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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
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ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá
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 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

שתצליחנה  רצון  ויהי  האחרונים,  השבועות  במשך  מפעולות  ר"פ  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

הפעולות באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ובודאי למותר להאריך בגודל הזכות של המשתדלים בזה, 

ויהי רצון שיקוים בהם שכר מצוה מצוה ומצוה גוררת מצוה, שילכו מחיל אל חיל בפעולות האמורות, 

לה'  היא  שבת  הזאת  השנה  והרי  מצרים.  בלי  לנחלה  ועד  ונגבה  וצפונה  וקדמה  ימה  לופרצת  ועד 

וכשפועלים בה ברוחניות הענינים הנרמזים בשש שנים תזרע, כידוע שכללות עניניהם תורה ולימודה, 

שלימוד מביא לידי מעשה, אז מתקרבים למדריגה עוד נעלית יותר, משבת לה' - לשבת שבתון, וכסדר 

הפסוקים בריש פרשה בהר. עיין ג"כ לקו"ת בהר ד"ה ושבתה, ספר מאמרי אדמו"ר מוהר"ש דשנת 

תרכ"ז ד"ה ושבתה ובסופו - שבת שבתון זהו כמו לעתיד לבוא ליום שכולו שבת. וכמבואר בהמשך של 

ר"ה תרס"ו שגם בלע"ל זהו הדרגא הכי ראשונה במעלה.

בברכה לבשו"ט בטוב הנראה והנגלה.

מ. שניאורסאהן



ד

h"i ,xen` zyxt zay .c"qa
*f"lyz'd ,xii`

Ïbמּתֹורת נפלאֹות ואּביטה וכתב 1עיני , «ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

זה  ּפסּוק על ּבמאמרֹו מהר"ׁש ,2אדמּו"ר ְְֲֲֶַַַַָָָ

הל"ג  ׁשער ּב'סידּור' ּׁשּכתּוב מה ְִִֶַַַַַַַָּדעלּֿפי

הּוא 3ּבעֹומר  ּבעֹומר ל"ג על ּבּתֹורה ׁשהרמז ֶֶֶֶֶַַַָָָָ

יתּבאר 4ּבּפסּוק  עיני ּגל הּפסּוק ּגם הּזה, הּגל עד ְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

הענינים  ׁשּכל הּידּוע ועלּֿפי ּבעֹומר. ל"ג ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָעל

ּדזה  לֹומר, יׁש הּדּיּוק, ּבתכלית הם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשּבּתֹורה

גֹו' עיני ּגל ׁשּבּפס ּוק ּבעֹומר ּדל"ג ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהענין

הּגל  'עד ׁשּבּפס ּוק ּבעֹומר ּדל"ג מהענין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמדין

הּוא  גֹו' עיני ּגל לענין לבא ּבכדי ּכי הּוא, ְְְִִִֵֵֶַַַַָֹהּזה'

הּזה'. הּגל 'עד ְֵֵֶַַַַעלֿידי

יֹום p‰Â‰ב) ּבעֹומר לל"ג זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות ¿ƒ≈ְְֶֶַַַָָָ

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ְְְְִִִִֶַַַָההסּתּלקּות

היה  ׁשעלֿידֹו – הּוא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ענינֹו ּכי הּוא, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ(ּבפׁשטּות)

מקֹומֹות  ּבכּמה [וכּמבֹואר הּתֹורה ּדפנימּיּות הּנגלית 5הּגילּוי ּדתֹורה ׁשהּגילּוי , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבן  ׁשמעֹון רּבי עלֿידי היה הּתֹורה ּדפנימּיּות והּגילּוי רּבנּו, מׁשה עלֿידי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

ּבּזהר 6יֹוחאי  ּכדאיתא הסּתּלקּותֹו, ּביֹום היה הּגילּוי ועיקר ׁשּביֹום 7], ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

חּייו  ימי ּכל ּבמׁש ּגילה ׁשּלא קּדיׁשין" "מּלין לתלמידיו ּגילה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

ּב ׁשמעֹון רּבי ׁשאפילּו ּביֹותר נעלים ענינים היּו אז, ׁשּגילה הענינים ן (ּכי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לגּלֹותם  ירא מּקֹודם היה (עלּֿפי 8יֹוחאי קּדיׁשין' ה'מּלין ּכתיבת ועלֿידי .( ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּלֹו ּדיתּפרנסּון 9הּציּוּוי ּבאֹופן ׁשּנתּגּלּו ועד יׂשראל, לכל אחרּֿכ נתּגּלּו ,(10, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
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ב  לאור יצא (*`"ypz ± xnera b"l qxhpew.. בעומר ל"ג "לקראת ,`"ypz'd ,xnera b"l ,'d mei."(1.יח קיט, תהלים

מא).2) (ע' פכ"ה שם וראה ואילך)*. לט (ע' פכ"ג תרל"ח לברך אדם חייב ואילך).3)שבהמשך ג (דש, הזה הגל עד ד"ה

נב.4) לא, ועוד.5)ויצא ואילך). תיט ס"ע עטר"ת (סה"מ עטר"ת דרשב"י הילולא לה"ע ד"ה סע"ב). (דש, שם סידור

רבינו]6) משה ע"י [שהי' תורה שבמתן בפשטות, אלאozipמובן התורה**, פנימיות ע"י ielibdyגם הי' התורה דפנימיות

ב.7)רשב"י. רפד, בזח"ג "מלין8)אד"ז סע"א) (רצא, שם אד"ז "ר'9)לגלאה".pligcc`ראה ב) (רפד, שם אד"ז ראה

מיוחדת  פעולה צריך נעלים בענינים כי הוא, דוקא אז שאמר הדברים לכתוב שצוה דמהטעמים לומר, ויש יכתוב". אבא

להעולם. שייכים שיהיו

שניתוסף *) אלא עיני", "גל היא המאמר התחלת שלכאורה, ולהעיר, עצמו. בפני מאמר הם דההמשך כגֿכה שפרקים לההמשך, ב"מפתח" ראה

שלפניו. המאמרים עם לקשרו בכדי דהע"ה" שאמר "וזהו בתחילתו

תקמו.**) ע' שם כג. ע' תרס"ו המשך שנו. ע' תרנ"ו (סה"נ הפעם עוד יהי' לא תורה שמתן וכידוע לע"ל. שתתגלה התורה פנימיות גם כולל

ועוד). .57 ע' ה'תש"ט קצט. ע' תרפ"ה רצא. ע' עטר"ת סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מהקדושֿברוךֿהוא: היהודי בקשת מופיעה בתהילים

Ïb את ופקח ËÈa‡Â‰גלה ÈÈÚ ואראהE˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ1·˙ÎÂ , «≈«¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆¿»«
‰Ê ˜eÒt ÏÚ B¯Ó‡Óa L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡2‰Ó ÈtŒÏÚc , «¿«¬»¿«¬»«»∆¿«ƒ«

'¯e„ÈÒ'a ·e˙kM מאמרי ובו חסידות) = חיים אלוקים (דברי דא"ח עם ∆»«ƒ
נוסח  על הזקן אדמו"ר של חסידות

ÓBÚa¯התפילה  ‚"Ï‰ ¯ÚL3 יום ««««»∆
ברֿיוחאי  שמעון רבי של ההילולא

‚"Ï ÏÚ ‰¯Bza ÊÓ¯‰L∆»∆∆«»««
˜eÒta ‡e‰ ¯ÓBÚa4 בפרשת »∆«»

‰f‰,ויצא  Ïb‰ „Ú רמז "גל" ≈«««∆
ÈÈÚל"ל"ג" Ïb ˜eÒt‰ Ìb שגם ««»«≈«

"גל" נאמר Ï"‚בו ÏÚ ¯‡a˙Èƒ¿»≈««
.¯ÓBÚa»∆

ÌÈÈÚ‰ ÏkL Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆»»ƒ¿»ƒ
,˜eic‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì‰ ‰¯BzaL∆«»≈¿«¿ƒ«ƒ
‚"Ïc ÔÈÚ‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ≈«¿∆∆»ƒ¿»¿«
'B‚ ÈÈÚ Ïb ˜eÒtaL ¯ÓBÚa»∆∆«»«≈«
¯ÓBÚa ‚"Ïc ÔÈÚ‰Ó ÔÈ„ÓÏ¿≈ƒ≈»ƒ¿»¿«»∆

'‰f‰ Ïb‰ „Ú' ˜eÒtaL היינו ∆«»≈«««∆
"עד  הפסוק על תחילה אמור שהעניין

לגבי  גם למדים וממנו הזה", הגל

ואביטה" עיני "גל Èkהפסוק ,‡e‰ƒ
שכן  הדברים סדר זה ≈¿È„Îaƒאכן

‡e‰ 'B‚ ÈÈÚ Ïb ÔÈÚÏ ‡·Ï»…¿ƒ¿««≈«
È„ÈŒÏÚ של והקדמה 'Ú„הכנה «¿≈≈

,'‰f‰ Ïb‰.להלן שיתבאר כפי «««∆
‰Ê ˜eÒÙc ˙eÎiM‰ ‰p‰Â (·¿ƒ≈««»¿»∆

ואביטה..." עיני ÓBÚa¯"גל ‚"ÏÏ¿«»∆
ÈÔBÚÓL Èa¯c ˙e˜lzÒ‰‰ ÌB«ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿

Èk ,‡e‰ (˙eËLÙa) È‡ÁBÈ Ôa∆»ƒ¿«¿ƒ
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL BÈÚƒ¿»∆«ƒƒ¿∆
‰È‰ B„ÈŒÏÚL Y ‡e‰ È‡ÁBÈ»ƒ∆«»»»

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰ שעד «ƒƒ¿ƒƒ«»
נסתרת  הייתה רשב"י «¿»¿[B·nÎÂ‡¯ימי

˙BÓB˜Ó ‰nÎa5, החסידות ‰ÈÏ‚p˙בתורת ‰¯B˙c ÈeÏÈb‰L חלק ¿«»¿∆«ƒ¿»«ƒ¿≈
וההלכה) התלמוד (המשנה, שבתורה ¯ea,הנגלה ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰È‰»»«¿≈…∆«≈

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰Â– התורה של והנסתר הפנימי (החלק ¿«ƒƒ¿ƒƒ«»
והחסידות) הקבלה È‡ÁBÈהזוהר, Ôa ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈŒÏÚ ‰È‰)6,[ »»«¿≈«ƒƒ¿∆»ƒ

ÈeÏÈb‰ ¯˜ÈÚÂ התורה פנימיות של ¿ƒ««ƒ
רשב"י  ÌBÈaעלֿידי ‰È‰»»¿
,B˙e˜lzÒ‰,בעומר ל"ג ƒ¿«¿

‡˙È‡„k כמובא¯‰fa7ÌBÈaL ƒ¿ƒ»«…«∆¿
‰ÏÈb B˙e˜lzÒ‰ רשב"י ƒ¿«¿ƒ»

"ÔÈLÈc˜ ÔÈlÓ" ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»ƒƒ«ƒƒ
קדושים  ÏÈb‰דברים ‡lL להם ∆…ƒ»

Èk) ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa¿∆∆»¿≈«»ƒ
,Ê‡ ‰ÏÈbL ÌÈÈÚ‰ ביום »ƒ¿»ƒ∆ƒ»»

ÌÈÏÚהסתלקותו, ÌÈÈÚ eÈ‰»ƒ¿»ƒ«¬ƒ
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ eÏÈÙ‡L ¯˙BÈa¿≈∆¬ƒ«ƒƒ¿∆

È‡ÁBÈ את גילה ימיו שכל בעצמו, »ƒ
התורה  È¯‡סתרי Ì„BwÓ ‰È‰»»ƒ∆»≈

Ì˙Bl‚Ï8˙·È˙k È„ÈŒÏÚÂ .( ¿«»¿«¿≈¿ƒ«
'ÔÈLÈc˜ ÔÈlÓ'‰ שרשב"י הנעלים «ƒƒ«ƒƒ

הסתלקותו ביום ÈtŒÏÚ)«ƒגילה
BlL ÈeeÈv‰9 כפי אותם, לכתוב «ƒ∆
בזוהר  ‡CkŒ¯Áשמסופר elb˙ ,(ƒ¿«««»

הזמן ÚÂ„במשך ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈¿«
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

   גל עיני ואביטהה "מאמר ד  )ג

ה  .....................  ז"לתש'ה, אייר ט"י, מורארשת פבת ש

יח  ...................  א"שנת'ה, ג בעומר"ליל לשיחת   )ד

כב  ....  א"נשת'ה, אייר 'כ אמורשיחת שבת פרשת   )ה

  אמורפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

לב  ...............................................  יבכרך ) ק"בלה(

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

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

לו  ...............  אמורפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

לז  ...........  אמורלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

פא ..............  אמורלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

פב  .....................................  אמורלשבוע פרשת  

צד  .............  אמורבוע פרשת לש" היום יום"לוח   )יב

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

ם"שיעורי רמב

ק   .............  אמורלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

חנק   .........  אמורלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

עק ..............  אמורלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  עם ביאורים  סוטהמסכת   )יז

דעק  ..........................................  להד דף ע טכמדף 

  נביאים וכתובים   )יח

רב  ........... ................................  יאפרק  משלי, ופרק  ישעיה

  אהלותמסכת  –משניות   )יט

דר  ...................................................  ביאור קהתי

  

ביר  ................................................  מסכת יומא יעקבעין   )כ

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כא

דיר  ................................................  צוד דף ע צמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

במר  .................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

במר  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כד

המר  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

ומר  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

ומר  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

זמר  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

זמר  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'חלק ב –קונטרסים מאמרים   )כט

טמר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )ל

טמר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

נר  ............................ ................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נבר  ..................................דפרק ביאורים לפרקי אבות   )לב

נגר  ......  אמורפרשת  תלקריאה בציבור לשב חומש   )לג

סבר  .....................  אמורלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

סגר  ........  אמור 'פ ק"שעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה



ה

h"i ,xen` zyxt zay .c"qa
*f"lyz'd ,xii`

Ïbמּתֹורת נפלאֹות ואּביטה וכתב 1עיני , «ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

זה  ּפסּוק על ּבמאמרֹו מהר"ׁש ,2אדמּו"ר ְְֲֲֶַַַַָָָ

הל"ג  ׁשער ּב'סידּור' ּׁשּכתּוב מה ְִִֶַַַַַַַָּדעלּֿפי

הּוא 3ּבעֹומר  ּבעֹומר ל"ג על ּבּתֹורה ׁשהרמז ֶֶֶֶֶַַַָָָָ

יתּבאר 4ּבּפסּוק  עיני ּגל הּפסּוק ּגם הּזה, הּגל עד ְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

הענינים  ׁשּכל הּידּוע ועלּֿפי ּבעֹומר. ל"ג ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָעל

ּדזה  לֹומר, יׁש הּדּיּוק, ּבתכלית הם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשּבּתֹורה

גֹו' עיני ּגל ׁשּבּפס ּוק ּבעֹומר ּדל"ג ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהענין

הּגל  'עד ׁשּבּפס ּוק ּבעֹומר ּדל"ג מהענין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמדין

הּוא  גֹו' עיני ּגל לענין לבא ּבכדי ּכי הּוא, ְְְִִִֵֵֶַַַַָֹהּזה'

הּזה'. הּגל 'עד ְֵֵֶַַַַעלֿידי

יֹום p‰Â‰ב) ּבעֹומר לל"ג זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות ¿ƒ≈ְְֶֶַַַָָָ

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ְְְְִִִִֶַַַָההסּתּלקּות

היה  ׁשעלֿידֹו – הּוא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ענינֹו ּכי הּוא, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ(ּבפׁשטּות)

מקֹומֹות  ּבכּמה [וכּמבֹואר הּתֹורה ּדפנימּיּות הּנגלית 5הּגילּוי ּדתֹורה ׁשהּגילּוי , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבן  ׁשמעֹון רּבי עלֿידי היה הּתֹורה ּדפנימּיּות והּגילּוי רּבנּו, מׁשה עלֿידי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

ּבּזהר 6יֹוחאי  ּכדאיתא הסּתּלקּותֹו, ּביֹום היה הּגילּוי ועיקר ׁשּביֹום 7], ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

חּייו  ימי ּכל ּבמׁש ּגילה ׁשּלא קּדיׁשין" "מּלין לתלמידיו ּגילה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

ּב ׁשמעֹון רּבי ׁשאפילּו ּביֹותר נעלים ענינים היּו אז, ׁשּגילה הענינים ן (ּכי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לגּלֹותם  ירא מּקֹודם היה (עלּֿפי 8יֹוחאי קּדיׁשין' ה'מּלין ּכתיבת ועלֿידי .( ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּלֹו ּדיתּפרנסּון 9הּציּוּוי ּבאֹופן ׁשּנתּגּלּו ועד יׂשראל, לכל אחרּֿכ נתּגּלּו ,(10, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
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ב  לאור יצא (*`"ypz ± xnera b"l qxhpew.. בעומר ל"ג "לקראת ,`"ypz'd ,xnera b"l ,'d mei."(1.יח קיט, תהלים

מא).2) (ע' פכ"ה שם וראה ואילך)*. לט (ע' פכ"ג תרל"ח לברך אדם חייב ואילך).3)שבהמשך ג (דש, הזה הגל עד ד"ה

נב.4) לא, ועוד.5)ויצא ואילך). תיט ס"ע עטר"ת (סה"מ עטר"ת דרשב"י הילולא לה"ע ד"ה סע"ב). (דש, שם סידור

רבינו]6) משה ע"י [שהי' תורה שבמתן בפשטות, אלאozipמובן התורה**, פנימיות ע"י ielibdyגם הי' התורה דפנימיות

ב.7)רשב"י. רפד, בזח"ג "מלין8)אד"ז סע"א) (רצא, שם אד"ז "ר'9)לגלאה".pligcc`ראה ב) (רפד, שם אד"ז ראה

מיוחדת  פעולה צריך נעלים בענינים כי הוא, דוקא אז שאמר הדברים לכתוב שצוה דמהטעמים לומר, ויש יכתוב". אבא

להעולם. שייכים שיהיו

שניתוסף *) אלא עיני", "גל היא המאמר התחלת שלכאורה, ולהעיר, עצמו. בפני מאמר הם דההמשך כגֿכה שפרקים לההמשך, ב"מפתח" ראה

שלפניו. המאמרים עם לקשרו בכדי דהע"ה" שאמר "וזהו בתחילתו

תקמו.**) ע' שם כג. ע' תרס"ו המשך שנו. ע' תרנ"ו (סה"נ הפעם עוד יהי' לא תורה שמתן וכידוע לע"ל. שתתגלה התורה פנימיות גם כולל

ועוד). .57 ע' ה'תש"ט קצט. ע' תרפ"ה רצא. ע' עטר"ת סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מהקדושֿברוךֿהוא: היהודי בקשת מופיעה בתהילים
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f"lyz'dו ,xii` h"i ,xen` t"y

(הּגילּוי  זה ּגילּוי המׁשכת ׁשּגם והּׂשגה. ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּבהבנה

ּביֹום  היתה ּדיתּפרנסּון) ּובאֹופן יׂשראל ְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָלכל

ּכתיבתן  (עלֿידי יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהסּתּלקּות

ׁשּלֹו). הּציּוּוי עלּֿפי אז, קּדיׁשין' ה'מּלין ִִִִִִֶֶַַַַָׁשל

הּידּוע  ּדעלּֿפי הסּתּלקּותֹו11ּולהֹוסיף, ׁשּביֹום ְְְְְִִִֶַַַַָ

עבֹודתֹו ּכל ׁשל הּפנימּיּות מתּגּלה אדם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשל

ּדביֹום  מּובן חּייו, ימי ּכל ּבמׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשעבד

ּגם  נתּגּלה יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִִֶַַַַָָהסּתּלקּות

ימי  ּכל ּבמׁש ׁשּגילה הּסֹודֹות ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָהּפנימּיּות

חֹוזר  ּבעֹומר, ל"ג ּביֹום וׁשנה, ׁשנה ּובכל ְְְֵֶַַָָָָָָָחּייו.

ּבּפעם  ּבעֹומר ּבל"ג ׁשהיה הּגילּוי ְְִֵֶֶַַַַַָָָוניעֹור

ׁשל 12הראׁשֹונה  (ּתֹורתֹו הּתֹורה ּפנימּיּות ּגילּוי – ְִִִִֶַָָָָ

מהּמבֹואר  ּגם וכּמּובן יֹוחאי). ּבן ׁשמעֹון ְְְִִִֵֶַַַַָָָרּבי

מקֹומֹות  ֿ 13ּבכּמה מּתן הּוא ּבעֹומר ּדבל"ג ְְְִֶַַַַָָ

הּׁשבּועֹות 14ּתֹורה  חג ּבדּוגמת הּתֹורה, ּדפנימּיּות ְְְִִִַַַַָָָ

ּדכמֹו מּובן, ּדמּזה ּבכלל. מּתןּֿתֹורה זמן ְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

ׁשנה  ּבכל הּוא הּׁשבּועֹות ּבחג ְְֶַַַַָָָָָׁשּמּתןּֿתֹורה

הּתֹורה  ּדפנימּיּות מּתןּֿתֹורה ּכמֹוֿכן ְְְִִִֵַַַָָָָוׁשנה,

ׁשענין  וזהּו וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּוא ּבעֹומר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָּבל"ג

ואּביטה  עיני ּגל ּבּפסּוק מרּומז ּבעֹומר ְְִֵֶַַַַַָָָָל"ג

הּוא  ׁשּבּתֹורה נפלאֹות ּכי ,מּתֹורת ְְִִִִֶֶַָָָָנפלאֹות

הּתֹורה  הּוא 15ּפנימּיּות נפלאֹות, גֹו' ּגל וענין , ְְְְִִִִַַַָָ

ּגילּוי  מּלׁשֹון (ּגל ּדתֹורה 16ּגיּלּוי הּנפלאֹות ( ְְְִִִִַַָָ

(ּב ּבג"ל ׁשּנמׁש הּתֹורה) ּבעֹומר).(ּפנימּיּות ל"ג ְְְְִִִֶֶַַַָָָ
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לתתא10) ב"נ "כמה בסופו ת"ו תקו"ז הוא oeqpxtziראה "יתפרנסון" דפירוש שם, מלך ובכסא כו'". דילך חיבורא מהאי

"eyxeti'כו העמוקים epiaiy.873מאמריו ע' ח"ג לקו"ש וראה אגה"ק 11)כו'". וראה ואילך). סע"א (דש, שם סידור ראה

א). (קמח, כח וסימן סע"א) (קמז, ז"ך לסימן ובכ"מ.12)ביאור ואילך. 13 ע' ה'תש"ד סה"מ ע'13)ראה תרס"ו המשך

.211 ע' ה'תש"ד סה"מ דפני'14)ריט. "הנתינה שם ה'תש"ד ובסה"מ שם. תרס"ו בהמשך תורה") ("מתן הלשון כ"ה

היא הכוונה ולכאורה ielibdl.6התורה". הערה לעיל ראה – התורה המשניות 15)דפני' לפירוש הרמב"ם הקדמת ראה

וחלב  דדבש א)** (יג, חגיגה ובמס' יא), ד, (שה"ש לשונך* תחת וחלב דבש הו"ע נפלאות דאביטה ראה), כן אחר (ד"ה

תסא). (ע' עה"פ לתהלים אור) (יהל אוה"ת – מרכבה מעשה יח).16)הו"ע קיט, (תהלים עה"פ ציון מצודת

שאין *) [כיון בראשית מעשה גם נכלל הגנוזות" דב"סודות לומר, ויש נפלאות". ואביטה כו ' הגנוזות הסודות לו "ולגלות שם להרמב"ם בפיה"מ

מרכבה. מעשה על שקאי וחלב דבש הו"ע דנפלאות הרמב"ם מ"ש הצ"צ מביא ולכן ה"י], פ"ד התורה יסודי הל' רמב"ם ברבים, בהם דורשין

ספ"ב.**) התורה יסודי הל' רמב"ם גם וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
elb˙pLנעלים תורה סתרי ÔeÒ¯t˙Ècאותם ÔÙB‡a10, בריבוי גילוי ∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«¿¿

O‰Â‚‰ובשפע ‰·‰a.אנושי בשכל המובן ‰ÎLÓ˙באופן ÌbL «¬»»¿«»»∆««¿»«
ÈeÏÈb‰) ‰Ê ÈeÏÈb האמורים הנעלים התורה סתרי Ï‡¯NÈשל ÏÎÏ ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿»≈
סגולה ליחידי רק ÔeÒ¯t˙Ècולא ÔÙB‡·e להבנה 'ירדו' שהדברים כך ¿∆¿ƒ¿«¿¿

בשכל  ÌBÈaוהשגה ‰˙È‰ (»¿»¿
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«ƒƒ¿∆
ÏL Ô˙·È˙k È„ÈŒÏÚ) È‡ÁBÈ»ƒ«¿≈¿ƒ»»∆
ÈtŒÏÚ ,Ê‡ 'ÔÈLÈc˜ ÔÈlÓ'‰«ƒƒ«ƒƒ»«ƒ

(BlL ÈeeÈv‰ הדברים שגם ונמצא «ƒ∆
כעבור  והתפרסמו התגלו שלמעשה

ביום  כבר ונמשכו התגלו בעצם זמן,

הגילוי  כי רשב"י, של הסתלקותו

הודות  היה יותר מאוחר והפרסום

 ֿ עלֿ רשב"י הסתלקות ביום לכתיבתם

וציוויו. הוראתו ידי

Úe„i‰ ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe11 ¿ƒ¿«ƒ«»«
החסידות ¿∆ÌBÈaLבתורת

‰lb˙Ó Ì„‡ ÏL B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿∆»»ƒ¿«»
B˙„B·Ú Ïk ÏL ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆»¬»
ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa „·ÚL∆»«¿∆∆»¿≈«»
ב'אגרת  הזקן אדמו"ר שכתב (וכמו

שכל  "כנודע התניא: שבספר הקודש'

בחייו  נפשו שעמלה האדם עמל

מתגלה  והסתר העלם בבחינת למעלה

למטה  מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר

פטירתו"), ÌBÈ·cבעת Ô·eÓ»ƒ¿
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«ƒƒ¿∆
˙eiÓÈt‰ Ìb ‰lb˙ ,È‡ÁBÈ»ƒƒ¿«»««¿ƒƒ
CLÓa ‰ÏÈbL ˙B„Bq‰ ÏL∆«∆ƒ»¿∆∆

,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk בסודות שגם היינו »¿≈«»
שבסוד, הסוד פנימיות, יש עצמם

הפנימיות  התגלתה הסתלקותו וביום

לכן. קודם שגילה הסודות כל של

‚"Ï ÌBÈa ,‰LÂ ‰L ÏÎ·e¿»»»¿»»¿«

¯BÚÈÂ ¯ÊBÁ ,¯ÓBÚaמחדש ומאיר ומתגלה È‰L‰מתעורר ÈeÏÈb‰ »∆≈¿≈«ƒ∆»»
‰BL‡¯‰ ÌÚta ¯ÓBÚa ‚"Ïa12– בפועל רשב"י הסתלקות ביום ¿«»∆«««»ƒ»

.(È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL B˙¯Bz) ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÈeÏÈbƒ¿ƒƒ«»»∆«ƒƒ¿∆»ƒ
Ô·enÎÂ בכל ומאיר חוזר רשב"י הסתלקות ביום שהיה שהגילוי זה עניין ¿«»

ומוכח  מובן מחדש, »Ìbשנה
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·n‰Ó13 ≈«¿»¿«»¿

החסידות ÓBÚa¯בתורת ‚"Ï·cƒ¿«»∆
‰¯BzŒÔzÓ ‡e‰14˙eiÓÈÙc ««»ƒ¿ƒƒ

‚Á ˙Ó‚e„a ,‰¯Bz‰«»¿¿««
ŒÔzÓ ÔÓÊ ‡e‰L ˙BÚe·M‰«»∆¿«««
,Ô·eÓ ‰fÓc .ÏÏÎa ‰¯Bz»ƒ¿»¿ƒ∆»
‚Áa ‰¯BzŒÔznL BÓÎcƒ¿∆««»¿«
‰L ÏÎa ‡e‰ ˙BÚe·M‰«»¿»»»

‰LÂ ֿ חד מאורע רק ולא מחדש, ¿»»
שנים, אלפי לפני שהיה ¿ŒBÓkפעמי

˙eiÓÈÙc ‰¯BzŒÔzÓ ÔÎ≈««»ƒ¿ƒƒ
‡e‰ ¯ÓBÚa ‚"Ïa ‰¯Bz‰«»¿«»∆

‰LÂ ‰L ÏÎa דבר ולא מחדש ¿»»»¿»»
הסתלקות  ביום שהיה חדֿפעמי

רשב"י.

e‰ÊÂלכך הפנימי ÔÈÚLהטעם ¿∆∆ƒ¿«
¯ÓBÚa ‚"Ï דרשב"י הילולא «»∆

התורה סודות «¿ÊÓe¯Óוהתגלות
‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ˜eÒta«»«≈«¿«ƒ»
˙B‡ÏÙ Èk ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆ƒƒ¿»

‰¯BzaL והנסתר המופלא החלק ∆«»
התורה  eiÓÈt˙של ‡e‰¿ƒƒ

‰¯Bz‰15'B‚ Ïb ÔÈÚÂ , «»¿ƒ¿««
Ïb) ÈelÈb ‡e‰ ,˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ«

ÈeÏÈb ÔBLlÓ16˙B‡ÏÙp‰ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿»
(‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt) ‰¯B˙c¿»¿ƒƒ«»
התורה  של הנסתר החלק התגלות

CLÓpLגילוי לידי Ï"‚aובא ∆ƒ¿»¿«
.(¯ÓBÚa ‚"Ïa)¿«»∆
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jzxezn ze`ltp dhia`e ipir lb

ׁשּבּתֹורה 17ּבהּמאמר Óe·‡¯ג) ּדבנפלאֹות , ¿»≈ְְְֲִִֶַַַָָָ

ּדרגֹות. ׁשּתי הּתֹורה) ְְְִִֵַָָ(ּפנימּיּות

ּבּזהר  ּדאיתא הּוא, לבּוׁש,18והענין יׁש ׁשּבּתֹורה ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

הּוא  ּדתֹורה ּגליא  לּנׁשמה. ּונׁשמה נׁשמה ְְְְְַַָָָָָָָָּגּוף,

– ּדתֹורה [הּסיּפּורים ּדתֹורה והּגּוף ְְְְִִַַַָָהּלבּוׁש

והּנׁשמה  הּגּוף], – ּדתֹורה וההלכֹות ְְְְְֲַַַָָָָלבּוׁש,

ּבכללּות  ׁשּנחלקת הּתֹורה, ּפנימּיּות היא ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָּדתֹורה

נׁשמתא, – (סתים) ּדאֹוריתא רזין ּדרגֹות. ְְְְְִִִִֵַָָָָָָלׁשּתי

נׁשמתא  – סתימין) ּדכל (סתימא ּדרזין ְְְְְְִִִִִִָָָָָָורזין

נפלאֹות  ואּביטה עיני ּגל והּבּקׁשה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָלנׁשמתא.

את  ׁשּיראה היא, רּבים) לׁשֹון (נפלאֹות ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָמּתֹורת

ורזין  רזין ׁשּבּתֹורה, ּדנפלאֹות הּדרגֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּתי

 ֿ נפׁש ּבחינת היא ׁש'ּנׁשמתא' ּומבאר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּדרזין.

ּבחינת  היא לנׁשמתא' ו'נׁשמתא ְְְְְְִִִִַַָָָָָָרּוחֿנׁשמה,

ׁשהענינים  לֹומר, יׁש ואּולי ְְְִִִֵֶַַַָָָָחּיהֿיחידה.

יֹוחאי  ּבן ׁשמע ֹון רּבי ׁשּגילה הּתֹורה ְְִִִִִִִֶֶַַָָָּדפנימּיּות

חּייו  ימי ּכל נׁשמתא 19ּבמׁש ּבחינת הם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

הסּתּלקּותֹו ּביֹום ׁשּגילה והענינים 19ּדאֹוריתא, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

לנׁשמתא. נׁשמתא ּבחינת ְְְְִִִֵַָָָָהם

‰p‰Â על ל'תהּלים', צדק' ה'צמח ּברׁשימֹות ¿ƒ≈ְְִִִִִֶֶֶַַַ

נפלאֹות  ואּביטה עיני ּגל ְְִִֵַַַַָָָהּפסּוק

ׁשּבּתֹורה 20מּתֹורת הּנ"ל הּזהר מאמר מביא , ֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לנׁשמתא. ונׁשמתא ונׁשמתא, וגּופא לבּוׁשא ְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָיׁש

נפלאֹות' ואּביטה עיני 'ּגל ׁשהּבּקׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומבאר,

ּגם  אּלא לבד הּלבּוׁש רק לא ׁשּיראה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹהיא

הּׁשל"ה  ּפירּוׁש מביא הענין ּובהמׁש 21נׁשמתא. ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
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לט).17) (ע' א.18)פכ"ג קנב, מלובשים 19)ח"ג הם דנר"נ הוא, לנשמתא) (נשמתא לח"י (נשמתא) נר"נ בין מהחילוקים

דבכללות  הגוף, כלי מהגבלת יוצאת שהנשמה הוא ההסתלקות דענין לומר, ויש בגוף. מהתלבשות למעלה הם וח"י בגוף,

" רשב"י וכאשר בגוף. מהתלבשות שלמעלה ח"י שנשמתו ra`הו"ע (הגם ,(7 שבהערה הזהר (לשון עלמא" מן לאסתלקא

(שבתורה). דנשמתא נשמתא בחינת אז גילה ולכן זו, בחינה אצלו האירה בגוף), בהתלבשות אור)20)היתה (יהל אוה"ת

ואילך. תנט ס"ע א).21)לתהלים (ב, בתחלתו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡·Óe מהר"ש‚) זה,Ó‡n‰a17¯אדמו"ר מאמר בתחילת לעיל הנזכר ¿»≈¿««¬»

(‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt) ‰¯BzaL ˙B‡ÏÙ·c עצמן,˙B‚¯c ÈzL כפי ƒ¿ƒ¿»∆«»¿ƒƒ«»¿≈¿»
ומבאר. שממשיך

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Âמובא¯‰fa18LÈ ‰¯BzaL דרגות ארבע ¿»ƒ¿»¿ƒ»«…«∆«»≈
למעלה עניין Le·Ïמלמטה שהוא ¿

הדבר, עצם לגבי הדבר Ûebחיצוני

הדבר ÓL‰עצמו, של הפנימיות ¿»»
‰ÓLpÏ ‰ÓLe של הפנימיות ¿»»«¿»»

עצמה. B˙c¯‰הפנימיות ‡ÈÏb חלק «¿»¿»
התורה של ‰Le·lהנגלה ‡e‰«¿

ÌÈ¯etÈq‰] ‰¯B˙c Ûeb‰Â¿«¿»«ƒƒ
˙BÎÏ‰‰Â ,Le·Ï Y ‰¯B˙c¿»¿¿«¬»
‰ÓLp‰Â ,[Ûeb‰ Y ‰¯B˙c¿»«¿«¿»»
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ‡È‰ ‰¯B˙c¿»ƒ¿ƒƒ«»
ÈzLÏ ˙eÏÏÎa ˙˜ÏÁpL∆∆¿∆∆ƒ¿»ƒ¿≈

‡˙È¯B‡c ÔÈÊ¯ .˙B‚¯c סודות ¿»»ƒ¿«¿»
למעלה (ÌÈ˙Òהתורה נעלם, »ƒ

ÓL˙‡מהתגלות  Y של ) הנשמה ƒ¿»»
ÔÈÊ¯cהתורה, ÔÈÊ¯Â הסודות ¿»ƒ¿»ƒ

עצמם  הסודות של (הפנימיות)

ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò) נעלם ¿ƒ»¿»¿ƒƒ
ÓLÏ˙‡הנעלמים  ‡˙ÓL Y (ƒ¿»»¿ƒ¿»»

של  הפנימיות לנשמה, נשמה

היהודי Lwa‰Â‰הפנימיות. של ¿««»»
היא  מהקדושֿברוךֿהוא תורה הלומד

˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb«≈«¿«ƒ»ƒ¿»
ÔBLÏ ˙B‡ÏÙ) E˙¯BzÓƒ»∆ƒ¿»¿
ÈzL ˙‡ ‰‡¯iL ,‡È‰ (ÌÈa«̄ƒƒ∆ƒ¿∆∆¿≈
,‰¯BzaL ˙B‡ÏÙc ˙B‚¯c‰«¿»¿ƒ¿»∆«»

ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯Â ÔÈÊ¯ לגילוי הן ויזכה »ƒ¿»ƒ¿»ƒ
לגילוי  והן התורה של הפנימיות

הפנימיות. של הפנימיות

¯‡·Óe,ועוד מהר"ש אדמו"ר ¿»≈
ŒLÙ ˙ÈÁa ‡È‰ '‡˙ÓLp'L∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«∆∆
‡˙ÓL'Â ,‰ÓLŒÁe¯«¿»»¿ƒ¿»»
Œ‰iÁ ˙ÈÁa ‡È‰ '‡˙ÓLÏ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ««»

‰„ÈÁÈ,למעלה מלמטה בחינות, חמש יש לנשמה וחסידות בקבלה כמבואר ¿ƒ»
הנפש  לכוחות הקשורות 'נפשֿרוחֿנשמה', קבוצות לשתי המתחלקות

הנפש  כוחות ו'חיהֿיחידה', בגלוי, בו ופועלים בגוף המתלבשים הפנימיים

והם  פנימית בצורה מהתלבשות שלמעלה ה'מקיפים' הכוחות יותר, הנעלים

של  הדרגות שלושת הן ש'נשמה' כאן מבואר כך ועל נעלמים, כוחות

הפנימיות  של (הפנימיות לנשמה' ו'נשמה הדרגות )נפשֿרוחֿנשמה, שתי הן

חיהֿיחידה. של

,¯ÓBÏ LÈ ÈÏe‡Â הזו שהחלוקה ¿«≈«
דנשמתא' ל'נשמתא 'נשמתא' בין

ל"ג  לגבי לעיל באמור גם קיימת

eiÓÈÙc˙בעומר  ÌÈÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰ התורה ¯Èaסודות ‰ÏÈbL «»∆ƒ»«ƒ

Ïk CLÓa È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ¿∆∆»
ÂÈiÁ ÈÓÈ19‡˙ÓL ˙ÈÁa Ì‰ ¿≈«»≈¿ƒ«ƒ¿»»

ÌÈÈÚ‰Â ,‡˙È¯B‡c הנעלים ¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÌBÈaמאד  ‰ÏÈbL∆ƒ»¿

B˙e˜lzÒ‰19 שכל ימיו וכאמור ƒ¿«¿
הנעלים  הסודות את מלגלות ירא היה

ÓL˙‡הללו  ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ«ƒ¿»»
,‡˙ÓLÏ של הפנימיות דרזין, רזין ¿ƒ¿»»

הפנימיות.

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙BÓÈL¯a ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿ƒ«∆«∆∆
Ïb ˜eÒt‰ ÏÚ ,'ÌÈl‰˙'Ïƒ¿ƒƒ««»«
˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â ÈÈÚ≈«¿«ƒ»ƒ¿»

E˙¯BzÓ20¯Ó‡Ó ‡È·Ó , ƒ»∆≈ƒ«¬«
LÈ ‰¯BzaL Ï"p‰ ¯‰f‰«…«««∆«»≈
,‡˙ÓLÂ ‡Ùe‚Â ‡Le·Ï¿»¿»¿ƒ¿»»

‡˙ÓLÏ ‡˙ÓLÂ וגוף לבוש ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»»
(שעניינם  לנשמה ונשמה ונשמה,

לעיל). אדמו"ר Óe·‡¯מפורט ¿»≈
צדק', היהודי Lwa‰L‰ה'צמח של ∆««»»

ÈÈÚמהקדושֿברוךֿהוא  Ïb'«≈«
‡È‰ '˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»ƒ
של  והנפלאות התורה של שהפנימיות

כך  לו, יתגלו בגלוי iL¯‡‰התורה ∆ƒ¿∆
„·Ï Le·l‰ ˜¯ ‡Ï עניין שהוא …««¿¿«
הדבר  עצם לגבי Ìbחיצוני ‡l‡∆»«

‡˙ÓL של והפנימיות הנשמה ƒ¿»»
התורה.

‡È·Ó ÔÈÚ‰ CLÓ‰·e'צדק ‰ÏM"‰ה'צמח Le¯Èt21 שני' ספר ¿∆¿≈»ƒ¿»≈ƒ≈«¿»
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ז f"lyz'd ,xii` h"i ,xen` t"y

(הּגילּוי  זה ּגילּוי המׁשכת ׁשּגם והּׂשגה. ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּבהבנה

ּביֹום  היתה ּדיתּפרנסּון) ּובאֹופן יׂשראל ְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָלכל

ּכתיבתן  (עלֿידי יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהסּתּלקּות

ׁשּלֹו). הּציּוּוי עלּֿפי אז, קּדיׁשין' ה'מּלין ִִִִִִֶֶַַַַָׁשל

הּידּוע  ּדעלּֿפי הסּתּלקּותֹו11ּולהֹוסיף, ׁשּביֹום ְְְְְִִִֶַַַַָ

עבֹודתֹו ּכל ׁשל הּפנימּיּות מתּגּלה אדם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשל

ּדביֹום  מּובן חּייו, ימי ּכל ּבמׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשעבד

ּגם  נתּגּלה יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִִֶַַַַָָהסּתּלקּות

ימי  ּכל ּבמׁש ׁשּגילה הּסֹודֹות ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָהּפנימּיּות

חֹוזר  ּבעֹומר, ל"ג ּביֹום וׁשנה, ׁשנה ּובכל ְְְֵֶַַָָָָָָָחּייו.

ּבּפעם  ּבעֹומר ּבל"ג ׁשהיה הּגילּוי ְְִֵֶֶַַַַַָָָוניעֹור

ׁשל 12הראׁשֹונה  (ּתֹורתֹו הּתֹורה ּפנימּיּות ּגילּוי – ְִִִִֶַָָָָ

מהּמבֹואר  ּגם וכּמּובן יֹוחאי). ּבן ׁשמעֹון ְְְִִִֵֶַַַַָָָרּבי

מקֹומֹות  ֿ 13ּבכּמה מּתן הּוא ּבעֹומר ּדבל"ג ְְְִֶַַַַָָ

הּׁשבּועֹות 14ּתֹורה  חג ּבדּוגמת הּתֹורה, ּדפנימּיּות ְְְִִִַַַַָָָ

ּדכמֹו מּובן, ּדמּזה ּבכלל. מּתןּֿתֹורה זמן ְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

ׁשנה  ּבכל הּוא הּׁשבּועֹות ּבחג ְְֶַַַַָָָָָׁשּמּתןּֿתֹורה

הּתֹורה  ּדפנימּיּות מּתןּֿתֹורה ּכמֹוֿכן ְְְִִִֵַַַָָָָוׁשנה,

ׁשענין  וזהּו וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּוא ּבעֹומר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָּבל"ג

ואּביטה  עיני ּגל ּבּפסּוק מרּומז ּבעֹומר ְְִֵֶַַַַַָָָָל"ג

הּוא  ׁשּבּתֹורה נפלאֹות ּכי ,מּתֹורת ְְִִִִֶֶַָָָָנפלאֹות

הּתֹורה  הּוא 15ּפנימּיּות נפלאֹות, גֹו' ּגל וענין , ְְְְִִִִַַַָָ

ּגילּוי  מּלׁשֹון (ּגל ּדתֹורה 16ּגיּלּוי הּנפלאֹות ( ְְְִִִִַַָָ

(ּב ּבג"ל ׁשּנמׁש הּתֹורה) ּבעֹומר).(ּפנימּיּות ל"ג ְְְְִִִֶֶַַַָָָ
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לתתא10) ב"נ "כמה בסופו ת"ו תקו"ז הוא oeqpxtziראה "יתפרנסון" דפירוש שם, מלך ובכסא כו'". דילך חיבורא מהאי

"eyxeti'כו העמוקים epiaiy.873מאמריו ע' ח"ג לקו"ש וראה אגה"ק 11)כו'". וראה ואילך). סע"א (דש, שם סידור ראה

א). (קמח, כח וסימן סע"א) (קמז, ז"ך לסימן ובכ"מ.12)ביאור ואילך. 13 ע' ה'תש"ד סה"מ ע'13)ראה תרס"ו המשך

.211 ע' ה'תש"ד סה"מ דפני'14)ריט. "הנתינה שם ה'תש"ד ובסה"מ שם. תרס"ו בהמשך תורה") ("מתן הלשון כ"ה

היא הכוונה ולכאורה ielibdl.6התורה". הערה לעיל ראה – התורה המשניות 15)דפני' לפירוש הרמב"ם הקדמת ראה

וחלב  דדבש א)** (יג, חגיגה ובמס' יא), ד, (שה"ש לשונך* תחת וחלב דבש הו"ע נפלאות דאביטה ראה), כן אחר (ד"ה

תסא). (ע' עה"פ לתהלים אור) (יהל אוה"ת – מרכבה מעשה יח).16)הו"ע קיט, (תהלים עה"פ ציון מצודת

שאין *) [כיון בראשית מעשה גם נכלל הגנוזות" דב"סודות לומר, ויש נפלאות". ואביטה כו ' הגנוזות הסודות לו "ולגלות שם להרמב"ם בפיה"מ

מרכבה. מעשה על שקאי וחלב דבש הו"ע דנפלאות הרמב"ם מ"ש הצ"צ מביא ולכן ה"י], פ"ד התורה יסודי הל' רמב"ם ברבים, בהם דורשין

ספ"ב.**) התורה יסודי הל' רמב"ם גם וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
elb˙pLנעלים תורה סתרי ÔeÒ¯t˙Ècאותם ÔÙB‡a10, בריבוי גילוי ∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«¿¿

O‰Â‚‰ובשפע ‰·‰a.אנושי בשכל המובן ‰ÎLÓ˙באופן ÌbL «¬»»¿«»»∆««¿»«
ÈeÏÈb‰) ‰Ê ÈeÏÈb האמורים הנעלים התורה סתרי Ï‡¯NÈשל ÏÎÏ ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿»≈
סגולה ליחידי רק ÔeÒ¯t˙Ècולא ÔÙB‡·e להבנה 'ירדו' שהדברים כך ¿∆¿ƒ¿«¿¿

בשכל  ÌBÈaוהשגה ‰˙È‰ (»¿»¿
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«ƒƒ¿∆
ÏL Ô˙·È˙k È„ÈŒÏÚ) È‡ÁBÈ»ƒ«¿≈¿ƒ»»∆
ÈtŒÏÚ ,Ê‡ 'ÔÈLÈc˜ ÔÈlÓ'‰«ƒƒ«ƒƒ»«ƒ

(BlL ÈeeÈv‰ הדברים שגם ונמצא «ƒ∆
כעבור  והתפרסמו התגלו שלמעשה

ביום  כבר ונמשכו התגלו בעצם זמן,

הגילוי  כי רשב"י, של הסתלקותו

הודות  היה יותר מאוחר והפרסום

 ֿ עלֿ רשב"י הסתלקות ביום לכתיבתם

וציוויו. הוראתו ידי

Úe„i‰ ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe11 ¿ƒ¿«ƒ«»«
החסידות ¿∆ÌBÈaLבתורת

‰lb˙Ó Ì„‡ ÏL B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿∆»»ƒ¿«»
B˙„B·Ú Ïk ÏL ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆»¬»
ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa „·ÚL∆»«¿∆∆»¿≈«»
ב'אגרת  הזקן אדמו"ר שכתב (וכמו

שכל  "כנודע התניא: שבספר הקודש'

בחייו  נפשו שעמלה האדם עמל

מתגלה  והסתר העלם בבחינת למעלה

למטה  מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר

פטירתו"), ÌBÈ·cבעת Ô·eÓ»ƒ¿
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«ƒƒ¿∆
˙eiÓÈt‰ Ìb ‰lb˙ ,È‡ÁBÈ»ƒƒ¿«»««¿ƒƒ
CLÓa ‰ÏÈbL ˙B„Bq‰ ÏL∆«∆ƒ»¿∆∆

,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk בסודות שגם היינו »¿≈«»
שבסוד, הסוד פנימיות, יש עצמם

הפנימיות  התגלתה הסתלקותו וביום

לכן. קודם שגילה הסודות כל של

‚"Ï ÌBÈa ,‰LÂ ‰L ÏÎ·e¿»»»¿»»¿«

¯BÚÈÂ ¯ÊBÁ ,¯ÓBÚaמחדש ומאיר ומתגלה È‰L‰מתעורר ÈeÏÈb‰ »∆≈¿≈«ƒ∆»»
‰BL‡¯‰ ÌÚta ¯ÓBÚa ‚"Ïa12– בפועל רשב"י הסתלקות ביום ¿«»∆«««»ƒ»

.(È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL B˙¯Bz) ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÈeÏÈbƒ¿ƒƒ«»»∆«ƒƒ¿∆»ƒ
Ô·enÎÂ בכל ומאיר חוזר רשב"י הסתלקות ביום שהיה שהגילוי זה עניין ¿«»

ומוכח  מובן מחדש, »Ìbשנה
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·n‰Ó13 ≈«¿»¿«»¿

החסידות ÓBÚa¯בתורת ‚"Ï·cƒ¿«»∆
‰¯BzŒÔzÓ ‡e‰14˙eiÓÈÙc ««»ƒ¿ƒƒ

‚Á ˙Ó‚e„a ,‰¯Bz‰«»¿¿««
ŒÔzÓ ÔÓÊ ‡e‰L ˙BÚe·M‰«»∆¿«««
,Ô·eÓ ‰fÓc .ÏÏÎa ‰¯Bz»ƒ¿»¿ƒ∆»
‚Áa ‰¯BzŒÔznL BÓÎcƒ¿∆««»¿«
‰L ÏÎa ‡e‰ ˙BÚe·M‰«»¿»»»

‰LÂ ֿ חד מאורע רק ולא מחדש, ¿»»
שנים, אלפי לפני שהיה ¿ŒBÓkפעמי

˙eiÓÈÙc ‰¯BzŒÔzÓ ÔÎ≈««»ƒ¿ƒƒ
‡e‰ ¯ÓBÚa ‚"Ïa ‰¯Bz‰«»¿«»∆

‰LÂ ‰L ÏÎa דבר ולא מחדש ¿»»»¿»»
הסתלקות  ביום שהיה חדֿפעמי

רשב"י.

e‰ÊÂלכך הפנימי ÔÈÚLהטעם ¿∆∆ƒ¿«
¯ÓBÚa ‚"Ï דרשב"י הילולא «»∆

התורה סודות «¿ÊÓe¯Óוהתגלות
‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ˜eÒta«»«≈«¿«ƒ»
˙B‡ÏÙ Èk ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆ƒƒ¿»

‰¯BzaL והנסתר המופלא החלק ∆«»
התורה  eiÓÈt˙של ‡e‰¿ƒƒ

‰¯Bz‰15'B‚ Ïb ÔÈÚÂ , «»¿ƒ¿««
Ïb) ÈelÈb ‡e‰ ,˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ«

ÈeÏÈb ÔBLlÓ16˙B‡ÏÙp‰ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿»
(‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt) ‰¯B˙c¿»¿ƒƒ«»
התורה  של הנסתר החלק התגלות

CLÓpLגילוי לידי Ï"‚aובא ∆ƒ¿»¿«
.(¯ÓBÚa ‚"Ïa)¿«»∆
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ׁשּבּתֹורה 17ּבהּמאמר Óe·‡¯ג) ּדבנפלאֹות , ¿»≈ְְְֲִִֶַַַָָָ

ּדרגֹות. ׁשּתי הּתֹורה) ְְְִִֵַָָ(ּפנימּיּות

ּבּזהר  ּדאיתא הּוא, לבּוׁש,18והענין יׁש ׁשּבּתֹורה ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

הּוא  ּדתֹורה ּגליא  לּנׁשמה. ּונׁשמה נׁשמה ְְְְְַַָָָָָָָָּגּוף,

– ּדתֹורה [הּסיּפּורים ּדתֹורה והּגּוף ְְְְִִַַַָָהּלבּוׁש

והּנׁשמה  הּגּוף], – ּדתֹורה וההלכֹות ְְְְְֲַַַָָָָלבּוׁש,

ּבכללּות  ׁשּנחלקת הּתֹורה, ּפנימּיּות היא ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָּדתֹורה

נׁשמתא, – (סתים) ּדאֹוריתא רזין ּדרגֹות. ְְְְְִִִִֵַָָָָָָלׁשּתי

נׁשמתא  – סתימין) ּדכל (סתימא ּדרזין ְְְְְְִִִִִִָָָָָָורזין

נפלאֹות  ואּביטה עיני ּגל והּבּקׁשה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָלנׁשמתא.

את  ׁשּיראה היא, רּבים) לׁשֹון (נפלאֹות ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָמּתֹורת

ורזין  רזין ׁשּבּתֹורה, ּדנפלאֹות הּדרגֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּתי

 ֿ נפׁש ּבחינת היא ׁש'ּנׁשמתא' ּומבאר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּדרזין.

ּבחינת  היא לנׁשמתא' ו'נׁשמתא ְְְְְְִִִִַַָָָָָָרּוחֿנׁשמה,

ׁשהענינים  לֹומר, יׁש ואּולי ְְְִִִֵֶַַַָָָָחּיהֿיחידה.

יֹוחאי  ּבן ׁשמע ֹון רּבי ׁשּגילה הּתֹורה ְְִִִִִִִֶֶַַָָָּדפנימּיּות

חּייו  ימי ּכל נׁשמתא 19ּבמׁש ּבחינת הם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

הסּתּלקּותֹו ּביֹום ׁשּגילה והענינים 19ּדאֹוריתא, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

לנׁשמתא. נׁשמתא ּבחינת ְְְְִִִֵַָָָָהם

‰p‰Â על ל'תהּלים', צדק' ה'צמח ּברׁשימֹות ¿ƒ≈ְְִִִִִֶֶֶַַַ

נפלאֹות  ואּביטה עיני ּגל ְְִִֵַַַַָָָהּפסּוק

ׁשּבּתֹורה 20מּתֹורת הּנ"ל הּזהר מאמר מביא , ֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לנׁשמתא. ונׁשמתא ונׁשמתא, וגּופא לבּוׁשא ְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָיׁש

נפלאֹות' ואּביטה עיני 'ּגל ׁשהּבּקׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומבאר,

ּגם  אּלא לבד הּלבּוׁש רק לא ׁשּיראה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹהיא

הּׁשל"ה  ּפירּוׁש מביא הענין ּובהמׁש 21נׁשמתא. ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
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לט).17) (ע' א.18)פכ"ג קנב, מלובשים 19)ח"ג הם דנר"נ הוא, לנשמתא) (נשמתא לח"י (נשמתא) נר"נ בין מהחילוקים

דבכללות  הגוף, כלי מהגבלת יוצאת שהנשמה הוא ההסתלקות דענין לומר, ויש בגוף. מהתלבשות למעלה הם וח"י בגוף,

" רשב"י וכאשר בגוף. מהתלבשות שלמעלה ח"י שנשמתו ra`הו"ע (הגם ,(7 שבהערה הזהר (לשון עלמא" מן לאסתלקא

(שבתורה). דנשמתא נשמתא בחינת אז גילה ולכן זו, בחינה אצלו האירה בגוף), בהתלבשות אור)20)היתה (יהל אוה"ת

ואילך. תנט ס"ע א).21)לתהלים (ב, בתחלתו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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f"lyz'dח ,xii` h"i ,xen` t"y

ּולאחרי  הּמצֹות. ּכונת הּוא נפלאֹות' ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּד'אּביטה

לבאר  ממׁשי הּׁשל"ה, ּפירּוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָׁשּמביא

נׁשמתא  הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא ְְְִִִִֶַָָָָׁש'נפלאֹות'

צרי היה ּדלכאֹורה להבין, וצרי ְְְְְְִִִִַָָָָָָָּדאֹוריתא.

הּוא  ׁש'נפלאֹות' הּפירּוׁש ּבאּור לסּים ְְְִִֵֵֵֶַַָָּתחּלה

עֹוד  להביא ּולאחריֿזה ּדאֹוריתא, ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָנׁשמתא

ּומּזה  הּמצֹות, ּכונת הּוא ׁש'נפלאֹות' ְְִִִֵֶֶַַַָָּפירּוׁש

ׁש'נפלאֹות' הּבאּור ּבאמצע זה ּפירּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּמביא

ׁשהּפירּוׁש מׁשמע, ּדאֹוריתא, נׁשמתא ְְְְִֵֶַַַַָָָהּוא

לבאּור  נֹוגע הּמצֹות, ּכונת הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַָָׁש'נפלאֹות'

ׁשּיראה  הּוא נפלאֹות' ּד'אּביטה הּפירּוׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָוהבנת

ּדאֹוריתא. ְְְִַָָָנׁשמתא

גֹו'Ô·eÈÂד) עיני ּגל ּׁשּכתּוב מה ּבהקּדים זה ¿»ְְִֵֶֶַַַַָ

עיניו, את ׁשּיפקח מהּקּב"ה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמבּקׁש

הרגיל  ּדר ׁשעל לזה ׁשהּסיּבה ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדלכאֹורה,

מּצד  (לא הּוא ּדתֹורה הּנפלאֹות את רֹואים ְְִִִֵֶַַָָֹאין

הם  ׁשהּנפלאֹות לפי אּלא) ּדהּכלים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהחּסרֹון

ּדבחינת  ׁשההעלם לֹומר, [ויׁש ונעלמים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָמכּוסים

מלּוּבׁשת  ׁשהיא מּפני הּוא ּדאֹוריתא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָנׁשמתא

על  ׁשּמעלים ּדתֹורה) (ּגליא ּדתֹורה ְְְְְִֶַַַָָָּבגּוף

לנׁשמתא  נׁשמתא ּדבחינת וההעלם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּנׁשמה,

ּדבר  ּבאיזה מלּוּבׁשת ׁשהיא (לא הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּדאֹוריתא

היא  ׁשּמּצדֿעצמּה אּלא) עליה, ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמעלים

הוהֿליּה מּגילּוי], ׁשּלמעלה העלם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּבהעלם,

ּדתֹורה  הּנפלאֹות את יגּלה ׁשהּקּב"ה ,22לבּקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

את  יפקח ׁשהּקּב"ה עיני' 'ּגל הּבּקׁשה ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּומהי

ּדאיתא  מה עלּֿפי  ּבזה, הּבאּור ּונקּודת ְְִִֵֵֶַַַַָָָעיניו.

לא 23ּבּמדרׁש רֹומי ּבני ואמר ׁשּגזר למל מׁשל , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכ לרֹומי. יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ְְְְְְֲִֵֵַָָָֹירדּו

הּׁשמים  ואמר ּגזר העֹולם, את הּקּב"ה ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכׁשּברא

אדם  לבני נתן והארץ לה' ּכׁשּביקׁש24ׁשמים , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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(מיכה22) נפלאות" "אראנו אתוכמו יראה שהקב"ה טו) ובהמשך ze`ltpdז, שם לתהלים באוה"ת מהמבואר ולהעיר .

נפלאות". "אראנו כענין הוא נפלאות דאביטה פכ"ה, שם ועוד.23)הנ"ל ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תהלים 24)תנחומא

טז. קטו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הורוביץ) הלוי ישעיה רבי (מאת הברית' B‡ÏÙ˙'לוחות ‰ËÈa‡'c¿«ƒ»ƒ¿»

˙Bˆn‰ ˙Âk ‡e‰ של הפנימיות להתגלות (גם) לזכות היא והבקשה «»««ƒ¿
המצוות. È·nL‡כוונת È¯Á‡Ïe'צדק ‰ÏM"‰,ה'צמח Le¯Èt ¿«¬≈∆≈ƒ≈«¿»

‡˙ÓL ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ‡e‰ '˙B‡ÏÙ'L ¯‡·Ï CÈLÓÓ«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒƒ«»ƒ¿»»
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡˙È¯B‡c¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ
‰lÁz CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ»
Le¯Èt‰ ¯e‡a ÌiÒÏ¿«≈≈«≈
‡˙ÓL ‡e‰ '˙B‡ÏÙ'L∆ƒ¿»ƒ¿»»

‡˙È¯B‡c שהביא לפני פתח שבו ¿«¿»
השל"ה,את  ∆≈¬»¿ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰דברי

Le¯Èt „BÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ≈
˙Âk ‡e‰ '˙B‡ÏÙ'L∆ƒ¿»«»«
Le¯Èt ‡È·nL ‰fÓe ,˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ≈

‰Ê השל"ה ‰e‡a¯של ÚˆÓ‡a ∆¿∆¿««≈
‡˙ÓL ‡e‰ '˙B‡ÏÙ'L∆ƒ¿»ƒ¿»»
Le¯Èt‰L ,ÚÓLÓ ,‡˙È¯B‡c¿«¿»«¿«∆«≈
˙Âk ‡e‰ '˙B‡ÏÙ'L∆ƒ¿»«»«
˙·‰Â ¯e‡·Ï Ú‚B ,˙Bˆn‰«ƒ¿≈«¿≈«¬»«
'˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡'c Le¯Èt‰«≈¿«ƒ»ƒ¿»
‡˙ÓL ‰‡¯iL ‡e‰∆ƒ¿∆ƒ¿»»

‡˙È¯B‡c עצמו בפני עניין ואינו ¿«¿»
ולכן  לאחריו, או לפניו קשור שלא

הביאור  באמצע שיבוא ונכון ראוי

כפי  דאורייתא, נשמתא הוא ש'נפלאות'

להלן. שיתבאר

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ«
Lw·nL 'B‚ ÈÈÚ Ïb ·e˙kM∆»«≈«∆¿«≈
,ÂÈÈÚ ˙‡ Á˜ÙiL ‰"aw‰Ó≈«»»∆ƒ¿«∆≈»
‰ÊÏ ‰aÈq‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆«ƒ»¿∆

ÏÈ‚¯‰ C¯c ÏÚL הבקשה לולי ∆«∆∆»»ƒ
עיני" "גל ‡˙המיוחדת ÌÈ‡B¯ ÔÈ‡≈ƒ∆

‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ מבקשים ולכן «ƒ¿»¿»
רגילה  בלתי מיוחדת בקשה כך על

ÔB¯qÁ‰ „vÓ ‡Ï) ‡e‰…ƒ««ƒ»
,ÌÈÏk‰c ההכלה שיכולת בגלל ¿«≈ƒ

ומוגבלת, חסרה האדם של והקליטה

את  להכיל בכוחו אין כלל ובדרך

התורה  של הסיבה ‡l‡)הנפלאות ∆»
את  לראות אפשר אי כלל שבדרך לכך

היא  התורה של ÈÙÏ¿ƒהנפלאות
˙B‡ÏÙp‰L עצמםÌÈÒeÎÓ Ì‰ ∆«ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈÓÏÚÂ הם ומצד מהותם עצם ¿∆¿»ƒ

מהתגלות  ÓL˙‡נעלים ˙ÈÁ·c ÌÏÚ‰‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆«∆¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»»
‡˙È¯B‡c למעלה והיא נעלמת התורה של והפנימיות שהנשמה לכך הסיבה ¿«¿»

(ÈÏb‡מגילוי  ‰¯B˙c Ûe‚a ˙LaeÏÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¿¿»«¿»
,‰ÓLp‰ ÏÚ ÌÈÏÚnL (‰¯B˙c של האלוקית שהנשמה לכך בדומה ¿»∆«¿ƒ««¿»»

גשמי  גוף בתוך מלובשת האדם

הנשמה  כך עליה, ומסתיר שמעלים

היא  כי נעלמת התורה של והפנימיות

חלק  התורה, ב'גוף' ומוסתרת מלובשת

שבה  ÈÁ·c˙הנגלה ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ¿ƒ«
‡˙È¯B‡c ‡˙ÓLÏ ‡˙ÓLƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿»
הנשמה  של שהנשמה לכך הסיבה

התורה  של הפנימיות) של (הפנימיות

מגילוי, למעלה ונסתרת, נעלמת היא

˙LaeÏÓ ‡È‰L ‡Ï) ‡e‰…∆ƒ¿∆∆
,‰ÈÏÚ ÌÈÏÚnL ¯·c ‰ÊÈ‡a¿≈∆»»∆«¿ƒ»∆»
‡È‰ dÓˆÚŒ„vnL (‡l‡∆»∆ƒ««¿»ƒ

,ÌÏÚ‰a של זה חלק מהותו, מעצם ¿∆¿≈
ונסתר, נעלם הוא ≈¿∆‰ÌÏÚהתורה

ÈeÏÈbÓ ‰ÏÚÓlL גודל מפני ∆¿«¿»ƒƒ
‰dÈÏŒ‰Âמעלתו  לו ], Lw·Ïהיה ¬»≈¿«≈

˙B‡ÏÙp‰ ˙‡ ‰l‚È ‰"aw‰L∆«»»¿«∆∆«ƒ¿»
‰¯B˙c22Ïb' ‰Lwa‰ È‰Óe , ¿»«ƒ««»»«

˙‡ Á˜ÙÈ ‰"aw‰L 'ÈÈÚ≈«∆«»»ƒ¿«∆
ÂÈÈÚ בגלל לא הוא ההעלם והרי ≈»

הקליטה) (כלי ב'עינים' וחיסרון מגבלה

של  זה שחלק בגלל אלא האדם של

ולמה  מהותו, עצם מצד נעלם התורה

שהנפלאות  מבקשים לא כן אם

"גל  מבקשים אלא יתגלו הנעלמות

עיני"?.

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e¿««≈»∆«ƒ
‡˙È‡c ‰Ó מובאL¯„na23, «¿ƒ»«ƒ¿»

מתןֿתורה, CÏÓÏלעניין ÏLÓ»»¿∆∆
ÈÓB¯ Èa ¯Ó‡Â ¯ÊbL הגרים ∆»«¿»«¿≈ƒ

גבוה ב  È¯eÒÏ‡מקום e„¯È ‡Ï…≈¿¿¿»
נמוך, במקום È¯eÒ‡הנמצאת È·e¿≈¿»
נמוך  במקום eÏÚÈהגרים ‡Ï…«¬

ÈÓB¯Ï.גבוה במקום Ckהנמצאת ¿ƒ»
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰"aw‰ ‡¯aLk¿∆»»«»»∆»»

התחתון  ‰ÌÈÓMהזה ¯Ó‡Â ¯Êb ,»«¿»««»«ƒ
È·Ï Ô˙ ı¯‡‰Â '‰Ï ÌÈÓL»«ƒ«¿»»∆»«ƒ¿≈

Ì„‡24, השמים בין קשר יהיה ולא »»
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jzxezn ze`ltp dhia`e ipir lb

הּתחּתֹונים  ואמר, הּגזרה ּביטל הּתֹורה, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָליּתן

והעליֹונ  לעליֹונים ואני יעלּו לּתחּתֹונים, ירדּו ים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר  סיני,25הּמתחיל, הר על הוי' וּירד ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּומבֹואר 26ּוכתיב  הוי'. אל עלה אמר מׁשה ואל ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

אחר  יעלּו27ּבמקֹום 'הּתחּתֹונים ׁשאֹומר ּדהּטעם , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

אף  לּתחּתֹונים', ירדּו 'והעליֹונים לפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָלעליֹונים'

'אני  קֹודם, היתה למּטה העליֹונים ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּירידת

ּדמּתןּֿתֹורה  הּכּונה ּתכלית ּכי הּוא ְְְִִִַַַַַַַָָָהּמתחיל',

ּכלי  [ׁשּיהיּו לעליֹונים' יעלּו 'הּתחּתֹונים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָהּוא

הּגילּוי  המׁשכת ׁשּגם מּזה ויתרה אלקּות, ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגילּוי

אּלא  עבֹודתם], ועלֿידי ענינם מּצד ּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבהם,

למעלה  הּתחּתֹונים עלּית להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּבכדי

ׁשהיא  למּטה, העליֹונים ירידת עלֿידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּוא

הּתחּתֹונים  עלּית על וה'ּנתינתּֿכח' ְְְְֲִִִַַַַַַַַַָָֹההתחלה

ּבמּתןּֿתֹורה  הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְֶֶֶַַַַָָלמעלה.

ׁשהּכּונה  ּבעֹומר, ׁשּבל"ג הּתֹורה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּדפנימּיּות

ותחּתֹונים  עליֹונים ּבין והמחיצה הּגזרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבביטּול

ּדפנימּיּות  ׁשהּגילּוי היא, הּתֹורה לפנימּיּות ְְְִִִִִִִִֵֶַַַָּבנֹוגע

האדם. מּצד (ּגם) יהיה להאדם ּׁשּנמׁש ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהּתֹורה

,מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה עיני ּגל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָוזהּו

את  ויראה האדם, עיני את יפקח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּקּב"ה

ׁשהּנפלאֹות  עלֿידי רק (לא ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּנפלאֹות

האדם. ׁשל ענינֹו מּצד ּגם) אּלא ּבגילּוי, ְְְִִִִֶֶַַָָָָָיהיּו

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר 28יׁש ¿«ƒ∆ְְֲֵֵֶַַַָָָ

נפלאֹות  ואּביטה עיני 'ּגל ְְְִִֵֵַַַָָּדפירּוׁש

(נׁשמתא  ּדתֹורה הּנפלאֹות ׁשראית הּוא 'ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמּתֹורת

,מּתֹורת ּתהיה לנׁשמתא) ונׁשמתא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּדאֹוריתא

הּוא  העיקר הרי ּדלכאֹורה, הּנגלית. ְְְֲִִִִֵֵַָָָָמּתֹורה

ּבזה  הּיתרֹון ּומהּו ּדתֹורה, הּנפלאֹות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשּיראה

ּדתֹורה. ׁשּבגליא הענינים עלֿידי אֹותם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיראה
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כ.25) יט, א.26)יתרו כד, 27.23)משפטים ע' ח"ח מ).28)לקו"ש ע' (ריש פכ"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יעלו  לא אדם) (בני והתחתונים למטה ירדו לא (אלוקות) העליונים כי והארץ

אבל  ‰Bz¯‰הקדושֿברוךֿהוא L˜ÈaLkלמעלה, ÔzÈÏ אותה ולהוריד ¿∆ƒ≈ƒ≈«»
למטה, את ÏËÈaמלמעלה הבריאה ‰Êb¯‰הקדושֿברוךֿהוא בעת שגזר ƒ≈«¿≈»

,¯Ó‡Â ואילך מעתה ÌÈBÈÏÚ‰Âכי ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰ ¿»«««¿ƒ«¬»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
,ÌÈBzÁzÏ e„¯È חיבור יהיה וכך ≈¿««¿ƒ

לגשמיות  העליונה האלוקות בין

הקדושֿברוךֿהוא È‡Âהתחתונה  «¬ƒ
ÏÈÁ˙n‰ עלֿידי הזה החיבור את ««¿ƒ

למטה, מלמעלה Ó‡pL25¯ירידה ∆∆¡«
,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ בבד ובד «≈∆¬»»««ƒ«

למעלה  מלמטה האדם של עלייה

·È˙Îe26‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡Â ¿ƒ¿∆…∆»«¬≈
ÌB˜Óa ¯‡B·Óe .'ÈÂ‰ Ï‡∆¬»»¿»¿»

¯Á‡27¯ÓB‡L ÌÚh‰c , «≈¿«««∆≈
בעת  הגזירה ביטול בתיאור המדרש

תורה  eÏÚÈמתן ÌÈBzÁz‰'««¿ƒ«¬
Ï 'ÌÈBÈÏÚÏÌÈBÈÏÚ‰Â' ÈÙ »∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ

˙„È¯iL Û‡ ,'ÌÈBzÁzÏ e„¯È≈¿««¿ƒ«∆¿ƒ«
‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ של ה'ירידה »∆¿ƒ¿«»

סיני הקדושֿברוךֿהוא  להר מלמעלה

˜Ì„B,למטה  ‰˙È‰ המדרש כלשון »¿»∆
'ÏÈÁ˙n‰ È‡' כן ראוי ואם היה ¬ƒ««¿ƒ

ירדו  'והעליונים תחילה לומר

תחילה  נאמר זאת ובכל לתחתונים',

וטעם  לעליונים', יעלו 'התחתונים

‰ek‰הדבר  ˙ÈÏÎz Èk ‡e‰ƒ«¿ƒ««»»
‰e‡והמטרה  ‰¯BzŒÔzÓc דווקא ¿««»

'ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰'««¿ƒ«¬»∆¿ƒ
eÈ‰iL] התחתוניםÈÏk ראוי ∆ƒ¿¿ƒ
ÈeÏÈ‚Ï והשראת˙e˜Ï‡,בתוכם ¿ƒ¡…

˙ÎLÓ‰ ÌbL ‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»«
ÈeÏÈb‰ מלמעלה Ì‰a,האלוקי «ƒ»∆

ÌÈÚ „vÓ ‰È‰z התחתונים של ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»»
‡l‡עצמם  ,[Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬»»∆»

˙iÏÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«ƒ¿¬ƒ«
ŒÏÚ ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿«¿»«
,‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯È È„È¿≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿«»
הוא  בפועל הדברים סדר ולמעשה

(כדברי  העליונים ירידת היא שתחילה

על  ה' "וירד – המתחיל" "ואני המדרש

סיני") ‰‰˙ÏÁ‰הר ‡È‰L∆ƒ««¿»»
ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚ ÏÚ 'ÁkŒ˙È˙p'‰Âמלמטה.‰ÏÚÓÏ ¿«¿ƒ«…««¬ƒ«««¿ƒ¿«¿»

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ עיקר השבועות בחג דתורה נגלה של תורה שבמתן כשם ¿«∆∆∆
באופן  וזאת למעלה, מלמטה התחתונים העלאת היא והתכלית המטרה

בהם  ויתגלו ירדו שהעליונים לכך ראוי כלי להיות יהפכו עצמם שהתחתונים

כך  אלוקות) לגילוי כלי יהיה eiÓÈÙc˙(שהעולם ‰¯BzŒÔzÓa ‡e‰¿««»ƒ¿ƒƒ
,¯ÓBÚa ‚"ÏaL ‰¯Bz‰«»∆¿«»∆

‰¯Êb‰ ÏeËÈ·a ‰ek‰L של) ∆««»»¿ƒ«¿≈»
לא  ותחתונים למטה ירדו לא 'עליונים

למעלה') ÔÈaיעלו ‰ˆÈÁÓ‰Â¿«¿ƒ»≈
Ú‚Ba ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈«
,‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«»ƒ
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰L∆«ƒƒ¿ƒƒ«»

Ì„‡‰Ï CLÓpM למטה התחתון ∆ƒ¿»¿»»»
Ì„‡‰ „vÓ (Ìb) ‰È‰È עצמו ƒ¿∆«ƒ«»»»

לא  למטה שהאדם מלמעלה הארה ולא

ולהכיל. לקלוט יכול

˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb e‰ÊÂ¿∆«≈«¿«ƒ»ƒ¿»
,E˙¯BzÓ שסתרי מבקשים לא ולכן ƒ»∆

האדם וסודות  אלא יתגלו התורה

היינו  עיני", "גל ««»∆aw‰L"‰מבקש
‰‡¯ÈÂ ,Ì„‡‰ ÈÈÚ ˙‡ Á˜ÙÈƒ¿«∆≈≈»»»¿ƒ¿∆
‡Ï) ‰¯BzaL ˙B‡ÏÙp‰ ˙‡∆«ƒ¿»∆«»…
˙B‡ÏÙp‰L È„ÈŒÏÚ ˜«̄«¿≈∆«ƒ¿»

‡l‡והנסתרות  ,ÈeÏÈ‚a eÈ‰Èƒ¿¿ƒ∆»
(Ìb יהיה BÈÚשהגילוי „vÓ «ƒ«ƒ¿»

Ì„‡‰ ÏL כלי יהיה מהותו שמצד ∆»»»
הגילוי. את ולקבל לקלוט ראוי

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM28 של הנזכר, ∆»¿««¬»

מהר"ש, ÈÈÚהרבי Ïb' Le¯ÈÙc¿≈«≈«
'E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆
‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙È‡¯L ‡e‰∆¿ƒ««ƒ¿»¿»

הגילוי  אל מההעלם ובשני (שיבואו

המבוארים  התורה פנימיות של העניינים

È¯B‡c˙‡לעיל, ‡˙ÓLƒ¿»»¿«¿»
‰È‰z (‡˙ÓLÏ ‡˙ÓLÂ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿∆

˙ÈÏ‚p‰ ‰¯BzÓ ,E˙¯BzÓ מתוך ƒ»∆ƒ»«ƒ¿≈
שבתורה. הנגלה חלק של והבנה לימוד

‰¯B‡ÎÏc,להבין ‰¯Èצריך ¿ƒ¿»¬≈
‰‡¯iL ‡e‰ ¯˜ÈÚ‰ את האדם »ƒ»∆ƒ¿∆

,‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ שהנסתר היינו «ƒ¿»¿»
גילוי  לידי Êa‰יבוא ÔB¯˙i‰ e‰Óe««ƒ¿»∆

?‰¯B˙c ‡ÈÏ‚aL ÌÈÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ Ì˙B‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆»«¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»¿»
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ט f"lyz'd ,xii` h"i ,xen` t"y

ּולאחרי  הּמצֹות. ּכונת הּוא נפלאֹות' ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּד'אּביטה

לבאר  ממׁשי הּׁשל"ה, ּפירּוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָׁשּמביא

נׁשמתא  הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא ְְְִִִִֶַָָָָׁש'נפלאֹות'

צרי היה ּדלכאֹורה להבין, וצרי ְְְְְְִִִִַָָָָָָָּדאֹוריתא.

הּוא  ׁש'נפלאֹות' הּפירּוׁש ּבאּור לסּים ְְְִִֵֵֵֶַַָָּתחּלה

עֹוד  להביא ּולאחריֿזה ּדאֹוריתא, ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָנׁשמתא

ּומּזה  הּמצֹות, ּכונת הּוא ׁש'נפלאֹות' ְְִִִֵֶֶַַַָָּפירּוׁש

ׁש'נפלאֹות' הּבאּור ּבאמצע זה ּפירּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּמביא

ׁשהּפירּוׁש מׁשמע, ּדאֹוריתא, נׁשמתא ְְְְִֵֶַַַַָָָהּוא

לבאּור  נֹוגע הּמצֹות, ּכונת הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַָָׁש'נפלאֹות'

ׁשּיראה  הּוא נפלאֹות' ּד'אּביטה הּפירּוׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָוהבנת

ּדאֹוריתא. ְְְִַָָָנׁשמתא

גֹו'Ô·eÈÂד) עיני ּגל ּׁשּכתּוב מה ּבהקּדים זה ¿»ְְִֵֶֶַַַַָ

עיניו, את ׁשּיפקח מהּקּב"ה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמבּקׁש

הרגיל  ּדר ׁשעל לזה ׁשהּסיּבה ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדלכאֹורה,

מּצד  (לא הּוא ּדתֹורה הּנפלאֹות את רֹואים ְְִִִֵֶַַָָֹאין

הם  ׁשהּנפלאֹות לפי אּלא) ּדהּכלים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהחּסרֹון

ּדבחינת  ׁשההעלם לֹומר, [ויׁש ונעלמים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָמכּוסים

מלּוּבׁשת  ׁשהיא מּפני הּוא ּדאֹוריתא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָנׁשמתא

על  ׁשּמעלים ּדתֹורה) (ּגליא ּדתֹורה ְְְְְִֶַַַָָָּבגּוף

לנׁשמתא  נׁשמתא ּדבחינת וההעלם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּנׁשמה,

ּדבר  ּבאיזה מלּוּבׁשת ׁשהיא (לא הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּדאֹוריתא

היא  ׁשּמּצדֿעצמּה אּלא) עליה, ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמעלים

הוהֿליּה מּגילּוי], ׁשּלמעלה העלם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּבהעלם,

ּדתֹורה  הּנפלאֹות את יגּלה ׁשהּקּב"ה ,22לבּקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

את  יפקח ׁשהּקּב"ה עיני' 'ּגל הּבּקׁשה ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּומהי

ּדאיתא  מה עלּֿפי  ּבזה, הּבאּור ּונקּודת ְְִִֵֵֶַַַַָָָעיניו.

לא 23ּבּמדרׁש רֹומי ּבני ואמר ׁשּגזר למל מׁשל , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכ לרֹומי. יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ְְְְְְֲִֵֵַָָָֹירדּו

הּׁשמים  ואמר ּגזר העֹולם, את הּקּב"ה ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכׁשּברא

אדם  לבני נתן והארץ לה' ּכׁשּביקׁש24ׁשמים , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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(מיכה22) נפלאות" "אראנו אתוכמו יראה שהקב"ה טו) ובהמשך ze`ltpdז, שם לתהלים באוה"ת מהמבואר ולהעיר .

נפלאות". "אראנו כענין הוא נפלאות דאביטה פכ"ה, שם ועוד.23)הנ"ל ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תהלים 24)תנחומא

טז. קטו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הורוביץ) הלוי ישעיה רבי (מאת הברית' B‡ÏÙ˙'לוחות ‰ËÈa‡'c¿«ƒ»ƒ¿»

˙Bˆn‰ ˙Âk ‡e‰ של הפנימיות להתגלות (גם) לזכות היא והבקשה «»««ƒ¿
המצוות. È·nL‡כוונת È¯Á‡Ïe'צדק ‰ÏM"‰,ה'צמח Le¯Èt ¿«¬≈∆≈ƒ≈«¿»

‡˙ÓL ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ‡e‰ '˙B‡ÏÙ'L ¯‡·Ï CÈLÓÓ«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒƒ«»ƒ¿»»
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡˙È¯B‡c¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ
‰lÁz CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ»
Le¯Èt‰ ¯e‡a ÌiÒÏ¿«≈≈«≈
‡˙ÓL ‡e‰ '˙B‡ÏÙ'L∆ƒ¿»ƒ¿»»

‡˙È¯B‡c שהביא לפני פתח שבו ¿«¿»
השל"ה,את  ∆≈¬»¿ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰דברי

Le¯Èt „BÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ≈
˙Âk ‡e‰ '˙B‡ÏÙ'L∆ƒ¿»«»«
Le¯Èt ‡È·nL ‰fÓe ,˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ≈

‰Ê השל"ה ‰e‡a¯של ÚˆÓ‡a ∆¿∆¿««≈
‡˙ÓL ‡e‰ '˙B‡ÏÙ'L∆ƒ¿»ƒ¿»»
Le¯Èt‰L ,ÚÓLÓ ,‡˙È¯B‡c¿«¿»«¿«∆«≈
˙Âk ‡e‰ '˙B‡ÏÙ'L∆ƒ¿»«»«
˙·‰Â ¯e‡·Ï Ú‚B ,˙Bˆn‰«ƒ¿≈«¿≈«¬»«
'˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡'c Le¯Èt‰«≈¿«ƒ»ƒ¿»
‡˙ÓL ‰‡¯iL ‡e‰∆ƒ¿∆ƒ¿»»

‡˙È¯B‡c עצמו בפני עניין ואינו ¿«¿»
ולכן  לאחריו, או לפניו קשור שלא

הביאור  באמצע שיבוא ונכון ראוי

כפי  דאורייתא, נשמתא הוא ש'נפלאות'

להלן. שיתבאר

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ«
Lw·nL 'B‚ ÈÈÚ Ïb ·e˙kM∆»«≈«∆¿«≈
,ÂÈÈÚ ˙‡ Á˜ÙiL ‰"aw‰Ó≈«»»∆ƒ¿«∆≈»
‰ÊÏ ‰aÈq‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆«ƒ»¿∆

ÏÈ‚¯‰ C¯c ÏÚL הבקשה לולי ∆«∆∆»»ƒ
עיני" "גל ‡˙המיוחדת ÌÈ‡B¯ ÔÈ‡≈ƒ∆

‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ מבקשים ולכן «ƒ¿»¿»
רגילה  בלתי מיוחדת בקשה כך על

ÔB¯qÁ‰ „vÓ ‡Ï) ‡e‰…ƒ««ƒ»
,ÌÈÏk‰c ההכלה שיכולת בגלל ¿«≈ƒ

ומוגבלת, חסרה האדם של והקליטה

את  להכיל בכוחו אין כלל ובדרך

התורה  של הסיבה ‡l‡)הנפלאות ∆»
את  לראות אפשר אי כלל שבדרך לכך

היא  התורה של ÈÙÏ¿ƒהנפלאות
˙B‡ÏÙp‰L עצמםÌÈÒeÎÓ Ì‰ ∆«ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈÓÏÚÂ הם ומצד מהותם עצם ¿∆¿»ƒ

מהתגלות  ÓL˙‡נעלים ˙ÈÁ·c ÌÏÚ‰‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆«∆¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»»
‡˙È¯B‡c למעלה והיא נעלמת התורה של והפנימיות שהנשמה לכך הסיבה ¿«¿»

(ÈÏb‡מגילוי  ‰¯B˙c Ûe‚a ˙LaeÏÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¿¿»«¿»
,‰ÓLp‰ ÏÚ ÌÈÏÚnL (‰¯B˙c של האלוקית שהנשמה לכך בדומה ¿»∆«¿ƒ««¿»»

גשמי  גוף בתוך מלובשת האדם

הנשמה  כך עליה, ומסתיר שמעלים

היא  כי נעלמת התורה של והפנימיות

חלק  התורה, ב'גוף' ומוסתרת מלובשת

שבה  ÈÁ·c˙הנגלה ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ¿ƒ«
‡˙È¯B‡c ‡˙ÓLÏ ‡˙ÓLƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿»
הנשמה  של שהנשמה לכך הסיבה

התורה  של הפנימיות) של (הפנימיות

מגילוי, למעלה ונסתרת, נעלמת היא

˙LaeÏÓ ‡È‰L ‡Ï) ‡e‰…∆ƒ¿∆∆
,‰ÈÏÚ ÌÈÏÚnL ¯·c ‰ÊÈ‡a¿≈∆»»∆«¿ƒ»∆»
‡È‰ dÓˆÚŒ„vnL (‡l‡∆»∆ƒ««¿»ƒ

,ÌÏÚ‰a של זה חלק מהותו, מעצם ¿∆¿≈
ונסתר, נעלם הוא ≈¿∆‰ÌÏÚהתורה

ÈeÏÈbÓ ‰ÏÚÓlL גודל מפני ∆¿«¿»ƒƒ
‰dÈÏŒ‰Âמעלתו  לו ], Lw·Ïהיה ¬»≈¿«≈

˙B‡ÏÙp‰ ˙‡ ‰l‚È ‰"aw‰L∆«»»¿«∆∆«ƒ¿»
‰¯B˙c22Ïb' ‰Lwa‰ È‰Óe , ¿»«ƒ««»»«

˙‡ Á˜ÙÈ ‰"aw‰L 'ÈÈÚ≈«∆«»»ƒ¿«∆
ÂÈÈÚ בגלל לא הוא ההעלם והרי ≈»

הקליטה) (כלי ב'עינים' וחיסרון מגבלה

של  זה שחלק בגלל אלא האדם של

ולמה  מהותו, עצם מצד נעלם התורה

שהנפלאות  מבקשים לא כן אם

"גל  מבקשים אלא יתגלו הנעלמות

עיני"?.

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e¿««≈»∆«ƒ
‡˙È‡c ‰Ó מובאL¯„na23, «¿ƒ»«ƒ¿»

מתןֿתורה, CÏÓÏלעניין ÏLÓ»»¿∆∆
ÈÓB¯ Èa ¯Ó‡Â ¯ÊbL הגרים ∆»«¿»«¿≈ƒ

גבוה ב  È¯eÒÏ‡מקום e„¯È ‡Ï…≈¿¿¿»
נמוך, במקום È¯eÒ‡הנמצאת È·e¿≈¿»
נמוך  במקום eÏÚÈהגרים ‡Ï…«¬

ÈÓB¯Ï.גבוה במקום Ckהנמצאת ¿ƒ»
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰"aw‰ ‡¯aLk¿∆»»«»»∆»»

התחתון  ‰ÌÈÓMהזה ¯Ó‡Â ¯Êb ,»«¿»««»«ƒ
È·Ï Ô˙ ı¯‡‰Â '‰Ï ÌÈÓL»«ƒ«¿»»∆»«ƒ¿≈

Ì„‡24, השמים בין קשר יהיה ולא »»
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jzxezn ze`ltp dhia`e ipir lb

הּתחּתֹונים  ואמר, הּגזרה ּביטל הּתֹורה, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָליּתן

והעליֹונ  לעליֹונים ואני יעלּו לּתחּתֹונים, ירדּו ים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר  סיני,25הּמתחיל, הר על הוי' וּירד ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּומבֹואר 26ּוכתיב  הוי'. אל עלה אמר מׁשה ואל ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

אחר  יעלּו27ּבמקֹום 'הּתחּתֹונים ׁשאֹומר ּדהּטעם , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

אף  לּתחּתֹונים', ירדּו 'והעליֹונים לפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָלעליֹונים'

'אני  קֹודם, היתה למּטה העליֹונים ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּירידת

ּדמּתןּֿתֹורה  הּכּונה ּתכלית ּכי הּוא ְְְִִִַַַַַַַָָָהּמתחיל',

ּכלי  [ׁשּיהיּו לעליֹונים' יעלּו 'הּתחּתֹונים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָהּוא

הּגילּוי  המׁשכת ׁשּגם מּזה ויתרה אלקּות, ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגילּוי

אּלא  עבֹודתם], ועלֿידי ענינם מּצד ּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבהם,

למעלה  הּתחּתֹונים עלּית להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּבכדי

ׁשהיא  למּטה, העליֹונים ירידת עלֿידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּוא

הּתחּתֹונים  עלּית על וה'ּנתינתּֿכח' ְְְְֲִִִַַַַַַַַַָָֹההתחלה

ּבמּתןּֿתֹורה  הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְֶֶֶַַַַָָלמעלה.

ׁשהּכּונה  ּבעֹומר, ׁשּבל"ג הּתֹורה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּדפנימּיּות

ותחּתֹונים  עליֹונים ּבין והמחיצה הּגזרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבביטּול

ּדפנימּיּות  ׁשהּגילּוי היא, הּתֹורה לפנימּיּות ְְְִִִִִִִִֵֶַַַָּבנֹוגע

האדם. מּצד (ּגם) יהיה להאדם ּׁשּנמׁש ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהּתֹורה

,מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה עיני ּגל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָוזהּו

את  ויראה האדם, עיני את יפקח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּקּב"ה

ׁשהּנפלאֹות  עלֿידי רק (לא ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּנפלאֹות

האדם. ׁשל ענינֹו מּצד ּגם) אּלא ּבגילּוי, ְְְִִִִֶֶַַָָָָָיהיּו

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר 28יׁש ¿«ƒ∆ְְֲֵֵֶַַַָָָ

נפלאֹות  ואּביטה עיני 'ּגל ְְְִִֵֵַַַָָּדפירּוׁש

(נׁשמתא  ּדתֹורה הּנפלאֹות ׁשראית הּוא 'ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמּתֹורת

,מּתֹורת ּתהיה לנׁשמתא) ונׁשמתא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּדאֹוריתא

הּוא  העיקר הרי ּדלכאֹורה, הּנגלית. ְְְֲִִִִֵֵַָָָָמּתֹורה

ּבזה  הּיתרֹון ּומהּו ּדתֹורה, הּנפלאֹות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשּיראה

ּדתֹורה. ׁשּבגליא הענינים עלֿידי אֹותם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיראה
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כ.25) יט, א.26)יתרו כד, 27.23)משפטים ע' ח"ח מ).28)לקו"ש ע' (ריש פכ"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יעלו  לא אדם) (בני והתחתונים למטה ירדו לא (אלוקות) העליונים כי והארץ

אבל  ‰Bz¯‰הקדושֿברוךֿהוא L˜ÈaLkלמעלה, ÔzÈÏ אותה ולהוריד ¿∆ƒ≈ƒ≈«»
למטה, את ÏËÈaמלמעלה הבריאה ‰Êb¯‰הקדושֿברוךֿהוא בעת שגזר ƒ≈«¿≈»

,¯Ó‡Â ואילך מעתה ÌÈBÈÏÚ‰Âכי ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰ ¿»«««¿ƒ«¬»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
,ÌÈBzÁzÏ e„¯È חיבור יהיה וכך ≈¿««¿ƒ

לגשמיות  העליונה האלוקות בין

הקדושֿברוךֿהוא È‡Âהתחתונה  «¬ƒ
ÏÈÁ˙n‰ עלֿידי הזה החיבור את ««¿ƒ

למטה, מלמעלה Ó‡pL25¯ירידה ∆∆¡«
,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ בבד ובד «≈∆¬»»««ƒ«

למעלה  מלמטה האדם של עלייה

·È˙Îe26‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡Â ¿ƒ¿∆…∆»«¬≈
ÌB˜Óa ¯‡B·Óe .'ÈÂ‰ Ï‡∆¬»»¿»¿»

¯Á‡27¯ÓB‡L ÌÚh‰c , «≈¿«««∆≈
בעת  הגזירה ביטול בתיאור המדרש

תורה  eÏÚÈמתן ÌÈBzÁz‰'««¿ƒ«¬
Ï 'ÌÈBÈÏÚÏÌÈBÈÏÚ‰Â' ÈÙ »∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ

˙„È¯iL Û‡ ,'ÌÈBzÁzÏ e„¯È≈¿««¿ƒ«∆¿ƒ«
‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ של ה'ירידה »∆¿ƒ¿«»

סיני הקדושֿברוךֿהוא  להר מלמעלה

˜Ì„B,למטה  ‰˙È‰ המדרש כלשון »¿»∆
'ÏÈÁ˙n‰ È‡' כן ראוי ואם היה ¬ƒ««¿ƒ

ירדו  'והעליונים תחילה לומר

תחילה  נאמר זאת ובכל לתחתונים',

וטעם  לעליונים', יעלו 'התחתונים

‰ek‰הדבר  ˙ÈÏÎz Èk ‡e‰ƒ«¿ƒ««»»
‰e‡והמטרה  ‰¯BzŒÔzÓc דווקא ¿««»

'ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰'««¿ƒ«¬»∆¿ƒ
eÈ‰iL] התחתוניםÈÏk ראוי ∆ƒ¿¿ƒ
ÈeÏÈ‚Ï והשראת˙e˜Ï‡,בתוכם ¿ƒ¡…

˙ÎLÓ‰ ÌbL ‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»«
ÈeÏÈb‰ מלמעלה Ì‰a,האלוקי «ƒ»∆

ÌÈÚ „vÓ ‰È‰z התחתונים של ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»»
‡l‡עצמם  ,[Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬»»∆»

˙iÏÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«ƒ¿¬ƒ«
ŒÏÚ ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿«¿»«
,‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯È È„È¿≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿«»
הוא  בפועל הדברים סדר ולמעשה

(כדברי  העליונים ירידת היא שתחילה

על  ה' "וירד – המתחיל" "ואני המדרש

סיני") ‰‰˙ÏÁ‰הר ‡È‰L∆ƒ««¿»»
ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚ ÏÚ 'ÁkŒ˙È˙p'‰Âמלמטה.‰ÏÚÓÏ ¿«¿ƒ«…««¬ƒ«««¿ƒ¿«¿»

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ עיקר השבועות בחג דתורה נגלה של תורה שבמתן כשם ¿«∆∆∆
באופן  וזאת למעלה, מלמטה התחתונים העלאת היא והתכלית המטרה

בהם  ויתגלו ירדו שהעליונים לכך ראוי כלי להיות יהפכו עצמם שהתחתונים

כך  אלוקות) לגילוי כלי יהיה eiÓÈÙc˙(שהעולם ‰¯BzŒÔzÓa ‡e‰¿««»ƒ¿ƒƒ
,¯ÓBÚa ‚"ÏaL ‰¯Bz‰«»∆¿«»∆

‰¯Êb‰ ÏeËÈ·a ‰ek‰L של) ∆««»»¿ƒ«¿≈»
לא  ותחתונים למטה ירדו לא 'עליונים

למעלה') ÔÈaיעלו ‰ˆÈÁÓ‰Â¿«¿ƒ»≈
Ú‚Ba ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈«
,‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«»ƒ
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰L∆«ƒƒ¿ƒƒ«»

Ì„‡‰Ï CLÓpM למטה התחתון ∆ƒ¿»¿»»»
Ì„‡‰ „vÓ (Ìb) ‰È‰È עצמו ƒ¿∆«ƒ«»»»

לא  למטה שהאדם מלמעלה הארה ולא

ולהכיל. לקלוט יכול

˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb e‰ÊÂ¿∆«≈«¿«ƒ»ƒ¿»
,E˙¯BzÓ שסתרי מבקשים לא ולכן ƒ»∆

האדם וסודות  אלא יתגלו התורה

היינו  עיני", "גל ««»∆aw‰L"‰מבקש
‰‡¯ÈÂ ,Ì„‡‰ ÈÈÚ ˙‡ Á˜ÙÈƒ¿«∆≈≈»»»¿ƒ¿∆
‡Ï) ‰¯BzaL ˙B‡ÏÙp‰ ˙‡∆«ƒ¿»∆«»…
˙B‡ÏÙp‰L È„ÈŒÏÚ ˜«̄«¿≈∆«ƒ¿»

‡l‡והנסתרות  ,ÈeÏÈ‚a eÈ‰Èƒ¿¿ƒ∆»
(Ìb יהיה BÈÚשהגילוי „vÓ «ƒ«ƒ¿»

Ì„‡‰ ÏL כלי יהיה מהותו שמצד ∆»»»
הגילוי. את ולקבל לקלוט ראוי

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM28 של הנזכר, ∆»¿««¬»

מהר"ש, ÈÈÚהרבי Ïb' Le¯ÈÙc¿≈«≈«
'E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆
‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙È‡¯L ‡e‰∆¿ƒ««ƒ¿»¿»

הגילוי  אל מההעלם ובשני (שיבואו

המבוארים  התורה פנימיות של העניינים

È¯B‡c˙‡לעיל, ‡˙ÓLƒ¿»»¿«¿»
‰È‰z (‡˙ÓLÏ ‡˙ÓLÂ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿∆

˙ÈÏ‚p‰ ‰¯BzÓ ,E˙¯BzÓ מתוך ƒ»∆ƒ»«ƒ¿≈
שבתורה. הנגלה חלק של והבנה לימוד

‰¯B‡ÎÏc,להבין ‰¯Èצריך ¿ƒ¿»¬≈
‰‡¯iL ‡e‰ ¯˜ÈÚ‰ את האדם »ƒ»∆ƒ¿∆

,‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ שהנסתר היינו «ƒ¿»¿»
גילוי  לידי Êa‰יבוא ÔB¯˙i‰ e‰Óe««ƒ¿»∆

?‰¯B˙c ‡ÈÏ‚aL ÌÈÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ Ì˙B‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆»«¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»¿»
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f"lyz'dי ,xii` h"i ,xen` t"y

ׁשּבעֹולם  הענינים ּדכל ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש

ּבּתֹורה  הּוא התחלתם עלֿידי 29וׁשּבאדם, ולכן, . ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָ

עלֿידי  היא (ּדהאדם) ּדתֹורה הּנפלאֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשראּית

ׁשהּגּוף  הינּו ּדתֹורה, ׁשּבגליא אּלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָענינים

הּנׁשמה  את מגּלה עצמֹו ּדתֹורה ְְְְְְֶֶַַַַָָָוהּלבּוׁש

נעׂשה  עלֿידיֿזה ּדתֹורה, לנׁשמה' ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָוה'נׁשמה

ּדזה  ּבּתֹורה, העֹוסק ּבהאדם ּגם ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעלּֿדרֿזה

מּצד  (ּגם) הּוא ּדתֹורה הּנפלאֹות את ְְִִֶֶֶַַַָָׁשרֹואה

ּדהאדם. ְְִָָָָענינֹו

הּגזרה p‰Â‰ה) ׁשּבביטּול הּנ"ל הענינים ׁשני ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

לּתחּתֹונים  עליֹונים ּבין ְְְְִִִֵֶַַַָוהמחיצה

- יֹותר ּבכללּות הם ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָׁשּנתחּדׁשּו

למּטה  העליֹונים ירידת ּדענין ּומצֹות. ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּתֹורה

וענין  ּבּתֹורה. ּבעיקר  הּוא ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשּנתחּדׁש

ּבמּתןּֿתֹורה, ׁשּנתחּדׁש למעלה הּתחּתֹונים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָעלּית

ּבמצֹות  ּבעיקר ּדמהחילּוקים 30הּוא הּוא, והענין . ְְְְְִִִִִֵַַָָָ

הּוא  למצֹות ּתֹורה ה',31ּבין ּדבר היא ּדהּתֹורה , ְְְְִִֵַַָָ

למּטה  ׁשּירדה אּלא הּקּב"ה, ׁשל ְְְֶֶֶַַָָָָָָָָחכמתֹו

יּוכל  ׁשהאדם ּבכדי אנֹוׁשי ּבׂשכל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָונתלּבׁשה

ציּוּויים  ׁשהם והּמצֹות ּולהּׂשיגּה. ְְְְִִִִִֵֶַַָָָלהבינּה

הּציּוּוי  (לא היא ּבהם והמבּוקׁש הּכּונה ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹלהאדם,

וזהּו מקּים. ׁשהאדם הּציּוּוי קּיּום אּלא) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

ּבעיקר  הּוא למּטה העליֹונים ּדירידת ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהענין

הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ּדהּתֹורה ְְִֶֶַַַָָָָָָּבּתֹורה,

למעלה  למּטה 32מקֹומּה ניּתנה ׁשהּתֹורה וזה , ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָ

הּוא  ּגׁשמּיים, ּובדברים אנֹוׁשי ּבׂשכל ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָונתלּבׁשה

(מהּֿׁשאיןּֿכן  לּתחּתֹונים העליֹונים ירידת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָענין
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מלמטלמ"ע. העלאה ומצוות מלמעלמ"ט המשכה היא דתורה (65 ע' ח"ט ח"א 31)בלקו"ש תשמ"ח השיחות ספר ראה

.666 ע' ח"ב .213 כו'".32)ע' כבודה ממקום ירדה "התורה ב) (ח, פ"ד תניא וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„‡aLÂ ÌÏBÚaL ÌÈÈÚ‰ ÏÎc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»»¿∆»»»

‰¯Bza ‡e‰ Ì˙ÏÁ˙‰29 אסתכל" כאן) בהערה (המובא הזוהר כלשון «¿»»»«»
הבונה  (כבנאי בתורה הסתכל הקדושֿברוךֿהוא עלמא", וברא באורייתא

קדמה  שהתורה ז"ל חכמינו וכדברי העולם, את וברא בנייה) תכנית עלֿפי

i‡¯L˙לעולם. È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈∆¿ƒ«
) ‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ הראיה «ƒ¿»¿»

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ (Ì„‡‰c התגלות ¿»»»ƒ«¿≈
‰l‡ ÌÈÈÚ ונפלאות סודות של ƒ¿»ƒ≈∆

‰eÈהתורה  ,‰¯B˙c ‡ÈÏ‚aL∆¿«¿»¿»«¿
‰¯B˙c Le·l‰Â Ûeb‰L החלק ∆«¿«¿¿»

על  מסתיר כלל שבדרך החיצוני

נעלם  שהנסתר הנגלה הפנימיות,

הוא  אלא BÓˆÚבתוכו, מסתיר לא «¿
‰ÓLp‰אדרבה  ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆«¿»»

,‰¯B˙c '‰ÓLÏ ‰ÓL'‰Â¿«¿»»ƒ¿»»¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ שהתגלות בגלל דווקא «¿≈∆

על  היא התורה של והסודות הנפלאות

דבר  כל (כי התורה ומתוך התורה ידי

מהתורה, מתחיל ובאדם בעולם

Ìbכאמור) ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«∆∆∆«
‰Êc ,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ì„‡‰a¿»»»»≈«»¿∆
‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙‡ ‰‡B¯L∆∆∆«ƒ¿»¿»

‡e‰ מצידה התורה  פנימיות כי רק לא

רואה  הוא אלא לו ומתגלית נראית

ופנימיות  סתרי את ומקבל וקולט

BÈÚהתורה  „vÓ (Ìb)«ƒ«ƒ¿»
Ì„‡‰c שהלימוד לאחר עצמו, ¿»»»

הנגלה) מחלק (החל בתורה והעיסוק

לכך. ראוי כלי אותו עשה

Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ ÈL ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿≈»ƒ¿»ƒ««
‰ˆÈÁÓ‰Â ‰¯Êb‰ ÏeËÈ·aL∆¿ƒ«¿≈»¿«¿ƒ»
ÌÈBzÁzÏ ÌÈBÈÏÚ ÔÈa≈∆¿ƒ««¿ƒ

,‰¯BzŒÔzÓa eLcÁ˙pL ירידת ∆ƒ¿«¿¿««»
ועליית  למטה, מלמעלה העליונים

למעלה  מלמטה ≈‰Ìהתחתונים
,˙BˆÓe ‰¯Bz - ¯˙BÈ ˙eÏÏÎaƒ¿»≈»ƒ¿

ומפרט. שממשיך È¯È„˙כפי ÔÈÚc¿ƒ¿«¿ƒ«
‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ המשכת »∆¿ƒ¿«»

על  ה' "וירד הזה, בעולם אלוקות סיני",והתגלות ŒÔzÓaהר LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈¿««
‰¯Bza ¯˜ÈÚa ‡e‰ ,‰¯Bz הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו שהיא »¿ƒ»«»

הזה. בעולם גשמיים בדברים שנתלבשה עד למדרגה ממדרגה »¿ÔÈÚÂ¿ƒוירדה

ÏÚÓÏ ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚ,‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙pL עם ‰ שאז, ¬ƒ«««¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿««»
ולהחדיר  אלוקות להמשיך האפשרות נתחדשה והמחיצה, הגזירה ביטול

הזה, העולם גדרי בתוך BˆÓa˙קדושה ¯˜ÈÚa ‡e‰30 הוא שקיומן «ƒ»¿ƒ¿
בחפצים  קדושה מחדיר המצווה ומעשה גשמיים, בדברים שימוש עלֿידי

המצווה. את עושים שבהם הגשמיים

מדוע  יותר בפרטיות ומבאר והולך

ירידת  עניין יותר מודגש בתורה

יותר  מודגש ובמצוות למטה, העליונים

למעלה. התחתונים עליית עניין

ÌÈ˜eÏÈÁ‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«ƒƒ
ההבדלים  BˆÓÏ˙אחד ‰¯Bz ÔÈa≈»¿ƒ¿

‡e‰31,'‰ ¯·c ‡È‰ ‰¯Bz‰c ,¿«»ƒ¿«
B˙ÓÎÁ ורצונו‰"aw‰ ÏL »¿»∆«»»
iL¯„‰בעצמה, ‡l‡ ממדריגה ∆»∆»¿»

שבאה  עד בהלכות hÓÏ‰למדריגה ¿«»
גשמיים  בדברים העוסקות התורה

הזה  ÏÎNaבעולם ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆
Ì„‡‰L È„Îa ÈLB‡ הנמצא ¡ƒƒ¿≈∆»»»

הזה  dÈ·‰Ïבעולם ÏÎeÈ«¿»ƒ»
Ì‰L ˙Bˆn‰Â .d‚ÈO‰Ïe¿«ƒ»¿«ƒ¿∆≈
‰ek‰ ,Ì„‡‰Ï ÌÈÈeeÈƒ̂ƒ¿»»»««»»

Ì‰a L˜e·Ó‰Â והתכלית המטרה ¿«¿»»∆
BÓˆÚ,שלהם  ÈeeÈv‰ ‡Ï) ‡È‰ƒ…«ƒ«¿

מלמעלה  ציווי שיש העובדה עצם

למטה, האדם הנהגת «∆‡l‡)לגבי
המצוות  של והתכלית הכוונה עיקר

Ì„‡‰Lהוא  Ï˘ ÈeeÈv‰ Ìeiƒ̃«ƒ∆»»»
,Ìi˜Ó האדם מצד הפעולה היינו ¿«≈

עליה  נפעלת ממנה שכתוצאה

למעלה. התחתונים

e‰ÊÂ לכך הפנימי ÔÈÚ‰Lהטעם ¿∆∆»ƒ¿»
‡e‰ ‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯Ècƒƒ«»∆¿ƒ¿«»
‰¯Bz‰c ,‰¯Bza ¯˜ÈÚa¿ƒ»«»¿«»
,‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«»»

dÓB˜Ó בעצם ,ÏÚÓÏ32‰הוא ¿»¿«¿»
‰hÓÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰L ‰ÊÂ¿∆∆«»ƒ¿»¿«»
ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„·eƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙Bˆn‰ ˙È˙a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) ÌÈBzÁzÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯È¿ƒ«»∆¿ƒ««¿ƒ«∆≈≈ƒ¿ƒ««ƒ¿

,‰hÓÏ,הקדושֿברוךֿהוא מאת ציווי הם המצוות גם שכמובן אף הרי ¿«»
העליונים  של ירידה הם המצוות גם כן ואם למטה, האדם לבני מלמעלה,
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הענין  ּכלּֿכ מּודגׁש אין למּטה, הּמצֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבנתינת

ענינם  אּדרּבה, ׁשהרי למּטה, העליֹונים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדירידת

ׁשהאדם  הּוא (ציּוּויים) הּמצֹות אֹותם).ׁשל יקּים ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבעיקר  הּוא לעליֹונים' יעלּו 'הּתחּתֹונים ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָוענין

ׁשּירדה  לאחרי ׁשּגם ּכיון ּדבּתֹורה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמצֹות.

ועסק  ּבלימּוד ּגם לכן ה', ּדבר היא ְְְְִִֵֵֶַַַָָלמּטה

ההמׁשכה  ּבעיקר נרּגׁש ּדהאדם ְְְְִִַַַָָָָָָָָהּתֹורה

הּקּב"ה  ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ׁשהּתֹורה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָמּלמעלה,

ולא  האדם, ׁשל ּבׂשכלֹו ּומתלּבׁשת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹנמׁשכת

והענין  האדם. ּדׂשכל והּזיּכּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּבירּור

ּבעיקר  מּודגׁש לעליֹונים' יעלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָׁש'הּתחּתֹונים

הּוא  (ציוּויים) הּמצֹות ׁשענין ּדכיון ְְְְִִִִִֵֶַַַָּבּמצֹות,

ּבזה  והּכונה (ּכּנ"ל), הּמצֹות את יקּים ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהאדם

הּברּיֹות  את לצרף ּבכדי לברר 33היא ּבכדי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

האדם  ׁשל והאברים הּכחֹות ּולהעלֹות ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּולזּכ

ׁשּבעֹולם  הּדברים את וגם הּמצוה, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמקּים

ּכלים  ולעׂשֹותם הּמצוה את מקּימים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבהם

הּתחּתֹונים  עלּית הּוא הּמצֹות ענין ְְְֱֲִִִִֶַַַַַֹלאלקּות,

ְְַָלמעלה.

ÈtŒÏÚÂ ׁשעיקר ד) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ּדמּתןּֿתֹורה  הּגזרה ּבביטּול ְְְִֵַַַַַָָָָהּכּונה

הּוא  ֿ כן ּוכמֹו למעלה', יעלּו ׁשה'ּתחּתֹונים ְְְְֲִֵֶַַַַָהּוא

לפנימּיּות  ּבנֹוגע והמחיצה הּגזרה לביטּול ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבנֹוגע

(מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה עיני (ּגל ְְִִִֵֶַַַַָָָָהּתֹורה

צרי למעלה, מּלמּטה העלּיה הּוא ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשהעיקר

ּגם  נכלל 'מּתֹורת נפלאֹות ּדב'אּביטה ְְְִִִִִֶַַַָָָָלֹומר,

ּדאֹוריתא. נׁשמתא מּצד ׁשהם ּכמֹו הּמצֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָענין

הּׁשל"ה  ּפירּוׁש צדק' ה'צמח מביא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָולכן

והענין  הּמצֹות. ּכונת הם 'מּתֹורת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּד'נפלאֹות

הּוא  - ּכדבעי יהיה הּמצֹות ׁשּקּיּום ּדבכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָהּוא,

לידי  מביא ּדתלמּוד הּתֹורה, לימּוד ְְְִִִֵֵֵַַַָעלֿידי

הּמצוה 34מעׂשה  ׁשּמעׂשה ּדבכדי לֹומר, ויׁש . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ
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וש"נ.33) רפמ"ד. א.34)ב"ר יז, ב"ק ב. מ, קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במצוות  זאת בכל È¯Èc„˙למטה, ÔÈÚ‰ CkŒÏk L‚„eÓ ÔÈ‡≈¿»»»»ƒ¿»ƒƒ«

ÌÈÚ ,‰a¯c‡ È¯‰L ,‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ותכליתם ÏLומטרתם »∆¿ƒ¿«»∆¬≈«¿«»ƒ¿»»∆
Ì˙B‡ Ìi˜È Ì„‡‰L ‡e‰ (ÌÈÈeeÈˆ) ˙Bˆn‰ הם ובמובן מסויים «ƒ¿ƒƒ∆»»»¿«≈»

ללמעלה  מאשר יותר ללמטה שייכים eÏÚÈבעצם ÌÈBzÁz‰' ÔÈÚÂ .(¿ƒ¿«««¿ƒ«¬
¯˜ÈÚa ‡e‰ 'ÌÈBÈÏÚÏ»∆¿ƒ¿ƒ»

.˙BˆÓa התורה בלימוד שגם אף «ƒ¿
ובאדם, בעולם התעלות של ענין נפעל

התחתונים  עליית ענין עיקר מכלֿמקום

בתורה. ולא במצוות הוא למעלה

È¯Á‡Ï ÌbL ÔÂÈk ,‰¯Bz·c¿«»≈»∆«¿«¬≈
‰„¯iL ונתלבשה בדברים מלמעלה ∆»¿»

c·¯עדיין hÓÏ‰גשמיים  ‡È‰ ¿«»ƒ¿«
הירידה,‰', קודם שהייתה ≈«ÔÎÏכמו

‰¯Bz‰ ˜ÒÚÂ „eÓÈÏa Ìb«¿ƒ¿≈∆«»
Ì„‡‰c כפי בתורה עוסק היותו עם ¿»»»

למטה  ÈÚa˜¯שירדה Lb¯ƒ¿»¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰ העליונים של והירידה ««¿»»
‰ÏÚÓlÓ,למטה‰¯Bz‰L ƒ¿«¿»∆«»

‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«»»
'עליונים', של ∆∆¿ÎLÓƒ˙מהות

למטה  ∆∆»¿LaÏ˙Óeƒ˙מלמעלה
‡ÏÂ ,Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa מודגש ¿ƒ¿∆»»»¿…

התורה  לימוד שעלֿידי מה כך כל

ÏÎNcנפעל  CekÈf‰Â ¯e¯Èa‰«≈¿«ƒ¿≈∆
Ì„‡‰ יותר מודגש המטה זיכוך אלא »»»

לעיל.בקיום  כאמור «¿ÔÈÚ‰Â¿»ƒהמצוות,
'ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰'L∆««¿ƒ«¬»∆¿ƒ
ÔÂÈÎc ,˙Bˆna ¯˜ÈÚa L‚„eÓ¿»¿ƒ»«ƒ¿¿≈»

ÌÈÈeÂÈˆ) ˙Bˆn‰ ÔÈÚL אל ∆ƒ¿««ƒ¿ƒƒ
Ìi˜Èהתחתון  Ì„‡‰L ‡e‰ (∆»»»¿«≈

‰Âk‰Â ,(Ï"pk) ˙Bˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿««¿««»»
Û¯ˆÏ È„Îa ‡È‰ ‰Êa לזכך »∆ƒƒ¿≈¿»≈

‰Bi¯a˙ולעדן  כלומר ,33‡˙ ∆«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ïe CkÊÏe ¯¯·Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈¿«≈¿«¬
Ì„‡‰ ÏL ÌÈ¯·‡‰Â ˙BÁk‰«…¿»≈»ƒ∆»»»
˙‡ Ì‚Â ,‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜nL∆¿«≈∆«ƒ¿»¿«∆
Ì‰aL ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆»»∆»∆
‰Âˆn‰ ˙‡ ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ∆«ƒ¿»

Ì˙BNÚÏÂ האדם את את הן והן ¿«¬»
ÔÈÚהעולם  ,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk≈ƒ∆¡…ƒ¿«

ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚ ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿¬ƒ«««¿ƒ
.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈

‰ek‰ ¯˜ÈÚL („ ÛÈÚÒ) והמטרה‰¯BzŒÔzÓc ‰¯Êb‰ ÏeËÈ·a ¿ƒ∆ƒ«««»»¿ƒ«¿≈»¿««»
,'‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁz'‰L ‡e‰ יותר גדול חידוש הוא זה שדבר ∆««¿ƒ«¬¿«¿»

כי  למטה', ירדו 'עליונים מאשר אלוקות וגילוי בהמשכת יותר נעלה ועניין

עצמם, התחתונים גדר מצד וחידוש שינוי יש למעלה' יעלו ב'תחתונים

ÏeËÈ·Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿≈«¿ƒ
Ú‚Ba ‰ˆÈÁÓ‰Â ‰¯Êb‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿≈«

) ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ היא זה שעל ƒ¿ƒƒ«»
ËÈa‡Â‰הבקשה  ÈÈÚ Ïb«≈«¿«ƒ»

(E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ גם כי שאם ƒ¿»ƒ»∆
'עליונים  גם העניינים, שני את יש כאן

יעלו  'תחתונים וגם למטה' ירדו

 ֿ למתן בנוגע כמו זאת, בכל למעלה',

לפנימיות  בנוגע גם כך הכללי, תורה

‰iÏÚ‰התורה, ‡e‰ ¯˜ÈÚ‰L∆»ƒ»»¬ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ וכיוון ƒ¿«»¿«¿»

המצוות  ומצוות, תורה בין שבחלוקה

יעלו  'תחתונים עניין בעיקר, הן,

לכן  ÓBÏ¯,למעלה, CÈ¯»̂ƒ«
c'E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡'·ƒ¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆

BÓk ˙Bˆn‰ ÔÈÚ Ìb ÏÏÎƒ¿»«ƒ¿««ƒ¿¿
‡˙È¯B‡c ‡˙ÓL „vÓ Ì‰L∆≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿»
מאשר  יותר ונעלה פנימי עניין שהוא

חלק  מצד שהוא כפי המצוות עניין

דאורייתא. גופא שבתורה, הנגלה

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Ó ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ«∆«∆∆
˙B‡ÏÙ'c ‰"ÏM‰ Le¯Èt≈«¿»¿ƒ¿»
˙Bˆn‰ ˙Âk Ì‰ 'E˙¯BzÓƒ»∆≈«»««ƒ¿
של  מהפירוש נפרד בלתי חלק בתור

לפנימיות  שהכוונה החסידות תורת

ביניהם  ושייכות קשר יש כי התורה,

קשורים  העניינים ששני בזה

כמבואר  למעלה', יעלו ל'תחתונים

כוללת  עיני...' 'גל והבקשה לעיל,

הפנימי  העניין להתגלות בקשה

שהוא  כפי המצוות עניין שבמצוות,

שממשיך  כפי דאורייתא, נשמתא מצד

דווקא  קשור העניין כיצד גם ומבאר

השל"ה. כדברי המצוות, בכוונת

ÌeiwL È„Î·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ
‡e‰ - ÈÚ·„k ‰È‰È ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈

,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ כמאמר «¿≈ƒ«»
ז"ל È„ÈÏחכמינו ‡È·Ó „eÓÏ˙c¿«¿≈ƒƒ≈

‰NÚÓ34È„Î·c ,¯ÓBÏ LÈÂ . «¬∆¿≈«¿ƒ¿≈
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יי f"lyz'd ,xii` h"i ,xen` t"y

ׁשּבעֹולם  הענינים ּדכל ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש

ּבּתֹורה  הּוא התחלתם עלֿידי 29וׁשּבאדם, ולכן, . ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָ

עלֿידי  היא (ּדהאדם) ּדתֹורה הּנפלאֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשראּית

ׁשהּגּוף  הינּו ּדתֹורה, ׁשּבגליא אּלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָענינים

הּנׁשמה  את מגּלה עצמֹו ּדתֹורה ְְְְְְֶֶַַַַָָָוהּלבּוׁש

נעׂשה  עלֿידיֿזה ּדתֹורה, לנׁשמה' ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָוה'נׁשמה

ּדזה  ּבּתֹורה, העֹוסק ּבהאדם ּגם ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעלּֿדרֿזה

מּצד  (ּגם) הּוא ּדתֹורה הּנפלאֹות את ְְִִֶֶֶַַַָָׁשרֹואה

ּדהאדם. ְְִָָָָענינֹו

הּגזרה p‰Â‰ה) ׁשּבביטּול הּנ"ל הענינים ׁשני ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

לּתחּתֹונים  עליֹונים ּבין ְְְְִִִֵֶַַַָוהמחיצה

- יֹותר ּבכללּות הם ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָׁשּנתחּדׁשּו

למּטה  העליֹונים ירידת ּדענין ּומצֹות. ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּתֹורה

וענין  ּבּתֹורה. ּבעיקר  הּוא ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשּנתחּדׁש

ּבמּתןּֿתֹורה, ׁשּנתחּדׁש למעלה הּתחּתֹונים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָעלּית

ּבמצֹות  ּבעיקר ּדמהחילּוקים 30הּוא הּוא, והענין . ְְְְְִִִִִֵַַָָָ

הּוא  למצֹות ּתֹורה ה',31ּבין ּדבר היא ּדהּתֹורה , ְְְְִִֵַַָָ

למּטה  ׁשּירדה אּלא הּקּב"ה, ׁשל ְְְֶֶֶַַָָָָָָָָחכמתֹו

יּוכל  ׁשהאדם ּבכדי אנֹוׁשי ּבׂשכל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָונתלּבׁשה

ציּוּויים  ׁשהם והּמצֹות ּולהּׂשיגּה. ְְְְִִִִִֵֶַַָָָלהבינּה

הּציּוּוי  (לא היא ּבהם והמבּוקׁש הּכּונה ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹלהאדם,

וזהּו מקּים. ׁשהאדם הּציּוּוי קּיּום אּלא) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

ּבעיקר  הּוא למּטה העליֹונים ּדירידת ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהענין

הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ּדהּתֹורה ְְִֶֶַַַָָָָָָּבּתֹורה,

למעלה  למּטה 32מקֹומּה ניּתנה ׁשהּתֹורה וזה , ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָ

הּוא  ּגׁשמּיים, ּובדברים אנֹוׁשי ּבׂשכל ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָונתלּבׁשה

(מהּֿׁשאיןּֿכן  לּתחּתֹונים העליֹונים ירידת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָענין
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אֿב).29) קסא, (זח"ב עלמא וברא באורייתא אסתכל ובארוכה 30)ע"ד ובכ"מ. א). ב, (ושם בתחלתו (תו"א מהידוע להעיר

מלמטלמ"ע. העלאה ומצוות מלמעלמ"ט המשכה היא דתורה (65 ע' ח"ט ח"א 31)בלקו"ש תשמ"ח השיחות ספר ראה

.666 ע' ח"ב .213 כו'".32)ע' כבודה ממקום ירדה "התורה ב) (ח, פ"ד תניא וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„‡aLÂ ÌÏBÚaL ÌÈÈÚ‰ ÏÎc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»»¿∆»»»

‰¯Bza ‡e‰ Ì˙ÏÁ˙‰29 אסתכל" כאן) בהערה (המובא הזוהר כלשון «¿»»»«»
הבונה  (כבנאי בתורה הסתכל הקדושֿברוךֿהוא עלמא", וברא באורייתא

קדמה  שהתורה ז"ל חכמינו וכדברי העולם, את וברא בנייה) תכנית עלֿפי

i‡¯L˙לעולם. È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈∆¿ƒ«
) ‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ הראיה «ƒ¿»¿»

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ (Ì„‡‰c התגלות ¿»»»ƒ«¿≈
‰l‡ ÌÈÈÚ ונפלאות סודות של ƒ¿»ƒ≈∆

‰eÈהתורה  ,‰¯B˙c ‡ÈÏ‚aL∆¿«¿»¿»«¿
‰¯B˙c Le·l‰Â Ûeb‰L החלק ∆«¿«¿¿»

על  מסתיר כלל שבדרך החיצוני

נעלם  שהנסתר הנגלה הפנימיות,

הוא  אלא BÓˆÚבתוכו, מסתיר לא «¿
‰ÓLp‰אדרבה  ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆«¿»»

,‰¯B˙c '‰ÓLÏ ‰ÓL'‰Â¿«¿»»ƒ¿»»¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ שהתגלות בגלל דווקא «¿≈∆

על  היא התורה של והסודות הנפלאות

דבר  כל (כי התורה ומתוך התורה ידי

מהתורה, מתחיל ובאדם בעולם

Ìbכאמור) ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«∆∆∆«
‰Êc ,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ì„‡‰a¿»»»»≈«»¿∆
‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙‡ ‰‡B¯L∆∆∆«ƒ¿»¿»

‡e‰ מצידה התורה  פנימיות כי רק לא

רואה  הוא אלא לו ומתגלית נראית

ופנימיות  סתרי את ומקבל וקולט

BÈÚהתורה  „vÓ (Ìb)«ƒ«ƒ¿»
Ì„‡‰c שהלימוד לאחר עצמו, ¿»»»

הנגלה) מחלק (החל בתורה והעיסוק

לכך. ראוי כלי אותו עשה

Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ ÈL ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿≈»ƒ¿»ƒ««
‰ˆÈÁÓ‰Â ‰¯Êb‰ ÏeËÈ·aL∆¿ƒ«¿≈»¿«¿ƒ»
ÌÈBzÁzÏ ÌÈBÈÏÚ ÔÈa≈∆¿ƒ««¿ƒ

,‰¯BzŒÔzÓa eLcÁ˙pL ירידת ∆ƒ¿«¿¿««»
ועליית  למטה, מלמעלה העליונים

למעלה  מלמטה ≈‰Ìהתחתונים
,˙BˆÓe ‰¯Bz - ¯˙BÈ ˙eÏÏÎaƒ¿»≈»ƒ¿

ומפרט. שממשיך È¯È„˙כפי ÔÈÚc¿ƒ¿«¿ƒ«
‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ המשכת »∆¿ƒ¿«»

על  ה' "וירד הזה, בעולם אלוקות סיני",והתגלות ŒÔzÓaהר LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈¿««
‰¯Bza ¯˜ÈÚa ‡e‰ ,‰¯Bz הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו שהיא »¿ƒ»«»

הזה. בעולם גשמיים בדברים שנתלבשה עד למדרגה ממדרגה »¿ÔÈÚÂ¿ƒוירדה

ÏÚÓÏ ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚ,‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙pL עם ‰ שאז, ¬ƒ«««¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿««»
ולהחדיר  אלוקות להמשיך האפשרות נתחדשה והמחיצה, הגזירה ביטול

הזה, העולם גדרי בתוך BˆÓa˙קדושה ¯˜ÈÚa ‡e‰30 הוא שקיומן «ƒ»¿ƒ¿
בחפצים  קדושה מחדיר המצווה ומעשה גשמיים, בדברים שימוש עלֿידי

המצווה. את עושים שבהם הגשמיים

מדוע  יותר בפרטיות ומבאר והולך

ירידת  עניין יותר מודגש בתורה

יותר  מודגש ובמצוות למטה, העליונים

למעלה. התחתונים עליית עניין

ÌÈ˜eÏÈÁ‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«ƒƒ
ההבדלים  BˆÓÏ˙אחד ‰¯Bz ÔÈa≈»¿ƒ¿

‡e‰31,'‰ ¯·c ‡È‰ ‰¯Bz‰c ,¿«»ƒ¿«
B˙ÓÎÁ ורצונו‰"aw‰ ÏL »¿»∆«»»
iL¯„‰בעצמה, ‡l‡ ממדריגה ∆»∆»¿»

שבאה  עד בהלכות hÓÏ‰למדריגה ¿«»
גשמיים  בדברים העוסקות התורה

הזה  ÏÎNaבעולם ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆
Ì„‡‰L È„Îa ÈLB‡ הנמצא ¡ƒƒ¿≈∆»»»

הזה  dÈ·‰Ïבעולם ÏÎeÈ«¿»ƒ»
Ì‰L ˙Bˆn‰Â .d‚ÈO‰Ïe¿«ƒ»¿«ƒ¿∆≈
‰ek‰ ,Ì„‡‰Ï ÌÈÈeeÈƒ̂ƒ¿»»»««»»

Ì‰a L˜e·Ó‰Â והתכלית המטרה ¿«¿»»∆
BÓˆÚ,שלהם  ÈeeÈv‰ ‡Ï) ‡È‰ƒ…«ƒ«¿

מלמעלה  ציווי שיש העובדה עצם

למטה, האדם הנהגת «∆‡l‡)לגבי
המצוות  של והתכלית הכוונה עיקר

Ì„‡‰Lהוא  Ï˘ ÈeeÈv‰ Ìeiƒ̃«ƒ∆»»»
,Ìi˜Ó האדם מצד הפעולה היינו ¿«≈

עליה  נפעלת ממנה שכתוצאה

למעלה. התחתונים

e‰ÊÂ לכך הפנימי ÔÈÚ‰Lהטעם ¿∆∆»ƒ¿»
‡e‰ ‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯Ècƒƒ«»∆¿ƒ¿«»
‰¯Bz‰c ,‰¯Bza ¯˜ÈÚa¿ƒ»«»¿«»
,‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«»»

dÓB˜Ó בעצם ,ÏÚÓÏ32‰הוא ¿»¿«¿»
‰hÓÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰L ‰ÊÂ¿∆∆«»ƒ¿»¿«»
ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„·eƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙Bˆn‰ ˙È˙a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) ÌÈBzÁzÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯È¿ƒ«»∆¿ƒ««¿ƒ«∆≈≈ƒ¿ƒ««ƒ¿

,‰hÓÏ,הקדושֿברוךֿהוא מאת ציווי הם המצוות גם שכמובן אף הרי ¿«»
העליונים  של ירידה הם המצוות גם כן ואם למטה, האדם לבני מלמעלה,
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הענין  ּכלּֿכ מּודגׁש אין למּטה, הּמצֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבנתינת

ענינם  אּדרּבה, ׁשהרי למּטה, העליֹונים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדירידת

ׁשהאדם  הּוא (ציּוּויים) הּמצֹות אֹותם).ׁשל יקּים ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבעיקר  הּוא לעליֹונים' יעלּו 'הּתחּתֹונים ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָוענין

ׁשּירדה  לאחרי ׁשּגם ּכיון ּדבּתֹורה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמצֹות.

ועסק  ּבלימּוד ּגם לכן ה', ּדבר היא ְְְְִִֵֵֶַַַָָלמּטה

ההמׁשכה  ּבעיקר נרּגׁש ּדהאדם ְְְְִִַַַָָָָָָָָהּתֹורה

הּקּב"ה  ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ׁשהּתֹורה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָמּלמעלה,

ולא  האדם, ׁשל ּבׂשכלֹו ּומתלּבׁשת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹנמׁשכת

והענין  האדם. ּדׂשכל והּזיּכּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּבירּור

ּבעיקר  מּודגׁש לעליֹונים' יעלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָׁש'הּתחּתֹונים

הּוא  (ציוּויים) הּמצֹות ׁשענין ּדכיון ְְְְִִִִִֵֶַַַָּבּמצֹות,

ּבזה  והּכונה (ּכּנ"ל), הּמצֹות את יקּים ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהאדם

הּברּיֹות  את לצרף ּבכדי לברר 33היא ּבכדי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

האדם  ׁשל והאברים הּכחֹות ּולהעלֹות ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּולזּכ

ׁשּבעֹולם  הּדברים את וגם הּמצוה, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמקּים

ּכלים  ולעׂשֹותם הּמצוה את מקּימים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבהם

הּתחּתֹונים  עלּית הּוא הּמצֹות ענין ְְְֱֲִִִִֶַַַַַֹלאלקּות,

ְְַָלמעלה.

ÈtŒÏÚÂ ׁשעיקר ד) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ּדמּתןּֿתֹורה  הּגזרה ּבביטּול ְְְִֵַַַַַָָָָהּכּונה

הּוא  ֿ כן ּוכמֹו למעלה', יעלּו ׁשה'ּתחּתֹונים ְְְְֲִֵֶַַַַָהּוא

לפנימּיּות  ּבנֹוגע והמחיצה הּגזרה לביטּול ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבנֹוגע

(מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה עיני (ּגל ְְִִִֵֶַַַַָָָָהּתֹורה

צרי למעלה, מּלמּטה העלּיה הּוא ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשהעיקר

ּגם  נכלל 'מּתֹורת נפלאֹות ּדב'אּביטה ְְְִִִִִֶַַַָָָָלֹומר,

ּדאֹוריתא. נׁשמתא מּצד ׁשהם ּכמֹו הּמצֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָענין

הּׁשל"ה  ּפירּוׁש צדק' ה'צמח מביא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָולכן

והענין  הּמצֹות. ּכונת הם 'מּתֹורת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּד'נפלאֹות

הּוא  - ּכדבעי יהיה הּמצֹות ׁשּקּיּום ּדבכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָהּוא,

לידי  מביא ּדתלמּוד הּתֹורה, לימּוד ְְְִִִֵֵֵַַַָעלֿידי

הּמצוה 34מעׂשה  ׁשּמעׂשה ּדבכדי לֹומר, ויׁש . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ
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וש"נ.33) רפמ"ד. א.34)ב"ר יז, ב"ק ב. מ, קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במצוות  זאת בכל È¯Èc„˙למטה, ÔÈÚ‰ CkŒÏk L‚„eÓ ÔÈ‡≈¿»»»»ƒ¿»ƒƒ«

ÌÈÚ ,‰a¯c‡ È¯‰L ,‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ותכליתם ÏLומטרתם »∆¿ƒ¿«»∆¬≈«¿«»ƒ¿»»∆
Ì˙B‡ Ìi˜È Ì„‡‰L ‡e‰ (ÌÈÈeeÈˆ) ˙Bˆn‰ הם ובמובן מסויים «ƒ¿ƒƒ∆»»»¿«≈»

ללמעלה  מאשר יותר ללמטה שייכים eÏÚÈבעצם ÌÈBzÁz‰' ÔÈÚÂ .(¿ƒ¿«««¿ƒ«¬
¯˜ÈÚa ‡e‰ 'ÌÈBÈÏÚÏ»∆¿ƒ¿ƒ»

.˙BˆÓa התורה בלימוד שגם אף «ƒ¿
ובאדם, בעולם התעלות של ענין נפעל

התחתונים  עליית ענין עיקר מכלֿמקום

בתורה. ולא במצוות הוא למעלה

È¯Á‡Ï ÌbL ÔÂÈk ,‰¯Bz·c¿«»≈»∆«¿«¬≈
‰„¯iL ונתלבשה בדברים מלמעלה ∆»¿»

c·¯עדיין hÓÏ‰גשמיים  ‡È‰ ¿«»ƒ¿«
הירידה,‰', קודם שהייתה ≈«ÔÎÏכמו

‰¯Bz‰ ˜ÒÚÂ „eÓÈÏa Ìb«¿ƒ¿≈∆«»
Ì„‡‰c כפי בתורה עוסק היותו עם ¿»»»

למטה  ÈÚa˜¯שירדה Lb¯ƒ¿»¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰ העליונים של והירידה ««¿»»
‰ÏÚÓlÓ,למטה‰¯Bz‰L ƒ¿«¿»∆«»

‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«»»
'עליונים', של ∆∆¿ÎLÓƒ˙מהות

למטה  ∆∆»¿LaÏ˙Óeƒ˙מלמעלה
‡ÏÂ ,Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa מודגש ¿ƒ¿∆»»»¿…

התורה  לימוד שעלֿידי מה כך כל

ÏÎNcנפעל  CekÈf‰Â ¯e¯Èa‰«≈¿«ƒ¿≈∆
Ì„‡‰ יותר מודגש המטה זיכוך אלא »»»

לעיל.בקיום  כאמור «¿ÔÈÚ‰Â¿»ƒהמצוות,
'ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰'L∆««¿ƒ«¬»∆¿ƒ
ÔÂÈÎc ,˙Bˆna ¯˜ÈÚa L‚„eÓ¿»¿ƒ»«ƒ¿¿≈»

ÌÈÈeÂÈˆ) ˙Bˆn‰ ÔÈÚL אל ∆ƒ¿««ƒ¿ƒƒ
Ìi˜Èהתחתון  Ì„‡‰L ‡e‰ (∆»»»¿«≈

‰Âk‰Â ,(Ï"pk) ˙Bˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿««¿««»»
Û¯ˆÏ È„Îa ‡È‰ ‰Êa לזכך »∆ƒƒ¿≈¿»≈

‰Bi¯a˙ולעדן  כלומר ,33‡˙ ∆«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ïe CkÊÏe ¯¯·Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈¿«≈¿«¬
Ì„‡‰ ÏL ÌÈ¯·‡‰Â ˙BÁk‰«…¿»≈»ƒ∆»»»
˙‡ Ì‚Â ,‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜nL∆¿«≈∆«ƒ¿»¿«∆
Ì‰aL ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆»»∆»∆
‰Âˆn‰ ˙‡ ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ∆«ƒ¿»

Ì˙BNÚÏÂ האדם את את הן והן ¿«¬»
ÔÈÚהעולם  ,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk≈ƒ∆¡…ƒ¿«

ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚ ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿¬ƒ«««¿ƒ
.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈

‰ek‰ ¯˜ÈÚL („ ÛÈÚÒ) והמטרה‰¯BzŒÔzÓc ‰¯Êb‰ ÏeËÈ·a ¿ƒ∆ƒ«««»»¿ƒ«¿≈»¿««»
,'‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁz'‰L ‡e‰ יותר גדול חידוש הוא זה שדבר ∆««¿ƒ«¬¿«¿»

כי  למטה', ירדו 'עליונים מאשר אלוקות וגילוי בהמשכת יותר נעלה ועניין

עצמם, התחתונים גדר מצד וחידוש שינוי יש למעלה' יעלו ב'תחתונים

ÏeËÈ·Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿≈«¿ƒ
Ú‚Ba ‰ˆÈÁÓ‰Â ‰¯Êb‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿≈«

) ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ היא זה שעל ƒ¿ƒƒ«»
ËÈa‡Â‰הבקשה  ÈÈÚ Ïb«≈«¿«ƒ»

(E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ גם כי שאם ƒ¿»ƒ»∆
'עליונים  גם העניינים, שני את יש כאן

יעלו  'תחתונים וגם למטה' ירדו

 ֿ למתן בנוגע כמו זאת, בכל למעלה',

לפנימיות  בנוגע גם כך הכללי, תורה

‰iÏÚ‰התורה, ‡e‰ ¯˜ÈÚ‰L∆»ƒ»»¬ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ וכיוון ƒ¿«»¿«¿»

המצוות  ומצוות, תורה בין שבחלוקה

יעלו  'תחתונים עניין בעיקר, הן,

לכן  ÓBÏ¯,למעלה, CÈ¯»̂ƒ«
c'E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡'·ƒ¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆

BÓk ˙Bˆn‰ ÔÈÚ Ìb ÏÏÎƒ¿»«ƒ¿««ƒ¿¿
‡˙È¯B‡c ‡˙ÓL „vÓ Ì‰L∆≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿»
מאשר  יותר ונעלה פנימי עניין שהוא

חלק  מצד שהוא כפי המצוות עניין

דאורייתא. גופא שבתורה, הנגלה

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Ó ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ«∆«∆∆
˙B‡ÏÙ'c ‰"ÏM‰ Le¯Èt≈«¿»¿ƒ¿»
˙Bˆn‰ ˙Âk Ì‰ 'E˙¯BzÓƒ»∆≈«»««ƒ¿
של  מהפירוש נפרד בלתי חלק בתור

לפנימיות  שהכוונה החסידות תורת

ביניהם  ושייכות קשר יש כי התורה,

קשורים  העניינים ששני בזה

כמבואר  למעלה', יעלו ל'תחתונים

כוללת  עיני...' 'גל והבקשה לעיל,

הפנימי  העניין להתגלות בקשה

שהוא  כפי המצוות עניין שבמצוות,

שממשיך  כפי דאורייתא, נשמתא מצד

דווקא  קשור העניין כיצד גם ומבאר

השל"ה. כדברי המצוות, בכוונת

ÌeiwL È„Î·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ
‡e‰ - ÈÚ·„k ‰È‰È ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈

,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ כמאמר «¿≈ƒ«»
ז"ל È„ÈÏחכמינו ‡È·Ó „eÓÏ˙c¿«¿≈ƒƒ≈

‰NÚÓ34È„Î·c ,¯ÓBÏ LÈÂ . «¬∆¿≈«¿ƒ¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



f"lyz'dיב ,xii` h"i ,xen` t"y

הּמצוה  ׁשל עלֿידי 35(הּגּוף הּוא - ּכדבעי יהיה ( ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּוב  ּדתֹורה). (הּגּוף ּדתֹורה ּגליא כדי לימּוד ְְְְִִֵַַָָָ

ּדהּמצֹות  (הּנׁשמה הּמצֹות ּתהיה 35ׁשּכּונת ( ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

הּתֹורה  ּפנימּיּות לימּוד עלֿידי הּוא - ְְְִִִִֵֵַַָָּכדבעי

ּדאֹוריתא). ְְְִַָָָ(נׁשמתא

ּבנגלה p‰Â‰ו) (אפילּו הּתֹורה ׁשּבלימּוד ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶַָ

הּתֹורה) ּבפנימּיּות ּומּכלֿׁשּכן ְְִִִִֵֶַָָָּדתֹורה,

הּוא  ּכמֹוֿכן קץ, אין עד מדרגֹות ריּבּוי ְְִֵֵֵֵֵַַיׁש

 ֿ ּומּכל הּמצֹות ּבמעׂשה אפילּו הּמצֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָּבקּיּום

מדרגֹות. ריּבּוי ּבזה ׁשּיׁש הּמצֹות, ּבכונת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּכן

ּׁשּידּוע  מה יּובן הּמצֹות 36ועלּֿפיֿזה ׁשמּמעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן להּנׁשמה לבּוׁשים ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָנעׂשים

ּבגןֿעדן  לבּוׁשים נעׂשים הּמצֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָּומּכונת

הּתחּתֹון  ּבגןֿעדן ּגם הרי ּדלכאֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָהעליֹון.

ריּבּוי  יׁש עצמֹו, העליֹון ּבגןֿעדן וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָעצמֹו,

יהיּו37מדרגֹות  הּמדרגֹות ׁשּבכל אפׁשר ואי , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּמצֹות  ּדבמעׂשה ּבזה, והּבאּור הּלבּוׁשים. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹותם

ּכּנ"ל. מדרגֹות ריּבּוי יׁש הּמצֹות ּבכונת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָוכן

‰p‰Â הּמצוה נׁשמת היא הּמצוה ׁשּכּונת הגם ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָ

 ֿ מּכל ּדאֹוריתא, לנׁשמתא ּבכלל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשּיכת

ּגם  הם הּמצֹות ּדכּונת ענינים וכּמה ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמקֹום

הּכללית  הּכּונה ּבנֹוגע הן ּדתֹורה. 38ּבּנגלה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

– ה' רצֹון לקּים ּבׁשוה) הּמצֹות (ׁשּבכל ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָּדמצֹות

(אּלא  ּדתֹורה נגלה עלּֿפי ּגם היא זֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָּדכּונה

והרצֹון  הּכּונה הּתֹורה, ּפנימּיּות לימּוד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשעלֿידי 

יֹותר  נעלה ּבאֹופן הּוא ה' רצֹון לקּים ),39ּדהאדם ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

הּפרטּיֹות  הּכּונֹות הרי 38וגם ּבפרט, מצוה ׁשּבכל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
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(35.11 הערה צ ע' תשמ"ה) (קה"ת בתניא ומחז"ל פסוקים במפתח בהנסמן וראה סע"ב. רמט, של"ה רפל"ח. תניא ראה

ובכ"מ.36) ג. נג, שמות תו"א ב). (קנ, סכ"ט ע'37)אגה"ק אייר סה"מ בתו"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. ד. לב, מקץ תו"א

.36 הערה כללית 38)רכד כוונה כוונות, שתי צ"ל המצוות שבקיום ,25 הערה שם ובהנסמן טו, ע' תמוז סה"מ תו"מ ראה

פרטית. או 39)וכוונה אוהבו אא"כ רצונו למלאות חבירו בשביל דבר עושה אדם שאין "כמו ב) (נג, פל"ט מתניא להעיר

לבוא  והדרך – ויראתו" אהבתו והתעוררות זכרון בלי לבד רצונו למלאות באמת ית' לשמו לעשות איֿאפשר כך ממנו, ירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Âˆn‰ ‰NÚnLבפועל ‰Âˆn‰וקיומה ÏL Ûeb‰)35‰È‰È ( ∆«¬≈«ƒ¿»«∆«ƒ¿»ƒ¿∆

(‰¯B˙c Ûeb‰) ‰¯B˙c ‡ÈÏb „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ - ÈÚ·„kƒ¿»≈«¿≈ƒ«¿»¿»«¿»
המצווה  הלכות את ללמוד יש כראוי המצווה את לקיים שכדי בפשטות כמובן

דתורה. Bˆn‰c˙בנגלה ‰ÓLp‰) ˙Bˆn‰ ˙ekL È„Î·e35( ƒ¿≈∆«»««ƒ¿«¿»»¿«ƒ¿
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ - ÈÚ·„k ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿»≈«¿≈
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „eÓÈÏƒ¿ƒƒ«»

(‡˙È¯B‡c ‡˙ÓL) את המבארת ƒ¿»»¿«¿»
המצוות. של הפנימי התוכן

„eÓÈÏaL BÓk ‰p‰Â (Â¿ƒ≈¿∆¿ƒ
‰¯B˙c ‰Ï‚a eÏÈÙ‡) ‰¯Bz‰«»¬ƒ¿ƒ¿∆¿»
מובנים, ויותר גלויים הדברים שבה

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿ƒƒ«»
נסתרים  בדברים עוסקת שבמהותה

ולהבין  לקלוט יכולים כולם שלא

מידה  B‚¯„Ó˙באותה ÈeaÈ¯ LÈ (≈ƒ«¿≈
,ı˜ ÔÈ‡ „Ú,סוף ÔÎŒBÓkבלי «≈≈¿≈

eÏÈÙ‡ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a ‡e‰¿ƒ«ƒ¿¬ƒ
˙Bˆn‰ ‰NÚÓa לכאורה שבו ¿«¬≈«ƒ¿

שווים  ÂÎa˙כולם ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿«»«
ÈeaÈ¯ ‰Êa LiL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈»∆ƒ
‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .˙B‚¯„Ó«¿≈¿«ƒ∆»«

Úe„iM36˙Bˆn‰ ‰NÚnÓL ∆»«∆ƒ«¬≈«ƒ¿
‰ÓLp‰Ï ÌÈLe·Ï ÌÈNÚ«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»

ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a והודות ¿«≈∆««¿
לגןֿעדן  בעלייתה אלה, ל'לבושים'

ולקלוט  לקבל יכולה הנשמה התחתון

ו'ליהנות  שם המאירים האורות את

התחתון, בגןֿעדן המאיר השכינה' מזיו

ÌÈNÚ ˙Bˆn‰ ˙ÂkÓeƒ«»««ƒ¿«¬ƒ
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ÌÈLe·Ï¿ƒ¿«≈∆»∆¿
'ליהנות  יכולה הנשמה להם שהודות

המאיר  האלוקי האור של השכינה' מזיו

ב'אגרת  (וכמבואר העליון בגןֿעדן

שנפש  "להיות התניא: שבספר הקודש'

נבראים  בחינת הן שבאדם ונשמה רוח

שום  להשיג נברא לשום אפשר ואי

 ֿ איןֿסוף הכול ויוצר בבורא השגה

ה' האיר אשר אחרי וגם ברוךֿהוא,

מדרגה  אחר מדרגה רבות מדרגות השתלשלות בבחינת והאציל יתברך מאורו

יכלה  לא אףֿעלֿפיֿכן ועצומים... רבים ולבושים עצומים צמצומים בבחינת

ותתבטל  מנרתקה תצא שלא טוב... כי האור למסבל ונשמה הרוח או הנפש

ותימשך  תשתלשל עצמו זה אור שמבחינת לא אם באבוקה, כנר ממציאותה

בצמצומים  מדריגה אחר מדריגה השתלשלות בדרך מועטת הארה איזו ממנו

הנפש  להלביש זה אור מהות מעין נברא אחד לבוש ממנה שיברא עד רבים

מעין  שהוא זה לבוש ודרך ונשמה, רוח

זה  אור מזיו ליהנות תוכל זה אור

ממציאותה, תתבטל ולא ולהשיגו

עששית  דרך בשמש הרואה וכמשל

לבושים  עניין ועל ומאירה..."). זכה

השאלה: נשאלת «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,אלה
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ìb È¯‰¬≈«¿«≈∆««¿
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ÔÎÂ ,BÓˆÚ«¿¿≈¿«≈∆»∆¿

˙B‚¯„Ó ÈeaÈ¯ LÈ ,BÓˆÚ37, «¿≈ƒ«¿≈
˙B‚¯„n‰ ÏÎaL ¯LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»∆¿»««¿≈

ÌÈLe·l‰ Ì˙B‡ eÈ‰È הנוצרים ƒ¿»«¿ƒ
קיום  ואותו התורה לימוד אותו ידי על

Êa‰,המצוות? ¯e‡a‰Â¿«≈»∆
˙ÂÎa ÔÎÂ ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ·cƒ¿«¬≈«ƒ¿¿≈¿«»«
˙B‚¯„Ó ÈeaÈ¯ LÈ ˙Bˆn‰«ƒ¿≈ƒ«¿≈

Ï"pk המצוות וקיום התורה ולימוד ««
לנשמה  לבושים יוצר ודרגה דרגה בכל

זו. לדרגה בהתאם

‰Âˆn‰ ˙ekL Ì‚‰ ‰p‰Â¿ƒ≈¬«∆«»««ƒ¿»
˙ÎiML ‰Âˆn‰ ˙ÓL ‡È‰ƒƒ¿««ƒ¿»∆«∆∆
,‡˙È¯B‡c ‡˙ÓLÏ ÏÏÎaƒ¿»¿ƒ¿»»¿«¿»

לעיל nk‰כמבואר ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»
˙Bˆn‰ ˙eÎc ÌÈÈÚ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿»ƒ¿«»««ƒ¿

‰¯B˙c ‰Ï‚pa Ìb Ì‰ בה שיש ≈««ƒ¿∆¿»
המצווה  קיום של ההלכות את רק לא

עניינים  גם אלא בפועל במעשה

המצוות. לכוונת Ú‚Baהשייכים Ô‰≈¿≈«
˙ÈÏÏk‰ ‰ek‰38˙BˆÓc ««»»«¿»ƒ¿ƒ¿

ÂLa‰)הכוונה( ˙Bˆn‰ ÏÎaL∆¿»«ƒ¿¿»∆
BÊ ‰eÎc Y '‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï¿«≈¿¿«»»
‰¯B˙c ‰Ï‚ ÈtŒÏÚ Ìb ‡È‰ƒ««ƒƒ¿∆¿»
„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL ‡l‡)∆»∆«¿≈ƒ

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt האדם שעלֿידו ¿ƒƒ«»
ה' בגדולת מסוימת והבנה מושג מקבל

המצוות  קיום ‰e‡ובמעלת '‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï Ì„‡‰c ÔBˆ¯‰Â ‰ek‰««»»¿»»¿»»»¿«≈¿
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a39˙BiË¯t‰ ˙Bek‰ Ì‚Â ,(38‰ÂˆÓ ÏÎaL ¿∆«¬∆≈¿«««»«¿»ƒ∆¿»ƒ¿»
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ּגם  נתּפרׁש מצֹות וכּמה ּדכּמה והּכונה ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָהּטעם

[ועד  הּפׁשט ּדר עלּֿפי ּגם ּדתֹורה, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָּבּנגלה

ּב'ּקרא'], מפֹורׁש מצֹות וכּמה ּדכּמה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָׁשהּטעם

ה  ּדר ֿ ּפי על אּלא ּומּכלֿׁשּכן והּדרּוׁש, רמז ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הּסֹוד  ּדר ׁשעלּֿפי ּדהּמצֹות והּכונה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשהּטעם

 ֿ ועל יֹותר, הרּבה נעלה הּוא הּתֹורה) ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ(ּפנימּיּות

ׁשעלּֿפי  ּבהּטעם ּגם וכּו' עֹומק מיתוּסף ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַידיֿזה

הּנפלאֹות  לראית ׁשּבנֹוגע ּדכמֹו לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָנגלה.

נפלאֹות  ואּביטה עיני 'ּגל הּבּקׁשה ְְְִִֵַַַַַָָָָָּדתֹורה,

(נׁשמתא  ּדתֹורה הּנפלאֹות ׁשראית היא 'ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּתֹורת

מענינים  ,'מּתֹורת' ּתהיה לנׁשמתא) ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָונׁשמתא

וגם  ּדתֹורה מהּגּוף ּדתֹורה, ׁשּבגליא ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָאּלה

עלּֿדרֿזה  ד), סעיף (ּכּנ"ל ּדתֹורה ְְְִֵֶֶֶַַַַָמהּלבּוׁש

ּדכּונת  ׁשהּנפלאֹות הּמצֹות, לכונת ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָהּוא

צריכים  יֹותר] ּולמעלה האריז"ל, [ּכּונֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמצֹות

ויתרה  הּפׁשט, ּדר ׁשעל הּכּונֹות מּתֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלראֹותם

הּמּובנים  הּפׁשט ּדר על הּכּונֹות מּתֹו – ְִִִֶֶֶַַַַַָָָמּזה

לבּוׁשא  ּדּוגמת [ׁשהם למקרא' חמׁש ְְְְְִֵֵֶֶַָָָל'ּבן

ּתינֹוקֹות  ׁשּגם ּדתֹורה, הּסיּפּורים ְְְִִִֶַַַָָּדאֹוריתא,

אֹותם]. ְִָלֹומדים

זה ÛÈÒB‰Ïe,ז) ענין נֹוגע הּמצֹות, ּדבכּונת ¿ƒְְְִִִֵֶַַַַָָ

ידעּו נעלים, הכי ְְֲֲִִִִֵֶַָ[ׁשענינים

יֹותר  עֹוד ּבפׁשטּות] ׁשהם ּכמֹו אּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָמענינים

ׁשּידיעת  ּבזה הּיתרֹון ּכי ּבּתֹורה. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָמאׁשר

 ֿ ׁשעל הּוא ׁשּבפׁשטּות, מהענינים היא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּנפלאֹות

מּצד  ּגם ּדהאדם הּנפלאֹות ידיעת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָידיֿזה

הּוא  הּמצֹות ׁשענין וכיון ד), סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָענינֹו

המקּים  ּבהאדם וזיּכּו ּבירּור לפעֹול ה), סעיף (ּכּנ"ל הּברּיֹות את ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלצרף

הּמצֹות  ּכונת עלֿידי הּוא והּזיּכּו הּבירּור [ּדעיקר הּמצוה, ׁשהּכּונה 40את וכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

נֹוגע  הּמצֹות ּבענין לכן יֹותר], נעלה הּוא והּזיּכּו הּבירּור יֹותר, נעלית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהיא

ׁשּבפׁשטּות. הּכּונֹות מּתֹו ּתהיה הּמצֹות ּדכּונת הּנפלאֹות ׁשּידיעת יֹותר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעֹוד

הּתפּלה' מצות 'ׁשרש ּבּמאמר צדק' ה'צמח ּׁשּמביא מה לבאר יׁש 41ועלּֿפיֿזה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
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ה"ב). פ"ב התורה יסודי הל' מרמב"ם גם (כמובן התורה פנימיות לימוד היא ויראתו ה'תש"ב 40)לאהבתו מסה"מ להעיר

.53 א).41)ע' קיח, להצ"צ (בסהמ"צ פ"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb L¯t˙ ˙BˆÓ ‰nÎÂ ‰nÎc ‰Âk‰Â ÌÚh‰ È¯‰ ,Ë¯Ùaƒ¿»¬≈«««¿««»»¿«»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈«
‰nÎc ÌÚh‰L „ÚÂ] ËLt‰ C¯c ÈtŒÏÚ Ìb ,‰¯B˙c ‰Ï‚pa«ƒ¿∆¿»««ƒ∆∆«¿»¿«∆«««¿«»

'‡¯w'a L¯BÙÓ ˙BˆÓ ‰nÎÂ שבכתב התורה ÔkLŒÏkÓeבפסוקי ,[ ¿«»ƒ¿¿»«¿»ƒ»∆≈
Le¯c‰Âבלימוד  ÊÓ¯‰ C¯c ÈtŒÏÚ בפנימיות עוסק איננו כי שאם «ƒ∆∆»∆∆¿«¿

הסוד, חלק כמו המצוות של וב'נשמה'

עניינים  בו יש בוודאי התורה, פנימיות

המצוות, וכוונות המצוות טעמי של

הפשט, דרך על בלימוד מאשר יותר

‰Âk‰Â ÌÚh‰L ‡l‡∆»∆«««¿««»»
„Bq‰ C¯c ÈtŒÏÚL ˙Bˆn‰c¿«ƒ¿∆«ƒ∆∆«
‰ÏÚ ‡e‰ (‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt)¿ƒƒ«»«¬∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯˙BÈ ‰a¯‰ ֿ על «¿≈≈¿«¿≈∆
עלֿפי  המצוות טעמי והבנת לימוד ידי

Ìbהסוד 'eÎÂ ˜ÓBÚ ÛqÂ˙ÈÓƒ¿«≈∆¿«
.‰Ï‚ ÈtŒÏÚL ÌÚh‰a¿«««∆«ƒƒ¿∆

Ú‚BaL BÓÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿∆¿≈«
,‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙È‡¯Ïƒ¿ƒ««ƒ¿»¿»
‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb' ‰Lwa‰««»»«≈«¿«ƒ»
‡È‰ 'E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆ƒ

‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙È‡¯L גילוי ∆¿ƒ««ƒ¿»¿»
התורה  שלה (פנימיות החלקים שני על

(‡˙ÓLÏ ‡˙ÓLÂ ‡˙ÓLƒ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈÈÚÓ ,'E˙¯BzÓ' ‰È‰zƒ¿∆ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ
Ûeb‰Ó ,‰¯B˙c ‡ÈÏ‚aL ‰l‡≈∆∆¿«¿»¿»≈«
‰¯B˙c Le·l‰Ó Ì‚Â ‰¯B˙c¿»¿«≈«¿¿»
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,(„ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ«∆∆∆
,˙Bˆn‰ ˙ÂÎÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿«»««ƒ¿

˙B‡ÏÙp‰L הפנימי החלק ∆«ƒ¿»
[Bek˙וה'נשמה' ˙Bˆn‰ ˙eÎc¿«»««ƒ¿«»

[¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,Ï"ÊÈ¯‡‰»¬ƒ«¿«¿»≈
Ì˙B‡¯Ï ÌÈÎÈ¯ˆ אותם ולהביא ¿ƒƒƒ¿»

ÏÚLגילוי לידי  ˙Bek‰ CBzÓƒ««»∆«
,ËLt‰ C¯c ענייני איך למצוא ∆∆«¿»

בתוך  טמונים הפשט הסוד עניני

fÓ‰הפשוט, ‰¯˙ÈÂ את לגלות – ƒ≈»ƒ∆
המצוות  טעמי של והפנימיות העומק

C¯cאפילו  ÏÚ ˙Bek‰ CBzÓƒ««»«∆∆
LÓÁ Ôa'Ï ÌÈ·en‰ ËLt‰«¿»«»ƒ¿∆»≈
˙Ó‚ec Ì‰L] '‡¯˜ÓÏ¿ƒ¿»∆≈¿«
ÌÈ¯etÈq‰ ,‡˙È¯B‡c ‡Le·Ï¿»¿«¿»«ƒƒ
˙B˜BÈz ÌbL ,‰¯B˙c¿»∆«ƒ

.[Ì˙B‡ ÌÈ„ÓBÏ¿ƒ»
,˙Bˆn‰ ˙eÎ·c ,ÛÈÒB‰Ïe (Ê¿ƒƒ¿«»««ƒ¿

‰Ê ÔÈÚ Ú‚B שהם כפי העניינים מתוך "מתורתך", יהיה הנפלאות שגילוי ≈«ƒ¿»∆
שבתורה  והסיפורים הפשט לחלק עד ÌÈÏÚ,בתורה ÈÎ‰ ÌÈÈÚL]∆ƒ¿»ƒ¬ƒ«¬ƒ

¯L‡Ó ¯˙BÈ „BÚ [˙eËLÙa Ì‰L BÓk ‰l‡ ÌÈÈÚÓ eÚ„È≈¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿∆≈¿«¿≈≈¬∆
הנפלאות  וראיית ÚÈ„iL˙התגלות ‰Êa ÔB¯˙i‰ Èk .‰¯Bza«»ƒ«ƒ¿»∆∆¿ƒ«

ÌÈÈÚ‰Ó ‡È‰ ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡e‰ ,˙eËLÙaL∆¿«¿∆«¿≈∆
˙B‡ÏÙp‰ ˙ÚÈ„È ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ««ƒ¿»
Ï"pk) BÈÚ „vÓ Ìb Ì„‡‰c¿»»»«ƒ«ƒ¿»««
˙Bˆn‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ ,(„ ÛÈÚÒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿««ƒ¿

Û¯ˆÏ ‡e‰ ולעדן ‡˙לזכך Ô‰a ¿»≈»∆∆
,(‰ ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙Bi¯a‰«¿ƒ««¿ƒ
Ì„‡‰a CekÈÊÂ ¯e¯Èa ÏBÚÙÏƒ¿≈¿ƒ¿»»»
¯˜ÈÚc] ,‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆«ƒ¿»¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ CekÈf‰Â ¯e¯Èa‰«≈¿«ƒ«¿≈

˙Bˆn‰ ˙Âk40, מאשר יו תר «»««ƒ¿
עצמו,מעשה  «¿ÏÎÂהמצווה

,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ‰ek‰L∆««»»ƒ«¬≈≈
‰ÏÚ ‡e‰ CekÈf‰Â ¯e¯Èa‰«≈¿«ƒ«¬∆
˙Bˆn‰ ÔÈÚa ÔÎÏ ,[¯˙BÈ≈»≈¿ƒ¿««ƒ¿

Ú‚Bחשוב˙ÚÈ„iL ¯˙BÈ „BÚ ≈«≈∆¿ƒ«
˙Bˆn‰ ˙eÎc ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»¿«»««ƒ¿
˙Bek‰ CBzÓ ‰È‰zƒ¿∆ƒ««»

˙eËLÙaL בכך המעלה כאמור, כי, ∆¿«¿
מתוך  "מתורתך" הם הנפלאות שגילוי

ומשיג  לומד שהאדם התורה לימוד

משום  היא הנפלאות, גילוי את קודם

להתגלות  זוכה האדם זו שבדרך

שלו  המציאות גדרי מתוך הנפלאות

יש  המצוות בכוונת גם ולכן עצמו,

הפשט  מתוך שבא למה רבה חשיבות

בגדרי  וקשור היטב לאדם המובן

זיכוך, יותר בו יפעל וממילא מציאותו

לעיל. כמבואר

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡na '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·nM∆≈ƒ«∆«∆∆««¬»

'‰lÙz‰ ˙ÂˆÓ ˘¯L'41 בספר …∆ƒ¿««¿ƒ»
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יג f"lyz'd ,xii` h"i ,xen` t"y

הּמצוה  ׁשל עלֿידי 35(הּגּוף הּוא - ּכדבעי יהיה ( ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּוב  ּדתֹורה). (הּגּוף ּדתֹורה ּגליא כדי לימּוד ְְְְִִֵַַָָָ

ּדהּמצֹות  (הּנׁשמה הּמצֹות ּתהיה 35ׁשּכּונת ( ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

הּתֹורה  ּפנימּיּות לימּוד עלֿידי הּוא - ְְְִִִִֵֵַַָָּכדבעי

ּדאֹוריתא). ְְְִַָָָ(נׁשמתא

ּבנגלה p‰Â‰ו) (אפילּו הּתֹורה ׁשּבלימּוד ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶַָ

הּתֹורה) ּבפנימּיּות ּומּכלֿׁשּכן ְְִִִִֵֶַָָָּדתֹורה,

הּוא  ּכמֹוֿכן קץ, אין עד מדרגֹות ריּבּוי ְְִֵֵֵֵֵַַיׁש

 ֿ ּומּכל הּמצֹות ּבמעׂשה אפילּו הּמצֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָּבקּיּום

מדרגֹות. ריּבּוי ּבזה ׁשּיׁש הּמצֹות, ּבכונת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּכן

ּׁשּידּוע  מה יּובן הּמצֹות 36ועלּֿפיֿזה ׁשמּמעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן להּנׁשמה לבּוׁשים ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָנעׂשים

ּבגןֿעדן  לבּוׁשים נעׂשים הּמצֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָּומּכונת

הּתחּתֹון  ּבגןֿעדן ּגם הרי ּדלכאֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָהעליֹון.

ריּבּוי  יׁש עצמֹו, העליֹון ּבגןֿעדן וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָעצמֹו,

יהיּו37מדרגֹות  הּמדרגֹות ׁשּבכל אפׁשר ואי , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּמצֹות  ּדבמעׂשה ּבזה, והּבאּור הּלבּוׁשים. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹותם

ּכּנ"ל. מדרגֹות ריּבּוי יׁש הּמצֹות ּבכונת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָוכן

‰p‰Â הּמצוה נׁשמת היא הּמצוה ׁשּכּונת הגם ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָ

 ֿ מּכל ּדאֹוריתא, לנׁשמתא ּבכלל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשּיכת

ּגם  הם הּמצֹות ּדכּונת ענינים וכּמה ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמקֹום

הּכללית  הּכּונה ּבנֹוגע הן ּדתֹורה. 38ּבּנגלה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

– ה' רצֹון לקּים ּבׁשוה) הּמצֹות (ׁשּבכל ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָּדמצֹות

(אּלא  ּדתֹורה נגלה עלּֿפי ּגם היא זֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָּדכּונה

והרצֹון  הּכּונה הּתֹורה, ּפנימּיּות לימּוד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשעלֿידי 

יֹותר  נעלה ּבאֹופן הּוא ה' רצֹון לקּים ),39ּדהאדם ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

הּפרטּיֹות  הּכּונֹות הרי 38וגם ּבפרט, מצוה ׁשּבכל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
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(35.11 הערה צ ע' תשמ"ה) (קה"ת בתניא ומחז"ל פסוקים במפתח בהנסמן וראה סע"ב. רמט, של"ה רפל"ח. תניא ראה

ובכ"מ.36) ג. נג, שמות תו"א ב). (קנ, סכ"ט ע'37)אגה"ק אייר סה"מ בתו"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. ד. לב, מקץ תו"א

.36 הערה כללית 38)רכד כוונה כוונות, שתי צ"ל המצוות שבקיום ,25 הערה שם ובהנסמן טו, ע' תמוז סה"מ תו"מ ראה

פרטית. או 39)וכוונה אוהבו אא"כ רצונו למלאות חבירו בשביל דבר עושה אדם שאין "כמו ב) (נג, פל"ט מתניא להעיר

לבוא  והדרך – ויראתו" אהבתו והתעוררות זכרון בלי לבד רצונו למלאות באמת ית' לשמו לעשות איֿאפשר כך ממנו, ירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Âˆn‰ ‰NÚnLבפועל ‰Âˆn‰וקיומה ÏL Ûeb‰)35‰È‰È ( ∆«¬≈«ƒ¿»«∆«ƒ¿»ƒ¿∆

(‰¯B˙c Ûeb‰) ‰¯B˙c ‡ÈÏb „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ - ÈÚ·„kƒ¿»≈«¿≈ƒ«¿»¿»«¿»
המצווה  הלכות את ללמוד יש כראוי המצווה את לקיים שכדי בפשטות כמובן

דתורה. Bˆn‰c˙בנגלה ‰ÓLp‰) ˙Bˆn‰ ˙ekL È„Î·e35( ƒ¿≈∆«»««ƒ¿«¿»»¿«ƒ¿
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ - ÈÚ·„k ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿»≈«¿≈
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „eÓÈÏƒ¿ƒƒ«»

(‡˙È¯B‡c ‡˙ÓL) את המבארת ƒ¿»»¿«¿»
המצוות. של הפנימי התוכן

„eÓÈÏaL BÓk ‰p‰Â (Â¿ƒ≈¿∆¿ƒ
‰¯B˙c ‰Ï‚a eÏÈÙ‡) ‰¯Bz‰«»¬ƒ¿ƒ¿∆¿»
מובנים, ויותר גלויים הדברים שבה

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿ƒƒ«»
נסתרים  בדברים עוסקת שבמהותה

ולהבין  לקלוט יכולים כולם שלא

מידה  B‚¯„Ó˙באותה ÈeaÈ¯ LÈ (≈ƒ«¿≈
,ı˜ ÔÈ‡ „Ú,סוף ÔÎŒBÓkבלי «≈≈¿≈

eÏÈÙ‡ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a ‡e‰¿ƒ«ƒ¿¬ƒ
˙Bˆn‰ ‰NÚÓa לכאורה שבו ¿«¬≈«ƒ¿

שווים  ÂÎa˙כולם ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿«»«
ÈeaÈ¯ ‰Êa LiL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈»∆ƒ
‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .˙B‚¯„Ó«¿≈¿«ƒ∆»«

Úe„iM36˙Bˆn‰ ‰NÚnÓL ∆»«∆ƒ«¬≈«ƒ¿
‰ÓLp‰Ï ÌÈLe·Ï ÌÈNÚ«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»

ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a והודות ¿«≈∆««¿
לגןֿעדן  בעלייתה אלה, ל'לבושים'

ולקלוט  לקבל יכולה הנשמה התחתון

ו'ליהנות  שם המאירים האורות את

התחתון, בגןֿעדן המאיר השכינה' מזיו

ÌÈNÚ ˙Bˆn‰ ˙ÂkÓeƒ«»««ƒ¿«¬ƒ
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ÌÈLe·Ï¿ƒ¿«≈∆»∆¿
'ליהנות  יכולה הנשמה להם שהודות

המאיר  האלוקי האור של השכינה' מזיו

ב'אגרת  (וכמבואר העליון בגןֿעדן

שנפש  "להיות התניא: שבספר הקודש'

נבראים  בחינת הן שבאדם ונשמה רוח

שום  להשיג נברא לשום אפשר ואי

 ֿ איןֿסוף הכול ויוצר בבורא השגה

ה' האיר אשר אחרי וגם ברוךֿהוא,

מדרגה  אחר מדרגה רבות מדרגות השתלשלות בבחינת והאציל יתברך מאורו

יכלה  לא אףֿעלֿפיֿכן ועצומים... רבים ולבושים עצומים צמצומים בבחינת

ותתבטל  מנרתקה תצא שלא טוב... כי האור למסבל ונשמה הרוח או הנפש

ותימשך  תשתלשל עצמו זה אור שמבחינת לא אם באבוקה, כנר ממציאותה

בצמצומים  מדריגה אחר מדריגה השתלשלות בדרך מועטת הארה איזו ממנו

הנפש  להלביש זה אור מהות מעין נברא אחד לבוש ממנה שיברא עד רבים

מעין  שהוא זה לבוש ודרך ונשמה, רוח

זה  אור מזיו ליהנות תוכל זה אור

ממציאותה, תתבטל ולא ולהשיגו

עששית  דרך בשמש הרואה וכמשל

לבושים  עניין ועל ומאירה..."). זכה

השאלה: נשאלת «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,אלה
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ìb È¯‰¬≈«¿«≈∆««¿
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ÔÎÂ ,BÓˆÚ«¿¿≈¿«≈∆»∆¿

˙B‚¯„Ó ÈeaÈ¯ LÈ ,BÓˆÚ37, «¿≈ƒ«¿≈
˙B‚¯„n‰ ÏÎaL ¯LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»∆¿»««¿≈

ÌÈLe·l‰ Ì˙B‡ eÈ‰È הנוצרים ƒ¿»«¿ƒ
קיום  ואותו התורה לימוד אותו ידי על

Êa‰,המצוות? ¯e‡a‰Â¿«≈»∆
˙ÂÎa ÔÎÂ ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ·cƒ¿«¬≈«ƒ¿¿≈¿«»«
˙B‚¯„Ó ÈeaÈ¯ LÈ ˙Bˆn‰«ƒ¿≈ƒ«¿≈

Ï"pk המצוות וקיום התורה ולימוד ««
לנשמה  לבושים יוצר ודרגה דרגה בכל

זו. לדרגה בהתאם

‰Âˆn‰ ˙ekL Ì‚‰ ‰p‰Â¿ƒ≈¬«∆«»««ƒ¿»
˙ÎiML ‰Âˆn‰ ˙ÓL ‡È‰ƒƒ¿««ƒ¿»∆«∆∆
,‡˙È¯B‡c ‡˙ÓLÏ ÏÏÎaƒ¿»¿ƒ¿»»¿«¿»

לעיל nk‰כמבואר ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»
˙Bˆn‰ ˙eÎc ÌÈÈÚ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿»ƒ¿«»««ƒ¿

‰¯B˙c ‰Ï‚pa Ìb Ì‰ בה שיש ≈««ƒ¿∆¿»
המצווה  קיום של ההלכות את רק לא

עניינים  גם אלא בפועל במעשה

המצוות. לכוונת Ú‚Baהשייכים Ô‰≈¿≈«
˙ÈÏÏk‰ ‰ek‰38˙BˆÓc ««»»«¿»ƒ¿ƒ¿

ÂLa‰)הכוונה( ˙Bˆn‰ ÏÎaL∆¿»«ƒ¿¿»∆
BÊ ‰eÎc Y '‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï¿«≈¿¿«»»
‰¯B˙c ‰Ï‚ ÈtŒÏÚ Ìb ‡È‰ƒ««ƒƒ¿∆¿»
„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL ‡l‡)∆»∆«¿≈ƒ

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt האדם שעלֿידו ¿ƒƒ«»
ה' בגדולת מסוימת והבנה מושג מקבל

המצוות  קיום ‰e‡ובמעלת '‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï Ì„‡‰c ÔBˆ¯‰Â ‰ek‰««»»¿»»¿»»»¿«≈¿
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a39˙BiË¯t‰ ˙Bek‰ Ì‚Â ,(38‰ÂˆÓ ÏÎaL ¿∆«¬∆≈¿«««»«¿»ƒ∆¿»ƒ¿»
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jzxezn ze`ltp dhia`e ipir lb

ּגם  נתּפרׁש מצֹות וכּמה ּדכּמה והּכונה ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָהּטעם

[ועד  הּפׁשט ּדר עלּֿפי ּגם ּדתֹורה, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָּבּנגלה

ּב'ּקרא'], מפֹורׁש מצֹות וכּמה ּדכּמה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָׁשהּטעם

ה  ּדר ֿ ּפי על אּלא ּומּכלֿׁשּכן והּדרּוׁש, רמז ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הּסֹוד  ּדר ׁשעלּֿפי ּדהּמצֹות והּכונה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשהּטעם

 ֿ ועל יֹותר, הרּבה נעלה הּוא הּתֹורה) ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ(ּפנימּיּות

ׁשעלּֿפי  ּבהּטעם ּגם וכּו' עֹומק מיתוּסף ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַידיֿזה

הּנפלאֹות  לראית ׁשּבנֹוגע ּדכמֹו לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָנגלה.

נפלאֹות  ואּביטה עיני 'ּגל הּבּקׁשה ְְְִִֵַַַַַָָָָָּדתֹורה,

(נׁשמתא  ּדתֹורה הּנפלאֹות ׁשראית היא 'ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּתֹורת

מענינים  ,'מּתֹורת' ּתהיה לנׁשמתא) ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָונׁשמתא

וגם  ּדתֹורה מהּגּוף ּדתֹורה, ׁשּבגליא ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָאּלה

עלּֿדרֿזה  ד), סעיף (ּכּנ"ל ּדתֹורה ְְְִֵֶֶֶַַַַָמהּלבּוׁש

ּדכּונת  ׁשהּנפלאֹות הּמצֹות, לכונת ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָהּוא

צריכים  יֹותר] ּולמעלה האריז"ל, [ּכּונֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמצֹות

ויתרה  הּפׁשט, ּדר ׁשעל הּכּונֹות מּתֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלראֹותם

הּמּובנים  הּפׁשט ּדר על הּכּונֹות מּתֹו – ְִִִֶֶֶַַַַַָָָמּזה

לבּוׁשא  ּדּוגמת [ׁשהם למקרא' חמׁש ְְְְְִֵֵֶֶַָָָל'ּבן

ּתינֹוקֹות  ׁשּגם ּדתֹורה, הּסיּפּורים ְְְִִִֶַַַָָּדאֹוריתא,

אֹותם]. ְִָלֹומדים

זה ÛÈÒB‰Ïe,ז) ענין נֹוגע הּמצֹות, ּדבכּונת ¿ƒְְְִִִֵֶַַַַָָ

ידעּו נעלים, הכי ְְֲֲִִִִֵֶַָ[ׁשענינים

יֹותר  עֹוד ּבפׁשטּות] ׁשהם ּכמֹו אּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָמענינים

ׁשּידיעת  ּבזה הּיתרֹון ּכי ּבּתֹורה. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָמאׁשר

 ֿ ׁשעל הּוא ׁשּבפׁשטּות, מהענינים היא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּנפלאֹות

מּצד  ּגם ּדהאדם הּנפלאֹות ידיעת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָידיֿזה

הּוא  הּמצֹות ׁשענין וכיון ד), סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָענינֹו

המקּים  ּבהאדם וזיּכּו ּבירּור לפעֹול ה), סעיף (ּכּנ"ל הּברּיֹות את ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלצרף

הּמצֹות  ּכונת עלֿידי הּוא והּזיּכּו הּבירּור [ּדעיקר הּמצוה, ׁשהּכּונה 40את וכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

נֹוגע  הּמצֹות ּבענין לכן יֹותר], נעלה הּוא והּזיּכּו הּבירּור יֹותר, נעלית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהיא

ׁשּבפׁשטּות. הּכּונֹות מּתֹו ּתהיה הּמצֹות ּדכּונת הּנפלאֹות ׁשּידיעת יֹותר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעֹוד

הּתפּלה' מצות 'ׁשרש ּבּמאמר צדק' ה'צמח ּׁשּמביא מה לבאר יׁש 41ועלּֿפיֿזה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
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ה"ב). פ"ב התורה יסודי הל' מרמב"ם גם (כמובן התורה פנימיות לימוד היא ויראתו ה'תש"ב 40)לאהבתו מסה"מ להעיר

.53 א).41)ע' קיח, להצ"צ (בסהמ"צ פ"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb L¯t˙ ˙BˆÓ ‰nÎÂ ‰nÎc ‰Âk‰Â ÌÚh‰ È¯‰ ,Ë¯Ùaƒ¿»¬≈«««¿««»»¿«»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈«
‰nÎc ÌÚh‰L „ÚÂ] ËLt‰ C¯c ÈtŒÏÚ Ìb ,‰¯B˙c ‰Ï‚pa«ƒ¿∆¿»««ƒ∆∆«¿»¿«∆«««¿«»

'‡¯w'a L¯BÙÓ ˙BˆÓ ‰nÎÂ שבכתב התורה ÔkLŒÏkÓeבפסוקי ,[ ¿«»ƒ¿¿»«¿»ƒ»∆≈
Le¯c‰Âבלימוד  ÊÓ¯‰ C¯c ÈtŒÏÚ בפנימיות עוסק איננו כי שאם «ƒ∆∆»∆∆¿«¿

הסוד, חלק כמו המצוות של וב'נשמה'

עניינים  בו יש בוודאי התורה, פנימיות

המצוות, וכוונות המצוות טעמי של

הפשט, דרך על בלימוד מאשר יותר

‰Âk‰Â ÌÚh‰L ‡l‡∆»∆«««¿««»»
„Bq‰ C¯c ÈtŒÏÚL ˙Bˆn‰c¿«ƒ¿∆«ƒ∆∆«
‰ÏÚ ‡e‰ (‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt)¿ƒƒ«»«¬∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯˙BÈ ‰a¯‰ ֿ על «¿≈≈¿«¿≈∆
עלֿפי  המצוות טעמי והבנת לימוד ידי

Ìbהסוד 'eÎÂ ˜ÓBÚ ÛqÂ˙ÈÓƒ¿«≈∆¿«
.‰Ï‚ ÈtŒÏÚL ÌÚh‰a¿«««∆«ƒƒ¿∆

Ú‚BaL BÓÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿∆¿≈«
,‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙È‡¯Ïƒ¿ƒ««ƒ¿»¿»
‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb' ‰Lwa‰««»»«≈«¿«ƒ»
‡È‰ 'E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆ƒ

‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙È‡¯L גילוי ∆¿ƒ««ƒ¿»¿»
התורה  שלה (פנימיות החלקים שני על

(‡˙ÓLÏ ‡˙ÓLÂ ‡˙ÓLƒ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈÈÚÓ ,'E˙¯BzÓ' ‰È‰zƒ¿∆ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ
Ûeb‰Ó ,‰¯B˙c ‡ÈÏ‚aL ‰l‡≈∆∆¿«¿»¿»≈«
‰¯B˙c Le·l‰Ó Ì‚Â ‰¯B˙c¿»¿«≈«¿¿»
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,(„ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ«∆∆∆
,˙Bˆn‰ ˙ÂÎÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿«»««ƒ¿

˙B‡ÏÙp‰L הפנימי החלק ∆«ƒ¿»
[Bek˙וה'נשמה' ˙Bˆn‰ ˙eÎc¿«»««ƒ¿«»

[¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,Ï"ÊÈ¯‡‰»¬ƒ«¿«¿»≈
Ì˙B‡¯Ï ÌÈÎÈ¯ˆ אותם ולהביא ¿ƒƒƒ¿»

ÏÚLגילוי לידי  ˙Bek‰ CBzÓƒ««»∆«
,ËLt‰ C¯c ענייני איך למצוא ∆∆«¿»

בתוך  טמונים הפשט הסוד עניני

fÓ‰הפשוט, ‰¯˙ÈÂ את לגלות – ƒ≈»ƒ∆
המצוות  טעמי של והפנימיות העומק

C¯cאפילו  ÏÚ ˙Bek‰ CBzÓƒ««»«∆∆
LÓÁ Ôa'Ï ÌÈ·en‰ ËLt‰«¿»«»ƒ¿∆»≈
˙Ó‚ec Ì‰L] '‡¯˜ÓÏ¿ƒ¿»∆≈¿«
ÌÈ¯etÈq‰ ,‡˙È¯B‡c ‡Le·Ï¿»¿«¿»«ƒƒ
˙B˜BÈz ÌbL ,‰¯B˙c¿»∆«ƒ

.[Ì˙B‡ ÌÈ„ÓBÏ¿ƒ»
,˙Bˆn‰ ˙eÎ·c ,ÛÈÒB‰Ïe (Ê¿ƒƒ¿«»««ƒ¿

‰Ê ÔÈÚ Ú‚B שהם כפי העניינים מתוך "מתורתך", יהיה הנפלאות שגילוי ≈«ƒ¿»∆
שבתורה  והסיפורים הפשט לחלק עד ÌÈÏÚ,בתורה ÈÎ‰ ÌÈÈÚL]∆ƒ¿»ƒ¬ƒ«¬ƒ

¯L‡Ó ¯˙BÈ „BÚ [˙eËLÙa Ì‰L BÓk ‰l‡ ÌÈÈÚÓ eÚ„È≈¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿∆≈¿«¿≈≈¬∆
הנפלאות  וראיית ÚÈ„iL˙התגלות ‰Êa ÔB¯˙i‰ Èk .‰¯Bza«»ƒ«ƒ¿»∆∆¿ƒ«

ÌÈÈÚ‰Ó ‡È‰ ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡e‰ ,˙eËLÙaL∆¿«¿∆«¿≈∆
˙B‡ÏÙp‰ ˙ÚÈ„È ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ««ƒ¿»
Ï"pk) BÈÚ „vÓ Ìb Ì„‡‰c¿»»»«ƒ«ƒ¿»««
˙Bˆn‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ ,(„ ÛÈÚÒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿««ƒ¿

Û¯ˆÏ ‡e‰ ולעדן ‡˙לזכך Ô‰a ¿»≈»∆∆
,(‰ ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙Bi¯a‰«¿ƒ««¿ƒ
Ì„‡‰a CekÈÊÂ ¯e¯Èa ÏBÚÙÏƒ¿≈¿ƒ¿»»»
¯˜ÈÚc] ,‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆«ƒ¿»¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ CekÈf‰Â ¯e¯Èa‰«≈¿«ƒ«¿≈

˙Bˆn‰ ˙Âk40, מאשר יו תר «»««ƒ¿
עצמו,מעשה  «¿ÏÎÂהמצווה

,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ‰ek‰L∆««»»ƒ«¬≈≈
‰ÏÚ ‡e‰ CekÈf‰Â ¯e¯Èa‰«≈¿«ƒ«¬∆
˙Bˆn‰ ÔÈÚa ÔÎÏ ,[¯˙BÈ≈»≈¿ƒ¿««ƒ¿

Ú‚Bחשוב˙ÚÈ„iL ¯˙BÈ „BÚ ≈«≈∆¿ƒ«
˙Bˆn‰ ˙eÎc ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»¿«»««ƒ¿
˙Bek‰ CBzÓ ‰È‰zƒ¿∆ƒ««»

˙eËLÙaL בכך המעלה כאמור, כי, ∆¿«¿
מתוך  "מתורתך" הם הנפלאות שגילוי

ומשיג  לומד שהאדם התורה לימוד

משום  היא הנפלאות, גילוי את קודם

להתגלות  זוכה האדם זו שבדרך

שלו  המציאות גדרי מתוך הנפלאות

יש  המצוות בכוונת גם ולכן עצמו,

הפשט  מתוך שבא למה רבה חשיבות

בגדרי  וקשור היטב לאדם המובן

זיכוך, יותר בו יפעל וממילא מציאותו

לעיל. כמבואר

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡na '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·nM∆≈ƒ«∆«∆∆««¬»

'‰lÙz‰ ˙ÂˆÓ ˘¯L'41 בספר …∆ƒ¿««¿ƒ»
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f"lyz'dיד ,xii` h"i ,xen` t"y

ּדלכאֹורה, הּתינֹוק. זה לדעת מתּפּלל אני ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּלׁשֹון

ענין  מבאר הּתפּלה' מצות 'ׁשרש ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמאמר

ּפרטּיים  ענינים ּכּמה וגם [ּבכלל, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהּתפּלה

עלּֿפי  – יֹותר ועֹוד קּבלה, עלּֿפי ְְִִִִֵַַַָָָּדתפּלה]

הענין  להביא זה ּבמאמר ּמקֹום ּומה ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָחסידּות,

לֹומר, ויׁש הּתינֹוק'. זה לדעת מתּפּלל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַּד'אני

הכי  ּבּדרג ֹות ּדתפילה ׁשהּכּונֹות מרּמז, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבזה

הּתפילה  ענין עם קׁשּור ֹות להיֹות צריכֹות ְְְְְֲִִִִִַַַָנעלֹות,

לכללּות  ּבנֹוגע הן הּתינֹוק', 'לדעת ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּכמֹו

ּבּדרגֹות  הּתפילה ענין ׁשּידיעת – הּתפילה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָענין

ּכמֹו הּתפילה מענין ּגם ּתהיה נעלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָהכי

הענינים  לבאּור ּבנֹוגע והן מבין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשּתינֹוק

ּבּתפילה, ׁשאֹומרים וכּו') ּבּקׁשֹות ְְְְִִִֶַַַָָ(הּפסּוקים,

ּבהתאם  להיֹות צריכים נעלים הכי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַׁשהּבאּורים

הּמילֹות  ּפירּוׁש [מּתֹו ּתהיה ׁשּידיעתם ְְְִִִִֵֶֶַַָָ[ועד

הּוא  זה ׁשענין והגם מבין. ׁשּתינֹוק ּכמֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּדתפילה

ׁשענין  ּכיון מּכלֿמקֹום ׁשּבּתֹורה, הענינים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבכל

ּבירּור  למעלה, מּלמּטה העלאה היא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּתפילה

יֹותר  נֹוגע זה ענין ּבּתפילה לכן האדם, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוזיּכּו

ולכן, לּמצֹות). ּבנֹוגע לעיל ׁשּנתּבאר עלּֿדר)ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הענין  מּובא הּתפילה' מצות 'ׁשרש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹּבּמאמר

הּתינֹוק'. זה לדעת מתּפּלל ְְְֲִִִֵֶַַַַּד'אני

מרּומז e‰ÊÂח) ׁשּבהם הּפסּוקים ּדׁשני הּקׁשר ¿∆ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

ואּביטה  עיני ּגל ּבעֹומר, ּדל"ג ְְְִִֵֶַַַַָָָָהענין

ׁשּבין  הּגל ּכי הּזה', הּגל ו'עד ,מּתֹורת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנפלאֹות

ּבין  והמחיצה הּגזרה ּדּוגמת הּוא ליעקב ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹלבן

מּתןּֿתֹורה. קֹודם ׁשהיתה להּתחּתֹונים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהעליֹונים

ּבעֹומר  הּל"ג ׁשער ּב'סידּור' ּדבהּגל 42ּומבֹואר , ְְִִֶַַַַַַַָָ

לבן  ׁשּבין הּגל ענינים. ׁשני ליעקב, לבן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבין

הּפרסא  והּוא ליעקב, מּיעקב) (ׁשּלמעלה ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָֹֹהעליֹון

מאצילּות  ׁשּלמעלה האיןֿסֹוף עֹולמֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָׁשּבין
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ואילך.42) רו) (ע' פק"ז ח"א תער"ב המשך ואילך. א לז, ויצא תו"ח בארוכה וראה ואילך. ג דש,
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מצוותיך' –‰ÔBLl'דרך ז"ל" דקינון שמשון רבי הגדול הרב ("שאמר «»

צדק') ה'צמח ‰BÈz˜לשון ‰Ê ˙Ú„Ï Ïlt˙Ó È‡ יודע שאינו ¬ƒƒ¿«≈¿««∆«ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  אל מתפלל ובוודאי העליונות, הספירות של קיומן על

Ó·‡¯בעצמו. '‰lÙz‰ ˙ÂˆÓ ˘¯L' ¯Ó‡na ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»««¬»…∆ƒ¿««¿ƒ»¿»≈
צדק' ‰lÙz‰את ה'צמח ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»

ÌÈÈÚ ‰nk Ì‚Â ,ÏÏÎa]ƒ¿»¿««»ƒ¿»ƒ
ÈtŒÏÚ [‰lÙ˙c ÌÈiË¯t¿»ƒƒƒ¿ƒ»«ƒ
ÈtŒÏÚ Y ¯˙BÈ „BÚÂ ,‰Ïa«̃»»¿≈«ƒ
¯Ó‡Óa ÌB˜n ‰Óe ,˙e„ÈÒÁ¬ƒ«»¿«¬»
È‡'c ÔÈÚ‰ ‡È·‰Ï ‰Ê∆¿»ƒ»ƒ¿»¿¬ƒ
'˜BÈz‰ ‰Ê ˙Ú„Ï Ïlt˙Óƒ¿«≈¿««∆«ƒ
והרי  פשוטה, כללית כוונה שהיא

קבלה  ענייני על מדובר כן זה במאמר

שבתפילה? וחסידות

Ên¯Ó ‰ÊaL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»∆¿«≈
צדק', ÏÈÙ˙c‰ה'צמח ˙Bek‰L∆««»ƒ¿ƒ»

,˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚¯ca שהן כוונות «¿»¬ƒ«¬
וחסידות, קבלה עלֿפי BÎÈ¯¿̂ƒ˙אכן

ÔÈÚ ÌÚ ˙B¯eL˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒƒ¿«
˙Ú„Ï' ‡È‰L BÓk ‰ÏÈÙz‰«¿ƒ»¿∆ƒ¿««

,'˜BÈz‰,פשוטה הכי הכוונה היינו «ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba Ô‰≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
ÔÈÚ ˙ÚÈ„iL Y ‰ÏÈÙz‰«¿ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿«
˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚¯ca ‰ÏÈÙz‰«¿ƒ»«¿»¬ƒ«¬

‰È‰z כלולהÔÈÚÓ Ìb ƒ¿∆«≈ƒ¿«
,ÔÈ·Ó ˜BÈzL BÓk ‰ÏÈÙz‰«¿ƒ»¿∆ƒ≈ƒ
מעניין  יהיו שלה והיסוד שההתחלה

e‡·Ï¯הפשט Ú‚Ba Ô‰Â ההסבר ¿≈¿≈«¿≈
תוכן של ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒוההבנה

('eÎÂ ˙BLwa ,ÌÈ˜eÒt‰)«¿ƒ«»¿
,‰ÏÈÙza ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿ƒ»

ÌÈÏÚ ÈÎ‰ ÌÈ¯e‡a‰L אלה גם ∆«≈ƒ¬ƒ«¬ƒ
וחסידות קבלה עלֿפי ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒשהם

„ÚÂ] Ì‡˙‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆¿≈¿«
[CBzÓ ‰È‰z Ì˙ÚÈ„iL∆¿ƒ»»ƒ¿∆ƒ
BÓk ‰ÏÈÙ˙c ˙BÏÈn‰ Le¯Èt≈«ƒƒ¿ƒ»¿

ÔÈ·Ó ˜BÈzL יכול לא והעומק ∆ƒ≈ƒ
הפשוט. לפשט בסתירה »¬»Ì‚‰Âלהיות

ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆¿»»ƒ¿»ƒ
,‰¯BzaL והסוד העומק  שבכולם  ∆«»

ולא  מהפשט, נפרד דבר לא הם

להיפך, אלא הפשוט לפירוש בסתירה

בעומק  הביאורים של וההתחלה היסוד הם בפשטות שהם כפי שהדברים

‰ÏÚ‡‰ובסוד, ‡È‰ ‰ÏÈÙz‰ ÔÈÚL ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓ התקרבות ƒ»»≈»∆ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¬»»

התעלות של בדרך לאלוקות האדם ÏÚÓÏ‰,של ‰hÓlÓ בדרך ƒ¿«»¿«¿»
Ê‰שפועלת ÔÈÚ ‰ÏÈÙza ÔÎÏ ,Ì„‡‰ CekÈÊÂ ¯e¯Èa הקשר של ≈¿ƒ»»»»≈«¿ƒ»ƒ¿»∆

המציאות  עם יותר הקשור הפשוט הפשט לענין העמוקים הענינים בין

האדם של Ú‚Baוהגדרים ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL C¯cŒÏÚ) ¯˙BÈ Ú‚B≈«≈«∆∆∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«
˙BˆnÏ יעלו ה'תחתונים ענין שבהם «ƒ¿

התחתונים, ובירור זיכוך לעליונים',

התורה). בלימוד מאשר יותר נוגע

˙ÂˆÓ ˘¯L' ¯Ó‡na ,ÔÎÏÂ¿»≈««¬»…∆ƒ¿«
È‡'c ÔÈÚ‰ ‡·eÓ '‰ÏÈÙz‰«¿ƒ»»»ƒ¿»¿¬ƒ

'˜BÈz‰ ‰Ê ˙Ú„Ï Ïlt˙Ó אף ƒ¿«≈¿««∆«ƒ
עלֿפי  התפילה בענייני עוסק שהמאמר

פועלת  התפילה כי וחסידות, קבלה

ודווקא  האדם, של והתעלות זיכוך

יותר  קשורה הפשוטה הכוונה

האדם. למציאות

ÈLc ¯Lw‰ e‰ÊÂ (Á¿∆«∆∆ƒ¿≈
ÊÓe¯Ó Ì‰aL ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒ∆»∆¿»

Ïc ÔÈÚ‰,¯ÓBÚa הנזכרים "‚ »ƒ¿»¿«»∆
המאמר, בתחילת ÈÈÚלעיל Ïb«≈«

,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆
Ïb‰ Èk ,'‰f‰ Ïb‰ „Ú'Â של ¿≈«««∆ƒ««

‰e‡האבנים ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ÔÈaL∆≈»»¿«¬…
ÔÈa ‰ˆÈÁÓ‰Â ‰¯Êb‰ ˙Ó‚ec¿««¿≈»¿«¿ƒ»≈
ÌÈBzÁz‰Ï ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿««¿ƒ
.‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆««»

'¯e„ÈÒ'a ¯‡B·Óe דא"ח עם ¿»«ƒ
חסידות) מאמרי חיים, אלוקים (דברי

¯ÓBÚa ‚"l‰ ¯ÚL42Ïb‰·c , ««««»∆ƒ¿««
,·˜ÚÈÏ Ô·Ï ÔÈaL המשמעות לפי ∆≈»»¿«¬…

העמוקה ÌÈÈÚ.הפנימית ÈL¿≈ƒ¿»ƒ
אחד: ענין

ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ÔÈaL Ïb‰««∆≈»»»∆¿
לבן  של העליון הרוחני השורש

·˜ÚiÓ ‰ÏÚÓlL) הכלל לפי ∆¿«¿»ƒ«¬…
למטה  נופל בשורשו, ביותר, שהגבוה

‰Ò¯t‡ביותר  ‡e‰Â ,·˜ÚÈÏ (¿«¬…¿««¿»
כמסך  (כתרגום המפסקת מבדיל

"והבדילה  הפסוק על אונקלוס

"פרסא"), – פרוכת לכם", הפרוכת

האלוקי  האור על וצמצום העלם היינו

ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÔÈaL∆≈»»≈
˙eÏÈˆ‡Â ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ«¬ƒ
ספירות  עשר בו יש זאת בכל ממש, אלקות היותו שעם עולם שהוא

מוגדרות.
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ו  הּתחּתֹון,ואצילּות. ולבן יעקב ׁשּבין הּגל ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָֹ

לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. אצילּות ׁשּבין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָהּפרסא

ׁשעלֿידי  הּוא, זה ּבפסּוק ּבעֹומר ּדל"ג ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָוהרמז

והמחיצה  הּגל נתּברר יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ,43רּבי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

המחיצה  וגם ליעקב, העליֹון לבן ׁשּבין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהמחיצה

 ֿ ּבבריאה ׁשּגם הינּו, הּתחּתֹון. ללבן יעקב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבין

ּגילּוי  יהיה העׂשּיה ּבעֹולם ועד ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָיצירהֿעׂשּיה,

ׁשּלמעלה  האֹורֿאיןֿסֹוף ּגילּוי וגם ְְְֲִִֵֶַַָָָהאצילּות,

הּׁשני  ּדפסּוק הּתֹוכן ּגם הּוא זה וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמאצילּות.

ואּביטה  עיני ּגל ּבעֹומר, ל"ג על ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּמרּמז

ּדתֹורה  ׁשּבנגלה ּבענינים ׁשּגם ,מּתֹורת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָנפלאֹות

ּדאֹוריתא, ּבלבּוׁשא וגם ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָ(ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה),

(עׂשּיה  ּדתֹורה ּבגילּוי 44ּבסיּפּורים יהיה ,( ְְְְֲִִִִִֶָָ

ּדאֹוריתא  נׁשמתא ּבחינת ּדתֹורה, ְְְְְְִִִַַַָָָָָה'נפלאֹות'

(למעלה  ּדנׁשמתא נׁשמתא ּבחינת וגם ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ(אצילּות),

ֲִֵמאצילּות).

הענינים ÛÈÒB‰Ïe,ט) ׁשּכל הּידּוע ּדעלּֿפי ¿ƒְְִִִֶַַַָָָָ

הּדּיּוק, ּבתכלית הם ְְִִֵֶַַַָׁשּבּתֹורה

הּזה' הּגל 'עד ׁשהּפסּוק ּדזה לֹומר, ְִֵֶֶֶַַַַַָָצרי

ליעקב] לבן ׁשּבין והמחיצה הּגל ּבענין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ[ׁשּמדּבר

הּגל  ּבירּור הּוא ׁשענינֹו ּבעֹומר ל"ג על ְְִֵֵֶֶַַַַַָָמרּמז

'אני  על והעדּות ׁשהּסימן זה ּכי הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוהמחיצה

גֹו' אלי' תעבֹור לא אּתה גֹו' אלי אעבֹור 4לא ֱֲֵֵֶֶַַַָֹֹ

לרּמז  הּוא חֹומה, ׁשעׂשּו ולא ּגל, ׁשעׂשּו ְְֵֶֶַַָָָָָֹהיה

'אני  ׁשּיהיה מקֹום נתינת ׁשּיׁש ּבאֹופן היא מלכתחילה המחיצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעׂשּית

אלי' תעבֹור ואּתה אלי ּבין 45אעבֹור המחיצה ּבעׂשּית ׁשהּכּונה והינּו, . ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

החיּבּור  יהיה ׁשאחרּֿכ ּבכדי היא מלכתחילה והּתחּתֹונים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהעליֹונים

צרי  היה ׁשּבתחּלה וזה ותחּתֹונים. העליֹונים ּדעליֹונים ּבין המחיצה להיֹות  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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וראה 43) לט. לב, (האזינו ארפא ואני מחצתי ענין ע"ד שזהו ושם, מב). (ע' פכ"ה הנ"ל תרל"ח לברך אדם חייב המשך

לע"ל. שיהי' ד) פ"א, בבריאה 44)קה"ר הם ומשנה שתלמוד הלימוד), הנהגת (שער מפע"ח סע"א) (ה, ויקרא לקו"ת ראה

בחכמה  למטה להתלבש ניתנו שלא "דברים הם דתורה שהסיפורים ב), (ה, שם הענין ובהמשך בעשי'. הוא ומקרא וביצירה,

הוא בעשי'" ד"מקרא הענין שעיקר מובן, ומזה כלל". שבכתב.mixetiqaושכל 45.136)דתורה ע' ח"ה לקו"ש גם ראה

התנו ו"תעבור" "אעבור" שיהי' מקום נתינת שיש דזה גו'yexitaושם, תעבור לא  – הגל בענין שלהם ,drxlבדיבור

לפרקמטיא. עובר אתה אבל שם: רש"י ובפי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שני: וענין

‡Ò¯t‰ ,ÔBzÁz‰ Ô·ÏÂ ·˜ÚÈ ÔÈaL Ïb‰Â המבדיל ÔÈaLהמסך ¿««∆≈«¬…¿»»««¿««¿»∆≈
.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡ האור שכאשר בחסידות כמבואר ¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  ארבעת מבין העליון (העולם האצילות מעולם עובר האיןֿסופי

באופן  היא, האלקות שבו הרוחניים,

בשלושת  להאיר בגלוי) כללי,

 ֿ בריאה מאצילות, שלמטה העולמות

של  מציאות יש בהם יצירהֿעשיה,

(רוחניים), אינה נבראים והאלוקות

האלוקי  האור באצילות, כמו בגלוי

נוסף  והעלם צמצום ידי עובר על

 ֿ לבריאה אצילות שבין ה"פרסא"

וילון כמו שהיא ומסך יצירהֿועשיה

האור. על ומסתיר המעלים

˜eÒÙa ¯ÓBÚa ‚"Ïc ÊÓ¯‰Â¿»∆∆¿«»∆¿»
‰Ê"הגל È„ÈŒÏÚL"עד ,‡e‰ ∆∆«¿≈

¯¯a˙ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒƒ¿»≈
‰ˆÈÁÓ‰Â Ïb‰43, הענינים בשני ««¿«¿ƒ»

Ô·Ïהאמורים  ÔÈaL ‰ˆÈÁÓ‰«¿ƒ»∆≈»»
‰ˆÈÁÓ‰ Ì‚Â ,·˜ÚÈÏ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¬…¿««¿ƒ»
ÔBzÁz‰ Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ÔÈaL∆≈«¬…¿»»««¿
של  והצמצום ההעלם ומתבטל

Œ‰‡È¯·aה'פרסא'. ÌbL ,eÈ‰«¿∆«ƒ¿ƒ»
ÌÏBÚa „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«¿»

‰iNÚ‰ ביותר העולמות הנמוך מכל »¬ƒ»
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡‰ ÈeÏÈb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ»¬ƒ¿«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ÈeÏÈbƒ»≈
‰Ê ÔÈÚÂ .˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ¿ƒ¿»∆

eÒÙc˜עצמו  ÔÎBz‰ Ìb ‡e‰««∆¿»
‚"Ï ÏÚ Ên¯nL ÈM‰«≈ƒ∆¿«≈««
‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ,¯ÓBÚa»∆«≈«¿«ƒ»
ÌbL ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆∆«
‰¯B˙c ‰Ï‚aL ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿∆¿»

העולמות ( «Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒשכנגד
‡Le·Ïa Ì‚Â ,(‰iNÚ¬ƒ»¿«ƒ¿»
‰¯B˙c ÌÈ¯etÈÒa ,‡˙È¯B‡c¿«¿»¿ƒƒ¿»

‰iNÚ)44ÈeÏÈ‚a ‰È‰È ,( ¬ƒ»ƒ¿∆¿ƒ
'˙B‡ÏÙ'‰ והנסתרות,‰¯B˙c «ƒ¿»¿»

‡˙ÓL ˙ÈÁa Ì‚Â ,(˙eÏÈˆ‡) ‡˙È¯B‡c ‡˙ÓL ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»»¿«¿»¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»»
.(˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ) ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿»≈¬ƒ

Ì‰ ‰¯BzaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL Úe„i‰ ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe (Ë¿ƒ¿«ƒ«»«∆»»ƒ¿»ƒ∆«»≈
'‰f‰ Ïb‰ „Ú' ˜eÒt‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,˜eic‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ»ƒ«¿∆∆«»≈«««∆
Ïb‰ ÔÈÚa ¯a„nL]∆¿«≈¿ƒ¿«««
·˜ÚÈÏ Ô·Ï ÔÈaL ‰ˆÈÁÓ‰Â¿«¿ƒ»∆≈»»¿«¬…

לעיל  Ï"‚כמבואר ÏÚ Ên¯Ó [¿«≈««
¯e¯Èa ‡e‰ BÈÚL ¯ÓBÚa»∆∆ƒ¿»≈

‰ˆÈÁÓ‰Â Ïb‰ ההעלם ביטול ««¿«¿ƒ»
המחיצה  והסרת Èkוההסתר ‡e‰ƒ

ÏÚ ˙e„Ú‰Â ÔÓÈq‰L ‰Ê∆∆«ƒ»¿»≈«
ולבן  יעקב ביניהם שעשו הסיכום

‡Ï È‡''B‚ EÈÏ‡ ¯B·Ú‡ ¬ƒ…∆¡≈∆
'B‚ 'ÈÏ‡ ¯B·Ú˙ ‡Ï ‰z‡4 «»…«¬≈«

Ïb eNÚL ‰È‰ אבנים של ערימה »»∆»«
והסרה, לפירוק קל דבר …¿ÏÂ‡שהוא

‰ÓBÁ eNÚL ויציב חזק דבר שהיא ∆»»
אותה, להרוס Ên¯Ïוקשה ‡e‰¿«≈
‰ˆÈÁÓ‰ ˙iNÚL ולבן יעקב בין ∆¬ƒ««¿ƒ»

LiL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆≈
‰È‰iL ÌB˜Ó ˙È˙ בעתיד ¿ƒ«»∆ƒ¿∆

‰z‡Â EÈÏ‡ ¯B·Ú‡ È‡'¬ƒ∆¡≈∆¿«»
'ÈÏ‡ ¯B·Ú˙45,eÈ‰Â . «¬≈«¿«¿

ÔÈa ‰ˆÈÁÓ‰ ˙iNÚa ‰ek‰L∆««»»«¬ƒ««¿ƒ»≈
ÌÈBzÁz‰Â ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿««¿ƒ

‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ וכפי הבריאה, בתחילת ƒ¿«¿ƒ»
מתןֿתורה  עד È„Îaשהיה ‡È‰ƒƒ¿≈

CkŒ¯Á‡L והלאה ממתןֿתורה ∆««»
ÌÈBÈÏÚc ¯eaÈÁ‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ¿∆¿ƒ
‰È‰ ‰lÁ˙aL ‰ÊÂ .ÌÈBzÁ˙Â¿«¿ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»»»
ÔÈa ‰ˆÈÁÓ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«¿ƒ»≈
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טו f"lyz'd ,xii` h"i ,xen` t"y

ּדלכאֹורה, הּתינֹוק. זה לדעת מתּפּלל אני ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּלׁשֹון

ענין  מבאר הּתפּלה' מצות 'ׁשרש ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמאמר

ּפרטּיים  ענינים ּכּמה וגם [ּבכלל, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהּתפּלה

עלּֿפי  – יֹותר ועֹוד קּבלה, עלּֿפי ְְִִִִֵַַַָָָּדתפּלה]

הענין  להביא זה ּבמאמר ּמקֹום ּומה ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָחסידּות,

לֹומר, ויׁש הּתינֹוק'. זה לדעת מתּפּלל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַּד'אני

הכי  ּבּדרג ֹות ּדתפילה ׁשהּכּונֹות מרּמז, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבזה

הּתפילה  ענין עם קׁשּור ֹות להיֹות צריכֹות ְְְְְֲִִִִִַַַָנעלֹות,

לכללּות  ּבנֹוגע הן הּתינֹוק', 'לדעת ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּכמֹו

ּבּדרגֹות  הּתפילה ענין ׁשּידיעת – הּתפילה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָענין

ּכמֹו הּתפילה מענין ּגם ּתהיה נעלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָהכי

הענינים  לבאּור ּבנֹוגע והן מבין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשּתינֹוק

ּבּתפילה, ׁשאֹומרים וכּו') ּבּקׁשֹות ְְְְִִִֶַַַָָ(הּפסּוקים,

ּבהתאם  להיֹות צריכים נעלים הכי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַׁשהּבאּורים

הּמילֹות  ּפירּוׁש [מּתֹו ּתהיה ׁשּידיעתם ְְְִִִִֵֶֶַַָָ[ועד

הּוא  זה ׁשענין והגם מבין. ׁשּתינֹוק ּכמֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּדתפילה

ׁשענין  ּכיון מּכלֿמקֹום ׁשּבּתֹורה, הענינים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבכל

ּבירּור  למעלה, מּלמּטה העלאה היא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּתפילה

יֹותר  נֹוגע זה ענין ּבּתפילה לכן האדם, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוזיּכּו

ולכן, לּמצֹות). ּבנֹוגע לעיל ׁשּנתּבאר עלּֿדר)ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הענין  מּובא הּתפילה' מצות 'ׁשרש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹּבּמאמר

הּתינֹוק'. זה לדעת מתּפּלל ְְְֲִִִֵֶַַַַּד'אני

מרּומז e‰ÊÂח) ׁשּבהם הּפסּוקים ּדׁשני הּקׁשר ¿∆ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

ואּביטה  עיני ּגל ּבעֹומר, ּדל"ג ְְְִִֵֶַַַַָָָָהענין

ׁשּבין  הּגל ּכי הּזה', הּגל ו'עד ,מּתֹורת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנפלאֹות

ּבין  והמחיצה הּגזרה ּדּוגמת הּוא ליעקב ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹלבן

מּתןּֿתֹורה. קֹודם ׁשהיתה להּתחּתֹונים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהעליֹונים

ּבעֹומר  הּל"ג ׁשער ּב'סידּור' ּדבהּגל 42ּומבֹואר , ְְִִֶַַַַַַַָָ

לבן  ׁשּבין הּגל ענינים. ׁשני ליעקב, לבן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבין

הּפרסא  והּוא ליעקב, מּיעקב) (ׁשּלמעלה ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָֹֹהעליֹון

מאצילּות  ׁשּלמעלה האיןֿסֹוף עֹולמֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָׁשּבין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מצוותיך' –‰ÔBLl'דרך ז"ל" דקינון שמשון רבי הגדול הרב ("שאמר «»

צדק') ה'צמח ‰BÈz˜לשון ‰Ê ˙Ú„Ï Ïlt˙Ó È‡ יודע שאינו ¬ƒƒ¿«≈¿««∆«ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  אל מתפלל ובוודאי העליונות, הספירות של קיומן על

Ó·‡¯בעצמו. '‰lÙz‰ ˙ÂˆÓ ˘¯L' ¯Ó‡na ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»««¬»…∆ƒ¿««¿ƒ»¿»≈
צדק' ‰lÙz‰את ה'צמח ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»

ÌÈÈÚ ‰nk Ì‚Â ,ÏÏÎa]ƒ¿»¿««»ƒ¿»ƒ
ÈtŒÏÚ [‰lÙ˙c ÌÈiË¯t¿»ƒƒƒ¿ƒ»«ƒ
ÈtŒÏÚ Y ¯˙BÈ „BÚÂ ,‰Ïa«̃»»¿≈«ƒ
¯Ó‡Óa ÌB˜n ‰Óe ,˙e„ÈÒÁ¬ƒ«»¿«¬»
È‡'c ÔÈÚ‰ ‡È·‰Ï ‰Ê∆¿»ƒ»ƒ¿»¿¬ƒ
'˜BÈz‰ ‰Ê ˙Ú„Ï Ïlt˙Óƒ¿«≈¿««∆«ƒ
והרי  פשוטה, כללית כוונה שהיא

קבלה  ענייני על מדובר כן זה במאמר

שבתפילה? וחסידות

Ên¯Ó ‰ÊaL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»∆¿«≈
צדק', ÏÈÙ˙c‰ה'צמח ˙Bek‰L∆««»ƒ¿ƒ»

,˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚¯ca שהן כוונות «¿»¬ƒ«¬
וחסידות, קבלה עלֿפי BÎÈ¯¿̂ƒ˙אכן

ÔÈÚ ÌÚ ˙B¯eL˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒƒ¿«
˙Ú„Ï' ‡È‰L BÓk ‰ÏÈÙz‰«¿ƒ»¿∆ƒ¿««

,'˜BÈz‰,פשוטה הכי הכוונה היינו «ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba Ô‰≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
ÔÈÚ ˙ÚÈ„iL Y ‰ÏÈÙz‰«¿ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿«
˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚¯ca ‰ÏÈÙz‰«¿ƒ»«¿»¬ƒ«¬

‰È‰z כלולהÔÈÚÓ Ìb ƒ¿∆«≈ƒ¿«
,ÔÈ·Ó ˜BÈzL BÓk ‰ÏÈÙz‰«¿ƒ»¿∆ƒ≈ƒ
מעניין  יהיו שלה והיסוד שההתחלה

e‡·Ï¯הפשט Ú‚Ba Ô‰Â ההסבר ¿≈¿≈«¿≈
תוכן של ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒוההבנה

('eÎÂ ˙BLwa ,ÌÈ˜eÒt‰)«¿ƒ«»¿
,‰ÏÈÙza ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿ƒ»

ÌÈÏÚ ÈÎ‰ ÌÈ¯e‡a‰L אלה גם ∆«≈ƒ¬ƒ«¬ƒ
וחסידות קבלה עלֿפי ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒשהם

„ÚÂ] Ì‡˙‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆¿≈¿«
[CBzÓ ‰È‰z Ì˙ÚÈ„iL∆¿ƒ»»ƒ¿∆ƒ
BÓk ‰ÏÈÙ˙c ˙BÏÈn‰ Le¯Èt≈«ƒƒ¿ƒ»¿

ÔÈ·Ó ˜BÈzL יכול לא והעומק ∆ƒ≈ƒ
הפשוט. לפשט בסתירה »¬»Ì‚‰Âלהיות

ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆¿»»ƒ¿»ƒ
,‰¯BzaL והסוד העומק  שבכולם  ∆«»

ולא  מהפשט, נפרד דבר לא הם

להיפך, אלא הפשוט לפירוש בסתירה

בעומק  הביאורים של וההתחלה היסוד הם בפשטות שהם כפי שהדברים

‰ÏÚ‡‰ובסוד, ‡È‰ ‰ÏÈÙz‰ ÔÈÚL ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓ התקרבות ƒ»»≈»∆ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¬»»

התעלות של בדרך לאלוקות האדם ÏÚÓÏ‰,של ‰hÓlÓ בדרך ƒ¿«»¿«¿»
Ê‰שפועלת ÔÈÚ ‰ÏÈÙza ÔÎÏ ,Ì„‡‰ CekÈÊÂ ¯e¯Èa הקשר של ≈¿ƒ»»»»≈«¿ƒ»ƒ¿»∆

המציאות  עם יותר הקשור הפשוט הפשט לענין העמוקים הענינים בין

האדם של Ú‚Baוהגדרים ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL C¯cŒÏÚ) ¯˙BÈ Ú‚B≈«≈«∆∆∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«
˙BˆnÏ יעלו ה'תחתונים ענין שבהם «ƒ¿

התחתונים, ובירור זיכוך לעליונים',

התורה). בלימוד מאשר יותר נוגע

˙ÂˆÓ ˘¯L' ¯Ó‡na ,ÔÎÏÂ¿»≈««¬»…∆ƒ¿«
È‡'c ÔÈÚ‰ ‡·eÓ '‰ÏÈÙz‰«¿ƒ»»»ƒ¿»¿¬ƒ

'˜BÈz‰ ‰Ê ˙Ú„Ï Ïlt˙Ó אף ƒ¿«≈¿««∆«ƒ
עלֿפי  התפילה בענייני עוסק שהמאמר

פועלת  התפילה כי וחסידות, קבלה

ודווקא  האדם, של והתעלות זיכוך

יותר  קשורה הפשוטה הכוונה

האדם. למציאות

ÈLc ¯Lw‰ e‰ÊÂ (Á¿∆«∆∆ƒ¿≈
ÊÓe¯Ó Ì‰aL ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒ∆»∆¿»

Ïc ÔÈÚ‰,¯ÓBÚa הנזכרים "‚ »ƒ¿»¿«»∆
המאמר, בתחילת ÈÈÚלעיל Ïb«≈«

,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆
Ïb‰ Èk ,'‰f‰ Ïb‰ „Ú'Â של ¿≈«««∆ƒ««

‰e‡האבנים ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ÔÈaL∆≈»»¿«¬…
ÔÈa ‰ˆÈÁÓ‰Â ‰¯Êb‰ ˙Ó‚ec¿««¿≈»¿«¿ƒ»≈
ÌÈBzÁz‰Ï ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿««¿ƒ
.‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆««»

'¯e„ÈÒ'a ¯‡B·Óe דא"ח עם ¿»«ƒ
חסידות) מאמרי חיים, אלוקים (דברי

¯ÓBÚa ‚"l‰ ¯ÚL42Ïb‰·c , ««««»∆ƒ¿««
,·˜ÚÈÏ Ô·Ï ÔÈaL המשמעות לפי ∆≈»»¿«¬…

העמוקה ÌÈÈÚ.הפנימית ÈL¿≈ƒ¿»ƒ
אחד: ענין

ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ÔÈaL Ïb‰««∆≈»»»∆¿
לבן  של העליון הרוחני השורש

·˜ÚiÓ ‰ÏÚÓlL) הכלל לפי ∆¿«¿»ƒ«¬…
למטה  נופל בשורשו, ביותר, שהגבוה

‰Ò¯t‡ביותר  ‡e‰Â ,·˜ÚÈÏ (¿«¬…¿««¿»
כמסך  (כתרגום המפסקת מבדיל

"והבדילה  הפסוק על אונקלוס

"פרסא"), – פרוכת לכם", הפרוכת

האלוקי  האור על וצמצום העלם היינו

ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÔÈaL∆≈»»≈
˙eÏÈˆ‡Â ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ«¬ƒ
ספירות  עשר בו יש זאת בכל ממש, אלקות היותו שעם עולם שהוא

מוגדרות.
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ו  הּתחּתֹון,ואצילּות. ולבן יעקב ׁשּבין הּגל ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָֹ

לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. אצילּות ׁשּבין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָהּפרסא

ׁשעלֿידי  הּוא, זה ּבפסּוק ּבעֹומר ּדל"ג ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָוהרמז

והמחיצה  הּגל נתּברר יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ,43רּבי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

המחיצה  וגם ליעקב, העליֹון לבן ׁשּבין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהמחיצה

 ֿ ּבבריאה ׁשּגם הינּו, הּתחּתֹון. ללבן יעקב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבין

ּגילּוי  יהיה העׂשּיה ּבעֹולם ועד ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָיצירהֿעׂשּיה,

ׁשּלמעלה  האֹורֿאיןֿסֹוף ּגילּוי וגם ְְְֲִִֵֶַַָָָהאצילּות,

הּׁשני  ּדפסּוק הּתֹוכן ּגם הּוא זה וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמאצילּות.

