר��, �לפי לצ��י. וכא� ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

�מי� ל��פ� �רב�ה �פר�ה סג)ע�סק :(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

(Ë)È��‰ È�‡Â.אג�� נח �היה ע��, אני מס�י� «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֵֶַַָָֹ

�ר�� ה�ד�� �הבטיח� עד �רב�ה, �פר�ה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹלעסק

ע�ה, וכ� ע�ד, הע�ל� ל�חת ��א �באחר�נהה�א ְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

�רית וח�זק ק��� לע��ת מס�י� הנני ל�: ְְְְֲִִִִִֶַַַָאמר

א�ת: ל� וא�� ‡ÌÎz(È)להבטחתי, ı¯‡‰ ˙iÁ. ְְְְִֵֶַָָ««»»∆ƒ¿∆
ה�ר��ת: ע� ה�תה�כי� ‰z·‰ה� È‡ˆÈ ÏkÓ. ְְְִִִִֵַַַƒ……¿≈«≈»

�קצי� ‰‡¯ıמ�י�:�רלהביא ˙iÁ ÏÎÏ.להביא ְְְִִִָָָ¿…««»»∆ְִָ

�אי� א�כ�, א�ר הח�ה �כלל �אינ� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה��יקי�,



gphiyyקלב meiqelwpe`

õøàä úiç ìëì äázäi''yx:àé-úà éúî÷äå ©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤©«£¦«Ÿ¦³¤
énî ãBò øNa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²−¦¥´

ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanäúçL ©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬
õøàäi''yx:áéúéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå ¨¨«¤©´Ÿ¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ

äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈
íìBò úøãì íëzà øLài''yx:âéézL÷-úà £¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤©§¦¾

ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð̈©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬
:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬

ïðra úLwäi''yx:åèøLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³
øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®

ì ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå-ìk úçL §Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨
:øNaæèøkæì äéúéàøe ïðra úLwä äúéäå ¨¨«§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ

äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû ïéa íìBò úéøa§¦´½̈¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈
õøàä-ìr øLà øNa-ìëai''yx:æéøîàiå §¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤©¬Ÿ¤

øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

õøàä-ìri''yx:ôéùùçéíéàöiä çð-éðá eéäiå ©¨¨«¤©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ
éáà àeä íçå úôéå íçå íL äázä-ïî¦©¥½̈¥−§¨´¨¨®¤§¾̈−£¦¬

ïrðëi''yx:èéìL:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éða älà äLëçð ìçiå §¨«©§¨¬¥−¤§¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©

:‡Ú¯‡ ˙ÂÁיאÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ≈««¿»¿»≈»¿»ƒ

‡¯Na ÏÎ ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚƒ¿¿»ƒ¿≈≈»ƒ¿»

„BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡�ÙBË ÈnÓ „BÚƒ≈»»¿»¿≈

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ ‡�ÙBËיב¯Ó‡Â »»¿«»»«¿»«¬«

ÔÈa ·‰È ‡�‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈

‡LÙ� Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚ Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒƒ¿¿»≈«¿»

È‰˙eיג ‡��Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï¿»¿»≈≈¿ƒ≈«¿»

‡¯Ú‡יד ÏÚ ‡��Ú È˙e��Úa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»

:‡��Úa ‡zL˜ ÈÊÁ˙˙Â¿ƒ¿¬≈«¿»«¬»»

·ÔÈטו Èc ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»¿»ƒƒ≈

‡LÙ� Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»

„BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ«¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈

ÁÏ ‡�ÙBËÏ ‡iÓ:‡¯Na Ïk ‡Ïa «»¿»»¿«»»»ƒ¿»

dpÊÁ‡Âטז ‡��Úa ‡zL˜ È‰˙e¿≈«¿»«¬»»¿≈¬ƒ«

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÏÚ ÌÈ˜ ¯k„ÓÏ¿ƒ¿«¿«»»≈≈¿»«¿»

‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ ‡LÙ� Ïk ÔÈ·e≈»«¿»«¿»¿»ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÈcיזÁ�Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ««¿»«¬«¿»¿…«

È¯ÓÈÓ ÔÈa ˙ÈÓ˜‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c»»¿»ƒ¬≈ƒ≈≈¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na Ïk ÔÈ·e≈»ƒ¿»ƒ««¿»

ÔÓיח e˜Ù� Èc Á� È�· BÂ‰Â«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ

‡e‰ ÌÁÂ ˙ÙÈÂ ÌÁÂ ÌL ‡˙B·z≈»≈¿»»»∆¿»

:ÔÚ�Î„ È‰e·‡יטÔÈl‡ ‡˙Ïz ¬ƒƒ¿»«¿»»ƒ≈

Ïk e¯ca˙‡ ÔÈl‡Óe Á� È�a¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»

:‡Ú¯‡כÁÏt ¯·b Á� È¯LÂ «¿»¿»≈…«¿«»«

é"ùø

ה�ר��ת: ע� ק���.È˙Ó˜‰Â(È‡)ה��כ� אע�ה ְִִִַָ«¬ƒ…ƒֱִֶֶ

��ס�� �מ� ה��ת", "את ק��מ�? �מה� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַלבריתי,

ÌÏBÚ(È·)וה�ל�: ˙¯„Ï.��� חסר, נכ�ב ְֵ¿……»ְִֵֵֶַָ

לא�ת, הצרכ� ��א �מ�רי���ר�ת ���יקי� לפי ֶֹ�ְְְְְִִִִֶַ

�ל וד�ר� יה�דה מל� חזק�ה� �ל ��ר� �מ� ְְְְִִֶֶֶֶָָָהי�,

י�חאי �� �מע�� רבה)ר�י È��Úa(È„):(בראשית ְִִֶַַ¿«¿ƒ
Ô�Ú.���ואב ח�� להביא לפני �מח�בה ���עלה »»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

iÁ‰(ÊË)לע�ל�: LÙ� Ïk ÔÈ·e ÌÈ‰Ï‡ ÔÈa.�י� ָָ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ֵ

לכ�ב: ל� �היה �ביניכ�, מעלה �ל ה�י� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמ�ת

���בא מדר��: זה� א�א ח�ה, �לֿנפ� �בי� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�יני

ר�אה אני אתכ�), (לח�יב עליכ� לקטרג ה�י� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמ�ת

ונז�ר: הא�ת ‰È¯a˙(ÊÈ)את ˙B‡ ˙‡Ê.�הראה ְְִֶָָ…«¿ƒְֶָ

�אמר�י: הא�ת הרי ל�: ואמר ÌÁÂ(ÁÈ)ה��ת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ¿»
ÔÚ�Î È·‡ ‡e‰.לפי �א�? ל�מר הצר� למה ¬ƒ¿»«ָָ�ְְִַַָ

��לקל נח, �ל ��כר�ת� �באה עס�קה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ה�ר�ה

�תב לא ועדי� �נע�, נתק�ל יד� ועל ח� ��ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹ

הצר� לפיכ�, �נ�. ��נע� ידענ� ולא ח� ְַ�ְְְְְְִֶַַַָָָֹ��לד�ת

כנע�": אבי ה�א "וח� �א�: .ÏÁiÂ(Î)ל�מר ְְֲִַַָָָ«»∆
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íøk òhiå äîãàä Léài''yx:àëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨®̈©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
äìäà CBúa ìbúiå økLiåi''yx:áëíç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ

ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë éáàåéçà-éðL £¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈
õeçai''yx:âëäìîOä-úà úôéå íL çwiå ©«©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈

eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL-ìr eîéNiå©¨¦̧Æ©§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾
úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà úåør úà¥−¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬

eàø àì íäéáài''yx:ãëòãiå Bðéiî çð õ÷éiå £¦¤−¬Ÿ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©
ïèwä Bða Bì äNr-øLà úài''yx:äëøîàiå ¥²£¤¨¬¨−§¬©¨¨«©−Ÿ¤

åéçàì äéäé íéãár ãár ïrðk øeøài''yx: ¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«
åëïrðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©

