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ד

a"nyz'd ,oeygxn c"ei ,jl jl zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

ÍÏ ÍÏ'גו אבי� ומבית וממולדת� (ריש1מארצ� אור" ב"תורה הזק� רבינו ומבאר ,

שכתוב2פרשתנו כמו עניני�, ב' בה יש זו דהליכה לשו�3) מסעיו למסעיו, ויל�
למטה מלמעלה ההליכה ובעני� כו'. למטה וממעלה למעלה ממטה מסעות, ב' שה� רבי�,
ללכת צרי� זו ומדרגא רעיו�, מכל הנעל� שכל אבֿר�, הוא דאבר� ש�, ומבאר ממשי�

ארא� אשר האר� אל שבא עד למטה כפשוטה.1מלמעלה לאר� ועד המלכות, בחינת ,

זו ירידה ידי על מקו� מכל למטה, מלמעלה ירידה בבחינת היא זו שהליכה א� אמנ�,
גוי� המו� אב כי ה', אות בו שנתוספה היינו אברה�, שמו שנקרא באבר� עילוי ניתוס�

כי4נתתי� ה', אות בו נתוספה לפיכ� גוי�, המו� אב להיות למטה שירד דמשו� כלומר, ,

שכשהוא החכ� ובדוגמת יותר. נעלית מדרגא בו שיומש� צרי� יותר למטה לרדת בכדי
דיש להשפיע. כדי יתירה לבינה צרי� הוא הרי בשכל) או (בשני� לקט� להשפיע צרי�
חכ� שהיה המל� שלמה ודוקא ממדריגת�, למטה להשפיע ביכולת� שאי� גדולי� חכמי�

האד� בו5מכל נאמר לכ� שלשת6, הדברֿשכל את שהוריד היינו משל, אלפי� שלשת וידבר
הנמשל אל הדומה זר דבר שהוא במשל להלבישו צרי� היה מדריגה ובכל מדריגות, אלפי�
ממל� הקב"ה המלכי� מלכי למל� משל ז"ל חכמינו מדרשי בכמה שמובא מה דר� [ועל
להיות שיוכל דבכדי בעניננו, זה דר� ועל יתירה. בינה בו שהיה משו� והוא וד�], בשר
היה גוי�, המו� אב שיהיה עד ארא�, אשר האר� אל רעיו� מכל הנעל� משכל הירידה

ה'. אות בו שתתוס� צרי�

ÔÈ�ÚÂומזה] ל� ל� בפרשת (ג�) חסידות בדרושי מובא למעלה, שמלמטה ההליכה
ממקו� רק (לא הוא מוכרח זה דפירוש מוב� ל� ל� פרשת בדרושי זה פירוש שהובא
גו', ל� ל� שכתוב במה הפשוט הפירוש ג� הוא וכ� ל�], ל� פרשת מצד ג� אלא) אחר,

פשוטו מידי יוצא מקרא היינו7דאי� אבי�, ומבית וממולדת� מארצ� היתה זו שהליכה ,

בעול� מקו� של א� חרו� שהוא שאז8מחר�, וא� ארא�. אשר האר� אל כשדי�, ומאור ,
שכתוב כמו כנע�, אר� זו שהכנעני9היתה רש"י פירש הרי מקו� מכל באר�, אז והכנעני

הרי כנע�, אר� כשהיתה וג� ש�, של ארצו היתה ועדיי� זו אר� את אז וכובש הול� היה
שכתוב וכמו כו', כשדי� ומאור מחר� למעלה בער� שלא אבותיכ�10זו ישבו הנהר בעבר

א.)1 יב, פרשתנו

ש�)2 אוה"ת ואיל�. א פ, ש� תו"ח ג� וראה ואיל�. א יא,

ד"ה ואיל�. א תתרעב, ו) (כר� ש� ואיל�. א תרפה, ד) (כר�

תשל"ח. זה

ג.)3 יג, פרשתנו

ה.)4 יז, ש�

יא.)5 ה, מ"א

יב.)6 ש�,

וש"נ.)7 א. סג, שבת

(ובהע')8 ואיל� 63 ע' חט"ו לקו"ש וראה נח. ס"פ פרש"י

ש�). 3

ו.)9 יב, פרשתנו

ב.)10 כד, יהושע
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ארא� אשר האר� אל שבא עד למטה כפשוטה.1מלמעלה לאר� ועד המלכות, בחינת ,

זו ירידה ידי על מקו� מכל למטה, מלמעלה ירידה בבחינת היא זו שהליכה א� אמנ�,
גוי� המו� אב כי ה', אות בו שנתוספה היינו אברה�, שמו שנקרא באבר� עילוי ניתוס�

כי4נתתי� ה', אות בו נתוספה לפיכ� גוי�, המו� אב להיות למטה שירד דמשו� כלומר, ,
שכשהוא החכ� ובדוגמת יותר. נעלית מדרגא בו שיומש� צרי� יותר למטה לרדת בכדי
דיש להשפיע. כדי יתירה לבינה צרי� הוא הרי בשכל) או (בשני� לקט� להשפיע צרי�
חכ� שהיה המל� שלמה ודוקא ממדריגת�, למטה להשפיע ביכולת� שאי� גדולי� חכמי�

האד� בו5מכל נאמר לכ� שלשת6, הדברֿשכל את שהוריד היינו משל, אלפי� שלשת וידבר
הנמשל אל הדומה זר דבר שהוא במשל להלבישו צרי� היה מדריגה ובכל מדריגות, אלפי�
ממל� הקב"ה המלכי� מלכי למל� משל ז"ל חכמינו מדרשי בכמה שמובא מה דר� [ועל
להיות שיוכל דבכדי בעניננו, זה דר� ועל יתירה. בינה בו שהיה משו� והוא וד�], בשר
היה גוי�, המו� אב שיהיה עד ארא�, אשר האר� אל רעיו� מכל הנעל� משכל הירידה

ה'. אות בו שתתוס� צרי�
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ממקו� רק (לא הוא מוכרח זה דפירוש מוב� ל� ל� פרשת בדרושי זה פירוש שהובא
גו', ל� ל� שכתוב במה הפשוט הפירוש ג� הוא וכ� ל�], ל� פרשת מצד ג� אלא) אחר,

פשוטו מידי יוצא מקרא היינו7דאי� אבי�, ומבית וממולדת� מארצ� היתה זו שהליכה ,
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eb'ו jia` ziane jzclenne jvx`n jl jl

למעליותא להפירוש דנוס� ידוע11גו', הרי רעיו�, מכל הנעל� השכל על קאי הנהר דעבר ,
לגריעותא בזה עבודה12הפירוש עובד היה דתרח אחרי�), אלקי� (ויעבדו הכתוב כסיו� ,

כו' אביו צלמי משבר היה ואברה� את13זרה שפעל דאחרי למעלה, מלמטה ל� ל� וזהו .
אל ארא�, אשר האר� אל הול� היה זה אחרי הרי ובמולדתו, אביו בבית הצלמי� שבירת

עול� אֿל ה' בש� ש� ויקרא ישראל, רש"י14אר� וכפירוש רק15, היה אביו בבית דבהיותו
אֿל הוא והקב"ה עצמו בפני מציאות הוא שהעול� היינו השמי�, ואחרֿכ�dאלקי עול�,

חד כולא ואלקות שהעול� עול�, אֿל האר�, אלקי ג� שיהיה הרמב"�16פעל שכתב וכמו .
זרה עבודה בעול�.17(בהלכות אבינו אברה� עבודת בסדר (

‰�‰Âבזה זה וקשורי� שייכי� הנ"ל פירושי� הירידה18ב' שתהיה דבכדי הוא, והעני� .
כח נתינת זה על צרי� מטה, למטה עד רעיו� מכל הנעל� משכל למטה, מלמעלה
מלמטה זה שלפני העליה ידי על נעשה כח) (הנתינת זה אשר כנ"ל, נעלית, ממדריגה
באי� למטה הירידה ידי ועל מטה. למטה אחרֿכ� לרדת יכול זה ידי על ודוקא למעלה,

אות� ואגלה שאראה ארא�, אשר האר� מעלתו19אל מתגלית דוקא שש� היינו אברה�, את ,
אבינו. אברה� של

‰�‰Âביה דכתיב אבינו, באברה� שהיה העברי20כש� אברה� ונקרא אברה�, היה 21אחד

אחד מעבר והוא אחד מעבר כולו העול� ואחד22שכל אחד בכל הוא זה דר� על ,

אבינו מאברה� בירושה הכל לו שיש האופני�,23מישראל, בב' העבודה אצלו להיות וצרי� ,
התפלה בסול� למעלה מלמטה עולה הוא הרי יו�) (בכל בבוקר עבודתו קריאת24דבתחלת ,

אבי� ומבית וממולדת� מארצ� ל� ל� וזהו עילוי, אחר בעילוי עליה שזוהי ותפלה, ,25שמע

נתינת ידי על ואחרֿכ� מעלה, למעלה ועולה ומדותיו ומשכלו ומהרגליו מרצונותיו שיוצא
אר� דר� מנהג בה� דהנהג להעבודה באי� זו, מתגלה26כח ובזה למטה. מלמעלה ירידה ,

כי אלקות. גילוי ארא� אשר וג� מישראל, ואחד אחד כל של מעלתו גילוי ארא�, אשר
משרשו למעלה דעולה מזו, ויתירה ומקורו, לשרשו עולה הוא הרי למטה הירידה ידי על

שכתוב כמו האמיתי, ומקורו בשרשו הנאצלי�, משורש למעלה אל27ומקורו, תשוב והרוח
התשובה עני� אמיתית שזהו נתנה, אשר .28האלקי�

ב.)11 תרפב, ד) (כר� ש� אוה"ת

א.)12 קטז, פסחי� וראה ש�. אוה"ת

ה"ג.)13 פ"א ע"ז הל' רמב"� ג� וראה יג. פל"ח, ב"ר

ואיל�.)14 סע"א י, סוטה וראה לג. כא, וירא

ואיל�.)15 158 ע' ש� בלקו"ש נת' ז. כד, שרה חיי

פשל"ג.)16 ח"ב תער"ב המש� ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת

ובכ"מ.

ש�.)17

ועוד.)18 .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה

ו))19 (כר� ש� אוה"ת רע"א. פא, ש� תו"ח ש�. תו"א

א. תתרעא,

כד.)20 לג, יחזקאל

יג.)21 יד, פרשתנו

ח.)22 פמ"ב, ב"ר

סע"ב.)23 תקלז, שמות תו"ח פי"ח. תניא ראה

שיח,)24 ח"ב קונטרסי� סה"מ ב. שו, ח"ג ב. רסו, זח"א ראה

ואיל�. ב

וש"נ.)25 ס"ט. הנ"ל ל� ל� לקו"ש ראה

ב.)26 לה, ברכות

ז.)27 יב, קהלת

בלק.)28 ר"פ ש� האזינו. ר"פ לקו"ת ראה

a"nyz'd ,oeygxn c"ei ,jl jl t"y

‰�‰Âביה דכתיב לבא דלעתיד להגילוי באי� אלו, קוי� בב' עבודה ידי והתהלכתי29על
הילו� מיני ב' קוממיות30בתוככ�, אתכ� ואול� קומות31, ב' מעשינו32, ידי על שזהו ,

במיוחד הגלות זמ� במש� אל33ועבודתינו באי� זה ידי ועל דמשיחא, בעקבתא ובפרט ,
שכתוב כמו ראיה, בבחינת אלקות גילוי ארא�, אשר בלי34האר� מורי�, עוד יכנ� ולא

ראיה35לבושי� בבחינת שהיה תורה מת� בשעת זה מעי� לעולמי� היה וכבר זה36. אבל ,

בארוכה כמבואר ראיה, בבחינת הכל יהיה לבא ולעתיד לבא. דלעתיד הגילוי מעי� רק היה
האמונה" תורה"37ב"שער ב"לקוטי בבחינת38(ובקיצור יהיה לבא לעתיד התורה דלימוד (

דתורה ומצוות, תורה ה� שבכללות עתה, הילו� מיני בב' העבודה ידי על נפעל וזה ראיה.
שכתוב כמו למטה, מלמעלה ענינ�39ענינה ומצוות גו', קולו את השמיע� השמי� מ�

באי� זה ידי דעל בתחלתו), אור" ב"תורה (כמבואר למעלה הגשמיי� הדברי� העלאת
לאלקי� לכ� והייתי קוממיות, אתכ� ואול� היעוד ממש.29לקיו� בימינו במהרה ,

•

יב.)29 כו, בחוקותי

אמ"ב)30 א. כו, ראה לקו"ת ואיל�. תרמ ע' בחוקותי אוה"ת

תשל"ח ל� ל� ד"ה ג� וראה ואיל�. ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער

ס"ה.

יג.)31 ש�, בחוקותי

אוה"ת)32 פפ"ט. ש� אמ"ב וראה א. ק, סנהדרי� א. עה, ב"ב

ש�. הנ"ל ל� ד"ה תערבֿג. תרנג. ע' ש�

רפל"ז.)33 תניא ראה

כ.)34 ל, ישעי'

א).)35 (מו, פל"ו תניא

ש�.)36 תניא

פ"ס.)37
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'

שלום וברכה!

שיתוסף  רצון  ויהי  מעניני הפצת המעינות,  ר"פ  כותב  בו  הנני קבלת מכתבו מט"ו מ"ח,  מאשר 

בהפעולות האמורות כהנה וכהנה בתוככי שאר פעולות להפצת היהדות המסורתית, שבד"מ יתוסף כהנה 

וכהנה בענינים הגשמים בפרט שבהשתלשלות מלמעלה למטה הוא בגשמיות כ"פ ככה בערך הרוחניות, 

ונמשכת ברכה רבה  נעשית עליית עולמות עליונים  וכידוע הדוגמא אשר בהקרבת עוף אחד ע"ג המזבח 

בעניני האדם.

ובפרט אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט עת וזמן מסוגל להפצת 

המעינות ועד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט.
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מוגה בלתי

תשרי,‡ חודש סיו� לאחרי כבר נמצאי� כי � זו בשבת התוועדות להתקיי� צריכה היתה לא לכאורה .

הזמ� שזהו מרחשו�, ז' לאחרי ואפילו למקומו, איש כבר נסעו תשרי) חודש לקראת (שבאו שהאורחי� ולאחרי
פרת", לנהר שבישראל אחרו� "שיגיע

"אחר בשטר כותבי� כאשר ולכ�, � בחו�ֿלאר� וג� הגלות בזמ� ג� שיי� מרחשו� דז' שהעני� [וכידוע
ש.ז.)], ל� ל� לקו"ש (ראה מרחשו� ז' הרגל", אחר יו� "ט"ו היא בזה הכוונה הרגל",

שבשבת וכמה כמה חשבו ולכ� הנ"ל. עניני� כל סיו� לאחרי כבר היא מרחשו�, י' ל�, ל� פ' שבת וא"כ,
לבוא יצטרכו ולא תאנתו", תחת ואיש גפנו תחת "איש להיות יוכלו ובמילא התוועדות, תתקיי� לא זו

כו'. לעצמו בעה"ב שאינו ומצב במעמד ולהיות להתוועדות

שינוי ע� כרו� שהדבר (אע"פ זו בשבת ג� התוועדות לערו� שתהי') סיבה (מאיזה הוחלט אעפ"כ, אבל
זו). לשבת שתכננו התכניות

בנוגע הוספה תהי' זו מהתוועדות כתוצאה כאשר ובפרט טוב, דבר שזהו בודאי הרי כ� שהוחלט ומאחר
באופ� � טוב עניני וככל רבי�, בלשו� טובי� מעשי� אלא יחיד, בלשו� טוב מעשה רק ולא טוב, למעשה

הדורות. כל סו� עד פירות ופירי פירות כו', וגידול דצמיחה

ריבוי· ישנ� זו שבסדרה אע"פ [היינו, ל�" "ל� הוא הסדרה שש� ונזכרי� הסדרה, את מעבירי� כאשר .

שבסדרה, הראשוני� בפסוקי� רק מסופר גו'" וממולדת� מארצ� ל� "ל� לאברה� הקב"ה ציווי ואילו עניני�,
ד"ל� באופ� להיות צריכה שהעבודה ומעורר מזכיר זה הרי � ל�"] "ל� בש� כולה הפרשה כל נקראת אעפ"כ,

הקודמת. דרגתו לגבי ערו� באי� והגבלה, ממדידה למעלה אמיתית, הליכה ל�",
נדרשת קדושה, עניני אודות מדובר כאשר ג� אלא קמ"ל, דמאי � הרשות עניני אודות מדובר כאשר רק ולא

ערו�. שבאי� והילו� עלי' ל�", ד"ל� העבודה

נעשה ההרגל הרי זו, בעבודה מתרגל כאשר הנה מאד�", ד"בכל באופ� היא עבודתו כאשר ג� אומרת: זאת
סת טבע במק"א) המובא (כהלשו� או שני, "עובדטבע נקרא אינו שוב ורגילותו, טבעו נעשה שזה ומאחר ,�
עבדו". לא "אשר אלא זו, עבודה ע"י אלקי�"

עבדו ולא ואחד, פעמי� מאה פרקו ששונה מי היינו אלקי� דעובד בגמרא "מ"ש (פט"ו) בתניא וכמבואר
פעמי� מאה פרק כל לשנות הרגילות הי' שבימיה� "משו� שזהו � לבד" פעמי� מאה פרקו ששונה מי היינו
עובד נקרא להיות . . כול� כנגד שקולה מנעוריו, שהורגל הרגילות על היתרה ואחת המאה הפע� זאת ולכ� . .

אלקי�".

"עובד נקרא ואחד, פעמי� מאה לומד כאשר ולכ� פעמי�", מאה פרק כל לשנות הרגילות הי' "בימיה� והנה,
אינו שוב ואחד, פעמי� מאה לומד כאשר ג� הרי � ואחד פעמי� מאה ללמוד מתרגל כאשר אבל אלקי�";

עבדו"! לא "אשר מזו: יתירה אלא אלקי�", "עובד נקרא שאינו בלבד זו ולא אלקי�", "עובד נקרא

והשתדלות ליגיעה זקוק אינו � שלו הרגילות מצד מסויי� דבר עושה שכאשר בנפשי' איניש שידע וכפי
זו. עבודה מצד אלקי�" "עובד נקרא אינו ולכ� זה, בעני�

לדבר: פשוטה דוגמא

לאויר שיצא מהרגע ומיד תיכ� הרי � מאד�" ד"בכל באופ� היא שעבודת� להורי� יהודי ילד נולד כאשר
מאד�". ד"בכל באופ� ה' עבודת של באוירה גדל הוא הרי בטוב", ובחור ברע מאוס הנער ידע "בטר� העול�,

פי "על אמנ� הוא שהחינו� אע"פ כי זו, ברוח הוא החינו� אופ� הרי � חינו� למוסד אותו שולחי� וכאשר
מאד�". ד"בכל העני� בכללות חדורה שבזה שהפנימיות באופ� זה הרי דרכו",

מאד�" ד"בכל העבודה ולכ�, � מאד�" ד"בכל באופ� ה' בעבודת החדורה בסביבה דר הוא הרי אח"כ וג�
אחרת! מציאות ראה לא מעול� הוא אחרת, אפשרות אודות יודע שאינו מאחר ורגילותו, טבעו נעשית
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היתה לא כי � שלו) בלבד אחד ("קב" שלו" "קב אפילו זה ואי� שלו, ויגיעה לעבודה נחשב זה אי� ולכ�,
שאלו לא שני�) ה' או ג' ב� (בהיותו הנ"ל חינו� למוסד הכניסוהו וכאשר אחרי�, הורי� אצל להולד ברירה לו
לטבע זו הנהגה נעשתה ובמילא לבנות), חינו� למוסדות בנוגע (ועד"ז להכנס ברצונו חינו� מוסד לאיזה אותו

אצלו. ורגילות

"ארצ� אודות שמדובר למרות אבי�": ומבית וממולדת� מארצ� ל� "ל� � דפרשתנו ההוראה באה זה ועל
כו', ורגילותו טבעו ומולדת�", "ארצ� שזהו מאחר אעפ"כ, מאד�", ד"בכל העבודה אופ� דקדושה, ומולדת�"

ממנ נדרש ולכ� עבדו", לא ד"אשר ומצב במעמד הוא לגביהרי ערו� שבאי� והליכה עילוי ל�", ד"ל� העני� ו
לגמרי. והגבלה ממדידה למעלה הקודמת, דרגתו

נדרשת ביותר, נעלה ומצב במעמד נמצאי� כאשר שג� � היא ל�" "ל� דפ' ההוראה נקודת אומרת: זאת
כו'. ערו� שבאי� באופ� והילו� עלי'

ל�:‚ ול� נח בראשית, � הפרשיות סדר ג� וזהו .
לעיל שנתבאר וכפי עלמא. ומקיי� באורייתא עסיק נש דבר העבודה כללות אודות מדובר בראשית בפרשת
בדוגמת הוא בנ"י עבודת שע"י העול� התהוות שחידוש חסידות בדרושי מ"ש ס"י) בראשית שבת (שיחת

חדשה". ואר� חדשי� "שמי� בעבודת� פועלי� שבנ"י היינו, מאי�, יש דהתהוות החידוש

הצדיקי� עבודת שבי� החילוק כללות בדוגמת הוא ביניה� שהחילוק � נח פ' באה בראשית פ' ולאחרי
בזה: והביאור תשובה. הבעלי ועבודת

� הצדיקי� דעבודת העני� כללות שזהו נברא", מילואו על "עול� העול�, בריאת � ענינה בראשית פרשת
ישר". האד� את עשה "האלקי�

עול� בריאת כי התשובה, עבודת ע� קשור דברה"ע העני� שכללות אמנ� מבואר וחסידות בקבלה דהנה,
� התשובה דעבודת העני� כללות ע� קשור זה הרי ולכ� התוהו, שבעול� הכלי� שבירת לאחרי היתה התיקו�
בדוגמת התיקו�, עול� בני� � לבנות מנת על דסותר העני� כללות וזהו בשבה"כ. שנפלו הניצוצות את להשיב

התשובה. דעבודת העני� כללות

מאחר הצדיקי�, דעבודת העני� כללות ע� קשורה בראשית שפ' מוב� העניני� פשטות ע"פ אעפ"כ, אבל
ישר". האד� את עשה ד"האלקי� באופ� נברא", מילואו על ש"עול�

בחי' ע� קשור שזה חסידות בדרושי [וכמבואר לי" זאת נח מי "כי � שענינה נח, פרשת באה זה ולאחרי
במעמד הי' שהעול� לאחרי � לתחתוני� ונייחא לעליוני� נייחא דרוחא, נייחא קדמוניות"], וכשני� עול� "כימי
עבודת � היא נח דפרשת הכללית שהנקודה אומרת, זאת רצויי�. בלתי עניני� גו'" האר� ד"ותמלא ומצב

התשובה.

מאחר � דמקוה סאה הארבעי� בדוגמת ה� המבול גשמי דירידת יו� שהארבעי� חסידות בדרושי וכמבואר
שזהו אתכ�", מטהר ומי מטהרי� את� מי ד"לפני העני� בדוגמת האר�, את לטהר בא המבול עני� שכללות

התשובה. דעבודת העני� כללות

נ דפ' התשובה אומרת,ועבודת זאת המבול, קוד� באר� שהיו הבהמות מ� קרבנות הקריב שנח באופ� היא ח
נפעל שעי"ז ועד לה', קרב� להיות זאת ומהפכי� גו'", האר� "ותמלא נאמר שעלי' באר� שהי' דבר שלוקחי�

הניחוח". ריח את ה' ד"וירח העני� כללות

עני� � ישבותו" ד"לא ובאופ� לשבועה", הדבר "כפל אוסי�", ולא גו' אוסי� לא לבו אל ה' "ויאמר � ועי"ז
הנצחיות.

פרקי�„ בשמונה מבואר בזה: והביאור דוקא. התשובה עבודת ע� קשור הנצחיות עני� כללות והנה, .
יצרו את שכבש תשובה הבעל בעבודת עילוי שישנו דחסידותא"), ("מילי אבות למסכת בהקדמה להרמב"�
בתמידות, כ� תהי' שעבודתו בבירור לדעת אפשר אי הצדיק אצל כי � בזה נתנסה שלא הצדיק עבודת לגבי
שימשי� בודאי הרי � כו' יצרו את וכבש נסיו� לידי שבא תשובה הבעל אבל נסיו�, לידי הגיע שלא מאחר

נצחי. ובאופ� בתמידות בעבודתו
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היתה לא כי � שלו) בלבד אחד ("קב" שלו" "קב אפילו זה ואי� שלו, ויגיעה לעבודה נחשב זה אי� ולכ�,
שאלו לא שני�) ה' או ג' ב� (בהיותו הנ"ל חינו� למוסד הכניסוהו וכאשר אחרי�, הורי� אצל להולד ברירה לו
לטבע זו הנהגה נעשתה ובמילא לבנות), חינו� למוסדות בנוגע (ועד"ז להכנס ברצונו חינו� מוסד לאיזה אותו

אצלו. ורגילות

"ארצ� אודות שמדובר למרות אבי�": ומבית וממולדת� מארצ� ל� "ל� � דפרשתנו ההוראה באה זה ועל
כו', ורגילותו טבעו ומולדת�", "ארצ� שזהו מאחר אעפ"כ, מאד�", ד"בכל העבודה אופ� דקדושה, ומולדת�"

ממנ נדרש ולכ� עבדו", לא ד"אשר ומצב במעמד הוא לגביהרי ערו� שבאי� והליכה עילוי ל�", ד"ל� העני� ו
לגמרי. והגבלה ממדידה למעלה הקודמת, דרגתו

נדרשת ביותר, נעלה ומצב במעמד נמצאי� כאשר שג� � היא ל�" "ל� דפ' ההוראה נקודת אומרת: זאת
כו'. ערו� שבאי� באופ� והילו� עלי'

ל�:‚ ול� נח בראשית, � הפרשיות סדר ג� וזהו .
לעיל שנתבאר וכפי עלמא. ומקיי� באורייתא עסיק נש דבר העבודה כללות אודות מדובר בראשית בפרשת
בדוגמת הוא בנ"י עבודת שע"י העול� התהוות שחידוש חסידות בדרושי מ"ש ס"י) בראשית שבת (שיחת

חדשה". ואר� חדשי� "שמי� בעבודת� פועלי� שבנ"י היינו, מאי�, יש דהתהוות החידוש

הצדיקי� עבודת שבי� החילוק כללות בדוגמת הוא ביניה� שהחילוק � נח פ' באה בראשית פ' ולאחרי
בזה: והביאור תשובה. הבעלי ועבודת

� הצדיקי� דעבודת העני� כללות שזהו נברא", מילואו על "עול� העול�, בריאת � ענינה בראשית פרשת
ישר". האד� את עשה "האלקי�

עול� בריאת כי התשובה, עבודת ע� קשור דברה"ע העני� שכללות אמנ� מבואר וחסידות בקבלה דהנה,
� התשובה דעבודת העני� כללות ע� קשור זה הרי ולכ� התוהו, שבעול� הכלי� שבירת לאחרי היתה התיקו�
בדוגמת התיקו�, עול� בני� � לבנות מנת על דסותר העני� כללות וזהו בשבה"כ. שנפלו הניצוצות את להשיב

התשובה. דעבודת העני� כללות

מאחר הצדיקי�, דעבודת העני� כללות ע� קשורה בראשית שפ' מוב� העניני� פשטות ע"פ אעפ"כ, אבל
ישר". האד� את עשה ד"האלקי� באופ� נברא", מילואו על ש"עול�

בחי' ע� קשור שזה חסידות בדרושי [וכמבואר לי" זאת נח מי "כי � שענינה נח, פרשת באה זה ולאחרי
במעמד הי' שהעול� לאחרי � לתחתוני� ונייחא לעליוני� נייחא דרוחא, נייחא קדמוניות"], וכשני� עול� "כימי
עבודת � היא נח דפרשת הכללית שהנקודה אומרת, זאת רצויי�. בלתי עניני� גו'" האר� ד"ותמלא ומצב

התשובה.

מאחר � דמקוה סאה הארבעי� בדוגמת ה� המבול גשמי דירידת יו� שהארבעי� חסידות בדרושי וכמבואר
שזהו אתכ�", מטהר ומי מטהרי� את� מי ד"לפני העני� בדוגמת האר�, את לטהר בא המבול עני� שכללות

התשובה. דעבודת העני� כללות

נ דפ' התשובה אומרת,ועבודת זאת המבול, קוד� באר� שהיו הבהמות מ� קרבנות הקריב שנח באופ� היא ח
נפעל שעי"ז ועד לה', קרב� להיות זאת ומהפכי� גו'", האר� "ותמלא נאמר שעלי' באר� שהי' דבר שלוקחי�

הניחוח". ריח את ה' ד"וירח העני� כללות

עני� � ישבותו" ד"לא ובאופ� לשבועה", הדבר "כפל אוסי�", ולא גו' אוסי� לא לבו אל ה' "ויאמר � ועי"ז
הנצחיות.

פרקי�„ בשמונה מבואר בזה: והביאור דוקא. התשובה עבודת ע� קשור הנצחיות עני� כללות והנה, .
יצרו את שכבש תשובה הבעל בעבודת עילוי שישנו דחסידותא"), ("מילי אבות למסכת בהקדמה להרמב"�
בתמידות, כ� תהי' שעבודתו בבירור לדעת אפשר אי הצדיק אצל כי � בזה נתנסה שלא הצדיק עבודת לגבי
שימשי� בודאי הרי � כו' יצרו את וכבש נסיו� לידי שבא תשובה הבעל אבל נסיו�, לידי הגיע שלא מאחר

נצחי. ובאופ� בתמידות בעבודתו
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לדבר: דוגמא

שנתקיי� קוד� ג� דהנה, זה. שטר על ערעור של עני� עוד שיי� לא בב"ד, ונתקיי� ערעור עליו שיצא שטר
על ויערער מישהו שיבוא האפשרות את שולל זה שאי� אלא תורה, ע"פ דשטר תוק� בו יש בב"ד, השטר
לערער יוכלו לא ששוב באופ� השטר תוק� נעשה בב"ד, ונתקיי� השטר על ערעור שיצא לאחרי אבל השטר.

כלל. עליו

שלא נצחי, באופ� עבודתו נעשית יצרו, את וכבש בנסיו� שעמד לאחרי שדוקא � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז
כו'. שינוי בה שיי�

וזהו דוקא. התשובה בעבודת שיי� � האד� בעבודת ישבותו") ("לא הנצחיות עני� שכללות מוב� ועפ"ז
התשובה. עבודת � שנקודתה נח, פ' ע� ישבותו" ד"לא הקשר

כבר‰ ישנ� כי � ביותר נעלה ומצב במעמד נמצאי� נח ופ' בראשית פ' שלאחרי מוב� לעיל האמור ע"פ .

נח). (פ' התשובה עבודת וה� בראשית) (פ' הצדיקי� עבודת ה� העבודה, אופני ב'
עבודה אופני ב' שפועל באופ� היא עבודתו אלא לעצמו, בנוגע אלו עבודה אופני ב' שישנ� בלבד זו ולא
בנוגע התשובה עבודת � נח ופ' העול�, לכללות בנוגע הצדיקי� עבודת � בראשית פ' העול�: בכללות הנ"ל

העול�. לכללות

מארצ� ל� "ל� להיות שצרי� ליהודי לו אומרי� ואז ל�, ל� פ' לשבת מגיעי� הנ"ל, עילויי� כל לאחרי והנה,
והיל דעלי' באופ� עבודה ממנו נדרשת זה כל שלאחרי היינו, אבי�", ומבית לגמרי!וממולדת� ערו� שבאי� ו�

בגשמיות בנ"י עניני כל נמשכי� שאז "רשית", אותיות תשרי, דחודש העבודה כללות לאחרי אומרת: זאת
במש� שרכשו הרוחני המטע� את מפרקי� שאז מרחשו�, חודש מגיע כאשר הנה כולה, השנה כל על וברוחניות
חודש במש� איינגעקויפט או� איינגעהאנדעלט האט מע� וואס "סחורה" די פאנאנדער פאקט ("מע� תשרי חודש
ל�, ל� פ' בתורה וקוראי� לומדי� שאז ל�, ל� פ' שבת בבוא הנה � נשיאינו רבותינו פתג� כידוע � תשרי")
דפרשת ההוראות ע� לחיות שצריכי� הידועה הזק� אדמו"ר (כתורת זו דפרשה ההוראות ע� לחיות וצריכי�
דעלי' באופ� להיות צריכה הנ"ל עניני� בכל שהעבודה כולה, השנה כל על כללית הוראה למדי� � השבוע)

לגמרי. והגבלה ממדידה למעלה ערו�, שבאי� והילו�

העני� שבכללות הצ"צ] ע"י ונסדרו נלקטו אלו [שמאמרי� פרשתנו) (ריש בתו"א הזק� אדמו"ר שמבאר וכפי
למעלה. ומלמטה למטה, מלמעלה הליכה: אופני ב' ישנ� � למסעיו" "ויל� ועד"ז ל�" ד"ל�

"מאב למטה, מלמעלה ההילו� עני� להיות צרי� ומש� רעיו�", מכל הנעל� שכל הוא ש"אבר� ש� וכמבואר
בעצמ� אות� ואגלה "אראה � ארא�" ד"אשר העני� נפעל ועי"ז מלכות", בחי' האר� אל עד אבא יסוד בחי' ר�
ג� וזהו רעיו�". מכל הנעל� "שכל מבחי' ערו� באי� � יותר נעלית לדרגא מגיע הוא הרי שעי"ז היינו, כו'",

כו'. יותר נעלית לדרגא מגיע הוא הרי למטה הירידה שע"י היינו, למעלה, מלמטה ההילו� עני�

מלמעלמ"ט, הליכה ל�", ד"ל� בהעני� פירושי� (ב' אחד בעני� פירושי� ב' ישנ� שכאשר כמ"פ וכמדובר
אחד, עני� שה� ועד ביניה�, קשר ישנו אלא נפרדי�, פירושי� ב' שאינ� לומר בהכרח � מלמטלמ"ע) והליכה

ונוז". טווי ד"שוע העניני� ג' צירו� � "שעטנז" תיבת מפירוש לדבר הראי' אודות כמ"פ כמדובר

Â.�ערו שבאי� והילו� דעלי' באופ� העבודה נדרשת שאז � ל� ל� דפ' העילוי גודל מוב� עפ"ז .

דהילו� באופ� גרמא, שהזמ� בעני� ההתעסקות אודות לעורר כדי � זו בשבת להתוועדות הסיבה ג� וזוהי
בעבר. בזה ההתעסקות אופ� לגבי ערו� שבאי�

ובהקדמה:

נצחי באיחוד בנ"י כל את לאחד הצור� אודות לאחרונה רבות פעמי� כבר שלכאו"אדובר עי"ז ואמיתי,
תורה. בספר א' אות יהי' מבנ"י

מסתכלי� כאשר כי � בזה והסבר לביאור כלל זקוקי� ולא לכל, ומוב� הפשוט דבר הוא זה עני� והנה,
עומד שהוא עד כו', ומזדעזע זע שהוא ומצב במעמד נמצא כולו שהעול� ומיד תיכ� רואי� ב"עיתוני�"
וכו'! פה תפתח אל משו� לפורט�, כדאי שלא מסויימי�, עניני� לכמה בנוגע ובפרט ח"ו, לגמרי להתפורר
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וכאשר בעול�. המתרחש את לדעת כדי "עיתו�" לקרוא שמוכרחי� בעליֿבתי� אצל "מנהג" נהי' [לאחרונה
שקרא ה"חדשות" אודות לו שיספר חבירו את מבקש הוא הרי בעצמו, ה"עיתו�" את לקרוא הספיק לא
מבקש הוא אלא אחד, מאד� ששומע במה מסתפק אינו דבר", יקו� עדי� שני� פי ש"על והיות ב"עיתו�".

פרטי�. איזה החסיר שהראשו� יתכ� כי ה"חדשות", את הוא ג� לו שיספר נוס� ממישהו

שאצל� אלו אצל ובפרט בתורה, קבועי� שיעורי� לה� שיש אלו אצל יתקבל לא זה ש"מנהג" הלואי
שלה�. חינו� במוסדות הלומדות לבנות בנוגע ועד"ז הישיבות, לתלמידי בנוגע ועאכו"כ כו', בנפש היא הקביעות

האמור]. באופ� הוא העול� ומצב שמעמד בגלוי רואי� "עיתוני�", קוראי� כאשר � לעניננו ובנוגע

אמיתי באיחוד ישראל, ואחדות ישראל דאהבת העני� להיות צרי� � זה ומצב ממעמד העול� את להציל וכדי
ד"כולכ�", ומצב במעמד נמצאי� בנ"י שכאשר היינו, גו'", ה' לפני כולכ� היו� נצבי� "את� וכמ"ש ונצחי,
ובאופ� ועומדי�", "קיימי� � ד"נצבי�" ומצב במעמד ה� הרי אז דוקא ה'", ד"לפני באופ� היא ואחדות�

כו'". ומאיר קיי� שהוא "כיו� � היו�" ד"נצבי�

הדר� הרי) אחרת, דר� שימצאו (עד הנה � ונצחי אמיתי באיחוד בנ"י כל של אחדות� את לפעול וכדי
תורה. בספר א' אות ירכוש מבנ"י שכאו"א עי"ז � היא זאת לפעול

Êגדולות" שפועלי� להודיע "פתקי�" אלי מכניסי� � פעמי� ריבוי זה עני� אודות שדובר לאחרי והנה, .
בספר אות ירכוש מבנ"י שכאו"א מקו� בכל ומעוררי� וועלט", גאנצע די אוי� שטורע�'ט "מע� בזה, ונפלאות"

תורה.
בסבר האלו הטפסי� את קיבלו יהודי� והרבה בס"ת, אות לקניית טפסיֿרישו� וכ� כ� שהפיצו מודיעי�
הטפסי� את וינצלו תשחית", ד"בל האיסור על יעברו שלא בודאי הרי כשרות, בחזקת שה� ומאחר יפות, פני�

התורה. בספר אות לרכוש כדי

זה כל א',ולאחרי בס"ת כבר שנרכשו האותיות של המדוייק המספר את לי שיודיעו שבת בערב בקשתי �

נהור"! "סגי בלשו� � בעיניי�" "אור נעשה המדוייק, המספר את רואי� כאשר הנה � וכו' ג' ובס"ת ב', בס"ת

אי שוב � עצמו") אצל קרוב "אד� (כי לפלוני החשבו� את ולמסור מדוייק, חשבו� לעשות צריכי� כאשר
(ע"ד האצבעות ע� שסופרי� עי"ז נעשה החשבו� כי וכו', ה"שטורע�" גודל אודות אחד א� את להטעות אפשר

האמיתי! ומצב המעמד את בדיוק רואי� ואז כו'), ואומר באצבע מראה

אודות מדובר כאשר אבל בלבד, ורוח" ד"נשיאי� באופ� הוא זה לעני� שמסביב וה"שטורע�" ההתעסקות
אי�"! "גש� הנה � ממש פועל

לומר רוצה אינני אדרבה! אלא דמיעוטא, מיעוטא אינו � נרכשו לא שעדיי� תורה שבספר האותיות מספר
השבת! ביו� נעימה בלתי הרגשה תהי' שלא כדי � עתה עד שנרכשו האותיות מספר מהו

ועושי� שעברה, שבת בערב שנתקבל המספר לגבי זו שבת בערב שנתקבל המספר את משווי� כאשר ועד"ז
נהור"! "סגי בלשו� � בעיניי�" "אור נעשה � השבוע במש� נרכשו אותיות כמה חשבו�

מתעסק אינו מדוע עליו לצעוק המתאי�. באופ� בזה שיתעסקו ולעורר טא�" קיצל "א נסיתי השבוע במש�
מוסר" "דברי לו לומר אפשר שאי ועאכו"כ שלו�, ודרכי נוע� בדרכי לדבר צריכי� כי אפשר, אי � כדבעי בזה
אופ�" איידעלסט� דע� "אוי� בלבד, "קיצלע�" אבל � "מוסר"! לו ולומר לבוא שיכול ואיזהו זה הוא מי �

השלימות! בתכלית שלו� ודרכי נוע� בדרכי להתנהג רוצי� כאשר ג� מתאי� זה הרי � ביותר] העדי� [באופ�

מאומה! הועיל לא זה שכל כנראה � לפועל בנוגע אבל

לקיו� לדאוג תפקיד� זה אי� זו", לבירה בעה"ב ש"יש מאמיני� וה� שהיות הטועני� ישנ� מזו: ויתירה
העול�! לקיו� הוא שידאג ובודאי זו", לבירה בעה"ב "יש � כו' העול� התפוררות את ולמנוע העול�,

התוועדות לעריכת סיבה היתה לא שלכאורה (למרות זו בשבת ג� התוועדות לערו� הוחלט � הנ"ל כל ומצד
להוראה בהתא� והגבלה, ממדידה שלמעלה באופ� וכו', והתכניות הסדרי� את ולבטל ולשנות כנ"ל), זו, בשבת

ערו�. שבאי� באופ� והילו� עלי' להיות שצרי� ל�, ל� דפ'
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וכאשר בעול�. המתרחש את לדעת כדי "עיתו�" לקרוא שמוכרחי� בעליֿבתי� אצל "מנהג" נהי' [לאחרונה
שקרא ה"חדשות" אודות לו שיספר חבירו את מבקש הוא הרי בעצמו, ה"עיתו�" את לקרוא הספיק לא
מבקש הוא אלא אחד, מאד� ששומע במה מסתפק אינו דבר", יקו� עדי� שני� פי ש"על והיות ב"עיתו�".

פרטי�. איזה החסיר שהראשו� יתכ� כי ה"חדשות", את הוא ג� לו שיספר נוס� ממישהו

שאצל� אלו אצל ובפרט בתורה, קבועי� שיעורי� לה� שיש אלו אצל יתקבל לא זה ש"מנהג" הלואי
שלה�. חינו� במוסדות הלומדות לבנות בנוגע ועד"ז הישיבות, לתלמידי בנוגע ועאכו"כ כו', בנפש היא הקביעות

האמור]. באופ� הוא העול� ומצב שמעמד בגלוי רואי� "עיתוני�", קוראי� כאשר � לעניננו ובנוגע

אמיתי באיחוד ישראל, ואחדות ישראל דאהבת העני� להיות צרי� � זה ומצב ממעמד העול� את להציל וכדי
ד"כולכ�", ומצב במעמד נמצאי� בנ"י שכאשר היינו, גו'", ה' לפני כולכ� היו� נצבי� "את� וכמ"ש ונצחי,
ובאופ� ועומדי�", "קיימי� � ד"נצבי�" ומצב במעמד ה� הרי אז דוקא ה'", ד"לפני באופ� היא ואחדות�

כו'". ומאיר קיי� שהוא "כיו� � היו�" ד"נצבי�

הדר� הרי) אחרת, דר� שימצאו (עד הנה � ונצחי אמיתי באיחוד בנ"י כל של אחדות� את לפעול וכדי
תורה. בספר א' אות ירכוש מבנ"י שכאו"א עי"ז � היא זאת לפעול

Êגדולות" שפועלי� להודיע "פתקי�" אלי מכניסי� � פעמי� ריבוי זה עני� אודות שדובר לאחרי והנה, .
בספר אות ירכוש מבנ"י שכאו"א מקו� בכל ומעוררי� וועלט", גאנצע די אוי� שטורע�'ט "מע� בזה, ונפלאות"

תורה.
בסבר האלו הטפסי� את קיבלו יהודי� והרבה בס"ת, אות לקניית טפסיֿרישו� וכ� כ� שהפיצו מודיעי�
הטפסי� את וינצלו תשחית", ד"בל האיסור על יעברו שלא בודאי הרי כשרות, בחזקת שה� ומאחר יפות, פני�

התורה. בספר אות לרכוש כדי

זה כל א',ולאחרי בס"ת כבר שנרכשו האותיות של המדוייק המספר את לי שיודיעו שבת בערב בקשתי �

נהור"! "סגי בלשו� � בעיניי�" "אור נעשה המדוייק, המספר את רואי� כאשר הנה � וכו' ג' ובס"ת ב', בס"ת

אי שוב � עצמו") אצל קרוב "אד� (כי לפלוני החשבו� את ולמסור מדוייק, חשבו� לעשות צריכי� כאשר
(ע"ד האצבעות ע� שסופרי� עי"ז נעשה החשבו� כי וכו', ה"שטורע�" גודל אודות אחד א� את להטעות אפשר

האמיתי! ומצב המעמד את בדיוק רואי� ואז כו'), ואומר באצבע מראה

אודות מדובר כאשר אבל בלבד, ורוח" ד"נשיאי� באופ� הוא זה לעני� שמסביב וה"שטורע�" ההתעסקות
אי�"! "גש� הנה � ממש פועל

לומר רוצה אינני אדרבה! אלא דמיעוטא, מיעוטא אינו � נרכשו לא שעדיי� תורה שבספר האותיות מספר
השבת! ביו� נעימה בלתי הרגשה תהי' שלא כדי � עתה עד שנרכשו האותיות מספר מהו

ועושי� שעברה, שבת בערב שנתקבל המספר לגבי זו שבת בערב שנתקבל המספר את משווי� כאשר ועד"ז
נהור"! "סגי בלשו� � בעיניי�" "אור נעשה � השבוע במש� נרכשו אותיות כמה חשבו�

מתעסק אינו מדוע עליו לצעוק המתאי�. באופ� בזה שיתעסקו ולעורר טא�" קיצל "א נסיתי השבוע במש�
מוסר" "דברי לו לומר אפשר שאי ועאכו"כ שלו�, ודרכי נוע� בדרכי לדבר צריכי� כי אפשר, אי � כדבעי בזה
אופ�" איידעלסט� דע� "אוי� בלבד, "קיצלע�" אבל � "מוסר"! לו ולומר לבוא שיכול ואיזהו זה הוא מי �

השלימות! בתכלית שלו� ודרכי נוע� בדרכי להתנהג רוצי� כאשר ג� מתאי� זה הרי � ביותר] העדי� [באופ�

מאומה! הועיל לא זה שכל כנראה � לפועל בנוגע אבל

לקיו� לדאוג תפקיד� זה אי� זו", לבירה בעה"ב ש"יש מאמיני� וה� שהיות הטועני� ישנ� מזו: ויתירה
העול�! לקיו� הוא שידאג ובודאי זו", לבירה בעה"ב "יש � כו' העול� התפוררות את ולמנוע העול�,

התוועדות לעריכת סיבה היתה לא שלכאורה (למרות זו בשבת ג� התוועדות לערו� הוחלט � הנ"ל כל ומצד
להוראה בהתא� והגבלה, ממדידה שלמעלה באופ� וכו', והתכניות הסדרי� את ולבטל ולשנות כנ"ל), זו, בשבת

ערו�. שבאי� באופ� והילו� עלי' להיות שצרי� ל�, ל� דפ'
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למע בנוגע הוא העיקר אבל ההתוועדות, בעת לדיבור בנוגע רק הוא זה ולהבאוכל שמכא� � בפועל שה
לגמרי. ערו� שבאי� באופ� בזה ההתעסקות תהי'

Áישנו שבקדושה כש� ובהקדי�: השבוע. במש� מאורע עוד הי' � הס"ת דכתיבת העני� לכללות בקשר .

קדושה, בעניני הוספה פועלי� ובעזרתו דלעו"ז עני� שלוקחי� היינו, נרגא", בי' לשדי' אבא ובי' ד"מיני' העני�
הפכית: למטרה ס"ת דכתיבת העני� את שניצלו � הפכי עני� השבוע אירע

היא ושאלתו "תמי�", יהודי (הוא "בתמימות" שואל הוא ובו לי�", "מעבר שנמצא מיהודי מכתב קבלתי
זו בס"ת לרשו� יכולי� שהמבוגרי� והודיעו מבוגרי�, עבור ס"ת כתיבת אודות שהכריזו מאחר "בתמימות"):
מאחר הנה ובתֿמצוה, ברֿמצוה שקוד� אלו וה� ובתֿמצוה, ברֿמצוה שלאחרי אלו ה� משפחת�, בני את
ס"ת לכתוב עתה צריכי� מה לש� הוריה�, ע� ביחד בס"ת כבר רשומי� ובתֿמצוה ברֿמצוה שקוד� שהילדי�

ישראל?! ילדי עבור מיוחד

ס"ת שכותבי� לאחרי אבל הדבר; מוב� � בלבד ישראל ילדי עבור ס"ת כתיבת אודות דובר כאשר בשלמא
שבכתיבת התועלת מהי מוב�: אינו ובתֿמצוה, ברֿמצוה שקוד� הילדי� ג� נרשמי� זו ובס"ת המבוגרי�, עבור

ישראל?! ילדי עבור מיוחדת ס"ת

קיט, (שבת שהגמרא מאחר זו, לשאלה כלל מקו� הי' לא � שעברה בשנה זו שאלה שואלי� היו א� ג�
חטא"! בו שאי� "הבל � רב� בית של דתינוקות המעלה גודל את מבארת ב)

העיבור חודש כולל שלימה, שנה במש� זה עני� אודות שמדברי� לאחרי זו שאלה שואלי� כאשר ועאכו"כ
וכמרז"ל חטא", בו שאי� ד"הבל המעלה אודות פע� מידי מדברי� הזמ� כל ובמש� רצופי�, חדשי� י"ג �
בגמרא וכמודגש "משיח", בש� נקראי� שה� היינו, רב�", בית של תינוקות אלו � במשיחי תגעו "אל (ש�)
תינוקות הבל בשביל אלא מתקיי� העול� "אי� שהרי העול�, קיו� ע� קשורה חטא" בו שאי� ד"הבל שהמעלה
בו שיש הבל דומה "אינו אביי לו אמר מאי", ודיד� "דידי אביי את שאל פפא רב שכאשר ועד רב�", בית של
מפי איש סמוכי� וכו', אמוראי� ישראל", "גדולי אודות מדובר כאשר ג� היינו, חטא", בו שאי� להבל חטא
אריכות כל לאחרי הנה � חטא" בו שאי� "הבל רב�, בית של תינוקות מעלת מודגשת רבינו, משה עד איש

הנ"ל!! שאלה ושואלי� באי� הדיבור

ש�! מדובר מה על יודע אינו אבל המד�, גבי על והניחה נשקה ה"הנחה", את אמנ� קבל הוא

אבל ה"רשימה", את שקוראי� כאלו בעניני�וישנ� מתבונני� לא אבל שלומדי� או אותה, לומדי� לא
ממש, בפועל יבואו שהדברי� ורצו� כוונה מתו� אינה ההתבוננות אבל בזה, שמתבונני� או ש�, המדוברי�

בפועל! מעשה � הע�) על (הגרז� "טאפארוֿדאֿפלאחו"

Ë�אלמ "לא הרי לי�", "מעבר לשאול צריכי� מה לש� � לי�" "מעבר זו שאלה ששואלי� לעיל וכאמור .
גודל אודות שדובר מה ויודע ה"רשימה", את שלמד מישהו למצוא יוכל ובסביבתו שבמקומו ובודאי ישראל",
המבוגרי�, של בס"ת הילדי� את רושמי� כאשר שג� לו להסביר יוכל והלה חטא", בו שאי� ד"הבל המעלה
ישנה שאצל� בלבד, ישראל ילדי עבור מיוחדת ס"ת דכתיבת המעלה גודל לגבי בער� זה אי� וכו', טפל בתור

חטא"! בו שאי� ד"הבל המעלה
את עשה הוא כי זה, בעני� להתעסק כבר פטור הוא הרי לראש לכל הנה � הנ"ל שאלה שואל פלוני וכאשר
מענה שיקבל עד לישו�, ללכת הוא יכול ובינתיי� תשובה, לו שיענו ממתי� הוא ועתה שאלה, שאל הוא שלו,

שאלתו! על

שנת�"! וערבה "ושכבת � לישו� להמשי� שיכול יהי' שהמענה כזו אפשרות אודות שחושב ובפרט

את למלא הוא צרי� לראש שלכל היינו, לנשמע", נעשה ד"הקדמת באופ� להיות צרי� העבודה סדר
מענה שיקבל עד בזה מתעסק שאינו באופ� לא אבל וישאל; יבוא שאלה, לשאול ברצונו א� ואח"כ ההוראות,

שאלתו! על

Èלמרות � זה וכל פגע. ולא נגע שלא באופ� זה הרי � בזה הדיבור אריכות כל שלאחרי לעיל וכאמור .
דורנו! נשיא של תלמידי� חסידי�, אודות שמדובר

a"nyz'd ,oeygxn 'i ,jlÎjl t"y zgiy

ה"חזקת על שסומכי� או וממהֿנפש�: � עתה?! זה על מדברי� מדוע השאלה: לכאורה נשאלת וא"כ,
� לאו וא� המתאי�; באופ� בזה יתעסקו שבודאי שלימה, שנה במש� הדברי� את ששמעו אלו של כשרות"

נוספת?! פע� זה עני� אודות שידברו יועיל מה

ערו�, שבאי� באופ� והילו� עלי' של באופ� להיות צריכה שהעבודה � ל� ל� דפ' ההוראה באה זה על הנה
אלו עניני� אודות לדיבור בנוגע ה� כזה באופ� ההנהגה להיות צריכה ולכ�, והגבלה, ממדידה למעלה

זו. מהתוועדות כתוצאה בפועל למעשה בנוגע ועאכו"כ זו), (בהתוועדות

‡È:בזה נוס� עני� עוד .

נגד ולוחמי� בזה, המתעסקי� בראש יעמוד מי � הלבבות פירוד של לעני� הס"ת דכתיבת העני� את מנצלי�
הס"ת! כתיבת ע� הקשורות בפעולות ולסייע לעזור אותו להכניס שלא השני

לקיו� הכוונה שאי� כמ"פ שנתבאר וכפי ישראל, בע� אחדות לפעול � הוא הס"ת דכתיבת העני� כללות
תורה), ספרי של רב מספר לכתוב להשתדל צריכי� היו (שאז בלבד הזאת" השירה את לכ� ד"כתבו המצוה
הלבכות לפירוד זה עני� מנצלי� ואעפ"כ ביחד; בנ"י אלפי מאות יתאחדו הס"ת שבכתיבת היא הכוונה אלא

וכו'!

עניני� עשרי� לו שיש בלבד זו לא � לס"ת בקשר שיעסקו חדשי� עסקני� להכניס רוצי� שלא לעיל וכאמור
לסייע אחרי� לאנשי� נות� ואינו הס"ת, דכתיבת העני� את ג� לעצמו לוקח הוא הרי עליה�, אחראי שהוא

בזה. הפעולות בארגו�

שבמעתֿלעת השעות ומספר מוגבל, שהוא מאחר הנה ראשו, על עניני� עשרי� לו יש כאשר אומרת: זאת
לשליש "למחצה בה� מתעסק הוא אלא העניני�, בכל כדבעי להתעסק יכול שאינו מוב� בהגבלה, ג� הוא
כדבעי, להתעסק מסוגל אינו זה בעני� שג� וכמוב� נוס�, עני� עצמו על לוקח הוא הרי � לזה ונוס� ולרביע".

העניני�! בשאר מהתעסקותו מוריד רק זה אלא

כמדובר � בשלימות אלו עניני� כל את למלא שיוכל מועיל זה אי� דמס"נ, בתנועה נמצא הוא כאשר וג�
נפשו! ימסור כאשר ג� יוכל לא הגג, על האר� מ� לקפו� אבל למטה, מהגג לקפו� מועילה שמס"נ כמ"פ

התעסקות הדורש עני� שזהו מאחר הנה ס"ת, בכתיבת בנ"י כל את לאחד � ובעניננו חדש, עני� ישנו כאשר
משכורת ישלמו שא� ובודאי זה. לעני� במיוחד ויתמסר כדבעי, בזה שיתעסק אד� למצוא צריכי� וכו', רבה

המתאי�. באופ� בזה להתעסק שיסכימו וכמה כמה ימצאו � בזה ההתעסקות עבור

� וטענתו לס"ת, בקשר הפעולות ארגו� את לאחר שימסור עי"ז מכבודו יגרע שמא לחשוש מה לו ואי�
בעני� הפעולות ארגת על האחראי להיות צרי� שהוא בודאי הרי פשוטי�, עניני� ביצוע על אחראי שהוא שכש�
לפעול זקוק ואינו בכבודו, הגרעו� מפני לחשוש מה לו אי� הנה � ס"ת כתיבת ע"י ישראל כאחדות ונעלה חשוב
יכול כי � בזה הפעולות כל את שיארג� פלוני את להכניס שיוכל כדי אתהפכא או אתכפיא של תנועה בעצמו

שלו! ו"מל�" "אדו�" ישאר והוא כנעני", "עבד בתור לקחתו

גדול מספר לו שיש מה כל "אי�ואדרבה: כי יותר, וגדול חשוב אד� שהוא מוכיח זה הרי עבדי�, של יותר
מוסי� זה הרי כול�, על האחראי והוא נוספי�, אנשי� תחתיו לוקח הוא כאשר ולכ�, וכו'. ע�" בלא מל�

המלכי�"! מלכי "מל� בדוגמת הוא כי בכבודו,

אי� חילוניי� למוסדות בנוגע מוסדות. וכמה בכמה ג� ישנו � נוספי� אנשי� להכניס רוצי� שלא זה וחסרו�
מסרבי� המוסדות על שהאחראי� � חרדיי� במוסדות ג� והתפשט חדר זה שחסרו� הוא הפלא אלא פלא, דבר זה

כו'! בכבוד� פגיעה של חשש מפני למוסדות, חדשי� כחות להכניס

בכבוד� פגיעה � הפסד אודות מדובר כאשר לא אבל לוותר, ה� מוכני� הריוח למניעת שבנוגע � וטענת�
כו'!

אנשי�! וכמה כמה של פעולה עבור ביותר רחב שטח ישנו כי זה, מעני� לחשוש מה אי� � לעניננו ובנוגע

ורבו" "פרו מצות את יקיימו ישראל נשי וכאשר ירבו, כ� יהודי� מליו� 12ֿ13 מונה ישראל ע� דהנה,
ד"ש ישנ� ס"ת שבכל ומאחר ירבו, כ� ויותר מליו� ל15 ישראל בני מספר יגדל קצר זמ� במש� הנה כדבעי,
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ה"חזקת על שסומכי� או וממהֿנפש�: � עתה?! זה על מדברי� מדוע השאלה: לכאורה נשאלת וא"כ,
� לאו וא� המתאי�; באופ� בזה יתעסקו שבודאי שלימה, שנה במש� הדברי� את ששמעו אלו של כשרות"

נוספת?! פע� זה עני� אודות שידברו יועיל מה

ערו�, שבאי� באופ� והילו� עלי' של באופ� להיות צריכה שהעבודה � ל� ל� דפ' ההוראה באה זה על הנה
אלו עניני� אודות לדיבור בנוגע ה� כזה באופ� ההנהגה להיות צריכה ולכ�, והגבלה, ממדידה למעלה

זו. מהתוועדות כתוצאה בפועל למעשה בנוגע ועאכו"כ זו), (בהתוועדות
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נגד ולוחמי� בזה, המתעסקי� בראש יעמוד מי � הלבבות פירוד של לעני� הס"ת דכתיבת העני� את מנצלי�
הס"ת! כתיבת ע� הקשורות בפעולות ולסייע לעזור אותו להכניס שלא השני

לקיו� הכוונה שאי� כמ"פ שנתבאר וכפי ישראל, בע� אחדות לפעול � הוא הס"ת דכתיבת העני� כללות
תורה), ספרי של רב מספר לכתוב להשתדל צריכי� היו (שאז בלבד הזאת" השירה את לכ� ד"כתבו המצוה
הלבכות לפירוד זה עני� מנצלי� ואעפ"כ ביחד; בנ"י אלפי מאות יתאחדו הס"ת שבכתיבת היא הכוונה אלא

וכו'!

עניני� עשרי� לו שיש בלבד זו לא � לס"ת בקשר שיעסקו חדשי� עסקני� להכניס רוצי� שלא לעיל וכאמור
לסייע אחרי� לאנשי� נות� ואינו הס"ת, דכתיבת העני� את ג� לעצמו לוקח הוא הרי עליה�, אחראי שהוא

בזה. הפעולות בארגו�

שבמעתֿלעת השעות ומספר מוגבל, שהוא מאחר הנה ראשו, על עניני� עשרי� לו יש כאשר אומרת: זאת
לשליש "למחצה בה� מתעסק הוא אלא העניני�, בכל כדבעי להתעסק יכול שאינו מוב� בהגבלה, ג� הוא
כדבעי, להתעסק מסוגל אינו זה בעני� שג� וכמוב� נוס�, עני� עצמו על לוקח הוא הרי � לזה ונוס� ולרביע".

העניני�! בשאר מהתעסקותו מוריד רק זה אלא

כמדובר � בשלימות אלו עניני� כל את למלא שיוכל מועיל זה אי� דמס"נ, בתנועה נמצא הוא כאשר וג�
נפשו! ימסור כאשר ג� יוכל לא הגג, על האר� מ� לקפו� אבל למטה, מהגג לקפו� מועילה שמס"נ כמ"פ

התעסקות הדורש עני� שזהו מאחר הנה ס"ת, בכתיבת בנ"י כל את לאחד � ובעניננו חדש, עני� ישנו כאשר
משכורת ישלמו שא� ובודאי זה. לעני� במיוחד ויתמסר כדבעי, בזה שיתעסק אד� למצוא צריכי� וכו', רבה

המתאי�. באופ� בזה להתעסק שיסכימו וכמה כמה ימצאו � בזה ההתעסקות עבור

� וטענתו לס"ת, בקשר הפעולות ארגו� את לאחר שימסור עי"ז מכבודו יגרע שמא לחשוש מה לו ואי�
בעני� הפעולות ארגת על האחראי להיות צרי� שהוא בודאי הרי פשוטי�, עניני� ביצוע על אחראי שהוא שכש�
לפעול זקוק ואינו בכבודו, הגרעו� מפני לחשוש מה לו אי� הנה � ס"ת כתיבת ע"י ישראל כאחדות ונעלה חשוב
יכול כי � בזה הפעולות כל את שיארג� פלוני את להכניס שיוכל כדי אתהפכא או אתכפיא של תנועה בעצמו

שלו! ו"מל�" "אדו�" ישאר והוא כנעני", "עבד בתור לקחתו

גדול מספר לו שיש מה כל "אי�ואדרבה: כי יותר, וגדול חשוב אד� שהוא מוכיח זה הרי עבדי�, של יותר
מוסי� זה הרי כול�, על האחראי והוא נוספי�, אנשי� תחתיו לוקח הוא כאשר ולכ�, וכו'. ע�" בלא מל�

המלכי�"! מלכי "מל� בדוגמת הוא כי בכבודו,

אי� חילוניי� למוסדות בנוגע מוסדות. וכמה בכמה ג� ישנו � נוספי� אנשי� להכניס רוצי� שלא זה וחסרו�
מסרבי� המוסדות על שהאחראי� � חרדיי� במוסדות ג� והתפשט חדר זה שחסרו� הוא הפלא אלא פלא, דבר זה

כו'! בכבוד� פגיעה של חשש מפני למוסדות, חדשי� כחות להכניס

בכבוד� פגיעה � הפסד אודות מדובר כאשר לא אבל לוותר, ה� מוכני� הריוח למניעת שבנוגע � וטענת�
כו'!

אנשי�! וכמה כמה של פעולה עבור ביותר רחב שטח ישנו כי זה, מעני� לחשוש מה אי� � לעניננו ובנוגע

ורבו" "פרו מצות את יקיימו ישראל נשי וכאשר ירבו, כ� יהודי� מליו� 12ֿ13 מונה ישראל ע� דהנה,
ד"ש ישנ� ס"ת שבכל ומאחר ירבו, כ� ויותר מליו� ל15 ישראל בני מספר יגדל קצר זמ� במש� הנה כדבעי,
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יוצא זה חשבו� וע"פ תורה, ספרי מג' יותר לכתוב צריכי� יהודי� מליו� שעבור נמצא אותיות, ופרוטרוט אל�
יהי' � גו� הנקרא שבאוצר הנשמות כל יכלו וכאשר תורה! ספרי 45 לכתוב צריכי� יהודי� מליו� 15 שעבור

נוספי�! תורה ספרי לכתוב ויצטרכו וכהנה, כהנה בנ"י מני�

·È:לפועל בנוגע .

מתאי� בס"ת, אות לרכוש הזולת על ג� לפעול � לזה ונוס� בס"ת, אות לרכוש להשתדל ואחת אחד כל על
ד"רע�". הגדר מהו ל"ב פרק בתניא וכמבואר כמו�". לרע� "ואהבת לציווי

וספרדי�, אשכנזי� � שביניה� החילוקי� על הבט מבלי בשוה, בנ"י לכל שנוגע עני� שזהו כמ"פ וכמדובר
יכונה" ישראל בש� אשר "כל ואפילו וכו', חב"ד מנהג ע"פ שנוהגי� ואלו האריז"ל, מנהג ע"פ שנוהגי� אלו

הס"ת. בכתיבת ולהתאחד להכלל צריכי� כול� �

עבור� רוכשי� ילדה, או ילד נולד כאשר ומיד שתיכ� � ונשי� אנשי� וכמה כמה לנהוג שהתחילו וכפי
שבה השבוע פרשת ע� הקשר [שזהו אבינו אברה� של לבריתו נכנס כאשר � ילד אצל התורה: בספר אות
כאשר דמיא, דמהילא כמא� � ילדה אצל ועד"ז בישראל, שמו נקרא שאז מילה), דברית הציווי אודות מדובר

בישר שמה אל.נקרא

בעני� עבור� לדאוג שצריכי� עאכו"כ הרי � העניני� לכל בנוגע לילדי� שדואגי� שכש� בפשטות וכמוב�
בס"ת. אות עבור� לרכוש זה, ועיקרי חשוב

הקשורה המעלה גודל אודות � תש"ו דשנת שמח"ת מיו� אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמר המבואר ע"פ ובפרט
והנשי� הפשוטי� האנשי� של בדעת� עלה זה שמנהג � [ולהעיר בס"ת. מישראל לכאו"א שיש האות ע�

כו'!]. האחדות עול� האצילות, בעול� המרחפי� אלו של בדעת� עלה ולא דוקא, הפשוטות

מארצ� ל� "ל� � השבוע פ' להוראת בהתא� להיות צריכה בזה וההתעסקות שהפעולה לעיל וכאמור
ערו�. שבאי� והילו� עלי' של באופ� היינו, וגו'", וממולדת�

בנוגע תכנית לערו� עליו כ� כמו הגשמיי�, בעניניו להתעסקותו בנוגע תכנית עור� שכאו"א כש� ובפשטות:
לס"ת. בנוגע בפעולות זה יו� במש� נוס� מה ולראות "חשבו�" לערו� עליו היו� ובסו� בס"ת, להתעסקות

שהעבר ממכתביו בכמה אדמו"ר מו"ח כ"ק כפתג� העתיד, על העבר מ� שלומד באופ� להיות צרי� והחשבו�
יותר. עוד בזה מוסי� הוא הרי ולהבא שמכא� היינו, � העתיד את מלמד

‚È�ובאופ הס"ת, כתיבת ע"י � כאחד כול� יתאחדו בגופי� עתה הנמצאות ישראל נשמות שכל ויה"ר .
ה� הרי "כולכ�", � דאחדות ומצב במעמד נמצאי� בנ"י כאשר שדוקא היינו, כולכ�", היו� נצבי� ד"את�

מל�". ד"נצב באופ� "נצבי�"
בבחי' הוא מישראל שכאו"א היינו, � רבנ�" מלכי ד"מא� העני� כללות מישראל כאו"א אצל מתגלה ועי"ז
כמ"ש רבנ�"), מלכי ("מא� "מל�" בבחי' הוא מישראל כאו"א ועד"ז ה'", לימודי בני� "וכל כמ"ש "רבנ�",

גו'". ממלכת לי תהיו "ואת�

באופ� � הקב"ה המלכי� מלכי מל� השכינה, פני קבלת ע� ביחד צדקנו, משיח פני לקבל ללכת וזוכי�
לבב. וטוב שמחה ומתו� רמה", "ביד היינו, דמל�, ההליכה

במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכי� � חיי�" מל� פני ש"באור ומאחר
ובבנותינו". בבנינו ובזקנינו "בנערינו טפחי�, מעשרה למטה דיד�, בעגלא ממש, בימינו

„Èלהמדובר (בנוגע יפרשו שלא לשלול צריכי� � אר�" יכסה "החוש� אשר ומצב במעמד שנמצאי� היות .

א השכלית, דנפש האנושי בשכל רק לא כלל, בשכל מקו� לה� שאי� פירושי� דנפשלעיל) בשכל אפילו לא
הבהמית.

לעניננו: ובנוגע

ולפרש לבוא יכולי� � הס"ת כתיבת ע"י בנ"י כל דאחדות המעלה גודל אודות לעיל האמור כל לאחרי
אותו ע� להתעסק צריכי� לא ושוב העבודה, כל כבר נסתיימה בס"ת, אות לרכוש יהודי על פועלי� שכאשר

יהודי.

a"nyz'd ,oeygxn 'i ,jlÎjl t"y zgiy

לזולת: בנוגע וה� לעצמו בנוגע ה� הוא והחשבו�

כמו�", לרע� ד"ואהבת המצוה את בזה קיי� בס"ת, אות לרכוש הזולת על פועל כאשר הרי � לעצמו בנוגע
ביותר, נעלה ומצב במעמד נמצא הוא הרי בס"ת, אות שרכש מאחר � לזולת ובנוגע בתורה"; גדול "כלל שזהו

בנ"י! אלפי מאות ע� מאוחד הוא כי

פירושה ואיד� כולה, התורה כל "זה כמארז"ל ביותר, נעלה עני� הוא כמו�" לרע� ד"ואהבת שהעני� ומאחר
אחר. מישהו ע"י � "ואיד�" ע"י ייעשו העניני� ששאר וטוע� זו, בפעולה מסתפק הוא הרי � גמור" זיל הוא,

התורה עניני לכל בנוגע להיות צריכה הזולת על הפעולה ולכ�, מצוות, תרי"ג שישנ� לו אומרי� זה על הנה
בס"ת. אות שירכוש עליו לפעול מספיק ולא ומצוותי',

מצות� "רחבה עצמה, המצוה מעשה על דקאי � מאד" מצות� "רחבה נאמר המצוות למעשה שבנוגע ובפרט
המצוה. שכר על רק ולא מאד",

שמדובר למרות � מספר" אי� ד"עלמות באופ� ה� התורה והלכות האמוראי� שמימרות במדרז"ל וכמבואר
דמעשה לעניני� שייכי� האמוראי� דמימרות ככול� רוב� שהרי בפועל, מעשה ע� הקשורי� עניני� אודות

בינייהו". "מאי � הגמרא ובלשו� בפועל,

עניני� ובכל מצוות, תרי"ג ישנ� � לזה ונוס� מאד", מצות� ד"רחבה באופ� היא מצוה שכל מוב� ועד"ז
כמו�". לרע� "ואהבת התורה והוראת לציווי בהתא� הזולת, על לפעול צריכי� אלו

ÂË� ומצוותי' התורה כל לקיו� בנוגע הזולת על לפעול שצריכי� הכללית הפעולה על נוס� אעפ"כ, אבל .

מיוחדת. והתעסקות פעולה להיות צריכה שבה� גרמא, שהזמ� עניני� ישנ�
היא העבודה עיקר השנה בראש � השנה דמועדי והעיקרית המיוחדת לעבודה בנוגע חילוקי� שישנ� וכש�
בשאר ועד"ז תורה, של השמחה בעני� היא העבודה עיקר ובשמח"ת עליכ�", "תמליכוני עול, דקבלת באופ�

ע ישנה מה� א' שבכל טובי�, זה.הימי� ליו"ט במיוחד השייכת עיקרית בודה

לכאו"א יש אעפ"כ העניני�, בכל להתעסק שצריכי� שאע"פ מישראל, כאו"א לעבודת בנוגע מוב� ועד"ז
אומרת: זאת עבידתי'". עביד ויומא יומא ש"כל ע"ד � שלו עבידתי'" ה"עביד מתבטא שבזה ועיקרי מיוחד עני�
התעסקות � היא בנ"י כל עבודת הרי שבת בערב ולדוגמא: שוה, באופ� היא בנ"י כל עבודת שבה� זמני� ישנ�
לכאו"א יש שבה� זמני� ישנ� אבל קודש"; שבת נרות ב"מבצע ההתעסקות ועד"ז השבת, יו� לקראת בהכנות

התעסקותו. עיקר להיות צרי� שבזה מיוחדת עבודה

לעניננו: ובנוגע

תורה, חינו�, ישראל, אהבת הידועי�: המבצעי� הפצת כולל חוצה, המעיינות דהפצת הכללית העבודה ישנה
וטהרת ושתי', האכילה כשרות קודש, שבת נרות וחכמי', יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�,

הס"ת. כתיבת ע"י בנ"י כל את לאחד הפעולה � גרמא שהזמ� העני� ישנו לזה ונוס� המשפחה;

ועבודתו לפעולתו בנוגע מדוייקת תכנית להכי� הוא צרי� ולעבודתו", לפעלו אד� "יצא שכאשר מוב� ועפ"ז
לעיל. האמורי� העניני� בכל זה יו� במש�

� בזה להחליט יכול אינו וא� התעסקותו, עיקר להיות צריכה עני� באיזה ולהבי� לדעת נקל לנבו� ודעת
וכו'. חבירו ע� להתייע� הוא ויכול יוע�", ברוב "תשועה הרי

הוא המעשה אלא במיוחד, להתעסק צרי� עני� באיזה שקו"ט עבור הזמ� את לבזבז לא � הוא והעיקר
העיקר.

ÊË�וממולדת מארצ� ל� "ל� השבוע דפ' להוראה בהתא� להיות צריכה אלו עניני� בכל הפעולה והנה, .
והגבלה. ממדידה למעלה ערו�, שבאי� והילו� עלי' אבי�", ומבית

כו'. למעלה מלמטה והליכה למטה, מלמעלה הליכה הילו�: אופני ב' שישנ� (ס"ה) לעיל שהוזכר וכפי
כל נקראת מקומות שבכמה (ועד ל�" ד"ל� באופ� להיות צריכה שההליכה מיוחדת הדגשה ישנה � לזה ונוס�
שאז ושרש�, למקור� � "ל�" להיות צריכה שההליכה היינו, בלבד), "ל�" רק ולא ל�", "ל� בש� הפרשה

יותר. נעלה באופ� הוא וההילו� העלי'
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לזולת: בנוגע וה� לעצמו בנוגע ה� הוא והחשבו�

כמו�", לרע� ד"ואהבת המצוה את בזה קיי� בס"ת, אות לרכוש הזולת על פועל כאשר הרי � לעצמו בנוגע
ביותר, נעלה ומצב במעמד נמצא הוא הרי בס"ת, אות שרכש מאחר � לזולת ובנוגע בתורה"; גדול "כלל שזהו

בנ"י! אלפי מאות ע� מאוחד הוא כי

פירושה ואיד� כולה, התורה כל "זה כמארז"ל ביותר, נעלה עני� הוא כמו�" לרע� ד"ואהבת שהעני� ומאחר
אחר. מישהו ע"י � "ואיד�" ע"י ייעשו העניני� ששאר וטוע� זו, בפעולה מסתפק הוא הרי � גמור" זיל הוא,

התורה עניני לכל בנוגע להיות צריכה הזולת על הפעולה ולכ�, מצוות, תרי"ג שישנ� לו אומרי� זה על הנה
בס"ת. אות שירכוש עליו לפעול מספיק ולא ומצוותי',

מצות� "רחבה עצמה, המצוה מעשה על דקאי � מאד" מצות� "רחבה נאמר המצוות למעשה שבנוגע ובפרט
המצוה. שכר על רק ולא מאד",

שמדובר למרות � מספר" אי� ד"עלמות באופ� ה� התורה והלכות האמוראי� שמימרות במדרז"ל וכמבואר
דמעשה לעניני� שייכי� האמוראי� דמימרות ככול� רוב� שהרי בפועל, מעשה ע� הקשורי� עניני� אודות

בינייהו". "מאי � הגמרא ובלשו� בפועל,

עניני� ובכל מצוות, תרי"ג ישנ� � לזה ונוס� מאד", מצות� ד"רחבה באופ� היא מצוה שכל מוב� ועד"ז
כמו�". לרע� "ואהבת התורה והוראת לציווי בהתא� הזולת, על לפעול צריכי� אלו

ÂË� ומצוותי' התורה כל לקיו� בנוגע הזולת על לפעול שצריכי� הכללית הפעולה על נוס� אעפ"כ, אבל .

מיוחדת. והתעסקות פעולה להיות צריכה שבה� גרמא, שהזמ� עניני� ישנ�
היא העבודה עיקר השנה בראש � השנה דמועדי והעיקרית המיוחדת לעבודה בנוגע חילוקי� שישנ� וכש�
בשאר ועד"ז תורה, של השמחה בעני� היא העבודה עיקר ובשמח"ת עליכ�", "תמליכוני עול, דקבלת באופ�

ע ישנה מה� א' שבכל טובי�, זה.הימי� ליו"ט במיוחד השייכת עיקרית בודה

לכאו"א יש אעפ"כ העניני�, בכל להתעסק שצריכי� שאע"פ מישראל, כאו"א לעבודת בנוגע מוב� ועד"ז
אומרת: זאת עבידתי'". עביד ויומא יומא ש"כל ע"ד � שלו עבידתי'" ה"עביד מתבטא שבזה ועיקרי מיוחד עני�
התעסקות � היא בנ"י כל עבודת הרי שבת בערב ולדוגמא: שוה, באופ� היא בנ"י כל עבודת שבה� זמני� ישנ�
לכאו"א יש שבה� זמני� ישנ� אבל קודש"; שבת נרות ב"מבצע ההתעסקות ועד"ז השבת, יו� לקראת בהכנות

התעסקותו. עיקר להיות צרי� שבזה מיוחדת עבודה

לעניננו: ובנוגע

תורה, חינו�, ישראל, אהבת הידועי�: המבצעי� הפצת כולל חוצה, המעיינות דהפצת הכללית העבודה ישנה
וטהרת ושתי', האכילה כשרות קודש, שבת נרות וחכמי', יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�,

הס"ת. כתיבת ע"י בנ"י כל את לאחד הפעולה � גרמא שהזמ� העני� ישנו לזה ונוס� המשפחה;

ועבודתו לפעולתו בנוגע מדוייקת תכנית להכי� הוא צרי� ולעבודתו", לפעלו אד� "יצא שכאשר מוב� ועפ"ז
לעיל. האמורי� העניני� בכל זה יו� במש�

� בזה להחליט יכול אינו וא� התעסקותו, עיקר להיות צריכה עני� באיזה ולהבי� לדעת נקל לנבו� ודעת
וכו'. חבירו ע� להתייע� הוא ויכול יוע�", ברוב "תשועה הרי

הוא המעשה אלא במיוחד, להתעסק צרי� עני� באיזה שקו"ט עבור הזמ� את לבזבז לא � הוא והעיקר
העיקר.

ÊË�וממולדת מארצ� ל� "ל� השבוע דפ' להוראה בהתא� להיות צריכה אלו עניני� בכל הפעולה והנה, .
והגבלה. ממדידה למעלה ערו�, שבאי� והילו� עלי' אבי�", ומבית

כו'. למעלה מלמטה והליכה למטה, מלמעלה הליכה הילו�: אופני ב' שישנ� (ס"ה) לעיל שהוזכר וכפי
כל נקראת מקומות שבכמה (ועד ל�" ד"ל� באופ� להיות צריכה שההליכה מיוחדת הדגשה ישנה � לזה ונוס�
שאז ושרש�, למקור� � "ל�" להיות צריכה שההליכה היינו, בלבד), "ל�" רק ולא ל�", "ל� בש� הפרשה

יותר. נעלה באופ� הוא וההילו� העלי'
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בכללות ועילוי הוספה פועל זה הרי וכו', וסבו אביו עבודת אופ� � ושרשו במקורו מתבונ� כאשר ובפשטות:
ההליכה. עני�

ועילוי הוספה פועל שזה בודאי הרי דורנו, נשיא � אב קרוי שהרב � רבו עבודת באופ� מתבונ� כאשר ועד"ז
למקו היא שההליכה � ל�" "ל� שבתיבת ההוספה וזוהי ההליכה, עני� כו'.בכללות ושרשו רו

ÊÈ:ביומו יו� מידי העבודה בסדר מודגשת � למטה מלמעלה דהליכה באופ� האד� עבודת כללות והנה, .
הול� הוא הרי ואח"כ המדרש, בבית תורה ללמוד צרי� ואח"כ הכנסת, בבית להתפלל צרי� לראש לכל
וכו'. יותר נעלה עילוי נפעל זו ירידה וע"י אר�". דר� מנהג בה� "הנהג העול�, בעניני להתעסק � למטה מלמעלה

האד�: חיי לכללות בנוגע וע"ד

שני� עשר ב� למקרא, שני� חמש מ"ב� החל � התורה בלימוד עסקו עיקר שבה� השני� ישנ� לראש לכל
ר' לשיטת (אפילו אומנתו" ד"תורתו באופ� להיות צריכה עבודתו שאז כו'", לגמרא עשרה חמש ב� למשנה,

וכו'. הפרנסה דאגות לו שאי� מאחר � ישמעאל)

בעניני להתעסק למטה שיורד היינו, למטה, מלמעלה דהליכה באופ� היא עבודתו שבה� השני� באי� ואח"כ
ביתו. בני את לפרנס חייב הוא כי בצווארו", ש"ריחי� מאחר העול�,

ד"ל� באופ� עבודתו להיות צריכה � אומנתו" ד"תורתו באופ� היא עבודתו שבה� השני� באות� ג� והנה,
כדלקמ�. למטה, מלמעלה ההליכה וה� למעלה, מלמטה ההליכה ה� ההליכה, אופני ובב' ל�",

ÁÈ:בזה והביאור .
בלימוד יותר נעלית לדרגא ולהגיע יותר עוד להוסי� שצרי� � ענינה למעלה, מלמטה דהליכה העבודה

התורה.

כדבעי ולומד המתאי� באופ� הזמ� את שמנצל תלמיד היינו, לשמו, הראוי תלמיד אודות מדובר כאשר דהנה,
שעות כ"ד ישנ� המעתֿלעת במש� הרי התורה, בלימוד יותר עוד להוסי� יכול כיצד השאלה: נשאלת � כו'
התורה?! בלימוד להוסי� כדי נוס� זמ� יקח מהיכ� המתאי�, באופ� זמנו כל את מנצל שהוא ומאחר בלבד,

שאינו לו נראה כאשר ג� ולכ�, ואיכות. כמות עניני�: ב' ישנ� התורה שבלימוד לו אומרי� זה על הנה
התורה. דלימוד באיכות להוסי� שיכול בודאי הרי התורה, דלימוד בכמות להוסי� יכול

הכמות הרי בעצלתיי�, הוא הלימוד שכאשר בפועל רואי� שהרי � הלימוד בכמות ג� להוסי� אפשר ובאמת
שאפשר מוב� ועפ"ז כו'. חיות מתו� לומד הי' א� להספיק יכול שהי' הכמות מאשר פחותה היא ללמוד שמספיק

יותר, בחיות לומד כאשר כי � הלימוד בכמות ג� יותר.להוסי� גדולה כמות ללמוד מספיק הוא הרי

ישנ� מה� א' שבכל כלליי�, סוגי� ב' ה� אלא בלבד, דרגות ב' אינ� ואיכות, דכמות העניני� ב' והנה,
דרגות. ריבוי

זה ג"ע ומדרגות מעלות וכמה כמה "שיש � עד� דג� העני� לכללות בנוגע (סי"ז) באגה"ק המבואר וע"ד
העליו�. וג"ע התחתו� ג"ע � בלבד בחי' ב' בג"ע ישנ� שבכללות אע"פ המעלות", רו� עד מזה למעלה

ריבוי ישנ� ובה� כלליי�, סוגי� ב' שה� � התורה שבלימוד ואיכות דכמות העניני� לב' בנוגע מוב� ועד"ז
דרגות.

משא"כ בג"ע, ולא בעוה"ז רק שיי� המצוות קיו� כי � התורה לימוד ע� קשור דג"ע העני� שכללות ובפרט
וכו'. דקוב"ה מתיבתא דשמיא, מתיבתא דרקיעא, מתיבתא שיש שמצינו כפי בג"ע, ג� שיי� התורה לימוד

ËÈ:למטה מלמעלה ההילו� עני� להיות צרי� עד"ז .

התורה בלימוד להסתפק יכול אינו � התורה בלימוד חיותו שכל היינו, לשמו, הראוי תלמיד הוא כאשר ג�
החוצה לצאת אבי�", ומבית וממולדת� מארצ� ל� "ל� למטה, מלמעלה הליכה ממנו נדרשת אלא בלבד,

תורה. בספר אות ולרכוש תפילי�, להניח בחו� שנמצא יהודי על ולהשפיע

כל כמרז"ל בגמ"ח, לעסוק צריכי� התורה, בלימוד העוסקי� חכמי� תלמידי שג� (ס"ה) באגה"ק וכמבואר
וכו'. תורה אלא לי אי� האומר
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שבי�" "דגי� בדוגמת התורה, בלימוד היא חיותו שכל היינו, לשמו, הראוי תלמיד אודות שמדובר ומאחר
למטה, מלמעלה שההילו� מוב� � המצוות] לקיו� בנוגע ולא דוקא, התורה ללימוד בנוגע נאמר זה משל [והרי
"ל� אחר: ובסגנו� נפש, מסירת של תנועה הדורש עני� זה הרי כו', המעיינות בהפצת ולהתעסק החוצה לצאת

ערו�. שבאי� באופ� הליכה אבי�", ומבית וממולדת� מארצ� ל�

את מנצל הוא הרי התורה, בלימוד עסקו עיקר על שנוס� היינו, � למטה מלמעלה ההליכה עני� כללות וזהו
� זה ולאחרי חוצה, המעיינות דהפצת העני� בכללות לעסוק הישיבה) הנהלת הוראת (ע"פ הפנויי� הזמני�

המבצעי�. עני� בכללות

וה� לזמ�, בנוגע ה� התלמיד, של לרשותו העומדי� עניני� כמה שישנ� זו, שבמדינה הסדר ע"פ ובפרט
הוא שכ� ומאחר לא], או הרצוי דבר זה א� � זה עני� לפרטי להכנס המקו� כא� [ואי� מסויימי� לעניני� נוגע

המתאי�. באופ� זאת לנצל שיכולי� בודאי הרי זו, במדינה הסדר

Î�עני ע"י אצלו באה זו שפעולה אע"פ הרי חוצה, המעיינות בהפצת להתעסק יוצא התלמיד כאשר והנה, .
שעושה היינו, מס"נ, ע� הכרו� עני� שזהו כלל אצלו ניכר אי� הזולת ע� לפעולה בנוגע אעפ"כ, מס"נ, של

כו'. חיות מתו� בזה מתעסק הוא אלא כו', הכרח מתו� זאת
ובפרט והמשגיח, המשפיע ישיבה, הראש של להוראות ולציית לקבל רק וענינו ישיבה, תלמיד שהוא ואע"פ
נפק"מ למאי וא"כ, המקבל, ואור המשפיע אור אודות ואיל�) 75 ע' תו"ש (סה"ש הידועה בשיחה המבואר ע"פ
בפועל ומתנהג שמציית הוא העיקר כו', וחיות הרגש מתו� היא חוצה המעיינות בהפצת פעולתו א� (לכאורה)

הישיבה?! מהנהלת שמקבל ההוראות ע"פ

שמנסה יהודי אותו כאשר הנה כו', חיות כל ללא חוצה המעיינות בהפצת מתעסק כאשר � בזה הביאור הנה
עכ"פ, בלוטיק") ("קאלט בקרירות זאת שעושה או והכרח, כפי' מתו� עמו מדבר שהוא רואה עליו להשפיע

הזולת. על מאומה לפעול יצליח שלא בודאי הרי � כו' וחיות הרגש ללא פושרי�", ד"מי� באופ� או

מתעסק הוא הרי זה ע� ביחד הנה עול, דקבלת באופ� היא ושרשה ועיקרה העבודה שראשית למרות ולכ�,
דוקא. וחיות הרגש מתו� חוצה המעיינות דהפצת העני� בכללות

דקבלת באופ� היא שעבודתו תרס"ו בהמש� כמבואר נאמ�", ד"עבד באופ� תהי' שעבודתו לטעו� יכול ואינו
� וכו' האדו� תענוג הוא שלו שהתענוג עד האדו�, מציאות היא מציאותו שכל היינו, השלימות, בתכלית עול
מיד (להצילו הזולת ע� הפעולה ואילו ימי�, מספר יעברו נאמ�" ד"עבד העבודה לדרגת שיגיע עד כי
ולכ�, נאמ�", ד"עבד העבודה לדרגת שיגיע עד להמתי� אפשר ואי ומיד, תיכ� להיות צריכה ה"קלוגינקער")

כו'. חיות מתו� להיות צריכה הזולת ע� וההתעסקות הפעולה

הלב", "מ� וכהדיוק הלב, מ� היוצאי� בדברי� עמו לדבר צרי� הזולת, על ומשפיע מדבר כאשר אומרת: זאת
דוקא. הלב פנימיות מתו� אלא הלב, שפת אפילו ולחו�, השפה מ� רק ולא הלב, פנימיות היינו,

‡Îבהיות עבודתו זמ� כל במש� בתמידות, להיות צרי� ההילו�, עני� ל�", ד"ל� העבודה כללות והנה, .
גו'". מהלכי� ל� "ונתתי כמ"ש "מהלכי�", בבחי' ה� בגו� המלובשות הנשמות שהרי בגופו, מלובשת נשמתו

יותר. נעלית לדרגא ההליכה תנועת ממנו נדרשת העילוי, בתכלית היא עבודתו כאשר ג� אומרת: זאת
רבינו: משה עבודת לאופ� בנוגע שמצינו וכפי

גודל לאחרי ובפרט האנושי. מי� מבחר הי' רבינו משה שהרי העילוי, בתכלית היתה רבינו משה של עבודתו
מסיני". תורה קבל ד"משה העילוי

אלא בזה, הסתפק לא � תורה מת� לאחרי תיכ� רבינו משה שבעבודת המעלה גודל על הבט מבלי והנה,
למטה: שמלמעלה להילו� בנוגע ועד"ז עילוי. אחר בעילוי התורה, בלימוד אח"כ ג� המשי�

בנ"י, כל ע� תורה ללמוד כדי ממדרגתו ירד אעפ"כ העילוי, בתכלית היתה רבינו משה שעבודת למרות
בנ"י. ע� לומד רבינו משה שהי' המשנה סדר הי' כיצד במדרז"ל כמבואר
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שבי�" "דגי� בדוגמת התורה, בלימוד היא חיותו שכל היינו, לשמו, הראוי תלמיד אודות שמדובר ומאחר
למטה, מלמעלה שההילו� מוב� � המצוות] לקיו� בנוגע ולא דוקא, התורה ללימוד בנוגע נאמר זה משל [והרי
"ל� אחר: ובסגנו� נפש, מסירת של תנועה הדורש עני� זה הרי כו', המעיינות בהפצת ולהתעסק החוצה לצאת

ערו�. שבאי� באופ� הליכה אבי�", ומבית וממולדת� מארצ� ל�

את מנצל הוא הרי התורה, בלימוד עסקו עיקר על שנוס� היינו, � למטה מלמעלה ההליכה עני� כללות וזהו
� זה ולאחרי חוצה, המעיינות דהפצת העני� בכללות לעסוק הישיבה) הנהלת הוראת (ע"פ הפנויי� הזמני�

המבצעי�. עני� בכללות

וה� לזמ�, בנוגע ה� התלמיד, של לרשותו העומדי� עניני� כמה שישנ� זו, שבמדינה הסדר ע"פ ובפרט
הוא שכ� ומאחר לא], או הרצוי דבר זה א� � זה עני� לפרטי להכנס המקו� כא� [ואי� מסויימי� לעניני� נוגע

המתאי�. באופ� זאת לנצל שיכולי� בודאי הרי זו, במדינה הסדר

Î�עני ע"י אצלו באה זו שפעולה אע"פ הרי חוצה, המעיינות בהפצת להתעסק יוצא התלמיד כאשר והנה, .
שעושה היינו, מס"נ, ע� הכרו� עני� שזהו כלל אצלו ניכר אי� הזולת ע� לפעולה בנוגע אעפ"כ, מס"נ, של

כו'. חיות מתו� בזה מתעסק הוא אלא כו', הכרח מתו� זאת
ובפרט והמשגיח, המשפיע ישיבה, הראש של להוראות ולציית לקבל רק וענינו ישיבה, תלמיד שהוא ואע"פ
נפק"מ למאי וא"כ, המקבל, ואור המשפיע אור אודות ואיל�) 75 ע' תו"ש (סה"ש הידועה בשיחה המבואר ע"פ
בפועל ומתנהג שמציית הוא העיקר כו', וחיות הרגש מתו� היא חוצה המעיינות בהפצת פעולתו א� (לכאורה)

הישיבה?! מהנהלת שמקבל ההוראות ע"פ

שמנסה יהודי אותו כאשר הנה כו', חיות כל ללא חוצה המעיינות בהפצת מתעסק כאשר � בזה הביאור הנה
עכ"פ, בלוטיק") ("קאלט בקרירות זאת שעושה או והכרח, כפי' מתו� עמו מדבר שהוא רואה עליו להשפיע

הזולת. על מאומה לפעול יצליח שלא בודאי הרי � כו' וחיות הרגש ללא פושרי�", ד"מי� באופ� או

מתעסק הוא הרי זה ע� ביחד הנה עול, דקבלת באופ� היא ושרשה ועיקרה העבודה שראשית למרות ולכ�,
דוקא. וחיות הרגש מתו� חוצה המעיינות דהפצת העני� בכללות

דקבלת באופ� היא שעבודתו תרס"ו בהמש� כמבואר נאמ�", ד"עבד באופ� תהי' שעבודתו לטעו� יכול ואינו
� וכו' האדו� תענוג הוא שלו שהתענוג עד האדו�, מציאות היא מציאותו שכל היינו, השלימות, בתכלית עול
מיד (להצילו הזולת ע� הפעולה ואילו ימי�, מספר יעברו נאמ�" ד"עבד העבודה לדרגת שיגיע עד כי
ולכ�, נאמ�", ד"עבד העבודה לדרגת שיגיע עד להמתי� אפשר ואי ומיד, תיכ� להיות צריכה ה"קלוגינקער")

כו'. חיות מתו� להיות צריכה הזולת ע� וההתעסקות הפעולה

הלב", "מ� וכהדיוק הלב, מ� היוצאי� בדברי� עמו לדבר צרי� הזולת, על ומשפיע מדבר כאשר אומרת: זאת
דוקא. הלב פנימיות מתו� אלא הלב, שפת אפילו ולחו�, השפה מ� רק ולא הלב, פנימיות היינו,

‡Îבהיות עבודתו זמ� כל במש� בתמידות, להיות צרי� ההילו�, עני� ל�", ד"ל� העבודה כללות והנה, .
גו'". מהלכי� ל� "ונתתי כמ"ש "מהלכי�", בבחי' ה� בגו� המלובשות הנשמות שהרי בגופו, מלובשת נשמתו

יותר. נעלית לדרגא ההליכה תנועת ממנו נדרשת העילוי, בתכלית היא עבודתו כאשר ג� אומרת: זאת
רבינו: משה עבודת לאופ� בנוגע שמצינו וכפי

גודל לאחרי ובפרט האנושי. מי� מבחר הי' רבינו משה שהרי העילוי, בתכלית היתה רבינו משה של עבודתו
מסיני". תורה קבל ד"משה העילוי

אלא בזה, הסתפק לא � תורה מת� לאחרי תיכ� רבינו משה שבעבודת המעלה גודל על הבט מבלי והנה,
למטה: שמלמעלה להילו� בנוגע ועד"ז עילוי. אחר בעילוי התורה, בלימוד אח"כ ג� המשי�

בנ"י, כל ע� תורה ללמוד כדי ממדרגתו ירד אעפ"כ העילוי, בתכלית היתה רבינו משה שעבודת למרות
בנ"י. ע� לומד רבינו משה שהי' המשנה סדר הי' כיצד במדרז"ל כמבואר



a"nyz'dיח ,oeygxn 'i ,jlÎjl t"y zgiy

"אות� ונשארו מדבר", מתי ש"כלו לאחרי ג� אלא שלו, דעה" "דור ע� תורה שלמד רק לא מזו: ויתירה
דעה" מ"דור יותר פחותה בדרגא (שהיו יהושע של דורו היינו, היו�", כולכ� חיי� ואתחנ�) (בפ' בה� שכתוב

יהושע. של דורו ע� ואתחנ� פ' שלאחרי העניני� כל את רבינו משה למד � רבינו) משה של

ההנהגה אופ� ע"פ � רבינו משה של תורתו שלומד � מישראל כאו"א הנהגת להיות צריכה כיצד מוב� ועפ"ז
רבינו. דמשה

·Îבנוגע וה� למעלה, מלמטה להליכה בנוגע ה� ל�", ד"ל� באופ� מתנהגי� הישיבה תלמידי כאשר והנה, .
ד"מתלמידי העני� כללות בדוגמת עניניה�, לכל בנוגע והוספה עילוי פועל זה הרי � למטה מלמעלה להליכה
בנוגע הוספה פועל שזה ועד כו'. המשפיע אצל עילוי נפעל הזולת, על ההשפעה שע"י היינו, מכול�", יותר

הגשמיי�. לעניניה�
ומנוחת הגו� למנוחת מפריע זה הרי ובמילא הגשמיי�, בעניניה� שחסר הטועני� לתלמידי� המענה ג� וזהו
לו יש שכאשר אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� ידוע הרי � ושקידה בהתמדה התורה בלימוד להצלחה הדרושה הנפש
שחסר משו� היא הגשמיי� בעניניו שחסר הסיבה ובעניננו: שלו, לכיוו� להפנות� צרי� ("נעגל"), "צפרניי�"

המתאי�. באופ� הגשמיי� עניניו כל את מקבל הי' בשלימות, היתה עבודתו ואילו בעבודתו,

ומזה השמי�", מ� נגזר ש"כבר זאת לולי וכיו"ב היזק של מציאות יתכ� שלא (סכ"ה) באגה"ק וכמבואר
היתה לא המתאי�, באופ� הגשמיי� עניניו כל את שיקבל לו מגיע והי' בשלימות, היתה עבודתו שא� מוב�

ש ממנו.אפשרות זאת ימנע וד� בשר

כמבואר התלמידי�, אצל הגשמיי� העניני� חסרו� על הישיבה הנהלת עבור הצטדקות זו אי� � לאיד� אבל
ועפ"ז וכו'. בחירה בעל הוא המזיק הרי אעפ"כ השמי�", מ� נגזר כבר הניזק "על כאשר שג� הנ"ל באגה"ק
מנוחת מתו� תורה ללמוד שיוכלו כדי הגשמיי�, צרכיה� כל את לתלמידי� לספק צריכה הישיבה שהנהלת מוב�

הגו�. ומנוחת הנפש

שייכות לה� שתהי' שרוצי� אלו לכל שיי� זה הרי � הישיבה תלמידי הנהגת לאופ� בנוגע לעיל האמור וכל
האמור. באופ� להתנהג צריכי� שה� דורנו, נשיא של אמות לד'

‚Î,"'גו אברה� נימול הזה היו� "בעצ� � הפרשה לסיו� מגיעי� ל�", ד"ל� באופ� העבודה ע"י והנה, .
האמיתית לגאולה שזוכי� ועד מצרי�", מאר� ה' צבאות כל יצאו הזה היו� "בעצ� ביצי"מ מ"ש ע� קשור שזה

נפלאות". אראנו מצרי� מאר� צאת� "כימי � והשלימה
היינו, את�", וזהב� ד"כספ� ובאופ� רמה", "ביד היא והשלימה האמיתית הגאולה אל מהגלות והיציאה
הרשות שבדברי קדושה הניצוצי ע� ביחד הגלות, זמ� במש� שקיימו ומצותי' התורה עניני כל את שלוקחי�

וכו'.

והשלימה. האמיתית בגאולה ממש, בימינו במהרה � הקודש לאר� צדקנו משיח ע� ביחד והולכי�

***

„Î.�ל ל� ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***

‰Î:ביותר תמוה רש"י פירוש ישנו � ובפרשתנו רש"י, פירוש ע� השבוע בפרשת פסוק לבאר נהוג .
ב�", "ונברכו התיבות את רש"י מעתיק האדמה", משפחות כל ב� "ונברכו נאמר: ג) (יב, הפרשה בהתחלת
מוכיח וזה שבמקרא. ב� ונברכו כל וכ� כאברה�. תהא לבנו אומר אד� פשוטו וזהו רבות. אגדות "יש ומפרש:

וכמנשה". כאפרי� אלקי� ישימ� לאמר ישראל יבר� ב�

אגדות "יש זה שבעני� רש"י כותב מדוע וא"כ, מקרא, של פשוטו לבאר רש"י של ענינו א) להבי�: וצרי�
מקרא?! של בפשוטו נפק"מ למאי � רבות"

רבות"?! "אגדות הדיוק מהו ב)
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ו אופנו", על דיבור דבר המקרא דברי המיישבת "אגדה מביא שרש"י מקומות ישנ� מזו: יתירה �ג) זאת
תהא לבנו אומר אד� פשוטו "וזהו רש"י כותב בעניננו אבל מקרא. של בפשוטו קושי ישנו כאשר דוקא
מה לש� ביותר: קשה וא"כ, בפשטות. מוב� זה ופירוש מקרא, של בפשוטו פירוש שישנו היינו, כאברה�",

רבות"?! אגדות "יש רש"י כותב

ישימ� לאמר ישראל יבר� "ב� ממ"ש הוכחה ומביא שבמקרא", ב� ונברכו כל "וכ� רש"י מ"ש ע"פ ובפרט
בפשטות, מוב� זה שפירוש בודאי הרי � כו' המקומות בשאר הפירוש הוא שכ� היינו, וכמנשה", כאפרי� אלקי�

רבות"?! אגדות "יש לומר רש"י צרי� מה לש� וא"כ,

מקדי� הוא הנה מקרא, של דפשוטו הפירוש שישנו למרות רבות" אגדות "יש כותב שרש"י בלבד זו לא ד)
מקרא?! של דפשוטו הפירוש את שמביא לפני רבות" אגדות "יש לומר

לקמ�. שיתבאר וכפי בפשטות. מובני� להיות צריכי� רש"י שבפירוש העניני� שכל כמ"פ וכמדובר

ÂÎונסוע הלו� אבר� ויסע "הה"ד א) (פ, הזהר מאמר מביא לט) ע' פרשתנו לוי"צ (לקוטי אאמו"ר בהערות .
כדקא אתקשר ותמ� לדרו�, דסליק עד דרגא בתר דרגא ונסוע הלו� דאברה�, חולקי' דהוא דרו�, דא הנגבה,

דדרו�". לדרגי' וסליק יאות,
דדרו�", לדרגי' וסליק ג' יאות, כדקא אתקשר ותמ� ב' לדרו�, וסליק "א' דרגות: ג' בזה שיש אאמו"ר ומבאר

שבזה. הדרגות פרטי ש� כמבואר

שירותא דימינא מסטרא מנגב, למסעיו ויל� כתיב "מה א) (פד, הזהר מאמר מו) (ע' בהערות מביא כ� וכמו
סו�". אי� עד לעילא עמיקא סתימא עלאה דעלמא

אי� עד עתיק, לעילא ארי�, עמיקא חכמה, סתימא בינה, "עלאה � שבזה הדרגות פרטי את אאמו"ר ומבאר
א"ק". עתיק ארי� חכמה בינה דחסד, מנגב למעלה מדריגות ה' כא� יש הרי . . א"ק סו�

לעבודת בנוגע העניני� את מבאר ואינו הקבלה, ובאותיות בקיצור דבריו כתב שאאמו"ר כמ"פ וכמדובר
ההוראה את להבי� יוכל ובמילא חסידות, דרושי לפנ"ז למד שכבר אלו הערות לומד על בהסתמכו � האד�

האד�. לעבודת בנוגע וה"בכ�"

יבואו שהדברי� הוא העיקר אלא בלבד, דהלכתא אליבא שמעתא לאסוקי הלימוד מספיק שאי� וכמוב�
בפועל. במעשה

ÊÎ:�בפע פע� מידי המופיעי� בליקוטי� בה� וטרו ששקלו עניני� כמה אודות להעיר המקו� כא� .

א� וטרו שקלו הנ"ל הליקוטי� שזהובא' מאחר � התפלה בעת רב� שיושב במקו� לישב לתלמידי� מותר
ישנהו". שלא לתפלתו מקו� "יקבע סי"ח) ס"צ (או"ח בשו"ע כהפס"ד לתפלה, הקבוע מקומו

לומדי� הישיבה תלמידי שכאשר החול, בימות ומעריב מנחה לתפלת הקבוע מקומי אודות � ש� המדובר
הנ"ל. בליקוטי� ארוכה שקו"ט היתה לזה ובנוגע זה, מיוחד מקו� על לשבת שלא נזהרי� אינ� ב"אול�",

בזה: והביאור

לא � או מזרחית, דרומית בקר� יהי' שמקומ� דייקו כו', מיוחד במקו� הכנסת בבית שישבו שאלו ידוע
בקר� � הוא לתפלה הקבוע שמקומ� אומרת, זאת התיבה. לפני היורד הש"� למקו� דרומית אלא ממש, בקר�

מזרחית. דרומית

צפונית בקר� אלא מזרחית, דרומית בקר� אינו החול, בימות ומעריב מנחה מתפללי� שבו המקו� והנה,
מתבטלת מזרחית), דרומית בקר� הוא לתפלה הקבוע המקו� (כי לתפלה הקבוע המקו� זה שאי� ומאחר מזרחית.
לתלמידי� מותר ולכ� לתפלה, קבוע למקו� נחשב זה ואי� החול), ימות בכל ש� (שמתפללי� שבזה הקביעות

זה. במקו� לישב

מזרחית) דרומית בקר� � הקבוע במקו� (ולא זה במקו� החול דימות ומעריב מנחה תפלת שמתפללי� ומה
וע"ד כו'. הציבור את מטריחי� הכנסת, בית כל לאור� לעבור צריכי� כאשר כי דציבורא, טירחא מפני זה הרי �

כו'. ולדלת לפתח הסמו� במקו� מתפללי� ולכ�, קדוש". ע� ראשי על פסעתי "לא סע"ב) כז, (מגילה מארז"ל
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ו אופנו", על דיבור דבר המקרא דברי המיישבת "אגדה מביא שרש"י מקומות ישנ� מזו: יתירה �ג) זאת
תהא לבנו אומר אד� פשוטו "וזהו רש"י כותב בעניננו אבל מקרא. של בפשוטו קושי ישנו כאשר דוקא
מה לש� ביותר: קשה וא"כ, בפשטות. מוב� זה ופירוש מקרא, של בפשוטו פירוש שישנו היינו, כאברה�",

רבות"?! אגדות "יש רש"י כותב

ישימ� לאמר ישראל יבר� "ב� ממ"ש הוכחה ומביא שבמקרא", ב� ונברכו כל "וכ� רש"י מ"ש ע"פ ובפרט
בפשטות, מוב� זה שפירוש בודאי הרי � כו' המקומות בשאר הפירוש הוא שכ� היינו, וכמנשה", כאפרי� אלקי�

רבות"?! אגדות "יש לומר רש"י צרי� מה לש� וא"כ,

מקדי� הוא הנה מקרא, של דפשוטו הפירוש שישנו למרות רבות" אגדות "יש כותב שרש"י בלבד זו לא ד)
מקרא?! של דפשוטו הפירוש את שמביא לפני רבות" אגדות "יש לומר

לקמ�. שיתבאר וכפי בפשטות. מובני� להיות צריכי� רש"י שבפירוש העניני� שכל כמ"פ וכמדובר

ÂÎונסוע הלו� אבר� ויסע "הה"ד א) (פ, הזהר מאמר מביא לט) ע' פרשתנו לוי"צ (לקוטי אאמו"ר בהערות .
כדקא אתקשר ותמ� לדרו�, דסליק עד דרגא בתר דרגא ונסוע הלו� דאברה�, חולקי' דהוא דרו�, דא הנגבה,

דדרו�". לדרגי' וסליק יאות,
דדרו�", לדרגי' וסליק ג' יאות, כדקא אתקשר ותמ� ב' לדרו�, וסליק "א' דרגות: ג' בזה שיש אאמו"ר ומבאר

שבזה. הדרגות פרטי ש� כמבואר

שירותא דימינא מסטרא מנגב, למסעיו ויל� כתיב "מה א) (פד, הזהר מאמר מו) (ע' בהערות מביא כ� וכמו
סו�". אי� עד לעילא עמיקא סתימא עלאה דעלמא

אי� עד עתיק, לעילא ארי�, עמיקא חכמה, סתימא בינה, "עלאה � שבזה הדרגות פרטי את אאמו"ר ומבאר
א"ק". עתיק ארי� חכמה בינה דחסד, מנגב למעלה מדריגות ה' כא� יש הרי . . א"ק סו�

לעבודת בנוגע העניני� את מבאר ואינו הקבלה, ובאותיות בקיצור דבריו כתב שאאמו"ר כמ"פ וכמדובר
ההוראה את להבי� יוכל ובמילא חסידות, דרושי לפנ"ז למד שכבר אלו הערות לומד על בהסתמכו � האד�

האד�. לעבודת בנוגע וה"בכ�"

יבואו שהדברי� הוא העיקר אלא בלבד, דהלכתא אליבא שמעתא לאסוקי הלימוד מספיק שאי� וכמוב�
בפועל. במעשה

ÊÎ:�בפע פע� מידי המופיעי� בליקוטי� בה� וטרו ששקלו עניני� כמה אודות להעיר המקו� כא� .

א� וטרו שקלו הנ"ל הליקוטי� שזהובא' מאחר � התפלה בעת רב� שיושב במקו� לישב לתלמידי� מותר
ישנהו". שלא לתפלתו מקו� "יקבע סי"ח) ס"צ (או"ח בשו"ע כהפס"ד לתפלה, הקבוע מקומו

לומדי� הישיבה תלמידי שכאשר החול, בימות ומעריב מנחה לתפלת הקבוע מקומי אודות � ש� המדובר
הנ"ל. בליקוטי� ארוכה שקו"ט היתה לזה ובנוגע זה, מיוחד מקו� על לשבת שלא נזהרי� אינ� ב"אול�",

בזה: והביאור

לא � או מזרחית, דרומית בקר� יהי' שמקומ� דייקו כו', מיוחד במקו� הכנסת בבית שישבו שאלו ידוע
בקר� � הוא לתפלה הקבוע שמקומ� אומרת, זאת התיבה. לפני היורד הש"� למקו� דרומית אלא ממש, בקר�

מזרחית. דרומית

צפונית בקר� אלא מזרחית, דרומית בקר� אינו החול, בימות ומעריב מנחה מתפללי� שבו המקו� והנה,
מתבטלת מזרחית), דרומית בקר� הוא לתפלה הקבוע המקו� (כי לתפלה הקבוע המקו� זה שאי� ומאחר מזרחית.
לתלמידי� מותר ולכ� לתפלה, קבוע למקו� נחשב זה ואי� החול), ימות בכל ש� (שמתפללי� שבזה הקביעות

זה. במקו� לישב

מזרחית) דרומית בקר� � הקבוע במקו� (ולא זה במקו� החול דימות ומעריב מנחה תפלת שמתפללי� ומה
וע"ד כו'. הציבור את מטריחי� הכנסת, בית כל לאור� לעבור צריכי� כאשר כי דציבורא, טירחא מפני זה הרי �

כו'. ולדלת לפתח הסמו� במקו� מתפללי� ולכ�, קדוש". ע� ראשי על פסעתי "לא סע"ב) כז, (מגילה מארז"ל
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מנחה תפלת (ולא שחרית תפלת � היא היו� תפלת עיקר הרי � לתפלה הקבוע המקו� זה שאי� ואע"פ
עני� שעיקר התפלה, שקוד� להתבוננות בנוגע מרחשו�) (דר"ח הקודמת בהתוועדות משנ"ת וע"ד ומעריב).
ומעריב. מנחה לתפלת בנוגע ג� פועלת זו והתבוננות דוקא, שחרית תפלת קוד� להיות צרי� כו' ההתבוננות

וכו'. דזמרה פסוקי אומרי� שחרית בתפלת דוקא ולכ�,

בזה: עני� ועוד

מתו� להיות צרי� התורה ולימוד מצומצ�, ש� שהמקו� ומאחר הישיבה, תלמידי לומדי� הנ"ל ב"אול�"
זה, מקו� על לישב שלא ולהדחק להתצמצ� יצטרכו כאשר הנה � דוקא הגו� ומנוחת הנפש במנוחת הרחבה,
ג� שישבו הוא הרצו� הרי כבודו, זהו אד� של שרצונו והיות התורה. בלימוד ועידוד סיוע יוסי� לא זה הרי

התורה. ללימוד יותר רחב מקו� שיהי' כדי הנ"ל, במקו�

מזרחית. דרומית בקר� � מונח" במקומו "כבודו כי � כו' מחול כבודו א� לשקו"ט שיי� זה ואי�

ÁÎבפרשתנו מ"ש ע� ג� קשור � מזרחית דרומית בקר� לתפלה הקבוע המיוחד המקו� אודות לעיל האמור .

דאברה�". חולקי' דהוא דרו�, דא "הנגבה לעיל) (שהובא בזהר וכמבואר הנגבה", ונסוע הלו� אבר� "ויסע
שחרית שתפלת לעיל וכאמור שחרית, תפלת תיק� אבינו אברה� כי � דוקא שחרית תפלת ע� הקשר ג� וזהו
בתוספת "יומ�", נקראת אבינו) אברה� של (מדתו החסד שמדת וע"ד היו�. שבמש� העיקרית התפלה היא

יומי�". כולהו ע� דאזיל "יומא � שענינה לפי מ"�,

הכנסת בבית המקו� וששאר מזרחית, דרומית לקר� להדחק הקהל כל צרי� התפלה שבעת הדברי� כוונת ואי�
לאלו רק אלא לכאו"א, שיי� אינו מזרחית דרומית בקר� יהי' התפלה שמקו� הדיוק כי � פנוי מקו� ישאר
הקריאה לשולח� שמסביב למקומות בנוגע חילוקי� שישנ� [וכש� כו', ומובדל מיוחד באופ� להיות שצריכי�
שיוכל כדי במקומו, לעמוד כאו"א צרי� כו', הדעת מנוחת מתו� להיות צריכה שהתפלה מאחר ואדרבה, כו'].

אחת. בקר� ויצטופפו ידחקו שכול� ולא רווחי�", ד"משתחווי� העני� להיות

לא שהצפיפות בודאי הרי � רווחי�" ומשתחווי� צפופי� ד"עומדי� הנס הי' שש� המקדש בבית ואפילו
א� יודע אינני כ�, עושי� היו וא� פנוי. הי' בביהמ"ק המקו� ושאר אחת, בקר� הצטופפו שכול� משו� היתה

זה. בנס צור� כל אי� כאשר למגנא", ניסא קוב"ה עביד ש"לא מאחר רווחי�", ד"משתחווי� הנס הי'

שבבית מקו� בכל מתפללי� כאשר מתקבלת התפלה הרי � התפלה עני� לעצ� שבנוגע בפשטות ומוב�
עולי� כולו, העול� שבכל דבנ"י התפלות שכל היינו, ארצ�", דר� אלי� "והתפללו מ"ש ע"פ ובפרט הכנסת,
הקדשי� קדש מקו� דר� � גופא ובירושלי� הקודש, עיר ירושלי� דר� � גופא ובא"י ישראל, אר� דר� למעלה

המקדש. שבבית

ËÎעינינו "ותחזינה ד"פ) � השבת (וביו� יו� בכל ג"פ בתפלה שאומרי� היעוד יקויי� ממש שבקרוב ויה"ר .
ארצ�", "דר� רק לא כו', הקודש עיר ובירושלי� הקודש באר� עצמה התפלה תהי' ואז ברחמי�", לציו� בשוב�

ישראל. אר� בכל תתפשט וירושלי� הארצות בכל תתפשט ישראל שאר� מאחר
ד"שלימות ומצב במעמד ישראל אר� תהי' � זה יעוד קיו� קוד� ירחיבועוד "כי היעוד לקיו� עד האר�",

גבול�". את אלקי� ה'

ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ברחמי�", לציו� בשוב� עינינו "ותחזינה היעוד לקיו� נזכה ממש ובקרוב
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח

***

Ï.בס"ת א' אות הגהת אודות למשנ"ת בנוגע הנ"ל בליקוטי� השקו"ט אודות ג� להעיר המקו� כא� .

וגמרא ומשנה תורה חומשי לכתוב מצוה ש"האידנא בשו"ע מ"ש תשמ"א) חגה"ש (בלקו"ש נתבאר
לדעת זה: על והוקשה גו'". ולמדה הזאת השירה את לכ� ד"כתבו המצוה את מקיימי� שעי"ז ופירושיה�",
ספרי� לכתוב שישתדלו מצינו לא מדוע � חובתו ידי יוצא אינו דבר, בו מגי' ואינו ס"ת קונה שכאשר הרמ"א
ספר להגי' שישתדלו מצינו לא ועד"ז כו', יהודי� אינ� ידי על אפילו נדפסי� הספרי� ואדרבה, וכו'), (חומשי�

בארוכה. ש� כמבואר � זו? מצוה לקיי� כדי שקנה,

a"nyz'd ,oeygxn 'i ,jlÎjl t"y zgiy

תורה, לספר בנוגע רק היא ההגהה תועלת � וכו' חומשי� להגי' הקס"ד מהי הנ"ל: בליקוטי� זה על ושאלו
וכיו"ב?! בחומשי� ההגהה תועלת מהי אבל בו, לקרוא שיוכלו כשר הס"ת נעשה שעי"ז

בזה: והביאור

"אל משו� הספר את להגי' צרי� בו, לקרוא שיוכלו כשר יהי' שהס"ת כדי ההגהה עני� כללות על נוס�
ואיל� מכא� לשהותו, מותר יו� שלושי� עד מוגה שאינו "ספר ב) יט, (כתובות כמרז"ל עולה", באהלי� תשכ�

עולה". באהלי� תשכ� אל שנאמר משו� לשהותו, אסור

� הס"ת) דכשרות הטע� שיי� לא שבה� (אע"פ ספרי� ושאר חומשי� ג� להגי' שצריכי� מוב� ועפ"ז
"עולה". של עני� זה הרי מוגה, שאינו ספר בביתו משהה וכאשר עולה", באהלי� תשכ� אל שנאמר "משו�

אינו � ופירושיה�" וגמרא ומשנה תורה "חומשי כתיבת ע"י האידנא, גו'" לכ� ד"כתבו המצוה קיו� ולכ�,
להשהותו שאסור ספר ע"י גו'" לכ� ד"כתבו המצוה לקיי� יכול שאינו מאחר הספרי�, הגהת ללא להיות יכול

עולה"). באהלי� תשכ� "אל (משו�

מדרבנ� אלא התורה, מ� איסור זה שאי� היינו, בלבד, אסמכתא שזהו ויתכ� קבלה, מדברי נלמד זה שדי� ואע"פ
החטא, גודל לפי הוא העונש כי זה, איסור על עוברי� כאשר המגיע לעונש בנוגע רק הוא זה חילוק הנה �

מלקות, ארבעי� הוא העונש התורה מ� לאיסור בנוגע הנה � דמלקות עונש אודות מדובר כאשר [ולדוגמא:
מרדות], מכת רק הוא העונש דרבנ� לאיסור בנוגע ואילו

שאינו ספר להשהות אסור שבפועל מאחר הנה גו'", לכ� ד"כתבו המצוה קיו� אודות מדובר כאשר אבל
ד"כתבו המצוה את לקיי� אפשר אי בפועל כי � מדרבנ�) או התורה (מ� האיסור סיבת מהי נפק"מ אי� מוגה,
א� ג� עולה", באהלי� תשכ� "אל משו� מוגה שאינו ספר להשהות שאסור מאחר הספר, הגהת ללא גו'" לכ�

מדרבנ�. רק הוא האיסור

מאחר האשה, את בזה לקדש יכול אינו � מדרבנ� ברשותו ואינו שלו שאינו דבר ישנו כאשר לדבר: דוגמא
שלו. זה אי� שבפועל מאחר מדרבנ�, רק היא שלו אינו הדבר שבגללה שהסיבה אע"פ שלו, דבר זה שאי�

וכו'. דאורייתא עניני� לגבי מהני דרבנ� איסור א� באחרוני� השקו"ט וכידוע

‡Ï:�ספרי שאר הגהת ובי� ס"ת הגהת בי� חילוק אמנ� ישנו .
זה הרי � ויתירות בחסירות בקיאי� אנו שאי� ומה המסורה. ע"פ � ויתיר בחסר הדיוק ג� נוגע ס"ת בהגהת
בקיאי� אנו שאי� אומרי� זה על הנה ויתיר, בחסר טעות ומצאו בס"ת קראו כאשר היינו, לדיעבד, בנוגע רק

ויתירות. בחסירות

הדיוק נוגע שלא בודאי הרי � עולה" באהלי� תשכ� "אל משו� ספרי� הגהת אודות מדובר כאשר אבל
העני�. בתוכ� וטעות שינוי יהי' שלא הוא העיקר אלא ויתיר, בחסר

שע"י "את", תיבת לדוגמא: העני�, בתוכ� שינוי גור� זה שאי� באופ� תיבה חסירה כאשר אומרת: זאת
וכמה כמה ישנ� ועד"ז כו'), זו מתיבה שלמדי� לריבוי בנוגע רק (אלא העני� תוכ� משתנה אינו זו תיבה חסרו�
כשרות את מעכב זה הרי ס"ת, אודות מדובר כאשר הנה � העני� בתוכ� שינוי פועל אינו שחסרונ� בתורה תיבות
כי העני�, בתוכ� וטעות שינוי שאי� זמ� כל להשהות� מותר ספרי�, שאר אודות מדובר כאשר משא"כ הס"ת,
באהלי� תשכ� ד"אל האיסור בזה שיי� לא העני�, בתוכ� וטעות שינוי זה שאי� באופ� תיבות כמה חסר כאשר

"עולה". של עני� זה אי� כי עולה",

רק ישנ� א� לדעת אפשר אי ההגהה קוד� כי � ההגהה לאחרי רק הוא זה שחילוק בפשטות מוב� אבל
"לוח ישנו ספרי� שבכמה בפועל שרואי� וכפי הדבר, תוכ� את משני� שאינ� וכיו"ב, ויתיר דחסר טעויות

תוכ� את המשנות טעויות כולל בספר, שהיו טעויות כמה מצוייני� וש� שורותהתיקו�", כמה חסרו� כגו� העני�,
עולה". באהלי� תשכ� ד"אל האיסור על עובר שאינו בטוח להיות כדי � הספר את להגי' בהכרח ולכ�, וכו'.

בארוכה. כנ"ל גו'", לכ� ד"כתבו המצוה את לקיי� אפשר אי ההגהה ולולי

הכשרות עני� מצד ס"ת הגהת לגבי עולה", באהלי� תשכ� "אל משו� הספרי� בהגהת חומר ישנו ואדרבה:
בס"ת): ג� שישנו עולה" באהלי� תשכ� ד"אל העני� (לולי



כי a"nyz'd ,oeygxn 'i ,jlÎjl t"y zgiy

תורה, לספר בנוגע רק היא ההגהה תועלת � וכו' חומשי� להגי' הקס"ד מהי הנ"ל: בליקוטי� זה על ושאלו
וכיו"ב?! בחומשי� ההגהה תועלת מהי אבל בו, לקרוא שיוכלו כשר הס"ת נעשה שעי"ז

בזה: והביאור

"אל משו� הספר את להגי' צרי� בו, לקרוא שיוכלו כשר יהי' שהס"ת כדי ההגהה עני� כללות על נוס�
ואיל� מכא� לשהותו, מותר יו� שלושי� עד מוגה שאינו "ספר ב) יט, (כתובות כמרז"ל עולה", באהלי� תשכ�

עולה". באהלי� תשכ� אל שנאמר משו� לשהותו, אסור

� הס"ת) דכשרות הטע� שיי� לא שבה� (אע"פ ספרי� ושאר חומשי� ג� להגי' שצריכי� מוב� ועפ"ז
"עולה". של עני� זה הרי מוגה, שאינו ספר בביתו משהה וכאשר עולה", באהלי� תשכ� אל שנאמר "משו�

אינו � ופירושיה�" וגמרא ומשנה תורה "חומשי כתיבת ע"י האידנא, גו'" לכ� ד"כתבו המצוה קיו� ולכ�,
להשהותו שאסור ספר ע"י גו'" לכ� ד"כתבו המצוה לקיי� יכול שאינו מאחר הספרי�, הגהת ללא להיות יכול

עולה"). באהלי� תשכ� "אל (משו�

מדרבנ� אלא התורה, מ� איסור זה שאי� היינו, בלבד, אסמכתא שזהו ויתכ� קבלה, מדברי נלמד זה שדי� ואע"פ
החטא, גודל לפי הוא העונש כי זה, איסור על עוברי� כאשר המגיע לעונש בנוגע רק הוא זה חילוק הנה �

מלקות, ארבעי� הוא העונש התורה מ� לאיסור בנוגע הנה � דמלקות עונש אודות מדובר כאשר [ולדוגמא:
מרדות], מכת רק הוא העונש דרבנ� לאיסור בנוגע ואילו

שאינו ספר להשהות אסור שבפועל מאחר הנה גו'", לכ� ד"כתבו המצוה קיו� אודות מדובר כאשר אבל
ד"כתבו המצוה את לקיי� אפשר אי בפועל כי � מדרבנ�) או התורה (מ� האיסור סיבת מהי נפק"מ אי� מוגה,
א� ג� עולה", באהלי� תשכ� "אל משו� מוגה שאינו ספר להשהות שאסור מאחר הספר, הגהת ללא גו'" לכ�

מדרבנ�. רק הוא האיסור

מאחר האשה, את בזה לקדש יכול אינו � מדרבנ� ברשותו ואינו שלו שאינו דבר ישנו כאשר לדבר: דוגמא
שלו. זה אי� שבפועל מאחר מדרבנ�, רק היא שלו אינו הדבר שבגללה שהסיבה אע"פ שלו, דבר זה שאי�

וכו'. דאורייתא עניני� לגבי מהני דרבנ� איסור א� באחרוני� השקו"ט וכידוע

‡Ï:�ספרי שאר הגהת ובי� ס"ת הגהת בי� חילוק אמנ� ישנו .
זה הרי � ויתירות בחסירות בקיאי� אנו שאי� ומה המסורה. ע"פ � ויתיר בחסר הדיוק ג� נוגע ס"ת בהגהת
בקיאי� אנו שאי� אומרי� זה על הנה ויתיר, בחסר טעות ומצאו בס"ת קראו כאשר היינו, לדיעבד, בנוגע רק

ויתירות. בחסירות

הדיוק נוגע שלא בודאי הרי � עולה" באהלי� תשכ� "אל משו� ספרי� הגהת אודות מדובר כאשר אבל
העני�. בתוכ� וטעות שינוי יהי' שלא הוא העיקר אלא ויתיר, בחסר

שע"י "את", תיבת לדוגמא: העני�, בתוכ� שינוי גור� זה שאי� באופ� תיבה חסירה כאשר אומרת: זאת
וכמה כמה ישנ� ועד"ז כו'), זו מתיבה שלמדי� לריבוי בנוגע רק (אלא העני� תוכ� משתנה אינו זו תיבה חסרו�
כשרות את מעכב זה הרי ס"ת, אודות מדובר כאשר הנה � העני� בתוכ� שינוי פועל אינו שחסרונ� בתורה תיבות
כי העני�, בתוכ� וטעות שינוי שאי� זמ� כל להשהות� מותר ספרי�, שאר אודות מדובר כאשר משא"כ הס"ת,
באהלי� תשכ� ד"אל האיסור בזה שיי� לא העני�, בתוכ� וטעות שינוי זה שאי� באופ� תיבות כמה חסר כאשר

"עולה". של עני� זה אי� כי עולה",

רק ישנ� א� לדעת אפשר אי ההגהה קוד� כי � ההגהה לאחרי רק הוא זה שחילוק בפשטות מוב� אבל
"לוח ישנו ספרי� שבכמה בפועל שרואי� וכפי הדבר, תוכ� את משני� שאינ� וכיו"ב, ויתיר דחסר טעויות

תוכ� את המשנות טעויות כולל בספר, שהיו טעויות כמה מצוייני� וש� שורותהתיקו�", כמה חסרו� כגו� העני�,
עולה". באהלי� תשכ� ד"אל האיסור על עובר שאינו בטוח להיות כדי � הספר את להגי' בהכרח ולכ�, וכו'.

בארוכה. כנ"ל גו'", לכ� ד"כתבו המצוה את לקיי� אפשר אי ההגהה ולולי

הכשרות עני� מצד ס"ת הגהת לגבי עולה", באהלי� תשכ� "אל משו� הספרי� בהגהת חומר ישנו ואדרבה:
בס"ת): ג� שישנו עולה" באהלי� תשכ� ד"אל העני� (לולי



a"nyz'dכב ,oeygxn 'i ,jlÎjl t"y zgiy

ויש למחר, זאת לדחות יכול אלא מסויי�, בזמ� הס"ת את להגי' הכרח שו� אי� דס"ת, הכשרות עני� מצד
התורה. לקריאת כשר ס"ת זה אי� הס"ת, את הגי' לא שעדיי� זמ� כל אלא וכו', זמ� לאחר מחר

הספר את להגי' הוא מוכרח יו� שלושי� עוברי� כאשר הנה עולה", באהלי� תשכ� ד"אל האיסור מצד אבל
זה. ספר בביתו להשהות לו אסור ההגהה לולי כי מיד,

כשרות שמצד ההגהה על נוס� עולה", באהלי� תשכ� ד"אל העני� ג� ישנו לס"ת שבנוגע לעיל וכאמור
הס"ת.

·Ï:בפרש"י הביאור .

בזה שהפירוש מבי� הוא הרי האדמה", משפחות כל ב� "ונברכו הפסוק את לומד למקרא חמש הב� כאשר
כאברה�". תהא לבנו אומר "אד� � הוא

עצמה, התיבה בפירוש קושי ישנו שלפעמי� כמ"פ כמדובר � הכתובי� המש� מצד מוב� אינו זה פירוש אבל
העני�: כללות מצד קושי ישנו ולפעמי�

ברכה", והי' גו' גדול לגוי "ואעש� � אבינו לאברה� הקב"ה ברכות אודות התורה מספרת אלו בפסוקי�
האדמה"?! משפחות כל ב� ד"ונברכו הברכה מוסיפה מה מוב�: אינו וא"כ, ביד�", נתונות "הברכות

לעניני� בנוגע וה� גשמיי� לעניני� בנוגע ה� העילוי, בתכלית ה� עתה עד שנאמרו הברכות ביאור: ליתר
ש"משפחות היינו, האדמה", משפחות כל ב� "ונברכו שבברכת ההוספה מהי מוב�: אינו וא"כ, רוחניי�,
ה� ג� הנה בלבד, גשמיי� בעניני� היא השגת� וכל רוחניי�, בעניני� כלל מושג לה� שאי� גויי�, האדמה",
ער� איזה � כאברה� שיהיו בניה� את יברכו ולכ� גשמיי�, לעניני� בנוגע אבינו אברה� של גדלו את יעריכו

הברכות?! כל בסיו� זו ברכה נאמרה שלכ� שלפנ"ז, הברכות הפלאת לעומת זו לברכה יש

הבר מעלת מובנת אלו אגדות שע"פ � רבות" אגדות "יש לומר רש"י מוכרח כלולכ� ב� ד"ונברכו כה
האדמה". משפחות

כל ב� "ונברכו ברכת את המבארת אחת "אגדה" רק ישנה א� כי � רבות" אגדות "יש לומר מדייק ורש"י
שנאמרו הברכות כל כנגד שקולה שהיא זו ברכה מעלת גודל את לבאר מספיק זה אי� עדיי� האדמה", משפחות
כל כנגד שקולה שהיא עד זו, ברכה מעלת מובנת הפירושי� כל ובצירו� רבות", אגדות "יש אלא לפנ"ז;

לפנ"ז. שנאמרו הברכות

המש� מצד כ� לפרש שדוחק אע"פ היינו, כאברה�", תהא לבנו אומר אד� פשוטו "וזהו רש"י: וממשי�
פשוטו". "זהו אעפ"כ זו), דברכה וההוספה העילוי מהו מוב� לא (כי הכתובי�

ונברכו ב"כל הפירוש הוא שכ� משו� � הנ"ל) דוחק (למרות מקרא של בפשוטו כ� לפרש רש"י של והכרחו
וכמנשה". כאפרי� אלקי� ישימ� לאמר ישראל יבר� ב� מוכיח "וזה � לדבר וראי' שבמקרא", ב�

וכמנשה", כאפרי� אלקי� ישימ� לאמר ישראל יבר� "ב� בפירוש נאמר אחד שבמקו� היות אומרת: זאת
המש� מצד קושי אי� ש� (כי האמור באופ� הוא הפירוש ב�" "ונברכו בה� שנאמר במקרא המקומות ובכל
המש� שמצד הדוחק למרות מקרא, של דפשוטו הפירוש הוא כ� דיד� בפסוק שג� לומר בהכרח לכ� הכתובי�),

הכתובי�.

אגדות "יש לומר רש"י מקדי� הכתובי�, המש� מצד דחוק מקרא של דפשוטו שהפירוש מאחר � לאיד� אבל
המקרא. את מיישבות אלו שאגדות רבות",

אומרת, זאת רבות". "אגדות אודות שמדובר משו� זה הרי � אלו אגדות בפירושו מעתיק רש"י שאי� ומה
אי� לכ� רבות", אגדות ש"יש מאחר אבל בפירושו, מעתיקה הי' שרש"י יתכ� אחת, אגדה רק זה בעני� הי' א�

בפרש"י. דיוקי� כמה עוד מובני� ועפ"ז בפירושו. מעתיק� רש"י

‚Ï:אאמו"ר בהערות הביאור .

ערו�, שבאי� באופ� והילו� עלי' ל�", ד"ל� באופ� להיות צריכה האד� עבודת שכללות בארוכה לעיל דובר
והגבלה. ממדידה למעלה

a"nyz'd ,oeygxn 'i ,jlÎjl t"y zgiy

חכמה בינה המדרגות, ה' בכל ההליכה על קאי גו'" למסעיו ד"ויל� שהעני� אאמו"ר בהערות המבואר וע"פ
שבנפש והמדרגות הספירות בכל להיות צרי� ערו� שבאי� דהילו� העבודה שאופ� מוב�, � וא"ק עתיק ארי�

ומעשה. דיבור מחשבה עד מדות, והשגה, הבנה המס"נ, מכח החל האד�

שבזה. הפרטי� בכל � אלו מדרגות א' ובכל האד�, שבנפש והבחינות הדרגות בכל להיות צרי� ההילו� ועני�

„Ï.הבחינות ובכל הדרגות בכל � נמשכת דפעולה באופ� הוא ההילו� עני� שכללות מוב� עפ"ז .

כי עול�", לברית בבשרכ� "בריתי � מילה דברית הציווי אודות מדובר שש� פרשתנו, סיו� ע� הקשר וזהו
נמשכת. דפעולה באופ� ג� היא מילה מצות

שנזכר עד המצוות, מ� ערו� שהוא ראה במרח� הי' המל� דוד שכאשר מארז"ל אודות כמ"פ וכמדובר
אעפ"כ לפנ"ז, שני� עשרות היתה המילה שפעולת שאע"פ � אמרת�" על אנכי "שש ועז"נ מילה, מצות אודות

נמשכת. דפעולה באופ� שהיא מאחר זו, מצוה לקיו� בנוגע אמרת�" על אנכי "שש עתה ג� לומר אפשר

הברית", עמו "וכרות אבינו באברה� כמ"ש מהקב"ה, כח הנתינת ע"י נפעל המילה עני� כללות והנה,
פרשתנו. בסו� רש"י בפירוש כמבואר

הציווי מצד אלא אבינו, לאברה� הקב"ה ציווי מצד אינה עתה מילה מצות שקיו� ברמב"� שמבאר ואע"פ
בבריתו להכניסו וצוונו במצוותיו קדשנו "אשר הוא המצוה דברכת הנוסח אעפ"כ, � מ"ת בעת רבינו למשה
אבינו" אברה� של בבריתו להכניסו "ויזכו � שבר�" ד"מי בנוסח אומרי� ועד"ז דוקא. אבינו" אברה� של

אבינו. אברה� של ענינו ע� קשור הברית שעני� אומרת, זאת דוקא.

שנכנס יהודי לש� שיכניסו נות� ואינו גהינו�, של פתחו על יושב אבינו שאברה� במדרז"ל מבואר והנה,
דמיא. דמהילא כמא� � לאשה בנוגע ועד"ז אבינו, אברה� של בבריתו

העניני� מתבטלי� המילה עני� שע"י � בעוה"ז שזה כפי והפכו דג"ע העני� לכללות בנוגע מוב� ועד"ז
בחיי�". תראה ד"עולמ� העני� כללות ונפעל שבעוה"ז, רצויי� הבלתי

עניני� מבנ"י שוללי� שעי"ז לעיל כאמור � הע�" "שלימות ע� קשור המילה עני� שכללות מוב� ועפ"ז
כו'. דג"ע העני� היפ� רצויי�, בלתי

העני� כללות ע� קשור תשמור", בריתי את "ואתה � המילה עני� שכללות בפרשתנו מבואר כ� וכמו
עול�". לאחוזת כנע� אר� כל את גו' אחרי� ולזרע� ל� "ונתתי � האר�" ד"שלימות

גבול�", את אלקי� ה' ירחיב "כי כמ"ש � השלימות בתכלית האר�" ל"שלימות נזכה ממש שבקרוב ויה"ר
על עול� ושמחת צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה התורה", ו"שלימות הע�" "שלימות ע� ביחד

ראש�.

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

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר
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•



כד

jl jl zyxt zegiyÎihewl'd jxk

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
?ÈÓ È„È ÏÚ Y ‰�Â˘‡¯Ï ¯˘ÚÓ ˙˘¯Ù‰

הרמב"� מפרט מת�1כאשר לפני שקויימו המצוות את

יעקב יצחק, אברה�, נח, הראשו�, אד� ידי על – תורה

הראב"ד מעשר". הפריש "ויצחק אומר: הוא – ועמר�

ש ואומר, דבריו על מסבירי�`mdxaחולק מעשר. הפריש

הפסוק2המפרשי� על מסתמכת הרמב"� של שדעתו ,3

מפרשי� עליו אשר שערי�", מאה ההיא בשנה "וימצא

הראב"ד4חז"ל ואילו המעשרות". מפני אותה ש"מדד ,

הפסוק על מכל"5מסתמ� מעשר לו .6"וית�

עני� את כבר מוצאי� שאנו כיו� השאלה: מתעוררת

" הרמב"� אומר מדוע אברה�, אצל הפרישwgvieהמעשר

מעשר"?

מכל" מעשר לו "וית� שבפסוק המסבירי�, יש אמנ�,

צדק למלכי מעשר נת� שאברה� הכוונה שמלכי7אי� אלא ,

לאברה� מעשר נת� כה�8צדק אברה� נעשה שאז ,9.

"אברה� אומר הרמב"� אי� מדוע רק מוב� שבכ� אלא

הרמב"� דברי על תירו� זה אי� אבל מעשר", הפריש

"wgvieשכבר כיו� מעשר": הפרישוiptlהפריש יצחק

המצוות10מעשר בי� זאת למנות אפשר כיצד ,eycgzpy

יצחק? ידי על

מפרשי� רק11יש המעשר חל שמדאורייתא שכיו� ,

מעשר לו "וית� שהפסוק לומר, הכרחי קרקע, בגידולי

אברה�, לגבי המופיע מפניl`מכל" מעשר.zevnהיה

הרמב"�: דברי לפי כ� כל מתקבל אינו זה פירוש א�

דרבנ� מצוות ג� קיי� אבינו שאברה� ולפחות12כיו� ,

חובה13מדרבנ� מכלzhlgen14חלה מעשר לתת

כמצות15הרווחי� מכל" "מעשר נת� שהוא לומר, סביר ,

ולפי אחריו. לזרעו וחובה כמצוה לא כי א� דרבנ�, מעשר

ש במפורש, בתורה מוזכר מעשר,`mdxaזה, הפריש

" הרמב"� כותב וכאשר כדלעיל. בעצמו, wgvieולפחות

לבי� בינו ההבדל את להבהיר עליו היה מעשר" הפריש

זה? בעני� אברה�

הרמב"� לדעת הוא: לכ� הפסוק16ההסבר משמעות ,

נת� שאברה� היא, כא�, רק המוזכר מכל", מעשר לו "וית�

שחו� וכיו� כא�. מסופר שעליה המלחמה משלל מעשר

יש מעשר, נת� שאברה� מוצאי� אנו אי� המלחמה, משלל

שמעשר המכסdfלומר, תרומת למצות בדומה של17היה ,

זו מצוה אשר מדי�, במלחמת שלקחו ומלקוח dpi`18שבי

אומר לפיכ� לדורות. הפרישנוהגת "ויצחק הרמב"�

מעשר הפרשת לראשונה מוצאי� יצחק אצל כי מעשר",

לדורותdfמסוג כמצוה שנקבעה ,19.

שלא עד כולה התורה כל אבינו אברה� "קיי� אמנ�,

כא�20ניתנה" מפרט שהרמב"� רואי�, אנו זאת בכל א� ,

קיומ� על במפורש בתורה שמסופר מצוות .21רק

רפ"ט.1) מלכי� הל'

עוז.2) מגדל כס"מ, רדב"ז,

יב.3) כו, תולדות

ש�).4) עה"ת בפירש"י ג� (הובא ו פס"ד, ב"ר

כ.5) יד, פרשתנו

ס"ל6) לא שהראב"ד ומפרש כו'" ה� חלוקות "מדרשות ש� עוז במגדל

כוונת בפשטות, כי צע"ג. ודבריו הי'. למעשרות דיצחק שהאומד הדרשה

ע� מעשר הפרשת מנה שלא על (א) הוא הרמב"� על בהשגתו הראב"ד

המצות בי� זו מצוה שמנה מה על (ב) דאברה�, יצחק.eycgzpyהמצות ע"י

רש"י דעת כ� והרי הי'. למעשרות דיצחק שהאומד י"ל הראב"ד לדעת ג� אבל

דיצחק שהאומד הדרשה שהביאו ה) כו, (ש� ורמב"� יב) כו, (תולדות

ש כ) יד, ל� (ל� שפירשו א� – הי' מעשר.`mdxaלמעשרות נת�

ש�.7) עוז (מגדל גו'" מחוט "א� אמר שהרי לית� ממה לו הי' לא כי

שאברה� הראב"ד ולדעת .(9 בהערה שנסמנו מקומות אביו. בש� רד"ק

ולא לו" אשר "מכל מעשר נת� שאברה� (א) שס"ל לומר יש – מעשר הפריש

נקנה שהשלל שכיו� (ב) ש�). וגו"א ריב"א ראה – ש� (כדפירש"י השבי מ�

על לא אבל שלו על רק ויתר – סדו� למל� עליו שויתר אלא לאברה�,

ג� וראה כא) (פסוק אוה"ח הארו�, טור פירוש (ריב"א, לגבוה שהוא המעשר

כא�). רמב"�

ב)8) פז, (ח"א פירושd"awdyבזהר לפי ג� אבל לאברה�. מעשר נת�

ע"י ה� הקב"ה של מצותיו כי למטה, מעשר מצות אז שקיימו מוכח זה

ד). לד, (תו"א המצות מקיי� שהאד�

חזקוני.9) מפרשי�". "יש בש� הארו� טור פירוש ריב"א.

בש�10) הרד"ק כמוש"כ כ"א שלנו, מעשר עני� זה אי� בכלל כי לתר� אי�

המעשר לקחת "תוכל לאברה� אמר צדק שמלכי הארו�) בטור ג� (הובא אביו

כי להצילו". שטרח על שלו הוא המעשר חבירו ממו� מציל כל כי הכל... מ�

די� תיק� שש� לכתוב הו"ל שלפי"ז על [נוס� כי הרמב"� בדעת כ� לפרש א"א

ולא מ"ת קוד� שהיו מצות רק כא� מונה שהרמב"� לתר� יש שבדוחק (א� זה

שלו. הוא המעשר חבירו ממו� שהמציל זה די� נמצא לא ברמב"� דיני�)]

ש�.11) מלכי� בהל' רדב"ז

ב.12) כח, יומא

שלפנינו13) ובספרי – א ט, תענית עשר בתוד"ה (הובא הספרי מדרשת

על שלאweqtdליתא) צ"ע אבל דאורייתא. שהוא קצת משמע תעשר, עשר

אסמכתא. רק שהוא ס"ל ואולי בפוסקי�. זה נזכר

סקל"ב.14) סשל"א יו"ד ט"ז

רמט.15) ר"ס יו"ד ושו"ע טור ה"ה. פ"ז עניי� מתנות הל' רמב"�

בידי�16) צרי� מג� אשר בכתוב: ההמש� יומתק זה לפירוש ודוקא

רש"י לדעת משא"כ מג�), (אשר מכל מעשר לו וית� והע�) והנשי� (הרכוש

.7 הערה לעיל הובאה –

כח.17) לא, מטות

ג'.18) שרש להרמב"� ספהמ"צ

נז.19) ע' פרשתנו צפע"נ ג� וראה ש�. מת"ע הל' צפע"נ

ש�.20) יומא א. פב, קדושי�

ש�.21) מלכי� בהלכות הלח"מ קושיית סרה ועפי"ז
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המוזכרות המצוות שבי� וההבדל שהחידוש לומר, יש

העני� לעומת במפורש, מהאבות אחד כל לגבי בתורה

הוא: התורה", כל ש"קיימו

אחד כל קיי� במפורש המוזכרי� העניני� את א)

מהותו מפני המפורשותelyמהאבות העבודות כלומר, .

"אברה� של מדתו – החסד לקו קשורות אברה� אצל

לקו קשורות יצחק אצל המפורשות העבודות אוהבי";

והעבודות יצחק"; "פחד יצחק, של מדתו – הגבורה

של מדתו – התפארת לקו קשורות יעקב אצל המפורשות

מפורטות22יעקב שאינ� המצוות, שאר את זאת, לעומת .

הספירות שכל ההתכללות, מפני האבות קיימו במפורש,

מזו זו .23כלולות

אלו ה� במפורש האבות אצל המוזכרות המצוות ב)

בעיקר שאנו24שה� למצוות כח ונתינת לבני�" ה"סימ�

תורה מת� לאחר לגבי25מקיימי� הרמב"� מזכיר לפיכ� .

שהוא למרות שחרית, ותפילת מילה מצות את רק אברה�

מצוות דוקא כי כדלעיל, התורה, כל את `elקיי�

שאנו למרות לאברה�, עתה ג� אות�miniiwnמתייחסות

שניתנו ipiqnמפני dynl�אברה מפני ולא הוא26, כי –

לקיומ�. הכח את נת�

.‚
ÁÎ ˙�È˙�Â „ÒÁ Y Ì‰¯·‡ È„È ÏÚ ¯˘ÚÓ

בדברי מנוגדי� עניני� שני מובני� לעיל האמור מכל

מכל": מעשר לו "וית� אברה� על התורה

שונה היא בכ� החסד. לקו קשורה המעשר שנתינת א)

ש" מכ� הנובעת המעשר מעשר",wgviמהפרשת הפריש

יצחק. מעשי ככל הגבורה, לקו הקשורה

נתינת מהווה אברה� שנת� המעשר ג� זאת, למרות ב)

עתה, מקיימי� שאנו מעשר הפרשת למצות מסויימת כח

המעשרxwiryלמרות מהפרשת הוא זו למצוה הכח נתינת

ידי כיו�wgviעל שהרי, .lkyהאבות ומעשי המצוות

סימ� ה� עליה� מספרת נתינתmipalשהתורה ומהווי� ,

המכס תרומת והרי ידינו, על המצוות לקיו� `dpiכח

מעשר לו "וית� של שהעני� לומר, יש לכ� לדורות, נוהגת

מעשר למצות ג� כח נתינת מהווה לדורות,zbdepdמכל"

נאמר ג� אשר מדי�, מלחמת של פעמי חד לעני� רק ולא

מעשה. בשעת המפורט מפורש ציווי עליו

.„
"‰‡ÂÏÓÂ ı¯‡‰ '‰Ï" :¯ÒÓ‰

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

לתת שחובה מעשר, מצות של הכללית המשמעות

– הוא לצדקה, לתת שיש כספי� מעשר של וכ� ללוי,

לה'.27"לה' שיי� ליהודי שיש מה שכל ומלואה", האר�

מ� עשירית, ובראשונה בראש לתת עליו xgaend28לכ�

נחלתו" הוא "הוי' אשר ורק29ללוי, רשאי, הוא מכ� לאחר

שלו. לצרכיו האחרי� בחלקי� להשתמש

הוראה הנית�efא� מעשר ממצות רק נלמדת אינה

iellממתנות א� אלא ,dpedkספר בעל שמרחיב כפי .

בכור במצות מתנות30החינו� מכ"ד בתורה הראשונה –

וע� שלו". שהכל דעת "למע� שזאת בהסבירו – כהונה

מיוחדת הוראה יש מעשר שבמצות מוב�, dpi`yזאת

כהונה. במתנות קיימת

שישנ� ניגודי� שני הבהרת באמצעות יוב� הדבר

זו: במצוה

שדוקא מסויימי� פירות מעשר במצות אי� אחד מצד

מרוב בשונה ללוי, ולתת� כמעשר להפריש יש אות�

כהונה א�31מתנות במדויק, מלכתחילה נקבע בה� אשר ,

iptlשדוקא מסויימי� חלקי� לכה�, לתת`mzeהנתינה יש

שמפרישי� אלו א� שהוא, פרי שכל רואי�, מכ� לכה�.

כ� לפני שיי� כ�, אחר לבעלי�.oihelglאות�

א� שני: –iptlומצד הכמות נקבעה ההפרשה

באומד" מעשרי� "אי� יותר, ולא פחות לא –32עשירית,

תולדות.22) ר"פ ותו"ח תו"א ראה

ד"23) ט.ראה סעי� תרס"ה זכור ה

(24znbecaeהתורה שסיפרה מה הטע� ג) (פד, ל� ל� בתו"ח המבואר

דוקא אז עבודתו ע"י כי – כנע� לאר� בואו לאחרי רק דאברה� החסד עשיית

כח ונתינת סימ� והי' למטה, האור נמש� כנע�) לאר� בואו קוד� (משא"כ

לבני�.

ח"ג25) .35 ע' [המתורג�] ח"א לקו"ש ואיל�. סע"ג פג, ש� תו"ח

ו). יב, פרשתנו רמב"� ראה – (ועד"ז .11 ע' [המתורג�]

(26.6 הערה 49 ע' ח"ח לקו"ש וראה ספ"ז. חולי� להרמב"� פיה"מ

א.27) כד, תהלי� הכתוב לשו�

הל'28) וסו� ראשו�) מעשר (לעני� הי"ג פ"א מעשר הל' רמב"� ראה

"אחד הוא שבה הבינוני שיעור אשר לעניי�, צדקה (לעני� מזבח איסורי

ש�). יו"ד ש�. מת"ע (הל' בנכסיו" מעשרה

ב.29) יח, שופטי�

יח.30) מצוה

הל'31) (ריש וברמב"� ב) קלג, חולי� ב. קי, (ב"ק בגמרא מנויות כול�

וג� מביכורי�), (חו� בירושלי�" ו"ארבע במקדש" ה"עשר והרי ביכורי�).

דברי� ה� – (שבגבולי�) הגר וגזל חרמי� שדה אחוזה, שדה "מתנות",

שהסלעי� א� – חמור ופטר הב� פדיו� וג� בהבעלי�, תלויי� שאינ� מסויימי�

מסויימי�. דברי� ה� הנפדי� והחמור הב� הרי – מסויימי� אינ� והשה

שיעור לה� אי� הרי – הבעלי� בהפרשת ותלויות קבועות שאינ� והמתנות

.(33 ובהערה בפני� (כדלהל�

.35 הערה להל� ראה – מעשר לתרומת בנוגע

הי"ד.32) פ"א מעשר הל' רמב"�
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המוזכרות המצוות שבי� וההבדל שהחידוש לומר, יש

העני� לעומת במפורש, מהאבות אחד כל לגבי בתורה

הוא: התורה", כל ש"קיימו

אחד כל קיי� במפורש המוזכרי� העניני� את א)

מהותו מפני המפורשותelyמהאבות העבודות כלומר, .

"אברה� של מדתו – החסד לקו קשורות אברה� אצל

לקו קשורות יצחק אצל המפורשות העבודות אוהבי";

והעבודות יצחק"; "פחד יצחק, של מדתו – הגבורה

של מדתו – התפארת לקו קשורות יעקב אצל המפורשות

מפורטות22יעקב שאינ� המצוות, שאר את זאת, לעומת .

הספירות שכל ההתכללות, מפני האבות קיימו במפורש,

מזו זו .23כלולות

אלו ה� במפורש האבות אצל המוזכרות המצוות ב)

בעיקר שאנו24שה� למצוות כח ונתינת לבני�" ה"סימ�

תורה מת� לאחר לגבי25מקיימי� הרמב"� מזכיר לפיכ� .

שהוא למרות שחרית, ותפילת מילה מצות את רק אברה�

מצוות דוקא כי כדלעיל, התורה, כל את `elקיי�

שאנו למרות לאברה�, עתה ג� אות�miniiwnמתייחסות

שניתנו ipiqnמפני dynl�אברה מפני ולא הוא26, כי –

לקיומ�. הכח את נת�

.‚
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בדברי מנוגדי� עניני� שני מובני� לעיל האמור מכל

מכל": מעשר לו "וית� אברה� על התורה

שונה היא בכ� החסד. לקו קשורה המעשר שנתינת א)

ש" מכ� הנובעת המעשר מעשר",wgviמהפרשת הפריש

יצחק. מעשי ככל הגבורה, לקו הקשורה

נתינת מהווה אברה� שנת� המעשר ג� זאת, למרות ב)

עתה, מקיימי� שאנו מעשר הפרשת למצות מסויימת כח

המעשרxwiryלמרות מהפרשת הוא זו למצוה הכח נתינת

ידי כיו�wgviעל שהרי, .lkyהאבות ומעשי המצוות

סימ� ה� עליה� מספרת נתינתmipalשהתורה ומהווי� ,

המכס תרומת והרי ידינו, על המצוות לקיו� `dpiכח

מעשר לו "וית� של שהעני� לומר, יש לכ� לדורות, נוהגת

מעשר למצות ג� כח נתינת מהווה לדורות,zbdepdמכל"

נאמר ג� אשר מדי�, מלחמת של פעמי חד לעני� רק ולא

מעשה. בשעת המפורט מפורש ציווי עליו

.„
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

לתת שחובה מעשר, מצות של הכללית המשמעות

– הוא לצדקה, לתת שיש כספי� מעשר של וכ� ללוי,

לה'.27"לה' שיי� ליהודי שיש מה שכל ומלואה", האר�

מ� עשירית, ובראשונה בראש לתת עליו xgaend28לכ�

נחלתו" הוא "הוי' אשר ורק29ללוי, רשאי, הוא מכ� לאחר

שלו. לצרכיו האחרי� בחלקי� להשתמש

הוראה הנית�efא� מעשר ממצות רק נלמדת אינה

iellממתנות א� אלא ,dpedkספר בעל שמרחיב כפי .

בכור במצות מתנות30החינו� מכ"ד בתורה הראשונה –

וע� שלו". שהכל דעת "למע� שזאת בהסבירו – כהונה

מיוחדת הוראה יש מעשר שבמצות מוב�, dpi`yזאת

כהונה. במתנות קיימת

שישנ� ניגודי� שני הבהרת באמצעות יוב� הדבר

זו: במצוה

שדוקא מסויימי� פירות מעשר במצות אי� אחד מצד

מרוב בשונה ללוי, ולתת� כמעשר להפריש יש אות�

כהונה א�31מתנות במדויק, מלכתחילה נקבע בה� אשר ,

iptlשדוקא מסויימי� חלקי� לכה�, לתת`mzeהנתינה יש

שמפרישי� אלו א� שהוא, פרי שכל רואי�, מכ� לכה�.

כ� לפני שיי� כ�, אחר לבעלי�.oihelglאות�

א� שני: –iptlומצד הכמות נקבעה ההפרשה

באומד" מעשרי� "אי� יותר, ולא פחות לא –32עשירית,

תולדות.22) ר"פ ותו"ח תו"א ראה

ד"23) ט.ראה סעי� תרס"ה זכור ה

(24znbecaeהתורה שסיפרה מה הטע� ג) (פד, ל� ל� בתו"ח המבואר

דוקא אז עבודתו ע"י כי – כנע� לאר� בואו לאחרי רק דאברה� החסד עשיית

כח ונתינת סימ� והי' למטה, האור נמש� כנע�) לאר� בואו קוד� (משא"כ

לבני�.

ח"ג25) .35 ע' [המתורג�] ח"א לקו"ש ואיל�. סע"ג פג, ש� תו"ח

ו). יב, פרשתנו רמב"� ראה – (ועד"ז .11 ע' [המתורג�]

(26.6 הערה 49 ע' ח"ח לקו"ש וראה ספ"ז. חולי� להרמב"� פיה"מ

א.27) כד, תהלי� הכתוב לשו�

הל'28) וסו� ראשו�) מעשר (לעני� הי"ג פ"א מעשר הל' רמב"� ראה

"אחד הוא שבה הבינוני שיעור אשר לעניי�, צדקה (לעני� מזבח איסורי

ש�). יו"ד ש�. מת"ע (הל' בנכסיו" מעשרה

ב.29) יח, שופטי�

יח.30) מצוה

הל'31) (ריש וברמב"� ב) קלג, חולי� ב. קי, (ב"ק בגמרא מנויות כול�

וג� מביכורי�), (חו� בירושלי�" ו"ארבע במקדש" ה"עשר והרי ביכורי�).

דברי� ה� – (שבגבולי�) הגר וגזל חרמי� שדה אחוזה, שדה "מתנות",

שהסלעי� א� – חמור ופטר הב� פדיו� וג� בהבעלי�, תלויי� שאינ� מסויימי�

מסויימי�. דברי� ה� הנפדי� והחמור הב� הרי – מסויימי� אינ� והשה

שיעור לה� אי� הרי – הבעלי� בהפרשת ותלויות קבועות שאינ� והמתנות

.(33 ובהערה בפני� (כדלהל�

.35 הערה להל� ראה – מעשר לתרומת בנוגע

הי"ד.32) פ"א מעשר הל' רמב"�
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למשל מתרומה, בשונה ללוי, לתת יש אי�33שאותה אשר ,

וא� רצונו, כפי נות� והיהודי מדאורייתא, שיעור כלל לה

באומדdaegמדרבנ� זאת הערכת34לתת .mc`dלפי

של המסר במיוחד מודגש מעשר שבמצות מוב� מכ�

כהונה מבמתנות יותר ומלואה", האר� שהקב"ה35"לה' :

חלק על ג� הבעלי� וזאתdfהוא לאד�, לכאורה, השיי�,

–onfaבעלות ולא ההפרשה. לפני לאד�, שיי� שהוא

ומדוד. קבוע באופ� אלא וכדומה, כבתרומה בלבד, כללית

.‰
‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ ‰„Â·Ú Y ˜ÁˆÈ

של לעבודתו דוקא מעשר של הקשר יוב� זה לפי

יצחק:

לבי� החסד, קו אברה�, של עבודתו בי� ההבדל

הוא הגבורה, קו יצחק, של :36עבודתו

מלמעלה המשכה של באופ� היא אברה� של עבודתו

אל ה"מעלה" את והוריד "המשי�" הוא כלומר, למטה.

למטה, נותרה ה"מטה" של המציאות א� ה"מטה", תו�

היא יצחק של עבודתו זאת, לעומת התרוממות. ללא

והפ� המטה את רומ� הוא למעלה", מלמטה "העלאה

מהותו מצד עצמו, שהוסברelyאותו כפי לאלקות. לכלי ,

בהרחבה יצחק,37פע� ידי על הבארות לחפירת הטע�

היא: ממקו�l`שמשמעותה חיי� מי� `xgלהביא

המי� את ולרומ� להעלות אלא זה, למקו� ולהכניס�

האדמה במעמקי הנמצאי� x`adהחיי� mewna.

שרכושו מודגש בו כי ליצחק, דוקא המעשר קשור לכ�

היהודי envrשל cvnמצות את בו שקיימו לפני א� ,

שלפני אלא, לקדושֿברו�ֿהוא, שיי� מעשר, הפרשת

מגלה וההפרשה בהעל�, היא זו בעלות את38ההפרשה

כ�, לפני היה אשר ברכושו, הקדושֿברו��הוא של חלקו

שהיו החיי� המי� את המגלה בארות, לחפירת בדומה

כ�. לפני הבאר במקו�

של עבודתו כי ללוי, המעשר לנתינת הסיבה הלויזוהי

יצחק בבחינת למעלה, מלמטה העלאה בשונה39היא ,

למטה. מלמעלה המשכה היא שעבודתו מהכה�,
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אברה� של המעשר היה מדוע יוב� לעיל האמור לפי

במלחמת המכס לתרומת בדומה המלחמה, משלל רק

מדי�:

ינצח, מי ודאות פע� א� אי� צדדי� שני בי� במלחמה

לב� אמרו לפיכ� יותר. הרבה חזק מה� אחד כאשר א�

כמפתח" חוגר יתהלל "אל אר� מל� למרות40הדד –

ואשר מישראל, יותר הרבה הטבע, בדר� חזק, היה שאר�

החלש הצד יכול לפעמי� כי – שינצח התרברב כ� משו�

במלחמה, המנצח צרי� תמיד ולכ� ולנצח. להתגבר יותר

את ולשבח להודות יותר, החזק הצד שהוא א� על

מיוחד. באופ� הקדושֿברו�ֿהוא

הטבע מעל הוא הנצחו� כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה

אנשי� נצחו שבה אבינו, אברה� של כבמלחמתו לגמרי,

בלבד שני� (או חזקי�41ספורי� מלכי� ארבעה וכ�42) ,

אל� עשר "שני� חלק בה נטלו שאמנ� מדי�, במלחמת

צבא" כי43חלוצי עלֿטבעי, באופ� התנהלה המלחמה א� ,

ייפגע שלא המנצח, הצד לגבי ג� ייתכ�, לא טבעי, באופ�

"ולא נאמר מדי�, במלחמת כא�, ואילו כלל, יינזק ולא

איש" ממנו לקדושֿברו�44ֿנפקד מגיעי� כזה ובמקרה –

מיוחדי� והודיה שבח .45הוא

לבי� מלחמה משלל מעשר נתינת בי� הקשר זהו

למטה מלמעלה אלקות המשכת – אברה� של :46עבודתו

יכול33) מדרבנ� וג� מה"ת. שיעור לה� אי� הגז וראשית חלה ביכורי�, וכ�

ה"ח). פ"י רפ"ה. הי"ז. פ"ב ביכורי� הל' (רמב"� שקבעו השיעור על להוסי�

ה"ד.34) פ"ג תרומות הל' רמב"�

כי35) – הנ"ל קצוות ב' בה שג� א� – מעשר מבתרומת יותר ואפילו

כלל" קדושה בו ו"אי� מעשר) תרומת (משא"כ לזרי� מותר שמעשר מכיו�

מתבטא דוקא בו הרי ,(69 הערה להל� וראה ה"ב. פ"א מעשר הל' (רמב"�

לגבוה. שייכי� האד� של הרשות עניני ג� אשר

ומלואה האר� דלה' העני� מבטאת שתרו"מ מה זה שג� לומר xzeiויש

) כהונה המתנות xyrnlמשאר dneca"מעשר" נקראת (א) היא שג� לפי הוא ,(

"מ� באה (ב) כו). יח, ה',xyrnd(קרח סעי� להל� (ראה גבורה בחינת (ג) ."