ואּביטה  עיני ּגל ּבעֹומר, ל"ג על ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּמרּמז

ּדתֹורה  ׁשּבנגלה ּבענינים ׁשּגם ,מּתֹורת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָנפלאֹות

ּדאֹוריתא, ּבלבּוׁשא וגם ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָ(ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה),

(עׂשּיה  ּדתֹורה ּבגילּוי 44ּבסיּפּורים יהיה ,( ְְְְֲִִִִִֶָָ

ּדאֹוריתא  נׁשמתא ּבחינת ּדתֹורה, ְְְְְְִִִַַַָָָָָה'נפלאֹות'

(למעלה  ּדנׁשמתא נׁשמתא ּבחינת וגם ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ(אצילּות),

ֲִֵמאצילּות).

הענינים ÛÈÒB‰Ïe,ט) ׁשּכל הּידּוע ּדעלּֿפי ¿ƒְְִִִֶַַַָָָָ

הּדּיּוק, ּבתכלית הם ְְִִֵֶַַַָׁשּבּתֹורה

הּזה' הּגל 'עד ׁשהּפסּוק ּדזה לֹומר, ְִֵֶֶֶַַַַַָָצרי

ליעקב] לבן ׁשּבין והמחיצה הּגל ּבענין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ[ׁשּמדּבר

הּגל  ּבירּור הּוא ׁשענינֹו ּבעֹומר ל"ג על ְְִֵֵֶֶַַַַַָָמרּמז

'אני  על והעדּות ׁשהּסימן זה ּכי הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוהמחיצה

גֹו' אלי' תעבֹור לא אּתה גֹו' אלי אעבֹור 4לא ֱֲֵֵֶֶַַַָֹֹ

לרּמז  הּוא חֹומה, ׁשעׂשּו ולא ּגל, ׁשעׂשּו ְְֵֶֶַַָָָָָֹהיה

'אני  ׁשּיהיה מקֹום נתינת ׁשּיׁש ּבאֹופן היא מלכתחילה המחיצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעׂשּית

אלי' תעבֹור ואּתה אלי ּבין 45אעבֹור המחיצה ּבעׂשּית ׁשהּכּונה והינּו, . ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

החיּבּור  יהיה ׁשאחרּֿכ ּבכדי היא מלכתחילה והּתחּתֹונים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהעליֹונים

צרי  היה ׁשּבתחּלה וזה ותחּתֹונים. העליֹונים ּדעליֹונים ּבין המחיצה להיֹות  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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וראה 43) לט. לב, (האזינו ארפא ואני מחצתי ענין ע"ד שזהו ושם, מב). (ע' פכ"ה הנ"ל תרל"ח לברך אדם חייב המשך

לע"ל. שיהי' ד) פ"א, בבריאה 44)קה"ר הם ומשנה שתלמוד הלימוד), הנהגת (שער מפע"ח סע"א) (ה, ויקרא לקו"ת ראה

בחכמה  למטה להתלבש ניתנו שלא "דברים הם דתורה שהסיפורים ב), (ה, שם הענין ובהמשך בעשי'. הוא ומקרא וביצירה,

הוא בעשי'" ד"מקרא הענין שעיקר מובן, ומזה כלל". שבכתב.mixetiqaושכל 45.136)דתורה ע' ח"ה לקו"ש גם ראה

התנו ו"תעבור" "אעבור" שיהי' מקום נתינת שיש דזה גו'yexitaושם, תעבור לא  – הגל בענין שלהם ,drxlבדיבור

לפרקמטיא. עובר אתה אבל שם: רש"י ובפי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שני: וענין

‡Ò¯t‰ ,ÔBzÁz‰ Ô·ÏÂ ·˜ÚÈ ÔÈaL Ïb‰Â המבדיל ÔÈaLהמסך ¿««∆≈«¬…¿»»««¿««¿»∆≈
.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡ האור שכאשר בחסידות כמבואר ¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  ארבעת מבין העליון (העולם האצילות מעולם עובר האיןֿסופי

באופן  היא, האלקות שבו הרוחניים,

בשלושת  להאיר בגלוי) כללי,

 ֿ בריאה מאצילות, שלמטה העולמות

של  מציאות יש בהם יצירהֿעשיה,

(רוחניים), אינה נבראים והאלוקות

האלוקי  האור באצילות, כמו בגלוי

נוסף  והעלם צמצום ידי עובר על

 ֿ לבריאה אצילות שבין ה"פרסא"

וילון כמו שהיא ומסך יצירהֿועשיה

האור. על ומסתיר המעלים

˜eÒÙa ¯ÓBÚa ‚"Ïc ÊÓ¯‰Â¿»∆∆¿«»∆¿»
‰Ê"הגל È„ÈŒÏÚL"עד ,‡e‰ ∆∆«¿≈

¯¯a˙ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒƒ¿»≈
‰ˆÈÁÓ‰Â Ïb‰43, הענינים בשני ««¿«¿ƒ»

Ô·Ïהאמורים  ÔÈaL ‰ˆÈÁÓ‰«¿ƒ»∆≈»»
‰ˆÈÁÓ‰ Ì‚Â ,·˜ÚÈÏ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¬…¿««¿ƒ»
ÔBzÁz‰ Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ÔÈaL∆≈«¬…¿»»««¿
של  והצמצום ההעלם ומתבטל

Œ‰‡È¯·aה'פרסא'. ÌbL ,eÈ‰«¿∆«ƒ¿ƒ»
ÌÏBÚa „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«¿»

‰iNÚ‰ ביותר העולמות הנמוך מכל »¬ƒ»
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡‰ ÈeÏÈb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ»¬ƒ¿«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ÈeÏÈbƒ»≈
‰Ê ÔÈÚÂ .˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ¿ƒ¿»∆

eÒÙc˜עצמו  ÔÎBz‰ Ìb ‡e‰««∆¿»
‚"Ï ÏÚ Ên¯nL ÈM‰«≈ƒ∆¿«≈««
‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ,¯ÓBÚa»∆«≈«¿«ƒ»
ÌbL ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆∆«
‰¯B˙c ‰Ï‚aL ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿∆¿»

העולמות ( «Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒשכנגד
‡Le·Ïa Ì‚Â ,(‰iNÚ¬ƒ»¿«ƒ¿»
‰¯B˙c ÌÈ¯etÈÒa ,‡˙È¯B‡c¿«¿»¿ƒƒ¿»

‰iNÚ)44ÈeÏÈ‚a ‰È‰È ,( ¬ƒ»ƒ¿∆¿ƒ
'˙B‡ÏÙ'‰ והנסתרות,‰¯B˙c «ƒ¿»¿»

‡˙ÓL ˙ÈÁa Ì‚Â ,(˙eÏÈˆ‡) ‡˙È¯B‡c ‡˙ÓL ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»»¿«¿»¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»»
.(˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ) ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿»≈¬ƒ

Ì‰ ‰¯BzaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL Úe„i‰ ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe (Ë¿ƒ¿«ƒ«»«∆»»ƒ¿»ƒ∆«»≈
'‰f‰ Ïb‰ „Ú' ˜eÒt‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,˜eic‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ»ƒ«¿∆∆«»≈«««∆
Ïb‰ ÔÈÚa ¯a„nL]∆¿«≈¿ƒ¿«««
·˜ÚÈÏ Ô·Ï ÔÈaL ‰ˆÈÁÓ‰Â¿«¿ƒ»∆≈»»¿«¬…

לעיל  Ï"‚כמבואר ÏÚ Ên¯Ó [¿«≈««
¯e¯Èa ‡e‰ BÈÚL ¯ÓBÚa»∆∆ƒ¿»≈

‰ˆÈÁÓ‰Â Ïb‰ ההעלם ביטול ««¿«¿ƒ»
המחיצה  והסרת Èkוההסתר ‡e‰ƒ

ÏÚ ˙e„Ú‰Â ÔÓÈq‰L ‰Ê∆∆«ƒ»¿»≈«
ולבן  יעקב ביניהם שעשו הסיכום

‡Ï È‡''B‚ EÈÏ‡ ¯B·Ú‡ ¬ƒ…∆¡≈∆
'B‚ 'ÈÏ‡ ¯B·Ú˙ ‡Ï ‰z‡4 «»…«¬≈«

Ïb eNÚL ‰È‰ אבנים של ערימה »»∆»«
והסרה, לפירוק קל דבר …¿ÏÂ‡שהוא

‰ÓBÁ eNÚL ויציב חזק דבר שהיא ∆»»
אותה, להרוס Ên¯Ïוקשה ‡e‰¿«≈
‰ˆÈÁÓ‰ ˙iNÚL ולבן יעקב בין ∆¬ƒ««¿ƒ»

LiL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆≈
‰È‰iL ÌB˜Ó ˙È˙ בעתיד ¿ƒ«»∆ƒ¿∆

‰z‡Â EÈÏ‡ ¯B·Ú‡ È‡'¬ƒ∆¡≈∆¿«»
'ÈÏ‡ ¯B·Ú˙45,eÈ‰Â . «¬≈«¿«¿

ÔÈa ‰ˆÈÁÓ‰ ˙iNÚa ‰ek‰L∆««»»«¬ƒ««¿ƒ»≈
ÌÈBzÁz‰Â ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿««¿ƒ

‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ וכפי הבריאה, בתחילת ƒ¿«¿ƒ»
מתןֿתורה  עד È„Îaשהיה ‡È‰ƒƒ¿≈

CkŒ¯Á‡L והלאה ממתןֿתורה ∆««»
ÌÈBÈÏÚc ¯eaÈÁ‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ¿∆¿ƒ
‰È‰ ‰lÁ˙aL ‰ÊÂ .ÌÈBzÁ˙Â¿«¿ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»»»
ÔÈa ‰ˆÈÁÓ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«¿ƒ»≈
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f"lyz'dטז ,xii` h"i ,xen` t"y

ּבתחּתֹונים  ּדדירה הּכּונה ּכי הּוא, ְְְְְִִִִַַַַַָָָלהּתחּתֹונים

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין ּבתחּתֹון ּתהיה ׁשהּדירה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהיא

עלֿידי 46מּמּנּו הּתחּתֹונים התהּוּות היתה ולכן , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגילּוי  ּבהם מאיר אין ׁשּבפֹועל רק ּדלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹמחיצה,

ׁשהיא  ּביניהם מחיצה ׁשּיׁשנּה אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָּדהעליֹונים,

ולא   אלי אעבֹור 'לא ׁשּיהיה ועדּות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָֹֹסימן

אלי' ּדיׂשראל 47תעבֹור העבֹודה ׁשעלֿידי ּבכדי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּגזרה  [ׁשּיׁש אּלה ּדתחּתֹונים ּגם החיּבּור 48יהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

וזהּו העליֹונים. עם העליֹונים ] עם יתחּברּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

הּזה', הּגל 'עד ּבּפסּוק הּוא ּבעֹומר ּדל"ג ְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהרמז

הּגל  ּבירר יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי זה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכי

הּפנימי  ענין נתּגּלה ׁשעלֿידֹו הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָוהמחיצה,

עצמֹו [ׁשהיא 49ּדהּצמצּום ּבהּצמצּום ׁשהּכּונה , ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָ

הּגילּוי. ּבׁשביל היא הּפנימי] ְְְִִִִִִִַַָענינֹו

e‰ÊÂ עיני ּגל ּבּפסּוק ּבעֹומר ּדל"ג ׁשהרמז ¿∆ְֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מהרמז  למדין ,מּתֹורת נפלאֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָואּביטה

עיקר  ּכי הּזה', הּגל  'עד  ׁשּבפסּוק  ּבעֹומר ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָּדל"ג

נפלאֹות  ואּביטה עיני ּד'גל והעילּוי ְְְְִִִִֵַַַַָָָהחידּוׁש

ּתהיה  ּדתֹורה הּנפלאֹות ׁשראית הּוא, 'ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָמּתֹורת

אּלא) ּבגילּוי, יהיּו ׁשהּנפלאֹות מּפני רק ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ(לא

האדם, עיני את יפקח ׁשהּקּב"ה עיני, ּגל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי

ענינֹו מּצד ּדתֹורה הּנפלאֹות את האדם ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָויראה

ׁשהאדם  ּובכדי ד), סעיף (ּכּנ"ל האדם ְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

מּצד  ּדתֹורה הּנפלאֹות לראֹות יּוכל ְְְְִִִַַַַַָָהּתחּתֹון

הּמרּומז  ּבעֹומר ּדל"ג הענין עלֿידי הּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָענינֹו,

הּפנימי  ענינֹו ּגילּוי – הּזה' הּגל ְְְִִִִֵֶַַַַָּב'עד

הּגילּוי. ּבׁשביל הּוא ׁשהּצמצּום ְְְְִִִִִֶַַַּדהּצמצּום,

הּתÈ„ÈŒÏÚÂיו"ד) ּפנימּיּות והפצת ֹורה,לימּוד ¿«¿≈ְֲִִִַַַָָ

ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשל ְִִֶֶַָּתֹורתֹו

החסידּות, ּבתֹורת ׁשּנתּגּלתה ּכמֹו ּובפרט ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָיֹוחאי,

נעׂשה  הּלֹומד ּדהאדם ׁשהּׂשכל ועד והּׂשגה, הבנה ּדיתּפרנסּון, ּבאֹופן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּגילּוי
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רפל"ו.46) "ש 47)תניא ס"ד) לעיל (הובא המדרש לרומי".xfbובלשון יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר,

הקודמת.48) הערה ובכ"מ.49)ראה ואילך. קצג ס"ע ניסן סה"מ תו"מ ואילך. תתקלב ס"ע ח"ב תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ÌÈBzÁz‰Ï ÌÈBÈÏÚ‰ אלא הכוונה תכלית שזו משום לא »∆¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÈBzÁ˙aאדרבה, ‰¯È„c ‰ek‰ Èk בריאת של והתכלית המטרה ƒ««»»¿ƒ»¿«¿ƒ
התחתונים  בעולמות השכינה והשראת גילוי שיהיה כדי È‰ƒ‡העולם

epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁ˙a ‰È‰z ‰¯Èc‰L46, היינו ∆«ƒ»ƒ¿∆¿«¿∆≈«¿¿«»ƒ∆
רבנו  שמבאר וכפי הגשמי, הזה בעולם

לומר  יתכן שלא התניא בספר הזקן

גילוי  בשביל היא הבריאה שכוונת

לגביהם  כי העליונים בעולמות אלקות

היא  והתכלית ירידה, היא הבריאה כל

שהוא  הגשמי הזה העולם דווקא

ביותר, ‰È˙‰התחתון ÔÎÏÂ¿»≈»¿»
È„ÈŒÏÚ ÌÈBzÁz‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«««¿ƒ«¿≈

‰ˆÈÁÓ,והתחתונים העליונים בין ¿ƒ»
¯È‡Ó ÔÈ‡ ÏÚBÙaL ˜¯ ‡Ïc¿…«∆¿«≈≈ƒ
‡l‡ ,ÌÈBÈÏÚ‰c ÈeÏÈb‰ Ì‰a»∆«ƒ¿»∆¿ƒ∆»
‡È‰L Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ dLiL∆∆¿»¿ƒ»≈≈∆∆ƒ
‡Ï' ‰È‰iL ˙e„ÚÂ ÔÓÈÒƒ»¿≈∆ƒ¿∆…
¯B·Ú˙ ‡ÏÂ EÈÏ‡ ¯B·Ú‡∆¡≈∆¿…«¬

'ÈÏ‡47, כדי שהוקם הגל בדוגמת ≈«
ולבן, יעקב בין הפסק של סימן להיות

היא  המחיצה של והמטרה והסיבה

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL È„Îaƒ¿≈∆«¿≈»¬»
Ìb ¯eaÈÁ‰ ‰È‰È Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆«ƒ«

‰¯Êb LiL] ‰l‡ ÌÈBzÁ˙c48 ¿«¿ƒ≈∆∆≈¿≈»
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÚ e¯aÁ˙È ‡lL∆…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ

ביניהם  המפסקת מחיצה ÌÚויש [ƒ
.ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ

¯ÓBÚa ‚"Ïc ÊÓ¯‰L e‰ÊÂ¿∆∆»∆∆¿«»∆
,'‰f‰ Ïb‰ „Ú' ˜eÒta ‡e‰«»≈«««∆
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯L ‰Ê Èkƒ∆∆«ƒƒ¿∆»ƒ

,‰ˆÈÁÓ‰Â Ïb‰ ¯¯Èa את ופעל ≈≈««¿«¿ƒ»
וההסתר, ההעלם ŒÏÚLביטול ‡e‰∆«

ÈÓÈt‰ ÔÈÚ ‰lb˙ B„È»ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒƒ
BÓˆÚ ÌeˆÓv‰c49, ֿ שהקדוש ¿«ƒ¿«¿

אורו  את וצמצם העלים ברוךֿהוא

מוגבלים  עולמות לברוא כדי האלוקי

הוא  האלוקי האור שבו הזה לעולם עד

ומבואר  וההסתר, ההעלם בתכלית

העלם  פעל הצמצום שאמנם בחסידות

עם  אבל האלוקי האור של והסתר

שהכוונה  מתגלה ההעלם הסרת

ההעלם  אינה הצמצום של הפנימית

והתכלית ek‰L‰אלא  BÈÚוהמטרה ‡È‰L] ÌeˆÓv‰a ∆««»»¿«ƒ¿∆ƒƒ¿»
ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡È‰ [ÈÓÈt‰ הסרת עם דבר של בסופו שיבוא «¿ƒƒƒƒ¿ƒ«ƒ

ההסתרים. וביטול המחיצות

˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ˜eÒta ¯ÓBÚa ‚"Ïc ÊÓ¯‰L e‰ÊÂ¿∆∆»∆∆¿«»∆«»«≈«¿«ƒ»ƒ¿»
‚"Ïc ÊÓ¯‰Ó ÔÈ„ÓÏ ,E˙¯BzÓƒ»∆¿≈ƒ≈»∆∆¿«
Ïb‰ „Ú' ˜eÒÙaL ¯ÓBÚa»∆∆¿»≈««

,'‰f‰ שתחילה הוא הדברים וסדר «∆
כך  ואחר הזה', הגל 'עד של הגילוי בא

עיני  'גל של הגילוי בא מזה, וכתוצאה

‰Le„ÈÁואביטה...', ¯˜ÈÚ Èkƒƒ««ƒ
‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ï‚'c ÈeÏÈÚ‰Â¿»ƒ¿«≈«¿«ƒ»
,‡e‰ 'E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆
‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙È‡¯L∆¿ƒ««ƒ¿»¿»
ÈtÓ ˜¯ ‡Ï) ‰È‰zƒ¿∆…«ƒ¿≈

˙B‡ÏÙp‰L עצמן eÈ‰Èמצד ∆«ƒ¿»ƒ¿
Ïb È„ÈŒÏÚ (‡l‡ ,ÈeÏÈ‚a¿ƒ∆»«¿≈«
˙‡ Á˜ÙÈ ‰"aw‰L ,ÈÈÚ≈«∆«»»ƒ¿«∆
˙‡ Ì„‡‰ ‰‡¯ÈÂ ,Ì„‡‰ ÈÈÚ≈≈»»»¿ƒ¿∆»»»∆
BÈÚ „vÓ ‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
(„ ÛÈÚÒ Ï"pk) Ì„‡‰ ÏL∆»»»««¿ƒ

מהותי, שינוי בו שיחול ≈¿È„Î·eƒלאחר
˙B‡¯Ï ÏÎeÈ ÔBzÁz‰ Ì„‡‰L∆»»»««¿«ƒ¿
BÈÚ „vÓ ‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»

שלו, הגדרים È„ÈŒÏÚמתוך ‡e‰«¿≈
ÊÓe¯n‰ ¯ÓBÚa ‚"Ïc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»∆«¿»
BÈÚ ÈeÏÈb Y '‰f‰ Ïb‰ „Ú'a¿≈«««∆ƒƒ¿»
,ÌeˆÓv‰c ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿«ƒ¿
ÏÈ·La ‡e‰ ÌeˆÓv‰L∆«ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈeÏÈb‰ מטרת (של זה גילוי ולאחר «ƒ
יכולת  של למצב מגיע האדם הצמצום)

את  והנסתרות לראות הנפלאות

לא  כבר הצמצום כי מצידו, שבתורה

להיפך. אלא ומסתיר מעלים

˙ˆÙ‰Â „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«¿≈ƒ«¬»«
ÏL B˙¯Bz ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»»∆
Ë¯Ù·e ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒƒ¿»
˙¯B˙a ‰˙lb˙pL BÓk¿∆ƒ¿«¿»¿«
ÔÙB‡a ÈeÏÈb ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ¿∆

,ÔeÒ¯t˙Èc,ובשפע ‰·‰בריבוי ¿ƒ¿«¿¿¬»»
Ì„‡‰c ÏÎO‰L „ÚÂ ,‰‚O‰Â¿«»»¿«∆«≈∆¿»»»
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ׁשּלֹומד  הענין עם עלּֿדר50'חד' [ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

הּנפלאֹות  ׁשראית עיני, ּגל ּבענין לעיל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהמבֹואר

זֹוכים  עצמֹו], האדם ׁשל ענינֹו מּצד היא ְְְִִִִֶַַָָָָָּדתֹורה

לעתידֿלבֹוא, ׁשּיהיה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְִִִִִֶֶֶַָָָלגילּוי

אּלא  מּלמעלה מּצד על נֹוסף יהיה אז ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהּגילּוי

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו ּדהעֹולם, ענינֹו יהיה 51ׁשּזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

כּו' ּבלבד ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק יהיה מלאה 53ׁשּנאמר 52ולא ּכי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עלֿידי  והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה מכּסים, לּים ּכּמים ה' את ּדעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהארץ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח
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ב).50) (ט, פ"ה תניא ספרו.51)ראה וחותם דהעולם.52)בסיום (והענין) העסק הוא ה') (ידיעת שזה יא,53)היינו, ישעי'

ט.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'„Á' ‰NÚ „ÓBl‰אחת ומהות אחד ‰ÔÈÚדבר ÌÚ התורה בפנימיות «≈«¬∆«ƒ»ƒ¿»

„ÓBlL50,ÈÈÚ Ïb ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡B·Ó‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰L] ∆≈∆«∆∆«¿»¿≈¿ƒ¿««≈«
‡È‰ ‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙È‡¯L∆¿ƒ««ƒ¿»¿»ƒ
,BÓˆÚ Ì„‡‰ ÏL BÈÚ „vÓƒ«ƒ¿»∆»»»«¿
התורה  עם האדם התאחדות כאן וגם

חלק  נעשתה שהתורה מלמדת

ÈeÏÈ‚Ïממהותו  ÌÈÎBÊ ,[ƒ¿ƒ
‰È‰iL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿∆
Ê‡ ÈeÏÈb‰L ,‡B·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»∆«ƒ»
‰ÏÚÓlÓ „vÓ ÏÚ ÛÒB ‰È‰Èƒ¿∆»«ƒ«ƒ¿«¿»
מלמעלה  רק יהיה לא שהגילוי כלומר

BÈÚ ‰È‰È ‰fL ‡l‡∆»∆∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰c,עצמו מצד BÓkהתחתון ¿»»¿

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL51 הגאולה בזמן לבוא, לעתיד העולם מצב ÏÂ‡לגבי ∆»«»«¿«¿…
'eÎ „·Ïa '‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰ Ïk ˜ÒÚ ‰È‰È52 ƒ¿∆≈∆»»»∆»»««∆ƒ¿«

¯Ó‡pL53ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ∆∆¡«ƒ»¿»»»∆
ÌiÏ ÌÈnk '‰ ˙‡ ‰Úc≈»∆««ƒ«»

,ÌÈqÎÓ את מכסים שהמים כשם ¿«ƒ
ומוחלט, מלא באופן הים קרע

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»
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יז f"lyz'd ,xii` h"i ,xen` t"y

ּבתחּתֹונים  ּדדירה הּכּונה ּכי הּוא, ְְְְְִִִִַַַַַָָָלהּתחּתֹונים

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין ּבתחּתֹון ּתהיה ׁשהּדירה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהיא

עלֿידי 46מּמּנּו הּתחּתֹונים התהּוּות היתה ולכן , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגילּוי  ּבהם מאיר אין ׁשּבפֹועל רק ּדלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹמחיצה,

ׁשהיא  ּביניהם מחיצה ׁשּיׁשנּה אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָּדהעליֹונים,

ולא   אלי אעבֹור 'לא ׁשּיהיה ועדּות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָֹֹסימן

אלי' ּדיׂשראל 47תעבֹור העבֹודה ׁשעלֿידי ּבכדי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּגזרה  [ׁשּיׁש אּלה ּדתחּתֹונים ּגם החיּבּור 48יהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

וזהּו העליֹונים. עם העליֹונים ] עם יתחּברּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

הּזה', הּגל 'עד ּבּפסּוק הּוא ּבעֹומר ּדל"ג ְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהרמז

הּגל  ּבירר יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי זה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכי

הּפנימי  ענין נתּגּלה ׁשעלֿידֹו הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָוהמחיצה,

עצמֹו [ׁשהיא 49ּדהּצמצּום ּבהּצמצּום ׁשהּכּונה , ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָ

הּגילּוי. ּבׁשביל היא הּפנימי] ְְְִִִִִִִַַָענינֹו

e‰ÊÂ עיני ּגל ּבּפסּוק ּבעֹומר ּדל"ג ׁשהרמז ¿∆ְֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מהרמז  למדין ,מּתֹורת נפלאֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָואּביטה

עיקר  ּכי הּזה', הּגל  'עד  ׁשּבפסּוק  ּבעֹומר ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָּדל"ג

נפלאֹות  ואּביטה עיני ּד'גל והעילּוי ְְְְִִִִֵַַַַָָָהחידּוׁש

ּתהיה  ּדתֹורה הּנפלאֹות ׁשראית הּוא, 'ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָמּתֹורת

אּלא) ּבגילּוי, יהיּו ׁשהּנפלאֹות מּפני רק ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ(לא

האדם, עיני את יפקח ׁשהּקּב"ה עיני, ּגל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי

ענינֹו מּצד ּדתֹורה הּנפלאֹות את האדם ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָויראה

ׁשהאדם  ּובכדי ד), סעיף (ּכּנ"ל האדם ְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

מּצד  ּדתֹורה הּנפלאֹות לראֹות יּוכל ְְְְִִִַַַַַָָהּתחּתֹון

הּמרּומז  ּבעֹומר ּדל"ג הענין עלֿידי הּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָענינֹו,

הּפנימי  ענינֹו ּגילּוי – הּזה' הּגל ְְְִִִִֵֶַַַַָּב'עד

הּגילּוי. ּבׁשביל הּוא ׁשהּצמצּום ְְְְִִִִִֶַַַּדהּצמצּום,

הּתÈ„ÈŒÏÚÂיו"ד) ּפנימּיּות והפצת ֹורה,לימּוד ¿«¿≈ְֲִִִַַַָָ

ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשל ְִִֶֶַָּתֹורתֹו

החסידּות, ּבתֹורת ׁשּנתּגּלתה ּכמֹו ּובפרט ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָיֹוחאי,

נעׂשה  הּלֹומד ּדהאדם ׁשהּׂשכל ועד והּׂשגה, הבנה ּדיתּפרנסּון, ּבאֹופן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּגילּוי
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רפל"ו.46) "ש 47)תניא ס"ד) לעיל (הובא המדרש לרומי".xfbובלשון יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר,

הקודמת.48) הערה ובכ"מ.49)ראה ואילך. קצג ס"ע ניסן סה"מ תו"מ ואילך. תתקלב ס"ע ח"ב תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ÌÈBzÁz‰Ï ÌÈBÈÏÚ‰ אלא הכוונה תכלית שזו משום לא »∆¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÈBzÁ˙aאדרבה, ‰¯È„c ‰ek‰ Èk בריאת של והתכלית המטרה ƒ««»»¿ƒ»¿«¿ƒ
התחתונים  בעולמות השכינה והשראת גילוי שיהיה כדי È‰ƒ‡העולם

epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁ˙a ‰È‰z ‰¯Èc‰L46, היינו ∆«ƒ»ƒ¿∆¿«¿∆≈«¿¿«»ƒ∆
רבנו  שמבאר וכפי הגשמי, הזה בעולם

לומר  יתכן שלא התניא בספר הזקן

גילוי  בשביל היא הבריאה שכוונת

לגביהם  כי העליונים בעולמות אלקות

היא  והתכלית ירידה, היא הבריאה כל

שהוא  הגשמי הזה העולם דווקא

ביותר, ‰È˙‰התחתון ÔÎÏÂ¿»≈»¿»
È„ÈŒÏÚ ÌÈBzÁz‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«««¿ƒ«¿≈

‰ˆÈÁÓ,והתחתונים העליונים בין ¿ƒ»
¯È‡Ó ÔÈ‡ ÏÚBÙaL ˜¯ ‡Ïc¿…«∆¿«≈≈ƒ
‡l‡ ,ÌÈBÈÏÚ‰c ÈeÏÈb‰ Ì‰a»∆«ƒ¿»∆¿ƒ∆»
‡È‰L Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ dLiL∆∆¿»¿ƒ»≈≈∆∆ƒ
‡Ï' ‰È‰iL ˙e„ÚÂ ÔÓÈÒƒ»¿≈∆ƒ¿∆…
¯B·Ú˙ ‡ÏÂ EÈÏ‡ ¯B·Ú‡∆¡≈∆¿…«¬

'ÈÏ‡47, כדי שהוקם הגל בדוגמת ≈«
ולבן, יעקב בין הפסק של סימן להיות

היא  המחיצה של והמטרה והסיבה

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL È„Îaƒ¿≈∆«¿≈»¬»
Ìb ¯eaÈÁ‰ ‰È‰È Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆«ƒ«

‰¯Êb LiL] ‰l‡ ÌÈBzÁ˙c48 ¿«¿ƒ≈∆∆≈¿≈»
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÚ e¯aÁ˙È ‡lL∆…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ

ביניהם  המפסקת מחיצה ÌÚויש [ƒ
.ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ

¯ÓBÚa ‚"Ïc ÊÓ¯‰L e‰ÊÂ¿∆∆»∆∆¿«»∆
,'‰f‰ Ïb‰ „Ú' ˜eÒta ‡e‰«»≈«««∆
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯L ‰Ê Èkƒ∆∆«ƒƒ¿∆»ƒ

,‰ˆÈÁÓ‰Â Ïb‰ ¯¯Èa את ופעל ≈≈««¿«¿ƒ»
וההסתר, ההעלם ŒÏÚLביטול ‡e‰∆«

ÈÓÈt‰ ÔÈÚ ‰lb˙ B„È»ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒƒ
BÓˆÚ ÌeˆÓv‰c49, ֿ שהקדוש ¿«ƒ¿«¿

אורו  את וצמצם העלים ברוךֿהוא

מוגבלים  עולמות לברוא כדי האלוקי

הוא  האלוקי האור שבו הזה לעולם עד

ומבואר  וההסתר, ההעלם בתכלית

העלם  פעל הצמצום שאמנם בחסידות

עם  אבל האלוקי האור של והסתר

שהכוונה  מתגלה ההעלם הסרת

ההעלם  אינה הצמצום של הפנימית

והתכלית ek‰L‰אלא  BÈÚוהמטרה ‡È‰L] ÌeˆÓv‰a ∆««»»¿«ƒ¿∆ƒƒ¿»
ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡È‰ [ÈÓÈt‰ הסרת עם דבר של בסופו שיבוא «¿ƒƒƒƒ¿ƒ«ƒ

ההסתרים. וביטול המחיצות

˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ˜eÒta ¯ÓBÚa ‚"Ïc ÊÓ¯‰L e‰ÊÂ¿∆∆»∆∆¿«»∆«»«≈«¿«ƒ»ƒ¿»
‚"Ïc ÊÓ¯‰Ó ÔÈ„ÓÏ ,E˙¯BzÓƒ»∆¿≈ƒ≈»∆∆¿«
Ïb‰ „Ú' ˜eÒÙaL ¯ÓBÚa»∆∆¿»≈««

,'‰f‰ שתחילה הוא הדברים וסדר «∆
כך  ואחר הזה', הגל 'עד של הגילוי בא

עיני  'גל של הגילוי בא מזה, וכתוצאה

‰Le„ÈÁואביטה...', ¯˜ÈÚ Èkƒƒ««ƒ
‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ï‚'c ÈeÏÈÚ‰Â¿»ƒ¿«≈«¿«ƒ»
,‡e‰ 'E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆
‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙È‡¯L∆¿ƒ««ƒ¿»¿»
ÈtÓ ˜¯ ‡Ï) ‰È‰zƒ¿∆…«ƒ¿≈

˙B‡ÏÙp‰L עצמן eÈ‰Èמצד ∆«ƒ¿»ƒ¿
Ïb È„ÈŒÏÚ (‡l‡ ,ÈeÏÈ‚a¿ƒ∆»«¿≈«
˙‡ Á˜ÙÈ ‰"aw‰L ,ÈÈÚ≈«∆«»»ƒ¿«∆
˙‡ Ì„‡‰ ‰‡¯ÈÂ ,Ì„‡‰ ÈÈÚ≈≈»»»¿ƒ¿∆»»»∆
BÈÚ „vÓ ‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
(„ ÛÈÚÒ Ï"pk) Ì„‡‰ ÏL∆»»»««¿ƒ

מהותי, שינוי בו שיחול ≈¿È„Î·eƒלאחר
˙B‡¯Ï ÏÎeÈ ÔBzÁz‰ Ì„‡‰L∆»»»««¿«ƒ¿
BÈÚ „vÓ ‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»

שלו, הגדרים È„ÈŒÏÚמתוך ‡e‰«¿≈
ÊÓe¯n‰ ¯ÓBÚa ‚"Ïc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»∆«¿»
BÈÚ ÈeÏÈb Y '‰f‰ Ïb‰ „Ú'a¿≈«««∆ƒƒ¿»
,ÌeˆÓv‰c ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿«ƒ¿
ÏÈ·La ‡e‰ ÌeˆÓv‰L∆«ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈeÏÈb‰ מטרת (של זה גילוי ולאחר «ƒ
יכולת  של למצב מגיע האדם הצמצום)

את  והנסתרות לראות הנפלאות

לא  כבר הצמצום כי מצידו, שבתורה

להיפך. אלא ומסתיר מעלים

˙ˆÙ‰Â „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«¿≈ƒ«¬»«
ÏL B˙¯Bz ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»»∆
Ë¯Ù·e ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒƒ¿»
˙¯B˙a ‰˙lb˙pL BÓk¿∆ƒ¿«¿»¿«
ÔÙB‡a ÈeÏÈb ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ¿∆

,ÔeÒ¯t˙Èc,ובשפע ‰·‰בריבוי ¿ƒ¿«¿¿¬»»
Ì„‡‰c ÏÎO‰L „ÚÂ ,‰‚O‰Â¿«»»¿«∆«≈∆¿»»»
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jzxezn ze`ltp dhia`e ipir lb

ׁשּלֹומד  הענין עם עלּֿדר50'חד' [ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

הּנפלאֹות  ׁשראית עיני, ּגל ּבענין לעיל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהמבֹואר

זֹוכים  עצמֹו], האדם ׁשל ענינֹו מּצד היא ְְְִִִִֶַַָָָָָּדתֹורה

לעתידֿלבֹוא, ׁשּיהיה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְִִִִִֶֶֶַָָָלגילּוי

אּלא  מּלמעלה מּצד על נֹוסף יהיה אז ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהּגילּוי

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו ּדהעֹולם, ענינֹו יהיה 51ׁשּזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

כּו' ּבלבד ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק יהיה מלאה 53ׁשּנאמר 52ולא ּכי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עלֿידי  והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה מכּסים, לּים ּכּמים ה' את ּדעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהארץ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח

•
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ב).50) (ט, פ"ה תניא ספרו.51)ראה וחותם דהעולם.52)בסיום (והענין) העסק הוא ה') (ידיעת שזה יא,53)היינו, ישעי'

ט.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'„Á' ‰NÚ „ÓBl‰אחת ומהות אחד ‰ÔÈÚדבר ÌÚ התורה בפנימיות «≈«¬∆«ƒ»ƒ¿»

„ÓBlL50,ÈÈÚ Ïb ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡B·Ó‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰L] ∆≈∆«∆∆«¿»¿≈¿ƒ¿««≈«
‡È‰ ‰¯B˙c ˙B‡ÏÙp‰ ˙È‡¯L∆¿ƒ««ƒ¿»¿»ƒ
,BÓˆÚ Ì„‡‰ ÏL BÈÚ „vÓƒ«ƒ¿»∆»»»«¿
התורה  עם האדם התאחדות כאן וגם

חלק  נעשתה שהתורה מלמדת

ÈeÏÈ‚Ïממהותו  ÌÈÎBÊ ,[ƒ¿ƒ
‰È‰iL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿∆
Ê‡ ÈeÏÈb‰L ,‡B·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»∆«ƒ»
‰ÏÚÓlÓ „vÓ ÏÚ ÛÒB ‰È‰Èƒ¿∆»«ƒ«ƒ¿«¿»
מלמעלה  רק יהיה לא שהגילוי כלומר

BÈÚ ‰È‰È ‰fL ‡l‡∆»∆∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰c,עצמו מצד BÓkהתחתון ¿»»¿

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL51 הגאולה בזמן לבוא, לעתיד העולם מצב ÏÂ‡לגבי ∆»«»«¿«¿…
'eÎ „·Ïa '‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰ Ïk ˜ÒÚ ‰È‰È52 ƒ¿∆≈∆»»»∆»»««∆ƒ¿«

¯Ó‡pL53ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ∆∆¡«ƒ»¿»»»∆
ÌiÏ ÌÈnk '‰ ˙‡ ‰Úc≈»∆««ƒ«»

,ÌÈqÎÓ את מכסים שהמים כשם ¿«ƒ
ומוחלט, מלא באופן הים קרע

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»

.LnÓ«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

ש. ב. שי' המכונה ד"ר אולמן.

שלום וברכה!

לו אשר בכמה  גם  ידוע  ובטח  מאשר הנני קבלת מכתבו עם העתקה מה שכתב להרב... שי' 

מכ"ע הנדפסים באידיש בארצוה"ב, פרסמו בהנוגע לשיטתו של פרויד מעין ההערכה אודותה מזכיר 

במכתבו.

וכבר אמרתי, ע"פ אחד היסודות משיטת החסידות, שאין בעולם רע בלא טוב, שהשטחיות 

בה מצטיינים כו"כ מחוגי הקוראים מכ"ע, אף שתכונה רעה היא ביותר, שהרי השטחיות יש בה גרעון 

אפילו לגבי העדר הידיעה, כיון שתופסים את הענין לפעמים הכי קרובות שלא לאמיתתו ומסלפים 

אותו.

וענינים  כותבי המכ"ע  רוב  כיון שבעוה"ר  בה,  צפונה  רבה  גיסא במצב ההווה טובה  מאידך 

הנדפסים, מוטב להם שלא היו רואים אור הדפוס והפרסום והפסדם מרובה ותועלתם בספק גדול, 

מועילה השטחיות למעט ההיזק וההפסד, וברוב הפעמים תופסים ענין הנדפס רק כסנסציא, ובפרט 

בנדון כהאמור, וכטבע בנ"א למחרתו מחפשים סנסציא אחרת, וישן מפני חדש תוציאו.

גדול  בנגוד  ישנם מאמרים שהם  הנ"ל  להעיר אשר בהמכ"ע שנדפס המאמר  ובודאי למותר 

יותר ליהדות המסורתית מאשר ההערכה ע"ד הנ"ל...

בכבוד ובברכה.



יח

.`"ypz'd xnera b"l lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

והכריז ‡. שהודיע יוחאי, בן שמעון רבי של שמחתו יום – שמחה ויום טוב' 'יום הוא בעומר ל"ג
שמחתו  ביום ישמחו ישראל בני שכל וצוה שמחתו, יום הוא זה שיום .1ופרסם

כידוע  רשב"י, של שמחתו ביום השמחה גדולה כך כדי תלמידי 2ועד מגדולי אחד אודות הסיפור
כשאמר  ואףֿעלֿפיֿכן טובים', ו'ימים בשבתות גם יום, בכל "נחם" ברכת לומר נוהג שהיה האריז"ל
תלמיד  שאותו אלא עוד ולא להאריז"ל, רשב"י של וקובלנא טענה היתה רשב"י, של שמחתו ביום "נחם"

זה. על נענש

לגמרי  הכלל מן היוצא דבר כשלעצמו, העונש (א) בשתים: – זה בסיפור החידוש אודות ולהעיר
שכתוב  כמו בצדיקים, כלל רגיל שלא 3שאינו הזהירות היפך העונש, פרסום (ב) טוב", לא לצדיק "ענוש

בעלֿחי  על אפילו בלתיֿרצוי דבר על 4לפרסם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מדבר, על ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
בני  ששאר בימים גם "נחם" שאומר כזו נעלית בדרגא שנמצא יהודי על ועלֿאחתֿכמהֿוכמה יהודי,

היום  קדושת מפני תחנון אומרים אינם כדי 5ישראל הוא ופרסומו שהעונש – הדבר טעם לבאר ויש .
כו'. הפכו ושלילת בעומר, בל"ג השמחה מעלת גודל בהדגשת להוסיף

גדול .· אצל "נחם" דאמירת בתכלית לשלילה עד רשב"י, של שמחתו דיום העילוי גודל לבאר ויש
הידוע  הפתגם עלֿפי – טובים' ו'ימים בשבתות גם "נחם" לומר נוהג שהיה נשמות 6בישראל  "שלפני

- רשב"י כמו llkהגבוהות ziad axgp `l:"

אומנתו" "תורתו תורה, – הוא רשב"י של המיוחד עם 7ענינו דתורה נגלה חיבור – עצמה ובתורה ,
רבי  של התלמידים מחמשת דתורה, בנגלה התנאים מגדולי היה רשב"י שהרי יחד, גם התורה פנימיות

תורה" ש"העמידו עולם 8עקיבא "הליכות דתורה), (נגלה התורה הלכות לימוד עלֿידי העולם מבנין החל ,
הלכות"9לו" אלא הליכות תקרי "אל הלימוד 10, והן לעצמו, הלימוד (הן לימודו עיקר היה זה, עם וביחד ,

התורה) (פנימיות דתורה בנסתר חיות 11לתלמידיו) מתוך היה דתורה נגלה שלימוד יחד, ושניהם ,
דתורה. נגלה כמו בגילוי היה התורה פנימיות ולימוד התורה, דפנימיות

עלֿידי  והשלימה האמיתית לגאולה ושייך קשור דתורה) נגלה עם התורה דפנימיות (החיבור זה וענין
הכללית  ה'יחידה' בחינת הוא צדקנו משיח כי – צדקנו בחינת 12משיח התורה, פנימיות בתורה וענינו ,

שבתורה  של 13ה'יחידה' באופן באה התורה (שפנימיות דתורה נגלה עם התורה דפנימיות החיבור ולכן, ,
מהר"ש  אדמו"ר בדרושי בארוכה כמבואר הגאולה, ענין הוא .14התגלות)

שמחתו  ביום ולכן כלל, החורבן ענין אצלו היה לא בגילוי, התורה פנימיות היתה רשב"י שאצל וכיון
עבודתו  כל ושלימות גמר ההסתלקות, מודגש 15(ביום זה שביום כיון "נחם", אמירת לגמרי מושללת (

הגאולה. ענין ביותר
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פ"ז.1) ספה"ע שער פע"ח מ"וֿז. פ"א אייר מס' מ"ח
סתצ"ג.2) או"ח לשו"ע בעט"ז הובא שם. פע"ח
כו.3) יז, משלי
א.4) קכג, ב"ב ראה
חלק 5) היא השנה ימות בכל "נחם" דאמירת ההנהגה שהרי

.egayaמהסיפור
ז.6) ע' שמות הרמון פלח
א.7) יא, שבת
ב.8) סב, יבמות
ו.9) ג, חבקוק

וש"נ.10) סע"ב. כח, מגילה
מכל 11) ונעלמה נסתרה הקבלה "חכמת היתה אז שעד אף

לכת  בהצנע זאת גם ואף סגולה, ליחידי כיֿאם חכמים תלמידי
מרכבה  במעשה דורשין ש"אין כיון רסכ"ו), (אגה"ק ברבים" ולא

רפ"ב). (חגיגה כו'"
ועוד.12) ב. רס, ולזח"ג ב. מ, לזח"ב רמ"ז
החסידות.13) תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
פכ"ה.14) תרל"ח לברך אדם חייב המשך
סע"ב 15) דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ראה
ואילך.

`"ypz'd xnera b"l lil zgiy

בני .‚ לכל גם שייך זה הרי – עצמו לרשב"י בנוגע בעומר בל"ג הגאולה ענין הדגשת על ונוסף
ישראל:

בשם  מקומות בכמה שנקראים ועד התורה, פנימיות להם שגילה לתלמידיו, בנוגע – לראש לכל
וחבריו"16"חברייא" "רשב"י רשב"י), של על7(חבריו שמורה ,mzekiiy מעמד – רשב"י של לדרגתו

גאולה. של ומצב

שנתגלתה  כפי ובפרט התורה, פנימיות לימוד שעלֿידי – שלאחריֿזה לדורות בנוגע ועלֿדרךֿזה
ובמילא, רשב"י. של ("חבריו") תלמידיו נעשים חוצה, מעיינותיך דיפוצו לאופן ועד החסידות, בתורת

גאולה. של ומצב במעמד נמצאים

דילך.. חיבורא ש"בהאי – העיקר והוא zelb`ועוד on dia oewti"17חוצה מעיינותיך וכשיפוצו ,iz`
`giyn `kln `c xn18 שתיכף כיון הבית, נחרב שלא או הבית נחרב אם והסברים בפירושים צורך שאין –

והשלימה  האמיתית הגאולה באה צדקנו.19ומיד משיח עלֿידי ביתֿהמקדש ובנין

לגאולה:.„ ששייך בעומר בל"ג ועיקרי נוסף וענין

בזה  זה כבוד נהגו שלא עקיבא רבי תלמידי למות פסקו שבו היום הוא בעומר ונשארו 8ל"ג ,
כמוך" לרעך ש"ואהבת רבם עקיבא רבי הוראת עלֿפי בזה, זה כבוד שנהגו גדול 20התלמידים כלל "זה

.21בתורה"

רשב"י: של שמחתו יום עם זה  לקשר ויש

היתה  שאצלו בעומר, ל"ג לאחרי העולם נבנה שמהם עקיבא רבי תלמידי מחמשת אחד הוא רשב"י
השלימות  בתכלית ישראל ואחדות ישראל דאהבת בתואר 22ההנהגה גם מודגש זה שענין לומר, ויש .

שמדגיש – "חבריו" zecg`de"חבריא", `zexagd אהבת עלֿידי אחת, מציאות שנעשים עד שביניהם,
ישראל. ואחדות ישראל

הפסוק  על רשב"י של הידועה בתורתו גם מודגש זה נעים23וענין ומה טוב מה mb"הנה mig` zay
cgi"24.ישראל ואחדות ישראל דאהבת ענין שהו – בעומר) לל"ג במיוחד (ששייכת

מאהבת  ההפכית ההנהגה היא הגלות שסיבת כידוע – לגאולה והשייכות הקשר  לבאר יש ועלֿפיֿזה
יומא  במסכת (כדאיתא ישראל 25ישראל באהבת ולהרבות להוסיף יש - הגלות סיבת לבטל וכדי ,(26,

והשלימה. האמיתית הגאולה ובאה הגלות מתבטלת ממילא ובדרך

כולו:.‰ העולם לכל בנוגע גם היא בעומר בל"ג הגאולה ענין שהדגשת להוסיף, ויש

בגמרא  לפטור27איתא אני "יכול אמר elekשרשב"י mlerd lk z`,עתה עד שנבראתי מיום הדין מן
ובני  אני הן שנים אם מועטין.. והן עליה בני "ראיתי בגמרא: [כההמשך בני אליעזר הן"]28ואילמלי

הדין מן לפטור – ולכלֿלראש עכשיו", ועד העולם שנברא מיום האמיתית zelbdcעמי, הגאולה שתבוא ,
והשלימה.
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מנחם 16) תורת גם וראה ע"א. ח, הזהר הקדמת לדוגמא ראה
ו'. אות בראשית לוי"צ תפארת –

רסכ"ו.17) באגה"ק ונת' הובא ברע"מ. – ב קכד, זח"ג
בתחלתו.18) כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
גאולה 19) דשם ("כיון גאולה עניני כל עם שקשורה וכיון

דגאולה  ומצב למעמד גם שייך ה"ז ב), יז, מגילה פירש"י – עלה"
לגאולה  והכנה ודוגמא מעין שהיא הגלות, בזמן שהיא כמו

והשלימה. האמיתית
יח.20) יט, קדושים
עה"פ.21) ופירש"י תו"כ
שמדותי 22) מדותי, "שנו לתלמידיו אמר שרשב"י ולהעיר,

zenexzn zenexz.(א סז, (גיטין עקיבא" רבי של מדותיו
א.23) קלג, תהלים

רע"ב.24) נט, זח"ג
ש"יום"25) – "יומא" – המסכת בשם מהרמז ולהעיר – ב. ט,

אלקים  "ויקרא ה) א, (בראשית כמ"ש והגילוי, האור הו"ע (יומא)
יום". לאור

לפני 26) יום, כל שבהתחלת הטעמים אחד שזהו לומר, ויש
ואהבת  של מצותֿעשה עלי מקבל הריני לומר "נכון התפילה,
נוסף  יותר: ובפרטיות .(374 ע' חכ"ה בלקו"ש (נסמן כמוך" לרעך

הקבלה האמירהdaygnaעל גם צ"ל ,xeaica מוצאות בה"א ,
גם נכלל ובזה הוי dyrndהפה, שפתיו "עקימת שבדיבור,

א). סה, (סנהדרין מעשה"
ב.27) מה, סוכה
(שהרי 28) רשב"י של יחידו בנו אליעזר ר' הי' – ובפשטות

שמצינו  כפי בת, אם כי בן, עוד לו שהי' מקום בשום מצינו לא



יט

.`"ypz'd xnera b"l lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

והכריז ‡. שהודיע יוחאי, בן שמעון רבי של שמחתו יום – שמחה ויום טוב' 'יום הוא בעומר ל"ג
שמחתו  ביום ישמחו ישראל בני שכל וצוה שמחתו, יום הוא זה שיום .1ופרסם

כידוע  רשב"י, של שמחתו ביום השמחה גדולה כך כדי תלמידי 2ועד מגדולי אחד אודות הסיפור
כשאמר  ואףֿעלֿפיֿכן טובים', ו'ימים בשבתות גם יום, בכל "נחם" ברכת לומר נוהג שהיה האריז"ל
תלמיד  שאותו אלא עוד ולא להאריז"ל, רשב"י של וקובלנא טענה היתה רשב"י, של שמחתו ביום "נחם"

זה. על נענש

לגמרי  הכלל מן היוצא דבר כשלעצמו, העונש (א) בשתים: – זה בסיפור החידוש אודות ולהעיר
שכתוב  כמו בצדיקים, כלל רגיל שלא 3שאינו הזהירות היפך העונש, פרסום (ב) טוב", לא לצדיק "ענוש

בעלֿחי  על אפילו בלתיֿרצוי דבר על 4לפרסם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מדבר, על ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
בני  ששאר בימים גם "נחם" שאומר כזו נעלית בדרגא שנמצא יהודי על ועלֿאחתֿכמהֿוכמה יהודי,

היום  קדושת מפני תחנון אומרים אינם כדי 5ישראל הוא ופרסומו שהעונש – הדבר טעם לבאר ויש .
כו'. הפכו ושלילת בעומר, בל"ג השמחה מעלת גודל בהדגשת להוסיף

גדול .· אצל "נחם" דאמירת בתכלית לשלילה עד רשב"י, של שמחתו דיום העילוי גודל לבאר ויש
הידוע  הפתגם עלֿפי – טובים' ו'ימים בשבתות גם "נחם" לומר נוהג שהיה נשמות 6בישראל  "שלפני

- רשב"י כמו llkהגבוהות ziad axgp `l:"

אומנתו" "תורתו תורה, – הוא רשב"י של המיוחד עם 7ענינו דתורה נגלה חיבור – עצמה ובתורה ,
רבי  של התלמידים מחמשת דתורה, בנגלה התנאים מגדולי היה רשב"י שהרי יחד, גם התורה פנימיות

תורה" ש"העמידו עולם 8עקיבא "הליכות דתורה), (נגלה התורה הלכות לימוד עלֿידי העולם מבנין החל ,
הלכות"9לו" אלא הליכות תקרי "אל הלימוד 10, והן לעצמו, הלימוד (הן לימודו עיקר היה זה, עם וביחד ,

התורה) (פנימיות דתורה בנסתר חיות 11לתלמידיו) מתוך היה דתורה נגלה שלימוד יחד, ושניהם ,
דתורה. נגלה כמו בגילוי היה התורה פנימיות ולימוד התורה, דפנימיות

עלֿידי  והשלימה האמיתית לגאולה ושייך קשור דתורה) נגלה עם התורה דפנימיות (החיבור זה וענין
הכללית  ה'יחידה' בחינת הוא צדקנו משיח כי – צדקנו בחינת 12משיח התורה, פנימיות בתורה וענינו ,

שבתורה  של 13ה'יחידה' באופן באה התורה (שפנימיות דתורה נגלה עם התורה דפנימיות החיבור ולכן, ,
מהר"ש  אדמו"ר בדרושי בארוכה כמבואר הגאולה, ענין הוא .14התגלות)

שמחתו  ביום ולכן כלל, החורבן ענין אצלו היה לא בגילוי, התורה פנימיות היתה רשב"י שאצל וכיון
עבודתו  כל ושלימות גמר ההסתלקות, מודגש 15(ביום זה שביום כיון "נחם", אמירת לגמרי מושללת (

הגאולה. ענין ביותר
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פ"ז.1) ספה"ע שער פע"ח מ"וֿז. פ"א אייר מס' מ"ח
סתצ"ג.2) או"ח לשו"ע בעט"ז הובא שם. פע"ח
כו.3) יז, משלי
א.4) קכג, ב"ב ראה
חלק 5) היא השנה ימות בכל "נחם" דאמירת ההנהגה שהרי

.egayaמהסיפור
ז.6) ע' שמות הרמון פלח
א.7) יא, שבת
ב.8) סב, יבמות
ו.9) ג, חבקוק

וש"נ.10) סע"ב. כח, מגילה
מכל 11) ונעלמה נסתרה הקבלה "חכמת היתה אז שעד אף

לכת  בהצנע זאת גם ואף סגולה, ליחידי כיֿאם חכמים תלמידי
מרכבה  במעשה דורשין ש"אין כיון רסכ"ו), (אגה"ק ברבים" ולא

רפ"ב). (חגיגה כו'"
ועוד.12) ב. רס, ולזח"ג ב. מ, לזח"ב רמ"ז
החסידות.13) תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
פכ"ה.14) תרל"ח לברך אדם חייב המשך
סע"ב 15) דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ראה
ואילך.

`"ypz'd xnera b"l lil zgiy

בני .‚ לכל גם שייך זה הרי – עצמו לרשב"י בנוגע בעומר בל"ג הגאולה ענין הדגשת על ונוסף
ישראל:

בשם  מקומות בכמה שנקראים ועד התורה, פנימיות להם שגילה לתלמידיו, בנוגע – לראש לכל
וחבריו"16"חברייא" "רשב"י רשב"י), של על7(חבריו שמורה ,mzekiiy מעמד – רשב"י של לדרגתו

גאולה. של ומצב

שנתגלתה  כפי ובפרט התורה, פנימיות לימוד שעלֿידי – שלאחריֿזה לדורות בנוגע ועלֿדרךֿזה
ובמילא, רשב"י. של ("חבריו") תלמידיו נעשים חוצה, מעיינותיך דיפוצו לאופן ועד החסידות, בתורת

גאולה. של ומצב במעמד נמצאים

דילך.. חיבורא ש"בהאי – העיקר והוא zelb`ועוד on dia oewti"17חוצה מעיינותיך וכשיפוצו ,iz`
`giyn `kln `c xn18 שתיכף כיון הבית, נחרב שלא או הבית נחרב אם והסברים בפירושים צורך שאין –

והשלימה  האמיתית הגאולה באה צדקנו.19ומיד משיח עלֿידי ביתֿהמקדש ובנין

לגאולה:.„ ששייך בעומר בל"ג ועיקרי נוסף וענין

בזה  זה כבוד נהגו שלא עקיבא רבי תלמידי למות פסקו שבו היום הוא בעומר ונשארו 8ל"ג ,
כמוך" לרעך ש"ואהבת רבם עקיבא רבי הוראת עלֿפי בזה, זה כבוד שנהגו גדול 20התלמידים כלל "זה

.21בתורה"

רשב"י: של שמחתו יום עם זה  לקשר ויש

היתה  שאצלו בעומר, ל"ג לאחרי העולם נבנה שמהם עקיבא רבי תלמידי מחמשת אחד הוא רשב"י
השלימות  בתכלית ישראל ואחדות ישראל דאהבת בתואר 22ההנהגה גם מודגש זה שענין לומר, ויש .

שמדגיש – "חבריו" zecg`de"חבריא", `zexagd אהבת עלֿידי אחת, מציאות שנעשים עד שביניהם,
ישראל. ואחדות ישראל

הפסוק  על רשב"י של הידועה בתורתו גם מודגש זה נעים23וענין ומה טוב מה mb"הנה mig` zay
cgi"24.ישראל ואחדות ישראל דאהבת ענין שהו – בעומר) לל"ג במיוחד (ששייכת

מאהבת  ההפכית ההנהגה היא הגלות שסיבת כידוע – לגאולה והשייכות הקשר  לבאר יש ועלֿפיֿזה
יומא  במסכת (כדאיתא ישראל 25ישראל באהבת ולהרבות להוסיף יש - הגלות סיבת לבטל וכדי ,(26,

והשלימה. האמיתית הגאולה ובאה הגלות מתבטלת ממילא ובדרך

כולו:.‰ העולם לכל בנוגע גם היא בעומר בל"ג הגאולה ענין שהדגשת להוסיף, ויש

בגמרא  לפטור27איתא אני "יכול אמר elekשרשב"י mlerd lk z`,עתה עד שנבראתי מיום הדין מן
ובני  אני הן שנים אם מועטין.. והן עליה בני "ראיתי בגמרא: [כההמשך בני אליעזר הן"]28ואילמלי

הדין מן לפטור – ולכלֿלראש עכשיו", ועד העולם שנברא מיום האמיתית zelbdcעמי, הגאולה שתבוא ,
והשלימה.
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מנחם 16) תורת גם וראה ע"א. ח, הזהר הקדמת לדוגמא ראה
ו'. אות בראשית לוי"צ תפארת –

רסכ"ו.17) באגה"ק ונת' הובא ברע"מ. – ב קכד, זח"ג
בתחלתו.18) כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
גאולה 19) דשם ("כיון גאולה עניני כל עם שקשורה וכיון

דגאולה  ומצב למעמד גם שייך ה"ז ב), יז, מגילה פירש"י – עלה"
לגאולה  והכנה ודוגמא מעין שהיא הגלות, בזמן שהיא כמו

והשלימה. האמיתית
יח.20) יט, קדושים
עה"פ.21) ופירש"י תו"כ
שמדותי 22) מדותי, "שנו לתלמידיו אמר שרשב"י ולהעיר,

zenexzn zenexz.(א סז, (גיטין עקיבא" רבי של מדותיו
א.23) קלג, תהלים

רע"ב.24) נט, זח"ג
ש"יום"25) – "יומא" – המסכת בשם מהרמז ולהעיר – ב. ט,

אלקים  "ויקרא ה) א, (בראשית כמ"ש והגילוי, האור הו"ע (יומא)
יום". לאור

לפני 26) יום, כל שבהתחלת הטעמים אחד שזהו לומר, ויש
ואהבת  של מצותֿעשה עלי מקבל הריני לומר "נכון התפילה,
נוסף  יותר: ובפרטיות .(374 ע' חכ"ה בלקו"ש (נסמן כמוך" לרעך

הקבלה האמירהdaygnaעל גם צ"ל ,xeaica מוצאות בה"א ,
גם נכלל ובזה הוי dyrndהפה, שפתיו "עקימת שבדיבור,

א). סה, (סנהדרין מעשה"
ב.27) מה, סוכה
(שהרי 28) רשב"י של יחידו בנו אליעזר ר' הי' – ובפשטות

שמצינו  כפי בת, אם כי בן, עוד לו שהי' מקום בשום מצינו לא
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חד  ש"אם אליעזר, רבי של מדרגתו גם יותר נעלית [שדרגתו רשב"י של בשמו גם מרומז זה וענין
הוא" אנא בן29הוא שמעון רבי – [i`gei:

יוח  "בן שנקרא מקומות ויש יוחי", "בן שנקרא מקומות אל"ף)`יש (בתוספת לומר,30י" ויש .
שמעון  רבי של [כמאמרו ב"גולה" עולם" של ד"אלופו והגילוי ההמשכה על רומזת (ד"יוחאי") שהאל"ף 

עמהן" שכינה שגלו מקום "בכל יוחאי "ג 31בן מ"גולה" נעשה שעלֿידיֿזה .32ולה"`],

Â. ב בעומר ל"ג של ענינו עם זה לקשר xnerdויש zxitq:

הידוע  חיל"33ובהקדם אל מחיל ד"ילכו באופן [שהיא העומר דספירת הספירה 34שבעבודה מהתחלת ,
סדרים  ב' ישנם החמישים] ביום וחותמה לסיומה dhnl:35עד dlrnln מלכות עד שבחסד מחסד –

dlrnlשבמלכות. dhnln.שבחסד חסד עד שבמלכות ממלכות –

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו – אמת יכולים 36ושניהם האדם בנפש הרוחנית שבעבודה ובפרט ,
שניהם  לקיים צריכים) .37(ובמילא

שבמלכות) מלכות עד שבחסד (מחסד למטה מלמעלה בסדר ענינים: ב' ישנם בעומר שבל"ג ונמצא,
היא בעומר דל"ג הספירה –ceday ced(שבחסד חסד עד שבמלכות (ממלכות למעלה מלמטה ובסדר ,
היא בעומר דל"ג הספירה –zx`tzay zx`tz.

ד" הענין עם  גם קשור שבתפארת" ש"תפארת הידוע `xraixועלֿפי dligzkl של והנהגתו (דרכו "
מהר"ש  שבתפארת 38אדמו"ר תפארת בספירת הולדתו שיום שגם39, מובן, ,(xnera b"l שבהוד הוד (ספירת

ד" הענין עם קשור שבתפארת) תפארת למעלה ומלמטה למטה, `xraixמלמעלה dligzkl."

גאולה  של ומצב במעמד הגלות בזמן גם נמצאים אריבער" ד"לכתחילה ההנהגה שמצד – בזה והענין
של  אלופו האל"ף, וגילוי המשכת עלֿידי ל"גאולה" ה"גולה" להפוך הנתינתֿכח וזוהי ב), סעיף (כנ"ל

עולם.

Ê. במצות להוסיף יש – זו דשנה בעומר ל"ג ביום ממש, ומיד תיכף הגאולה את ולזרז למהר וכדי
ז"ל  רבותינו כמאמר הגאולה".40הצדקה, את שמקרבת צדקה "גדולה

מטבעות  עתה יחלקו משלו)41ולכן, (ובהוספה תמורתו יתן מהמקבלים ואחד אחד וכל כסף, שוה ,
כשנותנים  הרי צדקה, זמן אינו שלילה [דאף זה בלילה האפשרי, בהקדם העני) נפש (להחיות לצדקה

בלילה  גם ליתן יכולים צדקה, משובח.42לגבאי זה הרי ומקדים הזריז וכל ,[
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ובירושלמי  רשב"י*, של חתנו הי' שרפב"י ב) (לג, בשבת
שילדה בת לו שהיתה ה"זֿיז) (פ"א יודן).קידושין ר' את

רפל"ה.29) ב"ר
ע'30) לזח"ג לוי"צ לקוטי ראה – הקבלה ע"ד בזה הרמזים

שמא. ע' אג"ק רעט.
הע"י:31) בגירסת אבל יוחי", בן "ר"ש ושם: א. כט, מגילה

תש"נ). אמור ש"פ משיחות קונטרס (וראה יוחאי" בן "ר"ש
אחו"ק 32) ש"פ שיחות בארוכה וראה ספל"ב. ויק"ר ראה

אמור. וש"פ
ועוד.33) במקומו. האריז"ל סידור ראה
ח.34) פד, תהליפ
יב)35) כו, (בחוקותי כמ"ש – ההליכה אופני ב' ע"ד

ומלמטה  למטה, מלמעלה הליכות**, ב' בתוככם", "והתהלכתי
ובכ"מ). א. כו, ראה (לקו"ת למעלה

וש"נ.36) ב. יג, עירובין
ועוד.37) שה. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה
תריז.38) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ובכ"מ.39) אייר. ב' יום" "היום
פל"ז.40) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
ל"41) בקשר במיוחד zx`tzayשהונפקו zx`tz ומופיעה ,"

זאג איך "און מהר"ש: אדמו"ר של ההוראה dligzklבהם ָ
xraix`.(המו"ל) "
וש"נ.42) ואילך. 292 ס"ע ח"ט לקו"ש ראה

(*d`xe) i"ayx ly (epzg `le) epzeg `ed i"atxy ,epiid ,i"atx ly eza dzid i"ayx zy` ± (cere .a ,nx .a ,x b"g) xdfd zrcl la`
(i"ayx .i"atx jxr (oniid) mi`xen`e mi`pz zeclez.

(**(p"ye .` ,dr a"a) zenew 'a ,(bi ,my) "zeinnew mkz` jle`e" f"cre.

`"ypz'd xnera b"l lil zgiy

חלוקת  ולפני בפועל, לצדקה הנתינה לפני (עוד לצדקה הנתינה אודות שההחלטה ויהיֿרצון
השכר  את ומיד תיכף תביא העני"43המטבעות) נפש את ש"החיית שעלֿידיֿזה את 44– הקב"ה מחיה

אביהם" שולחן מעל ש"גלו ישראל בני כל של שלמה 45נפשם "כסעודת להם שנותן עלֿידיֿזה ,
ואחת 46בשעתו" אחד כל עם הקב"ה שעושה והעיקרית האמיתית הצדקה שזוהי אביהם", שולחן "על

מישראל.

עי  "לא ממש, ומיד ותיכף ממש בפועל שיהיה – עין"והעיקר כהרף הבוקר 47כבן תפילת לפני שעוד –
אכילת  כמו שבינתיים, הענינים ולפני בעומר, ל"ג בליל המיטה שעל קריאתֿשמע ולפני בעומר, דל"ג
ומשקה, מאכל דבר טעימת ועלֿכלֿפנים בלילה, גם בעומר ל"ג סעודת באכילת [להנוהגים סעודה

שכתוב  כמו הגוף, בבריאות ניתוסף ובסמיכות 48שעלֿידיֿזה תיכף – לנפשותיכם"] מאד "ונשמרתם
העומר, וספירת ערבית לתפילת

"הרחמן  לומר נוהגים הספירה שאחר מצוות, בשאר דוגמתו מצינו שלא מיוחד חידוש ישנו שבה –
בימינו" במהרה למקומה ביתֿהמקדש עבודת לנו יחזיר "אמן49הוא ומסיימים ,dlq שנאמר מקום "כל ,"

עולמית" הפסק לו אין ועד, סלה ידיך"50נצח כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ביתֿהמקדש על שרומז ,51,
נצחי  השמים"52בית מן ויבוא יגלה ומשוכלל ש"בנוי ,53–

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, בני כל מהגלות שמיא"54יוצאים ענני "עם ובאים ,55

לקודש  – ועד ידיך ", כוננו אדנֿי  ול"מקדש  הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
הקדשים.

מיוחדות, מטבעות – שיחיו והטף והנשים מהאנשים ואחת אחד לכל חילק שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לצדקה]. תמורתן ליתן
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תקעא.43) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
טו.44) משפטים תנחומא ראה
סע"א.45) ג, ברכות ראה
רפ"ז.46) ב"מ ראה
מא.47) יב, בא ופירש"י מכילתא
טו.48) ד, ואתחנן
סע"ב).49) כ, מגילה (מתוס' סי"א סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע

א.50) נד, עירובין
יז.51) טו, בשלח
א.52) רכא, זח"ג ראה
ועוד.53) סע"א. מא, סוכה ותוס' פירש"י
ט.54) יו"ד, בא
יג.55) ז, דניאל
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חלוקת  ולפני בפועל, לצדקה הנתינה לפני (עוד לצדקה הנתינה אודות שההחלטה ויהיֿרצון
השכר  את ומיד תיכף תביא העני"43המטבעות) נפש את ש"החיית שעלֿידיֿזה את 44– הקב"ה מחיה

אביהם" שולחן מעל ש"גלו ישראל בני כל של שלמה 45נפשם "כסעודת להם שנותן עלֿידיֿזה ,
ואחת 46בשעתו" אחד כל עם הקב"ה שעושה והעיקרית האמיתית הצדקה שזוהי אביהם", שולחן "על

מישראל.

עי  "לא ממש, ומיד ותיכף ממש בפועל שיהיה – עין"והעיקר כהרף הבוקר 47כבן תפילת לפני שעוד –
אכילת  כמו שבינתיים, הענינים ולפני בעומר, ל"ג בליל המיטה שעל קריאתֿשמע ולפני בעומר, דל"ג
ומשקה, מאכל דבר טעימת ועלֿכלֿפנים בלילה, גם בעומר ל"ג סעודת באכילת [להנוהגים סעודה

שכתוב  כמו הגוף, בבריאות ניתוסף ובסמיכות 48שעלֿידיֿזה תיכף – לנפשותיכם"] מאד "ונשמרתם
העומר, וספירת ערבית לתפילת

"הרחמן  לומר נוהגים הספירה שאחר מצוות, בשאר דוגמתו מצינו שלא מיוחד חידוש ישנו שבה –
בימינו" במהרה למקומה ביתֿהמקדש עבודת לנו יחזיר "אמן49הוא ומסיימים ,dlq שנאמר מקום "כל ,"

עולמית" הפסק לו אין ועד, סלה ידיך"50נצח כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ביתֿהמקדש על שרומז ,51,
נצחי  השמים"52בית מן ויבוא יגלה ומשוכלל ש"בנוי ,53–

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, בני כל מהגלות שמיא"54יוצאים ענני "עם ובאים ,55

לקודש  – ועד ידיך ", כוננו אדנֿי  ול"מקדש  הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
הקדשים.

מיוחדות, מטבעות – שיחיו והטף והנשים מהאנשים ואחת אחד לכל חילק שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לצדקה]. תמורתן ליתן
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תקעא.43) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
טו.44) משפטים תנחומא ראה
סע"א.45) ג, ברכות ראה
רפ"ז.46) ב"מ ראה
מא.47) יב, בא ופירש"י מכילתא
טו.48) ד, ואתחנן
סע"ב).49) כ, מגילה (מתוס' סי"א סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע

א.50) נד, עירובין
יז.51) טו, בשלח
א.52) רכא, זח"ג ראה
ועוד.53) סע"א. מא, סוכה ותוס' פירש"י
ט.54) יו"ד, בא
יג.55) ז, דניאל



כי `"ypz'd xnera b"l lil zgiy

חד  ש"אם אליעזר, רבי של מדרגתו גם יותר נעלית [שדרגתו רשב"י של בשמו גם מרומז זה וענין
הוא" אנא בן29הוא שמעון רבי – [i`gei:

יוח  "בן שנקרא מקומות ויש יוחי", "בן שנקרא מקומות אל"ף)`יש (בתוספת לומר,30י" ויש .
שמעון  רבי של [כמאמרו ב"גולה" עולם" של ד"אלופו והגילוי ההמשכה על רומזת (ד"יוחאי") שהאל"ף 

עמהן" שכינה שגלו מקום "בכל יוחאי "ג 31בן מ"גולה" נעשה שעלֿידיֿזה .32ולה"`],

Â. ב בעומר ל"ג של ענינו עם זה לקשר xnerdויש zxitq:

הידוע  חיל"33ובהקדם אל מחיל ד"ילכו באופן [שהיא העומר דספירת הספירה 34שבעבודה מהתחלת ,
סדרים  ב' ישנם החמישים] ביום וחותמה לסיומה dhnl:35עד dlrnln מלכות עד שבחסד מחסד –

dlrnlשבמלכות. dhnln.שבחסד חסד עד שבמלכות ממלכות –

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו – אמת יכולים 36ושניהם האדם בנפש הרוחנית שבעבודה ובפרט ,
שניהם  לקיים צריכים) .37(ובמילא

שבמלכות) מלכות עד שבחסד (מחסד למטה מלמעלה בסדר ענינים: ב' ישנם בעומר שבל"ג ונמצא,
היא בעומר דל"ג הספירה –ceday ced(שבחסד חסד עד שבמלכות (ממלכות למעלה מלמטה ובסדר ,
היא בעומר דל"ג הספירה –zx`tzay zx`tz.

ד" הענין עם  גם קשור שבתפארת" ש"תפארת הידוע `xraixועלֿפי dligzkl של והנהגתו (דרכו "
מהר"ש  שבתפארת 38אדמו"ר תפארת בספירת הולדתו שיום שגם39, מובן, ,(xnera b"l שבהוד הוד (ספירת

ד" הענין עם קשור שבתפארת) תפארת למעלה ומלמטה למטה, `xraixמלמעלה dligzkl."

גאולה  של ומצב במעמד הגלות בזמן גם נמצאים אריבער" ד"לכתחילה ההנהגה שמצד – בזה והענין
של  אלופו האל"ף, וגילוי המשכת עלֿידי ל"גאולה" ה"גולה" להפוך הנתינתֿכח וזוהי ב), סעיף (כנ"ל

עולם.

Ê. במצות להוסיף יש – זו דשנה בעומר ל"ג ביום ממש, ומיד תיכף הגאולה את ולזרז למהר וכדי
ז"ל  רבותינו כמאמר הגאולה".40הצדקה, את שמקרבת צדקה "גדולה

מטבעות  עתה יחלקו משלו)41ולכן, (ובהוספה תמורתו יתן מהמקבלים ואחד אחד וכל כסף, שוה ,
כשנותנים  הרי צדקה, זמן אינו שלילה [דאף זה בלילה האפשרי, בהקדם העני) נפש (להחיות לצדקה

בלילה  גם ליתן יכולים צדקה, משובח.42לגבאי זה הרי ומקדים הזריז וכל ,[
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ובירושלמי  רשב"י*, של חתנו הי' שרפב"י ב) (לג, בשבת
שילדה בת לו שהיתה ה"זֿיז) (פ"א יודן).קידושין ר' את

רפל"ה.29) ב"ר
ע'30) לזח"ג לוי"צ לקוטי ראה – הקבלה ע"ד בזה הרמזים

שמא. ע' אג"ק רעט.
הע"י:31) בגירסת אבל יוחי", בן "ר"ש ושם: א. כט, מגילה

תש"נ). אמור ש"פ משיחות קונטרס (וראה יוחאי" בן "ר"ש
אחו"ק 32) ש"פ שיחות בארוכה וראה ספל"ב. ויק"ר ראה

אמור. וש"פ
ועוד.33) במקומו. האריז"ל סידור ראה
ח.34) פד, תהליפ
יב)35) כו, (בחוקותי כמ"ש – ההליכה אופני ב' ע"ד

ומלמטה  למטה, מלמעלה הליכות**, ב' בתוככם", "והתהלכתי
ובכ"מ). א. כו, ראה (לקו"ת למעלה

וש"נ.36) ב. יג, עירובין
ועוד.37) שה. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה
תריז.38) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ובכ"מ.39) אייר. ב' יום" "היום
פל"ז.40) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
ל"41) בקשר במיוחד zx`tzayשהונפקו zx`tz ומופיעה ,"

זאג איך "און מהר"ש: אדמו"ר של ההוראה dligzklבהם ָ
xraix`.(המו"ל) "
וש"נ.42) ואילך. 292 ס"ע ח"ט לקו"ש ראה

(*d`xe) i"ayx ly (epzg `le) epzeg `ed i"atxy ,epiid ,i"atx ly eza dzid i"ayx zy` ± (cere .a ,nx .a ,x b"g) xdfd zrcl la`
(i"ayx .i"atx jxr (oniid) mi`xen`e mi`pz zeclez.

(**(p"ye .` ,dr a"a) zenew 'a ,(bi ,my) "zeinnew mkz` jle`e" f"cre.

`"ypz'd xnera b"l lil zgiy

חלוקת  ולפני בפועל, לצדקה הנתינה לפני (עוד לצדקה הנתינה אודות שההחלטה ויהיֿרצון
השכר  את ומיד תיכף תביא העני"43המטבעות) נפש את ש"החיית שעלֿידיֿזה את 44– הקב"ה מחיה

אביהם" שולחן מעל ש"גלו ישראל בני כל של שלמה 45נפשם "כסעודת להם שנותן עלֿידיֿזה ,
ואחת 46בשעתו" אחד כל עם הקב"ה שעושה והעיקרית האמיתית הצדקה שזוהי אביהם", שולחן "על

מישראל.

עי  "לא ממש, ומיד ותיכף ממש בפועל שיהיה – עין"והעיקר כהרף הבוקר 47כבן תפילת לפני שעוד –
אכילת  כמו שבינתיים, הענינים ולפני בעומר, ל"ג בליל המיטה שעל קריאתֿשמע ולפני בעומר, דל"ג
ומשקה, מאכל דבר טעימת ועלֿכלֿפנים בלילה, גם בעומר ל"ג סעודת באכילת [להנוהגים סעודה

שכתוב  כמו הגוף, בבריאות ניתוסף ובסמיכות 48שעלֿידיֿזה תיכף – לנפשותיכם"] מאד "ונשמרתם
העומר, וספירת ערבית לתפילת

"הרחמן  לומר נוהגים הספירה שאחר מצוות, בשאר דוגמתו מצינו שלא מיוחד חידוש ישנו שבה –
בימינו" במהרה למקומה ביתֿהמקדש עבודת לנו יחזיר "אמן49הוא ומסיימים ,dlq שנאמר מקום "כל ,"

עולמית" הפסק לו אין ועד, סלה ידיך"50נצח כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ביתֿהמקדש על שרומז ,51,
נצחי  השמים"52בית מן ויבוא יגלה ומשוכלל ש"בנוי ,53–

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, בני כל מהגלות שמיא"54יוצאים ענני "עם ובאים ,55

לקודש  – ועד ידיך ", כוננו אדנֿי  ול"מקדש  הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
הקדשים.

מיוחדות, מטבעות – שיחיו והטף והנשים מהאנשים ואחת אחד לכל חילק שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לצדקה]. תמורתן ליתן
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תקעא.43) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
טו.44) משפטים תנחומא ראה
סע"א.45) ג, ברכות ראה
רפ"ז.46) ב"מ ראה
מא.47) יב, בא ופירש"י מכילתא
טו.48) ד, ואתחנן
סע"ב).49) כ, מגילה (מתוס' סי"א סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע

א.50) נד, עירובין
יז.51) טו, בשלח
א.52) רכא, זח"ג ראה
ועוד.53) סע"א. מא, סוכה ותוס' פירש"י
ט.54) יו"ד, בא
יג.55) ז, דניאל

`"ypz'd xnera b"l lil zgiy

חלוקת  ולפני בפועל, לצדקה הנתינה לפני (עוד לצדקה הנתינה אודות שההחלטה ויהיֿרצון
השכר  את ומיד תיכף תביא העני"43המטבעות) נפש את ש"החיית שעלֿידיֿזה את 44– הקב"ה מחיה

אביהם" שולחן מעל ש"גלו ישראל בני כל של שלמה 45נפשם "כסעודת להם שנותן עלֿידיֿזה ,
ואחת 46בשעתו" אחד כל עם הקב"ה שעושה והעיקרית האמיתית הצדקה שזוהי אביהם", שולחן "על

מישראל.

עי  "לא ממש, ומיד ותיכף ממש בפועל שיהיה – עין"והעיקר כהרף הבוקר 47כבן תפילת לפני שעוד –
אכילת  כמו שבינתיים, הענינים ולפני בעומר, ל"ג בליל המיטה שעל קריאתֿשמע ולפני בעומר, דל"ג
ומשקה, מאכל דבר טעימת ועלֿכלֿפנים בלילה, גם בעומר ל"ג סעודת באכילת [להנוהגים סעודה

שכתוב  כמו הגוף, בבריאות ניתוסף ובסמיכות 48שעלֿידיֿזה תיכף – לנפשותיכם"] מאד "ונשמרתם
העומר, וספירת ערבית לתפילת

"הרחמן  לומר נוהגים הספירה שאחר מצוות, בשאר דוגמתו מצינו שלא מיוחד חידוש ישנו שבה –
בימינו" במהרה למקומה ביתֿהמקדש עבודת לנו יחזיר "אמן49הוא ומסיימים ,dlq שנאמר מקום "כל ,"

עולמית" הפסק לו אין ועד, סלה ידיך"50נצח כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ביתֿהמקדש על שרומז ,51,
נצחי  השמים"52בית מן ויבוא יגלה ומשוכלל ש"בנוי ,53–

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, בני כל מהגלות שמיא"54יוצאים ענני "עם ובאים ,55

לקודש  – ועד ידיך ", כוננו אדנֿי  ול"מקדש  הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
הקדשים.

מיוחדות, מטבעות – שיחיו והטף והנשים מהאנשים ואחת אחד לכל חילק שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לצדקה]. תמורתן ליתן
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תקעא.43) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
טו.44) משפטים תנחומא ראה
סע"א.45) ג, ברכות ראה
רפ"ז.46) ב"מ ראה
מא.47) יב, בא ופירש"י מכילתא
טו.48) ד, ואתחנן
סע"ב).49) כ, מגילה (מתוס' סי"א סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע

א.50) נד, עירובין
יז.51) טו, בשלח
א.52) רכא, זח"ג ראה
ועוד.53) סע"א. מא, סוכה ותוס' פירש"י
ט.54) יו"ד, בא
יג.55) ז, דניאל

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

רב פעלים הרב יוסף ע. שי'

שלום וברכה!

... שמעתי לא מכבר אשר אביו שליט"א מצטיין בסגנונו האטלקית. ואולי יש מקום שיקדיש 

מזמנו לכתיבת מאמרים קלי ההבנה )וקלי הסגנון( בהנוגע לקיום מצות מעשיות בפועל דוקא ולאורח 

חיים מסורתי בחיי היום יום - בשביל הנוער והצעירים דוברי איטלקית ומתאים לתכונות נפשם.

הדגשתי ע"ד קלות כו' כנ"ל - כי ב' הספרים מאביו שישנם אצלי - לפי ידיעתי בשפה זו )שאינה 

מספיקה ופשיטא שאיני מומחה בה כלל( - מתאימים לרמה גבוהה הרבה יותר - הן בידיעת השפה והן 

בידיעות בכלל.



כב

`"ypz'd xii` 'k ,xen` zyxt zay zgiyn .c"qa
– מאידית תרגום –

למדובר .‡ שהמילה 1בהמשך - הגאולה בענין
אל"ף  בתוספת "גולה" אותיות מדגישה 2"גאולה", ,

הגאולה, תוכן את

גאולה  של הלשונות מד'ֿה' (א)3(יותר :(
לא  גאולה (גולה); הגלות עניני מכל הגאולה
כוללת  היא אלא בגלות, העבודה את שוללת
האל"ף  וגילוי הכנסת עלֿידי - הגלות את ומעלה

עולם" של הוא 4ד"אלופו שהקב"ה איך ב"גולה",
גם  העולם עניני כל את ומנהיג ה'בעלֿהבית'
העבודה  עלֿידי "נעשית" הגאולה (ב) בגלות,
רוב  - בנויה "גאולה" שהמילה (כמו בגלות
שמוסיפים  אלא "גולה", מהאותיות - הן אותיותיה

- אל"ף)

שיוסיפו  בזה, נקודות כמה עוד על נתעכב
לעשות  צריכים ישראל שבני בעבודה הסברה

הגאולה". "ערב בעמדינו

האל"ף .· וגילוי (ההוספה גאולה של החידוש
מיד  רואים לעיל) הנזכרים הענינים ובשני בגולה,

הגאולות  דכל (ומקור הראשונה גאולת 5בגאולה - (
מצרים:

בני  שכל זה על שנוסף בזה, התבטאה הגאולה
בבנינו  גו' ובזקנינו ("בנערינו ממצרים יצאו ישראל

(עלֿדרך 6ובבנותינו" חפציהם כל ועם ובשלימות, (
שכתוב  אתם 7מה לקחו אתם"), וזהבם "כספם

- מצרים) (גלות ד"גולה" הענינים את גם וגאלו
גו'8"וישאלו  ושמלות זהב וכלי כסף כלי ממצרים

elvpie)epiwexe9 שעשאוה מצרים", את "כמצודה 10)

דגים" בה שאין כמצולה דגן.. בה 12["וגם 11שאין

אתם" עלה רב ].13ערב

רק לא הייתה הגאולה - d`iviזאתֿאומרת
ד  גם גאולה אלא envrממצרים, (dleb) mixvn,

עולם") של ("אלופו האל"ף וגילוי הכנסת עלֿידי
עלֿידי  אלו דברים בריאת תכלית - הגלות בעניני
יבררו  ישראל שבני בכדי למצרים, ונתינתן הקב"ה
(ושעלֿידיֿזה  מצרים" את "וינצלו עלֿידי אותם

גדול" ברכוש יצאו כן "ואחרי ).14יתקיים

מצרים  בעיני העם חן את נתן ש"וה' עד
היו 15וישאילום" מהם, שואלים היו שלא מה "אף ,

להם" mnvraה 16נותנים miixvn מלמד" יותר: ועוד ,
דישראל" בעלֿכרחם בעלֿכרחם.. -17שהשאילום

לתת  "מהרו" המצריים מה לשם (א) שלכאורה:
הציווי mdמכלי  (ב) האדם)?! טבע (היפך כו'

גו'" רעהו מאת איש ל 18("וישאלו נאמר (l`xyi ipa,
מצרים  את שבר שהקב"ה לאחרי (ג) למצריים? לא
הגישה  כאן "פתאום" למה המכות, עשר עלֿידי
"וה' גו'", ממצרים ש"וישאלו היא המצריים של

את meli`yieהעםogנתן mixvn ipira עלֿידי (ולא "
שבירתם)?
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זו.1) שנה אייר י"ג אחריֿקדושים, ש"פ שיחת
קה"ר 2) (ז). א פ"ד, שהש"ר ספל"ב. פרשתנו ויק"ר ראה

בהעלותך  רעג. ע' בא אוה"ת ג. לה, בהעלותך לקו"ת (א). א פ"ד,
פקל"ד. תרל"ו רבים מים המשך תקי. ע' נ"ך ואילך. תכג ס"ע

(3.4 הערה הנ"ל שיחה וראה וֿח. ו, וארא
שם.4) בא אוה"ת ראה
"כל 5) ה) פי"ג, ויק"ר ד. פט"ז, (ב"ר ממאחז"ל כמובן

תש"ח  צאתך כימי ד"ה וראה מצרים". שם על נקראו המלכיות
.(164 (ע' רפי"ב

ט.6) י, בא
ט.7) ס, ישעי'
להֿלו.8) יב, בא
הבאה 9) שבהערה ברכות פירש"י עה"פ. ופירש"י ת"י ת"א,

כמצודה). (ד"ה
א.10) קיט, פסחים ב. ט, ברכות

ונתרוקנו 11) אליהם בשבירה שנפלו הניצוצין כל שלקטו "פי'
כו' כמצולה שנשארו עד מהם uevipמצרים 'it` my exi`yd `le

"cg`.(סע"ד נו, וארא (תו"א
לח.12) שם, בא
ניצוצים)13) (מהרפ"ח ניצוצים הר"ב על מרמז ("רב") שזה

בתו"א  המבואר וע"פ ג). ס, (תו"א ממצרים אתם ועלו שנתבררו
ונתבררו  ניצוצים, ר"ב רק היו שבמצרים מובן, ,11 שבהערה

mlek בגליות נתבררו ניצוצים אלקים) (בגימט' הפ"ו ושאר ,*
ד). כז, תו"א (ראה זה שלאחרי

ואילך.14) 823 ע' ח"ג לקו"ש בארוכה וראה יד. טו, לךֿלך
cere.

לו.15) שם, בא
עה"פ.16) ממכילתא שם, פירש"י
(17.10 שבהערה ברכות
ב.18) יא, בא

(*xeqi`d mrha ,`vz t"x l"fix`dl mihewild xtqe z"ewl d`x
ik ± (gq ,gk `eaz .fh ,fi mihtey .bi ,ci glya) mixvnl xefgl
zelb eze`a mixvna dpde .. dyecw ivevip xxal jxved zeilbd"
`ly dev okle .. xac x`yp `le maxwa 'idy dyecwd lk exxia
dn lk exxia `l oiicry zeielb x`ya ok dyr `le ,cer mze`xl

"ixnbl maxwa 'idy.

`"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zegiyn

הגאולה  (גם) פירושה שגאולה מכיון אלא
ההכרה  עלֿידי עצמו ("גולה") ממצרים ועליה
את  ומנהיג עולם" של "אלופו הוא שהקב"ה

חכמים  מהם) (כמה (בהיותם והמצריים )19העולם,
חזו" ש"לא (ואלו (סוףֿסוף) זאת והרגישו הבינו

חזו" "מזלייהו הרי "וידעו20- ,(mixvn"'ה אני 21כי

לא  נעשה, ובפועל להעשות, צריך זה היה לכן -
אלא דמצריים, על mpevxaבעלֿכרחם (נוסף

ד"וישאילום" באופן בזה), ישראל בני של הפעולה
ש"אף  עד מצרים"), בעיני העם חן את נתן  ("וה'
עד  להם", נותנים היו מהם, שואלים היו שלא מה

ישראל". של ש"בעלֿכרחם

הנ"ל  השני הענין את - בזה רואים ועלֿדרךֿזה
(בתוספת  "גולה" מ(המלה) נעשה (שזה ב"גאולה"
מצרים  בגלות הירידה עלֿידי דוקא אל"ף)):

אותם" וענו (גדלות)22("ועבדום עליית נפעלה - (
ברכוש  יצאו כן ד"ואחרי באופן מצרים, וגאולת

היו 14גדול" לא למצרים, אבותינו ירדו לא (אילו
זהב  וכלי כסף ה"כלי את ו)מעלים (מקבלים

מצרים). של ושמלות"

(שדומות  הגאולות לכל בנוגע מובן גם מזה
מצרים  מגאולת האמיתית 5ומקורן לגאולה עד ,(

נאמר  שעליה מארץ 23והשלימה, צאתך "כימי
"גאולה" נקראת שהיא - נפלאות" אראנו מצרים
עניני  את להעלות (לגאול) (א) היא: שתוכנה כיון
של  ה"אלופו את בהם שמגלים (עלֿידיֿזה הגולה
מגיעה  ב"גולה" העבודה עלֿידי דוקא (ב) עולם"),

ה"גאולה".

להבין:.‚ צריך אבל

נפעל  מצרים גאולת שעלֿידי זה על נוסף
"וידעו  - במצרים עולם" של ד"אלופו הגילוי
על  הטעמים אחד היה [שזה ה'" אני כי מצרים

את 24המכות  ומנהיג ה'בעלֿהבית' הוא שהקב"ה ,[

(לבני 25העולם  יותר נעלים ענינים גם נפעלו -
המלכים  מלכי מלך עליהם ד"נגלה ישראל),

וגאלם" ובעצמו"26הקב"ה ו"בכבודו עצמּות 27, -ְַ
ברוךֿהוא  ,28איןֿסוף

שהכוונה  תורה,29עד מתן היא מצרים) (ביציאת
האלקים  את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

הזה" ההר אשר 30על אלקיך ה' ד"אנכי הגילוי ,
מצרים" מארץ בפנים 31הוצאתיך ד"פנים ובאופן ,

עמכם" ה' של 32דבר ד"אלופו מהגילוי שלמעלה ,
ומנהיגו  העולם בורא הוא שהקב"ה איך עולם",

ואת 33("בראשית  השמים את אלקים ברא
לעולם"34הארץ") "קדמה שהתורה כידוע ,35,

מעולם. (למעלה) במעלה גם קדמה

הגאולה  על כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הגילוי  על נוסף יהיה, שאז - והשלימה האמיתית
גילוי  הבריאה), (בכל עולם" של "אלופו של

"אלה  - מהבריאה שלמעלה פרץ"36אלקות תולדות
מה"מלא"37מלא  יותר תולדות 38ד"אלה 37שגבוה

מילואו  על (עולם בהבראם" והארץ השמים
המצב 39נברא  לגבי בערך שלא חידוש שיהיה עד ,(

חידוש  - בעולם הן עתה, וכו' מדי בבל בגלות
וארץ  חדשים שמים בורא ("הנני בראשית במעשה

החדשה"40חדשה" והארץ החדשים "השמים ,41,(
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חכמת 19) מכל .. שלמה חכמת "ותרב י) ה, (מ"א כמ"ש
יא. ז, וארא ה. מא, מקץ וראה ס"ו). לקמן (וראה מצרים"

רע"א.20) צד, סנהדרין א*. ג, מגילה
(21.24 בהערה נסמן
יג.22) טו, לךֿלך
טו.23) ז, מיכה
בשלח 24) ז. יא, בא כט. יד. ט, יח. ו. ח, יז. ה. ז, וארא ראה

ואילך. 33 ע' חל"ו לקו"ש וראה יח. ד. יד,

(*:(my oixcdpq `"yxdn b"`cga `aed) ediilfn d"c my i"yxitae
dlrnl mc` lk ly xy.

טז.25) ט, וארא אברבנאל ראה
זו".26) "מצה פיסקא הגש"פ
"ויוציאנו".27) פיסקא שם
תתקכד.28) ע' ח"ב תער"ב המשך עה. ע' אעת"ר סה"מ ראה

סז. ע' תער"בֿתרע"ו סה"מ
א).29) (מט, שמות ר"פ תו"א - המכוון" תכלית "עיקר
יב.30) ג, שמות
וראה31) ב. כ, ג.יתרו פכ"ט, שמו"ר שם. ופירש"י מכילתא
ה.32) ה, ואתחנן
א.33) א, בראשית
אלקיך 34) ה' "אנכי נאמר שבעשה"ד הטעם בכ"מ כמבואר

כי  וארץ", שמים בראתי "אשר ולא מצרים" מארץ הוצאתיך אשר
דבריאת  מהגילוי למעלה הוא (ומ"ת) ביצי"מ אלקות הגילוי

ובכ"מ). ואילך. ב רפד, דא"ח עם סידור (ראה וארץ שמים
ד.35) וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב
יח.36) ד, רות
ג.37) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר
ד.38) ב, בראשית
ג.39) פי"ג, ז. פי"ד, שם. ב"ר ראה
יז.40) סה, ישעי'
ספר 41) ג). (נא, בסופו שה"ש לקו"ת בזה וראה כב. סו, שם

ועוד. ואילך. תריב ע' לע"ל ערך דא"חֿצ"צ הליקוטים



כג

`"ypz'd xii` 'k ,xen` zyxt zay zgiyn .c"qa
– מאידית תרגום –

למדובר .‡ שהמילה 1בהמשך - הגאולה בענין
אל"ף  בתוספת "גולה" אותיות מדגישה 2"גאולה", ,

הגאולה, תוכן את

גאולה  של הלשונות מד'ֿה' (א)3(יותר :(
לא  גאולה (גולה); הגלות עניני מכל הגאולה
כוללת  היא אלא בגלות, העבודה את שוללת
האל"ף  וגילוי הכנסת עלֿידי - הגלות את ומעלה

עולם" של הוא 4ד"אלופו שהקב"ה איך ב"גולה",
גם  העולם עניני כל את ומנהיג ה'בעלֿהבית'
העבודה  עלֿידי "נעשית" הגאולה (ב) בגלות,
רוב  - בנויה "גאולה" שהמילה (כמו בגלות
שמוסיפים  אלא "גולה", מהאותיות - הן אותיותיה

- אל"ף)

שיוסיפו  בזה, נקודות כמה עוד על נתעכב
לעשות  צריכים ישראל שבני בעבודה הסברה

הגאולה". "ערב בעמדינו

האל"ף .· וגילוי (ההוספה גאולה של החידוש
מיד  רואים לעיל) הנזכרים הענינים ובשני בגולה,

הגאולות  דכל (ומקור הראשונה גאולת 5בגאולה - (
מצרים:

בני  שכל זה על שנוסף בזה, התבטאה הגאולה
בבנינו  גו' ובזקנינו ("בנערינו ממצרים יצאו ישראל

(עלֿדרך 6ובבנותינו" חפציהם כל ועם ובשלימות, (
שכתוב  אתם 7מה לקחו אתם"), וזהבם "כספם

- מצרים) (גלות ד"גולה" הענינים את גם וגאלו
גו'8"וישאלו  ושמלות זהב וכלי כסף כלי ממצרים

elvpie)epiwexe9 שעשאוה מצרים", את "כמצודה 10)

דגים" בה שאין כמצולה דגן.. בה 12["וגם 11שאין

אתם" עלה רב ].13ערב

רק לא הייתה הגאולה - d`iviזאתֿאומרת
ד  גם גאולה אלא envrממצרים, (dleb) mixvn,

עולם") של ("אלופו האל"ף וגילוי הכנסת עלֿידי
עלֿידי  אלו דברים בריאת תכלית - הגלות בעניני
יבררו  ישראל שבני בכדי למצרים, ונתינתן הקב"ה
(ושעלֿידיֿזה  מצרים" את "וינצלו עלֿידי אותם

גדול" ברכוש יצאו כן "ואחרי ).14יתקיים

מצרים  בעיני העם חן את נתן ש"וה' עד
היו 15וישאילום" מהם, שואלים היו שלא מה "אף ,

להם" mnvraה 16נותנים miixvn מלמד" יותר: ועוד ,
דישראל" בעלֿכרחם בעלֿכרחם.. -17שהשאילום

לתת  "מהרו" המצריים מה לשם (א) שלכאורה:
הציווי mdמכלי  (ב) האדם)?! טבע (היפך כו'

גו'" רעהו מאת איש ל 18("וישאלו נאמר (l`xyi ipa,
מצרים  את שבר שהקב"ה לאחרי (ג) למצריים? לא
הגישה  כאן "פתאום" למה המכות, עשר עלֿידי
"וה' גו'", ממצרים ש"וישאלו היא המצריים של

את meli`yieהעםogנתן mixvn ipira עלֿידי (ולא "
שבירתם)?
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זו.1) שנה אייר י"ג אחריֿקדושים, ש"פ שיחת
קה"ר 2) (ז). א פ"ד, שהש"ר ספל"ב. פרשתנו ויק"ר ראה

בהעלותך  רעג. ע' בא אוה"ת ג. לה, בהעלותך לקו"ת (א). א פ"ד,
פקל"ד. תרל"ו רבים מים המשך תקי. ע' נ"ך ואילך. תכג ס"ע

(3.4 הערה הנ"ל שיחה וראה וֿח. ו, וארא
שם.4) בא אוה"ת ראה
"כל 5) ה) פי"ג, ויק"ר ד. פט"ז, (ב"ר ממאחז"ל כמובן

תש"ח  צאתך כימי ד"ה וראה מצרים". שם על נקראו המלכיות
.(164 (ע' רפי"ב

ט.6) י, בא
ט.7) ס, ישעי'
להֿלו.8) יב, בא
הבאה 9) שבהערה ברכות פירש"י עה"פ. ופירש"י ת"י ת"א,

כמצודה). (ד"ה
א.10) קיט, פסחים ב. ט, ברכות

ונתרוקנו 11) אליהם בשבירה שנפלו הניצוצין כל שלקטו "פי'
כו' כמצולה שנשארו עד מהם uevipמצרים 'it` my exi`yd `le

"cg`.(סע"ד נו, וארא (תו"א
לח.12) שם, בא
ניצוצים)13) (מהרפ"ח ניצוצים הר"ב על מרמז ("רב") שזה

בתו"א  המבואר וע"פ ג). ס, (תו"א ממצרים אתם ועלו שנתבררו
ונתבררו  ניצוצים, ר"ב רק היו שבמצרים מובן, ,11 שבהערה

mlek בגליות נתבררו ניצוצים אלקים) (בגימט' הפ"ו ושאר ,*
ד). כז, תו"א (ראה זה שלאחרי

ואילך.14) 823 ע' ח"ג לקו"ש בארוכה וראה יד. טו, לךֿלך
cere.

לו.15) שם, בא
עה"פ.16) ממכילתא שם, פירש"י
(17.10 שבהערה ברכות
ב.18) יא, בא

(*xeqi`d mrha ,`vz t"x l"fix`dl mihewild xtqe z"ewl d`x
ik ± (gq ,gk `eaz .fh ,fi mihtey .bi ,ci glya) mixvnl xefgl
zelb eze`a mixvna dpde .. dyecw ivevip xxal jxved zeilbd"
`ly dev okle .. xac x`yp `le maxwa 'idy dyecwd lk exxia
dn lk exxia `l oiicry zeielb x`ya ok dyr `le ,cer mze`xl

"ixnbl maxwa 'idy.

`"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zegiyn

הגאולה  (גם) פירושה שגאולה מכיון אלא
ההכרה  עלֿידי עצמו ("גולה") ממצרים ועליה
את  ומנהיג עולם" של "אלופו הוא שהקב"ה

חכמים  מהם) (כמה (בהיותם והמצריים )19העולם,
חזו" ש"לא (ואלו (סוףֿסוף) זאת והרגישו הבינו

חזו" "מזלייהו הרי "וידעו20- ,(mixvn"'ה אני 21כי

לא  נעשה, ובפועל להעשות, צריך זה היה לכן -
אלא דמצריים, על mpevxaבעלֿכרחם (נוסף

ד"וישאילום" באופן בזה), ישראל בני של הפעולה
ש"אף  עד מצרים"), בעיני העם חן את נתן  ("וה'
עד  להם", נותנים היו מהם, שואלים היו שלא מה

ישראל". של ש"בעלֿכרחם

הנ"ל  השני הענין את - בזה רואים ועלֿדרךֿזה
(בתוספת  "גולה" מ(המלה) נעשה (שזה ב"גאולה"
מצרים  בגלות הירידה עלֿידי דוקא אל"ף)):

אותם" וענו (גדלות)22("ועבדום עליית נפעלה - (
ברכוש  יצאו כן ד"ואחרי באופן מצרים, וגאולת

היו 14גדול" לא למצרים, אבותינו ירדו לא (אילו
זהב  וכלי כסף ה"כלי את ו)מעלים (מקבלים

מצרים). של ושמלות"

(שדומות  הגאולות לכל בנוגע מובן גם מזה
מצרים  מגאולת האמיתית 5ומקורן לגאולה עד ,(

נאמר  שעליה מארץ 23והשלימה, צאתך "כימי
"גאולה" נקראת שהיא - נפלאות" אראנו מצרים
עניני  את להעלות (לגאול) (א) היא: שתוכנה כיון
של  ה"אלופו את בהם שמגלים (עלֿידיֿזה הגולה
מגיעה  ב"גולה" העבודה עלֿידי דוקא (ב) עולם"),

ה"גאולה".

להבין:.‚ צריך אבל

נפעל  מצרים גאולת שעלֿידי זה על נוסף
"וידעו  - במצרים עולם" של ד"אלופו הגילוי
על  הטעמים אחד היה [שזה ה'" אני כי מצרים

את 24המכות  ומנהיג ה'בעלֿהבית' הוא שהקב"ה ,[

(לבני 25העולם  יותר נעלים ענינים גם נפעלו -
המלכים  מלכי מלך עליהם ד"נגלה ישראל),

וגאלם" ובעצמו"26הקב"ה ו"בכבודו עצמּות 27, -ְַ
ברוךֿהוא  ,28איןֿסוף

שהכוונה  תורה,29עד מתן היא מצרים) (ביציאת
האלקים  את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

הזה" ההר אשר 30על אלקיך ה' ד"אנכי הגילוי ,
מצרים" מארץ בפנים 31הוצאתיך ד"פנים ובאופן ,

עמכם" ה' של 32דבר ד"אלופו מהגילוי שלמעלה ,
ומנהיגו  העולם בורא הוא שהקב"ה איך עולם",

ואת 33("בראשית  השמים את אלקים ברא
לעולם"34הארץ") "קדמה שהתורה כידוע ,35,

מעולם. (למעלה) במעלה גם קדמה

הגאולה  על כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הגילוי  על נוסף יהיה, שאז - והשלימה האמיתית
גילוי  הבריאה), (בכל עולם" של "אלופו של

"אלה  - מהבריאה שלמעלה פרץ"36אלקות תולדות
מה"מלא"37מלא  יותר תולדות 38ד"אלה 37שגבוה

מילואו  על (עולם בהבראם" והארץ השמים
המצב 39נברא  לגבי בערך שלא חידוש שיהיה עד ,(

חידוש  - בעולם הן עתה, וכו' מדי בבל בגלות
וארץ  חדשים שמים בורא ("הנני בראשית במעשה

החדשה"40חדשה" והארץ החדשים "השמים ,41,(
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חכמת 19) מכל .. שלמה חכמת "ותרב י) ה, (מ"א כמ"ש
יא. ז, וארא ה. מא, מקץ וראה ס"ו). לקמן (וראה מצרים"

רע"א.20) צד, סנהדרין א*. ג, מגילה
(21.24 בהערה נסמן
יג.22) טו, לךֿלך
טו.23) ז, מיכה
בשלח 24) ז. יא, בא כט. יד. ט, יח. ו. ח, יז. ה. ז, וארא ראה

ואילך. 33 ע' חל"ו לקו"ש וראה יח. ד. יד,

(*:(my oixcdpq `"yxdn b"`cga `aed) ediilfn d"c my i"yxitae
dlrnl mc` lk ly xy.

טז.25) ט, וארא אברבנאל ראה
זו".26) "מצה פיסקא הגש"פ
"ויוציאנו".27) פיסקא שם
תתקכד.28) ע' ח"ב תער"ב המשך עה. ע' אעת"ר סה"מ ראה

סז. ע' תער"בֿתרע"ו סה"מ
א).29) (מט, שמות ר"פ תו"א - המכוון" תכלית "עיקר
יב.30) ג, שמות
וראה31) ב. כ, ג.יתרו פכ"ט, שמו"ר שם. ופירש"י מכילתא
ה.32) ה, ואתחנן
א.33) א, בראשית
אלקיך 34) ה' "אנכי נאמר שבעשה"ד הטעם בכ"מ כמבואר

כי  וארץ", שמים בראתי "אשר ולא מצרים" מארץ הוצאתיך אשר
דבריאת  מהגילוי למעלה הוא (ומ"ת) ביצי"מ אלקות הגילוי

ובכ"מ). ואילך. ב רפד, דא"ח עם סידור (ראה וארץ שמים
ד.35) וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב
יח.36) ד, רות
ג.37) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר
ד.38) ב, בראשית
ג.39) פי"ג, ז. פי"ד, שם. ב"ר ראה
יז.40) סה, ישעי'
ספר 41) ג). (נא, בסופו שה"ש לקו"ת בזה וראה כב. סו, שם

ועוד. ואילך. תריב ע' לע"ל ערך דא"חֿצ"צ הליקוטים
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עתיק' ד'פנימיות הגילוי - אלקות בגילוי עד 42והן ,
יתברך  לו ב"דירה למטה, יתברך דעצמותו לגילוי

,43בתחתונים"

כל  עסק יהיה ש"לא את עד לדעת אלא העולם
גדולים  חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד, ה'
כח  כפי בוראם דעת וישיגו סתומים דברים ויודעים

שנאמר  כמים 44האדם, ה' את דעה הארץ מלאה כי
מכסים" כשם 45לים בתורה: חידוש יהיה ואז ;

למתן  ההכנה היו מצרים וגאולת שגלות ועלֿדרך
והשלימה  האמיתית הגאולה תביא כך תורה,

התורה  פנימיות גילוי - בתורה "סוד 46חידוש ,
צפונותיה" ומסתר חדשה 47טעמיה "תורה עד ,

iz`n"48תצא.

בערך  שלא נעלים שהם - אלו ענינים שכל וכיון
ב(שם) נכללים - עולם" של ד"אלופו עתה מהגילוי

dle`b גם מרומז זה שכל לומר מוכרחים ,
אל"ף. בתוספת "גולה" אותיות - ב"גאולה"

בזה:.„ הביאור

"גאולה"49באות  ב(מילה) שמתווספת - אל"ף
אל"ף  (א) פירושים: כמה ישנם - "גולה") (לגבי
מלשון  אל"ף (ב) עולם. של אלופו אלוף, מלשון

חכמה  אאלפך ולימוד, (ג)50אולפנא בינה. אאלפך
פלא. אותיות אל"ף

ישנם  לגאולה, ("גולה") גלות דלהפוך בעבודה
גילוי  ושלבים: דרגות שלש ענינים, שלשה בכללות
עולם"). של ("אלופו לעולם ובערך בתוך אלקות
איזה  לו יש אבל מהעולם, שלמעלה אלקות גילוי
שקדמה  תורה עלֿידי - ובמיוחד לעולם, ויחס ערך

לגמרי  שלמעלה אלקות וגילוי (אולפנא). לעולם
עלֿידי  - ובמיוחד ומובדל, מופלא באופן מהעולם,

שבתורה  האמיתית 51הנפלאות בגאולה שיתגלו
(פלא).52והשלימה 

הראשון  עניני 53הדבר בכל בלגלות מתבטא
עולם", של ד"אלופו האל"ף את (ֿבגלות) העולם
של  וה'בעלֿהבית' האלוף הוא שהקב"ה איך

העלם ה  מלשון עולם - העולם ובעולם: עולם
מכסה 54והסתר  (מצדֿעצמו) שהוא באופן נברא -

מחיה  אותו, מהווה שתמיד ה' דבר את אלקות, על
לגלות55ומקיים  היא ישראל דבני והעבודה .mlera

בכללות  הן עולם", של "אלופו הוא שהקב"ה איך
שמיך  אראה "כי - העולם בפרטי והן העולם

כוננתה" אשר וכוכבים ירח אצבעותיך ,56מעשה
כח  של הגילוי - הנבראים פרטי בכל גם וכך

בנפעל  .57הפועל
ב"גולה" עולם" של ד"אלופו הגילוי שעלֿידי

"וידע יהיה שאז הגאולה, נפעלת -lert lk אתה כי
.58פעלתו"

הענין  - הוא האל"ף בגילוי יותר נעלה ענין
חכמה  אאלפך ולימוד, אולפנא מלשון דאל"ף
האמיתית  בגאולה האלקות גילוי בינה: אאלפך
בבריאה  אלקות בחינת על נוסף - יהיה והשלימה
גם, - בנפעל הפועל כח עולם"), של ("אלופו
מאל"ף  שבא (כנ"ל), מהעולם שלמעלה אלקות
מהמדות  שלמעלה ובינה), (חכמה מוחין שבבחינת

העולם  נעשה יבנה 59שמהם חסד );60(עולם
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פע"ח 42) - עתיק מחיצוניות הם דעכשיו הגילויים כל משא"כ
שם. בלקו"ת הובא רפט"ו, הק"ש שער

ו.43) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
פל"ו. תניא

ט.44) יא, ישעי'
בסיום45) ספרו.mzegeרמב"ם
תכלית 46) עיקר שכל "כמו א): (מט, שמות ר"פ תו"א ראה

כל  כך .. התורה לקבלת לזכות בכדי הי' .. מצרים בגלות המכוון
שיהי' התורה פנימיות לגילוי לזכות כדי הוא הזה הגלות אריכות

כו'". לע"ל
ב.47) א, שה"ש פירש"י
תצא.48) מאתי תורה חידוש ג: פי"ג, ובויק"ר ד. נא, ישעי'

היא  הבל בעוה"ז, למד שאדם תורה (ח): א פי"א, קה"ר וראה
משיח. של תורתו לפני

מערכת 49) חב"ד הערכים ספר בארוכה ראה - להלן בהבא
ואילך). עב (ע' אל"ף - .p"yeאותיות

לג.50) לג, איוב - הכתוב לשון

ובארוכה 51) תסא. ע' אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות ראה
וש"נ. ואילך). ה ע' כאן (לעיל זו שנה בעומר ל"ג קונטרס

פ"ס.52) האמונה שער ראה
שם 53) פ"א. השער פתח בינה אמרי ראה - להלן בהבא
ספ"ה.

ע'54) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת ראה
וש"נ. .63 הערה 112 ע' חל"ד לקו"ש וראה א'נט. ע' שג.

פ"א.55) והאמונה היחוד שער
ד.56) ח, תהלים
יצא 57) ו"כאשר מיש", יש "שהוא בשרֿודם ממעשה במכ"ש

רפ"ב), (שעהיוה"א הצורף" לידי צריך הכלי אין שוב כלי, לצורף
.. ז"ל המגיד בהרב "כידוע בנפעל, הפועל כח ישנו שם שגם
(שער  כו'" הכלי מתוך הכלי לפועל שהכיר מה על בפירוש  שאמר
וארץ", שמים עושה ה' ב"מעשה ועאכו"כ ספכ"ז), האמונה
להחיותו  תמיד בנפעל הפועל כח להיות ו"צריך מאין", יש "שהוא

שם). (שעהיוה"א ולקיימו"
כו'").58) מלוך כו' "אלקינו (ברכת דר"ה העמידה תפלת
חב"ד 59) הערכים ספר וראה ואילך. תתשיז ס"ע תבוא אוה"ת

וש"נ. עג. ע' 49 שבהערה
וש"נ.60) .273 ע' ריש תש"ח סה"מ וראה ג. פט, תהלים
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גילוי עלֿידי נפעל זה הרי - dxezdובמיוחד
קדמה  שנה ד"אלפיים הגאולה), לאחר (שמתגלית

לעולם" אאלפך,35תורה מלשון גם "אלפיים" ,
בינה  אאלפך חכמה .61אאלפך

- באל"ף יותר נעלה לענין מגיעים ואחרֿכך
שכתוב  כמו בגאולה, הנפלאות גילוי - פלא אותיות
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

מצרים  בגאולת הנפלאות בערך אפילו ),62(נפלאות
ה  - ובמיוחד dxezayכולל ze`ltp51 עיני ("גל

התורה,63מתורתך"ze`ltpואביטה פנימיות גילוי ,(
מצדֿעצמן  שהן צפונותיה", ומסתר טעמיה "סוד

ההעלם  בתכלית - (עד ומובדלות וגם 64מופלאות ,(
עד  ולימוד, דאולפנא באופן עד מתגלה, זה

עולם  של) .65ב(אלופו

(א) למעלה: בספירות - החסידות ובלשון
גילוי  המלכות, ספירת כנגד הוא עולם" של "אלופו

"אחד" - בעולם יתברך "אמליכתיה 66מלכותו ,
רוחות" ולארבע ולמטה -67למעלה יותר ובכללות .

העולם. להנהגת המקור הוא שמהן המדות, ענין
בינה) אאלפך חכמה (אאלפך ולימוד אולפנא (ב)
השייכים  מוחין ובינה), (חכמה המוחין בחינת הוא
זה, כל עם אבל מהעולם, למעלה שזה למדות,

לעולם  ומקור בחינת 68ההתחלה הוא פלא (ג) .
המוחין  עצם מצדֿעצמם, (חכמה) כפי 69מוחין עד ,

הכתר), פנימיות עם (עד כתר עם קשור שזה
מהעולם  לגמרי ונבדל .70שמופלא

שבע 71וידוע  בבירור היא העבודה עיקר שכעת 
השייכים  ובמוחין ארצות), שבע (כיבוש המדות
והשלימה, האמיתית בגאולה מהֿשאיןֿכן למדות;

(כיבוש  מצדֿעצמם דמוחין העבודה (גם) תהיה
קיני  ארצות, וקדמוני 72שלש ).73קניזי

בגאולה  אלקות בגילוי גם ועלֿדרךֿזה
הפועל  דכח לגילוי נוסף והשלימה: האמיתית
גם  יהיה מהבריאה, שלמעלה אלקות וגילוי בנפעל,
כח  - ואדרבה למטה, יתברך דעצמותו הגילוי

הנברא  ביש דוקא יתגלה .74ה"עצמות"

‰.- גאולה של שהפעולה מובן עלֿפיֿזה
שלשת  כל את כוללת - אל"ף בתוספת "גולה"
אלופו  בגלות): (בעבודה האל"ף דגילוי הענינים

פלא; אולפנא, עולם, של

ב  העבודה עלֿידי הכנסת zelbודוקא עלֿידי ,
ב" שבו) הענינים (שלשת נפעלת dlebהאל"ף - "

(גם  שבה ודרגות הענינים שלשת וכל הגאולה,
בנפעל, הפועל כח גילוי שבה): נעלים הכי הענינים
גילוי  (מלכות), פעלתו" אתה כי פעול כל "וידע
אלקות  גילוי התורה, ולימוד האולפנא שלימות
הנפלאות  לגילוי עד (מוחין), מהבריאה שלמעלה

כתר) בעצם, .75(מוחין
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כו.61) ע' תרל"א והחרים המשך סע"ד. א, שה"ש לקו"ת
.273 ס"ע תש"ח סה"מ

וש"נ.62) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
יח.63) קיט, תהלים
חושך 64) בחי' "אפל", אותיות שאל"ף זה עם גם ומתאים

(אוה"ת  וגילוי מאור שלמעלה יב) יח, תהלים - סתרו חושך (ישת
תתקלג). ע' יתרו

קכט.65) ע' קט. ע' צה. ע' עב. ע' שם הערכים ספר ראה
וש"נ.

א'.66) של גימט' שזהו
וש"נ.67) עט. ע' שם הערכים ספר וראה ב. יג, ברכות
(68.53 שבהערה בינה אמרי ראה
וש"נ.69) קכ. ע' שם הערכים ספר נה. ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
ואילך.70) קט ע' שם הערכים ספר שם. בינה אמרי ראה

וש"נ.
ואילך).71) ג (ע' בתחלתו ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי

לעתיד.72) ירושה להיות עתידים ובפירש"י: יט. טו, לךֿלך
נעשה 73) דלע"ל פלא) (בחי' מצ"ע המוחין ג' שגילוי וי"ל

שלמטה  וקדמוני קניזי קיני העולם, (חכמות) בירור ע"י דוקא
שגאולה  ע"ד - מוחין) מג' כו' ופרסא צמצום לאחרי (שנשתלשלו

ע"י דוקא לקמן נעשית המבואר וע"ד שב"גולה". האל"ף גילוי
מצרים". חכמת ומכל .. שלמה חכמת "ותרב בענין (ס"ו) בפנים

ס"ט.74) לקמן ראה
בפנים,75) כנ"ל - מצרים בגאולת בזה וההתחלה זה ומעין

אני  כי מצרים ("וידעו במצרים עולם של אלופו לגילוי שנוסף
ביטוי  לידי שבא כפי יח), ח, (וארא הארץ" "בקרב אפילו ה'"),
שם  היו - וישאילום" מצרים בעיני העם חן את נתן ש"ה' בזה גם

ze`ltp צאתך ל"כימי שלע"ל נפלאות" ה"אראנו שמדמים (עד *
שהי' ובעצמו" ד"בכבודו לגילוי עד טו), ז, מיכה - מצרים" מארץ

במצרים.
גילוי  תורה, למתן ההכנה היא מצרים שגלות ועיקר, ועוד
כולה  התורה כל הכולל כתר), (בחי' אלקיך" ה' ד"אנכי האל"ף
גילוי  הי' במ"ת - ואדרבה התורה, פנימיות גם רפ"כ), (תניא
האלקים" את ויחזו גו' ישראל אלקי את ("ויראו מרכבה מעשה
הגילוי  מעין וש"נ)), ב. פ"ג, שמו"ר גם וראה יֿיא. כד, (משפטים
"אתה  לה) ד, (ואתחנן כמ"ש והשלימה, האמיתית בגאולה אלקות
ממש  "הראת מלבדו", עוד אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראת

א). מו, - פל"ו (תניא חושיית" בראי'
ימים, דמ"ט ההכנה לאחרי בא דמ"ת הגילוי יותר: ובפרטיות
- האדם) (בעבודת שענינם מצרים, יציאת שלאחרי הספירה, ימי
יום, במ"ט מז') כלולות מדות ז' - (ובשלימות מדות ז' בירור
לגילוי  - טז) כג, (אמור יום" חמשים "תספרו - מגיעים ועי"ז
מוחין  בחי' (ע"ד השערים למ"ט שבערך (דבינה) הנו"ן שער

(*cere .k ,b zeny d`x.
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עתיק' ד'פנימיות הגילוי - אלקות בגילוי עד 42והן ,
יתברך  לו ב"דירה למטה, יתברך דעצמותו לגילוי

,43בתחתונים"

כל  עסק יהיה ש"לא את עד לדעת אלא העולם
גדולים  חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד, ה'
כח  כפי בוראם דעת וישיגו סתומים דברים ויודעים

שנאמר  כמים 44האדם, ה' את דעה הארץ מלאה כי
מכסים" כשם 45לים בתורה: חידוש יהיה ואז ;

למתן  ההכנה היו מצרים וגאולת שגלות ועלֿדרך
והשלימה  האמיתית הגאולה תביא כך תורה,

התורה  פנימיות גילוי - בתורה "סוד 46חידוש ,
צפונותיה" ומסתר חדשה 47טעמיה "תורה עד ,

iz`n"48תצא.

בערך  שלא נעלים שהם - אלו ענינים שכל וכיון
ב(שם) נכללים - עולם" של ד"אלופו עתה מהגילוי

dle`b גם מרומז זה שכל לומר מוכרחים ,
אל"ף. בתוספת "גולה" אותיות - ב"גאולה"

בזה:.„ הביאור

"גאולה"49באות  ב(מילה) שמתווספת - אל"ף
אל"ף  (א) פירושים: כמה ישנם - "גולה") (לגבי
מלשון  אל"ף (ב) עולם. של אלופו אלוף, מלשון

חכמה  אאלפך ולימוד, (ג)50אולפנא בינה. אאלפך
פלא. אותיות אל"ף

ישנם  לגאולה, ("גולה") גלות דלהפוך בעבודה
גילוי  ושלבים: דרגות שלש ענינים, שלשה בכללות
עולם"). של ("אלופו לעולם ובערך בתוך אלקות
איזה  לו יש אבל מהעולם, שלמעלה אלקות גילוי
שקדמה  תורה עלֿידי - ובמיוחד לעולם, ויחס ערך

לגמרי  שלמעלה אלקות וגילוי (אולפנא). לעולם
עלֿידי  - ובמיוחד ומובדל, מופלא באופן מהעולם,

שבתורה  האמיתית 51הנפלאות בגאולה שיתגלו
(פלא).52והשלימה 

הראשון  עניני 53הדבר בכל בלגלות מתבטא
עולם", של ד"אלופו האל"ף את (ֿבגלות) העולם
של  וה'בעלֿהבית' האלוף הוא שהקב"ה איך

העלם ה  מלשון עולם - העולם ובעולם: עולם
מכסה 54והסתר  (מצדֿעצמו) שהוא באופן נברא -

מחיה  אותו, מהווה שתמיד ה' דבר את אלקות, על
לגלות55ומקיים  היא ישראל דבני והעבודה .mlera

בכללות  הן עולם", של "אלופו הוא שהקב"ה איך
שמיך  אראה "כי - העולם בפרטי והן העולם

כוננתה" אשר וכוכבים ירח אצבעותיך ,56מעשה
כח  של הגילוי - הנבראים פרטי בכל גם וכך

בנפעל  .57הפועל
ב"גולה" עולם" של ד"אלופו הגילוי שעלֿידי

"וידע יהיה שאז הגאולה, נפעלת -lert lk אתה כי
.58פעלתו"

הענין  - הוא האל"ף בגילוי יותר נעלה ענין
חכמה  אאלפך ולימוד, אולפנא מלשון דאל"ף
האמיתית  בגאולה האלקות גילוי בינה: אאלפך
בבריאה  אלקות בחינת על נוסף - יהיה והשלימה
גם, - בנפעל הפועל כח עולם"), של ("אלופו
מאל"ף  שבא (כנ"ל), מהעולם שלמעלה אלקות
מהמדות  שלמעלה ובינה), (חכמה מוחין שבבחינת

העולם  נעשה יבנה 59שמהם חסד );60(עולם
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פע"ח 42) - עתיק מחיצוניות הם דעכשיו הגילויים כל משא"כ
שם. בלקו"ת הובא רפט"ו, הק"ש שער

ו.43) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
פל"ו. תניא

ט.44) יא, ישעי'
בסיום45) ספרו.mzegeרמב"ם
תכלית 46) עיקר שכל "כמו א): (מט, שמות ר"פ תו"א ראה

כל  כך .. התורה לקבלת לזכות בכדי הי' .. מצרים בגלות המכוון
שיהי' התורה פנימיות לגילוי לזכות כדי הוא הזה הגלות אריכות

כו'". לע"ל
ב.47) א, שה"ש פירש"י
תצא.48) מאתי תורה חידוש ג: פי"ג, ובויק"ר ד. נא, ישעי'

היא  הבל בעוה"ז, למד שאדם תורה (ח): א פי"א, קה"ר וראה
משיח. של תורתו לפני

מערכת 49) חב"ד הערכים ספר בארוכה ראה - להלן בהבא
ואילך). עב (ע' אל"ף - .p"yeאותיות

לג.50) לג, איוב - הכתוב לשון

ובארוכה 51) תסא. ע' אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות ראה
וש"נ. ואילך). ה ע' כאן (לעיל זו שנה בעומר ל"ג קונטרס

פ"ס.52) האמונה שער ראה
שם 53) פ"א. השער פתח בינה אמרי ראה - להלן בהבא
ספ"ה.

ע'54) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת ראה
וש"נ. .63 הערה 112 ע' חל"ד לקו"ש וראה א'נט. ע' שג.

פ"א.55) והאמונה היחוד שער
ד.56) ח, תהלים
יצא 57) ו"כאשר מיש", יש "שהוא בשרֿודם ממעשה במכ"ש

רפ"ב), (שעהיוה"א הצורף" לידי צריך הכלי אין שוב כלי, לצורף
.. ז"ל המגיד בהרב "כידוע בנפעל, הפועל כח ישנו שם שגם
(שער  כו'" הכלי מתוך הכלי לפועל שהכיר מה על בפירוש  שאמר
וארץ", שמים עושה ה' ב"מעשה ועאכו"כ ספכ"ז), האמונה
להחיותו  תמיד בנפעל הפועל כח להיות ו"צריך מאין", יש "שהוא

שם). (שעהיוה"א ולקיימו"
כו'").58) מלוך כו' "אלקינו (ברכת דר"ה העמידה תפלת
חב"ד 59) הערכים ספר וראה ואילך. תתשיז ס"ע תבוא אוה"ת

וש"נ. עג. ע' 49 שבהערה
וש"נ.60) .273 ע' ריש תש"ח סה"מ וראה ג. פט, תהלים
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גילוי עלֿידי נפעל זה הרי - dxezdובמיוחד
קדמה  שנה ד"אלפיים הגאולה), לאחר (שמתגלית

לעולם" אאלפך,35תורה מלשון גם "אלפיים" ,
בינה  אאלפך חכמה .61אאלפך

- באל"ף יותר נעלה לענין מגיעים ואחרֿכך
שכתוב  כמו בגאולה, הנפלאות גילוי - פלא אותיות
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

מצרים  בגאולת הנפלאות בערך אפילו ),62(נפלאות
ה  - ובמיוחד dxezayכולל ze`ltp51 עיני ("גל

התורה,63מתורתך"ze`ltpואביטה פנימיות גילוי ,(
מצדֿעצמן  שהן צפונותיה", ומסתר טעמיה "סוד

ההעלם  בתכלית - (עד ומובדלות וגם 64מופלאות ,(
עד  ולימוד, דאולפנא באופן עד מתגלה, זה

עולם  של) .65ב(אלופו

(א) למעלה: בספירות - החסידות ובלשון
גילוי  המלכות, ספירת כנגד הוא עולם" של "אלופו

"אחד" - בעולם יתברך "אמליכתיה 66מלכותו ,
רוחות" ולארבע ולמטה -67למעלה יותר ובכללות .

העולם. להנהגת המקור הוא שמהן המדות, ענין
בינה) אאלפך חכמה (אאלפך ולימוד אולפנא (ב)
השייכים  מוחין ובינה), (חכמה המוחין בחינת הוא
זה, כל עם אבל מהעולם, למעלה שזה למדות,

לעולם  ומקור בחינת 68ההתחלה הוא פלא (ג) .
המוחין  עצם מצדֿעצמם, (חכמה) כפי 69מוחין עד ,

הכתר), פנימיות עם (עד כתר עם קשור שזה
מהעולם  לגמרי ונבדל .70שמופלא

שבע 71וידוע  בבירור היא העבודה עיקר שכעת 
השייכים  ובמוחין ארצות), שבע (כיבוש המדות
והשלימה, האמיתית בגאולה מהֿשאיןֿכן למדות;

(כיבוש  מצדֿעצמם דמוחין העבודה (גם) תהיה
קיני  ארצות, וקדמוני 72שלש ).73קניזי

בגאולה  אלקות בגילוי גם ועלֿדרךֿזה
הפועל  דכח לגילוי נוסף והשלימה: האמיתית
גם  יהיה מהבריאה, שלמעלה אלקות וגילוי בנפעל,
כח  - ואדרבה למטה, יתברך דעצמותו הגילוי

הנברא  ביש דוקא יתגלה .74ה"עצמות"

‰.- גאולה של שהפעולה מובן עלֿפיֿזה
שלשת  כל את כוללת - אל"ף בתוספת "גולה"
אלופו  בגלות): (בעבודה האל"ף דגילוי הענינים

פלא; אולפנא, עולם, של

ב  העבודה עלֿידי הכנסת zelbודוקא עלֿידי ,
ב" שבו) הענינים (שלשת נפעלת dlebהאל"ף - "

(גם  שבה ודרגות הענינים שלשת וכל הגאולה,
בנפעל, הפועל כח גילוי שבה): נעלים הכי הענינים
גילוי  (מלכות), פעלתו" אתה כי פעול כל "וידע
אלקות  גילוי התורה, ולימוד האולפנא שלימות
הנפלאות  לגילוי עד (מוחין), מהבריאה שלמעלה

כתר) בעצם, .75(מוחין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

כו.61) ע' תרל"א והחרים המשך סע"ד. א, שה"ש לקו"ת
.273 ס"ע תש"ח סה"מ

וש"נ.62) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
יח.63) קיט, תהלים
חושך 64) בחי' "אפל", אותיות שאל"ף זה עם גם ומתאים

(אוה"ת  וגילוי מאור שלמעלה יב) יח, תהלים - סתרו חושך (ישת
תתקלג). ע' יתרו

קכט.65) ע' קט. ע' צה. ע' עב. ע' שם הערכים ספר ראה
וש"נ.

א'.66) של גימט' שזהו
וש"נ.67) עט. ע' שם הערכים ספר וראה ב. יג, ברכות
(68.53 שבהערה בינה אמרי ראה
וש"נ.69) קכ. ע' שם הערכים ספר נה. ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
ואילך.70) קט ע' שם הערכים ספר שם. בינה אמרי ראה

וש"נ.
ואילך).71) ג (ע' בתחלתו ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי

לעתיד.72) ירושה להיות עתידים ובפירש"י: יט. טו, לךֿלך
נעשה 73) דלע"ל פלא) (בחי' מצ"ע המוחין ג' שגילוי וי"ל

שלמטה  וקדמוני קניזי קיני העולם, (חכמות) בירור ע"י דוקא
שגאולה  ע"ד - מוחין) מג' כו' ופרסא צמצום לאחרי (שנשתלשלו

ע"י דוקא לקמן נעשית המבואר וע"ד שב"גולה". האל"ף גילוי
מצרים". חכמת ומכל .. שלמה חכמת "ותרב בענין (ס"ו) בפנים

ס"ט.74) לקמן ראה
בפנים,75) כנ"ל - מצרים בגאולת בזה וההתחלה זה ומעין

אני  כי מצרים ("וידעו במצרים עולם של אלופו לגילוי שנוסף
ביטוי  לידי שבא כפי יח), ח, (וארא הארץ" "בקרב אפילו ה'"),
שם  היו - וישאילום" מצרים בעיני העם חן את נתן ש"ה' בזה גם

ze`ltp צאתך ל"כימי שלע"ל נפלאות" ה"אראנו שמדמים (עד *
שהי' ובעצמו" ד"בכבודו לגילוי עד טו), ז, מיכה - מצרים" מארץ

במצרים.
גילוי  תורה, למתן ההכנה היא מצרים שגלות ועיקר, ועוד
כולה  התורה כל הכולל כתר), (בחי' אלקיך" ה' ד"אנכי האל"ף
גילוי  הי' במ"ת - ואדרבה התורה, פנימיות גם רפ"כ), (תניא
האלקים" את ויחזו גו' ישראל אלקי את ("ויראו מרכבה מעשה
הגילוי  מעין וש"נ)), ב. פ"ג, שמו"ר גם וראה יֿיא. כד, (משפטים
"אתה  לה) ד, (ואתחנן כמ"ש והשלימה, האמיתית בגאולה אלקות
ממש  "הראת מלבדו", עוד אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראת

א). מו, - פל"ו (תניא חושיית" בראי'
ימים, דמ"ט ההכנה לאחרי בא דמ"ת הגילוי יותר: ובפרטיות
- האדם) (בעבודת שענינם מצרים, יציאת שלאחרי הספירה, ימי
יום, במ"ט מז') כלולות מדות ז' - (ובשלימות מדות ז' בירור
לגילוי  - טז) כג, (אמור יום" חמשים "תספרו - מגיעים ועי"ז
מוחין  בחי' (ע"ד השערים למ"ט שבערך (דבינה) הנו"ן שער

(*cere .k ,b zeny d`x.
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שמגלים  בזה מסתפקים לא - זאתֿאומרת
(אלקות  עולם" של "אלופו בחינת את ב"גולה"
העולם  בעניני שמשתמשים עלֿידי הבריאה), בערך

שמים" "דעהו"76"לשם שם 77ובשביל שגם אלא ,
השייכים  (מוחין אולפנא בחינת וממשיכים מגלים
בחינת  - גם ועד התורה, לימוד עלֿידי למדות),
(נפלאות  התורה פנימיות לימוד עלֿידי פלא,

ואילך). ח (סעיף כדלקמן שבתורה),

פנימיות  (דלימוד העבודה על שנוסף לומר, ויש
הענין  עצם עלֿידי גם נפעל זה הרי בגלות, התורה)
את  בגולה לגלות (עלֿידי ד"גולה" (ירידה)

שכתוב  כמו - בירידה) העליונה הכוונה 78האל"ף,

בי", אנפת כי ה' אודך ההוא ביום "ואמרת
ש" זה על ההודאה מתבטאת במה `ztpדלכאורה:

ia מה על היא שההודאה לתרץ אפשר אי !?"
כי  ותנחמני", אפך "ישוב הפסוק בהמשך שכתוב
על  היא ההודאה אם בשלימות: הודאה זו אין אז

"aeyi היה בי") ד"אנפת ושלילה (הביטול אפך"
מלכתחילה  אם - גדולה יותר והודאה - טוב  יותר
היא  שההודאה מוכח, מזה בי"! "אנפת היה לא

ז  על בי".דוקא ש"אנפת ה

בגלות  הירידה עלֿידי דוקא בזה, והביאור
עד  דגאולה, העליה באה בי" ד"אנפת באופן
אל"ף  בחינת גילוי - שבה נעלים הכי לענינים
האל"ף  את ב"גולה" מגלים וכאשר פלא; אותיות
"אודך  מתגלה - שבזה העליונה הכוונה - (דפלא)
פלא  דבר על דוקא הודאה בחינת בי", ב"אנפת ה'"
מה  עלֿדרך האדם), (של וחכמה משכל שלמעלה

הולך 79שכתוב  שזה פלא", עשית כי שמך "אודה
מושג  ו"אינו פלא, דבר שהוא הגלות אריכות על

במופלא  מכלל זהו כלל, אל 80בשכל ממך
בבחינת 81תדרוש" בגילוי אחרֿכך נמשך גופא וזה ,

אלף" - עשית (אאלפך 82"כי וחכמה בשכל ,
על 81חכמה) בהתגברות העבודה עלֿידי ודוקא .

דפנימיות  הגילוי לשלימות מגיעים - הגלות חושך
והשלימה  האמיתית בגאולה .83התורה

Â. באה והשלימה האמיתית שהגאולה מכיון
את  יש במשיח שגם מובן, צדקנו, משיח עלֿידי

גאולה. של (באל"ף) הענינים שלושת

הרמב"ם  בדברי הדיוק שמלך 84ובהקדים
שלמה" ומזרע דוד "מבית הוא דלכאורה 85המשיח ,

[כמו  דוד" "מבית כותב שהוא מה מובן: אינו
היד  בספר גםֿכן כותב מפני 86שהוא זה הרי [

המלכות" "עיקר הוא דוד' "כיון 87שב'בית ,
לו  המלכות והרי מלכות, בכתר זכה דוד, שנמשח

עולם" עד כו' העומדים 88ולבניו הם דוד "מלכי ,
שלמה"89לעולם" ב"ומזרע הרמז מהו אבל ;90?

בימי  הענינים): (בפנימיות לומר שלמה 91ויש
והשלימה. האמיתית הגאולה של המצב מעין היה

דוד  של לרוב בזמנו ש"דם עד מלחמות, היו
ביתֿהמקדש 92שפכת" את לבנות יכל לא ),93(ולכן
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בערך  שלא שהיא הנו"ן בשער הב' לבחי' ועד למדות), השייכת
נ' נפלאות, בחי' השערים, ממ"ט - ומובדל מופלא -ze`lt-

במ"ת. שנתגלה
מ"ת  הי' ובגלוי שעה. לפי הגילוי הי' ומ"ת ביצי"מ אבל
בחי' שמות), ר"פ תו"א (ראה הנגלית דתורה הנתינה בעיקר
תהי' והשלימה האמיתית בגאולה משא"כ ולימוד. אולפנא
ע' ח"ב תער"ב המשך (ראה ונצחי תמידי באופן הגילוי שלימות
נפלאות  בחי' שם), (תו"א התורה פנימיות וגילוי ואילך), תתקל

שבתורה.
דעו 76) הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב טושו"ע אבות ספ"ג. ת

סרל"א. או"ח
שם.77) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
א.78) יב, ישעי'
א.79) כה, שם

א.80) יג, חגיגה
תקלא.81) ע' להצ"צ הזהר ביאורי
ב.82) קצד, זח"ג
ואילך.83) פרכ"ה ח"א תער"ב המשך
שלו 84) בסהמ"צ ועד"ז הי"ב. יסוד חלק פ' סנהדרין בפיה"מ

מזרע  אלא רבינו משה בתורת שמאמין למי מלך ("אין שסב מל"ת
שלא  אפשר ("אי פ"ג תימן אגרת דוקא"). שלמה מזרע דוד,

כו'"). איש שלמה מזרע יעמוד
פמ"ד 85) בראשית אגדת תולדות*. ס"פ תנחומא ע"פ והוא

ב. קי, ח"א הזהר מפרשי וראה .p"ye(מה)*.
ובל'86) דוד. מבית מלך יעמוד ואם ה"ד: פי"א מלכים הל'

דוד. מזרע שיעמוד המלך אותו ה"ב: פ"ט תשובה
לקו"ש 87) בארוכה בכ"ז וראה ה"ח. פ"א מלכים הל' רמב"ם

.99ֿ100 ע' ח"ל ואילך. 109 ע' חכ"ח ואילך. 110 ע' חכ"ה
ה"ז.88) שם רמב"ם
ה"ט.89) שם
שם 90) גם לפרש הו"ל דוד, בני שאר לשלול רק בא דאם

היו  לשלמה גם שהרי ,(85 להערה שוה"ג (ראה שלמה של בנו
בנים. כמה

תשובה 91) שערי בס' בשלום פדה ד"ה ראה להלן, בהבא
ואילך). ד (נה, פי"א התפלה) (שער לאדהאמ"צ

ג.92) כח, שם גם וראה ח. כב, דה"א
שם.93)

(*,(epa) mragx dnly oae (i ,b `"dc) xn`py ,cecn `ed inn :mye
'ebe epa 'ia`.

`"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zegiyn

שלכן  שלום, שרר שלמה של בזמנו מהֿשאיןֿכן
בימיו  היה שלום כי שלמה, בשם נקרא -94הוא

לעתידֿלבוא. השלום שלימות מעין

שלמה  אצל כי הוא, זה על שהטעם לומר ויש
שלימות האדם"dnkgdהיה מכל "ויחכם -95,

היתה  המלכות, ענין לעצם שנוסף זאתֿאומרת
בחכמה  שלימות גם "ותרב 96אצלו יותר: ועוד .

מצרים" חכמת ומכל שלמה.. של 97חכמת היתרון -
"גולה" עלֿידי שמתבטא חכמה) (אאלפך האל"ף

מצרים), (חכמת

לגבי  בעצם נתבטלו הגוים חכמי "כל זה שבכח
נקרא  כן על מלחמה, עלֿידי שלא שלמה חכמת

בימיו" היה שלום כי שהאומות98שלמה עד ,e`iad
dnlyl למלכת בנוגע (כידוע הקדושה ניצוצי את

לעתידֿלבוא,99שבא  השלום שלימות מעין - (
דעה  הארץ מלאה כי גו' ישחיתו ולא ירעו ש"לא

התורה 44גו'" "עסק עלֿידי הבירור עלֿדרך ,
כמו  בעצם הרע בביטול אתברירו, דבחכמה

דכתיב  ראיה 100לעתידֿלבוא, בחינת בשר, כל וראו
וידע  כו' כו'"58דחכמה פעול .98כל

המלכות, ענין לשלימות נוגע שזה לומר ויש
"וישב  בשלימות, מלכות היתה שלמה אצל שלכן

ה'" כסא על ושלום 101שלמה מנוחה של במצב
קטרוגים  היו שעליה דוד למלכות בערך (בכללות),

כו'. וערעורים

ענין  שלימות שלמה מלכות היתה זכו, ואילו
ו  בגאולה המלכות, הנצחי, הבית היה ראשון בית

רצויים, בלתי ענינים שנתערבו בגלל אבל נצחית;
הממלכה" את אקרע "קרוע אחרֿכך 102היה

היה  ואחריֿזה ישראל), ומלכות יהודה (למלכות
זה  וגלות שני, בית חורבן - ולאחריֿזה החורבן,
המלכות  ענין שלימות שתחזור עד - האחרון
שלמה, ממלכות למעלה המשיח, מלך עלֿידי
עוד  יחצו ולא גו' למלך לכולם יהיה אחד כש"מלך

עוד" ממלכות "ודוד 103לשתי להם 104, נשיא עבדי
.105לעולם"

הוא  שמשיח ההדגשה לבאר יש עלֿפיֿזה
משיח  של החידוש כי - שלמה" ומזרע דוד "מבית
(שלום), שלמה ומעלת (מלכות) דוד ממעלת יהיה
המלכות, ענין שלימות יהיה שלמשיח עלֿידיֿזה
עלֿידי  שמתבטא (כמו שבמלכות חכמה כולל
שיעמוד  המלך ש"אותו עד מצרים), חכמת "גולה",

משלמה" יותר יהיה חכמה בעל דוד, עד 106מזרע ,
על  נוסף פלא), (בבחינת המוחין ענין שלימות

שכתוב  כמו - ומלכות ומדות עליו 107מוחין "ונחה
רוח  וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח ה' רוח

וכידוע  ה'". ויראת מלך 108דעת הן יהיה שמשיח
תורה  העם" כל "וילמד רב, -109והן כולל ,

התורה  פנימיות של .110הנפלאות

Ê. לקבל הכח את יהיה יהודי כל שאצל בכדי
מעין  אצלו להיות צריך משיח, של הגילוי את
בו  יש יהודי שכל [כידוע באל"ף הנ"ל מדרגות

משיח  של אומר 111ניצוץ ואחד אחד כל ולכן ,112

גו'"]:epa"ויתקיים עליו ונחה שכתוב מקרא
בעצם. ומוחין למדות, השייך מוחין מדות, מלכות,
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אתן 94) ושקט ושלום שמו יהי' "שלמה ט) כב, (דה"א כמ"ש
בימיו". ישראל על

יא.95) ה, מ"א
שדוקא 96) פ"ב, מלך מינוי מצות להצ"צ המצות ספר ראה

שלו  המלכות והנהגת במדת חכמה בחי' המשכת הי' דוד במלך
(עצמיות  עילאה חכמה מאדם קיבל שדוד מבאר, הענין (ובהמשך
(להנהיג  תתאה חכמה קיבל ומיוסף למדות), נוגע שלא החכמה
שלמה, (כולל שלאחריו המלכים בכל משא"כ בפועל), המלוכה
בהם  מאיר החכמה הארת הי' לא האדם) מכל ויחכם נאמר שעליו
להבין  שלהם הפרטי בניצוץ רק (כ"א מלכותם הנהגת לענין
עם  זה ליישב איך וצע"ג בעולם). אשר ובכל ה' בתורת ולהשכיל

דלעת"ל). (המצב בפנים המבואר
י.97) ה, מלכיםֿא
א).98) (נו, שם תשובה שערי
סה"מ 99) רע"א. ו, בראשית תו"א ואילך. א י, מלכיםֿא

ובכ"מ. .107 ע' תש"ד
ה.100) מ, ישעי'
כג.101) כט, דה"א

יא.102) יא, מלכיםֿא
כב.103) לז, יחזקאל
ואילך.104) 206 ע' (ויגש) חל"ה לקו"ש וראה כה. שם,
בלשון 105) גם מרומז זה שענין לחידודא, לומר יש ואולי

dnilydeולה"גא  zizin`d לשלימות רומזת - "אמיתית" :"
על ונשמתו lkהמלכות האמת, מדת הוא יעקב כי ישראל, בני

l`xyiay"כלולה zenypd lkn.(ס"ז (אגה"ק עולם" ועד מעולם
"שלמה". של האותיות ישנם "שלימה" ובתיבת

ה"ב.106) פ"ט תשובה הל' רמב"ם
ב.107) יא, ישעי'
סהמ"צ 108) - ובארוכה תתטז. ע' ג) (כרך תזריע אוה"ת

מלך. מינוי מצות להצ"צ
שם.109) תשובה הל' רמב"ם
שער 110) אֿב. יז, צו לקו"ת פ"ג. שם סהמ"צ גם וראה

ועוד. ואילך. פנ"ו האמונה
פינחס.111) ס"פ עינים מאור
ביו"ט.112) ס"ת הוצאת בעת רבש"ע תפלת



כז `"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zegiyn

שמגלים  בזה מסתפקים לא - זאתֿאומרת
(אלקות  עולם" של "אלופו בחינת את ב"גולה"
העולם  בעניני שמשתמשים עלֿידי הבריאה), בערך

שמים" "דעהו"76"לשם שם 77ובשביל שגם אלא ,
השייכים  (מוחין אולפנא בחינת וממשיכים מגלים
בחינת  - גם ועד התורה, לימוד עלֿידי למדות),
(נפלאות  התורה פנימיות לימוד עלֿידי פלא,

ואילך). ח (סעיף כדלקמן שבתורה),

פנימיות  (דלימוד העבודה על שנוסף לומר, ויש
הענין  עצם עלֿידי גם נפעל זה הרי בגלות, התורה)
את  בגולה לגלות (עלֿידי ד"גולה" (ירידה)

שכתוב  כמו - בירידה) העליונה הכוונה 78האל"ף,

בי", אנפת כי ה' אודך ההוא ביום "ואמרת
ש" זה על ההודאה מתבטאת במה `ztpדלכאורה:

ia מה על היא שההודאה לתרץ אפשר אי !?"
כי  ותנחמני", אפך "ישוב הפסוק בהמשך שכתוב
על  היא ההודאה אם בשלימות: הודאה זו אין אז

"aeyi היה בי") ד"אנפת ושלילה (הביטול אפך"
מלכתחילה  אם - גדולה יותר והודאה - טוב  יותר
היא  שההודאה מוכח, מזה בי"! "אנפת היה לא

ז  על בי".דוקא ש"אנפת ה

בגלות  הירידה עלֿידי דוקא בזה, והביאור
עד  דגאולה, העליה באה בי" ד"אנפת באופן
אל"ף  בחינת גילוי - שבה נעלים הכי לענינים
האל"ף  את ב"גולה" מגלים וכאשר פלא; אותיות
"אודך  מתגלה - שבזה העליונה הכוונה - (דפלא)
פלא  דבר על דוקא הודאה בחינת בי", ב"אנפת ה'"
מה  עלֿדרך האדם), (של וחכמה משכל שלמעלה

הולך 79שכתוב  שזה פלא", עשית כי שמך "אודה
מושג  ו"אינו פלא, דבר שהוא הגלות אריכות על

במופלא  מכלל זהו כלל, אל 80בשכל ממך
בבחינת 81תדרוש" בגילוי אחרֿכך נמשך גופא וזה ,

אלף" - עשית (אאלפך 82"כי וחכמה בשכל ,
על 81חכמה) בהתגברות העבודה עלֿידי ודוקא .

דפנימיות  הגילוי לשלימות מגיעים - הגלות חושך
והשלימה  האמיתית בגאולה .83התורה

Â. באה והשלימה האמיתית שהגאולה מכיון
את  יש במשיח שגם מובן, צדקנו, משיח עלֿידי

גאולה. של (באל"ף) הענינים שלושת

הרמב"ם  בדברי הדיוק שמלך 84ובהקדים
שלמה" ומזרע דוד "מבית הוא דלכאורה 85המשיח ,

[כמו  דוד" "מבית כותב שהוא מה מובן: אינו
היד  בספר גםֿכן כותב מפני 86שהוא זה הרי [

המלכות" "עיקר הוא דוד' "כיון 87שב'בית ,
לו  המלכות והרי מלכות, בכתר זכה דוד, שנמשח

עולם" עד כו' העומדים 88ולבניו הם דוד "מלכי ,
שלמה"89לעולם" ב"ומזרע הרמז מהו אבל ;90?

בימי  הענינים): (בפנימיות לומר שלמה 91ויש
והשלימה. האמיתית הגאולה של המצב מעין היה

דוד  של לרוב בזמנו ש"דם עד מלחמות, היו
ביתֿהמקדש 92שפכת" את לבנות יכל לא ),93(ולכן
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בערך  שלא שהיא הנו"ן בשער הב' לבחי' ועד למדות), השייכת
נ' נפלאות, בחי' השערים, ממ"ט - ומובדל מופלא -ze`lt-

במ"ת. שנתגלה
מ"ת  הי' ובגלוי שעה. לפי הגילוי הי' ומ"ת ביצי"מ אבל
בחי' שמות), ר"פ תו"א (ראה הנגלית דתורה הנתינה בעיקר
תהי' והשלימה האמיתית בגאולה משא"כ ולימוד. אולפנא
ע' ח"ב תער"ב המשך (ראה ונצחי תמידי באופן הגילוי שלימות
נפלאות  בחי' שם), (תו"א התורה פנימיות וגילוי ואילך), תתקל

שבתורה.
דעו 76) הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב טושו"ע אבות ספ"ג. ת

סרל"א. או"ח
שם.77) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
א.78) יב, ישעי'
א.79) כה, שם

א.80) יג, חגיגה
תקלא.81) ע' להצ"צ הזהר ביאורי
ב.82) קצד, זח"ג
ואילך.83) פרכ"ה ח"א תער"ב המשך
שלו 84) בסהמ"צ ועד"ז הי"ב. יסוד חלק פ' סנהדרין בפיה"מ

מזרע  אלא רבינו משה בתורת שמאמין למי מלך ("אין שסב מל"ת
שלא  אפשר ("אי פ"ג תימן אגרת דוקא"). שלמה מזרע דוד,

כו'"). איש שלמה מזרע יעמוד
פמ"ד 85) בראשית אגדת תולדות*. ס"פ תנחומא ע"פ והוא

ב. קי, ח"א הזהר מפרשי וראה .p"ye(מה)*.
ובל'86) דוד. מבית מלך יעמוד ואם ה"ד: פי"א מלכים הל'

דוד. מזרע שיעמוד המלך אותו ה"ב: פ"ט תשובה
לקו"ש 87) בארוכה בכ"ז וראה ה"ח. פ"א מלכים הל' רמב"ם

.99ֿ100 ע' ח"ל ואילך. 109 ע' חכ"ח ואילך. 110 ע' חכ"ה
ה"ז.88) שם רמב"ם
ה"ט.89) שם
שם 90) גם לפרש הו"ל דוד, בני שאר לשלול רק בא דאם

היו  לשלמה גם שהרי ,(85 להערה שוה"ג (ראה שלמה של בנו
בנים. כמה

תשובה 91) שערי בס' בשלום פדה ד"ה ראה להלן, בהבא
ואילך). ד (נה, פי"א התפלה) (שער לאדהאמ"צ

ג.92) כח, שם גם וראה ח. כב, דה"א
שם.93)

(*,(epa) mragx dnly oae (i ,b `"dc) xn`py ,cecn `ed inn :mye
'ebe epa 'ia`.

`"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zegiyn

שלכן  שלום, שרר שלמה של בזמנו מהֿשאיןֿכן
בימיו  היה שלום כי שלמה, בשם נקרא -94הוא

לעתידֿלבוא. השלום שלימות מעין

שלמה  אצל כי הוא, זה על שהטעם לומר ויש
שלימות האדם"dnkgdהיה מכל "ויחכם -95,

היתה  המלכות, ענין לעצם שנוסף זאתֿאומרת
בחכמה  שלימות גם "ותרב 96אצלו יותר: ועוד .

מצרים" חכמת ומכל שלמה.. של 97חכמת היתרון -
"גולה" עלֿידי שמתבטא חכמה) (אאלפך האל"ף

מצרים), (חכמת

לגבי  בעצם נתבטלו הגוים חכמי "כל זה שבכח
נקרא  כן על מלחמה, עלֿידי שלא שלמה חכמת

בימיו" היה שלום כי שהאומות98שלמה עד ,e`iad
dnlyl למלכת בנוגע (כידוע הקדושה ניצוצי את

לעתידֿלבוא,99שבא  השלום שלימות מעין - (
דעה  הארץ מלאה כי גו' ישחיתו ולא ירעו ש"לא

התורה 44גו'" "עסק עלֿידי הבירור עלֿדרך ,
כמו  בעצם הרע בביטול אתברירו, דבחכמה

דכתיב  ראיה 100לעתידֿלבוא, בחינת בשר, כל וראו
וידע  כו' כו'"58דחכמה פעול .98כל

המלכות, ענין לשלימות נוגע שזה לומר ויש
"וישב  בשלימות, מלכות היתה שלמה אצל שלכן

ה'" כסא על ושלום 101שלמה מנוחה של במצב
קטרוגים  היו שעליה דוד למלכות בערך (בכללות),

כו'. וערעורים

ענין  שלימות שלמה מלכות היתה זכו, ואילו
ו  בגאולה המלכות, הנצחי, הבית היה ראשון בית

רצויים, בלתי ענינים שנתערבו בגלל אבל נצחית;
הממלכה" את אקרע "קרוע אחרֿכך 102היה

היה  ואחריֿזה ישראל), ומלכות יהודה (למלכות
זה  וגלות שני, בית חורבן - ולאחריֿזה החורבן,
המלכות  ענין שלימות שתחזור עד - האחרון
שלמה, ממלכות למעלה המשיח, מלך עלֿידי
עוד  יחצו ולא גו' למלך לכולם יהיה אחד כש"מלך

עוד" ממלכות "ודוד 103לשתי להם 104, נשיא עבדי
.105לעולם"

הוא  שמשיח ההדגשה לבאר יש עלֿפיֿזה
משיח  של החידוש כי - שלמה" ומזרע דוד "מבית
(שלום), שלמה ומעלת (מלכות) דוד ממעלת יהיה
המלכות, ענין שלימות יהיה שלמשיח עלֿידיֿזה
עלֿידי  שמתבטא (כמו שבמלכות חכמה כולל
שיעמוד  המלך ש"אותו עד מצרים), חכמת "גולה",

משלמה" יותר יהיה חכמה בעל דוד, עד 106מזרע ,
על  נוסף פלא), (בבחינת המוחין ענין שלימות

שכתוב  כמו - ומלכות ומדות עליו 107מוחין "ונחה
רוח  וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח ה' רוח

וכידוע  ה'". ויראת מלך 108דעת הן יהיה שמשיח
תורה  העם" כל "וילמד רב, -109והן כולל ,

התורה  פנימיות של .110הנפלאות

Ê. לקבל הכח את יהיה יהודי כל שאצל בכדי
מעין  אצלו להיות צריך משיח, של הגילוי את
בו  יש יהודי שכל [כידוע באל"ף הנ"ל מדרגות

משיח  של אומר 111ניצוץ ואחד אחד כל ולכן ,112

גו'"]:epa"ויתקיים עליו ונחה שכתוב מקרא
בעצם. ומוחין למדות, השייך מוחין מדות, מלכות,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

אתן 94) ושקט ושלום שמו יהי' "שלמה ט) כב, (דה"א כמ"ש
בימיו". ישראל על

יא.95) ה, מ"א
שדוקא 96) פ"ב, מלך מינוי מצות להצ"צ המצות ספר ראה

שלו  המלכות והנהגת במדת חכמה בחי' המשכת הי' דוד במלך
(עצמיות  עילאה חכמה מאדם קיבל שדוד מבאר, הענין (ובהמשך
(להנהיג  תתאה חכמה קיבל ומיוסף למדות), נוגע שלא החכמה
שלמה, (כולל שלאחריו המלכים בכל משא"כ בפועל), המלוכה
בהם  מאיר החכמה הארת הי' לא האדם) מכל ויחכם נאמר שעליו
להבין  שלהם הפרטי בניצוץ רק (כ"א מלכותם הנהגת לענין
עם  זה ליישב איך וצע"ג בעולם). אשר ובכל ה' בתורת ולהשכיל

דלעת"ל). (המצב בפנים המבואר
י.97) ה, מלכיםֿא
א).98) (נו, שם תשובה שערי
סה"מ 99) רע"א. ו, בראשית תו"א ואילך. א י, מלכיםֿא

ובכ"מ. .107 ע' תש"ד
ה.100) מ, ישעי'
כג.101) כט, דה"א

יא.102) יא, מלכיםֿא
כב.103) לז, יחזקאל
ואילך.104) 206 ע' (ויגש) חל"ה לקו"ש וראה כה. שם,
בלשון 105) גם מרומז זה שענין לחידודא, לומר יש ואולי

dnilydeולה"גא  zizin`d לשלימות רומזת - "אמיתית" :"
על ונשמתו lkהמלכות האמת, מדת הוא יעקב כי ישראל, בני

l`xyiay"כלולה zenypd lkn.(ס"ז (אגה"ק עולם" ועד מעולם
"שלמה". של האותיות ישנם "שלימה" ובתיבת

ה"ב.106) פ"ט תשובה הל' רמב"ם
ב.107) יא, ישעי'
סהמ"צ 108) - ובארוכה תתטז. ע' ג) (כרך תזריע אוה"ת

מלך. מינוי מצות להצ"צ
שם.109) תשובה הל' רמב"ם
שער 110) אֿב. יז, צו לקו"ת פ"ג. שם סהמ"צ גם וראה

ועוד. ואילך. פנ"ו האמונה
פינחס.111) ס"פ עינים מאור
ביו"ט.112) ס"ת הוצאת בעת רבש"ע תפלת



ypz'd"`כח xii` 'k ,xen` t"y zegiyn

הפרק  בתחילת המשנה תוכן שזהו לומר, ויש
אר  שמפרט רביעי), (פרק זה דברים:דשבוע בעה

כו', עשיר איזהו כו', גיבור איזהו כו', חכם "איזהו
הדרגות  ארבע כנגד שהם וידוע מכובד", איזהו
משתלשלים) שמהן ספירות (עשר מתחלקות שמהן

הנפש  כחות הוי'113עשר דשם אותיות ד' כנגד ,114:
איזהו  בינה, - גיבור איזהו חכמה, - חכם איזהו

המדות) (כללות תפארת - מכובד 115עשיר איזהו ,
כבוד). (שענינה מלכות -

חלק יש יהודי שלכל ממעל `dwelוהיות
"חלק116ממש  יותר ועוד ,'ied"שהעצם 117עמו -

בכולו  תופס אתה בחלקו, תופס לכן 118כשאתה -
(בחינת  "אלוֿה" של האותיות ארבע כל בו כלול
שלמעלה  (אלקות ומהוי' עולם"), של "אלופו

מהעולם).

ארבעה  את בלגלות מתבטאת שלו והעבודה
הדין, משורת לפנים של לאופן עד אצלו, הענינים

דחסידותא" (שבתורה).119"מילי נפלאות בחינת ,

ארבעת  כל את בגלוי לו שיש ועלֿידיֿזה
כסא  שלימות המלכות, שלימות נעשית - הענינים

של על c'המלכות שלמה "וישב - דוקא רגלים
הם  יהודים כי יהודי, כל אצל זה ומעין הוי'", כסא

מלכים" "מלכים"120"בני - מזה עד 121ויתירה ,
שבא  ל"מכובד", שייכות מקבל הוא שעלֿידיֿזה
באומות  ממלך [במכלֿשכן הקב"ה של מכבודו
 ֿ לבשר מכבודו "שנתן עליו שאומרים העולם

שייכותם 122ודם" עלֿידי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .[
האות את יש יהודי שלכל (עד ואת ely123לתורה

"כל  בתורה), ה'"124חלקו לימודי ו"מאן 125בניך ,
ikln"רבנן לחכמה 126- גם מגיעים שעלֿידיֿזה

המלכות, לשלימות עד שלמה), (בחינת שבמלכות
חכם, הנ"ל: ענינים ארבעה כל את כולל שזה כמו

מכובד. עשיר, גיבור,

גם  רגלים, ד' של הכסא שלימות את שיש כך
("וישב  הישיבה ענין לשלימות ששייכים אלו

על d'שלמה `qk נמשך שעלֿידיֿזה ולהוסיף, .("
יותר  שמקבלים כך למטה, מלך של ראשו גם
"הדום  על מתנשאים ורגליו למלך, שייכות

למטה 127רגלי" מלמעלה המשכה שעלֿידי -
החיבור  שלימות נעשה למעלה, מלמטה והעלאה
עם  נפלאות לבחינת עד מהעולם שלמעלה דאלקות
העולם  במציאות אל"ף בחינת מגילוי העולם,

("גולה"). והגלות

שהוא  השבת, ביום בעמדנו - יתירה ובהדגשה
בשנה  הספירה בימי ובפרט המלכות, ספירת כנגד
(גם) השבת" "ממחרת התחילה (כשהספירה זו
שבתות  מה"שבע שבת כל שאז כפשוטה),

דשבוע 128תמימות" מהספירה מלכות כנגד היא
מלכות  שבגבורה, מלכות שבחסד, מלכות ההוא:
מלכות  שבהוד, מלכות שבנצח, מלכות שבתפארת,
- במיוחד זו ובשבת שבמלכות, מלכות שביסוד,
עד  הספירות, כל כולל כבר (שזה שבהוד מלכות
כמו  מלכות ח), סעיף כדלקמן שבמלכות, מלכות
(בבחינת  הודאה של השלימות עם קשורה שהיא

כנ"ל. פלא),

Á. ביום בעמדנו יותר עוד ניתוסף הנ"ל בכל
של  ימים שלושה (ובתוך בעומר ל"ג לאחרי השבת

בעומר  של 129ל"ג שמחתו ויום ההילולא יום ,(
רשב"י:
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59 רפ"ג.113) תניא
ס'114) וראה כאן. לאבות הש"ס ולקוטי רז"ל מאמרי שער

ואילך. 446 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות
המדות 115) הו"ע וגיבור בינה, הוא שעשיר , י"ל הי' לכאורה

דוכרין  בחי' תחילה - היא במשנה והסדר המדות). ותוקף (גבורת
ההי"ן  (ב' נוקבין בחי' ואח"כ ומדות), חכמה - הוי' דשם וו' (י'

דמה - הוא גדול הכי ודוחק ומלכות). בינה - הוי' gixknדשם
הוי'?! שם סדר לשנות

רפ"ב.116) תניא
ט.117) לב, האזינו
וש"נ.118) סקט"ז. בהוספות טוב שם כתר
א.119) ל, ב"ק ראה
א.120) סז, שבת
ע"ב).121) ריש (א, בהקדמה תקו"ז
ס"ט.122) סי"ג לאדה"ז הנהנין ברכות הל' א. נח, ברכות
קפו.123) אופן מג"ע ראה

ג.124) נד, ישעי'
ש"אל 125) ידוע בוניך", אלא בניך "א"ת שמאחז"ל ואף

הראשון. פירוש ממעט ואינו פירוש, עוד מוסיף תקרי"
א.126) סב, גיטין ראה
א.127) סו, ישעי'
טו.128) כג, אמור
ראש 129) ימי מב' שלשה: בענין זו בשנה מהחידוש ולהעיר

חמישי  ביום (שחל כסלו בי"ט וכן השבת, ליום תיכף נכנסו השנה
וממנו  כסלו, בכ"ף נמשך שענינו לחסידות, השנה ראש השבוע),
דפנימיות  מ"ת בעומר, לל"ג בנוגע וכן השבת. ביום תיכף נכנסו
נמשך  וענינו חמישי, ביום שחל ריט), ע' תרס"ו (המשך התורה
בפע"ח  ועד"ז יא, דרוש ספה"ע ענין שעה"כ (ראה ימים ג' על
הובא  פל"ג וכהסימן שלפנ"ז הפורים וימי פ"ז). ספה "ע שער

`"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zegiyn

התורה  פנימיות גילוי היה רשב"י עלֿידי
ביום  היה הגילוי ועיקר שבתורה), נפלאות (בחינת

(פנימיו  דאורייתא דנשמתא נשמתא ת הסתלקותו,
חייו) ימי כל במשך שגילה ֿ 130הסודות שעל עד ,

נתגלה  זה הרי הזהר), (בספר אלו דברים כתיבת ידי
דיתפרנסון  באופן עד ישראל, בני לכל 131אחרֿכך

dbyde dpada שבתורה נפלאות בחינת גילוי -
- ובדוגמא ומעין - ההתחלה ודעת. בינה בחכמה

דלעתידֿלבוא. התורה פנימיות מגילוי

התורה  פנימיות את חיבר רשב"י - לזה בנוסף
דתורה  נגלה עצמה 132עם שבתורה לומר, ויש .

עלֿדרך  זה הרי התורה, ופנימיות דתורה נגלה
(מוחין  ולימוד אולפנא מלשון אל"ף בין החילוק
(מוחין  פל"א אותיות לאל"ף למדות), השייך

שניהם. את חיבר ורשב"י בעצם).

לגילוי  הכח את פעל הוא זה, שבכח לומר ויש
ב(אלופו  מהעולם) שלמעלה הדרגות (גם אלקות

שלו  הידוע כמאמר - עולם רבי 133של) "תניא :
יוחאי  בן שכינה 134שמעון (ישראל) שגלו מקום כל

לאדום  גלו כו' עמהן שכינה לבבל גלו עמהן,
(בבבל  בהיותם שגם זאתֿאומרת עמהן", שכינה

"גולה" עולם",yiכו') של ד"אלופו הגילוי את שם
".mdnr"שכינה

- כולו העולם בכל ממשיך רשב"י ועלֿדרךֿזה
שלו  כולו 135כמאמר העולם כל את לפטור "יכולני :

- העולם כל את לפטור יכול שהוא הדין", מן
הגלות. דין כולל הדין, מן - והסתר העלם מלשון

היום  הוא בעומר של"ג זה עם גם לקשר ויש
(הוד  של הענין את שמציין שבהוד", "הוד של
פלא  בחינת - שבהודאה והודאה הודאה, מלשון)

באל"ף  אחרֿכך נמשך ומזה מהשגה), (שלמעלה
גם  הוא שבהוד" ש"הוד ולהוסיף, והשגה). (הבנה

המדות" בעיקר הספירות ותשלום ֿ 136"סוף זאת -
עד  (עשיר), המדות כל את כולל שזה אומרת
ההמשכה  על נוסף (מכובד), שבמלכות מלכות

(חכם, ומדות גם ממוחין היא והוד וגיבור).
'החמישית  בחינת על שמרמזת החמישית, הספירה

כל 137לפרעה' ואתפריעו אתגליין דמיניה ,
מ 138נהורין  שלמעלה פרוע, בבחינת ,xcq

הסדר  נעשה גופא וזה פלא), (בחינת והשתלשלות
לעתידֿלבוא. אל"ף) (בחינת הקבוע

Ë. פנימיות גילוי אחרֿכך נמשך ומרשב"י
האריז"ל, לדור עד שלאחריֿזה, בדורות התורה

החכמה" זאת לגלות "מצוה -139שמאז ואחרֿכך ,
עלֿידי  החסידות תורת גילוי עלֿידי בזה נוסף
החסידות  תורת (מייסדי והמגיד הבעלֿשםֿטוב
(מייסד  הזקן אדמו"ר עלֿידי - יותר ועוד הכללית),
ממלאי  נשיאינו ורבותינו חב"ד) חסידות תורת
דחכמה  באופן התורה פנימיות לימוד - מקומו
מחוצה  מתחיל חוצה, המעיינות והפצת ודעת, בינה
הבהמית, דנפש גם עד שלו, הנפש כחות - שבאדם
מגילוי  ו'טועמיה' מעין - שבעולם לחוצה עד

והשלימה. האמיתית בגאולה התורה פנימיות

נשיאינו  רבותינו עלֿידי - בזה ניתוסף וכך
אדמו"ר  מו"ח לכ"ק עד לדור, מדור מקומו ממלאי
בדורנו  התורה דפנימיות לגילויים עד דורנו, נשיא
להגילויים  עד לשנה, משנה נוסף - גופא ובזה זה,
שנדפסו  דא"ח דמאמרי כתביֿיד עלֿידי אלו בימים

עתה. ונדפסים

הנפלאות  את שממשיכים כאמור, ובאופן,
בכל  עד והשגה, בהבנה פלא) (בבחינת שבתורה
ובלשון  ומלכות), מדות בינה, (חכמה, הנפש כחות

הידועה  הזקן אדמו"ר "משכיל 140תורת הפסוק על
ש'איתן  - פ"ט) מזמור (תחילת האזרחי" לאיתן
לו  "יש פלא) בחינת הנשמה, (עצם שבנשמה'
האזרחי, הוא המשכיל כח שעלֿידי מה משכיל,

המשכיל lklמזריח שכח והחושים", הכחות
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סתכ"ח). או"ח (וטור בסידור
מצ"ע, מוחין ג' עבודת על קאי שלשה שענין י"ל הרמז וע"ד
של  ובאופן הרשב"י, ע"י (שנתגלתה התורה פנימיות של ענינה
(כיבוש  דלע"ל העבודה של וטועמי' מעין - אדה"ז) ע"י חב"ד

וקדמוני). קניזי קיני
שנה 130) בעומר ל"ג (קונטרס תשל"ז עיני גל ד"ה בכ"ז ראה

ואילך). ה עמוד לעיל זו,
לספרו.131) המק"מ הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'

שם. לתקו"ז כסא
פכ"ג.132) תרל"ח לברך אדם חייב המשך ראה
א.133) כט, מגילה
מרומז 134) שבזה וי"ל יעקב. בעין באל"ף) ("יוחאי" הוא כן

כבפנים. אל"ף, דבחי' הגילוי
ב.135) מה, סוכה

ואילך.136) א דש, בעומר הל"ג שער דא"ח עם סידור
כד.137) מז, ויגש
א.138) רי, זח"א
סכ"ו.139) אגה"ק
(140.6ֿ5 ע' החסידות לימוד קונטרס



כט `"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zegiyn

הפרק  בתחילת המשנה תוכן שזהו לומר, ויש
אר  שמפרט רביעי), (פרק זה דברים:דשבוע בעה

כו', עשיר איזהו כו', גיבור איזהו כו', חכם "איזהו
הדרגות  ארבע כנגד שהם וידוע מכובד", איזהו
משתלשלים) שמהן ספירות (עשר מתחלקות שמהן

הנפש  כחות הוי'113עשר דשם אותיות ד' כנגד ,114:
איזהו  בינה, - גיבור איזהו חכמה, - חכם איזהו

המדות) (כללות תפארת - מכובד 115עשיר איזהו ,
כבוד). (שענינה מלכות -

חלק יש יהודי שלכל ממעל `dwelוהיות
"חלק116ממש  יותר ועוד ,'ied"שהעצם 117עמו -

בכולו  תופס אתה בחלקו, תופס לכן 118כשאתה -
(בחינת  "אלוֿה" של האותיות ארבע כל בו כלול
שלמעלה  (אלקות ומהוי' עולם"), של "אלופו

מהעולם).

ארבעה  את בלגלות מתבטאת שלו והעבודה
הדין, משורת לפנים של לאופן עד אצלו, הענינים

דחסידותא" (שבתורה).119"מילי נפלאות בחינת ,

ארבעת  כל את בגלוי לו שיש ועלֿידיֿזה
כסא  שלימות המלכות, שלימות נעשית - הענינים

של על c'המלכות שלמה "וישב - דוקא רגלים
הם  יהודים כי יהודי, כל אצל זה ומעין הוי'", כסא

מלכים" "מלכים"120"בני - מזה עד 121ויתירה ,
שבא  ל"מכובד", שייכות מקבל הוא שעלֿידיֿזה
באומות  ממלך [במכלֿשכן הקב"ה של מכבודו
 ֿ לבשר מכבודו "שנתן עליו שאומרים העולם

שייכותם 122ודם" עלֿידי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .[
האות את יש יהודי שלכל (עד ואת ely123לתורה

"כל  בתורה), ה'"124חלקו לימודי ו"מאן 125בניך ,
ikln"רבנן לחכמה 126- גם מגיעים שעלֿידיֿזה

המלכות, לשלימות עד שלמה), (בחינת שבמלכות
חכם, הנ"ל: ענינים ארבעה כל את כולל שזה כמו

מכובד. עשיר, גיבור,

גם  רגלים, ד' של הכסא שלימות את שיש כך
("וישב  הישיבה ענין לשלימות ששייכים אלו

על d'שלמה `qk נמשך שעלֿידיֿזה ולהוסיף, .("
יותר  שמקבלים כך למטה, מלך של ראשו גם
"הדום  על מתנשאים ורגליו למלך, שייכות

למטה 127רגלי" מלמעלה המשכה שעלֿידי -
החיבור  שלימות נעשה למעלה, מלמטה והעלאה
עם  נפלאות לבחינת עד מהעולם שלמעלה דאלקות
העולם  במציאות אל"ף בחינת מגילוי העולם,

("גולה"). והגלות

שהוא  השבת, ביום בעמדנו - יתירה ובהדגשה
בשנה  הספירה בימי ובפרט המלכות, ספירת כנגד
(גם) השבת" "ממחרת התחילה (כשהספירה זו
שבתות  מה"שבע שבת כל שאז כפשוטה),

דשבוע 128תמימות" מהספירה מלכות כנגד היא
מלכות  שבגבורה, מלכות שבחסד, מלכות ההוא:
מלכות  שבהוד, מלכות שבנצח, מלכות שבתפארת,
- במיוחד זו ובשבת שבמלכות, מלכות שביסוד,
עד  הספירות, כל כולל כבר (שזה שבהוד מלכות
כמו  מלכות ח), סעיף כדלקמן שבמלכות, מלכות
(בבחינת  הודאה של השלימות עם קשורה שהיא

כנ"ל. פלא),

Á. ביום בעמדנו יותר עוד ניתוסף הנ"ל בכל
של  ימים שלושה (ובתוך בעומר ל"ג לאחרי השבת

בעומר  של 129ל"ג שמחתו ויום ההילולא יום ,(
רשב"י:
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ס'114) וראה כאן. לאבות הש"ס ולקוטי רז"ל מאמרי שער

ואילך. 446 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות
המדות 115) הו"ע וגיבור בינה, הוא שעשיר , י"ל הי' לכאורה

דוכרין  בחי' תחילה - היא במשנה והסדר המדות). ותוקף (גבורת
ההי"ן  (ב' נוקבין בחי' ואח"כ ומדות), חכמה - הוי' דשם וו' (י'

דמה - הוא גדול הכי ודוחק ומלכות). בינה - הוי' gixknדשם
הוי'?! שם סדר לשנות

רפ"ב.116) תניא
ט.117) לב, האזינו
וש"נ.118) סקט"ז. בהוספות טוב שם כתר
א.119) ל, ב"ק ראה
א.120) סז, שבת
ע"ב).121) ריש (א, בהקדמה תקו"ז
ס"ט.122) סי"ג לאדה"ז הנהנין ברכות הל' א. נח, ברכות
קפו.123) אופן מג"ע ראה

ג.124) נד, ישעי'
ש"אל 125) ידוע בוניך", אלא בניך "א"ת שמאחז"ל ואף

הראשון. פירוש ממעט ואינו פירוש, עוד מוסיף תקרי"
א.126) סב, גיטין ראה
א.127) סו, ישעי'
טו.128) כג, אמור
ראש 129) ימי מב' שלשה: בענין זו בשנה מהחידוש ולהעיר

חמישי  ביום (שחל כסלו בי"ט וכן השבת, ליום תיכף נכנסו השנה
וממנו  כסלו, בכ"ף נמשך שענינו לחסידות, השנה ראש השבוע),
דפנימיות  מ"ת בעומר, לל"ג בנוגע וכן השבת. ביום תיכף נכנסו
נמשך  וענינו חמישי, ביום שחל ריט), ע' תרס"ו (המשך התורה
בפע"ח  ועד"ז יא, דרוש ספה"ע ענין שעה"כ (ראה ימים ג' על
הובא  פל"ג וכהסימן שלפנ"ז הפורים וימי פ"ז). ספה "ע שער

`"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zegiyn

התורה  פנימיות גילוי היה רשב"י עלֿידי
ביום  היה הגילוי ועיקר שבתורה), נפלאות (בחינת

(פנימיו  דאורייתא דנשמתא נשמתא ת הסתלקותו,
חייו) ימי כל במשך שגילה ֿ 130הסודות שעל עד ,

נתגלה  זה הרי הזהר), (בספר אלו דברים כתיבת ידי
דיתפרנסון  באופן עד ישראל, בני לכל 131אחרֿכך

dbyde dpada שבתורה נפלאות בחינת גילוי -
- ובדוגמא ומעין - ההתחלה ודעת. בינה בחכמה

דלעתידֿלבוא. התורה פנימיות מגילוי

התורה  פנימיות את חיבר רשב"י - לזה בנוסף
דתורה  נגלה עצמה 132עם שבתורה לומר, ויש .

עלֿדרך  זה הרי התורה, ופנימיות דתורה נגלה
(מוחין  ולימוד אולפנא מלשון אל"ף בין החילוק
(מוחין  פל"א אותיות לאל"ף למדות), השייך

שניהם. את חיבר ורשב"י בעצם).

לגילוי  הכח את פעל הוא זה, שבכח לומר ויש
ב(אלופו  מהעולם) שלמעלה הדרגות (גם אלקות

שלו  הידוע כמאמר - עולם רבי 133של) "תניא :
יוחאי  בן שכינה 134שמעון (ישראל) שגלו מקום כל

לאדום  גלו כו' עמהן שכינה לבבל גלו עמהן,
(בבבל  בהיותם שגם זאתֿאומרת עמהן", שכינה

"גולה" עולם",yiכו') של ד"אלופו הגילוי את שם
".mdnr"שכינה

- כולו העולם בכל ממשיך רשב"י ועלֿדרךֿזה
שלו  כולו 135כמאמר העולם כל את לפטור "יכולני :

- העולם כל את לפטור יכול שהוא הדין", מן
הגלות. דין כולל הדין, מן - והסתר העלם מלשון

היום  הוא בעומר של"ג זה עם גם לקשר ויש
(הוד  של הענין את שמציין שבהוד", "הוד של
פלא  בחינת - שבהודאה והודאה הודאה, מלשון)

באל"ף  אחרֿכך נמשך ומזה מהשגה), (שלמעלה
גם  הוא שבהוד" ש"הוד ולהוסיף, והשגה). (הבנה

המדות" בעיקר הספירות ותשלום ֿ 136"סוף זאת -
עד  (עשיר), המדות כל את כולל שזה אומרת
ההמשכה  על נוסף (מכובד), שבמלכות מלכות

(חכם, ומדות גם ממוחין היא והוד וגיבור).
'החמישית  בחינת על שמרמזת החמישית, הספירה

כל 137לפרעה' ואתפריעו אתגליין דמיניה ,
מ 138נהורין  שלמעלה פרוע, בבחינת ,xcq

הסדר  נעשה גופא וזה פלא), (בחינת והשתלשלות
לעתידֿלבוא. אל"ף) (בחינת הקבוע

Ë. פנימיות גילוי אחרֿכך נמשך ומרשב"י
האריז"ל, לדור עד שלאחריֿזה, בדורות התורה

החכמה" זאת לגלות "מצוה -139שמאז ואחרֿכך ,
עלֿידי  החסידות תורת גילוי עלֿידי בזה נוסף
החסידות  תורת (מייסדי והמגיד הבעלֿשםֿטוב
(מייסד  הזקן אדמו"ר עלֿידי - יותר ועוד הכללית),
ממלאי  נשיאינו ורבותינו חב"ד) חסידות תורת
דחכמה  באופן התורה פנימיות לימוד - מקומו
מחוצה  מתחיל חוצה, המעיינות והפצת ודעת, בינה
הבהמית, דנפש גם עד שלו, הנפש כחות - שבאדם
מגילוי  ו'טועמיה' מעין - שבעולם לחוצה עד

והשלימה. האמיתית בגאולה התורה פנימיות

נשיאינו  רבותינו עלֿידי - בזה ניתוסף וכך
אדמו"ר  מו"ח לכ"ק עד לדור, מדור מקומו ממלאי
בדורנו  התורה דפנימיות לגילויים עד דורנו, נשיא
להגילויים  עד לשנה, משנה נוסף - גופא ובזה זה,
שנדפסו  דא"ח דמאמרי כתביֿיד עלֿידי אלו בימים

עתה. ונדפסים

הנפלאות  את שממשיכים כאמור, ובאופן,
בכל  עד והשגה, בהבנה פלא) (בבחינת שבתורה
ובלשון  ומלכות), מדות בינה, (חכמה, הנפש כחות

הידועה  הזקן אדמו"ר "משכיל 140תורת הפסוק על
ש'איתן  - פ"ט) מזמור (תחילת האזרחי" לאיתן
לו  "יש פלא) בחינת הנשמה, (עצם שבנשמה'
האזרחי, הוא המשכיל כח שעלֿידי מה משכיל,

המשכיל lklמזריח שכח והחושים", הכחות
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סתכ"ח). או"ח (וטור בסידור
מצ"ע, מוחין ג' עבודת על קאי שלשה שענין י"ל הרמז וע"ד
של  ובאופן הרשב"י, ע"י (שנתגלתה התורה פנימיות של ענינה
(כיבוש  דלע"ל העבודה של וטועמי' מעין - אדה"ז) ע"י חב"ד

וקדמוני). קניזי קיני
שנה 130) בעומר ל"ג (קונטרס תשל"ז עיני גל ד"ה בכ"ז ראה

ואילך). ה עמוד לעיל זו,
לספרו.131) המק"מ הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'

שם. לתקו"ז כסא
פכ"ג.132) תרל"ח לברך אדם חייב המשך ראה
א.133) כט, מגילה
מרומז 134) שבזה וי"ל יעקב. בעין באל"ף) ("יוחאי" הוא כן

כבפנים. אל"ף, דבחי' הגילוי
ב.135) מה, סוכה

ואילך.136) א דש, בעומר הל"ג שער דא"ח עם סידור
כד.137) מז, ויגש
א.138) רי, זח"א
סכ"ו.139) אגה"ק
(140.6ֿ5 ע' החסידות לימוד קונטרס
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השכל) מקור הוא זה עם וביחד משכל, (שלמעלה
בשכל  שבשכל מלמעלה והגם 141ממשיך ;

הרי לעתידֿלבוא, תהיה זו זריחה זה ששלימות
מעכשיו  כבר גם .142נפעל

גם  אלקות ולגלות להמשיך הכח נמשך ומזה
פ"ט: מזמור כסיום - עולם") של ("אלופו בעולם

ה' ואמן.mlerlברוך אמן

למשה  "תפלה צדי"ק, למזמור מגיעים ואחרֿכך
אלקינו  ה' נועם "ויהי - לסיומו עד האלקים", איש
שלימות  ה', מנועם עלינו הגילוי גו'", עלינו

(עתיק  עלינו 143התענוג כוננה ידינו "ומעשה עד ,(
"מעון" אותיות) בה("נועם" כוננהו", ידינו ומעשה

השלישי. ביתֿהמקדש האמיתי,

בכלל, התורה לימוד שעלֿידי - ובפשטות
בתורת  שנתגלתה כפי התורה, פנימיות ובפרט
הרב, בפני המסתכל עלֿידי - כולל - החסידות,

פניו  תאיר אדם (חכמת פניו מוסיף 144במאור שזה ,(
ז"ל  חכמינו [כמאמר הלימוד רבי,145בהבנת "אמר

מאיר  לרבי דחזיתיה מחבראי, דמחדדנא האי
מחדדנא  הוה מקמיה, חזיתיה ואילו מאחוריה.

דכתיב  -146טפי, מוריך"] את רואות עיניך והיו

כח  גילוי כולל בעולם, אלקות לגילוי כלי נעשה
יותר  ועוד (חכמה), ראיה של באופן בנפעל הפועל

-ielib לבדו ש"הוא הנברא, ביש העצמות" "כח
המוחלט" ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו

הקודש' ב'אגרת קדישא).147(כמבואר תניא בספר

(כמבואר  יהודי של בעבודתו שזה כפי החל
רק  לא היא אצלו שהעבודה התניא), ספר בתחילת
"תהי  גם אלא רשע", תהי "אל - מרע" ב"סור

wicv"148 להיות זוכה אדם כל ש"אין דאףֿעלֿפי ,
כלֿכך  בזה הבחירה משפט לאדם ואין צדיק,

בג 149כו'" נשמה למטה שנמצאים זה ונפש מצד וף

אבל  - והחומרי הגשמי הזה בעולם הבהמית
(של  הגשמי בגוף העצמות" "כח שיש עלֿידיֿזה
למטה  שגם הכח את נותן זה הרי כנ"ל, יהודי),
 ֿ (על צדיק" "תהי עד גבוהות, הכי לדרגות יגיעו
את  לקיים שלו את ש"יעשה עלֿידיֿזה כלֿפנים
שההרגל  ועוד כו', צדיק תהי שמשביעים השבועה
הרי  כו' "וכשירגיל שני", טבע נעשה כו'
האי  וכולי דלעילא, אתערותא דלתתא באתערותא
איזה  משורש רוח לבחינת ויזכה כו' יערה ואולי

כו'" -149צדיק הענינים כל שלאחרי לומר ויש ,(
במשך  עברו ישראל שבני - כו' וזיכוך בירור של

עכשיו יכול icediדורות, lk הכי לדרגות להגיע
"ועמך  של (הגילוי בגלוי צדיק" "תהי עד גבוהות,

צדיקים" הגילוי 150כולם בשלימות שיהיה כפי ,(
והשלימה  האמיתית .151בגאולה

המעיינות  הפצת של העבודה - שעלֿידיֿזה עד
אלקות  ולהמשיך לגלות הכח את יש - חוצה

ממנה. חוצה שאין בחוצה עד בעולם,

הוי' כבוד ל"ונגלה - וכלי הכנה נעשה זה וכל
עסק  יהיה "ולא והשלימה, האמיתית בגאולה גו'"

mlerd lk ולגילוי בלבד", ה' את לדעת אלא כולו
רואות  עיניך "והיו של באופן עד התורה, פנימיות

מוריך". את

È. לפעולות בנוגע - בפשטות מזה ההוראה
יותר  עוד למהר בכדי לעשות צריכים ישראל שבני

הגאולה: את

העולם, בכל עד בעולם, בחלקו לפעולות בנוסף
עולם" של "אלופו הוא שהקב"ה איך לגלות
עלֿידי  ובפרט בעולם, דבר ובכל בעולם
שמים" "לשם העולם עניני בכל שמשתמשים

ש  כך "כבודו"lkול"דעהו", את מגלה בעולם דבר
- הקב"ה של

באולפנא  מיוחדת הוספה גם להיות צריכה
כפי  התורה בפנימיות - ובמיוחד התורה, ולימוד
הבנה  של באופן החסידות, בתורת שנתגלתה
על  להשפיע - וגם ודעת. בינה בחכמה והשגה,
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י"א 141) בקובץ (נעתק תשכ"ח צורים מראש כי ד"ה ראה
טז). אות הפ"ט שנת ניסן

אות 142) שם נעתק .63 ע' תש"ח (סה"מ תרפ"ה וייצר ד"ה
טו).

ועוד.143) כא. יח, ו, אות הצדי"ק שנת ניסן י"א קובץ ראה
א.144) ח, קהלת
ה"ב.145) פ"ה ביצה ירושלמי וראה ב. יג, עירובין
כ.146) ל, ישעי'
ע"ב).147) ריש (קל, כ סימן
סע"ב.148) ל, נדה
פי"ד.149) תניא

כא.150) ס, ישעי'
ועמך 151) שנאמר לעוה"ב חלק להם יש ישראל כל כמאחז"ל

פרקי  קודם שאומרים וכפי חלק). ר"פ (סנהדרין גו' צדיקים כולם
אבות.
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והיהדות, התורה הפצת עלֿידי מסביבו, אחרים
המעיינות. והפצת

לסיים  של העבודה שעלֿידי ויהיֿרצון
זה  הרי - ב"גולה" האל"ף את ולגלות "להכניס"
שכפי  כך ממש, ומיד תיכף הגאולה, את מיד יביא

ומצבםש  במעמדם עומדים ישראל ממש,eiykrבני
ובגדים עדיין mdlyבלבושים הם אם אפילו ,

צואים" שלא 152"בגדים באופן באה הגאולה כי ,
עין  כהרף אפילו הגאולה 153עכבן לאחרי ורק ,

מעליו"152"ויאמר  גו' הבגדים הסירו ֿ 154גו' ועל ,
כולם  ל"ועמך בנוגע מדובר כשזה אחתֿכמהֿוכמה

צדיקים".

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, בני וכל
"כספם  עניניהם, כל עם ביחד הולכים ובבנותינו",
 ֿ הבתי כל עם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אתם", וזהבם

ובתיֿמדרשות  שבהם 155כנסיות והספריֿתורה ,

עלֿידי  השבוע, שסיימו הספרֿתורה כולל -
סיום  עם ביחד ישראל, ובנות נשי של השתדלות
בריקודים  גדולה בשמחה ספרֿתורה, הכנסת וסדר
המקרבת  הצדקה, בנתינת הוספה עם וקשור וכו',

הגאולה  -156את

בהר  הקודש, עיר בירושלים הקודש, בארץ
כוננו  אד' "מקדש השלישי, בביתֿהמקדש הקודש,

.157ידיך"
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ואילך.152) ג ג, זכרי' ראה
מא.153) יב, בא ופירש"י מכילתא ראה
כך 154) הולך שאדם שכשם לתחה"מ, בנוגע שנאמר וע"ד

אני  ואח"כ כו' לבוש בא לבוש הלך שהוא כשם כו', בא הוא
וביאורים  תשובות וראה א. צא, זח"ג פצ"ה. (ב"ר אותן מרפא

.((55 (ע' סי"א

א.155) כט, מגילה ראה
א.156) י, ב"ב
יז.157) טו, בשלח
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השכל) מקור הוא זה עם וביחד משכל, (שלמעלה
בשכל  שבשכל מלמעלה והגם 141ממשיך ;

הרי לעתידֿלבוא, תהיה זו זריחה זה ששלימות
מעכשיו  כבר גם .142נפעל

גם  אלקות ולגלות להמשיך הכח נמשך ומזה
פ"ט: מזמור כסיום - עולם") של ("אלופו בעולם

ה' ואמן.mlerlברוך אמן

למשה  "תפלה צדי"ק, למזמור מגיעים ואחרֿכך
אלקינו  ה' נועם "ויהי - לסיומו עד האלקים", איש
שלימות  ה', מנועם עלינו הגילוי גו'", עלינו

(עתיק  עלינו 143התענוג כוננה ידינו "ומעשה עד ,(
"מעון" אותיות) בה("נועם" כוננהו", ידינו ומעשה

השלישי. ביתֿהמקדש האמיתי,

בכלל, התורה לימוד שעלֿידי - ובפשטות
בתורת  שנתגלתה כפי התורה, פנימיות ובפרט
הרב, בפני המסתכל עלֿידי - כולל - החסידות,

פניו  תאיר אדם (חכמת פניו מוסיף 144במאור שזה ,(
ז"ל  חכמינו [כמאמר הלימוד רבי,145בהבנת "אמר

מאיר  לרבי דחזיתיה מחבראי, דמחדדנא האי
מחדדנא  הוה מקמיה, חזיתיה ואילו מאחוריה.

דכתיב  -146טפי, מוריך"] את רואות עיניך והיו

כח  גילוי כולל בעולם, אלקות לגילוי כלי נעשה
יותר  ועוד (חכמה), ראיה של באופן בנפעל הפועל

-ielib לבדו ש"הוא הנברא, ביש העצמות" "כח
המוחלט" ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו

הקודש' ב'אגרת קדישא).147(כמבואר תניא בספר

(כמבואר  יהודי של בעבודתו שזה כפי החל
רק  לא היא אצלו שהעבודה התניא), ספר בתחילת
"תהי  גם אלא רשע", תהי "אל - מרע" ב"סור

wicv"148 להיות זוכה אדם כל ש"אין דאףֿעלֿפי ,
כלֿכך  בזה הבחירה משפט לאדם ואין צדיק,

בג 149כו'" נשמה למטה שנמצאים זה ונפש מצד וף

אבל  - והחומרי הגשמי הזה בעולם הבהמית
(של  הגשמי בגוף העצמות" "כח שיש עלֿידיֿזה
למטה  שגם הכח את נותן זה הרי כנ"ל, יהודי),
 ֿ (על צדיק" "תהי עד גבוהות, הכי לדרגות יגיעו
את  לקיים שלו את ש"יעשה עלֿידיֿזה כלֿפנים
שההרגל  ועוד כו', צדיק תהי שמשביעים השבועה
הרי  כו' "וכשירגיל שני", טבע נעשה כו'
האי  וכולי דלעילא, אתערותא דלתתא באתערותא
איזה  משורש רוח לבחינת ויזכה כו' יערה ואולי

כו'" -149צדיק הענינים כל שלאחרי לומר ויש ,(
במשך  עברו ישראל שבני - כו' וזיכוך בירור של

עכשיו יכול icediדורות, lk הכי לדרגות להגיע
"ועמך  של (הגילוי בגלוי צדיק" "תהי עד גבוהות,

צדיקים" הגילוי 150כולם בשלימות שיהיה כפי ,(
והשלימה  האמיתית .151בגאולה

המעיינות  הפצת של העבודה - שעלֿידיֿזה עד
אלקות  ולהמשיך לגלות הכח את יש - חוצה

ממנה. חוצה שאין בחוצה עד בעולם,

הוי' כבוד ל"ונגלה - וכלי הכנה נעשה זה וכל
עסק  יהיה "ולא והשלימה, האמיתית בגאולה גו'"

mlerd lk ולגילוי בלבד", ה' את לדעת אלא כולו
רואות  עיניך "והיו של באופן עד התורה, פנימיות

מוריך". את

È. לפעולות בנוגע - בפשטות מזה ההוראה
יותר  עוד למהר בכדי לעשות צריכים ישראל שבני

הגאולה: את

העולם, בכל עד בעולם, בחלקו לפעולות בנוסף
עולם" של "אלופו הוא שהקב"ה איך לגלות
עלֿידי  ובפרט בעולם, דבר ובכל בעולם
שמים" "לשם העולם עניני בכל שמשתמשים

ש  כך "כבודו"lkול"דעהו", את מגלה בעולם דבר
- הקב"ה של

באולפנא  מיוחדת הוספה גם להיות צריכה
כפי  התורה בפנימיות - ובמיוחד התורה, ולימוד
הבנה  של באופן החסידות, בתורת שנתגלתה
על  להשפיע - וגם ודעת. בינה בחכמה והשגה,
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י"א 141) בקובץ (נעתק תשכ"ח צורים מראש כי ד"ה ראה
טז). אות הפ"ט שנת ניסן

אות 142) שם נעתק .63 ע' תש"ח (סה"מ תרפ"ה וייצר ד"ה
טו).

ועוד.143) כא. יח, ו, אות הצדי"ק שנת ניסן י"א קובץ ראה
א.144) ח, קהלת
ה"ב.145) פ"ה ביצה ירושלמי וראה ב. יג, עירובין
כ.146) ל, ישעי'
ע"ב).147) ריש (קל, כ סימן
סע"ב.148) ל, נדה
פי"ד.149) תניא

כא.150) ס, ישעי'
ועמך 151) שנאמר לעוה"ב חלק להם יש ישראל כל כמאחז"ל

פרקי  קודם שאומרים וכפי חלק). ר"פ (סנהדרין גו' צדיקים כולם
אבות.

`"ypz'd xii` 'k ,xen` t"y zegiyn

והיהדות, התורה הפצת עלֿידי מסביבו, אחרים
המעיינות. והפצת

לסיים  של העבודה שעלֿידי ויהיֿרצון
זה  הרי - ב"גולה" האל"ף את ולגלות "להכניס"
שכפי  כך ממש, ומיד תיכף הגאולה, את מיד יביא

ומצבםש  במעמדם עומדים ישראל ממש,eiykrבני
ובגדים עדיין mdlyבלבושים הם אם אפילו ,

צואים" שלא 152"בגדים באופן באה הגאולה כי ,
עין  כהרף אפילו הגאולה 153עכבן לאחרי ורק ,

מעליו"152"ויאמר  גו' הבגדים הסירו ֿ 154גו' ועל ,
כולם  ל"ועמך בנוגע מדובר כשזה אחתֿכמהֿוכמה

צדיקים".

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, בני וכל
"כספם  עניניהם, כל עם ביחד הולכים ובבנותינו",
 ֿ הבתי כל עם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אתם", וזהבם

ובתיֿמדרשות  שבהם 155כנסיות והספריֿתורה ,

עלֿידי  השבוע, שסיימו הספרֿתורה כולל -
סיום  עם ביחד ישראל, ובנות נשי של השתדלות
בריקודים  גדולה בשמחה ספרֿתורה, הכנסת וסדר
המקרבת  הצדקה, בנתינת הוספה עם וקשור וכו',

הגאולה  -156את

בהר  הקודש, עיר בירושלים הקודש, בארץ
כוננו  אד' "מקדש השלישי, בביתֿהמקדש הקודש,

.157ידיך"
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ואילך.152) ג ג, זכרי' ראה
מא.153) יב, בא ופירש"י מכילתא ראה
כך 154) הולך שאדם שכשם לתחה"מ, בנוגע שנאמר וע"ד

אני  ואח"כ כו' לבוש בא לבוש הלך שהוא כשם כו', בא הוא
וביאורים  תשובות וראה א. צא, זח"ג פצ"ה. (ב"ר אותן מרפא

.((55 (ע' סי"א

א.155) כט, מגילה ראה
א.156) י, ב"ב
יז.157) טו, בשלח

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מעש"ק עם המצורף אליו, ומוסגר פה הקבלה.

ובשאלתו שאחד מבני הישיבה לוה אצלו ממון ועדיין לא פרע לו אף שכבר עבר הזמן שאמר, 

ושואל אם יתן המעות במתנה בכדי שלא להכשילו, או שאפשר יבוא עוד.

והרי יכול לעשות את האמור בתנאי, וכמה ענינים בתנאי כגון זה ונמצאים בסיפורי חז"ל.

במ"ש אודות ענין הבטחון, יעיין בחובת הלבבות שער הבטחון.

ובקשר עם חג השבועות הבע"ל מוסג"פ תוכן ענינים לימים אלו.

אינו מזכיר מסידורו ובטח זהו סימן שהכל בסדר.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



לב

xen` zyxt zegiy ihewl יב כרך

בפרשתנו ‡. הפסוק ישראל 1מן בני אל "דבר
לכם  יהיה לחדש באחד השביעי בחודש לאמר
התיבות  את רש"י מעתיק גו'" תרועה זכרון שבתון

"זכרון  ומפרש: תרועה", זכרונות 2"זכרון פסוקי
שופרות  שקרב 4לזכור 3ופסוקי יצחק עקידת לכם

איל". תחתיו
הן  הרי תרועה" "זכרון תיבות להבין: וצריך

לפירוש  זקוקות ואינן הקודש, בלשון ?5רגילות

מפרשים  אלו 6יש בתיבות לרש"י ליה דקשה
פינחס  בפרשת להלן מפרשם): "7(שלכן meiנאמר

" וכתב הכתוב שינה וכאן ?8תרועה"oexkfתרועה",
ל  היא כאן הכתוב שכוונת רש"י, מפרש iweqtולכן

שופרות  ופסוקי .9זכרונות

שלפיֿזה  לזה [נוסף שהרי כן, לפרש קשה אבל
לרש"י זכרון hxtlהוהֿליה בפירושו: הקושיא

כו', תרועה יום נאמר פינחס ובפרשת תרועה,
פינחס, דפרשת הפסוק את למדנו לא שעדיין מכיון
לפרש  רש"י של דרכו - פעמים כמה כמדובר הנה]

הכתוב פשטות בלימוד המתעוררת `xzקושיא lr,
מפסוק  הלומד אצל המתעוררת סתירה ליישב או

dfÎiptlשלמדו  xak של כוונתו אם ובנדוןֿדידן, –
 ֿ הוה פינחס, בפרשת מהנאמר קושיא לתרץ רש"י

לפרשו הסתירה myליה תתעורר דוקא אז שהרי ,
שנאמר .10(בפרשתנו)lirlממה

 ֿ מנא מקרא של בפשוטו להבין: צריך לאידך
עלֿידי הוא תרועה" ש"זכרון לרש"י exn`iy11ליה

iweqt?'וכו ושופרות זכרונות

צלה"ב:·. רש"י של פירושו בעצם
פירושו  ש"זכרון" הוא ברש"י הפשוט פי'
"פסוקי  פירושו ו"תרועה" זכרונות" "פסוקי

"זכרון 12שופרות" הלשון פשטות א) ואי"מ: ,
משמע  ל)תרועה" סמיכות - שבא בנקוד (הכ"ף
ושייך  סמוך ש"זכרון" והיינו תרועה, של "זכרון"
"תרועה" להזכיר ציווי אלא כאן ואין ל"תרועה",
הוא  ש"זכרון" מפרש ורש"י שופרות, פסוקי -
ו"תרועה" זכרונות", "פסוקי - בפ"ע אחד ציווי

שופרות". "פסוקי - בפ"ע ציווי

זכרון  התיבות מהכתוב שמעתיק לאחרי ב)
פירושו) (בפנים עוה"פ רש"י מעתיק למה תרועה
ואם  זכרונות". "פסוקי שזהו לפרש "זכרון", תיבת
הו"ל  "זכרון", מתיבת זה שנלמד להודיע מעתיקה
שממנה  להודיע "תרועה" תיבת לאח"ז להעתיק

שופרות"? "פסוקי נלמד

ומבאר ממשיך רש"י פסוקים mrh13ג) אמירת
איל" תחתיו שקרב יצחק עקידת לכם "לזכור אלו
לבאר  בפשש"מ רש"י של דרכו אין ולכאורה -
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כד.1) כג,
פרש"י 2) התחלת שברמב"ן ורש"י שני, בדפוס כת"י, ברש"י

הדפוסים  ברוב אבל זכרון). תיבת (וליתא כו' זכרונות פסוקי היא:
כבפנים. הוא ראשון) דפוס (כולל

עה"פ.3) תו"כ א. לב, ר"ה
"מלכיות", גם מובא דוד) ודברי גו"א (ראה רש"י דפוסי בכמה
מלכיות  שהגירסא גו"א: וראה כבפנים. הוא הדפוסים ברוב אבל
רש"י  (וראה מלכיות לומדים אנו מכאן דלא יתכן, לא . . .

י). י, בהעלותך
גם  להביא הרב צריך והי' גירסתנו): (על הקשה ברמב"ן
פסוקי  הכתוב שיזכיר יתכן שלא המדרש מן המלכיות פסוקי
לשיטתי' רש"י - לפענ"ד אבל - המלכיות יזכיר ולא כו' הזכרונות
כ"א  דינים, להודיע עה"ת פרש"י של ענינו אין כי קושיא, ואינה

גו"א. כאן, רא"ם ראה - פשש"מ לפרש
כאן.4) רא"ם וראה א. טז, ר"ה ראה
הרי 5) (3 הערה לעיל (נסמן ובתו"כ בגמרא דרז"ל שכן ואף

להעתיק רש"י של ענינו שלא zeyxcאין וכמו הכתובים. על רז"ל
ביו"ט  "כאן ב) כט, (ר"ה הגמרא דרשת - עצמו זה בענין הביא
ו"מקרא  "שבתון" על התו"כ דרשת הביא ולא רא"ם), (וראה כו'"

envrקדש" df aezkay.
לר"ה 6) בדרשה רמב"ן גו"א. וראה ועוד. טוב, דבק רא"ם,

ריט). ע' (שעוועל) רמב"ן (כתבי
א.7) כט,
ב.8) כט, ר"ה הגמרא וכקושיית
אלא 9) אינה זו דדרשה הקשו ועוד) גו"א, (רמב"ן, המפרשים

היא  הפסוקים ואמירת ב). (לב, ר"ה במס' כדמוכח אסמכתא,
חכמים. "תקנת שתירץ: גו"א התרועה aezkdוראה ידי על כי ר"ל

תקנו  זה ובשביל תרועה, זכרון כתיב לכך נזכרים, ישראל יהיו
minkg זכרון כי הברייתא שפירש ולא פירושו כך . . . ברכות

כו'". פסוקי שיאמר ר"ל תרועה
הכתוב  את דמפרש משמע רש"י לשון מפשטות אבל -

) ציווי שזהו דברי yxetn(בפשש"מ) וראה כו'. פסוקי שיאמרו (
לזכור  שצריך דאו' "דודאי ההלכה): ע"ד (גם הקושיא שתירץ דוד

כו'". סדרום שחכמים אלא מאלו קצת עכ"פ

תרועה"10) "יום דהול"ל לרש"י לו דהוקשה לפרש ואין
הזה לחודש בעשור כח) (כג, עצמה זו בפרשה mei(וכהלשון

mixetk,בר"ה שופר דתקיעת הציווי למדנו לא עדיין כי - גו'")
עד"ז. ולהודיע להקדים לרש"י והו"ל

ראה11) - ובלב במחשבה (גם) הוא הזכירה יתרו i"yxענין
" בפנים) לקמן הובא - ח xekfl(כ, al epzע"ד ולהעיר ."dkldd

גו' עשה אשר את זכור קפט): (מ"ע בסה"מ מרמב"ם -leki
jaala.'כו תשכח לא אומר כשהוא ,
לזכרון 12) זכרונות והזכיר שם): (בדרשה רמב"ן ראה

לתרועה. ושופרות
כאן.13) וש"ח רא"ם ראה

xen` zyxt - zegiy ihewl

אין  הפשט בדרך כי -) התורה וציוויי דיני טעמי
התורה  לציווי טעם שיהי' )?14הכרח

בכ"ז:‚. והביאור
לפרש אינו רש"י כוונת "זכרון zeaizdעיקר

ולהבהיר לבאר אלא oipreתרועה", okez"דmkl 'idi
drexzגו' oexkf:ביאור הדורש "

"יהי' הכתוב תרועה mklלשון זכרון (שבתון)
שזהו משמע קודש)" שיהי'ieeiv(מקרא לבנ"י

יזכרו  שהם - וגו'" תרועה זכרון "(שבתון) אצלם
דהרי 15תרועה  הוא, סתום זה ציווי - ובפשטות .

זאת  זכירה של וענינה תוכנה מהו מבאר ?16אינו

זכרונות) (פסוקי זכרון רש"י: מבאר ולכן
זכרון  ציווי אינו זה ציווי וכוונתו: שופרות. ופסוקי

מסוים ענין על ציווי כ"א פסוקי `zxinבעלמא,
"זכרון  תיבות בפי' זה ומרומז ו)שופרות. (זכרונות

לב שימת ענינו ד"זכרון" zcgein,i"yxtkeתרועה";
"17עה"פ  השבת" יום את xekfl"זכור al epz 18תמיד

שאי"ז  היינו - כו'" לך נזדמן שאם השבת יום את
בלבו, השבת יום זכרון שיהי' בעלמא, זכרון ציווי
המתבטאת  השבת יום לזכירת לב לנתינת ציווי כ"א
לך  נזדמן "אם - מסויימת בפעולה מיוחד, בענין
זכרון  גו' לכם "יהי' בנדו"ד הוא ועד"ז כו'",
בזכירת  לב נתינת שתהי' פירושו גו'" תרועה

- לפעולה שתביא - iweqtה"תרועה" zxin`
שופרות.

התורה „. כתבה למה ביאור, צריך עדיין אבל
זכירה, בלשון שופרות פסוקי דאמירת הציווי את

oexkf:תרועה
- הפכו ששייך במקום יתכן "זכרון" על ציווי
הענין. לזכור לב שיתנו אזהרה צריכים ולכן שכחה,

" הציווי להיות צריך השבת":xekfולכן יום את
"לזכור הוא זה ציווי שתוכן inia(גםcinzמכיון

legd יפה חפץ לך נזדמן שאם השבת, יום את (
החול  שבימי אפשר הרי לשבת", מזמינו תהא

" התורה הזהירה ולכן זה, על האדם את xekfישכח
"שאם  החול, בימי גם תשכחהו) (ואל השבת" יום

כו'". לך נזדמן

המשקים  לשר יוסף של בבקשתו [ועלֿדרךֿזה
התלמיד) אותה למד אם19(שכבר "כי :ipzxkf אתך

(לאחרי  זמן לאחר על היא שהבקשה מכיון - גו'"
הזדמנות  לו וכשתהיה האסורים מבית שיצא

המלך  עם לדבר ושינוי ixg`l)20מתאימה מאורע
בחייו  לו 21גדול וגורם האדם את מטריד זה שכל ,

לב  לנתינת לזכירה, שיזרזוהו צריך לכן שישכח;
אם "כי "].ipzxkfמיוחדת

צורך אין הרי בנדוןֿדידן oexkflאבל llk ונתינת
למשך אלא הציווי אין שהרי מיוחדת, `cgלב mei

ועלֿפיֿזה  – לחודש") באחד השביעי ("בחודש
" בפירוש לכתוב תרועה"?`zxinהוהֿליה

.‰" הכתוב דדיוק רש"י פירש זה oexkfולתרץ
ענין  על (נוסף ולרבות להדגיש הוא תרועה"

zexteyd,היינו "זכרונות"; - "זכרון" של ענין גם (
ל"תרועה" וביאור סמיכות רק (אינה "זכרון"
יש  ל"זכרון") מ"אמירת" השינוי כיֿאם שלאחריה,
- "זכרון" גם להיות שצריך עצמו, בפני לימוד בו

זכרונות" .22"פסוקי
קשור  להיות צריך "זכרון" ביאור: חסר ועדיין

שעלֿידי – מסוים יזכורzlertלענין oiprdהזכרון
הזכרון  של ענינו ומהו לשבת), בנוגע (כנ"ל

זכרונות"? "פסוקי באמירת
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(14.95 ,91 ע' חי"א לקו"ש ראה
(בנ"י)15) אמירת על דקאי לפרש רש"י של הכרחו וזהו

למקום"). תזכרו התרועה (ש"ע"י הרשב"ם כפי' ודלא הפסוקים,
קיום 16) זכות שיזכרו שהכוונה עכ"פ) (בדוחק לתרץ ואין

ע"ז. נצטוו לא עדיין שהרי - בר"ה תק"ש מצות
ח.17) כ, יתרו
בכלל 18) "זכירה" ענין פירוש בתור אי"ז "תמיד", רש"י מ"ש

ש"זכור" -llkaלזכור בנוגעcinzמשמעו רק כ"א ,zay zxikfl
לזכור ה"ה - בזמן הגבלה בזה נאמר שלא דמכיון -cinz.