Bîì ãári''yx:æëïkLéå úôéì íéýìû zôé ¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ

:‡Ó¯k ·Èˆ�e ‡Ú¯‡aכאÈ˙Le ¿«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ

B‚a ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿

:d�kLÓכבÈ‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ «¿¿≈«¬»»¬ƒ

ÈeÁÂ È‰e·‡„ ‡˙È¯Ú ˙È ÔÚ�Î„ƒ¿««»∆¿¿»«¬ƒ¿«ƒ

:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ïכג·ÈÒ�e ƒ¿≈¬ƒ¿»¿≈

ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL≈»∆∆»¿»¿«ƒ«

ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z Û˙k¿««¿≈«¬»¿«¿ƒ

ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ«¬ƒ»∆¿¿»«¬

‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»

:BÊÁ ‡Ï ÔB‰e·‡„כדÁ� ¯Úz‡Â «¬»¬¿ƒ¿«…«

d¯a dÏ „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈¿≈

:‡¯ÈÚÊכה„·Ú ÔÚ�k ËÈÏ ¯Ó‡Â ¿≈»«¬«ƒ¿»«∆∆

:È‰BÁ‡Ï È‰È ÔÈ„·Ú ÁÏt»««¿ƒ¿≈«¬ƒ

ÌLcכו d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈

:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚ�Î È‰ÈÂכזÈzÙÈ ƒ≈¿«««¿»¿«¿≈

d�kLÓa dz�ÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈

é"ùø

רבה) לעסקע�ה(בראשית ל� �היה ח�י�, עצמ� ְַָָ�ֲִֶַָָֹ

אחרת: �נטיעה ‰‡„Ó‰�ח�ה LÈ‡.אד�ני ְְִִִֶֶַָָƒ»¬»»ֲֵ

�מ� א)האדמה, "אי�(רות Ì¯kנעמי":: ÚhiÂ. ְֲֳִִָָָָ«ƒ«»∆
זמ�ר�ת ע�� הכניס ל�בה �אני����כנס ויח�רי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

רבה) ו�ת�על:.Ïb˙ÈÂ(Î‡):(בראשית ל��� «ƒ¿«ְְִֵַָ

‰Ï‰‡.�ה�בטי לע�רת רמז �תיב, אהלה »√…ְְְֲֳִִֶֶֶֶַָָָ

על ��ל� אהלה, ��קראת ��מר��, �� על ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָ��קרא�

��אמר ה�י�, ו)עסקי �מזרקי(עמוס "ה��תי� : ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַ

ÔÚ�Î(Î·)יי�": È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ.(רבה י�(בראשית ִַ««¿»¬ƒ¿««ֵ

לכ� לאביו, וה�יד ראה �נע� א�מרי�: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָמר��תינ�

ונתק�ל: ה�בר על ‡·ÂÈהז�ר ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ.�י �ְְְִֵַַַַָָ««¿≈∆¿«»ƒֵ

סרס� ע)א�מרי�: רבע�(סנהדרי� א�מרי�: וי� ְְְְְִִֵֵָ

רבה) ÙÈÂ˙(Î‚):(בראשית ÌL ÁwiÂ.תיב� אי� «ƒ«≈»∆∆ְִֵ

"ו��ח" א�א ע)'ו�קח�' ��(סנהדרי� על ל�ד , ְִִִֵֵֶַַַַָ

לט�ית �ניו זכ� לכ� מ�פת, י�תר ��צוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��תא��

לקב�רה זכה ויפת ציצית, ��אמר�ל לבניו, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

לט) וח�(יחזקאל קבר", מק��ֿ�� לג�ג "א�� :ְְְֵֶֶֶָָ

�זרע� נאמר אביו את כ)���ה ינהג(ישעיה ��" : ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

נערי� ,��� ואתֿ�ל�ת מצרי� �בי את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמל�ֿא��ר

וג�'": �ת וח��פי ויח� ער�� Ì‰È�Ùe�זקני� ְְְֲִֵֵֵַַָָ¿≈∆
˙Èp¯Á‡.�רב���� מל�ד �נ�ה? �ע� נאמר ל�ה ¬…«ƒְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ

�ניה� הפכ� לכ��ת�, עצמ� להפ� והצרכ� ְְְְְְֲֵֶַַַָָֹ�ְְֶאצל�

‰ÔËw(Î„)אח�ר�ית: B�a.,וה�ז�י �מ�ה�ס�ל ֲִַ¿«»»ְְַַָָ

מט) �ז�י(ירמיה ���י� נת�י� קט� "ה�ה ::" ְִִִֵַַָָֹ

(‰Î)ÔÚ�k ¯e¯‡.�� א�ליד ��א לי �רמ� א�ה »¿»«ְִִֵֶַַָָָֹ

ל���ני, אחר להי�תרביעי רביעי �נ� אר�ר ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָ

עליה� �ה�ל ה�ד�לי� א�� �ל זרע� את ֲֵֶַ�ְְְִֵֵֶֶֶַַַָמ���

אמר ��רס�? ח� ראה �מה מע�ה. עב�דתי ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹטרח

והרג ל�, הי� �ני� �ני הרא��� אד� לאחיו: ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָלה�

ג' ל� י� ואבינ� הע�ל�, יר�ת ��ביל זה את ְִֵַָָָ�ְְִִֶֶֶזה

רביעי?!: �� מב�� וע�ד�� ‰'(ÂÎ)�ני� Ce¯a ְְְִִִֵֵֶַָ»
ÌL È‰Ï‡.,�לזרע הבטחת� ל�מר לתת�עתיד ¡…≈≈ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

�נע� אר� את ע�בד:.È‰ÈÂ:לה� למס �נע� לה� ְֶֶֶֶַַָƒƒְְֵֶַַַָ

(ÊÎ)˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ.:'ירחיב' יפ�, מתר��: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְ�ְְְְִַַָ

ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ.,י�ראל� �כינת� י�רה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְִִֵֶַָָ

ליפת, אלהי� ��פ� �י על א� חכמי�: ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ�מדר�

�רתה לא �ני, �ית יפת, מ�ני �היה �ר�, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ��נה

��נה רא��� �מק�� �רתה? והיכ� �כינה, ��ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ



קלג gphiyy mei qelwpe`

íøk òhiå äîãàä Léài''yx:àëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨®̈©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
äìäà CBúa ìbúiå økLiåi''yx:áëíç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ

ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë éáàåéçà-éðL £¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈
õeçai''yx:âëäìîOä-úà úôéå íL çwiå ©«©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈

eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL-ìr eîéNiå©¨¦̧Æ©§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾
úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà úåør úà¥−¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬

eàø àì íäéáài''yx:ãëòãiå Bðéiî çð õ÷éiå £¦¤−¬Ÿ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©
ïèwä Bða Bì äNr-øLà úài''yx:äëøîàiå ¥²£¤¨¬¨−§¬©¨¨«©−Ÿ¤

åéçàì äéäé íéãár ãár ïrðk øeøài''yx: ¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«
åëïrðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©

Bîì ãári''yx:æëïkLéå úôéì íéýìû zôé ¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ

:‡Ó¯k ·Èˆ�e ‡Ú¯‡aכאÈ˙Le ¿«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ

B‚a ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿

:d�kLÓכבÈ‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ «¿¿≈«¬»»¬ƒ

ÈeÁÂ È‰e·‡„ ‡˙È¯Ú ˙È ÔÚ�Î„ƒ¿««»∆¿¿»«¬ƒ¿«ƒ

:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ïכג·ÈÒ�e ƒ¿≈¬ƒ¿»¿≈

ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL≈»∆∆»¿»¿«ƒ«

ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z Û˙k¿««¿≈«¬»¿«¿ƒ

ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ«¬ƒ»∆¿¿»«¬

‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»