תשטז. ע' ראה אוה"ת – ממותקות) גבורות שהיא ורק

הקב"ה36) עתיד אריב"ל ד"ה תולדות. ר"פ ותו"ח תו"א בכ"ז ראה

ואיל�. 194 ע' חט"ו לקו"ש וראה – ואיל� פ"ז ח"ב) קונט' (סה"מ תרח"�

שלפנ"ז.37) בהערה בהמצויי� ג� וראה .25 ע' [המתורג�] ח"א לקו"ש

(38– וכ') הי"ט פ"י (המ"א הרמב"� ובכלל� – שיטות* שלכמה ובפרט

כמבואר שבו, והמעשרות התרומות עירוב מצד הוא טבל איסור – עסקינ� דבי'

להרגצובי – צפע"נ (וראה ב'. כלל – ענגל להר"י – דאורייתא באתוו� בארוכה

עיי"ש). טבל. מיני ב' שישנ� ש�, המ"א –

ש�.39) ובהמצויי� ש� ראה אוה"ת ראה

יא.40) כ, א מלכי�

הי'.ראה41) לבדו אליעזר סע"א): לב, (מנדרי� יד יד, פרשתנו רש"י

כו'.42) עפרא שדינ� סע"ב) קח, (סנהדרי� שאמרו מה פי על ובפרט

ה.43) לא, מטות

מט.44) לא, ש�

מט).45) (פסוק ש� רמב"� וראה גו'. ונקרב נ): (לא, ש� הכתוב וכהמש�

מה46) שמקשר נאֿב, ע' פרשתנו – להרגצובי – צפע"נ עד"ז ראה

xeqi` `"k ea zaxernd dnexzd cvn epi` lahd xeqi`y l"qy wxe) laha zaxern dnexzdy l"q (` ,et zenai) zetqezd mb ,ze`ivndl rbepay ,my `ziixe`c oeez`a (*
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ידי על זה שלל קיבל אצלוqpהוא היה הוא ולכ� ,

dligzkln�ומודי משבחי� כאשר ג� אמנ�, אלקי. עני�

של בעלותו את בכ� מראי� נס, על לקדושֿברו�ֿהוא

הטבע על הנהגתו47הקדושֿברו�ֿהוא ובמיוחד48ואת ,

בטבע מלובש הנס אשר49כאשר אבינו, אברה� של כנס ,

mglpמצד הוא האלקות גילוי זאת בכל א� במלכי�,

לכ� עצמו. הטבע מצד ולא הטבע, שמעל האור המשכת

אֿל "ויקרא... אבינו אברה� של לעבודתו העני� מתאי�

אלקות הוא שהעול� זו, שקריאתו היתה50עול�", לא ,

למטה מלמעלה אלא עצמו, ה"עול�" מצד .51אצלו

מפרישי�, שאנו שהמעשר הרמב"� אומר לפיכ�

שיי� האד� של שרכושו envrהמוכיח cvnֿ�לקדושֿברו

אלא אבינו, אברה� של המעשר מהפרשת נובע אינו הוא,

התבואה, את מדד הוא כי מעשר", הפריש ש"יצחק מכ�

א� המעשר, כמות את לדעת הנס,iptlכדי אודות ידיעתו

מהמצופה. מאה פי גדולה כמות שצמחה

מעשר לו "וית� על ג� התורה מספרת זאת ע� יחד א�

כוח ונתינת הוראה נלמדת מכ� כי אבינו, אברה� של מכל"

ללמדה שאי� מפרישי�, שאנו המעשר לגבי מיוחדת

יצחק. של מהמעשר
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בפרקי הנאמר את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� כדי

אליעזר זרע52דרבי יצחק "וכי יצחק": "ויזרע הפסוק על

צדקה וזרע ממונו מעשר כל את לקח אלא ח"ו, דג�

לצדקה". לכ� זרעו כדאיתא לעניי�,

כ� על ח"ו"? דג� זרע יצחק "וכי התמיהה מהי

ממקו�53מסבירי� ונדדו צא� רועי היו שהאבות כיו� :

נמצאי� כאשר רק אפשרית דג� זריעת ואילו למקו�,

שב"ויזרע אליעזר דרבי בפרקי מסיקי� לכ� קבוע, במקו�

צדקה".הכוו`oiיצחק" "זרע אלא דג�", ש"זרע לומר נה

מוב�: אי� זה הסבר לפי א�

נורא מה א� דג�, זרע לא שיצחק לומר הכרחי אמנ� א)

"ח"ו" זאת על שאומרי� כדי עד ?54בכ�,

רש"י ובפירוש במדרש זרע4ב) אכ� שיצחק מוסבר

חלוקות דעות הרבה מוצאי� אנו כי פלא, אי� בכ� דג�.

מנוגדות סברות ייתכנו שלא כלל, יש א� חז"ל. במדרשי

אכ�55לחלוטי� יצחק ורש"י המדרש שלדעת ייתכ�, וכיצד .

עד הדבר מופר� אליעזר דרבי פרקי לדעת ואילו דג�, זרע

דג� זרע יצחק "וכי ההתבטאות melyeכדי qg?"

אליעזר דרבי פרקי לפי ג� הוא: לכ� ההסבר

זרע שיצחק כפשוטה, היא יצחק" "ויזרע של המשמעות

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אי� שהרי "וכי56דג�, ובאמירה .

לבטא היא הכוונה צדקה" זרע אלא... ח"ו, דג� זרע יצחק

"ויזרע": של הפנימית המשמעות את

המרכבה" ה� "ה� נאמר האבות איבריה�57על שכל ,

היו milcaeneכול� miyecw...הזה עול� lkמעניני

mdini"58.

melyeולכ� qgלומרzednde okezdyאצל "ויזרע" של

דג� זריעת היא אליעזר59יצחק דרבי בפרקי נאמר לכ� .

בחיצוניות אשר יצחק", "ויזרע של הפנימית שהמשמעות

צרי� היה יצחק צדקה": "זרע היתה דג�, זריעת אכ� היא

התורה מ� מעשר שמצות וכיו� המעשרות, עני� את לתק�

לאד� השייכת בתבואה ודוקא בתבואה, דוקא חלה

כ�60עצמו משו� מעשר. הפרשת לצור� דג� זרע הוא לכ� ,

"זרע הוא דבר של לאמיתו אלא דג�", "זרע לא הוא

מרכבה61צדקה" נעשו "ולא –ecal oeilrd oevxl wx"58.
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אברה� שנת� המעשר מעלת מובנת לעיל האמור לפי

יצחק: שנת� המעשר פני על

בלא לו נתגלה התורה ש"כל מה ע� מכס" תרומת רק מעשר "קיי� שאברה�

עיי"ש. הגו�". שעבוד ולא קני� "גדר דוחק"

כה�47) הי' צדק שמלכי מדגיש שהכתוב מה לבאר יש oeilrועפי"ז lÎ`l

תשמח ס"ע יתרו אוה"ת (ראה הטבע על שליט שהוא מורה עליו�" "אֿל כי –

זו. בחינה גילוי מצד הי' דאברה� המעשר ונתינת ואיל�),

ש48) הניסי� בעני� ש� (ומדבר א מב, וראה`mpiתו"א בטבע. מלובשי�

הטבע ששידוד מכיו� מהטבע, שלמעלה הניסי� שג� תשי"ב, ליראי� נתת ד"ה

רוממות פועלי� – הדבר בכללות ולא אחד בפרט רק עיי"ש).rahdaהוא .

תשלח.49) ע' ש� אוה"ת א. ק, תו"א ראה

(בהמש�50) תרע"ג ה"א אנכי ג. מג, ד. מב, תבא לקו"ת לג. כא, וירא

ועוד. תש"ב. אשל ויטע סד"ה תער"ב). בששה"ק

המשכה51) – גמ"ח – אשל" "ויטע ע"י בא עול�" אֿל גו' "ויקרא ולכ�

למטה. מלמעלה

רפל"ג.52)

ש�.53) לפרדר"א הרד"ל ביאור

הרד"ל54) שראיתי.hinydבהוצאת הדפוסי� בכל כ"ה אבל ח"ו. התיבות

האבות. ד"ה פ"א ופרח בכפתור הובא וכ�

הש"ס55) כללי שלו� דרכי וראה א. יג, ביצה דאמרי) איכא (ד"ה תוספות

תטו. כלל יו"ד) כר� בשד"ח (נדפס

וש"נ.56) א. סג, שבת

ו.57) פב, ו. פמ"ז, ב"ר

פכ"ג.58) תניא

עפ"י59) מוב� – האבות של הגשמיי� עניני� שארי על מתמה שאינו ומה

ש"אי� לפי דוקא, צא� רועי היו שהאבות מה שהטע� ב) (קב, ויחי בתו"ח מ"ש

לה' בלתי מחשבה מכל פנוי להיות יוכל היו� וכל כלל, טרדא שו� זה בעסק

"בעבודת משא"כ בחרישהdnc`dלבדו". ודאגה טרדא וקצירה".drixfeיש

ה"ב.60) פ"ב מעשר הל' רמב"�

הכלי61) על א� פטור בכלי מכשיעור פחות אוכלי� "המוציא ובדוגמת

להאוכל טפלה שהכלי מכיו� כי סע"ב), צג, (שבת לו" טפלה dfשהכלי oi`

של ilkעני� z`ved.
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ידי על זה שלל קיבל אצלוqpהוא היה הוא ולכ� ,

dligzkln�ומודי משבחי� כאשר ג� אמנ�, אלקי. עני�

של בעלותו את בכ� מראי� נס, על לקדושֿברו�ֿהוא

הטבע על הנהגתו47הקדושֿברו�ֿהוא ובמיוחד48ואת ,

בטבע מלובש הנס אשר49כאשר אבינו, אברה� של כנס ,

mglpמצד הוא האלקות גילוי זאת בכל א� במלכי�,

לכ� עצמו. הטבע מצד ולא הטבע, שמעל האור המשכת

אֿל "ויקרא... אבינו אברה� של לעבודתו העני� מתאי�

אלקות הוא שהעול� זו, שקריאתו היתה50עול�", לא ,

למטה מלמעלה אלא עצמו, ה"עול�" מצד .51אצלו

מפרישי�, שאנו שהמעשר הרמב"� אומר לפיכ�

שיי� האד� של שרכושו envrהמוכיח cvnֿ�לקדושֿברו

אלא אבינו, אברה� של המעשר מהפרשת נובע אינו הוא,

התבואה, את מדד הוא כי מעשר", הפריש ש"יצחק מכ�

א� המעשר, כמות את לדעת הנס,iptlכדי אודות ידיעתו

מהמצופה. מאה פי גדולה כמות שצמחה

מעשר לו "וית� על ג� התורה מספרת זאת ע� יחד א�

כוח ונתינת הוראה נלמדת מכ� כי אבינו, אברה� של מכל"

ללמדה שאי� מפרישי�, שאנו המעשר לגבי מיוחדת

יצחק. של מהמעשר
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בפרקי הנאמר את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� כדי

אליעזר זרע52דרבי יצחק "וכי יצחק": "ויזרע הפסוק על

צדקה וזרע ממונו מעשר כל את לקח אלא ח"ו, דג�

לצדקה". לכ� זרעו כדאיתא לעניי�,

כ� על ח"ו"? דג� זרע יצחק "וכי התמיהה מהי

ממקו�53מסבירי� ונדדו צא� רועי היו שהאבות כיו� :

נמצאי� כאשר רק אפשרית דג� זריעת ואילו למקו�,

שב"ויזרע אליעזר דרבי בפרקי מסיקי� לכ� קבוע, במקו�

צדקה".הכוו`oiיצחק" "זרע אלא דג�", ש"זרע לומר נה

מוב�: אי� זה הסבר לפי א�

נורא מה א� דג�, זרע לא שיצחק לומר הכרחי אמנ� א)

"ח"ו" זאת על שאומרי� כדי עד ?54בכ�,

רש"י ובפירוש במדרש זרע4ב) אכ� שיצחק מוסבר

חלוקות דעות הרבה מוצאי� אנו כי פלא, אי� בכ� דג�.

מנוגדות סברות ייתכנו שלא כלל, יש א� חז"ל. במדרשי

אכ�55לחלוטי� יצחק ורש"י המדרש שלדעת ייתכ�, וכיצד .

עד הדבר מופר� אליעזר דרבי פרקי לדעת ואילו דג�, זרע

דג� זרע יצחק "וכי ההתבטאות melyeכדי qg?"

אליעזר דרבי פרקי לפי ג� הוא: לכ� ההסבר

זרע שיצחק כפשוטה, היא יצחק" "ויזרע של המשמעות

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אי� שהרי "וכי56דג�, ובאמירה .

לבטא היא הכוונה צדקה" זרע אלא... ח"ו, דג� זרע יצחק

"ויזרע": של הפנימית המשמעות את

המרכבה" ה� "ה� נאמר האבות איבריה�57על שכל ,

היו milcaeneכול� miyecw...הזה עול� lkמעניני

mdini"58.

melyeולכ� qgלומרzednde okezdyאצל "ויזרע" של

דג� זריעת היא אליעזר59יצחק דרבי בפרקי נאמר לכ� .

בחיצוניות אשר יצחק", "ויזרע של הפנימית שהמשמעות

צרי� היה יצחק צדקה": "זרע היתה דג�, זריעת אכ� היא

התורה מ� מעשר שמצות וכיו� המעשרות, עני� את לתק�

לאד� השייכת בתבואה ודוקא בתבואה, דוקא חלה

כ�60עצמו משו� מעשר. הפרשת לצור� דג� זרע הוא לכ� ,

"זרע הוא דבר של לאמיתו אלא דג�", "זרע לא הוא

מרכבה61צדקה" נעשו "ולא –ecal oeilrd oevxl wx"58.
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אברה� שנת� המעשר מעלת מובנת לעיל האמור לפי

יצחק: שנת� המעשר פני על

בלא לו נתגלה התורה ש"כל מה ע� מכס" תרומת רק מעשר "קיי� שאברה�

עיי"ש. הגו�". שעבוד ולא קני� "גדר דוחק"

כה�47) הי' צדק שמלכי מדגיש שהכתוב מה לבאר יש oeilrועפי"ז lÎ`l

תשמח ס"ע יתרו אוה"ת (ראה הטבע על שליט שהוא מורה עליו�" "אֿל כי –

זו. בחינה גילוי מצד הי' דאברה� המעשר ונתינת ואיל�),

ש48) הניסי� בעני� ש� (ומדבר א מב, וראה`mpiתו"א בטבע. מלובשי�

הטבע ששידוד מכיו� מהטבע, שלמעלה הניסי� שג� תשי"ב, ליראי� נתת ד"ה

רוממות פועלי� – הדבר בכללות ולא אחד בפרט רק עיי"ש).rahdaהוא .

תשלח.49) ע' ש� אוה"ת א. ק, תו"א ראה

(בהמש�50) תרע"ג ה"א אנכי ג. מג, ד. מב, תבא לקו"ת לג. כא, וירא

ועוד. תש"ב. אשל ויטע סד"ה תער"ב). בששה"ק

המשכה51) – גמ"ח – אשל" "ויטע ע"י בא עול�" אֿל גו' "ויקרא ולכ�

למטה. מלמעלה

רפל"ג.52)

ש�.53) לפרדר"א הרד"ל ביאור

הרד"ל54) שראיתי.hinydבהוצאת הדפוסי� בכל כ"ה אבל ח"ו. התיבות

האבות. ד"ה פ"א ופרח בכפתור הובא וכ�

הש"ס55) כללי שלו� דרכי וראה א. יג, ביצה דאמרי) איכא (ד"ה תוספות

תטו. כלל יו"ד) כר� בשד"ח (נדפס

וש"נ.56) א. סג, שבת

ו.57) פב, ו. פמ"ז, ב"ר

פכ"ג.58) תניא

עפ"י59) מוב� – האבות של הגשמיי� עניני� שארי על מתמה שאינו ומה

ש"אי� לפי דוקא, צא� רועי היו שהאבות מה שהטע� ב) (קב, ויחי בתו"ח מ"ש

לה' בלתי מחשבה מכל פנוי להיות יוכל היו� וכל כלל, טרדא שו� זה בעסק

"בעבודת משא"כ בחרישהdnc`dלבדו". ודאגה טרדא וקצירה".drixfeיש

ה"ב.60) פ"ב מעשר הל' רמב"�

הכלי61) על א� פטור בכלי מכשיעור פחות אוכלי� "המוציא ובדוגמת

להאוכל טפלה שהכלי מכיו� כי סע"ב), צג, (שבת לו" טפלה dfשהכלי oi`

של ilkעני� z`ved.
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בגלוי ג� היה במלחמה אברה� שקיבל רכוש62הרכוש

לש�, מעשר זה מרכוש נת� אברה� כאשר ולכ� גשמי.

"כה� היה oeilrאשר lÎ`l"63הגשמיות שג� הראה, הוא ,

אשר יצחק, זאת לעומת לקדושֿברו�ֿהוא. שייכת

הרי דג�", "זרע של בכוונה זריעתו היתה לא מלכתחילה

שג� מודגש אי� דג� של זה מסוג מעשר נתינת ידי על

לקדושֿברו�ֿהוא. שייכת הגשמיות

ו"בכל שמי�" לש� מעשי� ב"וכל שיש ליתרו� בדומה

דעהו" את64דרכי� גשמיי�: בדברי� המצוות קיו� פני על

האד� מייעד המצוה את מקיימי� שבו הגשמי הדבר

dligzklnשגשמיות בכ� מודגש אי� ולכ� המצוה, לקיו�

לש� מעשי� "וכל של העבודה ואילו אלקות. היא ממש

דרכי ו"בכל והדרכי�jשמי�" המעשי� שג� מוכיחה דעהו"

"דעהו". של ובאופ� שמי�" "לש� ה� האד� של האישיי�

שדוקא ו', ה' בסעיפי� לעיל, לאמור סותר אינו זה עני�

שג� מבטא יצחק של כיmlerdהמעשר אלקות, הוא

מלמטה "העלאה יצחק, של עבודתו זוהי אדרבה:

להל�. שיוסבר כפי למעלה",
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עצמו, ה"מטה" את מעלי� למעלה" מלמטה ב"העלאה

זהו מדרגתוא� ויוצא מתרומ� הוא "העלאה": של כיוו�

אמנ� למטה", מלמעלה ב"המשכה זאת, לעומת הנחותה.

היא ה"מטה" אל האלקות ממנוdlrnlnהמשכת ולא ,

נמצא שהוא כפי אליו חודרת ההמשכה א� .dhnl65עצמו,

היה מעשר יצחק הפריש שממנו הרכוש אמנ�, ולפיכ�,

מצוהirahרכוש קיי� והוא יצחק, של ידיעתו לפי ,

שלdhnב" באופ� זאת עשה הוא א� ,"d`lrdשהרכוש ,

הפכה שזו עד מצוה, להיות והתעלה "מטה" מהיותו יצא

מהותו כל .66להיות

נית� השלל אמנ� אברה�, שנת� במעשר זאת לעומת

המצוהdlrnlnכהמשכה א� בו, שהתרחש נס ידי על ,

במהותו שהוא כפי הרכוש, תו� אל מטה.elyנמשכה –
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שניתנה כפי מעשר למצות כח בנתינת צור� יש לפיכ�

אברה�, ידי על המעשר מהפרשת ג� תורה מת� לאחר לנו

יצחק ידי על המעשר מהפרשת רק :67ולא

שעושה הפרטיי� העניני� שג� מדגישה, מעשר מצות

טבעו מצד "לש�68האד� של העבודה לאחר ג� אשר ,

ו"דעהו" mix`ypשמי�" mdמעשי"jו"דרכי "j"69–

באלקות, חדורי� להיות צריכי�

לתת צרי� שיהודי מכ� בפשטות שמוב� רכושlknכפי

לה'. מעשר שבו, ב"גשמיות" חפ� כשהוא ג� לו, שיש

שהפריש אברה�, של מהמעשר כח נתינת צרי� ולכ�

גשמיות. "במהותו" שהוא מרכוש
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נאמר מעשר מצות על לכ�: liaya"עשר70בנוס�

שעל להראות כדי היא מעשר בנתינת הכוונה שתתעשר",

והקדושֿברו�ֿהוא מתעשרי�. מצוה נאywanידי "ובחנוני

"לא של הלאו למרות מעשר72תנסו"71בזאת", במצות כי ,

היא מצוה.ze`xdlהכוונה ידי על בו שזוכי� העושר את

ההשפעה את להוכיח היא המעשר שכוונת וכיו�

קשור הוא לכ� המצוות, קיו� ידי על מלמעלה הנמשכת

הוי' בש� ש� "ויקרא כדלעיל, היתה, שעבודתו לאברה�,

מנהיג שהקדושֿברו�ֿהוא ולהודיע להכריז – עול�" אֿל

בחסד צרכיו כל את אחד לכל ומעניק כולו, העול� .73את

elqk h"i ,zeclez t"y zgiyn)

(d"kyz uwn t"ye

בפנימיות,62) ש�lkאבל תו"ח וראה אלקות. עניני היו האבות עניני

שזהו לפי הוא, שבפשטות (א� צא� רועי היו שהאבות למה האמיתי שהטע�

רועי� נק' שהאבות "לפי הוא טרדא) בו שאי� היחידי עיי"ש.dlrnlהעסק כו'",

יח.63) יד, פרשתנו

מש64) מי"ב. פ"ב ו.אבות ג, לי

.188 ,161 ע' [המתורג�] ח"ג לקו"ש ראה – העניני� שני שבי� ההפרש

שבי�65) ההפרש בעני� אֿב) כח, א. (כו, ראה בלקו"ת מהמבואר כמוב�

סע"ד). כז, (ש� ויצחק אברה� דוגמת שה� לישפה, שה�

(66znbecae(184 .51 ע' שלו� תורת תרס"ו. ח"ש ועשית (ד"ה הידוע

הוא למעלה מלמטה היחוד שמצד dhytddeשהעבודה zeyixtd,�העול מעניני

נהנה שהוא הוא מלמעלמ"ט היחוד שמצד עצמוinybdnוהעבודה שזה אלא

אלקית. הנאה הוא

דוגמת67) הוא דאברה� המעשר לאחרי הבא דיצחק שהמעשר לומר ויש

באה (גבורה) ללוי מעשר הפרשת מ"ת) (לאחרי עכשיו שג� ixg`lמה

(חסד). לכה� תרומה הפרשת

תאוה68) (משא"כ סט,zixnegשזה יומא (ראה העול� קיו� בשביל צ"ל (

ע' [המתורג�] ח"ד לקו"ש וראה עלמא). כליא דעבירה) (ליצרא נקטלי' ב:

לה� הותר לאר� "משנכנסו ב) טז, (חולי� ישמעאל ר' שלדעת מה הטע� ,90ֿ91

ד"דירה הכוונה בשביל כי תאוה", זה.mipezgzaבשר בשר ג� לברר צרי� "

חלק69) ג� אשר מעשר, במצות נרמז זה שהופרשxyrndוג� לאחרי ג� ,

כשלוי ג� אלא לזרי�, הוא שמותר רק לא נחלתו"), הוא (ש"ה' ללוי ונית�

מתנות ככ"ד [ולא באכילתו דיני� שו� אי� לחיי�edkdpאוכלו, הזרוע (ג� אשר ,

כשכהני� ה"כ), פ"ט ביכורי� הל' (רמב"� לכלבי� להאכיל� שמותר וקיבה

הכ"ב)]. ש� רמב"� ב. קלב, (חולי� צלי" אלא נאכלות "אי� אות�) אוכלי�

א.70) ט, תענית א. קיט, שבת

טז.71) ו, ואתחנ�

"שג�72) ה"י) פ"ז מת"ע (הל' וברדב"ז ש�. תענית יו"ד. ג, מלאכי

ש�. ובאחרוני� רמז סו"ס יו"ד טושו"ע וראה הנסיו�". הותר בצדקה

כג,73) תזריע לקו"ת ג. נב, (תהלי� היו� כל אֿל חסד בחסד, אֿל ש�

ובכ"מ). ד. ס, ר"ה ג.
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,ïélç ïeðéàmi`xwpy dl` mdl oipzepy dn wx mdl oi` - ¦ª¦

,''oileg''úaMä íBéc àðåâk,zayd mei enk -àlà déì úéìc §©§¨§©©¨§¥¥¤¨
,ìçc àîBéa déì ïéðwúîc äîdn wx `l` - el oi`y - ©¦§©§¦¥§¨§Ÿ

,legd meia exear mipiknyéiçc àðìéà àèìLc àðîæáe- §¦§¨§¨§¨¦¨¨§©¥
,(dle`bd onfa xnelk) hley ''miigd ur''y onfaeàéôkúà¦§©§¨

,òøå áBèc àðìéà,rxe aeh ly urd rpkp -énòì àäé àìå ¦¨¨§¨¨§Ÿ§¥§©¥
,íéîëç éãéîìz ïBäì ïéáäéc äî àlà õøàädidi `le - ¨¨¤¤¨©§©£¦§©§¦¥£¨¦

.minkg icinlz mdl epziy dn wx ux`d inrlïééôkúàå§¦§©§¨

ùã÷ä úøâà
î"øá åëøäæë åøéäæé íéìéëùîäå àùð 'ô

åäéàã êìéã àøåáç éàäá òé÷øä
ïéìéàá äáåùú äàìéò àîéàã àøäæ ïî øäæä øôñ
àðìéàî íòèîì ìàøùé ïéãéúòã ïéâáå ïåéñð êéøö àì
àúåìâ ïî äéá ïå÷ôé øäæä øôñ éàä åäéàã ééçã
ìà åîò ïéàå åðçðé ããá 'ä ïåäá íéé÷úéå íéîçøá
äàîåè øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã àðìéàå øëð
äñðøô àäã øéúé ìàøùé ìò åèìùé àì äøäèå
ïîú úéìã ééçã àðìéàã àøèñî àìà éåäì àì ïåäìã
äàîåèä çåøî ú÷åìçî àìå òøã àøèñî àéù÷ àì
àìã õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå áéúëã
ïéìëàã áåèã àøèñî àìà ä"òî ç"ú ïåñðøôúé
äàîåè ïéìëàã áø áøòî àìå øúéä øùë äøäè
àèìù òøå áåèã àðìéàã àðîæáå 'åë øåñà ìåñô
àìà ïåäì úéì è"åéå úåúáùì ïééîãã íéîëç ïåðéà 'åë
úéìã úáùä íåéã àðååâë ïéìåç ïåðéà ïåäì ïéáäéã äî
àðîæáå ìåçã àîåéá äéì ïéð÷úîã äî àìà äéì
àìå òøå áåèã àðìéà àééôëúà ééçã àðìéà àèìùã
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כט oeygxn 'c oey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ד' ראשו� יו�
אגרתכו ,anw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àùð 'ô î"øá .åë,284 'nr cr.î"øá ë"ò

.åëdpikyd zeyalzd oipr xaqed - d"k oniq - zncewd zxb`ay xg`l

cvny ji` ,xiaqdl e"k oniqa zxb`d d`a ,zetilwd jeza zelba

"dtilw"dy dn ,xzqde mlrd dxeza mb yi zelba dpikyd zeyalzd

dxeza ezribi ici lry ,`id icedi ly ezceare ,dxezd xe` lr dxizqn

.xzqdde mlrdd z` xiqi

dnl dtqed meyn jka yi

ly dceard dpyi dxezay

rxdn aehd z` xxal icedi

,rxd on aehd z` cixtdle

xykd ,xeqi`d on xzidd

mby ,xnelk ,'eke leqtdn

dn zeyalzdd dpyi dxeza

lre ,rxe aeha zyaeln dxezy

cixtdl dxez cneld icedid

rxdn aehd z` xxale

.aehd z` zelrdle

(zxb`d zligza) ligzi jka

`irx"a `aend oipr xiaqdl

,`yp zyxt xdefdn "`pnidn

,zerh lawzdl dlelr epnn

ur" `ed dxezay dlbpd wlgy

zeinipt wlge ,"rxe aeh zrcd

cizrl xwira dlbzzy dxezd

`id - (`eai giyndyk) `eal

xiaqi owfd epax ;"miigd ur"

,oky ,dpekp dppi` ef driawylk

dxezc dlbpy - `id "`pnidn `irx"d zpeek `l` ,"miig ur" z`xwp dxezd

d`azeyalzda,'eke leqte xyk ,xzide xeqi` zece` da xaecn ,rxe aeha

.rxd on aehd z` xxane rxdn aehd z` cixtn dxez ecenila icedie

àNð úLøt àðîéäî àéòøa1:weqtd lr xne` -2: §©§¨§¥§¨¨¨©¨Ÿ
Cìéc àøeaç éàäa" ¯ "òé÷øä øäæk eøäæé íéìkNnäå"§©©§¦¦©§¦§Ÿ©¨¨¦©§©¦¨¦¨

,øäfä øôñ eäéàcxtq `edy i''ayxd ly - df jxeaiga - §¦¥¤©Ÿ©
,xdfd,äáeLz äàlò ànàc àøäæ ïî(xe`de) xdefd on - ¦¨¢¨§¦¨¦¨¨§¨

daeyz(d zbixcn `id day ,"zeliv`"c dpia) "d`lir `ni` ly

seq "daeyzd zxb`"a `aenk ,"dpia" zbxcay ,dpeilr daeyz -

,mipewizde xdfdn 'h wxtïélàa,df xeaig micneld ,dl`a - §¦¥
éøö àì,ïBéqð C`peebk" :"`pnidn `irx"a my aezk df iptl - Ÿ¨¦¦¨

z` eqpiy - "`ziixza `pwxeta l`xyil oel d`qpl ciarzi `c

aezky enk ,dpexg`d dle`ba l`xyi ipa3epalzie exxazi" :

) "aehc `xhqn" mdy dl`y ,"miax etxvieecnri (aehd cvn

mda didi (rxd cvn) "rxc `xhqn" mdy mixg`de ,df oeiqpa

,"milikyn"dy ,o`k xne` `ed jk lre ,"miryx eriyxde"

md dl`y ,"epiai milikynde" weqtd lr df iptl xn` mdilry

`xhqn"y (miigd ura) "iigc `pli`"a miwqerydpiaccvny) "

.oeiqpl miwewf mpi` dl` ,dxezd zeiniptl dpeekd ,(dpiadïéâáe§¦
,iptne -,éiçc àðìéàî íòèîì ìàøNé ïéãéúòcmerhl - ©£¦¦¦§¨¥§¦§©¥¦¨¨§©¥

,''miigd ur''nøäfä øôñ éàä eäéàcxdfd xtq `edy -dfd, §¦©¥¤©Ÿ©
àúeìb ïî déa ïe÷tézelbd on ez` e`vi -íi÷úéå ,íéîçøa ¦§¥¦¨¨§©£¦§¦§©¥

:ïBäamda miiwzie - §
weqtd4:,epçðé ããa 'ä"¨¨©§¤

,"øëð ìà Bnò ïéàåmd - §¥¦¥¥¨
mzle`ba miwewf eidi `l

,mlerd zene`l

mdly mixyde mik`lndy

`l` ,''xkp l`'' mi`xwp

envra `ed jexa yecwd

zelbd on mze` `ivei

;dle`bl mkileieàðìéàå§¦¨¨
òøå áBèczrcd ur - §¨¨

,rxe aeheäéàc,`edy - §¦
äàîè øzäå øeqà¦§¤¥ª§¨
ìò eèìLé àì ¯ äøäèå§¨¢¨Ÿ¦§§©

,øéúé ìàøNé,xzei - ¦§¨¥¨¦
àì ïBälc äñðøt àäc§¨©§¨¨¦§Ÿ
àøèqî àlà éåäì¤¡¥¤¨¦¦§¨

,éiçc àðìéàcixdy - §¦¨¨§©¥
ly cvdn didz mzqpxt

,cala ''miigd ur''úéìc§¥
àøèqî àéL÷ àì ïnz©¨Ÿ©§¨¦¦§¨

òøc`l my oi`y - §©
- ,rxd cvn - rxc `xhqn d`ad `iyewú÷ìçî àìå- §Ÿ©§Ÿ¤

,d`ad:áéúëc ,äàîhä çeøîaezky enk -5:çeø úàå" ¥©©ª§¨¦§¦§¤©
ïeñðøtúé àìc ,"õøàä ïî øéáòà äàîhäeqpxtzi `ly - ©ª§¨©£¦¦¨¨¤§Ÿ¦§©§§

àøèqî àlà ,õøàä énòî íéîëç éãéîìzcvn -áBèc ©§¦¥£¨¦¥©¥¨¨¤¤¨¦¦§¨§
ïéìëàcmdy mixac milke`y -áøòî àìå ,øzä øLk äøäè §¨§¦¨¢¨¨¥¤¥§Ÿ¥¥¤

áø,xdefa my mi`xwpy itk -ïéìëàcmdy mixac milke`y - ©§¨§¦
,'eë øeñà ìeñt äàîè:xdefa my jiynn `ede -àðîæáe ª§¨¨¨§¦§¨

,'eë àèìL òøå áBèc àðìéàcrxe aeh ly urdy onfae - §¦¨¨§¨¨¨§¨
,mlera hleyïééîãc íéîëç ïeðéàminkgd icinlz ixd - ¦£¨¦§¨§¨

minecdìïBäì ïéáäéc äî àlà ïBäì úéì ,è"åéå úBúaL §©¨§¥§¤¨©§©£¦§
,ïélç ïeðéàmi`xwpy dl` mdl oipzepy dn wx mdl oi` - ¦ª¦

,''oileg''úaMä íBéc àðåâk,zayd mei enk -àlà déì úéìc §©§¨§©©¨§¥¥¤¨
,ìçc àîBéa déì ïéðwúîc äîdn wx `l` - el oi`y - ©¦§©§¦¥§¨§Ÿ

,legd meia exear mipiknyéiçc àðìéà àèìLc àðîæáe- §¦§¨§¨§¨¦¨¨§©¥
,(dle`bd onfa xnelk) hley ''miigd ur''y onfaeàéôkúà¦§©§¨

,òøå áBèc àðìéà,rxe aeh ly urd rpkp -énòì àäé àìå ¦¨¨§¨¨§Ÿ§¥§©¥
,íéîëç éãéîìz ïBäì ïéáäéc äî àlà õøàädidi `le - ¨¨¤¤¨©§©£¦§©§¦¥£¨¦

.minkg icinlz mdl epziy dn wx ux`d inrlïééôkúàå§¦§©§¨

ùã÷ä úøâà
î"øá åëøäæë åøéäæé íéìéëùîäå àùð 'ô

åäéàã êìéã àøåáç éàäá òé÷øä
ïéìéàá äáåùú äàìéò àîéàã àøäæ ïî øäæä øôñ
àðìéàî íòèîì ìàøùé ïéãéúòã ïéâáå ïåéñð êéøö àì
àúåìâ ïî äéá ïå÷ôé øäæä øôñ éàä åäéàã ééçã
ìà åîò ïéàå åðçðé ããá 'ä ïåäá íéé÷úéå íéîçøá
äàîåè øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã àðìéàå øëð
äñðøô àäã øéúé ìàøùé ìò åèìùé àì äøäèå
ïîú úéìã ééçã àðìéàã àøèñî àìà éåäì àì ïåäìã
äàîåèä çåøî ú÷åìçî àìå òøã àøèñî àéù÷ àì
àìã õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå áéúëã
ïéìëàã áåèã àøèñî àìà ä"òî ç"ú ïåñðøôúé
äàîåè ïéìëàã áø áøòî àìå øúéä øùë äøäè
àèìù òøå áåèã àðìéàã àðîæáå 'åë øåñà ìåñô
àìà ïåäì úéì è"åéå úåúáùì ïééîãã íéîëç ïåðéà 'åë
úéìã úáùä íåéã àðååâë ïéìåç ïåðéà ïåäì ïéáäéã äî
àðîæáå ìåçã àîåéá äéì ïéð÷úîã äî àìà äéì
àìå òøå áåèã àðìéà àééôëúà ééçã àðìéà àèìùã
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oeygxnל 'd ipy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ה' שני יו�

,284 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåîä äðäå,bnw 'nr cr.ãáìá äëìä ìù

eåä àì elàk eäééúBçz§©§§¦¨£
,àîìòaux`d inre - §¨§¨

icinlzl mirpkp eidi

eid `l eli`k ,minkg

,mlera miniiwéëäå- §¨¥
,jkeäàîè øzä øeqà¦¤¥ª§¨

øaòúà àì äøäèå`l - §¨¢¨Ÿ¦§©¥
igwl,õøàä énòî¥©¥¨¨¤

àúeìb ïéa úéì eäéøèqîczelbd oia lcad lk oi` mcvny - §¦¦§©§¥¥¨¨

àlà çéLnä úBîéì¦©¨¦©¤¨
,ãáìa úBiëìî ãeaòL¦§©§ª¦§©
àðìéàî éîòè àì ïeðéàc§¦Ÿ©£¥¥¦¨¨

,éiçc`l md ,oky - §©¥
,''miigd ur''n enrhi

éøöåïéúéðúî ïBì C- §¨¦©§¦¦
zeipynl miwewf eidie

mipicleøzäå øeqàa§¦§¤¥
:àðîéäî àéòøa ïàk ãò ."äøäèå äàîèª§¨§¨¢¨©¨§©§¨§¥§¨

lî äøBàëì äðBLàø äô÷Läî ïáenä ,äpäåøîànä äæ ïBL §¦¥©¨¥©§¨¨¦¨¦§¨¦§¤©©£¨
éøñçì6,òcî,dpade rci mixqgy dl`l -ãenlLdxeza - ©£¥¥©¨¤¦
ipipraúBøäè øãñå øzäå øeqà,dxdhe d`neh ipic mipecip ea - ¦§¤¥§¥¤§¨

àðìéàî àeäzrcd urn -ìBãb àìt àeäL ãálî ¯ òøå áBèc ¥¦¨¨§¨¨¦§©¤¤¤¨
,Bîöò úîçîcvn oiprd - ¥£©©§

,lecb `lt `ed envr

`xwp dxeza wlgy xn`py

ixdy ,''rxe aeh zrcd ur''

aqen ''rxe aeh zrcd ur''

day ''dbep'' ztilw lr

,rxe aeh axernøúBñå§¥
éLøãîe íéáeúkä éèLt§¨¥©§¦¦§§¥
äøBzä ìkL ,ì"æ eðéúBaø©¥©¤¨©¨

eðéðáìe eðì úéìâpäwlg - ©¦§¥¨§¨¥
,dxezay dlbpdõò" àø÷ð¦§¨¥

"da íé÷éæçnì íéiç7àìå , ©¦©©£¦¦¨§Ÿ
,ãáì øäfä øôñ`xwp - ¥¤©Ÿ©§©

dxezd m` ik ,''miig ur''

dlbpd wlg mb ,dlek

,''miig ur'' `xwp ,dxezay

L èøôáexdefd xtq - ¦§¨¤
,íäéîéa æeðb äéä`ed - ¨¨¨¦¥¤
,f` dlbzp `l oiicrìk íâå§©¨

äúéä äìawä úîëç̈§©©©¨¨¨§¨
äîìòðå íäéîéa äøzñð¦§¨¨¦¥¤§¤§¨¨

íà ék íéîëç éãéîìz ìkîdielb dzid -,älâñ éãéçéì- ¦¨©§¦¥£¨¦¦¦¦¦¥§ª¨
,calaúàæ íb óàåznkg mcenil did ,dl` dlebq icigia mb - §©©Ÿ
dlawdàúéàãk ,íéaøa àìå úëì òðöäami`ven ep`y enk - §©§¥©¤¤§Ÿ¨©¦¦§¦¨
àøîba8ì"æ é"øàä áúkL Bîëe ,9elà úBøBãa à÷åãc , ©§¨¨§¤¨©¨£¦©§©§¨§¥

,äîëçä úàæ úBlâì äåöîe øzî íéðBøçàädlawd znkg - ¨©£¦ª¨¦§¨§©Ÿ©¨§¨
,dxezd zeinipte,íéðBLàøä úBøBca àìå,lirl xen`d lka - §Ÿ©¨¦¦

dqtcpy ,''zencwdd xry''l l`hie miig iax zncwda oiirl i`ck

x''enc` w''kl ''miigd ur'' qxhpewa ('` dtqed) dtqed xeza mb

zncwda - oke ,(z''dw) ''miciqgd xve`'' z`veda ,r''p a''yxedn

.xen`d ''miigd ur'' qxhpewl r''p v''iixedn x''enc` w''kéaø íâå§©©¦
øîà éàçBé ïa ïBòîL¦§¤©¨©

LBãwä øäfa10ïzð àlL ©Ÿ©©¨¤Ÿ¦©
úBlâì úeLøznkg - §§©

,dlawdåéøáçìå Bì ÷ø©§©£¥¨
úàæ íb óàå ;ícáì§©¨§©©Ÿ

äæ éôìc ,äábNð äàéìt- §¦¨¦§¨¨¦§¦¤
dtwyda xazqnl m`zda

`irx''dn dpey`x

xtq wxy ,xen`d ''`pnidn

''miig ur'' `xwp xdefd

dxezay dlbpd wlg eli`e

,''rxe aeh zrcd ur'' `ed

ãenì äéä àìipic -øeqà Ÿ¨¨¦¦
ïkL ìëå ,øzäåcenil - §¤¥§¨¤¥

úBðBîî éðéc11,lr - ¦¥¨
mc` oia miitqk mikeqkq

eid `l ,exaglúåöî ïéçBc¦¦§©
ét ìò äð÷úpL ,älôz§¦¨¤¦§§¨©¦
íéãeçéå øäfä úBãBñ©Ÿ©§¦¦

íéðBéìòzenya micegid - ¤§¦
zexitqe miyecwd

,zepeilrd,íéòãBiì,micegide zeceqd -éàçBé ïa ïBòîL éaøk ©§¦§©¦¦§¤©
,åéøáçåoipr qqean mdilry micegide zeceqd lk elbzp mdly - ©£¥¨
;dltzd,Bðéà äæåelit` e` ,xzide xeqi` ipic cenil oipr ,`l` - §¤¥

,dltzd oipr dgec ixd ,zepenn ipic ly mipicdàúéàãk`aenk - ¦§¦¨
àøîba12BúøBzL éî ìëå åéøáçå éàçBé ïa ïBòîL éaøc , ©§¨¨§©¦¦§¤©©£¥¨§¨¦¤¨
Búeðnàwqrznd -wx,dxezd cenilaïé÷éñôî ïéàceniln - ª¨¥©§¦¦

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øúéä øåñéà éëäå àîìòá ååä àì åìàë åäééúåçú
úéì åäééøèñîã ä"òî øáòúà àì äøäèå äàîåè
ãáìá úåéëìî ãåáòù àìà çéùîä úåîéì àúåìâ ïéá
ïéúéðúî ïåì êéøöå ééçã àðìéàî éîòè àì ïåðéàã

:î"øá ë"ò äøäèå äàîåè øúéäå øåñéàá

äðäåäæ ïåùìî äøåàëì äðåùàø äô÷ùäî ïáåîä
øúéäå øåñéà ãåîéìù òãî éøéñçì øîàîä
àåäù ãáìî òøå áåèã àðìéàî àåä úåøäè øãñå
éùøãîå íéáåúëä éèùô øúåñå åîöò úîçî ìåãâ àìô
àø÷ð åðéðáìå åðì úéìâðä äøåúä ìëù ì"æ åðéúåáø
èøôáå ãáì øäæä øôñ àìå äá íé÷éæçîì íééç õò
äúéä äìá÷ä úîëç ìë íâå íäéîéá æåðâ äéäù
à"ë íéîëç éãéîìú ìëî äîìòðå íäéîéá äøúñð
íéáøá àìå úëì òðöäá úàæ íâ óàå äìåâñ éãéçéì

àúéàãëåìà úåøåãá à÷åãã ì"æéøàä ù"îëå àøîâá
àìå äîëçä úàæ úåìâì äåöîå øúåî íéðåøçàä
ïúéð àìù ÷"äåæá øîà é"áùø íâå íéðåùàøä úåøåãá
úàæ íâ óàå íãáì åéøéáçìå åì ÷ø úåìâì úåùø
øúéäå øåñéà ãåîéì äéä àì äæ éôìã äáâùð äàéìô
ô"ò äð÷úðù äìôú úåöî ïéçåã úåðåîî éðéã ù"ëå
åéøéáçå é"áùøë íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå øäæä úåãåñ
ìëå åéøéáçå éàçåé ïá ù"øã 'îâá àúéàãë åðéà äæå
åìéôàå äìôúì ïé÷éñôî ïéà åúðîåà åúøåúù éî

שעל6. � בדל"ת מדע", "חסידי שנכתב האחרי� מהדפוסי� שנראה כמו ולא צ"ל, וכ� ברי"ש, מדע", "חסירי ישני�, תניא בדפוסי הוא כ�

באנגלית. וכ� אידיש בתניא בטעות תורג� יח.7.פיה� ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ובכ"מ.9.חגיגה בסופה. ט"ו הקדמה הגלגולי� שער ראה
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לתניא)". ¯·Â�È:19.לוי"צ ˜"Î ˙¯Ú‰וראה וחיפוש. ח"ב)"."צ"ע � דהצ"צ (ג� ש� ובביאוה"ז ואיל�) סע"א יד, תקו"ז (הקדמת ב כז, 20.זח"א

ובכ"מ. ואתחנ�. פ' המצוות ב.21.שער לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, א.23.חגיגה ח, ה24.ברכות כא� אומר הזק� שרבנו מה שמ�‰Á¯Îעל

או בשני� לסיי� יכולי� היו והתיקוני� הזוהר שאת מפני בימיה�, שהיו סדרי� בת"ר המשניות, בתורת היה במערה עסק� שעיקר לומר ההכרח

שלכאורה וכו'), קדשו גאו� מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימ� ח' מהדורא אלעזר" "מנחת לבעל תורה" "דברי בספר מקשה � חדשי� שלשה

ומסלסלי� מפלפלי� היו שלא בשעה חדשי�, כמה במש� המשניות כל לסיי� יכולי� היו לא בנגלה הא� ש�: שאומר כפי שכ�, כלל, הכרח זה אי�



oeygxnלב 'e iyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ו' שלישי יו�

,bnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéìôäì ùé ãåòå,286 'nr cr.'åë øúñäá

,àìôå àìôä àéìôäì Lé ãBòåmicnel "rcn ixiqg"y dn lr - §¥§©§¦©§¥¨¤¤
d`ilt `ltzdl yi ,xen`d "`pnidn `irx"d ly eyexitziyily,

dxezd on wlgy oiprd cvn (` :zexen`d ze`iltd izyl sqepa

did `l jkl m`zday df cvn (a ."rxe aeh zrcd ur" `xwp

xzide xeqi` ipica cenild

cqepy dltzd oipr dgec

micegie xdefd zeceq it lr

,`id dcaerd ixde ,mipeilr

,mzpne` mzxezy dl`ay

dgecxzide xeqi`a cenild

sqepa ixd ,dltzd zevn

dpyi ,el` ze`ilt izyl

hxtiy itk ,ziyily d`ilt

:oldléàúBîélL øLôà C ¥¤§¨¤¦
òãéì eëøèöé àì çéLnä©¨¦©Ÿ¦§¨§¥©
øzäå øeqà úBëìä¦§¦§¤¥
éà ék ,äøäèå äàîèåC §ª§¨§¨¢¨¦¥

ïélç íâå úBðaøwä eèçLé¦§£©¨§¨§©ª¦
,dlibxd dkixvl -äãìçå äñøc úBëìä eòãé àì íà25äiäLe ¦Ÿ¥§¦§§¨¨©£¨¨§¦¨

,ïékqä úîéâôe ,äèéçMä ïéìñBtä,dhigyd z` zlqetd -éëå ©§¦©§¦¨§¦©©©¦§¦
èçBL àäiL Bòáèa Léà ãìeéhgeyd -?äñøãe äiäL éìa ¦¨¥¦§¦§¤§¥¥§¦§¦¨§¨¨

äéäz ïékqä íâå,raha -äàéøambt ila -äîéât éìa úãîBòå §©©©¦¦§¤§¦¨§¤¤§¦§¦¨
?íìBòìixd gxkdd on - raha didi jky xacd llyeny oeeike - §¨

,dleqt didz `l dhigydy ick zekldd zrcläaøä ãBòå§©§¥
úBëìä,'eke zepaxwd zhigya zexeywd -øàLe íãå áìç ¦§¥¤§¨§¨

íâå ,ïéøeqàzekld -eéäé únä úàîè26ïéëéøömipdkd - ¦¦§©ª§©©¥¦§§¦¦
zepaxwd eaixwiy,òãéì,zrcl -:áéúëãkaezky enk -27: ¥©§¦§¦

"úeîé äðL äàî ïa øòpä"28,dzind oipr didi mipt lk lr ixd - ©©©¤¥¨¨¨¨
,zn z`neh ipic zrcl ixd mikixve -íâåzekld -úãìBé úàîè §©ª§©¤¤

éøö:áéúëãk ,òãéì Caezky enk -29:"åcçé úãìBéå äøä"30,- ¨¦¥©§¦§¦¨¨§¤¤©§¨
,giyn zle`ba mil`bpd oia eidiäàéaî íBé ìëa äMà ãìz íà¦¥¥¦¨§¨¦¦¨

,úçà,cli zcledl miycg dryz zekgl ekxhvi `ly ,xnelk - ©©
ecleei okn xg`le ,clz mb mei eze`a ,xarzzy mei eze`a `l`

clid clep dpnny d`ia dze`n xg` meia micli cer dy` dze`l

,oey`xd,äpzLé àì dúàîè øeqà ïéc ïë-ét-ìò-óàixd - ©©¦¥¦¦ª§¨¨Ÿ¦§©¤
epyxity dn .giynd onfa mb zclei z`neh ipic zrcl ekxhviy

,xarzzy mei eze`ay `id dpeekdy ,"mei lka dy` clz m`"

:iaxd azek - `ed ,clz mei eze`aq"yd ihewla l"fix`d 'itk"

i"yxtk `lc - (`zpb d"cq .'k 't`w v"vdl mildzl mi`elin)

"my b"`cg d`xe .(a ,l) zayal"fix`d yexitl m`zda -

clzy dy` dcizr" (a ,l) zaya zxne` `xnbdy dn yxtny

l"fix`d yxtn ,"mei lka

xeaird onfy `id dpeekdy

mewna ,cg` meia didi

`ed xeaird onf dzry

itk ,miycg dryz

ihewl"a xne` l"fix`dy

,(a ,l zay lr) "q"yd

mildzl "mi`elin"a `aen

,'k wxt lr "wcv gnv"dl

ligznd xeaic xn`n seqae

xdefd ixe`ia) "`zpb"

cenr 'a wlg "wcv gnv"dl

itk df oi`e .(jli`e fkzz

weqtd zaya i"yx yxtny

mei eze`ay ,(di`xd z` `xnbd d`ian epnn) "eicgi zclie dxd"

itke ,mcew xeairn cli clz mei eze`a - ycg clia xarzzy

oeixddy xnel xyt` i`y "`"yxdn zecb` iyecg" my xne`y

dnn di`x oi` f` ,oky ,cg` meia eidi cli eze` ly dcilde

mb ixdy ,mei lk mivia dcilend zlebpxz cinlzl d`xdy

- dviad zcile xkfdn zxarzn `idy oeixdd oi` zlebpxza

cg`e mixyr mixaer dviad zcill oeixdd oia `l` ,mei eze`a

niyxtn ,"mei `"kl zlebpxz" zexekaa zxne` `xnbdy enk ,mi

dviad ddzyn ,xkfdn zxarzn zlebpxzdy ixg`y i"yx

yexit jk cnel epi` l"fix`d eli`e .mei cg`e mixyr ,dznlydl

ly dcilde oeixddy `id dpeekdy `l` ,zaya `xnbdeze`cle

meia mdcg`xkfpd) mildz lr "mi`elin"a "wcv gnv"d ,ab` .

did jky ,(e"l dyxt zlgzd) gp zyxt dax yxcnn `ian (lirl

dn .dcli mb mei eze`a ,dxarzd dy`y mei eze`ay ,leand iptl

lr) on dpeekd ,"zg` d`ian" didi dfy ,o`k siqen owfd epaxy

d`ia (icizg``id dpeekdy ,yxtl mivexd mpyiy dn lr .

":iaxd azk - cg` oaxw d`ian `idy ,"zg` d`ian"dzr !?

hxtae) ?c"ecpl jiiy df dne !ok 'it 'bp`l wizrnd mby izi`x

mb dfae) "zg` d`ia (i"r) on" 'itd izrcle .(dzr mb oic dfy

ùã÷ä úøâà
úåîéìù øùôà êéà àìôå àìôä àéìôäì ùé ãåòå
äàîåèå øúéäå øåñéà úåëìä òãéì åëøèöé àì çéùîä
àì íà ïéìåç íâå úåðáø÷ä åèçùé êéà éë äøäèå

úåëìä åòãéäèéçùä íéìñåôä 'éäùå äãìçå äñøã
éìá èçåù àäéù åòáèá ùéà ãìåé éëå ïéëñä úîéâôå
éìá úãîåòå äàéøá 'éäú ïéëñä íâå äñøãå 'éäù
øàùå íãå áìç úåëìä äáøä ãåòå íìåòì äîéâô
áéúëãë òãéì ïéëéøö 'éäé úîä úàîåè íâå ïéøåñéà
êéøö úãìåé úàîåè íâå úåîé äðù äàî ïá øòðä

286ìëá äùà ãìú íà åéãçé úãìåéå äøä áéúëãë òãéì
àì äúàîåè øåñéà ïéã ë"ôòà úçà äàéáî íåé

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי � הוא אומר � כ� וא� רב, זמ� לוקח זה וכו' ובתירוצי� בקושיות וסלסול� פלפול� בגלל אלא � שבה�? בחידושי�

¯˙ÂÈ „ÂÚÂענה לכ�. יספיקו לא שנה י"ג שג� רב, זמ� לארו� יכול זה ובתיקוני�, הזוהר שבספר והעניני� הפרטי� ביאור ידי שעל בנגלה, מאשר

:È·¯‰זו באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל הנ"ל (ב"בÓˆÚ‰"להשאלה חדשי� ב' שנה כל שנה ס' אר� אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקד� .

� ברשב"�) ב ·'קנז, ˜¯Â� יוחנ� ר' לאחרי שהי' � והלימוד סדרי�, שש הי' ואז רצופות. שני� עשר היינו פעמי� � ·Í¯Ú"מהדורות" ‡Ï˘לדורו

ב" כשעסקו עאכו"כ א). נג, (עירובי� ראשוני� � Â‡Ó˙דרשב"י ˘˘� ותירוצי�" הקושיות ב"פלפול בימיה�", שהי' [להעירÎ"„סדרי וכו' פירוקי

[1684 ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' מקו"א והתיקוני�"להנ"ל הזהר ב"ס' תמ� ולית הרע" דמסטרא פלפול... כי והתיקוני�", הזהר ב"ס' משא"כ ,

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל ÎÊ‰(כדלעיל). Ê"ÈÚ˘."'כו ¯·Â�È:25.לזה ˜"Î ˙¯Ú‰."ועיקור הגרמה הזכיר "ולא

התניא.26. ספר שבסו� התיקו�" ב"לוח רבינו כ"ק שציי� כפי בוי"ו, "יהיו", כ.27.כצ"ל, סה, ¯·Â�È:28.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰אז שתהי' "ראי'

ז.29.מיתה". לא, ¯·Â�È:30.ירמי' ˜"Î ˙¯Ú‰."לידה אז שתהי' "ראי'

oeygxn 'f iriax mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ז' רביעי יו�

,286 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr.ãçà ìëä

."(b"`cgd ziyew zvxezn:oky ,jk cenll xyt` i` azek iaxd -

oic dfy cgeinae ?o`k epipiprl jkl yi zekiiy efi`meik mbe`le)

"zg` d`ian" `id dpeekdy ,iaxd cnel ,`l` .(giynd onfa `wec

d`ia on -zg`cli clzcg`clie ,cg` meiaipy.'eke ipy meia

dcpa `xnbdn oiivn iaxde

dzid zg` d`iany (` ,fk)

oiayk micli ipy ly dcil

exar dipyl zg` dcil

itk ,mini dnke dnk

dxwn my d`ian `xnbdy

exary miycg dyly ly

cg` cli ly dcild oia

,ipyd clid ly dcill

eid zecild izyy zexnl

epaxy dna .zg` d`ian

on didi dfy siqen owfd

d`iazg`(iaxd xne`)

dinzd uxezz e` ohwez

zeidl leki df oi` ixdylkadcil ixg` oky ,meizg`ixd mi`a

ly miax minixeqi`minid lka dcil mey `lina oi` ixd ,d`ia

minid xy`n xzei minrt dxyr rax` e` dray mdy dl`d

d`ian didi dfy mixne`yk j` ,zxzen d`ia mdayzg`ixd

dzidy d`iadnzecil dnke dnk okn xg`l eid xzidd onfa

`xnbdy dn) zlebpxza xacd jk ok`y itke ,mini dnke dnka

oi` dxarzpy ixg`y zexnly ,(zlebpxzn dnbec d`ian

xeaica a ,g zexekaa i"yxl m`zda) xkf zlawn zlebpxzd

dnka mivia dnke dnk dcilen `id ok it lr s` ("`de" ligznd

.xkfd ly zg`d d`iad on mini dnkeéøàäì ïéàåøáãa C §¥§©£¦§¨¨
,íéLøãîe ñ"Mä ìëa Bëôä íñøôîe èeLtäq''yd lkay - ©¨§ª§¨¨§§¨©©¦§¨¦

xeqi` zekld zrcl ekxhvi giynd onfay ,mqxetn miyxcnde

dpey`x dtwyda xazqndn jtidl ,dxdhe d`neh ,xzide

,xen`d ''`pnidn `irx''dnéøôcC31miywny -àúëìä" §¨¦¦§§¨
?"àçéLîìxnel mikixv dn myl -eiykrzrbep didzy dkld ¦§¦¨

giynd onfa mipt lk lry ixd - ?`eai giynyk wxekxhvizrcl

,ef dkldàa eäiìàå§¥¦¨¨
úB÷ôqä ìk èLôì32, ¦§Ÿ¨©§¥

eäiìà ãéúò Bæ äLøôe¨¨¨¨¦¥¦¨
'eë dLøãì33Bðéà ãBòå . §¨§¨§¥

,ïáeî''`pnidn `irx''a - ¨
:xen`dàìc" :áeúkM äî©¤¨§¨

ïeñðøtúé,eqpxtzi `ly - ¦§©§§
énòî íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¥©¥

'eë õøàäur'' okly - ¨¨¤
`edy ''rxe aeh zrcd

helyi `l 'eke xzide xeqi`

iptn ,l`xyi ipaa

`l minkg icinlzy

,ux`d inrn eqpxtziàìå§¨
ïéìëàc "áø áøòî"milke`y -ñç øeñàå àîè ìeñt ¥¥¤©§¨§¦¨¨¥§¨©

ìLå] ,íB34eéä àì éðL úéa ïîæa íâ àäã,minkg icinlz - §¨§¨©¦§©©¦¥¦Ÿ¨
ïéìëàc õøàä énòî ïéñðøtúîmilke`y -ñç øeñà ìeñt ¦§©§§¦¥©¥¨¨¤§¨§¦¨¨©
eéä íéîëç éãéîìz éøäL íBìLå34énòk íéîøëe úBãN íäì [ §¨¤£¥©§¦¥£¨¦¨¨¤¨§¨¦§©¥

,õøàä,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl mikixv eid `le -elôàå ¨¨¤©£¦
éëä,ok it lr s`e -äàîèå øzäå øeqà ãenìa ïé÷ñBò eéä ¨¥¨§¦§¦¦§¤¥§ª§¨

úBâefä ìk äøäèå,mi`pzd ly -éðL úéa éîéa eéäL35, §¨¢¨¨©¤¨¦¥©¦¥¦
íéãéîìz eãéîòäåmipica -dl`wlgaedf,dxezc dlbp ly §¤¡¦©§¦¦
úBááøe íéôìàì36ãenìå ,wlg -øzñpädid ,dxezay - ©£¨¦§¨§¦©¦§¨

:'eë øzñäamikixv minkg icinlz oi`y dcaerdy ixd - §¤§¥
`l dllbay daiq deedn dpi` ,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl

.dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipic ly cenill dlilg mikixv

ìa ÷c÷ãzLk ,úîàa Cà,ìéòìc àðîéäî àéòø ïBLepax - ©¤¡¤§¤§©§¥¦§©§¨§¥§¨¦§¥
`ly ,oaen ''`pnidn `irx''d oeyl wecwcny ,oldl xiaqn owfd

ddxezd cenile mipicur'' dlilg mi`xwp 'eke xzide xeqi` ly

d `l` ,''rxe aeh zrcdmixacmzeig milawnd xzide xeqi` ly

,dbep ztilw ici lre on

`id ,dbep ztilw ,`idy

,''rxe aeh zrcd ur''

itk ,rxe aeh da axern

oeyl ,oldl xiaqiy

:`ed ''`pnidn `irx''d

eäéàc òøå áBèc àðìéàå"§¦¨¨§¨¨§¦

,"'eë øzäå øeqày rxe aeh ly urde -`ed,'eke xzide xeqi` ¦§¤¥
"øzäå øeqà úøBz" øîà àìå,xzide xeqi` ipipr ly cenild - §Ÿ¨©©¦§¤¥

,"øzäå øeqà úBëìä" Bàxeqi` ly zekldd e` cenild ,ody - ¦§¦§¤¥
''`pnidn `irx''d `l` - ''rxe aeh zrcd ur'' dlilg md xzide

,''xzide xeqi`'' xne`àlà¤¨
øác óeâc øîBì äöBø¤©§¨¨

øznä øáãå øeñàä- ¨¨§¨¨©ª¨
xaecn ezece` xacd mvr

y ,dl` mipicaxacdf

e xeq`xac,xzen dfàeä
,òøå áBèc àðìéàî- ¥¦¨¨§¨¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá

êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá
øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã

ב.31. נא, ש�.32.סנהדרי� ובמפרשי� מ"ז פ"ח עדיות א.33.ראה מה, כא�34.מנחות וניתוס� שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להל� הבא

התניא. ספר שבסו� התיקו�" ב"לוח הובאה הצ"צ, הגהת ¯·Â�È:35.ע"פ ˜"Î ˙¯Ú‰."מ"ב פ"ב היד.36."חגיגה ספר בהקדמת רמב"�



לג oeygxn 'f iriax mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ז' רביעי יו�

,286 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr.ãçà ìëä

."(b"`cgd ziyew zvxezn:oky ,jk cenll xyt` i` azek iaxd -

oic dfy cgeinae ?o`k epipiprl jkl yi zekiiy efi`meik mbe`le)

"zg` d`ian" `id dpeekdy ,iaxd cnel ,`l` .(giynd onfa `wec

d`ia on -zg`cli clzcg`clie ,cg` meiaipy.'eke ipy meia

dcpa `xnbdn oiivn iaxde

dzid zg` d`iany (` ,fk)

oiayk micli ipy ly dcil

exar dipyl zg` dcil

itk ,mini dnke dnk

dxwn my d`ian `xnbdy

exary miycg dyly ly

cg` cli ly dcild oia

,ipyd clid ly dcill

eid zecild izyy zexnl

epaxy dna .zg` d`ian

on didi dfy siqen owfd

d`iazg`(iaxd xne`)

dinzd uxezz e` ohwez

zeidl leki df oi` ixdylkadcil ixg` oky ,meizg`ixd mi`a

ly miax minixeqi`minid lka dcil mey `lina oi` ixd ,d`ia

minid xy`n xzei minrt dxyr rax` e` dray mdy dl`d

d`ian didi dfy mixne`yk j` ,zxzen d`ia mdayzg`ixd

dzidy d`iadnzecil dnke dnk okn xg`l eid xzidd onfa

`xnbdy dn) zlebpxza xacd jk ok`y itke ,mini dnke dnka

oi` dxarzpy ixg`y zexnly ,(zlebpxzn dnbec d`ian

xeaica a ,g zexekaa i"yxl m`zda) xkf zlawn zlebpxzd

dnka mivia dnke dnk dcilen `id ok it lr s` ("`de" ligznd

.xkfd ly zg`d d`iad on mini dnkeéøàäì ïéàåøáãa C §¥§©£¦§¨¨
,íéLøãîe ñ"Mä ìëa Bëôä íñøôîe èeLtäq''yd lkay - ©¨§ª§¨¨§§¨©©¦§¨¦

xeqi` zekld zrcl ekxhvi giynd onfay ,mqxetn miyxcnde

dpey`x dtwyda xazqndn jtidl ,dxdhe d`neh ,xzide

,xen`d ''`pnidn `irx''dnéøôcC31miywny -àúëìä" §¨¦¦§§¨
?"àçéLîìxnel mikixv dn myl -eiykrzrbep didzy dkld ¦§¦¨

giynd onfa mipt lk lry ixd - ?`eai giynyk wxekxhvizrcl

,ef dkldàa eäiìàå§¥¦¨¨
úB÷ôqä ìk èLôì32, ¦§Ÿ¨©§¥

eäiìà ãéúò Bæ äLøôe¨¨¨¨¦¥¦¨
'eë dLøãì33Bðéà ãBòå . §¨§¨§¥

,ïáeî''`pnidn `irx''a - ¨
:xen`dàìc" :áeúkM äî©¤¨§¨

ïeñðøtúé,eqpxtzi `ly - ¦§©§§
énòî íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¥©¥

'eë õøàäur'' okly - ¨¨¤
`edy ''rxe aeh zrcd

helyi `l 'eke xzide xeqi`

iptn ,l`xyi ipaa

`l minkg icinlzy

,ux`d inrn eqpxtziàìå§¨
ïéìëàc "áø áøòî"milke`y -ñç øeñàå àîè ìeñt ¥¥¤©§¨§¦¨¨¥§¨©

ìLå] ,íB34eéä àì éðL úéa ïîæa íâ àäã,minkg icinlz - §¨§¨©¦§©©¦¥¦Ÿ¨
ïéìëàc õøàä énòî ïéñðøtúîmilke`y -ñç øeñà ìeñt ¦§©§§¦¥©¥¨¨¤§¨§¦¨¨©
eéä íéîëç éãéîìz éøäL íBìLå34énòk íéîøëe úBãN íäì [ §¨¤£¥©§¦¥£¨¦¨¨¤¨§¨¦§©¥

,õøàä,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl mikixv eid `le -elôàå ¨¨¤©£¦
éëä,ok it lr s`e -äàîèå øzäå øeqà ãenìa ïé÷ñBò eéä ¨¥¨§¦§¦¦§¤¥§ª§¨

úBâefä ìk äøäèå,mi`pzd ly -éðL úéa éîéa eéäL35, §¨¢¨¨©¤¨¦¥©¦¥¦
íéãéîìz eãéîòäåmipica -dl`wlgaedf,dxezc dlbp ly §¤¡¦©§¦¦
úBááøe íéôìàì36ãenìå ,wlg -øzñpädid ,dxezay - ©£¨¦§¨§¦©¦§¨

:'eë øzñäamikixv minkg icinlz oi`y dcaerdy ixd - §¤§¥
`l dllbay daiq deedn dpi` ,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl

.dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipic ly cenill dlilg mikixv

ìa ÷c÷ãzLk ,úîàa Cà,ìéòìc àðîéäî àéòø ïBLepax - ©¤¡¤§¤§©§¥¦§©§¨§¥§¨¦§¥
`ly ,oaen ''`pnidn `irx''d oeyl wecwcny ,oldl xiaqn owfd

ddxezd cenile mipicur'' dlilg mi`xwp 'eke xzide xeqi` ly

d `l` ,''rxe aeh zrcdmixacmzeig milawnd xzide xeqi` ly

,dbep ztilw ici lre on

`id ,dbep ztilw ,`idy

,''rxe aeh zrcd ur''

itk ,rxe aeh da axern

oeyl ,oldl xiaqiy

:`ed ''`pnidn `irx''d

eäéàc òøå áBèc àðìéàå"§¦¨¨§¨¨§¦

,"'eë øzäå øeqày rxe aeh ly urde -`ed,'eke xzide xeqi` ¦§¤¥
"øzäå øeqà úøBz" øîà àìå,xzide xeqi` ipipr ly cenild - §Ÿ¨©©¦§¤¥

,"øzäå øeqà úBëìä" Bàxeqi` ly zekldd e` cenild ,ody - ¦§¦§¤¥
''`pnidn `irx''d `l` - ''rxe aeh zrcd ur'' dlilg md xzide

,''xzide xeqi`'' xne`àlà¤¨
øác óeâc øîBì äöBø¤©§¨¨

øznä øáãå øeñàä- ¨¨§¨¨©ª¨
xaecn ezece` xacd mvr

y ,dl` mipicaxacdf

e xeq`xac,xzen dfàeä
,òøå áBèc àðìéàî- ¥¦¨¨§¨¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá

êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá
øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
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,''rxe aeh zrcd ur''n,dâð útì÷ àeäL,rxe aeh axern da - ¤§¦©Ÿ©
íéiç õòa áeúkL Bîk37ì eäæå .,"øeñà" ïBL,xeyw oeyln - §¤¨§¥©¦§¤§¨

äìòîì úBìòì ìBëé Bðéàå åéìò äøBL ätìwäL,dyecwa - ¤©§¦¨¨¨¨§¥¨©£§©§¨
,øznä øáãk,dxzd oeyln -eðéäcdzernyn ''xzen'' dlnd - §¨¨©ª¨§©§

øeñàå øeL÷ BðéàL¤¥¨§¨
,ätì÷alkei `ly - ¦§¦¨

,dlrnl zelrlìëeéå§©
íãàä éãé ìò úBìòì©£©§¥¨¨¨

BìëBàäxacd z` - ¨§
,xzend,'äì äðeëa- §©¨¨©

didiy ick df xac lke`y

,'d z` cearl gek elíâå§©
íúñalke` `edyk - ¦§¨

,el didzy ilan mzq eze`

ick dpeek ,dyrn zrya

,'d z` cearlíãà ìk̈¨¨
äìéëàä çëaL 'ä ãáBòä̈¥¤§Ÿ©¨£¦¨
,'äì ìltúîe ãîBì àéää©¦¥¦§©¥©
úBiúBà äNòpL àöîðå§¦§¨¤©£¨¦

ôzäå äøBzääìBòä äl ©¨§©§¦¨¨¨
øøápä çkî 'äì©¦Ÿ©©¦§¨

,àeää ìëànäî,lk`y - ¥©©£¨©
`id lk`nay zeigd

dler `ide ,''dbep'' ztilwn

,'dl,ìça eäæåon f`y - §¤§Ÿ
dxezl wwcfdl gxkdd

zeigdy ick dltze

,'dl dlrz lk`n eze`ay

úeiðBöéçä íò dîöòa dâð útì÷ì äiìò LiL úaLa ìáà£¨§©¨¤¥£¦¨¦§¦©Ÿ©§©§¨¦©¦¦
,úBîìBòä ìëaLziilr `id zay oky ,dilra f` `idy - ¤§¨¨¨

zenlerd38,úaLa íéâeðòz ìk ìëàì äåöî ïëì-dlik`d ¨¥¦§¨¤¡Ÿ¨©£¦§©¨
dnvr`ed `idd dlik`d gekay dn wx `l ,devn `id zaya

,lltzne cnela úBaøäìezlik` -å øNáziizya -óà ,ïéé §©§§¨¨§©¦©
ìçaL,oii zezyle xya lek`l ytgn `edyk -ììBæ" àø÷ð ¤§Ÿ¦§¨¥

,"àáBñå.devn ef ,zay bper myl lke` `edyk ,zaya eli`e - §¥
xeyw epi`y ''xzid'' ly xaca `ed xen`d lk ,mipt lk lr

wlgay 'f wxta xaqeny itke ,zelrl zlekid ea yie dtilwa

.''`ipz''d xtq ly oey`xdøeqà øáãa ïk ïéàM äîxeq`y - ©¤¥¥¦§©¦
,eze` lek`lúBìòì ìBëé BðéàL,dyecwl -úaLa àìàìå ¤¥¨©£Ÿ§©¨§Ÿ

,àeää çka ãîBìå ìltúnLk íb ìçaepi` xeqi` xac ,xnelk - §Ÿ©§¤¦§©¥§¥©Ÿ©©
,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrl lekiìëàL àì íà¦Ÿ¤¨©

Lôð çewôì,eytp zlvdl -[øeîb] øzä äNòðå ì"æø eøézäL39. §¦©¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥¨
zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà,äøäèå äàîè ø`l - £¨©¦©¨©¦§¦§¤¥ª§¨§¨¢¨

dmixac,zekldd zepc mzece` ,xedhe xzen `nhe xeq` mdy mnvr

zece` micnely dxezd zekld m` ik ,''rxe aeh miigd ur'' mdy

,dl` mixacúBéðLnä íäL¤¥©¦§¨
àøîâaL úBúéøáe§©§¤¦§¨¨

,íé÷ñBôedkld miwqetd - §¦
,dyrnlíéøàáîä©§¨£¦

íäéøác íéøøáîeixac - §¨§¦¦§¥¤
,zeziixade dpyndäëìäì©£¨¨
éôeb ïä ïä ,äNòîìxwir - §©£¤¥¥¥

àéäL ,ät-ìòaL äøBz- ¨¤§©¤¤¦
`id ,dt lray dxezúøéôñ§¦©

àúéàãk ,úeìéöàc úeëìî©§©£¦¦§¦¨
`aenk -LBãwä øäfa©Ÿ©©¨

,øtñî ïéà úBîB÷îa¦§¥¦§¨
:íéðewz Léøáezligza - §¥¦¦
''xdef ipewiz''40:aezk

úeëìî"zpiga `id -,ät ©§¤
,"dì ïðéø÷ ät ìòaL äøBz¨¤§©¤¨¥¨¨

,dl mi`xew ep` -úeìéöàáe©£¦
eäéà,seq oi` xe` ,`ed - ¦

éäBîøâezecnde milkd - §¨¦
,(''idenxb'' mi`xwpd) ely

ïBäa ãç41,cg` xac md - ©§
,mdaóBñ-ïéà-øBàL eðéäc§©§¤¥

úeìéöàa ãçéúî àeä-Ceøä¦§©¥©£¦
àeäL ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¤
:ãçà ìkä ¯ "úeëìî" àø÷pL Bøeaãa íéLaìîä Búîëçå BðBöøe§§¨§¨©§ª¨¦§¦¤¦§¨©§©Ÿ¤¨
;"rxe aeh zrcd ur" ly oiprd xnel jiiy `l myy ixd ,cg` xac -

dt lray dxez ly zekldd jk ,zewl` ly cegid zilkz df `l`

od ,"zeliv`c zekln" zpiga ody miwqetde zeziixad ,zeipyndn

mdilr melye qg xnel jiiy `le ,"zeliv`c zekln" ly cegid ote`a

cvn xacd jk ,oldl xiaqiy itk ,`l` ."rxe aeh zrcd ur" ly oiprd

cvne ,"zeliv`"a `idy itk "zeliv`c zekln" ly oiprd mvrmvr

dfy itk j` ,"zeliv`c zekln" zpigaa ody dxezd zekld ly oiprd

e`a dxez ly zekldd wx `ly ixd ,zeyalzda okn xg`l `a

mb m` ik ,xzqde mlrd odilr zeidl leki mda ,zenlera zeyalzda

ur" z`xwp `id mb - zeyalzda d`a `idy itk "zeliv`c zekln"

,rxe aehn dlelkd "dbep" ztilwa zeyalzdd cvn ,"rxe aeh zrcd

.(rxd on aehd z` xxal) mixexia xxal ick - z`fe

ùã÷ä úøâà
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð

ãî÷íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî
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מרחשו� ח' חמישי יו�

,cnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,288 'nr cr.òøã àøèñî

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
c zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`ezeliv`?"

úeëìî da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨©§
,úeìéöàczekln"a zeyalzda d`a "zeliv`c zekln"y itk - ©£¦

oipr `ed my - "dxivic

mleray zeipynd

,"dxivi"däøéöéc úeëìîe©§¦¦¨
"äçôL" àø÷ð- ¦§¨¦§¨

dl`l dlthe zynynd

dfy ,da miyaelndéaâì§©¥
,úeìéöàc úeëìîdf xac - ©§©£¦

`iad owfd epaxy dn uxzn

wxt ,inlyexidn lirl

,zekxa zkqn ly oey`x

,xaeq i`gei oa oerny iaxy

`l rny z`ixwl mby

`le `xwnn m` ik miwiqtn

dlrnl `idy dpynn

jkl dxizq ixde ,`xwnn

i`gei oa oerny iaxy dnn

`irx"a xne` envr

`id dpyny "`pnidn

?`kln - `xwne dgty

oi` ,o`k xn`pd itk ,`l`

ixd - dgty `id dpyny xne` `edy dn oky ,dxizq mey jka

d`a `idy itk dfzeyalzdadpyny itk j` ,"dxivic zekln"a

lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c zekln"a `id - mvra `id

epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itk oial mvra `edy itk oia

:owfd."äîà" àø÷ð äàéøác úeëìîe,"dgty"n dlrnly - ©§¦§¦¨¦§¨¨¨
,òãúå`a dfy itk oial mvra dfy itk oia lcad miiwy di`x - §¥©

,zeyalzdaäøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä áúkM änî¦©¤¨©¨£¦©§¦§¨§©§¨
ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî éøäå ,äiNòa àeä áúëaL¤¦§¨©£¦¨©£¥§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©

àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷îzxitq -øéòæ" àeäL ,úøàôz §¥¦§¨¤¦¦§¤¤¤§¥
"ïétðà,zecn -?úeìéöàczekln"n dlrnl mb `edy ixd - ©§¦©£¦

?"diyr"a `edy mixne` ,`eti` ,cvik ,"zeliv`càlà- ¤¨
`id dpeekd ,"diyr"a `ed `xwny mixne`ykúLaìúnL¤¦§©¤¤

àéãäa àeä ïëå .äiNòa,yxetna -àø÷nL ,úBðekä øôña ©£¦¨§¥§¤§¨§¥¤©©¨¤¦§¨
Laìúî àø÷nL àlà ,úeìéöàa ílk äìa÷å ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§§©¨¨ª¨©£¦¤¨¤¦§¨¦§©¥

,äiNò ãòoipr `ed xwird - azkay dxez - `xwna ,oky - ©£¦¨
,slwd lr eica zeazkp ,'"iyr" ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d

äðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãòly oiprd `id dpyn ,oky - ¦§¨©©§¦¨
zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld

oippwn oixitq ziy" ,zecnd mler `ed dxivid mlery ,"dxivi"a

,"dxiviaãeîìúå,yalzn -.äàéøáainrh `ed "cenlz" ,oky - §©§¦§¦¨

mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a zeyalzd ef ixd - zekldd

mlera - "'iqxeka `ppwn d`lir `ni`" ,"dpia" dxi`n ea dbydd

d`ixad42zeyalzda d`a dxez wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl .

:"rxe aeh zrcd ur" xnel dilr mb jiiy zeyalzdd cvny cr

úeëìnäLk ,äpäå§¦¥§¤©©§
úLaìúî úeìéöàc©£¦¦§©¤¤
øøáì éãk ,dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©§¥§¨¥
àèça eìôpL úBöBöépä©¦¤¨§§¥§

íâå ,ïBLàøä íãà- ¨¨¨¦§©
xxalç"ôøä288 - ¨

úøéáLa eìôpL ïéöBöéð¦¦¤¨§¦§¦©
íéìkädlawa - ©¥¦

xaqen zeciqgae

zxiay oipr hexhexta

zevevipd zlitpe milkd

,dxiayd oipr cvníb éæà£©©
àø÷ð úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦¦§¨
áBè úòcä õò" íLa§¥¥©©©

éaâì "òøåd`eeydae - ¨¨§©¥
Îl"ïétðà øéòæ"§¥©§¦

ãøBé BðéàL ,úeìéöàc©£¦¤¥¥
å ,íL"`"f" -àø÷ð ¨§¦§¨

päå ."íéiç õò",ä ¥©¦§¦¥
úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§
íãàä èìL øLà" ¯ äðéëMä úeìb ãBñ àeä dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¨©§¦¨£¤¨©¨¨¨

,dtilw ly -íãàa,dyecw ly -."'eë,lirl `aenk - §¨¨
dtilwd zhily lr "mileblbd xtq"n d"k oniq ycewd zxb`a

mc`n dyecwd ivevip z`lrdl ,"el rxl" dfy ,zelbd onfa

ixac lr dywdy dn owfd epax uxzi ,oldl .dtilw ly lrila

"rxe aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay "`pnidn `irx"d

minile zezayl mileynd ,minkg icinlz miqpxtzn hley

md okl xy`e mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh

icinlzy dnn l`y jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica miwqrzn

enk mdlyn minxke zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg

ipica mzewqrzd xwir did ok it lr s`e ,ux`d inrl didy

onfay ,`id dpeekdy ,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi`

drityn dpikydyk ,zelbd onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily

miqpxtzn cala zivnzdne ,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl

xeqi` ipica `ed minkg icinlz ly mwqr f`e ,minkg icinlz

z` xxal ,mixexiad z` xxal ick ,dxdhe d`neh ,xzide

letltd ici lr `ay xac ,`nhde xeq`dn xedhde xzend

z` xiqn mb df ,oldl xiaqiy itke .el` zeklda oeirde

epax oeylae .xidae xexa dkld wqt didiy ,xzqdde mlrdd

:owfd:àðîéäî àéòøa áeúkL eäæåxen`k ,`yp zyxtn - §¤¤¨§©§¨§¥§¨

ùã÷ä úøâà
ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä

úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå
äðäå .äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
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לה oeygxn 'g iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ח' חמישי יו�

,cnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,288 'nr cr.òøã àøèñî

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
c zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`ezeliv`?"

úeëìî da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨©§
,úeìéöàczekln"a zeyalzda d`a "zeliv`c zekln"y itk - ©£¦

oipr `ed my - "dxivic

mleray zeipynd

,"dxivi"däøéöéc úeëìîe©§¦¦¨
"äçôL" àø÷ð- ¦§¨¦§¨

dl`l dlthe zynynd

dfy ,da miyaelndéaâì§©¥
,úeìéöàc úeëìîdf xac - ©§©£¦

`iad owfd epaxy dn uxzn

wxt ,inlyexidn lirl

,zekxa zkqn ly oey`x

,xaeq i`gei oa oerny iaxy

`l rny z`ixwl mby

`le `xwnn m` ik miwiqtn

dlrnl `idy dpynn

jkl dxizq ixde ,`xwnn

i`gei oa oerny iaxy dnn

`irx"a xne` envr

`id dpyny "`pnidn

?`kln - `xwne dgty

oi` ,o`k xn`pd itk ,`l`

ixd - dgty `id dpyny xne` `edy dn oky ,dxizq mey jka

d`a `idy itk dfzeyalzdadpyny itk j` ,"dxivic zekln"a

lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c zekln"a `id - mvra `id

epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itk oial mvra `edy itk oia

:owfd."äîà" àø÷ð äàéøác úeëìîe,"dgty"n dlrnly - ©§¦§¦¨¦§¨¨¨
,òãúå`a dfy itk oial mvra dfy itk oia lcad miiwy di`x - §¥©

,zeyalzdaäøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä áúkM änî¦©¤¨©¨£¦©§¦§¨§©§¨
ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî éøäå ,äiNòa àeä áúëaL¤¦§¨©£¦¨©£¥§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©

àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷îzxitq -øéòæ" àeäL ,úøàôz §¥¦§¨¤¦¦§¤¤¤§¥
"ïétðà,zecn -?úeìéöàczekln"n dlrnl mb `edy ixd - ©§¦©£¦

?"diyr"a `edy mixne` ,`eti` ,cvik ,"zeliv`càlà- ¤¨
`id dpeekd ,"diyr"a `ed `xwny mixne`ykúLaìúnL¤¦§©¤¤

àéãäa àeä ïëå .äiNòa,yxetna -àø÷nL ,úBðekä øôña ©£¦¨§¥§¤§¨§¥¤©©¨¤¦§¨
Laìúî àø÷nL àlà ,úeìéöàa ílk äìa÷å ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§§©¨¨ª¨©£¦¤¨¤¦§¨¦§©¥

,äiNò ãòoipr `ed xwird - azkay dxez - `xwna ,oky - ©£¦¨
,slwd lr eica zeazkp ,'"iyr" ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d

äðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãòly oiprd `id dpyn ,oky - ¦§¨©©§¦¨
zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld

oippwn oixitq ziy" ,zecnd mler `ed dxivid mlery ,"dxivi"a

,"dxiviaãeîìúå,yalzn -.äàéøáainrh `ed "cenlz" ,oky - §©§¦§¦¨

mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a zeyalzd ef ixd - zekldd

mlera - "'iqxeka `ppwn d`lir `ni`" ,"dpia" dxi`n ea dbydd

d`ixad42zeyalzda d`a dxez wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl .

:"rxe aeh zrcd ur" xnel dilr mb jiiy zeyalzdd cvny cr

úeëìnäLk ,äpäå§¦¥§¤©©§
úLaìúî úeìéöàc©£¦¦§©¤¤
øøáì éãk ,dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©§¥§¨¥
àèça eìôpL úBöBöépä©¦¤¨§§¥§

íâå ,ïBLàøä íãà- ¨¨¨¦§©
xxalç"ôøä288 - ¨

úøéáLa eìôpL ïéöBöéð¦¦¤¨§¦§¦©
íéìkädlawa - ©¥¦

xaqen zeciqgae

zxiay oipr hexhexta

zevevipd zlitpe milkd

,dxiayd oipr cvníb éæà£©©
àø÷ð úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦¦§¨
áBè úòcä õò" íLa§¥¥©©©

éaâì "òøåd`eeydae - ¨¨§©¥
Îl"ïétðà øéòæ"§¥©§¦

ãøBé BðéàL ,úeìéöàc©£¦¤¥¥
å ,íL"`"f" -àø÷ð ¨§¦§¨

päå ."íéiç õò",ä ¥©¦§¦¥
úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§
íãàä èìL øLà" ¯ äðéëMä úeìb ãBñ àeä dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¨©§¦¨£¤¨©¨¨¨

,dtilw ly -íãàa,dyecw ly -."'eë,lirl `aenk - §¨¨
dtilwd zhily lr "mileblbd xtq"n d"k oniq ycewd zxb`a

mc`n dyecwd ivevip z`lrdl ,"el rxl" dfy ,zelbd onfa

ixac lr dywdy dn owfd epax uxzi ,oldl .dtilw ly lrila

"rxe aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay "`pnidn `irx"d

minile zezayl mileynd ,minkg icinlz miqpxtzn hley

md okl xy`e mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh

icinlzy dnn l`y jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica miwqrzn

enk mdlyn minxke zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg

ipica mzewqrzd xwir did ok it lr s`e ,ux`d inrl didy

onfay ,`id dpeekdy ,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi`

drityn dpikydyk ,zelbd onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily

miqpxtzn cala zivnzdne ,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl

xeqi` ipica `ed minkg icinlz ly mwqr f`e ,minkg icinlz

z` xxal ,mixexiad z` xxal ick ,dxdhe d`neh ,xzide

letltd ici lr `ay xac ,`nhde xeq`dn xedhde xzend

z` xiqn mb df ,oldl xiaqiy itke .el` zeklda oeirde

epax oeylae .xidae xexa dkld wqt didiy ,xzqdde mlrdd

:owfd:àðîéäî àéòøa áeúkL eäæåxen`k ,`yp zyxtn - §¤¤¨§©§¨§¥§¨

ùã÷ä úøâà
ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä

úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå
äðäå .äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
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oeygxnלו 'g iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,lirl,"'eë ïeðéà 'eë àèìL òøå áBèc àðìéàc àðîæáe"§¦§¨§¦¨¨§¨¨¨§¨¦
,minkg icinlzl yi ,'ek hley "rxe aeh zrcd ur"y onfae -

mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile zezayl mileynd

,mdlL äðéëMä úeìb ïîæa eðéäc,dpikyd -úòtLn §©§¦§©¨©§¦¨¤©§©©
útì÷a íäL íéðBöéçì©¦¦¤¥¦§¦©
íé÷ðBé áø áøòäL ,dâðŸ©¤¨¥¤©§¦
ïéðBfð ïúéöîzîe ,íMî¦¨¦©§¦¨¦¦

íéîëç éãéîìz,úeìba ©§¦¥£¨¦©¨
æàåzelb ly onfa - §¨

,dpikydúãBáò øwò¦©£©
÷ñò øwòå íãàä̈¨¨§¦©¥¤
àeä úBönäå äøBzä©¨§©¦§
òãBpk úBöBöépä øøáì§¨¥©¦©©
øwò ïëì ,ì"æéøàäî¥¨£¦©¨¥¦©
ïeiòa àeä ãenlä ïéðò¦§©©¦§¦
øeqàa ,äëìä ìetìôe¦§£¨¨§¦
,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨
øBähäå øznä øøáì§¨¥©ª¨§©¨

,àîhäå øeñàäî- ¥¨¨§©¨¥
z`f mixidane mixxany

ìetìôe ïeiò éãé ìò©§¥¦¦§
äðéa äîëça äëìä£¨¨§¨§¨¦¨

,úòãåzegek zylya - ¨©©
z` mixidand lkyd

,dklddàúéøBà"c òãBpk©©§©§¨
"ú÷ôð äîëçî43, ¥¨§¨¨§¨

à÷éc äîëçáe§¨§¨©§¨
eøéøaúà44,,recik - ¦§¨¦

lre ,dnkgn d`a dxezy

mixxazn `wec dnkg ici

xexiay myke ,zevevipd

dkld didzy ,dkldd

ici lr `a ,dxidae dxexa

d xexia mb jk ,lkye dnkgzevevip,dnkgd oipr ici lr `ed

eðéäåzevevipd xexiay ,"exixaz` dnkg"ay mixne`y dn - §©§
Îl dpeekd ,dnkg ici lr `edäàlò äîëç,dpeilr - ¨§¨¦¨¨

äøBz ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa úLaìîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¤¤§©§©£¦¨
úeëìîa úLaìîä ,("àzøa ãñé àaà" ãBña) ät-ìòaL¤§©¤§©¨§©§©¨©§ª¤¤§©§
úBLaìîä ,úBúéøáe úBéðLnä [ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc¦¦¨§©¦§¨§©§©§ª¨

dâð útì÷a,xedhe `nh ,xzene xeq` mdy mixaca -ãâðkL ¦§¦©Ÿ©¤§¤¤
ìéçúî íML ,äøéöéä íìBò,"rxe aeh zrcd ur" oipr - ¨©§¦¨¤¨©§¦

] úòcä úðéça:xg` gQpdâðaL [òøä,"dxivi"d mleray - §¦©©©©ª¨©¥¨©¤§Ÿ©
,rx zivgne aeh zivgn ,dvgn lr dvgn `id "dbep" ztilw

]:xg` gQpíìBò ãâðkL dâð útì÷a úBLaìîä ,úBúéøaäå ª¨©¥§©§©§©§ª¨¦§¦©Ÿ©¤§¤¤¨
,[dâðaL òøä úðéça ìéçúî íML ,äiNòämleray - ¨£¦¨¤¨©§¦§¦©¨©¤§Ÿ©

"dbep" dtilw ,"diyr"d

`iddaexdherine rx

,aehòãBpk,recik - ©©
.ì"æéøàäîïéáé ìékNnäå ¥¨£¦©§©©§¦¨¦

,ãàî äfî ìBãb àìt ïéðò¦§©¤¤¨¦¤§Ÿ
ìònî íéîMa äNòp äî©©£¨©¨©¦¦©©
äëìä øeøáe ïeiò éãé ìò©§¥¦¥£¨¨
àøîbä ïî ä÷eñt§¨¦©§¨¨

íé÷ñBôe45íéðBLàø §¦¦¦
äéäM äî ,íéðBøçàå§©£¦©¤¨¨
ïeiòä íã÷ øác íìòäa§¤§¥¨¨Ÿ¤¨¦

,æläwnrzdy iptl - ©¨
dzid ,`xnbd cenila

zxzqen dweqtd dkldd

,dreci `leäæ éãé ìò ék- ¦©§¥¤
dfa ezewnrzd ici lr

,dkldd z` exexiaeäìòî©£¤
eéäL úBtìwäî Bæ äëìä£¨¨¥©§¦¤¨
,dúBà íéqëîe íéîéìòî©£¦¦§©¦¨

,dkldd z` -äúéä àlL¤Ÿ¨§¨
àlL Bà ,ììk äòeãé§¨§¨¤Ÿ
áèéä úðáeî äúéä̈§¨¤¤¥¥

dîòèa46,epiad `l - §©£¨
lre - dkldd mrh ahid

mipian exexiae epeir ici

,mrhd z` zrkíòhäL47 ¤©©©
äîëç äøéôqä ãBñ àeä©§¦¨¨§¨

,äàlò,dpeilr dnkg - ¦¨¨
ïéöBöéð äpnî eìôpL¤¨§¦¤¨¦¦

íäå ,íéìkä úøéáLa úBtìwa,mrhd - dnkg ly zevevipd - ©§¦¦§¦©©¥¦§¥
íéîéìòîe íäéìò íéèìBL úBtìwäL ,úeìb úðéçáa íL̈¦§¦©¨¤©§¦§¦£¥¤©£¦¦

.íéðBzçúå íéðBéìòî äøBzä úîëçzenleray mi`xapdn - ¨§©©¨¥¤§¦§©§¦
hnl o`k mc`d ipane ,mik`lne zenyp enk mipeilrd.deäæå§¤

,àðîéäî àéòøa áeúkLzligza lirl xkfpk ,`yp zyxtn - ¤¨§©§¨§¥§¨
,zxb`dàéLewäL,dxeza oipr zpadl dywnd -àøèqî àéä ¤©§¨¦¦¦§¨

.òøcly dnkgd lr zexizqn ode rx ody zetilwn ,rxd cvn - §©
.dxez

ùã÷ä úøâà
äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á

.ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáùàìô ïéðò ïéáé ìéëùîäå
ïåéò é"ò ìòîî íéîùá äùòð äî ãàî äæî ìåãâ
íéðåùàø íé÷ñåôå àøîâä ïî ä÷åñô äëìä øåøéáå
æìä ïåéòä íãå÷ øáã íìòäá äéäù äî íéðåøçàå
íéîéìòî åéäù úåôéì÷äî åæ äëìä äìòî äæ é"ò éë
äúéä àìù åà ììë äòåãé äúéä àìù äúåà íéñëîå
äîëç 'éôñä ãåñ àåä íòèäù äîòèá áèéä úðáåî
íäå ë"äáùá úåôéì÷á 'éöåöéð äðîî åìôðù äàìéò
'éîéìòîå íäéìò íéèìåù úåôéì÷äù úåìâ 'éçáá íù
'éùå÷äù î"øá ù"æå íéðåúçúå íéðåéìòî äøåúä úîëç

.òøã àøèñî àéä

ועוד.43. א. פה, ב.44.זח"ב רנד, ˘ËÈÏ"‡:45.זח"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בירור שיי� כדלקמ�".‰ÌÚË"ובכ"ז �.46¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

... דעתי ברורה, שההשתתפות בקואוליציא )ועאכו"כ שז.א. במשרת מיניסטר המביא לפועל דבר 

עבירה כו'( אסורה בהחלט ע"פ שו"ע. וענין דעבירה נמצא ברוב משרדי המיניסטריום ואולי גם בכולם. 

ולכל לראש במשרד הדתות, לשון רבים, ששם איסורי ע"ז ממש. ונגדל פי כמה כאשר חותם על הפקודה 

איש מניח תפילין, שזוהי הצהרה נוספת שיש לשתף ר"ל וכו'.

אבל  ישראל,  דת  עניני  לכמה  ההענקה  תלוי'  זה  במשרד  דוקא  שהרי  שישאלו,  הקושיא  פשוטה 

ע"ז   - שבהן  והראשונה  מהשלש  באחת  יאמר  ומי  בכלל,  ועבירות  במצות  מסחר  לעשות  שאין  פשיטא 

כפשוטה, שלא היתה כזאת מעת שאנשי כנה"ג בטלוה, ובפרט לעשות הענין בשם כלל ישראל.

כוונתי בכתבי האמור )שבטח חושדני בה, והוא חשד מבוסס(, שבאם ביד כת"ר למנוע הנ"ל - והרי 

אה"ק מורגלת בנסים - תבוא עליו ברכה וזכות הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן
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oaeie .exky edf ,ieeivd devn q"`e` zenvr mr xagzpy dn dfc ,devn devn xky edfe .`edd
zqitz xcrdc lehaa ,mkg zlrne dnkgd l` inipt leha el yi xzeia heyt yi` :inyb lyna
df oi`e - llk iyep` xcba elv` qpkp epi` heytd yi` ixd mkgd ybxda mb oke .ixnbl mewn
'ide .llk enr qgi ly xyw el oi`y eipira aygpe - drx dcn edfc ,e"g ,eze` dgece elhanc
ly eze`ivn clep df ieeiva dpd ,eliaya xac dfi` zeyrl heytd yi`l deevi mkgd xy`k
mkgd deeiv ele mkgd zevn miiwl leki `ed xy` eze`ivn yibxny envrl od ,heytd yi`d
df ieeiv ixd z`f cale ,deevie xaci eil` xy` ze`ivnl aygp mkgd ipira ode ,xac zeyrl

.oaen lynpde .xzeia heytd yi`d mr dlrpe mxd mkgd cg`n

ohw e` dlrpe lecb xac m` ,ieeivd 'idi dna llk lcad oi` ,l"pdl qgia xy` k"b oaene
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.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,`xie :yneg
.cpÎhn :mildz
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:exn`a ,zekal ligzde `xie 't w"ya v"vd epwf l` qpkp mipy d e` c oa x"en`` zeida
oe` oiip ev ,wicv ` ci` ` f` :v"vd edprie .d`xp epi` eple epia` mdxa` l` 'd d`xp dn iptn
jif l`f xrhyxraie` xrc f` hxree xr fi` ,oiif ln jif sx`c xr f` hilgn fi` x`i bivpiip¨¨

mi` ev orfiiee`ad"awdy `ed ie`x ,envr z` lenl eilry hilgn ,mipy ryze miryz liba wicv icediyk]

.[eil` dlbzi

ipy meioeyg ic"yz'd
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.hpÎdp :mildz
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azk oi` f` hliivxrc orn ."oraie`" zeliv` sie` orb`f hbrlt (owfd epax) iax xrc¨
.oraiixyp` orprw hip "iv`" iee xrn ,zeybxzd oet xr hbrlt¨
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'id `l ,'iv`' xy`n xzei aezkly ,mixtqn ."dlrnl" - 'zeliv`'d [mler] z` dpkn 'id (owfd epiax) iaxd

.zeybxzd aexn lbeqn
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úáù
ùãå÷
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df oi`e - llk iyep` xcba elv` qpkp epi` heytd yi` ixd mkgd ybxda mb oke .ixnbl mewn
'ide .llk enr qgi ly xyw el oi`y eipira aygpe - drx dcn edfc ,e"g ,eze` dgece elhanc
ly eze`ivn clep df ieeiva dpd ,eliaya xac dfi` zeyrl heytd yi`l deevi mkgd xy`k
mkgd deeiv ele mkgd zevn miiwl leki `ed xy` eze`ivn yibxny envrl od ,heytd yi`d
df ieeiv ixd z`f cale ,deevie xaci eil` xy` ze`ivnl aygp mkgd ipira ode ,xac zeyrl

.oaen lynpde .xzeia heytd yi`d mr dlrpe mxd mkgd cg`n

ohw e` dlrpe lecb xac m` ,ieeivd 'idi dna llk lcad oi` ,l"pdl qgia xy` k"b oaene
.heyte

oey`x meioeyg hc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,`xie :yneg
.cpÎhn :mildz
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:exn`a ,zekal ligzde `xie 't w"ya v"vd epwf l` qpkp mipy d e` c oa x"en`` zeida
oe` oiip ev ,wicv ` ci` ` f` :v"vd edprie .d`xp epi` eple epia` mdxa` l` 'd d`xp dn iptn
jif l`f xrhyxraie` xrc f` hxree xr fi` ,oiif ln jif sx`c xr f` hilgn fi` x`i bivpiip¨¨

mi` ev orfiiee`ad"awdy `ed ie`x ,envr z` lenl eilry hilgn ,mipy ryze miryz liba wicv icediyk]

.[eil` dlbzi

ipy meioeyg ic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`xie :yneg
.hpÎdp :mildz

.l"ce g"ra . . . z`vna la` :`ipz

azk oi` f` hliivxrc orn ."oraie`" zeliv` sie` orb`f hbrlt (owfd epax) iax xrc¨
.oraiixyp` orprw hip "iv`" iee xrn ,zeybxzd oet xr hbrlt¨

iytg mebxz

'id `l ,'iv`' xy`n xzei aezkly ,mixtqn ."dlrnl" - 'zeliv`'d [mler] z` dpkn 'id (owfd epiax) iaxd

.zeybxzd aexn lbeqn
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ראשו� יו� הגר של הרם יחוסו

:‚ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰éôì ¯ àøB÷å àéáî øbä©¥¥¦§¥§¦

ézúð íéBb ïBîä áà" :íäøáàì øîàpLíìBòä ìk áà àeä éøä ,"E ¤¤¡©§©§¨¨©£¦§©¦£¥©¨¨¨

,älçz äòeáMä äúéä íäøáàìe ,äðéëM éôðk úçz ïéñðëpL Blkª¤¦§¨¦©©©§¥§¦¨§©§¨¨¨§¨©§¨§¦¨

.õøàä úà åéða eLøéiL¤¦§¨¨¤¨¨¤

(בי� נאמר הגר עובדיה לרבי הידועה הרמב"� בתשובת

השאר):

"אלקינו לומר ל� היש והתפלות... הברכות עסקי על שאלת

הבדילנו" ו"אשר וצונו" במצותיו קדשנו ו"אשר אבותינו" ואלקי

מאר� ו"שהוצאתנו אבותינו" את ו"שהנחלת בנו" בחר ו"אשר

העניני�? באלה כיוצא וכל לאבותינו" נסי� ו"שעשה מצרי�"

כמו אלא דבר, תשנה ואל כתקנ� הכל לומר ל� יש תשובה:

בעיני�, קל יחוס� יהא ואל מישראל אזרח כל ויבר� שיתפלל

שאמר למי מתיחס אתה ויעקב, יצחק לאברה� מתיחסי� אנו א�

הדבר ועיקר ולהתפלל... לבר� ל� ראוי כ� העול�. והיה

דת והודיע� והשכיל� הע� כל שלמד הוא אבינו שאברה�

עבודתה, והפר זרה בעבודה ובעט הקב"ה, של וייחודו האמת

ובני בניו וצוה והור�, ולמד� השכינה כנפי תחת רבי� והכניס

כל סו� עד שיתגייר מי כל לפיכ� ה', דר� לשמור אחריו ביתו

בתורה, כתוב שהוא כמו הקב"ה של שמו המיחד וכל הדורות,

החזיר והוא כול�, ה� ביתו ובני ע"ה אבינו אברה� של תלמידו

כ� ובלמודו בפיו דורו אנשי את שהחזיר כש� למוטב, אות�

בני ואת בניו את שצוה בצואתו להתגייר העתידי� כל החזיר

הכשרי� לזרעו אב הוא ע"ה אבינו אברה� נמצא אחריו, ביתו

שיתגייר. גר וכל לתלמידיו ואב בדרכיו, ההולכי�

ע"ה שאברה� אבותינו" ואלקי "אלקינו לאמר ל� יש לפיכ�

שלאברה� אבותינו" את "שהנחלת לומר ל� ויש אבי�, הוא

אי� אליו ונלוית השכינה כנפי תחת שנכנסת מאחר האר�... נתנה

נעשו... ול� לנו כאלו שנעשו הנסי� וכל ובינ�, בינינו הפרש כא�

שני יו� שונים תבואה ממיני עיסות צירוף

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙ÂÎÏ‰ïäézLa LiL úBqò ézL§¥¦¤¥¦§¥¤

eëLðå ,Bæa Bæ eòâpL ,øeòMk ïäî úçàa ïéàå ,älça áiçä øeòL¦©©¨§©¨§¥§©©¥¤©¦¤¨§¨§¨§

ïî ïéøeèt ,ãçà ïénî ïä elôà ¯ íéðL ìL eéä íà ¯ Bæ úà Bæ¤¦¨¤§©¦£¦¥¦¦¤¨§¦¦

áeøò ìò ïéãét÷î ïðéàL òeãé íàå .ïéãét÷î íéðL íúqL ;älçä©©¨¤§¨§©¦©§¦¦§¦¨©¤¥¨©§¦¦©¥

.úBôøèöî elà éøä ,úBqòä̈¦£¥¥¦§¨§

הלכה ב)נפסקה סעי' שכד סי' יו"ד תבואה(שו"ע מיני "חמשת :

לש א� אבל קמח. כשערב� אמורי�? דברי� במה מצטרפי�...

אי� � אחר למי� ומדבקו כשיעור, בו ואי� לבדו אחד כל

מצטרפי�".

הש"� ח)וביאר על(ס"ק הוא חלה חיוב ההבדל: טע� את

עיסות וצירו� עריסותיכ�...", "ראשית בתורה: כנאמר עיסה,

תבואה ממיני בעיסות ג� להיות יכול חלה חיוב היוצר קטנות

אפשר אי עצמה, מצד חיוב חל עיסה כל על כאשר אבל שוני�,

לתרומה הושוותה חלה כי חברתה, בהפרשת האחת את לפטור

ובתרומה תרומה...", תרימו חלה עריסותיכ� "ראשית כנאמר

מועילה אינה כזו נד)הפרשה סעי' שלא סי' .(יו"ד

אינו העיסה שבעל הוא יחד עיסות כמה לצירו� נוס� תנאי

הצירו� על מ"א)מקפיד פ"ד לעיסה(חלה בצירו� מדובר א� א�

בירושלמי כמבואר חברו, ה"א)של מקפיד(ש� האד� וא� ,

מצטרפות. אינ� � באחרות יתערבו לא שלו שעיסות

בשו"ע נפסק א)עוד סעי' שכה לשיעור(סי' מצטרפות שעיסות

פת". ונעשה שנאפה אחר "אפילו חלה

שלישי יו� חלה להפרשת הגז ראשית בין

:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úéLàøa ïéáiç ,ïéôzMä©ª¨¦©¨¦§¥¦

.øeòMk ïäî ãçà ìk ÷ìça äéäiL àeäå ¯ æbä©¥§¤¦§¤§¥¤¨¤¨¥¤©¦

אינ� שותפי� לשני השייכות שבהמות היא הרמב"� דעת

יש כאשר אלא הגז בראשית mitzeydnמתחייבות cg` lkl

המחייב. שיעור

פסק חלה הפרשת לעני� ה"ו)ואילו פ"ו השייכת(לעיל שעיסה

המחייב שיעור קיי� כולה שבעיסה בכ� די שותפי�, לשני

המחייב! שיעור אחד לכל שאי� למרות חלה, הפרשת

הדיני�: שני שבי� המהותי בהבדל נעו� החילוק טע�

כל אסורה החלה הופרשה שלא זמ� כל חלה, בהפרשת

בצמר השימוש אי� הגז, בראשית מאיד�, באכילה. העיסה

מצות כי להסיק, יש מכ� לכה�. ראשיתו בהפרשת מותנה

מצות כ� שאי� מה עצמה. העיסה על נקבעה חלה הפרשת

המותר דבר שהוא עצמו, הצמר על חלה אינה היא הגז, ראשית

הבעלי�. על היא המצוה אלא לחלוטי�,

החייב בשיעור עיסה ישנה א� חלה, הפרשת לעני� לכ�,

חלה, הפרשת וחיוב אכילה איסור עצמה העיסה על חל – בחלה

ראשית ואילו בעלי�, שני בי� מתחלק המחייב שהשיעור א�

אחד לכל שיהא הוא הכרחי תנאי – האד� על חיוב שהוא הגז

נתינת חובת עליו שתחול בכדי המחייב, שיעור מהבעלי�

הגז. ראשית

(m"anxd lr g"xbd iyecig)

רביעי יו� לישראל הסיוע שכר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ìk úBcôì äNò úåöî¦§©£¥¦§¨

.äNa øBîç øèt ,ìàøNiî íãà̈¨¦¦§¨¥¤¤£§¤

אמו. רח� את ראשו� הפותח הבכור החמור הוא חמור, פטר

יש טמאה, בהמה הוא שהרי המזבח גבי על קרב שאינו ומאחר

ומותר פוקעת הבכור שבחמור הקדושה ואז בשה לפדותו

ועד לכה�. לתת צרי� השה ואת חולי�. לצרכי בו להשתמש

משערו ליהנות ואסור בו לעבוד אסור החמור, פטר (שו"עשיפדה

ט) שכא, .יו"ד

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כער� הכספי שערכו דבר בכל חמור פטר לפדות ונית�

יכול אחד, סלע שווה השה א� אפילו בשה בפדייה אבל החמור

סלעי� עשרה השווה חמור בו ה)לפדות שכא, .(שו"ע

אתה "ברו� ומברכי�: הפרשה לש� השה את להגביה ונוהגי�

פדיו� על וצוונו במצוותיו קדשנו אשר העול� מל� אלקינו ה'

לפדות רוצה אינו וא� לכה�. השה את יית� כ� ואחר חמור". פטר

שנאמר ראשו, את לערו� וצרי� אצלו להשהותו אסור החמור, את

יג) יג, לפדות(שמות עדי� לכתחילה אבל וערפתו". תפדה לא "וא� :

וכדי לכה�, מתנה לתת כדי לכה� השה את ולתת בשה החמור את

החמור את להרוג ב)שלא שכא, ערוה"ש יב; שכא, .(שו"ע

הגמרא אומרת תחילה בחמורי�? רק זו מצוה נאמרה ולמה

לבני סייעו החמורי� טע�: נית� ובהמש� הכתוב, גזירת שזו

שהוציאו הגדול הרכוש את הטעינו עליה� כאשר ישראל

זו מצוה בה� שתיעשה זכו ולכ� ב)ממצרי�, ה, .(בכורות

חמישי יו� שביעית? לענין 'הפסד' מהו

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰úBNòì ìéçúiMî¦¤©§¦©£

,"äìëàì íëì" :øîàðå ,ìëàä ãéñôî éøäL ,BúBà õ÷é àì ¯ éøt§¦Ÿ¨Ÿ¤£¥©§¦¨Ÿ¤§¤¡©¨¤§¨§¨

.ãñôäì àìå§Ÿ§¤§¥

כתב � שביעית פירות הפסד איסור – זו הלכה על בהתבסס

ה"ט)הרידב"ז פ"ה השולח� של(פאת בשמ� חנוכה נר להדליק שאסור

ממנו. וליהנות חנוכה נרות לאור להשתמש אסור שהרי שביעית.

ליהנות לאו ש"מצוות כיו� הנאה נחשבת אינה המצוה קיו� וג�

מפסיד זו שבהדלקה ונמצא – השמ�.ניתנו" את

הבא: בנימוק זו פסיקה על עירער אוירב� הגרש"ז א�

לצרכי שביעית קדושת בה� שיש במוצרי� להשתמש מותר

ששמ� ומכיוו� הרגילה. השימוש בצורת נעשה הדבר א� האד�,

וה� הבית את להאיר כדי ה� בו ומשתמשי� להדלקה, עומד

האד�', 'צרכי בכלל היא זו הדלקה ג� הרי � חנוכה נר להדלקת

א� ג� � מצוה לצור� שביעית שמ� שהדלקת לומר יתכ� ואי�

'הפסד'? תחשב זה� שמ� מאור ליהנות אסור

הנר לאור הנעשית הפעולה כאשר ג� לומר: יש מזו יתרה

בגד (קריעת והפסד השחתה פעולת הינה שביעית, בשמ� הדולק

להחשיבה אי� – תשחית' 'בל על שעובר א� – כלי) שבירת או

הנובעת פעולה היא שזו כיוו� שביעית, דיני לעני� 'הפסד'

זה. ברגע האד� מצור�

(a"n 'iq dnly zgpn)

שישי יו� שנשמרו שביעית פירות

:·È ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰íéøác äna©¤§¨¦

.øeîLa ïúBîkL úBøt øëBî äéäL ïîæa ?íéøeîà£¦¦§©¤¨¨¥¥¤§¨§¨

מע� שביעית פירות לקנות האיסור כי מלמדנו הרמב"�

לעיל שהובא י)האר� היינו(בהלכה שמורי�, בפירות דווקא הוא ,

� האר�" לע� שביעית דמי מוסרי� שאי� "לפי � הופקרו שלא

נשמרו א� א� באכילה, מותרי� עצמ� הפירות סוכהא� כפ"ת (ראה

כתבו) ד"ה ב לט,

רש"י לדעת ד"ה)וג� ב לט, א�(סוכה באכילה, מותרי� הפירות

התורה על בפירושו הרמב"� כתב וכ� ושמר�. עבר ה)א� כה, .(בהר

הראב"ד לדעת ש�)אבל סוכה במאור ישראל(הובא שמר� א�

מותרי�.אסו נכרי שמר� א� א� רי�,

ת� רבינו בד"א)ולדעת ד"ה ש� א�(סוכה אסורי� שמורי� פירות

נכרי�. ידי על נשמרו א�

והרמב"�: רש"י שיטת את להבי� וצרי�

הוא ב)כלל קיד, באכילה,(חולי� נאסר באיסור הנוצר שכל

הרי ל� שתיעבתי "כל – ודרשו תועבה", כל תאכל "לא שנאמר

עבירה היא שביעית פירות ששמירת ומאחר תאכל". בבל הוא

תשמטנה" "והשביעית הציווי הכ"ד)על פ"ד אינ�(לעיל מדוע ,

באכילה? אסורי�

לבאר: ויש

נוצר האוכל א� רק חל תועבה" כל תאכל "לא איסור

עשיה'. 'אי של תוצאה הוא כאשר ולא ועשיה, מפעולה כתוצאה

אי� � הפקיר ולא מעשיה שנמנע היא שהעבירה כא� ולכ�,

'תועבה' בכלל הללו ב)הפירות קכב, יבמות לנר .(ערו�

קודש שבת בנק בחסכונות כספים שמיטת
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לתקופה הכס� מופקד שבה� חסכו� תוכניות מציעי� הבנקי�

תקופת בתו� כספו את למשו� רוצה המפקיד א� אמנ�, קצובה.

הרווחי� את מפסיד הוא בכ� א� כ�, לעשות זכותו החסכו�,

לו. המגיעי�

לבנק, כהלוואה נחשבת בבנק כספי� הפקדת בעקרו�,

החוב. השמטת את למנוע בכדי 'פרוזבול' לערו� יש ולפיכ�

פירעונו זמ� הגיע שלא חוב כי הקובעת שלפנינו ההלכה לאור

נחשב זה חוב הא� בדבר: לדו� יש משמט אינו השמיטה בשנת

עת; בכל לתובעו המלוה של באפשרותו שהרי לפירעו�, כעומד

הוא בכ� שהרי החוב, את לתבוע מניעה וקיימת מאחר שמא או

פירעונו. זמ� הגיע לא כאילו החוב נחשב – הרווח את מפסיד

ולמעשה מאחר אלו: חסכו� תכניות לגבי קיי� נוס� דיו�

למחרתו, ועד השנה ראש מערב סגורי� בסיו�הבנקי� כי נמצא

אינו כ� וא� החוב, את לפדות אפשרות אי� השביעית השנה

נשמט...

פירעו� זמ� הגיע כאשר כי מבואר, ההלכה בהמש� בר�,

יתבענו שלא המלוה ע� התנה הלווה א� השמיטה, בשנת החוב

א� כי ללמוד, יש מכ� משמטת. השביעית – זה בזמ� עדיי�

למלוה) הלווה בי� (סיכו� צדדי עני� ורק הפירעו�, זמ� הגיע

השמטת את למנוע בכדי בכ� אי� – הפירעו� את המעכב הוא

למשו� המפקיד של וזכותו מאחר בעניינינו: הדי� הוא החוב.

נשמט. אכ� החוב כ�, מלעשות שנמנע א� הפיקדו�, את

(al 'q y` iaiay ± dkldk mitqk zhiny)
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כער� הכספי שערכו דבר בכל חמור פטר לפדות ונית�

יכול אחד, סלע שווה השה א� אפילו בשה בפדייה אבל החמור

סלעי� עשרה השווה חמור בו ה)לפדות שכא, .(שו"ע

אתה "ברו� ומברכי�: הפרשה לש� השה את להגביה ונוהגי�

פדיו� על וצוונו במצוותיו קדשנו אשר העול� מל� אלקינו ה'

לפדות רוצה אינו וא� לכה�. השה את יית� כ� ואחר חמור". פטר

שנאמר ראשו, את לערו� וצרי� אצלו להשהותו אסור החמור, את

יג) יג, לפדות(שמות עדי� לכתחילה אבל וערפתו". תפדה לא "וא� :

וכדי לכה�, מתנה לתת כדי לכה� השה את ולתת בשה החמור את

החמור את להרוג ב)שלא שכא, ערוה"ש יב; שכא, .(שו"ע

הגמרא אומרת תחילה בחמורי�? רק זו מצוה נאמרה ולמה

לבני סייעו החמורי� טע�: נית� ובהמש� הכתוב, גזירת שזו

שהוציאו הגדול הרכוש את הטעינו עליה� כאשר ישראל

זו מצוה בה� שתיעשה זכו ולכ� ב)ממצרי�, ה, .(בכורות

חמישי יו� שביעית? לענין 'הפסד' מהו

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰úBNòì ìéçúiMî¦¤©§¦©£

,"äìëàì íëì" :øîàðå ,ìëàä ãéñôî éøäL ,BúBà õ÷é àì ¯ éøt§¦Ÿ¨Ÿ¤£¥©§¦¨Ÿ¤§¤¡©¨¤§¨§¨
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כתב � שביעית פירות הפסד איסור – זו הלכה על בהתבסס

ה"ט)הרידב"ז פ"ה השולח� של(פאת בשמ� חנוכה נר להדליק שאסור

ממנו. וליהנות חנוכה נרות לאור להשתמש אסור שהרי שביעית.

ליהנות לאו ש"מצוות כיו� הנאה נחשבת אינה המצוה קיו� וג�

מפסיד זו שבהדלקה ונמצא – השמ�.ניתנו" את

הבא: בנימוק זו פסיקה על עירער אוירב� הגרש"ז א�

לצרכי שביעית קדושת בה� שיש במוצרי� להשתמש מותר

ששמ� ומכיוו� הרגילה. השימוש בצורת נעשה הדבר א� האד�,

וה� הבית את להאיר כדי ה� בו ומשתמשי� להדלקה, עומד

האד�', 'צרכי בכלל היא זו הדלקה ג� הרי � חנוכה נר להדלקת

א� ג� � מצוה לצור� שביעית שמ� שהדלקת לומר יתכ� ואי�

'הפסד'? תחשב זה� שמ� מאור ליהנות אסור

הנר לאור הנעשית הפעולה כאשר ג� לומר: יש מזו יתרה

בגד (קריעת והפסד השחתה פעולת הינה שביעית, בשמ� הדולק

להחשיבה אי� – תשחית' 'בל על שעובר א� – כלי) שבירת או

הנובעת פעולה היא שזו כיוו� שביעית, דיני לעני� 'הפסד'

זה. ברגע האד� מצור�

(a"n 'iq dnly zgpn)

שישי יו� שנשמרו שביעית פירות

:·È ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰íéøác äna©¤§¨¦
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מע� שביעית פירות לקנות האיסור כי מלמדנו הרמב"�

לעיל שהובא י)האר� היינו(בהלכה שמורי�, בפירות דווקא הוא ,

� האר�" לע� שביעית דמי מוסרי� שאי� "לפי � הופקרו שלא

נשמרו א� א� באכילה, מותרי� עצמ� הפירות סוכהא� כפ"ת (ראה

כתבו) ד"ה ב לט,

רש"י לדעת ד"ה)וג� ב לט, א�(סוכה באכילה, מותרי� הפירות

התורה על בפירושו הרמב"� כתב וכ� ושמר�. עבר ה)א� כה, .(בהר

הראב"ד לדעת ש�)אבל סוכה במאור ישראל(הובא שמר� א�

מותרי�.אסו נכרי שמר� א� א� רי�,

ת� רבינו בד"א)ולדעת ד"ה ש� א�(סוכה אסורי� שמורי� פירות

נכרי�. ידי על נשמרו א�

והרמב"�: רש"י שיטת את להבי� וצרי�

הוא ב)כלל קיד, באכילה,(חולי� נאסר באיסור הנוצר שכל

הרי ל� שתיעבתי "כל – ודרשו תועבה", כל תאכל "לא שנאמר

עבירה היא שביעית פירות ששמירת ומאחר תאכל". בבל הוא

תשמטנה" "והשביעית הציווי הכ"ד)על פ"ד אינ�(לעיל מדוע ,

באכילה? אסורי�

לבאר: ויש

נוצר האוכל א� רק חל תועבה" כל תאכל "לא איסור

עשיה'. 'אי של תוצאה הוא כאשר ולא ועשיה, מפעולה כתוצאה

אי� � הפקיר ולא מעשיה שנמנע היא שהעבירה כא� ולכ�,

'תועבה' בכלל הללו ב)הפירות קכב, יבמות לנר .(ערו�

קודש שבת בנק בחסכונות כספים שמיטת
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לתקופה הכס� מופקד שבה� חסכו� תוכניות מציעי� הבנקי�

תקופת בתו� כספו את למשו� רוצה המפקיד א� אמנ�, קצובה.

הרווחי� את מפסיד הוא בכ� א� כ�, לעשות זכותו החסכו�,

לו. המגיעי�

לבנק, כהלוואה נחשבת בבנק כספי� הפקדת בעקרו�,

החוב. השמטת את למנוע בכדי 'פרוזבול' לערו� יש ולפיכ�

פירעונו זמ� הגיע שלא חוב כי הקובעת שלפנינו ההלכה לאור

נחשב זה חוב הא� בדבר: לדו� יש משמט אינו השמיטה בשנת

עת; בכל לתובעו המלוה של באפשרותו שהרי לפירעו�, כעומד

הוא בכ� שהרי החוב, את לתבוע מניעה וקיימת מאחר שמא או

פירעונו. זמ� הגיע לא כאילו החוב נחשב – הרווח את מפסיד

ולמעשה מאחר אלו: חסכו� תכניות לגבי קיי� נוס� דיו�

למחרתו, ועד השנה ראש מערב סגורי� בסיו�הבנקי� כי נמצא

אינו כ� וא� החוב, את לפדות אפשרות אי� השביעית השנה

נשמט...

פירעו� זמ� הגיע כאשר כי מבואר, ההלכה בהמש� בר�,

יתבענו שלא המלוה ע� התנה הלווה א� השמיטה, בשנת החוב

א� כי ללמוד, יש מכ� משמטת. השביעית – זה בזמ� עדיי�

למלוה) הלווה בי� (סיכו� צדדי עני� ורק הפירעו�, זמ� הגיע

השמטת את למנוע בכדי בכ� אי� – הפירעו� את המעכב הוא

למשו� המפקיד של וזכותו מאחר בעניינינו: הדי� הוא החוב.

נשמט. אכ� החוב כ�, מלעשות שנמנע א� הפיקדו�, את
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ראשו� יו�

ג ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

מ�מר‡. לאנ�י נ�ני� במקדש]ה���רי� וה�[השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ
�ה� �ארנ�, �כבר ה�ק��. �קד�י �יניה� א�ת� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמח�קי�
מק��, �כל ���רי� �אכל זר �לפיכ�, '�ר�מה'; ְְְְִִִִֶַָָָָָָקר�יי�
��כנס� מאחר א�ת� ��אכל וה�א � �מי� �ידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹח�ב

יר��לי�. ְְִַַָלח�מת

מקצת�·. הפרות]הי� זה[של � �ח�� �מקצת� �פני� ְְְִִִִֶַָָָָָ
�בריו. לכל הק�� ה�א והרי מיתה; עליו ח�בי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ��פני�,

�בריו. לכל �ח�י� ה�א הרי ��ח��, ְְִָָָ�ְְֲֵֶֶַוזה

��כנס�‚. מאחר ליר��לי� ח�� ���רי� �אכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ה�
ת�כל "לא ��אמר: ה��רה, מ� ל�קה � הח�מה מ� ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹלפני�
�מ� ה���רי�, וה� יד�", �תר�מת וג�' ��ערי� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹלאכל
�יר��לי� ה�ה� אכל� א� וכ� �ר�מה. �הלכ�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ��ארנ�
�ח��; �אכל� �מי ה��רה מ� ל�קה � �עזרה ה�חה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקד�
לפני "וה�ח�� ��אמר: �עזרה, ה�חה טע�ני� �ה� ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי

אלהי�". ה' ְֱִֶַֹמז�ח

על„. וא� ל�ה�, ה�ר� � �עזרה א�ת� ה�ביא ְְֵַַַֹ�ֲִִִִֵֶַָָָָָ�מ�ה�יח�
מע�בת ה�ריאה �אי� עליה�; התו�ה לא �עדי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�י

למחיצת� ח�� ��צא� �ב��רי� לירושלי�]אכילת�. [חו� ְְֲִִִִִֶָָָָָ
�אכילה. מ�רי� ֲִִַָָ�ְְָוחזר�,

ויתר‰. �בר. לכל �ר�מה �אכילת ���רי�, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת
לא�נ� אס�רי� �ה� � וטר�����רי� קרובו שמת מי �] ְֲִִִֵֵֶַ

מק��נקבר] הבאת �טע�ני� לירושלי�], טה�ר[� וכה� ; ְְֲִֵַָָָֹ
טה�ר י�ראל ���קה ��� ל�קה, � טמאי� ���רי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�אכל
�תר�מה. �א� �אי� מה ��טמא; �ני מע�ר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�אכל

.Â:�ה� נאמר �הרי לא�נ�? אס�רי� �ה���רי� ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מ�י�
��מחה, לאכל� ח�ב �ה�א מ�לל � ה��ב" �כל ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ"ו�מח�
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� �אנינ�ת, והא�כל� �אנינ�ת. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא

מדרבנ�] .[מלקות

.Êמצוה� ב�נא". "ו�מ� ��אמר: �לי, טע�ני� ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָה���רי�
וא� עצמ�; �פני �כלי ומי� מי� �ל להביא ה�בחר ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָ�ִַמ�
�ע�רי� א�א � �ער��ב יביא� ולא יצא. אחד, �כלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
על �תמרי� ��יה�, על וזיתי� ��יה�, על וח�י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמ�מ�ה,
ויהיה ה�ל; מ� למעלה �תאני� ��יה�, על ור��ני� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ��יה�,

ה�צי� �ג�� ומי�, מי� �י� מפסיק אחד דקל]�בר [עלי ְְִִִִֵֶַָָָָ
עשב]וחל� ל�אני�,[מי� �מ�י� �ה�. וכ��צא עלי� א� , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מ�ח��. ענבי� �ל ְֲִִֶֶַָא���ל�ת

.Áוח�זר ה���רי�, ה�ה� נ�טל � מ�כ�ת �כלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביא�
וכ��צא וחל� ערבה �ל �ס�י� הביא� וא� לבעליו. ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�לי

ה הרי נטמא��ה�, וא� ל�הני�; וה��י� ���רי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹ
ל�הני�. ה��י� אי� ֲִִִִֵַַַַֹה���רי�,

.Ë�רי�� �יד� מביאי� הי� ה���רי�, את מביאי� ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָ��הי�
י�נה, �בני ��רי� ה��י� מ��י ��לי� הי� וכ� י�נה; ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ�בני

קרבי� הי� ה��י�, �ע� א�� ה���רי�. את לע�ר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�די
ל�הני�. נ�ני� הי� ��ידיה�, וא�� ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹע�ל�ת;

.Èעה�� ��ק�� ה���רי� על להתו��ת ע�ה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצות
�י אלהי�, לה' ה��� "ה�ד�י וק�רא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹ��ביאי�.
�ל ���מר עד אבי", אבד אר�י וג�' האר� אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
א�א א�ת� ק�רי� ואי� ה'". לי נת� "א�ר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָה�ר�ה,
ה�את. ����� ואמר�", "וענית ��אמר: � ה�ד� ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�ל���

.‡Èמי וכל ק�רא; לקר�ת, י�דע �היה מי �ל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ�רא��נה,
י�דעי� �אי� א�� נמנע� א�ת�. מקרי� לקר�ת, י�דע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ�אינ�
��הי� �י� �ית התקינ� י�למ�. ��א �די מ�הביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקר�ת

י�דע. �אינ� �מי י�דע, �ה�א מי את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַמקרי�

.·È��לעב ל�נ� ר��ת ל� י� � ה���רי� את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָה�ביא
ה�ית להר ה�יע ה�ית. להר ���יע עד ה�ר�, �כל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ�קר�ב�
�ד�ל מל� היה ואפ�� �עצמ�, ה�א �תפ� על ה�ל נ�טל �ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על ה�ל וע�דה� וק�רא לעזרה, ���יע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�י�ראל,
מעל ה�ל �מ�ריד וג�'". אלהי� לה' ה��� "ה�ד�י ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹ�תפ�,
�מני�, �ח�יו ידיו את מ�יח וה�ה� ��פתיו, וא�חז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ�תפ�,
���מר. עד וג�'" מצרימה ו�רד אבי, אבד "אר�י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוק�רא:
�ל �דר�מ� מערבית, �ר�מית �קר� ה�ז�ח �צד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�מ�יח�
�נ�פה? טע�ני� �ה���רי� �מ�י� וי�צא. וי��חוה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָקר�;
ה���רי� לר��ת מ�ד�", ה�נא ה�ה� "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ��אמר:
�למי� קר�� טע�ני� �� �נ�פה, ��ע�ני� �כ�� ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנ�פה.
ה�א �לה�� ה��ב", �כל "ו�מח� �ה�: ��אמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָו�יר,
החג �מחת מה � �ח��" "ו�מח� �רגלי�: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָא�מר

מע�ב. ה�ר�� ואי� ��למי�. �א� א� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ��למי�,

.‚È,לעזרה ����יע עליה�? ��יר ק�ראי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואימתי
��יתני". �י ה', "אר�ממ� וק�ראי�: ה�ו�י� הי� ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָמתחילי�

.„È,��ל�ק ���ריו הביא �יצד? לינה. טע�ני� ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָה���רי�
מיר��לי� ה��� �א�ת� יצא לא � �למיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
��אמר: לעיר�, למחר ויחזר �� ילי� א�א למק�מ�, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר
מ� ��נה �א�ה ��נ�ת �ל � לאהלי�" והלכ� ב�קר, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ"�פנית
א�מר, נמצאת ��קר. א�א יהי� לא ל�, לכ��ב�א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹה�ק��
�כלי, מק��, הבאת �ברי�: �בעה טע�ני� ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָ�ה���רי�
�יר��לי�. �� ולינה �תנ�פה, ו�יר, וקר��, ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָ�קריאה,

ד ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ולינה;‡. �תנ�פה ו�יר קר�� טע�� ���רי�, ה�ביא ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ�ל
להביא �ח�בי� ��� לפי � ��ל �וה אינ� ה���י ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

עליה�. ק�ראי� ואינ� ְְֲִִִֵֵֶָ���רי�,

וה�מט��·. הא�ה; ק�ראי�: ולא מביאי�, [אטו�וא�� ְְְְְִִִִֵַָָֹ�ְ
מינו] ניכר ונקבה]והאנ�ר�גינ�סואי� זכר סימני בו �[יש ְְְִַָ

ה'". לי נת� "א�ר ל�מר יכ�לי� ואי� א�ה, ספק �ה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפי
הא�יטר��י� יתומי�]וכ� ק�ראי�,[על אינ� וה�ליח והעבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה'". לי נת� "א�ר ל�מר יכ�לי� �אינ� ְְֲִִִֵֶֶַַָָָלפי

"אב‚. לאברה�: ��אמר לפי � וק�רא מביא ה�ר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאבל

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

��כנסי� ��� הע�ל� �ל אב ה�א הרי נת�י�", ��י� ְִִֶָ�ְֲֲִִֵַַָָָהמ��
�ח�ה, ה�ב�עה היתה �לאברה� �כינה, �נפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ�חת
מביאי� �לו�י� �הני� וכ� האר�. את �ניו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ��יר��

מגר�. ערי לה� ��� מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָוק�ראי�,

ואינ�„. מביא � חבר� �ל �ת�� אילנ�ת �ני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָה��נה
וכיצד ל�. אי� א� קרקע ל� י� א� ספק �ה�בר לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָק�רא,

ה�ית לבדק �ח�ה א�ת� מק�י� מ�ני[למקדש]ע��ה? � ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
��דה וה�ה� לעזרה; ח�י� מכניסי� ואי� ח�י�, ספק ְֲִֵֶַָָָֹ�ְְִִִֵַ�ְֵֵֶ�ה�
�ר�מה מה� �מפרי� א�כל�. �� ואחר ההק��, מ�ד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָא�ת�
��ה� מע�ר�ת ונ�ת� ח�י�; ספק �ה� מ�ני ְְִֵֶֶַַָ�ְְְִֵֵֵֶַַ�מע�ר�ת,
מביא ואינ� לזרי�. ואס�רי� ה� ���רי� ��א ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹל�הני�,
��א �די � �ליח �יד א�ת� מ��ח א�א �עצמ�, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹא�ת�
לקריאה רא�י �אינ� ��ל מ�אכל�; ה�ריאה א�ת� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ע�ב

.�� מע�בת ה�ריאה ה�פק, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמ�ני

ק�רא;‰. ואינ� מביא � �דה� את �מכר ���ריו, ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָהפרי�
ל�. אי� �הרי ה'", לי, נת� "א�ר ל�מר: יכ�ל ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�אינ�

מא�ת�[הקונה]וה��קח אחרי� ���רי� להפרי� ח�ב אינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ
ואינ� מביא הפרי�, וא� מ�כר; מ��� הפרי� ��בר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָה�י�,

וק�רא. �מביא מפרי� אחר, מ�י� אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָק�רא.

.Â,ק�רא ואינ� מביא ה��קח � לפר�ת �דה� את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָה��כר
מ�כסי אד� מביא אבל ה���. �קני� אינ� ה�ר�ת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ��ני�
ה�רקע, ��� ל� �אי� �י על א� � וק�רא ���רי�, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַא���
על א� �לבית�"; � אלהי� ה' ל� נת� "א�ר �ה�: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��אמר
וק�רא. מביא � ��ר� וה�א �הפרי�, אחר א��� ��תה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�י

.Êה��בל� �זמ� וקרקע�, אילנ�ת ��כר א� �דה� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��כר
לא �עדי� �לבד, רא��� �י�בל וק�רא מביא זה הרי � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹנ�הג
חזר א� אבל ה�רקע; ל� ��חזר מ�כר �ל �ע�� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹסמכה
סמכה ��בר � ק�רא ואינ� מביא זה הרי �ני, �י�בל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ�מכר�
ה���. �קני� אינ� �ר�ת וקני� ה�ר�ת, א�א ל� �אי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�ע��

.Áרא�י� זה � מס�� ה�א והרי וחלה, ���רי� ֶֶָָ�ְְְֲִִִִֵַָָהפרי�
�יד ו��ח� ���ריו, הפרי� ק�רא. ואינ� מביא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָלי�ר��,
והביא�, ה�א �חזר �י על א� � ��ר� ה�ליח �מת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
לקיחה ��היה עד �באת", "ולקח�... ��אמר: ק�רא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינ�

�אחד. ְֲֶַָָָוהבאה

.Ë�והפרי ה�ית, להר ���יע קד� ואבד� ���ריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפרי�
�אינ� לפי ק�רא; ואינ� ה�נ�י�, מביא � �ח�יה� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַאחרי�
רא�ית. �אינ� לפי האדמה", �רי רא�ית "את ל�מר: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכ�ל

ה�נ�י�, שיאכל�]וא�� �ב��רי�.[זר חמ� עליה� ח�בי� אי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

.È�� א�ת� נ�פ� � �עזרה ונטמא� ���ריו, ְְְֲִִִֵֵָָָָָָהביא
מהסל] ק�רא.[מוציא� ואינ� ,ְֵֵ

.‡Èוהביא וחזר וקרא, ה�יני�, מ� מאחד ���ריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא
"ה�ד�י ��אמר: עליה�, ק�רא אינ� � אחר מ�י� ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ���רי�
ואינ� מ�יד, ה�א ��נה אחת �ע� � אלהי�" לה' ְֱִֵֶַַַַַַַַָָֹה���

אחת. ��נה �מ�יד וח�זר ְְִִֵַַַַָָמ�יד

.·È�ה�עי ויב� ���ריו, שדהו]הפרי� א�[המשקה , ְְְִִִֵַַָָָ
�אי� �מי ��ה לפי ק�רא; ואינ� מביא � האיל� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ��קצ�

אבדה. �הרי קרקע, ְְֲֵֶַַָָל�

.‚È�א � חנ�ה ועד ה���ת, חג מאחר ���רי� ַָ�ְֲַ�ִִִֵֵַַַַַה�ביא
החג קד� �הפרי�� �י סוכות]על ק�רא,[� ואינ� מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

��עת א�א קריאה ואי� ה��ב", �כל "ו�מח� ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ��אמר:
�ל ��אר ה���ת. חג ס�� ועד ה�ב�ע�ת מחג ְָָ�ְְִֵַַַַַָָ�מחה,

וק�ראי�. מביאי� � מא�� ח�� ְְְְִִִִִֵֵַה�ביאי�

.„È,�והחמ וה�ר� והח�ה, וה�ר�מ�ת, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹה���רי�,
ל� י� ה�ה�; נכסי ה� � �המה רשאי]�מ�נ�ת לקנ�ת[� ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָֹ

נ�טל� ח�ב �בעל טמאה, �בהמה וקרקע�ת עבדי� ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמה�
א� (טו). ��רה. ספר �ה� וק�נה �כת�ת�, והא�ה ְֵֶֶֶַָָָָ�ְְְִִָָ�ח�ב�,
לזרי�. להאכל אס�רי� וה�ר�מ�ת �ה���רי� �י ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָעל

.ÂË�ע�לי �ה���רי� �י על נתערבוא� א� בטלי� �] ִִִִֶַַַ
�ח�י�בחולי�] נתערב� א� � �תר�מה �מאה, ִ�ְְְְְִִִֵֶָָָָ�אחד

�ה�א �ני; �מע�ר �מינ� �ה� �כל א�סרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�יר��לי�,
מ�ירי� ל� ��� �דבר א�ת� ע�� אכילת�, [שאינומק�� ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

�יר��לי�בטל] א� לזרי� אס�רי� �ה���רי� �י על וא� .ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
אחר ה���רי� זרע אפ�� �ה�. �כל א�סרי� ה� הרי �ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
�כל וא�סרי� אס�רי�; ה���לי� הרי � ליר��לי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָ��כנס�
קד� ���רי� ה��רע אבל �יר��לי�. נתערב� א� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ה�,

ח�י�. ה���לי� � ליר��לי� ִ�ְִִִִִֶַַָָ���נס�

.ÊË,עמד��� העיר�ת �ל ה���רי�? את מעלי� ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�יצד
יחידי�, יעל� ��א �די מעמד, �ל לעיר� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמת��ס�ת
�ל �רח�ב� ולני� �באי� מל�". הדרת ע�, "�רב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��אמר:
�ב�חר ה�מאה; אהל מ�ני � ל��י� י�נס� ולא ְַַַָ�ְְְִִִִֵֶַַָָֹֹעיר,
וה��ר אלהינ�'. ה' אל צ���, ונעלה 'ק�מ� א�מר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַֹ�ְַהממ�ה
זית �ל ועטרה זהב; מצ��ת וקרניו לפניה�, ֲִֶַַָָָָ�ְְְְִֵֵֶַָה�ל�
מ�ה והחליל ה�יני�. מ�בעת �ה���רי� לה�דיע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹ�רא��,
ה�לכי� וה� ליר��לי�. קר�ב מ�יעי� �ה� עד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפניה�,
נל�"; ה' �ית לי, �אמרי� "�מח�י וק�ראי�: ה�ר�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�כל

�לבד יד�ת ��י א�א ה���, �ל מה�כי� הי� [שניולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מהיו�] לפניה�שליש �לח� ליר��לי�, קר�ב ה�יע� .ְְִִִִִֵֶַָָָ

���ריה�, את וע�ר� יר��לי�. לאנ�י לה�דיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ�ל�חי�
ה�ח את מראי� ויב�, לח לה� היה וא� א�ת�; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�פר�ס�

וה�ח�ת הכוהני�]מ�מעלה. הלוי�]וה�גני�[סגני [של ְְְְְִִַַַַָָ
ה� ה�אי� לפי מיר��לי�. לקראת� י�צאי� ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָוה�ז�רי�,
ר�י�; לקראת� י�צאי� הר�ה, אנ�י� �א� א� ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָי�צאי�:
יתחיל� יר��לי�, ��ערי ��� �כ���נס� מעט. מעט, ְְְֲִִֵַַַָָ�ְְְְְִִֶַַָוא�

יר��לי�". ��ערי�, רגלינ� הי� "עמד�ת ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלקר�ת:

.ÊÈיר��ל�� א�נ��ת �עלי לפניה��ל ע�מדי� י�, ֲֵַָ�ְְִִִִִֵֶֶַָָ
�את� �ל�ני, מק�� אנ�י 'אחינ� ��ל�מ�: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָו��אלי�
מ�ה והחליל יר��לי�, �ת�� מה�כי� וה� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ��ל��'?
ה�ית, להר ה�יע� ה�ית. להר מ�יעי� �ה� עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניה�,
י�, "הלל� וא�מרי�: �תפ�, על ס�� ואחד אחד �ל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָנטל
הלל� י�, תה�ל ה��מה "�ל עד וכ�'", �קד�� אל ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹהלל�
���יעי� עד וק�ראי� ה�ית, �הר מה�כי� וה� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָי�";
ה', "אר�ממ� ��יר: הלו�י� ��ר� לעזרה, ה�יע� ְְְְֲֲֲִִִִִִִַָָָָָָלעזרה.

וג�'". ��יתני ְִִִִָ�י



מה oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

��כנסי� ��� הע�ל� �ל אב ה�א הרי נת�י�", ��י� ְִִֶָ�ְֲֲִִֵַַָָָהמ��
�ח�ה, ה�ב�עה היתה �לאברה� �כינה, �נפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ�חת
מביאי� �לו�י� �הני� וכ� האר�. את �ניו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ��יר��

מגר�. ערי לה� ��� מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָוק�ראי�,

ואינ�„. מביא � חבר� �ל �ת�� אילנ�ת �ני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָה��נה
וכיצד ל�. אי� א� קרקע ל� י� א� ספק �ה�בר לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָק�רא,

ה�ית לבדק �ח�ה א�ת� מק�י� מ�ני[למקדש]ע��ה? � ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
��דה וה�ה� לעזרה; ח�י� מכניסי� ואי� ח�י�, ספק ְֲִֵֶַָָָֹ�ְְִִִֵַ�ְֵֵֶ�ה�
�ר�מה מה� �מפרי� א�כל�. �� ואחר ההק��, מ�ד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָא�ת�
��ה� מע�ר�ת ונ�ת� ח�י�; ספק �ה� מ�ני ְְִֵֶֶַַָ�ְְְִֵֵֵֶַַ�מע�ר�ת,
מביא ואינ� לזרי�. ואס�רי� ה� ���רי� ��א ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹל�הני�,
��א �די � �ליח �יד א�ת� מ��ח א�א �עצמ�, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹא�ת�
לקריאה רא�י �אינ� ��ל מ�אכל�; ה�ריאה א�ת� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ע�ב

.�� מע�בת ה�ריאה ה�פק, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמ�ני

ק�רא;‰. ואינ� מביא � �דה� את �מכר ���ריו, ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָהפרי�
ל�. אי� �הרי ה'", לי, נת� "א�ר ל�מר: יכ�ל ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�אינ�

מא�ת�[הקונה]וה��קח אחרי� ���רי� להפרי� ח�ב אינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ
ואינ� מביא הפרי�, וא� מ�כר; מ��� הפרי� ��בר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָה�י�,

וק�רא. �מביא מפרי� אחר, מ�י� אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָק�רא.

.Â,ק�רא ואינ� מביא ה��קח � לפר�ת �דה� את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָה��כר
מ�כסי אד� מביא אבל ה���. �קני� אינ� ה�ר�ת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ��ני�
ה�רקע, ��� ל� �אי� �י על א� � וק�רא ���רי�, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַא���
על א� �לבית�"; � אלהי� ה' ל� נת� "א�ר �ה�: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��אמר
וק�רא. מביא � ��ר� וה�א �הפרי�, אחר א��� ��תה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�י

.Êה��בל� �זמ� וקרקע�, אילנ�ת ��כר א� �דה� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��כר
לא �עדי� �לבד, רא��� �י�בל וק�רא מביא זה הרי � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹנ�הג
חזר א� אבל ה�רקע; ל� ��חזר מ�כר �ל �ע�� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹסמכה
סמכה ��בר � ק�רא ואינ� מביא זה הרי �ני, �י�בל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ�מכר�
ה���. �קני� אינ� �ר�ת וקני� ה�ר�ת, א�א ל� �אי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�ע��

.Áרא�י� זה � מס�� ה�א והרי וחלה, ���רי� ֶֶָָ�ְְְֲִִִִֵַָָהפרי�
�יד ו��ח� ���ריו, הפרי� ק�רא. ואינ� מביא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָלי�ר��,
והביא�, ה�א �חזר �י על א� � ��ר� ה�ליח �מת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
לקיחה ��היה עד �באת", "ולקח�... ��אמר: ק�רא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינ�

�אחד. ְֲֶַָָָוהבאה

.Ë�והפרי ה�ית, להר ���יע קד� ואבד� ���ריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפרי�
�אינ� לפי ק�רא; ואינ� ה�נ�י�, מביא � �ח�יה� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַאחרי�
רא�ית. �אינ� לפי האדמה", �רי רא�ית "את ל�מר: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכ�ל

ה�נ�י�, שיאכל�]וא�� �ב��רי�.[זר חמ� עליה� ח�בי� אי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

.È�� א�ת� נ�פ� � �עזרה ונטמא� ���ריו, ְְְֲִִִֵֵָָָָָָהביא
מהסל] ק�רא.[מוציא� ואינ� ,ְֵֵ

.‡Èוהביא וחזר וקרא, ה�יני�, מ� מאחד ���ריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא
"ה�ד�י ��אמר: עליה�, ק�רא אינ� � אחר מ�י� ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ���רי�
ואינ� מ�יד, ה�א ��נה אחת �ע� � אלהי�" לה' ְֱִֵֶַַַַַַַַָָֹה���

אחת. ��נה �מ�יד וח�זר ְְִִֵַַַַָָמ�יד

.·È�ה�עי ויב� ���ריו, שדהו]הפרי� א�[המשקה , ְְְִִִֵַַָָָ
�אי� �מי ��ה לפי ק�רא; ואינ� מביא � האיל� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ��קצ�

אבדה. �הרי קרקע, ְְֲֵֶַַָָל�

.‚È�א � חנ�ה ועד ה���ת, חג מאחר ���רי� ַָ�ְֲַ�ִִִֵֵַַַַַה�ביא
החג קד� �הפרי�� �י סוכות]על ק�רא,[� ואינ� מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

��עת א�א קריאה ואי� ה��ב", �כל "ו�מח� ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ��אמר:
�ל ��אר ה���ת. חג ס�� ועד ה�ב�ע�ת מחג ְָָ�ְְִֵַַַַַָָ�מחה,

וק�ראי�. מביאי� � מא�� ח�� ְְְְִִִִִֵֵַה�ביאי�

.„È,�והחמ וה�ר� והח�ה, וה�ר�מ�ת, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹה���רי�,
ל� י� ה�ה�; נכסי ה� � �המה רשאי]�מ�נ�ת לקנ�ת[� ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָֹ

נ�טל� ח�ב �בעל טמאה, �בהמה וקרקע�ת עבדי� ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמה�
א� (טו). ��רה. ספר �ה� וק�נה �כת�ת�, והא�ה ְֵֶֶֶַָָָָ�ְְְִִָָ�ח�ב�,
לזרי�. להאכל אס�רי� וה�ר�מ�ת �ה���רי� �י ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָעל

.ÂË�ע�לי �ה���רי� �י על נתערבוא� א� בטלי� �] ִִִִֶַַַ
�ח�י�בחולי�] נתערב� א� � �תר�מה �מאה, ִ�ְְְְְִִִֵֶָָָָ�אחד

�ה�א �ני; �מע�ר �מינ� �ה� �כל א�סרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�יר��לי�,
מ�ירי� ל� ��� �דבר א�ת� ע�� אכילת�, [שאינומק�� ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

�יר��לי�בטל] א� לזרי� אס�רי� �ה���רי� �י על וא� .ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
אחר ה���רי� זרע אפ�� �ה�. �כל א�סרי� ה� הרי �ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
�כל וא�סרי� אס�רי�; ה���לי� הרי � ליר��לי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָ��כנס�
קד� ���רי� ה��רע אבל �יר��לי�. נתערב� א� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ה�,

ח�י�. ה���לי� � ליר��לי� ִ�ְִִִִִֶַַָָ���נס�

.ÊË,עמד��� העיר�ת �ל ה���רי�? את מעלי� ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�יצד
יחידי�, יעל� ��א �די מעמד, �ל לעיר� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמת��ס�ת
�ל �רח�ב� ולני� �באי� מל�". הדרת ע�, "�רב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��אמר:
�ב�חר ה�מאה; אהל מ�ני � ל��י� י�נס� ולא ְַַַָ�ְְְִִִִֵֶַַָָֹֹעיר,
וה��ר אלהינ�'. ה' אל צ���, ונעלה 'ק�מ� א�מר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַֹ�ְַהממ�ה
זית �ל ועטרה זהב; מצ��ת וקרניו לפניה�, ֲִֶַַָָָָ�ְְְְִֵֵֶַָה�ל�
מ�ה והחליל ה�יני�. מ�בעת �ה���רי� לה�דיע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹ�רא��,
ה�לכי� וה� ליר��לי�. קר�ב מ�יעי� �ה� עד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפניה�,
נל�"; ה' �ית לי, �אמרי� "�מח�י וק�ראי�: ה�ר�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�כל

�לבד יד�ת ��י א�א ה���, �ל מה�כי� הי� [שניולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מהיו�] לפניה�שליש �לח� ליר��לי�, קר�ב ה�יע� .ְְִִִִִֵֶַָָָ

���ריה�, את וע�ר� יר��לי�. לאנ�י לה�דיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ�ל�חי�
ה�ח את מראי� ויב�, לח לה� היה וא� א�ת�; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�פר�ס�

וה�ח�ת הכוהני�]מ�מעלה. הלוי�]וה�גני�[סגני [של ְְְְְִִַַַַָָ
ה� ה�אי� לפי מיר��לי�. לקראת� י�צאי� ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָוה�ז�רי�,
ר�י�; לקראת� י�צאי� הר�ה, אנ�י� �א� א� ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָי�צאי�:
יתחיל� יר��לי�, ��ערי ��� �כ���נס� מעט. מעט, ְְְֲִִֵַַַָָ�ְְְְְִִֶַַָוא�

יר��לי�". ��ערי�, רגלינ� הי� "עמד�ת ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלקר�ת:

.ÊÈיר��ל�� א�נ��ת �עלי לפניה��ל ע�מדי� י�, ֲֵַָ�ְְִִִִִֵֶֶַָָ
�את� �ל�ני, מק�� אנ�י 'אחינ� ��ל�מ�: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָו��אלי�
מ�ה והחליל יר��לי�, �ת�� מה�כי� וה� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ��ל��'?
ה�ית, להר ה�יע� ה�ית. להר מ�יעי� �ה� עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניה�,
י�, "הלל� וא�מרי�: �תפ�, על ס�� ואחד אחד �ל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָנטל
הלל� י�, תה�ל ה��מה "�ל עד וכ�'", �קד�� אל ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹהלל�
���יעי� עד וק�ראי� ה�ית, �הר מה�כי� וה� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָי�";
ה', "אר�ממ� ��יר: הלו�י� ��ר� לעזרה, ה�יע� ְְְְֲֲֲִִִִִִִַָָָָָָלעזרה.

וג�'". ��יתני ְִִִִָ�י
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��אמר:‡. ל�ה�, הע�ה מ� �ר�מה להפרי� ע�ה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות
אי� ז�, ורא�ית תר�מה". �רימ� ח�ה, � ערסתכ� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"רא�ית
את �טר ��ע�רה, הפרי� אפ�� � ה��רה מ� �ע�ר ְְֲִִִִִִֶַַָָָָל�
עד � �ל�� ע�ה לא ח�ה, ע�ת� �ל והע��ה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהע�ה;

מקצת. ְְִֵֶַָ����ר

ס�פרי�·. מע�רי�[חכמי�]�מ�ברי אחד ��פרי�י� , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ
� ל�ה� מ�נה �די �� ��היה �די הע�ה, מ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹואר�עה
מ�נה. ל�נ� הרא�י �בר ל� �� ל�", ���" ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��אמר:
מאר�עי� אחד מפרי� ���ק, למ�ר הע��ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוה�ח���
מ�נה. �די זה ��ע�ר י� מר�ה, �ע�ת� לפי � ְְִֵֵֶַָָָ�ְְְִִֶָָ��מ�נה

.‚� מר�ה �היא �י על א� � �נ� למ��ה ע�ה ָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַָָהע��ה
�על �ע�ת לחלק ��א ואר�עה, מע�רי� אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפרי�
אחד מפרי� � קט�ה ע�ה �ע�ה וה�ח��� ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָה�ית.

ה�ח���. �ע�ת לחלק ��א ��מ�נה, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹמאר�עי�

אחד„. מפרי� � �אנס א� ���גג הע�ה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת
אחד מפרי� � �זד�� ט�א� וא� ��מ�נה; ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמאר�עי�
וח�ה נ��ר. ח�טא יהיה ��א �די ואר�עה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמע�רי�

טמאה. �תר�מה לה�קה, ל�ה� � ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹטמאה

��אמר:‰. �לבד, �אר� א�א ה��רה, מ� �ח�ה ח�בי� ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאי�
,�� י�ראל ��ל �בזמ� וג�'"; האר� מ�ח� �אכלכ� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ"והיה
�יאת ולא ��כ�, �יאת � האר�" אל "�באכ� ְְִֶַֹ�ְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָֹ��אמר:
�אר� עזרא, �ימי אפ�� ה�ה, ��מ� ח�ה לפיכ�, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמקצתכ�.
�תר�מה. ��ארנ� �מ� מ�בריה�, א�א אינ� � ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָי�ראל

.Âפר�ת� �ח�ה; ח�בי� לאר�, ��כנס� לאר� ח�צה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ר�ת
אני "א�ר ��אמר: �ט�רי�, לאר�, לח�צה ��צא� ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהאר�
�ר�ת על �י� ח�בי�, א�� ��ה � ��ה" אתכ� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא

לאר�. ח�צה �ר�ת על �י� ֵֵֶֶַָָָָָהאר�

.Êא�� �די ס�פרי�, מ�ברי לאר� �ח�צה ח�ה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפרי�י�
ח�צה ח�ת מביאי� ואי� מ��ראל. ח�ה ��רת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ����ח
מ��; �ב��רי� �ר�מה מביאי� �אי� ��� לאר�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלאר�
�תר�מה. ות�ר� ה�סח, ערב עד א�ת� מ�יח � הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוא�

.Á�האר �ל ארצ�ת: ��ל� לח�ה, �יני� ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ�ל�ה
אחת ח�ה �� מפרי�י� � �זיב עד �בל ע�לי �� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�החזיק�
�החזיק� י�ראל אר� ��אר ל�הני�. נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��ע�ר,
מ�זיב �היא �בל, ע�לי �� החזיק� ולא מצרי� ע�לי ��ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
נ�רפת, האחת ח��ת: ��י �� מפרי�י� � אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
מ�ני ח��ת? ��י �� מפרי�י� מה �מ�ני נאכלת. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
א�ת� נתק��ה לא �הרי � טמאה הרא��נה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�הח�ה

�ימי וה�אילהאר� מ��ל�; �טלה רא��נה �קד�ה עזרא, ְְִֵֶֶָָָ�ְְִִִֶָָָָָ
מאר�עי� אחד ח�ה �� מפרי�י� � י�ראל אר� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהיא
ונ�תני� �נ�ה, ח�ה �מפרי�י� א�ת�. ו��רפי� ְְְְְְְִִִִִַַָָָָ��מ�נה,
טה�רה '�ר�מה יאמר�: ��א �די � לאכל� ל�ה� ְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹא�ת�
נטמאת ��א �י על א� הרא��נה, נ�רפה �הרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנ�רפת',
�ל א�א �ע�ר; ל� אי� ה�נ�ה, וז� ל�ל. יד�עה ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹ�טמאה

מ�בריה� �היא מ�ני � מפרי� חכמי�]הר�צה, וכל[של . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
�ס�ריה �י� ולח��, ��אמנה דודהאר� שכבש [מקומות ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָ

האר�] בקדושת נתקדשו מפרי�י�ולא � הארצ�ת ��אר ְְֲִִִֵַָָָ�י�
�ר�מה 'ראינ� יאמר�: ��א �די ל�רפה, אחת ח��ת: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ��י
��רת ����ח ��א �די לאכילה, ואחת נאכלת', ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹטמאה
לר��ת מ�טב מ�בריה�, וז� וז� וה�איל מ��ראל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָח�ה
�ה�א, �ל א�א �ע�ר ל� אי� �רפה, �ל לפיכ�, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ��אכלת;
אכילה, �ל וז� ��מ�נה. מאר�עי� אחד אכילה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָו�ל
טמאי�. ל�אר ל�מר, צרי� ואי� �לזב�ת; לזבי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�מ�רת

.Ëה�ת טמאת מ�ני טה�רה, ע�ה �� �אי� ה�ה, ְֵַַ�ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ��מ�
מאר�עי� אחד י�ראל, אר� �כל אחת ח�ה מפרי�י� �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
�� ל� וי� טמאה, �היא מ�ני א�ת�, ו��רפי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ��מ�נה,

ישראל] �[באר� אמנה עד �מ�זיב ה��רה. מ� ְֲִִִִַַָָָָע�ר
��היה �ע�ר; ל� ואי� לאכילה, ל�ה� �נ�ה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמפרי�י�

מ�ד�. ִֶַָָֹה�בר

.Èה�איל טמאה, �היא �י על א� � לאר� ח�צה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָח�ת
על א�א �אכילה, אס�רה אינ� � מ�בריה� ח��ב� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוע�ר
קראי�, �עלי וה�: מ��פ�, עליו י�צאה ��מאה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָ�ֵֶֹ�ה�
�אר אבל �מצרעי�. וי�לד�ת, ונ��ת, וזב�ת, ְְְְְְְֲִִִָָָָָֹוזבי�,
מ�רי� � מת טמאי אפ�� ה�מא�ת, �אר �מ�ע ִָ�ְְֲִֵֵֵ�ְְְִֵַַַַָה�מאי�
�י� לאר�, �ח�צה קט� �ה� �� היה א� לפיכ�, ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֹלאכל�.
� אחת ח�ה להפרי� ורצה ארצ�ת, ��אר �י� ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָ�ס�ריה
�עדי� לקט� נאכלת והיא ��מ�נה, מאר�עי� אחד ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמפרי�
צרי� ואינ� נ�ה; ראתה לא �עדי� לקט�ה א� קרי, ראה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

לא�. �נ�ה ְְְִִֵַָָלהפרי�

.‡È�א זרע�, מ�כבת ��בל �ד�ל �ה� �� היה א� ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכ�
�ה�א �י על וא� �מ��, העריב ��א �י על א� � ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמ�יבת�
ואינ� הרא��נה, הח�ה לאכל מ�ר זה הרי � מת ְֱִֵֶַַָָָָֹ�ְֲֵֵֵֶטמא
ח�ה, ה�פרי� �ל לאר�. �ח�צה �נ�ה להפרי� ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָצרי�
להפרי� וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר �ח�ה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָמבר�
מבר� �ה�א ��� לאר�; �ח�צה �י� �אר�, �י� ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָח�ה',
אי� לפיכ�, ה�מאה. על מבר� ה�א �� ה�ה�רה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָעל
הא�ה אבל לבר�; יכ�ל �אינ� ח�ה, מפרי� הער� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאי�

�ניה וכל ���בה מטה]הער�ה ��רקע,[של ט�ח�ת ֲָ�ְְְֶֶַַַָָָָָָ
ח�ה. �מפר�ת ְְֶֶֶֶַַָָמברכת

.·È�לאר ח�צה ח�ת �מפר�ת מברכת ,�� וכ��צא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה��ה
היה וא� אכילת�. על א�א מ�ע�, על מזהרת �אינ� �ֵֶָ�ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
לאכילה, ל� מ�רת �היא ��בל, �ה� א� קט�, �ה� ��ִֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ֲִֶֶַָ
�לח� על ה�ר ע� לאכל� מ�ר זה הרי � ��ארנ� ְָ�ְְִַַָָָָ�ְְֲֵֵֶֶַ�מ�

מד�עת �אינ� לפי מתערבבתאחד; א� אוסרת [אינה ְְִֵֶֶַַַָָ
לכה�באחרות] א�ת� ונ�תני� ��וה. �וה נתערבה ואפ�� ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואי� הע�י�. אר� �אויר טמאה �היא מ�ני האר�, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָע�
אס�ר �ה�א �מ�נ�תיו, המס�ע �ה� מ��� איסור�� אי� �] ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ליטלה לבוא הכה� הגור�]על �ח�ה,מ� לאכל רצה וא� .ְְֱִִֶָָָֹ
ע�ר� �אי� מ�ר, � לאר� �ח�צה הח�ה יפרי� �� ִֵֶָָָ�ְְְִֶַַַַַָָָָָואחר

מ�בריה� חכמי�]א�א .[של ְִִֵֶֶָ

.‚È�מ א�א נ�לת אינ� לפיכ�, '�ר�מה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהח�ה
אחד]ה��� במקו� שנמצא ממה נ�לת[� ואינ� �תר�מה; , ַ�ְְִִֵֶֶָָָ

לכ�ח�ה. ה�מא על ה�ה�ר ְְִִֵַַַַָָָמ�

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.„È�אינ �ר� וא� יתר�, 'לא �תר�מה �אמרנ� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
א�כל אינ� �ר�מה, א�כל �אינ� וכל �ח�ה. �� � ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ר�מה'

ח�ה. א�כל �ר�מה, הא�כל וכל ְְֵֵַַָָָָָח�ה;

.ÂË�אי� � לכ�ח�ה ח�ה מפרי�י� וה���ר, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָה��מא
ה�פה. מ� ויפרי�� ��כ�נ� �די ויפה, רע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ע�ה

שני יו�

ו ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

�מ�‡. ה��ננת על הח�ה מ� מפרי� � ה�ח��� מ� ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָה��קח
הר�ה מ�פ�סי� אפ�� הח�ה, על שונות]ה��ננת .[צורות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

וה�:·. �לבד, �ב�אה מיני חמ�ה א�א �ח�ה ח�בי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאי�
וה����, ��על, ו��לת וה��מי�, וה�ע�רי�, ְְְִִִֶַָֹ�ְְְִִִַַַהח�י�,
א�א לח� קר�י ואי� האר�", מ�ח� "�אכלכ� ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ��אמר:
וכ��צא �ח�, א� ארז �ת הע��ה אבל מא��. ה�ע�ית ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ�ת

�לל. �ח�ה ח�בי� אינ� � ה�טנ��ת מ� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ�ה�

��א‚. �תב�אה וההפקר, וה�אה, וה�כחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�קט
ה�ר�מה,[גדלה]הביאה מ� �ט�רי� �ה� �י על א� � �לי� ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

���לי� �הק�ימ� רא��� מע�ר וכ� �ח�ה. ח�בי� ה� ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהרי
גדולה] תרומה הכה� שקיבל לפני מעשר ליטול הלוי הקדי� �]

�ר�מת� מעשר]���לה חלק[תרומת �� ��� �י על א� , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
העמר �מ�תר ��פ��, והק�� �ני �מע�ר �ד�לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ר�מה

ה�ח� בשבועות]���י �ל[הקרבי� ����ד� ה�ני� ולח� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
�ח�ה. ח�בי� ה�ל � ה��תר�ת ְִַַַַָָָָֹא�ת�

�ספק„. �ביעית, וע�ת �יר��לי�, �ני מע�ר �ל ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָע�ה
תרומה]מד�ע בה נפלה א� שספק חולי� �ח�ה;[עיסת ח�בי� � ְ�ְִַַָָָ

המד�ע בחולי�]אבל מעורבת הח�ה.[תרומה מ� �ט�ר , ְֲַָ�ִַַָָָ

קרב�]ח��ת‰. ע� ע�ה[הבאות � נזיר �רקיקי ��דה ְִִֵַָָָָ
ע�א� קד�; �ה� מ�ני הח�ה, מ� �ט�רי� � לעצמ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא�ת�
לפי �ח�ה, ח�בי� � ��דה �למקריבי לנזירי� ���ק ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָלמכר�

יאכל�ה. ��כר לא �א� ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹ��דע��

.Â.ח�ה� ח�בת � לר�י� ע�ה והע��ה ה��פי�, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ִַַע�ת

.Êה�בל מ� ע�ה מעושרת]הע��ה לא �י�[תבואה � ִִֵֶֶֶַָָ
�ר�מה �הק�י� �י� לתר�מה, ח�ה מה�הק�י� � לח�ה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

עד �אכל לא �ח�ה, הפרי� הח�ה וא� ע��י; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ע�ה,
הפרי� �ר�מה וא� מע�ר; �תר�מת �ר�מה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ���ציא

ח�ה. עליה ���ציא עד �אכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ח�ה,

.Á,לח�ה א� לבהמה ��� ה�ת להאכיל ע�ה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהע��ה
מ��ה, א�כלי� �הר�עי� �זמ� � ה�לבי� ע�ת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ�ט�רה;

�ט�רה. ה�כרי, ע�ת �ח�ה. ְְְִִֶֶַַַַָָָח�בת

.Ëחלק� היה א� � �ע�ה ��פי� ונכרי י�ראל ְְִִִֵֶָָָָ�ְְְִִֵָָָהי�
ח�בת. ז� הרי �ח�ה, הח�בת ע�ה �ע�ר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָי�ראל

.È;ח�ה אינ� � י�ראל �אר� אפ�� ח�ה, �הפרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי
לא ול�ה לזר. ותאכל צרי�, �אינ� א�ת� מ�דיעי� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹא�א
�יד א�ת� ותלה היא, י�ראל �ל ע�ה ��א ל� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָח��נ�
ויע�ה עצמ� יפטר י�ראל, ירצה �א� לפטר�? �די ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��י

ח�ה. מ�ע�ר �ח�ת ִִִַָָָע�ת�

.‡È� ע�ה מה� וע�ה ארז, וקמח ח�י� קמח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב
�ט�רה. לאו, וא� �ח�ה; ח�בת �ג�, טע� �� י� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָא�

טע� �� י� א� � ארז ע�ת לת�� ח�י� ה�א�ר היה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹאפ��
�ט�רה. לאו, וא� ח�בת; ְְִֶֶַָָָָ�ג�,

.·È�מי א� �ב�, א� �מ�, א� �יי�, �����ה ְְִִִִֶֶֶַַַָָע�ה
ה�י� �הר�יח א� �בלי�, לת�כ� ��ת� א� ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָר�תחי�,
�י� �ת��ר, �י� אפי�, א� � ול�� לת�כ� ה�מח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוה�לי�

וה�רח�ת ה�חבת על �י� מחבת]�קרקע, �י�[מי� , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַ
הר�יח� �� ואחר �ב�רח�ת ��חבת ה�צק את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ�הד�יק
�� ואחר �הר�יח� �י� ה�ת, ��אפת עד מ�מ�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�א�
ע�ה הע��ה אבל �ח�ה. ח�בי� א�� �ל � ה�צק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהד�יק
היא הרי � �קדרה לב�ל� א� �לבד, �ח�ה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָלי���
���� �י� לח�, ח�ה מע�ה �אי� הח�ה; מ� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ט�רה

קלי וכ� מ�קי�. ��אר �י� קלוי]�מי� א�ת�[קמח ���י� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
�אי� �ט�ר; � אפ�ה �לא א�ת� וא�כלי� �דב�, א� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ�מי�
אד�. למאכל לח� להאפ�ת ���פ� ע�ה א�א ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָח�בת,

.‚È�וה�לימ ח�ה, מע�ה לע��ת� �ח�ה ���� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָע�ה
וה�לימ� �ת, לאפ�ת� �� �התחיל א� �ת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלע��ת�
ח�בי� � �ת לאפ�ת� ���� קלי וכ� ח�ה, מע�ה ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלע��ת�

ְַָ�ח�ה.