זמן  יש ובפרשתנו בפנים), (דלהלן המשקים בשר אבל
"בחדש  ובנדו"ד לך", ייטב "כאשר המשקים בשר מוגבל;

לחודש". באחד השביעי

יד.19) מ, וישב
והוסיף 20) ובש"ח: כפתרוני. לך שייטב מאחר (שם): ברש"י

בעת  מיד שיזכירהו המוסר מדרך שאין מפני כו' מאחר הרב
הכרח  ולפ"ז לפניו. ומשרת שעומד בעת אח"כ רק לו שייטיב

yxetn בפנים להמבואר לך") ייטב "כאשר (מהתיבות בכתוב
אינו, רש"י בכוונת הש"ח פי' אבל זמן. לאחר הוא שה"זכרתני"

" כ"א) "מאחר", (לא לכתוב לרש"י הו"ל וגם lדא"כ אחרי".
מיותר. "כפתרוני",

בכתוב  לכתוב צריך הי' דלכאו' לתרץ היא רש"י כוונת אלא
זכרתי) אם הקודם)`f"(כי (בפסוק לפנ"ז למ"ש בהמשך - "

לך" ייטב ד"כאשר רש"י מתרץ וע"ז ראשך", את פרעה "שישא
"mrhזהו יוסף לךxg`nלבקשת ".ipexztkשייטב

המשקים21) שר בנדו"ד: מזו לדבר l`ויתירה רוצה צ"ל הי'
מא, (מקץ בכתוב וכמבואר חטאו, להזכיר יצטרך עי"ז  שהרי ע"ז

את גו'.i`hgט): היום מזכיר אני
(ר"ה 22) כבגמרא פירש"י שלא ע"ז נוסף טעם ג"כ י"ל ועפ"ז

יתורץ  לא עי"ז כי - כו'" בשבת להיות שחל ביו"ט "כאן ב) כט,
וכבפנים. "זכרון" דיוק



לג

xen` zyxt zegiy ihewl יב כרך

בפרשתנו ‡. הפסוק ישראל 1מן בני אל "דבר
לכם  יהיה לחדש באחד השביעי בחודש לאמר
התיבות  את רש"י מעתיק גו'" תרועה זכרון שבתון

"זכרון  ומפרש: תרועה", זכרונות 2"זכרון פסוקי
שופרות  שקרב 4לזכור 3ופסוקי יצחק עקידת לכם

איל". תחתיו
הן  הרי תרועה" "זכרון תיבות להבין: וצריך

לפירוש  זקוקות ואינן הקודש, בלשון ?5רגילות

מפרשים  אלו 6יש בתיבות לרש"י ליה דקשה
פינחס  בפרשת להלן מפרשם): "7(שלכן meiנאמר

" וכתב הכתוב שינה וכאן ?8תרועה"oexkfתרועה",
ל  היא כאן הכתוב שכוונת רש"י, מפרש iweqtולכן

שופרות  ופסוקי .9זכרונות

שלפיֿזה  לזה [נוסף שהרי כן, לפרש קשה אבל
לרש"י זכרון hxtlהוהֿליה בפירושו: הקושיא

כו', תרועה יום נאמר פינחס ובפרשת תרועה,
פינחס, דפרשת הפסוק את למדנו לא שעדיין מכיון
לפרש  רש"י של דרכו - פעמים כמה כמדובר הנה]

הכתוב פשטות בלימוד המתעוררת `xzקושיא lr,
מפסוק  הלומד אצל המתעוררת סתירה ליישב או

dfÎiptlשלמדו  xak של כוונתו אם ובנדוןֿדידן, –
 ֿ הוה פינחס, בפרשת מהנאמר קושיא לתרץ רש"י

לפרשו הסתירה myליה תתעורר דוקא אז שהרי ,
שנאמר .10(בפרשתנו)lirlממה

 ֿ מנא מקרא של בפשוטו להבין: צריך לאידך
עלֿידי הוא תרועה" ש"זכרון לרש"י exn`iy11ליה

iweqt?'וכו ושופרות זכרונות

צלה"ב:·. רש"י של פירושו בעצם
פירושו  ש"זכרון" הוא ברש"י הפשוט פי'
"פסוקי  פירושו ו"תרועה" זכרונות" "פסוקי

"זכרון 12שופרות" הלשון פשטות א) ואי"מ: ,
משמע  ל)תרועה" סמיכות - שבא בנקוד (הכ"ף
ושייך  סמוך ש"זכרון" והיינו תרועה, של "זכרון"
"תרועה" להזכיר ציווי אלא כאן ואין ל"תרועה",
הוא  ש"זכרון" מפרש ורש"י שופרות, פסוקי -
ו"תרועה" זכרונות", "פסוקי - בפ"ע אחד ציווי

שופרות". "פסוקי - בפ"ע ציווי

זכרון  התיבות מהכתוב שמעתיק לאחרי ב)
פירושו) (בפנים עוה"פ רש"י מעתיק למה תרועה
ואם  זכרונות". "פסוקי שזהו לפרש "זכרון", תיבת
הו"ל  "זכרון", מתיבת זה שנלמד להודיע מעתיקה
שממנה  להודיע "תרועה" תיבת לאח"ז להעתיק

שופרות"? "פסוקי נלמד

ומבאר ממשיך רש"י פסוקים mrh13ג) אמירת
איל" תחתיו שקרב יצחק עקידת לכם "לזכור אלו
לבאר  בפשש"מ רש"י של דרכו אין ולכאורה -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

כד.1) כג,
פרש"י 2) התחלת שברמב"ן ורש"י שני, בדפוס כת"י, ברש"י

הדפוסים  ברוב אבל זכרון). תיבת (וליתא כו' זכרונות פסוקי היא:
כבפנים. הוא ראשון) דפוס (כולל

עה"פ.3) תו"כ א. לב, ר"ה
"מלכיות", גם מובא דוד) ודברי גו"א (ראה רש"י דפוסי בכמה
מלכיות  שהגירסא גו"א: וראה כבפנים. הוא הדפוסים ברוב אבל
רש"י  (וראה מלכיות לומדים אנו מכאן דלא יתכן, לא . . .

י). י, בהעלותך
גם  להביא הרב צריך והי' גירסתנו): (על הקשה ברמב"ן
פסוקי  הכתוב שיזכיר יתכן שלא המדרש מן המלכיות פסוקי
לשיטתי' רש"י - לפענ"ד אבל - המלכיות יזכיר ולא כו' הזכרונות
כ"א  דינים, להודיע עה"ת פרש"י של ענינו אין כי קושיא, ואינה

גו"א. כאן, רא"ם ראה - פשש"מ לפרש
כאן.4) רא"ם וראה א. טז, ר"ה ראה
הרי 5) (3 הערה לעיל (נסמן ובתו"כ בגמרא דרז"ל שכן ואף

להעתיק רש"י של ענינו שלא zeyxcאין וכמו הכתובים. על רז"ל
ביו"ט  "כאן ב) כט, (ר"ה הגמרא דרשת - עצמו זה בענין הביא
ו"מקרא  "שבתון" על התו"כ דרשת הביא ולא רא"ם), (וראה כו'"

envrקדש" df aezkay.
לר"ה 6) בדרשה רמב"ן גו"א. וראה ועוד. טוב, דבק רא"ם,

ריט). ע' (שעוועל) רמב"ן (כתבי
א.7) כט,
ב.8) כט, ר"ה הגמרא וכקושיית
אלא 9) אינה זו דדרשה הקשו ועוד) גו"א, (רמב"ן, המפרשים

היא  הפסוקים ואמירת ב). (לב, ר"ה במס' כדמוכח אסמכתא,
חכמים. "תקנת שתירץ: גו"א התרועה aezkdוראה ידי על כי ר"ל

תקנו  זה ובשביל תרועה, זכרון כתיב לכך נזכרים, ישראל יהיו
minkg זכרון כי הברייתא שפירש ולא פירושו כך . . . ברכות

כו'". פסוקי שיאמר ר"ל תרועה
הכתוב  את דמפרש משמע רש"י לשון מפשטות אבל -

) ציווי שזהו דברי yxetn(בפשש"מ) וראה כו'. פסוקי שיאמרו (
לזכור  שצריך דאו' "דודאי ההלכה): ע"ד (גם הקושיא שתירץ דוד

כו'". סדרום שחכמים אלא מאלו קצת עכ"פ

תרועה"10) "יום דהול"ל לרש"י לו דהוקשה לפרש ואין
הזה לחודש בעשור כח) (כג, עצמה זו בפרשה mei(וכהלשון

mixetk,בר"ה שופר דתקיעת הציווי למדנו לא עדיין כי - גו'")
עד"ז. ולהודיע להקדים לרש"י והו"ל

ראה11) - ובלב במחשבה (גם) הוא הזכירה יתרו i"yxענין
" בפנים) לקמן הובא - ח xekfl(כ, al epzע"ד ולהעיר ."dkldd

גו' עשה אשר את זכור קפט): (מ"ע בסה"מ מרמב"ם -leki
jaala.'כו תשכח לא אומר כשהוא ,
לזכרון 12) זכרונות והזכיר שם): (בדרשה רמב"ן ראה

לתרועה. ושופרות
כאן.13) וש"ח רא"ם ראה

xen` zyxt - zegiy ihewl

אין  הפשט בדרך כי -) התורה וציוויי דיני טעמי
התורה  לציווי טעם שיהי' )?14הכרח

בכ"ז:‚. והביאור
לפרש אינו רש"י כוונת "זכרון zeaizdעיקר

ולהבהיר לבאר אלא oipreתרועה", okez"דmkl 'idi
drexzגו' oexkf:ביאור הדורש "

"יהי' הכתוב תרועה mklלשון זכרון (שבתון)
שזהו משמע קודש)" שיהי'ieeiv(מקרא לבנ"י

יזכרו  שהם - וגו'" תרועה זכרון "(שבתון) אצלם
דהרי 15תרועה  הוא, סתום זה ציווי - ובפשטות .

זאת  זכירה של וענינה תוכנה מהו מבאר ?16אינו

זכרונות) (פסוקי זכרון רש"י: מבאר ולכן
זכרון  ציווי אינו זה ציווי וכוונתו: שופרות. ופסוקי

מסוים ענין על ציווי כ"א פסוקי `zxinבעלמא,
"זכרון  תיבות בפי' זה ומרומז ו)שופרות. (זכרונות

לב שימת ענינו ד"זכרון" zcgein,i"yxtkeתרועה";
"17עה"פ  השבת" יום את xekfl"זכור al epz 18תמיד

שאי"ז  היינו - כו'" לך נזדמן שאם השבת יום את
בלבו, השבת יום זכרון שיהי' בעלמא, זכרון ציווי
המתבטאת  השבת יום לזכירת לב לנתינת ציווי כ"א
לך  נזדמן "אם - מסויימת בפעולה מיוחד, בענין
זכרון  גו' לכם "יהי' בנדו"ד הוא ועד"ז כו'",
בזכירת  לב נתינת שתהי' פירושו גו'" תרועה

- לפעולה שתביא - iweqtה"תרועה" zxin`
שופרות.

התורה „. כתבה למה ביאור, צריך עדיין אבל
זכירה, בלשון שופרות פסוקי דאמירת הציווי את

oexkf:תרועה
- הפכו ששייך במקום יתכן "זכרון" על ציווי
הענין. לזכור לב שיתנו אזהרה צריכים ולכן שכחה,

" הציווי להיות צריך השבת":xekfולכן יום את
"לזכור הוא זה ציווי שתוכן inia(גםcinzמכיון

legd יפה חפץ לך נזדמן שאם השבת, יום את (
החול  שבימי אפשר הרי לשבת", מזמינו תהא

" התורה הזהירה ולכן זה, על האדם את xekfישכח
"שאם  החול, בימי גם תשכחהו) (ואל השבת" יום

כו'". לך נזדמן

המשקים  לשר יוסף של בבקשתו [ועלֿדרךֿזה
התלמיד) אותה למד אם19(שכבר "כי :ipzxkf אתך

(לאחרי  זמן לאחר על היא שהבקשה מכיון - גו'"
הזדמנות  לו וכשתהיה האסורים מבית שיצא

המלך  עם לדבר ושינוי ixg`l)20מתאימה מאורע
בחייו  לו 21גדול וגורם האדם את מטריד זה שכל ,

לב  לנתינת לזכירה, שיזרזוהו צריך לכן שישכח;
אם "כי "].ipzxkfמיוחדת

צורך אין הרי בנדוןֿדידן oexkflאבל llk ונתינת
למשך אלא הציווי אין שהרי מיוחדת, `cgלב mei

ועלֿפיֿזה  – לחודש") באחד השביעי ("בחודש
" בפירוש לכתוב תרועה"?`zxinהוהֿליה

.‰" הכתוב דדיוק רש"י פירש זה oexkfולתרץ
ענין  על (נוסף ולרבות להדגיש הוא תרועה"

zexteyd,היינו "זכרונות"; - "זכרון" של ענין גם (
ל"תרועה" וביאור סמיכות רק (אינה "זכרון"
יש  ל"זכרון") מ"אמירת" השינוי כיֿאם שלאחריה,
- "זכרון" גם להיות שצריך עצמו, בפני לימוד בו

זכרונות" .22"פסוקי
קשור  להיות צריך "זכרון" ביאור: חסר ועדיין

שעלֿידי – מסוים יזכורzlertלענין oiprdהזכרון
הזכרון  של ענינו ומהו לשבת), בנוגע (כנ"ל

זכרונות"? "פסוקי באמירת
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(14.95 ,91 ע' חי"א לקו"ש ראה
(בנ"י)15) אמירת על דקאי לפרש רש"י של הכרחו וזהו

למקום"). תזכרו התרועה (ש"ע"י הרשב"ם כפי' ודלא הפסוקים,
קיום 16) זכות שיזכרו שהכוונה עכ"פ) (בדוחק לתרץ ואין

ע"ז. נצטוו לא עדיין שהרי - בר"ה תק"ש מצות
ח.17) כ, יתרו
בכלל 18) "זכירה" ענין פירוש בתור אי"ז "תמיד", רש"י מ"ש

ש"זכור" -llkaלזכור בנוגעcinzמשמעו רק כ"א ,zay zxikfl
לזכור ה"ה - בזמן הגבלה בזה נאמר שלא דמכיון -cinz.

זמן  יש ובפרשתנו בפנים), (דלהלן המשקים בשר אבל
"בחדש  ובנדו"ד לך", ייטב "כאשר המשקים בשר מוגבל;

לחודש". באחד השביעי

יד.19) מ, וישב
והוסיף 20) ובש"ח: כפתרוני. לך שייטב מאחר (שם): ברש"י

בעת  מיד שיזכירהו המוסר מדרך שאין מפני כו' מאחר הרב
הכרח  ולפ"ז לפניו. ומשרת שעומד בעת אח"כ רק לו שייטיב

yxetn בפנים להמבואר לך") ייטב "כאשר (מהתיבות בכתוב
אינו, רש"י בכוונת הש"ח פי' אבל זמן. לאחר הוא שה"זכרתני"

" כ"א) "מאחר", (לא לכתוב לרש"י הו"ל וגם lדא"כ אחרי".
מיותר. "כפתרוני",

בכתוב  לכתוב צריך הי' דלכאו' לתרץ היא רש"י כוונת אלא
זכרתי) אם הקודם)`f"(כי (בפסוק לפנ"ז למ"ש בהמשך - "

לך" ייטב ד"כאשר רש"י מתרץ וע"ז ראשך", את פרעה "שישא
"mrhזהו יוסף לךxg`nלבקשת ".ipexztkשייטב

המשקים21) שר בנדו"ד: מזו לדבר l`ויתירה רוצה צ"ל הי'
מא, (מקץ בכתוב וכמבואר חטאו, להזכיר יצטרך עי"ז  שהרי ע"ז

את גו'.i`hgט): היום מזכיר אני
(ר"ה 22) כבגמרא פירש"י שלא ע"ז נוסף טעם ג"כ י"ל ועפ"ז

יתורץ  לא עי"ז כי - כו'" בשבת להיות שחל ביו"ט "כאן ב) כט,
וכבפנים. "זכרון" דיוק



`xenלד zyxt - zegiy ihewl

לכם  לזכור "כדי רש"י: ומבאר מוסיף ולזה
עלֿידי  (שיבוא הזכרון ענין היינו, יצחק". עקידת
לעורר  אינו - ישראל בני של זכרונות פסוקי אמירת
לעורר  הוא אלא) ישראל, בני של לבם ונתינת זכרון
ד)עקידת  (זכות לכם "לזכור - הקב"ה של זכרון

יצחק".

.Â אחר יצחק" עקידת לכם "לזכור רש"י וכתב
לפסוקי  לכאורה דשייך אף שופרות" "פסוקי

פסוקי אמירת גם כי לעורר zexteyזכרונות, הוא
שמסיים  וזהו ישראל, בני לזכיות הקב"ה זכרון

תחתיו שקרב כו' לכם מדגיש `li"לזכור - "
שבין "שקרב xteyהקישור יצחק של לעקידתו

שופר)`liתחתיו עושים (שמקרנו "23.
תיבת  דניקוד לעיל נתבאר בזה: והביאור
"תרועה" לתיבת בסמיכות שהיא מורה "זכרון"
דעם  מובן, ומזה תרועה). של (זכרון שלאחריה
מיוחד  ולימוד ענין (גם) "זכרון" בתיבת שיש היות
זכרונות, פסוקי דאמירת הוראה - עצמו בפני
(גם) שייכת - "סמוכה" שהיא פשוט מכלֿמקום
(פסוקי  - ב"תרועה" שגם והיינו, אחריה. להנאמר

"זכרון", של ענין יש שופרות)

אמירת  ש(גם) לפרש רש"י של הכרחו וזהו
"zexteyפסוקי שקרב xekflהיא יצחק עקידת לכם
לעורר `liתחתיו בא זכרונות) (פסוקי ו"זכרון" - "

- שופרות) (פסוקי ל"תרועה" הקב"ה של זכרונו
איל". תחתיו שקרב יצחק "עקידת זכרון

.Ê רש"י של טעמו יובן הנ"ל כל עלֿפי
תיבת  פירושו) (כבפנים פעם עוד בהעתקתו
דמלמדנו  - כו'" זכרונות "פסוקי ומפרש "זכרון",
בפני  ענין הוא ד"זכרון" לפירושו דההכרח בזה,
הוא  שלאחריו, ל"תרועה" מוסב רק ואינו עצמו
(כנ"ל  "אמירת" ולא "זכרון" הכתוב לשון מדיוק
זכרונות". "פסוקי לפרש צריך ולכן ד) סעיף
מפירוש  נלמדו - שופרות פסוקי [מהֿשאיןֿכן

heytd(זכרון)" תיבת צורך drexzשל ואין ,"
בפירושו]. פעם עוד להעתיקה

ופסוקי  זכרונות) "(פסוקי רש"י: וממשיך
"זכרון  שנאמר דמזה כו'": לכם לזכור שופרות
"זכרון" של ענין יש בתרועה דגם מוכח תרועה"
פסוקי  - דשניהם מובן ומזה ו), סעיף (כנ"ל

לתכלית נאמרים - שופרות ופסוקי -`zgזכרונות
"xekflתחתיו שקרב יצחק עקידת ".`liלכם 

שהקדים  זה על נוסף ביאור לומר יש ועלֿפיֿזה
"פסוקי  וממשיך "זכרון", תיבת לפירושו רש"י

להעתיק eזכרונות הפסיק ולא שופרות" פסוקי
אמירת  דגם מדגיש דבזה ביניהם, "תרועה" תיבת

"zexteyפסוקי - ד"זכרון" לתכלית לכם xekfiyהם
תחתיו שהקריב יצחק .li`"24עקידת

(f"kyz ,jzelrda t"y zgiyn)
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תחתיו23) שקרב כו' לזכור שמסיים "ומה רא"ם: `liראה
תוקעין למה אבהו דא"ר דר"ה, מפ"ק לקוח `liשהוא ly xteya

יצחק עקידת לכם שיזכור כדי dflכו' jxved. לטעון שיש מפני
. .zextey iweqt לא דר"ה בפ"ק הנזכר הזה הטעם ולולא למה,

לטעון  שיש "מפני הרא"ם מ"ש (אמנם מקובל". הזה המדרש הי'

זו דאין ,14 ובהערה ס"ב לעיל ראה בפשש"מ,iyew`כו'"
כבפנים). הוא והביאור

זכרונות 24) פסוקי זכרון (שבגו"א): ברש"י מהגירסא להעיר
oexkfe שופרות פסוקי שגם המבואר מודגש דעפ"ז שופרות, פסוקי

לעורר כבפנים.oexkfdענינם ,



לה xen` zyxt - zegiy ihewl

לכם  לזכור "כדי רש"י: ומבאר מוסיף ולזה
עלֿידי  (שיבוא הזכרון ענין היינו, יצחק". עקידת
לעורר  אינו - ישראל בני של זכרונות פסוקי אמירת
לעורר  הוא אלא) ישראל, בני של לבם ונתינת זכרון
ד)עקידת  (זכות לכם "לזכור - הקב"ה של זכרון

יצחק".

.Â אחר יצחק" עקידת לכם "לזכור רש"י וכתב
לפסוקי  לכאורה דשייך אף שופרות" "פסוקי

פסוקי אמירת גם כי לעורר zexteyזכרונות, הוא
שמסיים  וזהו ישראל, בני לזכיות הקב"ה זכרון

תחתיו שקרב כו' לכם מדגיש `li"לזכור - "
שבין "שקרב xteyהקישור יצחק של לעקידתו

שופר)`liתחתיו עושים (שמקרנו "23.
תיבת  דניקוד לעיל נתבאר בזה: והביאור
"תרועה" לתיבת בסמיכות שהיא מורה "זכרון"
דעם  מובן, ומזה תרועה). של (זכרון שלאחריה
מיוחד  ולימוד ענין (גם) "זכרון" בתיבת שיש היות
זכרונות, פסוקי דאמירת הוראה - עצמו בפני
(גם) שייכת - "סמוכה" שהיא פשוט מכלֿמקום
(פסוקי  - ב"תרועה" שגם והיינו, אחריה. להנאמר

"זכרון", של ענין יש שופרות)

אמירת  ש(גם) לפרש רש"י של הכרחו וזהו
"zexteyפסוקי שקרב xekflהיא יצחק עקידת לכם
לעורר `liתחתיו בא זכרונות) (פסוקי ו"זכרון" - "

- שופרות) (פסוקי ל"תרועה" הקב"ה של זכרונו
איל". תחתיו שקרב יצחק "עקידת זכרון

.Ê רש"י של טעמו יובן הנ"ל כל עלֿפי
תיבת  פירושו) (כבפנים פעם עוד בהעתקתו
דמלמדנו  - כו'" זכרונות "פסוקי ומפרש "זכרון",
בפני  ענין הוא ד"זכרון" לפירושו דההכרח בזה,
הוא  שלאחריו, ל"תרועה" מוסב רק ואינו עצמו
(כנ"ל  "אמירת" ולא "זכרון" הכתוב לשון מדיוק
זכרונות". "פסוקי לפרש צריך ולכן ד) סעיף
מפירוש  נלמדו - שופרות פסוקי [מהֿשאיןֿכן

heytd(זכרון)" תיבת צורך drexzשל ואין ,"
בפירושו]. פעם עוד להעתיקה

ופסוקי  זכרונות) "(פסוקי רש"י: וממשיך
"זכרון  שנאמר דמזה כו'": לכם לזכור שופרות
"זכרון" של ענין יש בתרועה דגם מוכח תרועה"
פסוקי  - דשניהם מובן ומזה ו), סעיף (כנ"ל

לתכלית נאמרים - שופרות ופסוקי -`zgזכרונות
"xekflתחתיו שקרב יצחק עקידת ".`liלכם 

שהקדים  זה על נוסף ביאור לומר יש ועלֿפיֿזה
"פסוקי  וממשיך "זכרון", תיבת לפירושו רש"י

להעתיק eזכרונות הפסיק ולא שופרות" פסוקי
אמירת  דגם מדגיש דבזה ביניהם, "תרועה" תיבת

"zexteyפסוקי - ד"זכרון" לתכלית לכם xekfiyהם
תחתיו שהקריב יצחק .li`"24עקידת

(f"kyz ,jzelrda t"y zgiyn)
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תחתיו23) שקרב כו' לזכור שמסיים "ומה רא"ם: `liראה
תוקעין למה אבהו דא"ר דר"ה, מפ"ק לקוח `liשהוא ly xteya

יצחק עקידת לכם שיזכור כדי dflכו' jxved. לטעון שיש מפני
. .zextey iweqt לא דר"ה בפ"ק הנזכר הזה הטעם ולולא למה,

לטעון  שיש "מפני הרא"ם מ"ש (אמנם מקובל". הזה המדרש הי'

זו דאין ,14 ובהערה ס"ב לעיל ראה בפשש"מ,iyew`כו'"
כבפנים). הוא והביאור

זכרונות 24) פסוקי זכרון (שבגו"א): ברש"י מהגירסא להעיר
oexkfe שופרות פסוקי שגם המבואר מודגש דעפ"ז שופרות, פסוקי

לעורר כבפנים.oexkfdענינם ,

בראשית כד, סב – ויצחק בא מבוא באר לחי ראי 
והוא יושב בארץ הנגב

קסז

יצחק בחי' מים, ולכן כל מעשה יצחק הי' עם "באר מים", 
חפירת בארות, ישיבתו "באר לחי ראי", זווגו על עין 

המים, "ויצחק בא מבוא באר לחי ראי"

חיים,  מים  בארות  בחפירות  היתה  עבודתו  יצחק 
שהמים הללו הן מצד1 הגבורות, המים דבאר שהן העולין 
מלמטה2 דלמעלה, ויצחק הוא קץ חי3, היינו חיות, שהוא 

כמו בחי'4 מים, חיות5 גימטריא יצחק גבורה וכו'.
שיצחק בחינתו הוא מים, אין זה מים סתם, כי הרי מים 
דאברהם  חסד6  בחי'  הוא  לנמוך  מגבוה  שיורדים  סתם 
בארות,  דחפירות  מים  רק  מים,  מעט  נא  יוקח  שאמר7 
שבהם עולים ונובעים המים מתתא לעילא, שהמים הללו 
הם מים חיים, שזה רומז על בחי' גבורות העולים מלמטה 

למעלה.
ולכן ישיבתו דיצחק הי' בבחי' באר כמ"ש8 וישב יצחק 

עם באר לחי ראי, יען הוא העושה כ"ז.
שהביא  ובעת  רבקה  שנזדמנה  מה  דיצחק  זיווגו  וכן 
אותה לו, הכל הי' בבחי' באר, אליעזר הי' על עין9 המים 
בא  ויצחק  כתיב  ליצחק  וכשהביאה  רבקה,  יצאה  ולשם 

1( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 
אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב עמוד תקפ, ובהנסמן בהערות 

שם. תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.
 27 עמוד  א  חלק  שיחות  לקוטי   .13 הערה  קסב  סימן  לעיל  ראה   )2
שם  ובהנסמן   ,194 עמוד  טו  חלק  ואילך.   71 עמוד  ה  חלק  ואילך. 

בהערה 39.
3( יצחק הוא אותיות קץ-חי, דבחי' ומדת "יסוד" הוא מועט המחזיק 
האברים,  כל  של  ומהות  העצמות  כל  נמצא  דבהטפה  המרובה,  את 
שנתצמצם הכל בנקודה – בטפה – אחת, וזהו "קץ" שהכל בא בבחי' 

צמצום וגבורה "חי" באבר חי שהוא ביסוד.
עשר  )שער  א  שער  בפרדס  הובא  ד.  קז,  חדש  בזהר  תיקונים  )ראה 
סוד  וירא –  ב', לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת  ריש פרק  ולא תשע( 
ה'תרנ"ט  המאמרים  ספר  ב.  מו,  השירים  שיר  התורה  אור  העקידה. 
עמוד קלא )קה"ת ה'תשע"א(. שיחות קודש ה'תשמ"א י"ג ניסן סעיף 

יט. פרשת פקודי סעיף ה(.
4( ראה לעיל סימן כא "כי חיות שהוא המשכה בפנימיות שנמזג עם 

הגוף, והכלי הוא מצד הגבורות דוקא". ע"ש.
5( חיו"ת )בגי' 424(, וכן יצחק )208( + גבורה )216( = 424.

אברהם בחי' חסד, כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם   )6
ה.  ב. תניא – אגרת הקדש סימן  א' – בראשית – דף מז,  זהר חלק 

מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד וש"נ.
7( בראשית יח, ד.

8( שם כה, יא.
9( שם כד, יג.

מבוא באר לחי ראי.
שם  אך  הבאר10,  על  נזדמנו  ג"כ  ומשה  שיעקב  ואם 
וגם הי' פעם אחת בלבד  נגמר הדבר כלל על הבאר,  לא 
עין  אצל  הרי  יצחק  לזה, משא"כ  מקור  כעין  רק  זה  והי' 
המים ָׂשם אליעזר11 הנזם והצמידים )דזהב12 דיצחק בחי' 
גבורות( עלי', וכשהביאה ליצחק בא מבוא באר לחי ראי, 

בחי' גבורות.
הוא  מים  בהם  ומוצא  הבארות  את  החופר  הוא  ומי 

יצחק, קו השמאל בחי' גבורות.
ליקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שלא

קסח

רמז בפסוקים, למנהג תשליך בר"ה אחר תפלת המנחה, 
זמן הגבורות דיצחק וכו' -

זמן13   – המנחה  תפלת  אחר  הולכים  השנה  בראש 
הגבורות דיצחק14,

מחוץ לעיר דוקא, כמו ביצחק15 שיצא לשוח בשדה.
באר  מבוא  שבא  ביצחק  כמו  מעיין,  או  מים  באר  אל 

לחי ראי.
להשליך במצולות ים כל חטאתם, שלכן נקרא תשליך 
הזוהמא  להשליך  כו',  ים  במצולות  ותשליך  ע"ש16 

והפסולת, הוא הגבורות.
שאז  כו'  לחיים  זכרנו  דתשליך  רצון  בהיהי  ואומרים 
בעת  נעשה  ההתחלה  לחיים,  דהכתיבה  הגמר  נעשה 
התקיעות והגמר נעשה בעת התשליך שאז נדחו הגבורות 

הקשות ונמתקין לגמרי הדינין תקיפין.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שנו

10( שם כט, י. "ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב 
בקע משקלו ושני צמידים על ידי' עשרה זהב משקלם". שמות ב, טו. 

"ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר".
11( בראשית כד, כב. "ויהי כאשר ראה יעקב את רחל... ויגש יעקב 

ויגל את האבן מעל פי הבאר וגו'".
12( ראה תורה אור כו, ד "וזהב מצפון יאתה )איוב לז, כב( שהוא בחי' 
וישב  ג. אור התורה  ד. מד,  פו,  עוד שם  יראה".  שמאל שהוא בחי' 
עמוד רנג, ב. לקוטי שיחות חלק ו עמוד 159. תורת מנחם התוועדויות 

ה'תשנ"ב חלק ב' עמוד 82. ראה לעיל סימן צח הערה 12.

13( זהר חלק א' דף רל ע"ב ואילך. מובא לקמן סימן קעו.
14( יצחק בחי' גבורה, ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 
במראי  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות  הזקן  אדמו"ר 

מקומות שם. תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.
15( בראשית כד, סא.

16( מיכה ז, יט. "ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל 
חטאתם".

ילקוט לוי יצחק על התורה



לו
אל  אמור  משה  אל  ה'  ויאמר   – א  כא, 
לא  לנפש  אליהם  ואמרת  אהרן  בני  הכהנים 

יטמא בעמיו

מסתלקת  שהנשמה  גב  על  שאף  ז"ל  האר"י  כתב  א. 
והחיצונים  גופו,  בתוך  מנשמה  מעט  בו  נשתייר  האדם  מן 
שרוצים ליהנות מאור הנשמה שנשתייר בו באים בתוך אותו 
יכולים  אינן  שבגוף  נשמה  של  הגדול  מאור  בחיים  כי  גוף, 
לבא, אבל אור מעט שנשתייר אחר מותו באדם נהנים ממנו 
ומכח זה האור שנשתייר בו מתלבשים בו ומזה בא הטומאה, 
ובאם שלא הי' נשתייר בו מעט אור מנשמתו לא היו באים 

החיצונים לתוכו.
גורם  זה  כי  מנשמתו  זה  מעט  משייר  שהקב"ה  והענין 
ללחלח העצמות שיכולים לקום בתחייה, כמו הגינה כל זמן 
שאין מלחלחין אותו הגינה ונתייבשה אי אפשר לה להוציא 
פרי כן ממש האדם, ועל זה כתב האריז"ל שזה שאמר הפסוק 
בישעי' )ישעי' נח, יא( והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא 
יכזבו מימיו והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ, ר"ל 
וישתיירו  הגוף  שיכלה  אחר  בקבר  שעצמותיך  לך  גרם  מי 
העצמות שהקב"ה יחליץ אותם ויחיו על ידי שהייתם כגן רוה 
יכזבו מימיו מצד לחלוחית, כן אתה  וכמוצא מים אשר לא 
כל זמן שהלחלוחית בתוכך מקום בתחייה. וכתב שזהו סוד 

הנזכר בזוהר בכמה דוכתי הבלי דגרמי דאשתייר בבי קברי.
ואם כן מכח זה המעט שנשתייר מנשמתו מתלבשים בו 
אבל  מת,  טומאת  וזהו  האדם  ומטמאים  ויונקים  החיצונים 
עכו"ם שאינו קם בתחיית המתים אינו נשתייר אצלו כלום 
בעת שנפטר מן העולם, ואם כן אין להם להחיצונים גם כן 
להניק ממנו ואינם מתלבשים בו, ולכך אין מטמא העכו"ם. 

עד כאן דברי האר"י.
אך קשה למה עשה הקב"ה התחייה בדרך זה שישתייר 
מעט נשמה, לא ישתייר כלום מנשמה בגוף ויבראהו מחדש 
לעתיד  כך  סרוחה,  מטיפה  בתחילה  שבראו  כמו  כך  אחר 

יבראו מאותו עפר בעלמא שנשאר מגופו.
אבל נראה לי שהקב"ה עושה זה מצד הדין, כי נודע מה 
שכתוב בתיקונים שבע' אנפין בדף קמ"א ע"א וז"ל, הנשמה 
הקב"ה  לו  שיקצוב  זמן  עד  הלוואה  בדרך  היא  האדם  לגוף 
שם  ועיין  נשמתו  פורח  אזי  ההלוואה  לשלם  זמנו  וכשיגיע 
צ"ח  סימן  משפט  חושן  בטור  ואיתא  הלשון.  באריכות 
חיותו  כדי  לו  דין לשייר  שהמסדר לבעל חוב שצריך הבית 

כמו שכתוב שם מפורש.
כן ההלוואה  גם  יטול  נ"ל שבדין הוא שהקב"ה לא  ולכך 
לשייר  הפחות  לכל  וצריך  כלום,  לגוף  ישאר  שלא  במילואו 
שיוכל  כדי  הגוף  שילוחלח  כדי  דהיינו  חיותו  כדי  שם  מעט 

לחיות בתחיית המתים וזה היא כדי חיותו כן נ"ל ברור.
קרבן שבת1 – תוספות חול על הקודש סימן ג

זונה  וחללה  וגרושה  אלמנה   – יד-טו  כא, 
יקח  מעמיו  בתולה  אם  כי  יקח  לא  אלה  את 
אשה. ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני ה' מקדשו

1( ר' בצלאל מקוברין ז"ל, בעמח"ס עמודי' שבעה, נדפס תל"ד.

ב. ולא יחלל זרעו בעמיו. הוא כשיש יחוד זו"ן, שכהן דז"א 
שמל'  אינו,  כ"ז  הגלות  בזמן  הנה  דמל',  הבתולה  את  נושא 
בגלותא  ז"א  וקוב"ה  פלאים,  ותרד  כמ"ש2  פלאים,  ירדה 
סליק לעילא לעילא3, הנה שיהי' הגאולה מהגלות, שתבנה 
המל', וישוב ז"א להתייחד בה ע"ד שכה"ג נושא את הבתולה 
וכו', אז תהי' הגאולה וישוב הקב"ה ז"א הכה"ג להתייחד עם 

הבתולה דמל'.
לקוטי לוי יצחק פרשת אמור4, פניני לוי יצחק על התורה

כא, י – והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על 
ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבוש את 

הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום

ג. המשחה ומלא את ידו ללבש ר"ת אליהו, שכאשר יבוא 
אליהו אז יוציא את שמן המשחה ממקום שנגנזה ואז יחזרו 

להיות כהנים גדולים במשיחת שמן המשחה.
שמנה לחמו

השבת5  ממחרת  לכם  וספרתם   – טו  כג, 
מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות 

תמימות תהיינה

מישראל  אחד  כל  שיספור  התורה  מן  עשה  ]מצות  ד. 
שנאמר  העומר  קרבן  הבאת  מיום  ימים  שבועות  שבעה 

וספרתם לכם וגו'.[
אחר הספירה נוהגין לומר יהי רצון שיבנה בית המקדש 
ואין  למקדש,  זכר  אלא  סופרין  אנו  אין  שעכשיו  לפי  כו' 
בספירה זו עשיית המצוה כלל, שהמצוה הוא לספור לעומר, 
ועכשיו אין לנו עומר לספור לו, אלא שחכמים תקנו לספור 
ונקיים  המקדש  בית  שיבנה  מתפללין  לפיכך  למקדש,  זכר 

המצוה כתקונה.
שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תפ"ט סעיף י"א

ספירת  באמצע  משיח  יבוא  באם  החקירה  ידוע6  ה. 
העומר  ספירת  מצות  קיום  המשך  להיות  יכול  אם  העומר, 
ביאת  )לפני  הספירה  שהתחלת  אף  התורה,  מן  בברכה 

המשיח( לא היתה אלא מדרבנן.
ישנה  מדרבנן  המצוה  קיום  ידי  שעל  לומר,  ומסתבר 
ספירת הימים שלפני זה, ובמילא, יכולים להמשיך ולספור 
בברכה מן התורה, כיון שישנה המציאות )אף שאינה דמצוה( 
דכל הימים, "שבע שבתות תמימות תהיינה"7, והרי זה שבוע 

תמים.
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2( איכה א, ט.

3( ראה זהר ח"א רי, א. ח"ב נח, ב. ח"ג כ.

4( עיין תורת מנחם – תפארת לוי יצחק.

5( עיין ילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' שמות סימן קסד: ביאור הענין דע"י ההשתוקקות 

והגעגועים של בנ"י לקבלת התורה עוד בהיותם במצרים, זכות זה הוציאם ממצרים – 

וכן הוא בגאולה העתידה, דזכותם של ישראל הוא זכות הקיווי והצפי' להגאולה, שבזה 

נכלל הכוסף והתשוקה לתורתו של משיח – תורה חדשה מאתי תצא.

6( ראה לקו"ש ח"ח ע' 54 ואילך. וש"נ.

7( אמור כג, טו.
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הּקטּנים". על ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, "אמר רׁש"י ּופירׁש אליהם". ואמרּת ּגֹו הּכהנים אל "אמר נאמר ּפרׁשתנּו, ְְְְְְְְְֱֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבתחילת
ואֹור זֹוהר מּלׁשֹון ּגם היא ׁשאזהרה ּדוקא, אזהרה הּלׁשֹון רׁש"י ּדנקט ּדהא הרמז, ּבדר לפרׁש המאמרים ויׁש בספר (עיין ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(240 ע' נ"ע, מוהריי"צ לאדמו"ר להיֹות תש"ח צרי הּקטּנים, את הּגדֹולים ׁשּמלּמדים והּלימּוד ההׁשּפעה ׁשאֹופן מרּמז ּובזה .ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּפנים. והארת קירּוב ׁשל ְְִֵֶֶֶֶַָָּבדר

רּכה  לׁשֹון היא ׁשאמירה וכּידּוע אליהם", ואמרּת . . הּכהנים אל "אמר - הּוא הּכתּוב ׁשּלׁשֹון ּבכ ּגם מרּומז ּזה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוענין
ועוד) ג. יט, יתרו ופירש"י קׁשה(מכילתא לׁשֹון ׁשהּוא לדיּבּור ּבניגּוד שם), וברש"י א יא, .(מכות ְְִִֶָָָ

הּלׁשֹון  ללמֹוד ּדיׁש הּגדֹולים, אצל ּגם וזהר אֹור מֹוסיפים הּקטּנים, על וההׁשּפעה ׁשהּלימּוד ׁשּמרּמז ּבזה, להֹוסיף יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹעֹוד
ז"ל חכמינּו ּוכדברי הּקטּנים, על־ידי הּגדֹולים אזהרת ׁשהּוא הּקטּנים", על ּגדֹולים א)"להזהיר טז, ׁשּתלמיד (תמורה "ּבׁשעה : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ

ה'". ׁשניהם עיני מאיר - מלּמדֹו אם ּתֹורה, לּמדני לֹו ואֹומר רּבֹו אצל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָהֹול

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr fl zegiy ihewl)

ההההּקּקּקּקטטטטּנּנּנּניםיםיםים עלעלעלעל ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים א)להזהירלהזהירלהזהירלהזהיר כא, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַ
ואל  אהרן אל מׁשה "וידּבר נאמר להּלן ּדהּנה לבאר, ויׁש לכאֹורה. ּכמיּתרֹות נראֹות ּבּדּבּור־הּמתחיל הּכהנים" "אל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻהּתבֹות
אליהם" ׁש"ואמרּת לפרׁש אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ּבית־ּדין "להזהיר מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ואל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבניו

"אל ׁשּנאמר ּכיון אבל ּבית־ּדין? על על ההההּכּכּכּכהנים הנים הנים הנים קאי לׁשמר מזהרים הּגדֹולים הּכהנים להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ
הּקטּנים. ְֲִִַַַֹהּכהנים
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ß xii` 'f oey`x mei ß

àë(à)íéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−
:åénòa ànhé-àì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða§¥´©«£®Ÿ§¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ¦©−̈§©¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¯Ó‡∑(ת"כ פ"ה, הּקטּנים (יבמות על ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, אמר :.Ô¯‰‡ Èa∑(לה (קידושין ¡…∆«…¬ƒְְְְְְֱִִִַַַַַָָֹ¿≈«¬…
הּכהנים  לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡‰¯Ô.יכֹול Èa∑ ּבמׁשמע מּומין ּבעלי ‡‰¯Ô.אף Èa∑ אהרן ּבנֹות .ולא ְֲֲִִַַַָָֹ¿≈«¬…ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…ְְֲַֹֹ

ÂÈnÚa ‡nhÈŒ‡Ï∑(ת"כ) מצוה מת יצא עּמיו, ּבתֹו ׁשהּמת .ּבעֹוד …ƒ«»¿«»ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 165 cenr fk wlg .151 cenr f wlg zegiyÎihewl itÎlr)

miPhTd lr xi`dlE xidfdl§©§¦§¨¦©©§©¦

הּקטּנים". על ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, "אמר רׁש"י ּופירׁש אליהם". ואמרּת ּגֹו הּכהנים אל "אמר נאמר ּפרׁשתנּו, ְְְְְְְְְֱֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבתחילת
ואֹור זֹוהר מּלׁשֹון ּגם היא ׁשאזהרה ּדוקא, אזהרה הּלׁשֹון רׁש"י ּדנקט ּדהא הרמז, ּבדר לפרׁש המאמרים ויׁש בספר (עיין ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(240 ע' נ"ע, מוהריי"צ לאדמו"ר להיֹות תש"ח צרי הּקטּנים, את הּגדֹולים ׁשּמלּמדים והּלימּוד ההׁשּפעה ׁשאֹופן מרּמז ּובזה .ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּפנים. והארת קירּוב ׁשל ְְִֵֶֶֶֶַָָּבדר

רּכה  לׁשֹון היא ׁשאמירה וכּידּוע אליהם", ואמרּת . . הּכהנים אל "אמר - הּוא הּכתּוב ׁשּלׁשֹון ּבכ ּגם מרּומז ּזה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוענין
ועוד) ג. יט, יתרו ופירש"י קׁשה(מכילתא לׁשֹון ׁשהּוא לדיּבּור ּבניגּוד שם), וברש"י א יא, .(מכות ְְִִֶָָָ

הּלׁשֹון  ללמֹוד ּדיׁש הּגדֹולים, אצל ּגם וזהר אֹור מֹוסיפים הּקטּנים, על וההׁשּפעה ׁשהּלימּוד ׁשּמרּמז ּבזה, להֹוסיף יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹעֹוד
ז"ל חכמינּו ּוכדברי הּקטּנים, על־ידי הּגדֹולים אזהרת ׁשהּוא הּקטּנים", על ּגדֹולים א)"להזהיר טז, ׁשּתלמיד (תמורה "ּבׁשעה : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ

ה'". ׁשניהם עיני מאיר - מלּמדֹו אם ּתֹורה, לּמדני לֹו ואֹומר רּבֹו אצל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָהֹול

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr fl zegiy ihewl)

ההההּקּקּקּקטטטטּנּנּנּניםיםיםים עלעלעלעל ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים א)להזהירלהזהירלהזהירלהזהיר כא, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַ
ואל  אהרן אל מׁשה "וידּבר נאמר להּלן ּדהּנה לבאר, ויׁש לכאֹורה. ּכמיּתרֹות נראֹות ּבּדּבּור־הּמתחיל הּכהנים" "אל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻהּתבֹות
אליהם" ׁש"ואמרּת לפרׁש אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ּבית־ּדין "להזהיר מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ואל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבניו

"אל ׁשּנאמר ּכיון אבל ּבית־ּדין? על על ההההּכּכּכּכהנים הנים הנים הנים קאי לׁשמר מזהרים הּגדֹולים הּכהנים להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ
הּקטּנים. ְֲִִַַַֹהּכהנים
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הּוא. ּבאׁשר יהּודי ּכל על זכּות ולימּוד ׁשבח ּדברי ּבאמירת ּתרּבה אמר, ה': ּבעבֹודת - אמר - ּפרׁשתנּו מּׁשם ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹההֹוראה
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלכן ׁשּבֹו, הרע את ּומגּלה מעֹורר הּזּולת ׁשל ּבגנּותֹו הּדּבּור אם קל־וחֹומר: הּדברים טו)והרי (ערכין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ

הּזּולת  ׁשל ּבׁשבחֹו ׁשהּדּבּור על־אחת־ּכמה־וכּמה - מדּברים) ׁשעליו והאדם הּׁשֹומע (המסּפר, ּתליתאי" "קטיל הרע ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּלׁשֹון
ׁשּבֹו. הּטֹוב את ְֶֶֶַַמגּלה

(á)ì-íà ékBðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬
:åéçàìe Bzáìe§¦−§¨¦«

i"yx£B¯‡LÏŒÌ‡ Èk∑(ת"כ)אׁשּתֹו אּלא "ׁשארֹו" .אין ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

(â)äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈
:ànhé dì Léàì§¦®−̈¦©¨«

i"yx£‰·B¯w‰∑הארּוסה את ס)לרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑ למׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑יבמות מצוה (ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ
.צז)

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ) וכן עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, לאׁשּתֹו יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ

מצוה. מת ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ׁשהּוא ּבעֹוד ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפׁשּוטֹו
מּכהּנתֹו הּוא להתחּלל 'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו אמרּתי? 'ׁשאר' .ּובאיזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ)אּלא ?ּכ על הזהרּו יׂשראל אף והלא מת. כ)על מכות לו. ׁשּנאמר (קידושין לפי …ƒ¿¿»¿»ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

È‰e·‡ÏÂב  dn‡Ï dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
:È‰eÁ‡ÏÂ dz¯·ÏÂ d¯·ÏÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ

‰Â˙ג  ‡Ï Èc dÏ ‡·È¯˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:·‡zÒÈ dÏ ¯·‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד  dnÚ· ‡a¯ ·‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈

Ùe‡˙‡ה  ÔB‰LÈ¯a Ë¯Ó ÔeË¯ÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰¯N··e ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)ì íà ékBøàL"BøàL" ïéà Y ¦¦¦§¥¥§¥
BzLà àlà¯"Fx`W" oi` ,xnFlM ¤¨¦§§©¥§¥

Epivn la` ,FYW` `N` o`M xEn`d̈¨¨¤¨¦§£¨¨¦
,miaFxw x`Wl mB xEn`W x`W oFWl§§¥¤¨©¦§¨§¦

e ,gi lirlcM)m"`x(mzq "Fx`W"W F` . §¦§¥¤§¥§¨
mB dfA miWOYWOW `N` ,FYW` Ff¦§¤¨¤¦§©§¦¨¤©

miaFxw x`Wl)`"eb(`aA d`xE . ¦§¨§¦§¥¨¨
,FzqEx`l `OHn Fpi`W :` ,gi `rivn§¦¨¤¥¦©¥©£¨
,`Ed Fx`W e`l i`d" :mW i"WxaE§©¦¨©¨§¥
aExiw icil oicr E`A `lC§Ÿ¨£©¦¦¥¥

."xUAb dxez ¨¨
(b)äáBøwääñeøàä úà úBaøì Y ©§¨§©¤¨£¨
¯dqEx`d FzFg`l `OHn odMdW¤©Ÿ¥¦©¥©£¨£¨

Kixhvi`e .dzOWzaizA] `iEAxl ¤¥¨§¦§§¦§¦¨§¥©
`l xW`" :`niY `lC ,["daFxTd"©§¨§¨¥¨£¤Ÿ
,Wi`l dzidW dqEx`l hxR ,"dzid̈§¨§¨©£¨¤¨§¨§¦

`id oiWECiw oFWl diedC)` ,q zenai i"yx(. ©£¨¨§¦¦¦
Epid o`M "dzid `l" WExiR `N ¤̀¨¥Ÿ¨§¨¨©§

.i"WxA oOwlcM ,aMWnl§¦§¨§¦§©¨§©¦

Léàì äúéä àì øLàákLîì Y¯ £¤Ÿ¨§¨§¦§¦§¨
.dqEx` oMÎoi`XÎdnc dxez ©¤¥¥£¨

(c)ànhé dìäåöî Y¯devOW ¨¦©¨¦§¨¤¦§¨
mixEn`d devn izn draWA wQrzdl§¦§©¥§¦§¨¥¥¦§¨¨£¦

dWxRA)` ,gi n"a i"yx(,zEWx wx m` iM . ©¨¨¨¦¦©§
"Fx`Wl m` iM"n ,iN dOl "`OHi Dl"¨¦©¨¨¨¦¦¦¦¦§¥

`wtp)` ,b dheq(Wtpl" xn`W dGOW , ¨§¨¤¦¤¤¨©§¤¤
aFxTd Fx`Wl m` iM eiOrA `OHi `lŸ¦©¨§©¨¦¦¦§¥©¨
FzFg`le 'ebe eia`lE FO`l eil ¥̀¨§¦§¨¦§©£
`OHnC opirnW `liOn ,"dlEzAd©§¨¦¥¨¨§¦©§¦©¥

EN`l)my i"yx(. §¥
Blçäì åénòa ìòa ànhé àìY Ÿ¦©¨©©§©¨§¥©

àeäL ,äìeñt BzLàì "ànhé àì"Ÿ¦©¨§¦§§¨¤
BèeLt ïëå .Bnò dãBòa da ìlçî§ª¨¨§¨¦§¥§

àø÷î ìL¯oiprd z` WxiR dNigY ¤¦§¨§¦¨¥©¤¨¦§¨
.aEzMd oFWlA FWxtn zrke§¨¥§¨§¦§©¨

àéäL ãBòa BøàLa "ìòa ànhé àì"Ÿ¦©¨©©¦§¥§¤¦
dðéàL ,ïéøáB÷ dì LiL ,åénò CBúa§©¨¤¥¨§¦¤¥¨

ézøîà øàL äæéàáe ,äåöî úî¯ ¥¦§¨§¥¤§¥¨©§¦

.`OHi `NW¤Ÿ¦©¨
"Blçäì" àéäL BúBàa¯i"Wx d`x §¤¦§¥©§¥©¦

FA ,minrh ipW cEwp" :e ,`i rWFd¥©¨§¥§¨¦
xEAC `EdW itl ,wENiQd FA `gtHd©¦§¨©¦§¦¤¦

."Fnvr iptA¦§¥©§
.Búpäkî àeä ìlçúäì¯,xnFlM §¦§©¥¦§ª¨§©

c"nNde ,llg oFWNn `Ed "FNgdl"§¥©¦§¨¨§©¨¤
c"nNd z` milWdl d`A dWEbCd©§¨¨¨§©§¦¤©¨¤

dxqgd)r"a`x t"r(lirtd oFWNn Fpi`e . ©£¥¨§¥¦§¦§¦
oFWNn `N` ,FzF` lNgl :FWExiRW¤¥§©¥¤¨¦§
lNgzdl :lNgzOd lr aqEnE ,lrtp¦§©¨©©¦§©¥§¦§©¥

`Ed)`xwpd zpad(.d dxez

(d)äçø÷ äçø÷é àìúî ìò Y¯ Ÿ¦§§ª¨§¨©¥
.oOwl WxtIW itM§¦¤§¨¥§©¨

Ck ìò eøäæä ìàøNé óà àìäå¯ ©£Ÿ©¦§¨¥ª§£©¨
oiA dgxw EniUz `le" :` ,ci mixaC§¨¦§Ÿ¨¦¨§¨¥

."znl mkipir¥¥¤¨¥
ïéa" ìàøNéa øîàpL éôì àlà¤¨§¦¤¤¡©§¦§¨¥¥

"íëéðéò¯zgCRl KEnq W`xA)i"yx ¥¥¤¨Ÿ¨©©©©

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
א)ּביׂשראל יד ויּלמדּו(דברים "ּבראׁשם". לֹומר: ּתלמּוד הראׁש? ּכל על חּיב יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין : ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הראׁש, ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ונאמר "קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה': ּב'גזרה מהּכהנים ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹיׂשראל
מת  על ּכאן אף מת, על ּלהּלן ּומה ּבראׁש, ׁשּיּקרח מקֹום ּכל ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן Ì˜Ê.אף ˙‡Ùe ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ¿«¿»»

eÁl‚È ‡Ï∑ּביׂשראל ׁשּנאמר יט)לפי "לא (לעיל נאמר: לכ ּוברהיטני? ּבמלקט לּקטֹו יכֹול תׁשחית". "ולא : …¿«≈ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּתער  וזהּו הׁשחתה, ּבֹו ויׁש "ּגּלּוח" הּקרּוי ּדבר על אּלא חּיב ׁשאינֹו Ë¯N˙.יגּלחּו", eË¯NÈ ‡Ï Ì¯N··e∑ ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָƒ¿»»…ƒ¿¿»»∆

ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט אּלא (לעיל חּיב יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". לא לנפׁש "וׂשרט : ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לדרׁש, היא יתרה זֹו ׁשּתבה ּוׂשריטה; ׂשריטה ּכל על לחּיב – ׂשרטת" יׂשרטּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאחת?

ׂשרטת  ׁשהיא יֹודע ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו .ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

(å)íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®
eéäå íáéø÷î íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà ék¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬

:Lã÷«Ÿ¤
i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ)ּבכ ּביתּֿדין יקּדיׁשּום .עלּֿכרחם ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

ÔelÁÈו  ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»

:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`"rq ,k zekn(.
?Làøä ìk ìò áiç àäé àì ìBëé̈Ÿ§¥©¨©¨¨Ÿ
eãîìéå ."íLàøa" :øîBì ãeîìz©§©§Ÿ¨§¦§§

'äåL äøæâ'a íéðäkäî ìàøNé¯ ¦§¨¥¥©Ÿ£¦¦§¥¨¨¨
lEl la`xnFl oYip did deWÎdxifB ` £¨¥§¥¨¨¨¨¨¦¨©

,W`xd lM lr ExdfEd mipdMd wxW¤©©Ÿ£¦§£©¨¨Ÿ
zFxizi zFvn aEzMd odA dAixW ipRn¦§¥¤¦¨¨¤©¨¦§§¥

)my zekn(.
ïläì øîàðå ,"äçø÷" ïàk øîàð¤¡©¨¨§¨§¤¡©§©¨
ìk ïàk äî ,"äçø÷" ìàøNéa§¦§¨¥¨§¨©¨¨

Làøä¯W`xd lM rnWn "mW`xA" ¨Ÿ§Ÿ¨©§©¨¨Ÿ
)my zekn i"yx(.

òîLîa Làøä ìk ïläì óà¯ ©§©¨¨¨Ÿ§©§¨
oiA"W zcOln 'deW dxifB'd ,xnFlM§©©§¥¨¨¨§©¤¤¤¥
dOkA .W`xd lM lr FWExiR "mkipir¥¥¤¥©¨¨Ÿ§©¨
zaiY o`M miqxFB `l miqEtC§¦Ÿ§¦¨¥©
zErnWn df oi` ixdW ,"rnWnA"§©§©¤£¥¥¤©§¨

.'deW dxfb'A cEOil `N` aEzMd©¨¤¨¦¦§¥¨¨¨
Làøa çø÷iL íB÷î ìk¯mB d`x ¨¨¤¦§©¨Ÿ§¥©

W`xd lM zFUrl" :mW mixaC i"Wx©¦§¨¦¨©£¨¨Ÿ
."mipird oiaM§¥¨¥©¦

ïläl äîe¯l`xUiA)` ,el oiyeciw i"yx(. ©§©¨§¦§¨¥
úî ìò¯"znl" aizMmzdC)oiyeciw i"yx ©¥§¨¨§¦¨¥

my(.
úî ìò ïàk óà¯dnx`Fandf iR lre ©¨©¥§©¦¤§¨©

s` ixdW "dgxw" o`M xn`PX¤¤¡©¨¨§¨¤£¥©
dxfb'l `N` ,`id zxYEin dxF`kNW¤¦§¨§¤¤¦¤¨¦§¥¨

'deW)cecl likyn(. ¨¨
eçlâé àì íð÷æ úàôeéôì Y §©§¨¨Ÿ§©¥§¦

:ìàøNéa øîàpL¯.fk ,hi lirl ¤¤¡©§¦§¨¥§¥
"úéçLú àìå"¯cvA xrVd KzFgW §Ÿ©§¦¤¥©¥¨§©

xTir)` ,`k zekn i"yx(. ¦¨
è÷ìîa Bèwì ìBëé¯`"piilt ¨¦§§©§¥

zFaxg igvgvn lW [drEvwn=]©§¨¤§©§§¥£¨
siQd wiY z` ma oiwilgOW)oiyeciw i"yx ¤©£¦¦¨¤¦©©¦

a ,dl(WxiR ` ,bn zFnai i"WxA la` .£¨§©¦§¨¥©
.migwln dGW¤¤¤§©©¦

éðèéäøe¯[drEvwn=] `"piilt §¦¨¦©§¨
oiqixYd z` DA miwgnOW)zay i"yx ¤§©£¦¨¤©§¦¦

a ,gn(:bi ,cn dirWi i"Wx d`xE .§¥©¦§©§¨
iphdxA FwilgnE ± zFrvwOA EdUri"©£¥©©§ª©£¦¦§¦§¦

."lnfi`e§¦§¥
áiç àäé]¯ciÎiazM dOkA`qxiBd oM §¥©¨¥©¦§¨§©¨¦§¥¨
.miqEtcE[¯dzgWd odA WIW oeiM §¦¥¨¤¥¨¤©§¨¨

)my i"yx(.
áiç BðéàL ,"eçlâé àì" :øîàð Cëì§¨¤¡©Ÿ§©¥¤¥©¨

çelb éeøwä øác ìò àlà¯KxCW ¤¨©¨¨©¨¦©¤¤¤
FA gNbl)my i"yx(. §©¥©

øòz eäæå ,äúçLä Ba Léå¯la` §¥©§¨¨§¤©©£¨
,FA gNbl KxC oi`e zigWn iphidx§¦§¦©§¦§¥¤¤§©¥©

mizigWn oi`e oigNbn mixRqnE)i"yx ¦§¨©¦§©§¦§¥©§¦¦
` ,`k zekn(.

úèøN eèøNé àì íøNááeéôì Y ¦§¨¨Ÿ¦§§¨¨¤§¦
:ìàøNéa øîàpL¯.gk ,hi lirl ¤¤¡©§¦§¨¥§¥

èøN ìBëé ,"eðzú àì Lôðì èøNå"§¤¤¨¤¤Ÿ¦§¨¨©
àlà áiç àäé àì úBèéøN Lîç̈¥§¦Ÿ§¥©¨¤¨
eèøNé àì" :øîBì ãeîìz ?úçà©©©§©Ÿ¦§§
äèéøN ìk ìò áiçì ,"úèøN̈¨¤§©¥©¨§¦¨

,Løãì àéä äøúé Bæ äázL ,äèéøNe§¦¨¤¥¨§¥¨¦¦§Ÿ
éðàå ,"eèøNé àì" :ázëì Bì äéäL¤¨¨¦§ŸŸ¦§§©£¦

"úèøN" àéäL òãBé¯l`xUiaE ¥©¤¦¨¨¤§¦§¨¥
"dhixU" 'deW dxifb'A micnFl§¦¦§¥¨¨¨§¦¨

odMn "dhixU")k"ez(`l i"WxX dnE . §¦¨¦Ÿ¥©¤©¦Ÿ
dn lr KnQW ipRn ,WxFtnA FazM§¨¦§¨¦§¥¤¨©©©
dgxw iAB lirl dfÎKxCÎlr azMX¤¨©©¤¤¤§¥©¥¨§¨

)m"`x(.e dxez

(e)eéäé íéLã÷íçøk-ìò Y §Ÿ¦¦§©¨§¨
[íeLc÷é]¯miqEtcA `qxiBd oM §©§¥©¦§¨¦§¦

:EpiptNW miqEtCaE .mipFW`x¦¦©§¦¤§¨¥
.mEWiCwi©§¦

Cëa ïéc-úéa¯xEQi` lr aqEn ¥¦§¨¨©¦
Evxi m`W ,lirl xEn`d zn z`nEh§©¥¨¨§¥¤¦¦§
,mzXEcw z` lNglE miznl `OHdl§¦©¥§¥¦§©¥¤§¨¨
.E`nHi `NW mgixkdl oiEvn oiCÎziA¥¦§ª¦§©§¦¨¤Ÿ¦¨§
,"Eidi miWFcw" xn`PW dGn oM cnFle§¥¥¦¤¤¤¡©§¦¦§
ici lr rnWn ,"md miWFcw" `le§Ÿ§¦¥©§©©§¥

mixg`)m"`x(iEESd oM `l m`W F` . £¥¦¤¦Ÿ¥©¦
lirl xn` xaM ixdW ,xYEin Fnvr©§§¨¤£¥§¨¨©§¥
?dfA siqFO dnE miznl E`nHi `NW¤Ÿ¦¨§§¥¦©¦¨¤

)`"eb(:a ,hi lirl i"Wx d`x la` .£¨§¥©¦§¥
dexr xcB `vFn dY`W mFwn lMW"¤¨¨¤©¨¥¤¤¤§¨
.. Eidi miWFcw .. dXEcw `vFn dY ©̀¨¥§¨§¦¦§
WxtOW rnWn ,"'ebe dllge dpFf dX ¦̀¨¨©£¨¨©§©¤§¨¥
dX`"l dnCwd `id "Eidi miWFcw"W¤§¦¦§¦©§¨¨§¦¨
mW d`xE ."EgTi `l dllge dpFf¨©£¨¨Ÿ¦¨§¥¨
df rhw miqxFB mpi`W WIW xE`iAA©¥¤¥¤¥¨§¦¤©¤

.mW i"WxAf dxez §©¦¨



לט xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(158 cenr ,fk wlg ,zegiyÎihewl)

הּוא. ּבאׁשר יהּודי ּכל על זכּות ולימּוד ׁשבח ּדברי ּבאמירת ּתרּבה אמר, ה': ּבעבֹודת - אמר - ּפרׁשתנּו מּׁשם ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹההֹוראה
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלכן ׁשּבֹו, הרע את ּומגּלה מעֹורר הּזּולת ׁשל ּבגנּותֹו הּדּבּור אם קל־וחֹומר: הּדברים טו)והרי (ערכין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ

הּזּולת  ׁשל ּבׁשבחֹו ׁשהּדּבּור על־אחת־ּכמה־וכּמה - מדּברים) ׁשעליו והאדם הּׁשֹומע (המסּפר, ּתליתאי" "קטיל הרע ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּלׁשֹון
ׁשּבֹו. הּטֹוב את ְֶֶֶַַמגּלה

(á)ì-íà ékBðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬
:åéçàìe Bzáìe§¦−§¨¦«

i"yx£B¯‡LÏŒÌ‡ Èk∑(ת"כ)אׁשּתֹו אּלא "ׁשארֹו" .אין ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

(â)äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈
:ànhé dì Léàì§¦®−̈¦©¨«

i"yx£‰·B¯w‰∑הארּוסה את ס)לרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑ למׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑יבמות מצוה (ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ
.צז)

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ) וכן עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, לאׁשּתֹו יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ

מצוה. מת ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ׁשהּוא ּבעֹוד ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפׁשּוטֹו
מּכהּנתֹו הּוא להתחּלל 'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו אמרּתי? 'ׁשאר' .ּובאיזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ)אּלא ?ּכ על הזהרּו יׂשראל אף והלא מת. כ)על מכות לו. ׁשּנאמר (קידושין לפי …ƒ¿¿»¿»ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

È‰e·‡ÏÂב  dn‡Ï dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
:È‰eÁ‡ÏÂ dz¯·ÏÂ d¯·ÏÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ

‰Â˙ג  ‡Ï Èc dÏ ‡·È¯˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:·‡zÒÈ dÏ ¯·‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד  dnÚ· ‡a¯ ·‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈
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ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰¯N··e ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ
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"Fx`Wl m` iM"n ,iN dOl "`OHi Dl"¨¦©¨¨¨¦¦¦¦¦§¥
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aFxTd Fx`Wl m` iM eiOrA `OHi `lŸ¦©¨§©¨¦¦¦§¥©¨
FzFg`le 'ebe eia`lE FO`l eil ¥̀¨§¦§¨¦§©£
`OHnC opirnW `liOn ,"dlEzAd©§¨¦¥¨¨§¦©§¦©¥

EN`l)my i"yx(. §¥
Blçäì åénòa ìòa ànhé àìY Ÿ¦©¨©©§©¨§¥©
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àø÷î ìL¯oiprd z` WxiR dNigY ¤¦§¨§¦¨¥©¤¨¦§¨
.aEzMd oFWlA FWxtn zrke§¨¥§¨§¦§©¨

àéäL ãBòa BøàLa "ìòa ànhé àì"Ÿ¦©¨©©¦§¥§¤¦
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ézøîà øàL äæéàáe ,äåöî úî¯ ¥¦§¨§¥¤§¥¨©§¦

.`OHi `NW¤Ÿ¦©¨
"Blçäì" àéäL BúBàa¯i"Wx d`x §¤¦§¥©§¥©¦

FA ,minrh ipW cEwp" :e ,`i rWFd¥©¨§¥§¨¦
xEAC `EdW itl ,wENiQd FA `gtHd©¦§¨©¦§¦¤¦

."Fnvr iptA¦§¥©§
.Búpäkî àeä ìlçúäì¯,xnFlM §¦§©¥¦§ª¨§©

c"nNde ,llg oFWNn `Ed "FNgdl"§¥©¦§¨¨§©¨¤
c"nNd z` milWdl d`A dWEbCd©§¨¨¨§©§¦¤©¨¤

dxqgd)r"a`x t"r(lirtd oFWNn Fpi`e . ©£¥¨§¥¦§¦§¦
oFWNn `N` ,FzF` lNgl :FWExiRW¤¥§©¥¤¨¦§
lNgzdl :lNgzOd lr aqEnE ,lrtp¦§©¨©©¦§©¥§¦§©¥

`Ed)`xwpd zpad(.d dxez

(d)äçø÷ äçø÷é àìúî ìò Y¯ Ÿ¦§§ª¨§¨©¥
.oOwl WxtIW itM§¦¤§¨¥§©¨

Ck ìò eøäæä ìàøNé óà àìäå¯ ©£Ÿ©¦§¨¥ª§£©¨
oiA dgxw EniUz `le" :` ,ci mixaC§¨¦§Ÿ¨¦¨§¨¥

."znl mkipir¥¥¤¨¥
ïéa" ìàøNéa øîàpL éôì àlà¤¨§¦¤¤¡©§¦§¨¥¥

"íëéðéò¯zgCRl KEnq W`xA)i"yx ¥¥¤¨Ÿ¨©©©©

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
א)ּביׂשראל יד ויּלמדּו(דברים "ּבראׁשם". לֹומר: ּתלמּוד הראׁש? ּכל על חּיב יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין : ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הראׁש, ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ונאמר "קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה': ּב'גזרה מהּכהנים ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹיׂשראל
מת  על ּכאן אף מת, על ּלהּלן ּומה ּבראׁש, ׁשּיּקרח מקֹום ּכל ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן Ì˜Ê.אף ˙‡Ùe ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ¿«¿»»

eÁl‚È ‡Ï∑ּביׂשראל ׁשּנאמר יט)לפי "לא (לעיל נאמר: לכ ּוברהיטני? ּבמלקט לּקטֹו יכֹול תׁשחית". "ולא : …¿«≈ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּתער  וזהּו הׁשחתה, ּבֹו ויׁש "ּגּלּוח" הּקרּוי ּדבר על אּלא חּיב ׁשאינֹו Ë¯N˙.יגּלחּו", eË¯NÈ ‡Ï Ì¯N··e∑ ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָƒ¿»»…ƒ¿¿»»∆

ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט אּלא (לעיל חּיב יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". לא לנפׁש "וׂשרט : ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לדרׁש, היא יתרה זֹו ׁשּתבה ּוׂשריטה; ׂשריטה ּכל על לחּיב – ׂשרטת" יׂשרטּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאחת?

ׂשרטת  ׁשהיא יֹודע ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו .ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

(å)íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®
eéäå íáéø÷î íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà ék¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬

:Lã÷«Ÿ¤
i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ)ּבכ ּביתּֿדין יקּדיׁשּום .עלּֿכרחם ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

ÔelÁÈו  ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»

:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`"rq ,k zekn(.
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eãîìéå ."íLàøa" :øîBì ãeîìz©§©§Ÿ¨§¦§§

'äåL äøæâ'a íéðäkäî ìàøNé¯ ¦§¨¥¥©Ÿ£¦¦§¥¨¨¨
lEl la`xnFl oYip did deWÎdxifB ` £¨¥§¥¨¨¨¨¨¦¨©

,W`xd lM lr ExdfEd mipdMd wxW¤©©Ÿ£¦§£©¨¨Ÿ
zFxizi zFvn aEzMd odA dAixW ipRn¦§¥¤¦¨¨¤©¨¦§§¥

)my zekn(.
ïläì øîàðå ,"äçø÷" ïàk øîàð¤¡©¨¨§¨§¤¡©§©¨
ìk ïàk äî ,"äçø÷" ìàøNéa§¦§¨¥¨§¨©¨¨

Làøä¯W`xd lM rnWn "mW`xA" ¨Ÿ§Ÿ¨©§©¨¨Ÿ
)my zekn i"yx(.
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)my i"yx(.
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,mzXEcw z` lNglE miznl `OHdl§¦©¥§¥¦§©¥¤§¨¨
.E`nHi `NW mgixkdl oiEvn oiCÎziA¥¦§ª¦§©§¦¨¤Ÿ¦¨§
,"Eidi miWFcw" xn`PW dGn oM cnFle§¥¥¦¤¤¤¡©§¦¦§
ici lr rnWn ,"md miWFcw" `le§Ÿ§¦¥©§©©§¥

mixg`)m"`x(iEESd oM `l m`W F` . £¥¦¤¦Ÿ¥©¦
lirl xn` xaM ixdW ,xYEin Fnvr©§§¨¤£¥§¨¨©§¥
?dfA siqFO dnE miznl E`nHi `NW¤Ÿ¦¨§§¥¦©¦¨¤

)`"eb(:a ,hi lirl i"Wx d`x la` .£¨§¥©¦§¥
dexr xcB `vFn dY`W mFwn lMW"¤¨¨¤©¨¥¤¤¤§¨
.. Eidi miWFcw .. dXEcw `vFn dY ©̀¨¥§¨§¦¦§
WxtOW rnWn ,"'ebe dllge dpFf dX ¦̀¨¨©£¨¨©§©¤§¨¥
dX`"l dnCwd `id "Eidi miWFcw"W¤§¦¦§¦©§¨¨§¦¨
mW d`xE ."EgTi `l dllge dpFf¨©£¨¨Ÿ¦¨§¥¨
df rhw miqxFB mpi`W WIW xE`iAA©¥¤¥¤¥¨§¦¤©¤

.mW i"WxAf dxez §©¦¨



`xenמ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy

(æ)dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé àì́Ÿ¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

i"yx£‰Ê∑ממזר אֹו נתין, אֹו ּכרתֹות, חּיבי ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת סא)ׁשּנבעלה ∑ÏÏÁ‰.(יבמות …»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¬»»
הדיֹוט, מּכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּבת אֹו ּגדֹול, מּכהן אלמנה ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים מן (קידושין ׁשּנֹולדה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לּכהּנה עז) הּפסּולים מן אחד ּביאת ֿ ידי על הּכהּנה מן ׁשּנתחּללה .וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

(ç)éäìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑ׁשּיגרׁש עד ויּסרהּו הלקהּו לגרׁש, רצה לא ׁשאם פח)עלּֿכרחֹו, ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ נהג ¿ƒ«¿ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»…ƒ¿∆»ְֹ
ּבּסעּדה ראׁשֹון ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח קדּׁשה .(ת"כ)ּבֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻֻ

(è)àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´
ñ :óøOz Làa úìlçî§©¤½¤¨¥−¦¨¥«

i"yx£˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk∑.הּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל זיקת ּבּה ׁשהיתה זנּות, עלֿידי ּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

z‡Â˙‡ז  Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

Ó˜¯·ח  ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

M„wÓ˙ט  ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È¯‡ Ô‰k ¯·b ˙·e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡¯ea ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e·‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)äðæìàøNé úìéòa äìòápL Y Ÿ¨¤¦§£¨§¦©¦§¨¥
dì øeñàä¯dxEn`d "dpFf" `id Ffe ¨¨¨§¦¨¨£¨

.o`M̈
ïéúð Bà úBúéøk éáiç ïBâk¯ §©¨¥§¦¨¦

iniA dnxrA ExIBzPW mipFraBdn¥©¦§¦¤¦§©§§¨§¨¦¥
rWFdimpzpEiahFgl micar rWFdi §ª©§¨¨§ª©£¨¦§§¥

mdilr xfB cece ,min ia`FWe mivr¥¦§£¥©¦§¨¦¨©£¥¤
ldTA E`Fai `NW)i"yxae a ,gr zenai d`x ¤Ÿ¨©¨¨

my(.
øæîî Bà¯`N` zFzixk iaIg mpi`W ©§¥¤¥¨©¨¥¨¥¤¨

zFnai i"Wx mB d`xE .e`l mxEQi ¦̀¨¨§¥©©¦§¨
cg` oFbM ,Dl lEqtl dlraPWe" :a ,`q§¤¦§£¨§¨¨§¤¨
oizpl l`xUi zA oFbkE ,zFixrd lMn¦¨¨£¨§©¦§¨¥§¨¦

."xfnnE©§¥
äììçíéìeñtä ïî äãìBpL Y £¨¨¤§¨¦©§¦

äpäkaL¯lEqR cle Epid llg mzqC ¤©§ª¨¦§¨¨¨©§¨¨¨
"Frxf lNgi `le" aizkCn ,dPEdkl¦§¨¦¦§¦§Ÿ§©¥©§

)` ,fr oiyeciw i"yx(.
úa Bà ìBãb ïäkî äðîìà úa ïBâk§©©§¨¨¦Ÿ¥¨©

äLeøb)äöeìçå(-ciÎiazM dOkA §¨©£¨§©¨¦§¥¨
miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦
`Ed dvElg xEQi` oMW ,"dvElge"©£¨¤¥¦£¨
la` .` ,gr oiWECiwA x`FanM opAxCn¦§©¨©©§¨§¦¦£¨
` ,bi zFMn i"Wx d`xE .FqxFB m"`xd̈§¥§§¥©¦©
dilr aIg Fpi` dvElg `ide dWExB"§¨§¦£¨¥©¨¨¤¨
Dpi` dvElgdW ,dWExB mEXn `N ¤̀¨¦§¨¤©£¨¥¨
,Dl opizin `iEAxn `N` daEzM§¨¤¨¥¦¨©§¦©¨
`N` il oi` dWExB :oiWECwA `ipzC§©§¨§¦¦§¨¥¦¤¨

xnFl cEnlY ?oiPn dvElg ,dWExB§¨£¨¦©¦©§©
`"n b"t zFMn h"ei zFtqFzaE ."dX`e§¦¨§§©
dvElgaC" EN` i"Wx ixaCn cnFl¥¦¦§¥©¦¥§©£¨
`N` ,`zixF`C zFwln `Mi` DcEgl§¨¦¨©§§©§¨¤¨
mdWM maIgl oi` zFnW ipW mEXnC§¦§¥¥¥§©§¨§¤¥
dclFPW zAdW oaEn df iR lre ."cgiA§©©§©¦¤¨¤©©¤§¨

.dllg `id dPOn¦¤¨¦£¨¨
ïî äìlçúpL ïëå ,èBéãä ïäkî¦Ÿ¥¤§§¥¤¦§©§¨¦

äpäkä¯"dllg" z`xwp KM mEXnE ©§ª¨¦¨¦§¥£¨¨
dllg dclFp `NW s`)(. ©¤Ÿ§¨£¨¨

íéìeñtä ïî ãçà úàéa éãé ìò©§¥¦©¤¨¦©§¦
äpäkì¯odkl z`ViPW dpnl` oFbM ©§ª¨§©§¨¨¤¦¥§Ÿ¥

dnExYd on Fz`iaA zlNgzn ,lFcB̈¦§©¤¤§¦¨¦©§¨
`Ad hFicd odM zFwll ,dPEdMd onE¦©§¨¦§Ÿ¥¤§©¨
dWExB oke .dllg mEXn eixg` dilr̈¤¨©£¨¦£¨¨§¥§¨

hFicd odM dilr `AWzlNgzn ¤¨¨¤¨Ÿ¥¤§¦§©¤¤
m`e ,oilEqR z`iAn dpFf oke ,Fz`iaA§¦¨§¥¨¦¦©§¦§¦
mEXn [mB] dwFl hFicd odM dilr `Ä¨¤¨Ÿ¥¤§¤©¦
DzF` dUFr dPEdM xEQi` lkC ,dllg£¨¨§¨¦§¨¤¨

Fz`iaA dllg),fr oiyeciw i"yx t"r £¨¨§¦¨
`.(g dxez

(g)BzLc÷åBçøk-ìò Y¯mB d`x §¦©§©¨§§¥©
mW K` .mW i"WxaE e wEqR lirl§¥¨§©¦¨©¨
,ozXEcTn E`vi `NW oiprl xAEcn§¨§¦§©¤Ÿ¥§¦§¨¨
ozXEcwl ExfgIW oiprl xAEcn o`ke§¨§¨§¦§©¤©§§¦§¨¨

)dcya x`a(.
eä÷ìä Y Løâì äöø àì íàL¤¦Ÿ¨¨§¨¥©§¥

LøâiL ãò eäøqéå¯i"Wx mB d`x §©§¥©¤§¨¥§¥©©¦

odM dvx `l m`W" :a ,gt zFnai§¨¤¦Ÿ¨¨Ÿ¥
± zFlEqR miWPnE d`nEh on WCwzdl§¦§©¥¦§¨¦¨¦§

."FgxMÎlrA FWCwe EdMd©¥§©§§©¨§
Cì äéäé Lã÷,äMã÷ Ba âäð Y ¨Ÿ¦§¤¨§Ÿ§ª¨

øác ìëa ïBLàø çzôì¯,cFaM lW ¦§Ÿ©¦§¨¨¨¤¨
xAci `Ed daiWiA oiA dxFzA oiA¥§¨¥¦¦¨§©¥

W`xA)a ,hp oihib i"yx(. §Ÿ
äãeòña ïBLàø Cøáìe¯zMxaA §¨¥¦¦§¨§¦§©

oFfOd zMxaaE `ivFOd)a ,aq mixcp i"yx(, ©¦§¦§©©¨
oEOifA)a"rq ,ai zeixed i"yx(mW `xnBA . §¦©§¨¨¨

dti dpn lFHile" :mB `aEn mWe§¨¨©§¦¨¨¨¨
`A m`" :mW oiHiB i"WxaE ,"oFW`x¦§©¦¦¦¨¦¨
xg`l ,xaC lkA l`xUi mr wFlgl©£¦¦§¨¥§¨¨¨§©©
lFhe xFxA :Fl xnF` deWA EwlgIW¤©§§§¨¤¥§§

."dvxYW dfi`h dxez ¥¤¤¦§¤
(h)úBðæì ìçú ékìlçúzLk Y¯ ¦¥¥¦§§¤¦§©¥

oFWNn `le lENig oFWNn "lgY" Wxtn§¨¥¥¥¦§¦§Ÿ¦§
dNigY)m"`x(lrtp oipAn FWxtnE . §¦¨§¨§¦¦§©¦§©

)lirtd oipAn `le(`idW EpidC ,lAwY §Ÿ¦¦§©¦§¦§©§¤¦§©¥
lENigd zNErR z`)`"eb(. ¤§©©¦

úeðæ éãé ìò¯oixcdpq i"Wx mB d`x ©§¥§§¥©©¦©§¤§¦
.` ,`p

ïî Bà äúðæå ìòa úwæ da äúéäL¤¨§¨¨¦©©©§¨§¨¦
eðéúBaøå ,ïéàeOpä ïî Bà ïéñeøàä̈¥¦¦©¦¦§©¥

øáca e÷ìçð¯m` .aÎ` ,`p oixcdpq ¤§§©¨¨©§¤§¦¦
F` d`EUpA F` dqEx`A o`M xAEcn§¨¨©£¨¦§¨
,d`EUpA o`M xAEcn opAxl ,odiYWA¦§¥¤§©¨©§¨¨¦§¨
,l`xUi zaM dliwqA dqEx` la £̀¨£¨¦§¦¨§©¦§¨¥

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
נא)ורּבֹותינּו ּבפנּויה (סנהדרין הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא מֹודים והּכל ּבּדבר, ÏlÁÓ˙.נחלקּו ‡È‰ ‰È·‡Œ˙‡∑ סנהדרין) ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ∆»ƒ»ƒ¿«∆∆

ׁשנב) ּכבֹודֹו, את ּובּזתה ּגּדל!חּללה ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור עליו: .אֹומרים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

(é)BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå|ïîL §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàøŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£Ú¯ÙÈ ‡Ï∑(ת"כ) יֹום מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ואיזהּו אבל, על ּפרע יגּדל .לא …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

(àé)àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ
:ànhé¦©¨«

i"yx£˙Ó ˙LÙŒÏk ÏÚÂ∑ הּמת Ó˙.ּבאהל ˙LÙ∑(לח ּבאהל (נזיר ׁשּמטּמא הּמת, מן ּדם רביעית .להביא ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï∑(ת"כ מח. מצוה (שם מת לֹו להּתיר אּלא ּבא .לא ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ְְִִֵֶַָָָֹ

(áé)Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék åéäìà¡Ÿ¨®¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר ּגדֹול (ת"כ, ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד, הּמּטה. אחר הֹול אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ÏÚי  ˜È¯zÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a¯˙‡„ ‡‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
da¯˜ ˙È ·È¯˜ È„Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ dLÈ≈̄≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
Èa¯È ‡Ï dLÈ¯ ˙È ‡iLe·Ï ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊ·È ‡Ï È‰BLe·Ïe Úe¯Ù≈«¿ƒ»ƒ¿«

È‰e·‡Ïיא  ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

È˙יב  ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

o`M xAEcn ,l`rnWi iAx zrcl§©©©¦¦§¨¥§¨¨
wpgA Dzzin d`EUpA la` dqEx`A©£¨£¨¦§¨¦¨¨§¤¤
`aiwr iAx zrclE ,Wi` zW` x`WM¦§¨¥¤¦§©©©¦£¦¨
oiaE dqEx`A oiA xAEcn oFrnW iAxe§©¦¦§§¨¥©£¨¥

.dtixUA odW d`EUpA¦§¨¤¥¦§¥¨
áeúkä øac àlL íéãBî ìkäå§©Ÿ¦¤Ÿ¦¥©¨

äéeðôa¯'deW dxifb' micnFNW ¦§¨¤§¦§¥¨¨¨
,"dia`" o`M xn`p ,"dia` "dia`"¨¦¨¨¦¨¤¡©¨¨¦¨
ziA zFpfl" `k ,ak mixacA xn`pe§¤¡©¦§¨¦¦§¥
s` ,lrA zTif Dl Wi mX dn ,"dia`̈¦¨©¨¥¨¦©©©©

lrA zTif Dl Wi o`M)my oixcdpq(. ¨¥¨¦©©©
úìlçî àéä äéáà úàäìlç Y ¤¨¦¨¦§©¤¤¦§¨

:åéìò íéøîBàL BãBák úà äúfáe¦§¨¤§¤§¦¨¨
.ìcb BfL øeøà ,ãìé BfL øeøà¯`le ¨¤¨©¨¤¦¥§Ÿ

.FzXEcTn FzF` zlNgOWi dxez ¤§©¤¤¦§¨
(i)òøôé àìòøt ìcâé àì Y¯ Ÿ¦§¨Ÿ§©¥¤©

lECiB :FWExiR "rxR"xrU lW)i"yx d`x ¤©¥¦¤¥¨
d ,e xacna(lCbi `l :FWExiR "rxti `l"e ,§Ÿ¦§¨¥Ÿ§©¥
.xrU¥¨

.ìáà ìò¯.miUFr mila`dW KxcM ©¥¤§¤¤¤¨£¥¦¦
dOn micnl ,xrU lCbl la`l aEIgde§©¦§¨¥§©¥¥¨§¥¦¦©

xidfdX)e ,i lirl(eipaE oxd` z` ¤¦§¦¤©£Ÿ¨¨
acp zFn lr "ErxtY l` mkiW`x"¨¥¤©¦§¨©¨¨
dnE .mW i"WxA WxFtnM ,`Edia`e©£¦©§¨§©¦¨©
odMd z` zipW o`M xidfdl KxvEdX¤§©§©§¦¨¥¦¤©Ÿ¥

`l mW lirNW mEXn xnFl Wi ,lFcB̈¥©¦¤§¥¨Ÿ
`N` ,zillM dxdf` oicr dzid̈§¨£©¦©§¨¨§¨¦¤¨
,oMWOd zMEpg lW calA drW DzF`l§¨¨¨¦§¨¤£©©¦§¨
EaAxrY l` mY`e" mW i"Wx WExitkE§¥©¦¨§©¤©§©§§
Ff o`M ENi`e ."mFwn lW FzgnU¦§¨¤¨§¦¨
Fl zOW lFcB odM lkl zillM dxdf ©̀§¨¨§¨¦§¨Ÿ¥¨¤¥
gxkdde .Fzn lr rxR lCbi `NW zn¥¤Ÿ§©¥¤©©¥§©¤§¥©
zn lr rxRA o`M xAEcOW Wxtl§¨¥¤§¨¨§¤©©¥
o"Anxd azM ,llkA rxR `le `weC©§¨§Ÿ¤©¦§¨¨©¨©§©
ixg`NW wEqRA WxFtndn oM oaEOW¤¨¥¥©§¨©¨¤§©£¥
dGW ,"`ai `l zn zFWtp lM lre" df¤§©¨©§¥Ÿ¨Ÿ¤¤
`l :aEzM ENi`kE ,eiptl mB KWnp¦§¨©§¨¨§¦¨Ÿ
,"zn zFWtp lM lr" mFxti `le rxti¦§©§Ÿ¦§©¨©§¥
,azM "dix` xEB"de .eilr `ai `le§Ÿ¨Ÿ¨¨§©©§¥¨©
dNigY aEzMW dGn oM wIC i"WxW¤©¦¦¥¥¦¤¤¨§¦¨
`le) "rxti `l" KM xg`e "FW`x z`"¤Ÿ§©©¨Ÿ¦§©§Ÿ

"FW`x z` rxti `l" azM(df oFWNW , ¨©Ÿ¦§©¤Ÿ¤¨¤
zFxrU lCbl miWp`d bdpOW dxFn¤¤¦§©¨£¨¦§©¥©£
z`" odMd la` ,zEla`l mW`xŸ¨©£¥£¨©Ÿ¥¤
"minkg iztU"de ."rxti `l FW`xŸŸ¦§©§©¦§¥£¨¦
lirl xEn`dn oM micnFNW azM̈©¤§¦¥¥¨¨§¥
`l ExdfEd md mBW ,eipalE oxd`l§©£Ÿ§¨¨¤©¥§£Ÿ

.zn lr mW`x xrU lCbl§©¥§©Ÿ¨©¥
ìMî øúBé ?òøt ìecb eäæéàåíéL §¥¤¦¤©¥¦§Ÿ¦

íBé¯iExw oi`e" :mW xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨¨§¥¨

."mFi miWlXn zFgR rxR`i dxez ¤©¨¦§¦
(`i)úî úLôð ìk ìòåìäàa Y §©¨©§Ÿ¥§Ÿ¤

únä¯WIW mFwnA `N` d`iA oi` iM ©¥¦¥¦¨¤¨§¨¤¥
ld` FnM ,KFY FA)m"`x(. §Ÿ¤

úî úLôðàéáäì Y¯xn`W dGn ©§Ÿ¥§¨¦¦¤¤¨©
aFYkl did lFkIW s` ,"zn zFWtp"©§¥©¤¨¨¨¦§

."`ai `l zn lM lre"§©¨¥Ÿ¨Ÿ
únä ïî íc úéòéáø¯mC ziriax §¦¦¨¦©¥§¦¦¨

mC ziriaxAW mEXn ,Wtp diExw§¨¤¤¦¤¦§¦¦¨
mIwzn mc`d)a ,`w w"a .` ,d dheq i"yx t"r(. ¨¨¨¦§©¥

,"zn zFWtp" Edfed`A dziOW xaC §¤©§¥¨¨¤¦¨¨¨
ziriax Epid ,Fci lr)a ,glw oileg i"yx t"r(. ©¨©§§¦¦

ìäàa ànènL¯lre :aEzM ENi`kE ¤§©¥§Ÿ¤§¦¨§©
`ai `l zOd on `vIW mC ziriax lM̈§¦¦¨¤¨¨¦©¥Ÿ¨Ÿ
aEWg mCdW ipRn ,mW mCdW ld`A§Ÿ¤¤©¨¨¦§¥¤©¨¨

ld` z`nEh oiprl Fnvr znM)m"`x(. §¥©§§¦§©§©Ÿ¤
ànhé àì Bnàìe åéáàìàá àì Y §¨¦§¦Ÿ¦©¨Ÿ¨

äåöî úî Bì øézäì àlà¯oeiM ¤¨§©¦¥¦§¨¥¨
df ixd ,"zn zFWtp lM lr" aEzMW¤¨©¨©§¥£¥¤
Edn oM m`e ,FO`e eia` z` mB llFM¥©¤¨¦§¦§¦¥©
`N` ,"FO`lE eia`l" aEW xnF`W¤¥§¨¦§¦¤¨
la` ,"`OHi `l FO`lE eia`l" :cOll§©¥§¨¦§¦Ÿ¦©¨£¨

devn znl `Ed `OHn)i"yxe ` ,gn xifp t"r ¦©¥§¥¦§¨
my(.ai dxez

(ai)àöé àì Lc÷nä ïîeBðéà Y ¦©¦§¨Ÿ¥¥¥



מי xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy

(æ)dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé àì́Ÿ¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

i"yx£‰Ê∑ממזר אֹו נתין, אֹו ּכרתֹות, חּיבי ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת סא)ׁשּנבעלה ∑ÏÏÁ‰.(יבמות …»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¬»»
הדיֹוט, מּכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּבת אֹו ּגדֹול, מּכהן אלמנה ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים מן (קידושין ׁשּנֹולדה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לּכהּנה עז) הּפסּולים מן אחד ּביאת ֿ ידי על הּכהּנה מן ׁשּנתחּללה .וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

(ç)éäìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑ׁשּיגרׁש עד ויּסרהּו הלקהּו לגרׁש, רצה לא ׁשאם פח)עלּֿכרחֹו, ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ נהג ¿ƒ«¿ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»…ƒ¿∆»ְֹ
ּבּסעּדה ראׁשֹון ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח קדּׁשה .(ת"כ)ּבֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻֻ

(è)àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´
ñ :óøOz Làa úìlçî§©¤½¤¨¥−¦¨¥«

i"yx£˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk∑.הּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל זיקת ּבּה ׁשהיתה זנּות, עלֿידי ּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

z‡Â˙‡ז  Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

Ó˜¯·ח  ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

M„wÓ˙ט  ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È¯‡ Ô‰k ¯·b ˙·e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡¯ea ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e·‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)äðæìàøNé úìéòa äìòápL Y Ÿ¨¤¦§£¨§¦©¦§¨¥
dì øeñàä¯dxEn`d "dpFf" `id Ffe ¨¨¨§¦¨¨£¨

.o`M̈
ïéúð Bà úBúéøk éáiç ïBâk¯ §©¨¥§¦¨¦

iniA dnxrA ExIBzPW mipFraBdn¥©¦§¦¤¦§©§§¨§¨¦¥
rWFdimpzpEiahFgl micar rWFdi §ª©§¨¨§ª©£¨¦§§¥

mdilr xfB cece ,min ia`FWe mivr¥¦§£¥©¦§¨¦¨©£¥¤
ldTA E`Fai `NW)i"yxae a ,gr zenai d`x ¤Ÿ¨©¨¨

my(.
øæîî Bà¯`N` zFzixk iaIg mpi`W ©§¥¤¥¨©¨¥¨¥¤¨

zFnai i"Wx mB d`xE .e`l mxEQi ¦̀¨¨§¥©©¦§¨
cg` oFbM ,Dl lEqtl dlraPWe" :a ,`q§¤¦§£¨§¨¨§¤¨
oizpl l`xUi zA oFbkE ,zFixrd lMn¦¨¨£¨§©¦§¨¥§¨¦

."xfnnE©§¥
äììçíéìeñtä ïî äãìBpL Y £¨¨¤§¨¦©§¦

äpäkaL¯lEqR cle Epid llg mzqC ¤©§ª¨¦§¨¨¨©§¨¨¨
"Frxf lNgi `le" aizkCn ,dPEdkl¦§¨¦¦§¦§Ÿ§©¥©§

)` ,fr oiyeciw i"yx(.
úa Bà ìBãb ïäkî äðîìà úa ïBâk§©©§¨¨¦Ÿ¥¨©

äLeøb)äöeìçå(-ciÎiazM dOkA §¨©£¨§©¨¦§¥¨
miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦
`Ed dvElg xEQi` oMW ,"dvElge"©£¨¤¥¦£¨
la` .` ,gr oiWECiwA x`FanM opAxCn¦§©¨©©§¨§¦¦£¨
` ,bi zFMn i"Wx d`xE .FqxFB m"`xd̈§¥§§¥©¦©
dilr aIg Fpi` dvElg `ide dWExB"§¨§¦£¨¥©¨¨¤¨
Dpi` dvElgdW ,dWExB mEXn `N ¤̀¨¦§¨¤©£¨¥¨
,Dl opizin `iEAxn `N` daEzM§¨¤¨¥¦¨©§¦©¨
`N` il oi` dWExB :oiWECwA `ipzC§©§¨§¦¦§¨¥¦¤¨

xnFl cEnlY ?oiPn dvElg ,dWExB§¨£¨¦©¦©§©
`"n b"t zFMn h"ei zFtqFzaE ."dX`e§¦¨§§©
dvElgaC" EN` i"Wx ixaCn cnFl¥¦¦§¥©¦¥§©£¨
`N` ,`zixF`C zFwln `Mi` DcEgl§¨¦¨©§§©§¨¤¨
mdWM maIgl oi` zFnW ipW mEXnC§¦§¥¥¥§©§¨§¤¥
dclFPW zAdW oaEn df iR lre ."cgiA§©©§©¦¤¨¤©©¤§¨

.dllg `id dPOn¦¤¨¦£¨¨
ïî äìlçúpL ïëå ,èBéãä ïäkî¦Ÿ¥¤§§¥¤¦§©§¨¦

äpäkä¯"dllg" z`xwp KM mEXnE ©§ª¨¦¨¦§¥£¨¨
dllg dclFp `NW s`)(. ©¤Ÿ§¨£¨¨

íéìeñtä ïî ãçà úàéa éãé ìò©§¥¦©¤¨¦©§¦
äpäkì¯odkl z`ViPW dpnl` oFbM ©§ª¨§©§¨¨¤¦¥§Ÿ¥

dnExYd on Fz`iaA zlNgzn ,lFcB̈¦§©¤¤§¦¨¦©§¨
`Ad hFicd odM zFwll ,dPEdMd onE¦©§¨¦§Ÿ¥¤§©¨
dWExB oke .dllg mEXn eixg` dilr̈¤¨©£¨¦£¨¨§¥§¨

hFicd odM dilr `AWzlNgzn ¤¨¨¤¨Ÿ¥¤§¦§©¤¤
m`e ,oilEqR z`iAn dpFf oke ,Fz`iaA§¦¨§¥¨¦¦©§¦§¦
mEXn [mB] dwFl hFicd odM dilr `Ä¨¤¨Ÿ¥¤§¤©¦
DzF` dUFr dPEdM xEQi` lkC ,dllg£¨¨§¨¦§¨¤¨

Fz`iaA dllg),fr oiyeciw i"yx t"r £¨¨§¦¨
`.(g dxez

(g)BzLc÷åBçøk-ìò Y¯mB d`x §¦©§©¨§§¥©
mW K` .mW i"WxaE e wEqR lirl§¥¨§©¦¨©¨
,ozXEcTn E`vi `NW oiprl xAEcn§¨§¦§©¤Ÿ¥§¦§¨¨
ozXEcwl ExfgIW oiprl xAEcn o`ke§¨§¨§¦§©¤©§§¦§¨¨

)dcya x`a(.
eä÷ìä Y Løâì äöø àì íàL¤¦Ÿ¨¨§¨¥©§¥

LøâiL ãò eäøqéå¯i"Wx mB d`x §©§¥©¤§¨¥§¥©©¦

odM dvx `l m`W" :a ,gt zFnai§¨¤¦Ÿ¨¨Ÿ¥
± zFlEqR miWPnE d`nEh on WCwzdl§¦§©¥¦§¨¦¨¦§

."FgxMÎlrA FWCwe EdMd©¥§©§§©¨§
Cì äéäé Lã÷,äMã÷ Ba âäð Y ¨Ÿ¦§¤¨§Ÿ§ª¨

øác ìëa ïBLàø çzôì¯,cFaM lW ¦§Ÿ©¦§¨¨¨¤¨
xAci `Ed daiWiA oiA dxFzA oiA¥§¨¥¦¦¨§©¥

W`xA)a ,hp oihib i"yx(. §Ÿ
äãeòña ïBLàø Cøáìe¯zMxaA §¨¥¦¦§¨§¦§©

oFfOd zMxaaE `ivFOd)a ,aq mixcp i"yx(, ©¦§¦§©©¨
oEOifA)a"rq ,ai zeixed i"yx(mW `xnBA . §¦©§¨¨¨

dti dpn lFHile" :mB `aEn mWe§¨¨©§¦¨¨¨¨
`A m`" :mW oiHiB i"WxaE ,"oFW`x¦§©¦¦¦¨¦¨
xg`l ,xaC lkA l`xUi mr wFlgl©£¦¦§¨¥§¨¨¨§©©
lFhe xFxA :Fl xnF` deWA EwlgIW¤©§§§¨¤¥§§

."dvxYW dfi`h dxez ¥¤¤¦§¤
(h)úBðæì ìçú ékìlçúzLk Y¯ ¦¥¥¦§§¤¦§©¥

oFWNn `le lENig oFWNn "lgY" Wxtn§¨¥¥¥¦§¦§Ÿ¦§
dNigY)m"`x(lrtp oipAn FWxtnE . §¦¨§¨§¦¦§©¦§©

)lirtd oipAn `le(`idW EpidC ,lAwY §Ÿ¦¦§©¦§¦§©§¤¦§©¥
lENigd zNErR z`)`"eb(. ¤§©©¦

úeðæ éãé ìò¯oixcdpq i"Wx mB d`x ©§¥§§¥©©¦©§¤§¦
.` ,`p

ïî Bà äúðæå ìòa úwæ da äúéäL¤¨§¨¨¦©©©§¨§¨¦
eðéúBaøå ,ïéàeOpä ïî Bà ïéñeøàä̈¥¦¦©¦¦§©¥

øáca e÷ìçð¯m` .aÎ` ,`p oixcdpq ¤§§©¨¨©§¤§¦¦
F` d`EUpA F` dqEx`A o`M xAEcn§¨¨©£¨¦§¨
,d`EUpA o`M xAEcn opAxl ,odiYWA¦§¥¤§©¨©§¨¨¦§¨
,l`xUi zaM dliwqA dqEx` la £̀¨£¨¦§¦¨§©¦§¨¥

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f oey`x meil inei xeriy
נא)ורּבֹותינּו ּבפנּויה (סנהדרין הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא מֹודים והּכל ּבּדבר, ÏlÁÓ˙.נחלקּו ‡È‰ ‰È·‡Œ˙‡∑ סנהדרין) ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ∆»ƒ»ƒ¿«∆∆

ׁשנב) ּכבֹודֹו, את ּובּזתה ּגּדל!חּללה ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור עליו: .אֹומרים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

(é)BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå|ïîL §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàøŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£Ú¯ÙÈ ‡Ï∑(ת"כ) יֹום מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ואיזהּו אבל, על ּפרע יגּדל .לא …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

(àé)àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ
:ànhé¦©¨«

i"yx£˙Ó ˙LÙŒÏk ÏÚÂ∑ הּמת Ó˙.ּבאהל ˙LÙ∑(לח ּבאהל (נזיר ׁשּמטּמא הּמת, מן ּדם רביעית .להביא ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï∑(ת"כ מח. מצוה (שם מת לֹו להּתיר אּלא ּבא .לא ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ְְִִֵֶַָָָֹ

(áé)Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék åéäìà¡Ÿ¨®¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר ּגדֹול (ת"כ, ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד, הּמּטה. אחר הֹול אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ÏÚי  ˜È¯zÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a¯˙‡„ ‡‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
da¯˜ ˙È ·È¯˜ È„Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ dLÈ≈̄≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
Èa¯È ‡Ï dLÈ¯ ˙È ‡iLe·Ï ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊ·È ‡Ï È‰BLe·Ïe Úe¯Ù≈«¿ƒ»ƒ¿«

È‰e·‡Ïיא  ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

È˙יב  ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

o`M xAEcn ,l`rnWi iAx zrcl§©©©¦¦§¨¥§¨¨
wpgA Dzzin d`EUpA la` dqEx`A©£¨£¨¦§¨¦¨¨§¤¤
`aiwr iAx zrclE ,Wi` zW` x`WM¦§¨¥¤¦§©©©¦£¦¨
oiaE dqEx`A oiA xAEcn oFrnW iAxe§©¦¦§§¨¥©£¨¥

.dtixUA odW d`EUpA¦§¨¤¥¦§¥¨
áeúkä øac àlL íéãBî ìkäå§©Ÿ¦¤Ÿ¦¥©¨

äéeðôa¯'deW dxifb' micnFNW ¦§¨¤§¦§¥¨¨¨
,"dia`" o`M xn`p ,"dia` "dia`"¨¦¨¨¦¨¤¡©¨¨¦¨
ziA zFpfl" `k ,ak mixacA xn`pe§¤¡©¦§¨¦¦§¥
s` ,lrA zTif Dl Wi mX dn ,"dia`̈¦¨©¨¥¨¦©©©©

lrA zTif Dl Wi o`M)my oixcdpq(. ¨¥¨¦©©©
úìlçî àéä äéáà úàäìlç Y ¤¨¦¨¦§©¤¤¦§¨

:åéìò íéøîBàL BãBák úà äúfáe¦§¨¤§¤§¦¨¨
.ìcb BfL øeøà ,ãìé BfL øeøà¯`le ¨¤¨©¨¤¦¥§Ÿ

.FzXEcTn FzF` zlNgOWi dxez ¤§©¤¤¦§¨
(i)òøôé àìòøt ìcâé àì Y¯ Ÿ¦§¨Ÿ§©¥¤©

lECiB :FWExiR "rxR"xrU lW)i"yx d`x ¤©¥¦¤¥¨
d ,e xacna(lCbi `l :FWExiR "rxti `l"e ,§Ÿ¦§¨¥Ÿ§©¥
.xrU¥¨

.ìáà ìò¯.miUFr mila`dW KxcM ©¥¤§¤¤¤¨£¥¦¦
dOn micnl ,xrU lCbl la`l aEIgde§©¦§¨¥§©¥¥¨§¥¦¦©

xidfdX)e ,i lirl(eipaE oxd` z` ¤¦§¦¤©£Ÿ¨¨
acp zFn lr "ErxtY l` mkiW`x"¨¥¤©¦§¨©¨¨
dnE .mW i"WxA WxFtnM ,`Edia`e©£¦©§¨§©¦¨©
odMd z` zipW o`M xidfdl KxvEdX¤§©§©§¦¨¥¦¤©Ÿ¥

`l mW lirNW mEXn xnFl Wi ,lFcB̈¥©¦¤§¥¨Ÿ
`N` ,zillM dxdf` oicr dzid̈§¨£©¦©§¨¨§¨¦¤¨
,oMWOd zMEpg lW calA drW DzF`l§¨¨¨¦§¨¤£©©¦§¨
EaAxrY l` mY`e" mW i"Wx WExitkE§¥©¦¨§©¤©§©§§
Ff o`M ENi`e ."mFwn lW FzgnU¦§¨¤¨§¦¨
Fl zOW lFcB odM lkl zillM dxdf ©̀§¨¨§¨¦§¨Ÿ¥¨¤¥
gxkdde .Fzn lr rxR lCbi `NW zn¥¤Ÿ§©¥¤©©¥§©¤§¥©
zn lr rxRA o`M xAEcOW Wxtl§¨¥¤§¨¨§¤©©¥
o"Anxd azM ,llkA rxR `le `weC©§¨§Ÿ¤©¦§¨¨©¨©§©
ixg`NW wEqRA WxFtndn oM oaEOW¤¨¥¥©§¨©¨¤§©£¥
dGW ,"`ai `l zn zFWtp lM lre" df¤§©¨©§¥Ÿ¨Ÿ¤¤
`l :aEzM ENi`kE ,eiptl mB KWnp¦§¨©§¨¨§¦¨Ÿ
,"zn zFWtp lM lr" mFxti `le rxti¦§©§Ÿ¦§©¨©§¥
,azM "dix` xEB"de .eilr `ai `le§Ÿ¨Ÿ¨¨§©©§¥¨©
dNigY aEzMW dGn oM wIC i"WxW¤©¦¦¥¥¦¤¤¨§¦¨
`le) "rxti `l" KM xg`e "FW`x z`"¤Ÿ§©©¨Ÿ¦§©§Ÿ

"FW`x z` rxti `l" azM(df oFWNW , ¨©Ÿ¦§©¤Ÿ¤¨¤
zFxrU lCbl miWp`d bdpOW dxFn¤¤¦§©¨£¨¦§©¥©£
z`" odMd la` ,zEla`l mW`xŸ¨©£¥£¨©Ÿ¥¤
"minkg iztU"de ."rxti `l FW`xŸŸ¦§©§©¦§¥£¨¦
lirl xEn`dn oM micnFNW azM̈©¤§¦¥¥¨¨§¥
`l ExdfEd md mBW ,eipalE oxd`l§©£Ÿ§¨¨¤©¥§£Ÿ

.zn lr mW`x xrU lCbl§©¥§©Ÿ¨©¥
ìMî øúBé ?òøt ìecb eäæéàåíéL §¥¤¦¤©¥¦§Ÿ¦

íBé¯iExw oi`e" :mW xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨¨§¥¨

."mFi miWlXn zFgR rxR`i dxez ¤©¨¦§¦
(`i)úî úLôð ìk ìòåìäàa Y §©¨©§Ÿ¥§Ÿ¤

únä¯WIW mFwnA `N` d`iA oi` iM ©¥¦¥¦¨¤¨§¨¤¥
ld` FnM ,KFY FA)m"`x(. §Ÿ¤

úî úLôðàéáäì Y¯xn`W dGn ©§Ÿ¥§¨¦¦¤¤¨©
aFYkl did lFkIW s` ,"zn zFWtp"©§¥©¤¨¨¨¦§

."`ai `l zn lM lre"§©¨¥Ÿ¨Ÿ
únä ïî íc úéòéáø¯mC ziriax §¦¦¨¦©¥§¦¦¨

mC ziriaxAW mEXn ,Wtp diExw§¨¤¤¦¤¦§¦¦¨
mIwzn mc`d)a ,`w w"a .` ,d dheq i"yx t"r(. ¨¨¨¦§©¥

,"zn zFWtp" Edfed`A dziOW xaC §¤©§¥¨¨¤¦¨¨¨
ziriax Epid ,Fci lr)a ,glw oileg i"yx t"r(. ©¨©§§¦¦

ìäàa ànènL¯lre :aEzM ENi`kE ¤§©¥§Ÿ¤§¦¨§©
`ai `l zOd on `vIW mC ziriax lM̈§¦¦¨¤¨¨¦©¥Ÿ¨Ÿ
aEWg mCdW ipRn ,mW mCdW ld`A§Ÿ¤¤©¨¨¦§¥¤©¨¨

ld` z`nEh oiprl Fnvr znM)m"`x(. §¥©§§¦§©§©Ÿ¤
ànhé àì Bnàìe åéáàìàá àì Y §¨¦§¦Ÿ¦©¨Ÿ¨

äåöî úî Bì øézäì àlà¯oeiM ¤¨§©¦¥¦§¨¥¨
df ixd ,"zn zFWtp lM lr" aEzMW¤¨©¨©§¥£¥¤
Edn oM m`e ,FO`e eia` z` mB llFM¥©¤¨¦§¦§¦¥©
`N` ,"FO`lE eia`l" aEW xnF`W¤¥§¨¦§¦¤¨
la` ,"`OHi `l FO`lE eia`l" :cOll§©¥§¨¦§¦Ÿ¦©¨£¨

devn znl `Ed `OHn)i"yxe ` ,gn xifp t"r ¦©¥§¥¦§¨
my(.ai dxez

(ai)àöé àì Lc÷nä ïîeBðéà Y ¦©¦§¨Ÿ¥¥¥



`xenמב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
עבֹודה  עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי אינֹו ואּמֹו, אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן אֹונן. ÏÂ‡.מקריב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ¿…

Lc˜Ó ˙‡ ÏlÁÈ∑ חּלל אֹונן, ׁשעבד הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר העבֹודה, את ּבכ מחּלל .ׁשאינֹו ¿«≈≈ƒ¿«ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

עֹונׁש] ּבתֹור ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", "וּיּניחּוהּו ּׁשּכתּוב [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלא
יכֹול  לא ׁשּבמאסר וכיון כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד), ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה (ּכׁשם חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן המכּון, ּתכלית ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלהיֹות

(âé):çwé äéìeúáá äMà àeäå§¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

(ãé)çwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈
:äMà çwé åénòî äìeúa-íà ék¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

i"yx£‰ÏÏÁÂ∑ ּכהּנה מּפסּולי .ׁשּנֹולדה «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

(åè)ñ :BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå§«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«

i"yx£BÚ¯Ê ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ ּכהּנה קדּׁשת מּדין חלל הימּנה זרעֹו הּפסּולֹות, מן אחת נׂשא אם .הא ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ß xii` 'g ipy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

qÈ·:יג  ‡‰zÏ˙·a ‡˙z‡ ‡e‰Â¿ƒ¿»ƒ¿À¿»»ƒ»

È˙יד  ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
·qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ ·qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו  ‡‡ È¯‡ dnÚa dÚ¯Ê ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ähnä øçà CìBä¯wEqRd ,xnFlM ¥©©©¦¨§©©¨
eia`l" eiptNW wEqRl xAEgn dGd©¤§¨©¨¤§¨¨§¨¦
onE" xnF` df lre ,"`OHi `l FO`lE§¦Ÿ¦©¨§©¤¥¦
WCwOdn `vi `NW ,"`vi `l WCwOd©¦§¨Ÿ¥¥¤Ÿ¥¥¥©¦§¨

dHOd xg` zkll)`"eb(xnFl oi`W . ¨¤¤©©©¦¨¤¥©
Fpi` ixdW ,llM WCwOd on `vi `NW¤Ÿ¥¥¦©¦§¨§¨¤£¥¥

WCwOA oFWile lFk`l lFki)likyn ¨¤¡§¦©¦§¨
cecl(`Ed "WCwOd on" aEzMX dnE .©¤¨¦©¦§¨

FziAn oiCdÎ`Ed `N` ,`weC e`l)x`a ¨©§¨¤¨©¦¦¥
dcya(.`vi `l FzXEcTn :FWExitE .¥¦§¨Ÿ¥¥

odM" :` ,gi oixcdpq i"Wx mB d`xE§¥©©¦©§¤§¦Ÿ¥
`nliC dHOd xg` `vFi Fpi` lFcB̈¥¥©©©¦¨¦§¨
onE `xw xdf`C Epide ,rbpinl `z`̈¨§¦§©§©§§©§©§¨¦
,`vi `l FzXEcTn ± `vi `l WCwOd©¦§¨Ÿ¥¥¦§¨Ÿ¥¥
`ai `NW ,xEriMd on wgxzi xnFlM§©¦§©¥¦©¦¤Ÿ¨Ÿ

."d`nEh icil¦¥§¨
eðéúBaø eãîì ïàkî ,ãBòå¯oixcdpq §¦¨¨§©¥©§¤§¦

.` ,ct
ïëå .ïðBà áéø÷î ìBãb ïäkL¤Ÿ¥¨©§¦¥§¥

Bnàå åéáà eúî íà óà :BòîLî¯ ©§¨©¦¥¨¦§¦
mFIA ,dpEMde .`i wEqtA lirl xEn`M̈¨§¥§¨§©©¨¨©

FO`e eia` EzOW)` ,alw zay i"yx(. ¤¥¨¦§¦
éøö Bðéà"Lc÷nä ïî" úàöì C¯itl ¥¨¦¨¥¦©¦§¨§¦

"WCwOd on" Wxtn EpizFAx WExiR¥©¥§¨¥¦©¦§¨
:a ,bi `nFi i"WxA d`x la` .FhEWtM¦§£¨§¥§©¦¨
."llM FzXEcTn z`vl Kixv Fpi`e"§¥¨¦¨¥¦§¨§¨
`l FzXEcTn" :` ,iw `Ow `aA i"WxaE§©¦¨¨©¨¦§¨Ÿ

."`vi¥¥
úà ìlçé àìå" ,äãBáò ãáBò àlà¤¨¥£¨§Ÿ§©¥¥

,"Lc÷îúà Cëa ìlçî BðéàL ¦§©¤¥§©¥§¨¤
äãBáòä¯"eidl` WCwn" ,xnFlM ¨£¨§©¦§©¡Ÿ¨

i"Wx oFWlE .WCwOd zcFarl dpEMd©©¨¨©£©©¦§¨§©¦
miWcTd oi`W" :` ,fh migafA¦§¨¦¤¥©¢¨¦

."KkA milNgzn¦§©§¦§¨
èBéãä ïäk àä .áeúkä Bì øézäL¤¦¦©¨¨Ÿ¥¤§

.ìlç ïðBà ãáòL¯`N` `vi `NW ¤¨©¥¦¥¤Ÿ¨¨¤¨
.WCwOA carbi dxez ¨©©¦§¨

(ci)äììçåéìeñtî äãìBpL Y ©£¨¨¤§¨¦§¥
äpäk¯oke .f wEqR i"WxA lirlcM §ª¨§¦§¥§©¦¨§¥

z`iA ici lr dPEdMd on dlNgzPW¤¦§©§¨¦©§¨©§¥¦©
lirlcM] dPEdkl milEqRd on cg ¤̀¨¦©§¦¦§¨§¦§¥
,fr oiWECiwA `Ed oke .[f wEqR i"WxA§©¦¨§¥§¦¦

o`M xSiw i"WxW `N` .mW i"WxaE `§©¦¨¤¨¤©¦¦¥¨
xfgX dnE .lirl xEn`d lr Knqe§¨©©¨¨§¥©¤¨©
Knq `le dllg Edn o`M WxitE¥©¨©£¨¨§Ÿ¨©
azM ,lirl WxiRX dn lr ixnbl§©§¦©©¤¥©§¥¨©
xn`p o`MW ipRn ,"dix` xEB"d©©§¥¦§¥¤¨¤¡©
:Wxtl oYip dide ,"dpFf dllge"©£¨¨¨§¨¨¦¨§¨¥
WxiR Kkl ,dpFf `idW dllg£¨¨¤¦¨§¨¥©

dllg"WdclFPW Epide ,cEgl " ¤£¨¨§§©§¤§¨
dllge :aEzM ENi`kE ,dPEdk ilEqRn¦§¥§¨§¦¨©£¨¨

.dpFfeeh dxez §¨
(eh)Bòøæ ìlçé àìåàNð íà àä Y §Ÿ§©¥©§¨¦¨¨

¯oiCdÎ`Ede ."gTi `l" aEzMd oFWlM¦§©¨Ÿ¦©§©¦
oi`EVip ici lr `NW dilr `A m`)x`a ¦¨¨¤¨¤Ÿ©§¥¦¦

dcya(.
úBìeñtä ïî úçà¯`le" xnFlM ©©¦©§§©§Ÿ
mrh Edf "Frxf lNgi)dxdf` `le(icM , §©¥©§¤©©§Ÿ©§¨¨§¥

`Up m`W oaEn dGnE ,Frxf lNgi `NW¤Ÿ§©¥©§¦¤¨¤¦¨¨
.Frxf lNgn `Ed ixd clie§¨©£¥§©¥©§

äpäk úMã÷ ïécî ììç äpîéä Bòøæ©§¥¤¨¨¨¦¦§ª©§ª¨
¯`Vile miznl `nHdl mixYEnE¨¦§¦¨¥§¥¦§¦¨

awri zlgp) dWExB(.fh dxez §¨©£©©£Ÿ

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

(æé)øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì ïøäà-ìà øac©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Bá äéäé¦«§¤¬Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑קרּויה סעּדה ּכל אלהיו; ּכמֹומאכל א)"לחם", ה רב"(דניאל לחם "עבד :. ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(çé)øeò Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ
:òeøN Bà íøç Bà çqô Bà́¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

i"yx£·¯˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑ּכמ ֹו ׁשּיקרב, ּדין ח)אינֹו א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :. ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
Ì¯Á∑(מד ּכאחת (בכורות עיניו ׁשּתי ׁשּכֹוחל העינים, ׁשּתי ּבין ׁשקּוע Úe¯N.ׁשחטמֹו B‡∑ מאבריו ׁשאחד »Àְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ»«ֵֵֶֶָָָ

מחברּתּה ארּכה אחת ׁשֹוקֹו אֹו קטּנה, אחת ועינֹו ּגדֹולה אחת עינֹו מחברֹו: .ּגדֹול ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

(èé):ãé øáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

(ë)úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà«¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤
:CLà çBøî Bà−§¬©¨«¤

i"yx£Ôa‚ŒB‡∑ וׁשֹוכב אר ׂשערן עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, לט)∑‡ŒB„˜.שוריצליו"ש ּדק (בכורות ּבעיניו לֹו ׁשּיׁש ƒ≈ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ«ְֵֵֶָֹ
ּכמֹו טיל"א, מ)ׁשּקֹורין כּדק"(ישעיה "הּנֹוטה :.Ïl·z B‡∑הּנמׁש לבן חּוט ּכגֹון: העין, את המבלּבל ּדבר ְִֶֶַַֹ¿«Àְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

העגל  את ּפֹוסק הּזה והחּוט פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, את הּמּקיף עגל ׁשהּוא ּבּסירא, ּופֹוסק הּלבן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמן

CÈaÓיז  ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ÔB‰È¯„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¡»≈

b·¯יח  ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈ¯N B‡ ÌÈ¯Á B‡ ¯È‚Á B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

z·¯יט  B‡ ‡Ï‚¯ ¯·z d· È‰È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚¯·Ôכ  B‡ dÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ·‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át Ò¯Ó B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)åéäìà íçì"åéäìà" ìëàî Y¯ ¤¤¡Ÿ¨©£©¡Ÿ¨
Epid ,WOn mgll dpEMd oi` ,xnFlM§©¥©©¨¨§¤¤©¨©§

mingl ipin odW zFgpn)cecl likyn(, §¨¤¥¦¥§¨¦
"mgl"e ,zFpAxTd lkl dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨§¨©¨§¨§¤¤
,b lirl i"Wx mB d`x .lk`n oFWNn¦§©£¨§¥©©¦§¥

.`i
"íçì" äéeø÷ äãeòñ ìk¯oFWl mgl ¨§¨§¨¤¤¤¤§

dCErq)a ,f oileg i"yx(wEqR oOwl i"WxaE . §¨§©¦§©¨¨
i"WxA oke ."mgl iExw lk`n lM" :ak¨©£¨¨¤¤§¥§©¦
iExw lk`n xaC lM" :cp ,`l ziW`xA§¥¦¨§©©£¨¨
:f ,e aFI` i"WxA dfÎKxCÎlre ."mgl¤¤§©¤¤¤§©¦¦
i"Wx d`xE ."mgl iExw lk`n lM"¨©£¨¨¤¤§¥©¦
dlFcB dCErq mzqE" :hi ,i zldwŸ¤¤§¨§¨§¨
`qxiBd oFW`x qEtcA ."mgl diExw§¨¤¤¦§¦©¦§¨
oke ,"mgl diExw dCErQd lM" :o`M̈¨©§¨§¨¤¤§¥
dn lMW x`anE ,m"`xd zqxiB¦§©¨§¥§¨¥¤¨©

.mgl iExw dCErQA milkF`X¤§¦©§¨¨¤¤
"áø íçì ãáò" Bîk¯.` ,d l`IpC §£©§¤©¨¦¥
dlFcB dCErq dUr)my i"yx(.gi dxez ¨¨§¨§¨

(gi)àì íeî Ba øLà Léà ìë ék¦¨¦£¤Ÿ
áø÷éáø÷iL ïéc BðéàY¯Ff oi`W ¦§¨¥¦¤¦§©¤¥

`l" lirl xn` xaM ixdW ,dxdf ©̀§¨¨¤£¥§¨¨©§¥Ÿ
mrh zpizp Ff `N` ,"aixwdl axwi¦§©§©§¦¤¨§¦©©©
iM" oFWNn mB rnWOW FnkE ,dxdf`l̈©§¨¨§¤©§©©¦§¦
Fpi`W ,FWExiR "axwi `l"e ,"Wi` lk̈¦§Ÿ¦§©¥¤¥
mEn lrA `EdW oeiM ,axwIW iE`ẍ¤¦§©¥¨¤©©

)m"`x(.
"Eúçôì àð eäáéø÷ä" Bîk¯ §©§¦¥¨§¤¨¤

.g ,` ik`ln ± "Lipt `Vid F` Lvxid"£¦§§£¦¨¨¤©§¨¦
,mEn FA WIW oAxw lr xAcn wEqRd©¨§©¥©¨§¨¤¥
KExA WFcTd iptl Faixwdl iE`x oi`W¤¥¨§©§¦¦§¥©¨¨
`iadl dPEbn xaC `EdW oeiM ,`Ed¥¨¤¨¨§¤§¨¦
oi` Kke ,mixUe mikln iptl mEn lrA©©¦§¥§¨¦§¨¦§¨¥
iptl oAxw aixwdl mEn lral iE`ẍ§©©§©§¦¨§¨¦§¥

.`Ed KExA WFcTd©¨¨
íøçézL ïéa òe÷L BîèçL Y ¨ª¤¨§¨©¥§¥

úçàk åéðéò ézL ìçBkL ,íéðéòä¯ ¨¥©¦¤¥§¥¥¨§©©
,eipir iYW oiA mhFg llM Fl oi`W¤¥§¨¤¥§¥¥¨
lFki lFgknA eipir lgFM `EdWkE§¤¥¥¨§¦§¨
mhFgd oi`e oirl oirn lFgkOd KFWnl¦§©¦§¥©§©¦§¥©¤

FaMrn)a ,bn zexeka i"yx(. §©§
òeøNìBãb åéøáàî ãçàL Y ¨©¤¤¨¥¥¨¨¨

Bðéòå äìBãb úçà Bðéò ,Bøáçî¥£¥¥©©§¨§¥
äkøà úçà B÷BL Bà ,äpè÷ úçà©©§©¨©©£ª¨

.dzøáçî¯`EdW `xfr oA`d azke ¥£¤§¨§¨©¨¦§¤§¨¤
,"rxYUdn rSOd xvw iM" zxfBn¦¦§©¦¨©©©¨¥¦§¨¥©
WExiRn rnWn oke .g ,gk dirWiA¦©§¨§¥©§©¦¥
."eixa` Kix`dl gHYWdn" :mW i"Wx©¦¨¥¦§©¥©§©£¦¥¨¨
cg`W" :o`M i"Wx oFWl wEICnE¦¦§©¦¨¤¤¨

lFcB eixa`nFxagnxnFl Wi ilE` ," ¥¥¨¨¨¥£¥©¥©
oFwixhFp `Ed "rExU"W dfA fOxOW¤§©¥¨¤¤¨©§¦
,Fxagn lFcB cg`W Epid ,"rx xU" lW¤¨¥©©§¤¤¨¨¥£¥

:a ,h `nFiA WxiRW KxC lre§©¤¤¤¥©§¨
."rx xxYUdn" ± "rxYUdn"hi dxez ¥¦§¨¥©¥¦§¨¥¥©

(k)ïaâ Bàù"åìéöøåù Y¯sorcilos, ¦¥
.zFkEaqE zFMEx` zFAB lrA©©©£§

åéðéò éðéábL ,æòìa¯zFAB.eipir §©©¤§¦¥¥¨©¥¨
oiprd sFqA dxEn`d "FpirA" zaiYW¤¥©§¥¨£¨§¨¦§¨
lr ode "oAB" lr od ,lMd lr zaqEn¤¤©©Ÿ¥©¦¥§¥©

."lENaY" lr ode "wC"©§¥©§©
áëBLå Cøà ïøòN¯eipiaB zFxrVW §¨¨¨Ÿ§¥¤©£§¦¨

eipR lr oilHEnE milFcB)a ,bn zexeka i"yx(. §¦¨¦©¨¨
÷ã Bà÷c åéðéòa Bì LiL Y¯oinM ©¤¥§¥¨Ÿ§¦

oird lr qExR wC mExw)m"`x(d`xE . §©¨©¨©¦§¥
:sqFp WExiR `iaOW mW zFxFkA i"Wx©¦§¨¤¥¦¥¨

."miRrtrA mEn Fl WIW"¤¥¨©§©©¦
à"ìééè ïéøBwL¯teile.mExw , ¤¦§

"÷cë äèBpä" Bîk¯.ak ,n dirWi §©¤©Ÿ§©§¨
drixiM)my i"yx(. ©§¦¨

ìláz Bà,ïéòä úà ìaìáîä øác Y §©ª¨¨©§©§¥¤¨©¦
ïálä ïî CLîpä ïáì èeç ïBâk§¨¨©¦§¨¦©¨¨

àeäL ,àøéqa ÷ñBôe¯."`xiq"d ¥©¦¨¤©¦¨
ìâò¯` ,gl zFxFkA i"WxaE .lEBir Ÿ¤¦§©¦§

."dxEW" F`xFw§¨
éwnä,øBçMä úà óíéàøBwL¯ ©©¦¤©¨¤§¦

.xFgXl©¨
à"ìéðåøô¯prunelemXOW .oFWi` ,¦¤¦¨

d`A oird zi`xn)my i"yx(. ©§¦¨©¦¨¨



מג xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
עבֹודה  עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי אינֹו ואּמֹו, אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן אֹונן. ÏÂ‡.מקריב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ¿…

Lc˜Ó ˙‡ ÏlÁÈ∑ חּלל אֹונן, ׁשעבד הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר העבֹודה, את ּבכ מחּלל .ׁשאינֹו ¿«≈≈ƒ¿«ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

עֹונׁש] ּבתֹור ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", "וּיּניחּוהּו ּׁשּכתּוב [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלא
יכֹול  לא ׁשּבמאסר וכיון כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד), ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה (ּכׁשם חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן המכּון, ּתכלית ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלהיֹות

(âé):çwé äéìeúáá äMà àeäå§¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

(ãé)çwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈
:äMà çwé åénòî äìeúa-íà ék¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

i"yx£‰ÏÏÁÂ∑ ּכהּנה מּפסּולי .ׁשּנֹולדה «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

(åè)ñ :BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå§«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«

i"yx£BÚ¯Ê ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ ּכהּנה קדּׁשת מּדין חלל הימּנה זרעֹו הּפסּולֹות, מן אחת נׂשא אם .הא ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ß xii` 'g ipy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

qÈ·:יג  ‡‰zÏ˙·a ‡˙z‡ ‡e‰Â¿ƒ¿»ƒ¿À¿»»ƒ»

È˙יד  ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
·qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ ·qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו  ‡‡ È¯‡ dnÚa dÚ¯Ê ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ähnä øçà CìBä¯wEqRd ,xnFlM ¥©©©¦¨§©©¨
eia`l" eiptNW wEqRl xAEgn dGd©¤§¨©¨¤§¨¨§¨¦
onE" xnF` df lre ,"`OHi `l FO`lE§¦Ÿ¦©¨§©¤¥¦
WCwOdn `vi `NW ,"`vi `l WCwOd©¦§¨Ÿ¥¥¤Ÿ¥¥¥©¦§¨

dHOd xg` zkll)`"eb(xnFl oi`W . ¨¤¤©©©¦¨¤¥©
Fpi` ixdW ,llM WCwOd on `vi `NW¤Ÿ¥¥¦©¦§¨§¨¤£¥¥

WCwOA oFWile lFk`l lFki)likyn ¨¤¡§¦©¦§¨
cecl(`Ed "WCwOd on" aEzMX dnE .©¤¨¦©¦§¨

FziAn oiCdÎ`Ed `N` ,`weC e`l)x`a ¨©§¨¤¨©¦¦¥
dcya(.`vi `l FzXEcTn :FWExitE .¥¦§¨Ÿ¥¥

odM" :` ,gi oixcdpq i"Wx mB d`xE§¥©©¦©§¤§¦Ÿ¥
`nliC dHOd xg` `vFi Fpi` lFcB̈¥¥©©©¦¨¦§¨
onE `xw xdf`C Epide ,rbpinl `z`̈¨§¦§©§©§§©§©§¨¦
,`vi `l FzXEcTn ± `vi `l WCwOd©¦§¨Ÿ¥¥¦§¨Ÿ¥¥
`ai `NW ,xEriMd on wgxzi xnFlM§©¦§©¥¦©¦¤Ÿ¨Ÿ

."d`nEh icil¦¥§¨
eðéúBaø eãîì ïàkî ,ãBòå¯oixcdpq §¦¨¨§©¥©§¤§¦

.` ,ct
ïëå .ïðBà áéø÷î ìBãb ïäkL¤Ÿ¥¨©§¦¥§¥

Bnàå åéáà eúî íà óà :BòîLî¯ ©§¨©¦¥¨¦§¦
mFIA ,dpEMde .`i wEqtA lirl xEn`M̈¨§¥§¨§©©¨¨©

FO`e eia` EzOW)` ,alw zay i"yx(. ¤¥¨¦§¦
éøö Bðéà"Lc÷nä ïî" úàöì C¯itl ¥¨¦¨¥¦©¦§¨§¦

"WCwOd on" Wxtn EpizFAx WExiR¥©¥§¨¥¦©¦§¨
:a ,bi `nFi i"WxA d`x la` .FhEWtM¦§£¨§¥§©¦¨
."llM FzXEcTn z`vl Kixv Fpi`e"§¥¨¦¨¥¦§¨§¨
`l FzXEcTn" :` ,iw `Ow `aA i"WxaE§©¦¨¨©¨¦§¨Ÿ

."`vi¥¥
úà ìlçé àìå" ,äãBáò ãáBò àlà¤¨¥£¨§Ÿ§©¥¥

,"Lc÷îúà Cëa ìlçî BðéàL ¦§©¤¥§©¥§¨¤
äãBáòä¯"eidl` WCwn" ,xnFlM ¨£¨§©¦§©¡Ÿ¨

i"Wx oFWlE .WCwOd zcFarl dpEMd©©¨¨©£©©¦§¨§©¦
miWcTd oi`W" :` ,fh migafA¦§¨¦¤¥©¢¨¦

."KkA milNgzn¦§©§¦§¨
èBéãä ïäk àä .áeúkä Bì øézäL¤¦¦©¨¨Ÿ¥¤§

.ìlç ïðBà ãáòL¯`N` `vi `NW ¤¨©¥¦¥¤Ÿ¨¨¤¨
.WCwOA carbi dxez ¨©©¦§¨

(ci)äììçåéìeñtî äãìBpL Y ©£¨¨¤§¨¦§¥
äpäk¯oke .f wEqR i"WxA lirlcM §ª¨§¦§¥§©¦¨§¥

z`iA ici lr dPEdMd on dlNgzPW¤¦§©§¨¦©§¨©§¥¦©
lirlcM] dPEdkl milEqRd on cg ¤̀¨¦©§¦¦§¨§¦§¥
,fr oiWECiwA `Ed oke .[f wEqR i"WxA§©¦¨§¥§¦¦

o`M xSiw i"WxW `N` .mW i"WxaE `§©¦¨¤¨¤©¦¦¥¨
xfgX dnE .lirl xEn`d lr Knqe§¨©©¨¨§¥©¤¨©
Knq `le dllg Edn o`M WxitE¥©¨©£¨¨§Ÿ¨©
azM ,lirl WxiRX dn lr ixnbl§©§¦©©¤¥©§¥¨©
xn`p o`MW ipRn ,"dix` xEB"d©©§¥¦§¥¤¨¤¡©
:Wxtl oYip dide ,"dpFf dllge"©£¨¨¨§¨¨¦¨§¨¥
WxiR Kkl ,dpFf `idW dllg£¨¨¤¦¨§¨¥©

dllg"WdclFPW Epide ,cEgl " ¤£¨¨§§©§¤§¨
dllge :aEzM ENi`kE ,dPEdk ilEqRn¦§¥§¨§¦¨©£¨¨

.dpFfeeh dxez §¨
(eh)Bòøæ ìlçé àìåàNð íà àä Y §Ÿ§©¥©§¨¦¨¨

¯oiCdÎ`Ede ."gTi `l" aEzMd oFWlM¦§©¨Ÿ¦©§©¦
oi`EVip ici lr `NW dilr `A m`)x`a ¦¨¨¤¨¤Ÿ©§¥¦¦

dcya(.
úBìeñtä ïî úçà¯`le" xnFlM ©©¦©§§©§Ÿ
mrh Edf "Frxf lNgi)dxdf` `le(icM , §©¥©§¤©©§Ÿ©§¨¨§¥

`Up m`W oaEn dGnE ,Frxf lNgi `NW¤Ÿ§©¥©§¦¤¨¤¦¨¨
.Frxf lNgn `Ed ixd clie§¨©£¥§©¥©§

äpäk úMã÷ ïécî ììç äpîéä Bòøæ©§¥¤¨¨¨¦¦§ª©§ª¨
¯`Vile miznl `nHdl mixYEnE¨¦§¦¨¥§¥¦§¦¨

awri zlgp) dWExB(.fh dxez §¨©£©©£Ÿ

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

(æé)øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì ïøäà-ìà øac©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Bá äéäé¦«§¤¬Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑קרּויה סעּדה ּכל אלהיו; ּכמֹומאכל א)"לחם", ה רב"(דניאל לחם "עבד :. ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(çé)øeò Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ
:òeøN Bà íøç Bà çqô Bà́¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

i"yx£·¯˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑ּכמ ֹו ׁשּיקרב, ּדין ח)אינֹו א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :. ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
Ì¯Á∑(מד ּכאחת (בכורות עיניו ׁשּתי ׁשּכֹוחל העינים, ׁשּתי ּבין ׁשקּוע Úe¯N.ׁשחטמֹו B‡∑ מאבריו ׁשאחד »Àְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ»«ֵֵֶֶָָָ

מחברּתּה ארּכה אחת ׁשֹוקֹו אֹו קטּנה, אחת ועינֹו ּגדֹולה אחת עינֹו מחברֹו: .ּגדֹול ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

(èé):ãé øáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

(ë)úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà«¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤
:CLà çBøî Bà−§¬©¨«¤

i"yx£Ôa‚ŒB‡∑ וׁשֹוכב אר ׂשערן עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, לט)∑‡ŒB„˜.שוריצליו"ש ּדק (בכורות ּבעיניו לֹו ׁשּיׁש ƒ≈ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ«ְֵֵֶָֹ
ּכמֹו טיל"א, מ)ׁשּקֹורין כּדק"(ישעיה "הּנֹוטה :.Ïl·z B‡∑הּנמׁש לבן חּוט ּכגֹון: העין, את המבלּבל ּדבר ְִֶֶַַֹ¿«Àְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

העגל  את ּפֹוסק הּזה והחּוט פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, את הּמּקיף עגל ׁשהּוא ּבּסירא, ּופֹוסק הּלבן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמן

CÈaÓיז  ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ÔB‰È¯„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¡»≈

b·¯יח  ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈ¯N B‡ ÌÈ¯Á B‡ ¯È‚Á B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

z·¯יט  B‡ ‡Ï‚¯ ¯·z d· È‰È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚¯·Ôכ  B‡ dÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ·‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át Ò¯Ó B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)åéäìà íçì"åéäìà" ìëàî Y¯ ¤¤¡Ÿ¨©£©¡Ÿ¨
Epid ,WOn mgll dpEMd oi` ,xnFlM§©¥©©¨¨§¤¤©¨©§

mingl ipin odW zFgpn)cecl likyn(, §¨¤¥¦¥§¨¦
"mgl"e ,zFpAxTd lkl dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨§¨©¨§¨§¤¤
,b lirl i"Wx mB d`x .lk`n oFWNn¦§©£¨§¥©©¦§¥

.`i
"íçì" äéeø÷ äãeòñ ìk¯oFWl mgl ¨§¨§¨¤¤¤¤§

dCErq)a ,f oileg i"yx(wEqR oOwl i"WxaE . §¨§©¦§©¨¨
i"WxA oke ."mgl iExw lk`n lM" :ak¨©£¨¨¤¤§¥§©¦
iExw lk`n xaC lM" :cp ,`l ziW`xA§¥¦¨§©©£¨¨
:f ,e aFI` i"WxA dfÎKxCÎlre ."mgl¤¤§©¤¤¤§©¦¦
i"Wx d`xE ."mgl iExw lk`n lM"¨©£¨¨¤¤§¥©¦
dlFcB dCErq mzqE" :hi ,i zldwŸ¤¤§¨§¨§¨
`qxiBd oFW`x qEtcA ."mgl diExw§¨¤¤¦§¦©¦§¨
oke ,"mgl diExw dCErQd lM" :o`M̈¨©§¨§¨¤¤§¥
dn lMW x`anE ,m"`xd zqxiB¦§©¨§¥§¨¥¤¨©

.mgl iExw dCErQA milkF`X¤§¦©§¨¨¤¤
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`xenמד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
חכמי  ּכּנּוהּו וכן החּוט; אֹותֹו לתֹולעת ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, לׁשֹון "חּליז", "ּתבּלּול", ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָונכנס

'ענב' 'נחׁש' 'חּלזֹון', הּבכֹור: ּבמּומי לח)יׂשראל ÙlÈÂ˙‚¯.(בכורות ׁשחין ∑· החרס, זֹו ּגרב, הם: ׁשחין מיני ְְְִִֵֵֵַָָָָָ»»¿«∆∆ְְִִִֵֵֶֶַָָ
יֹום  עד והֹולכת ׁשּמלּפפת "יּלפת"? נקראת ולּמה הּמצרית. חזזית היא יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּיבׁש
מּבפנים, ויבׁש מּבחּוץ הּלח "ׁשחין", לגרב קֹורא אחר ּובמקֹום מּבפנים; ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהּמיתה,

כח)ׁשּנאמר אצל (דברים סמּו ּוכׁשהּוא "ּגרב", ליּלפת קֹורא חרס, אצל ּגרב ּכׁשּסמּו – ּובחרס" "ּובּגרב : ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּב'בכֹורֹות' מפר ׁש ּכ "גרב"; לחרס  קֹורא ‡CL.(מ"ד)יּלפת, ÁB¯Ó∑ ׁשּפחדיו ּפחדין" "מרס הּתרּגּום: לפי ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹ¿«»∆ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו ׁשּביצים מ)מרּססין, יׂשרגּו"(איוב פחדיו "גידי :. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

(àë)àì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ
íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤

:áéø÷äì Lbé àì åéäìà¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«
i"yx£ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑(ת"כ) מּומין ׁשאר Ba.לרּבֹות ÌeÓ∑ עבר אם הא ּפסּול; – ּבֹו מּומֹו ּבעֹוד »ƒ¬∆ְְְִִַַָָָָ

ּכׁשר  – ‡ÂÈ‰Ï.מּומֹו ÌÁÏ∑"לחם" קרּוי מאכל .ּכל ֵָ∆∆¡…»ֲֶֶַָָָ

(áë)íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−
:ìëàéŸ¥«

i"yx£ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑ הּקדׁשים קדׁשי ÏÎ‡È.אּלּו ÌÈL„w‰ ÔÓe∑ קדׁשי נאמרּו ואם קּלים. קדׁשים אּלּו ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ«√»ƒ…≈ְְְֱִִִֵֵֶַָָָ
קּלים? קדׁשים נאמרּו לּמה קא)הּקדׁשים, זבחים ּבעל (ת"כ. יאכל הּקדׁשים ּבקדׁשי אֹומר: הייתי נאמרּו, לא אם ְְְְֱֱֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

Ô¯‰‡cכא  ‡Ú¯fÓ ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
·¯˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È d· ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡·¯˜Ï¿»»»

ÔÓeכב  ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ Ôa¯À̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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.zrlFzl§©©
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ñøçä Bæ¯qxgMWaIW)fk ,gk mixac i"yx(. ©¤¤¤¨¥§¤¤
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mixvOd lr `aEdW)my zexeka i"yx(. ¤¨©©¦§¦
úôtìnL ?"úôlé" úàø÷ð änìå¯ §¨¨¦§¥©¤¤¤§©¤¤

FA dwEaC)` ,`n zexeka i"yx(. §¨
çì àeäå ,äúénä íBé ãò úëìBäå§¤¤©©¦¨§©

íéðôaî Láéå õeçaî¯WaIW oeiMW ¦©§¨¥¦¦§¦¤¥¨¤¨¥
xEnB mEn iede ,`Rxzn Fpi` miptAn¦¦§¦¥¦§©¥§¨¥¨

)my i"yx(.
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(`k)íeî Ba øLà Léà ìkY ¨¦£¤

ïéîeî øàL úBaøì¯.o`M ExMfp `NW §©§¨¦¤Ÿ¦§§¨
Ba íeî,ìeñt "Ba" Bîeî ãBòa Y§¨

øLk Y Bîeî øáò íà àä¯df xace ¨¦¨©¨¥§¨¨¤
.EprinWdl aEzMd `Aak dxez ¨©¨§©§¦¥

(ak)åéäìà íçìéeø÷ ìëàî ìk Y ¤¤¡Ÿ¨¨©£¨¨
"íçì"¯xaM ixd :miWxtnd EWwde ¤¤§¦§©§¨§¦£¥§¨

dOle ,fi wEqtA lirl i"Wx oM WxiR¥©¥©¦§¥§¨§¨¨
KM lr Evxize ?o`M aEW FWxitE xfg̈©¥§¨§¥§©¨
Dl Wi Ff dl`W ok` .mipFW mivExiY¥¦¦¨¥§¥¨¥¨
,`k wEqtA df xEAC miqxFB m` mFwn̈¦§¦¦¤§¨
`k wEqR mbe fi wEqR mBW mEXn¦¤©¨§©¨
lrA ici lr) oAxw zaxwd lr mixAcn§©§¦©©§¨©¨§¨©§¥©©

mEn(WExiRd lFRklmFwn oi``liOnE ,¦¥¨¥¨¦§©¥
,oipr FzF`Adf xEAC miqxFB m` la` §¦§¨£¨¦§¦¦¤

miptA oTYW FnkE) ak wEqtA(oaEn , §¨§¤ª©¦§¦¨
,aEW FazkE i"Wx xfg dOl zEhWtA§©§¨¨¨©©¦§¨
zaxwd lr xAcn fi wEqtAW mEXn¦¤§¨§©¥©©§¨©
,oAxw lW bEq lM aixwi `NW ,oAxẅ§¨¤Ÿ©§¦¨¤¨§¨
zxYEOd dlik` lr xAcn o`M ENi`e§¦¨§©¥©£¦¨©¤¤

xnFl oYip dide ,FlWOn mgl wxW §¨¨¦¨©¤©¤¤©¨
i"Wx xfg oM lr ,lFk`l Fl xYEd©¤¡©¥¨©©¦
oAxTdn lk`Pd xaC lMW WxitE¥©¤¨¨¨©¤¡¨¥©¨§¨

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
ׁשּלא  יאכל, לא קּלים קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל הּמּלּואים, ּבׂשר מׁשה ׁשאכל לזר, ׁשהּתרּו ׁשּמצינּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻמּום,

ּב'זבחים'מצינּו מפרׁש ּכ קּלים. קדׁשים נאמרּו לכ ּבהן, חֹולק .זר ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

(âë)Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba íeî-ék¦´®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷î§©§¨«
i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑ הּפרכת ׁשעל הּזאֹות ׁשבע ‰ÁaÊn.להּזֹות Ï‡Â∑,להּכתב הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; «∆«»…∆ְֶֶֶַַַַַָָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַָֻ

ּכהנים' ּב'תֹורת ‡˙ÈLc˜ÓŒ.ּומפרׁש ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ להּפסל מחּללת עבֹודתֹו עבד, .ׁשאם ְְֲִַָֹֹ¿…¿«≈∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה Èa ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑ הּכהנים על ּביתּֿדין להזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ
.(ת"כ)

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים עלעלעלעל ּבּבּבּביתיתיתית־־־־ּדּדּדּדיןיןיןין כד)להזהירלהזהירלהזהירלהזהיר כא, ּבעבֹודת (רש"י ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין "ּכהנים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
ׁשּצריכה  זהירּות חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ּפסּוקנּו א עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי הם, זריזים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהּכהּנה
- הּכהּנה מעבֹודת הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ּכׁשאין (ּגם זמן ּובכל לארץ) ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻלהיֹות

לזרזם. צר יׁש ְְְֵֵֶָָָֹולכן

Ï‡כג  ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"Wx wIC okle .lFk`l Fl xYEd©¤¡§¨¥¦¥©¦
lM" `le "lk`n lM" azke FpFWlA¦§§¨©¨©£¨§Ÿ¨

.lirl FpFWlM "dCErq§¨¦§§¥
íéLãwä éLãwîéLã÷ elà Y ¦¨§¥©¢¨¦¥¨§¥

.íéLãwäìëàé íéLãwä ïîeelà Y ©¢¨¦¦©¢¨¦Ÿ¥¥
éLã÷ eøîàð íàå .íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦§¦¤¤§¨§¥
?íél÷ íéLã÷ eøîàð änì ,íéLãwä©¢¨¦¨¨¤¤§¨¨¦©¦
éLã÷a :øîBà éúééä ,eøîàð àì íà¦Ÿ¤¤§¨¦¦¥§¨§¥
eðéönL ,íeî ìòa ìëàé íéLãwä©¢¨¦Ÿ©©©¤¨¦
øNa äLî ìëàL ,øæì eøzäL¤ª§§¨¤¨©Ÿ¤§©

íéàelnä¯,g lirlcM ,dfgd Epid ©¦¦©§¤¨¤§¦§¥
.ak ,hk zFnW i"WxA WxFtnke .hk§©§¨§©¦§
,miWcw iWcw did mi`ENOd xUaE§©©¦¦¨¨¨§¥¨¨¦
oke ,`l ,hk zFnW i"WxA WxFtnM©§¨§©¦§§¥

.a ,`w migaf i"WxA§©¦§¨¦
íél÷ íéLã÷ ìL ÷BLå äæça ìáà¯ £¨§¨¤§¤¨¨¦©¦

cigi inlW)my migaf i"yx(. ©§¥¨¦
,ïäa ÷ìBç øæ eðéöî àlL ,ìëàé àìŸŸ©¤Ÿ¨¦¨¥¨¤
Løôî Ck .íél÷ íéLã÷ eøîàð Cëì§¨¤¤§¨¨¦©¦¨§Ÿ̈

íéçáæa¯.a ,`wbk dxez ¦§¨¦
(bk)úëøtä ìà CàòáL úBfäì Y ©¤©¨Ÿ¤§©¤©

úëøtä ìòL úBàfä¯,oM `l m`W ©¨¤©©¨Ÿ¤¤¦Ÿ¥
zkFxRd l` `al FN dn)m"`x(. ©¨Ÿ¤©¨¤

çaænä ìàåïBöéçä Y¯gAfn la` §¤©¦§¥©©¦£¨¦§©

xq`W oeiMW ,xFq`l KxvEd `l adGd©¨¨Ÿ§©¤¡¤¥¨¤¨©
zWbl xq`p `liOn ,zkFxRd l` `al̈Ÿ¤©¨¤¦¥¨¤¡¨¨¤¤
miptA `Ed mBW adGd gAfn l ¤̀¦§©©¨¨¤©¦§¦

lkidA)(zkFxRd FnM)m"`x(d`xE . ©¥¨§©¨¤§¥
.d`Ad dxrd¤¨¨©¨¨

áúkäì eëøöä íäéðLe¯xWt` §¥¤ª§§§¦¨¥¤§¨
l`e"W dfA gikFdl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦§¦©¨¤¤§¤
gAfOl dpEMd o`M xEn`d "gAfOd©¦§¥©¨¨¨©©¨¨©¦§¥©
gAfOl `le ,WxiRW itM oFvigd©¦§¦¤¥©§Ÿ©¦§¥©
EkxvEd rECn xE`iA oi` f`W ,inipRd©§¦¦¤¨¥¥©©§§

.mdipW azMdl§¦¨¥§¥¤
"íéðäk úøBú"a Løôîe¯ENi`W §Ÿ̈§©Ÿ£¦¤¦

l`" xn`p `le "zkFxRd l`" xn`p¤¡©¤©¨¤§Ÿ¤¡©¤
"zkFxRd l`" :xnF` iziid ,"gAfOd©¦§¥©¨¦¦¥¤©¨¤
"gAfOd l`" ,lEqR didi miptA `EdW¤¦§¦¦§¤¨¤©¦§¥©
okl ,lEqR didi `l miptA Fpi`W¤¥¦§¦Ÿ¦§¤¨¨¥
xn`p ENi`e ."gAfOd l`" xnFl Kixv̈¦©¤©¦§¥©§¦¤¡©
l`" xn`p `le "gAfOd l`"¤©¦§¥©§Ÿ¤¡©¤
"gAfOd l`" :xnF` iziid ,"zkFxRd©¨¤¨¦¦¥¤©¦§¥©
,lEqR didi dcFarl xWM `EdW¤¨¥©£¨¦§¤¨
`N`] dcFarl dxiWM Dpi`W zkFxR̈¤¤¥¨§¥¨©£¨¤¨
okle ,lEqR didi `l [minC zwixfl¦§¦©¨¦Ÿ¦§¤¨§¨¥
xnFl Kixve "gAfOd l`" xnFl Kixv̈¦©¤©¦§¥©§¨¦©

."zkFxRd l`"¤©¨¤

éLc÷î úà ìlçé àìå,ãáò íàL Y §Ÿ§©¥¤¦§¨©¤¦¨©
úìlçî BúãBáò¯± "iWCwn" WExitE £¨§ª¤¤¥¦§¨©

lirl i"Wx mB d`xE .WCwOd zFcFar£©¦§¨§¥©©¦§¥
.b ,k lirl i"Wx d`xE .ai wEqR̈§¥©¦§¥

ìñtäì¯Dpi` "lNgi `le" ,xnFlM §¦¨¥§©§Ÿ§©¥¥¨
:xEQi`l mrh `N` ,ztqFp dxdf ©̀§¨¨¤¤¤¨©©¨¦
`NW icM WBi `le `ai `lŸ¨Ÿ§Ÿ¦©§¥¤Ÿ

.lNgick dxez §©¥
(ck)äLî øaãéåúàfä äåönä Y¯ ©§©¥Ÿ¤©¦§¨©Ÿ

lkl dpEMdW F` ,mEn lrA odM zevn¦§©Ÿ¥©©¤©©¨¨§¨
cr Ff dWxtA Exn`PW dPEdM zFevn¦§§¨¤¤¤§§¨¨¨©
zevnA ixdW ,xzFi d`xp dfe ,dYr©¨§¤¦§¤¥¤£¥§¦§©

ExMfp `l mEn lrA odM)ci weqt lirl( Ÿ¥©©Ÿ¦§§
"oxd` ipA")iaxd(,xvw `xwn df ixde . §¥©£Ÿ©£¥¤¦§¨¨¨

lM z` dWn xAcie :aEzM ENi`kE§¦¨©§©¥¤¤¨
'd dEv xW`)m"`x(. £¤¦¨

[åéða ìàå] ïøäà ìà¯dOkA `Ed oM ¤©£Ÿ§¤¨¨¥§©¨
.inFx qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦

ìàøNé éða ìk ìàåøéäæäì Y §¤¨§¥¦§¨¥§©§¦
íéðäkä ìò ïéc-úéa¯ÎziA ExidfIW ¥¦©©Ÿ£¦¤©§¦¥

ilrA mipdMd z` l`xUi lW oiC¦¤¦§¨¥¤©Ÿ£¦©£¥
`l m`W ,dcFard on mWixtdl oinEn¦§©§¦¨¦¨£¨¤¦Ÿ
Ff dxdf`A "l`xUi ipA" oipr dn oM¥¨¦§©§¥¦§¨¥§©§¨¨

mipdMl zkIXd)m"`x(.` dxez ©©¤¤©Ÿ£¦



מה xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
חכמי  ּכּנּוהּו וכן החּוט; אֹותֹו לתֹולעת ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, לׁשֹון "חּליז", "ּתבּלּול", ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָונכנס

'ענב' 'נחׁש' 'חּלזֹון', הּבכֹור: ּבמּומי לח)יׂשראל ÙlÈÂ˙‚¯.(בכורות ׁשחין ∑· החרס, זֹו ּגרב, הם: ׁשחין מיני ְְְִִֵֵֵַָָָָָ»»¿«∆∆ְְִִִֵֵֶֶַָָ
יֹום  עד והֹולכת ׁשּמלּפפת "יּלפת"? נקראת ולּמה הּמצרית. חזזית היא יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּיבׁש
מּבפנים, ויבׁש מּבחּוץ הּלח "ׁשחין", לגרב קֹורא אחר ּובמקֹום מּבפנים; ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהּמיתה,

כח)ׁשּנאמר אצל (דברים סמּו ּוכׁשהּוא "ּגרב", ליּלפת קֹורא חרס, אצל ּגרב ּכׁשּסמּו – ּובחרס" "ּובּגרב : ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּב'בכֹורֹות' מפר ׁש ּכ "גרב"; לחרס  קֹורא ‡CL.(מ"ד)יּלפת, ÁB¯Ó∑ ׁשּפחדיו ּפחדין" "מרס הּתרּגּום: לפי ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹ¿«»∆ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו ׁשּביצים מ)מרּססין, יׂשרגּו"(איוב פחדיו "גידי :. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

(àë)àì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ
íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤

:áéø÷äì Lbé àì åéäìà¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«
i"yx£ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑(ת"כ) מּומין ׁשאר Ba.לרּבֹות ÌeÓ∑ עבר אם הא ּפסּול; – ּבֹו מּומֹו ּבעֹוד »ƒ¬∆ְְְִִַַָָָָ

ּכׁשר  – ‡ÂÈ‰Ï.מּומֹו ÌÁÏ∑"לחם" קרּוי מאכל .ּכל ֵָ∆∆¡…»ֲֶֶַָָָ

(áë)íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−
:ìëàéŸ¥«

i"yx£ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑ הּקדׁשים קדׁשי ÏÎ‡È.אּלּו ÌÈL„w‰ ÔÓe∑ קדׁשי נאמרּו ואם קּלים. קדׁשים אּלּו ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ«√»ƒ…≈ְְְֱִִִֵֵֶַָָָ
קּלים? קדׁשים נאמרּו לּמה קא)הּקדׁשים, זבחים ּבעל (ת"כ. יאכל הּקדׁשים ּבקדׁשי אֹומר: הייתי נאמרּו, לא אם ְְְְֱֱֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

Ô¯‰‡cכא  ‡Ú¯fÓ ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
·¯˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È d· ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡·¯˜Ï¿»»»

ÔÓeכב  ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ Ôa¯À̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ñðëðå ìâòä úà ÷ñBt äfä èeçäå§©©¤¥¤¨Ÿ¤§¦§©
øçMa¯lirl azMW i"Wx oFWNnE ©¨Ÿ¦§©¦¤¨©§¥

m`W ,Ktidl mB`Ed oMWrnWn "oFbM"§©§©¤¥©§¥¤¤¦
qpkpe xFgXd on `vFi xFgXd hEg©¨¥¦©¨§¦§¨

± oaNAxi`n iAx zrckE ,mEn df ixd ©¨¨£¥¤§©©©¦¥¦
rnWn oke .a ,gl zFxFkA `zixaA§¨©§¨§§¥©§©
lAland xaC" ,"lENaY" WxiRX dOn¦©¤¥©§©¨¨©§©§¥
iAx zrcl WExiRd `Ed oMW ,"oird z ¤̀¨©¦¤¥©¥§©©©¦
WxiRW FnkE ,mW `xnBA `aEOM xi`n¥¦©¨©§¨¨¨§¤¥©
axrnE `xiQd wqFRW" mW i"Wx©¦¨¤¥©¦¨§¨¥
ied ± xarC ikid lM ,oaNde xFgXd©¨§©¨¨¨¥¦§¨©¨¥

."lAlan§©§¥
ì ,"æélç" Y "ìláz" íebøúåïBL §©§§©ª¦¦§

BúBà úòìBúì äîBc àeäL ,ïBælç¦¨¤¤§©©
ìàøNé éîëç eäepk ïëå .èeçä©§¥¦©§¥¦§¨¥

øBëaä éîeîa¯.` ,gl zFxFkA §¥©§§
ïBælç¯.oFfNg `xwp lENaYW ixd ¦¨£¥¤§©¦§¨¦¨
Lçð¯AExn` a cEOr mW `xnB ¨¨©§¨¨¨©¨§

z` m`FY dfe ,Kd Epid Wgpe oFfNgW¤¦¨§¨¨©§¨§¤¥¤
dnFC lENaYW o`M i"Wx ixaC¦§¥©¦¨¤§©¤

.zrlFzl§©©
áðò¯Fnvr iptAmEn Edf)`"eb(`Ed mbe , ¥¨¤¦§¥©§§©

"lENaY"A llkp)i"gp(. ¦§¨¦§©
úôléå áøb,"áøb" .íä ïéçL éðéî Y ¨¨§©¤¤¦¥§¦¥¨¨

ñøçä Bæ¯qxgMWaIW)fk ,gk mixac i"yx(. ©¤¤¤¨¥§¤¤
qxgM dWTW)` ,`n zexeka i"yx(. ¤¨¤§¤¤

.õeçaîe íéðôaî Láiä ïéçL§¦©¨¥¦¦§¦¦©
úéøönä úéææç àéä ,"úôlé"¯oigW ©¤¤¦£¨¦©¦§¦§¦

mixvOd lr `aEdW)my zexeka i"yx(. ¤¨©©¦§¦
úôtìnL ?"úôlé" úàø÷ð änìå¯ §¨¨¦§¥©¤¤¤§©¤¤

FA dwEaC)` ,`n zexeka i"yx(. §¨
çì àeäå ,äúénä íBé ãò úëìBäå§¤¤©©¦¨§©

íéðôaî Láéå õeçaî¯WaIW oeiMW ¦©§¨¥¦¦§¦¤¥¨¤¨¥
xEnB mEn iede ,`Rxzn Fpi` miptAn¦¦§¦¥¦§©¥§¨¥¨

)my i"yx(.
,ïéçL "áøâ"ì àøB÷ øçà íB÷îáe§¨©¥¥§¨¨§¦
øîàpL ,íéðôaî Láéå õeçaî çlä©©¦©§¨¥¦¦§¦¤¤¡©

¯.fk ,gk mixaC§¨¦
"ñøçáe áøbáe"¯± axB" :mW i"WxaE ©¨¨¤¨¤§©¦¨¨¨

."qxgM Wai oigW ± qxg ,gl oigW§¦©¤¤§¦¨¥§¤¤
àøB÷ ,"ñøç" ìöà "áøb" CeîqLk§¤¨¨¨¥¤¤¤¥
Ceîñ àeäLëe ,"áøb" Y "úôlé"ì§©¤¤¨¨§¤¨
Y "ñøç"ì àøB÷ ,"úôlé" ìöà¥¤©¤¤¥§¤¤

úBøBëáa Løôî Ck ,"áøb"¯.` ,`n ¨¨¨§Ÿ̈¦§
CLà çBøîñéøî" íebøzä éôì Y §©¨¤§¦©©§§¥

íéöéaL ,ïéñqøî åéãçtL ,"ïéãçt©£¦¤©£¨§ª¨¦¤¥¦
éãéb" Bîk ,"ïéãçt" .ïéúeúk BlL¤§¦©£¦§¦¥

"eâøNé åãçô¯eivia iciB .fi ,n aFI` ©£¨§Ÿ̈¦¦¥¥¨

milicB FnM EUri)my i"yx t"r(.`k dxez ¥¨§§¦¦
(`k)íeî Ba øLà Léà ìkY ¨¦£¤

ïéîeî øàL úBaøì¯.o`M ExMfp `NW §©§¨¦¤Ÿ¦§§¨
Ba íeî,ìeñt "Ba" Bîeî ãBòa Y§¨

øLk Y Bîeî øáò íà àä¯df xace ¨¦¨©¨¥§¨¨¤
.EprinWdl aEzMd `Aak dxez ¨©¨§©§¦¥

(ak)åéäìà íçìéeø÷ ìëàî ìk Y ¤¤¡Ÿ¨¨©£¨¨
"íçì"¯xaM ixd :miWxtnd EWwde ¤¤§¦§©§¨§¦£¥§¨

dOle ,fi wEqtA lirl i"Wx oM WxiR¥©¥©¦§¥§¨§¨¨
KM lr Evxize ?o`M aEW FWxitE xfg̈©¥§¨§¥§©¨
Dl Wi Ff dl`W ok` .mipFW mivExiY¥¦¦¨¥§¥¨¥¨
,`k wEqtA df xEAC miqxFB m` mFwn̈¦§¦¦¤§¨
`k wEqR mbe fi wEqR mBW mEXn¦¤©¨§©¨
lrA ici lr) oAxw zaxwd lr mixAcn§©§¦©©§¨©¨§¨©§¥©©

mEn(WExiRd lFRklmFwn oi``liOnE ,¦¥¨¥¨¦§©¥
,oipr FzF`Adf xEAC miqxFB m` la` §¦§¨£¨¦§¦¦¤

miptA oTYW FnkE) ak wEqtA(oaEn , §¨§¤ª©¦§¦¨
,aEW FazkE i"Wx xfg dOl zEhWtA§©§¨¨¨©©¦§¨
zaxwd lr xAcn fi wEqtAW mEXn¦¤§¨§©¥©©§¨©
,oAxw lW bEq lM aixwi `NW ,oAxẅ§¨¤Ÿ©§¦¨¤¨§¨
zxYEOd dlik` lr xAcn o`M ENi`e§¦¨§©¥©£¦¨©¤¤

xnFl oYip dide ,FlWOn mgl wxW §¨¨¦¨©¤©¤¤©¨
i"Wx xfg oM lr ,lFk`l Fl xYEd©¤¡©¥¨©©¦
oAxTdn lk`Pd xaC lMW WxitE¥©¤¨¨¨©¤¡¨¥©¨§¨

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
ׁשּלא  יאכל, לא קּלים קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל הּמּלּואים, ּבׂשר מׁשה ׁשאכל לזר, ׁשהּתרּו ׁשּמצינּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻמּום,

ּב'זבחים'מצינּו מפרׁש ּכ קּלים. קדׁשים נאמרּו לכ ּבהן, חֹולק .זר ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

(âë)Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba íeî-ék¦´®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷î§©§¨«
i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑ הּפרכת ׁשעל הּזאֹות ׁשבע ‰ÁaÊn.להּזֹות Ï‡Â∑,להּכתב הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; «∆«»…∆ְֶֶֶַַַַַָָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַָֻ

ּכהנים' ּב'תֹורת ‡˙ÈLc˜ÓŒ.ּומפרׁש ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ להּפסל מחּללת עבֹודתֹו עבד, .ׁשאם ְְֲִַָֹֹ¿…¿«≈∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה Èa ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑ הּכהנים על ּביתּֿדין להזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ
.(ת"כ)

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים עלעלעלעל ּבּבּבּביתיתיתית־־־־ּדּדּדּדיןיןיןין כד)להזהירלהזהירלהזהירלהזהיר כא, ּבעבֹודת (רש"י ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין "ּכהנים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
ׁשּצריכה  זהירּות חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ּפסּוקנּו א עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי הם, זריזים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהּכהּנה
- הּכהּנה מעבֹודת הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ּכׁשאין (ּגם זמן ּובכל לארץ) ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻלהיֹות

לזרזם. צר יׁש ְְְֵֵֶָָָֹולכן

Ï‡כג  ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"Wx wIC okle .lFk`l Fl xYEd©¤¡§¨¥¦¥©¦
lM" `le "lk`n lM" azke FpFWlA¦§§¨©¨©£¨§Ÿ¨

.lirl FpFWlM "dCErq§¨¦§§¥
íéLãwä éLãwîéLã÷ elà Y ¦¨§¥©¢¨¦¥¨§¥

.íéLãwäìëàé íéLãwä ïîeelà Y ©¢¨¦¦©¢¨¦Ÿ¥¥
éLã÷ eøîàð íàå .íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦§¦¤¤§¨§¥
?íél÷ íéLã÷ eøîàð änì ,íéLãwä©¢¨¦¨¨¤¤§¨¨¦©¦
éLã÷a :øîBà éúééä ,eøîàð àì íà¦Ÿ¤¤§¨¦¦¥§¨§¥
eðéönL ,íeî ìòa ìëàé íéLãwä©¢¨¦Ÿ©©©¤¨¦
øNa äLî ìëàL ,øæì eøzäL¤ª§§¨¤¨©Ÿ¤§©

íéàelnä¯,g lirlcM ,dfgd Epid ©¦¦©§¤¨¤§¦§¥
.ak ,hk zFnW i"WxA WxFtnke .hk§©§¨§©¦§
,miWcw iWcw did mi`ENOd xUaE§©©¦¦¨¨¨§¥¨¨¦
oke ,`l ,hk zFnW i"WxA WxFtnM©§¨§©¦§§¥

.a ,`w migaf i"WxA§©¦§¨¦
íél÷ íéLã÷ ìL ÷BLå äæça ìáà¯ £¨§¨¤§¤¨¨¦©¦

cigi inlW)my migaf i"yx(. ©§¥¨¦
,ïäa ÷ìBç øæ eðéöî àlL ,ìëàé àìŸŸ©¤Ÿ¨¦¨¥¨¤
Løôî Ck .íél÷ íéLã÷ eøîàð Cëì§¨¤¤§¨¨¦©¦¨§Ÿ̈

íéçáæa¯.a ,`wbk dxez ¦§¨¦
(bk)úëøtä ìà CàòáL úBfäì Y ©¤©¨Ÿ¤§©¤©

úëøtä ìòL úBàfä¯,oM `l m`W ©¨¤©©¨Ÿ¤¤¦Ÿ¥
zkFxRd l` `al FN dn)m"`x(. ©¨Ÿ¤©¨¤

çaænä ìàåïBöéçä Y¯gAfn la` §¤©¦§¥©©¦£¨¦§©

xq`W oeiMW ,xFq`l KxvEd `l adGd©¨¨Ÿ§©¤¡¤¥¨¤¨©
zWbl xq`p `liOn ,zkFxRd l` `al̈Ÿ¤©¨¤¦¥¨¤¡¨¨¤¤
miptA `Ed mBW adGd gAfn l ¤̀¦§©©¨¨¤©¦§¦

lkidA)(zkFxRd FnM)m"`x(d`xE . ©¥¨§©¨¤§¥
.d`Ad dxrd¤¨¨©¨¨

áúkäì eëøöä íäéðLe¯xWt` §¥¤ª§§§¦¨¥¤§¨
l`e"W dfA gikFdl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦§¦©¨¤¤§¤
gAfOl dpEMd o`M xEn`d "gAfOd©¦§¥©¨¨¨©©¨¨©¦§¥©
gAfOl `le ,WxiRW itM oFvigd©¦§¦¤¥©§Ÿ©¦§¥©
EkxvEd rECn xE`iA oi` f`W ,inipRd©§¦¦¤¨¥¥©©§§

.mdipW azMdl§¦¨¥§¥¤
"íéðäk úøBú"a Løôîe¯ENi`W §Ÿ̈§©Ÿ£¦¤¦

l`" xn`p `le "zkFxRd l`" xn`p¤¡©¤©¨¤§Ÿ¤¡©¤
"zkFxRd l`" :xnF` iziid ,"gAfOd©¦§¥©¨¦¦¥¤©¨¤
"gAfOd l`" ,lEqR didi miptA `EdW¤¦§¦¦§¤¨¤©¦§¥©
okl ,lEqR didi `l miptA Fpi`W¤¥¦§¦Ÿ¦§¤¨¨¥
xn`p ENi`e ."gAfOd l`" xnFl Kixv̈¦©¤©¦§¥©§¦¤¡©
l`" xn`p `le "gAfOd l`"¤©¦§¥©§Ÿ¤¡©¤
"gAfOd l`" :xnF` iziid ,"zkFxRd©¨¤¨¦¦¥¤©¦§¥©
,lEqR didi dcFarl xWM `EdW¤¨¥©£¨¦§¤¨
`N`] dcFarl dxiWM Dpi`W zkFxR̈¤¤¥¨§¥¨©£¨¤¨
okle ,lEqR didi `l [minC zwixfl¦§¦©¨¦Ÿ¦§¤¨§¨¥
xnFl Kixve "gAfOd l`" xnFl Kixv̈¦©¤©¦§¥©§¨¦©

."zkFxRd l`"¤©¨¤

éLc÷î úà ìlçé àìå,ãáò íàL Y §Ÿ§©¥¤¦§¨©¤¦¨©
úìlçî BúãBáò¯± "iWCwn" WExitE £¨§ª¤¤¥¦§¨©

lirl i"Wx mB d`xE .WCwOd zFcFar£©¦§¨§¥©©¦§¥
.b ,k lirl i"Wx d`xE .ai wEqR̈§¥©¦§¥

ìñtäì¯Dpi` "lNgi `le" ,xnFlM §¦¨¥§©§Ÿ§©¥¥¨
:xEQi`l mrh `N` ,ztqFp dxdf ©̀§¨¨¤¤¤¨©©¨¦
`NW icM WBi `le `ai `lŸ¨Ÿ§Ÿ¦©§¥¤Ÿ

.lNgick dxez §©¥
(ck)äLî øaãéåúàfä äåönä Y¯ ©§©¥Ÿ¤©¦§¨©Ÿ

lkl dpEMdW F` ,mEn lrA odM zevn¦§©Ÿ¥©©¤©©¨¨§¨
cr Ff dWxtA Exn`PW dPEdM zFevn¦§§¨¤¤¤§§¨¨¨©
zevnA ixdW ,xzFi d`xp dfe ,dYr©¨§¤¦§¤¥¤£¥§¦§©

ExMfp `l mEn lrA odM)ci weqt lirl( Ÿ¥©©Ÿ¦§§
"oxd` ipA")iaxd(,xvw `xwn df ixde . §¥©£Ÿ©£¥¤¦§¨¨¨

lM z` dWn xAcie :aEzM ENi`kE§¦¨©§©¥¤¤¨
'd dEv xW`)m"`x(. £¤¦¨

[åéða ìàå] ïøäà ìà¯dOkA `Ed oM ¤©£Ÿ§¤¨¨¥§©¨
.inFx qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦

ìàøNé éða ìk ìàåøéäæäì Y §¤¨§¥¦§¨¥§©§¦
íéðäkä ìò ïéc-úéa¯ÎziA ExidfIW ¥¦©©Ÿ£¦¤©§¦¥

ilrA mipdMd z` l`xUi lW oiC¦¤¦§¨¥¤©Ÿ£¦©£¥
`l m`W ,dcFard on mWixtdl oinEn¦§©§¦¨¦¨£¨¤¦Ÿ
Ff dxdf`A "l`xUi ipA" oipr dn oM¥¨¦§©§¥¦§¨¥§©§¨¨

mipdMl zkIXd)m"`x(.` dxez ©©¤¤©Ÿ£¦



`xenמו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«
íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå ìàøNé¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯

:ýåýé éðà éì íéLc÷î©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑אֹומר הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' ז)אין יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א אחֹור",(ישעיה "נזרּו : ¿ƒ»¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

יחּללּו ולא לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ויּנזרּו אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים מן ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻיפרׁשּו
ודרׁשהּו הּמקרא סרס קדׁשי, Ó˜.אתֿׁשם Ì‰ ¯L‡ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים קדׁשי .לרּבֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ¬∆≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ-ìkî¦¨©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ ּבטמאה קדׁשים אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן אכילה. אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל 'נגיעה': ד)ּבלׁשֹון יב ׁשוה'(לעיל מ'ּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה מח)– ואי (זבחים . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

ÏkÓג  ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)eøæpéåäLéøt àlà äøéæð ïéà Y §¦¨§¥§¦¨¤¨§¦¨
¯i"Wx mB d`xE .`l ,eh lirl azM oke§¥¨©§¥§¥©©¦

,` dirWi .a ,e xAcOA .ek ,hn ziW`xA§¥¦©¦§¨§©§¨
,f dixkf .`i ,a qFnr .i ,h rWFd .c.c ¥©¨§©§¨

"éøçàî øæpéå" :øîBà àeä ïëå¯ §¥¥§¦¨¥¥©£©
.f ,ci l`wfgi§¤§¥
"øBçà eøæð"¯dxifp oi` .c ,` dirWi ¨Ÿ¨§©§¨¥§¦¨

`Ed oke ,zEWixR oFWl `N` mFwn lkA§¨¨¤¨§§¦§¥
,"l`xUi ipa iWcTn ExfPie" :xnF`¥§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥
EbFqp ± "Exfp" o`M s` ,"eig` xifp"§¦¤¨©¨¨Ÿ¨

mFwOd lv`n mdixFg`l)my i"yx(. ©£¥¤¥¥¤©¨
íéLãwä ïî eLøôé¯oixcdpq i"WxA ¦§§¦©¢¨¦§©¦©§¤§¦

."cFarNn ElcAie" :a ,bt§¦¨§¦©£
ïúàîè éîéa¯.b wEqtA WxFtnM ¦¥ª§¨¨©§¨§¨

b wEqtA FWxtOW ipRn o`M xSwe)m"`x §¦¥¨¦§¥¤§¨§§¨
`"ebe(:a ,eh migaf i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¨¦

."miWcw lMn d`nEhA Ewgxzi"¦§©£§§¨¦¨¨¨¦
)`"c(-miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦

azM oke ,df miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¤§¥¨©
oi` ixdW ,xtFq zErh `EdW "WEal"d©§¤¨¥¤£¥¥
`iad "cec ixaC"de .xg` WExiR df¤¥©¥§©¦§¥¨¦¥¦
xEACd iptl aEzM dGW ,`qxiB¦§¨¤¤¨¦§¥©¦
md xW` ,xg` xaC" :df ixg`NW¤§©£¥¤¨¨©¥£¤¥

.oOwlckE ,"'eke il miWiCwn©§¦¦¦§¦§©¨
íä øLà ìàøNé éðá éLãwî eøæpéå§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥£¤¥
éLã÷ íL úà eìlçé àìå éì íéLc÷î©§¦¦¦§Ÿ§©§¤¥¨§¦

eäLøcå àø÷nä ñøñ Y¯xnFlM ¨¥©¦§¨§¨§¥§©

o`M i"Wx dUrW FnM) `xwOd KFtd( £©¦§¨§¤¨¨©¦¨
wEqRd iM ,FWExiR oiadl lkEY f`e§¨©§¨¦¥¦©¨
mW" oMW ,dpad Fl oi` `EdW zFnM§¤¥£¨¨¤¥¥
md "il miWiCwn md xW`"e "iWcẅ§¦©£¤¥©§¦¦¦¥
milFki mpi`e ,mipFW mixac ipW§¥§¨¦¦§¥¨§¦
Kixv `liOnE ,cg` KWndM `xTdl§¦¨¥§¤§¥¤¨¦¥¨¨¦
i"Wx ixaC KWnde .`xwOd qxql§¨¥©¦§¨§¤§¥¦§¥©¦
iptA oipr `Ed "il miWiCwn md xW`"£¤¥©§¦¦¦¦§¨¦§¥
qExiQd xg`lmB) EN`zFaiYW ,Fnvr( ©§¤¥¥©§©©©¥

okle ,zFxYEin odiWcw dGn micnFl ¥§¨§¨¥§¦¦¤¨§¥
mipdk)`"eb t"r(azM "cec ixaC"de . Ÿ£¦§©¦§¥¨¦¨©

iWcw zFAxl "il miWiCwn md xW`"W¤£¤¥©§¦¦¦§©¨§¥
xnFlM ,"xg` xaC" Edf ,onvr mipdkŸ£¦©§¨¤¨¨©¥§©
Kixv oi` df WExiR itNW ,dpFW WExiR¥¤¤§¦¥¤¥¨¦
dn oaEn df itNW oeiM ,`xwOd qxql§¨¥©¦§¨¥¨¤§¦¤¨©
oiA "ElNgi `le" dxFY dwiqtdX¤¦§¦¨¨§Ÿ§©§¥
md xW`" oial ,"l`xUi ipa iWcw"¨§¥§¥¦§¨¥§¥£¤¥
xAEcn o`MW oeiM ,"il miWiCwn©§¦¦¦¥¨¤¨§¨
itl oMÎoi`XÎdn ,mipdk iWcwA§¨§¥Ÿ£¦©¤¥¥§¦
miWiCwn md xW`"W hEWRd WExiRd©¥©¨¤£¤¥©§¦¦
ixd ,"l`xUi ipa iWcw" lr aqEn ,"il¦¨©¨§¥§¥¦§¨¥£¥
zFaizA rvn`A wiqtd dOl oaEn `lŸ¨¨¨¦§¦¨¤§©§¥
KFtdl Kixv gxkdA okle ,"ElNgi `le"§Ÿ§©§§¨¥§¤§¥©¨¦©£

.`xwOd©¦§¨
éì íéLc÷î íä øLàúBaøì Y £¤¥©§¦¦¦§©

ïîöò íéðäk éLã÷¯xnFl oYip didW ¨§¥Ÿ£¦©§¨¤¨¨¦¨©
oYip ,onvr mipdk iWcw dGW oeiMW¤¥¨¤¤¨§¥Ÿ£¦©§¨¦¨

,mtEB z`nEhA mB lFk`l mdl lwdl§¨¥¨¤¤¡©§§©¨
mzF` EWiCwd oM zrC lr i`CEW¤©©©©©¥¦§¦¨
KxvEd KklE ,aSn lkA lFk`l ElkEIW¤§¤¡§¨©¨§¨§©

.xEQi`l cgEin cEOil Kklb dxez §¨¦§¨§¦
(b)áø÷é øLà Léà ìkïéà Y ¨¦£¤¦§©¥

äìéëà àlà Bæ äáéø÷¯,dribp `le §¦¨¤¨£¦¨§Ÿ§¦¨
.oOwlckE§¦§©¨

úìéëà úøäæà äøîàpL eðéöî ïëå§¥¨¦¤¤¤§¨©§¨©£¦©
ìa äàîèa íéLã÷ìëa" :äòéâð ïBL ¨¨¦§ª§¨¦§§¦¨§¨

"òbú àì Lã÷¯.c ,ai lirl Ÿ¤Ÿ¦¨§¥
ìëBàì äøäæà¯lirl i"Wx mB d`x ©§¨¨¨¥§¥©©¦§¥

.mẄ
eðéúBaø äeãîìe¯.` ,dr zFnai §¨¨©¥§¨

äåL äøæbî¯o`M qxFB m"`xd ¦§¥¨¨¨¨§¥¥¨
z`f Ecnl mW `xnBA oMW ,"WTidA"§¤¥¤¥©§¨¨¨¨§Ÿ
xn`PW ,'deW dxifb'n `le WTidn¥¤¥§Ÿ¦§¥¨¨¨¤¤¡©
`l WCwOd l`e rBz `l Wcw lkA"§¨Ÿ¤Ÿ¦¨§¤©¦§¨Ÿ
WCwO dn ,WCwnl Wcw WiTn ,"`az̈Ÿ©¦Ÿ¤§¦§¨©¦§¨
Wcw s` ,dnWp zlihp FA WIW xaC̈¨¤¥§¦©§¨¨©Ÿ¤
dribpaE ,dnWp zlihp FA WIW xaC̈¨¤¥§¦©§¨¨¦§¦¨
i"Wxn xirdlE ."`Mil dnWp zlihp§¦©§¨¨¥¨§¨¦¥©¦
dxifb'E WTid lke" :` ,br oixcdpq©§¤§¦§¨¤¥§¥¨
WxFtnM `Ed ixd ziptEOd 'deẄ¨©§¥£¥©§¨
zpEMW Wxtl xWt` wgFcaE ."`xwOA©¦§¨§©¤§¨§¨¥¤©¨©
z`nEhA miWcw lkF` zxdf`l i"Wx©¦§©§¨©¥¨¨¦§§©
zxdf`e" :k ,f lirl azMW FnkE ,sEBd©§¤¨©§¥§©§¨©
zWxFtn Dpi` xFdHd z` lk`W `nḧ¥¤¨©¤©¨¥¨§¤¤

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
ואם  זֹו, אצל זֹו ּכרתֹות ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת נאמר ׁשהרי הּנגיעה, על ׁשחּיב לֹומר ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאפׁשר 
מה  אםּֿכן, חּיב? נֹוגע יׁש וכי ּכהנים': ּב'תֹורת נדרׁש וכן האכילה; על לחּיבֹו הצר לא חּיב, הּנגיעה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעל
ואם  מּתיריו. קרבּו אּלאֿאםּֿכן טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין להּקרב, מּׁשּיכׁשר "יקרב"? לֹומר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻּתלמּוד

וכּו'ּתאמר, לפרט ואחת לכלל אחת 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ּכבר לּמה? ּכהנים, ּבטמאת ּכרתֹות (שבועות ׁשלׁש ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ÂÈÏÚ.ז) B˙‡ÓËÂ∑ ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל וטמאתֹו מדּבר, הּכתּוב ּבבׂשר יכֹול עליו. האדם וטמאת ¿À¿»»»ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

וזהּו מדּבר. הּכתּוב - מּמּנּו ּפֹורחת  ׁשּטמאתֹו ּבמי למד, אּתה מּמׁשמעֹו עלּֿכרח מדּבר? הּכתּוב הּטמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻאת
ּבטבילה  טהרה לֹו ׁשּיׁש B‚Â'.האדם ‰˙¯ÎÂ∑?אחר ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, לצד זה מּצד יכֹול ְֳִִֵֶָָָָָָ¿ƒ¿¿»¿ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אני  מקֹום ּבכל – ה'" "אני לֹומר: .ּתלמּוד ְְֲֲִִַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

ממממּלּלּלּלפניפניפניפני ההיאההיאההיאההיא ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁש ג)ונכרתהונכרתהונכרתהונכרתה הּוא(כב, . . ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּבּתניא, החמרי החמרי החמרי החמרי מבאר ,ההההּגּגּגּגּוּוּוּוףףףף ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּגדל  ּומּצד ּדֹומים). ּדברים ׁשני  ּבין היא על־ׂשכלית, היינּו אמּתית, ּבחירה (ּכי העֹולם" אּמֹות לגּופי ּבחמרּיּותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּנדמה

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dxfbA dEcnl minkg `N` ,dxFYA©¨¤¨£¨¦§¨¨¦§¥¨
lirl xn`p :a ,bl migafA `Ede ,"deẄ¨§¦§¨¦¤¡©§¥
`nhA xn`pe ,"eilr Fz`nEhe" :mẄ§§¨¨¨§¤¡©§¨¥

WCwOd l` `Ad)bi ,hi xacna(cFr" ©¨¤©¦§¨
dxdf` DpWi mX dn ,"Fa Fz`nEh§¨©¨¤§¨©§¨¨

)b ,d xacna(s` ,"mdipgn z` E`Ohi `le"§Ÿ§©§¤©£¥¤©
.dxdf` DpWi o`M̈¤§¨©§¨¨

,äòéâpä ìò áiçL øîBì øLôà éàå§¦¤§¨©¤©¨©©§¦¨
åö"a äìéëàä ìò úøk øîàð éøäL¤£¥¤¡©¨¥©¨£¦¨§©

"ïøäà úà¯.`kÎk ,f lirl ¤©£Ÿ§¥
Bæ ìöà Bæ úBúéøë ézL¯mdipWE §¥¨¥¥¤§¥¤

xUA lk`Y xW` WtPde :dlik`A©£¦¨§©¤¤£¤Ÿ©¨¨
eilr Fz`nEhe 'dl xW`minlXdgaGn¦¤©©§¨¦£¤©§§¨¨¨

diOrn `idd WtPd dzxkpe)k weqt my(, §¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
xUAn lk`e .. `nh lkA rBz iM Wtpe§¤¤¦¦©§¨¨¥§¨©¦§©
WtPd dzxkpe 'dl xW` minlXd gaf¤©©§¨¦£¤©§¦§§¨©¤¤

diOrn `idd)`k weqt my(. ©¦¥©¤¨
íàåáiç äòéâpä ìò¯zErnWn itM §¦©©§¦¨©¨§¦©§¨

.o`M aEzMd©¨¨
äìéëàä ìò Báiçì Cøöä àì¯`N` Ÿª§©§©§©¨£¦¨¤¨

mbe ,zxM aIg Fpi` dribPd lrW i`Ce©©¤©©§¦¨¥©¨¨¥§©
.dlik`A xAEcn o`M̈§¨©£¦¨

"íéðäk úøBú"a Løãð ïëå¯`aEd §¥¦§¨§©Ÿ£¦¨
.a ,dn migafA¦§¨¦

áiç òâBð Lé éëå¯`N` aIg Fpi` `lde §¦¥¥©©¨©£Ÿ¥©¨¤¨
Îm`ÎmXW `N` .mW i"Wx) lk` oM ¦¥¨©©¦¨¤¨¤¨

wEqRA xEn`dn z`f cnFl i"Wx©¦¥Ÿ¥¨¨©¨
oxd` rxGn Wi` Wi`" ,df ixg`NW¤§©£¥¤¦¦¦¤©©£Ÿ

miWcTA af F` rExv `Edelk`i `l"(. §¨©¨©¢¨¦ŸŸ©
"áø÷é" øîBì ãeîìz äî ïk íà¯did ¦¥©©§©¦§©¨¨

.lk`i :xnFl Kixv̈¦©Ÿ©
áøwäì øLëiMî¯i`w miWcT`e)i"yx ¦¤¦§©§¦¨¥§©¨¨¦¨¥

my(.
àlà äàîè íeMî åéìò ïéáiç ïéàL¤¥©¨¦¨¨¦ª§¨¤¨

åéøézî eáø÷ ïk íà¯Fl WIW lM ¦¥¨§©¦¨¨¤¥
mCdW xUaE mixEni` oFbM ,mixiYn©¦¦§¥¦¨¨¤©¨
,oxiYn unFTdW zFgpn ixiWE ,oxiYn©¦¨§¨¥§¨¤©¤©¦¨
,oixiYn Fl oi`We .eixiYn EaxwIWn¦¤¦§§©¦¨§¤¥©¦¦
,mikqpE giWn odke mipdM zgpn oFbM§¦§©Ÿ£¦§Ÿ¥¨¦©§¨¦
oxiWkOd `EdW ,ilkA EWCwIXn¦¤¦§§¦§¦¤©©§¦¨

odA dxEn`d dlik`l)my i"yx(ikde . ¨£¦¨¨£¨¨¤§¨¦
KMÎxg`e miWcw "aixwi xW`" :xn`ẅ¨©£¤©§¦¨¨¦§©©¨

eilr d`nEhe mlk`i)my i"yx(. Ÿ§¥§§¨¨¨
ìL :øîàz íàåúàîèa úBúéøk L §¦Ÿ©¨Ÿ§¦§ª§©

úëqîa eLøãð øák ?änì íéðäkŸ£¦¨¨§¨¦§§§©¤¤
úBòeáL¯.` ,f §

ììëì úçà¯l`" o`M xEn`d wEqRd ©©¦§¨©¨¨¨¨¤
lMd z` llMW "miWcTd)my i"yx(. ©¢¨¦¤¨©¤©Ÿ

èøôì úçàå¯xEn`d `Ede ,minlWl §©©¦§¨¦§¨¦§¨¨
zWxcp Ff dCnE .k wEqR mW lirl§¥¨¨¦¨¦§¤¤
`vie llMA didW xaC" :mipdM zxFzA§©Ÿ£¦¨¨¤¨¨©§¨§¨¨
Fnvr lr cOll `l ,cOll llMd on¦©§¨§©¥Ÿ§©¥©©§
,"`vi FNEM llMd lr cOll `N` `vï¨¤¨§©¥©©§¨¨¨
Eid miWcTd lM llkA minlW `lde©£Ÿ§¨¦¦§©¨©¢¨¦¨

E`vi dOledn ,mdil` WiTdl ? §¨¨¨§§©¦£¥¤©
lM s` ,gAfn iWcw oicgEin minlX§¨¦§¨¦¨§¥¦§¥©©¨
ziAd wcA iWcw E`vi ,gAfn iWcẅ§¥¦§¥©¨§¨§¥¤¤©©¦

d`nEh mEXn odilr oiaIg oi`W)i"yx ¤¥©¨¦£¥¤¦§¨
my zereay(.