:BÊÁ ‡Ï ÔB‰e·‡„כדÁ� ¯Úz‡Â «¬»¬¿ƒ¿«…«

d¯a dÏ „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈¿≈

:‡¯ÈÚÊכה„·Ú ÔÚ�k ËÈÏ ¯Ó‡Â ¿≈»«¬«ƒ¿»«∆∆

:È‰BÁ‡Ï È‰È ÔÈ„·Ú ÁÏt»««¿ƒ¿≈«¬ƒ

ÌLcכו d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈

:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚ�Î È‰ÈÂכזÈzÙÈ ƒ≈¿«««¿»¿«¿≈

d�kLÓa dz�ÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈

é"ùø

רבה) לעסקע�ה(בראשית ל� �היה ח�י�, עצמ� ְַָָ�ֲִֶַָָֹ

אחרת: �נטיעה ‰‡„Ó‰�ח�ה LÈ‡.אד�ני ְְִִִֶֶַָָƒ»¬»»ֲֵ

�מ� א)האדמה, "אי�(רות Ì¯kנעמי":: ÚhiÂ. ְֲֳִִָָָָ«ƒ«»∆
זמ�ר�ת ע�� הכניס ל�בה �אני����כנס ויח�רי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

רבה) ו�ת�על:.Ïb˙ÈÂ(Î‡):(בראשית ל��� «ƒ¿«ְְִֵַָ

‰Ï‰‡.�ה�בטי לע�רת רמז �תיב, אהלה »√…ְְְֲֳִִֶֶֶֶַָָָ

על ��ל� אהלה, ��קראת ��מר��, �� על ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָ��קרא�

��אמר ה�י�, ו)עסקי �מזרקי(עמוס "ה��תי� : ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַ

ÔÚ�Î(Î·)יי�": È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ.(רבה י�(בראשית ִַ««¿»¬ƒ¿««ֵ

לכ� לאביו, וה�יד ראה �נע� א�מרי�: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָמר��תינ�

ונתק�ל: ה�בר על ‡·ÂÈהז�ר ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ.�י �ְְְִֵַַַַָָ««¿≈∆¿«»ƒֵ

סרס� ע)א�מרי�: רבע�(סנהדרי� א�מרי�: וי� ְְְְְִִֵֵָ

רבה) ÙÈÂ˙(Î‚):(בראשית ÌL ÁwiÂ.תיב� אי� «ƒ«≈»∆∆ְִֵ

"ו��ח" א�א ע)'ו�קח�' ��(סנהדרי� על ל�ד , ְִִִֵֵֶַַַַָ

לט�ית �ניו זכ� לכ� מ�פת, י�תר ��צוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��תא��

לקב�רה זכה ויפת ציצית, ��אמר�ל לבניו, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

לט) וח�(יחזקאל קבר", מק��ֿ�� לג�ג "א�� :ְְְֵֶֶֶָָ

�זרע� נאמר אביו את כ)���ה ינהג(ישעיה ��" : ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

נערי� ,��� ואתֿ�ל�ת מצרי� �בי את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמל�ֿא��ר

וג�'": �ת וח��פי ויח� ער�� Ì‰È�Ùe�זקני� ְְְֲִֵֵֵַַָָ¿≈∆
˙Èp¯Á‡.�רב���� מל�ד �נ�ה? �ע� נאמר ל�ה ¬…«ƒְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ

�ניה� הפכ� לכ��ת�, עצמ� להפ� והצרכ� ְְְְְְֲֵֶַַַָָֹ�ְְֶאצל�

‰ÔËw(Î„)אח�ר�ית: B�a.,וה�ז�י �מ�ה�ס�ל ֲִַ¿«»»ְְַַָָ

מט) �ז�י(ירמיה ���י� נת�י� קט� "ה�ה ::" ְִִִֵַַָָֹ

(‰Î)ÔÚ�k ¯e¯‡.�� א�ליד ��א לי �רמ� א�ה »¿»«ְִִֵֶַַָָָֹ

ל���ני, אחר להי�תרביעי רביעי �נ� אר�ר ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָ

עליה� �ה�ל ה�ד�לי� א�� �ל זרע� את ֲֵֶַ�ְְְִֵֵֶֶֶַַַָמ���

אמר ��רס�? ח� ראה �מה מע�ה. עב�דתי ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹטרח

והרג ל�, הי� �ני� �ני הרא��� אד� לאחיו: ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָלה�

ג' ל� י� ואבינ� הע�ל�, יר�ת ��ביל זה את ְִֵַָָָ�ְְִִֶֶֶזה

רביעי?!: �� מב�� וע�ד�� ‰'(ÂÎ)�ני� Ce¯a ְְְִִִֵֵֶַָ»
ÌL È‰Ï‡.,�לזרע הבטחת� ל�מר לתת�עתיד ¡…≈≈ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

�נע� אר� את ע�בד:.È‰ÈÂ:לה� למס �נע� לה� ְֶֶֶֶַַָƒƒְְֵֶַַַָ

(ÊÎ)˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ.:'ירחיב' יפ�, מתר��: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְ�ְְְְִַַָ

ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ.,י�ראל� �כינת� י�רה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְִִֵֶַָָ

ליפת, אלהי� ��פ� �י על א� חכמי�: ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ�מדר�

�רתה לא �ני, �ית יפת, מ�ני �היה �ר�, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ��נה

��נה רא��� �מק�� �רתה? והיכ� �כינה, ��ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ



gpiiyyקלד meiqelwpe`

Bîì ãár ïrðë éäéå íL-éìäàai''yx:çë-éçéå §¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©«§¦
ìL ìeanä øçà çðíéMîçå äðL úBàî L −Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−

:äðLèëäðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈
:úîiå äðL íéMîçåôéàúãìBz älàå ©«£¦¦−¨¨®©¨«Ÿ§¥̧¤Æ«§´Ÿ

øçà íéða íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²¨¦−©©¬
:ìeanäáìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða ©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨΅§ª¨®

ñøéúå CLîei''yx:âúôéøå æðkLà øîb éðáe ¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−
:äîøâúåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäíúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈
ìì Léà:íäéBâa íúçtLîì BðLåíç éðáe ¦−¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−¨®

:ïrðëe èeôe íéøöîe Lekæàáñ Leë éðáe ¬¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ
äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå äìéåçå©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈

:ïããe àáLçìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå §¨¬§¨«§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½
õøàa øab úBéäìi''yx:èãéö-øab äéä-àeä ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦

ãéö øBab ãøîðk øîàé ïk-ìr ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦
ýåýé éðôìi''yx:éìáa Bzëìîî úéLàø éäzå ¦§¥¬§Ÿ̈«©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½

:ørðL õøàa äðìëå ãkàå Cøàåàéõøàä-ïî §¤−¤§©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«¦¨¨¬¤
úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ

çìk-úàå øéri''yx:áéïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå ¦−§¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´

:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚ�Î È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

Ïz˙כח ‡�ÙBË ¯˙a Á� ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«

�L ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó:ÔÈכטÏÎ BÂ‰Â ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«¬»

ÔÈ�L ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÚLz Á� ÈÓBÈ≈…«¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ

:˙ÈÓeאÁ� È�a ˙„Ïez ÔÈl‡Â ƒ¿ƒ≈¿«¿≈…«

ÔÈ�a ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â ˙ÙÈÂ ÌÁ ÌL≈»»»∆¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

:‡�ÙBË ¯˙aב¯ÓBb ˙ÙÈ È�a »«»»¿≈∆∆∆

CLÓe Ï·e˙Â ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe»»«¿»»¿»∆∆

:Ò¯È˙ÂגÊ�kL‡ ¯ÓBb È�·e ¿ƒ»¿≈∆«¿¿«

:‰Ó¯‚B˙Â ˙ÙÈ¯ÂדÔÂÈ È�·e ¿ƒ«¿«¿»¿≈»»

:ÌÈ�„„Â ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

iÓÓÚ‡ה ˙Â‚� eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»

d�LÈÏÏ ¯·b ÔB‰Ú¯‡a¿«¿¬¿«¿ƒ»≈

:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏוÈ�·e ¿«¿¬»¿¿«¿≈¿≈
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(‡Î)¯·ÚŒÈ�aŒÏk È·‡.ה�הר:�� היה �ÈÁ‡ ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ
ÏB„b‰ ˙ÙÈ.?�� א� ה�ד�ל, יפת א� י�דע איני ∆∆«»ִִִֵֵֵֶֶַַָ