.„Èלכ�ח הע��י ולח�]לח� חלב מי תערובת מע�יה[� , ְֶֶֶָ�ֲֶַָָ
�ל��די� ע�י� �ח�ה; ח�בת �עכי�, ע�י� עליה: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמ�כיחי�

רכה] בלילה כדר� אותה שאפה עבה עיסה מ�[� �ט�רה ,ְִָ
ַַָהח�ה.

.ÂËקמח העמר מלא �ח�ה? �ח�בת הע�ה �ע�ר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��ה
��� � מחמ��� �י� ה�יני�, מחמ�ת מאחד �י� �ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ�ָ
ק�י� �ני העמר? �ע�ר ה�א וכ�ה ל�ע�ר. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפי�
רביע��ת. אר�ע וה�ג ל�י�, אר�עת וה�ב חמ�; ְְְִִִַַַֹ�ְְֶַַַַַָֹ�ח�ת
אצ�ע וחצי אצ�עי� �ר�� אצ�עי� על אצ�עי� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהרביעית
יד. �ל ��דל רחב ה� האצ�ע�ת, וכל אצ�ע; ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמ�
ע�ר על אצ�ע�ת ע�ר �� ��� �ה��ה למד, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצאת
ה�א �קר�ב, אצ�ע �ת�יע אצ�ע�ת �ל� �ר�� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאצ�ע�ת
��יעי �ני �ח�ת אצ�ע�ת �בע �� ��� מ�ה וכ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעמר;
�ר�� אצ�ע ��יעי �ני �ח�ת אצ�ע�ת �בע על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצ�ע
העמר. מ�ת היא אצ�ע, ��יעי �ני �ח�ת אצ�ע�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�בע
ז�? מ�ה מכילה וכ�ה ע�לי�. ה� �אחד � ה���ת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ���י
וה� �יצה; וחמ� �ינ�נ��ת �יצי� ואר�עי� �ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ�מ�
מ�מח סלע �לי�י ��ני סלעי� ��מ�ני� ��ה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�קל
וע�רי� ז�ז מא�ת חמ� מ�קל �ה� ��מצרי�, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהח�י�
���קל מכילה �היא �מ�ה ה�ה. ��מ� מצרי� מ��זי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָז�ז
מק��. �כל לח�ה מ�דדי� �� ה�ה, הח�י� מ�מח ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָה�ה

.ÊËדי� מ��ע�ר, �ח�ת ע�ת� לע��ת לאד� ְְֲִִִֵַַָָָָָאס�ר
�ח�תה �היא מע�ה ח�ה וה�פרי� הח�ה; מ� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלפטר�
ע�ה ��היתה. ח�י� היא והרי �ל��, ע�ה לא � ְְִֶָָָָ�ְֲִִִֵַַָָֹמ��ע�ר
ואפה וחזר ל�ל, ה�ת ונת� ואפי� מ��ע�ר, �ח�תה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָע�ה
ה�ל ח�ה, �ע�ר ��ל נתק�� א� � ל�ל ונת� אחרת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ�ת
"והיה ��אמר: � ה�ת מ� הח�ה �מפרי� לח�ה, ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמצרפ�
האפ�י. מ� מפרי� �ה�א מל�ד האר�", מ�ח� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�אכלכ�

לח�ה. מצרפ� ה���ר ְְְְֵַַַָָָואי�
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.„È�אינ �ר� וא� יתר�, 'לא �תר�מה �אמרנ� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
א�כל אינ� �ר�מה, א�כל �אינ� וכל �ח�ה. �� � ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ר�מה'

ח�ה. א�כל �ר�מה, הא�כל וכל ְְֵֵַַָָָָָח�ה;

.ÂË�אי� � לכ�ח�ה ח�ה מפרי�י� וה���ר, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָה��מא
ה�פה. מ� ויפרי�� ��כ�נ� �די ויפה, רע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ע�ה

שני יו�

ו ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

�מ�‡. ה��ננת על הח�ה מ� מפרי� � ה�ח��� מ� ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָה��קח
הר�ה מ�פ�סי� אפ�� הח�ה, על שונות]ה��ננת .[צורות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

וה�:·. �לבד, �ב�אה מיני חמ�ה א�א �ח�ה ח�בי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאי�
וה����, ��על, ו��לת וה��מי�, וה�ע�רי�, ְְְִִִֶַָֹ�ְְְִִִַַַהח�י�,
א�א לח� קר�י ואי� האר�", מ�ח� "�אכלכ� ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ��אמר:
וכ��צא �ח�, א� ארז �ת הע��ה אבל מא��. ה�ע�ית ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ�ת

�לל. �ח�ה ח�בי� אינ� � ה�טנ��ת מ� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ�ה�

��א‚. �תב�אה וההפקר, וה�אה, וה�כחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�קט
ה�ר�מה,[גדלה]הביאה מ� �ט�רי� �ה� �י על א� � �לי� ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

���לי� �הק�ימ� רא��� מע�ר וכ� �ח�ה. ח�בי� ה� ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהרי
גדולה] תרומה הכה� שקיבל לפני מעשר ליטול הלוי הקדי� �]

�ר�מת� מעשר]���לה חלק[תרומת �� ��� �י על א� , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
העמר �מ�תר ��פ��, והק�� �ני �מע�ר �ד�לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ר�מה

ה�ח� בשבועות]���י �ל[הקרבי� ����ד� ה�ני� ולח� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
�ח�ה. ח�בי� ה�ל � ה��תר�ת ְִַַַַָָָָֹא�ת�

�ספק„. �ביעית, וע�ת �יר��לי�, �ני מע�ר �ל ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָע�ה
תרומה]מד�ע בה נפלה א� שספק חולי� �ח�ה;[עיסת ח�בי� � ְ�ְִַַָָָ

המד�ע בחולי�]אבל מעורבת הח�ה.[תרומה מ� �ט�ר , ְֲַָ�ִַַָָָ

קרב�]ח��ת‰. ע� ע�ה[הבאות � נזיר �רקיקי ��דה ְִִֵַָָָָ
ע�א� קד�; �ה� מ�ני הח�ה, מ� �ט�רי� � לעצמ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא�ת�
לפי �ח�ה, ח�בי� � ��דה �למקריבי לנזירי� ���ק ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָלמכר�

יאכל�ה. ��כר לא �א� ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹ��דע��

.Â.ח�ה� ח�בת � לר�י� ע�ה והע��ה ה��פי�, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ִַַע�ת

.Êה�בל מ� ע�ה מעושרת]הע��ה לא �י�[תבואה � ִִֵֶֶֶַָָ
�ר�מה �הק�י� �י� לתר�מה, ח�ה מה�הק�י� � לח�ה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

עד �אכל לא �ח�ה, הפרי� הח�ה וא� ע��י; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ע�ה,
הפרי� �ר�מה וא� מע�ר; �תר�מת �ר�מה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ���ציא

ח�ה. עליה ���ציא עד �אכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ח�ה,

.Á,לח�ה א� לבהמה ��� ה�ת להאכיל ע�ה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהע��ה
מ��ה, א�כלי� �הר�עי� �זמ� � ה�לבי� ע�ת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ�ט�רה;

�ט�רה. ה�כרי, ע�ת �ח�ה. ְְְִִֶֶַַַַָָָח�בת

.Ëחלק� היה א� � �ע�ה ��פי� ונכרי י�ראל ְְִִִֵֶָָָָ�ְְְִִֵָָָהי�
ח�בת. ז� הרי �ח�ה, הח�בת ע�ה �ע�ר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָי�ראל

.È;ח�ה אינ� � י�ראל �אר� אפ�� ח�ה, �הפרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי
לא ול�ה לזר. ותאכל צרי�, �אינ� א�ת� מ�דיעי� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹא�א
�יד א�ת� ותלה היא, י�ראל �ל ע�ה ��א ל� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָח��נ�
ויע�ה עצמ� יפטר י�ראל, ירצה �א� לפטר�? �די ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��י

ח�ה. מ�ע�ר �ח�ת ִִִַָָָע�ת�

.‡È� ע�ה מה� וע�ה ארז, וקמח ח�י� קמח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב
�ט�רה. לאו, וא� �ח�ה; ח�בת �ג�, טע� �� י� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָא�

טע� �� י� א� � ארז ע�ת לת�� ח�י� ה�א�ר היה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹאפ��
�ט�רה. לאו, וא� ח�בת; ְְִֶֶַָָָָ�ג�,

.·È�מי א� �ב�, א� �מ�, א� �יי�, �����ה ְְִִִִֶֶֶַַַָָע�ה
ה�י� �הר�יח א� �בלי�, לת�כ� ��ת� א� ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָר�תחי�,
�י� �ת��ר, �י� אפי�, א� � ול�� לת�כ� ה�מח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוה�לי�

וה�רח�ת ה�חבת על �י� מחבת]�קרקע, �י�[מי� , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַ
הר�יח� �� ואחר �ב�רח�ת ��חבת ה�צק את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ�הד�יק
�� ואחר �הר�יח� �י� ה�ת, ��אפת עד מ�מ�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�א�
ע�ה הע��ה אבל �ח�ה. ח�בי� א�� �ל � ה�צק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהד�יק
היא הרי � �קדרה לב�ל� א� �לבד, �ח�ה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָלי���
���� �י� לח�, ח�ה מע�ה �אי� הח�ה; מ� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ט�רה

קלי וכ� מ�קי�. ��אר �י� קלוי]�מי� א�ת�[קמח ���י� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
�אי� �ט�ר; � אפ�ה �לא א�ת� וא�כלי� �דב�, א� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ�מי�
אד�. למאכל לח� להאפ�ת ���פ� ע�ה א�א ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָח�בת,

.‚È�וה�לימ ח�ה, מע�ה לע��ת� �ח�ה ���� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָע�ה
וה�לימ� �ת, לאפ�ת� �� �התחיל א� �ת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלע��ת�
ח�בי� � �ת לאפ�ת� ���� קלי וכ� ח�ה, מע�ה ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלע��ת�

ְַָ�ח�ה.

.„Èלכ�ח הע��י ולח�]לח� חלב מי תערובת מע�יה[� , ְֶֶֶָ�ֲֶַָָ
�ל��די� ע�י� �ח�ה; ח�בת �עכי�, ע�י� עליה: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמ�כיחי�

רכה] בלילה כדר� אותה שאפה עבה עיסה מ�[� �ט�רה ,ְִָ
ַַָהח�ה.

.ÂËקמח העמר מלא �ח�ה? �ח�בת הע�ה �ע�ר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��ה
��� � מחמ��� �י� ה�יני�, מחמ�ת מאחד �י� �ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ�ָ
ק�י� �ני העמר? �ע�ר ה�א וכ�ה ל�ע�ר. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפי�
רביע��ת. אר�ע וה�ג ל�י�, אר�עת וה�ב חמ�; ְְְִִִַַַֹ�ְְֶַַַַַָֹ�ח�ת
אצ�ע וחצי אצ�עי� �ר�� אצ�עי� על אצ�עי� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהרביעית
יד. �ל ��דל רחב ה� האצ�ע�ת, וכל אצ�ע; ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמ�
ע�ר על אצ�ע�ת ע�ר �� ��� �ה��ה למד, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצאת
ה�א �קר�ב, אצ�ע �ת�יע אצ�ע�ת �ל� �ר�� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאצ�ע�ת
��יעי �ני �ח�ת אצ�ע�ת �בע �� ��� מ�ה וכ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעמר;
�ר�� אצ�ע ��יעי �ני �ח�ת אצ�ע�ת �בע על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצ�ע
העמר. מ�ת היא אצ�ע, ��יעי �ני �ח�ת אצ�ע�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�בע
ז�? מ�ה מכילה וכ�ה ע�לי�. ה� �אחד � ה���ת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ���י
וה� �יצה; וחמ� �ינ�נ��ת �יצי� ואר�עי� �ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ�מ�
מ�מח סלע �לי�י ��ני סלעי� ��מ�ני� ��ה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�קל
וע�רי� ז�ז מא�ת חמ� מ�קל �ה� ��מצרי�, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהח�י�
���קל מכילה �היא �מ�ה ה�ה. ��מ� מצרי� מ��זי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָז�ז
מק��. �כל לח�ה מ�דדי� �� ה�ה, הח�י� מ�מח ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָה�ה

.ÊËדי� מ��ע�ר, �ח�ת ע�ת� לע��ת לאד� ְְֲִִִֵַַָָָָָאס�ר
�ח�תה �היא מע�ה ח�ה וה�פרי� הח�ה; מ� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלפטר�
ע�ה ��היתה. ח�י� היא והרי �ל��, ע�ה לא � ְְִֶָָָָ�ְֲִִִֵַַָָֹמ��ע�ר
ואפה וחזר ל�ל, ה�ת ונת� ואפי� מ��ע�ר, �ח�תה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָע�ה
ה�ל ח�ה, �ע�ר ��ל נתק�� א� � ל�ל ונת� אחרת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ�ת
"והיה ��אמר: � ה�ת מ� הח�ה �מפרי� לח�ה, ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמצרפ�
האפ�י. מ� מפרי� �ה�א מל�ד האר�", מ�ח� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�אכלכ�

לח�ה. מצרפ� ה���ר ְְְְֵַַַָָָואי�
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.ÊÈ�ז� ז� נ��כ�ת ה��ר�ת עיסה]הי� מ�[בעוד� ונתק�� , ְְְִִִֵַַָָָ
�סל. �אינ� �י על א� �ח�ה, ח�בי� � ח�ה �ע�ר ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�ל
הרי � ��� ל� �אי� ה��ח על ה�ל וק�� מעט, מעט ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאפה
להפרי�, ח�ב אינ� � היא �בריה� �ל ח�ה וא� ספק; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

.��� ל� ��� �לי א�ת� ��צר� ְְִֵֵֶֶַָָעד

.ÁÈ�ר�ד ��א ניפה]קמח �]� ��� ���י� ל�� א�א , ְִֶֶֶַַָָֹ�ִֶ
נטל א� אבל �ח�ה; ח�ב עמר, ה�מח �כל וי� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�איל

הע�ה[קליפות]ה�רס� �ע�ר וה�לי� וחזר ה�מח, מ� ַ�ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
�ח�ה. ח�ב אינ� � ל�מח �החזיר� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�ַ��רס�

.ËÈא�ר� לע��ת� ע�ה �ע�ה לח�ק�,[שמרי�]נח��� ְְְְֲִֶַַַָָָָ
אבל �ת. א�ת� יע�ה ��כר, לא �א� � �ח�ה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹח�בת

�צק לח�ק� ע�ה אנשי�]הע��ה �ט�רה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Îל�� אי� א� � �א�ר לה� לע��ת לנח��� ��תנ� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָנ�י�
�ט�רה. ��ע�ר, �כלל� ��� �י על א� � ��ע�ר מה� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת

ז ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ואי�‡. �ח�ה, הח�ב �ע�ר ���יה� ��� ע��ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ��י
א� � ז� את ז� ונ�כ� �ז�, ז� ��גע� ��ע�ר, מה� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�אחת
הח�ה; מ� �ט�רי� אחד, מ�י� ה� אפ�� � �ני� �ל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָהי�
ער�ב על מק�ידי� �אינ� יד�ע וא� מק�ידי�. �ני� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ��ת�

מצטרפ�ת. א�� הרי ְְֲִִֵֵָָהע��ת,

אחד,·. מ�י� הי� א� � אחד אי� �ל ��יה� ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהי�
אי� מיני�, �ני הי� וא� �ח�ה; וח�ב�ת ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפי�
��א מק�יד היה וא� מק�יד. אינ� אחד ��ת� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמצטרפי�;
אחד, מי� הי� אפ�� � ע�� �תערב ולא �ז�, ז� ע�ה ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹ��ע

מצטרפ�ת. ְְִֵָאי�

ע�ת‚. אחד? מ�י� אחד �ל הי� א� מצטרפ�ת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד
��אר נגעה מצטרפ�ת; ה��מי�, �ע�ת ��געה ְְְְְִִִָָָָ�ְְִִִֶַַַָָהח�י�
�ע�ת ��געה �ע�רי� ע�ת וכ� מצטרפ�ת. אי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָה�יני�,
ו�ל ��מי� ע�ת וכ� ,���� א� ��על, ��לת א� ְְִֶ�ְְִִִִֵֶַָֹ�ַה��מי�,

מ�ל אחת �ל ��געה ���� ו�ל ��על �����לת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
מצטרפ�ת. א�� הרי � ְְְֲֲִֵֵֶַָָ�חבר��

חד�„. החדשה]ע�ת השנה ל�ל[מיבול מצטרפת אינ� ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
'��רמי� יאמר�: ��א �די � אחד מ�י� �ה� �י על א� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹי��,
א�א � ��יה� מאמצע יתר� ולא ה���'; על החד� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמ�
לה�לי� לה� ויצר� י��, א� חד� אחרת ע�ה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָיביא
אחרת; �ע�ה ��געה �ע�ה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָה�ע�ר.
� אחת ע�ה מה� וע�ה ה�יני�, חמ�ת קמח ה��לל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאבל
��ארנ�. �מ� ח�ה, ע�ת ל�ע�ר מצטרפי� חמ��� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהרי

�ח�תה‰. וע�ה מ�א�, מ��ע�ר �ח�תה �היא ְְְִִִִִִֶַָָָָָע�ה
�ג�� �אמצע, �ח�ה ח�בת �אינ� וע�ה מ�א�, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמ��ע�ר

מד�ע א� �ר�מה ע�ת א� ארז שנתערבהע�ת [תרומה ְְִִֶַַָֹ�ָ
אינ�בחולי�] � �ז� ז� ���גע�ת �י על א� � ��י ע�ת ְִִֵֶַַַָָא�

�אמצע. מב�יל הח�ה מ� ה�ט�ר �בר �הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפ�ת;

.Â;מצטרפ�ת � ח�ת� �ה�רמה ע�ה �אמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
היה א� וכ� �ח�ה. מח�בת היתה �בר ��יניה� ְְִֵֶֶַָָָ�ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ�הע�ה
לפ��ת�, �רא�יה מ�ני מצטרפ�ת; � הק�� ע�ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�יניה�
א� אחר, מי� ע�ת �יניה� היתה א� וכ� �ח�ה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָותתח�ב

���דדי� הע��ת ��י הרי � חד� ע�ת א� אחר, אי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָע�ת
לח�ה. ְְְִַָָמצטרפ�ת

.Ê�הפרי� מ��ע�ר, �ח�תה מה� אחת ��ל ע��ת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ��י
���יה� והרי �ז�, ז� ונגע� וחזר� ח�ה, �מ�� ח�ה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמ��
הרא��נ�ת �הח��ת ח�ה; מה� להפרי� ח�בי� � ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ��ע�ר

�ל��. ְֵָאינ�

.Á�� ואחר א�ת�, וח�ק� ��ע�ר, ע�ה �ע�� ��י� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�ני
עד ��ת��ר אחר חלק� על אחד �ל וה�סי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנת��ר�,
ח�בה �עת ל� היתה ��א ח�בת; ז� הרי � ל�ע�ר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�לימ�
מה�. אחד �ל �יד היה מ��ע�ר �ח�ת �הרי ��י�, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��הי�

.Ëאחר אחד �ל וחזר ,�� �ע�� י�ראלי� �ני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ז� הרי � ל�ע�ר �ה�לימ� עד חלק� על וה�סי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָ�חלק�
�א�ת� �ט�רי� והי� ח�בה, �עת ל� היתה ��בר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָ�ט�רה;

לח�ק. א�ת� �ע�� מ�ני ְְִֵֵֶַָָָָ�עה,

.È,�וח�ק ���פ�ת, וה��ראלי ה��י �י� הע�ה ְְִָ�ְְְְְִִִֵֵַַָָָָהיתה
על וה��ראלי ��� על ה�ר וה�סי� ה��י, נת��ר �� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָואחר
י�ראל �ל � ל�ע�ר ע�ת� אחד �ל �ה�לי� עד ���ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

�ט�רה. ��י ו�ל ְְֶֶֶַָח�בת,

.‡È��לת �נתנ� ח�ת�, ה�רמה ��א מע�ה �א�ר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹה��טל
��היה �נ�ה ע�ה מביא זה הרי � ח�ת� �ה�רמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָע�ה
א�ת� ונ�ת� �ח�ה, �ח�בת ע�ה �ע�ר זה �א�ר ע� ��ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ה�נ�ה הע�ה מ� �מפרי� ח�ת�, �ה�רמה הע�ה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ�צד
ה��� מ� ���ל �די ה�א�ר, ועל עליה ח�ה [��ע�ר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ָ

אחד] במקו� ז�כשכול� נע�ת � �נ�ה ע�ה ל� אי� וא� .ְְֲִִִֵַָָָ
א�סר �מינ� �ה�בל ה�ל; על ח�ה �מפרי� טבל, ����ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

�ה�א. ְֶָ�כל

.·Èלח�ה ה�ב�לה חלה]ע�ה ממנה הופרש שלא אינ�[� ְְִֵַַָָָָ
ע��ה ה�ני �אי� � טמאה לעני� �ח�י� היא והרי ְִֵֵֶֶַָ�ְְִִַ�ְְֲִֵַַָ�ח�ה,

�מק�מ� ��ת�אר �מ� �ח�י�, טמאה�לי�י לגר� �מ�ר ; ְְִִ�ְְְִִִֵֶָ�ְִָֹ�ְָ
טמאה אחת ע��ת, ��י לפיכ�, י�ראל. ��אר� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְלח�י�
ה�רמה ��א מע�ה ��יה� ח�ת �די נ�טל � טה�רה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת
מ� �מ��� ה�ה�רה, לע�ה סמ�� �אמצע ונ�תנ� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָח�ת�,

מ� לתר� �די �יצה, �די ל�ה�רה מ��.[ה]ה�מאה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹ�ָ

.‚È,�ח�ת מפרי� ואינ� טה�רה, ע�ה אד� ְְְִִֵֶַַָָָָָָע��ה
ח��ת וה�ל� עליה מפרי� להי�ת מקצת� מ�יח א� ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�מ�יח�
��ע�ה עד � הע��ת נטמא� ואפ�� אחר�ת, ע��ת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ל
��סל ��א וה�א, ל�ה�; וי�נ�ה ח�ה, ��� �ה�יח ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ִִִֶַָָהע�ה
��ה עליה. מפרי� אינ� מ��סרח, אבל אד�; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמאכל
ספק עליה� ��פרי� הע��ת א�ת� ��הי� אמ�רי�? ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ברי�

�מאי �ח�ת � ה�רמה לא א� ח�ה מה� ה�רמה ספק]א� �] ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
ה���. מ� ו��א לכ�ח�ה, ה�מא על ה�ה�ר מ� ָ�ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹנ�לת

ח ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

�ה�,‡. �יד וגזל ח�ה, אינ� � קמח ח�ת� ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�פרי�
ל�� �הפרי� ה�מח וא�ת� �ח�ה; ח�בת הע�ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��אר
מ��� מפרי� זה הרי � ע�ה וע�ה� עמר, �� י� א� � ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹח�ה

ח�י�. קמח �ל ��אר ִ�ְִֶַַָָָח�ה,

ה�מח·. ויתערב ה�י�, ����� הח�ה? מפרי�י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאימתי
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��אמר: ,����� �בר מ�ח�ת מ��� הח�ה מפרי� � ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��י�
�ערבה קמח �� י�אר ��א וה�א, ערסתכ�". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"רא�ית

'הרי[קערה] אמר: וא� עמר; �ע�ר ��י�, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ��א
�����ר, ה�מח ועל ה�א�ר ועל הע�ה על ח�ה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָז�
ח�ה' ל�� ��יד� ז� �תק�� אחת ע�ה ��� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�ְְִֵֶֶָולכ��ע�ה

מ�ר. זה הרי �ֲֵֶ�ָ

הפרי�‚. �� ואחר וערב�, ה�ל ��� עד הע�ה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹה�יח
אפה א�א �צק, הח�ה הפרי� לא וא� �ל��; �כ� אי� �ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

��ארנ�. �מ� ה�ת, מ� מפרי� זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹה�ל

�ח�י�„. מ��ת�ל�ל �ח�ה? הע�ה �תח�ב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאימתי
��ע�רי� ���מט� א� ��י�, ה�מח שידבקוויתערב �] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] מ�אחד עראי וא�כלי� אחד; ��� ��� ְְֲִִֶַָָ�ְֵֶָותע�ה
וה��מי� ��ע�רי�. ות�מט� �ח�י� ��ת�ל�ל עד ְִ�ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהע�ה,

��ע�רי�. וה���� ��על ו��לת ְְְְִִִִִִֶַָֹ�ח�י�,

מ��ה‰. הא�כל � ��ע�רי� ונ�מטמה �ח�י� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָנת�ל�לה
לפיכ�, טבל. �היא מ�ני מיתה, ח�ב ח�ה הפר�ת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקד�
מ��ה הא�כל ה��רה, מ� �ח�ה ח�בת הע�ה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָא�
מ�בריה�, �ח�ה ח�בת היתה וא� טבל; א�כל �כל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָל�קה

מר��ת מ�ת א�ת� מדרבנ�]מ�י� .[מלקות ְִַַַַ

.Âדמעה�� תרומה]ע�ה בה �ת�ל�ל,[שנתערבה ��א עד ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
א� ע�ת� ה�ק�י� וכ� ח�בת. �מ��ת�ל�לה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ט�רה;
ואחר ,�� זכה א� �פדי� ��ת�ל�ל, קד� א�ת� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה�פקיר
אחר א�ת� הפקיר א� �הק�י�� א� �ל�ל�, ��ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

�ח�ה. ח�בת ז� הרי � �� וזכה �פדי� ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��ת�ל�לה,

.Êונת�ל�לה ��ת�ל�ל, קד� ההק��,הק�י�� �יד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
�ט�רה. היתה ח�בת�, ���עת �ט�רה; � �די� �� ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָואחר

.Á�ל �נתנ� ע�ה, ל� לע��ת לי�ראל ��ת� נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָוכ�
אחר ל� נתנ� וא� ח�בת; � �ל�ל� ��א עד ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�מ�נה

�ט�רה. ְְְְִֶַָָ��ת�ל�לה,

.Ëא�� עד נת�ל�לה א� � ע�ה ל� והיתה ��ת��ר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ר
ספק וא� ח�בת. נת�ל�לה, מ��ת��ר וא� �ט�רה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנת��ר,
ספק ח�ת �אכל וזר מיתה; ע�� �ה�א לפי �ח�ה, ח�בת �ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עליה ח�ב אי� ,�� וכ��צא �]ז� חמ�.[קנס ְֵֵֶֶַַָָָֹ

.Èיע��ה � ��ת�ל�ל קד� טמאה ספק �� ���לד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹ�ְִֵֶַָָע�ה
ות�ר� י�ראל; ��אר� ח�י� לט�א ���ר לפי ְְְִִִֵֵֶֶֶָָ�ְֵַָ�ְְִֶָ�ְ�טמאה,
���א� טמאה, ספק ��ת�ל�לה אחר ל� נ�לד ְֶַָָָ�ְְְְִֵֶַַַַַָָָָח�ת�.
��ל �טהרה; יגמר�ה � ה��רה מ� הח�י� את ְְְֳִִִֶֶַָָָָָ�ְֵֶַַמט�א
ה�ב�לי� �ח�י� ספק� על �זר� � הח�י� את מט�א ְִִַ�ְְְִֵַָ�ְֵֶֶַַַָ���א�
ותהיה לח�ה. ונט�ל� ה�איל א�ת� יט�א� ��א ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלח�ה,

נ�רפת. ולא נאכלת לא �ל�יה, ה�את ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהח�ה

.‡Èי�הר א�א לכ�ח�ה, �טמאה ע�ת� אד� יע�ה ְְְִִֵֶַָָָָ�ְֲִֶַָָָֹלא
�טהרה. ח�ה להפרי� �די וכליו, ה�א וי�הר ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוי���ל;
יע��ה � מילי� מאר�עת יתר ה�י� �בי� �ינ� ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

טמאה. ח�ה ויפרי� ְְְְִֵַַָָָ�ְ�טמאה,

.·È�האר ע� ח�ת ע��י� חלהאי� שתהיה שלימה עיסה �] ִֵֶַַַָָ
עיסות] הרבה הח�י�עבור ע�ת ע��י� אבל ִ�ְֲֳִִַַָָָ�טהרה,

החבר זה הע�ה מג�ל �יצד? מעשרות]�טהרה. על נאמ� �], ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

�לי א� �ללי� �כלי �מ�יח� ח�ת�; �די מ��ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�מפרי�
ע� �כ��ב�א טמאה. מק�לי� �אי� אדמה, �לי א� ְְֶַָָ�ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָאבני�
וא�מרי� הח�ה; ואת הע�ה את ��יה�, את נ�טל � ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאר�
�מ�ני לטבל�'. �חזר ��א �ח�ה, ��ע ��א 'ה�הר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹל�:

ח�יו �די מ��� זה? ל� ה�יר� מג�ל[פרנסתו]מה [��ל ְְִִִֵֵֶֶַַָָ
האר�] ע� של עיסות ללוש שיוכל .לש,

.‚Èמר�דת חבר, ע�[מנפה]א�ת א�ת ע� �ב�ררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מ�ני א�ת�, �ס�ע לא � לע�ה מי� מ���יל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהאר�;
ע��ה �ה�א ה�ח��� וכ� �טמאה. ע�ת� ע��ה ְְְֵֶֶַַָ�ְִִֶָָָ�היא
ידי מח�קי� �אי� ע��, ע�רכי� ולא ל�י� לא � ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹ�ְ�טמאה

ל�לטר �ת ע�� מ�ליכי� אבל עברה; .[מוכר]ע�ברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

.„Èס�ריה� האר� ע� מ�ח��� שכבשה��קח מקומות �] ְְְִֵֶַַַַָָָ
האר�] בקדושת נתקדשו ולא ח�ה'דוד 'הפר��י ל�: ואמר ,ְְְִִַַַָָ

�ל נח�ד� ��א ��� מ�פק; ח�ה להפרי� צרי� אינ� �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
�ס�ריה נח�ד� לא �� �ד�לה, �ר�מה על �אר� ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹי�ראל

הח�ה. ַַַָעל

.ÂË�צרי ה�ח���, מ� לאר� �ח�צה ה��קח ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל
צרי� ואי� ה�ית, מ�על ה��קח אבל מ�פק; ח�ה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָלהפרי�

מ�פק. להפרי� צרי� אינ� � אצל� ה�תארח ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָל�מר

שלישי יו�

טהלכֹות ּפרק ּבּכּורים ¦§¦¦¤¤

ז�בח‡. �ל ל�� ע�ה לאכילה]מצות �המה[שוחט ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ
יהיה "וזה ��אמר: וה�בה, וה�חיי� ה�ר�ע ל�ה� ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹטה�רה
�כל 'מ�נ�ת' ה�קראי� ה� וא�� וכ�'"; ה�הני� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹמ��ט

ה�ית �פני �י� �מיד, נ�הגת ז� �מצוה [בזמ�מק��. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
�י�המקדש] �אר� �י� מק��, �בכל ה�ית; �פני ��א ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�י�

�מק��י�. לא אבל �בח�י�, לאר�; ְִָ�ְֲִָֹ�ְְֶָָָ�ח�צה

.·� ונפ�� להק���, קב�ע מ�� ��ד� ה�ד�י� ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל
א� להק���, ע�בר מ�� קד� וא� �מ�נ�ת; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָח�בי�
הרי � ונפ�� מ��, �ה� נ�לד �� ואחר �מימי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ�הק�י��

ה��נ�ת. מ� �ט�רי� ְִִֵַַָא��

.‚��� ה�א, �כ�ר א� צד: מ�ל �מ�נ�ת ח�ב �כ�ר, �ְְְְִִֵַַַָָָספק
��ני�, נס��ק וא� ל�ה�. מ�נ�תיו �כ�ר, אינ� וא� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹל�ה�;
ע�� ה��נ�ת; מ� �ט�ר ה�ני הרי � מ�פק האחד ה�ה� ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹולקח
ספק אבל לבעליו. �מ�מ� �נתנ� ה�ה�, �� ��כה �מי ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹא�ת�
הראיה. עליו מחבר� �ה��ציא מק��, מ�ל �ט�ר � ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָה�ע�ר

�מ�נ�ת,„. ח�בת ואינ� �מ�מ� ��פסלה קד�י� ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�המת
�זמ� � �מאה אחת אפ�� אחר�ת, �בהמ�ת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ��תערבה

מה� �המה ��ל[אחר]לאחד[שייכת]��ל �ט�רי�; ��� , ְְֵֵֶֶֶָָָ�ְִֶָָ
אחד היה הראיה. עליו מחבר� וה��ציא ספק, ואחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָאחד
�לבד. מה� אחת מ�נ�ת ��טר ,��� את ה��חט ְְִֵֵֶַַַַָ�ֵֶַה�א

��אמר:‰. �לבד, טה�רה �המה א�א �מ�נ�ת ח�ב ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאי�
�מ�נ�ת; ח�ב ועז, מ�ב� ה�א �לאי� �ה". א� ��ר ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"א�

ספק �ה�א �י על א� � בהמה]וה��י או מפרי�י�[חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
ח�ב ה�לד וילדה, העז על ה�א צבי ה��נ�ת. �ל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמ���
אבל �ה; מקצת אפ�� �ה", "א� ��אמר: � מ�נ�ת ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�חצי

ה��נ�ת. מ� �ט�ר ה�לד ה�ב�ה, על ה�א ְִִִַַַַַַַָָָָָָ�י�



מט iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

��אמר: ,����� �בר מ�ח�ת מ��� הח�ה מפרי� � ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��י�
�ערבה קמח �� י�אר ��א וה�א, ערסתכ�". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"רא�ית

'הרי[קערה] אמר: וא� עמר; �ע�ר ��י�, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ��א
�����ר, ה�מח ועל ה�א�ר ועל הע�ה על ח�ה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָז�
ח�ה' ל�� ��יד� ז� �תק�� אחת ע�ה ��� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�ְְִֵֶֶָולכ��ע�ה

מ�ר. זה הרי �ֲֵֶ�ָ

הפרי�‚. �� ואחר וערב�, ה�ל ��� עד הע�ה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹה�יח
אפה א�א �צק, הח�ה הפרי� לא וא� �ל��; �כ� אי� �ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

��ארנ�. �מ� ה�ת, מ� מפרי� זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹה�ל

�ח�י�„. מ��ת�ל�ל �ח�ה? הע�ה �תח�ב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאימתי
��ע�רי� ���מט� א� ��י�, ה�מח שידבקוויתערב �] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] מ�אחד עראי וא�כלי� אחד; ��� ��� ְְֲִִֶַָָ�ְֵֶָותע�ה
וה��מי� ��ע�רי�. ות�מט� �ח�י� ��ת�ל�ל עד ְִ�ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהע�ה,

��ע�רי�. וה���� ��על ו��לת ְְְְִִִִִִֶַָֹ�ח�י�,

מ��ה‰. הא�כל � ��ע�רי� ונ�מטמה �ח�י� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָנת�ל�לה
לפיכ�, טבל. �היא מ�ני מיתה, ח�ב ח�ה הפר�ת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקד�
מ��ה הא�כל ה��רה, מ� �ח�ה ח�בת הע�ה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָא�
מ�בריה�, �ח�ה ח�בת היתה וא� טבל; א�כל �כל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָל�קה

מר��ת מ�ת א�ת� מדרבנ�]מ�י� .[מלקות ְִַַַַ

.Âדמעה�� תרומה]ע�ה בה �ת�ל�ל,[שנתערבה ��א עד ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
א� ע�ת� ה�ק�י� וכ� ח�בת. �מ��ת�ל�לה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ט�רה;
ואחר ,�� זכה א� �פדי� ��ת�ל�ל, קד� א�ת� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה�פקיר
אחר א�ת� הפקיר א� �הק�י�� א� �ל�ל�, ��ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

�ח�ה. ח�בת ז� הרי � �� וזכה �פדי� ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��ת�ל�לה,

.Êונת�ל�לה ��ת�ל�ל, קד� ההק��,הק�י�� �יד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
�ט�רה. היתה ח�בת�, ���עת �ט�רה; � �די� �� ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָואחר

.Á�ל �נתנ� ע�ה, ל� לע��ת לי�ראל ��ת� נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָוכ�
אחר ל� נתנ� וא� ח�בת; � �ל�ל� ��א עד ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�מ�נה

�ט�רה. ְְְְִֶַָָ��ת�ל�לה,

.Ëא�� עד נת�ל�לה א� � ע�ה ל� והיתה ��ת��ר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ר
ספק וא� ח�בת. נת�ל�לה, מ��ת��ר וא� �ט�רה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנת��ר,
ספק ח�ת �אכל וזר מיתה; ע�� �ה�א לפי �ח�ה, ח�בת �ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עליה ח�ב אי� ,�� וכ��צא �]ז� חמ�.[קנס ְֵֵֶֶַַָָָֹ

.Èיע��ה � ��ת�ל�ל קד� טמאה ספק �� ���לד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹ�ְִֵֶַָָע�ה
ות�ר� י�ראל; ��אר� ח�י� לט�א ���ר לפי ְְְִִִֵֵֶֶֶָָ�ְֵַָ�ְְִֶָ�ְ�טמאה,
���א� טמאה, ספק ��ת�ל�לה אחר ל� נ�לד ְֶַָָָ�ְְְְִֵֶַַַַַָָָָח�ת�.
��ל �טהרה; יגמר�ה � ה��רה מ� הח�י� את ְְְֳִִִֶֶַָָָָָ�ְֵֶַַמט�א
ה�ב�לי� �ח�י� ספק� על �זר� � הח�י� את מט�א ְִִַ�ְְְִֵַָ�ְֵֶֶַַַָ���א�
ותהיה לח�ה. ונט�ל� ה�איל א�ת� יט�א� ��א ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלח�ה,

נ�רפת. ולא נאכלת לא �ל�יה, ה�את ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהח�ה

.‡Èי�הר א�א לכ�ח�ה, �טמאה ע�ת� אד� יע�ה ְְְִִֵֶַָָָָ�ְֲִֶַָָָֹלא
�טהרה. ח�ה להפרי� �די וכליו, ה�א וי�הר ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוי���ל;
יע��ה � מילי� מאר�עת יתר ה�י� �בי� �ינ� ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

טמאה. ח�ה ויפרי� ְְְְִֵַַָָָ�ְ�טמאה,

.·È�האר ע� ח�ת ע��י� חלהאי� שתהיה שלימה עיסה �] ִֵֶַַַָָ
עיסות] הרבה הח�י�עבור ע�ת ע��י� אבל ִ�ְֲֳִִַַָָָ�טהרה,

החבר זה הע�ה מג�ל �יצד? מעשרות]�טהרה. על נאמ� �], ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

�לי א� �ללי� �כלי �מ�יח� ח�ת�; �די מ��ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�מפרי�
ע� �כ��ב�א טמאה. מק�לי� �אי� אדמה, �לי א� ְְֶַָָ�ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָאבני�
וא�מרי� הח�ה; ואת הע�ה את ��יה�, את נ�טל � ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאר�
�מ�ני לטבל�'. �חזר ��א �ח�ה, ��ע ��א 'ה�הר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹל�:

ח�יו �די מ��� זה? ל� ה�יר� מג�ל[פרנסתו]מה [��ל ְְִִִֵֵֶֶַַָָ
האר�] ע� של עיסות ללוש שיוכל .לש,

.‚Èמר�דת חבר, ע�[מנפה]א�ת א�ת ע� �ב�ררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מ�ני א�ת�, �ס�ע לא � לע�ה מי� מ���יל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהאר�;
ע��ה �ה�א ה�ח��� וכ� �טמאה. ע�ת� ע��ה ְְְֵֶֶַַָ�ְִִֶָָָ�היא
ידי מח�קי� �אי� ע��, ע�רכי� ולא ל�י� לא � ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹ�ְ�טמאה

ל�לטר �ת ע�� מ�ליכי� אבל עברה; .[מוכר]ע�ברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

.„Èס�ריה� האר� ע� מ�ח��� שכבשה��קח מקומות �] ְְְִֵֶַַַַָָָ
האר�] בקדושת נתקדשו ולא ח�ה'דוד 'הפר��י ל�: ואמר ,ְְְִִַַַָָ

�ל נח�ד� ��א ��� מ�פק; ח�ה להפרי� צרי� אינ� �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
�ס�ריה נח�ד� לא �� �ד�לה, �ר�מה על �אר� ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹי�ראל

הח�ה. ַַַָעל

.ÂË�צרי ה�ח���, מ� לאר� �ח�צה ה��קח ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל
צרי� ואי� ה�ית, מ�על ה��קח אבל מ�פק; ח�ה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָלהפרי�

מ�פק. להפרי� צרי� אינ� � אצל� ה�תארח ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָל�מר

שלישי יו�

טהלכֹות ּפרק ּבּכּורים ¦§¦¦¤¤

ז�בח‡. �ל ל�� ע�ה לאכילה]מצות �המה[שוחט ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ
יהיה "וזה ��אמר: וה�בה, וה�חיי� ה�ר�ע ל�ה� ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹטה�רה
�כל 'מ�נ�ת' ה�קראי� ה� וא�� וכ�'"; ה�הני� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹמ��ט

ה�ית �פני �י� �מיד, נ�הגת ז� �מצוה [בזמ�מק��. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
�י�המקדש] �אר� �י� מק��, �בכל ה�ית; �פני ��א ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�י�

�מק��י�. לא אבל �בח�י�, לאר�; ְִָ�ְֲִָֹ�ְְֶָָָ�ח�צה

.·� ונפ�� להק���, קב�ע מ�� ��ד� ה�ד�י� ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל
א� להק���, ע�בר מ�� קד� וא� �מ�נ�ת; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָח�בי�
הרי � ונפ�� מ��, �ה� נ�לד �� ואחר �מימי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ�הק�י��

ה��נ�ת. מ� �ט�רי� ְִִֵַַָא��

.‚��� ה�א, �כ�ר א� צד: מ�ל �מ�נ�ת ח�ב �כ�ר, �ְְְְִִֵַַַָָָספק
��ני�, נס��ק וא� ל�ה�. מ�נ�תיו �כ�ר, אינ� וא� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹל�ה�;
ע�� ה��נ�ת; מ� �ט�ר ה�ני הרי � מ�פק האחד ה�ה� ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹולקח
ספק אבל לבעליו. �מ�מ� �נתנ� ה�ה�, �� ��כה �מי ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹא�ת�
הראיה. עליו מחבר� �ה��ציא מק��, מ�ל �ט�ר � ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָה�ע�ר

�מ�נ�ת,„. ח�בת ואינ� �מ�מ� ��פסלה קד�י� ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�המת
�זמ� � �מאה אחת אפ�� אחר�ת, �בהמ�ת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ��תערבה

מה� �המה ��ל[אחר]לאחד[שייכת]��ל �ט�רי�; ��� , ְְֵֵֶֶֶָָָ�ְִֶָָ
אחד היה הראיה. עליו מחבר� וה��ציא ספק, ואחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָאחד
�לבד. מה� אחת מ�נ�ת ��טר ,��� את ה��חט ְְִֵֵֶַַַַָ�ֵֶַה�א

��אמר:‰. �לבד, טה�רה �המה א�א �מ�נ�ת ח�ב ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאי�
�מ�נ�ת; ח�ב ועז, מ�ב� ה�א �לאי� �ה". א� ��ר ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"א�

ספק �ה�א �י על א� � בהמה]וה��י או מפרי�י�[חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
ח�ב ה�לד וילדה, העז על ה�א צבי ה��נ�ת. �ל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמ���
אבל �ה; מקצת אפ�� �ה", "א� ��אמר: � מ�נ�ת ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�חצי

ה��נ�ת. מ� �ט�ר ה�לד ה�ב�ה, על ה�א ְִִִַַַַַַַָָָָָָ�י�
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.Â�א ��י�, לאכילת א� אד�, לאכילת ה��חט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד
�מ�נ�ת. ח�ב � לרפ�אה א� ה�לבי�, ְְְֲִִִַַַַַָָָָלאכילת

.Ê."ה�בח "זבחי ��אמר: ח�בת, ה��פי� ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ�ֱֶַַ�המת

.Áמ�נ�ת.[קונה]ה��קח� ח�בת �ביעית, מ�ר�ת �המה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הע�"; "מאת ��אמר: ה��נ�ת, מ� �ט�רי� �לו�י� ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�הני�
אי� לפיכ�, אינ�; א� הע� �כלל ה� א� הלו��, ה� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא ה�ה�, נטל וא� � מה� ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנ�טלי�

.Ëט�ח �ה� אבל לעצמ�. ���חט אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹ��ה
��ת�ת; �ל� ��י� ל� ממ�יני� � ���ק �מ�כר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ���חט
לכהני� א�ת� ונ�תני� ה��נ�ת, מ��� מ�ציאי� ואיל�, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמ�א�
ל�, ממ�יני� אי� � למ�ר מט�חי� �ית קבע וא� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹאחרי�.
עד א�ת� מנ�י� מ���, נמנע וא� מ�ד; מ��� מ�ציאי� ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָא�א

.����ִֵֶ

.È�לכה� לנכרי שלה�]ה��חט בהמות מ�[� �ט�ר , ְְְִִֵֵַָָֹ
��ר�� צרי� � ה�ה� ע� וה����� [יסמ�]ה��נ�ת. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ע�� לא �א� ה�ה�; �חלק ה��נ�ת ���יח �די ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹחלק�,
י�דעי�[ציי�] ה�ל �אי� מ�ני �מ�נ�ת, ח�ב � ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחלק�

ע�� ע�מד ה�ה� היה א� לפיכ�, ל�. ��� ְִִִֵֵַָָָָֹ�ֵֶַֹ�ה�ה�
לר��. צרי� אינ� � ע�� ונ�ת� ונ��א ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹ��ט�חי�,
��י ��ת� לר��; צרי� אינ� � ה�כרי ע� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוה�����
�אינ� �י על וא� ,��� �ה�א ל�ל �מ�דיע �ברי�, ְִֵֶַַָ�ְְִִֶֶַַַָֹמר�ה

מכירה. ��עת ְְִִִַָע��

.‡Èהרי ה��נ�ת, מ� ח�� ��� �ה�א ה�ה� ע�� ֲִֵַַָָ�ְִִֵֶַָֹהתנה
ה�ה� ל� ��ר הרי 'ח��', ל� �אמר �יו� ל�ה�; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹה��נ�ת
ה�ה�: ל� אמר א� אבל .��� ה� �לפיכ� ���נ�ת, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחלק
ה��ראלי, זה �ל ה��נ�ת הרי � ��י' �ה��נ�ת מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
,��� �ה� ע�� �התנה �י על א� ��רצה; �ה� לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונ�תנ�
ל� ��ר לא מנת', 'על �הא�מר � ה��נ�ת מ� נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
��פ�ת, �ה� ל� ��ר ולא וה�איל �ל��, מ�נ�ת �ל ָ�ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ�עצמ�

זה. �תנאי א�ת� קנה ְִֶַָָָֹלא

.·È,ד�� ��� ה�חי; מ� �ט�ר �רא�, ��� ה�ה� ַָָ�ִִֶַָָָֹ�ֵַָָֹהיה
אמר ה�בה. מ� �ט�ר מעי�, �בני ��� ה�ר�ע; מ� ְִִִֵֵֵַַַָָָָ�ְִַַָ�ט�ר
ח�ב � '��� והרא� ��י ��� ה�המה 'הרי ה�ה�: ְְִֶֶַָָָֹ�ְֲֵֵֵַַָֹל�

י�ראל. �ל ה�א הרי הח�ב, ��בר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��חי;

.‚Èנ�חטה א� � �ח�טה �המה ל� והיתה ��ת��ר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ר
וא� ח�ב. ��ת��ר, אחר נ�חטה וא� �ט�ר; נת��ר, לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעד

הראיה. עליו מחבר� �ה��ציא �ט�ר, � ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָספק

.„È;מ��ה לאכל מ�ר � מ�נ�תיה ה�רמ� ��א ֱִֶֶָָֹ�ְְְֵֶֶַָָֹ�המה
לטבל ��מה מעושרי�]�אינ� לא מ�נ�ת[פירות �הרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

א�א לאכל� לי�ראל אס�ר עצמ�, וה��נ�ת מב�לי�. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ�ָ�ְ�ה�ה
ח�ב אינ� � מכר� א� ה�יק�, א� ואכל�, עבר �ה�. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ�ר��ת
וה��נה יד�ע. ��בע ל� �אי� ממ�� �ה�א מ�ני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָל���,
לאכל�, מ�ר זה הרי � ר�אי �אינ� �י על א� � ְְָָָ�ֲִֵֵֶֶַַַַָא�ת�

נגזל�ת �ה�ה ���נ�ת והקונהמ�ני המוכר, על שהגזל �] ְְְִֵֶַ�ְִָָ
ברשות] .כאוכל�

.ÂË�� והי� �רה', �ל מעי� �ני לי 'מכר לט�ח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
לקח� ה�מי�; מ� ל� מנ�ה ואינ� ל�ה�, נ�תנ� � ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמ�נ�ת
ה�מי�. מ� ל��ח �מנ�ה ל�ה�, נ�תנ� � �מ�קל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ���

.ÊË���ח אינ� � מ�נ�ת �� והי� לחבר�, ��ר ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָהמ��ח
ה��נ�ת מעלה � �ה� �� �אי� מק�� �גזל�. זה עבר ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��א
�ה� לכל ה�מי� וי�� �ה�. הפסד מ�ני וא�כל�, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ�דמי�,

ְִֶֶ��רצה.

.ÊÈרצה וא� נ�ת�; אחד, לכה� ה��נ�ת ל�� ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהר�צה
לאחד, זר�ע חצי א� לאחד קבה חצי י�� לא � א�ת� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלחלק
ל�ני�, �לחיי� לאחד וקבה לאחד זר�ע נ�ת� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�א
�ל הי� וא� מ�נה. �די �� ��היה ל�", ���" ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��אמר:
�כל ��היה וה�א � חתיכ�ת חתיכ�ת א�ת� ח�לק ְְְֲֲִִִֵֶֶָָ��ר,

מ�נה. �די ְֲִֵַָָָחתיכה

.ÁÈל� ה�רק מ� ימי� �ל זר�ע זה ה�ר�ע? ה�א ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה
יד �ל �� עד השוק]אר��ה תחילת עד �ני[מהבר� �ה� , ְַ�ְֵֵֶֶַַָָ

ועדאבר לחי �ל ה�רק מ� � וה�חיי� �זה. מערה זה י� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ה���� ע� �ד�לה, ט�עת �היא �ר�רת, �ל ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ�יקה

ל�ה�. ה�ל ֵֵֵֶֶַַֹֹ��יניה�;

.ËÈ�מ�לגי מסירי�]אי� אי� מפ�יטי�[מצמר�]א�ת�[� ואי� , ְְְִִִֵֵַָ
�עליה; �חלב וה�בה, �בצמר�. �ע�ר� ל� י�תנ� א�א � ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָא�ת�

ל�עלי�. ה�בה חלב לה�יח ה�הני� נהג� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�כבר

.Îנ��אה �היא �י על א� ה��נ�ת, א�כלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה�הנת
ה�על א�א ע�ד, ולא קד�ה; �ה� �אי� מ�ני � ְֶַַַָָֹ�ְְְְִִֵֵֵֶֶָָלי�ראל

חללה אבל א���. �גלל מ�נ�ת לפסולא�כל שנבעלה �] ְְֲֲִִֵַַָָָָ
רצהלה] וא� �הני�. �כלל חללי� �אי� א�כלת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינ�

א� לג�י, אפ�� �מ�נה ל�נ� א� ה��נ�ת, למ�ר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹה�ה�
�לל. קד�ה �ה� �אי� מאכיל, � ל�לבי� ְָָ�ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלהאכיל�

.‡Îרצה א� � ה��נ�ת ל� ���תני� חברי� ל� �הי� ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ה�
וא� �ה�, ל� מז�ה זה הרי � חבר� לי�ראל �ה� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלז��ת
ז�בחי� החברי� א�ת� ויהי� ליד�; �א� ��א �י ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹעל
��היה וה�א, �ה�; ��כה ה��ראלי לזה ה��נ�ת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונ�תני�
ה�ה� ויהיה ��ר, לקנ�ת ל� ואי� �דחק, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹה��ראלי
זה, י�ראל �ל ���� ה�ה� היה א� אבל חבר�. ל� ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ��כה
��א ליד�; ��ב�א� עד ל�, מז�ה אינ� � �לקיט� �כיר� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָא�

�רח�. �על ְְְֶַַָיז�ה

.·Î;פיו� י�אל ולא מ�נ�תיו, �יד� ה�ה� יחט� ְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹֹֹלא
�בית ר�י� �ה� �בזמ� נ�טל. �כב�ד, נתנ� א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָא�א
נ�טלי�; וה�ר�רני� ידיה�, מ��כי� ה�נ�עי� � ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָה�ט�חי�
הרי � �ה� �ה�א א�ת� מ�ירי� ואי� צנ�ע, �ה� היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוא�
ה�הני� ואי� �ה�. �ה�א ל�ל ���דיע �די נ�טל, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹזה
נת�י� "ל� ��אמר: � �חר�ל צלי א�א ה��נ�ת ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָא�כלי�

א�כלי�. �ה�לכי� �דר� ְְְְְִִֶֶֶַָָָלמ�חה",

י ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

"ורא�ית‡. ��אמר: ה�ז, רא�ית ל�ה� ל�� ע�ה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות
ואי� ז�. �מצוה י�ראל �כלל והלו�� ל�"; ��� � צאנ� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹ�ז
��א ס�פרי�, �מ�ברי ה��רה; מ� �ע�ר ז� ה�ז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלרא�ית
י�ראל, �אר� א�א נ�הגת ואינ� מ��י�. מאחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָיפח�ת

ה�ית �פני המקדש]�י� �[בזמ� ה�ית �פני ��א �י� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
ה�ג� תרומה]�רא�ית �מק��י�.[� לא אבל �ח�י�, ונ�הג . ְְְִֵֵַָָ�ְֲִָֹ�ְִָ

ה�ית·. לבדק �המ�ת �הק�י� הרי [להוצאות�יצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
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א�המקדש] ל�ה�? ול�� לפ��ת ח�ב יהיה יכ�ל � �גזז� ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
�רא�ית ח�ב יהיה יכ�ל � מ��ת� ח�� �המה הק�י� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָא�

צאנ�. א�� אי� "צאנ�", ל�מר: �למ�ד ְְֵֵֵַַַֹֹה�ז?

ח�בי�‚. � ונפ�� להק���, קב�ע מ�� ��ד� ה�ד�י� ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ל
��ד� א� מ�מ�, את הק��� קד� א� אבל ה�ז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�רא�ית
ונפ�� קב�ע, מ�� לה� נ�לד �� ואחר להק���, ע�בר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמ��

ה�ז. מרא�ית �ט�רי� �ְִִֵֵֵַ

זכרי�„. �לבד, ה�ב�י� א�א ה�ז �רא�ית ח�בי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאי�
� צמר��נקב�ת היה לבגדי�. הרא�י ה�א ��ה�, �ה�מר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

�אי� ה�ז; מרא�ית �ט�רי� � ללבי�ה רא�י ואינ� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָק�ה,
מ��ה. לל�� �די א�א ל�ה�, ז� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמ�נה

לחמ�‰. �ה� �תר�מ�ת, ה�א �ר�� ה�ד�� ל� ���ה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ�יו�
ה��ר �ה� מק��, וקד�י �המה �מ�נ�ת ל� וז�ה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינ�,

�בגזל ללב���, ה�ז �רא�ית ל� ז�ה � מ:]��� ה�ר[שנגזל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
יורשי�] בלי לכה�]והחרמי�[ומת אד� ��דה[שהחרי� ְְֲִֵַָ

ומתחלקתאח�ה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה �] ֲ�ָ
שבמשמר] ��ארלכוהני� לה�צא�תיו �כ�ר�ת ְְְְִָָָ�פדי��

�ב��ה. ��חלה חלק ל� אי� �הרי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרכיו,

.Âח�ב�ת � �ח�� א� �חר, א� אד�, ��ה� ה�מר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה
נפטר � ���� קד� �צבע� ה�מר, �זז א� אבל ה�ז; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�רא�ית
���נ�. אחר להפרי� ח�ב ,���� קד� הל�ינ� ה�ז. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמרא�ית
ה�ז. �רא�ית ח�ב � �זז� ולא �יד�, רחליו צמר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹה��ל�

.Êבכ�י� �כלאי�, נ�הג ה�ז אוורא�ית בהמה ספק �] ְְְְִִִֵֵֵַַ
�ט�ר.חיה] ה�תה, את ה��זז אבל �בטרפה; ,ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

.Áעד �אחרי�ת�, ח�ב � ואבד ה�ז, רא�ית ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָה�פרי�
ק�מי�. �בריו רא�ית', ���תי '�ל הא�מר: ל�ה�. ����ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.Ëזז�,[קונה]ה��קח�� �י על א� � נכרי �ל צאנ� �ז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
�י על א� � ח�ב לג�ת�, ה�א� לקח ה�ז. מרא�ית ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ�ט�ר
ל��י ה�א� �ח�זרי� �י על וא� ה��י, �ר��ת ה��ה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ��דלה
ח�ב, � ��� וה���ת י�ראל וה��זז ה�איל ה��ה; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחר

ה��ה. ��עת א�א הח��ב ְִִִֵֶֶַַַָָ�אי�

.È�מ�אנ מעט ה��כר ��ר א� � חבר� �ל צאנ� �ז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹה��קח
על וא� ה�ל, על המ�אר מ� להפרי� ח�ב ה��כר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹלה�זז,
מ�נ�ת מ�כר אד� אי� חזקה, לגזז; ה��כר התחיל ��א ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ�י

להפרי�. ח�ב ה��קח �ל��, ��ר לא וא� ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹ�ְ�ה�ה.

.‡Èת�� א� �ח�מה, וג�ה לבנה ��ה �ג�� ��ה, מיני �ני ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהי�
זה � האחר ה�י� וה�יח זה מי� �מכר נקב�ת, וג�ת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזכרי�
�ה�יח. מה על לעצמ� נ�ת� וזה ��קח, מה על לעצמ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָנ�ת�

.·Èא�� עד א� יד�ע ואי� ���ת, ל� והי� ��ת��ר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ר
מחבר� ה��ציא �ט�ר; זה הרי � מ��ת��ר א� נגזז� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָנת��ר

הראיה. ְָָָָָעליו

.‚È�אי ה�ז? �רא�ית ח�ב�ת ויהי� ל�, יהי� צא� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ��ה
�ח�ת אי� ��ה�, ���ה ��היה וה�א, מחמ�; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ח�ת
�ח�ת אי� מה�, אחת �ל ��ת ותהיה סלע, ��י� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמ��קל
�ח�ת ��זזת מה� אחת היתה סלע. ע�רה ��י� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמ��קל
��י� ��זז�ת �חמ��� �י על א� � סלע ע�רה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמ��י�

ה�ז. מרא�ית �ט�רי� א�� הרי יתר, א� ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָסלע

.„Èחלק� ��היה וה�א � ה�ז �רא�ית ח�בי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ַה��פי�,

� �ל �לבד צא� חמ� אבל ��ע�ר; מה� אחד ני�ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
�ט�רי�. ְִִָ���פי�,

.ÂË�י� הפרי� וא� ��ח�ה; מצות� ה�ז, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָרא�ית
אחת וגזז צא�, חמ� ל� הי� יצא. ,���� �י� ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ�אמצע
�� ואחר �מכר�, �נ�ה �זז �� ואחר ��ת�, �מכר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָ�לבד,
וח�ב ה�ז, לרא�ית מצטרפ�ת ה�ל � �מכר� �לי�ית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ�זז
על החד� מ� להפרי� ל� וי� �ני�. ��ה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפ��
רחל היתה א� אבל אחר. ��ה מי� על ��ה �מ�י� ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָה���,
וה�יח �גזז� �נ�ה, קנה �� ואחר ��ת�, וה�יח �גזז� ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָאחת,

מצטרפ�ת. אינ� � ְְִִֵָָָָ��ת�

.ÊËר�צה וה�א ה�ז, רא�ית �ל ר��ת ���ת ל� �הי� ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי
מ��קל �ח�ת ואחד אחד לכל י�� לא � ל�הני� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק

�די מל��, סלעי� ל:]חמ� מספיק ��ל�נ�,[� לא קט�. �גד ְְִֵָָ�ְְְֵֶֶֶַָָָֹ
צ�אי ��ה�א ה��ה מ�מר ל� י�� א�א � ל� י�� �� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחר

מלוב�] א�[לא סלעי� חמ� ה���� אחר �� ��היה �די ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ה��עלת. מ�נה �די �� ��היה ל�", ���" ��אמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיתר,

.ÊÈ,א�מר אני לפיכ� �בר. לכל ח�י� ה�ז, ְְֲִִִֵָָָָ�ִֵֵַרא�ית
� לי�ראל נ��אה �היא �י על א� לכהנת, א�ת� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ���תני�

ה�א. אחד �ניה� ��י� לי, ויראה �המה; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�מ�נ�ת

יא ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

�כ�ר‡. �ה�א �נ� מ��ראל, אי� �ל לפ��ת ע�ה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות
ונאמר: לי", � רח� �טר "�ל ��אמר: � ה��ראלית ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלא��

האד�". �כ�ר את תפ�ה �דה ְְִֵֶַָָָָֹ"א�

לפ��ת·. �הח�ב � �נ� את לפ��ת ח�בת הא�ה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואי�
�דה� ולא האב עבר �נ�. את לפ��ת �ח�ב ה�א עצמ�, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹאת

עצמ�. את יפ�ה ���ג�יל, �ְְְְִִֶֶֶַַ

�ח�ה,‚. עצמ� את יפ�ה � לפ��ת �בנ� לפ��ת ה�א ְְְְְְִִִִֶֶַָָָהיה
אחד, �די�� �די א�א ל� אי� וא� �נ�; יפ�ה �� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר

עצמ�. ְְִֶַיפ�ה

�די„. ל� ואי� לרגל, לעל�ת עת וה�יע לפ��ת, �נ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיה
��אמר: לרגל, ע�לה �� ואחר �נ�, את ��דה � ולזה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלזה
ריק�". פני ירא� "ולא �� ואחר �פ�ה", �ני� �כ�ר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"�ל

וצ�נ�‰. �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר מבר� � �נ� את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָה��דה
נ�ת� �� ואחר '�החינ�', �מבר� וח�זר ה��', �די�� ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
ה�כ�ר', 'לפ��ת מבר� � עצמ� �דה וא� ל�ה�. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹה�די��

'�החינ�'. ְֱֵֶֶָָ�מבר�

.Â?�דה�� �בכ�ה זמ�. �בכל מק�� �כל נ�הגת ז� ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָמצוה
�י� � �פ�ה" חד� מ�� "�פד�יו, ��אמר: סלעי�, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�חמ�
�עני� ממ�� ���פ� ה��לטלי� מ� �ס� ��וה �י� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�כס�,
מ�ני �עבדי�, ולא �קרקע�ת; ��די� אי� לפיכ�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹה�קלי�.
וא� ממ��. ��פ� �אי� לפי ��טר�ת, ולא �קרקע�ת; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ה�

�ד�י. אינ� �ה�, ֵֶָָָָ�דה�

.Ê� סלעי� חמ� ל� ח�ב �ה�א ח�ב �טר ל�ה� ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ�תב
���ק �וה �אינ� �לי ל� נת� �ד�י. אינ� �בנ� ל�, ל�� ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָח�ב
�ד�י. �נ� הרי � סלעי� �חמ� ה�ה� וק�ל� סלעי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹחמ�

� אחת �בת �י� �הני�, לע�רה סלעי� חמ� �זהנת� י� ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יצא. � זה ֶַַָָאחר
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א�המקדש] ל�ה�? ול�� לפ��ת ח�ב יהיה יכ�ל � �גזז� ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
�רא�ית ח�ב יהיה יכ�ל � מ��ת� ח�� �המה הק�י� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָא�

צאנ�. א�� אי� "צאנ�", ל�מר: �למ�ד ְְֵֵֵַַַֹֹה�ז?

ח�בי�‚. � ונפ�� להק���, קב�ע מ�� ��ד� ה�ד�י� ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ל
��ד� א� מ�מ�, את הק��� קד� א� אבל ה�ז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�רא�ית
ונפ�� קב�ע, מ�� לה� נ�לד �� ואחר להק���, ע�בר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמ��

ה�ז. מרא�ית �ט�רי� �ְִִֵֵֵַ

זכרי�„. �לבד, ה�ב�י� א�א ה�ז �רא�ית ח�בי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאי�
� צמר��נקב�ת היה לבגדי�. הרא�י ה�א ��ה�, �ה�מר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

�אי� ה�ז; מרא�ית �ט�רי� � ללבי�ה רא�י ואינ� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָק�ה,
מ��ה. לל�� �די א�א ל�ה�, ז� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמ�נה

לחמ�‰. �ה� �תר�מ�ת, ה�א �ר�� ה�ד�� ל� ���ה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ�יו�
ה��ר �ה� מק��, וקד�י �המה �מ�נ�ת ל� וז�ה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינ�,

�בגזל ללב���, ה�ז �רא�ית ל� ז�ה � מ:]��� ה�ר[שנגזל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
יורשי�] בלי לכה�]והחרמי�[ומת אד� ��דה[שהחרי� ְְֲִֵַָ

ומתחלקתאח�ה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה �] ֲ�ָ
שבמשמר] ��ארלכוהני� לה�צא�תיו �כ�ר�ת ְְְְִָָָ�פדי��

�ב��ה. ��חלה חלק ל� אי� �הרי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרכיו,

.Âח�ב�ת � �ח�� א� �חר, א� אד�, ��ה� ה�מר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה
נפטר � ���� קד� �צבע� ה�מר, �זז א� אבל ה�ז; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�רא�ית
���נ�. אחר להפרי� ח�ב ,���� קד� הל�ינ� ה�ז. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמרא�ית
ה�ז. �רא�ית ח�ב � �זז� ולא �יד�, רחליו צמר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹה��ל�

.Êבכ�י� �כלאי�, נ�הג ה�ז אוורא�ית בהמה ספק �] ְְְְִִִֵֵֵַַ
�ט�ר.חיה] ה�תה, את ה��זז אבל �בטרפה; ,ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

.Áעד �אחרי�ת�, ח�ב � ואבד ה�ז, רא�ית ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָה�פרי�
ק�מי�. �בריו רא�ית', ���תי '�ל הא�מר: ל�ה�. ����ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.Ëזז�,[קונה]ה��קח�� �י על א� � נכרי �ל צאנ� �ז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
�י על א� � ח�ב לג�ת�, ה�א� לקח ה�ז. מרא�ית ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ�ט�ר
ל��י ה�א� �ח�זרי� �י על וא� ה��י, �ר��ת ה��ה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ��דלה
ח�ב, � ��� וה���ת י�ראל וה��זז ה�איל ה��ה; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחר

ה��ה. ��עת א�א הח��ב ְִִִֵֶֶַַַָָ�אי�

.È�מ�אנ מעט ה��כר ��ר א� � חבר� �ל צאנ� �ז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹה��קח
על וא� ה�ל, על המ�אר מ� להפרי� ח�ב ה��כר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹלה�זז,
מ�נ�ת מ�כר אד� אי� חזקה, לגזז; ה��כר התחיל ��א ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ�י

להפרי�. ח�ב ה��קח �ל��, ��ר לא וא� ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹ�ְ�ה�ה.

.‡Èת�� א� �ח�מה, וג�ה לבנה ��ה �ג�� ��ה, מיני �ני ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהי�
זה � האחר ה�י� וה�יח זה מי� �מכר נקב�ת, וג�ת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזכרי�
�ה�יח. מה על לעצמ� נ�ת� וזה ��קח, מה על לעצמ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָנ�ת�

.·Èא�� עד א� יד�ע ואי� ���ת, ל� והי� ��ת��ר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ר
מחבר� ה��ציא �ט�ר; זה הרי � מ��ת��ר א� נגזז� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָנת��ר

הראיה. ְָָָָָעליו

.‚È�אי ה�ז? �רא�ית ח�ב�ת ויהי� ל�, יהי� צא� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ��ה
�ח�ת אי� ��ה�, ���ה ��היה וה�א, מחמ�; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ח�ת
�ח�ת אי� מה�, אחת �ל ��ת ותהיה סלע, ��י� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמ��קל
�ח�ת ��זזת מה� אחת היתה סלע. ע�רה ��י� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמ��קל
��י� ��זז�ת �חמ��� �י על א� � סלע ע�רה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמ��י�

ה�ז. מרא�ית �ט�רי� א�� הרי יתר, א� ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָסלע

.„Èחלק� ��היה וה�א � ה�ז �רא�ית ח�בי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ַה��פי�,

� �ל �לבד צא� חמ� אבל ��ע�ר; מה� אחד ני�ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
�ט�רי�. ְִִָ���פי�,

.ÂË�י� הפרי� וא� ��ח�ה; מצות� ה�ז, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָרא�ית
אחת וגזז צא�, חמ� ל� הי� יצא. ,���� �י� ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ�אמצע
�� ואחר �מכר�, �נ�ה �זז �� ואחר ��ת�, �מכר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָ�לבד,
וח�ב ה�ז, לרא�ית מצטרפ�ת ה�ל � �מכר� �לי�ית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ�זז
על החד� מ� להפרי� ל� וי� �ני�. ��ה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפ��
רחל היתה א� אבל אחר. ��ה מי� על ��ה �מ�י� ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָה���,
וה�יח �גזז� �נ�ה, קנה �� ואחר ��ת�, וה�יח �גזז� ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָאחת,

מצטרפ�ת. אינ� � ְְִִֵָָָָ��ת�

.ÊËר�צה וה�א ה�ז, רא�ית �ל ר��ת ���ת ל� �הי� ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי
מ��קל �ח�ת ואחד אחד לכל י�� לא � ל�הני� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק

�די מל��, סלעי� ל:]חמ� מספיק ��ל�נ�,[� לא קט�. �גד ְְִֵָָ�ְְְֵֶֶֶַָָָֹ
צ�אי ��ה�א ה��ה מ�מר ל� י�� א�א � ל� י�� �� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחר

מלוב�] א�[לא סלעי� חמ� ה���� אחר �� ��היה �די ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ה��עלת. מ�נה �די �� ��היה ל�", ���" ��אמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיתר,

.ÊÈ,א�מר אני לפיכ� �בר. לכל ח�י� ה�ז, ְְֲִִִֵָָָָ�ִֵֵַרא�ית
� לי�ראל נ��אה �היא �י על א� לכהנת, א�ת� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ���תני�

ה�א. אחד �ניה� ��י� לי, ויראה �המה; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�מ�נ�ת

יא ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

�כ�ר‡. �ה�א �נ� מ��ראל, אי� �ל לפ��ת ע�ה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות
ונאמר: לי", � רח� �טר "�ל ��אמר: � ה��ראלית ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלא��

האד�". �כ�ר את תפ�ה �דה ְְִֵֶַָָָָֹ"א�

לפ��ת·. �הח�ב � �נ� את לפ��ת ח�בת הא�ה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואי�
�דה� ולא האב עבר �נ�. את לפ��ת �ח�ב ה�א עצמ�, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹאת

עצמ�. את יפ�ה ���ג�יל, �ְְְְִִֶֶֶַַ

�ח�ה,‚. עצמ� את יפ�ה � לפ��ת �בנ� לפ��ת ה�א ְְְְְְִִִִֶֶַָָָהיה
אחד, �די�� �די א�א ל� אי� וא� �נ�; יפ�ה �� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר

עצמ�. ְְִֶַיפ�ה

�די„. ל� ואי� לרגל, לעל�ת עת וה�יע לפ��ת, �נ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיה
��אמר: לרגל, ע�לה �� ואחר �נ�, את ��דה � ולזה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלזה
ריק�". פני ירא� "ולא �� ואחר �פ�ה", �ני� �כ�ר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"�ל

וצ�נ�‰. �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר מבר� � �נ� את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָה��דה
נ�ת� �� ואחר '�החינ�', �מבר� וח�זר ה��', �די�� ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
ה�כ�ר', 'לפ��ת מבר� � עצמ� �דה וא� ל�ה�. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹה�די��

'�החינ�'. ְֱֵֶֶָָ�מבר�

.Â?�דה�� �בכ�ה זמ�. �בכל מק�� �כל נ�הגת ז� ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָמצוה
�י� � �פ�ה" חד� מ�� "�פד�יו, ��אמר: סלעי�, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�חמ�
�עני� ממ�� ���פ� ה��לטלי� מ� �ס� ��וה �י� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�כס�,
מ�ני �עבדי�, ולא �קרקע�ת; ��די� אי� לפיכ�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹה�קלי�.
וא� ממ��. ��פ� �אי� לפי ��טר�ת, ולא �קרקע�ת; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ה�

�ד�י. אינ� �ה�, ֵֶָָָָ�דה�

.Ê� סלעי� חמ� ל� ח�ב �ה�א ח�ב �טר ל�ה� ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ�תב
���ק �וה �אינ� �לי ל� נת� �ד�י. אינ� �בנ� ל�, ל�� ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָח�ב
�ד�י. �נ� הרי � סלעי� �חמ� ה�ה� וק�ל� סלעי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹחמ�

� אחת �בת �י� �הני�, לע�רה סלעי� חמ� �זהנת� י� ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יצא. � זה ֶַַָָאחר
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.Áה�א י�� ולא מחזיר. ה�די��, ל� להחזיר ה�ה� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה
�נ� אי� � ל� והחזיר ,�� ע�ה וא� ��חזיר; ודע�� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָל�,
רצה וא� �מ�רה; מ�נה ל� ל�� �ל�� ��גמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�ד�י,
על ל� ונת� �ר�, א� וכ� יחזיר. להחזיר, �� אחר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹה�ה�

�ד�י. �נ� הרי � להחזיר ְְְְֲִֵַָָמנת

.Ë�א � וחמר מ�ל ה��, מ�די�� �ט�רי� �לו�י� ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹ�הני�
��ד�ר י�ראל �ל ישראל]�טר� בכורות במקו� שהתמנו �], ְְְִִֵֶַָָָ

עצמ�. ��פטר� ה�א ְְְִִֶַָ�י�

.Èה�בר �אי� � �ט�ר ה�ו�ה, �מ� ה�הנת מ� ה�א ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹי�ראל
�י�ראל". רח� "�טר ��אמר: �א�, א�א �אב ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ל�י

.‡È�מ המע�רת וכהנת �ט�ר; �נ� מ��י, המע�רת ִֶֶ�ְְְִֶֶֶֶַָָֹ�ְְִַָלו�ה
ה��י. �בעילת ה�ה�ה מ� א�� נפסלה �הרי ח�ב, �נ� � ְִִַַָ�ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָה��י

.·Èחלל �� ל� ���לד לכהונה]�ה� פסול האב[� מת , ֵֵֵֶַָָָָֹ
זכה ��א עצמ�; את לפ��ת ח�ב ה�� � י�� �ל�י� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�ת��
ח�ב ה�� אי� � י�� �ל�י� אחר האב מת �פדי�נ�. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאב

�פדי�נ�. זכה האב �הרי עצמ�, את ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלפ��ת

.‚È�ה�� ��ת��רה ונכרית ����חררה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�פחה
� �קד�ה ��א �ה�רת� �י על א� � וילד� ָ�ְְְִִֶֶַַָָָֹ�ְמע�ר�ת,
�י�ראל", רח� "�טר ��אמר: ח�ב, �קד�ה, ונ�לד ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ְְִִַה�איל
��ת��רה קד� א� יד�ע אי� �י�ראל. רח� �טר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהרי
הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ��ת��רה אחר א� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָילדה,

.„È�נת��ר �� ואחר ��לד�, וה�פחה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָה�כרית
"�טר ��אמר: �ט�ר, זה הרי � אחר ולד וילד� ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָונ��חרר�,
�ל � ה�פלי� אחר ה�א וכ� רח�. �טר זה ואי� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָרח�",
וכל רח�; �טר אינ� אחריו ה�א לדה, טמאה �א�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנפל
�גי� �מי� ה��לת �ג�� � לדה טמאה א�� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנפל
ה�א � �ה� וכ��צא אר�עי�, י�� ה��לת א� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוחגבי�,

לפ��ת. וח�ב ל�ה�, �כ�ר ְְְֲִֵַַַָָֹאחריו

.ÂËאחריו ה�א � אבר אבר וה�ציא� �מעיה, הע�ר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ַָָחת�
וה�א רא�� �ה�ציא חד�י� �מ�נה �� רח�. �טר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹאינ�
והחזר, רא�� ויצא ��ת, ��עה �� וכ� ומת, והחזיר� ְַ�ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחי,
רח�, �טר אינ� ��לדה, זה � וילדה אחיו, יצא �� ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר
��טר ��ח��, �מ��צא רא���; �ל �רא�� נפטר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ�הרי

אחריו. ֲַַָָה�א

.ÊË�פ� קיסרי]י�צא בניתוח �דר��[נולד אחריו וה�א , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא[בלידה ��א לפי � הרא��� �ט�רי�; �ניה� �ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ��דמ� מ�ני � וה�ני הרח�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמ�

.ÊÈ,��י �ל�י� מ���לי� �פדי��? יתח�ב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמאימתי
�ת�� ה�� מת �פ�ה". חד� מ�� "�פד�יו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ��אמר:
טרפה נע�ה א� וכ� �ל�י�, �י�� ואפ�� [��ל�י�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

שנה] תו� למות וא�שסופו סלעי�; �חמ� ח�ב אינ� �ְְְִִֵֵַָָָ
ל� יחזיר ל�ה�, ונת� י��,הק�י� �ל�י� אחר מת ה�די��. ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ

י��. נת�, לא וא� �פדי��; ְְְִִִֵַַָָֹח�ב

.ÁÈ�ל אמר א� � י�� �ל�י� �ת�� �נ� ��דה ְְְִִִֶַָָָֹמי
הפדיו�]'מעכ�ו' יחול כעת ל�[� אמר וא� �ד�י; �נ� אי� , ְְְִֵֵַַָָָ

הפדיו�] על[שיחול וא� �ד�י, �נ� � י��' �ל�י� ְְְְִַַַַָֹ'לאחר
ק�מי� ה�ע�ת �אי� הכה�]�י י��.[ביד �ל�י� לאחר ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

.ËÈ� ח�ב אינ� א� �פד�ה ח�ב ה�א א� ספק �ה�א ְִִִִֵֵֶַַָָָָמי

האב מת הראיה. עליו מחבר� �ה��ציא �ט�ר, זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהרי
��ביא עד נפ�ה, ��א �חזקת ה�� הרי � י�� �ל�י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ�ת��
�ל�י� לאחר האב מת ��מ�ת; קד� �דה� �אביו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹראיה
נפ�ה. ��א ���דיע�ה� עד �ד�י, �חזקת ה�א הרי � ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹי��

.Î���א ��רה ��א מעול�]מי ילדה לא זכר[� וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ
ל�ה� �א� אי� � רא��� יצא מה� איזה יד�ע ואי� ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�נקבה,
מה� איזה יד�ע �אי� �י על א� � זכרי� �ני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל��.
�ת�� מה� אחד מת ל�ה�; סלעי� חמ� נ�ת� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה�כ�ר,
מת הראיה. עליו מחבר� �ה��ציא �ט�ר, � י�� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�ל�י�
�י� י��, �ל�י� לאחר �י� י�� �ל�י� �ת�� �י� � ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמ� ה�כסי� מ� י�ת� � �חלק� �י� האחי� חלק� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��א

ה�כסי�. נתח�ב� ��בר ל�ה�; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעי�

.‡Îע�ר נ�ת� � זכרי� �ני וילד� ��ר�, ��א נ�יו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ��י
�ת�� מה� אחד �מת ל�ה�, סלעי� ע�ר נת� ל�ה�. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעי�
סלעי�; חמ� ל� יחזיר נת�, אחד לכה� א� � י�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ�ל�י�
לא �הרי � מה� לה�ציא יכ�ל אינ� נת�, �הני� ל�ני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוא�
'החזר ל�מר: יכ�ל מה� אחד וכל זה, �� על זה �די�� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָע��

ֲִֵֵמחברי'.

.·Îני� א� �נקבה, זכר ��לד� ��ר�, ��א נ�יו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ��י
��א אפ�ר �אי ל�ה�; סלעי� חמ� נ�ת� � �נקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרי�

רח�. �טר זכר מה� אחד ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָיהיה

.‚Î,נקב�ת ���י זכרי� �ני א� וזכר, נקב�ת ��י ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילד�
�אני �ל��; ל�ה� �א� אי� � רא��� נ�לד איזה יד�ע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואי�

זכר. ואחריה �ח�ה נ�לדה נקבה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָא�מר,

.„Îני� וילד� ��רה, לא ואחת ��רה אחת נ�יו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ��י
מה� אחד מת ל�ה�. סלעי� חמ� נ�ת� � ונתערב� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרי�
ה�כסי� מ� י�ת� האב, מת �ט�ר; האב י��, �ל�י� ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ�ת��

סלעי�. ְִֵָָחמ�

.‰Î�א� אי� � �נקבה זכרי� �ני א� �נקבה, זכר ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָילד�
�ח�ה נקבה ילדה ��רה ��א ז� א�מר, �אני �ל��; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹל�ה�

זכר. ילדה ���רה וז� זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎני� וילד� ��ר�, ��א אנ�י� �ני �ל נ�י� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹ��י
חמ� נ�ת� וזה סלעי� חמ� נ�ת� זה � ונתערב� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרי�
�ל�י� �ת�� ה�ני� מ� אחד מת �� ואחר נתנ�, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעי�.
מ�ד�; לה�ציא יכ�לי� אי� נתנ�, �הני� ל�ני א� � ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹי��
הר�אה, לחבר� מה� אחד ��תב � נתנ� אחד לכה� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוא�

סלעי�. חמ� ה�ה� מ� ויחזיר �הר�אה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל�

.ÊÎ��וה �ט�רי�, האב�ת � ונתערב� �נקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָילד�
מב�רת וכ� עצמ�. את לפ��ת בכור]ח�ב ילדה ��א[� ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ

�� א� יד�ע ואי� וילדה, חד�י�, �ל�ה �על� אחר ְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ�הת
�ט�רי�, �ניה� � לאחר�� �בעה �� א� לרא��� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ��עה

עצמ�. את לפ��ת ח�ב ְְְִֵֶַַַָוה��

.ÁÎנקב�ת ���י זכרי� �ני א� וזכר, נקב�ת ��י ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילד�
�ל��. ל�ה� �א� אי� �ְֵֵַָֹ

.ËÎא�� ואחת ��רה אחת אנ�י�, �ני �ל נ�י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��י
נ�ת� א���, ��רה ��א זה � זכרי� �ני וילד� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹ��רה,
�ל��. ל�ה� �א� אי� �נקבה, זכר ילד� ל�ה�; סלעי� ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחמ�

.Ï�נ�ת א���, ��רה ��א זה � �נקבה זכרי� �ני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילד�

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

א��� א� � ספק�ת ���י א�א נפטר �אינ� סלעי�; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמ�
א�א ח�ב וה�קבה זכר ילדה היא וא� ח�ב, �לבד זכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָילדה
�די�נ�. י�� רח�ק, וה�בר וה�איל �ח�ה. נקבה ילדה �� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָא�

רביעי יו�

יב ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

�טר‡. מ��ראל, אד� �ל לפ��ת ע�ה [בכור]מצות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
לערפ�, ע�ה מצות לפ��ת�, רצה לא וא� ��ה; ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹחמ�ר
תפ�ה לא וא� ב�ה, �פ�ה חמ�ר "�פטר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹ��אמר:
�בכל מק�� �כל נ�הג�ת � א�� מצו�ת ���י ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָוערפ��".

עריפה. למצות ק�דמת �ד�ה �מצות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָזמ�;

�טר·. "�ל ��אמר: ל�ה�, נ�תנ� � �� ���די� ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹה�ה
�המה ג. �פ�ה". ה�מאה, ה�המה �כ�ר ואת וג�' ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָרח�

�לבד. החמ�ר היא �א�, האמ�רה ְְֲֲִִֵַַָָָָטמאה

קד�„. מכר� וא� ���דה; עד �הנאה, אס�ר חמ�ר ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�טר
� �ערפ� א� �די��, קד� מת וא� אס�רי�. �מיו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹ�די��,
עריפת�, לאחר א� �הנאה אס�ר �ה�א מ�ני י�בר, זה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
החמ�ר �טר ונת� �דה�, לא א� לפיכ�, נפ�ה. ולא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹה�איל
��פ�ה� עד ,�� לה���� ל�ה� אס�ר � ל�ה� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹ�עצמ�
וה�הני� וי�בר. א�ת� יער� א� לעצמ�; ה�ה וי�ח ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ��ה,
�טר ל�� לי�ראל אס�ר לפיכ�, זה; �בר על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָח��די�

�פניו. ה�ה� �דה� �� א� א�א ל�ה�, ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹחמ�ר

���נ��‰. קד� ה�ה �מת חמ�ר, �טר �די�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹהפרי�
.�� להנ�ת ל�ה� ה�בלה וי�� �אחרי�ת�; ח�ב אינ� � ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹל�ה�
�מ�ר ל�ה�; ה�לה י�� ��דה�, אחר החמ�ר �טר ָ�ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמת

נפ�ה. ��בר ְְֲִֶַָָָָ�הנית�,

.Â.��י �ל�י� ועד מ���לד לפ��ת�? יתח�ב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמאימתי
רצה וא� ע�רפ�; לערפ�, רצה א� � י�� �ל�י� ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ�מאחר

�לבד. מצוה ע��ב א�א �א� ואי� ��דה; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלפ��ת�,

.Êק�פיס� ע�רפ� � לפ��ת� רצה גדול]לא [סכי� ְְְִִָָֹ
ממיתי� ואי� וערפ��". תפ�ה לא "וא� ��אמר: ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאח�ריו,
�מגרה ולא �קר��, ולא �קנה, ולא �מ�ל, לא ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָֹֹֹֹֹא�ת�

ה�לת[מסור] וינעל לחדר, יכניס�� ולא �ק�פיס; א�א �ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
"וערפ��". ��אמר: ��מ�ת, עד ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָ�פניו

.Áולא �ח�ט, ��ה ולא �ח�ה, ולא �עגל, לא ��די� ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאי�
�כ�י ולא �כלאי�, ולא חיה]�טרפה, או בהמה ספק �]� ְְְְְְִִִֵַָֹֹ

�ב�י� א�א �ה, קר�י ואי� ב�ה"; "�פ�ה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ��אמר:
�לבד. ח�י� ְְִִִִַַוע�י�

.Ë.ד�י� �דה, וא� אחר; למי� ה��מה ��ה ��די� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאי�
�ק�עה �ב� שחיטתה]�פ�די� אחר אימו בבט� שנמצא ;[עובר ְְִֶָ

"��בי �ה�: נאמר �הרי ה�ק��י�, �פס�לי ��די� ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ�ְְִִֵֵַואי�
�ה�. ��די� אי� ה� א� ,�� ��די� אי� וא�ל �בי מה � ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכא�ל"

.È�י� �מימי� �י� נקב�ת, �י� זכרי� �י� � ��ה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָ��די�
�ד�לי�. �י� קט�י� �י� מ�מי�, ְְֲִִִֵֵֵַַ�עלי

.‡È;ה��אי את �� ��די� אי� �ביעית, מ�מי ��קח� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ה
��דה� � לפ��ת� �ה ל� אי� א� ה�פק. את ��די� ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָאבל
להחמיר '�ה' ��רה אמרה לא ל�ה�; �מיו ונ�ת� ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ��וי�,
��וה חמ�ר �טר ל� היה �א� � עליו להקל א�א ְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָעליו,

יהיה ולא �ינר; �וה ��ה לפ��ת� ל� י� סלעי�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹע�ר
�כס�. ��פ�ה ההק��, מ� חמ�ר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָזה

.·Èחמ�ר �טר �מי ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָ��ה
מ�ל�ה �ח�ת �מיו הי� א� אבל ומעלה; ז�זי� ְְְֲִִִִַָָָָָָָָָֹֹמ�ל�ה
ועי� ז�זי�. ��ל�ה א� ��ה א�א א�ת� ��די� אי� ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹז�זי�,
�בינ�נית, סלע; �חצי רעה, ועי� מ�לע; יפח�ת לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיפה,

ז�זי�. ְִִָֹ��ל�ה

.‚Èוהחמ�ר �ד�י, זה הרי � חבר� �ל חמ�ר �טר ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָוה��דה
ְִָָלבעליו.

.„Èכ�ר�" ��אמר: חמ�ר, מ�טר �ט�רי� �לו�י� ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹ�הני�
���נ� �ל �פ�ה", ה�מאה, ה�המה �כ�ר ואת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאד�,
מ�כ�ר וה�ט�ר טמאה; �המה �בכ�ר י�נ� אד�, ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�בכ�ר

טמאה. �המה מ�כ�ר �ט�ר ְְְִֵֵָָָָָאד�,

.ÂËע�ר[קונה]ה��קח ה��כר א� נכרי, �ל חמ�ר� ע�ר ֵַַ�ְֲִֵֶַַָ�ַ
מ� �ט�ר זה הרי ר�אי, �אינ� �י על א� � לנכרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָחמ�ר�
��� ה�כרי היה זה. �בר על א�ת� ק�נסי� ואי� ָ�ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָה�כ�רה;
� �� מאל� אחד א�א ל� היה לא אפ�� ��כ�ר, א� ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�א�
א� יד �ג�� אחד, אבר �א�� א� �� ל� היה �ט�ר. זה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָהרי
זה הרי מ��, �על יהיה יחת� �א�� �ל � אזנ� אפ�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרגל�
�על יהיה לא ה�כרי חלק ���חת� וא� ה�כ�רה; מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ט�ר
להי�ת ה��י מ� חמ�ר המק�ל וכ� ח�ב. זה הרי ל�ז�ח, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמ��

�יניה� וה�לד ,�� לשניה�]מ��ל ���ל[� נכרי א� , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
רח� �ל "�טר ��אמר: ה�כ�רה, מ� �ט�ר ה�ל � ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמ��ראל
�י�ראל. ה�ל ��היה עד �ב�המה", �אד� � י�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�בני

.ÊË�חמ�ר ילדה נת��ר ��א עד א� יד�ע ואי� ��ת��ר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ר
�דה וא� לפ��ת�; א� לער� ח�ב זה הרי � ��ת��ר אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹא�
הראיה. עליו מחבר� �ה��ציא �ר, �ל ה�ה � ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ה

.ÊÈ;ח�ב �אינ� א�ת� מ�דיעי� חמ�ר, �טר �הפרי� ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָ��י
ועב�דה. �ג�ה מ�ר ה�א ְֲִַָָָ�ֲֵַוהרי

.ÁÈ�ס�ס �מי� ��לדה חמ�ר א� חמ�ר, �מי� ��לדה רה ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָ
�"פטר ב�ה" �פ�ה חמ�ר "�פטר ��אמר: �ט�ר, �ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
וה��לד חמ�ר ה��לד ��היה עד � �עמי� ��י ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָחמ�ר",
��כ�רה. ח�ב חמ�ר, סימני מקצת �� י� וא� ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָחמ�ר.

.ËÈטלה נ�ת� � זכרי� �ני וילדה ��רה, ��א ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמ�ר�
להפקיע �די אחד טלה מפרי� � �נקבה זכר ילדה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹל�ה�.
נ�לד ה�כר ��א �הניה, מ�ר ��היה עד מ��� ֲֶַַַָָָָָָ�ְִִֶֶֶַָ�ְקד�ה
ל�ה�; ואינ� ל�עלי�, � �הפרי� זה וטלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ח�ה,

הראיה. עליו מחבר� ְֲִֵֵֶַָָָָָ�ה��ציא

.Îני� נ�ת� � זכרי� �ני וילד� ��ר�, ��א חמ�ריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹ��י
נ�ת� � �נקבה זכרי� �ני א� �נקבה, זכר ל�ה�; ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹטלאי�

ל�ה�. אחד ֵֶֶַָָֹטלה

.‡Îנקב�ת ���י זכרי� �ני א� וזכר, נקב�ת ��י ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילד�
לעצמ�, טלה להפרי� צרי� ואינ� �ל��. ל�ה� �א� אי� �ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
זכר ילדה האחת ��א � הר�ה ספק�ת �א� ��� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלפי
זכר והאחרת נקבה ילדה ��א א� נקב�ת, ��י ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוה�נ�ה
הר�ה ספק�ת וכ� זכר; ואחריה נקבה א� נקבה, ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָואחריו
��א ואחת ��רה אחת נקב�ת. ���י זכרי� ��ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹי�
ל�ה�; אחד טלה נ�ת� � ונתערב� זכרי� �ני וילד� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ��רה,
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א��� א� � ספק�ת ���י א�א נפטר �אינ� סלעי�; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמ�
א�א ח�ב וה�קבה זכר ילדה היא וא� ח�ב, �לבד זכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָילדה
�די�נ�. י�� רח�ק, וה�בר וה�איל �ח�ה. נקבה ילדה �� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָא�

רביעי יו�

יב ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

�טר‡. מ��ראל, אד� �ל לפ��ת ע�ה [בכור]מצות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
לערפ�, ע�ה מצות לפ��ת�, רצה לא וא� ��ה; ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹחמ�ר
תפ�ה לא וא� ב�ה, �פ�ה חמ�ר "�פטר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹ��אמר:
�בכל מק�� �כל נ�הג�ת � א�� מצו�ת ���י ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָוערפ��".

עריפה. למצות ק�דמת �ד�ה �מצות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָזמ�;

�טר·. "�ל ��אמר: ל�ה�, נ�תנ� � �� ���די� ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹה�ה
�המה ג. �פ�ה". ה�מאה, ה�המה �כ�ר ואת וג�' ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָרח�

�לבד. החמ�ר היא �א�, האמ�רה ְְֲֲִִֵַַָָָָטמאה

קד�„. מכר� וא� ���דה; עד �הנאה, אס�ר חמ�ר ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�טר
� �ערפ� א� �די��, קד� מת וא� אס�רי�. �מיו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹ�די��,
עריפת�, לאחר א� �הנאה אס�ר �ה�א מ�ני י�בר, זה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
החמ�ר �טר ונת� �דה�, לא א� לפיכ�, נפ�ה. ולא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹה�איל
��פ�ה� עד ,�� לה���� ל�ה� אס�ר � ל�ה� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹ�עצמ�
וה�הני� וי�בר. א�ת� יער� א� לעצמ�; ה�ה וי�ח ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ��ה,
�טר ל�� לי�ראל אס�ר לפיכ�, זה; �בר על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָח��די�

�פניו. ה�ה� �דה� �� א� א�א ל�ה�, ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹחמ�ר

���נ��‰. קד� ה�ה �מת חמ�ר, �טר �די�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹהפרי�
.�� להנ�ת ל�ה� ה�בלה וי�� �אחרי�ת�; ח�ב אינ� � ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹל�ה�
�מ�ר ל�ה�; ה�לה י�� ��דה�, אחר החמ�ר �טר ָ�ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמת

נפ�ה. ��בר ְְֲִֶַָָָָ�הנית�,

.Â.��י �ל�י� ועד מ���לד לפ��ת�? יתח�ב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמאימתי
רצה וא� ע�רפ�; לערפ�, רצה א� � י�� �ל�י� ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ�מאחר

�לבד. מצוה ע��ב א�א �א� ואי� ��דה; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלפ��ת�,

.Êק�פיס� ע�רפ� � לפ��ת� רצה גדול]לא [סכי� ְְְִִָָֹ
ממיתי� ואי� וערפ��". תפ�ה לא "וא� ��אמר: ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאח�ריו,
�מגרה ולא �קר��, ולא �קנה, ולא �מ�ל, לא ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָֹֹֹֹֹא�ת�

ה�לת[מסור] וינעל לחדר, יכניס�� ולא �ק�פיס; א�א �ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
"וערפ��". ��אמר: ��מ�ת, עד ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָ�פניו

.Áולא �ח�ט, ��ה ולא �ח�ה, ולא �עגל, לא ��די� ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאי�
�כ�י ולא �כלאי�, ולא חיה]�טרפה, או בהמה ספק �]� ְְְְְְִִִֵַָֹֹ

�ב�י� א�א �ה, קר�י ואי� ב�ה"; "�פ�ה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ��אמר:
�לבד. ח�י� ְְִִִִַַוע�י�

.Ë.ד�י� �דה, וא� אחר; למי� ה��מה ��ה ��די� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאי�
�ק�עה �ב� שחיטתה]�פ�די� אחר אימו בבט� שנמצא ;[עובר ְְִֶָ

"��בי �ה�: נאמר �הרי ה�ק��י�, �פס�לי ��די� ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ�ְְִִֵֵַואי�
�ה�. ��די� אי� ה� א� ,�� ��די� אי� וא�ל �בי מה � ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכא�ל"

.È�י� �מימי� �י� נקב�ת, �י� זכרי� �י� � ��ה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָ��די�
�ד�לי�. �י� קט�י� �י� מ�מי�, ְְֲִִִֵֵֵַַ�עלי

.‡È;ה��אי את �� ��די� אי� �ביעית, מ�מי ��קח� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ה
��דה� � לפ��ת� �ה ל� אי� א� ה�פק. את ��די� ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָאבל
להחמיר '�ה' ��רה אמרה לא ל�ה�; �מיו ונ�ת� ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ��וי�,
��וה חמ�ר �טר ל� היה �א� � עליו להקל א�א ְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָעליו,

יהיה ולא �ינר; �וה ��ה לפ��ת� ל� י� סלעי�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹע�ר
�כס�. ��פ�ה ההק��, מ� חמ�ר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָזה

.·Èחמ�ר �טר �מי ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָ��ה
מ�ל�ה �ח�ת �מיו הי� א� אבל ומעלה; ז�זי� ְְְֲִִִִַָָָָָָָָָֹֹמ�ל�ה
ועי� ז�זי�. ��ל�ה א� ��ה א�א א�ת� ��די� אי� ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹז�זי�,
�בינ�נית, סלע; �חצי רעה, ועי� מ�לע; יפח�ת לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיפה,

ז�זי�. ְִִָֹ��ל�ה

.‚Èוהחמ�ר �ד�י, זה הרי � חבר� �ל חמ�ר �טר ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָוה��דה
ְִָָלבעליו.

.„Èכ�ר�" ��אמר: חמ�ר, מ�טר �ט�רי� �לו�י� ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹ�הני�
���נ� �ל �פ�ה", ה�מאה, ה�המה �כ�ר ואת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאד�,
מ�כ�ר וה�ט�ר טמאה; �המה �בכ�ר י�נ� אד�, ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�בכ�ר

טמאה. �המה מ�כ�ר �ט�ר ְְְִֵֵָָָָָאד�,

.ÂËע�ר[קונה]ה��קח ה��כר א� נכרי, �ל חמ�ר� ע�ר ֵַַ�ְֲִֵֶַַָ�ַ
מ� �ט�ר זה הרי ר�אי, �אינ� �י על א� � לנכרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָחמ�ר�
��� ה�כרי היה זה. �בר על א�ת� ק�נסי� ואי� ָ�ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָה�כ�רה;
� �� מאל� אחד א�א ל� היה לא אפ�� ��כ�ר, א� ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�א�
א� יד �ג�� אחד, אבר �א�� א� �� ל� היה �ט�ר. זה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָהרי
זה הרי מ��, �על יהיה יחת� �א�� �ל � אזנ� אפ�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרגל�
�על יהיה לא ה�כרי חלק ���חת� וא� ה�כ�רה; מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ט�ר
להי�ת ה��י מ� חמ�ר המק�ל וכ� ח�ב. זה הרי ל�ז�ח, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמ��

�יניה� וה�לד ,�� לשניה�]מ��ל ���ל[� נכרי א� , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
רח� �ל "�טר ��אמר: ה�כ�רה, מ� �ט�ר ה�ל � ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמ��ראל
�י�ראל. ה�ל ��היה עד �ב�המה", �אד� � י�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�בני

.ÊË�חמ�ר ילדה נת��ר ��א עד א� יד�ע ואי� ��ת��ר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ר
�דה וא� לפ��ת�; א� לער� ח�ב זה הרי � ��ת��ר אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹא�
הראיה. עליו מחבר� �ה��ציא �ר, �ל ה�ה � ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ה

.ÊÈ;ח�ב �אינ� א�ת� מ�דיעי� חמ�ר, �טר �הפרי� ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָ��י
ועב�דה. �ג�ה מ�ר ה�א ְֲִַָָָ�ֲֵַוהרי

.ÁÈ�ס�ס �מי� ��לדה חמ�ר א� חמ�ר, �מי� ��לדה רה ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָ
�"פטר ב�ה" �פ�ה חמ�ר "�פטר ��אמר: �ט�ר, �ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
וה��לד חמ�ר ה��לד ��היה עד � �עמי� ��י ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָחמ�ר",
��כ�רה. ח�ב חמ�ר, סימני מקצת �� י� וא� ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָחמ�ר.

.ËÈטלה נ�ת� � זכרי� �ני וילדה ��רה, ��א ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמ�ר�
להפקיע �די אחד טלה מפרי� � �נקבה זכר ילדה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹל�ה�.
נ�לד ה�כר ��א �הניה, מ�ר ��היה עד מ��� ֲֶַַַָָָָָָ�ְִִֶֶֶַָ�ְקד�ה
ל�ה�; ואינ� ל�עלי�, � �הפרי� זה וטלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ח�ה,

הראיה. עליו מחבר� ְֲִֵֵֶַָָָָָ�ה��ציא

.Îני� נ�ת� � זכרי� �ני וילד� ��ר�, ��א חמ�ריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹ��י
נ�ת� � �נקבה זכרי� �ני א� �נקבה, זכר ל�ה�; ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹטלאי�

ל�ה�. אחד ֵֶֶַָָֹטלה

.‡Îנקב�ת ���י זכרי� �ני א� וזכר, נקב�ת ��י ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילד�
לעצמ�, טלה להפרי� צרי� ואינ� �ל��. ל�ה� �א� אי� �ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
זכר ילדה האחת ��א � הר�ה ספק�ת �א� ��� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלפי
זכר והאחרת נקבה ילדה ��א א� נקב�ת, ��י ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוה�נ�ה
הר�ה ספק�ת וכ� זכר; ואחריה נקבה א� נקבה, ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָואחריו
��א ואחת ��רה אחת נקב�ת. ���י זכרי� ��ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹי�
ל�ה�; אחד טלה נ�ת� � ונתערב� זכרי� �ני וילד� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ��רה,
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מ�ני � ל�ה� ואינ� לעצמ� אחד טלה מפרי� �נקבה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר
הראיה. עליו מחבר� וה��ציא ספק, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָ�ה�א

.·Î�א ��רה א� יד�ע ואי� ה�כרי, מ� חמ�ר ה��קח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוכ�
ל�עלי�, וה�א ��ה, א�ת� ��דה � זכר וילדה ��רה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹלא

ספק. �ה�א ְִֵֵֶָמ�ני

.‚Îעל הפרי�� מה� אחד �ל טלאי�, ע�ר ל� �הי� ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמי
�מתע�רי� �בר, לכל ח�י� ��� הרי � חמ�ר �טר ְְְִִִַָָָ�ָ�ְֲֲֵֵֶֶספק

בהמה] מע�ר,[במעשר מה� אחד �מפרי� ה�המה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��אר
��הי�. ��� ְְְֶֶַָָוה�אר

.„Î��ת� ו�אי� חמ�רי� �טרי ע�רה ל� �הי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָי�ראל
א�� אבי וא�ת� �ה�, א�� אבי מ�ית ל� ��פל� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹ�ית�,
מפרי� זה הרי � י�ראל א�� אבי מ�ית ל� נפל� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹה�ה�

�מע�ר. וח�בי� ;��� וה� �יי�, ע�רה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליה�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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ע�ה, מצו�ת ��ע � מצו�ת וע�רי� ��י� �כלל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָי�
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹ��ל�
יעבד ��א (ב) ��ביעית; מ�לאכ�� האר� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ����ת
האיל� עב�דת יעבד ��א (ג) ז�; ��נה האר� ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעב�דת
��א (ה) ה��צרי�; �נגד ה�פיח יקצר ��א (ד) ז�; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��נה
���ציא מה ���מיט (ו) ה��צרי�; �נגד ה�זירי� ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹיבצר
ית�ע ולא י�� ��א (ח) הלואת�; �ל ���מיט (ז) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהאר�;
��א �די ה�מ�ה קד� מ�הלו�ת י�נע ��א (ט) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹה�וה;
לק�� (יא) �בע; �בע ה�ני� לס�ר (י) ממ�נ�; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיא�ד
�די לת�רי �ע�ירי ���פר לתקע (יב) חמ�י�; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹ�נת
ז�; ��נה אדמה �עבד ��א (יג) חפ�י; עבדי� ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹלצאת
יבצר ��א (טו) ה��צרי�; �נגד ספיחיה יקצר ��א ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(יד)
ז�, ��נה לאר� �א�ה ל�� (טז) ה��צרי�; �נגד ְֶָָָָָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַָנזיריה
האר� ��כר ��א (יז) מקנה; ��דה אח�ה �דה �י� ְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ�ְְֲִֵֶוזה�
�ל ינחל ��א (יט) ח�מה; ערי ��י �י� (יח) ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלצמית�ת;

ל נ�תני� א�א י�ראל, �אר� לוי מ�נה�בט ערי� ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ל�� (כא) ���ה; חלק לוי �בט י�ח ��א (כ) �ה�; ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹל�בת
מגר� י�כר ��א (כב) �מגר�יה�; ל�בת ערי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹללו��
לאחר �י� ה��בל לפני �י� לע�ל� ��אלי� א�א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריה�,

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ְְִִִֵֵֵֵַָה��בל.
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האר�‡. מעב�דת �ביעית ��נה ל���ת ע�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָמצות
לה'", ��ת האר� "ו�בתה ��אמר: � האילנ�ת ְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָועב�דת
מלאכה הע��ה וכל ���ת". �ב�ציר "�חרי� ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונאמר:
ועבר ע�ה, מצות ��ל ז�, ��נה האילנ�ת א� האר� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמעב�דת
תזמר". לא וכרמ� תזרע, לא "�ד� ��אמר: תע�ה, לא ְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹעל

על·. א� ה�ריעה על א�א ה��רה, מ� ל�קה ְִִֵֶֶַַַַָָָאינ�
ואחד �ר�, ואחד ה�ציר; על א� ה�צירה ועל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�מירה,

האילנ�ת. ְִָָָ�אר

ול�ה‚. קצירה. �כלל �בצירה זריעה, �כלל ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָ�זמירה

ה�א �לבד א�� ��לד�ת ��י על � ל� ל�מר ה�ת�ב? ְְְְִֵֵֵַַַַָָָ�רט�
�אר ע� האר�, ��עב�דת ה��לד�ת �אר ועל ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ח�ב.
אבל עליה�, ל�קה אינ� � זה �עני� נת�ר�� ��א ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהאב�ת

מר��ת מ�ת א�ת� מדרבנ�]מ�י� .[מלקות ְִַַַַ

המס�ל,„. א� ה�רקע, לצר� הח�פר א� הח�ר� ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹ�יצד?
ה�ברי� וכ� האר�, עב�דת מ�אר �ה� וכ��צא המז�ל, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�

מחובר] ענ� בקרקע ה�ר�יב[משחיל א� באיל�, איל� [מחבר ְִַַ
מ�י�אחר] � האילנ�ת מעב�דת �ה� וכ��צא ה��טע, א� ,ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מ�בריה�. מר��ת מ�ת ְְִִֵֶַַַא�ת�

יח��‰. ולא סרק, איל� אפ�� ��ביעית נ�טעי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹאי�
וה��י� העלי� יפרק ולא האילנ�ת, מ� [ענפי�]ה��לת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

�ח�יו יע�� ולא �אבק, צ�ר�� את יא�ק ולא ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהיב�י�,
��� �דבר ה�טיע�ת את יס�� ולא ה��לעת, ��מ�ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�די
יס�� ולא ר�, ��ה�א הע�� א�ת� יאכל ��א �די זהמה ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֹ�ל�

ה��י� בשלו]את שלא יכר�[תאני� ולא א�ת�, ינקב ולא , ְְְְִִִֶַַָֹֹֹֹ
יפ�ג ולא א�ת�, יקט� ולא ה�טיע�ת, את[יתמו�]את ְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹֹ

אחת ע�ה וא� האיל�. עב�דת �ל �אר וכ� ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָהאילנ�ת,
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� ��ביעית, ְְִִִֵֵַַַַַמא��

.Âאי�ת� הא�ר את מ�יתי� מ�ני[בסב�]אי� ה�ני�, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
קרקע עב�דת לזריעה]�היא מכינה מל�די�[שעי"ז ואי� . ְְְְֲִִֵֶַַַַ

ה�רעי� את ��דקי� ואי� �ח�ל. א�א לחר� ה�רה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
�ללי�. מלא �עצי� א�ת� ��דקי� אבל עפר; מלא ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָ�עצי�
�מ�צאי לזרע� �די ��ביעית, ה�רעי� את ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָו��רי�

�מק�מי� יוזק]�ביעית. שלא שומרי� האל�יי[� [מי�את ְְְֲִִִֵֶַָ
א�ת�.בשמי�] מ�קי� אי� אבל ה�ג, ְְֲִֵַַַָֹ�רא�

.Ê�האיל�[צובעי�]ס�קרי פירותיו]את �סקרא[שנושרי� ְְְִִִֶָָָ
ה�פני�.[אדו�] �חת וע�דרי� �אבני�, א�ת� וט�עני� ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

�זיתי� פסולת]והמק�ק� מה� להבר�ת[להסיר א� � ְְְְְְִִֵֵַַַ
ה��ימי�[לשבח] את לס�� וא� אס�ר; האיל�, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מ�ר.[סדקי�] ,�ָ

.Á�ה�רעי �דה והיא ��ביעית, ה�להי� �ית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמ�קי�
מרחקי� הי� א� � האילנ�ת �דה וכ� �י�תר. צמאה ִָ�ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ�היא
מאיל� ה�י� את מ��כי� � סאה לבית מע�ר יתר מ�ה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
זה מקרבי� הי� וא� ה�דה; �ל את י�ק� לא אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאיל�,
עפר וכ� ��ביל�. ה�דה �ל מ�קי� סאה, לבית ע�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
האילנ�ת ��ביל ��ביעית, �מי� א�ת� מר�צי� � ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָה�ב�

י�סד�. ִֵֶָֹ��א

Ë�ל�פני ע�ג��ת ש�וע��י� שיאספו מסביב� [גומות ְְִִִַָ
וע��י�מי�] א�ת[חופרי�]; ��ח�ה,[תעלת]את ה�י� ְְִִִֶַַַַַָ

מי�. ה�קעי� את ְְְִִִֶַַַָ�ממ�אי�

.Èע�ה� י�קה, לא �א� א��? �ל ה�יר� מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�מ�ני
ה�ברי� וא��ר וה�איל ;��� ע� �ל וימ�ת מלחה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהאר�
�אי� א��; על �זר� לא � מ�בריה� �ה� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהא��
��לד�ת ���י אב�ת �ני א�ת� א�א ה��רה, מ� ְְִִֵֵֶַָָָָָא��ר

��ארנ�. �מ� ְְֵֶֶֶַָ��ה�,

.‡Èי�ראל על ��י� מלכי וה�יל� הא�סי�, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�ר��
��ביעית לה� לזרע ה�יר� � לחיל�תיה� מז�נ�ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלע��ת
��פה מי וכ� �לבד; ה�ל� עבדי לה� ��ריכי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ברי�
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ה�ל� עב�דת �מ� �ח��, ��ביעית לע��ת א�ס ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָא�ת�
ע��ה. זה הרי � �� ְֲֵֵֶֶַָוכ��צא

.·È;יעקר � �מזיד �י� ���גג �י� ��ביעית, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַֹה��טע
���גג: �אמר א� � ה�ביעית על ח��די� ���ראל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמ�ני

הייתי'. '��גג ה�זיד: יאמר ְִִִֵֵֵַַַָֹ'יק��',

.‚Èדי� ��ביעית, ז�ל�, א� נר�, א� �דה�, את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהח�ר�
ולא א�ת�, ק�נסי� � �ביעית �מ�צאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ��היה
�די מ��� א�ת� ח�כרי� ואי� �ביעית; �מ�צאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָיזרע�ה
�נ�. יזרע�ה מת, וא� לפניו. ��רה �הי א�א ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרע�,

.„Èלמ�צאי לת�נ� �די ��ביעית, מארצ� ק�צי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָה�עביר
ר�אי �אינ� �י על א� � אבני� מ��ה ���ל א� ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ביעית,

�ביעית. למ�צאי לזרע� ל� �מ�ר א�ת�, קנס� לא �ְָֹ�ְְְְִִֵָָָָ

.ÂË�הי א� � ��ביעית �ה� וכ��צא �צנ�נ�ת לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָה��מ�
ה��מ� אס�ר. לאו, וא� ח���; אינ� מג�י�, העלי� ְִִֵֵֵַָָ�ְְִִֶָָמקצת

ה��� בצל]את ק�י�[מי� מאר�עת יפח�ת לא � �� וכ��צא ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ
�ריסת �מק�� וט�מנ� ��יו; על עפר וטפח טפח, �ב� ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹעל

�ארז למרס �מ�ר יצמח. ��א �די עפרוהאד�, [להשקות ְְִֵֶַָָָֹ�ְֵֶָָָֹ
במי�] יכסח.ולערבבו לא אבל ְְֲִִִַַָֹ��ביעית,

.ÊË�ואבני עצי� אד� 'מל�ט א�מרי�: הי� ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ�רא��נה
��א �די ה�ס, ה�ס ���ל וה�א � �דה� מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוע�בי�

הא לנ��ת �י�ית��� �ק �י� נ�טל חבר�, מ�דה אבל ר�; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
וא�מרי�: לנ��ת, ��ת��ני� עברה ע�ברי מ�ר�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ�ס'.
מ�דה�, �ל�� אד� ���ל אסר� � ל�קטי�' אנ� ה�ס ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'ה�ס
��א �ט�בה, יל�ט ��א וה�א � חבר� �דה מ��� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹא�א
�ד�'. נ�יתי �הרי ל�, ע�יתי ט�בה ��ה 'ראה ל�: ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיאמר

.ÊÈמביא� מל�ט � �דה� �ת�� ע�מדת �המ�� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה
�ירת� �� היתה א� וכ� עליו. מ�כחת ��המ�� ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;

עליו. מ�כחת ��ירת� �מדליק; ה�ל מל�ט �ְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

.ÁÈ�ל�ר מ�ר זה הרי לעצי�, ��י� א� איל� ְֵָָ�ְְֲִִִֵֵֵֶַַָה��צ�
השרשי�] ע� �[להוציא� זה �צד זה יתר א� �ל�ה ק�� .ְְִֵֵֶֶַָָֹ

האר�, מע� ק�צ� א�א האר�; את מת�� �הרי י�ר�, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
מ��� �ק�צ� אמ�רי�? �ברי� ��ה �אר�. �ר�יו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�מ�יח

ל�ר�. מ�ר חבר�, מ�דה אבל ;���ְֲֲִֵֵֶָ�ְֵָָ

.ËÈה���ע מק�� יח�ה לא � עצי� ל�ל ��ית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמב�ע
�ק�. א� �אבני� מכ�ה אבל עב�דה; �היא מ�ני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�עפר,

.Î�פני�� ענפי�]המז�ב קצת הרי[כורת � קני� וה��צ� , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ
�ב�גרה �ב��ל ��ר�� �דר��, ק�צ� מה[מסור]זה �בכל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ְִֶֶ��רצה.

.‡Îקמה� �ת�לת ק�צצי� תאני�]אי� ��ביעית,[מי� ְְְְִִִִֵַַָ
עב�דת ��ציצת� מ�ני � ה�ני� ��אר ���צצי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�דר�
ק�צ� לעציה, צר� וא� ות�סי�; �ג�ל ז� ��קציצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאיל�,

עב�דת�. �דר� ��א ְֲֶֶֶָָָֹא�ת�

.·Î�האר מע� ק�צצ�? לקרקע]�יצד למעלה[סמו� א� ְְְִֵֵֶַַָָָָ
��פ�ח איל� טפחי�. א�ת�[נבקע]מע�רה ק��רי� � ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

י�סי� ��א א�א ��עלה, ולא .[להיבקע]��ביעית; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ

ב ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

�דה�‡. �ת�� וי�� מחצר�, זבלי� אד� י�ציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא

יפה ��היה �די �דה� �מז�ל ��ראה מ�ני � ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ביעית
ולא מ�ר. א��ה, מ��� והעמיד ה�ציא וא� ְָֹ�ְְְְֱִִִִִִֶֶַָָלזריעה;
�� ��ז�לי� ה�מ� ��עבר עד �דה�, �ת�� א��ה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיע�ה

מ��ק�ר וה�א � האר� קשרי�]לעב�דת ה�תיק[שיעשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
נהור] סגי בלשו� מתוק ונקרא � מר א��ה[פרי יע�ה ולא .ְְֲֶַַָֹ

נ�רת ��היה �די זבל, �ל סאה וחמ�י� מ�אה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�ח�תה
�בר ל� היה מ�סי�. לה�סי�, ירצה וא� א��ה; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ�היא
יתר סאה, �ית �כל יע�ה ולא וה�ל�. עליו מ�סי� ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹמ�עט,

א��ת�ת. ְִַָָֹמ�ל�

לת��·. א��ת�ת �ל� �ל� �דה� �ל לע��ת ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹוהר�צה
א�צר זבל� לע��ת והר�צה ע��ה; סאה, אחת�ית [אשפה ְְְֲִֵֶֶַָָָ

סאה] ק"נ של אשפות מג' יותר ע��ה.ובה ,ֶ

�אר�‚. �העמיק א� ה�לע, על ה�בל מעמיד ֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
א ה�בל, והערי� טפחי� �ב��ל�ה האר� על ��נה � ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ע�ה אפ�� �ע�ר. צרי� אינ� � ה�בל עליו והעמיד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
קט��ת �י� �ד�ל�ת �י� סאה, �ית לת�� א��ת�ת ��ה ��ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָ
א�א האר�, לעב�דת �אינ� נ�ר, ה�בר �הרי מ�ר; ��ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ה�בל. ְִִֶֶַַלכניסת

ה�הר„. מ� זבל לה�ציא לאד� צא�,[דיר]מ�ר �ל �ְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
�יר והע��ה זבל. מכניסי �ל �דר� �דה� לת�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונ�ת�
סאתי�; �ית על יתר יע�ה� לא ��ביעית, �דה� ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ�ת��
�פ� מ�יח � ה�יר �ל את �כ��ז�ל� לת�כ�. ה�א� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹויכניס
מז�ל נמצא �צ��; אחר �יר וע��ה ה�יר, מ�פני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד

סאי�. אר�עת �ית �דה� ְְְִֵֵַַַָ�ת��

מ��ה‰. מ��ר � סאי� אר�עת �ית �דה� �ל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיתה
הטיל� �ה�א� ה�ל, ��דע� �די העי�; מראית מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמקצת,
��ביעית'. �דה� �ל זה 'ז�ל יאמר�: ולא ונ��רה, ��ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Âביעית�� �דה� לת�� ��ח�ה מחצב אד� יפ�ח ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
ה�לע'; מ��ה ��סיר נת���, �דה� 'לת�� יאמר�: ��א �ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
וע�רי� �בע מ��� �פ�ל �ביעית, מ�ד� התחיל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַֹוא�
מה� אב� �ל �ל�, ר�� על �ל� על �ל� �ר��ע ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאבני�
מ�ר זה הרי � מ�� �ד�ל�ת א� א�ה �ר�� א�ה על ָ�ְְֲִֵֶַַַַָָָא�ה

��רצה. �ל ��ביעית מ��� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָלנ�ר

.Êורצה יתר, א� טפחי� ע�רה �גבה� ��� אבני� �ל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ�דר
אחת �ל יתר, א� אבני� ע�ר �� הי� א� � אבניו �ל ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹל�ל
�הר�אה נ�טל; זה הרי � מ�� �ד�ל�ת א� �ני� מ��י ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמה�
א� מע�רה, �ח�ת היה נ�טל. ה�א האבני� ��צר� ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹי�דע,
מ���י קט��ת אבניו �הי� א� אבני�, מע�ר �ח�ת �� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�הי�

לאר�. סמ�� טפח ���יח עד נ�טל � �ני� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ני�

.Áוהתחיל �דה�, לת�� ���ת��� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ה
א� �דה�, לת�� נת��� לא א� אבל ��ביעית; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹל�ל
��רצה מה �ל ��ביעית נ�טל � �ביעית מ�ד� ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ�התחיל

מק�� טפחי�]מ�ל מי' שפחות גדר וג�דר[אפילו עד[נוטל], ְִֵַָָ
�ה�א �י על א� � חבר� מ�דה נ�טל היה א� וכ� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלאר�.

לאר�. עד ��דר ְֵֶַַָָָק�ל�,

.Ë�הי� א� ה�חר�ה, א�ת� ��זעזע �רא�יי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבני�
�ני�, �ני� מ��י �ל ��י� �ה� י� א� � ונת��� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ�ְמכ��ת
י�טל�. לא מ�ה, קט��ת הי� א�ת�; ל�ל מ�ר זה ְְִִִֶַָָָָֹֹ�ֲֵֶהרי
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ה�ל� עב�דת �מ� �ח��, ��ביעית לע��ת א�ס ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָא�ת�
ע��ה. זה הרי � �� ְֲֵֵֶֶַָוכ��צא

.·È;יעקר � �מזיד �י� ���גג �י� ��ביעית, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַֹה��טע
���גג: �אמר א� � ה�ביעית על ח��די� ���ראל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמ�ני

הייתי'. '��גג ה�זיד: יאמר ְִִִֵֵֵַַַָֹ'יק��',

.‚Èדי� ��ביעית, ז�ל�, א� נר�, א� �דה�, את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהח�ר�
ולא א�ת�, ק�נסי� � �ביעית �מ�צאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ��היה
�די מ��� א�ת� ח�כרי� ואי� �ביעית; �מ�צאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָיזרע�ה
�נ�. יזרע�ה מת, וא� לפניו. ��רה �הי א�א ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרע�,

.„Èלמ�צאי לת�נ� �די ��ביעית, מארצ� ק�צי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָה�עביר
ר�אי �אינ� �י על א� � אבני� מ��ה ���ל א� ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ביעית,

�ביעית. למ�צאי לזרע� ל� �מ�ר א�ת�, קנס� לא �ְָֹ�ְְְְִִֵָָָָ

.ÂË�הי א� � ��ביעית �ה� וכ��צא �צנ�נ�ת לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָה��מ�
ה��מ� אס�ר. לאו, וא� ח���; אינ� מג�י�, העלי� ְִִֵֵֵַָָ�ְְִִֶָָמקצת

ה��� בצל]את ק�י�[מי� מאר�עת יפח�ת לא � �� וכ��צא ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ
�ריסת �מק�� וט�מנ� ��יו; על עפר וטפח טפח, �ב� ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹעל

�ארז למרס �מ�ר יצמח. ��א �די עפרוהאד�, [להשקות ְְִֵֶַָָָֹ�ְֵֶָָָֹ
במי�] יכסח.ולערבבו לא אבל ְְֲִִִַַָֹ��ביעית,

.ÊË�ואבני עצי� אד� 'מל�ט א�מרי�: הי� ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ�רא��נה
��א �די ה�ס, ה�ס ���ל וה�א � �דה� מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוע�בי�

הא לנ��ת �י�ית��� �ק �י� נ�טל חבר�, מ�דה אבל ר�; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
וא�מרי�: לנ��ת, ��ת��ני� עברה ע�ברי מ�ר�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ�ס'.
מ�דה�, �ל�� אד� ���ל אסר� � ל�קטי�' אנ� ה�ס ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'ה�ס
��א �ט�בה, יל�ט ��א וה�א � חבר� �דה מ��� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹא�א
�ד�'. נ�יתי �הרי ל�, ע�יתי ט�בה ��ה 'ראה ל�: ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיאמר

.ÊÈמביא� מל�ט � �דה� �ת�� ע�מדת �המ�� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה
�ירת� �� היתה א� וכ� עליו. מ�כחת ��המ�� ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;

עליו. מ�כחת ��ירת� �מדליק; ה�ל מל�ט �ְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

.ÁÈ�ל�ר מ�ר זה הרי לעצי�, ��י� א� איל� ְֵָָ�ְְֲִִִֵֵֵֶַַָה��צ�
השרשי�] ע� �[להוציא� זה �צד זה יתר א� �ל�ה ק�� .ְְִֵֵֶֶַָָֹ

האר�, מע� ק�צ� א�א האר�; את מת�� �הרי י�ר�, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
מ��� �ק�צ� אמ�רי�? �ברי� ��ה �אר�. �ר�יו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�מ�יח

ל�ר�. מ�ר חבר�, מ�דה אבל ;���ְֲֲִֵֵֶָ�ְֵָָ

.ËÈה���ע מק�� יח�ה לא � עצי� ל�ל ��ית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמב�ע
�ק�. א� �אבני� מכ�ה אבל עב�דה; �היא מ�ני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�עפר,

.Î�פני�� ענפי�]המז�ב קצת הרי[כורת � קני� וה��צ� , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ
�ב�גרה �ב��ל ��ר�� �דר��, ק�צ� מה[מסור]זה �בכל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ְִֶֶ��רצה.

.‡Îקמה� �ת�לת ק�צצי� תאני�]אי� ��ביעית,[מי� ְְְְִִִִֵַַָ
עב�דת ��ציצת� מ�ני � ה�ני� ��אר ���צצי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�דר�
ק�צ� לעציה, צר� וא� ות�סי�; �ג�ל ז� ��קציצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאיל�,

עב�דת�. �דר� ��א ְֲֶֶֶָָָֹא�ת�

.·Î�האר מע� ק�צצ�? לקרקע]�יצד למעלה[סמו� א� ְְְִֵֵֶַַָָָָ
��פ�ח איל� טפחי�. א�ת�[נבקע]מע�רה ק��רי� � ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

י�סי� ��א א�א ��עלה, ולא .[להיבקע]��ביעית; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
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�דה�‡. �ת�� וי�� מחצר�, זבלי� אד� י�ציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא

יפה ��היה �די �דה� �מז�ל ��ראה מ�ני � ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ביעית
ולא מ�ר. א��ה, מ��� והעמיד ה�ציא וא� ְָֹ�ְְְְֱִִִִִִֶֶַָָלזריעה;
�� ��ז�לי� ה�מ� ��עבר עד �דה�, �ת�� א��ה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיע�ה

מ��ק�ר וה�א � האר� קשרי�]לעב�דת ה�תיק[שיעשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
נהור] סגי בלשו� מתוק ונקרא � מר א��ה[פרי יע�ה ולא .ְְֲֶַַָֹ

נ�רת ��היה �די זבל, �ל סאה וחמ�י� מ�אה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�ח�תה
�בר ל� היה מ�סי�. לה�סי�, ירצה וא� א��ה; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ�היא
יתר סאה, �ית �כל יע�ה ולא וה�ל�. עליו מ�סי� ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹמ�עט,

א��ת�ת. ְִַָָֹמ�ל�

לת��·. א��ת�ת �ל� �ל� �דה� �ל לע��ת ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹוהר�צה
א�צר זבל� לע��ת והר�צה ע��ה; סאה, אחת�ית [אשפה ְְְֲִֵֶֶַָָָ

סאה] ק"נ של אשפות מג' יותר ע��ה.ובה ,ֶ

�אר�‚. �העמיק א� ה�לע, על ה�בל מעמיד ֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
א ה�בל, והערי� טפחי� �ב��ל�ה האר� על ��נה � ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ע�ה אפ�� �ע�ר. צרי� אינ� � ה�בל עליו והעמיד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
קט��ת �י� �ד�ל�ת �י� סאה, �ית לת�� א��ת�ת ��ה ��ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָ
א�א האר�, לעב�דת �אינ� נ�ר, ה�בר �הרי מ�ר; ��ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ה�בל. ְִִֶֶַַלכניסת

ה�הר„. מ� זבל לה�ציא לאד� צא�,[דיר]מ�ר �ל �ְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
�יר והע��ה זבל. מכניסי �ל �דר� �דה� לת�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונ�ת�
סאתי�; �ית על יתר יע�ה� לא ��ביעית, �דה� ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ�ת��
�פ� מ�יח � ה�יר �ל את �כ��ז�ל� לת�כ�. ה�א� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹויכניס
מז�ל נמצא �צ��; אחר �יר וע��ה ה�יר, מ�פני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד

סאי�. אר�עת �ית �דה� ְְְִֵֵַַַָ�ת��

מ��ה‰. מ��ר � סאי� אר�עת �ית �דה� �ל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיתה
הטיל� �ה�א� ה�ל, ��דע� �די העי�; מראית מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמקצת,
��ביעית'. �דה� �ל זה 'ז�ל יאמר�: ולא ונ��רה, ��ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Âביעית�� �דה� לת�� ��ח�ה מחצב אד� יפ�ח ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
ה�לע'; מ��ה ��סיר נת���, �דה� 'לת�� יאמר�: ��א �ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
וע�רי� �בע מ��� �פ�ל �ביעית, מ�ד� התחיל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַֹוא�
מה� אב� �ל �ל�, ר�� על �ל� על �ל� �ר��ע ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאבני�
מ�ר זה הרי � מ�� �ד�ל�ת א� א�ה �ר�� א�ה על ָ�ְְֲִֵֶַַַַָָָא�ה

��רצה. �ל ��ביעית מ��� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָלנ�ר

.Êורצה יתר, א� טפחי� ע�רה �גבה� ��� אבני� �ל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ�דר
אחת �ל יתר, א� אבני� ע�ר �� הי� א� � אבניו �ל ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹל�ל
�הר�אה נ�טל; זה הרי � מ�� �ד�ל�ת א� �ני� מ��י ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמה�
א� מע�רה, �ח�ת היה נ�טל. ה�א האבני� ��צר� ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹי�דע,
מ���י קט��ת אבניו �הי� א� אבני�, מע�ר �ח�ת �� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�הי�

לאר�. סמ�� טפח ���יח עד נ�טל � �ני� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ני�

.Áוהתחיל �דה�, לת�� ���ת��� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ה
א� �דה�, לת�� נת��� לא א� אבל ��ביעית; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹל�ל
��רצה מה �ל ��ביעית נ�טל � �ביעית מ�ד� ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ�התחיל

מק�� טפחי�]מ�ל מי' שפחות גדר וג�דר[אפילו עד[נוטל], ְִֵַָָ
�ה�א �י על א� � חבר� מ�דה נ�טל היה א� וכ� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלאר�.

לאר�. עד ��דר ְֵֶַַָָָק�ל�,

.Ë�הי� א� ה�חר�ה, א�ת� ��זעזע �רא�יי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבני�
�ני�, �ני� מ��י �ל ��י� �ה� י� א� � ונת��� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ�ְמכ��ת
י�טל�. לא מ�ה, קט��ת הי� א�ת�; ל�ל מ�ר זה ְְִִִֶַָָָָֹֹ�ֲֵֶהרי
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.È� לאבני� צרי� �ה�א מ�ני ��ביעית, �דה� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמס�ל
א� וכ� �אר�. ה��גע�ת את �מ�יח העלי�נ�ת, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנ�טל
� אבני� �ל �ל א� צר�ר�ת, �ל �ר�� ��דה� ל� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהיה
י� וא� �אר�. ה��גע�ת את �מ�יח העלי�נ�ת, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנ�טל

.��� את י�ל � ק� א� סלע, ָ�ְִֵֶֶֶַַַֹ�ח�יה�

.‡Èמ�ני � �עפר ית�נ� א� עפר, �יא אד� ימ�א ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹלא
חי� ה�א ע��ה אבל האר�. את מת�� על[מחיצה]�ה�א ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ
יד� את לפ�ט ��כ�ל אב� וכל ה�יא; אחר�י [כשעומד ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

��טל.המחיצה] ז� הרי � ה�יא �פת על ע�מד וה�א ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָול�ל�,

.·È� ה�ת� על �ל� ��י� ה��ל�ת וה� �ת�, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹאבני
מ�דה�; �י� חבר� מ�דה �י� מק��, מ�ל להביא� ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ�מ�ר
�י� קט��ת, אבני� ואפ�� מק��, מ�ל מביא ה��ל� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכ�

ק�ל�. ��א מ�דה �י� ���ל�, ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמ�דה

.‚Èס�גה �היא מכ�לת[סתומה]�רצה אינ� א� � �עפר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הר�י�, את מכ�לת היתה וא� לבנ�ת�; אס�ר הר�י�, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
� הר�י� לר��ת �ת�חה א�א �עפר ס�גה היתה ��א ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹא�

לבנ�ת�. מ�ר זה ְִָָ�ֲֵֶהרי

.„Èל�דה �דה� �י� ��ביעית �דר לבנ�ת ל� ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָאס�ר
�מ�ר הר�י�; ר��ת �בי� �ינ� �דר ��נה אבל ָ�ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחבר�,
�דה� �ת�� וצ�בר� העפר, את �מ�ציא ה�לע. עד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהעמיק
�מערה ו�יח ��ר חפר א� וכ� זבל. מעמידי �ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�דר�
הח�פרי�. �ל �דר� �דה� �ת�� העפר צ�בר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��ביעית,

חמישי יו�
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סמ��‡. י�� �ל�י� ��ית, ��נה האר� ְְֲִִִֶַָָָָָֹעב�דת
�ה�א מ�ני מ�יני, למ�ה הלכה אס�רה � ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹל�ביעית
ה�א ק�� ה�ק�� ��ית �זמ� זה ודבר ל�ביעית; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמת�נ�

ה�מ�עה מ�י רבינו]��אסר ממשה חכמי�,[מסורת וגזר� . ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָ
�זמ� �ביעית ערב האיל� �דה ח�ר�י� יהי� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ��א

ה�ב� ��דה העצרת; עד א�א חיטה]ה�ק��, עד[� , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
האר� �עב�דת מ�רי� � ק�� ה�ק�� �אי� �בזמ� ֲִֶַַָָָ�ְְִִֵֶֶַַַַַָָה�סח.

��רה. �די� ה�נה, רא� ְִַַָָָֹעד

סאה.·. לבית אילנ�ת �ל�ה �ל האיל�? �דה היא ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֹאיז�
�ל�ה �ל ה� ואפ�� מאכל, איל� ואחד סרק, איל� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
לע��ת רא�יי� א� �אני�: ה� �א�� א�ת� ר�אי� � ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָאנ�י�
��ביל�; סאה �ית �ל ח�ר�י� מנה, ��י� �ל �בלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ��ר
ה�קר ��היה �די ואחד, אחד �ל �י� רח�ק ��היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוה�א,

�כליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכ�ל

ואחד‚. �ל�ה, �הי� א� סאה, לבית מ�ל�ה �ח�ת ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹהי�
רא�יי� אינ� וה�ני� יתר, א� מנה ��י� לע��ת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָרא�י
ואחד מנה, מאה אפ�� לע��ת רא�יי� �ני� א� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלע��ת,
מלא וה�א צר��, א�א לה� ח�ר�י� אי� � ע��ה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאינ�

לקוט�]הא�רה המעבר שיספיק ל�.[� ח�צה וס�� ְֶַָָ

מנה„. ��י� לע��ת �רא�יי� ��עה, ועד מ�ל�ה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהי�
מה �ה� ��� �י על וא� ��ביל�, סאה �ית �ל ח�ר�י� �ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לע��ת. רא�י ֲֵֶַָ�אינ�

ע��י�‰. �י� יתר, א� סאה �ית לת�� אילנ�ת ע�רה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהי�

ע�ר ��ביל�. סאה �ית �ל ח�ר�י� � ע��י� �אינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ�י�
סאה �ית �ל ח�ר�י� סאה, �ית לת�� מפ�ר�ת ְְְְִֵֵָָָָ�ְְִנטיע�ת
מ�יני. למ�ה הלכה זה, ודבר ה�נה; רא� עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ��ביל�

.Âעטרה מ�פ�ת א� אחת, ��רה ע��י�ת �[כקשת]הי� ֲַַָָ�ֲָָָ
ע� וה�ל�עי� ואחת. אחת לכל צר�� א�א לה� ח�ר�י� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאי�

לע�רה. מצטרפ�ת ְְְֲִִַַָָָה�טיע�ת,

.Ê�זמ �ל ה�ט�, האיל� זה נטיעה? היא ���ראי�איז� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
'נטיעה'. ְִָל�

.Áמ�פח נקצ� א� � חליפי� וה�ציא ��קצ� ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאיל�
�נטיעה. ה�א הרי �למ�ה, מ�פח �איל�; ה�א הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�למעלה,

.Ë;�אמרנ� �מ� ה�ק��, �זמ� � הא�� ה�ברי� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכל
א� ה�נה. רא� עד האר� �עב�דת מ�רי� ה�ה, ��מ� ֲִֶַַַַַָָָָָֹ�ְֲֶַַַָאבל
ה�ק�א�ת ולעדר ה�דה �לז�ל לס�ל מ�ר ה�ק��, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹ�ְְִִַַָ�זמ�

ה�להי� �בית להשקאה]וה�דלע�ת הזקוקי� שדות עד[� � ְְְִִֵַַַַָ
�מע�ני� �מא�קי� �מפרקי� �מז�לי� ה�נה. ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹרא�

�מזרדי� ענפי�]�מקרסמי� ענפי��מפ�לי�[כריתת [כריתת ְְְְְְְִִִַַָ
א�ת�,יבשי�] וק�טמי� וכ�רכי� ה�טיע�ת, את ְְְְְְֲִִִִֶַַָ�מזהמי�

��י� לה� ה��י�[סככות]וע��י� את וסכי� א�ת�, �מ�קי� , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
בשלו] שלא א�ת�[פירות �מנ�בי� בישול�], �ל[למהר ; ְְִַָָ

�ל ה�נה רא� עד �ביעית �ערב מ�ר�ת א�� ְְִִֶֶֶַַָָָֹ�ֲֵעב�ד�ת
ה�ק��. �זמ� ואפ�� ְְְֲִִִִִַַַָ�ביעית,

.Èביעית� ו�ל ל�ביעית, ��כנס� �ביעית ערב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַ��י
�בזמ� מנ�בי�. ולא סכי� לא � �ביעית למ�צאי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ��צא�
�ביעית, ערב ה�יאי�ת �י על מדרג�ת ��ני� אי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�ק��,
ל�ביעית. מת�נ� �ה�א מ�ני � ה��מי� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמ���סק�

.‡È�מר�יבי ואי� אילנ�ת, נ�טעי� אי� ה�ה, ��מ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָא�
אחר] איל� על אחד מאיל� מבריכי�[ענ� ואי� [משחיל, ְְִִֵַ

מחובר] בעודו ענ� ��קלטבקרקע �די א�א � �ביעית ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹערב
רא� קד� י�� �ל�י� ה�ליטה אחר ות�הה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹה�טיעה,
ודבר ��ת�ת. ��י � קליטה �סת� �ביעית; �ל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָה�נה
הר�אה: יאמר ��א � העי� מראית מ�ני לע�ל�, אס�ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
א� ה�ברי� א� �ה��טע א�מר, נמצאת נטע�'. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ'��ביעית
ואר�עי� �אר�עה ה�נה רא� קד� �ביעית ערב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה�ר�יב
מ�רי�. ה�ר�ת עקר, לא וא� יעקר. מ��, �ח�ת יק��; ִָ�ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹי��,

לעקר. ה��ר� את מח�בי� ��עקר, קד� מת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹוא�
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ה�רע‡. מ� �י� � �ביעית ��נה האר� ���ציא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
מ�ד� ��קצר� הע�רי� מ� �י� �ביעית, מ�ד� �� ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ��פל
הע�בי� מ� �י� 'ספיח', נקרא� �ניה� וע��, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוחזר�
לאכל� מ�ר ה�ל � זרע לה� ואי� מאליה� �על� ְְָָ�ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוה�רק�ת
לאכלה". לכ� האר� ��ת "והיתה ��אמר: ה��רה, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמ�

����בה �דה �[שנחרשה]אפ�� וצ�חה ��ביעית, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ
קציר� ספיח "את ��אמר: וזה �אכילה; מ�רי� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�ֵֶָ�ר�תיה
קצר וא� �נה. �כל ���צר �דר� יקצר ��א תקצר", ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
ה�דה �ל �עקר �ג�� �יצד? ל�קה. ה��צרי�, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�דר�

�רי תבואה]והעמיד לעב�דת[ערמת ��צר א� ��קר, וד� ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
א�כל. וח�בט מעט, מעט ק�צר א�א ��ארנ�. �מ� ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהאר�,

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ס�פרי�·. אס�רי�[חכמי�]�מ�ברי ה�פיחי� �ל ��הי� , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
על �זר� ול�ה יל��אכילה. ��א � עברה ע�ברי מ�ני יה�? ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

��תר, �דה� ��� ��ה וזרע�ני וקטנ��ת �ב�אה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויזרע
�ל אסר� לפיכ� ה�'; 'ספיחי� ויאמר מה� יאכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�כ��צמח�

��ביעית. ה��מחי� ְְְִִִִִַַַה�פיחי�

�ר�ת‚. א�א �ביעית מ�ר�ת א�כלי� �אי� למד�, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא
�ג�� האד�, רב א�ת� ז�רעי� �אי� והע�בי� ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנ�ת,
ה�רק�ת אבל �ה�; ���צא וכל ה��טי� וה�ר��זי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�יג�
וקטנ��ת �ב�אה �מיני ����ת, א�ת� לזרע האד� רב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ��ר�
מ�י� א�ת�, והמל�ט מ�בריה�; אס�ר מה�, ה��מח �ל �ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מר��ת מ�ת מדרבנ�]א�ת� .[מלקות ְַַַ

��ר„. ��דה הע�לי� לזריעה]ספיחי� מיועדת ,[שלא ְְִִִִֵָ
ניר לחרישה]�ב�דה זרע[העומדתת �ב�דה �ר�, �ב�דה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַ

�אי� לפי עליה�? �זר� לא מה �מ�ני �אכילה. מ�רי� ��ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ל�� נפנה אד� אי� ��ר, �דה א��: מק�מ�ת ז�רע ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָאד�

בה] מתעניי� אי� ��דה[� �ת��נ�; ה�א ר�צה ניר, ��דה ;ְְְִִֵֵֶָ
�רמ� א�סר אינ� כלאי�]�ר�, מדי� יאסרו יזרע ;[שא� ְֵֵֶֶַ

�ל ה�ב� וכ� א�ת�. מפסידי� ה�פיחי� זרע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ��דה
עליו. �זר� ולא מק��, �כל מ�ר ְְְָָָָָָֹ�ְִִ�ביעית

אס�רי�‰. �ביעית, למ�צאי ��צא� �ביעית �ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחי�
�דר��, ח�ר� א�א � ��ד א�ת� ��ל�י� ואי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�אכילה;

�דר��. ר�עה ְְְֵַָָָ�בהמה

.Â?ביעית� �מ�צאי �ביעית, ספיחי אס�רי� מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד
מ�רי�. ספיחי� ואיל�, �מחנ�ה חנ�ה; ועד ה�נה ִָ�ְִִֵָָָ�ֲֵָ�ְֲֵַַָָֹמרא�
מ�רי�. ה���לי� �ביעית, אחר �ביעית ספיחי ִָ�ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַוה��רע

.Ê��ע א� � �ביעית למ�צאי מ�ביעית ��צא� ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָ�צלי�
�ה� באותו���צא שביעית מוצאי של בצלי� גדלו א� �] ֵֶַָ

מ�רי�גודל] העי�], מראית שאי� וכ�[� אס�רי�. לאו, וא� ; �ְְֲִִִֵָָ
א�א �ביעית, �מ�צאי א�ת� ל�קחי� אי� � ה�ר�ת ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�אר
ה��יר ע�ה �ביעית. מ�צאי מ�ר�ת �ה� ���צא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמ��ע��

שביעית] ממוצאי הראשו� האפיל[גדל ה�ר שגדל, [האחרו� �ִַָָ
ל�חבשביעית] �מ�ר מ�ד.[לקנות]. �ביעית, �מ�צאי ירק �ְְִִִִֵַָָָָָ

.Á��ל ל�ח אד� מ�ר בצל]�מאימתי �מ�צאי[מי� ֵֵַָ�ְִֵַָָָָ
החד�. מ��ר�ה ְְִִִִֶֶֶָָ�ביעית?

.Ëר�ת� �לי�בל�ת. ל�מ�י� ה�נה רא� �ת�רי, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ�אחד
א� קטנ��ת א� �ב�אה הי� א� � ל�ביעית ��כנס� ְְְְְִִִִִִִִִֶָָ��ית
� ה�נה רא� קד� ה�ע�ר�ת לע�נת וה�יע� האיל�, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�ר�ת
הרי ��ביעית, א�ת� �א�ס� �י על וא� מ�רי�; א�� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�ֲֵֵהרי
ה�ע�ר�ת לע�נת �א� לא וא� �בר. לכל ��ית �פר�ת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹה�
(י). �ביעית. �פר�ת ה� הרי ה�נה, רא� אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹא�א
�פר�ת ספיחי�; מ��� �אכילה, אס�רי� וה�טנ��ת ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָה�ב�אה

�ביעית. �קד�ת א�ת� א�כלי� ְִִַ�ְְִִִָָָהאיל�,

.‡Èה�צרי �פ�ל וה�מ�מי�, וה�רגי�, וה�ח�, ְְְִִִַ�ְְְְִֶַַַַָָֹֹהארז,
�רי� נגמר א� �רי: �מר אחר �ה� ה�לכי� � לזרע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ��רע�
��ית; �פר�ת ��ביעית מ�רי� א�� הרי ה�נה, רא� ְְִִִִִֵַָ�ֲֵֵֶַָָֹֹקד�
קד� �ה�רי�� �י על א� � ה�נה רא� אחר נגמר� ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹוא�

ספיחי�. מ��� אס�רי� א�� הרי � ה�נה ְֲֲִִִִֵֵַָָֹרא�

.·Èל��� היה אפ�� � והאתר�ג לקיטת�. ��עת [�ה�רק, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

במעשר] מתחייב �כדשאז ונע�ה ה�נה, רא� ְְֲֶַַַָָָֹֹקד�
�כד היה ואפ�� ��ית; �פר�ת �מע�ר�ת ח�ב � ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָ��ביעית
�פר�ת ה�א הרי � ��ביעית ונלקט ה�איל � ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַ���ית

להחמיר. ��ית �פר�ת �מתע�ר ְְְְְִִִִִִֵֵַַ�ביעית,

.‚Èתב�אה� � �ביעית למ�צאי ��צא� �ביעית �ר�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכ�
וה�רגי� ה�ע�ר�ת; ע�נת אחר ה�לכי� ואילנ�ת, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנ��ת
אחר לזרע, ��רע� ה�צרי �פ�ל וה�ח� והארז ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�ְַוה�מ�מי�

לקיטת�. אחר וה�רק, ה�רי; ְְְְִִַַַַַָָָ�מר

.„È�קד �רי� ונגמר ���ית, לזרע ��רע� ה�צרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ��ל
מ�ר ,��� זרע �י� ��� ירק �י� � �ביעית �ל ה�נה ָ�ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹרא�
�י� � �ביעית עליו ונכנסה לירק, זרע� וא� ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָ��ביעית.
לזרע זרע� א� וכ� �ביעית; �ספיחי אס�ר זרע�, �י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָירק�

אס�ר. ה�א הרי ְֲֵָָָ�לירק,

.ÂË�זרע א� � ל�מינית ויצא ��ביעית, �זרע� ְְְְְִִִִִַַַָָָָָעבר
��אר �ביעית �מ�צאי אס�ר ירק�, �י� זרע� �י� � ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלזרע
�י� � ��מינית ונלקט ה�איל � לירק זרע� וא� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָה�פיחי�;
מ��� אס�ר זרע� � �לירק לזרע זרע� מ�ר. זרע�, �י� ְְְְִֶַַָָָָָ�ְְֵַָירק�

מ�ר. וירק� ָ�ְִִִָספיחי�,

.ÊËח�� לבנות]�נ�ת לאחר[תאני� נגמרי� וה� ה�איל � ְְְְִִִֵַַַָ
ה�נה רא� קד� ה�ע�ר�ת לע�נת �א� א� � �ני� ְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�ל�
ה�ב�ע מ� �נ�ה ��נה נאכלי� ה� הרי �מינית, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ל

�ביעית. ְְִִַ�ת�רת

.ÊÈ�ה�ריסי עלי�]ה�צלי� מוציאי� �פ�ל[שאינ� ְִִִַַָָ
ה�נה, רא� קד� י�� �ל�י� מי� מה� ��נע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹה�צרי,

�על גשמי�]ו�ל במקו� שנזרעו הסריסי�, מה�[� ��נע , ְֵֶֶֶַַַָ
ע�נ�ת השקאה]�ל� א��[של הרי � ה�נה רא� לפני ְֲִֵֵֵַָָָֹֹ

�ביעית. �ספיחי ה� הרי מ�א�, �ח�ת ��ית; ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָמ�ר�ת

.ÁÈה�נה רא� לפני הק�� א� � לזרע ���מ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹה�ל�עי�
מ�ר�ת �ה� ��ביעית; לק�מ� מ�ר � אד� מ�אכל ְְְִִִֵֵֶַַָָ�ְְְֱִִֶָָֹונפסל�
וכ� �ביעית. �ספיחי אס�רי� הק��, לא וא� ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֹ��ית.
לק�מ� מ�ר ה�נה, רא� לפני �הק�� ��� ְְַָָ�ְְִִֵֶַָָָֹ�ְַָה�רק�ת
ספיחי�. מ��� לק�מ� אס�ר ר�י�, הי� וא� ְְְְְִִִִִִִַַַָָָ��ביעית;
�אר� מ�יח� א�א ה���, את ל�ר� א�ת� מח�בי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואי�
ואי� מ�ר. �ביעית, למ�צאי צמח א� �ה�א; ְֵָ�ְְְִִִֵֶַָָ�מ�ת

ה�נ�ס את ל�ר� א�ת� קו�]מח�בי� ��זז[מי� א�א , ְְְִֵֶַַָ�ְֵֶָָ
מ�ר. �ביעית, למ�צאי צמח וא� ָ�ְְְִִִִֵֶַָָָ�עלי�;

.ËÈפ�אה� ה�יצ�ני� �צלי� וכ� �ביעית, ערב �ל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָל��
אדו�] לצבע לעקר[ע� מ�ר � �ביעית לפני א�ת���גמר� ְְְְִִִִֵֶ�ֲַָָֹ

עב�דת מ��� �זה ואי� מ�כת, �ל �קר���ת ְֲִֵֶֶֶֶַַָ�ְְְִִַַ��ביעית
ֶָָהאר�.

.Îל� � וצמח� ��ביעית, ��מי� עליה� ��רד� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָה�צלי�
ה�חיר�, וא� מ�רי�. א�� הרי יר�י�, ��ה� �העלי� ְְִִִִָ�ֲִֵֵ�ְְִֶֶֶֶַָָזמ�
מ��� אס�רי� העלי�, וא�ת� �אר�; �נט�עי� א�� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
ע�מדי�. �ה�ר� עצמ� ה�צלי� ,�� �בי� �� �בי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספיחי�.

.‡Îליו��� ור�� ��מינית, �נטע� ��ביעית, �עקר� ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ�צל
ה�איל ה�ל; וה�ר ע�ר�, את ���ליו העל� � ע�ר� ִַַֹ�ְֱִִִֶֶַָָָעל
קרקע. ידי על ��לת� �� קרקע, ידי על א��ר� ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ��ביעית

.·Î�א�ת יאס� לא � ��ביעית האיל� ���ציא ְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹה�ר�ת
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ס�פרי�·. אס�רי�[חכמי�]�מ�ברי ה�פיחי� �ל ��הי� , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
על �זר� ול�ה יל��אכילה. ��א � עברה ע�ברי מ�ני יה�? ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

��תר, �דה� ��� ��ה וזרע�ני וקטנ��ת �ב�אה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויזרע
�ל אסר� לפיכ� ה�'; 'ספיחי� ויאמר מה� יאכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�כ��צמח�

��ביעית. ה��מחי� ְְְִִִִִַַַה�פיחי�

�ר�ת‚. א�א �ביעית מ�ר�ת א�כלי� �אי� למד�, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא
�ג�� האד�, רב א�ת� ז�רעי� �אי� והע�בי� ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנ�ת,
ה�רק�ת אבל �ה�; ���צא וכל ה��טי� וה�ר��זי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�יג�
וקטנ��ת �ב�אה �מיני ����ת, א�ת� לזרע האד� רב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ��ר�
מ�י� א�ת�, והמל�ט מ�בריה�; אס�ר מה�, ה��מח �ל �ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מר��ת מ�ת מדרבנ�]א�ת� .[מלקות ְַַַ

��ר„. ��דה הע�לי� לזריעה]ספיחי� מיועדת ,[שלא ְְִִִִֵָ
ניר לחרישה]�ב�דה זרע[העומדתת �ב�דה �ר�, �ב�דה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַ

�אי� לפי עליה�? �זר� לא מה �מ�ני �אכילה. מ�רי� ��ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ל�� נפנה אד� אי� ��ר, �דה א��: מק�מ�ת ז�רע ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָאד�

בה] מתעניי� אי� ��דה[� �ת��נ�; ה�א ר�צה ניר, ��דה ;ְְְִִֵֵֶָ
�רמ� א�סר אינ� כלאי�]�ר�, מדי� יאסרו יזרע ;[שא� ְֵֵֶֶַ

�ל ה�ב� וכ� א�ת�. מפסידי� ה�פיחי� זרע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ��דה
עליו. �זר� ולא מק��, �כל מ�ר ְְְָָָָָָֹ�ְִִ�ביעית

אס�רי�‰. �ביעית, למ�צאי ��צא� �ביעית �ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחי�
�דר��, ח�ר� א�א � ��ד א�ת� ��ל�י� ואי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�אכילה;

�דר��. ר�עה ְְְֵַָָָ�בהמה

.Â?ביעית� �מ�צאי �ביעית, ספיחי אס�רי� מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד
מ�רי�. ספיחי� ואיל�, �מחנ�ה חנ�ה; ועד ה�נה ִָ�ְִִֵָָָ�ֲֵָ�ְֲֵַַָָֹמרא�
מ�רי�. ה���לי� �ביעית, אחר �ביעית ספיחי ִָ�ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַוה��רע

.Ê��ע א� � �ביעית למ�צאי מ�ביעית ��צא� ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָ�צלי�
�ה� באותו���צא שביעית מוצאי של בצלי� גדלו א� �] ֵֶַָ

מ�רי�גודל] העי�], מראית שאי� וכ�[� אס�רי�. לאו, וא� ; �ְְֲִִִֵָָ
א�א �ביעית, �מ�צאי א�ת� ל�קחי� אי� � ה�ר�ת ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�אר
ה��יר ע�ה �ביעית. מ�צאי מ�ר�ת �ה� ���צא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמ��ע��

שביעית] ממוצאי הראשו� האפיל[גדל ה�ר שגדל, [האחרו� �ִַָָ
ל�חבשביעית] �מ�ר מ�ד.[לקנות]. �ביעית, �מ�צאי ירק �ְְִִִִֵַָָָָָ

.Á��ל ל�ח אד� מ�ר בצל]�מאימתי �מ�צאי[מי� ֵֵַָ�ְִֵַָָָָ
החד�. מ��ר�ה ְְִִִִֶֶֶָָ�ביעית?

.Ëר�ת� �לי�בל�ת. ל�מ�י� ה�נה רא� �ת�רי, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ�אחד
א� קטנ��ת א� �ב�אה הי� א� � ל�ביעית ��כנס� ְְְְְִִִִִִִִִֶָָ��ית
� ה�נה רא� קד� ה�ע�ר�ת לע�נת וה�יע� האיל�, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�ר�ת
הרי ��ביעית, א�ת� �א�ס� �י על וא� מ�רי�; א�� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�ֲֵֵהרי
ה�ע�ר�ת לע�נת �א� לא וא� �בר. לכל ��ית �פר�ת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹה�
(י). �ביעית. �פר�ת ה� הרי ה�נה, רא� אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹא�א
�פר�ת ספיחי�; מ��� �אכילה, אס�רי� וה�טנ��ת ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָה�ב�אה

�ביעית. �קד�ת א�ת� א�כלי� ְִִַ�ְְִִִָָָהאיל�,

.‡Èה�צרי �פ�ל וה�מ�מי�, וה�רגי�, וה�ח�, ְְְִִִַ�ְְְְִֶַַַַָָֹֹהארז,
�רי� נגמר א� �רי: �מר אחר �ה� ה�לכי� � לזרע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ��רע�
��ית; �פר�ת ��ביעית מ�רי� א�� הרי ה�נה, רא� ְְִִִִִֵַָ�ֲֵֵֶַָָֹֹקד�
קד� �ה�רי�� �י על א� � ה�נה רא� אחר נגמר� ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹוא�

ספיחי�. מ��� אס�רי� א�� הרי � ה�נה ְֲֲִִִִֵֵַָָֹרא�

.·Èל��� היה אפ�� � והאתר�ג לקיטת�. ��עת [�ה�רק, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

במעשר] מתחייב �כדשאז ונע�ה ה�נה, רא� ְְֲֶַַַָָָֹֹקד�
�כד היה ואפ�� ��ית; �פר�ת �מע�ר�ת ח�ב � ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָ��ביעית
�פר�ת ה�א הרי � ��ביעית ונלקט ה�איל � ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַ���ית

להחמיר. ��ית �פר�ת �מתע�ר ְְְְְִִִִִִֵֵַַ�ביעית,

.‚Èתב�אה� � �ביעית למ�צאי ��צא� �ביעית �ר�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכ�
וה�רגי� ה�ע�ר�ת; ע�נת אחר ה�לכי� ואילנ�ת, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנ��ת
אחר לזרע, ��רע� ה�צרי �פ�ל וה�ח� והארז ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�ְַוה�מ�מי�

לקיטת�. אחר וה�רק, ה�רי; ְְְְִִַַַַַָָָ�מר

.„È�קד �רי� ונגמר ���ית, לזרע ��רע� ה�צרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ��ל
מ�ר ,��� זרע �י� ��� ירק �י� � �ביעית �ל ה�נה ָ�ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹרא�
�י� � �ביעית עליו ונכנסה לירק, זרע� וא� ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָ��ביעית.
לזרע זרע� א� וכ� �ביעית; �ספיחי אס�ר זרע�, �י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָירק�

אס�ר. ה�א הרי ְֲֵָָָ�לירק,

.ÂË�זרע א� � ל�מינית ויצא ��ביעית, �זרע� ְְְְְִִִִִַַַָָָָָעבר
��אר �ביעית �מ�צאי אס�ר ירק�, �י� זרע� �י� � ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלזרע
�י� � ��מינית ונלקט ה�איל � לירק זרע� וא� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָה�פיחי�;
מ��� אס�ר זרע� � �לירק לזרע זרע� מ�ר. זרע�, �י� ְְְְִֶַַָָָָָ�ְְֵַָירק�

מ�ר. וירק� ָ�ְִִִָספיחי�,

.ÊËח�� לבנות]�נ�ת לאחר[תאני� נגמרי� וה� ה�איל � ְְְְִִִֵַַַָ
ה�נה רא� קד� ה�ע�ר�ת לע�נת �א� א� � �ני� ְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�ל�
ה�ב�ע מ� �נ�ה ��נה נאכלי� ה� הרי �מינית, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ל

�ביעית. ְְִִַ�ת�רת

.ÊÈ�ה�ריסי עלי�]ה�צלי� מוציאי� �פ�ל[שאינ� ְִִִַַָָ
ה�נה, רא� קד� י�� �ל�י� מי� מה� ��נע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹה�צרי,

�על גשמי�]ו�ל במקו� שנזרעו הסריסי�, מה�[� ��נע , ְֵֶֶֶַַַָ
ע�נ�ת השקאה]�ל� א��[של הרי � ה�נה רא� לפני ְֲִֵֵֵַָָָֹֹ

�ביעית. �ספיחי ה� הרי מ�א�, �ח�ת ��ית; ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָמ�ר�ת

.ÁÈה�נה רא� לפני הק�� א� � לזרע ���מ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹה�ל�עי�
מ�ר�ת �ה� ��ביעית; לק�מ� מ�ר � אד� מ�אכל ְְְִִִֵֵֶַַָָ�ְְְֱִִֶָָֹונפסל�
וכ� �ביעית. �ספיחי אס�רי� הק��, לא וא� ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֹ��ית.
לק�מ� מ�ר ה�נה, רא� לפני �הק�� ��� ְְַָָ�ְְִִֵֶַָָָֹ�ְַָה�רק�ת
ספיחי�. מ��� לק�מ� אס�ר ר�י�, הי� וא� ְְְְְִִִִִִִַַַָָָ��ביעית;
�אר� מ�יח� א�א ה���, את ל�ר� א�ת� מח�בי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואי�
ואי� מ�ר. �ביעית, למ�צאי צמח א� �ה�א; ְֵָ�ְְְִִִֵֶַָָ�מ�ת

ה�נ�ס את ל�ר� א�ת� קו�]מח�בי� ��זז[מי� א�א , ְְְִֵֶַַָ�ְֵֶָָ
מ�ר. �ביעית, למ�צאי צמח וא� ָ�ְְְִִִִֵֶַָָָ�עלי�;

.ËÈפ�אה� ה�יצ�ני� �צלי� וכ� �ביעית, ערב �ל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָל��
אדו�] לצבע לעקר[ע� מ�ר � �ביעית לפני א�ת���גמר� ְְְְִִִִֵֶ�ֲַָָֹ

עב�דת מ��� �זה ואי� מ�כת, �ל �קר���ת ְֲִֵֶֶֶֶַַָ�ְְְִִַַ��ביעית
ֶָָהאר�.

.Îל� � וצמח� ��ביעית, ��מי� עליה� ��רד� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָה�צלי�
ה�חיר�, וא� מ�רי�. א�� הרי יר�י�, ��ה� �העלי� ְְִִִִָ�ֲִֵֵ�ְְִֶֶֶֶַָָזמ�
מ��� אס�רי� העלי�, וא�ת� �אר�; �נט�עי� א�� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
ע�מדי�. �ה�ר� עצמ� ה�צלי� ,�� �בי� �� �בי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספיחי�.