'eëå¯wEqtA mW lirl xEn`d] zg`e §§©©¨¨§¥¨§¨
`NW ,cxFie dlFr oAxw lr cOll [`k§©¥©¨§¨¤§¥¤Ÿ
eiWcwe WCwn z`nEh lr `N` xn`p¤¡©¤¨©§©¦§¨§¨¨¨

)k ,f lirl i"yx(.
åéìò Búàîèåíãàä úàîèå Y §ª§¨¨¨§ª§©¨¨¨

"åéìò"¯.sEBd z`nEh Epid ¨¨©§§©©
xW` Wi` lM" lr aqEn "Fz`nEhe"W¤§§¨¨©¨¦£¤

dlrnl xEn`d "axwi)m"`x(. ¦§©¨¨§©§¨
,øaãî áeúkä øNáa ìBëé̈§¨¨©¨§©¥

"åéìò" øNa ìL "Búàîèå"¯ §ª§¨¤¨¨¨¨
"miWcTd" lr aqEn "Fz`nEhe"W¤§§¨¨©©¢¨¦
:aEzM ENi`kE ,dlrnl xEn`d̈¨§©§¨§¦¨

eilr miWcTd xUA lW Fz`nEhe)m"`x(. §§¨¤§©©¢¨¦¨¨
áeúkä àîhä úà ìëàL øBäèáe§¨¤¨©¤©¨¥©¨

øaãî¯xaM ixd :o`M sqFp ipW qEtcA §©¥¦§¥¦¨¨£¥§¨
xn`p)hi ,f lirl(lkA rBi xW` xUAde" : ¤¡©§©¨¨£¤¦©§¨

."lk`i `l `nḧ¥Ÿ¥¨¥
ãîì äzà BòîLnî Eçøk-ìò¯dGn ©¨§£¦©§¨©¨¨¥¦¤

`Ede" `le ,"eilr Fz`nEhe" xn`PW¤¤¡©§§¨¨¨§Ÿ§
Fz`nEHW rnWn ,"`nhoicreilr ¨¥©§©¤§¨£©¦¨¨

)m"`x(.
epnî úçøBt BúàîhL éîa¯ §¦¤ª§¨©©¦¤

lFkIW Epid ,EPOn zwNYqn d`nEHdW¤©§¨¦§©¤¤¦¤©§¤¨
.eilrW d`nEHdn xdHdl§¦©¥¥©§¨¤¨¨

Bì LiL íãàä eäæå ,øaãî áeúkä©¨§©¥§¤¨¨¨¤¥
äìéáèa äøäè¯,xUaA i`CmlFrl ¨¢¨¦§¦¨§¦§¨¨§¨

eilr `Ed)my i"yx(. ¨¨
'Bâå äúøëðå,äæ ãöì äæ ãvî ìBëé Y §¦§§¨§¨¦©¤§©¤

?øçà íB÷îa áMéúéå BîB÷nî úøké¦¨¥¦§§¦§©¥§¨©¥
¯zElB WpFr aIgzi xnFlM)dcya x`a(. §©¦§©¥¤¨

`EdW itl" :l ,bk oOwl i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§©¨§¦¤
dn rcFi ipi`e mFwn lkA zxM xnF`¥¨¥§¨¨§¥¦¥©©
lr cOl ,iYca`de xnF` `EdWM ,`Ed§¤¥§©£©§¦¦¥©

."oca` `N` Fpi`W zxMd©¨¥¤¥¤¨¨§¨
íB÷î ìëa ,"'ä éðà" :øîBì ãeîìz©§©£¦§¨¨

"éðà"¯Epid "dzxkpe"W gxkdA okle ¨¦§¨¥§¤§¥©¤§¦§§¨©§
zEnIW EpidC ,sEBdn WtPd zzixM§¦©©¤¤¥©§©§¤¨

FzxRM Fzzin didze ,FPnf mcFw)x`a ¤§©§¦§¤¦¨©¨¨
dcya(iptNn" :`qxiBd ciÎiazM dOkA .§©¨¦§¥¨©¦§¨¦§¨©

i"Wx mB d`xE ."ip` mFwn lkA ,'d ip £̀¦§¨¨¨¦§¥©©¦
xW` mFwn lkA ± ipR lr" :e ,d mixaC§¨¦©¨©§¨¨£¤

."mlFrd lM Edfe ,mW ip`c dxez £¦¨§¤¨¨¨



מז xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«
íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå ìàøNé¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯

:ýåýé éðà éì íéLc÷î©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑אֹומר הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' ז)אין יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א אחֹור",(ישעיה "נזרּו : ¿ƒ»¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

יחּללּו ולא לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ויּנזרּו אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים מן ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻיפרׁשּו
ודרׁשהּו הּמקרא סרס קדׁשי, Ó˜.אתֿׁשם Ì‰ ¯L‡ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים קדׁשי .לרּבֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ¬∆≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ-ìkî¦¨©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ ּבטמאה קדׁשים אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן אכילה. אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל 'נגיעה': ד)ּבלׁשֹון יב ׁשוה'(לעיל מ'ּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה מח)– ואי (זבחים . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

ÏkÓג  ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)eøæpéåäLéøt àlà äøéæð ïéà Y §¦¨§¥§¦¨¤¨§¦¨
¯i"Wx mB d`xE .`l ,eh lirl azM oke§¥¨©§¥§¥©©¦

,` dirWi .a ,e xAcOA .ek ,hn ziW`xA§¥¦©¦§¨§©§¨
,f dixkf .`i ,a qFnr .i ,h rWFd .c.c ¥©¨§©§¨

"éøçàî øæpéå" :øîBà àeä ïëå¯ §¥¥§¦¨¥¥©£©
.f ,ci l`wfgi§¤§¥
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ואם  זֹו, אצל זֹו ּכרתֹות ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת נאמר ׁשהרי הּנגיעה, על ׁשחּיב לֹומר ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאפׁשר 
מה  אםּֿכן, חּיב? נֹוגע יׁש וכי ּכהנים': ּב'תֹורת נדרׁש וכן האכילה; על לחּיבֹו הצר לא חּיב, הּנגיעה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעל
ואם  מּתיריו. קרבּו אּלאֿאםּֿכן טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין להּקרב, מּׁשּיכׁשר "יקרב"? לֹומר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻּתלמּוד

וכּו'ּתאמר, לפרט ואחת לכלל אחת 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ּכבר לּמה? ּכהנים, ּבטמאת ּכרתֹות (שבועות ׁשלׁש ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ÂÈÏÚ.ז) B˙‡ÓËÂ∑ ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל וטמאתֹו מדּבר, הּכתּוב ּבבׂשר יכֹול עליו. האדם וטמאת ¿À¿»»»ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

וזהּו מדּבר. הּכתּוב - מּמּנּו ּפֹורחת  ׁשּטמאתֹו ּבמי למד, אּתה מּמׁשמעֹו עלּֿכרח מדּבר? הּכתּוב הּטמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻאת
ּבטבילה  טהרה לֹו ׁשּיׁש B‚Â'.האדם ‰˙¯ÎÂ∑?אחר ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, לצד זה מּצד יכֹול ְֳִִֵֶָָָָָָ¿ƒ¿¿»¿ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אני  מקֹום ּבכל – ה'" "אני לֹומר: .ּתלמּוד ְְֲֲִִַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

ממממּלּלּלּלפניפניפניפני ההיאההיאההיאההיא ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁש ג)ונכרתהונכרתהונכרתהונכרתה הּוא(כב, . . ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּבּתניא, החמרי החמרי החמרי החמרי מבאר ,ההההּגּגּגּגּוּוּוּוףףףף ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּגדל  ּומּצד ּדֹומים). ּדברים ׁשני  ּבין היא על־ׂשכלית, היינּו אמּתית, ּבחירה (ּכי העֹולם" אּמֹות לגּופי ּבחמרּיּותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּנדמה

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dxfbA dEcnl minkg `N` ,dxFYA©¨¤¨£¨¦§¨¨¦§¥¨
lirl xn`p :a ,bl migafA `Ede ,"deẄ¨§¦§¨¦¤¡©§¥
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נׁשמה הּמתים, ּבתחּית הּוא הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, ּבחר ׁשּבֹו הּגּוף, ּכרת:ּבּבּבּבגגגגּוּוּוּוף ף ף ף מעלת ּבענׁש מדּגׁשת זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

"ונכרתה ּכאׁשר לּגּוף.ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁשּגם ׁשּי זה אין – " ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà Léà Bà́¦½£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙŒ‡ÓËŒÏÎa∑ ּבמת ׁשּנטמא .ּבמי ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

(ä)Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´¦§¨®³
:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà íãàá§¨¨Æ£¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«

i"yx£BÏ ‡ÓËÈ ¯L‡ ı¯LŒÏÎa∑ּבכעדׁשהּבׁשעּור לטּמא, ·‡„Ì.(ת"כ)הראּוי B‡∑ ּבמת.BÏŒ‡ÓËÈ ¯L‡∑ ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְְְֲִֵַַָָָָ¿»»ְֵ¬∆ƒ¿»
ּכזית  וזהּו לטּמא, B˙‡ÓË.ּכׁשעּורֹו ÏÎÏ∑ ויֹולדת נּדה וזבה, ּבזב נֹוגע .לרּבֹות ְְְְִִֵֶַַ¿…À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(å)ìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbz øLà Lôð¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
:íéna BøNa õçø-íà ék íéLãwä-ïî¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦

i"yx£BaŒÚbz ¯L‡ LÙ∑הּללּו הּטמאים מן .ּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

(æ)ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬
:àeä Bîçì©§−«

i"yx£ÌÈL„w‰ŒÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â∑(עד הּׁשמׁש(יבמות ּבהערב לאכלּה ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּב'יבמֹות', ÔÓ.נדרׁש ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻƒ
ÌÈL„w‰∑ הּקדׁשים ּכל .ולא «√»ƒְֳִַָָֹ

‡Bד  ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»

zÒÈ‡·ה  Èc ‡LÁ¯ ÏÎa ·¯˜È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ¿»«
:d˙·‡Ò ÏÎÏ dÏ ·‡zÒÈ Èc ‡L‡· B‡ dÏ≈«¬»»ƒƒ¿»«≈¿……¿≈

¯LÓ‡ו  „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ da ·¯˜È Èc L‡¡«ƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»««¿»
d¯N· ÈÁÒ‡ Ô‰l‡ ‡iL„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿«»∆»≈«¿≈ƒ¿≈

:‡iÓa¿«»

ÔÓז  ÏeÎÈÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓ·e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È¯‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)Lôð àîè ìëaàîèpL éîa Y §¨§¥¤¤§¦¤¦§¨
úîa¯rbPW `le ,zn `nhA rbPW §¥¤¨©¦§¥¥§Ÿ¤¨©

xMfp znA rbFPdW ,Fnvr zOAoOwl ©¥©§¤©¥©§¥¦§¨§©¨
."Fl `nhi xW` mc`A" d wEqRd dxez ¨§¨¨£¤¦§¨

(d)Bì àîèé øLà õøL ìëaY §¨¤¤£¤¦§¨
ànèì éeàøä øeòLa¯cEOil `lEle §¦¨¨§©¥§¥¦

uxWA rbFPd wxW xnF` iziid df¤¨¦¦¥¤©©¥©§¤¤
la` ,miWcTA lFk`l xEq` mlẄ¥¨¤¡©¨¨¦£¨
iRÎlrÎs` ,uxXd on dWcrkA rbFPd©¥©§©£¨¨¦©¤¤©©¦
zlik`A xEq` Fpi` ,`nh `EdW¤¨¥¥¨©£¦©

miWcw)m"`x(Ktidl xnF` iziid F` . ¢¨¦¨¦¦¥§¥¤
xEq` uxXdn `EdW lkA rbFPd s`W¤©©¥©§¨¤¥©¤¤¨
Fpi`W iRÎlrÎs` ,miWcTA lFk`l¤¡©¨¨¦©©¦¤¥

`nh)`"eb(. ¨¥
äLãòëa¯FzIxA zNigYW ipRn §©£¨¨¦§¥¤§¦©§¦¨

.` ,`i dbibg d`x ± dWcr xEriWM§¦£¨¨§¥£¦¨
íãàá Bàúîa Y¯.zn mc`A rbPW §¨¨§¥¤¨©§¨¨¥

Bì àîèé øLàànèì BøeòLk Y¯ £¤¦§¨§¦§©¥
x`Fanke ,miWcTA lFk`l xEq` if £̀©¨¤¡©¨¨¦§©§¨

.uxW iAB lirl§¥©¥¤¤

úéæk eäæå¯.` ,a zFld` d`x §¤§©¦§¥¢¨
Búàîè ìëìáæa òâBð úBaøì Y §Ÿª§¨§©¥©§¨

úãìBéå äcð ,äáæå¯EN` lMW §¨¨¦¨§¤¤¤¨¥
od mc` zF`nEh)m"`x(miqEtC dOkA . §¨¨¥§©¨§¦

lirl i"Wx d`xE .rxFvnaE :o`M sqFp¨¨¦§¨§¥©¦§¥
.b ,de dxez

(e)Ba òbz øLà Lôðïî ãçàa Y ¤¤£¤¦©§¤¨¦
eìlä íéàîhä¯`le "FA" xn` okle ©§¥¦©¨§¨¥¨©§Ÿ

"mdA")g"ty(on cg`l dpEMde . ¨¤§©©¨¨§¤¨¦
mi`Ohnd lirl mixMfPd mi`nHd©§¥¦©¦§¨¦§¥©§©§¦
afA F` ,zn `nhA rbPW Epid ,rBnA§©¨©§¤¨©¦§¥¥§¨
oi` la` .uxWA F` ,zclFie dCp dafe§¨¨¦¨§¤¤§¤¤£¨¥
mi`nh mzF`A rbPW WExiRd©¥¤¨©§¨§¥¦
md mwlg ixdW ,rBnA E`nhPW¤¦§§§©¨¤£¥¤§¨¥
mi`Ohn mpi`e d`nEhl oFW`x¦§§¨§¥¨§©§¦

dNigY :oiprd WExiR Kke .rBnA)c weqt( §©¨§¨¥¨¦§¨§¦¨
`l af F` rExv odMW aEzMd xiMfd¦§¦©¨¤Ÿ¥¨©¨Ÿ
Îxg`e ,xdhi xW` cr miWcTA lk`iŸ©©¨¨¦©£¤¦§©§©©

KM)d weqt(mBW mi`nHd ibEq z` azM ¨¨©¤¥©§¥¦¤©
o`ke ,miWcTA Elk`i `l md)e weqt( ¥ŸŸ§©¨¨¦§¨

rBnA E`nhPW mi`nh mzF`W WxiR¥©¤¨§¥¦¤¦§§§©¨
axrd cr miWcTA Elk`i `l)xtq ŸŸ§©¨¨¦©¨¤¤

oexkfd(.f dxez

(f)íéLãwä ïî ìëàé øçàåLøãð Y §©©Ÿ©¦©¢¨¦¦§¨
úBîáéa¯.a ,cr ¦¨

áøòäa dìëàì øznL ,äîeøúa¦§¨¤ª¨§¨§¨§©£¥
LîMä¯cr oiYnn mFIA lah m`W ©¤¤¤¦¨©©©§¦©

lFk`l xYEn if`e ,WnXd aixrIW¤©£¦©¤¤©£©¨¤¡
xn`p miWcw x`WA la` .dnExzA¦§¨£¨¦§¨¢¨¦¤¡©

)f ,ai lirl(Fpi`W ,"dxdhe dilr xRke"§¦¤¨¤¨§¨£¨¤¥
zxgnl `iaIW cr miWcTA lkF`¥©¨¨¦©¤¨¦§¨¢©
lirlckE ,dxRkl z`Hg Fzliah§¦¨©¨§©¨¨§¦§¥
KixSW `nh `Ed m` Epide .mW i"WxA§©¦¨§©§¦¨¥¤¨¦
dafe af FnM ,FzxRkl oAxw `iadl§¨¦¨§¨§©¨¨§¨§¨¨

zclFie)`"eb(. §¤¤
íéLãwä ïî"íéLãwä" ìk àìå Y¯ ¦©¢¨¦§Ÿ¨©¢¨¦

miWcTdn wlg FrnWn "miWcTd on"¦©¢¨¦©§¨¥¤¥©¢¨¦
xAEcn o`MW lirl xEn`ke ,calA¦§¨§¨¨§¥¤¨§¨
lM x`WA `le dnExz iWcwA§¨§¥§¨§Ÿ¦§¨¨

.miWcTdg dxez ©¢¨¦

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

(ç):ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£d·Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ù¯Ëe ‰Ï·∑ ׁשאין טהֹור עֹוף נבלת אכל ׁשאם ּכאן, הזהיר הּטמאה לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

"ּוטרפה", לֹומר וצרי ּבּקדׁשים. לאכל אסּור הּבליעה, ּבבית אכילה טמאת אּלא ּומּׂשא, מּגע טמאת ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻלּה
טרפה  ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף נבלת יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש .מי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

(è)eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék Bá−¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ הּגּוף ּבטמאת ּתרּומה ·B.מּלאכל e˙Óe∑(פג ּבידי (סנהדרין מיתה ׁשהיא למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִֵֶַָָ
.ׁשמים  ִַָ

(é)øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈Ÿ´Ÿ©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−
:Lã÷ ìëàé-àìŸ¬Ÿ©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג ּבּה(סנהדרין ּדּבר הענין ׁשּכל מדּבר, הּכתּוב ÈÎNÂ¯.ּבתרּומה Ô‰k ·LBz∑ּתֹוׁשבֹו ……«…∆ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ«…≈¿»ƒָ
קנּוי  ׁשהּוא נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ּפּתח, נקּוד זה "ּתֹוׁשב" לפיכ ּוׂשכירֹו, ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל

·dח  ‡·‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È·˙e ‡ÏÈ·¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡‡¬»¿»

ÔeÏa˜Èט  ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י  ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨
dáïàk øéäæä äàîhä ïéðòì Y¯ ¨§¦§©©ª§¨¦§¦¨

xEq`e `nh `Ed ixd Dlk` odMd m`W¤¦©Ÿ¥£¨¨£¥¨¥§¨
`A aEzMdW `le .miWcTA lFk`l Fl¤¡©¨¨¦§Ÿ¤©¨¨
df ixdW ,dlik` xEQi` lr xidfdl§©§¦©¦£¦¨¤£¥¤
ike ,l`xUiM lFk`l Fl xEq`W hEWR̈¤¨¤¡§¦§¨¥§¦
xn`PW mEXn F` ?l`xUIn odM rExB̈©Ÿ¥¦¦§¨¥¦¤¤¡©
`Ed xEQi`dW Epid ,"Da d`nhl"§¨§¨¨©§¤¨¦

d`nEh mEXn)cec ixac(. ¦§¨
ïéàL ,øBäè óBò úìáð ìëà íàL¤¦¨©¦§©¨¤¥
úàîè àlà àOîe òbî úàîè dì̈ª§©©¨©¨¤¨ª§©

äòéìaä úéáa äìéëà¯xn`PW £¦¨§¥©§¦¨¤¤¡©
,DA xEn`d `N` Ll oi` ,"Da d`nhl"§¨§¨¨¥§¤¨¨¨¨
`le] Dzlik` `N` d`nEh Dl oi`W¤¥¨§¨¤¨£¦¨¨§Ÿ

[DrBn)a ,f zereay i"yx(lirl i"Wx d`xE . ©¨¨§¥©¦§¥
d`OhOW o`M LcOle" :eh ,fi§¦¤§¨¤§©§¨
la` ."rBnA d`Ohn Dpi`e Dzlik`A©£¦¨¨§¥¨§©§¨§©¨£¨
ziaA d`Ohn Dpi` dndA zlap¦§©§¥¨¥¨§©§¨§¥
lFki" :n ,`i i"WxA lirlcM ,drilAd©§¦¨§¦§¥§©¦¨
zlapA xnF` `EdWM ,Fzlik` EP`OhY§©§¤£¦¨§¤¥§¦§©
lk`i `l dtxhE dlap xFdh sFr¨§¥¨§¥¨ŸŸ©
micbA d`Ohn DzF` ,Da d`nhl§¨§¨¨¨§©§¨§¨¦
d`Ohn dndA zlap oi`e ,Dzlik`A©£¦¨¨§¥¦§©§¥¨§©§¨
m` oFbM ,`Vn `lA Dzlik`A micbA§¨¦©£¦¨¨§Ÿ©¨§¦
."drilAd ziaA Fxiag Fl DagY§¨¨£¥§¥©§¦¨

rilAd ziaAW eixaCn rnWnEoi` d ©§©¦§¨¨¤§¥©§¦¨¥
.`Vn z`nEh `le rBn z`nEh§©©¨§Ÿ§©©¨
éøöå .íéLãwa ìëàì øeñàøîBì C ¨¤¡Ÿ©¢¨¦§¨¦©

"äôøèe"¯xAEcnm` ,KWtP dOn oMW §¥¨¤¥¦©©§¨¦§¨
,dlap llkA `id ixd ,dzOW dtixhA¦§¥¨¤¥¨£¥¦¦§©§¥¨
ixd ,dhgWPW dtixhA xAEcn m`e§¦§¨¦§¥¨¤¦§£¨£¥
z` zxdhn dhigXdW xn`C o`nl§©§¨©¤©§¦¨§©¤¤¤
xn`C o`nlE .d`Ohn Dpi` ,dtixHd©§¥¨¥¨§©§¨§©§¨©
,dtixHd z` zxdhn Dpi` dhigXdW¤©§¦¨¥¨§©¤¤¤©§¥¨

dlap llkA `id)a ,hq migaf d`x(. ¦¦§©§¥¨
úìáð àöé ,äôøè Bðéîa LiL éî¦¤¥§¦§¥¨¨¨¦§©

àîè óBò¯ziaA d`Ohn Dpi`W ¨¥¤¥¨§©§¨§¥
drilAd)rBnA`lmbe(i"WxmBd`xE . ©§¦¨§©Ÿ§©¨§¥©©¦

ipWl Kxvp dOl oEIr Kixve .eh ,fi lirl§¥§¨¦¦¨¨¦§¨¦§¥
`l oFW`x qEtcA ok`e .micEOiNd©¦¦§¨¥¦§¦Ÿ

.o`M i"WxA df rhw qxFB¥¤©¤§©¦¨
äôøè Bðéîa ïéàL¯xn`p `NW ¤¥§¦§¥¨¤Ÿ¤¡©

d`x ,xFdh oinA `N` dtixh xEQi ¦̀§¥¨¤¨§¦¨§¥
.fn ,`i lirl i"Wxh dxez ©¦§¥

(h)ézøîLî úà eøîLåìëàlî Y §¨§¤¦§©§¦¦¤¡Ÿ
äîeøz¯wEqtl KWndA `Adf wEqRW §¨¤¨¤¨§¤§¥§¨

WxFtnM ,dnExzA xAcnd ,lirlC f¦§¥©§©¥¦§¨©§¨
i"WxA mW)m"`x(. ¨§©¦

óebä úàîèa¯ExnWe" xn`X dnC §ª§©©§©¤¨©§¨§
xAC mi`nh mipdkl ,"iYxnWn z ¤̀¦§©§¦§Ÿ£¦§¥¦¦¥
Wi` Wi`" lirl xn`W FnM ,aEzMd©¨§¤¨©§¥¦¦

"af F` rExv `Ede oxd` rxGn)i"yx ¦¤©©£Ÿ§¨©¨
` ,bt oixcdpq(.
Bá eúîeäúéî àéäL eðãîì Y¯ ¥¨©§¤¦¦¨

`Ed oke .dzinA `EdW :oFW`x qEtcA¦§¦¤§¦¨§¥
.m"`xÄ§¥

íéîL éãéa¯xn`PW mFwn lkA iM ¦¥¨©¦¦§¨¨¤¤¡©
dzin Epid ,miAx oFWl "EznE"iciA ¥§©¦©§¦¨¦¥

Îoi`XÎdn ,zillM dzin `idW ,minẄ©¦¤¦¦¨§¨¦©¤¥
,cigi oFWlA zxn`p oiCÎziA zzin oM¥¦©¥¦¤¡¤¤¦§¨¦
.cxtpA mc` lkl zihxR dzin `id iM¦¦¦¨§¨¦§¨¨¨§¦§¨
,"Fa EznE" o`M xn`PW dGn ,cFre§¦¤¤¤¡©¨¥
,z`Gd dlik`A `id dziOdW rnWn©§©¤©¦¨¦¨£¦¨©Ÿ
mvrW ,minW iciA dzinA wx KIW dfe§¤©¨©§¦¨¦¥¨©¦¤¤¤
oMÎoi`XÎdn ,dlik`A `id dziOd©¦¨¦¨£¦¨©¤¥¥
dlik`A dziOd oi`W oiCÎziA zzinA§¦©¥¦¤¥©¦¨¨£¦¨
EnIwzd m` ,oiCÎziAd iciÎlr `N ¤̀¨©§¥©¥¦¦¦§©§
micr ,z`f miaIgnd mi`pYd©§¨¦©§©§¦Ÿ¥¦

d`xzde)`"eb(.i dxez §©§¨¨
(i)Lã÷ ìëàé àìäîeøúa Y ŸŸ©Ÿ¤¦§¨

.da øac ïéðòä ìkL ,øaãî áeúkä©¨§©¥¤¨¨¦§¨¦¤¨
øéëNå ïäk áLBzïäk ìL BáLBz Y ©Ÿ¥§¨¦¨¤Ÿ¥

BøéëNe¯`EdW xikU F` aWFY `le §¦§Ÿ¨¨¦¤
,xikU F` aWFY didPW ipRn ike ,odMŸ¥§¦¦§¥¤¦§¨¨¨¦
oipw iEpw F` mlFr oipw iEpw `EdW¤¨¦§©¨¨¦§©
?Wcw lk`i `NW FzPdM ciqtd ,mipẄ¦¦§¦§ª¨¤ŸŸ©Ÿ¤

)m"`x(.
éôì ,ç"zt ãe÷ð äæ "áLBz" Cëéôì§¦¨©¤¨©¨§¦

÷eác àeäL¯`l m` oMÎoi`XÎdn ¤¨©¤¥¥¦Ÿ
did f`e ,u"nw cEwp did ,wEaC did̈¨¨¨¨¨¨©§¨¨¨

.odM `EdW aWFY FWExiR¥¨¤Ÿ¥
òöøð äæ ?"áLBz" eäæéàå¯car §¥¤¨¤¦§¨¤¤

odM ciA rvxPW ixar)` ,c oiyeciw i"yx(. ¦§¦¤¦§©§©Ÿ¥
ìáBiä ãò Bì éeð÷ àeäL¯d`x ¤¨©©¥§¥



מט xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
נׁשמה הּמתים, ּבתחּית הּוא הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, ּבחר ׁשּבֹו הּגּוף, ּכרת:ּבּבּבּבגגגגּוּוּוּוף ף ף ף מעלת ּבענׁש מדּגׁשת זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

"ונכרתה ּכאׁשר לּגּוף.ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁשּגם ׁשּי זה אין – " ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà Léà Bà́¦½£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙŒ‡ÓËŒÏÎa∑ ּבמת ׁשּנטמא .ּבמי ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

(ä)Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´¦§¨®³
:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà íãàá§¨¨Æ£¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«

i"yx£BÏ ‡ÓËÈ ¯L‡ ı¯LŒÏÎa∑ּבכעדׁשהּבׁשעּור לטּמא, ·‡„Ì.(ת"כ)הראּוי B‡∑ ּבמת.BÏŒ‡ÓËÈ ¯L‡∑ ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְְְֲִֵַַָָָָ¿»»ְֵ¬∆ƒ¿»
ּכזית  וזהּו לטּמא, B˙‡ÓË.ּכׁשעּורֹו ÏÎÏ∑ ויֹולדת נּדה וזבה, ּבזב נֹוגע .לרּבֹות ְְְְִִֵֶַַ¿…À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(å)ìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbz øLà Lôð¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
:íéna BøNa õçø-íà ék íéLãwä-ïî¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦

i"yx£BaŒÚbz ¯L‡ LÙ∑הּללּו הּטמאים מן .ּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

(æ)ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬
:àeä Bîçì©§−«

i"yx£ÌÈL„w‰ŒÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â∑(עד הּׁשמׁש(יבמות ּבהערב לאכלּה ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּב'יבמֹות', ÔÓ.נדרׁש ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻƒ
ÌÈL„w‰∑ הּקדׁשים ּכל .ולא «√»ƒְֳִַָָֹ

‡Bד  ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»

zÒÈ‡·ה  Èc ‡LÁ¯ ÏÎa ·¯˜È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ¿»«
:d˙·‡Ò ÏÎÏ dÏ ·‡zÒÈ Èc ‡L‡· B‡ dÏ≈«¬»»ƒƒ¿»«≈¿……¿≈

¯LÓ‡ו  „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ da ·¯˜È Èc L‡¡«ƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»««¿»
d¯N· ÈÁÒ‡ Ô‰l‡ ‡iL„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿«»∆»≈«¿≈ƒ¿≈

:‡iÓa¿«»

ÔÓז  ÏeÎÈÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓ·e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È¯‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)Lôð àîè ìëaàîèpL éîa Y §¨§¥¤¤§¦¤¦§¨
úîa¯rbPW `le ,zn `nhA rbPW §¥¤¨©¦§¥¥§Ÿ¤¨©

xMfp znA rbFPdW ,Fnvr zOAoOwl ©¥©§¤©¥©§¥¦§¨§©¨
."Fl `nhi xW` mc`A" d wEqRd dxez ¨§¨¨£¤¦§¨

(d)Bì àîèé øLà õøL ìëaY §¨¤¤£¤¦§¨
ànèì éeàøä øeòLa¯cEOil `lEle §¦¨¨§©¥§¥¦

uxWA rbFPd wxW xnF` iziid df¤¨¦¦¥¤©©¥©§¤¤
la` ,miWcTA lFk`l xEq` mlẄ¥¨¤¡©¨¨¦£¨
iRÎlrÎs` ,uxXd on dWcrkA rbFPd©¥©§©£¨¨¦©¤¤©©¦
zlik`A xEq` Fpi` ,`nh `EdW¤¨¥¥¨©£¦©

miWcw)m"`x(Ktidl xnF` iziid F` . ¢¨¦¨¦¦¥§¥¤
xEq` uxXdn `EdW lkA rbFPd s`W¤©©¥©§¨¤¥©¤¤¨
Fpi`W iRÎlrÎs` ,miWcTA lFk`l¤¡©¨¨¦©©¦¤¥

`nh)`"eb(. ¨¥
äLãòëa¯FzIxA zNigYW ipRn §©£¨¨¦§¥¤§¦©§¦¨

.` ,`i dbibg d`x ± dWcr xEriWM§¦£¨¨§¥£¦¨
íãàá Bàúîa Y¯.zn mc`A rbPW §¨¨§¥¤¨©§¨¨¥

Bì àîèé øLàànèì BøeòLk Y¯ £¤¦§¨§¦§©¥
x`Fanke ,miWcTA lFk`l xEq` if £̀©¨¤¡©¨¨¦§©§¨

.uxW iAB lirl§¥©¥¤¤

úéæk eäæå¯.` ,a zFld` d`x §¤§©¦§¥¢¨
Búàîè ìëìáæa òâBð úBaøì Y §Ÿª§¨§©¥©§¨

úãìBéå äcð ,äáæå¯EN` lMW §¨¨¦¨§¤¤¤¨¥
od mc` zF`nEh)m"`x(miqEtC dOkA . §¨¨¥§©¨§¦

lirl i"Wx d`xE .rxFvnaE :o`M sqFp¨¨¦§¨§¥©¦§¥
.b ,de dxez

(e)Ba òbz øLà Lôðïî ãçàa Y ¤¤£¤¦©§¤¨¦
eìlä íéàîhä¯`le "FA" xn` okle ©§¥¦©¨§¨¥¨©§Ÿ

"mdA")g"ty(on cg`l dpEMde . ¨¤§©©¨¨§¤¨¦
mi`Ohnd lirl mixMfPd mi`nHd©§¥¦©¦§¨¦§¥©§©§¦
afA F` ,zn `nhA rbPW Epid ,rBnA§©¨©§¤¨©¦§¥¥§¨
oi` la` .uxWA F` ,zclFie dCp dafe§¨¨¦¨§¤¤§¤¤£¨¥
mi`nh mzF`A rbPW WExiRd©¥¤¨©§¨§¥¦
md mwlg ixdW ,rBnA E`nhPW¤¦§§§©¨¤£¥¤§¨¥
mi`Ohn mpi`e d`nEhl oFW`x¦§§¨§¥¨§©§¦

dNigY :oiprd WExiR Kke .rBnA)c weqt( §©¨§¨¥¨¦§¨§¦¨
`l af F` rExv odMW aEzMd xiMfd¦§¦©¨¤Ÿ¥¨©¨Ÿ
Îxg`e ,xdhi xW` cr miWcTA lk`iŸ©©¨¨¦©£¤¦§©§©©

KM)d weqt(mBW mi`nHd ibEq z` azM ¨¨©¤¥©§¥¦¤©
o`ke ,miWcTA Elk`i `l md)e weqt( ¥ŸŸ§©¨¨¦§¨

rBnA E`nhPW mi`nh mzF`W WxiR¥©¤¨§¥¦¤¦§§§©¨
axrd cr miWcTA Elk`i `l)xtq ŸŸ§©¨¨¦©¨¤¤

oexkfd(.f dxez

(f)íéLãwä ïî ìëàé øçàåLøãð Y §©©Ÿ©¦©¢¨¦¦§¨
úBîáéa¯.a ,cr ¦¨

áøòäa dìëàì øznL ,äîeøúa¦§¨¤ª¨§¨§¨§©£¥
LîMä¯cr oiYnn mFIA lah m`W ©¤¤¤¦¨©©©§¦©

lFk`l xYEn if`e ,WnXd aixrIW¤©£¦©¤¤©£©¨¤¡
xn`p miWcw x`WA la` .dnExzA¦§¨£¨¦§¨¢¨¦¤¡©

)f ,ai lirl(Fpi`W ,"dxdhe dilr xRke"§¦¤¨¤¨§¨£¨¤¥
zxgnl `iaIW cr miWcTA lkF`¥©¨¨¦©¤¨¦§¨¢©
lirlckE ,dxRkl z`Hg Fzliah§¦¨©¨§©¨¨§¦§¥
KixSW `nh `Ed m` Epide .mW i"WxA§©¦¨§©§¦¨¥¤¨¦
dafe af FnM ,FzxRkl oAxw `iadl§¨¦¨§¨§©¨¨§¨§¨¨

zclFie)`"eb(. §¤¤
íéLãwä ïî"íéLãwä" ìk àìå Y¯ ¦©¢¨¦§Ÿ¨©¢¨¦

miWcTdn wlg FrnWn "miWcTd on"¦©¢¨¦©§¨¥¤¥©¢¨¦
xAEcn o`MW lirl xEn`ke ,calA¦§¨§¨¨§¥¤¨§¨
lM x`WA `le dnExz iWcwA§¨§¥§¨§Ÿ¦§¨¨

.miWcTdg dxez ©¢¨¦

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy

(ç):ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£d·Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ù¯Ëe ‰Ï·∑ ׁשאין טהֹור עֹוף נבלת אכל ׁשאם ּכאן, הזהיר הּטמאה לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

"ּוטרפה", לֹומר וצרי ּבּקדׁשים. לאכל אסּור הּבליעה, ּבבית אכילה טמאת אּלא ּומּׂשא, מּגע טמאת ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻלּה
טרפה  ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף נבלת יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש .מי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

(è)eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék Bá−¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ הּגּוף ּבטמאת ּתרּומה ·B.מּלאכל e˙Óe∑(פג ּבידי (סנהדרין מיתה ׁשהיא למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִֵֶַָָ
.ׁשמים  ִַָ

(é)øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈Ÿ´Ÿ©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−
:Lã÷ ìëàé-àìŸ¬Ÿ©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג ּבּה(סנהדרין ּדּבר הענין ׁשּכל מדּבר, הּכתּוב ÈÎNÂ¯.ּבתרּומה Ô‰k ·LBz∑ּתֹוׁשבֹו ……«…∆ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ«…≈¿»ƒָ
קנּוי  ׁשהּוא נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ּפּתח, נקּוד זה "ּתֹוׁשב" לפיכ ּוׂשכירֹו, ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל

·dח  ‡·‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È·˙e ‡ÏÈ·¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡‡¬»¿»

ÔeÏa˜Èט  ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י  ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨
dáïàk øéäæä äàîhä ïéðòì Y¯ ¨§¦§©©ª§¨¦§¦¨

xEq`e `nh `Ed ixd Dlk` odMd m`W¤¦©Ÿ¥£¨¨£¥¨¥§¨
`A aEzMdW `le .miWcTA lFk`l Fl¤¡©¨¨¦§Ÿ¤©¨¨
df ixdW ,dlik` xEQi` lr xidfdl§©§¦©¦£¦¨¤£¥¤
ike ,l`xUiM lFk`l Fl xEq`W hEWR̈¤¨¤¡§¦§¨¥§¦
xn`PW mEXn F` ?l`xUIn odM rExB̈©Ÿ¥¦¦§¨¥¦¤¤¡©
`Ed xEQi`dW Epid ,"Da d`nhl"§¨§¨¨©§¤¨¦

d`nEh mEXn)cec ixac(. ¦§¨
ïéàL ,øBäè óBò úìáð ìëà íàL¤¦¨©¦§©¨¤¥
úàîè àlà àOîe òbî úàîè dì̈ª§©©¨©¨¤¨ª§©

äòéìaä úéáa äìéëà¯xn`PW £¦¨§¥©§¦¨¤¤¡©
,DA xEn`d `N` Ll oi` ,"Da d`nhl"§¨§¨¨¥§¤¨¨¨¨
`le] Dzlik` `N` d`nEh Dl oi`W¤¥¨§¨¤¨£¦¨¨§Ÿ

[DrBn)a ,f zereay i"yx(lirl i"Wx d`xE . ©¨¨§¥©¦§¥
d`OhOW o`M LcOle" :eh ,fi§¦¤§¨¤§©§¨
la` ."rBnA d`Ohn Dpi`e Dzlik`A©£¦¨¨§¥¨§©§¨§©¨£¨
ziaA d`Ohn Dpi` dndA zlap¦§©§¥¨¥¨§©§¨§¥
lFki" :n ,`i i"WxA lirlcM ,drilAd©§¦¨§¦§¥§©¦¨
zlapA xnF` `EdWM ,Fzlik` EP`OhY§©§¤£¦¨§¤¥§¦§©
lk`i `l dtxhE dlap xFdh sFr¨§¥¨§¥¨ŸŸ©
micbA d`Ohn DzF` ,Da d`nhl§¨§¨¨¨§©§¨§¨¦
d`Ohn dndA zlap oi`e ,Dzlik`A©£¦¨¨§¥¦§©§¥¨§©§¨
m` oFbM ,`Vn `lA Dzlik`A micbA§¨¦©£¦¨¨§Ÿ©¨§¦
."drilAd ziaA Fxiag Fl DagY§¨¨£¥§¥©§¦¨

rilAd ziaAW eixaCn rnWnEoi` d ©§©¦§¨¨¤§¥©§¦¨¥
.`Vn z`nEh `le rBn z`nEh§©©¨§Ÿ§©©¨
éøöå .íéLãwa ìëàì øeñàøîBì C ¨¤¡Ÿ©¢¨¦§¨¦©

"äôøèe"¯xAEcnm` ,KWtP dOn oMW §¥¨¤¥¦©©§¨¦§¨
,dlap llkA `id ixd ,dzOW dtixhA¦§¥¨¤¥¨£¥¦¦§©§¥¨
ixd ,dhgWPW dtixhA xAEcn m`e§¦§¨¦§¥¨¤¦§£¨£¥
z` zxdhn dhigXdW xn`C o`nl§©§¨©¤©§¦¨§©¤¤¤
xn`C o`nlE .d`Ohn Dpi` ,dtixHd©§¥¨¥¨§©§¨§©§¨©
,dtixHd z` zxdhn Dpi` dhigXdW¤©§¦¨¥¨§©¤¤¤©§¥¨

dlap llkA `id)a ,hq migaf d`x(. ¦¦§©§¥¨
úìáð àöé ,äôøè Bðéîa LiL éî¦¤¥§¦§¥¨¨¨¦§©

àîè óBò¯ziaA d`Ohn Dpi`W ¨¥¤¥¨§©§¨§¥
drilAd)rBnA`lmbe(i"WxmBd`xE . ©§¦¨§©Ÿ§©¨§¥©©¦

ipWl Kxvp dOl oEIr Kixve .eh ,fi lirl§¥§¨¦¦¨¨¦§¨¦§¥
`l oFW`x qEtcA ok`e .micEOiNd©¦¦§¨¥¦§¦Ÿ

.o`M i"WxA df rhw qxFB¥¤©¤§©¦¨
äôøè Bðéîa ïéàL¯xn`p `NW ¤¥§¦§¥¨¤Ÿ¤¡©

d`x ,xFdh oinA `N` dtixh xEQi ¦̀§¥¨¤¨§¦¨§¥
.fn ,`i lirl i"Wxh dxez ©¦§¥

(h)ézøîLî úà eøîLåìëàlî Y §¨§¤¦§©§¦¦¤¡Ÿ
äîeøz¯wEqtl KWndA `Adf wEqRW §¨¤¨¤¨§¤§¥§¨

WxFtnM ,dnExzA xAcnd ,lirlC f¦§¥©§©¥¦§¨©§¨
i"WxA mW)m"`x(. ¨§©¦

óebä úàîèa¯ExnWe" xn`X dnC §ª§©©§©¤¨©§¨§
xAC mi`nh mipdkl ,"iYxnWn z ¤̀¦§©§¦§Ÿ£¦§¥¦¦¥
Wi` Wi`" lirl xn`W FnM ,aEzMd©¨§¤¨©§¥¦¦

"af F` rExv `Ede oxd` rxGn)i"yx ¦¤©©£Ÿ§¨©¨
` ,bt oixcdpq(.
Bá eúîeäúéî àéäL eðãîì Y¯ ¥¨©§¤¦¦¨

`Ed oke .dzinA `EdW :oFW`x qEtcA¦§¦¤§¦¨§¥
.m"`xÄ§¥

íéîL éãéa¯xn`PW mFwn lkA iM ¦¥¨©¦¦§¨¨¤¤¡©
dzin Epid ,miAx oFWl "EznE"iciA ¥§©¦©§¦¨¦¥

Îoi`XÎdn ,zillM dzin `idW ,minẄ©¦¤¦¦¨§¨¦©¤¥
,cigi oFWlA zxn`p oiCÎziA zzin oM¥¦©¥¦¤¡¤¤¦§¨¦
.cxtpA mc` lkl zihxR dzin `id iM¦¦¦¨§¨¦§¨¨¨§¦§¨
,"Fa EznE" o`M xn`PW dGn ,cFre§¦¤¤¤¡©¨¥
,z`Gd dlik`A `id dziOdW rnWn©§©¤©¦¨¦¨£¦¨©Ÿ
mvrW ,minW iciA dzinA wx KIW dfe§¤©¨©§¦¨¦¥¨©¦¤¤¤
oMÎoi`XÎdn ,dlik`A `id dziOd©¦¨¦¨£¦¨©¤¥¥
dlik`A dziOd oi`W oiCÎziA zzinA§¦©¥¦¤¥©¦¨¨£¦¨
EnIwzd m` ,oiCÎziAd iciÎlr `N ¤̀¨©§¥©¥¦¦¦§©§
micr ,z`f miaIgnd mi`pYd©§¨¦©§©§¦Ÿ¥¦

d`xzde)`"eb(.i dxez §©§¨¨
(i)Lã÷ ìëàé àìäîeøúa Y ŸŸ©Ÿ¤¦§¨

.da øac ïéðòä ìkL ,øaãî áeúkä©¨§©¥¤¨¨¦§¨¦¤¨
øéëNå ïäk áLBzïäk ìL BáLBz Y ©Ÿ¥§¨¦¨¤Ÿ¥

BøéëNe¯`EdW xikU F` aWFY `le §¦§Ÿ¨¨¦¤
,xikU F` aWFY didPW ipRn ike ,odMŸ¥§¦¦§¥¤¦§¨¨¨¦
oipw iEpw F` mlFr oipw iEpw `EdW¤¨¦§©¨¨¦§©
?Wcw lk`i `NW FzPdM ciqtd ,mipẄ¦¦§¦§ª¨¤ŸŸ©Ÿ¤

)m"`x(.
éôì ,ç"zt ãe÷ð äæ "áLBz" Cëéôì§¦¨©¤¨©¨§¦

÷eác àeäL¯`l m` oMÎoi`XÎdn ¤¨©¤¥¥¦Ÿ
did f`e ,u"nw cEwp did ,wEaC did̈¨¨¨¨¨¨©§¨¨¨

.odM `EdW aWFY FWExiR¥¨¤Ÿ¥
òöøð äæ ?"áLBz" eäæéàå¯car §¥¤¨¤¦§¨¤¤

odM ciA rvxPW ixar)` ,c oiyeciw i"yx(. ¦§¦¤¦§©§©Ÿ¥
ìáBiä ãò Bì éeð÷ àeäL¯d`x ¤¨©©¥§¥



`xenנ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
קנּוי  ּגּופֹו ׁשאין ּכאן, ולּמד הּכתּוב ּבא ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא ׁשנים, קנין קנּוי זה "ׂשכיר"? ואיזהּו הּיֹובל. עד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלֹו

ּבתרּומתֹו לאכל .לאדֹוניו ְֱֲִֶַָָֹ

(àé)Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−Ÿ́©®
:Bîçìá eìëàé íä Búéa ãéìéå¦¦´¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

i"yx£LÙ ‰˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑לגּופֹו ׁשּקנּוי ּכנעני B˙Èa.עבד „ÈÏÈÂ∑ אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָƒƒ≈ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
ּבּספרי  וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא למד ועֹוד ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא מן .ּבתרּומה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 847 cenr ,a wlg `"ypz zegiyd xtq itÎlr)

minW iWcTn zFpdl dxiYn dkxAd Ki ¥̀©§¨¨©¦¨¥¨¦¨§¥¨©¦

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו יאכליאכליאכליאכל ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכססססּפּפּפּפֹוֹוֹוֹו קניןקניןקניןקנין נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי־־־־יקנהיקנהיקנהיקנה יא)וכהןוכהןוכהןוכהן (כב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹ
ּבּגמרא א)איתא לה, ּומלֹואּה".(ברכות הארץ לה' ׁשּנאמר ׁשמים, ּבקדׁשי מעל ּכאילּו ּברכה ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה "ּכל : ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

מהּדבר  הּקדּוׁשה את מפקיע הּוא ׁשּמבר ּבכ וכי ׁשמים; ּבקדׁשי מהמעילה להפקיעֹו הּברכה ּתֹועיל היא ּביאּור, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי
הימּנּו? ֱֵֶֶֶֶׁשּנהנה

ּבתרּומה  לאכֹול לֹו ּדמּתר – ּבֹו" יאכל "הּוא הרי ּכסּפֹו" "קנין ׁשהּוא ּכיון ּכהן, ׁשל ׁשעבד הּדין על־ּפי זה לבאר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻויׁש
ל"אלקינּו הּברכה ׁשעל־ידי לֹומר, ּדנראה העהעהעהעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם ּובקדׁשים. מּתר מלמלמלמל ואזי הּקּב"ה, ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ּבכ האדם מּכיר – " ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבתרּומה. לאכֹול רּׁשאי ּכהן ׁשל ׁשעבד על־ּדר ׁשמים, מּקדׁשי להנֹות ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו

(áé)úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬
:ìëàú àì íéLãwä©¢¨¦−¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ ויׂשראל .ללוי ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

(âé)ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´
äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨

:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzŸ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡∑ הּזר האיׁש dÏ.מן ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ∑פז)מּמּנּו מּמּנּו,∑LÂ·‰.(יבמות זרע לּה יׁש אם הא «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈»ִֶ¿»»ִִֵֶֶַָָ

‰e‡יא  dtÒk ÔÈ˜ LÙ È˜È È¯‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈

‰È‡יב  ÈBlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

e·¯יג  ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
‡‰˙eÈ·¯k ‡‰e·‡ ˙È·Ï ·e˙˙e dÏ ˙ÈÏ≈«¿¿≈¬»¿«¿»»
‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ ÏeÎÈz ‡‰e·‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»ƒ«»

:da ÏeÎÈÈ≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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úBçôMä éða elà¯cili" aEzMW s` ¥§¥©§¨©¤¨§¦
oA" FWExiRW ,cigi oFWlA "FziA¥¦§¨¦¤¥¤
,` ,bn oiHibA i"Wx WExitM ,"FzgtW¦§¨§¥©¦§¦¦
ipA" miAx oFWlA FWxtn o`M̈§¨§¦§©¦§¥
md" aEzMd mIqOW ipRn ,"zFgtXd©§¨¦§¥¤§©¥©¨¥
,"FziA cili" df itlE ,"Fngla Elk`iŸ§§©§§¦¤§¦¥
clFPW in lM Epid ,FziA cEli :FWExiR¥§¥©§¨¦¤©

.FziaA§¥

ïî äîeøúa úìëBà ïäk úLàå§¥¤Ÿ¥¤¤¦§¨¦
äfä àø÷nä¯."Wtp dpwi iM odke" ©¦§¨©¤§Ÿ¥¦¦§¤¤¤
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zFAEzkA opixn`cM ,DzFg`le dig`l§¨¦¨§©£¨¦§¨§¦©¦§

)a ,fp(."
øçà àø÷nî ãîì ãBòå¯,gi xAcOA §¨¥¦¦§¨©¥©¦§¨

.`i
"'Bâå Eúéáa øBäè ìk"¯lk`i" ¨¨§¥§§Ÿ©

."FzF`
éøôña¯i"WxA `aEd .mW wEqRd lr §¦§¥©©¨¨¨§©¦

zFAxl ,xFdh lM" :ipW WExitM mẄ§¥¥¦¨¨§©
:a ,ct zFgpn i"Wx d`xE ."FYW ¦̀§§¥©¦§¨

."micare miWp ENit` rnWnC"ai dxez §©§©£¦¨¦©£¨¦
(ai)øæ LéàììàøNéå éåìì Y¯mdW §¦¨§¥¦§¦§¨¥¤¥

dPEdMd on mixf)m"`x(.bi dxez ¨¦¦©§¨
(bi)äLeøâe äðîìàøfä Léàä ïî Y ©§¨¨§¨¦¨¦©¨

¯dpnl` la` .eiptNW wEqRA xMfPd©¦§¨©¨¤§¨¨£¨©§¨¨
Dl Wi m` oiA zlkF` ,odMn dWExbE§¨¦Ÿ¥¤¤¥¦¥¨
EPOn rxf Dl oi` m` oiA EPOn rxf¤©¦¤¥¦¥¨¤©¦¤

)m"`x(xAEcn o`MW xnFl oi`e .§¥©¤¨§¨
KIW `l iM ,odMn dWExbE dpnl`A§©§¨¨§¨¦Ÿ¥¦Ÿ©¨
,"'ebe dia` ziA l` daWe" dilr xnFl©¨¤¨§¨¨¤¥¨¦¨

dzidWM mB dlk` `id ixdWlv` ¤£¥¦¨§¨©§¤¨§¨¥¤
odMd DlrA)`"eb(. ©§¨©Ÿ¥

dì ïéà òøæåepnî Y¯zpEM iM §¤©¥¨¦¤¦©¨©
rxf Dl Wi m`W EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥¤¦¥¨¤©
xnF`W FnM ,dnExzA dxEq` "EPOn"¦¤£¨¦§¨§¤¥
dnExzAdxEq``id f`e ,KWndA i"Wx©¦©¤§¥§¨¦£¨¦§¨
iWxtnaE .odMn rxf mdl Wi m` mB©¦¥¨¤¤©¦Ÿ¥¦§¨§¥
zpEM zpadA dAxd EhAgzd i"Wx©¦¦§©§©§¥©£¨©©¨©

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
קּים  ׁשהּזרע זמן ּכל ּבתרּומה Ba.אסּורה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï ¯ÊŒÏÎÂ∑ ׁשּמּתר האֹונן, את להֹוציא אּלא ּבא לא ְְֲִֶֶַַַַָָָָ¿»»……«ְִֵֶֶֶָָָָֹֻ

אנינּות ּבתרּומה  ולא ל אמרּתי זרּות ;. ְְְְֲִִִַָָָֹ

(ãé)åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈
:Lãwä-úà ïäkì ïúðå§¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â∑(ת"כ)לֹו ּפֹורע ׁשאינֹו קדׁש, להיֹות הראּוי ּדבר ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּתרּומה  נעׂשין והן חּלין, ׁשל ּפרֹות אּלא .מעֹות ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

(åè)-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤
:ýåýéì eîéøé̈¦−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ לזרים .להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

(æè)íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®
:íLc÷î ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם את ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּכן  ּתרּגמֹו לצר ׁשּלא ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס ‡Ì˙B.עליהם. e‡ÈO‰Â∑ מּׁשלׁשה אחד זה ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ¿ƒƒ»ְִֶֶָָֹ

ÛÒBÈÂיד  eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו  Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

ÔB‰ÏÎÈÓaטז  ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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xn`p ixdW ,dnExzA lFk`l zxfFg¤¤¤¡¦§¨¤£¥¤¡©

Dl oi` ixde ,"Dl oi` rxfe")m"`x(mWM , §¤©¥¨©£¥¥¨§¥
lFk`l zxfFg lrAd zzin xg`NW¤§©©¦©©©©¤¤¤¡

dnExzA)`"eb(. ¦§¨
Ba ìëàé àì øæ ìëåàá àì Y¯ §¨¨ŸŸ©Ÿ¨

xf lke" i wEqR lirl xn` xaM ixdW¤£¥§¨¨©§¥¨§¨¨
."Wcw lk`i `lŸŸ©Ÿ¤

øznL ïðBàä úà àéöBäì àlà¤¨§¦¤¨¥¤ª¨
äîeøúa¯."xf" `xwp Fpi` opF`dW ¦§¨¤¨¥¥¦§¨¨

úeðéðà àìå ,Eì ézøîà úeøæ¯z`fe ¨¨©§¦§§Ÿ£¦§Ÿ
iYW "xf" "xf" xn`X dOn micnFl§¦¦©¤¨©¨¨§¥

minrt)` ,dk zay i"yx(.ci dxez §¨¦
(ci)Lã÷ ìëàé ékäîeøz Y¯lMW ¦Ÿ©Ÿ¤§¨¤¨

i"WxA lirlcM ,dnExzA xAcn oiprd̈¦§¨§©¥¦§¨§¦§¥§©¦
.i wEqR̈

Lãwä úà ïäkì ïúðåéeàøä øác Y §¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤¨¨¨¨
úBòî Bì òøBt BðéàL ,Lã÷ úBéäì¦§Ÿ¤¤¥¥©¨
ïéNòð ïäå ,ïélç ìL úBøt àlà¤¨¥¤ª¦§¥©£¦

äîeøz¯z` rnWn ,"WcTd z`" §¨¤©Ÿ¤©§©¤
`di oznbEC mNWIWMW ,lk`W WcTd©Ÿ¤¤¨©¤§¤§©¥§¨¨§¥

eilr lg Wcw mW)` ,al migqt i"yx(. ¥Ÿ¤¨¨¨
ici lr ,"WcTd z` odMl ozpe" xn`pe§¤¡©§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤©§¥
iE`xd xaC `nl` ,Wcw EUrp Fzpizp§¦¨©£Ÿ¤©§¨¨¨¨¨
zFrn `le opirA dnExY mW eilr lEgl̈¨¨¥§¨¨¥©§Ÿ¨

)` ,cp oihib i"yx(.eh dxez

(eh)'Bâå eìlçé àìåíìéëàäì Y §Ÿ§©§§§©£¦¨
íéøæì¯l`xUil dxdf` Ff oi` ,xnFlM §¨¦§©¥©§¨¨§¦§¨¥

dxdf` Ff `N` ,dnExY Elk`i `NW¤ŸŸ§§¨¤¨©§¨¨
dnExY Elik`i `NW mipdMl©Ÿ£¦¤Ÿ©£¦§¨

.l`xUilfh dxez §¦§¨¥
(fh)íúBà eàéOäåíîöò úà Y¯ §¦¦¨¤©§¨

."mzF`" WExiR Edf¤¥¨
eðòèé¯oFWl ,"E`iVde" WExiR Edf ¦§£¤¥§¦¦§

.dpirhE `Vn©¨§¦¨
¯ "ïBò"lr E`Uie Eprhi l`xUi ipA ¨§¥¦§¨¥¦§£§¦§©

.cifnA dnExY Elk`IWM oFr mnvr©§¨¨§¤Ÿ§§¨§¥¦
aqEn "mzF` E`iVde"W Wxtl oi`e§¥§¨¥¤§¦¦¨¨
oFr" mi`iVn mdW ,mipdMd lr©©Ÿ£¦¤¥©¦¦£
milik`OW ici lr l`xUi lr "dnW ©̀§¨©¦§¨¥©§¥¤©£¦¦
xAEcn m` oMW ,dnExYd z` mzF`¨¤©§¨¤¥¦§¨
Kixv did ,bbFWA lk` l`xUIdW¤©¦§¨¥¨©§¥¨¨¨¦
"dnW` oFr" `le "dnW` `hg" xnFl©¥§©§¨§Ÿ£©§¨

)cecl likyn(l`xUIdW xAEcn m`e .§¦§¨¤©¦§¨¥
FnM ,cifnA dnExYd z` lk`oaEOW ¨©¤©§¨§¥¦§¤¨

KIW `l ,"dnW` oFr" oFWNdn¥©¨£©§¨Ÿ©¨
lik`Od odMd lr lFRY dnW`dW¤¨©§¨¦©©Ÿ¥©©£¦
mxB l`xUId ixdW ,l`xUId lr `le§Ÿ©©¦§¨¥¤£¥©¦§¨¥¨©
`NW did lFkIW ,lk`X dnA Fnvrl§©§§©¤¨©¤¨¨¨¤Ÿ

odMl rFnWl)`"eb(i"Wx mB d`xE . ¦§©©Ÿ¥§¥©©¦
mi`iVn mixg` ike" :e ,cl mixaC§¨¦§¦£¥¦©¦¦
."mnvr z` mi`iVn md `N` ?mzF`¨¤¨¥©¦¦¤©§¨

,"íäéLã÷ úà íìëàa"eìcáäL §¨§¨¤¨§¥¤¤ª§§
ìíäéìò eøñàðå eLã÷å äîeøz íL §¥§¨§¨§§¤¤§£¥¤
¯` :dfA x`an(`le ,"mdiWcw" Edn §¨¥¨¤©¨§¥¤§Ÿ

a ,"miWcTd"(xaCA Wi xEQi` dn ©¢¨¦¨¦¥©¨¨
Wxtn okl ."mdiWcw z`" lFk`l¤¡¤¨§¥¤¨¥§¨¥

mdX dn dpEMd "mdiWcw"WEliCad ¤¨§¥¤©©¨¨©¤¥¦§¦
iWcw" `xwpe ,dnExY mWlmdipRn ," §¥§¨§¦§¨¨§¥¤¦§¥

EWcTWExq`pemdilr. ¤¨§§¤¤§£¥¤
ïBäìëéîa" :íbøzL ñBì÷ðeàå§§§¤¦§¥§¥©§

"àáàBña¯mB `aEd .d`nEhA mlk`A §£¨§¨§¨§§¨¨©
.mW oIr ,a ,v oixcdpq i"WxA§©¦©§¤§¦©¥¨
ïk Bîbøz Cøöì àlL¯oMW ¤Ÿ§Ÿ¤¦§§¥¤¥

milkF`d mipdMd lr FnBxY qFlwpE`§§¦§§©©Ÿ£¦¨§¦
oeiM ,KkA KxFv oi`e ,d`nEhA dnExY§¨§§¨§¥¤§¨¥¨
o`M xAEcOW zEhWtA FWxtl oYiPW¤¦¨§¨§§©§¤§¨¨
KWndM mixf ici lr dnExYd zlik`A©£¦©©§¨©§¥¨¦§¤§¥
mipdMd zlik`A `le ,eiptNW wEqRd©¨¤§¨¨§Ÿ©£¦©©Ÿ£¦

mnvr)`"eb m"`x(. ©§¨



ני xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
קנּוי  ּגּופֹו ׁשאין ּכאן, ולּמד הּכתּוב ּבא ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא ׁשנים, קנין קנּוי זה "ׂשכיר"? ואיזהּו הּיֹובל. עד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלֹו

ּבתרּומתֹו לאכל .לאדֹוניו ְֱֲִֶַָָֹ

(àé)Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−Ÿ́©®
:Bîçìá eìëàé íä Búéa ãéìéå¦¦´¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

i"yx£LÙ ‰˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑לגּופֹו ׁשּקנּוי ּכנעני B˙Èa.עבד „ÈÏÈÂ∑ אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָƒƒ≈ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
ּבּספרי  וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא למד ועֹוד ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא מן .ּבתרּומה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 847 cenr ,a wlg `"ypz zegiyd xtq itÎlr)

minW iWcTn zFpdl dxiYn dkxAd Ki ¥̀©§¨¨©¦¨¥¨¦¨§¥¨©¦

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו יאכליאכליאכליאכל ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכססססּפּפּפּפֹוֹוֹוֹו קניןקניןקניןקנין נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי־־־־יקנהיקנהיקנהיקנה יא)וכהןוכהןוכהןוכהן (כב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹ
ּבּגמרא א)איתא לה, ּומלֹואּה".(ברכות הארץ לה' ׁשּנאמר ׁשמים, ּבקדׁשי מעל ּכאילּו ּברכה ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה "ּכל : ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

מהּדבר  הּקדּוׁשה את מפקיע הּוא ׁשּמבר ּבכ וכי ׁשמים; ּבקדׁשי מהמעילה להפקיעֹו הּברכה ּתֹועיל היא ּביאּור, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי
הימּנּו? ֱֵֶֶֶֶׁשּנהנה

ּבתרּומה  לאכֹול לֹו ּדמּתר – ּבֹו" יאכל "הּוא הרי ּכסּפֹו" "קנין ׁשהּוא ּכיון ּכהן, ׁשל ׁשעבד הּדין על־ּפי זה לבאר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻויׁש
ל"אלקינּו הּברכה ׁשעל־ידי לֹומר, ּדנראה העהעהעהעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם ּובקדׁשים. מּתר מלמלמלמל ואזי הּקּב"ה, ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ּבכ האדם מּכיר – " ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבתרּומה. לאכֹול רּׁשאי ּכהן ׁשל ׁשעבד על־ּדר ׁשמים, מּקדׁשי להנֹות ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו

(áé)úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬
:ìëàú àì íéLãwä©¢¨¦−¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ ויׂשראל .ללוי ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

(âé)ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´
äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨

:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzŸ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡∑ הּזר האיׁש dÏ.מן ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ∑פז)מּמּנּו מּמּנּו,∑LÂ·‰.(יבמות זרע לּה יׁש אם הא «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈»ִֶ¿»»ִִֵֶֶַָָ

‰e‡יא  dtÒk ÔÈ˜ LÙ È˜È È¯‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈

‰È‡יב  ÈBlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

e·¯יג  ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
‡‰˙eÈ·¯k ‡‰e·‡ ˙È·Ï ·e˙˙e dÏ ˙ÈÏ≈«¿¿≈¬»¿«¿»»
‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ ÏeÎÈz ‡‰e·‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»ƒ«»

:da ÏeÎÈÈ≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.mW i"WxaE e ,`k zFnW§§©¦¨
íéðL ïéð÷ éeð÷ äæ ?"øéëN" eäæéàå§¥¤¨¦¤¨¦§©¨¦

¯mipW WW oicr Fl EnlWp `le)i"yx §Ÿ¦§§£©¦¥¨¦
my(.

.LLa àöBiLEãnìå áeúkä àa ¤¥§¥¨©¨§¦¤§
Bôeb ïéàL ,ïàk¯.xikU F` aWFY lW ¨¤¥¤¨¨¦

.Búîeøúa ìëàì åéðBãàì éeð÷¯ ¨©£¨¤¡Ÿ¦§¨
miprpM micarM)my i"yx(.`i dxez ©£¨¦§©£¦

(`i)Lôð äð÷é ék ïäëåãáò Y §Ÿ¥¦¦§¤¤¤¤¤
.Bôeâì éeðwL éðòðkBúéa ãéìéåY §©£¦¤¨§¦¦¥

úBçôMä éða elà¯cili" aEzMW s` ¥§¥©§¨©¤¨§¦
oA" FWExiRW ,cigi oFWlA "FziA¥¦§¨¦¤¥¤
,` ,bn oiHibA i"Wx WExitM ,"FzgtW¦§¨§¥©¦§¦¦
ipA" miAx oFWlA FWxtn o`M̈§¨§¦§©¦§¥
md" aEzMd mIqOW ipRn ,"zFgtXd©§¨¦§¥¤§©¥©¨¥
,"FziA cili" df itlE ,"Fngla Elk`iŸ§§©§§¦¤§¦¥
clFPW in lM Epid ,FziA cEli :FWExiR¥§¥©§¨¦¤©

.FziaA§¥

ïî äîeøúa úìëBà ïäk úLàå§¥¤Ÿ¥¤¤¦§¨¦
äfä àø÷nä¯."Wtp dpwi iM odke" ©¦§¨©¤§Ÿ¥¦¦§¤¤¤

"Btñk ïéð÷" àéä óàL¯oiprlE ¤©¦¦§©©§§¦§©
qEx`:` ,ep zFnai i"Wx d`x ± d £¨§¥©¦§¨

,zlkF` oiqExi` zrXn `zixF`CnC"§¦§©§¨¦§©¥¦¤¤
FRqM oipw Wtp dpwi iM odke' aizkC¦§¦§Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©©§
ixfbC `Ed opAxe ,cIn 'FA lk`i `EdŸ©¦¨§©¨©§¨§¦
`OW dxifB mEXn ,dREgl qpMYW cr©¤¦¨¥©¨¦§¥¨¤¨
dwWze dia` ziaA qFM Dl Ebfni¦§§¨§¥¨¦¨§©§¤
zFAEzkA opixn`cM ,DzFg`le dig`l§¨¦¨§©£¨¦§¨§¦©¦§

)a ,fp(."
øçà àø÷nî ãîì ãBòå¯,gi xAcOA §¨¥¦¦§¨©¥©¦§¨

.`i
"'Bâå Eúéáa øBäè ìk"¯lk`i" ¨¨§¥§§Ÿ©

."FzF`
éøôña¯i"WxA `aEd .mW wEqRd lr §¦§¥©©¨¨¨§©¦

zFAxl ,xFdh lM" :ipW WExitM mẄ§¥¥¦¨¨§©
:a ,ct zFgpn i"Wx d`xE ."FYW ¦̀§§¥©¦§¨

."micare miWp ENit` rnWnC"ai dxez §©§©£¦¨¦©£¨¦
(ai)øæ LéàììàøNéå éåìì Y¯mdW §¦¨§¥¦§¦§¨¥¤¥

dPEdMd on mixf)m"`x(.bi dxez ¨¦¦©§¨
(bi)äLeøâe äðîìàøfä Léàä ïî Y ©§¨¨§¨¦¨¦©¨

¯dpnl` la` .eiptNW wEqRA xMfPd©¦§¨©¨¤§¨¨£¨©§¨¨
Dl Wi m` oiA zlkF` ,odMn dWExbE§¨¦Ÿ¥¤¤¥¦¥¨
EPOn rxf Dl oi` m` oiA EPOn rxf¤©¦¤¥¦¥¨¤©¦¤

)m"`x(xAEcn o`MW xnFl oi`e .§¥©¤¨§¨
KIW `l iM ,odMn dWExbE dpnl`A§©§¨¨§¨¦Ÿ¥¦Ÿ©¨
,"'ebe dia` ziA l` daWe" dilr xnFl©¨¤¨§¨¨¤¥¨¦¨

dzidWM mB dlk` `id ixdWlv` ¤£¥¦¨§¨©§¤¨§¨¥¤
odMd DlrA)`"eb(. ©§¨©Ÿ¥

dì ïéà òøæåepnî Y¯zpEM iM §¤©¥¨¦¤¦©¨©
rxf Dl Wi m`W EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥¤¦¥¨¤©
xnF`W FnM ,dnExzA dxEq` "EPOn"¦¤£¨¦§¨§¤¥
dnExzAdxEq``id f`e ,KWndA i"Wx©¦©¤§¥§¨¦£¨¦§¨
iWxtnaE .odMn rxf mdl Wi m` mB©¦¥¨¤¤©¦Ÿ¥¦§¨§¥
zpEM zpadA dAxd EhAgzd i"Wx©¦¦§©§©§¥©£¨©©¨©

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g ipy meil inei xeriy
קּים  ׁשהּזרע זמן ּכל ּבתרּומה Ba.אסּורה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï ¯ÊŒÏÎÂ∑ ׁשּמּתר האֹונן, את להֹוציא אּלא ּבא לא ְְֲִֶֶַַַַָָָָ¿»»……«ְִֵֶֶֶָָָָֹֻ

אנינּות ּבתרּומה  ולא ל אמרּתי זרּות ;. ְְְְֲִִִַָָָֹ

(ãé)åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈
:Lãwä-úà ïäkì ïúðå§¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â∑(ת"כ)לֹו ּפֹורע ׁשאינֹו קדׁש, להיֹות הראּוי ּדבר ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּתרּומה  נעׂשין והן חּלין, ׁשל ּפרֹות אּלא .מעֹות ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

(åè)-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤
:ýåýéì eîéøé̈¦−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ לזרים .להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

(æè)íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®
:íLc÷î ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם את ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּכן  ּתרּגמֹו לצר ׁשּלא ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס ‡Ì˙B.עליהם. e‡ÈO‰Â∑ מּׁשלׁשה אחד זה ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ¿ƒƒ»ְִֶֶָָֹ

ÛÒBÈÂיד  eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו  Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

ÔB‰ÏÎÈÓaטז  ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.FnFwn o`M oi`e .i"Wx©¦§¥¨§
äáLå,epnî òøæ dì Lé íà àä Y §¨¨¨¦¥¨¤©¦¤

äîeøúa äøeñà¯dY` od llMn iM £¨¦§¨¦¦§©¥©¨
hEWRW s` FWxtl KxvEde .e`l rnFW¥©¨§§©§¨§©¤¨
xTirW dfA xidadl dvFxW ipRn ,`Ed¦§¥¤¤§©§¦¨¤¤¦©
`le xEQi`d ricFdl dxFYd zpEM©¨©©¨§¦©¨¦§Ÿ
:xn` ENi`kE ,`xwOdn oaEOd xYidd©¤¥©¨¥©¦§¨§¦¨©
Dle dWExbE dpnl` didz iM odM zaE©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨§¨

.dnExzA lk`Y `l ,EPOn rxf¤©¦¤ŸŸ©¦§¨
íi÷ òøfäL ïîæ ìk¯rxGdW ¨§©¤©¤©©¨¤©¤©

.dnExzA lFk`Nn DlqFR l`xUIn¦¦§¨¥§¨¦¤¡¦§¨
if` ,rxGd zn oMn xg`l m` la £̀¨¦§©©¦¥¥©¤©£©
xn`p ixdW ,dnExzA lFk`l zxfFg¤¤¤¡¦§¨¤£¥¤¡©

Dl oi` ixde ,"Dl oi` rxfe")m"`x(mWM , §¤©¥¨©£¥¥¨§¥
lFk`l zxfFg lrAd zzin xg`NW¤§©©¦©©©©¤¤¤¡

dnExzA)`"eb(. ¦§¨
Ba ìëàé àì øæ ìëåàá àì Y¯ §¨¨ŸŸ©Ÿ¨

xf lke" i wEqR lirl xn` xaM ixdW¤£¥§¨¨©§¥¨§¨¨
."Wcw lk`i `lŸŸ©Ÿ¤

øznL ïðBàä úà àéöBäì àlà¤¨§¦¤¨¥¤ª¨
äîeøúa¯."xf" `xwp Fpi` opF`dW ¦§¨¤¨¥¥¦§¨¨

úeðéðà àìå ,Eì ézøîà úeøæ¯z`fe ¨¨©§¦§§Ÿ£¦§Ÿ
iYW "xf" "xf" xn`X dOn micnFl§¦¦©¤¨©¨¨§¥

minrt)` ,dk zay i"yx(.ci dxez §¨¦
(ci)Lã÷ ìëàé ékäîeøz Y¯lMW ¦Ÿ©Ÿ¤§¨¤¨

i"WxA lirlcM ,dnExzA xAcn oiprd̈¦§¨§©¥¦§¨§¦§¥§©¦
.i wEqR̈

Lãwä úà ïäkì ïúðåéeàøä øác Y §¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤¨¨¨¨
úBòî Bì òøBt BðéàL ,Lã÷ úBéäì¦§Ÿ¤¤¥¥©¨
ïéNòð ïäå ,ïélç ìL úBøt àlà¤¨¥¤ª¦§¥©£¦

äîeøz¯z` rnWn ,"WcTd z`" §¨¤©Ÿ¤©§©¤
`di oznbEC mNWIWMW ,lk`W WcTd©Ÿ¤¤¨©¤§¤§©¥§¨¨§¥

eilr lg Wcw mW)` ,al migqt i"yx(. ¥Ÿ¤¨¨¨
ici lr ,"WcTd z` odMl ozpe" xn`pe§¤¡©§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤©§¥
iE`xd xaC `nl` ,Wcw EUrp Fzpizp§¦¨©£Ÿ¤©§¨¨¨¨¨
zFrn `le opirA dnExY mW eilr lEgl̈¨¨¥§¨¨¥©§Ÿ¨

)` ,cp oihib i"yx(.eh dxez

(eh)'Bâå eìlçé àìåíìéëàäì Y §Ÿ§©§§§©£¦¨
íéøæì¯l`xUil dxdf` Ff oi` ,xnFlM §¨¦§©¥©§¨¨§¦§¨¥

dxdf` Ff `N` ,dnExY Elk`i `NW¤ŸŸ§§¨¤¨©§¨¨
dnExY Elik`i `NW mipdMl©Ÿ£¦¤Ÿ©£¦§¨

.l`xUilfh dxez §¦§¨¥
(fh)íúBà eàéOäåíîöò úà Y¯ §¦¦¨¤©§¨

."mzF`" WExiR Edf¤¥¨
eðòèé¯oFWl ,"E`iVde" WExiR Edf ¦§£¤¥§¦¦§

.dpirhE `Vn©¨§¦¨
¯ "ïBò"lr E`Uie Eprhi l`xUi ipA ¨§¥¦§¨¥¦§£§¦§©

.cifnA dnExY Elk`IWM oFr mnvr©§¨¨§¤Ÿ§§¨§¥¦
aqEn "mzF` E`iVde"W Wxtl oi`e§¥§¨¥¤§¦¦¨¨
oFr" mi`iVn mdW ,mipdMd lr©©Ÿ£¦¤¥©¦¦£
milik`OW ici lr l`xUi lr "dnW ©̀§¨©¦§¨¥©§¥¤©£¦¦
xAEcn m` oMW ,dnExYd z` mzF`¨¤©§¨¤¥¦§¨
Kixv did ,bbFWA lk` l`xUIdW¤©¦§¨¥¨©§¥¨¨¨¦
"dnW` oFr" `le "dnW` `hg" xnFl©¥§©§¨§Ÿ£©§¨

)cecl likyn(l`xUIdW xAEcn m`e .§¦§¨¤©¦§¨¥
FnM ,cifnA dnExYd z` lk`oaEOW ¨©¤©§¨§¥¦§¤¨

KIW `l ,"dnW` oFr" oFWNdn¥©¨£©§¨Ÿ©¨
lik`Od odMd lr lFRY dnW`dW¤¨©§¨¦©©Ÿ¥©©£¦
mxB l`xUId ixdW ,l`xUId lr `le§Ÿ©©¦§¨¥¤£¥©¦§¨¥¨©
`NW did lFkIW ,lk`X dnA Fnvrl§©§§©¤¨©¤¨¨¨¤Ÿ

odMl rFnWl)`"eb(i"Wx mB d`xE . ¦§©©Ÿ¥§¥©©¦
mi`iVn mixg` ike" :e ,cl mixaC§¨¦§¦£¥¦©¦¦
."mnvr z` mi`iVn md `N` ?mzF`¨¤¨¥©¦¦¤©§¨

,"íäéLã÷ úà íìëàa"eìcáäL §¨§¨¤¨§¥¤¤ª§§
ìíäéìò eøñàðå eLã÷å äîeøz íL §¥§¨§¨§§¤¤§£¥¤
¯` :dfA x`an(`le ,"mdiWcw" Edn §¨¥¨¤©¨§¥¤§Ÿ

a ,"miWcTd"(xaCA Wi xEQi` dn ©¢¨¦¨¦¥©¨¨
Wxtn okl ."mdiWcw z`" lFk`l¤¡¤¨§¥¤¨¥§¨¥

mdX dn dpEMd "mdiWcw"WEliCad ¤¨§¥¤©©¨¨©¤¥¦§¦
iWcw" `xwpe ,dnExY mWlmdipRn ," §¥§¨§¦§¨¨§¥¤¦§¥

EWcTWExq`pemdilr. ¤¨§§¤¤§£¥¤
ïBäìëéîa" :íbøzL ñBì÷ðeàå§§§¤¦§¥§¥©§

"àáàBña¯mB `aEd .d`nEhA mlk`A §£¨§¨§¨§§¨¨©
.mW oIr ,a ,v oixcdpq i"WxA§©¦©§¤§¦©¥¨
ïk Bîbøz Cøöì àlL¯oMW ¤Ÿ§Ÿ¤¦§§¥¤¥

milkF`d mipdMd lr FnBxY qFlwpE`§§¦§§©©Ÿ£¦¨§¦
oeiM ,KkA KxFv oi`e ,d`nEhA dnExY§¨§§¨§¥¤§¨¥¨
o`M xAEcOW zEhWtA FWxtl oYiPW¤¦¨§¨§§©§¤§¨¨
KWndM mixf ici lr dnExYd zlik`A©£¦©©§¨©§¥¨¦§¤§¥
mipdMd zlik`A `le ,eiptNW wEqRd©¨¤§¨¨§Ÿ©£¦©©Ÿ£¦

mnvr)`"eb m"`x(. ©§¨



`xenנב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy
וכן עצמֹו. ּבאדם ׁשּמדּברים ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה יג)"את"ים ו נזרֹו(במדבר ימי מלאת "ּביֹום : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

וכן עצמֹו; את יביא הּוא אתֹו", ו)יביא לד ּבּספרי (דברים נדרׁש ּכ עצמֹו, את קבר  הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר :. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ß xii` 'h iyily mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìàøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨

:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰È¯„∑(ב עלי (חולין זֹו∑Ì˙B·„.הרי .הרי ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

(èé):íéfòáe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«

i"yx£ÌÎˆ¯Ï∑ואיזהּו ּבלע"ז; אפיישמנ"ט לרצֹון, לכם ׁשּיהא לפני, אתכם לרּצֹות הראּוי ּדבר הביאּו ƒ¿…¿∆ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
לרצֹון? ÌÈfÚ·e.הראּוי ÌÈ·Nka ¯˜aa ¯ÎÊ ÌÈÓz∑ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי אין העֹוף ּבעֹולת אבל ְָָָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒְְְְֲִֵֵַַַָָָ

אבר  ּבחסרֹון אּלא ּבמּום, .נפסל ְְְְִֵֶֶָָָ

(ë)äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬
:íëì̈¤«

(àë)øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ
ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà́¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½

:Ba-äéäé àì íeî-ìk̈−¬Ÿ¦«§¤«
i"yx£¯„Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹו .להפריׁש ¿«≈∆∆ְְְִִַ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaיח  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ da¯˜ ·¯˜È Èc Ï‡¯NÈ· ‡¯Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ÔB‰˙·„ ÏÎÏe ÔB‰È¯„ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

È¯B˙aיט  ‡¯eÎc ÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿¿ƒ¿»¿≈
:‡ifÚ·e ‡i¯Ó‡a¿ƒ¿«»¿ƒ«»

Ï‡כ  È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא  Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„Ï B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íúBà eàéOäåìMî ãçà äæ YäL §¦¦¨¤¤¨¦§Ÿ¨
LøBc ìàòîLé éaø äéäL íé"úà"¤¦¤¨¨©¦¦§¨¥¥
ïëå .Bîöò íãàa íéøaãnL äøBza©¨¤§©§¦¨¨¨©§§¥

"Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa"¯ §§Ÿ§¥¦§¨¦Ÿ
.bi ,e xAcOA©¦§¨

Bîöò úà àéáé àeä¯i"Wx mB d`x ¨¦¤©§§¥©©¦
.mẄ

"ébá Búà øa÷iå" ïëå¯.e ,cl mixaC §¥©¦§ŸŸ©©§¨¦
Bîöò úà øá÷ àeä¯i"Wx mB d`x ¨©¤©§§¥©©¦

.mẄ
éøôña Løãð Ck¯`wqR `Up zWxR ¨¦§¨§¦§¥¨¨©¨Ÿ¦§¨

.alfi dxez

(gi)íäéøãðéìò éøä Y¯onf xg`lE ¦§¥¤£¥¨©§©©§©
DWixtd)` ,g dlibn i"yx(xg`l m`e . ¦§¦¨§¦§©©

,dca` F` dapbp F` dzn DWixtdW¤¦§¦¨¥¨¦§§¨¨§¨
DzEixg`A aIg)` ,e d"x(. ©¨§©£¨¨

íúBáãðBæ éøä Y¯F` dzn m`e ¦§¨£¥§¦¥¨
DzEixg`A aIg Fpi` ,dca` F` dapbp¦§§¨¨§¨¥©¨§©£¨¨

)my d"x(eilr DlAiw `NW oeiM ,)dlibn i"yx ¥¨¤Ÿ¦§¨¨¨
` ,g(.hi dxez

(hi)íëðöøìéeàøä øác eàéáä Y ¦§Ÿ§¤¨¦¨¨¨¨
úBvøìíëì àäiL ,éðôì íëúà §©¤§¤§¨©¤§¥¨¤
,ïBöøì¯zF`A zFpAxTd ,qEIR oFWl §¨§¦©¨§¨¨

zFSxlE qItl)i ,bl ziy`xa i"yx(. §©¥§©
è"éðîééôà¯apeiement,.qEIR¦

íéîz" ?ïBöøì éeàøä eäæéàå .æòìa§©©§¥¤¨¨§¨¨¦
."øëæíéfòáe íéáNka ø÷aaY ¨¨©¨¨©§¨¦¨¦¦

éøö ïéà óBòä úìBòa ìáàúenz C £¨§©¨¥¨¦©

úeøëæå¯xkf mkpFvxl" aizM `lCn §©§¦§¨§¦¦§§¤¨¨
ciRwn oi`W LcOl ,wFYWile "minŸ¦§¦§¦¤§¤¥©§¦

EN` lr `N` zExkfe zEOY lr)i"yx ©©§©§¤¨©¥
a ,ck oiyeciw(.

øáà ïBøñça àlà íeîa ìñôð Bðéàå§¥¦§¨§¤¨§¤§¥¤
¯xn`PW itl" :ci ,` lirl i"Wx d`x§¥©¦§¥§¦¤¤¡©

,miGraE miaUMA xwAA xkf minŸ¦¨¨©¨¨©§¨¦¨¦¦
zEOY oi`e ,dndAA zExkfe zEOY©§©§©§¥¨§¥©
?xa` xQEgn s` lFki ,zFtFrA zExkfe§©§¨¨©§©¥¤

."sFrd on :xnFl cEnlYk dxez ©§©¦¨
(`k)øãð àlôìBøeaãa Léøôäì Y §©¥¤¤§©§¦§¦

¯Epid xcpe ,Wixtdl FWExiR "`Ntl"§©¥¥§©§¦§¤¤©§
d`xE .xcp Fpi` aNAW xcPW ,xEAcA§¦¤¤¤¤©¥¥¤¤§¥
Wixti ± `ilti iM" :a ,fk oOwl i"Wx©¦§©¨¦©§¦©§¦

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

(áë)Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
älà eáéø÷ú-àì úôléeðzú-àì äMàå ýåýéì ©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

:ýåýéì çaænä-ìò íäî¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑ עּורת ׁשל מּום ּבֹו יהא ׁשּלא נקבה, ּבלׁשֹון עּורֹון מּום, ׁשל ּדבר e·L¯.ׁשם B‡∑ יהיה .לא «∆∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ»ְִֶֹ

ıe¯Á∑(לה נפּגמה (בכורות אֹו ׁשּנסּדקה ׂשפתֹו וכן ׁשּנפּגם, אֹו ׁשּנסּדק עין ׁשל ּבלע"ז ו ∑ÏaÈ˙.ריס .רוא"ה »ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ«∆∆ְַַ
·¯b∑ּכמֹו "יּלפת", ּולׁשֹון יּלפת; וכן חזזית, כט)מין טז מיתה,(שופטים יֹום עד ּבֹו ׁשאחּוזה ׁשמׁשֹון", "וּילּפת : »»ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רפּואה  לּה ּדמן∑e·È¯˜˙Œ‡Ï.ׁשאין זריקת ועל ׁשחיטתן ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, (תמורה ׁשלׁשה ְֵֶָָ…«¿ƒְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ez˙Œ‡Ï.ו) ‰M‡Â∑ הקטרתן .אזהרת ¿ƒ∆…ƒ¿ְְַַַָָָָ

(âë)Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½
:äöøé àì øãðìe§¥−¤¬Ÿ¥«̈¤«

i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול קלּוטֹות ∑ËeÏ˜Â.אבר ‡˙B.ּפרסֹותיו ‰NÚz ‰·„∑ הּבית ∑Ïe„¯.לבדק »«ֲֵֵֵָָ¿»ְְַָ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆
È¯ˆ‰.לּמזּבח (ת"כ) ‡Ï∑ הּמזּבח הקּדׁש זה אֹומר: הוי לר ּצֹות? ּבא הקּדׁש .איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

‚¯·Ôכב  B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôez˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג  ‡z·„ ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

± `ilti" :a ,e xAcOA i"WxaE ."eitA§¦§©¦©¦§¨©§¦
`lRi iM" :gi ,fi mixaC i"WxaE ."Wixti©§¦§©¦§¨¦¦¦¨¥
dlCad oFWl d`ltd lM ±¨©§¨¨§©§¨¨

."dWixtEak dxez §¦¨
(ak)úøeò,íeî ìL øác íL Y ©¤¤¥¨¨¤

ìa ïBøeòäá÷ð ïBL¯oi` :WExiR ¦¨¦§§¥¨¥¥
didY `NW ,dawpl x`FY zxEr©¤¤©¦§¥¨¤Ÿ¦§¤
oFWlA oiprd lM ixdW ,zxEr dndAd©§¥¨©¤¤¤£¥¨¨¦§¨¦§
,"FA didi `l" ,"didi minY" :`Ed xkf̈¨¨¦¦§¤Ÿ¦§¤
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נג xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy
וכן עצמֹו. ּבאדם ׁשּמדּברים ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה יג)"את"ים ו נזרֹו(במדבר ימי מלאת "ּביֹום : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

וכן עצמֹו; את יביא הּוא אתֹו", ו)יביא לד ּבּספרי (דברים נדרׁש ּכ עצמֹו, את קבר  הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר :. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ß xii` 'h iyily mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìàøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨

:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰È¯„∑(ב עלי (חולין זֹו∑Ì˙B·„.הרי .הרי ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

(èé):íéfòáe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«

i"yx£ÌÎˆ¯Ï∑ואיזהּו ּבלע"ז; אפיישמנ"ט לרצֹון, לכם ׁשּיהא לפני, אתכם לרּצֹות הראּוי ּדבר הביאּו ƒ¿…¿∆ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
לרצֹון? ÌÈfÚ·e.הראּוי ÌÈ·Nka ¯˜aa ¯ÎÊ ÌÈÓz∑ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי אין העֹוף ּבעֹולת אבל ְָָָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒְְְְֲִֵֵַַַָָָ

אבר  ּבחסרֹון אּלא ּבמּום, .נפסל ְְְְִֵֶֶָָָ

(ë)äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬
:íëì̈¤«

(àë)øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ
ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà́¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½

:Ba-äéäé àì íeî-ìk̈−¬Ÿ¦«§¤«
i"yx£¯„Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹו .להפריׁש ¿«≈∆∆ְְְִִַ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaיח  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ da¯˜ ·¯˜È Èc Ï‡¯NÈ· ‡¯Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ÔB‰˙·„ ÏÎÏe ÔB‰È¯„ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

È¯B˙aיט  ‡¯eÎc ÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿¿ƒ¿»¿≈
:‡ifÚ·e ‡i¯Ó‡a¿ƒ¿«»¿ƒ«»

Ï‡כ  È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא  Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„Ï B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

(áë)Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
älà eáéø÷ú-àì úôléeðzú-àì äMàå ýåýéì ©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

:ýåýéì çaænä-ìò íäî¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑ עּורת ׁשל מּום ּבֹו יהא ׁשּלא נקבה, ּבלׁשֹון עּורֹון מּום, ׁשל ּדבר e·L¯.ׁשם B‡∑ יהיה .לא «∆∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ»ְִֶֹ

ıe¯Á∑(לה נפּגמה (בכורות אֹו ׁשּנסּדקה ׂשפתֹו וכן ׁשּנפּגם, אֹו ׁשּנסּדק עין ׁשל ּבלע"ז ו ∑ÏaÈ˙.ריס .רוא"ה »ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ«∆∆ְַַ
·¯b∑ּכמֹו "יּלפת", ּולׁשֹון יּלפת; וכן חזזית, כט)מין טז מיתה,(שופטים יֹום עד ּבֹו ׁשאחּוזה ׁשמׁשֹון", "וּילּפת : »»ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רפּואה  לּה ּדמן∑e·È¯˜˙Œ‡Ï.ׁשאין זריקת ועל ׁשחיטתן ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, (תמורה ׁשלׁשה ְֵֶָָ…«¿ƒְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ez˙Œ‡Ï.ו) ‰M‡Â∑ הקטרתן .אזהרת ¿ƒ∆…ƒ¿ְְַַַָָָָ

(âë)Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½
:äöøé àì øãðìe§¥−¤¬Ÿ¥«̈¤«

i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול קלּוטֹות ∑ËeÏ˜Â.אבר ‡˙B.ּפרסֹותיו ‰NÚz ‰·„∑ הּבית ∑Ïe„¯.לבדק »«ֲֵֵֵָָ¿»ְְַָ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆
È¯ˆ‰.לּמזּבח (ת"כ) ‡Ï∑ הּמזּבח הקּדׁש זה אֹומר: הוי לר ּצֹות? ּבא הקּדׁש .איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

‚¯·Ôכב  B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôez˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג  ‡z·„ ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

± `ilti" :a ,e xAcOA i"WxaE ."eitA§¦§©¦©¦§¨©§¦
`lRi iM" :gi ,fi mixaC i"WxaE ."Wixti©§¦§©¦§¨¦¦¦¨¥
dlCad oFWl d`ltd lM ±¨©§¨¨§©§¨¨

."dWixtEak dxez §¦¨
(ak)úøeò,íeî ìL øác íL Y ©¤¤¥¨¨¤

ìa ïBøeòäá÷ð ïBL¯oi` :WExiR ¦¨¦§§¥¨¥¥
didY `NW ,dawpl x`FY zxEr©¤¤©¦§¥¨¤Ÿ¦§¤
oFWlA oiprd lM ixdW ,zxEr dndAd©§¥¨©¤¤¤£¥¨¨¦§¨¦§
,"FA didi `l" ,"didi minY" :`Ed xkf̈¨¨¦¦§¤Ÿ¦§¤
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i"yx£˙e¯ÎÂ ˜e˙Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ ּבּגיד אֹו ּבּיד ∑CeÚÓ.ּבּביצים מעּוכין יֹותר ∑e˙k˙.ּביציו ּכתּוׁשים »¿»¿»¿»ִִֵַַ»ְְִֵָָ»ְִֵ
לה)מּמעּו הּכיס,∑e˙˜.(בכורות ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ׁשּתלּויים חּוטים ׁשּנפסקּו עד ּבּיד, ּתלּוׁשין ִָ»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

נתלׁש לא ּבּכיס ∑e¯ÎÂ˙.והּכיס ועֹודן ּבּכלי ּבארּמית ∑CeÚÓe.ּכרּותין לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי ּתרּגּומֹו: ְְִִַַֹ¿»ְְְִִִַַָ»ְְְְֲִִִֶַַַ
'ּכתיׁשה' ּכמֹו∑e˙ÎÂ˙.לׁשֹון רסיס", "ודי ו)ּתרּגּומֹו: ּבקי (עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית וכן: ּדּקֹות", (שבת עֹות ְְִָ¿»ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָ

ב) המרּסס פ ˙eNÚ.קנה ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e∑:נאמר לכ טמאה; ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס זה, ּדבר ְֶַָָֻ¿«¿¿∆…«¬ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
סרּוס  ׁשהרי ּבארץ, אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: אפׁשר ׁשאי ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ"ּבארצכם",
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(äë)íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−
eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà-ìkî¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«̈−

ñ :íëì̈¤«
i"yx£¯ÎŒÔa „iÓe∑ ואףֿעלּֿפי מּום; ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, להקריבֹו ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
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ההההּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויםיםיםים אתאתאתאת לרלרלרלרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותתתת איאיאיאיׁשׁשׁשׁש,,,, כה)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש כב, מּתר (רש"י ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי מקּבלים אין הרי וקׁשה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻ
ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. מּמּנּו ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשלקּבל אּבּבּבּביתיתיתית ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה להׁשראת ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבח ח ח ח נֹועד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מּזרע  ּגֹוי, וגם קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת קרּבנֹות והקרבת ּכּפרה ּכמקֹום ׁשּנקּבע ּבמקֹום ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹעמד
קרּבן. עליו להקריב זּכאי ונח, ְְְְִַַַַָָָָָָֹאדם

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח .(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë)íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬
:ãçà¤¨«

i"yx£BaŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין ּומּתר (ת"כ, ּבזכרים נֹוהג ואינֹו הּבת, אֹו והּבן האם לׁשחט ׁשאסּור ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
והּבן  האב BaŒ˙‡Â.לׁשחט B˙‡∑(פב ּבמׁשמע (שם ואֹותֹו ּבנֹו .אף ְְִֵַָָֹ…¿∆¿ְְְְַַָ

(èë):eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©−̈©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«

i"yx£eÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑?הרצֹון ּומהּו לכם. לרצֹון ׁשּתהא הּזהרּו זביחתכם, ÌBiaÏÎ‡È.ּתחּלת ‡e‰‰∑ ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ««≈»≈

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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נה xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

(ãë)ýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNòú àì íëöøàáe§©§§¤−¬Ÿ©«£«

i"yx£˙e¯ÎÂ ˜e˙Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ ּבּגיד אֹו ּבּיד ∑CeÚÓ.ּבּביצים מעּוכין יֹותר ∑e˙k˙.ּביציו ּכתּוׁשים »¿»¿»¿»ִִֵַַ»ְְִֵָָ»ְִֵ
לה)מּמעּו הּכיס,∑e˙˜.(בכורות ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ׁשּתלּויים חּוטים ׁשּנפסקּו עד ּבּיד, ּתלּוׁשין ִָ»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

נתלׁש לא ּבּכיס ∑e¯ÎÂ˙.והּכיס ועֹודן ּבּכלי ּבארּמית ∑CeÚÓe.ּכרּותין לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי ּתרּגּומֹו: ְְִִַַֹ¿»ְְְִִִַַָ»ְְְְֲִִִֶַַַ
'ּכתיׁשה' ּכמֹו∑e˙ÎÂ˙.לׁשֹון רסיס", "ודי ו)ּתרּגּומֹו: ּבקי (עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית וכן: ּדּקֹות", (שבת עֹות ְְִָ¿»ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָ

ב) המרּסס פ ˙eNÚ.קנה ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e∑:נאמר לכ טמאה; ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס זה, ּדבר ְֶַָָֻ¿«¿¿∆…«¬ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
סרּוס  ׁשהרי ּבארץ, אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: אפׁשר ׁשאי ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ"ּבארצכם",

לארץ  ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגת הּגּוף חֹובת וכל הּוא, הּגּוף .חֹובת ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(äë)íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−
eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà-ìkî¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«̈−

ñ :íëì̈¤«
i"yx£¯ÎŒÔa „iÓe∑ ואףֿעלּֿפי מּום; ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, להקריבֹו ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּבּׂשדֹות ּבּבמה נֹוהגת זאת אבר, מחּסרי אּלאֿאםּֿכן נח ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי נאסרּו ו)ׁשּלא אבל (תמורה , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
מהם, ּתקּבלּו ּתמימה אבל ּתקריבּוה, לא ׁשּבּמׁשּכן הּמזּבח יג)על איׁש",(חולין "איׁש למעלה: נאמר לכ ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּכיׂשראל  ּונדבֹות נדרים ׁשּנֹודרים הּנכרים, את ÌÎÏ.חּבּולהֹון ∑Ì˙ÁLÓ.לרּבֹות eˆ¯È ‡Ï∑ עליכם ל .כּפר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ»¿»»ְִ…≈»»∆ְֲֵֵֶַ

‚ÈÊ¯כד  È„Â ÛÈÏL È„Â ÒÈÒ¯ È„Â ÒÈ¯Ó È„Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔBÎÚ¯‡·e ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ ‡Ï»¿»¿√»¿»¿«¿¬»«¿¿

˜¯Ôaכה  ˙È Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓeƒ««¿ƒ»¿»¿»À¿«
ÔB‰a ÔB‰ÏeaÁ È¯‡ ÔÈl‡ ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ»ƒ≈¬≈ƒ¿¿

‡ÓeÓ:ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ÂÚ¯Ï ‡Ï ÔB‰· »¿»¿«¬»¿¿
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zFnExzE mi`lke dlxr oFbM§¨§¨§¦§©¦§

zFxUrnE)a ,dl oixcdpq i"yx(. ©©§
ïéa õøàa ïéa úâäBð óebä úáBç ìëå§¨©©¤¤¥¨¨¤¥

õøàì äöeça¯,fl oiWECiwA x`FanM §¨¨¨¤©§¨§¦¦
.ek ,f lirl i"Wx mB d`xE .`dk dxez §¥©©¦§¥

(dk)øëð ïa ãiîeàéáäL éBb Y ¦©¤¥¨¤¥¦
íéîMì Báéø÷äì ïäk ãéa ïaø÷¯Edf ¨§¨§©Ÿ¥§©§¦©¨©¦¤

."mkidl` mgl z`" WExiR¥¤¤¤¡Ÿ¥¤
íeî ìòa Bì "eáéø÷ú àì"¯Edf Ÿ©§¦©©¤

"dN` lMn" WExiR)dcya x`a(. ¥¦¨¥¤
íéîeî éìòa eøñàð àlL ét-ìò-óàå§©©¦¤Ÿ¤¤§©£¥¦
éøqçî ïk-íà-àlà çð éða ïaø÷ì§¨§©§¥Ÿ©¤¨¦¥§ª§¥

øáà¯.` ,d dxf dcFar d`x ¥¤§¥£¨¨¨
úBãOaL äîáa úâäBð úàæ¯xYEOW Ÿ¤¤§¨¨¤©¨¤¨

.zFnaA minEn ilrA aixwdl mdl̈¤§©§¦©£¥¦§¨
àì ïkLnaL çaænä ìò ìáà£¨©©¦§¥©¤©¦§¨Ÿ

äeáéø÷ú¯:` ,f dxEnY i"Wx mB d`xE ©§¦¨§¥©©¦§¨
ixQEgn aixwdNn EEhvp gp ipA"§¥Ÿ©¦§©¦§©§¦§§¥
EEhvp `l xg` mEn lr la` ,mixa ¥̀¨¦£¨©©¥Ÿ¦§©
Eaixwz `l aizM`l i`e ,EdciC gAfnA§¦§¥©¦§§¦¨§¦Ÿ©§¦
lrA rnWnC ,dN` lM z` xkp oA z`n¥¥¤¥¨¤¨¥¤§©§©©©
ded ,aixwdl iFBd on ElAwi `l mEnŸ§©§¦©§©§¦£¨
ixQEgn Eidi `NW `N` ,axTil `pin`̈¦¨¦¨¥¤¨¤Ÿ¦§§§¥

."ol rnWn `w ± mixa ¥̀¨¦¨©§©¨
íäî eìa÷z äîéîz ìáà¯dGn £¨§¦¨§©§¥¤¦¤

`l xkp oA cInE" :aEzMd xn`W¤¨©©¨¦©¤¥¨Ÿ
`weCW micnl ,"dN` lMn .. Eaixwz©§¦¦¨¥¤§¥¦¤©§¨

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr l zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויםיםיםים אתאתאתאת לרלרלרלרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותתתת איאיאיאיׁשׁשׁשׁש,,,, כה)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש כב, מּתר (רש"י ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי מקּבלים אין הרי וקׁשה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻ
ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. מּמּנּו ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשלקּבל אּבּבּבּביתיתיתית ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה להׁשראת ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבח ח ח ח נֹועד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מּזרע  ּגֹוי, וגם קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת קרּבנֹות והקרבת ּכּפרה ּכמקֹום ׁשּנקּבע ּבמקֹום ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹעמד
קרּבן. עליו להקריב זּכאי ונח, ְְְְִַַַַָָָָָָֹאדם

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח .(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë)íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬
:ãçà¤¨«

i"yx£BaŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין ּומּתר (ת"כ, ּבזכרים נֹוהג ואינֹו הּבת, אֹו והּבן האם לׁשחט ׁשאסּור ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
והּבן  האב BaŒ˙‡Â.לׁשחט B˙‡∑(פב ּבמׁשמע (שם ואֹותֹו ּבנֹו .אף ְְִֵַָָֹ…¿∆¿ְְְְַַָ

(èë):eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©−̈©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«

i"yx£eÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑?הרצֹון ּומהּו לכם. לרצֹון ׁשּתהא הּזהרּו זביחתכם, ÌBiaÏÎ‡È.ּתחּלת ‡e‰‰∑ ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ««≈»≈

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰ÈÂכז  „ÈÏÈ˙È È¯‡ ‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ¯˙a ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï ÈÚ¯zÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח  ‡Ï d¯·ÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙¯B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

ÂÚ¯Ï‡כט  ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

la` ,mdn milAwn `l mEn lrA©©Ÿ§©§¦¥¤£¨
.mdn milAwn dninY§¦¨§©§¦¥¤
:äìòîì øîàð Cëì¯.gi wEqR §¨¤¡©§©§¨¨

,íéBbä úà úBaøì ,"Léà Léà"¦¦§©¤©¦
ìàøNék úBáãðe íéøãð íéøãBpL¯ ¤§¦§¨¦§¨§¦§¨¥

iM ,df cEOil i"Wx `iad `l mW lirlE§¥¨Ÿ¥¦©¦¦¤¦
lW FhEWtAWxtn i"Wx oi` llM KxcA§¤¤§¨¥©¦§¨¥¦§¤
K` ,"Wi` Wi`" oFWNd ltM `xwn¦§¨¤¤©¨¦¦©
xkp oAW aEzMd o`M ricFOW xg`l§©©¤¦©¨©¨¤¥¥¨
rxtnl oaEn ,mEn lrA aixwdl xEq`̈§©§¦©©¨§©§¥©

miFB zFAxl `A "Wi` Wi`"W)iaxd(. ¤¦¦¨§©¦
íúçLî"ïBäìeaç" Y¯mEBxY ¨§¨¨¦§©§

i"Wx d`xE .mzlAg :xnFlM .qFlwpE`§§§©©¨¨¨§¥©¦
FnM ,mEn lrA ± zgWn" :ci ,` ik`ln©§¨¦¨§©©©§

."mdA mzgWn̈§¨¨¨¤
íëì eöøé àìíëéìò øtëì Y¯`l" Ÿ¥¨¨¤§©¥£¥¤Ÿ

,'dl milAEwn mpi` mdW FWExiR "Evxi¥¨¥¤¥¥¨§¨¦©
siqFIW `l m` "mkl" xnFl KIW `le§Ÿ©¨©¨¤¦Ÿ¤¦
"mkl" zNn dPW mB ."xRkl" zNn¦©§©¥©¦¨¦©¨¤
Dpi` dxRM zNn iM ,"mkilr" azke§¨©£¥¤¦¦©©¨¨¥¨

FnM ,'lr' oFWlA `N` zltFp)c ,` lirl( ¤¤¤¨¦§©§

"eilr xRkl Fl dvxpe")m"`x(xEB"de . §¦§¨§©¥¨¨§©
`l"W dfA Wxtn i"WxW azM "dix ©̀§¥¨©¤©¦§¨¥¨¤¤Ÿ
xRki `NW ,oAxTd lr aqEn "mkl Evxi¥¨¨¤¨©©¨§¨¤Ÿ§©¥
`NW ,mc`d lr `le ,oAxTd mdilr£¥¤©¨§¨§Ÿ©¨¨¨¤Ÿ
Fpi`W oeiM ,mEn lrA aixwdl dSxzi¦§©¤§©§¦©©¥¨¤¥

.FpFvxA iElYek dxez ¨¦§
(fk)ãìeé ékïôã àöBéì èøt Y¯ ¦¦¨¥§¨§¥Ÿ¤

clFp `NW oeiM ,oAxwl lEqR `EdW¤¨§¨§¨¥¨¤Ÿ©
m`d ohA z` Erxw `N` ,dlibx dcilA§¥¨§¦¨¤¨¨§¤¤¤¨¥

.clEd z` E`ivFdegk dxez §¦¤©¨¨
(gk)Bða úàå Búà,äá÷ða âäBð Y Ÿ§¤§¥¦§¥¨

ì øeñàLúaä Bà ïaäå íàä èçL¯ ¤¨¦§Ÿ¨¥§©¥©©
FWExiR ,"FpA z`e FzF`" aEzMW oeiM¥¨¤¨§¤§¥
clEd Kxce ,eixg` KExM FpAW in¦¤§¨©£¨§¤¤©¨¨

m`d xg` KExM zFidl)a"rq ,gr oileg ¦§¨©©¨¥
i"yxe(dnE ."FpA z`e FzF`" aEzMX ©¤¨§¤§

F` xFWe" aEzMW llbA Edf ,xkf oFWl§¨¨¤¦§©¤¨§
llFM `EdW s` ,xkf oFWl `EdW "dU¤¤§¨¨©¤¥

dUe xFW lW zFawPd z` mB)`"ebe m"`x(. ©¤©§¥¤¨¤
íéøëæa âäBð Bðéàå¯miWWFg oi`C §¥¥¦§¨¦§¥§¦

a`d rxfl)a ,gr oileg i"yx(. §¤©¨¨

ì øzîeïaäå áàä èçL¯qEtcA ª¨¦§Ÿ¨¨§©¥¦§
i"WxA `Ed oke .zAde a`d F` :inFx¦¨¨§©©§¥§©¦
xYEn ,xkf hgW m`e" :mW oiNEg¦¨§¦¨©¨¨¨

."FYaE FpA hFgWl¦§§¦
Bða úàå Búà"Búà"å "Bða" óà Y Ÿ§¤§©§§Ÿ

òîLîa¯zAd z` hgW m` mBW §©§¨¤©¦¨©¤©©
FzF`A DO` z` hFgWl xEq` ,dNigY§¦¨¨¦§¤¦¨§

" aEzMW dGn `Ed wEICde .mFiz`e §©¦¦¤¤¨§¤
FpA z`e :mB aEzM ENi`M ixde ,"FpA§©£¥§¦¨©§¤§

FzF`e)cecl likyn(wEICdW xWt` mB . §©¤§¨¤©¦
"FpA z`e" oFWNn `Ed)z`e" `le ¦§§¤§§Ÿ§¤

"oAd(qgEin `EdW "FpA" zErnWOW , ©¥¤©§¨§¤§¨
FzF` lW FpA) "FzF`"l(hgFW m` mbe , §§¤§©¦¥

lW "FpA" hgW ixd ,dNigY "FpA" z ¤̀§§¦¨£¥¨©§¤
,KMÎxg` m`d z` hgFXWkE ,"FzF`"§¤¥¤¨¥©©¨

."FpA z`e FzF`" hgXW `vnphk dxez ¦§¨¤¨©§¤§
(l-hk)eçaæz íëðöøìúlçz Y ¦§Ÿ§¤¦§¨§¦©

íëúçéáæ¯zIUr zNigY xnFlM §¦©§¤§©§¦©£¦©
dhigXd Ff ,gaGd)dcya x`a(. ©¤©©§¦¨

íëì ïBöøì àäzL eøäfä¯didIW ¦¨£¤§¥§¨¨¤¤¦§¤
iptl mkz` zFSxl iE`x)weqt lirl i"yx ¨§©¤§¤§¨©



`xenנו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy
ּבֹו ּתחׁשבּו ׁשאם למחר, לאכלֹו עלֿמנת ּתׁשחטּוהּו אל ּכן, עלֿמנת ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלא
ּבׁשחיטת  ׁשּפסּול לּמתעּסק מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", אחר: ּדבר לרצֹון. לכם יהא לא ּפסּול, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמחׁשבת
עלֿמנת  זביחתן ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר ימים, לׁשני ּבּנאכלים ׁשּפרט ואףֿעלּֿפי ְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָקדׁשים.

ּבזמּנן  .לאכלן ְְְִַָָָ

(ì)ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑,אכילה זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, עלֿמנת ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
כתיב טו)ּכבר ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :.'‰ È‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי .ּדע, ְְְְְִֶַַַָָָ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ) הּמׁשנה הּמעׂשה ∑Ì˙ÈNÚÂ.זֹו .זה ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

Ú„ל  dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

ÈÈ:לא  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

hi(.`i ,bk oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
?ïBöøä eäîe"ìëàé àeää íBia"¯ ©¨¨©©¥¨¥

:xn` ENi`M .l wEqR oOwl§©¨¨§¦¨©
zpnÎlr FzF` EgAfY ,EdEgAfYWM§¤¦§¨¦§§©§¨
ExizFz `NW ,"lk`i `Edd mFIA"W¤©©¥¨¥¤Ÿ¦
oFvxl mkl dlri f`e ,xwA cr EPOn¦¤©Ÿ¤§¨©£¤¨¤§¨

)m"`x(.
äèéçL àäzL àlà øéäæäì àá àìŸ¨§©§¦¤¨¤§¥§¦¨

ïk úðî-ìò¯,mFi FzF`A Flk`l ©§¨¥§¨§§
.mW i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦¨

Bìëàì úðî-ìò eäeèçLz ìà©¦§¨©§¨§¨§
úáLçî Ba eáLçz íàL ,øçîì§¨¨¤¦©§§©£¤¤

ìeñt¯.FPnfA `NW Flk`l §§¨§¤Ÿ¦§©
ïBöøì íëì àäé àì¯dvxi `l Ÿ§¥¨¤§¨Ÿ¥¨¤

iptl mkilr)d ,hi lirl i"yx(. £¥¤§¨©
øçà øác¯mWA d ,hi lirl WxiR oke ¨¨©¥§¥¥©§¥§¥

."Ecnl EpizFAx"©¥¨§
ïàkî ,íëzòãì Y "íëðöøì"¦§Ÿ§¤§©§§¤¦¨

÷qòúîì¯KFzgl oiMqA wQrzdW §¦§©¥¤¦§©¥§©¦©£
miWcw hgWe xg` xaC)` ,iw zegpn i"yx(. ¨¨©¥§¨©¢¨¦

FdiAbdl oiMqA wQrzn didW F`¤¨¨¦§©¥§©¦§©§¦
miWcw hgWe)` ,bi oileg i"yx(. §¨©¢¨¦

íéLã÷ úèéçLa ìeñtL¯KixSW ¤¨¦§¦©¨¨¦¤¨¦
hFgWl oiEMzIW)my lirl i"yx(Îdn . ¤¦§©¥¦§©

dpEM Kixv oi` oiNEg zhigWA oMÎoi`X¤¥¥¦§¦©¦¥¨¦©¨¨
)oexkfd xtq(.

ì íéìëàpa èøtL ét-ìò-óàåéðL §©©¦¤¥¥©¤¡¨¦¦§¥
íéîé¯i"WxA WxFtnke .d ,hi lirl ¨¦§¥§©§¨§©¦

cOll `N` Ff dWxR dxn`p `l" :mẄŸ¤¤§¨¨¨¨¤¨§©¥
zpnÎlr `N` ozgiaf `dY `NW¤Ÿ§¥§¦¨¨¤¨©§¨
xAcn mWe ,"dGd onGd KFzA lk`dl§¥¨¥§©§©©¤§¨§©¥
mini ipW mzlik` onGW minlWA¦§¨¦¤§©£¦¨¨§¥¨¦

.cg` dlile§©§¨¤¨
ãçà íBéì ïéìëàpa èøôe øæç̈©¥¥©¤¡¨¦§¤¨

ïìëàì úðî-ìò ïúçéáæ àäzL¤§¥§¦¨¨©§¨§¨§¨
ïpîæa¯,o`M hxtlE xFfgl KxvEde ¦§©¨§§©©£§¨¥¨

aXig m`W xnFl oYip didW mEXn¦¤¨¨¦¨©¤¦¦¥
df oi` ,FzhigWl ipW mFiA Flk`l§¨§§¥¦¦§¦¨¥¤
oicr Edf dhigXl ipW mFIW oeiM ,lEBiR¦¥¨¤¥¦©§¦¨¤£©¦
Fpi`W s` ,minlW zlik`l iE`xd onf§©¨¨©£¦©§¨¦©¤¥
oiprl iM ,dcFY gaf zlik`l iE`ẍ©£¦©¤©¨¦§¦§©

lr aFWgIW Kixv lEBiRFpi`W onf ¦¨¦¤©£©§©¤¥
`A oM lre ,llkA miWcw zlik`l iE`ẍ©£¦©¢¨¦¦§¨§©¥¨
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olk`l zpnÎlr" aFYkl FwIcAoPnfA," §©§¦§©§¨§¨§¨¦§©¨
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WExiRd xg`l o`M df xE`iA i"Wx©¦¥¤¨§©©©¥
WExiRl xE`iA `EdW s` ,ipXd©¥¦©¤¥©¥
xidadl `A dfAW xnFl Wi ,oFW`xd̈¦¥©¤¨¤¨§©§¦
,oFW`xd WExiRl wx aFh df xE`iAW¤¥¤©©¥¨¦
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dhigXA dpEMd lr azke aW rECn©©¨§¨©©©©¨¨©§¦¨
ixdW ,mW lirl oM azM xaMW xg`l§©©¤§¨¨©¥§¥¨¤£¥
onf rbFp Fpi` dpEkA dhigW oiprl§¦§©§¦¨§©¨¨¥¥©§©
FazM KM mEXnE ,miWcTd lW dlik £̀¦¨¤©¢¨¦¦¨§¨

WExitM wxmEXn ,xnFl Wi mB .ipW ©§¥¥¦©¥©¦
dIpXd drCl mB mi`zn df xAqdW¤¤§¥¤©§¦©©¥¨©§¦¨
lMd ixacNW ,l wEqtA x`Fand oiprl̈¦§¨©§¨§¨¤§¦§¥©Ÿ

zpnÎlr dhigW `dYW oiprl aYkp¦§©§¦§©¤§¥§¦¨©§¨
.dfÎixg`NW dxrdA oOwlcM ,oM¥§¦§©¨©¤¨¨¤§©£¥¤

ìëàé àeää íBiaøéäæäì àa àì Y ©©¥¨¥Ÿ¨§©§¦
ïk úðî-ìò äèéçL àäzL àlà¯ ¤¨¤§¥§¦¨©§¨¥

WxiR mXW `N` ,lirl oM WxiR xaM§¨¥©¥§¥¤¨¤¨¥©
oMoMW Wxtn zrke ,oFW`xd WExiRl ¥©¥¨¦§¨¥§¨¥¤¥

ipXd WExiRl mB df wEqR WExiR `Ed¥¨¤©©¥©¥¦
)cecl likyn(gxkdd dn dfA x`aOW F` .¤§¨¥¨¤©©¤§¥©

oM Wxtl)dcya x`a(. §¨¥¥
øák ,äìéëà ïîæ Bì òa÷ì íàL¤¦¦§Ÿ©§©£¦¨§¨

áeúk¯.eh ,f lirl ¨§¥
"'Bâå åéîìL úãBz çáæ øNáe"¯ §©¤©©§¨¨§

cr EPOn giPi `l ,lk`i FpAxw mFiA"§¨§¨¥¨¥Ÿ©¦©¦¤©
."xwAŸ¤

'ä éðàøácä ìò øæb éî òc Y¯d`x £¦©¦¨©©©¨¨§¥
xfFB in ErC" :a ,gi lirl i"Wx oFWl§©¦§¥§¦¥
xfB in" aFYkl wIC o`M K` ."mkilr£¥¤©¨¦¥¦§¦¨©
"xaCd" lr `Ed WbCd iM ,"xaCd lr©©¨¨¦©¨¥©©¨¨

.eipirA lw didi `NW¤Ÿ¦§¤©§¥¨
éðéòa ì÷é ìàåE¯df xaCW oeiMW §©¥©§¥¤¤¥¨¤¨¨¤

lrFtA ixdW ,daWgnAW oipr `Ed¦§¨¤§©£¨¨¤£¥§©
raHnE ,FPnfA oAxTd z` lkF` `Ed¥¤©¨§¨¦§©¦¤©
W`x lwdl dhFp mc`d mixaCd©§¨¦¨¨¨¤§¨¥Ÿ
KM lr xidfdl KxvEd okl ,xaCA©¨¨¨¥§©§©§¦©¨
oM xn` rECn ,oEIr Kixv K` .cgEinA¦§¨©¨¦¦©©¨©¥
mFiA milk`Pl dhigW oiprl `weC©§¨§¦§©§¦¨©¤¡¨¦§
ipWl milk`Pl dhigW oiprl `le cg ¤̀¨§Ÿ§¦§©§¦¨©¤¡¨¦¦§¥
xzFIW mEXn ilE`e .d ,hi lirl ,minï¦§¥§©¦¤¥
cg` mFi zlik` zaWgn lr xFarl lw©©£©©£¤¤£¦©¤¨
ipW zlik` zaWgn lr xW`n¥£¤©©£¤¤£¦©§¥

.mini`l dxez ¨¦
(`l)ízøîLeäðLnä Bæ Y¯dY`W §©§¤©¦§¨¤©¨

DxnWl Kixv,gMWY `NW LphaA ¨¦§¨§¨§¦§§¤Ÿ¦§©
xn`PW oiprM)gi ,ak ilyn(iM mirp iM" ¨¦§¨¤¤¡©¦¨¦¦

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy

(áì)éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑?"ונקּדׁשּתי" לֹומר ּתלמּוד מה תחּללּו", "ולא ׁשּנאמר: מּמׁשמע מזידין. ּדברי על לעבר ¿…¿«¿ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
עצמֹו ימסר עצמֹו מֹוסר ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּביחיד? יכֹול ׁשמי. וקּדׁש עצמ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹמסר

הּמֹוסר  ׁשּכל למּות, ועזריה,עלֿמנת מיׁשאל ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, עלֿמנת עצמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר הּנס, עלֿמנת עצמן מסרּו יח)ׁשּלא ג מּציל:(דניאל ולא מּציל וגֹו'", מלּכא להואֿל ידיע לא "והן : ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

וגֹו'" להויֿל ."ידיע ְְֱִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו לב)ונקונקונקונקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי ּׁשהּוא (כב, "מה חז"ל אמרּו ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק על ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
אּׁשה  מׁשקים ׁשּכאׁשר מצינּו, :ּכ הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת ׁשל החּיּוב זה, ּבצּוּוי ואף לעׂשֹות". ליׂשראל אֹומר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעֹוׂשה,
ּכביכֹול, נפׁש', 'מסירת מּתֹו הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות נמחק "הּׁשם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָסֹוטה

ׁשלֹום. להׁשּכין ְְְִֵַָּכדי

(âì)íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−
ô :ýåýé éðà íéäìàì¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ ּכן ‰'.עלֿמנת È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

Lc˜˙‡Âלב  ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ Èa B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÈÂ‰ÓÏלג  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xWt` zipW m`e ,"LphaA mxnWz¦§§¥§¦§¤§¦¨¦¨¤§¨
llkA Fpi`W lM `d ,mIwzE rnWYW¤¦§©§©¥¨¨¤¥¦§©

dUrn llkA Fpi` dpWn),ai mixac i"yx ¦§¨¥¦§©©£¤
gk(:` ,fl oiWECiw i"Wx mB d`xE .§¥©©¦¦¦

icil d`iaOW ,dpWn Ff ,oExnWY"¦§§¦§¨¤§¦¨¦¥
iM ."zFUrl oExnWY aizkC ,dUrn©£¤¦§¦¦§§©£¦
"mziUre" xnF` `Ed ixd ,FhEWtM m ¦̀¦§£¥¥©£¦¤

)oexkfd xtq(.
íúéNòåäNònä äæ Y¯ÎKxCÎlre ©£¦¤¤©©£¤§©¤¤

± mziUre" :e ,c mixaC i"WxA df¤§©¦§¨¦©£¦¤
dn oEIr Kixve ."FrnWnM§©§¨§¨¦¦©

.EprinWOal dxez ©§¦¥
(al)eìlçú àìåéøác ìò øáòì Y §Ÿ§©§©£Ÿ©§¨©

ïéãéæî¯ixdW ,zFvOd lM lr aqEn §¦¦¨©¨©¦§¤£¥
eiptNW wEqRl KWnd `Ed df wEqR̈¤¤§¥©¨¤§¨¨

"izFvn mYxnWE")iaxd(. §©§¤¦§©
äî ,"eìlçú àìå" :øîàpL òîLnî¦©§¨¤¤¡©§Ÿ§©§©

"ézLc÷ðå" øîBì ãeîìz¯df ixdW ©§©§¦§©§¦¤£¥¤
oMW ,"ElNgz `le" xn`X dnA llkp¦§¨§©¤¨©§Ÿ§©§¤¥
."iYWCwpe" didi `liOn ElNgi `l m ¦̀Ÿ§©§¦¥¨¦§¤§¦§©§¦

éîL Lc÷å Eîöò øñî¯mB d`x §Ÿ©§§§©¥§¦§¥©
,iYWCwpe Edfe" :` ,cr oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦§¤§¦§©§¦

."FxvFi zad` lr FWtp xqFOW¤¥©§©©£©§
CBúa" :øîBì ãeîìz ?ãéçéa ìBëé̈§¨¦©§©§

"ìàøNé éða¯wxW .miAxA ,xnFlM §¥¦§¨¥§©¨©¦¤©
zFgtl) l`xUIn dxUr ipirl(xFqni §¥¥£¨¨¦¦§¨¥§¨¦§

cigiA `l la` ,'d zXEcw lr FWtp©§©§©£¨Ÿ§¨¦

mixaC dWlXncg``Ed oMÎm`Î`N`)¤¨¦¥¤¨¦§¨§¨¦
,"xFari l`e bxdi" xn`p mdilrW¤£¥¤¤¡©¥¨¥§©©£

cigiA ENit` EdGW(. ¤¤£¦§¨¦
Bîöò øñîé Y Bîöò øñBî àeäLëe§¤¥©§¦§Ÿ©§
Bîöò øñBnä ìkL ,úeîì úðî-ìò©§¨¨¤¨©¥©§

ñð Bì ïéNBò ïéà Y ñpä úðî-ìò¯ ©§¨©¥¥¦¥
DzErnWOW ,i"Wx x`an Ff dtqFdA§¨¨§¨¥©¦¤©§¨¨
lrW ,`id mXd WECiw zevn lW¤¦§©¦©¥¦¤©
`iaYW KxcA FWtp z` xFqnl mc`d̈¨¨¦§¤©§§¤¤¤¨¦
,qp Fl dUri `Ed KExA WFcTdW Kkl§¨¤©¨¨©£¤¥
KExA WFcTd lW FnW WCwzi KkaE§¨¦§©¥§¤©¨¨
mc`dWM xW`n xzFi) mlFrA `Ed¨¨¥¥£¤§¤¨¨¨

mXd WECiw lr zEni(siqFd okle , ¨©¦©¥§¨¥¦
`id mXd WECiw zFvOn wlgW i"Wx©¦¤¥¤¦¦§¦©¥¦
wx iM ,zEnl zpnÎlr Fnvr xFqnIW¤¦§©§©§¨¨¦©
KkA mFxble qpl zFMfl iEUr Ff KxcA§¤¤¨¦§§¥§¦§§¨
.`Ed KExA WFcTd lW FnW WECiwl§¦§¤©¨¨
` ,mipipr ipW Wi "iYWCwpe"A ,xnFlM( §©¦§¦§©§¦¥§¥¦§¨¦
a ,mc`d ici lr mXd WECiw zevn( ¦§©¦©¥©§¥¨¨¨
,`Ed KExA WFcTd ici lr mXd WECiw¦©¥©§¥©¨¨
lr EdGW "iYWCwpe" dNOd zErnWnM§©§¨©¦¨§¦§©§¦¤¤©
zEnilWE ,FnvrA `Ed KExA WFcTd ici§¥©¨¨§©§§¥
,cgi mixaCd ipW xEAigAziUrp oiprd̈¦§¨©£¥§¦§¥©§¨¦©©
`Ed if` ,zEnl Fnvr xqFn mc`dWM§¤¨¨¨¥©§¨£©
ici lr qp Fl dUrIW zFMfl iEUr̈¦§¤¥¨¤¥©§¥
mIwzi KkaE ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¨¦§©¥

zEnilWA "iYWCwpe")mgpn zxez t"r(. §¦§©§¦¦§¥

äéøæòå ìàLéî äéððça eðéöî ïkL¤¥¨¦©£©§¨¦¨¥©£©§¨
ñpä úðî-ìò ïîöò eøñî àlL¯ ¤Ÿ¨§©§¨©§¨©¥

`xaQd z` dfA lFlWl `AW d`xp¦§¤¤¨¦§¨¤¤©§¨¨
zpnÎlr Wtp zxiqnA dlrn WIW¤¥©£¨¦§¦©¤¤©§¨
FpFghA lcFB lr dxFn df oMW ,qPd©¥¤¥¤¤©¤¦§
xnFl oYip dide ,qp Fl dUrIW 'dA©¤©£¤¥§¨¨¦¨©
dUri 'd dGd oFgHAd zEkfA `weCW¤©§¨¦§©¦¨©¤©£¤
dippgn dgkFd `ian okle ,qp Fl¥§¨¥¥¦¨¨¥£©§¨
,oM EUr `NW dGOW dixfre l`Win¦¨¥©£©§¨¤¦¤¤Ÿ¨¥
iM ,oM zFUrl oFkp `NW rnWn©§©¤Ÿ¨©£¥¦
oFxQg Wi qPd zpnÎlr Wtp zxiqnA¦§¦©¤¤©§¨©¥¥¦¨
`l devOdW oeiM ,devOd mvrA§¤¤©¦§¨¥¨¤©¦§¨Ÿ
Îlr `N` zn`A minW mWl ziUrp©£¥¨§¥¨©¦¤¡¤¤¨©
.qp Fl miUFr oi` okle ,lvPdl zpn§¨§¦¨¥§¨¥¥¦¥

øîàpL¯.gi ,b l`IpC ¤¤¡©¨¦¥
"'Bâå àkìî Cì àåäì òéãé ,àì ïäå"§¥¨§¦©¤¡¥¨©§¨§

¯didi rEcioi` Lidl`l iM ,KlOd Ll ¨©¦§¤§©¤¤¦¥Ÿ¤¥
.micaFr Ep`̈§¦

ìévî àìå ìévî¯ode" WExiRd Edf ©¦§Ÿ©¦¤©¥§¥
.liSn `l oiA liSn oiA ,`le oM ,"`l̈¥¨Ÿ¥©¦¥Ÿ©¦
mdl dxwIW migEhA Eid `NW ,xnFlM§©¤Ÿ¨§¦¤¦§¤¨¤

.qp¥
"'Bâå Cì àåäì òéãé"¯i"Wx d`xE §¦©¤¡¥¨§§¥©¦

rici ,EpitEB liSdl uFRgi `lm`e" :mẄ§¦Ÿ©§§©¦¥§¦©
,"`l ode" WxtOW rnWn ."Kl iedl¤¡¥¨©§©¤§¨¥§¥¨

.`l m`ebl dxez §¦Ÿ
(bl)íëúà àéöBnäïk úðî-ìò Y ©¦¤§¤©§¨¥



נז xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyily meil inei xeriy
ּבֹו ּתחׁשבּו ׁשאם למחר, לאכלֹו עלֿמנת ּתׁשחטּוהּו אל ּכן, עלֿמנת ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלא
ּבׁשחיטת  ׁשּפסּול לּמתעּסק מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", אחר: ּדבר לרצֹון. לכם יהא לא ּפסּול, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמחׁשבת
עלֿמנת  זביחתן ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר ימים, לׁשני ּבּנאכלים ׁשּפרט ואףֿעלּֿפי ְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָקדׁשים.

ּבזמּנן  .לאכלן ְְְִַָָָ

(ì)ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑,אכילה זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, עלֿמנת ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
כתיב טו)ּכבר ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :.'‰ È‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי .ּדע, ְְְְְִֶַַַָָָ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ) הּמׁשנה הּמעׂשה ∑Ì˙ÈNÚÂ.זֹו .זה ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

Ú„ל  dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

ÈÈ:לא  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»
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i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑?"ונקּדׁשּתי" לֹומר ּתלמּוד מה תחּללּו", "ולא ׁשּנאמר: מּמׁשמע מזידין. ּדברי על לעבר ¿…¿«¿ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ
עצמֹו ימסר עצמֹו מֹוסר ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּביחיד? יכֹול ׁשמי. וקּדׁש עצמ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹמסר

הּמֹוסר  ׁשּכל למּות, ועזריה,עלֿמנת מיׁשאל ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, עלֿמנת עצמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר הּנס, עלֿמנת עצמן מסרּו יח)ׁשּלא ג מּציל:(דניאל ולא מּציל וגֹו'", מלּכא להואֿל ידיע לא "והן : ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

וגֹו'" להויֿל ."ידיע ְְֱִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו לב)ונקונקונקונקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי ּׁשהּוא (כב, "מה חז"ל אמרּו ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק על ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
אּׁשה  מׁשקים ׁשּכאׁשר מצינּו, :ּכ הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת ׁשל החּיּוב זה, ּבצּוּוי ואף לעׂשֹות". ליׂשראל אֹומר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעֹוׂשה,
ּכביכֹול, נפׁש', 'מסירת מּתֹו הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות נמחק "הּׁשם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָסֹוטה

ׁשלֹום. להׁשּכין ְְְִֵַָּכדי

(âì)íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−
ô :ýåýé éðà íéäìàì¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ ּכן ‰'.עלֿמנת È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

Lc˜˙‡Âלב  ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ Èa B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÈÂ‰ÓÏלג  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xWt` zipW m`e ,"LphaA mxnWz¦§§¥§¦§¤§¦¨¦¨¤§¨
llkA Fpi`W lM `d ,mIwzE rnWYW¤¦§©§©¥¨¨¤¥¦§©

dUrn llkA Fpi` dpWn),ai mixac i"yx ¦§¨¥¦§©©£¤
gk(:` ,fl oiWECiw i"Wx mB d`xE .§¥©©¦¦¦

icil d`iaOW ,dpWn Ff ,oExnWY"¦§§¦§¨¤§¦¨¦¥
iM ."zFUrl oExnWY aizkC ,dUrn©£¤¦§¦¦§§©£¦
"mziUre" xnF` `Ed ixd ,FhEWtM m ¦̀¦§£¥¥©£¦¤

)oexkfd xtq(.
íúéNòåäNònä äæ Y¯ÎKxCÎlre ©£¦¤¤©©£¤§©¤¤

± mziUre" :e ,c mixaC i"WxA df¤§©¦§¨¦©£¦¤
dn oEIr Kixve ."FrnWnM§©§¨§¨¦¦©

.EprinWOal dxez ©§¦¥
(al)eìlçú àìåéøác ìò øáòì Y §Ÿ§©§©£Ÿ©§¨©

ïéãéæî¯ixdW ,zFvOd lM lr aqEn §¦¦¨©¨©¦§¤£¥
eiptNW wEqRl KWnd `Ed df wEqR̈¤¤§¥©¨¤§¨¨

"izFvn mYxnWE")iaxd(. §©§¤¦§©
äî ,"eìlçú àìå" :øîàpL òîLnî¦©§¨¤¤¡©§Ÿ§©§©

"ézLc÷ðå" øîBì ãeîìz¯df ixdW ©§©§¦§©§¦¤£¥¤
oMW ,"ElNgz `le" xn`X dnA llkp¦§¨§©¤¨©§Ÿ§©§¤¥
."iYWCwpe" didi `liOn ElNgi `l m ¦̀Ÿ§©§¦¥¨¦§¤§¦§©§¦

éîL Lc÷å Eîöò øñî¯mB d`x §Ÿ©§§§©¥§¦§¥©
,iYWCwpe Edfe" :` ,cr oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦§¤§¦§©§¦

."FxvFi zad` lr FWtp xqFOW¤¥©§©©£©§
CBúa" :øîBì ãeîìz ?ãéçéa ìBëé̈§¨¦©§©§

"ìàøNé éða¯wxW .miAxA ,xnFlM §¥¦§¨¥§©¨©¦¤©
zFgtl) l`xUIn dxUr ipirl(xFqni §¥¥£¨¨¦¦§¨¥§¨¦§

cigiA `l la` ,'d zXEcw lr FWtp©§©§©£¨Ÿ§¨¦

mixaC dWlXncg``Ed oMÎm`Î`N`)¤¨¦¥¤¨¦§¨§¨¦
,"xFari l`e bxdi" xn`p mdilrW¤£¥¤¤¡©¥¨¥§©©£

cigiA ENit` EdGW(. ¤¤£¦§¨¦
Bîöò øñîé Y Bîöò øñBî àeäLëe§¤¥©§¦§Ÿ©§
Bîöò øñBnä ìkL ,úeîì úðî-ìò©§¨¨¤¨©¥©§

ñð Bì ïéNBò ïéà Y ñpä úðî-ìò¯ ©§¨©¥¥¦¥
DzErnWOW ,i"Wx x`an Ff dtqFdA§¨¨§¨¥©¦¤©§¨¨
lrW ,`id mXd WECiw zevn lW¤¦§©¦©¥¦¤©
`iaYW KxcA FWtp z` xFqnl mc`d̈¨¨¦§¤©§§¤¤¤¨¦
,qp Fl dUri `Ed KExA WFcTdW Kkl§¨¤©¨¨©£¤¥
KExA WFcTd lW FnW WCwzi KkaE§¨¦§©¥§¤©¨¨
mc`dWM xW`n xzFi) mlFrA `Ed¨¨¥¥£¤§¤¨¨¨

mXd WECiw lr zEni(siqFd okle , ¨©¦©¥§¨¥¦
`id mXd WECiw zFvOn wlgW i"Wx©¦¤¥¤¦¦§¦©¥¦
wx iM ,zEnl zpnÎlr Fnvr xFqnIW¤¦§©§©§¨¨¦©
KkA mFxble qpl zFMfl iEUr Ff KxcA§¤¤¨¦§§¥§¦§§¨
.`Ed KExA WFcTd lW FnW WECiwl§¦§¤©¨¨
` ,mipipr ipW Wi "iYWCwpe"A ,xnFlM( §©¦§¦§©§¦¥§¥¦§¨¦
a ,mc`d ici lr mXd WECiw zevn( ¦§©¦©¥©§¥¨¨¨
,`Ed KExA WFcTd ici lr mXd WECiw¦©¥©§¥©¨¨
lr EdGW "iYWCwpe" dNOd zErnWnM§©§¨©¦¨§¦§©§¦¤¤©
zEnilWE ,FnvrA `Ed KExA WFcTd ici§¥©¨¨§©§§¥
,cgi mixaCd ipW xEAigAziUrp oiprd̈¦§¨©£¥§¦§¥©§¨¦©©
`Ed if` ,zEnl Fnvr xqFn mc`dWM§¤¨¨¨¥©§¨£©
ici lr qp Fl dUrIW zFMfl iEUr̈¦§¤¥¨¤¥©§¥
mIwzi KkaE ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¨¦§©¥

zEnilWA "iYWCwpe")mgpn zxez t"r(. §¦§©§¦¦§¥

äéøæòå ìàLéî äéððça eðéöî ïkL¤¥¨¦©£©§¨¦¨¥©£©§¨
ñpä úðî-ìò ïîöò eøñî àlL¯ ¤Ÿ¨§©§¨©§¨©¥

`xaQd z` dfA lFlWl `AW d`xp¦§¤¤¨¦§¨¤¤©§¨¨
zpnÎlr Wtp zxiqnA dlrn WIW¤¥©£¨¦§¦©¤¤©§¨
FpFghA lcFB lr dxFn df oMW ,qPd©¥¤¥¤¤©¤¦§
xnFl oYip dide ,qp Fl dUrIW 'dA©¤©£¤¥§¨¨¦¨©
dUri 'd dGd oFgHAd zEkfA `weCW¤©§¨¦§©¦¨©¤©£¤
dippgn dgkFd `ian okle ,qp Fl¥§¨¥¥¦¨¨¥£©§¨
,oM EUr `NW dGOW dixfre l`Win¦¨¥©£©§¨¤¦¤¤Ÿ¨¥
iM ,oM zFUrl oFkp `NW rnWn©§©¤Ÿ¨©£¥¦
oFxQg Wi qPd zpnÎlr Wtp zxiqnA¦§¦©¤¤©§¨©¥¥¦¨
`l devOdW oeiM ,devOd mvrA§¤¤©¦§¨¥¨¤©¦§¨Ÿ
Îlr `N` zn`A minW mWl ziUrp©£¥¨§¥¨©¦¤¡¤¤¨©
.qp Fl miUFr oi` okle ,lvPdl zpn§¨§¦¨¥§¨¥¥¦¥

øîàpL¯.gi ,b l`IpC ¤¤¡©¨¦¥
"'Bâå àkìî Cì àåäì òéãé ,àì ïäå"§¥¨§¦©¤¡¥¨©§¨§

¯didi rEcioi` Lidl`l iM ,KlOd Ll ¨©¦§¤§©¤¤¦¥Ÿ¤¥
.micaFr Ep`̈§¦

ìévî àìå ìévî¯ode" WExiRd Edf ©¦§Ÿ©¦¤©¥§¥
.liSn `l oiA liSn oiA ,`le oM ,"`l̈¥¨Ÿ¥©¦¥Ÿ©¦
mdl dxwIW migEhA Eid `NW ,xnFlM§©¤Ÿ¨§¦¤¦§¤¨¤

.qp¥
"'Bâå Cì àåäì òéãé"¯i"Wx d`xE §¦©¤¡¥¨§§¥©¦

rici ,EpitEB liSdl uFRgi `lm`e" :mẄ§¦Ÿ©§§©¦¥§¦©
,"`l ode" WxtOW rnWn ."Kl iedl¤¡¥¨©§©¤§¨¥§¥¨

.`l m`ebl dxez §¦Ÿ
(bl)íëúà àéöBnäïk úðî-ìò Y ©¦¤§¤©§¨¥



`xenנח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

ß xii` 'i iriax mei ß

âë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac∑ את ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו מֹועדֹות, עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
לירּוׁשלים  הּגיעּו לא ועדין לרגל, לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ּגלּיֹות על .הּׁשנה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(â)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
úaL eNòú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬

ô :íëéúáLBî ìëa ýåýéì àåä¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑ּכאּלּו עליו מעלין - הּמֹועדֹות את המחּלל ׁשּכל ללּמד מֹועדֹות? אצל ׁשּבת ענין מה ≈∆»ƒְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּׁשּבתֹות  את קּים ּכאּלּו עליו מעלין - הּמֹועדֹות את המקּים וכל הּׁשּבתֹות, את .חּלל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(ã)eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷î ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬
:íãòBîa íúàŸ−̈§«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑החדׁש ּבקּדּוׁש מדּבר וכאן ׁשנה, ּבעּבּור מדּבר .למעלה ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»

ÓBÈ·e‡ג  ‡„È·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡˙·L ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

˙ÔeÚ¯Úד  Èc LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰ÈÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

¯inWz`WCwlmknvr ExqnYW)zxez ¤¦§§©§§¤§©¥¤§¦
mipdk(.

'ä éðàì ïîàð YøëN ílL¯`NW £¦¤¡¨§©¥¨¨¤Ÿ
`EdÎKExAÎWFcTdW oeiMW xn`YŸ©¤¥¨¤©¨¨
xkU oi` oM m` ,oM zpnÎlr Ep`ivFd¦¨©§¨¥¦¥¥¨¨
okl ,DnIwl miaIg Ep` iM ,Ff devn lr©¦§¨¦¨©¨¦§©§¨¨¥
mNWl on`p" KM lr mBW EprinWn©§¦¥¤©©¨¤¡¨§©¥

"xkU)cecl likyn(.` dxez ¨¨
(a)éãòBî 'Bâå ìàøNé éða ìà øac©¥¤§¥¦§¨¥§£¥
'äìàøNé eéäiL úBãòBî äNò Y£¥£¤¦§¦§¨¥

íäa ïéãnìî¯l` xAC" aEzMW dGn §ª¨¦¨¤¦¤¤¨©¥¤
did dxF`kNW ,"'d icrFn .. l`xUi ipA§¥¦§¨¥£¥¤¦§¨¨¨

l` xAC" xnFl Kixvzcr,"l`xUi ipA ¨¦©©¥¤£©§¥¦§¨¥
zriaw diElY mdAW oixcdpQl dpEMde§©©¨¨©©§¤§¦¤¨¤§¨§¦©
ipA l`" xiMfd dOle ,micrFOd©£¦§¨¨¦§¦¤§¥

"W EpcOll `N` ,"l`xUi,"'d icrFn ¦§¨¥¤¨§©§¥¤£¥
lM liaWA `id ,micrFOd zriaw Epid©§§¦©©£¦¦¦§¦¨
Eidi l`xUi lMW ,"l`xUi ipA"§¥¦§¨¥¤¨¦§¨¥¦§
Eid oiCÎziA okle ,mdA milBxnª§¨¦¨¤§¨¥¥¦¨
sqFp WcgA dpXd z` mixArn§©§¦¤©¨¨§Ÿ¤¨
bg zriaw onf z` KkA mixg`nE§©£¦§¨¤§©§¦©©
onFwOn ExwrPW zFIElB xEar ,gqRd©¤©£¨¤¤¤§¦§¨
,riBdl EwiRqd `l oicre lbxl zFlrl©£¨¤¤©£©¦Ÿ¦§¦§©¦©

.micrFOA milBxn Eidi md mBW icM§¥¤©¥¦§ª§¨¦©£¦
úBiìb ìò äðMä úà íéøaònL¯ipA ¤§©§¦¤©¨¨©¨ª§¥

miwFgxd dlFBd)` ,`i oixcdpq i"yx(. ©¨¨§¦
ìâøì úBìòì íîB÷nî eø÷òpL¯ ¤¤¤§¦§¨©£¨¤¤

onFwOn ExwrPW oiCÎziAl rnWPW¤¦§©§¥¦¤¤¤§¦§¨
mdigqR zFUrl lbxl zFlrl)my i"yx(. ©£¨¤¤©£¦§¥¤

íéìLeøéì eòébä àì ïéãòå¯`l m`W ©£©¦Ÿ¦¦¦¨©¦¤¦Ÿ
gqRA `al EliBxi `l dExAri)my i"yx(. §©§¨Ÿ©§¦¨Ÿ©¤©

dpXd z` ExArW ErcIWM la £̀¨§¤¥§¤¦§¤©¨¨
lbxl `al mnvr EliBxi ± mliaWA¦§¦¨©§¦©§¨¨Ÿ¨¤¤

dpWe dpW lkA)yeal(.b dxez §¨¨¨§¨¨
(b)íéîé úLLìöà úaL ïéðò äî Y ¥¤¨¦¨¦§©©¨¥¤

úBãòBî¯ici lr zrAwp `l zAW ixde £©£¥©¨Ÿ¦§©©©§¥
.zFcrFOd FnM oiCÎziA¥¦§©£

úBãòBnä úà ìlçîä ìkL ,Eãnìì§©¤§¤¨©§©¥¤©£
úà ìlç elàk åéìò ïéìòî Y©£¦¨¨§¦¦¥¤
úBãòBnä úà íi÷îä ìëå ,úBúaMä©©¨§¨©§©¥¤©£
úà íi÷ elàk åéìò ïéìòî Y©£¦¨¨§¦¦¥¤

.úBúaMä¯s`W ,xnFl FzpEM dxF`kl ©©¨¦§¨©¨¨©¤©
`le oiCd ziA ici lr ErAwp zFcrFOdW¤©£¦§§©§¥¥©¦§Ÿ
FnM swFY mdl Wi ,minW iciA¦¥¨©¦¥¨¤¤§
.minW ici lr ErAwPW zFzAXd©©¨¤¦§§©§¥¨©¦
s`W ,FGn dxzi azM "cecl liMUn"de§©©§¦§¨¦¨©§¥¨¦¤©

oiCd ziA ici lr ErAwp zFcrFOd m ¦̀©£¦§§©§¥¥©¦
f` mBW xnFl aEzMd `A ,zErhA§¨¨©¨©¤©¨
ENi`M DRwzA znIw zFcrFOd zriaw§¦©©£©¤¤§¨§¨§¦
`idW zAXd zXEcw FnM ,mPnf df did̈¨¤§©¨§§©©©¨¤¦
azM "dix` xEB"de .zF`CeA znIw©¤¤§©¨§©©§¥¨©
mdW oeiM ,zAW E`xwp micrFOdW¤©£¦¦§§©¨¥¨¤¥
ipW ,zAXd mFi cbpM micrFn draW¦§¨£¦§¤¤©©¨§¥
,zFrEaW lW cg` mFi ,gqR lW minï¦¤¤©¤¨¤¨
,xERM cg` mFi ,dpXd W`x cg` mFi¤¨Ÿ©¨¨¤¨¦
z` lNgnde .zFMEq lW mini ipWE§¥¨¦¤§©§©¥¤
,zAXd zgY millkp mdW micrFOd©£¦¤¥¦§¨¦©©©©¨
,iriaXd mFi `EdW zAW lNg EN`M§¦¦¥©¨¤©§¦¦
zAXde dziaXd iwlg md micrFOdW¤©£¦¥¤§¥©§¦¨§©©¨

dziaXd lM z` zllFM)`"eb(.c dxez ¤¤¤¨©§¦¨
(c)'ä éãòBî älàäìòîì Y¯wEqR ¥¤£¥§©§¨¨
.a

äðL øeaòa øaãî¯zriaTW §©¥§¦¨¨¤§¦©
aEzMW ,oiCÎziAA diElY micrFOd©£¦§¨§¥¦¤¨
.aizM "mY`" ,"mzF` E`xwY xW`"£¤¦§§¨©¤§¦
,sqFp Wcg oiCÎziA EtiqFd m`W ,EpidC§©§¤¦¦¥¦Ÿ¤¨
Dpi` e`l m`e ,zxAErn dpW Ff ixd£¥¨¨§¤¤§¦¨¥¨

zxAErn)m"`x(. §¤¤
Lãçä Lec÷a øaãî ïàëå¯zriaTW §¨§©¥§¦©Ÿ¤¤§¦©

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr fh zegiy ihewl)

ּבּבּבּבממממֹוֹוֹוֹועדםעדםעדםעדם אתםאתםאתםאתם ּתּתּתּתקראקראקראקראּוּוּוּו ד)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ה'ּירח'(כג, מן נׁשּתלׁשל הּירח ּדהּנה לבאר, ויׁש מּוטעין". אפּלּו "אּתם, ּדרׁשּו: רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּמֹולד  לפי חדׁש ראׁש קֹובעים ׁשאנּו אּלא למעלה; ה'מֹולד' מּצד ּבעּקר היא חדׁש לראׁש הּמֹולד יֹום ּוקביעת ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלמעלה,
הּוא  סימן אחר, ּביֹום חדׁש ראׁש קבעּו ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר אפֹוא, מּובן למעלה. ה'מֹולד' הּוא ׁשאז יֹודעים מּזה ּכי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹלמּטה,

ּבֹו. יׁשּתּקף ׁשהּדבר ראּוי העֹולם ׁשאין אּלא למעלה; ה'מֹולד' יֹום ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּזהּו

(ä)ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´
:ýåýéì çñt íéaøòä̈«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa∑ ּולמעלה ׁשעֹות Ï‰'.מּׁשׁש ÁÒt∑"ּפסח" ׁשּׁשמֹו קרּבן .הקרבת ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

(å)úBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úòáL ýåýéì©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

(æ)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(ç)íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³
àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î éòéáMä©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

ô :eNòú©«£«
i"yx£'B‚Â ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ ו ּפינחס; ּבפרׁשת האמּורים הּמּוספין ׁשאין הם ,ל לֹומר ּכאן? נאמרּו לּמה ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

זה  את זה מעּכבין Ï‰'.הּמּוספין ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ אין ואם אילים. הבא ּפרים, אין אם מּכלֿמקֹום. ְְִִֶֶֶַַָ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«ְִִִִִֵֵֵֵָָָָ
ּכבׂשים  הבא ואילים, ÌÈÓÈ.ּפרים ˙Ú·L∑;ימים ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ׁשם "ׁשבעת", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְִִִֵֵָָָƒ¿«»ƒְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"ׁשלׁשת" "חמׁשת", "ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", לׁשֹון ּכל וכן ּבלע"ז, Ú·„‰.שטיינ"א ˙Î‡ÏÓ∑ מלאכֹות אפּלּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָֹ¿∆∆¬…»ְֲִָ
ּכהנים', מ'ּתֹורת הבנּתי ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ּכיס חסרֹון ׁשּיׁש ,וצר עבֹודה לכם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהחׁשּובֹות

וכּו' עבֹודה ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול .ּדקּתני: ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

Á¯ÈÏ‡ה  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡ו  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
¯Èht ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

Ïkז  ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔÈÓBÈח  ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„È·Ú Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mBW ,oiCÎziAA diElY miWcg iW`ẍ¥¢¨¦§¨§¥¦¤©
,"mzF` E`xwY xW`" xn`p o`M̈¤¡©£¤¦§§¨
Eraw oiCÎziA m`W ,aizM "mY`"©¤§¦¤¦¥¦¨§

EWCwem`e ,WCEwn df ixd Wcg W`x §¦§ŸŸ¤£¥¤§¨§¦
WCEwn Fpi` e`l)m"`x(.d dxez ¨¥§¨

(d)íéaøòä ïéaúBòL LMî Y ¥¨©§¨¦¦¥¨
äìòîìe¯F`Fan zial dhFp WnXdW §©§¨¤©¤¤¤§¥§

d`xp ,"miAxrd oiA" oFWlE .aFxrl©£§¥¨©§©¦¦§¤
mFId zaixr oiAW zFrW ozF` ipirA§¥©¨¨¤¥£¦©©
zNgzA mFId zaixr ,dliNd zaixrl©£¦©©©§¨£¦©©¦§¦©

"axr illv EhPi iM"n zFrW raW)dinxi ¤©¨¦¦¦¨¦§¥¨¤
c ,e(dliNd zNigzA dliNd zaixre ,©£¦©©©§¨¦§¦©©©§¨

)e ,ai zeny i"yx(.
'äì çñtBîML ïaø÷ úáø÷ä Y ¤©©©§¨©¨§¨¤§

"çñt"¯,dgiqRde bENCd mW lr ¤©©¥©¦§©§¦¨
iYA bNcn did `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¨¨§©¥¨¥
ixvOn utFwe ,mixvn iYA oiAn l`xUi¦§¨¥¦¥¨¥¦§©¦§¥¦¦§¦

l`xUie ixvnlhlnp irvn`)zeny i"yx §¦§¦§¦§¨¥¤§¨¦¦§¨
`i ,ai(gqR iExw xUr drAx` mFIW `le .§Ÿ¤©§¨¨¨¨¨¤©

)m"`x(.e dxez

(g)'Bâå äMà ízáø÷äåíä Y §¦§©§¤¦¤§¥
ñçðt úLøôa íéøeîàä ïéôñenä¯ ©¨¦¨£¦§¨¨©¦§¨

dlFr dX` mYaxwde" :hi ,gk xAcOA©¦§¨§¦§©§¤¦¤¨
,cg` li`e ,mipW xwa ipA mixR ,'dl©¨¦§¥¨¨§©¦§©¦¤¨
Eidi mininY ,dpW ipA miUak draWe§¦§¨§¨¦§¥¨¨§¦¦¦§

."mkl̈¤
ïàk eøîàð änìå¯,mnFwn o`M oi`W §¨¨¤¤§¨¤¥¨§¨

zFcrFOd zWxR `id Ff dWxR oMW¤¥¨¨¨¦¨¨©©£
zFpAxTd zWxR `le)miig min x`a(. §Ÿ¨¨©©¨§¨

äæ ïéákòî ïéôñenä ïéàL :Eì øîBì©§¤¥©¨¦§©§¦¤
¯ "'äì äMà ízáø÷äå" .äæ úà¤¤§¦§©§¤¦¤©

íéøt ïéà íà .íB÷î ìkî¯mixR" ¦¨¨¦¥¨¦¨¦
."mipW xwa ipA§¥¨¨§©¦

íéìéà àáä¯.mFi lkA "cg` li`" ¨¥¥¦©¦¤¨§¨

íéNák àáä íéìéàå íéøt ïéà íàå§¦¥¨¦§¥¦¨¥§¨¦
¯."miUak draW"¦§¨§¨¦

íéîé úòáLøîàpL íB÷î ìk Y ¦§©¨¦¨¨¤¤¡©
àeä øác íL "úòáL"¯mW xnFlM ¦§©¥¨¨§©¥
draW lW uEAwl x`FY)m"`x(. ©§¦¤¦§¨

à"ðééèééù ,íéîé ìL òeáL¯ ¨©¤¨¦
SeiteinemieW mini draWlWdvEaw ,§¨¤¦§¨¨¦¨¦

midfe)mb` ipiirn(zFnW i"Wx mB d`xE . §¥¦§¥©©¦§
i"Wx oFWl zErnWn oke .eh ,ai§¥©§¨§©¦

.x`Azp mWe ,g ,`l xAcOAA§©¦§¨§¨¦§¨¥
ì ìk ïëå .æòìa,úLL ,úðBîL :ïBL §©©§¥¨§§©¥¤

ìL ,úLîçúL¯zFnW i"Wx mB d`x £¥¤§Ÿ¤§¥©©¦§
.ak ,i

äãáò úëàìîúBëàìî elôà Y §¤¤£Ÿ̈£¦§¨
LiL ,Cøöå "äãBáò" íëì úBáeLçä©£¨¤£¨§Ÿ¤¤¥
øác ïBâk ,ïälL äìháa ñék ïBøñç¤§¦§©¨¨¤¨¤§¨¨

ãáàä¯:el wEqR oOwl i"Wx mB d`x ¨¨¥§¥©©¦§©¨¨



נט xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

ß xii` 'i iriax mei ß

âë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac∑ את ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו מֹועדֹות, עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
לירּוׁשלים  הּגיעּו לא ועדין לרגל, לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ּגלּיֹות על .הּׁשנה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(â)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
úaL eNòú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬

ô :íëéúáLBî ìëa ýåýéì àåä¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑ּכאּלּו עליו מעלין - הּמֹועדֹות את המחּלל ׁשּכל ללּמד מֹועדֹות? אצל ׁשּבת ענין מה ≈∆»ƒְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּׁשּבתֹות  את קּים ּכאּלּו עליו מעלין - הּמֹועדֹות את המקּים וכל הּׁשּבתֹות, את .חּלל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(ã)eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷î ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬
:íãòBîa íúàŸ−̈§«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑החדׁש ּבקּדּוׁש מדּבר וכאן ׁשנה, ּבעּבּור מדּבר .למעלה ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»

ÓBÈ·e‡ג  ‡„È·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡˙·L ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

˙ÔeÚ¯Úד  Èc LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰ÈÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

¯inWz`WCwlmknvr ExqnYW)zxez ¤¦§§©§§¤§©¥¤§¦
mipdk(.

'ä éðàì ïîàð YøëN ílL¯`NW £¦¤¡¨§©¥¨¨¤Ÿ
`EdÎKExAÎWFcTdW oeiMW xn`YŸ©¤¥¨¤©¨¨
xkU oi` oM m` ,oM zpnÎlr Ep`ivFd¦¨©§¨¥¦¥¥¨¨
okl ,DnIwl miaIg Ep` iM ,Ff devn lr©¦§¨¦¨©¨¦§©§¨¨¥
mNWl on`p" KM lr mBW EprinWn©§¦¥¤©©¨¤¡¨§©¥

"xkU)cecl likyn(.` dxez ¨¨
(a)éãòBî 'Bâå ìàøNé éða ìà øac©¥¤§¥¦§¨¥§£¥
'äìàøNé eéäiL úBãòBî äNò Y£¥£¤¦§¦§¨¥

íäa ïéãnìî¯l` xAC" aEzMW dGn §ª¨¦¨¤¦¤¤¨©¥¤
did dxF`kNW ,"'d icrFn .. l`xUi ipA§¥¦§¨¥£¥¤¦§¨¨¨

l` xAC" xnFl Kixvzcr,"l`xUi ipA ¨¦©©¥¤£©§¥¦§¨¥
zriaw diElY mdAW oixcdpQl dpEMde§©©¨¨©©§¤§¦¤¨¤§¨§¦©
ipA l`" xiMfd dOle ,micrFOd©£¦§¨¨¦§¦¤§¥

"W EpcOll `N` ,"l`xUi,"'d icrFn ¦§¨¥¤¨§©§¥¤£¥
lM liaWA `id ,micrFOd zriaw Epid©§§¦©©£¦¦¦§¦¨
Eidi l`xUi lMW ,"l`xUi ipA"§¥¦§¨¥¤¨¦§¨¥¦§
Eid oiCÎziA okle ,mdA milBxnª§¨¦¨¤§¨¥¥¦¨
sqFp WcgA dpXd z` mixArn§©§¦¤©¨¨§Ÿ¤¨
bg zriaw onf z` KkA mixg`nE§©£¦§¨¤§©§¦©©
onFwOn ExwrPW zFIElB xEar ,gqRd©¤©£¨¤¤¤§¦§¨
,riBdl EwiRqd `l oicre lbxl zFlrl©£¨¤¤©£©¦Ÿ¦§¦§©¦©

.micrFOA milBxn Eidi md mBW icM§¥¤©¥¦§ª§¨¦©£¦
úBiìb ìò äðMä úà íéøaònL¯ipA ¤§©§¦¤©¨¨©¨ª§¥

miwFgxd dlFBd)` ,`i oixcdpq i"yx(. ©¨¨§¦
ìâøì úBìòì íîB÷nî eø÷òpL¯ ¤¤¤§¦§¨©£¨¤¤

onFwOn ExwrPW oiCÎziAl rnWPW¤¦§©§¥¦¤¤¤§¦§¨
mdigqR zFUrl lbxl zFlrl)my i"yx(. ©£¨¤¤©£¦§¥¤

íéìLeøéì eòébä àì ïéãòå¯`l m`W ©£©¦Ÿ¦¦¦¨©¦¤¦Ÿ
gqRA `al EliBxi `l dExAri)my i"yx(. §©§¨Ÿ©§¦¨Ÿ©¤©

dpXd z` ExArW ErcIWM la £̀¨§¤¥§¤¦§¤©¨¨
lbxl `al mnvr EliBxi ± mliaWA¦§¦¨©§¦©§¨¨Ÿ¨¤¤

dpWe dpW lkA)yeal(.b dxez §¨¨¨§¨¨
(b)íéîé úLLìöà úaL ïéðò äî Y ¥¤¨¦¨¦§©©¨¥¤

úBãòBî¯ici lr zrAwp `l zAW ixde £©£¥©¨Ÿ¦§©©©§¥
.zFcrFOd FnM oiCÎziA¥¦§©£

úBãòBnä úà ìlçîä ìkL ,Eãnìì§©¤§¤¨©§©¥¤©£
úà ìlç elàk åéìò ïéìòî Y©£¦¨¨§¦¦¥¤
úBãòBnä úà íi÷îä ìëå ,úBúaMä©©¨§¨©§©¥¤©£
úà íi÷ elàk åéìò ïéìòî Y©£¦¨¨§¦¦¥¤

.úBúaMä¯s`W ,xnFl FzpEM dxF`kl ©©¨¦§¨©¨¨©¤©
`le oiCd ziA ici lr ErAwp zFcrFOdW¤©£¦§§©§¥¥©¦§Ÿ
FnM swFY mdl Wi ,minW iciA¦¥¨©¦¥¨¤¤§
.minW ici lr ErAwPW zFzAXd©©¨¤¦§§©§¥¨©¦
s`W ,FGn dxzi azM "cecl liMUn"de§©©§¦§¨¦¨©§¥¨¦¤©

oiCd ziA ici lr ErAwp zFcrFOd m ¦̀©£¦§§©§¥¥©¦
f` mBW xnFl aEzMd `A ,zErhA§¨¨©¨©¤©¨
ENi`M DRwzA znIw zFcrFOd zriaw§¦©©£©¤¤§¨§¨§¦
`idW zAXd zXEcw FnM ,mPnf df did̈¨¤§©¨§§©©©¨¤¦
azM "dix` xEB"de .zF`CeA znIw©¤¤§©¨§©©§¥¨©
mdW oeiM ,zAW E`xwp micrFOdW¤©£¦¦§§©¨¥¨¤¥
ipW ,zAXd mFi cbpM micrFn draW¦§¨£¦§¤¤©©¨§¥
,zFrEaW lW cg` mFi ,gqR lW minï¦¤¤©¤¨¤¨
,xERM cg` mFi ,dpXd W`x cg` mFi¤¨Ÿ©¨¨¤¨¦
z` lNgnde .zFMEq lW mini ipWE§¥¨¦¤§©§©¥¤
,zAXd zgY millkp mdW micrFOd©£¦¤¥¦§¨¦©©©©¨
,iriaXd mFi `EdW zAW lNg EN`M§¦¦¥©¨¤©§¦¦
zAXde dziaXd iwlg md micrFOdW¤©£¦¥¤§¥©§¦¨§©©¨

dziaXd lM z` zllFM)`"eb(.c dxez ¤¤¤¨©§¦¨
(c)'ä éãòBî älàäìòîì Y¯wEqR ¥¤£¥§©§¨¨
.a

äðL øeaòa øaãî¯zriaTW §©¥§¦¨¨¤§¦©
aEzMW ,oiCÎziAA diElY micrFOd©£¦§¨§¥¦¤¨
.aizM "mY`" ,"mzF` E`xwY xW`"£¤¦§§¨©¤§¦
,sqFp Wcg oiCÎziA EtiqFd m`W ,EpidC§©§¤¦¦¥¦Ÿ¤¨
Dpi` e`l m`e ,zxAErn dpW Ff ixd£¥¨¨§¤¤§¦¨¥¨

zxAErn)m"`x(. §¤¤
Lãçä Lec÷a øaãî ïàëå¯zriaTW §¨§©¥§¦©Ÿ¤¤§¦©

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr fh zegiy ihewl)

ּבּבּבּבממממֹוֹוֹוֹועדםעדםעדםעדם אתםאתםאתםאתם ּתּתּתּתקראקראקראקראּוּוּוּו ד)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ה'ּירח'(כג, מן נׁשּתלׁשל הּירח ּדהּנה לבאר, ויׁש מּוטעין". אפּלּו "אּתם, ּדרׁשּו: רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּמֹולד  לפי חדׁש ראׁש קֹובעים ׁשאנּו אּלא למעלה; ה'מֹולד' מּצד ּבעּקר היא חדׁש לראׁש הּמֹולד יֹום ּוקביעת ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלמעלה,
הּוא  סימן אחר, ּביֹום חדׁש ראׁש קבעּו ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר אפֹוא, מּובן למעלה. ה'מֹולד' הּוא ׁשאז יֹודעים מּזה ּכי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹלמּטה,

ּבֹו. יׁשּתּקף ׁשהּדבר ראּוי העֹולם ׁשאין אּלא למעלה; ה'מֹולד' יֹום ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּזהּו

(ä)ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´
:ýåýéì çñt íéaøòä̈«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa∑ ּולמעלה ׁשעֹות Ï‰'.מּׁשׁש ÁÒt∑"ּפסח" ׁשּׁשמֹו קרּבן .הקרבת ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

(å)úBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úòáL ýåýéì©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

(æ)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(ç)íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³
àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î éòéáMä©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

ô :eNòú©«£«
i"yx£'B‚Â ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ ו ּפינחס; ּבפרׁשת האמּורים הּמּוספין ׁשאין הם ,ל לֹומר ּכאן? נאמרּו לּמה ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

זה  את זה מעּכבין Ï‰'.הּמּוספין ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ אין ואם אילים. הבא ּפרים, אין אם מּכלֿמקֹום. ְְִִֶֶֶַַָ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«ְִִִִִֵֵֵֵָָָָ
ּכבׂשים  הבא ואילים, ÌÈÓÈ.ּפרים ˙Ú·L∑;ימים ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ׁשם "ׁשבעת", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְִִִֵֵָָָƒ¿«»ƒְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"ׁשלׁשת" "חמׁשת", "ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", לׁשֹון ּכל וכן ּבלע"ז, Ú·„‰.שטיינ"א ˙Î‡ÏÓ∑ מלאכֹות אפּלּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָֹ¿∆∆¬…»ְֲִָ
ּכהנים', מ'ּתֹורת הבנּתי ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ּכיס חסרֹון ׁשּיׁש ,וצר עבֹודה לכם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהחׁשּובֹות

וכּו' עבֹודה ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול .ּדקּתני: ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

Á¯ÈÏ‡ה  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡ו  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
¯Èht ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

Ïkז  ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔÈÓBÈח  ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„È·Ú Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mBW ,oiCÎziAA diElY miWcg iW`ẍ¥¢¨¦§¨§¥¦¤©
,"mzF` E`xwY xW`" xn`p o`M̈¤¡©£¤¦§§¨
Eraw oiCÎziA m`W ,aizM "mY`"©¤§¦¤¦¥¦¨§

EWCwem`e ,WCEwn df ixd Wcg W`x §¦§ŸŸ¤£¥¤§¨§¦
WCEwn Fpi` e`l)m"`x(.d dxez ¨¥§¨

(d)íéaøòä ïéaúBòL LMî Y ¥¨©§¨¦¦¥¨
äìòîìe¯F`Fan zial dhFp WnXdW §©§¨¤©¤¤¤§¥§

d`xp ,"miAxrd oiA" oFWlE .aFxrl©£§¥¨©§©¦¦§¤
mFId zaixr oiAW zFrW ozF` ipirA§¥©¨¨¤¥£¦©©
zNgzA mFId zaixr ,dliNd zaixrl©£¦©©©§¨£¦©©¦§¦©

"axr illv EhPi iM"n zFrW raW)dinxi ¤©¨¦¦¦¨¦§¥¨¤
c ,e(dliNd zNigzA dliNd zaixre ,©£¦©©©§¨¦§¦©©©§¨

)e ,ai zeny i"yx(.
'äì çñtBîML ïaø÷ úáø÷ä Y ¤©©©§¨©¨§¨¤§

"çñt"¯,dgiqRde bENCd mW lr ¤©©¥©¦§©§¦¨
iYA bNcn did `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¨¨§©¥¨¥
ixvOn utFwe ,mixvn iYA oiAn l`xUi¦§¨¥¦¥¨¥¦§©¦§¥¦¦§¦

l`xUie ixvnlhlnp irvn`)zeny i"yx §¦§¦§¦§¨¥¤§¨¦¦§¨
`i ,ai(gqR iExw xUr drAx` mFIW `le .§Ÿ¤©§¨¨¨¨¨¤©

)m"`x(.e dxez

(g)'Bâå äMà ízáø÷äåíä Y §¦§©§¤¦¤§¥
ñçðt úLøôa íéøeîàä ïéôñenä¯ ©¨¦¨£¦§¨¨©¦§¨

dlFr dX` mYaxwde" :hi ,gk xAcOA©¦§¨§¦§©§¤¦¤¨
,cg` li`e ,mipW xwa ipA mixR ,'dl©¨¦§¥¨¨§©¦§©¦¤¨
Eidi mininY ,dpW ipA miUak draWe§¦§¨§¨¦§¥¨¨§¦¦¦§

."mkl̈¤
ïàk eøîàð änìå¯,mnFwn o`M oi`W §¨¨¤¤§¨¤¥¨§¨

zFcrFOd zWxR `id Ff dWxR oMW¤¥¨¨¨¦¨¨©©£
zFpAxTd zWxR `le)miig min x`a(. §Ÿ¨¨©©¨§¨

äæ ïéákòî ïéôñenä ïéàL :Eì øîBì©§¤¥©¨¦§©§¦¤
¯ "'äì äMà ízáø÷äå" .äæ úà¤¤§¦§©§¤¦¤©

íéøt ïéà íà .íB÷î ìkî¯mixR" ¦¨¨¦¥¨¦¨¦
."mipW xwa ipA§¥¨¨§©¦

íéìéà àáä¯.mFi lkA "cg` li`" ¨¥¥¦©¦¤¨§¨

íéNák àáä íéìéàå íéøt ïéà íàå§¦¥¨¦§¥¦¨¥§¨¦
¯."miUak draW"¦§¨§¨¦

íéîé úòáLøîàpL íB÷î ìk Y ¦§©¨¦¨¨¤¤¡©
àeä øác íL "úòáL"¯mW xnFlM ¦§©¥¨¨§©¥
draW lW uEAwl x`FY)m"`x(. ©§¦¤¦§¨

à"ðééèééù ,íéîé ìL òeáL¯ ¨©¤¨¦
SeiteinemieW mini draWlWdvEaw ,§¨¤¦§¨¨¦¨¦

midfe)mb` ipiirn(zFnW i"Wx mB d`xE . §¥¦§¥©©¦§
i"Wx oFWl zErnWn oke .eh ,ai§¥©§¨§©¦

.x`Azp mWe ,g ,`l xAcOAA§©¦§¨§¨¦§¨¥
ì ìk ïëå .æòìa,úLL ,úðBîL :ïBL §©©§¥¨§§©¥¤

ìL ,úLîçúL¯zFnW i"Wx mB d`x £¥¤§Ÿ¤§¥©©¦§
.ak ,i

äãáò úëàìîúBëàìî elôà Y §¤¤£Ÿ̈£¦§¨
LiL ,Cøöå "äãBáò" íëì úBáeLçä©£¨¤£¨§Ÿ¤¤¥
øác ïBâk ,ïälL äìháa ñék ïBøñç¤§¦§©¨¨¤¨¤§¨¨

ãáàä¯:el wEqR oOwl i"Wx mB d`x ¨¨¥§¥©©¦§©¨¨



`xenס zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ
døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®
:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà íúàáäå©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«

i"yx£ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯∑ לּקציר ראׁשֹונה ּכמֹו∑ÓÚ¯.ׁשּתהא ׁשמּה, היתה ּכ האיפה, יח)עׂשירית טז :(שמות ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵָָָָָָ
בעמר" ."וּימּדּו ֶַָָֹֹ

(àé)éðäåúøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ
:ïäkä epôéðé úaMä©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£ÛÈ‰Â∑(סא רעֹות,(מנחות רּוחֹות לעצר – ּומביא מֹולי ּומֹוריד; מעלה ּומביא, מֹולי - ּתנּופה: ּכל ¿≈ƒְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
רעים  טללים לעצר – ּומֹוריד לכם ∑ÌÎˆ¯Ï.מעלה לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ּתקריבּו ÁnÓ¯˙.אם ְֲֲִִִֶַַָָֹƒ¿…¿∆ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«

˙aM‰∑(סו א (שם ׁשאם ּפסח, ׁשל הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב איזהּומּמחרת יֹודע אּתה אי ּבראׁשית, ׁשּבת אֹומר .ּתה ««»ְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
ÔBÎ„ˆÁ LÈ¯ ‡¯ÓeÚ ˙È Ôe˙È˙Â d„ˆÁ ˙È»¬»«¿«¿»¿»≈¬»¿

:‡‰k ˙ÂÏ¿»«¬»

ÔBÎÏיא  ‡ÂÚ¯Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯ÓeÚ ˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡‰k dpÓÈ¯È ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,mkl dcFar `idW dk`ln ENit`"£¦§¨¨¤¦£¨¨¤
."xaCA qiM oFxqgWi dEUrY`l m`W¤¦Ÿ©£¨¥¤§¦©¨¨
ENit`" :gi ,gk xAcOA i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨£¦
,ca`d xaC oFbM ,mkl dkixSd dk`ln§¨¨©§¦¨¨¤§¨¨¨¨¥
dxEq` ,crFn lW FNEgA zxYEOd©¤¤§¤¥£¨
zk`ln" idn ,oM `l m` iM ."aFhÎmFiA§¦¦Ÿ¥©¦§¤¤

oi`W ?"dcFarxiYdl `AW xnFl £¨¤¥©¤¨§©¦
WxFtn ixdW ,dcFar DA oi`W dk`ln§¨¨¤¥¨£¨¤£¥§¨
dUri `l dk`ln lM" fh ,ai zFnWA¦§¨§¨¨Ÿ¥¨¤
:a ,`lw zAW i"Wx d`x la` ."mdä¤£¨§¥©¦©¨
d`xE ."gxFh lW ± dcFar zk`ln"§¤¤£¨¤©§¥
± oFzAW zAW" :eh ,`l zFnW i"Wx©¦§©©©¨
lkA xEq`W xnFl ,aEzMd FltM Kkl§¨§¨©¨©¤¨§¨
ÎmFi la` .. Wtp lkF` ENit` ,dk`ln§¨¨£¦¤¤¤£¨
oFW`xd mFIA' m`ÎiM FA xn`p `l aFhŸ¤¡©¦¦©¨¦
mixEq` ,'oFzAW ipinXd mFIaE oFzAW©¨©©§¦¦©¨£¦
mixYEnE ,dcFar zk`ln lkA§¨§¤¤£¨¨¦
zvw rnWn ."Wtp lkF` zk`lnA¦§¤¤¤¤¤©§©§¨
dk`ln lM `id "dcFar zk`ln"W¤§¤¤£¨¦¨§¨¨

.Wtp lkF` DA oi`W¤¥¨¤¤¤
"íéðäk úøBz"î ézðáä Ck¯xFn` ¨¥©§¦¦©Ÿ£¦¡

.e ,ai
àäé ãòBî ìL Blç óà ìBëé" :éðú÷c§¨¨¥¨©ª¤¥§¥

"'eëå ?äãBáò úëàìîa øeñà¯ ¨¦§¤¤£¨§
xEq` `Ed ,`Ed :xnFl cEnlY"©§©¨
oixEq` crFn ini oi`e ,dcFarzk`lnA¦§¤¤£¨§¥§¥¥£¦
oOwl i"WxA `aEd) "dcFar zk`lnA¦§¤¤£¨¨§©¦§©¨
"`id ,xnFl cEnlY" :mWe ,el wEqR(. ¨§¨©§©¦

Epid "dcFar zk`ln"W oaEn dGnE¦¤¨¤§¤¤£¨©§

.ca`d xaC zk`lnh dxez §¤¤¨¨¨¨¥
(i)íëøéö÷ úéLàøàäzL Y ¥¦§¦§¤¤§¥

øéöwì äðBLàø¯lkl ziW`x `dYW ¦¨©¨¦¤§¥¥¦§¨
zFxivTd)` ,`r zegpn i"yx(xEq`W , ©§¦¤¨

xvTIW cr zFcVd xFvwl l`xUil§¦§¨¥¦§©¨©¤¦¨¥
ziW`xn `iaIW FWExiRW `le .xnFrd̈¤§Ÿ¤¥¤¨¦¥¥¦
,FtFq F` Frvn`n `le dcVd xivw§¦©¨¤§Ÿ¥¤§¨
mkNEM lW xivw "mkxivw" ixdW¤£¥§¦§¤¨¦¤§¤

rnWn)m"`x(xW`MW FWExiR oi` mbe . ©§©§©¥¥¤©£¤
,ExvwIX dOn ziW`x E`iai Exvwi¦§§¨¦¥¦¦©¤¦§§

Fl rEaw xnFrd ixdWzxgOn onf ¤£¥¨¤¨©§©¦¨¢©
zAXd)`"eb(. ©©¨
øîòäôéàä úéøéNò Y¯oMW s` Ÿ¤£¦¦¨¥¨©¤¥

xnFrde" el ,fh zFnWA WxFtn§¨¦§§¨¤
,o`M Fazkl KxvEd ,"dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨§©§¨§¨
xnFr oFWNn FWExiR oi`W xnFl©¤¥¥¦§¤

FnM ,FhEWtM)hi ,ck mixac(xnFr YgkWe" ¦§§§¨©§¨¤
"dcVA)oexkfd xtq(± miviaA FxEriWe . ©¨¤§¦§¥¦

.mW zFnW i"Wx d`x§¥©¦§¨
dîL äúéä Ck¯zixiUr lW dCiOd ¨¨§¨§¨©¦¨¤£¦¦

mz`ade" WExitE .DnW xnFr ± dti`d̈¥¨¤§¨¥©£¥¤
xnFrdzCnM E`iaIW ,"xnFr z`)m"`x(. ¤¤¤¨¦§¦©¨¤

"øîòá ecîiå" Bîk¯.gi ,fh zFnW §©¨Ÿ¨Ÿ¤§
iEUrd dcicn ilM `Ed xnFrW o`Mn¦¨¤¤§¦§¦¨¤¨

.znIEqn dCnA`i dxez §¦¨§¤¤
(`i)éðäåóäôeðz ìk Y¯mB d`x §¥¦¨§¨§¥©

.dk ,d xAcOA i"Wx©¦©¦§¨
éìBîàéáîe C¯gxfn ,mFxce oFtvl ¦¥¦§¨§¨¦§¨

axrnE)` ,aq zegpn i"yx(i"Wx d`xE . ©£¨§¥©¦

inl `ianE KilFn" :ck ,hk zFnW§¦¥¦§¦
."FNW mlFrd zFgEx rAx`W¤©§©¨¨¤

ãéøBîe äìòî¯xn`p `NW iRÎlrÎs` ©£¤¦©©¦¤Ÿ¤¡©
lM iM ,calA dtEpY `N` dnxd DÄ£¨¨¤¨§¨¦§¨¦¨
dxEn`d dtEpYn micnFl zFtEpYd©§§¦¦§¨¨£¨
dnxde dtEpY DA xn`PW ,mi`ENiOA©¦¦¤¤¡©¨§¨©£¨¨

)a ,fl dkeq i"yx t"r(.
éìBîúBòø úBçeø øöòì Y àéáîe C ¦¥¦©£Ÿ¨

¯zFgEx rAx`n zF`Ad)my zegpn i"yx(. ©¨¥©§©
.mW zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨

íéòø íéììè øöòì Y ãéøBîe äìòî©£¤¦©£Ÿ§¨¦¨¦
¯dHnl dlrnln mi`Ad)my zegpn i"yx(. ©¨¦¦§©§¨§©¨

miElY mpi` millHde zFgExdW s ©̀¤¨§©§¨¦¥¨§¦
lMn ,minWBd FnM mc` ipa dUrnA§©£¥§¥¨¨§©§¨¦¦¨
xFvrl mdA dlirFn dtEpYd mFwnÎ¨©§¨¦¨¨¤©£

mdAW zFrxd z`)cecl likyn(. ¤¨¨¤¨¤
íëðöøìètLnk eáéø÷z íà Y ¦§Ÿ§¤¦©§¦©¦§¨

äf[ä]¯.cId iazMn cg`A `qxiBd oM ©¤¥©¦§¨§¤¨¦¦§¥©¨
íëì ïBöøì äéäé¯lirl i"WxmB d`x ¦§¤§¨¨¤§¥©©¦§¥
.hk ,hi ,ak .d ,hi
úaMä úøçnîáBè-íBé úøçnî Y ¦¨¢¨©©¨¦¨¢¨

¯mFIA" aizkC ,zAW iExw aFhÎmFiC§¨©¨¦§¦©
"oFzAW oFW`xd)a ,dq zegpn i"yx(. ¨¦©¨

ïBLàøä¯`"dA "zAXd" xn`PW oeiM ¨¦¥¨¤¤¡©©©¨§¥
oFW`xd aFhÎmFil dpEMd ,dricid)x`a ©§¦¨©©¨¨§¨¦

dcya(.
úaL øîBà äzà íàL ,çñt ìL¤¤©¤¦©¨¥©©

eäæéà òãBé äzà éà ,úéLàøa¯d`x §¥¦¦©¨¥©¥¤§¥
xn`Y m`e" :` ,eq zFgpn i"Wx mB©©¦§¨§¦Ÿ©

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(áé)íéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

i"yx£N·k .Ì˙ÈNÚÂ∑ ּבא הּוא לעמר .חֹובה «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

(âé)äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬
ççéð çéø ýåýéì:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ©«Ÿ̈−¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

i"yx£B˙ÁÓe∑ נסכיו ÌÈ¯NÚ.מנחת ÈL∑ היתה ‰‰ÔÈ.ּכפּולה ˙ÚÈ·¯ ÔÈÈ BkÒÂ∑(פט אףֿעלּֿפי (מנחות ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒִַַ
ּכפּולים  נסכיו אין ּכפּולה .ׁשּמנחתֹו ְְְְִִֵֶָָָָ

(ãé)íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãò äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ

ñ :íëéúáLî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÈÏ˜Â∑ ּבּתּנּור אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ר מּכרמל עׂשּוי גרניילי"ש ∑ÏÓ¯ÎÂ.קמח ׁשּקֹורין קליֹות ÏÎa.הן ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַַַָ¿«¿∆ְִֵֶָ¿…

ÌÎÈ˙·LÓ∑(לו אֹומרים:(קידושין ויׁש לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ׁשהחדׁש מּכאן ׁשּלמדּו יׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו נחלקּו …¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
וחּלקּו מּׁשּכבׁשּו ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא החדׁש על נצטּוּו ׁשּלא ללּמד, אּלא ּבא .לא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(åè)íëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
:äðééäz úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨

i"yx£˙aM‰ ˙¯ÁnÓ∑ יֹוםֿטֹוב ÈÈ‰z‰.מּמחרת ˙ÓÈÓz∑ ּכן לא ׁשאם מּבערב, ּומֹונה ׁשּמתחיל מלּמד ƒ»√«««»ֳִַָ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתמימֹות  .אינן ְִֵָ

ÓeÚ¯‡יב  ˙È ÔBÎ˙eÓ¯‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ÌÈÏL ¯n‡ƒ«¿ƒ««≈«¬»»√»¿»

ÏÈÙc‡יג  ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z d˙ÁÓeƒ¿»≈¿≈∆¿ƒÀ¿»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÁLÓ·ƒ¿«À¿»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡¯ÓÁ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ»

Ô¯kיד  „Ú ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÎe¯Ùe ÈÏ˜e ÌÁÏe¿≈¿ƒ≈»»≈¿«¿«
ÔBÎ‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡ „Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿≈»À¿«¡»¬

:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿…¿»≈

ÌBiÓטו  ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓ ÔBÎÏ ÔeÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»ƒ
‡Ú·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡«¿≈»¿»«¬»»ƒ¿»

:ÔÈÂ‰È ÔÈÓÏL ÔÈÚe·L»ƒ«¿ƒ¿∆¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`N` ,zAW dfi` wFcaE `v ,WOn zAW©¨©¨¥§¥¤©¨¤¨
."`Ed gqR lW aFhÎmFi i`Ceai dxez ©©¤¤©

(ai)Lák .. íúéNòåøîòì äáBç Y ©£¦¤¤¤¨¨Ÿ¤
àá àeä¯mFId zaFg `EdW `le ¨§Ÿ¤©©

x`WMmrHnE ,gqRd ini lW oitqEOd ¦§¨©¨¦¤§¥©¤©¦©©
xnFrd z`ad mr cgiA o`M aYkp df¤¦§©¨§©©¦£¨©¨¤
mitqEOd x`W mr qgpiR zWxtA `le§Ÿ§¨¨©¦§¨¦§¨©¨¦

gqR lW)m"`x t"r(.bi dxez ¤¤©
(bi)Búçðîeåéëñð úçðî Y¯`le ¦§¨¦§©§¨¨§Ÿ

zFxEn`d zFgpOM Dnvr iptA dgpn¦§¨¦§¥©§¨©§¨¨£
zFgpn x`WM `N` ,`xwIe zWxtA§¨¨©©¦§¨¤¨¦§¨§¨
Wxtl KxvEde .oAxTd iMqp mr zF`Ad©¨¦¦§¥©¨§¨§§©§¨¥
ipW o`M d`A dgpOdW mEXn ,z`fŸ¦¤©¦§¨¨¨¨§¥
cg` oFxVr `le UaMl mipFxUr¤§¦©¤¤§Ÿ¦¨¤¨
zFrhl oYip dide ,zFgpn x`WM UaMl©¤¤¦§¨§¨§¨¨¦¨¦§

Dnvr iptA dgpn d`A `idW)m"`x(. ¤¦¨¨¦§¨¦§¥©§¨
íéðøNò éðLäúéä äìeôk Y¯ §¥¤§Ÿ¦§¨¨§¨

oFxVr `N` mdl oi` miUaM x`WC¦§¨§¨¦¥¨¤¤¨¦¨
UaMl)a ,ht zegpn i"yx(. ©¤¤

ïéää úòéáø ïéé äkñðåét-ìò-óà Y §¦§Ÿ©¦§¦¦©¦©©¦

íéìeôk åéëñð ïéà ,äìeôk BúçðnL¤¦§¨§¨¥§¨¨§¦
¯oii dMqpe" aFYkl KxvEd KM mEXnE¦¨§©¦§§¦§Ÿ©¦

"oidd ziriax)my zegpn(.ci dxez §¦¦©¦
(ci)éì÷åCø ìîøkî éeNò çî÷ Y §¨¦¤©¨¦©§¤©

øepza BúBà ïéLaénL¯i"Wx mB d`x ¤§©§¦©©§¥©©¦
:a ,c zFzixM i"Wx d`xE .a ,dpw zAW©¨§¥©¦¨¥
Wxtn Fpi`e ,"xEPYA WAizPW ± ilw"¨¦¤¦§©¥©©§¥§¨¥

.gnw EdGW¤¤¤©
ìîøëåúBéì÷ ïä Y¯.zFiElw miHg §©§¤¥§¨¦¦§

zFliln FWExiR "lnxM")ci ,a lirl i"yx(, ©§¤¥§¦
o`MW mEXn ,zFiElw odW siqFd o`ke§¨¦¤¥§¦¤¨
dlik` KxC oi`e ,"Elk`z `l" xn`p¤¡©ŸŸ§§¥¤¤£¦¨
zFzixkA la` .zFiElw zFlilnA `N ¤̀¨¦§¦§£¨§¨¥
llFnzPW ± lnxke" i"Wx WxiR a ,c¥©©¦§©§¤¤¦§¥

"xE`A adaEd `le ciA. §¨§Ÿ§©¨
ù"ééðøâ ïéøBwL¯graneis,milAW ¤¦¦¢¦

.mipirxB©§¦¦
íëéúáLî ìëaéîëç Bá e÷ìçð Y §ŸŸ§Ÿ¥¤¤§§©§¥

ìàøNé¯.` ,fl oiWECiw ¦§¨¥¦¦
eãîlL Lé¯.xfril` iAx ¥¤¨§©¦¡¦¤¤

õøàì äöeça âäBð LãçäL ïàkî¯ ¦¨¤¤¨¨¥§¨¨¨¤
xnFrd iptl Flk`l `NW oiprl)i"yx §¦§©¤Ÿ§¨§¦§¥¨¤

my oiyeciw(devn `idW iRÎlrÎs`e .§©©¦¤¦¦§¨
ux`A zbdFPd)rwxTA(oeiM K` , ©¤¤¨¨¤©©§©©¥¨

,"mkizFaWFn lkA" DA aEzMW¤¨¨§Ÿ§¥¤
miaWFi mY`W mFwn lkA :FWExitE¥§¨¨¤©¤§¦

)my oiyeciw(.
íéøîBà Léå¯.l`rnWi iAx §¥§¦©¦¦§¨¥

ìò eeèöð àlL ãnìì àlà àá àìŸ¨¤¨§©¥¤Ÿ¦§©©
äáéLéå äMøé øçàì àlà Lãçä¤¨¨¤¨§©©§ª¨¦¦¨

e÷lçå eLákMî¯i"Wx mB d`x ¦¤¨§§¦§§¥©©¦
DiA aizkC" :mW oiWECiw¦¦¨¦§¦¥
`l ux`A s`W xnFl .. mkizFaWFOn¦§¥¤©¤©¨¨¤Ÿ
lBlBA EidW dpW c"i lM EaIgzp¦§©§¨¨¨¤¨©¦§¨
DA EaXizPW cr ,EwlgWe EWaMW¤¨§§¤¨§©¤¦§©§¨

."FNW z` cg` lM xiMdeeh dxez §¦¦¨¤¨¤¤
(eh)úaMä úøçnîíBé úøçnî Y ¦¨¢©©©¨¦¨¢©
áBè¯.`i wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨

äðééäz úîéîzìéçúnL ãnìî Y §¦Ÿ¦§¤¨§©¥¤©§¦
ïðéà ïë àì íàL ,áøòaî äðBîe¤¦¨¤¤¤¦Ÿ¥¥¨



סי xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ
døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®
:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà íúàáäå©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«

i"yx£ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯∑ לּקציר ראׁשֹונה ּכמֹו∑ÓÚ¯.ׁשּתהא ׁשמּה, היתה ּכ האיפה, יח)עׂשירית טז :(שמות ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵָָָָָָ
בעמר" ."וּימּדּו ֶַָָֹֹ

(àé)éðäåúøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ
:ïäkä epôéðé úaMä©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£ÛÈ‰Â∑(סא רעֹות,(מנחות רּוחֹות לעצר – ּומביא מֹולי ּומֹוריד; מעלה ּומביא, מֹולי - ּתנּופה: ּכל ¿≈ƒְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
רעים  טללים לעצר – ּומֹוריד לכם ∑ÌÎˆ¯Ï.מעלה לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ּתקריבּו ÁnÓ¯˙.אם ְֲֲִִִֶַַָָֹƒ¿…¿∆ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«

˙aM‰∑(סו א (שם ׁשאם ּפסח, ׁשל הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב איזהּומּמחרת יֹודע אּתה אי ּבראׁשית, ׁשּבת אֹומר .ּתה ««»ְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
ÔBÎ„ˆÁ LÈ¯ ‡¯ÓeÚ ˙È Ôe˙È˙Â d„ˆÁ ˙È»¬»«¿«¿»¿»≈¬»¿

:‡‰k ˙ÂÏ¿»«¬»

ÔBÎÏיא  ‡ÂÚ¯Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯ÓeÚ ˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡‰k dpÓÈ¯È ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,mkl dcFar `idW dk`ln ENit`"£¦§¨¨¤¦£¨¨¤
."xaCA qiM oFxqgWi dEUrY`l m`W¤¦Ÿ©£¨¥¤§¦©¨¨
ENit`" :gi ,gk xAcOA i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨£¦
,ca`d xaC oFbM ,mkl dkixSd dk`ln§¨¨©§¦¨¨¤§¨¨¨¨¥
dxEq` ,crFn lW FNEgA zxYEOd©¤¤§¤¥£¨
zk`ln" idn ,oM `l m` iM ."aFhÎmFiA§¦¦Ÿ¥©¦§¤¤

oi`W ?"dcFarxiYdl `AW xnFl £¨¤¥©¤¨§©¦
WxFtn ixdW ,dcFar DA oi`W dk`ln§¨¨¤¥¨£¨¤£¥§¨
dUri `l dk`ln lM" fh ,ai zFnWA¦§¨§¨¨Ÿ¥¨¤
:a ,`lw zAW i"Wx d`x la` ."mdä¤£¨§¥©¦©¨
d`xE ."gxFh lW ± dcFar zk`ln"§¤¤£¨¤©§¥
± oFzAW zAW" :eh ,`l zFnW i"Wx©¦§©©©¨
lkA xEq`W xnFl ,aEzMd FltM Kkl§¨§¨©¨©¤¨§¨
ÎmFi la` .. Wtp lkF` ENit` ,dk`ln§¨¨£¦¤¤¤£¨
oFW`xd mFIA' m`ÎiM FA xn`p `l aFhŸ¤¡©¦¦©¨¦
mixEq` ,'oFzAW ipinXd mFIaE oFzAW©¨©©§¦¦©¨£¦
mixYEnE ,dcFar zk`ln lkA§¨§¤¤£¨¨¦
zvw rnWn ."Wtp lkF` zk`lnA¦§¤¤¤¤¤©§©§¨
dk`ln lM `id "dcFar zk`ln"W¤§¤¤£¨¦¨§¨¨

.Wtp lkF` DA oi`W¤¥¨¤¤¤
"íéðäk úøBz"î ézðáä Ck¯xFn` ¨¥©§¦¦©Ÿ£¦¡

.e ,ai
àäé ãòBî ìL Blç óà ìBëé" :éðú÷c§¨¨¥¨©ª¤¥§¥

"'eëå ?äãBáò úëàìîa øeñà¯ ¨¦§¤¤£¨§
xEq` `Ed ,`Ed :xnFl cEnlY"©§©¨
oixEq` crFn ini oi`e ,dcFarzk`lnA¦§¤¤£¨§¥§¥¥£¦
oOwl i"WxA `aEd) "dcFar zk`lnA¦§¤¤£¨¨§©¦§©¨
"`id ,xnFl cEnlY" :mWe ,el wEqR(. ¨§¨©§©¦

Epid "dcFar zk`ln"W oaEn dGnE¦¤¨¤§¤¤£¨©§

.ca`d xaC zk`lnh dxez §¤¤¨¨¨¨¥
(i)íëøéö÷ úéLàøàäzL Y ¥¦§¦§¤¤§¥

øéöwì äðBLàø¯lkl ziW`x `dYW ¦¨©¨¦¤§¥¥¦§¨
zFxivTd)` ,`r zegpn i"yx(xEq`W , ©§¦¤¨

xvTIW cr zFcVd xFvwl l`xUil§¦§¨¥¦§©¨©¤¦¨¥
ziW`xn `iaIW FWExiRW `le .xnFrd̈¤§Ÿ¤¥¤¨¦¥¥¦
,FtFq F` Frvn`n `le dcVd xivw§¦©¨¤§Ÿ¥¤§¨
mkNEM lW xivw "mkxivw" ixdW¤£¥§¦§¤¨¦¤§¤

rnWn)m"`x(xW`MW FWExiR oi` mbe . ©§©§©¥¥¤©£¤
,ExvwIX dOn ziW`x E`iai Exvwi¦§§¨¦¥¦¦©¤¦§§

Fl rEaw xnFrd ixdWzxgOn onf ¤£¥¨¤¨©§©¦¨¢©
zAXd)`"eb(. ©©¨
øîòäôéàä úéøéNò Y¯oMW s` Ÿ¤£¦¦¨¥¨©¤¥

xnFrde" el ,fh zFnWA WxFtn§¨¦§§¨¤
,o`M Fazkl KxvEd ,"dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨§©§¨§¨
xnFr oFWNn FWExiR oi`W xnFl©¤¥¥¦§¤

FnM ,FhEWtM)hi ,ck mixac(xnFr YgkWe" ¦§§§¨©§¨¤
"dcVA)oexkfd xtq(± miviaA FxEriWe . ©¨¤§¦§¥¦

.mW zFnW i"Wx d`x§¥©¦§¨
dîL äúéä Ck¯zixiUr lW dCiOd ¨¨§¨§¨©¦¨¤£¦¦

mz`ade" WExitE .DnW xnFr ± dti`d̈¥¨¤§¨¥©£¥¤
xnFrdzCnM E`iaIW ,"xnFr z`)m"`x(. ¤¤¤¨¦§¦©¨¤

"øîòá ecîiå" Bîk¯.gi ,fh zFnW §©¨Ÿ¨Ÿ¤§
iEUrd dcicn ilM `Ed xnFrW o`Mn¦¨¤¤§¦§¦¨¤¨

.znIEqn dCnA`i dxez §¦¨§¤¤
(`i)éðäåóäôeðz ìk Y¯mB d`x §¥¦¨§¨§¥©

.dk ,d xAcOA i"Wx©¦©¦§¨
éìBîàéáîe C¯gxfn ,mFxce oFtvl ¦¥¦§¨§¨¦§¨

axrnE)` ,aq zegpn i"yx(i"Wx d`xE . ©£¨§¥©¦

inl `ianE KilFn" :ck ,hk zFnW§¦¥¦§¦
."FNW mlFrd zFgEx rAx`W¤©§©¨¨¤

ãéøBîe äìòî¯xn`p `NW iRÎlrÎs` ©£¤¦©©¦¤Ÿ¤¡©
lM iM ,calA dtEpY `N` dnxd DÄ£¨¨¤¨§¨¦§¨¦¨
dxEn`d dtEpYn micnFl zFtEpYd©§§¦¦§¨¨£¨
dnxde dtEpY DA xn`PW ,mi`ENiOA©¦¦¤¤¡©¨§¨©£¨¨

)a ,fl dkeq i"yx t"r(.
éìBîúBòø úBçeø øöòì Y àéáîe C ¦¥¦©£Ÿ¨

¯zFgEx rAx`n zF`Ad)my zegpn i"yx(. ©¨¥©§©
.mW zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨

íéòø íéììè øöòì Y ãéøBîe äìòî©£¤¦©£Ÿ§¨¦¨¦
¯dHnl dlrnln mi`Ad)my zegpn i"yx(. ©¨¦¦§©§¨§©¨

miElY mpi` millHde zFgExdW s ©̀¤¨§©§¨¦¥¨§¦
lMn ,minWBd FnM mc` ipa dUrnA§©£¥§¥¨¨§©§¨¦¦¨
xFvrl mdA dlirFn dtEpYd mFwnÎ¨©§¨¦¨¨¤©£

mdAW zFrxd z`)cecl likyn(. ¤¨¨¤¨¤
íëðöøìètLnk eáéø÷z íà Y ¦§Ÿ§¤¦©§¦©¦§¨

äf[ä]¯.cId iazMn cg`A `qxiBd oM ©¤¥©¦§¨§¤¨¦¦§¥©¨
íëì ïBöøì äéäé¯lirl i"WxmB d`x ¦§¤§¨¨¤§¥©©¦§¥
.hk ,hi ,ak .d ,hi
úaMä úøçnîáBè-íBé úøçnî Y ¦¨¢¨©©¨¦¨¢¨

¯mFIA" aizkC ,zAW iExw aFhÎmFiC§¨©¨¦§¦©
"oFzAW oFW`xd)a ,dq zegpn i"yx(. ¨¦©¨

ïBLàøä¯`"dA "zAXd" xn`PW oeiM ¨¦¥¨¤¤¡©©©¨§¥
oFW`xd aFhÎmFil dpEMd ,dricid)x`a ©§¦¨©©¨¨§¨¦

dcya(.
úaL øîBà äzà íàL ,çñt ìL¤¤©¤¦©¨¥©©

eäæéà òãBé äzà éà ,úéLàøa¯d`x §¥¦¦©¨¥©¥¤§¥
xn`Y m`e" :` ,eq zFgpn i"Wx mB©©¦§¨§¦Ÿ©

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(áé)íéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

i"yx£N·k .Ì˙ÈNÚÂ∑ ּבא הּוא לעמר .חֹובה «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

(âé)äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬
ççéð çéø ýåýéì:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ©«Ÿ̈−¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

i"yx£B˙ÁÓe∑ נסכיו ÌÈ¯NÚ.מנחת ÈL∑ היתה ‰‰ÔÈ.ּכפּולה ˙ÚÈ·¯ ÔÈÈ BkÒÂ∑(פט אףֿעלּֿפי (מנחות ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒִַַ
ּכפּולים  נסכיו אין ּכפּולה .ׁשּמנחתֹו ְְְְִִֵֶָָָָ

(ãé)íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãò äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ

ñ :íëéúáLî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÈÏ˜Â∑ ּבּתּנּור אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ר מּכרמל עׂשּוי גרניילי"ש ∑ÏÓ¯ÎÂ.קמח ׁשּקֹורין קליֹות ÏÎa.הן ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַַַָ¿«¿∆ְִֵֶָ¿…

ÌÎÈ˙·LÓ∑(לו אֹומרים:(קידושין ויׁש לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ׁשהחדׁש מּכאן ׁשּלמדּו יׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו נחלקּו …¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
וחּלקּו מּׁשּכבׁשּו ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא החדׁש על נצטּוּו ׁשּלא ללּמד, אּלא ּבא .לא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(åè)íëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
:äðééäz úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨

i"yx£˙aM‰ ˙¯ÁnÓ∑ יֹוםֿטֹוב ÈÈ‰z‰.מּמחרת ˙ÓÈÓz∑ ּכן לא ׁשאם מּבערב, ּומֹונה ׁשּמתחיל מלּמד ƒ»√«««»ֳִַָ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתמימֹות  .אינן ְִֵָ

ÓeÚ¯‡יב  ˙È ÔBÎ˙eÓ¯‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ÌÈÏL ¯n‡ƒ«¿ƒ««≈«¬»»√»¿»

ÏÈÙc‡יג  ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z d˙ÁÓeƒ¿»≈¿≈∆¿ƒÀ¿»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÁLÓ·ƒ¿«À¿»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡¯ÓÁ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ»

Ô¯kיד  „Ú ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÎe¯Ùe ÈÏ˜e ÌÁÏe¿≈¿ƒ≈»»≈¿«¿«
ÔBÎ‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡ „Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿≈»À¿«¡»¬

:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿…¿»≈

ÌBiÓטו  ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓ ÔBÎÏ ÔeÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»ƒ
‡Ú·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡«¿≈»¿»«¬»»ƒ¿»

:ÔÈÂ‰È ÔÈÓÏL ÔÈÚe·L»ƒ«¿ƒ¿∆¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`N` ,zAW dfi` wFcaE `v ,WOn zAW©¨©¨¥§¥¤©¨¤¨
."`Ed gqR lW aFhÎmFi i`Ceai dxez ©©¤¤©

(ai)Lák .. íúéNòåøîòì äáBç Y ©£¦¤¤¤¨¨Ÿ¤
àá àeä¯mFId zaFg `EdW `le ¨§Ÿ¤©©

x`WMmrHnE ,gqRd ini lW oitqEOd ¦§¨©¨¦¤§¥©¤©¦©©
xnFrd z`ad mr cgiA o`M aYkp df¤¦§©¨§©©¦£¨©¨¤
mitqEOd x`W mr qgpiR zWxtA `le§Ÿ§¨¨©¦§¨¦§¨©¨¦

gqR lW)m"`x t"r(.bi dxez ¤¤©
(bi)Búçðîeåéëñð úçðî Y¯`le ¦§¨¦§©§¨¨§Ÿ

zFxEn`d zFgpOM Dnvr iptA dgpn¦§¨¦§¥©§¨©§¨¨£
zFgpn x`WM `N` ,`xwIe zWxtA§¨¨©©¦§¨¤¨¦§¨§¨
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ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה:::: ּתּתּתּתמימתמימתמימתמימת ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע .... .... לכםלכםלכםלכם טו)ּוּוּוּוספרספרספרספרּתּתּתּתםםםם (כג, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ולסּפר. להמׁשי יּוכל לא ׁשּוב מהּספירה, אחד יֹום ׁשּׁשכח מי ּכי מהראׁשֹונים, חלק לֹומדים ּתהיינה" "ּתמימֹות ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמהּנאמר

ּבׁשלחן־ערּו נפסק תפט)ולהלכה סימן ּברכה.(אורח־חיים ּבלא לסּפר ְְְְְְְֲִִַַָָָָָָֹֹֻ
האחרֹונים שו)ּומבארים מצוה חינוך מנחת מנה (ראה לא ּובאם . . אחת מצוה "הם הּספירה ימי ּדכל סבירא־לּה זֹו ּדׁשיטה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּמנין". הפסיד אחד ְְִִִֶַָָיֹום
היא  אם ב) ּבפני־עצמּה? ּברכה ויֹום יֹום ּבכל לבר ּתּקנּו היא אחת, מצוה היא אם א) ּכן: לֹומר אי־אפׁשר לכאֹורה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָא
היה  זה  ּומחׁשׁש לבּטלה', 'ּברכה היּו עּתה עד ּברכֹותיו  ּכל לסּפר, הּספירה ימי ּבאמצע ׁשּׁשכח ׁשאדם נמצא אחת, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹמצוה

הּימים?! ּכל ּבסֹוף הּברכה לתּקן ְְְֲִִֵַַַַָָָָָלחכמים
חּסר  ׁשאם ּומּובן לעצמּה, ּברכה קֹובעת ּכן ועל ּבפני־עצמּה, מצוה הוי יֹום ּכל זֹו לׁשיטה אף ּדוּדאי לֹומר, צרי ּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל

לבּטלה. מצוה ׁשּלפניו הּימים נהיּו לא ּבאמצע, אחד ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיֹום
ח  ּדאם סבירא־להּו ראׁשֹונים ּדהנ מּׁשּום הּוא ּבברכה, ולסּפר להמׁשי יּוכל ׁשּלא ּדזה לא אּלא, ּבפעל הרי יֹום, איזה ּסר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

לּה. ׁשּקדם הּיֹום למצות ּבהמׁש ּובאה היא ׁשּתלּויה ּכיון הּיֹום, אֹותֹו ׁשל (הּנֹוספת) הּמצוה לקּים ׁשּלמחרת ּבּיֹום ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָיּוכל
ה'ּׁשני' ספירת ּבלעדי ּכי מהּספירה, נחסר ׁשני" ּכׁשה"יֹום (לדגמא) ׁשליׁשי" "יֹום ׁשל ספירה ּתּתכן ּדלא הּוא, לזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻוהּטעם

ודו"ק. ּב'ׁשליׁשי'. אֹוחז ְִִֵֵַאינֹו
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 265 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mlFrdn dlrnNW `BxC ± "zAXd zxgOn"¦¨¢©©©¨©§¨¤§©§¨¥¨¨

ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה:::: ּתּתּתּתמימתמימתמימתמימת ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע ההההּתּתּתּתננננּוּוּוּופהפהפהפה אתאתאתאת־־־־עמרעמרעמרעמר הביאכםהביאכםהביאכםהביאכם ממממּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לכםלכםלכםלכם טו)ּוּוּוּוספרספרספרספרּתּתּתּתםםםם .(כג, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּגמרא  איתא הּׁשּבת" "מּמחרת לׁשֹון א)על סה, יׂשראל (מנחות וחכמי ּבראׁשית", ׁשּבת "מּמחרת ודרׁשּו טעּו הּביּתּוסים ּכי ְְְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּפסח. למּמחרת הּכּונה ׁשאכן ּולהֹוכיח עּמם להתוּכח ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהצרכּו
– ּפנים לׁשני מ ּובן ׁשאינֹו ּבלׁשֹון לכּתחּלה  ּכתבה ולא לטעּות, מקֹום הּנֹותנת ּכזֹו ּבלׁשֹון הּתֹורה ּכתבה מּדּוע מּובן: ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹואינֹו

הּפסח"!? ֳִֶַַַָ"מּמחרת
לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדר ּבזה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָוהּבאּור

סּפירּות, מּלׁשֹון "ספירה" – לקדּוׁשה ּולהעלֹותם לזּככם הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא ה' ּבעבֹודת העמר' 'ספירת ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹענינּה
ּבנּסח  ׁשאֹומרים ּוכפי ּדנפׁש־הּבהמית, הּמּדֹות מּׁשבעת מּדה אחר מּדה אנּו מתּקנים הּׁשבּועֹות ּבׁשבעת וכ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻּבהירּות.

ּבּספירה". ּׁשּפגמּתי מה "יתּקן הּברכה ׁשאחר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּתפּלה
לרדת  ׁשּביכלּתֹו ּומיחד עליֹון ּכח ּדרּוׁש לקדּוׁשה, ּולהפכּה ּובסטרא־אחרא ּבּקלּפֹות המׁשּקעת מּדה לברר ּבכדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻוהּנה,

הרע. על אפילּו ּולהׁשּפיע ְְְֲִִַַַַַָָלמּטה
ׁש ּבבחינה עדין היא  א הּׁשבּוע, ימי  ּבׁשבעת  ּביֹותר הּנעלית הּדרּגא היא ׁשּבת ּדהּנה, הּׁשּבת". "מּמחרת מדרגת ל וזֹוהי ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּלמעלה  האלקי האֹור מהּׁשּבת, ("מּמחרת") ׁשּלמעלה נעלית ּדרּגא על קאי הּׁשּבת" "מּמחרת א ּומגּבל. מדּוד ְְְְְְְֱֲֳֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻזמן
ּומקֹום. זמן העֹולם, ְְִִֵַָָָמּגדרי

הכרח  יׁש ּולזּככם, ּו'לספרם' הּבהמית נפׁש ׁשל הּמּדֹות ׁשבעת את לקחת ׁשּבכדי – הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָוזהּו
מהעֹולם. מעלה ׁשּלמעלה ּדרּגא הּׁשּבת", ְְְְְֳִֵֶַַַַַַָָָָָָָּב"מּמחרת

ã ycew zegiyn zecewp ã

לכםלכםלכםלכם"""" ה"ּלכם".""""ּוּוּוּוספרספרספרספרּתּתּתּתםםםם הארת הּבהמית, הּנפׁש ּברּור ׁשל העבֹודה זֹו - ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת"""" החסידּות:""""ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת ּובלׁשֹון העֹולם. ּבריאת ׁשל ההיקף' ימי מ'ׁשבעת למעלה מהּזמן, ׁשּלמעלה ּבחינה זֹו - ְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ההׁשּתלׁשלּות". מּסדר ְְְְְִִֵֶַַַָ"למעלה
ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת"""" ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לכםלכםלכםלכם ּדוקא """"ּוּוּוּוספרספרספרספרּתּתּתּתםםםם ּבא הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּמּוׁשחתֹות הּמידֹות ּביֹותר, הּׁשפל את לברר הּכֹוח - ְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הׁשּתלׁשלּות". מּסדר "למעלה ּביֹותר, ּכּכּכּכן ן ן ן מהּגבֹוּה יֹותר.ּכּכּכּכיייי למּטה־מּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה־ּגבֹוּה ּכל הּמּדה: היא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."úBîéîz"¯.` ,eq zFgpn d`x ± mFIA dzidW xnFrd zxivw FnM `NWfh dxez §¦¤Ÿ§§¦©¨¤¤¨§¨©§¥§¨

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(æè)íéMîç eøtñz úòéáMä úaMä úøçnî ãò©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´
:ýåýéì äLãç äçðî ízáø÷äå íBé®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰∑ ׁשביעתא ׁשבּועתא e¯tÒz.ּכתרּגּומֹו: ˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ „Ú∑ עד ולא ««»«¿ƒƒְְְְֲִֵַָָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿ְַֹ
יֹום  ותׁשעה ארּבעים והן Ï‰'.ּבכלל, ‰L„Á ‰ÁÓ Ìz·¯˜‰Â ÌBÈ ÌÈMÓÁ∑,ּתקריבּוה החמּׁשים ּבּיֹום ְְְְְִִִֵַָָָ¬ƒƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ְֲִִִַַַָ

ּומקרא  ּתסּפרּו; חמּׁשים, יֹום ׁשהּוא הּׁשביעית, הּׁשּבת מּמחרת עד ּפׁשּוטֹו: אבל מדרׁשֹו, זהּו אני: ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואֹומר
הּוא  L„Á‰.מסרס ‰ÁÓ∑ מנחת קרבה הרי ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה הראׁשֹונה, הּמנחה היא ְָֹƒ¿»¬»»ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הּׂשעֹורים  מן ּבאה ׁשהיא הּמנחֹות, ּכל ּכׁשאר אינּה .העמר! ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 428 cenr ,bl wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

dWcg dcFar zNgY ± miXngd xrW©©©£¦¦§¦©£¨£¨¨
ייייֹוֹוֹוֹוםםםם חמחמחמחמּׁשּׁשּׁשּׁשיםיםיםים טז)ּתּתּתּתססססּפּפּפּפררררּוּוּוּו (כג, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִ

הּידּועה הּקּוׁשיא ב)אֹודֹות סה, מנחות כתבו, דבור־המתחיל תוספות לפעל (עיין הּספירה ּבעֹוד יֹום", חמּׁשים "ּתסּפרּו נאמר מּדּוע ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹ
ּבּספרים מבאר ימים, ותׁשעה ארּבעים רק ג)היא לה, שיר־השירים ד. י, במדבר הּימים (לקוטי־תורה ותׁשעה ארּבעים אׁשר , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מ"ט  ּבהּׂשגת עבֹודתֹו את מׁשלים וכאׁשר ה'. ּבעבֹודת להּׂשיג האדם ׁשּיכֹול ּבינה) (ׁשערי ּדרגֹות מ"ט ּכנגד הם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּנסּפרים
ּבכחֹות  להּׂשיגֹו נּתן ׁשאין חמישים"), ("תספרו החמּׁשים" "ׁשער את מּתנה, ׁשל ּבאפן מּלמעלה, מקּבל הּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשערים,

ְַעצמֹו.
" הּלׁשֹון מׁשמעּות ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון עדין חמּׁשים ּתּתּתּתססססּפּפּפּפררררּוּוּוּוא את מּׂשיגה עצמֹו האדם ׁשעבֹודת היא, יֹום" חמּׁשים ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ְַָהּדרגֹות.
יֹוסף" יעקב "ּתֹולדֹות הּקדֹוׁש ּבּספר הּמּובא החמּׁשים" "ׁשער לענין נֹוסף הסּבר ּבהקּדים זה לבאר דברים)ויׁש ּבׁשם (פרשת ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

סֹוף". אין עד מעלה למעלה וכן מּזה, למעלה ׁשערים נ' ּומתחיל חֹוזר הּוא החמּׁשים "ׁשער הּקדֹוׁש: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּבעל־ׁשם־טֹוב
צרי הּוא הרי ואזי החמּׁשים", "ׁשער ּדרּגת את מּלמעלה וקּבל ּבעבֹודתֹו התעּלה ׁשהאדם ׁשּלאחר נראה, זה ּבאּור ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי
נחׁשב  וׁשּפיר החדׁשה, עבֹודתֹו ׁשל הראׁשֹון הּׁשער הּוא הּוא ׁשּקּבל הּנּו"ן ּדׁשער נמצא מּזה", למעלה ׁשערים "נ' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלהתחיל

"ּתסּפרּו". – האדם עבֹודת ְְְֲִִַָָָָּבכלל

ÔeÓzטז  ‡˙ÚÈ·L ‡˙Úe·L ¯˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙ÁÓ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»

:ÈÈ¿»
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סג xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - onqp mye .270 cenr ,` wlg zegiyÎihewl oiieri)

dWcg devn mFi lM F` zg` devn :xnrd zxitq§¦©¨Ÿ¤¦§¨©©¨¦§¨£¨¨

ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה:::: ּתּתּתּתמימתמימתמימתמימת ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע .... .... לכםלכםלכםלכם טו)ּוּוּוּוספרספרספרספרּתּתּתּתםםםם (כג, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ולסּפר. להמׁשי יּוכל לא ׁשּוב מהּספירה, אחד יֹום ׁשּׁשכח מי ּכי מהראׁשֹונים, חלק לֹומדים ּתהיינה" "ּתמימֹות ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמהּנאמר

ּבׁשלחן־ערּו נפסק תפט)ולהלכה סימן ּברכה.(אורח־חיים ּבלא לסּפר ְְְְְְְֲִִַַָָָָָָֹֹֻ
האחרֹונים שו)ּומבארים מצוה חינוך מנחת מנה (ראה לא ּובאם . . אחת מצוה "הם הּספירה ימי ּדכל סבירא־לּה זֹו ּדׁשיטה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּמנין". הפסיד אחד ְְִִִֶַָָיֹום
היא  אם ב) ּבפני־עצמּה? ּברכה ויֹום יֹום ּבכל לבר ּתּקנּו היא אחת, מצוה היא אם א) ּכן: לֹומר אי־אפׁשר לכאֹורה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָא
היה  זה  ּומחׁשׁש לבּטלה', 'ּברכה היּו עּתה עד ּברכֹותיו  ּכל לסּפר, הּספירה ימי ּבאמצע ׁשּׁשכח ׁשאדם נמצא אחת, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹמצוה

הּימים?! ּכל ּבסֹוף הּברכה לתּקן ְְְֲִִֵַַַַָָָָָלחכמים
חּסר  ׁשאם ּומּובן לעצמּה, ּברכה קֹובעת ּכן ועל ּבפני־עצמּה, מצוה הוי יֹום ּכל זֹו לׁשיטה אף ּדוּדאי לֹומר, צרי ּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל

לבּטלה. מצוה ׁשּלפניו הּימים נהיּו לא ּבאמצע, אחד ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיֹום
ח  ּדאם סבירא־להּו ראׁשֹונים ּדהנ מּׁשּום הּוא ּבברכה, ולסּפר להמׁשי יּוכל ׁשּלא ּדזה לא אּלא, ּבפעל הרי יֹום, איזה ּסר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

לּה. ׁשּקדם הּיֹום למצות ּבהמׁש ּובאה היא ׁשּתלּויה ּכיון הּיֹום, אֹותֹו ׁשל (הּנֹוספת) הּמצוה לקּים ׁשּלמחרת ּבּיֹום ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָיּוכל
ה'ּׁשני' ספירת ּבלעדי ּכי מהּספירה, נחסר ׁשני" ּכׁשה"יֹום (לדגמא) ׁשליׁשי" "יֹום ׁשל ספירה ּתּתכן ּדלא הּוא, לזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻוהּטעם

ודו"ק. ּב'ׁשליׁשי'. אֹוחז ְִִֵֵַאינֹו
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 265 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mlFrdn dlrnNW `BxC ± "zAXd zxgOn"¦¨¢©©©¨©§¨¤§©§¨¥¨¨

ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה:::: ּתּתּתּתמימתמימתמימתמימת ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע ההההּתּתּתּתננננּוּוּוּופהפהפהפה אתאתאתאת־־־־עמרעמרעמרעמר הביאכםהביאכםהביאכםהביאכם ממממּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לכםלכםלכםלכם טו)ּוּוּוּוספרספרספרספרּתּתּתּתםםםם .(כג, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּגמרא  איתא הּׁשּבת" "מּמחרת לׁשֹון א)על סה, יׂשראל (מנחות וחכמי ּבראׁשית", ׁשּבת "מּמחרת ודרׁשּו טעּו הּביּתּוסים ּכי ְְְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּפסח. למּמחרת הּכּונה ׁשאכן ּולהֹוכיח עּמם להתוּכח ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהצרכּו
– ּפנים לׁשני מ ּובן ׁשאינֹו ּבלׁשֹון לכּתחּלה  ּכתבה ולא לטעּות, מקֹום הּנֹותנת ּכזֹו ּבלׁשֹון הּתֹורה ּכתבה מּדּוע מּובן: ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹואינֹו

הּפסח"!? ֳִֶַַַָ"מּמחרת
לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדר ּבזה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָוהּבאּור

סּפירּות, מּלׁשֹון "ספירה" – לקדּוׁשה ּולהעלֹותם לזּככם הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא ה' ּבעבֹודת העמר' 'ספירת ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹענינּה
ּבנּסח  ׁשאֹומרים ּוכפי ּדנפׁש־הּבהמית, הּמּדֹות מּׁשבעת מּדה אחר מּדה אנּו מתּקנים הּׁשבּועֹות ּבׁשבעת וכ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻּבהירּות.

ּבּספירה". ּׁשּפגמּתי מה "יתּקן הּברכה ׁשאחר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּתפּלה
לרדת  ׁשּביכלּתֹו ּומיחד עליֹון ּכח ּדרּוׁש לקדּוׁשה, ּולהפכּה ּובסטרא־אחרא ּבּקלּפֹות המׁשּקעת מּדה לברר ּבכדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻוהּנה,

הרע. על אפילּו ּולהׁשּפיע ְְְֲִִַַַַַָָלמּטה
ׁש ּבבחינה עדין היא  א הּׁשבּוע, ימי  ּבׁשבעת  ּביֹותר הּנעלית הּדרּגא היא ׁשּבת ּדהּנה, הּׁשּבת". "מּמחרת מדרגת ל וזֹוהי ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּלמעלה  האלקי האֹור מהּׁשּבת, ("מּמחרת") ׁשּלמעלה נעלית ּדרּגא על קאי הּׁשּבת" "מּמחרת א ּומגּבל. מדּוד ְְְְְְְֱֲֳֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻזמן
ּומקֹום. זמן העֹולם, ְְִִֵַָָָמּגדרי

הכרח  יׁש ּולזּככם, ּו'לספרם' הּבהמית נפׁש ׁשל הּמּדֹות ׁשבעת את לקחת ׁשּבכדי – הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָוזהּו
מהעֹולם. מעלה ׁשּלמעלה ּדרּגא הּׁשּבת", ְְְְְֳִֵֶַַַַַַָָָָָָָּב"מּמחרת

ã ycew zegiyn zecewp ã

לכםלכםלכםלכם"""" ה"ּלכם".""""ּוּוּוּוספרספרספרספרּתּתּתּתםםםם הארת הּבהמית, הּנפׁש ּברּור ׁשל העבֹודה זֹו - ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת"""" החסידּות:""""ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת ּובלׁשֹון העֹולם. ּבריאת ׁשל ההיקף' ימי מ'ׁשבעת למעלה מהּזמן, ׁשּלמעלה ּבחינה זֹו - ְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ההׁשּתלׁשלּות". מּסדר ְְְְְִִֵֶַַַָ"למעלה
ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת"""" ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לכםלכםלכםלכם ּדוקא """"ּוּוּוּוספרספרספרספרּתּתּתּתםםםם ּבא הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּמּוׁשחתֹות הּמידֹות ּביֹותר, הּׁשפל את לברר הּכֹוח - ְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הׁשּתלׁשלּות". מּסדר "למעלה ּביֹותר, ּכּכּכּכן ן ן ן מהּגבֹוּה יֹותר.ּכּכּכּכיייי למּטה־מּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה־ּגבֹוּה ּכל הּמּדה: היא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
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(æè)íéMîç eøtñz úòéáMä úaMä úøçnî ãò©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´
:ýåýéì äLãç äçðî ízáø÷äå íBé®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰∑ ׁשביעתא ׁשבּועתא e¯tÒz.ּכתרּגּומֹו: ˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ „Ú∑ עד ולא ««»«¿ƒƒְְְְֲִֵַָָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿ְַֹ
יֹום  ותׁשעה ארּבעים והן Ï‰'.ּבכלל, ‰L„Á ‰ÁÓ Ìz·¯˜‰Â ÌBÈ ÌÈMÓÁ∑,ּתקריבּוה החמּׁשים ּבּיֹום ְְְְְִִִֵַָָָ¬ƒƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ְֲִִִַַַָ

ּומקרא  ּתסּפרּו; חמּׁשים, יֹום ׁשהּוא הּׁשביעית, הּׁשּבת מּמחרת עד ּפׁשּוטֹו: אבל מדרׁשֹו, זהּו אני: ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואֹומר
הּוא  L„Á‰.מסרס ‰ÁÓ∑ מנחת קרבה הרי ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה הראׁשֹונה, הּמנחה היא ְָֹƒ¿»¬»»ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הּׂשעֹורים  מן ּבאה ׁשהיא הּמנחֹות, ּכל ּכׁשאר אינּה .העמר! ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 428 cenr ,bl wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

dWcg dcFar zNgY ± miXngd xrW©©©£¦¦§¦©£¨£¨¨
ייייֹוֹוֹוֹוםםםם חמחמחמחמּׁשּׁשּׁשּׁשיםיםיםים טז)ּתּתּתּתססססּפּפּפּפררררּוּוּוּו (כג, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִ

הּידּועה הּקּוׁשיא ב)אֹודֹות סה, מנחות כתבו, דבור־המתחיל תוספות לפעל (עיין הּספירה ּבעֹוד יֹום", חמּׁשים "ּתסּפרּו נאמר מּדּוע ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹ
ּבּספרים מבאר ימים, ותׁשעה ארּבעים רק ג)היא לה, שיר־השירים ד. י, במדבר הּימים (לקוטי־תורה ותׁשעה ארּבעים אׁשר , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מ"ט  ּבהּׂשגת עבֹודתֹו את מׁשלים וכאׁשר ה'. ּבעבֹודת להּׂשיג האדם ׁשּיכֹול ּבינה) (ׁשערי ּדרגֹות מ"ט ּכנגד הם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּנסּפרים
ּבכחֹות  להּׂשיגֹו נּתן ׁשאין חמישים"), ("תספרו החמּׁשים" "ׁשער את מּתנה, ׁשל ּבאפן מּלמעלה, מקּבל הּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשערים,

ְַעצמֹו.
" הּלׁשֹון מׁשמעּות ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון עדין חמּׁשים ּתּתּתּתססססּפּפּפּפררררּוּוּוּוא את מּׂשיגה עצמֹו האדם ׁשעבֹודת היא, יֹום" חמּׁשים ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ְַָהּדרגֹות.
יֹוסף" יעקב "ּתֹולדֹות הּקדֹוׁש ּבּספר הּמּובא החמּׁשים" "ׁשער לענין נֹוסף הסּבר ּבהקּדים זה לבאר דברים)ויׁש ּבׁשם (פרשת ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

סֹוף". אין עד מעלה למעלה וכן מּזה, למעלה ׁשערים נ' ּומתחיל חֹוזר הּוא החמּׁשים "ׁשער הּקדֹוׁש: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּבעל־ׁשם־טֹוב
צרי הּוא הרי ואזי החמּׁשים", "ׁשער ּדרּגת את מּלמעלה וקּבל ּבעבֹודתֹו התעּלה ׁשהאדם ׁשּלאחר נראה, זה ּבאּור ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי
נחׁשב  וׁשּפיר החדׁשה, עבֹודתֹו ׁשל הראׁשֹון הּׁשער הּוא הּוא ׁשּקּבל הּנּו"ן ּדׁשער נמצא מּזה", למעלה ׁשערים "נ' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלהתחיל

"ּתסּפרּו". – האדם עבֹודת ְְְֲִִַָָָָּבכלל

ÔeÓzטז  ‡˙ÚÈ·L ‡˙Úe·L ¯˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙ÁÓ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»
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,FhEWtM zAXd mFi zErnWnA `l mbe§©Ÿ§©§¨©©¨¦§
miwFcSd zrcM df ixd oM m`W¤¦¥£¥¤§©©©¨¦
.zAXd mFi zxgOn xFRql miligzOW¤©§¦¦¦§¦¨¢©©©¨
úòéáMä úaMä úøçnî ãò©¦¨¢©©©¨©§¦¦

eøtñzììëa "ãò" àìå Y¯oi`W ¦§§§Ÿ©¦§¨¤¥
`l m`W ,"zAXd zxgn" z` mixtFq§¦¤¨¢©©©¨¤¦Ÿ

zFrEaW draXn xzFi df ixd oM)`"eb(. ¥£¥¤¥¦¦§¨¨
íBé äòLúå íéòaøà ïäå¯dnE §¥©§¨¦§¦§¨©

zNn oi` ,"mFi miXng ExRqY" xn`X¤¨©¦§§£¦¦¥¦©
,"mFi miXng" mr zxAEgn "ExRqY"¦§§§¤¤¦£¦¦
zAXd zxgOn cr" mr `N ¤̀¨¦©¦¨¢©©©¨
"mFi miXing"e ,diptNW "ziriaXd©§¦¦¤§¨¤¨©£¦¦
,"dWcg dgpn mYaxwde" lr aqEn¨©§¦§©§¤¦§¨£¨¨

oOwlcM)m"`x(. §¦§©¨
äLãç äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç£¦¦§¦§©§¤¦§¨£¨¨

'äìäeáéø÷z íéMîçä íBia Y¯ ©©©£¦¦©§¦¨
"miXng mFi" :azke `xwOd Ktd̈©©¦§¨§¨©£¦¦
miXng"W ipRn ,"mFi miXng" mFwnA¦§£¦¦¦§¥¤£¦¦
mFi"e ,miXngd lM lr dxFn "mFi¤©¨©£¦¦§
oFxg`d mFId lr dxFn "miXng£¦¦¤©©¨©£
.o`M aEzMd zpEM `id oMW ,calA¦§¨¤¥¦©¨©©¨¨

"miXngd mFIA") z"iA siqFde(ipRn , §¦¥©©£¦¦¦§¥
,Fnvr mFId Dpi` dgpOd zaxwdW¤©§¨©©¦§¨¥¨©©§

mFi FzF`A `N`)m"`x(. ¤¨§
éðà øîBàå)¯ciÎiazM dOkA §¥£¦§©¨¦§¥¨

rhw miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¤©
,FazM i"Wx `NW d`xp oFWNdnE .df¤¥©¨¦§¤¤Ÿ©¦§¨
F` eicinlYn cg` lW ztqFY Ff `N ¤̀¨¤¤¤¤¨¦©§¦¨

.i"Wx ixaC lr miwiYrOd cg ¤̀¨©©§¦¦©¦§¥©¦
ãò" :BèeLt ìáà ,BLøãî eäæ¤¦§¨£¨§©
àeäL ,"úéòéáMä úaMä úøçnî¦¨¢©©©¨©§¦¦¤

"eøtñz" ,íéMîç íBé¯zFaiYdW £¦¦¦§§¤©¥
opi` FhEWt iR lr "mFi miXng"£¦¦©¦§¥¨

" lr zFaqEnmYaxwdedid oM m`W ," ¨©§¦§©§¤¤¦¥¨¨
miXngd mFIaE" :xnFl Kixv̈¦©©©£¦¦

."'ebe mYaxwde§¦§©§¤
àeä ñøñî àø÷îe(.-Kixv dide ¦§¨§Ÿ̈§¨¨¨¦

zAXd zxgOn cr" :aEzM zFidl¦§¨©¦¨¢©©©¨
,miXing mFi [`EdW] ziriaXd©§¦¦¤£¦¦

."ExRqY¦§§
äLãç äçðîäçðnä àéä Y ¦§¨£¨¨¦©¦§¨

Lãçä ïî äàáeäL äðBLàøä¯ ¨¦¨¤§¨¦¤¨¨
.dWcgd d`EaYdn¥©§¨©£¨¨

øîòä úçðî äáø÷ éøä :øîàz íàå§¦Ÿ©£¥¨§¨¦§©¨Ÿ¤
¯.i wEqR lirlcM ,gqtA§¤©§¦§¥¨

àéäL ,úBçðnä ìk øàLk dðéà¥¨¦§¨¨©§¨¤¦
íéøBòOä ïî äàa¯xnFrd zgpn ¨¨¦©§¦¦§©¨¤

,a i"WxA lirlcM ,mixFrVd on d`Ä¨¦©§¦§¦§¥§©¦
dpFW`x dWcg dgpn dzid `ide ,ci§¦¨§¨¦§¨£¨¨¦¨
"dWcg dgpn" ENi`e .mixFrVd oiOn¦¦©§¦§¦¦§¨£¨¨

dxEn`ddpFW`x dgpn `id ,o`M ¨£¨¨¦¦§¨¦¨
i"Wx mB d`xE .miHigd oiOn d`Ad©¨¨¦¦©¦¦§¥©©¦
,gk xAcOA .ak ,cl zFnW§©¦§¨

.ekfi dxez



`xenסד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(æé)eàéáz íëéúáLBnî|éðL íézL äôeðz íçì ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´
íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÈ˙·LBnÓ∑ לארץ מחּוצה Ùez‰.ולא ÌÁÏ∑ הּמנחה היא וזֹו ּגבּה, לׁשם הּמּורם ּתרּומה לחם ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆¿»ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

למעלה  האמּורה לא ∑ÌÈ¯eka.החדׁשה הּׂשעֹורים, מן הּבאה קנאֹות למנחת אף הּמנחֹות, לכל ראׁשֹונה ְְֲֲַַָָָָָƒƒְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
הּלחם  לׁשּתי קדם החדׁש מן .ּתּקרב ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(çé)íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ
äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL éða§¥´¨½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÁl‰ŒÏÚ∑ לּלחם חֹובה הּלחם, Ì‰ÈkÒÂ.ּבגלל Ì˙ÁÓe∑ ּבכל המפרׁשים ּונסכים מנחה ּכמׁשּפט ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִִַַָָָָֹ
נסכים ּבפרׁשת טו)ּבהמה הּמנחה;(במדבר היא זֹו לּכבׂש", ועּׂשרֹון לאיל עׂשרֹונים ּוׁשני לּפר, עׂשרֹונים "ׁשלׁשה : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ה  ּורביעית לאיל ההין ּוׁשליׁשית לּפר, ההין חצי לּכבׂשוהּנסכים: .הין ְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

(èé)íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯§¨¦²
:íéîìL çáæì äðL éða§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות הּכבׂשים (ת"כ. ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר הּכבׂשים ׁשבעת יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
לעצמן  אּלּו מעּתה: אמר הם. אינן ואילים, ּפרים אצל מּגיע ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש האמּורים ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻוהּׂשעיר

לּמּוספין  ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו אּלּו לעצמן; .ואּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ÔÈz¯zיז  ‡˙eÓ¯‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ·˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z (ÔˆÈ¯‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח  ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â „Á È¯Bz ¯a ¯B˙Â ‡L Èa¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa¯˜ ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

Á„יט  ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)íëéúáLBnîäöeçî àìå Y ¦§Ÿ¥¤§Ÿ¦¨
.õøàìäôeðz íçìäîeøz íçì Y ¨¨¤¤¤§¨¤¤§¨

¯dWxtde dnxd oFWNn "dtEpY"§¨¦§£¨¨§©§¨¨
)m"`x(DhEWtM dtEpY FWExiR oi`e .§¥¥§¨¦§¨

,cixFnE dlrn KilFnE `ian didW¤¨¨¥¦¦©£¤¦
k wEqtA KMÎxg` xn`p df ixdW¤£¥¤¤¡©©©¨§¨

"'ebe odMd sipde")`"eb(. §¥¦©Ÿ¥
ì íøenädBáb íL¯DzF` EWixtdW ©¨§¥¨©¤¦§¦¨

'd mWl Dz`ad iptl)m"`x(. ¦§¥£¨¨¨§¥
äøeîàä äLãçä äçðnä àéä Bæå§¦©¦§¨©£¨¨¨£¨

äìòîì¯:xn` ENi`kE .fh wEqR §©§¨¨§¦¨©
dE`iaY mkizFaWFOn)m"`x(. ¦§¥¤§¦¨

íéøeka,úBçðnä ìëì äðBLàø Y ¦¦¦¨§¨©§¨
ïî äàaä úBàð÷ úçðîì óà©§¦§©§¨©¨¨¦

íéøBòOä¯lrAd `iaOW dgpn ©§¦¦§¨¤¥¦©©©
xAcOA d`x ,FYW`l `PiTW xg`l§©©¤¦¥§¦§§¥©¦§¨

.mW i"WxaE eh ,d§©¦¨
ì íã÷ Lãçä ïî áøwú àìézL Ÿ¦¨¥¦¤¨¨Ÿ¤¦§¥

íçlä¯zxvrA mi`Ad mgNd iYXW ©¤¤¤§¥©¤¤©¨¦©£¤¤
zFgpnl Wcgd oixiYn Eid)zeny i"yx ¨©¦¦¤¨¨¦§¨

fh ,bk(mi`xwp mgNd iYW ,xnFlM .§©§¥©¤¤¦§¨¦
dgpOd `idW mW lr "dWcg dgpn"¦§¨£¨¨©¥¤¦©¦§¨

mFwnaE] ,miHgd on d`Ad dpFW`xd̈¦¨©¨¨¦©¦¦§¨
xg`)ak ,cl zeny(xivw ixEMA" z`xwp ©¥¦§¥¦¥§¦

z`xwp Kkl sqFpaE ,["miHg¦¦§¨§¨¦§¥
s` dpFW`x `idW xnFl ,"mixEMA"¦¦©¤¦¦¨©
zgpn caNn) mixFrU zgpnl§¦§©§¦¦§©¦§©

xnFrd(xMfPW ek ,gk xAcOAA la` . ¨¤£¨§©¦§¨¤¦§¨
lr wx i"Wx FWxtn ,calA "mixEMA"¦¦¦§¨§¨§©¦©©

dpFW`x `idW mWzgpnl ¥¤¦¦¨§¦§©
.miHggi dxez ¦¦
(gi)íçlä ìòíçlä ììâa Y¯iYW ©©¤¤¦§©©¤¤§¥

mgNd)` ,dn zegpn i"yx("lr" Wxtn . ©¤¤§¨¥©
liaWaE llbA oFWNn)`"eb(. ¦§¦§©¦§¦

íçlì äáBç¯,oitqEOd zaFg `le ¨©¤¤§Ÿ©©¨¦
oiaixw opi`W Epide .hi wEqR oOwlckE§¦§©¨¨§©§¤¥¨§¥¦
miUaM `lA axw mgl `le mgl `lA§Ÿ¤¤§Ÿ¤¤¨¥§Ÿ§¨¦

)a ,dn zegpn i"yx(i"Wx oFWl d`xE .§¥§©¦
lW miUak draXdW" :` ,aq zFgpn§¨¤©¦§¨§¨¦¤
mFId zaFgA mgNd lr oi`Ad dlFr¨©¨¦©©¤¤§©©

."zxvrl̈£¤¤
íäékñðå íúçðîeäçðî ètLîk Y ¦§¨¨§¦§¥¤§¦§©¦§¨

äîäa ìëa íéLøôîä íéëñðe§¨¦©§Ÿ̈¦§¨§¥¨
íéëñð úLøôa¯.iÎc ,eh xAcOA §¨¨©§¨¦©¦§¨

miWxFtn od iM ,o`M WxiR `l okle§¨¥Ÿ¥©¨¦¥§¨¦
wEqR mW i"Wx d`xE .mikqp zWxtA§¨¨©§¨¦§¥©¦¨¨
lr aqEn ,"'dl gFgip gix dX`"W i¤¦¥¥©¦©©¨©
oYip Fpi` ixdW ,oiId lr `le dgpOd©¦§¨§Ÿ©©©¦¤£¥¥¦¨

.W`d lr©¨¥
ìLøtì íéðBøNò äL¯mW d`x §Ÿ¨¤§¦©¨§¥¨

.h wEqR̈
ìéàì íéðBøNò éðLe¯wEqR mW d`x §¥¤§¦¨©¦§¥¨¨

.e
ì ïBøOòåNák¯.d wEqR mW d`x §¦¨©¤¤§¥¨¨

íéëñpäå .äçðnä àéä Bæ¯KEQipl oii ¦©¦§¨§©§¨¦©¦§¦
.gAfOd lr©©¦§¥©

øtì ïéää éöç¯.i wEqR mW d`x £¦©¦©¨§¥¨¨
ìéàì ïéää úéLéìLe¯mW d`x §¦¦©¦¨©¦§¥¨

.f wEqR̈
Nákì ïéää úéòéáøe¯mW d`x §¦¦©¦©¤¤§¥¨

.d wEqRhi dxez ¨
(hi)íéfò øéòN íúéNòåìBëé Y ©£¦¤§¦¦¦¨

"íéNák úòáL"¯aEzMd oFWl ¦§©§¨¦§©¨
.gi wEqtA§¨

úòáL íä ,ïàk íéøeîàä øéòOäå§©¨¦¨£¦¨¥¦§©
Lnça íéøeîàä øéòOäå íéNákä©§¨¦§©¨¦¨£¦§ª©

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(ë)éðäåïäkä ó|äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùez .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ‰Â∑(סב עלֿׁשני (מנחות לֹומר: ּתלמּוד ּכּלם? יכֹול מחּיים. ּתנּופה ׁשּטעּונין מלּמד ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
eÈ‰È.ּכבׂשים  L„˜∑ קדׁשים קדׁשי ׁשהן ּבׁשלמיֿצּבּור, לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד .לפי ְִָ…∆ƒ¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(àë)úàø÷eíöòa í|äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³
øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN̈«§Æ§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ

ô :íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑ הּכתּוב ראה  מה יֹוסף : ּברּבי  אבּדימי רּבי אמר לאוין. ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּנֹותן  ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים וראׁשֿהּׁשנה מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ּבאמצע ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלּתנם
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ּביתֿהּמקּדׁש ּבנה ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני ּופאה ׁשכחה ∑ÊÚz·.לקט ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָ«¬…

פ"ד) מהם (פאה לאחד לסּיע ל ואין ילקטּו, והם לפניהם ‡ÌÎÈ‰Ï.הּנח '‰ È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

i¯eka‡כ  ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»

˜LÈcכא  Ú¯ÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔeÚ¯Ú˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéãe÷tä¯.lÎfk ,gk xAcOA ©§¦©¦§¨
íéìéàå íéøt ìöà òébî äzàLk§¤©¨©¦©¥¤¨¦§¥¦

íä íðéà¯o`MW)gi weqta(xtE" xn`p ¥¨¥¤¨¤¡©©
mWe ,"mipW mili`e cg` xwA oA¤¨¨¤¨§¥¦§©¦§¨
."cg` li` mipW xwa ipA mixR" xn`p¤¡©¨¦§¥¨¨§©¦©¦¤¨
elàå ïîöòì elà :äzòî øîà¡Ÿ¥©¨¥§©§¨§¥
elàå íçlä ììâa eáø÷ elà ,ïîöòì§©§¨¥¨§¦§©©¤¤§¥

.ïéôñeîì¯wEqR lirlcM.gik dxez §¨¦§¦§¥¨
(k)éðäåäôeðz .. íúà ïäkä óY §¥¦©Ÿ¥Ÿ¨§¨

íéiçî äôeðz ïéðeòhL ãnìî¯ §©¥¤§¦§¨¥©¦
mzF`" xn`PW dGn oM cnFNW d`xp¦§¤¤¥¥¦¤¤¤¡©¨
odMd sipde" xn` `le ,"dtEpY ..§¨§Ÿ¨©§¥¦©Ÿ¥
"mzF`"W xnFl `N` ,calA "mzF`¨¦§¨¤¨©¤¨

.miIg mdWM Epide ,"dtEpY" dUri©£¤§¨§©§§¤¥©¦
éðL ìò" :øîBì ãeîìz ?ílk ìBëé̈ª¨©§©©§¥

"íéNák¯.minlXd gafl mi`Ad §¨¦©¨¦§¤©©§¨¦
dlFr lW miUak draW `ivFdl§¦¦§¨§¨¦¤¨
oi`W ,mFId zaFgA mgNd lr mi`Ad©¨¦©©¤¤§©©¤¥

mgNd mr dtEpY oipErh)i"yxe ` ,aq zegpn §¦§¨¦©¤¤
my(.

eéäé Lã÷ãéçé éîìML éôì Y Ÿ¤¦§§¦¤©§¥¨¦
éîìLa øîBì ÷÷æä ,íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦ª§©©§©§¥

øeaö¯.zxvr iUaM ¦¦§¥£¤¤
íéLã÷ éLã÷ ïäL¯Wcw" :WExiR ¤¥¨§¥¨¨¦¥Ÿ¤

inlXW oeiMW ,`Ed `xizi `xw "Eidi¦§§¨§¥¨¤¥¨¤©§¥
EdnE ,xEAv inlW oMWÎlM ,Wcw cigï¦Ÿ¤¨¤¥©§¥¦©

Wcw mdW Ll xnFl `N` ,"Eidi Wcw"Ÿ¤¦§¤¨©§¤¥Ÿ¤
inlW igaGW ,cigi inlW igafl KxrA§¥¤§¦§¥©§¥¨¦¤¦§¥©§¥
miWcw iWcw mde ,miNw miWcw cigï¦¨¨¦©¦§¥¨§¥¨¨¦

)m"`x(mirlTd on miptl oilk`pe .)i"yx §¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦
a ,iw w"a(.`k dxez

(ak)íëøö÷áeäðLå øæç Y¯xg`l §ª§§¤¨©§¨¨§©©
.h ,hi lirl oM azM xaMW¤§¨¨©¥§¥

éaø øîà .ïéåàì éðLa íäéìò øáòì©£Ÿ£¥¤¦§¥¨¦¨©©¦
:[éñBé éaøa ñîécøeà]¯EAx df mWA ©©§¦¨§©¦¥§¥¤©

`qxiBde .i"WxA zF`gqEPdmiptAW ©§¨§©¦§©¦§¨¤¦§¦
`Ed oke .oFW`x qEtC iR lr `id¦©¦§¦§¥
zAW d`xE .EpiptNW mipdM zxFzA§©Ÿ£¦¤§¨¥§¥©¨
,mgpn Epid qniCxe Epid" :a ,giw©§©§¦¨©§§©¥
oinFC eipRW ?qniCxe Dil ixw i`O`e§©©¨¥¥©§¦¨¤¨¨¦
iAx :zlAEwnd `qxibA K` ."cxel§¤¤©§¦§¨©§¤¤©¦
dfM Ep`vn `le .sqFi iAxA iniCa ©̀§¦¦§©¦¥§Ÿ¨¨¨¤

.mW¥
òöîàa íðzì áeúkä äàø äî̈¨¨©¨¦§¨§¤§©

íéìâøä¯zFpAxw rvn`A xnFlM ¨§¨¦§©§¤§©¨§§
.milbxd̈§¨¦

íBéå äðMä Làøå ïàkî úøöòå çñt¤©©£¤¤¦¨§Ÿ©¨¨§
âçå íéøetkä¯.zFMEq ©¦¦§©

è÷ì ïúBpä ìkL Eãnìì ?ïàkî¦¨§©¤§¤¨©¥¤¤
äçëL¯,o`M zxMfp `l dgkW mpn` ¦§¨¨§¨¦§¨Ÿ¦§¤¤¨

mixaC xtqA zxMfp `id la`)hi ,ck( £¨¦¦§¤¤§¥¤§¨¦
d`tE hwNn micnFle ,miIpr zpYnA§©§©£¦¦§§¦¦¤¤¥¨

.dgkW lr©¦§¨
äàôe¯zFNErR itl xcQd dpFn ¥¨¤©¥¤§¦§

dxivw zrWA mc`d)iaxd(. ¨¨¨¦§©§¦¨
äða elàk åéìò ïéìòî ,éeàøk éðòì¤¨¦¨¨©£¦¨¨§¦¨¨

äå Lc÷nä úéaåéìò áéø÷¯lr ¥©¦§¨§¦§¦¨¨©
miqxFB `l ciÎiazM dOkaE .Fnvr©§§©¨¦§¥¨Ÿ§¦

."eilr"¨¨
.BëBúa åéúBðaø÷áæòzçpä Y ¨§§¨§©£Ÿ©©

eè÷ìé íäå íäéðôì¯i"Wx mB d`x ¦§¥¤§¥¦§§§¥©©¦
mW giPdl KixSW" :a ,`lw oiNEg¦¤¨¦§©¦©¨
KxvEdX dn ."mwNgIW `le ,xwtdA§¤§¥§Ÿ¤§©§¥©¤§©
Wi ,i ,hi lirl `le o`M df Wxtl§¨¥¤¨§Ÿ§¥¥
ixaC z` lirl `iadW xg`NW xnFl©¤§©©¤¥¦§¥¤¦§¥
lW dlrOd oiprl qniCxE` iAx©¦©©§¦¨§¦§©©©£¨¤
iprl d`tE dgkW hwl ozFPd"©¥¤¤¦§¨¥¨¤¨¦
aixwde WCwn dpA ENi`M ,"iE`xM̈¨§¦¨¨¦§¨§¦§¦
sicr df cSOW xnFl oYip did ,oAxẅ§¨¨¨¦¨©¤¦©¤¨¦
,dfA mdl rIqIW F` mciA `Ed oYIW¤¦¥§¨¨¤§©¥©¨¤¨¤
oAxTd z` `ian `EdW ,oAxwA FnM§§¨§¨¤¥¦¤©¨§¨
giPIW o`M WxiR okl ,odMd icil¦¥©Ÿ¥¨¥¥©¨¤©¦©

.EhTli mde mdiptl¦§¥¤§¥§©§
íäî ãçàì òiñì Eì ïéàå¯oi`W §¥§§©¥©§¤¨¥¤¤¥

,dxfr oFWNn "aFfrY" WExiR¥©£¦§¤§¨
daifr oFWNn `N` ,d ,bk zFnWaM§¦§¤¨¦§£¦¨

dgPde)aeh wac(. §©¨¨



סה xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(æé)eàéáz íëéúáLBnî|éðL íézL äôeðz íçì ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´
íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÈ˙·LBnÓ∑ לארץ מחּוצה Ùez‰.ולא ÌÁÏ∑ הּמנחה היא וזֹו ּגבּה, לׁשם הּמּורם ּתרּומה לחם ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆¿»ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

למעלה  האמּורה לא ∑ÌÈ¯eka.החדׁשה הּׂשעֹורים, מן הּבאה קנאֹות למנחת אף הּמנחֹות, לכל ראׁשֹונה ְְֲֲַַָָָָָƒƒְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
הּלחם  לׁשּתי קדם החדׁש מן .ּתּקרב ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(çé)íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ
äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL éða§¥´¨½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÁl‰ŒÏÚ∑ לּלחם חֹובה הּלחם, Ì‰ÈkÒÂ.ּבגלל Ì˙ÁÓe∑ ּבכל המפרׁשים ּונסכים מנחה ּכמׁשּפט ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִִַַָָָָֹ
נסכים ּבפרׁשת טו)ּבהמה הּמנחה;(במדבר היא זֹו לּכבׂש", ועּׂשרֹון לאיל עׂשרֹונים ּוׁשני לּפר, עׂשרֹונים "ׁשלׁשה : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ה  ּורביעית לאיל ההין ּוׁשליׁשית לּפר, ההין חצי לּכבׂשוהּנסכים: .הין ְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

(èé)íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯§¨¦²
:íéîìL çáæì äðL éða§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות הּכבׂשים (ת"כ. ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר הּכבׂשים ׁשבעת יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
לעצמן  אּלּו מעּתה: אמר הם. אינן ואילים, ּפרים אצל מּגיע ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש האמּורים ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻוהּׂשעיר

לּמּוספין  ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו אּלּו לעצמן; .ואּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ÔÈz¯zיז  ‡˙eÓ¯‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ·˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z (ÔˆÈ¯‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח  ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â „Á È¯Bz ¯a ¯B˙Â ‡L Èa¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa¯˜ ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

Á„יט  ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)íëéúáLBnîäöeçî àìå Y ¦§Ÿ¥¤§Ÿ¦¨
.õøàìäôeðz íçìäîeøz íçì Y ¨¨¤¤¤§¨¤¤§¨

¯dWxtde dnxd oFWNn "dtEpY"§¨¦§£¨¨§©§¨¨
)m"`x(DhEWtM dtEpY FWExiR oi`e .§¥¥§¨¦§¨

,cixFnE dlrn KilFnE `ian didW¤¨¨¥¦¦©£¤¦
k wEqtA KMÎxg` xn`p df ixdW¤£¥¤¤¡©©©¨§¨

"'ebe odMd sipde")`"eb(. §¥¦©Ÿ¥
ì íøenädBáb íL¯DzF` EWixtdW ©¨§¥¨©¤¦§¦¨

'd mWl Dz`ad iptl)m"`x(. ¦§¥£¨¨¨§¥
äøeîàä äLãçä äçðnä àéä Bæå§¦©¦§¨©£¨¨¨£¨

äìòîì¯:xn` ENi`kE .fh wEqR §©§¨¨§¦¨©
dE`iaY mkizFaWFOn)m"`x(. ¦§¥¤§¦¨

íéøeka,úBçðnä ìëì äðBLàø Y ¦¦¦¨§¨©§¨
ïî äàaä úBàð÷ úçðîì óà©§¦§©§¨©¨¨¦

íéøBòOä¯lrAd `iaOW dgpn ©§¦¦§¨¤¥¦©©©
xAcOA d`x ,FYW`l `PiTW xg`l§©©¤¦¥§¦§§¥©¦§¨

.mW i"WxaE eh ,d§©¦¨
ì íã÷ Lãçä ïî áøwú àìézL Ÿ¦¨¥¦¤¨¨Ÿ¤¦§¥

íçlä¯zxvrA mi`Ad mgNd iYXW ©¤¤¤§¥©¤¤©¨¦©£¤¤
zFgpnl Wcgd oixiYn Eid)zeny i"yx ¨©¦¦¤¨¨¦§¨

fh ,bk(mi`xwp mgNd iYW ,xnFlM .§©§¥©¤¤¦§¨¦
dgpOd `idW mW lr "dWcg dgpn"¦§¨£¨¨©¥¤¦©¦§¨

mFwnaE] ,miHgd on d`Ad dpFW`xd̈¦¨©¨¨¦©¦¦§¨
xg`)ak ,cl zeny(xivw ixEMA" z`xwp ©¥¦§¥¦¥§¦

z`xwp Kkl sqFpaE ,["miHg¦¦§¨§¨¦§¥
s` dpFW`x `idW xnFl ,"mixEMA"¦¦©¤¦¦¨©
zgpn caNn) mixFrU zgpnl§¦§©§¦¦§©¦§©

xnFrd(xMfPW ek ,gk xAcOAA la` . ¨¤£¨§©¦§¨¤¦§¨
lr wx i"Wx FWxtn ,calA "mixEMA"¦¦¦§¨§¨§©¦©©

dpFW`x `idW mWzgpnl ¥¤¦¦¨§¦§©
.miHggi dxez ¦¦
(gi)íçlä ìòíçlä ììâa Y¯iYW ©©¤¤¦§©©¤¤§¥

mgNd)` ,dn zegpn i"yx("lr" Wxtn . ©¤¤§¨¥©
liaWaE llbA oFWNn)`"eb(. ¦§¦§©¦§¦

íçlì äáBç¯,oitqEOd zaFg `le ¨©¤¤§Ÿ©©¨¦
oiaixw opi`W Epide .hi wEqR oOwlckE§¦§©¨¨§©§¤¥¨§¥¦
miUaM `lA axw mgl `le mgl `lA§Ÿ¤¤§Ÿ¤¤¨¥§Ÿ§¨¦

)a ,dn zegpn i"yx(i"Wx oFWl d`xE .§¥§©¦
lW miUak draXdW" :` ,aq zFgpn§¨¤©¦§¨§¨¦¤
mFId zaFgA mgNd lr oi`Ad dlFr¨©¨¦©©¤¤§©©

."zxvrl̈£¤¤
íäékñðå íúçðîeäçðî ètLîk Y ¦§¨¨§¦§¥¤§¦§©¦§¨

äîäa ìëa íéLøôîä íéëñðe§¨¦©§Ÿ̈¦§¨§¥¨
íéëñð úLøôa¯.iÎc ,eh xAcOA §¨¨©§¨¦©¦§¨

miWxFtn od iM ,o`M WxiR `l okle§¨¥Ÿ¥©¨¦¥§¨¦
wEqR mW i"Wx d`xE .mikqp zWxtA§¨¨©§¨¦§¥©¦¨¨
lr aqEn ,"'dl gFgip gix dX`"W i¤¦¥¥©¦©©¨©
oYip Fpi` ixdW ,oiId lr `le dgpOd©¦§¨§Ÿ©©©¦¤£¥¥¦¨

.W`d lr©¨¥
ìLøtì íéðBøNò äL¯mW d`x §Ÿ¨¤§¦©¨§¥¨

.h wEqR̈
ìéàì íéðBøNò éðLe¯wEqR mW d`x §¥¤§¦¨©¦§¥¨¨

.e
ì ïBøOòåNák¯.d wEqR mW d`x §¦¨©¤¤§¥¨¨

íéëñpäå .äçðnä àéä Bæ¯KEQipl oii ¦©¦§¨§©§¨¦©¦§¦
.gAfOd lr©©¦§¥©

øtì ïéää éöç¯.i wEqR mW d`x £¦©¦©¨§¥¨¨
ìéàì ïéää úéLéìLe¯mW d`x §¦¦©¦¨©¦§¥¨

.f wEqR̈
Nákì ïéää úéòéáøe¯mW d`x §¦¦©¦©¤¤§¥¨

.d wEqRhi dxez ¨
(hi)íéfò øéòN íúéNòåìBëé Y ©£¦¤§¦¦¦¨

"íéNák úòáL"¯aEzMd oFWl ¦§©§¨¦§©¨
.gi wEqtA§¨

úòáL íä ,ïàk íéøeîàä øéòOäå§©¨¦¨£¦¨¥¦§©
Lnça íéøeîàä øéòOäå íéNákä©§¨¦§©¨¦¨£¦§ª©

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i iriax meil inei xeriy

(ë)éðäåïäkä ó|äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùez .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ‰Â∑(סב עלֿׁשני (מנחות לֹומר: ּתלמּוד ּכּלם? יכֹול מחּיים. ּתנּופה ׁשּטעּונין מלּמד ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
eÈ‰È.ּכבׂשים  L„˜∑ קדׁשים קדׁשי ׁשהן ּבׁשלמיֿצּבּור, לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד .לפי ְִָ…∆ƒ¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(àë)úàø÷eíöòa í|äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³
øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN̈«§Æ§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ

ô :íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑ הּכתּוב ראה  מה יֹוסף : ּברּבי  אבּדימי רּבי אמר לאוין. ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּנֹותן  ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים וראׁשֿהּׁשנה מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ּבאמצע ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלּתנם
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ּביתֿהּמקּדׁש ּבנה ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני ּופאה ׁשכחה ∑ÊÚz·.לקט ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָ«¬…

פ"ד) מהם (פאה לאחד לסּיע ל ואין ילקטּו, והם לפניהם ‡ÌÎÈ‰Ï.הּנח '‰ È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

i¯eka‡כ  ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
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:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬
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`xenסו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית ּבּבּבּבנהנהנהנה ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו .... .... ּוּוּוּופאהפאהפאהפאה ׁשׁשׁשׁשכחהכחהכחהכחה לקטלקטלקטלקט כב)ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹותןתןתןתן כג, ּדוקא,(רש"י אּלּו ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
צדקה  ואּלּו הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ׁשכחה לקט ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ּבמצות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹולא
לבעל  ואין ּבׁשוה, הענּיים לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת ּגדֹול. מאמץ ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן מּכסף להיֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹיכֹולה

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר אדם יכֹול ּבצדקה ואּלּו הנאה; טֹובת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹהּׂשדה

ß xii` `"i iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹
äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì ãçàa§¤¨´©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈

:Lã÷-àø÷î¦§¨«Ÿ¤
i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי ּתחּתיו זכרֹון ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר ׁשֹופרֹות, ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.איל  ִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr cl zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופרפרפרפרֹוֹוֹוֹותתתת ּוּוּוּופספספספסּוּוּוּוקיקיקיקי זכרזכרזכרזכרֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותתתת ּפּפּפּפססססּוּוּוּוקיקיקיקי כד)זכרזכרזכרזכרֹוֹוֹוֹוןןןן כג, מהּתקיעה (רש"י יֹותר ּפֹועלת היא מּדרּבנן, רק היא הּפסּוקים ׁשאמירת אף ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
מעלת מּצד - וזאת ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרהעצמּה, עּתה ּדּדּדּדבריבריבריברי נמׁש . . לעתיד ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁש"אמּתית ּבחסידּות, וכּמבאר מצוה. קּיּום על ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

" הּׁש"ס ּבלׁשֹון וטריא מהּׁשקלא להעיר  ויׁש ׁשֹופרֹות". (ּפסּוקי) ּבאמירת הּׁשנה ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּבראׁש מלכיֹות אמראמראמראמר לפני אמרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
רׁש"י. מפרׁשי ּוראה מּדבריהם". אסמכּתא זה "ּכל ּכאן: ּוברמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָכּו'".