אחר �נתי� וג�' �נה ��ֿמאת ��" א�מר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ��ה�א

�נה ת"ק �� �הרי ה�ד�ל, יפת א�מר הוי ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה���ל",

�� ��נת היה וה���ל לה�ליד, ��התחיל נח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהיה

�� היה �בניו �ה�ד�ל נמצא, [לנח]. �נה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמא�ת

למאה ה�יע לא ו�� �נה, אחרמאה �נתי� עד ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ÙÈ˙ה���ל: ÈÁ‡.�ניה� �א�� ח�, אחי ולא ַַ¬ƒ∆∆ְְֲִֵֵֶֶָֹ

��ה�: וזה אביה�, את .�ÏÙ‚‰(Î‰)��ד� ְְֲִִִֶֶֶָƒ¿¿»



gp`iiriayקלו meiqelwpe`

åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéá ék âìt¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−
ïè÷éi''yx:åëóìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå ¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤

çøé-úàå úåîøöç-úàåi''yx:æëíøBãä-úàå §¤£©§−̈¤§¤¨«©§¤£¨¬
:äì÷c-úàå ìæeà-úàåçë-úàå ìáBò-úàå §¤−̈§¤¦§¨«§¤¨¬§¤
:àáL-úàå ìûîéáàèë-úàå øôBà-úàå £¦«¨¥−§¤§¨«§¤¦¬§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåçìéäéå £¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«©§¦¬
:íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤

àììì íúçtLîì íL-éðá älàíúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®
:íäéBâì íúöøàaáìçð-éða úçtLî älà §©§Ÿ−̈§«¥¤«¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©

íéBbä eãøôð älàîe íäéBâa íúãìBúì§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤¦§§¯©¦²
:ìeanä øçà õøàaôéòéáùàéà-ìë éäéå ¨−̈¤©©¬©©«©§¦¬¨

íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàäi''yx:áéäéå ¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«©§¦−
ørðL õøàa är÷á eàöîiå íãwî írñða§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§−̈

íL eáLiåi''yx:âäáä eärø-ìà Léà eøîàiå ©¥¬§¨«©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨

È‰eÁ‡ ÌeLÂ ‡Ú¯‡ ˙‚ÈÏt˙‡ƒ¿¿ƒ««¿»¿¬ƒ

:ÔË˜Èכו˙È „ÈÏB‡ ÔË˜ÈÂ »¿»¿»¿»ƒ»

˙ÂÓ¯ˆÁ ˙ÈÂ ÛÏL ˙ÈÂ „„BÓÏ‡«¿»¿»»∆¿»¬«¿»∆

:Á¯È ˙ÈÂכזÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ ¿»»«¿»¬»¿»»

:‰Ï˜c ˙ÈÂכח˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ ¿»ƒ¿»¿»»¿»

:‡·L ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡כט¯ÙB‡ ˙ÈÂ ¬ƒ»≈¿»¿»¿»ƒ

È�a ÔÈl‡ Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈¿≈

:ÔË˜Èל‡LnÓ ÔB‰�·˙BÓ ‰Â‰Â »¿»«¬»¿»¿ƒ≈»

:‡Á�È„Ó ¯eË ¯ÙÒÏ ÈËÓ»≈ƒ¿«»ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏלא ÌL È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿

‰˙Ú¯‡Ï ÔB‰�LÈÏÏ:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB ¿ƒ»¿¿«¿»¿¿«¿≈

�Áלב È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«

ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿¿«¿≈≈ƒ≈

¯˙a ‡Ú¯‡a ‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ƒ«¿»«¿«»¿«¿»»«

:‡�ÙBËאÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â »»«¬»»«¿»ƒ»

:„Á ÏÏÓÓe „Áב‰Â‰Â »«¿«»«¬»

eÁkL‡Â ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»

e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ

:Ôn˙גe·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â «»«¬»¿«¿«¿≈»

‡¯e�a ÔepÙ¯N�Â ÔÈ�·Ï ÈÓ¯�ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»

) ‡z„˜BÈנ"יÔB‰Ï ˙Â‰Â (‡¯e�a «¿»¿»«¬«¿

é"ùø

�כל ונת��ג� ה�קעה, מ� ונפצ� ה���נ�ת ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹנת�ל�ל�

על �נ� �� ��רא נביא, עבר �היה למדנ� ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהע�ל�.

ימיו ��ס�� ע�ל�, �סדר ו�נינ� העתיד, ��ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

אחיונת��ג�, יקט� הרי ימיו, �תח�ת �אמר �א� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

לכ�, קד� מ��ח�ת ��ה וה�ליד מ��� ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹצעיר

כ "ויהי �� ואחר וג�'", ילד "ויקט� ל��אמר: ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָ

�א לא ימיו, �אמצע �אמר וא� וג�'". ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹהאר�

מ�ת ���נת למד�, הא לפר�, א�א לס�� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹה�ת�ב

נת��ג�: עצמ�,.ÔË˜È�לג �מקטי� ענו לכ��היה ְְִֶֶַ»¿»ְְְִֶַַָָָָָ

ה�ל�: ה���ח�ת �ל להעמיד ְְֲִִַַַָָָָָזכה

(ÂÎ)˙ÂÓ¯ˆÁ.א�דה �ברי מק�מ�, �� על ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ

רבה) ‡Á˙(‡):(בראשית ‰ÙN.���ה�ד�:ל »»∆»ְֶַֹ

ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e.ל� לא ואמר�: אחת �עצה �א� ¿»ƒ¬»ƒְְְֵַַָָָָֹ

ונע�ה לרקיע נעלה העלי�ני�. את ל� ��בר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהימ��

�בר ע�ל�. �ל יחיד� על אחר: �בר מלחמה. ְְִִִֵֶַַָָָָָָָע��

�ברי� אחרי�: (ספרי� אחדי�", "�דברי� ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָאחר:

הרקיע �ני� ותרנ"ו לאל� אחת אמר�: ְְְִִִֶֶַַַַָָָָח�י�).

ונע�ה �א� ה���ל. �ימי �ע�ה ��� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמתמ�טט,

סמ�כ�ת רבה)ל� Ì„wÓ(·):(בראשית ÌÚÒ�a. ָ¿»¿»ƒ∆∆
למעלה: �דכתיב ,�� י��בי� י)�הי� "ויהי(לעיל ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

לה� לת�ר מ�� ונסע� ה�ד�" הר וג�' ְְְִֶֶֶַַָָָָָָמ��ב�

�נער: א�א מצא� ולא ,��� את להחזיק ְְְִֶָָָָֹ�ְֲִֶַָמק��

(‚)e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡.:לא�ה לכ��א�ה מצרי� ƒ∆≈≈�ְָ�ְְִִַָ

לכנע�: �פ�ט לפ�ט �ל.‰·‰וכ�� עצמכ�. הזמינ� ְְְִַַ»»ְְְִֶַַָ

עצמ� ��כיני� ה�א, הזמנה ל��� ְְְְִִֶַַָָָָָ'הבה',

למ�א: א� לעצה, א� למלאכה, ‰·‰.�מתח�רי� ְְְְְִִִֵַַָָָָ»»
�לע"ז: אפקרליי"ר אבני�.ÌÈ�·Ïהזמינ�, �אי� ְְִַַַ¿≈ƒֲִֵֶָ

�קעה: �היא Ù¯NÏ‰�בבל, ‰Ù¯N�Â.�ע��י �� ְְִִֶֶָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ִָ

בלע"ז טוול"� ���רי� (ציגעלה�בני�, ְִִֵֶַ

�כב��:דאכשטיינע) א�ת� ��רפי� ,¯ÓÁÏ.לט�ח ְְְִִָָ«…∆ַָ
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íäì éäzå äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥¨®©§¦̧¨¤³
øîçì íäì äéä øîçäå ïáàì äðáläi''yx: ©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−©«Ÿ¤