.‡Îליו��� ור�� ��מינית, �נטע� ��ביעית, �עקר� ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ�צל
ה�איל ה�ל; וה�ר ע�ר�, את ���ליו העל� � ע�ר� ִַַֹ�ְֱִִִֶֶַָָָעל
קרקע. ידי על ��לת� �� קרקע, ידי על א��ר� ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ��ביעית

.·Î�א�ת יאס� לא � ��ביעית האיל� ���ציא ְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹה�ר�ת
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לא נזיר� ע�בי "את ��אמר: �נה, �כל �א�ס� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�דר�
�דר� ��צר א� האיל�, לעב�דת �צר וא� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹתבצר";

ל�קה. � ְִֶַה��צרי�

.‚Î�ק�צי אי� � �ביעית �ל �אני� ע��ה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַוכיצד
ולא[מייבשי�] �חר�ה; א�ת� מי�� אבל ��קצה, ְְְְְֲֵֶַָָָָֹ�ַָא�ת�

�ערבה ה�א ��ר� אבל ��ת, ענבי� ולא[קערה]ידר� ; ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
קט� לבד �מכניס ה�א ��ת� אבל ה�ד, �ת�� זיתי� ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָיע�ה
��אר וכ� קט�ה. לבד �מכניס ה�ד, �בית וט�ח� ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ�י�תר;

מ��ה. ל���ת, ��כ�ל �ל � ְְְִֶֶַַַָָָה�ברי�

.„Î�האר ���ציא מה �ל לה�מיט ע�ה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמצות
וכל �נט���". ��מט�ה "וה�ביעית, ��אמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָ��ביעית,

סג א� �רמ� מצות[גודר]ה��על ��ל � ��ביעית �דה� ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
יפקיר א�א �ית�; לת�� �ר�תיו �ל אס� א� וכ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָע�ה;
אביני "ואכל� ��אמר: � מק�� �כל �וי� ה�ל ויד ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה�ל,
מ� ��ביאי� �דר� �ית�, לת�� מעט להביא ל� וי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָע��".
הביא וא� יי�; ��י ע�רה חמ� �מ�, ��י חמ� � ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההפקר

מ�ר. מ�ה, ָ�ִֵֶָיתר

.‰Î,לבד� י�ראל �אר� א�א נ�הגת �ביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאי�
ה�ית �פני �י� � וג�'" האר� אל תבא� "�י [בזמ���אמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה�ית.המקדש] �פני ��א �י� ,ְִִֵֵֶַַֹ

.ÂÎ;עב�דה� אס�ר �זיב, עד �בל ע�לי �� �החזיק� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ�ל
��א וכל �אכילה. אס�רי� ,�� ���מחי� ה�פיחי� ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹוכל
ועד מ�זיב �ה�א �לבד, מצרי� ע�לי א�א �� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָהחזיק�
�עב�דה אס�ר �ה�א �י על א� � אמנה ועד ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָה�הר
�מה�הר �אכילה. מ�רי� �� ���מחי� ה�פיחי� ֲִִֵַַָָָָ�ְְְִִִִִֶַַ��ביעית,

��ביעית. �עב�דה מ�ר והלאה, ְֲִִַַָָ�ְֲֵָָָָָ�מאמנה

.ÊÎדוד]ס�ריה שכבש �ביעית[מקומות �אי� �י על א� � ְְִִִֵֶַַָ
�עב�דה אס�רה ��היה עליה �זר� ה��רה, מ� �� ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנ�הגת
י�ראל, אר� י�יח� ��א �די י�ראל; �אר� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ��ביעית
� ו�נער �מצרי� �מ�אב ע��� אבל .�� וי���ע� ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוילכ�
�ביעית אי� מ�בריה�, �מע�ר�ת ח�בי� �ה� �י על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָא�

�ה�. ֶֶֶָנ�הגת

.ÁÎספיחי� מ�בריה�. �� נ�הגת �ביעית ה�ר��, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעבר
ארצ�ת יהי� לא �אכילה; מ�רי� � ס�ריה �ספיחי ה�ר�� ְֲֲִִִַָָָֹ�ְְְִֵֵֵֶַַָעבר

מאר� חמ�רי� מצרי�.א�� ע�לי �� �החזיק� י�ראל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.ËÎ� ��ביעית �זרע� י�ראל, �אר� קרקע ��נה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��י
ע�ברי מ�ני א�א ה�פיחי�, על �זר� ��א מ�רי�; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ֵֶָ�ר�תיה
עליה�. ��גזר �די ה�ביעית על מצ�י� אינ� וה��י� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹ�ְְֲִֵֵַָָעברה,

.Ï�עליה מ��יבי� � ל�פר ה�מ�כ�ת י�ראל אר� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעיר�ת
�ביעית. �ר�ת ויב�ז� ��י� יפ�צ� ��א �די ְְְִִִֵֵֵֶָָֹ��מר,
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�לסיכה,‡. ול�ת�ה, לאכילה, נ�נ� �ביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָ�ר�ת
ה�מ�עה מ�י ולצביעה; ה�ר, ממשה�להדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

צבע.רבינו] �� ולצ�ע ה�ר להדלקת א� "�היה", ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמד�:

לאכל·. ��ר�� �בר לאכל �יצד? ול�ת�ה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
�ני. �מע�ר �ר�מה �די� ל���ת, ��ר�� �בר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָול���ת

�תר�מה‚. מ��ה �אינ� �דר� מ�ר�ת�, �ר�ת י��ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
מב�ל; א�ת� יאכל לא חי, להאכל ��ר�� �בר ָ�ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ�מע�ר:
לפיכ�, חי. א�ת� א�כלי� אי� מב�ל, להאכל ��ר�� ְְִִֵַָָ�ְְְְֵֵֶַָָָודבר
��פסד �ב�יל לאכל מ��ל אינ� �המה. אכלי ��לקי� ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאי�
�מע�ר. �תר�מה א�כל �אינ� �דר� �ע��ה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוה�ת

�ר�מה,„. �ל ��מ� �ביעית �ל ירק מב�לי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָואי�
� מ�ד ואכל� מעט ��ל וא� �ס�ל; לידי יביא�� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��א

�ס�ל. לידי לב�א �די ה�יח� לא �הרי ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ�מ�ר,

א�ת�‰. מאכילי� אי� אד�, למאכל המיחדי� ְֲֲִִִֵַַַָָָָ�ְֵַ�ר�ת
לתחת מאליה ה�המה הלכה �לע�פ�ת; לח�ה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָלבהמה
��אמר: להחזיר�, א�ת� מח�בי� אי� � ואכלה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�אנה,
לאכל". �ב�את� כל �היה �ארצ� א�ר ולח�ה ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ"ולבהמ��

.Â�יי יס�� לא לס��; ��ר�� �בר לס�� �יצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
ה�מ�[וחמ�]ו�מ� את יפ�� ולא ה�מ�. את ה�א ס� אבל , ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ונכנס.[בבשמי�] מ�ח��, ה�א ס� אבל ��רח�; יס�� ולא ,ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ

.Ê�ח�סמי אי� � �ביעית �ל סותמי�]ו�מ� [חורי���[� ְְְִִִֵֶֶֶ
א�ת�של] סכי� ואי� וסנ�ל. מנעל �� סכי� ואי� וכירי�, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ���ר

ולא טמא�ת. �ידי� מ�פ�פ� ��ר�, על נפל טמא�ת; ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹ�ידי�
ה�נעל. ול�ב� רגל� ה�א ס� אבל ה�נעל, �ת�� רגל� ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָיס��

קטב�ליא ��י על �מתע�ל ��פ� לסיכה]וס� .[טבלה ְְְִֵֵַַַַָָָ

.Áביעית� ��מ� ה�ר את ��דליק �יצד? ה�ר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
��מ� �מ� �החלי� א� אחר, �מ� �� ולקח מכר� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמ�;
�ביעית. �דמי מדליקי� �אי� �הדלקה; אס�רי� �ניה� �ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

�נר. מדליק� א�א ה�ד�רה, לת�� ה�מ� י�� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

.Ëעל א� � �ה� לצ�ע ��ר�� �ברי� �יצד? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה
�ה צ�בעי��י לא אבל לאד�; �ה� צ�בעי� אד�, מאכלי � ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ

�אי� � �המה מאכלי אפ�� �ביעית, מ�ר�ת ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָלבהמה
�המה. צבעי על חלה �ביעית ְְְִִִֵֵַַָָָ�ְקד�ת

.Èואהל �רית �ג�� �בסי�, צמחי�]מיני קד�ת[מיני � ְְְְִִִֵָָָֹ�ַ
��ת "והיתה ��אמר: �ה�, �מכ�סי� עליה�, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ביעית
�פר�ת מכ�סי� אי� אבל צרכיכ�. לכל � לכ�" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאר�

מל�גמה ע��י� ואי� "והיתה[תרופה]�ביעית, ��אמר: � ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ
ולא לז���, ולא למל�גמה, לא לאכלה", לכ� האר� ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ��ת

מקיא]להקיא שע"י משקה למ�רה[מי� ולא לשרות, �] ְְְְִִָָֹ
ביי�] לכביסה.פשת� ולא ,ְְִִָֹ

.‡Èמיחד �ה�א �ל �ביעית: �פר�ת אמר� �ד�ל ָ�ְְְְְִִֵֶָָָֹ�לל
� �ה� וכ��צא וענבי� �תאני� ח�י� �ג�� אד�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
ואפ�� �ה� וכ��צא רט�ה א� מל�גמה מ��� ע��י� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאי�
לכ�, מיחד �ה�א �ל לאכלה", "לכ� ��אמר: ֶָָ�ְְְְֱֶֶֶֶַָָָָָֹלאד�,
אד�, למאכל מיחד �אינ� וכל לרפ�אה; ולא לאכלה ְֲַַָָָ�ְְְְְְְִִֵֶֶָָָֹֹיהיה
לאד�, מל�גמה מה� ע��י� � הר�י� ודר�רי� ק�צי� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�ג��
לבהמה, ולא לאד� לא מיחד �אינ� וכל לבהמה. לא ְְְִֵָָָָֹֹ�ְְְֲִֵֵֶָָֹֹאבל
�מח�ב��: �ל�י ה�א הרי � וה�רנית והאז�ב ה�יאה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָ�ג��
לאכילה, עליו ח�ב �עצי�; ה�א הרי לעצי�, עליו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָח�ב
�המה �למאכל אד� למאכל עליו ח�ב �פר�ת; ה�א ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָהרי
מה� ע��י� �אי� אד�, מאכל חמרי עליו נ�תני� �ְִָָ�ְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

א�ת�. ��לקי� �אי� �המה, מאכל וחמרי ְְְֲִֵֵֵֶַַָָ�ְְְָמל�גמה,

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.·È�ה� ול�ח �המה, ואכלי אד� אכלי למ�ר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ�מ�ר
אכלי �ה� ל�ח �המה, אכלי מ�כרי� אי� אבל אד�. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאכלי
אד�, אכלי מ�כרי� �אי� ל�מר צרי� ואי� אחרת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�המה
אכלי החלי� א� �ה�, לקח וא� �המה; אכלי �ה� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָל�ח
ע��י� �אי� אד�, �אכלי ה� הרי � �המה �אכלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָאד�

לאד�. מל�גמה ְְְֵֶָָָמה�

.‚Èלח�צה מהאר� א�ת� מ�ציאי� אי� � �ביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָ�ר�ת
לס�ריה ואפ�� דוד]לאר�, שכבש מאכילי�[מקומות ואי� . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

�כיר א� ��ת, �כיר היה וא� ל�כיר; ולא לג�י, ְְְְְְִִִִַָָָָָֹא�ת�
ה�א הרי � עליו מז�נ�תיו ���� א� חד�, �כיר א� ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ�נה,
האכסניא את �מאכילי� א�ת�. �מאכילי� �ית�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ�אנ�י

�ביעית. ְִִֵ�ר�ת

.„Èה�� מ�ני �ביעית, �ר�ת לא�ה ��סקי� �י� �ית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאי�
�על�. מ�ל היא נ��נת אבל �ביעית; מ�ר�ת ח�ב ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ�מ���

.ÂË:אמר�� � �סר ��ה� �ביעית �ר�ת א�ספי� ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאי�
�ב�אה; ��ע�ה עד נאכלת אינ� �ב�את�", את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"�אכל�
�א�כל �דר� ��י�, ��ה� ��דה מעט מה� א�כל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל
���יע� עד �ית�, �ת�� לאכל יכנס ולא �ב�ע. �ני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ��אר

ה�ע�ר�ת. ְְַַַַלע�נת

.ÊËדה�� האיל� �ר�ת לאכל מ�ר יהיה ֱִֵֶֶַָָָָֹ�ְִֵֵֶַָ�מאימתי
מ��זריח� � �אני� �ל ה��י� א�כל[יבהיקו]��ביעית? , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ

מ���ציא � וה�סר �ה�. ���צא �ל וכ� ��דה; ��� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ה�
מ��כניס� � ה�יתי� .�� ���צא �ל וכ� ��דה; אכל� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמי�,

��צע �מ�, רביעית זיתי� �ל הכניס�סאה ��דה; וא�כל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
להכניס מ�ר � �לי� הכניס� ��דה; וס� ��ת� לג, ְְִַָ�ְְְֲִִִִֵֶַָָֹחצי

ה�ע�ר�ת. לע�נת ה�יע� �הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַלבית�,

.ÊÈ.רי� ��היה קד� ��ביעית, לעצי� אילנ�ת לק� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ�מ�ר
מפסיד �הרי א�ת�, יק� לא � �רי לע��ת מ��תחיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבל
ה�ציא וא� להפסד. ולא לאכלה", "לכ� ונאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהאכל,
�הרי א�ת�; לק� מ�ר � ה�ע�ר�ת לע�נת וה�יע� ֲֵֶָָֹ�ְְְִִֵַַַַ�ר�ת

מ���. �ביעית �י� �בטל �ר�תיו, ְִִִִִֵֶַָָה�ציא

.ÁÈ� החר�בי� ��ביעית? האיל� ק�צצי� אי� ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מאימתי
הענפי�]מ���ל�ל� מ���רע�[שיגדלו � וה�פני� [שיהיו, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָ

גרעיני�] מ��נצ�בה� � וה�יתי� הניצני�], �ל[שיראו ��אר , ְְִִֵֵֶַָָָ
ה�פנ��ת את ק�צצי� ואי� �סר. מ���ציא� � [תמרי�האילנ�ת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

בשלו] �ר��שלא אי� וא� �רי; הפסד �ה�א מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָ��ביעית,
�פנ��ת. א�ת� לק� מ�ר �יצי�, א�א �מרי� ְִַָָָֹ�ְְִִִֵֶָָָלהע��ת

.ËÈרא�י �ה�א מ�ני �ביעית, �ל וק� �ב� ��רפי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאי�
�בז�גי� �גפת מ�יקי� אבל �המה; פסולתלמאכל �] ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ

�ביעית.ענבי�] ְִִֶ�ל

.Î�לרח מ�ר �ביעית, �ל וק� �תב� �ה�קה ְִָֹ�ְְְִִֶֶֶַָָ�ְֶֶָמרח�
��א � �� לרח� אס�ר ה�א, ח��ב אד� וא� ��כר; ��ְְְִִֶָָָָָָָָָֹ
��ביל�, נ�ד� ריח� להי�ת �די אחרי� �ברי� �� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָי�יק�

�ביעית. �ר�ת מפסידי� ְְְְְִִִִִֵַונמצא�

.‡Î�אי לזרי�, �תר�מה ���רי� וה�רעיני� ְְִִִֵָָָ�ְְְִִִִֶַַַה�ל�י�
�� א� א�א �עצי�, ה� והרי עליה�; חלה �ביעית ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְקד�ת

וה��ר לצביעה. ראוירא�יי� ר� ובעודו הדקל [ראש ְְְִִִַָ
עליו.לאכילה] חלה �ביעית קד�ת ,ְ�ְִִַָָָָ

.·Î� ה�ב�יל לת�� �נתנ� �ביעית, �ל �בלי� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָה��רר
�ה� נ�אר וא� �בר; לכל מ�רי� א�� הרי טעמ�, �טל ְְְִִִֶַָָָָָ�ֲֲִֵֵַַָָא�

�ביעית. �קד�ת ה� עדי� ְִִַ�ְֲִִֵַַַטע�,

.‚Îולא ה�ר, לת�� לא �ביעית �ל וק� �ב� נ�תני� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאי�
�תב� �ה�יק�ה� ���ר �מבער. זה הרי נת�, וא� ה�יט; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלת��

רביעה �מ��רד י�צ�; �ביעית, �ל גשמי�]�בק� �נ�ה[� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
�ביעית. �ל �בק� �תב� ו��רפי� נהני� �ביעית, ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָ�מ�צאי
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למ�ר‡. רצה וא� �ביעית; �פר�ת סח�רה ע��י� ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹאי�
�פר�ת ה� הרי ה�מי�, וא�ת� מ�כר. �ביעית, מ�ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָמעט
וא�ת� �ביעית. �קד�ת ויאכל מאכל, �ה� י�קח ְְִִַ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ�ביעית:

��היה. �קד�ת� ה�א הרי ה�מ�ר, ְֶָָָ�ְְְֲִִִֵַַָה�רי

מ�ל�י·. יצ�ע ולא �מ�כר, �דה ירק�ת ל�קח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא
�ביעית. �פר�ת סח�רה ע��ה ��ה מ�ני � ��כר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ�ביעית
וה�מי� ה��תר, למ�ר מ�ר � וה�תיר לאכל, ירק�ת ְְִִַַָָָֹ�ְְֱִֶַָָֹלקח
א� �נ� מה� ולקח לעצמ�, ירק�ת ל�ט א� וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�ביעית;

�ביעית.� �מי וה�מי� מ�ר, זה הרי � �מכר ��� � ֲִֵֶֶַָ�ְְְִִִֵַָָ

�מ�ה‚. לא א�ת� מ�כרי� אי� � �ביעית �ר�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹ����כרי�
�פר�ת �ס�חר יהיה ��א �די �מני�, ולא �מ�קל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא

אכסרה ���כר ה�עט מ�כר א�א השערה]�ביעית; פי ,[על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
אחר. אכל �ה� לקנ�ת ה�מי� ול�קח הפקר, �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלה�דיע

���ק„. למ�ר ל�ית, להאגד ��ר�� �ברי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוא�גד
�א�גדי� �דר� לא ל�ית, להביא �א�גדי� �דר� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאכסרה,
�אי� �דברי� �צמצ��; �מ�כר יהיה ��א �די � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹל��ק

א�ת�. יאגד לא ל��ק, א�א להאגד ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ר��

נמ�רי�‰. יהי� לא � לאר� ��כנס� לאר� ח�צה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ�ר�ת
אכסרה; האר� �פר�ת א�א �מני�, א� �מ�קל, א� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ�מ�ה,

מ�ר. לאר�, מח�צה �ה� נ�רי� הי� ָ�ְִִִִֵֶֶָָָָָוא�

.Âיצא � ה�ד� את �ה��דה מ�הק��: ��ביעית ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחמר
;�� אינ� וה�ביעית �ח�יו. ה�מי� וי�פ�� לח�י�, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ�ְֶַֹה�ד�
�פר�ת ויע�� ה�מי� י�פ�� � �ביעית �ר�ת ה��כר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָא�א
�אר �פר�ת ונע�� נתח�ל� לא עצמ� וה�ר�ת ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ�ביעית,
�לפי לע�ל�. �הי �הוית� "�היה", :�� ��אמר ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָה�ני�,
האחר�� א�מר: נמצאת �מיה. את ��פ�ת 'קד�', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ��קראת
�היה. �מ� ה�א הרי עצמ� וה�רי ��ביעית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנת��

.Êנע�ה � ��ר �דמיה� א� �ביעית �פר�ת לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�יצד?
וצרי� �ביעית; �פר�ת וא�כל� ה�ר�ת, �א�ת� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָה��ר
א� ��ר �א�ת� לקח �ביעית. �ע�ר ��עת �ניה� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלבער
א� ��גי� לקח ה�גי�. ונת��� ה��ר, יצא � �גי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָ�דמיו
א� ��מ� לקח �מ�. ונת�� �גי�, יצא� � �מ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�דמיה�
ה�ר�ת לבער וצרי� �ב�. ונת�� �מ�, יצא � �ב� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�דמיו
�ר�ת ��בערי� �דר� האחר��, ה�ב� ע� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהרא��נ�ת

מל�גמה מ�ניה� ע��י� ואי� ולא[תרופה]�ביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
�ביעית. �ר�ת ��אר א�ת�, ְְְִִִִִֵַָָמפסידי�

.Áמ�ח �ר� א�א מתח�לת �ביעית צרי�אי� שאי� �] ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מחוללי�] אלו פירות �פרילומר אמ�רי�? �ברי� ��ה .ְְֲִִִִֶַָ
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.·È�ה� ול�ח �המה, ואכלי אד� אכלי למ�ר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ�מ�ר
אכלי �ה� ל�ח �המה, אכלי מ�כרי� אי� אבל אד�. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאכלי
אד�, אכלי מ�כרי� �אי� ל�מר צרי� ואי� אחרת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�המה
אכלי החלי� א� �ה�, לקח וא� �המה; אכלי �ה� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָל�ח
ע��י� �אי� אד�, �אכלי ה� הרי � �המה �אכלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָאד�

לאד�. מל�גמה ְְְֵֶָָָמה�

.‚Èלח�צה מהאר� א�ת� מ�ציאי� אי� � �ביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָ�ר�ת
לס�ריה ואפ�� דוד]לאר�, שכבש מאכילי�[מקומות ואי� . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

�כיר א� ��ת, �כיר היה וא� ל�כיר; ולא לג�י, ְְְְְְִִִִַָָָָָֹא�ת�
ה�א הרי � עליו מז�נ�תיו ���� א� חד�, �כיר א� ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ�נה,
האכסניא את �מאכילי� א�ת�. �מאכילי� �ית�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ�אנ�י

�ביעית. ְִִֵ�ר�ת

.„Èה�� מ�ני �ביעית, �ר�ת לא�ה ��סקי� �י� �ית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאי�
�על�. מ�ל היא נ��נת אבל �ביעית; מ�ר�ת ח�ב ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ�מ���

.ÂË:אמר�� � �סר ��ה� �ביעית �ר�ת א�ספי� ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאי�
�ב�אה; ��ע�ה עד נאכלת אינ� �ב�את�", את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"�אכל�
�א�כל �דר� ��י�, ��ה� ��דה מעט מה� א�כל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל
���יע� עד �ית�, �ת�� לאכל יכנס ולא �ב�ע. �ני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ��אר

ה�ע�ר�ת. ְְַַַַלע�נת

.ÊËדה�� האיל� �ר�ת לאכל מ�ר יהיה ֱִֵֶֶַָָָָֹ�ְִֵֵֶַָ�מאימתי
מ��זריח� � �אני� �ל ה��י� א�כל[יבהיקו]��ביעית? , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ

מ���ציא � וה�סר �ה�. ���צא �ל וכ� ��דה; ��� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ה�
מ��כניס� � ה�יתי� .�� ���צא �ל וכ� ��דה; אכל� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמי�,

��צע �מ�, רביעית זיתי� �ל הכניס�סאה ��דה; וא�כל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
להכניס מ�ר � �לי� הכניס� ��דה; וס� ��ת� לג, ְְִַָ�ְְְֲִִִִֵֶַָָֹחצי

ה�ע�ר�ת. לע�נת ה�יע� �הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַלבית�,

.ÊÈ.רי� ��היה קד� ��ביעית, לעצי� אילנ�ת לק� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ�מ�ר
מפסיד �הרי א�ת�, יק� לא � �רי לע��ת מ��תחיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבל
ה�ציא וא� להפסד. ולא לאכלה", "לכ� ונאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהאכל,
�הרי א�ת�; לק� מ�ר � ה�ע�ר�ת לע�נת וה�יע� ֲֵֶָָֹ�ְְְִִֵַַַַ�ר�ת

מ���. �ביעית �י� �בטל �ר�תיו, ְִִִִִֵֶַָָה�ציא

.ÁÈ� החר�בי� ��ביעית? האיל� ק�צצי� אי� ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מאימתי
הענפי�]מ���ל�ל� מ���רע�[שיגדלו � וה�פני� [שיהיו, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָ

גרעיני�] מ��נצ�בה� � וה�יתי� הניצני�], �ל[שיראו ��אר , ְְִִֵֵֶַָָָ
ה�פנ��ת את ק�צצי� ואי� �סר. מ���ציא� � [תמרי�האילנ�ת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

בשלו] �ר��שלא אי� וא� �רי; הפסד �ה�א מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָ��ביעית,
�פנ��ת. א�ת� לק� מ�ר �יצי�, א�א �מרי� ְִַָָָֹ�ְְִִִֵֶָָָלהע��ת

.ËÈרא�י �ה�א מ�ני �ביעית, �ל וק� �ב� ��רפי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאי�
�בז�גי� �גפת מ�יקי� אבל �המה; פסולתלמאכל �] ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ

�ביעית.ענבי�] ְִִֶ�ל

.Î�לרח מ�ר �ביעית, �ל וק� �תב� �ה�קה ְִָֹ�ְְְִִֶֶֶַָָ�ְֶֶָמרח�
��א � �� לרח� אס�ר ה�א, ח��ב אד� וא� ��כר; ��ְְְִִֶָָָָָָָָָֹ
��ביל�, נ�ד� ריח� להי�ת �די אחרי� �ברי� �� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָי�יק�

�ביעית. �ר�ת מפסידי� ְְְְְִִִִִֵַונמצא�

.‡Î�אי לזרי�, �תר�מה ���רי� וה�רעיני� ְְִִִֵָָָ�ְְְִִִִֶַַַה�ל�י�
�� א� א�א �עצי�, ה� והרי עליה�; חלה �ביעית ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְקד�ת

וה��ר לצביעה. ראוירא�יי� ר� ובעודו הדקל [ראש ְְְִִִַָ
עליו.לאכילה] חלה �ביעית קד�ת ,ְ�ְִִַָָָָ

.·Î� ה�ב�יל לת�� �נתנ� �ביעית, �ל �בלי� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָה��רר
�ה� נ�אר וא� �בר; לכל מ�רי� א�� הרי טעמ�, �טל ְְְִִִֶַָָָָָ�ֲֲִֵֵַַָָא�

�ביעית. �קד�ת ה� עדי� ְִִַ�ְֲִִֵַַַטע�,

.‚Îולא ה�ר, לת�� לא �ביעית �ל וק� �ב� נ�תני� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאי�
�תב� �ה�יק�ה� ���ר �מבער. זה הרי נת�, וא� ה�יט; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלת��

רביעה �מ��רד י�צ�; �ביעית, �ל גשמי�]�בק� �נ�ה[� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
�ביעית. �ל �בק� �תב� ו��רפי� נהני� �ביעית, ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָ�מ�צאי
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למ�ר‡. רצה וא� �ביעית; �פר�ת סח�רה ע��י� ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹאי�
�פר�ת ה� הרי ה�מי�, וא�ת� מ�כר. �ביעית, מ�ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָמעט
וא�ת� �ביעית. �קד�ת ויאכל מאכל, �ה� י�קח ְְִִַ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ�ביעית:

��היה. �קד�ת� ה�א הרי ה�מ�ר, ְֶָָָ�ְְְֲִִִֵַַָה�רי

מ�ל�י·. יצ�ע ולא �מ�כר, �דה ירק�ת ל�קח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא
�ביעית. �פר�ת סח�רה ע��ה ��ה מ�ני � ��כר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ�ביעית
וה�מי� ה��תר, למ�ר מ�ר � וה�תיר לאכל, ירק�ת ְְִִַַָָָֹ�ְְֱִֶַָָֹלקח
א� �נ� מה� ולקח לעצמ�, ירק�ת ל�ט א� וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�ביעית;

�ביעית.� �מי וה�מי� מ�ר, זה הרי � �מכר ��� � ֲִֵֶֶַָ�ְְְִִִֵַָָ

�מ�ה‚. לא א�ת� מ�כרי� אי� � �ביעית �ר�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹ����כרי�
�פר�ת �ס�חר יהיה ��א �די �מני�, ולא �מ�קל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא

אכסרה ���כר ה�עט מ�כר א�א השערה]�ביעית; פי ,[על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
אחר. אכל �ה� לקנ�ת ה�מי� ול�קח הפקר, �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלה�דיע

���ק„. למ�ר ל�ית, להאגד ��ר�� �ברי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוא�גד
�א�גדי� �דר� לא ל�ית, להביא �א�גדי� �דר� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאכסרה,
�אי� �דברי� �צמצ��; �מ�כר יהיה ��א �די � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹל��ק

א�ת�. יאגד לא ל��ק, א�א להאגד ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ר��

נמ�רי�‰. יהי� לא � לאר� ��כנס� לאר� ח�צה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ�ר�ת
אכסרה; האר� �פר�ת א�א �מני�, א� �מ�קל, א� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ�מ�ה,

מ�ר. לאר�, מח�צה �ה� נ�רי� הי� ָ�ְִִִִֵֶֶָָָָָוא�

.Âיצא � ה�ד� את �ה��דה מ�הק��: ��ביעית ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחמר
;�� אינ� וה�ביעית �ח�יו. ה�מי� וי�פ�� לח�י�, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ�ְֶַֹה�ד�
�פר�ת ויע�� ה�מי� י�פ�� � �ביעית �ר�ת ה��כר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָא�א
�אר �פר�ת ונע�� נתח�ל� לא עצמ� וה�ר�ת ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ�ביעית,
�לפי לע�ל�. �הי �הוית� "�היה", :�� ��אמר ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָה�ני�,
האחר�� א�מר: נמצאת �מיה. את ��פ�ת 'קד�', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ��קראת
�היה. �מ� ה�א הרי עצמ� וה�רי ��ביעית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנת��

.Êנע�ה � ��ר �דמיה� א� �ביעית �פר�ת לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�יצד?
וצרי� �ביעית; �פר�ת וא�כל� ה�ר�ת, �א�ת� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָה��ר
א� ��ר �א�ת� לקח �ביעית. �ע�ר ��עת �ניה� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלבער
א� ��גי� לקח ה�גי�. ונת��� ה��ר, יצא � �גי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָ�דמיו
א� ��מ� לקח �מ�. ונת�� �גי�, יצא� � �מ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�דמיה�
ה�ר�ת לבער וצרי� �ב�. ונת�� �מ�, יצא � �ב� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�דמיו
�ר�ת ��בערי� �דר� האחר��, ה�ב� ע� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהרא��נ�ת

מל�גמה מ�ניה� ע��י� ואי� ולא[תרופה]�ביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
�ביעית. �ר�ת ��אר א�ת�, ְְְִִִִִֵַָָמפסידי�

.Áמ�ח �ר� א�א מתח�לת �ביעית צרי�אי� שאי� �] ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מחוללי�] אלו פירות �פרילומר אמ�רי�? �ברי� ��ה .ְְֲִִִִֶַָ
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�ני �פרי אבל עליו]רא���; שביעית פירות שפדה �[כס� ְֲִִִִֵָ
ח��ל. �ר� �י� מ�ח �ר� �י� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתח�ל

.Ëנית� ה�לקח �רי שני']�כ��ח�לי� 'פרי אי�[� , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
י�יח�, ��א � ח�י� וע�� ח�ה �המה על א�ת� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמח�לי�
אבל עצמ�. �ביעית ל�מר צרי� ואי� עדרי�; מה� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויג�ל

ה�ח�טי�. על ה�ר�ת א�ת� ְְְִִֵַַַַָמח�לי�

.È�ע��י ואי� הח�ב, את מה� ��רעי� אי� � �ביעית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַ�מי
���בינ�ת בניו]�ה� למשיא מידידי� תמיכה ואי�[דמי , ְְִֵֶָ

לענ�י� צדקה מה� ��סקי� ואי� �גמ�לי�, מה� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ��מי�
�מיל�ת �ל �ברי� מה� מ��חי� אבל ה�נסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�בית

לה�דיע וצרי� קדושת�]חסדי�, על אי�[שישמרו וכ� . ְְְֲִִִֵֵַָָ
לקח, וא� טמאה; �בהמה וקרקע�ת עבדי� מה� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָל�קחי�

ש:] �נג��[קנסהו אחרי�]יאכל �ע��ה[פירות �דר� ְְְֶֶֶֶֶַָֹ
וי�לד�ת, וזב�ת זבי� ק�י מה� מביאי� ואי� �ני. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ�מע�ר
�לי� סכי� ואי� �נג��. יאכל הביא, וא� וא�מ�ת; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹח�א�ת

�נג��. יאכל ס�, וא� �ביעית; �ל ��מ� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹוע�ר�ת

.‡Èולא ל���, ולא ל��ר, ולא ל���, לא מה� נ�תני� ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹאי�
ה��ר מ� מי� ���לה למי ה�א נ�ת� אבל הא�ני�; ְֲִִִִֵֶֶַַָָ�ְִָָל�אר
מ�מיה� א� �ביעית מ�ר�ת ל�� �מ�ר מי�. א�ת� ְְִִִִִֵֵֵֶָ�ְְִַַלה�ק�ת

ח��. מ�נ�ת ְִִַָָ�ְלא�ני�,

.·È� ה���' ירק לי ול�ט זה, א�ר ל� 'הא ל��על: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהא�מר
מה �כל מ�ציא� א�א � �ביעית �דמי ואינ� מ�ר; ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ�ְָ�כר�
�ביעית. �דמי �כר� להי�ת ה��על את קנס� ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ��רצה,
�ביעית; �דמי זה הרי � ירק' ה��� �� לי 'ל�ט ל�: אמר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוא�

�ביעית. �פר�ת ��ת�ה, �אכילה א�א מ�ציא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָואינ�

.‚Èביעית� מלאכת �ביעית �פר�ת הע��י� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהח�רי�
�דמי �כר� הרי � מ�י י�תר �הביא� �ג�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאס�רה,
��כר קנס� מה �מ�ני לה�. קנס זה ודבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ�ביעית;
ה��על ��כר מ�ני ה��על? ��כר קנס� ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהח�רי�,

ח�יו �די מ��� ,�� קנס� לא � .[פרנסתו]מעט ְְְִֵַַָָֹ

.„Èעת�� ל� ואמר �פ�נדי��, ��ר ה�ח��� מ� ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָה��קח
זה �הרי � ל�' אביא �דה, ירק�ת '��אל�ט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלקיחה:
לקח וא� �ביעית. �פר�ת ה�א הרי ה��ר, וא�ת� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ�מ�ר;
ח�ב ��רעי� �אי� �ביעית; מ�מי י��� לא � סת� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמ���

�ביעית. ְְִִִֵמ�מי

.ÂËט�בה� �ביעית �ר�ת לבעלי�,א�כלי� טובה [להוקיר ְְְִִִֵָ
סחורה] משו� בזה �ט�בהואי� ו��א ברצונ�, [שלא ְְֶָֹ

�מיכהפקר] �ביעית, �ר�ת ל� ���� �ט�בה? �יצד .ְְְִִִִֵֵֵֶַָ
�מי לאכל, לג�ת� ��כניס� א� ל�, ��ת� ט�בה ע�� ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ע�ה
�מ�נה, �ביעית �ר�ת ל� ��תנ� �מי ט�בה. ע�� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ�ע�ה
�ר�ת �א�כל �דר� א�כל�, זה הרי � �יר�ה ל� ��פל� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָ�ְִֶָא�

ה�דה. מ� �עצמ� ה�א א�ת� ְְִֵֶֶַַָָ�א�ס�

ז ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

�א�ת�‡. זמ� �ל א�א מה� א�כלי� אי� � �ביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ר�ת
�ארצ� א�ר ולח�ה "ולבהמ�� ��אמר: ��דה, מצ�י ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָה�י�
א�ה ה�דה, מ� זה מ�י� א�כלת �ח�ה זמ� �ל ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�היה",
לבער ח�ב � ה�דה מ� לח�ה �לה ���ית; מ�ה ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָא�כל
�ביעית. �ר�ת �ל �ע�ר ה�א וזה ה�ית, מ� ה�י� ְְִִִִִִֵֶֶַַַא�ת�

�ר�גר�ת·. ל� �הי� הרי מיובשות]�יצד? �ל[תאני� ְֲֵֵֶֶַָָ
�ה�אני� זמ� �ל מה� א�כל � �ית� �ת�� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ביעית
מ� לאכל אס�ר � ה�דה מ� ה�אני� �ל� ��דה. ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�אילנ�ת

א�ת�. מבער א�א ���ית, ְְִֵֶֶַַַַָָָה�ר�גר�ת

לכל‚. סע�ד�ת �ל� מז�� מח�ק� מר�י�, �ר�ת ל� ְְְְְִַָָָֹ�ְֵָהי�
�י� לענ�י� �י� ה�ע�ר, אחר לאכל ואס�ר ואחד. ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
��ר� � ה�ע�ר ��עת א�כלי� מצא לא וא� ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹלע�ירי�;
��א�ד. �בר �כל מא�ד א� ל��, מ�לי� א� ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�א�,

ה���ת„. מ� הענבי� וכל� �ביעית, �ל צ��קי� ל� ְְֲִִִִִִִֶַָָָָהי�
ענבי� י� �עדי� �י על א� � הפקר �ה� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוה�ר�סי�
מ�ני ה���קי� מ� א�כל אינ� � החצר�ת ��ת�� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ��פני�
א� אבל לח�ה. מצ�יי� �אינ� לפי ��חצר, א�� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבי�
ה�נה, �ס�� א�א נגמרי� �אינ� �י�תר ק�י� ענבי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָי�
�זה. ���צא �ל וכ� ��ביל�. ה���קי� מ� א�כל זה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהרי

ל�‰. והיה ��נה, �עמי� ��י �ר�ת ע��ה �ה�א ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאיל�
��ר�ת זמ� �ל מה� א�כל זה הרי � הרא��נ�ת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמ�ר�תיו
אבל ��דה; ה�י� מא�ת� �הרי ��דה, מצ�י�ת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�נ��ת
לפר�ת ��מי� �ה� מ�ני ��ביל�, א�כלי� אי� � ה�תו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ�ר�ת

אחרת. �נה ֶֶֶַָָ�ל

.Âל�ה� אחת[מיני]ה��ב� �חבית אחד�ב�י� [שכל ְְְִִֵַַַָָָֹ
שונה] ביעורו מינ�זמ� יבער ה�דה, מ� מינ� ��לה �ל �ְִִִֵֶֶַַָָָֹ

�כ�� �מבער. ה�ל הרי ,�� התחיל וא� החבית; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹמ�
ואינ� ה�ית; מ� �המה אכלי מבער �� אד�, אכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ��בער

ה�דה. מ� ה�י� א�ת� �לה א� לבהמה, ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמאכיל

.Ê.�ה�מי את מבערי� �� ה�ר�ת, את ��בערי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�כ��
א�כל ה�א והרי �ביעית, �ל ר��ני� ��כר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�יצד?
אצל� ונ�אר ���דה, האיל� מ� הר��ני� וכל� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�דמיה�,

לבער. ח�ב � �ה� ��כר ה�מי� ְִִֵֶֶַַַַָָָָמ�

.Á�ל� מז�� �מח�ק� מאכל�ת, �ה� ק�נה ע��ה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹ�יצד
ה�לח, לי� ה�ע�ת י�לי� א� ואחד; אחד לכל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָסע�ד�ת

א�כלי�. מצא לא ְִִָָֹא�

.Ëההר � ��� יה�דה אר� ל�ע�ר: ארצ�ת ָָָ�ְֲִֶֶַָָָֹ�ל�
לד �פלת � ��� ה�ר�� עבר אחת; אר� והעמק, ְֵַֹ�ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוה�פלה
וה�ליל אחת; אר� ה��, ע� ח�ר�� �מ�ית לד �פלת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהר
אר� טבריה, �תח�� ה�ח��� וגליל העלי�� �ליל � ����ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ
��כלה עד מ�ל���, ואחת אחת �כל וא�כלי� ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָאחת.

.��� ֲֶַָָהאחר��

.È�זמ �ל מה� א�כל � יה�דה �אר� �ר�ת ל� הי� ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�יצד?
ל� הי� א� וכ� ;��� יה�דה אר� �כל ה�י� מא�ת� ���ְְִֵֵֶֶֶַָָ�ְִֵָָ
�כל ה�י� מא�ת� ��� זמ� �ל מה� א�כל � �ליל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ר�ת

ה�ר��. �עבר וכ� ;��� ה�ליל ְְְֵֵֵֶַַָ�ִֶֶַָאר�

.‡Èאחת �אר� ח��ב�ת ��� א��, ארצ�ת ְֲֶֶַַָ�ְֲֵָָֹו�ל�
��כלה עד ��מרי�, וא�כלי� ול�מרי�. ול�יתי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלחר�בי�
א�כלי� וכ� ה��רי�. עד ��לה? ה�א ואימתי ;��� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהאחר��
מ�צאי �ל ה�סח עד �בענבי� העצרת, עד ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��יתי�

החנ�ה. עד �ב�ר�גר�ת ָ�ְְֲִִַַַָ�ביעית,

.·Èא�� למק�� ��ל� מ�ק�� �ביעית �ר�ת ְְִִִִֵֶֶַָָָֹה��לי�
לפי לבער; ח�ב � ��ל� למק�� �ל� ��א מ�ק�� א� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ל�,
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מק�� וחמרי מ��, ��צא מק�� חמרי עליו ְֵָ�ְְִֵֶָָָָ�ְִֶָָ���תני�
� לאר� לח�צה ��צא� האר� �פר�ת ל��. ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�הל�

למק��. מ�ק�� יעביר� ולא �מק�מ�, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹמת�ערי�

.‚È�א אד�, מאכל �ה�א �ל ��ביעית: אמר� �ד�ל ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹ�לל
�אר� מתק�� אינ� א� � ה��בעי� מ�י� א� �המה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
לדמיו וי� ��ע�ר וח�ב �ביעית, �לדמיו �ביעית ל� י� �ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

ועלי ה��טה ה��� עלי �ג�� מנטה]ה�נ��ה�ע�ר. [נענע, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָ
מאכל וה�ר�רי�, הח�חי� �כג�� אד�; מאכל ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהעל�י�,
היה וא� ה��בעי�. מ�י� וק�צה, א�טס �כג�� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָה�המה;
א� � ה��בעי� מ�י� והרכ�ה ה��אה �ג�� �אר�, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתק��
�ע�ר ל� אי� � �ביעית �לדמיו �ביעית ל� ��� �י ְְְִִִִִִֵֵֶַָָעל
וצ�בעי� נהני� א�א �אר�, מתק�� �הרי �ע�ר, לדמיו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא

ה�נה. רא� עד ��ַַָָֹ

.„Èלמאכל ולא אד� למאכל לא מיחד �אינ� ְְְֲֲַַַַָָָֹֹ�ְְֵֶֹוכל
ל� י� לעצי�, ואינ� ה�איל � ה��בעי� מ�י� ואינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָ�המה,
לדמיו ולא �ע�ר ל� אי� אבל �ביעית. �לדמיו ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֹ�ביעית
א� �� נהני� א�א �אר�; מתק�� �אינ� �י על א� ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ע�ר,
וע�ר ה��טה, ה��� ע�ר �ג�� ה�נה; רא� עד ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ�דמיו

והעקרבני�[נענע]ה�נ��ה עשב], .[מי� ְְְְִַַַַָָָ

.ÂË��וה ר��� אג�זי�,[הפרח]קל�י קל�י ,��� ְְְֱִִִִֵֵֵֶַ
אי� אבל �ביעית; ולדמיה� �ביעית לה� י� � ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוה�רעיני�

זרדי� ל�לבי לדמיה�. ולא �ע�ר שחתכולה� ענפי� [ראשי ְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
�ביעית,מהכר�] ולדמיה� �ביעית לה� י� � והחר�בי� ,ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָ

והאטדי� וה�טנה, האלה, ל�לבי �ע�ר. ולדמיה� לה� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוי�
קו�] ולא[סוג לה� ואי� �ביעית, ולדמיה� לה� י� �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

�ע�ר. י� ��ה� לעלי� אבל �ע�ר; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָלדמיה�

.ÊË�מ ����ל� �עת העלי�? �ע�ר �עת היא ְְִִִִִֵֵֶֶַָאיז�
אי� � חר�בי� ועלי קני�, ועלי זיתי�, עלי ��ה�; ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאילנ�ת

וכל�ת. נ�בל�ת �אינ� לפי �ע�ר, ְְְִִֵֶֶָָָלה�

.ÊÈ?ביעית�� לחי� ע�בי� מל�ט אד� יהיה מתי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָועד
ה�תיק ��יב� נהור]עד סגי בלשו� כ� ונקרא מר, ;[פרי ִִֶַַַָ

רביעה ��רד עד יב�י�, ע�בי� גשמי�]ויג�ב �נ�ה[� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
�ביעית. ְְִִֵָ�מ�צאי

.ÁÈמ�צאי� ל�ר�ס�ת לה�נס מ�רי� הענ�י� יהי� מתי ְְְִִֵֵֵַַָָָ�ְְֲִִִַַָָועד
�נ�ה. רביעה ��רד עד �ביעית? �ר�ת לאס� ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ�ביעית,

.ËÈ�ולדמיה �ביעית לה� י� וה�ט�, וה�פר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹה�רד
�מ� האילנ�ת מ� ה��צא �ר� וה�א ה�ט�, ְְְְִִִִִֵַַָָָָ�ביעית.

ה��י�[גזעי�]הע�רי� מ� וה��צא �ביעית; ל� אי� [פירות, ְְִִִִִִֵֵַַַָָ
הבשילו] �ביעית.שלא �לדמיו �ביעית ל� י� ,ְְְִִִִֵָָ

.Îסרק �איל� אבל מאכל; �איל� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָ��ה
ל� וי� ��ה�, �פרי � הע�רי� �מ� העלי� מ� ה��צא א� �ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

�ביעית. �לדמיו ְְְִִִִָָ�ביעית

.‡Îאת יל�ט � ��ית �ל ��מ� �ביעית ורד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַה��ב�
ח�ב � �ביעית מ�צאי �ל ��מ� �ב�� מ�ר. וה�מ� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ְֶֶֶֶַַה�רד,
��ע�ר. נתח�ב �כבר ה�א, יב� ה�רד �הרי ה�מ�; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלבער

.·Î�יי� א� ��ית, �יי� ��ב�� �ביעית �ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָחר�בי�
�ב �ר�תמ�צאי טע� �הרי ה�י�, לבער ח�ב � יעית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

�פר�ת ��תערב� �ביעית �ר�ת ה�לל: זה .�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ�ביעית
טע�. �נ�ת� �מינ�, ו��א �ה�א; �כל �מינ�, מי� � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹאחר�ת

ח ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

לח�ק‡. אס�ר �� � ��ביעית האר� לעבד �אס�ר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�דר�
לפי עב�דה; �לי לה� למ�ר א� א�ת�, �ע�בדי� י�ראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי

עברה. ע�ברי ידי לח�ק ְְְֲֵֵֵֵֶַָָ�אס�ר

למי·. ��ביעית, למכר� ר�אי הא�� �אי� �לי� ְְְְִִִַַַָָָ�ְִֵֵֵֶָוא��
העל �ליה, וכל מחר�ה ה�ביעית: על ח��ד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ה�א

התבואה]וה�זרה �ל[מעדר]וה�קר[לזרות ה�לל: זה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
אס�ר ��ביעית, �אס�רה למלאכה מיחדת ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ�ְְְֶַ��לאכ��
ותהיה אס�רה ��היה �אפ�ר ולמלאכה לח��ד; ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָלמכר�

לח��ד. למכר� מ�ר ְְְָָָ�ֶֶ�מ�רת,

�א�‚. � �ליה וכל והעגלה ה��ל, ל� ה�א מ�כר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�יצד?
וא� מ�ר; זה הרי מעט, העגלה על ויביא מעט �� ְִָ�ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹיקצר
אס�ר. �דה�, �ר�ת �ל יביא א� ה��צרי� �דר� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיקצר

�בר„. אפ�� ח��ד, �אינ� למי סת� למ�ר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹ��מ�ר
�הרי � ��ביעית האס�רה למלאכה מיחדת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָ�ְְְֶַ��לאכ��
�ביעית. לאחר מלאכה ל� לע��ת ��ביעית, ��נה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאפ�ר

יי�.‰. ��י ע�רה וחמ� �מ�, ��י חמ�ה מ�כר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָה��צר
ימ�ר ��א ח��� ואינ� מ�ה, יתר לג�י למ�ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ��מ�ר
ואינ� לאר�, �ח�צה לי�ראל ר�י� ��י� �מ�כר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלי�ראל;

לאר�. יביא ��א ִֵֶֶָָָָח���

.Â.�ל�חט אפ�ר �הרי ח�ר�ת, �רה לח��ד ְְְֲֳֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�מ�כר
���ביר� אפ�ר �הרי �דה�, ל� בה]�מ�כר יעבוד .[שלא ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ

על ע�� ��סק �� א� א�א האיל�, �דה ל� ימ�ר לא ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאבל
סאה �מ�איל� �איל�. ל� �אי� מדידה]מנת למ�ד[כלי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

אפ�ר �הרי � �ר� ל� ��� י�דע �ה�א �י על א� ,��ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
�ה�א �י על א� מע�ת, ל� �פ�רט �ית�. �ת�� �� ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ��מ�ד

אס�רי�. �פר��, וכ�� ��עלי�. ל� ��� ְֲִֵָ�ְֲִֵֵֶַי�דע

.Ê,ה�ביעית על הח��דה לחבר�� א�ה מ�אלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכ�
ע��. �טח� ולא �ב�ר לא אבל ות��ר; רחי� �כברה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֹנפה

.Á��ג� � �לבד �דברי� ��ביעית, ��י� ידי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמח�קי�
'�צליח', א� '�תח�ק', ל�: א�מר ז�רע, א� ח�ר� ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�ראה�
�ביתת על מצ�י� �אינ� מ�ני א��; �דברי� ְִִַַ�ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָוכ��צא
ה�ר�ת, ע�ה� לר��ת �מ�ר ��ד. יסעד�� לא אבל ְִִֵֶַָָ�ְֲִֶֶַָָָָָֹהאר�.

נירי� מה� בשביעית]וח�כרי� שנחרשה קרקע לפי[� � ְְְִִִִֵֶ
א�ת�. לקנס �די ח��ב �ני ְְְִִֵֵֵֶָָֹ�אינ�

.Ëס�ריה� �תל�� לע��ת דוד]מ�ר שכבש אבל[מקומות , �ְְְֲֲַָָָָ
לא אבל �מע�רי�, וד�רכי� וז�רי� ��י� �יצד? �מח�ר. ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹ�ְִֹלא
�א��. ���צא �ל וכ� מ�סקי�; ולא ��צרי� ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹֹק�צרי�

.È����א �ביעית, �פר�ת סח�רה לע��ת �אס�ר ְְְְֲִִֵֵֶַָָ
�אי� לפי האר�; מע� א�ת� ל�ח אס�ר �� � א�ת� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹל�מר
��א � �ה�א �ל ואפ�� האר�, לע� �ביעית �מי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמ�סרי�

�ביעית. �קד�ת א�ת� יאכל ְִִַ�ְִַָֹֹלא

.‡Èאתר�ג ל� נ�ת� ��ביעית, האר� מע� ל�לב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה��קח
ה��לב. �דמי אתר�ג �מי ל� מבליע נת�, לא וא� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמ�נה;

.·Èר�ת� מ�כר �היה �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ��ה
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מק�� וחמרי מ��, ��צא מק�� חמרי עליו ְֵָ�ְְִֵֶָָָָ�ְִֶָָ���תני�
� לאר� לח�צה ��צא� האר� �פר�ת ל��. ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�הל�

למק��. מ�ק�� יעביר� ולא �מק�מ�, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹמת�ערי�

.‚È�א אד�, מאכל �ה�א �ל ��ביעית: אמר� �ד�ל ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹ�לל
�אר� מתק�� אינ� א� � ה��בעי� מ�י� א� �המה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
לדמיו וי� ��ע�ר וח�ב �ביעית, �לדמיו �ביעית ל� י� �ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

ועלי ה��טה ה��� עלי �ג�� מנטה]ה�נ��ה�ע�ר. [נענע, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָ
מאכל וה�ר�רי�, הח�חי� �כג�� אד�; מאכל ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהעל�י�,
היה וא� ה��בעי�. מ�י� וק�צה, א�טס �כג�� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָה�המה;
א� � ה��בעי� מ�י� והרכ�ה ה��אה �ג�� �אר�, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתק��
�ע�ר ל� אי� � �ביעית �לדמיו �ביעית ל� ��� �י ְְְִִִִִִֵֵֶַָָעל
וצ�בעי� נהני� א�א �אר�, מתק�� �הרי �ע�ר, לדמיו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא

ה�נה. רא� עד ��ַַָָֹ

.„Èלמאכל ולא אד� למאכל לא מיחד �אינ� ְְְֲֲַַַַָָָֹֹ�ְְֵֶֹוכל
ל� י� לעצי�, ואינ� ה�איל � ה��בעי� מ�י� ואינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָ�המה,
לדמיו ולא �ע�ר ל� אי� אבל �ביעית. �לדמיו ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֹ�ביעית
א� �� נהני� א�א �אר�; מתק�� �אינ� �י על א� ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ע�ר,
וע�ר ה��טה, ה��� ע�ר �ג�� ה�נה; רא� עד ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ�דמיו

והעקרבני�[נענע]ה�נ��ה עשב], .[מי� ְְְְִַַַַָָָ

.ÂË��וה ר��� אג�זי�,[הפרח]קל�י קל�י ,��� ְְְֱִִִִֵֵֵֶַ
אי� אבל �ביעית; ולדמיה� �ביעית לה� י� � ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוה�רעיני�

זרדי� ל�לבי לדמיה�. ולא �ע�ר שחתכולה� ענפי� [ראשי ְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
�ביעית,מהכר�] ולדמיה� �ביעית לה� י� � והחר�בי� ,ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָ

והאטדי� וה�טנה, האלה, ל�לבי �ע�ר. ולדמיה� לה� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוי�
קו�] ולא[סוג לה� ואי� �ביעית, ולדמיה� לה� י� �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

�ע�ר. י� ��ה� לעלי� אבל �ע�ר; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָלדמיה�

.ÊË�מ ����ל� �עת העלי�? �ע�ר �עת היא ְְִִִִִֵֵֶֶַָאיז�
אי� � חר�בי� ועלי קני�, ועלי זיתי�, עלי ��ה�; ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאילנ�ת

וכל�ת. נ�בל�ת �אינ� לפי �ע�ר, ְְְִִֵֶֶָָָלה�

.ÊÈ?ביעית�� לחי� ע�בי� מל�ט אד� יהיה מתי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָועד
ה�תיק ��יב� נהור]עד סגי בלשו� כ� ונקרא מר, ;[פרי ִִֶַַַָ

רביעה ��רד עד יב�י�, ע�בי� גשמי�]ויג�ב �נ�ה[� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
�ביעית. ְְִִֵָ�מ�צאי

.ÁÈמ�צאי� ל�ר�ס�ת לה�נס מ�רי� הענ�י� יהי� מתי ְְְִִֵֵֵַַָָָ�ְְֲִִִַַָָועד
�נ�ה. רביעה ��רד עד �ביעית? �ר�ת לאס� ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ�ביעית,

.ËÈ�ולדמיה �ביעית לה� י� וה�ט�, וה�פר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹה�רד
�מ� האילנ�ת מ� ה��צא �ר� וה�א ה�ט�, ְְְְִִִִִֵַַָָָָ�ביעית.

ה��י�[גזעי�]הע�רי� מ� וה��צא �ביעית; ל� אי� [פירות, ְְִִִִִִֵֵַַַָָ
הבשילו] �ביעית.שלא �לדמיו �ביעית ל� י� ,ְְְִִִִֵָָ

.Îסרק �איל� אבל מאכל; �איל� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָ��ה
ל� וי� ��ה�, �פרי � הע�רי� �מ� העלי� מ� ה��צא א� �ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

�ביעית. �לדמיו ְְְִִִִָָ�ביעית

.‡Îאת יל�ט � ��ית �ל ��מ� �ביעית ורד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַה��ב�
ח�ב � �ביעית מ�צאי �ל ��מ� �ב�� מ�ר. וה�מ� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ְֶֶֶֶַַה�רד,
��ע�ר. נתח�ב �כבר ה�א, יב� ה�רד �הרי ה�מ�; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלבער

.·Î�יי� א� ��ית, �יי� ��ב�� �ביעית �ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָחר�בי�
�ב �ר�תמ�צאי טע� �הרי ה�י�, לבער ח�ב � יעית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

�פר�ת ��תערב� �ביעית �ר�ת ה�לל: זה .�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ�ביעית
טע�. �נ�ת� �מינ�, ו��א �ה�א; �כל �מינ�, מי� � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹאחר�ת

ח ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

לח�ק‡. אס�ר �� � ��ביעית האר� לעבד �אס�ר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�דר�
לפי עב�דה; �לי לה� למ�ר א� א�ת�, �ע�בדי� י�ראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי

עברה. ע�ברי ידי לח�ק ְְְֲֵֵֵֵֶַָָ�אס�ר

למי·. ��ביעית, למכר� ר�אי הא�� �אי� �לי� ְְְְִִִַַַָָָ�ְִֵֵֵֶָוא��
העל �ליה, וכל מחר�ה ה�ביעית: על ח��ד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ה�א

התבואה]וה�זרה �ל[מעדר]וה�קר[לזרות ה�לל: זה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
אס�ר ��ביעית, �אס�רה למלאכה מיחדת ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ�ְְְֶַ��לאכ��
ותהיה אס�רה ��היה �אפ�ר ולמלאכה לח��ד; ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָלמכר�

לח��ד. למכר� מ�ר ְְְָָָ�ֶֶ�מ�רת,

�א�‚. � �ליה וכל והעגלה ה��ל, ל� ה�א מ�כר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�יצד?
וא� מ�ר; זה הרי מעט, העגלה על ויביא מעט �� ְִָ�ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹיקצר
אס�ר. �דה�, �ר�ת �ל יביא א� ה��צרי� �דר� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיקצר

�בר„. אפ�� ח��ד, �אינ� למי סת� למ�ר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹ��מ�ר
�הרי � ��ביעית האס�רה למלאכה מיחדת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָ�ְְְֶַ��לאכ��
�ביעית. לאחר מלאכה ל� לע��ת ��ביעית, ��נה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאפ�ר

יי�.‰. ��י ע�רה וחמ� �מ�, ��י חמ�ה מ�כר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָה��צר
ימ�ר ��א ח��� ואינ� מ�ה, יתר לג�י למ�ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ��מ�ר
ואינ� לאר�, �ח�צה לי�ראל ר�י� ��י� �מ�כר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלי�ראל;

לאר�. יביא ��א ִֵֶֶָָָָח���

.Â.�ל�חט אפ�ר �הרי ח�ר�ת, �רה לח��ד ְְְֲֳֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�מ�כר
���ביר� אפ�ר �הרי �דה�, ל� בה]�מ�כר יעבוד .[שלא ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ

על ע�� ��סק �� א� א�א האיל�, �דה ל� ימ�ר לא ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאבל
סאה �מ�איל� �איל�. ל� �אי� מדידה]מנת למ�ד[כלי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

אפ�ר �הרי � �ר� ל� ��� י�דע �ה�א �י על א� ,��ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
�ה�א �י על א� מע�ת, ל� �פ�רט �ית�. �ת�� �� ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ��מ�ד

אס�רי�. �פר��, וכ�� ��עלי�. ל� ��� ְֲִֵָ�ְֲִֵֵֶַי�דע

.Ê,ה�ביעית על הח��דה לחבר�� א�ה מ�אלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכ�
ע��. �טח� ולא �ב�ר לא אבל ות��ר; רחי� �כברה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֹנפה

.Á��ג� � �לבד �דברי� ��ביעית, ��י� ידי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמח�קי�
'�צליח', א� '�תח�ק', ל�: א�מר ז�רע, א� ח�ר� ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�ראה�
�ביתת על מצ�י� �אינ� מ�ני א��; �דברי� ְִִַַ�ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָוכ��צא
ה�ר�ת, ע�ה� לר��ת �מ�ר ��ד. יסעד�� לא אבל ְִִֵֶַָָ�ְֲִֶֶַָָָָָֹהאר�.

נירי� מה� בשביעית]וח�כרי� שנחרשה קרקע לפי[� � ְְְִִִִֵֶ
א�ת�. לקנס �די ח��ב �ני ְְְִִֵֵֵֶָָֹ�אינ�

.Ëס�ריה� �תל�� לע��ת דוד]מ�ר שכבש אבל[מקומות , �ְְְֲֲַָָָָ
לא אבל �מע�רי�, וד�רכי� וז�רי� ��י� �יצד? �מח�ר. ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹ�ְִֹלא
�א��. ���צא �ל וכ� מ�סקי�; ולא ��צרי� ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹֹק�צרי�

.È����א �ביעית, �פר�ת סח�רה לע��ת �אס�ר ְְְְֲִִֵֵֶַָָ
�אי� לפי האר�; מע� א�ת� ל�ח אס�ר �� � א�ת� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹל�מר
��א � �ה�א �ל ואפ�� האר�, לע� �ביעית �מי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמ�סרי�

�ביעית. �קד�ת א�ת� יאכל ְִִַ�ְִַָֹֹלא

.‡Èאתר�ג ל� נ�ת� ��ביעית, האר� מע� ל�לב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה��קח
ה��לב. �דמי אתר�ג �מי ל� מבליע נת�, לא וא� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמ�נה;

.·Èר�ת� מ�כר �היה �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ��ה
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אבל �ה�; וכ��צא ור��ני� �אני� �ג�� ��מ�ר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ��מ�ת�
ה�יג�, �ג�� ההפקר, מ� �חזקת� �ר�ת מ�כר היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא�
הרי�, �ל וה�ס�ר והחלגל�ג�ת, ה��טי�, ְִֶָָ�ְְְְְֲִִַַַַַַוה�ר��זי�
�ל� �דמי מעט מ��� ל�ח מ�ר זה הרי � �ה� ְְִִִֵֶַַָָֹ�ְֲֵֵֶֶַָוכ��צא

ח�יו �די מ��� �לבד, מ�כר.[פרנסתו]סע�ד�ת �ל ְְְִִֵֵֶַַָ

.‚Èעל� ��� �ג�� �מע�ר�ת, ח�ב �אינ� �בר �ל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוכ�
ועד�י� ה�לק��ת, �גריסי� רכ�ה, �ל �בצל ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָ�כי,
לפת זרע �ג�� נאכלי� �אינ� ��ה זרע�ני וכ� ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה�צר��ת,
��ביעית. אד� מ�ל נלקחי� א�� הרי � �ה� וכ��צא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�צנ��,

.„Èמי אבל סת�; האר� �ע� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ��ה
ל�מר א� �ביעית, �פר�ת סח�רה לע��ת ח��ד ְְְְֲִִִֵֶַָָֹ�ה�א
עליו ��� �בר מ��� ל�קחי� אי� � מה� ולאצר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�ר�תיו
סר�ק; אפ�� ,���� מ��� ל�קחי� ואי� �לל. �ביעית, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָז�ת

ו�ז�ר. טו�י מ��� ל�קחי� ְְֲִִֶָָָאבל

.ÂË;ה�ע�ר�ת על ח��ד אינ� ה�ביעית, על ְְִִֵֶַַַַַַָָהח��ד
�א� ה�ביעית. על ח��ד אינ� ה�ע�ר�ת, על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהח��ד
מק��, הבאת טע�� מע�ר � ה��רה מ� וזה ��ה �י ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
�אי� מה �די��, ל� אי� ��ביעית ��ביעית; �� �אי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמה

�מע�ר. ��ְֲֵֵַ

.ÊËולא ה�ע�ר על לא ח��ד אינ� ה�הר�ת, על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהח��ד
טה�ר, �חזקת ��כר� ה�ה ה�מא �האכל ה�ביעית; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל

ס�פרי� מ�ברי א�א אחרי� מט�א והח��ד[חכמי�]אינ� , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
��רה. לדברי ח��ד אינ� ס�פרי�, ְְְְְִִִֵֵֵָָלדברי

.ÊÈל� על נאמ� �אינ� �י על א� � �בר על הח��ד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
ח�טא אד� אי� חזקה, אחרי�; �ל על נאמ� ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעצמ�,

�מעיד�. �נ� �בר, על הח��ד לפיכ�, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלאחרי�.

.ÁÈ:�א�מרי �ה� לפי � ה�ביעית על ח��די� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹה�הני�
על אס�רי� �ה� �י על א� לנ�, מ�ר�ת וה�ר�מ�ת ֲִִֵֶַַַָָ�ְְִַ'ה�איל
סאה לפיכ�, �ביעית'. �ר�ת וחמר קל � �מיתה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹה�רי�
נפלה �עלה; �ביעית, �ר�ת �ל סאה למאה ��פלה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ר�מה
מד�ע �כל ל�הני� י�כר� ולא ה�ל, ירקב� � מ�אה ָ�ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹלפח�ת

וחולי�] תרומה תערובת ה�ביעית.[� על ח��די� �ה� לפי ,ְְֲִִִִֵֶַַ

.ËÈ�וה��מי בהמות]ה��עי� מ�ל[מפטמי מרס� ל�קחי� ְְִִִַַַַָָ�ְִָָ
ה�א. �ביעית מ�פיחי ��א ח���י� ואי� ְְְְִִִִִֵֵֶָָמק��,

.Îל� �חצר�ת מדק�קי� יהי� לא ��ביעית, ק�ה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹ�ֵַָ��אי
ח���י� ואי� מ�רת, � �ת לה� נתנ� וא� �ביעית; ְְִֵֶֶ�ְְְְִִִֵֶַָָא�כלי

�� י�ראלל�, נח�ד� ��א ה�א; �ביעית מ�פיחי א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ
א� �ביעית, מע�ת א� א�א �ביעית, מ�ר�ת נ�תני� ְְְְְִִִִִִִֵֶָלהי�ת
הענ�י� מ� ללו�ת �מ�ר �ביעית. �דמי ה�לקח�ת ְֲִִִִָָ�ְְְִִִִִֵֵַָ�יצי�

�מינית. ��נה �ר�ת לה� �מחזירי� �ביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ�ר�ת

קודש שבת
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��אמר:‡. ��ביעית, ה�לוה לה�מיט ע�ה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָמצות
עליו �עברה ח�ב וה��בע יד�"; מ�ה �על �ל ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָ"�מ�ט
ואת רעה� את י�� "לא ��אמר: לאו, על עבר � ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ביעית

ִָאחיו".

א�א·. ��ביעית, ה��רה מ� נ�הגת �ספי� �מ�ת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאי�

י��ב �הרי � קרקע �מ�ת �� ��� נ�הג, �ה��בל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�זמ�
ה�א ק�לה זה, ודבר �ס�; �לא לבעליו [ממשהה�רקע ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

א�הרבינו] � קרקע מ�מיט �א�ה �זמ� חכמי�, אמר� :ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָ
לאר�; �ח�צה �י� �אר� �י� מק��, �כל �ספי� ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמ�מיט
�ספי� מ�מיט א�ה אי� � קרקע �מ�ת �� �אי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�בזמ�

�אר�. אפ�� ְֲִִִֶַָָ��ביעית,

ס�פרי�‚. נ�הגת[חכמי�]�מ�ברי �ספי� �מ�ת ��הא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ
�די � נ�הג ה��בל �אי� �י על וא� מק��, �כל ה�ה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ��מ�

�י�ראל. �ספי� ה�מטת ��רת ����ח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ��א

��אמר:„. � �ס�פ� א�א �ספי� מ��טת �ביעית ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי�
ה�מ�ה: �בר וזה �מ�ה. �ע�ה �ני�, �בע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"מ��
�מ�עד �ני�, �בע "מ�� א�מר: ה�א ו�� וכ�'", ְְְִִֵֵֵֶַָָָ�מ�ט
א� �בע, אחר �� מה ה���ת"; �חג � ה�מ�ה ֶַַַַַָ�ְְְִַַַַָ�נת
חבר� את ה�לוה לפיכ�, �בע. אחר �ספי� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�מטת
�כ���קע ;��� ה�נה �ל ח�ב� ��בה עצמ�, ְְִֶַָ�ְְִִֶַַַָָָָ��ביעית
הח�ב. אבד �ביעית, מ�צאי �ל ה�נה רא� �ליל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹח�ה

ה�נה‰. רא� �ה��� �עת על וח�ק� ה�רה, את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ�חט
ס�� ה��� א�ת� ונמצא אל�ל, ונתע�ר �ביעית, מ�צאי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָ�ל
הח�ב. על �ביעית עברה �הרי ה�מי�, אבד� � ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�ביעית

.Âטר��� מלוה ואפ�� ה�לוה; את מ��טת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�ביעית
�דה ל� ס�� וא� מ�מיט. זה הרי נכסי�, אחרי�ת �� ���ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ה�ב�עה, את מ��טת וה�ביעית מ�מיט. אינ� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�הלואת�,
לה�בע. ולא ל��� לא מק��, מ�ל � י��" "לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ��אמר:

.Ê�� ���צא וכל ה��ני�, ��ב�עת אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ��ה
אבל א�ת�; מ��טת �ביעית �ה�, י�דה �א� ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָמ�ברי�

וה��פי� ה��מרי� מה�]�ב�עת שנגנב שטענו וכ��צא[� , ְְְִַַַ�ְִֵַָ
אחר י�בע זה הרי � י��� י�דה �א� מ�ב�ע�ת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ה�

ְִַָה�מ�ה.

.Áוה�א �מ�ה וה�יעה ,�� וכפר �תבע� ְְְְְְִִִִַָָָָָהלוה�
עליו ��א� א� �ביעית, �עברה אחר וה�דה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ�כפירת�,

מ��טת. ה�ביעית אי� � ה�ביעית אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַעדי�

.Ë�אינ � �ני� לע�ר זמ� ל� וקבע חבר�, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�לוה
ע�ה ה�א הרי י��", "לא לידי �א �ה�א �י על א� ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמ�מיט;
מ��טת. �ביעית ית�ע��, ��א ע�� התנה לנ��. יכ�ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאינ�

.Èביעית� ���ט�� ��א ע�� והתנה חבר�, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹה�לוה
התנה ה�ביעית. �י� לב�ל יכ�ל �אינ� נ�מט, זה הרי �ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�נא� � ��ביעית ואפ�� זה, ח�ב ה�א י�מיט ��א ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹע��
עצמ� ח�ב זה ונמצא ק��, ���מ�� �נאי ��ל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָק��;

ח�ב. �ה�א ��רה, א�ת� ח�בה ��א ְְִֶֶַָָָָֹ�ממ��

.‡È,מלוה א�ת� ע�ה וא� נ�מטת; אינ� החנ�ת, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָה�פת
�מלוה, עליו זקפ� וא� נ�מט; אינ� �כיר, �כר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנ�מטת.

נ�מט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·È�אינ � רע �� וה��ציא והמפ�ה א�נס �ל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפי� �מאימתי נ�מטי�. �מלוה, זקפ� וא� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָנ�מטי�;

��י�. העמדה מ�עת ְְְֲִִִַַַָָָ�מלוה?

.‚È�ת�ת� אי� ה�מ�ה, קד� א��� את ָָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹהמגר�
� �מלוה עליו זקפ�� א� א�ת�, �גמה וא� ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָנ�מטת;

ְִֶֶנ�מטת.

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.„Èהח�ב ��היה וה�א, � מ�מיט אינ� ה�����, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַה�לוה
ה�����. על ה�תר מ�מיט יתר, היה וא� ה�����; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�נגד

.ÂËלי �ב� 'א�� לה�: ואמר �י�, לבית �טר�תיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָה��סר
את ל� יהיה "וא�ר ��אמר: נ�מט, אינ� � זה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָח�בי
�חתכ� �י� �ית וכ� א�ת�. ��בעי� �י� �ית � וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי�";
� וכ�' �� לזה ל�� ח�ב א�ה �ל�ני 'אי� וכתב�: ה�י�, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת
�מלוה. ואינ� ליד�, �א �כא�� ה�א, �גב�י ��ה נ�מט; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאינ�

.ÊË,זה את זה מ�הל�ת ��מנע� ה�ק� ה�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ראה
וג�'" דבר יהיה �� ל� "ה�מר ���רה: ה�ת�ב על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוע�ברי�

התקי� ��לו�[שטר]� עד הח�ב, י�מט ��א �די �ר�ז��ל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
�ספי� ��מ�ת א�א מ�עיל ה�ר�ז��ל ואי� זה. את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה
��רה, �ל �מ�ה אבל ס�פרי�; מ�ברי �היא ה�ה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ��מ�

.�� מ�עיל ה�ר�ז��ל ְְִֵַָאי�

.ÊÈ�ד�לי� חכמי� �י� �ית א�א �ר�ז��ל, ��תבי� ְְְְֲִִִִֵֵֶָָאי�
רא�יי� �ה� � א�י ור�י א�י ר�י �ל �ינ� �בית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ�י�תר,
��תבי�. אי� �יני�, ��י �אר אבל אד�; �ני ממ�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָלהפקיע

.ÁÈל�ני� לכ�, אני 'מ�סר �ר�ז��ל: �ל ��פ� ה�א ְְְֲִִֵֶֶֶָזה
�אג��� לי, ��� ח�ב ��ל �ל�ני, ��מק�� ה��ני� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�פל�ני
העדי�. א� מ�מ��, ח�תמי� וה��ני� �ארצה'; זמ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל

.ËÈקרקע אי� א� ה�רקע; על א�א �ר�ז��ל, ��תבי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָאי�
קלח אפ�� �דה�, �ת�� �ה�א �ל ה�לוה ל� מז�ה � ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹל�וה
עליו ��תבי� לכירה, א� לת��ר מק�� ה�איל� �ר�ב. ְְְְְִִִִֶַָָָָ�ל
�ר�ז��ל. עליה ��תבי� ממ��נת, �דה ל� היתה ְְְְִֶֶֶָָ�ְְְְֶָָָ�ר�ז��ל;

.Îנכסי על ולית�מי� א���, נכסי על לאי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכ�תבי�
��תבי� � קרקע ל� י� ולערב קרקע, ל� אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָא�יטר��י�.
לחבר� וי� חבר�, על ח�ב ל� היה �ר�ז��ל. עליה ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָל�
�ר�ז��ל. עליו ��תב �ע��ד�, �חת וה�א ה�איל � ְְְְְִִֵַַַַָָקרקע

.‡Îאחד לכל �ר�ז��ל צריכי� מחמ�ה, ��וה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָאחד
לכ��. אחד �ר�ז��ל ��� מאחד, ��ו� וחמ�ה ָ�ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואחד;

.·Î,מ�עיל אינ� � הלוה �� ואחר �ח�ה, ה�ר�ז��ל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ�תב
�הלוה. לאחר ה�ר�ז��ל ��כ�ב עד מ�מיט; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹא�א
אינ� ל�ר�ז��ל, ה��דמת מלוה ��ל א�מר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנמצאת
ה�לוה, את קד� ה�ר�ז��ל וא� זה; �פר�ז��ל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָנ�מטת

נ�מטת. ז� ְֲִֵֶֶהרי

.‚Î.ס�ל� והמאחר ��ר, ה�ק�� �ר�ז��ל ָָ�ְְְֵַָָ�ְְְִַָלפיכ�,
��ר; � מאדר זמ�� והק�י� �ניס�, ה�ר�ז��ל �תב ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ�יצד?
א� אבל אדר. עד א�א מ�מיט �אינ� �ח�, ה�רע ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�הרי
�ה�א �ח�, מי�ה �הרי �ס�ל; � מא�ר �כתב� זמ��, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחר
י�מיט ��א �ינ� �אי� � ��י� ��א א�ר עד מ�מיט ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאינ�

�י�. לבית ה�ברי� מסירת ��עת ניס�, עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָא�א

.„Îר�ז��ל� ע�� ואי� �ביעית, אחר ח�ב �טר ְְְְְִִִִֵַַַַה��ציא
נאמ�; � ואבד' �ר�ז��ל, לי 'היה אמר: וא� ח�ב�. אבד �ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָ
�פר�ז��ל. ��א ��בה ח�ב �על ואיל�, ה��נה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ���מ�
���ב�א א� �טר�, את ח�ב �על ���ביא א�א ע�ד, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹולא
וא� ל�'; ���' ל�ת�ע: א�מרי� � �ה על �מלוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלת�ע
ל��בע: א�מרי� ?'��� �ר�ז��ל 'א�ה ואמר: ה�ת�ע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָטע�
וא� נאמ�; היה', ��' אמר: א� ואבד'? �ר�ז��ל, ל� ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה

אינ� והית�מי�, ח�ב�. אבד �ר�ז��ל, �תב ��א ְְְְִֵֶַַַָָָָֹה�דה
�ר�ז��ל. ְְְִִצריכי�

.‰Î�ז 'מלוה ואמר: ה�ת�ע וטע� �ר�ז��ל, ְְְְְְִִִַַַָָָָה�ציא
א�מר: וה��בע היתה', זה �ר�ז��ל אחר � ��בע ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ה�א
אמר: �א�� נאמ�; ה��בע � היתה' זה �ר�ז��ל ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'קד�
זמ� י�דעי� אנ� �אי� �י על וא� נאמ�, � ואבד' לי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָ'היה

�אבד. ְְֶַַָה�ר�ז��ל

.ÂÎוה��בע אצלי', ל� י� 'מלוה ואמר: ה�ת�ע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָטע�
נ�מטת, �אינ� היא החנ�ת ה�פת א�א �י, 'לא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹא�מר:
ירצה �א� נאמ�; זה הרי � מלוה' זקפ�� לא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�הרי
��יו� � ואבד' לי היה �פר�ז��ל היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
�בר מ�יח אד� �אי� היא חזקה �ר�ז��ל, חכמי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ���נ�

אס�ר. �בר וא�כל ְֵָָָָ�מ�ר

.ÊÎבריו� �מסר זה, את זה �הלו� חכמי� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�למידי
לי ��� ח�ב ��ל לכ�, אני 'מ�סר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָל�למידי�,
�ר�ז��ל; לכ�ב צרי� אינ� � �ארצה' זמ� �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ�אג���
מ�בריה� ה�ה ��מ� �ספי� �ה�מטת י�דעי� �ה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמ�ני

חכמי�] נדחית.[של היא �לבד �בדברי� ,ְְְִִִִִֵַָ

.ÁÎ�חכמי ר�ח �ביעית, עליו �עברה ח�ב ה�חזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָ�ל
אני, 'מ�מיט ל�חזיר: ל�מר ה�לוה וצרי� הימ��. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָנ�חה
רצ�ני כ�, �י על 'א� ל�: א�מר מ��י'. נפטר� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ�כבר
נג�. לא והרי י��", "לא ��אמר: מ���, יק�ל � ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ��ק�ל'
'��י ל�: יאמר א�א ל�'; נ�ת� אני '�ח�בי ל�: יאמר ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹולא

ל�'. נ�ת� אני �במ�נה ְְֲִֵֵַָָה�,

.ËÎ��ע מס�ב � �� ל� אמר ולא ח�ב�, ל� ְְְִִֵֵֶַַָֹהחזיר
ל�'; נת�י� �במ�נה ה�, '��י ל�: ��אמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�דברי�,
ל�. ויל� מע�תיו, י�ל א�א � מ��� יק�ל לא אמר, לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹא�

.Ïא�� ה�מ�ה, קד� חבר� את מ�הלו�ת ��מנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
��אמר: תע�ה, �לא עבר � וי�מט אצל� הח�ב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
��רה הזהירה �הרי � ה�א �ד�ל וחטא וג�'". ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ"ה�מר

וכל וג�'", �� ל� "ה�מר ��אמר: לאוי�, ��ני מק��עליו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לא מצות ז� הרי � 'אל' א� ,'��' א� 'ה�מר', ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ��אמר:
א�ת� וקראה ז�, רעה מח�בה על הק�ידה וה��רה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָתע�ה.
י�נע ��א �לצ��ת להזהיר ה�ת�ב ה�סי� והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"�ל�על";
�ת�� לבב� ירע ולא ל�, ��� "נת�� ��אמר: י��, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹא�א
�ע�ל� ז� מצוה ��כר ה�א �ר�� ה�ד�� והבטיח ְְְְִִִִַַַָָָָָל�";

וג�'". יברכ� ה�ה, ה�בר �גלל "�י ��אמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ה,

י ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

�נת‡. �לק�� �בע, �בע �ני� לס�ר ע�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות
וג�' �ני� ��תת �בע ל� "וספר� ��אמר: � ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהחמ�י�
מס�רי� א��, מצו�ת ���י החמ�י�"; �נת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוק����

�לבד. ה�ד�ל �י� ְְִִֵַַָלבית

�נה·. ע�רה אר�ע מאחר למנ�ת? התחיל� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�מאימתי
ו�� �ד�, �זרע �ני� ��" ��אמר: � לאר� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמ��כנס�
ו�בע ארצ�; מ�יר אחד �ל ��היה עד �רמ�", �זמר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ני�
נמצאת �ח��ק. �ני� ו�בע האר�, �כ��� ע�� ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ�ני�
ה�נה מרא� ואל�י� מא�ת וחמ� �ל� ��נת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹא�מר,
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.„Èהח�ב ��היה וה�א, � מ�מיט אינ� ה�����, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַה�לוה
ה�����. על ה�תר מ�מיט יתר, היה וא� ה�����; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�נגד

.ÂËלי �ב� 'א�� לה�: ואמר �י�, לבית �טר�תיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָה��סר
את ל� יהיה "וא�ר ��אמר: נ�מט, אינ� � זה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָח�בי
�חתכ� �י� �ית וכ� א�ת�. ��בעי� �י� �ית � וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי�";
� וכ�' �� לזה ל�� ח�ב א�ה �ל�ני 'אי� וכתב�: ה�י�, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת
�מלוה. ואינ� ליד�, �א �כא�� ה�א, �גב�י ��ה נ�מט; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאינ�

.ÊË,זה את זה מ�הל�ת ��מנע� ה�ק� ה�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ראה
וג�'" דבר יהיה �� ל� "ה�מר ���רה: ה�ת�ב על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוע�ברי�

התקי� ��לו�[שטר]� עד הח�ב, י�מט ��א �די �ר�ז��ל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
�ספי� ��מ�ת א�א מ�עיל ה�ר�ז��ל ואי� זה. את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה
��רה, �ל �מ�ה אבל ס�פרי�; מ�ברי �היא ה�ה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ��מ�

.�� מ�עיל ה�ר�ז��ל ְְִֵַָאי�

.ÊÈ�ד�לי� חכמי� �י� �ית א�א �ר�ז��ל, ��תבי� ְְְְֲִִִִֵֵֶָָאי�
רא�יי� �ה� � א�י ור�י א�י ר�י �ל �ינ� �בית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ�י�תר,
��תבי�. אי� �יני�, ��י �אר אבל אד�; �ני ממ�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָלהפקיע

.ÁÈל�ני� לכ�, אני 'מ�סר �ר�ז��ל: �ל ��פ� ה�א ְְְֲִִֵֶֶֶָזה
�אג��� לי, ��� ח�ב ��ל �ל�ני, ��מק�� ה��ני� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�פל�ני
העדי�. א� מ�מ��, ח�תמי� וה��ני� �ארצה'; זמ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל

.ËÈקרקע אי� א� ה�רקע; על א�א �ר�ז��ל, ��תבי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָאי�
קלח אפ�� �דה�, �ת�� �ה�א �ל ה�לוה ל� מז�ה � ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹל�וה
עליו ��תבי� לכירה, א� לת��ר מק�� ה�איל� �ר�ב. ְְְְְִִִִֶַָָָָ�ל
�ר�ז��ל. עליה ��תבי� ממ��נת, �דה ל� היתה ְְְְִֶֶֶָָ�ְְְְֶָָָ�ר�ז��ל;

.Îנכסי על ולית�מי� א���, נכסי על לאי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכ�תבי�
��תבי� � קרקע ל� י� ולערב קרקע, ל� אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָא�יטר��י�.
לחבר� וי� חבר�, על ח�ב ל� היה �ר�ז��ל. עליה ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָל�
�ר�ז��ל. עליו ��תב �ע��ד�, �חת וה�א ה�איל � ְְְְְִִֵַַַַָָקרקע

.‡Îאחד לכל �ר�ז��ל צריכי� מחמ�ה, ��וה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָאחד
לכ��. אחד �ר�ז��ל ��� מאחד, ��ו� וחמ�ה ָ�ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואחד;

.·Î,מ�עיל אינ� � הלוה �� ואחר �ח�ה, ה�ר�ז��ל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ�תב
�הלוה. לאחר ה�ר�ז��ל ��כ�ב עד מ�מיט; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹא�א
אינ� ל�ר�ז��ל, ה��דמת מלוה ��ל א�מר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנמצאת
ה�לוה, את קד� ה�ר�ז��ל וא� זה; �פר�ז��ל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָנ�מטת

נ�מטת. ז� ְֲִֵֶֶהרי

.‚Î.ס�ל� והמאחר ��ר, ה�ק�� �ר�ז��ל ָָ�ְְְֵַָָ�ְְְִַָלפיכ�,
��ר; � מאדר זמ�� והק�י� �ניס�, ה�ר�ז��ל �תב ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ�יצד?
א� אבל אדר. עד א�א מ�מיט �אינ� �ח�, ה�רע ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�הרי
�ה�א �ח�, מי�ה �הרי �ס�ל; � מא�ר �כתב� זמ��, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחר
י�מיט ��א �ינ� �אי� � ��י� ��א א�ר עד מ�מיט ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאינ�

�י�. לבית ה�ברי� מסירת ��עת ניס�, עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָא�א

.„Îר�ז��ל� ע�� ואי� �ביעית, אחר ח�ב �טר ְְְְְִִִִֵַַַַה��ציא
נאמ�; � ואבד' �ר�ז��ל, לי 'היה אמר: וא� ח�ב�. אבד �ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָ
�פר�ז��ל. ��א ��בה ח�ב �על ואיל�, ה��נה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ���מ�
���ב�א א� �טר�, את ח�ב �על ���ביא א�א ע�ד, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹולא
וא� ל�'; ���' ל�ת�ע: א�מרי� � �ה על �מלוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלת�ע
ל��בע: א�מרי� ?'��� �ר�ז��ל 'א�ה ואמר: ה�ת�ע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָטע�
וא� נאמ�; היה', ��' אמר: א� ואבד'? �ר�ז��ל, ל� ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה

אינ� והית�מי�, ח�ב�. אבד �ר�ז��ל, �תב ��א ְְְְִֵֶַַַָָָָֹה�דה
�ר�ז��ל. ְְְִִצריכי�

.‰Î�ז 'מלוה ואמר: ה�ת�ע וטע� �ר�ז��ל, ְְְְְְִִִַַַָָָָה�ציא
א�מר: וה��בע היתה', זה �ר�ז��ל אחר � ��בע ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ה�א
אמר: �א�� נאמ�; ה��בע � היתה' זה �ר�ז��ל ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'קד�
זמ� י�דעי� אנ� �אי� �י על וא� נאמ�, � ואבד' לי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָ'היה

�אבד. ְְֶַַָה�ר�ז��ל

.ÂÎוה��בע אצלי', ל� י� 'מלוה ואמר: ה�ת�ע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָטע�
נ�מטת, �אינ� היא החנ�ת ה�פת א�א �י, 'לא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹא�מר:
ירצה �א� נאמ�; זה הרי � מלוה' זקפ�� לא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�הרי
��יו� � ואבד' לי היה �פר�ז��ל היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
�בר מ�יח אד� �אי� היא חזקה �ר�ז��ל, חכמי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ���נ�

אס�ר. �בר וא�כל ְֵָָָָ�מ�ר

.ÊÎבריו� �מסר זה, את זה �הלו� חכמי� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�למידי
לי ��� ח�ב ��ל לכ�, אני 'מ�סר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָל�למידי�,
�ר�ז��ל; לכ�ב צרי� אינ� � �ארצה' זמ� �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ�אג���
מ�בריה� ה�ה ��מ� �ספי� �ה�מטת י�דעי� �ה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמ�ני

חכמי�] נדחית.[של היא �לבד �בדברי� ,ְְְִִִִִֵַָ

.ÁÎ�חכמי ר�ח �ביעית, עליו �עברה ח�ב ה�חזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָ�ל
אני, 'מ�מיט ל�חזיר: ל�מר ה�לוה וצרי� הימ��. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָנ�חה
רצ�ני כ�, �י על 'א� ל�: א�מר מ��י'. נפטר� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ�כבר
נג�. לא והרי י��", "לא ��אמר: מ���, יק�ל � ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ��ק�ל'
'��י ל�: יאמר א�א ל�'; נ�ת� אני '�ח�בי ל�: יאמר ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹולא

ל�'. נ�ת� אני �במ�נה ְְֲִֵֵַָָה�,

.ËÎ��ע מס�ב � �� ל� אמר ולא ח�ב�, ל� ְְְִִֵֵֶַַָֹהחזיר
ל�'; נת�י� �במ�נה ה�, '��י ל�: ��אמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�דברי�,
ל�. ויל� מע�תיו, י�ל א�א � מ��� יק�ל לא אמר, לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹא�

.Ïא�� ה�מ�ה, קד� חבר� את מ�הלו�ת ��מנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
��אמר: תע�ה, �לא עבר � וי�מט אצל� הח�ב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
��רה הזהירה �הרי � ה�א �ד�ל וחטא וג�'". ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ"ה�מר

וכל וג�'", �� ל� "ה�מר ��אמר: לאוי�, ��ני מק��עליו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לא מצות ז� הרי � 'אל' א� ,'��' א� 'ה�מר', ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ��אמר:
א�ת� וקראה ז�, רעה מח�בה על הק�ידה וה��רה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָתע�ה.
י�נע ��א �לצ��ת להזהיר ה�ת�ב ה�סי� והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"�ל�על";
�ת�� לבב� ירע ולא ל�, ��� "נת�� ��אמר: י��, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹא�א
�ע�ל� ז� מצוה ��כר ה�א �ר�� ה�ד�� והבטיח ְְְְִִִִַַַָָָָָל�";

וג�'". יברכ� ה�ה, ה�בר �גלל "�י ��אמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ה,

י ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

�נת‡. �לק�� �בע, �בע �ני� לס�ר ע�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות
וג�' �ני� ��תת �בע ל� "וספר� ��אמר: � ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהחמ�י�
מס�רי� א��, מצו�ת ���י החמ�י�"; �נת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוק����

�לבד. ה�ד�ל �י� ְְִִֵַַָלבית

�נה·. ע�רה אר�ע מאחר למנ�ת? התחיל� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�מאימתי
ו�� �ד�, �זרע �ני� ��" ��אמר: � לאר� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמ��כנס�
ו�בע ארצ�; מ�יר אחד �ל ��היה עד �רמ�", �זמר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ני�
נמצאת �ח��ק. �ני� ו�בע האר�, �כ��� ע�� ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ�ני�
ה�נה מרא� ואל�י� מא�ת וחמ� �ל� ��נת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹא�מר,
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� ליצירה �נ�ה �נה �היא הרא���, אד� מ�לד ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�אחר
ואל�י� מא�ת וחמ� ע�ר �נת וע�� למנ�ת. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהתחיל�
� לאר� מ��כנס� וע�רי� אחת �נת �היא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָליצירה,
�היא חמ�י�, �נת וק��� �מ��ת �בע �מנ� ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ�מ�ה;

לאר�. מ��כנס� ו��י� אר�ע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ�נת

ועד‚. לאר� מ��כנס� י�ראל, מנ� י�בלי� ע�ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ�בעה
מ�צאי �רא��נה, ה�ית �חרב ,�� ��צא� ו�נה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ��צא�;
�אר�ע � היתה ���בל ��ל�י� �� ��נת היתה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�ביעית
�חרב �יו� רא���. �ית עמד �ני� וע�ר �נה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמא�ת
האר� ונ�ארה האר�. מ��טלה זה מני� �טל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָה�ית,
וע�רי� מא�ת ואר�ע �ני, �ית ונבנה �נה, �בעי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחרבה
ה�יאה והיא עזרא, עלה מ�נינ� ה�ביעית �ב�נה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָעמד.
�נת וע�� אחר. מני� למנ�ת התחיל� ז� �מ�נה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָה�נ�ה;
�מ��ת �בע �מנ� �מ�ה, �ני �ית לבני� ע�רה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל�
�בית י�בל �� היה ��א �י על א� חמ�י�; �נת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹוק���

�מ��ת. לק�� �די א�ת� הי� מ�ני� ְְְִִִֵֵֵַָ�ני,

�אחר�נה,„. ה�ית �� �חרב �ה�נה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת
�הרי חד�י�, ��ני החר�� �אחר מ��רי ְְֲֳִִֵֵֶָָ�ְְִִִֵֶֶַַַָָ��ח�ת�
ה�נה א�ת� � �לי�בל�ת ל�מ�י� ה�ני� ה�א ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָמ��רי
ה��בל מ� ע�רה חמ� ��נת היתה, �ביעית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמ�צאי
אל� �נת �היא ז�, �נה � זה ח���� �לפי היתה. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָה��יעי
ואל� ��מ�ני� �בע �נת �היא לחר��, ו�בע ְְְְִִֶֶֶֶַַָ�ֵֶַַָָ�מאה
��ל�י� �� �נת �היא �טר�ת, למני� מא�ת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹואר�ע
�מ�ה, �נת היא � ליצירה אלפי� ואר�עת מא�ת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָ�ת�ע

ה��בל. מ� וע�רי� אחת �נת ְְְְִִִֵֶַַַַוהיא

אי�‰. �ידיה� היא ��סרת אמר�, ה�א�ני� �ל ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל
�ית חר�� ��י� �נה ה�בעי� �א�ת� מנ� ��א אי�, ְִַַ�ְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמ�י
י�בל�ת; �לא �לבד, �מ��ת א�א �ני �ית �בני� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹרא���
�בע א�א חמ�י� �נת מנ� לא �אחר�נה, מ�חרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכ�
מ�למ�ד ע�לה וכ� החר��. �נת מ�ח�ת �לבד ְְְִֵֶַָ�ְְְִִִֶַַַַַ�בע

ק�לה. �ה�א זה, ח���� �פי זרה, ְְֲִֶֶֶַָָָָָעב�דה

.Â�ה�א�ני אצל �מפרסמת היא יד�עה ה�מ�ה ְְִֵֶֶֶַ�ְְְְִִַַָָ��נת
חר��, ל�ני א�א מנ� לא וכ�� י�ראל; אר� ְָ�ְִֵֶָָָֹ�ְְְְִֵֵֶֶַָואנ�י
ז�, �נה �הי � זה ח���� �לפי �בע. �בע א�ת� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמ�ליכי�

ואל �מאה �בע �נת ועל�היא �ביעית. מ�צאי לחר��, � ְִֵֶֶֶֶַַַָָ�ְְְִִֵַָָ
מע�ר�ת לעני� מ�רי� אנ� זה ח���� �כפי ס�מכי�, אנ� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

�ה��לה � �ספי� וה�מטת הגאוני�]��ביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
לה�ל�ת. רא�י �בה� �ה�ראה, �ד�לי� ע��די� ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוה�ע�ה

.Êה�ב�ע �ני מ�ני� ע�לה אינ� י�בל �[השמיטה]�נת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
י�בל; חמ�י� ��נת �מ�ה, ואר�עי� ��ע �נת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָא�א
�כל וכ� �ב�ע. �ל �ני� �� �ח�ת וחמ�י�, אחת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ��נת

וי�בל. ְֵֵי�בל

.Á,מנ�ה �בט וחצי �ד ו�בט רא�ב� �בט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמ��לה
לכל �אר� �ר�ר "�קראת� ��אמר: � ה��בל�ת ְְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָ�טל�
יהי� ��א וה�א, עליה; י��ביה ��ל �זמ� ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹי�ביה",
�זמ� �תקנ�. י��בי� ��� א�א ��בט, �בט ְְְְִִִַָָ�ְְִֵֵֶֶֶָָֹמערבי�
"י�בל ��אמר: לאר�, �ח�צה נ�הג �אר�, נ�הג ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ה��בל

ה�ית. �פני ��א �י� ה�ית �פני �י� מק��, �כל � ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹה�א"

.Ëי�� ודי� עברי, עבד �י� נ�הג נ�הג, �ה��בל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�בזמ�
ח�מה ביובל"]ערי יצא "לא בו חרמי�[שנאמר �דה ודי� , ְְֲִִֵֵָָָ

לכה�] או הבית לבדק אח�ה[המוחרמת �דה ודי� שירש, �] ְְֲִֵ�ָ
ביובל] אליו חוזרת ומכרה, ���ב;מאבותיו �ר �מק�לי� ,ְְִֵַָ

מ� � מק�� �כל �ספי� וה�מטת �אר�, �ביעית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָונ�הגת
ולא עברי, עבד נ�הג אי� נ�הג, ה��בל �אי� �בזמ� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹה��רה.
ואי� חרמי�, �דה ולא אח�ה, �דה ולא ח�מה, ערי ְְְֲִֵֵָָֹ�ְְֲֵֵֵָָָֹ��י
וכ� מ�בריה�, �אר� �ביעית ונ�הגת ���ב; �ר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמק�לי�
��ארנ�. �מ� מ�בריה�, מק�� �כל �ספי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�מטת

.Èנת�� �ת�רי �ע�ירי ���פר לתקע ע�ה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹמצות
ויחיד יחיד וכל �ח�ה; �י�, לבית מס�רה ז� �מצוה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָה��בל.
���פר ות�קעי� ��פר". "�עביר� ��אמר: לתקע, ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָֹח�ב
�כל ��פר �מעבירי� ה�נה; �רא� ���קעי� �דר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��ע,

י�ראל. ְְִֵָ�ב�ל

.‡Èלכל ה�א אחד ה�נה, רא� ו�ל י�בל �ל ְְֵֶֶֶַָָָָָֹ��פר
א�א ל�קיע�ת, ה�נה רא� ואחד ה��בל ואחד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�בר;
�בי� החד�, את �� ����� �י� �בית �י� ��קעי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹ����בל
ח�ב ויחיד יחיד וכל החד�; את �� ק��� ��א �י� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�בית
�י�. �ית �פני ו��א י��בי�, �י� ��ית זמ� �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלתקע

.·È�קעי�� הי� לא ���ת, להי�ת �חל ה�נה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ�ברא�
ויחיד יחיד �ל ואי� החד�; את �� ����� �י� �בית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹא�א

�י�. �ית �פני א�א ְִִֵֵֵֶַָ��קע,

.‚Èו���ח �קיעה, ���בל: מע�בי� �ברי� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ�ל�ה
קרקע. ה�מטת היא וז� � לבעליה� �ד�ת והחזרת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָעבדי�,

.„È�עבדי הי� לא ה���רי�, י�� ועד ה�נה ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמרא�
ה�ד�ת ולא לאד�ניה�, מ��ע�די� ולא לב�יה�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹנפטרי�
��מחי�, ו��תי� א�כלי� עבדי� א�א � לבעליה� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָח�זר�ת
�קע� � ה���רי� י�� �ה�יע �יו� �רא�יה�. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָועטר�תיה�
�ד�ת וחזר� לב�יה�, עבדי� נפטר� ���פר, �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ�ית

ְֲֵֶַלבעליה�.

.ÂËה ��ביתת ה��בל ה�א�י� אחד ה�מ�ה, ודי� אר� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
��נת אס�ר האר�, מעב�דת ��ביעית �אס�ר �ל �בר: ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלכל
���קי� �מלאכ�ת ���בל; מ�ר ��ביעית, ���ר וכל ְִֵֶַָָ�ְִִַָ�ְֵֶֹי�בל;
י�בל �נת �ר�ת ודי� ���בל; עליה� ל�קי� ��ביעית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַעליה�
�בר. לכל �ביעית �ר�ת �די� �בבע�ר, �מכירה ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ�אכילה

.ÊËמ��טת �ה�ביעית � ה��בל על �ביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיתרה
על י�בל וי�תר �ספי�. מ�מיט ה��בל ואי� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ�ספי�,
וזה קרקע; �מ�מיט עבדי�, מ�ציא �ה��בל � ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָה�ביעית
ע�ה, מצות והיא ���רה, האמ�ר �ד�ת מכירת �י� ְְְֲִִִִֵַַַָָָָה�א
�תח�ת�, קרקע מ�מיט י�בל לאר�". ��נ� "�א�ה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�ְֱֶֶַ��אמר:
��ארנ�. �מ� �ס�פ�, א�א �ספי� מ��טת אי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ביעית

יא ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

נמ�רת‡. אינ� � ל�בטי� ה�תח�קת י�ראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאר�
מכר וא� לצמתת". ת�כר לא "והאר� ��אמר: ְִַָ�ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלצמית�ת,
מע�יה� ואי� תע�ה; �לא ע�ברי� �ניה� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמית�ת,

���בל. לבעליה ה�דה �חזר א�א ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמ�עילי�,

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�אי�·. � ���בל י�צאה אינ� �נה, ל��י� �דה� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוה��כר
לצמית�ת. ה�מ�ר א� סת�, ה�מ�ר �בר א�א ���בל, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָח�זר

�ה�‚. �י על א� אח�ת�, �דה א� �ית� אד� ימ�ר ִֵֶַַָ�ְְֲִֵֵָָֹֹלא
ימ�� "וכי ��אמר: העני, �� א� א�א � זמ� אחר ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָח�זרי�
�כיס�, ה�מי� �לה�יח למ�ר אבל מאח�ת�". �מכר ְְְֲִִִִַַַָָָֹ�ֲִֵַָָאחי�,
�בהמה ועבדי� �לי� �ה� ל�ח א� סח�רה, �ה� לע��ת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָא�
מ�ל �מכר עבר וא� �לבד. למז�נ�ת א�א ר�אי; אינ� �ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מכ�רי�. א�� הרי ְֲִֵֵָמק��,

�דה„. �י� �ב�דה ח�מה, ערי ��י �י� �בית ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָודני�
לפי ה�מי� את לה�יב � אח�ת� �דה מ�כר �י� ְְִִִֶַָָָ�ְֲִֵֵָ�ֲאח�ה.
מח�ב לפ��ת, ��רצה עת �בכל ל��בל; ה��אר�ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�ני�
�מחזיר ה�כר, מ�מי וג�רע �אכל, ה�ני� על ה��קח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָע�

ה�אר. את ְֶַָל�

�דה�‰. ל� �מכר �ני�, ע�ר ל��בל ���אר הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�יצד?
לגאל ה��כר ורצה �ני�, �ל� ה��קח אכל� �ינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ�מאה
�� אכל� א� וכ� �דה�; �מחזיר �ינר, �בעי� ל� נ�ת� �ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
�אל�, לא �דה�. �מחזיר �ינר, אר�עי� ל� נ�ת� � ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹ�ני�
ל�עלי� �חזר � ה��בל �נת עד ה��קח �יד היתה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹא�א
ל�". ימ�ר תב�את �ני "�מס�ר ��אמר: �מי�, ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�לא

.Â�אינ � �אל� �ני� �לאחר �ר�ת, מלאה והיא ל� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכר�
��כר�י �מ� �ר�ת מלאה לי 'החזיר�ה ל�: ל�מר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיכ�ל
ה�נה, רא� לפני �ר�ת מלאה ל� מכר� א� לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹל�'.
�ב�א�ת �ל� א�כל זה הרי � �ני� ��י אחר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ�גאל�
�ני� ��י לפי א�א ע�� מח�ב ואינ� ה�ני�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ���י
ה�ב�א�ת. �י על לא ה�ני�", �י "על ��אמר: ְְֱִִִִֶֶַַַַַַָֹ�לבד,

.Êל� ה� הרי ��ת�כ�, �קמה �פר�ת וה�מ�ר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָה�ני�
��ב�, א� ��כסח איל� אבל ;��� ה�ר�ת ��אר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָל�קח
�דמיו וי�קח י�כר, יע�ה? �יצד .�� אס�רי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ניה�
מ�ד�. ה�דה ���אל עד �ר�תיה, א�כל וה��קח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע,

.Á� וה��יחה אילנ�ת �נטע� אח�ה, �דה ְְְִִִָָָָָ�ְֲֵֵַַה��קח
���בל ח�זרת ��ת�כ�,��היא האילנ�ת �בח �מי� , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

"ויצא ��אמר: ל��קח, ה�בח �מי ה�דה �על ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָונ�ת�
ח�זר. ה�בח ואי� ח�זר, ממ�ר � �ית" ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָממ�ר

.Ë� ��ארנ� �מ� נ�הג, �ה��בל �זמ� �דה� את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָה��כר
"�מס�ר ��אמר: �ני�, מ��י לפח�ת לגאל מ�ר ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ�ֵאינ�
אס�ר זה הרי ה��קח, רצה ואפ�� ל�"; ימ�ר תב�את ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ני
מאת �קנה ה��בל, אחר �ני� "�מס�ר ��אמר: �ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ה�כירה. מ��� לעת מעת �ני� מ��י �ח�ת אי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָעמית�",

.È�ה�ני ���י �ב�א�ת �ני ה��קח ��אכל [�וצרי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
תבואות] בה� שהיו "�נישנתיי� ��אמר: � יגאל ואחר ,ְְְֱִֵֶֶַַַַ

�ביעית, ה�ני� מ��י אחת היתה א� לפיכ�, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹתב�את";
ה�ני�. מ� ע�לה אינ� � ירק�� א� ��פ�� �נת ְְִִִֵֵַַָָָָָא�

.‡Èרה�� ה��קח זרועה]ה�יח� �נה,[לא ואכל� �נה ֲִִֵַַַָָָָָָָָ
ונר� �נה אכל� הרי[חרש]א� � זרע� ולא לזריעה �נה ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָָָֹ

נמ�רת, אינ� � עצמ� י�בל ��נת מכר� ל�ני�. ע�לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָא��
ל�עלי�. ח�זרי� ְְְִִִַַָָוה�מי�

.·Èא�כל ה��קח הרי � ה��בל לפני אחת �נה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכר�
תב�את". "�ני ��אמר: ה��בל, אחר �נ�ה �נה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹא�ת�

.‚È�רא�יי �אינ� סלעי� א� מי�, מלאי� נקעי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמכר
��אמר: �ני�, מ��י �פח�ת ��דה זה הרי � ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלזריעה
היא לתב�אה, הרא�יה �דה � תב�את" �ני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"�מס�ר
א� � �אל� לא וא� �ני�. ��י אחר א�א נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�אינ�
���בל. ל�עלי� ח�זרת לזריעה, רא�יה �אינ� �י ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

.„Èהרי� �ני�, מ��י לפח�ת נגאלי� אי� � אילנ�ת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר
ל�עלי� ח�זרי� אינ� �אל�, לא וא� לתב�א�ת; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹרא�יי�

לאילנ�ת. ולא לאח�ת�", "ו�ב ��אמר: � ְִָָָֹ�ְֱֲֵֶֶַַַָ���בל

.ÂËו�ני ל�ני, הרא��� �מכר לרא���, �דה� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמכר
רא���, לאד�� �חזר ה��בל ��נת � מאה אפ�� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹל�לי�י,
מא��, קנה� לא�ר ה�דה י��ב ה��בל "��נת ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��אמר:

האר�". אח�ת ל� ֶַָָ�ֲֲֶַלא�ר

.ÊËל�ני הרא��� �מכר� �ינר, �מאה לרא��� ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכר�
ע� א�א מח�ב אינ� � לגאל האד�� ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�מאתי�,
לרא��� מכר� ל�". מכר א�ר "לאי� ��אמר: ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָהרא���,
מח�ב זה הרי � �מאה ל�ני הרא��� �מכר� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�מאתי�,
ה��קח, �יד וה��יחה �מאה, מכר� א� וכ� האחר��. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָע�
מה לפי מח�ב � �מאתי� לה�כר רא�יה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי
רא�יה היא והרי והכסיפה, �מאתי�, מכר� וא� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָ��כר;
�ח מי�י� לע�ל� �היא. מה לפי מח�ב � �מאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלה�כר

ה��קח. �ח �מרעי� אח�ה, �דה ְִֵֵַַַָֹ�ְֲֵֵַה��כר

.ÊÈמכר� אחר�ת, �ד�ת ל� והי� אח�ה, �דה ְֲֵַָָָָ�ְֲֵֵַה��כר
ל�, ��מעי� אי� � ��כר �דה לגאל �די ה�ד�ת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמא�ת�
מצ�י �אינ� �בר ��מצא עד גא�ת�", �די "�מצא ְִֵֶֶַָָָָָ�ְְֱֵֶֶַָָ��אמר:
� ל� ��מעי� אי� לגאל, לוה א� וכ� ��כר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ��עה

��לוה. לא יד�", "וה�יגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹ��אמר:

.ÁÈאי�מצ � ��כר ה�דה חצי לגאל ורצה מעט, א ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
,��� את ��אל א� � גא�ת�" "�די ��אמר: ל�, ָ�ֵֶָ�ְְְֱִֵֶֶַ��מעי�
��אמר: ��אלי�, � לגאל קר�ביו רצ� וא� ��אל. אינ� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹא�

אליו". ה�רב �אל� ֲֵַָָָֹֹ"�בא

.ËÈ� ���בל ל� ח�זרת ז� הרי מ�נה, �דה� ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��ת�
ה��נה. את לר��ת אח�ת�", אל אי� "��ב� ְֶַַַָָָ�ֲִֶ�ֱֶֶַָ��אמר:

.Î�חלק� זה[בירושה]האחי� �מחזירי� ה�, �לק�ח�ת � ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וכ� �היתה. מ�מ�ת חל�ת� ��טל ולא ���בל; חלק� ְְְִֵֶָָָָ�ְְֲִֵֵֶֶַָָֹלזה

והמי�� אחיו[נושא]ה�כ�ר ���בל[שמת]א�ת מחזיר � ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ
��נג��. החלק ונ�טל ��טל, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָחלק

.‡Îה�על ��ר�ת �י על א� � א��� את ה��ר� ַַַַ�ְְֲִִֵֶֶַַַָאבל
חכמי�]מ�בריה� ��רה,[של ��ל לדבריה� ח��ק ע�� � ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

מ��ה יר� וא� ���בל. מחזיר ב:]ואינ� ה�בר�ת[מקו� �ית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מ��חה �ג� מ��� מ��חה, לבני יחזיר לה�� [שגנאי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

אחר] במקו� יקברו וה� בתוכ� זר �מיה,שיקבר ל� וי�נ� ;ְְִֶָָ
�קב�רת�. ח�ב �הרי � א��� קבר �מי ל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�מנ�י�

�
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�אי�·. � ���בל י�צאה אינ� �נה, ל��י� �דה� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוה��כר
לצמית�ת. ה�מ�ר א� סת�, ה�מ�ר �בר א�א ���בל, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָח�זר

�ה�‚. �י על א� אח�ת�, �דה א� �ית� אד� ימ�ר ִֵֶַַָ�ְְֲִֵֵָָֹֹלא
ימ�� "וכי ��אמר: העני, �� א� א�א � זמ� אחר ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָח�זרי�
�כיס�, ה�מי� �לה�יח למ�ר אבל מאח�ת�". �מכר ְְְֲִִִִַַַָָָֹ�ֲִֵַָָאחי�,
�בהמה ועבדי� �לי� �ה� ל�ח א� סח�רה, �ה� לע��ת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָא�
מ�ל �מכר עבר וא� �לבד. למז�נ�ת א�א ר�אי; אינ� �ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מכ�רי�. א�� הרי ְֲִֵֵָמק��,

�דה„. �י� �ב�דה ח�מה, ערי ��י �י� �בית ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָודני�
לפי ה�מי� את לה�יב � אח�ת� �דה מ�כר �י� ְְִִִֶַָָָ�ְֲִֵֵָ�ֲאח�ה.
מח�ב לפ��ת, ��רצה עת �בכל ל��בל; ה��אר�ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�ני�
�מחזיר ה�כר, מ�מי וג�רע �אכל, ה�ני� על ה��קח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָע�

ה�אר. את ְֶַָל�

�דה�‰. ל� �מכר �ני�, ע�ר ל��בל ���אר הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�יצד?
לגאל ה��כר ורצה �ני�, �ל� ה��קח אכל� �ינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ�מאה
�� אכל� א� וכ� �דה�; �מחזיר �ינר, �בעי� ל� נ�ת� �ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
�אל�, לא �דה�. �מחזיר �ינר, אר�עי� ל� נ�ת� � ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹ�ני�
ל�עלי� �חזר � ה��בל �נת עד ה��קח �יד היתה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹא�א
ל�". ימ�ר תב�את �ני "�מס�ר ��אמר: �מי�, ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�לא

.Â�אינ � �אל� �ני� �לאחר �ר�ת, מלאה והיא ל� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכר�
��כר�י �מ� �ר�ת מלאה לי 'החזיר�ה ל�: ל�מר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיכ�ל
ה�נה, רא� לפני �ר�ת מלאה ל� מכר� א� לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹל�'.
�ב�א�ת �ל� א�כל זה הרי � �ני� ��י אחר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ�גאל�
�ני� ��י לפי א�א ע�� מח�ב ואינ� ה�ני�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ���י
ה�ב�א�ת. �י על לא ה�ני�", �י "על ��אמר: ְְֱִִִִֶֶַַַַַַָֹ�לבד,

.Êל� ה� הרי ��ת�כ�, �קמה �פר�ת וה�מ�ר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָה�ני�
��ב�, א� ��כסח איל� אבל ;��� ה�ר�ת ��אר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָל�קח
�דמיו וי�קח י�כר, יע�ה? �יצד .�� אס�רי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ניה�
מ�ד�. ה�דה ���אל עד �ר�תיה, א�כל וה��קח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע,

.Á� וה��יחה אילנ�ת �נטע� אח�ה, �דה ְְְִִִָָָָָ�ְֲֵֵַַה��קח
���בל ח�זרת ��ת�כ�,��היא האילנ�ת �בח �מי� , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

"ויצא ��אמר: ל��קח, ה�בח �מי ה�דה �על ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָונ�ת�
ח�זר. ה�בח ואי� ח�זר, ממ�ר � �ית" ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָממ�ר

.Ë� ��ארנ� �מ� נ�הג, �ה��בל �זמ� �דה� את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָה��כר
"�מס�ר ��אמר: �ני�, מ��י לפח�ת לגאל מ�ר ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ�ֵאינ�
אס�ר זה הרי ה��קח, רצה ואפ�� ל�"; ימ�ר תב�את ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ני
מאת �קנה ה��בל, אחר �ני� "�מס�ר ��אמר: �ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ה�כירה. מ��� לעת מעת �ני� מ��י �ח�ת אי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָעמית�",

.È�ה�ני ���י �ב�א�ת �ני ה��קח ��אכל [�וצרי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
תבואות] בה� שהיו "�נישנתיי� ��אמר: � יגאל ואחר ,ְְְֱִֵֶֶַַַַ

�ביעית, ה�ני� מ��י אחת היתה א� לפיכ�, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹתב�את";
ה�ני�. מ� ע�לה אינ� � ירק�� א� ��פ�� �נת ְְִִִֵֵַַָָָָָא�

.‡Èרה�� ה��קח זרועה]ה�יח� �נה,[לא ואכל� �נה ֲִִֵַַַָָָָָָָָ
ונר� �נה אכל� הרי[חרש]א� � זרע� ולא לזריעה �נה ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָָָֹ

נמ�רת, אינ� � עצמ� י�בל ��נת מכר� ל�ני�. ע�לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָא��
ל�עלי�. ח�זרי� ְְְִִִַַָָוה�מי�

.·Èא�כל ה��קח הרי � ה��בל לפני אחת �נה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכר�
תב�את". "�ני ��אמר: ה��בל, אחר �נ�ה �נה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹא�ת�

.‚È�רא�יי �אינ� סלעי� א� מי�, מלאי� נקעי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמכר
��אמר: �ני�, מ��י �פח�ת ��דה זה הרי � ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלזריעה
היא לתב�אה, הרא�יה �דה � תב�את" �ני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"�מס�ר
א� � �אל� לא וא� �ני�. ��י אחר א�א נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�אינ�
���בל. ל�עלי� ח�זרת לזריעה, רא�יה �אינ� �י ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

.„Èהרי� �ני�, מ��י לפח�ת נגאלי� אי� � אילנ�ת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר
ל�עלי� ח�זרי� אינ� �אל�, לא וא� לתב�א�ת; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹרא�יי�

לאילנ�ת. ולא לאח�ת�", "ו�ב ��אמר: � ְִָָָֹ�ְֱֲֵֶֶַַַָ���בל

.ÂËו�ני ל�ני, הרא��� �מכר לרא���, �דה� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמכר
רא���, לאד�� �חזר ה��בל ��נת � מאה אפ�� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹל�לי�י,
מא��, קנה� לא�ר ה�דה י��ב ה��בל "��נת ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��אמר:

האר�". אח�ת ל� ֶַָָ�ֲֲֶַלא�ר

.ÊËל�ני הרא��� �מכר� �ינר, �מאה לרא��� ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכר�
ע� א�א מח�ב אינ� � לגאל האד�� ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�מאתי�,
לרא��� מכר� ל�". מכר א�ר "לאי� ��אמר: ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָהרא���,
מח�ב זה הרי � �מאה ל�ני הרא��� �מכר� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�מאתי�,
ה��קח, �יד וה��יחה �מאה, מכר� א� וכ� האחר��. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָע�
מה לפי מח�ב � �מאתי� לה�כר רא�יה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי
רא�יה היא והרי והכסיפה, �מאתי�, מכר� וא� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָ��כר;
�ח מי�י� לע�ל� �היא. מה לפי מח�ב � �מאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלה�כר

ה��קח. �ח �מרעי� אח�ה, �דה ְִֵֵַַַָֹ�ְֲֵֵַה��כר

.ÊÈמכר� אחר�ת, �ד�ת ל� והי� אח�ה, �דה ְֲֵַָָָָ�ְֲֵֵַה��כר
ל�, ��מעי� אי� � ��כר �דה לגאל �די ה�ד�ת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמא�ת�
מצ�י �אינ� �בר ��מצא עד גא�ת�", �די "�מצא ְִֵֶֶַָָָָָ�ְְֱֵֶֶַָָ��אמר:
� ל� ��מעי� אי� לגאל, לוה א� וכ� ��כר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ��עה

��לוה. לא יד�", "וה�יגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹ��אמר:

.ÁÈאי�מצ � ��כר ה�דה חצי לגאל ורצה מעט, א ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
,��� את ��אל א� � גא�ת�" "�די ��אמר: ל�, ָ�ֵֶָ�ְְְֱִֵֶֶַ��מעי�
��אמר: ��אלי�, � לגאל קר�ביו רצ� וא� ��אל. אינ� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹא�

אליו". ה�רב �אל� ֲֵַָָָֹֹ"�בא

.ËÈ� ���בל ל� ח�זרת ז� הרי מ�נה, �דה� ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��ת�
ה��נה. את לר��ת אח�ת�", אל אי� "��ב� ְֶַַַָָָ�ֲִֶ�ֱֶֶַָ��אמר:

.Î�חלק� זה[בירושה]האחי� �מחזירי� ה�, �לק�ח�ת � ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וכ� �היתה. מ�מ�ת חל�ת� ��טל ולא ���בל; חלק� ְְְִֵֶָָָָ�ְְֲִֵֵֶֶַָָֹלזה

והמי�� אחיו[נושא]ה�כ�ר ���בל[שמת]א�ת מחזיר � ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ
��נג��. החלק ונ�טל ��טל, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָחלק

.‡Îה�על ��ר�ת �י על א� � א��� את ה��ר� ַַַַ�ְְֲִִֵֶֶַַַָאבל
חכמי�]מ�בריה� ��רה,[של ��ל לדבריה� ח��ק ע�� � ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

מ��ה יר� וא� ���בל. מחזיר ב:]ואינ� ה�בר�ת[מקו� �ית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מ��חה �ג� מ��� מ��חה, לבני יחזיר לה�� [שגנאי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

אחר] במקו� יקברו וה� בתוכ� זר �מיה,שיקבר ל� וי�נ� ;ְְִֶָָ
�קב�רת�. ח�ב �הרי � א��� קבר �מי ל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�מנ�י�

�
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ב ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

ו�דה‡. ההפקר, ונכסי י�ר�י�, ל� �אי� �ר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָנכסי
�ינ� ��� � �� החזיק לא ועדי� לי�ראל ה��י ִָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��כר�
��ארנ� החזקה מ�רכי �דר� �ה� ה�חזיק �ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�וה:

ה�ר�ת. מאכילת ח�� קנה, � מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָ�הלכ�ת

�אכילת·. �� והחזיק מחבר�, קרקע ה��קח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ�יצד:
נכסי א� ההפקר, �נכסי אבל ��ארנ�; �מ� קנה � ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ר�תיה
��� לא קנה לא �ני�, ��ה האיל� �ר�ת אכל אפ�� � ֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹה�ר
האר�, �ג�� מע�ה ��ע�ה עד ה�רקע, ��� ולא ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאיל�
�ר�ת �אכלה אחת �א�ה �מע�ה �איל�. עב�דה יעבד ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹא�
�עב�דה �איל� והחזיק אחד �בא �נה, ע�רה �ל� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ�קל
זה ואמר� חכמי�, לפני מע�ה �בא האיל�; �ג�� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�עבד

קנה. ֲַָָָהאחר��

קנה‚. לא ה��קח, �ה� החזיק �א� ר�י� �ברי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי�
הפקר, נכסי א� ה�ר, �נכסי מה� �אחד החזיק וא� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעדי�;
�נ�יי� �ד�לי� פלט�רי� ה��צא �יצד: קנה. � �ה� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכ��צא
��ר א� אחד, ס��ד �ה� וס�ד הפקר, בנכסי א� ה�ר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�נכסי
קנה. � ה�תח �נגד יתר א� א�ה �ג�� אחד, ���ר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�

ה�ר,„. �נכסי מ�ע�ת ה��יע קנה. ה�ר, �נכסי צ�רה ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָה�ר
זמ�ר�ת המפ�ל קנה. ה�ר, �נכסי ה�דה את ה�ר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָקנה.
א� � ה�ר �נכסי ה�מרי� וכ��ת האילנ�ת �ריגי א� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�פ�
העצי� להאכיל �ע�� וא� קנה; האיל�, לעב�דת ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָ�ע��

קנה. לא ְִֵָָָֹלבהמה,

��ת���‰. חזקת� הרי �מ�א�, מ�א� ��רת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�יצד:
א�א מת��� אינ� אחת, מר�ח ��רת היה האיל�; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלעב�דת
�ע�� א� � ה�דה מ� וע�בי� עצי� המל�ט וכ� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלעצי�.

קנה. לא לעצי�, וא� קנה; האר�, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלת��

.Â��לת ��ת��� �חזקת זה הרי וה�ק, ה�ס ל�ט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ�יצד:
��ת��� �חזקת זה הרי הדק, והיניח ה�ס ל�ט האר�; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאת
האר�, לת�� �ע�� א� � האר� �ני ה��וה וכ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעצי�.
קנה. לא �ר�, �� ��עמיד מק�� לה�ו�ת �ע�� וא� ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹקנה;

.Ê��ל�ק ונ�תנ� ה�ב�� ה�ק�� עפר ל�קח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָ�יצד:
על מק�יד �אינ� ראינ�ה� האר�. מת�� זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�מ��,
הק�דה �לא מק�� �כל וה�ר�ר�ת העפר מ�לי� א�א ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה,
לדי�. מק�� לה�ו�ת א�א מת��� �אינ� �חזקת זה הרי �ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
וא� קנה; האר�, לת�� א� � האר� לת�� מי� ה��תח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכ�

קנה. לא ה�גי�, ִַָָָָֹלצ�ד

.Áזה הרי �לבד, ה�י� �� ���נס� מק�� ע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�יצד:
ואחד להכניס אחד �תחי� �ני ע�ה האר�; לת�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמת���

�גי�. לצ�ד מת��� זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלה�ציא,

.Ëוהעמיד אחר �בא ה�ר, �נכסי �ד�לי� פלט�רי� ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָה��נה
�ג�� ע�ה לא �הרא��� האחר��: קנה � �לת�ת ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹלה�
האר� �ב על אבני� �ל �ע�ה �מי ה�א והרי �ל��, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאר�

רחב �ה�א מ�ני זה, �גדר ה�עיל לא �הרי ק�נה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ�אינ�
עד ל�, מ�עלת ה�ני� א�ת� צ�רת ואי� �מפ��; ְְִֵֶֶַַַָָ�ְְֵ�י�תר

�לת�ת. ְֲִֶַָ��עמיד

.È�ה�לי� ��עת קנה: לא ה�למי�, לת�� זרע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�פי�
�בח וה��יח, �צמח �בעת �ל��; ה��יח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹה�רע,

ק�נה. ואינ� ה�א מאליו ְֵֵֵֶַָָה�א

.‡Èמחיצה וע�ה זה �בא ה�ר, �נכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיתה
מחיצה נבלעה ואפ�� קנה: לא � ��� על ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחרת
ה�עיל, לא ��נה ��עת ק�מת, העלי�נה והרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה�ח��נה,

ה�ע�ה. �א מאליו �ה�עיל ְֲִֵֵֵֶֶַַָָ�בעת

.·Èלקנ�ת �ע�� אי� וה�א �בהפקר, ה�ר �נכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַה�חזיק
קנה. לא וגדר, ��נה �י על א� �ְִֶַַַָָָָָֹ

.‚Èעדר קנה; לא � ��� �ה� �כסב�ר ה�ר, �נכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהע�דר
�מע�יו ונת��� ה�איל � אחר �ר �ל �כסב�ר זה, �ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�נכסי

קנה. זה הרי ההפקר, מ� לקנ�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָא��

.„Èי�ראל �א ה�ר �כ��ת ה�ר, �יד י�ראל מ���� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה
��ת ��יו� מ�ד�: א�ת� מ�ציאי� � ������ והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

�ע��ד�. �טל ְִֵַַָה�ר,

.ÂËאחר י�ראל �בא י�ראל, �יד ה�ר מ���� ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהיה
והאחר�� מע�תיו, �נגד הרא��� מ��� ל�קח � �� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהחזיק

ה�אר. את ְֶֶַָק�נה

.ÊËחצר� ה����� היה ���א אמ�רי�, �ברי� ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹ��ה
מ�ע�� ��א ל� ק�נה חצר� � �חצר� היה א� אבל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרא���;
�ל��. האחר�� לזה ואי� מציאה, �עני� ��ארנ� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�מ�

.ÊÈ�עבדי �ה� והי� נכסיו, את י�ראל �בז�ז� ��ת, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ�ר
� ה�ט�י� העבדי� אבל ח�רי�. �ני עצמ� קנ� � ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ�ד�לי�

�רכיהר �ארנ� �כבר זכה; �ה� ה�חזיק וכל �בהמה, ה� י ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
העבדי�. את �� ��קנ� ְֲֲִִֶֶַָָָָָהחזקה

.ÁÈלא �עדי� ו�מע� נכסיו, את י�ראל �בז�ז� ��ת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ר
ח�בי� ��� � מע�רת �א��� א� ,�� ל� ��� א� ִַָָ�ֶֶ�ְְִֵֵֵֶֶמת,
רא��נה ��מ�עה �מע� �� ואחר ,��� החזיר� ְְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִֶַלהחזיר.
ה�ילה א� מ�ד�, �נ� מת א� מת, �ברא��נה היתה, ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת
קנה. לא �ברא��נה, קנה; ��נ�ה, ה�חזיק �ל � ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹא���

שני יו�
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א�א‡. ,�� ז�כה המק�ל אי� � לחבר� מ�נה ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��ת�
א� �מ�ח�: �ה� ז�כה �ה��נה ה�רכי� מ� ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ�אחד
�אי� �בר ימ�� א� ��ג�י�, עד � ל� ל�� ר�צה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמ�לטלי�
ה�ברי� מ�אר �אחד יקנה א� להג�י�, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ�ר��
� ל� נת� עבדי� א� קרקע וא� �ה�. נקני� ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ�ה��לטלי�
�טר ���יע עד א� ה��קח, ��חזיק �דר� ��חזיק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַעד
אחד �ל א�א המק�ל, זכה לא � �דברי� אבל ליד�. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמ�נה

.�� לחזר יכ�ל עדי� ֲֲִֵֶַַָֹמה�
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ה��ד��·. ל� נת� א� עליו, ל� �י� ח�ב לחבר� ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל
�לבד, �דברי� ה�קנית מ�נה ז� הרי � אצל� מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ֶָָ�היה

��ארנ�. �מ� אחר �בר צרי� ְְְִֵֵֵֶַַָָָואינ�

קנה,‚. � לזה �נה� �יד�, לי ��� מנה לחבר� הא�מר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוכ�
�ח�ב לזה ה�נה ��ת� �י� :�� לחזר יכ�ל מה� אחד ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואי�
ח�ב ה�נה �היה �י� מ�נה, ל� ��תנ� �י� אצל�, ל� ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�היה

��ארנ�. �מ� �יד�, ��ד�� �היה �י� ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָאצל�,

א�א„. �ממ�ר מ�ח לעני� עדי� צריכי� �אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�דר�
�� � �כפירה טענה �� היתה א� �לבד, ה�בר ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָלג��ת
מ�ני א�א עדי� צריכי� אי� �במחיל�ת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ�מ�נ�ת

ְְִַַהמ��רי�.

.‰�� ��ארנ�, �מ� ה�מ�ר לס�� צרי� �ה��כר ���ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
א� ל�, נת�נה מ�כסי קרקע לחבר� ה��תב �יצד: ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָה��ת�.
ולא ה�איל � מ�קצת� ח�� ל� קנ�יי� נכסי �ל ל� ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ��תב
ואינ� �ל��; קנה לא � יד�ע ואינ� ל�, ��ת� ה�בר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹס��
ה�ק�� ל� ��ס�� עד ��נכסי�, �ח�ת לי �� ל� ל�מר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיכ�ל
� �ל�נית ��דה וכ� �� חלק ל� אמר א� אבל ל�. ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��ת�
נ�טל החלק, ס�� ��א �י על א� ה�דה, וס�� ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה�איל

ה�דה. ��א�ת� ה�ח�ת מ� חלק, ְִֵֶֶֶַַָָָא�ת�

.Â�י� ה��ת� �התנה �י� �נאי, על מ�נה ה��ת� ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
נתק�� א� � �� וזכה המק�ל והחזיק המק�ל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�התנה
�טלה ה�נאי, נתק�� לא וא� המ�נה; נתק�מה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֹה�נאי,
�רא�י. ה�נאי ��היה וה�א, �אכל: �ר�ת ויחזיר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה��נה

.Êמ�ח� א� �מ�נ�ת ��� ה�נאי� ��ל �ארנ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
�תנאי ללאו, ק�ד� והי� �פ�ל, �נאי ��היה צרי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ�ממ�ר:
אחד חסר וא� לק�מ�; �אפ�ר �נאי ויהיה למע�ה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָק�ד�

�נאי. �� אי� �כא�� �טל, ה�נאי � א�� ְְְִִֵֵֵַַַָָָמ�ל

.Á�צרי ואינ� מעכ�ו, �א�מר זה הרי � מנת על הא�מר ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוכל
נ�טה. �ע�י ולזה ה�א�ני�, מקצת ה�ר� �זה ה�נאי. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹלכ�ל

�להק�י� ה�נאי את לכ�ל צרי� �אי� ה�ר� הי�ור��תי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ראיה. זה לדבר ואי� �לבד; וגיטי� �ק���י� א�א ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָללאו,

.Ë�י� מ�נה: ז� הרי להחזיר, מנת על מ�נה ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָה��ת�
קצ�ב, �זמ� להחזיר� �התנה �י� מ�ד, להחזיר� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�התנה
�ל�ני �ל ח�יו ימי �ל א� מה�, אחד �ל ח�יו ימי �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�
�ר�ת וא�כל �קרקע; �י� �מ�לטלי� �י� מ�נה, ז� הרי �ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

ה��נה. זמ� ְַַַָָָ�ל

.Èמנת על �מ�נה ל� נת�� זה ��ר לחבר� ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָהא�מר
אמר �מחזר. מק�� זה הרי � והחזיר� הק�י�� ְַָָ�ְָ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַ��חזירה�,
עליו התנה ��א קד��, אינ� � לי ��חזירה� מנת על ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹל�
�זה. �י�צא �ל וכ� ל�. הרא�י �בר ל� ��חזיר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָא�א

.‡Èה�א נ�ת� אבל לג�י, ח�� מ�נת ל�� לי�ראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאס�ר
א� ואכל�, ��נ�ה ��ערי� א�ר "ל�ר ��אמר ���ב: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלגר
�י� � ���ב לגר אבל �מ�נה. לא �מכירה, � לנכרי" ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֹמכר
��אמר להחי�ת�: מצ�ה �א�ה מ�ני �נתינה, �י� ְְֱֶֶֶַַ�ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ�מכירה
מ�ר �ח�ת העני זה יהיה לא �ל�מר ע��", וחי ות��ב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"�ר

ע��. חי �ה�א ְִֶַָ���ב

.·È:��והאד ה�על קנה � לא�ה א� לעבד, מ�נה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה��ת�
ל�ר�ת. א�ת� ק�נה וה�על ה���, ק�נה �האד�� ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָא�א

.‚È,ר��ת �� לבעל� �אי� מנת על לא�ה מ�נה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנת�
וקנה ה�על, קנה � ר��ת �� לר�� �אי� מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�לעבד
ה��ת� והתנה לעבד, א� לא�ה מ�נה ה��ת� אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאד��.
ולא האד�� קנה לא � וכ� לכ� ��היה מ�נה �ל ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ�ג�פ�

ה�על. ַַַָָקנה

.„È��הא ה�ע�ת הרי ל� ואמר לא�ה מ�נה ה��ת� ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ�יצד:
א� �ה�, ות��י �ה� ��אכלי מנת על �מ�נה ל� ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹנת�ני�
��רצי מה �ה� ��ע�י מנת על א� �ה� ��ל��י מנת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על לעבד אמר א� וכ� ה�על. קנה לא � �על� ר��ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ�לא
� לחר�ת �ה� ��צא מנת על ות��ה, �ה� ��אכל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמנת

�זה. �י�צא �ל וכ� האד��. קנה ְְֵֵֶָָָָָָֹלא

.ÂË�� ויצא עצמ�, קנה � מ�נה לעב�� נכסיו �ל ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה��ת�
אפ�� �ה�א, �ל ��ר וא� ה�כסי�. �אר וקנה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָח�רי�,
�הרי �מ�ר, חר�ת �ט זה �אי� �ל��: קנה לא � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמ�לטלי�
�ל��. קנה לא נ��חרר, ��א �מ��� ��ט; �� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ��ר

שלישי יו�

ד ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

וה�א‡. ליד� ��את ואחר ,�� וזכה ה��נה, את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהמק�ל
א� מק�ל�, איני א� ,�� ר�צה איני ואמר �� חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ��תק,
אמר לא � �� לי נראה זה מ�� �אמר א� �טלה, היא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי
אינ� המק�ל �� ,�� לחזר יכ�ל ה��ת� �אי� �כ�� ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�ל��.
ר�צה איני המק�ל �אמר ז� מ�נה ��כה. אחר לחזר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיכ�ל
זכה: �� ה��ד� וכל הפקר, היא הרי � ליד� ��את אחר ��ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
צ�וח היה א� אבל .�� ��כה אחר המק�ל, הפקירה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�הרי
הרא��ני�. ל�עלי� וח�זרת המק�ל, קנה לא � ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמע�ר�

.·�� �החזיק �יו� � אחר ידי על �מ�נה לחבר� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמז�ה
ליד�, קרקע �טר ה�יע א� ה��לטלי�, ���� �ג�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהאחר,
ה�יעה ��א �י על א� חבר�, ז�ה � ��רקע החזיק ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹא�

יד�מ� המק�ל, אבל .�� לחזר יכ�ל ה��ת� ואי� ליד�; נה ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
יק�ל. לא רצה, לא וא� מק�ל; רצה, א� העלי�נה: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹעל
�זכ�ת �פניו; א�א ל� חבי� ואי� �פניו, ��א לאד� ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ��כי�
ירצה, לא א� אבל ירצה, א� מ�נה, ל� ���ת� ל� ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהיא

�רח�. �על מ�נה לאד� נ�תני� ְְְְִֵַַָָָָָאי�

.‚�� ואחר �תק, המק�ל �כ��מע אחר, ידי על ל� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָז�ה
��תק, זה א� ספק: זה הרי � מק�ל� איני ואמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצוח
מ�ני ��תק, זה א� ;�� חזר וצוח, �חזר וזה רצה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בר
על ס�פ� ה�כיח ��וח, וזה �ל��, ליד� ה�יע לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�עדי�
אי� � לעצמ� �� וזכה אחר, קד� א� לפיכ� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ�ח�ת�.
איני �אמר וכיו� זכה; המק�ל ��א מ�ד�: א�ת� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ�ציאי�
�לקח�, ��ד� וזה ��ארנ�, �מ� הפקירה הרי ,�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָר�צה
�תפס�ה הרא��ני�, ה�עלי� חזר� וא� זכה. ההפקר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמ�
��א מ�ד�: א�ת� מ�ציאי� אי� � �� וזכה ��ד� זה ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָמ�ד
�בר��ת א�ת�; קנה ולא �ח�ת�, על ס�פ� ה�כיח ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמק�ל

עדי�. ק�מת היא הרא��ני� ְֲִִִִֶֶֶַַָָָ�עליה

ל�„. ו�לח ל�מע��, דינרי� מאה ל�� �רצה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָרא�ב�
ל�מע��, ז� �מאה זכה ל� אמר א� � לוי ידי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָה�אה
א� אבל ;�� לחזר יכ�ל אינ� � ל�מע�� ז� מאה �� ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹא�
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ה��ד��·. ל� נת� א� עליו, ל� �י� ח�ב לחבר� ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל
�לבד, �דברי� ה�קנית מ�נה ז� הרי � אצל� מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ֶָָ�היה

��ארנ�. �מ� אחר �בר צרי� ְְְִֵֵֵֶַַָָָואינ�

קנה,‚. � לזה �נה� �יד�, לי ��� מנה לחבר� הא�מר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוכ�
�ח�ב לזה ה�נה ��ת� �י� :�� לחזר יכ�ל מה� אחד ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואי�
ח�ב ה�נה �היה �י� מ�נה, ל� ��תנ� �י� אצל�, ל� ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�היה

��ארנ�. �מ� �יד�, ��ד�� �היה �י� ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָאצל�,

א�א„. �ממ�ר מ�ח לעני� עדי� צריכי� �אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�דר�
�� � �כפירה טענה �� היתה א� �לבד, ה�בר ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָלג��ת
מ�ני א�א עדי� צריכי� אי� �במחיל�ת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ�מ�נ�ת

ְְִַַהמ��רי�.

.‰�� ��ארנ�, �מ� ה�מ�ר לס�� צרי� �ה��כר ���ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
א� ל�, נת�נה מ�כסי קרקע לחבר� ה��תב �יצד: ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָה��ת�.
ולא ה�איל � מ�קצת� ח�� ל� קנ�יי� נכסי �ל ל� ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ��תב
ואינ� �ל��; קנה לא � יד�ע ואינ� ל�, ��ת� ה�בר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹס��
ה�ק�� ל� ��ס�� עד ��נכסי�, �ח�ת לי �� ל� ל�מר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיכ�ל
� �ל�נית ��דה וכ� �� חלק ל� אמר א� אבל ל�. ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��ת�
נ�טל החלק, ס�� ��א �י על א� ה�דה, וס�� ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה�איל

ה�דה. ��א�ת� ה�ח�ת מ� חלק, ְִֵֶֶֶַַָָָא�ת�

.Â�י� ה��ת� �התנה �י� �נאי, על מ�נה ה��ת� ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
נתק�� א� � �� וזכה המק�ל והחזיק המק�ל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�התנה
�טלה ה�נאי, נתק�� לא וא� המ�נה; נתק�מה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֹה�נאי,
�רא�י. ה�נאי ��היה וה�א, �אכל: �ר�ת ויחזיר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה��נה

.Êמ�ח� א� �מ�נ�ת ��� ה�נאי� ��ל �ארנ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
�תנאי ללאו, ק�ד� והי� �פ�ל, �נאי ��היה צרי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ�ממ�ר:
אחד חסר וא� לק�מ�; �אפ�ר �נאי ויהיה למע�ה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָק�ד�

�נאי. �� אי� �כא�� �טל, ה�נאי � א�� ְְְִִֵֵֵַַַָָָמ�ל

.Á�צרי ואינ� מעכ�ו, �א�מר זה הרי � מנת על הא�מר ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוכל
נ�טה. �ע�י ולזה ה�א�ני�, מקצת ה�ר� �זה ה�נאי. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹלכ�ל

�להק�י� ה�נאי את לכ�ל צרי� �אי� ה�ר� הי�ור��תי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ראיה. זה לדבר ואי� �לבד; וגיטי� �ק���י� א�א ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָללאו,

.Ë�י� מ�נה: ז� הרי להחזיר, מנת על מ�נה ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָה��ת�
קצ�ב, �זמ� להחזיר� �התנה �י� מ�ד, להחזיר� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�התנה
�ל�ני �ל ח�יו ימי �ל א� מה�, אחד �ל ח�יו ימי �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�
�ר�ת וא�כל �קרקע; �י� �מ�לטלי� �י� מ�נה, ז� הרי �ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

ה��נה. זמ� ְַַַָָָ�ל

.Èמנת על �מ�נה ל� נת�� זה ��ר לחבר� ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָהא�מר
אמר �מחזר. מק�� זה הרי � והחזיר� הק�י�� ְַָָ�ְָ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַ��חזירה�,
עליו התנה ��א קד��, אינ� � לי ��חזירה� מנת על ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹל�
�זה. �י�צא �ל וכ� ל�. הרא�י �בר ל� ��חזיר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָא�א

.‡Èה�א נ�ת� אבל לג�י, ח�� מ�נת ל�� לי�ראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאס�ר
א� ואכל�, ��נ�ה ��ערי� א�ר "ל�ר ��אמר ���ב: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלגר
�י� � ���ב לגר אבל �מ�נה. לא �מכירה, � לנכרי" ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֹמכר
��אמר להחי�ת�: מצ�ה �א�ה מ�ני �נתינה, �י� ְְֱֶֶֶַַ�ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ�מכירה
מ�ר �ח�ת העני זה יהיה לא �ל�מר ע��", וחי ות��ב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"�ר

ע��. חי �ה�א ְִֶַָ���ב

.·È:��והאד ה�על קנה � לא�ה א� לעבד, מ�נה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה��ת�
ל�ר�ת. א�ת� ק�נה וה�על ה���, ק�נה �האד�� ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָא�א

.‚È,ר��ת �� לבעל� �אי� מנת על לא�ה מ�נה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנת�
וקנה ה�על, קנה � ר��ת �� לר�� �אי� מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�לעבד
ה��ת� והתנה לעבד, א� לא�ה מ�נה ה��ת� אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאד��.
ולא האד�� קנה לא � וכ� לכ� ��היה מ�נה �ל ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ�ג�פ�

ה�על. ַַַָָקנה

.„È��הא ה�ע�ת הרי ל� ואמר לא�ה מ�נה ה��ת� ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ�יצד:
א� �ה�, ות��י �ה� ��אכלי מנת על �מ�נה ל� ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹנת�ני�
��רצי מה �ה� ��ע�י מנת על א� �ה� ��ל��י מנת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על לעבד אמר א� וכ� ה�על. קנה לא � �על� ר��ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ�לא
� לחר�ת �ה� ��צא מנת על ות��ה, �ה� ��אכל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמנת

�זה. �י�צא �ל וכ� האד��. קנה ְְֵֵֶָָָָָָֹלא

.ÂË�� ויצא עצמ�, קנה � מ�נה לעב�� נכסיו �ל ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה��ת�
אפ�� �ה�א, �ל ��ר וא� ה�כסי�. �אר וקנה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָח�רי�,
�הרי �מ�ר, חר�ת �ט זה �אי� �ל��: קנה לא � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמ�לטלי�
�ל��. קנה לא נ��חרר, ��א �מ��� ��ט; �� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ��ר

שלישי יו�

ד ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

וה�א‡. ליד� ��את ואחר ,�� וזכה ה��נה, את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהמק�ל
א� מק�ל�, איני א� ,�� ר�צה איני ואמר �� חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ��תק,
אמר לא � �� לי נראה זה מ�� �אמר א� �טלה, היא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי
אינ� המק�ל �� ,�� לחזר יכ�ל ה��ת� �אי� �כ�� ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�ל��.
ר�צה איני המק�ל �אמר ז� מ�נה ��כה. אחר לחזר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיכ�ל
זכה: �� ה��ד� וכל הפקר, היא הרי � ליד� ��את אחר ��ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
צ�וח היה א� אבל .�� ��כה אחר המק�ל, הפקירה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�הרי
הרא��ני�. ל�עלי� וח�זרת המק�ל, קנה לא � ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמע�ר�

.·�� �החזיק �יו� � אחר ידי על �מ�נה לחבר� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמז�ה
ליד�, קרקע �טר ה�יע א� ה��לטלי�, ���� �ג�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהאחר,
ה�יעה ��א �י על א� חבר�, ז�ה � ��רקע החזיק ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹא�

יד�מ� המק�ל, אבל .�� לחזר יכ�ל ה��ת� ואי� ליד�; נה ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
יק�ל. לא רצה, לא וא� מק�ל; רצה, א� העלי�נה: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹעל
�זכ�ת �פניו; א�א ל� חבי� ואי� �פניו, ��א לאד� ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ��כי�
ירצה, לא א� אבל ירצה, א� מ�נה, ל� ���ת� ל� ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהיא

�רח�. �על מ�נה לאד� נ�תני� ְְְְִֵַַָָָָָאי�

.‚�� ואחר �תק, המק�ל �כ��מע אחר, ידי על ל� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָז�ה
��תק, זה א� ספק: זה הרי � מק�ל� איני ואמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצוח
מ�ני ��תק, זה א� ;�� חזר וצוח, �חזר וזה רצה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בר
על ס�פ� ה�כיח ��וח, וזה �ל��, ליד� ה�יע לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�עדי�
אי� � לעצמ� �� וזכה אחר, קד� א� לפיכ� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ�ח�ת�.
איני �אמר וכיו� זכה; המק�ל ��א מ�ד�: א�ת� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ�ציאי�
�לקח�, ��ד� וזה ��ארנ�, �מ� הפקירה הרי ,�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָר�צה
�תפס�ה הרא��ני�, ה�עלי� חזר� וא� זכה. ההפקר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמ�
��א מ�ד�: א�ת� מ�ציאי� אי� � �� וזכה ��ד� זה ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָמ�ד
�בר��ת א�ת�; קנה ולא �ח�ת�, על ס�פ� ה�כיח ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמק�ל

עדי�. ק�מת היא הרא��ני� ְֲִִִִֶֶֶַַָָָ�עליה

ל�„. ו�לח ל�מע��, דינרי� מאה ל�� �רצה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָרא�ב�
ל�מע��, ז� �מאה זכה ל� אמר א� � לוי ידי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָה�אה
א� אבל ;�� לחזר יכ�ל אינ� � ל�מע�� ז� מאה �� ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹא�
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���יע עד ,�� לחזר יכ�ל � ל�מע�� ז� מאה היל� ל� ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאמר
�מע��. ליד ְְִֵַַָה�אה

ל�מע��,‰. לה�ליכ� �יד� �����חה ז� �מאה לוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהל�
�מע�� מת לרא�ב�. יחזיר � מצאה� ולא �מע�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹ�ב��
�ח�י רא�ב� מת לי�ר�יו. א� לרא�ב� יחזיר רא�ב�, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָ�ח�י
לק�� ��צוה לי�ר�יו, א� ל�מע�� ה�אה י�� � ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ�מע��
�הרי �ריא, וה�א ה�ברי� �אמר �י על וא� ה�ת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�ברי

עדי�. �ליח �ל �יד� ְֲִִֵֶַַַָָָה�אה

.Âד�ל� ה��כה ��היה עד לחבר�, �מ�נה ז�כה אד� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאי�
ואפ�� אי�, א�ת ואפ�� א�ה, ואחד אי� אחד �עת: ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ב�
רא�י ואינ� ה�איל ז�כה: אינ� ה��י אבל ו�פחה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָעבד
�אי� �כ�� לי�ראל. ז�כה אינ� �� לע�ל�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָל�ליח�ת

לג�י. ז�כה אינ� �� לג�י, �ליח נע�ה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָי�ראל

.Êז�כה � ונ�טל� אג�ז וז�רק�, צר�ר ל� ���תני� ְְְְְְֱִֶֶָָקט�
ולא לעצמ�, לא � מ�ה �ח�ת לאחרי�: ז�כה ואינ� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹלעצמ�,
לאחרי�; ולא לעצמ� לא ז�כה, אינ� ה��טה וכ� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹלאחרי�.
ז�כה החר� אבל זכה. �עת, �� ידי על ל��טה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהמז�ה

�זלה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְְְִֵֵֶַַָלעצמ�,

.Á�י� �פניו �י� �לגד�ל, אחד, י�� �� אפ�� לקט�, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָזכי�
על א� מ�ע��, ��א ל� ק�נה אד� �ל וחצר� �פניו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��א
�א�� לחצר�, ה��נה �ה�יעה �יו� :�� ע�מד �אינ� ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�י

אחר. �� ל� ֵַָָָזכה

.Ëחצר� אבל ה����רת. �חצר אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��ה
ע�מד ��היה עד � וחר�ת� �דה� �ג�� מ���רת, ְְִֵֶֶַָ�ְְְִֵֵֶֶֶַָָ�אינ�
�ה�א אד� �ל א��ת אר�ע וכ� �די. לי זכת ויאמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�צ��
א� הר�י�, ר��ת �צ�י א� �סמטה, ל� ק�ני� �צ�� ְְְְְִִִִִֵֵַָָָע�מד
��דה א� הר�י�, �ר��ת אבל �עלי�. ל� �אי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�חצר
ל� �ז�ה קט�ה ליד�. מ�נה ���יע עד ז�כה, אינ� � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָחבר�
עד ז�כה, אינ� ה�ט� אבל ;��� א��ת ואר�ע ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָחצר�,

אחר. ל� ��ז�ה א� ליד� מ�נה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ���יע

È..ל�ליח �ברי� למסר יכ�ל אד� �אי� �גט, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹה��נה
ויח�מ� ��כ�ב� �פל�ני לפל�ני אמר� ל�ל�ה אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹ�יצד:
אמר� וא� �ל��; זה אי� � לפל�ני וי�נ�ה� מ�נה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ��טר
אמר א� וכ� קנה. לא � למק�ל ונתנ� וכתב� העדי�, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלא�ת�
אינ� � לפל�ני �תנ�ה� מ�נה, ��טר וחתמ� �תב� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָל�ני�
ה�ט. �מ� ��תבי� עצמ� ה� א�א לכ�ב, לס�פר ל�מר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹיכ�לי�

.‡Èתב�� א� לפל�ני, �ל�נית �דה נת�י ��טר ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָה��תב
����יע זכה, זה הרי � ��� היא הרי א� לפל�ני, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנת�יה
�י על א� � ל� א�נ�ה ��טר �תב א� אבל ליד�. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָה�טר
לעדי� ��אמר עד המק�ל: זכה לא עדי�, עליו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ�העיד�
המק�ל �אי� � ונ�תני� וכ�תבי� ל�, �תנ� מ�נה �טר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�תב�
על �� ל� ��ז�ה עד א� ליד�, מ�נה �טר ���יע עד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָז�כה,

��ארנ�. �מ� אחרי�, ְְְֲִֵֵֵֶַידי

.·È�נת לא א�מר וה�א לפל�ני, �ל�נית �דה נת�י ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהא�מר
אמר א� אבל אחר. ידי על ל� ז�ה ��א ח���י�, � ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלי
א� � לי נת� ולא �תב לא א�מר וה�א ל�, ונת�י ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹ�תב�י
�מאה �י� �על ה�דאת � �� �אמר ה�א מ�נה ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהמק�ל
ה�א המק�ל �� וא� �דה�. �ר�ת א�כל וה��ת� ה�א, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָעדי�

ונת�י �תב�י א�מר וה�א ז�, �דה לאבי נת� לא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�אמר,
ה�בר ���דע עד �לי�, ידי על ה�ר�ת את מ�יחי� � ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָל�

ה�א. ֵַהיא�

.‚Èמ�נה אינ� ידי ��חת ז� ואמר ��ע� מ�נה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמק�ל
�טלה �אמר א� ,�� וכ��צא עליה אני ��מר א�א ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ידי
�אנס, �רחי �על א� ק�ל�יה, ��א לפי מ�ח�ת� ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹהיתה
ונ��ע ק�מי�; �בריו � א�� �דברי� וכ��צא �טע�ת, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָא�

לבעליה. ותחזר ה�ת, �ב�עת זה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹעל

.„Èא�� �אמר א� עליה, א�ה ��מר ואמר ה��ת� ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹטע�
נ�ת� א�ה א�מר וזה �יד�, היא �זלה א� נת�יה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ�ע�י

ונפטר. ה�ת, �ב�עת המק�ל נ��ע � ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלי

רביעי יו�

ה ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

�ל�יה‡. ��היה צרי� � ח�לה �י� �ריא �י� מ�נה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה��ת�
�ל��, אינ� � ל� �תנ� ��תר �תב� לעדי� אמר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ְ�מפרסמת.
וימ�ר ��חזר אחרי�, ממ�� לא�ד �די ה�א, מערי� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ��ה

.���� ִֵֶַַאחר

לנ�·. ואמר ,�� �ת�ב �אי� קרקע מ�נת �טר �ל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ�
מ�נה ל� וכתב� �ברח�ב�ת, ��וקי� �ב� ה��ת� ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ�ל�ני
��א ל� ח���י� � א�� �עניני� וכ��צא �מפרסמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ְְָ�ל�יה

המק�ל. זכה ולא היא, מס�רת ְְִֵֶֶַַָָֹ�ְַָָמ�נה

מס�רת‚. הרא��נה אחת, �דה על מ�נ�ת ��י ֶֶ�ְְִֵֵֶַַַַַָָָָה��תב
היתה ואפ�� קנה. אחר�� � �מפרסמת �ל�יה ְְֲֲִֶֶַַָָָָ�ְְְֲַָָָוהאחר�נה
���י עני� ולא סתירה עני� לא �� ואי� סת�, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹהרא��נה

קנה. האחר�� � סת� מ�נה ְֲֶַַָָָָָָָא�א

.„� מ�נה נת� �� ואחר מ�דעה, �ה��סר �ארנ� ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�בר
ה�לכי� �אי� אנס: �� �אי� �י על וא� �טלה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה��נה
�אינ� דע�� וג�ה וה�איל ה��ת�; �עת אחר א�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�מ�נה,
מ�כיחי� ה�ברי� �הי� מי לפיכ� �טלה. מ�נת� ,�� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָר�צה
ה��נה ���ינת �י על א� � ז� מ�נה ל�� �ע�� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�אי�

ונמצ ��י�ל�יה, הרי � מס�רת מ�נה מ�ד� ��תנ� א ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹ�ְֲֵֵֶֶ
וה�נ�ה, מס�רת; �היא מ�ני הרא��נה, �טל�ת: ְְִֶֶַָ�ְְְִִִֵֵֶַַָָָה��נ�ת
ה��נה, ז� קדמה והרי ר�צה, �אינ� מ�כיח �ה�בר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמ�ני

ל�. מ�דעה �מ� ְְִֵֶָָָ��מצאת

נ�את‰. איני ל� ואמרה א�ה, ל�א �רצה �אחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמע�ה
על וצוח ה�ד�ל, �נ� �מע נכסי�; �ל לי ��כ�ב עד ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹל�
נכסי �ל ל� וכתב� והחבא� לכ� לעדי� אמר ריק�; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ���יח�
מע�ה �בא �נ�א�. נכסיו, �ל לז� �תב �� ואחר ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָָָמ�נה,
�הרי קנת: הא�ה ולא קנה ה�� לא ואמר� חכמי�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹלפני
��ה �הרי ה�א, �יצר� �כאנ�ס ל�, �תב ברצ�נ� ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ��א
מ�ני �טלה �היא �י על א� הרא��נה, ���נה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָדע��

א��. �עניני� ���צא �ל וכ� מס�רת. ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹ�ְִֶ�היא

.Âדה� על �ת�בי� וה� אחד, י�� ��מ�� �טר�ת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ני
לכ�ב ה�ק�� אנ�י �ר� א� � �מ�נה �י� �מכר �י� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאחת,
הרי �ע�ת, לכ�ב �ר�� אי� וא� זכה. ה��ד� �ל ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹ�ע�ת,
ז� �דה להעמיד נ�טה ��ע�� מי �ל ל��ני�: מס�ר ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָה�בר

יעמיד�. ְֲִַָ�יד�,

iying mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.Êקנה א�א קני� �� �אי� ��טר אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��ה
�ה�יע מ�ניה� ה�א מי י�דעי� אנ� �אי� זה, ��טר ז� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�דה
�ל � קני� מה� �טר �כל היה א� אבל �ח�ה. ליד� ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָ�טר�
�� הי� א� וכ� העדי�. וי�אל� זכה; ה�ני�, ל� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ��ד�
הרא���. קנה �ח�ה, מ�נת� �טר ליד� ה�יע ��ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעדי�

.Á,אחד ק�נה ��� אחת �דה על ה��צאי� �טר�ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ני
והאחר�� מכר מ�ניה� אחד �טר היה א� �וה: זמ�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָואי�
מכר �אחריו וה�ני מ�נה, הרא��� ה�טר היה [א� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמ�נה
ל� ��ה�סי� ל�מר ��� הרא���, את האחר�� ��ל לא �ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
�ת�ב היה ��א �י על א� מכר, ��� וכתב חזר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחרי�ת
הרא��� א� וכ� ה�א. ס�פר טע�ת �אחרי�ת אחרי�ת, ��ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ

מ�נה] וה�ני �תבמכר ��א רא���, מ�מ� ה�דה קנה � ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ה�צר. �� �י� מ��� �ח� את לי��ת א�א ה��נה �טר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹל�

.Ë�ה�סי א� � �מ�נה �ניה� א� �מכר ה�טר�ת �ני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהי�
א�א ה�ני �תב ��א ק��, הרא��� הרי � �ל�� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��ני
את ה�ני ה�טר ��ל � ה�סי� לא וא� ה��ספת. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ�ני
�ל לפיכ� �ני. מ�מ� א�א אחרי�ת ל� ואי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהרא���,
מחזיר �ני, זמ� עד רא��� מ�מ� ה��קח �אכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָה�ר�ת
� �נה �כל ל�ל� חק ה�דה א�ת� על היה וא� ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹא�ת�.
ה�ני. ה�טר זמ� עד החק, א�ת� נ�ת� ה��כר א� ְְִֵֵֵֵַַַַַַַָֹה��ת�

חמישי יו�
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מראי�‡. ה�ברי� הי� א� ה��ת�: �עת א�מדי� ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלע�ל�
�ר�. ��א �י על א� האמד, �י על ע��י� � �ע�� ְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹס��
וכתב ועמד ��ת, ו�מע ה�� למדינת �נ� �הל� מי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�יצד:
� �נ� �א �� ואחר �מ�רה, �ל�יה מ�נה לאחר נכסיו ְְְְְְֵַַַַָָָָָָָָָ�ל
��נ� ידע �א�� מ�כיחי� �ה�ברי� ק�מת: מ�נת� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאי�
מ�כסיו ��ר א� לפיכ� נכסיו. �ל לזה נ�ת� היה לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹק��,
ק�מת. מ�נת� � מ�לטלי� �י� קרקע �י� �ה�א, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ל

�היה·. �י� מ�ניו, לאחד מ�נה נכסיו �ל ה��תב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכ�
אפ� מרע, �כיב �היה �י� ה��ל�ריא קט� ה�� היה � ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�ָ

�כל ה�א והרי א��טר���ס, א�א ע�ה� לא � ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹ�עריסה
א�א נת��� ��א ה�א, �עת אמ�� מאחיו: �אחד ְְִֵֶֶַַַַָֹ�ְְִֵֶֶַָָָה�כסי�
קרקע �י� �ה�א, �ל ��ר וא� ל�. נ�מעי� אחיו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָלהי�ת

���נה. ה�� זכה � מ�לטלי� ְְִִֵֵַַַַָָָָ�י�

א�‚. אבל ה�ני�. �י� לב� ��תב אמ�רי�, �ברי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ה
א� ה�נ�ת, �י� לבת א� ה�נ�ת, �י� לב� נכסיו �ל ְְְֵֵֵַַַַָָָָָָ�תב
��א �י על א� � ה��ר�י� �אר �י� ה��ר�י� מ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלאחד

ק�מת. מ�נת� �ל��, ְְִֵֶֶַַָ��ר

מרע„. �כיב �י� �ריא �י� לא���, נכסיו �ל ה��תב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכ�
אפיטרופיה א�א א�ת� ע�ה לא מ�ד�, ��נ� �י על א� �ִִֶֶַַָָָָָָֹ
א� מאחרת, א� מ��ה, �ניו י�ר�יו �הי� �י� י�ר�יו: ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
�י� קרקע �י� �ה�א, �ל ��ר וא� י�ר�יו. �אר א� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחיו,

ל�. ��תב �ל קנת � ְְִִֶַַָָָמ�לטלי�

נכסיו‰. �ל �תב א� אבל �נ��אה. אמ�רי�, �ברי� ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָ��ה
�ל��, ��ר ��א �י על א� � לגר��ה א� אר�סה, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹלא���

ק�מת. �מ�נת� אד� �ל ��אר היא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרי

.Âחצי האחר קנה � �לאחר מ�ניו לאחד נכסיו �ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָה��תב
ל�, ��תנ� וה�� לבניו; החצי ונ�אר �מ�נה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָה�כסי�

אחיו. �אר על ְְֶַַָָא��טר���ס

.Êקנה האחר � �לאחר לא��� נכסיו �ל �תב א� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכ�
ה�חצה. על אפיטרופייה וא��� ְְֱֱִֶֶַַָָמחצה,

.Á,�ת�ת� א�דה � �מ�נה �על� נכסי �ל �קנת ָָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָהא�ה
ה�כסי� �ל והלכ� ח�ב, �טר עליו יצא א� לפיכ� ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָות�רע;
��ח ולא כל��, �לא היא ��אר � ה��נה ��ד� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ�ח�ב�
ה�אה ��הניה ה�א �ע� �אמ�� הח�ב: ��דמה ְְְְִַַַָָָָָ�ְֶֶַָָָָ�ְִ�כת�ת�
��� זכ�ת �ל א�דה נכסיו, �ל ל� ��תב ז� ��מ�עה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָל�

ז�. מ��נה ח�� ��כסי� ְִִַַָָָָל�

.Ë�י� נקב�ת, �י� זכרי� �י� לבניו, נכסיו ה��תב ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוכ�
�ה�א �ל קרקע ע�ה� לא��� וכתב מרע, �כיב �י� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ריא
א�דה � מיחת ולא ה�ני�, �י� ��� א�ת� וע�ה ה�איל �ְִָָָ�ְְִִִֵַַָָָֹ
מ�כסי� אבל �ל��. א�� מ�כסי� ט�רפת ואינ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�ְ�ת�ת�,

�ת�ת�. מה� נ�טלת א��, אחר ל� ָָ�ְֵֵֶֶֶֶַַָ��ב�א�

.Èקרקע לעצמ� ���ר א� �לבד, מ�לטלי� ע�ה� ל� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�תב
��ר �אפ�� היא �א�ני� ות�נת ק�מת. �ת�ת� � �ה�א ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְֶָ�ל
א�מרת היא �הרי ק�מת, �ת�ת� � �ה�א �ל ֲִֵֶֶֶֶֶַָָ�ְְְִִֶַָמ�לטלי�
�רד ���ר, למה ��רד �מ��� ��בה; אני ���ר ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָמ�ה

ותטר�. נכסי� ְְְְִִִָָֹל�אר

.‡È,�ע�ה חלק לא��� וכתב לבניו, נכסיו �ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָה��תב
זה מחלק �ת�ת� ��בה ז� הרי � ה�ני� מ� אחד ֵֵֶֶָָ�ְֲִִֵֵֶַָָָ�מת

מה�. מ�טר� א�א זכ�ת� א�דה ��א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ��ת,

.·È�י� לבנ� �י� נכסיה �ל וכתבה לה��א, ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהר�צה
מ�נת� � �על� מת א� ונת�ר�ה, נ�את, �� ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָלאחר,
א�א נכסיה �ל �תבה ולא היא; מברחת ��� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�טלה:
לה� צריכה �כ��היה ייר��ה, ��א מ�על� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהבריח
המק�ל קנה �על�, �ח�י היא מתה א� לפיכ� ל�. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָיחזר�
� מ�לטלי� אפ�� �ל��, ��רה וא� ה�ל. את ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹמ�נה

�נת�ר� �י על וא� ק�מת; ח�זרת.מ�נת� אינ� ה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

.‚Èל� ויחזר� ה��נה ���בטל � נכסיה� �ל ה��תני� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ל
מחזיר מ�נה המק�ל אי� הרא��ני�, ל�עלי� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָה�כסי�
מנת על �פר�� מ�נה האד� נת� �אפ�� �אכל: ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ�ר�ת
זמ� �ל �ר�ת א�כל זה הרי �ל�ני, ח�י ימי �ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלהחזיר

��ארנ�. �מ� ְְֵֶַַַָָה��נה

.„Èלבני א�� י�תנ� ואמר ה��, מ�דינת �לי� ��לח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמי
�ג�� ל�ני�, לבני� הרא�י ול�נ�ת: ל�ני� י�תנ� א�� הרי �ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
מ�י �לי �ג�� ל�נ�ת, לבנ�ת והרא�י מלחמה; �כלי ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָספרי�
לזכרי� רא�יי� הי� ה�נ�ת. א�ת� י�ל� זהב וחלי ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָה�ב�עי�
לבית� �לי� המ��ח וכ� ה�כרי�. א�ת� י�ל� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָולנקב�ת,
�נ�תיו: א�ת� י�ל� � לבנ�ת הרא�יי� �לי� �ה� והי� ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָסת�,
�הי� א� �נ�ת, ל� אי� וא� �לח. ��ה� ה�א �עת ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ�אמ��
נ�טה �ה�עת �ניו: נ�י א�ת� י�ל� � נ��א�ת ְְְְִֵֶַַַָָָָָ�נ�תיו

�לח. ֶֶַָָ��ה�

.ÂË,וה�א ה�ית: קנה �בית, לבת�לה �ד�ל �נ� ְְְְִִִִַַַַַָָָָה��יא
אחר �� האב ה�יא ולא ה��, לזה רא��ני� נ��אי� ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ��הי�
�דברי� �ל��. ל� ��חד ה�ית �זה האב ��ר ולא ל�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקד�
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.Êקנה א�א קני� �� �אי� ��טר אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��ה
�ה�יע מ�ניה� ה�א מי י�דעי� אנ� �אי� זה, ��טר ז� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�דה
�ל � קני� מה� �טר �כל היה א� אבל �ח�ה. ליד� ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָ�טר�
�� הי� א� וכ� העדי�. וי�אל� זכה; ה�ני�, ל� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ��ד�
הרא���. קנה �ח�ה, מ�נת� �טר ליד� ה�יע ��ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעדי�

.Á,אחד ק�נה ��� אחת �דה על ה��צאי� �טר�ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ני
והאחר�� מכר מ�ניה� אחד �טר היה א� �וה: זמ�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָואי�
מכר �אחריו וה�ני מ�נה, הרא��� ה�טר היה [א� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמ�נה
ל� ��ה�סי� ל�מר ��� הרא���, את האחר�� ��ל לא �ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
�ת�ב היה ��א �י על א� מכר, ��� וכתב חזר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחרי�ת
הרא��� א� וכ� ה�א. ס�פר טע�ת �אחרי�ת אחרי�ת, ��ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ

מ�נה] וה�ני �תבמכר ��א רא���, מ�מ� ה�דה קנה � ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ה�צר. �� �י� מ��� �ח� את לי��ת א�א ה��נה �טר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹל�

.Ë�ה�סי א� � �מ�נה �ניה� א� �מכר ה�טר�ת �ני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהי�
א�א ה�ני �תב ��א ק��, הרא��� הרי � �ל�� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��ני
את ה�ני ה�טר ��ל � ה�סי� לא וא� ה��ספת. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ�ני
�ל לפיכ� �ני. מ�מ� א�א אחרי�ת ל� ואי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהרא���,
מחזיר �ני, זמ� עד רא��� מ�מ� ה��קח �אכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָה�ר�ת
� �נה �כל ל�ל� חק ה�דה א�ת� על היה וא� ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹא�ת�.
ה�ני. ה�טר זמ� עד החק, א�ת� נ�ת� ה��כר א� ְְִֵֵֵֵַַַַַַַָֹה��ת�

חמישי יו�
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מראי�‡. ה�ברי� הי� א� ה��ת�: �עת א�מדי� ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלע�ל�
�ר�. ��א �י על א� האמד, �י על ע��י� � �ע�� ְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹס��
וכתב ועמד ��ת, ו�מע ה�� למדינת �נ� �הל� מי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�יצד:
� �נ� �א �� ואחר �מ�רה, �ל�יה מ�נה לאחר נכסיו ְְְְְְֵַַַַָָָָָָָָָ�ל
��נ� ידע �א�� מ�כיחי� �ה�ברי� ק�מת: מ�נת� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאי�
מ�כסיו ��ר א� לפיכ� נכסיו. �ל לזה נ�ת� היה לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹק��,
ק�מת. מ�נת� � מ�לטלי� �י� קרקע �י� �ה�א, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ל

�היה·. �י� מ�ניו, לאחד מ�נה נכסיו �ל ה��תב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכ�
אפ� מרע, �כיב �היה �י� ה��ל�ריא קט� ה�� היה � ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�ָ

�כל ה�א והרי א��טר���ס, א�א ע�ה� לא � ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹ�עריסה
א�א נת��� ��א ה�א, �עת אמ�� מאחיו: �אחד ְְִֵֶֶַַַַָֹ�ְְִֵֶֶַָָָה�כסי�
קרקע �י� �ה�א, �ל ��ר וא� ל�. נ�מעי� אחיו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָלהי�ת

���נה. ה�� זכה � מ�לטלי� ְְִִֵֵַַַַָָָָ�י�

א�‚. אבל ה�ני�. �י� לב� ��תב אמ�רי�, �ברי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ה
א� ה�נ�ת, �י� לבת א� ה�נ�ת, �י� לב� נכסיו �ל ְְְֵֵֵַַַַָָָָָָ�תב
��א �י על א� � ה��ר�י� �אר �י� ה��ר�י� מ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלאחד

ק�מת. מ�נת� �ל��, ְְִֵֶֶַַָ��ר

מרע„. �כיב �י� �ריא �י� לא���, נכסיו �ל ה��תב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכ�
אפיטרופיה א�א א�ת� ע�ה לא מ�ד�, ��נ� �י על א� �ִִֶֶַַָָָָָָֹ
א� מאחרת, א� מ��ה, �ניו י�ר�יו �הי� �י� י�ר�יו: ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
�י� קרקע �י� �ה�א, �ל ��ר וא� י�ר�יו. �אר א� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחיו,

ל�. ��תב �ל קנת � ְְִִֶַַָָָמ�לטלי�

נכסיו‰. �ל �תב א� אבל �נ��אה. אמ�רי�, �ברי� ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָ��ה
�ל��, ��ר ��א �י על א� � לגר��ה א� אר�סה, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹלא���

ק�מת. �מ�נת� אד� �ל ��אר היא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרי

.Âחצי האחר קנה � �לאחר מ�ניו לאחד נכסיו �ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָה��תב
ל�, ��תנ� וה�� לבניו; החצי ונ�אר �מ�נה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָה�כסי�

אחיו. �אר על ְְֶַַָָא��טר���ס

.Êקנה האחר � �לאחר לא��� נכסיו �ל �תב א� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכ�
ה�חצה. על אפיטרופייה וא��� ְְֱֱִֶֶַַָָמחצה,

.Á,�ת�ת� א�דה � �מ�נה �על� נכסי �ל �קנת ָָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָהא�ה
ה�כסי� �ל והלכ� ח�ב, �טר עליו יצא א� לפיכ� ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָות�רע;
��ח ולא כל��, �לא היא ��אר � ה��נה ��ד� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ�ח�ב�
ה�אה ��הניה ה�א �ע� �אמ�� הח�ב: ��דמה ְְְְִַַַָָָָָ�ְֶֶַָָָָ�ְִ�כת�ת�
��� זכ�ת �ל א�דה נכסיו, �ל ל� ��תב ז� ��מ�עה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָל�

ז�. מ��נה ח�� ��כסי� ְִִַַָָָָל�

.Ë�י� נקב�ת, �י� זכרי� �י� לבניו, נכסיו ה��תב ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוכ�
�ה�א �ל קרקע ע�ה� לא��� וכתב מרע, �כיב �י� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ריא
א�דה � מיחת ולא ה�ני�, �י� ��� א�ת� וע�ה ה�איל �ְִָָָ�ְְִִִֵַַָָָֹ
מ�כסי� אבל �ל��. א�� מ�כסי� ט�רפת ואינ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�ְ�ת�ת�,

�ת�ת�. מה� נ�טלת א��, אחר ל� ָָ�ְֵֵֶֶֶֶַַָ��ב�א�

.Èקרקע לעצמ� ���ר א� �לבד, מ�לטלי� ע�ה� ל� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�תב
��ר �אפ�� היא �א�ני� ות�נת ק�מת. �ת�ת� � �ה�א ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְֶָ�ל
א�מרת היא �הרי ק�מת, �ת�ת� � �ה�א �ל ֲִֵֶֶֶֶֶַָָ�ְְְִִֶַָמ�לטלי�
�רד ���ר, למה ��רד �מ��� ��בה; אני ���ר ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָמ�ה

ותטר�. נכסי� ְְְְִִִָָֹל�אר

.‡È,�ע�ה חלק לא��� וכתב לבניו, נכסיו �ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָה��תב
זה מחלק �ת�ת� ��בה ז� הרי � ה�ני� מ� אחד ֵֵֶֶָָ�ְֲִִֵֵֶַָָָ�מת

מה�. מ�טר� א�א זכ�ת� א�דה ��א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ��ת,

.·È�י� לבנ� �י� נכסיה �ל וכתבה לה��א, ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהר�צה
מ�נת� � �על� מת א� ונת�ר�ה, נ�את, �� ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָלאחר,
א�א נכסיה �ל �תבה ולא היא; מברחת ��� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�טלה:
לה� צריכה �כ��היה ייר��ה, ��א מ�על� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהבריח
המק�ל קנה �על�, �ח�י היא מתה א� לפיכ� ל�. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָיחזר�
� מ�לטלי� אפ�� �ל��, ��רה וא� ה�ל. את ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹמ�נה

�נת�ר� �י על וא� ק�מת; ח�זרת.מ�נת� אינ� ה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

.‚Èל� ויחזר� ה��נה ���בטל � נכסיה� �ל ה��תני� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ל
מחזיר מ�נה המק�ל אי� הרא��ני�, ל�עלי� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָה�כסי�
מנת על �פר�� מ�נה האד� נת� �אפ�� �אכל: ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ�ר�ת
זמ� �ל �ר�ת א�כל זה הרי �ל�ני, ח�י ימי �ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלהחזיר

��ארנ�. �מ� ְְֵֶַַַָָה��נה

.„Èלבני א�� י�תנ� ואמר ה��, מ�דינת �לי� ��לח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמי
�ג�� ל�ני�, לבני� הרא�י ול�נ�ת: ל�ני� י�תנ� א�� הרי �ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
מ�י �לי �ג�� ל�נ�ת, לבנ�ת והרא�י מלחמה; �כלי ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָספרי�
לזכרי� רא�יי� הי� ה�נ�ת. א�ת� י�ל� זהב וחלי ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָה�ב�עי�
לבית� �לי� המ��ח וכ� ה�כרי�. א�ת� י�ל� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָולנקב�ת,
�נ�תיו: א�ת� י�ל� � לבנ�ת הרא�יי� �לי� �ה� והי� ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָסת�,
�הי� א� �נ�ת, ל� אי� וא� �לח. ��ה� ה�א �עת ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ�אמ��
נ�טה �ה�עת �ניו: נ�י א�ת� י�ל� � נ��א�ת ְְְְִֵֶַַַָָָָָ�נ�תיו

�לח. ֶֶַָָ��ה�

.ÂË,וה�א ה�ית: קנה �בית, לבת�לה �ד�ל �נ� ְְְְִִִִַַַַַָָָָה��יא
אחר �� האב ה�יא ולא ה��, לזה רא��ני� נ��אי� ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ��הי�
�דברי� �ל��. ל� ��חד ה�ית �זה האב ��ר ולא ל�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקד�
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זה �דבר חכמי� ונגע� ה�, טע� ל� �אי� �הלכה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָא��
ה�ית, והקנה� �מר ואהבת� �מחת� ��רב ה�עת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ�ֵמאמ��
אפ�� �� ��ר א� לפיכ� �ל��; לעצמ� �� ��ר לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ�הרי
על א� � �ית �כלי �ית ל� יחד ה�ית. קנה לא אחד, ְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹפ�
א�צר �� ל� היה א� לעצמ�, אחד �לי ��ית ���ר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�י

קנה. לא ה�ית, אבל ה�ית; �לי קנה � �� ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹוכ��צא

.ÊË�וכ קנה. לא על�ה, קנה; �ית, � ועל�ה �ית ל� ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיחד
��י�, �ני אכסדרה. קנה לא ואכסדרה, �ית ל� יחד ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹא�

.�� ���א האחד א�א קנה לא � מ�ה לפני� ְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹזה

.ÊÈ�כי��� �יניה� �היה ��ני� �נ��אי�, �ארנ� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�בר
א�ה ��ה ואמר� ,��� ידי על וזה �נ� ידי על זה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�פסק
וכ�, �� לבנ�, נ�ת� א�ה וכ�ה וכ�, �� לב��, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָנ�ת�
ז�, �אמירה ק�ני� ואי� זו; �אמירה קנ� � וק��� ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָועמד�
�צריכי� לכנס. �ע�� ה��סק, ��ל ה���אי�, �עת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹעד
מקנה אד� �אי� �ר��ת�, מצ�יי� ��סק� ה�ברי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��הי�
א�� �דברי� ��ארנ�. �מ� לע�ל� �א ��א �בר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלחבר�
�ה�. ��טר� עד ��טר, אינ� לפיכ� לה�תב; נ�נ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

.ÁÈ�י� �ינר, �אל� ק��� אפ�� � הא�ה את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמק��
היא ��תה �י� ה�א ��ת �י� ה�א, �חזר �י� היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�חזרה
�מ�רה מ�נה ה� הרי א�א לע�ל�, ח�זרי� ה����י� אי� �ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה. לה� ֲֵֶֶָָָ�אי�

.ËÈ.ה�ע�ת ח�זרי� טע�ת, ק���י הי� ְְִִִֵַָָָוא�

.Î�אי� י�דע אד� מ�נה: ה�ע�ת אח�ת�, ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמק��
ונת� �מר א�א ט�עה, זה ואי� �ערי�ת, ��פסי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָק���י�

מ�נה. ְֵַָָל��

.‡Î�י� מר�י� �י� � חמיו לבית סבל�נ�ת ִֵ�ְְְִִֵֵֵַַָה��לח
�י� אכל, לא �י� אר�סי� סע�דת �� �אכל �י� ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמ�עטי�,
יחזר� � האי� �� �חזר א� היא, ��תה �י� ה�א ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��ת

וה��קה. ה�אכל מ� ח�� ,��� ְְֲִֶַַַַָָ�ְִַה�בל�נ�ת

·Î.בית� �ה� לה���� ל� ��לח מ�עטי� �לי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
מ���מי�. אינ� אבד�, א� �בל� �ה� נ����ה א� � ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאביה
�י�: �בית א�ת� וג�בה ה�ל, ח�זר � ק�מי� הי� א� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹאבל

�לבד. נואי �ר� א�א �לח� ��א יד�ע ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ה�בר

.‚Î,וה��קה ה�אכל ואפ�� ה�ל; ח�זר ,�� היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹחזרה
דמי הי� �א� ה�א�ני� הס�ימ� �כבר �ז�ל. �מיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנ�תנת
:�� חזרה א� אר�עה, מ��מת � ��ה וה��קה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָה�אכל

.�� �חזר ��א ודע�� א�א ז�, מ�נה ל� נת� ְְְֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ��א

.„Îל� ��ע�ה ה�דינה מנהג היה �א� ר��תי ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָה�ר�
ל���י� מע�ת יח�ק א� רעיו, ויאכיל סע�דה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאר�ס
וחזרה הע�, �ל �ע��י� �דר� וע�ה �ה�, וכ��צא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָולח�ני�
וכל ממ�נ�; לא�ד ל� �רמה �הרי ה�ל: מ��מת � ��ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
עדי� ל� ��הי� וה�א מ���. חבר�, ממ�� לא�ד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָה��ר�

ונ�טל. נ��ע זה �אי� ה�ציא, ְְִִֵֵֶֶַָָ��ה

שישי יו�
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א�ה,‡. אד� ���א ��זמ� ה�דינ�ת �רב ���ט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמנהג
על �ה� ��תח�ק �די מע�ת �מי�עיו רעיו ל� ְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְִֵַָמ��חי�

והמי�עי� הרעי� א�ת� �באי� �מ��ה, ���ציא ִָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהה�צאה
ה���ה ימי ��בעת החת� ע� ו��תי� וא�כלי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ��לח�,
����חי� ה�ע�ת וא�� ה�דינה. �מנהג ה�ל �מקצת�: ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹא�
ה�ע�ת אות� ��לח� האנ�י� וא�ת� ���בינ�ת, ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָנקראי�

���ביני�. נקראי� החת� ע� ו��תי� ְְְְְִִִִִִִֶָָָוא�כלי�

��א·. יד�עי� ה�ברי� �מ�רה: מ�נה אינ� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹה���בינ�ת
ולא אחד; �ז�ז וי��ה ��אכל �די דינרי�, ע�רה זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�לח
�מ� ל� וי�לח יחזר ה�א, י�א �א� ודע�� א�א ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ�לח
ה���בינ�ת ל� החזיר ולא זה, נ�א א� לפיכ� ל�. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ��לח

מ���. �מ�ציא� ��י�, ��בע זה הרי �ֲִִִֵֵֶֶַַָ

�יצד:‚. ה�א. ���א �דר� ���א עד לתבע�, יכ�ל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואי�
ואחר ���בינ�ת, �מע�� ל� ו�לח �ת�לה, ���א ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָרא�ב�
להחזיר לרא�ב� לת�ע יכ�ל אינ� � אלמנה �מע�� נ�א ��ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
א�א ל� מחזיר איני ל� א�מר �הרי ה���בינ�ת, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָל�
אלמנה, �נ��אי ל� �לח א� וכ� לי. ��ת� �מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�בת�לה

�ת�לה. �נ��אי ל� �להחזיר לתבע� יכ�ל ְְְְְְִִֵֵַָָָאינ�

�מע��„. וע�ה �בפרהסיה, �גל�י מ��ה רא�ב� ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָע�ה
�פרהסיה �מע�� וע�ה �צנעה, רא�ב� �ע�ה א� ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ�צנעה,
א�א ע�� ע��ה איני ל� א�מר �הרי לתבע�, יכ�ל אינ� �ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ע�י. �ע�ית ְִִִֶֶֶָָ�דר�

ואכל‰. ���בינ�ת, �מע�� ל� ו�לח ���א, ְְְְְִִֵֶַַָָָָרא�ב�
עצמ�, רא�ב� �נ��אי �מע�� נ�א �� ואחר ע��, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָו�תה
לאכל �מע�� ל� ��רא א� ע��, ו�תה ואכל רא�ב� ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹ�בא
טבלה ק�ל ו�מע ��דינה �היה א� לב�א, רצה ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹולא
ה��מע �ל א�א אחד אחד לקר�ת �ר�� �אי� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�מק��
:��� ה���בינ�ת ל� להחזיר ח�ב � �א ולא ו�מע ָ�ְְְְְִִַַַַָָָָֹיב�א,
אחד לקר�ת ��ר�� �מק�� ל� קרא א� �א, ולא ידע ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�הרי

�א. ולא ְֶָָֹאחד

.Âאכל� מה דמי ל� מנ�י� � ��דינה רא�ב� היה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹלא
א� וכ� ה���בינ�ת. �אר �מחזיר אצל�, �מע�� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָו�תה

מנ�י� � ה�דיע� לא א� קראה� ולא ��דינה, וי�היה ל�; ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹ
ה�דיע�. ��א מ�ני �רעמת, עליו ְְִִֵֶֶַָָֹֹל�

.Ê��מע� ל� �לח אחד �ינר א� �נ��י נהג� מנ�י�: ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָוכ�ה
יתר וא� �אכל. מה �מי ה�א ��ה �ל��, ל� מחזיר אינ� �ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מ�לע מחצה. ל� מנ�ה ל�, �לח סלע עד �ינר ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

המ��ח. �עת א�מדי� ְְְְִֵַַַַַַָ�למעלה,

.Á�ל מנ�ה ה�א, ח��ב אד� א� � ה���בינ�ת ְְְִִִֶַַָָָו�ע�ר
א�א ל� מנ�ה אינ� �ה�צאת�, �מדק�ק עי� צר וא� ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחצה;

ה�אר. ל� �מ��� ו�תה, �אכל מה ְְְִֵֶַַַַָָָָ�ע�ר

.Ëימי �ת�� �מת ���א א� א�ה, ���א קד� �מע�� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמת
�ל��, �מע�� לי�ר�י להחזיר ח�ב רא�ב� אי� � ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָה���ה

ע��. וא�מח ���ביני לי �נ� לה� א�מר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ�הרי

.Èרא�� א� �מע��, מת �� ואחר ע�� �מח א� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלפיכ�
� ה�דיע� ��א א� ��דינה, היה ��א א� �א, ולא ְְִִֶֶַָָָָֹֹֹל�
ח�ב �מע��, מת �� ואחר ה���ה ימי ו�למ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָה�איל
�נ��י, א� ;��� א� לי�ר�יו: ה���בינ�ת להחזיר ְִָ�ְְְְְְִִֵַַָרא�ב�

��דינה. ע�� היה לא א� ה�דיע� לא ְִִִִַָָָֹֹא�
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.‡Èימי ו�למ� א�ה, �מע�� נ�א �� ואחר רא�ב�, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמת
ה��ר�י�, מ� ה���בינ�ת לג��ת ��הג� מק�� � ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָה���ה
אי� נהג�, ��א �מק�� �נ��י; להחזיר רא�ב� י�ר�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ��פי�

�ל��. מ��מי� ְְְְִִַַה��ר�י�

.·Èימי ו�למ� א�ה �מע�� ���א אחר רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָמת
�כל ה���בינ�ת ל��� י�ר�יו את ��פי� � ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָה���ה
ח�ב היה ��� וא� ל���. אביה� נתח�ב �הרי ַָָָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָמק��,
�נ��י. מ��מי� �נ��י, וא� ;��� את מ��מי� ְְְְְִִִִַָ�ְְְִֵֶַַל���,

.‚È,�י� �בית נג�ית ����בינ�ת: נאמר� דברי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחמ�ה
�עי� �ע�נת� א�א מ���מת ואינ� מלוה. �מ� א�א ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�אינ�
�ר� ��א �י על א� ה�א, �נאי �מ� ��ה רא���, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹנ��אי
ל� �לח אפ�� ר�ית; מ��� �� ואי� �לח�. ז� �עת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ�על
ל� לה�סי� מנת על ��א מ�ר, � ע�רה ל� והחזיר ְְִֶַָָֹ�ְְֲִִֶָָָדינר,
א�ת� ל�ש יכ�ל �אינ� מ��ט��, ה�ביעית ואי� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�לח.
�� נ�טל ה�כ�ר ואי� ה�א. ���א �דר� ���א עד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�לתבע�
ה�כ�ר ואי� רא�י, �ה�א מ�ני ל��ר�י� ���חזר �ני� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�י

�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �במ�חזק �רא�י ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָנ�טל

.„È,�יד ���טה מע�ת ל� ��ת� א� לחבר�, ���רה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��לח
והפציר ��ח ��א אפ�ר �אי נ��ע וזה ל�ח, ממא� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוה�א
הרי �ר�, ��א �י על א� � �א�� ���צא וכל ��קח, עד ��ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
מלוה. �היא ��פר� עד ולת�ע, לחזר יכ�ל ואינ� מ�נה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא��

.ÂËעת� �פר�ת �מ� וכ�י יי� ��י לחבר� ה��לח ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוכ�
�מיל�ת �ה� מ�ני �י�, �בית נג�י� אינ� � ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָה���אי�
�לבד. �מע�ת א�א ה���בינ�ת �יני נאמר� ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹחסדי�;

קודש שבת

ח ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

א�‡. �רא�� הח��� א� ה���, א� ה��ח א� ְִִֵֵֵַַַַַָֹה��מא
�בריא ה�א הרי � �ה� וכ��צא �יד�, א� �רגל� א� ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָ�עינ�

�מ�נ�תיו. �מ�ח� �ממ�ר� �בר ְְְְִִַָָָָָָלכל

הח�לי.· מחמת וכ�ל ��פ�, �ל �ח ���� הח�לה ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל
על נ�פל ה�א והרי ���ק, רגליו על לה�� יכ�ל �אינ� ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָעד
אינ� מ�נ�תיו �מ��טי מרע, �כיב ה�קרא ה�א � ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָה��ה
�� לפל�ני ל�� ���ה מרע �כיב �יצד: ה�ריא. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�מ�נת
�תב �י� ���ת, �י� �חל �י� וכ�, �� לפל�ני ול�� ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹוכ�,
ואינ� לה�, ��ת� מה �כל ���מ�ת ה�ל זכ� � �תב לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�י�
ה�. וכמס�רי� �כת�בי� מרע, �כיב ��ברי קני�: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָצרי�
א�א ק�נה �אינ� �י על וא� ס�פרי�. מ�ברי זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודבר
�ע�� ��ר� ��א �די ��רה, ��ל א�ת� ע�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמ�בריה�,

ק�מי�. �בריו �אי� ���דע ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעליו,

מ���,‚. ק�ני� ���ת אפ�� � מ��י קנ� אמר א� ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָלפיכ�
צרי�. אינ� ה�ני� ְִִֵֶֶַָָ��ה

ה��מע„. �ל א�א עדי; א�� ל�מר צרי� מרע �כיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואי�
מיתת�. ��עת מ��ה אד� �אי� עד: זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בריו,

זכה‰. � א��� ��מעי לע�ר מ�נה ל�� ���ה מרע ְְִִֵֶָָָ�ְְְִִִֵֶַַָָָ�כיב
��ארנ�. �מ� �נ� אצל קר�בה אד� �ל ��ע�� מ�ני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ָהע�ר,

.Â�מאתי נקבה, וא� מנה, י�ל זכר, א��י ילדה א� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאמר
ילדה מאתי�; נ�טלת נקבה, ילדה מנה; נ�טל זכר, ילדה �ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

ילדה מאתי�; וה�קבה מנה נ�טל ה�כר �נקבה, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָזכר
���ניה�. ��ח�ת נ�טל אנ�ר�גינ�ס, א� ְְְְִִֵֵֶֶַַָ�טמט��

.Ê��� ��מה לה� ואמר למי, נכסיו ל� �אמר� מרע ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�כיב
�אי� א� �� ל� �אי� עכ�ו מע�רת, �א��� א� �� ְֵֵֵֶֶֶֶַָ�ְְִֵֶל�
א� ,�� ל� ��� ונ�דע לפל�ני, נכסיו מע�רת, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ�ְְִא���
ה�� מת א� �ה�ילה �י על א� � מע�רת א��� ִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ְְְִֶָָ�היתה

מ�נה. מ�נת� אי� ,�� ְֵַַַַָָָָאחר

.Á�ואי מיתה, לאחר א�א ק�נה, אינ� מרע �כיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמ�נת
�י� מקרקעי� �י� ל� ���ה ��בר ז�כה מה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד

מיתה. לאחר א�א ְְְִִִֶַַַָָמ�לטלי�,

.Ëהאלמנה ולמז�� הא�ה, לכת�ת מ�ציאי� ְְְִִַַָָָָָ�ְְִִִִָלפיכ�
נתח�ב� �מיתת� �הרי לה�, ���ה א�� מ�ד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוה�נ�ת
א�א יקנ� לא לה� ��ת� וא�� �במז�נ�ת, �כת�ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ְְִִַָה�כסי�

מיתה. ְִַַָלאחר

.Èמקצת� היתה �י� קני�, �� ��ת�ב מרע �כיב ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמ�נת
�מר לא ��א ל� ח���י� � נכסיו �כל היתה �י� ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
א�א �קנה לא ז� �מ�נה וה�איל ��טר; א�א ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלהקנ�ת�
�טלה. ה��נה והרי מיתה, לאחר �טר אי� � מיתה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלאחר

.‡Èת�ב�� �ג�� המק�ל, �ח לי��ת �די מ��� קנ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹוא�
ק�מת. היא הרי � ז� מ�נה על מ�ס� מ��� וקנינ� ��ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.·È�קד �מת לפל�ני, מנה �תנ� �תב� �אמר מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ�כיב
לא ��א ל�: נ�תני� ואי� ��תבי� אי� � ל� וי�נ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ��כ�ב�

מיתה. לאחר �טר ואי� ��טר, א�א להקנ�ת� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�מר

.‚Èאמר� �ג�� המק�ל, �ח לי��ת �די �תב�, אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹוא�
א�� הרי � ל� �תנ� וחתמ� �תב� וא� לפל�ני מנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָ�נ�

מיתה. לאחר ונ�תני� ְְְְִִִַַָ��תבי�

„È.ר�� ולא סת�, מ�נה נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�כיב
את לי��ת �די מ�ד� קנ� ואפ�� ח�זר, � עמד א� � ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�ל��
ל�ני�: ��תב� �י� לאחד, נכסיו �ל �הקנה �י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�ח�,
��א ונת��� א�א ה�ל, זה נת� ��א ה�א �עת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ�ֶ�אמ��

מ�ת�. לאחר א�א �ל�� ְְְִֶַַָיקנ�

.ÂË�ז הרי � מ�לטלי� �י� קרקע �י� לעצמ�, �ל�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַ��ר
מ�מ� ���נה �ריא �מ�נת �סתמ� �מקצת, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָמ�נה
���נת � מ�ד� ��נ� וה�א, ח�זר: אינ� לפיכ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�תיבה;
עמד. לא �י� עמד �י� קני�, צריכה �מקצת מרע ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ�כיב

.ÊË�א�מדי אנ� �הרי סת�: ���ת� אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ה
ל� להקנ�ת א�א נת��� לא ו��ר, ה�איל וא�מרי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ�ע��

�ריא. �מ�נת ְְִִֵַַַָמח�י�

.ÊÈמרע �כיב �מ�נת �פר�� ה�קצת ל� נת� א� ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
עמד, וא� קני�, צרי� אינ� מיתה, לאחר א�א ק�נה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�
קני�, �� היה וא� ה�קצת. זה קנה עמד, לא וא� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹח�זר;

��ארנ�. �מ� �ח� מי�ה היה �� א� א�א קנה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

.ÁÈ�ת�� �פר� נכסיו, �ל ��תב מרע ��כיב �טעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
א�א מרע, �כיב מ�נת ז� �אי� מח�י�, והקנה מעכ�ו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ל
המק�ל, ליד ה�טר ה�יע �א� ה�ריאי�: מ�נ�ת �ל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ��אר
.�� לחזר יכ�ל ואי� ה�ל, קנה � ה��ת� מ�ד ��נ� ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹא�

.ËÈ�ח�י� �� וכת�ב מרע, �כיב ��ה�א מ�נה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָה��ת�
ה�איל � �מקצת �י� ��ל �י� �ב�ות, מח�י� א� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ב�ות,
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.‡Èימי ו�למ� א�ה, �מע�� נ�א �� ואחר רא�ב�, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמת
ה��ר�י�, מ� ה���בינ�ת לג��ת ��הג� מק�� � ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָה���ה
אי� נהג�, ��א �מק�� �נ��י; להחזיר רא�ב� י�ר�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ��פי�

�ל��. מ��מי� ְְְְִִַַה��ר�י�

.·Èימי ו�למ� א�ה �מע�� ���א אחר רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָמת
�כל ה���בינ�ת ל��� י�ר�יו את ��פי� � ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָה���ה
ח�ב היה ��� וא� ל���. אביה� נתח�ב �הרי ַָָָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָמק��,
�נ��י. מ��מי� �נ��י, וא� ;��� את מ��מי� ְְְְְִִִִַָ�ְְְִֵֶַַל���,

.‚È,�י� �בית נג�ית ����בינ�ת: נאמר� דברי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחמ�ה
�עי� �ע�נת� א�א מ���מת ואינ� מלוה. �מ� א�א ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�אינ�
�ר� ��א �י על א� ה�א, �נאי �מ� ��ה רא���, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹנ��אי
ל� �לח אפ�� ר�ית; מ��� �� ואי� �לח�. ז� �עת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ�על
ל� לה�סי� מנת על ��א מ�ר, � ע�רה ל� והחזיר ְְִֶַָָֹ�ְְֲִִֶָָָדינר,
א�ת� ל�ש יכ�ל �אינ� מ��ט��, ה�ביעית ואי� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�לח.
�� נ�טל ה�כ�ר ואי� ה�א. ���א �דר� ���א עד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�לתבע�
ה�כ�ר ואי� רא�י, �ה�א מ�ני ל��ר�י� ���חזר �ני� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�י

�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �במ�חזק �רא�י ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָנ�טל

.„È,�יד ���טה מע�ת ל� ��ת� א� לחבר�, ���רה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��לח
והפציר ��ח ��א אפ�ר �אי נ��ע וזה ל�ח, ממא� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוה�א
הרי �ר�, ��א �י על א� � �א�� ���צא וכל ��קח, עד ��ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
מלוה. �היא ��פר� עד ולת�ע, לחזר יכ�ל ואינ� מ�נה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא��

.ÂËעת� �פר�ת �מ� וכ�י יי� ��י לחבר� ה��לח ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוכ�
�מיל�ת �ה� מ�ני �י�, �בית נג�י� אינ� � ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָה���אי�
�לבד. �מע�ת א�א ה���בינ�ת �יני נאמר� ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹחסדי�;
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א�‡. �רא�� הח��� א� ה���, א� ה��ח א� ְִִֵֵֵַַַַַָֹה��מא
�בריא ה�א הרי � �ה� וכ��צא �יד�, א� �רגל� א� ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָ�עינ�

�מ�נ�תיו. �מ�ח� �ממ�ר� �בר ְְְְִִַָָָָָָלכל

הח�לי.· מחמת וכ�ל ��פ�, �ל �ח ���� הח�לה ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל
על נ�פל ה�א והרי ���ק, רגליו על לה�� יכ�ל �אינ� ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָעד
אינ� מ�נ�תיו �מ��טי מרע, �כיב ה�קרא ה�א � ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָה��ה
�� לפל�ני ל�� ���ה מרע �כיב �יצד: ה�ריא. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�מ�נת
�תב �י� ���ת, �י� �חל �י� וכ�, �� לפל�ני ול�� ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹוכ�,
ואינ� לה�, ��ת� מה �כל ���מ�ת ה�ל זכ� � �תב לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�י�
ה�. וכמס�רי� �כת�בי� מרע, �כיב ��ברי קני�: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָצרי�
א�א ק�נה �אינ� �י על וא� ס�פרי�. מ�ברי זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודבר
�ע�� ��ר� ��א �די ��רה, ��ל א�ת� ע�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמ�בריה�,

ק�מי�. �בריו �אי� ���דע ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעליו,

מ���,‚. ק�ני� ���ת אפ�� � מ��י קנ� אמר א� ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָלפיכ�
צרי�. אינ� ה�ני� ְִִֵֶֶַָָ��ה

ה��מע„. �ל א�א עדי; א�� ל�מר צרי� מרע �כיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואי�
מיתת�. ��עת מ��ה אד� �אי� עד: זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בריו,

זכה‰. � א��� ��מעי לע�ר מ�נה ל�� ���ה מרע ְְִִֵֶָָָ�ְְְִִִֵֶַַָָָ�כיב
��ארנ�. �מ� �נ� אצל קר�בה אד� �ל ��ע�� מ�ני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ָהע�ר,

.Â�מאתי נקבה, וא� מנה, י�ל זכר, א��י ילדה א� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאמר
ילדה מאתי�; נ�טלת נקבה, ילדה מנה; נ�טל זכר, ילדה �ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

ילדה מאתי�; וה�קבה מנה נ�טל ה�כר �נקבה, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָזכר
���ניה�. ��ח�ת נ�טל אנ�ר�גינ�ס, א� ְְְְִִֵֵֶֶַַָ�טמט��

.Ê��� ��מה לה� ואמר למי, נכסיו ל� �אמר� מרע ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�כיב
�אי� א� �� ל� �אי� עכ�ו מע�רת, �א��� א� �� ְֵֵֵֶֶֶֶַָ�ְְִֵֶל�
א� ,�� ל� ��� ונ�דע לפל�ני, נכסיו מע�רת, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ�ְְִא���
ה�� מת א� �ה�ילה �י על א� � מע�רת א��� ִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ְְְִֶָָ�היתה

מ�נה. מ�נת� אי� ,�� ְֵַַַַָָָָאחר

.Á�ואי מיתה, לאחר א�א ק�נה, אינ� מרע �כיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמ�נת
�י� מקרקעי� �י� ל� ���ה ��בר ז�כה מה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד

מיתה. לאחר א�א ְְְִִִֶַַַָָמ�לטלי�,

.Ëהאלמנה ולמז�� הא�ה, לכת�ת מ�ציאי� ְְְִִַַָָָָָ�ְְִִִִָלפיכ�
נתח�ב� �מיתת� �הרי לה�, ���ה א�� מ�ד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוה�נ�ת
א�א יקנ� לא לה� ��ת� וא�� �במז�נ�ת, �כת�ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ְְִִַָה�כסי�

מיתה. ְִַַָלאחר

.Èמקצת� היתה �י� קני�, �� ��ת�ב מרע �כיב ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמ�נת
�מר לא ��א ל� ח���י� � נכסיו �כל היתה �י� ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
א�א �קנה לא ז� �מ�נה וה�איל ��טר; א�א ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלהקנ�ת�
�טלה. ה��נה והרי מיתה, לאחר �טר אי� � מיתה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלאחר

.‡Èת�ב�� �ג�� המק�ל, �ח לי��ת �די מ��� קנ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹוא�
ק�מת. היא הרי � ז� מ�נה על מ�ס� מ��� וקנינ� ��ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.·È�קד �מת לפל�ני, מנה �תנ� �תב� �אמר מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ�כיב
לא ��א ל�: נ�תני� ואי� ��תבי� אי� � ל� וי�נ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ��כ�ב�

מיתה. לאחר �טר ואי� ��טר, א�א להקנ�ת� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�מר

.‚Èאמר� �ג�� המק�ל, �ח לי��ת �די �תב�, אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹוא�
א�� הרי � ל� �תנ� וחתמ� �תב� וא� לפל�ני מנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָ�נ�

מיתה. לאחר ונ�תני� ְְְְִִִַַָ��תבי�

„È.ר�� ולא סת�, מ�נה נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�כיב
את לי��ת �די מ�ד� קנ� ואפ�� ח�זר, � עמד א� � ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�ל��
ל�ני�: ��תב� �י� לאחד, נכסיו �ל �הקנה �י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�ח�,
��א ונת��� א�א ה�ל, זה נת� ��א ה�א �עת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ�ֶ�אמ��

מ�ת�. לאחר א�א �ל�� ְְְִֶַַָיקנ�

.ÂË�ז הרי � מ�לטלי� �י� קרקע �י� לעצמ�, �ל�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַ��ר
מ�מ� ���נה �ריא �מ�נת �סתמ� �מקצת, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָמ�נה
���נת � מ�ד� ��נ� וה�א, ח�זר: אינ� לפיכ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�תיבה;
עמד. לא �י� עמד �י� קני�, צריכה �מקצת מרע ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ�כיב

.ÊË�א�מדי אנ� �הרי סת�: ���ת� אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ה
ל� להקנ�ת א�א נת��� לא ו��ר, ה�איל וא�מרי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ�ע��

�ריא. �מ�נת ְְִִֵַַַָמח�י�

.ÊÈמרע �כיב �מ�נת �פר�� ה�קצת ל� נת� א� ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
עמד, וא� קני�, צרי� אינ� מיתה, לאחר א�א ק�נה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�
קני�, �� היה וא� ה�קצת. זה קנה עמד, לא וא� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹח�זר;

��ארנ�. �מ� �ח� מי�ה היה �� א� א�א קנה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

.ÁÈ�ת�� �פר� נכסיו, �ל ��תב מרע ��כיב �טעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
א�א מרע, �כיב מ�נת ז� �אי� מח�י�, והקנה מעכ�ו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ל
המק�ל, ליד ה�טר ה�יע �א� ה�ריאי�: מ�נ�ת �ל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ��אר
.�� לחזר יכ�ל ואי� ה�ל, קנה � ה��ת� מ�ד ��נ� ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹא�

.ËÈ�ח�י� �� וכת�ב מרע, �כיב ��ה�א מ�נה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָה��ת�
ה�איל � �מקצת �י� ��ל �י� �ב�ות, מח�י� א� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ב�ות,
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��תב ��ה מרע: �כיב מ�נת ז� הרי �ב�ות, �� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָו�ת�ב
�� ��תב וזה מיתה; לאחר א�א יקנה ��א �ב�ות, ��ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

זה. מחלי ��חיה �ע�� לי�ב סימ� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ח�י�,

.Î�נכסי �ל �ה� �ל�י �ה�בר ה�כסי�, ��ת� מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�כיב
אינ� ועמד, מ�ד� קנ� וא� �מקצת; �מ�נה ז� הרי � ל� ���ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
�מדינת אחרי� נכסי� ל� נ�אר� ��א אנ�, ח���י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָח�זר.
�אי� מחזק ��היה א� א��, �ה� נכסי �ל ��אמר עד ְֵֶָ�ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה��,

��ל. מ�נה �היה �� ואחר א��; א�א נכסי� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹל�

.‡Î�א ר�אי�: לאחרי�, נכסיו �ל ��תב מרע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ�כיב
וא� �כ��. ח�זר עמד, ;��� קנ� מת, א� � �תב� ְִָ�ְֵַָָ�ְְִִֵֵַָָָ�מח�ק
על מ�ד� וקנ� וכתב, וחזר וכתב, וחזר ���ר, אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�נמל�
א�א ח�זר אינ� עמד, ;��� קנ� מת, � ואחד אחד ֵֵֶַָָָ�ְֵֶֶָָָָ�ל

ה��ארי�. נכסיו �ל ל� נת� �הרי ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ�אחר��,

.·Î�ואינ ��כסי�, ח�זר � ועמד לעב��, נכסיו �ל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָה��תב
ח�רי�. �� �� עליו יצא �הרי �עבד: ֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָח�זר

.‚Î��ע� �היתה �ג�� מיתה, מחמת ���ה מרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�כיב
על א� � �בריו מ�לל זה �בר ונ�ר ו�אי, מת �ה�א ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנ�טה

ח�זר. עמד, א� � �מקצת מ�ד� ��נ� ְְִִִִֵֶַָָָָ�י

.„Î,ק�לר� וה��צא ���רה, וה��צא ל��, ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָהמפר�

�ל � חלי� עליו והכ�יד החלי עליו ��פ� וה�א ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹ�ְְַוהמס��
�בריו והרי ה�א, מיתה מחמת �מצ�ה מאר�ע�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד
נ��ל וא� מת; א� א�ת�, �מק�מי� וכמס�רי�, ְְְְְְִִִִִִִִֵַָ�כת�בי�
מצ �ל �די� ח�זר �מקצת, מ�ד� קנ� אפ�� � �הועמד ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

מיתה. ֲִֵַָמחמת

.‰Î�הל ולא עמד לא א� � לחלי מחלי ���ק מרע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ�כיב
מ�נה. מ�נת� ���ק, מ�ענ�� ְְְִַַַַַָָָעל

.ÂÎ�והל מ���, ��ת החלי �בי� �� ���ה החלי �י� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעמד
מחמת א� ר�פאי�: �י על א�ת� א�מדי� � מ�ענ�� ְְְְֲִִִִִֵַַַַעל
מ�נת� אי� לאו, וא� ק�מת; מ�נת� מת, הרא��� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחלי
אמד, צרי� אינ� � מ�ענת �לא ���ק הל� וא� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹק�מת.

הרא��נ�ת. מ�נ�תיו �טל� ְְִֶַָָָָא�א

.ÊÎזה חלי ����� �� �ת�ב �אי� מרע �כיב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹמ�נת
על א� � לה� ל�אל מצ�יי� העדי� ואי� מת, �� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ���ה
מיתת� �אי� �טלה: ה��נה הרי מת, המצ�ה זה �הרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�י
חלה �� ואחר ה��נה �� ��ת� מחלי עמד ��א ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹראיה,
��ביא עד ה��ר�י�, �חזקת ה�כסי� לפיכ� �מת; אחר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹחלי

מת. ז� מ�נה �� ��ת� החלי ����� ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹראיה

�
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ראשו� יו�

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(gnw).

� הקל"ב לס�רה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
רא�ית מאז ה�ילנ� ואי� א�נ�, יתע�ה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָחסדיו
וע��י� ה�צרי� �מ�ע��ד אבינ� יעקב �ל ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמ�ב�
מ��� �לב�� �לֿזה, על לה' �לה�ד�ת ְְִֵֶֶַַַָָלנ�,

� ה�רכה `mixne)��תמיד ep` z`f lk)�זמ� ְְְִִֶַַַָָ
יתע�ה: אמר� וה�א אתֿה���רי�. מביאי� ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ�אנ�
אבי" אבד אר�י אלהי� ה' לפני ואמר� ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וענית

(d ,ek mixac)�ז �מצוה ה�ר�ה. �לֿא�ת� ְְִַָָָָָָָ��אר
�יניה נת�אר� �כבר ���רי�". "מקרא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָנקראת

מ��טה" ז' �בפרק ���רי� ואינה(al.)�מ�כת : ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
לנ�י�. ְִָָח�בה

� הקמ"ט ה�ה�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַַֹ
�ח�� ה���רי� את וה�א(milyexin)מ�אכ�ל ְֱִִִֶֶַַ

�תר�מת וג�' ��ערי� לאכל "לאֿת�כל ְְְְֱִֶֶַַָָֹֹאמר�:
���לה �א fi:)יד�". zekn)� יד�" "�תר�מת : ְֶֶַַַָָָָָ

�בר זה �פס�ק � ה�יח ��א לפי ה���רי�. ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹא��
מק�� הבאת הז�יר�(milyexil)ה�ע�� ��א ְֲִִֶַַָָָֹ

א�� הרי � יד�" "�תר�מת �כלל� ואמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ�פר��,

טע�ני� �ה� �ה� ��אר ספק, �לי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָה���רי�
��ערי�! אכילת� על יזהיר והיא� מק��, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָהבאת

ספרי my)�ל��� d`x zyxt)ה�ת�ב �א "לא : ְְִֵַָָֹ
עליה� קרא ��א ���רי� לא�כל zevnא�א d`x) ְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ

(mixekad z`ad mr `exwl yiy dn alw dyr,

�ס�� נת�אר �כבר �לאֿתע�ה". ע�בר ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ�ה�א
���יח�(hi.)מ��ת קד� א�א עליה� ח�ב �אינ� . ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

�ט�ר ה�א הרי � �עזרה מ���יח� אבל ֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ�עזרה;
א�ת� ����רי� וג� קרא. ��א א�ֿעלֿ�י ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעליה�,
�לֿמי �אי� �ל�מר �ני, ��מע�ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָה�נאי
ה�ית; �ני ��רא� עד עליה�, ח�ב �ח�� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�אכל�
ה�ית �ני �רא� אחר ��אכל מי מה� אכל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוא�
ה�א א� �לבד מלק�ת ח�ב � �עזרה ה�חה ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹקד�
מיתה מח�ב ה�א הרי � ה��ראלי אבל ִָָ�ְְְֲֲִִֵֵֵַָֹ�ה�;
קריאה. אחר אפ�� ���רי�, אכל א� �מי�, ְֲִִִִִִִֵַַַַָָָ�ידי

אמר� `)�בפר�� dpyn a wxt mixeka)ה�ר�מה : ְְְֵַָָ
ואס �מיתה חמ� עליה� ח�בי� �רי�וה���רי� ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

�מי� �ידי מיתה ח�ב � �זד�� אכל� א� ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָלזרי�.
��יו� לפי התר�מה. �די� חמ� מ�סי� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ�ב�גגה
�לֿ�יני עליה� חל� יד�, �ר�מת יתע�ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��רא�
��א �די היטב �א� להבי� ל� ורא�י ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹה�ר�מה.

iriax mei ,iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

יאכל א� �ה�ה� וה�א: העניני� ל� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹי�����
� �עזרה ה�חה קד� ה�ית �ני מ�רא� ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹה���רי�
וג�' ��ערי� לאכל ת�כל מ"�א ואזהר�י� ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹל�קה,
�מ� מ��ת, �גמרא ��ת�אר �מ� יד�", ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ�תר�מת
ח�� אכילת� על ���קה �ני �מע�ר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָי�ראל
ה��ראלי אבל ;��� �ה�א א�ֿעלֿ�י ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָל�ק��
�כלֿמק�� ה�ית �ני �רא� אחר ���רי� ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�אכל

dl)��אכל� dvegn oiae milyexia oia)ח�ב � ְֵֶַָֹ
לאֿיאכל "וכלֿזר מ� ואזהר�י� �מי�, �ידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קד�" my)מ�צות קל"ג �מצוה ��ארנ� �מ� , ְְְְְִִִֵֶֶַָֹֹ
מ��ת. �גמרא ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָא��.

שני ,יו�

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקל"ג להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

יתע�ה: אמר� וה�א ל�ה�, ולתנ� מ�לֿע�ה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹח�ה
תר�מה" �רימ� ח�ה ערסתכ� (xacna"רא�ית ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

(k ,ehמ�כת� ז� מצוה �לֿ�יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ערלה �במ�כת `)ח�ה dpyn a wxt)ח�בה ואינה ְְְֵֶֶַַָָָָָ

�לבד. י�ראל �אר� א�א ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמ�ֿה��רה

� הקמ"ג ל�ה�ה�צוה ל�� ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
טה�רה מ�לֿ�המה וה�בה וה�חיי� ה�ר�ע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאת
יהיה "וזה יתע�ה: אמר� וה�א ��חטי�, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָ�אנ�

ה�בח זבחי מאת הע� מאת ה�הני� ��רמ��ט א� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
�ה" b)א� ,gi mixac)�ז מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְֲִִִִֵֶָָָ

מח�י� י' ז�.(lw.)�פרק �מצוה ח�בי� הלו�� ואי� ְֵֶֶ�ְְְְִִִִִֵַַָָ

� הקמ"ד להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ה�ז o`vdn)רא�ית ffbpd xnvdn wlg)�ול�נ ְְִִֵֵַ

צאנ� �ז "רא�ית יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹל�ה�,
c)���ֿל�" ,my)א�א נ�הגת אינה ז� �מצוה , ְִִֵֶֶֶֶָָָ

י"א �פרק ז� מצוה �לֿ�יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ�אר�
.(dlw.)מח�י� ֵ�ִ

שלישי ,יו�

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� �מני� ה��לימה ה���יה�צוה ְְְִִִִַַַַָָֹ

ה�די�� א�ת� ול�� אד� �כ�ר לפ��ת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ��צט�ינ�
���ֿלי" �ני� "�כ�ר יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹל�ה�,

(gk ,ak zeny):�ז נתינה �היה אי� �פר� .ְְִִֵֵֵֶָ
ונקנה� ,�� זכה �בר �כא�� מ�ֿה�ה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ��פ���

"א� יתע�ה: אמר� וה�א סלעי�. �חמ�ה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָמ���
האד�" �כ�ר את תפ�ה eh)�דה ,gi xacna), ְְִֵֶָָָָֹ

ה��י� ואי� ה��, �די�� מצות היא ז� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָ�מצוה
מצות היא א�א ;�� (zelhend)ה��(ly)ח�ב�ת ְִִֵֶַַַָָָ

�ק���י� ��ת�אר �מ� האב, �כבר(hk.)על ְְְְִִִֵֶַָָָָ
�כ�ר�ת �מ�כת ז� מצוה �לֿ�יני .(en.)נת�אר� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

� הפ"א לפ��תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ה�א ְְְִִִִִֶַַַַָ
ly)�טר xeka)י�דה ו��א �וקא ��ה חמ�ר ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹ

וי�� � ��וי� א�ת� יפ�ה לא א� � ְְְְְִִִֵֶָָֹ�ז�לת�
"�פטר יתע�ה; אמר� וה�א ל�ה�, ה�ה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹא�ת�

��ה" �פ�ה k)חמ�ר ,cl zeny)�נת�אר �כבר . ְְְְֲֲִִֶֶָָ
�כ�ר�ת �מ�כת ז� מצוה `)�יני wxt)היא וג� ְְְְִִִֵֶֶַַָ

.�� ח�בי� הלו�� ְִִִֵַַָָאי�

רביעי יו�

.‰Ï˜ .·Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Î¯ .‡Î¯ .Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הפ"ב �עריפתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ה�א ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly ey`x),�לפ��ת ר�צה אינ� א� חמ�ר. ְֲִִֵֶֶֶ�טר

וערפ��" תפ�ה "וא�ֿלא יתע�ה: אמר� ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹוה�א
(a ,cl zeny)�ז מצוה �יני �� נת�אר� �כבר ,ְְְֲִִִֵַָָָ

�כ�ר�ת `)�מ�כת wxt)להק��ת ל�ק�ה אפ�ר ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָ
���י ועריפת� �ד�ת� מ�נה א�ה מ��ע ול�מר: ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָעלי
ותהיה אחת, �מצוה א�ת� מ�נה ואינ� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמצות,
��לל ��אר� �מ� ה�צוה, מהלכ�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעריפת�
ל�לא ,�� מח�ב היה �ה�י� ועד י�דע ה' ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָה�ביעי?
מצות, ��י הי�ת� על ה��רה ל��� זה �עני� ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹמצאנ�

אמר� bi)וה�א zexeka)ק�דמת �ד�ה "מצות : ְְְְִִֶֶַָָָ
(dticr)למצות ק�דמת י��� �מצות עריפה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָלמצות

א� לי��� א� ע�מדת �היבמה �מ� הינ�: ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָחליצה".
והחליצה �הז�יר �מ� מצוה וה���� � ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָלחליצה
א� ע�מד חמ�ר �טר �� � עצמ� �פני ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָמצוה

�אמר�. �מ� מצוה וז� לעריפה, א� ְְְְְֲִִִִֶַָָָָלפד�ה

� הקל"ה לה��יתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אמר� וה�א �ביעית, ��נה האדמה ְְְְֲֲִִַָָָָָָעב�דת

���ת" �ב�ציר "�חרי� k`)יתע�ה: ,cl zeny) ְְִִִִֶֶַַָָֹ
ואמר: �עמי� ��ה זה �עני� ה���י נכ�ל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ�כבר

לאר�" יהיה ��ת�� c)"��ת ,dk `xwie)כבר� , ְְִֶֶַַַָָָָ
מ�ד� v)הז�רנ� dyr zevn)�xeriy oldl) ְְִִֶַֹ



עג iriax mei ,iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

יאכל א� �ה�ה� וה�א: העניני� ל� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹי�����
� �עזרה ה�חה קד� ה�ית �ני מ�רא� ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹה���רי�
וג�' ��ערי� לאכל ת�כל מ"�א ואזהר�י� ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹל�קה,
�מ� מ��ת, �גמרא ��ת�אר �מ� יד�", ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ�תר�מת
ח�� אכילת� על ���קה �ני �מע�ר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָי�ראל
ה��ראלי אבל ;��� �ה�א א�ֿעלֿ�י ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָל�ק��
�כלֿמק�� ה�ית �ני �רא� אחר ���רי� ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�אכל

dl)��אכל� dvegn oiae milyexia oia)ח�ב � ְֵֶַָֹ
לאֿיאכל "וכלֿזר מ� ואזהר�י� �מי�, �ידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קד�" my)מ�צות קל"ג �מצוה ��ארנ� �מ� , ְְְְְִִִֵֶֶַָֹֹ
מ��ת. �גמרא ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָא��.

שני ,יו�

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקל"ג להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

יתע�ה: אמר� וה�א ל�ה�, ולתנ� מ�לֿע�ה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹח�ה
תר�מה" �רימ� ח�ה ערסתכ� (xacna"רא�ית ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

(k ,ehמ�כת� ז� מצוה �לֿ�יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
ערלה �במ�כת `)ח�ה dpyn a wxt)ח�בה ואינה ְְְֵֶֶַַָָָָָ

�לבד. י�ראל �אר� א�א ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמ�ֿה��רה

� הקמ"ג ל�ה�ה�צוה ל�� ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
טה�רה מ�לֿ�המה וה�בה וה�חיי� ה�ר�ע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאת
יהיה "וזה יתע�ה: אמר� וה�א ��חטי�, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָ�אנ�

ה�בח זבחי מאת הע� מאת ה�הני� ��רמ��ט א� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
�ה" b)א� ,gi mixac)�ז מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְֲִִִִֵֶָָָ

מח�י� י' ז�.(lw.)�פרק �מצוה ח�בי� הלו�� ואי� ְֵֶֶ�ְְְְִִִִִֵַַָָ

� הקמ"ד להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ה�ז o`vdn)רא�ית ffbpd xnvdn wlg)�ול�נ ְְִִֵֵַ

צאנ� �ז "רא�ית יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹל�ה�,
c)���ֿל�" ,my)א�א נ�הגת אינה ז� �מצוה , ְִִֵֶֶֶֶָָָ

י"א �פרק ז� מצוה �לֿ�יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ�אר�
.(dlw.)מח�י� ֵ�ִ

שלישי ,יו�

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� �מני� ה��לימה ה���יה�צוה ְְְִִִִַַַַָָֹ

ה�די�� א�ת� ול�� אד� �כ�ר לפ��ת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ��צט�ינ�
���ֿלי" �ני� "�כ�ר יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹל�ה�,

(gk ,ak zeny):�ז נתינה �היה אי� �פר� .ְְִִֵֵֵֶָ
ונקנה� ,�� זכה �בר �כא�� מ�ֿה�ה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ��פ���

"א� יתע�ה: אמר� וה�א סלעי�. �חמ�ה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָמ���
האד�" �כ�ר את תפ�ה eh)�דה ,gi xacna), ְְִֵֶָָָָֹ

ה��י� ואי� ה��, �די�� מצות היא ז� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָ�מצוה
מצות היא א�א ;�� (zelhend)ה��(ly)ח�ב�ת ְִִֵֶַַַָָָ

�ק���י� ��ת�אר �מ� האב, �כבר(hk.)על ְְְְִִִֵֶַָָָָ
�כ�ר�ת �מ�כת ז� מצוה �לֿ�יני .(en.)נת�אר� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

� הפ"א לפ��תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ה�א ְְְִִִִִֶַַַַָ
ly)�טר xeka)י�דה ו��א �וקא ��ה חמ�ר ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹ

וי�� � ��וי� א�ת� יפ�ה לא א� � ְְְְְִִִֵֶָָֹ�ז�לת�
"�פטר יתע�ה; אמר� וה�א ל�ה�, ה�ה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹא�ת�

��ה" �פ�ה k)חמ�ר ,cl zeny)�נת�אר �כבר . ְְְְֲֲִִֶֶָָ
�כ�ר�ת �מ�כת ז� מצוה `)�יני wxt)היא וג� ְְְְִִִֵֶֶַַָ

.�� ח�בי� הלו�� ְִִִֵַַָָאי�
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� הפ"ב �עריפתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ה�א ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly ey`x),�לפ��ת ר�צה אינ� א� חמ�ר. ְֲִִֵֶֶֶ�טר

וערפ��" תפ�ה "וא�ֿלא יתע�ה: אמר� ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹוה�א
(a ,cl zeny)�ז מצוה �יני �� נת�אר� �כבר ,ְְְֲִִִֵַָָָ

�כ�ר�ת `)�מ�כת wxt)להק��ת ל�ק�ה אפ�ר ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָ
���י ועריפת� �ד�ת� מ�נה א�ה מ��ע ול�מר: ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָעלי
ותהיה אחת, �מצוה א�ת� מ�נה ואינ� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמצות,
��לל ��אר� �מ� ה�צוה, מהלכ�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעריפת�
ל�לא ,�� מח�ב היה �ה�י� ועד י�דע ה' ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָה�ביעי?
מצות, ��י הי�ת� על ה��רה ל��� זה �עני� ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹמצאנ�

אמר� bi)וה�א zexeka)ק�דמת �ד�ה "מצות : ְְְְִִֶֶַָָָ
(dticr)למצות ק�דמת י��� �מצות עריפה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָלמצות

א� לי��� א� ע�מדת �היבמה �מ� הינ�: ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָחליצה".
והחליצה �הז�יר �מ� מצוה וה���� � ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָלחליצה
א� ע�מד חמ�ר �טר �� � עצמ� �פני ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָמצוה

�אמר�. �מ� מצוה וז� לעריפה, א� ְְְְְֲִִִִֶַָָָָלפד�ה

� הקל"ה לה��יתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אמר� וה�א �ביעית, ��נה האדמה ְְְְֲֲִִַָָָָָָעב�דת

���ת" �ב�ציר "�חרי� k`)יתע�ה: ,cl zeny) ְְִִִִֶֶַַָָֹ
ואמר: �עמי� ��ה זה �עני� ה���י נכ�ל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ�כבר

לאר�" יהיה ��ת�� c)"��ת ,dk `xwie)כבר� , ְְִֶֶַַַָָָָ
מ�ד� v)הז�רנ� dyr zevn)�xeriy oldl) ְְִִֶַֹ
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(crwלברכה זכר�נ� �בריה� cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ
ע�ד: יתע�ה ואמר ה�א". ע�ה � ��ת�� ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי

לה'" ��ת האר� a)"ו�בתה ,my)�נת�אר �כבר . ְְְְֲִֶַַָָָָָָָ
ח�בה ואינה �ביעית; �מ�כת ז� מצוה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�יני

י�ראל. �אר� א�א ְְִִֵֶֶֶַָָָמ�ֿה��רה

� וע�רי� מאתי� ה��לימה ְְְְִִִִֶַַַַָָָה�צוה
��נה האר� את מ�עב�ד �הזהרנ� ְְְֲִֶֶַַָָָָ�ְֶַָָָהאזהרה
תזרע" לא "�ד� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִִִֶַָָָֹ�ביעית,

(c ,my)�נת�אר �כבר ל�קה. � זה על והע�בר .ְְְֲִֵֶֶַָָָ
�ביעית. �מ�כת ז� מצוה ְְְִִִִֵֶֶַָ�יני

� הרכ"א מ�עב�דה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
יתע�ה: אמר� וה�א �ביעית, ��נה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָאתֿהאיל�

תזמר" לא �(my)"וכרמ� זה על הע�בר וג� . ְְְְְִֵֶַַַָֹֹ
ספרא �ל��� מלק�ת. xda)ח�ב zyxt zligz): ְְְִַַָָ

הי� ��לל וה�מיר drixfd"ה�רע zek`ln) ְְְִֶַַַַָָ
cearl `ly illkd xeqi`a milelk xak dxinfde

(ziriayaרע� מה אליה�, לה�י� יצא�? ול�ה ,ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
אני א� �באיל�, �אר� עב�דה �ה� מיחדי� ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ�ְְִ�זמיר
�באיל�". �אר� עב�דה �ה�א �בר א�א לי ֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָאי�
�ביעית. �מ�כת ז� מצוה �יני �� נת�אר� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�כבר

� הרכ"ב מ�קצ�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
ה�ביעית ��נה מעצמ� האדמה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמהֿ�הצמיחה
זה, �בר ��ר�� �לֿ�נה. ק�צרי� �אנ� ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ�דר�
ה�מ�ה, ועב�דת האדמה מעב�דת הזהרנ� ְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָ�ֶָ�אנ�
האדמה �הצמיחה וה�בר לעיל. �הז�רנ� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ�מ�
ה�קרא: וה�א ה��ית ��נה �� ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמ�הֿ��זרע

לאכל� מ�ר dxezd)ספיח on),ביעית� ��נה ִַָ�ְְְְִִָָָָ
וה�א מ�ֿהרגיל. ����י א�א לקצר� מ�ר אי� ְְְְִִִֶָָָָָ�ֲֵָאבל

לא קציר� ספיח "את יתע�ה: (my,תקצ�ר"אמר� ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ
(d:אמר ��בר לפי �לל יקצר�� ��א ��נת� אי� ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לאכלה" לכ� האר� ��ת e)"והיתה ,my)א�א , ְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָ
�אר �ב�את ���צרי� �דר� �קצר�� לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ��נת�:
�לי הפקר, �ה�א �בר ���צר �מי א� �י ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ�ני�,

��באר. �מ� הת��ננ�ת, �בלי ְְְְְֲִִֵֶָָָהכנה
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� הרכ"ג מ�אס��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֱִֶַ

��נה מ�ֿה�ר�ת האילנ�ת מהֿ��צמיחי� ��ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
א�א �לֿ�נה, �ר�ת א�ספי� �אנ� �דר� ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָ�ביעית
וה�א הפקר, �ה�א להרא�ת �די ���י �כ� ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָנע�ה

נזיר� "ואתֿע�בי יתע�ה: xwtd,אמר� oeyln) ְְְְְִִִֵֶֶֶַָ
(ziriay zext el`e"תבצר d)לא ,dk `xwie)א� . ְִָֹֹ

xda)ה�ר�� zyxt `xtq)�דר� �בצר "לא : ְְִֵֶֶַֹֹ
אי� �ביעית �ל �אני� אמר�: מ�א� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָה��צרי�.

�מקצה א�ת� yeaiilק�צי� oze` oighey oi`) ְִָ�ְָ
(jkl creind mewna�ואי �חר�ה: ה�א ק�צה אבל ,ְֲֶָ�ְְֵָ
�גת ענבי� oii)��רכי� `ivedl)ה�א ��ר� אבל , ְְֲֲִִֵַָָ

�בקט�י �בד זיתי� ע��י� ואי� (zenewn�ערבה; ְְְֲִִֵֵֵַַָ�ְִ
(mizif oda yezkl oilibxyה�א ��ת� אבל :ֲֵָ

לב�דדה" dphw)�מכניס dhgqn)�נת�אר �כבר . ְְְְֲִִֵַָָָ
�ביעית. �מ�כת ��פניה ע� ז� מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ�יני

� הקל"ד �לה�צוה להפקיר ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
�לה�יר ה�מ�ה, ��נת האדמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָמהֿ�הצמיחה

(xiwtdl):יתע�ה אמר� וה�א �ד�תינ� ְְְְְִִֵֵֶַָָ�לֿצמחי
וג�'" �נט��� ��מט�ה bk,"וה�ביעת zeny) ְְְְְְְִִִֶַַָָ

(`iלל�� וה�ית ה�ר� "והלא ה�כל�א: �ל��� ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ
מיחד �ר� מה אליו: לה�י� יצא? ול�ה ָ�ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָהיה
�ל �� �לאֿתע�ה, עליו ע�ברי� �ע�ה, ְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹ�ה�א
ועני� �לאֿתע�ה". עליו ע�ברי� �ע�ה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹ�ה�א
"וה�ביעת �אמר� ל�: �אס�יר �מ� זה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ�בר
�לֿה��מח הפקרת ��לל �נט���" ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ��מט�ה
ואפרסקי� �תאני� ענבי� ה�ביעית: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ��נה
י�צא, וז�לת�. ��ע�רי� וח�י� ְְְְִִִִִֵָָור��ני�
�רט אחרֿ�� ע�ה מצות � ה�ל ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹ�ה�מטת
ה� א�� והרי לזית�". לכרמ� "��ֿ�ע�ה ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָואמר:
�א לא א�א � מ�ֿהאדמה מהֿ���מח �ל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�כלל
�הזהיר מ�ני א�א �מיחד, וזית �כר� ה�ה ְְִִִֵֶֶָָ�ְְִִִֶֶֶַַַָה���י
וה�א ה�ר� �ב�את אספת על �מיחד ה�ת�ב ְְֲֵֶֶַַַַָ�ְִֶַָָ�ה�

תבצר" לא נזיר� "ואתֿע�בי dk,אמר�: `xwie) ְְְְְִִִֵֶֶָֹֹ
(d,ע�ה מצות � �הפקרת� ה�ר� �מ� ה�ה .ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהֿ(xiwtdln)מניעת� �ל �� לאֿתע�ה, � ְֲִֶַַָָֹֹ
�ע�ה �הפקרת� ��ת�אר �ביעית �נה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��צמיח
�י� יהיה �� א� �לאֿתע�ה. מניעת� �היה �ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹ
ודי� זית ודי� ולאֿתע�ה, �ע�ה ה�ר� �די� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹה�ית
� מהֿ��ד� מ�ל נת�אר ה�ה �וה. �ר�ת ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�אר
�כבר ע�ה. מצות �ביעית ���לי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�ה�מטת
ואינ� �ביעית, �מ�כת ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנת�אר�
�לבד. י�ראל אר� לפר�ת א�א מ�ֿה��רה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָח�בה
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� הקמ"א לה�מיטה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
�לֿה��א�ת �ל�מר ��נת(zeaegd)�ספי�, ְְְִִַַַַָָָ

אתֿ ל� יהיה "וא�ר יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָה�מ�ה,
יד�" ��מט b)אחי� ,eh mixac)ה���י נכ�ל �כבר . ְְְִִִֵֶַַַָָָ

�לֿ�על �מ�ט ה�מ�ה �בר "וזה ואמר: ז� ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָ�מצוה
יד�" a)מ�ה ,my)י���" ה��ספ�א: �ל��� , ְְְִֵֵֶַַָָ

ואחת קרקע �מ�ת אחת מד�ר: ה�ת�ב ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָ�מ��ת
מ�ֿ נ�הגת אינ� ז� �ספי� ��מ�ת �ספי�: ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�מ�ת
היא ואז נ�הגת, קרקע ��מ�ת �זמ� א�א ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָה��רה
�יני נת�אר� �כבר �כלֿמק��". מ�ֿה��רה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנ�הגת

�ביעית. מ��כת אחר�� �פרק ז� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמצוה

� ��ל�י� מאתי� ה��לימה ְְְִִִִַַַַַָָָֹה�צוה
��נת הח�ב�ת את מ�ת�ע �הזהרנ� ְְְְִִִֶַַַַֹ�ְֶַָָָהאזהרה
יתע�ה: אמר� וה�א לגמרי, י�מט� א�א ְְְְְְְִֵֶַַָ�ְִֶַָָה�מ�ה,
�רעה� י�ה א�ר יד� מ�ה �לֿ�על ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ"�מ�ט

ואתֿאחיו" אתֿרעה� אינ�(my)לאֿי�� וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
��� �זמ� י�ראל �אר� א�א מ�ֿה��רה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָח�בה
מ�ר�נ� אבל ה��בל. �ל�מר: קרקע, �מ�ת ��ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ
לת��ע ואס�ר �בכלֿזמ� �כלֿמק�� ח�בה זה ְְְְְִֶַַָָָָָָָ�בר
�כבר י�מט. א�א �ביעית עליו �עברה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָהח�ב
�ביעית. מ�כת �ס�� ז� מצוה �יני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנת�אר�

� הרל"א מ�ה�נעה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַַָ
י�מט ��א ה�מ�ה �גלל לזה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמ�הלות
ה�ח�בה מ�את הזהיר �ה�ת�ב לפי ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהח�ב,

וג�'" �בר ��ֿיהיה ל� "ה�מר h)ואמר: ,my), ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ספרי �לאֿתע�ה,(my)�ל��� � "ה�מר : ְְְֲִִֵֶֶַָֹ

לאוי� �ני �ל�מר: �לאֿתע�ה", � ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ��ֿיהיה
לח��ק. זה אחר זה זה, �עני� �א� ְְְִִֵֶֶֶַַָָא��
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� הק"מ לס��רה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�� והחזקנ� האר� על מ�לנ� מעת ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאתֿה�ני�
ז�, �מצוה ה��בל. �נת עד �ני� �בע �בע �ְְִִֵֶֶַַַַַָָ
לבית מס�רה היא �מ�ה, �ני ספירת ְְְְְְִִִֵֵַַָָ�ל�מר:
���פרי� ה� �ה� �ד�לה, סנהדרי �ל�מר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ�י�,
��לֿאחד �דר� ה�ני�, מחמ�י� �נה ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�נה
יתע�ה: אמר� וה�א העמר, ימי מ�נה מ��� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹואחד

וג�'" �ני� ��תת �בע ל� dk,"וספר� `xwie) ְְְְְִֶַַַָָָֹ
(gספרא �ל��� .(xda zyxt)בע� יס�ר "יכ�ל : ְְְִִֶַָָֹ

ז� אחר ז� zeccea)�מ�י� mipy xetql ila) ְִִַַ
�בע �ני� "�בע ל�מר: �למ�ד י�בל? ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָויע�ה

�ת�בי�(my)�עמי�" �ני ��אמר� עד הא ,cr) ְְְְִִֵֶַָָֹ
cg` lky ,ipyd z` cg` miaezkd ipy enilyiy

(devna xg` hxt siqei,"�מעינ� לא לאו וא� ;ְְִִַָָָ
א�א ע��ת� איכ�ת ��ג לא ז� מצוה ֲִֵֶַָָָ�ְְִַָֹ�ל�מר:
ונמנה לב�� ה�ני� ��מנה הינ� �ת�בי�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָמ�ני
י�ג לא זה �עני� �אמר, �יו� ע�ה�. ה�מ�י� ��ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ָ
מצוה �החלט �היא מ�מע �ת�בי�, מ�ני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָא�א
�ני� מני� �ל�מר: מצות, ��י הי� א�� �י ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹאחת.
�ני ��אמר� 'עד א�מר היה לא � �מ�י� ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ�מני�

�� �י Ðllk)�ת�בי�', jxcaÐ)�ת�בי� מ�ני ְְְִִִִֵָ
�מצוה �לֿמצוה וכ� מצות, �לֿ��י ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֹנלמד�ת
עד "הא א�מרי� אי� �לע�ל� .��� ְְִִֵֶַָָָָמ�ת�ב
��א אחת, �מצוה א�א �ת�בי�" �ני ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ��אמר�
�מ� �ת�בי�, מ�ני א�א �יניה ידיעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָנ�למת
לי" רח� "�לֿ�טר ה�ת�ב: �� �אמר ְִֶֶֶֶֶַַַָָָה�כ�ר

(hi ,cl zeny)ה�כ�ר� מ�רה, לב�� זה �ת�ב �י ,ְְִֶֶֶַַָ
אחר, �ת�ב �בא � נקבה �י� זכר �י� � ְֵֵֵֵַַָָָָָלה'

לה'" ai)"ה�כרי� ,bi my),מ�רה לב�� זה �פס�ק , ְְִֶֶַַַָָ
מ�ני אבל ���ט. �י� �כ�ר �י� � לה' ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ��לֿזכר
זכר �כ�ר �ה�א ה�צוה, עני� ה�ג ְְְִִֶַַַָָָ�ְִַה�ת�בי�

��כל�א. ��אר� �מ� ְְְְֲִִֵֶַַָ�לבד

� הקל"ו אתה�צוה לק�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עב�דת �� לה��ית �ל�מר: החמ�י�, ְְְְֲֲִִִַַַַַָ�נת

ו ��מ�ה. �מ� יתע�ה:האדמה אמר� ה�א ְְְְְֲִִֶַַָָָָָ
�נה" החמ�י� �נת את i)"וק���� ,dk `xwie), ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

אמר� xda)�בפר�� zyxt `xtq)אמר�� ���" : ְְְֱֵֵֶֶַָ
ה�וה �ל�מר: ���בל", נאמר �� ְְְֱִִִֵֶַַַַָָ��ביעית,
�יניה� ה�ת�ב �ה�וה ��� �ע�ה, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�יניה�

�אבאר �מ� ckx)�לאו, dyrz `l)נת� ודיני . ְְְְֲִֵֵֶַָָ
האדמה עב�דת �ה��תת �מ�ה ��נת ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָי�בל
ה�ברי� ואתֿ�ני �וי�. � �לֿה��מח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוהפקרת

gnevd)הא�ה zxwtde ,dceard zzayd)לל�� ֵֵֶָ
�כבר �נה". החמ�י� �נת את "וק���� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמר�:
�ר�תיה� ��הי� �ה�, ה�ד�ה �עני� ה�ת�ב, ְִֵֵֵֶֶָָ�ְְִֵֵֶַַַָ�אר
�היה קד� היא י�בל "�י ואמר: הפקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�תב�את�

אתֿ�ב�את�" �אכל� מ�ֿה�דה ai)לכ� ,my). ְְִֶֶֶַָָָָֹ
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� הקמ"א לה�מיטה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
�לֿה��א�ת �ל�מר ��נת(zeaegd)�ספי�, ְְְִִַַַַָָָ

אתֿ ל� יהיה "וא�ר יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָה�מ�ה,
יד�" ��מט b)אחי� ,eh mixac)ה���י נכ�ל �כבר . ְְְִִִֵֶַַַָָָ

�לֿ�על �מ�ט ה�מ�ה �בר "וזה ואמר: ז� ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָ�מצוה
יד�" a)מ�ה ,my)י���" ה��ספ�א: �ל��� , ְְְִֵֵֶַַָָ

ואחת קרקע �מ�ת אחת מד�ר: ה�ת�ב ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָ�מ��ת
מ�ֿ נ�הגת אינ� ז� �ספי� ��מ�ת �ספי�: ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�מ�ת
היא ואז נ�הגת, קרקע ��מ�ת �זמ� א�א ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָה��רה
�יני נת�אר� �כבר �כלֿמק��". מ�ֿה��רה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנ�הגת

�ביעית. מ��כת אחר�� �פרק ז� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמצוה

� ��ל�י� מאתי� ה��לימה ְְְִִִִַַַַַָָָֹה�צוה
��נת הח�ב�ת את מ�ת�ע �הזהרנ� ְְְְִִִֶַַַַֹ�ְֶַָָָהאזהרה
יתע�ה: אמר� וה�א לגמרי, י�מט� א�א ְְְְְְְִֵֶַַָ�ְִֶַָָה�מ�ה,
�רעה� י�ה א�ר יד� מ�ה �לֿ�על ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ"�מ�ט

ואתֿאחיו" אתֿרעה� אינ�(my)לאֿי�� וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
��� �זמ� י�ראל �אר� א�א מ�ֿה��רה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָח�בה
מ�ר�נ� אבל ה��בל. �ל�מר: קרקע, �מ�ת ��ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ
לת��ע ואס�ר �בכלֿזמ� �כלֿמק�� ח�בה זה ְְְְְִֶַַָָָָָָָ�בר
�כבר י�מט. א�א �ביעית עליו �עברה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָהח�ב
�ביעית. מ�כת �ס�� ז� מצוה �יני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנת�אר�

� הרל"א מ�ה�נעה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַַָ
י�מט ��א ה�מ�ה �גלל לזה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמ�הלות
ה�ח�בה מ�את הזהיר �ה�ת�ב לפי ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהח�ב,

וג�'" �בר ��ֿיהיה ל� "ה�מר h)ואמר: ,my), ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ספרי �לאֿתע�ה,(my)�ל��� � "ה�מר : ְְְֲִִֵֶֶַָֹ

לאוי� �ני �ל�מר: �לאֿתע�ה", � ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ��ֿיהיה
לח��ק. זה אחר זה זה, �עני� �א� ְְְִִֵֶֶֶַַָָא��
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� הק"מ לס��רה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�� והחזקנ� האר� על מ�לנ� מעת ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאתֿה�ני�
ז�, �מצוה ה��בל. �נת עד �ני� �בע �בע �ְְִִֵֶֶַַַַַָָ
לבית מס�רה היא �מ�ה, �ני ספירת ְְְְְְִִִֵֵַַָָ�ל�מר:
���פרי� ה� �ה� �ד�לה, סנהדרי �ל�מר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ�י�,
��לֿאחד �דר� ה�ני�, מחמ�י� �נה ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�נה
יתע�ה: אמר� וה�א העמר, ימי מ�נה מ��� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹואחד

וג�'" �ני� ��תת �בע ל� dk,"וספר� `xwie) ְְְְְִֶַַַָָָֹ
(gספרא �ל��� .(xda zyxt)בע� יס�ר "יכ�ל : ְְְִִֶַָָֹ

ז� אחר ז� zeccea)�מ�י� mipy xetql ila) ְִִַַ
�בע �ני� "�בע ל�מר: �למ�ד י�בל? ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָויע�ה

�ת�בי�(my)�עמי�" �ני ��אמר� עד הא ,cr) ְְְְִִֵֶַָָֹ
cg` lky ,ipyd z` cg` miaezkd ipy enilyiy

(devna xg` hxt siqei,"�מעינ� לא לאו וא� ;ְְִִַָָָ
א�א ע��ת� איכ�ת ��ג לא ז� מצוה ֲִֵֶַָָָ�ְְִַָֹ�ל�מר:
ונמנה לב�� ה�ני� ��מנה הינ� �ת�בי�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָמ�ני
י�ג לא זה �עני� �אמר, �יו� ע�ה�. ה�מ�י� ��ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ָ
מצוה �החלט �היא מ�מע �ת�בי�, מ�ני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָא�א
�ני� מני� �ל�מר: מצות, ��י הי� א�� �י ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹאחת.
�ני ��אמר� 'עד א�מר היה לא � �מ�י� ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ�מני�

�� �י Ðllk)�ת�בי�', jxcaÐ)�ת�בי� מ�ני ְְְִִִִֵָ
�מצוה �לֿמצוה וכ� מצות, �לֿ��י ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֹנלמד�ת
עד "הא א�מרי� אי� �לע�ל� .��� ְְִִֵֶַָָָָמ�ת�ב
��א אחת, �מצוה א�א �ת�בי�" �ני ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ��אמר�
�מ� �ת�בי�, מ�ני א�א �יניה ידיעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָנ�למת
לי" רח� "�לֿ�טר ה�ת�ב: �� �אמר ְִֶֶֶֶֶַַַָָָה�כ�ר

(hi ,cl zeny)ה�כ�ר� מ�רה, לב�� זה �ת�ב �י ,ְְִֶֶֶַַָ
אחר, �ת�ב �בא � נקבה �י� זכר �י� � ְֵֵֵֵַַָָָָָלה'

לה'" ai)"ה�כרי� ,bi my),מ�רה לב�� זה �פס�ק , ְְִֶֶַַַָָ
מ�ני אבל ���ט. �י� �כ�ר �י� � לה' ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ��לֿזכר
זכר �כ�ר �ה�א ה�צוה, עני� ה�ג ְְְִִֶַַַָָָ�ְִַה�ת�בי�

��כל�א. ��אר� �מ� ְְְְֲִִֵֶַַָ�לבד

� הקל"ו אתה�צוה לק�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
עב�דת �� לה��ית �ל�מר: החמ�י�, ְְְְֲֲִִִַַַַַָ�נת

ו ��מ�ה. �מ� יתע�ה:האדמה אמר� ה�א ְְְְְֲִִֶַַָָָָָ
�נה" החמ�י� �נת את i)"וק���� ,dk `xwie), ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

אמר� xda)�בפר�� zyxt `xtq)אמר�� ���" : ְְְֱֵֵֶֶַָ
ה�וה �ל�מר: ���בל", נאמר �� ְְְֱִִִֵֶַַַַָָ��ביעית,
�יניה� ה�ת�ב �ה�וה ��� �ע�ה, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�יניה�

�אבאר �מ� ckx)�לאו, dyrz `l)נת� ודיני . ְְְְֲִֵֵֶַָָ
האדמה עב�דת �ה��תת �מ�ה ��נת ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָי�בל
ה�ברי� ואתֿ�ני �וי�. � �לֿה��מח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוהפקרת

gnevd)הא�ה zxwtde ,dceard zzayd)לל�� ֵֵֶָ
�כבר �נה". החמ�י� �נת את "וק���� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמר�:
�ר�תיה� ��הי� �ה�, ה�ד�ה �עני� ה�ת�ב, ְִֵֵֵֶֶָָ�ְְִֵֵֶַַַָ�אר
�היה קד� היא י�בל "�י ואמר: הפקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�תב�את�

אתֿ�ב�את�" �אכל� מ�ֿה�דה ai)לכ� ,my). ְְִֶֶֶַָָָָֹ
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��הא �בתנאי �אר�, א�א נ�הג אינ� זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָי�בל
�חלק �ל�מר: �מק�מ�, י��ב ו�בט ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�לֿ�בט
�זה. זה מערבי� יהי� ולא י�ראל מאר� ���ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ

� הקל"ז לתקעה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ז� �נה �ל �ת�רי �ע�רה laei)���פר ly) ְְֲִֵֶַָָָָָָ

ויציאת לעבדי� חר�ת על �כלֿארצנ� ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ�להכריז
זה, �י�� �מי�, �לי לחפ�י, עברי ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ�לֿעבד
יתע�ה: אמר� וה�א �ת�רי, ע�רה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָ�ל�מר:
�ע��ר ה�בעי �חד� �ר�עה ��פר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹ"והעבר�
�כלֿארצכ�" ��פר �עביר� ה��רי� �י�� ְְְֲִִֶַַָָ�ְִֶַַֹלחד�

(h ,my)ֿלכל �אר� �ר�ר "�קראת� ואמר: ,ְְְְֶֶַָָָָָ
i)י�ביה" ,my)נת�אר �כבר ,(:ek dpyd y`x) ְְְִֵֶָָָ

ולברכ�ת'. לתקיעה ה�נה לרא� ה��בל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�'�וה
�מ�כת ה�נה רא� �קיע�ת �יני נת�אר� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ�כבר
א�א אינה ���בל ז� ��קיעה ויד�ע, ה�נה. ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹרא�
וה�א מ�ֿההכרזה, חלק ו�היא החר�ת, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלפרס��
�עני� ענינ� ואי� �אר�": �ר�ר "�קראת� ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאמר�:
וא�ה ה'", לפני "ז�ר�� �ה� ה�נה, רא� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�קיע�ת

��ארנ�. �מ� העבדי�, ְְְְֲִִֵֶַָָל�חר�ר

� הרכ"ד עלה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַַ
"לא :�� אמר� וה�א ה��בל, ��נת האר� ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹעב�דת

i`)תזרע�" ,my)לא "�ד� ��מ�ה: �אמר �מ� , ְְְְִִֶַַָָָָֹ
האר� עב�דת �י� ��מ�ה �אס�רה �כ�� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָתזרע".
"לא אמר �לפיכ� ה��בל, �� האיל�, עב�דת ְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ�י�

�ללי �ל��� zcearaתזרע�", od `id drixf oeyl) ְְְִִָָָ
(oli`d zceara ode ux`d.�והאיל האר� לכל�ל ,ְְִִֶָָָָ

ל�קה. � זה על הע�בר ְֵֶֶַַָוג�

� הרכ"ה מ�קצ�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
��ארנ� �דר� ה�ני�, ��אר י�בל �נת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָספיחי

(akx dyrz `l)�אמר וה�א �ביעית, ְְְְִִָָָ��נה
אתֿספיחיה" תקצר� "ולא i`)יתע�ה: ,my). ְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

� הרכ"ו ��ה�צוה �� �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֵַַ
�אנ� �דר� ה��בל ��נת האיל� �ר�ת ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�אס��
תבצר� "ולא אמר�: וה�א ה�ני�, ��אר ְְְְְְְִִִִַָָָֹא�ספי�

��ארנ�(my)אתֿנזריה" �דר� ,(bkx dyrz `l) ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
�בספרא �ביעית. my)��נה xda zyxt):�אמר ְְְְְִִִָָָָ

��אמר� ��� � תבצר� ולא תקצר� ְְְְְְְֱִִֵֶֶֹֹ"לא
�ה�י� �ל�מר: ���בל", נאמר �� ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָ��ביעית,
וה��בל ה�מ�ה ודיני �וה. הא�ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�כלֿה�אוי�

י�ראל. �אר� א�א ח�בה אינ� ����ְְִֵֵֶֶֶָָָָָ

קודש שבת

.ÁÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ËÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÎ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הקל"ח ��חזר�הה�צוה ��צט�ינ� ���י ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ
לבעליה�, � ז� ��נה ה�כ�רי� ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ�לֿה�רקע�ת
אמר� וה�א �מי�. �לי ה��ני�, ידי מ�חת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָויצא�
לאר�" ��נ� �א�ה אח�תכ� אר� "�בכל ְִֶָָָ�ְְֶַ�ְְֲִֶֶֶַֹיתע�ה:

(ck ,dk `xwie)נה�� �היה ז� ��א�ה לנ�, �באר .ְֵֵֶָ�ְְִֶָָָ
אלֿ אי� ��ב� ה�את ה��בל "��נת ואמר: ִֶ�ְְִֵַַַַָָֹז�

bi)אח�ת�" ,my)מצוה �דיני ה�ת�ב עסק �כבר . ֲ�ְְְִִֵַַָָָָָ
ה�א א� ה��נה, ע� ה��כר �י� יהיה אי� �באר ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַז�
��ח�ל קד� ה�כ�רה אתֿאדמת� לפ��ת ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹר�צה
לקרקע�ת מיחד זה ��י� ��ֿ�� �באר ה��בל. ְְַָָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַַַ�נת
וה��י� ו�החצר�ת הערי�, לח�מת מח�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�
מ�פני� נבנ� ��א �יו� � ��פרי� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹה�נ�י�
��י וה� וה���ת. ה�ד�ת �די� �ינ� הרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלח�מה,
האר� "עלֿ�דה ה�ת�ב: אמר �עליה� ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחצרי�

יצא" �ב�בל �היהֿ�� �א�ה l`)יח�ב ,my)כבר� ְֵֵָ�ְְִֵֵֵֶַָָֹ
�ערכי� ז� מצוה �יני hk:)נת�אר� oikxr)�וג . ְְְֲֲִִִִֵַַָָָ

�בזמ� י�ראל �אר� א�א נ�הגת אינה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיא
נ�הג. ֵֵֶַ�ה��בל

� הרכ"ז מ�מ��רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
אמר�: וה�א לצמית�ת, �נע� �אר� ְְְְְְִִֵֶֶַַַָאדמ�תינ�

לצמתת" ת�כר לא bk)"והאר� ,my)כבר� . ְְִִִֵֶָָָֹ�ְָ
ערכי� �ס�� ז� מצוה �יני jli`e)נת�אר� ,hk). ְְְֲֲִִִִֵָָָ

� הקל"ט ��האה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
עד עיר, לח�מת מ�פני� ה�כ�רי� ה�ניני� ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָ�ד�ת
�ידי יתק�מ� ה�נה ואחרי �לבד, אחת �נה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָלס��
יתע�ה: אמר� וה�א ���בל, יצא� ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹה��נה

וג�'" ח�מה עיר �יתֿמ��ב ימ�ר �י (my,"ואי� ְְְִִִִֵַָֹ
(hkכבר� ח�מה. ערי ��י �י� היא ז� �מצוה ,ְְִִִֵֵָָָָָ

ערכי� �מ�כת ז� מצוה �יני והיא(l`:)נת�אר� : ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָ
�אר�. א�א נ�הגת ֵֶֶֶֶָָָָאינ�

�
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(‡Î).ÌÏ˘Â¯È ·˘È ÈÒÂ·È‰ ˙‡Âהיה מחוז
יבוסי ששמו לו)בירושלי� אליעזר דרבי ,(פרקי

השבועה מפני הוריש� ולא היו, אבימל� ומבני
כג�כד) כא דוד(בראשית שבא ו�ז)עד ה ב ,(שמואל

לו נשבע והוא קיי�, נכדו היה שעדיי� לפי
ולנכדו: ‡Ï.(Î·)ולנינו ˙È·�בגורל שנפל
א) טז עמה�,(יהושע מיכה שפסל פי על וא� ,

אפרי� משבט מיכה א)שהרי יז נאמר(שופטי� ,
'וה' דניאלכא� שאמר הוא ז)עמ�', ט :(דניאל

הפני�: בושת ולנו הצדקה ה' Â¯È˙ÈÂ.(Î‚)ל�
אחרי�, ידי ויתורו(תרגו�:)על מאללי�, ושלחו

אר� ב)את יג עצמ�,(במדבר במרגלי� נאמר
ויתירו: בה� נאמר מרגלי� ששלחו ואלו

(„Î).¯ÈÚ‰ ‡Â·Ó דר�‡˙ לה נכנסי� שהיו
ונכנסי� המערה פי על עומד אחד ולוז המערה,

למערה: הלוז אגוזי�ÊÂÏ.דר� בו שמגדלי�
בלע"ז: קולדר"א באצבעו:Ì‡¯ÈÂ.(Î‰)דקי�

(ÂÎ).ÌÂÈ‰ „Ú ‰Ó˘ ‡Â‰,סנחריב בלבלה לא
נבוכדנצר: החריבה ‰È¯Â˘(ÊÎ)ולא ‡ÏÂ

.‰˘�Óלמעול שהתחילו בגנותו, הכתוב סיפר
אות� שצוה הוא ברו� נב)בהקדוש לג :(במדבר

וגו': האר� יושבי כל את והורשת�

cec zcevn
(‡Î).ÈÒÂ·È‰:אומה ·�ÔÓÈ.ש� È�·היתה ירושלי� כי

אמרו כ� בה, ליהודה לו היה אחת רצועה ולבד מנחלת�,
לברכה זכרונ� ב)רבותינו נג ‰Ì.(Î·):(זבחי� Ì‚כמו

יוס� בני נלחמו כ� גורל�, לכבוש נלחמו יהודה שבני
מול‰˘ÌÈ¯ÓÂ.(Î„)בגורל�: שמרו יוס� מבני כי

המבוא: לשאלו העיר מ� מי יצא א� לראות ÒÁ„.השער, ÍÓÚ Â�È˘ÚÂ:העיר את נכבוש לחפשי,˘ÂÁÏ.(Î‰)כאשר
העיר: בני ע� הכו� ולא

oeiv zcevn
(Î).˜�Ú‰:הקומה גבוהי עני�Â¯È˙ÈÂ.(Î‚)אנשי�

כמו וחפוש, ב)חקירה יג כנע�:(במדבר אר� את ויתרו
(„Î).‡Â·Ó:ביאה וכ�Ï‡ÂÈÂ.(ÊÎ)מלשו� רצו�, עני�

כא) ב משה:(שמות ויואל



עז ` wxt mihtey - mi`iap

` mihteyelÎk

ëìL-úà íMî LøBiå äLî øac øLàk ïBøáç-úà áìëì eðziå:÷ðrä éða äL ©¦§³§¨¥Æ¤¤§½©«£¤−¦¤´¤®©´¤¦½̈¤§−̈§¥¬¨£¨«
àëéða-úà éñeáéä áLiå ïîéðá éða eLéøBä àì íìLeøé áLé éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ¥´§«¨©½¦¬Ÿ¦−§¥´¦§¨¦®©¥̧¤©§¦¹¤§¥³

:äfä íBiä ãr íìLeøéa ïîéðááëýåýéå ìû-úéa íä-íb óñBé-úéá eìriå ¦§¨¦Æ¦´¨©½¦©−©¬©¤«©«©£¯¥¥²©¥−¥«¥®©«Ÿ̈−
:ínrâë:æeì íéðôì øérä-íLå ìû-úéáa óñBé-úéá eøéúiåãëíéøîMä eàøiå ¦¨«©¨¦¬¥«¥−§¥«¥®§¥¨¦¬§¨¦−«©¦§Æ©´Ÿ§¦½

àiå øérä-ïî àöBé Léà:ãñç Enr eðéNrå øérä àBáî-úà àð eðàøä Bì eøî ¦−¥´¦¨¦®©´Ÿ§À©§¥³¨Æ¤§´¨¦½§¨¦¬¦§−¨«¤
äë-ìk-úàå Léàä-úàå áøç-éôì øérä-úà ekiå øérä àBáî-úà íàøiå©©§¥Æ¤§´¨¦½©©¬¤¨¦−§¦¨®¤§¤¨¦¬§¤¨

:eçlL BzçtLîåëàeä æeì dîL àø÷iå øér ïáiå íézçä õøà Léàä Cìiå ¦§©§−¦¥«©¥¤́¨¦½¤−¤©«¦¦®©¦´¤¦À©¦§¨³§¨Æ½´
:äfä íBiä ãr dîLæëäéúBða-úàå ïàL-úéa-úà äMðî LéøBä-àìå §½̈©−©¬©¤«§«Ÿ¦´§©¤À¤¥§¨´§¤§¤¨»

ðrz-úàå-úàå äéúða-úàå CáLé áéúëírìáé éáLBé-úàå äéúBða-úàå øBã éáLé §¤©«§¨´§¤§Ÿ¤¨¼§¤§¥̧§¥̧¹§¤§¤À¨§¤§¥³¦§§¨Æ
ì éðrðkä ìàBiå äéúBða-úàå Bcâî éáLBé-úàå äéúða-úàå:úàfä õøàa úáL §¤§Ÿ¤½¨§¤§¥¬§¦−§¤§¤®¨©Æ¤Æ©§©«£¦½¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ

çë:BLéøBä àì LéøBäå ñîì éðrðkä-úà íNiå ìàøNé ÷æç-ék éäéåèëíéøôàå ©«§¦Æ¦«¨©´¦§¨¥½©¨¬¤¤©§©«£¦−¨©®§¥−¬Ÿ¦«§¤§©Æ¦Æ
:øæâa Baø÷a éðrðkä áLiå øæâa áLBiä éðrðkä-úà LéøBä àììàì ïìeáæ ´Ÿ¦½¤©§©«£¦−©¥´§¨®¤©¥¯¤©§©«£¦²§¦§−§¨«¤§ªÀ³Ÿ

:ñîì eéäiå Baø÷a éðrðkä áLiå ììäð éáLBé-úàå ïBøè÷ éáLBé-úà LéøBä¦Æ¤§¥´¦§½§¤§¥−©«£®Ÿ©¥³¤©§©«£¦Æ§¦§½©¦«§−¨©«
i"yx

(‡Î).ÌÏ˘Â¯È ·˘È ÈÒÂ·È‰ ˙‡Âהיה מחוז
יבוסי ששמו לו)בירושלי� אליעזר דרבי ,(פרקי

השבועה מפני הוריש� ולא היו, אבימל� ומבני
כג�כד) כא דוד(בראשית שבא ו�ז)עד ה ב ,(שמואל

לו נשבע והוא קיי�, נכדו היה שעדיי� לפי
ולנכדו: ‡Ï.(Î·)ולנינו ˙È·�בגורל שנפל
א) טז עמה�,(יהושע מיכה שפסל פי על וא� ,

אפרי� משבט מיכה א)שהרי יז נאמר(שופטי� ,
'וה' דניאלכא� שאמר הוא ז)עמ�', ט :(דניאל

הפני�: בושת ולנו הצדקה ה' Â¯È˙ÈÂ.(Î‚)ל�
אחרי�, ידי ויתורו(תרגו�:)על מאללי�, ושלחו

אר� ב)את יג עצמ�,(במדבר במרגלי� נאמר
ויתירו: בה� נאמר מרגלי� ששלחו ואלו

(„Î).¯ÈÚ‰ ‡Â·Ó דר�‡˙ לה נכנסי� שהיו
ונכנסי� המערה פי על עומד אחד ולוז המערה,

למערה: הלוז אגוזי�ÊÂÏ.דר� בו שמגדלי�
בלע"ז: קולדר"א באצבעו:Ì‡¯ÈÂ.(Î‰)דקי�

(ÂÎ).ÌÂÈ‰ „Ú ‰Ó˘ ‡Â‰,סנחריב בלבלה לא
נבוכדנצר: החריבה ‰È¯Â˘(ÊÎ)ולא ‡ÏÂ

.‰˘�Óלמעול שהתחילו בגנותו, הכתוב סיפר
אות� שצוה הוא ברו� נב)בהקדוש לג :(במדבר

וגו': האר� יושבי כל את והורשת�

cec zcevn
(‡Î).ÈÒÂ·È‰:אומה ·�ÔÓÈ.ש� È�·היתה ירושלי� כי

אמרו כ� בה, ליהודה לו היה אחת רצועה ולבד מנחלת�,
לברכה זכרונ� ב)רבותינו נג ‰Ì.(Î·):(זבחי� Ì‚כמו

יוס� בני נלחמו כ� גורל�, לכבוש נלחמו יהודה שבני
מול‰˘ÌÈ¯ÓÂ.(Î„)בגורל�: שמרו יוס� מבני כי

המבוא: לשאלו העיר מ� מי יצא א� לראות ÒÁ„.השער, ÍÓÚ Â�È˘ÚÂ:העיר את נכבוש לחפשי,˘ÂÁÏ.(Î‰)כאשר
העיר: בני ע� הכו� ולא

oeiv zcevn
(Î).˜�Ú‰:הקומה גבוהי עני�Â¯È˙ÈÂ.(Î‚)אנשי�

כמו וחפוש, ב)חקירה יג כנע�:(במדבר אר� את ויתרו
(„Î).‡Â·Ó:ביאה וכ�Ï‡ÂÈÂ.(ÊÎ)מלשו� רצו�, עני�

כא) ב משה:(שמות ויואל



dkעח wxt `Îminid ixac - miaezk

àìáéæëà-úàå áìçà-úàå ïBãéö éáLBé-úàå Bkr éáLé-úà LéøBä àì øLà̈¥À³Ÿ¦Æ¤§¥´©½§¤§¥−¦®§¤©§¨³§¤©§¦Æ
:áçø-úàå ÷éôà-úàå äaìç-úàåáìõøàä éáLé éðrðkä áø÷a éøLàä áLiå §¤¤§½̈§¤£¦−§¤§«Ÿ©¥Æ¤Æ¨¨´¥¦½§¤¬¤©§©«£¦−§¥´¨¨®¤

:BLéøBä àì ékâìúðr-úéá éáLé-úàå LîL-úéá éáLé-úà LéøBä-àì éìzôð ¦−¬Ÿ«¦«©§¨¦À«Ÿ¦º¤§¥³¥«¤Æ¤Æ§¤§¥´¥«£½̈
:ñîì íäì eéä úðr úéáe LîL-úéá éáLéå õøàä éáLé éðrðkä áø÷a áLiå©¥¾¤§¤¬¤©§©«£¦−§¥´¨¨®¤§§¥³¥«¤Æ¤Æ¥´£½̈¨¬¨¤−¨©«

ãì:÷îrì úãøì Bðúð àì-ék äøää ïã-éða-úà éøîàä eöçìiåäììàBiå ©¦§£¯¨¡Ÿ¦²¤§¥¨−¨¨®¨¦¬Ÿ§¨−¨¤¬¤¨¥«¤©³¤
ì éøîàä:ñîì eéäiå óñBé-úéa ãé ãaëzå íéáìrLáe ïBìiàa ñøç-øäa úáL ¨«¡Ÿ¦Æ¨¤´¤§©¤½¤§©¨−§©«©§¦®©¦§©Æ©´¥¥½©«¦§−¨©«

åì:äìrîå òìqäî íéaø÷r äìrnî éøîàä ìeáâe§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©«£¥−©§©¦®¥«©¤−©¨¨«§¨
cec zcevn

(·Ï).È¯˘‡‰ ·˘ÈÂבקרב הכנעני ישב לא לומר, רצה
בהפו�, א� כי האר� אדני בתו� היושבי� כגרי� ישראל
יושבי היו ה� כי הכנעני, בתו� היושב היה שהאשרי

ואדוניה: ‰Â˘È¯Â.האר� ‡Ï ÈÎשלא על בזה היה הסבה
באר�: ומשלו עליה� קמו ולזאת יד�, לאל בהיות בתחלה ÂÎ'.(Ï‚)הוריש� ˘Ó˘ ˙È· È·˘È�אות אבל לומר, רצה

יאמר, או שבתוכ�; הכנעני ולא לנפתלי, למס היו לבד ה� הכנעני, מאנשי היו לא אשר וכו', שמש בבית היושבי�
לנפתלי: ולא לכנעני המס נתנו להעמק:‰‰¯‰.(Ï„)שה� לרדת הניחו� לא כי בהר, להשאר Ï‡ÂÈÂ(Ï‰)דחקו�

.È¯ÂÓ‡‰:בה ג� ולשבת ההרה לעלות עוד להשגב רצו זה ÛÒÂÈ.אחרי ˙È· „Èבני לנחלת סמוכה היתה נחלת� כי
למס: עוד שנתנו� עד עליה�, ידו וכבדה ד� בני מלחמת ולחמו האלה, הערי� יושבי ‰‡È¯ÂÓ.(ÂÏ)ד�, ÏÂ·‚Âמוסב

להוריש�: יוכלו שלא עד למס, היו וכו' האמורי גבול וג� לומר; למעלה,

oeiv zcevn
(„Ï).ÂˆÁÏÈÂכמו דחק, כה)עני� כב אל(במדבר ותלח�
�˙�Â.הקיר: ‡Ïכמו הניחו, ז)לא לא נתנו(בראשית ולא

ותחזק:Î˙Â·„.(Ï‰)אלהי�: כמו עניינו

dk `Îminid ixac`lÎ`

äëàíéàéapä ïeúeãéå ïîéäå óñà éðáì äãáòì àávä éøNå ãéåc ìcáiå©©§¥´¨¦Á§¨¥¸©¨¹̈©«£Ÿ̈À¦§¥³¨¨Æ§¥¨´¦«½©¦§¦²
(éø÷ íéàapä):íúãáòì äëàìî éLðà íøtñî éäéå íézìöîáe íéìáða úBøpëa ©¦§¦²§¦Ÿ¬¦§¨¦−¦§¦§¨®¦©§¦Æ¦§¨½̈©§¥¬§¨−̈©«£«Ÿ̈¨«

áàapä óñà-ãé ìò óñà éða äìàøNàå äéðúðe óñBéå øekæ óñà éðáì¦§¥´¨À̈©¯§¥²§©§¨¬©«£©§¥−¨§¥´¨¨®©µ©¨½̈©¦−̈
:Cìnä éãé-ìòâeäéúzîe eäéáLç eäéòLéå éøöe eäéìãb ïeúeãé éða ïeúeãéì ©§¥¬©¤«¤¦«®§¥´§¿§©§¿̈§¦¿¦«Â©§¨£©§¨̧©¦§¹̈

i"yx

(‡).‰„Â·ÚÏ ‡·ˆ‰ È¯˘Â „Â„ Ï„·ÈÂלשורר
Â‚Â'.השיר: ÛÒ‡ È�·Ïהבדיל לא הלוי� מכל

אס�: בני ‰�·‡ÌÈ.כ"א ÔÂ˙Â„ÈÂ ÔÓÈ‰Âכשהיו
דוגמא מתנבאי� היו הללו שירי� בכלי מנגני�

מנג� לי קחו ג')באלישע ב' כנג�(מלכי� והיה
ה': יד עליו ותהי ‡�˘Èהמנג� Ì¯ÙÒÓ È‰ÈÂ

.‰Î‡ÏÓכ"ד על כ"ד המשמרות כלומר
ידותו� של וששה אס� של בני� ד' משמרות
כול� מספר כלל למטה כ"ד הרי הימ� של וי"ד
וגו': אחיה� ע� מספר� ויהי כדכתיב

(‚).‰˘˘ Â‰È˙˙ÓÂחמש אלא תמצא ולא
ברוח וראה שמעי את מעוברת היתה אשתו

cec zcevn
(‡).Ï„·ÈÂ:שיר בכלי בהלל לה� הנמסר עבודה אל הלוי� משאר ברה"ק:‰�·‡ÌÈ.הבדיל� מתנבאי� היו אשר

.˙Â¯Â�Î·:'וכו בכנורות לנג� Ì˙„Â·ÚÏ.הבדיל� ‰Î‡ÏÓ È˘�‡:�הנגו בעבודת וחכמי� ÂÎÊ¯.(·)בקיאי' ÛÒ‡ È�·Ï
וכו': ויוס� זכור המספר היה אס� ‡ÛÒ.לבני „È ÏÚהוא כי אביה� אס� יד על הנגו� בחכמת השכילו ה� ר"ל

הנבואה:‰�·‡.למד�: אל להיישירו הכינו הוא כי המל� ע"י ברה"ק מתנבא שהי' יאמר אס� זוÔÂ˙Â„ÈÏ.(‚)על
לידותו�: המספר שתלד˘˘‰.היא הקודש ברוח דוד וצפה מעובר' היתה ידותו� שאשת וארז"ל חמשה אלא אינ�

שמעי: העשירי למטה האמור שמעי והוא משמרה ראש ויהיה ÂÎÂ'.ב� È„È ÏÚבכנור לנג� השכילו אביה� ע"י ר"ל

dk wxt `Îminid ixac - miaezk

:äåäéì ìläå úBãBä-ìò àapä øBpka ïeúeãé íäéáà éãé ìò äMLãïîéäì ¦À̈©Á§¥¸£¦¤³§Æ©¦½©¦¾̈©¬§©¥−©«Ÿ̈«§¥¨®
ézìcâ äúàéìà éððç äéððç úBîéøéå ìàeáL ìàéfò eäéðzî eäiwa ïîéä éða§¥´¥¿̈ª¦¿̈©©§¿̈ªÂ¦¥§¥̧¦«¦¹£©§¨´£À̈¦¡¦¨³¨¦©Æ§¦Æ

:úBàéæçî øéúBä éúBlî äL÷aLé øæò ézîîøåääæç ïîéäì íéðá älà-ìk §Ÿ©´§¦¤½¤¨§§¨´¨©½¦¦−©«£¦«¨¥̧¤¨¦¹§¥À̈Ÿ¥¬
øNò äòaøà íéða ïîéäì íéäìàä ïziå ïø÷ íéøäì íéäìàä éøáãa Cìnä©¤²¤§¦§¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦´®̈¤©¦¥̧¨«¡Ÿ¦¹§¥À̈¨¦²©§¨¨¬¨−̈

:LBìL úBðáeåíéìáð íézìöîa äåäé úéa øéMa íäéáà éãé-ìò älà-ìk ¨¬¨«¨¥´¤©§¥Á£¦¤̧©¦¹¥´§Ÿ̈À¦§¦§©Æ¦Æ§¨¦´
:ïîéäå ïeúeãéå óñà Cìnä éãé ìò íéäìàä úéa úãáòì úBøpëåæéäéå §¦Ÿ½©«£Ÿ©−¥´¨«¡Ÿ¦®©µ§¥´©¤½¤¨¨¬¦«−§¥¨«©§¦³

:äðBîLe íéðBîL íéúàî ïéánä-ìk äåäéì øéL-éãnìî íäéçà-íò íøtñî¦§¨¨Æ¦£¥¤½§ª§¥¦−©«Ÿ̈®¨̧©¥¦½¨©−¦§¦¬§¨«
ç:ãéîìz-íò ïéáî ìBãbk ïèwk únòì úøîLî úBìøBb eìétiåèàöiå ©©¦¹«¨´¦§¤À¤§ª©Æ©¨´Ÿ©¨½¥¦−¦©§¦«©¥¥º

i"yx

משמרה ראש להיות עתיד הוא שג� הקודש
העשירי לפנינו שנאמר וזהו ששה אמר לפיכ�

הפייט� שיסד זהו דפרשתשמעי יוצר של (בקדושת

הקודש:שקלי�) במשמרת להפקד מבט� רשו�
.ÔÂ˙Â„È Ì‰È·‡ È„È ÏÚהחזיק ידו על דוגמא

ג') ÏÏ‰Â.:(נחמיה ˙Â„Â‰ ÏÚ שהיו‰�·‡
הללויה ומזמורי הודו מזמורי בכנור מנגני�

מתנבא: ÊÚ¯.(„)והיה È˙ÓÓÂ¯Âאחד ש�
ÌÈ¯‰Ï(‰)הוא: ÌÈ‰Ï‡‰ È¯·„· ÍÏÓ‰ ‰ÊÁ
.Ô¯˜�ויר דוגמא למל� שמתנבא הנבואה קר�

משיחו ב')קר� א' ‰‡ÌÈ‰Ï:(שמואל Ô˙ÈÂ
.ÔÓÈ‰Ï�הבני אלהי� לו שנת� לא א� כלומר

וכול� בנות ושלוש בני� י"ד לו שהיו אפשר אי
דוגמא משמרות ראשי להיות ד)ראויי� (רות

שהיתה לא א� ב� ותלד הריו� לה ה' וית�
זק� שהיה בועז שיוליד אפשר אי מה' זו מתנה

האר� כל את ה' ויראהו לב)וכ� לא(דברי� א�
כ"כ להביט אפשר אי זאת ראייה היתה ה' מאת

‰ÔÈ·Ó.(Ê)למרחוק: ÏÎנופל שירה לעני�

ת ע� מבי� כדכתיב מבי� וכנניהולומר למיד
הוא: מבי� כי במשא יסור במשא הלוי� שר

(Á).˙ÓÂÚÏ ˙¯Ó˘Ó ˙ÂÏ¯Â‚ ÂÏÈÙÈÂ�פתרו
למעלה ודוגמא משמרת לעומת (טז)משמרת

פתרו� וממשכ� אהל אל מאהל מתהל� ואהי'
משכ�: אל ÌÚממשכ� ÔÈ·Ó ÏÂ„‚Î ÔË˜Î

.„ÈÓÏ˙זה המשמרות על גורלות הפילו פתרו�
כקט� משמרת לעומת משמרת זה לעומת
בזה שוי� היו כול� תלמיד ע� הרב מבי� כגדול
יקדי� כ� לקט� א� הראשו� הגורל שיגיע למי
וכ� אחרו� יהי' אחרו� וא� ראשו� להיות הוא
גדול בי� קט� בי� תלמיד בי� מבי� בי� כול�
משמרות אחר הולכי� לוי� של אלו ומשמרות
משמרת הא' הגורל שנופל למי כהני� של
שיפול ולמי הכה� יהויריב משמרת ע� ראשו�
משמרת ע� ומשמרתו הוא ישמש השני הגורל

הכה�: ÛÒ‡Ï(Ë)ידעיה ÔÂ˘‡¯‰ Ï¯Â‚‰ ‡ˆÈÂ
.ÛÒÂÈÏ:�ראשו ‰˘�È.בנו Â‰ÈÏ„‚גדליהו

הוא: ידותו� Ú˘¯בכור ÌÈ�˘ ÂÈ�·Â ÂÈÁ‡Â

cec zcevn
למדו�: הוא מתנבא‰�·‡.כי שהיה יאמר ידותו� על

לה': והלל בהודות הקדש המספרÔÓÈ‰ÏÂ.(„)ברוח זהו
ÊÚ¯.להימ�: È˙ÓÓÂ¯Âשתי שהמה וע� אחד ש� הוא
ÂÎÂ'.(‰)תיבות: ÍÏÓ‰ ‰ÊÁ�למל מתנבא היה הוא

ממשלתו: קר� שירי� אלהי� ‡·Ì‰È(Â)בדבר È„È ÏÚ
.¯È˘·:'וכו במצלתי� ה' בבית בשיר לדבר השכילו אביה� ÂÎÂ'.ע"י ˙„Â·ÚÏ:הקרבנות עבודת ‰ÍÏÓ.בעת È„È ÏÚ

תהלי�: בספר כמ"ש מזמורי� תקנו המה ג� כי וכו' ואס� המל� שתיק� בהלולי� Ì¯ÙÒÓ.(Ê)ר"ל È‰ÈÂראשי של
בשיר: לדבר המלומדי� חבריה� ע� הנזכרי� ‰ÔÈ·Ó.המשמרות ÏÎ:השיר ÂÎÂ'.בדבר ÌÈ˙‡Óכ"א חשב ולא

למעלה: כמ"ש אלפי� ארבעת היו כול� מספר אבל הנגו� בדבר ביותר ראשו�‚ÂÏ¯Â˙.(Á)המביני� ישמש מי

oeiv zcevn
(‰).Ô¯˜בעלי מבע"ח והושאל וחוזק ממשלה עני�

מי: ע� בהלחמ� בה� יתחזקו אשר È„ÓÂÏÓ.(Ê)הקרנות
טר� לטר� וילמד כמו ההרגל י"ט)עני� :(יחזקאל

(Á).˙ÓÂÚÏ:נגד



עט dk wxt `Îminid ixac - miaezk

:äåäéì ìläå úBãBä-ìò àapä øBpka ïeúeãé íäéáà éãé ìò äMLãïîéäì ¦À̈©Á§¥¸£¦¤³§Æ©¦½©¦¾̈©¬§©¥−©«Ÿ̈«§¥¨®
ézìcâ äúàéìà éððç äéððç úBîéøéå ìàeáL ìàéfò eäéðzî eäiwa ïîéä éða§¥´¥¿̈ª¦¿̈©©§¿̈ªÂ¦¥§¥̧¦«¦¹£©§¨´£À̈¦¡¦¨³¨¦©Æ§¦Æ

:úBàéæçî øéúBä éúBlî äL÷aLé øæò ézîîøåääæç ïîéäì íéðá älà-ìk §Ÿ©´§¦¤½¤¨§§¨´¨©½¦¦−©«£¦«¨¥̧¤¨¦¹§¥À̈Ÿ¥¬
øNò äòaøà íéða ïîéäì íéäìàä ïziå ïø÷ íéøäì íéäìàä éøáãa Cìnä©¤²¤§¦§¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦´®̈¤©¦¥̧¨«¡Ÿ¦¹§¥À̈¨¦²©§¨¨¬¨−̈

:LBìL úBðáeåíéìáð íézìöîa äåäé úéa øéMa íäéáà éãé-ìò älà-ìk ¨¬¨«¨¥´¤©§¥Á£¦¤̧©¦¹¥´§Ÿ̈À¦§¦§©Æ¦Æ§¨¦´
:ïîéäå ïeúeãéå óñà Cìnä éãé ìò íéäìàä úéa úãáòì úBøpëåæéäéå §¦Ÿ½©«£Ÿ©−¥´¨«¡Ÿ¦®©µ§¥´©¤½¤¨¨¬¦«−§¥¨«©§¦³

:äðBîLe íéðBîL íéúàî ïéánä-ìk äåäéì øéL-éãnìî íäéçà-íò íøtñî¦§¨¨Æ¦£¥¤½§ª§¥¦−©«Ÿ̈®¨̧©¥¦½¨©−¦§¦¬§¨«
ç:ãéîìz-íò ïéáî ìBãbk ïèwk únòì úøîLî úBìøBb eìétiåèàöiå ©©¦¹«¨´¦§¤À¤§ª©Æ©¨´Ÿ©¨½¥¦−¦©§¦«©¥¥º

i"yx

משמרה ראש להיות עתיד הוא שג� הקודש
העשירי לפנינו שנאמר וזהו ששה אמר לפיכ�

הפייט� שיסד זהו דפרשתשמעי יוצר של (בקדושת

הקודש:שקלי�) במשמרת להפקד מבט� רשו�
.ÔÂ˙Â„È Ì‰È·‡ È„È ÏÚהחזיק ידו על דוגמא

ג') ÏÏ‰Â.:(נחמיה ˙Â„Â‰ ÏÚ שהיו‰�·‡
הללויה ומזמורי הודו מזמורי בכנור מנגני�

מתנבא: ÊÚ¯.(„)והיה È˙ÓÓÂ¯Âאחד ש�
ÌÈ¯‰Ï(‰)הוא: ÌÈ‰Ï‡‰ È¯·„· ÍÏÓ‰ ‰ÊÁ
.Ô¯˜�ויר דוגמא למל� שמתנבא הנבואה קר�

משיחו ב')קר� א' ‰‡ÌÈ‰Ï:(שמואל Ô˙ÈÂ
.ÔÓÈ‰Ï�הבני אלהי� לו שנת� לא א� כלומר

וכול� בנות ושלוש בני� י"ד לו שהיו אפשר אי
דוגמא משמרות ראשי להיות ד)ראויי� (רות

שהיתה לא א� ב� ותלד הריו� לה ה' וית�
זק� שהיה בועז שיוליד אפשר אי מה' זו מתנה

האר� כל את ה' ויראהו לב)וכ� לא(דברי� א�
כ"כ להביט אפשר אי זאת ראייה היתה ה' מאת

‰ÔÈ·Ó.(Ê)למרחוק: ÏÎנופל שירה לעני�

ת ע� מבי� כדכתיב מבי� וכנניהולומר למיד
הוא: מבי� כי במשא יסור במשא הלוי� שר

(Á).˙ÓÂÚÏ ˙¯Ó˘Ó ˙ÂÏ¯Â‚ ÂÏÈÙÈÂ�פתרו
למעלה ודוגמא משמרת לעומת (טז)משמרת

פתרו� וממשכ� אהל אל מאהל מתהל� ואהי'
משכ�: אל ÌÚממשכ� ÔÈ·Ó ÏÂ„‚Î ÔË˜Î

.„ÈÓÏ˙זה המשמרות על גורלות הפילו פתרו�
כקט� משמרת לעומת משמרת זה לעומת
בזה שוי� היו כול� תלמיד ע� הרב מבי� כגדול
יקדי� כ� לקט� א� הראשו� הגורל שיגיע למי
וכ� אחרו� יהי' אחרו� וא� ראשו� להיות הוא
גדול בי� קט� בי� תלמיד בי� מבי� בי� כול�
משמרות אחר הולכי� לוי� של אלו ומשמרות
משמרת הא' הגורל שנופל למי כהני� של
שיפול ולמי הכה� יהויריב משמרת ע� ראשו�
משמרת ע� ומשמרתו הוא ישמש השני הגורל

הכה�: ÛÒ‡Ï(Ë)ידעיה ÔÂ˘‡¯‰ Ï¯Â‚‰ ‡ˆÈÂ
.ÛÒÂÈÏ:�ראשו ‰˘�È.בנו Â‰ÈÏ„‚גדליהו

הוא: ידותו� Ú˘¯בכור ÌÈ�˘ ÂÈ�·Â ÂÈÁ‡Â

cec zcevn
למדו�: הוא מתנבא‰�·‡.כי שהיה יאמר ידותו� על

לה': והלל בהודות הקדש המספרÔÓÈ‰ÏÂ.(„)ברוח זהו
ÊÚ¯.להימ�: È˙ÓÓÂ¯Âשתי שהמה וע� אחד ש� הוא
ÂÎÂ'.(‰)תיבות: ÍÏÓ‰ ‰ÊÁ�למל מתנבא היה הוא

ממשלתו: קר� שירי� אלהי� ‡·Ì‰È(Â)בדבר È„È ÏÚ
.¯È˘·:'וכו במצלתי� ה' בבית בשיר לדבר השכילו אביה� ÂÎÂ'.ע"י ˙„Â·ÚÏ:הקרבנות עבודת ‰ÍÏÓ.בעת È„È ÏÚ

תהלי�: בספר כמ"ש מזמורי� תקנו המה ג� כי וכו' ואס� המל� שתיק� בהלולי� Ì¯ÙÒÓ.(Ê)ר"ל È‰ÈÂראשי של
בשיר: לדבר המלומדי� חבריה� ע� הנזכרי� ‰ÔÈ·Ó.המשמרות ÏÎ:השיר ÂÎÂ'.בדבר ÌÈ˙‡Óכ"א חשב ולא

למעלה: כמ"ש אלפי� ארבעת היו כול� מספר אבל הנגו� בדבר ביותר ראשו�‚ÂÏ¯Â˙.(Á)המביני� ישמש מי

oeiv zcevn
(‰).Ô¯˜בעלי מבע"ח והושאל וחוזק ממשלה עני�

מי: ע� בהלחמ� בה� יתחזקו אשר È„ÓÂÏÓ.(Ê)הקרנות
טר� לטר� וילמד כמו ההרגל י"ט)עני� :(יחזקאל

(Á).˙ÓÂÚÏ:נגד



dkפ wxt `Îminid ixac - miaezk

:øNò íéðL åéðáe åéçàå-àeä éðMä eäéìãb óñBéì óñàì ïBLàøä ìøBbä©¨¯¨«¦²§¨−̈§¥®§©§Æ̈Æ©¥¦½«§¤¨¬¨−̈§¥¬¨¨«
éìMä:øNò íéðL åéçàå åéða øekæ éLàéíéðL åéçàå åéða éøöiì éòéáøä ©§¦¦´©½¨¨¬§¤¨−§¥¬¨¨«¨«§¦¦Æ©¦§¦½¨¨¬§¤−̈§¥¬

:øNòáé:øNò íéðL åéçàå åéða eäéðúð éLéîçäâéåéçàå åéða eäiwa éMMä ¨¨«©«£¦¦´§©§½̈¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«©¦¦´ª¦½̈¨¨¬§¤−̈
:øNò íéðLãé:øNò íéðL åéçàå åéða äìàøNé éòáMäåèeäéòLé éðéîMä §¥¬¨¨«©§¦¦´§©§¥½¨¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«©§¦¦´§©§½̈

:øNò íéðL åéçàå åéðaæè:øNò íéðL åéçàå åéða eäéðzî éòéLzä ¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«©§¦¦´©©§½̈¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«
æé:øNò íéðL åéçàå åéða éòîL éøéNòäçéåéçàå åéða ìàøæò øNò-ézLò ¨«£¦¦Æ¦§¦½¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«©§¥«¨¨´£©§¥½¨¨¬§¤−̈

:øNò íéðLèé:øNò íéðL åéçàå åéða äéáLçì øNò íéðMäëììLäL §¥¬¨¨«©§¥³¨¨Æ©«£©§½̈¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«¦§Ÿ¨³
:øNò íéðL åéçàå åéða ìàáeL øNòàëåéçàå åéða eäéúzî øNò äòaøàì ¨¨Æ«¨¥½¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«§©§¨¨³¨¨Æ©¦§½̈¨¨¬§¤¨−

:øNò íéðLáë:øNò íéðL åéçàå åéða úBîøéì øNò äMîçìâëìäML §¥¬¨¨«©«£¦¨³¨¨Æ¦«¥½¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«§¦¨³
:øNò íéðL åéçàå åéða eäéððçì øNòãëìåéða äL÷aLéì øNò äòáL ¨¨Æ©«£©§½̈¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«§¦§¨³¨¨Æ§¨§§½̈¨¨¨¬

:øNò íéðL åéçàåäëì:øNò íéðL åéçàå åéða éððçì øNò äðBîL §¤−̈§¥¬¨¨«¦§¨³¨¨Æ©«£½̈¦¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«
åë:øNò íéðL åéçàå åéða éúBlîì øNò äòLúìæëåéða äúiìàì íéøNòì §¦§¨³¨¨Æ§©½¦¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«§¤§¦Æ¤«¡¦½̈¨¨¨¬

:øNò íéðL åéçàåçë:øNò íéðL åéçàå åéða øéúBäì íéøNòå ãçàì §¤−̈§¥¬¨¨«§¤¨³§¤§¦Æ§¦½¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«
èëì:øNò íéðL åéçàå åéða ézìcâì íéøNòå íéðLìììLíéøNòå äL ¦§©³¦§¤§¦Æ§¦©½§¦¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«¦§Ÿ¨³§¤§¦Æ

:øNò íéðL åéçàå åéða úBàéæçîìàìåéða øæò ézîîBøì íéøNòå äòaøàì §©«́£¦½¨¨¬§¤−̈§¥¬¨¨«§©§¨¨³§¤§¦Æ§©´§¦½̈¤¨¨¬
:øNò íéðL åéçàå§¤−̈§¥¬¨¨«

i"yx

.'ÂÎÂי"ב יבאו ומשמרה משמרה כל על פתרו�
לכ"ד וכשתחלק� רפ"ח כול� היו שהרי לוי�
וזהו נ"ל לוי� י"ב וחלק חלק כל יהיה חלקי�
ולפי ולגדליהו ליוס� מוסב ובניו אחיו
פע� לבד כתב נזכרי� שניה� אחד שבפסוק
ואחיה� אחיו וכל ואחיו ובניו הוא אחת

קורא אחת חבורה אלא ממש אחיו לאו שבעני�
שפ"ט)אחי� אשכנז:(ברודי"ר ‰˘È˘ÈÏ(È)בל'
.¯ÂÎÊ:�אס È¯ˆÈÏ.(È‡)בכור ÈÚÈ·¯‰שני

ידותו�: �˙�Â‰È.(È·)של È˘ÈÓÁ‰של שלישי
לזה: מזה הגורל נפל כ� אס�

cec zcevn
בכלי�: לנג� היה ÓÂÚÏ˙.ועבודת� ˙¯Ó˘Óמשמרת כמו

המוב�: בדבר וקצר משמרת נבו�ÔÈ·Ó.לעומת היותר
לו הועיל ולא עוד להתלמד שצרי� מי ע� השיר בדבר

ראשו�: להקדימו בינתו ÛÒÂÈÏ.(Ë)רוח ÛÒ‡Ï:�ליוס הראשו� הגורל עלה אס� ‰˘�È.מבני Â‰ÈÏ„‚�ב היה הוא
הגורל: עלה כאשר כ"א התולדות בסדר היו לא כול� וכ� ÂÈ�·Â.ידותו� ÂÈÁ‡Â ‡Â‰כי הראשו� יוס� על ג� מוסב

השיר: בדבר ביותר המביני' היו וה� למעלה האמור במספר רפ"ח עולה משמרות ולכ"ד י"ב היו בכ"א

oeiv zcevn
(‡È).È¯ˆÈÏקצת ימצא וכ� למעלה האמור צרי הוא

המקרא: וכדר� הנזכרי� בשאר השמות שינוי

.*z"iy'd a`Îmgpn s"k zgiy .c"qa

.‚È:אדמו"ר וחמי מורי דכ"ק החסידות תורת ללימוד בנוגע ג� הוא לעיל האמור
הקבלה תורת לגלות שלא גדולה זהירות היתה הרמב"�, בזמ� כמו זה, שלפני שבדורות – ובהקדמה

אדמו"ר וחמי מורי דכ"ק בשיחות זאת56(כמבואר לגלות ומצוה ש"מותר (שאמר האריז"ל בזמ� ואפילו ,(
הקבלה57החכמה" ללימוד הקדמות כמה הצריכו שלא58) צוה טוב ש� הבעל ואפילו רצו�), יהי אמירת (כמו

צדק הצמח שמביא (כפי מגשמיות� הדברי� להפשיט יודע שאינו למי הקבלה ספרי הסיפור59ללמוד ג� וידוע ,(
הזק� אדמו"ר שהצילו המגיד הרב על הקפידא .60אודות

צריכי� היו כתיקונ� בשני� הרי, געגאס�", "האב� שלאחריו נשיאינו ורבותינו הזק� שאדמו"ר לאחרי ָָוג�
חסידי� אודות אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שסיפר כפי ליחידות, להיכנס או חסידות ללמוד הכנות" ַ"גאנצע

שני� כמה במש� ליחידות .61שהתכוננו

במ יתבונ� כאשר זה, פי לפעולועל ובפרט החסידות, ללימוד שיי� שאינו לחשוב יכול דנפשי', אליבא צבו
הזולת. על

החסידות את ללמוד צריכי� ההכנות. לסיו� עד החסידות לימוד את לדחות זמ� אי� שכיו� – זה על והמענה
קליאמקע", רבי'נס דע� א� זי� "האלט� לערנע�", ווידער או� לערנע� "ווייטער וללמוד, לחזור הרבי, ַַָשל

שוי�xe`ndו" אי� וועט רבי "דער למוטב", "מחזירו – בתורתו שהכניס הרבי של העצמיות – שבה"
בלאטע'ס". אלע פו� ַַָארויסשלעפ�

על הבית בעל הוא (א� להרבי בנוגע ספקות לו יש שעדיי� ומצב במעמד נמצא א� שאפילו אלא עוד ולא
ציוה "תורה – הרבי של החסידות תורת את ללמוד עליו ממנו), להתחבא יכול אינו ובמילא הכל, ויכול הכל,
סעי� (כנ"ל ל� יהי' ולא דאנכי בהעני� עדיי� שחסר היינו, תרי"א, בגימטריא ש"תורה" פי על א� משה", לנו

השכינה" על כחולק רבו על "החולק נגלה) פי (על רז"ל ממאמר כמוב� להרבי, בנוגע ודוגמתו כי,62י"א), –

וואג�". איי� אוי� אי� מיט זיי� או� קליאמקע רבי'נס דע� א� האלט� זי� ער "וועט תורתו לימוד ידי ַַָָעל

.„È:ההסתלקות לאחרי ביותר מודגש משה", לנו ציוה "תורה תורתו, בלימוד שהצור� ולהוסי�,
לאז כתבי� די או� הימל אי� גיי "אי� הסתלקותו: לפני נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר הפתג� ָידוע

איבער" איי� נשארי�63אי� השמימה שבעלותו מאליו מוב� הרי ל�, משמע קא מאי דלכאורה – בזה וההסברה . ַ
שהשאיר בהכתבי� עצמותו נשאר השמימה שעולה לאחרי שג� – תחילה מונחי� שהיו מקו� באותו הכתבי�

מע� "האט בהכתבי� הלימוד ידי ועל למעלה`miלנו, בעלייתו שהוא כפי ג� אלא למטה, שהי' כפי רק ולא ," ָ
בדפוס) עתה (הנמצאי� הלל ר' במאמרי ההשתטחות64[כמבואר ובעת בי"ע, מלבושי מתפשט ההסתלקות שבעת

בה)כתבי�. ה(לימוד ידי על – למעלה בעלייתו אי�" מע� "האט אצילות], מלבושי ג� ָמתפשט

וחיבור צוותא מלשו� "ציוה" – משה" לנו ציוה ב"תורה מרומז זה (65ועני� מתקשר תורתו ידי שעל משה)–
בתורתו. עצמותו את שהכניס כיו� איז"), ער הוי� ("ווי שלו העליות בכל עימו אנו קשורי� ובמילא, עימנו,

.ÂË�ייסורי של במצב וג� זקנותו, ובעת ילדותו בעת לו עומדת שבתורה, המאור הרבי, של החסידות ותורת
וחולי:

ושס"ה אברי� רמ"ח שכנגד תעשה לא מצוות ושס"ה עשה מצוות ברמ"ח חסרו� של עני� שהוא חולי,
היא שלי "בקשה פע�: שאמר כפי שלו, בקשה (וג� הרבי של ופקודה ציווי בקיו� חסרו� ג� כולל – גידי�

(56.41 עמוד ה'ש"ת קי� השיחות ספר
(57.38 שבהערה הקודש אגרת
(דפוס58) חיי� ע� ספר בריש שנדפסה להרח"ו (הג') הקדמה ראה

תרנ"א). ורשא,
ג�59) וראה ב. פרק סו� התפילה מצוות שורש – המצוות בספר

ג. נא, (הוספות) ויקרא תורה לקוטי
אדמו"ר60) אגרותֿקודש א]. [עב, מט עמוד ב חלק "התמי�"

ועוד. ואיל�. שכ"ו עמוד ג' חלק מהוריי"צ

ועוד.61) ואיל�. תק"מ עמוד ד' חלק שלו אגרותֿקודש
ב'.62) כ"ז, ברכות וראה א'. ק"י, סנהדרי�
וראה63) קי"ג. עמוד א' חלק מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ואיל�. 24 עמוד כ"ז חלק שיחות לקוטי
בספרמאמ64) זה ולאחרי תשי"א). (קה"ת השתטחות רי

ואיל�. קכ"ה עמוד תשנ"ו) (קה"ת ההשתטחות
מקומות.65) ובכמה ג. נ"ז, חוקת תורה לקוטי
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.‚È:אדמו"ר וחמי מורי דכ"ק החסידות תורת ללימוד בנוגע ג� הוא לעיל האמור
הקבלה תורת לגלות שלא גדולה זהירות היתה הרמב"�, בזמ� כמו זה, שלפני שבדורות – ובהקדמה

אדמו"ר וחמי מורי דכ"ק בשיחות זאת56(כמבואר לגלות ומצוה ש"מותר (שאמר האריז"ל בזמ� ואפילו ,(
הקבלה57החכמה" ללימוד הקדמות כמה הצריכו שלא58) צוה טוב ש� הבעל ואפילו רצו�), יהי אמירת (כמו

צדק הצמח שמביא (כפי מגשמיות� הדברי� להפשיט יודע שאינו למי הקבלה ספרי הסיפור59ללמוד ג� וידוע ,(
הזק� אדמו"ר שהצילו המגיד הרב על הקפידא .60אודות

צריכי� היו כתיקונ� בשני� הרי, געגאס�", "האב� שלאחריו נשיאינו ורבותינו הזק� שאדמו"ר לאחרי ָָוג�
חסידי� אודות אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שסיפר כפי ליחידות, להיכנס או חסידות ללמוד הכנות" ַ"גאנצע

שני� כמה במש� ליחידות .61שהתכוננו

במ יתבונ� כאשר זה, פי לפעולועל ובפרט החסידות, ללימוד שיי� שאינו לחשוב יכול דנפשי', אליבא צבו
הזולת. על

החסידות את ללמוד צריכי� ההכנות. לסיו� עד החסידות לימוד את לדחות זמ� אי� שכיו� – זה על והמענה
קליאמקע", רבי'נס דע� א� זי� "האלט� לערנע�", ווידער או� לערנע� "ווייטער וללמוד, לחזור הרבי, ַַָשל

שוי�xe`ndו" אי� וועט רבי "דער למוטב", "מחזירו – בתורתו שהכניס הרבי של העצמיות – שבה"
בלאטע'ס". אלע פו� ַַָארויסשלעפ�

על הבית בעל הוא (א� להרבי בנוגע ספקות לו יש שעדיי� ומצב במעמד נמצא א� שאפילו אלא עוד ולא
ציוה "תורה – הרבי של החסידות תורת את ללמוד עליו ממנו), להתחבא יכול אינו ובמילא הכל, ויכול הכל,
סעי� (כנ"ל ל� יהי' ולא דאנכי בהעני� עדיי� שחסר היינו, תרי"א, בגימטריא ש"תורה" פי על א� משה", לנו

השכינה" על כחולק רבו על "החולק נגלה) פי (על רז"ל ממאמר כמוב� להרבי, בנוגע ודוגמתו כי,62י"א), –

וואג�". איי� אוי� אי� מיט זיי� או� קליאמקע רבי'נס דע� א� האלט� זי� ער "וועט תורתו לימוד ידי ַַָָעל

.„È:ההסתלקות לאחרי ביותר מודגש משה", לנו ציוה "תורה תורתו, בלימוד שהצור� ולהוסי�,
לאז כתבי� די או� הימל אי� גיי "אי� הסתלקותו: לפני נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר הפתג� ָידוע

איבער" איי� נשארי�63אי� השמימה שבעלותו מאליו מוב� הרי ל�, משמע קא מאי דלכאורה – בזה וההסברה . ַ
שהשאיר בהכתבי� עצמותו נשאר השמימה שעולה לאחרי שג� – תחילה מונחי� שהיו מקו� באותו הכתבי�

מע� "האט בהכתבי� הלימוד ידי ועל למעלה`miלנו, בעלייתו שהוא כפי ג� אלא למטה, שהי' כפי רק ולא ," ָ
בדפוס) עתה (הנמצאי� הלל ר' במאמרי ההשתטחות64[כמבואר ובעת בי"ע, מלבושי מתפשט ההסתלקות שבעת

בה)כתבי�. ה(לימוד ידי על – למעלה בעלייתו אי�" מע� "האט אצילות], מלבושי ג� ָמתפשט

וחיבור צוותא מלשו� "ציוה" – משה" לנו ציוה ב"תורה מרומז זה (65ועני� מתקשר תורתו ידי שעל משה)–
בתורתו. עצמותו את שהכניס כיו� איז"), ער הוי� ("ווי שלו העליות בכל עימו אנו קשורי� ובמילא, עימנו,

.ÂË�ייסורי של במצב וג� זקנותו, ובעת ילדותו בעת לו עומדת שבתורה, המאור הרבי, של החסידות ותורת
וחולי:

ושס"ה אברי� רמ"ח שכנגד תעשה לא מצוות ושס"ה עשה מצוות ברמ"ח חסרו� של עני� שהוא חולי,
היא שלי "בקשה פע�: שאמר כפי שלו, בקשה (וג� הרבי של ופקודה ציווי בקיו� חסרו� ג� כולל – גידי�

(56.41 עמוד ה'ש"ת קי� השיחות ספר
(57.38 שבהערה הקודש אגרת
(דפוס58) חיי� ע� ספר בריש שנדפסה להרח"ו (הג') הקדמה ראה

תרנ"א). ורשא,
ג�59) וראה ב. פרק סו� התפילה מצוות שורש – המצוות בספר

ג. נא, (הוספות) ויקרא תורה לקוטי
אדמו"ר60) אגרותֿקודש א]. [עב, מט עמוד ב חלק "התמי�"

ועוד. ואיל�. שכ"ו עמוד ג' חלק מהוריי"צ

ועוד.61) ואיל�. תק"מ עמוד ד' חלק שלו אגרותֿקודש
ב'.62) כ"ז, ברכות וראה א'. ק"י, סנהדרי�
וראה63) קי"ג. עמוד א' חלק מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ואיל�. 24 עמוד כ"ז חלק שיחות לקוטי
בספרמאמ64) זה ולאחרי תשי"א). (קה"ת השתטחות רי

ואיל�. קכ"ה עמוד תשנ"ו) (קה"ת ההשתטחות
מקומות.65) ובכמה ג. נ"ז, חוקת תורה לקוטי
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ל�" יגידו אשר הדבר מ� תסור מ"לא נלמד שחיוב� דרבנ� מצוות ככל לקיימה חיוב שיש מ"שאל66פקודה"), או ,
ויגד�" בזה67אבי� הדעות הרמב"�68(כב' שלדעת אלא עוד ולא עמודי69), ("שה� סנהדרי� מצות על העובר

עשה מצוות על עובר ישראל, בכל הדבר ופשט תקנה שתיקנו ישראל") לכל יוצא ומשפט חוק ומה� ההוראה
תעשה לא תסורondxezdומצוות ד"לא באופ� הרבי של ופקודה ציווי לקיו� בנוגע חסידי� אצל זה דר� ועל ,

ציווי על וכשעוברי� חסידיו, שה� תלמידיו לכל יוצא ומשפט חוק וממנו ההוראה עמוד הוא שהרבי כיו� גו'",
תעשה לא ומצוות עשה מצוות על שעוברי� כמו זה הרי הרבי של חולי.70ופקודה של עני� שזהו ,

והפקודה הציווי את לקיי� חולי, של במצב ג� לו שעומדת הרבי, של החסידות תורת ללמוד – לזה והעצה
בדרכיו. וללכת הרבי, של והרצו�

וכדומה הזק� את להסיר לא הרבי, של רצונו קיו� שבגלל יתכ� בידעו71– אבל, ואמו. אביו עליו ירגזו , ַָָ
הבא" העול� לחיי מביאו . . ורבו הזה לעול� הביאו ש"אביו לפי קודמת", רבו של רבו ואבדת אביו ,72ש"אבדת

לו נוגע להיות לרבוצרי� ההתקשרות להפסיד) ונוס�xzei(שלא לאביו... ההתקשרות להפסיד) (שלא מאשר
הרבי של רצונו קיו� [שהרי לאביו ההתקשרות את יפסיד לא הרבי של כרצונו יתנהג שכאשר היא האמת לזה:

של תעשה לא מצות או עשה מצות דברdxezהוא של ובסופו וא�], אב כיבוד על שציוותה זו היא והתורה ,
הוא שג� אביו על יפעל כ� ואחרי בלבד, ביותר קלה לשעה אלא אינו הרוגז כי, בלבד, ניסיו� זה שהי' יראה

הרבי! של חסיד יהי'

וגשמי רוחני טוב להשפעת זוכי� שלו, והפקודות הציוויי� וקיו� הרבי של תורתו לימוד ידי –lkaועל

אברה� את בר� וה' . . אבינו באברה� אומר הוא "וכ� במשנה: חז"לlkaכהסיו� כפירוש ג� כולל שהטעימו73",
משיח'�". אנטקעג� פיר� אונדז וועט רבי דער "אז והשלימה, האמיתית להגאולה ועד הבא, עול� מעי� הזה ַַבעול�

***

.ÊË�אחרי ידי על נעשית שמלאכת� סגולה דיחידי ההנהגה אודות מדובר שבברייתא לעיל להמדובר בהמש�
תורה תלמוד בהלכות הזק� אדמו"ר של בלשונו דיוק ולבאר להוסי� יש אחרי�74– ידי על נעשית מלאכתו "א�

דייקא: ממש ממש", ולילה יומ� בתורה לעסוק חייב . .

להעתיק) יתנוהו הזמ� (ובבוא ממכתביו באחד אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שכתב מה דברי75ובהקדי� בביאור
בתניא הזק� ה�76אדמו"ר ממש ובתיבת ממעל בתיבת ש"הנושאי� ממש", ממעל אלוקה "חלק היא שהנשמה

שבגשמיות גשמיות תוארו וממש שברוחניות, רוחניות תוארו ממעל כי, השנית,77הפכיי�, נפש מעלת זהו . .
הפכיי�. קצוות ב' חיבור – שבגשמיות" בגשמיות פועלת שברוחניות רוחניות היותה שע�

ידי על נעשית מלאכתו א� ולילה יומ� בתורה העסק לחיוב בנוגע "ממש" תיבת שבהוספת לומר, ויש
"ממש", שבגשמיות, ומגשמיות שבגשמיות שבגשמיות – הנ"ל הקצוות ב' לחיבור הזק� אדמו"ר רומז אחרי�,

ממש. ולילה יומ� הפסק בלא שהיא ורשב"י נהוראי רבי תורת שברוחניות, רוחניות עושי�

.ÊÈמצינו" קידושי�) (בסו� המשנה לשו� דיוק ג� לבאר יש זה פי התורהdyryעל כל את אבינו אברה�
ביומא הגמרא כלשו� דלא ניתנה", שלא עד :79כו'"miiw"78כולה

ועשי' חדשה), המשכה (ולא כבר שישנו בדבר הוא שקיו� – בפשטות – ל"עשה" "קיי�" שבי� החילוק

יא.66) יז, שופטי� פרשת
ז.67) לב, האזינו
א.68) כ"ג, שבת
כ�69) ג� ועיי� בתחילתו. המצוות ספר בתחילתו. ממרי� הלכות

והלכות סקכ"ב, ש� ובאורי� כה סימ� ריש משפט חוש� ערו� שולח�
א' מערכת כללי� חמד שדי ב'. פרק ריש הזק� לאדמו"ר תורה תלמוד

מ"ח. אות א' מערכת ז) (כר� השדה פאת שצ"ט. אות
לעיל.70) ג� ראה
וש"נ.71) .35 עמוד תרפ"ט השיחות ספר ראה
במשנה.72) – א' ל"ג, מציעא בבא

ואיל�.73) ב' עמוד סו� ט"ז, בתרא בבא
ה'.74) הלכה ג' פרק
(נעתק75) ת"ד עמוד ד' חלק שלו באגרותֿקודש זה לאחרי נדפס

אב). מנח� כ"ג יו�" ב"היו�
ב'.76) פרק ריש
(תניא77) מששא בה דלית קלילא אתא – ה"א אות מעלת וזוהי

ד'). פרק התשובה אגרת
ב'.78) כ"ח,
על79) (סיו� ואיל� 107 עמוד ל"ה חלק שיחות לקוטי ג� ראה

קידושי�). מסכת
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שנאמר מה דר� על – בתורה ודוגמתו חדש. דבר עשיית חלק80היא שלכלep"ות� דייקא, "חלקנו" בתורת�",
"עשה אבינו, אברה� של ומעלתו ולגלותו. להמשיכו "לעשותו", שצרי� בתורה חלק יש מישראל ואחת אחד

ניתנה. שלא עד כולה שהמשיכה כו'", התורה כל את אבינו אברה�

שהעילוי הטע� מהו להבי�: צרי� – המשנה על שבברייתא התורה לימוד במעלת לעיל המבואר פי ועל
מדוברdyrד" שבה דוקא, במשנה נאמר "עשה") ג� אלא "קיי�" רק (לא כולה" התורה כל את אבינו אברה�

אד�? בני רוב אצל התורה דלימוד הדר� אודות

חג בשיחת אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמביא – אסטרא�אלער שמשו� ר' של המאמר פי על זה לבאר ַָָויש
תרצ"ד אד�":81הפסח בני בתו� והבדידות הבריות ע� הפרישות "טובה –

לעשות הבהמית, ונפש הגו� דבירור בעבודה היא אד�) בני רוב (אצל שבמשנה הלימוד שבדר� המעלה
zeipgexay zeipgex zeinybay zeinybnובדוגמת דר� על הנשמה, עבודת היא שבברייתא הלימוד דר� כ� שאי� מה ,

רק הי' המצוות דקיו� העני� ואילו התורה, בלימוד היתה התעסקותו שכל במערה, בהיותו רשב"י של עבודתו
וחלקו הבהמית ונפש הגו� בירור נעשה זה ידי שעל בגשמיות, המצוות דקיו� להעילוי מגיע זה שאי� ברוחניות,

שמיני פרשת תורה בלקוטי (כמבואר "לוית�").82בעול� על הבר" "שור במעלת

המשכה פועלת (במשנה) רוחניות מגשמיות לעשות העבודה כי, – דוקא "עשה" הלשו� במשנה נאמר ולכ�
מהביאור כמוב� ("עשה"), רז"ל83חדשה שמעשה84במאמר כיו� ואר�", שמי� ממעשה צדיקי� מעשה "גדולי�

רז"ל כמאמר יותר, גדול חידוש שזהו לאי�, מיש הוא צדיקי� מעשה ואילו ליש, מאי� הוא ואר� 85שמי�

שקלי", לא מישקל יהבי מיהב שמיא "מ� כי הראשו�" מ� האחרו� נס הי' ש"גדול דוסא ב� חנינא דרבי בעובדא
חדשה. המשכה פועלי� רוחניות) (מגשמיות אי� מיש לעשות צדיקי� מעשה ידי שעל מוב� שמזה

.ÁÈ:�וחסידי רבי אצל מודגש זה עני� וג�
והשליחות התפקיד את למלא יוכלו נמצאי� שבו מקו� שבכל והמקושרי� החסידי� לכל כוח נות� הרבי

חדש. אד� ממנו ולעשות הזולת על לפעול וכ� רוחניות, מגשמיות לעשות

אמר מתי�"86הרבי מחי' דבכו "זוטרא המאמר לומר שאי�87שיכולי� וכיו� הזק�. אדמו"ר של החסידי� על
את מהרבי קיבלו דבכו", "זוטרא ואפילו הרבי, של החסידי� ג� הרי, נשיאינו, רבותינו בי� חילוקי� לעשות

חדש. אד� ולהוליד מתי� להחיות הכוח

אוי� האט רבי ("דער עליו שהסתכל הרבי של ראייתו ידי על הרי, הקוד�, ומצבו מעמדו על הבט ָמבלי
חדש. אד� להוליד הכוח את לו נת� געגעב�"), קוק א ַאי�

חיי� בע� שכתוב ממה – לדבר דוגמא להביא ידי88ויש על האפרוח נולד היענה בת dzelkzqdשב"ביצת

מה". זמ�

העבודה למי89בקונטרס ג� היא בזה והכוונה בלתיֿרצויי�, דברי� מראיית הזהירות גודל אודות מדובר
אור בתורה וכמבואר פועלת. כשלעצמה שהראי' כיו� זה, לעני� שיי� כתוצאה90שאינו בא הראשו� אד� שחטא

פועלת. לפעול, כוונה בלי אפילו כשלעצמה, שהראי' מוכח ומזה הקליפות. במקו� שהסתכל מזה

כראייתו לפעול, כוונה ומתו� קדושה, של בראי' – לפעול כוונה ובלי בלתיֿרצוי', בראי' אמורי� הדברי� וא�
פעולה, פועלת זו שראי' וכמה כמה אחת על – עליו לפעול כדי מזה) יודע אינו הוא א� (אפילו עליו שמביט הרבי של
היענה). בת דראיית ההולדה מפעולת וחומר וקל שכ� (במכל מתי� ולהחיות חדש וולד להוליד כוח לו שנותנת

(80118 עמוד י"ג חלק שיחות לקוטי וראה כ'. משנה ה' פרק אבות
וש"נ. ואיל�.

ב.81) קמ"ד, א' חלק דיבורי� לקוטי
ואיל�.82) א יח,
(ספר83) ז' פרק תרפ"ה צדיקי� מעשה גדולי� המתחיל דיבור ראה

ואיל�). א' עמוד סו� תס"ב, ב' חלק קונטרסי� המאמרי�
א'.84) עמוד סו� ה, כתובות
א.85) כה, תענית

(86.99 עמוד תש"ג השיחות ספר
ב.87) יו"ד, זרה עבודה
על88) הזק� אדמו"ר מאמרי וראה א. פרק ריש נקודות דרושי שער

א'ת. עמוד ג' חלק תער"ב המש� ק"א. עמוד ריש וירא התורה פרשיות
ועוד.

ב.89) פרק
הרב90) ב� אברה� ר' מהקדוש שמעתי "וכ� וש�: א. ו, בראשית

עדולמי". איש עד יהודה ויט פסוק על ז"ל ֵַהמגיד
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שנאמר מה דר� על – בתורה ודוגמתו חדש. דבר עשיית חלק80היא שלכלep"ות� דייקא, "חלקנו" בתורת�",
"עשה אבינו, אברה� של ומעלתו ולגלותו. להמשיכו "לעשותו", שצרי� בתורה חלק יש מישראל ואחת אחד

ניתנה. שלא עד כולה שהמשיכה כו'", התורה כל את אבינו אברה�

שהעילוי הטע� מהו להבי�: צרי� – המשנה על שבברייתא התורה לימוד במעלת לעיל המבואר פי ועל
מדוברdyrד" שבה דוקא, במשנה נאמר "עשה") ג� אלא "קיי�" רק (לא כולה" התורה כל את אבינו אברה�

אד�? בני רוב אצל התורה דלימוד הדר� אודות

חג בשיחת אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמביא – אסטרא�אלער שמשו� ר' של המאמר פי על זה לבאר ַָָויש
תרצ"ד אד�":81הפסח בני בתו� והבדידות הבריות ע� הפרישות "טובה –

לעשות הבהמית, ונפש הגו� דבירור בעבודה היא אד�) בני רוב (אצל שבמשנה הלימוד שבדר� המעלה
zeipgexay zeipgex zeinybay zeinybnובדוגמת דר� על הנשמה, עבודת היא שבברייתא הלימוד דר� כ� שאי� מה ,

רק הי' המצוות דקיו� העני� ואילו התורה, בלימוד היתה התעסקותו שכל במערה, בהיותו רשב"י של עבודתו
וחלקו הבהמית ונפש הגו� בירור נעשה זה ידי שעל בגשמיות, המצוות דקיו� להעילוי מגיע זה שאי� ברוחניות,

שמיני פרשת תורה בלקוטי (כמבואר "לוית�").82בעול� על הבר" "שור במעלת

המשכה פועלת (במשנה) רוחניות מגשמיות לעשות העבודה כי, – דוקא "עשה" הלשו� במשנה נאמר ולכ�
מהביאור כמוב� ("עשה"), רז"ל83חדשה שמעשה84במאמר כיו� ואר�", שמי� ממעשה צדיקי� מעשה "גדולי�

רז"ל כמאמר יותר, גדול חידוש שזהו לאי�, מיש הוא צדיקי� מעשה ואילו ליש, מאי� הוא ואר� 85שמי�

שקלי", לא מישקל יהבי מיהב שמיא "מ� כי הראשו�" מ� האחרו� נס הי' ש"גדול דוסא ב� חנינא דרבי בעובדא
חדשה. המשכה פועלי� רוחניות) (מגשמיות אי� מיש לעשות צדיקי� מעשה ידי שעל מוב� שמזה

.ÁÈ:�וחסידי רבי אצל מודגש זה עני� וג�
והשליחות התפקיד את למלא יוכלו נמצאי� שבו מקו� שבכל והמקושרי� החסידי� לכל כוח נות� הרבי

חדש. אד� ממנו ולעשות הזולת על לפעול וכ� רוחניות, מגשמיות לעשות

אמר מתי�"86הרבי מחי' דבכו "זוטרא המאמר לומר שאי�87שיכולי� וכיו� הזק�. אדמו"ר של החסידי� על
את מהרבי קיבלו דבכו", "זוטרא ואפילו הרבי, של החסידי� ג� הרי, נשיאינו, רבותינו בי� חילוקי� לעשות

חדש. אד� ולהוליד מתי� להחיות הכוח

אוי� האט רבי ("דער עליו שהסתכל הרבי של ראייתו ידי על הרי, הקוד�, ומצבו מעמדו על הבט ָמבלי
חדש. אד� להוליד הכוח את לו נת� געגעב�"), קוק א ַאי�

חיי� בע� שכתוב ממה – לדבר דוגמא להביא ידי88ויש על האפרוח נולד היענה בת dzelkzqdשב"ביצת

מה". זמ�

העבודה למי89בקונטרס ג� היא בזה והכוונה בלתיֿרצויי�, דברי� מראיית הזהירות גודל אודות מדובר
אור בתורה וכמבואר פועלת. כשלעצמה שהראי' כיו� זה, לעני� שיי� כתוצאה90שאינו בא הראשו� אד� שחטא

פועלת. לפעול, כוונה בלי אפילו כשלעצמה, שהראי' מוכח ומזה הקליפות. במקו� שהסתכל מזה

כראייתו לפעול, כוונה ומתו� קדושה, של בראי' – לפעול כוונה ובלי בלתיֿרצוי', בראי' אמורי� הדברי� וא�
פעולה, פועלת זו שראי' וכמה כמה אחת על – עליו לפעול כדי מזה) יודע אינו הוא א� (אפילו עליו שמביט הרבי של
היענה). בת דראיית ההולדה מפעולת וחומר וקל שכ� (במכל מתי� ולהחיות חדש וולד להוליד כוח לו שנותנת

(80118 עמוד י"ג חלק שיחות לקוטי וראה כ'. משנה ה' פרק אבות
וש"נ. ואיל�.

ב.81) קמ"ד, א' חלק דיבורי� לקוטי
ואיל�.82) א יח,
(ספר83) ז' פרק תרפ"ה צדיקי� מעשה גדולי� המתחיל דיבור ראה

ואיל�). א' עמוד סו� תס"ב, ב' חלק קונטרסי� המאמרי�
א'.84) עמוד סו� ה, כתובות
א.85) כה, תענית

(86.99 עמוד תש"ג השיחות ספר
ב.87) יו"ד, זרה עבודה
על88) הזק� אדמו"ר מאמרי וראה א. פרק ריש נקודות דרושי שער

א'ת. עמוד ג' חלק תער"ב המש� ק"א. עמוד ריש וירא התורה פרשיות
ועוד.

ב.89) פרק
הרב90) ב� אברה� ר' מהקדוש שמעתי "וכ� וש�: א. ו, בראשית

עדולמי". איש עד יהודה ויט פסוק על ז"ל ֵַהמגיד
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נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שהסתכל הראי' הצליח91בכוח בליובאוויטש, תורה בשמחת אחד יהודי על
לאמריקא. בבואו שני� וכמה כמה לאחרי ערכו) (לפי עמדו על להישאר יהודי אותו

הסיפור ג� אצלו92ידוע פעלה זו וראי' ילד, אז שהי' ניקאלאי על הביט במאסר, הזק� אדמו"ר ַָשבהיות
בנוגע וכמה כמה אחת ועל מל�. בהיותו שני� עשרות כמה לאחרי להנהגותיו בנוגע ג� הקליפה חלישות

ית' איתו באמנה תמיד שהיא האלוקית נפש בו שיש יהודי, על פועלת93להפעולה הרבי של שהראי' בוודאי הרי ,
ג� שיפעל אדרבה, אלא מאחרי�, להתפעל שלא עמדו על שיעמוד בלבד זו שלא זמ�, כמה לאחרי ג� עליו

הרבי. של חסידי� להיות בזה) וכיוצא (הוריו עליה�

.ËÈמעמד בכל ולכ�, החסיד, של ומצבו במעמדו תלוי אינו מהחסידי� ואחת אחד לכל נות� שהרבי הכוח
רוחניות. מגשמיות לעשות ה"עצמות", רצו� רצונו, את ולקיי� הרבי, אל להתקשר וביכולתו בכוחו ומצב

ושליחות� תפקיד� לקיי� זה בגלל נמנעו במקווה, לטבול יכולי� היו שלא במקומות שבהיות� כאלה ישנ�
שנאמר וכמו הרבי, של הכוח ישנו כזה ומצב במעמד שג� היא האמת אבל, הרבי. של רצונו "השוכ�94במילוי

כאמור, תורתו, וללמוד פניו לצייר הרבי, אל זי�") ("צוטראג� להתקשר רק וצריכי� טומאות�", בתו� ָאת�
התפקיד את לקיי� יוכל זה ידי ועל זקנה), או ייסורי� רק (לא חולי של במצב ג� לו" עומדת . . ש"תורה

רצונו. דמילוי והשליחות

השנה דראש בהמש� הרבי שמבאר כפי הקדושה, עני� הוא תמוז95חיי� די"ג בהשיחה ומוסי� העני�96,
("זיי� כלי לו ושיהי' כלי בעצמו להיות היינו, "כלי", שצריכי� אלא סו�; אי� עד נצחיי�, חיי� ארוכי�, דחיי�

לימוד ידי על – כלי") א האב� או� כלי יעלהezxezא שהרבי בזה ומספיק ודי פניו, דציור התקשרות מתו� ַַָ
שמי שהרי השמי�, בשמי שנמצא כפי הרבי אל יתעלה שנה, ועשרי� מאה עד בגו� שבהיותו היינו, אליו, אותו

כא�. ג� ישנו השמי�

***

.Îההכנה ע� ג� קשור – שבתורה מא�ר נהוראי, רבי תורת לו", ש"עומדת התורה במעלת לעיל ָהאמור
dnyl,'לה נפשו מסירת עני� שהוא אחר), צירו� שולט שעה בכל כי ושעה שעה בכל (וכ� הלימוד בהתחלת

בתניא .97כמבואר

"כמו הלימוד, בתחילת לשמה להכנה בנוגע ש� בתניא שמביא הדוגמאות ולבאר להוסי� dxezויש xtqe hba

"סור – "גט" התורה: כללות ה� תורה) וספר (גט אלה דוגמאות ששני לומר, דיש – לעכב" לשמה שצריכי�
טוב" "עשה – תורה" ו"ספר .98מרע",

יותר: ובפרטיות

–99ידוע ומקבל משפיע ואשה), (איש ונוקבא וההשפעהשדכר היחוד ידי על אשר, וגו�, נשמה על קאי
דבר" ערות בה ד"מצא מצב כשישנו אמנ�, ועניני'. בהנשמה ג� ניתוס� בהגו� דהנשמה עניני�100פנימית כמו, ,

ערווה (דבר (הקדיחה101אסורי� המותרי� בדברי� אפילו גשמיי� בעניני� ("קא�") החמימות תוק� או ,(ָ
הימנה101תבשילו נאה (אחרת ורוחניות לזיכו� הגו� שייכות העדר או שעניינו101), "גט", להיות צרי� אזי ,(

גשמיות". פו� זי� "א�רייס� ָבעבודה

היינו, הגו�, ולש� הנשמה לש� – ולשמה לשמו גירושי�: ולש� ולשמה לשמו להיות צריכה זו ועבודה
לגרשו א� כי כזה, גו� ע� להתעסק לה אפשר שאי הנשמה, מצד ה� ביותר ומדוקדק צדק חשבו� להיות שצרי�

וש"נ.91) .159 עמוד תרפ"ז השיחות ספר ג� ראה
(92.61 עמוד תש"ג .28 עמוד תש"א השיחות ספר
כ"ד.93) פרק סו� תניא ראה
טז.94) טז, אחרי
(9542 עמוד תש"י המאמרי� (ספר זו שנה השנה ראש קונטרס
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א'). סימ�
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ואיל�. 1122 עמוד ד' חלק שיחות לקוטי בארוכה ראה

א'.100) כ"ד, תצא
בסופה.101) גיטי�

z"iy'd a`Îmgpn s"k zgiyn - oiyeciw `zkqn lr meiq

מלבררו שיתייאשו ידי על נפילה (ולא להגו� תועלת יביאו שהגירושי� הגו�, מצד וה� ותעניות), סיגופי� ידי (על
הידוע כפתג� ממילא, בדר� ולא – גירושי� ולש� ממילא".102ולהעלותו); בדר� פו� ניט האלט� ַ"חסידי�

וג� להתייהר, כדי לא – תורה) (ספר טוב" ד"עשה העבודה בכללות לשמה כוונה להיות צריכה לזה ונוס�
לה'. ונתינה מסירה מתו� א�, כי שלו, סברות ע� לגשת לא

.‡Îלשמה ההכנה היא העניני� כל ועיקר שהתחלת – חסידי�") אונדז ("בא לחסידי� בנוגע זה דר� ַועל
דאס וואס רצו�, רבי'נס דע� זיי� מקיי� זי� איבערגעב� או� גשמיות פו� זי� "א�זאג� האמורי�: העניני� ָָָָבב'

ב"ה". סו� אי� עצמות פו� רצו� דער איז
– רוחניות ע� שלה� והקשר שלה� הרוחניי� החיי� אודות ועני�, עני� בכל תמיד, לזכור צריכי� חסידי�

הרבי. שזהו

הרבי של תהלי� הקא�יטל את לומר צרי� זיינע�103חסיד ("לערנע� מתורתו וללמוד פניו, ציור לעצמו לצייר , ַ
סיפור. או שיחה חסידות, מאמר – ווארט") ַָא

החסידות מאמרי את ללמוד צריכי� אלא בסיפור, חובה ידי יוצאי� אינ� חסידות, להבנת ששייכי� אלה –

חסי דסיפור והמעלה החשיבות שתגדל ככל שכ�, בעיו�, הרבי חסידות.של למאמר מגיע זה אי� די,

החסידי� לאחד פע� כתב בעבודת104הרבי ועוסק טובות, אבני� ללטוש או מרגליות לנקוב בידו שיש "מי :
ודוגמתו ההוא". לאיש יחשב לחטא זה, בכל במאוד, הצריכה ומלאכה עבודה שהיא הג� לח�, אפיית מלאכת

חסידות. למאמר סיפור שבי� בהחילוק דיד�, בנדו�

חסידות, מאמר להבנת שיי� אינו שלעתֿעתה הזולת בשביל ובפרט הסיפורי�, את ג� לידע צריכי� בוודאי
יקירא" אלבישייהו ד"מילתא העני� ישנו לעצמו בנוגע שג� לכ� נוס� סיפור, ידי על לקרבו אבל,105וצריכי� .