(äë)äMà ízáø÷äå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש האמּורים .הּמּוספים ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆ְְֲִִִַַַָָֻ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Á¯Èa‡כד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ ÔBÎÏ È‰È ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

Ôe·¯˜˙eכה  Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿»»»«¿¿¿»¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»
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סז xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית ּבּבּבּבנהנהנהנה ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו .... .... ּוּוּוּופאהפאהפאהפאה ׁשׁשׁשׁשכחהכחהכחהכחה לקטלקטלקטלקט כב)ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹותןתןתןתן כג, ּדוקא,(רש"י אּלּו ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
צדקה  ואּלּו הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ׁשכחה לקט ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ּבמצות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹולא
לבעל  ואין ּבׁשוה, הענּיים לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת ּגדֹול. מאמץ ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן מּכסף להיֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹיכֹולה

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר אדם יכֹול ּבצדקה ואּלּו הנאה; טֹובת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹהּׂשדה

ß xii` `"i iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹
äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì ãçàa§¤¨´©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈

:Lã÷-àø÷î¦§¨«Ÿ¤
i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי ּתחּתיו זכרֹון ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר ׁשֹופרֹות, ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.איל  ִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr cl zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופרפרפרפרֹוֹוֹוֹותתתת ּוּוּוּופספספספסּוּוּוּוקיקיקיקי זכרזכרזכרזכרֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותתתת ּפּפּפּפססססּוּוּוּוקיקיקיקי כד)זכרזכרזכרזכרֹוֹוֹוֹוןןןן כג, מהּתקיעה (רש"י יֹותר ּפֹועלת היא מּדרּבנן, רק היא הּפסּוקים ׁשאמירת אף ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
מעלת מּצד - וזאת ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרהעצמּה, עּתה ּדּדּדּדבריבריבריברי נמׁש . . לעתיד ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁש"אמּתית ּבחסידּות, וכּמבאר מצוה. קּיּום על ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

" הּׁש"ס ּבלׁשֹון וטריא מהּׁשקלא להעיר  ויׁש ׁשֹופרֹות". (ּפסּוקי) ּבאמירת הּׁשנה ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּבראׁש מלכיֹות אמראמראמראמר לפני אמרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
רׁש"י. מפרׁשי ּוראה מּדבריהם". אסמכּתא זה "ּכל ּכאן: ּוברמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָכּו'".

(äë)äMà ízáø÷äå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש האמּורים .הּמּוספים ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆ְְֲִִִַַַָָֻ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Á¯Èa‡כד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ ÔBÎÏ È‰È ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

Ôe·¯˜˙eכה  Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿»»»«¿¿¿»¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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xxFrl icM `id ,zFxtFWe zFpFxkf¦§§¨¦§¥§¥
,dciwrd zEkf oFxkf z` minXA©¨©¦¤¦§§¨£¥¨
oFxkf z` mixxFrn zFpFxkGd iwEqR§¥©¦§§§¦¤¦§
zFxtFXd iwEqtE ,"wgvi zciwr"£¥©¦§¨§¥©¨
eiYgY axTW" oFxMGd z` mixxFrn§§¦¤©¦¨¤¨©©§¨

xtFW miUFr FpxTOW ,"li`)iaxd(Wie . ©¦¤¦©§¦¨§¥
axTW" oFxMGA dlrn WIW ,siqFdl§¦¤¥©£¨©¦¨¤¨©
wgvi zciwr oFxkf lr ,"li` eiYgY©§¨©¦©¦§£¥©¦§¨
i"WxA x`Fand itM oMW ,Fnvr©§¤¥§¦©§¨§©¦
zgY" li`d zaxwdA ,bi ,ak ziW`xA§¥¦§©§¨©¨©¦©©
did EPOn dUrW dcFar lM lr" ,"FpA§©¨£¨¤¨¨¦¤¨¨
Ff `dYW oFvx idi :xnF`e lNRzn¦§©¥§¥§¦¨¤§¥

ipA EN`M ,ipaA diEUr `id EN`M§¦¦£¨¦§¦§¦§¦
`Ed EN`M ,wExf FnC EN`M ,hEgẄ§¦¨¨§¦
dUrpe xhwp `Ed EN`M ,hWtEn§¨§¦¦§¨§©£¤
xEav wgvi lW Fxt`"W cre ,"oWC¤¤§©¤¤§¤¦§¨¨
mW i"Wx oFWlM ,"dxRkl cnFre§¥§©¨¨¦§©¦¨

.ci wEqRdk dxez ¨
(dk)äMà ízáø÷äåïéôñenä Y §¦§©§¤¦¤©¨¦

íéãe÷tä Lnça íéøeîàä¯xAcOA ¨£¦§ª©©§¦©¦§¨
,cg` li` ,cg` xwA oA xR" :a ,hk©¤¨¨¤¨©¦¤¨
xaMW s`e ."draW dpW ipA miUaM§¨¦§¥¨¨¦§¨§©¤§¨
xfg ,g wEqtA lirl oM i"Wx WxiR¥©©¦¥§¥§¨¨©
`l zFrEaWAW mEXn ,o`M FazkE§¨¨¦¤§¨Ÿ
mFId zaFg `N` mitqEOd ExMfp¦§§©¨¦¤¨©©
dide ,hi wEqR i"WxA lirlcM ,calA¦§¨§¦§¥§©¦¨§¨¨
mFId zaFg Edf o`M mBW xnFl oYip¦¨©¤©¨¤©©

mitqEnl EdGW azM okl ,calA)x`a ¦§¨¨¥¨©¤¤§¨¦
dcya(.ek dxez

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iying meil inei xeriy

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)íéøtkä íBé äfä éòéáMä Lãçì øBNòa Cà©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹¯©¦ª¦´
íëéúLôð-úà íúépòå íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeäÀ¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®

:ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£C‡∑ ׁשבים לׁשאינם מכּפר ואינֹו לּׁשבים, הּוא מכּפר – מעּוטין ׁשּבּתֹורה ו"רּק"ין  "אּכ"ין .ּכל «ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(çë)ék äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´
:íëéäìà ýåýé éðôì íëéìò øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

(èë)äfä íBiä íöòa äpòú-àì øLà Lôpä-ìë ék¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®
:äénòî äúøëðå§¦§§−̈¥«©¤«¨

(ì)íBiä íöòa äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´
:dnò áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå äfä©¤®§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

i"yx£Èz„·‡‰Â∑ּכ' אֹומר ׁשהּוא לּמד לפי "והאבדּתי", אֹומר ּכׁשהּוא הּוא? מה יֹודע ואיני מקֹום, ּבכל רת' ¿«¬«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אבדן  אּלא ׁשאינֹו הּכרת, .על ְֵֵֶֶַַָָָָ

(àì)íëéúøãì íìBò úwç eNòú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«

i"yx£'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk∑ יֹום ּכמלאכת לילה מלאכת על להזהיר אֹו הרּבה, ּבלאוין עליו .לעבר »¿»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(áì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àeä ïBúaL úaL©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
eúaLz áøò-ãò áøòî áøòa Lãçì äòLúa§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

ô :íëzaL©©§¤«

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„ÔÈכז  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa Ì¯a¿«¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ»¿ƒ«»¿»««ƒ¿≈¿
Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e¿«»«¿»≈¿»¿À¿»»√»

:ÈÈ¿»

‰„ÔÈכח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú ÏÎÂ¿»ƒƒ»»«¿¿ƒ¿«»»≈
ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ È¯‡¬≈»¿ƒ«»¿«»»¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

ÓBÈ‡כט  Ô¯Îa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L‡ ÏÎ È¯‡¬≈»¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»
ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰:‡‰nÚÓ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»

ÓBÈ‡ל  Ô¯Îa ‡„È·Ú Ïk „aÚ˙ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«»
:dnÚ BbÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ˙È „·B‡Â ÔÈ„‰»≈¿≈»¬»»«ƒƒ««

ÔBÎÈ¯„Ïלא  ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú Ïk»ƒƒ»»«¿¿¿«»»¿»≈
:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa¿…¿»≈

È˙לב  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓ¯Ó ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ ÔeÁez ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿¿«¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fk)Càïé"wø"å "ïé"ëà" ìk Y ©¨©¦§©¦
íéèeòî äøBzaL¯minrRW LcOll ¤©¨¦¦§©¤§¤§¨¦

xRkn mixERMd mFi oi`W),bi zereay i"yx ¤¥©¦¦§©¥
`(.

ìò øtëî Bðéàå ,íéáMì àeä øtëî§©¥©¨¦§¥§©¥©
íéáL íðéàL¯:` ,f zFzixM i"WxA ¤¥¨¨¦§©¦¨¥

opi`Wl `le ,oiaXl xERM mFi"¦©¨¦§Ÿ§¤¥¨
."oiaWgk dxez ¨¦

(l)ézãáàäåøîBà àeäL éôì Y §©£©§¦§¦¤¥
àeä äî òãBé éðéàå íB÷î ìëa úøk̈¥§¨¨§¥¦¥©©

¯'ebe dzxkpe" :b ,ak lirl i"Wx d`x§¥©¦§¥§¦§§¨
FnFwOn zxMi ,df cvl df cSn lFki ±¨¦©¤§©¤¦¨¥¦§
mXW `N` ."'eke xg` mFwnA aXizie§¦§©¥§¨©¥¤¨¤¨
,"'d ip`" aEzMW mEXn xaCd dgcp¦§¨©¨¨¦¤¨£¦
zFnFwOd aFxA ENi`e ,"ip` mFwn lkA"§¨¨£¦§¦§©§

.zxM iAbl "'d ip`" xn`p `lŸ¤¡©£¦§©¥¨¥

ìò ãnì ,"ézãáàäå" øîBà àeäLk§¤¥§©£©§¦¦¥©
ïãáà àlà BðéàL úøkä¯zxkp Frxf ©¨¥¤¥¤¨¨§¨©§¦§¨

oizxkp einie)h ,fi lirl i"yx(.`l dxez §¨¨¦§¨¦
(`l)'Bâå äëàìî ìkåéìò øáòì Y ¨§¨¨§©£Ÿ¨¨

äaøä ïéåàìa¯lirl xn` xaM ixdW §¨¦©§¥¤£¥§¨¨©§¥
."EUrz `l dk`ln lke" :gk wEqR̈§¨§¨¨Ÿ©£

äìéì úëàìî ìò øéäæäì Bà§©§¦©§¤¤©§¨
íBé úëàìîk¯xn` mW lirl oMW ¦§¤¤¤¥§¥¨¨©

mFId mvrA EUrz `l dk`ln lke"§¨§¨¨Ÿ©£§¤¤©
lr dxi`n WnXdW ,mFi Epide ,"dGd©¤§©§¤©¤¤§¦¨©
`l dk`ln lM" o`M azM okl ,ux`d̈¨¤¨¥¨©¨¨§¨¨Ÿ

dliNd lr mB xidfdl "EUrz)m"`x(. ©£§©§¦©©©©§¨
Lã÷ àø÷î¯xAcnd fk wEqtl KIW ¦§¨Ÿ¤©¨§¨©§©¥

mixERMd mFiA)m"`x(mrHOW `N` . §©¦¦¤¨¤¦©©
ÎxEAC xg`l i"Wx FazM mIEqn§¨§¨©¦§©©¦

dk`ln lM ligzOd)dix` xeb d`x(. ©©§¦¨§¨¨

íéøetkä íBéa)(-FWCwl xWt` i`W §©¦¦¤¦¤§¨§©§
ciÎiazM dAxdA .dIzWE dlik`A©£¦¨§¦¨§©§¥¦§¥¨
xEB"de m"`xd oke mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§¥¨§¥§©
ipRn ,EN` zFaiY miqxFB `l "dix ©̀§¥Ÿ§¦¥¥¦§¥
fk wEqtl KIW dGd xEACd lMW¤¨©¦©¤©¨§¨
KxFv oi`e ,mixERMd mFi lr xAcnd©§©¥©©¦¦§¥¤

.Fazkl§¨§
älôúáe äi÷ð úeñëa eäLc÷¯ ©§¥¦§§¦¨¦§¦¨

l`xUi WCwn :xnFl eizFkxaA FlAwl§©§§¦§¨©§©¥¦§¨¥
mixERMd mFie)` ,bi zereay i"yx t"r(. §©¦¦

ìëàîa íéáBè íéîé øàLáe¦§¨¨¦¦§©£¨
älôúáe äi÷ð úeñëáe äzLîáe¯ §¦§¤¦§§¦¨¦§¦¨

,xaC mW `xwn" :fh ,ai zFnW i"WxaE§©¦§¦§¨¥¨¨
dIzWE dlik`l Wcw FzF` `xw§¨Ÿ¤©£¦¨§¦¨

."zEqkEal dxez §



`xenסח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy

ß xii` a"i iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãì)íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ההההּסּסּסּסּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת לד)חגחגחגחג (כג, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻֻֻ
מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת נטילת מצות ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשם

זֹו. מצוה ׁשל החג.אאאא....הּמיחדת מּׁשּקּדׁש מּיד חלה נטילת בבבב....היא מצות (מה־ּׁשאין־ּכן החג ימי ׁשבעת ּכל ּבמׁש חלה היא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן חלה הּמינים והּלילה.גגגג....ארּבעת הּיֹום ׁשעֹות ּכל לקּימּה נּתן ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(äì)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ ּובמׁשּתה ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר ּובתפּלה, נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] [ּביֹום ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה  נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä úøöò£¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑ זמּנן ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו את ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

ּפרדתכם  עלי קׁשה אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, אמר: Ú·„‰.להּפטר, ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ»¿∆∆¬…»
ׁש לכם, עבֹודה ׁשהיא מלאכה ּבּדבר אפּלּו ּכיס חסרֹון יׁש ּתעׂשּוה, לא ˙eNÚ.אם ‡Ï∑ ׁשל חּלֹו אף יכֹול ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…«¬ֶַָֻ

"הוא" לֹומר: ּתלמּוד עבֹודה? ּבמלאכת אסּור יהא .מֹועד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ÓÈÓÏ¯:לג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

È·Ú„˙לה  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו  Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z Lk ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(el)àåä úøöòíëúà ézøöò Y £¤¤¦¨©§¦¤§¤
éìöà¯zxvr" lr dl ,hk xAcOAA ¤§¦§©¦§¨©£¤¤

YmixEvr" :i"Wx WxiR "mkl did ¦§¤¨¤¥©©¦£¦
Exvr :xg` xaC ,dk`ln zIUrA©£¦©§¨¨¨¨©¥¦§
wxe) "dpil oErHW cOln ,z`vNn¦¨¥§©¥¤¨¦¨§©
df mbe ,df dcB` Wxcn `ian KMÎxg ©̀©¨¥¦¦§©©¨¨¤§©¤

oFWl iEPiWA(xn`p mXW mEXn , §¦¨¦¤¨¤¡©
didY zxvr"mklipal iEEiv oFWlA ," £¤¤¦§¤¨¤¦§¦¦§¥

dpEMd xTirW WxiR okle ,l`xUi¦§¨¥§¨¥¥©¤¦©©©¨¨
o`M la` ,d`ivin F` dk`lOn rpOdl§¦¨©¦§¨¨¦¦¨£¨¨

zxvr" xn`p`ido`M xiCbn aEzMd ," ¤¡©£¤¤¦©¨©§¦¨
iYxvr" FpiprW ,mFId lW FpkY z ¤̀¨§¤©¤¦§¨¨©§¦

"ilv` mkz`)iaxd("dcVA x`A"de . ¤§¤¤§¦§©§¥©¨¤
aEzMW mEXn oM Wxtn i"WxW ,azM̈©¤©¦§¨¥¥¦¤¨
dpEMd m`W ,dawp oFWlA "`id zxvr"£¤¤¦¦§§¥¨¤¦©©¨¨

oFWlA "`Ed" xnFl Kixv did mFId lr©©¨¨¨¦©¦§
,l`xUi zqpM lr dpEMd `N` ,xkf̈¨¤¨©©¨¨©§¤¤¦§¨¥

.`EdÎKExAÎWFcTdn dxEvr `idW¤¦£¨¥©¨¨
Cëì äãeòñì åéða úà ïnfL Cìîk§¤¤¤¦¥¤¨¨¦§¨§¨
,øètäì ïpîæ òébäL ïåék ,íéîé Cëå§¨¨¦¥¨¤¦¦©§©¨§¦¨¥
énò eákò ,íkî äLwáa éða :øîà̈©¨©§©¨¨¦¤©§¦¦

ãçà íBé ãBò¯dn mrHd x`Fan dfaE ¤¨¨¤§¨©©©©
bFbgl dNigYkNn dEv `l aEzMdX¤©¨Ÿ¦¨¦§©§¦¨©£
dEv dNigY `N` ,bg lW mini dpFnW§¨¨¦¤¨¤¨§¦¨¦¨
wxe ,zFMEq lW mini draW bFbgl©£¦§¨¨¦¤§©
mdn WTan bg lW mini draW mEIqA§¦¦§¨¨¦¤¨§©¥¥¤
lW cg` mFi cFr FOr bFbgle aMrzdl§¦§©¥§©£¦¤¨¤

zxvr)cecl likyn(. £¤¤
íëúãøt éìò äL÷¯oFWNd wEICn ¨¨¨©§¥©§¤¦¦©¨

mB "zxvr" WxtOW d`xp "mkzcxR"§¥©§¤¦§¤¤§¨¥£¤¤©

i"Wx oFWlaE ,dtiq`e qEPiM oFWNn¦§¦©£¦¨¦§©¦
lW `itEpM .. zxvr" h ,fh mixacA¦§¨¦£¤¤§§¨¤
xAcOA i"Wx d`xE ."dYWnE lk`n©£¨¦§¤§¥©¦©¦§¨
:xg` Wxcn `ian dNigYW dl ,hk¤§¦¨¥¦¦§¨©¥
cbpM Eaixwd lbxd zFni lMW itl"§¦¤¨§¨¤¤¦§¦§¤¤
xn` ,zkll oi`AWkE ,zFOE` miraW¦§¦§¤¨¦¨¤¤¨©
il EUr mMn dWTaA :mFwOd mdl̈¤©¨§©¨¨¦¤£¦
."mMn dpd`W icM dPhw dCErq§¨§©¨§¥¤¤¡¤¦¤

el wEqtA KMÎxg`eWxcOd `ian §©©¨§¨¥¦©¦§¨
EN` ± cg` li` cg` xR" :miptAW¤¦§¦©¤¨©¦¤¨¥
.cFr hrn il EaMrzd ,l`xUi cbpM§¤¤¦§¨¥¦§©§¦§©
mixhtPd mipaM ,df `Ed dAg oFWlE§¦¨¤§¨¦©¦§¨¦
ilr dWw mdl xnF` `Ede ,mdia`n¥£¦¤§¥¨¤¨¨¨©
lWn .cg` mFi cFr EaMr ,mkzcxR§¥©§¤©§¤¨¨¨

."'eke dCErq dUrW Klnlìk §¤¤¤¨¨§¨¨

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'r a"g zegiyÎihewl)

היאהיאהיאהיא עצרתעצרתעצרתעצרת .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני לו)ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם (כג, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַ
ּפּפּפּפרידתכםרידתכםרידתכםרידתכם עליעליעליעלי קקקקׁשׁשׁשׁשהההה אחדאחדאחדאחד,,,, ייייֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעֹוֹוֹוֹודדדד עעעעּמּמּמּמיייי עעעעּכּכּכּכבבבבּוּוּוּו ּבּבּבּבניניניני,,,, .... .... אצליאצליאצליאצלי אתכםאתכםאתכםאתכם (רש"י)עצרעצרעצרעצרּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

נמצא  ותמיד יׂשראל, מּבני נפרד לא ּפעם אף ׁשהּקּב"ה לֹומר, ויׁש "ּפרידתנּו"? צ"ל היה "ּפרידתכם", הּלׁשֹון מהּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
אֹומר  והּקּב"ה ּובאחדּות. יחד הּסּכֹות חג ימי ּכל ׁשהיּו לאחר מהּׁשני, אחד יׂשראל ּבני ּפרידת הּכּונה ּו"ּפרידתכם" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻעּמם.
עֹוד  עּמי "עּכבּו והּפתרֹון ּבאחדּות. יׂשראל ּכׁשּבני רק חלֹות הּקּב"ה ׁשל ׁשּברכֹותיו היֹות "ּפרידתכם", ּבגלל עלי" ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ"קׁשה
ׁשּום  ללא אחד" יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו עכׁשו וכּדֹומה, הּסּכֹות חג סּבֹות מּפני ּבאחדּות היּו יׂשראל ּבני עכׁשו עד אחד", ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻיֹום

ּבאחדּות. יחד הּׁשהּיה עצם מּלבד ְְְְִִִֶֶַַַַַָָסּבה

(æì)éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´
íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì Lã÷®Ÿ¤§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−

:BîBéa íBé-øác§©¬§«
i"yx£‰ÁÓe ‰ÏÚ∑(מד העֹולה (מנחות עם הּקרבה נסכים BÓBÈa.מנחת ÌBÈ ¯·c∑ּב'חּמׁש הּקצּוב חק …»ƒ¿»ְְְִִִֵַַָָָָ¿«¿ְַַָֹֻ

BÓBÈaŒÌBÈ.הּפקּודים' ¯·c∑קרּבנֹו ּבטל יֹומֹו, עבר אם .הא ְִַ¿«¿ְִֵַָָָָָ

(çì)ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«

(èì)íëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®

Mä íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia:ïBúaL éðéî ©³¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
i"yx£ebÁz .ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa C‡∑,"א" לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּבת? את ּתדחה יכֹול לחגיגה. ׁשלמים קרּבן ««¬ƒ»»»»…ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ÔB‰˙Èלז  ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeqÂ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ‡˙ÁÓeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

Ïkלח  ¯·e ÔBÎÈ˙zÓ ¯·e ÈÈ„ ‡iaL ¯a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôez˙ Èc ÔBÎÈ˙·„ Ïk ¯·e ÔBÎÈ¯„ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

Á¯ÈÏ‡לט  ‡ÓBÈ ¯NÚ ‡LÓÁa Ì¯a¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú¯‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈLÎÓa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e ‡ÁÈ:‡ÁÈ ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äãáò úëàìîäëàìî elôà Y §¤¤£Ÿ̈£¦§¨¨
íëì "äãáò" àéäL¯mkl dkixSd ¤¦£Ÿ̈¨¤©§¦¨¨¤

)gi ,gk xacna i"yx(.
ñék ïBøñç Lé äeNòú àì íàL¤¦Ÿ©£¨¥¤§¦

"eNòú àì" Y øáca¯WxiR xaM ©¨¨Ÿ©£§¨¥©
FWxitE xfgX dnE ,g ,bk lirl i"Wx©¦§¥©¤¨©¥§
WECigd mEXn xnFl Wi ,zipW o`M̈¥¦¥©¦©¦
lW FNEgA dxYEdW ,o`M WCgzPW¤¦§©¥¨¤§¨§¤
xTrW hxtaE .cIn x`aOW itM ,crFn¥§¦¤§¨¥¦¨¦§¨¤¦©
FWExiR dcFar zk`lOW oiprd̈¦§¨¤§¤¤£¨¥
dGn i"Wx cnl ,ca`d xaC zk`ln§¤¤¨¨¨¨¥¨©©¦¦¤
lirl x`FanM ,crFOd lFgA dxYEdW¤§¨§©¥©§¨§¥
Kci`l azM "cecl liMUn"de .mẄ§©©§¦§¨¦¨©§¦¨
lirl i"Wx WxiRW oeiMW ,`qiB¦¨¤¥¨¤¥©©¦§¥
mFi lW ztqFY `Ed zxvr ipinXW¤§¦¦£¤¤¤¤¤
`EdÎKExAÎWFcTd zWTA iR lr cg ¤̀¨©¦©¨©©¨¨
,"cg` mFi cFr iOr EaMr" l`xUi ipal¦§¥¦§¨¥©§¦¦¤¨
crFOd lFg oicM FpiCW xnFl oYip did̈¨¦¨©¤¦§¦©¥
ÎmFiM FpiCW xnFl KxvEd okl ,calA¦§¨¨¥§©©¤¦§
KxvEd `tEB KM mEXOW xnFl Wie .aFh§¥©¤¦¨¨§©

KMÎxg`xEQi`n crFOd lFg hrnl ©©¨§©¥©¥¥¦
."dcFar zk`ln"§¤¤£¨

øeñà àäé ãòBî ìL Blç óà ìBëé̈©ª¤¥§¥¨
:øîBì ãeîìz ?"äãáò úëàìî"a¦§¤¤£Ÿ̈©§©

"àåä"¯dcFar zk`lnA dxEq` `id ¦¦£¨¦§¤¤£¨
zk`lnA mixEq` crFOd lFg ini oi`e§¥§¥©¥£¦¦§¤¤

dcFar)mipdk zxez(lirl i"Wx d`xE . £¨§¥©¦§¥
.FtFqA g wEqRfl dxez ¨§

(fl)äçðîe äìòíéëñð úçðî Y Ÿ¨¦§¨¦§©§¨¦
äìBòä íò äáøwä¯dpEMd oi`e ©§¥¨¦¨¨§¥©©¨¨

zErnWnM) Dnvr iptA d`Ad dgpnl§¦§¨©¨¨¦§¥©§¨§©§¨
"dgpnE" oFWNd(Ep`vn `l ixdW , ©¨¦§¨¤£¥Ÿ¨¨

Dnvr iptA d`Ad dgpn mEW micrFOA©£¦¦§¨©¨¨¦§¥©§¨
)`"eb(`n ,hk zFnW i"Wx d`xE .§¥©¦§

wEqRn micnFNW,ozaxwd xcq" df ¤§¦¦¨¤¥¤©§¨¨¨
."dgpOd KMÎxg`e dNgYA mixai`d̈¥¨¦©§¦¨§©©¨©¦§¨

BîBéa íBé øácLnça áeöwä ÷ç Y §©§Ÿ©¨§ª©
íéãe÷tä¯ENi`M .alÎai ,hk xAcOA ©§¦©¦§¨§¦

gafe dgpnE dlFr aixwdl :xn`̈©§©§¦¨¦§¨§¤©
mFi WIW ,Fl aEvTd mFId wgM mikqpE§¨¦§Ÿ©©¨¤¥

mdW mFi Wie ,dAxd mitqEn FA WIW¤¥¨¦©§¥§¥¤¥
qgpiR zWxtA WxFtOW FnM ,mihrEn¨¦§¤§¨§¨¨©¦§¨

)m"`x(xaC" :` ,ci dxEnY i"Wx d`xE .§¥©¦§¨§©
,irYWn micrFOd itqEnA ± "FnFiA mFi§§§¥©£¦¦§¨¥
'ebe Wcw i`xwn 'd icrFn dN`" aizkC¦§¦¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤
oiaixwn dX` dfi`e ,"dX` aixwdl§©§¦¦¤§¥¤¦¤©§¦¦
xnF` ied ,mini x`Xn xzFi crFOA©¥¥¦§¨¨¦¡¥¥

."oitqEn¨¦
BîBéa íBé øácøáò íà àä Y §©§¨¦¨©

Bðaø÷ ìèa "BîBé"¯Faixwn Fpi`e ¨¥¨§¨§¥©§¦
rEaw FPnGW oeiM ,xg` mFiA)i"yx t"r §©¥¥¨¤§©¨©

` ,ek zekxa(oinElWY Fl oi` aEWe .)i"yx §¥©§¦
weqt my i"yx mb d`xe .ci ,gk xacna

i(.gl dxez

(hl)ebçz .. íBé øNò äMîça Cà©©£¦¨¨¨¨Ÿ
äâéâçì íéîìL ïaø÷ Y¯,xnFlM ¨§©§¨¦©£¦¨§©

.dbibg oAxw E`iaIW FWExiR "EBgY"¨Ÿ¥¤¨¦¨§©£¦¨
?úaMä úà äçãz ìBëé¯lg m` ¨¦§¤¤©©¨¦¨
.zAWA ixWzA xUr dXng£¦¨¨¨§¦§¦§©¨



סט xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy

ß xii` a"i iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãì)íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ההההּסּסּסּסּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת לד)חגחגחגחג (כג, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻֻֻ
מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת נטילת מצות ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשם

זֹו. מצוה ׁשל החג.אאאא....הּמיחדת מּׁשּקּדׁש מּיד חלה נטילת בבבב....היא מצות (מה־ּׁשאין־ּכן החג ימי ׁשבעת ּכל ּבמׁש חלה היא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן חלה הּמינים והּלילה.גגגג....ארּבעת הּיֹום ׁשעֹות ּכל לקּימּה נּתן ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(äì)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ ּובמׁשּתה ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר ּובתפּלה, נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] [ּביֹום ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה  נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä úøöò£¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑ זמּנן ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו את ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

ּפרדתכם  עלי קׁשה אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, אמר: Ú·„‰.להּפטר, ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ»¿∆∆¬…»
ׁש לכם, עבֹודה ׁשהיא מלאכה ּבּדבר אפּלּו ּכיס חסרֹון יׁש ּתעׂשּוה, לא ˙eNÚ.אם ‡Ï∑ ׁשל חּלֹו אף יכֹול ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…«¬ֶַָֻ

"הוא" לֹומר: ּתלמּוד עבֹודה? ּבמלאכת אסּור יהא .מֹועד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ÓÈÓÏ¯:לג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

È·Ú„˙לה  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו  Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z Lk ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(el)àåä úøöòíëúà ézøöò Y £¤¤¦¨©§¦¤§¤
éìöà¯zxvr" lr dl ,hk xAcOAA ¤§¦§©¦§¨©£¤¤

YmixEvr" :i"Wx WxiR "mkl did ¦§¤¨¤¥©©¦£¦
Exvr :xg` xaC ,dk`ln zIUrA©£¦©§¨¨¨¨©¥¦§
wxe) "dpil oErHW cOln ,z`vNn¦¨¥§©¥¤¨¦¨§©
df mbe ,df dcB` Wxcn `ian KMÎxg ©̀©¨¥¦¦§©©¨¨¤§©¤

oFWl iEPiWA(xn`p mXW mEXn , §¦¨¦¤¨¤¡©
didY zxvr"mklipal iEEiv oFWlA ," £¤¤¦§¤¨¤¦§¦¦§¥

dpEMd xTirW WxiR okle ,l`xUi¦§¨¥§¨¥¥©¤¦©©©¨¨
o`M la` ,d`ivin F` dk`lOn rpOdl§¦¨©¦§¨¨¦¦¨£¨¨

zxvr" xn`p`ido`M xiCbn aEzMd ," ¤¡©£¤¤¦©¨©§¦¨
iYxvr" FpiprW ,mFId lW FpkY z ¤̀¨§¤©¤¦§¨¨©§¦

"ilv` mkz`)iaxd("dcVA x`A"de . ¤§¤¤§¦§©§¥©¨¤
aEzMW mEXn oM Wxtn i"WxW ,azM̈©¤©¦§¨¥¥¦¤¨
dpEMd m`W ,dawp oFWlA "`id zxvr"£¤¤¦¦§§¥¨¤¦©©¨¨

oFWlA "`Ed" xnFl Kixv did mFId lr©©¨¨¨¦©¦§
,l`xUi zqpM lr dpEMd `N` ,xkf̈¨¤¨©©¨¨©§¤¤¦§¨¥

.`EdÎKExAÎWFcTdn dxEvr `idW¤¦£¨¥©¨¨
Cëì äãeòñì åéða úà ïnfL Cìîk§¤¤¤¦¥¤¨¨¦§¨§¨
,øètäì ïpîæ òébäL ïåék ,íéîé Cëå§¨¨¦¥¨¤¦¦©§©¨§¦¨¥
énò eákò ,íkî äLwáa éða :øîà̈©¨©§©¨¨¦¤©§¦¦

ãçà íBé ãBò¯dn mrHd x`Fan dfaE ¤¨¨¤§¨©©©©
bFbgl dNigYkNn dEv `l aEzMdX¤©¨Ÿ¦¨¦§©§¦¨©£
dEv dNigY `N` ,bg lW mini dpFnW§¨¨¦¤¨¤¨§¦¨¦¨
wxe ,zFMEq lW mini draW bFbgl©£¦§¨¨¦¤§©
mdn WTan bg lW mini draW mEIqA§¦¦§¨¨¦¤¨§©¥¥¤
lW cg` mFi cFr FOr bFbgle aMrzdl§¦§©¥§©£¦¤¨¤

zxvr)cecl likyn(. £¤¤
íëúãøt éìò äL÷¯oFWNd wEICn ¨¨¨©§¥©§¤¦¦©¨

mB "zxvr" WxtOW d`xp "mkzcxR"§¥©§¤¦§¤¤§¨¥£¤¤©

i"Wx oFWlaE ,dtiq`e qEPiM oFWNn¦§¦©£¦¨¦§©¦
lW `itEpM .. zxvr" h ,fh mixacA¦§¨¦£¤¤§§¨¤
xAcOA i"Wx d`xE ."dYWnE lk`n©£¨¦§¤§¥©¦©¦§¨
:xg` Wxcn `ian dNigYW dl ,hk¤§¦¨¥¦¦§¨©¥
cbpM Eaixwd lbxd zFni lMW itl"§¦¤¨§¨¤¤¦§¦§¤¤
xn` ,zkll oi`AWkE ,zFOE` miraW¦§¦§¤¨¦¨¤¤¨©
il EUr mMn dWTaA :mFwOd mdl̈¤©¨§©¨¨¦¤£¦
."mMn dpd`W icM dPhw dCErq§¨§©¨§¥¤¤¡¤¦¤

el wEqtA KMÎxg`eWxcOd `ian §©©¨§¨¥¦©¦§¨
EN` ± cg` li` cg` xR" :miptAW¤¦§¦©¤¨©¦¤¨¥
.cFr hrn il EaMrzd ,l`xUi cbpM§¤¤¦§¨¥¦§©§¦§©
mixhtPd mipaM ,df `Ed dAg oFWlE§¦¨¤§¨¦©¦§¨¦
ilr dWw mdl xnF` `Ede ,mdia`n¥£¦¤§¥¨¤¨¨¨©
lWn .cg` mFi cFr EaMr ,mkzcxR§¥©§¤©§¤¨¨¨

."'eke dCErq dUrW Klnlìk §¤¤¤¨¨§¨¨

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'r a"g zegiyÎihewl)

היאהיאהיאהיא עצרתעצרתעצרתעצרת .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני לו)ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם (כג, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַ
ּפּפּפּפרידתכםרידתכםרידתכםרידתכם עליעליעליעלי קקקקׁשׁשׁשׁשהההה אחדאחדאחדאחד,,,, ייייֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעֹוֹוֹוֹודדדד עעעעּמּמּמּמיייי עעעעּכּכּכּכבבבבּוּוּוּו ּבּבּבּבניניניני,,,, .... .... אצליאצליאצליאצלי אתכםאתכםאתכםאתכם (רש"י)עצרעצרעצרעצרּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

נמצא  ותמיד יׂשראל, מּבני נפרד לא ּפעם אף ׁשהּקּב"ה לֹומר, ויׁש "ּפרידתנּו"? צ"ל היה "ּפרידתכם", הּלׁשֹון מהּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
אֹומר  והּקּב"ה ּובאחדּות. יחד הּסּכֹות חג ימי ּכל ׁשהיּו לאחר מהּׁשני, אחד יׂשראל ּבני ּפרידת הּכּונה ּו"ּפרידתכם" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻעּמם.
עֹוד  עּמי "עּכבּו והּפתרֹון ּבאחדּות. יׂשראל ּכׁשּבני רק חלֹות הּקּב"ה ׁשל ׁשּברכֹותיו היֹות "ּפרידתכם", ּבגלל עלי" ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ"קׁשה
ׁשּום  ללא אחד" יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו עכׁשו וכּדֹומה, הּסּכֹות חג סּבֹות מּפני ּבאחדּות היּו יׂשראל ּבני עכׁשו עד אחד", ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻיֹום

ּבאחדּות. יחד הּׁשהּיה עצם מּלבד ְְְְִִִֶֶַַַַַָָסּבה

(æì)éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´
íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì Lã÷®Ÿ¤§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−

:BîBéa íBé-øác§©¬§«
i"yx£‰ÁÓe ‰ÏÚ∑(מד העֹולה (מנחות עם הּקרבה נסכים BÓBÈa.מנחת ÌBÈ ¯·c∑ּב'חּמׁש הּקצּוב חק …»ƒ¿»ְְְִִִֵַַָָָָ¿«¿ְַַָֹֻ

BÓBÈaŒÌBÈ.הּפקּודים' ¯·c∑קרּבנֹו ּבטל יֹומֹו, עבר אם .הא ְִַ¿«¿ְִֵַָָָָָ

(çì)ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«

(èì)íëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®

Mä íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia:ïBúaL éðéî ©³¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
i"yx£ebÁz .ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa C‡∑,"א" לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּבת? את ּתדחה יכֹול לחגיגה. ׁשלמים קרּבן ««¬ƒ»»»»…ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ÔB‰˙Èלז  ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeqÂ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ‡˙ÁÓeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

Ïkלח  ¯·e ÔBÎÈ˙zÓ ¯·e ÈÈ„ ‡iaL ¯a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôez˙ Èc ÔBÎÈ˙·„ Ïk ¯·e ÔBÎÈ¯„ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

Á¯ÈÏ‡לט  ‡ÓBÈ ¯NÚ ‡LÓÁa Ì¯a¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú¯‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈLÎÓa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e ‡ÁÈ:‡ÁÈ ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äãáò úëàìîäëàìî elôà Y §¤¤£Ÿ̈£¦§¨¨
íëì "äãáò" àéäL¯mkl dkixSd ¤¦£Ÿ̈¨¤©§¦¨¨¤

)gi ,gk xacna i"yx(.
ñék ïBøñç Lé äeNòú àì íàL¤¦Ÿ©£¨¥¤§¦

"eNòú àì" Y øáca¯WxiR xaM ©¨¨Ÿ©£§¨¥©
FWxitE xfgX dnE ,g ,bk lirl i"Wx©¦§¥©¤¨©¥§
WECigd mEXn xnFl Wi ,zipW o`M̈¥¦¥©¦©¦
lW FNEgA dxYEdW ,o`M WCgzPW¤¦§©¥¨¤§¨§¤
xTrW hxtaE .cIn x`aOW itM ,crFn¥§¦¤§¨¥¦¨¦§¨¤¦©
FWExiR dcFar zk`lOW oiprd̈¦§¨¤§¤¤£¨¥
dGn i"Wx cnl ,ca`d xaC zk`ln§¤¤¨¨¨¨¥¨©©¦¦¤
lirl x`FanM ,crFOd lFgA dxYEdW¤§¨§©¥©§¨§¥
Kci`l azM "cecl liMUn"de .mẄ§©©§¦§¨¦¨©§¦¨
lirl i"Wx WxiRW oeiMW ,`qiB¦¨¤¥¨¤¥©©¦§¥
mFi lW ztqFY `Ed zxvr ipinXW¤§¦¦£¤¤¤¤¤
`EdÎKExAÎWFcTd zWTA iR lr cg ¤̀¨©¦©¨©©¨¨
,"cg` mFi cFr iOr EaMr" l`xUi ipal¦§¥¦§¨¥©§¦¦¤¨
crFOd lFg oicM FpiCW xnFl oYip did̈¨¦¨©¤¦§¦©¥
ÎmFiM FpiCW xnFl KxvEd okl ,calA¦§¨¨¥§©©¤¦§
KxvEd `tEB KM mEXOW xnFl Wie .aFh§¥©¤¦¨¨§©

KMÎxg`xEQi`n crFOd lFg hrnl ©©¨§©¥©¥¥¦
."dcFar zk`ln"§¤¤£¨

øeñà àäé ãòBî ìL Blç óà ìBëé̈©ª¤¥§¥¨
:øîBì ãeîìz ?"äãáò úëàìî"a¦§¤¤£Ÿ̈©§©

"àåä"¯dcFar zk`lnA dxEq` `id ¦¦£¨¦§¤¤£¨
zk`lnA mixEq` crFOd lFg ini oi`e§¥§¥©¥£¦¦§¤¤

dcFar)mipdk zxez(lirl i"Wx d`xE . £¨§¥©¦§¥
.FtFqA g wEqRfl dxez ¨§

(fl)äçðîe äìòíéëñð úçðî Y Ÿ¨¦§¨¦§©§¨¦
äìBòä íò äáøwä¯dpEMd oi`e ©§¥¨¦¨¨§¥©©¨¨

zErnWnM) Dnvr iptA d`Ad dgpnl§¦§¨©¨¨¦§¥©§¨§©§¨
"dgpnE" oFWNd(Ep`vn `l ixdW , ©¨¦§¨¤£¥Ÿ¨¨

Dnvr iptA d`Ad dgpn mEW micrFOA©£¦¦§¨©¨¨¦§¥©§¨
)`"eb(`n ,hk zFnW i"Wx d`xE .§¥©¦§

wEqRn micnFNW,ozaxwd xcq" df ¤§¦¦¨¤¥¤©§¨¨¨
."dgpOd KMÎxg`e dNgYA mixai`d̈¥¨¦©§¦¨§©©¨©¦§¨

BîBéa íBé øácLnça áeöwä ÷ç Y §©§Ÿ©¨§ª©
íéãe÷tä¯ENi`M .alÎai ,hk xAcOA ©§¦©¦§¨§¦

gafe dgpnE dlFr aixwdl :xn`̈©§©§¦¨¦§¨§¤©
mFi WIW ,Fl aEvTd mFId wgM mikqpE§¨¦§Ÿ©©¨¤¥

mdW mFi Wie ,dAxd mitqEn FA WIW¤¥¨¦©§¥§¥¤¥
qgpiR zWxtA WxFtOW FnM ,mihrEn¨¦§¤§¨§¨¨©¦§¨

)m"`x(xaC" :` ,ci dxEnY i"Wx d`xE .§¥©¦§¨§©
,irYWn micrFOd itqEnA ± "FnFiA mFi§§§¥©£¦¦§¨¥
'ebe Wcw i`xwn 'd icrFn dN`" aizkC¦§¦¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤
oiaixwn dX` dfi`e ,"dX` aixwdl§©§¦¦¤§¥¤¦¤©§¦¦
xnF` ied ,mini x`Xn xzFi crFOA©¥¥¦§¨¨¦¡¥¥

."oitqEn¨¦
BîBéa íBé øácøáò íà àä Y §©§¨¦¨©

Bðaø÷ ìèa "BîBé"¯Faixwn Fpi`e ¨¥¨§¨§¥©§¦
rEaw FPnGW oeiM ,xg` mFiA)i"yx t"r §©¥¥¨¤§©¨©

` ,ek zekxa(oinElWY Fl oi` aEWe .)i"yx §¥©§¦
weqt my i"yx mb d`xe .ci ,gk xacna

i(.gl dxez

(hl)ebçz .. íBé øNò äMîça Cà©©£¦¨¨¨¨Ÿ
äâéâçì íéîìL ïaø÷ Y¯,xnFlM ¨§©§¨¦©£¦¨§©

.dbibg oAxw E`iaIW FWExiR "EBgY"¨Ÿ¥¤¨¦¨§©£¦¨
?úaMä úà äçãz ìBëé¯lg m` ¨¦§¤¤©©¨¦¨
.zAWA ixWzA xUr dXng£¦¨¨¨§¦§¦§©¨



`xenע zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy
ׁשבעה  ּכל ּתׁשלּומין לּה ויׁש ‰‡¯ı.הֹואיל ˙‡e·zŒ˙‡ ÌÎtÒ‡a∑.אסיפה ּבזמן ּבא זה ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא ְְְִִִֵַָָָ¿»¿¿∆∆¿«»»∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ

החרף  אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא ּפעמים העּבּור, אין ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר ׁשּנצטּוּו ׁשלמי ∑ebÁz.מּכאן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ»…ְֵַ
ÌÈÓÈ.חגיגה  ˙Ú·L∑(י לֹומר:(חגיגה ּתלמּוד ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ּבזה, הביא לא אם ֲִָƒ¿«»ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

לתׁשלּומין  "ׁשבעה"? נאמר ולּמה יֹותר. ולא ּבמׁשמע אחד יֹום אתֹו, .וחּגתם ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

(î)útk øãä õò éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ
ðòå íéøîzéðôì ízçîNe ìçð-éáøòå úáò-õò ó §¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²

:íéîé úòáL íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
i"yx£¯„‰ ıÚ È¯t∑(לד ׁשוה (סוכה ּופריֹו עצֹו ׁשּטעם אתרֹוג ∑‰„¯.עץ וזהּו לׁשנה, מּׁשנה ּבאילנֹו .הּדר ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶֶַַָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ÌÈ¯Óz ˙tk∑ ו אחת חסר אּלא ׁשאינּה לּמד ÚŒıÚ·˙."ו; ÛÚÂ∑,וכחבלים ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו «…¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ«¬«≈»…ְְֲֲֲִִֶַַָָָ
קליעה  ּכמין העׂשּוי הדס .וזהּו ְְְֲִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .165 'r `"g f"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם ּדּדּדּדכתיב כתיב כתיב כתיב (כג, ממממׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח,,,, ׁשׁשׁשׁשלללל ולולולולׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו .... .... ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה זכזכזכזכּוּוּוּו ''''ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן'''' ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ההההּנּנּנּנםםםם'''' ההההּנּנּנּנהההה לצלצלצלצּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוןןןן א)''''ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ה, הּג(פסחים ׁשּסּבת ואחדּות ידּוע, אהבת ידי על ּתבֹוא הּגאּלה ואּלּו חּנם, ׂשנאת היא לּות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

‡ÏÈ‡מ  È¯t ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔBÎÏ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¿¿»«¿»»≈≈ƒ»»
ÏÁc ÔÈ·¯ÚÂ ÔÈq„‰Â ÔÈalÏÂ ÔÈ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿À«ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿«ƒ
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.'eke iWilXd mFIA `iai ipXd©¥¦¨¦©©§¦¦
äòáL ìk ïàéáî àäé ìBëé¯mFi lM ¨§¥§¦¨¨¦§¨¨

mFie)` ,h dbibg i"yx(. ¨
:øîBì ãeîìz¯.`n wEqR oOwl ©§©§©¨¨

òîLîa ãçà íBé ,"Búà íúbçå"¯ §©Ÿ¤Ÿ¤¨§©§¨
oFW`x mFiA" :a ,f dbibg i"WxA§©¦£¦¨§¦

."rnWn©§©
?äòáL øîàð änìå .øúBé àìå§Ÿ¥§¨¨¤¡©¦§¨

ïéîeìLúì¯aEzMd dUr cg` mFi §©§¦¤¨¨¨©¨
Fl oinElWY dUr eixg`NWe ,xTir¦¨§¤§©£¨¨¨©§¦

)` ,h my i"yx(oFW`xd mFIA bg `l m`W ,¤¦Ÿ¨©¨¦
.draXd inin cg`A milWin dxez ©§¦§¤¨¦¥©¦§¨

(n)øãä õò éøtBöò íòhL õò Y §¦¥¨¨¥¤©©¥
äåL Béøôe¯ixRM urdW ,"ur ixR" ¦§¨¤§¦¥¤¨¥©§¦
deW mrhA)` ,dl dkeq i"yx(d`xpe . §©©¨¤§¦§¤

,"ur" zaiY xEYIn `Ed cEOiNdW¤©¦¦¦¥©¥
"xcd ixR" xnFl Fl didW)m"`x(iR lre . ¤¨¨©§¦¨¨§©¦

` :oaEn ,df(,"ur" i"Wx ligzOX dn ¤¨©¤©§¦©¦¥
zaiY xEYIn `Ed cEOiNdW xnFl icM§¥©¤©¦¦¦¥©

a ."ur"(z` mB i"Wx wiYrOX dn ¥©¤©§¦©¦©¤
ipRn ,DWxtn Fpi`W s` "xcd" zaiY¥©¨¨©¤¥§¨§¨¦§¥
,urd lr `le ixRd lr aqEn "xcd"W¤¨¨¨©©§¦§Ÿ©¨¥
.calA "xcd ixR" xnFl Fl did oM m`e§¦¥¨¨©§¦¨¨¦§¨
zNigzAW `i ,` ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦¤¦§¦©
urd zFxiR lMW dpEMd dzid d`ixAd©§¦¨¨§¨©©¨¨¤¨¥¨¥
`N` ,mnrhA mieW ixRde urd Eidi¦§¨¥§©§¦¨¦§©£¨¤¨
oaEn df iR lre .oM dzUr `l ux`dW¤¨¨¤Ÿ¨§¨¥§©¦¤¨
`weC EgwIW aEzMd o`M WiBcOX dn©¤©§¦¨©¨¤¦§©§¨

.mieW mdinrHW "ur ixR"§¦¥¤©£¥¤¨¦

øãäøcä Y¯dxiC oFWNn "xcd")i"yx ¨¨©¨¨¨¦§¦¨
my dkeq(.

ì äðMî BðìéàaäðL¯xC bFxz`dW §¦¨¦¨¨§¨¨¤¨¤§¨
,mipW WlWe miYW Fpli`A lcbe§¨¥§¦¨§©¦§¨¨¦
oicr ,eiWkr lW oihpFge oi`AWkE§¤¨¦§§¦¤©§¨£©¦

FA oinIw cwYW` lW milEcB)dkeq i"yx ¦¦¤¤§¨©©¨¦
my(.

âBøúà eäæå¯bFxz`C opirnW `kdn §¤¤§¥¨¨¨§¦©§¤§
ok dUFr xg` ixR oi`W ,`xw xn £̀©§¨¤¥§¦©¥¤¥

)` ,`l dkeq i"yx(Fvr mrh oMÎoi`XÎdn .©¤¥¥©©¥
,calA bFxz`A cgEin Fpi` ,deW FixtE¦§¨¤¥§¨§¤§¦§¨
FnM ,dN`M md oilRlRd mB oMW¤¥©©¦§§¦¥¨¥¤§

.mW `xnBA Exn`W¤¨§©§¨¨¨
íéøîz útkãnì ,å"éå øñç Y ©Ÿ§¨¦¨¥¨¦¥

úçà àlà dðéàL¯iM ,"sM" azM `le ¤¥¨¤¨©©§Ÿ¨©©¦
oMxCW" ,xnYd ixR lr FrnWn did f`̈¨¨©§¨©§¦©¨¨¤©§¨
zFcAkOA cgiA oiElY dAxd zFidl¦§©§¥§¦§©©©©§§
aizM ike" ,"sM mdl oixFwe ,mdNW¤¨¤§¦¨¤©§¦§¦
m`W] 'dcExR m` zFtM' mW lr ,zRM©Ÿ©¥§¦§¨¤¦
df oFWl oi`e ,[EPzRki dcExR dzid̈§¨§¨¦§§¤§¥¨¤

"alENd [ilr] lr `N` ltFp)dkeq i"yx ¥¤¨©£¥©¨
` ,al(.
ðòåúáò õò óíéòeì÷ åéôðòL Y ©£©¥¨Ÿ¤£¨¨§¦

ñãä eäæå ,íéìáçëå úBúBáòk©£§©£¨¦§¤£©
äòéì÷ ïéîk éeNòä¯dMEq i"WxaE ¤¨§¦§¦¨§©¦¨

,spr FNEMW ± zFar ur spr" :` ,al£©¥¨¤¨¨
odW ici lr oilrA dREgn urdW¤¨¥§¤§¨¦©§¥¤¥
lr oiakFWe ,drilwA oiiEUr£¦¦§¦¨§§¦©

."odiR``n dxez ©¥¤

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy
ּכּידּוע, הרֹומזת, - הּמינים ארּבעת ׁשּנטילת ונמצא, אחת". אגּודה ּכּלם ׁשּיהיּו עד נגאלין יׂשראל "אין חז"ל ּכמאמר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻיׂשראל,
ּבּגאּלה  מׁשיח", ׁשל "ׁשמֹו ּגּלּוי לידי הּמביאה היא - אחת" "אגּדה נעׂשים ׁשּכּלם ּכ ׁשּביׂשראל, הּסּוגים ארּבעת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻלאחדּות

ְֵַָהּׁשלמה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi zegiy ihewl)

הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם ּתעׂשה(כג, הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות ואּלּו "לכם", נאמר יׁשללללּכאן הּדבר ּבטעם ." ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
מינים  נׁשארים הם א זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ּבבני סּוגים ארּבעה מסּמלים הּמינים ארּבעת ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻלֹומר,
אמּתית, ּבאחדּות יׂשראל ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד . לג ּוף א ֹותם הֹופכת ואינּה חיצֹונית  היא ׁשהאחדּות והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשֹונים,

אחת". ּבסּכה ליׁשב יׂשראל ּכל "ראּויים ּכמאמר אחד, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכגּוף

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dkxal zFxWM zFaxrd lM̈¨£¨§¥¦§¨¨

וערביוערביוערביוערבי־־־־נחלנחלנחלנחל עץעץעץעץ־־־־עבתעבתעבתעבת וענףוענףוענףוענף ּתּתּתּתמריםמריםמריםמרים ּכּכּכּכּפּפּפּפתתתת הדרהדרהדרהדר עץעץעץעץ ּפּפּפּפרירירירי הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם .(כג, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּגמרא לד)הּנה, – לא להיֹות;(סוכה, צריכים היא הּמינים לד' ּבנֹוגע רּבים ּפרטים מהם ודֹורׁשת הּפסּוק, ּבמּלֹות מדּיקת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

וכּו'. ּדוקא לאֹוגדן" "הראּוי – הּלּולב ּדוקא, ו"הדר" עץ" "ּפרי – ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָהאתרֹוג
ּבעי. וטעמא  .ּבכ הּדּור  ׁשּום אפיל ּו ואין נחל", "ערבי ּדוקא להיֹות ׁשּצריכים ּדּיּוק ּבּגמרא מצינּו לא הערבה, לגּבי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמנם

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי זה ְְְִִִִִֶַָָָויּובן
הּמדרׁש ּדברי יב)ידּועים ל, פרשה רבה ּובעלי (ויקרא לבעלי־ּתֹורה הּמחּלקים ׁשּבבני־יׂשראל, הּסּוגים ד' רמּוזים הּמינים ׁשּבד' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

טֹובים. מעׂשים ולא ּתֹורה לא ּבֹו ׁשאין ליהּודי רֹומזת והערבה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמעׂשים־טֹובים.
ּומקּׁשרֹות  המׁשּיכֹות הּגלּויֹות מעלֹותיהם עם קׁשּורה היא הרי הּׁשני, עם אחד וההדס הּלּולב האתרֹוג התאחדּות ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָוהּנה,

ע  הּקׁשר הּנה לערבה ׁשּנמׁשל זה מה־ּׁשאין־ּכן ּכל ּביניהם. ללא יׂשראל, מעם היֹותֹו עצם מּצד עצמּיּותֹו, מּצד רק הּוא ּמֹו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּוגלּויה. מגּדרת ְְֲֶֶַָָֻמעלה

אּלּו הם ּדהּסּמנים ּבגלּוי, להיֹות צריכים ּבהם הּתֹורה סימני הּנה הראׁשֹונים, המינים ּבׁשלׁשת להלכה: נׁשּתלׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּומּזה
זה  עצם הרי – ּבערבה מה־ּׁשאין־ּכן לּולב. אינֹו והּלּולב אתרֹוג אינֹו האתרֹוג ּובלעדיהם ּומיחדים, לכׁשרים אֹותם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהעֹוׂשים
- נחל אצל ּגדלה לא ּולפעל ּבגלּוי, אינּה זֹו ׁשּמעלתּה אף על היא), יׂשראל (ׁשּמּבית נחל" "ערבי הּכׁשר מּמין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהיא

הּמינים". ל"ארּבעת להצטרף ּוראּויה ּכׁשרה היא הרי – העּכּו"ם" לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ"ּתינֹוק

(àî)äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½
:úkqa eáLé¥«§−©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑ אזרח הּגרים (ת"כ)∑Ï‡¯NÈa.זה את .לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

(âî)éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz·LB‰ ˙Bkq· Èk∑(יא כבֹוד (סוכה .ענני ƒ«À«¿ƒְֵַָ

ÔÈÓBÈמא  ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב  Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

ÈÚמג  ˙eÈlËÓ· È¯‡ ÔBÎÈ¯c ÔeÚcÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿«»¬»≈
ÔB‰˙È È˙e˜t‡a Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˙È·˙B‡≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(an)çøæàäçøæà äæ Y¯.l`xUIn ¨¤§¨¤¤§¨¦¦§¨¥
`N` i"Wx FazM `le ,`Ed hEWtE¨§Ÿ§¨©¦¤¨
gqFpaE .dfÎixg`NW xEACl dnCwdM§©§¨¨©¦¤§©£¥¤§©
df ± gxf`" :o"AnxA `aEOd i"Wx©¦©¨¨©§©¤§¨¤
,miWPd z` `ivFdl ± gxf`d .gxf ¤̀§¨¨¤§¨§¦¤©¨¦
oaIgl oqipA xUr dXngn cnlY `NW¤Ÿ¦§©¥£¦¨¨¨§¦¨§©§¨

dMEq i"Wx mB d`xE ."dSnM dMEqA§¨§©¨§¥©©¦¨
rnWn ied ,gxf` aizM ded i`" :` ,gk¦£¨§¦¤§¨£¥©§©
,miWpe miWp` ,l`xUi zFclFY lM̈§¦§¨¥£¨¦§¨¦
,migxf`AW oOEin ± gxf`d aizM§¦¨¤§¨§¨¤¨¤§¨¦

."miWPd z` `ivFdl§¦¤©¨¦
ìàøNéaíéøbä úà úBaøì Y¯ §¦§¨¥§©¤©¥¦

dMEqA miaIgW)a ,gk dkeq i"yx(. ¤©¨¦§¨
KFzA odW lM rnWn "l`xUiA"C¦§¦§¨¥©§©¨¤¥§

mixB llFM ,l`xUi)m"`x(qPdW itlE . ¦§¨¥¥¥¦§¦¤©¥
z` zFAxl KxvEd ,l`xUil dUrp©£¨§¦§¨¥§©§©¤

mixBd)hi ,ai zeny i"yx(.bn dxez ©¥¦
(bn)ézáLBä úBkqá ékéððò Y ¦©ª©§¦£¨¥



עי xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy
ׁשבעה  ּכל ּתׁשלּומין לּה ויׁש ‰‡¯ı.הֹואיל ˙‡e·zŒ˙‡ ÌÎtÒ‡a∑.אסיפה ּבזמן ּבא זה ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא ְְְִִִֵַָָָ¿»¿¿∆∆¿«»»∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ

החרף  אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא ּפעמים העּבּור, אין ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר ׁשּנצטּוּו ׁשלמי ∑ebÁz.מּכאן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ»…ְֵַ
ÌÈÓÈ.חגיגה  ˙Ú·L∑(י לֹומר:(חגיגה ּתלמּוד ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ּבזה, הביא לא אם ֲִָƒ¿«»ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

לתׁשלּומין  "ׁשבעה"? נאמר ולּמה יֹותר. ולא ּבמׁשמע אחד יֹום אתֹו, .וחּגתם ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

(î)útk øãä õò éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ
ðòå íéøîzéðôì ízçîNe ìçð-éáøòå úáò-õò ó §¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²

:íéîé úòáL íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
i"yx£¯„‰ ıÚ È¯t∑(לד ׁשוה (סוכה ּופריֹו עצֹו ׁשּטעם אתרֹוג ∑‰„¯.עץ וזהּו לׁשנה, מּׁשנה ּבאילנֹו .הּדר ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶֶַַָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ÌÈ¯Óz ˙tk∑ ו אחת חסר אּלא ׁשאינּה לּמד ÚŒıÚ·˙."ו; ÛÚÂ∑,וכחבלים ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו «…¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ«¬«≈»…ְְֲֲֲִִֶַַָָָ
קליעה  ּכמין העׂשּוי הדס .וזהּו ְְְֲִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .165 'r `"g f"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם ּדּדּדּדכתיב כתיב כתיב כתיב (כג, ממממׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח,,,, ׁשׁשׁשׁשלללל ולולולולׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו .... .... ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה זכזכזכזכּוּוּוּו ''''ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן'''' ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ההההּנּנּנּנםםםם'''' ההההּנּנּנּנהההה לצלצלצלצּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוןןןן א)''''ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ה, הּג(פסחים ׁשּסּבת ואחדּות ידּוע, אהבת ידי על ּתבֹוא הּגאּלה ואּלּו חּנם, ׂשנאת היא לּות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

‡ÏÈ‡מ  È¯t ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔBÎÏ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¿¿»«¿»»≈≈ƒ»»
ÏÁc ÔÈ·¯ÚÂ ÔÈq„‰Â ÔÈalÏÂ ÔÈ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿À«ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"Cà" :øîBì ãeîìz¯lg m` hrnl ©§©©§©¥¦¨
.zAWA§©¨

.äòáL ìk ïéîeìLz dì Léå ìéàBä¦§¥¨©§¦¨¦§¨
õøàä úàeáz úà íëtñàaY §¨§§¤¤§©¨¨¤

ïîæa àa äæ éòéáL Lãç àäiL¤§¥Ÿ¤§¦¦¤¨¦§©
äôéñà¯Lz`EaY sqF` dY`W onfA £¦¨¦§©¤©¨¥§¨§

ziAl dcVd on)ak ,cl zeny i"yx(lMW , ¦©¨¤©©¦¤¨
zWAizn d`EaYd dOgd zFni§©©¨©§¨¦§©¤¤
ziAd l` DzF` mitqF` bgaE ,zFcVA©¨¤¨§¦¨¤©©¦

minWBd ipRn)ek ,bk zeny i"yx(. ¦§¥©§¨¦
íéðMä úà øaòì eeèöpL ïàkî¯ ¦¨¤¦§©§©¥¤©¨¦

z` xFnW" :` ,fh mixaC i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦¨¤
xFnW ,F`FA mcFTn ± aia`d WcgŸ¤¨¨¦¦¤§
z` FA aixwdl ,aia`l iE`x `dIW¤§¥¨§¨¦§©§¦¤
z` xAr ,e`l m`e ,xnFrd zgpn¦§©¨¤§¦¨©¥¤

."dpXd©¨¨
àeäL íéîòt ,øeaòä ïéà íàL¤¦¥¨¦§¨¦¤

óøçä Bà õéwä òöîàa¯oeiMW §¤§©©©¦©Ÿ¤¤¥¨
,dOgd zpW itl od dpXd zFpFrW¤©¨¨¥§¦§©©©¨
xUr cg` dpal zpW lr dxzi `idW¤¦§¥¨©§©§¨¨©©¨¨
ixd ,dpXd z` ExAri `l m` ,mFi¦Ÿ§©§¤©¨¨£¥
zFMEq lEgi mipW xUr xg`NW¤§©©¤¤¨¦¨
Wnge mixUr xg`lE ,uiTd rvn`A§¤§©©©¦§©©¤§¦§¨¥

sxFgd rvn`A lEgi mipW)miig min x`a(. ¨¦¨§¤§©©¤
ebçzäâéâç éîìLíéîé úòáL¯ ¨Ÿ©§¥£¦¨¦§©¨¦

lr od zkWnp "EBgY" zaiY ,xnFlM§©¥©¨Ÿ¦§¤¤¥©
lr ode diptNW "mFi xUr dXngA"©£¦¨¨¨¤§¨¤¨§¥©

.dixg`NW "mini zraW"¦§©¨¦¤§©£¤¨
äæa àéáé äæa àéáä àì íà¯m`W ¦Ÿ¥¦¨¤¨¦¨¤¤¦

oFW`xd mFIA dbibg inlW `iad `lŸ¥¦©§¥£¦¨©¨¦

mFIA `iad `l m`e ,ipXd mFIA `iaï¦©©¥¦§¦Ÿ¥¦©
.'eke iWilXd mFIA `iai ipXd©¥¦¨¦©©§¦¦
äòáL ìk ïàéáî àäé ìBëé¯mFi lM ¨§¥§¦¨¨¦§¨¨

mFie)` ,h dbibg i"yx(. ¨
:øîBì ãeîìz¯.`n wEqR oOwl ©§©§©¨¨

òîLîa ãçà íBé ,"Búà íúbçå"¯ §©Ÿ¤Ÿ¤¨§©§¨
oFW`x mFiA" :a ,f dbibg i"WxA§©¦£¦¨§¦

."rnWn©§©
?äòáL øîàð änìå .øúBé àìå§Ÿ¥§¨¨¤¡©¦§¨

ïéîeìLúì¯aEzMd dUr cg` mFi §©§¦¤¨¨¨©¨
Fl oinElWY dUr eixg`NWe ,xTir¦¨§¤§©£¨¨¨©§¦

)` ,h my i"yx(oFW`xd mFIA bg `l m`W ,¤¦Ÿ¨©¨¦
.draXd inin cg`A milWin dxez ©§¦§¤¨¦¥©¦§¨

(n)øãä õò éøtBöò íòhL õò Y §¦¥¨¨¥¤©©¥
äåL Béøôe¯ixRM urdW ,"ur ixR" ¦§¨¤§¦¥¤¨¥©§¦
deW mrhA)` ,dl dkeq i"yx(d`xpe . §©©¨¤§¦§¤

,"ur" zaiY xEYIn `Ed cEOiNdW¤©¦¦¦¥©¥
"xcd ixR" xnFl Fl didW)m"`x(iR lre . ¤¨¨©§¦¨¨§©¦

` :oaEn ,df(,"ur" i"Wx ligzOX dn ¤¨©¤©§¦©¦¥
zaiY xEYIn `Ed cEOiNdW xnFl icM§¥©¤©¦¦¦¥©

a ."ur"(z` mB i"Wx wiYrOX dn ¥©¤©§¦©¦©¤
ipRn ,DWxtn Fpi`W s` "xcd" zaiY¥©¨¨©¤¥§¨§¨¦§¥
,urd lr `le ixRd lr aqEn "xcd"W¤¨¨¨©©§¦§Ÿ©¨¥
.calA "xcd ixR" xnFl Fl did oM m`e§¦¥¨¨©§¦¨¨¦§¨
zNigzAW `i ,` ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦¤¦§¦©
urd zFxiR lMW dpEMd dzid d`ixAd©§¦¨¨§¨©©¨¨¤¨¥¨¥
`N` ,mnrhA mieW ixRde urd Eidi¦§¨¥§©§¦¨¦§©£¨¤¨
oaEn df iR lre .oM dzUr `l ux`dW¤¨¨¤Ÿ¨§¨¥§©¦¤¨
`weC EgwIW aEzMd o`M WiBcOX dn©¤©§¦¨©¨¤¦§©§¨

.mieW mdinrHW "ur ixR"§¦¥¤©£¥¤¨¦

øãäøcä Y¯dxiC oFWNn "xcd")i"yx ¨¨©¨¨¨¦§¦¨
my dkeq(.

ì äðMî BðìéàaäðL¯xC bFxz`dW §¦¨¦¨¨§¨¨¤¨¤§¨
,mipW WlWe miYW Fpli`A lcbe§¨¥§¦¨§©¦§¨¨¦
oicr ,eiWkr lW oihpFge oi`AWkE§¤¨¦§§¦¤©§¨£©¦

FA oinIw cwYW` lW milEcB)dkeq i"yx ¦¦¤¤§¨©©¨¦
my(.

âBøúà eäæå¯bFxz`C opirnW `kdn §¤¤§¥¨¨¨§¦©§¤§
ok dUFr xg` ixR oi`W ,`xw xn £̀©§¨¤¥§¦©¥¤¥

)` ,`l dkeq i"yx(Fvr mrh oMÎoi`XÎdn .©¤¥¥©©¥
,calA bFxz`A cgEin Fpi` ,deW FixtE¦§¨¤¥§¨§¤§¦§¨
FnM ,dN`M md oilRlRd mB oMW¤¥©©¦§§¦¥¨¥¤§

.mW `xnBA Exn`W¤¨§©§¨¨¨
íéøîz útkãnì ,å"éå øñç Y ©Ÿ§¨¦¨¥¨¦¥

úçà àlà dðéàL¯iM ,"sM" azM `le ¤¥¨¤¨©©§Ÿ¨©©¦
oMxCW" ,xnYd ixR lr FrnWn did f`̈¨¨©§¨©§¦©¨¨¤©§¨
zFcAkOA cgiA oiElY dAxd zFidl¦§©§¥§¦§©©©©§§
aizM ike" ,"sM mdl oixFwe ,mdNW¤¨¤§¦¨¤©§¦§¦
m`W] 'dcExR m` zFtM' mW lr ,zRM©Ÿ©¥§¦§¨¤¦
df oFWl oi`e ,[EPzRki dcExR dzid̈§¨§¨¦§§¤§¥¨¤

"alENd [ilr] lr `N` ltFp)dkeq i"yx ¥¤¨©£¥©¨
` ,al(.
ðòåúáò õò óíéòeì÷ åéôðòL Y ©£©¥¨Ÿ¤£¨¨§¦

ñãä eäæå ,íéìáçëå úBúBáòk©£§©£¨¦§¤£©
äòéì÷ ïéîk éeNòä¯dMEq i"WxaE ¤¨§¦§¦¨§©¦¨

,spr FNEMW ± zFar ur spr" :` ,al£©¥¨¤¨¨
odW ici lr oilrA dREgn urdW¤¨¥§¤§¨¦©§¥¤¥
lr oiakFWe ,drilwA oiiEUr£¦¦§¦¨§§¦©

."odiR``n dxez ©¥¤

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iyiy meil inei xeriy
ּכּידּוע, הרֹומזת, - הּמינים ארּבעת ׁשּנטילת ונמצא, אחת". אגּודה ּכּלם ׁשּיהיּו עד נגאלין יׂשראל "אין חז"ל ּכמאמר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻיׂשראל,
ּבּגאּלה  מׁשיח", ׁשל "ׁשמֹו ּגּלּוי לידי הּמביאה היא - אחת" "אגּדה נעׂשים ׁשּכּלם ּכ ׁשּביׂשראל, הּסּוגים ארּבעת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻלאחדּות

ְֵַָהּׁשלמה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi zegiy ihewl)

הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם ּתעׂשה(כג, הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות ואּלּו "לכם", נאמר יׁשללללּכאן הּדבר ּבטעם ." ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
מינים  נׁשארים הם א זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ּבבני סּוגים ארּבעה מסּמלים הּמינים ארּבעת ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻלֹומר,
אמּתית, ּבאחדּות יׂשראל ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד . לג ּוף א ֹותם הֹופכת ואינּה חיצֹונית  היא ׁשהאחדּות והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשֹונים,

אחת". ּבסּכה ליׁשב יׂשראל ּכל "ראּויים ּכמאמר אחד, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכגּוף

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dkxal zFxWM zFaxrd lM̈¨£¨§¥¦§¨¨

וערביוערביוערביוערבי־־־־נחלנחלנחלנחל עץעץעץעץ־־־־עבתעבתעבתעבת וענףוענףוענףוענף ּתּתּתּתמריםמריםמריםמרים ּכּכּכּכּפּפּפּפתתתת הדרהדרהדרהדר עץעץעץעץ ּפּפּפּפרירירירי הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם .(כג, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּגמרא לד)הּנה, – לא להיֹות;(סוכה, צריכים היא הּמינים לד' ּבנֹוגע רּבים ּפרטים מהם ודֹורׁשת הּפסּוק, ּבמּלֹות מדּיקת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

וכּו'. ּדוקא לאֹוגדן" "הראּוי – הּלּולב ּדוקא, ו"הדר" עץ" "ּפרי – ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָהאתרֹוג
ּבעי. וטעמא  .ּבכ הּדּור  ׁשּום אפיל ּו ואין נחל", "ערבי ּדוקא להיֹות ׁשּצריכים ּדּיּוק ּבּגמרא מצינּו לא הערבה, לגּבי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמנם

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי זה ְְְִִִִִֶַָָָויּובן
הּמדרׁש ּדברי יב)ידּועים ל, פרשה רבה ּובעלי (ויקרא לבעלי־ּתֹורה הּמחּלקים ׁשּבבני־יׂשראל, הּסּוגים ד' רמּוזים הּמינים ׁשּבד' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

טֹובים. מעׂשים ולא ּתֹורה לא ּבֹו ׁשאין ליהּודי רֹומזת והערבה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמעׂשים־טֹובים.
ּומקּׁשרֹות  המׁשּיכֹות הּגלּויֹות מעלֹותיהם עם קׁשּורה היא הרי הּׁשני, עם אחד וההדס הּלּולב האתרֹוג התאחדּות ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָוהּנה,

ע  הּקׁשר הּנה לערבה ׁשּנמׁשל זה מה־ּׁשאין־ּכן ּכל ּביניהם. ללא יׂשראל, מעם היֹותֹו עצם מּצד עצמּיּותֹו, מּצד רק הּוא ּמֹו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּוגלּויה. מגּדרת ְְֲֶֶַָָֻמעלה

אּלּו הם ּדהּסּמנים ּבגלּוי, להיֹות צריכים ּבהם הּתֹורה סימני הּנה הראׁשֹונים, המינים ּבׁשלׁשת להלכה: נׁשּתלׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּומּזה
זה  עצם הרי – ּבערבה מה־ּׁשאין־ּכן לּולב. אינֹו והּלּולב אתרֹוג אינֹו האתרֹוג ּובלעדיהם ּומיחדים, לכׁשרים אֹותם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהעֹוׂשים
- נחל אצל ּגדלה לא ּולפעל ּבגלּוי, אינּה זֹו ׁשּמעלתּה אף על היא), יׂשראל (ׁשּמּבית נחל" "ערבי הּכׁשר מּמין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהיא

הּמינים". ל"ארּבעת להצטרף ּוראּויה ּכׁשרה היא הרי – העּכּו"ם" לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ"ּתינֹוק

(àî)äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½
:úkqa eáLé¥«§−©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑ אזרח הּגרים (ת"כ)∑Ï‡¯NÈa.זה את .לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

(âî)éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz·LB‰ ˙Bkq· Èk∑(יא כבֹוד (סוכה .ענני ƒ«À«¿ƒְֵַָ

ÔÈÓBÈמא  ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב  Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

ÈÚמג  ˙eÈlËÓ· È¯‡ ÔBÎÈ¯c ÔeÚcÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿«»¬»≈
ÔB‰˙È È˙e˜t‡a Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˙È·˙B‡≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(an)çøæàäçøæà äæ Y¯.l`xUIn ¨¤§¨¤¤§¨¦¦§¨¥
`N` i"Wx FazM `le ,`Ed hEWtE¨§Ÿ§¨©¦¤¨
gqFpaE .dfÎixg`NW xEACl dnCwdM§©§¨¨©¦¤§©£¥¤§©
df ± gxf`" :o"AnxA `aEOd i"Wx©¦©¨¨©§©¤§¨¤
,miWPd z` `ivFdl ± gxf`d .gxf ¤̀§¨¨¤§¨§¦¤©¨¦
oaIgl oqipA xUr dXngn cnlY `NW¤Ÿ¦§©¥£¦¨¨¨§¦¨§©§¨

dMEq i"Wx mB d`xE ."dSnM dMEqA§¨§©¨§¥©©¦¨
rnWn ied ,gxf` aizM ded i`" :` ,gk¦£¨§¦¤§¨£¥©§©
,miWpe miWp` ,l`xUi zFclFY lM̈§¦§¨¥£¨¦§¨¦
,migxf`AW oOEin ± gxf`d aizM§¦¨¤§¨§¨¤¨¤§¨¦

."miWPd z` `ivFdl§¦¤©¨¦
ìàøNéaíéøbä úà úBaøì Y¯ §¦§¨¥§©¤©¥¦

dMEqA miaIgW)a ,gk dkeq i"yx(. ¤©¨¦§¨
KFzA odW lM rnWn "l`xUiA"C¦§¦§¨¥©§©¨¤¥§

mixB llFM ,l`xUi)m"`x(qPdW itlE . ¦§¨¥¥¥¦§¦¤©¥
z` zFAxl KxvEd ,l`xUil dUrp©£¨§¦§¨¥§©§©¤

mixBd)hi ,ai zeny i"yx(.bn dxez ©¥¦
(bn)ézáLBä úBkqá ékéððò Y ¦©ª©§¦£¨¥



`xenעב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(ãî)ýåýé éãòî-úà äLî øaãéåô :ìàøNé éða-ìà ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(355 'nr gi zegiy ihewl)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני אלאלאלאל הההה'''' ממממֹוֹוֹוֹועדיעדיעדיעדי אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה מד)וידוידוידוידּבּבּבּברררר ּבני (כג, אל מׁשה "וּיאמר ּכתיב ּפנחס ּבפרׁשת הּמֹועדים ּפרׁשת ּבסֹוף ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
מּובן  החּדּוׁש ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ּכאן. מה־ּׁשאין־ּכן ּבּכתּוב; החּדּוׁש את מבאר ורׁש"י מׁשה", את ה' צּוה אׁשר ּככל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיׂשראל
ּבארץ. הּתלּויֹות הּפרׁשה הלכֹות את ּגם מּיד מׁשה מסר הּמׁשּכן, חנּכת לאחר קצר זמן נאמרה אמֹור ׁשּפרׁשת אף ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמאליו:

ּכמיּתר. נראה הּפסּוק לארץ, הּכניסה לפני קצר זמן ׁשּנאמרה ּפנחס, ּבפרׁשת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻא

ß xii` b"i ycew zay ß

ãë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éìà eç÷éå ìàøNé éða-úà åöæ úéæ ïîL EC ©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈
:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk̈¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ מלאכת סדר על אּלא נאמרה לא ּתצּוה" "ואּתה ּופרׁשת הּנרֹות; מצות ּפרׁשת זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכ על יׂשראל ּבני את לצּוֹות סֹופ ואּתה, מׁשמע: וכן הּמנֹורה, צר לפרׁש CÊ.הּמׁשּכן, ˙ÈÊ ÔÓL∑ ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ∆∆«ƒ»

ּב'מנחֹות' מפרׁשים והן ,"ז" קרּוי הראׁשֹון הּזית: מן יֹוצאים ׁשמנים כו)ׁשלׁשה ּכהנים'(דף ∑ÈÓz„.ּוב'תֹורת ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹֹ»ƒ
ליֹום  מּיֹום אּלא ׁשאינּה ּתמיד עֹולת ּכמֹו ללילה, .מּלילה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(â)Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸
íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî ïøäà©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«

„ÈÈמד  ‡i„ÚBÓ ¯„Ò ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»¿«¬«»«¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ÔepÙl‡Â¿«≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈב  Èa ˙È „wt‡˙ÈÊ ÁLÓ CÏ Ôe·qÈÂ «≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«≈»
‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï ‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„«¿»»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»ƒ«»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÓÊ‡ג  ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈
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i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑."עדּות" קרּוי ׁשהּוא הארֹון ת"כ)ׁשּלפני כב. ׁשהּוא (שבת מערבי, נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ¿»…∆»≈Àְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכ ׁשמן ּבּה ׁשנֹותן ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל ּובּהעדּות מתחיל היה ּומּמּנה חברֹותיה, מּדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
מסּים  a˜¯.היה „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑(ת"כ)וׁשערּו הּלילה, ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו יער ְֵַָָ«¬……«¬…≈∆∆«…∆ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֹ

להם  הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת ללילי אף ּכדאי והן ונר, נר לכל לג חצי .חכמים: ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯n‰∑ מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
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(ãî)ýåýé éãòî-úà äLî øaãéåô :ìàøNé éða-ìà ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(355 'nr gi zegiy ihewl)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני אלאלאלאל הההה'''' ממממֹוֹוֹוֹועדיעדיעדיעדי אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה מד)וידוידוידוידּבּבּבּברררר ּבני (כג, אל מׁשה "וּיאמר ּכתיב ּפנחס ּבפרׁשת הּמֹועדים ּפרׁשת ּבסֹוף ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
מּובן  החּדּוׁש ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ּכאן. מה־ּׁשאין־ּכן ּבּכתּוב; החּדּוׁש את מבאר ורׁש"י מׁשה", את ה' צּוה אׁשר ּככל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיׂשראל
ּבארץ. הּתלּויֹות הּפרׁשה הלכֹות את ּגם מּיד מׁשה מסר הּמׁשּכן, חנּכת לאחר קצר זמן נאמרה אמֹור ׁשּפרׁשת אף ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמאליו:

ּכמיּתר. נראה הּפסּוק לארץ, הּכניסה לפני קצר זמן ׁשּנאמרה ּפנחס, ּבפרׁשת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻא

ß xii` b"i ycew zay ß

ãë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éìà eç÷éå ìàøNé éða-úà åöæ úéæ ïîL EC ©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈
:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk̈¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ מלאכת סדר על אּלא נאמרה לא ּתצּוה" "ואּתה ּופרׁשת הּנרֹות; מצות ּפרׁשת זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכ על יׂשראל ּבני את לצּוֹות סֹופ ואּתה, מׁשמע: וכן הּמנֹורה, צר לפרׁש CÊ.הּמׁשּכן, ˙ÈÊ ÔÓL∑ ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ∆∆«ƒ»

ּב'מנחֹות' מפרׁשים והן ,"ז" קרּוי הראׁשֹון הּזית: מן יֹוצאים ׁשמנים כו)ׁשלׁשה ּכהנים'(דף ∑ÈÓz„.ּוב'תֹורת ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹֹ»ƒ
ליֹום  מּיֹום אּלא ׁשאינּה ּתמיד עֹולת ּכמֹו ללילה, .מּלילה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(â)Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸
íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî ïøäà©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«

„ÈÈמד  ‡i„ÚBÓ ¯„Ò ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»¿«¬«»«¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ÔepÙl‡Â¿«≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈב  Èa ˙È „wt‡˙ÈÊ ÁLÓ CÏ Ôe·qÈÂ «≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«≈»
‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï ‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„«¿»»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»ƒ«»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÓÊ‡ג  ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ãBáë¯`le ,xfril` iAx zrcM ¨§©©©¦¡¦¤¤§Ÿ
WOn zFMEq xn`C `aiwr iAx zrcM§©©©¦£¦¨§¨©©¨

Eid)a ,`i dkeq(iAx ixaC giPd i"Wxe . ¨§©¦¦¦©¦§¥©¦
dxFn "iYaWFd" zNOW ipRn ,`aiwr£¦¨¦§¥¤¦©©§¦¨
`l ,cFaMd ippr odW ,iwl` lrFR lr©©¡Ÿ¦¤¥£¨¥©¨Ÿ
zFMQa iM :oM m`C ,iWFp` lrFR lr©©¡¦§¦¥¦©ª
ux`n mzF` i`ivFdA mkizFa` EaWï§£¥¤§¦¦¨¥¤¤

Dil irAn ,mixvn)m"`x(rnWn oke . ¦§©¦¦¨¥¥§¥©§©
zFMQA iM" :` ,a dMEq i"Wx oFWNn¦§©¦¨¦©ª
WixC ikd ,aWil iziEv ± iYaWFd©§¦¦¦¦¥¥¨¦¨¥
icin `vFi oi`C aBÎlrÎs`e ,Dil¥§©©©§¥¥¦¥
Edin ,cFak ippr sTidC FhEWt§§¤¥£¨¥¨¦
i"Wx mB d`xE ."dWxcl Dil opiWxC̈§¦©¥¦§¨¨§¥©©¦
,opitli mipprn dMEqe" :a ,`i dMEq¨§¨¥£¨¦¨§¦©
aizkcM ,`Ed cFak ipprl xkf ixdW¤£¥¥¤©£¨¥¨§¦§¦
ix` :opinBxznE ,iYaWFd zFMQa iM¦©ª©§¦§©§§¦©£¥
md cFaMd ipprW s`e ."ippr zENhna¦§©£¨¥§©¤£¨¥©¨¥
daWFdd `le KxAzi FY`n EidW¤¨¥¦¦§¨¥§Ÿ©¨¨
mzF` siTdW oeiMW xnFl Wi ,Dnvr©§¨¥©¤¥¨¤¦¦¨
md E`vnp dGn d`vFzkE cFak ipprA©£¨¥¨§¨¨¦¤¦§§¥
z`xwp ,cFaMd ippr sTidA miaWFi§¦§¤¥£¨¥©¨¦§¥
ÎWFcTd mW lr Dnvr daWFdd mB©©¨¨©§¨©¥©¨

xn` okle ,`EdÎKExÄ§¨¥¨©
."iYaWFd"cn dxez ©§¦

(a)ìàøNé éða úà åöúLøt Bæ Y ©¤§¥¦§¨¥¨¨©
"äeöz äzàå" úLøôe .úBøpä úåöî¦§©©¥¨¨©§©¨§©¤

¯.`kÎk ,fk zFnW§
úëàìî øãñ ìò àlà äøîàð àìŸ¤¤§¨¤¨©¥¤§¤¤
ïëå ,äøBðnä Cøö Løôì ,ïkLnä©¦§¨§¨¥Ÿ¤©§¨§¥

òîLî¯lW FWExiR Edf xnFlM ©§¨§©¤¥¤
."l`xUi ipA z` dEvY dY`e"§©¨§©¤¤§¥¦§¨¥

úBeöì EôBñ "äzàå"¯WExiR Edf §©¨§§©¤¥
."dEvY"§©¤

Ck ìò "ìàøNé éða úà"¯azM ¤§¥¦§¨¥©¨¨©
oFkp Fpi`e :o"Anxdxn`p xaMW ,ipirA ¨©§©§¥¨§¥©¤§¨¤¡©

)dk ,n zeny(xW`M 'd iptl zFxPd lrIe' :©©©©¥¦§¥©£¤
devOd oM m` ,"dWn z` 'd dEv¦¨¤¤¦¥©¦§¨
uxize .xaM EUrpe ExMfp dUrOde§©©£¤¦§§§©£§¨§¥¥
ltM `N` oTzl `A `l i"Wx :m"`xd̈§¥©¦Ÿ¨§©¥¤¨¤¤
DzF`W ,xn`e ,z`Gd dWxRd©¨¨¨©Ÿ§¨©¤¨
`N` dxn`p `l "dEvY" zWxtAW¤§¨¨©§©¤Ÿ¤¤§¨¤¨
dWxRd z`fe ,dxFpOd KxFv Wxtl§¨¥¤©§¨§Ÿ©¨¨¨
Wxtl `A `l la` ,dilr iEESd `id¦©¦¨¤¨£¨Ÿ¨§¨¥
znwdA Fxn`n iM ,dxn`p izn̈©¤¤§¨¦©£¨©£¨©

oMWOd)dk ,n zeny('d iptl zFxPd lrIe" ©¦§¨©©©©¥¦§¥
mXn dPd ,"dWn z` 'd dEv xW`M©£¤¦¨¤¤¦¥¦¨
mcFw dxn`p dWxRd z`GW x`Fan§¨¤Ÿ©¨¨¨¤¤§¨¤
iM ,df Wxtl KxFv oi`e ,oMWOd znwd£¨©©¦§¨§¥¤§¨¥¤¦

.EdFnM miAx dxFYA©¨©¦¨
æ úéæ ïîLCìL YíéðîL äL ¤¤©¦¨§Ÿ¨§¨¦

æ" éeø÷ ïBLàøä ,úéfä ïî íéàöBé"C §¦¦©©¦¨¦¨¨
¯i"Wx mB d`xE .dxFpOl xWMd `Ede§©¨¥©§¨§¥©©¦

.k ,fk zFnW .c ,a lirl§¥§
úBçðîa ïéLøôî ïäå¯.` ,et §¥§Ÿ̈¦¦§¨

."íéðäk úøBúá"eãéîzäìélî Y §©Ÿ£¦¨¦¦©§¨
äìéìì¯dlile dlil lM)my zeny i"yx(. §©§¨¨©§¨¨©§¨

,xn`w dlile mnFi cinY `l ,xnFlM§©Ÿ¨¦¨¨©§¨¨¨©
mFIA la` ,dlill dliNn cinY `N ¤̀¨¨¦¦©§¨§©§¨£¨©
xwFA cr axrn"C ,wlFC did `lŸ¨¨¥§¥¤¤©¤

"aizM)a ,ek dbibg i"yx(. §¦
"ãéîz úìBò" Bîk¯.an ,hk zFnW §©¨¦§

.e ,gk xAcOA©¦§¨
íBéì íBiî àlà dðéàL¯"cinY"e ¤¥¨¤¨¦§§¨¦

mizpiA mFi wiqti `NW FWExiR)i"yx ¥¤Ÿ©§¦¥§©¦
my zeny(.b dxez

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑."עדּות" קרּוי ׁשהּוא הארֹון ת"כ)ׁשּלפני כב. ׁשהּוא (שבת מערבי, נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ¿»…∆»≈Àְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכ ׁשמן ּבּה ׁשנֹותן ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל ּובּהעדּות מתחיל היה ּומּמּנה חברֹותיה, מּדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
מסּים  a˜¯.היה „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑(ת"כ)וׁשערּו הּלילה, ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו יער ְֵַָָ«¬……«¬…≈∆∆«…∆ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֹ

להם  הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת ללילי אף ּכדאי והן ונר, נר לכל לג חצי .חכמים: ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯n‰∑ מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
.האפר  ֵֶָ

˜„Ìד  ‡iÈˆBa ˙È ¯cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡¯È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)úãòä úëøôìïBøàä éðôlL Y §¨Ÿ¤¨¥ª¤¦§¥¨¨
¯.oFx`d iptNW zkFxRl uEgn¦©¨¤¤¦§¥¨¨

àeäL¯.oFx`d ¤¨¨
"úãò" éeø÷¯oFx`" iExw oFx`d ¨¥ª¨¨¨£

KxFvl iEUr didW ipRn ,"zEcrd̈¥¦§¥¤¨¨¨§¤
f ,`l zFnW d`x ,zEcrd zFgEl¨¥§¥§

.mW i"WxaE§©¦¨
eLøc eðéúBaøå¯zFgpn .a ,ak zAW §©¥¨§©¨§¨

.a ,et
éáøòî øð ìò¯dzid dxFpOdW oeike ©¥©£¨¦§¥¨¤©§¨¨§¨

zkFxR" z`xwp ,zkFxRl dkEnq§¨©¨¤¦§¥¨¤
"zEcrd)`"eb(?"iaxrn xp" Edfi`e . ¨¥§¥¤¥©£¨¦

xn`C o`nl)a ,gv zegpn(zFxPd zraW §©§¨©¦§©©¥
iaxrn xp ixw ± axrnE gxfn mixEcq§¦¦§¨©£¨¨¥¥©£¨¦
,gxfOAW oFW`xl KEnQW ipW xp¥¥¦¤¨¨¦¤©¦§¨
,zFvOd lr oixiarn oi`C mEXn¦§¥©£¦¦©©¦§
rbR oFW`xA ± lkidl qpkPWkE§¤¦§¨©¥¨¨¦¨©
aizkC ,ligzdl lFki Fpi` FaE ,dNigY§¦¨¥¨§©§¦¦§¦
`dIW Kixv ,"'d iptl FzF` KFxri"©£¦§¥¨¦¤§¥
DiA opixw `l ,`l i`C ,Fl dvEg cg ¤̀¨¨§¦¨¨¨¥©¥

"'d iptl")a ,ak zAW i"Wx iR lr ¦§¥©¦©¦©¨
zFgpn i"Wx d`x la` .` ,hl `nFie§¨£¨§¥©¦§¨
cv lW oFvigd" Ff drcNW a ,gv¤§¥¨©¦¤©
xPd `Ede ,"iaxrn xp Dil ixw axrn©£¨¨¥¥¥©£¨¦§©¥

miWcTd Wcw cvl KEnQd(o`nlE . ©¨§©Ÿ¤©¢¨¦§©
Eid ± oipEzp mFxce oFtv xn`C§¨©¨§¨§¦¨
,axrn iRlM oiAEqn eipR zirvn ¤̀§¨¦¨¨§¦§©¥©£¨
zFxPd x`WE ,iaxrn iExw `Ede§¨©£¨¦§¨©¥

mdipR oicCvnirvn` iRlM)`nei i"yx §©§¦§¥¤§©¥¤§¨¦
a ,g xacna i"yx d`xe .` ,hl(.

íìBò éàa ìëì úeãò àeäL¤¥§¨¨¥¨
ìàøNéa äøBL äðéëMäL¯s` ¤©§¦¨¨§¦§¨¥©

dxUr cFr zEriawA Eid WCwOAW¤©¦§¨¨¦§¦£¨¨
miQp)d"n d"t zea`(did mdn cg` lMW , ¦¦¤¨¤¨¥¤¨¨

z`xWdl zEcrM WOWl lFkï§©¥§¥§©§¨©
xPd lW qPA zEIcEgi Wi ,dpikXd©§¦¨¥¦¦©¥¤©¥
qPdW ,miQPd x`W iAbl iaxrOd©©£¨¦§©¥§¨©¦¦¤©¥
`Ed xF`dW oeike ,xF`A Wgxzd¦§©¥¨§¥¨¤¨
zpYip Dpi`W zhWtEn ikd zE`ivn§¦¨¦§¤¤¤¥¨¦¤¤
daFxTd zE`ivOd `EdW ixd ,WEXnl§¦£¥¤©§¦©§¨
qPd `weC okl ,zEIpgExl xzFiA§¥§¨¦¨¥©§¨©¥
xgap iaxrOd xPd lW xF`A dUrPW¤©£¨¨¤©¥©©£¨¦¦§©
,l`xUiA dpikXd z`xWdl zEcrM§¥§©§¨©©§¦¨§¦§¨¥
WOiW iaxrOd xPd lW FxF` oMW¤¥¤©¥©©£¨¦¦¥
xzFi diElB KxcA dpikXd xF`l iEHiA¦§©§¦¨§¤¤§¨¥

miQPd x`Xn)iaxd(. ¦§¨©¦¦
äéúBøáç úcîk ïîL da ïúBpL¯ ¤¥¨¤¤§¦©©§¤¨

.i"WxA oOwlcM ,onW bFl ivg£¦¤¤§¦§©¨§©¦
íiñî äéä dáe ìéçúî äéä äpnîe¦¤¨¨¨©§¦¨¨¨§©¥

¯EaMW xg`l wlFC iaxrn xp didW¤¨¨¥©£¨¦¥§©©¤¨
EPOOW iRÎlrÎs`e ,zFxPd lM x`W§¨¨©¥§©©¦¤¦¤
did DA ,miAxrd oiA wilcdl ligzn©§¦§©§¦¥¨©§©¦¨¨¨
wlCW ,zixgW lW zFxPd zahd mIqn§©¥£¨©©¥¤©£¦¤¨©
,axrd cr Faihn Fpi`e ,mFId lM̈©§¥§¦©¨¤¤
dOn "mipdM zxFz"A oM micnFle§§¦¥§©Ÿ£¦¦©
xp `dIW ,"cinY xp zFlrdl" xn`PX¤¤¡©§©£¥¨¦¤§¥¥
FaE ligzn `di EPOOW ,cinY iaxrn©£¨¦¨¦¤¦¤§¥©§¦
did x`XdW ,dahdd mIqn `di§¥§©¥©£¨¨¤©§¨¨¨
,miAxrd oiA aihn dfe ,zixgW aihn¥¦©£¦§¤¥¦¥¨©§©¦
cr ,ilkA DgiPn F` FciA oWId fgF`e§¥©¨¨§¨©¦¨¦§¦©
wilcnE ,FwilcnE dliztE onW ozFPW¤¥¤¤§¦¨©§¦©§¦
l`xUi EidW onf lke .x`Xd z` EPOn¦¤¤©§¨§¨§©¤¨¦§¨¥

oiaiagEpide ,mFId lM wlFC did ± £¦¦¨¨¥¨©§©§
l`xUiA dxFW dpikXdW ,FzEcr)t"r ¥¤©§¦¨¨§¦§¨¥

my `neie my zay i"yx(.
ø÷a ãò áøòî ïøäà Búà CøòéY ©£ŸŸ©£Ÿ¥¤¤©Ÿ¤

úcîì äéeàøä äëéøò "Búà Cøòé"©£ŸŸ£¦¨¨§¨§¦©
äìélä ìk¯FzF` KxFr didIW `le ¨©©§¨§Ÿ¤¦§¤¥

dliNd lM)m"`x(. ¨©©§¨
íéîëç eøòLå¯d`xE .` ,ht zFgpn §¦££¨¦§¨§¥

.`k ,fk zFnW i"Wx mB©©¦§
øðå øð ìëì âì éöç¯KFxri" ,xnFlM £¦Ÿ§¨¥¨¥§©©£

dpEMde ,"cinY xp" lr aqEn "FzF`¨©¥¨¦§©©¨¨
.dxFpOAW xpe xp lkl§¨¥¨¥¤©§¨

úáè úôe÷z éìéìì óà éàãk ïäå¯ §¥§©©§¥¥§©¥¥
oiMEx`d)my zeny i"yx(. ¨£¦

íäì äòa÷ä Bæ äcîe¯,zFliNd lkl ¦¨ª§§¨¨¤§¨©¥
mElM KkA oi` xzEi m`e)my zeny i"yx(. §¦¦¨¥¥§¨§

dlrnln :ixn`C `Mi` ?ExriW ikide§¥¦¦£¦¨§¨§¦¦§©§¨
xPA onW Epzp dNgYAW ,ExriW dHnl§©¨¦£¤©§¦¨¨§¤¤©¥
,EzgR ipXd dliNaE ,xwAA xIYWpe§¦§©¥©Ÿ¤©©§¨©¥¦¨£
Kixv did `NW xaCd ExriXW cr©¤¦£©¨¨¤Ÿ¨¨¨¦
oke ,KFx` lilA ENit` bFl ivgn xzFi¥¥£¦£¦§©¦¨§¥
xIYWPX dnE ,xvw lilA ENit` ozFp¥£¦§©¦¨¨©¤¦§©¥
uiTA ,xn`C `Mi`e .uEgl wxFf xwFAA©¤¥©§¦¨§¨©©©¦
ded sxFgaE dar dlizR dUFr did̈¨¤§¦¨¨¨©¤£¨
inp uiTA dlkIW icM dTC dlizR§¦¨©¨§¥¤¦§¤©©¦©¦
dHOn xn`C o`n `Mi`e .xwAA©Ÿ¤§¦¨©§¨©¦©¨
Ecnre ,ziriax Epzp dNgYA ,dlrnl§©§¨©§¦¨¨§§¦¦§¨§
cr EtiqFd aEWe ,wERiq oi`W E`xe mẄ§¨¤¥¦§¦©

bFl ivg)my zegpn i"yx(.c dxez £¦
(c)äøähä äøðnäáäæ àéäL Y ©§Ÿ̈©§Ÿ̈¤¦¨¨

øBäè¯wTEfn adf)m"`x(mB d`x . ¨¨¨§¨§¥©
adf mW lr" :g ,`l zFnW i"Wx©¦§©¥¨¨

."xFdḧ
,äøBðî ìL døäè ìò :øçà øác̈¨©¥©¨¢¨¤§¨
.øôàä ïî älçz dðMãîe døäènL¤§©£¨§©§¨§¦¨¦¨¥¤

¯itl iM,dWw oFW`xd WExiRd ¦§¦©¥¨¦¨¤
lr zaqEn Dpi` "dxFdHd"W¤©§¨¥¨¤¤©
EUr EPOOW adGd lr `N` "dxFpOd"©§¨¤¨©©¨¨¤¦¤¨
oipr dn ,oaEn `l mbe .dxFpOd z ¤̀©§¨§©Ÿ¨¨¦§©

.o`kl xFdh adfd dxez ¨¨¨§¨



`xenעד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(ä)úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®
:úçàä älçä äéäé íéðøNò éðL§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

(å)ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²
:ýåýé éðôì øähä ïçìMä©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑ האחת הּמערכה חּלֹות ‰h‰¯.ׁשׁש ÔÁÏM‰∑טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ«À¿»«»…ֳֵֶַַָָָָָָ
הּׁשלחן ּגּבי מעל הּלחם את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא ׁשלחן, ת"כ)ׁשל צ"ו. .(מנחות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

(æ)íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ
:ýåýéì äMà äøkæàì§©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙Â∑ אחת לכל קמץ מלא לבֹונה, ּבזיכי ׁשני היּו הּמערכֹות מּׁשּתי אחת ּכל .על ¿»«»«««¬∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
‰˙È‰Â∑ הּזאת kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ ּכׁשּמסּלקין נקטרת הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ׁשאין ¿»¿»ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לּמנחה  אזּכרה ׁשהּוא ּכּקמץ למעלה, נזּכר  הּוא ׁשעלֿידּה לּלחם, לזּכרֹון והיא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל .אֹותֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ç)ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî ãéîz̈¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑ היא מנחה ּבכלל הּתבּואה, מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, הּלחם,∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶַַָ
זכר  לׁשֹון .ׁשהּוא ְֶָָ

ÔˆÈ¯bה  È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈB¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

ÏÚו  ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז  È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט  ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡ia¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)úëøònä LLúBlç "LL" Y¯ ¥©©£¨¤¥©
df iAB lr df)hk ,dk zeny i"yx d`x(. ¤©©¥¤

úçàä "úëøònä"¯xvw `xwn `Ede ©©£¤¤¨©©§¦§¨¨¨
)m"`x(.

øähä ïçìMä.øBäè áäæ ìL Y¯ ©ª§¨©¨Ÿ¤¨¨¨
.xFdh adf dREvn didW¤¨¨§¤¨¨¨

ïçìL ìL Bøäè ìò :øçà øác¯lr ¨¨©¥©¨¢¤ª§¨©
uFvgIW xaC `ll Fnvr oglXd©ª§¨©§§Ÿ¨¨¤©§

.mdipiA¥¥¤
úà ïéäéaâî ïéôéðqä eéäé àlL¤Ÿ¦§©§¦¦©§¦¦¤

.ïçìMä éab ìòî íçlä¯od ©¤¤¥©©¥©ª§¨¥
mipw i`vg oinM EidW ,zFeUTd©§¨¤¨§¦£¨¥¨¦
lr mipw dWlW xCqn dide ,milElg£¦§¨¨§©¥§¨¨¦©
lr cg`d mgl aWIW ,mgl lM W`xŸ¨¤¤¤¥¥¤¤¨¤¨©
mgl oiA oiliCanE ,mipTd ozF` iAB©¥¨©¨¦©§¦¦¥¤¤
`le mdipiA gExd qpMYW icM ,mgll§¤¤§¥¤¦¨¥¨©¥¥¤§Ÿ

EWRrzi)hk ,dk zeny i"yx d`x(LricFde , ¦§©§§¦£
oglXd oiA oitipq EniUi `NW o`M̈¤Ÿ¨¦§¦¦¥©ª§¨

dNgl)m"`x(.f dxez ©©¨
(f)úëøònä ìò zúðåìk ìò Y §¨©¨©©©£¤¤©¨

úBëøònä éúMî úçà¯cg`A ©©¦§¥©©£¨§¤¨
.dMf dpFal :cId iazMn¦¦§¥©¨§¨©¨

eéä¯miqEtcE ciÎiazM dOkA ¨§©¨¦§¥¨§¦
.ixd :mipFW`x¦¦£¥

äðBáì éëéæa éðL¯dkxrn lM lr §¥¨¦¥§¨©¨©£¨¨
,dk zFnW i"Wx mB d`xE .cg` KfÄ¨¤¨§¥©©¦§
,dpFal ivnw ipWl ,Eid miYWE" :hk§©¦¨¦§¥ª§¥§¨
oke ."zFkxrOd iYW lr oipzFPW¤§¦©§¥©©£¨§¥
dpEzPd dpFal" ` ,gp migqR i"WxA§©¦§¨¦§¨©§¨
lW zFkxrn iYW lr ,mikifa ipWA¦§¥¨¦¦©§¥©£¨¤
i"Wx oFWl znizQnE ."mipRd mgl¤¤©¨¦¦§¦©§©¦
`OwÎ`PY zrcM WxtOW rnWn©§©¤§¨¥§©©©¨©¨
lr" migPEn EidW ` ,ev zFgpnA¦§¨¤¨¨¦©
lE`W `A`M `le ,WOn "zkxrOd©©£¤¤©¨§Ÿ§©¨¨

KEnqA "lr" xn`W)cecl likyn(. ¤¨©©§¨
úçà ìëì õî÷ àìî¯i"Wx mB d`x §ŸŸ¤§¨©©§¥©©¦

zF`ln zFRk iYW" a ,blw zAW©¨§¥©§¥
."dpFal§¨

¯ äúéäå.úàfä äðBáläíçlì §¨§¨©§¨©Ÿ©¤¤
äøkæàìdBáâì íçlä ïî ïéàL Y §©§¨¨¤¥¦©¤¤§¨©

úøè÷ð äðBálä àlà ,íeìk§¤¨©§¨¦§¤¤
BúBà ïé÷lñnLk¯.mgNd z` §¤§©§¦¤©¤¤

lr od dpEMde .ozF` :oFW`x qEtcaE¦§¦¨§©©¨¨¥©
i"Wx mB d`xE .dpFaNd lr ode mgNd©¤¤§¥©©§¨§¥©©¦
dpFal ikifA ipW oixihwnE" a ,ep dMEq¨©§¦¦§¥§¦¥§¨

."oglXd lrn EwNQW¤¦§¥©©ª§¨
úaLå úaL ìëa¯dpFaNd zxhwde §¨©¨§©¨§©§¨©©§¨

mipdM zlik`l mgNd z` dxiYn)d`x ©¦¨¤©¤¤©£¦©Ÿ£¦
cere .` ,gp migqt i"yx(.

àeä dãé-ìòL ,íçlì ïBøkæì àéäå§¦§¦¨©¤¤¤©¨¨
äøkæà àeäL õîwk ,äìòîì økæð¦§¨§©§¨©Ÿ¤¤©§¨¨

äçðnì¯a ,a i"WxA lirlcM ©¦§¨§¦§¥§©¦
oFxMf `Ed DFaBl dlFrd unFTd"W¤©¤¨¤©¨©¦¨
daFhl dilrA xMfp FAW ,dgpOd©¦§¨¤¦§¨§¨¤¨§¨
` ,bq migaf i"Wx d`xE ."gEx zgplE§©©©§¥©¦§¨¦
mipRd oglW lrn [oikifAd] wENiq"W¤¦©§¦¦¥©ª§©©¨¦
zFgpnC dvinw mFwnA ,lkidAW¤©¥¨¦§§¦¨¦§¨

."zFvnwPdg dxez ©¦§¨
(h)äúéäåúàfä äçðnä Y¯okle §¨§¨©¦§¨©Ÿ§¨¥

s` ,dawp oFWlA "dzide" xn`p¤¡©§¨§¨¦§§¥¨©

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(é)éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½
úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða CBúa§−§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½

:éìàøNiä Léàå§¦−©¦§§¥¦«
i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ) מּפרׁשה אֹומר: ּברכיה רּבי יצא, מעֹולמֹו אֹומר: לוי רּבי יצא? מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

צֹוננת  ּפת ׁשּמא יֹום, ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר יערכּנּו", הּׁשּבת "ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלמעלה
מחנה  ּבתֹו אהל ֹו לּטע ּבא מחּיב: יצא מׁשה ׁשל ּדינֹו מּבית אמרה: ּומתניתא ּבתמיהה. ימים? ּתׁשעה ְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשל

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: אמר לכאן? ּטיב מה לֹו: אמרּו ב)ּדן, לבית (במדבר באתת עלּֿדגלֹו "איׁש : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ
וגּדף  עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל ּדינֹו לבית נכנס ּכתיב. È¯ˆÓ.אבתם" LÈ‡ŒÔa∑ מׁשה ׁשהרג הּמצרי .הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ∆ƒƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ

Ï‡¯NÈ Èa CB˙a∑ ׁשּנתּגּיר Ána‰.מלּמד eˆpiÂ∑ הּמחנה עסקי ‰ÈÏ‡¯Ni.על LÈ‡Â∑,ׁשּכנגּדֹו זה ¿¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְֲִֵֶַַַ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְֶֶֶ
אהלֹו מּטע ּבֹו .ׁשּמחה ֳִִֶַָָ

b·¯י  ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ùe¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆe Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«

:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.xkf oFWl `EdW mgNd lr dpEMdW¤©©¨¨©©¤¤¤§¨¨
ììëa äàeázä ïî àaä øác ìkL¤¨¨¨©¨¦©§¨¦§©

.àeä äçðîeäìëàåìò áñeî Y ¦§¨©£¨ª¨©
ì àeäL ,íçlä.øëæ ïBL¯okl ©¤¤¤§¨¨¨¥

,dgpn aEzMA xMfEd `NW iRÎlrÎs ©̀©¦¤Ÿ§©©¨¦§¨
`xwp `Ed mBW ,mgNd lr dpEMd©©¨¨©©¤¤¤©¦§¨

dgpn)m"`x(.i dxez ¦§¨
(i)úéìàøNé äMà ïa àöiåïëéäî Y ©¥¥¤¦¨¦§§¥¦¥¥¨

?àöé¯,dpgOdn `vIW xnFl oi`W ¨¨¤¥©¤¨¨¥©©£¤
"dpgOA EvPIe" aEzM ixdW)cecl likyn(. ¤£¥¨©¦¨©©£¤

dn ± FziAn `vIW dpEMd m`e§¦©©¨¨¤¨¨¦¥©
?EprinWO©§¦¥

øîBà éåì éaø¯.b ,al dAx `xwIe ©¦¥¦¥©¦§¨©¨
àöé BîìBòî¯zEkinQn `Ed cEOiNd ¥¨¨¨©¦¦§¦
wg" zFaiYdmlFr"`vIe" cInE ")epax ©¥¨¨¦©©¥¥

iiga(z` cA`W ,dpEMd zEhWtaE .§©§©©¨¨¤¦¥¤
ici lr dzin aIgzp ixdW ,FnlFr¨¤£¥¦§©¥¦¨©§¥
Fwlg cA`W dpEMdW F` .Fzllw¦§¨¤©©¨¨¤¦¥¤§

`Ad mlFrA)cecl likyn(zFpYn"de . ¨¨©¨§©©§
lW FnlFrn `vIW Wxtn "dPEdM§¨§¨¥¤¨¨¥¨¤

mc`d df ohw mlFr) mc`d(aQdW , ¨¨¨¨¨¨¤¨¨¨¤¤¥
KkA ,mc` zFidn c`n wigxde FMxC©§§¦§¦§Ÿ¦§¨¨§¨

.miIg miwl` lNTW¤¦¥¡Ÿ¦©¦
øîBà äéëøa éaø¯'.mW 'dAx `xwIe ©¦¤¤§¨¥©¦§¨©¨¨

äìòîlL äLøtî¯mgl zWxR ¦¨¨¨¤§©§¨¨¨©¤¤
.mipRd©¨¦

àöé¯dPOn wNYqde DA wqrW)x`a ¨¨¤¨©¨§¦§©¥¦¤¨
miig min(FzEqxFwiR` dzid mXnE .¦¨¨§¨©¦§

)dpedk zepzn(.
âìâì¯KMÎxg`e ,dxar zxxFB dxare ¦§¥©£¥¨¤¤£¥¨§©©¨

sCibe cnr ,dpgOd iwqr lr EaxWM§¤¨©¦§¥©©£¤¨©§¦¥
)dcya x`a(.

"epëøòé úaMä íBéa" :øîàå¯lirl §¨©§©©¨©©§¤§¥
dpWid oiwNqn Eid zAWA .g wEqR̈§©¨¨§©§¦©§¨¨
oikifAd xihwnE ,dWcgd z` oixCqnE§©§¦¤©£¨¨©§¦©§¦¦
mipdM zlik`l mgNd z` mixiYn ode§¥©¦¦¤©¤¤©£¦©Ÿ£¦

)` ,gp migqt i"yx(.
,íBé ìëa änç út ìëàì Cìnä Cøc¤¤©¤¤¤¡Ÿ©©¨§¨

íéîé äòLz ìL úððBö út ànL¯ ¤¨©¤¤¤¦§¨¨¦
,zAW axrA dt`p did mgNd ixdW¤£¥©¤¤¨¨¤¡¤§¤¤©¨
`EdW ,dixg`NW zAXA lk`p dide§¨¨¤¡¨©©¨¤§©£¤¨¤

.FzIt`l iriWYd mFi©§¦¦©£¦¨
äøîà àúéðúîe .äiîúa¯zxFY ¦§¦¨©§¦¨¨§¨©

.mipdMŸ£¦
àa ,áiçî àöé äLî ìL Bðéc úéaî¦¥¦¤Ÿ¤¨¨§ª¨¨
:Bì eøîà ,ïc äðçî CBúa Bìäà òhì¦©¨¢§©£¥¨¨§
ïc éðaî :íäì øîà ?ïàëì Eáéh äî©¦§§¨¨©¨¤¦§¥¨

éðà¯.`i wEqtA oOwlcM ,FO` cSn ¨¦¦©¦§¦§©¨§¨
úéáì úúàá Bìâc ìò Léà" :Bì eøîà̈§¦©¦§§ŸŸ§¥

áéúk "íúáà¯Lia`e .a ,a xAcOA £Ÿ¨§¦©¦§¨§¨¦
.wEqRA oOwlcM ,oc ipAn Fpi ¥̀¦§¥¨§¦§©¨©¨

àöéå äLî ìL Bðéc úéáì ñðëð¦§©§¥¦¤Ÿ¤§¨¨
ócâå ãîò ,áiçî¯lkNW d`xp §ª¨¨©§¦¥¦§¤¤§¨

iwqr llbA did sECiBd zFrCd©¥©¦¨¨¦§©¦§¥
EvPIe" aEzMA WxFtnM) dpgOd©©£¤©§¨©¨©¦¨

"'ebe dpgOA(wx `id zwFlgOd lke , ©©£¤§¨©©£¤¦©
.`vi okidn¥¥¨¨¨

éøöî Léà ïaâøäL éøönä àeä Y ¤¦¦§¦©¦§¦¤¨©
äLî¯xnFl aEzMd DnqxiRW dGn Ÿ¤¦¤¤¦§§¨©¨©

oOwlcM dpFf dzid DCal `idW¤¦§©¨¨§¨¨§¦§©¨
ixvOd FzF` EdGW oaEn ,i"WxA§©¦¨¤¤©¦§¦
lr `AW icigid `EdW ,dWn FbxdW¤£¨¤¤©§¦¦¤¨©

l`xUIn dX`)m"`x(oM cnFNW F` . ¦¨¦¦§¨¥¤¥¥
" zFaiYd xEYInWi``AW ,"ixvn ¦¦©¥¦¦§¦¤¨

,dWn FbxdW "ixvn Wi`" EdGW xnFl©¤¤¦¦§¦¤£¨¤
xn`PW FnM)`i ,a zeny(Wi` `xIe" §¤¤¡©©©§¦

"'ebe dMn ixvn)`"eb(zpEMW d`xpe . ¦§¦©¤§¦§¤¤©¨©
xdGd ixacl fOxl i"Wx)` ,ew b"g( ©¦§©¥§¦§¥©Ÿ©

rnXW mEXn ,'d z` lNTW mrHA©©©¤¦¥¤¦¤¨©
WxFtnd mXA eia` z` bxd dWOW¤¤¨©¤¨¦©¥©§¨

lNwe cnr)cecl likyn(. ¨©§¦¥
ìàøNé éða CBúaøiâúpL ãnìî Y¯ §§¥¦§¨¥§©¥¤¦§©¥

,zcgEin zExbl Kixv didW dpEMd oi ¥̀©©¨¨¤¨¨¨¦§¥§¤¤
FO` ixdWKlFd clEde l`xUIn ¤£¥¦¦¦§¨¥§©¨¨¥

dlinA zixAl qpkPW `N` ,dixg ©̀£¤¨¤¨¤¦§©©§¦§¦¨
oYn zrWA minC z`vxde dliahE§¦¨§©§¨©¨¦¦§©©©
ixg` KldW EpidC ,l`xUi lkM ,dxFY¨§¨¦§¨¥§©§¤¨©©£¥
ipA KFzA" Edfe .l`xUiA wAcpe FO ¦̀§¦§©§¦§¨¥§¤§§¥
dvx `le ,mdOr didW ,"l`xUi¦§¨¥¤¨¨¦¨¤§Ÿ¨¨
.ixvn zFidl eia` ixg` zkll̈¤¤©£¥¨¦¦§¦§¦
zExBd mrh iM ,mixnF` miztxSde§©¨§¨¦§¦¦©©©¥
dide ,dxFY oYn mcFw didW ipRn¦§¥¤¨¨¤©©¨§¨¨
Exn`X dOn ,xkGd xg` Klil FhRWn¦§¨¥¥©©©¨¨¦©¤¨§

)a ,gr zenai(,xkGd xg` Kld zFOE`A :¨¨©©©©¨¨
iM ,FzF` Eln `l df clFp xW`ke§©£¤©¤Ÿ¨¦
xIBzp lcBWM la` ,FpicA did ixvn¦§¦¨¨§¦£¨§¤¨©¦§©¥

lFOpe FYrcl)o"anx(. §©§§¦
äðçna eöpiåäðçnä é÷ñò ìò Y¯ ©¦¨©©£¤©¦§¥©©£¤

.iN dOl "dpgOA" ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥©©£¤¨¨¦
éìàøNiä LéàåäçnL ,BcâðkL äæ Y §¦©¦§§¥¦¤¤§¤§¤¦¨
Bìäà òhî Ba¯rFhpl Fl giPd `NW ¦©¨¢¤Ÿ¦¦©¦§©

i"Wx azM ok iptNW s` .mW Fld`̈¢¨©¤¦§¥¥¨©©¦
d`xp ,miAx oFWlA "Fl Exn`"¨§¦§©¦¦§¤
xzFi Fl cBpzdW cg` did lrFtAW¤§©¨¨¤¨¤¦§©¥¥
did FNW ld`dW df d`xPke ,lMn¦Ÿ§©¦§¤¤¤¨Ÿ¤¤¨¨

.eil` zEkinqA`i dxez ¦§¦¥¨



עה xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(ä)úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®
:úçàä älçä äéäé íéðøNò éðL§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

(å)ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²
:ýåýé éðôì øähä ïçìMä©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑ האחת הּמערכה חּלֹות ‰h‰¯.ׁשׁש ÔÁÏM‰∑טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ«À¿»«»…ֳֵֶַַָָָָָָ
הּׁשלחן ּגּבי מעל הּלחם את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא ׁשלחן, ת"כ)ׁשל צ"ו. .(מנחות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

(æ)íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ
:ýåýéì äMà äøkæàì§©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙Â∑ אחת לכל קמץ מלא לבֹונה, ּבזיכי ׁשני היּו הּמערכֹות מּׁשּתי אחת ּכל .על ¿»«»«««¬∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
‰˙È‰Â∑ הּזאת kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ ּכׁשּמסּלקין נקטרת הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ׁשאין ¿»¿»ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לּמנחה  אזּכרה ׁשהּוא ּכּקמץ למעלה, נזּכר  הּוא ׁשעלֿידּה לּלחם, לזּכרֹון והיא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל .אֹותֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ç)ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî ãéîz̈¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑ היא מנחה ּבכלל הּתבּואה, מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, הּלחם,∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶַַָ
זכר  לׁשֹון .ׁשהּוא ְֶָָ

ÔˆÈ¯bה  È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈB¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

ÏÚו  ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז  È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט  ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡ia¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)úëøònä LLúBlç "LL" Y¯ ¥©©£¨¤¥©
df iAB lr df)hk ,dk zeny i"yx d`x(. ¤©©¥¤

úçàä "úëøònä"¯xvw `xwn `Ede ©©£¤¤¨©©§¦§¨¨¨
)m"`x(.

øähä ïçìMä.øBäè áäæ ìL Y¯ ©ª§¨©¨Ÿ¤¨¨¨
.xFdh adf dREvn didW¤¨¨§¤¨¨¨

ïçìL ìL Bøäè ìò :øçà øác¯lr ¨¨©¥©¨¢¤ª§¨©
uFvgIW xaC `ll Fnvr oglXd©ª§¨©§§Ÿ¨¨¤©§

.mdipiA¥¥¤
úà ïéäéaâî ïéôéðqä eéäé àlL¤Ÿ¦§©§¦¦©§¦¦¤

.ïçìMä éab ìòî íçlä¯od ©¤¤¥©©¥©ª§¨¥
mipw i`vg oinM EidW ,zFeUTd©§¨¤¨§¦£¨¥¨¦
lr mipw dWlW xCqn dide ,milElg£¦§¨¨§©¥§¨¨¦©
lr cg`d mgl aWIW ,mgl lM W`xŸ¨¤¤¤¥¥¤¤¨¤¨©
mgl oiA oiliCanE ,mipTd ozF` iAB©¥¨©¨¦©§¦¦¥¤¤
`le mdipiA gExd qpMYW icM ,mgll§¤¤§¥¤¦¨¥¨©¥¥¤§Ÿ

EWRrzi)hk ,dk zeny i"yx d`x(LricFde , ¦§©§§¦£
oglXd oiA oitipq EniUi `NW o`M̈¤Ÿ¨¦§¦¦¥©ª§¨

dNgl)m"`x(.f dxez ©©¨
(f)úëøònä ìò zúðåìk ìò Y §¨©¨©©©£¤¤©¨

úBëøònä éúMî úçà¯cg`A ©©¦§¥©©£¨§¤¨
.dMf dpFal :cId iazMn¦¦§¥©¨§¨©¨

eéä¯miqEtcE ciÎiazM dOkA ¨§©¨¦§¥¨§¦
.ixd :mipFW`x¦¦£¥

äðBáì éëéæa éðL¯dkxrn lM lr §¥¨¦¥§¨©¨©£¨¨
,dk zFnW i"Wx mB d`xE .cg` KfÄ¨¤¨§¥©©¦§
,dpFal ivnw ipWl ,Eid miYWE" :hk§©¦¨¦§¥ª§¥§¨
oke ."zFkxrOd iYW lr oipzFPW¤§¦©§¥©©£¨§¥
dpEzPd dpFal" ` ,gp migqR i"WxA§©¦§¨¦§¨©§¨
lW zFkxrn iYW lr ,mikifa ipWA¦§¥¨¦¦©§¥©£¨¤
i"Wx oFWl znizQnE ."mipRd mgl¤¤©¨¦¦§¦©§©¦
`OwÎ`PY zrcM WxtOW rnWn©§©¤§¨¥§©©©¨©¨
lr" migPEn EidW ` ,ev zFgpnA¦§¨¤¨¨¦©
lE`W `A`M `le ,WOn "zkxrOd©©£¤¤©¨§Ÿ§©¨¨

KEnqA "lr" xn`W)cecl likyn(. ¤¨©©§¨
úçà ìëì õî÷ àìî¯i"Wx mB d`x §ŸŸ¤§¨©©§¥©©¦

zF`ln zFRk iYW" a ,blw zAW©¨§¥©§¥
."dpFal§¨

¯ äúéäå.úàfä äðBáläíçlì §¨§¨©§¨©Ÿ©¤¤
äøkæàìdBáâì íçlä ïî ïéàL Y §©§¨¨¤¥¦©¤¤§¨©

úøè÷ð äðBálä àlà ,íeìk§¤¨©§¨¦§¤¤
BúBà ïé÷lñnLk¯.mgNd z` §¤§©§¦¤©¤¤

lr od dpEMde .ozF` :oFW`x qEtcaE¦§¦¨§©©¨¨¥©
i"Wx mB d`xE .dpFaNd lr ode mgNd©¤¤§¥©©§¨§¥©©¦
dpFal ikifA ipW oixihwnE" a ,ep dMEq¨©§¦¦§¥§¦¥§¨

."oglXd lrn EwNQW¤¦§¥©©ª§¨
úaLå úaL ìëa¯dpFaNd zxhwde §¨©¨§©¨§©§¨©©§¨

mipdM zlik`l mgNd z` dxiYn)d`x ©¦¨¤©¤¤©£¦©Ÿ£¦
cere .` ,gp migqt i"yx(.

àeä dãé-ìòL ,íçlì ïBøkæì àéäå§¦§¦¨©¤¤¤©¨¨
äøkæà àeäL õîwk ,äìòîì økæð¦§¨§©§¨©Ÿ¤¤©§¨¨

äçðnì¯a ,a i"WxA lirlcM ©¦§¨§¦§¥§©¦
oFxMf `Ed DFaBl dlFrd unFTd"W¤©¤¨¤©¨©¦¨
daFhl dilrA xMfp FAW ,dgpOd©¦§¨¤¦§¨§¨¤¨§¨
` ,bq migaf i"Wx d`xE ."gEx zgplE§©©©§¥©¦§¨¦
mipRd oglW lrn [oikifAd] wENiq"W¤¦©§¦¦¥©ª§©©¨¦
zFgpnC dvinw mFwnA ,lkidAW¤©¥¨¦§§¦¨¦§¨

."zFvnwPdg dxez ©¦§¨
(h)äúéäåúàfä äçðnä Y¯okle §¨§¨©¦§¨©Ÿ§¨¥

s` ,dawp oFWlA "dzide" xn`p¤¡©§¨§¨¦§§¥¨©

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(é)éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½
úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða CBúa§−§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½

:éìàøNiä Léàå§¦−©¦§§¥¦«
i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ) מּפרׁשה אֹומר: ּברכיה רּבי יצא, מעֹולמֹו אֹומר: לוי רּבי יצא? מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

צֹוננת  ּפת ׁשּמא יֹום, ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר יערכּנּו", הּׁשּבת "ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלמעלה
מחנה  ּבתֹו אהל ֹו לּטע ּבא מחּיב: יצא מׁשה ׁשל ּדינֹו מּבית אמרה: ּומתניתא ּבתמיהה. ימים? ּתׁשעה ְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשל

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: אמר לכאן? ּטיב מה לֹו: אמרּו ב)ּדן, לבית (במדבר באתת עלּֿדגלֹו "איׁש : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ
וגּדף  עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל ּדינֹו לבית נכנס ּכתיב. È¯ˆÓ.אבתם" LÈ‡ŒÔa∑ מׁשה ׁשהרג הּמצרי .הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ∆ƒƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ

Ï‡¯NÈ Èa CB˙a∑ ׁשּנתּגּיר Ána‰.מלּמד eˆpiÂ∑ הּמחנה עסקי ‰ÈÏ‡¯Ni.על LÈ‡Â∑,ׁשּכנגּדֹו זה ¿¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְֲִֵֶַַַ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְֶֶֶ
אהלֹו מּטע ּבֹו .ׁשּמחה ֳִִֶַָָ

b·¯י  ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ùe¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆe Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«

:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.xkf oFWl `EdW mgNd lr dpEMdW¤©©¨¨©©¤¤¤§¨¨
ììëa äàeázä ïî àaä øác ìkL¤¨¨¨©¨¦©§¨¦§©

.àeä äçðîeäìëàåìò áñeî Y ¦§¨©£¨ª¨©
ì àeäL ,íçlä.øëæ ïBL¯okl ©¤¤¤§¨¨¨¥

,dgpn aEzMA xMfEd `NW iRÎlrÎs ©̀©¦¤Ÿ§©©¨¦§¨
`xwp `Ed mBW ,mgNd lr dpEMd©©¨¨©©¤¤¤©¦§¨

dgpn)m"`x(.i dxez ¦§¨
(i)úéìàøNé äMà ïa àöiåïëéäî Y ©¥¥¤¦¨¦§§¥¦¥¥¨

?àöé¯,dpgOdn `vIW xnFl oi`W ¨¨¤¥©¤¨¨¥©©£¤
"dpgOA EvPIe" aEzM ixdW)cecl likyn(. ¤£¥¨©¦¨©©£¤

dn ± FziAn `vIW dpEMd m`e§¦©©¨¨¤¨¨¦¥©
?EprinWO©§¦¥

øîBà éåì éaø¯.b ,al dAx `xwIe ©¦¥¦¥©¦§¨©¨
àöé BîìBòî¯zEkinQn `Ed cEOiNd ¥¨¨¨©¦¦§¦
wg" zFaiYdmlFr"`vIe" cInE ")epax ©¥¨¨¦©©¥¥

iiga(z` cA`W ,dpEMd zEhWtaE .§©§©©¨¨¤¦¥¤
ici lr dzin aIgzp ixdW ,FnlFr¨¤£¥¦§©¥¦¨©§¥
Fwlg cA`W dpEMdW F` .Fzllw¦§¨¤©©¨¨¤¦¥¤§

`Ad mlFrA)cecl likyn(zFpYn"de . ¨¨©¨§©©§
lW FnlFrn `vIW Wxtn "dPEdM§¨§¨¥¤¨¨¥¨¤

mc`d df ohw mlFr) mc`d(aQdW , ¨¨¨¨¨¨¤¨¨¨¤¤¥
KkA ,mc` zFidn c`n wigxde FMxC©§§¦§¦§Ÿ¦§¨¨§¨

.miIg miwl` lNTW¤¦¥¡Ÿ¦©¦
øîBà äéëøa éaø¯'.mW 'dAx `xwIe ©¦¤¤§¨¥©¦§¨©¨¨

äìòîlL äLøtî¯mgl zWxR ¦¨¨¨¤§©§¨¨¨©¤¤
.mipRd©¨¦

àöé¯dPOn wNYqde DA wqrW)x`a ¨¨¤¨©¨§¦§©¥¦¤¨
miig min(FzEqxFwiR` dzid mXnE .¦¨¨§¨©¦§

)dpedk zepzn(.
âìâì¯KMÎxg`e ,dxar zxxFB dxare ¦§¥©£¥¨¤¤£¥¨§©©¨

sCibe cnr ,dpgOd iwqr lr EaxWM§¤¨©¦§¥©©£¤¨©§¦¥
)dcya x`a(.

"epëøòé úaMä íBéa" :øîàå¯lirl §¨©§©©¨©©§¤§¥
dpWid oiwNqn Eid zAWA .g wEqR̈§©¨¨§©§¦©§¨¨
oikifAd xihwnE ,dWcgd z` oixCqnE§©§¦¤©£¨¨©§¦©§¦¦
mipdM zlik`l mgNd z` mixiYn ode§¥©¦¦¤©¤¤©£¦©Ÿ£¦

)` ,gp migqt i"yx(.
,íBé ìëa änç út ìëàì Cìnä Cøc¤¤©¤¤¤¡Ÿ©©¨§¨

íéîé äòLz ìL úððBö út ànL¯ ¤¨©¤¤¤¦§¨¨¦
,zAW axrA dt`p did mgNd ixdW¤£¥©¤¤¨¨¤¡¤§¤¤©¨
`EdW ,dixg`NW zAXA lk`p dide§¨¨¤¡¨©©¨¤§©£¤¨¤

.FzIt`l iriWYd mFi©§¦¦©£¦¨
äøîà àúéðúîe .äiîúa¯zxFY ¦§¦¨©§¦¨¨§¨©

.mipdMŸ£¦
àa ,áiçî àöé äLî ìL Bðéc úéaî¦¥¦¤Ÿ¤¨¨§ª¨¨
:Bì eøîà ,ïc äðçî CBúa Bìäà òhì¦©¨¢§©£¥¨¨§
ïc éðaî :íäì øîà ?ïàëì Eáéh äî©¦§§¨¨©¨¤¦§¥¨

éðà¯.`i wEqtA oOwlcM ,FO` cSn ¨¦¦©¦§¦§©¨§¨
úéáì úúàá Bìâc ìò Léà" :Bì eøîà̈§¦©¦§§ŸŸ§¥

áéúk "íúáà¯Lia`e .a ,a xAcOA £Ÿ¨§¦©¦§¨§¨¦
.wEqRA oOwlcM ,oc ipAn Fpi ¥̀¦§¥¨§¦§©¨©¨

àöéå äLî ìL Bðéc úéáì ñðëð¦§©§¥¦¤Ÿ¤§¨¨
ócâå ãîò ,áiçî¯lkNW d`xp §ª¨¨©§¦¥¦§¤¤§¨

iwqr llbA did sECiBd zFrCd©¥©¦¨¨¦§©¦§¥
EvPIe" aEzMA WxFtnM) dpgOd©©£¤©§¨©¨©¦¨

"'ebe dpgOA(wx `id zwFlgOd lke , ©©£¤§¨©©£¤¦©
.`vi okidn¥¥¨¨¨

éøöî Léà ïaâøäL éøönä àeä Y ¤¦¦§¦©¦§¦¤¨©
äLî¯xnFl aEzMd DnqxiRW dGn Ÿ¤¦¤¤¦§§¨©¨©

oOwlcM dpFf dzid DCal `idW¤¦§©¨¨§¨¨§¦§©¨
ixvOd FzF` EdGW oaEn ,i"WxA§©¦¨¤¤©¦§¦
lr `AW icigid `EdW ,dWn FbxdW¤£¨¤¤©§¦¦¤¨©

l`xUIn dX`)m"`x(oM cnFNW F` . ¦¨¦¦§¨¥¤¥¥
" zFaiYd xEYInWi``AW ,"ixvn ¦¦©¥¦¦§¦¤¨

,dWn FbxdW "ixvn Wi`" EdGW xnFl©¤¤¦¦§¦¤£¨¤
xn`PW FnM)`i ,a zeny(Wi` `xIe" §¤¤¡©©©§¦

"'ebe dMn ixvn)`"eb(zpEMW d`xpe . ¦§¦©¤§¦§¤¤©¨©
xdGd ixacl fOxl i"Wx)` ,ew b"g( ©¦§©¥§¦§¥©Ÿ©

rnXW mEXn ,'d z` lNTW mrHA©©©¤¦¥¤¦¤¨©
WxFtnd mXA eia` z` bxd dWOW¤¤¨©¤¨¦©¥©§¨

lNwe cnr)cecl likyn(. ¨©§¦¥
ìàøNé éða CBúaøiâúpL ãnìî Y¯ §§¥¦§¨¥§©¥¤¦§©¥

,zcgEin zExbl Kixv didW dpEMd oi ¥̀©©¨¨¤¨¨¨¦§¥§¤¤
FO` ixdWKlFd clEde l`xUIn ¤£¥¦¦¦§¨¥§©¨¨¥

dlinA zixAl qpkPW `N` ,dixg ©̀£¤¨¤¨¤¦§©©§¦§¦¨
oYn zrWA minC z`vxde dliahE§¦¨§©§¨©¨¦¦§©©©
ixg` KldW EpidC ,l`xUi lkM ,dxFY¨§¨¦§¨¥§©§¤¨©©£¥
ipA KFzA" Edfe .l`xUiA wAcpe FO ¦̀§¦§©§¦§¨¥§¤§§¥
dvx `le ,mdOr didW ,"l`xUi¦§¨¥¤¨¨¦¨¤§Ÿ¨¨
.ixvn zFidl eia` ixg` zkll̈¤¤©£¥¨¦¦§¦§¦
zExBd mrh iM ,mixnF` miztxSde§©¨§¨¦§¦¦©©©¥
dide ,dxFY oYn mcFw didW ipRn¦§¥¤¨¨¤©©¨§¨¨
Exn`X dOn ,xkGd xg` Klil FhRWn¦§¨¥¥©©©¨¨¦©¤¨§

)a ,gr zenai(,xkGd xg` Kld zFOE`A :¨¨©©©©¨¨
iM ,FzF` Eln `l df clFp xW`ke§©£¤©¤Ÿ¨¦
xIBzp lcBWM la` ,FpicA did ixvn¦§¦¨¨§¦£¨§¤¨©¦§©¥

lFOpe FYrcl)o"anx(. §©§§¦
äðçna eöpiåäðçnä é÷ñò ìò Y¯ ©¦¨©©£¤©¦§¥©©£¤

.iN dOl "dpgOA" ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥©©£¤¨¨¦
éìàøNiä LéàåäçnL ,BcâðkL äæ Y §¦©¦§§¥¦¤¤§¤§¤¦¨
Bìäà òhî Ba¯rFhpl Fl giPd `NW ¦©¨¢¤Ÿ¦¦©¦§©

i"Wx azM ok iptNW s` .mW Fld`̈¢¨©¤¦§¥¥¨©©¦
d`xp ,miAx oFWlA "Fl Exn`"¨§¦§©¦¦§¤
xzFi Fl cBpzdW cg` did lrFtAW¤§©¨¨¤¨¤¦§©¥¥
did FNW ld`dW df d`xPke ,lMn¦Ÿ§©¦§¤¤¤¨Ÿ¤¤¨¨

.eil` zEkinqA`i dxez ¦§¦¥¨



`xenעו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy

(àé)ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiåÂ©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½
éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−

:ïã-ähîì§©¥¨«
i"yx£·wiÂ∑,"ּופרׁש" פז)ּכתרּגּומֹו: מּסיני (סנהדרין ׁשּׁשמע המפרׁש ׁשם והּוא וגּדף, המיחד ׁשם ÌLÂ.ׁשּנקב «ƒ…ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ¿≈

È¯·cŒ˙a ˙ÈÓÏL Bn‡∑ ׁשל זֹונה ׁשבחן היתה לבּדּה ׁשהיא לֹומר לזֹו, הּכתּוב ׁשּפרסמּה ∑ÈÓÏL˙.יׂשראל ƒ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿…ƒ
הּכל  ּבׁשל ֹום ׁשֹואלת ּבדברים, מפטּפטת עליכֹון'! 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ּפטּפטה: ∑È¯·cŒ˙a.ּדהות ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ«ƒ¿ƒ

קלקלה  לפיכ אדם, ּכל עם מדּברת היתה, לאביו,∑Ô„Œ‰hÓÏ.ּדּברנית ּגנאי לֹו, ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ¿«≈»ְְְִִֵֶַַַָָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא לׁשבטֹו. לא)ּגנאי לׁשבטֹו(שמות ׁשבח לאביו, ׁשבח לֹו, ׁשבח למּטהֿדן", אחיסמ ּבן "אהליאב :. ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

(áé)ô :ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna eäçépiå©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«

i"yx£e‰ÁÈpiÂ∑;אחד ּבפרק היּו ׁשּׁשניהם עּמֹו, מקֹוׁשׁש הּניחּו ולא עח)לבּדֹו ׁשהמקֹוׁשׁש(סנהדרין היּו ויֹודעים ««ƒÀְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

Êb¯‡Âיא  ‡ÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a L¯Ùe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡Ë·LÏ È¯·c ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

ÔB‰Ïיב  L¯t˙Èc „Ú ‡¯hÓ ˙È·a È‰B¯q‡Â¿«¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ¿»«¿
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ«¿≈«≈¿»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`i)áwiå"Løôe" :Bîebøúk Y¯ ©¦Ÿ§©§¨¥
x`anE .WExitA 'd mW z` xn`W¤¨©¤¥§¥§¨¥
ixdW ,dllw oFWNn "aTIe" oi`W ,dfÄ¤¤¥©¦Ÿ¦§§¨¨¤£¥

."lNwie" xnF` KWndA©¤§¥¥©§©¥
á÷pL¯i"Wx d`xE .eitA `HAW ¤¨©¤¦¥§¦§¥©¦

."DiWExitE eizFIzF`A" :` ,ep oixcdpq©§¤§¦§¦¨¥¥
eäå ,ócâå ãçéîä íLLøôîä íL à ¥©§ª¨§¦¥§¥©§Ÿ̈

éðéqî òîML¯'d ikp`" xEAicA ¤¨©¦¦©§¦¨Ÿ¦
."Liwl ¡̀Ÿ¤

éøác úa úéîìL Bnà íLåïçáL Y §¥¦§Ÿ¦©¦§¦¦§¨
Bæì áeúkä dîñøtL ìàøNé ìL¯ ¤¦§¨¥¤¦§§¨©¨§

,DzFPbl icM DnqxiR dxFYdW `le§Ÿ¤©¨¦§§¨§¥§©¨
lW ozEpB mqxtl dxFYd KxC oi`W¤¥¤¤©¨§¨§¥§¨¤
ogaW dNBzn Dci lrW `N` ,l`xUi¦§¨¥¤¨¤©¨¨¦§©¤¦§¨
,xnFl oYip xzFi wnFraE .l`xUi lW¤¦§¨¥§¤¥¦¨©
Dci lrW ,DliaWA gaW `tEB dGW¤¤¨¤©¦§¦¨¤©¨¨
l`xUi lW ogaW dxFYd dricFn¦¨©¨¦§¨¤¦§¨¥

)iaxd(.äðBæ äúéä dcáì àéäL øîBì©¤¦§©¨¨§¨¨
¯WxiR `i ,a zFnW zWxtAW s`e§©¤§¨¨©§¥©

,ixvn `EdW drci `NW i"Wx©¦¤Ÿ¨§¨¤¦§¦
mFwnÎlMn ,DlrA `EdW dxEaqMW¤¦§¨¤©§¨¦¨¨

dpFf D`Ur iFbl dlraPW oeiM)`"eb(. ¥¨¤¦§£¨§£¨¨¨
ligzOdÎxEAcl xE`iAA oOwl d`xE§¥§©¨©¥§¦©©§¦
oOwl x`Fand iR lr hxtaE .ixaC zA©¦§¦¦§¨©¦©§¨§©¨
`idW ipRn ,"dlwlw"W dGW i"WxA§©¦¤¤¤¦§§¨¦§¥¤¦
EnxB diUrOW EpidC ,zipxAC dzid̈§¨©§¨¦§©§¤©£¤¨¨§
oFWlM ,"eipir DA ozp" ixvOdX dn©¤©¦§¦¨©¨¥¨¦§
oiprd zEllkle .mW zFnWA i"Wx©¦¦§¨§¦§¨¨¦§¨
± l`xUi zFWp lW ozExWM xacA¦§©©§¨¤§¦§¨¥

.d ,ek xAcOA i"Wx d`x§¥©¦©¦§¨
úéîìLíìL :äètèt úåäc Y §Ÿ¦©£¨©§§¨§¨

,ïBëéìò íìL ,Cìò íìL ,Cìò£¨§¨£¨§¨£¥

íéøáãa úètèôî¯dOl oEIr Kixv §©§¤¤¦§¨¦¨¦¦¨¨
xzFi mi`znE ,o`M df hxR azM̈©§¨¤¨©§¦¥
ilE`e ."ixaC zA" ligzOdÎxEAcl§¦©©§¦©¦§¦§©
mFlXd zFl`XW ,dfA xnFl dvFx¤©¨¤¤§¥©¨
zb`ce zEpiprzd KFYn Erap `l DNW¤¨Ÿ¨§¦¦§©§§§©£©
icM mzq `N` ,miWp`d mFlWA zn ¡̀¤¦§¨£¨¦¤¨§¨§¥

.mixacA hRhtl§©§¥¦§¨¦
.ìkä íBìLa úìàBLéøác úaY ¤¤¦§©Ÿ©¦§¦

äúéä úéðøac¯dzidW xn` ok iptl ©§¨¦¨§¨¦§¥¥¨©¤¨§¨
,lMd mFlWA zl`FWsiqFn zrke ¤¤¦§©Ÿ§¨¥¦

,mnFlWA zl`FW dzidW wx `NW¤Ÿ©¤¨§¨¤¤¦§¨
xEAcA mdOr dkix`n dzid mB `N ¤̀¨©¨§¨©£¦¨¦¨¤§¦
"dcVA x`A"d azke .`C lre `d lr©¨§©¨§¨©©§¥©¨¤
DnW did `l dGW xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤¤Ÿ¨¨§¨
llbA DNW x`FYd mW `N` iYn`d̈£¦¦¤¨¥©©¤¨¦§©
DnW df did m` iM ,DzEbdpzd¦§©£¨¦¦¨¨¤§¨
dNigYA xaM xnFl Kixv did iYn`d̈£¦¦¨¨¨¦©§¨©§¦¨
DnWE zil`xUi dX` oA `vIe"©¥¥¤¦¨¦§§¥¦§¨
siqFdl Kixv did `l mbe ."zinFlW§¦§©Ÿ¨¨¨¦§¦
ÎxEAC oOwl d`x la` ."ixaC zA"©¦§¦£¨§¥§©¨¦

."oc dHnl" ligzOd©©§¦§©¥¨
íãà ìk íò úøaãî¯KxC KM oi`e §©¤¤¦¨¨¨§¥¨¤¤

.` ,ar zFAEzM d`x ,zFrEpv miWp̈¦§§¥§
äì÷ì÷ Cëéôì¯x`Fand iR lre §¦¨¦§§¨§©¦©§¨

DA ozp" ixvOdW mW zFnW i"WxA§©¦§¨¤©¦§¦¨©¨
mxB zipxAC DzFidW xnFl Wi ,"eipir¥¨¥©¤¡¨©§¨¦¨©
,xnFl Wi F` .eipir DA zzl ixvOl©¦§¦¨¥¨¥¨¥©
`NW dbdpe ,zipxAC dzidW oeiMW¤¥¨¤¨§¨©§¨¦§¨£¨¤Ÿ
lWMY `idW Dl EnxB minXn ,obFdM©¤¦¨©¦¨§¨¤¦¦¨¥

.ixvnA§¦§¦
ïã ähîìéàðb íøBb òLøäL ãébî Y §©¥¨©¦¤¨¨¨¥§©

åéáàì éàðb ,Bì¯dOl sqFp mrh dfe §©§¨¦§¤©©¨¨¨

DpAW ipRn Epide ,"ixaC" dia` xMfp¦§©¨¦¨¦§¦§©§¦§¥¤§¨
i"Wx zpEM oi`W F` .dia`l i`pB mxB̈©§©§¨¦¨¤¥©¨©©¦
,"ixaC" xMfp dOl llM o`M x`al§¨¥¨§¨¨¨¦§©¦§¦

dlrnl xaM FWxiR ixdW)m` hxtaE ¤£¥¥§§¨§©§¨¦§¨¦
iYn`d dnW df did `NW xn`p(, Ÿ©¤Ÿ¨¨¤§¨¨£¦¦

."oc dHnl" xMfp dOl `N ¤̀¨¨¨¦§©§©¥¨
ì éàðbáàéìäà" :Bá àöBik .BèáL §©§¦§©¥¨¢¦¨

,Bì çáL "ïã ähîì Cîñéçà ïa¤£¦¨¨§©¥¨¤©
áàì çáLì çáL ,åé.BèáL¯zFnW ¤©§¨¦¤©§¦§§

.cl ,dl mW i"Wx d`xE .e ,`lai dxez §¥©¦¨
(ai)eäçépiåBcáì Y¯oM cnFl ©©¦ª§©¥¥

EgiPIe" `le ,"EdEgiPIe" oFWNd wEICn¦¦©¨©©¦§Ÿ©©¦
,xnFlM .[WWFwnA aEzMW FnM] "FzF`§¤¨©§¥§©

FCal EdEafre EdEgiPd)dcya x`a(. ¦¦©£¨§©
Bnò LLB÷î eçépä àìå¯xMfPd §Ÿ¦¦§¥¦©¦§¨

WWFwn Wi` E`vnIe" al ,eh xAcOAA§©¦§¨©¦§§¦§¥
cl wEqtA mWe ,"zAXd mFiA mivr¥¦§©©¨§¨§¨

."xnWOA FzF` EgiPIe" xn`p¤¡©©©¦©¦§¨
ãçà ÷øôa eéä íäéðML¯d`xp ¤§¥¤¨§¤¤¤¨¦§¤

aFYkl dwIC dxFYdW dGn oM cnFNW¤¥¥¦¤¤©¨¦§¨¦§
`AW rnWn ,FCal "EdEgiPIe" o`M̈©©¦§©©§©¤¨
didW EdWin cFr didW EprinWdl§©§¦¥¤¨¨¦¤¤¨¨
EgiPd `le ,onf FzF`A xnWOA oEzp̈©¦§¨§§©§Ÿ¦¦
WWFwn `N` df oi`e ,FOr cgi FzF`©©¦§¥¤¤¨§¥
FzF` EgiPdW dxFYA eilr xREqOW¤§¨¨¨©¨¤¦¦
sqFp mc` xAcOA Epivn `le ,xnWOA©¦§¨§Ÿ¨¦©¦§¨¨¨¨
caNn F`hg lr xnWOA aWIW¤¨©©¦§¨©¤§¦§©
.cg` wxtA EidW gxkdA okl ,WWFwn§¥¨¥§¤§¥©¤¨§¤¤¤¨
ozEpbA" :al ,eh xAcOA i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨¦§¨
ExnW `NW ,aEzMd xAC l`xUi lW¤¦§¨¥¦¥©¨¤Ÿ¨§
df `A dIpXaE ,dpFW`x zAW `N ¤̀¨©¨¦¨©§¦¨¨¤
df didW ,mW xE`iAA d`xE ."DlNge§¦§¨§¥©¥¨¤¨¨¤

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
ׁשּנאמר לא)ּבמיתה, נאמר(שמות לכ מיתה, ּבאיזֹו להם ּפרׁש לא אבל יּומת", מֹות "מחּלליה לד): טו :(במדבר ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

אם  מיתה חּיב אם יֹודעים היּו ׁשּלא להם", "לפרׁש אֹומר: הּוא ּבמקּלל אבל לֹו"; מהּֿיעׂשה פרׁש לא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹ"ּכי
.לאו  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

עֹונׁש] ּבתֹור ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", "וּיּניחּוהּו ּׁשּכתּוב [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלא
יכֹול  לא ׁשּבמאסר וכיון כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד), ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה (ּכׁשם חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן המכּוון, ּתכלית ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלהיֹות

(âé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãé)eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯
Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä-ìë̈©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÌÈÚÓM‰∑ העדים הּדּינים ∑Ïk.אּלּו את אנּו∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.להביא ואין ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: אֹומרים «…¿ƒִֵֵָ»ְִִֶַַָָ∆¿≈∆ְְְְְִֵָָֹ

!'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת ּכמֹותֹו(ת"כ)∑Ú‰ŒÏk„‰.נענׁשים אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן העדה, ּכל .ּבמעמד ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָ»»≈»ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:יג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeÎÓÒÈÂיד  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c ˙È ˜t‡«≈»¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿
ÔeÓb¯ÈÂ dLÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL Èc Ïk»ƒ¿»»¿≈«≈≈¿ƒ¿¿

:‡zLk Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

itl K` ,dpFW`x dpW lW xI`A h"kA§§¦¨¤¨¨¦¨©§¦
i wEqR lirl i"Wx o`M WxiRX dn©¤¥©¨©¦§¥¨
lW xERiQdW ,iWilXde ipXd WExiRA©¥©¥¦§©§¦¦¤©¦¤
mgl lr iEEiSd xg`l did lNwnd©§©¥¨¨§©©©¦©¤¤

dxFY oYn xg`l xnFlM) mipRd(F` , ©¨¦§©§©©©©¨
,"'ebe FlbC lr Wi`" xn`PW xg`l§©©¤¤¡©¦©¦§
zWxtA WxFtnM ,dIpXd dpXA EpidC§©§©¨¨©§¦¨©§¨§¨¨©
mr mi`zn df oi` oM m` ,mW xAcOA©¦§¨¨¦¥¥¤©§¦¦
did zAW lNgndW mW i"Wx WExiR¥©¦¨¤©§©¥©¨¨¨
xnFl Kixv okle .dxFY oYn iptl¦§¥©©¨§¨¥¨¦©
WWFwnd xERiq o`M i"Wx WExitNW¤§¥©¦¨¦©§¥
dpWA `N` dpFW`x dpWA did `lŸ¨¨§¨¨¦¨¤¨§¨¨
znwde dxFY oYn xg`l dIpW§¦¨§©©©©¨©£¨©

oEIr Kixv oicre .oMWOd. ©¦§¨©£©¦¨¦¦
,äúéîa LLB÷îäL eéä íéòãBéå§§¦¨¤©§¥§¦¨

øîàpL¯.ci ,`l zFnW ¤¤¡©§
àì" ìáà ,"úîeé úBî äéììçî"§©§¤¨¨£¨Ÿ

äúéî Bæéàa íäì "Løt¯mB d`x Ÿ©¨¤§¥¦¨§¥©
.bl ,eh xAcOA i"Wx©¦©¦§¨

øîàð Cëì¯.cl ,eh xAcOA §¨¤¡©©¦§¨
"Bì äNòi äî Løô àì ék"¯rnWn ¦ŸŸ©©¥¨¤©§©

oircFi Eid `l la` ,`Ed dIUr xA©£¦¨£¨Ÿ¨§¦
Edn)a ,gr oixcdpq i"yx(dliwqA m` , ©¦¦§¦¨

lTd wpgA m` ,dxEngd),hiw a"a m"ayx ©£¨¦§¤¤©©
`(z` E`iadX dn oaEi ,df iR lre .§©¦¤¨©¤¥¦¤

oxd` l`e dWn l`" WWFwndlM l`e ©§¥¤¤§¤©£Ÿ§¤¨
dcrdiW`x zEWxl FzF` ExqOW ," ¨¥¨¤¨§¦§¨¥

WpFr z` FA EnIwi ElNdW xEASd©¦¤©¨§©§¤¤
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`le xEAcA wx df mbe ,Fnvr lr hlFW¥©©§§©¤©§¦§Ÿ

iRlM mElM wiGn Fpi` f` mbe ,dUrnA§©£¤§©¨¥©¦§§©¥
d`xp uEg iRlkE ,FzllwA dlrn©§¨§¦§¨§©¥¦§¤
Edf FfM dllw lr dzin lW WpFrW¤¤¤¦¨©§¨¨¨¤
Eid micrd okl ,i`Cn xEng WpFr¤¨¦©¨¥¨¥¦¨
FzFnA minW` md oi`W Fl mixnF`§¦¤¥¥£¥¦§
daIg dxFYd oMW ,FnvrA `Ed `N ¤̀¨§©§¤¥©¨¦§¨
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(àé)ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiåÂ©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½
éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−

:ïã-ähîì§©¥¨«
i"yx£·wiÂ∑,"ּופרׁש" פז)ּכתרּגּומֹו: מּסיני (סנהדרין ׁשּׁשמע המפרׁש ׁשם והּוא וגּדף, המיחד ׁשם ÌLÂ.ׁשּנקב «ƒ…ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ¿≈

È¯·cŒ˙a ˙ÈÓÏL Bn‡∑ ׁשל זֹונה ׁשבחן היתה לבּדּה ׁשהיא לֹומר לזֹו, הּכתּוב ׁשּפרסמּה ∑ÈÓÏL˙.יׂשראל ƒ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿…ƒ
הּכל  ּבׁשל ֹום ׁשֹואלת ּבדברים, מפטּפטת עליכֹון'! 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ּפטּפטה: ∑È¯·cŒ˙a.ּדהות ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ«ƒ¿ƒ

קלקלה  לפיכ אדם, ּכל עם מדּברת היתה, לאביו,∑Ô„Œ‰hÓÏ.ּדּברנית ּגנאי לֹו, ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ¿«≈»ְְְִִֵֶַַַָָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא לׁשבטֹו. לא)ּגנאי לׁשבטֹו(שמות ׁשבח לאביו, ׁשבח לֹו, ׁשבח למּטהֿדן", אחיסמ ּבן "אהליאב :. ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

(áé)ô :ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna eäçépiå©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«

i"yx£e‰ÁÈpiÂ∑;אחד ּבפרק היּו ׁשּׁשניהם עּמֹו, מקֹוׁשׁש הּניחּו ולא עח)לבּדֹו ׁשהמקֹוׁשׁש(סנהדרין היּו ויֹודעים ««ƒÀְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

Êb¯‡Âיא  ‡ÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a L¯Ùe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡Ë·LÏ È¯·c ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

ÔB‰Ïיב  L¯t˙Èc „Ú ‡¯hÓ ˙È·a È‰B¯q‡Â¿«¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ¿»«¿
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ«¿≈«≈¿»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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didW EdWin cFr didW EprinWdl§©§¦¥¤¨¨¦¤¤¨¨
EgiPd `le ,onf FzF`A xnWOA oEzp̈©¦§¨§§©§Ÿ¦¦
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caNn F`hg lr xnWOA aWIW¤¨©©¦§¨©¤§¦§©
.cg` wxtA EidW gxkdA okl ,WWFwn§¥¨¥§¤§¥©¤¨§¤¤¤¨
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xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
ׁשּנאמר לא)ּבמיתה, נאמר(שמות לכ מיתה, ּבאיזֹו להם ּפרׁש לא אבל יּומת", מֹות "מחּלליה לד): טו :(במדבר ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

אם  מיתה חּיב אם יֹודעים היּו ׁשּלא להם", "לפרׁש אֹומר: הּוא ּבמקּלל אבל לֹו"; מהּֿיעׂשה פרׁש לא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹ"ּכי
.לאו  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

עֹונׁש] ּבתֹור ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", "וּיּניחּוהּו ּׁשּכתּוב [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלא
יכֹול  לא ׁשּבמאסר וכיון כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד), ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה (ּכׁשם חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן המכּוון, ּתכלית ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלהיֹות

(âé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãé)eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯
Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä-ìë̈©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÌÈÚÓM‰∑ העדים הּדּינים ∑Ïk.אּלּו את אנּו∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.להביא ואין ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: אֹומרים «…¿ƒִֵֵָ»ְִִֶַַָָ∆¿≈∆ְְְְְִֵָָֹ
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צצצצּוּוּוּוה ה ה ה  ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אבןאבןאבןאבן אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיררררּגּגּגּגממממּוּוּוּו .... .... אתאתאתאת־־־־המקהמקהמקהמקּלּלּלּללללל ווווּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוציאציאציאציאּוּוּוּו .... .... ממממׁשׁשׁשׁשהההה וידוידוידוידּבּבּבּברררר וגווגווגווגו'''' ּכּכּכּכיייי־־־־יקיקיקיקּלּלּלּללללל איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽאיאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
טו־כג)וגווגווגווגו'''' (כד,

ׁשּנאמר  מהענׁש ּכבר זאת למדים אנּו הרי יׂשראל, לבני הּציּוּוי את ולכּתב לכּפל צריכה הּתֹורה מה מּפני ּבאּור ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹוצרי
יׂשראל? לבני ׁשּוב ּכפלה ולא המקֹוׁשׁש, ׁשל ענׁשֹו את ּכתבה ׁשהּתֹורה ּבּמקֹוׁשׁש, ׁשּמצינּו ּוכמֹו עצמֹו, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלּמקּלל

ה'ּכסף  לא, אֹו התראה צרי מגּדף האם הרמּב"ם, ּבדעת להרדּב"ז מׁשנה' ה'ּכסף ּבין מחלקת מצינּו ׁשהּנה לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹויׁש
רׁש"י  ּומּדברי הראב"ד. ּדעת וכן התראה, ׁשּצרי למד הרדּב"ז ואילּו התראה, צרי אין ׁשּמגּדף ּברמּב"ם למד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמׁשנה'

טו)ּבפרׁשתנּו הּפׁשט,(כד על־ּפי והּטעם התראה. צרי מגּדף ׁשּגם מפרׁש התראה", ּכׁשאין "ּבכרת ׁשּדינֹו מקּלל, ּגּבי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבנֹוגע  (מה־ּׁשאין־ּכן מיתה הּכתּוב יחּיבֹו ואי מזיד, ׁשהּוא ּגמּורה וּדאּות אין התראה ּבלא ּכי ּבמקּלל, אף התראה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּצרי

זה). אֹודֹות מיחדת הֹוראה והיתה ּגליא, ׁשמּיא ּדכלּפי ׁשּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻלמגּדף
אם  יֹודעים היּו ׁשּלא (ּדמאחר ּבמגּדף מה־ּׁשאין־ּכן התראה, היתה ׁשּבּמקֹוׁשׁש למגּדף, המקֹוׁשׁש ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה

ל  מיתה, היתה חּיב ּבּמדּבר המקּלל את ׁשהעניׁשּו זה התראה, צרי ׁשּבמגּדף הּׁשיטֹות לפי ּכן ואם להתרֹותֹו), יכלּו א ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לאמר". ּתדּבר יׂשראל ּבני "ואל – לדֹורֹות ּבנֹוגע הּציּוּוי את ׁשּוב לכּפל צריכה הּתֹורה ולכן ׁשעה, הֹוראת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבגדר

(æè)Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk äãòä-ìk̈¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜Â∑ ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג :(במדבר ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָ
אּקב" ."מה ֶָֹ
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.oiCÎziA zzin aIg if` FA Exzd m`e§¦¦§£©©¨¦©¥¦
zrWA EdEricFdWM `weC Epide§©§©§¨§¤¦¦§©
oiCÎziAA dzin aIg `EdW d`xzd©§¨¨¤©¨¦¨§¥¦

Ff dxiar xFari m`),g oixcdpq d`x ¦©££¥¨
a(.fh dxez

(fh)íL á÷ðåáiç Bðéà Y¯.dzin §Ÿ¥¥¥©¨¦¨
LøôiL ãò¯WExiR oFWl "awFpe" ©¤§¨¥§¥§¥

.`i wEqR i"WxA lirlcM ,iEHiaE¦§¦§¥§©¦¨
íMä úà¯mW `Ede ,"'d" aizM `dC ¤©¥§¨§¦§¥
cgEind)` ,ep oixcdpq i"yx(mXW rnWnE . ©§¨©§©¤¥

cgEind mW Fpi` zEpc`)cecl likyn(. ©§¥¥©§¨
éepëa ìl÷îä àìå¯,miwl` mW oFbM §Ÿ©§©¥§¦§¥¡Ÿ¦

.mW i"Wx d`x§¥©¦¨
á÷ðåì Yäìì÷ ïBL¯iRÎlrÎs`e §Ÿ¥§§¨¨§©©¦

cr aIg Fpi` ± mW awFpe" WxiRW¤¥©§¥¥¥©¨©
dlrnl WxiR oke ,"mXd z` WxtIW¤§¨¥¤©¥§¥¥©§©§¨

)`i weqt(,"WxtE" FnEBxzM ± aTIe" :©¦Ÿ§©§¨¥
cgEind mW awPWmFwnÎlMn ,"sCbe ¤¨©¥©§¨§¦¥¦¨¨

dllw `idW `N` ,`Ed dllw oFWl§§¨¨¤¨¤¦§¨¨
zWxFtn)m"`x(xAcOAA i"Wx d`xE . §¤¤§¥©¦§©¦§¨

,iN dx`n dWw Ff ± iN daw" :` ,ak¨¨¦¨¨¥¨¨¦
."WxtnE awFp `EdW¤¥§¨¥

"áwà äî" Bîk¯EpidC .g ,bk xAcOA §¨¤Ÿ©¦§¨§©§
,WxFW FzF`n md "daw"e "awFp"W¤¥§¨¨¥¥¤

.daiYd cFqin Dpi` o"EPdWfi dxez ¤©¥¨¦©¥¨

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא וקטן (שמות אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", אי ׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש לֹומר: ּתלמּוד .מּנין? ְִִֶֶַַַָָָ

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîe©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−
Bl äNòé: ¥¨¬¤«

(ë)ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàk©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑לכ ּכעבד, אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד  מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' לׁשֹון ּבֹו .ּכתיב ְְְְִִִַָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑ חּבּורה ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ּבהמה, ּבהֹורג ּדּבר ‡„Ì.למעלה ‰kÓe «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ«≈»»
˙ÓeÈ∑ ּובא הּכתּוב, ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן נאמר ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא אפּלּו »ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מיתה: אחר למּכה ּפרט מחּיים, - ואּמֹו אביו מּכה אף מחּיים, - ּבהמה ּמּכה מה ּבהמה: למּכה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָלהּקיׁשֹו

„‡L‡יז  ‡LÙ Ïk ÏBË˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏBË˜È„e‡LÙיח  dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט  È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈

pL‡כ  ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

‡L‡כא  ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈
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,eiWkr dti `Ed dOke okl mcFw dtï¤¤¨¥§©¨¨¤©§¨
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"FN)mye my `xnb(.
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`aA .a ,dl zFAEzM i"WxA `Ed oke§¥§©¦§¨¨

.` ,d `Ow©¨
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oM miWxFC ` ,ct `Ow `aaE mẄ¨¨©¨§¦¥
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äìòîì¯dndA Wtp dMnE" :gi wEqR §©§¨¨©¥¤¤§¥¨
."dPnNWi§©§¤¨

øac ïàëå ,äîäa âøBäa øac¦¤§¥§¥¨§¨¦¤
äøeaç da äNBòa¯aizM `l `dC §¤¨©¨§¨¨§¦

ÎlMnE ,DCal d`Md `N` ,Wtp `kd̈¨¤¤¤¨©¨¨§©¨¦¨
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,ixiinw`l m`C,"dPnNWi" Edn oM ¨©§¦§¦Ÿ¥©§©§¤¨
dPnNWIW cr Dl dUr oFxQg dn©¦¨¨¨¨©¤§©§¤¨

)m"`x(.
úîeé íãà äkîeBâøä àì elôà Y ©¥¨¨¨£¦Ÿ£¨

øîàð àlL ,äøeaç Bá äNò àlà¤¨¨¨©¨¤Ÿ¤¡©
Lôð ïàk¯.fi wEqR lirlcM ¨¤¤§¦§¥¨

"Bnàå åéáà äkî"áe¯xEn`d §©¥¨¦§¦¨¨
.eh ,`k zFnWA¦§

áeúkä øac¯mc` lM x`WA la` ¦¤©¨£¨¦§¨¨¨¨
d`x ,Fzind m` `N` dzin aIg Fpi ¥̀©¨¦¨¤¨¦¡¦§¥

.ai ,`k zFnW i"Wx©¦§
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עט xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
(åè)ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬

:Bàèç àNðå åéäìà¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«
i"yx£B‡ËÁ ‡NÂ∑ התראה ּכׁשאין .ּבכרת, ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 165 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr)

drW z`xFd ± sCbOd WprŸ¤©§©¥¨©¨¨

צצצצּוּוּוּוה ה ה ה  ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אבןאבןאבןאבן אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיררררּגּגּגּגממממּוּוּוּו .... .... אתאתאתאת־־־־המקהמקהמקהמקּלּלּלּללללל ווווּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוציאציאציאציאּוּוּוּו .... .... ממממׁשׁשׁשׁשהההה וידוידוידוידּבּבּבּברררר וגווגווגווגו'''' ּכּכּכּכיייי־־־־יקיקיקיקּלּלּלּללללל איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽאיאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
טו־כג)וגווגווגווגו'''' (כד,

ׁשּנאמר  מהענׁש ּכבר זאת למדים אנּו הרי יׂשראל, לבני הּציּוּוי את ולכּתב לכּפל צריכה הּתֹורה מה מּפני ּבאּור ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹוצרי
יׂשראל? לבני ׁשּוב ּכפלה ולא המקֹוׁשׁש, ׁשל ענׁשֹו את ּכתבה ׁשהּתֹורה ּבּמקֹוׁשׁש, ׁשּמצינּו ּוכמֹו עצמֹו, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלּמקּלל

ה'ּכסף  לא, אֹו התראה צרי מגּדף האם הרמּב"ם, ּבדעת להרדּב"ז מׁשנה' ה'ּכסף ּבין מחלקת מצינּו ׁשהּנה לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹויׁש
רׁש"י  ּומּדברי הראב"ד. ּדעת וכן התראה, ׁשּצרי למד הרדּב"ז ואילּו התראה, צרי אין ׁשּמגּדף ּברמּב"ם למד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמׁשנה'

טו)ּבפרׁשתנּו הּפׁשט,(כד על־ּפי והּטעם התראה. צרי מגּדף ׁשּגם מפרׁש התראה", ּכׁשאין "ּבכרת ׁשּדינֹו מקּלל, ּגּבי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבנֹוגע  (מה־ּׁשאין־ּכן מיתה הּכתּוב יחּיבֹו ואי מזיד, ׁשהּוא ּגמּורה וּדאּות אין התראה ּבלא ּכי ּבמקּלל, אף התראה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּצרי

זה). אֹודֹות מיחדת הֹוראה והיתה ּגליא, ׁשמּיא ּדכלּפי ׁשּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻלמגּדף
אם  יֹודעים היּו ׁשּלא (ּדמאחר ּבמגּדף מה־ּׁשאין־ּכן התראה, היתה ׁשּבּמקֹוׁשׁש למגּדף, המקֹוׁשׁש ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה

ל  מיתה, היתה חּיב ּבּמדּבר המקּלל את ׁשהעניׁשּו זה התראה, צרי ׁשּבמגּדף הּׁשיטֹות לפי ּכן ואם להתרֹותֹו), יכלּו א ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לאמר". ּתדּבר יׂשראל ּבני "ואל – לדֹורֹות ּבנֹוגע הּציּוּוי את ׁשּוב לכּפל צריכה הּתֹורה ולכן ׁשעה, הֹוראת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבגדר

(æè)Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk äãòä-ìk̈¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜Â∑ ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג :(במדבר ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָ
אּקב" ."מה ֶָֹ

Ècטו  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿«ƒ
:d·BÁ Ïa˜ÈÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Êb¯È«¿≈√»¡»≈ƒ«≈≈

Ìb¯Óטז  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È ÈÈ„ ‡ÓL L¯Ù È„Â¿ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«
‡·ÈvÈk ‡¯Bi‚k ‡zLk Ïk da ÔeÓb¯Èƒ¿¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÓL d˙eL¯Ùa¿»»≈¿»ƒ¿¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

o`Mn `N` ,mihgFW mNM ike" ±§¦ª¨£¦¤¨¦¨
azke ."FzFnM mc` lW FgElXW¤§¤¨¨§§¨©
ipWl mikixSW "mgpn zxFz"A§©§©¥¤§¦¦¦§¥
lW FgElXW xAEcn mW iM ,micEOiNd©¦¦¦¨§¨¤§¤
,FA EEhvPW xacA FzFnM mc`̈¨§§¨¨¤¦§©
ENi`e ,mzaFg ici m`ivFn gilXdW¤©¨¦©¦¨§¥¨¨§¦
FzFnM mc` lW FgElXW xAEcn o`M̈§¨¤§¤¨¨§
.mnvr md FA EEhvp `NW xacA mB©§¨¨¤Ÿ¦§©¥©§¨

BúBîk íãà ìL BçeìML¯d`xp ¤§¤¨¨§¦§¤
zFidl KxvEdW dGn ,`id dgkFddW¤©¨¨¦¦¤¤§©¦§
s` ,"dcrd lM cnrnA" dliwQd©§¦¨§©£©¨¨¥¨©
lM mvrAW gkEn ,dpgOl uEgn didW¤¨¨¦©©£¤¨¤§¤¤¨
`N` ,FzliwqA mitYYWn dcrd̈¥¨¦§©§¦¦§¦¨¤¨
,FzF` milwFQW md micrd lrFtAW¤§©¨¥¦¥¤§¦
zxFz"aE .dcrd igElW md mzliwqaE¦§¦¨¨¥§¥¨¥¨§©
lM FzF` Enbxe" m`W azM "mgpn§©¥¨©¤¦§¨§¨
didi xaCdW wx FWExiR "dcrd̈¥¨¥©¤©¨¨¦§¤
Kixv did if` ,"dcrd lM cnrnA"§©£©¨¨¥¨£©¨¨¨¦

M iptl FzF` Enbxe" xnFl,"dcrd l ©§¨§¦§¥¨¨¥¨
,"dcrd lM FzF` Enbxe" xn`W dGnE¦¤¤¨©§¨§¨¨¥¨

,FzF` mFBxl dcrl xEq` lrFtAW s ©̀¤§©¨¨¥¨¦§
dpFW`xa FA didY micrd ci" wxe§©©¨¥¦¦§¤¨¦¨
lW oiC o`M WIW rnWn ,"Fzindl©£¦©§©¤¥¨¦¤
igElW md micrdW ,zEgilW§¦¤¨¥¦¥§¥

.dcrdeh dxez ¨¥¨
(eh)Bàèç àNðåúøëa Y¯migqtA §¨¨¤§§¨¥¦§¨¦

Wi`d `Vi F`hg"n z`f micnFl a ,bv§¦Ÿ¥¤§¦¨¨¦
oAxw aixwd `NW inA xEn`d "`Edd©¨¨§¦¤Ÿ¦§¦¨§©

gqR)bi ,h xacna(dzxkpe" WxFtn mWe , ¤©§¨§¨§¦§§¨
i"Wx d`x la` ."diOrn `idd WtPd©¤¤©¦¥©¤¨£¨§¥©¦
,"EpizFAx EWxC"W l ,eh xAcOA©¦§¨¤¨§©¥
sCbn `Ed 'd z`" mW xEn`dW¤¨¨¨¤§©¥
.'d KxanA xAEcn ,"'ebe dzxkpe§¦§§¨§¨¦§¨¥

.zFwElg zFWxcn mdW d`xpe§¦§¤¤¥¦§¨£
äàøúä ïéàLk¯.cifnA dUr la` §¤¥©§¨¨£¨¨¨§¥¦

.oiCÎziA zzin aIg if` FA Exzd m`e§¦¦§£©©¨¦©¥¦
zrWA EdEricFdWM `weC Epide§©§©§¨§¤¦¦§©
oiCÎziAA dzin aIg `EdW d`xzd©§¨¨¤©¨¦¨§¥¦

Ff dxiar xFari m`),g oixcdpq d`x ¦©££¥¨
a(.fh dxez

(fh)íL á÷ðåáiç Bðéà Y¯.dzin §Ÿ¥¥¥©¨¦¨
LøôiL ãò¯WExiR oFWl "awFpe" ©¤§¨¥§¥§¥

.`i wEqR i"WxA lirlcM ,iEHiaE¦§¦§¥§©¦¨
íMä úà¯mW `Ede ,"'d" aizM `dC ¤©¥§¨§¦§¥
cgEind)` ,ep oixcdpq i"yx(mXW rnWnE . ©§¨©§©¤¥

cgEind mW Fpi` zEpc`)cecl likyn(. ©§¥¥©§¨
éepëa ìl÷îä àìå¯,miwl` mW oFbM §Ÿ©§©¥§¦§¥¡Ÿ¦

.mW i"Wx d`x§¥©¦¨
á÷ðåì Yäìì÷ ïBL¯iRÎlrÎs`e §Ÿ¥§§¨¨§©©¦

cr aIg Fpi` ± mW awFpe" WxiRW¤¥©§¥¥¥©¨©
dlrnl WxiR oke ,"mXd z` WxtIW¤§¨¥¤©¥§¥¥©§©§¨

)`i weqt(,"WxtE" FnEBxzM ± aTIe" :©¦Ÿ§©§¨¥
cgEind mW awPWmFwnÎlMn ,"sCbe ¤¨©¥©§¨§¦¥¦¨¨

dllw `idW `N` ,`Ed dllw oFWl§§¨¨¤¨¤¦§¨¨
zWxFtn)m"`x(xAcOAA i"Wx d`xE . §¤¤§¥©¦§©¦§¨

,iN dx`n dWw Ff ± iN daw" :` ,ak¨¨¦¨¨¥¨¨¦
."WxtnE awFp `EdW¤¥§¨¥

"áwà äî" Bîk¯EpidC .g ,bk xAcOA §¨¤Ÿ©¦§¨§©§
,WxFW FzF`n md "daw"e "awFp"W¤¥§¨¨¥¥¤

.daiYd cFqin Dpi` o"EPdWfi dxez ¤©¥¨¦©¥¨

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא וקטן (שמות אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", אי ׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש לֹומר: ּתלמּוד .מּנין? ְִִֶֶַַַָָָ

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîe©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−
Bl äNòé: ¥¨¬¤«

(ë)ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàk©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑לכ ּכעבד, אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד  מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' לׁשֹון ּבֹו .ּכתיב ְְְְִִִַָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑ חּבּורה ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ּבהמה, ּבהֹורג ּדּבר ‡„Ì.למעלה ‰kÓe «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ«≈»»
˙ÓeÈ∑ ּובא הּכתּוב, ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן נאמר ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא אפּלּו »ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מיתה: אחר למּכה ּפרט מחּיים, - ואּמֹו אביו מּכה אף מחּיים, - ּבהמה ּמּכה מה ּבהמה: למּכה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָלהּקיׁשֹו

„‡L‡יז  ‡LÙ Ïk ÏBË˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏBË˜È„e‡LÙיח  dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט  È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈

pL‡כ  ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

‡L‡כא  ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)äké ék LéàåøîàpL éôì Y¯ §¦¦©¤§¦¤¤¡©
.ai ,`k zFnW§

,"[úîå] Léà äkî"¯`qxiBd oM ©¥¦¨¥¥©¦§¨
:EpiptNW miqEtCaE .oFW`x qEtcA¦§¦©§¦¤§¨¥

.'ebe
äMà ,Léàä úà âøäL àlà éì ïéà¥¦¤¨¤¨©¤¨¦¦¨
Lôð ìk" :øîBì ãeîìz ?ïépî ïè÷å§¨¨¦©¦©§©¨¤¤

"íãà¯dX` ENit` ,ohw ENit`)i"yx ¨¨£¦¨¨£¦¦¨
my zeny(:siqFdW i"WxA mW d`xE .§¥¨§©¦¤¦

rnFW ,Wi` dMn xn`p ENi` ,cFre"§¦¤¡©©¥¦¥©
,aIg `di bxde dMdW ohw ENit` ,ip £̀¦£¦¨¨¤¦¨§¨©§¥©¨
ohw `le ,dMi iM Wi`e :xnFl cEnlY©§©§¦¦©¤§Ÿ¨¨
,mc` Wtp lM dMi iM ,cFre .dMdW¤¦¨§¦©¤¨¤¤¨¨
:xnFl cEnlY ,rnWnA miltp ENit £̀¦§¨¦§©§©©§©
`nIw oA dMIW cr aIg Fpi` ,Wi` dMn©¥¦¥©¨©¤©¤¤©¨¨

."Wi` zFidl iE`xgi dxez ¨¦§¦
(k)Ba ïúpé ïkeðéúBaø eLøt Y¯ ¥¦¨¤¥§©¥

d`xE .` ,ct `Ow `aA .a ,al zFAEzM§¨¨©¨§¥
.ck ,`k zFnW i"Wx mB©©¦§

ðéàLàlà ,Lnî íeî úðéúð B ¤¥§¦©©¨¤¨
ãáòk BúBà ïéîL ,ïBîî éîeìLz¯ ©§¥¨¨¦§¤¤

oinW ,Fci Fxiag Fl rHiTW mc` ,oFbM§¨¨¤¦©£¥¨¨¦
did dOM ,wEXA xMnPd carM FzF`§¤¤©¦§¨©©¨¨¨

,eiWkr dti `Ed dOke okl mcFw dtï¤¤¨¥§©¨¨¤©§¨
zgRd mNWnE)a ,hi oikxr i"yx t"r(Edfe . §©¥©§©§¤

cFr mNWn dGn uEg la` ,wfp inC§¥¤¤£¨¦¤§©¥
zaW ,iERx ,xrv :mixaC drAx ©̀§¨¨§¨¦©©¦¤¤
zeny] xg` mFwnA x`FanM ,zyaEŸ¤©§¨§¨©¥

[hi ,`k)m"`x(.
ì Ba áeúk Cëìäðéúð ïBL¯xg`l §¨¨§§¦¨§©©

dUri oM" mcFTd wEqRA xn` xaMW¤§¨¨©©¨©¥¥¥¨¤
"FN)mye my `xnb(.