ãBLàøå ìcâîe øér eðl-äðáð | äáä eøîàiå©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
éðt-ìr õeôð-ït íL eðl-äNrðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬

õøàä-ìëi''yx:äøérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−
íãàä éða eða øLà ìcânä-úàåi''yx:åøîàiå §¤©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©´Ÿ¤

äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír ïä ýåýé§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−
ìk íäî øöaé-àì äzrå úBNrì ílçä©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ

úBNrì eîæé øLài''yx:æäìáðå äãøð äáä £¤¬¨«§−©«£«¨µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬
úôN Léà eòîLé àì øLà íúôN íL̈−§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½¦−§©¬

eärøi''yx:çéðt-ìr íMî íúà ýåýé õôiå ¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´
øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìëi''yx:èïk-ìr ¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º

úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡�·‡Ï ‡z�·Ï¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿

:ÚÈLÏד‡�Ï È�·� e·‰ e¯Ó‡Â ¿ƒ««¬»»ƒ¿≈»»

„Ú ÈËÓ dLÈ¯Â ‡Ïc‚Óe ‡z¯«̃¿»«¿¿»¿≈≈»≈«

ÌeL ‡�Ï „ÈaÚ�Â ‡iÓL ˙È≈̂¿«»¿«¿≈»»

ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙� ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿««««≈»

:‡Ú¯‡ה‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â «¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»

B�· Èc ‡Ïc‚Óe ‡z¯˜ È„·BÚ ÏÚ«»≈«¿»«¿¿»ƒ¿

:‡L�‡ È�aו‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿≈¬»»«¬«¿»»«»

ÔÈ„Â ÔB‰lÎÏ „Á ÔLÈÏÂ „Á«¿ƒ»«¿»¿¿≈

Ú�ÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk ÔB‰pÓƒ¿…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ônzז ÏaÏ·�e ÈÏb˙� e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»

(¯·b) ÔeÚÓLÈ ‡Ïc ÔB‰�LÈÏƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«

:d¯·Á ÔLÈÏ L�‡חÈÈ ¯c·e ¡«ƒ««¿≈««¿»

‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È»¿ƒ«»««≈»«¿»

) È�·ÓÏ eÚ�Óeנ"יeÚ�Ó˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»

:‡z¯˜ (È�·ÓlÓט‡¯˜ Ôk ÏÚ ƒ¿ƒ¿≈«¿»«≈¿»

ÈÈ ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»

ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»

é"ùø

מ�ה.ıeÙ�ŒÔt(„)ה�יר: ��� עלינ� יביא ��א ִַ∆»ִֵֶַָָָֹ

מ�א�: B‡¯Ï˙(‰)להפיצנ� '‰ „¯iÂ.�הצר לא ֲִִֵַָ«≈∆ƒ¿ֹ�ְַ

ה���� יר�יע� ��א ל��ני� לל�ד �א א�א ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלכ�,

�נח�מא: ר�י �מדר� ויבינ�. ��רא� È�aעד ְְְְְִִִִֶַַַַָָ¿≈
Ì„‡‰.?�גמ�י� חמ�רי� �ני ��א מי, �ני א�א »»»ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ואמר: ה��בה את ��פה הרא��� אד� �ני ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָא�א

ג) �פ�(לעיל א�� א� ע�די". נת�ה א�ר ֲִִִֵֶַַָָָָָָ"הא�ה

מ� �מ�ט� ט�בה �ה��יע� �מי למרד ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ���בה

‡Á„(Â)ה���ל: ÌÚ Ô‰.,�ע�ה י� ז� ט�בה �ל ַַ≈«∆»ִֵֶָָָ

הח�� זה ודבר לכ��, אחת ו�פה ה� אחד ְֵֵֶָָָ�ְְֵֶֶַַַָָָ�ע�

ע��ת�,.‰ÌlÁ:לע��ת אמר�, להתחיל�מ�: ֲַ«ƒ»ְְְְֲִַָָָ

לע��ת: BNÚÏ˙ה� 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï. ֲֵַ…ƒ»≈≈∆¿«¬
ל�: וד�מה �תר��מ�. מניעה, ל��� י�צר ְְְְְְִִִִֵֶַָָָ�תמיהה,

נגידי�" ר�ח עו)"יבצר �¯„‰(Ê):(תהלי� ‰·‰. ְְִִִַֹ»»≈¿»
יתרה: מענותנ�ת� נמל� �ינ� מ�ה.‰·‰�בית ְְְְְִִֵֵֵַַָָ»»ִָ

�נג�� וה�א נבנה", "הבה אמר�: ה� מ�ה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָ�נגד

נרדה": "הבה ואמר: נ�"�.Ï·�Â‰מדד �נבל�ל, ְְֵַַָָָָָ¿»¿»ְְֵַ

�ה"א יתרה אחר�נה וה"א ר�י�, �ל��� ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָמ���

נרדה eÚÓLÈ:�ל ‡Ï.מביא וזה לבנה ��אל זה ְֵֶָ…ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶָ

מח�: את �פ�צע עליו ע�מד וזה ıÙiÂ(Á)טיט, ְִֵֵֶֶַָָֹ«»∆
ÌMÓ Ì˙B‡ '‰.��" �אמר�: מה ה�ה, �ע�ל� »ƒ»ְֶֶֶַַָָָ

�למה �אמר ה�א עליה�. נתק�� י)נפ��" :(משלי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ

תב�א�� היא ר�ע ‰ÌˆÈÙ(Ë)":"מג�רת ÌMÓe. ְְִֶַָָƒ»¡ƒ»
ק�ה: ז� אי וכי ה�א. לע�ל� חלק לה� �אי� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָל�ד

��ט� לא א�� ה��גה, ��ר �ל א� ה���ל, ��ר ְֵֶֶַַַַָָָֹ�ל

וא�� ,�� לה�ח� �ע�ר יד ��ט� וא�� �ע�ר, ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָיד

���ר א�א הע�ל�? מ� נאבד� לא וא�� ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹנ�טפ�

לכ� �יניה�, מריבה והיתה �זלני� הי� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָה���ל

�יניה�, ורע�ת אהבה נ�הגי� הי� וא�� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָנאבד�,

למד� אחדי�", �דברי� אחת "�פה ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ��אמר:



קלז gp`iiriay mei qelwpe`

íäì éäzå äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥¨®©§¦̧¨¤³
øîçì íäì äéä øîçäå ïáàì äðáläi''yx: ©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−©«Ÿ¤

ãBLàøå ìcâîe øér eðl-äðáð | äáä eøîàiå©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
éðt-ìr õeôð-ït íL eðl-äNrðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬

õøàä-ìëi''yx:äøérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−
íãàä éða eða øLà ìcânä-úàåi''yx:åøîàiå §¤©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©´Ÿ¤

äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír ïä ýåýé§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−
ìk íäî øöaé-àì äzrå úBNrì ílçä©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ

úBNrì eîæé øLài''yx:æäìáðå äãøð äáä £¤¬¨«§−©«£«¨µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬
úôN Léà eòîLé àì øLà íúôN íL̈−§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½¦−§©¬

eärøi''yx:çéðt-ìr íMî íúà ýåýé õôiå ¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´
øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìëi''yx:èïk-ìr ¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º

úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡�·‡Ï ‡z�·Ï¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿

:ÚÈLÏד‡�Ï È�·� e·‰ e¯Ó‡Â ¿ƒ««¬»»ƒ¿≈»»

„Ú ÈËÓ dLÈ¯Â ‡Ïc‚Óe ‡z¯«̃¿»«¿¿»¿≈≈»≈«

ÌeL ‡�Ï „ÈaÚ�Â ‡iÓL ˙È≈̂¿«»¿«¿≈»»

ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙� ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿««««≈»

:‡Ú¯‡ה‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â «¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»

B�· Èc ‡Ïc‚Óe ‡z¯˜ È„·BÚ ÏÚ«»≈«¿»«¿¿»ƒ¿

:‡L�‡ È�aו‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿≈¬»»«¬«¿»»«»