יכולי� הסיפורי� ואת לזה), השייכי� כל (אצל החסידות ללימוד להיות צריכה זי�") ("אוועקגעב� ַההתמסרות
אגדתא). לומד אזי מתעיי� ראשו שכאשר עול�'שער" "א אחד שאמר (כפי החסידות מלימוד עיי� כשהראש ַלקרוא

בה� ולהתייגע ללמד� צריכי� בוודאי כו', והסבר עומק בה� למצוא שיכולי� והסיפורי� השיחות אמנ�,
לימוד שצריכה חכמי� תלמידי של חולי� משיחת וחומר וקל שכ� במאמר.106(ובמכל כמו ,(

והשיחות. המאמרי� שאר לכל ה� קודמי� זה ומועד בזמ� ומועד, זמ� דכל ושיחות שהמאמרי� ומוב�,

הוא, החסידות, במאמרי וה� והשיחות בהסיפורי� ה� תורתו, בלימוד העניני�, בכל העיקרי� zexywzddועיקר

לשמה. דהכנה העני� תוכ� ג� וזהו משה", לנו ציוה "תורה בפירוש י"ד) (סעי� לעיל כמדובר הרבי, אל

***

`ad reaya jynd

(102.119 עמוד תש"ב .57 ע'מוד ה'ש"ת קי� השיחות ספר
לעיל.103) ראה
כ"ה104) יו�" ב"היו� (נעתק ש"מ עמוד ד' חלק שלו אגרותֿקודש

ניס�).
ב.105) יו"ד, שבת
וש"נ.106) ב. כ"א, סוכה
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iAB opixn`cM f"rlA x"ecley dti wiAcn©§¦¨¤§©©¦§©§¦¨©¥

ahFxde xFrdA xFr zFxitY(:bkw sc oileg) §¦§¨§¨¤
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`xif 'x xn`xWMllA`lm` opzde ied i`n©£¥§¨§©¦Ÿ¨©¨¥¨©¥¨
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ìì øîBà éàfr ïa ïBLàLéøa éàfr ïác dîc÷ð éëä éà àúéénwà óà éàîe àì ñeøéñ ìáà ïBL ¨¤©©¥¨£¨¥Ÿ©©©©©§¨¦¨¥©§§¨§¤©©§¥¨
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éàøáàî BøNa äî àðîçø øîà íéîa BøNa õçøå è"î éîc ïeîèk äìéáè ïéðrì àeä äréâð øa©§¦¨§¦§©§¦¨§¨¨¥§¨©§¨§©¦¨©©£¨¨©§¨¥©§¨¦
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.eicgi xhyae sqka'eð÷é' áéúëc àzLä©§¨¦§¦¦§

àøwéòîmcew 'epwi' weqta azkpy dzr ± ¥¦¨¨
yi ,sqkd oipw zxkfd xg`e xhyd oipw zxkfd

y .jkn cenlléð÷ óñk,dpew ecal sqkd - ¤¤¨¥
d eli`eøèL,weqta xkfpd,àeä àîìòa äéàø §¨§¨¨§©§¨

.oipwd lr di`xl dpewl exqen xkendy

eðL àì ,áø øîàzerwxwa dpew ecal sqky ¨©©Ÿ¨
øèMä úà ïéáúBk ïéàL íB÷îa àlàmewna - ¤¨§¨¤¥§¦¤©§¨

rwxw zxikn `l` xhy aezkl milibx oi`y

,cala sqka ziyrpúà ïéáúBkL íB÷îa ìáà£¨§¨¤§¦¤
äð÷ àì ,øèMä,xhyd z` aezkiy cr sqka ©§¨Ÿ¨¨

rwxwd z` zepwl ezrca xneb gweld oi` oky

.xhy `laå,xhy aezkl milibxy mewna s`éà §¦
Léøtecia dxixad didzy gweld yxit m` ± ¨¦

,xhya e` sqka zepwlLéøteyexit liren ± ¨¦
. uetgiy itk ,cal xhya e` cal sqka dpeweék¦

àädf dyrnk ±ïéáà øa éãéà áøc,ïéáæ ék ¨§©¦¦©¨¦¦¨¦
àòøà,rwxw dpw xy`k ±øîà,mixkenléà ©§¨¨©¦

éð÷éà àøèLa àðéòa éà éð÷éà àtñëa àðéòa§¦¨§©§¨¦§¥¦§¦¨¦§¨¨¦§¥
uetg` m`e sqka dze` dpw` uetg` m` ±

eixac zpeeke .il eazkzy xhya dze` dpw`

,dzid,'éð÷éà àtñëa àðéòa éà',xnelkéàc ¦§¦¨§©§¨¦§¥§¦
eúéøãä eúéöî àì øcäéîì eúéòaevxz m`y ± §¦§¤§©Ÿ¨¦©§¦

iznlyy xg` gwnd z` lhale mka xefgl

ip`y xnel lke` ,icil xhyd ribdy mcewe ,sqk

,dxear iznlyy sqka rwxwd z` zepwl dvex

.lgy xg`l gwnd z` lhal mileki mz` oi`e

åxn`e siqedy dna'éð÷éà àøèLa àðéòa éà', §¦§¦¨¦§¨¨¦§¥
ezpeekéa àðøãä øcäéîì àðéòa éàcm`y ± §¦§¦¨§¤§©©§¨¨¦

xnel lke` ,gwnd z` lhale ia xefgl dvx`

oiicry oeike ,xhya rvazi oipwdy `ed ipevxy

.lha gwnd ,icil xhyd ribd `l

,"zeixg` mdl yiy miqkp" :dpyna epcnl

,sqka mipwp" ,zerwxw epiidcøèLáe."dwfgae ¦§¨
ïìðî,xhya zipwp rwxwy epl okidn ±àîéìéà §¨¨¦¥¨

áéúëc íeMîxg`y d"awd el xn`y edinxia ¦¦§¦
zecy epwiy onf `eai cer oaxegdøôqa áBúëå'§¨©¥¤

'íéãò ãòäå íBúçådpeekde ,(cn al dinxi) §¨§¨¥¥¦
,rwxw ziipwl xhy eazkiyzøîàäå`lde ± §¨¨§©§

weqta xen`d xhydy ,epxn` xakäéàø øèL§¨§¨¨
àeä àîìòa.oipw xhy `leàlàoipwl xewnd §©§¨¤¨

`ed xhyàëäî,df weqtn -øôñ úà çwàå' ¥¨¨¨¤©¤¥¤
'äð÷nädpw ea xhyd `ede (`i al dinxi) ©¦§¨

.zerwxwa xhy oipw o`kn epcnle ,rwxw edinxi

:xhyd oipw z` dliabn `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥
eðL àì,oipwl liren xhyy dpyna exn` `l ± Ÿ¨

äðzî øèLa àlà,dpzna rwxw ozepy ± ¤¨¦§©©¨¨
minelyz my oi`y ,xhy ici lr dze` dpwne

,rwxwd xearøëîa ìáàdcy xkend ± £¨§¤¤
,exiagläð÷ àì,xhy ici lr rwxwd z`ãò Ÿ¨¨©

Bì ïziLxkenlíéîcitk ,[rwxwd inc-] ¤¦¥¨¦
ezrca xneb xkend oi`y oeik ,mdipia enkiqy

.sqkd z` laiw `ly cer lk zepwdláéúî± ¨¦
dywnàðeðîä áø,`ziixanY ãöék øèLa ©©§¨¦§¨¥©
cvik,ea zepwp zecyy xhy dyrpBì áúk̈©

gwell xkendìò óà ñøçä ìò Bà øéépä ìò©©§¨©©¤¤©©
,íäa ïéàL ét,qxga e` xhya,äèeøt äåL ¦¤¥¨¤¨¤§¨

,'Cì äøeëî éãN'xhya azek dpzn ozepd oke ¨¦§¨¨
,lawnl ozepy,'Cì äðeúð éãN'zexhy ici lr ¨¦§¨¨

el`,äðeúðe äøeëî Bæ éøäo`kn epcnle £¥§¨§¨
ji`e ,dpzna oiae xkna oia zepwl liren xhyy

.zepwl icka xhya ic oi` xknay l`eny xn`

àeä,`pepnd ax -dì áéúBî-]dywd`iyew ¦¨
,[efdì ÷øôî àeäå`ziixaa xaecny ,dvxiz ± §§¨¥¨
efdúòø éðtî eäãN øëBîa`idy iptn - §¥¨¥¦§¥¨¨¨

mb el dzepwdl ezrca xnb jkitle ,drexb

lkei `ly ick ,rwxwd inc z` ozpy mcew

l`eny xaq ,zexiknd x`ya la` .ea xefgl

epi` xkendy meyn ,ecal dpew xhyd oi`y

.mlyiy cr zepwdl ezrca xneb

øîà éMà áølr `ziixadn `iyewl xg`uexiz ©©¦¨©
miyrn ipya zxacn `ziixad oi`y ,l`eny

cg` dxwna `l` ,dpzn e` xkn ,mipey

yBì dðzéì Lwéa äðzîadcyd z` ozepy - §©¨¨¦¥¦§¨
,dpzna exiaglBì áúk änìåmb xhyaìïBL §¨¨¨©§

øëî,'jl dxekn icy' ,BçBk úà úBtéì éãkly ¤¤§¥§©¤
m`y ,zeixg`a eldpzepyyxtle ,dpznd lawn

lawnd xefgi ,rwxwd z` dabie eaeg lra `eai

.xhya miaezkd dpznd inc z` epnn dabie

oipwp zeixg` mdl yiy miqkp" :dpyna epcnl

xhyae sqkaä÷æçáe." ©£¨¨
ïìðî.dwfga zipwp rwxwy epl oipn ±øîà §¨¨¨©

àø÷ øîà ,äi÷æçoa edilcby (i n) dinxia ¦§¦¨¨©§¨
,laa zelb xg` ux`a exzepy el`l xn` mwig`

,'ízNôz øLà íëéøòa eáLe'z` miyxtne §§¨¥¤£¤§©§¤
,weqtdízNôz äna,mda mzikfe mkixr z` ©¤§©§¤
,äáéLéa,oziipwl dnxb `id mixra daiyidy ¦¦¨

,zerwxwa daiyie yeniy epiidc ,dwfgy o`kne

.dpew,àðz ìàòîLé éaø éácdyn ixaca §¥©¦¦§¨¥¨¨
xn`p ux`d yeaik zece` l`xyilízLøéå'¦¦§¤

'da ízáLéå dúàweqtd z` yexcl yie ,äna Ÿ¨¦©§¤¨©¤
ízLøé,ux`d z`,äáéLéa, dwfg oipw `edy §©§¤¦¦¨

.zerwxwa liren dwfg oipwy epcnl o`kne

,dpyna epcnlåmiqkpúeéøçà íäì ïéàL §¤¥¨¤©£¨
,[oilhlhn-].äëéLîa àlà ïéð÷ð ïéà¥¦§¦¤¨¦§¦¨

ïìðî,dkiyna mipwp oilhlhnyéëå' áéúëc §¨¨¦§¦§¦
'Eúéîò ãiî äð÷ Bà Eúéîòì økîî eøkîú¦§§¦§¨©£¦¤¨Ÿ¦©£¦¤

,(ci dk `xwie)äð÷pä øácezxarda,ãéì ãiî ¨¨©¦§¤¦¨§¨
zeyxn utgd zxard epiipry dkiyn oipw edfe

yiwl yix zrcl df lke .dpewd zeyxl xkend

.dxezd on oilhlhna dliren dkiynyéaøìe§©¦
äøBz øác øîàc ïðçBé,dxez oicn ±úBòî ¨¨§¨©§©¨¨

úBðB÷,utgd z` dpewd `id sqkd zpizp -

,dpew dkiyn oi`eøîéîì àkéà éàîm`d ± ©¦¨§¥©
,dxezd on dpew dkiyn oipway zcnln dpynd

,opgei iax zrcl :`xnbd zvxzn .eixack `lye

dàðzdpynaéðz÷ ïðaøc àzðwzz` dpy ± ¨¨©©§¨§©¨¨¨¨¥
,oilhlhnd on sqk oipw Exwry minkg zpwz¨§

.mda dpwz dkiyny exn`e

' ,dpyna epcnl'úeéøçà íäì ïéàL íéñëð§¨¦¤¥¨¤©£¨
lhn-]mdl yiy miqkp mr mipwp' ,[oilh

.'dwfgae xhyae sqka' ,[zerwxw-] ,'zeixg`

mipwp zerwxwd ab`y ,ab` oipw `xwp df oipw

.milhlhnd

éléî éðäðîmipwp oilhlhny epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥
,zerwxwd ab`àø÷ øîàc äi÷æç øîàxn`p - ¨©¦§¦¨§¨©§¨

,eipal htyedi ozpy dn zece` weqtaïziå'©¦¥
'Bâå úBðzî íäéáà íäìadflE sqkl zFAx ¨¤£¦¤©¨§©§¤¤§¨¨

zFpCbnlE'äãeäéa úBøöî éøò íòminid ixac) §¦§¨¦¨¥§ª¦¨
(b `k 'a,ici lr oilhlhnd z` mdl dpwdy

. ab` oipwa epiidc ,mixrd ziipw

eäì àéòaéà,ïðéòaep` ab` oipw jxevl m`d ± ¦©§¨§§¦¨
milhlhnd eidiy miwewfY íéøeáömigpen §¦
,dnr mipwp mdy rwxwaBà`nyàìmiwwfp Ÿ

ixd rwxwd lr mpi` milhlhnd elit`e ,jkl

.dab` mipwp md,òîL àz ,óñBé áø øîà̈©©¥¨§©
,(e"n b"t d`t) dpyna epipy,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥

,àeäL ìk ò÷ø÷,xzeia dphw elit`úáéiç ©§©¨¤©¤¤
¯ äàôada xi`ydl yi d`eaz da dlcb m`y §¥¨

. miiprl d`tåzaiig okíéøekááelcb m`y - §§¦¦
aiig ,mihrn md m` s` ,mipind zrayn da

.milyexil mzelrdle mixekia mdn yixtdl



צי zipwp dy`d` cenr ek sc ± oey`x wxtoiyeciw

.énð éà:liR lv` ddAbd Dl zgMWn.úBøBîæ éìéáçaux`d on midFaBd ¦©¦©§©©¨©§¨¨¥¤¦©£¦¥§©§¦¦¨¨¤
Dil `wtpC `id ddAbd migth dWlW zdAbdC mdilr EdlrnE migth dWlW§Ÿ¨§¨¦©£¥£¥¤§©§¨©§Ÿ¨§¨¦©§¨¨¦§©§¨¥

:cEal zxFYn'éðúî.úeiøçà íäì LiLmc` lM zEIxg`W zFrwxw Epiid ¦©¨¤¥¨¤©§©©§©§¨¤©§©¨¨¨
de deNd:odilr oiknqp Kkitl oicnFre oiniITW itl odilr FxiagA dWFP.ä÷æça ©Ÿ¤§©¤©£¥£¥¤§¦¤©¨¦§§¦§¦¨¦§¨¦£¥¤©£¨¨

F` lrp F` ixvO` WiC F` `YxER DiA wtẍ©¥§¨©¦©¦§¥¨©
:`EdW lM uxR.'eë íéñëð íò ïéð÷ðm` ¨©¨¤¦§¦¦§¨¦¦

gwFl dpTW oeiM rwxw mr oilhlhn xkn̈©§©§§¦¦©§©¥¨¤¨¨¥©
mipwp mipipw dWlXn cg`A rwxTd z ¤̀©©§©§¤¨¦§Ÿ¨¦§¨¦¦§¦

:DOr oilhlhn.íé÷÷Bæåoi`W ElNd miqkp §©§§¦¦¨§§¦§¨¦©¨¤¥
miqkPd z` `PY EdA ixiinwC zEIxg` mdl̈¤©§©§¨©§¥§©¨¤©§¨¦
lr oirAWp oi`C b"r` 'Ek odl WIW¤¥¨¤§¥¦§¨¦©

zFrEaWA ol `wtpcM oCal zFrwxTd(:an sc) ©©§¨§©¨¦§©§¨¨¦§
aiIgzpe zFrwxwe milM FprhC `kid¥¨§¨£¥¦§©§¨§¦§©¥
z` oilhlhOd oiwwFf oilhlhOd lr raXil¦¨©©©§©§§¦§¦©§©§§¦¤
oiwwFf i`d odilr raXil zFrwxTd©©§¨¦¨©£¥¤©§¦
ziA` e`le zEIxg` mdl oi`W i`w miqkP ©̀§¨¦¨¥¤¥¨¤©§©§©©¥

:oiC'îâ.øèL àkéàc ãò àîéàåicdA ¦§¥¨©§¦¨§¨©£¥
`xw aizkC sqM(al dinxi)xtQA aFzke ¤¤¦§¦§¨§¨©¥¤

:mFzge.eðL àì`N` DicEgl `RqkA ipwC §¨Ÿ¨§¨¥§©§¨§¥¤¨
:dxikn xhW aFYkl oilibx oi`W mFwnA§¨¤¥§¦¦¦§§©§¦¨

.äð÷ àì`knq `l ikdA oilibxC oeikC Ÿ¨¨§¥¨¦§¦¦§¨¥Ÿ©§¨
xTire `xhW hiwpC cr gwFlC DiYrC©§¥§¥©©§¨¦§¨¨§¦©

:`Ed xhXd lr zFpwl FYrC.Léøt íàå ©§¦§©©§¨§¦¨¦
:ixhW dpwi F` iRqM il dpwi ipFvx m`éà ¦§¦¦§¤¦©§¦¦§¤§¨¦¦

.'eë àðéòa`Ed `dIW EdiiexY xn` ikdl §¦¨§¨¥¨©©§©§¤§¥
xFfgi `l xkFOd la` FA xFfgl lFkï©££¨©¥Ÿ©£
xFfgl xkFOd `A m`W lif`e WxtncM§¦§¨¥§¨¦¤¦¨©¥©£
`Ed m`e iRqM il dpwIW dvFx ip` Fl xn`iŸ©£¦¤¤¦§¤¦©§¦§¦
iRqM `dIW dvFx ipi` Fl xn`i xFfgl `Ä©£Ÿ©¥¦¤¤§¥©§¦
iYlAw `NW onf lke xhXd `aIW cr dpFw¤©¤¨Ÿ©§¨§¨§©¤Ÿ¦©§¦

:iA xFfg` xhXd.äð÷nä øôñ úà`nl` ©§¨¤¡¦¤¥¤©¦§¨©§¨
:FCal xtqA s` oipw Wi.íéîc ïziL ãò ¥¦§¨©§¥¤§©©¤¦¥¨¦

minC liAwC cr dpwnE xkFn xnB `lC§Ÿ¨©¥©§¤©§©¦¨¦
`kid `N` `xhW irA minC liAwC b"r`e§§©¦¨¦¨¥§¨¨¤¨¥¨

:lirl opixn`cke WixtCäøeëî eæ éøä §¨¦§¦§©§¦¨§¥£¥§¨
.äðeúðe:ipYw F` F` KYrC `wlq `wéðtî §¨¨©§¨©§¨¨¨¥¦§¥
.dúòø`xhW Dil DiipwlC Dil `gipC ¨¨¨§¦¨¥§©§§¥¥§¨¨

:DiA xcdinl ivn `lC ikid iM gwFNláø ©¥©¦¥¥§Ÿ¨¥§¤¡©¥©
.øîà éMàixiin dpYn ozFpA 'ipzn Kd ©¥¨©©©§¦§¥©¨¨©§¥

KM `N` ipYw F` F` e`le `id `cg DNEke§¨¨¨¦§©¨¨¥¤¨©
zFRiil Kl dpEzpE dxEkn icU Fl azM Kke§©¨©¨¦§¨§¨¨§©
ozFp lW aFg lrA dPAbi m`W FgM z ¤̀Ÿ¤¦¦§¤¨©©¤¥
minC EPOn rFAzl eilr aEWi dPOn¦¤¨¨¨¨¦§©¦¤¨¦

:miWxFtOd.íëéøòa eáLeoA dilcB ©§¨¦§§¨¥¤§©§¨¤
:Dil xn`w mwig`.äáéLéamYUtzC £¦¨¨¨©¥¦¦¨¦§©§¤

:i`w EaX`.ãéì ãiî:dkiWn EpiidC'øìe ©§¨¥¦¨§¨§©§§¦¨§
.øîàc ïðçBé:adGd wxtAäøBz øác ¨¨§¨©§¤¤©¨¨§©¨
.úBðB÷ úBòîozpe WCwd iAB ogMW`cM ¨¦§©§§¨©¥¤§¥§¨©
:Fl mwe sqMd.Cì øîàil iWwY `l 'ipzn ©¤¤§¨¨©¨©§¦Ÿ¦§¥¦

ExwrW 'ipznC `PY ipYw opAxC `YpTzC§©©§¨§©¨¨¨¨¥©¨§©§¦¤¨§
`l Exn`e zFrOd oipw minkg`N` dpwY £¨¦¦§©©¨§¨§Ÿ¦§¤¤¨

LiHig EtxUp Fl xn`i `OW dxifB dkiWn§¦¨§¥¨¤¨Ÿ©¦§§¦¤
:diIlrA.íäéáà íäì ïziåhtWFdi ipaA ¨£¦¨©¦¥¨¤£¦¤¦§¥§¨¨

:dcEdiA zFxEvn ixr mr `xwC Ditiqe aizM.Ba ïéøeáöoilhlhn ozF` EdIW §¦§¥¥¦§¨¦¨¥§¦¨§¦¤§¨§©§§¦
zFxUrOd lr dCeezn rwxw Fl oi`W in s`C b"l iECeeaE :rwxw FzF`A oigpEn¨¦§©§©§¦§©¦¤¥©§©¦§©¤©©©§§
inC `le Epl dYzp xW` dnc`d z`e l`xUi z` LOr z` KxaE xnFl lFkie§¨©¨¥¤©§¤¦§¨¥§¥¨£¨¨£¤¨©¨¨§Ÿ¨¥

:iN Yzp xW` xninl iraC mixEMal§¦¦§¨¥§¥©£¤¨©¨¦
áåúëìå

éàzFxFnf iliagA liR zdAbdl Dl zgMWn qxhpETA 'iR .zFxFnf iliagA iOp ¦©¦©£¦¥§¦©§§¥©§©©¨§©§¨©¦©£¦¥§
Dl witpC `id ddAbd 'b zdAbdC odilr EdlrnE dWlW ux`d on midFaBd©§¦¦¨¨¤§Ÿ¨©£¥£¥¤§©§¨©©§¨¨¦§¨¦¨

kA FWExiRlE cEal zxFYnmilM gipIW ddAbd oiCn ipwilC xninl ivn `l mil ¦©¨§¦§¥¦Ÿ¨¥§¥©§¦§¥¦¦©§¨¨¤¨¦©¥¦
ddAbdC WxtnC z"x 'iRlE migth dWlW oiiaFrA oi` EdiinYqC eilbx zgY©©©§¨¦§©©§¥§§¨§Ÿ¨§¨¦§¦¦§¨¥§©§¨¨
gth oiiaFrA oi` milM mYq l"v ipw gthA§¤©¨¥§©¥¦¥§§¨¤©
hFwpl zFxFnf iliag hwp i`O` dWwe§¨¤©©¨©£¦¥§¦§
ikdlC mNEWn axd WxtnE mivr F` mipa £̀¨¦¥¦§¨¥¨©§¨¦§¨¥
liR lk`n odW itl zFxFnf iliag hwp̈©£¦¥§§¦¤¥©£©¦

oiPtn wxR opixn`cM(.gkw sc zay)oilhlhn ¦§©§¦¨¤¤§©¦§©§§¦
lk`n odW ipRn zAWA zFxFnf iliag£¦¥§§©¨¦§¥¤¥©£¨
zFxFnf iliag litl oidiAbnE oilitl§¦¦©§¦¦§¦£¦¥§
on Fnvr z` DiAbnE utFw `Ede dlrnl§©§¨§¥©§¦©¤©§¦
`aiWg i` DFnzl oi`e olkF`e ux`d̈¨¤§§¨§¥¦§©¦£¦¨
gENiW wxtA ogMW` b"dkC ikdA ddAbd©§¨¨§¨¥¦§©§§¨§¤¤¦©

oTd(.anw sc oileg):Edpipwle EdpiAbilC ikid iM ©¥¦¥¥§¦§¦§§¦§¦§
øîà`lC `d .Epwi sqMA zFcU `xw ¨©§¨¨©¤¤¦§¨§Ÿ

oFxtr iAB aizkC `xTn izii ©̀§¥¦§¨¦§¦©¥¤§
(bk ziy`xa)lMW ixkPn n"d `nlicC mEXn¦§¦§¨¦¨§¦¤¨

:sqkA Fpipw¦§¨§¤¤
ìòlirl 'iR .qxgd lr F` xiiPd(.h sc): ©©§¨©©¤¤¦§¥

änìåzFRiil icM xkn oFWlA azM §¨¨¨©¦§¤¤§¥§©
dpYn oFWlA Fl azM dOle z"`e .FgMŸ§§¨¨¨©¦§©¨¨
iERI dn `N` zEIxg` mEXn xkn `nlWA¦§¨¨¤¤¦©§©¤¨©¦
DiA zil dpYnaC mEXn i` dpYnA Wi gMŸ©¥§©¨¨¦¦¦§©¨¨¥¥
wxtA xn` `d `xvn xaC `piC mEXn¦¦¨§©¤§¨¨¨©§¤¤

lAwOd(:gw sc n"a)zEIxg` DA zi`C dpYnC ©§©¥§©¨¨§¦¨©§©
ipWC l"ie `xvn xaC `piC mEXn DA zi ¦̀¨¦¦¨§©¤§¨§¦§¥
d`xn zEIxg`l Kixv m` Fl azFM zFxhW§¨¥¦¨¦§©§©©§¤
d`xn `xvn xaC `picl Kixv m`e xkn lW¤¤¤§¦¨¦§¦¨§©¤§¨©§¤
d`xp cFre] xkn lW ripvnE dpYn lW¤©¨¨©§¦©¤¤¤§¦§¤
Dil azkC `de cg` xhWA xiRW ixiinC§©§¥©¦¦§¨¤¨§¨§¨©¥
['Eke KM `Ed zn`dW itl dpYn oFWlA¦§©¨¨§¦¤¨¡¤©§
lW gM iERiC Wxtn oiwxitA inlWExiaE¦©§¦§¦§¦§¨¥§¦Ÿ©¤
dcU xkFnC zEce xFA iAbl Epiid dpYn©¨¨©§§©¥§§¥¨¤
oirA dpYn la` zEce xFA xkn `l mYqA¦§©Ÿ¨©§£¨©¨¨§©¦

:lMd ozFp dtï¨¥©Ÿ
ò÷ø÷inlWExiA .d`tA zaiIg `EdW lM ©§©¨¤©¤¤§¥¨¦©§¦

dpWn Kd lr KixR d`R zkQnC§©¤¤¥¨¨¦©©¦§¨
d`tA zaiIg Dpi` Dxvw `NW cr©¤Ÿ¨§¨¥¨©¤¤§¥¨
xzRY iPWnE xEIW o`M oi` DxvTXnE¦¤¨§¨¥©¦§©¥¦¨¥
zFlFAiW dXng FaE '` dpw mW didW¤¨¨¨¨¤£¦¨¦
`EdW lkaC rnWn oM xnFl wigcCn¦§¨¦©¥©§©¦§¨¤
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éæç éàîì àeäL ìk íéøeáö ïðéra úøîà éàå úeiøçà©§¨§¦©§¨§¦¨§¦¨¤§©¨¥

øc dén÷ àðñéa øa ìàeîL áø àîebøzïBâk óñBé á ©§¨©§¥©¦§¨©¥§©¥§
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éL÷c òìñ déì eø÷ éànàå àáeè Léôðc òìñ éàî Lnî©¨©¤©§¨¦¨§©©¨¥¤©§¨¥
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äNr äî ò÷ø÷ â"ò íð÷iL ãr äðwz Bì ïéà Bì eøîà̈§¥©¨¨©¤©§¥©§©¤¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oiyeciw(ipy meil)

åmileki okäéìò áBzëìxhyìeañBøtzpwzy . §¦§¨¤¨§§
,rwxw deell yi xy`k wx dpwez leafext

,ecia rwxw yiy inl mieelny jxcd jky meyn

el didiy jka ice .aegd z` dpnn rextl ozipe

.xzeia dphw rwxwåick `idy lk rwxwa ic ok §
dnò úBð÷ìab` oipwaíäì ïéàL íéñëð ¦§¦¨§¨¦¤¥¨¤

úeéøçà.[oilhlhn -] ©£¨
:dpyndn di`xd z` x`an sqei axzøîà éàå§¦¨§©§

Y ïðéòamilhlhndy ,ep` mikixvy xn`z m`e §¦¨
eidiíéøeáöixd ,dpiipwa mipwp mdy rwxwa §¦

rwxw ,le`yl yiyéæç éàîì ,àeäL ìkdnl ± ¨¤§©¨¥
`l` .da gipdl ozip utg dfi` ike ,die`x `id

eidi milhlhndy jxev oi`y o`kn gken

xzeia dphw rwxwa elit` okle ,rwxwa mixeav

.miaxe milecb milhlhn zepwl ozip

:di`xd z` dgec `xnbdàîebøzìàeîL áø ©§¨©§¥
óñBé áøc dén÷ àðñéa øaxa l`eny ax ± ©¦§¨©¥§©¥

ax iptl eayeia dpynd z` xiaqde ayii `pqia

sqei,rwxw ab` milhlhn hrn zepwl ozipy

e ,`idy lkèçî da õòpL ïBâkxkn dze`e §¤¨©¨©©
.rwxwd ab`ïzñá÷ ,óñBé áø déì øîà± ¨©¥©¥§©§¨

ike ,ef digca ,ipzxrvïðéòeîLàì àpz ìtëéà¦§©©¨§©§¦©
èçîepl rinydle jix`dl `pzd gxh m`d ± ©©

.jxr lra epi`y xac `idy hgn zepwl cvik

ïì àîéì ïàî ,éMà áø øîà,epl xn` in ±àìc ¨©©©¦©¥¨¨§Ÿ
da äìzhgna ±éæeæ àôìà àéååLc àúéðbøî , ¨¨¨©§¨¦¨§©§¨©§¨¥

`pzd gxh jkitle ,fef sl` deyd zilbxn ±

dci lr ixdy ,hgn zepwl cvik epl rinyde

. ax oenn zepwl leki

yi ab` oipwa m`d ,ztqep di`x d`ian `xnbd

:rwxwa mixeav eidi milhlhndy jxevàz̈
òîL,`ziixad ixacn ,wtql di`xéaø øîà §©¨©©¦

ãçà éðBãîa äNòî ,øæòìàmewnn mc` ± ¤§¨¨©£¤§¨¦¤¨
,oecn enyyBì eéäL ,íéìLeøéa äéäL¤¨¨¦¨©¦¤¨

eøîà ,äðzîa íðzéì Lwéáe äaøä ïéìèìhî¦©§§¦©§¥¦¥¦§¨§©¨¨¨§
Bìy minkgäðwz Bì ïéàjxc el oi` ± ¥©¨¨

, mzepwdl,ò÷ø÷ éab ìò íð÷iL ãòepiidc ©¤©§¥©©¥©§©
z` dpwi rwxwd ab`e rwxw mdl dpwiy

`le xg`ne .milhlhnd,rwxw el dzidäî¤
ç÷ìå Cìä ,äNò,dpwe ±òìñ úéarwxw ± ¨¨¨©§¨©¥¤©

,rlq `xwpd rahn lceba dphwCeîñ̈
øîàå ,íéìLeøéìcväæ éðBôöiepw rwxwd ly ¦¨©¦§¨©§¦¤
Bnòå , éðBìôìmb dpwi rwxwd ab`e -äàî ¦§¦§¦¥¨

úîå ,úBiáç äàîe ïàö,sqep oipw dyrpy `la Ÿ¥¨¨¦¨¥
eîéi÷åminkg,åéøác úàzeiagde o`vd ok`y §¦§¤§¨¨

.ipelt eze`l epwp

:di`xd z` zx`an `xnbdïðéòa zøîà éàå§¦¨§©§§¦¨
eidi milhlhndyda íéøeáömipwpy rwxwa - §¦¨

,le`yl yi ixd ,dnròìñ úéalceba rwxw ± ¥¤©
,rlq ly rahnéæç éàîì,die`x `id dnl ± §©¨¥

,zeiag d`ne o`v d`n da qipkdl ozip `l `ld

eidi milhlhndy jxev oi`y jgxk lr `l`

dgec `xnbd .mipwp md dnry rwxwa mixeav

:di`xd z`zøáñ éîeze` ,jzrcl m`d ±úéa ¦¨§©§¥
òìñlceba ghy did ,ipecnd gwlyòìñ ¤©¤©

,Lnî`l` ,jk df oi`àáeè Léôðc òìñ éàî ©¨©¤©§¨¦¨

elkie daxd agxy ghy did rlq zia eze` ±

,zeiag d`ne o`v d`n ekezl qipkdléànàå§©©
òìñ déì eø÷'rlq zia' mya `xwp recne -, ¨¥¤©

meynòìñk éL÷crlqk dyw ghyd didy ± §¨¥§¤©
.lefa e`pw jkitle ,drixfl ie`x epi`e

òîL àz,wtql zxg` di`xäãeäé áø øîàc ¨§©§¨©©§¨
ãçà íãàa äNòî áø øîàdyrnl jxvedy ¨©©©£¤§¨¨¤¨

ewlgpe .xg`l eivtg z` zepwdl ick oipw

mixne` yi ,df mc` ly eavn did dn zercd

äìçLzenl dhpeíéìLeøéadkld mzrcle , ¤¨¨¦¨©¦
øæòéìà éaøkleki epi` ,rxn aiky elit`y §©¦¡¦¤¤

.`ixak oipw dyrn `ll xac zepwdldì éøîàå§¨§¥¨
df mc`y exn`y yie ±,äéä àéøameyn ¨¦¨¨

dkld mzrclyïðaøkaiky ixacy mixaeqd §©¨¨
dhepd dleg did eli`e mixeqnke miaezkk rxn

dyrnde .oipw dyrnl jxvp did `l zenl

,did df mc`aLLwéáe äaøä ïéìèìhî Bì eéä ¤¨¦©§§¦©§¥¦¥
äðzîa íðzéìxg` mc`lBì eøîà .minkg ¦§¨§©¨¨¨§

yäðwz Bì ïéà[mzepwdl jxc±]ìò íð÷iL ãò ¥©¨¨©¤©§¥©
ò÷ø÷ éabel dzid `le xg`ne ,ab` oipwa ©¥©§©

,rwxwCeîñ òáBø úéa ç÷ìå Cìä ,äNò äî¤¨¨¨©§¨©¥©¨
íéìLeøéì,øîàålceba ghyy ,çôè ìò çôè ¦¨©¦§¨©¤©©¤©

oezp didi raex zia eze`nå ,éðBìôìcgiBnò ¦§¦§¦
dpwiúîå ,úBiáç äàîe ïàö äàî`la ¥¨Ÿ¥¨¨¦¨¥

,sqep oipw dyrpyeîéi÷åminkg,åéøác úà §¦§¤§¨¨
ab` ipelt eze`l epwp zeiagde o`vd ok`y

.rwxwdzøîà éàåy ,xn`z m`e ±Y ïðéòa §¦¨§©§§¦¨
eidi milhlhndy ,ep` mikixvyíéøeáörwxwa §¦

lceba ghy ,le`yl yiy ixd ,dnr mipwpy

éæç éàîì ,çôè ìò çôèike ,ie`x `ed dnl ± ¤©©¤©§©¨¥
`l` ,zeiag d`ne o`v d`n ea eqpki cvik

milhlhnd eidiy jxev oi`y ef `ziixan gken

.rwxwa mixeav

:dgec `xnbdïðé÷ñò éàîa àëäzzl ywiay ¨¨§©©§¦¨
dpznaéîãìieeya ecia eidy zernd z` ± ¦§¥

mxavy xnel okzie ,zeiag d`ne o`v d`n

.gth lr gth ly ghyaàøazñî énð éëä± ¨¦©¦¦§©§¨
,zerna did dyrndy ,xazqn mb jkéàc§¦

Czòc à÷ìñxnel jzrc lr dlr m`y ± ©§¨©§¨
a did dyrndy,Lnî úBiáç äàîe ïàö äàî¥¨Ÿ¥¨¨¦©¨

ab` mzepwdl m` ik dpwz el oi`y exn` dnl

,rwxwdéìäéð eäðéð÷éðmze` el dpwiy ± ¦§¦§¦£¥
ïéôéìça,eil` epkynie dpewdn utg lawiy ± ©£¦¦

eze`l milhlhnd mipwp eitilgae ezxenze

wwfp did `l ,ok dyer mc` eze` did m`e .mc`

milhlhnd z` zepwdle rwxw zepwl,dnr

mzepwdl did leki `l zerna xaecn m` mle`

.oitilga dpwp rahn oi`y `ed oicdy ,oitilga

zern exiagl dpwdy di`xd z` dgec `xnbd

:calaéàî àlàåik ,gikedl utg jpd dn ± §¤¨©
xaecnéîãìyi oiicr ,zernd z` el dpwdy ± ¦§¥

,zeywdldéìäéð eäðéð÷éðmze` dpwiy ¦§¦§¦£¥
,äëéLîa.rwxw ab` mzepwdl jxved recne ¦§¦¨

àlàzernd z` dpwd `ly mrhd ,jgxk lr ¤¨
iptn df ixd ,dkiynaäðzî ìa÷îì déúéìc± §¥¥¦§©¥©¨¨

did `le ,my did `l dpznd lawny itl

,mkynl ezexyt`aénð éëä,xnel ozip mb jk ± ¨¦©¦
,ynn zeiage o`v eid ok`y cinrp m` elit`y

meyn ,oitilga mzepwdl ezexyt`a did `l

äðzî ìa÷îì déúéìc`l dpznd lawny ± §¥¥¦§©¥©¨¨
oipwl xceq zzl leki did `le ,my did

.oitilgd

:`xnbd zl`eyøçà ábà déìäéð eäðékæéðå± §¦§¦§¦£¥©©©¥
xg` mc` ici lr el mzekfl ozepd leki `lde

lawn xear mda dkf el xn`ie ,mze` jeyniy

:`xnbd daiyn .dpznddézòc äëîñ àì± Ÿ¨§¨©§¥
y oeik ,jeyniy xg` lr ezrc dknq `løáñ̈©

z` jeyniy mc`d `ny yeygl yiy

,lawnl mda zekfl ick oilhlhndèéîL̈¦
eäì ìéëàåynzyie mlk`i eil` mlhiyk ± §¨¦§

z` zepwdl wwfed eyyg jezne ,oick `ly mda

.ab` oipwa milhlhnd

:zxxan `xnbdàlàåleki ok`y xen`d itl §¤¨
,zexg` mikxca zepwdl didéàîedn ± ©

y minkg exn`y yexitdäðwz Bì ïéà`l` ¥©¨¨
mipiipw miniiw zn`a `ld ,ab` oipwa mzepwdl

yygy `l` zepwdl leki did mda mitqep

:`xnbd zayiin .mda ynzydløîà÷ éëä± ¨¦¨¨©
,minkg el exn` jkéàîìdn itl ±äëîñ àìc §©§Ÿ¨§¨

dézòcmixg`a xfridl ezrc zkneq oi`y ± ©§¥
,dkiyna zepwdläðwz Bì ïéàavna zxg` ¥©¨¨

,dfò÷ø÷ éab ìò íð÷iL ãòmpn` ,ab` oipwa ©¤©§¥©©¥©§©
dkiyna epwiy mixg`dy yyeg did `l m`

exiagl zepwdl did leki ,oick `ly eynzyi

`weeca wwfp did `le ,mixg` zkiyn ici lr

.ab` oipwl

yi ab` oipwa m`d ztqep di`x d`ian `xnbd

:rwxwa mixeav eidi milhlhndy jxevàz̈
òîLdpyndn di`x,(h"n d"t ipy xyrn) §©

íéàa eéäL íéð÷æe ìàéìîb ïaøa äNòî©£¤§©¨©§¦¥§¥¦¤¨¨¦
,äðéôñaeziaa el yiy l`ilnb oax xkfpe ¦§¦¨

yixtdl ezia ipal zeyx ozp `ly lah zexit

o`k mxyrl utge ,zexyrne zenexz mdn

,melk`ie ezia ipa erhi `ly ick dpitqa

ziyily dzid dpy dze` .lah xeqi`a elykie

xyrn yixtdl jxvede dhinyl ziyiy e`

.ipr xyrne oey`xìàéìîb ïaø íäì øîà̈©¨¤©¨©§¦¥
íéð÷æìiaxe dippg oa ryedi iax eid mdipiay , ¦§¥¦
,`aiwrøeOéòzexitd on ,zixiyr ±éðàL ¦¤£¦

ãBîì ãéúòokn xg`l ,yixtdle cecnl ± ¨¦¨
,oey`x xyrn `ed ixd ,izial `ea`yk

xyrnde,òLBäéì Bì ïeúðoa ryedi iax `ed ¨¦ª©
xyrn zpizp miiwzz jkae ,iel didy ,dippg

,iell oey`xBîB÷îecizry zexitdy mewnd - §
,eiykr my migpen yixtdlBì økNeîiaxl §¨

dpwi l`ilnb oaxl dhext oziy jkae ,ryedi

ly oipwd ab`e ,sqk oipwa mewnd zexiky z`

.oilhlhn `edy xyrnd z` mb dpwi ,rwxwd

l`ilnb oax xn` cereøçà øeOéòåzixiyr - §¦©¥
,zexitd on ztqepãBîì ãéúò éðàLcecnl ± ¤£¦¨¦¨

,ipr xyrn `ed ixd ,izial `ea`yk yixtdle
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åmileki okäéìò áBzëìxhyìeañBøtzpwzy . §¦§¨¤¨§§
,rwxw deell yi xy`k wx dpwez leafext

,ecia rwxw yiy inl mieelny jxcd jky meyn

el didiy jka ice .aegd z` dpnn rextl ozipe

.xzeia dphw rwxwåick `idy lk rwxwa ic ok §
dnò úBð÷ìab` oipwaíäì ïéàL íéñëð ¦§¦¨§¨¦¤¥¨¤

úeéøçà.[oilhlhn -] ©£¨
:dpyndn di`xd z` x`an sqei axzøîà éàå§¦¨§©§

Y ïðéòamilhlhndy ,ep` mikixvy xn`z m`e §¦¨
eidiíéøeáöixd ,dpiipwa mipwp mdy rwxwa §¦

rwxw ,le`yl yiyéæç éàîì ,àeäL ìkdnl ± ¨¤§©¨¥
`l` .da gipdl ozip utg dfi` ike ,die`x `id

eidi milhlhndy jxev oi`y o`kn gken

xzeia dphw rwxwa elit` okle ,rwxwa mixeav

.miaxe milecb milhlhn zepwl ozip

:di`xd z` dgec `xnbdàîebøzìàeîL áø ©§¨©§¥
óñBé áøc dén÷ àðñéa øaxa l`eny ax ± ©¦§¨©¥§©¥

ax iptl eayeia dpynd z` xiaqde ayii `pqia

sqei,rwxw ab` milhlhn hrn zepwl ozipy

e ,`idy lkèçî da õòpL ïBâkxkn dze`e §¤¨©¨©©
.rwxwd ab`ïzñá÷ ,óñBé áø déì øîà± ¨©¥©¥§©§¨

ike ,ef digca ,ipzxrvïðéòeîLàì àpz ìtëéà¦§©©¨§©§¦©
èçîepl rinydle jix`dl `pzd gxh m`d ± ©©

.jxr lra epi`y xac `idy hgn zepwl cvik

ïì àîéì ïàî ,éMà áø øîà,epl xn` in ±àìc ¨©©©¦©¥¨¨§Ÿ
da äìzhgna ±éæeæ àôìà àéååLc àúéðbøî , ¨¨¨©§¨¦¨§©§¨©§¨¥

`pzd gxh jkitle ,fef sl` deyd zilbxn ±

dci lr ixdy ,hgn zepwl cvik epl rinyde

. ax oenn zepwl leki
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oxFbl xWt` i`W dlFcB dnExYd©§¨§¨¤¦¤§¨§¤
:dlFcB dnExY dnxzp k"`` xwriYW¤¥¨¥¦§§¨§¨§¨

ïeúðWxiRcM iel didW .rWFdil ¨¦ª©¤¨¨¥¦¦§¦¥
`de Fl ozp Ki` dWwe qxhpETA©§§¥§¨¤¥¨©§¨

`xfr Edpiqpw(:et sc zenai)xn`cM did ipr rWFdi 'xe miIprl qpw `l xaqC l"ie ©§¦§¤§¨§§¨©Ÿ¨©©£¦¦§§ª©¨¦¨¨¦§¨©
zFkxaA(.gk sc)mB Fl ozp `l dOl z"`e dY` ingRW xMip LziA ilzFMn ¦§¨¦§¥¥§¦¨¤¤¨¦©¨§¨¨Ÿ¨©©

oiaExirA opixn`cM miIpr dAxdl oYil dvFx didW itl l"ie ipr xUrn(.bq sc) ©£¥¨¦§§¦¤¨¨¤¦¥§©§¥£¦¦¦§©§¦¨§¥¦
miz`n rWFdi 'xl Fl did iOp i` mlFrl arx `ian cg` odkl eizFpYn ozFPd©¥©§¨§Ÿ¥¤¨¥¦¨¨¨¨¦©¦¨¨§§ª©¨©¦
zEIpr zxFzA oFW`x xUrn gTil lFki did n"nE ipr xUrn gwl `l Kkitl fEf§¦¨Ÿ¨©©£¥¨¦¨¨¨¦©©£¥¦§©£¦

c"nlE wgFcA qpxRzn dide xiWr did `le li`Fd(:et sc zenaia)mipdMl `qpw ¦§Ÿ¨¨¨¦§¨¨¦§©§¥§©§§¨¨©Ÿ£¦
aidiC xninl `Mi`xzalE odkl `le iell did `qpw iOTn xn`C r"xM Dil ¦¨§¥©§¨¦¥§§¨©¦©¥§¨¨¨¨§¥¦§Ÿ§Ÿ¥§¨©

:odkl s` did `qpwBîB÷îexn`C oitilgA dpwp oi` zExikU `OWe oitilgA mFwOd Fl dpwd `l dOl Dnize dGn df xkU ElAwzpe ipYw `tiqA .Fl xMUEn §¨¨¨¨©§Ÿ¥§§¨§¥¨¨¨¥§¦§©§¨¨¤¦¤§¥©¨¨Ÿ¦§¨©¨©£¦¦§¤¨§¦¥¦§¤©£¦¦§¨©
(:hv sc n"a) mzd:ipYw `l oitilgaE dwfgaE xhWA sqkA dpwp rwxw zExikU KM dwfgaE xhWaE sqkA dpwp rwxTdW mWMøæBç.dcUA xfFg Fpi`e xhWA ¨¨§¥¤©©§©¦§¤§¤¤¦§¨©£¨¨©§¦©§©¦§¤§¤¤¦§¨©£¨¨©£¦¦Ÿ¨¨¥¥¦§¨§¥¥§¨¤

xkFOW ipr `EdW Exn`ie micrAn ith xhWA `lw `Mi`C DiENir xhW wFRilC Dil `gip `lC l"ie dcUA xFfgi `NW oeiM xhWA xFfgi m` dfA giexI dnE z"`e§©©§¦©¨¤¦©£¦§¨¥¨¤Ÿ©£§¨¤§§Ÿ¦¨¥§¦§¨¦¥§¦¨¨¨¦§¨§¥¦§¥¦§Ÿ§¤¨¦¤¥
:deln `vni `le lMd©Ÿ§Ÿ¦§¨©§¤

dna

éðàL øçà øeOérå Bì økNeî BîB÷îe rLBäéì Bì ïeúð̈¦ª©§§¨§¦©¥¤£¦
Ba äkæiL éãk óñBé ïa àáé÷rì Bì ïeúð ãBîì ãéúr̈¦¨¨©£¦¨¤¥§¥¤¦§¤
éðàL da íéøeáö ïðéra î"ù Bì økNeî BîB÷îe íéiðrì©£¦¦§§¨§¦¨§¦¨©¦

øîàc ù"ú eäðéçøèéì àìc éëéä ék íúä÷çöé øa àáø ¨¨¦¥¥§Ÿ¦§§¦§§¨©¨¨©¦§¨
Bì eáúëå éðBìôì eæ äãNa eëæ ïä úBøèL éðL áø øîà̈©©§¥§¨¥§§¨¤¦§¦§¦§
eázëzL î"ò äãNa øæBç Bðéàå øèLa øæBç øèMä úà¤©§¨¥¦§¨§¥¥§¨¤¤¦§§
øa àéiç áøå äãNa ïéa øèLa ïéa øæBç øèMä úà Bì¤©§¨¥¥¦§¨¥§¨¤§©¦¨©

ìL àðeä áø øîà ïéáàïøîàc àä éøz ïä úBøèL äL ¨¦¨©©¨§Ÿ¨§¨¥§¥¨©£¨¨
eðéðML dúBàk øèMä úà Bì áúëå øëBî íã÷ íà Cãéà¦¨¦¨©¥§¨©¤©§¨§¨¤¨¦
÷éæçäL ïåék Bnr ç÷Bì ïéàL ô"òà øëBnì øèL íéáúBk§¦§¨©¥¤¥¥©¦¥¨¤¤¡¦
àì dpéî òîL àeäL íB÷î ìëa øèL äð÷ð ò÷øwa Bnr¦©©§©¦§¨§¨§¨¨¤§©¦¨Ÿ
àäå àeä àrøàc àøéñôàc øèL éðàL da íéøeáö ïðéra§¦¨§¦¨©¦§©§©§¦¨§©§¨§¨
ïéð÷ð úeiøçà íäì ïéàL íéñëð eðéðML àéä eæ éðz÷ dìr£¨¨¨¥¦¤¨¦§¨¦¤¥¨¤©§¨¦§¦
î"ù ä÷æçáe øèLa óñëa úeiøçà íäì LiL íéñëð ír¦§¨¦¤¥¨¤©§¨§¤¤¦§¨©£¨¨
ábà ïðéra éî eäì àéraéà :î"ù da íéøeáö ïðéra àìŸ§¦¨§¦¨¦¨§¨§¦§¦¨©©

éîrèìe ábà éðz÷ àìå épä ìk éðz÷c ù"ú àì Bàéð÷ C Ÿ§¨¨¥¨©¥§Ÿ¨¨¥©©§©§¥§¥
ábà øîàc ãr énð àëä éð÷ øîàc ãr àlà éðz÷ éî¦¨¨¥¤¨©§¨©§¥¨¨©¦©§¨©©©
eäì àéraéà :ïðéra éð÷e ábà ïðéra àì íéøeáö àúëìäå§¦§§¨§¦Ÿ§¦¨©©§¥§¦¨¦¨§¨§
éðàL øeOér ù"ú eäî äðzîa ïéìèìèîe øëîa äãN̈¤§¤¤§©§§¦§©¨¨©¦¤£¦
àéraéà î"ù Bì økNeî BîB÷îe rLBäéì ïeúð ãBîì ãéúr̈¦¨¨¦ª©§§¨¦¨§¨
éðàL øeOér ù"ú eäî øçàì ïéìèìèîe ãçàì äãN eäì§¨¤§¤¨§©§§¦§©¥©¦¤£¦
íéiðrì Ba äkæiL éãk óñBé ïa àáé÷rì ïeúð ãBîì ãéúr̈¦¨¨©£¦¨¤¥§¥¤¦§¤©£¦¦
úéra éàå øNrîì økNeî økNeî éàî Bì økNeî BîB÷îe§§¨©§¨§¨§©£¥§¦¨¦
eðL àì àáø øîà äåä íéiðr ãéc àáé÷r 'ø éðàL àîéà¥¨©¦£¦¨§©£¦¦£¨¨©¨¨Ÿ¨
àlà äð÷ àì ïlek éîc ïúð àì ìáà ïlek éîc ïúpL àlà¤¨¤¨©§¥¨£¨Ÿ¨©§¥¨Ÿ¨¨¤¨
çkî óñkä çk äôé àáøc déúåek àéðz åéúBòî ãâðk§¤¤¨¨©§¨©¨¥§¨¨¨¤Ÿ©©¤¤¦Ÿ©
óñkäL óñkä çk äôé óñkä çkî øèMä çëå øèMä©§¨§Ÿ©©§¨¦Ÿ©©¤¤¨¤Ÿ©©¤¤¤©¤¤
äôéå øèLa ïk ïéàM äî éðL øNrîe úBLc÷ä Ba ïéãBt¦¤§¥©£¥¥¦©¤¥¥¦§¨§¨¤
ïk ïéàM äî ìàøNé úáa àéöBî øèMäL øèMä çkŸ©©§¨¤©§¨¦§©¦§¨¥©¤¥¥
íäéðL çkî ä÷æç çëå ä÷æç çkî íäéðL çk äôéå óñëa§¤¤§¨¤Ÿ©§¥¤¦Ÿ©£¨¨§Ÿ©£¨¨¦Ÿ©§¥¤
ïk ïéàM äî éøár ãára íéðB÷ íäéðML íäéðL çk äôé̈¤Ÿ©§¥¤¤§¥¤¦§¤¤¦§¦©¤¥¥
øNra úBãN øNr Bì øëî ä÷æçL ä÷æç çk äôé ä÷æça©£¨¨¨¤Ÿ©£¨¨¤£¨¨¨©¤¤¨§¤¤

÷éæçäL ïåék úBðéãîílek íàð÷ íäî úçàa §¦¥¨¤¤¡¦§©©¥¤§¨¨¨
äîá

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc oiyeciw(iyily meil)

`ede,óñBé ïa àáé÷òì Bì ïeúð,`aiwr iax `ed ¨©£¦¨¤¥
,miipr ly i`ab didy,íéiðòì Ba äkæiL éãk§¥¤¦§¤¨£¦¦

BîB÷îe,xeyird lyBì økNeî,sqk oipwa §§¨
dpwdy jkne .ab` oipwa ipr xyrnd z` dpwie

,zexyrnd mewn z` `wecïðéòa dpéî òîL§©¦¨§¦¨
milhlhnd eidiyda íéøeáö¯okle ,rwxwa §¦¨

mewn z` `wec zepwdl wcwcl jixv did

.xg` mewna rwxw dpwd `le ,zexyrnd

:dgec `xnbdíúä éðàLdxwnd `ed dpey ± ©¦¨¨
,envr mewnd z` mdl dpwd l`ilnb oaxy ,my

eäðéçøèéì àìc éëéä ékdxfg eribiyky ick ± ¦¥¦§Ÿ¦§§¦§
z` `ivedle xdnl ekxhvi `l mzial

,mdly epi`y mewna migpend zexyrnd

dzrne ,zexyrnd mewn z` mdl dpwd jkitl

zepwl ick la` ,evxiy onf lk my mgipdl elkei

rwxw elit` mdl dpwiy jka did ic ,ab` oipwa

.xg` mewna

:wtql ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àz̈§©
,ïä úBøèL éðL ,áø øîà ÷çöé øa àáø øîàc§¨©¨¨©¦§¨¨©©§¥§¨¥
lr xhy zaizka yi mipey mipic ipy xnelk

micrl xn` mc` m`y ,cg`d oicd .dcy ziipw

,éðBìôì Bæ äãNa eëædwfg oipw da eyr ,xnelk §§¨¤¦§¦
,ipelt xearøèMä úà Bì eáúëålr di`xl §¦§¤©§¨

,ok eyry xg` .dipwdøèMa øæBç`ed leki - ¥©§¨
`le ,di`xd xhy zaizkl eznkqdn hxgzdl

,eazekl cer elkeiäãOa øæBç Bðéàåleki epi` - §¥¥©¨¤
ewifgd xaky oeik ,d`pwdd xwirn hxgzdl

,ipyd oicd .da dkfe ,ipelt eze` xear dcya

ipeltl dcya ekf xn` m`yeázëzL úðî ìò©§¨¤¦§§
,øèMä úà Bìi`pza oipwd z` dlzy epiidc ¤©§¨

,xhy eilr azkiyøæBçleki -hxgzdl `ed ¥
øèMa ïéa.xg` oipwa `l` xhya dpwi `ly ± ¥©§¨
äãOa ïéaxwirn hxgzdl `ed leki oke ± ¥©¨¤

miiwzp `l xhyd azkp `ly oeiky ,dpizpd

. oipwd lg `l oiicre ,i`pzd

ìL ,àðeä áø øîà ïéáà øa àéiç áøåäL §©¦¨©¨¦¨©©¨§Ÿ¨
,ïä úBøèLlr xhy zaizka yi mipic dyely §¨¥
,dcy ziipwïøîàc àä éøzel` md mipy ± §¥¨©£¨¨

,epxn`yCãéày ,sqepd oicde ±øëBî íã÷ íà ¦¨¦¨©¥
øèMä úà Bì áúëålr oipw eyry mcew gwell §¨©¤©§¨

,dwfga e` sqka dcydeðéðML dúBàkitk ± §¨¤¨¦
,(:fqw) `xza `aa zkqna dpyna epcnly

ç÷Bì ïéàL ét ìò óà øëBîì øèL íéáúBk§¦§¨§¥©©¦¤¥¥©
Bnòick ,oipwd mcew xhyd z` aezkl xzen - ¦

dyrn xg`l cin dpewl exqenl oken didiy

oipwl mcew xhyd azkpy ok rxi` m`e .oipwd

,dcydBnò ÷éæçäL ïåékgweld,ò÷øwa ¥¨¤¤¡¦¦©©§©
,dwfga d`pweäð÷ðd elíB÷î ìëa øèL ¦§¨§¨§¨¨

,àeäLepcnly xg`ne .rwxwd ziipw ab` ¤
mb rwxwd ab` el dpwp ,dcyd z` dpewdy

,dilr azkpy xhydïðéòa àì dpéî òîL± §©¦¨Ÿ§¦¨
ab` mipwpd milhlhndy ,miwewf eppi`y

eidi rwxwdda íéøeáöxeav epi` xhydy itk , §¦¨
.dpwp `ed ok it lr s`e rwxwa

:di`xd z` zegcl dqpn `xnbdøèL éðàL©¦§¨
rwxwd lr oipw xhy e` di`xàøéñôàc ,§©§¦¨

àeä àòøàcmikilen eay dndal xqt`k ± §©§¨
,rwxwd ly dzfig` zia lekiak `ed ok ,dze`

oipr xxean eay oeik rwxwd sebk aygpe

zeidl jixv epi` `ed `wecy okzie ,dziipw

mdl oi`y milhlhn x`y mle` ,da xeav

mixeav zeidl mikixv ,rwxwd mr zekiiy

,ok zegcl oi`y zx`an `xnbd .dkezaàäå§¨
éðz÷ dìòdpwp xhydy ef dkld lr ixdy ± £¨¨¨¥

ax mya oia` xa `iig ax xn` ,rwxwd ab`

y `pedeðéðML àéä Bæ,epzpynaïéàL íéñëð ¦¤¨¦§¨¦¤¥
íäì LiL íéñëð íò ïéð÷ð úeéøçà íäì̈¤©£¨¦§¦¦§¨¦¤¥¨¤

ä÷æçáe øèLa óñëa úeéøçàaxy epiidc , ©£¨§¤¤¦§¨©£¨¨
,epizpynn dcyd ab` dpwp xhydy cnl `ped

.oilhlhnd x`yl xhy oia lcad oi`y o`kne

dpéî òîLy dfn cenll yi m`d ±ïðéòa àì §©¦¨Ÿ§¦¨
eidi rwxw ab` mipwpd milhlhndyíéøeáö§¦

.dpéî òîL ,da.`ziixadn ok cenll yi ok` ¨§©¦¨
:ab` oipw zece` sqep wtq zxxan `xnbd

eäì àéòaéà,ïðéòa éîoipwa ,ep` mikixv m`d ± ¦©§¨§¦§¦¨
z` dpw ,yxetna gwell xkend xn`iy ,ab`

oilhlhnd z` dpwe rwxwdábà,rwxwdàì Bà ©©Ÿ
`ll s` oilhlhnd z` dpewe ,jkl `ed jxvp

.ef dxin`

:df wtq heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz̈§©
éðz÷cepyy ±éðä ìkzeipynd el` lk ± §¨¨¥¨¨¥

,zncewd `ibeqa e`aedy zexninde zeziixade

éðz÷ àìåxn`y mewn meya epipy `le ± §Ÿ¨¨¥
oilhlhnd z` dpwiy yxetnaábà. rwxwd ©©

:dgec `xnbdéîòèìeCjxev oi`y ,jzhiyle - §©§¥
,ef dxin`aéðz÷ éî 'éð÷'xn`y oda epipy ike ± ¨¥¦¨¨¥

m` `lde ,'oilhlhnd z` dpw' ,dpewl xkend

dkef dpewd oi`y xexa xacd ,ok xn` `l

.oilhlhnaàlàoipw lkay ,yxtl yi gxkda ¤¨
dpew epi` ab`'éð÷' øîàc ãòel xn`iy cr - ©§¨©§¥

'oilhlhnd z` dpw' yxetnaénð àëä ,mb jk ± ¨¨©¦
,lg oipwd oi`y ,'ab`' zxin` iabl xn`pãò©

ábà øîàc-z` dpw' yxetna el xn`iy cr §¨©©©
xkfen df oi`y s` ,'rwxwd ab` oilhlhnd

.`ziixaaïðéòa àì íéøeáö ,àúëìäåoi`y ± §¦§§¨§¦Ÿ§¦¨
mdy dcya mixeav oilhlhnd eidiy mikixv

xnel mle` ,dnr mipwp,'éð÷'å 'ábà'epiidc ©©§¥
ab` oilhlhnd z` dpw' yxetna xn`iy

,'rwxwdïðéòael` zexin` `lae ,ep` mikixv ± §¦¨
.dcyd mr mipwp milhlhnd oi`

:ab` oipw zeklda sqep wtqeäì àéòaéà± ¦©§¨§
exiagl ozep mc` xy`k ,daiyid ipa ewtzqp

äðzîa ïéìèìhîe øëîa äãN,dcyd ab` ¨¤§¤¤¦©§§¦§©¨¨
,eäîz` xkn m` `l` dpew ab` oi`y okziy ©

mdipy z` ozpy e` ,dcyde oilhlhnd ,mdipy

xkna cg` m` ab` oipw liren oi` la` ,dpzna

. dpzna ipydeòîL àz`aedy dyrndn , ¨§©
l`ilnb oax xn`y ,mcewd cenra lirløeOéò¦

zexitdn zixiyr ±ãBîì ãéúò éðàL,ïeúð ¤£¦¨¦¨¨
BîB÷îe òLBäéìxeyird lyBì økNeîiaxl ¦ª©§§¨

o`k ixde ,xeyird z` ab`a ea zepwl ryedi

dpzna ozip oilhlhn `edy zexit xeyird

mipew df ote`a mby o`kne ,zexikya rwxwde

.ab` oipwadpéî òîL±.xacd gken ok` §©¦¨
:sqep wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàdpwnd ¦©§¨§

ì äãNmc`ì ïéìèìhîe ãçàmc`eäî ,øçà ¨¤§¤¨¦©§§¦§©¥©
oipw ab` oilhlhnd z` ipyd dpew m`d ±

mc`yk `weec `ny e` ,oey`xd ly dcyd

. ab`a zepwdl leki ,mdipy z` dpew cg`àz̈
òîLxn`y l`ilnb oaxa dyrndn ±øeOéò± §©¦

ipr xyrnïa àáé÷òì ïeúð ,ãBîì ãéúò éðàL¤£¦¨¦¨¨©£¦¨¤
óñBémiipr i`ab didy,íéiðòì Ba äkæiL éãk ¥§¥¤¦§¤¨£¦¦

.Bì økNeî BîB÷îez` zepwdl xyt`y ixd §§¨
.`aiwr iaxl mewnd z`e miiprl xeyird

,di`xd z` dgec `xnbdéàîyexitd edn ± ©
enewne' l`ilnb oax ixac lyøkNeî.'el §¨

mewndy ,`ed xe`iad,øNòîì økNeî,xnelk §¨§©£¥
ick miiprl mewnd z` xikyd l`ilnb oaxy

xeyird mby `vnpe ,ea gpend xyrna ekfiy

,ztqep digc .cg`l mipwp mewnd mbeúéòa éàå§¦¨¥
äåä íéiðò ãéc àáé÷ò éaø éðàL àîéàixd ± ¥¨©¦©¦£¦¨§©£¦¦£¨

,miipr i`ab `edy xg`n ,miipr cik aygp `ed

,`aiwr iaxl epwp xyrnd mbe mewnd mbe

.rxked `l `xnbd wtqy `vnpe

:ab` oipw zeklda oic ycgn `ax

eðL àì àáø øîà,rwxw ab` oilhlhn mipwpy ¨©¨¨Ÿ¨
ïúpL àlàxkenl gweld mliyeïlek éîc- ¤¨¤¨©§¥¨

rwxwde oilhlhnd inc lk z`ïúð àì ìáà ,£¨Ÿ¨©
äð÷ àì ,ïlek éîcab` oilhlhndn gweld §¥¨Ÿ¨¨

,rwxwdãâðk àlàieeyåéúBòî.calaàéðz ¤¨§¤¤§¨©§¨
àáøc déúååk.`ax ixack `ziixaa epipy ± §¨¥§¨¨

çk äôéoipwçkî óñkäoipwå ,øèMädti ok ¨¤Ÿ©©¤¤¦Ÿ©©§¨§
çëoipwçkî øèMäoipwóñkälkay ,xnelk , Ÿ©©§¨¦Ÿ©©¤¤

.exiaga oi`y dlrn yi mipipwdn cg`çk äôé̈¤Ÿ©
óñkäxhyd gknúBLc÷ä Ba ïéãBt óñkäL , ©¤¤¤©¤¤¦¤§¥

,éðL øNòîee` ycwdde ,dyecwa qtzp sqkde ©£¥¥¦
,oilegl mi`vei ipy xyrndïk ïéàM äî©¤¥¥

,øèLa.llk xhya liren oeict oi`yçk äôéå ¦§¨§¨¤Ÿ©
øèMä,sqkd gknúáa àéöBî øèMäL ©§¨¤©§¨¦§©
,ìàøNé,hb ici lr zyxbznyïk ïéàM äî ¦§¨¥©¤¥¥
óñëa.sqka zyxbzn dy` oi`yçk äôéå §¤¤§¨¤Ÿ©
íäéðL,xhye sqk -çkîoipwå ä÷æçdti ok §¥¤¦Ÿ©£¨¨§

çëoipwíäéðL çk äôé .íäéðL çkî ä÷æç Ÿ©£¨¨¦Ÿ©§¥¤¨¤Ÿ©§¥¤
,dwfg oipwn,éøáò ãáòa íéðB÷ íäéðML`edy ¤§¥¤¦§¤¤¦§¦

,xhyae sqka dpwp,ä÷æça ïk ïéàM äîepi`y ©¤¥¥©£¨¨
.da dpwpeä÷æç çk äôé,xhye sqk oipw gkn ¨¤Ÿ©£¨¨

Loipwaä÷æçm`øNòa úBãN øNò Bì øëî ¤£¨¨¨©¤¤¨§¤¤
,úBðéãî,micxtp zenewna ,xnelkïåék §¦¥¨
÷éæçäL,dwfg oipw dyry ±adcyíäî úçà ¤¤¡¦§©©¥¤

ílek íàð÷.zecyd lk z` dpw - §¨¨¨



צה zipwp dy`d` cenr fk sc ± oey`x wxtoiyeciw

.òLBäéì ïeúðoikxr 'QnA xn`cM `ippg oA rWFdi iAx(:`i sc)iAxA dUrn ¨¦ª©©¦§ª©¤£©§¨¦§¨©§©¤£¨¦©£¤§©¦
Fl xn` zFzlC ztbdA `cBcEB oA opgFi 'x z` riIql KldW `ippg iAxA rWFdi§ª©§©¦£©§¨¤¨©§©¥©¤¨¨¤§§¨©£¨©§¨¨©

ixtq .ded iel `nl` mixrFXd on ip`e mixxFWOd on dY`W LA xFfg(gxw 't) £§¤©¨¦©§§¦©£¦¦©£¦©§¨¥¦£¨¦§¦
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'QnA `zNin KdC `pwQn ikde sqkA§¤¤§¨¥©§¨¨§©¦§¨§©¤

ipW xUrn(h"n d"t)dGn df xkU ElAwzpe ©£¥¥¦§¦§©§¨¨¤¦¤
`Ed mW ziIxw WxtEd `l oiicrW t"r`e§¤£©¦Ÿ§©§¦©¥
oTEzn Fpi`W xaC mixagl zFdWl xEq`W¤¨©§©£¥¦¨¨¤¥§¨
dzin aEIg o`M oi` EPOn Elk` ENit`e©£¦¨§¦¤¥©¦¦¨
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:xg` mFwn `le FnFwn.eäðéçøèéì àìc §§Ÿ¨©¥§Ÿ¦§§¦§
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.ïä úBøèL éðL:xhWA oiwElg oipiC ipW §¥§¨¥§¥¦¦£¦¦§¨
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:`nlrA di`xl xhXd z`.øèLa øæBç ¤©§¨¦§¨¨§©§¨¥¦§¨
:FciA di`x Fl `dYW ipFvx oi` xnF` m ¦̀¥¥§¦¤§¥§¨¨§¨

.'eëå î"òo`Ur `l ixdW dcUA s` xfFg §¥©§¨¤¤£¥Ÿ£¨¨
Fl xfFg ixde xhXd mr `N` zFMfl oigElW§¦¦§¤¨¦©§¨©£¥¥

:xhWA.íã÷ íàF` sqMd zpizp mcFw ¦§¨¦¨©¤§¦©©¤¤
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mCwEn xhW opixn` `le ipFltl dxEkn§¨¦§¦§Ÿ©§¦¨§¨§¨
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:ipFltl.àeä íéiðò ãéclW i`Abe li`Fd ¦§¦§©£¦¦¦§©©¤
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lirl opitli oiwxtA ixar car oipFw xhWE sqM :dX` hB(:ci sc): ¥¦¨¤¤§¨¦¤¤¦§¦§¦§¦©§¦¨§¥
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dpitqA mi`A EidW mipwfE l`ilnB oAxA dUrnE mW mdl zFxwl Kixv EPOn¦¤¨¦¦§¨¤¥©£¤§©¨©§¦¥§¥¦¤¨¨¦¦§¦¨
EpiidC mEpYi inl milrAd ExxaIW milrA mW Epiid mzdC mW z`ixwE 'Eke§§¦©¥§¨¨©§¥§¨¦¤§¨§©§¨¦§¦¦§§©§
rcFi didW mEkq xiMfdl `le mFwn rFAwl `l WWFg did `l la` xEriA¦£¨Ÿ¨¨¥Ÿ¦§©¨§Ÿ§©§¦§¤¨¨¥©
oTEzn did `l iM Elk`i `NW mxidfd xaMW FziA ipA EPOn Elk`i `NW i`CeA§©©¤ŸŸ§¦¤§¥¥¤§¨¦§¦¨¤ŸŸ§¦Ÿ¨¨§¨
dlFcB dnExY xiMfn Fpi` dOl z"`e§¨¨¥©§¦§¨§¨
mEXn n"ie l`ilnB oAxC dUrn `EddA§©©£¤§©¨©§¦¥§¦
`OWe z"dn ixMd z` zxhFR zg` dHgC§¦¨©©¤¤¤©§¦§¤¨
ici z`vl icM FziAn `vIW mcFw DWixtd¦§¦¨¤¤¨¨¦¥§¥¨¥§¥
`xidp `le odkl DpzpE `ziixF`C `xEQi ¦̀¨§©§¨§¨¨§Ÿ¥§Ÿ§¦¨
WEgl l`ilnB oAxl Fl did `l ike§¦Ÿ¨¨§©¨©§¦¥¨
xiMfd `l ikdlC n"ie opAxC `xEQi`l§¦¨§©¨¨§¦§¨¥Ÿ¦§¦
xEriaA zaiIg Dpi`W itl dlFcB dnExY§¨§¨§¦¤¥¨©¤¤§¦

mixEMA 'QnA opzcM(a"n a"t)'tA Dl iziinE §¦§©§©¤¦¦©§¥¨§
lxrd(.br sc zenai)ipW xUrnA Wi ¤¨¥¥§©£¥¥¦
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`aiIgin `l dnExzC rnWn xEriA¦©§©¦§¨Ÿ¦©§¨
dlFcB dnExY k"rC dWw la` xEriaA§¦£¨¨¤§§¨§¨
'ipznA ipYwcM xEriaA `id zaiIg©¤¤¦§¦¦§¨¨¥§©§¦
zevn cviM lirl iz`adW ipW xUrnC§©£¥¥¦¤¥¥¦§¥¥©¦§©
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mbe opAxCn zFgRd lklE xEriaA `id¦§¦§¨©¨¦§©¨¨§©
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znExzE dnExY zFAxl ieNl eiYzp mbe§©§©¦©¥¦§©§¨§©
xUrnA WiC `iddn zFWwdl oi`e xUrn©£¥§¥§©§¥©¦§¥§©£¥
dnExzA oM oi`X dn mixEMaaE ipW¥¦§¦¦©¤¥¥¦§¨
l"iC xEriaA zaiIg Dpi` dnExY rnWnC§©§©§¨¥¨©¤¤§¦§
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i`W mixEMaE ipW xUrn oFbM xEriAd onf§©©¦§©£¥¥¦¦¦¤¦
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DYkEcl `iWEw `xcd n"n DNW xEriA¦¤¨©§¨§¨§§¨
i`CeC l"ie dnExYd xriA `l i`O ©̀©Ÿ¦¥©§¨§§©©
zElibxC dcVA DcFrA Wixtd dnExY§¨¦§¦§¨©¨¤¦§¦
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cIn oxFBA d`EaYd dzid cFrA WixtdW¤¦§¦§¨§¨©§¨©¤¦¨
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dnExY mEXn oiaiIge lfB mEXn oixEq £̀¦¦¤¤§©¨¦¦§¨
on mixEhtE lfB mEXn mixYEn mixGEtn§¨¦¨¦¦¤¤§¦¦
oxFbl xWt` i`W dlFcB dnExYd©§¨§¨¤¦¤§¨§¤
:dlFcB dnExY dnxzp k"`` xwriYW¤¥¨¥¦§§¨§¨§¨
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`de Fl ozp Ki` dWwe qxhpETA©§§¥§¨¤¥¨©§¨
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zFkxaA(.gk sc)mB Fl ozp `l dOl z"`e dY` ingRW xMip LziA ilzFMn ¦§¨¦§¥¥§¦¨¤¤¨¦©¨§¨¨Ÿ¨©©

oiaExirA opixn`cM miIpr dAxdl oYil dvFx didW itl l"ie ipr xUrn(.bq sc) ©£¥¨¦§§¦¤¨¨¤¦¥§©§¥£¦¦¦§©§¦¨§¥¦
miz`n rWFdi 'xl Fl did iOp i` mlFrl arx `ian cg` odkl eizFpYn ozFPd©¥©§¨§Ÿ¥¤¨¥¦¨¨¨¨¦©¦¨¨§§ª©¨©¦
zEIpr zxFzA oFW`x xUrn gTil lFki did n"nE ipr xUrn gwl `l Kkitl fEf§¦¨Ÿ¨©©£¥¨¦¨¨¨¦©©£¥¦§©£¦

c"nlE wgFcA qpxRzn dide xiWr did `le li`Fd(:et sc zenaia)mipdMl `qpw ¦§Ÿ¨¨¨¦§¨¨¦§©§¥§©§§¨¨©Ÿ£¦
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(:hv sc n"a) mzd:ipYw `l oitilgaE dwfgaE xhWA sqkA dpwp rwxw zExikU KM dwfgaE xhWaE sqkA dpwp rwxTdW mWMøæBç.dcUA xfFg Fpi`e xhWA ¨¨§¥¤©©§©¦§¤§¤¤¦§¨©£¨¨©§¦©§©¦§¤§¤¤¦§¨©£¨¨©£¦¦Ÿ¨¨¥¥¦§¨§¥¥§¨¤
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éðàL øçà øeOérå Bì økNeî BîB÷îe rLBäéì Bì ïeúð̈¦ª©§§¨§¦©¥¤£¦
Ba äkæiL éãk óñBé ïa àáé÷rì Bì ïeúð ãBîì ãéúr̈¦¨¨©£¦¨¤¥§¥¤¦§¤
éðàL da íéøeáö ïðéra î"ù Bì økNeî BîB÷îe íéiðrì©£¦¦§§¨§¦¨§¦¨©¦

øîàc ù"ú eäðéçøèéì àìc éëéä ék íúä÷çöé øa àáø ¨¨¦¥¥§Ÿ¦§§¦§§¨©¨¨©¦§¨
Bì eáúëå éðBìôì eæ äãNa eëæ ïä úBøèL éðL áø øîà̈©©§¥§¨¥§§¨¤¦§¦§¦§
eázëzL î"ò äãNa øæBç Bðéàå øèLa øæBç øèMä úà¤©§¨¥¦§¨§¥¥§¨¤¤¦§§
øa àéiç áøå äãNa ïéa øèLa ïéa øæBç øèMä úà Bì¤©§¨¥¥¦§¨¥§¨¤§©¦¨©

ìL àðeä áø øîà ïéáàïøîàc àä éøz ïä úBøèL äL ¨¦¨©©¨§Ÿ¨§¨¥§¥¨©£¨¨
eðéðML dúBàk øèMä úà Bì áúëå øëBî íã÷ íà Cãéà¦¨¦¨©¥§¨©¤©§¨§¨¤¨¦
÷éæçäL ïåék Bnr ç÷Bì ïéàL ô"òà øëBnì øèL íéáúBk§¦§¨©¥¤¥¥©¦¥¨¤¤¡¦
àì dpéî òîL àeäL íB÷î ìëa øèL äð÷ð ò÷øwa Bnr¦©©§©¦§¨§¨§¨¨¤§©¦¨Ÿ
àäå àeä àrøàc àøéñôàc øèL éðàL da íéøeáö ïðéra§¦¨§¦¨©¦§©§©§¦¨§©§¨§¨
ïéð÷ð úeiøçà íäì ïéàL íéñëð eðéðML àéä eæ éðz÷ dìr£¨¨¨¥¦¤¨¦§¨¦¤¥¨¤©§¨¦§¦
î"ù ä÷æçáe øèLa óñëa úeiøçà íäì LiL íéñëð ír¦§¨¦¤¥¨¤©§¨§¤¤¦§¨©£¨¨
ábà ïðéra éî eäì àéraéà :î"ù da íéøeáö ïðéra àìŸ§¦¨§¦¨¦¨§¨§¦§¦¨©©

éîrèìe ábà éðz÷ àìå épä ìk éðz÷c ù"ú àì Bàéð÷ C Ÿ§¨¨¥¨©¥§Ÿ¨¨¥©©§©§¥§¥
ábà øîàc ãr énð àëä éð÷ øîàc ãr àlà éðz÷ éî¦¨¨¥¤¨©§¨©§¥¨¨©¦©§¨©©©
eäì àéraéà :ïðéra éð÷e ábà ïðéra àì íéøeáö àúëìäå§¦§§¨§¦Ÿ§¦¨©©§¥§¦¨¦¨§¨§
éðàL øeOér ù"ú eäî äðzîa ïéìèìèîe øëîa äãN̈¤§¤¤§©§§¦§©¨¨©¦¤£¦
àéraéà î"ù Bì økNeî BîB÷îe rLBäéì ïeúð ãBîì ãéúr̈¦¨¨¦ª©§§¨¦¨§¨
éðàL øeOér ù"ú eäî øçàì ïéìèìèîe ãçàì äãN eäì§¨¤§¤¨§©§§¦§©¥©¦¤£¦
íéiðrì Ba äkæiL éãk óñBé ïa àáé÷rì ïeúð ãBîì ãéúr̈¦¨¨©£¦¨¤¥§¥¤¦§¤©£¦¦
úéra éàå øNrîì økNeî økNeî éàî Bì økNeî BîB÷îe§§¨©§¨§¨§©£¥§¦¨¦
eðL àì àáø øîà äåä íéiðr ãéc àáé÷r 'ø éðàL àîéà¥¨©¦£¦¨§©£¦¦£¨¨©¨¨Ÿ¨
àlà äð÷ àì ïlek éîc ïúð àì ìáà ïlek éîc ïúpL àlà¤¨¤¨©§¥¨£¨Ÿ¨©§¥¨Ÿ¨¨¤¨
çkî óñkä çk äôé àáøc déúåek àéðz åéúBòî ãâðk§¤¤¨¨©§¨©¨¥§¨¨¨¤Ÿ©©¤¤¦Ÿ©
óñkäL óñkä çk äôé óñkä çkî øèMä çëå øèMä©§¨§Ÿ©©§¨¦Ÿ©©¤¤¨¤Ÿ©©¤¤¤©¤¤
äôéå øèLa ïk ïéàM äî éðL øNrîe úBLc÷ä Ba ïéãBt¦¤§¥©£¥¥¦©¤¥¥¦§¨§¨¤
ïk ïéàM äî ìàøNé úáa àéöBî øèMäL øèMä çkŸ©©§¨¤©§¨¦§©¦§¨¥©¤¥¥
íäéðL çkî ä÷æç çëå ä÷æç çkî íäéðL çk äôéå óñëa§¤¤§¨¤Ÿ©§¥¤¦Ÿ©£¨¨§Ÿ©£¨¨¦Ÿ©§¥¤
ïk ïéàM äî éøár ãára íéðB÷ íäéðML íäéðL çk äôé̈¤Ÿ©§¥¤¤§¥¤¦§¤¤¦§¦©¤¥¥
øNra úBãN øNr Bì øëî ä÷æçL ä÷æç çk äôé ä÷æça©£¨¨¨¤Ÿ©£¨¨¤£¨¨¨©¤¤¨§¤¤

÷éæçäL ïåék úBðéãîílek íàð÷ íäî úçàa §¦¥¨¤¤¡¦§©©¥¤§¨¨¨
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x`Xd oi`e `dA Dwfg` iM iOp `kd̈¨©¦¦©§§¨§¨§¥©§¨
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.àeä ãç:zxAEgn DNEM `dC.àðãñ ©§¨¨§¤¤©§¨
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DNEM `dC `Ed cg rwxTd xEAige§¦©©§©©§¨¨

:zxAEgn.ïîà ïîàDiA Wxcinl `xizi §¤¤¨¥¨¥§¥¨§¦§©¥
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mEAil dRvnE zpYnn mai zxnFW dnai§¨¨¤¤¨¨©§¤¤§©¨§¦
xaCd z` xnW FnM(fl ziy`xa)KiIW ikdl §¨©¤©¨¨§¨¥©¨
aizkcM dqipM oFWl(dk mixac)didz `l §§¦¨§¦§¦Ÿ¦§¤

Dnai `N` xf Wi`l dvEgd zOd zW ¥̀¤©¥©¨§¦¨¤¨§¨¨
:FziaA dX`l dPgTiä÷Lîe 'eë àîéð éà ¦¨¤¨§¦¨§¥¦¥¨©§¤
.äñeøà àéäLk dì`le ipYw iNin iNinE ¨§¤¦£¨¦¥¦¥¨¨¥§Ÿ

`idW oiA w"de cg`M mNEM lr raXYW¤¦¨©©¨§¤¨§¥¤¦
DriAWdl lFki d`EUp `idW oiA dqEx £̀¨¥¤¦§¨¨§©§¦¨

:DzFwWdlE.úBúBL àìopiraC ExYqp m` §©§¨Ÿ¦¦§§¦§¦¨
:DWi` zgY.äaeúk úBìèBð àìå`idW ©©¦¨§Ÿ§§¨¤¦

:eilr xq`il Dnvrl dnxBä÷Lî à÷å ¨§¨§©§¨¥¨¥¨¨§¨©§¤
.äàeNð àéäLk dì:oiqExi` zxizq lr ¨§¤¦§¨©§¦©¥¦

.Léàä äwðådxYqPW xg` dilr `A `NW §¦¨¨¦¤Ÿ¨¨¤¨©©¤¦§§¨
:Ef dxizqA eilr dxq`PWåàì àlà â"ä ¤¤¤§¨¨¨¦§¦¨¤¨©

.ìebìb é"ò`idWM Dl iPwC opiqxB `le ¦§§Ÿ©§¦¨§©¥¨§¤¦
:'Ek dREgl dqpkpe xYYq`e dqEx`.ìebìb £¨§¦§©©§¦§§¨©¨¦§

lBlbnE dxYqpe d`EUp `idWM Dl `PiTW¤¦¥¨§¤¦§¨§¦§§¨§©§¥
Eid `NW t"r` oiqExi` lr drEaW dilr̈¤¨§¨©¥¦¤Ÿ¨
Dl iPwcA `nwF`l Dl `ied `iWw i`e `Piw `l ixdW onvr iptA drEaWl oiE`x§¦¦§¨¦§¥©§¨¤£¥Ÿ¦¥§¦©§¨©§¨¨§§¨¦§©¥¨
oFbkE KWi` zgY DA `pixwe dREgl dqpkPXn Dl dwWnE dxYYq`e dqEx £̀¨§¦§©§¨©§¤¨¦¤¦§§¨©¨§¨¦¨¨©©¦¥§

zFnai zkQnA ikd `nwF`l irA `d oFrn dTEpn Dil dedC dilr `A `NWsc) ¤Ÿ¨¨¤¨©£¨¥§¤¥¨¨¨¥§§¨¨¥§©¤¤§¨
(.gpdncTW `le lrFAl lrA zaikW dncTW KWi` icrlAn Dlr `paizF`e§¦§¨£¨¦©§£¥¦¥¤¨§¨§¦©©©©¥§Ÿ¤¨§¨

oipr mEWA oiqExi` lW zEpf lr DriAWdl Ll oi` KMlid lrAl lrFA zaikW§¦©¥©©©¦§¨¥§§©§¦¨©§¤¥¦§¦§¨
Dl iwFnC `Mi` zFnaiaE `Ed lrFA zaikW dncw oiqExi` zEpfC lEBlB i"r `N ¤̀¨¦§¦§¥¦¨§¨§¦©¥¦¨¦¨§¥¨

:`iEPiW `Edd Dil `xiaq `l `NEre dia` ziaA qEx` dilr `AWM§¤¨¨¤¨¨§¥¨¦¨§¨Ÿ§¦¨¥©¦¨
àìù

änadpw iOp dwfg `lA xn`Y m`e .mNEM inC Fl ozPW mixEn` mixaC ©¤§¨¦£¦¤¨©§¥¨§¦Ÿ©§Ÿ£¨¨©¦¨¨
xn`w i`nE z"`e `RqkA Epw `lC `xz`A ixiinC l"ie sqM mrHn¦©©¤¤§§©§¥§©§¨§Ÿ¨§©§¨§©¨¨©
g"xd xnF`e sqM `lA zlrFn Dpi` dwfg `lde sqM gMn dwfg gM dtï¤Ÿ©£¨¨¦Ÿ©¤¤©£Ÿ£¨¨¥¨¤¤§Ÿ¤¤§¥¨©
l`EnW x"de sqM `lA odn zg`A wifgdWM mNEM dpw `din dpYnaC¦§©¨¨¦¨¨¨¨§¤¤¡¦§©©¥¤§Ÿ¤¤§§¥

xkFOdW oFbM mNEM inC ozPW 'iR `xai`n¥¦§¨¦¤¨©§¥¨§¤©¥
`gip `YWde xaM zFrn gwFNl aiIg did̈¨©¨©¥©¨§¨§©§¨¦¨
`lC ikid iM dpFw did `l zFrn mzF`aC¦§¨¨Ÿ¨¨¤¦¥¥§Ÿ
deln `EdW itl `zYi` odA iWECwl ivn̈¥§¦¥¨¤¦§¨§¦¤¦§¤
iOp i`daE rwxw odA ipwinl ivn `l p"dŸ¨¥§¦§¥¨¤©§©§©©¦
:sqM `lA dpFTW dwfgC gM dti `Mi ¦̀¨¨¤Ÿ©©£¨¨¤¨§Ÿ¤¤

øNòixii`C d`xp .cg` xqt`A zFndA ¤¤§¥§©§¨¤¨¦§¤§©§¥
`Ede cg` xqt`A oixEWw oNEMW¤¨§¦§©§¨¤¨§
odn zg` lW DxrUA F` miitlHA fg`̈©©§¨©¦¦§¨¨¤©©¥¤
d"de x`Xd ipw `l in xn`w Dlre©£¨¨¨©¦Ÿ¨¥©§¨§
`dlC dpFw mdn zg` lW dwfgA zFcUA§¨©£¨¨¤©©¥¤¤¦§¨
iziin i`n WOn xqt`A wifgd i`C `inC©§¨§¦¤¡¦§©§¨©¨©©§¥

d `nliC `dnoNEkA wifgdW ip`W `k ¥¨¦§¨¨¨©¦¤¤¡¦§¨
iM zFndAd lM inC ozPW `wecC d`xpe§¦§¤§©§¨¤¨©§¥¨©§¥¦
iPWnE oNEM inC ozPW zFcUA opiraC ikid¥¥¦§¦¨§¨¤¨©§¥¨§©¥
zFidl did iE`x xnFlM FciA FcEBi` mzd̈¨¦§¨§©¨¨¨¦§
oNEMW xqt`A fFg`l dvxi m` FciA§¨¦¦§¤¤¡§©§¨¤¨
`YWd oNEM dpwie cg` xqt`A mixEWw§¦§©§¨¤¨§¦§¤¨©§¨
Fpi` zFcU la` cgi zFxAEgnM ied iOp©¦£¥¦§¨©©£¨¨¥

:cg`M oNEM fFg`l lFkiïîàdf Wi`n ¨¤¡¨§¤¨¨¥¥¦¤
iPd lM l"pn z"`e .'Ek xg` Wi`n on`̈¥¥¦©¥§¨©¥
on` cgn l"ie on` ixY `N` aizM `l `d̈Ÿ§¦¤¨§¥¨¥§¥©¨¥
Wi`e df Wi`e drEaWE dl` xiRW wiRn©¦©¦¨¨§¨§¦¤§¦
i`w dWxRA aizkC dn lM` ixdW xg ©̀¥¤£¥©¨©¦§¦©©§¨¨¥
dWxRA aizM `icdA drEaWE dl`e§¨¨§¨§¤§¨§¦©©§¨
Wi`n oiA rnWnC KWi` zgY iOp aizkE§¦©¦©©¦¥§©§©¥¥¦
i`w on` Kci`e xg` Wi`n oiA df¤¥¥¦©¥§¦¨¨¥¨¥
:dWxRA iaizM `lC mai zxnFWe dqEx` ©̀£¨§¤¤¨¨§Ÿ§¦¥©©§¨

àlàiwWn `we dqEx` `idWM Dl iPwC ¤¨§©¥¨§¤¦£¨§¨©§¥
xn`wC KWi` zgze .d`EUp `idWM Dl̈§¤¦§¨§©©¦¥§¨¨©
eiWkr Y`W xnFlM rnWn ikd `pngx©£¨¨¨¥©§©§©¤©§©§¨
`xw iWExtl l"pn xn`Y m`e KWi` zgY©©¦¥§¦Ÿ©¦§¥§¨
rnWn KWi` zgY d`nEh `d ikd̈¥¨§¨©©¦¥©§©
ikC w"dC l"ie oi`EViPA dzid dxizQdW¤©§¦¨¨§¨©¦¦§§§¦

dqEx` wxR WixA oiqExi`C iEPiw Wi`n iAxnC ikid(.ck sc dheq)dAxp iOp ikd ¥¥¦§©¥¥¦¦§¥¦§¥¤¤£¨¨¥©¦§©¤
:dxizqäwðåbbFWA dilr `AW oFbM DnwFl z"`e .`pngx xn` oFrn Wi`d §¦¨§¦¨¨¦¥¨¨©©£¨¨§§¨§¤¨¨¤¨§¥

iM `dC Dil aiWg oFrn dTEpn b"dkC dxYqpC o`Mn xg`l cr rci `NW¤Ÿ¨©©§©©¦©§¦§§¨¦§§¤¥¨¨¦¥§¨¦
bbFWC oeiM `N` oiqExi`A dzPif m` `Ed oFrn dTEpn e`l lEBlB i"r Dl iwFn¥¨¦§©§¤¥¨¦¦§¨¨¥¦¤¨¥¨§¥
`AW rcFi d`wWd zrWAW oeiM `kd ip`WC l"ie DiA `pixw oFrn dTEpn `Ed§¤¥¨¨¦¨¥§§©¦¨¨¥¨¤¦§©©§¨¨¥©¤¨
oFrn dTEpn e`l cifnA dilr `AW oiA bbFWA dilr `AW oiA xEQi`A dilr̈¤¨§¦¥¤¨¨¤¨§¥¥¤¨¨¤¨§¥¦©§¤¥¨

:DiA `pixw oFrn dTEpn d`wWd zrWA rcFi Fpi`W lEBlB i"r la` `Edéëä £¨¦§¤¥¥©¦§©©§¨¨§¤¥¨¨¦¨¥¨¥
dxYYqi`e dqEx` `idWM Dl iPwC 'iqxB `le .lEBlB i"r e`l `N` 'iqxB©§¦¤¨©¦§§Ÿ©§¦§©¥¨§¤¦£¨§¦§©§¨

drEaWl oiE`x Eid `NW t"r` oiqExi` i"r drEaW dilr lBlbe dxYqpe d`EUp `idWM Dl `PiTW lEBlB ici lr e`l `N` opiqxB ikd `N` 'Eke dREgl dqpkpe§¦§§¨©¨§¤¨¨¥©§¦¨¤¨©©§¥¦§¤¦¥¨§¤¦§¨§¦§§¨§¦§¥¨¤¨§¨¥¦¤Ÿ¨§¦¦§¨
xYYqi`e dqEx` `idWM Dl iPwcA DinwF`l Dil ded `iWw i`e drEaW EdA KiIW `NW t"r` rwxwC drEaW oilBlbn ok FnkE Dl `Piw `l ixdW onvr iptA¦§¥©§¨¤£¥Ÿ¦¥¨§¥§©§§¦§¨§©§©¤Ÿ©¨§§¨§¦©§¨£¨¥§§¥¦§©¥¨§¤¦£¨§¦§©©

zFnai zkQnA ikd inwF`l irA `d oFrn dTEpn Dil dedC dilr `A `NW oFbkE KWi` zgY DA `pixwC dREgl dqpkPWM Dl iwWnE(.gp sc)Dlr `paizF`e ©§¥¨§¤¦§§¨©¨§¨¦¨¨©©¦¥§¤Ÿ¨¨¤¨©£¨¥§¤¥¨¨¨¥§§¥¨¥§©¤¤§¨§¦§¨£¨
zEpfC lEBlB i"r `N` oipr mEWA oiqExi` lW zEpf lr drEaW Ll oi` KMlid lral lrFA zaikW dncTW `le lrFal lrA zaikW dncTW KWi` icrlAn¦©§£¥¦¥¤¨§¨§¦©©©§¥§Ÿ¤¨§¨§¦©¥§©©¦§¨¥§§¨©§¤¥¦§¦§¨¤¨¦§¦§

zFnaiaE `Ed lrFA zaikW dncw oiqExi`(my f"b)oM `Ed `wigC `iEPiWC `iEPiW i`d Dil `xiaq `l `NEre dia` ziaA qEx` dilr `AWM Dl iwFnC `Mi` ¥¦¨§¨§¦©¥¦¨¦¨§¥¨§¤¨¨¤¨¨§¥¨¦¨§¨Ÿ§¦¨¥©¦¨§¦¨§¦¨¥
`pngx xn` KWi` zgY dqEx` `idWM Dl iwWnE dqEx` `idWM Dl iPwC `nili` xn`wC `iEPiW `idd` Kinq k"r iOp oiYrnWA `dC dWwe qxhpETd WxiR¦¥©§§¥§¨¤§¨¦§©§¦©¦¨¦©©¦¦¨§¨¨©¦¥¨§©¥¨§¤¦£¨©§¥¨§¤¦£¨©©¦¥¨©©£¨¨
ziaA qEx` dilr `aC `iEPiW `Edd` Kinq n"y `N` lral lrFA zaikW dncTW `le KWi` icrlAn xninl Dil ded `xw i`d Dil dOle dqEx`l hxR§¨©£¨§¨¨¥©§¨£¨¥§¥©¦©§£¥¦¥§Ÿ¤¨§¨§¦©¥§©©¤¨¨¦©©¦¨§¨¨¤¨¨§¥
oeike zFlEqtl dREg oi` xn`C l`EnWM Dl xaqC dlrap `le dREgl dqpkpA inwF`l dvx `lC `nrh EpiidC l"p okl DiYkEcl `iWEw `xcd k"` dia`̈¦¨©§¨§¨§§¥¨¥§©§©§¨§Ÿ¨¨§§¥§¦§§¨§¨§Ÿ¦§£¨§¨©¨¦§¥§¨©¥¨¦§§¥¨

xl z"`e KWi` zgY DA `pixw `le DA zqtFY dREg oi` dlraPW`le dREgl dqpkpe dqEx` `idWM Dl iPwC DnwF`l lFki k"` zFlEqtl dREg Wi xn`C a ¤¦§£¨¥¨¤¤¨§Ÿ¨¦¨¨©©¦¥§§©§¨©¥¨¦§¨§§¨§©¥¨§¤¦£¨§¦§§¨©¨§Ÿ
i"r dilr lBlbnE Dl `Piw `l ixdW xg` lr drEaW zaiIg Dpi`W xnFlM xg` Wi`n on` df Wi`n on`n Dil `wtpC l"ie l"pn drEaW lEBlB k"` dlrap¦§£¨¦§§¨§§©§¨¥¥¨¥¥¦¤¨¥¥¦©¥§©¤¥¨©¤¤§¨©©¥¤£¥Ÿ¦¥¨§©§¥¨¤¨
xg` Wi`n drEaW oilBlbnC `dC zFrwxw lr oilBlbnC `wtp `l `dnC l"ie xg` Wi`nE df Wi`n on`n drEaW lEBlB wiRn `l i`O` `NEre z"`e xg ©̀¥§§¨©©Ÿ©¦¦§§¨¥¨¥¥¦¤¥¦©¥§§¥¨Ÿ©§¨¦§©§§¦©©§¨§¨¦§©§§¦§¨¥¦©¥
rwxwC drEaW lEBlB opiOcnC `YWd la` oilBlbn `l `ni` llM drEaW DA KiIW `lC rwxw la` `Piw m` drEaW FA KiIW xg` Wi` FzF`C mEXn Epiid©§¦§¦©¥©¨§¨¦¦¥£¨©§©§Ÿ©¨¨§¨§¨¥¨Ÿ§©§§¦£¨©§¨¦§©¦¨¦§§¨§©§©
`l `d xg` Wi`n drEaW lEBlB wiRn ikid axl z"`e ziWixtcM `weC lEBlB i"r `N` drEaW DA KiIW `l iOp dqEx` iAblC xiRW `gip dqEx`C lEBlbl§¦§©£¨¦¨©¦¦§©¥£¨©¦Ÿ©¨¨§¨¤¨¦§©§¨§¦§¦¦§§©¥¥©¦¦§§¨¥¦©¥¨Ÿ
:`xaq i`d Dil zil `NEre oilBlbn ikd 'it` drEaW FA KiIW `lC Fci lr Dl oi`Pwn oi`W ohTn 'it` Epiid xn`wC xg` Wi`n xaqC l"ie ziWixtcM Dl inC̈¥¨§¦§¦¦§§¨©¥¦©¥§¨¨©©§£¦¦¨¨¤¥§©§¦¨©¨§Ÿ©¨§¨£¦¨¥§©§§¦§¨¥¥©§¨¨

wtq

ïúð àì ìáà ïlek éîc Bì ïúpL íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦¤¨©§¥¨£¨Ÿ¨©
déì réiñî åéúBòî ãâðk àlà äð÷ àì ïlek éîc Bì§¥¨Ÿ¨¨¤¨§¤¤¨¨§©¥©¥

ìøNra úBãN øNr Bì øëî ìàeîL øîàc ìàeîL ¦§¥§¨©§¥¨©¤¤¨§¤¤
øîà ïlek úà äð÷ ïäî úçàa ÷éæçäL ïåék úBðéãî§¦¥¨¤¤¡¦§©©¥¤¨¨¤¨¨©
øNr Bì øñî eléàL òãz à÷éà áøc déøa àçà áø©©¨§¥§©¦¨¥©¤¦¨©¤¤
ì"à éð÷ àì éî éð÷ déì øîàå ãçà øñôàa úBîäa§¥§©§¨¤¨§¨©¥§¥¦Ÿ¨¥
àkéà Bãéa Bãebéà ïéà àëä Bãéa Bãebéà íúä éîc éî¦¨¥¨¨¦§¨¨¨¥¦§¨¦¨
éð÷ àìc òãz à÷éà áøc déøa àçà áø øîà éøîàc§©§¥¨©©©¨§¥§©¦¨¥©§Ÿ¨¥
eæ Bì øîàå ãçà øñôàa úBîäa øNr Bì øñî eléà¦¨©¤¤§¥§©§¨¤¨§¨©
àðãñ àëä íé÷ìçeî íéôeb íúä éîc éî éð÷ éî éð÷§¥¦¨¥¦¨¥¨¨¦§¨¦¨¨©§¨
àleò øîà :'eëå íéñëpä úà íé÷÷Bæå :àeä ãç àrøàc§©§¨©§§¦¤©§¨¦§¨©¨
äMàä äøîàå øîàpL äøBzä ïî äreáL ìebìâì ïépî¦©¦§¦§§¨¦©¨¤¤¡©§¨§¨¨¦¨
ìr ïîà ïîà ïîà úøîBà àéä äî ìr ïðúe ïîà ïîà̈¥¨¥§©©¨¦¤¤¨¥¨¥¨¥©
íà ïîà äæ Léàî íà ïîà äreáMä ìr ïîà äìàä̈¨¨¨¥©©§¨¨¥¦¥¦¤¨¥¦
úøîBLå äàeNðe äñeøà éúéèñ àlL ïîà øçà Léàî¥¦©¥¨¥¤Ÿ¨¦¦£¨§¨§¤¤
dì ép÷c àîéìéà éîc éëéä äñeøà éàä äñeðëe íáé̈¨§¨©£¨¥¥¨¥¦¥¨§©¥¨
ïðúäå äñeøà àéäLk dì é÷Lî à÷å äñeøà àéäLk§¤¦£¨§¨©§¥¨§¤¦£¨§¨§©
äaeúk úBìèBð àìå úBúBL àì íáé úøîBLå äñeøà£¨§¤¤¨¨Ÿ§Ÿ§§¨
dì ép÷c àlà àkéìå àðîçø øîà CLéà úçz è"î©©¦¥¨©©£¨¨§¥¨¤¨§©¥¨
dì é÷Lî à÷å äñeøà àéäLk äøzñðå äñeøà àéäLk§¤¦£¨§¦§§¨§¤¦£¨§¨©§¥¨
ïBrî Léàä äwðå àiî dì é÷ãa éî äàeNð àéäLk§¤¦§¨¦©§¥¨©¨§¦¨¨¦¥¨
íé÷ãBa íéî ïBrî äweðî LéàäL ïîæa àðîçø øîà̈©©£¨¨¦§©¤¨¦§¤¥¨©¦§¦
íé÷ãBa íénä ïéà ïBrî äweðî Léà ïéà BzLà úà¤¦§¥¦§¤¥¨¥©©¦§¦
àøeqéàc äèBñ ïçkLà ìebìb é"ò àlà BzLà úà¤¦§¤¨¦§©§§¨¨§¦¨
äèBq äîe å"÷ ìàrîLé éaø éác àðz ïìðî àðBîî̈¨§¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥©¨

àìù

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף כז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oiyeciw(iyily meil)

íéøeîà íéøác änadcya dwfg dyryky ©¤§¨¦£¦
zekenq opi`y s` zetqep zecy jka dpw ,zg`

k , dlBì ïúpLxkenl dpewd¯ ïlek éîc ¤¨©§¥¨
, zecyd lk melyz,ïlek éîc Bì ïúð àì ìáà£¨Ÿ¨©§¥¨

äð÷ àì,dyry ef dwfga zecydnãâðk àlà Ÿ¨¨¤¨§¤¤
åéúBòî±yie .mliyy mincd ieey itk wx `l` §¨

dwfg oipw mby ,`ax ixacl o`kn cenll

md s`y ,oilhlhn dab` zepwl rwxwa dyrpd

cbpk wx `l` liren oipwd oi` ,dpnn micxtp

.mliyy mincd

,ef `ziixaeì déì òéiñîìàeîLmb zriiqn - §©©¥¦§¥
l`enylìàeîL øîàc ,m`y ,ynn df oic §¨©§¥

ïåék úBðéãî øNòa úBãN øNò Bì øëî̈©¤¤¨§¤¤§¦¥¨
÷éæçäLdyr ±dwfg oipw dpewdadcyúçà ¤¤¡¦§©©

ïlek úà äð÷ ,ïäîlka zeyrl jixv epi`e ¥¤¨¨¤¨
od od l`eny ixace ,cxtpa dwfg oipw dcy

.`ziixad ixacà÷éà áøc déøa àçà áø øîà̈©©©¨§¥§©¦¨
òãzcg` utga oipwy ,l`eny ixack `ed oky ¥©

,mixg` mivtgl lirenLixdBì øñî eléà ¤¦¨©
dpewl xkendúBîäa øNòzexeywøñôàa ¤¤§¥§©§¨

éð÷ àì éî ,éð÷ déì øîàå ,ãçà`l m`d ± ¤¨§¨©¥§¥¦Ÿ¨¥
oicd `ede ,zendad lk z` zg` dxiqna dpwi

z` ef dwfga dpewy ,zg` dcya dwfg dyr m`

:dgec `xnbd .zecyd lkdéì eøîà`g` axl ¨§¥
,`wi` axc dixaéîc éîdf zencl yi m`d ± ¦¨¥

`eld ,dfl,íúäxqt`a zenda xyr xqna ¨¨
,cg`Bãebéàea zeceb` zendad lky xqt`d - ¦
,cg`kBãéaoipw dyrn dyery aygpe ,`ed §¨

la` ,zendad lkaàëä,zecyd xyraïéà ¨¨¥
Bãéa Bãebéàcb`nd xac ecia fge` `ed oi` ± ¦§¨

oi` okle ,dzxagn zcxtp dcy lk `l` ,oze`

dyry oipwd dyrn jiiyzecyl ef dcya

.zexg`d

éøîàc àkéà`a `l `g` ax ik exn`y yi ± ¦¨§¨§¥
jke ,mxzeql `l` l`eny ixac z` gikedl

òãz ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàoicdy ¨©©©¨§¥§©¦¨¥©
`ed,éð÷ àìcixdy ,l`eny ixack `lyeeléà §Ÿ¨¥¦

úBîäa øNò Bì øñîzexeywdãçà øñôàa ¨©¤¤§¥§©§¨¤¨
Bì øîàådndaéð÷ éî ,éð÷ Bæ`ed dpew m`d ± §¨©§¥¦¨¥

eixac zernyn `ld ,zendad x`y z` mb

,zecy xyr dpewa mb ,dzrne . ef z` wx dpwiy

zlcapd zg` dcya wx dzyrp dwfgdy oeik

ef z` oipwl cgii eli`k df ixd ,dizexagn

:dgec `xnbd .x`yd z` dpew epi`e ,calaéî¦
éîc,dfl df zencl yi m`d ±íúäxyra ¨¥¨¨

,zendad ixd ,cg` xqt`a exqnpy zenda

íé÷ìçeî íéôebel xn`yke ,dfn df milcape ¦§¨¦
.zexg`d zendad z` hrin ,'ef dnda dpw'

la`àëä,zepicn xyra zecy xyr xkena ¨¨
àeä ãç àòøàc àðcñdqiqae ux`d yeb ± ©§¨§©§¨©

dwfg okle ,od cg` sebk zecyd lke ,`ed cg`

z` cgiink df oi`e ,oleka dwfgk zaygp zg`a

.dcal zg` dcy lr dwfgd

' ,dpyna epipy'íé÷÷Bæådoilhlhnúà' §§¦¤
'eëå íéñëpäraydl ,'zeixg` mdl yiy ©§¨¦§

,zerwxw zriaz lr mirayp oi`y s`y ,'odilr

lr dreay razpd aiigzp xak m` mewn lkn

ab` rayidl eilr milblbn milhlhn

:zerwxwd lr mb oilhlhnd

äøBzä ïî äòeáL ìebìâì ïépî ,àleò øîà± ¨©¨¦©¦§¦§§¨¦©¨
mc` lr lihdl xyt`y ,dxezdn epcnl oipn

,envr cvn dreay ea oi`y xac lr ,dreay

,zxg` dreaya eaeig ab`øîàpLzyxta ¤¤¡©
llwn odkdy ixg` ,(ak d xacna) dheq

,dzpif `ly dze` riayneïîà äMàä äøîàå'§¨§¨¨¦¨¨¥
,'ïîàz` dnvr lr zlawn `id ef dxin`ae ¨¥

,odkd ixacïðúe,(:gi dheq) dpynaàéä äî ìò §©©©¦
,'ïîà ïîà' úøîBà,miinrtY äìàä ìò ïîà ¤¤¨¥¨¥¨¥©¨¨¨

dllwddkixi z` 'd oziy ,odkd dl xne`y

,miweqta x`eank ,dav dpha z`e zltepïîà̈¥
äòeáMä ìò,dzpif `ly odkd dze` riaydy ©©§¨

ïîàodkd ixac z` zlawny -íàdzpif ¨¥¦
äæ Léàî,epnn dlra dl `piwy¯ ïîà ¥¦¤¨¥

eixac z` zlawnyíàdzpif,øçà Léàîoke ¦¥¦©¥
éúéèñ àlL ïîàizeidae äñeøàizeida ¨¥¤Ÿ¨¦¦£¨

å ,äàeNðizeida¯ íáé úøîBLdpnl` §¨§¤¤¨¨
xg` dlra ig`n dvilgl e` meail dpiznnd

,mipa `la dlra zeneizeidaäñeðëxg` - §¨
inai ipqpky..dpynd ixac el`

z` zx`ane ,dpynd yexita dpc `xnbd

:dreay leblb oicl dpyndn di`xdéàä©
éîc éëéä 'äñeøà',dpyna dxen`y ef dqex` ± £¨¥¦¨¥

,xaecn dnaàîéìéàxn`p m` ±dì éð÷c- ¦¥¨§¨¥¨
ipelt mr cgiizdl `ly dxidfdyàéäLk§¤¦

äñeøà,dì é÷Lî à÷å,dxzqpy micr yie ± £¨§¨©§¥¨
dzewydl milyexil dze` `ian `edeàéäLk§¤¦

oiicr,äñeøà,okzi `l xacdðúäåïixdy ± £¨§¨§©
,(:bk dheq) epipy,íáé úøîBLå äñeøà`piwy £¨§¤¤¨¨

,exzqpe maid e` qex`d odl¯ úBúBL àìoi`y Ÿ
oi`y oeikne ,ozewydl milyexil mze` mi`ian

,hba d`ivedl aiig dzpif `ly xxal zexyt`

åodilran ze`veiykäaeúk úBìèBð àì ,, §Ÿ§§¨

dxzqpy ,dzny`a dlra lr dxq`pe xg`ny

ici lr dxizdl zexyt` oi`e ,da dxzdy s`

zx`ane .dzaezk dciqtn ,dheq in ziizy

,`xnbdàîòè éàîopi` mai zxneye dqex` ©©§¨
zihU iM Y`e'y meyn ,zezey'CLéà úçz §©§¦¨¦©©¦¥

àðîçø øîà,(k d xacna) dxeza xn`p ± ¨©©£¨¨
dxn`p dheq z`wydy df weqtn miyxece

,dlra zgz zayeid dy`a `weecàkéìåoi`e ± §¥¨
od oi`y mai zxneye dqex`a miiwzn xacd

.yi` zgz zeayei zeaygp

:xg` ote`a dpynd z` x`al dqpn `xnbd

àlàdpyna xaecny xnel jxhvpdì éð÷c ¤¨§¨¥¨
à÷å äñeøà àéäLk äøzñðå äñeøà àéäLk§¤¦£¨§¦§§¨§¤¦£¨§¨

äàeNð àéäLk dì é÷Lî`ly d`xzddy ± ©§¥¨§¤¦§¨
eid ,cegiid `idy dxizqd oke ,ipelt mr xzqz

dzr dzewydl `a `ed mle` ,dqex` dcera

.dyi` zgz xak zaygp `idy d`eyp `idyk

:df xe`ia mb `xnbd dgecàiî dì é÷ãa éî± ¦¨§¥¨©¨
ai df ote`a m`d`ld ,mind dze` ewcäwðå'§¦¨

àðîçø øîà 'ïBòî Léàä,(`l d xacna) ¨¦¥¨¨©©£¨¨
wxy df weqtn miyxeceLéàäL ïîæa,lrad - ¦§©¤¨¦

,ïBòî äweðîdxzqpy xg` dilr `a `ly §¤¥¨
d f` ,ef dxizqa eilr dxq`peúà íé÷ãBa íéî©¦§¦¤

,BzLàm` mle`ïéàd,ïBòî äweðî Léà ¦§¥¦§¤¥¨
, dxzqpy xg` dilr `ae xaryíénä ïéà¥©©¦

,BzLà úà íé÷ãBazexyt` llk oi`y `vnpe §¦¤¦§
oky ,oiqexi`d onfay zepf lr dy` riaydl

driaydle ,dze` dwyn epi` dqex` dcera

i` oiqexi`a dzidy zepf lr oi`eyipd zra

dwepn epi` dilr `ae d`ypy oeiky ,xyt`

.dze` miwcea mind oi`e oeernàlàjgxk lr ¤¨
`id ,dqex`a ef dreay,ìebìb éãé ìòjezny ©§¥¦§

,oi`eyipa dzpif `ly jk lr zrayp `idy

s` ,oiqexi`a dzpif `ly dreay dilr milblbn

mewn did `l onvr cvn oiqexi`d lry

dreay lblbl ozipy epcnl o`kne .driaydl

. zxg` dreay ab`

dreay leblb cenll ozip cvik zxxan `xnbd

:zerwxwl dheqnïçkLàleblb ep`vn ± ©§§¨
a dreayàøeqéàc äèBñly oipr `edy ± ¨§¦¨

mle` ,xeqi`a dreay leblbàðBîîipiipr ± ¨¨
dpc jkay zerwxwd lr dreay oebk oenn

epizpynïìðî ,leblb mda epcnl okidn ± §¨¨
.dreayìàòîLé éaø éác àðzcenll yi , ¨¨§¥©¦¦§¨¥

n oenna dreay leblbäîe ,øîBçå ì÷a,äèBq ©¨¤©¨
,dzreaya exingdy



צז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oiyeciw(iyily meil)

íéøeîà íéøác änadcya dwfg dyryky ©¤§¨¦£¦
zekenq opi`y s` zetqep zecy jka dpw ,zg`

k , dlBì ïúpLxkenl dpewd¯ ïlek éîc ¤¨©§¥¨
, zecyd lk melyz,ïlek éîc Bì ïúð àì ìáà£¨Ÿ¨©§¥¨

äð÷ àì,dyry ef dwfga zecydnãâðk àlà Ÿ¨¨¤¨§¤¤
åéúBòî±yie .mliyy mincd ieey itk wx `l` §¨

dwfg oipw mby ,`ax ixacl o`kn cenll

md s`y ,oilhlhn dab` zepwl rwxwa dyrpd

cbpk wx `l` liren oipwd oi` ,dpnn micxtp

.mliyy mincd

,ef `ziixaeì déì òéiñîìàeîLmb zriiqn - §©©¥¦§¥
l`enylìàeîL øîàc ,m`y ,ynn df oic §¨©§¥

ïåék úBðéãî øNòa úBãN øNò Bì øëî̈©¤¤¨§¤¤§¦¥¨
÷éæçäLdyr ±dwfg oipw dpewdadcyúçà ¤¤¡¦§©©

ïlek úà äð÷ ,ïäîlka zeyrl jixv epi`e ¥¤¨¨¤¨
od od l`eny ixace ,cxtpa dwfg oipw dcy

.`ziixad ixacà÷éà áøc déøa àçà áø øîà̈©©©¨§¥§©¦¨
òãzcg` utga oipwy ,l`eny ixack `ed oky ¥©

,mixg` mivtgl lirenLixdBì øñî eléà ¤¦¨©
dpewl xkendúBîäa øNòzexeywøñôàa ¤¤§¥§©§¨

éð÷ àì éî ,éð÷ déì øîàå ,ãçà`l m`d ± ¤¨§¨©¥§¥¦Ÿ¨¥
oicd `ede ,zendad lk z` zg` dxiqna dpwi

z` ef dwfga dpewy ,zg` dcya dwfg dyr m`

:dgec `xnbd .zecyd lkdéì eøîà`g` axl ¨§¥
,`wi` axc dixaéîc éîdf zencl yi m`d ± ¦¨¥

`eld ,dfl,íúäxqt`a zenda xyr xqna ¨¨
,cg`Bãebéàea zeceb` zendad lky xqt`d - ¦
,cg`kBãéaoipw dyrn dyery aygpe ,`ed §¨

la` ,zendad lkaàëä,zecyd xyraïéà ¨¨¥
Bãéa Bãebéàcb`nd xac ecia fge` `ed oi` ± ¦§¨

oi` okle ,dzxagn zcxtp dcy lk `l` ,oze`

dyry oipwd dyrn jiiyzecyl ef dcya

.zexg`d

éøîàc àkéà`a `l `g` ax ik exn`y yi ± ¦¨§¨§¥
jke ,mxzeql `l` l`eny ixac z` gikedl

òãz ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàoicdy ¨©©©¨§¥§©¦¨¥©
`ed,éð÷ àìcixdy ,l`eny ixack `lyeeléà §Ÿ¨¥¦

úBîäa øNò Bì øñîzexeywdãçà øñôàa ¨©¤¤§¥§©§¨¤¨
Bì øîàådndaéð÷ éî ,éð÷ Bæ`ed dpew m`d ± §¨©§¥¦¨¥

eixac zernyn `ld ,zendad x`y z` mb

,zecy xyr dpewa mb ,dzrne . ef z` wx dpwiy

zlcapd zg` dcya wx dzyrp dwfgdy oeik

ef z` oipwl cgii eli`k df ixd ,dizexagn

:dgec `xnbd .x`yd z` dpew epi`e ,calaéî¦
éîc,dfl df zencl yi m`d ±íúäxyra ¨¥¨¨

,zendad ixd ,cg` xqt`a exqnpy zenda

íé÷ìçeî íéôebel xn`yke ,dfn df milcape ¦§¨¦
.zexg`d zendad z` hrin ,'ef dnda dpw'

la`àëä,zepicn xyra zecy xyr xkena ¨¨
àeä ãç àòøàc àðcñdqiqae ux`d yeb ± ©§¨§©§¨©

dwfg okle ,od cg` sebk zecyd lke ,`ed cg`

z` cgiink df oi`e ,oleka dwfgk zaygp zg`a

.dcal zg` dcy lr dwfgd

' ,dpyna epipy'íé÷÷Bæådoilhlhnúà' §§¦¤
'eëå íéñëpäraydl ,'zeixg` mdl yiy ©§¨¦§

,zerwxw zriaz lr mirayp oi`y s`y ,'odilr

lr dreay razpd aiigzp xak m` mewn lkn

ab` rayidl eilr milblbn milhlhn

:zerwxwd lr mb oilhlhnd

äøBzä ïî äòeáL ìebìâì ïépî ,àleò øîà± ¨©¨¦©¦§¦§§¨¦©¨
mc` lr lihdl xyt`y ,dxezdn epcnl oipn

,envr cvn dreay ea oi`y xac lr ,dreay

,zxg` dreaya eaeig ab`øîàpLzyxta ¤¤¡©
llwn odkdy ixg` ,(ak d xacna) dheq

,dzpif `ly dze` riayneïîà äMàä äøîàå'§¨§¨¨¦¨¨¥
,'ïîàz` dnvr lr zlawn `id ef dxin`ae ¨¥

,odkd ixacïðúe,(:gi dheq) dpynaàéä äî ìò §©©©¦
,'ïîà ïîà' úøîBà,miinrtY äìàä ìò ïîà ¤¤¨¥¨¥¨¥©¨¨¨

dllwddkixi z` 'd oziy ,odkd dl xne`y

,miweqta x`eank ,dav dpha z`e zltepïîà̈¥
äòeáMä ìò,dzpif `ly odkd dze` riaydy ©©§¨

ïîàodkd ixac z` zlawny -íàdzpif ¨¥¦
äæ Léàî,epnn dlra dl `piwy¯ ïîà ¥¦¤¨¥

eixac z` zlawnyíàdzpif,øçà Léàîoke ¦¥¦©¥
éúéèñ àlL ïîàizeidae äñeøàizeida ¨¥¤Ÿ¨¦¦£¨

å ,äàeNðizeida¯ íáé úøîBLdpnl` §¨§¤¤¨¨
xg` dlra ig`n dvilgl e` meail dpiznnd

,mipa `la dlra zeneizeidaäñeðëxg` - §¨
inai ipqpky..dpynd ixac el`

z` zx`ane ,dpynd yexita dpc `xnbd

:dreay leblb oicl dpyndn di`xdéàä©
éîc éëéä 'äñeøà',dpyna dxen`y ef dqex` ± £¨¥¦¨¥

,xaecn dnaàîéìéàxn`p m` ±dì éð÷c- ¦¥¨§¨¥¨
ipelt mr cgiizdl `ly dxidfdyàéäLk§¤¦

äñeøà,dì é÷Lî à÷å,dxzqpy micr yie ± £¨§¨©§¥¨
dzewydl milyexil dze` `ian `edeàéäLk§¤¦

oiicr,äñeøà,okzi `l xacdðúäåïixdy ± £¨§¨§©
,(:bk dheq) epipy,íáé úøîBLå äñeøà`piwy £¨§¤¤¨¨

,exzqpe maid e` qex`d odl¯ úBúBL àìoi`y Ÿ
oi`y oeikne ,ozewydl milyexil mze` mi`ian

,hba d`ivedl aiig dzpif `ly xxal zexyt`

åodilran ze`veiykäaeúk úBìèBð àì ,, §Ÿ§§¨

dxzqpy ,dzny`a dlra lr dxq`pe xg`ny

ici lr dxizdl zexyt` oi`e ,da dxzdy s`

zx`ane .dzaezk dciqtn ,dheq in ziizy

,`xnbdàîòè éàîopi` mai zxneye dqex` ©©§¨
zihU iM Y`e'y meyn ,zezey'CLéà úçz §©§¦¨¦©©¦¥

àðîçø øîà,(k d xacna) dxeza xn`p ± ¨©©£¨¨
dxn`p dheq z`wydy df weqtn miyxece

,dlra zgz zayeid dy`a `weecàkéìåoi`e ± §¥¨
od oi`y mai zxneye dqex`a miiwzn xacd

.yi` zgz zeayei zeaygp

:xg` ote`a dpynd z` x`al dqpn `xnbd

àlàdpyna xaecny xnel jxhvpdì éð÷c ¤¨§¨¥¨
à÷å äñeøà àéäLk äøzñðå äñeøà àéäLk§¤¦£¨§¦§§¨§¤¦£¨§¨

äàeNð àéäLk dì é÷Lî`ly d`xzddy ± ©§¥¨§¤¦§¨
eid ,cegiid `idy dxizqd oke ,ipelt mr xzqz

dzr dzewydl `a `ed mle` ,dqex` dcera

.dyi` zgz xak zaygp `idy d`eyp `idyk

:df xe`ia mb `xnbd dgecàiî dì é÷ãa éî± ¦¨§¥¨©¨
ai df ote`a m`d`ld ,mind dze` ewcäwðå'§¦¨

àðîçø øîà 'ïBòî Léàä,(`l d xacna) ¨¦¥¨¨©©£¨¨
wxy df weqtn miyxeceLéàäL ïîæa,lrad - ¦§©¤¨¦

,ïBòî äweðîdxzqpy xg` dilr `a `ly §¤¥¨
d f` ,ef dxizqa eilr dxq`peúà íé÷ãBa íéî©¦§¦¤

,BzLàm` mle`ïéàd,ïBòî äweðî Léà ¦§¥¦§¤¥¨
, dxzqpy xg` dilr `ae xaryíénä ïéà¥©©¦

,BzLà úà íé÷ãBazexyt` llk oi`y `vnpe §¦¤¦§
oky ,oiqexi`d onfay zepf lr dy` riaydl

driaydle ,dze` dwyn epi` dqex` dcera

i` oiqexi`a dzidy zepf lr oi`eyipd zra

dwepn epi` dilr `ae d`ypy oeiky ,xyt`

.dze` miwcea mind oi`e oeernàlàjgxk lr ¤¨
`id ,dqex`a ef dreay,ìebìb éãé ìòjezny ©§¥¦§

,oi`eyipa dzpif `ly jk lr zrayp `idy

s` ,oiqexi`a dzpif `ly dreay dilr milblbn

mewn did `l onvr cvn oiqexi`d lry

dreay lblbl ozipy epcnl o`kne .driaydl

. zxg` dreay ab`

dreay leblb cenll ozip cvik zxxan `xnbd

:zerwxwl dheqnïçkLàleblb ep`vn ± ©§§¨
a dreayàøeqéàc äèBñly oipr `edy ± ¨§¦¨

mle` ,xeqi`a dreay leblbàðBîîipiipr ± ¨¨
dpc jkay zerwxwd lr dreay oebk oenn

epizpynïìðî ,leblb mda epcnl okidn ± §¨¨
.dreayìàòîLé éaø éác àðzcenll yi , ¨¨§¥©¦¦§¨¥

n oenna dreay leblbäîe ,øîBçå ì÷a,äèBq ©¨¤©¨
,dzreaya exingdy

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oiyeciw(oey`x meil)

éaø úéa ìL äçôLa äNòî ,÷çöé éaø©¦¦§¨©£¤§¦§¨¤¥©¦
äìáhL,íöò àöîðå äúìòådliaha dzidy ¤¨§¨§¨§¨§¦§¨¤¤

úøçà äìéáè éaø dëéøöäå ,äépéL ïéameyn ¥¦¤¨§¦§¦¨©¦§¦¨©¤¤
didzy jixvy iax zrcy epcnle ,dvivg

:`xnbd zvxzn .dtd llga mb dliahéäð§¦
ïðéòa àì íéî úàéácz`iaa jxev oi`y s` ± §¦©©¦Ÿ§¦¨

la` ,`ler ixacke ,dtd jeza ynn miníB÷î̈

éeàøäBa àBáìïðéòa íéîdidiy jxev yi ± ¨¨¨©¦§¦¨
ea didz `ly ,min z`ial ie`x dtd llg

.dvivgàøéæ éaøãkiax ixacn epcnly itke ± ¦§©¦¥¨
,`xifäìéáì éeàøä ìk ,àøéæ éaø øîàclk ± §¨©©¦¥¨¨¨¨§¦¨

xzei da oi`y iptn dlleal ie`xy dgpn

,zleq oexyr miyyn,Ba úákòî äìéa ïéà¥¦¨§©¤¤
,dxyk dgpnd ,llk lla `l m` elit`eådgpn §

äìéáì éeàø BðéàLoexyr miyyn xzei yiy ± ¤¥¨§¦¨
millap onyde dgpnd zleq oi`e ,cg` ilka

,dti,Ba úákòî äìéaiptn dleqt dgpnde ¦¨§©¤¤
s` ,dliah iabl oicd `ede . dlleal ozip `ly

,dtd jezl qpkidl mikixv dliahd in oi`y

.jkl ie`x mewnd didiy jxev yi mewn lkn

המשך ביאור למסכת קידושין ליום ראשון עמ' א



zipwpצח dy`d` cenr gk sc ± oey`x wxtoiyeciw

.òázéì äðzéð àlLKixvC (dhFq Wix) mzd opixn`cM cg` crA DNW drEaW ¤Ÿ¦§¨¦¨©§¨¤¨§¥¤¨¦§©§¦¨¨¨¥¨§¨¦
:oFnOn xaC xaC siliC dxYqPW dE`xW micr ipW.òázéì ïzépL ïBîî §¥¥¦¤¨¨¤¦§§¨§¨¦¨¨¨¨¦¨¨¤¦¨¦¨©

Fl aiIg `EdW Fcirn cg` cre FNEkA Fl xtke dpn Fprh m` cg` crA riAWdl§©§¦©§¥¤¨¦¨£¨¤§¨©§§¥¤¨§¦¤©¨
z`Hg lklE oFr lkl z`Hg lklE oFr lkl Wi`A cg` cr mEwi `l xn`PW rAWp¦§¨¤¤¡©Ÿ¨¥¤¨§¦§¨¨§¨©¨§¨¨§¨©¨

drEaWl `Ed mw la` mw Fpi`(.n sc zereay): ¥¨£¨¨¦§¨
.ïéìbìânL ïéc BðéàriAWdl FzrEaW z` ¥¦¤§©§§¦¤§¨§©§¦©

:lEBlbA.éàcå ïçkLàdrEaW oilBlbOW §¦§©§§¨©©¤§©§§¦§¨
drEaW eilr oiaiIg oi`W xacA ixA zprh©£©¨¦§¨¨¤¥©¨¦¨¨§¨
zvwnA dcFd `NW F` zFrwxw oFbM§©§¨¤Ÿ¨§¦§¨
drEaW Fl aiIgzp m` FzF` oilBlbOW¤§©§§¦¦¦§©¥§¨

:xg` mFwOn.ïépî ÷ôñoFbM `OW zprh ¦¨©¥¨¥¦©¦©£©¤¨§
opzC EwlgW oiqix`de oitYEXd zrEaW§©©§¦§¨£¦¦¤¨§¦§©

zFrEaWA(.dn sc)oiqix`de oitYEXd Ewlg ¦§¨§©§¦§¨£¦¦
Fl aiIgzp ipYwe FriAWdl lFki Fpi ¥̀¨§©§¦§¨¨¥¦§©¥
lMd z` eilr oilBlbn xg` mFwOn drEaW§¨¦¨©¥§©§§¦¨¨¤©Ÿ

:oilBlbn iOp wtq `nl`.ïìðî`l e"wn i` ©§¨¨¥©¦§©§§¦§¨¨¦¦Ÿ
iOp lEBlbe wtq DzrEaW lM dhFqC inC̈¥§¨¨§¨¨¨¥§¦§©¦
`N` d`A Fpi` FzrEaW xTir oFnn wtq§¥¨¦©§¨¥¨¨¤¨

aizkC i`Ce zprhA(ak zeny)Wi` oYi iM §©£©©©¦§¦¦¦¥¦
mEXn `id opAxC `YpTY oitYEXd zrEaWE§©©§¦©©§¨§©¨¨¦¦

mzd xn`cM `xiYid DA ExFnC(:gn sc zereay) §¨¤¥¨¦§¨©¨¨
`N` `zil oFnn zrEaW xTirC oeike§¥¨§¦©§©¨¥¨¤¨
i`Ce zprhA iOp DiciC lEBlB i`Ce zprhA§©£©©©¦§¦¥©¦§©£©©©

:wtq zprhA `le.íéðôa äòeáLdhFqC §Ÿ§©£©¨¥§¨¦§¦§¨
:dxfrA DzF` oiriAWOW.ïëéä ãòDgM ¤©§¦¦¨¨£¨¨©¥¨Ÿ¨
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Dil opiaWgn xaC lM FA zFpwle `ivFdl iE`xX dnC xnFl Wi cFre zFlwWn FA lFwWl iE`xW mEXn i"x xnF` cFre FYA x`EvA FzFlzl iE`xW ilM oirM§¥§¦¤¨¦§§©©¦§¥¦¦¤¨¦§¦§¨§¥©§©¤¨§¦§¦§¨¨¨©§§¦¨¥

:ilMéëä'Ek df dkGW oeiM rAhOn xA oilhlhn lM Epiid FnEWl Kixv xg`A minC FYzl `A m`W xaC lM qxhpETA 'iR .xg`A minC mFXiPd lM xn`w §¦¨¥¨¨©¨©¦¨¦§©¥¦©§§¥¨¨¨¤¦¨§¦¨¦§©¥¨¦§©§¨§©§§¦©¦©§¥©¥¨¤¨¨¤
`N` ilM EdpzilC b"r`C xninlE oilhlhnA oitilg zxFY opirEnW`e df z` gTOd lrA KWOW dkiWnA gwFNl oitilg Epwp oitilg zxFzA Fpzp m`e§¦¨§§©£¦¦¦§£¦¦©¥©¦§¦¨¤¨©©©©¤¨¤¤§©§¦¨©£¦¦¦§©§§¦§¥©§§¥§§§¦¤¨

oilhlhn

ïzépL ïBîî ïéìbìâî ãçà ãra òázäì äðzéð àlL¤Ÿ¦§¨§¦¨©§¥¤¨§©§§¦¨¤¦¨
÷ôñ éàcåa ïçkLà ïéìbìânL ïéc Bðéà ãçà ãra òázäì§¦¨©§¥¤¨¥¦¤§©§§¦©§§¨§©©¨¥
äøîàðå õeça äreáL äøîàð øîBà é"aLø àéðz ïìðî§¨¨©§¨©§¦¥¤¤§¨§¨©§¤¤§¨
÷ôñ da äNr íéðôa äøeîàä äreáM äî íéðôa äreáL§¨¦§¦©§¨¨£¨¦§¦¨¨¨¨¥

óà éàcåkéàcåk ÷ôñ da äNr õeça äøeîàä äreáL §©©©§¨¨£¨©¨¨¨¨¥§©©
ì"àc áø øîà äãeäé áø øîà äreáL ìebìb ïëéä ãr©¥¨¦§§¨¨©©§¨¨©©§
déì ïðézîLî éúeîL àeää äzà écár ïéàL éì òáMéä¦¨©¦¤¥©§¦©¨©§¥§©§¦¨¥
úà âôBñ øæîî éecéða àäé ãár Bøéáçì àøBwä àéðúc§©§¨©¥©£¥¤¤§¥§¦©§¥¥¤
òáMéä àáø øîà àlà åéiçì Bnr ãøBé òLø íéraøàä̈©§¨¦¨¨¥¦§©¨¤¨¨©¨¨¦¨©
àúéélrî àúðrè éàä éøár ãára éì zøkîð àlL éì¦¤Ÿ¦§©§¨¦§¤¤¦§¦©©£¨¨§©§¨¨
àáø øîàc déîrèì àáø déab déì úéà àðBîî àéä¦¨¨¦¥©¥¨¨§©§¥§¨©¨¨
àîéúc eäî ò÷ø÷ eðééä éëä éà éeð÷ Bôeb éøár ãár¤¤¦§¦¨¦¨¥©§©§©©§¥¨
ïéáæc àúéà íà àrðéöa éðaæîc éLðéà éãárc àeä ò÷ø÷©§©§©§¥¦§¥¦§©§¥§¦§¨¦¦¨¦§¥
:ì"î÷ déì úéà àì÷ ïéáæc àúéà íà éàä àì÷ déì úéì¥¥¨¨©¦¦¨¦§¥¨¨¦¥

'éðúîáéiçúð äæ äëfL ïåék øçàa íéîc äNrpä ìk̈©©£¤¨¦§©¥¥¨¤¨¨¤¦§©¥
éìçä ãöék åéôéìça äæïåék øBLa øBîç Bà äøôa øBL ó ¤©£¦¨¥©¤¡¦§¨¨£§¥¨

:åéôéìça äæ áéiçúð äæ äëfL'îâeäéð éàî ïéôéìç ¤¨¨¤¦§©¥¤©£¦¨£¦¦©¦
äãeäé áø øîà ïéôéìç äNrð raèî dpéî òîL raèî©§¥©§©¦¨©§¥©©£¤£¦¦¨©©§¨
øçàa íéîc íBMépä ìk øîà÷ éëä̈¥¨¨©¨©¦¨¦§©¥
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.'eë äëfL ïåéklrA KWOW dkiWnA gwFNl oitilg Epwp oitilg zxFzA Fpzp m` ¥¨¤¨¨¦¨§§©£¦¦¦§£¦¦©¥©¦§¦¨¤¨©©©
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:opirEnW`l `z` rAhn `le oitilg Eed `nlrA oilhlhn `N`.énð à÷éce`lC ¤¨§©§§¦§©§¨££¦¦§Ÿ©§¥©¨¨§©§¦¨¥¨©¦§©
:opirEnW`l `z` rAhn.ãöék éàî:dxtA zFrn silgd cviM ipzinl l"d÷"ä ©§¥©¨¨§©§¦¨©¥©§¦§¥¥©¤¡¦¨§¨¨

.'eë`WixA hwp opirEnW`l `z` iYxY©§¥¨¨§©§¦¨¨©§¥¨
:oilhlhn x`W opirEnW` xcde rAhn©§¥©§¨©©§¦¨§¨§©§§¦

.'eë énð éøéôeixiR ilM ied `lC icin lM ¥¥©¦¨¦¥§Ÿ£¥§¦¥¥
igikW ixitC mEXnE oitilg oiprl Dil ixẅ¥¥§¦§©£¦¦¦§¥¥§¦¥

:ixiR hwp.ïéôéìç éãáòzxFY oiUFr ¨©¥¥©§¥£¦¦¦©
:`weC lrp opixn` `le oitilg.øBL øNa £¦¦§Ÿ©§¦¨©©©§¨§©

ilkl incC ith sicrC ig xFW y"ke§©§¨¦§¥§¨¥¦§¦
:FA oiWOYWOW.úLL áøì àçéðä`Mi` ¤¦§©§¦¨¦¨§©¥¤¦¨

`xTirn c"qC i`nl oiA oizipznl ivExYl¦§¥§©§¦¦¥§©§¥¦¨¨
:mFXiPd lM `pvixYC i`nl oiA.ð"øì àlà ¥§©§©¦§¨¨©¦¤¨§

i`nl s`e `xTirn c"qC i`nl cviM i`n©¥©§©§¥¦¨¨§©§©
zWW axC `YbElR `zil iOp `pniwF`C§¦§¨©¦¥¨§§¨§©¥¤

adGd wxtA p"xe(.fn sc n"a):íéîc Lé ÷"ä §§¤¤©¨¨¥¨¦
.ïéôéìçk ïäL`zNin `cg 'ipzn DNEM ¤¥©£¦¦¨©§¦¨¨¦§¨

dUrPd lM w"de opiwqr rAhnaE xn`ẅ¨©§©§¥©©§¦¨§¨©©£¤
minCW minrR rAhn EpiidC xg`A minC̈¦§©¥§©§©§¥©§¨¦¤¨¦
EdEpzPWM s`e lrpC oitilg FnM mipFw¦§£¦¦§©©§©§¤¨§

:minC zxFzAéìçä ãöékøBL éîc ó §©¨¦¥©¤¡¦§¥
.äøôaaiIgzpe FkWnE dpnA xFW Fl xkn §¨¨¨©§¨¤¨§§¦§©¥

dxR Ll Wi xkFOd Fl xn` dpOd df Fl¤©¨¤¨©©¥¥§¨¨
F` dpnA Fl D`nW od l"` mincA oYil¦¥§¨¦¥£¨¨§¨¤
zFrn ixd xFXd xkFn Fl xn` qxtA¦§¨¨©¥©£¥¨
zFrn dincA Ll mipEzp il aiIg dY`W¤©¨©¨¦§¦§§¨¤¨¨
oitilgM dxR zkiWn `lA mipFw ElNd©¨¦§Ÿ§¦©¨¨©£¦¦

:milkC.àîòè éàî:zFrn x`Xn ip`W §¥¦©©§¨©¦¦§¨¨
.dì øáñ'Ek xn`C opgFi 'xM 'ipznC `PY ¨©¨©¨§©§¦§¨¨§¨©

:`zi` opAxCn dkiWnE.Bì øîàé ànL §¦¨¦§©¨¨¦¨¤¨Ÿ©
Dil iOxzn i` LiHig EtxUp zFrn lAwOd©§©¥¨¦§§¦¤¦¦§©¥¥
`l xaq EdpilES`l gxh `l dwilC§¥¨Ÿ¨©§©¦§¨©Ÿ
xMYU` ozlSdA `le ciqt` oztixUA¦§¥¨¨©§¦§Ÿ§©¨¨¨¤§©¥
ExTiizp m` xFfgl xkVde eilr dtixVd cqtd zFidl DizEWxA EdpinwF` ikdl§¨¥§¦§¦§¥¦§¤§¥©§¥¨¨¨§©¨¨©£¦¦§©§

:EdpilES`l DiWtp xqnilC.àçéëLc àúléîa:gTnA zFrn zpizp x`W §¦§©©§¥§©¦§§¦§¨¦§¦¨§¨§¦©¨§¤¨
.àçéëL àìc àúléî:okl mcFw minCd Fl aiIg `dIWî.úLøBôî äëéLsilie ¦§¨§Ÿ§¦¨¤§¥©¨©¨¦¤¨¥§¦¨§¤¤§¨¦

:`gikWCn `gikW `l y"le Lzinr cIn dpw F`n Dláøk dì øáñ éà àçéðä ¨¥¨Ÿ¦©£¦¤§Ÿ§¦¨¦¦§¦¨¨¦¨¦¨©¨§©
.úLLlM zWW axM oizipznl iwFn oitilg dUrp ilM opi`W oilhlhn x`WC ¥¤¦§¨§©§§¦¤¥¨§¦©£¤£¦¦¥§©§¦¦§©¥¤¨

:opirEnW`l `z` `dC `pniwF`cM mFXiPd.ïîçð áøk dì øáñ éà àlàxn`C ©¦¦§¦§¨§¨¨¨§©§¦¨¤¨¦¨©¨§©©§¨§¨©
:ilM `EdC `weC lrp.éð÷ àì òaèîemdW minC Wi `nipC `ziixF`Cn l"xl ©©©§¨§§¦©§¥©Ÿ¨¥§¦§©§¨§¥¨¥¨¦¤¥

Dl uxYn ikid p"x DnwF`cM gikW `lC `zNnA `ziixF`C` inwF`l oitilgM©£¦¦§§¥©§©§¨§¦§¨§Ÿ§¦©¦§§¨¥¥§©¥¨
lW `ibEq oiPWn Wi .`pniwF`C i`nl oiA `xTirn oiYrC` wilqcl oiA oizipznl§©§¦¦¥¦§¨¦©©§¦¥¦¨¨¥§©§¦§¨¥§©¦§¨¤
x`WA `le `weC ixitA zWW axe p"xC `YbElR ixn`e zxg` dhiWA Ef drEnW§¨§¦¨©¤¤§©§¥§§¨§§©¥¤§¥¥©§¨§Ÿ¦§¨
i`nlC `xTirn `YrC` wilqC i`n xzA `ibEQd zhiW oikilFnE oilhlhn§©§§¦¦¦¦©©§¨¨©©§¨¦©©§¨¥¦¨¨¦§©
`zNin e`le oilhlhn x`WA `Ed dcFnC xiRW p"xM `nwFYin `YWd `pniwF`C§¦§¨©§¨¦§¨§©¦§¤¦§¨§©§§¦§©¦§¨

adGdA WxFtn p"xC `nrhC `id(.fn sc)`pixg` icin oi` lrp lrp `xw xn`C ¦§©§¨§§¨§©¨¨§¨©§¨©©©©¦¦¥©£¦¨
ciar `lC `nrh Epiid rAhnE xaC lkA xaC lM miIwNn zWW axC `nrhe `lŸ§©§¨§©¥¤¦§©¥¨¨¨§¨¨¨©§¥©©§©§¨§Ÿ¨¦
DYlqFR zEklOdW dlhaC `ciar `zxEve `zxES` DiYrcC mEXn oitilg£¦¦¦§©§¥©§¨§§¨£¦¨§¨§¨¤©©§©§¨

:mElM Dpi`e'éðúî.óñëa dBábä úeLø:zFpFw WCwd zFrnC Wxtn 'nBA §¥¨§§©¨©§¤¤©§¨§¨¥§¨¤§¥
.ä÷æça:dkiWn.'eë dBáâì Búøéîà:`xnBA Wxtn'îâ.äîäáa:xEAv oAxw ©£¨¨§¦¨£¦¨§¨©§¨¥©§¨¨¦§¥¨¨§©¦

ãò

e`lC iOp `wiC opirEnW`l `z` rAhn `le oitilg Eed `nlrA oilhlhn§©§§¦§©§¨££¦¦§Ÿ©§¥©¨¨§©§¦¨¥¨©¦§©
dxtA zFrn silgd cviM ipzinl l"d cviM i`n 'Ek opirEnW`l `z` rAhn©§¥©¨¨§©§¦¨©¥©§¦§¥¥©¤¡¦¨§¨¨
opirEnW` xcde rAhn `WixA hwp opirEnW`l `z` iYxze 'Eke w"d iPWnE§©¥§§©§¥¨¨§©§¦¨¨©§¥¨©§¥©§¨©©§¦¨
oitilg oiprl Dil ixw ixiR ilM ied `lC icin lM 'Ek iOp ixitE ilhlhn x`W§¨§©§§¥¥¥©¦¨¦¥§Ÿ£¥§¦¥¥¨¥¥§¦§©£¦¦

opixn` `le ixiR hwp igikW ixitC mEXnE¦§¥¥§¦¥¨©¥¥§Ÿ©§¦¨
'iR dxtA xFW silgd cviM `weC lrp©©©§¨¥©¤¡¦§¨¨¦
ith aiWgC ig xFW y"ke dxtA xFW xUA§©§¨¨§©§¨¦§¥
axl `gipd FA miWOYWOW ilkl ince§¨¥¦§¦¤¦§©§¦¨¦¨§©
`Mi` oitilg icar ixiR xn`C zWW¥¤§¨©¥¥©§¥£¦¦¦¨
wilqC i`nl oiA oizipzn DNEM ivExYl¦§¥¨©§¦¦¥§©§¨¦
lM opivxYC i`nl oiA `xTirn oiYrC ©̀©§¦¥¦¨¨¥§©§©§¦¨¨
c"qC i`nl cviM i`n p"xl `N` mFXiPd©¦¤¨§©¥©§©§
`YWd `pniwF`C i`nl s`e `xTirn¥¦¨¨§©§©§¦§¨©§¨
DNEke oitilgM mdW minC Wi w"d iPWnE§©¥¥¨¦¤¥©£¦¦§¨
w"de opiwqr rAhnaE `Ed `cg oizipzn©§¦¦¨¨§©§¥©©§¦¨§

`A minC dUrPd lMrAhn EpiidC xg ¨©©£¤¨¦§©¥§©§©§¥©
lrpC oitilg FnM zFpFw minCW minrR§¨¦¤¨¦§£¦¦§©©
silgd cviM minC zxFzA EdEpzPWM s`e§©§¤¨§§©¨¦¥©¤¡¦
dpnA xFW Fl xkn xnFlM dxtA xFW inC§¥§¨¨§©¨©§¨¤
xkFOd Fl xn` dpOd Fl aiIgzpe FkWnE¨§§¦§©¥©¨¤¨©©¥
D`nW od Fl xn` eincA oYil dxR Ll Wi¥§¨¨¦¥§¨¨¨©¥£¨¨
zFrOd xFXd xkFn Fl xn` dpnA Fl§¨¤¨©¥©©¨
zFrn dincA Ll mipEzp il aiIg dY`W¤©¨©¨¦§¦§§¨¤¨¨
oitilgM dxRd zkiWn `lA mipFw ElNd©¨¦§Ÿ§¦©©¨¨©£¦¦
Ef drEnW lW `ibEq oiPWn Wie l"kr§¥§©¦§¨¤§¨
zWW axe p"xC iWxtnE zxg` dhiWA§¦¨©¤¤§¨§¥§§©¥¤
F` WOn zFxiR oFbM `weC ixitA ibilR§¦¥§¥¥©§¨§¥©¨
oikilFnE oilhlhn x`WA `le xFW xUA§©§Ÿ¦§¨§©§§¦¦¦
i`nlC `xTirn c"qC i`n xzA `ibEQd©§¨¨©©§¥¦¨¨¦§©
xiRW p"xM `nwFYin `YWd opinwF`C§§¦¨©§¨¦§¨§©¦
icarC oilhlhn x`WA `Ed dcFnC§¤¦§¨§©§§¦§©§¥
icarC p"x xn`w ig xFWA k"` oitilg£¦¦§©¨¨©§©§¥
p"xC `nrhC `id `zNin e`le oitilg£¦¦§©¦§¨¦§©§¨§

adGd wxtA WxFtn(.fn sc n"a)`xw xn`C §¨§¤¤©¨¨§¨©§¨
xg` xaC lM la` lrp `weC `piraC rnWn `l `pixg` icin oi` lrp lrp©©©©¦¦¥©£¦¨Ÿ©§©¦§¦¨©§¨©©£¨¨¨¨©¥
adGd wxRC `idde df 'iR iniIwn i"xe g"xe oitilg ciar `l ig xFW ENit £̀¦©Ÿ¨¦£¦¦§©§¦§©§¥¦¤§©¦§¤¤©¨¨
xFWe mdA miWOYWOW milM EpiidC lrpl incC lM l"x oi` lrp p"x xn`wC§¨¨©©©¦¨§¨¥§©©§©§¥¦¤¦§©§¦¨¤§
oitilg icar `l ixiR c"nl 'it` oitilg oiUrpe EnC lrpM EdiitEB xFnge©£©§§©©¨§©£¦£¦¦£¦§¥¥Ÿ©§¥£¦¦
dk`lnl ifg iede FA oiWOYWOW li`Fd milkl EncC qxhpETA 'iRW mrHnE¦©©¤¦©§§¥§¨§¥¦¦¤¦§©§¦©£¥¨¥¦§¨¨
i`nl i`w `ibEq DNEM oitilg icar `l ixiR xn`C p"xl KixtC `d `YWde§©§¨¨§¨¦§§¨©¥¥Ÿ©§¥£¦¦¨§¨¨¥§©
iz` mFXiPd lM xn`C dcEdi axl la` qxhpETA 'iRW FnM `xTirn c"qC§¥¦¨¨§¤¦©§§¥£¨§©§¨§¨©¨©¦¨¥
w"d iPWnE xFW xUA `le dxtA xFW silgd cviM xn`C p"xl ENit` xiRW©¦£¦§§¨©¥©¤¡¦§¨¨§Ÿ§©§©¥
i`nlE `xTirn c"qC i`nl Dil `gip `YWde oitilgM odW minC WiC p"x§¥¨¦¤¥©£¦¦§©§¨¦¨¥§©§¥¦¨¨§©
xFXd sEbC FWExiR KFYn rnWnC dWw qxhpETd 'itl la` `YWd `pniwF`C§¦§¨©§¨£¨§¦©§§¥¨¤§©§©¦¦§©
dWw k"` oitilg icar `l ixitC p"x xn`w Ediilre zFxiR Epiid dxRd sEbe§©¨¨©§¥©£©§¨¨©§¥¥Ÿ©§¥£¦¦¨¤

l`FXd wxtA opY `dC(.w sc my)dpFw `nl` 'Eke dclie xFngA dxR silgOd §¨§©§¤¤©¥©©£¦¨¨©£§¨§¨§©§¨¤
igcinl Epivn EdinE dxtE xFngA oitilg xiRW KiIWe Fxiag zkiWnA cg`d̈¤¨¦§¦©£¥§©¨©¦£¦¦©£¨¨¦¨¦§¦§¥
la` xFng` dclie i`we xFngA dxR inC Wxtn oitilg icar `l ixiR c"nl§¥¥Ÿ©§¥£¦¦§¨¥§¥¨¨©£§¨¥§¨§¨©££¨

adGd wxR opzC dWw cFr(.fn sc my)KkA dOkA LxFnge Kke KkA dOkA LzxR ¨¤¦§©¤¤©¨¨¨¨§§©¨§©§©©£§§©¨§©
`Ed xFW xUA `wecC d`xp Kkl dxRd zkiWnA xFngl Dl ipwC ipYwe Kke§©§¨¨¥§¨¥¨©£¦§¦©©¨¨§©¦§¤§©§¨§©

:lirl iYWxiRcM EnC lrpM EdiitEB xFnge xFW la` ixiR opiaWgCànL §©§¦¨¥¥£¨©£©§§©©¨¦§¦©§¦§¥¤¨
mdW zFrn ziIpw Exwr i`O` xn`Y m`e .diIlrA LiHig EtxUp Fl xn`iŸ©¦§§¦¤¨£¦¨§¦Ÿ©©©¨§§¦©¨¤¥

iOp `Mile ixnbl `ziixF`C diIpw `xwrin `l `YWdC dkiWOd mr zFrOd EpwIW ipETzl Edl ded zFrn `le dpFw dkiWn `dYW EpTze ixnbl `ziixF`Cn¦§©§¨§©§¥§¦§¤§¥§¦¨¨§Ÿ¨£¨§§¦¥¤¦§©¨¦©§¦¨§©§¨Ÿ¦©§¨§¦¨§©§¨§©§¥§¥¨©¦
DcEgl dkiWnA dpw `l i`e oiHigd KWFn gwFNd did minrtl `OWC l"ie KWn `lC dOM lM DiA xcdinl ivnC oeiM LiHig EtxUp xkFOd xn`i `OW Wginl§¥©¤¨Ÿ©©¥¦§§¦¤¥¨§¨¥§¤¡©¥¨©¨§Ÿ¨©§§¤¨¦§¨¦¨¨©¥©¥©¦¦§¦Ÿ¨¨¦§¦¨§¨
LizFrn EtxUp xkFOd xn`ie oiHigd KFWnIW mcFw xkFOl zFrn gwFNd oYi minrtl zFpFw opi` zFrnC oeiM iOp `YWd z"`e diIlrA LiHig EtxUp xkFOl xn`iŸ©©¥¦§§¦¤¨£¦¨§©§¨©¦¥¨§¨¥¨¦§¨¦¦¥©¥©¨©¥¤¤¦§©¦¦§Ÿ©©¥¦§§¨¤
:LizFrn EtxUp xninl KiIW `l mzde rwxwA `N` dxinW mdl oi` mitqkE zFrnC mPg xnFWM xkFOd `di zFgRd lklC Wginl `Mil `dlC l"ie diIlrÄ£¦¨§¦§¨¥¨§¥©¦§¨©¨§¥©¥§¥¦¨§¨§¨¦¥¨¤§¦¨¤¨§©§©§¨¨Ÿ©¨§¥©¦§§¨¤
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éìçä÷éìñc éàîìe î"ù øBLa øBîç Bà äøôa øBL ó ¤¡¦§¨¨£§§©§¨¦

÷"ä ãöék éàî ïéôéìç äNrð raèîc àøwérî ïézrcà©©§¦¥¦¨¨§©§¥©©£¤£¦¦©¥©
éìçä ãöék ïéôéìç éãár énð úBøétBà äøôa øBL øNa ó ¥©¦©§¥£¦¦¥©¤¡¦§©§¨¨

àçéðä ïéôéìça áéiçúð äæ äëfL ïåék øBLa øBîç øNa§©£§¥¨¤¨¨¤¦§©¥©£¦¦¨¦¨
øîàc ð"øì àlà ïéôéìç éãár úBøét øîàc úLL áøì§©¥¤§¨©¥©§¥£¦¦¤¨§§¨©
íéîc Lé ÷"ä øîéîì àkéà éàî ïéôéìç éãár àì úBøét¥Ÿ©§¥£¦¦©¦¨§¥©¥¨¦

éìçä ãöék ïéôéìçk ïäLøBîç éîc Bà äøôa øBL éîc ó ¤¥©£¦¦¥©¤¡¦§¥§¨¨§¥£
úBòî äøBz øác øîàc ïðçBé 'øk dì øáñ è"î øBLa§¨©¨§¨¨§¨©§©¨¨
øîàé ànL äøéæb äðB÷ äëéLî eøîà írh äîe úBðB÷©©©¨§§¦¨¨§¥¨¤¨Ÿ©
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z`ved mb zllek oad zaeg m` dpc `xnbd

:eixed ceaik xear oenneäì àéòaéàewtzqp ± ¦©§¨§
,daiyid ipa

המשך ביאור למסכת קידושין ליום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oiyeciw(iying meil)

àOé éúî íãàì ätöîe àeä Ceøa LBãwä©¨¨§©¤¨¨¨¨©¦¨
ïåék ,äMàòébäLoa dyrpeàNð àìå íéøNò ¦¨¥¨¤¦¦©¤§¦§Ÿ¨¨

,dy`øîBàd"awdçtéza y`dåéúBîöòly ¥¦©©§¨

.mzigelgl z` yaiize mc` eze`áø øîà̈©©
àcñç,éàøáçî àðôéãòc éàäip`y daiqd ± ¦§¨©§¨¦§¨¥£§©

meyn ,ixag lr dlrna sicràðáéñðc§¨¦§¨

øñzéLa,dxyr yy liba dy` iz`ypy ±éàå §¦§©§¦
øñéaøàa àðáéñð äåämcew `yep iziid m`e ± £¨¨¦§¨§©§¥©
,dxyr rax` liba ,okl

המשך ביאור למסכת קידושין ליום חמישי עמ' ב



zipwpקב dy`d` cenr hk sc ± oey`x wxtoiyeciw

.CBLîiL ãò:xFXA.÷éæçéå:ziAA.BëLîxAfBd cIn WCwd lW utg hFicd ©¤¦§©§©£¦©©¦¨§¤§¥¤¤¤§¥¦©©¦§¨
:dpnA.BúBcôì ÷étñä àìå:xAfBl einC zzl xnFlM.íéúàî ïúBðxwii` ikC §¨¤§Ÿ¦§¦¦§§©¨¥¨¨©¦§¨¥¨©¦§¦©§¥

:zFrOd ozp `le li`Fd xwii` WCwd zEWxA.'eë èBéãä çk àäé àìm`W ¦§¤§¥©§¥¦§Ÿ¨©©¨Ÿ§¥Ÿ©¤§¤¦
:lfC `Ed FzEWxaE dkiWnA F`pwC eizFrn lM mNWi hFicd cIn FkWn.Bàãtozp ¨§¦©¤§§©¥¨¨¨¦§¨¦§¦¨¦§§¨§¨¨©

:zFrOd z`'éðúî.'eë áàä úBöî ìk ¤©¨¨¦§¨©
:'ipzn DNEkl Wxtn 'nBA.àîøb ïîfäL ©§¨§¨¥§¨©§¦¤©§©§¨¨
:`aYW Dl mxFB onGdWéwz ìaî õeç.ó ¤©§©¥¨¤¨Ÿ¦©©¦

:W`xd z`R.úéçLz ìáe:owf z`Rìáe §©¨Ÿ©©§¦§©¨¨©
.ànhz:mipdkc'îâáéiçéîc àîéð éà ¦©¨§Ÿ£¦¦¥¨§¦©¥

.àaàì ãáòéîì àøalM rnWn ikde §¨§¤¡©§©¨§¨¥©§©¨
zFxEhR miWp eia` lr dEEvn oAdW zFvn¦§¤©¥§¤©¨¦¨¦§

:dInzAïàk éøä eàøéz åéáàå Bnà Léà ¦§¦¨¦¦§¨¦¦¨£¥©
.íéðL:xnF` `Ed mipWl(åéìò) úBìèenä §©¦¦§©¦¥©¨¨¨

.áàä ìò`ziixaA WxtnC KPd oFbM ©¨©§©¨¦§¨¥¦§©§¨
le FlEnlE dxFY FcOllmirlq 'dA FzFCt §©§¨§§¦§§§¨¦

sili DNEke dX` F`iVdlE `Ed xFkA m ¦̀§§©¦¦¨§¨¨¦
:i`xTn lif`e.øäða BèéLäì óà`OW §¨¦¦§¨¥©©£¦§¨¨¤¨

rcFi oi` m` oMYqie rAhze dpitqA UFxti¦§¦§¦¨§¦§©§¦§©¥¦¥¥©
:hEWl.ã"ñ úeèñéìFcOl `le aWi `lde ¨¦§©£Ÿ¨©§Ÿ¦§
:mElM.úeèñéì Bãnìî eléàkoi`C oeikC §§¦§©§¦§§¥¨§¥

mikxC zWxtA Kli Fngl xqgie zEpOE` Fl§§¤§©©§¥¥§©§©§¨¦
:zFIxAd z` mhqlie.BúBà äeö øLàk ¦©§¥¤©§¦©£¤¦¨

:dxU z` `le.eäéà áéiçéî:lCbIWM §Ÿ¤¨¨¦©¥¦§¤¦§©
.ãiî ïçkLà:oM xn`p mdxa`lBðéà ©§§¨¦¨§©§¨¨¤¡©¥¥

ì àlà.æeøéæ ïBLxaCA fixfe xidn `dIW ¤¨§¥¤§¥¨¦§¨¦©¨¨
:zFxFcl bdFpe cIn bdFpeäãôz äãtéz §¥¦¨§¥§¦¨¤¦§¤

.'eë:dcRY DiA ixw xnFlMïìðî éäéàå §©¨¥¥¦¨¤§¦¦§¨¨
.àã÷ôéî àìcDpi`W oiPn FO` idi` §Ÿ¦§§¨¦¦¦¦©¦¤¥¨

dUr zevnC oeikC DpA z` zFCtl dEEvn§¨¦§¤§¨§¥¨§¦§©£¥
:DhErnl `xw irA `Ed `nxB onGd `NW¤Ÿ©§©§¨¨¨¥§¨¦§¨

.Bîöò úà úBcôì`le xFkA `EdWM ¦§¤©§§¤§§Ÿ
:eia` F`cR.äáéiçéî àìc ïìðî éäéàå §¨¨¦§¦¦§¨¨§Ÿ¦©§¨

aizkC DzFCtl dEEvn Fpi` dia`C idp§¦§¨¦¨¥§¤¦§¨¦§¦
DWtp dCtY idi` `ni` LipA xFkA§¨¤¥¨¦¦¦§¤©§¨
`nl` dCtY DiA opixw `dC lCbYWkl¦§¤¦§©§¨¨¦¨¥¦§¤©§¨
dUr zevn Kde `inx iOp `xA` devn¦§¨©§¨©¦©§¨§©¦§©£¥

:`id `nxB onGd oi`W.'eë íéøçàL ìk ¤¥©§©§¨¨¦¨¤£¥¦
:a`d.úBcôì àeä:eia` F`cR `NW ¨©¦§¤Ÿ§¨¨¦
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BëLîxEng hFicd gM `di `l h"n miz`n ozFp 'Eke wiRqd `le miz`nA ¨§§¨©¦§Ÿ¦§¦§¥¨©¦Ÿ§¥Ÿ©¤§¨
Fabl Fzxin`C mrHn Dil wERiY z"`e .WCwdnhFicdl FzxiqnM D ¥¤§¥§¥¥¦©©©£¦¨§¨©¦§¦¨§¤§

`kd FnM did zErhaC oeiM l"ie FA xFfgl lFki Fpi` miz`nA FkWnC oeike§¥¨§¨§§¨©¦¥¨©£§¥¨¦§¨¨¨§¨¨
wxtA xn`C dWwe hFicdl dxiqnM ied `l xrXd dPYWIW xEaq did `NW¤Ÿ¨¨¨¤¦§©¤©©©Ÿ£¥¦§¦¨§¤§§¨¤§¨©§¤¤

oilgFp Wi(:blw sc a"a)oA sqFi lW FpA iAB ¥£¦©¥§¤¥¤
Dil dxn` `zipBxn gMW`C xfrFi¤¤§©§©©§¨¦¨¨§¨¥
`le WCwdC xAfbl DxkFn lif EdziaC§¦§¦§¨§¦§¨§¤§¥§Ÿ
dxiqnM DFabl dxin`C Y` `niIWY§©§¨©§©£¦¨§¨©¦§¦¨
m` `Ed zErhA `nEW `d i`O`e hFicdl§¤§§©©¨¨§¨¦
xacA l"ie DieXn dzEgR DYzl xn`iŸ©§¦¨§¨¦¨§¨§§¨¨
xnFB `zipBxn oFbM drEci FznEW oi`W¤¥¨§¨§©§¨¦¨¥
ok FnM ixdW xzFi deeWY 'it` FYrcA§©§£¦¦§¤¥¤£¥§¥
mzdC l"i p"` zFgR deW `OW wREqn§¨¤¨¨¤¨§¨¨
oieEMzn DieeXn zFgtA DzF` mXWM§¤¨¨§¨¦¨§¨¦§©¥
Fzxin` xnFl KiIW k"` WCwdl xYeel§©¥§¤§¥©¨©£¦¨
`l `kd la` hFicdl FzxiqnM DFabl§¨©¦§¦¨§¤§£¨¨¨Ÿ
KMW miz`nA FkWOWM llM xYeel oiEMzp¦§©¥§©¥§¨§¤¨§§¨©¦¤©
Fzxin` KiIW `le drW DzF`A deW did̈¨¨¤§¨¨¨§Ÿ©¨£¦¨

:hFicdl dxiqnM DFableèàe`l hFicd §¨©¦§¦¨§¤§¨¤§©
lFki Fpi` hFicdC oeike .i`w rxRW inA§¦¤¨©¨¥§¥¨§¤§¥¨
Fl aidiC `kid rxRW in `lA FA xFfgl©£§Ÿ¦¤¨©¥¨§¨¦
dWwe FA xFfgi `l WCwd ok FnM inC̈¥§¥¤§¥Ÿ©£§¨¤

oiwGiPd wxR xn`C(.ap 'c oihib)ixd inziC §¨©¤¤©¦¨¦§©§¥£¥
`wC mitqkA `N` EpTin `le WCwdM od¥§¤§¥§Ÿ¦§¤¨¦§¨¦§¨
lFki gwFl oi` lfe ixiR` inzil inC aidï¦¨¥§©§¥©¥¥§¨¥¥©¨
mdA xFfgl Elki inzi xEwii` FA xFfgl©£©§©§¥¨§©£¨¤
WCwd gMn xEng hFicd gM `di `NW¤Ÿ§¥Ÿ©¤§¨¦Ÿ©¤§¥
rxRW inA `Mi` iOp hFicdA `de i`O`e§©©§¨§¤§©¦¦¨§¦¤¨©
`ziixF`Cn inzi iAB mzdC inC `lC l"ie§§Ÿ¨¥§¨¨©¥©§¥¦§©§¨
`lA mipFw mpi` k"`e hFicdM mpiC¦¨§¤§§¥¨¦§Ÿ
zFUrl mgM minkg ERiIW `N` dkiWn§¦¨¤¨¤¦£¨¦Ÿ¨©£
mFwnA KMlid sqkA mipFw EdIW WCwdM§¤§¥¤§¦§¤¤¦§¨¦§
b"r` `piC` `pniwF` minFzi lW mcqtd¤§¥¨¤§¦¦§¨©¦¨
gM didi `NW icM rxRW inA i`w hFicdC§¤§¨¥§¦¤¨©§¥¤Ÿ¦§¤Ÿ©

Xn dAExn hFicdicil E`Fai `le odN ¤§§¤¦¤¨¤§Ÿ¨¦¥
dpTYd ilEl iM minkg zpTY i"r cqtd¤§¥©¨©£¨¦¦¥©©¨¨
oeiM zFrOd ElAw 'it` mdA mixfFg Eid̈§¦¨¤£¦¦§©¨¥¨
`Ed `ziixF`CnC WCwd la` KWn `NW¤Ÿ¨©£¨¤§¥§¦§©§¨
dkiWn EpTY opAx la` `RqkA ipTnC§¦§¥§©§¨£¨©¨¨¦§§¦¨
gMn xEng hFicd gM `di `NW ogiexdl§©§¦¨¤Ÿ§¥Ÿ©¤§¨¦Ÿ©
FA xFfgl lFki Fpi` hFicdC oeike WCwd¤§¥§¥¨§¤§¥¨©£
DinwFp rxRW in eilr lAwn k"` `N ¤̀¨§©¥¨¨¦¤¨©§¥
FA xFfgl WCwd lkEi `le sqkA DipiC ©̀¦¥§¤¤§Ÿ©¤§¥©£

:sqMd lAiTW oeiM llM§¨¥¨¤¦¥©¤¤
BúBà`xw l"nl z"`e .DzF` `le§Ÿ¨§§¨

onGdW dUr zevnC Dil wERiY¥¥§¦§©£¥¤©§©
miWpe Fzcill ipinXA lFOiPW `Ed `nxB§¨¨¤¦©§¦¦§¥¨§¨¦
d`lde ipinXd mFInC oeiM l"ie zFxEhR§§¥¨§¦©§¦¦¨¨§¨
z"`e `Ed `nxB onf e`l wqtd Dl oi ¥̀¨¤§¥©§©§¨¨§
oiln oi`C `Ed `nxB onGdW r"n iYM ©̀©¦¤©§©§¨¨§¥¨¦

lxrd wxtA `zi`cM mFIA `N`sc zenai) ¤¨©¦§¦¨§¤¤¤¨¥
(.ar`NW dlinC mzd c"nM `iz`C l"ie§§©§¨§¨¨§¦¨¤Ÿ

:dliNA oiA mFIA oiA zbdFp DPnfAéäéàå ¦§©¨¤¤¥©¥©©§¨§¦¦
DWtp wxtinl daiIgin `lC ol `pn§¨¨§Ÿ¦©§¨§¦§©©§¨
wERiY xn`Y m`e .dcRiY dCtY aizkC¦§¦¦§¤¦¨¤§¦Ÿ©¥
dCtY LipA xFkA lM aizkC mEXn Dil¥¦¦§¦Ÿ§¨¤¦§¤

:`xw i`dl Kixhvi` ikdl Dnvr dCtY dawPd la` dawp `le zFCtl aiIg a` LipA xFkA c"qC xnFl Wie LizFpA `le LipA rnWnC§©§©¨¤§Ÿ§¤§¥©§§¨¤©©¨¦§§Ÿ§¥¨£¨©§¥¨¦§¤©§¨§¨¥¦§§¦§©§¨
lif`e