ïeúpä øác¯.oYiPd :mWe mW `xnBA ¨¨©¨©§¨¨¨§¨©¦¨
`aA .a ,dl zFAEzM i"WxA `Ed oke§¥§©¦§¨¨

.` ,d `Ow©¨
ãéì ãiî¯miqEtcE ciÎiazM dOkA ¦¨§¨§©¨¦§¥¨§¦

`l oke .df rhw miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¤©¤§¥Ÿ
."dix` xEB"aE m"`xA df oFWl `aEd¨¨¤¨§¥©©§¥
zFAEzM `xnBAW mEXn Edf d`xPke§©¦§¤¤¦¤©§¨¨§
oM miWxFC ` ,ct `Ow `aaE mẄ¨¨©¨§¦¥

wEqRdn)`k ,hi mixac(ENi`e ,"ciA ci" ¥©¨¨§¨§¦
FA WIW xaC" :miWxFC "FA ozPi oM"n¦¥¦¨¤§¦¨¨¤¥
i"WxA la` ."oFnn ?Edip i`nE ,dpizp§¦¨©¦¨£¨§©¦
azFM ` ,d `Ow `aaE a ,dl zFAEzM§¨¨©¨¥
cIn oYiPd xaC ,FA ozPi oM" :WxFtn§¨¥¦¨¤¨¨©¦¨¦¨
FzqxiB dzid KMW d`xPke ."cil§¨§©¦§¤¤¨¨§¨¦§¨

mB oM qFxbl Wi xiRW oM m`e ,`xnBA©§¨¨§¦¥©¦¥¦§¥©
.miptA`k dxez ¦§¦
(`k)äpîlLé äîäá äkîeY ©¥§¥¨§©§¤¨

äìòîì¯dndA Wtp dMnE" :gi wEqR §©§¨¨©¥¤¤§¥¨
."dPnNWi§©§¤¨

øac ïàëå ,äîäa âøBäa øac¦¤§¥§¥¨§¨¦¤
äøeaç da äNBòa¯aizM `l `dC §¤¨©¨§¨¨§¦

ÎlMnE ,DCal d`Md `N` ,Wtp `kd̈¨¤¤¤¨©¨¨§©¨¦¨
dxEAg DA dUFrAW xnFl Kixv mFwn̈¨¦©¤§¤¨©¨

,ixiinw`l m`C,"dPnNWi" Edn oM ¨©§¦§¦Ÿ¥©§©§¤¨
dPnNWIW cr Dl dUr oFxQg dn©¦¨¨¨¨©¤§©§¤¨

)m"`x(.
úîeé íãà äkîeBâøä àì elôà Y ©¥¨¨¨£¦Ÿ£¨

øîàð àlL ,äøeaç Bá äNò àlà¤¨¨¨©¨¤Ÿ¤¡©
Lôð ïàk¯.fi wEqR lirlcM ¨¤¤§¦§¥¨

"Bnàå åéáà äkî"áe¯xEn`d §©¥¨¦§¦¨¨
.eh ,`k zFnWA¦§

áeúkä øac¯mc` lM x`WA la` ¦¤©¨£¨¦§¨¨¨¨
d`x ,Fzind m` `N` dzin aIg Fpi ¥̀©¨¦¨¤¨¦¡¦§¥

.ai ,`k zFnW i"Wx©¦§
äî ,"äîäá äkî"ì BLéwäì àáe¨§©¦§©¥§¥¨©
äkî" óà ,íéiçî "äîäá äkî"©¥§¥¨¥©¦©©¥
äkîì èøt ,íéiçî "Bnàå åéáà̈¦§¦¥©¦§¨§©¤



`xenפ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i ycew zayl inei xeriy
אין  ׁשאם ּבחּבלה, ּבבהמה ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר הצר חּיב, מיתה לאחר ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלפי

חּבּורה  ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב אינֹו ואּמֹו אביו מּכה אף ּתׁשלּומין, אין .חבלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(áë)ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²
:íëéäìà ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ הּגרים על ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ּכׁשם ּכּלכם; .אלהי ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

(âë)ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À
ìàøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNò̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£eNÚ Ï‡¯NÈ È·e∑:ּותלּיה רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה האמּורה הּמצוה ּכל ¿≈ƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ

סימן. עוזיא"ל פסוקים, אמור קכ"ד פרשת חסלת

È‰Èכב  ‡·ÈvÈÎ ‡¯Bi‚k ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡Ècƒ»¬»¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»¿≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

È˙כג  e˜Èt‡Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ»
‡·‡ d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆

çðø 'îòá äñôãð øåîà úùøôì äøèôä

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Bìl÷îäL eðéönL éôì ,äúéî øçàì§©©¦¨§¦¤¨¦¤©§©§
áiç äúéî øçàì¯i"WxA lirlcM §©©¦¨©¨§¦§¥§©¦

xg`l zFAxl ± lNw FO`e eia`" :h ,k¨¦§¦¦¥§©§©©
."dzin¦¨

äîe .øeètL äkîa øîBì Cøöäª§©©§©¤¤¨©
ïéà äìaç ïéà íàL ,äìaça äîäáa¦§¥¨§©¨¨¤¦¥©¨¨¥
"Bnàå åéáà äkî" óà ,ïéîeìLz©§¦©©¥¨¦§¦

äøeaç íäá äNòiL ãò áiç Bðéà¯ ¥©¨©¤©£¤¨¤©¨
oiC o`M aEzM ,EN` minrh ipXnE¦§¥§¨¦¥¨¨¦
xn`p xaMW s` ,FO`e eia` z`Md©¨©¨¦§¦©¤§¨¤¡©
mihxR ipXW ,eh ,`k zFnWA FpiC¦¦§¤§¥§¨¦
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יום ראשון - י"ד אייר
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז אייר
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו אייר
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח אייר
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז אייר
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט אייר
מפרק צ 

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' אייר
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

לשבוע פרשת אמור תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 
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òé÷øå òé÷ø ìë éáåò ïëå òé÷øì òé÷ø ìë ïéá ïëå äðù

âå áä"åò 'éôàå"íéìåãâä 'é÷éãöä úåîùð øåãî ïåéìòä ò
öàå ïîöò 'åîùðäå"ìåáâ 'éçáá ïä 'éëàìîä ìéë úéìëúå

à øåàá ïúâùäì ìåáâ ùé"á ñ"ïäéìò øéàîä ä
áç úåùáìúäá"ùé ïëìå .'åë ãïéðäðù ïúàðäì ìåáâ
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,134 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéîåöîöä úåéèøô äðäå,gq 'nr cr.úéìëúå

enk ixd ,`ed jexa seqÎoi` xe` z` mzbydn mi`a mbeprze
,milaben mbeprze mz`pd mb jk ± zlaben mzbydyïéà ék¦¥

nî óBñ-ïéà úðéçáa âeðòúå äàðä ìa÷ì ïéìBëé¯ ,L §¦§©¥£¨¨§©£¦§¦©¥©¨
,laben izla didi beprzdyeøæçéå ïúeàéönî eìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§¦§¦¨§©§§

.ïøB÷îìmbeprz m` ± ¦§¨
,seq ilae leab ila did
ixnbl zlhazn dzid
eide (zlabend) mze`ivn
oi`" `edy mxewnl miay

mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb ,mi`xapd lky ,ixd ."seq

Îoi` xe`n ,eedzi mdy icke .milaben mi`xap md ,miipgexd
zeidl jixv df did ,(leab ilrak) dfk ote`a ,`ed jexa seq
mevnvd ;minevnv ici lr (`l` ,zelylzyd ly xcqa `l)
jxra llk didi `l ,mevnvd ixg` jynpd xe`dy ,lret
iptly xe`d zedne
ixyt` ,okle .mevnvd
xe`dy zexnly ,xacd
eedzi - ,seq oi` ,`ed
mdl yiy mi`xap epnn

.mevnvdn `a df xac ± leab ilra mdye seq

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨
íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa íB÷î§¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä úëLîä,xe`d ±CLîéå ©§¨©¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©
íéðBzçzì,mipezgzd mi`xapl ±¯ ,éelb úðéçáamevnvd ©©§¦¦§¦©¦

mi`xapa zeigdy lret
,dielb didz `l
ïäa òétLäìe Laìúäì§¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa ±
Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
eéäiL éãëa úeiçå øBà§©¦§¥¤¦§
¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦
mda dzid zeigd m`
eid `l ,zelbzda
leab ly ote`a mi`xapd
,lret mevnvd ;zilkze
eidi `l zeigde xe`dy
dne ,mi`xapa zelbzda
edf ,zelbzda `a oky
zeigde xe`dn c`n hrn
zeidl mileki md okle ±
leab ilra mi`xap

,zilkzeàéäLhrn ± ¤¦
mi`ad zeigde xe`d

,`ed ,mevnvd ixg` mi`xapa zelbzda,ãàî úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§Ÿ
éáéLç àìk Lnîe,llk zaygp dpi` ±äøàä úðéça éaâì ©¨§¨£¦¥§©¥§¦©¤¨¨

¯ ,úéìëúå ìeáb éìa,mevnvd iptl `id dx`ddyk edfy §¦§§©§¦
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epi` lcadd :xnelk ,llk qgie jxr oi` ± mi`xapa dlbznd
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¯ ,íéôìà óìà øtñîxtqnly df oebk eyexit "jxr" byend ¦§¨¤¤£¨¦

jka oeilin iabl "jxr" yi xg`àeäLdeedn cg` xtqnd ± ¤
¯ ,íéôìà óìà épî ãçà ÷ìçly llekd xtqndy xg`n ¥¤¤¨¦¦¤¤£¨¦
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ixd ± micigi sl` minrt
yi cg` xtqnly ,oaen
xtqnd iabl qgie jxr
± sl` minrt sl` ly
epi` ,cg` xqg oeilin
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ìeáb éìa úðéçáa àeäL¤¦§¦©§¦§
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didiy lkk ,xtqn oi`
qgie jxr el didiy ,lecb
el oi`y xac znerl

.seq el oi`e xtqnelôàL¤£¦
íéôìà éôìà óìà¤¤©§¥£¨¦
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¯ ,Bæ úèòeî,mevnvd ixg`y xe`d hrnúLaìúnä ¤¤©¦§©¤¤
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פג xii` c"i oey`x mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ד ראשון יום
פרק מח  ,fq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øùàë äðäå çî ÷øô,134 'nr cr.ïøå÷îì åøæçéå

.çî ÷øtipal d"awd d`xdy dad`d zece` ,epcnly dnl jynda ¤¤
d"awdy ,mcewd wxta ,owfd epax xiaqd ,mixvn z`ivi zrya l`xyi

mei lk zygxzny ,zeipgexa mixvn z`ivi zrya mb ef dad` ,d`xn

icedia zelble "miptd mink" xxerl ,ef dad` lre ± icedi ly eytpa

wxta .d"awdl dlecb dad`

micner ep` eze` ,g"n

,owfd epax xiaqi ,cenll

ipal ezad` llbay myky

d"awd mvnv ,l`xyi

wigxde ,envr z` lekiak

ick ,rixtny dn lk z`

mlerd z`ixal mewn zzl

miiwi icedi ea ,mler ± dfd

icedi lr ,jk ± zeevne dxez

cvn ± "miptl miptd mink"

mvnvl ,d"awdl ezad`

,zerxtdd lk z` wigxdle

opyiy ,zeipevigde zeiniptd

.'d z` ezcearl

ïðBaúé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¦§¥
-ïéà úlãâa ìékNnä©©§¦¦§ª©¥
ék ,àeä-Ceøa óBñ¨¦

BîLk,"seq oi`" ±ììk úéìëúå õ÷ ïéàå óBñ ïéà ¯ àeä ïk ¦§¥¥§¥¥§©§¦§¨
¯ ,èeLtä BðBöøa Cøaúé epnî èMtúnä úeiçå øBàì§§©©¦§©¥¦¤¦§¨¥¦§©¨
lk eiabl zeniiw `le ihxt xcb lkn hyten ely oevxd :xnelk

,`xap ly epevx ly zelabddãçéîe,oevxd ±Búeäîa §ª¨§¨
.ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòåzeigde xe`d :xnelk ± §©§¦§¨¥§©§¦©¦

`edye ,milaben zenler epnn exveeiy ,jxazi ez`n mikynpd
,`xapa ,dhnl :`xapa xe`d enk df xe` oi` ± mze` diigi
mvnevn "rty") "rty" iabl "xe`"a dlrn ,cg` cvn ,dpyi

cnelky rityn axyk :dnbecle ± rtyd lawnl m`zda ce
cinlzdy dn itl m`zda lkyd zrtyd dcecn ,cinlzl
epi` ± xe`ndn `linn jxca xi`nd "xe`" ,eli`e .lawl leki
`a `edy ,xe`a oexqg yi ,`qib jci`n ,j` ± (mvnevn
oeikn `l` ,xe`nd dvex jky iptn xi`n epi` `ed ,gxkda

xe`l yi ,dlrnl mxa .xe` epnn jynp ,xe`n miiwydlrnd
xi`nd xe`ay oexqgd ea oi` j` ,mvnevn epi`y ,xe`ay
,xi`dl dlrnl oevxde .oevxa dlrnl jynp `ed `l` ,gxkda
dnk cr ,mevnve xepiv `ed oevxdy ,`xapd lv` enk epi`
dlrnd wx zniiw dlrnly oevxa eli`e ,jynii dcn efi`ae
mevnvde xcbd ea oi` la` ,gxkda epi`y ,oevxay zenilyde
jynp `edy zexnl) dlrnl xe`dy ,jk .`xapd oevxa yiy
envr d"awd) xe`ndy enk ,seq oi` `ed (z`f lka ,oevxa
xyt` i` ± seq oi` `ed xe`dy oeeikne .seq oi` `ed (lekiak
mikixv eid jk myl .milaben mi`xape zenler epnn eedziy

± mi`xape zenler epnn xveeidl elkeiy ick ,xe`a minevnvl
:oldl xiaqiy itkeìzLä äúéä elàåøBàî úBîìBòä úeìL §¦¨§¨¦§©§§¨¨¥

úBâøãnä øãñk ÷ø ,íéöeöîö éìa àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦¦§¦©§¥¤©©§¥
Y ìeìòå älò Cøãa äâøãîì äâøãnîdpeilrd dbixcndy ¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤¦¨§¨

daiqe dlir deedn
,dpezgzd dbixcnl
"dlir"dn "lelr"d `idy
d`vezd ,"aaeqn"d)
dlir"a .("daiq"dn
izyl yi "lelre
qgie zekiiy ,zebixcnd
:lynl .dipyl zg` oia
daygnd ,xeaice daygn
xeaicl "dlir"d `id
ixdy ,"lelr"d `edy
xdxdn `edy daygndn
okn xg`l `a ,mcewn da
.xacn `edy xeaicd

`id daygn ,okaempn`
lka j` ,xeaicn dlrnl
zekiiy daygnl yi z`f
daygn mb oky ,xeaicl
,`eti` ,`id xacd zernyn .xeaic enk zeize`n zakxen
jxcae) dlirl mieqn qgia miiw (dlird on `ad) lelrdy
edylk qgia epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir
ote`a jxazi ez`n mikynpd zeigde xe`dny oeeik .(dlirl
df oi`y o`kn ± leab ilra mi`xap mieedzn ,seq oi` ly

- ok did eli` ixdy ,lelre dlir ly xcqaíìBòä äéä àìŸ¨¨¨¨
àeäL Bîk ììk àøáð äfä,úéìëúå ìeáb úðéçáa äzò ©¤¦§¨§¨§¤©¨¦§¦©§§©§¦

¯:seqe leab el yi xac lky÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî¥¨¨¤¨¨¦©©£©
,ze`n yng ±äðL1¯ ,ze`n yng ly dlabd jka yi ixd ¨¨

,dpy¯ ,òé÷øì òé÷ø ìk ïéa ïëå,dpy ze`n yng jldn §¥¥¨¨¦©§¨¦©
.òé÷øå òé÷ø ìk éáò ïëålk ± dpy ze`n yng jldn ± §¥¢¦¨¨¦©§¨¦©

;dfd mlerd z` deedn xen`dïãò-ïâå àaä-íìBò elôàå©£¦¨©¨§©¥¤
úBîLpäå ¯ íéìBãbä íé÷écvä úBîLð øBãî ¯ ïBéìòä̈¤§§¦§©©¦¦©§¦§©§¨

éøö ïéàå ,ïîöòìeáb úðéçáa ïä ¯ íéëàìnä øîBì C ©§¨§¥¨¦©©©§¨¦¥¦§¦©§
¯ ,úéìëúåh"ltx l"pky s`e" :`"hily x"enc` w"k zxrd §©§¦

`l ± d"a q"`e`n oibiyne oipdpe 'd lr mibprzn zenypd ±
."dywïúâOäì ìeáb Lé ék,mzpade ±óBñ-ïéà øBàa ¦¥§§©¨¨¨§¥

úòc-äðéa-äîëç úeLaìúäa ïäéìò øéànä àeä-Ceøä©¥¦£¥¤§¦§©§¨§¨¦¨©©
¯ ,'eëzexitqa yalzn `ed jexa seqÎoi` xe`y ici lr

mler eze` ly mi`xapl yi ,mlerd ly zrcÎdpiaÎdnkg
`l` ± seq oi` zelcba dpade dbyd (mik`lne zenyp)

.zlaben `id mzbydyåéfî ïéðäpL ïúàðäì ìeáb Lé ïëìå§¨¥¥§©£¨¨¨¤¤¡¦¦¦
¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMämz`pdy oeeikn ,oky ©§¦¨¦§©§¦§
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enk ixd ,`ed jexa seqÎoi` xe` z` mzbydn mi`a mbeprze
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øéàé àlL ,úeiçäå øBàä úëLîä,xe`d ±CLîéå ©§¨©¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©
íéðBzçzì,mipezgzd mi`xapl ±¯ ,éelb úðéçáamevnvd ©©§¦¦§¦©¦

mi`xapa zeigdy lret
,dielb didz `l
ïäa òétLäìe Laìúäì§¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa ±
Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
eéäiL éãëa úeiçå øBà§©¦§¥¤¦§
¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦
mda dzid zeigd m`
eid `l ,zelbzda
leab ly ote`a mi`xapd
,lret mevnvd ;zilkze
eidi `l zeigde xe`dy
dne ,mi`xapa zelbzda
edf ,zelbzda `a oky
zeigde xe`dn c`n hrn
zeidl mileki md okle ±
leab ilra mi`xap

,zilkzeàéäLhrn ± ¤¦
mi`ad zeigde xe`d

,`ed ,mevnvd ixg` mi`xapa zelbzda,ãàî úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§Ÿ
éáéLç àìk Lnîe,llk zaygp dpi` ±äøàä úðéça éaâì ©¨§¨£¦¥§©¥§¦©¤¨¨

¯ ,úéìëúå ìeáb éìa,mevnvd iptl `id dx`ddyk edfy §¦§§©§¦
çéå Cøò íäéðéa ïéàå¯ ,ììk ñleab ilay dx`dd oia §¥¥¥¤¤¤§§©©§¨

,(mevnvd ixg`ly) "zhren dx`d"d oial ,znlrpe zxzqend
epi` lcadd :xnelk ,llk qgie jxr oi` ± mi`xapa dlbznd
daxd oia lcad edfy s` ± hrn oial daxd oia wx `hazn

,llk qgie jxr odipia oi` ,m` ik ± c`n hrn oial c`nòãBpk©¨

Cøò Bì Lé øtñîa ãçàL ,íéøtñîa Cøò úlî Leøtéaâì ¥¦©¤¤§§¦§¨¦¤¤¨§¦§¨¥¤¤§§©¥
¯ ,íéôìà óìà øtñîxtqnly df oebk eyexit "jxr" byend ¦§¨¤¤£¨¦

jka oeilin iabl "jxr" yi xg`àeäLdeedn cg` xtqnd ± ¤
¯ ,íéôìà óìà épî ãçà ÷ìçly llekd xtqndy xg`n ¥¤¤¨¦¦¤¤£¨¦

sl`n akxen ,oeilin
ixd ± micigi sl` minrt
yi cg` xtqnly ,oaen
xtqnd iabl qgie jxr
± sl` minrt sl` ly
epi` ,cg` xqg oeilin

;oeilinøác éaâì ìáà£¨§©¥¨¨
ìeáb éìa úðéçáa àeäL¤¦§¦©§¦§
Bcâðk ïéà ¯ ììk øtñîe¦§¨§¨¥§¤§
¯ ,íéøtñîa Cøò íeL¤¤§§¦§¨¦
didiy lkk ,xtqn oi`
qgie jxr el didiy ,lecb
el oi`y xac znerl

.seq el oi`e xtqnelôàL¤£¦
íéôìà éôìà óìà¤¤©§¥£¨¦

úBááø àBaøå2¯ ,xtqn §¦§¨
,micx`iline mipeilin ly
øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¤¤§¦§¨
éôìà óìà éaâì ãçà¤¨§©¥¤¤©§¥
¯ ,úBááø àBaøå íéôìà£¨¦§¦§¨
,jxr dfi` ,xen`k ,el yi ,micx`ilin ipeilin iabl cg` ,oky
ila `edy xac znerl micx`ilin ipeilin ly xtqnd ,eli`e

,llk jxr mdipia oi` ± leab.éáéLç Lnî àìk àlàmd ± ¤¨§¨©¨£¦¥
llk qgie jxr el oi` xzeia lecbd xtqnd .melkl miaygp

.leab ila `edy xac iabläøàää úðéça àéä Lnî äëëå§¨¨©¨¦§¦©©¤¨¨
¯ ,Bæ úèòeî,mevnvd ixg`y xe`d hrnúLaìúnä ¤¤©¦§©¤¤

¯ ,íúBéçäì íäa òétLäì íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòaoi` §¨¤§¦§©§¦§©§¦©¨¤§©£¨
,melkl zaygp `ide llk jxr dl,íìòðå æeðbä øBà Cøò éaâì§©¥¤¤§©¨§¤§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

âåðòúå äàðäà 'éçáá"ïúåàéöîî åìèáúé àìù ùîî ñ
.ïøå÷îì åøæçéå

äîå êéà íéîåöîöä úåéèøô äðäåïéà
øúñä 'éçá íä ïä ììë êøã êà .íøåàéá íå÷î ïàë

øéàé àìù úåéçäå øåàä úëùîä íìòäåêùîåéå
ïäá òéôùäìå ùáìúäì éåìéâ 'éçáá íéðåúçúì

íà éë .ïéàî ùé úåéäì íúåéçäìåøåà øòæî èòî
äøàä àéäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá åéäéù éãëá úåéçå

éáéùç àìë ùîîå ãàî úèòåîéìá äøàä 'éçá éáâì
'éô òãåðë ììë ñçéå êøò íäéðéá ïéàå úéìëúå ìåáâ

íéøôñîá êøò úìîéáâì êøò åì ùé øôñîá ãçàù
íéôìà óìà éðî ãçà ÷ìç àåäù íéôìà óìà øôñî

éáâì ìáàïéà ììë øôñîå ìåáâ éìá 'éçáá àåäù øáã
íéôìà éôìà óìà 'éôàù íéøôñîá êøò íåù åãâðë
óìà éáâì ãçà øôñî êøòë 'éôà ïðéà úåááø àåáéøå

àìë àìà úåááø àåáøå íéôìà éôìà.éáéùç ùîî
úùáìúîä åæ úèòåî äøàää 'éçá àéä ùîî äëëå

òéôùäì íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòáíúåéçäì íäá
à 'éçáá àåäù íìòðå æåðâä øåà êøò éáâì"åðéàå ñ
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`xiiפד f"h iyily mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט"ז שלישי יום
פרק מח  ,gq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæá ìùîäå,136 'nr cr.ùîî ìòåôá

úBîìBòa òétLîe Laìúî Bðéàå ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àeäL¤¦§¦©¥§¥¦§©¥©§¦©¨¨
éwî àlà ,íúBéçäì éelb úðéçáa¯ ,äìòîlî íäéìò ó ¦§¦©¦§©£¨¤¨©¦£¥¤¦§©§¨

,zenlera rityn `ed ,ddeabd ezbxcna ezeidaááBñ" àø÷ðå§¦§¨¥
."ïéîìò ìk`edy "oinlr lk `lnn" `l ,zenlerd lk siwn ± ¨¨§¦

zeinipta yalzn
dnypdy enk ,zenlera
,seba zeinipta zyalzn
- "oinlr lk aaeq" `l`
éwîe ááBñ Leøtä ïéàåó §¥©¥¥©¦

íB÷î úðéçáa äìòîlî¦§©§¨¦§¦©¨
¯ ,íBìLå-ñçzenleray ©§¨

Îqg `vnp `ed oi` mnvr
`vnp `ed `l` ,melye
,mewn ly oaena ,mdilrn

,melyeÎqgiL àì ékC ¦Ÿ©¨
íB÷î úðéça ììk§¨§¦©¨

¯ ,úeiðçeøa,inyb xaca §£¦
mi`zn ,"mewn" xcbay
ipy xac lrn `edy xnel
mixne`yk j` ,mewna
,zeipgexa siwne "aaeq"
oi` ± mewn xcba epi`y
.mewn ly oipr ernyna
ááBñ øîBì äöBø àlà¤¨¤©¥

éwîe¯ ,äòtLä éelb úðéça ïéðòì äìòîlî ómibyend ©¦¦§©§¨§¦§©§¦©¦©§¨¨
drtydd zelbzdl rbepa wx mixen` ,dlrnl "siwn"e "aaeq"

,xacaY úBîìBòa éelb úðéçáa àeäL äòtLää ékef ¦©©§¨¨¤¦§¦©¦¨¨
"oinlr lk `lnn" z`xwpd,"äLaìä" íLa úàø÷ð¦§¥§¥©§¨¨
íä ék ,úBîìBòa úLaìúnLzenlerd ±íéâéOîe íéLéaìî ¤¦§©¤¤¨¨¦¥©§¦¦§¦¦

¯ ,íéìa÷nL äòtLääzeinipta mda d`a drtyddy ixd ©©§¨¨¤§©§¦
;mzbydaàlà éelb úðéçáa dðéàL äòtLää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©©§¨¨¤¥¨¦§¦©¦¤¨

dðéà ¯ dúBà íéâéOî úBîìBòä ïéàå ,íìòäå øzñäa§¤§¥§¤§¥§¥¨¨©¦¦¨¥¨
úLaìúî úàø÷ð,zenlera ±,Cëìä .úááBñå úôwî àlà ¦§¥¦§©¤¤¤¨©¤¤§¤¤¦§¨

ìBòäL øçàîíä úBî ¥©©¤¨¨¥
Y úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦

,oklúòtLä ïéàL àöîð¦§¨¤¥©§¨©
óBñ-ïéà øBàila `edy ± ¥

,leabälbúîe Laìúî¦§©¥¦§©¤
÷ø ,éelb úðéçáa íää¤¦§¦©¦©
äøàä ,øòfî èòî§©¦§¥¤¨¨
ãàî úîöîöî úèòeî¤¤§ª§¤¤§Ÿ

àéäå ,ãàîdxi`n ± §Ÿ§¦
,mdaíúBéçäì éãk ÷ø©§¥§©£¨

.úéìëúå ìeáb úðéçáa± ¦§¦©§§©§¦
zenler zeigdl ick
gxkdd on ,mi`xape
zelbzd mda didzy
zelbzd ,`l` .ef dx`dn
znvnevn dx`dn `id ef
ixyt` okly ,c`n c`n
eidi zenlerdy xacd
.zilkze leab ly ote`a

øBàä øwò ìáà`edy ± £¨¦©¨
éwî" àø÷ð ¯ Ck-ìk íeöîö éìaïéàL øçàî ,"ááBñ"å "ó §¦¦§¨¨¦§¨©¦§¥¥©©¤¥

¯ ,íëBúa úélbúî BúòtLä,zenleraúðéçáa íäL øçàî ©§¨¨¦§©¥§¨¥©©¤¥¦§¦©
.úéìëúå ìeáb,leab ila `edy xe` mda dlbziy xyt` i`e ± §§©§¦

"aaeq"k df xe` oiievn okle ,mlrda `ed mda xe`d ,`l`
.mdilrn "siwn"e

dnc`dn dnbece lyn ,oldl owfd epax `ian ,oiprd zxdadl
zrax`a mizegpd) "gnev"e "mnec"n zakxend ,zinybd
gneve mnecay zeigdy ,(xacn ,ig ,gnev ,mnec :mibeqd
ig zepigad izy x`yay zeigd xy`n daxda znvnevn

zeigdy ixd ,xacne
dlbzn "ux`"a ziwl`d
`idy dcn dze`a wx
mnec"a iehia icil d`a
± z`f lkae ± "gneve
,"eceak ux`d lk `ln"
Îoi` xe`a d`ln ux`dy
`l` ,`ed jexa seq

:"`ipz"d oeylae .siwne aaeq ly ote`a da `a xe`dy
ìë àìnL óà ,úeiîLbä eælä õøàä äpä ,äæa ìLnäå§©¨¨¨¤¦¥¨¨¤©¥©©§¦©¤§Ÿ¨

¯ ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà eðéäå ,BãBák õøàäwx `l ¨¨¤§§©§¥¨
`edy xe`a d`ln ux`d `l` ,znvnevn dx`dseq oi`,Bîk§

áeúkL3íàð ,àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" : ¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥§ª
Y "'äxne` `edy ixd"`ln ip`"seq oi` xe`l `id dpeekde ,

"`ln" df xe`e ,`ed jexa
,ux`ae minya-ìò-óà©©

Laìúî ïéà ïë-ét¦¥¥¦§©¥
dëBúa,"ux`"a ± §¨

,äòtLää éelb úðéçáa¦§¦©¦©©§¨¨
,øòfî èòî úeéç ÷ø©©§©¦§¥
çîBöå íîBc úðéça§¦©¥§¥©

.ãáìzeigdy dnk cr ± §©
`a dpnne ,mnec `id ux`d ± "gnev"e "mnec"a zi`xp

,"gnev"dàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ìëålk z` `lnnd ± §¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåîìåòá òéôùîå ùáìúîàìà íúåéçäì éåìéâ 'éçáá
é÷îïéàå .ïéîìò ìë ááåñ àø÷ðå äìòîìî íäéìò ó

ááåñ 'éôäé÷îåç íå÷î 'éçáá äìòîìî ó"àì éë å
ø àìà .úåéðçåøá íå÷î 'éçá ììë êééù"é÷îå ááåñ ìó

àåäù äòôùää éë äòôùä éåìéâ 'éçá ïéðòì äìòîìî
äùáìä íùá úàø÷ð 'åîìåòá éåìéâ 'éçááúùáìúîù

íéìá÷îù äòôùää íéâéùîå íéùéáìî íä éë úåîìåòá
àùî"øúñäá àìà éåìéâ 'éçáá äðéàù äòôùää ë

úàø÷ð äðéà äúåà íéâéùî úåîìåòä ïéàå íìòäå
úááåñå úô÷î àìà úùáìúîúåîìåòäù øçàî êëìä

à øåà úòôùä ïéàù àöîð úéìëúå ìåáâ 'éçáá íä"ñ
äìâúîå ùáìúîøòæî èòî ÷ø éåìéâ 'éçáá íäá

éãë ÷ø àéäå ãàî ãàî úîöîåöî úèòåî äøàä
íúåéçäìéìá øåàä ø÷éò ìáà .úéìëúå ìåáâ 'éçáá
ë íåöîö"é÷î '÷ð ëåúòôùä ïéàù øçàî ááåñå ó

.úéìëúå ìåáâ 'éçáá íäù øçàî íëåúá úéìâúî

óà úåéîùâä åæìä õøàä äðä äæá ìùîäåìë àìîù
à øåà åðééäå .åãåáë õøàä"á ñ"îë ä"úà àìä ù

ôòà .'ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä"ïéà ë
èòî úåéç ÷ø äòôùää éåìéâ 'éçáá äëåúá ùáìúî

ãáì çîåöå íîåã 'éçá øòæîà øåà ìëå"á ñ"ááåñ '÷ð ä
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כד.3. כג, ירמי'

xii` f"i iriax mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ז רביעי יום
,136 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæìä õøàä øåãë ìùîì,136 'nr cr.à"îá

,ielb izla ote`a ux`dàeäL óà ,äéìò ááBñ àø÷ðxe` ± ¦§¨¥¨¤¨©¤
`vnp df¯ ,Lnî dëBúalk `ln"y zexnly ,ixdux`d §¨©¨

,ok` ,recn ."siwne aaeq" ly ote`a wx edf ,z`f lka ,"eceak
:df ixd ± ?"siwn"e "aaeq" `xwp dfBúòtLä ïéàL øçàî± ¥©©¤¥©§¨¨

,df xe` lyda úélbúî¦§©¥¨
,ux`a ±¯ ,øúBéxy`n ¥

,gneve mnecay zeigd
÷ø,df seqÎoi` xe` ± ©

úðéçáa da òétLî©§¦©¨¦§¦©
ìëå ,íìòäå øzñä¤§¥§¤§¥§¨
úðéçáaL äòtLä©§¨¨¤¦§¦©
éwî àø÷ð øzñäó ¤§¥¦§¨©¦

¯ ,äìòîlîdrtyd ¦§©§¨
,dlrnln dtiwnyék¦

"àéñkúàc àîìò"± ¨§¨§¦§©§¨
,dqeknd mlerdàeä

äâøãîa äìòîì§©§¨§©§¥¨
."àéìbúàc àîìò"î± ¥¨§¨§¦§©§¨

.dlebnd mlerdn
zpigaay drtydd
`id ± dqekn ± "`iqkz`"
`nlr" zpigaa
dqekn mler ± "`iqkz`c

zpigaa `idy ,zelbzday drtyddn dbxcna dlrnly . ±
rtyd z`xwp okle .± dlebn mler ± "`ilbz`c `nlr"ef d

siwn""dlrnln.dbixcna dlrnl `idy iptn ,ìà áø÷ìe§¨¥¤
¯ ,øúBé ìëOädrtydd ote` z` xzei zelwa oiadl ©¥¤¥

mewn lka `vnp seqÎoi` xe`y ,"oinlr lk aaeq" ly dlertde
df xe` oi`y oeeikn ,"siwn"e "aaeq" df xe` z`f lkae ,mlera

- dielb zeyalzd ly dxeva `aBîk ,ìLî Cøãa àeä§¤¤¨¨§

äpä ,äàBøL Bà äàøL øác äæéà Bzòãa øiönL íãàä̈¨¨¤§©¥§©§¥¤¨¨¤¨¨¤¤¦¥
,BëBz CBúå BëBúå Baâå àeää øácä íöò óeb ìkL óà©¤¨¤¤©¨¨©§©§§
Bà Blk eäàøL éðtî ,BzáLçîe Bzòãa øiöî Blkª§ª¨§©§©£©§¦§¥¤¨¨ª
¯ ,Blk àeää øácä úôwî Bzòc úàø÷ð äpä ,eäàBøL¤¥¦¥¦§¥©§©¤¤©¨¨©ª
,"zrc"d zpigan edf
xacd z` dtiwn ezrcy
miiniptd eiccv lkn
mb jke .miipevigde
- envr xacd zpigan
ówî àeää øácäå§©¨¨©ª¨
÷ø ,BzáLçîe Bzòãa§©§©£©§©
ìòôa ówî BðéàL¤¥ª¨§Ÿ©
ïBéîãa ÷ø ,Lnî©¨©§¦§
.Bzòãå íãàä úáLçî©£¤¤¨¨¨§©§
`l la` ,swen xacd ±
,oky .ynn lreta
mc` ly ezaygn
siwzy jiiy `le ,zlaben
wx `id ;xacd z` ynn
wxe ,xac eze`a zxdxdn
eze` zipeinc dpigan

.swen xac-LBãwä ìáà£¨©¨
:déa áéúëc àeä-Ceøä¦§¦¥

¯aezk eiably4:¯ ,"'eë íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék"¦Ÿ©§§©©§§¥¤
xcba llk opi`e ixnbl zepey ,lekiak d"awd ly eizeaygn

,mc`d zeaygnBzòãå BzáLçî éøä,d"awd ly ±òãBiL £¥©£©§§©§¤¥©
ãòå BLàøî àøáðå àøáð ìk úôwî ,íéàøápä ìk̈©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨§¦§¨¥Ÿ§©

ìkä ,BëBz CBúå BëBúå ,Búézçzly ezaygna swen ± ©§¦§§©Ÿ
,d"awd.Lnî ìòôa,mc`a `ed xacdy enk `ly ± §Ÿ©©¨

.ynn lreta xaecn o`k `l` ,oeinca wx `id dtwddy

¯ ,Bælä õøàä øeck ,ìLîìcvik yigndl `a lynd §¨¨©¨¨¤©¨
- dlrnly driciae daygna swen ihxt `xapBúòéãé éøä£¥§¦¨

éáò ìk úôwî Cøaúé¦§¨¥©¤¤¨¢¦
øLà ìëå õøàä øeck©¨¨¤§¨£¤
ãò BëBz CBúå BëBúa§§©

¯ ,Búézçzz`ìkä± ©§¦©Ÿ
ly ezrici dtiwn

,d"awd,Lnî ìòôa§Ÿ©©¨
Bæ äòéãé éøäLly ± ¤£¥§¦¨

,d"awdìk úeiç àéä¦©¨
,Blk õøàä øeck éáò¢¦©¨¨¤ª
"ïéàî" Búeeäúäå§¦§©¥©

."Lé"ìoi`n" (cinz deedzne) xvep ,elek ux`d xeck ± §¥
xeck lk z` zrcei dlrnly dricidy iptn z`fe ,"yil

.ux`däéä àlL ÷ø©¤Ÿ¨¨
äeäúî,ux`d xeck ± ¦§©¤

,äzò àeäL úBîk§¤©¨
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
,ãàî úèòeî úeiçå§©¤¤§Ÿ
íîBc úðéça éãk§¥§¦©¥

¯ ,çîBöådlrnl `le §¥©
- dfnàì íàdn ± ¦Ÿ

deedzp ux`d xecky
íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúòôùä ïéàù øçàî .ùîî äëåúá àåäù óà äéìò
øúåé äá úéìâúîíìòäå øúñä 'éçáá äá òéôùî ÷ø

é÷î àø÷ð øúñä 'éçááù äòôùä ìëåéë äìòîìî ó
àéìâúàã 'îìòî äâøãîá äìòîì àåä 'éñëúàã àîìò
íãàä åîë .ìùî êøãá àåä øúåé ìëùä ìà áø÷ìå

øééöîùóà äðä äàåøù åà äàøù øáã äæéà åúòãá
åëåú êåúå åëåúå åáâå àåää øáãä íöò óåâ ìëùåìåë

åäàåøù åà åìåë åäàøù éðôî åúáùçîå åúòãá øééåöî
øáãä úô÷î åúòã úàø÷ð äðäøáãäå .åìåë àåää

ìòåôá ó÷åî åðéàù ÷ø åúáùçîå åúòãá ó÷åî àåää
úáùçî ïåéîãá ÷ø ùîîá÷ä ìáà .åúòãå íãàä"ä

éøä 'åë íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë äéá áéúëã
åúòãå åúáùçîàøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë òãåéù

ìëä åëåú êåúå åëåúå åúéúçú ãòå åùàøî àøáðå
ìòåôá.ùîî

'úé åúòéãé éøä åæìä õøàä øåãë ìùîì
åëåúá øùà ìëå õøàä øåãë éáåò ìë úô÷îåëåú êåúå

àéä åæ äòéãé éøäù ùîî ìòåôá ìëä åúéúçú ãò
åìåë õøàä øåãë éáåò ìë úåéçùéì ïéàî åúååäúäå

ìåáâ ìòá äúò àåäù úåîë äåäúî äéä àìù ÷ø
úèòåî úåéçå úéìëúåíà .çîåöå íîåã 'éçá éãë ãàî

ò àì"úåéçäå øåàä åîöîöù íéîåöòå íéáø íéîåöîö é
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ח.4. נה, ישעי'



פה xii` f"h iyily mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט"ז שלישי יום
פרק מח  ,gq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæá ìùîäå,136 'nr cr.ùîî ìòåôá

úBîìBòa òétLîe Laìúî Bðéàå ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àeäL¤¦§¦©¥§¥¦§©¥©§¦©¨¨
éwî àlà ,íúBéçäì éelb úðéçáa¯ ,äìòîlî íäéìò ó ¦§¦©¦§©£¨¤¨©¦£¥¤¦§©§¨

,zenlera rityn `ed ,ddeabd ezbxcna ezeidaááBñ" àø÷ðå§¦§¨¥
."ïéîìò ìk`edy "oinlr lk `lnn" `l ,zenlerd lk siwn ± ¨¨§¦

zeinipta yalzn
dnypdy enk ,zenlera
,seba zeinipta zyalzn
- "oinlr lk aaeq" `l`
éwîe ááBñ Leøtä ïéàåó §¥©¥¥©¦

íB÷î úðéçáa äìòîlî¦§©§¨¦§¦©¨
¯ ,íBìLå-ñçzenleray ©§¨

Îqg `vnp `ed oi` mnvr
`vnp `ed `l` ,melye
,mewn ly oaena ,mdilrn

,melyeÎqgiL àì ékC ¦Ÿ©¨
íB÷î úðéça ììk§¨§¦©¨

¯ ,úeiðçeøa,inyb xaca §£¦
mi`zn ,"mewn" xcbay
ipy xac lrn `edy xnel
mixne`yk j` ,mewna
,zeipgexa siwne "aaeq"
oi` ± mewn xcba epi`y
.mewn ly oipr ernyna
ááBñ øîBì äöBø àlà¤¨¤©¥

éwîe¯ ,äòtLä éelb úðéça ïéðòì äìòîlî ómibyend ©¦¦§©§¨§¦§©§¦©¦©§¨¨
drtydd zelbzdl rbepa wx mixen` ,dlrnl "siwn"e "aaeq"

,xacaY úBîìBòa éelb úðéçáa àeäL äòtLää ékef ¦©©§¨¨¤¦§¦©¦¨¨
"oinlr lk `lnn" z`xwpd,"äLaìä" íLa úàø÷ð¦§¥§¥©§¨¨
íä ék ,úBîìBòa úLaìúnLzenlerd ±íéâéOîe íéLéaìî ¤¦§©¤¤¨¨¦¥©§¦¦§¦¦

¯ ,íéìa÷nL äòtLääzeinipta mda d`a drtyddy ixd ©©§¨¨¤§©§¦
;mzbydaàlà éelb úðéçáa dðéàL äòtLää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©©§¨¨¤¥¨¦§¦©¦¤¨

dðéà ¯ dúBà íéâéOî úBîìBòä ïéàå ,íìòäå øzñäa§¤§¥§¤§¥§¥¨¨©¦¦¨¥¨
úLaìúî úàø÷ð,zenlera ±,Cëìä .úááBñå úôwî àlà ¦§¥¦§©¤¤¤¨©¤¤§¤¤¦§¨

ìBòäL øçàîíä úBî ¥©©¤¨¨¥
Y úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦

,oklúòtLä ïéàL àöîð¦§¨¤¥©§¨©
óBñ-ïéà øBàila `edy ± ¥

,leabälbúîe Laìúî¦§©¥¦§©¤
÷ø ,éelb úðéçáa íää¤¦§¦©¦©
äøàä ,øòfî èòî§©¦§¥¤¨¨
ãàî úîöîöî úèòeî¤¤§ª§¤¤§Ÿ

àéäå ,ãàîdxi`n ± §Ÿ§¦
,mdaíúBéçäì éãk ÷ø©§¥§©£¨

.úéìëúå ìeáb úðéçáa± ¦§¦©§§©§¦
zenler zeigdl ick
gxkdd on ,mi`xape
zelbzd mda didzy
zelbzd ,`l` .ef dx`dn
znvnevn dx`dn `id ef
ixyt` okly ,c`n c`n
eidi zenlerdy xacd
.zilkze leab ly ote`a

øBàä øwò ìáà`edy ± £¨¦©¨
éwî" àø÷ð ¯ Ck-ìk íeöîö éìaïéàL øçàî ,"ááBñ"å "ó §¦¦§¨¨¦§¨©¦§¥¥©©¤¥

¯ ,íëBúa úélbúî BúòtLä,zenleraúðéçáa íäL øçàî ©§¨¨¦§©¥§¨¥©©¤¥¦§¦©
.úéìëúå ìeáb,leab ila `edy xe` mda dlbziy xyt` i`e ± §§©§¦

"aaeq"k df xe` oiievn okle ,mlrda `ed mda xe`d ,`l`
.mdilrn "siwn"e

dnc`dn dnbece lyn ,oldl owfd epax `ian ,oiprd zxdadl
zrax`a mizegpd) "gnev"e "mnec"n zakxend ,zinybd
gneve mnecay zeigdy ,(xacn ,ig ,gnev ,mnec :mibeqd
ig zepigad izy x`yay zeigd xy`n daxda znvnevn

zeigdy ixd ,xacne
dlbzn "ux`"a ziwl`d
`idy dcn dze`a wx
mnec"a iehia icil d`a
± z`f lkae ± "gneve
,"eceak ux`d lk `ln"
Îoi` xe`a d`ln ux`dy
`l` ,`ed jexa seq

:"`ipz"d oeylae .siwne aaeq ly ote`a da `a xe`dy
ìë àìnL óà ,úeiîLbä eælä õøàä äpä ,äæa ìLnäå§©¨¨¨¤¦¥¨¨¤©¥©©§¦©¤§Ÿ¨

¯ ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà eðéäå ,BãBák õøàäwx `l ¨¨¤§§©§¥¨
`edy xe`a d`ln ux`d `l` ,znvnevn dx`dseq oi`,Bîk§

áeúkL3íàð ,àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" : ¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥§ª
Y "'äxne` `edy ixd"`ln ip`"seq oi` xe`l `id dpeekde ,

"`ln" df xe`e ,`ed jexa
,ux`ae minya-ìò-óà©©

Laìúî ïéà ïë-ét¦¥¥¦§©¥
dëBúa,"ux`"a ± §¨

,äòtLää éelb úðéçáa¦§¦©¦©©§¨¨
,øòfî èòî úeéç ÷ø©©§©¦§¥
çîBöå íîBc úðéça§¦©¥§¥©

.ãáìzeigdy dnk cr ± §©
`a dpnne ,mnec `id ux`d ± "gnev"e "mnec"a zi`xp

,"gnev"dàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ìëålk z` `lnnd ± §¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåîìåòá òéôùîå ùáìúîàìà íúåéçäì éåìéâ 'éçáá
é÷îïéàå .ïéîìò ìë ááåñ àø÷ðå äìòîìî íäéìò ó

ááåñ 'éôäé÷îåç íå÷î 'éçáá äìòîìî ó"àì éë å
ø àìà .úåéðçåøá íå÷î 'éçá ììë êééù"é÷îå ááåñ ìó

àåäù äòôùää éë äòôùä éåìéâ 'éçá ïéðòì äìòîìî
äùáìä íùá úàø÷ð 'åîìåòá éåìéâ 'éçááúùáìúîù

íéìá÷îù äòôùää íéâéùîå íéùéáìî íä éë úåîìåòá
àùî"øúñäá àìà éåìéâ 'éçáá äðéàù äòôùää ë

úàø÷ð äðéà äúåà íéâéùî úåîìåòä ïéàå íìòäå
úááåñå úô÷î àìà úùáìúîúåîìåòäù øçàî êëìä

à øåà úòôùä ïéàù àöîð úéìëúå ìåáâ 'éçáá íä"ñ
äìâúîå ùáìúîøòæî èòî ÷ø éåìéâ 'éçáá íäá

éãë ÷ø àéäå ãàî ãàî úîöîåöî úèòåî äøàä
íúåéçäìéìá øåàä ø÷éò ìáà .úéìëúå ìåáâ 'éçáá
ë íåöîö"é÷î '÷ð ëåúòôùä ïéàù øçàî ááåñå ó

.úéìëúå ìåáâ 'éçáá íäù øçàî íëåúá úéìâúî

óà úåéîùâä åæìä õøàä äðä äæá ìùîäåìë àìîù
à øåà åðééäå .åãåáë õøàä"á ñ"îë ä"úà àìä ù

ôòà .'ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä"ïéà ë
èòî úåéç ÷ø äòôùää éåìéâ 'éçáá äëåúá ùáìúî

ãáì çîåöå íîåã 'éçá øòæîà øåà ìëå"á ñ"ááåñ '÷ð ä
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כד.3. כג, ירמי'

xii` f"i iriax mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ז רביעי יום
,136 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæìä õøàä øåãë ìùîì,136 'nr cr.à"îá

,ielb izla ote`a ux`dàeäL óà ,äéìò ááBñ àø÷ðxe` ± ¦§¨¥¨¤¨©¤
`vnp df¯ ,Lnî dëBúalk `ln"y zexnly ,ixdux`d §¨©¨

,ok` ,recn ."siwne aaeq" ly ote`a wx edf ,z`f lka ,"eceak
:df ixd ± ?"siwn"e "aaeq" `xwp dfBúòtLä ïéàL øçàî± ¥©©¤¥©§¨¨

,df xe` lyda úélbúî¦§©¥¨
,ux`a ±¯ ,øúBéxy`n ¥

,gneve mnecay zeigd
÷ø,df seqÎoi` xe` ± ©

úðéçáa da òétLî©§¦©¨¦§¦©
ìëå ,íìòäå øzñä¤§¥§¤§¥§¨
úðéçáaL äòtLä©§¨¨¤¦§¦©
éwî àø÷ð øzñäó ¤§¥¦§¨©¦

¯ ,äìòîlîdrtyd ¦§©§¨
,dlrnln dtiwnyék¦

"àéñkúàc àîìò"± ¨§¨§¦§©§¨
,dqeknd mlerdàeä

äâøãîa äìòîì§©§¨§©§¥¨
."àéìbúàc àîìò"î± ¥¨§¨§¦§©§¨

.dlebnd mlerdn
zpigaay drtydd
`id ± dqekn ± "`iqkz`"
`nlr" zpigaa
dqekn mler ± "`iqkz`c

zpigaa `idy ,zelbzday drtyddn dbxcna dlrnly . ±
rtyd z`xwp okle .± dlebn mler ± "`ilbz`c `nlr"ef d

siwn""dlrnln.dbixcna dlrnl `idy iptn ,ìà áø÷ìe§¨¥¤
¯ ,øúBé ìëOädrtydd ote` z` xzei zelwa oiadl ©¥¤¥

mewn lka `vnp seqÎoi` xe`y ,"oinlr lk aaeq" ly dlertde
df xe` oi`y oeeikn ,"siwn"e "aaeq" df xe` z`f lkae ,mlera

- dielb zeyalzd ly dxeva `aBîk ,ìLî Cøãa àeä§¤¤¨¨§

äpä ,äàBøL Bà äàøL øác äæéà Bzòãa øiönL íãàä̈¨¨¤§©¥§©§¥¤¨¨¤¨¨¤¤¦¥
,BëBz CBúå BëBúå Baâå àeää øácä íöò óeb ìkL óà©¤¨¤¤©¨¨©§©§§
Bà Blk eäàøL éðtî ,BzáLçîe Bzòãa øiöî Blkª§ª¨§©§©£©§¦§¥¤¨¨ª
¯ ,Blk àeää øácä úôwî Bzòc úàø÷ð äpä ,eäàBøL¤¥¦¥¦§¥©§©¤¤©¨¨©ª
,"zrc"d zpigan edf
xacd z` dtiwn ezrcy
miiniptd eiccv lkn
mb jke .miipevigde
- envr xacd zpigan
ówî àeää øácäå§©¨¨©ª¨
÷ø ,BzáLçîe Bzòãa§©§©£©§©
ìòôa ówî BðéàL¤¥ª¨§Ÿ©
ïBéîãa ÷ø ,Lnî©¨©§¦§
.Bzòãå íãàä úáLçî©£¤¤¨¨¨§©§
`l la` ,swen xacd ±
,oky .ynn lreta
mc` ly ezaygn
siwzy jiiy `le ,zlaben
wx `id ;xacd z` ynn
wxe ,xac eze`a zxdxdn
eze` zipeinc dpigan

.swen xac-LBãwä ìáà£¨©¨
:déa áéúëc àeä-Ceøä¦§¦¥

¯aezk eiably4:¯ ,"'eë íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék"¦Ÿ©§§©©§§¥¤
xcba llk opi`e ixnbl zepey ,lekiak d"awd ly eizeaygn

,mc`d zeaygnBzòãå BzáLçî éøä,d"awd ly ±òãBiL £¥©£©§§©§¤¥©
ãòå BLàøî àøáðå àøáð ìk úôwî ,íéàøápä ìk̈©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨§¦§¨¥Ÿ§©

ìkä ,BëBz CBúå BëBúå ,Búézçzly ezaygna swen ± ©§¦§§©Ÿ
,d"awd.Lnî ìòôa,mc`a `ed xacdy enk `ly ± §Ÿ©©¨

.ynn lreta xaecn o`k `l` ,oeinca wx `id dtwddy

¯ ,Bælä õøàä øeck ,ìLîìcvik yigndl `a lynd §¨¨©¨¨¤©¨
- dlrnly driciae daygna swen ihxt `xapBúòéãé éøä£¥§¦¨

éáò ìk úôwî Cøaúé¦§¨¥©¤¤¨¢¦
øLà ìëå õøàä øeck©¨¨¤§¨£¤
ãò BëBz CBúå BëBúa§§©

¯ ,Búézçzz`ìkä± ©§¦©Ÿ
ly ezrici dtiwn

,d"awd,Lnî ìòôa§Ÿ©©¨
Bæ äòéãé éøäLly ± ¤£¥§¦¨

,d"awdìk úeiç àéä¦©¨
,Blk õøàä øeck éáò¢¦©¨¨¤ª
"ïéàî" Búeeäúäå§¦§©¥©

."Lé"ìoi`n" (cinz deedzne) xvep ,elek ux`d xeck ± §¥
xeck lk z` zrcei dlrnly dricidy iptn z`fe ,"yil

.ux`däéä àlL ÷ø©¤Ÿ¨¨
äeäúî,ux`d xeck ± ¦§©¤

,äzò àeäL úBîk§¤©¨
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
,ãàî úèòeî úeiçå§©¤¤§Ÿ
íîBc úðéça éãk§¥§¦©¥

¯ ,çîBöådlrnl `le §¥©
- dfnàì íàdn ± ¦Ÿ

deedzp ux`d xecky
íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúòôùä ïéàù øçàî .ùîî äëåúá àåäù óà äéìò
øúåé äá úéìâúîíìòäå øúñä 'éçáá äá òéôùî ÷ø

é÷î àø÷ð øúñä 'éçááù äòôùä ìëåéë äìòîìî ó
àéìâúàã 'îìòî äâøãîá äìòîì àåä 'éñëúàã àîìò
íãàä åîë .ìùî êøãá àåä øúåé ìëùä ìà áø÷ìå

øééöîùóà äðä äàåøù åà äàøù øáã äæéà åúòãá
åëåú êåúå åëåúå åáâå àåää øáãä íöò óåâ ìëùåìåë

åäàåøù åà åìåë åäàøù éðôî åúáùçîå åúòãá øééåöî
øáãä úô÷î åúòã úàø÷ð äðäøáãäå .åìåë àåää

ìòåôá ó÷åî åðéàù ÷ø åúáùçîå åúòãá ó÷åî àåää
úáùçî ïåéîãá ÷ø ùîîá÷ä ìáà .åúòãå íãàä"ä

éøä 'åë íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë äéá áéúëã
åúòãå åúáùçîàøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë òãåéù

ìëä åëåú êåúå åëåúå åúéúçú ãòå åùàøî àøáðå
ìòåôá.ùîî

'úé åúòéãé éøä åæìä õøàä øåãë ìùîì
åëåúá øùà ìëå õøàä øåãë éáåò ìë úô÷îåëåú êåúå

àéä åæ äòéãé éøäù ùîî ìòåôá ìëä åúéúçú ãò
åìåë õøàä øåãë éáåò ìë úåéçùéì ïéàî åúååäúäå
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íîBc úðéçááe ,úéìëúå ìeáb úðéçáa Bîi÷ìe BúBéçäì§©£§©§¦§¦©§§©§¦¦§¦©¥

.ãáìa çîBöåzpzep ,minevnv ici lr d`ad dx`ddy ± §¥©¦§©
,leab zpigaa didi ux`d xecky ote`a ,ux`d xecka zeig

"gnev"e "mnec" zpigaae
dricid eli`e .cala
`idy ,dlrnly
d"awd mr zcge`n

"dtiwn" ± envrlrn
oeeikn ,ux`d xeck
,"seq oi`" `id dricidy
lra `ed ux`d xecke
dricidy mbde .leab

epyiy ixd ,yil oi`n ux`d xeck ly zeedzdde zeigd `id
df z`f lka ± eihxt lk lr elek ux`d xeck ,ef dricia
z` "dtiwn" `id ,"siwn" zpigaa `id dricidy wx `xwp

.ux`d xeck,Búeîöòå Búeäîa úãçéîä Cøaúé Búòéãé Cà©§¦¨¦§¨¥©§ª¤¤§¨§©§
¯ ,òeãiä àeäå òãBiä àeäå òcnä àeä ékepcnl xaky itk ¦©©¨§©¥©§©¨©

e` m"anxdy dn ,'a wxtalkyde dricid oipr d"awday xn
oiane rcei ,lynl ,mc`yk ± mc`a lkyde dricid enk epi`
mc`d ytp ± "rcei"d (`) :mixac dyly o`k mpyi ,dkld xac
eay dpadd gek ± "rcn" (a) ;dkldd z` dpiane zrceid `id
ytp dze`y ,dkldd ± "reci" (b) ;dpiane zrcei mc`d ytp

± d"awda ,eli`e .dpiane zrcei mc`d`edrcnd`edrceid
`edemd mixacd zyly ± recid`edixd .jxazi envr `ed ±

,d"awd mr cg` xac `id "drici"dyìBëéák Bîöò úòéãéáe¦¦©©§¦§¨
,d"awd ±¯ ,íéàøápä ìk òãBémi`a mi`xapd lk ,ixdy ¥©¨©¦§¨¦

,mi`xapd lk z` rcei `ed envr zriciae ,e`vnid zzin`n
¯ ,íãàä úòéãék epnî õeçL äòéãéa àìårcei mc` ,oky §Ÿ¦¦¨¤¦¤¦¦©¨¨¨

xacd z` dtiqene zaxwn dricid ,epnn uegy dricia xac
df oi` ,mi`xapd lk z` rcei d"awdy dn ,eli`e .eytpl

,"envr zricia" `l` ,epnn uegy dricia melyeÎqgílk ék¦ª¨
,mi`xapd lk ±¯ ,Cøaúé Búzîàî íéàöîð`edy dnny ¦§¨¦¥£¦¨¦§¨¥

zricia ,xen`k `linne .mi`xapd lk mpyi ,zn`a `vnp
.mi`xapd lk rcei `ed ,lekiak envrúìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤

'eëå Béøea ìò BâéOäì íãàäoiadl lbeqn epi` mc`d lky ± ¨¨¨§©¦©§§
,efk driciinyrceiydnaerceiyxacdemlek md ± rceiy

`edz` x`zn `ed ,xac oiadl dvex mc`yk ,oky .envr
eze` d"awd lv`y ,oian mb `ed ± `l` ,elv` dfy itk xacd
,dlrnly dricid jk .daxda hytene dlrp ote`a `ed xac
mc`l oi` - ,mc`ay dricid xy`n ixnbl zxg` `idy oeeikn

ci ea x`zl xeiv mey.z`f oiadl lbeqn elky oi` okle ,efk dri
ääâäote`a `id dlrnl dricidy ,xne` m"anxdy dn lr ±

`ed ,dricide lkyd ,"rcn"dy ,'eke rceid `ede rcnd `edy
rcei `ed ,lekiak envr zriciae) lekiak envr `ed ± "`ed"
mpi`y l`xyi ilecb mpyi ± (epnn mi`ad mi`xapd lk
`ed ,dl` l`xyi ilecbn cg` .m"anxd ly ezrcl minikqn
z` xzeq ,"'d zexeab" extql dncwday ,b`xtn l"xdnd
ly x`ezd :`id ,zeixwird eizeiyewn zg` .m"anxd ixac

dpad ly oipr edf ,zniieqn dxcbd ernyn ,lkye drici`le
,d"awd lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .dnecke ybx ly oipr
zilkza heyt ixd `ed d"awd ?`edy xcb dfi`a xcben `edy
dricidy mixne`yk mbe !xac meya melyeÎqg xcben epi`e
`l) md dlrnl lkyde
dxeva (`l` ,mc`a enk
,zbyen izlae zhyten
rceid `ed" ly ote`a
ixd ± "'eke rcnd `ede
ly xcba edf ,z`f lka
ly `le dricie lky
Îi`y xac ,xg` edyn
.d"awdl eqgil xyt`
d"awdl mi`xew l"f epinkgy ,my xne` b`xtn l"xdnde

"yecwd`l ± "`ed jexalkyd"yecw"y iptn ,`ed jexa
epiivl milekiy xac lkn ixnbl dlrpe lcaen `edy ,ernyn
± lkdn lcaene yecw `edy dcaerd zngne ;miieqn x`eza
didi ez`tny xac meya laben `ed oi` ik ,epnn `a lkd okl
dlert `ed lkyd oipr ± l"xdnd xne` ± `l` .xg` xac rpnp
dze` jkl yi "miwl` rcie" mixne`y dne ,d"awd ly cala
`ed :xnelk ,"miwl` yrie"l e` "miwl` xn`ie"l enk zernyn
ep` dze` "ddbd"a .dricie lky ly dlertd z` `xae xvi
zrcl enikqd dlawd inkgy ,owfd epax xne` ,cenll micner
`ede rcnd `ed" ly ote`a `id dlrnly dricidy ,m"anxd
Îjexa seqÎoi` xe`yk ,wx xen` df xacy `l` ."'eke rceid
z`f ,'eke zrc ,dpia ,dnkg :zexitqd xyra envr mvnvn `ed
dnkgd xe`yk ,milka eyalzd zexe`dy ixg` ,zxne`
ly ilka ± dpiad xe`e ,dnkgd zxitq ly ilka yalzn
f`e ,dricide dnkgd oipr xak miiw ,xnelk ;dpiad zxitq
d"awdy itk ,j` .d"awd mr cg` xac od dricide dnkgd

vr mvnvn `edy iptl ,mvra `ed`ed ± zexitqd xyra en
dpeilrd dbxcdn mb dlrnl ,dricie lkyn ixnbl dlrnl f`
`ede rcnd `ed ly byen izlade hytend lkyd ,xzeia
zxezy ,ef dxaqdl m`zda .(xne` m"anxdy itk) 'eke rceid
,l"fix`d ly ezlaw itl xwirae ,oiprd z` dxiaqn zeciqgd
mbe m"anxd mb ,mdipyy ,`vei ± mevnvd oipr z` dliby
mvnvn `edy iptl ,mvra `ed d"awdy itk :miwcev ,l"xdnd
lky ly xcb lkn dlrnl `edy ,l"xdnd wcev ± envr z`
;'eke rceid `ed rcnd `ed ly dfk hyten lkyn mb ,dricie
wcev ± zexitqd xyra envr mvnv d"awdy ixg` ,j`
xac ode ,zewl` ± `l` ,"mi`xap" opi` zexitq ik ± m"anxd
idenxbe edi` ,cg ideige edi`" :oeyld enk ,jxazi ez` cg`
,zexitqd ly milkde zexe`de `edÎjexa seqÎoi` xe`y ± "cg
rceid `ed rcnd `ed ly oipr eze` edf ,cg` xac ,"cg" md
,d"awd mr cg` xac `ed zexitqd ly dricid oipr ,oky .'eke

zrck ,"d`ixa" ly oipr `lel"xdndy dn lr ik ,l"xdnd
ixdy .zewfg zeiyew opyi ± "d`ixa" md lkye driciy ,xne`
:jxazi el dricid oipr z` miqgiin dxezd iweqty ,mi`ven ep`

"ezpeazledid xyt` i` ,lkyd it lr mb ,dnecke "xtqn oi`
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אייר  י"ח חמישי יום
פרק מט  ,136 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...óà äðäå èî ÷øô,hq 'nr cr.íéðáå

ääâä
åîéëñäå ì"æ í"áîøä ù"îë)
ù"îë äìá÷ä éîëç åîò
éôì ä"ëå ì"æ ÷"îøäî ñ"ãøôá
'åöîöä ãåñá ì"æ é"øàä úìá÷
ì"ùîë íéìëá úåøåà úåùáìúäå

:(á"ô

.d"awd `xay `xap ici lr `a dlrnl dricid oipr lky ,xnel
:d`ad ddbdd okezn zecewp md dl`ääâäáúkL Bîk)§¤¨©

¯ ,ì"æ í"aîøä`ede rceid `ede rcnd `ed ± d"awday ¨©§©©
.recid¯ ,äìawä éîëç Bnò eîékñäå± dlaw it lr mby §¦§¦¦©§¥©©¨¨

,zn` oiprdáeúkL Bîk§¤¨
.ì"æ ÷"îøäî 'ñcøô'a± ©©§¥¥¨§©©

,exiaecxew dyn iaxïëå§¥
é"øàä úìa÷ éôì àeä§¦©¨©¨£¦

¯ ,ì"æz` dlib l"fix`d ©
eitly ,mevnvd oipr
,d`ltdd xzei zybcen
Îjexa seqÎoi` xe` ji`
ila dlrnle `lten `ed
."zexitq"d oiprn leab
mewn did jkl m`zda
`ed" ly df oipry ,xnel

d `ede rcnddnkg ly cgein x`ezy ,oekp epi` "'eke rcei
xacd z`f lkae ± seqÎoi` xe` mr cg` xac xeza oiievi dricie
± l"fix`d ly ezlaw itl mb (m"anxd xaeqy enk) `ed jk

- ?jk xacd izn ,`l`úBøBà úeLaìúäå íeöîvä ãBña§©¦§§¦§©§
¯ ,íéìka,zexitqd ly milka miyalzn zexitqd zexe`yk ©¥¦

¯ :(á ÷øt ìéòì øàaúpL Bîk,"`ipz"d mipta ,ixd ,epcnl §¤¦§¨¥§¥¤¤
± seq oi` `edy ,jxazi ez` cg` xac `id dlrnly dricidy
`xwp df oi` okl ,"seq oi`" `id dricidy oeeikny ,xaqei oldle

`id ,`l` ,ux`d xecka zyalzn `idydtiwnoiap jke .eilr

:"`ipz"d oeylae .mi`xapl qgia mb z`føçàî ,Bæ äòéãé éøä£¥§¦¨¥©©
¯ ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àéäL,leab ilaeíLa úàø÷ð dðéà ¤¦¦§¦©¥¥¨¦§¥§¥

¯ ,úéìëúå ìeáb ìòa àeäL õøàä øecëa "úLaìúî"¦§©¤¤§©¨¨¤¤©©§§©§¦
,"seq oi`" ixd `id dricide¯ ,"úááBñ"å "úôwî" àlàz` ¤¨©¤¤§¤¤

.ux`d xeckäòéãiL óà©¤§¦¨
BëBúå Béáò ìk úììBk Bæ¤¤¨¨§§

¯ ,Lnî ìòôaenk `ly §Ÿ©©¨
df elv`y ,mc`a xacdy
dricia ,`l` ,cala oeinc
xeck lk epyi dlrnl
,exae ekez lr ux`d

BúBà äeäîexeck z` ± §©¨
,ux`däæ-éãé-ìò± ©§¥¤

dlrnly dricidy
,dkeza eze` zllek
¯ ,"Lé"ì "ïéà"î¥©¦§¥
zaaeqd dlrnly dricid ici lr `wec `id yil oi`n zeedzdd
,mevnvd ixg` dhnl d`ad dx`dd ici lr `le ,ztwne
ixd ;gneve mnec ly ote`a `xapd zeig wx d`a efd dx`ddn
oi`n eze` `exal `xapa zlret dlrnly dricidy zexnl
`xapd lr dtiwne zaaeq dricidy xacd `xwp z`f lka ,yil
"seq oi`" `id ef driciy oeeik ,ea zyalzn `idy `le ,cala

."leab lra" `ed `xapd eli`e¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
ly xe`d ici lr `wec `id ,yil oi`n `xap ly ezeedzdy

."oinlr lk aaeq"

.èî ÷øtzeigde xe`dy xg`ny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
zeigde xe`d m` ,ixd ,seqÎoi` xe` ± "enyk" md ,d"awdn mikynpd

itk deedzn dfdÎmlerd did `l ± zebixcn ly xcqa mikynp eid

minevnv daxd eid okl .zilkze leab ly ote`a ,deedzp ok` `edy

zeidl lkezy ick ,xe`a

mi`xap ly mzeedzdilra

leab`edy seqÎoi` xe`n

leab ilaminevnvd lk .

x`aziy itk ± eyrp dl`d

d"awd zad` llba ± oldl

eay mler didiy ,l`xyil

dceard z` icedi dyri

wxta .zeevnde dxezd meiwa

ote`a minevnvd oipr ,owfd epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,h"n

z` wigxde wliq ,l`xyil ezad` llba d"awdy myky ,miiqie ,illk

mink" ,icedi lr jk ± mi`xapde zenlerd zeedzdl rixtdy dn lk

mixacd lk z` wigxdle wlql ,d"awdl ezad` llba ,"miptd

jxazi epnn zeige xe` jiynd d"awdy myke ;'d zceara mirixtnd

mi`xap mixvep eid `l ,xen`k ,f` ,oky) zebixcn ly xcq itl `ly

dcecn dceara wtzqdl `l ,'d z` ezceara icedi lr jk ± (milaben

,laben izla ote`a ezcear z` zeyrl eilr `l` ,zlabenexiwtdlz`

± mlera d"awd riahdy zelabdd elit`e ;'d z` ezad` llba lkd

.'d z` ezceara el eprixtz `l

óBñ-ïéà øBà íìòääå øzñää úðéça éèøt ék óà ,äpäå§¦¥©¦§¨¥§¦©©¤§¥§©¤§¥¥
,àeä-Ceøä

ìzLäaúBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨
micxeie milylzynd ±

dhn,dhnàøápL ãò©¤¦§¨
Y éîLbä äfä íìBòeid ¨©¤©©§¦

minevnv daxdl miwewf
ick ,mixzqde zenlrde
efk dbixcnl cxi xe`dy
mler zeedzdl lkeiy
,miax jk lk md mixzqde zenlrd ly mihxtdy ixd ± inyb

- mdy cr¯ ,øtqî eîöòxtqn ila md mixzqdde zenlrdd ¨§¦©¥
md zeki`ae ,zenka¯ ,íéðBL íéðénî íéðéîednec dpi`y ¦¦¦¦¦¦

,ipy xzqde mevnvl ,cg` xzqde mevnv ly ezeki`òeãik©¨©
¯ ,íéiçä õòî íéîòBhì.dlawd znkgn enrhy dl`lCà ©£¦¥¥©©¦©

ìL íä ììk Cøc,íéiììk íéîeöò íéîeöîö éðéî äL ¤¤§¨¥§Ÿ¨¦¥¦§¦£¦§¨¦¦
ììLúBááø àBaø Lé ììk ìëáe ,íéiììk úBîìBò éðéî äL ¦§Ÿ¨¦¥¨§¨¦¦§¨§¨¥¦¦§
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.ãáìa çîBöåzpzep ,minevnv ici lr d`ad dx`ddy ± §¥©¦§©
,leab zpigaa didi ux`d xecky ote`a ,ux`d xecka zeig

"gnev"e "mnec" zpigaae
dricid eli`e .cala
`idy ,dlrnly
d"awd mr zcge`n

"dtiwn" ± envrlrn
oeeikn ,ux`d xeck
,"seq oi`" `id dricidy
lra `ed ux`d xecke
dricidy mbde .leab

epyiy ixd ,yil oi`n ux`d xeck ly zeedzdde zeigd `id
df z`f lka ± eihxt lk lr elek ux`d xeck ,ef dricia
z` "dtiwn" `id ,"siwn" zpigaa `id dricidy wx `xwp

.ux`d xeck,Búeîöòå Búeäîa úãçéîä Cøaúé Búòéãé Cà©§¦¨¦§¨¥©§ª¤¤§¨§©§
¯ ,òeãiä àeäå òãBiä àeäå òcnä àeä ékepcnl xaky itk ¦©©¨§©¥©§©¨©

e` m"anxdy dn ,'a wxtalkyde dricid oipr d"awday xn
oiane rcei ,lynl ,mc`yk ± mc`a lkyde dricid enk epi`
mc`d ytp ± "rcei"d (`) :mixac dyly o`k mpyi ,dkld xac
eay dpadd gek ± "rcn" (a) ;dkldd z` dpiane zrceid `id
ytp dze`y ,dkldd ± "reci" (b) ;dpiane zrcei mc`d ytp

± d"awda ,eli`e .dpiane zrcei mc`d`edrcnd`edrceid
`edemd mixacd zyly ± recid`edixd .jxazi envr `ed ±

,d"awd mr cg` xac `id "drici"dyìBëéák Bîöò úòéãéáe¦¦©©§¦§¨
,d"awd ±¯ ,íéàøápä ìk òãBémi`a mi`xapd lk ,ixdy ¥©¨©¦§¨¦

,mi`xapd lk z` rcei `ed envr zriciae ,e`vnid zzin`n
¯ ,íãàä úòéãék epnî õeçL äòéãéa àìårcei mc` ,oky §Ÿ¦¦¨¤¦¤¦¦©¨¨¨

xacd z` dtiqene zaxwn dricid ,epnn uegy dricia xac
df oi` ,mi`xapd lk z` rcei d"awdy dn ,eli`e .eytpl

,"envr zricia" `l` ,epnn uegy dricia melyeÎqgílk ék¦ª¨
,mi`xapd lk ±¯ ,Cøaúé Búzîàî íéàöîð`edy dnny ¦§¨¦¥£¦¨¦§¨¥

zricia ,xen`k `linne .mi`xapd lk mpyi ,zn`a `vnp
.mi`xapd lk rcei `ed ,lekiak envrúìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤

'eëå Béøea ìò BâéOäì íãàäoiadl lbeqn epi` mc`d lky ± ¨¨¨§©¦©§§
,efk driciinyrceiydnaerceiyxacdemlek md ± rceiy

`edz` x`zn `ed ,xac oiadl dvex mc`yk ,oky .envr
eze` d"awd lv`y ,oian mb `ed ± `l` ,elv` dfy itk xacd
,dlrnly dricid jk .daxda hytene dlrp ote`a `ed xac
mc`l oi` - ,mc`ay dricid xy`n ixnbl zxg` `idy oeeikn

ci ea x`zl xeiv mey.z`f oiadl lbeqn elky oi` okle ,efk dri
ääâäote`a `id dlrnl dricidy ,xne` m"anxdy dn lr ±

`ed ,dricide lkyd ,"rcn"dy ,'eke rceid `ede rcnd `edy
rcei `ed ,lekiak envr zriciae) lekiak envr `ed ± "`ed"
mpi`y l`xyi ilecb mpyi ± (epnn mi`ad mi`xapd lk
`ed ,dl` l`xyi ilecbn cg` .m"anxd ly ezrcl minikqn
z` xzeq ,"'d zexeab" extql dncwday ,b`xtn l"xdnd
ly x`ezd :`id ,zeixwird eizeiyewn zg` .m"anxd ixac

dpad ly oipr edf ,zniieqn dxcbd ernyn ,lkye drici`le
,d"awd lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .dnecke ybx ly oipr
zilkza heyt ixd `ed d"awd ?`edy xcb dfi`a xcben `edy
dricidy mixne`yk mbe !xac meya melyeÎqg xcben epi`e
`l) md dlrnl lkyde
dxeva (`l` ,mc`a enk
,zbyen izlae zhyten
rceid `ed" ly ote`a
ixd ± "'eke rcnd `ede
ly xcba edf ,z`f lka
ly `le dricie lky
Îi`y xac ,xg` edyn
.d"awdl eqgil xyt`
d"awdl mi`xew l"f epinkgy ,my xne` b`xtn l"xdnde

"yecwd`l ± "`ed jexalkyd"yecw"y iptn ,`ed jexa
epiivl milekiy xac lkn ixnbl dlrpe lcaen `edy ,ernyn
± lkdn lcaene yecw `edy dcaerd zngne ;miieqn x`eza
didi ez`tny xac meya laben `ed oi` ik ,epnn `a lkd okl
dlert `ed lkyd oipr ± l"xdnd xne` ± `l` .xg` xac rpnp
dze` jkl yi "miwl` rcie" mixne`y dne ,d"awd ly cala
`ed :xnelk ,"miwl` yrie"l e` "miwl` xn`ie"l enk zernyn
ep` dze` "ddbd"a .dricie lky ly dlertd z` `xae xvi
zrcl enikqd dlawd inkgy ,owfd epax xne` ,cenll micner
`ede rcnd `ed" ly ote`a `id dlrnly dricidy ,m"anxd
Îjexa seqÎoi` xe`yk ,wx xen` df xacy `l` ."'eke rceid
z`f ,'eke zrc ,dpia ,dnkg :zexitqd xyra envr mvnvn `ed
dnkgd xe`yk ,milka eyalzd zexe`dy ixg` ,zxne`
ly ilka ± dpiad xe`e ,dnkgd zxitq ly ilka yalzn
f`e ,dricide dnkgd oipr xak miiw ,xnelk ;dpiad zxitq
d"awdy itk ,j` .d"awd mr cg` xac od dricide dnkgd

vr mvnvn `edy iptl ,mvra `ed`ed ± zexitqd xyra en
dpeilrd dbxcdn mb dlrnl ,dricie lkyn ixnbl dlrnl f`
`ede rcnd `ed ly byen izlade hytend lkyd ,xzeia
zxezy ,ef dxaqdl m`zda .(xne` m"anxdy itk) 'eke rceid
,l"fix`d ly ezlaw itl xwirae ,oiprd z` dxiaqn zeciqgd
mbe m"anxd mb ,mdipyy ,`vei ± mevnvd oipr z` dliby
mvnvn `edy iptl ,mvra `ed d"awdy itk :miwcev ,l"xdnd
lky ly xcb lkn dlrnl `edy ,l"xdnd wcev ± envr z`
;'eke rceid `ed rcnd `ed ly dfk hyten lkyn mb ,dricie
wcev ± zexitqd xyra envr mvnv d"awdy ixg` ,j`
xac ode ,zewl` ± `l` ,"mi`xap" opi` zexitq ik ± m"anxd
idenxbe edi` ,cg ideige edi`" :oeyld enk ,jxazi ez` cg`
,zexitqd ly milkde zexe`de `edÎjexa seqÎoi` xe`y ± "cg
rceid `ed rcnd `ed ly oipr eze` edf ,cg` xac ,"cg" md
,d"awd mr cg` xac `ed zexitqd ly dricid oipr ,oky .'eke

zrck ,"d`ixa" ly oipr `lel"xdndy dn lr ik ,l"xdnd
ixdy .zewfg zeiyew opyi ± "d`ixa" md lkye driciy ,xne`
:jxazi el dricid oipr z` miqgiin dxezd iweqty ,mi`ven ep`

"ezpeazledid xyt` i` ,lkyd it lr mb ,dnecke "xtqn oi`
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ùáìúðùìåáâ 'éçáá åîéé÷ìå åúåéçäì õøàä øåãëá

åúòéãé êà ãáìá çîåöå íîåã 'éçááå úéìëúå'úé
òãåéä àåäå òãîä àåä éë .åúåîöòå åúåäîá úãçåéîä

åîöò úòéãéáå òåãéä àåäåíéàøáðä ìë òãåé ìåëéáë
íìåë éë .íãàä úòéãéë åðîî õåçù äòéãéá àìå

åúúéîàî íéàöîðíãàä úìåëéá ïéà äæ øáãå .'úé
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אייר  י"ח חמישי יום
פרק מט  ,136 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...óà äðäå èî ÷øô,hq 'nr cr.íéðáå

ääâä
åîéëñäå ì"æ í"áîøä ù"îë)
ù"îë äìá÷ä éîëç åîò
éôì ä"ëå ì"æ ÷"îøäî ñ"ãøôá
'åöîöä ãåñá ì"æ é"øàä úìá÷
ì"ùîë íéìëá úåøåà úåùáìúäå

:(á"ô

.d"awd `xay `xap ici lr `a dlrnl dricid oipr lky ,xnel
:d`ad ddbdd okezn zecewp md dl`ääâäáúkL Bîk)§¤¨©

¯ ,ì"æ í"aîøä`ede rceid `ede rcnd `ed ± d"awday ¨©§©©
.recid¯ ,äìawä éîëç Bnò eîékñäå± dlaw it lr mby §¦§¦¦©§¥©©¨¨

,zn` oiprdáeúkL Bîk§¤¨
.ì"æ ÷"îøäî 'ñcøô'a± ©©§¥¥¨§©©

,exiaecxew dyn iaxïëå§¥
é"øàä úìa÷ éôì àeä§¦©¨©¨£¦

¯ ,ì"æz` dlib l"fix`d ©
eitly ,mevnvd oipr
,d`ltdd xzei zybcen
Îjexa seqÎoi` xe` ji`
ila dlrnle `lten `ed
."zexitq"d oiprn leab
mewn did jkl m`zda
`ed" ly df oipry ,xnel

d `ede rcnddnkg ly cgein x`ezy ,oekp epi` "'eke rcei
xacd z`f lkae ± seqÎoi` xe` mr cg` xac xeza oiievi dricie
± l"fix`d ly ezlaw itl mb (m"anxd xaeqy enk) `ed jk

- ?jk xacd izn ,`l`úBøBà úeLaìúäå íeöîvä ãBña§©¦§§¦§©§
¯ ,íéìka,zexitqd ly milka miyalzn zexitqd zexe`yk ©¥¦

¯ :(á ÷øt ìéòì øàaúpL Bîk,"`ipz"d mipta ,ixd ,epcnl §¤¦§¨¥§¥¤¤
± seq oi` `edy ,jxazi ez` cg` xac `id dlrnly dricidy
`xwp df oi` okl ,"seq oi`" `id dricidy oeeikny ,xaqei oldle

`id ,`l` ,ux`d xecka zyalzn `idydtiwnoiap jke .eilr

:"`ipz"d oeylae .mi`xapl qgia mb z`føçàî ,Bæ äòéãé éøä£¥§¦¨¥©©
¯ ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àéäL,leab ilaeíLa úàø÷ð dðéà ¤¦¦§¦©¥¥¨¦§¥§¥

¯ ,úéìëúå ìeáb ìòa àeäL õøàä øecëa "úLaìúî"¦§©¤¤§©¨¨¤¤©©§§©§¦
,"seq oi`" ixd `id dricide¯ ,"úááBñ"å "úôwî" àlàz` ¤¨©¤¤§¤¤

.ux`d xeckäòéãiL óà©¤§¦¨
BëBúå Béáò ìk úììBk Bæ¤¤¨¨§§

¯ ,Lnî ìòôaenk `ly §Ÿ©©¨
df elv`y ,mc`a xacdy
dricia ,`l` ,cala oeinc
xeck lk epyi dlrnl
,exae ekez lr ux`d

BúBà äeäîexeck z` ± §©¨
,ux`däæ-éãé-ìò± ©§¥¤

dlrnly dricidy
,dkeza eze` zllek
¯ ,"Lé"ì "ïéà"î¥©¦§¥
zaaeqd dlrnly dricid ici lr `wec `id yil oi`n zeedzdd
,mevnvd ixg` dhnl d`ad dx`dd ici lr `le ,ztwne
ixd ;gneve mnec ly ote`a `xapd zeig wx d`a efd dx`ddn
oi`n eze` `exal `xapa zlret dlrnly dricidy zexnl
`xapd lr dtiwne zaaeq dricidy xacd `xwp z`f lka ,yil
"seq oi`" `id ef driciy oeeik ,ea zyalzn `idy `le ,cala

."leab lra" `ed `xapd eli`e¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
ly xe`d ici lr `wec `id ,yil oi`n `xap ly ezeedzdy

."oinlr lk aaeq"

.èî ÷øtzeigde xe`dy xg`ny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
zeigde xe`d m` ,ixd ,seqÎoi` xe` ± "enyk" md ,d"awdn mikynpd

itk deedzn dfdÎmlerd did `l ± zebixcn ly xcqa mikynp eid

minevnv daxd eid okl .zilkze leab ly ote`a ,deedzp ok` `edy

zeidl lkezy ick ,xe`a

mi`xap ly mzeedzdilra

leab`edy seqÎoi` xe`n

leab ilaminevnvd lk .

x`aziy itk ± eyrp dl`d

d"awd zad` llba ± oldl

eay mler didiy ,l`xyil

dceard z` icedi dyri

wxta .zeevnde dxezd meiwa

ote`a minevnvd oipr ,owfd epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,h"n

z` wigxde wliq ,l`xyil ezad` llba d"awdy myky ,miiqie ,illk

mink" ,icedi lr jk ± mi`xapde zenlerd zeedzdl rixtdy dn lk

mixacd lk z` wigxdle wlql ,d"awdl ezad` llba ,"miptd

jxazi epnn zeige xe` jiynd d"awdy myke ;'d zceara mirixtnd

mi`xap mixvep eid `l ,xen`k ,f` ,oky) zebixcn ly xcq itl `ly

dcecn dceara wtzqdl `l ,'d z` ezceara icedi lr jk ± (milaben

,laben izla ote`a ezcear z` zeyrl eilr `l` ,zlabenexiwtdlz`

± mlera d"awd riahdy zelabdd elit`e ;'d z` ezad` llba lkd

.'d z` ezceara el eprixtz `l

óBñ-ïéà øBà íìòääå øzñää úðéça éèøt ék óà ,äpäå§¦¥©¦§¨¥§¦©©¤§¥§©¤§¥¥
,àeä-Ceøä

ìzLäaúBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨
micxeie milylzynd ±

dhn,dhnàøápL ãò©¤¦§¨
Y éîLbä äfä íìBòeid ¨©¤©©§¦

minevnv daxdl miwewf
ick ,mixzqde zenlrde
efk dbixcnl cxi xe`dy
mler zeedzdl lkeiy
,miax jk lk md mixzqde zenlrd ly mihxtdy ixd ± inyb

- mdy cr¯ ,øtqî eîöòxtqn ila md mixzqdde zenlrdd ¨§¦©¥
md zeki`ae ,zenka¯ ,íéðBL íéðénî íéðéîednec dpi`y ¦¦¦¦¦¦

,ipy xzqde mevnvl ,cg` xzqde mevnv ly ezeki`òeãik©¨©
¯ ,íéiçä õòî íéîòBhì.dlawd znkgn enrhy dl`lCà ©£¦¥¥©©¦©

ìL íä ììk Cøc,íéiììk íéîeöò íéîeöîö éðéî äL ¤¤§¨¥§Ÿ¨¦¥¦§¦£¦§¨¦¦
ììLúBááø àBaø Lé ììk ìëáe ,íéiììk úBîìBò éðéî äL ¦§Ÿ¨¦¥¨§¨¦¦§¨§¨¥¦¦§
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'åëå åéøåá ìò åâéùäì*
àéäù øçàî åæ äòéãé éøä

à 'éçáá"íùá 'àø÷ð äðéàñ
õøàä øåãëá úùáìúî
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù
óà .úááåñå úô÷î àìà

åæ äòéãéùåéáò ìë úììåë
éò åúåà äååäîå ùîî ìòåôá åëåúå"îëå ùéì ïéàî æ"ù

îá":à

äðäå èî ÷øôíìòääå øúñää 'éçá éèøô éë óà
úåìùìúùäá ä"á ñ"à øåà
íéðéîå øôñî åîöò éîùâä æä"åò àøáðù ãò úåîìåòä
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ìL íäå .íéièøték .äiNò-äøéöé-äàéøa :úBîìBò äL §¨¦¦§¥§Ÿ¨¨§¦¨§¦¨£¦¨¦
¯ ,Lnî úeäìà àeä úeìéöàä íìBòly oiprk aygp epi`e ¨¨£¦¡Ÿ©¨

,dyxtde dlv`d oeyln ,"zeliv`" `xwp `l` ,oi`n yi d`ixa
,d"awdn dyxtede dlv`py dx`d `ed "zeliv`d mler"y

.ynn zewl` `edeéãëe§¥
,äàéøaä íìBò àøáì¦§Ÿ¨©§¦¨
íéëàìîe úBîLð ïäL¤¥§¨©§¨¦
íúãBáò øLà ,íéðBéìò¤§¦£¤£¨¨

'äì,`id ±úðéçáa ©¦§¦©
úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©

¯ ,íäa íéLaìúnä©¦§©§¦¨¤
mda dlbzn zewl`y
dlbznd ,dpad ly ote`a
,zrce dpia ,dnkg ici lr

íäåzenypd ± §¥
,mik`lndeíéâéOî©¦¦

Y íäî íéìa÷îe§©§¦¥¤
zrce dpia ,dnkgn
ick ,ixd ± .mda zexi`nd
mr dfk mler deedziy
milha mpi`y mi`xap
enk ,zewl` mr micge`ne
milv`pde zenypd
,"zeliv`d mler"ay
dbydd oipr mda yi ,`l`

yiy ,"yi" ly dpiga ixd `ed ,dbyd ly oipr lke ,dpaddein
- "d`ixad mler" z` `exal ick ixd - ,biynyälçz äéä̈¨§¦¨

.ìéòì økæpk ,íeöò íeöîö,wfge ax mevnvl miwewf eid ± ¦§¨©¦§¨§¥
mdy mi`xap zeedzdl elkei epnny ,mvnevn xe` xi`iy

."oi`n yi" d`ixa zpigaa¯ ,äøéöéì äàéøaî ïëåick §¥¦§¦¨¦¦¨
mler"n daxda dhnl `edy "dxivid mler" deedziy

,wfg mevr mevnvl aey mikixv eid ,"d`ixadèòî øBà ék¦§©
nä øòfî¯ ,äàéøaä íìBòa Laìúly xe`d iabl ,xnelk ¦§¥©¦§©¥§¨©§¦¨

hrn" ± "d`ixad mler"ay xe`d `xwp ,"zeliv`d mler"
,j` ,"xirfnïéãò,"d`ixad mler"ay df xe` ±úðéçáa àeä £©¦¦§¦©

¯ ,äøéöéä íìBò éaâì óBñ-ïéàmevnv zeidl jixv did okle ¥§©¥¨©§¦¨
jiiy didi xe` eze`y ick ,"d`ixad mler"a xi`nd xe`a lecb

,"dxivid mler"a yalzdløLôà éàåmler" ly xe`dy ± §¦¤§¨
lkei "d`ixadBa Laìúäì,"dxivid mler"a ±éãé-ìò àlà §¦§©¥¤¨©§¥

íìòäå íeöîöxe` eze`a ±äiNòì äøéöéî ïëå .did ok mb ± ¦§§¤§¥§¥¦¦¨©£¦¨
didiy ,"dxivid mler" ly xe`a wfge ax mevnv zeidl jixv

,"dxivid mler"n dhnl `edy ,"diyrd mler"l jiiyBîëe]§
ìL øeàa øçà íB÷îa øàaúpLelà íéîeöîö äL ¤¦§¨¥§¨©¥¥§Ÿ¨¦§¦¥

¯ ,úeëéøàaickìcä eðìëN ìà áø÷ìdidi lcd eplkyy ± ©£¦§¨¥¤¦§¥©©
z`f oiadl lbeqn¯ ,àeä íéîeöîvä ìk úéìëúå .[dxhnd §©§¦¨©¦§¦
,md mdly crideàéôkàìe ,éøîçä íãàä óeb àøáì éãk§¥¦§Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦©§¨
¯ ,àøçà-àøèñìzcear ici lr ,"`xg`Î`xhq"d z` ripkdl §¦§¨¨¢¨

,mc`d¯ ,CLçä ïî øBàä ïBøúé úBéäìåz` miwigxnyk §¦§¦§¨¦©Ÿ¤
lr sqeezin ± xe`l jtdp envr jyegdyk ,efn dxizie ,jyegd

:ici lr dyrp dfe ± xe`a oexzi jk iciíãàä úBìòäamc`yk ± §©£¨¨¨
,xzei dlrp dbixcnl dlrnúéðeiçäå úéäìàä BLôð úà± ¤©§¨¡Ÿ¦§©¦¦

zlawn zipeigd ytpd
ici lre ,zetilwd on zeig
`id ,mc`d zcear
,dyecwa zllkpe dlrzn

äéLeáìexeaic ,daygn ± §¤¨
,dyrneóebä úBçk ìëå§¨Ÿ©

ïlkmc`d mze` dlrn ± ª¨
,ezcear ici lr,Bcáì 'äì©§©

¯ ,úeëéøàa ìéòì økæpk©¦§¨§¥©£¦
zeevne dxez ici lr ,cvik
,miiwne cnel icediy
,ziwl`d eytp milrzn
,odiyeal ,zipeigd eytp

.sebd zegek lkeäæ ék¦¤
ìzLä úéìëzúeìL ©§¦¦§©§§

.úBîìBòädn ± ¨¨
elylzyd zenlerdy
,dbixcnl dbixcnn
xzei mipeilr zenlern
,xzei mipezgz zenlerl
mler" ± `id zilkzd ixd
Î`xhq `itkz`" didzy ezcear ici lr icedi lret eay ,"dfd
on xe`d oexzi" dyrp jk ici lre (dtilwd zxiay) "`xg`
lk z` wigxde xiqd d"awdy myky ,xaqei oldl ."jyegd
,ileab ilad xe`d z` mvnve ,inybd mlerd zeedzdl zeripnd
llba dyrp df lke ± leab ilra mi`xap zeedzdl elkeiy ick
ipaa xxerl jixv df ,"miptd mink" ,mb jk - l`xyi ipal ezad`
dn lk z` exiqie ewigxi md mby ote`a ,d"awdl dad` l`xyi
ik ,zlabene dcecn didz `l mzceary ,'d zcear z` rpeny

.leab ilae oeayg ila m`¯ ,"íéðtì íéðtä íénk" ,äpäå§¦¥©©¦©¨¦©¨¦
,d`xd `edy mipt mze` mdn mitwzyn ,mina lkzqn mc`yk
zxxern ± ipyl cg` ly ala dad`d ± "mc`l mc`d al" mb jk

:oey`xl dad` ipyd ala,ìBëéák ,àeä-Ceøa-LBãwäL Bîk§¤©¨¨¦§¨
ézìaä ìBãbä BøBà úà ,ìLî Cøc ,ãçà ãöì ÷lñå çépä¦¦©§¦¥§©¤¨¤¤¨¨¤©¨©¦§¦

¯ ,úéìëz,leab ilae,íéðBL íéîeöîö éðéî 'âa Bøézñäå Bæðâe ©§¦§¨§¦§¦§¦¥¦§¦¦
úáäà ìéáLa ìkäål d"awd ±¯ ,ïBzçzä íãàämc`d §©Ÿ¦§¦©£©¨¨¨©©§

ick z`fe ,oezgzd mleray¯ ,'äì BúBìòäìdidiy :xnelk §©£©
.d"awdl mc`d z` znnexnd dcear dpyi eay ,dfk mler

weliqe mevnvl mexbz dad`y ,xacd jiiy ,cvik`id dad` ±
dxeab ly oipr md weliqe mevnv eli`e ,zehytzde cqg ixd
dad` ep` mi`ven ,oldl xaqei ,`l` ?zehytzdd jtide

`xnbd oeyla iehia icil `a dfe ,mevnvl d`iand1dad`"
:oldlcke ,"xyad z` zwgecY "øNaä ú÷çBc äáäà" ék¦©£¨¤¤©¨¨
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íéøîà éèå÷éì
íìåò éë .ò"éá úåîìåò äùìù íäå .íééèøô úåááø
'àéøáä íìåò àåøáì éãëå .ùîî úåäìà àåä 'åìéöàä
'äì íúãåáò øùà íéðåéìò íéëàìîå úåîùð ïäù
íéìá÷îå íéâéùî íäå íäá íéùáìúîä ã"áç 'éçáá
äàéøáî ïëå .ì"ðë íåöò íåöîö äìçú äéä íäî
'àéøáä íìåòá ùáìúîä øòæî èòî øåà éë .äøéöéì
øùôà éàå .äøéöéä íìåò éáâì ñ"à 'éçáá àåä ïééãò
äéùòì äøéöéî ïëå íìòäå íåöîö é"ò àìà åá ùáìúäì
úåëéøàá åìà íéîåöîö äùìù øåàéá à"îá ù"îëå]
àåä íéîåöîöä ìë úéìëúå [ìãä åðéìëù ìà áø÷ì
úåéäìå à"ñì àééôëàìå éøîåçä íãàä óåâ àåøáì éãë
úéäìàä åùôð úà íãàä úåìòäá êùåçä ïî øåàä ïåøúé
ì"ðë åãáì 'äì ïìåë óåâä úåçë ìëå äéùåáìå úéðåéçäå
äðäå .úåîìåòä úåìùìúùä úéìëú äæ éë .úåëéøàá
÷ìéñå çéðä ìåëéáë ä"á÷äù åîë íéðôì íéðôä íéîë
úéìëú éúìáä ìåãâä åøåà úà ìùî êøã ãçà ãöì
ìéáùá ìëäå .íéðåù íéîåöîö éðéî 'âá åøéúñäå åæðâå
ú÷çåã äáäà éë .'äì åúåìòäì ïåúçúä íãàä úáäà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

א.1. פד, מציעא בבא

xii` h"i iyiy mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ט שישי יום
,hq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè ïáåé äæáå,r 'nr cr.ì"ðë 'úé

,xacd zernyn .dad`l aekire drxtd meyn ea oi` xya
exe` z` ,cvl lekiak wliq ,l`xyi ipal ezad` cvn d"awdy

,ixd ± jk m`e .miax minevnva envnve lecbd-änk-úçà-ìò©©©©¨
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk éìôëa ,änëå,xacd aiigníãàì éeàø ék §©¨§¦§¥¦§©¦§¥¥¦¨§¨¨

ìk áæòìå çépäì ïk íb©¥§©¦©§©£Ÿ¨
øNa ãòå Lôpî Bì øLà£¤¦¤¤§©¨¨

ìkä øé÷ôäìezaifry ± §©§¦©Ÿ
`l ,eipipr z` mc`d
oeayg jezn didz
oeayg ila `l` ,dcicne
,xwtd ly ote`a ,leabe
miqtez mpi` eipipr lky

,z`fe ± elv` mewnä÷éLç ä÷éáãa Cøaúé Ba ä÷áãì ìéáLa¦§¦§¨§¨¦§¨¥¦§¦¨£¦¨
¯ ,äöéôçå,inipt ipevx beprze wygaòðBî íeL äéäé àìå ©£¦¨§Ÿ¦§¤¥©

¯ ,Lôð àìå óeb àì ¯ õeçaîe úéaî`l miinipt mipipr mby ¦©¦¦©Ÿ§Ÿ¤¤
,erpniíéðáe äMà àìå ,ïBîî àìå`l ± miipevig mipipr mdy ± §Ÿ¨§Ÿ¦¨¨¦

dripn meyn mda didi
waczn mci lry mipiprl
lke ;d"awd mr mc`d
mc`dy :ernyn ,xen`d
mb ,mirpend lk z` wlqn
miraepy dl` z`
,xzeia mivegpd mipiprdn

.d"awdl ezad` llba

úBëøa eðwzL ,íéîëç úðwúì úòãå íòè áeè ïáeé äæáe¨¤¨©©¨©©§©¨©£¨¦¤¦§¦§
"'eë äéðôì íézL" òîL-úàéø÷2íäì ïéà äøBàëìc , §¦©§©§©¦§¨¤¨§¦§¨¥¨¤

à"aLøä eáúkL Bîk ,òîL úàéø÷ íò ììk úeëiL3 ©¨§¨¦§¦©§©§¤¨§¨©§¨
¯ ,íé÷ñBt øàLezekiiy el` zekxal oi`y± rny z`ixwl §¨§¦

zexg` zekxaa enk `ly
zeevnl minkg epwizy
xaecn oday ,zepey
lynl enk) devnd okezn
± oilitz lr dkxad
ixd ± "oilitz gipdl"
zece` dkxaa xaecn
qgia mb jke ,oilitz
eli`e ,(zexg` zeevnl
`l rny z`ixw zekxaa
zece` ixnbl xaecn

- rny z`ixwänìå§¨¨
úBëøa" ïúBà eàø÷̈§¨¦§

?à÷åc äéðôì ïúBà eðwz äîìå ?"òîL-úàéø÷xg`n ± §¦©§©§¨¨¦§¨§¨¤¨©§¨
:oldl owfd epax xiaqn ?rny z`ixwl zekiiy odl oi`yopipr

zekxa lyel`oipr z` miiwl elkeiy ,dpkd meyn ea yi
ribdl `ed ,rny z`ixw ly dpipr xwir ixdy ,rny z`ixw
didzy ± "jixvi ipya ± jaal lka jiwl` 'd z` zad`e"l
icke .rxd exvie zindad eytpa mb d"awdl dad` icedil
xaecn mzece` mipipra zeppeazd zyxcp ± jkl ribdl
,ixd .dnecke ,mik`lnd ly mzelhazd ;rny z`ixw zekxaa
dkxade ,dxezd on `id dnvr devnd ,devn lk iably iptny
ilk icedi didi dciÎlry ick minkg epwiz (opaxcn `idy)

devn dze` ici lr icedid ytpa zkynpd dpeilrd dkyndl
icedi eze`y ick ,rny z`ixw zekxa minkgd epwiz mb jk ±

:"`ipz"d oeylae .rny z`ixw oipr z` miiwl oci lr lkeiàlà¤¨
øwòL íeMî,oipr ±òîL-úàéø÷,`ed ±Eááì ìëa" íi÷ì ¦¤¦©§¦©§©§©¥§¨§¨§

éøöé éðLa" ¯ "'eëE ¦§¥§¨¤
"'eë4¯ ,z` ad`i icediy

mb ,eal lka d"awd
exvie zindad eytpa

,rxdãâð ãîòì eðéäc§©§©£Ÿ¤¤
¯ ;'ä úáäàî òðBî ìk̈¥©¥©£©
zindad ytpd mby
mirixtnd ,rxd xvide
mda xcgei ,'d zad`l
mb jke .'d zad` ybx
xyt`y ,mipiprd x`y
erixti mdy xacd
,erixti `l ± 'd zad`l

"jaal" dlnd zernyna milelk md mb ,okyïä "Eááì"e§¨§¥
¯ ,äéãìéå äMàäaal" dlna mix`ezn mdiptn ,"jBáálL ¨¦¨¦¨¤¨¤§¨

eðéúBaø eøîàL Bîk ,Bòáèa ïäa äøeL÷ íãà ìL¤¨¨§¨¨¤§¦§§¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ5÷eñt ìò6,"äMà Bæ" ¯ "éäiå øîà àeä" : ¦§¨¦§¨¨©¨¨©©¤¦¦¨

¯ ;"íéða elà" ¯ "ãîòiå äeö àeä","jaal" zernyn ef ¦¨©©£Ÿ¥¨¦
,'d zad`l erixti `l ± mc`d ly eal xeyw mdil` mixacdy

¯ ,éðBæîe éiç ,BòîLîk "Eãàî"e ,"ELôð"ådrnyn "ytp" §©§§§Ÿ¤§©§¨©¥§¥
lka didi `l ± dqpxte zepefn xnelk ,sqk ± "c`n"e ,miig

:`l` ,drxtd meyn dl`.'ä úáäà ìéáLa ìkä øé÷ôäì± §©§¦©Ÿ¦§¦©£©
xvie zindad ytpd enk ("zian") miiniptd mipiprd mby ,ixd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íãàì éåàø éë õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá å"ëàò .øùáä
øùá ãòå ùôðî åì øùà ìë áåæòìå çéðäì ë"â
ä÷éùç ä÷éáãá 'úé åá ä÷áãì ìéáùá ìëä øé÷ôäìå
àìå óåâ àì õåçáîå úéáî òðåî íåù äéäé àìå äöéôçå

.íéðáå äùà àìå ïåîî àìå ùôð

íòè áåè ïáåé äæáå
äéðôì íéúù ù"÷ úåëøá åð÷úù íéîëç úð÷úì úòãå

ù úàéø÷ íò ììë úåëééù íäì ïéà äøåàëìã 'åëòî
úåëøá ïúåà åàø÷ äîìå .'é÷ñåô øàùå à"áùøä ù"îë
ø÷éòù íåùî àìà .à÷ååã äéðôì ïúåà åð÷ú äîìå ù"÷
ãåîòì åðééäã 'åë êéøöé éðùá 'åë êááì ìëá íéé÷ì ù"÷
.äéãìéå äùàä ïä êááìå .'ä úáäàî òðåî ìë ãâð
ô"ò ì"æøàùîë .åòáèá ïäá äøåù÷ íãà ìù åááìù
.íéðá åìà ãåîòéå äåö àåä äùà åæ éäéå øîà àåä
ìéáùá ìëä øé÷ôäì éðåæîå ééç åòîùîë êãàîå êùôðå
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,"דוקא "לפני' (בסיומה) מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :
ספמ"ז). כדלעיל – ק"ש (דהיינו וביצי"מ בקעומ"ש דמדברת שייכת, – דלאחרי' ועוד "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי'", מזכיר ואינו

לפני'... שתים זה: חז"ל דמאמר הסיום מרמז או דערבית, מרבה – "כו'" מפרש Ú·Â¯·ותיבת שלקמן ואף הך. והיינו א), יא, (ברכות
שבערב". לאלו  גם יובן מהם – דבבוקר מו.3.הברכות סימן חיים אורח יוסף", ב"בית א.4.מובא  נד, א.5.ברכות קנב, 6.שבת

ט. לג, תהלים



פט xii` g"i iying mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìL íäå .íéièøték .äiNò-äøéöé-äàéøa :úBîìBò äL §¨¦¦§¥§Ÿ¨¨§¦¨§¦¨£¦¨¦
¯ ,Lnî úeäìà àeä úeìéöàä íìBòly oiprk aygp epi`e ¨¨£¦¡Ÿ©¨

,dyxtde dlv`d oeyln ,"zeliv`" `xwp `l` ,oi`n yi d`ixa
,d"awdn dyxtede dlv`py dx`d `ed "zeliv`d mler"y

.ynn zewl` `edeéãëe§¥
,äàéøaä íìBò àøáì¦§Ÿ¨©§¦¨
íéëàìîe úBîLð ïäL¤¥§¨©§¨¦
íúãBáò øLà ,íéðBéìò¤§¦£¤£¨¨

'äì,`id ±úðéçáa ©¦§¦©
úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©

¯ ,íäa íéLaìúnä©¦§©§¦¨¤
mda dlbzn zewl`y
dlbznd ,dpad ly ote`a
,zrce dpia ,dnkg ici lr

íäåzenypd ± §¥
,mik`lndeíéâéOî©¦¦

Y íäî íéìa÷îe§©§¦¥¤
zrce dpia ,dnkgn
ick ,ixd ± .mda zexi`nd
mr dfk mler deedziy
milha mpi`y mi`xap
enk ,zewl` mr micge`ne
milv`pde zenypd
,"zeliv`d mler"ay
dbydd oipr mda yi ,`l`

yiy ,"yi" ly dpiga ixd `ed ,dbyd ly oipr lke ,dpaddein
- "d`ixad mler" z` `exal ick ixd - ,biynyälçz äéä̈¨§¦¨

.ìéòì økæpk ,íeöò íeöîö,wfge ax mevnvl miwewf eid ± ¦§¨©¦§¨§¥
mdy mi`xap zeedzdl elkei epnny ,mvnevn xe` xi`iy

."oi`n yi" d`ixa zpigaa¯ ,äøéöéì äàéøaî ïëåick §¥¦§¦¨¦¦¨
mler"n daxda dhnl `edy "dxivid mler" deedziy

,wfg mevr mevnvl aey mikixv eid ,"d`ixadèòî øBà ék¦§©
nä øòfî¯ ,äàéøaä íìBòa Laìúly xe`d iabl ,xnelk ¦§¥©¦§©¥§¨©§¦¨

hrn" ± "d`ixad mler"ay xe`d `xwp ,"zeliv`d mler"
,j` ,"xirfnïéãò,"d`ixad mler"ay df xe` ±úðéçáa àeä £©¦¦§¦©

¯ ,äøéöéä íìBò éaâì óBñ-ïéàmevnv zeidl jixv did okle ¥§©¥¨©§¦¨
jiiy didi xe` eze`y ick ,"d`ixad mler"a xi`nd xe`a lecb

,"dxivid mler"a yalzdløLôà éàåmler" ly xe`dy ± §¦¤§¨
lkei "d`ixadBa Laìúäì,"dxivid mler"a ±éãé-ìò àlà §¦§©¥¤¨©§¥

íìòäå íeöîöxe` eze`a ±äiNòì äøéöéî ïëå .did ok mb ± ¦§§¤§¥§¥¦¦¨©£¦¨
didiy ,"dxivid mler" ly xe`a wfge ax mevnv zeidl jixv

,"dxivid mler"n dhnl `edy ,"diyrd mler"l jiiyBîëe]§
ìL øeàa øçà íB÷îa øàaúpLelà íéîeöîö äL ¤¦§¨¥§¨©¥¥§Ÿ¨¦§¦¥

¯ ,úeëéøàaickìcä eðìëN ìà áø÷ìdidi lcd eplkyy ± ©£¦§¨¥¤¦§¥©©
z`f oiadl lbeqn¯ ,àeä íéîeöîvä ìk úéìëúå .[dxhnd §©§¦¨©¦§¦
,md mdly crideàéôkàìe ,éøîçä íãàä óeb àøáì éãk§¥¦§Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦©§¨
¯ ,àøçà-àøèñìzcear ici lr ,"`xg`Î`xhq"d z` ripkdl §¦§¨¨¢¨

,mc`d¯ ,CLçä ïî øBàä ïBøúé úBéäìåz` miwigxnyk §¦§¦§¨¦©Ÿ¤
lr sqeezin ± xe`l jtdp envr jyegdyk ,efn dxizie ,jyegd

:ici lr dyrp dfe ± xe`a oexzi jk iciíãàä úBìòäamc`yk ± §©£¨¨¨
,xzei dlrp dbixcnl dlrnúéðeiçäå úéäìàä BLôð úà± ¤©§¨¡Ÿ¦§©¦¦

zlawn zipeigd ytpd
ici lre ,zetilwd on zeig
`id ,mc`d zcear
,dyecwa zllkpe dlrzn

äéLeáìexeaic ,daygn ± §¤¨
,dyrneóebä úBçk ìëå§¨Ÿ©

ïlkmc`d mze` dlrn ± ª¨
,ezcear ici lr,Bcáì 'äì©§©

¯ ,úeëéøàa ìéòì økæpk©¦§¨§¥©£¦
zeevne dxez ici lr ,cvik
,miiwne cnel icediy
,ziwl`d eytp milrzn
,odiyeal ,zipeigd eytp

.sebd zegek lkeäæ ék¦¤
ìzLä úéìëzúeìL ©§¦¦§©§§

.úBîìBòädn ± ¨¨
elylzyd zenlerdy
,dbixcnl dbixcnn
xzei mipeilr zenlern
,xzei mipezgz zenlerl
mler" ± `id zilkzd ixd
Î`xhq `itkz`" didzy ezcear ici lr icedi lret eay ,"dfd
on xe`d oexzi" dyrp jk ici lre (dtilwd zxiay) "`xg`
lk z` wigxde xiqd d"awdy myky ,xaqei oldl ."jyegd
,ileab ilad xe`d z` mvnve ,inybd mlerd zeedzdl zeripnd
llba dyrp df lke ± leab ilra mi`xap zeedzdl elkeiy ick
ipaa xxerl jixv df ,"miptd mink" ,mb jk - l`xyi ipal ezad`
dn lk z` exiqie ewigxi md mby ote`a ,d"awdl dad` l`xyi
ik ,zlabene dcecn didz `l mzceary ,'d zcear z` rpeny

.leab ilae oeayg ila m`¯ ,"íéðtì íéðtä íénk" ,äpäå§¦¥©©¦©¨¦©¨¦
,d`xd `edy mipt mze` mdn mitwzyn ,mina lkzqn mc`yk
zxxern ± ipyl cg` ly ala dad`d ± "mc`l mc`d al" mb jk

:oey`xl dad` ipyd ala,ìBëéák ,àeä-Ceøa-LBãwäL Bîk§¤©¨¨¦§¨
ézìaä ìBãbä BøBà úà ,ìLî Cøc ,ãçà ãöì ÷lñå çépä¦¦©§¦¥§©¤¨¤¤¨¨¤©¨©¦§¦

¯ ,úéìëz,leab ilae,íéðBL íéîeöîö éðéî 'âa Bøézñäå Bæðâe ©§¦§¨§¦§¦§¦¥¦§¦¦
úáäà ìéáLa ìkäål d"awd ±¯ ,ïBzçzä íãàämc`d §©Ÿ¦§¦©£©¨¨¨©©§

ick z`fe ,oezgzd mleray¯ ,'äì BúBìòäìdidiy :xnelk §©£©
.d"awdl mc`d z` znnexnd dcear dpyi eay ,dfk mler

weliqe mevnvl mexbz dad`y ,xacd jiiy ,cvik`id dad` ±
dxeab ly oipr md weliqe mevnv eli`e ,zehytzde cqg ixd
dad` ep` mi`ven ,oldl xaqei ,`l` ?zehytzdd jtide

`xnbd oeyla iehia icil `a dfe ,mevnvl d`iand1dad`"
:oldlcke ,"xyad z` zwgecY "øNaä ú÷çBc äáäà" ék¦©£¨¤¤©¨¨
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íéøîà éèå÷éì
íìåò éë .ò"éá úåîìåò äùìù íäå .íééèøô úåááø
'àéøáä íìåò àåøáì éãëå .ùîî úåäìà àåä 'åìéöàä
'äì íúãåáò øùà íéðåéìò íéëàìîå úåîùð ïäù
íéìá÷îå íéâéùî íäå íäá íéùáìúîä ã"áç 'éçáá
äàéøáî ïëå .ì"ðë íåöò íåöîö äìçú äéä íäî
'àéøáä íìåòá ùáìúîä øòæî èòî øåà éë .äøéöéì
øùôà éàå .äøéöéä íìåò éáâì ñ"à 'éçáá àåä ïééãò
äéùòì äøéöéî ïëå íìòäå íåöîö é"ò àìà åá ùáìúäì
úåëéøàá åìà íéîåöîö äùìù øåàéá à"îá ù"îëå]
àåä íéîåöîöä ìë úéìëúå [ìãä åðéìëù ìà áø÷ì
úåéäìå à"ñì àééôëàìå éøîåçä íãàä óåâ àåøáì éãë
úéäìàä åùôð úà íãàä úåìòäá êùåçä ïî øåàä ïåøúé
ì"ðë åãáì 'äì ïìåë óåâä úåçë ìëå äéùåáìå úéðåéçäå
äðäå .úåîìåòä úåìùìúùä úéìëú äæ éë .úåëéøàá
÷ìéñå çéðä ìåëéáë ä"á÷äù åîë íéðôì íéðôä íéîë
úéìëú éúìáä ìåãâä åøåà úà ìùî êøã ãçà ãöì
ìéáùá ìëäå .íéðåù íéîåöîö éðéî 'âá åøéúñäå åæðâå
ú÷çåã äáäà éë .'äì åúåìòäì ïåúçúä íãàä úáäà
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א.1. פד, מציעא בבא

xii` h"i iyiy mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ט שישי יום
,hq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè ïáåé äæáå,r 'nr cr.ì"ðë 'úé

,xacd zernyn .dad`l aekire drxtd meyn ea oi` xya
exe` z` ,cvl lekiak wliq ,l`xyi ipal ezad` cvn d"awdy

,ixd ± jk m`e .miax minevnva envnve lecbd-änk-úçà-ìò©©©©¨
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk éìôëa ,änëå,xacd aiigníãàì éeàø ék §©¨§¦§¥¦§©¦§¥¥¦¨§¨¨

ìk áæòìå çépäì ïk íb©¥§©¦©§©£Ÿ¨
øNa ãòå Lôpî Bì øLà£¤¦¤¤§©¨¨

ìkä øé÷ôäìezaifry ± §©§¦©Ÿ
`l ,eipipr z` mc`d
oeayg jezn didz
oeayg ila `l` ,dcicne
,xwtd ly ote`a ,leabe
miqtez mpi` eipipr lky

,z`fe ± elv` mewnä÷éLç ä÷éáãa Cøaúé Ba ä÷áãì ìéáLa¦§¦§¨§¨¦§¨¥¦§¦¨£¦¨
¯ ,äöéôçå,inipt ipevx beprze wygaòðBî íeL äéäé àìå ©£¦¨§Ÿ¦§¤¥©

¯ ,Lôð àìå óeb àì ¯ õeçaîe úéaî`l miinipt mipipr mby ¦©¦¦©Ÿ§Ÿ¤¤
,erpniíéðáe äMà àìå ,ïBîî àìå`l ± miipevig mipipr mdy ± §Ÿ¨§Ÿ¦¨¨¦

dripn meyn mda didi
waczn mci lry mipiprl
lke ;d"awd mr mc`d
mc`dy :ernyn ,xen`d
mb ,mirpend lk z` wlqn
miraepy dl` z`
,xzeia mivegpd mipiprdn

.d"awdl ezad` llba

úBëøa eðwzL ,íéîëç úðwúì úòãå íòè áeè ïáeé äæáe¨¤¨©©¨©©§©¨©£¨¦¤¦§¦§
"'eë äéðôì íézL" òîL-úàéø÷2íäì ïéà äøBàëìc , §¦©§©§©¦§¨¤¨§¦§¨¥¨¤

à"aLøä eáúkL Bîk ,òîL úàéø÷ íò ììk úeëiL3 ©¨§¨¦§¦©§©§¤¨§¨©§¨
¯ ,íé÷ñBt øàLezekiiy el` zekxal oi`y± rny z`ixwl §¨§¦

zexg` zekxaa enk `ly
zeevnl minkg epwizy
xaecn oday ,zepey
lynl enk) devnd okezn
± oilitz lr dkxad
ixd ± "oilitz gipdl"
zece` dkxaa xaecn
qgia mb jke ,oilitz
eli`e ,(zexg` zeevnl
`l rny z`ixw zekxaa
zece` ixnbl xaecn

- rny z`ixwänìå§¨¨
úBëøa" ïúBà eàø÷̈§¨¦§

?à÷åc äéðôì ïúBà eðwz äîìå ?"òîL-úàéø÷xg`n ± §¦©§©§¨¨¦§¨§¨¤¨©§¨
:oldl owfd epax xiaqn ?rny z`ixwl zekiiy odl oi`yopipr

zekxa lyel`oipr z` miiwl elkeiy ,dpkd meyn ea yi
ribdl `ed ,rny z`ixw ly dpipr xwir ixdy ,rny z`ixw
didzy ± "jixvi ipya ± jaal lka jiwl` 'd z` zad`e"l
icke .rxd exvie zindad eytpa mb d"awdl dad` icedil
xaecn mzece` mipipra zeppeazd zyxcp ± jkl ribdl
,ixd .dnecke ,mik`lnd ly mzelhazd ;rny z`ixw zekxaa
dkxade ,dxezd on `id dnvr devnd ,devn lk iably iptny
ilk icedi didi dciÎlry ick minkg epwiz (opaxcn `idy)

devn dze` ici lr icedid ytpa zkynpd dpeilrd dkyndl
icedi eze`y ick ,rny z`ixw zekxa minkgd epwiz mb jk ±

:"`ipz"d oeylae .rny z`ixw oipr z` miiwl oci lr lkeiàlà¤¨
øwòL íeMî,oipr ±òîL-úàéø÷,`ed ±Eááì ìëa" íi÷ì ¦¤¦©§¦©§©§©¥§¨§¨§

éøöé éðLa" ¯ "'eëE ¦§¥§¨¤
"'eë4¯ ,z` ad`i icediy

mb ,eal lka d"awd
exvie zindad eytpa

,rxdãâð ãîòì eðéäc§©§©£Ÿ¤¤
¯ ;'ä úáäàî òðBî ìk̈¥©¥©£©
zindad ytpd mby
mirixtnd ,rxd xvide
mda xcgei ,'d zad`l
mb jke .'d zad` ybx
xyt`y ,mipiprd x`y
erixti mdy xacd
,erixti `l ± 'd zad`l

"jaal" dlnd zernyna milelk md mb ,okyïä "Eááì"e§¨§¥
¯ ,äéãìéå äMàäaal" dlna mix`ezn mdiptn ,"jBáálL ¨¦¨¦¨¤¨¤§¨

eðéúBaø eøîàL Bîk ,Bòáèa ïäa äøeL÷ íãà ìL¤¨¨§¨¨¤§¦§§¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ5÷eñt ìò6,"äMà Bæ" ¯ "éäiå øîà àeä" : ¦§¨¦§¨¨©¨¨©©¤¦¦¨

¯ ;"íéða elà" ¯ "ãîòiå äeö àeä","jaal" zernyn ef ¦¨©©£Ÿ¥¨¦
,'d zad`l erixti `l ± mc`d ly eal xeyw mdil` mixacdy

¯ ,éðBæîe éiç ,BòîLîk "Eãàî"e ,"ELôð"ådrnyn "ytp" §©§§§Ÿ¤§©§¨©¥§¥
lka didi `l ± dqpxte zepefn xnelk ,sqk ± "c`n"e ,miig

:`l` ,drxtd meyn dl`.'ä úáäà ìéáLa ìkä øé÷ôäì± §©§¦©Ÿ¦§¦©£©
xvie zindad ytpd enk ("zian") miiniptd mipiprd mby ,ixd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íãàì éåàø éë õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá å"ëàò .øùáä
øùá ãòå ùôðî åì øùà ìë áåæòìå çéðäì ë"â
ä÷éùç ä÷éáãá 'úé åá ä÷áãì ìéáùá ìëä øé÷ôäìå
àìå óåâ àì õåçáîå úéáî òðåî íåù äéäé àìå äöéôçå

.íéðáå äùà àìå ïåîî àìå ùôð

íòè áåè ïáåé äæáå
äéðôì íéúù ù"÷ úåëøá åð÷úù íéîëç úð÷úì úòãå

ù úàéø÷ íò ììë úåëééù íäì ïéà äøåàëìã 'åëòî
úåëøá ïúåà åàø÷ äîìå .'é÷ñåô øàùå à"áùøä ù"îë
ø÷éòù íåùî àìà .à÷ååã äéðôì ïúåà åð÷ú äîìå ù"÷
ãåîòì åðééäã 'åë êéøöé éðùá 'åë êááì ìëá íéé÷ì ù"÷
.äéãìéå äùàä ïä êááìå .'ä úáäàî òðåî ìë ãâð
ô"ò ì"æøàùîë .åòáèá ïäá äøåù÷ íãà ìù åááìù
.íéðá åìà ãåîòéå äåö àåä äùà åæ éäéå øîà àåä
ìéáùá ìëä øé÷ôäì éðåæîå ééç åòîùîë êãàîå êùôðå
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,"דוקא "לפני' (בסיומה) מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :
ספמ"ז). כדלעיל – ק"ש (דהיינו וביצי"מ בקעומ"ש דמדברת שייכת, – דלאחרי' ועוד "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי'", מזכיר ואינו

לפני'... שתים זה: חז"ל דמאמר הסיום מרמז או דערבית, מרבה – "כו'" מפרש Ú·Â¯·ותיבת שלקמן ואף הך. והיינו א), יא, (ברכות
שבערב". לאלו  גם יובן מהם – דבבוקר מו.3.הברכות סימן חיים אורח יוסף", ב"בית א.4.מובא  נד, א.5.ברכות קנב, 6.שבת

ט. לג, תהלים



`xiiצ h"i iyiy mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dqpxte micli ,dy` enk ("uegn") miipevigd mipiprd mbe ,rxd
zad`l mixeywd mipiprl dripn meyn dl` lka didi `l ±

.'déàå?Bæ äcîì éøîçä íãàä àáé C,efk 'd zad`l ± §¥¨Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦¨
,dl dripn meyn ea didi `l xac meyyälçz eøcñ Cëì± §¨¦§§¦¨

,xneløöBé" úkøa¦§©¥
íLå ,"øBàzkxaa ± §¨

,"xe` xvei"äðLðå øîàð¤¡©§¦§¨
úeëéøàaik ± ©£¦

lky yxcp zeppeazda
,zekix`a didi oipr

,mihxt daxdaøãñå ïéðò¦§©§¥¤
íéãîBòä" íéëàìnä©©§¨¦¨§¦

òéãBäì ,"íìBò íeøa± §¨§¦©
,mc`lìL Búlãb§ª¨¤

éà ,àeä-Ceøa-LBãwäC ©¨¨¥
ílkL,mik`lnd lk ± ¤ª¨

,Cøaúé BøBàì íéìèa§¥¦§¦§¨¥
òéîLîe",'eë äàøéa íé ©§¦¦§¦§¨

¯d`xia micner mdy
,d"awd iptl lehiaae
íéøîBàå ,'eë íéLéc÷îe©§¦¦§§¦
,"'eë LBã÷ äàøéa§¦§¨¨

øîBìk7¯ ,zernyn §©
,"yecw" mzxin`àeäL± ¤

,d"awdBðéàå ïäî ìcáîª§¨¥¤§¥
úðéçáa ïäa Laìúî¦§©¥¨¤¦§¦©

àlà ,éelby mewna ± ?d"awd dlbzn okid ±õøàä ìë àìî" ¦¤¨§Ÿ¨¨¨¤
äìòîì ìàøNé úñðk àéä ,"BãBákxewn ,zeliv`c zekln ± §¦§¤¤¦§¨¥§©§¨

,"ux`" z`xwpd ,dlrnl l`xyi zenyp¯ ,ähîì ìàøNéå§¦§¨¥§©¨
zeevne dxez zeniiwnd l`xyi zenyp opyi ,dhnly ux`ay
,yalzne dlbzn `ed o`k ,jxazi eceak `ln `wec o`k ixd ±

¯ ;ìéòì økæpk,mipeilrd mik`lnd mibiyn ,xen`d lk z` ©¦§¨§¥
"ux`d lk" `wece ± mdn lcaene yecw d"awd ji` ,mitxyd

."eceak `ln" ±ïëåy ,"xvei zkxa"a mb xteqn ±íépôBàä" §¥¨©¦
Lãwä úBiçå,mitxydn dhnly dbixcnae mlera mnewny ± §©©Ÿ¤

seq oi` xe`y oiadl ,jk lk milecb dbyd ilra mpi` mde
- `id mzcear `l` ,mdn lcaene yecw¯ ,'eëå ìBãb Lòøa§©©¨§

:mixy md ,zecnd zelrtzdae¯ ,"BîB÷nî 'ä ãBák Ceøä§¦§
,`vnp `ed my mewndn,BîB÷î íéâéOîe íéòãBé ïéàL éôì§¦¤¥§¦©¦¦§

¯.mircei mitxydy enk `ly ± seqÎoi` xe` dlbzn ea mewnd
mewndn ,mzq "enewnn" ycewd zeige mipte`d mixne` okle

;dlbzie jynii ± `vnp `ed myíéøîBàL Bîëe8àeä ék" : §¤§¦¦
."LBã÷å íBøî Bcáìlehia ly ,mixen`d mipiprd lky ± §©¨§¨

± ycewd zeige mipte` ,mitxy ± mipeyd mik`lnd ly ,d`xie

± df lka wnrzn mc`yke ;dpey`x dkxaa mzece` xaecn
d.jxazi el milha mik`lnd lk ji` ,'d zlecb jkn oian `e

¯ ,äiðL äëøa Ck-øçàåly dlecbd ezad` z` dxiaqnd §©©¨§¨¨§¦¨
mlehiae dlecbd mzcear lr had ilany ,l`xyi ipal d"awd
mik`lnd lk ly
d"awd xga ± mipeilrd
zcearn didi ebeprzy
,dhnl l`xyi zenyp

:iptn edfyíìBò úáäà"©£©¨
,"eðéäìà 'ä eðzáäà£©§¨¡Ÿ¥

çépäL ,øîBìk,d"awd ± §©¤¦¦©
äìòî àáö ìk̈§¨©§¨

¯ ,íéLBãwäz` ©§¦
ly mitxyde mik`lnd
± mipeilrd zenlerd
md oi`y ,cva gipd

,dpeekd zilkzäøLäå§¦§¨
eðéìò BúðéëLipa ± §¦¨¨¥

,l`xyiàø÷ð úBéäì¦§¦§¨
éäìà" Bîk ,"eðéäìà"¡Ÿ¥§¡Ÿ¥

"'eë íäøáà,oky ± ©§¨¨
lha elek did mdxa`
`ed jk ,d"awda cge`ne
dwl`d ± "epiwl`" `xwp
dxez ici lr ,eply
,miiwn icediy zeevne

,d"awd mr icedi cg`zn oci lryék ,eðéäå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§©§¦
¯ ,øNaä ú÷çBc äáäàjk ± mlrde mevnv zlret dad` ©£¨¤¤©¨¨

z` mvnviy dlrte ,l`xyi ipal d"awd ly ezad` daiig
seba dhnl ody itk ,l`xyi zenyp zceara xgaie envr

.inybd mleraeàø÷ð ïëìå,d"awd ly ezad` ±úáäà" §¨¥¦§¨©£©
¯ ,"íìBò,"epzad` mler zad`" mixne` ep`y enkàéäL ¨¤¦

íeöîö úðéçaz` d"awd mvnvy ±ézìaä ìBãbä BøBà §¦©¦§©¨©¦§¦
úéìëz,leab ilae ±,"íìBò" àø÷pä ìeáb úðéçáa Laìúäì ©§¦§¦§©¥¦§¦©§©¦§¨¨

¯oipr ± onfe mewn ly (xcbe ,ze`ivn ly) byen `ed "mler"
ewnle onfl zexeywd zelabdd ,leab lymvnv d"awde ± m

- df "leab"a envríáø÷ì éãk ,ìàøNé Bnò úáäà øeáòa©£©£©©¦§¨¥§¥§¨§¨
.Cøaúé Búecçàå Bãeçéa ììkì ,åéìà.zeevne dxez ici lr ± ¥¨¦¨¥§¦§©§¦§¨¥

äæåíéøîBàL:"epzad` mler zad`" zkxa jyndaäìîç" §¤¤§¦¤§¨
¯ ,"äøúéå äìBãblr xy`n xzei daxe dlecb zepngxa §¨¦¥¨

,epilr d"awd mgix ,mixg`Leøtdlnd ±äøúéxzei `ed ± ¥§¥¨
xy`n¯ ;äìòî àáö ìëaL íéäìà úáø÷ ìòly maexiw ©¦§©¡Ÿ¦¤§¨§¨©§¨

dzid l`xyi ipa lre ± mdilry zepngxdn ixd `a dlrn `av
.xzei daxd mze` axwl ,xzei dax dcina d"awd ly zepngx
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íéøîà éèå÷éì
êëì åæ äãîì éøîåçä íãàä àáé êéàå .'ä úáäà
äðùðå øîàð íùå .øåà øöåé úåëøá äìçú åøãéñ
íìåò íåøá íéãîåòä íéëàìîä øãñå ïéðò úåëéøàá
åøåàì íéìèá íìåëù êéà ä"á÷ä ìù åúìåãâ òéãåäì
äàøéá íéøîåàå 'åë íéùéã÷îå 'åë äàøéá íéòéîùîå 'úé
ïäá ùáìúî åðéàå ïäî ìãáåî àåäù øîåìë 'åë ùåã÷
ìàøùé úñðë àéä åãåáë õøàä ìë àìî àìà éåìéâ 'éçáá
úåéçå íéðôåàä ïëå .ì"ðë äèîì ìàøùéå äìòîì
éôì åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá 'åëå ìåãâ ùòøá ùãå÷ä
åãáì àåä éë ù"îëå åîå÷î íéâéùîå íéòãåé ïéàù
åðúáäà íìåò úáäà äéðù äëøá ë"çàå .ùåã÷å íåøî
íéùåã÷ä äìòî àáö ìë çéðäù øîåìë .åðéäìà 'ä
éäìà åîë .åðéäìà àø÷ð úåéäì åðéìò åúðéëù äøùäå
ïëìå øùáä ú÷çåã äáäà éë åðééäå .ì"ðë 'åë íäøáà
ìåãâä åøåà íåöîö 'éçá àéäù íìåò úáäà àø÷ð
íìåò àø÷ðä ìåáâ 'éçáá ùáìúäì úéìëú éúìáä
ììëéì åéìà íáø÷ì éãë ìàøùé åîò úáäà øåáòá
'éô äøéúéå äìåãâ äìîç ù"æå .'úé åúåãçàå åãåçéá
úøçá åðáå .äìòî àáö ìëáù íéäìà úáø÷ ìò äøéúé
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.7– "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן  שרבנו מה ·‰Ú¯‰על ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó" :‡Ï שהוא א' על כשמודיע  בכ"מ, כפי'
מנא – הוא קדוש ב): (ברכות, חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב כלומר Ú„È‰קדוש כ"א (

מובדל כי יודעו שאינו קדוש – להיפך –Ì‰Ó משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? "משמיעים איך ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה
וכו']". בטלים שמע.8.שהם קריאת בברכות

xii` 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ' קודש שבת יום
,r 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéëùîä íéùé øùàë äðäå,r 'nr cr.ì"ðë åãåàîå

zkxaa:oldl mixne` "mler zad`"íò ìkî zøçá eðáe"¨¨©§¨¦¨©
ìå¯ ,"ïBL,ernynyàeäz` xga d"awdy ±éøîçä óebä §¨©©¨§¦

¯ ;íìBòä úBnà éôeâì Búeiøîça äîãpäzkiiy dxiga ,oky ©¦§¤§¨§¦§¥ª¨¨
mixgeay xnel mi`zn mdilry ,mieey mixac ipya `wec

,ipya `le cg` xaca
cg` minec mdy zexnl
mixac ipya eli`e ,ipyl
xnel mi`zn `l ,mipey
dzernyna "dxiga"
cg`a xegal ,zizin`d

cvn dpeekd "zxga epae"y xnel xyt` i` okle ,mipyd on
dwl` wlg" `idy icedi ly eznyp ,oky ,l`xyi zenyp
;licadl ieb ly ytpl ybtnÎzcewpe oeinc dl oi` ± "lrnn
ezeipevigay ,icedi ly eteb lr `id "zxga epae"a dpeekd `l`

,icedi seba xga d"awde ± ieb ly etebl dnec `ed ezeixnegae
sebd mr zeyrpd zelertd ici lrye ,dnypl ilk didiy
,(`wec sebd ici lr d`a ,devn ly zinyb dlert lk ixdy)

:xiaqn owfd epaxy itke ± d"awd mr icedi cg`zieðzáø÷å"§¥©§¨
,"'eëå úBãBäì 'eëå§§§

äàãBä Leøôedlrnd ± ¥¨¨
`ad lehia ly zcgeind

,d`ced jeznøàaúé¦§¨¥
Eãçéìe" ;øçà íB÷îa§¨©¥§©¤§
Bãeçéa ììkì ,"'eë¦¨¥§¦

¯ ,Cøaúé,'d zecg`a ixnbl llkidl.ìéòì økæpkowfd epax ¦§¨¥©¦§¨§¥
xaecn mzece` mipipra icedi wnrziy dryay ,oldl xiaqi
ribiy ,rny z`ixw miiwl xacd eze` `iai ,rny z`ixwa

.'dl dlecb dad`l

àaìc à÷îò ìà íéøácä älà ìékNnä íéNé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¨¦©©§¦¥¤©§¨¦¤¨§¨§¦¨
Y àçîe,gende ald wner jezn mda wnrziyk,àìénî éæà Ÿ¨£©¦¥¨

¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"dlecb dad` d`xn d"awdy dn ©©¦©¨¦©¨¦
dlecb dad` l`xyi ipaa mb xxerz ,l`xyi ipal jk lk

miiqn jka ± d"awdl
z` xiaqdl owfd epax
mink" ly dad`d oipr
lgdy "miptl miptd
dilre ,e"n wxta xiaqdl
z`ixway ,xne` `ed
lbeqn dizekxae rny
xxerl cgeina icedi

- f`e .ef dad`èäìúz¦§©¥
BLôð,d"awdl dad`a ± ©§

,"äáéãð çeø"a Laìúúå§¦§©¥§©§¦¨
áæòìå çépäì ácðúäì§¦§©¥§©¦©§©£Ÿ
¯ ,ãâpî Bì øLà ìk̈£¤¦¤¤

,xwird elv` eidi `l dl` lkyCøaúé Ba ä÷áãì ÷øå§©§¨§¨¦§¨¥
ïé÷éLð úðéçáa ,'eëå ä÷éLç ä÷éáãa BøBàa ììkìå§¦¨¥§¦§¦¨£¦¨§¦§¦©§¦¦

àçeøa àçeø úe÷acúàåmc`d gexy ,gexa gex zewaczd ± §¦§©§¨§¨
,dlrnly gexa cg`zzìéòì økæpk"oiwiyp"ay myky ± ©¦§¨§¥

eitl cg` ly eitn ,dtl dtn zewiac wx `l dyrp ,zeinyba
mb jk ± ipyd ly ladde gexd zexagzd mb `l` ,ipy ly
mr zcg`zn dhnly mc`d gexy ,zeipgexa cegid ote`a
dlecbd ezad` z`tn mc`d dvxi z`fe ± dlrnly gexd

"oiwiyp" zpigaa jxazi exe`a llkidl ,d"awdléà Cà .àéä C ©¥¦
?àçeøa àçeø úe÷acúà úðéçamiribn dn ici lr ± §¦©¦§©§¨§¨

- ?"'eke jxazi ea dwacl" epevx ielinl ,gexa gex zewaczdl
øîà äæì'eke "jaal lka zad`e" ixg` ±íéøácä eéäå" : ¨¤¨©§¨©§¨¦

¯ ,"'eë ía zøaãå ,Eááì ìò 'eë älàäribn mc`d ¨¥¤©§¨¤§¦©§¨¨
d zewiaclxeaicd ici lre dxeza ezewnrzd ici lr dxen`

,dxezaïé÷éLpä ãeçiL ,'íéiç õò'a áeúkL Bîëeeay ± §¤¨§¥©¦¤¦©§¦¦
,"gexa gex" ly zewiacd oipr epyiãeçé àeä Bøwò¦¨¦

úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©
,úòc-äðéa-äîëça§¨§¨¦¨©©

àeäå,oipr ±ïeiò §¦
¯ ;äøBzäzewnrzdd ©¨

,dxezd zpade dwenrd
micg`zn ociÎlry
ezrc ,ezpia ,eznkg
Îdnkga mc`d ly elkye
lkye zrcÎdpia

,dxezay dlrnlyätäå§©¤
Yxacn mc`dy ici lr

,"ma zxace" dxeza eita
àöBî àeäxewn ±çeøä ¨¨©

Béelâå,gexd ly ±éøáãa øeacä úðéça eðéäå ,éelb úðéçáa §¦¦§¦©¦§©§§¦©©¦§¦§¥
¯ ,äøBz,zelbzd ly ote`a "gex"d d`a ,dxez ixac exacay ¨

oeird ici lr `a ,"gexa gex" zewiace cegid xwiry ixd -
:oldl owfd epax xiaqn xac ly enrhe ,dxezaàöBî ìò ék"¦©¨

"íãàä äéçé 'ä ét9."`ven"d zeidl `ed dtd oipry ixd ± ¦¦§¤¨¨¨
d`a dci lry ,dxeza dpadd `ed xwirdy ixd ."gex"d ly
,ef dad`l yxcp ,`eti` ,recn ;"gexa gex" ly zewiacd
iabl ,ok` ,oldl owfd epax xiaqi ?xeaica dxezd ixac `hal
dpeilrd zewiacde cegid xwir ,ziwl`d ytpd iabl ,"mc`"d
`id dpeilrd dpeekd ,j` .dxeza dpadd ici lr mi`a ,xzeia
mlerae zipeigd ytpa mb jynii `ed jexa seqÎoi` xe`y ixd
ixac z` eita `iven mc`dy ici lr `wec `a df xac ±
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúåéøîåçá äîãðä éøîåçä óåâä àåä ïåùìå íò ìëî
'éôå 'åëå úåãåäì 'åëå åðúáø÷å .íìåòä úåîåà éôåâì
ì"ðë 'úé åãåçéá ììëéì 'åë êãçéìå .à"îá øàáúé äàãåä

à÷îåò ìà íéøáãä äìà ìéëùîä íéùé øùàë äðäå
èäìúú íéðôì íéðôä íéîë àìéîî éæà àçåîå àáìã
áåæòìå çéðäì áãðúäì äáéãð çåøá ùáìúúå åùôð
åøåàá ììëéìå 'úé åá ä÷áãì ÷øå ãâðî åì øùà ìë
àçåø úå÷áãúàå ïé÷éùð 'éçáá 'åëå ä÷éùç ä÷éáãá
àçåøá àçåø úå÷áãúà 'éçá àéä êéà êà .ì"ðë àçåøá
íá úøáãå êááì ìò 'åë äìàä íéøáãä åéäå øîà äæì
ã"áç ãåçé àåä åø÷éò ïé÷éùðä ãåçéù ç"òá ù"îëå 'åë
åéåìéâå çåøä àöåî àåä äôäå äøåúä ïåéò àåäå ã"áçá
éô àöåî ìò éë .ú"ãá øåáãä 'éçá åðééäå éåìéâ 'éçáá
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ג.9. ח, דברים



צי xii` h"i iyiy mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dqpxte micli ,dy` enk ("uegn") miipevigd mipiprd mbe ,rxd
zad`l mixeywd mipiprl dripn meyn dl` lka didi `l ±

.'déàå?Bæ äcîì éøîçä íãàä àáé C,efk 'd zad`l ± §¥¨Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦¨
,dl dripn meyn ea didi `l xac meyyälçz eøcñ Cëì± §¨¦§§¦¨

,xneløöBé" úkøa¦§©¥
íLå ,"øBàzkxaa ± §¨

,"xe` xvei"äðLðå øîàð¤¡©§¦§¨
úeëéøàaik ± ©£¦

lky yxcp zeppeazda
,zekix`a didi oipr

,mihxt daxdaøãñå ïéðò¦§©§¥¤
íéãîBòä" íéëàìnä©©§¨¦¨§¦

òéãBäì ,"íìBò íeøa± §¨§¦©
,mc`lìL Búlãb§ª¨¤

éà ,àeä-Ceøa-LBãwäC ©¨¨¥
ílkL,mik`lnd lk ± ¤ª¨

,Cøaúé BøBàì íéìèa§¥¦§¦§¨¥
òéîLîe",'eë äàøéa íé ©§¦¦§¦§¨

¯d`xia micner mdy
,d"awd iptl lehiaae
íéøîBàå ,'eë íéLéc÷îe©§¦¦§§¦
,"'eë LBã÷ äàøéa§¦§¨¨

øîBìk7¯ ,zernyn §©
,"yecw" mzxin`àeäL± ¤

,d"awdBðéàå ïäî ìcáîª§¨¥¤§¥
úðéçáa ïäa Laìúî¦§©¥¨¤¦§¦©

àlà ,éelby mewna ± ?d"awd dlbzn okid ±õøàä ìë àìî" ¦¤¨§Ÿ¨¨¨¤
äìòîì ìàøNé úñðk àéä ,"BãBákxewn ,zeliv`c zekln ± §¦§¤¤¦§¨¥§©§¨

,"ux`" z`xwpd ,dlrnl l`xyi zenyp¯ ,ähîì ìàøNéå§¦§¨¥§©¨
zeevne dxez zeniiwnd l`xyi zenyp opyi ,dhnly ux`ay
,yalzne dlbzn `ed o`k ,jxazi eceak `ln `wec o`k ixd ±

¯ ;ìéòì økæpk,mipeilrd mik`lnd mibiyn ,xen`d lk z` ©¦§¨§¥
"ux`d lk" `wece ± mdn lcaene yecw d"awd ji` ,mitxyd

."eceak `ln" ±ïëåy ,"xvei zkxa"a mb xteqn ±íépôBàä" §¥¨©¦
Lãwä úBiçå,mitxydn dhnly dbixcnae mlera mnewny ± §©©Ÿ¤

seq oi` xe`y oiadl ,jk lk milecb dbyd ilra mpi` mde
- `id mzcear `l` ,mdn lcaene yecw¯ ,'eëå ìBãb Lòøa§©©¨§

:mixy md ,zecnd zelrtzdae¯ ,"BîB÷nî 'ä ãBák Ceøä§¦§
,`vnp `ed my mewndn,BîB÷î íéâéOîe íéòãBé ïéàL éôì§¦¤¥§¦©¦¦§

¯.mircei mitxydy enk `ly ± seqÎoi` xe` dlbzn ea mewnd
mewndn ,mzq "enewnn" ycewd zeige mipte`d mixne` okle

;dlbzie jynii ± `vnp `ed myíéøîBàL Bîëe8àeä ék" : §¤§¦¦
."LBã÷å íBøî Bcáìlehia ly ,mixen`d mipiprd lky ± §©¨§¨

± ycewd zeige mipte` ,mitxy ± mipeyd mik`lnd ly ,d`xie

± df lka wnrzn mc`yke ;dpey`x dkxaa mzece` xaecn
d.jxazi el milha mik`lnd lk ji` ,'d zlecb jkn oian `e

¯ ,äiðL äëøa Ck-øçàåly dlecbd ezad` z` dxiaqnd §©©¨§¨¨§¦¨
mlehiae dlecbd mzcear lr had ilany ,l`xyi ipal d"awd
mik`lnd lk ly
d"awd xga ± mipeilrd
zcearn didi ebeprzy
,dhnl l`xyi zenyp

:iptn edfyíìBò úáäà"©£©¨
,"eðéäìà 'ä eðzáäà£©§¨¡Ÿ¥

çépäL ,øîBìk,d"awd ± §©¤¦¦©
äìòî àáö ìk̈§¨©§¨

¯ ,íéLBãwäz` ©§¦
ly mitxyde mik`lnd
± mipeilrd zenlerd
md oi`y ,cva gipd

,dpeekd zilkzäøLäå§¦§¨
eðéìò BúðéëLipa ± §¦¨¨¥

,l`xyiàø÷ð úBéäì¦§¦§¨
éäìà" Bîk ,"eðéäìà"¡Ÿ¥§¡Ÿ¥

"'eë íäøáà,oky ± ©§¨¨
lha elek did mdxa`
`ed jk ,d"awda cge`ne
dwl`d ± "epiwl`" `xwp
dxez ici lr ,eply
,miiwn icediy zeevne

,d"awd mr icedi cg`zn oci lryék ,eðéäå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§©§¦
¯ ,øNaä ú÷çBc äáäàjk ± mlrde mevnv zlret dad` ©£¨¤¤©¨¨

z` mvnviy dlrte ,l`xyi ipal d"awd ly ezad` daiig
seba dhnl ody itk ,l`xyi zenyp zceara xgaie envr

.inybd mleraeàø÷ð ïëìå,d"awd ly ezad` ±úáäà" §¨¥¦§¨©£©
¯ ,"íìBò,"epzad` mler zad`" mixne` ep`y enkàéäL ¨¤¦

íeöîö úðéçaz` d"awd mvnvy ±ézìaä ìBãbä BøBà §¦©¦§©¨©¦§¦
úéìëz,leab ilae ±,"íìBò" àø÷pä ìeáb úðéçáa Laìúäì ©§¦§¦§©¥¦§¦©§©¦§¨¨

¯oipr ± onfe mewn ly (xcbe ,ze`ivn ly) byen `ed "mler"
ewnle onfl zexeywd zelabdd ,leab lymvnv d"awde ± m

- df "leab"a envríáø÷ì éãk ,ìàøNé Bnò úáäà øeáòa©£©£©©¦§¨¥§¥§¨§¨
.Cøaúé Búecçàå Bãeçéa ììkì ,åéìà.zeevne dxez ici lr ± ¥¨¦¨¥§¦§©§¦§¨¥

äæåíéøîBàL:"epzad` mler zad`" zkxa jyndaäìîç" §¤¤§¦¤§¨
¯ ,"äøúéå äìBãblr xy`n xzei daxe dlecb zepngxa §¨¦¥¨

,epilr d"awd mgix ,mixg`Leøtdlnd ±äøúéxzei `ed ± ¥§¥¨
xy`n¯ ;äìòî àáö ìëaL íéäìà úáø÷ ìòly maexiw ©¦§©¡Ÿ¦¤§¨§¨©§¨

dzid l`xyi ipa lre ± mdilry zepngxdn ixd `a dlrn `av
.xzei daxd mze` axwl ,xzei dax dcina d"awd ly zepngx
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íéøîà éèå÷éì
êëì åæ äãîì éøîåçä íãàä àáé êéàå .'ä úáäà
äðùðå øîàð íùå .øåà øöåé úåëøá äìçú åøãéñ
íìåò íåøá íéãîåòä íéëàìîä øãñå ïéðò úåëéøàá
åøåàì íéìèá íìåëù êéà ä"á÷ä ìù åúìåãâ òéãåäì
äàøéá íéøîåàå 'åë íéùéã÷îå 'åë äàøéá íéòéîùîå 'úé
ïäá ùáìúî åðéàå ïäî ìãáåî àåäù øîåìë 'åë ùåã÷
ìàøùé úñðë àéä åãåáë õøàä ìë àìî àìà éåìéâ 'éçáá
úåéçå íéðôåàä ïëå .ì"ðë äèîì ìàøùéå äìòîì
éôì åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá 'åëå ìåãâ ùòøá ùãå÷ä
åãáì àåä éë ù"îëå åîå÷î íéâéùîå íéòãåé ïéàù
åðúáäà íìåò úáäà äéðù äëøá ë"çàå .ùåã÷å íåøî
íéùåã÷ä äìòî àáö ìë çéðäù øîåìë .åðéäìà 'ä
éäìà åîë .åðéäìà àø÷ð úåéäì åðéìò åúðéëù äøùäå
ïëìå øùáä ú÷çåã äáäà éë åðééäå .ì"ðë 'åë íäøáà
ìåãâä åøåà íåöîö 'éçá àéäù íìåò úáäà àø÷ð
íìåò àø÷ðä ìåáâ 'éçáá ùáìúäì úéìëú éúìáä
ììëéì åéìà íáø÷ì éãë ìàøùé åîò úáäà øåáòá
'éô äøéúéå äìåãâ äìîç ù"æå .'úé åúåãçàå åãåçéá
úøçá åðáå .äìòî àáö ìëáù íéäìà úáø÷ ìò äøéúé
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.7– "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן  שרבנו מה ·‰Ú¯‰על ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó" :‡Ï שהוא א' על כשמודיע  בכ"מ, כפי'
מנא – הוא קדוש ב): (ברכות, חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב כלומר Ú„È‰קדוש כ"א (

מובדל כי יודעו שאינו קדוש – להיפך –Ì‰Ó משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? "משמיעים איך ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה
וכו']". בטלים שמע.8.שהם קריאת בברכות

xii` 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ' קודש שבת יום
,r 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéëùîä íéùé øùàë äðäå,r 'nr cr.ì"ðë åãåàîå

zkxaa:oldl mixne` "mler zad`"íò ìkî zøçá eðáe"¨¨©§¨¦¨©
ìå¯ ,"ïBL,ernynyàeäz` xga d"awdy ±éøîçä óebä §¨©©¨§¦

¯ ;íìBòä úBnà éôeâì Búeiøîça äîãpäzkiiy dxiga ,oky ©¦§¤§¨§¦§¥ª¨¨
mixgeay xnel mi`zn mdilry ,mieey mixac ipya `wec

,ipya `le cg` xaca
cg` minec mdy zexnl
mixac ipya eli`e ,ipyl
xnel mi`zn `l ,mipey
dzernyna "dxiga"
cg`a xegal ,zizin`d

cvn dpeekd "zxga epae"y xnel xyt` i` okle ,mipyd on
dwl` wlg" `idy icedi ly eznyp ,oky ,l`xyi zenyp
;licadl ieb ly ytpl ybtnÎzcewpe oeinc dl oi` ± "lrnn
ezeipevigay ,icedi ly eteb lr `id "zxga epae"a dpeekd `l`

,icedi seba xga d"awde ± ieb ly etebl dnec `ed ezeixnegae
sebd mr zeyrpd zelertd ici lrye ,dnypl ilk didiy
,(`wec sebd ici lr d`a ,devn ly zinyb dlert lk ixdy)

:xiaqn owfd epaxy itke ± d"awd mr icedi cg`zieðzáø÷å"§¥©§¨
,"'eëå úBãBäì 'eëå§§§

äàãBä Leøôedlrnd ± ¥¨¨
`ad lehia ly zcgeind

,d`ced jeznøàaúé¦§¨¥
Eãçéìe" ;øçà íB÷îa§¨©¥§©¤§
Bãeçéa ììkì ,"'eë¦¨¥§¦

¯ ,Cøaúé,'d zecg`a ixnbl llkidl.ìéòì økæpkowfd epax ¦§¨¥©¦§¨§¥
xaecn mzece` mipipra icedi wnrziy dryay ,oldl xiaqi
ribiy ,rny z`ixw miiwl xacd eze` `iai ,rny z`ixwa

.'dl dlecb dad`l

àaìc à÷îò ìà íéøácä älà ìékNnä íéNé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¨¦©©§¦¥¤©§¨¦¤¨§¨§¦¨
Y àçîe,gende ald wner jezn mda wnrziyk,àìénî éæà Ÿ¨£©¦¥¨

¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"dlecb dad` d`xn d"awdy dn ©©¦©¨¦©¨¦
dlecb dad` l`xyi ipaa mb xxerz ,l`xyi ipal jk lk

miiqn jka ± d"awdl
z` xiaqdl owfd epax
mink" ly dad`d oipr
lgdy "miptl miptd
dilre ,e"n wxta xiaqdl
z`ixway ,xne` `ed
lbeqn dizekxae rny
xxerl cgeina icedi

- f`e .ef dad`èäìúz¦§©¥
BLôð,d"awdl dad`a ± ©§

,"äáéãð çeø"a Laìúúå§¦§©¥§©§¦¨
áæòìå çépäì ácðúäì§¦§©¥§©¦©§©£Ÿ
¯ ,ãâpî Bì øLà ìk̈£¤¦¤¤

,xwird elv` eidi `l dl` lkyCøaúé Ba ä÷áãì ÷øå§©§¨§¨¦§¨¥
ïé÷éLð úðéçáa ,'eëå ä÷éLç ä÷éáãa BøBàa ììkìå§¦¨¥§¦§¦¨£¦¨§¦§¦©§¦¦

àçeøa àçeø úe÷acúàåmc`d gexy ,gexa gex zewaczd ± §¦§©§¨§¨
,dlrnly gexa cg`zzìéòì økæpk"oiwiyp"ay myky ± ©¦§¨§¥

eitl cg` ly eitn ,dtl dtn zewiac wx `l dyrp ,zeinyba
mb jk ± ipyd ly ladde gexd zexagzd mb `l` ,ipy ly
mr zcg`zn dhnly mc`d gexy ,zeipgexa cegid ote`a
dlecbd ezad` z`tn mc`d dvxi z`fe ± dlrnly gexd

"oiwiyp" zpigaa jxazi exe`a llkidl ,d"awdléà Cà .àéä C ©¥¦
?àçeøa àçeø úe÷acúà úðéçamiribn dn ici lr ± §¦©¦§©§¨§¨

- ?"'eke jxazi ea dwacl" epevx ielinl ,gexa gex zewaczdl
øîà äæì'eke "jaal lka zad`e" ixg` ±íéøácä eéäå" : ¨¤¨©§¨©§¨¦

¯ ,"'eë ía zøaãå ,Eááì ìò 'eë älàäribn mc`d ¨¥¤©§¨¤§¦©§¨¨
d zewiaclxeaicd ici lre dxeza ezewnrzd ici lr dxen`

,dxezaïé÷éLpä ãeçiL ,'íéiç õò'a áeúkL Bîëeeay ± §¤¨§¥©¦¤¦©§¦¦
,"gexa gex" ly zewiacd oipr epyiãeçé àeä Bøwò¦¨¦

úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©
,úòc-äðéa-äîëça§¨§¨¦¨©©

àeäå,oipr ±ïeiò §¦
¯ ;äøBzäzewnrzdd ©¨

,dxezd zpade dwenrd
micg`zn ociÎlry
ezrc ,ezpia ,eznkg
Îdnkga mc`d ly elkye
lkye zrcÎdpia

,dxezay dlrnlyätäå§©¤
Yxacn mc`dy ici lr

,"ma zxace" dxeza eita
àöBî àeäxewn ±çeøä ¨¨©

Béelâå,gexd ly ±éøáãa øeacä úðéça eðéäå ,éelb úðéçáa §¦¦§¦©¦§©§§¦©©¦§¦§¥
¯ ,äøBz,zelbzd ly ote`a "gex"d d`a ,dxez ixac exacay ¨

oeird ici lr `a ,"gexa gex" zewiace cegid xwiry ixd -
:oldl owfd epax xiaqn xac ly enrhe ,dxezaàöBî ìò ék"¦©¨

"íãàä äéçé 'ä ét9."`ven"d zeidl `ed dtd oipry ixd ± ¦¦§¤¨¨¨
d`a dci lry ,dxeza dpadd `ed xwirdy ixd ."gex"d ly
,ef dad`l yxcp ,`eti` ,recn ;"gexa gex" ly zewiacd
iabl ,ok` ,oldl owfd epax xiaqi ?xeaica dxezd ixac `hal
dpeilrd zewiacde cegid xwir ,ziwl`d ytpd iabl ,"mc`"d
`id dpeilrd dpeekd ,j` .dxeza dpadd ici lr mi`a ,xzeia
mlerae zipeigd ytpa mb jynii `ed jexa seqÎoi` xe`y ixd
ixac z` eita `iven mc`dy ici lr `wec `a df xac ±
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúåéøîåçá äîãðä éøîåçä óåâä àåä ïåùìå íò ìëî
'éôå 'åëå úåãåäì 'åëå åðúáø÷å .íìåòä úåîåà éôåâì
ì"ðë 'úé åãåçéá ììëéì 'åë êãçéìå .à"îá øàáúé äàãåä

à÷îåò ìà íéøáãä äìà ìéëùîä íéùé øùàë äðäå
èäìúú íéðôì íéðôä íéîë àìéîî éæà àçåîå àáìã
áåæòìå çéðäì áãðúäì äáéãð çåøá ùáìúúå åùôð
åøåàá ììëéìå 'úé åá ä÷áãì ÷øå ãâðî åì øùà ìë
àçåø úå÷áãúàå ïé÷éùð 'éçáá 'åëå ä÷éùç ä÷éáãá
àçåøá àçåø úå÷áãúà 'éçá àéä êéà êà .ì"ðë àçåøá
íá úøáãå êááì ìò 'åë äìàä íéøáãä åéäå øîà äæì
ã"áç ãåçé àåä åø÷éò ïé÷éùðä ãåçéù ç"òá ù"îëå 'åë
åéåìéâå çåøä àöåî àåä äôäå äøåúä ïåéò àåäå ã"áçá
éô àöåî ìò éë .ú"ãá øåáãä 'éçá åðééäå éåìéâ 'éçáá
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ג.9. ח, דברים



`xiiצב 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ytpd ici lr wx jiiy ,inyb oipr `edy xeaicd ,oky .dxezd
seqÎoi` xe`e dyecw xeaicd ici lr jynp `linne ,zipeigd
lk` mc`dy dnn `a xeaicl gekdy zeide ;zipeigd ytpa
el epzpe ,miinyb zeige mc exvep mdn ,miinyb mixac dzye

± mixeaicd z` xacl gek
r mikynpdfÎiciÎl

lka seqÎoi` xe`e dyecw
zrvazne ,mlerd ipipr
xe`y dpeilrd dpeekd
dhnl jynii seqÎoi`
lk `ln" didiy ,mlera
yxcp ,okl ."eceak ux`d

`haldxezd ixac
,oaen `teb dfne) xeaica
iabl mb xen` mrh eze`y
zeid ,zeiyrn zeevn
xe` jynp xwira oci lry
zipeigd ytpa seqÎoi`
xaecn o`k ,`l` .mlerae

cegid mi`a ziwl`d ytply ,"dxez"a xacd `hazn ji`
lkae ± dxeza dpadd ici lr ,gexa gex zewiace xzeia dlrpd
mb seqÎoi` xe` jiyndl ick ,dxeza xeaicl mb mikixv z`f

.(mlerae zipeigd ytpaBúáBç éãé àöé àì ,íB÷î-ìkîe¦¨¨Ÿ¥¥§¥¨
Bcáì ïeiòå øeäøäaxedxde daygna dxez cnel mc`yk ± §¦§§¦§©

dyrp dfÎiciÎlry zexnl ,ezaeg ici `vei `ed oi` ,cala
,"gexa gex" zewiac ly ote`a ziwl`d eytp ly lecbd cegid

àéöBiL ãò,dxezd ixac z` ±éLîäì éãk ,åéúôNaøBà C ©¤¦¦§¨¨§¥§©§¦
íãa úðëBMä úéðeiçä Lôð ãò ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©¨©¤¤©¦¦©¤¤§©

¯ ,éç-çîBö-íîBcî äeäúnä ,íãàä,dzeye lke` mc`dy ¨¨¨©¦§©¤¦¥¥©©
dl` lkae ± zipeigd ytpd zpkey ea mcd elv` xvep jkn

,xeaica dxez ixac `iven `edy ici lr ,seq oi` xe` jynpéãk§¥
ïlk úBìòäì,mlerd ly ,ig ,gnev ,mnecde zipeigd ytp z` ± §©£ª¨

øLà ,Cøaúé BøBàå Bãeçéa ïììëìe ,Blk íìBòä ìk íò 'äì©¦¨¨¨ª§¨§¨§¦§¦§¨¥£¤
ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå" ,éelb úðéçáa íéøcìå õøàì øéàé̈¦¨¨¤§©¨¦¦§¦©¦§¦§¨§§¨¨

"'eëå øNa10ìzLä úéìëz eäfL ,,úBîìBòä ìk úeìL ¨¨§¤¤©§¦¦§©§§¨¨¨
,éelb úðéçáa à÷åc eælä õøàä ìë àìî 'ä ãBák úBéäì¦§§§Ÿ¨¨¨¤©¥©§¨¦§¦©¦

àøBäðì àëBLç àëtäàì`l (zetilwd) jyeg z` jetdl ±xe §©§§¨£¨¦§¨
,(dyecwd)¯ ,à÷úîì àøéøîez` lawny ,mlerd) zexixne §¦¨§¦§¨

,(dyecwle aehl) weznl (jetdl ± "dbep ztilw"n ezeigøkæpk©¦§¨
ìéòì,e"l wxta ±úeëéøàaxcq zilkz lk z`hazn jkay ± §¥©£¦

elek zelylzydd,BúãBáòa íãàä úðek úéìëz eäæå .§¤©§¦©¨©¨¨¨©£¨
éLîäì¯ ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà Czexnl ,okle §©§¦¥¨§©¨

ezexyt`a ± dxeza dwenrd ezpadae zipgexd ezcearay
d"awda weac zeidl ,ezad` ly "ywean"d z` `lnl
`l :ezceara dpeekd zeidl dkixv la` ± "gexa gex" zewiaca
d"awdy dn `lnl `l` ,ziwl`d eytple el wx aehy dn

ici lr xvepy xac ,mlera dhnl seqÎoi` xe` jyniiy ,dvex
iptl ,z`f lkay `l` .(zeevnd dyrn ici lre) dxeza xeaicd
mdy ± "ma zxac"le "jaal lr dl`d mixacd"l ribn mc`dy
lkae jaal lka jiwl` 'd z` zad`e" aezkd xne` ,dxez
ik ,"jc`n lkae jytp
seqÎoi` xe` zkynd iptl
ici lr dhnl `ed jexa
dligza zyxcp dxez
zexxerzd ,"o"n z`lrd"
,mc`d zad` ly dhnln
zkynp dfÎiciÎlry
ici lr dkynd okn xg`l

.zeevne dxezéøvL ÷øC ©¤¨¦
ïéî" úàìòä älçz§¦¨©£¨©©¦

¯ ,"ïéá÷eðoeylay §¦
`id dpeekd ,dlawd
dweyz zexxerzdl
"`awep" .lawndn dilre
,"lawn"d zpiga `id

ìéòì økæpk Bãàîe BLôð Bì øñîìdkyndd didzy icky ± : ¦§Ÿ©§§Ÿ©¦§¨§¥
dligza zeidl dkixv ,zeidl jixvy enk zeevne dxez ici lr
eytp" zxiqn ly ote`a mc`d zad` ly "o"n z`lrd"
epax miiq jka .'dl lkd z` ,xen`k ,xeqnl ± d"awdl "ece`ne
oecl lgd ezece` ,"miptl miptd mink dad`" oipr xiaqdl owfd

.df wxt seql cr jka jiynde e"n wxta
h"n wxt seq `ipza `"hily x"enc` w"kn xe`ia`id ji` j`

.'ek zilkz edfy 'ek `vi `l n"ne mc`d 'igi ...`ed dtde 'ek
(3 ,xzein "mc`d ...dtde" dxe`kl (2 ,l"pda ezpeek okez (1
o`k ezpeekc dfa xe`ia siqen `lcn ± "mc`d ...lr ik"

`n k"`e aezkd zehytk(4 ?o`k xaecnd oiprdl zekiiyd i
gexd `veneielibejenqd "ielib 'igaa" lr siqen i`ne ,'itd ±

zilkz edfy hxtae (6 ?h"ntqa c"ecpa l"pdkl gxkdd (5 ?el
mb o`ke "zekix`a l"pke" miiqncke e"lta enewn ± 'lzydd
o`k z"pyn i"tr :t"`ca l"i .oipr epi` ,dxe`kl ,xeviwa
y"w zekxaay mipiprdl jynda `ay 'eb zad`ec ze`vezd
'ek eytp hdlzz 'ek mixacd dl` likynd miyi xy`ky ±

± r"nlhnln 'ilr ± 'ek exe`a llkile 'zi ea dwacldxe`kl,
:x`ane ,'ek dad`a ytpd zelkj`ji` (l"pd c"qwk `lc)

ycgn) xn` dfl 'ek `idxenb yecigjaal ...mixacd eide (
± (r"nlhnln 'ilrn jtid) ma zxace (xzei cere .dxeza oeir)
'rnlc 'kg epiid 'rnlc gexe ,gexa gex zewacz` l"v ik
.c"aga c"ag micgiizn (d"t lirl oiir) oeird i"re ,dxez
k"g` dlbn oiirnc `da k"g` xaciykc l"t` dxe`kl dpde)

) `l eze ma zxace zlert edfe ,c"aga c"agc cegidjtid
zewiypn ipwyi p"ynne e"nte d"nt x`eandeditlyndne ,

cegid c"r xtqn dtae gena ± `le dtl dt wyepc mc`a
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íéøîà éèå÷éì
ïåéòå øåäøäá åúáåç éãé àöé àì î"îå íãàä äéçé 'ä
ä"á ñ"à øåà êéùîäì éãë åéúôùá àéöåéù ãò åãáì
äåäúîä íãàä íãá úðëåùä úéðåéçä ùôð ãò äèîì
íìåòä ìë íò 'äì ïìåë úåìòäì éãë éç çîåö íîåãî
õøàì øéàé øùà 'úé åøåàå åãåçéá ïììëìå åìåë
'åëå øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå éåìéâ 'éçáá íéøãìå
'ä ãåáë úåéäì úåîìåòä ìë úåìùìúùä úéìëú åäæù
àëåùç àëôäàì éåìéâ 'éçáá à÷åã åæìä õøàä ìë àìî
úéìëú åäæå .úåëéøàá ì"ðë à÷úéîì àøéøîå àøåäðì
êåøá óåñ ïéà øåà êéùîäì åúãåáòá íãàä úðååë
åì øåñîì ï"î úàìòä äìçú êéøöù ÷ø äèîì àåä

:ì"ðë åãåàîå åùôð
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ה.10. מ, ישעי'

xii` 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ven `ed (oezgzd mc`ce 'rnlc) dtde :x`ane ((c"agc
(oiirny 'kgd) gexd `iven ± eheytk epiid ,(xe`ia 'qez ila)
wx `le 'bz`c `nlr) ielib 'igaa (ezpwqne oeirdc) ielibe

lkya `pwqnwx `le) z"ca (ielib 'iga) xeacd 'iga epiide (
,eheytk) `ven lk lr ik .(oeirdc eielibe `pwqn `"k oeir

'd it (on `viyk ,l"pk'igiielib edfy l"pk eheytk) mc`d
f"d ± dnvr dxezd cenilae .oeird zpwqnedkld xac`le

oeird `nlyac oaen epi` oiicry `l`) ,(h"ewyde oeird
cz` l"t`` zxg` ik ,gxken dxezala` ± 'rnlc gexa zewa

lelkl dvxie hdlzie eal l` miyi xy`kc gxkdd edn
exe`al mb gxkeie `eai ±zxacedrepz ± maziktd±

`vi `l n"ne (`ed ok zn`c x`an dfle .h"lrnlng"ci'ek
daege oipr f"d ± f"tr dxe`kl la`) 'ek jiyndl ickr"ta,

ezcear dfac 'ek gexa gex ely zewacz`l zekiiy dfl oi`e
zxace i"r ik ,jiiyc uxzne .y"w zekxac dpkdd i"re y"wa

'ek olek (dlri 'ekollkleecegiaexe`elrety mipiprd mze`)
zgxkenc zekiiyd ± oaen epi` oiicre) .(oeird i"r envra
y"w zekxa okezl ± mlerde g"vcd zelrdl dceard
ieeiv edf `"k ("mixacd eide"c aezkd cr) y"w zlgzde

oipre dcearer"taxeacd cegi elit`e)elyepi` ,xeacaxwir
dpiprn `idy s` ,l"pke ziktd drepze ,hdlziykc `pwqnd

mc`aeenvredfe 'ek 'lzyd zilkz edfy (x`an dfl) .(

mc`dye 'ek 'eak zeidl 'ek 'lzyddy) 'ek zpeek zilkz
oaen epi` oiicre) ,('eke y"w 'xa zpwqne okez edf ± 'zi ecari

) wx (uxzne .zad`el zekiiyd`"`edlgz jixvy (k"d`la
t"r .('eb zad`e 'eb rny okez) ec`ne eytp el xeqnl 'ek
c"qte dklda ligzn d"ta :`ipza mipipr dnk mix`ean l"pd
mzq cegil rbepa xacnyk ± eneiqk dxezd zrici mzq `le)
dkld ef 'd xac ± wiicn e"nte d"nta .("dpite cv lkn" `le
,d"ntae o`k) `ipza b"rv dxe`kl .cere ,(cal h"ewy `le)
ielird lk ixde ± (z"ca) xeac epiidc oiwiyp yxtny (e"n
z"pyntr oaene ,xeacc dlabda `eal leki epi`y ± oiwiypc
enkc ± 'eb ipwyi dxezd lr p"ync (.c ,`) y"dy z"ewla

'ek lecb mevnv 'igaa `"k 'ek a`dc x"d`jkz"pyntre .'ek
'r l"f t"xd zegpd 'qa) y"dy d"ca xzei xe`iaae fnxa] my
,ma zxace ly (yeciga) ehtie` mrc oi` xe`ia 'qezi [(a"nw

"xetiq" wx f"i`y ji`ezncwdc gxkdde ,c"aga dyrpd c"r
jc`n lkaceredyrp f` ik ± c"aga exwir k"tr`y ji`e

dkyndde yecigdd"awdy'idiayei'iad n"kay ± b"rvde .
epiidc oiwiypcx"d`dnc"agl zekiiyd idne wyepd ly

oigenhk`n e`) xrai` hk`n zinipt dad`dy oiprdy `l` .
iyexc 'iqa oiire .'ek jynp lecbd enyy 'rnlcke ,c"ag (sie`

ald 'iptn ...z`ivi `ed ...dwiyp" :(` ,b"rx) dkepglkyde"
.w"dlkr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zeaezk(ipy meil)

úeéøçà,[milhlhn-]íeìk ïðéà,xpic xzenk aygdleéäiL ãò ©£¨¥¨§©¤¦§
úeéøçà ïäì LiL íéñëð íL[zerwxw-]eúkä ézL ìò øúBéúBa ¨§¨¦¤¥¨¤©£¨¥©§¥©§

.øðéc¦¨

* * *

àøîâ
:'xpic xzen' oic ote` da x`eany `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaøazk m` ,`ziixaaBæìly daezk ,eiypn zg`l -Bæìå ,óìà ©¨¨¨¤¤§¨
ly daezk azk dipyd ezy`le -,úBàî Lîç,eiiga miypd ezne £¥¥

lehil dlecbd daezkd zlra ipa mivexe ,`ed zn jk xg`e
,oixkc oipa zaezk miqkpdnøðéc øúBî íL Lé íàizy jxr lr ¦¥¨©¦¨

,zeaezkdíàå ,ïnà úaeúk ïéìèBð elàå ïnà úaeúk ïéìèBð elà¥§¦§©¦¨§¥§¦§©¦¨§¦
åàìxeriyk elhi `ly `ed oicd ,xpic xzen my oi` m`e - ¨

`l` ,ozaezka aezkde÷ìçémiqkpd.äåLa ©§§§¨¤

* * *
:oixkc oipa zaezk oipra mipic dnk d`ian `xnbdàèéLtxac ± §¦¨

eid miqkpd m`y `ed heytïéaeøîizy jxr lr 'xpic xzen' §¦
,a`d zzin zrya zeaezkdedwelg zryaeèòîúðlr mkxrn ¦§©£

,xpic xzen mda oi`y cr ,rwxwd dlfedy iciïéLøBé ïäa eëæ øák§¨¨¨¤§¦
eid m` la` .oixkc oipa zaezk milhepe dlecbd daezkd ly

dzin zrya miqkpd,ïéèòeîjxr lr xpic xzen mda did `ly ¨¦
,zeaezkd izyeaøúðå,rwxwd dxwiizpy ici lr dwelg mcew §¦§©

,xpic xzen mda yi dzreéàîly oicd bdep df ote`a m`d ± ©
.`l e` oixkc oipa zaezk

:ef dl`y lr aiydl yi epnny dyrn d`ian `xnbd,òîL àz̈§©
eåä eaøúðå ïéèòeî øeöøö øa éác éñëéðcxa zia ly mdiqkpy - §¦§¥§¥©©§¨¦§¦§©£

jxra daezk azk odn zg`le ,miyp izyl ieyp didy] xevxv
dzin zrya eid [eiiga ezne ,ohw jxra daezk azk dipyle lecb
,zeaezkd izy jxr lr xpic xzen mda did `ly ,mihren

,xpic xzen mda didy cr miqkpd exwiizp ezen xg`leeúàå§¨
íøîò áøc dén÷ìcvik le`yl mxnr ax iptl miyxeid e`ae - §©¥§©©§¨

,miqkpd z` wlgl yieäì øîà,dphwd daezkd ipal mxnr ax ¨©§
eäðéñéit eìéæxwirny dlecbd daezkd ipa z` eqiitze ekl - ¦©§¦§

.mn` zaezk lawl mi`yx md oicdeçbLà àìipa eyr `l ± Ÿ©§§
,mze` eqiit `le ,eixack dphwd daezkdeäì øîà,mxnr axéà ¨©§¦

eäì eúéñéiôî àìmkl izwqty enk mze` eqiitz `l m` ±àðéçî Ÿ§©§¦§¨¦¨
eëìmkz` dwln ipixd -àîc òaî àìc àåìéña-epi`y uewa §§¦§¨§Ÿ©©§¨

.iecipe `zny mkilr xefb` xnelk ,xyaa awep `edyk mc `iven
eäðéøcL-miyxeid z` mxnr ax gly,ïîçð áøc dén÷ìick ©©¦§§©¥§©©§¨

,oicd z` mdl weqtiyïäì øîà,ongp axL íLkzryay ote`a ¨©¨¤§¥¤
miqkpd eid dzinïéaeønzeaezkd izy jxr lr 'xpic xzen' §¦

edwelgd zrya okn xg`l,eèòîúð¦§©£
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צג xii` 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ytpd ici lr wx jiiy ,inyb oipr `edy xeaicd ,oky .dxezd
seqÎoi` xe`e dyecw xeaicd ici lr jynp `linne ,zipeigd
lk` mc`dy dnn `a xeaicl gekdy zeide ;zipeigd ytpa
el epzpe ,miinyb zeige mc exvep mdn ,miinyb mixac dzye

± mixeaicd z` xacl gek
r mikynpdfÎiciÎl

lka seqÎoi` xe`e dyecw
zrvazne ,mlerd ipipr
xe`y dpeilrd dpeekd
dhnl jynii seqÎoi`
lk `ln" didiy ,mlera
yxcp ,okl ."eceak ux`d

`haldxezd ixac
,oaen `teb dfne) xeaica
iabl mb xen` mrh eze`y
zeid ,zeiyrn zeevn
xe` jynp xwira oci lry
zipeigd ytpa seqÎoi`
xaecn o`k ,`l` .mlerae

cegid mi`a ziwl`d ytply ,"dxez"a xacd `hazn ji`
lkae ± dxeza dpadd ici lr ,gexa gex zewiace xzeia dlrpd
mb seqÎoi` xe` jiyndl ick ,dxeza xeaicl mb mikixv z`f

.(mlerae zipeigd ytpaBúáBç éãé àöé àì ,íB÷î-ìkîe¦¨¨Ÿ¥¥§¥¨
Bcáì ïeiòå øeäøäaxedxde daygna dxez cnel mc`yk ± §¦§§¦§©

dyrp dfÎiciÎlry zexnl ,ezaeg ici `vei `ed oi` ,cala
,"gexa gex" zewiac ly ote`a ziwl`d eytp ly lecbd cegid

àéöBiL ãò,dxezd ixac z` ±éLîäì éãk ,åéúôNaøBà C ©¤¦¦§¨¨§¥§©§¦
íãa úðëBMä úéðeiçä Lôð ãò ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©¨©¤¤©¦¦©¤¤§©

¯ ,éç-çîBö-íîBcî äeäúnä ,íãàä,dzeye lke` mc`dy ¨¨¨©¦§©¤¦¥¥©©
dl` lkae ± zipeigd ytpd zpkey ea mcd elv` xvep jkn

,xeaica dxez ixac `iven `edy ici lr ,seq oi` xe` jynpéãk§¥
ïlk úBìòäì,mlerd ly ,ig ,gnev ,mnecde zipeigd ytp z` ± §©£ª¨

øLà ,Cøaúé BøBàå Bãeçéa ïììëìe ,Blk íìBòä ìk íò 'äì©¦¨¨¨ª§¨§¨§¦§¦§¨¥£¤
ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå" ,éelb úðéçáa íéøcìå õøàì øéàé̈¦¨¨¤§©¨¦¦§¦©¦§¦§¨§§¨¨

"'eëå øNa10ìzLä úéìëz eäfL ,,úBîìBòä ìk úeìL ¨¨§¤¤©§¦¦§©§§¨¨¨
,éelb úðéçáa à÷åc eælä õøàä ìë àìî 'ä ãBák úBéäì¦§§§Ÿ¨¨¨¤©¥©§¨¦§¦©¦

àøBäðì àëBLç àëtäàì`l (zetilwd) jyeg z` jetdl ±xe §©§§¨£¨¦§¨
,(dyecwd)¯ ,à÷úîì àøéøîez` lawny ,mlerd) zexixne §¦¨§¦§¨

,(dyecwle aehl) weznl (jetdl ± "dbep ztilw"n ezeigøkæpk©¦§¨
ìéòì,e"l wxta ±úeëéøàaxcq zilkz lk z`hazn jkay ± §¥©£¦

elek zelylzydd,BúãBáòa íãàä úðek úéìëz eäæå .§¤©§¦©¨©¨¨¨©£¨
éLîäì¯ ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà Czexnl ,okle §©§¦¥¨§©¨

ezexyt`a ± dxeza dwenrd ezpadae zipgexd ezcearay
d"awda weac zeidl ,ezad` ly "ywean"d z` `lnl
`l :ezceara dpeekd zeidl dkixv la` ± "gexa gex" zewiaca
d"awdy dn `lnl `l` ,ziwl`d eytple el wx aehy dn

ici lr xvepy xac ,mlera dhnl seqÎoi` xe` jyniiy ,dvex
iptl ,z`f lkay `l` .(zeevnd dyrn ici lre) dxeza xeaicd
mdy ± "ma zxac"le "jaal lr dl`d mixacd"l ribn mc`dy
lkae jaal lka jiwl` 'd z` zad`e" aezkd xne` ,dxez
ik ,"jc`n lkae jytp
seqÎoi` xe` zkynd iptl
ici lr dhnl `ed jexa
dligza zyxcp dxez
zexxerzd ,"o"n z`lrd"
,mc`d zad` ly dhnln
zkynp dfÎiciÎlry
ici lr dkynd okn xg`l

.zeevne dxezéøvL ÷øC ©¤¨¦
ïéî" úàìòä älçz§¦¨©£¨©©¦

¯ ,"ïéá÷eðoeylay §¦
`id dpeekd ,dlawd
dweyz zexxerzdl
"`awep" .lawndn dilre
,"lawn"d zpiga `id

ìéòì økæpk Bãàîe BLôð Bì øñîìdkyndd didzy icky ± : ¦§Ÿ©§§Ÿ©¦§¨§¥
dligza zeidl dkixv ,zeidl jixvy enk zeevne dxez ici lr
eytp" zxiqn ly ote`a mc`d zad` ly "o"n z`lrd"
epax miiq jka .'dl lkd z` ,xen`k ,xeqnl ± d"awdl "ece`ne
oecl lgd ezece` ,"miptl miptd mink dad`" oipr xiaqdl owfd

.df wxt seql cr jka jiynde e"n wxta
h"n wxt seq `ipza `"hily x"enc` w"kn xe`ia`id ji` j`

.'ek zilkz edfy 'ek `vi `l n"ne mc`d 'igi ...`ed dtde 'ek
(3 ,xzein "mc`d ...dtde" dxe`kl (2 ,l"pda ezpeek okez (1
o`k ezpeekc dfa xe`ia siqen `lcn ± "mc`d ...lr ik"

`n k"`e aezkd zehytk(4 ?o`k xaecnd oiprdl zekiiyd i
gexd `veneielibejenqd "ielib 'igaa" lr siqen i`ne ,'itd ±

zilkz edfy hxtae (6 ?h"ntqa c"ecpa l"pdkl gxkdd (5 ?el
mb o`ke "zekix`a l"pke" miiqncke e"lta enewn ± 'lzydd
o`k z"pyn i"tr :t"`ca l"i .oipr epi` ,dxe`kl ,xeviwa
y"w zekxaay mipiprdl jynda `ay 'eb zad`ec ze`vezd
'ek eytp hdlzz 'ek mixacd dl` likynd miyi xy`ky ±

± r"nlhnln 'ilr ± 'ek exe`a llkile 'zi ea dwacldxe`kl,
:x`ane ,'ek dad`a ytpd zelkj`ji` (l"pd c"qwk `lc)

ycgn) xn` dfl 'ek `idxenb yecigjaal ...mixacd eide (
± (r"nlhnln 'ilrn jtid) ma zxace (xzei cere .dxeza oeir)
'rnlc 'kg epiid 'rnlc gexe ,gexa gex zewacz` l"v ik
.c"aga c"ag micgiizn (d"t lirl oiir) oeird i"re ,dxez
k"g` dlbn oiirnc `da k"g` xaciykc l"t` dxe`kl dpde)

) `l eze ma zxace zlert edfe ,c"aga c"agc cegidjtid
zewiypn ipwyi p"ynne e"nte d"nt x`eandeditlyndne ,

cegid c"r xtqn dtae gena ± `le dtl dt wyepc mc`a
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íéøîà éèå÷éì
ïåéòå øåäøäá åúáåç éãé àöé àì î"îå íãàä äéçé 'ä
ä"á ñ"à øåà êéùîäì éãë åéúôùá àéöåéù ãò åãáì
äåäúîä íãàä íãá úðëåùä úéðåéçä ùôð ãò äèîì
íìåòä ìë íò 'äì ïìåë úåìòäì éãë éç çîåö íîåãî
õøàì øéàé øùà 'úé åøåàå åãåçéá ïììëìå åìåë
'åëå øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå éåìéâ 'éçáá íéøãìå
'ä ãåáë úåéäì úåîìåòä ìë úåìùìúùä úéìëú åäæù
àëåùç àëôäàì éåìéâ 'éçáá à÷åã åæìä õøàä ìë àìî
úéìëú åäæå .úåëéøàá ì"ðë à÷úéîì àøéøîå àøåäðì
êåøá óåñ ïéà øåà êéùîäì åúãåáòá íãàä úðååë
åì øåñîì ï"î úàìòä äìçú êéøöù ÷ø äèîì àåä

:ì"ðë åãåàîå åùôð
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ה.10. מ, ישעי'

xii` 'k ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ven `ed (oezgzd mc`ce 'rnlc) dtde :x`ane ((c"agc
(oiirny 'kgd) gexd `iven ± eheytk epiid ,(xe`ia 'qez ila)
wx `le 'bz`c `nlr) ielib 'igaa (ezpwqne oeirdc) ielibe

lkya `pwqnwx `le) z"ca (ielib 'iga) xeacd 'iga epiide (
,eheytk) `ven lk lr ik .(oeirdc eielibe `pwqn `"k oeir

'd it (on `viyk ,l"pk'igiielib edfy l"pk eheytk) mc`d
f"d ± dnvr dxezd cenilae .oeird zpwqnedkld xac`le

oeird `nlyac oaen epi` oiicry `l`) ,(h"ewyde oeird
cz` l"t`` zxg` ik ,gxken dxezala` ± 'rnlc gexa zewa

lelkl dvxie hdlzie eal l` miyi xy`kc gxkdd edn
exe`al mb gxkeie `eai ±zxacedrepz ± maziktd±

`vi `l n"ne (`ed ok zn`c x`an dfle .h"lrnlng"ci'ek
daege oipr f"d ± f"tr dxe`kl la`) 'ek jiyndl ickr"ta,

ezcear dfac 'ek gexa gex ely zewacz`l zekiiy dfl oi`e
zxace i"r ik ,jiiyc uxzne .y"w zekxac dpkdd i"re y"wa

'ek olek (dlri 'ekollkleecegiaexe`elrety mipiprd mze`)
zgxkenc zekiiyd ± oaen epi` oiicre) .(oeird i"r envra
y"w zekxa okezl ± mlerde g"vcd zelrdl dceard
ieeiv edf `"k ("mixacd eide"c aezkd cr) y"w zlgzde

oipre dcearer"taxeacd cegi elit`e)elyepi` ,xeacaxwir
dpiprn `idy s` ,l"pke ziktd drepze ,hdlziykc `pwqnd

mc`aeenvredfe 'ek 'lzyd zilkz edfy (x`an dfl) .(

mc`dye 'ek 'eak zeidl 'ek 'lzyddy) 'ek zpeek zilkz
oaen epi` oiicre) ,('eke y"w 'xa zpwqne okez edf ± 'zi ecari

) wx (uxzne .zad`el zekiiyd`"`edlgz jixvy (k"d`la
t"r .('eb zad`e 'eb rny okez) ec`ne eytp el xeqnl 'ek
c"qte dklda ligzn d"ta :`ipza mipipr dnk mix`ean l"pd
mzq cegil rbepa xacnyk ± eneiqk dxezd zrici mzq `le)
dkld ef 'd xac ± wiicn e"nte d"nta .("dpite cv lkn" `le
,d"ntae o`k) `ipza b"rv dxe`kl .cere ,(cal h"ewy `le)
ielird lk ixde ± (z"ca) xeac epiidc oiwiyp yxtny (e"n
z"pyntr oaene ,xeacc dlabda `eal leki epi`y ± oiwiypc
enkc ± 'eb ipwyi dxezd lr p"ync (.c ,`) y"dy z"ewla

'ek lecb mevnv 'igaa `"k 'ek a`dc x"d`jkz"pyntre .'ek
'r l"f t"xd zegpd 'qa) y"dy d"ca xzei xe`iaae fnxa] my
,ma zxace ly (yeciga) ehtie` mrc oi` xe`ia 'qezi [(a"nw

"xetiq" wx f"i`y ji`ezncwdc gxkdde ,c"aga dyrpd c"r
jc`n lkaceredyrp f` ik ± c"aga exwir k"tr`y ji`e

dkyndde yecigdd"awdy'idiayei'iad n"kay ± b"rvde .
epiidc oiwiypcx"d`dnc"agl zekiiyd idne wyepd ly

oigenhk`n e`) xrai` hk`n zinipt dad`dy oiprdy `l` .
iyexc 'iqa oiire .'ek jynp lecbd enyy 'rnlcke ,c"ag (sie`

ald 'iptn ...z`ivi `ed ...dwiyp" :(` ,b"rx) dkepglkyde"
.w"dlkr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zeaezk(ipy meil)

úeéøçà,[milhlhn-]íeìk ïðéà,xpic xzenk aygdleéäiL ãò ©£¨¥¨§©¤¦§
úeéøçà ïäì LiL íéñëð íL[zerwxw-]eúkä ézL ìò øúBéúBa ¨§¨¦¤¥¨¤©£¨¥©§¥©§

.øðéc¦¨

* * *

àøîâ
:'xpic xzen' oic ote` da x`eany `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaøazk m` ,`ziixaaBæìly daezk ,eiypn zg`l -Bæìå ,óìà ©¨¨¨¤¤§¨
ly daezk azk dipyd ezy`le -,úBàî Lîç,eiiga miypd ezne £¥¥

lehil dlecbd daezkd zlra ipa mivexe ,`ed zn jk xg`e
,oixkc oipa zaezk miqkpdnøðéc øúBî íL Lé íàizy jxr lr ¦¥¨©¦¨

,zeaezkdíàå ,ïnà úaeúk ïéìèBð elàå ïnà úaeúk ïéìèBð elà¥§¦§©¦¨§¥§¦§©¦¨§¦
åàìxeriyk elhi `ly `ed oicd ,xpic xzen my oi` m`e - ¨

`l` ,ozaezka aezkde÷ìçémiqkpd.äåLa ©§§§¨¤

* * *
:oixkc oipa zaezk oipra mipic dnk d`ian `xnbdàèéLtxac ± §¦¨

eid miqkpd m`y `ed heytïéaeøîizy jxr lr 'xpic xzen' §¦
,a`d zzin zrya zeaezkdedwelg zryaeèòîúðlr mkxrn ¦§©£

,xpic xzen mda oi`y cr ,rwxwd dlfedy iciïéLøBé ïäa eëæ øák§¨¨¨¤§¦
eid m` la` .oixkc oipa zaezk milhepe dlecbd daezkd ly

dzin zrya miqkpd,ïéèòeîjxr lr xpic xzen mda did `ly ¨¦
,zeaezkd izyeaøúðå,rwxwd dxwiizpy ici lr dwelg mcew §¦§©

,xpic xzen mda yi dzreéàîly oicd bdep df ote`a m`d ± ©
.`l e` oixkc oipa zaezk

:ef dl`y lr aiydl yi epnny dyrn d`ian `xnbd,òîL àz̈§©
eåä eaøúðå ïéèòeî øeöøö øa éác éñëéðcxa zia ly mdiqkpy - §¦§¥§¥©©§¨¦§¦§©£

jxra daezk azk odn zg`le ,miyp izyl ieyp didy] xevxv
dzin zrya eid [eiiga ezne ,ohw jxra daezk azk dipyle lecb
,zeaezkd izy jxr lr xpic xzen mda did `ly ,mihren

,xpic xzen mda didy cr miqkpd exwiizp ezen xg`leeúàå§¨
íøîò áøc dén÷ìcvik le`yl mxnr ax iptl miyxeid e`ae - §©¥§©©§¨

,miqkpd z` wlgl yieäì øîà,dphwd daezkd ipal mxnr ax ¨©§
eäðéñéit eìéæxwirny dlecbd daezkd ipa z` eqiitze ekl - ¦©§¦§

.mn` zaezk lawl mi`yx md oicdeçbLà àìipa eyr `l ± Ÿ©§§
,mze` eqiit `le ,eixack dphwd daezkdeäì øîà,mxnr axéà ¨©§¦

eäì eúéñéiôî àìmkl izwqty enk mze` eqiitz `l m` ±àðéçî Ÿ§©§¦§¨¦¨
eëìmkz` dwln ipixd -àîc òaî àìc àåìéña-epi`y uewa §§¦§¨§Ÿ©©§¨

.iecipe `zny mkilr xefb` xnelk ,xyaa awep `edyk mc `iven
eäðéøcL-miyxeid z` mxnr ax gly,ïîçð áøc dén÷ìick ©©¦§§©¥§©©§¨

,oicd z` mdl weqtiyïäì øîà,ongp axL íLkzryay ote`a ¨©¨¤§¥¤
miqkpd eid dzinïéaeønzeaezkd izy jxr lr 'xpic xzen' §¦

edwelgd zrya okn xg`l,eèòîúð¦§©£
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' א



היום יום . . . צד

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

מָאל  ַאלע  קען  מען  "פַארפַאלען",  קיין  ניטָא  איז  עס   - איז  ענינו  שני  פסח 
פַאריכטען. אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", ַאז דָאס 

איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

ָהָיה ָטֵמא,  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינֹו הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י־ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצֹונֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִמי ׁשֶ

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך 
הָאב, איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער. 

י.  ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ ְוָהיּו ַמְקִדיִמים ּתֵ

ה'תש"גטז אייר, לא לעומריום ששי

חומש: בהר, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך ידיעתו . . . במ"א.

אאמו"ר כשהי' נוטל צפרניו, הי' מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.
אאזמו"ר אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - 
כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פָאהרסט אויף מערק זעהסט א סך 
מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען 
ווָארט א עין יעקב ווָארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם 
ווערט א שמחה למעלה. און די מעקלעריי צָאהלט דער אויבערשטער ָאּפ בבני חיי 

ומזוני. און ווָאס גרעסער דער מַארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.

ֵרָפה. ֶהם ֵקיָסם ֹקֶדם ַהּשְׂ ְרָניו, ָהָיה ְמָעֵרב ִעּמָ ָהָיה נֹוֵטל ִצּפָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ד  ִמּצַ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש   – ַאּבֶעלֶער  הּו  ֵאִלּיָ ר'  ְלֶהָחִסיד  ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ׁש  ה נֹוֵסַע ַלְיִריִדים, ִנְפּגָ ָך. ַאּתָ א ּבְ הּו, ֲאִני ְמַקּנֵ ְכַנס ֵאָליו ִליִחידּות: ֵאִלּיָ ּנִ ׁשֶ רֹונֹוָתיו ִויִדיעֹוָתיו – ּכְ ׁשְ ּכִ
ם[  ְתּגָ ]=ּפִ 'ווָאְרט'  ְיהּוִדי,  ִעְנַין  ּבְ ַהּזּוַלת  ִעם  ְמׂשֹוֲחִחים  ָהֵעֶסק  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ִעם 
ֵמי  ּדְ ְוֶאת  ְלַמְעָלה.  ְמָחה  ׂשִ נֹוֶצֶרת  ְך  ִמּכָ  – ַוֲחִסידּות  ִנְגֶלה  ִלּמּוד  אֹודֹות  ּוְמעֹוְרִרים  ַיֲעֹקב",  ֵמ"ֵעין 
ְך  דֹול יֹוֵתר, יֹוֵתר ֲעבֹוָדה – ּכָ ּוק ּגָ ַהּשׁ י ּוְמזֹוֵני. ּוְכָכל ׁשֶ ָבֵני ַחּיֵ רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ ם ַהּקָ ּלֵ ּוּוְך" ְמׁשַ ַה"ּתִ

ֵדָלה. ְרָנָסה ּגְ ַהּפַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צה היום יום . . . 

ה'תש"גיז אייר, לב לעומרשבת

חומש: בהר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק מט. והנה . . . ־138־ אהבת ה'.

ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך.

בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ 
כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפלין דר"ת ושמ"ר אין כופלים, 

אבל אומרים "אמת".
ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ תורת הבעש"ט: עס שטעהט כי תהיו 
אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט 
דערגיין די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת הָאט טובע געווען בארץ, אז 
הכל הי' מן העפר, ָאט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות ווָאס ליגען 
אין אידען, ווָאס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך 
וויל מאכען פון אידען, ַאז זיי זָאלען געבען דעם יבול, ווָאס דעם אויבערשטענס ב"ה 

א ארץ חפץ קען געבען.

ם  ּה, ּגַ ְזַמּנָ ַמע ּבִ ֵדי ָלֵצאת חֹוַבת ְקִריַאת ׁשְ ה – ּכְ ִפּלָ ּבֶֹקר – ֹקֶדם ַהּתְ ׁש אֹוְמִרים ּבַ ּיֵ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
נּו- ַרּבֵ ין ּדְ ְתִפּלִ ַמע ּדִ ְקִריַאת ׁשְ ֵתַבת "ֱאֶמת". ּבִ ִמים ּבְ בֹות ]"ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם"[, ּוְמַסּיְ ן ּכֹוְפִלים ג' ַהּתֵ ּכֵ

א ֵאין ּכֹוְפִלים, ֲאָבל אֹוְמִרים "ֱאֶמת". א-ַרּבָ ּמּוׁשָ ם ְוׁשִ ּתַ

ְהיּו  ּתִ י  "ּכִ תּוב  ּכָ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ּתֹוַרת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ  – ְלֶעֶרְך   – ַנת תר"ד  ׁשְ ֹעֶמר  ּבָ ל"ג 
יגּו ֶאת אֹוְצרֹות  יֹוֵתר ְלעֹוָלם לֹא ַיּשִׂ דֹוִלים ּבְ ַהֲחָכִמים ַהּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאֹות". ּכְ ַאּתֶ
יג ֶאת  ְך לֹא ָיכֹול ַאף ֶאָחד ְלַהּשִׂ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ יַע ּבָ ֵרְך ִהְטּבִ ה' ִיְתּבָ דֹוִלים ׁשֶ ַבע ַהּגְ ַהּטֶ
ַעל־ ַהּבַ ם  ְוִסּיֵ רּוְך־הּוא.  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ֵהם  ׁשֶ הּוִדים,  ּיְ ּבַ ים  ֲחבּוּיִ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ָהאֹוָצרֹות 
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ׁשֶ ַהְיבּול  ֶאת  נּו  ִיּתְ ֵהם  ׁשֶ הּוִדים  ֵמַהּיְ ְלָהִפיק  ְרצֹוִני  ם־טֹוב:  ׁשֵ

ְיכֹוָלה ָלֵתת.

ה'תש"גיח אייר, לג לעומריום ראשון

חומש: בחוקתי, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: ואיך יבא . . . ־138־ וקדוש.

ארויסגעהן  פלעגט  המצויינים. מען  מיו"ט  בעומר  לג  הי'  אדמו"ר האמצעי  אצל 
אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, ָאבער נעהמען משקה, ווָאס מצד הבריאות 
הָאט ער עס ניט געטָארט. מען הָאט דעמָאלט געזעהן א סך מופתים. דָאס רוב מופתים 

איז געווען בנוגע קינדער. און ַא גַאנץ יָאהר הָאט מען געווארט אויף לג בעומר.

ים ַחׁשּוִבים[. ָהיּו יֹוְצִאים  ִנים ]=ַחּגִ ֹעֶמר ֵמיו"ט ]ּיֹום־טֹוב[ ַהְמֻצּיָ ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ַלג ּבָ
ִריאּות ָהָיה  ֲעֵמי ּבְ ּטַ ּמִ ָבר ׁשֶ ֶקה' – ּדָ ים' ַעל 'ַמׁשְ י לֹא ָהָיה נֹוֵטל ָיָדיו ַאְך ָהָיה אֹוֵמר 'ְלַחּיִ ֶדה, ָהַרּבִ ַלּשָׂ
ָנה ִיֲחלּו ְוִצּפּו  ָ נֹוֵגַע ִליָלִדים, ְוָכל ַהּשׁ ה מֹוְפִתים. רֹב ַהּמֹוְפִתים ָהיּו ּבְ ָאסּור ָעָליו. ָהיּו רֹוִאים ָאז ַהְרּבֵ

ֹעֶמר. ְלַלג ּבָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . צו

ה'תש"גיט אייר, לד לעומריום שני

חומש: בחוקותי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ואח"כ . . . ־ע־ ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג־טליכער פַארשטַאנד, דער פארשטַאנד ווָאס ווייזט דעם מענשען 
ווי קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבען.

ְדלּות הּוא ָיכֹול  ה הּוא ָקָטן, ּוְלֵאיזֹו ּגַ ּמָ ְרָאה ָלָאָדם ַעד ּכַ ֲחִסידּות ִהיא ֲהָבָנה ֱאלִֹקית, ַהֲהָבָנה ַהּמַ
ְלרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו.

ה'תש"גכ אייר, לה לעומריום שלישי

חומש: בחוקותי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה כאשר . . . ־ע־ בד"ת.

ניטָא בא וועמען איבערנעמען זיך. מען בעדארף הָארעווען, מיט סבלנות און קירוב 
הדעת קען מען, בעזה"י, אלס דורכזעצען, מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט 

מען חלילה אלץ ָאן.

ֶעְזַרת ה'  ּבְ ר,  ֶאְפׁשָ ַעת  ַהּדַ ְוֵקרּוב  ַסְבָלנּות  ּבְ ע,  ְלִהְתַיּגֵ ָצִריְך  ֵמַאֲחָריּות".  ְלִהְתָנֵער  ִמי  י  ַלּפֵ ּכְ "ֵאין 
ַהת ַעְצמֹו ַמְפִסיִדים, ָחִליָלה, ַהּכֹל. ִבּטּול ַהּזּוַלת ְוַהְגּבָ ר ַהּכֹל. ּבְ ֵרְך, ְלַסּדֵ ִיְתּבָ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ג' והקודם, בו מודיע אשר קבל הניירות שלו והכל עבר ב"ה 

בכי טוב.

ובודאי למותר להאריך ברמיזת הענין, כשרואים שהשי"ת מסיר טרדות ודאגות צריך להבין 

בהעמקה  חיים  תורת  תורתנו  בלימוד  להתעמק  וחיובו  מזכותו  גם  ובמילא  ביכולתו  אשר  הרמז, 

הדרושה ובלשון התניא התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו 

הן  ולהבא  מכאן  השי"ת  בברכת  להוספה  והכלי  הצנור  ג"כ  שזהו  כו'  דעתו  מסיח  ואינו  וכו'  בחוזק 

בגשמיות והן ברוחניות

ואם בכל אחד הדברים אמורים, עאכו"כ בזה שזכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים, ובפרט 

שע"י הנהגה טובה בכל האמור ישפיע גם על הרבים חבריו שגם הם ינהגו באופן האמור שזכות הרבים 

מסייעתו ויהי רצון שבכל האמור יהי' באופן דמוסיף והולך ומעלין בקדש והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  אייר י"ד ראשון יום שבת  ובבישולי בביכורים מתירין' לו שיש 'דבר

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íà ..íéøekaä©¦¦¦
øOòîk ,íðéîa ïäL ìëa ïéøeñà Z íéìLeøéa ïélça eáøòúð¦§¨§§ª¦¦¨©¦£¦§¨¤¥§¦¨§©£¥
.ïéøézî Bì LiL øáãk íeàOò ,ïúìéëà íB÷î àeäL éðtî .éðL¥¦¦§¥¤§£¦¨¨£¨§¨¨¤¥©¦¦
ולאחרים  לעולם, לו אסור במזיד בשבת המבשל

מיד שבת למוצאי ס"א)מותר שיח סי' או"ח הדין (שו"ע ומה .
מאכלים  עם בשבת שבושל התבשיל נתערב אם

אברהם' ה'מגן סק"ב)מותרים ? שהתערובת (שם כתב
שלאחרים  כיון מתירין', לו שיש 'דבר כדין אסורה
אינו  מתירין לו שיש ודבר שבת, במוצאי מותר המאכל
המבשל  על אסורה התערובת ולכן באלף, אפילו בטל

לעולם.
לגבי  גם מתירין' לו שיש ל'דבר התערובת נחשבת ומדוע

לעולם? מותר התבשיל אין לו והרי – המבשל
ביכורים  שתערובת זו מהלכה ראיה ה'מגןֿאברהם' מביא
מותרים  הביכורים מתירין: לו שיש כדבר נחשבת בחולין
אסור  לישראל ואילו בירושלים, רק לכהנים באכילה
התערובת  בחולין, נתערבו כאשר אך מקום. בכל לאוכלם

מתירין, לו שיש דבר הוי דלכהנים "כיון לישראל אף אסורה
אסור" לזרים אף בירושלים, לאוכלו שם)דיכולין ואם (מג"א .

'דבר  הוא שלאחרים בשבת שנתבשל בתבשיל הדין הוא כן,
התערובת  את לאסור יש – השבת לאחר מתירין' לו שיש

המבשל. על
טו)ו'פריֿמגדים' שפ"ד קב, סי' בכוונת (יו"ד מסתפק

רק  המבשל על אסורה התערובת האם – ה'מגןֿאברהם'
לאחרים, מותר כשהתבשיל שבת במוצאי אבל שבת אותה
שהתערובת  או למבשל גם מותרת והתערובת בטל האיסור
שיש  דבר אחת פעם וחל "הואיל לעולם המבשל על נאסרה

מתירין". לו
הזקן ס"ד)ואדמו"ר שם כה'מגןֿאברהם'(או"ח פסק

וכך  לעולם, המבשל על אסורה שהתערובת מפורש ובדבריו
שבו  כיון בשבת, התבשיל.. ונתערב במזיד בישל "אם כתב:
שאין  אחרים לגבי מתירין לו שיש דבר שם עליו חל ביום
גם  מתירין לו שיש דבר שם עליו חל – ברוב להם בטל

לעולם". הזה התערובות לו ונאסר המבשל לגבי

ה'תשע"ה  אייר ט"ו שני יום ממצוה? להיפטר מותר האם

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úBOòì íãàì øeñà̈§¨¨©£
.älçä ïî døèôì éãk ,øeòMkî úBçt úBçt Búqò¦¨¨¨¦©¦§¥§¨§¨¦©©¨

כאשר  בחלב מצה או לחם חתיכות לבשל מותר האם
ל'מזונות'? מ'המוציא' ברכתם משתנית בכך

העיסה  את לחלק לאדם שאסור מבואר זו בהלכה
הרי  חלה, מחיוב שתיפטר כדי ולאפותה קטנים לחלקים
זה  ולפי ממצוה, להפקיע הגורם מעשה לעשות שאסור
מפקיעו  שבכך מאחר הלחם, את לבשל ייאסר לכאורה

מהתורה. המזון וברכת 'המוציא' מברכת
כן  לעשות שמותר הראשונים בדברי מפורש למעשה אך

רבא)לכתחילה אמר ד"ה ב לז, ברכות תוספות החילוק (ראה ובביאור ,
לומר: יש

כן, יעשו תמיד שאם משום הוא חלה לגבי האיסור טעם
חלה תורת לחלוטין תישכח שכד)לבסוף סי' יו"ד אבל (ב"י ,

לאפות  לחלוטין שיפסיקו לחוש אין בוודאי דידן בנידון
האדם. מזון עיקר שהוא לחם

לומר: יש ועוד
לחובת  חלה הפרשת חובת בין מהותי הבדל קיים
כתוצאה  רק חל המזון ברכת חיוב המזון: ברכת
של  ברכתו לשינוי לגרום איסור אין וממילא מהאכילה,
כל  כי לחם, מתורת אותו המוציא מעשה ידי על המאכל
בברכת  לחייבו סיבה כל אין לחם אוכל האדם אין עוד
ואינו  העיסה עצם מצד חל חלה הפרשת חיוב אבל המזון,
היא  הרי הלישה כשנגמרה מיד אלא האדם, באכילת תלוי
מכשיעור  פחות אופה וכאשר בחלה, וחייבת 'טבל'

חל  אסור הפרשת ולכן מהמצוה אותה מפקיע הוא הרי ה
כן  לעשות

ט). ח"ג, בושם קנה (שו"ת

ה'תשע"ה  אייר ט"ז שלישי יום הקדש  של בצאן הגז ראשית

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ïzì äOò úåöî¦§©£¥¦¥
?ãöék .ïéLc÷îá àì ìáà ,ïélça úâäBðå ...æbä úéLàø ïäkì©Ÿ¥¥¦©¥§¤¤§ª¦£¨Ÿ©ª§¨¦¥©
úBcôì áiç äéäé ìBëé ,ïææâe úéaä ÷ãáì úBîäa Léc÷äL éøä£¥¤¦§¦§¥§¤¤©©¦§¨¨¨¦§¤©¨¦§

ðàö :øîBì ãeîìz ...ïäkì ïzìå.Bðàö elà ïéà Z E §¦¥©Ÿ¥©§©Ÿ§¥¥Ÿ
הכהן  לפני הבהמה את "והעמיד נאמר: קדשים בפדיון

אותה" הכהן א)והעריך כז, קדשים (ויקרא שפדיון מכאן .
ולכן  דמיה, את שמעריכים בשעה עומדת כשהבהמה נעשה
ונחלקו  לעמוד. יכולים שאינם שמתו קדשים פודים אין

בדבר אֿב)תנאים לב, 'העמדה (תמורה שדין סובר שמעון רבי :

הבית  בדק קדשי אבל מזבח בקדשי רק נאמר והערכה'
והערכה' 'העמדה בני אינם אם גם לפדיון אם ראויים גם (ולכן

ייפדו) - צריכים מתו הבית בדק קדשי גם חכמים ולדעת .
והערכה' ייפדו)'העמדה לא - מתו .(ואם

בגמרא א)ומבואר קלה, הבית (חולין בדק קדשי שבהמות
הקדש, צאן ולא "צאנך", שנאמר הגז מראשית פטורות
ועל  חייבת הבית בדק שבהמת אומרים היינו זה לימוד וללא
לדעת  רק זהו אך לכהן. וליתנה הגיזה את לפדות הבעלים
'העמדה  צריכים אינם הבית בדק שקדשי שמעון רבי
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ה'תשע"ה  אייר י"ד ראשון יום שבת  ובבישולי בביכורים מתירין' לו שיש 'דבר

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íà ..íéøekaä©¦¦¦
øOòîk ,íðéîa ïäL ìëa ïéøeñà Z íéìLeøéa ïélça eáøòúð¦§¨§§ª¦¦¨©¦£¦§¨¤¥§¦¨§©£¥
.ïéøézî Bì LiL øáãk íeàOò ,ïúìéëà íB÷î àeäL éðtî .éðL¥¦¦§¥¤§£¦¨¨£¨§¨¨¤¥©¦¦
ולאחרים  לעולם, לו אסור במזיד בשבת המבשל

מיד שבת למוצאי ס"א)מותר שיח סי' או"ח הדין (שו"ע ומה .
מאכלים  עם בשבת שבושל התבשיל נתערב אם

אברהם' ה'מגן סק"ב)מותרים ? שהתערובת (שם כתב
שלאחרים  כיון מתירין', לו שיש 'דבר כדין אסורה
אינו  מתירין לו שיש ודבר שבת, במוצאי מותר המאכל
המבשל  על אסורה התערובת ולכן באלף, אפילו בטל

לעולם.
לגבי  גם מתירין' לו שיש ל'דבר התערובת נחשבת ומדוע

לעולם? מותר התבשיל אין לו והרי – המבשל
ביכורים  שתערובת זו מהלכה ראיה ה'מגןֿאברהם' מביא
מותרים  הביכורים מתירין: לו שיש כדבר נחשבת בחולין
אסור  לישראל ואילו בירושלים, רק לכהנים באכילה
התערובת  בחולין, נתערבו כאשר אך מקום. בכל לאוכלם

מתירין, לו שיש דבר הוי דלכהנים "כיון לישראל אף אסורה
אסור" לזרים אף בירושלים, לאוכלו שם)דיכולין ואם (מג"א .

'דבר  הוא שלאחרים בשבת שנתבשל בתבשיל הדין הוא כן,
התערובת  את לאסור יש – השבת לאחר מתירין' לו שיש

המבשל. על
טו)ו'פריֿמגדים' שפ"ד קב, סי' בכוונת (יו"ד מסתפק

רק  המבשל על אסורה התערובת האם – ה'מגןֿאברהם'
לאחרים, מותר כשהתבשיל שבת במוצאי אבל שבת אותה
שהתערובת  או למבשל גם מותרת והתערובת בטל האיסור
שיש  דבר אחת פעם וחל "הואיל לעולם המבשל על נאסרה

מתירין". לו
הזקן ס"ד)ואדמו"ר שם כה'מגןֿאברהם'(או"ח פסק

וכך  לעולם, המבשל על אסורה שהתערובת מפורש ובדבריו
שבו  כיון בשבת, התבשיל.. ונתערב במזיד בישל "אם כתב:
שאין  אחרים לגבי מתירין לו שיש דבר שם עליו חל ביום
גם  מתירין לו שיש דבר שם עליו חל – ברוב להם בטל

לעולם". הזה התערובות לו ונאסר המבשל לגבי

ה'תשע"ה  אייר ט"ו שני יום ממצוה? להיפטר מותר האם

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úBOòì íãàì øeñà̈§¨¨©£
.älçä ïî døèôì éãk ,øeòMkî úBçt úBçt Búqò¦¨¨¨¦©¦§¥§¨§¨¦©©¨

כאשר  בחלב מצה או לחם חתיכות לבשל מותר האם
ל'מזונות'? מ'המוציא' ברכתם משתנית בכך

העיסה  את לחלק לאדם שאסור מבואר זו בהלכה
הרי  חלה, מחיוב שתיפטר כדי ולאפותה קטנים לחלקים
זה  ולפי ממצוה, להפקיע הגורם מעשה לעשות שאסור
מפקיעו  שבכך מאחר הלחם, את לבשל ייאסר לכאורה

מהתורה. המזון וברכת 'המוציא' מברכת
כן  לעשות שמותר הראשונים בדברי מפורש למעשה אך

רבא)לכתחילה אמר ד"ה ב לז, ברכות תוספות החילוק (ראה ובביאור ,
לומר: יש

כן, יעשו תמיד שאם משום הוא חלה לגבי האיסור טעם
חלה תורת לחלוטין תישכח שכד)לבסוף סי' יו"ד אבל (ב"י ,

לאפות  לחלוטין שיפסיקו לחוש אין בוודאי דידן בנידון
האדם. מזון עיקר שהוא לחם

לומר: יש ועוד
לחובת  חלה הפרשת חובת בין מהותי הבדל קיים
כתוצאה  רק חל המזון ברכת חיוב המזון: ברכת
של  ברכתו לשינוי לגרום איסור אין וממילא מהאכילה,
כל  כי לחם, מתורת אותו המוציא מעשה ידי על המאכל
בברכת  לחייבו סיבה כל אין לחם אוכל האדם אין עוד
ואינו  העיסה עצם מצד חל חלה הפרשת חיוב אבל המזון,
היא  הרי הלישה כשנגמרה מיד אלא האדם, באכילת תלוי
מכשיעור  פחות אופה וכאשר בחלה, וחייבת 'טבל'

חל  אסור הפרשת ולכן מהמצוה אותה מפקיע הוא הרי ה
כן  לעשות

ט). ח"ג, בושם קנה (שו"ת

ה'תשע"ה  אייר ט"ז שלישי יום הקדש  של בצאן הגז ראשית

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ïzì äOò úåöî¦§©£¥¦¥
?ãöék .ïéLc÷îá àì ìáà ,ïélça úâäBðå ...æbä úéLàø ïäkì©Ÿ¥¥¦©¥§¤¤§ª¦£¨Ÿ©ª§¨¦¥©
úBcôì áiç äéäé ìBëé ,ïææâe úéaä ÷ãáì úBîäa Léc÷äL éøä£¥¤¦§¦§¥§¤¤©©¦§¨¨¨¦§¤©¨¦§

ðàö :øîBì ãeîìz ...ïäkì ïzìå.Bðàö elà ïéà Z E §¦¥©Ÿ¥©§©Ÿ§¥¥Ÿ
הכהן  לפני הבהמה את "והעמיד נאמר: קדשים בפדיון

אותה" הכהן א)והעריך כז, קדשים (ויקרא שפדיון מכאן .
ולכן  דמיה, את שמעריכים בשעה עומדת כשהבהמה נעשה
ונחלקו  לעמוד. יכולים שאינם שמתו קדשים פודים אין

בדבר אֿב)תנאים לב, 'העמדה (תמורה שדין סובר שמעון רבי :

הבית  בדק קדשי אבל מזבח בקדשי רק נאמר והערכה'
והערכה' 'העמדה בני אינם אם גם לפדיון אם ראויים גם (ולכן

ייפדו) - צריכים מתו הבית בדק קדשי גם חכמים ולדעת .
והערכה' ייפדו)'העמדה לא - מתו .(ואם

בגמרא א)ומבואר קלה, הבית (חולין בדק קדשי שבהמות
הקדש, צאן ולא "צאנך", שנאמר הגז מראשית פטורות
ועל  חייבת הבית בדק שבהמת אומרים היינו זה לימוד וללא
לדעת  רק זהו אך לכהן. וליתנה הגיזה את לפדות הבעלים
'העמדה  צריכים אינם הבית בדק שקדשי שמעון רבי



v"ndqeצח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

והערכה' 'העמדה שצריכים חכמים לדעת אבל והערכה',
הבית  בדק קדשי גיזת אין הכי בלאו כי זה בלימוד צורך אין
יכול  ואינו חיות בה אין שגזזה לאחר שהרי פדיון, בת
ניתנת  ואינה הקדש של היא הרי שכך וכיון להעמידה,

לכהן.
קורקוס: מהר"י והקשה

הרמב"ם הי"ב)לדעת פ"ה וחרמים ערכים קדשי (הל' בהמת גם
ומדוע  והפדיון, ההערכה קודם העמדה טעונה הבית בדק
חייב  שאינו מ'צאנך' שלמדים כאן הרמב"ם כתב כן אם
כי  פדיון בת זו גיזה אין הכי בלאו הרי הקדש, גיזת לפדות

להעמידה? אפשר אי

בה  שיש עצמה הבהמה שאמנם סובר, הרמב"ם ותירץ:
לחולין, פדייתה בשעת והערכה' 'העמדה טעונה חיים רוח
עצים  דוגמת העמדה, ללא אף לפדות אפשר הגיזה את אבל
'העמדה  דין בהם נאמר ולא חיות בהם שאין ואבנים

והערכה'.
אריה' בעי)וה'לב והא בתוד"ה שם תירץ:(חולין

של  העמדה היתה הצמר גיזת שקודם מדובר כאן
הגיזה פדיית לצורך תהיה הבהמה שהפדייה אף מועילה זו (והעמדה

דמי') כפדוי לפדות העומד ש'כל סובר הרמב"ם כי הגיזה, בת לאחר כך ואם ,
הקדש  צאן שגיזת מ''צאנך' הלימוד בא כך ועל היא פדיון

פטורה.

ה'תשע"ה  אייר י"ז רביעי יום וקיימת  שרירה אך אסורה, מכירה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰BøBîç øaò ç÷Blä©¥©ª©£
óà ,íéáëBk ãáBòì BøBîç øaò øëBnä Bà ,íéáëBk ãáBò ìL¤¥¨¦©¥ª©£§¥¨¦©

.äøBëaä ïî øeèt äæ éøä Z éàMø BðéàL ét ìò©¦¤¥©©£¥¤¨¦©§¨
עבר  אם מקום מכל אסורה, לנכרי העובר שמכירת אף

נפסק בזה כיוצא המכירה. חלה א)ומכר רח, סי' משפט (חושן

ומכרו, עבר שאם מסוים חפץ ימכור שלא שנשבע אדם לגבי
חלה. המכירה מקום מכל איסור, שעבר אף על

בגמרא מבואר ב)מאידך, פא, לאדם (כתובות אסרו שחכמים
לא  שמא אלמנה, והשאיר שמת אחיו ירושת מנכסי למכור

והא  הכתובה לגביית נכסים לטרוח ישארו תצטרך למנה
מכר  אם אף ולכן מהלקוחות שנמכרו הנכסים את ולגבות
מונע  המכירה על המוטל האיסור שכן חלה, המכירה אין
את  מונע האיסור אין בבכור כאן כן אם מדוע קיומה. את

המכירה?
והביאור:

הקונה  על והן הלוקח על הן מוטל האיסור כאשר

אין  המוכר על רק מוטל האיסור כאשר אך בטלה, המכירה
על  עבר שלא לקונה הפסד ולגרום המכירה את לבטל
כי  בטלה המכירה אין למכור שלא בנשבע ולכן איסור.
לגוי  חמורו עובר במוכר וכן המוכר, על רק הוא האיסור
הקונה, הגוי על ולא המוכר היהודי על רק מוטל האיסור

בטלה המכירה אין יו"ד ולכן צבי הר במשנה. א ב, בכורות למורא (שי

רנט) .סי'
לומר: יש ועוד

כגון  באחרים, שפוגע משום הוא המכירה איסור כאשר
האלמנה, של בזכותה שפוגע המת אחיו נכסי במוכר
כגון  אחר, מטעם הוא האיסור כאשר אך בטלה, המכירה

הקנין. את לבטל כדי בכך אין לגוי, עובר מכירת איסור
בגמרא מצאנו א)וכן ט, הפקר (ב"מ של ארנק שהמגביה

שכאשר  הרי בהגבהתו, איסור שעבר למרות בו זוכה בשבת
הקנין  אין אחרים בזכויות פגיעה משום אינו האיסור טעם

באיסור שנעשה למרות שם).בטל בכורות אריה (חיי

ה'תשע"ה  אייר י"ח חמישי יום שביעית  פירות הפסד

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ìéçúiMî¦¤©§¦
:øîàðå ,ìëàä ãéñôî éøäL ;BúBà õ÷é àì Z éøt úBOòì©£§¦Ÿ¨Ÿ¤£¥©§¦¨Ÿ¤§¤¡©

.ãéñôäì àìå Z äìëàì íëì̈¤§¨§¨§Ÿ§©§¦
ולא  מ'לאכלה נלמד שביעית פרות הפסד איסור
מה  כי אכילה, כשיעור ב'כזית' שיעורו אין אבל להפסיד',
כל  אפילו ואסור 'אכילה', אינו (הפסד) מ'לאכלה' שנתמעט

ס''א)שהוא פ''ה שביעית הל' רידב''ז .(בית
כתב  'גרמא' ידי על שביעית פירות הפסד ולענין

פ''ג)המהרי''ט סי' הדבר (ח''א בידים מפסיד אינו שכאשר
מהירושלמי כן והוכיח ה''ב)מותר, פ''ז להעלות (שביעית המתיר

זאת  עושה שאינו כיון שמפסידו, אף לייבשו כדי לגג ירק
בידים.

שם)והרידב''ז רידב''ז אף (בית זה להיתר ראיה והביא הוסיף
המשנה ב)מדין לד, תרומה (סוכה של אתרוג ליטול האוסרת

בגמרא אחת ולדעה מינים, ד' למצות ב)טהורה לה, (שם

הידים  במשמוש נמאסת החיצונית ''הקליפה כי היא הסיבה

תרומה'' להפסיד שם)ואסור אוסרת (רש''י המשנה אין ומדוע .
משמוש  ידי על שנפסד מפני שביעית של אתרוג נטילת גם
'גרמא' אלא בידים ההפסד שאין שכל מוכח אלא היד?
'גרמא' ידי על גם להפסיד אסור בתרומה ורק מותר, בלבד
לה  "עשה לומדים – תרומותי' "משמרת מהפסוק כי

שימור".
אף  לתינוק, שביעית פירות לתת גם מותר זה ומטעם
היא  לתינוק הפרי נתינת כי הפרי, את ומפסיד שמפורר

בידים. הפסד ולא הפסד גרימת
שנינו ווידנפלד: הגר"נ זה על פ"ח)והקשה "אין (שבועות

יביאנו  שלא תרומה של בשמן שביעית של ירק מבשלין
שמא  הוא שהחשש והרע"ב הרמב"ם ופירשו פסול". לידי
את  מפסיד ונמצא שריפה טעון ויהא התרומה שמן יטמא
פירות  של הפסד לגרום מותר ואם שביעית. של הירק
וחשש  'גרמא' אלא שאינו ירק לבשל אסרו מדוע שביעית

יטמא? שמא בעלמא
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הרידב"ז יח)ומבאר ס"ק להבית משמרת לחלק:(שם, שיש
שמא  הוא החשש תרומה בשמן שביעית של ירק בבישול

מותר  הפסד וגרם בידים, השביעית ירק את לשרוף יצטרך
מאליו. בא ההפסד כאשר

ה'תשע"ה  אייר י"ט שישי יום שביעית  מפירות מנות משלוח

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰úéòéáL éîc§¥§¦¦
.áBçä úà íäî ïéòøBt ïéà Z¥§¦¥¤¤©

שביעית? מפירות מנות משלוח לשלוח מותר האם
בפירות  חוב לפרוע אסור שהרי אסור שהדבר אומרים יש
בכך  שהרי מהם מנות משלוח לשלוח אסור ולכן שביעית,

חכמים מצות מצד עליו המוטל החוב את פורע (שבט הוא

כז) א, יוסף משנת קפג. ז, .הלוי
שביעית  בפירות לפרוע שאין בנימוק מתירים יש אך
אינו  מנות משלוח אך לחברו, אדם שבין ממוני חוב

מצוה אלא חברו כלפי לחברו)חוב לתת היא שהמצוה ,(אלא
ואינה  שמותרת שביעית מפירות אתרוג כקניית זה והרי
אלא  ממוני חוב זה אין כי חוב, כפריעת נחשבת

מצוה.
קרבנות  מביאים שאין ההלכה בהמשך שמבואר ואף
מצוה  של חיוב פריעת גם כן ואם שביעית, מדמי חובה
הוא  כי חוב כפריעת נחשב זה שחיוב לומר יש אסורה,

אינו  בלבד מצוה של חיוב אך להקדש, ממוני כחיוב מוגדר
חוב כפריעת יח)נחשב נח, סי' י, נתן .(להורות

להתיר: נוסף טעם שנתנו ויש
ראשונים א)כתבו סב, ע"ז ממעות (ריטב"א חוב פורעים שאין

חובו  שפרע ידי שעל כיון סחורה, כעין זהו כי שביעית
אילו  לתת צריך שהיה הממון בידו נשאר שביעית ממעות
שתמורת  כסחורה, זה והרי שביעית, מדמי פורע היה לא

אחר. דבר קיבל השביעית פירות
שעבוד  מכוחו שחל גמור בחוב רק שייכת זו סברא אך
את  פורע הלווה שכאשר ונמצא חוב, לבעל הנכסים על
זה  הרי והשעבוד, מהחוב ונפטר שביעית מפירות החוב
מצוה  היא מנות משלוח אך חדש, דבר לידיו קיבל כאילו

לקיימה כופים ואין מצוה)מדרבנן ד"ה ב צא, כתובות ולכן (רש"י ,
ממון, רווח כאן אין שביעית פירות ידי על זאת כשמקיים
נחשב  זה ואין ממונו, את נוטלים היו לא הכי בלאו שהרי

שביעית בפירות ח)כסחורה נז, סי' שם נתן .(להורות

ה'תשע"ה  אייר כ' קודש שבת היובל  עד השנים ספירת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥
zøôñå :øîàpL ,íéMîçä úðL Lc÷ìe íéðL òáL òáL øtñì¦§Ÿ¤©¤©¨¦§©¥§©©£¦¦¤¤¡©§¨©§¨
ézLe .íéMîçä úðL úà ízLc÷å ...íéðL úúaL òáL Eì§¤©©§Ÿ¨¦§¦©§¤¥§©©£¦¦§¥

.ãáìa ìBãbä ïéc úéáì ïéøeñî elà úBöî¦§¥§¦§¥¦©¨¦§©
המצוות קמ)בספר שני (מ"ע "ספירת הרמב"ם: כתב

מן  שנה שנה שימנו דין... לבית נמסרת היא השמיטה
ימי  [מאתנו] ממנו ואיש איש כל שימנה כמו שנה, החמשים

כתב 'החינוך' ובספר של)העומר". לך (מצוה וספרת "שציווי
צריך dtaדיובל oipn בזב האמורה לספירה דומה ואינו ,"

לה')וזבה 'וספרה לו' אלא ('וספר בפה לספור חיוב שאינה
הימים מנין על טו)להשגיח כג ויקרא עה"ת, רמב"ן .(ראה

הר"ן סק"א)ולשיטת תפט סי' או"ח הט"ז הביאו פסחים, ספירת (סוף
שהיא  העומר כספירת ואינה ממש, מנין אינה ליובל השנים

שבועות. שבעה לספור מצוה
הר"ן: בשיטת נאמרו דעות ושתי

איגר הגר"ע מתוך)א. ד"ה ל סי' פסקים, הר"ן (שו"ת בדעת נקט
בדיבור  לא ליובל וכך כך שהיא שנה כל לספור צריך שאין
שנת  את ולקדש השנים מנין על לשמור אלא בהרהור, ולא

רמב"ןהחמישים טו)(ראה כג אמור .עה"ת
הגרע"א של דודו לדעת לא)ב. סי' לספור (שם צורך אין ,

ביובל, וכך כך שהיא שנה, כל בלב להרהר צריך אבל בפה,
. 'וספרת...' נאמר שהרי

אומר  ליובל השנים את לספור שצריך הרמב"ם ולדעת
מבריסק ה"ה)הגר"ח פ"י הרמב"ם, על ובאורים משמעות (חדושים כי

ב)הגמרא ח, דין(ר"ה בית ידי על היובל שקידוש (שאומרים היא

י) כה, ויקרא רש"י - השנה' לא 'מקודשת שאם החודש לקידוש דומה
שנת  בקידוש וכך חודש, ראש אינו דין בית קידשוהו
על  יובל דין אין דין בית קידשוהו לא שאם החמישים
לספור  - המצוות שתי את יחד כלל שהרמב"ם וכיון השנה.
דין  לבית "מסורין שהן - החמישים שנת ולקדש שנים
לא  אם חל היובל שאין שכשם משמע בלבד", הגדול

השנים. את ספרו לא אם חל אינו כך קידשוהו,
הראב"ד לדעת הבית (בה"ו)אבל חורבן אחר שגם

יובלות מונים קיים, אינו הגדול דין בהם וכשבית שאין (אף

היא קדושה), החמישים ושנת מעכבת, אינה שהספירה ודאי
הקודמות. השנים את ספרו שלא אף יובל



צט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

והערכה' 'העמדה שצריכים חכמים לדעת אבל והערכה',
הבית  בדק קדשי גיזת אין הכי בלאו כי זה בלימוד צורך אין
יכול  ואינו חיות בה אין שגזזה לאחר שהרי פדיון, בת
ניתנת  ואינה הקדש של היא הרי שכך וכיון להעמידה,

לכהן.
קורקוס: מהר"י והקשה

הרמב"ם הי"ב)לדעת פ"ה וחרמים ערכים קדשי (הל' בהמת גם
ומדוע  והפדיון, ההערכה קודם העמדה טעונה הבית בדק
חייב  שאינו מ'צאנך' שלמדים כאן הרמב"ם כתב כן אם
כי  פדיון בת זו גיזה אין הכי בלאו הרי הקדש, גיזת לפדות

להעמידה? אפשר אי

בה  שיש עצמה הבהמה שאמנם סובר, הרמב"ם ותירץ:
לחולין, פדייתה בשעת והערכה' 'העמדה טעונה חיים רוח
עצים  דוגמת העמדה, ללא אף לפדות אפשר הגיזה את אבל
'העמדה  דין בהם נאמר ולא חיות בהם שאין ואבנים

והערכה'.
אריה' בעי)וה'לב והא בתוד"ה שם תירץ:(חולין

של  העמדה היתה הצמר גיזת שקודם מדובר כאן
הגיזה פדיית לצורך תהיה הבהמה שהפדייה אף מועילה זו (והעמדה

דמי') כפדוי לפדות העומד ש'כל סובר הרמב"ם כי הגיזה, בת לאחר כך ואם ,
הקדש  צאן שגיזת מ''צאנך' הלימוד בא כך ועל היא פדיון

פטורה.

ה'תשע"ה  אייר י"ז רביעי יום וקיימת  שרירה אך אסורה, מכירה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰BøBîç øaò ç÷Blä©¥©ª©£
óà ,íéáëBk ãáBòì BøBîç øaò øëBnä Bà ,íéáëBk ãáBò ìL¤¥¨¦©¥ª©£§¥¨¦©

.äøBëaä ïî øeèt äæ éøä Z éàMø BðéàL ét ìò©¦¤¥©©£¥¤¨¦©§¨
עבר  אם מקום מכל אסורה, לנכרי העובר שמכירת אף

נפסק בזה כיוצא המכירה. חלה א)ומכר רח, סי' משפט (חושן

ומכרו, עבר שאם מסוים חפץ ימכור שלא שנשבע אדם לגבי
חלה. המכירה מקום מכל איסור, שעבר אף על

בגמרא מבואר ב)מאידך, פא, לאדם (כתובות אסרו שחכמים
לא  שמא אלמנה, והשאיר שמת אחיו ירושת מנכסי למכור

והא  הכתובה לגביית נכסים לטרוח ישארו תצטרך למנה
מכר  אם אף ולכן מהלקוחות שנמכרו הנכסים את ולגבות
מונע  המכירה על המוטל האיסור שכן חלה, המכירה אין
את  מונע האיסור אין בבכור כאן כן אם מדוע קיומה. את

המכירה?
והביאור:

הקונה  על והן הלוקח על הן מוטל האיסור כאשר

אין  המוכר על רק מוטל האיסור כאשר אך בטלה, המכירה
על  עבר שלא לקונה הפסד ולגרום המכירה את לבטל
כי  בטלה המכירה אין למכור שלא בנשבע ולכן איסור.
לגוי  חמורו עובר במוכר וכן המוכר, על רק הוא האיסור
הקונה, הגוי על ולא המוכר היהודי על רק מוטל האיסור

בטלה המכירה אין יו"ד ולכן צבי הר במשנה. א ב, בכורות למורא (שי

רנט) .סי'
לומר: יש ועוד

כגון  באחרים, שפוגע משום הוא המכירה איסור כאשר
האלמנה, של בזכותה שפוגע המת אחיו נכסי במוכר
כגון  אחר, מטעם הוא האיסור כאשר אך בטלה, המכירה

הקנין. את לבטל כדי בכך אין לגוי, עובר מכירת איסור
בגמרא מצאנו א)וכן ט, הפקר (ב"מ של ארנק שהמגביה

שכאשר  הרי בהגבהתו, איסור שעבר למרות בו זוכה בשבת
הקנין  אין אחרים בזכויות פגיעה משום אינו האיסור טעם

באיסור שנעשה למרות שם).בטל בכורות אריה (חיי

ה'תשע"ה  אייר י"ח חמישי יום שביעית  פירות הפסד

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ìéçúiMî¦¤©§¦
:øîàðå ,ìëàä ãéñôî éøäL ;BúBà õ÷é àì Z éøt úBOòì©£§¦Ÿ¨Ÿ¤£¥©§¦¨Ÿ¤§¤¡©

.ãéñôäì àìå Z äìëàì íëì̈¤§¨§¨§Ÿ§©§¦
ולא  מ'לאכלה נלמד שביעית פרות הפסד איסור
מה  כי אכילה, כשיעור ב'כזית' שיעורו אין אבל להפסיד',
כל  אפילו ואסור 'אכילה', אינו (הפסד) מ'לאכלה' שנתמעט

ס''א)שהוא פ''ה שביעית הל' רידב''ז .(בית
כתב  'גרמא' ידי על שביעית פירות הפסד ולענין

פ''ג)המהרי''ט סי' הדבר (ח''א בידים מפסיד אינו שכאשר
מהירושלמי כן והוכיח ה''ב)מותר, פ''ז להעלות (שביעית המתיר

זאת  עושה שאינו כיון שמפסידו, אף לייבשו כדי לגג ירק
בידים.