ÔÈ„Â ÔB‰lÎÏ „Á ÔLÈÏÂ „Á«¿ƒ»«¿»¿¿≈

Ú�ÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk ÔB‰pÓƒ¿…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ônzז ÏaÏ·�e ÈÏb˙� e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»

(¯·b) ÔeÚÓLÈ ‡Ïc ÔB‰�LÈÏƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«

:d¯·Á ÔLÈÏ L�‡חÈÈ ¯c·e ¡«ƒ««¿≈««¿»

‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È»¿ƒ«»««≈»«¿»

) È�·ÓÏ eÚ�Óeנ"יeÚ�Ó˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»

:‡z¯˜ (È�·ÓlÓט‡¯˜ Ôk ÏÚ ƒ¿ƒ¿≈«¿»«≈¿»

ÈÈ ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»

ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»

é"ùø

מ�ה.ıeÙ�ŒÔt(„)ה�יר: ��� עלינ� יביא ��א ִַ∆»ִֵֶַָָָֹ

מ�א�: B‡¯Ï˙(‰)להפיצנ� '‰ „¯iÂ.�הצר לא ֲִִֵַָ«≈∆ƒ¿ֹ�ְַ

ה���� יר�יע� ��א ל��ני� לל�ד �א א�א ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלכ�,

�נח�מא: ר�י �מדר� ויבינ�. ��רא� È�aעד ְְְְְִִִִֶַַַַָָ¿≈
Ì„‡‰.?�גמ�י� חמ�רי� �ני ��א מי, �ני א�א »»»ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ואמר: ה��בה את ��פה הרא��� אד� �ני ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָא�א

ג) �פ�(לעיל א�� א� ע�די". נת�ה א�ר ֲִִִֵֶַַָָָָָָ"הא�ה

מ� �מ�ט� ט�בה �ה��יע� �מי למרד ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ���בה

‡Á„(Â)ה���ל: ÌÚ Ô‰.,�ע�ה י� ז� ט�בה �ל ַַ≈«∆»ִֵֶָָָ

הח�� זה ודבר לכ��, אחת ו�פה ה� אחד ְֵֵֶָָָ�ְְֵֶֶַַַָָָ�ע�

ע��ת�,.‰ÌlÁ:לע��ת אמר�, להתחיל�מ�: ֲַ«ƒ»ְְְְֲִַָָָ

לע��ת: BNÚÏ˙ה� 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï. ֲֵַ…ƒ»≈≈∆¿«¬
ל�: וד�מה �תר��מ�. מניעה, ל��� י�צר ְְְְְְִִִִֵֶַָָָ�תמיהה,

נגידי�" ר�ח עו)"יבצר �¯„‰(Ê):(תהלי� ‰·‰. ְְִִִַֹ»»≈¿»
יתרה: מענותנ�ת� נמל� �ינ� מ�ה.‰·‰�בית ְְְְְִִֵֵֵַַָָ»»ִָ

�נג�� וה�א נבנה", "הבה אמר�: ה� מ�ה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָ�נגד

נרדה": "הבה ואמר: נ�"�.Ï·�Â‰מדד �נבל�ל, ְְֵַַָָָָָ¿»¿»ְְֵַ

�ה"א יתרה אחר�נה וה"א ר�י�, �ל��� ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָמ���

נרדה eÚÓLÈ:�ל ‡Ï.מביא וזה לבנה ��אל זה ְֵֶָ…ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶָ

מח�: את �פ�צע עליו ע�מד וזה ıÙiÂ(Á)טיט, ְִֵֵֶֶַָָֹ«»∆
ÌMÓ Ì˙B‡ '‰.��" �אמר�: מה ה�ה, �ע�ל� »ƒ»ְֶֶֶַַָָָ

�למה �אמר ה�א עליה�. נתק�� י)נפ��" :(משלי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ

תב�א�� היא ר�ע ‰ÌˆÈÙ(Ë)":"מג�רת ÌMÓe. ְְִֶַָָƒ»¡ƒ»
ק�ה: ז� אי וכי ה�א. לע�ל� חלק לה� �אי� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָל�ד

��ט� לא א�� ה��גה, ��ר �ל א� ה���ל, ��ר ְֵֶֶַַַַָָָֹ�ל

וא�� ,�� לה�ח� �ע�ר יד ��ט� וא�� �ע�ר, ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָיד

���ר א�א הע�ל�? מ� נאבד� לא וא�� ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹנ�טפ�

לכ� �יניה�, מריבה והיתה �זלני� הי� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָה���ל

�יניה�, ורע�ת אהבה נ�הגי� הי� וא�� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָנאבד�,

למד� אחדי�", �דברי� אחת "�פה ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ��אמר:



gp`iiriayקלח meiqelwpe`

õøàä-ìki''yx:ôéíL íL úãìBz älà ¨¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ
íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå äðL úàî-ïa¤§©´¨½̈©−¤¤©§©§¨®§¨©−¦

ìeanä øçài''yx:àéBãéìBä éøçà íL-éçéå ©©¬©©«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´
íéða ãìBiå äðL úBàî Lîç ãLëtøà-úà¤©§©§½̈£¥¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeñáéìLe Lîç éç ãLëtøàåíéL ¨«§©§©§©´©½¨¥¬§¦−
:çìL-úà ãìBiå äðLâééøçà ãLëtøà éçéå ¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´©§©§©À©«£¥Æ
ìL çìL-úà BãéìBäúBàî òaøàå íéðL L «¦´¤¤½©¨´¨¦½§©§©¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLñãééç çìLå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«§¤¬©©−
ìL:øár-úà ãìBiå äðL íéLåèçìL-éçéå §¦´¨¨®©−¤¤¥«¤©«§¦¤À©

ìL øár-úà BãéìBä éøçàòaøàå íéðL L ©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½§©§©¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîñæèøár-éçéå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¥¾¤

ìLe òaøà:âìt-úà ãìBiå äðL íéLæé-éçéå ©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤©«§¦
ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáräðL íéL ¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
çéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëéçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´
ìLe íézL eòø:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL §½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

àëòáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe íéðLñ ¨¦−¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

áëìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«
âëíéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦

:úBðáe íéða ãìBiå äðLñãëãìBiå äðL íéøNrå òLz øBçð éçéå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤

:‡Ú¯‡ Ïk Èt‡ ÏÚיÔÈl‡ ««≈»«¿»ƒ≈

ÔÈ�L ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez¿«≈≈«¿»¿ƒ

ÔÈ�L ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ

:‡�ÙBË ¯˙aיא¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ »«»»«¬»≈»«

‰‡Ó LÓÁ „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»«¿«¿»¬≈¿»

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיב ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈

:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lיג‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ»»««¬»

ÁÏL ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡«¿«¿«»«¿ƒ»∆«

„ÈÏB‡Â ÔÈ�L ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�aידÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ ¿ƒ¿»¿∆«¬»¿»ƒ

:¯·Ú ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lטו‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ»≈∆«¬»

Úa¯‡ ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«

ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô�·eטזÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ ¿»«¬»≈∆¿»ƒ

:‚Ït ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L Úa¯‡Â¿«¿«¿ƒ¿ƒ»»∆

È˙יז „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»

ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ‚Ït∆∆«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Âיח‚ÏÙ ‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»∆∆

:eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

È˙יט „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»

„ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÚL˙e Ô˙‡Ó eÚ¿̄»»¿«¿ƒ¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�aכÔÈ˙Ïz eÚ¯ ‡ÈÁÂ ¿ƒ¿»«¬»¿¿»ƒ

:‚e¯N ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»¿

È˙כא „ÈÏB‡c ¯˙a eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»

„ÈÏB‡Â ÔÈ�L Ú·Le Ô˙‡Ó ‚e¯N¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�aכבÔÈ˙Ïz ‚e¯N ‡ÈÁÂ ¿ƒ¿»«¬»¿¿»ƒ

:¯BÁ� ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lכג‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ»»«¬»

Ô˙‡Ó ¯BÁ� ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚e¯N¿»«¿ƒ»»»»