ãr BúBcôì ÷étñä àìå äðîa BëLî ÷éæçéå CBLîiL ãr©¤¦§§©£¦¨§§¨¤§Ÿ¦§¦¦§©
í÷å óñkä ïúðå àîrè éàî íéúàî ïúBð íéúàîa ãîrL¤¨©§¨©¦¥¨©¦©©§¨§¨©©¤¤§¨
äðîa ãîrL ãr BúBcôì ÷étñä àìå íéúàîa BëLî Bì¨§§¨©¦§Ÿ¦§¦¦§©¤¨©§¨¤
øeîç èBéãä çk àäé àì àîrè éàî íéúàî ïúBð¥¨©¦©©§¨Ÿ§¥Ÿ©¤§¨
ãîrL ãr BëLBîì ÷étñä àìå íéúàîa Bàãt Lc÷äî¥¤§¥¨§§¨©¦§Ÿ¦§¦§§©¤¨©
Bàãt Bì í÷å óñkä ïúðå àîrè éàî íéúàî ïúBð äðîa§¨¤¥¨©¦©©§¨§¨©©¤¤§¨§¨
äî íéúàîa ãîrL ãr BëLBîì ÷étñä àìå äðîa§¨¤§Ÿ¦§¦§§©¤¨©§¨©¦©
àäé àì àîéð ð"ä éànà äðî àlà ïúBð ïéàå éeãt äãtM¤¨¨¨§¥¥¤¨¨¤©©¥¨Ÿ§¥
òøtL éîa åàì èBéãä eèà Lc÷äî øeîç èBéãä çkŸ©¤§¨¥¤§¥¨¤§©§¦¤¨©

:éà÷'éðúîíéLðå ïéáéiç íéLðà áàä ìr ïaä úBöî ìk ¨¥¨¦§©¥©¨©£¨¦©¨¦§¨¦
íéLð ãçàå íéLðà ãçà ïaä ìr áàä úBöî ìëå úBøeèt§§¨¦§¨©©©¥¤¨£¨¦§¤¨¨¦
íéLðå ïéáéiç íéLðà àîøb ïîfäL äNr úBöî ìëå ïéáéiç©¨¦§¨¦§£¥¤©§©§¨¨£¨¦©¨¦§¨¦
íéLðàä ãçà àîøb ïîfä àlL äNr úBöî ìëå úBøeèt§§¨¦§£¥¤Ÿ©§©§¨¨¤¨¨£¨¦
ïîfäL ïéa äNrz àì úBöî ìëå ïéáéiç íéLpä ãçàå§¤¨©¨¦©¨¦§¨¦§Ÿ©£¤¥¤©§©
íéLpä ãçàå íéLðàä ãçà àîøb ïîfä àlL ïéa àîøb§¨¨¥¤Ÿ©§©§¨¨¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦

éwz ìaî õeç ïéáéiç:íéúîì ànhz ìáe úéçLz ìáe ó ©¨¦¦©©¦©©§¦©¦©¨§¥¦
'îâúBöî ìk àîéìéà áàä ìr ïaä úåöî ìk éàî©¨¦§©©¥©¨©¦¥¨¨¦§

äå úBøeèt íéLð àaàì ãáréîì àøa áéiçéîcLéà àéðú §¦©¥§¨§¤¡©§©¨¨¦§§¨©§¨¦
åéáàå Bnà Léà øîBà àeäLk ïépî äMà Léà àlà éì ïéà¥¦¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥¦¦§¨¦
ïaä úBöî ìk ÷"ä äãeäé áø øîà íéðL ïàk éøä eàøéz¦¨£¥©§©¦¨©©§¨¨¦§©¥
íéLðå ïéáéiç íéLðà Bðáì úBNrì áàä ìr úBìèenä©¨©¨©©£¦§£¨¦©¨¦§¨¦
Bìeîì Bðáa áéiç áàä ø"úc àäì àðéðz úBøeèt§§¦¨§¨§¨©©¨¦§§
úeðneà Bãnììe äMà BàéOäìe äøBz Bãnììe BúBcôìå§¦§§©§¨§©¦¦¨§©§§
ãnìî BðéàL ìk øîBà äãeäé éaø íéîa BèéLäì óà à"éå§©©£¦§©¦©¦§¨¥¨¤¥§©¥
eléàk àlà ã"ñ úeèñéì úeèñéì Bãnìî úeðneà Bða úà¤§§§©§¦§¦§¤¨§¦
úà íäøáà ìîiå áéúëc ïìðî Bìeîì :úeèñéì Bãnìî§©§¦§§§¨¨¦§¦©¨¨©§¨¨¤
àðéc éa éáéiçéî deáà déìäî àìc àëéäå Bða ÷çöé¦§¨§§¥¨§Ÿ©£¥£©¦©§¥¥¦¨
déLôð ìäîéîì eäéà áéiçéî àðéc éa déìäî àìc àëéäå øëæ ìk íëì ìBnä áéúëc déìäîéîì§¦§£¥¦§¦¦¨¤¨¨¨§¥¨§Ÿ©£¥¥¦¨¦©¥¦§¦§©©§¥
øLàk áéúëc àáéiçéî àìc ïìðî éäéà äúøëðå Búìør øNa úà ìBné àì øLà øëæ ìørå áéúëc¦§¦§¨¥¨¨£¤Ÿ¦¤§©¨§¨§¦§§¨¦¦§¨¨§Ÿ¦©§¨¦§¦©£¤
íB÷î ìk ìàrîLé 'ø éác àðz ïìðî úBøBãì ãiî ïçkLà dúBà àìå BúBà íéäìà BúBà äeö¦¨¡Ÿ¦§Ÿ¨©§§¨¦¨§§¨¨¨¨§¥¦§¨¥¨¨
úBøBãìe ãiî eäönàå eä÷fçå rLBäé úà åöå áéúëc æeøéæ úBøBãìe ãiî æeøéæ àlà Bðéà åö øîàpL¤¤¡©©¥¤¨¥¦¨§¥¦§¦§©¤§ª©§©§¥§©§¥¦¨§

éða øBëa ìk áéúëc ïìðî :BúBcôì :íëéúBøBãì äàìäå 'ä äeö øLà íBiä ïî áéúëcäcôz E ¦§¦¦©£¤¦¨¨¨§¨§¥¤¦§§¨¨¦§¦Ÿ§¨¤¦§¤
äã÷ôéî àìc ïìðî éäéàå äcôú äãt áéúëc dé÷øôîì eäéà áéiçéî deáà dé÷øt àìc àëéäå§¥¨§Ÿ©§¥£©¦©¥¦§¦§§¥¦§¦¨Ÿ¦§¤§¦¦§¨¨§Ÿ¦§§¨
äeeöî BðéàL ìëå íéøçà úà úBcôì äeeöî Bîör úà úBcôì äeeönL ìk äcôz äãtéz áéúëc¦§¦¦¨¤¦§¤¨¤§¤¦§¤©§§¤¦§¤£¥¦§¨¤¥§¤
áéúëc dLôð ÷øôéîì àáéiçéî àìc ïìðî éäéàå íéøçà úBcôì äeeöî Bðéà Bîör úà úBcôì¦§¤©§¥§¤¦§£¥¦§¦¦§¨¨§Ÿ¦©§¨§¦§©©§¨¦§¦
íéeeöî íéøçà ïéàL ìëå Bîör úà úBcôì äeeöî BúBcôì íéeeöî íéøçàL ìk äãtéz äcôz¦§¤¦¨¤¨¤£¥¦§¦¦§§¤¦§¤©§§¨¤¥£¥¦§¦
øBëa ìk àø÷ øîàc dúBcôì ïéåeöî íéøçà ïéàL ïépîe Bîör úà úBcôì äeeöî ïéà BúBcôì¦§¥§¤¦§¤©§¦©¦¤¥£¥¦§¦¦§¨§¨©§¨Ÿ§

éðaéða äcôz EéúBða àìå Eäãeäé éaø Bðáì íãB÷ àeä úBcôì Bðáe úBcôì àeä ïðaø eðz E ¨¤¦§¤¨¤§Ÿ§¤¨©¨¨¦§§¦§¥¦§©¦§¨
ïéãBî ìkä äéîøé éaø øîà åéìr Bða úåöî äæå åéáà ìr Búåöî äfL BîãB÷ Bða øîBà¥§§¤¤¦§¨©¨¦§¤¦§©§¨¨¨©©¦¦§§¨©Ÿ¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oiyeciw(iying meil)

CBLîiL ãòxeyd z`÷éæçéå.mpwi jkae ,ziaa ©¤¦§§©£¦
zepwl `ad :ycwd oeict ipic zyxtn `ziixad

e ,ycwdn utgBëLîxafbdnadey ezeidäðî §¨§¨¤
,fef d`n -àìåBúBcôì ÷étñäz` mlyl - §Ÿ¦§¦¦§

eincL ãòe xwiizdãîòekxríéúàîa,fefïúBð ©¤¨©§¨©¦¥
ycwdlíéúàî.dzr ekxrk ,fef ¨©¦

:`xnbd zyxtnàîòè éàîaiigy mrhd dn - ©©§¨
meyn ,dkiynd zrya ekxrn xzei mlyl

,(hi fk `xwie) ycwdn dcy oeicta xn`py

,'Bì í÷å óñkä ïúðå'mw sqkd zpizpa wxy §¨©©¤¤§¨
xwiizde ,dpew epi` dkiynae ,ely zeidl utgd

dfy ,zrk ekxrk mlyl eilre ,ycwd zeyxa

.oiipwd zry

`ad :ycwd oeicta sqep ote` `ziixad zyxtne

e ,ycwdn utg zepwlBëLîxafbdnaezeid §¨§
deyíéúàî,fefàìåBúBcôì ÷étñämlyl - ¨©¦§Ÿ¦§¦¦§

einc z`L ãòe lfedãîòekxrïúBð ,äðîa ©¤¨©§¨¤¥
ycwdlíéúàî.dkiynd zra ekxrk fef ¨©¦

,`xnbd zl`eyàîòè éàîmrhd dn - ©©§¨
ixd ,melyzd zra ekxrn xzei mlyny

zry itk melyzdy mcewd oica x`azd

y ick ,`xnbd dper .melyzdçk àäé àìŸ§¥Ÿ©
èBéãä,exiagl xkend,Lc÷äî øeîçheicdae ¤§¨¥¤§¥

dpewd did ,dkiynd xg` utgd lfed eli`

lfed utgde ,dkiynd zra exignk mlyn

.xweid zryk mlyn ycwda s` okle ,ezeyxa

m` :ycwd oeicta sqep ote` `ziixad zyxtne

Bàãtutglíéúàîa,ycwdl mliyy ,fefàìå §¨§¨©¦§Ÿ
ãò BëLBîì ÷étñäLe lfedãîòekxr,äðîa ¦§¦§§©¤¨©§¨¤

ïúBðycwdlíéúàîdpn lawn epi` ,xnelk ,fef ¥¨©¦
.dxfga

,`xnbd zl`eyàîòè éàîmrhd dn - ©©§¨
dkiynd zra ixd ,fef miiz`n ekxr x`ypy

xn`py meyn ,`xnbd dper .dpn wx deeyïúðå'§¨©
,'Bì í÷å óñkäzeidl utgd mw sqkd zpizpay ©¤¤§¨

.ezeyxa lfede ,miiz`n ekxr did f`e ,ely

m` :ycwd oeicta sqep ote` `ziixad zyxtne

Bàãtutgl,äðîa,ycwdl mliye÷étñä àìå §¨§¨¤§Ÿ¦§¦
ãò BëLBîìLe xwiizdãîòekxríéúàîa,fef §§©¤¨©§¨©¦
äãtM äîdpnaïúBð ïéàå ,éeãtycwdlàlà ©¤¨¨¨§¥¥¤¨

,äðî.siqedl jixv epi` ,xnelk ¨¤
,`xnbd dywnéànà,siqen epi` recn -àëä ©©¨¨

àîéð énðy ,xn`p o`k mb -èBéãä çk àäé àì ©¦¥¨Ÿ§¥Ÿ©¤§
,Lc÷äî øeîç`le mliy m` ,dlibx dxiknae ¨¥¤§¥

ea xefgl xkend leki ,utgd xwiizde jyn

.xweid itk yexcle

,`xnbd zvxznèBéãä eèàx`ya ike - ¨¤§
,ea xfeg xkende ,jyn `le mliy m` ,zexikn

éà÷ òøtL éîa åàìeilr lawn epi` ike - ©§¦¤¨©¨¥
i`yx epi` heicd mby oeike .'rxty in' zllw

.ea xefgi `l ycwd s` ,ea xefgl

äðùî

miyp s` zeevn el` zcnln epiptly dpynd

.zexeht od el`ne ,zeaiigïaä úBöî ìk̈¦§©¥
zelhendáàä ìò,el ozeyrlïéáéiç íéLðà ©¨¨£¨¦©¨¦

áàä úBöî ìëå .úBøeèt íéLðåzelhendìò §¨¦§§¨¦§¨¨©
ïaä,eia`l ozeyrlíéLð ãçàå íéLðà ãçà ©¥¤¨£¨¦§¤¨¨¦

ïéáéiç.àîøb ïîfäL äNò úåöî ìëådaeigy ± ©¨¦§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨
,minieqn mipnfa `idíéLðå ïéáéiç íéLðà£¨¦©¨¦§¨¦

úBøeèt.àîøb ïîfä àlL äNò úåöî ìëå, §§¨¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨
,zr lka zbdep `l`ãçàå íéLðàä ãçà¤¨¨£¨¦§¤¨

ïéáéiç íéLpä.àì úåöî ìëåïéa ,äNòz ©¨¦©¨¦§¨¦§©Ÿ©£¤¥
ïîfä àlL ïéa àîøb ïîfäLãçà ,àîøb ¤©§©§¨¨¥¤Ÿ©§©§¨¨¤¨
ïéáéiç íéLpä ãçàå íéLðàä,éwz ìaî õeçó ¨£¨¦§¤¨©¨¦©¨¦¦©©¦

ìáe úéçLz ìáeíéúnì ànhzzexeht miypy ©©§¦©¦©¨©¥¦
.odn

àøîâ

éàîyexitd'áàä ìò ïaä úBöî ìk'.àîéìéà ©¨¦§©¥©¨¨¦¥¨
yxtp m` ±ãáòéîì àøa áéiçéîc úBöî ìk̈¦§§¦©©§¨§¤¡©

àaàìa` ceaikk ,eia`l zeyrl oad aiigy ± §©¨
ike ,odineceúBøeèt íéLð,odnàéðúäåxn`p , ¨¦§§¨©§¨

(b hi `xwie) weqtaLéà,'E`xiY eia`e FO`ïéà ¦¦§¨¦¦¨¥
éìo`kn cnel ipi`àlàdyLéà`xena aiig ¦¤¨¦

,m`e a`ïépî äMàj` .øîBà àeäLkmeiqa ¦¨¦©¦§¤¥
weqtdLéà''eàøéz åéáàå Bnà,miax oeyla ¦¦§¨¦¦¨

íéðL ïàk éøä,mipyl xn`p ieeivdy rnyn - £¥¨§©¦
zeevna zeaiig miyp s`y ixd .dy`le yi`l

,`l` .el`øîà÷ éëä äãeäé áø øîàjk - ¨©©§¨¨¦¨¨©
,dpynd yxtzzìò úBìhenä ïaä úBöî ìk̈¦§©¥©¨©

úBNòì áàäBðáì,íéLðàa`d -ïéáéiç,íéLðå ¨¨©£¦§£¨¦©¨¦§¨¦
m`d -úBøeèt,`xnbd dtiqen .àðéðzepipy - §¨¦¨

reiq epzpynaïðaø eðúc àäìepyy dnl - §¨§¨©¨¨
,`ziixaa epipy jke .`ziixaa minkgáéiç áàä̈¨©¨

zeyrlBðáa,el` zeevnBúBcôìå ,Bìeîìm` ¦§§§¦§
,xeka `ed,äMà BàéOäìe ,äøBz Bãnììe§©§¨§©¦¦¨

úeðneà Bãnììe.íéøîBà Léåaiig a`dyóà §©§¨§¥§¦©
BèéLäìzegyl ecnll -íéîam`y ick , ©£¦§©¦

.lvpi ezpitq rahzìk ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¨
úeðneà Bða úà ãnìî BðéàL`ed ixdBãnìî ¤¥§©¥¤§¨§©§

úeèñéì,dcedi iax ixac lr ddnz `xnbd . ¦§
ecnlnCzòc à÷ìñ úeèñéì`ed ixd ,xnel ¦§©§¨©§¨

,`xnbd zx`an .melk ecnln epi`àlàzpeek ¤¨
xnel dcedi iaxúeèñéì Bãnìî eléàkxg`n , §¦§©§¦§

rcei epi` `ed zepne` ecnln epi`yky

.zeixad z` mhqlne ,envra qpxtzdl

aiig a`dy jkl xewnd z` zx`an `xnbd

oicd lr zl`eye ,epal el` zeevn zeyrl

oey`xdïìðî åìeîìdaiyn .aiig a`dy oipn - §§¨¨
,`xnbdáéúëc(c `k ziy`xa)íäøáà ìîiå' ¦§¦©¨¨©§¨¨

'Bða ÷çöé úà.epa z` lenl aiig a`dy o`kn , ¤¦§¨§
zlina miaiigy cer mpyiy ,dtiqen `xnbd

.oadäeáà déìäî àìc àëéäåeln `l m`e ± §¥¨§Ÿ©£¥£¨
,eia`àðéc éa éáéiçéîdéìäîéîìzia miaiig ± ¦©§¥¥¦¨§¦§£¥

,elenl oicáéúëc(i fi ziy`xa)ìk íëì ìBnä' ¦§¦¦¨¤¨
'øëæ.oic zial xn`p df weqte ,àëéäåàìc ¨¨§¥¨§Ÿ

àðéc éa déìäîepi` ,oic zia edeln `l m`e - ©£¥¥¦¨
`l` jka xhtpdéLôð ìäîéîì eäéà áéiçéî- ¦©©¦§¦§©©§¥

,lcbiyk envr z` lenl oad aiigáéúëc¦§¦
(ci fi ziy`xa)úà ìBné àì øLà øëæ ìøòå'§¨¥¨¨£¤Ÿ¦¤

'äúøëðå Búìøò øNa,`xnbd zxxan .éäéà- §©¨§¨§¦§§¨¦¦
,m`dàáéiçéî àìc ïìðîzaiig dpi`y oipn - §¨¨§Ÿ¦©§¨

,`xnbd daiyn .dpa z` lenláéúëcziy`xa) ¦§¦
wgvi z` lny mdxa`a (c `kBúà äeö øLàk'©£¤¦¨Ÿ

'íéäìà`weecy rnyne ,'BúBà'z` xnelk , ¡Ÿ¦
,ok miwel` deiv ,a`d mdxa`àìådúBà`le §Ÿ¨
,`xnbd zl`ey .m`d dxy z`ãiî ïçkLà- ©§§¨¦¨

dxeht dzid [dxy] m`dy epcnl df weqta

j` ,dry dze`aúBøBãìmi`adïìðîm`dy §§¨¨

,`xnbd daiyn .dxeht,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥
àlà Bðéà 'åö' øîàpL íB÷î ìkæeøéæ`diy ± ¨¨¤¤¡©©¥¤¨¥
bdep xacdy oke ,ezeyrl fixfúBøBãìe ãiî¦¨§

oeyl .mi`adæeøéæn cenll yiáéúëcb mixac) ¥¦§¦
(gkåöå''eäönàå eä÷fçå òLBäé úàxnelk , §©¤§ª©§©§¥§©§¥

bdep xacdye .xacd ziiyra edfxfãiî¦¨
úBøBãìen cenll yi ,mi`adáéúëceh xacna) §¦§¦

(bk'íëéúøãì äàìäå 'ä äeö øLà íBiä ïî', ¦©£¤¦¨¨¨§¨§ŸŸ¥¤
oeikne .mi`ad zexecle zr dze`l `ed ieeivdy

,'dEv xW`M' xn`p dpa zlinn dy` xehtay©£¤¦¨

.`ed zexecl s`

iaeig x`yl xewnd z` xxal dkiynn `xnbd

zl`eye ,epal a`dïìðî BúBcôì.aiig a`dy ¦§§¨¨
dxeza yxetn df xac ,`xnbd daiynáéúëc¦§¦

' (a cl zeny)éða øBëa ìkäcôz Edtiqen .' Ÿ§¨¤¦§¤
,`xnbdäeáà dé÷øt àìc àëéäå`l m`e - §¥¨§Ÿ©§¥£¨

,eia` e`ctdé÷øôîì eäéà áéiçéîoad aiig - ¦©©¦§¦§§¥
,envr z` zectláéúëcK`' (eh gi xacna) ¦§¦©

äcôú äãt'dCtz' zaize ,'mc`d xFkA z` ¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨¦§¤

z` dctz xnelk ,'dcRiY' oeyla s` zibdp¦¨¤

,`xnbd zxxan .jnvréäéàå,m`d ,`id ±ïìðî §¦¦§¨¨
äã÷téî àìcz` zectl zieevn dpi`y oipn ± §Ÿ¦©§¨

,`xnbd daiyn .dpa'äcôz äãtéz' áéúëc. ¦§¦¦¨¤¦§¤
dctz dzernyny 'dCtY' zaiz xnelk¦§¤

xn`p eli`k dze` zebdl s` xyt` ,mixg`

yi jkitl .jnvra dctiz dzernyny 'dcRY'¦¨¤

y xnele efl ef el` zeiernyn ipy yiwdlìk̈
Bîöò úà úBcôì äåeönLieeiva llkpe ¤§ª¤¦§¤©§

,[xeka did eli`] a`d epiidc ,'dcRY'äåeöîs` ¦¨¤§ª¤
íéøçà úà úBcôìrnyny itk ,epa z` ± ¦§¤£¥¦

.'dCtY' oeyldnúà úBcôì äåeöî BðéàL ìëå ¦§¤§¨¤¥§ª¤¦§¤
Bîöò,oldl x`eanke m`d xnelk ,äåeöî Bðéà ©§¥§ª¤
úBcôìz`íéøçà,`xnbd zl`ey .dpa z` ± ¦§£¥¦
éäéàå,dy`d ±ïìðî÷øôéîì àáéiçéî àìc §¦¦§¨¨§Ÿ¦©§¨§¦§©
dLôðdnvr z` zectl zaiig dpi`y oipn - ©§¨

,`xnbd daiyn .[dxeka `id m`]áéúëcäcôz' ¦§¦¦§¤
'äãtzzernynd z` yiwdl yi xnelk , ¦¨¤

[mixg` z` zectl] dCtY zaizn dlerd¦§¤

z` dctz] dcRY zaizn dlerd zernynl¦¨¤

xnele ,[jnvríéøçàL ìk,a`d epiidc , ¨¤£¥¦
åúBcôì íéåeöî,'dCtY' ieeiva llkp `ede §ª¦¦§¦§¤

äåeöîBîöò úà úBcôìzaizn rnyny itk §ª¤¦§¤©§
,dcRYïéà BúBcôì íéåeöî íéøçà ïéàL ìëå ¦¨¤§¨¤¥£¥¦§ª¦¦§¥
`edBîöò úà úBcôì äåeöîa`dy oeikne , §ª¤¦§¤©§

s` ,[oldl x`eank] eza z` zectl aiig epi`

`xnbd .dnvr z` zectl zieevn dpi` `id

,zl`eye dtiqeníéøçà ïéàL ïépîe,a`d , ¦©¦¤¥£¥¦
dúBcôì ïéåeöîdaiyn .[dxeka] zad z` §ª¦¦§¨

,`xnbdàø÷ øîàc' (k cl zeny)øBëa ìk §¨©§¨Ÿ§
éðaäcôz E' z` wx rnyn ,'éðaEaiig dz` ' ¨¤¦§¤¨¤

,zectlàìåz`éúBðaE. §Ÿ§¤
ïðaø eðzm` ,(e"n g"t zexeka dpyn)àeä- ¨©¨¨

wewfe xeka ,a`dúBcôì,envr z`Bðáe`ed s` ¦§§
wewfe xekaúBcôì,mdipy oeict ick oenn el oi`e , ¦§

Bðáì íãB÷ àeä.zectidläãeäé éaøwleg ¥¦§©¦§¨
eBîãB÷ Bða ,øîBàitl .äfL,envr oeict aeig - ¥§§¤¤

xwirBúåöîzlhenåéáà ìò,äæåoeict aeig - ¦§¨©¨¦§¤
,oadBða úåöîzlhendåéìòmicwi jkitl ,`id ¦§©§¨¨

,mzwelgn z` zx`an `xnbd .ezeevn z`øîà̈©
ïéãBî ìkä ,äéîøé éaø,dcedi iaxe w"z ± ©¦¦§§¨©Ÿ¦



קג zipwp dy`d` cenr hk sc ± oey`x wxtoiyeciw

.CBLîiL ãò:xFXA.÷éæçéå:ziAA.BëLîxAfBd cIn WCwd lW utg hFicd ©¤¦§©§©£¦©©¦¨§¤§¥¤¤¤§¥¦©©¦§¨
:dpnA.BúBcôì ÷étñä àìå:xAfBl einC zzl xnFlM.íéúàî ïúBðxwii` ikC §¨¤§Ÿ¦§¦¦§§©¨¥¨¨©¦§¨¥¨©¦§¦©§¥

:zFrOd ozp `le li`Fd xwii` WCwd zEWxA.'eë èBéãä çk àäé àìm`W ¦§¤§¥©§¥¦§Ÿ¨©©¨Ÿ§¥Ÿ©¤§¤¦
:lfC `Ed FzEWxaE dkiWnA F`pwC eizFrn lM mNWi hFicd cIn FkWn.Bàãtozp ¨§¦©¤§§©¥¨¨¨¦§¨¦§¦¨¦§§¨§¨¨©

:zFrOd z`'éðúî.'eë áàä úBöî ìk ¤©¨¨¦§¨©
:'ipzn DNEkl Wxtn 'nBA.àîøb ïîfäL ©§¨§¨¥§¨©§¦¤©§©§¨¨
:`aYW Dl mxFB onGdWéwz ìaî õeç.ó ¤©§©¥¨¤¨Ÿ¦©©¦

:W`xd z`R.úéçLz ìáe:owf z`Rìáe §©¨Ÿ©©§¦§©¨¨©
.ànhz:mipdkc'îâáéiçéîc àîéð éà ¦©¨§Ÿ£¦¦¥¨§¦©¥

.àaàì ãáòéîì àøalM rnWn ikde §¨§¤¡©§©¨§¨¥©§©¨
zFxEhR miWp eia` lr dEEvn oAdW zFvn¦§¤©¥§¤©¨¦¨¦§

:dInzAïàk éøä eàøéz åéáàå Bnà Léà ¦§¦¨¦¦§¨¦¦¨£¥©
.íéðL:xnF` `Ed mipWl(åéìò) úBìèenä §©¦¦§©¦¥©¨¨¨

.áàä ìò`ziixaA WxtnC KPd oFbM ©¨©§©¨¦§¨¥¦§©§¨
le FlEnlE dxFY FcOllmirlq 'dA FzFCt §©§¨§§¦§§§¨¦

sili DNEke dX` F`iVdlE `Ed xFkA m ¦̀§§©¦¦¨§¨¨¦
:i`xTn lif`e.øäða BèéLäì óà`OW §¨¦¦§¨¥©©£¦§¨¨¤¨

rcFi oi` m` oMYqie rAhze dpitqA UFxti¦§¦§¦¨§¦§©§¦§©¥¦¥¥©
:hEWl.ã"ñ úeèñéìFcOl `le aWi `lde ¨¦§©£Ÿ¨©§Ÿ¦§
:mElM.úeèñéì Bãnìî eléàkoi`C oeikC §§¦§©§¦§§¥¨§¥

mikxC zWxtA Kli Fngl xqgie zEpOE` Fl§§¤§©©§¥¥§©§©§¨¦
:zFIxAd z` mhqlie.BúBà äeö øLàk ¦©§¥¤©§¦©£¤¦¨

:dxU z` `le.eäéà áéiçéî:lCbIWM §Ÿ¤¨¨¦©¥¦§¤¦§©
.ãiî ïçkLà:oM xn`p mdxa`lBðéà ©§§¨¦¨§©§¨¨¤¡©¥¥

ì àlà.æeøéæ ïBLxaCA fixfe xidn `dIW ¤¨§¥¤§¥¨¦§¨¦©¨¨
:zFxFcl bdFpe cIn bdFpeäãôz äãtéz §¥¦¨§¥§¦¨¤¦§¤

.'eë:dcRY DiA ixw xnFlMïìðî éäéàå §©¨¥¥¦¨¤§¦¦§¨¨
.àã÷ôéî àìcDpi`W oiPn FO` idi` §Ÿ¦§§¨¦¦¦¦©¦¤¥¨

dUr zevnC oeikC DpA z` zFCtl dEEvn§¨¦§¤§¨§¥¨§¦§©£¥
:DhErnl `xw irA `Ed `nxB onGd `NW¤Ÿ©§©§¨¨¨¥§¨¦§¨

.Bîöò úà úBcôì`le xFkA `EdWM ¦§¤©§§¤§§Ÿ
:eia` F`cR.äáéiçéî àìc ïìðî éäéàå §¨¨¦§¦¦§¨¨§Ÿ¦©§¨

aizkC DzFCtl dEEvn Fpi` dia`C idp§¦§¨¦¨¥§¤¦§¨¦§¦
DWtp dCtY idi` `ni` LipA xFkA§¨¤¥¨¦¦¦§¤©§¨
`nl` dCtY DiA opixw `dC lCbYWkl¦§¤¦§©§¨¨¦¨¥¦§¤©§¨
dUr zevn Kde `inx iOp `xA` devn¦§¨©§¨©¦©§¨§©¦§©£¥

:`id `nxB onGd oi`W.'eë íéøçàL ìk ¤¥©§©§¨¨¦¨¤£¥¦
:a`d.úBcôì àeä:eia` F`cR `NW ¨©¦§¤Ÿ§¨¨¦

ìë

BëLîxEng hFicd gM `di `l h"n miz`n ozFp 'Eke wiRqd `le miz`nA ¨§§¨©¦§Ÿ¦§¦§¥¨©¦Ÿ§¥Ÿ©¤§¨
Fabl Fzxin`C mrHn Dil wERiY z"`e .WCwdnhFicdl FzxiqnM D ¥¤§¥§¥¥¦©©©£¦¨§¨©¦§¦¨§¤§

`kd FnM did zErhaC oeiM l"ie FA xFfgl lFki Fpi` miz`nA FkWnC oeike§¥¨§¨§§¨©¦¥¨©£§¥¨¦§¨¨¨§¨¨
wxtA xn`C dWwe hFicdl dxiqnM ied `l xrXd dPYWIW xEaq did `NW¤Ÿ¨¨¨¤¦§©¤©©©Ÿ£¥¦§¦¨§¤§§¨¤§¨©§¤¤

oilgFp Wi(:blw sc a"a)oA sqFi lW FpA iAB ¥£¦©¥§¤¥¤
Dil dxn` `zipBxn gMW`C xfrFi¤¤§©§©©§¨¦¨¨§¨¥
`le WCwdC xAfbl DxkFn lif EdziaC§¦§¦§¨§¦§¨§¤§¥§Ÿ
dxiqnM DFabl dxin`C Y` `niIWY§©§¨©§©£¦¨§¨©¦§¦¨
m` `Ed zErhA `nEW `d i`O`e hFicdl§¤§§©©¨¨§¨¦
xacA l"ie DieXn dzEgR DYzl xn`iŸ©§¦¨§¨¦¨§¨§§¨¨
xnFB `zipBxn oFbM drEci FznEW oi`W¤¥¨§¨§©§¨¦¨¥
ok FnM ixdW xzFi deeWY 'it` FYrcA§©§£¦¦§¤¥¤£¥§¥
mzdC l"i p"` zFgR deW `OW wREqn§¨¤¨¨¤¨§¨¨
oieEMzn DieeXn zFgtA DzF` mXWM§¤¨¨§¨¦¨§¨¦§©¥
Fzxin` xnFl KiIW k"` WCwdl xYeel§©¥§¤§¥©¨©£¦¨
`l `kd la` hFicdl FzxiqnM DFabl§¨©¦§¦¨§¤§£¨¨¨Ÿ
KMW miz`nA FkWOWM llM xYeel oiEMzp¦§©¥§©¥§¨§¤¨§§¨©¦¤©
Fzxin` KiIW `le drW DzF`A deW did̈¨¨¤§¨¨¨§Ÿ©¨£¦¨

:hFicdl dxiqnM DFableèàe`l hFicd §¨©¦§¦¨§¤§¨¤§©
lFki Fpi` hFicdC oeike .i`w rxRW inA§¦¤¨©¨¥§¥¨§¤§¥¨
Fl aidiC `kid rxRW in `lA FA xFfgl©£§Ÿ¦¤¨©¥¨§¨¦
dWwe FA xFfgi `l WCwd ok FnM inC̈¥§¥¤§¥Ÿ©£§¨¤

oiwGiPd wxR xn`C(.ap 'c oihib)ixd inziC §¨©¤¤©¦¨¦§©§¥£¥
`wC mitqkA `N` EpTin `le WCwdM od¥§¤§¥§Ÿ¦§¤¨¦§¨¦§¨
lFki gwFl oi` lfe ixiR` inzil inC aidï¦¨¥§©§¥©¥¥§¨¥¥©¨
mdA xFfgl Elki inzi xEwii` FA xFfgl©£©§©§¥¨§©£¨¤
WCwd gMn xEng hFicd gM `di `NW¤Ÿ§¥Ÿ©¤§¨¦Ÿ©¤§¥
rxRW inA `Mi` iOp hFicdA `de i`O`e§©©§¨§¤§©¦¦¨§¦¤¨©
`ziixF`Cn inzi iAB mzdC inC `lC l"ie§§Ÿ¨¥§¨¨©¥©§¥¦§©§¨
`lA mipFw mpi` k"`e hFicdM mpiC¦¨§¤§§¥¨¦§Ÿ
zFUrl mgM minkg ERiIW `N` dkiWn§¦¨¤¨¤¦£¨¦Ÿ¨©£
mFwnA KMlid sqkA mipFw EdIW WCwdM§¤§¥¤§¦§¤¤¦§¨¦§
b"r` `piC` `pniwF` minFzi lW mcqtd¤§¥¨¤§¦¦§¨©¦¨
gM didi `NW icM rxRW inA i`w hFicdC§¤§¨¥§¦¤¨©§¥¤Ÿ¦§¤Ÿ©

Xn dAExn hFicdicil E`Fai `le odN ¤§§¤¦¤¨¤§Ÿ¨¦¥
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íéøçà ïéàL ïépîe Bîör úà ãnìì äeeöî ïéà Bãnìì ïéåeöî íéøçà ïéàL ìëå Bîör úà ãnìì§©¥¤©§§¨¤¥£¥¦§¦§©§¥§¤§©¥¤©§¦©¦¤¥£¥¦
ãBîìì Bðáe ãBîìì àeä ø"ú íëéúBða àìå íëéða úà íúBà ízãnìå àø÷ øîàc dãnìì ïéeeöî§¦§©§¨§¨©§¨§¦©§¤¨¤§¥¤§Ÿ§¥¤¦§§¦§
àä ék BîãB÷ Bða Bãéa íéi÷úî Bãeîìúå çleîîe æéøæ Bða íà øîBà äãeäé 'ø Bðáì íãB÷ àeä¥¦§§¨¥¦§¨¦§¨§©§¦§©¥§¨§§¦¨

ãL á÷ré øa àçà áøc déøa á÷ré áøcïéãcçéî äåä àìc dééæç àúà ék éiaàc dén÷ì deáà déø §©©£Ÿ§¥§©©¨©©£Ÿ©§¥£©§©¥§©©¥¦¨¨©§¥§Ÿ£¨¦©§¦
péî àôéãr àðà ì"à dézrîL÷éfî àeää äåä éúà äåä à÷c éiaà òîL àðà ìéæéàc zà áez C §©§¥£¨£¦¨¦¨©§§¥¦£¨¨©©©¥§¨£¨¨¥£¨©©¦

Lðéà déì áéúéì àì eäì øîà é÷æzéî eåä àîîéa 'éôà ïéøúa éìéér eåä éëc éiaàc ïðaø éa¥©¨¨§©©¥§¦£©§¥¦§¥£¦¦¨¨£¦©§¥¨©§Ÿ¥¦¥¦¦
déúååLéø äráLc àðépúk déì éîcéà ïðaø éa àeääa úa ìr àqéð Léçøúîc øLôà àæétLeà§¦¨¤§¨§¦§§¦¦¨¨¨§©¥©¨¨¦§¥¥§©¦¨§¦§¨¥§¨¥
ãBîìì ø"ú ïézðékñ àqéð Léçøúéà àì éà øçîì eäì øîà déLéø ãç øúð òøëc äréøk ìk̈§¦¨§¨©¨©©¥¥¨©§§¨¨¦Ÿ¦§§¦¦¨©¦§¦¦§
ë"çàå äMà àOé äMà àìa Bì à"à íàå äMà àOé ë"çàå äøBz ãBîìé äMà àOéìå äøBz¨§¦¨¦¨¦§¨§¦¨¦¨§¦§Ÿ¦¨¦¨¦¨§
øîà ïðçBé 'ø äøBz ãBîìé ë"çàå äMà àNBð äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø øîà äøBz ãBîìé¦§¨¨©©§¨¨©§¥£¨¨¥¦¨§¦§¨¨¨¨©
àðeä áøì àcñç áø déì çazLî :eäì àäå ïì àä éâéìt àìå äøBza ÷Bñréå Bøàeöa íééçéø¥©¦§©¨§©£©¨§Ÿ§¦¥¨¨§¨§¦§©©¥©¦§¨§©¨
àøãeñ ñéøt àìc dééæç àúà ék éãéì eäàéáä Eãéì àáiLk ì"à àeä ìBãb íãàc àðeðîä áøãa¦§©©§¨§¨¨¨§¤¨Ÿ§¨§£¦¥§¨¦¦¨¨©§¥§Ÿ¨¦§¨
úéæç àìc éæç ì"à dépéî détàì eäðéøãäà àðáéñð àìc ì"à àøãeñ úñéøt àì àîrè éàî ì"à©©§¨Ÿ§¦¨§¨§Ÿ§¦§¨©©§¦§§©¥¦¥£¥§Ÿ¨¦
äøéára åéîé ìk äMà àLð àìå äðL íéøNr ïa øîàc déîrèì àðeä áø úáñðc ãr étàì eäì§§©¥©§©§¨©¨§©§¥§¨©¤¤§¦¨¨§Ÿ¨¨¦¨¨¨¨©£¥¨
ìàrîLé 'ø éác àðz ïëå àáø øîà äøéár øeäøäa åéîé ìk àîéà àlà Czrc à÷ìñ äøéára©£¥¨©§¨©§¨¤¨¥¨¨¨¨§¦§£¥¨¨©¨¨§¥¨¨§¥¦§¨¥
çtéz øîBà àNð àìå 'ë rébäL ïåék äMà àOé éúî íãàì ätöîe ä"á÷ä áLBé äðL 'ë ãr©¨¨¥©§©¤¨¨¨¨©¦¨¦¨¥¨¤¦¦©§Ÿ¨¨¥¦©
øñéaøàa àðáéñð äåä éàå øñzéLa àðáéñðc éàøáçî àðôéãrc éàä àcñç áø øîà åéúBîör©§¨¨©©¦§¨©§¨¦§¨¥©§¨¦¦§¦§¨§¦§©§¦£¨§¦§¨§©§¥©

äåä

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oiyeciw(iying meil)

yàkéìc àëéä ìkmiqkp a`l oi`y ±àlà ¨¥¨§¥¨¤¨
ieeyaíéòìñ Lîç,xeka oeict xeriy `edy ¨¥§¨¦

Bðáì íãB÷ àeä.dligz envr z` dcet a`d ± ¤¦§
àîòè éàîy meyn ,mrhd dn ±äåöîdéôeâc ©©§¨¦§¨§¥

eteba ziyrpd ±àôéãòmteba ziyrpd devnn £¦¨
.mixg` lyéâéìt ékw"z ewlgp ea dxwnd ± ¦§¦¥
`ed ,i"xeàkéàc àëéäa`l yiy ±Lîç ¥¨§¦¨¨¥
íéãaòeLîmirlq yng ieeya rwxw ± §§¨¦

,envr oeict xear odkl zcareyndåcermiqkp §
ieeyaLîçmirlqïéøBç éðampi`y ± ¨¥§¥¦

.micareyn

øáñ äãeäé éaø,äøBza áéúëc äåìîlk ± ©¦§¨¨©¦§¤¦§¦©¨
`id ixd ,dxeza xen`d oenn aeigkdeeln ¦

dàéîc øèLa äaeúëaiigd iqkp lke , §¨¦§¨¨§¨
delna oicdy itk eaeig zrixtl micareyn

envr z` zectl a`d lekiy oeikne .xhya

e micwi ,micareynd miqkpdnLîç éðäa± §¨¥¨¥
oixeg ipa mirlq yng oze`adéøáì ÷éøt± ¨¦¦§¥

ezectl leki epi` ixdy ,epa z` dcti

,micareyndnåjk xg` wxéøèå ïäk ìéæàó §¨¦Ÿ¥§¨¦
déãéãì íéãaòeLî Lîçì déìodkd jled ± ¥§¨¥§§¨¦§¦¥

mirlqd zyng z` zegewldn daebe

.a`d oeict xear ,micareyndéøáñ ïðaøå, §©¨¨¨§¥
àúééøBàa áéúëc äåìîxen`d oenn aeig ± ¦§¤¦§¦§©§¨

dxezaåàìàéîc øèLa äaeúëkxear elit`e , ©¦§¨¦§¨¨§¨
epi`y `vnp .oixeg ipan `l` daeb epi` epeict

,mdn cg` z` `l` zectl lekiäåöî Ckìéäå§¦§¨¦§¨
éãò déôeâcóoeict] eteba ziyrpd devn ± §¥¨¦

`xnbd .dligz envr z` dctie ,dticr [envr

zevna dnicwd ixcq oipra sqep oic d`ian

:oad oeict

,ïðaø eðzeilr lheny inBða úà úBcôì ¨©¨¨¦§¤§
,ìâøì úBìòìå,mdipy z` miiwl ick el oi`e §©£¨¤¤

Ck øçàå Bða úà äãBt,eci `vnzyk ,äìBò ¤¤§§©©¨¤
øîBà äãeäé éaø .ìâøì,Ck øçàå ìâøì äìBò ¨¤¤©¦§¨¥¤¨¤¤§©©¨

Bða úà äãBtiptn .,BfL,lbxl dilr zevn ¤¤§¤
äåöî,úøáBò,df lbxa `l` dpi`y,Bæåzevn ¦§¨¤¤§

,oad oeict,úøáBò dðéàL äåöî`ed dpnfe ¦§¨¤¥¨¤¤
,`xnbd zl`ey .mlerläãeäé éaøì àîìLa, ¦§¨¨§©¦§¨

àîòè øîà÷ãkenrh z` x`iay itk ± ¦§¨¨©©§¨
dpi`y devn efe zxaer devn efy ,`ziixaa

,zxaereäééîòè éàî ïðaø àlàmrhd dn ± ¤¨©¨¨©©§©§
meyn ,`xnbd zx`an .dcedi iax lr ewlgpy

àø÷ øîàc(k cl zeny) dligzéða øBëa ìk'E §¨©§¨Ÿ§¨¤
øãäå 'äcôze' xn`p jk xg` wxe ±éðô eàøé àì ¦§¤©£©Ÿ¥¨¨©

'í÷éøwxe jpa z` zectl micwz rnyn jkitl , ¥¨
.lbxl dlrz jk xg`

íéða äMîç Bì eéä íàL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¦¨£¦¨¨¦
,íéLð Lîçî,en`l xeka mdn cg` lkeáéiçL ¥¨¥¨¦¤©¨

úBcôìz`ïlek,ãeîìzøîBìxn`p okl -ìk' ¦§¨©§©Ÿ
éða øBëa'äcôz Ejilr mlek z` xnelk , §¨¤¦§¤

,ddnz `xnbd .zectlàèéLt`edy heyt ± §¦¨
ixdy ,mlek z` zectl aiigàìz íçø øèôa§¤¤¤¤¨¨

Y àðîçøina oeictd aeig z` dzlz dxezd ©£¨¨
lr s` ,dpnn oey`x clepe m`d mgx z` xhty

,`xnbd zayiin .a`dn xeka epi`y iteäî©
àîéúc,xnel xeaq iziid ±óìéðoic cnlp ± §¥¨¥©

dey dxifba oad oeictäìçpî 'øBëa' 'øBëa'- §§¦©£¨
'LipA xFkA' xn`p oad oeictay ,a`d zyexin§¨¤

xkAd z` iM' (fi `k mixac) xn`p a`d zyexiae¦¤©§Ÿ

,xn`pe .'xiMi 'ebeïläl äîoic ,a`d zyexia , ©¦©§©¨
`edy ina xn`p [mipy it lhep xekady] dxeka

'Bðà úéLàø,[oey`x epnn clepy] 'ïàk óà ¥¦Ÿ©¨
`edy in z` `l` zectl aiig epi` ,oad oeicta

mbBðBà úéLàø,à÷ïì òîLîjkitl ± ¥¦¨©§©¨
.mlek z` zectl aiig a`dy dxezd drinyd

epal a`d aeigl xewnd z` zxxan `xnbd

äøBz Bãnììzl`eye ,ïìðî.jka aiig a`dy §©§¨§¨¨
dxeza yxetn eaeigy ,`xnbd daiynáéúëc¦§¦

(hi `i mixac)'íëéða úà íúà ízãnìå'. §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤
,`xnbd dtiqenàìc àëéäåäeáà déøîbà± §¥¨§Ÿ©§§¥£¨

,eia` ecnil `l m`øîâéîì eäéà áéiçéî¦©©¦§¦§©
déLôð,envra cenll `ed aiig ±áéúëc ©§¥¦§¦

' (` d mixac)ízãîìe.'mzUrl mYxnWE mze` §©§¤§©§¤©£Ÿ¨

,`xnbd zxxanéäéà,m`d ,àáéiçéî àìc ïìðî ¦¦§¨¨§Ÿ¦©§¨
,`xnbd daiyn .dpa z` cnll zaiig dpi`y ±

áéúëc'ízãnìå'mkipA z` mz`daizde ¦§¦§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤

' oeyla s` zibdpízãîìedzernyny ' §©§¤
izy z` yiwdl yi jkitl ,mknvra ecnlzy

y xnele zeiernyndãBîìì äåeönL ìk̈¤§ª¤¦§
[a`d epiidc] envraäåeöîs`ãnìì,epa z` §ª¤§©¥

BðéàL ìëåãBîìì äåeöîm`d epiidc] envra §¨¤¥§ª¤¦§
,[oldl x`eankãnìì äåeöî Bðéà.epa z` ¥§ª¤§©¥
,`xnbd zl`eyéäéàå,dy`d ,ïìðîàìc §¦¦§¨¨§Ÿ

dLôð óìéîì äáéiçéîcenll deevn dpi`y ± ¦©§¨§¥©©§¨
,`xnbd daiyn .dnvra'ízãnìå' áéúëc¦§¦§¦©§¤

'ízãîìe'xnele df oiprl s` myiwdl yie ,yìk §©§¤¨
íéøçàL[eia` xnelk]äåeöî Bãnìì ïéåeöîs` ¤£¥¦§ª¦§©§§ª¤

Bîöò úà ãnìì,ïéàL ìëåïéåeöî íéøçà §©¥¤©§§¨¤¥£¥¦§ª¦
Bãnìì[oldl x`eank dy` epiidc]äåeöî ïéà §©§¥§ª¤

Bîöò úà ãnìì.íéøçà ïéàL ïépîexnelk] §©¥¤©§¦©¦¤¥£¥¦
[a`ddãnìì ïéåeöî,zad z`àø÷ øîàc §ª¦§©§¨§¨©§¨

(hi `i mixac)'íëéða úà íúà ízãnìå', §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤
cnll mkilr mkipa z` wxy rnynàìåz` §Ÿ

íëéúBða. §¥¤
àeä ,ïðaø eðzjixvBðáe ãBîììjixvãBîìì, ¨©¨¨¦§§¦§

,ecnli m` mdipy z` qpxtl leki a`d oi`eàeä
Bðáì íãB÷.éaøæéøæ Bða íà ,øîBà äãeäé± ¥¦§©¦§¨¥¦§¨¦
oiadl xidnBãéa íéi÷úî Bãeîìúå çleîîe§¨§©§¦§©¥§¨

,a`dn xzei ,egkyn epi`yBîãB÷ Bðaqpxtie , §§
.a`d eze`àä ékrnyne rxi`y dyrnk ± ¦¨

.dcedi iax zrck epnndéøa á÷òé áøcepa ± §©©£Ÿ§¥
øa àçà áøcéiaàc dén÷ì äeáà déøcL á÷òé §©©¨©©£Ÿ©©¥£¨§©¥§©©¥

.iia` iptl dxez cenll eia` egly ±àúà ék± ¦¨¨
,awri ax xfg xy`kàìc dééæçïéãcçéî äåä ©§¥§Ÿ£¨¦©§¦

dézòîLzeccegn opi` eizerenyy eia` d`x ± §©§¥
.elv`péî àôéãò àðà déì øîàEfixf ip` ± ¨©¥£¨£¦¨¦¨

oky oeikne ,jnn xzei glenneìéæéàc zà áez©§§¥¦
àðàjl` ip`e ,jnvr z` qpxte dz` aey ± £¨

jynd z` d`ian `xnbd .dxez cenll

,dyrndéúà äåä à÷c éiaà òîL`g` axy ± ¨©©©¥§¨£¨¨¥
,eil` `aéiaàc ïðaø éa ÷éfî àeää äåädid ± £¨©©¦¥©¨¨§©©¥

,iia` ly eyxcn ziaa wifn iexyéìééò eåä éëc§¦£©§¥
é÷æzéî eåä àîîéa eléôà ïéøúaelit`y ± ¦§¥£¦¦¨¨£¦©§¥

eid meiae cgi miyp` ipy myl eqpkp xy`k

miwifn mpi`y miwifn x`yk `ly ,miwefip

jkitl .meia miwifn mpi`e mipyleäì øîàiia` ¨©§
y ,xird iyp`làæétLeà Lðéà déì áéúéì àì± Ÿ¥¦¥¦¨§¦¨

dxixa zilae ,oell dipqk` mc` el ozi `ly

e ,yxcnd ziaa oeli `edøLôààqéð Léçøúîc ¤§¨§¦§§¦¦¨
.wifnd bxdie qp ygxzi ezekfae okzi ±úa ìò± ¥¨¥¨¨

oyie awri xa `g` ax qpkpïðaø éa àeääa± §©¥©¨¨
e ,yxcn zia eze`adéì énãéàwifnd el d`xp ± ¦§¥¥

àðépúkdéúååLéø äòáLcdray lra oipzk ± §©¦¨§¦§¨¥§¨¥
e ,rxeke lltzn `g` ax dide .miy`xìk̈

òøëc äòéøklvpidl ezlitza `g` ax §¦¨§¨©
,wifndndéLéø ãç øúðy`x wifndn xyp ± ¨©©¥¥

.zne mlek exypy cr ,cg`eäì øîà`g` ax ¨©§
ïézðékñ àqéð Léçøúéà àì éà ,øçîì`l m` ± §¨¨¦Ÿ¦§§¦¦¨©¦§¦

.dpkq icil ize` mi`ian mziid ,qp ygxzn did

,ïðaø eðzjixvy inäMà àOéìå äøBz ãBîìì, ¨©¨¨¦§¨§¦¨¦¨
äMà àOé Ck øçàå äøBz ãBîìé`yi m` ik . ¦§¨§©©¨¦¨¦¨

lkei `le ezqpxta cexh didi ,dligz dy`

.dxez cenlläMà àìa Bì øLôà éà íàåitl §¦¦¤§¨§Ÿ¦¨
,dxiar ixedxda eilr xabzn exviyàOéäMà ¦¨¦¨

ãBîìé Ck øçàåäøBzwqt d`ian `xnbd . §©©¨¦§¨
,df oipra dkld,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

äëìä,äMà àNBðäøBz ãBîìé Ck øçàå.éaø £¨¨¥¦¨§©©¨¦§¨©¦
,øîà ïðçBéy in ikeíééçéømiielzBøàeöa, ¨¨¨©¥©¦§©¨

,dry lka ezqpxta `ed weqry xnelk÷Bñòéå§©£
äøBzajxhvie dy` `yi m` ixd .ddinza , ©¨

dligz jkitl ,dxeza weqrl lkei `l dqpxtl

zx`an .dy` `yi k"g` wxe dxez cnli

,`xnbdéâéìt àìåiaxe l`eny ewlgp `l ± §Ÿ§¦¥
y oeik ,opgeiïì àäipal exn`p l`eny ixac ± ¨¨

cenll ick mnewnn z`vl milibx eidy ,laa

ler mdilr lhen did `le ,l`xyi ux`a dxez

ick dligz dy` e`yiy sicr jkitl .dqpxtd

.dxiar ixedxd `ll edyiyeäì àäåixac ± §¨§
micnel eidy l`xyi ux` ipal exn`p opgei iax

eidi dligz dy` e`yi m`e ,mnewna dxez

.dxez cenll elkei `le mzqpxta miweqr

.dligz dxez ecnliy sicr jkitl

liba oi`eyip zece` dyrn d`ian `xnbd

.mcwenàðeä áøì àcñç áø déì çazLî¦§©©¥©¦§¨§©¨
àðeðîä áøãaax z` gayn did `cqg ax ± ¦§©©§¨

,`ped ax iptl `pepndàeä ìBãb íãàcøîà . §¨¨¨¨©
déì,`ped axàáiLk`pepnd axEãéìjlv` ± ¥§¤¨Ÿ§¨§

eäàéáäàúà ék .éãéì`pepnd ax `a xy`k ± £¦¥§¨¦¦¨¨
,`ped ax iptlàøãeñ ñéøt àìc dééæçed`x ± ©§¥§Ÿ¨¦¨¨

itk xceqa ey`x z` dqkn epi`y `ped ax

e ,mi`eypd ebdpyàì àîòè éàî äéì øîà̈©¥©©§¨Ÿ
àøãeñ úñéøt.xceq yaeg jpi` recn ±øîà §¦©¨¨¨©

déìoeikn ,`pepnd axàðáéñð àìc`l oiicr ± ¥§Ÿ§¦§¨
.dy` iz`ypdépéî détàì eäðéøãäàxifgd ± ©©§¦§§©¥¦¥

e ,dcitwa `pepnd axn eipt z` `ped axøîà̈©
záñðc ãò étàì eäì úéæç àìc éæç déìd`x ± ¥£¦§Ÿ¨¦§§©©©§¨§©§

`xnbd .dy` `yzy xg`l cr iptl `eaz `ly

y meyn dzid ezcitwy zx`anàðeä áø©¨
déîòèì,xg` mewna ezhiyk ±øîàcin , §©§¥§¨©
`edyàìå äðL íéøNò ïaäMà àNð,åéîé ìk ¤¤§¦¨¨§Ÿ¨¨¦¨¨¨¨

lykp `ed ,dy` `yiy xg`l s`äøéáòaly ©£¥¨
.zeixrlykp `ed ike ,ddnz `xnbdäøéáòa©£¥¨

Czòc à÷ìñ.xnel jzrc lr dler ±àlà ©§¨©§¨¤¨
àîéày ,jk yxtz `l` ±åéîé ìklykp `ed ¥¨¨¨¨

äøéáò øeäøäadf oiprae .àðz ïëå ,àáø øîà §¦§£¥¨¨©¨¨§¥¨¨
ìàòîLé éaø éác,áLBé äðL íéøNò ãò §¥©¦¦§¨¥©¤§¦¨¨¥



קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oiyeciw(iying meil)

yàkéìc àëéä ìkmiqkp a`l oi`y ±àlà ¨¥¨§¥¨¤¨
ieeyaíéòìñ Lîç,xeka oeict xeriy `edy ¨¥§¨¦

Bðáì íãB÷ àeä.dligz envr z` dcet a`d ± ¤¦§
àîòè éàîy meyn ,mrhd dn ±äåöîdéôeâc ©©§¨¦§¨§¥

eteba ziyrpd ±àôéãòmteba ziyrpd devnn £¦¨
.mixg` lyéâéìt ékw"z ewlgp ea dxwnd ± ¦§¦¥
`ed ,i"xeàkéàc àëéäa`l yiy ±Lîç ¥¨§¦¨¨¥
íéãaòeLîmirlq yng ieeya rwxw ± §§¨¦

,envr oeict xear odkl zcareyndåcermiqkp §
ieeyaLîçmirlqïéøBç éðampi`y ± ¨¥§¥¦

.micareyn

øáñ äãeäé éaø,äøBza áéúëc äåìîlk ± ©¦§¨¨©¦§¤¦§¦©¨
`id ixd ,dxeza xen`d oenn aeigkdeeln ¦

dàéîc øèLa äaeúëaiigd iqkp lke , §¨¦§¨¨§¨
delna oicdy itk eaeig zrixtl micareyn

envr z` zectl a`d lekiy oeikne .xhya

e micwi ,micareynd miqkpdnLîç éðäa± §¨¥¨¥
oixeg ipa mirlq yng oze`adéøáì ÷éøt± ¨¦¦§¥

ezectl leki epi` ixdy ,epa z` dcti

,micareyndnåjk xg` wxéøèå ïäk ìéæàó §¨¦Ÿ¥§¨¦
déãéãì íéãaòeLî Lîçì déìodkd jled ± ¥§¨¥§§¨¦§¦¥

mirlqd zyng z` zegewldn daebe

.a`d oeict xear ,micareyndéøáñ ïðaøå, §©¨¨¨§¥
àúééøBàa áéúëc äåìîxen`d oenn aeig ± ¦§¤¦§¦§©§¨

dxezaåàìàéîc øèLa äaeúëkxear elit`e , ©¦§¨¦§¨¨§¨
epi`y `vnp .oixeg ipan `l` daeb epi` epeict

,mdn cg` z` `l` zectl lekiäåöî Ckìéäå§¦§¨¦§¨
éãò déôeâcóoeict] eteba ziyrpd devn ± §¥¨¦

`xnbd .dligz envr z` dctie ,dticr [envr

zevna dnicwd ixcq oipra sqep oic d`ian

:oad oeict

,ïðaø eðzeilr lheny inBða úà úBcôì ¨©¨¨¦§¤§
,ìâøì úBìòìå,mdipy z` miiwl ick el oi`e §©£¨¤¤

Ck øçàå Bða úà äãBt,eci `vnzyk ,äìBò ¤¤§§©©¨¤
øîBà äãeäé éaø .ìâøì,Ck øçàå ìâøì äìBò ¨¤¤©¦§¨¥¤¨¤¤§©©¨

Bða úà äãBtiptn .,BfL,lbxl dilr zevn ¤¤§¤
äåöî,úøáBò,df lbxa `l` dpi`y,Bæåzevn ¦§¨¤¤§

,oad oeict,úøáBò dðéàL äåöî`ed dpnfe ¦§¨¤¥¨¤¤
,`xnbd zl`ey .mlerläãeäé éaøì àîìLa, ¦§¨¨§©¦§¨

àîòè øîà÷ãkenrh z` x`iay itk ± ¦§¨¨©©§¨
dpi`y devn efe zxaer devn efy ,`ziixaa

,zxaereäééîòè éàî ïðaø àlàmrhd dn ± ¤¨©¨¨©©§©§
meyn ,`xnbd zx`an .dcedi iax lr ewlgpy

àø÷ øîàc(k cl zeny) dligzéða øBëa ìk'E §¨©§¨Ÿ§¨¤
øãäå 'äcôze' xn`p jk xg` wxe ±éðô eàøé àì ¦§¤©£©Ÿ¥¨¨©

'í÷éøwxe jpa z` zectl micwz rnyn jkitl , ¥¨
.lbxl dlrz jk xg`

íéða äMîç Bì eéä íàL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¦¨£¦¨¨¦
,íéLð Lîçî,en`l xeka mdn cg` lkeáéiçL ¥¨¥¨¦¤©¨

úBcôìz`ïlek,ãeîìzøîBìxn`p okl -ìk' ¦§¨©§©Ÿ
éða øBëa'äcôz Ejilr mlek z` xnelk , §¨¤¦§¤

,ddnz `xnbd .zectlàèéLt`edy heyt ± §¦¨
ixdy ,mlek z` zectl aiigàìz íçø øèôa§¤¤¤¤¨¨

Y àðîçøina oeictd aeig z` dzlz dxezd ©£¨¨
lr s` ,dpnn oey`x clepe m`d mgx z` xhty

,`xnbd zayiin .a`dn xeka epi`y iteäî©
àîéúc,xnel xeaq iziid ±óìéðoic cnlp ± §¥¨¥©

dey dxifba oad oeictäìçpî 'øBëa' 'øBëa'- §§¦©£¨
'LipA xFkA' xn`p oad oeictay ,a`d zyexin§¨¤

xkAd z` iM' (fi `k mixac) xn`p a`d zyexiae¦¤©§Ÿ

,xn`pe .'xiMi 'ebeïläl äîoic ,a`d zyexia , ©¦©§©¨
`edy ina xn`p [mipy it lhep xekady] dxeka

'Bðà úéLàø,[oey`x epnn clepy] 'ïàk óà ¥¦Ÿ©¨
`edy in z` `l` zectl aiig epi` ,oad oeicta

mbBðBà úéLàø,à÷ïì òîLîjkitl ± ¥¦¨©§©¨
.mlek z` zectl aiig a`dy dxezd drinyd

epal a`d aeigl xewnd z` zxxan `xnbd

äøBz Bãnììzl`eye ,ïìðî.jka aiig a`dy §©§¨§¨¨
dxeza yxetn eaeigy ,`xnbd daiynáéúëc¦§¦

(hi `i mixac)'íëéða úà íúà ízãnìå'. §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤
,`xnbd dtiqenàìc àëéäåäeáà déøîbà± §¥¨§Ÿ©§§¥£¨

,eia` ecnil `l m`øîâéîì eäéà áéiçéî¦©©¦§¦§©
déLôð,envra cenll `ed aiig ±áéúëc ©§¥¦§¦

' (` d mixac)ízãîìe.'mzUrl mYxnWE mze` §©§¤§©§¤©£Ÿ¨

,`xnbd zxxanéäéà,m`d ,àáéiçéî àìc ïìðî ¦¦§¨¨§Ÿ¦©§¨
,`xnbd daiyn .dpa z` cnll zaiig dpi`y ±

áéúëc'ízãnìå'mkipA z` mz`daizde ¦§¦§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤

' oeyla s` zibdpízãîìedzernyny ' §©§¤
izy z` yiwdl yi jkitl ,mknvra ecnlzy

y xnele zeiernyndãBîìì äåeönL ìk̈¤§ª¤¦§
[a`d epiidc] envraäåeöîs`ãnìì,epa z` §ª¤§©¥

BðéàL ìëåãBîìì äåeöîm`d epiidc] envra §¨¤¥§ª¤¦§
,[oldl x`eankãnìì äåeöî Bðéà.epa z` ¥§ª¤§©¥
,`xnbd zl`eyéäéàå,dy`d ,ïìðîàìc §¦¦§¨¨§Ÿ

dLôð óìéîì äáéiçéîcenll deevn dpi`y ± ¦©§¨§¥©©§¨
,`xnbd daiyn .dnvra'ízãnìå' áéúëc¦§¦§¦©§¤

'ízãîìe'xnele df oiprl s` myiwdl yie ,yìk §©§¤¨
íéøçàL[eia` xnelk]äåeöî Bãnìì ïéåeöîs` ¤£¥¦§ª¦§©§§ª¤

Bîöò úà ãnìì,ïéàL ìëåïéåeöî íéøçà §©¥¤©§§¨¤¥£¥¦§ª¦
Bãnìì[oldl x`eank dy` epiidc]äåeöî ïéà §©§¥§ª¤

Bîöò úà ãnìì.íéøçà ïéàL ïépîexnelk] §©¥¤©§¦©¦¤¥£¥¦
[a`ddãnìì ïéåeöî,zad z`àø÷ øîàc §ª¦§©§¨§¨©§¨

(hi `i mixac)'íëéða úà íúà ízãnìå', §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤
cnll mkilr mkipa z` wxy rnynàìåz` §Ÿ

íëéúBða. §¥¤
àeä ,ïðaø eðzjixvBðáe ãBîììjixvãBîìì, ¨©¨¨¦§§¦§

,ecnli m` mdipy z` qpxtl leki a`d oi`eàeä
Bðáì íãB÷.éaøæéøæ Bða íà ,øîBà äãeäé± ¥¦§©¦§¨¥¦§¨¦
oiadl xidnBãéa íéi÷úî Bãeîìúå çleîîe§¨§©§¦§©¥§¨

,a`dn xzei ,egkyn epi`yBîãB÷ Bðaqpxtie , §§
.a`d eze`àä ékrnyne rxi`y dyrnk ± ¦¨

.dcedi iax zrck epnndéøa á÷òé áøcepa ± §©©£Ÿ§¥
øa àçà áøcéiaàc dén÷ì äeáà déøcL á÷òé §©©¨©©£Ÿ©©¥£¨§©¥§©©¥

.iia` iptl dxez cenll eia` egly ±àúà ék± ¦¨¨
,awri ax xfg xy`kàìc dééæçïéãcçéî äåä ©§¥§Ÿ£¨¦©§¦

dézòîLzeccegn opi` eizerenyy eia` d`x ± §©§¥
.elv`péî àôéãò àðà déì øîàEfixf ip` ± ¨©¥£¨£¦¨¦¨

oky oeikne ,jnn xzei glenneìéæéàc zà áez©§§¥¦
àðàjl` ip`e ,jnvr z` qpxte dz` aey ± £¨

jynd z` d`ian `xnbd .dxez cenll

,dyrndéúà äåä à÷c éiaà òîL`g` axy ± ¨©©©¥§¨£¨¨¥
,eil` `aéiaàc ïðaø éa ÷éfî àeää äåädid ± £¨©©¦¥©¨¨§©©¥

,iia` ly eyxcn ziaa wifn iexyéìééò eåä éëc§¦£©§¥
é÷æzéî eåä àîîéa eléôà ïéøúaelit`y ± ¦§¥£¦¦¨¨£¦©§¥

eid meiae cgi miyp` ipy myl eqpkp xy`k

miwifn mpi`y miwifn x`yk `ly ,miwefip

jkitl .meia miwifn mpi`e mipyleäì øîàiia` ¨©§
y ,xird iyp`làæétLeà Lðéà déì áéúéì àì± Ÿ¥¦¥¦¨§¦¨

dxixa zilae ,oell dipqk` mc` el ozi `ly

e ,yxcnd ziaa oeli `edøLôààqéð Léçøúîc ¤§¨§¦§§¦¦¨
.wifnd bxdie qp ygxzi ezekfae okzi ±úa ìò± ¥¨¥¨¨

oyie awri xa `g` ax qpkpïðaø éa àeääa± §©¥©¨¨
e ,yxcn zia eze`adéì énãéàwifnd el d`xp ± ¦§¥¥

àðépúkdéúååLéø äòáLcdray lra oipzk ± §©¦¨§¦§¨¥§¨¥
e ,rxeke lltzn `g` ax dide .miy`xìk̈

òøëc äòéøklvpidl ezlitza `g` ax §¦¨§¨©
,wifndndéLéø ãç øúðy`x wifndn xyp ± ¨©©¥¥

.zne mlek exypy cr ,cg`eäì øîà`g` ax ¨©§
ïézðékñ àqéð Léçøúéà àì éà ,øçîì`l m` ± §¨¨¦Ÿ¦§§¦¦¨©¦§¦

.dpkq icil ize` mi`ian mziid ,qp ygxzn did

,ïðaø eðzjixvy inäMà àOéìå äøBz ãBîìì, ¨©¨¨¦§¨§¦¨¦¨
äMà àOé Ck øçàå äøBz ãBîìé`yi m` ik . ¦§¨§©©¨¦¨¦¨

lkei `le ezqpxta cexh didi ,dligz dy`

.dxez cenlläMà àìa Bì øLôà éà íàåitl §¦¦¤§¨§Ÿ¦¨
,dxiar ixedxda eilr xabzn exviyàOéäMà ¦¨¦¨

ãBîìé Ck øçàåäøBzwqt d`ian `xnbd . §©©¨¦§¨
,df oipra dkld,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

äëìä,äMà àNBðäøBz ãBîìé Ck øçàå.éaø £¨¨¥¦¨§©©¨¦§¨©¦
,øîà ïðçBéy in ikeíééçéømiielzBøàeöa, ¨¨¨©¥©¦§©¨

,dry lka ezqpxta `ed weqry xnelk÷Bñòéå§©£
äøBzajxhvie dy` `yi m` ixd .ddinza , ©¨

dligz jkitl ,dxeza weqrl lkei `l dqpxtl

zx`an .dy` `yi k"g` wxe dxez cnli

,`xnbdéâéìt àìåiaxe l`eny ewlgp `l ± §Ÿ§¦¥
y oeik ,opgeiïì àäipal exn`p l`eny ixac ± ¨¨

cenll ick mnewnn z`vl milibx eidy ,laa

ler mdilr lhen did `le ,l`xyi ux`a dxez

ick dligz dy` e`yiy sicr jkitl .dqpxtd

.dxiar ixedxd `ll edyiyeäì àäåixac ± §¨§
micnel eidy l`xyi ux` ipal exn`p opgei iax

eidi dligz dy` e`yi m`e ,mnewna dxez

.dxez cenll elkei `le mzqpxta miweqr

.dligz dxez ecnliy sicr jkitl

liba oi`eyip zece` dyrn d`ian `xnbd

.mcwenàðeä áøì àcñç áø déì çazLî¦§©©¥©¦§¨§©¨
àðeðîä áøãaax z` gayn did `cqg ax ± ¦§©©§¨

,`ped ax iptl `pepndàeä ìBãb íãàcøîà . §¨¨¨¨©
déì,`ped axàáiLk`pepnd axEãéìjlv` ± ¥§¤¨Ÿ§¨§

eäàéáäàúà ék .éãéì`pepnd ax `a xy`k ± £¦¥§¨¦¦¨¨
,`ped ax iptlàøãeñ ñéøt àìc dééæçed`x ± ©§¥§Ÿ¨¦¨¨

itk xceqa ey`x z` dqkn epi`y `ped ax

e ,mi`eypd ebdpyàì àîòè éàî äéì øîà̈©¥©©§¨Ÿ
àøãeñ úñéøt.xceq yaeg jpi` recn ±øîà §¦©¨¨¨©

déìoeikn ,`pepnd axàðáéñð àìc`l oiicr ± ¥§Ÿ§¦§¨
.dy` iz`ypdépéî détàì eäðéøãäàxifgd ± ©©§¦§§©¥¦¥

e ,dcitwa `pepnd axn eipt z` `ped axøîà̈©
záñðc ãò étàì eäì úéæç àìc éæç déìd`x ± ¥£¦§Ÿ¨¦§§©©©§¨§©§

`xnbd .dy` `yzy xg`l cr iptl `eaz `ly

y meyn dzid ezcitwy zx`anàðeä áø©¨
déîòèì,xg` mewna ezhiyk ±øîàcin , §©§¥§¨©
`edyàìå äðL íéøNò ïaäMà àNð,åéîé ìk ¤¤§¦¨¨§Ÿ¨¨¦¨¨¨¨

lykp `ed ,dy` `yiy xg`l s`äøéáòaly ©£¥¨
.zeixrlykp `ed ike ,ddnz `xnbdäøéáòa©£¥¨

Czòc à÷ìñ.xnel jzrc lr dler ±àlà ©§¨©§¨¤¨
àîéày ,jk yxtz `l` ±åéîé ìklykp `ed ¥¨¨¨¨

äøéáò øeäøäadf oiprae .àðz ïëå ,àáø øîà §¦§£¥¨¨©¨¨§¥¨¨
ìàòîLé éaø éác,áLBé äðL íéøNò ãò §¥©¦¦§¨¥©¤§¦¨¨¥

המשך בעמוד קא



zipwpקו dy`d` cenr l sc ± oey`x wxtoiyeciw

éðéòa àøéb ïèOì déì àðéîà äåä.Cxvi `Ed ohUe FA dxBzn iziid xnFlM £¨£¦¨¥©¨¨¦¨§¥¨§©¨¦¦¦§¨¤§¨¨¥¤
:ip`ihgIW `xi` `le rxdéøác éøàeö ìò Cãécà.CLpA lr dtiTY Lci cFrA ¨¨§Ÿ¦¨¤©§¦¥¦©¦¨©©§¥¦§¦§¨§©¦¨©¦§

:dX` F`iVd LYgkFY lAwi `le liCbIW mcFw.øñzéMîqFpkl onf riBd oipW ¤¤©§¦§Ÿ§©¥©§§©¦¦¨¦¦§©§¦¦¦©§©¦§
drWA KixaC ix`Ev lr KciC` xg` oFWl Edxg`Y l` oiYxze oixUrn xzFie§¥¥¤§¦§©§¥©§©£¥¨©¥©¦¨©©§¥¦§¦§¨¨

FcOll xidf ied eilr dtiTY Lci cFrW¤¨§©¦¨¨¨¡¥¨¦§©§
mixUr cre xqYiXn FPnf dfi`e zFgkFY¨§¥¤§©¦¦§©§©¤§¦
lAwl zrC FA oi` xqYiXn xivA oiYxze§©§¥¨¦¦¦§©¥©©§©¥
zFgkFze oixEQi ciAkY l`e KM lM zFgkFY¨¨©§©©§¦¦¦§¨
hrai `NW WEgl Wi oiYxze mixUrn xzFie§¥¥¤§¦§©§¥¥¨¤Ÿ¦§©

:xTir dfe.Bkøã ét ìò`di eini lMW KxC §¤¦¨©¦©§¤¤¤¨¨¨§¥
FzExrp idFfi`e FzExrpA Fl KFpg FA bdpzn¦§©¥£§©£§¥¦©£

:'Ek dingp iAxe dcEdi iAx.ïc ïa ïeìeáæ ©¦§¨§©¦§¤§¨§¤¨
:mdiniA didW cinlY.äðLî Bãnìî Bðéà ©§¦¤¨¨¦¥¤¥§©§¦§¨

o`Mn `xwOA `N` eilr FpA zaFg oi ¥̀©§¨¨¤¨©¦§¨¦©
:Fnvrl `Ed cnli Kli`e.äøBz`le §¥¨¦§©§©§¨§Ÿ

:miaEzkE mi`iapBãnlL ïc ïa ïeìeáæk §¦¦§¦¦§¤¨¤¦§
.åéáà éáàikd 'ixn`wC iOp okid cre £¦¨¦§©¥¨©¦§¨©§¦¨¥

dxFY cFnll aiIg mc` okid cr 'ixn`ẅ©§¦©¥¨¨¨©¨¦§¨
:FpA oalE Fpal dcEdi ax xn` eizFxFcA§¨¨©©§¨¦§§¤§

.déLéøà àðñéc éãLciE`x Fpi`W oicq §¨¥¦§¨©¥¥¨¦¤¥¨
lr mU `nlrA iEQM `N` W`xd ztihrl©£¦©¨Ÿ¤¨¦§©§¨¨©
wiRqd `le FW`x iENibA Klil `NW FW`xŸ¤Ÿ¥¥§¦Ÿ§Ÿ¦§¦

:FxcEqA sHrzdl.éàä élek éàî §¦§©¥§¨©¥©
:Ll zpbFdd dtihr `lA z`vl YxdiOW¤¦©§¨¨¥§Ÿ£¦¨©¤¤§

.àöîeà íéòè àìEid milgbA hrn xUA Ÿ¨¦§¨¨¨§©§¤¨¦¨
:xwAA mFrhl oilibxà÷eðéì éø÷îc ãò §¦¦¦§©Ÿ¤©§©§¥¦¨

.déôñeîelFnz` `xTX dn Fl xCdn §¥§©¥©¤¨¨¤§
:xzFi wEqR cFr FcOlnElLå àlà.ízL §©§¨¥¤¨§¦©§¨

:mWilWIW mzipWE aizM `lCn.éîBéìini ¦§Ÿ§¦§¦¨¤©§¦¥§¥§¥
:rEaXd.'eë eàø÷ð CëéôìiR`A `zNin ©¨©§¦¨¦§§¦§¨§©¥

:`id DWtpîb.'odiznizq inrhe zFxaq ©§¨¦§¨§¨§©£¥§¦¨¥¤
z` Ef zFxzFQX dnA mvxYlE zFIpWn lW¤¦§©§©§¨§©¤§¤

:Ef.íéøôBñ íéðBLàø eàø÷ðaizkcMd"c) ¦§§¦¦§¦§¦§¦
(a `:uAri iaWFi mixtFq zFgRWnEå"éå ¦§§§¦§¥©§¥¨

.ïBçâc:oFgB lr KlFd lM.íMî eææ àì`l §¨Ÿ¥©¨Ÿ¨¦¨Ÿ
:`kid WxRzi`.epnî øñç:z"q oipOneäé ¦§¨¥¥¨¨¥¦¤¦¦§©§
éôa ïéãceçî.EwFcaE mdilr xFfg §¨¦§¦££¥¤§

KxhvY `l mc` Ll`Wi m`W mwnFrA§§¨¤¦¦§¨§¨¨Ÿ¦§¨¥
:cIn xnFl lkEYW `N` mBnbl§©§¥¤¨¤©©¦¨
øåîà

Edl `de ol `d mzd WxtnE FxFbg xiYIXn xn` `pipg iAxe eici lFHIXn¦¤¦¨¨§©¦£¦¨¨©¦¤©¦£§¨¥¨¨¨¨§¨§
laAn eiptNW micinlYl xAcn did l`xUi ux`n didW b"r` `pipg iAx k"re§©¦£¦¨¤¨¨¥¤¤¦§¨¥¨¨§©¥©©§¦¦¤§¨¨¦¨¤
rnWn Edl igxhn `l Ediipnd ExWC oeiM i`laA oixag iPd mzd 'ixn`cM¦§©§¦¨¨©¥©§¦©§¨¥¥¨§¨¥§¨¥Ÿ©§§¥§©§©
cviM wxtA xn`C `dn dWw EdinE dxFbg zxYdA oilibx Eid laA ipaC¦§¥¨¤¨§¦¦§©¨©£¨¦¨¤¥¨§¨©§¤¤¥©

oikxan(.cn sc zekxa)lr `Cqg ax xn`wC §¨§¦§¨¨©©¦§¨©
lr xn` opgFi iAxe dizFxiR lre ux`d̈¨¤§©¥¤¨§©¦¨¨¨©©
`Cqg axC Dlr KixtE zFxiRd lre ux`d̈¨¤§©©¥¨¦£¨§©¦§¨
KERi` iPWnE mikxan op`e ilk` Edpi ¦̀§©§¥©£©§¨§¦§©¥¥
laAn didW `Cqg ax `nlC `iWEw i`nE©§¨¦§¨©¦§¨¤¨¨¦¨¤
'xe i"`n eiptl EidW micinlYl xAcn§©¥©©§¦¦¤¨§¨¨¥§
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didW `Cqg axC `AiN` `xnB DOzn§©©§¨¨©¦¨§©¦§¨¤¨¨
rnWnC dizFxiR lr oikxan dOle laAn¦¨¤§¨¨§¨§¦©¥¤¨§©§©

:i"` lW zFxiR Epiidøúé]miNdY eilr ©§¥¤¤¤¨¨§¦¦
xzFi Wi WOEgA k"rC DniY .'Ek dpFnW§¤¥©§©¨¥¥
zFaiY 'bn miNdY iwEqR Eidi m` ENit`C©£¦¦¦§§¥§¦¦¦¥
i"z .WOEgA WIW FnM k"k Fpi` calA:[ ¦§©¥§¤¥©¨

àìini qxhpETA WxiR .inFil `kixv Ÿ§¦¨§¥¦¥©§§¥§¥
mini ipWE `xwn mini ipW xnFlM zAXd©©¨§©§¥¨¦¦§¨§¥¨¦
k"`C `xidp `le `xnB mini ipWE dpWn¦§¨§¥¨¦§¨¨§Ÿ§¦¨§
iig dOM rci in Kxtinl ivn ded iYM ©̀©¦£¨¨¥§¦§©¦¨©©¨¨¥
lr WNWi Fnvr mFie mFi lkA Wxtl l"pe§§¨¥§¨§©§§©¥©
Ep`W FnM oF`B mxnr ax xcqA oTiY oM¥¦¥§¥¤©©§¨¨§¤¨
xnFl dxnfC iwEqR mcFw mFi lkA mibdFp£¦§¨¤§¥§¦§¨©
Ep`W 'iR z"xe `xnbE dpWnE `xwn¦§¨¦§¨§¨¨§¦¤¨

oixcdpqA opixn`C `d` oiknFq(.ck sc) §¦©¨§©§¦¨§©§¤§¦
`xnbaE dpWnA `xwnA dlElA laÄ¤§¨§¦§¨§¦§¨¦§¨¨
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,iy` ax eia`eäéà`ed ±øîà`xen`l ¦¨©
xn` jk' mbxznddéøBîàå ,'éøî àaà± ©¨¨¦§¨¥

המשך בעמוד קא



c"agקיד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

·ÎÍeÓÒ d¯ÈÊÁ‰Ï ÍÏÓ�Â ÌBÈ „BÚaÓ ‰¯Èk‰ Èab ÏÚÓ ‰¯„w‰ ¯˜Ú Ì‡ Ï·‡ ‰nˆÚ ˙aLa ¯ÈÊÁ‰Ï ‰Ê ÏkÂ§¨¤§©£¦§©¨©§¨£¨¦¨©©§¥¨¥©©¥©¦¨¦§§¦§©§©£¦¨¨§

‰¯„˜Ï e‰�Èt elÈÙ‡Â È¯Ó‚Ï ‰��Ëˆ� elÈÙ‡Â Ú˜¯˜ Èab ÏÚ dÁÈp‰ ¯·kL Ù''Ú‡ ˙aL ˙Ïa˜ Ì„B˜ ‰ÎLÁÏ©£¥¨¤©¨©©¨¤§¨¦¦¨©©¥©§©©£¦¦§©§¨§©§¥©£¦¦¨¦§¥¨

ÏkL ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ Ìeh˜Â Ûe¯b B�È‡L Ù''Ú‡ Ì‰ÈÓÈaL ¯epz‰ ÍB˙Ï elÈÙ‡ B‡ dÎB˙Ï elÈÙ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ˙¯Á‡©¤¤¨§©£¦¨£¦§¨£¦§§©©¤¦¥¤¤¥¨§¨§¥§¦¤¨

d¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ ÌBÈ „BÚaÓ dÁÈz¯‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï ˙��Bˆ ‰¯cw‰ ‰˙È‰ Ì‡L Ík Ïk ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ ‡e‰L¤¨§©£¥¨¨©§¤¦¨§¨©§¥¨¤¤Ÿ¨¨¤§¨§©§¦¨¦§¨§©£¦¨

‰¯Êb ÌeMÓ *‰nˆÚ ˙aMa ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zenL Í¯c ÏÚ ‡l‡ ˙ÁzB¯ ‡È‰ ÂÈLÎÚL Û‡ ˙¯Á‡ ‰¯ÈkÏ ‡ÏÂ BÊ ‰¯ÈkÏ§¦¨§Ÿ§¦¨©¤¤©¤©§¨¦©©¤¨©¤¤§¤©§©£¦§©¨©§¨¦§¥¨

Ì„B˜ dÁÈz¯‰Ï ˙e‰L ÔÈ‡L ‡l‡ ÌBÈ „BÚaÓ dÁÈz¯‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ‰nˆÚ ˙aLa Û‡ ¯ÈÊÁ‰Ï e‡·È ‡nL¤¨¨Ÿ§©£¦©§©¨©§¨£¨¦¨¨¨§©§¦¨¦§¤¨¤¥§§©§¦¨¤

Ík Ïk Í¯Bˆ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÌB˜Ó ÏkÓe ‰�BL‡¯‰ ‡¯·Òk È¯Ó‚Ï Ï˜‰Ï ‚‰�n‰Â ÌeÏk ÍÎa ÔÈ‡ ˙aL ˙Ïa ©̃¨©©¨¥§¨§§§©¦§¨§¨¥§©§¥¦§¨¨¨¦¨¦¨¨§¨¤¥¨¤§¨©§

ÏÚ ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ d�zÈÏÂ ÌL ‰ÏLa˙�L ¯epz‰ B‡ ‰¯Èk‰Ó ‰¯„w‰ ÏBhÈÏ ‡lL ¯‰ÊiÏ ·BË ÔÎÏÂ .¯ÈnÁ‰Ï ·BË§©£¦§¨¥¦¨¥¤Ÿ¦©§¥¨¥©¦¨©©¤¦§©§¨¨§¦§¨¨§©£¥¨©

‰¯È„˜‰ ˙Áz ¯·c ÌeL ÌL ÁÈpÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌL ˙„ÏBÒ „i‰ Ì‡ *ÌeË˜Â Ûe¯b B�È‡ ‡e‰L Û¯BÁ‰ ˙Èa ¯epz Èab©¥©¥©¤¤¥¨§¨¦©¨¤¤¨¤¨¦¥¥¦©¨¨¨©©©§¥¨

¯‡a˙iL BÓk ‰nˆÚ ˙aLa ÁÈp‰Ï ÍÈ¯vL BÓk149: §¤¨¦§§©¦©§©¨©§¨§¤¦§¨¥

‚ÎÙ''Ú‡ Ïk‰ È¯·„Ï ¯zeÓ ÌL ˙„ÏBÒ „i‰L Ù''Ú‡ ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ Ìeh˜Â Ûe¯b B�È‡L ¯epz Ïˆ‡ ÍBÓÒÏ Ï·‡£¨¦§§¥¤©¤¥¨§¨¨§©£¥¨¤©¨¤¤¨©§¦§¥©Ÿ

‰nˆÚ ˙aLa elÈÙ‡L Ba ˙„ÏBÒ „i‰L ÌB˜Óa ‰¯e„n‰ „‚�k ÍBÓÒÏ ÔkL ÏkÂ *‰nˆÚ ˙aMa ÌÈ¯ÒB‡ LiL¤¥§¦§©¨©§¨§¨¤¥¦§§§¤¤©§¨§¨¤©¨¤¤¤£¦§©¨©§¨

Á''È˘ 'ÈÒa ˘''ÓÎ ÏeMÈa ÌeMÓ Ba ÔÈ‡L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡ ¯zeÓBa LiL ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡ Û‡ ¯zeÓ ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒÂ ©¦§¦§©¤¥¦¦§¦§¨§©£¥¨©©¦§¦§©¤¥

È¯Ó‚Ï ÈÁ ‡e‰ Ì‡Â *È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ók ÏLa˙� ‡Ï ÔÈÈ„Ú elÈÙ‡ B‡ È¯Ó‚Ï Ôphˆ�Â ˜¯Ó Ba LiL ÔB‚k ÏeMÈa ÌeMÓ¦¦§¤¥¨¨§¦§©¥§©§¥£¦£©¦Ÿ¦§©¥§©£¨¤§©¦§¦©§©§¥

ÏÏk LeÁÏ ÔÈ‡ ÈÁaL Ïk‰ È¯·„Ï LnÓ ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ ‰ÓeË˜e ‰Ùe¯‚ d�È‡L ‰¯Èk Èab ÏÚ B¯ÈÊÁ‰Ï elÈÙ‡ ¯zeÓ©£¦§©£¦©©¥¦¨¤¥¨§¨§¨¨§©£¥¨©¨§¦§¥©Ÿ¤§©¥¨§¨

‰ÏÚnÏ ¯‡a˙pL BÓk *ÈezÈÁÏ153: §¦§¤¦§¨¥§©§¨

mixe`ia

äîöò úáùá øéæçäì øúåîù êøã ìòתנאי כל כולל –

ואיל�) יד בסעי� (המבוארי� כיו�147החזרה שמצוי וכיו� .
מ� הקדירות את מעבירי� לחשכה סמו� שבת שבערב
ה'בלע�' גבי על אחר ממקו� או התבשלו בה האש
עצה ושמעתי החזרה, תנאי על לשמור קשה ולפעמי�

הג שמתחתבש� האש פתחי כל את להגביה דייטש רח"ש
התבשיל שיוכל באופ� ביותר, הגבוה לחו� לבלע�
מנמיכי� התבשיל את שמניחי� ולאחר במהרה, להרתיח
לה�), זקוקי� שאי� האש פתחי את (ומכבי� האש את מיד
תנאי כל על להקפיד צרי� שבת' של ב'פלטה והמשתמש

החזרה.
íåè÷å óåøâ åðéà àåäù�הדר שאי� בקדרות זה ומצוי –

המי� מיח� וכגו� האש, על בשבת ו)להחזיר� (להוריד�
גרופה שאינה כירה על אות� משהי� שרבי� וכדומה,

.148וקטומה

äîöò úáùáכתב וש� השניה, בדיעה כ סעי� לעיל –

כ�. כל צור� ש� שאי� במקו� לדבריה� לחוש רבינו
éàñåøã ïá ìëàîëדרוסאי ב� כמאכל יתבשל לא ואפילו –

ג). סעי� (כדלעיל הלילה עד
éåúéçì ììë ùåçì ïéàשאיסור הדיעה לפי הוא זה היתר –

יחתה. שמא מחשש הוא בגרו�) (אפילו בשבת החזרה
שהחשש יד) בסעי� כמותה נקט (שרבינו לדיעה ג� אבל

לחוש אי� – בשבת לכתחילה כמבשל שנראה כיו�150הוא ,
מחזי משו� בשבת החזרה לאסור הסוברי� שאות�
וכ� יו�, מבעוד להחזיר כלל אוסרי� אינ� – כמבשל
פשיטא כ� א� משחשכה, כשנטלה להחזיר ה� מתירי�

לחשכה סמו� בזה להחמיר .151דאי�

éåúéçì ììë ùåçì ïéàדרוסאי ב� כמאכל שבשל תבשיל –

כל שהתבשל כתבשיל דינו – צרכו כל התבשל לא אבל
לחשכה סמו� להחזירו ואסור .152צרכו

zexewn

גרופה147) של התנאי קיו� מספיק ולא סק"ח, אחרו� קונטרס
ע"ב). ס"ק המשנ"ב (כדעת בלבד וקטומה

(148.64 הערה הלכות קיצור
הקדירה149) בי� המפסיק דבר שמניח שע"י כו, סעי� סו�

וקטומה. כגרופה נחשב לתנור
חשש150) בו שיש תבשיל בי� לחלק אי� שלדעת� א� על

חיתוי. חשש בו שאי� לתבשיל חיתוי,
אסור151) צרכו, כל שבשל בתבשיל משא"כ ח. ס"ק קו"א

מחשש החזרה האוסרת לדיעה עכ"פ לחשכה, סמו� להחזירו

מחמת בגרו� בשבת בהחזרה שמחמירי� שכש� יחתה, שמא
יחתה', ל'שמא חששו לא בגרו� שבהשהיה א� על יחתה' 'שמא
צרכו, כל בנתבשל אפילו לחשכה סמו� בהחזרה מחמירי� כ�

חיתוי. חשש כלל בו שיי� שאי� חי בבשר אלא התירו ולא
יבוא152) שלא כיו� בזה להקל דיעה הביא כ"ז) (ס"ק במג"א אבל

ובשבת מבשל, משו� כ� על יתחייב שהרי בשבת כ� לעשות לעול�
המג"א. כדעת סובר אינו שרבינו דייק יג, ביאור פ"ט כהלכה

הלילה,153) לסעודת עד להתבשל יכול שאינו שכיו� ח, סעי�
בגחלי�. מחתה ואינו מהתבשיל דעתו מסיח

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ� ב חלק

כבֿכג סעיפי� שבת בערב הקדירות
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ידי„ הרבי� את מוציא הש"� שמע קריאת של אלו ברכות
הש"� שאי� לתפלה דומות ואינ� בקי שהוא מי אפילו חובת�
היא רחמי� בקשת שהתפלה לפי בקי שאינו מי אלא מוציא
בברכות משא"כ יודע א� עצמו על רחמי� לבקש אחד כל וצרי�

בה�. וכיוצא אלו

ש� כשיש דהיינו הצבור את ש"� אלא מוציא אינו מקו� ומכל
ואי� הוא יחיד שומעי� ט' כשאי� אבל אמ� ועוני� השומעי� ט'
הנהני� בברכת אלא בקי שאינו מי אפילו היחיד את מוציא יחיד
מברכת חו� הברכות כל משאר בה� וכיוצא המצות וברכת
ונתקנו והודאה שבח ברכות שה� השחר ברכת וכל שמע קריאת
כשט' מל� הדרת שהיא ע� ברוב אות� שישמע או בפיו לאמר�
ג"כ שהוא אע"פ המזו� וברכת אמ� אחריו ועוני� מאחד שומעי�
הנהני� ברכת שהוא כיו� מקו� מכל העבר על הודאה ברכת

בה�. הקלו

לסמו� אי� ארוכות ה� שמע קריאת וברכות הואיל מקו� ומכל
באמצע לבבו יפנה שמא כי בציבור אפילו מהש"� שמיעת� על

ל מהש"� ישמע ולא אחרי� לדברי� כלהברכה לומר יש כ�
מקצתה (ויקרא לבבו שיפנה אע"פ ואז הש"� ע� בנחת הברכה
בפסוק אלא בדיעבד מעכבת אינה (שהכוונה יצא כוונה) בלא

י"ח). תפלת של ראשונה ובברכה שמע קריאת של ראשו�

אמ� שיענה כדי הש"� שיסיי� קוד� הברכה לסיי� למהר ויזהר
הבוחר ברכת סיו� שאחר אומרי� ויש נ"א בסי' כמ"ש אחריו
קריאת בי� להפסיק שלא אמ� יענה לא באהבה ישראל בעמו
מצוה דבר כל בי� להפסיק שאסור כמו שלפניה לברכה שמע
אומרי� ויש שלפניו להברכה עליו שמברכי� הנאה דבר או
בינה שמפסיק במה חשש ואי� זו ברכה אחר ג� אמ� שעוני�
לשאר דומות אינ� שמע קריאת שברכות לפי שמע לקריאת
וצונו במצותיו קדשנו אשר מברכי� אי� שהרי המצות ברכות
לבר� ותיקנו ה� עצמ� בפני ברכות אלא שמע קריאת לקרות
כמו אלו במדינות פשוט המנהג וכ� שמע קריאת קוד� אות�

ס"א: בסימ� שיתבאר

אחר‰ לעמוד שצרי� בעני� יוצר בברכת הש"� טעה א�
צרי� תחתיו העומד זה הרי קדושה קוד� טעה א� תחתיו
בסי' וכמ"ש התפלה בברכת בטועה כמו הברכה לראש לחזור
מראש יתחיל לא כו' קדוש הציבור שענו לאחר טעה וא� קכ"ו
זה לעני� ברכה כסיו� חשובה קדוש שעניית מפני הברכה
כבוד ברו� עניית וכ� אחרת ברכה ראש כמו הוא ומוהאופני�
ראש כמו הוא ברו� ולאל זה לעני� ברכה סיו� כמו הוא כו'
שתחתיו זה ויתחיל יחזור באופני� טעה א� לפיכ� אחרת ברכה
ויתחיל יחזור ואיל� נעימות ברו� מלאל טעה וא� מוהאופני�

כו': ברו� לאל

Â�מעי לומר שצרי� לפי כו' חדש אור לומר שאי� אומרי� יש
פתיחה מעי� אינו וזה לחתימה סמו� וחתימה פתיחה
יו� בכל המתחדש אור על הברכה סדרו שחכמי� לפי וחתימה
שהיא לומר המנהג מישבי� ויש להתחדש העתיד אור על ולא
הקב"ה שברא האור זהו אור שיוצר לפי וחתימה פתיחה מעי�
נאמר זה אור ועל לבוא לעתיד לצדיקי� וגנזו בראשית ימי בו'
ימי בו' שחדש חדש אור שאומר וזהו לאור� גוי� והלכו

לנו: לחדש הקב"ה עתיד בראשית

דֿו סעיפי� ביוצר ראשונה ברכה די� נט, סימ� א חלק

רבה‡ אהבה אומרי� יש בפתיחתה חכמי� נחלקו שניה ברכה
הכריעו והגאוני� כו' אהבתנו עול� אהבת אומרי� ויש
נוהגי� וכ� עול� אהבת ובערבית רבה אהבה בשחרית לומר

אלו.במדינו ת

אור ליוצר סמוכה שהיא מפני בברו� פותחת זו ברכה אי� ולמה
אור: שביוצר בברו� לה ודי

בלא· קראה שא� שמע קריאת את מעכבות אינ� הברכות
הברכות וקורא וחוזר שמע קריאת חובת ידי יצא ברכותיה
מצות שאר כברכות אינ� שמע קריאת שברכות שמע קריאת בלא
אשר מבר� אינו שהרי לעשיית� עובר אלא אות� מברכי� שאי�
נ"ט בסי' שנתבאר וכמו שמע את לקרות וצונו במצותיו קדשנו
לא וא� הברכות ע� שמע קריאת ולקרות לחזור טוב ואעפ"כ
קריאת חובת ידי יצא הברכות ולא שמע הקריאת לא וקרא חזר

צבור: בי� כ� שעשה יחיד בי� שמע

יצא‚ לראשונה שניה הקדי� שא� מעכבות אינ� הברכות סדר
וכל בברו� פותחת אינה שהשניה ואע"פ ברכות חובת ידי
שנתקנה כיו� מקו� מכל ברכה אינה מלכות בה שאי� ברכה
ש� בה אי� עצמה בפני אותה כשקורא א� לחברתה סמוכה

בפתיחתה: ומלכות

ומעשה„ מרי� ומעשה עמלק ומעשה סיני הר מעמד זכירת
אומרי� יש שבת זכירת וג� תורה של עשה מצות ה� העגל
ובנו שכשיאמר שמע קריאת אצל לזכר� וטוב יו� בכל שמצותה
מעשה הגדול לשמ� סיני להר וקרבתנו תורה מת� יזכור בחרת
לא הפה ל� להודות זרעו שימחה עד של� הש� שאי� עמלק
מרי� מעשה זכירת וזהו הרע לשו� לדבר ולא להודות אלא נברא
המצות כל כנגד ששקולה שבת היא זו ה' מצות כל את וזכרת�
באהבה (ליחד�) כשאומר שיזכור שאומר מי יש העגל ומעשה
ע� באהבה היה שלא העגל את שעשו שעה כאותה ולא

הקב"ה:

שמע לקריאת ברכות די� ס, סימ� א חלק

אֿד סעיפי� כוונה צריכי� וא�

•
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ידי„ הרבי� את מוציא הש"� שמע קריאת של אלו ברכות
הש"� שאי� לתפלה דומות ואינ� בקי שהוא מי אפילו חובת�
היא רחמי� בקשת שהתפלה לפי בקי שאינו מי אלא מוציא
בברכות משא"כ יודע א� עצמו על רחמי� לבקש אחד כל וצרי�

בה�. וכיוצא אלו

ש� כשיש דהיינו הצבור את ש"� אלא מוציא אינו מקו� ומכל
ואי� הוא יחיד שומעי� ט' כשאי� אבל אמ� ועוני� השומעי� ט'
הנהני� בברכת אלא בקי שאינו מי אפילו היחיד את מוציא יחיד
מברכת חו� הברכות כל משאר בה� וכיוצא המצות וברכת
ונתקנו והודאה שבח ברכות שה� השחר ברכת וכל שמע קריאת
כשט' מל� הדרת שהיא ע� ברוב אות� שישמע או בפיו לאמר�
ג"כ שהוא אע"פ המזו� וברכת אמ� אחריו ועוני� מאחד שומעי�
הנהני� ברכת שהוא כיו� מקו� מכל העבר על הודאה ברכת

בה�. הקלו

לסמו� אי� ארוכות ה� שמע קריאת וברכות הואיל מקו� ומכל
באמצע לבבו יפנה שמא כי בציבור אפילו מהש"� שמיעת� על

ל מהש"� ישמע ולא אחרי� לדברי� כלהברכה לומר יש כ�
מקצתה (ויקרא לבבו שיפנה אע"פ ואז הש"� ע� בנחת הברכה
בפסוק אלא בדיעבד מעכבת אינה (שהכוונה יצא כוונה) בלא

י"ח). תפלת של ראשונה ובברכה שמע קריאת של ראשו�

אמ� שיענה כדי הש"� שיסיי� קוד� הברכה לסיי� למהר ויזהר
הבוחר ברכת סיו� שאחר אומרי� ויש נ"א בסי' כמ"ש אחריו
קריאת בי� להפסיק שלא אמ� יענה לא באהבה ישראל בעמו
מצוה דבר כל בי� להפסיק שאסור כמו שלפניה לברכה שמע
אומרי� ויש שלפניו להברכה עליו שמברכי� הנאה דבר או
בינה שמפסיק במה חשש ואי� זו ברכה אחר ג� אמ� שעוני�
לשאר דומות אינ� שמע קריאת שברכות לפי שמע לקריאת
וצונו במצותיו קדשנו אשר מברכי� אי� שהרי המצות ברכות
לבר� ותיקנו ה� עצמ� בפני ברכות אלא שמע קריאת לקרות
כמו אלו במדינות פשוט המנהג וכ� שמע קריאת קוד� אות�

ס"א: בסימ� שיתבאר

אחר‰ לעמוד שצרי� בעני� יוצר בברכת הש"� טעה א�
צרי� תחתיו העומד זה הרי קדושה קוד� טעה א� תחתיו
בסי' וכמ"ש התפלה בברכת בטועה כמו הברכה לראש לחזור
מראש יתחיל לא כו' קדוש הציבור שענו לאחר טעה וא� קכ"ו
זה לעני� ברכה כסיו� חשובה קדוש שעניית מפני הברכה
כבוד ברו� עניית וכ� אחרת ברכה ראש כמו הוא ומוהאופני�
ראש כמו הוא ברו� ולאל זה לעני� ברכה סיו� כמו הוא כו'
שתחתיו זה ויתחיל יחזור באופני� טעה א� לפיכ� אחרת ברכה
ויתחיל יחזור ואיל� נעימות ברו� מלאל טעה וא� מוהאופני�

כו': ברו� לאל

Â�מעי לומר שצרי� לפי כו' חדש אור לומר שאי� אומרי� יש
פתיחה מעי� אינו וזה לחתימה סמו� וחתימה פתיחה
יו� בכל המתחדש אור על הברכה סדרו שחכמי� לפי וחתימה
שהיא לומר המנהג מישבי� ויש להתחדש העתיד אור על ולא
הקב"ה שברא האור זהו אור שיוצר לפי וחתימה פתיחה מעי�
נאמר זה אור ועל לבוא לעתיד לצדיקי� וגנזו בראשית ימי בו'
ימי בו' שחדש חדש אור שאומר וזהו לאור� גוי� והלכו

לנו: לחדש הקב"ה עתיד בראשית

דֿו סעיפי� ביוצר ראשונה ברכה די� נט, סימ� א חלק

רבה‡ אהבה אומרי� יש בפתיחתה חכמי� נחלקו שניה ברכה
הכריעו והגאוני� כו' אהבתנו עול� אהבת אומרי� ויש
נוהגי� וכ� עול� אהבת ובערבית רבה אהבה בשחרית לומר

אלו.במדינו ת

אור ליוצר סמוכה שהיא מפני בברו� פותחת זו ברכה אי� ולמה
אור: שביוצר בברו� לה ודי

בלא· קראה שא� שמע קריאת את מעכבות אינ� הברכות
הברכות וקורא וחוזר שמע קריאת חובת ידי יצא ברכותיה
מצות שאר כברכות אינ� שמע קריאת שברכות שמע קריאת בלא
אשר מבר� אינו שהרי לעשיית� עובר אלא אות� מברכי� שאי�
נ"ט בסי' שנתבאר וכמו שמע את לקרות וצונו במצותיו קדשנו
לא וא� הברכות ע� שמע קריאת ולקרות לחזור טוב ואעפ"כ
קריאת חובת ידי יצא הברכות ולא שמע הקריאת לא וקרא חזר

צבור: בי� כ� שעשה יחיד בי� שמע

יצא‚ לראשונה שניה הקדי� שא� מעכבות אינ� הברכות סדר
וכל בברו� פותחת אינה שהשניה ואע"פ ברכות חובת ידי
שנתקנה כיו� מקו� מכל ברכה אינה מלכות בה שאי� ברכה
ש� בה אי� עצמה בפני אותה כשקורא א� לחברתה סמוכה

בפתיחתה: ומלכות

ומעשה„ מרי� ומעשה עמלק ומעשה סיני הר מעמד זכירת
אומרי� יש שבת זכירת וג� תורה של עשה מצות ה� העגל
ובנו שכשיאמר שמע קריאת אצל לזכר� וטוב יו� בכל שמצותה
מעשה הגדול לשמ� סיני להר וקרבתנו תורה מת� יזכור בחרת
לא הפה ל� להודות זרעו שימחה עד של� הש� שאי� עמלק
מרי� מעשה זכירת וזהו הרע לשו� לדבר ולא להודות אלא נברא
המצות כל כנגד ששקולה שבת היא זו ה' מצות כל את וזכרת�
באהבה (ליחד�) כשאומר שיזכור שאומר מי יש העגל ומעשה
ע� באהבה היה שלא העגל את שעשו שעה כאותה ולא

הקב"ה:

שמע לקריאת ברכות די� ס, סימ� א חלק

אֿד סעיפי� כוונה צריכי� וא�

•
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הפרק: קבועהתוכ� שתהא האמונה, "הגדלת" עני�

האד�. בלב ותקועה

äòøå ùåøéô ,äðåîà äòøå õøà ïëù áéúë äðäå
úà ìéãâäì ïåæî êéùîäìå ñðøôì êéøöù ,ñðøôî
ë"â íãàä áìá äòåá÷ äéäúù ãò ,äðåîàä

.'åë äàåø åìàëå äùâøäå úòã úðéçáá
דבר באיזה מאמי� כשאד� דג� הוא, האמונה גדר
מכל העני�, באמיתית אצלו ספק שו� שאי� באמת,
ומובדל רחוק נשאר אלא בו נרגש הדבר אי� מקו�
מכפי ממש בהיפ� להתנהג לאד� לו שאפשר עד ממנו

מאמונתו. המחוייב

קריא רחמנא מחתרתא אפו� גנבא רז"ל וכמאמר
אל קורא לגנוב, מנת על המחתרת פי על העומד (גנב
היא, חז"ל כוונת ועומק בגניבתו), שיצליח הקב"ה
הוא אלא ולחו�, השפה מ� רק הגנב קריאת שאי�

שהצלחת באמת בהקב"המאמי� רק תלוי' בגניבתו ו
אמונתו אי� מקו� שמכל אלא ית'), אליו קורא (ולכ�
השי"ת, ציווי היפ� שהיא מגניבה לחדול עליו פועלת
היינו בלבד, "מקי�" בבחינת היא אצלו שהאמונה לפי
ובמילא וכחותיו, האד� מ� "רחוקה" נשארת שהיא
המחוייב כפי ויתאימו שישתנו עליה� משפיעה אינה

זאת. אמונתו מצד

לפרנס צרי� שאד� אמונה", "ורעה שנאמר וזהו
כשאד� בגשמיות דכמו שבו, האמונה ע� עצמו את
כוחותיו זה ידי על מתחזקי� גשמי מאכל אוכל
את להמשי� צריכי� כ� יותר, אצלו ונרגשי� הרוחניי�
מאד ונרגשת בלבו קבועה שתהי' נפשו, לתו� האמונה

רואה. כאילו והרגשה דעת בבחינת אצלו,

הכוונה שאי� האמונה", "הגדלת נקרא וזה
ג� אמיתית, אמונה שהרי � מאמי� יותר נעשה שהאד�
בלי גמורה בוודאות היא ביותר, הפשוטה במדריגה
משמעה, האמונה "הגדלת" אלא כנ"ל; ח"ו ספק שו�
היא אלא "מקי�" בבחינת נשארת לא שהאמונה
שהיא עד בלבו קבועה להיות האד�, לנפש מתקרבת

חייו. על משפיעה

ה ה� ומצוותי' שהתורה יבאר המחזקי�מזו�"[להל� "

" שתהי' האמונה, האד�את ונפש בלב ותקועה ,"קבועה

אי� שיבאר קוד� האמונהאפשראלא את להמשי�

לעתיד יהי' שכ� ראי' מביא � ונפשו בלבו קבועה שתהי'

לבא:]

õøàä äàìîå áéúëãë àáì ãéúòì äéäéù åîëå
íùá úàø÷ðù ,äðåîàä àéä õøàä ,ùåøéô ,äòã
àìà éåìéâ äá ïéàù äðåúçúä äâøãîä àéäù õøà

.ãáìá äðåîà
דעה האר� מלאה "כי נאמר לבא דלעתיד ביעודי�
הוא ד"אר�" הוא, בזה הפנימי שהפירוש ה'", את
עני� וזהו האד�, בנפש נמוכה היותר למדריגה כינוי
אע"פ בה', אמונה רק לאד� דכשיש היות האמונה,
אי� מ"מ ח"ו, ספק שו� בלי גמורה בוודאות שהוא
תכונת דזוהי וכנ"ל (כנ"ל), אד� בחושי נרגש אלקות
ונמצא ונגלה", נודע שלא "במה מרחוק שהיא האמונה

אר�. נק' ולכ� בנפש גילוי שו� כא� שאי�

àìà ïúìçú éåìéâ ïéàù ,ïôåñá ïúìçú õåòð éë
.ïôåñ úðéçáá

בכבודו בהקב"ה שמדובר דהיות תליא, בהא והא
(בבחינת עולמות מגדר לגמרי מובדל שהוא ובעצמו
גילוי שו� להיות אפשר אי לכ� עלמי�), כל סובב
בלבד, האמונה עני� אלא בזה שיי� ולא האד�, בחושי
פירוש, בסופ�", תחלת� "נעו� יצירה בספר וכמ"ש
ב"סופ�" רק מתגלה הכל תחילת שהוא עצמו הקב"ה

האמונה. היא "אר�"), (בחינת

úðéçáá 'éäúù ,äòã äàìî äéäú åæ äðåîà úðéçáå
äìâðå ù"îëå .'åëå äàåø åìàëå äùâøäå äøëä

.'åë åãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë
"האר� תמלא שאז לבא, דלעתיד החידוש וזהו
רק אפשר הזה שבזמ� עצמו, שהקב"ה פירוש, דעה",
נרגש יהי' שבאד�), "אר�" (בבחינת בו להאמי�
"ונגלה וכמ"ש והרגשה, דעת בבחינת האד�, בחושי

באלקות. ראי' שתהי' גו'", בשר כל וראו ה' כבוד

(והרגשה) הדעת עני� ששלימות יבאר ה') (פרק [להל�

מקו�"בהקב מכל א� לבא, לעתיד רק תהי' עצמו ה

" הזה בזמ� ג� כנאמונהורעהנצטוינו את"" להמשי� ל,

יותר בפרטיות שמבאר (וכמו הרגשה בבחינת האמונה

ד'). פרק להל�

כיצד יבאר שהקבאפשרומעתה כזה, דבר ה"להיות

יהי' עולמות מגדר ומובדל קדוש שהוא ובעצמו בכבודו

האד�:] בנפש נרגש

äøåú é"ò àåä äðåîàä úìãâä úåéäì åæ äëùîäå
åðîìöá íãà äùòð øîàð íäéìòù ,úåöîå
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,àëìîã ïéøáà ç"îø íä úåöî ç"îø ,åðúåîãë
úåëùîä ç"îø ïä íäù ,ïåéìòì äîãà íãà úðéçá

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî
בבחינת רק לא בנפש, אלקות גילוי שיהי' כדי
נרגש שיהי' באופ� אלא "מרחוק") (שהיא אמונה
התורה קיו� ע"י ה"ז � אמונה" "ורעה בנפש,
אלקות גילוי נמש� ומצוות תורה ע"י כי והמצוות,

אות�. המקיי� האד� בנפש

העני�: וביאור

שצל� היינו כדמותנו", בצלמנו אד� "נעשה כתיב
דמות לצל� כביכול בדומה הוא התחתו� האד� ודמות
הקב"ה של באורו מדריגה שיש מצינו (שלכ� הקב"ה
ועל יחזקאל בנבואת וכמפורש "אד�", בש� שנקרא
שכש� מוב�, שמזה אד�), כמראה דמות הכסא דמות
רמ"ח יש הקב"ה אצל כ� אברי�, רמ"ח באד� שיש

כביכול. אברי�

דמות ולא גו� לו (שאי� הקב"ה "אברי" ה� ומה
א זה על הנה ח"ו)? עשההגו� מצות רמ"ח בזהר, מרו

המצוות שנמשלו והטע� דמלכא. אברי� רמ"ח ה�
הגו� אברי מרמ"ח א' שבכל דכמו הוא, לאברי�
האבר ומזג לתכונת המתאי� מהנפש וחיות כח מלובש
מרמ"ח ומצוה מצוה שבכל כביכול, למעלה כ� ההוא,
ב"ה. סו� אי� מאור אחר "אור" מלובש עשה מצות

רמ"ח קיו� ידי על שנמש� האלקי האור אמנ�,
הממלא מאור ומצומצ� מוגבל אור אינו עשה, מצות
ובעצמו, בכבודו ב"ה סו� אי� מאור אלא עלמי�, כל

עלמי�. כל הסובב

דהנה העליו�", "אד� בתואר הכוונה עומק וזהו
היינו לעליו�", "אדמה מלשו� הוא "אד�" דש� ידוע
(וכנ"ל, ממנו שלמעלה למה דומה "אד�" שבחינת
העליו�"); "אד� ודמות בצל� הוא התחתו� שאד�
על � "אד�" בש� נקרא העליו�" "אד� שג� ומכיו�
שבחינת לומר, צרי� כרח� על � לעליו�" "אדמה ש�
ממנה. שלמעלה האלקי להאור דומה העליו�" "אד�
דמלכא" אברי� שב"רמ"ח לעיל, שנתבאר כפי והיינו
נמש� העליו�") "אד� בחינת עשה, מצות רמ"ח (ה�

עולמות). מגדר (שלמעלה עלמי� כל הסובב אור

אי� אור גילוי באד� נמש� מצוות ידי שעל ונמצא,
נקבעת מצוות ע"י ולפיכ� עלמי�, כל הסובב ב"ה סו�

האד�. בנפש האמונה

סו� אי� אור להמשי� יכול שהאד� דזה ופשוט [מוב�

ע"ב הוא"ה שהרי � וגדולתו מעלתו מצד זה אי� המצוות, י

נברא שאד� לומר שיי� ולא העולמות מגדר מובדל יתבר�

ב סו� אי� אור עצמו) (בכח להמשי� יכול גבול בנפשו."בעל ה

ה� ומצוות שתורה לפי הוא הטע� פנימיותאלא

הקברצונו כ"של פרק תניא (ראה שהקב"ה בעצמו"ג), ה

עמלובש" ולפיכ� בה�, כביכול התומ"" קיו� נעשה"י צ

הקב בי� וחיבור המצוות."צוותא המקיי� והאד� ה

שע שאמרנו דזה יותר, בפרטיות יבאר קיו�"להל� י

ב סו� אי� אור נמש� למרות"המצוות האד�, בנפש ה

רק זה אי� � הנבראי� מגדר לגמרי מובדל יתבר� שהוא

הנקודה רצו�הכלליתמצד (שה� כול� המצוות שבכל

ב אחד"העליו� שבכל הפרטי הגדר מצד ג� אלא ה),

חסדי�:] וגמילות עבודה דתורה העמודי� משלשת

ïéîé ,ïéå÷ 'âì úåöî ç"îøä ïé÷ìçð ììë êøãå
.íéãñç úåìéîâå äãåáòå äøåú íäå ,òöîàå ìàîùå
עבודה תורה עומד, העול� דברי� שלשה על תנ�
וגמילות תקנו) קרבנות במקו� ותפלה (קרבנות,
ואמצע. שמאל ימי� � "קווי�" ג' כנגד וה� חסדי�.

ספירות שעשר הקבלה, בספרי מבואר פירוש:
שמאל ימי� � "קווי�" לשלשה נחלקות העליונות
בינה בימי�, היא חכמה � המוחי� כוחות בג' ואמצע.
חסד במדות: וכ� האמצעי; בקו � ודעת בשמאל,
השמאל, בקו � (ויראה) גבורה הימי�, בקו � (ואהבה)
ההוד בימי�, הנצח � (וכ� האמצעי בקו � ותפארת

באמצע). והיסוד בשמאל,

מצות רמ"ח כל (היינו ומצוותי' התורה כללות וכ�
וגמילות עבודה דתורה העמודי� בג' הנכללות � עשה)
בקו היא תורה אלו: קווי� לג' נחלקות � חסדי�
בקו ועבודה הימי�, בקו חסדי� גמילות האמצעי,

השמאל.

תורה � עמודי� משלשת א' שכל הטע� יבאר [ומעתה

אי� אור גילוי להמשי� בכוחו יש � חסדי� וגמילות עבודה

ב עלמי�:]"סו� כל הסובב ה

àåä äøåúá àøå÷ ,ä"á÷ä ìù åéúåîù àåä äøåú
.'åëå íùá àøå÷ù åîë

של "שמותיו היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע
עד"מ ה"ז תורה (ולומד) שקורא שמי ונמצא הקב"ה",
אליו פונה חבירו שעי"ז בשמו, לחבירו הקורא כמו
בכל הקב"ה פונה התורה לימוד ע"י וכ� עצמותו, בכל

תורה. הלומד האד� אל כביכול עצמותו
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,àëìîã ïéøáà ç"îø íä úåöî ç"îø ,åðúåîãë
úåëùîä ç"îø ïä íäù ,ïåéìòì äîãà íãà úðéçá

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî
בבחינת רק לא בנפש, אלקות גילוי שיהי' כדי
נרגש שיהי' באופ� אלא "מרחוק") (שהיא אמונה
התורה קיו� ע"י ה"ז � אמונה" "ורעה בנפש,
אלקות גילוי נמש� ומצוות תורה ע"י כי והמצוות,

אות�. המקיי� האד� בנפש

העני�: וביאור

שצל� היינו כדמותנו", בצלמנו אד� "נעשה כתיב
דמות לצל� כביכול בדומה הוא התחתו� האד� ודמות
הקב"ה של באורו מדריגה שיש מצינו (שלכ� הקב"ה
ועל יחזקאל בנבואת וכמפורש "אד�", בש� שנקרא
שכש� מוב�, שמזה אד�), כמראה דמות הכסא דמות
רמ"ח יש הקב"ה אצל כ� אברי�, רמ"ח באד� שיש

כביכול. אברי�

דמות ולא גו� לו (שאי� הקב"ה "אברי" ה� ומה
א זה על הנה ח"ו)? עשההגו� מצות רמ"ח בזהר, מרו

המצוות שנמשלו והטע� דמלכא. אברי� רמ"ח ה�
הגו� אברי מרמ"ח א' שבכל דכמו הוא, לאברי�
האבר ומזג לתכונת המתאי� מהנפש וחיות כח מלובש
מרמ"ח ומצוה מצוה שבכל כביכול, למעלה כ� ההוא,
ב"ה. סו� אי� מאור אחר "אור" מלובש עשה מצות

רמ"ח קיו� ידי על שנמש� האלקי האור אמנ�,
הממלא מאור ומצומצ� מוגבל אור אינו עשה, מצות
ובעצמו, בכבודו ב"ה סו� אי� מאור אלא עלמי�, כל

עלמי�. כל הסובב

דהנה העליו�", "אד� בתואר הכוונה עומק וזהו
היינו לעליו�", "אדמה מלשו� הוא "אד�" דש� ידוע
(וכנ"ל, ממנו שלמעלה למה דומה "אד�" שבחינת
העליו�"); "אד� ודמות בצל� הוא התחתו� שאד�
על � "אד�" בש� נקרא העליו�" "אד� שג� ומכיו�
שבחינת לומר, צרי� כרח� על � לעליו�" "אדמה ש�
ממנה. שלמעלה האלקי להאור דומה העליו�" "אד�
דמלכא" אברי� שב"רמ"ח לעיל, שנתבאר כפי והיינו
נמש� העליו�") "אד� בחינת עשה, מצות רמ"ח (ה�

עולמות). מגדר (שלמעלה עלמי� כל הסובב אור

אי� אור גילוי באד� נמש� מצוות ידי שעל ונמצא,
נקבעת מצוות ע"י ולפיכ� עלמי�, כל הסובב ב"ה סו�

האד�. בנפש האמונה

סו� אי� אור להמשי� יכול שהאד� דזה ופשוט [מוב�

ע"ב הוא"ה שהרי � וגדולתו מעלתו מצד זה אי� המצוות, י

נברא שאד� לומר שיי� ולא העולמות מגדר מובדל יתבר�

ב סו� אי� אור עצמו) (בכח להמשי� יכול גבול בנפשו."בעל ה

ה� ומצוות שתורה לפי הוא הטע� פנימיותאלא

הקברצונו כ"של פרק תניא (ראה שהקב"ה בעצמו"ג), ה

עמלובש" ולפיכ� בה�, כביכול התומ"" קיו� נעשה"י צ

הקב בי� וחיבור המצוות."צוותא המקיי� והאד� ה

שע שאמרנו דזה יותר, בפרטיות יבאר קיו�"להל� י

ב סו� אי� אור נמש� למרות"המצוות האד�, בנפש ה

רק זה אי� � הנבראי� מגדר לגמרי מובדל יתבר� שהוא

הנקודה רצו�הכלליתמצד (שה� כול� המצוות שבכל

ב אחד"העליו� שבכל הפרטי הגדר מצד ג� אלא ה),

חסדי�:] וגמילות עבודה דתורה העמודי� משלשת

ïéîé ,ïéå÷ 'âì úåöî ç"îøä ïé÷ìçð ììë êøãå
.íéãñç úåìéîâå äãåáòå äøåú íäå ,òöîàå ìàîùå
עבודה תורה עומד, העול� דברי� שלשה על תנ�
וגמילות תקנו) קרבנות במקו� ותפלה (קרבנות,
ואמצע. שמאל ימי� � "קווי�" ג' כנגד וה� חסדי�.

ספירות שעשר הקבלה, בספרי מבואר פירוש:
שמאל ימי� � "קווי�" לשלשה נחלקות העליונות
בינה בימי�, היא חכמה � המוחי� כוחות בג' ואמצע.
חסד במדות: וכ� האמצעי; בקו � ודעת בשמאל,
השמאל, בקו � (ויראה) גבורה הימי�, בקו � (ואהבה)
ההוד בימי�, הנצח � (וכ� האמצעי בקו � ותפארת

באמצע). והיסוד בשמאל,

מצות רמ"ח כל (היינו ומצוותי' התורה כללות וכ�
וגמילות עבודה דתורה העמודי� בג' הנכללות � עשה)
בקו היא תורה אלו: קווי� לג' נחלקות � חסדי�
בקו ועבודה הימי�, בקו חסדי� גמילות האמצעי,

השמאל.

תורה � עמודי� משלשת א' שכל הטע� יבאר [ומעתה

אי� אור גילוי להמשי� בכוחו יש � חסדי� וגמילות עבודה

ב עלמי�:]"סו� כל הסובב ה

àåä äøåúá àøå÷ ,ä"á÷ä ìù åéúåîù àåä äøåú
.'åëå íùá àøå÷ù åîë

של "שמותיו היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע
עד"מ ה"ז תורה (ולומד) שקורא שמי ונמצא הקב"ה",
אליו פונה חבירו שעי"ז בשמו, לחבירו הקורא כמו
בכל הקב"ה פונה התורה לימוד ע"י וכ� עצמותו, בכל

תורה. הלומד האד� אל כביכול עצמותו
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קורא קריאה, "בלשו� התורה עסק נקרא ולכ�
להקב"ה קורא התורה עסק ידי שעל פירוש בתורה,
אליו, שיבא לחבירו הקורא כאד� כביכול אליו, לבוא
בצוותא עמו להיות אליו לבא לאביו הקורא קט� וכב�

חדא".

éãé ìò ,íéìôù çåø úåéçäì ä÷ãö åæ ç"îâå
úåéäì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúà
äìôùäå äãéøé úðéçáá ïéîìò ìë ááåñ úëùîä

.íéìôù çåø úåéçäì
היא שפעולתה הצדקה, כעני� היא חסדי� גמילות
צדקה נתינת הוי ולפיכ� שפלי�", רוח "להחיות
ב"ה סו� אי� אור נמש� ידה שעל דלתתא" "אתערותא
ונשא ר� עצמו מצד ית' שהוא דאע"פ האד�, על
כביכול א"ע ומשפיל יורד ה"ה עולמות, מגדר למעלה

שפלי�". רוח "להחיות

úðéçá ,úåðáø÷ åæ äãåáòåäèîìù ùà éôùø
.äìòîìù ùàá ììëéì

ניחוח ריח "אשה ענינה � קרבנות זו � ו"עבודה"
הי' וש� המזבח ע"ג הקרב� את מעלי� שהיו לה'",
שני שהיו אמרו ובחז"ל המערכה, באש כליל עולה
(דאע"פ שלמטה ואש מלמעלה שירדה אש אש, מיני
ההדיוט), מ� להביא מצוה מלמעלה, אש שירדה
שלמטה אש � האש מיני שני נכללו שבמזבח ונמצא

יחד. � שלמעלה ואש

שהאד� האד�, בעבודת הקרבנות עני� הוא וכ�
בתשוקה להקב"ה האהבה אש רשפי בלבו לעורר צרי�

שלמעלה. באש שיכלל עד הנפש, וכלות

øîàù êåøá ,åð÷ú úåðáø÷ä ãâðëù äìôúá ïëå
äáäàä ùàä úøåãî ìéãâäì ,äøîæã é÷åñôå
,íìåòä äéäå øîàù êåøá åøîåàá ,äìòîì äèîîù
úåøîàî 'è é"ò èøôð ë"çàå ãçà øîàîá åðééäã

.'åë
תקנו, קרבנות שכנגד התפלה עבודת עני� ג� וזהו
האהבה אש רשפי לעורר היא התפלה מטרת שכל
כיצד מתואר שבה� דזמרה פסוקי תוכ� שזהו להקב"ה,
הקב"ה לגבי מקו� תופס אינו העול� בריאת עני� כל
� שאמר" "ברו� ע"י הוא הבריאה עני� דכל עצמו,
להבראות", יכול אחד "במאמר עני� וזהו אחת, אמירה
כללות נברא אחד שממאמר בזה, הפירוש וכמבואר
שבו ה"כלל" כמו והוא והנבראי�, העולמות עני�
ה� שלאח"ז מאמרות וט' בהעל�, הפרטי� כל כלולי�

הבריאה עני� שכל ונמצא, � אחד" ה"מאמר פירוט
הקב"ה. של אחת" "אמירה אלא אינו

íøéå 'åâ åãåä ÷ø åãáì åîù áâùð éë äéåììäá ïëå
àöåéëå ,'åâå åáåø÷ íò ìàøùé éðáì 'åâå åîòì ïø÷
ùà éôùø êùîð íäîù ,íé÷åñô øàùî äæá

.áìä úåèäìúäå
הודו (רק) לבדו שמו נשגב "כי אומרי� אח"כ וג�
"הוד" שרק בזה, הפירוש וכמשנת"ל ושמי�", אר� על
והאר� השמי� על מתפשט "שמו" מבחינת והארה

ולקיימ�. להחיות�

קר� ויר� גו' "הודו הכתוב המש� פירוש ג� וזהו
שמפני לזה זה השייכות מהי מוב� דאינו לעמו",
אלא, לעמו? קר� ויר� לכ� ושמי� אר� על שהודו
קר� מתרומ� "הודו" בבחינת ההתבוננות ידי שעל
כל סובב מבחינת הוא ישראל נשמות ששרש בנ"י,
בכל הקב"ה נמש� קרובו ע� שלישראל ונמצא עלמי�,

לעמו". קר� "ויר� � ומהותו עצמותו

גדולה באהבה יתעורר בזה מתבונ� האד� וכאשר
גדולי�. אש ורשפי בהתלהבות להקב"ה

úðéçá äèîì êéùîî ,'åâå íéðôì íéðôä íéîë æ"éòå
äòå÷úå äòåá÷ åæ äðåîà 'éäúù ,ïéîìò ìë ááåñ

.íãàä ùôðå áìá
אי� אור גילוי נמש� "עבודה" שע"י הטע� וזהו
כ� לפני� הפני� "כמי� כי האד�, נפש על ב"ה סו�
וצורת שכדמות כמו "פירוש, כתיב, לאד�" האד� לב
במי� ש� לו נראה כ� במי�, מראה שהאד� הפני�
הנאמ� האד� לב ממש ככה עצמה, צורה אותה
אהבה מעוררת זו האהבה הרי אחר, לאיש באהבתו
לזה זה נאמני� אוהבי� להיות ג"כ אליו חבירו בלב

אליו". חבירו אהבת כשרואה בפרט

דכאשר קרובו, ע� לישראל הקב"ה בי� הוא וככה
הקב"ה, אל אש כרשפי אהבה בלב� מעוררי� בנ"י
ונמש� לישראל, הקב"ה אהבת כביכול מעורר זה הרי

עצמותו. בכל לה� ומתגלה

האד� בנפש ב"ה סו� אי� אור גילוי נמש� וכאשר
להרגיש לאד� אפשר אזי וגמ"ח) עבודה תורה (ע"י
בלב בהקב"ה האמונה נקבעת וכ� ב"ה, סו� אי� אור
רואה כאילו שהוא עד והרגשה, דעת בבחינת האד�,

כו'.

iyily wxt meid zrcie d"c
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miqxhpew mixn`n

‰�‰Â�עני בכלל תחלה להקדי� יש הדברי' ביאור להבי�
בעליו� תחתו� כלולי' שה� כמו דע"ס ההשתלשלו'
מעליו� לגילוי יוצאי' ואח"כ תחלה והעל� עיבור בבחי'
שבלב שהמדו' באד� ומדות שכל עד"מ כמו כו' לתחתו�

עו בדר� השכל מ� ההעל�,נולדי' גילוי עני� רק שזהו "ע
כי שבלב בהתפעלו' מציאות� בעיקר חדש כל שאי� היינו
ש� מתאחדי' שהיו רק שבמוח בשכל כלולי' היו כבר
והעל� עיבור בבחי' והיינו העיקר לגבי כטפל ש� ונחשבי'
הוא אמו יר� דעובר כו', אמו במעי הולד כעיבור גדול
כי בפ"ע למהו' נחשב ואינו אוכלת שאמו מה ואוכל
אנו וכאשר כו', ממש א' כגו� בבט� הוא ונעל� מכוסה
שיתפעל שקוד� שכליי' בדו"ר שבלב בעבודה רואי'
במוח ממש אלה באוי"ר נתפעל כבר בלב במורגש באוי"ר
בחדוה במוח שנתפעל בוראו ומכיר משיג בהיותו הבינה
שאינ� רק ממש שכליי' דו"ר שנק' אלקי' בירא' או אלקי'
התפעלו' אחר וטפלי' נגררי' כי ההתפעלו' במורגש ש�
ונקראו ממש אוי"ר מהתפעלו' כלול ואמנ� בעצ�, ההשגה
במהו' בלב שה� כמו מהות� עצ� מצד ממש מדות בש�
בהתפעלות התכללות� בחי' מצד אלא הלב התפעלו'
מער� מובדל ג"כ והשג' שכל בש� נקראו האלקי המושג
בהעל� בשכל ש� כלולי' ה� א� שבלב, המדו' התפעלו'
וכלל כלל מורגש שאינו עד בפ"ע למהו' נחשבו ולא גדול
ס"ג דש� מילוי בחי' שנק' וזהו כנ"ל, כו' בבט� כולד
כידוע), ראשונה שבה"א הקצר הרגל כצורת (או כו' דבינה
שנק' בלב כשמתפעל בלב המחשבה אותיו' נכללו ועד"ז
כי מחשבה אותיו' בהרהור חדש כל שאי� עד לבו הרהורי
הדיבור הבל וכ� כו', ניכר הי' ולא הלב בהבל כלולי' היו
דאמ"ר גשמיי' הרכבה כי הלב בהבל תחלה כלול הי'

ההבל אותו הוא לזולתו במורגש הדיבור קול שבהבל
בהעל� ש� שהי' רק ממש רוחניי' דאמ"ר בהרכבה שבלב
הבלי' וז' עילאי' הבלי' ז' עני� שזהו (כידוע לגילוי ויצא
הבלי' שז' דכמו המעלו' רו� עד הדיבור מהבל תתאי�
דדיבור הבלי' ז' לגבי עילאי' הבלי� ז' נק' שבלב שבמדו'
לגבי תתאי' זה"ב נק' דמדו' זה"ב כ� תתאי' זה"ב שנק'
שזה"ב עד חכמ' לגבי דבינה זה"ב ג� וכמ"כ דבינה זה"ב
עד וכ� שבכת"ר דמדו' זה"ב לגבי תתאי' זה"ב נק' דחכמ'

וד"ל). המעלו' רו�
‰�‰Âעיבור בחי' יש כ� בשכל המדו' בעיבור הנ"ל ע"ד

והתענוג הרצו� שהוא השכל מ� בלמעלה דשכל
השכל שהי' כמו והיינו כלל, בדר� השכל מ� בער� שנבדל
והעל� עיבור בבחי' הי' הרי ותענוג ברצו� תחלה כלול
בפ"ע, למהו' כלל נחשב לבלתי העיקר לגבי כטפל גדול
מ� שלמעלה הרצו� בנקוד' שבלב בעבודה רואי' שאנו כמו
הוא אבל לרצו� טע� בזה שכלול אע"פ לגמרי הטע�
טע� כשאו' אח"כ מהעלמו לגילוי ויוצא מאד בהעל�
הרצו� לבחי' עיבור בחי' עוד יש וכה"ג כו', זה לרצו�
יחיד' דבחי' הנפש עצ� שהוא והתענוג הרצו� במקור
תחלה בהעל� ש� כלול שהי' כו' רצו� כל יוצא שמש�
מאי� והחכמ' בעני� כמו למעלה זה כל וכידוע הנ"ל, ע"ד
אי"� שנק' בכת"ר דח"ע עיבור בחי' שזה למעלה תמצא
שהוא הכת"ר בחי' ג� עד כו' לגילוי ההעל� מ� ויוצא
השכל מ� שלמעלה ותענוג רצו� (שנק' וא"א ע"י בחי'
בעצמו' והעל� עיבור בבחי' היו ה� ג� כנ"ל) וחכמ'
מל' שהוא א"ס שבעצמו' התחתונה בבחי' ג� עד המאציל
ממש א"ס בעצמו' כלול הי' כו' לא"ק כת"ר שנעש' דא"ס
וד"ל. כו' הפשוט ורצונו במחשב' כשעלה לגילוי שיצא עד

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ומעלתהÈ¯Á‡Âד) היא מה התשובה עני� היטב שנת'
שאי� למה טע� טוב עוד יוב� הנפלאה,
ב') מ"ט (קדושי� דוקא בעוה"ז אלא מועלת התשובה

גמורשהמקד רשע ונמצא צ"ג שהוא ע"מ האשה את ש
יש בגמ' וכמפורס� בלבו תשובה הרהר שמא מקודשת
בעוה"ב משא"כ א') י"ז (ע"ז אחת בשעה עולמו קונה

וכמ"ש א') ל' (שבת המצות מ� חפשי נעשה אד� שכשמת
וחשבו� מעשה אי� כי ע"פ ע"א דקע"ח קרח פ' בזהר ג"כ
ב"נ יימא ולא י') ט' (קהלת כו' בשאול וחכמה ודעת
רחמי מלכא מ� אתבע כדי� עלמא לההוא דאתינא בשעתא
בהאי ישתדל אלא כו' מעשה אי� כי אלא קמי' ואיתוב
לאתדנא עלמא מהאי יתכניש כד לבתר דהא כו' עלמא
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‰�‰Â�עני בכלל תחלה להקדי� יש הדברי' ביאור להבי�
בעליו� תחתו� כלולי' שה� כמו דע"ס ההשתלשלו'
מעליו� לגילוי יוצאי' ואח"כ תחלה והעל� עיבור בבחי'
שבלב שהמדו' באד� ומדות שכל עד"מ כמו כו' לתחתו�

עו בדר� השכל מ� ההעל�,נולדי' גילוי עני� רק שזהו "ע
כי שבלב בהתפעלו' מציאות� בעיקר חדש כל שאי� היינו
ש� מתאחדי' שהיו רק שבמוח בשכל כלולי' היו כבר
והעל� עיבור בבחי' והיינו העיקר לגבי כטפל ש� ונחשבי'
הוא אמו יר� דעובר כו', אמו במעי הולד כעיבור גדול
כי בפ"ע למהו' נחשב ואינו אוכלת שאמו מה ואוכל
אנו וכאשר כו', ממש א' כגו� בבט� הוא ונעל� מכוסה
שיתפעל שקוד� שכליי' בדו"ר שבלב בעבודה רואי'
במוח ממש אלה באוי"ר נתפעל כבר בלב במורגש באוי"ר
בחדוה במוח שנתפעל בוראו ומכיר משיג בהיותו הבינה
שאינ� רק ממש שכליי' דו"ר שנק' אלקי' בירא' או אלקי'
התפעלו' אחר וטפלי' נגררי' כי ההתפעלו' במורגש ש�
ונקראו ממש אוי"ר מהתפעלו' כלול ואמנ� בעצ�, ההשגה
במהו' בלב שה� כמו מהות� עצ� מצד ממש מדות בש�
בהתפעלות התכללות� בחי' מצד אלא הלב התפעלו'
מער� מובדל ג"כ והשג' שכל בש� נקראו האלקי המושג
בהעל� בשכל ש� כלולי' ה� א� שבלב, המדו' התפעלו'
וכלל כלל מורגש שאינו עד בפ"ע למהו' נחשבו ולא גדול
ס"ג דש� מילוי בחי' שנק' וזהו כנ"ל, כו' בבט� כולד
כידוע), ראשונה שבה"א הקצר הרגל כצורת (או כו' דבינה
שנק' בלב כשמתפעל בלב המחשבה אותיו' נכללו ועד"ז
כי מחשבה אותיו' בהרהור חדש כל שאי� עד לבו הרהורי
הדיבור הבל וכ� כו', ניכר הי' ולא הלב בהבל כלולי' היו
דאמ"ר גשמיי' הרכבה כי הלב בהבל תחלה כלול הי'

ההבל אותו הוא לזולתו במורגש הדיבור קול שבהבל
בהעל� ש� שהי' רק ממש רוחניי' דאמ"ר בהרכבה שבלב
הבלי' וז' עילאי' הבלי' ז' עני� שזהו (כידוע לגילוי ויצא
הבלי' שז' דכמו המעלו' רו� עד הדיבור מהבל תתאי�
דדיבור הבלי' ז' לגבי עילאי' הבלי� ז' נק' שבלב שבמדו'
לגבי תתאי' זה"ב נק' דמדו' זה"ב כ� תתאי' זה"ב שנק'
שזה"ב עד חכמ' לגבי דבינה זה"ב ג� וכמ"כ דבינה זה"ב
עד וכ� שבכת"ר דמדו' זה"ב לגבי תתאי' זה"ב נק' דחכמ'

וד"ל). המעלו' רו�
‰�‰Âעיבור בחי' יש כ� בשכל המדו' בעיבור הנ"ל ע"ד

והתענוג הרצו� שהוא השכל מ� בלמעלה דשכל
השכל שהי' כמו והיינו כלל, בדר� השכל מ� בער� שנבדל
והעל� עיבור בבחי' הי' הרי ותענוג ברצו� תחלה כלול
בפ"ע, למהו' כלל נחשב לבלתי העיקר לגבי כטפל גדול
מ� שלמעלה הרצו� בנקוד' שבלב בעבודה רואי' שאנו כמו
הוא אבל לרצו� טע� בזה שכלול אע"פ לגמרי הטע�
טע� כשאו' אח"כ מהעלמו לגילוי ויוצא מאד בהעל�
הרצו� לבחי' עיבור בחי' עוד יש וכה"ג כו', זה לרצו�
יחיד' דבחי' הנפש עצ� שהוא והתענוג הרצו� במקור
תחלה בהעל� ש� כלול שהי' כו' רצו� כל יוצא שמש�
מאי� והחכמ' בעני� כמו למעלה זה כל וכידוע הנ"ל, ע"ד
אי"� שנק' בכת"ר דח"ע עיבור בחי' שזה למעלה תמצא
שהוא הכת"ר בחי' ג� עד כו' לגילוי ההעל� מ� ויוצא
השכל מ� שלמעלה ותענוג רצו� (שנק' וא"א ע"י בחי'
בעצמו' והעל� עיבור בבחי' היו ה� ג� כנ"ל) וחכמ'
מל' שהוא א"ס שבעצמו' התחתונה בבחי' ג� עד המאציל
ממש א"ס בעצמו' כלול הי' כו' לא"ק כת"ר שנעש' דא"ס
וד"ל. כו' הפשוט ורצונו במחשב' כשעלה לגילוי שיצא עד

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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ומעלתהÈ¯Á‡Âד) היא מה התשובה עני� היטב שנת'
שאי� למה טע� טוב עוד יוב� הנפלאה,
ב') מ"ט (קדושי� דוקא בעוה"ז אלא מועלת התשובה

גמורשהמקד רשע ונמצא צ"ג שהוא ע"מ האשה את ש
יש בגמ' וכמפורס� בלבו תשובה הרהר שמא מקודשת
בעוה"ב משא"כ א') י"ז (ע"ז אחת בשעה עולמו קונה

וכמ"ש א') ל' (שבת המצות מ� חפשי נעשה אד� שכשמת
וחשבו� מעשה אי� כי ע"פ ע"א דקע"ח קרח פ' בזהר ג"כ
ב"נ יימא ולא י') ט' (קהלת כו' בשאול וחכמה ודעת
רחמי מלכא מ� אתבע כדי� עלמא לההוא דאתינא בשעתא
בהאי ישתדל אלא כו' מעשה אי� כי אלא קמי' ואיתוב
לאתדנא עלמא מהאי יתכניש כד לבתר דהא כו' עלמא
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וחכמה עיטא תמ� לית דגיהנ� בדינא תקיפא בדינא
אי� בעוה"ב המות שאחר ור"ל דינא, מ� לאשתזבא וסכלתנו
לקבל מצטר� אלא רשע שהי' למי כלו� ולא מועלת תשובה
כמשפט גיהנ� ואח"כ הקבר וחיבוט הקלע כ� כסדר הדי�
א' הרהור ע"י יוכל בעוה"ז אבל לג"ע שיזכה עד הראוי
ולקנות העונשי� מכל עצמו לפטור כראוי בלב תשובה
כבר בכ"ז והטע� כל, מרוב ה' על להתענג העליו� עולמו
לחמי קרבני את גו' בנ"י את צו ע"פ במ"א בארוכה נת'
ה'תקס"ה ביאורי� ושני בתורה ב') כ"ח (במדבר לאשי
שהעוה"ז והוא כא�, נביא העני� ושרש קיצור א� יעו"ש
כמ"ש גבורה מבחי' הוא העליו� העול� אבל יבנה חסד
(תלי� מלכותו הדר וכבוד גבורותיו האד� לבני להודיע
ל"א (תלי� כו' צפנת אשר טוב� רב מה וכמ"ש י"ב) קמ"ה
שבעוה"ב שלפי והעני� פי"ב, באגה"ת ג"כ וכנרמז כ')
ע"י כ"א להיות וא"א הנבראי� בהשגת בגילוי מזיו נהני�
שכבוד וזהו גבול לבעל מושג שיהי' עד וצמצומי� גבורות
בחי' והוא דייקא גבורותיו ע"י לבנ"א מתגלה מלכותו הדר
שהאלקות בעוה"ז אבל פנימי אור הקבלה ובל' ממכ"ע
להיות יוכל העל� שבבחי' הנותנת היא מ"מ העל� בבחי'
בבחי' שאינו מקי� ואור סוכ"ע בחי' הוא גבוה יותר מבחי'
הוא יותר בזה ולהעמיק בחסדי�: אלא וצמצומי� גבורות
כבר שהוא א') נ' (פסחי� ראית ברור עול� נק' עוה"ב כי
התחלקות כמשל בא מקומו על דבר שכל הבירור אחר
שערות עד רגלי� ידי� ראש איש בקומת הגו� איברי
רגל מיד להעשות וא"א לעצמו מובדל א' כל הרי וצפרני'
כל כי עדיי� הבירור לפני הוא עוה"ז משא"כ ראש, או
עלמא דהאי שני אלפי בו' הבירורי� מלאכת הוא בו העסק
ע"י דתהו קדמאי� מלכי� מז' שנפלו הניצוצי� שמתבררי�
שה� אלא הטוב תכלית ה� שנפלו והניצוצי� האד� מעשה
שכוללת הטפה כמשל והוא שמה שנפלו הרע ע� מעורבי�
ואז כא' וצפרני� והשערות והרגל הראש הולד איברי כל
והטע� הראש, במעלת נעשה הרגל להיות להתהפ� יוכל
והמברר מברר ע"י מתבררי� המה הבירורי� הנה כי הוא
בש' הזה והיכולת ב"� ש� את מברר שהוא מ"ה ש� הוא
הוי' כמ"ש ב"ה א"ס השראת הוא שבו לפי דוקא מ"ה
הוא דע"י מ"ה שבחי' פ"ב וכמש"ל י"ט) ג' (משלי בחכמה
ההשתלשלות מסדרי ונבדל שנעתק שבו המקיפי� בחי'
בכל וכ� כנ"ל ההשתלשלות שרש שבו ב"� ש' משא"כ

כו' המקי� בחי' הוא מ"ה ש' המעלות רו� עד עול�
והא"ס א"ס בבחי' מאד ורב אורו גדול מקי� בחי' ולהיותו
הבירורי� לברר ותכלית סו� לכחו אי� כי יכול הכל הוא
כי וכיוצא ראש מרגל ג"כ לשנות יכול וא"כ הרע מ� והטוב
לאורה יהפכנו כי יחשי� לא חש� וג� כאורה כחשיכה קמי'
לחומ� יאמר וידליק לשמ� שאמר מי וז"ס טוב נעשה שהרע
כו' מי� אג� הצור ההפכי וכ"כ א') כ"ה (תענית וידליק
בבט� טפה בעודו הנ"ל התינוק וכמשל ח') קי"ד (תלי�
איברי� לרמ"ח הטפה מ� שיחלק כח ה' בה שנת� הא�
כח בה שנת� כמו הנה ורגל ראש קומה בציור גידי� ושס"ה
וכעד"ז לראש מרגל בכחו להפ� יכול כ� כנ"ל לחלק מאתו
תדשא ממאמר אותיות צירופי וה� באר� הצומח כח נת�
בלק"א (כמ"ש תמיד בה ועומדי� נצבי� שה� כו' האר�
לפרי בה שנזרע הגרעי� מ� לחלק ז"ל) הבעש"ט בש� ח"ב
רע ושמגרעי� להפ� יכול כ� לחלק כח שנת� וכמו יפה
והמשי� שאמר מי וזהו כידוע ומעולי� טובי� פירות יצמחו
לומר יכול הוא הרי להדליק טבעו שיהי' בשמ� הצירופי�
לפי הוא וכ"ז שידליק בחומ� הצירופי� להמשי� כלומר
הכל הסוכ"ע המברר בו ושורה הבירור קוד� הוא שעוה"ז
התינוק כמשל ה"ז הוברר שכבר בעוה"ב משא"כ כנ"ל יכול
רק בו נשאר שלא שנגדל לאחר התפוח וכ� שנגדל לאחר
קומה לציור שחילקו הכח אותו אבל להוותו מצומצ� כח
לראש מרגל מתהפ� להיות יכול אינו שוב וא"כ נסתלק כבר
נברר שכבר ממכ"ע מבחי' הוא שעוה"ב שאמרנו וזהו כו'
מ"ה ש� ע"י נתק� שכבר מה הוא כי ברור עול� ונק'
הוא הגלוי אבל אלקות גילוי בו יש לכ� נתק� כבר ולהיותו
ש' ועצמיות וצמצומי�, גבורות ומבחי' והארה זיו בחי' רק
א"א כי התשובה בו מועיל אינו ולכ� בו מאיר אינו מ"ה
וסוכלתנו עיטא תמ� לית וז"ס לבחי' מבחי' להתהפ�
המחשבות שה� צואי� בלבושי� יצא א� אלא לאשתזבא
אי� הרי רגלו ועד מראשו אותו המקיפי� בטילי� ודבורי'

תק גיהנ�לו יקבל ואח"כ הקלע כ� ע"י אלא תשובה ע"י נה
העבירות כל בשאר ועד"ז הצור� כפי הנפש חולאת להוציא
כנ"ל הבירורי� לברר הסובב השראת בו שיש בעוה"ז אבל
אותו מעורר הוא התשובה ע"י הנה הבירור קוד� שהוא לפי
פ"א וכמש"ל תשובתו אופ� לפי וכל מכל המתקנו והוא
רוצה הוא כי לפניו שלימה בתשובה יחזירנו וה' ופ"ב

בתשובה:
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נבראו„‰�‰[עז)] דברי� עשרה דאבות במשנה 5ארז"ל

קבורתו א� וי"א השמשות, בי� שבת בערב
או"ת בס' הה"מ ופי' משה, חו"ג6של זהו ולילה יו� כי

ל� ל� בד"ה ע' דחכ', האי� מבחי' הוא בעני�7והמחבר�
בההוא ואתגלידו גלדא הוי ולא ומיא מאש שמיא דאיברו
השמשות בי� בחי' הוא זה אי� ובחי' עילאה, רוחא
השמשות בי� שאר"י וזהו השמשות, בי� עני� וכמשנת"ל
עדיי� אמנ� דחכ'. אי� וסקירת בריקת בחי' י"ל עי�, כהר�
שבת בערב שנבראו דוקא דברי� עשרה המספר מדוע צ"ל
בעשרה העול� שנברא מה דהנה הוא והעני� השמשות. בי�

שבמל' ע"ס בחי' ה� א� ע"ס מבחי' זהו אמנ�8מאמרות ,

נגד ג"כ ה� השמשות בי� שבת בערב שנבראו דברי� עשרה
ע"ס בחי' יותר גבוה עוד או דאצי' ע"ס בחי' [ה�] א� ע"ס
נבראי' להיות בריאה לבחי' לבוא שיוכלו וכדי הגנוזות,
שהוא השמשות בי� כ"א זמ� לפניה� נמצא לא כו' גשמי'
יו� או כ"א לילה, או יו� זה הוא כי לאמר שנוכל זמ� אינו
נכנס זה עי� הר� הוא זמנו וכל לילה, ולא יו� לא או ולילה
זמ� בחי' ולכ� כו', ביטולו עני� מוב� זמנו ומקוצר יוצא, וזה
בערב שנבראו אלו דברי� גילוי לידי יבואו שבו מוכשר זה
הטבע, מדרכי יוצאי� ככול� רוב� שה� השמשות בי� שבת
דברי� עשרה ה� ג"כ ולכ� כו', והמ� והבאר האתו� פי וכמו
והעני� משה. של קבורתו א� וי"א מהו צ"ל ולפ"ז ע"ס. נגד

היכ� לאומרו, אפשר אי כתוב מקרא אלמלא ארז"ל דהנה
מערבות משה ויעל דכתיב ראוב� של בחלקו משה מת
קבור משה והיכ� ראוב�, של בחלקו ונבו נבו, הר אל מואב

ספו� מחוקק חלקת כו' וירא דכתי' גד של מחלקו9בחלקו ,

הוליכו מי מילי�, ד' הוי כמה גד של חלקו עד ראוב� של
השרת ומלאכי שכינה, בכנפי מוטל משה שהי' מלמד
וימת הכא כתיב משה מת לא י"א וש� כו', צדקת אומרי�
רבינו משה א� בר"ח חמא א"ר ש�, ויהי הת� וכתיב ש�,
קבורתו את איש ידע ולא הכא כתיב קבור היכ� יודע אינו

הא איש כו' וזאת שהי'וכתיב היינו האלקי� איש פי' לקי'.
הוא איש כי אלקי�, ש� ומדריגת בחי' על ושולט מושל
והוא תשוקת� איש� ואל שאה"כ וכעני� מושל, מלשו�
בביתו שורר איש כל להיות מהלשו� כי והג� ב�, ימשל
שבאמת שלפי לכאו' משמע ע"ז, המל� ציווי צרי� שהי'
כ� אינו באמת אמנ� ע"ז, המל� ציווי צרי� הי' לכ� כ� אינו
בעצ�, שהוא כמו לעשות ולהזהיר לצוות רק הי' שזה
וכ� לזה, צרי� שהי' מי עצת הי' שזה מדרז"ל וכנודע
כ� לרצונו, נשמעי� האד� איברי וכמו כ� שיהי' מהראוי
ציית להיות צריכה היא מצלעותיו אחת שהיא האשה
הוא האלקי' איש פי' כי ונמצא כו'. מקורה שהוא להאיש
צדיק כעני� אלקי' ומדריגת בחי' על ושולט מושל ל' כנ"ל

קבורתו. את ידע לא ומ"מ אלקי', ביראת מושל

`"lxz mixgde jynd
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(6e`xap mixac dxyr . .dpyna l"fx` dpdcבפיסקא לקמ� בהבא :

ע' ב) (כר� להצ"צ ביאוה"ז ואיל�. סע"ב ק, וירא אוה"ת ראה זו
קנג. ע' ואתחנ� אוה"ת ג� וראה תשעה�ו.

(7'itez"e` 'qa n"ddלקוטי סע"א. יו"ד, ש� ד. ט, תורה אור :

וירא באוה"ת ונת' הובא א). (נא, רג וסי' א). (ו, ז סי' להה"מ אמרי�
אוה"ת ג� וראה תשעה. ע' ש� להצ"צ ביאוה"ז ואיל�. סע"ב ק, ש�

תשנ"ח). (בהוצאת תתכ ע' חקת תתס. ע' יתרו
(8jl jl d"ca 'r.(�ואיל לז וע' ואיל�. כג ע' (לעיל תרל"א :

(9'lnay q"r 'iga md . .zexn`n dxyraאוה"ת (באו"א) ראה :
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‰�‰Â .‡Èלהתערב יכולי� אינ� עבודה בעניני כ� כמו
עבודת כלל מחשב שאינו מפני ולהתאחד
בעבודת מגרעת שנות� לעובד אותו חושב ואינו זולתו
איזה בו שימצא ומה שלו. הטוב את ויבטל וימאס חבירו
העבודה ועצ� לגו� נוגע שאינו בחיצוניות ג� א� חסרו�
אותו. ויבזה הרבה בזה וידבר הדבר וירחיב יגדיל כלל

אד� אי� אשר טובה לא מדה איזה בו כשנמצא שכ� ומכל
כאי� שהוא שלו הטוב חלק כל זה בשביל יפסוק כו', צדיק
אצלו שהוא עד ח"ו הטוב על הרע את ויגדיל ממש ואפס
ה' את שעובד מה דהרי כ�, אינו ובאמת כו'. אינו כאילו
זהו והרי טוב, זה הרי המצות וקיו� בתורה בעוסק בתפלה
כו'. ותורה בתפלה שעוסק היו� כל ועבודתו מלאכתו עיקר
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נבראו„‰�‰[עז)] דברי� עשרה דאבות במשנה 5ארז"ל

קבורתו א� וי"א השמשות, בי� שבת בערב
או"ת בס' הה"מ ופי' משה, חו"ג6של זהו ולילה יו� כי

ל� ל� בד"ה ע' דחכ', האי� מבחי' הוא בעני�7והמחבר�
בההוא ואתגלידו גלדא הוי ולא ומיא מאש שמיא דאיברו
השמשות בי� בחי' הוא זה אי� ובחי' עילאה, רוחא
השמשות בי� שאר"י וזהו השמשות, בי� עני� וכמשנת"ל
עדיי� אמנ� דחכ'. אי� וסקירת בריקת בחי' י"ל עי�, כהר�
שבת בערב שנבראו דוקא דברי� עשרה המספר מדוע צ"ל
בעשרה העול� שנברא מה דהנה הוא והעני� השמשות. בי�

שבמל' ע"ס בחי' ה� א� ע"ס מבחי' זהו אמנ�8מאמרות ,
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זמ� בחי' ולכ� כו', ביטולו עני� מוב� זמנו ומקוצר יוצא, וזה
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דברי� עשרה ה� ג"כ ולכ� כו', והמ� והבאר האתו� פי וכמו
והעני� משה. של קבורתו א� וי"א מהו צ"ל ולפ"ז ע"ס. נגד

היכ� לאומרו, אפשר אי כתוב מקרא אלמלא ארז"ל דהנה
מערבות משה ויעל דכתיב ראוב� של בחלקו משה מת
קבור משה והיכ� ראוב�, של בחלקו ונבו נבו, הר אל מואב

ספו� מחוקק חלקת כו' וירא דכתי' גד של מחלקו9בחלקו ,

הוליכו מי מילי�, ד' הוי כמה גד של חלקו עד ראוב� של
השרת ומלאכי שכינה, בכנפי מוטל משה שהי' מלמד
וימת הכא כתיב משה מת לא י"א וש� כו', צדקת אומרי�
רבינו משה א� בר"ח חמא א"ר ש�, ויהי הת� וכתיב ש�,
קבורתו את איש ידע ולא הכא כתיב קבור היכ� יודע אינו

הא איש כו' וזאת שהי'וכתיב היינו האלקי� איש פי' לקי'.
הוא איש כי אלקי�, ש� ומדריגת בחי' על ושולט מושל
והוא תשוקת� איש� ואל שאה"כ וכעני� מושל, מלשו�
בביתו שורר איש כל להיות מהלשו� כי והג� ב�, ימשל
שבאמת שלפי לכאו' משמע ע"ז, המל� ציווי צרי� שהי'
כ� אינו באמת אמנ� ע"ז, המל� ציווי צרי� הי' לכ� כ� אינו
בעצ�, שהוא כמו לעשות ולהזהיר לצוות רק הי' שזה
וכ� לזה, צרי� שהי' מי עצת הי' שזה מדרז"ל וכנודע
כ� לרצונו, נשמעי� האד� איברי וכמו כ� שיהי' מהראוי
ציית להיות צריכה היא מצלעותיו אחת שהיא האשה
הוא האלקי' איש פי' כי ונמצא כו'. מקורה שהוא להאיש
צדיק כעני� אלקי' ומדריגת בחי' על ושולט מושל ל' כנ"ל
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כי עדיי�, נתק� שלא לפי זהו רעה מדה בו שנמצא ומה
כי מתוק� אינו לידתו דמתחילת יולד, אד� פרא עיר ִַהרי
נאמר זה שעל מדותיו לתק� חלדו ימי כל עבודתו זהו א�
וקאי בהמה אותיות בה� שנה שבעי� בה� שנותינו ימי
נית� זה שעל הבהמי הנפש של הטבעי� הרעות המדות על
אפשר ואי כו'. רעות מדות הז' לברר שנה שבעי� לאד�
כו', מפני� אגרשנו מעט מעט רק כאחת הכל לתק�
זמ� שבמש� עד ועבודה יגיעה ריבוי זה על שצריכי�
ובהתגברות אלקות בהתבוננות בתפלה עבודה בריבוי
את ומזכ� ומברר מחליש האלקית הנפש של המדות
ה' עובד הוא וכאשר כו', הבהמית דנפש טבעי� המדות
סיוע זה על צריכי� ולפעמי� מדותיו. ויתק� יברר בטח
יודע אינו לפעמי� עצמו אהבת מצד בעצמו כי מזולתו,
ולהמציא זה על לעוררו חבירו וצרי� שבו. רעה מהמדה

על לעוררו צרי� באמת אוהבו הוא וא� כנ"ל, כו' עצות
לו וימציא טובה הלא מדתו שיתק� עצמו לבי� בינו זה
ומבזה מבטל א� כי כ� עושה וכשאינו כו'. לתק� אי� עצה
שנאתו על הוראה זהו אחרי�, בפני ובפרט אותו, ומשפיל
(ולא בטובתו כלל חפ� ואינו בלבו אותו ששונא אותו
ואחד אחד כל כאשר הוי', עבודת שיהיה העני� בכללות
חפ� שזה בעול� ה' עבודת שיהיה באמת לרצות צרי�
עבודתו העדר מצד הוא והסיבה כו'. אדרבה כו') ה' ורצו�
עובד שהוא דג� כו', אמיתית אינו שלו שהעבודה באמת,
בבחינת אמיתית אינה מקו� מכל כו', ותורה בתפלה ה'
ובמורגש ישות בבחינת א� כי עצמותו, והנחת ביטול

כו'. בעצמו
.¯ÂˆÈ˜.�צודקי שאינ� מטעמי� עבודה בעניני הפירוד

אמיתית. עבודה והעדר שנאה סיבת�

h''px gp zyxte dxez zgny
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a"yz'd mixn`n

עמלק, גוים ראשית לאלקות. כלי אינו – גסות וע"י הנשמה, לשרש מגיע ושפלות ענוה ע"י
רעות. מדות לז' מקור – והתנשאות ישות

נקראe‡·e¯ג) "ל�ה ז"ל, ר��תינ� אמר� �ה�ה העני�, ≈ְְְְִִִֵֵַָָָָָָ
�אר� ק�נ�", רצ�� לע��ת �רצתה אר�, ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָ�מ�
�מ� עליה ��י� �ה�ל האר� �כמ� ו�פל�ת, ענוה עני� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹה�א
�מק�ר ל�ר� י�יע זה ידי ועל ה�פל�ת, עני� ה�א ��פ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹכ�
האד� עב�דת התחלת וע�ר יס�ד �ה�ה והעני�, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָה��מה.
לעל�ת למעלה מ�מ�ה קר�ב �בחינת ה� לאלק�ת, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��תקרב
לבחינת ��ב�א עד �תפ�ה ויראה �אהבה לדר�א ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָמ�ר�א
וה� ה�פ�, �כל�ת ודעת מ�ע� ��מעלה ורצ�� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאהבה
�נפ�� אלק�ת �המ�כת למ�ה מלמעלה קר�ב ְְְְְְְְֱִִִֵַַַַַַָָָֹ�בחינת
��ת�ב �כמ� �וקא, ו�פל�ת הענוה ידי על ה�א ה�ל ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ�ת�רה,
�אי� מה �וקא, ר�ח" ��פל ��א ואת א���� וקד�� ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ"מר��
א�ר�א לאלק�ת, �לי אינ� וג��ת י��ת �בחינת �ה�א מי ��ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
מק�� ���פס ה�א ה���ת עני� �ה�ה אלק�ת, היפ� ה�א ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרי
ה�א �לל �בדר� ה�עלה, לאי� עצמ� את ��ח�ב ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹלעצמ�
�מ��� מה �בר מציא�ת לאיזה עצמ� את ��ר�י� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָההר��
את �מח�יב ��ר�י� זה והר�� עצמ�, �עיני יקר ה�א ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה

מ ה�א ��י�עצמ� "רא�ית �תיב �ה�ה רע, מיני לכל ק�ר ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
�ז�הי והתנ�א�ת, ה���ת היא עמלק �קל�ת ויד�ע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָעמלק",
יכ�ל היה ��א מ�ני י�ראל ע� לה�ח� ��א מה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹה��ה
ו�מע� רמה �יד ��צא� י�ראל �נ�מ�ת ה�דל�ת ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלס�ל
וה�פלא�ת ה��י� ידי על ונת��ל� ��תע�� יר�ז��, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָע�י�

לס�ל יכ�ל היה לא ועמלק ה�א, �ר�� ה�ד�� לה� ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ�ע�ה
ז�לת�, �דל�ת לס�ל יכ�ל �אינ� ר�ח, ה�ס טבע �כמ� ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹזאת,
מעל�תיו �דל עצ� מ�ד �עצ� �מנ�א �ד�ל �ה�א מי ��ְִֶַָ�ְֲִֶֶֶֶַַָָֹֹ
מנ�א �ה�א מי את לבד לא הינ� ט�ב�ת, �במ��ת ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ�חכמה
�� לס�ל יכ�ל �אינ� א�א לס�ל, יכ�ל עמלק היה לא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעצמ�
ה���ת מ�ד וה�א �עצ�, �מנ�א ר� �ה�א מי ְִֶֶַַַָ�ְִֶֶָאת
זה וכל �ס, �ה�א מה מה�ת� ע�ר �זה� ,��� ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָוההתנ�א�ת
ר�ח� ���ת ס�ת ���הי מעלה איזה �� ��� מ�ד ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאינ�
ה�ה ולכ� �לבד, והחצ�א ההעזה מ�ד זה� רק ְְְִִֵֵָָָ�ְְְְִִֶֶַַַַַָָוהתנ�א�ת�,
לז' �מק�ר רא�ית �היא ��י�, רא�ית היא עמלק ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָקל�ת
ע�ה זה לע�ת זה �"את רע�ת, מ��ת ז' ה� א��ת �ז' ֶַָָ�ְְִֵֶֶָ�ְ�א��ת,
אהבה �ה� �גב�רה חסד �קד�ה מ��ת ��� �מ� ְֲֵֶֶֶַָָָ�ְְֱִִִֵֶֹאלקי�",
�לע�ת �חסד זה, �לע�ת מ��ת י� כ� �מ� אלקית, ַ�ְְִֶֶֶַ�ְְְְֱִִִִֵֵָֹויראה
ה�א �גב�רה ה�ה, ע�ל� �תענ�גי זר�ת אהב�ת עני� ה�א ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָזה
ה�א ועמלק הת�אר�ת, – ותפארת �רציחה, �עס ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעני�
�ה�א �מי �ח��, וכ�ראה רע�ת, מ��ת הז' לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהרא�ית
�בפרט מה, �בר למציא�ת עצמ� את ��ח�יב �הינ� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ�ְמנ�א,
ט�ב �בר ל�מר רצ�ני האה�ב, �בר �ל הרי �עיניו, יקר ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָָ�ה�א
עד ו��קט נח ואינ� מאד, אליו מתא�ה ה�א הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוערב,
�אינ� ��פל�ת �ה�א מי �� �אי� מה �אות�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ��מ�א
�כמ� והערב, ה��ב ��בר �לל ירצה לא עצמ� את ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמח�יב
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הת��ט�ת �ער� �אינ� לפי מלכי� �מעד�י ירצה לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�העני
�עניני� ��רצה �אי��זאת ה�פל ה�א כ� �מ� ה�ה �א��, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ה�ה אליו מתא�ה וא� ה��ב, ל�בר ��תא�ה הת��ט�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָל�
�ה�א זה אבל לע��ת�, לבלי עצמ� את ��פה ה�א הרי ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ�קל
מ��� נפרד ואינ� ט�ב �בר לכל מאד מתא�ה ה�א הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ְמנ�א
האהבה �ק� להי�ת יכ�ל �� וכל הרעה, �אות� ��מ�א ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעד
ל�ל�, רחמנא האס�רי� �דברי� �� ����ל עד ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָוהרצ��
�עיניו �ד�ל אינ� הא��ר עצ� וג� ה�ר, ה�ראת ל� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��מצא
�ה�א ���דע ה��נה אי� יע�ר, ה�חד �עני� �כמ� ,�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�ל
ה�עת קר�ב ידי �על א�א א�ת�, מז�ה ה�א מק�� �מ�ל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָח�ב

�ה�א �מד�ה האמת מ�ר� ���ה �כלית ה�יה נע�ה ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאליו
הרצ�� �ק� מ�ד כ� �כמ� ח�ב, ה�א ��אמת א� ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹז�אי
�� �ל �ד�ל א��ר �זה �אי� ל� נדמה �אוה �ה�בר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ר�צה
הרי זה, �ל ל� �ר� �מי זה, על ה�ר ה�ראת ימצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�בקל
הרי זה �מ��� למציא�ת, עצמ� את ��ח�יב ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַההתנ�א�ת
�דבר �� לה��ל ���כל עד הרצ�� ותק� �הת��ט�ת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹה�א
���� מה ע��ה ה�א הרי ה��רי� �דברי� ��� וכל ֲִִֵֶֶַָ�ְְִִִֵֶַָָא��ר,
ה�א ל�" �מ�ר עצמ� "ק�� �� �אמת א�ר ְָ�ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָחפ�,
קד�י�", והיית� "והתק���� ��ת�ב �מ� ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָמ�א�רייתא,

כט �פרק עד� נ�מת� ר�נ� ���תב ה�ניא)�כמ� .(מ�פר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
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•
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.ËÈאבי אצל להיות עלי היה שונים, כלל עניני בגלל

אחרי עד שם ושהיתי אדר, חודש בתחילת במענטאן

יעקב הר' החסיד הרה"ג ידידנו גם אז שם שהה פורים.