שם)והרידב''ז רידב''ז אף (בית זה להיתר ראיה והביא הוסיף
המשנה ב)מדין לד, תרומה (סוכה של אתרוג ליטול האוסרת

בגמרא אחת ולדעה מינים, ד' למצות ב)טהורה לה, (שם

הידים  במשמוש נמאסת החיצונית ''הקליפה כי היא הסיבה

תרומה'' להפסיד שם)ואסור אוסרת (רש''י המשנה אין ומדוע .
משמוש  ידי על שנפסד מפני שביעית של אתרוג נטילת גם
'גרמא' אלא בידים ההפסד שאין שכל מוכח אלא היד?
'גרמא' ידי על גם להפסיד אסור בתרומה ורק מותר, בלבד
לה  "עשה לומדים – תרומותי' "משמרת מהפסוק כי

שימור".
אף  לתינוק, שביעית פירות לתת גם מותר זה ומטעם
היא  לתינוק הפרי נתינת כי הפרי, את ומפסיד שמפורר

בידים. הפסד ולא הפסד גרימת
שנינו ווידנפלד: הגר"נ זה על פ"ח)והקשה "אין (שבועות

יביאנו  שלא תרומה של בשמן שביעית של ירק מבשלין
שמא  הוא שהחשש והרע"ב הרמב"ם ופירשו פסול". לידי
את  מפסיד ונמצא שריפה טעון ויהא התרומה שמן יטמא
פירות  של הפסד לגרום מותר ואם שביעית. של הירק
וחשש  'גרמא' אלא שאינו ירק לבשל אסרו מדוע שביעית

יטמא? שמא בעלמא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הרידב"ז יח)ומבאר ס"ק להבית משמרת לחלק:(שם, שיש
שמא  הוא החשש תרומה בשמן שביעית של ירק בבישול

מותר  הפסד וגרם בידים, השביעית ירק את לשרוף יצטרך
מאליו. בא ההפסד כאשר

ה'תשע"ה  אייר י"ט שישי יום שביעית  מפירות מנות משלוח

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰úéòéáL éîc§¥§¦¦
.áBçä úà íäî ïéòøBt ïéà Z¥§¦¥¤¤©

שביעית? מפירות מנות משלוח לשלוח מותר האם
בפירות  חוב לפרוע אסור שהרי אסור שהדבר אומרים יש
בכך  שהרי מהם מנות משלוח לשלוח אסור ולכן שביעית,

חכמים מצות מצד עליו המוטל החוב את פורע (שבט הוא

כז) א, יוסף משנת קפג. ז, .הלוי
שביעית  בפירות לפרוע שאין בנימוק מתירים יש אך
אינו  מנות משלוח אך לחברו, אדם שבין ממוני חוב

מצוה אלא חברו כלפי לחברו)חוב לתת היא שהמצוה ,(אלא
ואינה  שמותרת שביעית מפירות אתרוג כקניית זה והרי
אלא  ממוני חוב זה אין כי חוב, כפריעת נחשבת

מצוה.
קרבנות  מביאים שאין ההלכה בהמשך שמבואר ואף
מצוה  של חיוב פריעת גם כן ואם שביעית, מדמי חובה
הוא  כי חוב כפריעת נחשב זה שחיוב לומר יש אסורה,

אינו  בלבד מצוה של חיוב אך להקדש, ממוני כחיוב מוגדר
חוב כפריעת יח)נחשב נח, סי' י, נתן .(להורות

להתיר: נוסף טעם שנתנו ויש
ראשונים א)כתבו סב, ע"ז ממעות (ריטב"א חוב פורעים שאין

חובו  שפרע ידי שעל כיון סחורה, כעין זהו כי שביעית
אילו  לתת צריך שהיה הממון בידו נשאר שביעית ממעות
שתמורת  כסחורה, זה והרי שביעית, מדמי פורע היה לא

אחר. דבר קיבל השביעית פירות
שעבוד  מכוחו שחל גמור בחוב רק שייכת זו סברא אך
את  פורע הלווה שכאשר ונמצא חוב, לבעל הנכסים על
זה  הרי והשעבוד, מהחוב ונפטר שביעית מפירות החוב
מצוה  היא מנות משלוח אך חדש, דבר לידיו קיבל כאילו

לקיימה כופים ואין מצוה)מדרבנן ד"ה ב צא, כתובות ולכן (רש"י ,
ממון, רווח כאן אין שביעית פירות ידי על זאת כשמקיים
נחשב  זה ואין ממונו, את נוטלים היו לא הכי בלאו שהרי

שביעית בפירות ח)כסחורה נז, סי' שם נתן .(להורות

ה'תשע"ה  אייר כ' קודש שבת היובל  עד השנים ספירת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥
zøôñå :øîàpL ,íéMîçä úðL Lc÷ìe íéðL òáL òáL øtñì¦§Ÿ¤©¤©¨¦§©¥§©©£¦¦¤¤¡©§¨©§¨
ézLe .íéMîçä úðL úà ízLc÷å ...íéðL úúaL òáL Eì§¤©©§Ÿ¨¦§¦©§¤¥§©©£¦¦§¥

.ãáìa ìBãbä ïéc úéáì ïéøeñî elà úBöî¦§¥§¦§¥¦©¨¦§©
המצוות קמ)בספר שני (מ"ע "ספירת הרמב"ם: כתב

מן  שנה שנה שימנו דין... לבית נמסרת היא השמיטה
ימי  [מאתנו] ממנו ואיש איש כל שימנה כמו שנה, החמשים

כתב 'החינוך' ובספר של)העומר". לך (מצוה וספרת "שציווי
צריך dtaדיובל oipn בזב האמורה לספירה דומה ואינו ,"

לה')וזבה 'וספרה לו' אלא ('וספר בפה לספור חיוב שאינה
הימים מנין על טו)להשגיח כג ויקרא עה"ת, רמב"ן .(ראה

הר"ן סק"א)ולשיטת תפט סי' או"ח הט"ז הביאו פסחים, ספירת (סוף
שהיא  העומר כספירת ואינה ממש, מנין אינה ליובל השנים

שבועות. שבעה לספור מצוה
הר"ן: בשיטת נאמרו דעות ושתי

איגר הגר"ע מתוך)א. ד"ה ל סי' פסקים, הר"ן (שו"ת בדעת נקט
בדיבור  לא ליובל וכך כך שהיא שנה כל לספור צריך שאין
שנת  את ולקדש השנים מנין על לשמור אלא בהרהור, ולא

רמב"ןהחמישים טו)(ראה כג אמור .עה"ת
הגרע"א של דודו לדעת לא)ב. סי' לספור (שם צורך אין ,

ביובל, וכך כך שהיא שנה, כל בלב להרהר צריך אבל בפה,
. 'וספרת...' נאמר שהרי

אומר  ליובל השנים את לספור שצריך הרמב"ם ולדעת
מבריסק ה"ה)הגר"ח פ"י הרמב"ם, על ובאורים משמעות (חדושים כי

ב)הגמרא ח, דין(ר"ה בית ידי על היובל שקידוש (שאומרים היא

י) כה, ויקרא רש"י - השנה' לא 'מקודשת שאם החודש לקידוש דומה
שנת  בקידוש וכך חודש, ראש אינו דין בית קידשוהו
על  יובל דין אין דין בית קידשוהו לא שאם החמישים
לספור  - המצוות שתי את יחד כלל שהרמב"ם וכיון השנה.
דין  לבית "מסורין שהן - החמישים שנת ולקדש שנים
לא  אם חל היובל שאין שכשם משמע בלבד", הגדול

השנים. את ספרו לא אם חל אינו כך קידשוהו,
הראב"ד לדעת הבית (בה"ו)אבל חורבן אחר שגם

יובלות מונים קיים, אינו הגדול דין בהם וכשבית שאין (אף

היא קדושה), החמישים ושנת מעכבת, אינה שהספירה ודאי
הקודמות. השנים את ספרו שלא אף יובל
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מׁשמר ‡. לאנׁשי [אֹותן] נֹותנין מחּלקים 2הּבּכּורים והן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

הּמקּדׁש ּכקדׁשי ּביניהן, קרּויין 3אֹותן ׁשהן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
זר  ,ּולפיכ מקֹום 4ּתרּומה. ּבכל ּבּכּורים חּיב 5ׁשאכל - ְְְִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשמים  ּבידי ׁשּנכנסּו6מיתה מאחר ׁשּיאכלם והּוא . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת
מקצתן ·. -8ּבפנים 7היּו ׁשּבפנים זה ּבחּוץ: ּומקצתן ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

עליו  הקּדׁש9חּיבין הּוא והרי וזה 10מיתה, ּדבריו; לכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּדבריו. לכל חּלין הּוא הרי - ְְֲִֵֶַָָָֻׁשּבחּוץ

ׁשּנכנסּו11ּכהן ‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
החֹומה  מן לא 12לפנים ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לֹוקה - ְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ

הּבּכּורים, והם ;יד ּותרּומת וגֹומר ּבׁשערי לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹתּוכל
וכן  ּתרּומה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו הּכהן 13ּכמֹו אכלן אם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכמי  הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה קדם ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבירּוׁשלים

ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן לפי ּבחּוץ; ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלן
.אלהי יי מזּבח לפני ְְְְְֱִִִֵֶַַָֹוהּנחּתֹו

ּפי „. על ואף לּכהן הּתרּו ּבעזרה הּמביאם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּומּׁשּיּניחם
מעּכבת  הּקריאה ׁשאין עליהן, התוּדה לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשעדין

למחיצתן  חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים -15וחזרּו14אכילתן. ְְְְֲִִִִִֶָָָָָָ
ּבאכילה  .16מּתרין ֲִִַָָֻ

יתר ‰. ּדבריו. לכל ּתרּומה ּכאכילת - ּבּכּורים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת
ׁשהן 17ּבּבּכּורים  הבאת 18: ּוטעּונין לאֹונן, אסּורין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָ

וכהן 19מקֹום  לֹוקה,20, - טמאים ּבּכּורים ׁשאכל טהֹור ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּנטמא.21ּכׁשם  ׁשני מעּׂשר ׁשאכל טהֹור יּׂשראל ׁשּלֹוקה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבּתרּומה  ּכן ּׁשאין .22מה ְֵֵֶַַָ
.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין

לאכלן  חּיב ׁשהּוא מּכלל הּטֹוב; בכל ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָוּׂשמחּת
ּבאנינּות 23ּבּׂשמחה  לא מּכין 24, - ּבאנינּות והאֹוכלן . ְְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ

מרּדּות  מּכת .25אֹותֹו ְַַַ
.Ê ּומצוה בּטנא. וּׂשמּת ׁשּנאמר: ּכלי, טעּונין ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּבּכּורים

ומין  מין ּכל להביא הּמבחר עצמֹו26מן ּבפני ;27ּבכלי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻ
ּבערּבּוב  יביאם ולא יצא. - אחד ּבכלי הביאם ,28ואם ְְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָָֹ

מּלמּטה  ּׂשעֹורים על 29אּלא וזיתים ּגּביהן, על וחּטים , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּותאנים  ּגּביהן, על ורּמֹונים ּגּביהן, על ּותמרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּגּביהן,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנכנסו 1) אחרי לירושלים, חוץ בכורים שאכל כהן תרומה. קרויין ושהם משמר, לאנשי אותם נותנין שהבכורים יבאר
בכורים  אכילת בין ומה וחזרו. למחיצתן חוץ שיצאו בכורים אכילתן. מעכבת הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי לחומה.
הבכורים. עם שמביאין יונה ובני תורים לכהן. הוא הכלי ואם בערבוביא. יביאם ושלא כלי, טעונין שהבכורים לתרומה.
לינה. טעונים הבכורים אם התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הבכורים ליתן רשות לאדם יש אם עליהם. ושיתודה

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים עצמם,3)כלומר, בפני ואחד אחד כל של ביכורים לחלק באו אם כלומר,
מחלקים. אין - שני של ביכורים כנגד אחד של ביכורים כהן.4)אבל שאינו בעזרה,5)מי וחוצה כלומר: בירושלים

הביכורים.7)כתרומה.6)להן. פירות החומה.8)של עליו 9)בתוך חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים זרים
מלקות. המקדש.10)אלא כקדשי הם שהרי ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם עונשין 11)שהרי שאין ולפי

בפסוק. המפורש מן אלא שני, ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו אין וחומר) קל (=מדין הדין לכן 12)מן קודם שהרי
כחולין. יוחנן 13)הם רבי "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל שם: במכות משנה

שינה  ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת הנחה ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא רבי דברי זו
בעזרה". הנחה "קודם וכתב המשנה מלשון אכילתם.14)רבינו מקום שהיא לירושלים, אסורים.15)חוץ בחוץ אבל

לאכול 16) תוכל "לא התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם הם, מקדש כקדשי שביכורים פי על ואף
מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא "בשעריך משמע: התרומה.17)בשעריך" הביכורים.18)על

ה'".19) יבחר אשר המקום אל והלכת בטנא "ושמת בתרומה 20)שנאמר כן שאין מה וביכורים במעשר "יש עג: ביבמות
בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור (שהאדם עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור ואילו וכו',
טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי מיתה חייב טמאים ביכורים האוכל שזר לפי "כהן" וכתב ושייר". תני אלמא קתני, לא

שני.21) למעשר ביכורים הוקשו טמאה,22)שהרי תרומה שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן אסורה שאינה
לוקה. הוא בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים, ביכורים שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא הוא 23)אינו כן

במעשר  כמו התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני. ממעשר בהיקש כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים
תורה.24)שני. של אנינות כעשה.25)אפילו שדינו עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין המינים 26)כיוון משבעת

בביכורים. המינים.27)שחייבים שבעת מכל ביכורים לו כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם: בתוספתא
יחד.28) המינים נשמר 29)כל שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל) (=אינו הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

למעלה. ניתן

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ומין, מין ּבין מפסיק אחד דבר ויהיה הּכל. מן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלמעלה
הּוצין  ּומּקיף 31וחלף 30ּכגֹון ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

מּבחּוץ  ענבים ׁשל אׁשּכֹולֹות .32לּתאנים ְְֲִִִֵֶֶַַָ
.Á וחֹוזר 33הביאם הּבּכּורים הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

לבעליו  וכּיֹוצא 34הּכלי וחלף ערבה ּבכלי הביאם ואם . ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּכהנים  והּסּלים הּבּכּורים הרי - נטמאּו35בהן ואם .36 ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹ

הּסּלים 37הּבּכּורים  אין .39לּכהנים 38- ֲִִִִֵַַַַֹ
.Ë ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו

יֹונה  ּובני הּסּלים 40ּתֹורין מּצּדי ּתֹולין היּו וכן ּתֹורין 41. ְְִִִִִִֵֵֵַַָָ
הּסּלים  ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ּכדי יֹונה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּובני

עֹולֹות  קרבים לּכהנים 42היּו נּתנין היּו ׁשּבידיהן ואּלּו ,43. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
.È עּׂשה הּבּכּורים 45להתוּדֹות 44מצות על ּבּמקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָ

הּגדּתי  וקֹורא: מתחיל ׁשּמביאם. ליי 46ּבׁשעה הּיֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ארּמי  וגֹומר. הארץ אל באתי ּכי עד 47אלהי אבי. אבד ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
יי  ּלי נתּת אׁשר עד הּפרׁשה ּכל ואין 48ׁשּיגמר קֹורין 49. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

- ואמרּת וענית ׁשּנאמר: הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותּה
הּזאת  .50ּבּלׁשֹון ַַָֹ

.‡È לקרֹות יֹודע ׁשהיה מי ּכל וכל 51ּבראׁשֹונה, קֹורא, - ְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
לקרֹות  יֹודע ׁשאינֹו ׁשאין 52מי אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ

מּלהביא  לקרֹות ּבית 53יֹודעין התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹ
יֹודע. ׁשאינֹו ּכמי יֹודע ׁשהּוא מי את מקרין ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּדין,

.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַהּמביא
הּדר ּבכל להר 54ּוקרֹובֹו הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָ

בעצמֹו הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל - היה 55הּבית ואפּלּו , ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָ
ׁשּביּׂשראל  ּגדֹול ונכנס 56מל לעזרה,57, ׁשּמּגיע עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אלהי ליי הּיֹום הּגדּתי ּכתפֹו: על הּסל ועֹודהּו ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוקֹורא
בּׂשפתיו,58וגֹומר  ואֹוחזֹו ּכתפֹו מעל הּסל ּומֹוריד , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

וקֹורא  ּומניף, ּתחּתיו ידֹו מּניח אבי 59והּכהן אבד ארּמי : ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹ
ּומּניחֹו הּפרׁשה, ּכל ׁשּגֹומר עד וגֹומר, מצרימה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוּירד
קרן, ׁשל ּבדרֹומּה מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבצד
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דקל.30) מחצלאות.31)עלי ממנו עושים שהיו בר, מנה 32)עשב לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת כלומר,
אותם 33)ענבים). מביאים והעניים וכו', כסף של (סלים) בקלתות ביכוריהם מביאים "העשירים ח: משנה שם בביכורים

לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', נצרים אזלא בסלי ענייא בתר אינשי, דאמרי מילתא הא "מנא צב. קמא ובבבא
(כלומר, לכהן קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא,
טפלים  אינם וזהב כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים ולא אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו
של  סל הוא וטנא מידך", הטנא הכהן "ולקח הפסוק מן כן שלמדו ויש הביכורים. אגב בטלים נצרים סלי אבל לביכורים,
בספרי  שאמרו מה וזהו כן. נאמר לא כסף ובכלי זהב בכלי ואילו הטנא את וגם הביכורים את גם נוטל הכהן הרי נצרים,

לכהנים". ניתנים וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך, הטנא הכהן "ולקח אגב 34)שם: בטל שאינו כיוון
יקרו. מחמת שהשוו 35)הביכורים, רבינו, כתב א הלכה אבל מהלכות ד שבפרק ואף הביכורים. אגב בטלים שהסלים

בסלים  יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני כן, תקנו לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים עשירים חכמים
לעניים. הוא כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד, "נטמאו 36)יפים). ז: הלכה א פרק ביכורים בירושלמי

לכהנים". ניתנים הסלים "אין גרס שרבינו ונראה מידך". הטנא הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים,
נופצם.37) לכהנים.38)שהוא שהם וחלף, מערבה סלים,39)העשויים נתינת אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון

לוקח  אז ה', לפני כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם
הטנא. לוקח הכהן אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, מצוה.40)הוא גבי 41)להידור על אותן נותנין היו ולא

הביכורים. ינבלו שלא עולה.42)הסלין, אלא באה אינה עוף נדבת בעזרה,43)שהרי חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין ה'44)כיוון לפני ואמרת וענית וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר

לה'.45)אלוקיך". להודות אשר 46)היינו הכהן אל "ובאת שם: שכתוב שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
ציווי. אלא אינו ההם", בימים אינו 47)יהיה הוא שאף אלוקיך", ה' לפני ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג דהיינו,

ציווי. ציווי.48)אלא אלא אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' לפני "והנחתו הפסוק: מסיים לב.49)ואינו בסוטה משנה
ולהלן  אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת), לומדים היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים מקרא הקודש, בלשון נאמרים "ואלו

הקודש". בלשון כאן אף הקודש, בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים וענו אומר למדו 50)הוא לג. שם בגמרא
שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות בברכות ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה זאת
הקודש". בלשון כאן אף הקודש בלשון להלן מה בקול" יעננו והאלוקים ידבר "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר

הקודש.51) בלשון ביכורים לשון 52)פרשת יודעים) היו אדם בני כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם בני שכל "מפני
אין54)ביכורים.53)הקודש. שאם אמרו שלא ביכורים. פרשת מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על לקיחת להקל

אפילו  שאז השליח, ומת לעזרה, שיביאם מנת על לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על והבאתם הביכורים
להקל  כדי לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד. ידי על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי קורא, אינו בעצמו, יביאם אם

באחד. והבאה לקיחה זו והרי כלל, לקיחה זו אין משאו, הביכורים 55)על נושא בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
מידך". הטנא הכהן ולקח יתברך: השם אמר הכהן, ביד המלך 56)ונותנן אגריפס רבינו: ופירש המלך, אגריפס אפילו

רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני, בית הבית.57)ממלכי לנו".58)להר "לתת הפסוק: סוף הבעלים.59)עד
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מׁשמר ‡. לאנׁשי [אֹותן] נֹותנין מחּלקים 2הּבּכּורים והן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

הּמקּדׁש ּכקדׁשי ּביניהן, קרּויין 3אֹותן ׁשהן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
זר  ,ּולפיכ מקֹום 4ּתרּומה. ּבכל ּבּכּורים חּיב 5ׁשאכל - ְְְִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשמים  ּבידי ׁשּנכנסּו6מיתה מאחר ׁשּיאכלם והּוא . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת
מקצתן ·. -8ּבפנים 7היּו ׁשּבפנים זה ּבחּוץ: ּומקצתן ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

עליו  הקּדׁש9חּיבין הּוא והרי וזה 10מיתה, ּדבריו; לכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּדבריו. לכל חּלין הּוא הרי - ְְֲִֵֶַָָָֻׁשּבחּוץ

ׁשּנכנסּו11ּכהן ‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
החֹומה  מן לא 12לפנים ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לֹוקה - ְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ

הּבּכּורים, והם ;יד ּותרּומת וגֹומר ּבׁשערי לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹתּוכל
וכן  ּתרּומה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו הּכהן 13ּכמֹו אכלן אם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכמי  הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה קדם ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבירּוׁשלים

ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן לפי ּבחּוץ; ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלן
.אלהי יי מזּבח לפני ְְְְְֱִִִֵֶַַָֹוהּנחּתֹו

ּפי „. על ואף לּכהן הּתרּו ּבעזרה הּמביאם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּומּׁשּיּניחם
מעּכבת  הּקריאה ׁשאין עליהן, התוּדה לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשעדין

למחיצתן  חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים -15וחזרּו14אכילתן. ְְְְֲִִִִִֶָָָָָָ
ּבאכילה  .16מּתרין ֲִִַָָֻ

יתר ‰. ּדבריו. לכל ּתרּומה ּכאכילת - ּבּכּורים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת
ׁשהן 17ּבּבּכּורים  הבאת 18: ּוטעּונין לאֹונן, אסּורין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָ

וכהן 19מקֹום  לֹוקה,20, - טמאים ּבּכּורים ׁשאכל טהֹור ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּנטמא.21ּכׁשם  ׁשני מעּׂשר ׁשאכל טהֹור יּׂשראל ׁשּלֹוקה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבּתרּומה  ּכן ּׁשאין .22מה ְֵֵֶַַָ
.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין

לאכלן  חּיב ׁשהּוא מּכלל הּטֹוב; בכל ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָוּׂשמחּת
ּבאנינּות 23ּבּׂשמחה  לא מּכין 24, - ּבאנינּות והאֹוכלן . ְְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ

מרּדּות  מּכת .25אֹותֹו ְַַַ
.Ê ּומצוה בּטנא. וּׂשמּת ׁשּנאמר: ּכלי, טעּונין ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּבּכּורים

ומין  מין ּכל להביא הּמבחר עצמֹו26מן ּבפני ;27ּבכלי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻ
ּבערּבּוב  יביאם ולא יצא. - אחד ּבכלי הביאם ,28ואם ְְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָָֹ

מּלמּטה  ּׂשעֹורים על 29אּלא וזיתים ּגּביהן, על וחּטים , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּותאנים  ּגּביהן, על ורּמֹונים ּגּביהן, על ּותמרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּגּביהן,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנכנסו 1) אחרי לירושלים, חוץ בכורים שאכל כהן תרומה. קרויין ושהם משמר, לאנשי אותם נותנין שהבכורים יבאר
בכורים  אכילת בין ומה וחזרו. למחיצתן חוץ שיצאו בכורים אכילתן. מעכבת הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי לחומה.
הבכורים. עם שמביאין יונה ובני תורים לכהן. הוא הכלי ואם בערבוביא. יביאם ושלא כלי, טעונין שהבכורים לתרומה.
לינה. טעונים הבכורים אם התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הבכורים ליתן רשות לאדם יש אם עליהם. ושיתודה

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים עצמם,3)כלומר, בפני ואחד אחד כל של ביכורים לחלק באו אם כלומר,
מחלקים. אין - שני של ביכורים כנגד אחד של ביכורים כהן.4)אבל שאינו בעזרה,5)מי וחוצה כלומר: בירושלים

הביכורים.7)כתרומה.6)להן. פירות החומה.8)של עליו 9)בתוך חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים זרים
מלקות. המקדש.10)אלא כקדשי הם שהרי ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם עונשין 11)שהרי שאין ולפי

בפסוק. המפורש מן אלא שני, ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו אין וחומר) קל (=מדין הדין לכן 12)מן קודם שהרי
כחולין. יוחנן 13)הם רבי "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל שם: במכות משנה

שינה  ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת הנחה ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא רבי דברי זו
בעזרה". הנחה "קודם וכתב המשנה מלשון אכילתם.14)רבינו מקום שהיא לירושלים, אסורים.15)חוץ בחוץ אבל

לאכול 16) תוכל "לא התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם הם, מקדש כקדשי שביכורים פי על ואף
מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא "בשעריך משמע: התרומה.17)בשעריך" הביכורים.18)על

ה'".19) יבחר אשר המקום אל והלכת בטנא "ושמת בתרומה 20)שנאמר כן שאין מה וביכורים במעשר "יש עג: ביבמות
בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור (שהאדם עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור ואילו וכו',
טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי מיתה חייב טמאים ביכורים האוכל שזר לפי "כהן" וכתב ושייר". תני אלמא קתני, לא

שני.21) למעשר ביכורים הוקשו טמאה,22)שהרי תרומה שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן אסורה שאינה
לוקה. הוא בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים, ביכורים שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא הוא 23)אינו כן

במעשר  כמו התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני. ממעשר בהיקש כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים
תורה.24)שני. של אנינות כעשה.25)אפילו שדינו עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין המינים 26)כיוון משבעת

בביכורים. המינים.27)שחייבים שבעת מכל ביכורים לו כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם: בתוספתא
יחד.28) המינים נשמר 29)כל שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל) (=אינו הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

למעלה. ניתן

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ומין, מין ּבין מפסיק אחד דבר ויהיה הּכל. מן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלמעלה
הּוצין  ּומּקיף 31וחלף 30ּכגֹון ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

מּבחּוץ  ענבים ׁשל אׁשּכֹולֹות .32לּתאנים ְְֲִִִֵֶֶַַָ
.Á וחֹוזר 33הביאם הּבּכּורים הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

לבעליו  וכּיֹוצא 34הּכלי וחלף ערבה ּבכלי הביאם ואם . ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּכהנים  והּסּלים הּבּכּורים הרי - נטמאּו35בהן ואם .36 ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹ

הּסּלים 37הּבּכּורים  אין .39לּכהנים 38- ֲִִִִֵַַַַֹ
.Ë ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו

יֹונה  ּובני הּסּלים 40ּתֹורין מּצּדי ּתֹולין היּו וכן ּתֹורין 41. ְְִִִִִִֵֵֵַַָָ
הּסּלים  ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ּכדי יֹונה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּובני

עֹולֹות  קרבים לּכהנים 42היּו נּתנין היּו ׁשּבידיהן ואּלּו ,43. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
.È עּׂשה הּבּכּורים 45להתוּדֹות 44מצות על ּבּמקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָ

הּגדּתי  וקֹורא: מתחיל ׁשּמביאם. ליי 46ּבׁשעה הּיֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ארּמי  וגֹומר. הארץ אל באתי ּכי עד 47אלהי אבי. אבד ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
יי  ּלי נתּת אׁשר עד הּפרׁשה ּכל ואין 48ׁשּיגמר קֹורין 49. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

- ואמרּת וענית ׁשּנאמר: הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותּה
הּזאת  .50ּבּלׁשֹון ַַָֹ

.‡È לקרֹות יֹודע ׁשהיה מי ּכל וכל 51ּבראׁשֹונה, קֹורא, - ְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
לקרֹות  יֹודע ׁשאינֹו ׁשאין 52מי אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ

מּלהביא  לקרֹות ּבית 53יֹודעין התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹ
יֹודע. ׁשאינֹו ּכמי יֹודע ׁשהּוא מי את מקרין ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּדין,

.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַהּמביא
הּדר ּבכל להר 54ּוקרֹובֹו הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָ

בעצמֹו הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל - היה 55הּבית ואפּלּו , ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָ
ׁשּביּׂשראל  ּגדֹול ונכנס 56מל לעזרה,57, ׁשּמּגיע עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אלהי ליי הּיֹום הּגדּתי ּכתפֹו: על הּסל ועֹודהּו ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוקֹורא
בּׂשפתיו,58וגֹומר  ואֹוחזֹו ּכתפֹו מעל הּסל ּומֹוריד , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

וקֹורא  ּומניף, ּתחּתיו ידֹו מּניח אבי 59והּכהן אבד ארּמי : ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹ
ּומּניחֹו הּפרׁשה, ּכל ׁשּגֹומר עד וגֹומר, מצרימה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוּירד
קרן, ׁשל ּבדרֹומּה מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבצד
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דקל.30) מחצלאות.31)עלי ממנו עושים שהיו בר, מנה 32)עשב לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת כלומר,
אותם 33)ענבים). מביאים והעניים וכו', כסף של (סלים) בקלתות ביכוריהם מביאים "העשירים ח: משנה שם בביכורים

לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', נצרים אזלא בסלי ענייא בתר אינשי, דאמרי מילתא הא "מנא צב. קמא ובבבא
(כלומר, לכהן קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא,
טפלים  אינם וזהב כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים ולא אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו
של  סל הוא וטנא מידך", הטנא הכהן "ולקח הפסוק מן כן שלמדו ויש הביכורים. אגב בטלים נצרים סלי אבל לביכורים,
בספרי  שאמרו מה וזהו כן. נאמר לא כסף ובכלי זהב בכלי ואילו הטנא את וגם הביכורים את גם נוטל הכהן הרי נצרים,

לכהנים". ניתנים וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך, הטנא הכהן "ולקח אגב 34)שם: בטל שאינו כיוון
יקרו. מחמת שהשוו 35)הביכורים, רבינו, כתב א הלכה אבל מהלכות ד שבפרק ואף הביכורים. אגב בטלים שהסלים

בסלים  יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני כן, תקנו לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים עשירים חכמים
לעניים. הוא כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד, "נטמאו 36)יפים). ז: הלכה א פרק ביכורים בירושלמי

לכהנים". ניתנים הסלים "אין גרס שרבינו ונראה מידך". הטנא הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים,
נופצם.37) לכהנים.38)שהוא שהם וחלף, מערבה סלים,39)העשויים נתינת אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון

לוקח  אז ה', לפני כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם
הטנא. לוקח הכהן אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, מצוה.40)הוא גבי 41)להידור על אותן נותנין היו ולא

הביכורים. ינבלו שלא עולה.42)הסלין, אלא באה אינה עוף נדבת בעזרה,43)שהרי חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין ה'44)כיוון לפני ואמרת וענית וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר

לה'.45)אלוקיך". להודות אשר 46)היינו הכהן אל "ובאת שם: שכתוב שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
ציווי. אלא אינו ההם", בימים אינו 47)יהיה הוא שאף אלוקיך", ה' לפני ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג דהיינו,

ציווי. ציווי.48)אלא אלא אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' לפני "והנחתו הפסוק: מסיים לב.49)ואינו בסוטה משנה
ולהלן  אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת), לומדים היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים מקרא הקודש, בלשון נאמרים "ואלו

הקודש". בלשון כאן אף הקודש, בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים וענו אומר למדו 50)הוא לג. שם בגמרא
שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות בברכות ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה זאת
הקודש". בלשון כאן אף הקודש בלשון להלן מה בקול" יעננו והאלוקים ידבר "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר

הקודש.51) בלשון ביכורים לשון 52)פרשת יודעים) היו אדם בני כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם בני שכל "מפני
אין54)ביכורים.53)הקודש. שאם אמרו שלא ביכורים. פרשת מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על לקיחת להקל

אפילו  שאז השליח, ומת לעזרה, שיביאם מנת על לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על והבאתם הביכורים
להקל  כדי לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד. ידי על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי קורא, אינו בעצמו, יביאם אם

באחד. והבאה לקיחה זו והרי כלל, לקיחה זו אין משאו, הביכורים 55)על נושא בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
מידך". הטנא הכהן ולקח יתברך: השם אמר הכהן, ביד המלך 56)ונותנן אגריפס רבינו: ופירש המלך, אגריפס אפילו

רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני, בית הבית.57)ממלכי לנו".58)להר "לתת הפסוק: סוף הבעלים.59)עד
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ׁשהן 60ויׁשּתחוה  ּומּנין ּתנּופה?61ויצא. טעּונין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
מּיד הּטנא הּכהן ולקח את 62ׁשּנאמר: לרּבֹות - ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

טעּונין  ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם לתנּופה. ְְְְְִִִִִֵֶַָָָהּבּכּורים
בכל  וּׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר [וׁשיר]. ׁשלמים ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן
ּׂשמחת  מה ;ּבחּג וּׂשמחּת אֹומר: ּוברגלים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּטֹוב,

ּבׁשלמים  - הּקרּבן 63החג ואין ּבׁשלמים. - ּכאן אף , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
ְֵַמעּכב.

.‚Èמּׁשּיּגיעּו עליהן? ּבׁשיר קֹורין לעזרה 64ואימתי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
היּו דּליתני 65הלוּים ּכי יי ארֹוממ וקֹורין: .66מתחילין ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָָ

.„È ּבּכּוריו הביא ּכיצד? לינה. טעּונים ְִִִִִִֵֵַַָָהּבּכּורים
ׁשלמיו  והקריב וקרא הּיֹום 67לּמקּדׁש ּבאֹותֹו יצא לא - ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

למחר  ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, לחזר ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֹמירּוׁשלים
ּכל  - לאהלי והלכּת בּבקר ּופנית ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלעירֹו;

לֹו לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש מן ּפֹונה ׁשאּתה יהיּו68ּפֹונֹות לא ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ּבּבקר  ׁשבעה 69אּלא טעּונין ׁשהּבּכּורים אֹומר, נמצאת . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ּוכלי, מקֹום, הבאת ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָדברים:

ולינה. ְְִָָּותנּופה,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּמביא ‡. וׁשיר 2ּכל קרּבן טעּון 4ּותנּופה 3ּבּכּורים ְְְִִִִֵַָָָָָ

ׁשּיׁש5ולינה  לפי ּבּכל, ׁשוה אינֹו הּוּדּוי אבל ׁשחּיבין 6, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
עליהם. קֹורין ואינן ּבּכּורים ְְֲִִִִֵֵֶָָלהביא

האּׁשה ·. קֹורין: ולא מביאין 8והּטמטּום 7ואּלּו ְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
אּׁשה 9והאנּדרֹוגינֹוס  ספק ׁשהן לפי יכֹולין 10, ואינן , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

יי  ּלי נתּת אׁשר האּפֹוטרֹופין 11לֹומר: וכן 13והעבד 12. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּלי  נתּת אׁשר לֹומר: יכֹולין ׁשאינן לפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשליח,

.14יי  ְָ
המֹון 15הּגר ‚. אב לאברהם: ׁשּנאמר וקֹורא. מביא - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אלוקיך".60) ה' לפני "והשתחוית משלמים.62)הביכורים.61)שנאמר: "ידֿיד" שווה בגזירה (שם) ולמדו
נגן".63) ומיטיב וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר הטוב, בכל כאן, "נאמר שם: למדו הביכורים.64)ושיר מביאי
תודה.66)הלויים.65) של בשיר שאמרוהו כדרך חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו זה אין 67)מזמור

לינה  טעון קרבן, הביא לא שאם בירושלמי מפורש שהרי קרבנו, הקריב אם אלא בלינה חייב שאינו לומר, רבינו כוונת
מביא  של חובותיו שאינם לפי ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא של הדברים סדר כתב אלא הביכורים, משום
לעטר  כדי מנהג אלא חובה, שאינם לפי העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן. ותנופה בלויים, שיר אלא הביכורים,

הביכורים. לינה.69)אליו.68)את שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב ושיש 1)וזהו בכל, שוה אינו שהוידוי יבאר
כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו המוכר או חבירו, שדה בתוך אילנות שני הקונה הוא. ומי קורא, ואינו מביא
מעלין  וכיצד שהן. בכל אוסרין  אם הבכורים  ממש. כהן נכסי הם  אם  והבכורים והחלה התרומות ודין הבכורים. הבאת וזמן

לירושלים. ועל 2)אותם ה) הלכה פ"ג (למעלה מקום" "הבאת על עוד לדבר אין כן ואם בעזרה, הביא כשכבר המדובר
קיימן. כבר שהרי ז), הלכה (שם כלי" יבֿיד.3)"טעונין הלכות ואנדרוגינוס 4)שם טומטום אשה, של ביכוריהם ואף

כהן  עלֿידי תנופה טעון קרבנן – טז  הלכה הקרבנות  מעשה מהלכות בפ"ט ראה להניף, יכולות אינן עצמן שהן ביכורים,
שם). הקרבנות מעשה והלכות סא: ששנינו 5)(מנחות ממה הנ"ל), הדברים טעונים הביכורים (שכל רבינו כן למד

קריאה  לענין שרק הרי וכו'". מביאין שאינן ויש קורין, ולא מביאין (ויש) וקורין, מביאים "יש א): משנה פ"א (ביכורים
חלקו. לא – טעונים שהביכורים דברים בשאר אבל חילוק, שם.6)יש מנכסי 7)משנה הבעל מביא אבל ה. משנה שם

ו. הלכה כדלהלן וקורא, המשנה).8)אשתו (פירוש נקבה" או זכר אם ניכר הידועים 9)"אינו הזרע אברי לו שיש "מי
(שם). מסופק" והוא וכו' ולנקבה שם.10)לזכר הראב"ד ובהשגות ב, הלכה שופר מהלכות בפ"ב שארץ 11)ראה "לפי

(פירוש  ינחלו" אבותם מטות לשמות נה) כו, (במדבר יתברך השם שאמר והוא וכו' לזכרים אלא נתחלקה לא ישראל
אדמתך  בכורי "ראשית יט) כג, (שמות אלא ה'" נתן "אשר נאמר לא הבאה שלענין מביאות, הן [ואףֿעלֿפיֿכן המשנה).
מכוון  אינו ה'", לי נתת אשר "האדמה והפסוק מביא), ד"ה קלו: בתרא בבא ותוספות רשב"ם (ועיין אלקיך" ה' בית תביא
ולפיכך  שהוא. מקום בכל ישראל בארץ לחלקו הכוונה אלא אותה, קנה אם מספיק שבזה הפירות, הביא שממנה לקרקע

ש  קוראה ואינה "אדמתך", שזוהי ביכורים מביאה קרקע, שקנתה אילנות האשה שני והקונה ה'". לי נתת "אשר כאן אין
יכול  שאינו קורא, ואינו מביא ישראל, בארץ חלק לו שיש אףֿעלֿפי לא, או קרקע קנה אם ספק שהדבר חבירו, של בתוך
האדמה, על אומר כאילו שנראה כמשקר, נראה כלומר, פב.) בתרא (בבא כשיקרא" "דמיחזי לי" נתת אשר "האדמה לומר
משום  מהבאה, גם פטורה אינה למה טוריֿאבן בשם שהביא הגרע"א בתוספות וראה כנ"ל]. ישראל יצאו שממנה

שם. עיין גרמא, שהזמן היתומים 12)מצותֿעשה אבי אותם שמינה בין היתומים, על שממנים "הממונים והם שם. משנה
ושליח, עבד אפוטרופסין עם אחת בבבא ואנדרוגינוס טומטום אשה חוברו שם במשנה [והנה המשנה). (פירוש ביתֿדין" או
בארץ. חלק להם שאין לפי ה'", לי נתת אשר "האדמה מן נתמעטו הראשונות שלוש שוה: טעמם שאין לפי חילקם, ורבינו
אינו  שהפרי ה'", לי נתת אשר האדמה מ"פרי אלא נתמעטו לא – בארץ חלק להם שיש והשליח, האפוטרופסים ואילו
לו  ויהיה גר יהיה כשישתחרר שהרי מ"פרי", אלא נתמעט לא עבד וגם אחרים, בשביל שלוחים אלא אינם שהרי שלהם,

הסמוכה]. בהלכה ראה בארץ, ולהביא 13)חלק למעלה). (ראה מ"פרי" ונתמעט רבו, של ביכורים המביא כנעני [עבד
שיש  הסובר ולדעת יג. הלכה ומתנה זכיה מהלכות בפ"ג ראה רבו, קנה עבד שקנה מה שהרי יתכן, לא שלו, מקרקע

הסמוכה]. בהלכה גר, כמו וקורא, ביכורים הוא מביא – כג:) (קידושין רבו קנה שלא אינם 14)מציאות הפירות כלומר,
למעלה. כמבואר נשבע 15)שלהם, אשר לומר יכול שאינו קורא, ולא מביא הגר קורין, ולא מביאין "אלו ד: משנה שם
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ּתחת  ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי - נתּתי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻּגֹוים
ׁשכינה  ּתחּלה 16ּכנפי הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ;17 ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ

וכן  הארץ. את ּבניו מביאין 18ׁשּיירׁשּו - ּולוּים ּכהנים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש ערי להן ׁשּיׁש מּפני .19וקֹורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

מביא 20הּקֹונה „. - חברֹו ׁשל [ּׂשדה] ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
לפי  קֹורא, אין 21ואינֹו אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

מקּדיׁש22לֹו עֹוּׂשה? וכיצד ּתחּלה 23. לבדק 24אֹותם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
חּלין 25הּבית  מכניסין ואין חּלין ספק ׁשהן מּפני , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַֻֻ

ּכ26לעזרה  ואחר ההקּדׁש מּיד אֹותן ּפֹודה והּכהן , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּומפריׁש ספק 27אֹוכלן. ׁשהן מּפני ּומעּׂשר, ּתרּומה מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

הּמעּׂשרֹות 28חּלין  ונֹותן לּכהנים 29. ׁשּמא 30ׁשּלהן , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
לזרים  ואסּורין הם ּבעצמֹו,31ּבּכּורים אֹותן מביא ואינֹו . ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ
ׁשליח  ּביד מׁשּלחן אֹותן 32אּלא ּתעּכב ׁשּלא ּכדי ,33 ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּכל  מּלאכלן; מּפני ׁש34הּקריאה לּקריאה ראּוי אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבֹו. מעּכבת הּקריאה - ְְִֵֶֶַַַָָהּספק
מביא 35הפריׁש‰. - ּׂשדהּו ּומכר קֹורא;36ּבּכּוריו ואינֹו ְְִִִִֵֵֵֵַָָָ

יי  ּלי נתּת אׁשר לֹומר: יכֹול לֹו37ׁשאינֹו אין ׁשהרי ,38. ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מאֹותֹו39והּלֹוקח  אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ

מביא  - הפריׁש ואם הּמֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר 40הּמין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָ
קֹורא  וקֹורא 41ואינֹו ּומביא מפריׁש - אחר מּמין אבל .42. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָ
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נתתיך, גויים המון אב כי טעם, מה וקורא. מביא עצמו גר יהודה, רבי בשם "תני שם: ובירושלמי לנו". לתת לאבותינו ה'
פסק  וכן יהודה ". כרבי הלכה אמר, לוי בן יהושע רבי גויים. להמון אב אתה ואילך מכאן ועכשיו לארם, אב היית לשעבר

ובמשנהֿלמלך. יט. למכות אריאלי להגר"י למשפט בעיניים וראה מב). סימן פריימן (הוצאת בתשובה ולכן 16)רבינו
כמפורש  בארץ, חלק הגרים יקבלו שלעתידֿלבוא לנו", "לתת לומר: ויכול לאבותינו", ה' נשבע "אשר לומר: הוא יכול
שהבטיח  כיון לי", נתת אשר "האדמה אומר: שהוא [ומה תמרים). כפות בשם במשנהֿלמלך (הגהה כב מז, ביחזקאל

כבר  כאילו זה הרי זה].הקב"ה, בכלל אינן להן, הבטיח שלא נשים אבל וליעקב.17)נתן, ליצחק שנשבע לפני כלומר,
מט). סימן אריה (שאגת וליעקב ליצחק ולא לגרים, אב שהוא לאברהם, הכוונה לאבותינו" "נשבעת כן תוספתא 18)ואם

יוסי. כרבי ב, הלכה פ"א זה 19)ביכורים הרי ה', צווי עלֿפי שנתנו כיון המגרש, ערי את לכהנים נתנו שישראל ואף
שם. כפשוטה בתוספתא וראה (רדב"ז). ה'" לי נתת "אשר מאיר.20)בכלל: כרבי ולא כחכמים ו, משנה פ"א ביכורים

פא:21) בתרא פסוקי 22)בבא "מכדי פב. שם ושאלו כלל. בביכורים חייב אינו קרקע, לו אין אם שהרי קורא, אינו ולכן
נראה  =) כשיקרא דמיחזי משום ליה, אמר ביכורים). פרשת של הפסוקים את יקרא אם בכך מה (כלומר, ליקרי נינהו,
לאפקועי  אתי דלמא אמר, חייא דרב בריה משרשיא רב א). הלכה למעלה (וראה לי") נתת אשר "האדמה שאומר כמשקר
הרי  עיון: צריך אבל כדלהלן). כן, הדבר ואין ומעשר, מתרומה ופטורים ודאי, הם שהביכורים (יחשוב ומעשר מתרומה
עליו  מחבירו "המוציא אמרו: ספק, שהדבר שכיון ו), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ד פא. שם (משנה קרקע קנה לא למעשה
הלכה  לפ"ב ובאורֿשמח שם, ראשונה במשנה ראה אדמתך", ביכורי "ראשית כאן אין הרי להביא, חייב ולמה הראיה"

למקדש.24)שם.23)יג. שמביא קודש,25)קודם אינם הם, ביכורים אם אבל הם. חולין שמא מספק, וקדושתם
שם). ורדב"ז טז הלכה וחרמין ערכין מהלכות (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם ואין כהן, ממון הם ראה 26)שהרי

דילמא. ד"ה שם: בתרא בבא וברשב"ם ג, הלכה שחיטה מהלכות (שם).27)בפ"ב הפירות מביא אבל 28)כלומר,
הם ביכ  כן, ואם לכל. קודמת ביכורים שהפרשת כג, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה ומעשרות, מתרומות פטורים ורים

שאחריהם. והמעשרות התרומות חיובי מכל ראשון 29)פטורים ומעשר לבעלים, תמיד שהוא שני מעשר אפילו כלומר,
לכהנים. שניתנות הוא פשוט תרומות, אבל ללוי. ניתן 30)שהוא ראשון שמעשר עזריה, בן אלעזר כרבי שם, בתרא בבא

ד. הלכה מעשר, מהלכות בפ"א וראה לכהן. אף הדין, א.31)מעיקר הלכה בפ"ג כנ"ל 32)כנ"ל קורא, אינו והשליח
ב. הביכורים.33)בהלכה לבילה,34)את הראוי כל זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה שם: בתרא בבא

בו". מעכבת בילה הספק), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו לבילה ראוי ושאינו בו. מעכבת בילה שם,35)אין ביכורים
לא  שמתחילה שדהו, למכור דעת על כשהפריש משנתנו העמידו ה הלכה שם ובירושלמי ג. הלכה ותוספתא ז, משנה
שיירקבו. דינם שדהו, שמכר אחרי מקריאה אחרֿכך שנדחו כיון – בקריאה נתחייבו מתחילה אם אבל בקריאה. נתחייבו

יגֿיד. בהלכות להלן פסוק 37)המוכר.36)וראה שעיקר ב, הלכה למעלה וראה בידי. ישנה ועדיין לי, נתת כלומר,
בהלכה  וראה כמשקר. נראה שהוא הכוונה כאן גם כי לפרש צריך ואםֿכן בארץ, חלקו על אלא זו, קרקע על לא זה

נפטר.38)הקודמת. אינו שוב נתחייב שכיון מביא, הוא ובירושלמי:39)ואףֿעלֿפיֿכן יהודה. כרבי ולא כחכמים שם,
אחת  פעם הבאתי, הנה שניה. פעם מגיד ואינו מגיד הוא אחת פעם היום, הגדתי מביא), השני (שאין דרבינן טעמון "מה
שהביאו  לאחר שניה, מהבאה נפטרו עצמם שהפירות ופירושו, הגר"א). גירסת היא (כן שנית" פעם מביא ואינו מביא הוא

אחת. פעם למ 40)מהם זה ומתוך היום", "הגדתי שנאמר ממה למעלה) (ראה בירושלמי כן למדו שלא שהרי רבינו ד
ביכוריו  – אחר ממין עצמו הוא והביא וחזר ביכורים המביא כן וכמו אנשיֿשם). (תוספות ההגדה אלא ההבאה, נתמעטה
הגרע"א. ובתוספות המשנה בפירוש וראה כפשוטה). (תוספתא יא הלכה להלן כמפורש קורא, שאינו אלא ביכורים,

יכול 41) שאינו קורא אינו מכלֿמקום כלל, זו שזה פירות על קראו לא עדיין כן ואם כנ"ל, קרא, לא שהמוכר אףֿעלֿפי
ברדב"ז. וראה ט. בהלכה כדלהלן ראשית, שאינם לפי האדמה", פרי ראשית את הבאתי "הנה מין 42)לומר: שביכורי

ביכורים. מהפרשת השני המין את פוטרים אינם המוכר, שהביא אחד,
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ׁשהן 60ויׁשּתחוה  ּומּנין ּתנּופה?61ויצא. טעּונין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
מּיד הּטנא הּכהן ולקח את 62ׁשּנאמר: לרּבֹות - ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

טעּונין  ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם לתנּופה. ְְְְְִִִִִֵֶַָָָהּבּכּורים
בכל  וּׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר [וׁשיר]. ׁשלמים ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן
ּׂשמחת  מה ;ּבחּג וּׂשמחּת אֹומר: ּוברגלים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּטֹוב,

ּבׁשלמים  - הּקרּבן 63החג ואין ּבׁשלמים. - ּכאן אף , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
ְֵַמעּכב.

.‚Èמּׁשּיּגיעּו עליהן? ּבׁשיר קֹורין לעזרה 64ואימתי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
היּו דּליתני 65הלוּים ּכי יי ארֹוממ וקֹורין: .66מתחילין ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָָ

.„È ּבּכּוריו הביא ּכיצד? לינה. טעּונים ְִִִִִִֵֵַַָָהּבּכּורים
ׁשלמיו  והקריב וקרא הּיֹום 67לּמקּדׁש ּבאֹותֹו יצא לא - ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

למחר  ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, לחזר ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֹמירּוׁשלים
ּכל  - לאהלי והלכּת בּבקר ּופנית ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלעירֹו;

לֹו לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש מן ּפֹונה ׁשאּתה יהיּו68ּפֹונֹות לא ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ּבּבקר  ׁשבעה 69אּלא טעּונין ׁשהּבּכּורים אֹומר, נמצאת . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ּוכלי, מקֹום, הבאת ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָדברים:

ולינה. ְְִָָּותנּופה,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּמביא ‡. וׁשיר 2ּכל קרּבן טעּון 4ּותנּופה 3ּבּכּורים ְְְִִִִֵַָָָָָ

ׁשּיׁש5ולינה  לפי ּבּכל, ׁשוה אינֹו הּוּדּוי אבל ׁשחּיבין 6, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
עליהם. קֹורין ואינן ּבּכּורים ְְֲִִִִֵֵֶָָלהביא

האּׁשה ·. קֹורין: ולא מביאין 8והּטמטּום 7ואּלּו ְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
אּׁשה 9והאנּדרֹוגינֹוס  ספק ׁשהן לפי יכֹולין 10, ואינן , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

יי  ּלי נתּת אׁשר האּפֹוטרֹופין 11לֹומר: וכן 13והעבד 12. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּלי  נתּת אׁשר לֹומר: יכֹולין ׁשאינן לפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשליח,

.14יי  ְָ
המֹון 15הּגר ‚. אב לאברהם: ׁשּנאמר וקֹורא. מביא - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
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אלוקיך".60) ה' לפני "והשתחוית משלמים.62)הביכורים.61)שנאמר: "ידֿיד" שווה בגזירה (שם) ולמדו
נגן".63) ומיטיב וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר הטוב, בכל כאן, "נאמר שם: למדו הביכורים.64)ושיר מביאי
תודה.66)הלויים.65) של בשיר שאמרוהו כדרך חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו זה אין 67)מזמור

לינה  טעון קרבן, הביא לא שאם בירושלמי מפורש שהרי קרבנו, הקריב אם אלא בלינה חייב שאינו לומר, רבינו כוונת
מביא  של חובותיו שאינם לפי ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא של הדברים סדר כתב אלא הביכורים, משום
לעטר  כדי מנהג אלא חובה, שאינם לפי העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן. ותנופה בלויים, שיר אלא הביכורים,

הביכורים. לינה.69)אליו.68)את שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב ושיש 1)וזהו בכל, שוה אינו שהוידוי יבאר
כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו המוכר או חבירו, שדה בתוך אילנות שני הקונה הוא. ומי קורא, ואינו מביא
מעלין  וכיצד שהן. בכל אוסרין  אם הבכורים  ממש. כהן נכסי הם  אם  והבכורים והחלה התרומות ודין הבכורים. הבאת וזמן

לירושלים. ועל 2)אותם ה) הלכה פ"ג (למעלה מקום" "הבאת על עוד לדבר אין כן ואם בעזרה, הביא כשכבר המדובר
קיימן. כבר שהרי ז), הלכה (שם כלי" יבֿיד.3)"טעונין הלכות ואנדרוגינוס 4)שם טומטום אשה, של ביכוריהם ואף

כהן  עלֿידי תנופה טעון קרבנן – טז  הלכה הקרבנות  מעשה מהלכות בפ"ט ראה להניף, יכולות אינן עצמן שהן ביכורים,
שם). הקרבנות מעשה והלכות סא: ששנינו 5)(מנחות ממה הנ"ל), הדברים טעונים הביכורים (שכל רבינו כן למד

קריאה  לענין שרק הרי וכו'". מביאין שאינן ויש קורין, ולא מביאין (ויש) וקורין, מביאים "יש א): משנה פ"א (ביכורים
חלקו. לא – טעונים שהביכורים דברים בשאר אבל חילוק, שם.6)יש מנכסי 7)משנה הבעל מביא אבל ה. משנה שם

ו. הלכה כדלהלן וקורא, המשנה).8)אשתו (פירוש נקבה" או זכר אם ניכר הידועים 9)"אינו הזרע אברי לו שיש "מי
(שם). מסופק" והוא וכו' ולנקבה שם.10)לזכר הראב"ד ובהשגות ב, הלכה שופר מהלכות בפ"ב שארץ 11)ראה "לפי

(פירוש  ינחלו" אבותם מטות לשמות נה) כו, (במדבר יתברך השם שאמר והוא וכו' לזכרים אלא נתחלקה לא ישראל
אדמתך  בכורי "ראשית יט) כג, (שמות אלא ה'" נתן "אשר נאמר לא הבאה שלענין מביאות, הן [ואףֿעלֿפיֿכן המשנה).
מכוון  אינו ה'", לי נתת אשר "האדמה והפסוק מביא), ד"ה קלו: בתרא בבא ותוספות רשב"ם (ועיין אלקיך" ה' בית תביא
ולפיכך  שהוא. מקום בכל ישראל בארץ לחלקו הכוונה אלא אותה, קנה אם מספיק שבזה הפירות, הביא שממנה לקרקע

ש  קוראה ואינה "אדמתך", שזוהי ביכורים מביאה קרקע, שקנתה אילנות האשה שני והקונה ה'". לי נתת "אשר כאן אין
יכול  שאינו קורא, ואינו מביא ישראל, בארץ חלק לו שיש אףֿעלֿפי לא, או קרקע קנה אם ספק שהדבר חבירו, של בתוך
האדמה, על אומר כאילו שנראה כמשקר, נראה כלומר, פב.) בתרא (בבא כשיקרא" "דמיחזי לי" נתת אשר "האדמה לומר
משום  מהבאה, גם פטורה אינה למה טוריֿאבן בשם שהביא הגרע"א בתוספות וראה כנ"ל]. ישראל יצאו שממנה

שם. עיין גרמא, שהזמן היתומים 12)מצותֿעשה אבי אותם שמינה בין היתומים, על שממנים "הממונים והם שם. משנה
ושליח, עבד אפוטרופסין עם אחת בבבא ואנדרוגינוס טומטום אשה חוברו שם במשנה [והנה המשנה). (פירוש ביתֿדין" או
בארץ. חלק להם שאין לפי ה'", לי נתת אשר "האדמה מן נתמעטו הראשונות שלוש שוה: טעמם שאין לפי חילקם, ורבינו
אינו  שהפרי ה'", לי נתת אשר האדמה מ"פרי אלא נתמעטו לא – בארץ חלק להם שיש והשליח, האפוטרופסים ואילו
לו  ויהיה גר יהיה כשישתחרר שהרי מ"פרי", אלא נתמעט לא עבד וגם אחרים, בשביל שלוחים אלא אינם שהרי שלהם,

הסמוכה]. בהלכה ראה בארץ, ולהביא 13)חלק למעלה). (ראה מ"פרי" ונתמעט רבו, של ביכורים המביא כנעני [עבד
שיש  הסובר ולדעת יג. הלכה ומתנה זכיה מהלכות בפ"ג ראה רבו, קנה עבד שקנה מה שהרי יתכן, לא שלו, מקרקע

הסמוכה]. בהלכה גר, כמו וקורא, ביכורים הוא מביא – כג:) (קידושין רבו קנה שלא אינם 14)מציאות הפירות כלומר,
למעלה. כמבואר נשבע 15)שלהם, אשר לומר יכול שאינו קורא, ולא מביא הגר קורין, ולא מביאין "אלו ד: משנה שם
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ּתחת  ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי - נתּתי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻּגֹוים
ׁשכינה  ּתחּלה 16ּכנפי הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ;17 ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ

וכן  הארץ. את ּבניו מביאין 18ׁשּיירׁשּו - ּולוּים ּכהנים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש ערי להן ׁשּיׁש מּפני .19וקֹורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

מביא 20הּקֹונה „. - חברֹו ׁשל [ּׂשדה] ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
לפי  קֹורא, אין 21ואינֹו אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

מקּדיׁש22לֹו עֹוּׂשה? וכיצד ּתחּלה 23. לבדק 24אֹותם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
חּלין 25הּבית  מכניסין ואין חּלין ספק ׁשהן מּפני , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַֻֻ

ּכ26לעזרה  ואחר ההקּדׁש מּיד אֹותן ּפֹודה והּכהן , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּומפריׁש ספק 27אֹוכלן. ׁשהן מּפני ּומעּׂשר, ּתרּומה מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

הּמעּׂשרֹות 28חּלין  ונֹותן לּכהנים 29. ׁשּמא 30ׁשּלהן , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
לזרים  ואסּורין הם ּבעצמֹו,31ּבּכּורים אֹותן מביא ואינֹו . ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ
ׁשליח  ּביד מׁשּלחן אֹותן 32אּלא ּתעּכב ׁשּלא ּכדי ,33 ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּכל  מּלאכלן; מּפני ׁש34הּקריאה לּקריאה ראּוי אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבֹו. מעּכבת הּקריאה - ְְִֵֶֶַַַָָהּספק
מביא 35הפריׁש‰. - ּׂשדהּו ּומכר קֹורא;36ּבּכּוריו ואינֹו ְְִִִִֵֵֵֵַָָָ

יי  ּלי נתּת אׁשר לֹומר: יכֹול לֹו37ׁשאינֹו אין ׁשהרי ,38. ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מאֹותֹו39והּלֹוקח  אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ

מביא  - הפריׁש ואם הּמֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר 40הּמין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָ
קֹורא  וקֹורא 41ואינֹו ּומביא מפריׁש - אחר מּמין אבל .42. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָ
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נתתיך, גויים המון אב כי טעם, מה וקורא. מביא עצמו גר יהודה, רבי בשם "תני שם: ובירושלמי לנו". לתת לאבותינו ה'
פסק  וכן יהודה ". כרבי הלכה אמר, לוי בן יהושע רבי גויים. להמון אב אתה ואילך מכאן ועכשיו לארם, אב היית לשעבר

ובמשנהֿלמלך. יט. למכות אריאלי להגר"י למשפט בעיניים וראה מב). סימן פריימן (הוצאת בתשובה ולכן 16)רבינו
כמפורש  בארץ, חלק הגרים יקבלו שלעתידֿלבוא לנו", "לתת לומר: ויכול לאבותינו", ה' נשבע "אשר לומר: הוא יכול
שהבטיח  כיון לי", נתת אשר "האדמה אומר: שהוא [ומה תמרים). כפות בשם במשנהֿלמלך (הגהה כב מז, ביחזקאל

כבר  כאילו זה הרי זה].הקב"ה, בכלל אינן להן, הבטיח שלא נשים אבל וליעקב.17)נתן, ליצחק שנשבע לפני כלומר,
מט). סימן אריה (שאגת וליעקב ליצחק ולא לגרים, אב שהוא לאברהם, הכוונה לאבותינו" "נשבעת כן תוספתא 18)ואם

יוסי. כרבי ב, הלכה פ"א זה 19)ביכורים הרי ה', צווי עלֿפי שנתנו כיון המגרש, ערי את לכהנים נתנו שישראל ואף
שם. כפשוטה בתוספתא וראה (רדב"ז). ה'" לי נתת "אשר מאיר.20)בכלל: כרבי ולא כחכמים ו, משנה פ"א ביכורים

פא:21) בתרא פסוקי 22)בבא "מכדי פב. שם ושאלו כלל. בביכורים חייב אינו קרקע, לו אין אם שהרי קורא, אינו ולכן
נראה  =) כשיקרא דמיחזי משום ליה, אמר ביכורים). פרשת של הפסוקים את יקרא אם בכך מה (כלומר, ליקרי נינהו,
לאפקועי  אתי דלמא אמר, חייא דרב בריה משרשיא רב א). הלכה למעלה (וראה לי") נתת אשר "האדמה שאומר כמשקר
הרי  עיון: צריך אבל כדלהלן). כן, הדבר ואין ומעשר, מתרומה ופטורים ודאי, הם שהביכורים (יחשוב ומעשר מתרומה
עליו  מחבירו "המוציא אמרו: ספק, שהדבר שכיון ו), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ד פא. שם (משנה קרקע קנה לא למעשה
הלכה  לפ"ב ובאורֿשמח שם, ראשונה במשנה ראה אדמתך", ביכורי "ראשית כאן אין הרי להביא, חייב ולמה הראיה"

למקדש.24)שם.23)יג. שמביא קודש,25)קודם אינם הם, ביכורים אם אבל הם. חולין שמא מספק, וקדושתם
שם). ורדב"ז טז הלכה וחרמין ערכין מהלכות (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם ואין כהן, ממון הם ראה 26)שהרי

דילמא. ד"ה שם: בתרא בבא וברשב"ם ג, הלכה שחיטה מהלכות (שם).27)בפ"ב הפירות מביא אבל 28)כלומר,
הם ביכ  כן, ואם לכל. קודמת ביכורים שהפרשת כג, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה ומעשרות, מתרומות פטורים ורים

שאחריהם. והמעשרות התרומות חיובי מכל ראשון 29)פטורים ומעשר לבעלים, תמיד שהוא שני מעשר אפילו כלומר,
לכהנים. שניתנות הוא פשוט תרומות, אבל ללוי. ניתן 30)שהוא ראשון שמעשר עזריה, בן אלעזר כרבי שם, בתרא בבא

ד. הלכה מעשר, מהלכות בפ"א וראה לכהן. אף הדין, א.31)מעיקר הלכה בפ"ג כנ"ל 32)כנ"ל קורא, אינו והשליח
ב. הביכורים.33)בהלכה לבילה,34)את הראוי כל זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה שם: בתרא בבא

בו". מעכבת בילה הספק), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו לבילה ראוי ושאינו בו. מעכבת בילה שם,35)אין ביכורים
לא  שמתחילה שדהו, למכור דעת על כשהפריש משנתנו העמידו ה הלכה שם ובירושלמי ג. הלכה ותוספתא ז, משנה
שיירקבו. דינם שדהו, שמכר אחרי מקריאה אחרֿכך שנדחו כיון – בקריאה נתחייבו מתחילה אם אבל בקריאה. נתחייבו

יגֿיד. בהלכות להלן פסוק 37)המוכר.36)וראה שעיקר ב, הלכה למעלה וראה בידי. ישנה ועדיין לי, נתת כלומר,
בהלכה  וראה כמשקר. נראה שהוא הכוונה כאן גם כי לפרש צריך ואםֿכן בארץ, חלקו על אלא זו, קרקע על לא זה

נפטר.38)הקודמת. אינו שוב נתחייב שכיון מביא, הוא ובירושלמי:39)ואףֿעלֿפיֿכן יהודה. כרבי ולא כחכמים שם,
אחת  פעם הבאתי, הנה שניה. פעם מגיד ואינו מגיד הוא אחת פעם היום, הגדתי מביא), השני (שאין דרבינן טעמון "מה
שהביאו  לאחר שניה, מהבאה נפטרו עצמם שהפירות ופירושו, הגר"א). גירסת היא (כן שנית" פעם מביא ואינו מביא הוא

אחת. פעם למ 40)מהם זה ומתוך היום", "הגדתי שנאמר ממה למעלה) (ראה בירושלמי כן למדו שלא שהרי רבינו ד
ביכוריו  – אחר ממין עצמו הוא והביא וחזר ביכורים המביא כן וכמו אנשיֿשם). (תוספות ההגדה אלא ההבאה, נתמעטה
הגרע"א. ובתוספות המשנה בפירוש וראה כפשוטה). (תוספתא יא הלכה להלן כמפורש קורא, שאינו אלא ביכורים,

יכול 41) שאינו קורא אינו מכלֿמקום כלל, זו שזה פירות על קראו לא עדיין כן ואם כנ"ל, קרא, לא שהמוכר אףֿעלֿפי
ברדב"ז. וראה ט. בהלכה כדלהלן ראשית, שאינם לפי האדמה", פרי ראשית את הבאתי "הנה מין 42)לומר: שביכורי

ביכורים. מהפרשת השני המין את פוטרים אינם המוכר, שהביא אחד,
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.Â לפרֹות 43הּמֹוכר קֹורא;44ּׂשדהּו ואינֹו מביא הּלֹוקח - ְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
הּגּוף  ּכקנין אינֹו ּפרֹות אבל 45ׁשּקנין אדם 46. מביא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אׁשּתֹו גּוף 47מּנכסי לֹו ׁשאין ּפי על אף וקֹורא, ּבּכּורים ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַ
ּולבית אלהי יי ל נתן אׁשר ׁשּנאמר: אף 48הּקרקע; . ְְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּמתה  ּפי ּבּדר49על והּוא ׁשהפריׁש אחר -50אׁשּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
וקֹורא  .51מביא ְִֵֵ

.Ê ׁשּמכר 53ּׂשדהּו52הּמֹוכר וקרקען 54אֹו ּבזמן 55אילנֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ראׁשֹון  ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - נֹוהג ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַׁשהּיֹובל

לֹו56ּבלבד  ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל דעּתֹו סמכה לא ׁשעדין , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשני 57הּקרקע  ּביֹובל ּומכרּה חזר אם אבל זה 58. הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

קֹורא  ואינֹו דעּתֹו59מביא סמכה ׁשהרי אּלא 60; לֹו ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּגּוף  ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין .61הּפרֹות, ְְְְִִֵֵֵַַַַ

.Áמסּכן 62הפריׁש הּוא והרי וחלה זה 63ּבּכּוריו - ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻ
מביא  לירׁשֹו קֹורא 64ׁשראּוי הפריׁש65ואינֹו ּבּכּוריו 66. ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

ׁשחזר  ּפי על אף ,ּבּדר הּׁשליח ּומת אחר, ּביד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוׁשּלחן
ׁשּנאמר:67הּוא  קֹורא; אינֹו - -והביאן ּובאת ולקחּת ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לקיחה  ׁשּתהיה ּכאחת.68עד והבאה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
.Ëואבדּו69הפריׁש הּבית,70ּבּכּוריו להר ׁשּיּגיע קדם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

ּתחּתיהן  אחרים קֹורא;71והפריׁש ואינֹו הּׁשנּיים מביא - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַ
לפי  האדמה, ּפרי ּכל ראׁשית את לֹומר: יכֹול ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי
חמׁש עליהן חּיבים אין - הּׁשנּיים ואּלּו ראׁשית. ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאינן

.72ּכבּכּורים  ְִִ
.È ּבעזרה 73הביא ונטמאּו נֹופצם 74ּבּכּוריו ואינֹו75- ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָ

.76קֹורא  ֵ
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(רדב"ז).43) וכו'" לקיש לריש ליה מסייעי ומתניתא "קרא מח. שם אומר שרבא כיון יוחנן, כרבי ולא לקיש כריש מז: גיטין
בהלכה 44) וראה השדה. לגוף גם כוונתו סתם, מכר אם אבל לפירות, אלא מוכר שאינו ופירש נוהג. היובל שאין בזמן

לענין 45)הסמוכה. אבל הגוף, קנין גם נתן הקב"ה [שהרי לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול שאינו קורא, אינו ולפיכך
ד"ה  קלו: בתרא בבא תוספות ועיין מביא. הוא הרי פירות קנין לו שיש כיון אדמתך", "ביכורי אלא נאמר שלא הבאה,
לחלקו  אלא הפירות, יצאו שממנה זו לקרקע מכוון אינו ה'") לי נתת אשר האדמה =) הזה הפסוק הרי שצ"ע אלא מביא.

ב]. הלכה למעלה ראה ישראל, שם.46)בארץ מהלכות 47)ברייתא בפי"ב וראה פירות. אלא בהם לו שאין מלוג, נכסי
ג. הלכה שכך 48)אישות כיון מכלֿמקום שם), (כנ"ל מדבריהם אלא הבעל שאוכל הפירות אכילת שאין ואףֿעלֿפי

(מאירי  וקורא שמביא התורה חידשה לכן פ), פרשה רבה (בראשית ומתן מהר לתת הראשונים, דורות של דרכם היתה
ולביתך. ד"ה שם תוספות ועיין .(205 עמ' שם.49)לגיטין לירושלים,50)ברייתא לעלות כדי מביתו יצא ודוקא שכבר

כדלהלן. בדרך, שהוא דעתך 51)בכהאיֿגוונא "סלקא שם: בגיטין אמרו בזה, והחידוש הקרקע. גוף גם לו יש שהרי
למעלה: רבינו נקט (ולכן בדרך שליח ומת שליח ביד ושגרן בדרך וכו', דאמר חנינא בר יוסי דרבי משום ליגזור אמינא,
לו  היו הבית מן לקיחה שבשעת כיון כלומר: לן". משמע קא וכו', ח) הלכה להלן (ראה קורא ואינו מביא בדרך") "והוא
ואףֿעלֿפי  כאחת". והבאה "לקיחה זה שאין לטעות מקום היה הקרקע, גוף גם לו יש אשתו מיתת ולאחר פירות, רק
קורא, מכלֿמקום שם), אישות והלכות ח, הלכה נחלות מהלכות (פ"ו מדבריהם אלא אינה הבעל שירושת רבינו, שדעת
הפקר", ביתֿדין ש"הפקר התורה. מן שלו היא הרי הפקר", ביתֿדין "הפקר מדין לבעל, האשה ירושת חכמים שתיקנו שכיון

לג. את כח סימן קידושין להלכות באבניֿמילואים וראה תורה. דין שם.52)הוא בין 53)גיטין הכוונה שאז סתם,
הקודמת. בהלכה וראה לפירות. ובין מח.54)לקרקע שהוא 55)שם ופירש אילנות, שני או אחר אילן מכר כלומר,

עמהם. הקרקע גם חסדא.56)מוכר כרב את 57)שם, גם לו מכר ולכן ביובל, השדות להחזיר עדיין הורגלו שלא כיון
א. הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפי"א וראה למוכר. והחזירתו הלוקח מן השדה את הפקיעה שהתורה אלא הקרקע, גוף

הראשון.58) ביובל שדותיהם להחזיר הורגלו יוחנן.59)שכבר כרבי ולא לקיש כריש המוכר.60)שם, של
הקודמת.61) יוחנן.62)כבהלכה רבי בשם ה, הלכה פ"א ביכורים מסוכן".63)ירושלמי או "חולה בירושלמי: לפנינו

(כסףֿמשנה). ומסוכן" "חולה גרס: לי 64)ורבינו הראוי הקרוב שיהא רצונו הסתם הביכורים.שמן להבאת שלוחו ורשו,
במפורש. שליח שיעשה עד ביכוריו להביא אין מסוכן, אינו והוא חלה אם אבל דלהלן. שליח לדין זה דין רבינו סמך ולכן

וקורא,65) היורש מביא ההפרשה, אחר המשלח מת שאם שאףֿעלֿפי בזה והשמיענו ב. בהלכה למעלה הנזכר שליח כדין
שיצא  אחר החולה מת ואם שם). (ירושלמי כשליח אלא אינו מסוכן, שהוא אףֿעלֿפי מת, שלא זמן כל – שלו שהם
"לקיחה  זה ואין יורשו, הוא שהרי בעלים בתורת וההבאה שליח, בתורת היא הלקיחה שהרי קורא, אינו כן גם השליח,

כדלהלן. כאחת", מז:66)והבאה בגיטין חנינא בר יוסי ר' של הפירות.67)מימרא בעל המשלח, כלומר,68)כלומר,
כרשב"ם. ולא בצרן ד"ה בתוס' שם, תם כרבינו הבית. מן ח.69)לקיחה משנה פ"א נבזזו 70)ביכורים או נמקו או

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות וראה רבינו). גליון על (המגיה כאן רבינו וקיצר כ, הלכה פ"ב למעלה בזה, כיון 71)וכיוצא
שם. כנ"ל באחריותם, חייב (פ"ו 72)שהוא חומש מוסיף בשוגג תרומה והאוכל ה), הלכה פ"ג (למעלה כתרומה שדינם

ברע"ב. שם ועיין שם, במשנה הוא כן ו). הלכה תרומות שם.73)מהלכות באחריותם,74)ביכורים חייב אינו ששוב
שם. עיין שם, ב פרק הלכה 75)למעלה ג פרק (למעלה לכהנים הסל אין – שנטמאו זה שבאופן הסל, מן מריקם [כלומר

לפי  שריפה, בשעת מהם ליהנות שאסור אלא כה.) (שבת שנטמאו וקדשים תרומה כדין נשרפים, הם כן שלאחר ונראה ח).
הכל  זה באופן שאף סובר שם), (למעלה והראב"ד ראשונה). (משנה ג הלכה שם למעלה כמפורש שמים, כקדשי שדינם

קורקוס]. ר"י ועיין שיתמסמסו". עד או שירקבו עד "יניחו – "נופצם" כאן לפרש הוכרח ולכן לכהנים, שאין 76)ניתן
שם). (הר"ש שמחה כאן אין שנטמאו וכיון יג), הלכה (להלן שמחה בשעת אלא קריאה

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡È הּמינים 77הביא מן מאחד וחזר 78ּבּכּוריו וקרא, ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר: עליהן; קֹורא אינֹו - אחר מּמין ּבּכּורים ְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַוהביא

ׁשּתים  ולא מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - הּיֹום .79הּגדּתי ְְְִִִִַַַַַַַַַָָֹ
.·Èהּמעין 81ּבּכּוריו 80הפריׁש ׁשּנקצץ 82ויבׁש אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

מביא 83האילן  לֹו84- ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
אבדה 85קרקע  ׁשהרי ,86. ְְֲֵֶַַָָ

.‚È חנּכה 87הּמביא ועד הּסּכֹות חג מאחר אף 88ּבּכּורים , ְֲִִִֵֵַַַַַַַָֻֻ
החג  קדם ׁשהפריׁשן ּפי מביא 89על קֹורא.90- ואינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין  הּטֹוב; בכל וּׂשמחּת ּבׁשעת 91ׁשּנאמר: אּלא קריאה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׁשבּועֹות  מחג - החג 92ּׂשמחה סֹוף ּוׁשאר 93עד . ְְִֵֶַַַָָָָ
מאּלּו חּוץ וקֹורין.94הּמביאין מביאין - ְְְִִִִִֵֵַ

.„È והחמׁש97והחּלה 96והּתרּומֹות 95הּבּכּורים 98והּקרן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹ
ּבהמה  לֹו99ּומּתנֹות יׁש ּכהן. נכסי מהן 100הם לקנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ

טמאה  ּובהמה וקרקעֹות נֹוטלן 101עבדים חֹוב ּובעל , ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
ּתֹורה  ספר ּבהן וקֹונה ּבכתּבתּה, והאּׁשה .102ּבחֹובֹו, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

.ÂË ׁשהּבּכּורי ּפי על אסּור אף והּתרּומֹות להאכל 103ם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
ּומאה 104לזרים  ּבאחד עֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף ,105 ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

נתערבּו106ּכתרּומה  אם אסּורין 107, - ּבירּוׁשלים ּבחּלין ְְְְֲִִִִִִִַָָָֻ
ׁשהן  ׁשני 109ּבמינם 108ּבכל ּכמעּׂשר מּפני 110, ׁשהּוא 111. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

אכילתן  עּׂשאּום 112מקֹום מּתירין 113, לֹו ׁשּיׁש ;114ּכדבר ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
ּבירּוׁשלים  אף לזרים אסּורים ׁשהּבּכּורים ּפי על 115ואף ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשהן  ּבכל אֹוסרין הן הרי הּבּכּורים 116- זרע אפּלּו .117 ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
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ט.77) משנה סוף המינים.78)שם משבעת ובתוספתא 79)כלומר, ה"ד פ"א בתוספתא וראה ה"ז. שם ירושלמי
שם. רבינו 80)כפשוטה סמך – יהודה כרבי משנה סתם העמיד מ. שבברכות ואע"פ יהודה. כרבי ולא כחכמים מ"ו, שם

בתוספות  וראה כסתם). הלכה שאין מחלוקת, ואחרֿכך כסתם זה (והרי רבים. כנגד הוא יחיד יהודה שרבי כאן, משנתנו על
יהודה. כרבי שפסקו שם, לברכות ובשיטהֿמקובצת הרא"ש ובתוספות שירליאו העמידו 81)ר"י ה, הלכה שם בירושלמי

ב"משנה  (ראה וירקבו נדחו שכן, וכיון לקריאה. נראו כבר הרי כן, לא שאם ביכוריו, שהפריש קודם המעיין שיבש משנתנו
הסמוכה. בהלכה וראה שם). המשנה).82)ראשונה" (פירוש שדהו" משקה היה ביכוריו.83)"שממנו הביא שממנו

יד.84) הלכה ובפ"ב ה הלכה למעלה וראה קרקע. לו היתה ההפרשה, שבשעת שם 85)כיון בברכות אמרו זה לפי
ברכות  מהלכות פ"ח רבינו בדברי לנוסחא מתאים וזה יצא. לא – האדמה" פרי "בורא העץ פרי על ברך אם ברכות, שלענין

בכסףֿמשנה. שם ועיין גדלים 86)ה"י, ואילנות המשקה מעיין לה יש אלאֿאםֿכן קרקע קרויה שאינה הקרקע. כלומר,
שם. לברכות ברש"י ועיין שם . עי' בה"ה, למעלה כמבואר ה'", לי נתת "אשר לומר: יכול אינו ולכן שם,87)בה. משנה

בתירא. בן יהודה כרבי ולא כנ"ל.88)כחכמים ביכורים, מביאין אין חנוכה לאחר זמן 89)שהרי הוא שאז הסוכות חג
הושעיא,90)קריאה. רבי אמר אלעזר רבי אמר יח: שבמכות החג,ואףֿעלֿפי עליהן ועבר לחג קודם ביכורים הפריש

רבינו  כתב מדוע כן, ואם בו. מעכבת בילה לבילה, ראוי שאינו שכל זירא, וכרבי ונדחו, לקריאה ראויים שהיו כיון ירקבו,
ושלחן  ביכורים הפריש שאם ח), בהלכה למעלה רבינו (כתבו מז: בגיטין שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה, שמביא. כאן
לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על הפריש בין חילקו ולא קורא, שאינו והביאן, הוא וחזר ומת אחר ביד
הלכה  למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם במכות כהגמרא סוברת אינה שם שהגמרא הרי לקריאה, הביכורים נראו כבר שאז

הקודמת. וההלכה רבי 91)ה "אמר ז: הלכה סוף פ"א ביכורים ובירושלמי לו: בפסחים הוא וכן כיֿתבוא. לפרשת ספרי
באורֿשמח. וראה השמחה". על ביכורים) (וידוי אומר הוי "ושמחת", "ואמרת", כן, יוחאי בן שמעון רבי תני יונתן

הטוב".92) בכל "ושמחת בהם: ונאמר ביכורים, בו להביא ה'93)שמתחילין לפני "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג
המשנה. בפירוש וראה יג.94)אלהיכם". הלכה סוף פ"ב למעלה וראה זה. בפרק משנה 95)שהזכרנו פ"ב ביכורים

מעשר.96)א. ותרומת גדולה ט.97)תרומה משנה פ"א כתרומה 98)חלה שדינם בשגגה, תרומות האוכל זר שמשלם
קלא. חולין – טו) הלכה תרומות מהלכות (שם).99)(פ"י וקיבה ולחיים זרוע יב.100)הם משנה פ"ג ביכורים

יֿיז.101) הלכות שני מעשר מהלכות בפ"ג כנ"ל גבוה, ממון שהוא שני, במעשר רק 102)מהֿשאיןֿכן לא כלומר:
ספר  אפילו אלא בהם, לקנות מותר אכילה, צרכי בדמיהם ולקנות שוב למכרם שאפשר טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים

תורה  ספר מהלכות (פ"י אותו למכור שאסור רוקח).תורה (מעשה לקנותו מותר זאת בכל ב), אסורים.103)הלכה צ"ל:
להלן.104) וראה א, משנה פ"ב כֿכא.105)ביכורים הלכות תרומות מהלכות בפט"ו וראה דין 106)שם. [שעיקר

פ"ד  תרומות (ירושלמי חז"ל למדו ומזה ממנו", מקדשו "את כט) יח, (במדבר בה שנאמר מתרומה, נלמד ומאה" "אחד
מקדשו"]. לתוכו נפל אם ממנו, מרים שאתה "דבר ו) שמעון.107)הלכה כרבי ולא כחכמים ב, משנה שם,

(רדב"ז).108) בקדושה לאכלם חייבים וכהנים כביכורים, באכילה, אסורים לזרים מינו 109)כלומר: בשאינו מין שהרי
(כסףֿמשנה). י הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו שכתב כמו מתירין, לו שיש דבר הוא אם אפילו ראה 110)בטל,

ובהערות. ידֿטו, הלכות שני מעשר מהלכות שם.111)בפ"ו לכהנים.112)ירושלמי חכמים.113)כלומר,
לאכלם 114) שיכולים כהנים, שלגבי כיון י). הלכה שם, אסורות מאכלות (הלכות בטל" אינו אלפים בכמה אחד "שאפילו

מתירין. לו שיש דבר הם להם 115)בקדושה, והיה מתירין, לו שאין דבר הם הרי כן ואם כלומר, א. הלכה בפ"ב כנ"ל
בתערובת. שם.116)להתבטל המשנה בפירוש וראה כנ"ל. לכהן, מותרים שהם שם:117)כיון ביכורים במשנת

חולין". גידוליהן "והביכורים ד משנה פ"ט ובתרומות וכו'. בירושלים מלאכול אסורים והביכורים) המעשר (של וגידוליהן
אסורים, גידוליהן שאמרו) מה = ) דתימר "הן ותירצו: הנ"ל, ביכורים משנת על זו ממשנה שם ביכורים בירושלמי והקשו
לחומה). מחוץ (שזרעם זרות" היתר מותרים, גידוליהן דתימר והן ירושלים), מחיצת בתוך (שזרעם מחיצה איסור
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.Â לפרֹות 43הּמֹוכר קֹורא;44ּׂשדהּו ואינֹו מביא הּלֹוקח - ְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
הּגּוף  ּכקנין אינֹו ּפרֹות אבל 45ׁשּקנין אדם 46. מביא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אׁשּתֹו גּוף 47מּנכסי לֹו ׁשאין ּפי על אף וקֹורא, ּבּכּורים ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַ
ּולבית אלהי יי ל נתן אׁשר ׁשּנאמר: אף 48הּקרקע; . ְְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּמתה  ּפי ּבּדר49על והּוא ׁשהפריׁש אחר -50אׁשּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
וקֹורא  .51מביא ְִֵֵ

.Ê ׁשּמכר 53ּׂשדהּו52הּמֹוכר וקרקען 54אֹו ּבזמן 55אילנֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ראׁשֹון  ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - נֹוהג ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַׁשהּיֹובל

לֹו56ּבלבד  ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל דעּתֹו סמכה לא ׁשעדין , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשני 57הּקרקע  ּביֹובל ּומכרּה חזר אם אבל זה 58. הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

קֹורא  ואינֹו דעּתֹו59מביא סמכה ׁשהרי אּלא 60; לֹו ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּגּוף  ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין .61הּפרֹות, ְְְְִִֵֵֵַַַַ

.Áמסּכן 62הפריׁש הּוא והרי וחלה זה 63ּבּכּוריו - ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻ
מביא  לירׁשֹו קֹורא 64ׁשראּוי הפריׁש65ואינֹו ּבּכּוריו 66. ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

ׁשחזר  ּפי על אף ,ּבּדר הּׁשליח ּומת אחר, ּביד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוׁשּלחן
ׁשּנאמר:67הּוא  קֹורא; אינֹו - -והביאן ּובאת ולקחּת ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לקיחה  ׁשּתהיה ּכאחת.68עד והבאה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
.Ëואבדּו69הפריׁש הּבית,70ּבּכּוריו להר ׁשּיּגיע קדם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

ּתחּתיהן  אחרים קֹורא;71והפריׁש ואינֹו הּׁשנּיים מביא - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַ
לפי  האדמה, ּפרי ּכל ראׁשית את לֹומר: יכֹול ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי
חמׁש עליהן חּיבים אין - הּׁשנּיים ואּלּו ראׁשית. ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאינן

.72ּכבּכּורים  ְִִ
.È ּבעזרה 73הביא ונטמאּו נֹופצם 74ּבּכּוריו ואינֹו75- ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָ

.76קֹורא  ֵ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(רדב"ז).43) וכו'" לקיש לריש ליה מסייעי ומתניתא "קרא מח. שם אומר שרבא כיון יוחנן, כרבי ולא לקיש כריש מז: גיטין
בהלכה 44) וראה השדה. לגוף גם כוונתו סתם, מכר אם אבל לפירות, אלא מוכר שאינו ופירש נוהג. היובל שאין בזמן

לענין 45)הסמוכה. אבל הגוף, קנין גם נתן הקב"ה [שהרי לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול שאינו קורא, אינו ולפיכך
ד"ה  קלו: בתרא בבא תוספות ועיין מביא. הוא הרי פירות קנין לו שיש כיון אדמתך", "ביכורי אלא נאמר שלא הבאה,
לחלקו  אלא הפירות, יצאו שממנה זו לקרקע מכוון אינו ה'") לי נתת אשר האדמה =) הזה הפסוק הרי שצ"ע אלא מביא.

ב]. הלכה למעלה ראה ישראל, שם.46)בארץ מהלכות 47)ברייתא בפי"ב וראה פירות. אלא בהם לו שאין מלוג, נכסי
ג. הלכה שכך 48)אישות כיון מכלֿמקום שם), (כנ"ל מדבריהם אלא הבעל שאוכל הפירות אכילת שאין ואףֿעלֿפי

(מאירי  וקורא שמביא התורה חידשה לכן פ), פרשה רבה (בראשית ומתן מהר לתת הראשונים, דורות של דרכם היתה
ולביתך. ד"ה שם תוספות ועיין .(205 עמ' שם.49)לגיטין לירושלים,50)ברייתא לעלות כדי מביתו יצא ודוקא שכבר

כדלהלן. בדרך, שהוא דעתך 51)בכהאיֿגוונא "סלקא שם: בגיטין אמרו בזה, והחידוש הקרקע. גוף גם לו יש שהרי
למעלה: רבינו נקט (ולכן בדרך שליח ומת שליח ביד ושגרן בדרך וכו', דאמר חנינא בר יוסי דרבי משום ליגזור אמינא,
לו  היו הבית מן לקיחה שבשעת כיון כלומר: לן". משמע קא וכו', ח) הלכה להלן (ראה קורא ואינו מביא בדרך") "והוא
ואףֿעלֿפי  כאחת". והבאה "לקיחה זה שאין לטעות מקום היה הקרקע, גוף גם לו יש אשתו מיתת ולאחר פירות, רק
קורא, מכלֿמקום שם), אישות והלכות ח, הלכה נחלות מהלכות (פ"ו מדבריהם אלא אינה הבעל שירושת רבינו, שדעת
הפקר", ביתֿדין ש"הפקר התורה. מן שלו היא הרי הפקר", ביתֿדין "הפקר מדין לבעל, האשה ירושת חכמים שתיקנו שכיון

לג. את כח סימן קידושין להלכות באבניֿמילואים וראה תורה. דין שם.52)הוא בין 53)גיטין הכוונה שאז סתם,
הקודמת. בהלכה וראה לפירות. ובין מח.54)לקרקע שהוא 55)שם ופירש אילנות, שני או אחר אילן מכר כלומר,

עמהם. הקרקע גם חסדא.56)מוכר כרב את 57)שם, גם לו מכר ולכן ביובל, השדות להחזיר עדיין הורגלו שלא כיון
א. הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפי"א וראה למוכר. והחזירתו הלוקח מן השדה את הפקיעה שהתורה אלא הקרקע, גוף

הראשון.58) ביובל שדותיהם להחזיר הורגלו יוחנן.59)שכבר כרבי ולא לקיש כריש המוכר.60)שם, של
הקודמת.61) יוחנן.62)כבהלכה רבי בשם ה, הלכה פ"א ביכורים מסוכן".63)ירושלמי או "חולה בירושלמי: לפנינו

(כסףֿמשנה). ומסוכן" "חולה גרס: לי 64)ורבינו הראוי הקרוב שיהא רצונו הסתם הביכורים.שמן להבאת שלוחו ורשו,
במפורש. שליח שיעשה עד ביכוריו להביא אין מסוכן, אינו והוא חלה אם אבל דלהלן. שליח לדין זה דין רבינו סמך ולכן

וקורא,65) היורש מביא ההפרשה, אחר המשלח מת שאם שאףֿעלֿפי בזה והשמיענו ב. בהלכה למעלה הנזכר שליח כדין
שיצא  אחר החולה מת ואם שם). (ירושלמי כשליח אלא אינו מסוכן, שהוא אףֿעלֿפי מת, שלא זמן כל – שלו שהם
"לקיחה  זה ואין יורשו, הוא שהרי בעלים בתורת וההבאה שליח, בתורת היא הלקיחה שהרי קורא, אינו כן גם השליח,

כדלהלן. כאחת", מז:66)והבאה בגיטין חנינא בר יוסי ר' של הפירות.67)מימרא בעל המשלח, כלומר,68)כלומר,
כרשב"ם. ולא בצרן ד"ה בתוס' שם, תם כרבינו הבית. מן ח.69)לקיחה משנה פ"א נבזזו 70)ביכורים או נמקו או

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות וראה רבינו). גליון על (המגיה כאן רבינו וקיצר כ, הלכה פ"ב למעלה בזה, כיון 71)וכיוצא
שם. כנ"ל באחריותם, חייב (פ"ו 72)שהוא חומש מוסיף בשוגג תרומה והאוכל ה), הלכה פ"ג (למעלה כתרומה שדינם

ברע"ב. שם ועיין שם, במשנה הוא כן ו). הלכה תרומות שם.73)מהלכות באחריותם,74)ביכורים חייב אינו ששוב
שם. עיין שם, ב פרק הלכה 75)למעלה ג פרק (למעלה לכהנים הסל אין – שנטמאו זה שבאופן הסל, מן מריקם [כלומר

לפי  שריפה, בשעת מהם ליהנות שאסור אלא כה.) (שבת שנטמאו וקדשים תרומה כדין נשרפים, הם כן שלאחר ונראה ח).
הכל  זה באופן שאף סובר שם), (למעלה והראב"ד ראשונה). (משנה ג הלכה שם למעלה כמפורש שמים, כקדשי שדינם

קורקוס]. ר"י ועיין שיתמסמסו". עד או שירקבו עד "יניחו – "נופצם" כאן לפרש הוכרח ולכן לכהנים, שאין 76)ניתן
שם). (הר"ש שמחה כאן אין שנטמאו וכיון יג), הלכה (להלן שמחה בשעת אלא קריאה
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.‡È הּמינים 77הביא מן מאחד וחזר 78ּבּכּוריו וקרא, ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר: עליהן; קֹורא אינֹו - אחר מּמין ּבּכּורים ְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַוהביא

ׁשּתים  ולא מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - הּיֹום .79הּגדּתי ְְְִִִִַַַַַַַַַָָֹ
.·Èהּמעין 81ּבּכּוריו 80הפריׁש ׁשּנקצץ 82ויבׁש אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

מביא 83האילן  לֹו84- ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
אבדה 85קרקע  ׁשהרי ,86. ְְֲֵֶַַָָ

.‚È חנּכה 87הּמביא ועד הּסּכֹות חג מאחר אף 88ּבּכּורים , ְֲִִִֵֵַַַַַַַָֻֻ
החג  קדם ׁשהפריׁשן ּפי מביא 89על קֹורא.90- ואינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין  הּטֹוב; בכל וּׂשמחּת ּבׁשעת 91ׁשּנאמר: אּלא קריאה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׁשבּועֹות  מחג - החג 92ּׂשמחה סֹוף ּוׁשאר 93עד . ְְִֵֶַַַָָָָ
מאּלּו חּוץ וקֹורין.94הּמביאין מביאין - ְְְִִִִִֵֵַ

.„È והחמׁש97והחּלה 96והּתרּומֹות 95הּבּכּורים 98והּקרן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹ
ּבהמה  לֹו99ּומּתנֹות יׁש ּכהן. נכסי מהן 100הם לקנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ

טמאה  ּובהמה וקרקעֹות נֹוטלן 101עבדים חֹוב ּובעל , ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
ּתֹורה  ספר ּבהן וקֹונה ּבכתּבתּה, והאּׁשה .102ּבחֹובֹו, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

.ÂË ׁשהּבּכּורי ּפי על אסּור אף והּתרּומֹות להאכל 103ם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
ּומאה 104לזרים  ּבאחד עֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף ,105 ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

נתערבּו106ּכתרּומה  אם אסּורין 107, - ּבירּוׁשלים ּבחּלין ְְְְֲִִִִִִִַָָָֻ
ׁשהן  ׁשני 109ּבמינם 108ּבכל ּכמעּׂשר מּפני 110, ׁשהּוא 111. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

אכילתן  עּׂשאּום 112מקֹום מּתירין 113, לֹו ׁשּיׁש ;114ּכדבר ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
ּבירּוׁשלים  אף לזרים אסּורים ׁשהּבּכּורים ּפי על 115ואף ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשהן  ּבכל אֹוסרין הן הרי הּבּכּורים 116- זרע אפּלּו .117 ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ט.77) משנה סוף המינים.78)שם משבעת ובתוספתא 79)כלומר, ה"ד פ"א בתוספתא וראה ה"ז. שם ירושלמי
שם. רבינו 80)כפשוטה סמך – יהודה כרבי משנה סתם העמיד מ. שבברכות ואע"פ יהודה. כרבי ולא כחכמים מ"ו, שם

בתוספות  וראה כסתם). הלכה שאין מחלוקת, ואחרֿכך כסתם זה (והרי רבים. כנגד הוא יחיד יהודה שרבי כאן, משנתנו על
יהודה. כרבי שפסקו שם, לברכות ובשיטהֿמקובצת הרא"ש ובתוספות שירליאו העמידו 81)ר"י ה, הלכה שם בירושלמי

ב"משנה  (ראה וירקבו נדחו שכן, וכיון לקריאה. נראו כבר הרי כן, לא שאם ביכוריו, שהפריש קודם המעיין שיבש משנתנו
הסמוכה. בהלכה וראה שם). המשנה).82)ראשונה" (פירוש שדהו" משקה היה ביכוריו.83)"שממנו הביא שממנו

יד.84) הלכה ובפ"ב ה הלכה למעלה וראה קרקע. לו היתה ההפרשה, שבשעת שם 85)כיון בברכות אמרו זה לפי
ברכות  מהלכות פ"ח רבינו בדברי לנוסחא מתאים וזה יצא. לא – האדמה" פרי "בורא העץ פרי על ברך אם ברכות, שלענין

בכסףֿמשנה. שם ועיין גדלים 86)ה"י, ואילנות המשקה מעיין לה יש אלאֿאםֿכן קרקע קרויה שאינה הקרקע. כלומר,
שם. לברכות ברש"י ועיין שם . עי' בה"ה, למעלה כמבואר ה'", לי נתת "אשר לומר: יכול אינו ולכן שם,87)בה. משנה

בתירא. בן יהודה כרבי ולא כנ"ל.88)כחכמים ביכורים, מביאין אין חנוכה לאחר זמן 89)שהרי הוא שאז הסוכות חג
הושעיא,90)קריאה. רבי אמר אלעזר רבי אמר יח: שבמכות החג,ואףֿעלֿפי עליהן ועבר לחג קודם ביכורים הפריש

רבינו  כתב מדוע כן, ואם בו. מעכבת בילה לבילה, ראוי שאינו שכל זירא, וכרבי ונדחו, לקריאה ראויים שהיו כיון ירקבו,
ושלחן  ביכורים הפריש שאם ח), בהלכה למעלה רבינו (כתבו מז: בגיטין שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה, שמביא. כאן
לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על הפריש בין חילקו ולא קורא, שאינו והביאן, הוא וחזר ומת אחר ביד
הלכה  למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם במכות כהגמרא סוברת אינה שם שהגמרא הרי לקריאה, הביכורים נראו כבר שאז

הקודמת. וההלכה רבי 91)ה "אמר ז: הלכה סוף פ"א ביכורים ובירושלמי לו: בפסחים הוא וכן כיֿתבוא. לפרשת ספרי
באורֿשמח. וראה השמחה". על ביכורים) (וידוי אומר הוי "ושמחת", "ואמרת", כן, יוחאי בן שמעון רבי תני יונתן

הטוב".92) בכל "ושמחת בהם: ונאמר ביכורים, בו להביא ה'93)שמתחילין לפני "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג
המשנה. בפירוש וראה יג.94)אלהיכם". הלכה סוף פ"ב למעלה וראה זה. בפרק משנה 95)שהזכרנו פ"ב ביכורים

מעשר.96)א. ותרומת גדולה ט.97)תרומה משנה פ"א כתרומה 98)חלה שדינם בשגגה, תרומות האוכל זר שמשלם
קלא. חולין – טו) הלכה תרומות מהלכות (שם).99)(פ"י וקיבה ולחיים זרוע יב.100)הם משנה פ"ג ביכורים

יֿיז.101) הלכות שני מעשר מהלכות בפ"ג כנ"ל גבוה, ממון שהוא שני, במעשר רק 102)מהֿשאיןֿכן לא כלומר:
ספר  אפילו אלא בהם, לקנות מותר אכילה, צרכי בדמיהם ולקנות שוב למכרם שאפשר טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים

תורה  ספר מהלכות (פ"י אותו למכור שאסור רוקח).תורה (מעשה לקנותו מותר זאת בכל ב), אסורים.103)הלכה צ"ל:
להלן.104) וראה א, משנה פ"ב כֿכא.105)ביכורים הלכות תרומות מהלכות בפט"ו וראה דין 106)שם. [שעיקר

פ"ד  תרומות (ירושלמי חז"ל למדו ומזה ממנו", מקדשו "את כט) יח, (במדבר בה שנאמר מתרומה, נלמד ומאה" "אחד
מקדשו"]. לתוכו נפל אם ממנו, מרים שאתה "דבר ו) שמעון.107)הלכה כרבי ולא כחכמים ב, משנה שם,

(רדב"ז).108) בקדושה לאכלם חייבים וכהנים כביכורים, באכילה, אסורים לזרים מינו 109)כלומר: בשאינו מין שהרי
(כסףֿמשנה). י הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו שכתב כמו מתירין, לו שיש דבר הוא אם אפילו ראה 110)בטל,

ובהערות. ידֿטו, הלכות שני מעשר מהלכות שם.111)בפ"ו לכהנים.112)ירושלמי חכמים.113)כלומר,
לאכלם 114) שיכולים כהנים, שלגבי כיון י). הלכה שם, אסורות מאכלות (הלכות בטל" אינו אלפים בכמה אחד "שאפילו

מתירין. לו שיש דבר הם להם 115)בקדושה, והיה מתירין, לו שאין דבר הם הרי כן ואם כלומר, א. הלכה בפ"ב כנ"ל
בתערובת. שם.116)להתבטל המשנה בפירוש וראה כנ"ל. לכהן, מותרים שהם שם:117)כיון ביכורים במשנת

חולין". גידוליהן "והביכורים ד משנה פ"ט ובתרומות וכו'. בירושלים מלאכול אסורים והביכורים) המעשר (של וגידוליהן
אסורים, גידוליהן שאמרו) מה = ) דתימר "הן ותירצו: הנ"ל, ביכורים משנת על זו ממשנה שם ביכורים בירושלמי והקשו
לחומה). מחוץ (שזרעם זרות" היתר מותרים, גידוליהן דתימר והן ירושלים), מחיצת בתוך (שזרעם מחיצה איסור
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ואֹוסרין  אסּורין, הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָאחר
נתערבּו אם ׁשהן הּזֹורע 119ּבירּוׁשלים 118ּבכל אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

חּלין  הּגּדּולין - לירּוׁשלים ׁשּיּכנסּו קדם .120ּבּכּורים ְִִִִִִִִֶֶַַָָֹֻ
.ÊË העירֹות 121ּכיצד ּכל הּבּכּורים? את מעלין ֲֲִִִֵֶַַַָָָ

ּכדי 122ׁשּבּמעמד  מעמד, ׁשל לעירֹו ׁשּלא 123מתּכּנסֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּובאים  .מל הדרת עם ּברב ׁשּנאמר: יחידים; ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָיעלּו

יּכנסּו ולא עיר. ׁשל ּברחֹובּה אהל 124ולנים מּפני לּבּתים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אל 125הּטמאה  צּיֹון ונעלה קּומּו אֹומר: הממּנה ּובּׁשחר . ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻ

אלהינּו והּׁשֹור 126יי מצּפין 127. וקרניו לפניהם, הֹול ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
להֹודיע  ּבראׁשֹו, זית ׁשל ועטרה ׁשהּבּכּורים 128זהב, ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

הּמינין  ׁשהם 129מּׁשבעת עד לפניהם, מּכה והחליל . ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
וקֹורין: הּדר ּבכל הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּגיעין

נל יי ּבית לי ּבאמרים היּו130ּׂשמחּתי ולא מהּלכין 131. ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
ידֹות 132ּבּיֹום  ׁשּתי קרֹוב 133אּלא הּגיעּו ּבלבד. ְְִִִֵֶַַָָָ

לאנׁשי  להֹודיע ׁשלּוחין לפניהם ׁשלחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָלירּוׁשלים,
ּופרּכסּו ּבּכּוריהם את ועּטרּו ואם 134ירּוׁשלים, אֹותן. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

הּלח  את מראין - ויבׁש לח להם מלמעלה.135היה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
לקראתן 138והּגזּברים 137והּסגנים 136והּפחֹות  יֹוצאין ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ

הּבאים  לפי אנׁשים 139מירּוׁשלים. ּבאּו אם יֹוצאין. הם ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָ
מעט. - מעט ואם רּבים, לקראתן יֹוצאין - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָהרּבה

לקרֹות:140ּומּׁשּיּכנסּו יתחילּו ירּוׁשלים ּבׁשערי ּכּלן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֻ
ירּוׁשלים. ּבׁשערי רגלינּו היּו ְְְְִִִֵַַָָָָֹעמדֹות

.ÊÈ ּבעלי מּפניהם 141ּכל עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים 142אּמנּיֹות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבֹואכם  ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי אחינּו, ּבׁשלֹומן: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָוׁשֹואלין

והחליל  ירּוׁשלים ּבתֹו מהּלכין והם מּכה 143ּבׁשלֹום. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר מּגיעים ׁשהם עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניהם,

ואחד  אחד ּכל ואֹומרין 144נֹוטל ּכתפֹו על :145סּלֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
הּנׁשמה  ּכל עד וכּו' ּבקדׁשֹו אל הללּו ּתהּלל 146הללּויּה ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹ

עד  וקֹוראין, הּבית ּבהר מהּלכים והם הללּויּה. ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָיּה
הלוּים  ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו לעזרה. ּבׁשיר:147ׁשּמּגיעין ְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָָָ

וגֹומר. דּליתני ּכי יי ְְְֲִִִִִֵָָארֹוממ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לּכהן,‡. העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹמצות

וראׁשית  תרּומה. ּתרימּו חּלה ערסתכם ראׁשית ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
- ּכּׂשעֹורה הפריׁש אפּלּו הּתֹורה. מן ׁשעּור לּה אין ְְֲִִִִִִֵַָָָזֹו
עּׂשה  לא - חּלה עּסתֹו ּכל והעֹוּׂשה העּסה. את ְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹּפטר

מקצתֹו. ׁשּיׁשּיר עד ְְְִֵֶַַָּכלּום,
ועּׂשרים ·. מארּבעה אחד ׁשּמפריׁשין סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברי

ׁשּנאמר: לּכהן; מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמן
והּנחּתֹום  מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן - לֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּתּתן
וארּבעים; מּׁשמֹונה אחד מפריׁש - ּבּׁשּוק למּכר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹהעֹוּׂשה

מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻלפי
מרּבה ‚. ׁשהיא ּפי על אף ּבנֹו, למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוּׂשה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(ותמה 118) בתרומה". מהֿשאיןֿכן וביכורים, במעשר אלו הרי וכו' בירושלים מלאכול אסורים "וגידוליהן שם: במשנה
חדשים  בתוספות וראה כא). הלכה תרומות מהלכות (פי"א אסורים גידוליה תרומה גם שהרי יוםֿטוב', ה'תוספות זה על
תרומות  (הלכות מותרים תרומה גידולי זה שבאופן תערובתם, בזרע שם והרע"ב (הר"מ) פירשוה זו תמיהה שליישב שכתב,
שלא  שכשם רבינו וסובר שנתערבו. בגידולין להיפך: רבינו פירשה וכאן מותרין"). גידוליהן וכו' "והמדומע הכ"ב שם
גידולים). תערובת אסרו לא כמו"כ תרומה, תערובת גידולי אסרו שלא וכשם שם) תרומות (הלכות גידולין גידולי אסרו

אותה 120)כנ"ל.119) ישהה שמא כהן, ביד טמאה תרומה משום חכמים גזרו שבתרומה שאע"פ שם. בתרומות משנה
בשבעת  אלא נוהגים אינם שהרי כך, כל שכיחים שאינם בביכורים – הכ"א) שם תרומות (הלכות לאכלה ויבוא לזרעה,

טו. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ו וראה שם). בתרומות (רע"ב גזרו לא ותוספתא 121)המינים, ב, משנה פ"ג ביכורים
ח. הלכה פ"ב ה"א.122)שם המקדש כלי מהלכות בפ"ו להלן שם.123)ראה שם.124)תוספתא משנה

ועוד,125) לעזרה. להכנס יוכלו ולא אחד, אהל תחת מת עם שיהיו עלֿידי יטמאו שלא כלומר, שם. ותוספתא ירושלמי
הביכורים. המקרא.126)שיטמאו לפי תיקן שם, ובמלא"ש אלהינו". ה' בית "אל במשנה: ה. לא, בירמיה כ"ה

מ"ג.127) שם.128)שם ל 129)ירושלמי הזית מענפי העטרה עושין היו הזית, כמו נאה באילנות שאין בד""ולפי
המשנה). ב.130)(פירוש הלכה שם שם.131)ירושלמי היום".132)תוספתא "כל שם כלומר,133)בתוספתא

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. שלישי ט.134)שני הלכה בפ"ג למעלה לו 135)ראה שהיו מי תני, ובירושלמי:
היבש. מן יותר ומהודר נאה שהלח דבר, של וטעמו ענבים. מעטרן היה וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים

ה. הלכה בפ"ב למעלה כג.136)וראה נא, בירמיהו וראה הכהנים. יו"ט).137)סגני (תוס' הלויים הם 138)סגני
המשנה). (פירוש נכסיו ועל ההקדש עסקי על ובירושלמי:139)הממונים יוצאים". היו הנכנסים כבוד "לפי במשנה:

יוצאין". היו הנכנסים, רוב לפי וכו' אלא הגר"א), גורס (כן בישראל גדול קטן יש ב.140)"וכי הלכה שם ירושלמי
שם.141) (של 142)משנה מפניהם שהרי בשעתה, ביכורים) הבאת (של מצוה חביבה כמה וראה "בא לג. בקידושין

תלמוד  מהלכות פ"ו – במלאכתם עוסקין שהם (בשעה עומדים" אינם חכמים תלמידי מפני עומדים, הביכורים) מביאי
ב). הלכה ד.143)תורה משנה יב.144)שם, הלכה בפ"ג למעלה מלך, היה שם.145)אפילו ירושלמי

הנשמה".146) כל אומרים היו "בעזרה אמרו: שם בירושלמי אבל בכלל. וכו'" הנשמה ו"כל למעלה 147)כלומר, ראה
יג. הלכה או 1)שם בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן, וליתנה העיסה מן חלה להפריש עשה שמצות יבאר

לארץ  בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה דינין שלשה בהפך. או לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות באונס.
בחוצה  חלה ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת הערומה ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש ורצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח"כ תחילה לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ.

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבעּסת  לחּלק ׁשּלא וארּבעה; מעּׂשרים אחד מפריׁש -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אחד  - קטּנה עּסה ׁשעּׂשה והּנחּתֹום הּבית. ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבעל

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחּלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹמארּבעים
אחד „. מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת

אחד  מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
וחּלה  נּׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמעּׂשרים

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, (לּכהן) [מּוּתרת] ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹטמאה
יּׂשראל ‰. ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבחּלה חּיבין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

וגֹומר; הארץ מּלחם ּבאכלכם והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבלבד,
ּכּלכם, ּביאת - ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, יּׂשראל ׁשּכל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּובזמן
ּבימי  אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ מקצתכם. ּביאת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹולא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה יּׂשראל, ּבארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעזרא

ְִָּבתרּומה.
.Â,ּבחּלה חּיבין - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות

ׁשּנאמר: ּפטּורין; - לארץ חּוצה ׁשּיצאּו הארץ ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּופרֹות
על  ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם מביא אני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין הארץ ֵֵֵֶֶַָָָָָּפרֹות
.Ê ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמפריׁשין

חּלֹות  מביאין ואין מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּובּכּורים  ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, לארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָחּוצה
ותּׂשרף, הּפסח ערב עד מּניחּה - הביא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשם.

ְִָּכתרּומה.
.Á הארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה דינין ְְְֲִִֶַָָָָָָָׁשלׁשה

חּלה  ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבּה ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהחזיקּו
יּׂשראל  ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת והיא ּכּׁשעּור, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחת
מּכזיב  ׁשהיא ּבבל, עֹולי ולא מצרים עֹולי ּבּה ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהחזיקּו
נּׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מּפריׁשין - אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני נאכלת. ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
נתקּדׁשה  לא ׁשהרי טמאה, הראׁשֹונה ׁשהחּלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּפני
ּבטלה  ראׁשֹונה ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי הארץ ְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻאֹותּה
חּלה  ּבּה מפריׁשין - יּׂשראל ארץ והיא והֹואיל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלּו;
חּלה  ּומפריׁשין אֹותּה; וּׂשֹורפין ּוׁשמֹונה מארּבעים ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאחד
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי לאכלּה, לּכהן אֹותּה ונֹותנין ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹׁשנּיה
על  אף הראׁשֹונה נּׂשרפה ׁשהרי נּׂשרפת, טהֹורה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּתרּומה
לּה אין ׁשנּיה וזֹו לּכל. ידּועה טמאה נטמאה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹֻּפי
מּדבריהם. ׁשהיא מּפני מפריׁש, ׁשרֹוצה ּכל אּלא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשעּור,
ּבׁשאר  ּבין ּבסּוריא ּבין ולחּוץ, מאמנה הארץ ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָוכל
ּכדי  לּׂשרפה, אחת חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהארצֹות
ואחת  נאכלת; טמאה ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלאכילה,
ּבּנאכלת. לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָוהֹואיל
ׁשהּוא; ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אין - ּׂשרפה ׁשל :ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָלפיכ
לזבים  ּומּתרת ּוׁשמֹונה. מארּבעים אחד - אכילה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוׁשל

טמאים. לׁשאר לֹומר צרי ואין ְְְְִִִֵֵַָָָּולזבֹות,

.Ë הּמת טמאת מּפני טהֹורה עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים  אחד יּׂשראל ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשם  לּה ויׁש טמאה ׁשהיא מּפני אֹותּה, וּׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונה
לּכהן  ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹמן

מּקדם. הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור, לּה ואין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאכילה,
.È הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף לארץ, חּוצה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּלת

על  אּלא ּבאכילה אסּורה אינּה - מּדבריהם חּיּובּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועּקר
קריין  ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו י ֹוצאה ׁשּטמאה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּכהן
ׁשאר  אבל ּומצרעין; ויֹולדֹות ונּדֹות וזבֹות ְְְְְְְֲִִִָָָָָֹוזבים
- מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ׁשאר ּבמּגע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָֻהּטמאים

לפ  לאכלּה. ּבחּוצה מּתרים קטן ּכהן ׁשם היה אם ,יכ ְְְְִִִֵָָָָָָָָָָֹֻ
להפריׁש ורצה ארצֹות, ּבׁשאר ּבין ּבסּוריא ּבין ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָלארץ,
ונאכלת  ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד מפריׁש - אחת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחּלה
ראתה  לא ׁשעדין לקטּנה אֹו קרי ראה לא ׁשעדין ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלקטן

ׁשנּיה. להפריׁש צרי ואין ְְְְִִִִֵַָָָנּדה,
.‡Èאֹו זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן

ּפי  על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף ְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו,
הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת טמא ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא
הּמפריׁש ּכל לארץ. ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש צרי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָואינֹו
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּתחּלה: מבר - ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָחּלה
ּוכׁשם  לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין חּלה. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלהפריׁש
אין  לפיכ הּטמאה. על מבר ּכ הּטהֹורה, על ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּמבר
האּׁשה  אבל .לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, מפריׁש ערם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאיׁש
מברכת  - ּבּקרקע טּוחֹות ּפניה וכל ׁשּיׁשבה ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהערּמה

חּלה. ְֶֶַַָּומפרׁשת
.·È חּוצה חּלת ּומפרׁשת מברכת - ּבּה וכּיֹוצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנּדה

ואם  אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלארץ;
לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן ּכהן ׁשם ִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻהיה
הּזר  עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה
נתערבה  ואפּלּו מדּמעת ׁשאינּה לפי אחד, ׁשלחן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעל
ׁשהיא  מּפני הארץ, עם לכהן אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשוה
המסּיע  ּכהן מּׁשּום ּבּה [ואין העּמים. ארץ ּבאויר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹטמאה
ואחר  ּתחּלה] לאכל רצה ואם אסּור. ׁשהּוא ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹּבמּתנֹותיו
אּלא  עּקרּה ׁשאין מּתר; - לארץ ּבחּוץ החּלה יפריׁש ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ

ְִִֵֶמּדבריהם.
.‚È מן אּלא נּטלת אינּה לפיכ ּתרּומה. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה

הּטמא  על הּטהֹור מן נּטלת ואינּה ּכתרּומה; ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמּקף,
ְְִַָלכּתחּלה.

.„Èאינּה - ּתרם ואם יתרם, לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
יתרם  לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו וכל ּבחּלה. ּכ ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹּתרּומה,
אינֹו - ּתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ זה, על ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּזה

חּלה. אֹוכל - ּתרּומה האֹוכל וכל חּלה; ְְֵֵֵַַָָָָָאֹוכל
.ÂË ׁשאין לכּתחּלה; חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּומא

הּיפה. מן ויפרׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה רע ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבעּסה
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ואֹוסרין  אסּורין, הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָאחר
נתערבּו אם ׁשהן הּזֹורע 119ּבירּוׁשלים 118ּבכל אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

חּלין  הּגּדּולין - לירּוׁשלים ׁשּיּכנסּו קדם .120ּבּכּורים ְִִִִִִִִֶֶַַָָֹֻ
.ÊË העירֹות 121ּכיצד ּכל הּבּכּורים? את מעלין ֲֲִִִֵֶַַַָָָ

ּכדי 122ׁשּבּמעמד  מעמד, ׁשל לעירֹו ׁשּלא 123מתּכּנסֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּובאים  .מל הדרת עם ּברב ׁשּנאמר: יחידים; ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָיעלּו

יּכנסּו ולא עיר. ׁשל ּברחֹובּה אהל 124ולנים מּפני לּבּתים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אל 125הּטמאה  צּיֹון ונעלה קּומּו אֹומר: הממּנה ּובּׁשחר . ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻ

אלהינּו והּׁשֹור 126יי מצּפין 127. וקרניו לפניהם, הֹול ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
להֹודיע  ּבראׁשֹו, זית ׁשל ועטרה ׁשהּבּכּורים 128זהב, ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

הּמינין  ׁשהם 129מּׁשבעת עד לפניהם, מּכה והחליל . ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
וקֹורין: הּדר ּבכל הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּגיעין

נל יי ּבית לי ּבאמרים היּו130ּׂשמחּתי ולא מהּלכין 131. ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
ידֹות 132ּבּיֹום  ׁשּתי קרֹוב 133אּלא הּגיעּו ּבלבד. ְְִִִֵֶַַָָָ

לאנׁשי  להֹודיע ׁשלּוחין לפניהם ׁשלחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָלירּוׁשלים,
ּופרּכסּו ּבּכּוריהם את ועּטרּו ואם 134ירּוׁשלים, אֹותן. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

הּלח  את מראין - ויבׁש לח להם מלמעלה.135היה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
לקראתן 138והּגזּברים 137והּסגנים 136והּפחֹות  יֹוצאין ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ

הּבאים  לפי אנׁשים 139מירּוׁשלים. ּבאּו אם יֹוצאין. הם ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָ
מעט. - מעט ואם רּבים, לקראתן יֹוצאין - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָהרּבה

לקרֹות:140ּומּׁשּיּכנסּו יתחילּו ירּוׁשלים ּבׁשערי ּכּלן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֻ
ירּוׁשלים. ּבׁשערי רגלינּו היּו ְְְְִִִֵַַָָָָֹעמדֹות

.ÊÈ ּבעלי מּפניהם 141ּכל עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים 142אּמנּיֹות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבֹואכם  ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי אחינּו, ּבׁשלֹומן: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָוׁשֹואלין

והחליל  ירּוׁשלים ּבתֹו מהּלכין והם מּכה 143ּבׁשלֹום. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר מּגיעים ׁשהם עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניהם,

ואחד  אחד ּכל ואֹומרין 144נֹוטל ּכתפֹו על :145סּלֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
הּנׁשמה  ּכל עד וכּו' ּבקדׁשֹו אל הללּו ּתהּלל 146הללּויּה ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹ

עד  וקֹוראין, הּבית ּבהר מהּלכים והם הללּויּה. ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָיּה
הלוּים  ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו לעזרה. ּבׁשיר:147ׁשּמּגיעין ְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָָָ

וגֹומר. דּליתני ּכי יי ְְְֲִִִִִֵָָארֹוממ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לּכהן,‡. העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹמצות

וראׁשית  תרּומה. ּתרימּו חּלה ערסתכם ראׁשית ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
- ּכּׂשעֹורה הפריׁש אפּלּו הּתֹורה. מן ׁשעּור לּה אין ְְֲִִִִִִֵַָָָזֹו
עּׂשה  לא - חּלה עּסתֹו ּכל והעֹוּׂשה העּסה. את ְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹּפטר

מקצתֹו. ׁשּיׁשּיר עד ְְְִֵֶַַָּכלּום,
ועּׂשרים ·. מארּבעה אחד ׁשּמפריׁשין סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברי

ׁשּנאמר: לּכהן; מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמן
והּנחּתֹום  מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן - לֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּתּתן
וארּבעים; מּׁשמֹונה אחד מפריׁש - ּבּׁשּוק למּכר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹהעֹוּׂשה

מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻלפי
מרּבה ‚. ׁשהיא ּפי על אף ּבנֹו, למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוּׂשה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(ותמה 118) בתרומה". מהֿשאיןֿכן וביכורים, במעשר אלו הרי וכו' בירושלים מלאכול אסורים "וגידוליהן שם: במשנה
חדשים  בתוספות וראה כא). הלכה תרומות מהלכות (פי"א אסורים גידוליה תרומה גם שהרי יוםֿטוב', ה'תוספות זה על
תרומות  (הלכות מותרים תרומה גידולי זה שבאופן תערובתם, בזרע שם והרע"ב (הר"מ) פירשוה זו תמיהה שליישב שכתב,
שלא  שכשם רבינו וסובר שנתערבו. בגידולין להיפך: רבינו פירשה וכאן מותרין"). גידוליהן וכו' "והמדומע הכ"ב שם
גידולים). תערובת אסרו לא כמו"כ תרומה, תערובת גידולי אסרו שלא וכשם שם) תרומות (הלכות גידולין גידולי אסרו

אותה 120)כנ"ל.119) ישהה שמא כהן, ביד טמאה תרומה משום חכמים גזרו שבתרומה שאע"פ שם. בתרומות משנה
בשבעת  אלא נוהגים אינם שהרי כך, כל שכיחים שאינם בביכורים – הכ"א) שם תרומות (הלכות לאכלה ויבוא לזרעה,

טו. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ו וראה שם). בתרומות (רע"ב גזרו לא ותוספתא 121)המינים, ב, משנה פ"ג ביכורים
ח. הלכה פ"ב ה"א.122)שם המקדש כלי מהלכות בפ"ו להלן שם.123)ראה שם.124)תוספתא משנה

ועוד,125) לעזרה. להכנס יוכלו ולא אחד, אהל תחת מת עם שיהיו עלֿידי יטמאו שלא כלומר, שם. ותוספתא ירושלמי
הביכורים. המקרא.126)שיטמאו לפי תיקן שם, ובמלא"ש אלהינו". ה' בית "אל במשנה: ה. לא, בירמיה כ"ה

מ"ג.127) שם.128)שם ל 129)ירושלמי הזית מענפי העטרה עושין היו הזית, כמו נאה באילנות שאין בד""ולפי
המשנה). ב.130)(פירוש הלכה שם שם.131)ירושלמי היום".132)תוספתא "כל שם כלומר,133)בתוספתא

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. שלישי ט.134)שני הלכה בפ"ג למעלה לו 135)ראה שהיו מי תני, ובירושלמי:
היבש. מן יותר ומהודר נאה שהלח דבר, של וטעמו ענבים. מעטרן היה וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים

ה. הלכה בפ"ב למעלה כג.136)וראה נא, בירמיהו וראה הכהנים. יו"ט).137)סגני (תוס' הלויים הם 138)סגני
המשנה). (פירוש נכסיו ועל ההקדש עסקי על ובירושלמי:139)הממונים יוצאים". היו הנכנסים כבוד "לפי במשנה:

יוצאין". היו הנכנסים, רוב לפי וכו' אלא הגר"א), גורס (כן בישראל גדול קטן יש ב.140)"וכי הלכה שם ירושלמי
שם.141) (של 142)משנה מפניהם שהרי בשעתה, ביכורים) הבאת (של מצוה חביבה כמה וראה "בא לג. בקידושין

תלמוד  מהלכות פ"ו – במלאכתם עוסקין שהם (בשעה עומדים" אינם חכמים תלמידי מפני עומדים, הביכורים) מביאי
ב). הלכה ד.143)תורה משנה יב.144)שם, הלכה בפ"ג למעלה מלך, היה שם.145)אפילו ירושלמי

הנשמה".146) כל אומרים היו "בעזרה אמרו: שם בירושלמי אבל בכלל. וכו'" הנשמה ו"כל למעלה 147)כלומר, ראה
יג. הלכה או 1)שם בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן, וליתנה העיסה מן חלה להפריש עשה שמצות יבאר

לארץ  בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה דינין שלשה בהפך. או לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות באונס.
בחוצה  חלה ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת הערומה ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש ורצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח"כ תחילה לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ.

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבעּסת  לחּלק ׁשּלא וארּבעה; מעּׂשרים אחד מפריׁש -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אחד  - קטּנה עּסה ׁשעּׂשה והּנחּתֹום הּבית. ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבעל

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחּלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹמארּבעים
אחד „. מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת

אחד  מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
וחּלה  נּׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמעּׂשרים

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, (לּכהן) [מּוּתרת] ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹטמאה
יּׂשראל ‰. ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבחּלה חּיבין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

וגֹומר; הארץ מּלחם ּבאכלכם והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבלבד,
ּכּלכם, ּביאת - ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, יּׂשראל ׁשּכל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּובזמן
ּבימי  אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ מקצתכם. ּביאת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹולא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה יּׂשראל, ּבארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעזרא

ְִָּבתרּומה.
.Â,ּבחּלה חּיבין - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות

ׁשּנאמר: ּפטּורין; - לארץ חּוצה ׁשּיצאּו הארץ ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּופרֹות
על  ּבין חּיבין אּתם ׁשּמה - ׁשּמה אתכם מביא אני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין הארץ ֵֵֵֶֶַָָָָָּפרֹות
.Ê ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמפריׁשין

חּלֹות  מביאין ואין מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּובּכּורים  ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, לארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָחּוצה
ותּׂשרף, הּפסח ערב עד מּניחּה - הביא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשם.

ְִָּכתרּומה.
.Á הארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה דינין ְְְֲִִֶַָָָָָָָׁשלׁשה

חּלה  ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבּה ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהחזיקּו
יּׂשראל  ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת והיא ּכּׁשעּור, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחת
מּכזיב  ׁשהיא ּבבל, עֹולי ולא מצרים עֹולי ּבּה ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהחזיקּו
נּׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מּפריׁשין - אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני נאכלת. ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
נתקּדׁשה  לא ׁשהרי טמאה, הראׁשֹונה ׁשהחּלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּפני
ּבטלה  ראׁשֹונה ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי הארץ ְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻאֹותּה
חּלה  ּבּה מפריׁשין - יּׂשראל ארץ והיא והֹואיל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלּו;
חּלה  ּומפריׁשין אֹותּה; וּׂשֹורפין ּוׁשמֹונה מארּבעים ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאחד
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי לאכלּה, לּכהן אֹותּה ונֹותנין ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹׁשנּיה
על  אף הראׁשֹונה נּׂשרפה ׁשהרי נּׂשרפת, טהֹורה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּתרּומה
לּה אין ׁשנּיה וזֹו לּכל. ידּועה טמאה נטמאה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹֻּפי
מּדבריהם. ׁשהיא מּפני מפריׁש, ׁשרֹוצה ּכל אּלא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשעּור,
ּבׁשאר  ּבין ּבסּוריא ּבין ולחּוץ, מאמנה הארץ ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָוכל
ּכדי  לּׂשרפה, אחת חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהארצֹות
ואחת  נאכלת; טמאה ּתרּומה ראינּו יאמרּו: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
מּיּׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלאכילה,
ּבּנאכלת. לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָוהֹואיל
ׁשהּוא; ּכל אּלא ׁשעּור, לּה אין - ּׂשרפה ׁשל :ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָלפיכ
לזבים  ּומּתרת ּוׁשמֹונה. מארּבעים אחד - אכילה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוׁשל

טמאים. לׁשאר לֹומר צרי ואין ְְְְִִִֵֵַָָָּולזבֹות,

.Ë הּמת טמאת מּפני טהֹורה עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים  אחד יּׂשראל ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשם  לּה ויׁש טמאה ׁשהיא מּפני אֹותּה, וּׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונה
לּכהן  ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹמן

מּקדם. הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור, לּה ואין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאכילה,
.È הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף לארץ, חּוצה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּלת

על  אּלא ּבאכילה אסּורה אינּה - מּדבריהם חּיּובּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועּקר
קריין  ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו י ֹוצאה ׁשּטמאה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּכהן
ׁשאר  אבל ּומצרעין; ויֹולדֹות ונּדֹות וזבֹות ְְְְְְְֲִִִָָָָָֹוזבים
- מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ׁשאר ּבמּגע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָֻהּטמאים

לפ  לאכלּה. ּבחּוצה מּתרים קטן ּכהן ׁשם היה אם ,יכ ְְְְִִִֵָָָָָָָָָָֹֻ
להפריׁש ורצה ארצֹות, ּבׁשאר ּבין ּבסּוריא ּבין ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָלארץ,
ונאכלת  ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד מפריׁש - אחת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחּלה
ראתה  לא ׁשעדין לקטּנה אֹו קרי ראה לא ׁשעדין ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלקטן

ׁשנּיה. להפריׁש צרי ואין ְְְְִִִִֵַָָָנּדה,
.‡Èאֹו זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן

ּפי  על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף ְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו,
הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת טמא ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא
הּמפריׁש ּכל לארץ. ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש צרי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָואינֹו
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּתחּלה: מבר - ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָחּלה
ּוכׁשם  לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין חּלה. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלהפריׁש
אין  לפיכ הּטמאה. על מבר ּכ הּטהֹורה, על ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּמבר
האּׁשה  אבל .לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, מפריׁש ערם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאיׁש
מברכת  - ּבּקרקע טּוחֹות ּפניה וכל ׁשּיׁשבה ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהערּמה

חּלה. ְֶֶַַָּומפרׁשת
.·È חּוצה חּלת ּומפרׁשת מברכת - ּבּה וכּיֹוצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנּדה

ואם  אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלארץ;
לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן ּכהן ׁשם ִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻהיה
הּזר  עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה
נתערבה  ואפּלּו מדּמעת ׁשאינּה לפי אחד, ׁשלחן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעל
ׁשהיא  מּפני הארץ, עם לכהן אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשוה
המסּיע  ּכהן מּׁשּום ּבּה [ואין העּמים. ארץ ּבאויר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹטמאה
ואחר  ּתחּלה] לאכל רצה ואם אסּור. ׁשהּוא ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹּבמּתנֹותיו
אּלא  עּקרּה ׁשאין מּתר; - לארץ ּבחּוץ החּלה יפריׁש ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ

ְִִֵֶמּדבריהם.
.‚È מן אּלא נּטלת אינּה לפיכ ּתרּומה. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה

הּטמא  על הּטהֹור מן נּטלת ואינּה ּכתרּומה; ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמּקף,
ְְִַָלכּתחּלה.

.„Èאינּה - ּתרם ואם יתרם, לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
יתרם  לא ּבתרּומה: ׁשאמרנּו וכל ּבחּלה. ּכ ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹּתרּומה,
אינֹו - ּתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ זה, על ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּזה

חּלה. אֹוכל - ּתרּומה האֹוכל וכל חּלה; ְְֵֵֵַַָָָָָאֹוכל
.ÂË ׁשאין לכּתחּלה; חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּומא

הּיפה. מן ויפרׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה רע ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבעּסה
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ה'תשע"ה  אייר ט"ו שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּנחּתֹום ‡. מן מן 2הּלֹוקח ּומפריׁש ּבחּלה. חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַַָָ

הּצֹוננת 3החּמה  אפּלּו4על החּמה, על הּצֹוננת ּומן ֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
הרּבה.5מּדפּוסין  ְְִִֵַ

ּבלבד,·. ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, החּטין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֻוהם:

הארץ  מּלחם ּבאכלכם ׁשּנאמר: קרּוי 6והּׁשיפֹון; ואין , ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אֹו ארז ּפת העֹוּׂשה אבל מאּלּו. הּנעּׂשית ּפת אּלא ֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלחם
ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות מן ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹדחן

ׁשּלא ‚. ּותבּואה וההפקר והּפאה והּׁשכחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלקט
הּתרּומה  מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף ׁשליׁש, -7הביאה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבחּלה  ּבּׁשּבלים 8חּיבין ׁשהקּדימּו ראׁשֹון מעּׂשר וכן . ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּתרּומתֹו ּתרּומה 9ׁשּנּטלה חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשני 10גדֹולה  ּומעּׂשר העמר 11, ּומֹותר ׁשּנפּדּו, 12והקּדׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּפנים  ולחם הּלחם הּמֹותרֹות 13ּוׁשּתי אֹותן ּכל ּכׁשּיּפדּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבחּלה  חּיבין הּכל -14. ְִַַַָָֹ

ׁשני „. מעּׂשר ׁשל ׁשביעית 15עּסה ועּסת ,16ּבירּוׁשלים, ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
מדּמע  המדּמע 17ּוספק אבל ּבחּלה. חּיבין ּפטּור 18- - ְְְְֲִֵַַַָָָָָָֻֻ

החּלה  .19מן ִַַָ

נזיר ‰. ּורקיקי ּתֹודה ּפטּורין 20חּלֹות - לעצמֹו עּׂשאן : ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
קדש  ׁשהן מּפני החּלה, לנזירים 21מן ּבּׁשּוק למכרן ; ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

לא  ׁשאם ׁשּבדעּתֹו, לפי ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולמקריבי
יאכלּנה. - ְִֵֶָָֹּתּמכר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם 1) שליש הביאה שלא ותבואה ופאה שכחה לקט בחלה. חייבים מינים וכמה בחלה. חייב הנחתום מן שהלוקח יבאר
וגוי  שישראל ועיסה כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין. ועיסת נזיר ורקיקי תודה חלות בחלה. חייבין
שיעור  וכמה לכותח. העשוי ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה ואורז, חטים קמח המערב בה. שותפין
והעושה  שלו. בסובין שלשו קמח בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו לעשות אסור בחלה. החייבת העיסה

בצק. לחלקה חבר.2)עיסה החם".3)שהוא הלחם הקר".4)"הוא הלחם לחשוש 5)"הוא שיש רבות, מצורות
על  החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן. על החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות בין ישנם שמא
שאין  החמירו מעשר לגבי ורק ואופה. חדשה חיטה נוטל אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי זה שאין הצוננת),
שיהיו  הדבר מצוי ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך שמעשר כיוון אחד, בדפוס אפילו הצוננת על החמה מן מעשרין
אחד, בדפוס ואפילו מנחתום בלוקח גם והחמירו חילקו לא ולכן הרבה, אדם מבני קונה שהרי ישנים, גם חדשים בידו

חששו. לא - מנחתום בלוקח אלא שייכת שאינה בחלה ונאמר 6)אבל עוני), (לחם בפסח לחם "נאמר שם: ירושלמי
מצה  לידי בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף וחמץ, מצה לידי בא שהוא דבר בפסח שנאמר לחם מה בחלה, לחם
מצה  לידי באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה אלא וחמץ מצה לידי בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ,

סירחון". לידי אלא לו 7)וחמץ, ואין לך שיש מה עימך. ונחלה חלק לו אין כי הלוי ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
שליש  הביאה שלא ותבואה הבקר". היא פאה היא שכחה היא לקט היא בו, שווין וידו שידך הבקר יצא לו ליתן חייב אתה
אבל  בחלה, חייב כשיבלים, דינה שאז בקמח, המים נתינת לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה משום פטרוה

החלה. מן גם פטור בהפקר הגלגול היה יכולה 8)אם שליש הביאה שלא אף ותבואה הפקר. היו לא גלגול שבשעת כיוון
בחלה. חייבת ולכן חמץ לידי מעשר.9)לבוא מלהפרישה.10)תרומת הלוי את 11)שפטור העמידו בירושלמי

חידוש  שום אין כן לא שאם הדיוט, ממון שני מעשר להאומר: אלא אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני במעשר המשנה
שחייב  הוא חידוש בשיבלים הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני מעשר הפוסק: לרבינו אבל בחלה, שחייב לדבריו
הוא  חייב בירושלים הוא שאילו לירושלים, מחוץ שהוא שני במעשר והמדובר ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף בחלה

נפדה. לא אם אפילו הוא 12)בחלה והשאר לעומר, עישרון שנשאר עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו כי
אדם. לכל ונאכל נפדה היה זה ומותר העומר. להם 13)מותר יש שאז שרת בכלי קדשו שלא עד כשנטמאו המדובר

ולחם  הלחם שתי "מותר להם קורא ולפיכך תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף, קדושת עליהם עוד חלה שלא כיוון פדיון,
כיוון 14)הפנים". פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה הייתה חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת כיוון

הקדש. התבואה הייתה מירוח ולדבריו 15)שבשעת הוא גבוה ממון שני שמעשר מאיר, כר' פוסק שרבינו פי על אף
שרבינו  כאן, קורקוס ומהר"י מנוח רבינו ותירצו בחלה? חייב מדוע כן ואם בירושלים, אפילו שני מעשר עיסת פטורה
ולכן  בעיסה, אכילה היתר לו שיהא אלא בחלה, חייב שיהא כדי ממונו שיהיה צורך שאין לה. בסוכה חייא כר ' פוסק

הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף בחלה, חייב שני, מעשר לאכול לו שמותר זו 16)בירושלים עיסה שדין הדבר, וטעם
הפקר. של עיסה ידוע 17)כדין ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון

בחלה. היא וחייבת מותרת חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים שאנו נפלה, כשנפלה 18)לאיזו והיינו
מחיוב  הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו זה שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות תרומה של סאה

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה חלה גם שהרי נתרמה.19)חלה, שכבר ולא תרומה, תרימו תפסו 20)שנאמר: בתודה
ולכן  חלות של אחד מין אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות חלות מיני שני שישנם כיוון "חלות" לשון

"רקיקין". לשון דמים 21)תפסו קדושת - הקרבן שחיטת בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין פי על אף
מיד. בהן יש
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.Â הּׁשּתפין לרּבים 22עּסת עּסה חּיבת 23והעֹוּׂשה - ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
.24ּבחּלה  ְַָ

.Ê הּטבל מן עּסה לתרּומה 25העֹוּׂשה חּלה ׁשהקּדים ּבין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לחּלה  ּתרּומה ׁשהקּדים עּׂשּוי 26ּבין ּׁשעּׂשה מה ואם 27- . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

עליה  ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא - ּתחּלה החּלה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהפריׁש
- ּתרּומה ּתחּלה הפריׁש ואם מעּׂשר; ּותרּומת ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָּתרּומה

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ִֵֵֶֶַַָָָָֹלא
Á. ׁשּלּה28העֹוּׂשה הּפת להאכיל אֹו29עּסה לבהמה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

אֹוכלין  ׁשהרֹועים ּבזמן הּכלבים, עּסת ּפטּורה. - ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָלחּיה
ּבחּלה  חּיבת - ּפטּורה 30מּמּנה - ּכֹוכבים העֹובד עּסת .31. ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë היה אם ּבעּסה, ׁשּתפין ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻהיּו
זֹו הרי - ּבחּלה החּיבת עּסה ׁשעּור יּׂשראל 32ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבחּלה  .33חּיבת ְֶֶַַָ
.È חּלה ׁשהפריׁש ּכֹוכבים יּׂשראל 34עֹובד ּבארץ אפּלּו ,35 ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

חּלה  אינּה -36צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין אּלא ;37, ִִִֵֵֶֶַָָָָ

לזר  לּה38ותאכל חׁשׁשנּו לא ולּמה ׁשל 39. עּסה ׁשּמא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ּכֹוכבים  עֹובד ּביד אֹותּה ותלה היא ּכדי 40יּׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

ויעּׂשה 41לפטרּה עצמֹו יפטר - יּׂשראל ירצה ׁשאם ? ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
חּלה  מּׁשעּור ּפחֹות עּסתֹו .42יּׂשראל ְִִִִֵַָָָָ

.‡È חּטין קמח ארז 43המערב עּסה:44וקמח מהן ועּׂשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדגן  טעם ּבּה יׁש ּבחּלה 45אם חּיבת -46- לאו ואם , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

חּטים  הּׂשאֹור היה אפּלּו ארז 47ּפטּורה. עּסת 48לתֹו: ְְְֲִִִִֶַַָָָֹ
ּבחּלה  חּיבת - ּדגן טעם ּבּה יׁש -49אם לאו ואם , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ְָּפטּורה.
.·È דבׁש50עּסה אֹו ׁשמן אֹו ּביין מים 51ׁשּנּלֹוׁשה אֹו ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּתבלין 52רֹותחים  לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו הּמים 53, הרּתיח אֹו , ְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
אפאּה אם ולׁשֹו, לתֹוכֹו הּקמח ּבּתּנּור 54והׁשלי ּבין -55, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּבּקרקע  ׁשהדּביק 56ּבין ּבין והּמרחׁשת, הּמחבת על ּבין , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַ
הרּתיחן  ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת הּבצק ּבאׁש57את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכ58מּלמּטה  ואחר ׁשהרּתיחּה ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
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בדעתם 22) היה כשלא והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים ואחד אחד לכל שאין פי על שאף בזה והחידוש
החלה. מן פטורה זו הרי בצק, לחלקה בדעתם היה שאם אפייה, לאחר עד לאכול 23)לחלקה לרבים רשות נותן כלומר,

מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה לא 24)מן שהרי - מחלה, פטורה שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין
ומעשרות.25)הפקירה. תרומות מהן הוציאו לא שעדיין מחיטים שבזה 26)כלומר, וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא

תרומה, הייתה לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה אין - החלה מן פטור שמדומע פי על שאף השמיעונו
בחלה]. חייב בירושלים שני מעשר שהרי חידוש, שום אין שני במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה, כלומר:27)ונתחייבה

הפרשתו  זאת בכל גלגול, בשעת עתה זה בה שמתחייב לחלה, מקודם, בה נתחייב שכבר תרומה, להקדים שצריך פי על אף
חייבת".28)הפרשה. אינה חיה של חייבת, שלכם "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא הפ 29)בספרי אם נאפתה אפילו ת

אדם. לבני שאופים -30)כדרך יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי על אף ממנה, אוכלים הרועים אין אם אבל
מחלה. ישראל.31)פטורה עשאה ואפילו גוי", של ולא "עריסותיכם - "עריסותיכם" שנאמר: ממה כן כלומר,32)למדו

כולה. העיסה בכל לישראל שיש כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה עיסה,33)כל שיעור ישראל, של בחלקו אין אם אבל
מחלה. פטורה היא שברשותו.34)הרי שם.35)מעיסה ישראל כשכל התורה, מן בחלה בה חייב שהרי 36)שישראל

פטורה. בקדשים.37)עיסתו מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו באלו יחשוד שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
ברשותו,38) היה החיוב, שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על ואף

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי של שמירוח ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב חל לעיסה.39)לא
אותה.40) ללוש לו נתנה אבל 41)כלומר, זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו זה וישראל כלומר,

ישראל  עיסת כן כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו פטורה גוי שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת
גוי. לשה אפילו חלה,42)חייבת הלכות יודע הישראל שאין כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור פי על ואף

אסור  כן מכשיעור, פחות עשייה ידי על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי עוד [וייתכן יודע. אינו זה דין אף כנ"ל,
לגוי]. מסירה ידי על טעותו) (=כפי החלה מן בחלה.43)להפקיעה החייבים דגן מיני מחמשת מחמשת 44)שהם שאינו

חיטים.45)המינים. טעם שיעור 46)כלומר, כדי לבד בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב בעיסה שיש פי על אף
שכן  דווקא, ואורז" "חיטים המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז את גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה

האורז. את אחריהן גוררות שהן החיטים, של חלה.47)דרכן ממנה הורמה לא מעיסת 48)שעדיין שאור נטל כלומר,
אורז. עיסת לתוך ונתן טעם.49)חיטים בנותן מינו בשאינו שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור "עיסה 50)ואין

בחלה". חייבת מים) וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת חוץ המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה
מחייב.51) ואינו פירות מי אלא אינו תמרים דבש אבל המשקים, משבעת שהוא דבורים המים 52)דבש שפך כלומר,

ולשו. קבע 53)לקמח אם המוציא עליה מברך תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו מב. בברכות
או  בדבש הנילושים שהם שם רבינו שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם זו שפת הרי עליה. סעודתו
שהוסיף  כמו האפייה". ממיני משונים במינים אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם החלה, מן ופטורים בתבלין,

הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי העיסה ואילו בפירושו, רבינו מחלה.54)שם פטור אפייה בלא כדרך 55)אבל
לחם. דארעא"56)שאופים כובא אביי אמר טרוקנין מאי בחלה. חייבין טרוקנין יוחנן, ר' אמר רבין אתא "כי לז: בברכות

בה). ואופים בקרקע חפירה הבצק.57)(שעושין מדביקים מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא כלומר,
בחלה.58) שחייב מודה לקיש ריש אף - בתנור כמו הצד מן אף מהלכת האש ואם
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ה'תשע"ה  אייר ט"ו שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּנחּתֹום ‡. מן מן 2הּלֹוקח ּומפריׁש ּבחּלה. חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַַָָ

הּצֹוננת 3החּמה  אפּלּו4על החּמה, על הּצֹוננת ּומן ֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
הרּבה.5מּדפּוסין  ְְִִֵַ

ּבלבד,·. ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, החּטין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֻוהם:

הארץ  מּלחם ּבאכלכם ׁשּנאמר: קרּוי 6והּׁשיפֹון; ואין , ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אֹו ארז ּפת העֹוּׂשה אבל מאּלּו. הּנעּׂשית ּפת אּלא ֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלחם
ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות מן ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹדחן

ׁשּלא ‚. ּותבּואה וההפקר והּפאה והּׁשכחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלקט
הּתרּומה  מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף ׁשליׁש, -7הביאה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבחּלה  ּבּׁשּבלים 8חּיבין ׁשהקּדימּו ראׁשֹון מעּׂשר וכן . ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּתרּומתֹו ּתרּומה 9ׁשּנּטלה חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשני 10גדֹולה  ּומעּׂשר העמר 11, ּומֹותר ׁשּנפּדּו, 12והקּדׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּפנים  ולחם הּלחם הּמֹותרֹות 13ּוׁשּתי אֹותן ּכל ּכׁשּיּפדּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבחּלה  חּיבין הּכל -14. ְִַַַָָֹ

ׁשני „. מעּׂשר ׁשל ׁשביעית 15עּסה ועּסת ,16ּבירּוׁשלים, ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
מדּמע  המדּמע 17ּוספק אבל ּבחּלה. חּיבין ּפטּור 18- - ְְְְֲִֵַַַָָָָָָֻֻ

החּלה  .19מן ִַַָ

נזיר ‰. ּורקיקי ּתֹודה ּפטּורין 20חּלֹות - לעצמֹו עּׂשאן : ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
קדש  ׁשהן מּפני החּלה, לנזירים 21מן ּבּׁשּוק למכרן ; ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

לא  ׁשאם ׁשּבדעּתֹו, לפי ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולמקריבי
יאכלּנה. - ְִֵֶָָֹּתּמכר
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אם 1) שליש הביאה שלא ותבואה ופאה שכחה לקט בחלה. חייבים מינים וכמה בחלה. חייב הנחתום מן שהלוקח יבאר
וגוי  שישראל ועיסה כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין. ועיסת נזיר ורקיקי תודה חלות בחלה. חייבין
שיעור  וכמה לכותח. העשוי ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה ואורז, חטים קמח המערב בה. שותפין
והעושה  שלו. בסובין שלשו קמח בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו לעשות אסור בחלה. החייבת העיסה

בצק. לחלקה חבר.2)עיסה החם".3)שהוא הלחם הקר".4)"הוא הלחם לחשוש 5)"הוא שיש רבות, מצורות
על  החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן. על החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות בין ישנם שמא
שאין  החמירו מעשר לגבי ורק ואופה. חדשה חיטה נוטל אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי זה שאין הצוננת),
שיהיו  הדבר מצוי ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך שמעשר כיוון אחד, בדפוס אפילו הצוננת על החמה מן מעשרין
אחד, בדפוס ואפילו מנחתום בלוקח גם והחמירו חילקו לא ולכן הרבה, אדם מבני קונה שהרי ישנים, גם חדשים בידו

חששו. לא - מנחתום בלוקח אלא שייכת שאינה בחלה ונאמר 6)אבל עוני), (לחם בפסח לחם "נאמר שם: ירושלמי
מצה  לידי בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף וחמץ, מצה לידי בא שהוא דבר בפסח שנאמר לחם מה בחלה, לחם
מצה  לידי באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה אלא וחמץ מצה לידי בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ,

סירחון". לידי אלא לו 7)וחמץ, ואין לך שיש מה עימך. ונחלה חלק לו אין כי הלוי ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
שליש  הביאה שלא ותבואה הבקר". היא פאה היא שכחה היא לקט היא בו, שווין וידו שידך הבקר יצא לו ליתן חייב אתה
אבל  בחלה, חייב כשיבלים, דינה שאז בקמח, המים נתינת לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה משום פטרוה

החלה. מן גם פטור בהפקר הגלגול היה יכולה 8)אם שליש הביאה שלא אף ותבואה הפקר. היו לא גלגול שבשעת כיוון
בחלה. חייבת ולכן חמץ לידי מעשר.9)לבוא מלהפרישה.10)תרומת הלוי את 11)שפטור העמידו בירושלמי

חידוש  שום אין כן לא שאם הדיוט, ממון שני מעשר להאומר: אלא אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני במעשר המשנה
שחייב  הוא חידוש בשיבלים הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני מעשר הפוסק: לרבינו אבל בחלה, שחייב לדבריו
הוא  חייב בירושלים הוא שאילו לירושלים, מחוץ שהוא שני במעשר והמדובר ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף בחלה

נפדה. לא אם אפילו הוא 12)בחלה והשאר לעומר, עישרון שנשאר עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו כי
אדם. לכל ונאכל נפדה היה זה ומותר העומר. להם 13)מותר יש שאז שרת בכלי קדשו שלא עד כשנטמאו המדובר

ולחם  הלחם שתי "מותר להם קורא ולפיכך תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף, קדושת עליהם עוד חלה שלא כיוון פדיון,
כיוון 14)הפנים". פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה הייתה חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת כיוון

הקדש. התבואה הייתה מירוח ולדבריו 15)שבשעת הוא גבוה ממון שני שמעשר מאיר, כר' פוסק שרבינו פי על אף
שרבינו  כאן, קורקוס ומהר"י מנוח רבינו ותירצו בחלה? חייב מדוע כן ואם בירושלים, אפילו שני מעשר עיסת פטורה
ולכן  בעיסה, אכילה היתר לו שיהא אלא בחלה, חייב שיהא כדי ממונו שיהיה צורך שאין לה. בסוכה חייא כר ' פוסק

הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף בחלה, חייב שני, מעשר לאכול לו שמותר זו 16)בירושלים עיסה שדין הדבר, וטעם
הפקר. של עיסה ידוע 17)כדין ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון

בחלה. היא וחייבת מותרת חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים שאנו נפלה, כשנפלה 18)לאיזו והיינו
מחיוב  הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו זה שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות תרומה של סאה

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה חלה גם שהרי נתרמה.19)חלה, שכבר ולא תרומה, תרימו תפסו 20)שנאמר: בתודה
ולכן  חלות של אחד מין אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות חלות מיני שני שישנם כיוון "חלות" לשון

"רקיקין". לשון דמים 21)תפסו קדושת - הקרבן שחיטת בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין פי על אף
מיד. בהן יש

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â הּׁשּתפין לרּבים 22עּסת עּסה חּיבת 23והעֹוּׂשה - ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
.24ּבחּלה  ְַָ

.Ê הּטבל מן עּסה לתרּומה 25העֹוּׂשה חּלה ׁשהקּדים ּבין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לחּלה  ּתרּומה ׁשהקּדים עּׂשּוי 26ּבין ּׁשעּׂשה מה ואם 27- . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

עליה  ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא - ּתחּלה החּלה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהפריׁש
- ּתרּומה ּתחּלה הפריׁש ואם מעּׂשר; ּותרּומת ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָּתרּומה

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ִֵֵֶֶַַָָָָֹלא
Á. ׁשּלּה28העֹוּׂשה הּפת להאכיל אֹו29עּסה לבהמה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

אֹוכלין  ׁשהרֹועים ּבזמן הּכלבים, עּסת ּפטּורה. - ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָלחּיה
ּבחּלה  חּיבת - ּפטּורה 30מּמּנה - ּכֹוכבים העֹובד עּסת .31. ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë היה אם ּבעּסה, ׁשּתפין ּכֹוכבים ועֹובד יּׂשראל ְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻהיּו
זֹו הרי - ּבחּלה החּיבת עּסה ׁשעּור יּׂשראל 32ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבחּלה  .33חּיבת ְֶֶַַָ
.È חּלה ׁשהפריׁש ּכֹוכבים יּׂשראל 34עֹובד ּבארץ אפּלּו ,35 ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

חּלה  אינּה -36צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין אּלא ;37, ִִִֵֵֶֶַָָָָ

לזר  לּה38ותאכל חׁשׁשנּו לא ולּמה ׁשל 39. עּסה ׁשּמא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ּכֹוכבים  עֹובד ּביד אֹותּה ותלה היא ּכדי 40יּׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

ויעּׂשה 41לפטרּה עצמֹו יפטר - יּׂשראל ירצה ׁשאם ? ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
חּלה  מּׁשעּור ּפחֹות עּסתֹו .42יּׂשראל ְִִִִֵַָָָָ

.‡È חּטין קמח ארז 43המערב עּסה:44וקמח מהן ועּׂשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדגן  טעם ּבּה יׁש ּבחּלה 45אם חּיבת -46- לאו ואם , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

חּטים  הּׂשאֹור היה אפּלּו ארז 47ּפטּורה. עּסת 48לתֹו: ְְְֲִִִִֶַַָָָֹ
ּבחּלה  חּיבת - ּדגן טעם ּבּה יׁש -49אם לאו ואם , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ְָּפטּורה.
.·È דבׁש50עּסה אֹו ׁשמן אֹו ּביין מים 51ׁשּנּלֹוׁשה אֹו ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּתבלין 52רֹותחים  לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו הּמים 53, הרּתיח אֹו , ְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
אפאּה אם ולׁשֹו, לתֹוכֹו הּקמח ּבּתּנּור 54והׁשלי ּבין -55, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּבּקרקע  ׁשהדּביק 56ּבין ּבין והּמרחׁשת, הּמחבת על ּבין , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַ
הרּתיחן  ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת הּבצק ּבאׁש57את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכ58מּלמּטה  ואחר ׁשהרּתיחּה ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדעתם 22) היה כשלא והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים ואחד אחד לכל שאין פי על שאף בזה והחידוש
החלה. מן פטורה זו הרי בצק, לחלקה בדעתם היה שאם אפייה, לאחר עד לאכול 23)לחלקה לרבים רשות נותן כלומר,

מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה לא 24)מן שהרי - מחלה, פטורה שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין
ומעשרות.25)הפקירה. תרומות מהן הוציאו לא שעדיין מחיטים שבזה 26)כלומר, וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא

תרומה, הייתה לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה אין - החלה מן פטור שמדומע פי על שאף השמיעונו
בחלה]. חייב בירושלים שני מעשר שהרי חידוש, שום אין שני במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה, כלומר:27)ונתחייבה

הפרשתו  זאת בכל גלגול, בשעת עתה זה בה שמתחייב לחלה, מקודם, בה נתחייב שכבר תרומה, להקדים שצריך פי על אף
חייבת".28)הפרשה. אינה חיה של חייבת, שלכם "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא הפ 29)בספרי אם נאפתה אפילו ת

אדם. לבני שאופים -30)כדרך יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי על אף ממנה, אוכלים הרועים אין אם אבל
מחלה. ישראל.31)פטורה עשאה ואפילו גוי", של ולא "עריסותיכם - "עריסותיכם" שנאמר: ממה כן כלומר,32)למדו

כולה. העיסה בכל לישראל שיש כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה עיסה,33)כל שיעור ישראל, של בחלקו אין אם אבל
מחלה. פטורה היא שברשותו.34)הרי שם.35)מעיסה ישראל כשכל התורה, מן בחלה בה חייב שהרי 36)שישראל

פטורה. בקדשים.37)עיסתו מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו באלו יחשוד שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
ברשותו,38) היה החיוב, שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על ואף

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי של שמירוח ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב חל לעיסה.39)לא
אותה.40) ללוש לו נתנה אבל 41)כלומר, זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו זה וישראל כלומר,

ישראל  עיסת כן כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו פטורה גוי שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת
גוי. לשה אפילו חלה,42)חייבת הלכות יודע הישראל שאין כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור פי על ואף

אסור  כן מכשיעור, פחות עשייה ידי על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי עוד [וייתכן יודע. אינו זה דין אף כנ"ל,
לגוי]. מסירה ידי על טעותו) (=כפי החלה מן בחלה.43)להפקיעה החייבים דגן מיני מחמשת מחמשת 44)שהם שאינו

חיטים.45)המינים. טעם שיעור 46)כלומר, כדי לבד בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב בעיסה שיש פי על אף
שכן  דווקא, ואורז" "חיטים המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז את גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה

האורז. את אחריהן גוררות שהן החיטים, של חלה.47)דרכן ממנה הורמה לא מעיסת 48)שעדיין שאור נטל כלומר,
אורז. עיסת לתוך ונתן טעם.49)חיטים בנותן מינו בשאינו שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור "עיסה 50)ואין

בחלה". חייבת מים) וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת חוץ המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה
מחייב.51) ואינו פירות מי אלא אינו תמרים דבש אבל המשקים, משבעת שהוא דבורים המים 52)דבש שפך כלומר,

ולשו. קבע 53)לקמח אם המוציא עליה מברך תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו מב. בברכות
או  בדבש הנילושים שהם שם רבינו שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם זו שפת הרי עליה. סעודתו
שהוסיף  כמו האפייה". ממיני משונים במינים אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם החלה, מן ופטורים בתבלין,

הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי העיסה ואילו בפירושו, רבינו מחלה.54)שם פטור אפייה בלא כדרך 55)אבל
לחם. דארעא"56)שאופים כובא אביי אמר טרוקנין מאי בחלה. חייבין טרוקנין יוחנן, ר' אמר רבין אתא "כי לז: בברכות

בה). ואופים בקרקע חפירה הבצק.57)(שעושין מדביקים מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא כלומר,
בחלה.58) שחייב מודה לקיש ריש אף - בתנור כמו הצד מן אף מהלכת האש ואם
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הּבצק  העֹוּׂשה 59הדּביק אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבחּמה  ליּבׁשּה ּבקדרה 60עּסה לבּׁשלּה אֹו הרי 61ּבלבד, - ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבין  לחם. חּמה מעּׂשה ׁשאין החּלה; מן ּפטּורה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהיא
מׁשקין  ּבׁשאר ׁשּלׁשּה ּבין ּבמים, קלי 62ׁשּלׁשּה וכן .63 ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבדבׁש אֹו ּבמים אֹותֹו ּבלא 64ׁשּלׁשין אֹותֹו ואֹוכלין ְְְְְִִִִֶַַָֹ
להאפֹות 65אפּיה  ׁשּסֹופּה עּסה אּלא חּיבת ׁשאין ּפטּור. - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

אדם  למאכל .66לחם ְֲֶֶַַָָ
.‚Èׁשּלׁשּה חּמה 68ּתחּלה 67עּסה מעּׂשה 69לעּׂשֹותּה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּפת 70והׁשלימּה לאפֹותּה71לעּׂשֹות ּבּה ׁשהתחיל אֹו , ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָ
ׁשּלׁשֹו72ּפת  קלי וכן חּמה, מעּׂשה לעּׂשֹות והׁשלימּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבחּלה. חּיבין - ּפת ְֱִֶַַַָָלאפֹותֹו
.„È לכּותח העּׂשּוי עליה:73לחם מֹוכיחין מעּׂשיה - ְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכעכין  ּבחּלה 74עּׂשאּה חּיבת ּכלּמּודין 75- עּׂשאּה ;76- ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָ
החּלה  מן .77ּפטּורה ְִַַָָ

.ÂË העמר מלא ּבחּלה? ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור 78ּכּמה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכּלם  - מחמׁשּתן ּבין מינים מחמּׁשה מאחד ּבין 79קמח. ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

קּבין  ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה לּׁשעּור. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפין
חמׁש ארּבע 80ּפחֹות - והּלג לּגין, ארּבעה - והּקב . ְְְְִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

ּברֹום  אצּבעים על אצּבעים - והרביעית ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָרביעּיֹות,

אצּבע  וחמׁש אצּבע וחצי הם 81אצּבעים האצּבעֹות וכל , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
יד  ׁשל ּגּודל ּבּה82רחב ׁשּיׁש ׁשהּמּדה למד, נמצאת . ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

אצּבעֹות  ׁשלׁש ּברֹום אצּבעֹות עּׂשר על אצּבעֹות ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָעּׂשר
ּבקרּוב  אצּבע ּבּה83ּותׁשיע ׁשּיׁש מּדה וכן העמר. הּוא - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשבע  על אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבע
אצּבעֹות  ׁשבע ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאצּבעֹות

העמר  מּדת היא - אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּוׁשּתי 84ּפחֹות . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
עֹולים  הם ּכאחד ּכמֹו85הּמּדֹות זֹו? מּדה מכילה וכּמה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּביצה  וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וׁשלׁש והם 86ארּבעים . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מּקמח  סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשקל
ועּׂשרים  מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהם ׁשּבמצרים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַהחּטים

ּכּמׁשקל 87זּוז  ׁשּמכילה ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּזּוזי
מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה - הּזה החּטים מּקמח ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה

.ÊË,מּכּׁשעּור ּפחֹות ּפחֹות עּסתֹו לעּׂשֹות לאדם ְֲִִִַַָָָָָָאסּור
החּלה  מן לפטרּה ׁשהיא 88ּכדי מעּסה חּלה והּמפריׁש . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכלּום  עּׂשה לא - מּכּׁשעּור היא 89ּפחּותה והרי חּלין 90, ְְֲִִִִֵַַָָָֹֻ
הּפת  ונתן ואפאּה מּכּׁשעּור ּפחּותה עּסה עּׂשה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּכׁשהיתה.
ּבּסל  נתקּבץ אם לּסל, ונתן אחרת ּפת ואפה וחזר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָלּסל,

לחּלה  מצרפן הּסל - חּלה מן 91ׁשעּור החּלה ּומפריׁש , ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָ
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בזה.59) מודה לקיש ריש מחלה.60)שאף שפטור בזה, מודה יוחנן ר' אותה.61)שגם לאפות ירושלמי 62)ולא
וכו' בחלה חייב אינו במחבת), נאפה (כלומר, תחתיו מהלך שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי ג: הלכה שם חלה

אותה)". אופה ואינו העיסה את שמבשל (כלומר, משקה ידי על ובלבד יוחנן, ר' ליה הלכה 63)אמר סוף שם בירושלמי
פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן, רבי בשם יוסי רבי בחלה. חייב בצק שעשאו קלי "קמח שהם 64)ד:

אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות במי לש אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים כן,65)משבעת דעת על לש כלומר,
לחם. יאפהו אותה.66)שלא אפה לא שלמעשה פי על אף כן, דעת על לש עבה.67)כלומר, עיסה אותה עשה

אותה.68) ללוש מחלה.69)התחיל פטורה היא "תחילתה 70)שאז שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש שכן [כנראה
וכ  עיסה וסופה עיסה,סופגנין לעשותה חשב הלישה ובסוף סופגנין לעשותה חשב הלישה שבתחילת היינו חייבת". ו'

פת]. עשאה לא שלמעשה פי על אף אם 71)חייבת, אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין שתחילתה "עיסה זו והרי
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין, וסופה סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי חמה מעשה עשאה בסוף
- סופגנין ועשאה סופגנין , לעשותה דעת על חשב אפילו עיסה, עשה אם ולפיכך מחייב, העיסה מעשה אלא תלוי, הדבר
כסופגנין, אלא כעיסה, אותה לש לא אם ורק סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה זה והרי בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת,

פטורים. הם אז כסופגנין, אותם אפה ולבסוף רכה, שחייבת.72)שבלילתם סופגנין", וסופה עיסה "תחילתה זהו
לשוחקו 73) מנת על אותו ואופה לחם. ופירורי החמאה) עשיית לאחר שבחלב (=השיריים דחלבא נסיובי של תערובת הוא

כותח. ממנו דקות.74)ולעשות לכותח.75)עוגות ולא ללחם שעשאה בזה דעתו חתיכות 76)שגילה שחיבר כלומר,
ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שהוא נראה ובזה קצתן, אל קצתן לחם.77)בצק נקראת כן 78)שאינה למדו

האיפה. עשירית והעומר לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי היינו תרימו", חלה עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה
מצטרפים.79) כולם אין לחוד, נשיכה ידי על אבל יחד, כשנילושו שהן 80)המדובר סאים שלוש היא האיפה שהרי

חמישיות. ארבע שהן עשיריות, ושמונה קב כלומר .1,8 היא מזה ועשירית קבים, עשר 8110,8)שמונה הכל בסך שהן
מעוקבות. האדם.82)אצבעות כל של בטפח מארבעה אחד שאמרו אצבע תנא, אמרו: לט: במנחות כלומר,83)שהרי

.311,1 זו: מדה ואילו מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח שהרי פחות, 84.310,11)מעט זו: מדה שהרי בערך.
כנ"ל.85) 86432)בערך, איפה בכל הרי ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב קבים, 6 - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי

ביצים. 43,2 - האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, המדה 87)ביצים, ולפי דרהם. ועשרים מאות חמש הם
קעֿקעג. עמודים נאה חיים להרב תורה" "שיעורי בספר וראה אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו

שאין 88) אלא חלה, חיוב להפקיע כדי כן עושה אינו אם אבל עצמו, לפטור רוצה והוא חלה, שיעור כדי לו יש כלומר,
שמותר. הוא פשוט קטנה, עיסה אלא ראשונה,89)לו בהפרשה נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף כך אחר הוסיף שאם

מחדש. חלה להפריש שהפריש.90)וחייב בעיסה.91)החלה בעודם נדבקו) לא (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי על אף
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מלּמד, - הארץ מּלחם ּבאכלכם והיה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפת.
הּתּנּור  ואין האפּוי. מן מפריׁש לחּלה 92ׁשהּוא .93מצרפן ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

.ÊÈ הּכּכרֹות ּבזֹו94היּו זֹו הּכל 95נֹוׁשכֹות מן ונתקּבץ ְְְִִִֵַַַָָָֹ
ּבחּלה  חּיבין - חּלה אפה 96ׁשעּור ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

מעט  זה 97מעט הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין לּוח על הּכל וקּבץ ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
ּדבריהם 98ספק  ׁשל חּלה ואם חּיב 99. אינֹו - היא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותֹו ׁשּיצרף עד .100להפריׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
.ÁÈויׁש הֹואיל ׁשּלֹו, ּבּסּבין לׁשֹו אּלא רּקדֹו ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻקמח

עמר  הּקמח נטל 101ּבכל אם אבל ּבחּלה. חּיב - ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמרסן 102הּמרסן  העּסה ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח מן ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻ

ּבחּלה  חּיב אינֹו - לּקמח .103ׁשהחזירֹו ְֱִֵֶֶֶַַַַָָ
.ËÈ עּסה ׁשעּׂשה ּׂשאֹור 104נחּתֹום 106לחּלקּה105לעּׂשֹותּה ְְְְֲִֶַַַָָָָָ

ּפת  יעּׂשּנה ּתּמכר, לא ׁשאם ּבחּלה; חּיבת אבל 107- . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבצק 108העֹוּׂשה  לחּלקּה ּפטּורה 109עּסה -110. ְְְִֵֶַָָָָָ

.Î אם ּׂשאֹור, להם לעּׂשֹות לנחּתֹום קמח ׁשּנתנּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָנׁשים
מהן  אחת ּבׁשל ּבכללן 111אין ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּׁשעּור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּפטּורה  - .112ּכּׁשעּור ְִַָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עּסֹות ‡. ּבׁשּתיהן 2ׁשּתי ּבחּלה 3ׁשּיׁש החּיב ואין 4ׁשעּור , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ונׁשכּו בזֹו זֹו ונגעּו ּכּׁשעּור, מהן אם 5ּבאחת זֹו: את זֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
אחד  מּמין הן אפּלּו ׁשנים, ׁשל החּלה;6היּו מן ּפטּורין - ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

על 7ׁשּסתם  מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
מצטרפֹות  אּלּו הרי - העּסֹות .8ערּוב ְְֲִִֵֵֵָָ

ׁשּתיהן ·. אחד 9היּו מּמין היּו אם אחד: איׁש -10ׁשל ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
אין 11מצטרפין  - היּו מינין מּׁשני ואם ּבחּלה, וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּסתם  מקּפיד 12מצטרפין; אינֹו היה 13אחד ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
אפּלּו14מקּפיד  עּמּה, ּתתערב ולא בזֹו זֹו עּסה ּתּגע ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֹ

מצטרפֹות  אין - אחד מּמין .15היּו ְְִִִֵֶָָָ
מצטרפֹות ‚. אחד 16וכיצד ׁשל היּו אחד?17אם מּמין ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנגעה  החּטים מצטרפֹות 18עּסת - הּכּסמין ;19ּבעּסת ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻ
מצטרפֹות  אין - הּמינין ּבׁשאר ּׂשעֹורין 20נגעה עּסת וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

הּכּסמין  ּבעּסת וכן 21ׁשּנגעה ׁשיפֹון, אֹו ׁשּועל ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
ּכּסמין  ּכ22עּסת ׁשּנגעה ׁשיפֹון וׁשל ׁשּועל ׁשּבלת ל וׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ

מצטרפֹות  אּלּו הרי - ּבחברּתּה מּׁשלׁשּתן .23אחת ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מצרפן.92) התנור יהושע, ר' ולדעת מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר רבי חולקים שם, בפסחים
זו 93) נושכות אם אפילו מצרף ואינו יצא, כבר "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור דבר, של וטעמו
חלה.94)בזו. שיעור לבד, מהם אחד בכל אמרו:95)שאין ב הלכה א פרק טהרות בתוספתא והנה עיסה. בעודן

השני. מן קצת שיתלוש מבלי שיפרידם אפשר אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, פי 96)"ואיזהו על ואף
אלא  הגלגול שעת אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה הייתה חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
כשאין  אבל בזה. וכיוצא בחמה לייבשה שעשאה כגון צדדית, מסיבה פטורה, היא כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש
לאחר  אפילו אחרת בעיסה כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב לכלל באה לא הרי חלה, שיעור בעיסה

בחלה. עכשיו נתחייבה חלה.97)גלגול, מכשיעור כלי 98)פחות אוויר דילמא או ליכא, והא בעינן כלי תוך שם:
איכא. והא הזה.99)בעינן בזמן לקולא.100)כמו - דרבנן חלה.101)שספק שיעור אם 102)שהוא עיון, צריך

דווקא. לאו או חייב, - דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן חייב 103)דווקא אינו שהמורסן "לפי
אין  לתוכן וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו עיסה דרך יוחנן, רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה".

עיסה". דרך חלה.104)זה שיעור בה לאפותה.105)שיש חפץ שאינו לבצק, ולא לשאור דעתו אפילו כלומר,
חלה.106) כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא לא אם כך.107)ואפילו לשם גלגלה כאילו זה כלומר,108)והרי

נחתום. שאינו חלה.109)מי שיעור יהיה לא וחלק חלק שבכל באופן אנשים, יימלך 110)לכמה שמא חוששין ואין
אחת. עיסה אותה מהן.111)לעשות באחת אף זאת 112)כלומר, ולולא לחלקה. מנת על עיסה כעושה הוא שהרי

וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר שהרי הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה, מחייבת הלישה הייתה
למעשר". טבלו אלו אחד 1)הרי מין עיסת מצטרפות. אם מהן, באחת ולא חלה חיוב בשתיהן שיש עיסות שתי יבאר

באמצע. ואחרת מכאן מכשיעור פחותה ועיסה מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר, מין עם מצטרפת אם

לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא מעיסה שאור הנוטל נתגיירו. ואח"כ וחלקוה כשיעור עיסה שעשו גויים שני
טומאה. לעניין כחולין היא א.2)ואם משנה פ"ד טו.4)ביחד.3)חלה הלכה בפ"ו למעלה זה 5)ראה שבאופן

יז). הלכה (שם מצטרפות אחד, אדם של היו ג.6)אם הלכה להלן שם.7)ראה שאינן 8)ירושלמי נשים שתי שם:
להלן. וראה אחת. כאשה אותן עשו שם.9)מקפידות, הסמוכה.10)משנה בהלכה בדעתו 11)ראה כשאין והמדובר

יט. הלכה שם למעלה ראה אדם, בני לכמה העיסה שם.12)לחלק אם 13)ירושלמי העיסות מצטרפות ולכן כלומר,
אחד. ממין מקפיד.14)היו שהוא ידוע נשים.15)כלומר, כשתי אותה עשו מקפדת, שהיא אחת אשה שם,16)שם:

ב. א.17)משנה בהלכה למעלה שם.18)ראה כנ"ל ונשכה, נגעה מין 19)כלומר, אינם כלאים שלענין אףֿעלֿפי
ורע"ב  ר"ש (עיין דומות שלהם שהעיסות לפי אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה כלאים מהלכות בפ"ג (ראה אחד
כלאים  שהם כיון זה, על מזה תורמין אין ובאמת זה, על מזה לתרום  יבואו שמא חכמים גזרו ולא א). משנה פ"א בכלאים
מינו  שאינו על ממין תורמין שאין יודעים שהכל - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ"ה שם, כלאים בהלכות ראה בזה, זה

וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב). הלכה פ"ד חלה אבל 20)(ירושלמי זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
הסמוכה. ההלכה כבסוף מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה קמח "כוסמין 21)הבולל ע.) (מנחות שאמרו וממה

ד. הלכה פ"ח להלן ראה חיטין", בן 22)מין יוחנן רבי על תנאֿקמא נחלק שלא ויתכן נורי. בן יוחנן כרבי שם, משנה
י). אות שכד סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה, זה בענין שעורים.23)נורי מין וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין
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הּבצק  העֹוּׂשה 59הדּביק אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבחּמה  ליּבׁשּה ּבקדרה 60עּסה לבּׁשלּה אֹו הרי 61ּבלבד, - ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבין  לחם. חּמה מעּׂשה ׁשאין החּלה; מן ּפטּורה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהיא
מׁשקין  ּבׁשאר ׁשּלׁשּה ּבין ּבמים, קלי 62ׁשּלׁשּה וכן .63 ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבדבׁש אֹו ּבמים אֹותֹו ּבלא 64ׁשּלׁשין אֹותֹו ואֹוכלין ְְְְְִִִִֶַַָֹ
להאפֹות 65אפּיה  ׁשּסֹופּה עּסה אּלא חּיבת ׁשאין ּפטּור. - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

אדם  למאכל .66לחם ְֲֶֶַַָָ
.‚Èׁשּלׁשּה חּמה 68ּתחּלה 67עּסה מעּׂשה 69לעּׂשֹותּה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּפת 70והׁשלימּה לאפֹותּה71לעּׂשֹות ּבּה ׁשהתחיל אֹו , ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָ
ׁשּלׁשֹו72ּפת  קלי וכן חּמה, מעּׂשה לעּׂשֹות והׁשלימּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבחּלה. חּיבין - ּפת ְֱִֶַַַָָלאפֹותֹו
.„È לכּותח העּׂשּוי עליה:73לחם מֹוכיחין מעּׂשיה - ְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכעכין  ּבחּלה 74עּׂשאּה חּיבת ּכלּמּודין 75- עּׂשאּה ;76- ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָ
החּלה  מן .77ּפטּורה ְִַַָָ

.ÂË העמר מלא ּבחּלה? ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור 78ּכּמה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכּלם  - מחמׁשּתן ּבין מינים מחמּׁשה מאחד ּבין 79קמח. ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

קּבין  ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה לּׁשעּור. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפין
חמׁש ארּבע 80ּפחֹות - והּלג לּגין, ארּבעה - והּקב . ְְְְִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

ּברֹום  אצּבעים על אצּבעים - והרביעית ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָרביעּיֹות,

אצּבע  וחמׁש אצּבע וחצי הם 81אצּבעים האצּבעֹות וכל , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
יד  ׁשל ּגּודל ּבּה82רחב ׁשּיׁש ׁשהּמּדה למד, נמצאת . ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

אצּבעֹות  ׁשלׁש ּברֹום אצּבעֹות עּׂשר על אצּבעֹות ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָעּׂשר
ּבקרּוב  אצּבע ּבּה83ּותׁשיע ׁשּיׁש מּדה וכן העמר. הּוא - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשבע  על אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבע
אצּבעֹות  ׁשבע ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאצּבעֹות

העמר  מּדת היא - אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּוׁשּתי 84ּפחֹות . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
עֹולים  הם ּכאחד ּכמֹו85הּמּדֹות זֹו? מּדה מכילה וכּמה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּביצה  וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וׁשלׁש והם 86ארּבעים . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מּקמח  סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשקל
ועּׂשרים  מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהם ׁשּבמצרים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַהחּטים

ּכּמׁשקל 87זּוז  ׁשּמכילה ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּזּוזי
מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה - הּזה החּטים מּקמח ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה

.ÊË,מּכּׁשעּור ּפחֹות ּפחֹות עּסתֹו לעּׂשֹות לאדם ְֲִִִַַָָָָָָאסּור
החּלה  מן לפטרּה ׁשהיא 88ּכדי מעּסה חּלה והּמפריׁש . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכלּום  עּׂשה לא - מּכּׁשעּור היא 89ּפחּותה והרי חּלין 90, ְְֲִִִִֵַַָָָֹֻ
הּפת  ונתן ואפאּה מּכּׁשעּור ּפחּותה עּסה עּׂשה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּכׁשהיתה.
ּבּסל  נתקּבץ אם לּסל, ונתן אחרת ּפת ואפה וחזר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָלּסל,

לחּלה  מצרפן הּסל - חּלה מן 91ׁשעּור החּלה ּומפריׁש , ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָ
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בזה.59) מודה לקיש ריש מחלה.60)שאף שפטור בזה, מודה יוחנן ר' אותה.61)שגם לאפות ירושלמי 62)ולא
וכו' בחלה חייב אינו במחבת), נאפה (כלומר, תחתיו מהלך שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי ג: הלכה שם חלה

אותה)". אופה ואינו העיסה את שמבשל (כלומר, משקה ידי על ובלבד יוחנן, ר' ליה הלכה 63)אמר סוף שם בירושלמי
פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן, רבי בשם יוסי רבי בחלה. חייב בצק שעשאו קלי "קמח שהם 64)ד:

אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות במי לש אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים כן,65)משבעת דעת על לש כלומר,
לחם. יאפהו אותה.66)שלא אפה לא שלמעשה פי על אף כן, דעת על לש עבה.67)כלומר, עיסה אותה עשה

אותה.68) ללוש מחלה.69)התחיל פטורה היא "תחילתה 70)שאז שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש שכן [כנראה
וכ  עיסה וסופה עיסה,סופגנין לעשותה חשב הלישה ובסוף סופגנין לעשותה חשב הלישה שבתחילת היינו חייבת". ו'

פת]. עשאה לא שלמעשה פי על אף אם 71)חייבת, אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין שתחילתה "עיסה זו והרי
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין, וסופה סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי חמה מעשה עשאה בסוף
- סופגנין ועשאה סופגנין , לעשותה דעת על חשב אפילו עיסה, עשה אם ולפיכך מחייב, העיסה מעשה אלא תלוי, הדבר
כסופגנין, אלא כעיסה, אותה לש לא אם ורק סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה זה והרי בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת,

פטורים. הם אז כסופגנין, אותם אפה ולבסוף רכה, שחייבת.72)שבלילתם סופגנין", וסופה עיסה "תחילתה זהו
לשוחקו 73) מנת על אותו ואופה לחם. ופירורי החמאה) עשיית לאחר שבחלב (=השיריים דחלבא נסיובי של תערובת הוא

כותח. ממנו דקות.74)ולעשות לכותח.75)עוגות ולא ללחם שעשאה בזה דעתו חתיכות 76)שגילה שחיבר כלומר,
ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שהוא נראה ובזה קצתן, אל קצתן לחם.77)בצק נקראת כן 78)שאינה למדו

האיפה. עשירית והעומר לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי היינו תרימו", חלה עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה
מצטרפים.79) כולם אין לחוד, נשיכה ידי על אבל יחד, כשנילושו שהן 80)המדובר סאים שלוש היא האיפה שהרי

חמישיות. ארבע שהן עשיריות, ושמונה קב כלומר .1,8 היא מזה ועשירית קבים, עשר 8110,8)שמונה הכל בסך שהן
מעוקבות. האדם.82)אצבעות כל של בטפח מארבעה אחד שאמרו אצבע תנא, אמרו: לט: במנחות כלומר,83)שהרי

.311,1 זו: מדה ואילו מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח שהרי פחות, 84.310,11)מעט זו: מדה שהרי בערך.
כנ"ל.85) 86432)בערך, איפה בכל הרי ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב קבים, 6 - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי

ביצים. 43,2 - האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, המדה 87)ביצים, ולפי דרהם. ועשרים מאות חמש הם
קעֿקעג. עמודים נאה חיים להרב תורה" "שיעורי בספר וראה אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו

שאין 88) אלא חלה, חיוב להפקיע כדי כן עושה אינו אם אבל עצמו, לפטור רוצה והוא חלה, שיעור כדי לו יש כלומר,
שמותר. הוא פשוט קטנה, עיסה אלא ראשונה,89)לו בהפרשה נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף כך אחר הוסיף שאם

מחדש. חלה להפריש שהפריש.90)וחייב בעיסה.91)החלה בעודם נדבקו) לא (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי על אף

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מלּמד, - הארץ מּלחם ּבאכלכם והיה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפת.
הּתּנּור  ואין האפּוי. מן מפריׁש לחּלה 92ׁשהּוא .93מצרפן ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

.ÊÈ הּכּכרֹות ּבזֹו94היּו זֹו הּכל 95נֹוׁשכֹות מן ונתקּבץ ְְְִִִֵַַַָָָֹ
ּבחּלה  חּיבין - חּלה אפה 96ׁשעּור ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

מעט  זה 97מעט הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין לּוח על הּכל וקּבץ ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
ּדבריהם 98ספק  ׁשל חּלה ואם חּיב 99. אינֹו - היא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותֹו ׁשּיצרף עד .100להפריׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
.ÁÈויׁש הֹואיל ׁשּלֹו, ּבּסּבין לׁשֹו אּלא רּקדֹו ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻקמח

עמר  הּקמח נטל 101ּבכל אם אבל ּבחּלה. חּיב - ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמרסן 102הּמרסן  העּסה ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח מן ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻ

ּבחּלה  חּיב אינֹו - לּקמח .103ׁשהחזירֹו ְֱִֵֶֶֶַַַַָָ
.ËÈ עּסה ׁשעּׂשה ּׂשאֹור 104נחּתֹום 106לחּלקּה105לעּׂשֹותּה ְְְְֲִֶַַַָָָָָ

ּפת  יעּׂשּנה ּתּמכר, לא ׁשאם ּבחּלה; חּיבת אבל 107- . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבצק 108העֹוּׂשה  לחּלקּה ּפטּורה 109עּסה -110. ְְְִֵֶַָָָָָ

.Î אם ּׂשאֹור, להם לעּׂשֹות לנחּתֹום קמח ׁשּנתנּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָנׁשים
מהן  אחת ּבׁשל ּבכללן 111אין ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּׁשעּור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּפטּורה  - .112ּכּׁשעּור ְִַָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עּסֹות ‡. ּבׁשּתיהן 2ׁשּתי ּבחּלה 3ׁשּיׁש החּיב ואין 4ׁשעּור , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ונׁשכּו בזֹו זֹו ונגעּו ּכּׁשעּור, מהן אם 5ּבאחת זֹו: את זֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
אחד  מּמין הן אפּלּו ׁשנים, ׁשל החּלה;6היּו מן ּפטּורין - ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

על 7ׁשּסתם  מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
מצטרפֹות  אּלּו הרי - העּסֹות .8ערּוב ְְֲִִֵֵֵָָ

ׁשּתיהן ·. אחד 9היּו מּמין היּו אם אחד: איׁש -10ׁשל ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
אין 11מצטרפין  - היּו מינין מּׁשני ואם ּבחּלה, וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּסתם  מקּפיד 12מצטרפין; אינֹו היה 13אחד ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
אפּלּו14מקּפיד  עּמּה, ּתתערב ולא בזֹו זֹו עּסה ּתּגע ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֹ

מצטרפֹות  אין - אחד מּמין .15היּו ְְִִִֵֶָָָ
מצטרפֹות ‚. אחד 16וכיצד ׁשל היּו אחד?17אם מּמין ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנגעה  החּטים מצטרפֹות 18עּסת - הּכּסמין ;19ּבעּסת ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻ
מצטרפֹות  אין - הּמינין ּבׁשאר ּׂשעֹורין 20נגעה עּסת וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

הּכּסמין  ּבעּסת וכן 21ׁשּנגעה ׁשיפֹון, אֹו ׁשּועל ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
ּכּסמין  ּכ22עּסת ׁשּנגעה ׁשיפֹון וׁשל ׁשּועל ׁשּבלת ל וׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ

מצטרפֹות  אּלּו הרי - ּבחברּתּה מּׁשלׁשּתן .23אחת ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מצרפן.92) התנור יהושע, ר' ולדעת מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר רבי חולקים שם, בפסחים
זו 93) נושכות אם אפילו מצרף ואינו יצא, כבר "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור דבר, של וטעמו
חלה.94)בזו. שיעור לבד, מהם אחד בכל אמרו:95)שאין ב הלכה א פרק טהרות בתוספתא והנה עיסה. בעודן

השני. מן קצת שיתלוש מבלי שיפרידם אפשר אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, פי 96)"ואיזהו על ואף
אלא  הגלגול שעת אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה הייתה חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
כשאין  אבל בזה. וכיוצא בחמה לייבשה שעשאה כגון צדדית, מסיבה פטורה, היא כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש
לאחר  אפילו אחרת בעיסה כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב לכלל באה לא הרי חלה, שיעור בעיסה

בחלה. עכשיו נתחייבה חלה.97)גלגול, מכשיעור כלי 98)פחות אוויר דילמא או ליכא, והא בעינן כלי תוך שם:
איכא. והא הזה.99)בעינן בזמן לקולא.100)כמו - דרבנן חלה.101)שספק שיעור אם 102)שהוא עיון, צריך

דווקא. לאו או חייב, - דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן חייב 103)דווקא אינו שהמורסן "לפי
אין  לתוכן וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו עיסה דרך יוחנן, רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה".

עיסה". דרך חלה.104)זה שיעור בה לאפותה.105)שיש חפץ שאינו לבצק, ולא לשאור דעתו אפילו כלומר,
חלה.106) כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא לא אם כך.107)ואפילו לשם גלגלה כאילו זה כלומר,108)והרי

נחתום. שאינו חלה.109)מי שיעור יהיה לא וחלק חלק שבכל באופן אנשים, יימלך 110)לכמה שמא חוששין ואין
אחת. עיסה אותה מהן.111)לעשות באחת אף זאת 112)כלומר, ולולא לחלקה. מנת על עיסה כעושה הוא שהרי

וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר שהרי הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה, מחייבת הלישה הייתה
למעשר". טבלו אלו אחד 1)הרי מין עיסת מצטרפות. אם מהן, באחת ולא חלה חיוב בשתיהן שיש עיסות שתי יבאר

באמצע. ואחרת מכאן מכשיעור פחותה ועיסה מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר, מין עם מצטרפת אם

לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא מעיסה שאור הנוטל נתגיירו. ואח"כ וחלקוה כשיעור עיסה שעשו גויים שני
טומאה. לעניין כחולין היא א.2)ואם משנה פ"ד טו.4)ביחד.3)חלה הלכה בפ"ו למעלה זה 5)ראה שבאופן

יז). הלכה (שם מצטרפות אחד, אדם של היו ג.6)אם הלכה להלן שם.7)ראה שאינן 8)ירושלמי נשים שתי שם:
להלן. וראה אחת. כאשה אותן עשו שם.9)מקפידות, הסמוכה.10)משנה בהלכה בדעתו 11)ראה כשאין והמדובר

יט. הלכה שם למעלה ראה אדם, בני לכמה העיסה שם.12)לחלק אם 13)ירושלמי העיסות מצטרפות ולכן כלומר,
אחד. ממין מקפיד.14)היו שהוא ידוע נשים.15)כלומר, כשתי אותה עשו מקפדת, שהיא אחת אשה שם,16)שם:

ב. א.17)משנה בהלכה למעלה שם.18)ראה כנ"ל ונשכה, נגעה מין 19)כלומר, אינם כלאים שלענין אףֿעלֿפי
ורע"ב  ר"ש (עיין דומות שלהם שהעיסות לפי אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה כלאים מהלכות בפ"ג (ראה אחד
כלאים  שהם כיון זה, על מזה תורמין אין ובאמת זה, על מזה לתרום  יבואו שמא חכמים גזרו ולא א). משנה פ"א בכלאים
מינו  שאינו על ממין תורמין שאין יודעים שהכל - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ"ה שם, כלאים בהלכות ראה בזה, זה

וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב). הלכה פ"ד חלה אבל 20)(ירושלמי זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
הסמוכה. ההלכה כבסוף מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה קמח "כוסמין 21)הבולל ע.) (מנחות שאמרו וממה

ד. הלכה פ"ח להלן ראה חיטין", בן 22)מין יוחנן רבי על תנאֿקמא נחלק שלא ויתכן נורי. בן יוחנן כרבי שם, משנה
י). אות שכד סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה, זה בענין שעורים.23)נורי מין וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין
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חדׁש„. מצטרפת 24עּסת אינּה יׁשן 25- על 26לׁשל אף , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
יאמרּו ׁשּלא ּכדי אחד; מּמין ׁשהן ּתֹורמין 27ּפי מן 28: ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

הּיׁשן  על יתרם 29החדׁש ולא ׁשּתיהן 30. אּלא 31מאמצע , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
להׁשלים 32יביא  להם ויצטרף יׁשן אֹו חדׁש אחרת עּסה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

אמּורים?33הּׁשעּור  ּדברים ּבּמה ׁשּנגעה 34. 35ּבעּסה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ
ועֹוּׂשה  הּמינין חמׁשת קמח הּבֹולל אבל אחרת; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבעּסה
עּסת  לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן הרי - אחת עּסה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמהם

ׁשּבארנּו ּכמֹו .36חּלה, ְְֵֶַַָ
מּכאן 37עּסה ‰. מּכּׁשעּור ּפחּותה ועּסה 38ׁשהיא , ְְִִִִִִֶַָָָָ

ּבחּלה  חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפחּותה
ארז  עּסת ּכגֹון ּתרּומה 39ּבאמצע, עּסת מדּמע 40אֹו 41אֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻ
ּכֹוכבים  עֹובד עּסת ׁשּנֹוגעֹות 42אֹו ּפי על אף ,43- ּבזֹו זֹו ְִִִֵֶַַַָָ

מבּדיל  החּלה מן הּפטּור דבר ׁשהרי מצטרפֹות; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאינן
.44ּבאמצע  ְֶַָ

.Â מצטרפֹות;45היה - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּבחּלה  מחּיבת היתה ּכבר ׁשּביניהן וכן 46ׁשהעּסה אם 47. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ׁשראּוי  מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש עּסת ּביניהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיה
ּבחּלה  ותתחּיב וכן 48לפּדֹותּה עּסת 49. ּביניהן היתה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

אחר  ׁשּתי 50מין הרי - חדׁש עּסת אֹו אחר איׁש עּסת אֹו ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
לחּלה  מצטרפֹות ׁשּבּצדדין .51העּסֹות ְְְְִִִֶַַָָָָ

.Ê עּסֹות מּכּׁשעּור,52ׁשּתי ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ונגעּו וחזרּו מּזֹו, וחּלה מּזֹו חּלה והרי 53ׁשהפריׁש ּבזֹו זֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

מהן להפריׁש חּיבין - ּכּׁשעּור ׁשהחּלֹות ּבׁשּתיהם חּלה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּכלּום  אינן .54הראׁשֹונֹות ְִֵָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זו.24) שנה של האמצע 25)מתבואה מן יטול אומר ישמעאל רבי בזה, זה שנשכו ישן וקב חדש "קב ד: משנה שם
שניהם, לדברי זה, על מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע"ב), - משתיהן מפריש ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום

אפשר. הקודמת.26)אי השנה של שם.27)מתבואה גדולה.28)ירושלמי תורמין 29)תרומה שאין הוא דין והלא
יא. הלכה תרומות מהלכות בפ"ה ראה זה, על ישמעאל.30)מזה כרבי ולא הנ"ל, יש 31)כחכמים זה באופן שגם

הישן. על החדש מן תורמין יאמרו: שמא בחלה,32)חשש, וישן) חדש (של זו עיסה נתחייבה התורה שמן כיון כלומר,
עיסות. שתי ולעשותה להפרידה והוא 33)אין באמצע, וישן מכאן, וחדש שחדש נצא חדש, עיסת יביא אם כלומר,

יאמרו: שמא חשש אין כזה, שבאופן כיון העיסה, כל על מפריש מפריש, וכשהוא ה"ו. בסוף כדלהלן להיפך, וכן מצרפם,
על  ומישן חדש על מחדש אלא מתקן שאינו וחושבים נוספת, עיסה שצירף רואים אדם שבני הישן, על החדש מן תורמין

ברדב"ז. ועיין הקודמת).34)ישן. (הלכה בלבד הכוסמין עם אלא מצטרפים חיטים ירושלמי 35)שאין כנ"ל. ונשכה,
א. הלכה פ"א שאפילו 36)חלה נראה הקודמת, הלכה בסוף ולא כאן, רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה ראש בפ"ו למעלה

שם. ראשונה" ו"משנה קורקוס ר"י ועיין יחד. נילושו אם מצטרפות, ישן, ועיסת חדש ג.37)עיסת משנה פ"ד חלה
אחד.38) ממין ב.39)ושתיהן הלכה בפ"ו למעלה ראה בחלה, חייבת של 40)שאינה מקמח העשויה עיסה כלומר,

ד. הלכה סוף שם למעלה וראה נתרמה. שכבר ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה והתרומה תרומה.
שם.41) למעלה ראה מחלה, פטור הוא שהרי ד. הלכה פ"ב שם ותוספתא ג, הלכה שם שם.42)ירושלמי ירושלמי

ח. הלכה סוף שם למעלה ראה מחלה, הלכה 43)שפטורה סוף להלן וברדב"ז ובהערות, יז, הלכה שם וראה ונושכות.
ג. והלכה א הלכה ולמעלה בחלה 44)ז, החייבות בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות כשהעיסות זה וכל

שם  וביו"ד ט, הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב את מעכבות בחלה חייבות שאינן העיסות אין בחלה, החייב כשיעור
יג. ס"ק שם הגר"א ובביאור ואילך, ו שם.45)סעיף שכבר 46)משנה ולא תרומה", "תרימו מהכתוב: מיעטו ולא

לחיוב  עכשיו גם שייכת חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב עתה שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה,
ממנה. שהפרישו לאחר שנפטרה אלא שם.47)חלה, וכו'48)ירושלמי מצרף אינו חלה קב מצרף, הקדש "קב שם:

הקדישוה  שוודאי אףֿעלֿפי בהקדש, זו לסברא [והוצרכו ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו, לפדותו ראוי הקדש
פטו  והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול, מחוייבת לאחר היתה "כבר הרי ואםֿכן ז), הלכה פ"ח (להלן החלה מן רה

כלל, לחלה זיקה לה ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין - חלתה שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה"
על  להשאל שיכול כדרך החלה, על להשאל שיכול ואףֿעלֿפי להלן. וראה לחלה, זיקה לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה
בנדרים  ראה הבית, בדק לטובת לפדותו הוא שחייב הקדש, לפדיון להשאל, חייב שאינו בחלה שאלה לדמות אין - התרומה
חלתה  שהורמה בעיסה שרק בחלה", מחוייבת היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב"ז תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט.
אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי העיסה, את אלא אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה), (ראה כן אמרו

חלה]. להפרשת זיקה לה ואין בחלה, עוד חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה ירושלמי 49)שכשם
שם. בללן 50)ותוספתא לא (אם חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת שאין ואףֿעלֿפי המינים. מחמשת

וטעמו  כשיעור. מהן אחת בכל שאין חיטים עיסות שתי בין מפסיקה השעורים עיסת אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד,
אףֿעלֿפי  חלה, חיוב בת האמצעית שתהא די תפסיק, לא שביניהן ושהשלישית עיסות שתי שיצטרפו שכדי דבר, של

כפשוטה. בתוספתא וראה כנ"ל, בעצמה, להצטרף יכולה חדש 51)שאינה ועיסת אחד איש עיסת שאין אףֿעלֿפי
כנ"ל. מפסיקות, אינן - אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, עקיבא.52)מצטרפות כרבי ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם

כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי
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.Á ּכּׁשעּור 55ׁשני עּסה ׁשעּׂשּו ּכֹוכבים 56עֹובדי ְְִִִֵֵֶַָָָ
נתּגּירּו57וחּלקּוה  ּכ ואחר חלקֹו58, על אחד ּכל והֹוסיף , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

לּׁשעּור  ׁשהׁשלימֹו עד ׁשּנתּגּיר חּיבת;59אחר זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ
לּה היתה ּכֹוכבים,60ׁשּלא עֹובדי ּכׁשהיּו חֹובה ׁשעת ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

מהן  אחד ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור פחֹות .61ׁשהרי ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
.Ë יּׂשראלים ׁשני ּכ62אבל אחד 63ׁשעּׂשּו ּכל וחזר , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

- לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ׁשחלקּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָאחר
חֹובה  ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ּפטּורה; זֹו היּו64הרי והן , ְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחּלק  ׁשעּׂשאּוה מּפני ׁשעה ּבאֹותּה .65ּפטּורין ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
.È והּיּׂשראל 66היתה ּכֹוכבים העֹובד ּביד העּסה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

ּכֹוכבים,67ּבׁשּתפּות  העֹובד נתּגּיר ּכ ואחר וחּלקּו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻ
ׁשהׁשלים  עד ׁשּלֹו] על [ויּׂשראל ׁשּלֹו על הּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהֹוסיף

חּיבת  יּׂשראל ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד עֹובד 68ּכל וׁשל , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּפטּורה  .69ּכֹוכבים ְִָָ

.‡È חּלתּה70הּנֹוטל הּורמה ׁשּלא מעּסה ּונתנֹו71ּׂשאֹור ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חּלתּה ׁשהּורמה עּסה עּסה 72לתֹו מביא זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשחּיבת 73ׁשנּיה  עּסה ׁשעּור זה ּׂשאֹור עם ּבּה ׁשּיהיה , ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
העּסה  ּבתֹו ונֹותנּה ּומפריׁש74ּבחּלה, חּלתּה, ׁשהּורמה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

ּכדי  הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה ׁשעּור הּׁשנּיה העּסה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן
זֹו75ׁשּיּטל  נעּׂשית - ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם הּמּקף. מן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אֹוסר  ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה
ׁשהּוא  .76ּבכל ְֶָ

.·È ּכחּלה אינּה - לחּלה הּטבּולה היא 77עּסה והרי , ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּבחּלין, ׁשליׁשי עֹוּׂשה הּׁשני ׁשאין הּטמאה, לענין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻֻּכחּלין

ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּומּתר 78ּכמֹו טמ 79. לחּלין לגרם 80אה ְְְְְְִִִִֵֶָָָֹֻֻֻ
עּסֹות  ׁשּתי ,לפיכ יּׂשראל. טמאה 81ׁשּבארץ אחת ,82 ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

טהֹורה  ׁשּלא 83ואחת מעּסה ׁשּתיהם חּלת ּכדי נֹוטל - ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּלתּה הּטהֹורה 84הּורמה לעּסה סמּו ּבאמצע ,85ונֹותנֹו ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָ
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ד.55) הלכה פ"ג חלה הלכה 56)ירושלמי פ"ו (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים שותפין [שעיסת
גם  מצטרפת אינה בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף כאן שיש לפי ו),

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת על שגלגלו ישראלים שני כעיסת ולפוטרה זו 57)להקל עיסה כשעשו שהמדובר כנראה
יט): הלכה שם (למעלה שפטור לחלק עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני כאן וישנם הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על

גוי גלגול ח).ב. הלכה (שם החלה מן ואחרֿכך 58)הפוטר נתגיירו אם אבל בעיסה. שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
ובכל  לחיוב לצרפה בדין והיה כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי מחלה, פטורים כך, אחר שהוסיפו אףֿעלֿפי חלקו,
פטור  של שגלגול הסמוכה) (בהלכה ישראלים שני של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול לפי אז, הם פטורים זאת

לעולם]. ט.59)פוטרה הלכה שם כנ"ל חייבת, בוודאי כן, לא שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,
עלֿמנת 61)לעיסה.60) הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי על ונפקע כשיעור, שהיה באופן אלא פוטר, הגוי גלגול (ואין

קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב, מצטרפת עיסתם שאין בגוי כאן אבל המחייב, שיעור כשיש אלא פוטר, לחלק
שם.62)כנ"ל). בצק.63)ירושלמי לחלקה ישראל.64)עלֿמנת עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי לישה, בשעת

יט.65) הלכה בפ"ו למעלה שם.66)ראה ראה 67)ירושלמי לחלקה, דעת על שלא שלשוה משמע, זה מלשון
ז. אות שם הגר"א ובביאור ו, סעיף של סימן וביו"ד פוטר 68)בכסףֿמשנה הגוי גלגול אין הישראל של בחלקו שהרי

א). סעיף שם הלכה 69)(יו"ד למעלה ראה בידו, היתה מכשיעור פחות שהרי חובה, שעת לה היתה לא הרי עיון, צריך
מהם  אחד וכל גוי, של וגלגול לחלק, עלֿמנת גלגול פטורים: שני שישנם שם, למעלה רק כי [ויתכן בראב"ד. וראה ח.
גוי, של גלגול כאן שיש כיון חובה שעת לה היתה שלא החיוב, מפקיע אינו לחלק עלֿמנת גלגול כלומר: לשני, סותר

חוב  שעת לה היתה שלא מפקיע, אינו גוי של (ראה וגלגול לחלק עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק. עלֿמנת הגלגול מצד ה
נראה  שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה לא בלבד הגוי של שבחלקו אףֿעלֿפי מפקיע, הגוי גלגול למעלה),

לחלק]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא הלכה 70)שהעיכוב פ"ב שם, ותוספתא ח, משנה פ"ג חלה
לחלה.71)ב. טבל השאור כן, ראה 72)ואם בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב, שתיבטל הוא תורה ודין

מן 73)להלן. בחלה מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי שנתערב, זה על להפריש אפשר אי חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה
יכול  הנ"ל, השאור בלי כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל מדרבנן. אלא חייב אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה.

ראשונה). (משנה שאףֿעלֿפי 74)להפריש החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה, מערבבה כלומר,
לענין  זה כל ו), הלכה (למעלה מצרפתן היא הרי כשיעור, אחת בכל שאין עיסות שתי בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה
"סמוך  מוגה: ובספר מפסקת. העיסה המוקף, מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה שיש אחת כעיסה העיסות שתהיינה
מן  שיחשב לענין אף מצרפת חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי קמא). עשין הסמ"ג העתיק זה וכעין קורקוס, (ר"י לעיסה"
הרי  המוקף", מן שיטול "כדי רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי אלא ב. סימן ב כלל הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף,
בהערה  וראה כפשוטה, (תוספתא כשיעור יחד ויהיו לשאור שתצטרף כדי השניה העיסה את להסמיך צריך מוקף, מדין חוץ

שם). כנ"ל.75)21 לה, סמוך השנייה העיסה בנתינת די ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב: למה הטעם זהו כלומר,
אסורות 76) מאכלות מהלכות בפט"ו וראה בטל. אינו באלף ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי לתקנו, שאפשר שכיון

ו. ל:77)הלכה בסוטה הגמרא מסקנת היא טו.78)כן ב, הלכות הטומאות אבות מהלכות שם,79)בפי"א סוטה
ט. הלכה פט"ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו. זרה מתוקנים,80)ועבודה חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,

שם. כנ"ל בידים, גם לטמא כחכמים.81)מותר ולא כמותו, בירושלמי שפסקו אליעזר כרבי ח, משנה פ"ב חלה
שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה מהן.83)כלומר, חלה הורמה לא בספר 84)ועדיין שם ופירש שם. במשנה הוא כן

מאותה  יפריש לא למה וצ"ע אנשיֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית
שם. רע"ב ועיין הטהורה, וטהור 85)עיסה טמא - במוקף נגיעה צריך שאין ואףֿעלֿפי המוקף. מן שיתרום כדי בה ונוגע
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חדׁש„. מצטרפת 24עּסת אינּה יׁשן 25- על 26לׁשל אף , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
יאמרּו ׁשּלא ּכדי אחד; מּמין ׁשהן ּתֹורמין 27ּפי מן 28: ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

הּיׁשן  על יתרם 29החדׁש ולא ׁשּתיהן 30. אּלא 31מאמצע , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
להׁשלים 32יביא  להם ויצטרף יׁשן אֹו חדׁש אחרת עּסה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

אמּורים?33הּׁשעּור  ּדברים ּבּמה ׁשּנגעה 34. 35ּבעּסה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ
ועֹוּׂשה  הּמינין חמׁשת קמח הּבֹולל אבל אחרת; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבעּסה
עּסת  לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן הרי - אחת עּסה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמהם

ׁשּבארנּו ּכמֹו .36חּלה, ְְֵֶַַָ
מּכאן 37עּסה ‰. מּכּׁשעּור ּפחּותה ועּסה 38ׁשהיא , ְְִִִִִִֶַָָָָ

ּבחּלה  חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפחּותה
ארז  עּסת ּכגֹון ּתרּומה 39ּבאמצע, עּסת מדּמע 40אֹו 41אֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻ
ּכֹוכבים  עֹובד עּסת ׁשּנֹוגעֹות 42אֹו ּפי על אף ,43- ּבזֹו זֹו ְִִִֵֶַַַָָ

מבּדיל  החּלה מן הּפטּור דבר ׁשהרי מצטרפֹות; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאינן
.44ּבאמצע  ְֶַָ

.Â מצטרפֹות;45היה - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּבחּלה  מחּיבת היתה ּכבר ׁשּביניהן וכן 46ׁשהעּסה אם 47. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ׁשראּוי  מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש עּסת ּביניהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיה
ּבחּלה  ותתחּיב וכן 48לפּדֹותּה עּסת 49. ּביניהן היתה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

אחר  ׁשּתי 50מין הרי - חדׁש עּסת אֹו אחר איׁש עּסת אֹו ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
לחּלה  מצטרפֹות ׁשּבּצדדין .51העּסֹות ְְְְִִִֶַַָָָָ

.Ê עּסֹות מּכּׁשעּור,52ׁשּתי ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ונגעּו וחזרּו מּזֹו, וחּלה מּזֹו חּלה והרי 53ׁשהפריׁש ּבזֹו זֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

מהן להפריׁש חּיבין - ּכּׁשעּור ׁשהחּלֹות ּבׁשּתיהם חּלה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּכלּום  אינן .54הראׁשֹונֹות ְִֵָָ
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זו.24) שנה של האמצע 25)מתבואה מן יטול אומר ישמעאל רבי בזה, זה שנשכו ישן וקב חדש "קב ד: משנה שם
שניהם, לדברי זה, על מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע"ב), - משתיהן מפריש ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום

אפשר. הקודמת.26)אי השנה של שם.27)מתבואה גדולה.28)ירושלמי תורמין 29)תרומה שאין הוא דין והלא
יא. הלכה תרומות מהלכות בפ"ה ראה זה, על ישמעאל.30)מזה כרבי ולא הנ"ל, יש 31)כחכמים זה באופן שגם

הישן. על החדש מן תורמין יאמרו: שמא בחלה,32)חשש, וישן) חדש (של זו עיסה נתחייבה התורה שמן כיון כלומר,
עיסות. שתי ולעשותה להפרידה והוא 33)אין באמצע, וישן מכאן, וחדש שחדש נצא חדש, עיסת יביא אם כלומר,

יאמרו: שמא חשש אין כזה, שבאופן כיון העיסה, כל על מפריש מפריש, וכשהוא ה"ו. בסוף כדלהלן להיפך, וכן מצרפם,
על  ומישן חדש על מחדש אלא מתקן שאינו וחושבים נוספת, עיסה שצירף רואים אדם שבני הישן, על החדש מן תורמין

ברדב"ז. ועיין הקודמת).34)ישן. (הלכה בלבד הכוסמין עם אלא מצטרפים חיטים ירושלמי 35)שאין כנ"ל. ונשכה,
א. הלכה פ"א שאפילו 36)חלה נראה הקודמת, הלכה בסוף ולא כאן, רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה ראש בפ"ו למעלה

שם. ראשונה" ו"משנה קורקוס ר"י ועיין יחד. נילושו אם מצטרפות, ישן, ועיסת חדש ג.37)עיסת משנה פ"ד חלה
אחד.38) ממין ב.39)ושתיהן הלכה בפ"ו למעלה ראה בחלה, חייבת של 40)שאינה מקמח העשויה עיסה כלומר,

ד. הלכה סוף שם למעלה וראה נתרמה. שכבר ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה והתרומה תרומה.
שם.41) למעלה ראה מחלה, פטור הוא שהרי ד. הלכה פ"ב שם ותוספתא ג, הלכה שם שם.42)ירושלמי ירושלמי

ח. הלכה סוף שם למעלה ראה מחלה, הלכה 43)שפטורה סוף להלן וברדב"ז ובהערות, יז, הלכה שם וראה ונושכות.
ג. והלכה א הלכה ולמעלה בחלה 44)ז, החייבות בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות כשהעיסות זה וכל

שם  וביו"ד ט, הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב את מעכבות בחלה חייבות שאינן העיסות אין בחלה, החייב כשיעור
יג. ס"ק שם הגר"א ובביאור ואילך, ו שם.45)סעיף שכבר 46)משנה ולא תרומה", "תרימו מהכתוב: מיעטו ולא

לחיוב  עכשיו גם שייכת חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב עתה שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה,
ממנה. שהפרישו לאחר שנפטרה אלא שם.47)חלה, וכו'48)ירושלמי מצרף אינו חלה קב מצרף, הקדש "קב שם:

הקדישוה  שוודאי אףֿעלֿפי בהקדש, זו לסברא [והוצרכו ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו, לפדותו ראוי הקדש
פטו  והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול, מחוייבת לאחר היתה "כבר הרי ואםֿכן ז), הלכה פ"ח (להלן החלה מן רה

כלל, לחלה זיקה לה ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין - חלתה שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה"
על  להשאל שיכול כדרך החלה, על להשאל שיכול ואףֿעלֿפי להלן. וראה לחלה, זיקה לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה
בנדרים  ראה הבית, בדק לטובת לפדותו הוא שחייב הקדש, לפדיון להשאל, חייב שאינו בחלה שאלה לדמות אין - התרומה
חלתה  שהורמה בעיסה שרק בחלה", מחוייבת היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב"ז תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט.
אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי העיסה, את אלא אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה), (ראה כן אמרו

חלה]. להפרשת זיקה לה ואין בחלה, עוד חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה ירושלמי 49)שכשם
שם. בללן 50)ותוספתא לא (אם חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת שאין ואףֿעלֿפי המינים. מחמשת

וטעמו  כשיעור. מהן אחת בכל שאין חיטים עיסות שתי בין מפסיקה השעורים עיסת אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד,
אףֿעלֿפי  חלה, חיוב בת האמצעית שתהא די תפסיק, לא שביניהן ושהשלישית עיסות שתי שיצטרפו שכדי דבר, של

כפשוטה. בתוספתא וראה כנ"ל, בעצמה, להצטרף יכולה חדש 51)שאינה ועיסת אחד איש עיסת שאין אףֿעלֿפי
כנ"ל. מפסיקות, אינן - אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, עקיבא.52)מצטרפות כרבי ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם

כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי
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.Á ּכּׁשעּור 55ׁשני עּסה ׁשעּׂשּו ּכֹוכבים 56עֹובדי ְְִִִֵֵֶַָָָ
נתּגּירּו57וחּלקּוה  ּכ ואחר חלקֹו58, על אחד ּכל והֹוסיף , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

לּׁשעּור  ׁשהׁשלימֹו עד ׁשּנתּגּיר חּיבת;59אחר זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ
לּה היתה ּכֹוכבים,60ׁשּלא עֹובדי ּכׁשהיּו חֹובה ׁשעת ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

מהן  אחד ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור פחֹות .61ׁשהרי ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
.Ë יּׂשראלים ׁשני ּכ62אבל אחד 63ׁשעּׂשּו ּכל וחזר , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

- לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ׁשחלקּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָאחר
חֹובה  ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ּפטּורה; זֹו היּו64הרי והן , ְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחּלק  ׁשעּׂשאּוה מּפני ׁשעה ּבאֹותּה .65ּפטּורין ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
.È והּיּׂשראל 66היתה ּכֹוכבים העֹובד ּביד העּסה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

ּכֹוכבים,67ּבׁשּתפּות  העֹובד נתּגּיר ּכ ואחר וחּלקּו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻ
ׁשהׁשלים  עד ׁשּלֹו] על [ויּׂשראל ׁשּלֹו על הּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהֹוסיף

חּיבת  יּׂשראל ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד עֹובד 68ּכל וׁשל , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּפטּורה  .69ּכֹוכבים ְִָָ

.‡È חּלתּה70הּנֹוטל הּורמה ׁשּלא מעּסה ּונתנֹו71ּׂשאֹור ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חּלתּה ׁשהּורמה עּסה עּסה 72לתֹו מביא זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשחּיבת 73ׁשנּיה  עּסה ׁשעּור זה ּׂשאֹור עם ּבּה ׁשּיהיה , ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
העּסה  ּבתֹו ונֹותנּה ּומפריׁש74ּבחּלה, חּלתּה, ׁשהּורמה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

ּכדי  הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה ׁשעּור הּׁשנּיה העּסה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן
זֹו75ׁשּיּטל  נעּׂשית - ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם הּמּקף. מן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אֹוסר  ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה
ׁשהּוא  .76ּבכל ְֶָ

.·È ּכחּלה אינּה - לחּלה הּטבּולה היא 77עּסה והרי , ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּבחּלין, ׁשליׁשי עֹוּׂשה הּׁשני ׁשאין הּטמאה, לענין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻֻּכחּלין

ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּומּתר 78ּכמֹו טמ 79. לחּלין לגרם 80אה ְְְְְְִִִִֵֶָָָֹֻֻֻ
עּסֹות  ׁשּתי ,לפיכ יּׂשראל. טמאה 81ׁשּבארץ אחת ,82 ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

טהֹורה  ׁשּלא 83ואחת מעּסה ׁשּתיהם חּלת ּכדי נֹוטל - ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּלתּה הּטהֹורה 84הּורמה לעּסה סמּו ּבאמצע ,85ונֹותנֹו ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָ
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ד.55) הלכה פ"ג חלה הלכה 56)ירושלמי פ"ו (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים שותפין [שעיסת
גם  מצטרפת אינה בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף כאן שיש לפי ו),

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת על שגלגלו ישראלים שני כעיסת ולפוטרה זו 57)להקל עיסה כשעשו שהמדובר כנראה
יט): הלכה שם (למעלה שפטור לחלק עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני כאן וישנם הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על

גוי גלגול ח).ב. הלכה (שם החלה מן ואחרֿכך 58)הפוטר נתגיירו אם אבל בעיסה. שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
ובכל  לחיוב לצרפה בדין והיה כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי מחלה, פטורים כך, אחר שהוסיפו אףֿעלֿפי חלקו,
פטור  של שגלגול הסמוכה) (בהלכה ישראלים שני של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול לפי אז, הם פטורים זאת

לעולם]. ט.59)פוטרה הלכה שם כנ"ל חייבת, בוודאי כן, לא שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,
עלֿמנת 61)לעיסה.60) הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי על ונפקע כשיעור, שהיה באופן אלא פוטר, הגוי גלגול (ואין

קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב, מצטרפת עיסתם שאין בגוי כאן אבל המחייב, שיעור כשיש אלא פוטר, לחלק
שם.62)כנ"ל). בצק.63)ירושלמי לחלקה ישראל.64)עלֿמנת עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי לישה, בשעת

יט.65) הלכה בפ"ו למעלה שם.66)ראה ראה 67)ירושלמי לחלקה, דעת על שלא שלשוה משמע, זה מלשון
ז. אות שם הגר"א ובביאור ו, סעיף של סימן וביו"ד פוטר 68)בכסףֿמשנה הגוי גלגול אין הישראל של בחלקו שהרי

א). סעיף שם הלכה 69)(יו"ד למעלה ראה בידו, היתה מכשיעור פחות שהרי חובה, שעת לה היתה לא הרי עיון, צריך
מהם  אחד וכל גוי, של וגלגול לחלק, עלֿמנת גלגול פטורים: שני שישנם שם, למעלה רק כי [ויתכן בראב"ד. וראה ח.
גוי, של גלגול כאן שיש כיון חובה שעת לה היתה שלא החיוב, מפקיע אינו לחלק עלֿמנת גלגול כלומר: לשני, סותר

חוב  שעת לה היתה שלא מפקיע, אינו גוי של (ראה וגלגול לחלק עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק. עלֿמנת הגלגול מצד ה
נראה  שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה לא בלבד הגוי של שבחלקו אףֿעלֿפי מפקיע, הגוי גלגול למעלה),

לחלק]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא הלכה 70)שהעיכוב פ"ב שם, ותוספתא ח, משנה פ"ג חלה
לחלה.71)ב. טבל השאור כן, ראה 72)ואם בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב, שתיבטל הוא תורה ודין

מן 73)להלן. בחלה מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי שנתערב, זה על להפריש אפשר אי חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה
יכול  הנ"ל, השאור בלי כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל מדרבנן. אלא חייב אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה.