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lכד‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

„ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÚL˙e ÔÈ¯NÚ ¯BÁ�»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

é"ùø

ה�ל��: וגד�ל ה�חלקת Ôa(È)��נא�י ÌL ְֲֶֶַַַָָָֹ≈∆‰�L ˙‡Ó.אחר �נתי� אר�כ�ד את ��ה�ליד ¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַָ

gp`iiriay mei qelwpe`

:çøz-úàäë-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå ¤¨«©©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤
çøzãìBiå äðL úàîe äðL äøNr-òLz ¤½©§©¤§¥¬¨−̈§©´¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðañåëäðL íéráL çøú-éçéå ¨¦−¨«©«§¦¤−©¦§¦´¨¨®
:ïøä-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiåæëälàå ©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤¨¨«§¥̧¤Æ

-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçðçëúîiå ¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«©¨´¨

øeàa BzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr ïøä̈½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−§¬
íécNki''yx:øéèôîèëíäì øBçðå íøáà çwiå ©§¦«©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−

øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà íL íéLð̈¦®¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ
äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úa äkìîi''yx: ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«

ì:ãìå dì ïéà äø÷r éøN éäzåàìçøz çwiå ©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«©¦©̧¤¹©
úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ
ízà eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN̈©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈
eàáiå ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

íL eáLiå ïøç-ãri''yx:áìçøú-éîé eéäiå ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´§¥¤½©

:Á¯z ˙Èכה¯˙a ¯BÁ� ‡ÈÁÂ »»««¬»»»«

¯NÚ ÚL˙e ‰‡Ó Á¯z ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»∆«¿»¿«¬«

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lכו‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈÚ·L Á¯∆̇«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

:Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ� ˙È Ì¯·‡«¿»»»¿»»»

Á¯zכז Á¯z ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«∆«∆«

Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ� ˙È Ì¯·‡ ˙È „ÈÏB‡ƒ»«¿»»»¿»»»

:ËBÏ ˙È „ÈÏB‡ Ô¯‰Âכח˙ÈÓe ¿»»ƒ»ƒ

‡Ú¯‡a È‰e·‡ Á¯z Èt‡ ÏÚ Ô¯‰»»««≈∆«¬ƒ¿«¿»

:È‡cÒÎ„ ‡¯e‡a d˙e„lÈ„¿«»≈¿»¿«¿»≈

�ÔÈLכט ÔB‰Ï ¯BÁ�Â Ì¯·‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¿»¿»¿¿ƒ

˙z‡ ÌeLÂ È¯N Ì¯·‡ ˙z‡ ÌeLƒ««¿»»»¿ƒ«

‡‰e·‡ Ô¯‰ ˙a ‰kÏÓ ¯BÁ�»ƒ¿»«»»¬»

:‰kÒÈ„ ‡‰e·‡Â ‰kÏÓ„ל˙Â‰Â ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»«¬«

:„ÏÂ dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N»«¬»»≈»¿»

ÈÂ˙לא d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»

È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰ ¯a ËBÏ«»»«¿≈¿»»«

e˜Ù�e d¯a Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk«»≈ƒ««¿»¿≈¿»

ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«

Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»

:Ôn˙ e·È˙ÈÂלבÁ¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â ƒƒ«»«¬≈∆«

é"ùø

‡·ÂÈ(ÁÎ)ה���ל: Á¯z È�tŒÏÚ.אביו �ח�י ַַ«¿≈∆«»ƒְִֵַָ

רבה) ידי(בראשית �על א�מרי� י� א�דה: �מדר� .ְְְִִֵֵֶַַַָָ

על נמרד לפני �נ� אבר� על �רח ��בל מת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאביו

והר� הא�, לכב�� וה�ליכ� צלמיו, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ���ת

וא� מ���, אני נ�צח אבר� א� �ל��: וא�מר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָי��ב

ל� אמר� אבר�, �כ���ל מ���, אני נ�צח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹנמרד

אבר� מ�ל הר�: לה� אמר א�ה? מי מ�ל ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָלהר�:

א�ר וזה� ונ�ר�, הא� לכב�� ה�ליכ�ה� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָאני.

וכ� �קעה, א�ר, �ר� סר�ק] ��] �מנח� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ���י�.

כד) וכ�(ישעיה ה'", ��ד� "�ארי� יא): :(ש� ָ�ְְִֵַ

א�ר: קר�י עמק �בקע ח�ר �ל צפע�ני". ְְִִֶַַָָָֹ"מא�רת

(ËÎ)‰kÒÈ.,רה� �ר�חז� �סכתה �� על ƒ¿»ְְֵֶַַָָָָ

�מ� אחרי�: (ספרי� �יפי� ס�כי� ו�ה�ל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹה�ד�,

יס�ה, וע�ד פרעה"). �רי א�ת� "ו�רא� ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ��אמר

נסיכ�ת להדיא)ל��� ל"ט בסנהדרי� הוא �מ�(וכ� , ְְְִ

�ררה: ל��� ‡Ìz(Ï‡)�רה e‡ˆiÂ.רח� ו�צא� ְְָָָָ«≈¿ƒ»ְֵֶַַ

ו�רי: ל�ט ע� Ô¯Áa(Ï·)ואבר� Á¯z ˙ÓiÂ. ְְְִַַָָ«»»∆«¿»»
והיה �נע�, לאר� �בא מחר� אבר� ��צא ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלאחר

�תיב: �הרי �נה, מ��י� י�תר יב)�� (לקמ� ְֲִִִִֵֵֶָָָ

�צאת� �נה ו�בעי� �ני� חמ� �� ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ"ואבר�

אבר�, ����לד היה �נה �בעי� �� ותרח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחר�",

נ�אר� עדי� מחר�. אבר� ���צא לתרח קמ"ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

�ל מיתת� ה�ת�ב הק�י� ול�ה הר�ה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמ�נ�תיו

מפרס� ה�בר יהא ��א אבר�? �ל ליציאת� ְָ�ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�רח



קלט gp`iiriay mei qelwpe`

:çøz-úàäë-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå ¤¨«©©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤
çøzãìBiå äðL úàîe äðL äøNr-òLz ¤½©§©¤§¥¬¨−̈§©´¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðañåëäðL íéráL çøú-éçéå ¨¦−¨«©«§¦¤−©¦§¦´¨¨®
:ïøä-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiåæëälàå ©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤¨¨«§¥̧¤Æ

-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçðçëúîiå ¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«©¨´¨

øeàa BzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr ïøä̈½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−§¬
íécNki''yx:øéèôîèëíäì øBçðå íøáà çwiå ©§¦«©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−

øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà íL íéLð̈¦®¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ
äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úa äkìîi''yx: ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«

ì:ãìå dì ïéà äø÷r éøN éäzåàìçøz çwiå ©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«©¦©̧¤¹©
úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ
ízà eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN̈©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈
eàáiå ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

íL eáLiå ïøç-ãri''yx:áìçøú-éîé eéäiå ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´§¥¤½©

:Á¯z ˙Èכה¯˙a ¯BÁ� ‡ÈÁÂ »»««¬»»»«

¯NÚ ÚL˙e ‰‡Ó Á¯z ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»∆«¿»¿«¬«

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lכו‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈÚ·L Á¯∆̇«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

:Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ� ˙È Ì¯·‡«¿»»»¿»»»

Á¯zכז Á¯z ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«∆«∆«

Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ� ˙È Ì¯·‡ ˙È „ÈÏB‡ƒ»«¿»»»¿»»»

:ËBÏ ˙È „ÈÏB‡ Ô¯‰Âכח˙ÈÓe ¿»»ƒ»ƒ

‡Ú¯‡a È‰e·‡ Á¯z Èt‡ ÏÚ Ô¯‰»»««≈∆«¬ƒ¿«¿»

:È‡cÒÎ„ ‡¯e‡a d˙e„lÈ„¿«»≈¿»¿«¿»≈

�ÔÈLכט ÔB‰Ï ¯BÁ�Â Ì¯·‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¿»¿»¿¿ƒ