מפולטובה. נ"ע מרדכי

אנ"ש, מידידינו אחדים למענטאן הגיעו פורים לאותו

מקרמנצ'וג. גור�ארי' נ"ע שמואל ר' החסיד ובראשם

הסביר אבי חזקה. התוועדות היתה פורים בסעודת

ביותר העמוקות להשגות להגיע יכולים חסידות שלומדי

ממש. במוחש

יכול אחד שכל היה, שיחה אותה של הנושא תוכן

יצחק אברהם אבותי למעשי מעשי יגיעו "מתי לומר

לאלקות,29ויעקב" "מרכבה" להיות להגיע יכול יהודי כל ,

מעניני ומובדלים קדושים היו שאבריהם האבות כמו

העולם.

המוחין ששעבוד אבי הסביר ורחבה עמוקה בשיחה

נפלא. עונג הוא לאלקות

בהשגה הדעת בהעמקת � אבי אומר � כשמתעמקים

עדן. גן באויר חשים � חסידות של בענין השכלה של

הקדשתי עצמי, את להטעות שלא יגעתי שנים במשך

החסידי התענוג חסידות, של בעבודה להשגה כוחותיי את

זוהי שכן כך, על לעצמי טובה מחזיק אני אין אותי. אפף

מתנה.

זאת כל ואחרי ההגזמה, ענין מאוס כמה לכל ידוע

להתעמק ומזכה עוזר כשהשי"ת כל, לעין גלוי אני אומר

� חסידות של בענין עיונית בהשגה הדעת בהעמקת

עדן. גן באויר חשים

ומקיף מתעמק הגשמי, במוח המלובש השכל, כשכוח

ז' של ענין או סתומה), (חכמה סתימאה חכמה של ענין

של ענין או עתיק, של ראשונות וג' עתיק של תחתונות

לפני כלומר "לבדך", עדיין שזה כפי הוי"' הוא "אתה

על מתעלה החושב שהאדם בלבד זו לא הרי � הצמצום

� החושב האדם מהרהר בו הענין אלא זו, מחשבה ידי

בענין החושב מחשבת דביקות ידי על כלומר, מתעלה.

את מעלה עצמו והענין הענין. מתעלה בו, מהרהר שהוא

את העלה החושב שהאדם מקום לאותו החושב, האדם

שלו. המוח עבודת ידי על הענין

.Îעונג זה הרי המסובים. כל את הרעישה השיחה

כאלה. ועמוקים מיוחדים דברים לשמוע אמיתי רוחני

ומלאי נעימים דביקות ניגוני של הפסקה אחרי

בשיחתו: אבי המשיך התלהבות,

הם ויתעלה, יתברך ומהותו עצמותו לבד כולם,

דבר אותו דוקא, נבראים לומר מתכוון אני אין נבראים.

לגבי דבר אותו הם ונבראים נאצלים בנאצלים. גם הוא

מציאותו של הענין מעצמותו. מציאותו של הענין

הרי יתברך, עצמותו מלבד ב"עצמות". רק הוא מעצמותו

אלא, מעצמותם. מציאותם אין נאצלים וגם נבראים גם

אחרת. מציאות � ונאצלים כזו מציאות הם נבראים

הם הכל יתברך, עצמותו שמלבד זו, שכלית הנחה

למטה שבנבראים שכשם להבנה, אותנו מביאה נבראים,

ובפרט ה', בעבודת תועלת מביא הנברא אם הבדל קיים

תפילין של קלף ציצית, של צמר כמו מצוה, נעשה כשהוא

הנברא מתעלה המצוה ידי שעל המצוות, בכל וכדומה

כזו בדוגמא המצוה. את המקיים האדם את אתו ומעלה

שעל עתיק, ופרצופי סתימאה חכמה בנאצלים, גם הדבר

התעלותו ידי ועל הענין, מתעלה – המחשבה דביקות ידי

בו. שחשב הענין שהתעלה במקום החושב האדם מתעלה

נמצא" פריך ממני רענן כברוש אין30"אני עצמות �

בעיון חסידות שלומד מי כל כלפי כביכול, מתכופף, סוף

כה.29) ט.30)תדא"ר יד, הושע
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הת��ט�ת �ער� �אינ� לפי מלכי� �מעד�י ירצה לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�העני
�עניני� ��רצה �אי��זאת ה�פל ה�א כ� �מ� ה�ה �א��, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ה�ה אליו מתא�ה וא� ה��ב, ל�בר ��תא�ה הת��ט�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָל�
�ה�א זה אבל לע��ת�, לבלי עצמ� את ��פה ה�א הרי ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ�קל
מ��� נפרד ואינ� ט�ב �בר לכל מאד מתא�ה ה�א הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ְמנ�א
האהבה �ק� להי�ת יכ�ל �� וכל הרעה, �אות� ��מ�א ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעד
ל�ל�, רחמנא האס�רי� �דברי� �� ����ל עד ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָוהרצ��
�עיניו �ד�ל אינ� הא��ר עצ� וג� ה�ר, ה�ראת ל� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��מצא
�ה�א ���דע ה��נה אי� יע�ר, ה�חד �עני� �כמ� ,�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�ל
ה�עת קר�ב ידי �על א�א א�ת�, מז�ה ה�א מק�� �מ�ל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָח�ב

�ה�א �מד�ה האמת מ�ר� ���ה �כלית ה�יה נע�ה ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאליו
הרצ�� �ק� מ�ד כ� �כמ� ח�ב, ה�א ��אמת א� ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹז�אי
�� �ל �ד�ל א��ר �זה �אי� ל� נדמה �אוה �ה�בר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ר�צה
הרי זה, �ל ל� �ר� �מי זה, על ה�ר ה�ראת ימצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�בקל
הרי זה �מ��� למציא�ת, עצמ� את ��ח�יב ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַההתנ�א�ת
�דבר �� לה��ל ���כל עד הרצ�� ותק� �הת��ט�ת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹה�א
���� מה ע��ה ה�א הרי ה��רי� �דברי� ��� וכל ֲִִֵֶֶַָ�ְְִִִֵֶַָָא��ר,
ה�א ל�" �מ�ר עצמ� "ק�� �� �אמת א�ר ְָ�ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָחפ�,
קד�י�", והיית� "והתק���� ��ת�ב �מ� ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָמ�א�רייתא,

כט �פרק עד� נ�מת� ר�נ� ���תב ה�ניא)�כמ� .(מ�פר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
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.ËÈאבי אצל להיות עלי היה שונים, כלל עניני בגלל

אחרי עד שם ושהיתי אדר, חודש בתחילת במענטאן

יעקב הר' החסיד הרה"ג ידידנו גם אז שם שהה פורים.

מפולטובה. נ"ע מרדכי

אנ"ש, מידידינו אחדים למענטאן הגיעו פורים לאותו

מקרמנצ'וג. גור�ארי' נ"ע שמואל ר' החסיד ובראשם

הסביר אבי חזקה. התוועדות היתה פורים בסעודת

ביותר העמוקות להשגות להגיע יכולים חסידות שלומדי

ממש. במוחש

יכול אחד שכל היה, שיחה אותה של הנושא תוכן

יצחק אברהם אבותי למעשי מעשי יגיעו "מתי לומר

לאלקות,29ויעקב" "מרכבה" להיות להגיע יכול יהודי כל ,

מעניני ומובדלים קדושים היו שאבריהם האבות כמו

העולם.

המוחין ששעבוד אבי הסביר ורחבה עמוקה בשיחה

נפלא. עונג הוא לאלקות

בהשגה הדעת בהעמקת � אבי אומר � כשמתעמקים

עדן. גן באויר חשים � חסידות של בענין השכלה של

הקדשתי עצמי, את להטעות שלא יגעתי שנים במשך

החסידי התענוג חסידות, של בעבודה להשגה כוחותיי את

זוהי שכן כך, על לעצמי טובה מחזיק אני אין אותי. אפף

מתנה.

זאת כל ואחרי ההגזמה, ענין מאוס כמה לכל ידוע

להתעמק ומזכה עוזר כשהשי"ת כל, לעין גלוי אני אומר

� חסידות של בענין עיונית בהשגה הדעת בהעמקת

עדן. גן באויר חשים

ומקיף מתעמק הגשמי, במוח המלובש השכל, כשכוח

ז' של ענין או סתומה), (חכמה סתימאה חכמה של ענין

של ענין או עתיק, של ראשונות וג' עתיק של תחתונות

לפני כלומר "לבדך", עדיין שזה כפי הוי"' הוא "אתה

על מתעלה החושב שהאדם בלבד זו לא הרי � הצמצום

� החושב האדם מהרהר בו הענין אלא זו, מחשבה ידי

בענין החושב מחשבת דביקות ידי על כלומר, מתעלה.

את מעלה עצמו והענין הענין. מתעלה בו, מהרהר שהוא

את העלה החושב שהאדם מקום לאותו החושב, האדם

שלו. המוח עבודת ידי על הענין

.Îעונג זה הרי המסובים. כל את הרעישה השיחה

כאלה. ועמוקים מיוחדים דברים לשמוע אמיתי רוחני

ומלאי נעימים דביקות ניגוני של הפסקה אחרי

בשיחתו: אבי המשיך התלהבות,

הם ויתעלה, יתברך ומהותו עצמותו לבד כולם,

דבר אותו דוקא, נבראים לומר מתכוון אני אין נבראים.

לגבי דבר אותו הם ונבראים נאצלים בנאצלים. גם הוא

מציאותו של הענין מעצמותו. מציאותו של הענין

הרי יתברך, עצמותו מלבד ב"עצמות". רק הוא מעצמותו

אלא, מעצמותם. מציאותם אין נאצלים וגם נבראים גם

אחרת. מציאות � ונאצלים כזו מציאות הם נבראים

הם הכל יתברך, עצמותו שמלבד זו, שכלית הנחה

למטה שבנבראים שכשם להבנה, אותנו מביאה נבראים,

ובפרט ה', בעבודת תועלת מביא הנברא אם הבדל קיים

תפילין של קלף ציצית, של צמר כמו מצוה, נעשה כשהוא

הנברא מתעלה המצוה ידי שעל המצוות, בכל וכדומה

כזו בדוגמא המצוה. את המקיים האדם את אתו ומעלה

שעל עתיק, ופרצופי סתימאה חכמה בנאצלים, גם הדבר

התעלותו ידי ועל הענין, מתעלה – המחשבה דביקות ידי

בו. שחשב הענין שהתעלה במקום החושב האדם מתעלה

נמצא" פריך ממני רענן כברוש אין30"אני עצמות �

בעיון חסידות שלומד מי כל כלפי כביכול, מתכופף, סוף

כה.29) ט.30)תדא"ר יד, הושע
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מ"עצמות" ממני, לו: ואומר החסידות, בעבודת ומתייגע

ממש. בהשגה נמצא פריך, � מושג הבלתי

בחסידות המתייגע של האנושי ושכלו הגשמי מוחו

במוחש אלקית השגה משיגים המוח, ובדביקות בעיון

ממש.

להגיע יכול החסידות, ובעבודת בהשכלה המתייגע כל

ביותר. והעמוקים הנעלים לענינים

.‡Î'הר הרה"ג לחסיד אבי אומר � אתם זוכרים

אבי תשובת על לי שסיפרתם מה � נ"ע מרדכי יעקב

כשתתבע � ממני תובע אתה מה ב"יחידות": אליכם

תבין!. – מעצמך

בענינים הזמנים בכל לי עזרה אבי של זו תשובתו

ענין היה לא להשי"ת, תודות היום, עד ביותר. העמוקים

ודאי כי, אם לתכליתו. להגיע יכולים היו שלא בחסידות

גדולה. יגיעה להתייגע צריכים שהיו זמנים שהיו הדבר,

יגיעה זאת מה יודעים שהם סוברים עסקים בעלי

אינו עסק כשבעל ובפרט טירדה, זאת מה יודעים ושהם

היגיעה שזוהי חושב כבר הוא הרי אחד לילה ישן

האמיתיות. והטירדה

וטירדה שיגיעה מבין, גדול לא דעת בר גם

של והטירדה מהיגיעה בערך שלא למעלה הן במושכלות

עסקים. בעלי

מ במושכל, והיגיעה עוזר, כשהשי"ת אתאכן, ביאה

והשמחה העונג הרי � האמיתית העמוקה ההשגה

העונג לגבי בערך שלא כן גם הם יגיעה, מאותה

העסק. בעל של והשמחה

בהשגה בחסידות שכלי ענין ומבינים עוזר כשהשי"ת

מבין שהוא שהשכל למרות הרי בריאה, ובהנחה גמורה

הרוחניות לגבי בערך גשמי הנו האנושי והשכל רוחני הנו

היא השכלית ההנחה מקום, מכל האלקי, השכל של

כמי שמבינים, האלקי השכל את רואים מוחשית,

הציור מקווי קו שכל ביותר, נאה ציור על שמסתכל

ויותר כך מהעונג, חדור כולו והוא בעינו, טבוע נעשה

התענוג שמגודל עד והשכלה, מהשגה העונג הוא מכך

הנפש. לכלות להגיע יכולים

.·Îהחל ב"יחידות", האמורה אביו תשובת בהזכירו

ר' הרה"ג והחסיד הוא איך תקופה, אותה על לספר אבי

על חוזרים ביחד, חסידות לומדים היו נ"ע מרדכי יעקב

בעניני שעות במשך ומדברים הנחות מניחים המאמרים,

והשכלה. עבודה

נ"ע הרי"מ הרה"ג החסיד פרץ דיבור, כדי תוך

בה שנרגש אמיתית חסידית בכיה זו היתה שליש, בדמעות

בכי נפשו", במר ויבכה "יתמרמר הרגיל החסידי הביטוי

לנצח. בלב חרות הנשאר בכי נפשית, מרירות מרירות, של

נ"ע, הרי"מ הרה"ג החסיד את הרגיעו רב בקושי

אבי אמיתית. בהתוועדות החלו עצמו, אל חזר וכאשר

שכל והוא אלקי שכל הוא החסידות ששכל הסביר

עצמו את לעשות להיות צריך העבודה עיקר המתקבל.

לקבלה. לכלי

הרבי של לשונו מסביר בישראל31אבי השנית "ונפש

� "ממעל" במלה הדיוק ממעל". אלוקה חלק היא

בלי היא למעלה ואילו בטבע, מלובשת למטה האלקות

אלוקה חלק היא בישראל השנית "ונפש הלבשה, שום

כך הענינים, בכל היא ה"עצמות" שיכולת כשם � ממעל"

להגיע ממעל, אלוקה חלק שהיא הנשמה, ביכולת

ממש. במוחש ביותר העמוקות ולהשגות להשכלות

לומר אבי החל תער"ב, השבועות חג שנה, חצי כעבור

שהקדימו" "בשעה היטב הידוע המאמרים המשך

בהפסקות "המשכים", ושלשה ארבעים במאה שנאמר

אבי תרע"ו. וירא פרשת עד תער"ב השבועות מחג שונות,

במענטאן. אצלו החל זה שענין לי אמר

תקופה מתחילה שהקדימו" "בשעה המאמר עם

העמוקים הענינים וכל החסידות, בהתרחבות חדשה

מוחשייםביות ובדימויים בהרחבה מתבארים בחסידות, ר

רגילים.

.‚Î.להסביר שהתחלנו לענין נשוב זו, הקדמה לאחרי

לה שיהיו ההכרח מן מציאות וכל מציאות, הוא שכל

של והמציאות המהות את ומציינים המצביעים גדרים

הדבר.

ומציאות מציאות היא שמהות הוא, ראשון מושכל

מצויין דבר שכל כיוון הרי לכך בהתאם מהות. היא

אחת שכל אומר זה הרי ומציאותו, ממהותו ומוגבל

דבר. אותו מציינת ומציאות, מהות אלו, משתי

דברים שני הן ומהות מציאות דבר, של לאמיתו אך,

ומציאות מציאות היא מהות אכן כי אם כלומר, נפרדים,

המהות. מציאות איננה המציאות מהות אך מהות, היא

היא שמהות זה, ראשון מושכל יותר, ברורות במלים

שכל למסקנה אותנו מביא מהות, היא ומציאות מציאות

מציאות יש במציאות הדברים, שני כולל אלו משתי פרט

המהות מציאות יש ובמהות המציאות, ומהות המציאות

המהות. ומהות

ומציאותו שמהותו למרות דבר, בכל הרי לכך בהתאם

אחד, בדבר שמות שני רק זה אין אחד, בדבר שתיהן הן

משתי אחד דבר ומציינות מצביעות ומהות מציאות אלא

שונות. יסוד נקודות

שכל של וגם עצמי שכל של גם � השכל למציאות

ומהותם. מציאותם לנו המציינים גדרים – הנקנה

שלשה: הם האנושי השכל גדרי

פ"ב.31) תניא
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ומגביל בעצמו מוגבל הוא ומגביל. מוגבל הוא שכל א)

דבר ומבין מקיף השכל בהבנתו. מקיף שהוא מה את

הוא, האנושי השכל של הבנתו אופן ממנו. שמחוץ

הדבר. את מבין הוא מכן ולאחר מגביל הוא שבתחילה

שבתחילה אחרי דוקא דבר מבין האנושי השכל כלומר,

אותו. מגביל הוא

מובדל בכך התפעלות. לא קרירות, הוא שכל ב)

גדר ואילו והתפעלות. התרגשות הן מדות ממדות. השכל

חסרון כן גם היא (המתינות וקרירות. מתינות הוא השכל

קרירות). שכן ומכל האלקי, השכל לגבי האנושי בשכל

ענינו בעצם אמת. אינו שהוא מה הוא אנושי שכל ג)

נטיות, ישנן בשכל א) � אמת לא גם אבל שקר, הוא אין

אינו השכל שעצם הרי לשלילה, וסברא לחיוב סברא

מן למעלה שהוא מה להסביר בא השכל ענין ב) אמת.

שהוא, עצמו על ומגלה מודה הוא גופא ובכך השכל,

אמת. עדיין אינו כשלעצמו, האנושי השכל

.„Îזה שכן, מסויימים. גדרים כן גם יש אלקי לשכל

להי שהתלבשה האלקות הנבראים,הרי השגת בערך ות

האלקי השכל גם ולכן אלקות, להשיג יוכלו נבראים שגם

בגדרים. מוגדר

לגדרי כלל דומים אינם האלקי השכל גדרי אך,

שכל ואילו גבול בלי הוא אלקי שכל האנושי. השכל

ומוגדר. מוגבל אנושי

יסודי. קרקע על מבוססת בהירה, הבנה הוא שכל

מתבטא זה ותענוג תענוג, כוללת טובה כשהיא ההבנה

מדות נקרא זה רצון ההבנה. של ל"בכן" וברצון בהמשכה

שכל. עדיין שהוא כפי השכל התפעלות זהו שכן שבשכל,

ללב, באים כשהם שבשכל וההתפעלות התענוג

השכל. לתוכן בהתאם מדה ונולדת הלב את מעוררים

תולדתית התחלה להן יש ומדות מדות, מחייב שכל

של והאם האב הן ובינה חכמה בחיים. אותן המביאה

ילדי הן ויראה ואהבה כו' תפארת וגבורה, חסד המדות

והבינה. החכמה

גם וכך יראה, או אהבה גבורה, או חסד מדה, כל

כשם בחיים, אותן שהביאו הורים להן יש המדות, שאר

ילדים, מולידים הורים הורים, לילדים יש שבגשמיות

שהמדות חיים, בעלי על האדם של יתרונו מתבטא ובכך

השכל. פי על הן

.‰Îולהרהר לחשוב שכלו את משקיע כשאחד

הוא מה לשם בעולם, האדם היות ובתכלית במשמעות

ובכמה גשמיים וכוחות רוחניים כוחות איזה נברא,

ליצור ביכולתו מה השי"ת, אותו חנן אפשרויות

להביא יכול הוא ולהיכן להגיע ביכולתו להיכן בכוחותיו,

טובה בהנחה בזה מהרהר כשאדם הרי, הזולת, את

האמיתי יסודו ואת האנושי את להבין מחפש ועמוקה,

מגיע הוא – וקדם אחור של היכולת הנוגדני,

בתוכו הכולל היחידי הנברא הוא שהאדם להשתכנעות

אחד. בגוף שונים והפכיים ורע, טוב וגשם, רוח

אלקיכם" לה' אתם הפשוט32"בנים היהודי גם �

ענפיו, כל על חייו, את כשמנהל שלו, החולין בחיי והרגיל

תורה הוראה, היא (תורה התורה לדרישות בהתאם

להנהיג איך ביתו, את להנהיג איך להתנהג, איך מלמדת

שבשמים. לאבינו בן הוא � החברתיים) חייו את

שבכך השכל, פי שעל ומדות שכל היא אנושיות

העניק גופא בכך חיים. בעלי על האדם יתרון מתבטא

להם ונתן ביותר הגדול היתרון את ישראל לעמו השי"ת

ומצוות. תורה של המתנה

ב חושב האדם בנעימותוכאשר האמיתית מחשבה

הרגשות בעומק ומהרהר והמצוה, התורה דרכי

היהודי השכל ביהודי, שישנה הנשמה של הטהורות

תמיד, הלוהט היהודי הלב מוגבל, והבלתי הפעיל

המולידות והאם האב הן והשגה השכלה וכאמור,

וישנן האהבה מדת המולידות והשגה השכלה ישנן מדות.

בשארי גם וכך היראה, מדת המולידות והשגה השכלה

המדות,

בשכלו, והרגיש שהבין לטוב המשכה נקראת אהבה

הטוב לדבר (ההמשכה זו המשכה אצלו כשנוצרת הרי

המשאיר דבר טעם, וטוב תענוג מתמלא הוא � שהבין)

משפיעה ויראה טובות, והנהגות במדות מסויים רושם בו

ברע. למאוס עליו

u"xz ,dxez zgny
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ומגביל בעצמו מוגבל הוא ומגביל. מוגבל הוא שכל א)

דבר ומבין מקיף השכל בהבנתו. מקיף שהוא מה את

הוא, האנושי השכל של הבנתו אופן ממנו. שמחוץ

הדבר. את מבין הוא מכן ולאחר מגביל הוא שבתחילה

שבתחילה אחרי דוקא דבר מבין האנושי השכל כלומר,

אותו. מגביל הוא

מובדל בכך התפעלות. לא קרירות, הוא שכל ב)

גדר ואילו והתפעלות. התרגשות הן מדות ממדות. השכל

חסרון כן גם היא (המתינות וקרירות. מתינות הוא השכל

קרירות). שכן ומכל האלקי, השכל לגבי האנושי בשכל

ענינו בעצם אמת. אינו שהוא מה הוא אנושי שכל ג)

נטיות, ישנן בשכל א) � אמת לא גם אבל שקר, הוא אין

אינו השכל שעצם הרי לשלילה, וסברא לחיוב סברא

מן למעלה שהוא מה להסביר בא השכל ענין ב) אמת.

שהוא, עצמו על ומגלה מודה הוא גופא ובכך השכל,

אמת. עדיין אינו כשלעצמו, האנושי השכל

.„Îזה שכן, מסויימים. גדרים כן גם יש אלקי לשכל

להי שהתלבשה האלקות הנבראים,הרי השגת בערך ות

האלקי השכל גם ולכן אלקות, להשיג יוכלו נבראים שגם

בגדרים. מוגדר

לגדרי כלל דומים אינם האלקי השכל גדרי אך,

שכל ואילו גבול בלי הוא אלקי שכל האנושי. השכל

ומוגדר. מוגבל אנושי

יסודי. קרקע על מבוססת בהירה, הבנה הוא שכל

מתבטא זה ותענוג תענוג, כוללת טובה כשהיא ההבנה

מדות נקרא זה רצון ההבנה. של ל"בכן" וברצון בהמשכה

שכל. עדיין שהוא כפי השכל התפעלות זהו שכן שבשכל,

ללב, באים כשהם שבשכל וההתפעלות התענוג

השכל. לתוכן בהתאם מדה ונולדת הלב את מעוררים

תולדתית התחלה להן יש ומדות מדות, מחייב שכל

של והאם האב הן ובינה חכמה בחיים. אותן המביאה

ילדי הן ויראה ואהבה כו' תפארת וגבורה, חסד המדות

והבינה. החכמה

גם וכך יראה, או אהבה גבורה, או חסד מדה, כל

כשם בחיים, אותן שהביאו הורים להן יש המדות, שאר

ילדים, מולידים הורים הורים, לילדים יש שבגשמיות

שהמדות חיים, בעלי על האדם של יתרונו מתבטא ובכך

השכל. פי על הן

.‰Îולהרהר לחשוב שכלו את משקיע כשאחד

הוא מה לשם בעולם, האדם היות ובתכלית במשמעות

ובכמה גשמיים וכוחות רוחניים כוחות איזה נברא,

ליצור ביכולתו מה השי"ת, אותו חנן אפשרויות

להביא יכול הוא ולהיכן להגיע ביכולתו להיכן בכוחותיו,

טובה בהנחה בזה מהרהר כשאדם הרי, הזולת, את

האמיתי יסודו ואת האנושי את להבין מחפש ועמוקה,

מגיע הוא – וקדם אחור של היכולת הנוגדני,

בתוכו הכולל היחידי הנברא הוא שהאדם להשתכנעות

אחד. בגוף שונים והפכיים ורע, טוב וגשם, רוח

אלקיכם" לה' אתם הפשוט32"בנים היהודי גם �

ענפיו, כל על חייו, את כשמנהל שלו, החולין בחיי והרגיל

תורה הוראה, היא (תורה התורה לדרישות בהתאם

להנהיג איך ביתו, את להנהיג איך להתנהג, איך מלמדת

שבשמים. לאבינו בן הוא � החברתיים) חייו את

שבכך השכל, פי שעל ומדות שכל היא אנושיות

העניק גופא בכך חיים. בעלי על האדם יתרון מתבטא

להם ונתן ביותר הגדול היתרון את ישראל לעמו השי"ת

ומצוות. תורה של המתנה

ב חושב האדם בנעימותוכאשר האמיתית מחשבה

הרגשות בעומק ומהרהר והמצוה, התורה דרכי

היהודי השכל ביהודי, שישנה הנשמה של הטהורות

תמיד, הלוהט היהודי הלב מוגבל, והבלתי הפעיל

המולידות והאם האב הן והשגה השכלה וכאמור,

וישנן האהבה מדת המולידות והשגה השכלה ישנן מדות.

בשארי גם וכך היראה, מדת המולידות והשגה השכלה

המדות,

בשכלו, והרגיש שהבין לטוב המשכה נקראת אהבה

הטוב לדבר (ההמשכה זו המשכה אצלו כשנוצרת הרי

המשאיר דבר טעם, וטוב תענוג מתמלא הוא � שהבין)

משפיעה ויראה טובות, והנהגות במדות מסויים רושם בו

ברע. למאוס עליו

u"xz ,dxez zgny

•

א.32) יד, דברי�
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לגמרי. שונה רוח ש� שררה שהפע� אלא הנפח. ראוב� אליעזר של בביתו חגֿפסח ברו� בילה שוב
ברו� בוויטעבסק. הישיבה מ� הביא אות� אמיתיי�, למדני� ראוב�, אליעזר של חתניו שני ש� היו
בסוגיות הנפח חתני ע� בהתפלפלות עסוק היה רבות ושעות תורה, לדברי בניֿשיחה אפוא מצא

בתלמוד. עמוקות

בהתענינות, ומאזי� הצד מ� יושב ראוב� אליעזר היה בתורה, מתווכחי� הנפח וחתני ברו� כשהיו
אור דלק ובעיניו מאושר קרנו פניו הצעירי�. הלמדני� שלשת משיחת אחת מלה הבי� שלא למרות
להכניס שזכה על השביעי" "ברקיע היה הוא נחת, רווה ראוב� שאליעזר מוחשי באופ� היה ניכר עילאי.

אמותיו. לארבע תורה

למדנותו. את להסתיר לנכו� מצא לא כא� חורי�. ב� עצמו את ברו� חש ראוב� אליעזר של בביתו
לכ� גרמה עליונות. כתחושת או בתורה כהתהדרות כא� מתפרשת הייתה לא למד� שהוא העובדה
תשוקת� שכל תורה, ואוהבי ה' יראי וישרי�, פשוטי� יהודי� בי� בהימצאותו ש�, ששררה הטבעיות

ודקדוקיה. פרטיה בכל התורה את ולשמור ה' את לעבוד היא

פניו. על נסוכה צער כשהבעת בדממה שרוי הנפח, של היחיד בנו שמואלֿנחו�, ישב אחר בצד
מאחר התורניי�. בדיוני� חבל לקחת יכולתו אי בגלל נחות עצמו את חש ששמואלֿנחו� בבירור ניכר
יכול ואינו בצד לשבת שנאל� מי ככל קנאה של צער תקפו הדברי� את לקלוט מסוגל היה שלא

תורה. בני בשיח להשתת�

רגשותיו את לחוש בסגולה אחר, ממישהו יותר ניח�, ברו� במתרחש. הבחינה ברו� של החדה עינו
לפע� שמפע� בכ� ג� הבחי� ברו� הפשוט. הילד שמואלֿנחו�, של ללבו ג� ידע ולכ� יהודי, כל של
מתמיד יותר אז נוכח ודאי צער. של ראש ניע כדי תו� יחידו בנו אל ראוב� אליעזר של מבטיו מופני�
בי� השוואה א� עלתה הנפח של שבלבו ג� יתכ� ע�ֿהאר�. יחידו בנו לבי� הלמדני� חתניו בי� בפער

בתורתו. כ� כל הצטיי� הקשיי�, כל חר� הרב, שבעמלו ברו�, לבי� בנו

רבי�, רחמי� בקרבו עורר שצערו בשמואלֿנחו�, להתבונ� המשי� במוחו;ברו� רעיו� עלה כ�
בתורה? לעסוק מסוגל ולהיות לגיסיו להידמות עז שרצונו מורה נחו� שמואל של זה צער אי� הא�

יראֿשמי� יהודי להיות שאפשר אמנ�, "נכו�, ראוב�: אליעזר ע� בשיחה ברו� פתח שכ� כיוו�
ואיני כפי מיגיע נהנה עצמי אני הרי גדול. עניי� היא שמלאכה הדבר ודאי כ� למד�. להיות מבלי ג�
נחו� ששמואל כ� על להצטער ל� שאי� קודמת בהזדמנות ל� אמרתי א� כ� משו� מלאכה. לשו� בז
השיחות אחרי עוקב כשהוא נחו� שמואל של פניו על הנסו� בצער בהתבונני בר�, בעלֿמלאכה. הוא
עצתו ב�ֿתורה". להיות להביאו עשוי ללימוד הרב שחשקו למסקנה אני מגיע חתני�, בי� התורניות

ישיבה. לאיזו בנו את ישלח שהנפח אפוא, הייתה, ברו�, של

לישיבה אותו ישלח שאכ� אביו לפני להתחנ� והחל בבכי, פר� ההצעה את נחו� שמואל כששמע
נחו� שמואל אמנ� נעשה לברו� שני� כעבור שנודע וכפי משאלתו, את מילא ראוב� אליעזר כלשהי.
סיפוקו בכ�. חלקו על סיפוק חש כ� על ברו� כששמע ב�ֿתורה. יהודי של לחתנו היה וא� תורה לב�
היה שחשקו ראוב�, אליעזר של זו על ג� א� כי עצמו נחו� שמואל של רוחו קורת על רק לא היה

לב�ֿתורה. יהיה שבנו גדול

c"ag i`iyp epizeax zxezn

תורה ש� ללמוד כדי לביישנקובי�, להגיע בדעתו היה עדיי� לדר�. שוב ברו� יצא הפסח לאחר
להתעכב ברו� החליט וויטעבסק את עברה לביישנקובי� שהדר� כיוו� זאב. אברה� רבי הגאו� אצל
נשואה כבר הייתה אחותו ואחותו. ודודתו דודו משפחתו, ע� להתראות כדי בוויטעבסק, קלה לשעה
כשהגיע וויטעבסק. בישיבת הר"מי� לאחד כ� אחר שנעשה יצחק, יוס� בש� מסמארגו� לב�ֿישיבה

העיר. בקצה הייתה דירת� בילד. הזוג חונ� כבר לוויטעבסק ברו�

יישאר שעתה הייתה תקוות� שובו. על מאד שמחו הללו ודודתו. דודו את ומצא ברו� חיפש תחלה
על לו לסלוח א� מוכני� היו ה� בבית. דבר לו חסר היה לא כ� עשה שאילו מוב� בית�. כתלי בי�
תהומות. צלל כאילו הזמ�, כל הימצאו מקו� על להודיע� א� שטרח מבלי מספר, שני� לפני שעזב� כ�
ברו� חזרה. עתה הביאו ומה בשעתו מה� ברו� את הרחיק מה בכלל ידעו לא א� דבר של לאמתו
דר� עצמו על שקיבל לה� הבהיר א� בדברי�. לקצר אהב מטבעו ממושכי�, להסברי� נכנס לא מצדו

לאיש. להזדקק ולא כפו מיגיע רק ליהנות בחיי�

הייתה כוונתו לישיבה. הל� � הישיבה מראשי אחד הוא יצחק, יוס� ר' שגיסו, ברו� ששמע לאחר
ב ולעמוד תלמידיה, את וכ� הישיבה ראשי את להכיר ברו�ג� כשהגיע זו. ישיבה של מהותה על כלל

מראה בעל ממוצע, בגובה אבר� זה היה הצד; מ� בו התבונ� ברו� שיעורו. בהרצאת גיסו עסק לישיבה
ור� צלול בקול שיעורו את והשמיע הדוכ� ליד עמד הוא החלטיות. הביעו פניו שחורות. ועיניי� נאה

טובה. ובהסברה

מתקבלי� בבד כשבד � רבה בחריפות הסוגיה את ניתח יצחק יוס� ר' עמוק. היה השיעור תוכ�
התפזרו כאשר ברו�. על טוב רוש� השאירו המשמיעו וה� השיעור ה� גדולה. בפשטות הדברי�
נסב שעליה בסוגיה להתעמק והחל ברו� ג� התיישב � השיעור לשינו� למקומו, איש איש התלמידי�,

רבי�. חידושי� אגב ושהשמיע בשיעור גדולה למדנות השקיע שגיסו לדעת נוכח ברו� השיעור.

א): ע, (כתובות חסדא רב מאמר את בהסבירו אגדה, דבר יצחק יוס� רבי השמיע השיעור (בסיו�
ישראל, לכנסת שהכוונה פירש הוא נאה" ומרא� ערב קול� כי שנאמר: מו�, זה הרי � באשה עבה "קול
צריכה התפלה כי מו�, זה הרי שאז צרכיו, כתובע המתפלל � עבה" "קול הקב"ה. של אשתו הנקראת

ערב"). "קול היא שאז בתחנוני�, להיות

מעול� ממנו: והוקס� פלטיאל, רבי הגאו� הישיבה, ראש של לשיעורו ברו� הקשיב מכ� לאחר
כזו. בעמקות נתקל לא

להשתטח הל� ראשית, בוויטעבסק. לקיי� עצמו על שנטל משימות מספר לבצע ברו� יצא עתה
היה ש� דווינה, הנהר לחו� לעיר מחו� שוב לטייל תשוקתו את מימש מכ� לאחר הוריו. קברי על
של מזיכרונו עדיי� נמחו לא במהלכ�, שהתקיימו והשיחות אלה, טיולי� אביו. ע� בילדותו מטייל

ברו�.

יותר מאוחר הגיע ג� לש� אחותו, לבית הל� לו, חיוניות שהיו הללו, המשימות את שביצע לאחר
להכיר עתה למד יצחק יוס� ר' ביותר. לבבית הייתה הגיסי� ובי� האחות לבי� האח בי� הפגישה גיסו.
ברו� פתח אחותו ע� קצרה שיחה לאחר הוא. מי לדעת מבלי בישיבה כ� לפני ראה אותו גיסו, את

רב. זמ� שנמשכה גיסו, ע� תורנית בשיחה

לאחר השבת, את אתנו תשבות "ודאי בביתה: שיישאר רצתה והאחות שבת, בערב היה הדבר
מוכ�, תירו� היה לברו� א� לשבת. בבית� להישאר ביקשו הגיס ג� אמרה. � רב" כה זמ� ל� שציפינו

לראשונה. הופיע ש� הרי הדוד. בבית לקראתו התכוננו ודאי שכ�
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תורה ש� ללמוד כדי לביישנקובי�, להגיע בדעתו היה עדיי� לדר�. שוב ברו� יצא הפסח לאחר
להתעכב ברו� החליט וויטעבסק את עברה לביישנקובי� שהדר� כיוו� זאב. אברה� רבי הגאו� אצל
נשואה כבר הייתה אחותו ואחותו. ודודתו דודו משפחתו, ע� להתראות כדי בוויטעבסק, קלה לשעה
כשהגיע וויטעבסק. בישיבת הר"מי� לאחד כ� אחר שנעשה יצחק, יוס� בש� מסמארגו� לב�ֿישיבה

העיר. בקצה הייתה דירת� בילד. הזוג חונ� כבר לוויטעבסק ברו�

יישאר שעתה הייתה תקוות� שובו. על מאד שמחו הללו ודודתו. דודו את ומצא ברו� חיפש תחלה
על לו לסלוח א� מוכני� היו ה� בבית. דבר לו חסר היה לא כ� עשה שאילו מוב� בית�. כתלי בי�
תהומות. צלל כאילו הזמ�, כל הימצאו מקו� על להודיע� א� שטרח מבלי מספר, שני� לפני שעזב� כ�
ברו� חזרה. עתה הביאו ומה בשעתו מה� ברו� את הרחיק מה בכלל ידעו לא א� דבר של לאמתו
דר� עצמו על שקיבל לה� הבהיר א� בדברי�. לקצר אהב מטבעו ממושכי�, להסברי� נכנס לא מצדו

לאיש. להזדקק ולא כפו מיגיע רק ליהנות בחיי�

הייתה כוונתו לישיבה. הל� � הישיבה מראשי אחד הוא יצחק, יוס� ר' שגיסו, ברו� ששמע לאחר
ב ולעמוד תלמידיה, את וכ� הישיבה ראשי את להכיר ברו�ג� כשהגיע זו. ישיבה של מהותה על כלל

מראה בעל ממוצע, בגובה אבר� זה היה הצד; מ� בו התבונ� ברו� שיעורו. בהרצאת גיסו עסק לישיבה
ור� צלול בקול שיעורו את והשמיע הדוכ� ליד עמד הוא החלטיות. הביעו פניו שחורות. ועיניי� נאה

טובה. ובהסברה

מתקבלי� בבד כשבד � רבה בחריפות הסוגיה את ניתח יצחק יוס� ר' עמוק. היה השיעור תוכ�
התפזרו כאשר ברו�. על טוב רוש� השאירו המשמיעו וה� השיעור ה� גדולה. בפשטות הדברי�
נסב שעליה בסוגיה להתעמק והחל ברו� ג� התיישב � השיעור לשינו� למקומו, איש איש התלמידי�,

רבי�. חידושי� אגב ושהשמיע בשיעור גדולה למדנות השקיע שגיסו לדעת נוכח ברו� השיעור.

א): ע, (כתובות חסדא רב מאמר את בהסבירו אגדה, דבר יצחק יוס� רבי השמיע השיעור (בסיו�
ישראל, לכנסת שהכוונה פירש הוא נאה" ומרא� ערב קול� כי שנאמר: מו�, זה הרי � באשה עבה "קול
צריכה התפלה כי מו�, זה הרי שאז צרכיו, כתובע המתפלל � עבה" "קול הקב"ה. של אשתו הנקראת

ערב"). "קול היא שאז בתחנוני�, להיות

מעול� ממנו: והוקס� פלטיאל, רבי הגאו� הישיבה, ראש של לשיעורו ברו� הקשיב מכ� לאחר
כזו. בעמקות נתקל לא

להשתטח הל� ראשית, בוויטעבסק. לקיי� עצמו על שנטל משימות מספר לבצע ברו� יצא עתה
היה ש� דווינה, הנהר לחו� לעיר מחו� שוב לטייל תשוקתו את מימש מכ� לאחר הוריו. קברי על
של מזיכרונו עדיי� נמחו לא במהלכ�, שהתקיימו והשיחות אלה, טיולי� אביו. ע� בילדותו מטייל

ברו�.

יותר מאוחר הגיע ג� לש� אחותו, לבית הל� לו, חיוניות שהיו הללו, המשימות את שביצע לאחר
להכיר עתה למד יצחק יוס� ר' ביותר. לבבית הייתה הגיסי� ובי� האחות לבי� האח בי� הפגישה גיסו.
ברו� פתח אחותו ע� קצרה שיחה לאחר הוא. מי לדעת מבלי בישיבה כ� לפני ראה אותו גיסו, את

רב. זמ� שנמשכה גיסו, ע� תורנית בשיחה

לאחר השבת, את אתנו תשבות "ודאי בביתה: שיישאר רצתה והאחות שבת, בערב היה הדבר
מוכ�, תירו� היה לברו� א� לשבת. בבית� להישאר ביקשו הגיס ג� אמרה. � רב" כה זמ� ל� שציפינו

לראשונה. הופיע ש� הרי הדוד. בבית לקראתו התכוננו ודאי שכ�
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רפ"ה מנ"א ר"ח ב"ה,

וו"ח אי"א הוו"ח התמי' התלמיד אל

שי' שלמה

וברכה! שלו�

טובה פרנסה השי"ת שי' ולחותנו לו ית� מכתבו על במענה

מאושרי� יהי' וחייה� לתורה עתי� לקבוע יוכל אשר בריוח

. . . בגו"ר

עליו בפרט יצ"ו תו"ת תלמיד שהוא ומי יהודי איש כל

חברי� ה� ישראל וכל חבירו בעד ולהשתדל לדאוג החובה

אחד ופי' לזה זה ערבי� ישראל הידוע וכמא' ולברכה, לטובה

אלע ונוע� מתיקות לשו� ערב ערבי� ישראל כל מהחסידי�

לטובת דואג כ"א דכאשר ה�) (דכאשר זיס זיינע� אידע�

תורת היא וזו איד אנדערו� דע� זיס איז אידי� איי� חבירו

כי פולי� (חסיד) א� חב"ד א� [מ]פלגה הבדל בלי החסידות

תת� פריו אשר רעי� אהבת היא העבודה ראשית כאחד כול�

ולקיי�. לשמור ע"מ בתורה שיעורי� לקבוע

ישנ� ת"ל [. . .] במקו� כי ממנו לשמוע מאד נהנתי

תורה של באהלו היו� כל שיושבי� ואברכי� בחורי�

מרובה ברכה השי"ת ויברכ� בחיי� חלק� ואשרי אשריה�

ימצא אשר כפולה ושמחתי טוב, כי באור ואור� כוח� ויחזק

כל לימוד�, שיעורי ולקבוע עמה� ולהתחבר טובי� חברי� לו

רוח אל חובתו את עת בכל לזכור עליו שי' [הת'] מתלמידי א'

נק' בלבד לימודו בגלל רק לא חינוכו קיבל בו אשר המוסד

בכל איש איש ועבודתו פעולתו בעד כ"א התמי�, תלמיד בש�

יהי' וה' אור בתורה במקומו להאיר החובה עליו יוכל אשר

בגו"ר. בעזרו

שליט"א אדמו"ר כ"ק בש�

מאראזאוו דוב אלחנ�

[tz 'nr '` jxk v"iixden w"b`]

להזדקק ולא כפו מיגיע וליהנות בדרכו, להמשי� היה רצונו משלו. תכניות לברו� לו היו למעשה

אחותו של הוא השולח� א� א� אחת, לשבת ולו אחרי� שולח� על סמו� להיות רצה לא הוא לאחרי�.

דודו. של או

כדרכו כלשהו, ולפת חלות לעצמו קנה שבת לקראת בו. ללו� ביתֿמדרש ומצא חיפש כבר ברו�
תמיד.

מתחילה, שתיכנ� כפי לביישנקובי� לנסוע במקו� בוויטעבסק, להישאר ברו� החליט בינתיי�

כבר ברו� בוויטעבסק? בהתנהגותו לו יפריע הא� הרמי"�. כאחד גיסו כיה� בה ישיבה באותה וללמוד

לא גיסו, לא אחותו, לא לחשוש. ממה לכ� לו ואי� ממישהו, בדרכו להירתע מכדי בדעתו תקי� די

עליו. להשפיע מסוגלי� אחר מישהו ולא דודתו לא דודו,

מסתפק הוא וכי בבית�, לאכול או מללו� מתחמק שברו� לקרוביו התברר דבר של בסופו כאשר

החלטתו את לה� להסביר לנכו� ברו� מצא אז התנהגותו. פשר את לה� שיסביר עליו לחצו צר, בלח�
אותה כל הימצאו. מקו� על מלהודיע ונמנע בשעתו אות� עזב כ� משו� וכי כפיו, מיגיע ליהנות

להיות בחר כ� משו� וחלש. צעיר בהיותו סותרות, השפעות בפני לעמוד יוכל לא שמא חשש תקופה

עתה, בר�, וד�. בשר לעזרת להזדקק יאלצוהו לא ואחרי� שקרוביו כדי עצמו, את ולהסתיר בנכר

חושש אינו שוב בה. שבחר בדר� ללכת החלטתו ונחושה לפניו, אשר את יפה הוא יודע שבגר, לאחר

בשאלות עליו מלהכביד להימנע רק היא מה� בקשתו כ�. על לדעת לקרוביו ומותר אחרי�, מהשפעת

הוא רגליו על ניצב שהוא הכרה מתו� רצו� שביעות גדושת א� היסורי�, רצופת לדרכו בקשר וטרוניות

לבב. ובר כפיי� כנקי ה' את בעבודתו

•
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é"ùø

(‡)EÏŒCÏ.לג�י אע�� ו�� �לט�בת�, להנאת� ∆¿ְְְְְְֲֶֶַָָָָ

�א�דיע�ד�ל, וע�ד לבני�, ז�כה א�ה אי וכא� ְְְִִִֶֶַַָָָָ

�ע�ל�: ÏB„b(·)טבע� ÈB‚Ï ENÚ‡Â.לפי ְֲִָָ¿∆∆¿¿»ְִ

�ר�ה ממעטת �ברי�: ל�ל�ה ��רמת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ה�ר�

ה��, את �ממעטת ה�מ�� את �ממעטת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�רב�ה,

ה�ל�, �רכ�ת ל�ל�ה הזקק עללכ� �הבטיח� ְָ�ְְְְִִִֶַַַָָָֹ

אחרי�: (ספרי� ה��. ועל ה�מ�� ועל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָה�ני�,

�מ� "ואג�לה �מ�":וזה�: על א�ת מ�סי� הריני ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָ

אברה�, ואיל�, מ�א� אבר�, �מ� עכ�ו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ�עד

�ר�"י אד�. �ל אבריו �נגד רמ"ח, ע�לה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואברה�

רבה)�ממ��.EÎ¯·‡Âי��): Î¯a‰:(בראשית ‰È‰Â. ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
�רכ�י �ידי, הי� עכ�ו עד �יד�. נת�נ�ת ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָה�רכ�ת

�ח�� א�ר את �בר� א�ה �מעכ�ו, ונח, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאד�

רבה) זה�(בראשית �ד�ל", לג�י "ואע�� אחר: �בר .ְְְֵֶֶֶַָָָ

אברה�, אלהי זה��א�מרי�: "ואברכ�", ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

זה� �מ�", "ואג�לה יצחק, אלהי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹ�א�מרי�:

�כ��? ח�תמי� יהי� יכ�ל יעקב. אלהי ָ�ְְְְֱֲִִִֵֶַָֹֹ�א�מרי�:

ולא ח�תמי� �� �רכה", "והיה ל�מר: ְְְְְְִֵֶַַָָֹ�למ�ד

�בא.Eˆ¯‡Ó�ה�: אביו ע� מ�� יצא �בר והלא ֶָ≈«¿¿ְֲִִִַָָָָָָֹ

וצא מ�� ע�ד התרחק ל�: אמר �� א�א חר�? ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעד

אבי�: ‡¯‡jמ�ית ¯L‡.,מ�ד האר� ל� ��ה לא ִִֵָ¬∆«¿∆»ִִֶָָָָֹ

�עיניו לח�ב� ���ר�די �ל על �כר ל� ולתת ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ

:�� ���צא כב)וד��ר. את(בראשית �נ�, "את ְְִִֵֶֶַ

�� ���צא יצחק". את אהב� א�ר :(ש�)יחיד�, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

�� ���צא אלי�". אמר א�ר ההרי� אחד (יונה"על ֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

��ברג) אנכי א�ר ה�ריאה את אליה "�קרא :ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

·E(‚)":אלי� eÎ¯·�Â.�וזה ר��ת, א�ד�ת י� ֵֶ¿ƒ¿¿¿ְֵֶַַָ

�ל וכ� �אברה�', '�הא לבנ�: א�מר אד� ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָ���ט�:

מ�כיח: וזה ���קרא, "�� מח)"ונברכ� (בראשית ְְְְְְִִִֶֶַַָ

י� יבר� �אפרי�"�� אלהי� י�ימ� לאמר ראל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

·Ô¯Á(‰)":וכמנ�ה eNÚ ¯L‡.חת� �הכניס� ְְִֶַ¬∆»¿»»ְִִֶַַָ

ו�רי האנ�י� את מג�ר אבר� ה�כינה: ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�נפי

ע�א�� �א�� ה�ת�ב עליה� �מעלה ה��י�, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמג�רת

מקרא: �ל �פ��ט� ע��"). "א�ר �תיב: ְְְְֲִִֶֶָָָ(לכ�

�מ� לה�, ��נ� ��פח�ת לא):עבדי� ע�ה"(ש� ְְֲִֶֶָָָָָָ

קני�, ל��� ה�ה", ה�בד �ל כא)את (במדבר ְְִֶֶַַָָָֹ

וכ�נס: ק�נה ל��� חיל", ע��ה ְְְְִִֵֵֶֶָָ"וי�ראל

(Â)ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ.:�לת�כ ÌB˜Óנכנס „Ú ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿
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äöøà úëìì eàöiå ïøçá eùr-øLà Lôpä©¤−¤£¤¨´Ÿ§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨

ïrðk äöøà eàáiå ïrðki''yx:åíëL íB÷î ãr õøàa íøáà øáriå §©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½

CÏא ÏÊÈ‡ Ì¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ≈»

Ce·‡ ˙ÈaÓe C˙e„liÓe CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ«»»ƒ≈¬

:CpÊÁ‡ Èc ‡Ú¯‡ÏבCp„aÚ‡Â ¿«¿»ƒ«¬ƒ»¿∆¿¿ƒ»

CÓL Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»

:C¯·Ó ‡‰˙eגCÎ¯·Ó C¯·‡Â ¿≈¿»»∆¡»≈¿»¿»

CÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ËeÏÈ‡ CËËÏÓe¿«¿»≈¿ƒ¿»¬¿ƒ»

:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏkדÌ¯·‡ ÏÊ‡Â …«¿¬««¿»«¬««¿»

dnÚ ÏÊ‡Â ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«ƒ≈

LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa ÔÈ�Lה¯·„e ¿ƒ¿ƒ¿≈≈»»¿«

¯a ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡«¿»»»«ƒ¿≈¿»«

˙ÈÂ B�˜ Èc ÔB‰�È�˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»

Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc ‡˙LÙ�«¿»»¿«¿ƒ¿«¿»¿»»

B˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÏÊÈÓÏ e˜Ù�e¿»¿≈«¿«¿»ƒ¿«««¬

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ÏוÌ¯·‡ ¯·ÚÂ ¿«¿»ƒ¿»««¬««¿»

é"ùø

(‡)EÏŒCÏ.לג�י אע�� ו�� �לט�בת�, להנאת� ∆¿ְְְְְְֲֶֶַָָָָ

�א�דיע�ד�ל, וע�ד לבני�, ז�כה א�ה אי וכא� ְְְִִִֶֶַַָָָָ

�ע�ל�: ÏB„b(·)טבע� ÈB‚Ï ENÚ‡Â.לפי ְֲִָָ¿∆∆¿¿»ְִ

�ר�ה ממעטת �ברי�: ל�ל�ה ��רמת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ה�ר�

ה��, את �ממעטת ה�מ�� את �ממעטת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�רב�ה,

ה�ל�, �רכ�ת ל�ל�ה הזקק עללכ� �הבטיח� ְָ�ְְְְִִִֶַַַָָָֹ

אחרי�: (ספרי� ה��. ועל ה�מ�� ועל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָה�ני�,

�מ� "ואג�לה �מ�":וזה�: על א�ת מ�סי� הריני ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָ

אברה�, ואיל�, מ�א� אבר�, �מ� עכ�ו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ�עד

�ר�"י אד�. �ל אבריו �נגד רמ"ח, ע�לה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואברה�

רבה)�ממ��.EÎ¯·‡Âי��): Î¯a‰:(בראשית ‰È‰Â. ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
�רכ�י �ידי, הי� עכ�ו עד �יד�. נת�נ�ת ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָה�רכ�ת

�ח�� א�ר את �בר� א�ה �מעכ�ו, ונח, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאד�

רבה) זה�(בראשית �ד�ל", לג�י "ואע�� אחר: �בר .ְְְֵֶֶֶַָָָ

אברה�, אלהי זה��א�מרי�: "ואברכ�", ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

זה� �מ�", "ואג�לה יצחק, אלהי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹ�א�מרי�:

�כ��? ח�תמי� יהי� יכ�ל יעקב. אלהי ָ�ְְְְֱֲִִִֵֶַָֹֹ�א�מרי�:

ולא ח�תמי� �� �רכה", "והיה ל�מר: ְְְְְְִֵֶַַָָֹ�למ�ד

�בא.Eˆ¯‡Ó�ה�: אביו ע� מ�� יצא �בר והלא ֶָ≈«¿¿ְֲִִִַָָָָָָֹ

וצא מ�� ע�ד התרחק ל�: אמר �� א�א חר�? ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעד

אבי�: ‡¯‡jמ�ית ¯L‡.,מ�ד האר� ל� ��ה לא ִִֵָ¬∆«¿∆»ִִֶָָָָֹ

�עיניו לח�ב� ���ר�די �ל על �כר ל� ולתת ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ

:�� ���צא כב)וד��ר. את(בראשית �נ�, "את ְְִִֵֶֶַ

�� ���צא יצחק". את אהב� א�ר :(ש�)יחיד�, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

�� ���צא אלי�". אמר א�ר ההרי� אחד (יונה"על ֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

��ברג) אנכי א�ר ה�ריאה את אליה "�קרא :ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

·E(‚)":אלי� eÎ¯·�Â.�וזה ר��ת, א�ד�ת י� ֵֶ¿ƒ¿¿¿ְֵֶַַָ

�ל וכ� �אברה�', '�הא לבנ�: א�מר אד� ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָ���ט�:

מ�כיח: וזה ���קרא, "�� מח)"ונברכ� (בראשית ְְְְְְִִִֶֶַַָ

י� יבר� �אפרי�"�� אלהי� י�ימ� לאמר ראל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

·Ô¯Á(‰)":וכמנ�ה eNÚ ¯L‡.חת� �הכניס� ְְִֶַ¬∆»¿»»ְִִֶַַָ

ו�רי האנ�י� את מג�ר אבר� ה�כינה: ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�נפי

ע�א�� �א�� ה�ת�ב עליה� �מעלה ה��י�, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמג�רת

מקרא: �ל �פ��ט� ע��"). "א�ר �תיב: ְְְְֲִִֶֶָָָ(לכ�

�מ� לה�, ��נ� ��פח�ת לא):עבדי� ע�ה"(ש� ְְֲִֶֶָָָָָָ

קני�, ל��� ה�ה", ה�בד �ל כא)את (במדבר ְְִֶֶַַָָָֹ

וכ�נס: ק�נה ל��� חיל", ע��ה ְְְְִִֵֵֶֶָָ"וי�ראל

(Â)ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ.:�לת�כ ÌB˜Óנכנס „Ú ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿
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õøàa æà éðrðkäå äøBî ïBìà ãri''yx:ìàøùé ©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤
æïzà Erøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−

ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−
åéìà äàøpäi''yx:çíãwî äøää íMî ÷zriå ©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤

éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìû-úéáì§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´
ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
ýåýéi''yx:èrBñðå CBìä íøáà òqiå §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©
äaâpäi''yx:ôéíøáà ãøiå õøàa árø éäéå ©¤«§¨©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³

õøàa árøä ãáë-ék íL øeâì äîéøöîi''yx: ¦§©¸§¨Æ¨´½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤
àéøîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ

äMà ék ézrãé àð-äpä BzLà éøN-ìà¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬
zà äàøî-úôéi''yx:áéCúà eàøé-ék äéäå §©©§¤−¨«§§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ

¯LÈÓ „Ú ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿∆«≈«

:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡�Ú�Îe ‰¯BÓ∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

C�·Ïז ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»

Ôn˙ ‡�·e ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡∆≈»«¿»»»¿»«»

:dÏ ÈÏb˙‡c ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Óƒ¿¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ≈

Á�„nÓח ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«

Ï‡ ˙Èa d�kLÓ Ò¯Ùe Ï‡ ˙È·Ï¿≈≈¿««¿¿≈≈≈

‡�·e ‡Á�È„nÓ ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓƒ««¿»¿«ƒ»ƒ¿»¿»

‡ÓLa ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn«̇»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒƒ¿»

:ÈÈ„טÏË�Â ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏË�e «¿»¿««¿»»≈¿»≈

:‡ÓB¯„Ïי‡Ú¯‡a ‡�ÙÎ ‰Â‰Â ¿»»«¬»«¿»¿«¿»

‡·˙Bz‡Ï ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ˙Á�e¿««¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»»

:‡Ú¯‡a ‡�Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn«̇»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

ÏÚÈÓÏיא ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«

‡‰ d˙z‡ È¯NÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ«¬«¿»«ƒ¿≈»

˙¯ÈtL ‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ«

:z‡ eÊÈÁיב(È¯‡ È"�) „k È‰ÈÂ ≈»¿ƒ≈««≈

d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡¯ˆÓ CÈ˙È ÔeÊÁÈ∆¡»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈

é"ùø

ÌÎL.�לה�ח ���בא� יעקב �ני על להת��ל ¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

BÓ¯‰��כ�: ÔBÏ‡.�ריזי� הר הראה� �כ�, ה�א ְִֶ≈∆ְְְִִֶֶַָ

י�ראל ק�ל� ��� עיבל, ה��רה:והר �ב�עת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ı¯‡a Ê‡ È�Ú�k‰Â.�אר את וכ�ב� ה�ל� היה ¿«¿«¬ƒ»»»∆ְֵֵֶֶֶָָ

נפלהי�ראל �� �ל ��חלק� ,�� �ל מ�רע� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

��אמר: לבניו, האר� את נח יד)��ח�ק (בראשית ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

�ל�", מל� צדק לזרע�"�מל�י "ו�אמר לפיכ�: ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לבני�, להחזיר� אני עתיד ה�את", האר� את ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹא��

:�� �ל מ�רע� ÁaÊÓ(Ê)�ה� ÌL Ô·iÂ.על ְִֵֵֶֶַ«ƒ∆»ƒ¿≈«ַ

���רת ועל ה�רע י�ראל:���רת אר� ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָ

(Á)ÌMÓ ˜zÚiÂ.:�אהלÏ‡ ˙È·Ï Ì„wÓ. ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈
אל, �ית �ל �מערב�,�מזרח� אל �ית נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

מ��": אל "�ית ��אמר: �תיב,.‡‰Ï‰ה�א אהלה ֱִֵֵֶֶַָ»√…ְֳִָֹ

��� את �� ואחר א���, אהל את נטה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ��ח�ה

רבה) ÁaÊÓ:(בראשית ÌLŒÔ·iÂ.�עתידי� נתנ�א «ƒ∆»ƒ¿≈«ְֲִִִֶַָ

עכ�, עו� על �� לה��ל עליה�:�ניו �� והת��ל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

(Ë)ÚBÒ�Â CBÏ‰.�א חד� �א� י��ב לפרקי� »¿»«ְִִֵֶָָֹ

וכל אחר, �מק�� אהל� ונ�טה מ�� ונ�סע ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָָָי�תר,

י�ראל, אר� �ל לדר�מ� ללכת ה�ג�ה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ�עיו

היתה יר��לי� (�ר��: יר��לי�. לצד ְְְְְִִִֵַַַָָָָוהיא

�ר� �� י�ראל, אר� וס�� הע�ל� ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ�אמצע

�דר�מ� ��טל� יה�דה, �ל �חלק� �היא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָ�י�עיה)

נחלת� �היא ה��ר�ה הר י�ראל, אר� ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל

רבה) ı¯‡a(È):(בבראשית ·Ú¯.�האר �א�ת� »»»»∆ְֶָָָ

ה�ד�� �ל �בריו אחר יהרהר א� לנ��ת� ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָלב��,

ועכ�ו �נע� אר� אל ללכת ל� �אמר ה�א, ְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ר��

ל מ��ה:מ�יא� ÈzÚ„È(È‡)צאת ‡�Œ‰p‰.�מדר ִִֵֶַָָƒ≈»»«¿ƒְִַ

צניע�ת מ��� �� ה�יר לא עכ�ו עד ְְִִִִַַַָָָָֹא�דה:

�בר מע�ה. ידי על �� ה�יר ועכ�ו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ���ניה�,

אד� ה�ר� טרח ידי �על הע�ל� מנהג ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר:

מקרא: �ל �פ��ט� �יפי�. עמדה וזאת ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹמת��ה,

יפי�, על לדאג ��� ה�עה ה�יעה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"ה�הֿנא"

א�, מראה יפת �י ר�י� ימי� זה אנ�ידע�י ועכ�ו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

�ל אחיה� �מכערי�, �חרי� אנ�י� �י� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹ�אי�

jlÎjlbiipy mei qelwpe`

Cúàå éúà eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬
:eiçéâééì-áèéé ïrîì zà éúçà àð-éøîà §©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´

Cììâa éLôð äúéçå Cøeárái''yx:ìåçá ë''òéðù ©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ

ãàî àåä äôé-ék äMàä-úài''yx:åèeàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³
äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúàŸ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ

ärøt úéa äMàä çwzåi''yx:æèíøáàìe ©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬
íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeára áéèéä¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½

íélîâe úðúàå úçôLe íéãáråi''yx:æéòbðéå ©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧
Búéa-úàå íéìãb íérâð äòøt-úà | ýåýé§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®

íøáà úLà éøN øác-ìri''yx:çéàø÷iå ©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«©¦§¨³
él úéùr úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´Ÿ¨¦®

-àì änì:àåä EzLà ék él zãbäèéäîì ¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«¨¨³
äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà̈©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®

Cìå ç÷ EzLà äpä äzråi''yx:ëåéìr åöéå §©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

Bì-øLà-ìki''yx:âéàBì-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤²

:ÔeÓÈ˜È CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÈ„aיג z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ

ÈLÙ� Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a ÈÏ ·ËÈÈc¿≈«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ

:ÈÎÈÓb˙ÙaידÏÚ „k ‰Â‰Â ¿ƒ¿»»¿ƒ«¬»««

˙È È‡¯ˆÓ BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈»

:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

Ú¯Ù‰טו È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…

˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ d˙È eÁaLÂ¿«»»«¿«¿…¿ƒ«»«

:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡טזÌ¯·‡Ïe ƒ¿»¿≈«¿…¿«¿»

Ô‡Ú dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ƒ¿ƒ««¬≈»

Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â Ô�˙‡ÂיזÏÚ ÈÈ È˙È‡Â ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«

L�‡ ÏÚÂ ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t«¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«¡«

:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa≈≈«≈«»«ƒ««¿»

Ó‰יח ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»

ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏ z„·Ú ‡„»¬«¿¿ƒ¿»»«≈»ƒ

:‡È‰ C˙z‡ È¯‡יטz¯Ó‡ ‡ÓÏ ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¬«¿¿

ez‡Ï ÈÏ d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ

:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

ÔÈ¯·ebכ ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ

Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ d˙È e‡ÈÂÏ‡Â¿«¿ƒ»≈¿»ƒ¿≈¿»»

:dÏÈcאÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe ƒ≈¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ

dnÚ ËBÏÂ dÏÈc ÏÎÂ d˙z‡Â ‡e‰¿ƒ¿≈¿»ƒ≈¿ƒ≈

é"ùø

יפה, �א�ה הר�ל� ולא ל�:���י�, וד�מה ְִֹ�ְְְְִֶָָָ

יט) נא":(בראשית ס�ר� אד�ני נא ÔÚÓÏ(È‚)"ה�ה ֲִֶַָָ¿««
C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ.לי È‰ÈÂ(È„)מ�נ�ת:י�נ� ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ«¿ƒ

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k.�ב�א� ל�מר ל� היה ¿«¿»ƒ¿»¿»ְַָָָ

ידי ועל �תבה, א�ת� �הטמי� ל�ד א�א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמצרימה,

א�ת�: ורא� �תח� ה�כס, את ְְְֶֶֶֶַָָָָ��בע�

(ÂË)‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ.�יניה� ה�ל�ה «¿«¬…»∆«¿…ְִֵֵֶָ

ל�ל�': ז� 'הג�נה ‰ÈËÈ·(ÊË)ל�מר: Ì¯·‡Ïe. ֲֶֶַַָ¿«¿»≈ƒ
�עב�ר�: B‚Â'(ÊÈ)�רעה '‰ Úb�ÈÂ.�ראת �מ�ת ְֲַַָֹ«¿««¿ְֲַַַָ

ל� ק�ה �ה��מי� רבה)לקה, Â‡˙:(בראשית ְִֶֶַַָָָ¿∆

B˙Èa.:��מדר�) �ית�', אנ� 'ועל �תר��מ�: ≈ְְְְֱִֵֵַַַָ

י��): �ר�"י וכליו, וע��דיו �תליו ÏÚלר��ת ְְְְְִֵַַַָָָָָָ«
È¯N ¯·c..�ר��� �י ה�!על ל�לא�: א�מרת ¿«»«ְִִֶֶַַַַָָ

מ�ה: CÏÂ(ËÈ)וה�א Á˜.אמר� �אבימל� לא ְֶַ«»≈ֲִֶֶֶַַָֹ

ואל ל� ל�: אמר א�א לפני�", ארצי "ה�ה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָל�:

��אמר: ה�, ז�ה �ט�פי �ה�צריי� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�עמד,

כג) זרמת�(יחזקאל ס�סי� ÂˆÈÂ(Î)":"וזרמת ְְְִִִַָָ«¿«
ÂÈÏÚ.,א�ד�תיו �ל�מר�על .eÁlLÈÂ:ל�לח� »»ְְְְַָָָ«¿«¿

'ואלויא�': B‚Â'(‡)�תר��מ�: Ì¯·‡ ÏÚiÂ ְְְְִַַ««««¿»¿
‰a‚p‰.,י�ראל אר� �ל לדר�מ� �אמרלבא �מ� «∆¿»ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ



קלי jlÎjlbiipy mei qelwpe`

Cúàå éúà eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬
:eiçéâééì-áèéé ïrîì zà éúçà àð-éøîà §©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´

Cììâa éLôð äúéçå Cøeárái''yx:ìåçá ë''òéðù ©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ

ãàî àåä äôé-ék äMàä-úài''yx:åèeàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³
äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúàŸ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ

ärøt úéa äMàä çwzåi''yx:æèíøáàìe ©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬
íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeára áéèéä¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½

íélîâe úðúàå úçôLe íéãáråi''yx:æéòbðéå ©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧
Búéa-úàå íéìãb íérâð äòøt-úà | ýåýé§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®

íøáà úLà éøN øác-ìri''yx:çéàø÷iå ©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«©¦§¨³
él úéùr úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´Ÿ¨¦®

-àì änì:àåä EzLà ék él zãbäèéäîì ¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«¨¨³
äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà̈©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®

Cìå ç÷ EzLà äpä äzråi''yx:ëåéìr åöéå §©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

Bì-øLà-ìki''yx:âéàBì-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤²

:ÔeÓÈ˜È CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÈ„aיג z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ

ÈLÙ� Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a ÈÏ ·ËÈÈc¿≈«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ

:ÈÎÈÓb˙ÙaידÏÚ „k ‰Â‰Â ¿ƒ¿»»¿ƒ«¬»««

˙È È‡¯ˆÓ BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈»

:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

Ú¯Ù‰טו È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…

˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ d˙È eÁaLÂ¿«»»«¿«¿…¿ƒ«»«

:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡טזÌ¯·‡Ïe ƒ¿»¿≈«¿…¿«¿»

Ô‡Ú dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ƒ¿ƒ««¬≈»

Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â Ô�˙‡ÂיזÏÚ ÈÈ È˙È‡Â ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«

L�‡ ÏÚÂ ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t«¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«¡«

:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa≈≈«≈«»«ƒ««¿»

Ó‰יח ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»

ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏ z„·Ú ‡„»¬«¿¿ƒ¿»»«≈»ƒ

:‡È‰ C˙z‡ È¯‡יטz¯Ó‡ ‡ÓÏ ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¬«¿¿

ez‡Ï ÈÏ d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ

:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

ÔÈ¯·ebכ ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ

Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ d˙È e‡ÈÂÏ‡Â¿«¿ƒ»≈¿»ƒ¿≈¿»»

:dÏÈcאÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe ƒ≈¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ

dnÚ ËBÏÂ dÏÈc ÏÎÂ d˙z‡Â ‡e‰¿ƒ¿≈¿»ƒ≈¿ƒ≈

é"ùø

יפה, �א�ה הר�ל� ולא ל�:���י�, וד�מה ְִֹ�ְְְְִֶָָָ

יט) נא":(בראשית ס�ר� אד�ני נא ÔÚÓÏ(È‚)"ה�ה ֲִֶַָָ¿««
C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ.לי È‰ÈÂ(È„)מ�נ�ת:י�נ� ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ«¿ƒ

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k.�ב�א� ל�מר ל� היה ¿«¿»ƒ¿»¿»ְַָָָ

ידי ועל �תבה, א�ת� �הטמי� ל�ד א�א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמצרימה,

א�ת�: ורא� �תח� ה�כס, את ְְְֶֶֶֶַָָָָ��בע�

(ÂË)‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ.�יניה� ה�ל�ה «¿«¬…»∆«¿…ְִֵֵֶָ

ל�ל�': ז� 'הג�נה ‰ÈËÈ·(ÊË)ל�מר: Ì¯·‡Ïe. ֲֶֶַַָ¿«¿»≈ƒ
�עב�ר�: B‚Â'(ÊÈ)�רעה '‰ Úb�ÈÂ.�ראת �מ�ת ְֲַַָֹ«¿««¿ְֲַַַָ

ל� ק�ה �ה��מי� רבה)לקה, Â‡˙:(בראשית ְִֶֶַַָָָ¿∆

B˙Èa.:��מדר�) �ית�', אנ� 'ועל �תר��מ�: ≈ְְְְֱִֵֵַַַָ

י��): �ר�"י וכליו, וע��דיו �תליו ÏÚלר��ת ְְְְְִֵַַַָָָָָָ«
È¯N ¯·c..�ר��� �י ה�!על ל�לא�: א�מרת ¿«»«ְִִֶֶַַַַָָ

מ�ה: CÏÂ(ËÈ)וה�א Á˜.אמר� �אבימל� לא ְֶַ«»≈ֲִֶֶֶַַָֹ

ואל ל� ל�: אמר א�א לפני�", ארצי "ה�ה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָל�:

��אמר: ה�, ז�ה �ט�פי �ה�צריי� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�עמד,

כג) זרמת�(יחזקאל ס�סי� ÂˆÈÂ(Î)":"וזרמת ְְְִִִַָָ«¿«
ÂÈÏÚ.,א�ד�תיו �ל�מר�על .eÁlLÈÂ:ל�לח� »»ְְְְַָָָ«¿«¿

'ואלויא�': B‚Â'(‡)�תר��מ�: Ì¯·‡ ÏÚiÂ ְְְְִַַ««««¿»¿
‰a‚p‰.,י�ראל אר� �ל לדר�מ� �אמרלבא �מ� «∆¿»ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ



jlÎjlbiiyilyקלב meiqelwpe`

äaâpä Bnr èBìåi''yx:áãàî ãák íøáàå §¬¦−©¤«§¨§©§−̈¨¥´§®Ÿ
áäfáe óñka äð÷nai''yx:âåérqîì Cìiå ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«©¥̧¤Æ§©¨½̈

íL äéä-øLà íB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À£¤¨̧¨¨³
érä ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäài''yx: ¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬¨¨«

ãäðLàøa íL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
ýåýé íLa íøáà íL àø÷iåi''yx:éùéìù ©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

äø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
íéìäàåi''yx:åì õøàä íúà àùð-àìåúáL §«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬ŸŸ¨²¨−̈¤¨¤´¤

ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§¨®¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤
åcçéi''yx:æïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−

áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î érøŸ¥´¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬
õøàai''yx:çàð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå ¨¨«¤©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧

ðéáe éðéa äáéøî éäúérø ïéáe érø ïéáe EE §¦³§¦¨Æ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®
eðçðà íéçà íéLðà-éki''yx:èõøàä-ìë àìä ¦«£¨¦¬©¦−£¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ

éðôìäðîéàå ìàîOä-íà éìrî àð ãøtä E §¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦©§´Ÿ§¥¦½¨

:‡ÓB¯„Ïב‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â ¿»»¿«¿»«ƒ«¬»

:‡·‰„·e ‡tÒÎa ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»¿«¿»¿«¬»

ÚÂ„ג ‡ÓB¯cÓ È‰B�ÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«

ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡ „Ú Ï‡ ˙Èa≈≈««¿»ƒ¿««»

Ï‡ ˙Èa ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a d�kLÓ«¿¿≈¿«¿≈»≈≈≈

:ÈÚ ÔÈ·eדÈc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï ≈»«¬«ƒ¿¿»ƒ

Ôn˙ ÈlˆÂ ‡˙ÈÓ„˜a Ônz „·Ú¬««»¿«¿≈»¿«ƒ«»

:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡הËBÏÏ Û‡Â «¿»ƒ¿»«¿»¿«¿

ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c¿»≈ƒ«¿»¬»»¿ƒ

:ÔÈ�kLÓeוÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ «¿¿ƒ¿»»«»¿

‰Â‰ È¯‡ ‡„Ák ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ««¬»¬≈¬»

·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰�È�ƒ̃¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„ÁkזÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â «¬»«¬««»≈»≈

d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈ·e Ì¯·‡c d¯ÈÚa¿ƒ≈¿«¿»≈»≈¿ƒ≈

·È˙È ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡�Ú�Îe ËBÏc¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈»ƒ

:‡Ú¯‡aחËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â ¿«¿»«¬««¿»¿

C�È·e ‡�Èa ‡˙evÓ È‰z ÔÚÎ ‡Ï»¿«¿≈«»≈»≈»

È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈
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é"ùø

ה��ר�ה,למעלה: להר ה�ג�ה", ונס�ע "הל�� ְְְְְִֶַַַַַָָָָָ
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�בגב�לי �מ�ע�ת ���כיח �מ� י�ראל, אר� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ל
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é"ùø

�מ�:.ÈÓÈ‡Â�‰:וג�'" עצמי, את אימי� ְ¿≈ƒ»ְְִִֵֶַ

�אמר: וא� עצמי, את א�מאיל ְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹ"וא�מאילה",

אחר: �מק�� מצינ� �� 'ואיימינה', ל�קד ל� ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהיה

יד) ב להיימי�:(שמואל נק�ד ואי� להימי�" י� ְְְְִִִֵֵֵַָ"א�

(È)‰˜LÓ dlÎ Èk.:�מי נחלי ÁL˙אר� È�ÙÏ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈
‰¯ÓÚŒ˙‡Â Ì„ÒŒ˙‡ א�ת�.‰' Ô‚kמי��ר:היה ∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«

ÌÈ¯ˆÓ:לאילנ�ת.‰' ı¯‡k.�(ב"ר)לזרעי:‰Î‡a ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»
¯Úˆ.על לגנאי: ��ר�� א�דה �מדר� צער. עד …«ְְְִִַַַַַַָָֹ

�מ�כת ��כ�נת�. ל�ט ל� �חר ז�ה, �ט�פי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�הי�

�תר��מ�:.kk¯(È‡)ה�רי�ת: .Ì„wÓמי��ר, ָƒ«ְְִַƒ∆∆
�ל למערב� ל� והל� (מ�זרחה) אבר� מאצל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנסע

א�דה: �מדר� למערב, מ�זרח נ�סע נמצא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָאבר�,

אפ�י אי אמר: ע�ל�, �ל מ�דמ�נ� עצמ� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָה�יע

�אלהיו: ולא �אבר� נטה.Ï‰‡iÂ(È·)לא ְְְֱֶַָָֹֹֹ«∆¡«ָָ

סד��: עד �למקנה� לר�עיו ÈL�‡Â(È‚)אהלי� ְְְְֳִִֵַָָ¿«¿≈
ÌÈÚ¯ Ì„Ò.����מ ל�ט נמנע לא כ� �י על וא� ¿…»ƒְְְִִִִֵַַַֹֹ

ור��תינ� לח)ע�ה�. מ�א�:(יומא ט)למד� (משלי ְְִִֵֶַָָָ

ירקב": ר�עי� קט).¯ÌÈÚ"ו�� �ג�פ�:(סנהדרי� ְְְִִֵָָ»ƒְָ

ÌÈ‡hÁÂ.:�ממ�נ�„‡Ó '‰Ï.�ר��נ י�דעי� ¿«»ƒְָָ«¿…ְִִָ

:�� למרד ‰ËBÏŒ„¯t(È„)�מת��ני� È¯Á‡.ל� ְְְִִִַֹ«¬≈ƒ»∆ָ

(�לעיל מ���. ��ר� ה���ר היה ע��, �הר�ע ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזמ�

אבר�", אל ה' "ו�רא �כתיב: אצל� ל�ט ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ�היה

להבי�): וקל היה, ��ר �עה ‡L¯(ÊË)�א�ת� ְְְִֵַָָָָָָָ¬∆
LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡.,לה�נ�ת לעפר אפ�ר �אי ��� ƒ«ƒְְְְִִֵֶֶָָָָ
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ÌÈ¯ˆÓ:לאילנ�ת.‰' ı¯‡k.�(ב"ר)לזרעי:‰Î‡a ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»
¯Úˆ.על לגנאי: ��ר�� א�דה �מדר� צער. עד …«ְְְִִַַַַַַָָֹ

�מ�כת ��כ�נת�. ל�ט ל� �חר ז�ה, �ט�פי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�הי�

�תר��מ�:.kk¯(È‡)ה�רי�ת: .Ì„wÓמי��ר, ָƒ«ְְִַƒ∆∆
�ל למערב� ל� והל� (מ�זרחה) אבר� מאצל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנסע

א�דה: �מדר� למערב, מ�זרח נ�סע נמצא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָאבר�,

אפ�י אי אמר: ע�ל�, �ל מ�דמ�נ� עצמ� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָה�יע

�אלהיו: ולא �אבר� נטה.Ï‰‡iÂ(È·)לא ְְְֱֶַָָֹֹֹ«∆¡«ָָ

סד��: עד �למקנה� לר�עיו ÈL�‡Â(È‚)אהלי� ְְְְֳִִֵַָָ¿«¿≈
ÌÈÚ¯ Ì„Ò.����מ ל�ט נמנע לא כ� �י על וא� ¿…»ƒְְְִִִִֵַַַֹֹ

ור��תינ� לח)ע�ה�. מ�א�:(יומא ט)למד� (משלי ְְִִֵֶַָָָ

ירקב": ר�עי� קט).¯ÌÈÚ"ו�� �ג�פ�:(סנהדרי� ְְְִִֵָָ»ƒְָ

ÌÈ‡hÁÂ.:�ממ�נ�„‡Ó '‰Ï.�ר��נ י�דעי� ¿«»ƒְָָ«¿…ְִִָ

:�� למרד ‰ËBÏŒ„¯t(È„)�מת��ני� È¯Á‡.ל� ְְְִִִַֹ«¬≈ƒ»∆ָ

(�לעיל מ���. ��ר� ה���ר היה ע��, �הר�ע ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזמ�

אבר�", אל ה' "ו�רא �כתיב: אצל� ל�ט ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ�היה

להבי�): וקל היה, ��ר �עה ‡L¯(ÊË)�א�ת� ְְְִֵַָָָָָָָ¬∆
LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡.,לה�נ�ת לעפר אפ�ר �אי ��� ƒ«ƒְְְְִִֵֶֶָָָָ



jlÎjlciiriaxקלד meiqelwpe`

äðné Erøæ-íbi''yx:æéõøàa Cläúä íe÷ ©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´¨½̈¤
daçøìe dkøàì:äpðzà Eì ékçéìäàiå §¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
ýåýéì çaæî íL-ïáiåi''yx:ôéòéáøãéàéäéå ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«©§¦À

øñlà Cìî CBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤¤¨¨®
íéBb Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãki''yx: §¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

á-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eùr̈´Ÿ¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
ørö-àéäi''yx:â÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤

çìnä íé àeä íécOäi''yx:ãäøNr íézL ©¦¦®−¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ
ìLe øîòìøãk-úà eãár äðLäðL äøNr-L ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈

eãøîi''yx:äàa äðL äøNr òaøàáe ¨¨«§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´
-úà ekiå Bzà øLà íéëìnäå øîòìøãë§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ£¤´¦½©©³¤
íäa íéæefä-úàå íéðø÷ úøzLra íéàôø§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤©¦−§¨®

íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàåi''yx:åéøçä-úàå §¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦§¤©«Ÿ¦−
-ìr øLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−©

dk¯‡Ïיז ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«

:dp�z‡ CÏ È¯‡ dÈ˙ÙÏÂיחÒ¯Ùe ¿ƒ¿»«¬≈»∆¿ƒ«¿«

‡¯ÓÓ È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡«¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈

‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»

:ÈÈ Ì„˜אÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â √»¿»«¬»¿≈«¿»∆

‡kÏÓ CBÈ¯‡ Ï··„ ‡kÏÓ«¿»¿»∆«¿«¿»

ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Âבe¯„Ò ¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈¿»

‡kÏÓ Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È"�)¬«¿»»ƒ∆««¿»

‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»

¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ ·‡�Lƒ¿»«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆

‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿∆«ƒ

:¯ÚˆגeL�k˙‡ ÔÈl‡ Ïk …«»ƒ≈ƒ¿¿»

‡nÈ ¯˙‡ ‡e‰ ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ¿≈««¿«»¬««»

:‡ÁÏÓ„דÔÈ�L ¯NÚ Èz¯z ¿ƒ¿»«¿≈¬«¿ƒ

È¯NÚ ˙Ï˙e ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt¿»»¿»¿»…∆¿»∆¿≈

:e„¯Ó ÔÈ�LהÈ¯NÚ Úa¯‡·e ¿ƒ¿»¿«¿«∆¿≈

‡iÎÏÓe ¯ÓÚÏ¯„Î ‡˙‡ ÔÈ�L¿ƒ¬»¿»¿»…∆«¿«»

Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚcƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ

‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ�¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»

‰ÂL·c È�˙ÓÈ‡ ˙ÈÂ ‡zÓ‰·cƒ¿∆¿»¿»≈¿»≈ƒ¿»≈

:ÌÈ˙È¯˜וÈc È‡¯BÁ ˙ÈÂ ƒ¿»»ƒ¿»»≈ƒ

Ô¯‡t ¯LÈÓ „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË·¿¿¿≈ƒ«≈«»»

é"ùø

י�נה: לא זרע� ��(ÁÈ)‡¯ÓÓ.��:�אד ְֲִֶַָָֹ«¿≈ֵָָ

(‡)ÏÙ¯Ó‡.ל�' לאברה�: �אמר נמרד ה�א «¿»∆ְְְִֶַַָָָֹֹ

הא�' �ב�� ÌÈBb:(ב"ר)לת�� CÏÓ.�י מק�� ְְִֵַָ∆∆ƒֵָ

א��ת מ��ה ��ה ��תק�צ� �� על ��י�, �ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ��מ�

�דעל ��מ� עליה�, אי� והמליכ� ְְְְְֲִִִִֵֶָ�מק�מ�ת

רבה) ל�ר��ת:.Ú¯a(·):(בראשית ורע ל�מי� רע ∆«ְְִִַַַַַָ

ÚL¯a.:�ר�ע� אביו.L�‡·��תע�ה ��נא ƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִֵָ

לע��.ÓL‡·¯���מי�: אבר ולמרד�� ולק��� ִֶַַָ∆¿≈∆ְְְְִִֵֶָָֹ

ה�א: �ר�� ÓÚ˜(‚)העיר:��.ÚÏa�ה�ד�� ְַָָ∆«ִֵָ≈∆
ÌÈcO‰.ד�ת� �� �הי� �� על �מ�, הר�ה,�� «ƒƒְְֵֵֶַַָָָ

הר�ה: י� א�דה ‰ÁÏn�מדר�י ÌÈ ‡e‰.לאחר ְְְִֵֵֵַַָָ»«∆«ְַַ

לת�כ� ה�� נמ�� �מדר�זמ� ה�לח. י� ונע�ה ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָ

ונמ�כ� סביב�תיו ה��רי� ��ת��ע� א�מר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָא�דה

לת�כ�: e„·Ú(„)יא�רי� ‰�L ‰¯NÚ ÌÈzL. ְְִ¿≈∆¿≈»»»¿
�דרלעמר: את ה�ל� מלכי� Úa¯‡·e)(‰חמ�ה ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ¿«¿«

‰�L ‰¯NÚ.:��למר¯ÓÚÏ¯„Î ‡a.ה�א� לפי ∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְִֶ

ה��רה: �עבי נכנס ה�ע�ה �על ÌÈÎÏn‰Âהיה ְֲֳִִֶַַַַַַָָָָ¿«¿»ƒ
'B‚Â.�מלכי �ל�ה זמז��י�:ה�.‰ÌÈÊef:א�ה ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

(Â)Ì¯¯‰a.�ה�� Ô¯‡t:�הר ÏÈ‡.�תר��מ� ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְַ

מי��ר ל��� 'איל' �אי� אני וא�מר א�א'מי�ר'. , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ

jlÎjlciiriax mei qelwpe`

øaãnäi''yx:æètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ
ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷ àåäíâå é÷ìîr ¦´¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ
øîz ïööça áLiä éøîàä-úài''yx:çàöiå ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîe íãñ-Cìî¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
áéúëíééáöéø÷ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©

:íécOä ÷îra äîçìî ízà eëøriåèúà ©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´
íéBb Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
øñlà Cìî CBéøàå ørðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®

aøàעäMîçä-úà íéëìî äi''yx:é÷îrå ©§¨¨¬§¨¦−¤©«£¦¨«§¥´¤
íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ

eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîråi''yx: ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«
àé-ìk-úàå äøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨

:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒcזe˙‡Â e·˙Â ƒ¿ƒ««¿¿»¿»«¬

Ì˜¯ ‡È‰ ‡�Èc ‚elt ¯LÈÓÏ¿≈«ƒƒ»ƒ¿»

Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È»¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

kÏÓe‡ח ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ù�e¿««¿»ƒ¿«¿»

‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe ‰¯BÓÚ„«¬»«¿»¿«¿»«¿»

¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ƒ¿ƒ«¿»¿∆«ƒ«

¯LÈÓa ‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ¿«»ƒ¿¿»»¿≈«

:‡iÏ˜Áט‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚ «¿«»ƒ¿»¿»…∆«¿»

ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â ÌÏÈÚ„¿≈»¿ƒ¿»«¿»¿«¿ƒ

CBÈ¯‡Â Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â¿«¿»∆«¿»¿»∆¿«¿

ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ

:‡LÓÁ ÏÈ·˜Ïי‡iÏ˜Á ¯LÈÓe »√≈«¿»≈««¿«»

˜¯ÚÂ ‡¯ÓÈÁ Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èae ≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»«¬»

Ôn˙ eÏÙ�e ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

„ÌB„Òיא ‡�È�˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿

:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‰¯BÓÚÂ«¬»¿»»≈»¿«¬»

é"ùø

�מ�, אל�ני ממרא ו�ל �מ�, איל �אר� �ל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמי��ר

"אבל �מ�: אבל ��י� ו�ל �מ�, ��ר יר�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָו�ל

מתר�מי� וכ�� �מ�, �על �ד �על וכ� ְִָ�ְָ�ְְְִִֵַַַַַַה��י�"

עליו: �מ� אחד וכל אצל.a„n‰ŒÏÚ¯'מי�ר' ְְֵֶַָָָָ««ƒ¿»ֵֶ

�מ�: ב)ה�ד�ר, מנ�ה(במדבר מ�ה ":"ועליו ְְְְִֵֶַַַָָָ

(Ê)L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ.,העתיד �� על ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ

א�ת� עסקי על �� לה�פט ואהר� מ�ה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ�עתידי�

�פ��ט�: �ר�מ� וא�נקל�ס מריבה, מי וה� ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָהעי�,

לכל �� מתק�צי� ה�דינה �ני �הי� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמק��

‰È˜ÏÓÚמ��ט: ‰„N.,עמלק נ�לד לא עדי� ְִָ¿≈»¬»≈ƒֲֲִֵַַָֹ

העתיד: �� על Óz¯ונקרא ÔˆˆÁa.,די� עי� היא ְְִִֵֶַָָ¿«¬…»»ִִֵֶ

מלא כ)מקרא הימי� �יה��פט:(בדברי ְִִֵָָָָ

(Ë)'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡.�נ�ח כ� �י על וא� «¿»»¿»ƒ¿ְְִִֵַַ

� על וא� הי� ����רי� לה�דיע� כ�ה��עטי�, י ְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

אחריה�: מ�ר�� אבר� נמנע a‡¯˙(È)לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ∆¡…
¯ÓÁ ˙¯‡a.��מ ���טלי� �� הי� הר�ה �אר�ת ∆¡…≈»ְְְִִֵֵֶַָָָ

�ני�. �ל לטיט ה�יטאדמה �היה א�דה, �מדר� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

מ��, ��צא סד�� למל� נס ונע�ה �ה� ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ְמג�ל

מאמיני� הי� ��א מקצת� �א��ת �הי� ְֲִִִֶַָָָֹ�ְִֶָָלפי

וכיו� הא�, מ�ב�� ���י� מא�ר אברה� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��יצ�ל

למפרע �אברה� האמינ� החמר, מ� זה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��צא

eÒp:(ב"ר) �בה.‰¯‰ �ל להר, �מ� הרה נס�, להר ∆»»ְֵֶַָָָָָָָ

�ס�פ�. ה"א ל� ה�יל �תח�ת� למ"ד ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ��ריכה

ה�בה ��ס�� �ה"א לההרה, הרה �י� ח��ק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוי�

(ספרי� אבל ��רא��, למ"ד �מק�� ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָֹע�מדת

�נק�דה למ"ד �מק�� ע�מדת אינ� ז�) ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָאחרי�:

"הרה" והרי �ח�יה, ��"ח לנקד) אחרי�: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ(ספרי�

הר, לאיזה מפר� ואינ� הר, אל �מ� א� להר, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָ�מ�

�כ�ה�א �ח�ה, הר מצא �א�ר נס אחד ��ל ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָא�א

ה�ד�רה, א� ההרה, לכ�ב �רא�� ה"א ְְְִִֵֵַָָָָָָֹֹנ�ת�

(להר), לההר �מ� א� ההר, אל �מ� ְְְְִֶַָָָָָ�תר�נ�

��ר�ה: �מפר� ה�ד�ע הר לא�ת� ְְְַַַַַָָָָָָֹ�מ�מע



קלה jlÎjlciiriax mei qelwpe`

øaãnäi''yx:æètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ
ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷ àåäíâå é÷ìîr ¦´¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ
øîz ïööça áLiä éøîàä-úài''yx:çàöiå ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîe íãñ-Cìî¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
áéúëíééáöéø÷ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©

:íécOä ÷îra äîçìî ízà eëøriåèúà ©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´
íéBb Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
øñlà Cìî CBéøàå ørðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®

aøàעäMîçä-úà íéëìî äi''yx:é÷îrå ©§¨¨¬§¨¦−¤©«£¦¨«§¥´¤
íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ

eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîråi''yx: ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«
àé-ìk-úàå äøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨

:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒcזe˙‡Â e·˙Â ƒ¿ƒ««¿¿»¿»«¬

Ì˜¯ ‡È‰ ‡�Èc ‚elt ¯LÈÓÏ¿≈«ƒƒ»ƒ¿»

Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È»¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

kÏÓe‡ח ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ù�e¿««¿»ƒ¿«¿»

‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe ‰¯BÓÚ„«¬»«¿»¿«¿»«¿»

¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ƒ¿ƒ«¿»¿∆«ƒ«

¯LÈÓa ‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ¿«»ƒ¿¿»»¿≈«

:‡iÏ˜Áט‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚ «¿«»ƒ¿»¿»…∆«¿»

ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â ÌÏÈÚ„¿≈»¿ƒ¿»«¿»¿«¿ƒ

CBÈ¯‡Â Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â¿«¿»∆«¿»¿»∆¿«¿

ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ

:‡LÓÁ ÏÈ·˜Ïי‡iÏ˜Á ¯LÈÓe »√≈«¿»≈««¿«»

˜¯ÚÂ ‡¯ÓÈÁ Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èae ≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»«¬»

Ôn˙ eÏÙ�e ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

„ÌB„Òיא ‡�È�˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿

:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‰¯BÓÚÂ«¬»¿»»≈»¿«¬»

é"ùø

�מ�, אל�ני ממרא ו�ל �מ�, איל �אר� �ל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמי��ר

"אבל �מ�: אבל ��י� ו�ל �מ�, ��ר יר�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָו�ל

מתר�מי� וכ�� �מ�, �על �ד �על וכ� ְִָ�ְָ�ְְְִִֵַַַַַַה��י�"

עליו: �מ� אחד וכל אצל.a„n‰ŒÏÚ¯'מי�ר' ְְֵֶַָָָָ««ƒ¿»ֵֶ

�מ�: ב)ה�ד�ר, מנ�ה(במדבר מ�ה ":"ועליו ְְְְִֵֶַַַָָָ

(Ê)L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ.,העתיד �� על ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ

א�ת� עסקי על �� לה�פט ואהר� מ�ה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ�עתידי�

�פ��ט�: �ר�מ� וא�נקל�ס מריבה, מי וה� ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָהעי�,

לכל �� מתק�צי� ה�דינה �ני �הי� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמק��

‰È˜ÏÓÚמ��ט: ‰„N.,עמלק נ�לד לא עדי� ְִָ¿≈»¬»≈ƒֲֲִֵַַָֹ

העתיד: �� על Óz¯ונקרא ÔˆˆÁa.,די� עי� היא ְְִִֵֶַָָ¿«¬…»»ִִֵֶ

מלא כ)מקרא הימי� �יה��פט:(בדברי ְִִֵָָָָ

(Ë)'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡.�נ�ח כ� �י על וא� «¿»»¿»ƒ¿ְְִִֵַַ

� על וא� הי� ����רי� לה�דיע� כ�ה��עטי�, י ְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

אחריה�: מ�ר�� אבר� נמנע a‡¯˙(È)לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ∆¡…
¯ÓÁ ˙¯‡a.��מ ���טלי� �� הי� הר�ה �אר�ת ∆¡…≈»ְְְִִֵֵֶַָָָ

�ני�. �ל לטיט ה�יטאדמה �היה א�דה, �מדר� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

מ��, ��צא סד�� למל� נס ונע�ה �ה� ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ְמג�ל

מאמיני� הי� ��א מקצת� �א��ת �הי� ְֲִִִֶַָָָֹ�ְִֶָָלפי

וכיו� הא�, מ�ב�� ���י� מא�ר אברה� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��יצ�ל

למפרע �אברה� האמינ� החמר, מ� זה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��צא

eÒp:(ב"ר) �בה.‰¯‰ �ל להר, �מ� הרה נס�, להר ∆»»ְֵֶַָָָָָָָ

�ס�פ�. ה"א ל� ה�יל �תח�ת� למ"ד ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ��ריכה

ה�בה ��ס�� �ה"א לההרה, הרה �י� ח��ק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוי�

(ספרי� אבל ��רא��, למ"ד �מק�� ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָֹע�מדת

�נק�דה למ"ד �מק�� ע�מדת אינ� ז�) ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָאחרי�:

"הרה" והרי �ח�יה, ��"ח לנקד) אחרי�: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ(ספרי�

הר, לאיזה מפר� ואינ� הר, אל �מ� א� להר, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָ�מ�

�כ�ה�א �ח�ה, הר מצא �א�ר נס אחד ��ל ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָא�א

ה�ד�רה, א� ההרה, לכ�ב �רא�� ה"א ְְְִִֵֵַָָָָָָֹֹנ�ת�

(להר), לההר �מ� א� ההר, אל �מ� ְְְְִֶַָָָָָ�תר�נ�

��ר�ה: �מפר� ה�ד�ע הר לא�ת� ְְְַַַַַָָָָָָֹ�מ�מע



jlÎjlciiriaxקלו meiqelwpe`

:eëìiå íìëàáéBLëø-úàå èBì-úà eç÷iå ¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤§ª²
íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïai''yx: ¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ

âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½

íøáà-úéøá éìra íäåi''yx:ãéíøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈
Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À

ìLe øNr äðîLïc-ãr ócøiå úBàî Li''yx: §Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«
åèíkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr ÷ìçiå©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®

÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãr íôcøiåi''yx: ©¦§§¥Æ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤
æèiååéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áL ©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³

:írä-úàå íéLpä-úà íâå áéLä BLëøe§ªÆ¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«
æéBáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À

øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà úBkäî¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´

a¯יב d�È�˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«

·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„ È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»«¬»¿»≈

:ÌB„ÒaיגÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â ƒ¿«¬»¿≈»»¿«ƒ

È¯L ‡e‰Â ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï¿«¿»ƒ¿»»¿»≈

È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ

Ôep‡Â ¯�Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ

:Ì¯·‡c dÓÈ˜ ÈL�‡ידÚÓLe ¡»≈¿»≈¿«¿»¿«

ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡«¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈

˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ ˙È»≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»

:Ôc „Ú Û„¯e ¯ÒÚ È�Ó˙Â ‰‡Ó¿»¿«¿≈¬«¿««»

‰e‡טו ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»

„Ú ÔepÙ„¯e Ôe�BÁÓe È‰B„·ÚÂ¿«¿ƒ¿¿»ƒ«

:˜Nn„Ï ‡�etvÓ Èc ‰·BÁ»ƒƒƒ»¿«»∆

È˙טז Û‡Â ‡�È�˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»

Û‡Â ·È˙‡ d�È�˜Â È‰eÁ‡ ¯a ËBÏ«¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«

:‡nÚ ˙ÈÂ ‡iL� ˙Èיז˜Ù�e »¿«»¿»«»¿«

¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿¿«»≈»«

˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓ ·˙c¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»

‡�ÙÓ ¯LÈÓÏ dnÚ Èc ‡iÎÏÓ«¿«»ƒƒ≈¿≈««¿»

é"ùø

(·È)ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â.?זאת ל� �ר� מי ¿≈ƒ¿ִַָֹ

�סד��: ‰ËÈÏt(È‚)י�יבת� ‡·iÂ.�ט��� לפי ְְִִָ«»…«»ƒְְִ

��ת�ב: וה�א ה�לחמה, מ� ��לט ע�ג (דברי�זה ְְִִֶֶֶַַָָָָ

הרפאי�",ג) מ�תר נ�אר ה��� מל� ע�ג רק ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"�י

'נ�א ��ה��וזה� וחבריו אמרפל הרג�ה� ��א ר', ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

�מדר� �נח�מא. קרני�, �ע��ר�ת ְְְְְְְִִִַַַַַָָָהרפאי�

וזה� ה���ל, מ��ר ��לט ע�ג זה ר�ה: ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ�רא�ית

��אמר: הרפאי�, ו)מ�תר הי�(לעיל "ה�פילי� ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָ

�רה את וי�א אבר� ��הרג �מת��� וג�'", :באר� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

È¯·Ú‰.ה�הר מעבר רבה)��א ÈÏÚa:(בראשית »ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ«¬≈
Ì¯·‡Œ˙È¯·.,�אחרי (ספרי� �רית. ע�� ��רת� ¿ƒ«¿»ְְְֲִִִִֵֶָָ

�מ� ה�ילה, על עצה ל� �ה�יא� אחר: ְִִִֵֵֶַַַָָָָ�בר

אחר): �מק�� �תר��מ�.iÂ¯˜(È„)��פר� ְְֵֶַָָֹ«»∆ְְַ

אז��� חרב", אחריכ� "והריקתי וכ�: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'וזריז',

וכ�: עליכ�, טו)�חר�י וכ�:(שמות חר�י", "אריק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

לה) �סגר":(תהלי� חנית �תיב.ÂÈÎÈ�Á"והרק חנכ� ְְֲִֵָֹ¬ƒ»ְֲִִ

קרי) ל���(ס"א וה�א למצות, �חנכ� אליעזר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָֹזה

�ה�א לא�נ�ת �לי, א� האד�, �ניסת ֶָ�ְְְִִַַַָָָָָהתחלת

וכ�: ,�� לעמד כב)עתיד ל�ער",(משלי "חנ�� ְֲֲִֵַַַַָָֹ

ז) ה�ז�ח",(במדבר ל)"חנ�ת "חנ�ת(תהלי� ֲ�ְֲִֵַַַ�ַ

אינצניי"ר: ל� ק�רי� �בלע"ז NÚ¯ה�ית", ‰�ÓL ְִִִַַַַ¿…»»»
'B‚Â.(לב היה(נדרי� לב�� אליעזר אמר�: ר��תינ� ¿ְְֱִֵֶֶַַָָָ

�מ�: �ל �מטר�א מני� Ôcוה�א „Ú.��� �� ְְְְִִִֶַַָ«»ַָָ

עגל�ח� �� להעמיד �ניו �עתידי� �ראה ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

צו) Ì‰ÈÏÚ(ÂË):(סנהדרי� ˜ÏÁiÂ.�ט��� לפי «≈»≈¬≈∆ְְִ

לילה' עליה� ועבדיו ה�א 'ו�חלק ה�קרא: ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָסרס

ה�ר�פי� אחר ��ת��גי� הר�דפי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ�דר�

לכא� וזה לכא� זה אחר.ÏÈÏ‰:����רחי� �ל�מר ְְְְְִֶֶֶָָ«¿»ְַַַ

��חלק א�דה, �מדר� מ�רדפ�. נמנע לא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ח�כה

נס ל� נע�ה הרא��� �בחצי� ה�ניה�ילה וחצי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרי�: �ל לילה לחצ�ת ל� �בא .BÁŒ„Ú·‰נ�מר ְְְֲִִִֶַַַַָָ«»
�� על 'ח�בה', ק�רא וד�, ח�בה, ��מ� מק�� ְְֵֵֵֶַָָָָאי�

:�� להי�ת �עתידה גיל�לי� ÓÚ˜(ÊÈ)עב�דת ְֲֲִִִִֶַָָ≈∆
‰ÂL.נ�י� מפנא', 'למי�ר ותר��מ� �מ�, �� »≈ְְְְְֵַַַָָָ

jlÎjlciiying mei qelwpe`
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çéïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦

ïBéìr ìûì ïäë àeäåi''yx:èéøîàiå eäëøáéå §¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−©Ÿ©®
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õøàåi''yx:âë-íàå ìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©§¦

ézøLrä éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà¤©−¦¨£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦
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dÏ ·‰ÈÂ C„Èa C‡�Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«≈
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Èc ÏkÓ ·q‡ Ì‡Â ‡�ÒÓ ˙˜¯Ú«¿«¿»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ

˙È ˙È¯zÚ‡ ‡�‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡כד) „BÁÏ'Ò‰ ÏÎ·(¯a «¿»¿«

Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ ‡iÓÏeÚ eÏÎ‡cÓƒƒ¬»≈«»»√»À¿«»ƒ
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é"ùø

מכ��ל: �מ�ל ‰CÏnמאילנ�ת ˜ÓÚ.ריסא �ית ְִִִֵָָ≈∆«∆∆ִֵָ

�היה קני�, �ל�י� �ה�א אחד ריס �ית ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�מל�א,

עמק א�דה: �מדר� .�� לצחק ל�ל� ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ְמיחד

אברה� את והמליכ� הא��ת �ל �� ְְְִִֶַָָ�ְָָָ�ֶ�ה�ו�

�לקצי�: אלהי� לנ�יא .ŒÈkÏÓeˆ„˜(ÁÈ)עליה� ְְֱֲִִִִֵֶָֹ«¿ƒ∆∆
נח �� �� ה�א א�דה, לב)מדר� ÔÈÈÂ:(נדרי� ÌÁÏ. ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒ

�ל�� �אי� ל� והראה מלחמה, ליגעי ע��י� ��ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

על ל� רמז א�דה: �מדר� �ניו. את �הרג על ְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָעליו

�ניו: �� ��קריב� ה�סכי� ועל ְְְְִִֶַַַַָָָָָה�נח�ת

(ËÈ)ı¯‡Â ÌÈÓL קמו)�מ�:.˜�‰ "ע��ה(תהלי� …≈»«ƒ»»∆ְֶ

:��� להי�ת קנא� ע��ת� ידי על ואר�", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ�מי�

(Î)ÔbÓ ¯L‡.�וכ הס�יר, יא)א�ר (הושע ¬∆ƒ≈ְְֲִִֵֶ

י�ראל": ÏkÓאבר�:.BÏŒÔziÂ"אמ�נ� ¯NÚÓ. ְְֲִֵֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…
�ה�: �היה לפי ל�, ‰LÙp(Î‡)א�ר ÈÏŒÔz. ְֲִֵֶֶָָֹ∆ƒ«∆∆

ה��פי�( לי החזר �ה�ל�, ��י ה�בי מ�) ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָה��פי�

È„È(Î·)לב��: È˙Ó¯‰.אני מרי� �ב�עה, ל��� ְַָ¬ƒ…ƒ»ƒְְֲִִֵָ

וכ�: עלי��, לאל ידי כב)את "�י(בראשית ְְְִִֵֵֶֶָ

וכ�: אני, נ��ע כג)נ��ע�י", �ס�(בראשית "נת�י ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

וקחה� ה�דה �ס� ל� אני נ�ת� מ��י", קח ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�דה

ÏÚ�ŒCB¯N(Î‚)מ�ני: „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡.אע�ב ִִֶƒƒ¿«¿««ֲֵַ

ה�בי: מ� CÏלעצמי ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â.�וא ְְִִִֶַַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִ

לא �נזי�, מ�ית �כר לי לתת ÏÂ‡א�ח:�אמר ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ¿…
'B‚Â ¯Ó‡˙.,לע�רני הבטיחני ה�א �ר�� �ה�ד�� …«¿ְְְִִִִֵֶַַָָָ

יב)��אמר: וג�'(לעיל .‰ÌÈ¯Úp(Î„)":"ואברכ� ְְֱֲֶֶֶַַָ«¿»ƒ
א�י הלכ� א�ר �ממראעבדי א��ל "ענר וע�ד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

��אמר: ל�לחמה, נכנס� �עבדי �י על א� ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָוג�'",

ה�לי� על י�ב� וחבריו וענר ו���", ועבדיו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ"ה�א

למד �מ��� חלק�", יקח� "ה� הכי אפ�� ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹל�מר,

�אמר: ל)�וד, א ל�לחמה(שמואל ה�רד "�חלק ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

�לכ� יחלק�", יח�ו עלֿה�לי� ה��ב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ�כחלק

כה)ר:נאמ וי�ימה(ש� ומעלה הה�א מה��� "ויהי ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

��בר לפי 'והלאה', נאמר: ולא �למ��ט", ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹֹלחק



קלז jlÎjlciiying mei qelwpe`
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é"ùø
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È„È(Î·)לב��: È˙Ó¯‰.אני מרי� �ב�עה, ל��� ְַָ¬ƒ…ƒ»ƒְְֲִִֵָ
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א�י הלכ� א�ר �ממראעבדי א��ל "ענר וע�ד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

��אמר: ל�לחמה, נכנס� �עבדי �י על א� ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָוג�'",
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למד �מ��� חלק�", יקח� "ה� הכי אפ�� ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹל�מר,

�אמר: ל)�וד, א ל�לחמה(שמואל ה�רד "�חלק ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

�לכ� יחלק�", יח�ו עלֿה�לי� ה��ב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ�כחלק

כה)ר:נאמ וי�ימה(ש� ומעלה הה�א מה��� "ויהי ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

��בר לפי 'והלאה', נאמר: ולא �למ��ט", ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹֹלחק



jlÎjlehiyingקלח meiqelwpe`
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íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈
ãàî äaøä EøëN Cì ïâî éëðài''yx:áøîàiå ¨«Ÿ¦Æ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©´Ÿ¤

CìBä éëðàå éì-ïzz-äî äBäé éðãà íøáà©§À̈£Ÿ¨³¡¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´
øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøri''yx: £¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

âäpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©´Ÿ¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬
éúà LøBé éúéa-ïái''yx:ãýåýé-øáã äpäå ¤¥¦−¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³

àöé øLà íà-ék äæ ELøéé àì øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´
érnî:ELøéé àeä Eääöeçä Búà àöBiå ¦¥¤½−¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨

íéáëBkä øôñe äîéîMä àð-èaä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½
äéäé äk Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà¦©−¦§´ŸŸ¨®©´Ÿ¤½¬Ÿ¦«§¤−

Erøæi''yx:åBl äáLçiå ýåýéa ïîàäå ©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡א¯˙a ƒ¿«¿¬»¿»«

ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»

‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·�a Ì¯·‡ ÌÚƒ«¿»ƒ¿»¿≈»»

CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ Ì¯·‡ ÏÁ„ƒ̇¿««¿»≈¿ƒ¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡בÌ¯·‡ ¯Ó‡Â «¿»«ƒ«¬»«¬««¿»

ÏÈÊ‡ ‡�‡Â ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»»≈

ÔÈ„‰ ‡Ò�¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa¿»¿»««¿»»»≈

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰ È˙È··cƒ¿≈ƒ««¿»»¡ƒ∆∆

z·‰Èג ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿

:È˙È ˙È¯È È˙Èa ¯· ‡‰Â „ÏÂ¿»¿»«≈ƒ»ƒ»ƒ

ÓÈÓÏ¯ד dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«

„ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc Cp˙¯È ‡Ï»ƒ¿ƒ»≈¡»≈«¿ƒ

:Cp˙¯È ‡e‰ה‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â ƒ¿ƒ»¿«ƒ»≈¿»»

È�Óe ‡iÓLÏ ÔÚk ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿«»¿≈

ÔB‰˙È È�ÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿

:CÈ�a ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿≈¿¿»

d·LÁÂו ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«

é"ùø

אברה�: �ימי החק ‰ÌÈ¯·c(‡)נ�� ¯Á‡ ְִִֵַַַָָֹ«««¿»ƒ
‰l‡‰.,'אחרי' סמ��, 'אחר', ��אמר: מק�� �ל »≈∆ֱֲֵֶֶַַַַָָָ

רבה)מפלג אחר(בראשית הא�ה", ה�ברי� "אחר . �ְְִֵֶַַַַַָָָ

��אג והיה ה�לכי� את �הרג זה נס ל� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��ע�ה

לכ� צדק�תי', �ל על �כר ק�ל�י '��א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוא�מר:

ה�ק��: ל� ‡·¯Ìאמר ‡¯Èz Ï‡CÏ Ô‚Ó ÈÎ�‡, ַַָָ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»
�הרג�, נפ��ת א�ת� �ל על �ענ� ��א הענ�, ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמ�

הר�ה �כר� �כר�, ק��ל על ��אג �א�ה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ�מה

È¯È¯Ú(·)מאד: CÏB‰.��ר� סר�ק �� מנח� ְֹ≈¬ƒƒְְֵֵֶַָ

ל� וחבר י�ר�, ב)ל��� ערירי,(מלאכי וענה", "ער ְְְֲִִֵֵֵֶָֹ

�אמר: �א�ר י�ר�, לא)�לא �ב�אתי(איוב "�בכל ְְְֲִֵֶַַָָֹֹ

�ני�, חסר ערירי ל��� �� �ר�יה, �ע�ר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ��ר�",

וע�נה ער נראה, ולי דישאנפנטי"ש. ְְְְִִֵֶַַָ�בלע"ז

ה)מ�זרת: חר��,(שה"ש ל��� וערירי ער", "ול�י ְְְֲִִִִִִֵַַ�ְָ

קלז)וכ�: וכ�:(תהלי� ער�", ג)"ער� "ער�ת(חבקוק ְְֵֵָָָ

וכ�: נא)יס�ד", וכ�:(ירמיה �תערער", "ערער ְְְְְְִֵֵַַַָ

ב) ערה":(צפניה ארזה È˙Èa"�י ˜LÓ Ô·e. ְִֵַָָ∆∆∆≈ƒ

�מ�: �יו, על נ��� �יתי ��ל מא)�תר��מ� (בראשית ְְְִִִֵֶַַָ

,�� לי היה וא�� ��י, א��טר��א י�ק", �י� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ"ועל

��י: על ממ�ה �ני ה�ר���,.Nnc˜היה לפי ְְִָָ�ִֶֶַ«∆∆ְְִַַ

ה�לכי� �רד� א�דה, מדר� �לפי היה. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָמ���ק

נ�טריק��: �ר�� ��נ� �ב�מרא ���ק. ��להעד ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

לאחרי�: ר�� מ��רת Ï‡(‚)�מ�קה ÈÏ Ô‰ ְֲִִֵֶַַַַ≈ƒ…
Ú¯Ê ‰z˙�.:?לי ��� א�ר �כל ��עלת �מה »«»»«ְֲִִֵֶֶֶַָ

(‰)‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ.�ה�ציא ���ט�: לפי «≈…«»ְְִִ

אמר מדר��, �לפי ה��כבי�. לרא�ת לח�� ְְְֳִִִִֵַַַָָָָמאהל�

�אינ� ���ל�ת �ראית ,��� מאצטגנינ�ת צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָל�:

אברה� אבל ,�� ל� אי� אבר� ,�� להעמיד ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָעתיד

.�� ל� אניי� �לד, �רה אבל �לד, לא �רי וכ� ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ

אחר: �בר ה��ל. וי���ה אחר �� לכ� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָק�רא

מ� למעלה והג�יה� ע�ל� �ל מחלל� ְְְְֲִִִִֵֶַָָָה�ציא�

מלמעלה ה�טה ל��� וזה� למ�ה:ה��כבי�, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

(Â)'‰a ÔÓ‡‰Â.אבל זאת, על א�ת ל� �אל לא ¿∆¡ƒ«ֲַַָָֹֹ

א�ת ל� �אל האר� יר�ת "��העל ל�: ואמר ְַ�ְֶַַַַָָָָָ
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ä÷ãöi''yx:éùùæøLà ýåýé éðà åéìà øîàiå §¨¨«©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³
éúàöBäõøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî E «¥¦̧Æ¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤

:dzLøì úàfäçäna ýåýé éðãà øîàiå ©−Ÿ§¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬
:äpLøéà ék òãàèéì äç÷ åéìà øîàiå ¥©−¦¬¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ

lLî äìârlLî ærå úLlLî ìéàå úLL ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®
ìæBâå øúåi''yx:éøzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå §−Ÿ§¨«©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³

eärø úàø÷ì Bøúa-Léà ïziå Cåza íúàŸ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«¦§−¦§©´¥¥®
øúá àì øtvä-úàåi''yx:àé-ìr èérä ãøiå §¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«©¥¬¤¨©−¦©

:eÎÊÏ dÏזÈÈ ‡�‡ dÏ ¯Ó‡Â ≈¿»«¬«≈¬»¿»

ÔznÏ È‡cNÎ„ ‡¯e‡Ó Cz˜t‡cƒ«≈¿»≈»¿«¿»≈¿ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯Èח Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈

:d�È˙¯‡טÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â ≈¿ƒ««¬«≈»≈√»«

ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz ÔÈfÚÂ ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿ƒ

:‡�BÈ ¯·e ‡�È�ÙLÂ ˙Ïzי·¯˜Â ¿»¿«¿ƒ»«»¿»≈

ÔB‰˙È ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿

Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ ˙ÈÂ d¯·Á«¿≈¿»»»«ƒ

Á¯Ù‡Âיא ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Á�e¿«»««¿«»¿«¿«

é"ùø

ˆ„˜‰אדע"?: Bl ‰·LÁiÂ.ה�א �ר�� ה�ד�� ֵַ««¿¿∆»¿»»ַָָ

האמ�נה על ולצדקה לזכ�ת לאבר� ְְְְְֱֲִִַַָָָָָָָח�ב�

ל� �אל לא אדע"? "��ה אחר: �בר .�� ֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�האמי�

זכ�ת �איזה 'ה�דיעני לפניו: אמר א�א ְְְִִֵֵֶֶַָָָָא�ת,

�זכ�ת ה�א: �ר�� ה�ד�� ל� אמר .'�� ְְְִִַַַָָָָיתק�מ�

LlLÓ˙(Ë)ה�ר�נ�ת: ‰Ï‚Ú.(ב"ר)ל�ה� ְַָָ∆¿»¿À∆∆ְָֹ

�פר ה���רי�, י�� �ר �רי�: ל�ל�ה רמז ְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹעגלי�,

ער�פה: ועגלה צ��ר �ל �בר LlLÓ˙העל� ÊÚÂ. ְְְֲִֵֶֶֶָָָָ¿≈¿À∆∆
�ל מ�ספי� ��עירי �פני� ה�ע�ה ל�עיר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָרמז

יחיד: ח�את ��עיר LlLÓמ�עד, ÏÈ‡Â.��א ְִִֵַַָ¿«ƒ¿À»ָָ

יחיד: ח�את �ל וכב�ה �ל�י וא�� B˙Â¯ו�אי ְְְִִֶַַַַָָָָָ¿
ÏÊB‚Â.:י�נה �ב� ‡˙Ì(È)��ר ¯z·ÈÂ.ל� ח�ק ¿»ֶָ«¿«≈…»ִֵָ

���ט�, מידי י�צא ה�קרא ואי� חלקי�, ל�ני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָאחד

הבטחת�, ל�מר ע�� �רית ��רת �היה ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹלפי

�דכתיב: האר�, את לבניו "����(לקמ�)לה�רי� ְְְְִִִֶֶַָָָָ

ודר� וג�'", לאמר �רית אבר� את ה' �רת ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹהה�א

�מה �תריה, �י� ולעבר �המה לח�ק �רית ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ��רתי

לה��: לד)��אמר �תרי(ירמיה �י� "הע�ברי� ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

עבר א�ר א� ול�יד ע�� "���ר �א�: א� ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעגל",

א�: �ה�א �כינה �ל �ל�ח� ה�א ה�זרי�", ְְְִִֵֵֶֶַָָ�י�

¯˙· ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â.,�כבי�� ע�בדי �הא��ת לפי ¿∆«ƒ……»»ְִֶָ�ְִֵָ

��אמר: ��עירי�, ואילי� לפרי� (תהלי�נמ�ל� ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָ

וא�מר:כב) וג�'", ר�י� �רי� ח)"סבב�ני (דניאל ְְְִִִֵַָָ

�פרס", מדי מלכי ה�רני� �על א�רֿראית ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ"והאיל

נמ�ל� וי�ראל יו�", מל� ה�עיר "וה�פיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוא�מר:

��אמר: י�נה, ב)לבני �חגוי(שה"ש "י�נתי ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

ע�בדי על רמז ה�המ�ת ��ר לפיכ�, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָה�לע".

לא "ואתֿה��ר וה�לכי�, �לי� ��הי� ְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹ��כבי�

לע�ל�: ק�מי� י�ראל ��הי� רמז ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָבתר",

(‡È)ËÈÚ‰.�ו��א עט �ה�א �� ועל ע��, ה�א »«ƒְְֵֵֶַָ

אכ עלי לט�� ה�בל�ת, �מ�:את טו)ל, א (שמואל ְְֲֵֵֶֶַָֹ

ה�לל": אל ה�תרי�..ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ"ו�עט ֶַַַָָָ««¿»ƒְִַָ

א�א ��ל�א מתר�מינ� ה�גרי� אחרי�: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ(ספרי�

�ל��א, ויהב �תר�" "אי� לתר�� �הר�ל� ְְְְְְִִִֵַַַַָ�ִֶמ���

ותר�מ�: לפל��א, ��ל�א �בת לה� ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָנתח��

לפי ט�עה, �� ה�תר�� וכל '�ל��א', ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ"ה�גרי�",

�ר��מ�: ��תרי� לפגרי�, �תרי� לה�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�אי�

�מ�: ���ל, ל��� ��ל�א, �ר��מ� �פגרי� ְְְְְְִִַַַַַָָָ�ל��א,

ז) מ�י(ויקרא �מע�י �� �גר. ל��� ה�א" ְְִִִִֶֶַַָ"���ל

�תב �ר�"י הגירסא וכ� �מ�אל ר' �� יה�דה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָר�ינ�

מאיר ר�ינ� �יר� �� �תיב אחרת יד �בכתב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיד.

�מ�אל): ר' ��·MiÂ.:�מ� והפרחה נ�יבה ל��� ְֵֶ««≈ְְְְְִַָָָ

ואי� לכ��ת� י�י �� �וד ��בא רמז ר�ח�", ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"י�ב

ה��יח: מל� ��בא עד ה�מי�, מ� א�ת� ִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמ�יחי�
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ä÷ãöi''yx:éùùæøLà ýåýé éðà åéìà øîàiå §¨¨«©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³
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ˆ„˜‰אדע"?: Bl ‰·LÁiÂ.ה�א �ר�� ה�ד�� ֵַ««¿¿∆»¿»»ַָָ

האמ�נה על ולצדקה לזכ�ת לאבר� ְְְְְֱֲִִַַָָָָָָָח�ב�

ל� �אל לא אדע"? "��ה אחר: �בר .�� ֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�האמי�

זכ�ת �איזה 'ה�דיעני לפניו: אמר א�א ְְְִִֵֵֶֶַָָָָא�ת,

�זכ�ת ה�א: �ר�� ה�ד�� ל� אמר .'�� ְְְִִַַַָָָָיתק�מ�

LlLÓ˙(Ë)ה�ר�נ�ת: ‰Ï‚Ú.(ב"ר)ל�ה� ְַָָ∆¿»¿À∆∆ְָֹ

�פר ה���רי�, י�� �ר �רי�: ל�ל�ה רמז ְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹעגלי�,

ער�פה: ועגלה צ��ר �ל �בר LlLÓ˙העל� ÊÚÂ. ְְְֲִֵֶֶֶָָָָ¿≈¿À∆∆
�ל מ�ספי� ��עירי �פני� ה�ע�ה ל�עיר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָרמז

יחיד: ח�את ��עיר LlLÓמ�עד, ÏÈ‡Â.��א ְִִֵַַָ¿«ƒ¿À»ָָ

יחיד: ח�את �ל וכב�ה �ל�י וא�� B˙Â¯ו�אי ְְְִִֶַַַַָָָָָ¿
ÏÊB‚Â.:י�נה �ב� ‡˙Ì(È)��ר ¯z·ÈÂ.ל� ח�ק ¿»ֶָ«¿«≈…»ִֵָ

���ט�, מידי י�צא ה�קרא ואי� חלקי�, ל�ני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָאחד

הבטחת�, ל�מר ע�� �רית ��רת �היה ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹלפי

�דכתיב: האר�, את לבניו "����(לקמ�)לה�רי� ְְְְִִִֶֶַָָָָ

ודר� וג�'", לאמר �רית אבר� את ה' �רת ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹהה�א

�מה �תריה, �י� ולעבר �המה לח�ק �רית ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ��רתי

לה��: לד)��אמר �תרי(ירמיה �י� "הע�ברי� ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

עבר א�ר א� ול�יד ע�� "���ר �א�: א� ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעגל",

א�: �ה�א �כינה �ל �ל�ח� ה�א ה�זרי�", ְְְִִֵֵֶֶַָָ�י�

¯˙· ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â.,�כבי�� ע�בדי �הא��ת לפי ¿∆«ƒ……»»ְִֶָ�ְִֵָ

��אמר: ��עירי�, ואילי� לפרי� (תהלי�נמ�ל� ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָ

וא�מר:כב) וג�'", ר�י� �רי� ח)"סבב�ני (דניאל ְְְִִִֵַָָ

�פרס", מדי מלכי ה�רני� �על א�רֿראית ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ"והאיל

נמ�ל� וי�ראל יו�", מל� ה�עיר "וה�פיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוא�מר:

��אמר: י�נה, ב)לבני �חגוי(שה"ש "י�נתי ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

ע�בדי על רמז ה�המ�ת ��ר לפיכ�, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָה�לע".

לא "ואתֿה��ר וה�לכי�, �לי� ��הי� ְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹ��כבי�

לע�ל�: ק�מי� י�ראל ��הי� רמז ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָבתר",

(‡È)ËÈÚ‰.�ו��א עט �ה�א �� ועל ע��, ה�א »«ƒְְֵֵֶַָ

אכ עלי לט�� ה�בל�ת, �מ�:את טו)ל, א (שמואל ְְֲֵֵֶֶַָֹ

ה�לל": אל ה�תרי�..ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ"ו�עט ֶַַַָָָ««¿»ƒְִַָ

א�א ��ל�א מתר�מינ� ה�גרי� אחרי�: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ(ספרי�

�ל��א, ויהב �תר�" "אי� לתר�� �הר�ל� ְְְְְְִִִֵַַַַָ�ִֶמ���

ותר�מ�: לפל��א, ��ל�א �בת לה� ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָנתח��

לפי ט�עה, �� ה�תר�� וכל '�ל��א', ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ"ה�גרי�",

�ר��מ�: ��תרי� לפגרי�, �תרי� לה�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�אי�

�מ�: ���ל, ל��� ��ל�א, �ר��מ� �פגרי� ְְְְְְִִַַַַַָָָ�ל��א,

ז) מ�י(ויקרא �מע�י �� �גר. ל��� ה�א" ְְִִִִֶֶַַָ"���ל

�תב �ר�"י הגירסא וכ� �מ�אל ר' �� יה�דה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָר�ינ�

מאיר ר�ינ� �יר� �� �תיב אחרת יד �בכתב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיד.

�מ�אל): ר' ��·MiÂ.:�מ� והפרחה נ�יבה ל��� ְֵֶ««≈ְְְְְִַָָָ

ואי� לכ��ת� י�י �� �וד ��בא רמז ר�ח�", ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"י�ב

ה��יח: מל� ��בא עד ה�מי�, מ� א�ת� ִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמ�יחי�
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(·È)'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â.ל� וח�� לצר�ת רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָֹ

EÚ¯Ê(È‚)�ל��ת: ‰È‰È ¯‚ŒÈk.עד יצחק מ���לד ָ�ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְִִֶַַָ

�יצד? �נה, מא�ת אר�ע מ�צרי� י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��צא�

���רד ויעקב יעקב, ����לד �נה ��י� �� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹיצחק

אמר: מז)למצרי� �ל�י�(בראשית מג�רי �ני "ימי ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹ

וע�ר מאתי� הי� �במצרי� ק"צ, הרי �נה", ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�מאת

�אמר וא� �נה, מא�ת אר�ע הרי רד"ו, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹ�מני�

מצרי� מ��רדי קהת הרי מא�ת, אר�ע הי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָ�מצרי�

עמר� ו�ל קהת �ל �נ�תיו וח�ב צא ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹהיה,

י�ראל ���צא� �היה מ�ה, �ל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹ��מ�ני�

מא�ת �ל� א�א מ�צא א�ה אי� ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹמ�צרי�,

�חי ה�ני� �ל מה� לה�ציא צרי� וא�ה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחמ�י�,

לידת אחר עמר� ו�חי עמר�, לידת אחר ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָקהת

Ì‰Ïמ�ה: ‡Ï ı¯‡a.,'�מצרי '�אר� נאמר: ולא ֶֹ¿∆∆…»∆ְְְֱִִֶֶֶַַֹ

לה�", "לא יצחק:�א�א כא)מ���לד (בראשית ְִִֶֶֶַָָָֹ

וג�'", אברה� כו)"ו�גר יצחק(בראשית "ויגר ְְְִַַַָָָָָָָ

קה)�גרר", �ר(תהלי� ח�","ויעקב (בראשית�אר� ְְְֲִֶֶַָָָֹ

�אנ�מז) �אר� ‡˙ÈBb‰Œ(È„)":"לג�ר Ì‚Â.,�וג ֶָָָָ¿«∆«ְַ

��ע�ד� על �לי� ה� �א� מלכ��ת, אר�ע ְְִִֵֶֶַַָ�ְְְַַַַלר��ת

י�ראל: ‡�ÈÎאת Ôc.מ��ת ÏB„b:�ע�ר LÎ¯a. ְִֵֶָ»»…ƒְֶֶַƒ¿À»

�ד�ל, ��אמר:�ממ�� יב)�מ� את(שמות "וינ�ל� ְְְְֱֶֶֶַַַָָ

B·z‡(ÂË)מצרי�": ‰z‡Â.ל� �ראה א�ה:ולא ְִִָ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ

EÈ˙·‡ Ï‡.�מב�ר וה�א זרה, עב�דה ע�בד אביו ∆¬…∆ְְְֲִֵַָָָָ

���בה �רח �ע�ה ל�ד� אליו? wz·¯:��ב�א ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָƒ»≈
‰·BË ‰·ÈNa.בה��� י�מעאל ��ע�ה ��ר� ¿≈»»ְְְֲִִֵֶֶַָָ

�לפיכ�, �ימיו, רעה לתר��ת ע�ו יצא ולא ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֹ�ימיו

מרד ���� �ב� זמ��, קד� �ני� ה' ע�ו:מת ְִֵֵֶַַַָָָֹ

(ÊË)ÈÚÈ·¯ ¯B„Â.�� יהי� למצרי� ��גל� לאחר ¿¿ƒƒְְְְְִִִִֶַַַָ

לפי ה�את, לאר� י��ב� והרביעי ��ר�ת ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹ�ל�ה

ז�, �רית וכרת ע�� מד�ר היה �נע� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ��אר�

"לתת וכ��דכתיב: לר���" ה�את האר� את ל� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

��ר�תיו: וח�ב צא למצרי�, ירד יעקב ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹֹהיה,

האר� מ�אי חצר�� �� וכלב חצר��, �ר�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָיה�דה,

‰‡È¯BÓהיה: ÔÂÚ ÌÏL ‡Ï Èk.מ���ח להי�ת ָָƒ…»≈¬…»¡ƒְְִִֵַַ

נפרע ה�א �ר�� ה�ד�� �אי� זמ�, א�ת� עד ְְְִֵֵֶַַַַַָָמארצ�

��אמר סאת�, ��תמ�א עד כז)מא�ה :(ישעיה ֵ�ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָ

�ריב�ה ���ח� ‰LÓM(ÊÈ)":"�סא�אה È‰ÈÂ ְְְְְִֶַַָָָ«¿ƒ«∆∆
‰‡a.:�מב)�מ מריקי�(בראשית ה� "ויהי »»ְְְִִִֵַ
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‰È‰ ‰ËÏÚÂ.:���ה B‚Â'ח�� ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â. «¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿
�גיה��. גיל�לי� ע�בדי ה�לכ��ת ���ל� ל� ְְִִִֵֵָ�ְְִֶַַַָרמז
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וה�ל�, עכ�ו ��ע�ה �בר הוה, ל��� ה�א ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלמ�ה
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�בה היא �ב�קר באה �˙Èz(ÁÈ)":היא EÚ¯ÊÏ. ִִֶַָָָָֹ¿«¿¬»«ƒ
ע��יה היא �א�� ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל ְֲֲִִִֶַָָָָאמירת�

�‰¯tŒ¯˙:(ב"ר) Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú.ב�ק� �ה�א לפי ««»»«»…¿«¿»ְִֶָ

י�ראל �ה�אלאר� �י על א� �ד�ל, ק�ראה� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

��אמר: מעד�, ה��צאי� נהר�ת �אר�עה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ְמאחר

ב) הדי�ט:(לעיל מ�ל �רת", ה�א הרביעי ְְְְְִִֶַַָָָָ"וה�הר

ל�: וי��חו� ל�חור ה�בק מל�, – מל� ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד

(ËÈ)È�Èw‰Œ˙‡.(ב"ר)ולא �א�, י� א��ת ע�ר ∆«≈ƒֶֶ�ְֵָֹ

�מ�אב אד�� וה�ל�ה: ��י�. �בעה א�א לה� ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹנת�

להי�ת עתידי� וקדמ�ני קנ�י קיני, וה� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַוע���,

��אמר: לעתיד, יא)יר�ה �מ�אב(ישעיה "אד�� ְ�ֱֱִֶֶֶַָָָ

מ�מע�� ע��� �בני יד� Œ˙‡Â(Î)":מ�ל�ח ְְְְִִֵַַַָָָ¿∆
ÌÈ‡Ù¯‰.:�� ��אמר ע�ג, ג)אר� "הה�א(דברי� »¿»ƒֱֶֶֶֶַַָ

רפאי� אר� È¯ˆÓ˙(‡)":י�רא ‰ÁÙL.ת� ְִִֵֶֶָָƒ¿»ƒ¿ƒַ

אמר: ל�רה ��ע�� נ�י� ��ראה היתה. ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ�רעה

�בירה ולא זה �בית �פחה ��י ��הא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ'מ�טב

אחר': pnÓ‰(·)�בית ‰�a‡ ÈÏe‡.מי על ל�ד ְִֵַַ«ƒ»∆ƒ∆»ִִֵַ

הר�ס: א�א �נ�י �אינ� �ני� ל� ‡a�‰�אי� ִֵֵֶֶֶָָָָƒ»∆
‰pnÓ.��לת צרתי �אכניס ÏB˜Ï�יתי:�זכ�ת ƒ∆»ְְְִִִִֵֶַָָ¿
È¯N.(ב"ר)�ה�ד È¯N(‚)���:לר�ח ÁwzÂ. »»ְֶֶַַָֹ«ƒ«»«

�דברי�: קד��לקח�� �ג�� ל�בק ��כית 'א�רי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
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äMàì Bì dLéài''yx:ãøäzå øâä-ìà àáiå ¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©
äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzåi''yx: ©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨

äéìr éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À
ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−

éðéa ýåýé ètLé äéðéraéðéáeEi''yx:åøîàiå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤
dì-éNr Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈

éðéra áBhääéðtî çøázå éøN äprzå Ci''yx: ©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨
æøaãna íénä ïér-ìr ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®

:øeL Cøãa ïérä-ìrçúçôL øâä øîàiå ©¨©−¦§¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬
éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá äfî-éà éøN̈©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ

úçøa éëðà ézøáb éøNi''yx:èì øîàiåd ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ
úçz éprúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©

äéãéi''yx:éøôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå ¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−

d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚ�Îc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«

:ez�‡Ï dÏ dÏÚa Ì¯·‡ÏדÏÚÂ ¿«¿»«¿«≈¿ƒ¿¿«

È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈

:d‰�ÈÚa dz�a¯ ˙Ï˜e ˙‡ÈcÚ«ƒ«¿«ƒ»¿«¿≈»«

ÈÏה ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ

˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È ‡�‡ CÏÚ¬»¬»¿»ƒ«¿ƒ»«¬«

ÔÈ„È d‰�ÈÚa ˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡¬≈«ƒ«¿≈¿≈»«¿ƒ

:C�È·e È�Èa ÈÈוÌ¯·‡ ¯Ó‡Â ¿»≈ƒ≈»«¬««¿»

È„È·Ú CÈ„Èa CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ¿»«»«¿ƒƒƒƒƒƒ

È¯N d˙È�ÚÂ ÈÎÈ�ÈÚa ÔÈw˙„k dÏ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂזdÁkL‡Â ¿»¿«ƒ√»»«¿«¿¿«

‡iÓ„ ‡�ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»«≈»¿«»

‡Á¯‡a ‡�ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»

:‡¯‚Á„ח‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â ¿«¿»«¬«»»«¿»

z‡ Ô‡Ïe ‡È˙‡ z‡ Ô�Ó È¯N„¿»«¿»«¿»¿»¿»«¿

Èz�a¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡�‡È"�:(˙˜¯Úט¯Ó‡Â ¬»»»»¬»««¬«

Cz�Ba¯ ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Âי¯Ó‡Â ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»«¬«

˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»

é"ùø

ÌÈ�L:(ב"ר)�זה' ¯NÚ ıwÓ.לא�ה ה�ב�ע מ�עד ֶָƒ≈∆∆»ƒְִֵַַָָ

לי�א ח�ב לבעל�, ילדה ולא �ני� ע�ר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ��התה

סד)אחרת B‚Â':(יבמות Ì¯·‡ ˙·LÏ.�אי� מ�יד ֶֶַ¿∆∆«¿»¿ִֵֶַ

��א לפי ה�ני�, מ� ל� ע�לה לאר� ח�צה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹי�יבת

ל� יב)נאמר �יבא(לעיל עד �ד�ל" לג�י "ואע�� : ְְְֱֶֶֶֶַַָָֹ

י�ראל: zÂ‰¯(„)לאר� ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ.מ�יאה ְְִֵֶֶָ«»…∆»»«««ִִָ

È�ÈÚa‰:(ב"ר)רא��נה dz¯·b Ï˜zÂ.רי� אמרה: ִָ«≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְַָָָ

היא �א�� עצמ� מראה �ג��י�, סתר� אי� ְְְְְִִִִֵַַָָָָז�

ה�ני� �ל להרי�� זכתה ��א צ�קת, ואינ� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹצ�קת,

רא��נה מ�יאה נתע�ר�י ואני :(ב"ר)ה�ל�, ְְֲִִִִִִַַַַָָָ

(‰)EÈÏÚ ÈÒÓÁ.�עלי לי, הע��י אניחמס ¬»ƒ»∆ֲִִֶֶָָָָ

ה�א: �ר�� לה�ד�� ��הת��ל� הענ�, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹמ�ילה

טו) לא(לעיל ערירי", ה�ל� ואנכי ְֲִִִִִֵֶַָֹֹ"מהֿ���ֿלי

�נינ�, על להת��ל ל� והיה עלי�, א�א ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהת��ל�

ח�מס א�ה �ברי� וע�ד ע��, נפקדת אני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָוהייתי

�זי�ני ��מע �א�ה ‡�ÈÎ:(ב"ר)ו��תקמ��י, ְְִִִִֵֵֶֶַַָ»…ƒ
EÈ�È·e È�Èa 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙�.קרא��� �ינ� �ל »«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈∆ְְִֵֶַָָ

�ביני� �י� קרי מלא, וזה לנקבה)חסר, נ�כח ,(ר"ל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

וה�ילה�הכניס הגר, �ל �ע��ר� הרע עי� ה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הרה", "ה�� להגר: א�מר �ה�לא� ה�א ְְִֵֶַַָָָָָָָָ�ע�ר�,

א�א ��הר? ל� מב�ר וה�א הרתה, �בר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹוהלא

הרא���: הרי�� �ה�ילה È¯N(Â)מל�ד ‰pÚzÂ. ְִִִֵֵֶַָָָ«¿«∆»»«
�ק�י �� מ�ע�דת ‡fÓŒÈ‰(Á):(ב"ר)היתה ְְְְִֶֶַָָָֹ≈ƒ∆

�תח.·‡˙ ל� לי�� א�א היה, י�דע �את. מהיכ� »ִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה�ק�� א�ה "איֿמ�ה" �ל��� �דברי�, ע�� ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלי�נס

'מ�ה עליו: �א':��אמר dÏ(Ë)אני ¯Ó‡iÂ ֲִִֶֶַָָָֹ«…∆»
'B‚Â '‰ C‡ÏÓ.�ל �ל�ח היה אמירה �ל על «¿«¿ֲִַַָָָָָָ

אמירה �כל 'מלא�' נאמר לכ� אחר, ְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָמלא�

jlÎjlfiiyy mei qelwpe`

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©§́§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬

éðr-ìà ýåýéCi''yx:áéíãà àøt äéäé àeäå §Ÿ̈−¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈
åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìk ãéå ìká Bãé̈´©½Ÿ§©¬−Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈

ïkLéi''yx:âéäéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå ¦§«Ÿ©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨
éúéàø íìä íâä äøîà ék éàø ìû äzà©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦

éàø éøçài''yx:ãééçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìr ©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−
ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàøi''yx:åèøâä ãìzå Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤¨¨²

äãìé-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì§©§−̈¥®©¦§¸̈©§¨¯¤§²£¤¨«§¨¬
ìàrîLé øâäi''yx:æèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈

ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−
íøáàìi''yx:ñæéàíérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬

íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå äðL̈−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈
äéäå éðôì Cläúä écL ìû-éðà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬

:È‚qÓ Ôe�ÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈ�a¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

‡zיא ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿

dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â ‡È„ÚÓ¿«¿»¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜ È¯‡ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¬≈«ƒ¿»¿ƒ

‰e‡יב ‡L�‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»

È�·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ CÈ¯ˆ ‡‰È¿≈¿ƒ¿…»ƒ»ƒ¿≈

Èt‡ ÏÚÂ dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L�‡¬»»¿¿ƒƒ≈¿««≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎיג˙‡ÈlˆÂ »¬ƒƒ¿≈¿«ƒ«

˙¯Ó‡ dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««

È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈

) ‡Î‰ Ì¯·‰ ˙¯Ó‡È"�(‡�‡ Û‡‰ ¬«««¿«»»««¬»

:ÈÏ ÈÏb˙‡c ¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L»≈ƒ»¿»»«¿ƒ¿¿ƒƒ

a‡¯‡יד ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»

‡Ói˜ C‡ÏÓ„‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ ¿«¿««»»ƒ«¬ƒ¬«»

:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰)ƒ≈¿»≈«¿»

e˜¯‡טו ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»

¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a ÌeL Ì¯·‡«¿»¿≈ƒƒ«»»

:Ï‡ÚÓLÈטזÔ�Óz ¯a Ì¯·‡Â ƒ¿»≈¿«¿»«¿»»

˙È ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ „k ÔÈ�L zLÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«»»»

:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈאÌ¯·‡ ‰Â‰Â ƒ¿»≈¿«¿»«¬»«¿»

ÈÈ ÈÏb˙‡Â ÔÈ�L ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»

é"ùø

‰¯‰(È‡)ואמירה: Cp‰.�מ� �הרי, �����בי ֲִַָƒ»»»ְְֲִִֶַָ

יג) מנ�ח:(שופטי� �א�ת הרה" Ôa"ה�� z„ÏÈÂ. ְִֵֶַָָָָ¿…«¿¿≈
ל�: וד�מה וילד�, כב)�מ� ��בנ��(ירמיה "י�ב� ְְְְְְְְֶַַַָָֹ

�ארזי�": BÓLמק�נ� ˙‡¯˜Â.�מ� ה�א, צ��י ְ�ְְֲִַָָ¿»»¿ְִ

יצחק �מ� את "וקראת לזכר: ":�א�מר ְְְְִֵֶֶָָָָָָ

(·È)Ì„‡ ‡¯t.�מ� ח��ת, לצ�ד מד�ר�ת א�הב ∆∆»»ְְִֵַָָ

כא)��ת�ב: ר�בה(בראשית ויהי ��ד�ר "ו��ב ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

Ïkaק�ת": B„È.:�לסטיBa Ïk „ÈÂ.�נאי�� ה�ל ַָ»«…ְִִ¿«…ְִַֹ

:�� �מת�רי� ÔkLÈא�ת� ÂÈÁ‡ŒÏÎ È�tŒÏÚÂ. ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…
�ד�ל זרע� ¯‡È(È‚):(ב"ר)��היה Ï‡ ‰z‡.נק�ד ְְִֶֶַָ«»≈√ƒָ

הרא�ה אל�� �בר: �� �ה�א מ�ני קמ�, ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָחט�

�בר אחרי�, (ספרי� על�בי� �ל �על��� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָ�ר�אה

ה�ל ר�אה �ה�א מ�מע ראי", אל "א�ה ְֳִֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

א�ת�): ר�אה �בר ��� ‰ÌÏואי� Ì‚‰.���ל ְֵֶָָ¬«¬…ְ

��ד�ר�ת הל�� �א� הייתי סב�רה וכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�מ�:

�בית� א�ת� ראי אחר מק��, �ל �ל�ח� ְְִִִֵֶַַָָָֹראיתי

מלאכי�? לרא�ת רגילה הייתי ��� אברה�, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ�ל

את ראה מנ�ח �הרי לרא�ת�, רגילה �היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָותדע

ראתה וז� נמ�ת", "מ�ת ואמר אחת �ע� ְְְֲַַַַַַַָָָָָה�לא�

חרדה: ולא זה אחר זה ÈÁÏ(È„)אר�עה ¯‡a ְְְֶֶַַַָָָָֹ¿≈««
È‡¯.:'�על א�חזי ק�מא דמלא� '�ארא �תר��מ�: …ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(ÂË)'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ.א�� �י על א� «ƒ¿»«¿»∆¿ִֶַַֹ

�מ� "וקראת �אמר: ה�לא� �ברי אברה� ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ�מע

עליו ה�ד� ר�ח �רתה �קרא�י�מעאל", ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

B‚Â'(ÊË)י�מעאל: ‰�L ÌÈ�ÓLŒÔa Ì¯·‡Â. ְִֵָ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿
�ל� �� �היה לה�דיע נכ�ב, י�מעאל �ל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹל�בח�

ע�ב:ע�רה ולא �����ל ÈcL(‡)�נה Ï‡ŒÈ�‡. ְְְִִֵֵֶֶָָֹ¬ƒ≈««
לפיכ�, �ר�ה. לכל �אלה�תי �י ��� ה�א ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָאני

�ל וכ� �לפטר��, לאל� ל� ואהיה לפני" ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ"התה��

לפי וה�ל ,��� �י :�� �ר��� ��קרא �ה�א ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמק��



קמג jlÎjlfiiyy mei qelwpe`
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éúéàø íìä íâä äøîà ék éàø ìû äzà©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦

éàø éøçài''yx:ãééçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìr ©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−
ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàøi''yx:åèøâä ãìzå Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤¨¨²

äãìé-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì§©§−̈¥®©¦§¸̈©§¨¯¤§²£¤¨«§¨¬
ìàrîLé øâäi''yx:æèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈

ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−
íøáàìi''yx:ñæéàíérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬

íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå äðL̈−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈
äéäå éðôì Cläúä écL ìû-éðà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬

:È‚qÓ Ôe�ÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈ�a¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

‡zיא ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿

dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â ‡È„ÚÓ¿«¿»¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜ È¯‡ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¬≈«ƒ¿»¿ƒ

‰e‡יב ‡L�‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»

È�·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ CÈ¯ˆ ‡‰È¿≈¿ƒ¿…»ƒ»ƒ¿≈

Èt‡ ÏÚÂ dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L�‡¬»»¿¿ƒƒ≈¿««≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎיג˙‡ÈlˆÂ »¬ƒƒ¿≈¿«ƒ«

˙¯Ó‡ dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««

È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈

) ‡Î‰ Ì¯·‰ ˙¯Ó‡È"�(‡�‡ Û‡‰ ¬«««¿«»»««¬»

:ÈÏ ÈÏb˙‡c ¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L»≈ƒ»¿»»«¿ƒ¿¿ƒƒ

a‡¯‡יד ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»

‡Ói˜ C‡ÏÓ„‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ ¿«¿««»»ƒ«¬ƒ¬«»

:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰)ƒ≈¿»≈«¿»

e˜¯‡טו ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»

¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a ÌeL Ì¯·‡«¿»¿≈ƒƒ«»»

:Ï‡ÚÓLÈטזÔ�Óz ¯a Ì¯·‡Â ƒ¿»≈¿«¿»«¿»»

˙È ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ „k ÔÈ�L zLÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«»»»

:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈאÌ¯·‡ ‰Â‰Â ƒ¿»≈¿«¿»«¬»«¿»

ÈÈ ÈÏb˙‡Â ÔÈ�L ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»

é"ùø

‰¯‰(È‡)ואמירה: Cp‰.�מ� �הרי, �����בי ֲִַָƒ»»»ְְֲִִֶַָ

יג) מנ�ח:(שופטי� �א�ת הרה" Ôa"ה�� z„ÏÈÂ. ְִֵֶַָָָָ¿…«¿¿≈
ל�: וד�מה וילד�, כב)�מ� ��בנ��(ירמיה "י�ב� ְְְְְְְְֶַַַָָֹ

�ארזי�": BÓLמק�נ� ˙‡¯˜Â.�מ� ה�א, צ��י ְ�ְְֲִַָָ¿»»¿ְִ

יצחק �מ� את "וקראת לזכר: ":�א�מר ְְְְִֵֶֶָָָָָָ

(·È)Ì„‡ ‡¯t.�מ� ח��ת, לצ�ד מד�ר�ת א�הב ∆∆»»ְְִֵַָָ

כא)��ת�ב: ר�בה(בראשית ויהי ��ד�ר "ו��ב ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

Ïkaק�ת": B„È.:�לסטיBa Ïk „ÈÂ.�נאי�� ה�ל ַָ»«…ְִִ¿«…ְִַֹ

:�� �מת�רי� ÔkLÈא�ת� ÂÈÁ‡ŒÏÎ È�tŒÏÚÂ. ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…
�ד�ל זרע� ¯‡È(È‚):(ב"ר)��היה Ï‡ ‰z‡.נק�ד ְְִֶֶַָ«»≈√ƒָ

הרא�ה אל�� �בר: �� �ה�א מ�ני קמ�, ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָחט�

�בר אחרי�, (ספרי� על�בי� �ל �על��� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָ�ר�אה

ה�ל ר�אה �ה�א מ�מע ראי", אל "א�ה ְֳִֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

א�ת�): ר�אה �בר ��� ‰ÌÏואי� Ì‚‰.���ל ְֵֶָָ¬«¬…ְ

��ד�ר�ת הל�� �א� הייתי סב�רה וכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�מ�:

�בית� א�ת� ראי אחר מק��, �ל �ל�ח� ְְִִִֵֶַַָָָֹראיתי

מלאכי�? לרא�ת רגילה הייתי ��� אברה�, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ�ל

את ראה מנ�ח �הרי לרא�ת�, רגילה �היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָותדע

ראתה וז� נמ�ת", "מ�ת ואמר אחת �ע� ְְְֲַַַַַַַָָָָָה�לא�

חרדה: ולא זה אחר זה ÈÁÏ(È„)אר�עה ¯‡a ְְְֶֶַַַָָָָֹ¿≈««
È‡¯.:'�על א�חזי ק�מא דמלא� '�ארא �תר��מ�: …ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(ÂË)'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ.א�� �י על א� «ƒ¿»«¿»∆¿ִֶַַֹ

�מ� "וקראת �אמר: ה�לא� �ברי אברה� ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ�מע

עליו ה�ד� ר�ח �רתה �קרא�י�מעאל", ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

B‚Â'(ÊË)י�מעאל: ‰�L ÌÈ�ÓLŒÔa Ì¯·‡Â. ְִֵָ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿
�ל� �� �היה לה�דיע נכ�ב, י�מעאל �ל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹל�בח�

ע�ב:ע�רה ולא �����ל ÈcL(‡)�נה Ï‡ŒÈ�‡. ְְְִִֵֵֶֶָָֹ¬ƒ≈««
לפיכ�, �ר�ה. לכל �אלה�תי �י ��� ה�א ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָאני

�ל וכ� �לפטר��, לאל� ל� ואהיה לפני" ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ"התה��

לפי וה�ל ,��� �י :�� �ר��� ��קרא �ה�א ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמק��



jlÎjlfiiriayקמד meiqelwpe`

íéîúi''yx:áðéáe éðéa éúéøá äðzàåäaøàå E ¨¦«§¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬
ãàî ãàîa EúBài''yx:âåéðt-ìr íøáà ìtiå «§−¦§¬Ÿ§«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®

øîàì íéýìû Bzà øaãéåi''yx:ãäpä éðà ©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ£¦¾¦¥¬
:íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøáä-àìå §¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«§«Ÿ

EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáàEi''yx: ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®
eàöé Enî íéëìîei''yx:éòéáùæ-úà éúî÷äå §¨¦−¦§¬¥¥«©«£¦«Ÿ¦̧¤
ðéáe éðéa éúéøaéøçà Erøæ ïéáe Eíúøãì E §¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²§«ŸŸ−̈

Erøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−
éøçàEi''yx:çéøçà Erøæìe Eì ézúðå| úà E ©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´

éøâî õøàíìBò úfçàì ïrðk õøà-ìk úà E ¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©©«£ª©−¨®
íéýìûì íäì éúééäåi''yx:èíéýìû øîàiå §¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

äzà øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ©¨²

ÈcL Ï‡ ‡�‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏtבÔz‡Â ¿«√»«∆¡≈¿ƒ¿∆≈

ÈbÒ‡Â C�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ¿̃»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙ÈגÌ¯·‡ ÏÙ�e »»«¬»«¬»¿««¿»

ÈÈ dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ««ƒ«ƒƒ≈¿»

:¯ÓÈÓÏד‡‰ איננו(‡�‡ בנ"י )גזר ¿≈»¬»»ְַ

ÈbÒ ·‡Ï È‰˙e CnÚ ÈÓÈ¿̃»ƒƒ»¿≈¿««ƒ

:ÔÈÓÓÚה˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ «¿ƒ¿»ƒ¿¿≈»

Ì‰¯·‡ CÓL È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL¿»«¿»ƒ≈¿»«¿»»

:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

ÁÏ„‡ו ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»

ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe ÔÈL�ÎÏ Cp�z‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚaזÌÈ˜‡Â ¿«¿«»ƒ»ƒ¿«¬≈

ÔÈ·e C�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ�a¿»«¿»¿»≈ƒ¿»»»

CÈ�·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï CÏ ÈÂ‰ÓÏ¿≈¬≈»≈»»¿ƒ¿»

:C¯˙aחC¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ Ôz‡Â «¿»¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»

‡Ú¯‡ Ïk ˙È C˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»»»»»«¿»

ÔB‰Ï ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙�ÒÁ‡Ï ÔÚ�Î„ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈¿

:‡‰Ï‡ÏטÌ‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ≈»»«¬«¿»¿«¿»»

CÈ�·e z‡ ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â¿«¿»¿»ƒƒ»«¿¿»

é"ùø

È�ÙÏ:העני� Cl‰˙‰.,'קדמי '�לח �תר��מ�: ְִָָƒ¿«≈¿»«ְְְֳַַַָ

�עב�דתי: ˙ÌÈÓה�בק ‰È‰Â.אחר צ��י זה א� ֲִִֵַָָ∆¿≈»ƒִֶַַַ

נסי�נ�תי, �כל �ל� היה מדר��:צ��י, �לפי ְְְְֱִִִִֵֵַָָָ

�היה ה�ה �ב�בר מילה, �מצות לפני", ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"התה��

לפני. מ�� �על א�ה �� �הערלה זמ� ��ל ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָ�מי�,

ה' חסר א�ה עכ�ו תמי�", "והיה אחר: ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�בר

א�סי� ה�ו�ה. ורא� אזני� ב' עיני�, ב' ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹאברי�:

�מני� רמ"ח א�ת��תי� מני� ויהי� �מ� על א�ת ְְְְְְְִִִִִֶַַַל�

·¯È˙È(·)איברי�: ‰�z‡Â.אהבה �ל �רית ֵֶָ¿∆¿»¿ƒƒְֲִֶַָ

ז�: מצוה ידי על ל� לה�רי�� האר�, ְְְְְִִִֵֶַָָָָ�ברית

(‚)ÂÈ�tŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ.עד� ה�כינה, מ��רא «ƒ…«¿»«»»ְִִֶַַָָ

נ�בת ה�ד� ור�ח לעמד �ח �� היה לא מל, ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ��א

עיני�" �גל�י "נ�פל �בלע�: ��אמר וזה� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו,

:(�� מצאתי אליעזר דר�י Èk(‰)(�בריתא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָƒ

ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡.�"ורי �מ�, �ל נ�טריק�� ל��� «¬ƒְְְְִֵֶ

לאר� א�א אב היה ��א ��ח�ה, �� ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�היתה

רי"� ואפ�� הע�ל�, לכל אב ועכ�ו מק�מ�, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ�ה�א

י�"ד �א� מ�ק�מ�, זזה לא מ�ח�ה �� ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ�היתה

�ה�סיפ� עד ה�כינה, על נתרעמה �רי ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ�ל

��אמר: יב)ליה��ע, לה��ע(במדבר מ�ה "ו�קרא ִ�ְְֱִֵֶֶֶַַַַָֹ

יה��ע נ�� ��:"(Â)ÌÈB‚Ï EÈz˙�e.י�ראל ְִ�ַ¿«ƒ¿ƒְִֵָ

היה ולא ל�, היה �בר י�מעאל �הרי ְְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָָֹואד��,

עליו: ‡˙È˙È¯aŒ(Ê)מב�ר� È˙Ó˜‰Â.היא �מה ְְַָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒִַ

לאלהי�: ל� להי�ת ÌÏBÚ(Á)ה�רית? ˙fÁ‡Ï. ְְְִִִֵַֹ«¬À«»
ה�ר י�ראל) (�ר אבל לאלהי�, לכ� אהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹו��

אל��: ל� �אי� �מי לאר� .z‡Â‰(Ë)�ח�צה ְְֱִֵֶֶַָָָ¿«»
�ריתי ה�ה 'אני רא���: עני� על מ�סי� ז� ְְֲִִִִִִִֵַָָוא"ו

�מירת�? היא �מה ל�מר�, זהיר הוי וא�ה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָא��',

jlÎjlfiiriay mei qelwpe`

éøçà Erøæåíúøãì Ei''yx:éøLà éúéøa úàæ §©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

øëæ-ìk íëìi''yx:àéøùa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©Ÿ́
íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäå íëúìøri''yx: ¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«

áéøëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈
éa ãéìé íëéúøãìøëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe ú §Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈

àeä Erøfî àì øLài''yx:âéãéìé ìBné | ìBnä £¤²¬Ÿ¦©§£−«¦¯¦²§¦¬
íëøNáa éúéøá äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−

íìBò úéøáìi''yx:ãé-àì øLà øëæ | ìørå ¦§¦¬¨«§¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå Búìør øùa-úà ìBné¦Æ¤§©Ÿ́¨§¨½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

øôä éúéøa-úà äénrîi''yx:ñåèøîàiå ¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«©³Ÿ¤
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וג�' לכ� ה��ל ��מר� א�ר �ריתי ":"זאת ְְְְֲִִִִֶֶָֹ

(È)'B‚Â ÌÎÈ�È·e È�Èa.:עכ�ו �ל ÔÈ·eא�ת� ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈
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לע��ת: �מ� 'ע��ת', א�מר: �א�ה �מ� ְְְֲֲִֵֶַַָלה��ל,

(‡È)ÌzÏÓ�e.יתרה �� וה��"� �מל��, �מ� ¿«¿∆ְְְְֵֶַַָ

�ל ונ' נ��� �ל נ' �ג�� לפרקי�, �� ה��פל ְְְִִִֵֵֶֶַָליס�ד

ל��� י��ל אבל �נ�את�, �מ� �נמל�� ְְְְְֲִֵֶֶַָָנ��א,

יאכל יע�ה, �מ�: אינו)י�על יש� :(ברש"י ְִֵֵֵֵֶָָָ

(·È)˙Èa „ÈÏÈ.ית�� ה�פחה eŒ˙�˜Ó:��לד�� ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«
ÛÒk.:מ���לד ÈÏÈ„(È‚)��נא� ÏBnÈ ÏBn‰ ∆∆ְִֶֶַָƒƒ¿ƒ
E˙Èa.,�ימי ל�מ�נה אמר ולא עליו �פל �א� ≈¿ְְִִַַָָָָָָָֹ

לאחד) (ס"א לאחר נ��ל �ית' 'יליד ��� ְְְְִִִֵֶֶַַַַלל�ד�

��ת �מ�כת ��פר� �מ� ימי�, קלח)�מנה :(ד� ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(„È)¯ÎÊ Ï¯ÚÂ.��מק �א�ת� �ה�ילה ל�ד �א� ¿»≈»»ְִִֵֶַָָָ

זכר �י� נ�ר ÏBnÈŒ‡Ï:(ב"ר)לנקבה�ה�א ¯L‡. ְִִֵֵֶָָָָ¬∆…ƒ
אי� אביו אבל "ונכרתה", ענ�י�: לכלל ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָמ���יע

�"ע�ה": ע�בר אבל �רת, עליו Î�Â¯˙‰ענ�� ֲֲֵֵֵַָָָָָ¿ƒ¿¿»
LÙp‰.��זמ קד� �מת ערירי קד)ה�ל� :(שבת «∆∆ְֲִִֵֵֶַֹ

(ÂË)È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï.לי �רי, דמ�מע …ƒ¿»∆¿»»»ְְִַַַָ

על �רה ��הא �מ�, סת� �רה �י לאחרי�, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹולא

יג)�ל ‡˙d(ÊË):(ברכות ÈzÎ¯·e.היא �מה ֹ≈«¿ƒ…»ִַ

�ח לנער�ת�,ה�רכה? יח)��אמר:זרה (לקמ� ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָ

עדנה": לי �די�,.ÈzÎ¯·e‰"היתה �הנקת ְְִֶָָָ≈«¿ƒ»ֲִַַַָָ

�הי� יצחק, �ל מ��ה �י�� לכ� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָ���צרכה

ה��ק, מ� אס�פי �הביא� עליה� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַמר�ני�

ע�� �נ� אחת �ל והביאה ה�א'. '�ננ� ְְְְְִִִֵֵַַָָָָוא�מרי�:

ה�א ,��� את הניקה והיא הביאה, לא ָ�ְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ�מניק��

כא)��אמר: �רא�ית(לקמ� �רה", בני� "הניקה ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ
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jlÎjlfiiriayקמו meiqelwpe`
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�מקצת: רמז� ÂÈ�tŒÏÚ(ÊÈ)ר�ה Ì‰¯·‡ ÏtiÂ ְְְִַָָָ«ƒ…«¿»»«»»
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(·Î)Ì‰¯·‡ ÏÚÓ.,כינה� �ל�י ה�א נק�ה ל��� ≈««¿»»ְְְִִֵַָָָ

מק��:(ב"ר)ולמדנ� �ל מר�ב�� �ה��יקי� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

(‚Î)ÌBi‰ ÌˆÚa.ולא ���� ��צט�ה, ���� �� ¿∆∆«ְְִֶַַַָֹ

ה�צני�, מ� ולא ה��יי� מ� לא נתירא לא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹ��ילה,

א�יביו יהי� 'א��ו��א א�מרי�: ��ר� �בני ְְְְְִִִֵֶָֹ

�ל מצות� �לק�� למ�ל ה�חנ�ה� לא ְְְְִִִֵֶַַָָֹראינ�ה�

ו�פעל:.ÏÓiÂמק��': .BÏn‰a(Î„)ל��� ָ«»»ְְִַַ¿ƒ…
�מ�: ב)�ה�על�, (נטל.BÏn‰a"�ה�רא�":(לעיל ְְְְֲִִָָָ¿ƒ…ַָ

והיה לח��, ורצה �ערלת� ואחז ס�י� ְְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָֹאברה�

ה�א? �ר�� ה�ד�� ע�ה מה זק�. �היה ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמתירא,

ה�רית", ע�� "וכר�ת ��אמר: ע��, ואחז יד� ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָ�לח

ר�"י ר�ה �רא�ית "ע��", א�א נאמר, לא ְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ'ל�'

B˙Ï¯Ú(Î‰)י��). ¯Na ˙‡ BÏBn‰a.�אברה� ָָ¿ƒ≈¿«»¿»ְְַָָ

ח��� א�א חסר היה ��א לפי "את", נאמר: ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

י�מעאל אבל ��מי�, ידי על נתמע� ��בר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ��ר,

לכ� ה�ילה, ולפרע ערלה לחת� הזקק ילד ְְְְְֲִִַַַַָָָָֹֹ�ֶֶֶָָ�היה

�� רבה)"את"נאמר ‰ÌBi(ÂÎ):(בראשית ÌˆÚa ֱֵֶַ¿∆∆«
‰f‰.נה� צ"ט לאברה� �ל���לא� �לי�מעאל «∆ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

�נ�: וי�מעאל אברה� נ��ל �ני�, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָע�רה

ל� ל� 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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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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¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך בערים שונות בעולם קנ
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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שאשאשאשאשאשא

באר שבע

חיפה

ירושלים
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אוסטרליה מלבורן

אוקראינה אודסה
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לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך ערים 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
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא

מקסיקו מ. סיטי
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נפאל קטמנדו
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רוסיה רוסטוב (נא-דון) 

שוייץ ציריך

תאילנד בנקוק

לך לך

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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הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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