˙z‡ ÌeLÂ È¯N Ì¯·‡ ˙z‡ ÌeLƒ««¿»»»¿ƒ«

‡‰e·‡ Ô¯‰ ˙a ‰kÏÓ ¯BÁ�»ƒ¿»«»»¬»

:‰kÒÈ„ ‡‰e·‡Â ‰kÏÓ„ל˙Â‰Â ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»«¬«

:„ÏÂ dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N»«¬»»≈»¿»

ÈÂ˙לא d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»

È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰ ¯a ËBÏ«»»«¿≈¿»»«

e˜Ù�e d¯a Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk«»≈ƒ««¿»¿≈¿»

ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«

Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»

:Ôn˙ e·È˙ÈÂלבÁ¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â ƒƒ«»«¬≈∆«

é"ùø

‡·ÂÈ(ÁÎ)ה���ל: Á¯z È�tŒÏÚ.אביו �ח�י ַַ«¿≈∆«»ƒְִֵַָ

רבה) ידי(בראשית �על א�מרי� י� א�דה: �מדר� .ְְְִִֵֵֶַַַָָ

על נמרד לפני �נ� אבר� על �רח ��בל מת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאביו

והר� הא�, לכב�� וה�ליכ� צלמיו, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ���ת

וא� מ���, אני נ�צח אבר� א� �ל��: וא�מר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָי��ב

ל� אמר� אבר�, �כ���ל מ���, אני נ�צח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹנמרד

אבר� מ�ל הר�: לה� אמר א�ה? מי מ�ל ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָלהר�:

א�ר וזה� ונ�ר�, הא� לכב�� ה�ליכ�ה� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָאני.

וכ� �קעה, א�ר, �ר� סר�ק] ��] �מנח� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ���י�.

כד) וכ�(ישעיה ה'", ��ד� "�ארי� יא): :(ש� ָ�ְְִֵַ

א�ר: קר�י עמק �בקע ח�ר �ל צפע�ני". ְְִִֶַַָָָֹ"מא�רת

(ËÎ)‰kÒÈ.,רה� �ר�חז� �סכתה �� על ƒ¿»ְְֵֶַַָָָָ

�מ� אחרי�: (ספרי� �יפי� ס�כי� ו�ה�ל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹה�ד�,

יס�ה, וע�ד פרעה"). �רי א�ת� "ו�רא� ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ��אמר

נסיכ�ת להדיא)ל��� ל"ט בסנהדרי� הוא �מ�(וכ� , ְְְִ

�ררה: ל��� ‡Ìz(Ï‡)�רה e‡ˆiÂ.רח� ו�צא� ְְָָָָ«≈¿ƒ»ְֵֶַַ

ו�רי: ל�ט ע� Ô¯Áa(Ï·)ואבר� Á¯z ˙ÓiÂ. ְְְִַַָָ«»»∆«¿»»
והיה �נע�, לאר� �בא מחר� אבר� ��צא ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלאחר

�תיב: �הרי �נה, מ��י� י�תר יב)�� (לקמ� ְֲִִִִֵֵֶָָָ

�צאת� �נה ו�בעי� �ני� חמ� �� ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ"ואבר�

אבר�, ����לד היה �נה �בעי� �� ותרח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחר�",

נ�אר� עדי� מחר�. אבר� ���צא לתרח קמ"ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

�ל מיתת� ה�ת�ב הק�י� ול�ה הר�ה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמ�נ�תיו

מפרס� ה�בר יהא ��א אבר�? �ל ליציאת� ְָ�ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�רח



gp`iiriayקמ meiqelwpe`

çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç̈¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©
ïøçai''yxôôô :.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ §¨¨«

Á¯z ˙ÈÓe ÔÈ�L LÓÁÂ Ô˙‡Ó»»«¬≈¿ƒƒ∆«

Ù Ù Ù :Ô¯Áa¿»»

é"ùø

אביו, ���ד את אבר� ק�� לא ויאמר�: ְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹל�ל

מת. ה�ת�ב קרא� לפיכ�, ל�. והל� זק� ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�ה�יח�

�ח�יה� א� �הר�עי� וע�ד) אחרי�: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ(ספרי�

ח�י�, קר�יי� �מיתת� א� וה��יקי� מתי�, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָקר�יי�

חי": אי� �� יה�ידע �� "�בניה� .Ô¯Áa��אמר: ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָ¿»»
�ל א� חר�� אבר� עד ל�: ל�מר הפ�כה, ְְֲֲֶַַַַַָָה��"�

ָמק��:

נח 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

çð úùøôì äøèôäãð ÷øô äéòùéá

àøîà äìeòá éðaî äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå äpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨¨−´Ÿ¨¨®̈¦§¦̧¦¨³§©«£¦ÆŸ½̈¨¦©¦¯§¥«¥¨²¦§¥¬§−̈¨©¬
:ýåýéáéúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷î | éáéçøäéøúéî éëéøàä éëNçz-ìà ehé CC §Ÿ̈«©§¦´¦§´¨«¢¥À¦¦¯¦§§©²¦©−©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦

éúãúéå:é÷fç Câ:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék ¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦¦«¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«
ãéîeìr úLá ék éøétçú àì ék éîìkz-ìàå éLBáú àì-ék éàøéz-ìàútøçå éçkLz C ©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦§©¦¨«§¦−¦´´Ÿ©§¦®¦¦´³¤£©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬

éúeðîìà:ãBr-éøkæú àì Cäéìrá ékéNr CìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö ýåýé C ©§§©−¦¬Ÿ¦§§¦«¦³«Ÿ£©̧¦Æ«Ÿ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½

:àøwé õøàä-ìë éýìûåék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær äMàë-ék ¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬
éäìà øîà ñànú:Cæézáær ïè÷ òâøa:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe Cçóö÷ óöLa ¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«§¤´¤¤À¤

ézîçø íìBò ãñçáe Cnî òâø éðô ézøzñä:ýåýé Cìàb øîà Cèéì úàæ çð éî-ék ¦§©̧§¦¨©¬¤¸©Æ¦¥½§¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦¥¬¸Ÿ©ÆŸ́¦½

éìr óöwî ézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð øLà:Ca-ørbîe Céék £¤´¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«¦³
øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå äðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬

:ýåýé Cîçøî§©«£−¥§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:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�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:



קמי

:àøwé õøàä-ìë éýìûåék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær äMàë-ék ¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬
éäìà øîà ñànú:Cæézáær ïè÷ òâøa:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe Cçóö÷ óöLa ¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«§¤´¤¤À¤

ézîçø íìBò ãñçáe Cnî òâø éðô ézøzñä:ýåýé Cìàb øîà Cèéì úàæ çð éî-ék ¦§©̧§¦¨©¬¤¸©Æ¦¥½§¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦¥¬¸Ÿ©ÆŸ́¦½

éìr óöwî ézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð øLà:Ca-ørbîe Céék £¤´¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«¦³
øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå äðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬

:ýåýé Cîçøî§©«£−¥§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:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�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:



לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם קמב
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
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ארה"ב לוס אנג‘לס

ארה"ב מיאמי
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נח
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18:48 18:45
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17:52 18:03

17:50 18:01
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17:17 17:24

17:16 17:23
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17:29 17:34

18:01 18:06
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17:23 17:30

17:34 17:41

21:01 20:53

19:51 19:45
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17:42 17:51
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17:14 17:23

19:25 19:19

17:10 17:19

16:50 17:00

16:53 16:59

16:54 17:00

16:52 16:58

16:55 17:01

17:29 17:36
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16:29 16:39

18:06 18:09
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10:28 10:25

16:39 16:51

16:39 16:51

16:37 16:48

18:11 18:08
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17:20 17:31
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18:47 18:45
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17:37 17:42
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16:55 17:03

16:56 17:03
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17:13 17:22
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לוח זמנים לשבוע פרשת נח 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

נח

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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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

אסור חול ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קמג לוח זמנים לשבוע פרשת נח 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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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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