ראשונה). (משנה שאףֿעלֿפי 74)להפריש החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה, מערבבה כלומר,
לענין  זה כל ו), הלכה (למעלה מצרפתן היא הרי כשיעור, אחת בכל שאין עיסות שתי בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה
"סמוך  מוגה: ובספר מפסקת. העיסה המוקף, מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה שיש אחת כעיסה העיסות שתהיינה
מן  שיחשב לענין אף מצרפת חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי קמא). עשין הסמ"ג העתיק זה וכעין קורקוס, (ר"י לעיסה"
הרי  המוקף", מן שיטול "כדי רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי אלא ב. סימן ב כלל הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף,
בהערה  וראה כפשוטה, (תוספתא כשיעור יחד ויהיו לשאור שתצטרף כדי השניה העיסה את להסמיך צריך מוקף, מדין חוץ

שם). כנ"ל.75)21 לה, סמוך השנייה העיסה בנתינת די ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב: למה הטעם זהו כלומר,
אסורות 76) מאכלות מהלכות בפט"ו וראה בטל. אינו באלף ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי לתקנו, שאפשר שכיון

ו. ל:77)הלכה בסוטה הגמרא מסקנת היא טו.78)כן ב, הלכות הטומאות אבות מהלכות שם,79)בפי"א סוטה
ט. הלכה פט"ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו. זרה מתוקנים,80)ועבודה חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,

שם. כנ"ל בידים, גם לטמא כחכמים.81)מותר ולא כמותו, בירושלמי שפסקו אליעזר כרבי ח, משנה פ"ב חלה
שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה מהן.83)כלומר, חלה הורמה לא בספר 84)ועדיין שם ופירש שם. במשנה הוא כן

מאותה  יפריש לא למה וצ"ע אנשיֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית
שם. רע"ב ועיין הטהורה, וטהור 85)עיסה טמא - במוקף נגיעה צריך שאין ואףֿעלֿפי המוקף. מן שיתרום כדי בה ונוגע
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ּביצה 86ּומֹוׁש ּכדי לּטהֹורה הּטמאה לתרם 87מן ּכדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ
הּמּקף  .88מן ִַָֻ

.‚È אדם טהֹורה 89עֹוּׂשה חּלתּה,90עּסה מפריׁש ואינֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה

העּסֹות  נטמאּו ואפּלּו אחרֹות עּסֹות ׁשל עד 91חּלֹות , ְְֲֲִִִִֵֶַַַָ
והּוא  לּכהן. ויּתנּנה חּלה ּכּלּה ׁשהּניח העּסה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּתעּׂשה

אדם  מאכל ּתּפסל מּׁשּתסרח 92ׁשּלא אבל מפריׁש93; אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
העּסֹות  אֹותם ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
לא  אֹו מהן חּלה הּורמה אם ספק עליהן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי 94הּורמה  ׁשחּלת הּטמא 95; על הּטהֹור מן נּטלת ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא ְְְִִֶַַָָֹֻלכּתחּלה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּכהן,‡. ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמפריׁש

לׁשם  ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה. חּיבת העּסה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּוׁשאר
מפריׁש זה הרי - עּסה ועֹוּׂשהּו עמר ּבֹו יׁש אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחּלה,

חּלין. קמח ּכל ּכׁשאר חּלה, ְִִִֶֶַַָָָֻמּמּנּו
ויתערב ·. הּמים את ּכׁשּיּתן חּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאימתי

ׁשּנּלֹוׁש; ּדבר מּתחּלת החּלה מפריׁש ּבּמים, ְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָהּקמח
ּבערבה  ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא ערסתכם. ראׁשית ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
זֹו הרי אמר: ואם עמר. ׁשעּור ּבּמים נתערב ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹקמח

ו  הּׂשאֹור ועל העּסה על ׁשּנׁשּתּיר,חּלה הּקמח על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
לׁשם  ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻולכׁשּתעּׂשה

מּתר. זה הרי - ֲֵֶַָָֻחּלה
הפריׁש‚. ּכ ואחר וערבּה הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּניח

אּלא  ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום. ּבכ אין -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפת, מן מפריׁש זה הרי - הּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאפה

ּבחּטים „. מּׁשּתגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאימתי
ותעּׂשה  ּבּׂשעֹורים ׁשּתטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָויתערב
ׁשּתתּגלּגל  עד העּסה מן עראי ואֹוכלין אחד. ּגּוף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכּלּה
וׁשּבלת  ּכחּטים, - והּכּסמין ּבּׂשעֹורים. ותּטמטם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַֹֻּבחּטים

ּכּׂשעֹורים. - והּׁשיפֹון ְְִִִַָׁשּועל
מּמּנה ‰. האֹוכל ּבּׂשעֹורים, ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָנתּגלּגלה

טבל. ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב - חּלה הפרׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה אם :ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
חּיבת  היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל לֹוקה, - מּמּנה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִִֵֶַַַַמּדבריהם
.Â;ּפטּורה - ּתתּגלּגל ׁשּלא עד ׁשּנדמעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹעּסה

הּמפקיר  אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמּׁשּתתּגלּגל
ּכ ואחר בּה זכה אֹו ּופדאּה ׁשּנתּגלּגלה, קדם ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹאֹותּה
ׁשּנתּגלּגלה, אחר אֹותּה הפקיר אֹו הקּדיׁשּה אֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּגלּגלּה,

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה זכה אֹו ְְֲֵֶֶַַָָָָָָּופדאּה
.Êההקּדׁש ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהקּדיׁשּה

היתה  חֹובתּה ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָואחר
ְָּפטּורה.

.Á,עּסה לֹו לעּׂשֹות ליּׂשראל ׁשּנתן ּכֹוכבים עֹובד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָוכן
ּבמּתנ  לֹו ּומּׁשּגלּגלּהּונתנּה חּיבת; - גלּגלּה ׁשּלא עד ה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּפטּורה. -ְָ
.Ë ׁשּלא עד נתּגלּגלה עּסה: לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּגר

- ספק ואם חּיבת. - מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָנתּגּיר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להלן. ראה נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס). (ר"י נגיעה וצריך תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר "ומנשך",86)דינם [צ"ל
מעשה  בעת טמאים וכולם אחד כגוף הכל נעשה נשיכה שעלֿידי ואףֿעלֿפי שם. ראשונה במשנה ועיין להלן. וראה
כמפורש  בלבד, מגע טומאת אלא בהם נשאר לא שפירשו לאחר - יח) הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ"ו לטומאה כראשון

ועם 87)שם]. ה"כדיֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה כדי כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדיֿביצה"
הטמא, על הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף כשהכל זה, באופן ורק אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידיֿזה ה"כדיֿחלה",
ראשונה. במשנה וראה יג. הלכה פ"ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל ז, הלכה תרומות מהלכות בפ"ה למעלה כמפורש
באמצע, כביצה שנותן שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק - באמצע" מכביצה פחות ונותן אמרו, שם שבמשנה ואףֿעלֿפי
וגם  כנ"ל, בהם שלישי אין ולפיכך כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין, שלישי עושה שני שאין מפני:
כדי  לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא אלא "גורם", זה שאין שצ"ע (אלא ישראל שבארץ לחולין טומאה לגרום מותר
מטמא  הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר אף שני, ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע זה ש"כדיֿביצה" שאףֿעלֿפי ביצה,

חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה ה"כדיֿחלה", לעיסה 88)את סמוך באמצע "ונותנו שכתב למה טעם [זהו
לתרום  להתיר בכך די הטמאה , לעיסה כולם נשוכים וה"כדיֿחלה" שהכביצה שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",

הטמא]. על הטהור ו.89)מן משנה פ"ד טהורה.90)חלה שיפריש, החלה שתהא שתי 91)כדי כאן שיש כלומר,
(רדב"ז). המוקף מן ושלא הטמא, על הטהור מן שמפריש שם.92)ריעותות: שם.93)ירושלמי כגון 94)משנה

מפרישין  הארץ עמי שהרי הארץ, מעם שלקחה הכוונה אין אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים עדים ששני
באורֿשמח. וראה ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם שלקחו 95)חלה, ולא ספק, פירושו, "דמאי" כאן

שם. ובמשנהֿלמלך א, הלכה מעשר מהלכות בפ"ט וראה כנ"ל. הארץ, חלה.1)מעם היא אם קמח חלתו המפריש יבאר
בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה בחטים נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב מאימתי חלה. מפרישין ואימתי
מבעל  או מנחתום לארץ בחוצה והלוקח חלה. הפרשתי לו ואמר בסוריא הארץ עם מנחתום הלוקח עמה. ועורכין לשין אם

הבית.

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּלת  ׁשאכל וזר מיתה. עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָחּיבת
חמׁש. עליה חּיב אין - ּבּה וכּיֹוצא זֹו ְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹספק

.È יעּׂשּנה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעּסה
יּׂשראל, ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻֻּבטמאה,
טמאה  ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד חּלתּה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻותּׂשרף
ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּוּדאּה
ּבחּלין  ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ׁשּוּדאּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשּכל
ונטּבלּו הֹואיל אֹותן, יטּמאּו ׁשּלא לחּלה ְְְְְְְִִִֶַַַָָֹהּטבּולים
נּׂשרפת. ולא נאכלת לא ּתלּויה, החּלה ותהיה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלחּלה.

.‡È יּזהר אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעּׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
טהֹורה. חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָויׁשּתּדל
יעּׂשּנה  - מילין ארּבעה על יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה

טמאה. חּלה ויפריׁש ְְְְְִֵַַָָָֻּבטמאה
.·È עֹוּׂשים אבל ּבטהרה, הארץ עם חּלת עֹוּׂשים ְֲֳִִֵֶַַַָָָָָאין

החבר, זה העּסה מגּבל ּכיצד? ּבטהרה. חּלין ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעּסת
כלי  אֹו גללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה, ּכדי מּמּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומפריׁש
ּוכׁשּיבֹוא  טמאה; מקּבלין ׁשאין אדמה ּבכלי אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים
החּלה, ואת העּסה את ׁשּתיהן, את נֹוטל - הארץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעם
תחזר  ׁשּמא ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא הּזהר לֹו: ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואֹומרים
ׁשל  חּייו ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָלטבלּה.

ַָּגּבל.
.‚È;הארץ עם אׁשת עם ּובֹוררת מרּקדת חבר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאׁשת

ׁשהיא  מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא ּבעּסה מים מּׁשּתטיל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
- ּבטמאה ׁשעֹוּׂשה הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻֻעֹוּׂשה
עֹוברי  ידי מחזיקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָֹֹלא

לּפלטר. ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל ְֲֲִִִֵַַַָָָעברה;
.„È:לֹו ואמר ּבסּוריא, הארץ עם מּנחּתֹום ְְְְִֵֶַַַַַָָָָהּלֹוקח

ּכׁשם  מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו - חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהפרׁשּתי

ּכ גדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יּׂשראל ּכל נחׁשדּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
החּלה. על ּבסּוריא נחׁשדּו ְְְְֶַַַָָֹלא

.ÂËלהפריׁש צרי - הּנחּתֹום מן לארץ ּבחּוצה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
לֹומר  צרי ואין הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל מּספק. ְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָחּלה

מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמתארח

ה'תשע"ה  אייר ט"ז שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לּכהן ‡. טהֹורה ּבהמה זֹובח ּכל לּתן עּׂשה 2מצות ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

מׁשּפט  יהיה וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּזרֹוע
מּתנֹות  מקֹום ּבכל הּנקראים הם ואּלּו ּומצוה 3הּכהנים. . ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

הּבית  ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת ;4זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אבל  ּובחּלין, לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֻּובכל

ּבמקּדׁשין  .5לא ְְִָֹֻ
ה ·. להקּדׁשן ּכל קבּוע מּום ׁשּקדם -6ּקדׁשים ונפּדּו ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמּתנֹות  להקּדׁשן 7חּיבין עֹובר מּום קדם ואם אֹו8; , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
מּום  ּבהם נֹולד ּכ ואחר ּתמימים -9ׁשהקּדיׁשן ונפּדּו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

הּמּתנֹות  מן ּפטּורין אּלּו .10הרי ְֲִִֵֵַַָ
ּבכֹור ‚. צד 11ספק מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור 12- ׁשאם : ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ואם  לּכהן. מּתנֹותיו - ּבכֹור אינֹו ואם לּכהן, ּכּלֹו - ְְְְִִֵֵֵַַַָֹֹֻהּוא
ּבׁשנים  הּׁשני 13נסּתּפק הרי - מּספק האחד הּכהן ולקח , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּונתנֹו הּכהן ּבֹו ׁשּזכה ּכמי עּׂשאּוהּו הּמּתנֹות; מן 14ּפטּור ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
לבעליו  מעּׂשר 15ּבמּומֹו ספק אבל מּכל 16. ּפטּור - ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָ

הראיה 17מקֹום  עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ,18. ְֲִֵֵֶַָָָָָָ
ּבמּומּה„. ׁשּנפסלה קדׁשים חּיבת 19ּבהמת ואינּה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבמאה, אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ׁשּנתערבה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּתנֹות
לאחר  מהן ּבהמה ׁשּכל ּפטּורין 20ּבזמן ּכּלן ׁשּכל 21- ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או 1) כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע מום שקדם הקדשים לכהן. והקיבה והלחיים הזרוע ליתן שמצותֿעשה יבאר
והייתה  שנתגייר גר הכהן. עם והמשתתף ולכהן, לגוי השוחט ולוים. כהנים של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
ליתן  הרוצה כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו
יחטוף  אם לישראל. אותם מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי וקיבה. לחיים זרוע ואיזהו כהנים, לשני המתנות

בפיו. לישראל ישאל או המנות, -2)הכהן הארץ עם לכהן מתנה נותנין שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
כהן. לכל ניתנות שהן המשנה כדברי רבינו (רדב"ז).3)סתם והקיבה" והלחיים הזרוע לכהן "ונתן הפסוק: לפי כן נקראות

בביכורים.4) שנזכר כמו בית בתורה בהם נזכר לא של 5)שהרי ושוק (חזה אותם "ואתן לומר: תלמוד שם: במשנה
ולחיים  זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר: בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק ולבניו הכהן לאהרן שלמים)

דמים.6)וקיבה. קדושת אלא הגוף, קדושת בהם נתפסה שלא קבוע, מום בהם היה כשהקדישם שכיוון 7)כלומר,
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי גמורים, כחולין הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה שדינם 8)שלא

פדיונם. לאחר אף ועבודה בגיזה איסור 10)קבוע.9)להיאסר בהם נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. הנקבה.11)גיזה או הזכר תחילה, יצא מי ידוע ולא ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר

נפשך.12) ממה יצא 13)כלומר, מהם איזה ידוע ואין והואיל מהם. אחד קדם שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון
בכור. ספק והשני הכחוש, את נוטל הכהן הראשון.14)ראשון, כחליפי השני את עשו מספק, אחד לקח שהכהן שכיוון

איננו 15) לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני הצד אבל לכהן", מתנותיו בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין
לישראל. שמכרו כיוון לבעליו.16)כאן, כולו אלא בו חלק לכהן שאין בהמה באחד 17)מעשר נסתפק בין כלומר,

בשניים. נסתפק לבעלים.18)ובין כולו - הוא מעשר שאם צד, מכל לחייבו שייך מום 19)ולא בה שנולד כלומר,
שהקדישה. אחר.20)לאחר לאדם שייכת בהמה שכל בבכור,21)כלומר, כמו צדדין משני עליו לבוא יכול הכהן שאין



קטו mixeka zekld - mirxf xtq - xii` e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּביצה 86ּומֹוׁש ּכדי לּטהֹורה הּטמאה לתרם 87מן ּכדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ
הּמּקף  .88מן ִַָֻ

.‚È אדם טהֹורה 89עֹוּׂשה חּלתּה,90עּסה מפריׁש ואינֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה

העּסֹות  נטמאּו ואפּלּו אחרֹות עּסֹות ׁשל עד 91חּלֹות , ְְֲֲִִִִֵֶַַַָ
והּוא  לּכהן. ויּתנּנה חּלה ּכּלּה ׁשהּניח העּסה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּתעּׂשה

אדם  מאכל ּתּפסל מּׁשּתסרח 92ׁשּלא אבל מפריׁש93; אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
העּסֹות  אֹותם ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
לא  אֹו מהן חּלה הּורמה אם ספק עליהן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי 94הּורמה  ׁשחּלת הּטמא 95; על הּטהֹור מן נּטלת ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא ְְְִִֶַַָָֹֻלכּתחּלה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּכהן,‡. ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמפריׁש

לׁשם  ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה. חּיבת העּסה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּוׁשאר
מפריׁש זה הרי - עּסה ועֹוּׂשהּו עמר ּבֹו יׁש אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחּלה,

חּלין. קמח ּכל ּכׁשאר חּלה, ְִִִֶֶַַָָָֻמּמּנּו
ויתערב ·. הּמים את ּכׁשּיּתן חּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאימתי

ׁשּנּלֹוׁש; ּדבר מּתחּלת החּלה מפריׁש ּבּמים, ְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָהּקמח
ּבערבה  ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא ערסתכם. ראׁשית ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
זֹו הרי אמר: ואם עמר. ׁשעּור ּבּמים נתערב ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹקמח

ו  הּׂשאֹור ועל העּסה על ׁשּנׁשּתּיר,חּלה הּקמח על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
לׁשם  ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻולכׁשּתעּׂשה

מּתר. זה הרי - ֲֵֶַָָֻחּלה
הפריׁש‚. ּכ ואחר וערבּה הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּניח

אּלא  ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום. ּבכ אין -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפת, מן מפריׁש זה הרי - הּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאפה

ּבחּטים „. מּׁשּתגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאימתי
ותעּׂשה  ּבּׂשעֹורים ׁשּתטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָויתערב
ׁשּתתּגלּגל  עד העּסה מן עראי ואֹוכלין אחד. ּגּוף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכּלּה
וׁשּבלת  ּכחּטים, - והּכּסמין ּבּׂשעֹורים. ותּטמטם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַֹֻּבחּטים

ּכּׂשעֹורים. - והּׁשיפֹון ְְִִִַָׁשּועל
מּמּנה ‰. האֹוכל ּבּׂשעֹורים, ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָנתּגלּגלה

טבל. ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב - חּלה הפרׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה אם :ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
חּיבת  היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל לֹוקה, - מּמּנה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִִֵֶַַַַמּדבריהם
.Â;ּפטּורה - ּתתּגלּגל ׁשּלא עד ׁשּנדמעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹעּסה

הּמפקיר  אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמּׁשּתתּגלּגל
ּכ ואחר בּה זכה אֹו ּופדאּה ׁשּנתּגלּגלה, קדם ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹאֹותּה
ׁשּנתּגלּגלה, אחר אֹותּה הפקיר אֹו הקּדיׁשּה אֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּגלּגלּה,

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה זכה אֹו ְְֲֵֶֶַַָָָָָָּופדאּה
.Êההקּדׁש ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהקּדיׁשּה

היתה  חֹובתּה ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָואחר
ְָּפטּורה.

.Á,עּסה לֹו לעּׂשֹות ליּׂשראל ׁשּנתן ּכֹוכבים עֹובד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָוכן
ּבמּתנ  לֹו ּומּׁשּגלּגלּהּונתנּה חּיבת; - גלּגלּה ׁשּלא עד ה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּפטּורה. -ְָ
.Ë ׁשּלא עד נתּגלּגלה עּסה: לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּגר

- ספק ואם חּיבת. - מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָנתּגּיר
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להלן. ראה נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס). (ר"י נגיעה וצריך תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר "ומנשך",86)דינם [צ"ל
מעשה  בעת טמאים וכולם אחד כגוף הכל נעשה נשיכה שעלֿידי ואףֿעלֿפי שם. ראשונה במשנה ועיין להלן. וראה
כמפורש  בלבד, מגע טומאת אלא בהם נשאר לא שפירשו לאחר - יח) הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ"ו לטומאה כראשון

ועם 87)שם]. ה"כדיֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה כדי כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדיֿביצה"
הטמא, על הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף כשהכל זה, באופן ורק אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידיֿזה ה"כדיֿחלה",
ראשונה. במשנה וראה יג. הלכה פ"ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל ז, הלכה תרומות מהלכות בפ"ה למעלה כמפורש
באמצע, כביצה שנותן שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק - באמצע" מכביצה פחות ונותן אמרו, שם שבמשנה ואףֿעלֿפי
וגם  כנ"ל, בהם שלישי אין ולפיכך כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין, שלישי עושה שני שאין מפני:
כדי  לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא אלא "גורם", זה שאין שצ"ע (אלא ישראל שבארץ לחולין טומאה לגרום מותר
מטמא  הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר אף שני, ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע זה ש"כדיֿביצה" שאףֿעלֿפי ביצה,

חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה ה"כדיֿחלה", לעיסה 88)את סמוך באמצע "ונותנו שכתב למה טעם [זהו
לתרום  להתיר בכך די הטמאה , לעיסה כולם נשוכים וה"כדיֿחלה" שהכביצה שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",

הטמא]. על הטהור ו.89)מן משנה פ"ד טהורה.90)חלה שיפריש, החלה שתהא שתי 91)כדי כאן שיש כלומר,
(רדב"ז). המוקף מן ושלא הטמא, על הטהור מן שמפריש שם.92)ריעותות: שם.93)ירושלמי כגון 94)משנה

מפרישין  הארץ עמי שהרי הארץ, מעם שלקחה הכוונה אין אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים עדים ששני
באורֿשמח. וראה ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם שלקחו 95)חלה, ולא ספק, פירושו, "דמאי" כאן

שם. ובמשנהֿלמלך א, הלכה מעשר מהלכות בפ"ט וראה כנ"ל. הארץ, חלה.1)מעם היא אם קמח חלתו המפריש יבאר
בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה בחטים נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב מאימתי חלה. מפרישין ואימתי
מבעל  או מנחתום לארץ בחוצה והלוקח חלה. הפרשתי לו ואמר בסוריא הארץ עם מנחתום הלוקח עמה. ועורכין לשין אם

הבית.

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּלת  ׁשאכל וזר מיתה. עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָחּיבת
חמׁש. עליה חּיב אין - ּבּה וכּיֹוצא זֹו ְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹספק

.È יעּׂשּנה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעּסה
יּׂשראל, ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻֻּבטמאה,
טמאה  ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד חּלתּה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻותּׂשרף
ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּוּדאּה
ּבחּלין  ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ׁשּוּדאּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשּכל
ונטּבלּו הֹואיל אֹותן, יטּמאּו ׁשּלא לחּלה ְְְְְְְִִִֶַַַָָֹהּטבּולים
נּׂשרפת. ולא נאכלת לא ּתלּויה, החּלה ותהיה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלחּלה.

.‡È יּזהר אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעּׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
טהֹורה. חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָויׁשּתּדל
יעּׂשּנה  - מילין ארּבעה על יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה

טמאה. חּלה ויפריׁש ְְְְְִֵַַָָָֻּבטמאה
.·È עֹוּׂשים אבל ּבטהרה, הארץ עם חּלת עֹוּׂשים ְֲֳִִֵֶַַַָָָָָאין

החבר, זה העּסה מגּבל ּכיצד? ּבטהרה. חּלין ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעּסת
כלי  אֹו גללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה, ּכדי מּמּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומפריׁש
ּוכׁשּיבֹוא  טמאה; מקּבלין ׁשאין אדמה ּבכלי אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים
החּלה, ואת העּסה את ׁשּתיהן, את נֹוטל - הארץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעם
תחזר  ׁשּמא ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא הּזהר לֹו: ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואֹומרים
ׁשל  חּייו ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָלטבלּה.

ַָּגּבל.
.‚È;הארץ עם אׁשת עם ּובֹוררת מרּקדת חבר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאׁשת

ׁשהיא  מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא ּבעּסה מים מּׁשּתטיל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
- ּבטמאה ׁשעֹוּׂשה הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻֻעֹוּׂשה
עֹוברי  ידי מחזיקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָֹֹלא

לּפלטר. ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל ְֲֲִִִֵַַַָָָעברה;
.„È:לֹו ואמר ּבסּוריא, הארץ עם מּנחּתֹום ְְְְִֵֶַַַַַָָָָהּלֹוקח

ּכׁשם  מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו - חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהפרׁשּתי

ּכ גדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יּׂשראל ּכל נחׁשדּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
החּלה. על ּבסּוריא נחׁשדּו ְְְְֶַַַָָֹלא

.ÂËלהפריׁש צרי - הּנחּתֹום מן לארץ ּבחּוצה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
לֹומר  צרי ואין הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל מּספק. ְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָחּלה

מּספק. חּלה להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמתארח

ה'תשע"ה  אייר ט"ז שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לּכהן ‡. טהֹורה ּבהמה זֹובח ּכל לּתן עּׂשה 2מצות ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

מׁשּפט  יהיה וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּזרֹוע
מּתנֹות  מקֹום ּבכל הּנקראים הם ואּלּו ּומצוה 3הּכהנים. . ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

הּבית  ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת ;4זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אבל  ּובחּלין, לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֻּובכל

ּבמקּדׁשין  .5לא ְְִָֹֻ
ה ·. להקּדׁשן ּכל קבּוע מּום ׁשּקדם -6ּקדׁשים ונפּדּו ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמּתנֹות  להקּדׁשן 7חּיבין עֹובר מּום קדם ואם אֹו8; , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
מּום  ּבהם נֹולד ּכ ואחר ּתמימים -9ׁשהקּדיׁשן ונפּדּו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

הּמּתנֹות  מן ּפטּורין אּלּו .10הרי ְֲִִֵֵַַָ
ּבכֹור ‚. צד 11ספק מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור 12- ׁשאם : ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ואם  לּכהן. מּתנֹותיו - ּבכֹור אינֹו ואם לּכהן, ּכּלֹו - ְְְְִִֵֵֵַַַָֹֹֻהּוא
ּבׁשנים  הּׁשני 13נסּתּפק הרי - מּספק האחד הּכהן ולקח , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּונתנֹו הּכהן ּבֹו ׁשּזכה ּכמי עּׂשאּוהּו הּמּתנֹות; מן 14ּפטּור ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
לבעליו  מעּׂשר 15ּבמּומֹו ספק אבל מּכל 16. ּפטּור - ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָ

הראיה 17מקֹום  עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ,18. ְֲִֵֵֶַָָָָָָ
ּבמּומּה„. ׁשּנפסלה קדׁשים חּיבת 19ּבהמת ואינּה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבמאה, אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ׁשּנתערבה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּתנֹות
לאחר  מהן ּבהמה ׁשּכל ּפטּורין 20ּבזמן ּכּלן ׁשּכל 21- ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או 1) כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע מום שקדם הקדשים לכהן. והקיבה והלחיים הזרוע ליתן שמצותֿעשה יבאר
והייתה  שנתגייר גר הכהן. עם והמשתתף ולכהן, לגוי השוחט ולוים. כהנים של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
ליתן  הרוצה כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו
יחטוף  אם לישראל. אותם מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי וקיבה. לחיים זרוע ואיזהו כהנים, לשני המתנות

בפיו. לישראל ישאל או המנות, -2)הכהן הארץ עם לכהן מתנה נותנין שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
כהן. לכל ניתנות שהן המשנה כדברי רבינו (רדב"ז).3)סתם והקיבה" והלחיים הזרוע לכהן "ונתן הפסוק: לפי כן נקראות

בביכורים.4) שנזכר כמו בית בתורה בהם נזכר לא של 5)שהרי ושוק (חזה אותם "ואתן לומר: תלמוד שם: במשנה
ולחיים  זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר: בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק ולבניו הכהן לאהרן שלמים)

דמים.6)וקיבה. קדושת אלא הגוף, קדושת בהם נתפסה שלא קבוע, מום בהם היה כשהקדישם שכיוון 7)כלומר,
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי גמורים, כחולין הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה שדינם 8)שלא

פדיונם. לאחר אף ועבודה בגיזה איסור 10)קבוע.9)להיאסר בהם נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. הנקבה.11)גיזה או הזכר תחילה, יצא מי ידוע ולא ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר

נפשך.12) ממה יצא 13)כלומר, מהם איזה ידוע ואין והואיל מהם. אחד קדם שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון
בכור. ספק והשני הכחוש, את נוטל הכהן הראשון.14)ראשון, כחליפי השני את עשו מספק, אחד לקח שהכהן שכיוון

איננו 15) לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני הצד אבל לכהן", מתנותיו בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין
לישראל. שמכרו כיוון לבעליו.16)כאן, כולו אלא בו חלק לכהן שאין בהמה באחד 17)מעשר נסתפק בין כלומר,

בשניים. נסתפק לבעלים.18)ובין כולו - הוא מעשר שאם צד, מכל לחייבו שייך מום 19)ולא בה שנולד כלומר,
שהקדישה. אחר.20)לאחר לאדם שייכת בהמה שכל בבכור,21)כלומר, כמו צדדין משני עליו לבוא יכול הכהן שאין
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היה  הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ואחד ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָאחד
מהן  אחת מּתנֹות ּפֹוטר - ּכּלם את הּׁשֹוחט הּוא ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻאחד

.22ּבלבד  ְִַ
ּבהמה ‰. אּלא ּבמּתנֹות חּיב ּבלבד;24טהֹורה 23אין ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׂשה  אם ׁשֹור אם ועז 25ׁשּנאמר: מּכבּׂש הּבא ּכלאים .26 ְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבמּתנֹות  חּיב והּכֹוי 27- .28- ספק ׁשהּוא ּפי על אף , ְְִֵֶַַַַַָָָ
מּמּנּו הּמּתנֹות 29מפריׁשין צבי 30ּכל העז 31. על 32הּבא ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּתנֹות  ּבחצי חּיב הּולד - ּׂשה 33וילדה אם ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּולד  - הּצבּיה על הּבא ּתיׁש ּׂשה. מקצת אפּלּו -ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ

הּמּתנֹות  מן .34ּפטּור ִַַָָ
.Â לאכילת אֹו ּכֹוכבים עֹובד לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָאחד

לרפּואה  אֹו ּבּמּתנֹות 35ּכלבים חּיב -36. ְְִִַַַָָָָ
.Ê.הּזבח זבחי ׁשּנאמר: חּיבת; - ׁשּתפין ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻּבהמת
.Á ּבמּתנֹות חּיב - ׁשביעית מּפרֹות ּבהמה .37הּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

מאת 39ּולוּים 38ּכהנים  ׁשּנאמר: הּמּתנֹות; מן ּפטּורים - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
לא, אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים הם וספק ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהעם.

הּכהן  נטל ואם מהם, נֹוטלין אין יחזיר 40לפיכ לא -41. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
.Ë אמּורים ּדברים לעצמֹו42ּבּמה ּבׁשֹוחט ּכהן 43? אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשּתים 45ׁשּׁשֹוחט 44טּבח  לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּבתֹות  מּתנֹות 46וׁשלׁש מּמּנּו מֹוציאין ואיל מּכן , ְְִִִִֵֶַַָָָָָ

אחרים  לכהנים אֹותם מטּבחים 47ונֹותנין ּבית קבע ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֹ
מּיד  מּמּנּו מֹוציאין אּלא לֹו, ממּתינין אין - ואם 48למּכר . ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָֹ

מּלּתן  ׁשּיּתן.49נמנע עד אֹותֹו מנּדין - ְְִִִִִֵֵֶַַַ
.È ּולכהן 50הּׁשֹוחט ּכֹוכבים מן 51לעֹובד ּפטּור - ְְִִֵֵֵַָָֹ

והּמׁשּתּתף 52הּמּתנֹות  ׁשּירׁשם 53. צרי - הּכהן עם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
הּכהן 54חלקֹו ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי לא 55, ׁשאם ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבמּתנֹות  חּיב - חלקֹו יֹודעין 56צּין הּכל ׁשאין מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן
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כלום. קדשים בבהמת לכהן אין פטורה.22)שהרי הנ"ל) הקדשים בהמת (היא הבהמות מן אחת חיה 23)שהרי ולא
עוף. טמאה.24)ולא ומן 25)ולא התייש מן הבא שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש זה אין

המתנות. מן פטורה שחיה הרי המתנות. מן פטור מינים.26)הצבייה שני שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
שור 27) דתניא, שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה והלחיים הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר), ולא בתורה כתוב להיות צריך היה כך ספק 28)(כלומר, שהוא
עצמה. בפני ברייה שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק לכהן.29)חיה ונותנים מפרישים חציין.30)כלומר, ולא

טהורה.31) חיה טהורה.32)שהוא בהמה חיה 33)שהיא מין גם הוא והוולד האב לזרע חוששין אם הוא ספק שהרי
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם לזרע חוששין אם או המתנות, מן שכיוון 34)ופטור דבר, של וטעמו פפא. כרב

שהמוציא  ממתנות פטור ולכן כאמו, חיה כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב לזרע חוששין אם ספק שהדבר
הראיה. עליו לאכילה.35)מחבירו שוחט נקרא זה המתנות,36)שאין מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט פי על שאף

לרפואה, או לכלבים או לגוי להאכילה שנתכוון אלא כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן שנאמר משום
במתנות. הוא שהוא 37)חייב בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת תהא שאם שלקח, הבהמה פטורה הבכורה מן אבל

שביעית. בפירות משתכר אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל מלבערו. רבא 38)פטור דרש קלב: בחולין
הכהנים. מאת ולא העם", להו,39)"מאת אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי) ליואה "ההוא קלא. שם

"עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה מספקא וכו', חטף, נמי מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
דרב". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: משפט 40)- יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין לוי אבל

הספק.41)הכהנים". שנולד לאחר אפילו מועילה שתפיסה רבינו ממתנות.42)דעת פטורים כלומר,43)שכהנים
ישראל. של שהבהמה כיוון במתנות, שחייב הוא פשוט ישראל, בהמת לעצמו שוחט אם אבל שלו. קלב:44)בהמה שם

היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו אומר, הוי הזבח", זובחי "מאת אומר כשהוא וכו', רבא, "דרש
ומוכרן, שלו בהמות שלו.45)בשוחט פעמים 46)בהמות שבשתי כרב, ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

בן  שמעון כרבן הלכה כאן גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש גמליאל, בן שמעון כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק,
שלוש  לשחוט שהספיק השני, ו יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי בשוק, למכור שחט פעמים כמה תלוי והדבר גמליאל,
מיום  אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו אז שרק השלישי, א יום עד א מיום היינו שבתות " ו"שלוש השבת, יום לצורך פעמים

פעמים. שלוש שם אין השני, א יום עד לעניין 47)א דינו בשוק, המוכר טבח שהוא שכיוון לעצמו, נוטלו הכהן ואין
גמור. כישראל בשוק.48)המתנות למכור מנת על לשחוט מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו שתיים 49)שגילה לאחר

ומיד.ושלוש מטבחיים, בית הקובע או ישראל.50)שבתות, בשוחט של 51)ומדובר או גוי של שכולה בהמה כלומר,
בהמה 52)כהן. שוחט הוא אם הדין והוא פטורה. היא הרי כהן של שהיא וכיוון בבהמה, אלא בשוחט תלוי הדבר שאין

מספק. פטור שהוא לוי צריך 53)של עמהן והמשתתף המתנות, מן פטור ולנכרי לכהן "השוחט קלב. שם במשנה
אפילו  שהמדובר רבינו ומפרש שותף)" שהוא לכל (=מודיע פעי מפעא עכו"ם "סתם קלג. הגמרא ובמסקנת שירשום".
חושדות  הבריות ואין הישראל, של שותפו שהוא ידוע כן פי על ואף ונותן, נושא ואינו המטבחיים בבית עומד באינו
את  חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא ברבים מודיע ואינו הוא שצנוע כהן אבל נותנן, ואינו במתנות חייב שהוא בישראל
הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף שם במשנה שאמרו מה זה, ולפי העין. מראית מפני חלקו, את לרשום הישראל

לרשום. צריך אינו פעם אף הגוי, עם אבל הכהנים, העין.54)עם מראית מפני חלקו, חשד.55)שיסמן לידי יבוא ולא
ממתנות.56) פטור הוא הרי הגוי, עם או הכהן עם שותף שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
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לרׁשם. צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוּׂשא ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹּבּמטּבחים
לרׁשם  צרי אינֹו - ּכֹוכבים העֹובד עם ;57והּמׁשּתּתף ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ

ׁשהּוא  לּכל ּומֹודיע דברים מרּבה ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּסתם
מכירה. ּבׁשעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶַַַָָֻׁשּתף,

.‡Èעּמֹו הּכהן -58התנה הּמּתנֹות מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא ְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
לֹו ׁשּיר הרי - חּוץ לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; הּמּתנֹות ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהרי

ּבּמּתנֹות  חלק ׁשּלֹו59הּכהן הם ּולפיכ אמר 60, אם אבל . ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלי  ׁשהּמּתנֹות מנת על הּכהן: ׁשל 61לֹו הּמּתנֹות הרי - ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

זה  ׁשהתנה 62יּׂשראל ּפי על אף ׁשּירצה. ּכהן לכל ונֹותנן , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּמּתנֹות  מן נפטר לא - ׁשּלֹו ׁשהן על 63עּמֹו ׁשהאֹומר . ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ולא  הֹואיל ּכלּום. מּתנֹות ׁשל ּבעצמן לֹו ׁשּיר לא - ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹמנת
ׁשּתפּות  ּכהן לֹו זה.64ׁשּיר ּבתנאי קנאן לא - ְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻ

.·Èּבראׁש ׁשּתף הּכהן ׁשּתף 65היה הּלחי; מן ּפטּור - ִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻֻ
מן  ּפטּור - מעים ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן ּפטּור - ְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻּבּיד
והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה הרי הּכהן: לֹו אמר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻהּקבה.
ׁשל  הּוא הרי החּיב ׁשהּדבר ּבּלחי; חּיב - ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּל

.66יּׂשראל  ְִֵָ
.‚È נׁשחטה אם ׁשחּוטה: ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר

ּפטּור  - נתּגּיר ׁשּלא ואם 67עד חּיב. - ׁשּנתּגּיר אחר ואם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָספק

.„È.מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל  ּדֹומה מבּדלין.68ׁשאינּה ּכהּנה מּתנֹות ׁשהרי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ

ּברׁשּות  אּלא לאכלן ליּׂשראל אסּור - עצמן ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָוהּמּתנֹות
ואכלן 69ּכהן  עבר חּיב 70. אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן אֹו ְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ידּוע 71לׁשּלם  ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ,72. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותם, מּתר 73והּקֹונה זה הרי - ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
נגזלֹות. ּכהּנה ׁשּמּתנֹות מּפני ְְְְְְִִֵֶַָָָָֻלאכלן,

.ÂËּבּה והיּו ּפרה, ׁשל מעיה ּבני לי מכר לטּבח: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר
נֹותנן 74מּתנֹות  לֹו75- מנּכה ואינֹו הּדמים 76לּכהן .77מן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבמׁשקל  מּמּנּו לּטּבח 78לקחם ּומנּכה לּכהן נֹותנם מן 79- ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ִַָהּדמים.

.ÊËּב והיּו לחברֹו ּבּׂשר אינֹו81מּתנֹות 80ּההמׁשּלח - ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּוגזלן  זה עבר ׁשּמא -82חֹוׁשׁש ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום . ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכהן 83מעלה  הפסד מּפני ואֹוכלן, ּבדמים ,84הּמּתנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּירצה. ּכהן לכל הּדמים ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹויּתן

.ÊÈ רצה ואם נֹותן. - אחד לכהן הּמּתנֹות לּתן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרֹוצה
זרֹוע, חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - אֹותן ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹלחלק

לׁשנים  ּולחיים לאחד, וקבה לאחד, זרֹוע ;85אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
מּתנה  ּכדי ּבּה ׁשּיהיה - לֹו ּתּתן ׁשל 86ׁשּנאמר: היּו ואם . ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

חתיכה 87ׁשֹור  ּבכל ׁשּיהיה והּוא חתיכֹות; אֹותן חֹולק -ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּתנה. ְֵַָָּכדי

.ÁÈ ימין ׁשל זרֹוע הּזרֹוע? זהּו ׁשל 88אי הּפרק מן , ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ידֹו89ארכּבה  ׁשל ּכף איברים 90עד ׁשני ׁשהן מערה 91, זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ׁשל  ּפיקה ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבזה.
ּגדֹולה 92ּגרּגרת  טּבעת הּכל 93, ׁשּביניהן, הּלׁשֹון עם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ֵַֹלּכהן.
.ËÈ אֹותן מֹולגין יּתנּו94אין אּלא אֹותן, מפׁשיטין ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

והּקבה  ּובצמרן, ּבעֹורן ּובחלב 95לֹו ׁשעליה ּבחלב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּקבה  חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבתֹוכּה.

.96לּבעלים  ְִַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בישראל.57) חושדים ואין שותף שהוא יודעים שהכל הישראל.58)כיוון המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
שיורא".60)לחלקו. לאו מנת, על שיורא. "חוץ, קלד. שהמתנות 61)שם מנת על הבהמה את לך מוכר הריני כלומר,

שלו.62)שלי. להתבטל,63)רק צריך המקח היה כן ואם זה, בתנאי השותפות או המקח את התנה שהכהן פי על ואף
כהן  לכל ליתנם הרשתו שהתורה בתורה, שכתוב מה על מתנה הוא שהרי בטלים, השותפות או המקח אין מקום מכל

בטל. ותנאו הבהמה.64)שירצה, בכל בלבד.65)כמו הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. פי 66)של על אף
הכהן. של הבהמה המתנות.67)שעיקר מן ופטורה גוי, של הבהמה הייתה שחיטה בשעת מסויים 68)שהרי שאינו
הפירות. מן בחלק כהונה.69)ומובדל ממכירי איננו אם לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו שהרי

מלשלם".70) פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק חסדא, רב "אמר קל: אבל 71)חולין אדם, בדיני חייב אינו כלומר,
חייב. שמים אתננו.72)בדיני לאחר לומר: יכול כהן שלכל הקיבה.74)לקנותן.73)כיוון הלוקח.75)כלומר,

הבשר.77)הטבח.76) שאר עבור אלא הקיבה, עבור שילם לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע שהרי
הקיבה.78) את גם לו נתן ידע79)והטבח לא שלו.שהרי שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים, בני בין שהקיבה
לו.80) ששלח וקיבה.81)במתנה לחיים מן 82)זרוע המתנות את שקנה להניח יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן ואם

בדמים. המתנות והעלה במקומו, כהן היה שלא או ואפשר 83)הכהן, דמיהן. את ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
בשומא. היודעים נאמנים שלושה של דין בית בפני לשומן וייפסדו.84)שצריך יתקלקלו - יניחם לחי 85)אם כלומר,

כהן. לכל התורה.86)אחד מן הוא זה גדולים,87)ודין והקיבה והלחיים הזרוע אף ביותר, גדול שהוא כיוון ושור
נתינה. כדי מהן בחלק אף המיומנת 88)ויש "הירך", רבא, כדאמר תלמודא, מאי וכו', ימין, זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו

שבזרוע. המיומן "הזרוע" נמי הכא הפרסות.89)שבירך, שבו התחתון החלק כתף.90)הוא של רחב היינו,91)עצם
בכלל  אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף, עד הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק המתחילה השוק

בגרון.92)זרוע. הבולטת מן 93)הבליטה יותר באלכסון הצוואר בעומק תופס (כלומר, עמה שחיטה ובית נוטלה שם:
מחמת 94)הפיקה). שווה שדינם נראה הלחיים, רק מהכתוב, נתרבו שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,

בכתוב. הקיבה.95)סמיכותם שבתוך וחלב הקיבה גבי שעל חלב להביא אתא, למאי "והקיבה", שכיוון 96)שם:



קיז mixeka zekld - mirxf xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

היה  הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ואחד ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָאחד
מהן  אחת מּתנֹות ּפֹוטר - ּכּלם את הּׁשֹוחט הּוא ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻאחד

.22ּבלבד  ְִַ
ּבהמה ‰. אּלא ּבמּתנֹות חּיב ּבלבד;24טהֹורה 23אין ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׂשה  אם ׁשֹור אם ועז 25ׁשּנאמר: מּכבּׂש הּבא ּכלאים .26 ְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבמּתנֹות  חּיב והּכֹוי 27- .28- ספק ׁשהּוא ּפי על אף , ְְִֵֶַַַַַָָָ
מּמּנּו הּמּתנֹות 29מפריׁשין צבי 30ּכל העז 31. על 32הּבא ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּתנֹות  ּבחצי חּיב הּולד - ּׂשה 33וילדה אם ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּולד  - הּצבּיה על הּבא ּתיׁש ּׂשה. מקצת אפּלּו -ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ

הּמּתנֹות  מן .34ּפטּור ִַַָָ
.Â לאכילת אֹו ּכֹוכבים עֹובד לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָאחד

לרפּואה  אֹו ּבּמּתנֹות 35ּכלבים חּיב -36. ְְִִַַַָָָָ
.Ê.הּזבח זבחי ׁשּנאמר: חּיבת; - ׁשּתפין ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻּבהמת
.Á ּבמּתנֹות חּיב - ׁשביעית מּפרֹות ּבהמה .37הּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

מאת 39ּולוּים 38ּכהנים  ׁשּנאמר: הּמּתנֹות; מן ּפטּורים - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
לא, אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים הם וספק ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהעם.

הּכהן  נטל ואם מהם, נֹוטלין אין יחזיר 40לפיכ לא -41. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
.Ë אמּורים ּדברים לעצמֹו42ּבּמה ּבׁשֹוחט ּכהן 43? אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשּתים 45ׁשּׁשֹוחט 44טּבח  לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּבתֹות  מּתנֹות 46וׁשלׁש מּמּנּו מֹוציאין ואיל מּכן , ְְִִִִֵֶַַָָָָָ

אחרים  לכהנים אֹותם מטּבחים 47ונֹותנין ּבית קבע ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֹ
מּיד  מּמּנּו מֹוציאין אּלא לֹו, ממּתינין אין - ואם 48למּכר . ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָֹ

מּלּתן  ׁשּיּתן.49נמנע עד אֹותֹו מנּדין - ְְִִִִִֵֵֶַַַ
.È ּולכהן 50הּׁשֹוחט ּכֹוכבים מן 51לעֹובד ּפטּור - ְְִִֵֵֵַָָֹ

והּמׁשּתּתף 52הּמּתנֹות  ׁשּירׁשם 53. צרי - הּכהן עם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
הּכהן 54חלקֹו ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי לא 55, ׁשאם ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבמּתנֹות  חּיב - חלקֹו יֹודעין 56צּין הּכל ׁשאין מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן
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כלום. קדשים בבהמת לכהן אין פטורה.22)שהרי הנ"ל) הקדשים בהמת (היא הבהמות מן אחת חיה 23)שהרי ולא
עוף. טמאה.24)ולא ומן 25)ולא התייש מן הבא שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש זה אין

המתנות. מן פטורה שחיה הרי המתנות. מן פטור מינים.26)הצבייה שני שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
שור 27) דתניא, שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה והלחיים הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר), ולא בתורה כתוב להיות צריך היה כך ספק 28)(כלומר, שהוא
עצמה. בפני ברייה שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק לכהן.29)חיה ונותנים מפרישים חציין.30)כלומר, ולא

טהורה.31) חיה טהורה.32)שהוא בהמה חיה 33)שהיא מין גם הוא והוולד האב לזרע חוששין אם הוא ספק שהרי
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם לזרע חוששין אם או המתנות, מן שכיוון 34)ופטור דבר, של וטעמו פפא. כרב

שהמוציא  ממתנות פטור ולכן כאמו, חיה כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב לזרע חוששין אם ספק שהדבר
הראיה. עליו לאכילה.35)מחבירו שוחט נקרא זה המתנות,36)שאין מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט פי על שאף

לרפואה, או לכלבים או לגוי להאכילה שנתכוון אלא כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן שנאמר משום
במתנות. הוא שהוא 37)חייב בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת תהא שאם שלקח, הבהמה פטורה הבכורה מן אבל

שביעית. בפירות משתכר אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל מלבערו. רבא 38)פטור דרש קלב: בחולין
הכהנים. מאת ולא העם", להו,39)"מאת אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי) ליואה "ההוא קלא. שם

"עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה מספקא וכו', חטף, נמי מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
דרב". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: משפט 40)- יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין לוי אבל

הספק.41)הכהנים". שנולד לאחר אפילו מועילה שתפיסה רבינו ממתנות.42)דעת פטורים כלומר,43)שכהנים
ישראל. של שהבהמה כיוון במתנות, שחייב הוא פשוט ישראל, בהמת לעצמו שוחט אם אבל שלו. קלב:44)בהמה שם

היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו אומר, הוי הזבח", זובחי "מאת אומר כשהוא וכו', רבא, "דרש
ומוכרן, שלו בהמות שלו.45)בשוחט פעמים 46)בהמות שבשתי כרב, ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

בן  שמעון כרבן הלכה כאן גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש גמליאל, בן שמעון כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק,
שלוש  לשחוט שהספיק השני, ו יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי בשוק, למכור שחט פעמים כמה תלוי והדבר גמליאל,
מיום  אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו אז שרק השלישי, א יום עד א מיום היינו שבתות " ו"שלוש השבת, יום לצורך פעמים

פעמים. שלוש שם אין השני, א יום עד לעניין 47)א דינו בשוק, המוכר טבח שהוא שכיוון לעצמו, נוטלו הכהן ואין
גמור. כישראל בשוק.48)המתנות למכור מנת על לשחוט מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו שתיים 49)שגילה לאחר

ומיד.ושלוש מטבחיים, בית הקובע או ישראל.50)שבתות, בשוחט של 51)ומדובר או גוי של שכולה בהמה כלומר,
בהמה 52)כהן. שוחט הוא אם הדין והוא פטורה. היא הרי כהן של שהיא וכיוון בבהמה, אלא בשוחט תלוי הדבר שאין

מספק. פטור שהוא לוי צריך 53)של עמהן והמשתתף המתנות, מן פטור ולנכרי לכהן "השוחט קלב. שם במשנה
אפילו  שהמדובר רבינו ומפרש שותף)" שהוא לכל (=מודיע פעי מפעא עכו"ם "סתם קלג. הגמרא ובמסקנת שירשום".
חושדות  הבריות ואין הישראל, של שותפו שהוא ידוע כן פי על ואף ונותן, נושא ואינו המטבחיים בבית עומד באינו
את  חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא ברבים מודיע ואינו הוא שצנוע כהן אבל נותנן, ואינו במתנות חייב שהוא בישראל
הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף שם במשנה שאמרו מה זה, ולפי העין. מראית מפני חלקו, את לרשום הישראל

לרשום. צריך אינו פעם אף הגוי, עם אבל הכהנים, העין.54)עם מראית מפני חלקו, חשד.55)שיסמן לידי יבוא ולא
ממתנות.56) פטור הוא הרי הגוי, עם או הכהן עם שותף שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לרׁשם. צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוּׂשא ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹּבּמטּבחים
לרׁשם  צרי אינֹו - ּכֹוכבים העֹובד עם ;57והּמׁשּתּתף ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ

ׁשהּוא  לּכל ּומֹודיע דברים מרּבה ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּסתם
מכירה. ּבׁשעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶַַַָָֻׁשּתף,

.‡Èעּמֹו הּכהן -58התנה הּמּתנֹות מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא ְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
לֹו ׁשּיר הרי - חּוץ לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; הּמּתנֹות ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהרי

ּבּמּתנֹות  חלק ׁשּלֹו59הּכהן הם ּולפיכ אמר 60, אם אבל . ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלי  ׁשהּמּתנֹות מנת על הּכהן: ׁשל 61לֹו הּמּתנֹות הרי - ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

זה  ׁשהתנה 62יּׂשראל ּפי על אף ׁשּירצה. ּכהן לכל ונֹותנן , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּמּתנֹות  מן נפטר לא - ׁשּלֹו ׁשהן על 63עּמֹו ׁשהאֹומר . ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ולא  הֹואיל ּכלּום. מּתנֹות ׁשל ּבעצמן לֹו ׁשּיר לא - ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹמנת
ׁשּתפּות  ּכהן לֹו זה.64ׁשּיר ּבתנאי קנאן לא - ְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻ

.·Èּבראׁש ׁשּתף הּכהן ׁשּתף 65היה הּלחי; מן ּפטּור - ִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻֻ
מן  ּפטּור - מעים ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן ּפטּור - ְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻּבּיד
והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה הרי הּכהן: לֹו אמר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻהּקבה.
ׁשל  הּוא הרי החּיב ׁשהּדבר ּבּלחי; חּיב - ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּל

.66יּׂשראל  ְִֵָ
.‚È נׁשחטה אם ׁשחּוטה: ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר

ּפטּור  - נתּגּיר ׁשּלא ואם 67עד חּיב. - ׁשּנתּגּיר אחר ואם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָספק

.„È.מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל  ּדֹומה מבּדלין.68ׁשאינּה ּכהּנה מּתנֹות ׁשהרי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ

ּברׁשּות  אּלא לאכלן ליּׂשראל אסּור - עצמן ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָוהּמּתנֹות
ואכלן 69ּכהן  עבר חּיב 70. אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן אֹו ְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ידּוע 71לׁשּלם  ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ,72. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותם, מּתר 73והּקֹונה זה הרי - ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
נגזלֹות. ּכהּנה ׁשּמּתנֹות מּפני ְְְְְְִִֵֶַָָָָֻלאכלן,

.ÂËּבּה והיּו ּפרה, ׁשל מעיה ּבני לי מכר לטּבח: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר
נֹותנן 74מּתנֹות  לֹו75- מנּכה ואינֹו הּדמים 76לּכהן .77מן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבמׁשקל  מּמּנּו לּטּבח 78לקחם ּומנּכה לּכהן נֹותנם מן 79- ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ִַָהּדמים.

.ÊËּב והיּו לחברֹו ּבּׂשר אינֹו81מּתנֹות 80ּההמׁשּלח - ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּוגזלן  זה עבר ׁשּמא -82חֹוׁשׁש ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום . ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכהן 83מעלה  הפסד מּפני ואֹוכלן, ּבדמים ,84הּמּתנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּירצה. ּכהן לכל הּדמים ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹויּתן

.ÊÈ רצה ואם נֹותן. - אחד לכהן הּמּתנֹות לּתן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרֹוצה
זרֹוע, חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - אֹותן ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹלחלק

לׁשנים  ּולחיים לאחד, וקבה לאחד, זרֹוע ;85אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
מּתנה  ּכדי ּבּה ׁשּיהיה - לֹו ּתּתן ׁשל 86ׁשּנאמר: היּו ואם . ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

חתיכה 87ׁשֹור  ּבכל ׁשּיהיה והּוא חתיכֹות; אֹותן חֹולק -ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּתנה. ְֵַָָּכדי

.ÁÈ ימין ׁשל זרֹוע הּזרֹוע? זהּו ׁשל 88אי הּפרק מן , ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ידֹו89ארכּבה  ׁשל ּכף איברים 90עד ׁשני ׁשהן מערה 91, זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ׁשל  ּפיקה ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבזה.
ּגדֹולה 92ּגרּגרת  טּבעת הּכל 93, ׁשּביניהן, הּלׁשֹון עם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ֵַֹלּכהן.
.ËÈ אֹותן מֹולגין יּתנּו94אין אּלא אֹותן, מפׁשיטין ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

והּקבה  ּובצמרן, ּבעֹורן ּובחלב 95לֹו ׁשעליה ּבחלב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּקבה  חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבתֹוכּה.
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בישראל.57) חושדים ואין שותף שהוא יודעים שהכל הישראל.58)כיוון המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
שיורא".60)לחלקו. לאו מנת, על שיורא. "חוץ, קלד. שהמתנות 61)שם מנת על הבהמה את לך מוכר הריני כלומר,

שלו.62)שלי. להתבטל,63)רק צריך המקח היה כן ואם זה, בתנאי השותפות או המקח את התנה שהכהן פי על ואף
כהן  לכל ליתנם הרשתו שהתורה בתורה, שכתוב מה על מתנה הוא שהרי בטלים, השותפות או המקח אין מקום מכל

בטל. ותנאו הבהמה.64)שירצה, בכל בלבד.65)כמו הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. פי 66)של על אף
הכהן. של הבהמה המתנות.67)שעיקר מן ופטורה גוי, של הבהמה הייתה שחיטה בשעת מסויים 68)שהרי שאינו
הפירות. מן בחלק כהונה.69)ומובדל ממכירי איננו אם לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו שהרי

מלשלם".70) פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק חסדא, רב "אמר קל: אבל 71)חולין אדם, בדיני חייב אינו כלומר,
חייב. שמים אתננו.72)בדיני לאחר לומר: יכול כהן שלכל הקיבה.74)לקנותן.73)כיוון הלוקח.75)כלומר,

הבשר.77)הטבח.76) שאר עבור אלא הקיבה, עבור שילם לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע שהרי
הקיבה.78) את גם לו נתן ידע79)והטבח לא שלו.שהרי שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים, בני בין שהקיבה
לו.80) ששלח וקיבה.81)במתנה לחיים מן 82)זרוע המתנות את שקנה להניח יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן ואם

בדמים. המתנות והעלה במקומו, כהן היה שלא או ואפשר 83)הכהן, דמיהן. את ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
בשומא. היודעים נאמנים שלושה של דין בית בפני לשומן וייפסדו.84)שצריך יתקלקלו - יניחם לחי 85)אם כלומר,

כהן. לכל התורה.86)אחד מן הוא זה גדולים,87)ודין והקיבה והלחיים הזרוע אף ביותר, גדול שהוא כיוון ושור
נתינה. כדי מהן בחלק אף המיומנת 88)ויש "הירך", רבא, כדאמר תלמודא, מאי וכו', ימין, זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו

שבזרוע. המיומן "הזרוע" נמי הכא הפרסות.89)שבירך, שבו התחתון החלק כתף.90)הוא של רחב היינו,91)עצם
בכלל  אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף, עד הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק המתחילה השוק

בגרון.92)זרוע. הבולטת מן 93)הבליטה יותר באלכסון הצוואר בעומק תופס (כלומר, עמה שחיטה ובית נוטלה שם:
מחמת 94)הפיקה). שווה שדינם נראה הלחיים, רק מהכתוב, נתרבו שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,

בכתוב. הקיבה.95)סמיכותם שבתוך וחלב הקיבה גבי שעל חלב להביא אתא, למאי "והקיבה", שכיוון 96)שם:



mixekaקיח zekld - mirxf xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Î אֹוכלת ׁשהיא 97הּכהנת ּפי על אף הּמּתנֹות ִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
קדּׁשה 99ליּׂשראל 98נּׂשּואה  ּבהן ׁשאין מּפני ולא 100, . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻ

מּתנֹות  אֹוכל הּבעל אּלא אבל 101עֹוד, אׁשּתֹו. ּבגלל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
ּבכלל 102חללה  חללים ׁשאין אֹוכלת, אינּה - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
רצה 103ּכהנים  ואם לּתנן 104. אֹו הּמּתנֹות למּכר הּכהן ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֹ

לּכלבים  להאכילם אֹו ּכֹוכבים, לעֹובד אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּבמּתנה,
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכילם, -ְְֲִֵֶֶַָָָָֻ

.‡Î הּמּתנֹות 105ּכהן לֹו ׁשּנֹותנים חברים לֹו ,106ׁשהיּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליּׂשראל ּבהן לזּכֹות רצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאם
זֹובחים  החברים אֹותם ויהיּו לידֹו, ּבאּו ׁשּלא ּפי על ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹואף
ׁשּיהיה  והּוא ּבהן. ׁשּזכה הּיּׂשראל לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין

ּבדחק  זה הּכהן 107הּיּׂשראל ויהיה ּבּׂשר, לקנֹות לֹו ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
חברֹו לֹו ׁשל 108ׁשּזכה ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל ; ֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

זה  עד 109יּׂשראל לֹו מזּכה אינֹו - לקיטֹו אֹו ּׂשכירֹו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
ּכרחֹו ּבעל יזּכה ׁשּמא לידֹו, .110ׁשּיבֹואּו ְְְְֶֶֶַַָָָָ

.·Î יחטף אּלא 111לא ּבפיו, יׁשאל ולא הּמּתנֹות הּכהן ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֹֹ
ּבבית  רּבים ׁשהם ּובזמן נֹוטל. - ּבכבֹוד לֹו נֹותנין ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָאם
והּגרּגרנים  ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּמטּבחים

צנּוע  ּכהן היה ואם ׁשהּוא 112נֹוטלין. אֹותֹו מּכירין ואין ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
ואין  ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיּודע ּכדי נֹוטל, זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹּכהן
ׁשּנאמר  ּבחרּדל; צלי אּלא הּמּתנֹות אֹוכלין ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכהנים

הּמלכים 113למׁשחה  ׁשאֹוכלים ּכּדר -114. ְְְְְִִֶֶֶַָָָ

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עּׂשה ‡. לּכהן 2מצות ׁשּנאמר:3לּתן הּגז, ראׁשית ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹ

יּׂשראל  ּבכלל ּולוּים לֹו. ּתּתן צאנ ּגז ּבמצוה 4וראׁשית ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הישראל. אצל להניח רשות להם יש כהנים, ממון (ומה 97)שהמתנות לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - במשמע כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן כל 98)שכתוב: אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי

אוכלת. עצמה שהיא בהיותה 99)שכן ותרומה לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי כהונה, קדושת בה ואין
זר. לה.100)אשת יש כהנת דין - כנ"ל בה, אין כהונה שקדושת פי על בשביל 101)שאף אכל כהנא "רב קלב. שם

במקום  מתנות שקיבל היא שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים עוד עשו וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו
המתנות. את לקבל הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות בזה קיים אותן לו שנתן ומי אשתו

דבר.102) לכל כזרה היא והרי ממנה, כהונה קדושת ופקעה לה, לאסור זרעו 103)שנבעלה לאו חללה עד: ביבמות
תרומה, אכלה אם חומש משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל דאי כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן

מתחילתה. זרה שאינה מפני אלא כהנת דין לה שיש מפני זה בהם 104)אין אין "מתנות ט: פרק תחילת חולין תוספתא
צריך  (כלומר, בלבד" כהונה מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים לעובד מוכרן אפילו קדושה, משום

ממונו). שהן כיוון לכהן יו 105)לתיתן רב "אמר קלג. (=בשכנותו)שם בשבבותיה מרבנן צורבא ליה דאית כהנא האי סף,
בני  ורוב בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה" כהונה במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה ליזכי מילתא, ליה ודחיקא

המתנות). לו ונותנין אותו אוהבים שהרי 106)אדם שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים שבעולם הכהנים כל ולכן
בלבד. הנאה טובת אם כי במתנותיו לישראל שהוא 107)אין רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם. חולין

דווקא. שמשו.108)לאו עביד 109)ולא וכו', אדא, בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא ורב "רבא שם:
מתנותיו  לתת רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש (כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו
אנא  אמרי כי ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב אכל רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו

וכו'". מזכי, כרחיה בעל שמעא לידו,110)באחר, הגיעו אבל כהן, ליד המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא
הטוב. ברצונו אלא שלו, לבעלים אף לאחרים, מזכה מריש 111)אינו אביי, אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין

חטיפנא, לא מיחטף בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה. מחביבנא קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה
מימר  בפיהם, שאלו חלקם שמואל בני אומר, מאיר ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא: להא דשמענא כיוון לי, הבו אמרי מימר
דתניא, להא דשמענא כיוון המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר, שקילנא לי יהבו ואי אמינא. לא נמי
שהוא  כיפור, יום (=בערב דכפורי יומי ממעלי לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים, והגרגרנים ידיהם, את מושכין הצנועין
שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא ואם מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול ומצוה טוב יום

בכהני". נפשאי בכדי 112)לאחזוקי הכיפורים יום בערב מתנות שנטל למעלה, שהובאו אביי, מדברי רבינו כן למד
ומכאן לכהן, עצמו להחזיק להחזיק כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן גם לקחת לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן

לכהן. -113)עצמו למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל כהונה, במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך שנתתי מתנות הכהנים 114)"כל הקדשים), בכל (כלומר, "ובכולן צ: בזבחים משנה

כדרך  לגדולה, "למשחה, קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין, ושלוקין צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין
שנהנה  כמו צלי מאכילת כשנהנה אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם התוספות כתבו זה ולפי אוכלין". שהמלכים

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר נהנה אם אבל מבושל, לכהן 1)מאכילת ליתן שמצותֿעשה יבאר
צמר  התולש שחור. או אדום או קשה הצמר היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור. לו יש ואם הגז, ראשית
של  צאנו גז הלוקח הגוי. שגזזן אחר גוי של צאנו גז הלוקח באחריותו. חייב אם ובטרפה. בכלאים נוהג ואם בידו. רחלים
בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן הגז. בראשית חייב ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו שנתגייר וגר חבירו.

דבר. לכל חולין הוא ואם לכהנים. גיזותיו לחלק הרוצה ישן. על מחדש מפרישין (עשה 2)ואם המצוות בספר ראה
קלז. ובחולין שם.3)קמד), ומצותֿעשה יב, כלל המצוות בספר וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,

הא 4) ללוי. מלוי ולא לכהן מכהן לא אותן מוציאין אין והקיבה, והלחיים הזרוע כגון כהונה, מתנות "ושאר קלא: שם
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הּתֹורה  מן ׁשעּור זֹו הּגז לראׁשית ואין ּומּדברי 5זֹו. . ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָ
מּׁשּׁשים  מאחד יפחת ׁשּלא אּלא 6סֹופרים, נֹוהגת ואינּה . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ

הּבית 7ּבארץ  ּבפני ּבין ּכראׁשית 8, הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
במקּדׁשין 9הּדגן  לא אבל ּבחּלין, ונֹוהגת .10. ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֻֻ

ׁשהקּדיׁש11ּכיצד?·. הּבית 12הרי לבדק ּוגזזן,13ּבהמֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לפּדֹות  חּיב יהיה הקּדיׁש14יכֹול אֹו לּכהן? ולּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

מּגּזתּה15ּבהמה  הּגז?16חּוץ ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
צאנֹו. אּלּו אין - צאנ לֹומר: ְְֵֵַַֹֹּתלמּוד

הּקדׁשים ‚. -17ּכל ונפּדּו להקּדׁשן קבּוע מּום ׁשּקדם ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּב מּומן,חּיבין את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ראׁשית ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּום  להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן עֹובר מּום ׁשּקדם ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו
הּגז  מראׁשית ּפטּורים - ונפּדּו .18קבּוע, ְְְִִִֵֵֵַַָ

ּבלבד „. הּכבּׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ,19אין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכנקבֹות  לבגדים 20זכרים הראּוי הּוא ׁשּלהן ׁשהּצמר ,21. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

קׁשה  צמרן ּפטּורין 22היה - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן זֹו מּתנה ׁשאין הּגז; ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמראׁשית

.23מּמּנה  ִֶָ
ׁשהן ‰. ּבּתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְִֵֵֶֶַַָָָָּכיון

ויינֹו ּבהמה 24לחמֹו ּבמּתנֹות לֹו וזּכה מקּדׁש25, ,26וקדׁשי ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ּובגזל  ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה - ׁשּלֹו הּבּׂשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהן

להֹוצאֹותיו 27הּגר  ּבכֹורֹות ּופדיֹון אחּזה ּוּׂשדה והחרמים ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
ּובּבּזה  ּבּנחלה חלק לֹו אין ׁשהרי צרכיו; .28ּוׁשאר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

.Â חּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחֹור אֹו אדם ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
הּגז  ּגזז 29ּבראׁשית אם אבל ׁשּיּתן 30. קדם ּוצבעֹו הּצמר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאףֿעלֿפי  דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו, ומאי וכו', זרוע, ולא הזרוע כגון עם, איקרו אלמא מוציאין, לכהן מלוי
משום  פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית שדין
כלל  "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו והמוציא עם, בכלל הם אם הוא וספק העם", "מאת בהם שנאמר

ורדב"ז). (כסףֿמשנה חייבים בפ"ג 5)– ראה שיעור, בו אין ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית", בה שנאמר כיון
א. הלכה בפ"ה ולמעלה א, הלכה תרומות ותיקנו 6)מהלכות בששים. הגז ראשית תרווייהו, דאמרי ושמואל רב קלז: שם

ופ"ט  ב , הלכה פ"ה  למעלה  וראה טז. הלכה בסוף כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי דבר לו תן לו, תתן כאן: שנאמר משום כן
יז. אילעאי 7)הלכה רבי דתניא, הגז. בראשית אלעאי כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק, בר נחמן רב "אמר קלו: שם

מה  מתרומה, נתינה נתינה יליף רבא, "אמר (שם.): אמרו אלעאי ר' של וטעמו בארץ". אלא נוהג אינו הגז ראשית אומר,
אבל  הגז, בראשית אלא כן נהגו ולא לא". לארץ בחוצה אין, בארץ הגז, ראשית אף לא. לארץ בחוצה אין, בארץ תרומה
כמו  שדינה ומכיון ו). בהערה שם עיין א, הלכה פ"ט (למעלה לארץ בחוצה ובין בארץ בין נוהגות  וקיבה לחיים זרוע,
ראשית  אין כן כמו כו), הלכה פ"א תרומות (הלכות לארץ כולם כשבאו אלא נוהגת אינה שתרומה שכשם יתכן, תרומה,

תקח). מצוה (מנחתֿחינוך מדרבנן אלא אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו אלא נוהגת קלה.8)הגז שם ראה 9)משנה
כו. והלכה א הלכה שם תרומות א.10)בהלכות הלכה פ"ט למעלה וראה שם. ראשית 11)משנה אין כיצד כלומר,

במוקדשין. נוהגת שם.12)הגז הפסוק 13)חולין מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן. אלא ועבודה בגיזה אסורים שאינם
(שם). גיזה בני שאינם אחר: מטעם הגז מראשית פטורים התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח קדשי אבל "צאנך",

מהלכות 14) בפ"ה רבינו פסק (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים הבית בדק קדשי  שסובר שלמי אמרו, שם  בגמרא
ולפדותו  ולהעריכו הגז להעמיד יכול אינו שהרי הגז, מראשית פטור הוא "צאנך", הפסוק בלי אפילו – יב) ה, הלכות ערכין

ובחזוןֿאיש. שם, במנחתֿחינוך וראה שם).15)(מהרי"ק). (חולין הבית שם16)לבדק נמי בגמרא הבית בדק הקשו:
אמר, רבא שם: אמרו ועוד וכחשה. מגיזה חוץ דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת הניטלת הגיזה (וברש"י: כחשו
אלא  מחוסר שאינו מי לו, תתן צאנך גז קרא אמר ליה, וליתיב ולפרוק ליגזוז סלקאֿדעתךֿאמינא עצמה, גיזה במקדיש
ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך וראה זאת. כל השמיט ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר זה יצא ונתינה, גזיזה

הגליון).17) על (הגהה פ"י חולין שם.18)תוספתא ובהערות ב הלכה בפ"ט שם 19)ראה ובגמרא שם. בחולין משנה
בלבד  ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים שאינם כהונה, בגדי היינו לשירות". הראוי דבר לשרת, "לעמוד במסקנא: קלז.

יב). הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ח נותן 20)(להלן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים וכו', לו, מכר שם:
קורקוס).21)לעצמו. (מהר"י כנ"ל כהונה, לבגדי שצמרן 22)כלומר, "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי תנא של ברייתא

– "גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם". כבשי ומגז כ) לא, (איוב שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי "ומגז 23)"גז", שנאמר ממה כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,

למעלה. ראה יתחמם", מן 24)כבשי וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם לכם "ונחשב כז) יח, (במדבר הכתוב לשון תפס
ולדעת  לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית ד) יח, (דברים אחר בפסוק כמפורש בתרומות, חייב שמן גם אבל היקב".
בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני מעשר מהלכות ופ"א ט, הלכה מעשר מהלכות פ"א (למעלה רבינו

א).25) הלכה פ"ט (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים קלים.26)זרוע קדשים מבהמת ושוק המתנות 27)חזה כל
י. הלכה פ"א למעלה נזכרו ישראל".28)האלו, עם ונחלה חלק לוי שבט כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם, בדברים

פי"ג  להלן וראה הארץ". נחלת זו ונחלה, ביזה. זו "חלק, שם: י.ובספרי הלכה ויובל שמיטה להלן.29)מהלכות ראה
קלה.30) שם במשנה



קיט mixeka zekld - mirxf xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Î אֹוכלת ׁשהיא 97הּכהנת ּפי על אף הּמּתנֹות ִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
קדּׁשה 99ליּׂשראל 98נּׂשּואה  ּבהן ׁשאין מּפני ולא 100, . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻ

מּתנֹות  אֹוכל הּבעל אּלא אבל 101עֹוד, אׁשּתֹו. ּבגלל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
ּבכלל 102חללה  חללים ׁשאין אֹוכלת, אינּה - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
רצה 103ּכהנים  ואם לּתנן 104. אֹו הּמּתנֹות למּכר הּכהן ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֹ

לּכלבים  להאכילם אֹו ּכֹוכבים, לעֹובד אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּבמּתנה,
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכילם, -ְְֲִֵֶֶַָָָָֻ

.‡Î הּמּתנֹות 105ּכהן לֹו ׁשּנֹותנים חברים לֹו ,106ׁשהיּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליּׂשראל ּבהן לזּכֹות רצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאם
זֹובחים  החברים אֹותם ויהיּו לידֹו, ּבאּו ׁשּלא ּפי על ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹואף
ׁשּיהיה  והּוא ּבהן. ׁשּזכה הּיּׂשראל לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין

ּבדחק  זה הּכהן 107הּיּׂשראל ויהיה ּבּׂשר, לקנֹות לֹו ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
חברֹו לֹו ׁשל 108ׁשּזכה ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל ; ֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

זה  עד 109יּׂשראל לֹו מזּכה אינֹו - לקיטֹו אֹו ּׂשכירֹו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
ּכרחֹו ּבעל יזּכה ׁשּמא לידֹו, .110ׁשּיבֹואּו ְְְְֶֶֶַַָָָָ

.·Î יחטף אּלא 111לא ּבפיו, יׁשאל ולא הּמּתנֹות הּכהן ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֹֹ
ּבבית  רּבים ׁשהם ּובזמן נֹוטל. - ּבכבֹוד לֹו נֹותנין ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָאם
והּגרּגרנים  ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּמטּבחים

צנּוע  ּכהן היה ואם ׁשהּוא 112נֹוטלין. אֹותֹו מּכירין ואין ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
ואין  ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיּודע ּכדי נֹוטל, זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹּכהן
ׁשּנאמר  ּבחרּדל; צלי אּלא הּמּתנֹות אֹוכלין ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכהנים

הּמלכים 113למׁשחה  ׁשאֹוכלים ּכּדר -114. ְְְְְִִֶֶֶַָָָ

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עּׂשה ‡. לּכהן 2מצות ׁשּנאמר:3לּתן הּגז, ראׁשית ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹ

יּׂשראל  ּבכלל ּולוּים לֹו. ּתּתן צאנ ּגז ּבמצוה 4וראׁשית ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הישראל. אצל להניח רשות להם יש כהנים, ממון (ומה 97)שהמתנות לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - במשמע כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן כל 98)שכתוב: אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי

אוכלת. עצמה שהיא בהיותה 99)שכן ותרומה לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי כהונה, קדושת בה ואין
זר. לה.100)אשת יש כהנת דין - כנ"ל בה, אין כהונה שקדושת פי על בשביל 101)שאף אכל כהנא "רב קלב. שם

במקום  מתנות שקיבל היא שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים עוד עשו וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו
המתנות. את לקבל הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות בזה קיים אותן לו שנתן ומי אשתו

דבר.102) לכל כזרה היא והרי ממנה, כהונה קדושת ופקעה לה, לאסור זרעו 103)שנבעלה לאו חללה עד: ביבמות
תרומה, אכלה אם חומש משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל דאי כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן

מתחילתה. זרה שאינה מפני אלא כהנת דין לה שיש מפני זה בהם 104)אין אין "מתנות ט: פרק תחילת חולין תוספתא
צריך  (כלומר, בלבד" כהונה מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים לעובד מוכרן אפילו קדושה, משום

ממונו). שהן כיוון לכהן יו 105)לתיתן רב "אמר קלג. (=בשכנותו)שם בשבבותיה מרבנן צורבא ליה דאית כהנא האי סף,
בני  ורוב בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה" כהונה במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה ליזכי מילתא, ליה ודחיקא

המתנות). לו ונותנין אותו אוהבים שהרי 106)אדם שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים שבעולם הכהנים כל ולכן
בלבד. הנאה טובת אם כי במתנותיו לישראל שהוא 107)אין רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם. חולין

דווקא. שמשו.108)לאו עביד 109)ולא וכו', אדא, בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא ורב "רבא שם:
מתנותיו  לתת רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש (כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו
אנא  אמרי כי ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב אכל רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו

וכו'". מזכי, כרחיה בעל שמעא לידו,110)באחר, הגיעו אבל כהן, ליד המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא
הטוב. ברצונו אלא שלו, לבעלים אף לאחרים, מזכה מריש 111)אינו אביי, אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין

חטיפנא, לא מיחטף בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה. מחביבנא קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה
מימר  בפיהם, שאלו חלקם שמואל בני אומר, מאיר ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא: להא דשמענא כיוון לי, הבו אמרי מימר
דתניא, להא דשמענא כיוון המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר, שקילנא לי יהבו ואי אמינא. לא נמי
שהוא  כיפור, יום (=בערב דכפורי יומי ממעלי לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים, והגרגרנים ידיהם, את מושכין הצנועין
שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא ואם מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול ומצוה טוב יום

בכהני". נפשאי בכדי 112)לאחזוקי הכיפורים יום בערב מתנות שנטל למעלה, שהובאו אביי, מדברי רבינו כן למד
ומכאן לכהן, עצמו להחזיק להחזיק כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן גם לקחת לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן

לכהן. -113)עצמו למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל כהונה, במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך שנתתי מתנות הכהנים 114)"כל הקדשים), בכל (כלומר, "ובכולן צ: בזבחים משנה

כדרך  לגדולה, "למשחה, קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין, ושלוקין צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין
שנהנה  כמו צלי מאכילת כשנהנה אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם התוספות כתבו זה ולפי אוכלין". שהמלכים

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר נהנה אם אבל מבושל, לכהן 1)מאכילת ליתן שמצותֿעשה יבאר
צמר  התולש שחור. או אדום או קשה הצמר היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור. לו יש ואם הגז, ראשית
של  צאנו גז הלוקח הגוי. שגזזן אחר גוי של צאנו גז הלוקח באחריותו. חייב אם ובטרפה. בכלאים נוהג ואם בידו. רחלים
בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן הגז. בראשית חייב ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו שנתגייר וגר חבירו.

דבר. לכל חולין הוא ואם לכהנים. גיזותיו לחלק הרוצה ישן. על מחדש מפרישין (עשה 2)ואם המצוות בספר ראה
קלז. ובחולין שם.3)קמד), ומצותֿעשה יב, כלל המצוות בספר וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,

הא 4) ללוי. מלוי ולא לכהן מכהן לא אותן מוציאין אין והקיבה, והלחיים הזרוע כגון כהונה, מתנות "ושאר קלא: שם
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הּתֹורה  מן ׁשעּור זֹו הּגז לראׁשית ואין ּומּדברי 5זֹו. . ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָ
מּׁשּׁשים  מאחד יפחת ׁשּלא אּלא 6סֹופרים, נֹוהגת ואינּה . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ

הּבית 7ּבארץ  ּבפני ּבין ּכראׁשית 8, הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
במקּדׁשין 9הּדגן  לא אבל ּבחּלין, ונֹוהגת .10. ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֻֻ

ׁשהקּדיׁש11ּכיצד?·. הּבית 12הרי לבדק ּוגזזן,13ּבהמֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לפּדֹות  חּיב יהיה הקּדיׁש14יכֹול אֹו לּכהן? ולּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

מּגּזתּה15ּבהמה  הּגז?16חּוץ ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
צאנֹו. אּלּו אין - צאנ לֹומר: ְְֵֵַַֹֹּתלמּוד

הּקדׁשים ‚. -17ּכל ונפּדּו להקּדׁשן קבּוע מּום ׁשּקדם ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּב מּומן,חּיבין את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ראׁשית ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּום  להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן עֹובר מּום ׁשּקדם ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו
הּגז  מראׁשית ּפטּורים - ונפּדּו .18קבּוע, ְְְִִִֵֵֵַַָ

ּבלבד „. הּכבּׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ,19אין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכנקבֹות  לבגדים 20זכרים הראּוי הּוא ׁשּלהן ׁשהּצמר ,21. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

קׁשה  צמרן ּפטּורין 22היה - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן זֹו מּתנה ׁשאין הּגז; ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמראׁשית

.23מּמּנה  ִֶָ
ׁשהן ‰. ּבּתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְִֵֵֶֶַַָָָָּכיון

ויינֹו ּבהמה 24לחמֹו ּבמּתנֹות לֹו וזּכה מקּדׁש25, ,26וקדׁשי ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ּובגזל  ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה - ׁשּלֹו הּבּׂשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהן

להֹוצאֹותיו 27הּגר  ּבכֹורֹות ּופדיֹון אחּזה ּוּׂשדה והחרמים ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
ּובּבּזה  ּבּנחלה חלק לֹו אין ׁשהרי צרכיו; .28ּוׁשאר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

.Â חּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחֹור אֹו אדם ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
הּגז  ּגזז 29ּבראׁשית אם אבל ׁשּיּתן 30. קדם ּוצבעֹו הּצמר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאףֿעלֿפי  דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו, ומאי וכו', זרוע, ולא הזרוע כגון עם, איקרו אלמא מוציאין, לכהן מלוי
משום  פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית שדין
כלל  "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו והמוציא עם, בכלל הם אם הוא וספק העם", "מאת בהם שנאמר

ורדב"ז). (כסףֿמשנה חייבים בפ"ג 5)– ראה שיעור, בו אין ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית", בה שנאמר כיון
א. הלכה בפ"ה ולמעלה א, הלכה תרומות ותיקנו 6)מהלכות בששים. הגז ראשית תרווייהו, דאמרי ושמואל רב קלז: שם

ופ"ט  ב , הלכה פ"ה  למעלה  וראה טז. הלכה בסוף כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי דבר לו תן לו, תתן כאן: שנאמר משום כן
יז. אילעאי 7)הלכה רבי דתניא, הגז. בראשית אלעאי כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק, בר נחמן רב "אמר קלו: שם

מה  מתרומה, נתינה נתינה יליף רבא, "אמר (שם.): אמרו אלעאי ר' של וטעמו בארץ". אלא נוהג אינו הגז ראשית אומר,
אבל  הגז, בראשית אלא כן נהגו ולא לא". לארץ בחוצה אין, בארץ הגז, ראשית אף לא. לארץ בחוצה אין, בארץ תרומה
כמו  שדינה ומכיון ו). בהערה שם עיין א, הלכה פ"ט (למעלה לארץ בחוצה ובין בארץ בין נוהגות  וקיבה לחיים זרוע,
ראשית  אין כן כמו כו), הלכה פ"א תרומות (הלכות לארץ כולם כשבאו אלא נוהגת אינה שתרומה שכשם יתכן, תרומה,

תקח). מצוה (מנחתֿחינוך מדרבנן אלא אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו אלא נוהגת קלה.8)הגז שם ראה 9)משנה
כו. והלכה א הלכה שם תרומות א.10)בהלכות הלכה פ"ט למעלה וראה שם. ראשית 11)משנה אין כיצד כלומר,

במוקדשין. נוהגת שם.12)הגז הפסוק 13)חולין מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן. אלא ועבודה בגיזה אסורים שאינם
(שם). גיזה בני שאינם אחר: מטעם הגז מראשית פטורים התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח קדשי אבל "צאנך",

מהלכות 14) בפ"ה רבינו פסק (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים הבית בדק קדשי  שסובר שלמי אמרו, שם  בגמרא
ולפדותו  ולהעריכו הגז להעמיד יכול אינו שהרי הגז, מראשית פטור הוא "צאנך", הפסוק בלי אפילו – יב) ה, הלכות ערכין

ובחזוןֿאיש. שם, במנחתֿחינוך וראה שם).15)(מהרי"ק). (חולין הבית שם16)לבדק נמי בגמרא הבית בדק הקשו:
אמר, רבא שם: אמרו ועוד וכחשה. מגיזה חוץ דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת הניטלת הגיזה (וברש"י: כחשו
אלא  מחוסר שאינו מי לו, תתן צאנך גז קרא אמר ליה, וליתיב ולפרוק ליגזוז סלקאֿדעתךֿאמינא עצמה, גיזה במקדיש
ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך וראה זאת. כל השמיט ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר זה יצא ונתינה, גזיזה

הגליון).17) על (הגהה פ"י חולין שם.18)תוספתא ובהערות ב הלכה בפ"ט שם 19)ראה ובגמרא שם. בחולין משנה
בלבד  ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים שאינם כהונה, בגדי היינו לשירות". הראוי דבר לשרת, "לעמוד במסקנא: קלז.

יב). הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ח נותן 20)(להלן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים וכו', לו, מכר שם:
קורקוס).21)לעצמו. (מהר"י כנ"ל כהונה, לבגדי שצמרן 22)כלומר, "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי תנא של ברייתא

– "גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם". כבשי ומגז כ) לא, (איוב שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי "ומגז 23)"גז", שנאמר ממה כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,

למעלה. ראה יתחמם", מן 24)כבשי וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם לכם "ונחשב כז) יח, (במדבר הכתוב לשון תפס
ולדעת  לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית ד) יח, (דברים אחר בפסוק כמפורש בתרומות, חייב שמן גם אבל היקב".
בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני מעשר מהלכות ופ"א ט, הלכה מעשר מהלכות פ"א (למעלה רבינו

א).25) הלכה פ"ט (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים קלים.26)זרוע קדשים מבהמת ושוק המתנות 27)חזה כל
י. הלכה פ"א למעלה נזכרו ישראל".28)האלו, עם ונחלה חלק לוי שבט כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם, בדברים

פי"ג  להלן וראה הארץ". נחלת זו ונחלה, ביזה. זו "חלק, שם: י.ובספרי הלכה ויובל שמיטה להלן.29)מהלכות ראה
קלה.30) שם במשנה



mixekaקכ zekld - mirxf xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּגז  מראׁשית נפטר חּיב 31- - ׁשּיּתן קדם הלּבינֹו . ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּתֹולׁש32להפריׁש ׁשּלּבנֹו. ולא 33אחר ּבידֹו רחלים צמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּגז. ּבראׁשית חּיב - ְִֵֵַַַָָגזז
.Ê ּבכלאים נֹוהג הּגז אבל 36ּובטרפה 35ּובכֹוי 34ראׁשית ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

הּמתה  את ּפטּור.37הּגֹוזז - ֵֵֶַַָָ
.Áואבד 38הּמפריׁש הּגז עד 39ראׁשית ּבאחריּותן חּיב - ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ

לּכהן  האֹומר 40ׁשּיּתן ּדבריו 41. - ראׁשית ּגּזֹותי ּכל : ְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
.42קּימין  ִַָ

.Ë ׁשּגזזן 43הּלֹוקח אחר ּכֹוכבים עֹובד ׁשל צאנֹו ּגז ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּגז  מראׁשית ּפטּור - ּכֹוככים הּצאן 44העֹובד לקח . ִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

חּיב  - העֹובד 45לגּזתן  ּברׁשּות הּגּזה ׁשּגדלה ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכֹוכבים 46ּכֹוכבי  לעֹובד הּצאן ׁשחֹוזרין ּפי על ואף ם, ְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּלֹו והּגזיזֹות יּׂשראל והּגֹוזז הֹואיל ּגזיזה. -47אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּגּזה. ּבׁשעת אּלא החּיּוב ׁשאין ְִִִֵֶֶַַַַָָָחּיב;
.È מעט 48הּלֹוקח הּמֹוכר ׁשּיר אם חברֹו: ׁשל צאנֹו 49ּגז ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹ

על  המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר - להּגזז ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹמּצאנֹו
לגזז  הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ּפי על ואף חזקה 50הּכל, .51 ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ

- ּכלּום ׁשּיר לא ואם ּכהּנה. מּתנֹות מֹוכר אדם ְְְְִִֵֵֵַָָָֹֻאין
להפריׁש חּיב .52הּלֹוקח ְְִֵַַַַָ

.‡È גּזה מיני ׁשני ׁשחּומה 53היּו וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ,54, ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָ
הּמין  והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים גּזת ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָאֹו
נֹותן  [זה לעצמֹו. נֹותן וזה לעצמֹו, נֹותן זה - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָהאחר
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שם.31) וברש"י פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי בשינוי, שקנאו שינוי.32)שכיון זה כרבנן 33)שאין קלז. חולין
שם. ובכסףֿמשנה ו הלכה פ"ב ושם ב, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ד וראה יוסי. כר' פ"י.34)ולא חולין תוספתא

שאמרו  שמה הגז, ראשית בחצי אפילו חייב הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי אבל ועז. מכבש הבא בכלאיים ומדובר
שה". מקצת אפילו שה, "אם מיוחד: מפסוק הוא מתנות, בחצי שחייב ה) הלכה פ"ט (למעלה וראה 35)במתנות שם.

ובהערות. שם במתנות 36)למעלה מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג הגז בראשית חומר "וליתני קלו: ובחולין שם. תוספתא
את  פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר' מני הא רבינא, אמר שם). רש"י – לכלבו ולא לו, – לכהן" "ונתן (שנאמר
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא שלא היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק הגז". מראשית הטריפות

באורֿשמח. וראה (כסףֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, זה 37)שמחלוקת שאין דבר, של וטעמו שם. תוספתא
שבת  מהלכות (פ"ט חייב המת מן שהגוזז רבינו, פסק שבת [ולענין וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י "צאנך" ולא "גז" נקרא

עיון]. וצריך פ"ט), תחילת שבת התוספתא ע"פ ז שם.38)הלכה הגז 39)תוספתא שאר אבל שהפריש, מה כלומר,
החיו 40)קיים. שאין הגז בראשית ודוקא אבד. שלא הגז משאר שנית שיפריש אבל כלומר, מסוים, חלק להפריש ב

מפני  לשלם, אותו מחייבים ואין באחריותן, חייב אינו שוב שאבדו כיון דוקא, וקיבה ולחיים זרוע הוא שהחיוב במתנות
חייב  אינו הגז, כל אבד אם אבל הגז, ראשית רק כשאבדה זה וכל יד). הלכה בפ"ט (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא

שם. רע"ק ובחידושי ה, סעיף שלג סימן ביו"ד וראה למלך). (משנה כהונה במתנות כמו קלו:41)באחריותו, חולין
להלן. וראה אלעאי, כרבי ולא לא 42)כחכמים הגז ראשית גיזיי כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי הביאו שם

נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי ר' לדעת ורבנן: אלעאי ר' בפלוגתת זאת ותלו קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר
כל  שהאומר בתרומה, כמו כלום, אמר לא הגז ראשית גיזיי כל שהאומר הואֿהדין מתרומה, כן ולמדו ישראל, בארץ אלא
גיזיי  כל אמר אם – מתרומה למדו ולא לארץ בחוץ גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום. אמר לא תרומה גרני
הגז  שראשית אלעאי כר' א) הלכה (למעלה רבינו פסק לארץ, וחוצה ארץ שלענין ואףֿעלֿפי קיימין. דבריו הגז ראשית
לנו  שאין הגז" ראשית גיזיי "כל לענין אבל שם). (חולין העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ, אלא נוהגת אינה

ד). ס"ק שם ביו"ד והגר"א קורקוס (ר"י כרבנן הלכה בזה העולם, קלה.43)מנהג שם הגיזה 44)משנה שבשעת כיון
הגוי. של הגז היה להלן), ראה החיוב, שעת ששייר 45)(שהיא ואףֿעלֿפי אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא כר' קלח. שם

להלן  וראה בגוי, שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין החזקה: שאין להפריש, הלוקח חייב להגזז, מצאנו מעט הגוי
הצאן  את הגוי לו שנתן אףֿעלֿפי אלא שם), רש"י (כדעת לגיזתו הצאן גוף את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
המקדיש  אבל "צאנך". בכלל זה הרי הצאן, את לגזוז רשות לו שיש שכיון דבר, של וטעמו חייב. אותן, לגזוז כדי רק

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו ניתנה שלא כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ הכי 46)בהמה תימא "וכי קלו. שם
(כלומר, חייב לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור גוי, צאן גז הלוקח והתנן, פטור), בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי
שראשית  זה לענין אלא אלעאי כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי". כר' דלא מתניתין הגוי), אצל בפטור, שגדל אףֿעלֿפי

בארץ. רק נוהגת שם.47)הגז וש"ך הגר"א ובביאור ז, סעיף שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף לא אבל
שם.48) יג.49)משנה הלכה להלן ראה הגז, ראשית כשיעור מעט באותו ויש הכא 50)כלומר, תימא "וכי קלח. שם

מיחייב  לקצור דאתחיל מעידנא כתיב, ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה), (כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי,
אלא  הגיזה בתחילת מתחייב ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב לא למיגז דאתחיל מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה
לבין  לגזוז המוכר התחיל אם בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע, יב משקל מהן אחת בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר

התחיל. לא דבר,51)אם של וטעמו היא". גבך דכהן מתנה לוקח, ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות שם:
יד. הלכה פ"ט למעלה וראה כך. ידי על כהונה ממתנות ולהפטר למכרן הוא מתנה 52)שאיסור מוכר, ליה "דאמר שם:

ובאורֿשמח. שם, ובמפרשים ח סעיף שם ביו"ד וראה לך". זבני לא שם.53)דכהן שם:54)משנה ובמשנה אדומה.
(רש"י). לבן ולא שחור לא כלומר, "שחופות".
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מה  על - לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על - ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָלעצמֹו]
.55ּׁשּׁשּיר  ִֵֶ

.·È ׁשּנתּגּיר ׁשּלא 56ּגר עד אם ידּוע ואין גּזֹות, לֹו והיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
נגזזּו והּמֹוציא 57נתּגּיר פטּור, זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

הראיה  עליו .58מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
.‚È אין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו יהיה צאן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכּמה

מחמׁש ּפחֹות 59ּפחֹות אין ׁשּלהן ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
סלע  ׁשּׁשים מחמׁשּתן 60מּמׁשקל אחת ּכל גּזת ותהיה ,61 ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מהם  אחת היתה סלע. עּׂשרה ׁשּתים מּמׁשקל ּפחֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין
ׁשחמׁשּתן  ּפי על אף סלע, עּׂשרה מׁשּתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּגֹוזזת
מראׁשית  ּפטּורין אּלּו הרי - יתר אֹו סלע ׁשּׁשים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָּגֹוזזֹות

ֵַהּגז.

.„È חּיבין - ׁשּיהיה 62הּׁשּתפין והּוא הּגז. ּבראׁשית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשל  ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן אחד ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבחלק

ּפטּורין. - ׁשּתפין ְְִִֵָֻׁשני
.ÂË הּגז ּבּתחּלה 63ראׁשית ּבין 64מצותּה הפריׁש ואם ; ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ

היּו יצא. - ּבּסֹוף ּבין אחת 65ּבאמצע וגזז צאן חמׁש לֹו ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ּגּזתּה, ּומכר ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ּבלבד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמהן
מצטרפֹות  הּכל - ּגּזתּה ּומכר ׁשליׁשית ּגזז ּכ ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹואחר

הּגז  ׁשנים 66לראׁשית ּכּמה לאחר אפּלּו וחּיב לֹו67, ויׁש . ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
הּיׁשן  על החדׁש מן זה 68להפריׁש על ּומּזה אם 69, אבל . ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

אחת  רחל קנה 70היתה ּכ ואחר ּגּזתּה, והּניח ּוגזזּה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ
מצטרפֹות  אינן - ּגּזתּה והּניח ּוגזזּה .71ׁשנּיה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ

.ÊËלֹו ׁשהיּו ורֹוצה 72מי הּגז ראׁשית ׁשל רּבֹות גּזֹות ְִִִֵֵֶֶֶַַָ
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עליו,55) מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה כדלהלן מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין אףֿעלֿפי
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט לעצמו ששייר המוכר, של חיובו שהרי אחר. מין לעצמו ששייר אףֿעלֿפי
לקח  ובוודאי כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו כשמכר דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
שהמתנות  ודאי וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר אבל חלקו. שכנגד המתנות עבור דמים הלוקח מן
שאין  לוקח, ביד המתנות וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב. היפה מן גם יקבל שהכהן המוכר רוצה שהרי לוקח, ביד

הלבנו  מצמר לכהן ולתת להפסיד רוצה שהרי המוכר יותר, זולים שהם והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות ת
ברדב"ז  וראה יותר. זול הוא והרי לו, שיש הצמר ולפי חלקו, שכנגד המתנות בעד אלא למוכר דמים הלוקח יתן לא

קלד:56)ואורֿשמח. קלד. ופטור.57)חולין גוי בהיותו ט), הלכה (למעלה החיוב שעת שהיא הגזיזה והיתה
בגר,58) נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא רב דאמר לקולא, ממונא ספק לחומרא, איסורא "ספק שם: בחולין

יג. הלכה בפ"ט למעלה וראה לפטור". וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע לחיוב קלה.59)ארבע שם משנה
וראה  ורבי. יוסי בר' ישמעאל ורבי כביתֿשמאי ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית וחכמים, דוסא ורבי כביתֿהלל

הגר"א. ובביאור שם פ"ו 60)ביו"ד (למעלה דרהמים ששה הוא סלע כל שלנו: המשקל לפי ושיעורם כשמואל. שם,
ומאתיים  אלף שהם דרהמים וששים מאות שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו בכסףֿמשנה) טו, הלכה

ק"ג). 1,200 =) זה 61)גרמים בדין רב על חולק ואין מחומשות. הגיזות) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב, אמר שם:
יב). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור וראה הגז,62)(כסףֿמשנה. בראשית חייב(ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא

אלעאי  ור' גוי. שותפות למעוטי ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך" קרא אמר אלעאי, דר' טעמא מאי פוטר. אלעאי ור'
שהשותפות  אלעאי, כר' רבינו ופסק גוי". שותפות ולא דגנך", "ראשית דקרא מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי שותפות
ראה  בה, שותפין וגוי שישראל בעיסה הוא וכן חייב. – חלק בכל שיעור יש אם ורק גוי, עם ובין ישראל עם בין פטורה,

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח תקח , מצוה (מנחתֿחינוך ט הלכה פ"ו צוקרמנדל 63)למעלה (הוצאת פ"י חולין תוספתא
.(35 511 צאנך".64)עמ' גז "ראשית אושעיא.65)שנאמר: בר נתן כר' ולא חסדא כרב קלח. שבשעת 66)שם כיון

צאן. חמש לו היו הגיזה, כל 67)התחלת על סלע, ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה, הגיזה מן המוכר ומפריש
הלוקח  חייב הגיזה, מן מעט לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן. הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
אות  הגר"א ובביאור שם ביו"ד וראה י. בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות מוכר אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש,
כיון  החמש, כל את שגזז לאחר שחייב הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש מהחמש אחת גזז אם  שהואֿהדין ונראה טו.
נתן  ר' על שם הקשו שהרי שם). רש"י פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל, הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת
נפקא  גיזה בתר וחד חד כל אמאי, חייב. לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור גוי של צאנו גז הלוקח תנינן אושעיא: בו
משמע  משם, הקשו לא חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש לו שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה
מכר  אם חילוק שאין לומר אחר, באופן כתב ורבינו הגז. בראשית חייב גיזתה, לאחר מהן אחת כל מכר אם שלדבריו

בכסףֿמשנה. וראה הצאן. או אלעאי.68)הגיזות כר' ולא כחכמים קלו. מין 69)שם על גיזה "ומן אחרים: בספרים
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים. שם: בחולין והוא והניח 70)אחר". גזז צאן, שתי לו "היו שם: תוספתא

הגר"א. ובביאור יב, סעיף שם ביו"ד וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף שעתיד אע"פ והניח, שבתחילת 71)גזז כיון
שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק לו היתה לא במשנה 72)גיזה

בגד  ממנו לעשות כדי צואי ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה, סלעים חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם
הרבה  גיזין לו שיש בישראל תרוייהו, דאמרי ושמואל "רב קלז: שם ובגמרא מתנה". כדי בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן.

סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן, לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן,
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הּגז  מראׁשית נפטר חּיב 31- - ׁשּיּתן קדם הלּבינֹו . ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּתֹולׁש32להפריׁש ׁשּלּבנֹו. ולא 33אחר ּבידֹו רחלים צמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּגז. ּבראׁשית חּיב - ְִֵֵַַַָָגזז
.Ê ּבכלאים נֹוהג הּגז אבל 36ּובטרפה 35ּובכֹוי 34ראׁשית ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

הּמתה  את ּפטּור.37הּגֹוזז - ֵֵֶַַָָ
.Áואבד 38הּמפריׁש הּגז עד 39ראׁשית ּבאחריּותן חּיב - ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ

לּכהן  האֹומר 40ׁשּיּתן ּדבריו 41. - ראׁשית ּגּזֹותי ּכל : ְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
.42קּימין  ִַָ

.Ë ׁשּגזזן 43הּלֹוקח אחר ּכֹוכבים עֹובד ׁשל צאנֹו ּגז ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּגז  מראׁשית ּפטּור - ּכֹוככים הּצאן 44העֹובד לקח . ִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

חּיב  - העֹובד 45לגּזתן  ּברׁשּות הּגּזה ׁשּגדלה ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכֹוכבים 46ּכֹוכבי  לעֹובד הּצאן ׁשחֹוזרין ּפי על ואף ם, ְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּלֹו והּגזיזֹות יּׂשראל והּגֹוזז הֹואיל ּגזיזה. -47אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּגּזה. ּבׁשעת אּלא החּיּוב ׁשאין ְִִִֵֶֶַַַַָָָחּיב;
.È מעט 48הּלֹוקח הּמֹוכר ׁשּיר אם חברֹו: ׁשל צאנֹו 49ּגז ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹ

על  המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר - להּגזז ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹמּצאנֹו
לגזז  הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ּפי על ואף חזקה 50הּכל, .51 ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ

- ּכלּום ׁשּיר לא ואם ּכהּנה. מּתנֹות מֹוכר אדם ְְְְִִֵֵֵַָָָֹֻאין
להפריׁש חּיב .52הּלֹוקח ְְִֵַַַַָ

.‡È גּזה מיני ׁשני ׁשחּומה 53היּו וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ,54, ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָ
הּמין  והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים גּזת ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָאֹו
נֹותן  [זה לעצמֹו. נֹותן וזה לעצמֹו, נֹותן זה - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָהאחר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.31) וברש"י פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי בשינוי, שקנאו שינוי.32)שכיון זה כרבנן 33)שאין קלז. חולין
שם. ובכסףֿמשנה ו הלכה פ"ב ושם ב, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ד וראה יוסי. כר' פ"י.34)ולא חולין תוספתא

שאמרו  שמה הגז, ראשית בחצי אפילו חייב הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי אבל ועז. מכבש הבא בכלאיים ומדובר
שה". מקצת אפילו שה, "אם מיוחד: מפסוק הוא מתנות, בחצי שחייב ה) הלכה פ"ט (למעלה וראה 35)במתנות שם.

ובהערות. שם במתנות 36)למעלה מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג הגז בראשית חומר "וליתני קלו: ובחולין שם. תוספתא
את  פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר' מני הא רבינא, אמר שם). רש"י – לכלבו ולא לו, – לכהן" "ונתן (שנאמר
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא שלא היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק הגז". מראשית הטריפות

באורֿשמח. וראה (כסףֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, זה 37)שמחלוקת שאין דבר, של וטעמו שם. תוספתא
שבת  מהלכות (פ"ט חייב המת מן שהגוזז רבינו, פסק שבת [ולענין וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י "צאנך" ולא "גז" נקרא

עיון]. וצריך פ"ט), תחילת שבת התוספתא ע"פ ז שם.38)הלכה הגז 39)תוספתא שאר אבל שהפריש, מה כלומר,
החיו 40)קיים. שאין הגז בראשית ודוקא אבד. שלא הגז משאר שנית שיפריש אבל כלומר, מסוים, חלק להפריש ב

מפני  לשלם, אותו מחייבים ואין באחריותן, חייב אינו שוב שאבדו כיון דוקא, וקיבה ולחיים זרוע הוא שהחיוב במתנות
חייב  אינו הגז, כל אבד אם אבל הגז, ראשית רק כשאבדה זה וכל יד). הלכה בפ"ט (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא

שם. רע"ק ובחידושי ה, סעיף שלג סימן ביו"ד וראה למלך). (משנה כהונה במתנות כמו קלו:41)באחריותו, חולין
להלן. וראה אלעאי, כרבי ולא לא 42)כחכמים הגז ראשית גיזיי כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי הביאו שם

נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי ר' לדעת ורבנן: אלעאי ר' בפלוגתת זאת ותלו קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר
כל  שהאומר בתרומה, כמו כלום, אמר לא הגז ראשית גיזיי כל שהאומר הואֿהדין מתרומה, כן ולמדו ישראל, בארץ אלא
גיזיי  כל אמר אם – מתרומה למדו ולא לארץ בחוץ גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום. אמר לא תרומה גרני
הגז  שראשית אלעאי כר' א) הלכה (למעלה רבינו פסק לארץ, וחוצה ארץ שלענין ואףֿעלֿפי קיימין. דבריו הגז ראשית
לנו  שאין הגז" ראשית גיזיי "כל לענין אבל שם). (חולין העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ, אלא נוהגת אינה

ד). ס"ק שם ביו"ד והגר"א קורקוס (ר"י כרבנן הלכה בזה העולם, קלה.43)מנהג שם הגיזה 44)משנה שבשעת כיון
הגוי. של הגז היה להלן), ראה החיוב, שעת ששייר 45)(שהיא ואףֿעלֿפי אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא כר' קלח. שם

להלן  וראה בגוי, שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין החזקה: שאין להפריש, הלוקח חייב להגזז, מצאנו מעט הגוי
הצאן  את הגוי לו שנתן אףֿעלֿפי אלא שם), רש"י (כדעת לגיזתו הצאן גוף את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
המקדיש  אבל "צאנך". בכלל זה הרי הצאן, את לגזוז רשות לו שיש שכיון דבר, של וטעמו חייב. אותן, לגזוז כדי רק

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו ניתנה שלא כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ הכי 46)בהמה תימא "וכי קלו. שם
(כלומר, חייב לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור גוי, צאן גז הלוקח והתנן, פטור), בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי
שראשית  זה לענין אלא אלעאי כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי". כר' דלא מתניתין הגוי), אצל בפטור, שגדל אףֿעלֿפי

בארץ. רק נוהגת שם.47)הגז וש"ך הגר"א ובביאור ז, סעיף שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף לא אבל
שם.48) יג.49)משנה הלכה להלן ראה הגז, ראשית כשיעור מעט באותו ויש הכא 50)כלומר, תימא "וכי קלח. שם

מיחייב  לקצור דאתחיל מעידנא כתיב, ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה), (כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי,
אלא  הגיזה בתחילת מתחייב ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב לא למיגז דאתחיל מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה
לבין  לגזוז המוכר התחיל אם בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע, יב משקל מהן אחת בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר

התחיל. לא דבר,51)אם של וטעמו היא". גבך דכהן מתנה לוקח, ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות שם:
יד. הלכה פ"ט למעלה וראה כך. ידי על כהונה ממתנות ולהפטר למכרן הוא מתנה 52)שאיסור מוכר, ליה "דאמר שם:

ובאורֿשמח. שם, ובמפרשים ח סעיף שם ביו"ד וראה לך". זבני לא שם.53)דכהן שם:54)משנה ובמשנה אדומה.
(רש"י). לבן ולא שחור לא כלומר, "שחופות".
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מה  על - לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על - ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָלעצמֹו]
.55ּׁשּׁשּיר  ִֵֶ

.·È ׁשּנתּגּיר ׁשּלא 56ּגר עד אם ידּוע ואין גּזֹות, לֹו והיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
נגזזּו והּמֹוציא 57נתּגּיר פטּור, זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

הראיה  עליו .58מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
.‚È אין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו יהיה צאן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכּמה

מחמׁש ּפחֹות 59ּפחֹות אין ׁשּלהן ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
סלע  ׁשּׁשים מחמׁשּתן 60מּמׁשקל אחת ּכל גּזת ותהיה ,61 ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מהם  אחת היתה סלע. עּׂשרה ׁשּתים מּמׁשקל ּפחֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין
ׁשחמׁשּתן  ּפי על אף סלע, עּׂשרה מׁשּתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּגֹוזזת
מראׁשית  ּפטּורין אּלּו הרי - יתר אֹו סלע ׁשּׁשים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָּגֹוזזֹות

ֵַהּגז.

.„È חּיבין - ׁשּיהיה 62הּׁשּתפין והּוא הּגז. ּבראׁשית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשל  ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן אחד ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבחלק

ּפטּורין. - ׁשּתפין ְְִִֵָֻׁשני
.ÂË הּגז ּבּתחּלה 63ראׁשית ּבין 64מצותּה הפריׁש ואם ; ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ

היּו יצא. - ּבּסֹוף ּבין אחת 65ּבאמצע וגזז צאן חמׁש לֹו ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ּגּזתּה, ּומכר ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ּבלבד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמהן
מצטרפֹות  הּכל - ּגּזתּה ּומכר ׁשליׁשית ּגזז ּכ ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹואחר

הּגז  ׁשנים 66לראׁשית ּכּמה לאחר אפּלּו וחּיב לֹו67, ויׁש . ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
הּיׁשן  על החדׁש מן זה 68להפריׁש על ּומּזה אם 69, אבל . ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

אחת  רחל קנה 70היתה ּכ ואחר ּגּזתּה, והּניח ּוגזזּה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ
מצטרפֹות  אינן - ּגּזתּה והּניח ּוגזזּה .71ׁשנּיה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ

.ÊËלֹו ׁשהיּו ורֹוצה 72מי הּגז ראׁשית ׁשל רּבֹות גּזֹות ְִִִֵֵֶֶֶַַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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עליו,55) מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה כדלהלן מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין אףֿעלֿפי
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט לעצמו ששייר המוכר, של חיובו שהרי אחר. מין לעצמו ששייר אףֿעלֿפי
לקח  ובוודאי כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו כשמכר דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
שהמתנות  ודאי וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר אבל חלקו. שכנגד המתנות עבור דמים הלוקח מן
שאין  לוקח, ביד המתנות וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב. היפה מן גם יקבל שהכהן המוכר רוצה שהרי לוקח, ביד

הלבנו  מצמר לכהן ולתת להפסיד רוצה שהרי המוכר יותר, זולים שהם והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות ת
ברדב"ז  וראה יותר. זול הוא והרי לו, שיש הצמר ולפי חלקו, שכנגד המתנות בעד אלא למוכר דמים הלוקח יתן לא

קלד:56)ואורֿשמח. קלד. ופטור.57)חולין גוי בהיותו ט), הלכה (למעלה החיוב שעת שהיא הגזיזה והיתה
בגר,58) נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא רב דאמר לקולא, ממונא ספק לחומרא, איסורא "ספק שם: בחולין

יג. הלכה בפ"ט למעלה וראה לפטור". וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע לחיוב קלה.59)ארבע שם משנה
וראה  ורבי. יוסי בר' ישמעאל ורבי כביתֿשמאי ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית וחכמים, דוסא ורבי כביתֿהלל

הגר"א. ובביאור שם פ"ו 60)ביו"ד (למעלה דרהמים ששה הוא סלע כל שלנו: המשקל לפי ושיעורם כשמואל. שם,
ומאתיים  אלף שהם דרהמים וששים מאות שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו בכסףֿמשנה) טו, הלכה

ק"ג). 1,200 =) זה 61)גרמים בדין רב על חולק ואין מחומשות. הגיזות) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב, אמר שם:
יב). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור וראה הגז,62)(כסףֿמשנה. בראשית חייב(ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא

אלעאי  ור' גוי. שותפות למעוטי ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך" קרא אמר אלעאי, דר' טעמא מאי פוטר. אלעאי ור'
שהשותפות  אלעאי, כר' רבינו ופסק גוי". שותפות ולא דגנך", "ראשית דקרא מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי שותפות
ראה  בה, שותפין וגוי שישראל בעיסה הוא וכן חייב. – חלק בכל שיעור יש אם ורק גוי, עם ובין ישראל עם בין פטורה,

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח תקח , מצוה (מנחתֿחינוך ט הלכה פ"ו צוקרמנדל 63)למעלה (הוצאת פ"י חולין תוספתא
.(35 511 צאנך".64)עמ' גז "ראשית אושעיא.65)שנאמר: בר נתן כר' ולא חסדא כרב קלח. שבשעת 66)שם כיון

צאן. חמש לו היו הגיזה, כל 67)התחלת על סלע, ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה, הגיזה מן המוכר ומפריש
הלוקח  חייב הגיזה, מן מעט לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן. הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
אות  הגר"א ובביאור שם ביו"ד וראה י. בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות מוכר אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש,
כיון  החמש, כל את שגזז לאחר שחייב הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש מהחמש אחת גזז אם  שהואֿהדין ונראה טו.
נתן  ר' על שם הקשו שהרי שם). רש"י פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל, הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת
נפקא  גיזה בתר וחד חד כל אמאי, חייב. לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור גוי של צאנו גז הלוקח תנינן אושעיא: בו
משמע  משם, הקשו לא חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש לו שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה
מכר  אם חילוק שאין לומר אחר, באופן כתב ורבינו הגז. בראשית חייב גיזתה, לאחר מהן אחת כל מכר אם שלדבריו

בכסףֿמשנה. וראה הצאן. או אלעאי.68)הגיזות כר' ולא כחכמים קלו. מין 69)שם על גיזה "ומן אחרים: בספרים
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים. שם: בחולין והוא והניח 70)אחר". גזז צאן, שתי לו "היו שם: תוספתא

הגר"א. ובביאור יב, סעיף שם ביו"ד וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף שעתיד אע"פ והניח, שבתחילת 71)גזז כיון
שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק לו היתה לא במשנה 72)גיזה

בגד  ממנו לעשות כדי צואי ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה, סלעים חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם
הרבה  גיזין לו שיש בישראל תרוייהו, דאמרי ושמואל "רב קלז: שם ובגמרא מתנה". כדי בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן.

סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן, לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן,
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לּכהנים  ּפחֹות 73לחּלק ואחד אחד לכל יּתן לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
סלעים  חמׁש קטן 74מּמׁשקל ּבגד ּכדי לא 75מלּבן, . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

הּגּזה 76ׁשּילּבנֹו מּצמר לֹו יּתן אּלא לֹו, יּתן ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
צֹואי  סלעים 77ּכׁשהּוא חמׁש הּלּבּון אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מּתנה  ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה - לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: יתר. ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
ֶֶַהּמֹועלת.

.ÊÈ ּדבר לכל חּלין - הּגז אֹומר,78ראׁשית אני לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
ליּׂשראל, נּׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנים

ּבהמה  הּוא 79ּכמּתנֹות אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה .80. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ׁשהּוא ‡. ּבנֹו מּיּׂשראל איׁש ּכל לפּדֹות עּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות

לי; רחם ּפטר ּכל ׁשּנאמר: הּיּׂשראלית. לאּמֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּבכֹור
האדם. ּבכֹור את תפּדה ּפדה א ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹונאמר:

לפּדֹות ·. ׁשהחּיב ּבנּה; את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואין
ולא  האב עבר ּבנֹו. את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא - עצמֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹאת

עצמֹו. את יפּדה ּכׁשּיגּדל - ְְְְִִֶֶֶַַָָּפדהּו
ּתחּלה ‚. עצמֹו יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְִִִִֶַָָָהיה

יפּדה  - אחד ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו. ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר
ְַעצמֹו.

ּכדי „. לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות ּבנֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהיה
לרגל; עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו את ּפֹודה - ולזה ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלזה
פני  יראּו ולא :ּכ ואחר ּתפּדה, ּבני ּבכֹור ּכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ֵָריקם.
וצּונּו‰. ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה

נֹותן  ּכ ואחר ׁשהחינּו, ּומבר וחֹוזר הּבן, ּפדיֹון ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
הּבכֹור, לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם לּכהן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהּפדיֹון

ׁשהחינּו. ְֱֵֶֶָָּומבר
.Â?ּפֹודהּו ּובכּמה זמן. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָמצוה

ּבין  ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ׁשּנאמר: סלעים; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
ּכענין  ממֹון, ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבכסף
ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין לפיכ ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ּגּופן  ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני

ּפדּוי. אינֹו - ּבהן ּפדהּו ואם ְִֵֶָָָָָממֹון.
.Ê סל חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא לּכהן האב חּיב ּכתב - עים ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבּׁשּוק  ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן ּפדּוי. אינֹו ּובנֹו לֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלּתן
ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו סלעים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹחמׁש
אחת  ּבבת ּבין ּכהנים, לעּׂשרה סלעים חמׁש נתן ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּפדּוי.

יצא. - זה אחר ּבזה ֵֶֶַַָָָּבין
.Áלֹו יּתן ולא מחזיר; - הּפדיֹון לֹו להחזיר הּכהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ּבנֹו אין - לֹו והחזיר ּכן עּׂשה ואם ׁשּיחזיר. ודעּתֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָהּוא
רצה  ואם גמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפדּוי,
לֹו ונתן ּפרׁש אם וכן יחזיר. - להחזיר ּכ אחר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹהּכהן

ּפדּוי. ּבנֹו הרי - להחזיר מנת ְְְֲֲִֵַַָָעל
.Ë אם וחמר: מּקל הּבן מּפדיֹון ּפטּורים - ּולוּים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים

עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ּבּמדּבר, יּׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּפטרּו
.È ׁשאין ּפטּור. - הּלוּיה ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיּׂשראל

רחם  ּפטר ׁשּנאמר: ּבאם; אּלא ּבאב, ּתלּוי ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּדבר
ְְִֵָּביּׂשראל.

.‡È וכהנת ּפטּור. ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד המעּברת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻלוּיה
אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב; ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהמעּברת

ּכֹוכבים. העֹובד ּבבעילת הּכהּנה ְְִִִִֵַַָָָֻמן
.·È יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת חלל: ּבן לֹו ׁשּנֹולד ְְִֵֵֵֶַָָָָֹּכהן

ּבפדיֹונֹו; האב זכה ׁשּלא עצמֹו, את לפּדֹות חּיב הּבן -ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
עצמֹו, את לפּדֹות הּבן חּיב אינֹו - יֹום ׁשלׁשים אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָמת

ּבפדיֹונֹו. האב זכה ְְֲִֵֶָָָָׁשהרי
.‚È ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה וכּותית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּׁשפחה

הֹואיל  בקדּׁשה, ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף וילדּו, ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברֹות
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פ"ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו יז).שהרי למעלה 74)הלכה ראה גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו
נט. מאי 75)הערה לשירות. ראוי שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי, בן יהושע ר' אמר מילי, הני "מנא קלח. שם

כלאים  שהוא לבד, באבנט אלא צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם, בכהנים מדובר הנ"ל בפסוק אבנט". ניהו,
הדרוש  הצמר כי לחכמים היה וידוע בכסףֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי מהלכות ופ"ח יב: ביומא רבי (כדעת
ניהו. מאי ד"ה שם בחולין רש"י ראה גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים צמר כלאים, שהוא לאבנט
המקדש  כלי בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה הרלב"ג כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני בשלשה צורך שאין [ומכאן
אצבעות  כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו לאבנט יספיק בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא אחרת, שם).

טז]. אות פי"א לחולין ישראל בתפארת וראה יט). הלכה שם).76)(שם (ברייתא הצמר ללבן מחויב הישראל אין כלומר,
מלובן.77) שם,78)בלתי ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א לגירסת קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי הוא כן

כא. כ.79)אות הלכה פ"ט למעלה מתנות 80)ראה ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ אלא נוהגת אינה הגז שראשית
נא. בנדה וראה א). הלכה בפ"ט (למעלה לארץ בחוצה אף בנו.1)נוהגות מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

שהוא  לכהן האב כתב אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם עצמו, את לפדות הבן חייב ואם בנה. בפדיון חייבת האשה ואם
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן סלעים. חמש בשוק שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב
בפדיון  חייב אם ספק שהוא ומי בפדיון. יתחייב מאימתי רחם. פטר שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב הוא מי הפדיון.
זכרים  ב' וילדו בכרה לא ואחת בכרה אחת נשים ב' ונקבה. זכר או זכרים שני וילדו בכרו שלא נשים שתי לאו. אם

זכרים. ושני נקבות שתי או וזכר נקבות שתי ילדו ואם וילדה. חדשים שלשה בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו.

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והרי  ּביּׂשראל, רחם ּפטר ׁשּנאמר: חּיב; - ּבקדּׁשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻונֹולד
ילדה  ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביּׂשראל. ורחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּפטר
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ילדה ׁשּנתּגּירה אחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו

.„Èנתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָהּכּותית
ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - אחר ולד וילדּו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָונׁשּתחררּו
הּנפלים: אחר הּבא וכן רחם. ּפטר זה ואין רחם, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּפטר
רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא - לדה טמאה ׁשאּמֹו נפל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּדגים  ּכמין הּמּפלת ּכמֹו לדה, טמאה אּמֹו ׁשאין נפל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל
הּבא  - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים יֹום הּמּפלת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוחגבים

לפּדֹות. וחּיב לּכהן ּבכֹור ְְְֲִֵַַַָָֹאחריו
.ÂË אחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת

והּוא  ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמנה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹאינֹו
ראׁשֹו ויצא ׁשּמת ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחי
אינֹו ׁשּילדה זה - וילדה אחיו יצא ּכ ואחר ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהחזירֹו,
ּומּׁשּתצא  ראׁשֹון. ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ׁשהרי רחם, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַֹּפטר

אחריו. הּבא ּפֹוטר ְֲֵַַַַָָּפּדחּתֹו
.ÊË:ּפטּורים ׁשניהם - ּכדרּכֹו אחריו והּבא דפן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹיֹוצא

ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, מן יצא ׁשּלא לפי - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
ֵַאחר.

.ÊÈ;יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָמאימתי
ׁשלׁשים, ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

טרפ  נעּׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום חּיב ואפּלּו אינֹו - ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ
לֹו יחזיר - לּכהן ונתן הקּדים ואם סלעים. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹּבחמׁש
ואם  ּבפדיֹון;] חּיב - יֹום ׁשלׁשים אחר מת [ואם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָהּפדיֹון.

יּתן. - נתן ִֵַָֹלא
.ÁÈלֹו אמר אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָמי

ׁשלׁשים  לאחר לֹו אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין - ְְְְְִִֵֵַַַַָָָמעכׁשיו
לאחר  קּימין הּמעֹות ׁשאין ּפי על ואף ּפדּוי, ּבנֹו - ְְְִִֵֶַַַַַַָָָיֹום

יֹום. ְִׁשלׁשים
.ËÈ זה הרי - לא אֹו ּבפדיֹון חּיב אם ספק ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹמי

ּבתֹו האב מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָּפטּור,
ׁשּיביא  עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
לאחר  האב מת ׁשּימּות; קדם ׁשּפדהּו מאביו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹראיה
ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - יֹום ְְְֲִִֵֶֶַַָׁשלׁשים

נפּדה. ְִֶָֹׁשּלא
.Î ידּוע ואין ּונקבה זכר וילדה אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמי

ילדה  ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהן זה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאי
- הּבכֹור מהן זה אי ידּוע ׁשאין ּפי על אף זכרים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
ׁשלׁשים  ּבתֹו מהן אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹנֹותן
האב, מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָיֹום
ׁשּלא  ּבין יֹום, ׁשלׁשים אחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ְְְִִֵֵֵֶַַֹּבין
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחלקּו

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים
.‡Î עּׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי

אם  יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד מת ל ּכהן. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹסלעים
לׁשני  ואם סלעים; חמׁש לֹו יחזיר - נתן אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלכהן
צּין  לא ׁשהרי מהן; להֹוציא יכֹול אינֹו - נתן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּכהנים
החזר  לֹומר: יכֹול מהן אחד וכל זה, ּבן על זה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפדיֹון

ֲִֵֵמחברי.
.·Î ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי

אפׁשר  ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
רחם. ּפטר מהן אחד זכר יהיה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד זה אי ידּוע ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה אֹומר: ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשאני
.„Î ׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

אחד  מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹזכרים
יּנתן  - האב מת ּפטּור. האב - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ְְִִֵֵֵֶָָָָָָמהם

סלעים. חמׁש הּנכסים ְְִִִֵַָָָמן
.‰Î ּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָילדּו

נקבה  ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר: ׁשאני ּכלּום; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלּכהן
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ואחריה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָּתחּלה

.ÂÎ ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים, חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים  ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָסלעים.
מּידן; להֹוציא יכֹולין אינן - נתנּו ּכהנים לׁשני אם ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹיֹום:
הרׁשאה, לחברֹו מהן אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל
.ÊÎ והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה זכר ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָילדּו

אחר  ׁשהתה ׁשּלא מבּכרת וכן עצמֹו. את לפּדֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחּיב
ּתׁשעה  ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים ׁשלׁשה ְְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָָָּבעלּה
והּבן  ּפטּורין, ׁשניהן - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלראׁשֹון

עצמֹו. את לפּדֹות ְְִֶַַָחּיב
.ÁÎ זכרים ּוׁשני נקבֹות ׁשּתי אֹו וזכר נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום. לּכהן ּכאן אין -ְֵֵַָֹ
.ËÎ לא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתי

נֹותן  אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
לּכהן  ּכאן אין - ּונקבה זכר ילדּו לּכהן. סלעים ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחמׁש

ְּכלּום.
.Ï נֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו

אׁשּתֹו אם ספקֹות: ּבׁשני אּלא נפטר ׁשּלא סלעים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹחמׁש
והּנקבה  הּזכר ילדה היא ואם חּיב, - ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָילדה
והּדבר  והֹואיל ּתחּלה; נקבה ילדה ּכן אם אּלא חּיב, -ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּפדיֹונֹו. יּתן - ְִִֵָרחֹוק
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לּכהנים  ּפחֹות 73לחּלק ואחד אחד לכל יּתן לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
סלעים  חמׁש קטן 74מּמׁשקל ּבגד ּכדי לא 75מלּבן, . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

הּגּזה 76ׁשּילּבנֹו מּצמר לֹו יּתן אּלא לֹו, יּתן ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
צֹואי  סלעים 77ּכׁשהּוא חמׁש הּלּבּון אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מּתנה  ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה - לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: יתר. ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
ֶֶַהּמֹועלת.

.ÊÈ ּדבר לכל חּלין - הּגז אֹומר,78ראׁשית אני לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
ליּׂשראל, נּׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנים

ּבהמה  הּוא 79ּכמּתנֹות אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה .80. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ׁשהּוא ‡. ּבנֹו מּיּׂשראל איׁש ּכל לפּדֹות עּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות

לי; רחם ּפטר ּכל ׁשּנאמר: הּיּׂשראלית. לאּמֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּבכֹור
האדם. ּבכֹור את תפּדה ּפדה א ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹונאמר:

לפּדֹות ·. ׁשהחּיב ּבנּה; את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואין
ולא  האב עבר ּבנֹו. את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא - עצמֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹאת

עצמֹו. את יפּדה ּכׁשּיגּדל - ְְְְִִֶֶֶַַָָּפדהּו
ּתחּלה ‚. עצמֹו יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְִִִִֶַָָָהיה

יפּדה  - אחד ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו. ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר
ְַעצמֹו.

ּכדי „. לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות ּבנֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהיה
לרגל; עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו את ּפֹודה - ולזה ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלזה
פני  יראּו ולא :ּכ ואחר ּתפּדה, ּבני ּבכֹור ּכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ֵָריקם.
וצּונּו‰. ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה

נֹותן  ּכ ואחר ׁשהחינּו, ּומבר וחֹוזר הּבן, ּפדיֹון ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
הּבכֹור, לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם לּכהן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהּפדיֹון

ׁשהחינּו. ְֱֵֶֶָָּומבר
.Â?ּפֹודהּו ּובכּמה זמן. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָמצוה

ּבין  ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ׁשּנאמר: סלעים; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
ּכענין  ממֹון, ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבכסף
ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין לפיכ ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ּגּופן  ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני

ּפדּוי. אינֹו - ּבהן ּפדהּו ואם ְִֵֶָָָָָממֹון.
.Ê סל חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא לּכהן האב חּיב ּכתב - עים ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבּׁשּוק  ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן ּפדּוי. אינֹו ּובנֹו לֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלּתן
ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו סלעים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹחמׁש
אחת  ּבבת ּבין ּכהנים, לעּׂשרה סלעים חמׁש נתן ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּפדּוי.

יצא. - זה אחר ּבזה ֵֶֶַַָָָּבין
.Áלֹו יּתן ולא מחזיר; - הּפדיֹון לֹו להחזיר הּכהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ּבנֹו אין - לֹו והחזיר ּכן עּׂשה ואם ׁשּיחזיר. ודעּתֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָהּוא
רצה  ואם גמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפדּוי,
לֹו ונתן ּפרׁש אם וכן יחזיר. - להחזיר ּכ אחר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹהּכהן

ּפדּוי. ּבנֹו הרי - להחזיר מנת ְְְֲֲִֵַַָָעל
.Ë אם וחמר: מּקל הּבן מּפדיֹון ּפטּורים - ּולוּים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים

עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ּבּמדּבר, יּׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּפטרּו
.È ׁשאין ּפטּור. - הּלוּיה ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיּׂשראל

רחם  ּפטר ׁשּנאמר: ּבאם; אּלא ּבאב, ּתלּוי ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּדבר
ְְִֵָּביּׂשראל.

.‡È וכהנת ּפטּור. ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד המעּברת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻלוּיה
אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב; ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהמעּברת

ּכֹוכבים. העֹובד ּבבעילת הּכהּנה ְְִִִִֵַַָָָֻמן
.·È יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת חלל: ּבן לֹו ׁשּנֹולד ְְִֵֵֵֶַָָָָֹּכהן

ּבפדיֹונֹו; האב זכה ׁשּלא עצמֹו, את לפּדֹות חּיב הּבן -ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
עצמֹו, את לפּדֹות הּבן חּיב אינֹו - יֹום ׁשלׁשים אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָמת

ּבפדיֹונֹו. האב זכה ְְֲִֵֶָָָָׁשהרי
.‚È ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה וכּותית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּׁשפחה

הֹואיל  בקדּׁשה, ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף וילדּו, ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברֹות
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פ"ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו יז).שהרי למעלה 74)הלכה ראה גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו
נט. מאי 75)הערה לשירות. ראוי שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי, בן יהושע ר' אמר מילי, הני "מנא קלח. שם

כלאים  שהוא לבד, באבנט אלא צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם, בכהנים מדובר הנ"ל בפסוק אבנט". ניהו,
הדרוש  הצמר כי לחכמים היה וידוע בכסףֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי מהלכות ופ"ח יב: ביומא רבי (כדעת
ניהו. מאי ד"ה שם בחולין רש"י ראה גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים צמר כלאים, שהוא לאבנט
המקדש  כלי בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה הרלב"ג כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני בשלשה צורך שאין [ומכאן
אצבעות  כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו לאבנט יספיק בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא אחרת, שם).

טז]. אות פי"א לחולין ישראל בתפארת וראה יט). הלכה שם).76)(שם (ברייתא הצמר ללבן מחויב הישראל אין כלומר,
מלובן.77) שם,78)בלתי ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א לגירסת קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי הוא כן

כא. כ.79)אות הלכה פ"ט למעלה מתנות 80)ראה ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ אלא נוהגת אינה הגז שראשית
נא. בנדה וראה א). הלכה בפ"ט (למעלה לארץ בחוצה אף בנו.1)נוהגות מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

שהוא  לכהן האב כתב אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם עצמו, את לפדות הבן חייב ואם בנה. בפדיון חייבת האשה ואם
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן סלעים. חמש בשוק שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב
בפדיון  חייב אם ספק שהוא ומי בפדיון. יתחייב מאימתי רחם. פטר שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב הוא מי הפדיון.
זכרים  ב' וילדו בכרה לא ואחת בכרה אחת נשים ב' ונקבה. זכר או זכרים שני וילדו בכרו שלא נשים שתי לאו. אם

זכרים. ושני נקבות שתי או וזכר נקבות שתי ילדו ואם וילדה. חדשים שלשה בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו.

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והרי  ּביּׂשראל, רחם ּפטר ׁשּנאמר: חּיב; - ּבקדּׁשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻונֹולד
ילדה  ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביּׂשראל. ורחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּפטר
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ילדה ׁשּנתּגּירה אחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו

.„Èנתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָהּכּותית
ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - אחר ולד וילדּו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָונׁשּתחררּו
הּנפלים: אחר הּבא וכן רחם. ּפטר זה ואין רחם, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּפטר
רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא - לדה טמאה ׁשאּמֹו נפל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּדגים  ּכמין הּמּפלת ּכמֹו לדה, טמאה אּמֹו ׁשאין נפל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל
הּבא  - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים יֹום הּמּפלת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוחגבים

לפּדֹות. וחּיב לּכהן ּבכֹור ְְְֲִֵַַַָָֹאחריו
.ÂË אחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת

והּוא  ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמנה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹאינֹו
ראׁשֹו ויצא ׁשּמת ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחי
אינֹו ׁשּילדה זה - וילדה אחיו יצא ּכ ואחר ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהחזירֹו,
ּומּׁשּתצא  ראׁשֹון. ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ׁשהרי רחם, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַֹּפטר

אחריו. הּבא ּפֹוטר ְֲֵַַַַָָּפּדחּתֹו
.ÊË:ּפטּורים ׁשניהם - ּכדרּכֹו אחריו והּבא דפן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹיֹוצא

ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, מן יצא ׁשּלא לפי - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
ֵַאחר.

.ÊÈ;יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָמאימתי
ׁשלׁשים, ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

טרפ  נעּׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום חּיב ואפּלּו אינֹו - ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ
לֹו יחזיר - לּכהן ונתן הקּדים ואם סלעים. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹּבחמׁש
ואם  ּבפדיֹון;] חּיב - יֹום ׁשלׁשים אחר מת [ואם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָהּפדיֹון.

יּתן. - נתן ִֵַָֹלא
.ÁÈלֹו אמר אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָמי

ׁשלׁשים  לאחר לֹו אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין - ְְְְְִִֵֵַַַַָָָמעכׁשיו
לאחר  קּימין הּמעֹות ׁשאין ּפי על ואף ּפדּוי, ּבנֹו - ְְְִִֵֶַַַַַַָָָיֹום

יֹום. ְִׁשלׁשים
.ËÈ זה הרי - לא אֹו ּבפדיֹון חּיב אם ספק ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹמי

ּבתֹו האב מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָּפטּור,
ׁשּיביא  עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
לאחר  האב מת ׁשּימּות; קדם ׁשּפדהּו מאביו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹראיה
ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - יֹום ְְְֲִִֵֶֶַַָׁשלׁשים

נפּדה. ְִֶָֹׁשּלא
.Î ידּוע ואין ּונקבה זכר וילדה אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמי

ילדה  ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהן זה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאי
- הּבכֹור מהן זה אי ידּוע ׁשאין ּפי על אף זכרים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
ׁשלׁשים  ּבתֹו מהן אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹנֹותן
האב, מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָיֹום
ׁשּלא  ּבין יֹום, ׁשלׁשים אחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ְְְִִֵֵֵֶַַֹּבין
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחלקּו

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים
.‡Î עּׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי

אם  יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד מת ל ּכהן. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹסלעים
לׁשני  ואם סלעים; חמׁש לֹו יחזיר - נתן אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלכהן
צּין  לא ׁשהרי מהן; להֹוציא יכֹול אינֹו - נתן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּכהנים
החזר  לֹומר: יכֹול מהן אחד וכל זה, ּבן על זה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפדיֹון

ֲִֵֵמחברי.
.·Î ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי

אפׁשר  ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
רחם. ּפטר מהן אחד זכר יהיה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד זה אי ידּוע ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה אֹומר: ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשאני
.„Î ׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

אחד  מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹזכרים
יּנתן  - האב מת ּפטּור. האב - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ְְִִֵֵֵֶָָָָָָמהם

סלעים. חמׁש הּנכסים ְְִִִֵַָָָמן
.‰Î ּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָילדּו

נקבה  ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר: ׁשאני ּכלּום; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלּכהן
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ואחריה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָּתחּלה

.ÂÎ ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים, חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים  ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָסלעים.
מּידן; להֹוציא יכֹולין אינן - נתנּו ּכהנים לׁשני אם ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹיֹום:
הרׁשאה, לחברֹו מהן אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל
.ÊÎ והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה זכר ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָילדּו

אחר  ׁשהתה ׁשּלא מבּכרת וכן עצמֹו. את לפּדֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחּיב
ּתׁשעה  ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים ׁשלׁשה ְְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָָָּבעלּה
והּבן  ּפטּורין, ׁשניהן - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלראׁשֹון

עצמֹו. את לפּדֹות ְְִֶַַָחּיב
.ÁÎ זכרים ּוׁשני נקבֹות ׁשּתי אֹו וזכר נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום. לּכהן ּכאן אין -ְֵֵַָֹ
.ËÎ לא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתי

נֹותן  אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
לּכהן  ּכאן אין - ּונקבה זכר ילדּו לּכהן. סלעים ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחמׁש

ְּכלּום.
.Ï נֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו

אׁשּתֹו אם ספקֹות: ּבׁשני אּלא נפטר ׁשּלא סלעים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹחמׁש
והּנקבה  הּזכר ילדה היא ואם חּיב, - ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָילדה
והּדבר  והֹואיל ּתחּלה; נקבה ילדה ּכן אם אּלא חּיב, -ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּפדיֹונֹו. יּתן - ְִִֵָרחֹוק
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ה'תשע"ה  אייר י"ז רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
מּיּׂשראל ‡. אדם ּכל לפּדֹות עּׂשה חמֹור 2מצות 3ּפטר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לפ 4ּבּׂשה  רצה לא ואם לערפֹו. עּׂשה מצות - .5ּדֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
תפּדה  לא ואם בּׂשה, ּתפּדה חמֹור ּופטר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:

אּלּו מצֹות ּוׁשּתי מקֹום 6וערפּתֹו. ּבכל ּובכל 7נֹוהגֹות ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָ
עריפה 8זמן  למצות קֹודמת ּפדּיה ּומצות .9. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

לּכהן ·. נֹותנֹו ּבֹו ׁשּפֹודין ּפטר 10הּׂשה ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹומר  .11רחם ְֵֶֶ

טמאה ‚. ּבהמה ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואת
ּבלבד  החמֹור היא ּכאן .12האמּורה ְֲֲִִַַָָָ

מכרֹו„. ואם ׁשּיּפדה; עד ּבהנאה אסּור חמֹור ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּפטר
אסּורים  ּדמיו - ּפדיֹון מת 13קדם ואם אֹו14. ּפדיֹון קדם ְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹ

לאחר  אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני יּקבר; - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשערפֹו

לפיכ נפּדה. ולא הֹואיל ונתן 15עריפה, ּפדהּו לא אם , ְְְְֲִִִִִַָָָָָָֹֹ
ּבֹו להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - לּכהן ּבעצמֹו החמֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפטר
יערפּנּו אֹו לעצמֹו, הּׂשה ויּקח ּבּׂשה, ׁשּיפּדהּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַעד

והּכהנים  אסּור 16ויּקבר. לפיכ זה. ּדבר על חׁשּודים ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּכהן  ּפדהּו ּכן אם אּלא לּכהן, חמֹור ּפטר לּתן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹליּׂשראל

.17ּבפניו  ְָָ

ׁשּיּתנּנּו‰. קדם הּׂשה ּומת חמֹור ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹהפריׁש
ּבאחריּותֹו חּיב אינֹו - לּכהן 18לּכהן הּנבלה ויּתן ,19 ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹ

ּבּה הּטלה 20להנֹות יּתן - ׁשּפדהּו אחר החמֹור ּפטר מת . ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהניתֹו21לּכהן  ּומּתר נפּדה.22, ׁשּכבר , ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻ

.Â יֹום.23מאימתי ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? חּיב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לערפֹו רצה אם יֹום, ׁשלׁשים אם 24ּומאחר עֹורפֹו; - ְְְְִִִֵַַָָָ

עּכּוב  מצות אּלא ּכאן ואין ּפֹודה, - לפּדֹותֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָרצה
.25ּבלבד  ְִַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עד 1) בהנאה אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה. חמור פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר
חייבים  אם ולויים וכהנים בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו. חייב ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה.
פרה  מישראל. שקיבל הגוי או מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו. או גוי של חמורו עובר הלוקח בו.
עשרה  לו שהיה ומי נקבות, ושתי זכרים בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה בכרה שלא וחמורה חמורה. כמין שילדה

ביתו. בתוך חמורים א:2)פטרי הלכה י"א בפרק למעלה רבינו כתב הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
בנה. את לפדות חייבת אינה שאשה כיוון מישראל", איש בלבד.3)"כל חמור של כבשים 4)בכור אלא שה, קרוי ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, פודהו - שה לו אין ואם בלבד. חיים "מצות 5)ועיזים שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן למד
פדהו  שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא שאמרו ומה מצוה. היא עריפה שגם הרי עריפה", למצות קודמת הפדייה

העריפה. למצות טעם אלא זה אין עריפה), ידי (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן), ונתנו פב)6)בשה (עשה המצוות בספר
ע  להקשות למקשה "אפשר רבינו: ואינך כתב מצוות, כשתי ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה אתה מדוע ולומר, לי

על  המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי בכלל שביארת כמו המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה
חליצה". למצות קודמת ייבום ומצות עריפה למצות קודמת פדייה "מצות יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי היותן
חמור  פטר כך עצמה, בפני מצוה והחליצה שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה, או לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו:

שאמרו". כמו מצוה וזו מצוה וזו לעריפה, או לפדייה או חמור 7)עומד ופטר תפילין "והרי לז. בקידושין מפורש כן
לארץ". בחוץ בין בארץ בין ונוהגין ביאה, בהן הבית.8)דכתיב בפני שלא וערפתו".9)גם תפדה לא ואם "שנאמר

לכהן.10) דמיו נותן בשוויו, פדאו אם אך 11)וכן לכהן), (כלומר, לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר בשר "לכל
לומר  אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב הקיש הרי תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה

טמאה. בהמה בכור פדיון כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם חמור 12)לך פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך אמרתי חמור פטר בשה], החמור),13)[תפדה פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות

שאין  שכיוון הוא, יהודה רבי של וטעמו מתיר. שמעון ורבי בהנאה, יהודה רבי אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
בכל  הדמים, את תופס ההנאה איסור שאין פי על אף לכן הנאה, איסור עבור שקיבל כסף אלא פדיון, כסף שבידו הכסף
מהדמים. ליהנות מותר - אחר אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה שהוא שנמצא מהם, ליהנות אסור זאת
מותרת  שהאשה לפי מקודשת" בדמיהן וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים בכמה שם, בקידושין שנינו ולכן

אלו. בדמים אליעזר 14)ליהנות רבי לכהן), ליתנו הספיק ולא טלה שהפריש (לאחר חמור פטר "מת יב: בבכורות משנה
עם  מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר אלא נחלקו ולא להיקבר", צריך אין אומרים וחכמים וכו', ייקבר אומר

הכל. לדברי ייקבר פדיון, קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה, עד 15)הפרשת בהנאה אסור חמור שפטר לפי כלומר,
הוא 16)שייפדה. תחתיו שאפריש השה הרי באמרו: לעצמו היתר מורה שהוא לפדותו, מבלי חמור בפטר להשתמש

לפדותו. לי ולמה בפניו.17)שלי, ערפו שכיוון 18)או דבר, של וטעמו קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה "דמעידנא
נותן  החמור שבעל ונמצא הכהן, של השה הרי הפרשתו עם מיד לכן החמור, פטר קדושת פוקעת השה הפרשת ידי שעל

הפרשה. משעת שלו שהוא שיו, את מת.19)לכהן הכהן של השה דמית 20)שהרי אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם שם,
קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה בעלים שלו.21)בי הוא החמור.22)שהרי פטר של

עורפו",23) או פודהו או ואילך מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה (בכור של "מצוותו חמא בר רמי שהביא כברייתא
שחולקים  שלרבנן שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו ש"מצוותו", ששת, רב לדעת שם שאמרו וכמו

יום. שלושים לאחר אף עובר אינו אדם לבכור טמאה בהמה בכור מקישים ואינם אליעזר ר' הלשון 24)על [מפשטות
עיון]. וצריך לעריפה. ראוי אינו יום שלושים שתוך שלושים 25)נראה, עליו שעברו לאחר אף עליו עובר אינו כלומר,
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.Ê ּבקֹופיץ עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה ;27מאחֹוריו 26לא ְְְֲִִֵָָָֹ
וערפּתֹו תפּדה לא ואם אֹותֹו28ׁשּנאמר: ממיתין ואין . ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹ
ּבקרּדם  ולא ּבקנה ולא ּבמּקל ּבמגרה 29לא אּלא 30ולא , ְְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹֹֻ

עד 31בקֹופיץ  ּבפניו הּדלת וינעל לחדר יכניסּנּו ולא . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וערפּתֹו ׁשּנאמר: .32ׁשּימּות; ְֱֲֶֶֶַַַָ

.Á,ׁשחּוט ּבּׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹאין
ּבטרפה  ּבכלאים 33ולא ולא ּבכֹוי 34, ולא ׁשּנאמר:35, ; ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

חּיים  ועּזים ּכבּׂשים אּלא ּׂשה קרּוי ואין בּׂשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּתפּדה
.36ּבלבד  ְִַ

.Ë לאחר הּדֹומה ּבּׂשה ּפֹודין ּפדּוי 37אין - ּפדה ואם ;38. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהרי  הּמקּדׁשין. ּבפסּולי לא אבל ּפקּועה, ּבבן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּופֹודין
ּבֹו, ּפֹודין אין - ואּיל ּצבי מה וכאּיל; ּכּצבי ּבהן: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר

ּבהם. ּפֹודין אין הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְִִֵֵֶַַָָֻאף
.È ּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ּבּׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּפֹודין

ּגדֹולים. ּבין קטּנים ּבין מּומים, ְְֲִִִֵֵֵַַּבעלי
.‡È את ּבֹו ּפֹודין אין - ׁשביעית מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶָּׂשה

לפּדֹותֹו ּׂשה לֹו אין אם הּספק. את ּבֹו ּפֹודין אבל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּוּדאי,
ּׂשה  ּתֹורה אמרה לא לּכהן. ּדמיו ונֹותן ּבׁשויֹו ּפֹודהּו -ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ
חמֹור  ּפטר לֹו היה ׁשאם עליו; להקל אּלא עליו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלהחמיר

ולא  דינר. ׁשוה ּבּׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש - סלעים עּׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּׁשוה
ּבׁשויֹו. ּבכסף ׁשּנפּדה ההקּדׁש, מן חמּור זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָיהיה

.·È חמֹור ּפטר דמי ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָּבּמה
ּפחֹות  דמיו היּו אם אבל ּולמעלה; זּוזים ְְְֲִִִַָָָָָָָמּׁשלׁשה

בּׂשה  אּלא אֹותֹו ּפֹודין אין - זּוזים אֹו39מּׁשלׁשה ְְִִִֵֶֶָָ
- רעה ועין מּסלע, יפחת לא יפה ועין זּוזים. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּבׁשלׁשה

זּוזים. ּבׁשלׁשה - ּובינֹונית סלע, ְֲִִִִֵֶַַָּבחצי
.‚Èחברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ּפדּוי 40והּפֹודה זה הרי -41, ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָ

לבעליו  .42והחמֹור ְְֲִַָָ
.„È ּבכֹור ׁשּנאמר: חמֹור. מּפטר ּפטּורין - ּולוּים ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹּכהנים

ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה; הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם
והּפטּור  טמאה, ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו - אדם ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּבבכֹור

טמאה  ּבהמה מּבכֹור ּפטּור - אדם .43מּבכֹור ְְְְִִֵֵָָָָָ
.ÂËחמֹורֹו עּבר הּמֹוכר 44הּלֹוקח אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ֲִֵֵֵֶַַַַָֻ

רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד חמֹורֹו -45עּבר ְֲִִֵֵֶַַַַַָֻ
הּבכֹורה  מן ּפטּור זה ּדבר 46הרי על אֹותֹו קֹונסין ואין , ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

אפּלּו47זה  ּבּבכֹור, אֹו ּבאם ׁשּתף ּכֹוכבים העֹובד היה . ְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּבֹו מאלף אחד אּלא לֹו היה ּפטּור 48לא זה הרי היה 49- . ֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

אחד 50לֹו אבר ּבאּמֹו אֹו אפּלּו51ּבֹו רגלֹו, אֹו ידֹו ּכגֹון , ְְְֲִִֵֶֶַָָ
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הפדיון. את לעכב לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה חכמים: שאמרו אלא גרזן 26)יום, כמין גדול, "סכין
הבשר". בו חותכים ערפו.27)שהקצבים אלא 28)מצד לחנקו, ולא לשוחטו מותר שאין מעורף, נגזר הזה "והפועל

ערפו". ממול ראשו בו.30)גרזן.29)לחתוך לנסר משנן להב בעלת עריפה".31)סכין דרך לך:32)"שכן לומר
דווקא. חיה.33)בעריפה מינים.34)שאינה שני של תערובת אלא "שה", זה שאין דבר, של וטעמו העז. על הבא כבש

"אם  שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב ועז מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט בפרק למעלה רבינו שכתב ומה
שה". מקצת "אפילו מכאן ולמדו בא 35)שה" כשהוא זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה, ספק חיה ספק

דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל התורה, שאמרה שה במקום  אלא שוויו, מחמת לא בעגל, בגמרא 36)לפדות
לכל  פרט להלן מה "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג בג בן דתניא היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם:
אמרו  שהרי זו, שווה גזירה סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב סובר, ורבינו הללו". השמות לכל פרט כאן אף הללו, השמות
הביא  לא ולפיכך מפסח, למד לא עצמו אשי שרב הרי - מפסח" דילפת דעתיך מאי זוטרא למר אשי רב ליה "אמר שם:

זו. שווה מקצת 37)גזירה אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין המדובר כי אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
בו. פודין רחל, כשל אחר),38)סימניו למין הדומה (=שה ב"נדמה" פודין אם שם נסתפקו שלא היא, רבינו שדעת נראה

אחר. למין אלא אמו למין דומה אינו אם בכך ומה "שה ", הוא שהרי בו, שפודין הוא פשוט מדאורייתא אבל מדרבנן, אלא
שהוא.39) כל שווה החמור.40)אפילו פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה מוטל 41)בין אינו חמור פטר שפדיון

הרי  ישראל של חמור פטר פדה גוי אם אף ולכן בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד, החמור פטר בעל על
שפדה". "ישראל כתב: ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב ולכן פדוי, כממון 42)זה נחשב חמור שפטר דבר, של וטעמו

הרי  חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר שלו להיות ראוי הוא הרי עתה, בהנאה אסור שהוא פי על ואף הבעלים.
ההנאה. איסור שפקע אלא החמור), בעל (=של שלו הם 43)הוא פטורים לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון

שלא  - הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון והלויים הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון אף
מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר, ישראל של טמאות בהמות ולויים כהנים שפטרו בכור.44)מצינו הוא והעובר

קיים. העובר שהרי לעולם, בא שלא דבר לוקח זה העובר 45)ואין את מפקיע הוא שהרי לגוי, חמורו עובר למכור כלומר,
השה. את מפסיד הכהן ונמצא מלפדותו, הוא פטור שהרי הכהן, של 46)מן חמורו עובר בלוקח שהרי חמור, פטר מפדיון

של  והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון חיוב ואין הגוי, של הוא העובר חמורו, עובר לו ובמוכר הגוי, של היא האם גוי,
מקדושה,47)ישראל. לה מפקע דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי דקא משום אמינא  הוה לוקח, תנא דאי "צריכי, שם:

לן". משמע קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה באמו.48)אימא פוט 49)או גוי ששותפות שאסור כיוון פי על ואף רת.
קנסוהו. לא הגוי עם כלום.51)לגוי.50)להשתתף לו אין - האבר ומלבד
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ה'תשע"ה  אייר י"ז רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
מּיּׂשראל ‡. אדם ּכל לפּדֹות עּׂשה חמֹור 2מצות 3ּפטר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לפ 4ּבּׂשה  רצה לא ואם לערפֹו. עּׂשה מצות - .5ּדֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
תפּדה  לא ואם בּׂשה, ּתפּדה חמֹור ּופטר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:

אּלּו מצֹות ּוׁשּתי מקֹום 6וערפּתֹו. ּבכל ּובכל 7נֹוהגֹות ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָ
עריפה 8זמן  למצות קֹודמת ּפדּיה ּומצות .9. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

לּכהן ·. נֹותנֹו ּבֹו ׁשּפֹודין ּפטר 10הּׂשה ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹומר  .11רחם ְֵֶֶ

טמאה ‚. ּבהמה ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואת
ּבלבד  החמֹור היא ּכאן .12האמּורה ְֲֲִִַַָָָ

מכרֹו„. ואם ׁשּיּפדה; עד ּבהנאה אסּור חמֹור ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּפטר
אסּורים  ּדמיו - ּפדיֹון מת 13קדם ואם אֹו14. ּפדיֹון קדם ְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹ

לאחר  אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני יּקבר; - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשערפֹו

לפיכ נפּדה. ולא הֹואיל ונתן 15עריפה, ּפדהּו לא אם , ְְְְֲִִִִִַָָָָָָֹֹ
ּבֹו להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - לּכהן ּבעצמֹו החמֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפטר
יערפּנּו אֹו לעצמֹו, הּׂשה ויּקח ּבּׂשה, ׁשּיפּדהּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַעד

והּכהנים  אסּור 16ויּקבר. לפיכ זה. ּדבר על חׁשּודים ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּכהן  ּפדהּו ּכן אם אּלא לּכהן, חמֹור ּפטר לּתן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹליּׂשראל

.17ּבפניו  ְָָ

ׁשּיּתנּנּו‰. קדם הּׂשה ּומת חמֹור ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹהפריׁש
ּבאחריּותֹו חּיב אינֹו - לּכהן 18לּכהן הּנבלה ויּתן ,19 ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹ

ּבּה הּטלה 20להנֹות יּתן - ׁשּפדהּו אחר החמֹור ּפטר מת . ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהניתֹו21לּכהן  ּומּתר נפּדה.22, ׁשּכבר , ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻ

.Â יֹום.23מאימתי ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? חּיב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לערפֹו רצה אם יֹום, ׁשלׁשים אם 24ּומאחר עֹורפֹו; - ְְְְִִִֵַַָָָ

עּכּוב  מצות אּלא ּכאן ואין ּפֹודה, - לפּדֹותֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָרצה
.25ּבלבד  ְִַ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עד 1) בהנאה אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה. חמור פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר
חייבים  אם ולויים וכהנים בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו. חייב ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה.
פרה  מישראל. שקיבל הגוי או מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו. או גוי של חמורו עובר הלוקח בו.
עשרה  לו שהיה ומי נקבות, ושתי זכרים בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה בכרה שלא וחמורה חמורה. כמין שילדה

ביתו. בתוך חמורים א:2)פטרי הלכה י"א בפרק למעלה רבינו כתב הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
בנה. את לפדות חייבת אינה שאשה כיוון מישראל", איש בלבד.3)"כל חמור של כבשים 4)בכור אלא שה, קרוי ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, פודהו - שה לו אין ואם בלבד. חיים "מצות 5)ועיזים שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן למד
פדהו  שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא שאמרו ומה מצוה. היא עריפה שגם הרי עריפה", למצות קודמת הפדייה

העריפה. למצות טעם אלא זה אין עריפה), ידי (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן), ונתנו פב)6)בשה (עשה המצוות בספר
ע  להקשות למקשה "אפשר רבינו: ואינך כתב מצוות, כשתי ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה אתה מדוע ולומר, לי

על  המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי בכלל שביארת כמו המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה
חליצה". למצות קודמת ייבום ומצות עריפה למצות קודמת פדייה "מצות יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי היותן
חמור  פטר כך עצמה, בפני מצוה והחליצה שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה, או לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו:

שאמרו". כמו מצוה וזו מצוה וזו לעריפה, או לפדייה או חמור 7)עומד ופטר תפילין "והרי לז. בקידושין מפורש כן
לארץ". בחוץ בין בארץ בין ונוהגין ביאה, בהן הבית.8)דכתיב בפני שלא וערפתו".9)גם תפדה לא ואם "שנאמר

לכהן.10) דמיו נותן בשוויו, פדאו אם אך 11)וכן לכהן), (כלומר, לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר בשר "לכל
לומר  אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב הקיש הרי תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה

טמאה. בהמה בכור פדיון כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם חמור 12)לך פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך אמרתי חמור פטר בשה], החמור),13)[תפדה פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות

שאין  שכיוון הוא, יהודה רבי של וטעמו מתיר. שמעון ורבי בהנאה, יהודה רבי אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
בכל  הדמים, את תופס ההנאה איסור שאין פי על אף לכן הנאה, איסור עבור שקיבל כסף אלא פדיון, כסף שבידו הכסף
מהדמים. ליהנות מותר - אחר אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה שהוא שנמצא מהם, ליהנות אסור זאת
מותרת  שהאשה לפי מקודשת" בדמיהן וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים בכמה שם, בקידושין שנינו ולכן

אלו. בדמים אליעזר 14)ליהנות רבי לכהן), ליתנו הספיק ולא טלה שהפריש (לאחר חמור פטר "מת יב: בבכורות משנה
עם  מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר אלא נחלקו ולא להיקבר", צריך אין אומרים וחכמים וכו', ייקבר אומר

הכל. לדברי ייקבר פדיון, קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה, עד 15)הפרשת בהנאה אסור חמור שפטר לפי כלומר,
הוא 16)שייפדה. תחתיו שאפריש השה הרי באמרו: לעצמו היתר מורה שהוא לפדותו, מבלי חמור בפטר להשתמש

לפדותו. לי ולמה בפניו.17)שלי, ערפו שכיוון 18)או דבר, של וטעמו קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה "דמעידנא
נותן  החמור שבעל ונמצא הכהן, של השה הרי הפרשתו עם מיד לכן החמור, פטר קדושת פוקעת השה הפרשת ידי שעל

הפרשה. משעת שלו שהוא שיו, את מת.19)לכהן הכהן של השה דמית 20)שהרי אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם שם,
קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה בעלים שלו.21)בי הוא החמור.22)שהרי פטר של

עורפו",23) או פודהו או ואילך מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה (בכור של "מצוותו חמא בר רמי שהביא כברייתא
שחולקים  שלרבנן שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו ש"מצוותו", ששת, רב לדעת שם שאמרו וכמו

יום. שלושים לאחר אף עובר אינו אדם לבכור טמאה בהמה בכור מקישים ואינם אליעזר ר' הלשון 24)על [מפשטות
עיון]. וצריך לעריפה. ראוי אינו יום שלושים שתוך שלושים 25)נראה, עליו שעברו לאחר אף עליו עובר אינו כלומר,

mixeka zekld - mirxf xtq - xii` f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê ּבקֹופיץ עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה ;27מאחֹוריו 26לא ְְְֲִִֵָָָֹ
וערפּתֹו תפּדה לא ואם אֹותֹו28ׁשּנאמר: ממיתין ואין . ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹ
ּבקרּדם  ולא ּבקנה ולא ּבמּקל ּבמגרה 29לא אּלא 30ולא , ְְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹֹֻ

עד 31בקֹופיץ  ּבפניו הּדלת וינעל לחדר יכניסּנּו ולא . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וערפּתֹו ׁשּנאמר: .32ׁשּימּות; ְֱֲֶֶֶַַַָ

.Á,ׁשחּוט ּבּׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹאין
ּבטרפה  ּבכלאים 33ולא ולא ּבכֹוי 34, ולא ׁשּנאמר:35, ; ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

חּיים  ועּזים ּכבּׂשים אּלא ּׂשה קרּוי ואין בּׂשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּתפּדה
.36ּבלבד  ְִַ

.Ë לאחר הּדֹומה ּבּׂשה ּפֹודין ּפדּוי 37אין - ּפדה ואם ;38. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהרי  הּמקּדׁשין. ּבפסּולי לא אבל ּפקּועה, ּבבן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּופֹודין
ּבֹו, ּפֹודין אין - ואּיל ּצבי מה וכאּיל; ּכּצבי ּבהן: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר

ּבהם. ּפֹודין אין הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְִִֵֵֶַַָָֻאף
.È ּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ּבּׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּפֹודין

ּגדֹולים. ּבין קטּנים ּבין מּומים, ְְֲִִִֵֵֵַַּבעלי
.‡È את ּבֹו ּפֹודין אין - ׁשביעית מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶָּׂשה

לפּדֹותֹו ּׂשה לֹו אין אם הּספק. את ּבֹו ּפֹודין אבל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּוּדאי,
ּׂשה  ּתֹורה אמרה לא לּכהן. ּדמיו ונֹותן ּבׁשויֹו ּפֹודהּו -ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ
חמֹור  ּפטר לֹו היה ׁשאם עליו; להקל אּלא עליו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלהחמיר

ולא  דינר. ׁשוה ּבּׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש - סלעים עּׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּׁשוה
ּבׁשויֹו. ּבכסף ׁשּנפּדה ההקּדׁש, מן חמּור זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָיהיה

.·È חמֹור ּפטר דמי ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָּבּמה
ּפחֹות  דמיו היּו אם אבל ּולמעלה; זּוזים ְְְֲִִִַָָָָָָָמּׁשלׁשה

בּׂשה  אּלא אֹותֹו ּפֹודין אין - זּוזים אֹו39מּׁשלׁשה ְְִִִֵֶֶָָ
- רעה ועין מּסלע, יפחת לא יפה ועין זּוזים. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּבׁשלׁשה

זּוזים. ּבׁשלׁשה - ּובינֹונית סלע, ְֲִִִִֵֶַַָּבחצי
.‚Èחברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ּפדּוי 40והּפֹודה זה הרי -41, ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָ

לבעליו  .42והחמֹור ְְֲִַָָ
.„È ּבכֹור ׁשּנאמר: חמֹור. מּפטר ּפטּורין - ּולוּים ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹּכהנים

ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה; הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם
והּפטּור  טמאה, ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו - אדם ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּבבכֹור

טמאה  ּבהמה מּבכֹור ּפטּור - אדם .43מּבכֹור ְְְְִִֵֵָָָָָ
.ÂËחמֹורֹו עּבר הּמֹוכר 44הּלֹוקח אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ֲִֵֵֵֶַַַַָֻ

רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד חמֹורֹו -45עּבר ְֲִִֵֵֶַַַַַָֻ
הּבכֹורה  מן ּפטּור זה ּדבר 46הרי על אֹותֹו קֹונסין ואין , ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

אפּלּו47זה  ּבּבכֹור, אֹו ּבאם ׁשּתף ּכֹוכבים העֹובד היה . ְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּבֹו מאלף אחד אּלא לֹו היה ּפטּור 48לא זה הרי היה 49- . ֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

אחד 50לֹו אבר ּבאּמֹו אֹו אפּלּו51ּבֹו רגלֹו, אֹו ידֹו ּכגֹון , ְְְֲִִֵֶֶַָָ
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הפדיון. את לעכב לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה חכמים: שאמרו אלא גרזן 26)יום, כמין גדול, "סכין
הבשר". בו חותכים ערפו.27)שהקצבים אלא 28)מצד לחנקו, ולא לשוחטו מותר שאין מעורף, נגזר הזה "והפועל

ערפו". ממול ראשו בו.30)גרזן.29)לחתוך לנסר משנן להב בעלת עריפה".31)סכין דרך לך:32)"שכן לומר
דווקא. חיה.33)בעריפה מינים.34)שאינה שני של תערובת אלא "שה", זה שאין דבר, של וטעמו העז. על הבא כבש

"אם  שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב ועז מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט בפרק למעלה רבינו שכתב ומה
שה". מקצת "אפילו מכאן ולמדו בא 35)שה" כשהוא זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה, ספק חיה ספק

דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל התורה, שאמרה שה במקום  אלא שוויו, מחמת לא בעגל, בגמרא 36)לפדות
לכל  פרט להלן מה "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג בג בן דתניא היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם:
אמרו  שהרי זו, שווה גזירה סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב סובר, ורבינו הללו". השמות לכל פרט כאן אף הללו, השמות
הביא  לא ולפיכך מפסח, למד לא עצמו אשי שרב הרי - מפסח" דילפת דעתיך מאי זוטרא למר אשי רב ליה "אמר שם:

זו. שווה מקצת 37)גזירה אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין המדובר כי אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
בו. פודין רחל, כשל אחר),38)סימניו למין הדומה (=שה ב"נדמה" פודין אם שם נסתפקו שלא היא, רבינו שדעת נראה

אחר. למין אלא אמו למין דומה אינו אם בכך ומה "שה ", הוא שהרי בו, שפודין הוא פשוט מדאורייתא אבל מדרבנן, אלא
שהוא.39) כל שווה החמור.40)אפילו פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה מוטל 41)בין אינו חמור פטר שפדיון

הרי  ישראל של חמור פטר פדה גוי אם אף ולכן בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד, החמור פטר בעל על
שפדה". "ישראל כתב: ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב ולכן פדוי, כממון 42)זה נחשב חמור שפטר דבר, של וטעמו

הרי  חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר שלו להיות ראוי הוא הרי עתה, בהנאה אסור שהוא פי על ואף הבעלים.
ההנאה. איסור שפקע אלא החמור), בעל (=של שלו הם 43)הוא פטורים לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון

שלא  - הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון והלויים הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון אף
מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר, ישראל של טמאות בהמות ולויים כהנים שפטרו בכור.44)מצינו הוא והעובר

קיים. העובר שהרי לעולם, בא שלא דבר לוקח זה העובר 45)ואין את מפקיע הוא שהרי לגוי, חמורו עובר למכור כלומר,
השה. את מפסיד הכהן ונמצא מלפדותו, הוא פטור שהרי הכהן, של 46)מן חמורו עובר בלוקח שהרי חמור, פטר מפדיון

של  והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון חיוב ואין הגוי, של הוא העובר חמורו, עובר לו ובמוכר הגוי, של היא האם גוי,
מקדושה,47)ישראל. לה מפקע דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי דקא משום אמינא  הוה לוקח, תנא דאי "צריכי, שם:

לן". משמע קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה באמו.48)אימא פוט 49)או גוי ששותפות שאסור כיוון פי על ואף רת.
קנסוהו. לא הגוי עם כלום.51)לגוי.50)להשתתף לו אין - האבר ומלבד
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ּפטּור 52אזנֹו זה הרי - מּום ּבעל יהיה יחת ׁשאּלּו ּכל :53 ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לא  ּכֹוכבים העֹובד חלק ּכׁשּיחת ואם הּבכֹורה; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמן

לּמזּבח  מּום ּבעל חּיב 54יהיה זה הרי המקּבל 55- וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּכֹוכ  העֹובד מן והּולד חמֹור ּבּה מּטּפל להיֹות בים ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

ּפטּור 56ּביניהם  הּכל - מּיּׂשראל ׁשּקּבל ּכֹוכבים עֹובד אֹו , ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּבכֹורה  ּבאדם 57מן יּׂשראל ּבבני רחם ּפטר ׁשּנאמר: . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּביּׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּובּבהמה
.ÊË ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגר

ׁשּנתּגּיר 58חמֹורֹו אחר לערף 59אֹו חּיב זה הרי אֹו60- ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּבּׂשה 61לפּדֹות  ּפדה ואם ׁשהּמֹוציא 62. ּגר, ׁשל הּׂשה - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

הראיה  עליו .63מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
.ÊÈ חמֹור ּפטר ׁשהפריׁש ּכֹוכבים מֹודיעין 64עֹובד - ְֲִִִִִֵֶֶֶָ

חּיב  ׁשאינֹו מּתר 65אֹותֹו הּוא והרי ועבֹודה 66, .67ּבגּזה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻ
.ÁÈ חמֹור ּכמין ׁשּילדה ּכמין 68ּפרה ׁשּילדה חמֹור אֹו , ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָ
ּפטּור 69סּוס  ּופטר 70- בּׂשה ּתפּדה חמֹור ּופטר ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ

והּנֹולד  חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָחמֹור,
ּבֹו יׁש ואם חּיב 71חמֹור. - חמֹור סימני מקצת ְְֲֲִִִֵֵַָָָ

.72ּבּבכֹורה  ְַָ
.ËÈ טלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו

ּכדי 73לּכהן  אחד, טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה . ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

קדּׁשה  ׁשּמא 74להפקיע ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּתחּלה  נֹולד לּבעלים,75הּזכר - ׁשהפריׁש זה וטלה ; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לּכהן, ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹואינֹו
.Î ׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי

לּכהן  נֹותן 76טלאים - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר . ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹ
לּכהן  אחד .77טלה ֵֶֶַָָֹ

.‡Î נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ּכלּום  לּכהן ּכאן אין טלה 78- להפריׁש צרי ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ילדה  האחת ׁשּמא הרּבה: ספקֹות ּכאן ׁשּיׁש לפי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלעצמֹו,
נקבה  ילדה זֹו ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ילדה והּׁשנּיה ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָזכר

זכר  ואחריה נקבה אֹו נקבה ואחריו זכר וכן 79והאחרת . ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּבּכרה  אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני יׁש הרּבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָספקֹות
נֹותן  - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹואחת
אחד  טלה מפריׁש - ּונקבה זכר לּכהן. אחד ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹטלה

ו  ספק, ׁשהּוא מּפני לּכהן, נֹותנֹו ואינֹו הּמֹוציא לעצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו

.·Î אם ידּוע ואין ּכֹוכבים העֹובד מן חמֹור הּלֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוכן
ּבּׂשה  אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה לא אֹו 80ּבּכרה ְְְְְִִֶֶָָָָָָֹ

ספק. ׁשהּוא מּפני לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַָָוהּוא
.‚Îלֹו ׁשהיּו הפריׁשֹו81מי מהן אחד ּכל טלאים, עּׂשרה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָ
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קטן.52) אבר אזנו,53)שהוא אפילו הונא רב אמר הבכורה, מן פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה שם:
נבלה  נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם אחד אבר לגוי יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר' אמר הכי ליה אמר וכו',
האבר, מן חלק רק לו יש אם אפילו אלא האבר, כל לגוי שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב וכו', פטור), זה הרי טריפה, או

פטור. זה הרי מום בעל יהא ייחתך טהורה.54)שאם בבהמה הדבר היה חשובה.55)אם שותפותו כלומר,56)שאין
הטיפול. בשכר שניהם, הישראל.57)של של חציו ישראל".58)אף "בבני זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון ופטור

לכן.59) קודם ולא לידה משעת בכור נעשה שהעובר כיוון חייב, הוא ספקות 61)ולקבור.60)ואז "שמונה קלד. בחולין 
מספק, בהנאה אסור החמור שפטר (שכיוון לחיוב וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור, וארבע לחיוב ארבע בגר, נאמרו
השה  מלתת פטור שהוא (כלומר, לפטור חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע כדי ופודהו לחומרא, דאיסורא ספיקא

בשוויו.62)לכהן)". בכסף, הרי 63)או והשה החמור, פטר של איסורו פקע כבר שהרי איסור, ספק זה שאין כיוון
ספק אלא כלל, קדושה בו זה.אין הוא חמור 64)ממון פטר בפדיון ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות לדעת

השה. בקדשים.65)שהוא מזלזלים שהם בישראל הגוי יחשוד שלא כדי היא זו והודעה בהנאה. אסור ואינו חמור. בפטר
שהודיעוהו.66) שגויים 67)לאחר ונדבות בנדרים חל שהוא כדרך הפרשתו, ידי על החמור פטר על חל הנאה איסור ואין

לחמור.68)מתנדבים. הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני בו וחמור,70)ואין לפרה משותף דבר שיש פי על אף
טמאים. מינים ששניהם וסוס, לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים החמור.71)ששניהם מן שנולד בפטר 72)בסוס

לכהן. לתיתו וחייב טהורה, בהמה בכור הוא הרי פרה, סימני מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור ברור 73)חמור. שהרי
חמור. פטר הוא הזכרים משני שאחד שפטר 74)הוא רבינו, וכוונת ההנאה, איסור כלומר, מיניה, לאיסורא לאפקועי שם:

בשה. לפדותו שצריך דמים, בקדושת קדוש חמור.75)החמור פטר הוא פטרי 76)והרי ששניהם הדבר ברור שהרי
השני. וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שאין פי על אף ב 77)חמורים, הראשון באופן פטר שהרי הוא שהזכר רור

הוא. מי ידוע שאין פי על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני, באופן וכן היה 78)חמור, שלא אפשר שהרי
חמור. פטר כאן ואין ראשון נולד 79)הזכר הזכר שמא אחד, ספק אלא כאן אין הרי הוולד על נדון שאם פי על אף

מהזכרים  אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש צריך אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור, פטר הוא והרי ראשון
לא  שמא ספיקא, ספק הוא שהדבר יימצא שילדו, החמורות מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו לו. שיש
השקול  הספק את מכריע זה דבר שכן, וכיוון הנקבה. שנולדה לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל, זכר ילדה

הוולד. על דנים כשאנו קדושה.80)הקיים ממנו להפקיע לדיר 81)כדי חמור) פטר (=פדיון "נכנס ט. בבכורות משנה
במתנה  לו ושניתן הלקוח שנינו שהרי לכהן), ונתנו ישראל שהפרישו רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו להתעשר".
ומעשרן  שיין עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי ספק עשרה לו שהיו בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור

שלו". והן
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חמֹור  ּפטר ספק ּדבר,82על לכל ּכחּלין הן הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֻ
הּבהמה  ּכׁשאר מהן 83ּומתעּׂשרין אחד ּומפריׁש . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכׁשהיּו84מעּׂשר  ׁשּלֹו והּׁשאר ,85. ְְְֲֵֶֶַַָָ
.„Î וּדאין 86יּׂשראל חמֹורים ּפטרי עּׂשרה לֹו 87ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

לֹו ׁשּנפלּו ּביתֹו ּכהן 88ּבתֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו89מּבית , ְְְֲִִִֵֵֵֶָֹ
יּׂשראל  אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו הּכהן אּמֹו הרי 90אבי - ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָֹ

ׁשּלֹו והן ּׂשיין עּׂשרה עליהן מפריׁש וחּיבין 91זה , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.92ּבמעּׂשר  ְֲֵַ

ּבּכּורים הלכֹות להֹו ְְְִִִִסליקּו
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עּׂשה, מצֹות ּתׁשע מצֹות: ועּׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות עּׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹּוׁשלׁש
יעבד ׁשּלא ב) מּמלאכּתּה. ּבׁשביעית הארץ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּתׁשּבת

ּבׁשנה הארץ האילןעבֹודת עבֹודת יעבד ׁשּלא ג) זֹו. ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ה) הּקֹוצרים. ּכדר הּספיח יקצר ׁשּלא ד) זֹו. ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבׁשנה
מה ׁשּיׁשּמט ו) הּבֹוצרים. ּכדר הּנזירים יבצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
יּגּׂש ׁשּלא ח) הלואתֹו. ּכל ׁשּיׁשּמט ז) הארץ. ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּׁשּתֹוציא
ׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא ט) הּלוה. יתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹולא

יא) ׁשבע. ׁשבע הּׁשנים לסּפר י) ממֹונֹו. יאּבד ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכדי
ּבעּׂשרה ּבׁשֹופר לתקע יב) החמּׁשים. ׁשנת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹלקּדׁש
ּתעבד ׁשּלא יג) חפׁשי. עבדים לצאת ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹּבתׁשרי
ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא יד) זֹו. ּבׁשנה ְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָֹֹאדמה
טז) הּבֹוצרים. ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא טו) ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים.
ּוּׂשדה אחּזה ּׂשדה דין וזהּו זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻלּתן
ּבּתי ּדין יח) לצמיתּות. הארץ ּתּמכר ׁשּלא יז) ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקנה.
יּׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא יט) חֹומה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹערי
ׁשּלא כ) ּבהם. לׁשבת מּתנה ערים להם נֹותנין ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
לׁשבת ערים ללוּים לּתן כא) ּבּבּזה. לוי ׁשבט ְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיּקח
גֹואלים אּלא עריהם, מגרׁש יּמכר ׁשּלא כב) ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומגרׁשיהן.

הּיֹובל. לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָלעֹולם,
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עּׂשה ‡. האילן 3לׁשּבת 2מצות ועבֹודת הארץ 4מעבֹודת ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ליי; ׁשּבת הארץ וׁשבתה ׁשּנאמר: ׁשביעית, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשנה
ּבחריׁש5ונאמר  מלאכה 7ּובּקציר 6: העֹוּׂשה וכל 8ּתׁשּבת. ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

הארץ  מצות 9מעבֹודת ּבּטל - זֹו ּבׁשנה האילנֹות אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במעשר 82) לחייב אין לכהן, שהוא וודאי, חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב ולפיכך לכהן נותנם ואינו שלו, שהם
שאף  במעשר, יתחייב לא לישראל החזירו הכהן אם ואף בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו ושניתן הלקוח שהרי בהמה.

מתנה. מקבל בכלל הוא בהמה.83)הישראל ממעשר פטורים מוקדשים ואילו חולין, שהם אימורין 84)מפני ומקטיר
המזבח. גבי ממש.85)על שאף 86)חולין בזה, והשמיעונו אבהו, בר רבה בשם נחמן רב של מימרא שם. בכורות

בהמה. במעשר ויתחייב הישראל, של יהיה כי ייתכן וודאי, חמור פטר וודאין.87)בפדיון אפילו .בירושה 88)כלומר,
לאמו.89) אחים היו שלא כיוון זה, חייבים 90)וירשם אינם ברשותו, נולדו אלא בירושה, הכהן ליד נפלו לא שאם

מכח 91)בפדיון. בא זה שישראל כיוון דבר, של וטעמו בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם חייב שאינו
שלו, הן השיין הרי בשיין, הישראל מן שירש החמורים פטרי את לפדות חייב שהיה פי על אף והכהן אותו. שירש הכהן

לכהן. נותנם אינו הישראל אף דבר.92)ולכן לכל חולין הם ועבודת 1)שהרי הארץ מעבודת לשבות שמצותֿעשה יבאר
בשביעית  הזרעים שורין אם סרק. אילן בשביעית נוטעין ואם התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה האילן
צנון  או לפת הטומן או מארצו קוצים המעביר בשביעית. לזרוע מותר אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים
מהארץ. שרשיו להוציא מותר אם אילן הקוצץ השדה. מתוך ואבנים עצים ללקוט אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף או

בשביעית. שקמה בתולת קוצצין קלה.2)ואם עשה המצוות, בספר נראה,3)ראה שם המצוות ובספר כאן רבינו מלשון
התורה  מן ישראל באדמת לעבוד לגוי מותר זה, ולפי שתשבות. הארץ על המצוה ואין ישבות, שהאדם היא שהמצוה
במנין  כתב וכן ממלאכתה", בשביעית הארץ "שתשבות רבינו: כתב כאן המצוות במנין אבל נב). סימן ב חלק (מהרי"ט
קיב). מצוה (מנחתֿחינוך  בשבת בהמתו שביתת מצות וכדוגמת הארץ, על היא שהמצוה משמע ההלכות. סדר על המצוות
אחרון  בקונטרס וראה  אותה. העובד ישראל עלֿידי  אלא אינו שביתתה  שביטול אלא תשבות, שהארץ היא: שהמצוה ונראה

ואילך. פז מעמוד ב, מהדורה זצ"ל קוק להראי"ה הארץ הנעשית 4)לשבת בצירה וגם ההלכה, בסוף כדלהלן זמירה, היא
שלאחריה, הנ"ל הפסוקים באותם שהרי הנ"ל, הארץ" "ושבתה בכלל הן ואף כב), הלכה פ"ד להלן (ראה האילן לעבודת

תבצור". לא וגו' תזמור "לא גם רבינו 5)נאמר הביא ההלכות, סדר שעל המצוות ובמנין שם) (עשה המצוות בספר וגם
תוספת  (בענין ישמעאל ר' דברי שלפי יוצא ד.) קטן (מועד הבבלי דברי שלפי ואףֿעלֿפי שביעית. לענין זה פסוק
סמך  – שבת לענין אלא שביעית לענין נאמר לא זה פסוק א), הלכה פ"ג להלן (ראה כמותו פוסקים שאנו השביעית),
מלכי  בן ר"י פירשו וכן נאמר, שביעית לענין זה פסוק ישמעאל לר' שגם ג), הלכה פ"א (שביעית הירושלמי על רבינו

תקצג. נוספת הערה שם, המצוות בספר ראה הישיבה. אב נתן ורבינו בשביעית 6)צדק, שהחורש יוצא כאן הנאמר לפי
י. והלכה ד הלכה להלן וראה לאו, בה שאין לפי לוקה, ואינו בעשה, (ראה 7)עובר קרקע לעבודת שהוא לקציר הכוונה

"תשבות". משום בו אין – בלבד הפירות לאסיפת אלא שאינו קציר שאילו א), הלכה פ"ד רבינו,8)להלן מלשון משמע
שמיטת  לענין ו) עמוד יד כרך ("סיני" רבינו של בנו אברהם רבינו כתב (וכן שביעית. של במצוותֿעשה חייבות הנשים שגם

שם. ובמנחתֿחינוך קיב, פד, מצוות בחינוך וראה לגברים"). כמו לנשים שמיטה ש"דין כדלהלן 9)כספים זריעה, היא
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ּפטּור 52אזנֹו זה הרי - מּום ּבעל יהיה יחת ׁשאּלּו ּכל :53 ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לא  ּכֹוכבים העֹובד חלק ּכׁשּיחת ואם הּבכֹורה; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמן

לּמזּבח  מּום ּבעל חּיב 54יהיה זה הרי המקּבל 55- וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּכֹוכ  העֹובד מן והּולד חמֹור ּבּה מּטּפל להיֹות בים ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

ּפטּור 56ּביניהם  הּכל - מּיּׂשראל ׁשּקּבל ּכֹוכבים עֹובד אֹו , ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּבכֹורה  ּבאדם 57מן יּׂשראל ּבבני רחם ּפטר ׁשּנאמר: . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּביּׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּובּבהמה
.ÊË ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגר

ׁשּנתּגּיר 58חמֹורֹו אחר לערף 59אֹו חּיב זה הרי אֹו60- ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּבּׂשה 61לפּדֹות  ּפדה ואם ׁשהּמֹוציא 62. ּגר, ׁשל הּׂשה - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

הראיה  עליו .63מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
.ÊÈ חמֹור ּפטר ׁשהפריׁש ּכֹוכבים מֹודיעין 64עֹובד - ְֲִִִִִֵֶֶֶָ

חּיב  ׁשאינֹו מּתר 65אֹותֹו הּוא והרי ועבֹודה 66, .67ּבגּזה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻ
.ÁÈ חמֹור ּכמין ׁשּילדה ּכמין 68ּפרה ׁשּילדה חמֹור אֹו , ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָ
ּפטּור 69סּוס  ּופטר 70- בּׂשה ּתפּדה חמֹור ּופטר ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ

והּנֹולד  חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָחמֹור,
ּבֹו יׁש ואם חּיב 71חמֹור. - חמֹור סימני מקצת ְְֲֲִִִֵֵַָָָ

.72ּבּבכֹורה  ְַָ
.ËÈ טלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו

ּכדי 73לּכהן  אחד, טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה . ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

קדּׁשה  ׁשּמא 74להפקיע ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּתחּלה  נֹולד לּבעלים,75הּזכר - ׁשהפריׁש זה וטלה ; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לּכהן, ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹואינֹו
.Î ׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי

לּכהן  נֹותן 76טלאים - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר . ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹ
לּכהן  אחד .77טלה ֵֶֶַָָֹ

.‡Î נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ּכלּום  לּכהן ּכאן אין טלה 78- להפריׁש צרי ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ילדה  האחת ׁשּמא הרּבה: ספקֹות ּכאן ׁשּיׁש לפי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלעצמֹו,
נקבה  ילדה זֹו ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ילדה והּׁשנּיה ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָזכר

זכר  ואחריה נקבה אֹו נקבה ואחריו זכר וכן 79והאחרת . ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּבּכרה  אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני יׁש הרּבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָספקֹות
נֹותן  - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹואחת
אחד  טלה מפריׁש - ּונקבה זכר לּכהן. אחד ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹטלה

ו  ספק, ׁשהּוא מּפני לּכהן, נֹותנֹו ואינֹו הּמֹוציא לעצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו

.·Î אם ידּוע ואין ּכֹוכבים העֹובד מן חמֹור הּלֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוכן
ּבּׂשה  אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה לא אֹו 80ּבּכרה ְְְְְִִֶֶָָָָָָֹ

ספק. ׁשהּוא מּפני לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַָָוהּוא
.‚Îלֹו ׁשהיּו הפריׁשֹו81מי מהן אחד ּכל טלאים, עּׂשרה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קטן.52) אבר אזנו,53)שהוא אפילו הונא רב אמר הבכורה, מן פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה שם:
נבלה  נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם אחד אבר לגוי יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר' אמר הכי ליה אמר וכו',
האבר, מן חלק רק לו יש אם אפילו אלא האבר, כל לגוי שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב וכו', פטור), זה הרי טריפה, או

פטור. זה הרי מום בעל יהא ייחתך טהורה.54)שאם בבהמה הדבר היה חשובה.55)אם שותפותו כלומר,56)שאין
הטיפול. בשכר שניהם, הישראל.57)של של חציו ישראל".58)אף "בבני זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון ופטור

לכן.59) קודם ולא לידה משעת בכור נעשה שהעובר כיוון חייב, הוא ספקות 61)ולקבור.60)ואז "שמונה קלד. בחולין 
מספק, בהנאה אסור החמור שפטר (שכיוון לחיוב וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור, וארבע לחיוב ארבע בגר, נאמרו
השה  מלתת פטור שהוא (כלומר, לפטור חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע כדי ופודהו לחומרא, דאיסורא ספיקא

בשוויו.62)לכהן)". בכסף, הרי 63)או והשה החמור, פטר של איסורו פקע כבר שהרי איסור, ספק זה שאין כיוון
ספק אלא כלל, קדושה בו זה.אין הוא חמור 64)ממון פטר בפדיון ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות לדעת

השה. בקדשים.65)שהוא מזלזלים שהם בישראל הגוי יחשוד שלא כדי היא זו והודעה בהנאה. אסור ואינו חמור. בפטר
שהודיעוהו.66) שגויים 67)לאחר ונדבות בנדרים חל שהוא כדרך הפרשתו, ידי על החמור פטר על חל הנאה איסור ואין

לחמור.68)מתנדבים. הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני בו וחמור,70)ואין לפרה משותף דבר שיש פי על אף
טמאים. מינים ששניהם וסוס, לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים החמור.71)ששניהם מן שנולד בפטר 72)בסוס

לכהן. לתיתו וחייב טהורה, בהמה בכור הוא הרי פרה, סימני מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור ברור 73)חמור. שהרי
חמור. פטר הוא הזכרים משני שאחד שפטר 74)הוא רבינו, וכוונת ההנאה, איסור כלומר, מיניה, לאיסורא לאפקועי שם:

בשה. לפדותו שצריך דמים, בקדושת קדוש חמור.75)החמור פטר הוא פטרי 76)והרי ששניהם הדבר ברור שהרי
השני. וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שאין פי על אף ב 77)חמורים, הראשון באופן פטר שהרי הוא שהזכר רור

הוא. מי ידוע שאין פי על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני, באופן וכן היה 78)חמור, שלא אפשר שהרי
חמור. פטר כאן ואין ראשון נולד 79)הזכר הזכר שמא אחד, ספק אלא כאן אין הרי הוולד על נדון שאם פי על אף

מהזכרים  אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש צריך אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור, פטר הוא והרי ראשון
לא  שמא ספיקא, ספק הוא שהדבר יימצא שילדו, החמורות מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו לו. שיש
השקול  הספק את מכריע זה דבר שכן, וכיוון הנקבה. שנולדה לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל, זכר ילדה

הוולד. על דנים כשאנו קדושה.80)הקיים ממנו להפקיע לדיר 81)כדי חמור) פטר (=פדיון "נכנס ט. בבכורות משנה
במתנה  לו ושניתן הלקוח שנינו שהרי לכהן), ונתנו ישראל שהפרישו רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו להתעשר".
ומעשרן  שיין עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי ספק עשרה לו שהיו בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור

שלו". והן

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חמֹור  ּפטר ספק ּדבר,82על לכל ּכחּלין הן הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֻ
הּבהמה  ּכׁשאר מהן 83ּומתעּׂשרין אחד ּומפריׁש . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכׁשהיּו84מעּׂשר  ׁשּלֹו והּׁשאר ,85. ְְְֲֵֶֶַַָָ
.„Î וּדאין 86יּׂשראל חמֹורים ּפטרי עּׂשרה לֹו 87ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

לֹו ׁשּנפלּו ּביתֹו ּכהן 88ּבתֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו89מּבית , ְְְֲִִִֵֵֵֶָֹ
יּׂשראל  אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו הּכהן אּמֹו הרי 90אבי - ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָֹ

ׁשּלֹו והן ּׂשיין עּׂשרה עליהן מפריׁש וחּיבין 91זה , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.92ּבמעּׂשר  ְֲֵַ

ּבּכּורים הלכֹות להֹו ְְְִִִִסליקּו

-mirxfxtq
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עּׂשה, מצֹות ּתׁשע מצֹות: ועּׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות עּׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹּוׁשלׁש
יעבד ׁשּלא ב) מּמלאכּתּה. ּבׁשביעית הארץ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּתׁשּבת

ּבׁשנה הארץ האילןעבֹודת עבֹודת יעבד ׁשּלא ג) זֹו. ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ה) הּקֹוצרים. ּכדר הּספיח יקצר ׁשּלא ד) זֹו. ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבׁשנה
מה ׁשּיׁשּמט ו) הּבֹוצרים. ּכדר הּנזירים יבצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
יּגּׂש ׁשּלא ח) הלואתֹו. ּכל ׁשּיׁשּמט ז) הארץ. ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּׁשּתֹוציא
ׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא ט) הּלוה. יתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹולא

יא) ׁשבע. ׁשבע הּׁשנים לסּפר י) ממֹונֹו. יאּבד ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכדי
ּבעּׂשרה ּבׁשֹופר לתקע יב) החמּׁשים. ׁשנת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹלקּדׁש
ּתעבד ׁשּלא יג) חפׁשי. עבדים לצאת ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹּבתׁשרי
ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא יד) זֹו. ּבׁשנה ְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָֹֹאדמה
טז) הּבֹוצרים. ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא טו) ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים.
ּוּׂשדה אחּזה ּׂשדה דין וזהּו זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻלּתן
ּבּתי ּדין יח) לצמיתּות. הארץ ּתּמכר ׁשּלא יז) ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקנה.
יּׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא יט) חֹומה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹערי
ׁשּלא כ) ּבהם. לׁשבת מּתנה ערים להם נֹותנין ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
לׁשבת ערים ללוּים לּתן כא) ּבּבּזה. לוי ׁשבט ְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיּקח
גֹואלים אּלא עריהם, מגרׁש יּמכר ׁשּלא כב) ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומגרׁשיהן.

הּיֹובל. לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָלעֹולם,
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עּׂשה ‡. האילן 3לׁשּבת 2מצות ועבֹודת הארץ 4מעבֹודת ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ליי; ׁשּבת הארץ וׁשבתה ׁשּנאמר: ׁשביעית, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשנה
ּבחריׁש5ונאמר  מלאכה 7ּובּקציר 6: העֹוּׂשה וכל 8ּתׁשּבת. ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

הארץ  מצות 9מעבֹודת ּבּטל - זֹו ּבׁשנה האילנֹות אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במעשר 82) לחייב אין לכהן, שהוא וודאי, חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב ולפיכך לכהן נותנם ואינו שלו, שהם
שאף  במעשר, יתחייב לא לישראל החזירו הכהן אם ואף בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו ושניתן הלקוח שהרי בהמה.

מתנה. מקבל בכלל הוא בהמה.83)הישראל ממעשר פטורים מוקדשים ואילו חולין, שהם אימורין 84)מפני ומקטיר
המזבח. גבי ממש.85)על שאף 86)חולין בזה, והשמיעונו אבהו, בר רבה בשם נחמן רב של מימרא שם. בכורות

בהמה. במעשר ויתחייב הישראל, של יהיה כי ייתכן וודאי, חמור פטר וודאין.87)בפדיון אפילו .בירושה 88)כלומר,
לאמו.89) אחים היו שלא כיוון זה, חייבים 90)וירשם אינם ברשותו, נולדו אלא בירושה, הכהן ליד נפלו לא שאם

מכח 91)בפדיון. בא זה שישראל כיוון דבר, של וטעמו בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם חייב שאינו
שלו, הן השיין הרי בשיין, הישראל מן שירש החמורים פטרי את לפדות חייב שהיה פי על אף והכהן אותו. שירש הכהן

לכהן. נותנם אינו הישראל אף דבר.92)ולכן לכל חולין הם ועבודת 1)שהרי הארץ מעבודת לשבות שמצותֿעשה יבאר
בשביעית  הזרעים שורין אם סרק. אילן בשביעית נוטעין ואם התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה האילן
צנון  או לפת הטומן או מארצו קוצים המעביר בשביעית. לזרוע מותר אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים
מהארץ. שרשיו להוציא מותר אם אילן הקוצץ השדה. מתוך ואבנים עצים ללקוט אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף או

בשביעית. שקמה בתולת קוצצין קלה.2)ואם עשה המצוות, בספר נראה,3)ראה שם המצוות ובספר כאן רבינו מלשון
התורה  מן ישראל באדמת לעבוד לגוי מותר זה, ולפי שתשבות. הארץ על המצוה ואין ישבות, שהאדם היא שהמצוה
במנין  כתב וכן ממלאכתה", בשביעית הארץ "שתשבות רבינו: כתב כאן המצוות במנין אבל נב). סימן ב חלק (מהרי"ט
קיב). מצוה (מנחתֿחינוך  בשבת בהמתו שביתת מצות וכדוגמת הארץ, על היא שהמצוה משמע ההלכות. סדר על המצוות
אחרון  בקונטרס וראה  אותה. העובד ישראל עלֿידי  אלא אינו שביתתה  שביטול אלא תשבות, שהארץ היא: שהמצוה ונראה

ואילך. פז מעמוד ב, מהדורה זצ"ל קוק להראי"ה הארץ הנעשית 4)לשבת בצירה וגם ההלכה, בסוף כדלהלן זמירה, היא
שלאחריה, הנ"ל הפסוקים באותם שהרי הנ"ל, הארץ" "ושבתה בכלל הן ואף כב), הלכה פ"ד להלן (ראה האילן לעבודת

תבצור". לא וגו' תזמור "לא גם רבינו 5)נאמר הביא ההלכות, סדר שעל המצוות ובמנין שם) (עשה המצוות בספר וגם
תוספת  (בענין ישמעאל ר' דברי שלפי יוצא ד.) קטן (מועד הבבלי דברי שלפי ואףֿעלֿפי שביעית. לענין זה פסוק
סמך  – שבת לענין אלא שביעית לענין נאמר לא זה פסוק א), הלכה פ"ג להלן (ראה כמותו פוסקים שאנו השביעית),
מלכי  בן ר"י פירשו וכן נאמר, שביעית לענין זה פסוק ישמעאל לר' שגם ג), הלכה פ"א (שביעית הירושלמי על רבינו

תקצג. נוספת הערה שם, המצוות בספר ראה הישיבה. אב נתן ורבינו בשביעית 6)צדק, שהחורש יוצא כאן הנאמר לפי
י. והלכה ד הלכה להלן וראה לאו, בה שאין לפי לוקה, ואינו בעשה, (ראה 7)עובר קרקע לעבודת שהוא לקציר הכוונה

"תשבות". משום בו אין – בלבד הפירות לאסיפת אלא שאינו קציר שאילו א), הלכה פ"ד רבינו,8)להלן מלשון משמע
שמיטת  לענין ו) עמוד יד כרך ("סיני" רבינו של בנו אברהם רבינו כתב (וכן שביעית. של במצוותֿעשה חייבות הנשים שגם

שם. ובמנחתֿחינוך קיב, פד, מצוות בחינוך וראה לגברים"). כמו לנשים שמיטה ש"דין כדלהלן 9)כספים זריעה, היא
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תזרע  לא ּׂשד ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על ועבר 10עּׂשה, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
תזמר  לא 11וכרמ. ְְְְִַֹֹ

על ·. אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה מן לֹוקה ְִִֵֶֶַַַַָָָאינֹו
הּכרם  ואחד הּבצירה. על אֹו הּקצירה ועל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּזמירה,

האילנֹות  ׁשאר .12ואחד ְְִֶָָָָ
ולּמה 13ּוזמירה ‚. קצירה. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָָָ

ּבלבד  אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על :ל לֹומר הּכתּוב? ְְְִֵֵֵַַַַָָָָּפרטן
חּיב  הארץ 14הּוא ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ועל עם 15, ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ

לֹוקה  אינֹו - זה ּבענין נתּפרׁשּו ׁשּלא האב ֹות ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשאר
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל .16עליהן. ְֲֲִֵֶַַַַָ

החֹופר „. החֹורׁש17ּכיצד? הּקרקע 18אֹו אֹו19לצר ְְֵֵֵֶַַַַַַֹ
המזּבל 20המסּקל  הארץ,21אֹו עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּנֹוטע  אֹו הּמרּכיב אֹו הּמברי ּבהן 22וכן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
מּדבריהן  מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - האילנֹות .23מעבֹודת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

סרק 24אין ‰. אילן אפּלּו ּבּׁשביעית ולא 25נֹוטעין . ְְְְֲִִִִִֵַַָֹ
יפרק 26יחּת ולא האילנֹות. מן העלין 27הּיּבלת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

יאּבק 28והּבּדים  ולא צּמרּתֹו29היבׁשים. ּבאבק.30את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
יעּׁשן  הּתֹולעת 31ולא ׁשּימּות ּכדי יסּו32ּתחּתיו ולא .33 ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

אֹותֹו יאכל ׁשּלא ּכדי זהמא, לֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻאת
ר ּכׁשהּוא יסּו34העֹוף ולא הּפּגין 35. ינקב 36את ולא , ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹ
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א), הלכה פ"ד להלן וראה נוטע, גם שהוא קוצר שיש עג: בשבת (ועיין הארץ לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה, בסוף
"שש  אחריה שם נאמר שהרי ב, משנה פ"א קטן למועד המשנה בפירוש רבינו כתב וכן הארץ", "ושבתה בכלל ושתיהן

ז  שגם הרי תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע לא וגו' שבתון שבת השביעית ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע ריעה שנים
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ. שבת בכלל הן הארץ) לעבודת (כשהיא קצירה הארץ.10)וגם עבודת עבודת 11)זו זו

יהיה  שבתון שנת תבצור, לא נזירך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיח "את שלאחריו: לפסוק גם רבינו [וכוונת אילנות.
ועל  הזמירה על אלא התורה מן לוקה "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי (וגומר), וגו' המלה כאן חסרה ואולי לארץ".
כמו  הארץ לעבודת שקצר "או שם: בפ"ד להלן גם כוונתו וזוהי הקצירה. על מקודם דיבר שכבר הרי וכו'". הקצירה

לשבעית 12)שביארנו"). המשנה בפירוש כתב שהרי התורה, מן אילנות בשאר אף אסורה שזמירה לומר, רבינו כוונת אין
בצירה, לענין כוונתו אלא מדרבנן. אלא אינו זירוד שאיסור מפורש אמרו ד. קטן ובמועד זימור, הוא שזירוד ג, משנה פ"ב
יוםֿטוב' ה'תוספות אבל תקצב). ובהערה שם, המצוות בספר וראה (חזוןֿאיש. התורה מן אסורה אילנות בשאר שאף
אסורה  שזמירה רבינו, דברי את ביארו טו, להלכה והאורֿשמח ה) משנה (שם ראשונה" וה"משנה ד, משנה פ"ד לשביעית
זק"ש) הגרמי"ל (הוצאת משקין מסכת לפירוש ותיקונים ובהוספות כאֿכב. הלכות להלן וראה התורה. מן אילנות בשאר אף

ה. כאביי.13)לעמ' ולא כרבא שם, קטן הנ"ל.14)מועד הלאו משום כבהלכה 15)מלקות, זה, בכלל האילן ועבודת
הסמוכה.16)הסמוכה. בהלכה ראה ולעידור 17)מדרבנן, לניכוש מנין וזימור, זירוע אלא לי אין שם: קטן במועד

ולכן  ושבכרם. שבשדה מלאכה היא שאז לצרכה, הקרקע בכל לחופר הכוונה ש"עידור" רבינו ומפרש וכו' ולכיסום,
עידור  שחלוק כיון בקשקוש, שהקשו כדרך הנ"ל, מהעידור הקשו לא הגפנים, תחת לעדור שמותר להלן, שם כשאמרו

קב. עמוד שם הארץ' ב'שבת וראה ב). אות כ סימן השולחן (פאת בלבד הגפנים תחת מעידור הקרקע שאין 18)בכל
א. הלכה למעלה כמבואר בו, יש עשה אבל לאו, ה 19)בו תחת ולא ושבכרם, שבשדה מלאכה כנ"ל.היא בלבד, גפנים

ז. בהלכה להלן אפילו 20)וראה אסור ואז השדה, לצורך כשעושה והמדובר שם. קטן במועד וראה השדה. מן אבנים
י. הלכה פ"ב להלן ראה האבנים, לצורך אפילו אסור בארץ נוגעות ואם בארץ, נוגעות אינן קודם 21)אם הקרקע את

מזבלין. ד"ה שם ברש"י וראה להשביחה. כדי ובגיטין 22)זריעתה, ג) הלכה שבת מהלכות (פ"ז שבת לענין אב שהוא
דאורייתא, והא דאורייתא הא מכדי וכו', יעקר, במזיד בין בשוגג בין ובשביעית יעקר, במזיד וכו' בשבת, הנוטע "דתניא, נג:
הסוגיא  מפני זו סוגיא רבינו שדחה ונראה התורה. מן אסורה בשביעית שנטיעה הרי שביעית". שנא ומאי שבת שנת מאי
ובהגהות  ד). אות שם השולחן (פאת הנ"ל המלאכות ארבע על אלא התורה מן חייבין שאין בה שאמרו הנ"ל קטן במועד
בגיטין  הגמרא כוונת וזוהי התורה, מן זריעה שהיא גרעין, זריעת בין חילק - קוק להגרא"י שם) לונץ (הוצאת וביאורים

מדרבנן. אלא שאינו שתיל, נוטע לבין פירוש 23)שם, – אותה (=חרש שדהו טייב על ב, הלכה פ"ד שביעית בירושלמי
שם). (מפרשים מרדות מכת היינו לוקה", שהוא ירמיה רבי שמיע "ולא שם): ד,24)המשנה הלכה שם בירושלמי

מתיר, הוא שרק נראה בשביעית", סרק אילן נוטעין אומר גמליאל בן שמעון רבן "היה אמרו: יט הלכה פ"ג שם ובתוספתא
וראה  מיבלין", "אין שם בגמרא גרס ג. קטן למועד הרא"ש ותוספות (כסףֿמשנה). כרבים והלכה אוסרים, חכמים ואילו

הירושלמי. בשם שם פירות.25)במאירי עושה יבלות 26)שאינו כורתים =) "מיבלין ב: משנה פ"ב שביעית
אסור. – השנה ראש שאחרי הרי השנה". ראש עד וכו' שם.27)מהאילנות) קטן מועד המשנה). (פירוש יסיר

מאבקין".29)ענפים.28) "ואין באבק.30)שם המגולים השרשים לכרות "מאבקין" מפרשים ויש האילן. ראש
שם).32)שם.31) המשנה (פירוש פריו ואוכלת באילן השנה",33)הדביקה ראש עד "מזהמין ד: משנה שם, שביעית

אסור. – כן שאחר כלומר,34)הרי להעמידו, =) אילני לאוקומי חד הוי, זוהמומי "תרי נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,
העוף  אכילת כשעלֿידי כאן והמדובר ואסור". אילני להועילו) להברותו, =) לאברויי וחד ושרי, בלבד) היזק ממנו למנוע
וראה  "לאברויי". זה והרי האילן לגידול גורם העוף, אכילת את המונע שהזיהום נמצא האילן, גידול רק מתעכב

ובחזוןֿאיש. קז עמוד שם בשבתֿהארץ יא, אות שם עד 35)בפאתֿהשולחן – הפגים את "סכין ה: משנה שם בשמן.
השנה". שם).36)ראש המשנה (פירוש בישולן" למהר כדי כן ועושים צרכן. כל נגמרו שלא "תאנים
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יכר37אֹותן  ולא הּנטיעֹות 38. יקטם 39את ולא אֹותם.40, ְְְְְִִִֶַָָֹֹֹֹ
יפּסג  האילן.41ולא עבֹודת ּכל ׁשאר וכן האילנֹות. את ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

מּכת  אֹותֹו מּכין - ּבּׁשביעית מאּלּו אחת עּׂשה ְְִִִִֵֵַַַַַַָָואם
ְַמרּדּות.

.Â מּציתין הּקנים 42אין ּבאיׁשת האּור ׁשהיא 43את מּפני , ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
קרקע  מלּמדין 44עבֹודת ואין אּלא 45. לחרׁש הּפרה את ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹודקין 46ּבחֹול  ואין עפר 47. מלא ּבעציץ הּזרעים ,48את ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
גללים  מלא ּבעציץ אֹותן ּבֹודקין וׁשֹורין 49אבל את 50. ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ׁשביעית  ּבמֹוצאי לזרען ּכדי ּבּׁשביעית, .51הּזרעים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
האלֹויי  אֹותֹו52ּומקּימין מׁשקין אין אבל הּגג, .53ּבראׁש ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

.Ê האילן 54סֹוקרין אֹותֹו56ּבסקרא 55את וטֹוענין , ְְְְֲִִִִֶָָָ
ועֹודרין 57ּבאבנים  הּגפנים 58. והמקׁשקׁש59ּתחת . ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ
להברֹות 60ּבזיתים  אם לסּתם 61: ואם אסּור, - האילן את ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹ

הּפצימים  מּתר 62את -63. ְִִֶַָֻ
.Á ּבּׁשביעית 64מׁשקין הּׁשלחין ּׂשדה 65ּבית והיא , ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ

ּביֹותר  ׁשּצמאה האילנֹות 66הּזריעה ּׂשדה וכן היּו67. אם , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
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(שם).37) מהם" תאנה כל בו ונוקבים דק, עץ בשמן ימשחו עד מתבשלין שאינן אצלנו מקומות בקצת התאנים מנהג "כן
השנה".38) ראש עד – הנטיעות) (=את אותן "וכורכין שם שיעלו 39)משנה כדי ויקשרם והפארות הענפים שיקבץ "הוא

שם). המשנה (פירוש הארץ" על ינטו ולא במישור (שם).40)למעלה לזה כשנצרך קצתם לכרות והיינו שם. משנה
שם.41) ברש"י וראה מדי. צעיר שהוא אילן בעצים, יסמוך לא כלומר, באילן", מפסגין "ואין ג. קטן ירושלמי 42)מועד

יט. הלכה פ"ג שם ותוספתא ד, הלכה פ"ד ליונתן 43)שם המיוחס ובתרגום הקנים. סבך כלומר, הקנים. ברחישת כמו:
שם. השולחן בפאת וראה כפשוטה). (תוספתא דאילנא ברחישותא אחיד בסבך", "נאחז מתרגם יג) כב, (בראשית

ליי 44) כדי כן (שם).שעושה לזריעה ולהכינה הקרקע את שם.45)פות ותוספתא חולות,46)ירושלמי במקום כלומר,
ממש. חורש שאינו אףֿעלֿפי הפרה, את ללמד אסור לזריעה, הראוי במקום אבל ולנטיעה. לזריעה ראוי שאינו

(תוספתא 47) צומחים הם אם לראות זרעים של דוגמא שלוקח הוא הבדיקה ועניין פ"א. סוף בתוספתא ועיין שם. ירושלמי
בשביעית.48)כפשוטה). כזורע נראה שהוא לפי (רדב"ז). הקרקע על בגללים והכוונה 49)וכן בו. לזרוע דרך שאין

בעציץ  אפילו הזורע חייב שבת, שלענין ואףֿעלֿפי רדב"ז). ועיין בכסף", "נחפה בשם רוקח (מעשה נקוב שאינו לעציץ
אין  בשביעית – (10 והערה 4 עמ' א חלק "זמנים" לספר רבינו ובתשובות שד, עמ' יח כרך ב"סיני" (ראה נקוב שאינו

להלן. וראה בארץ, אלא וראה 50)זריעה שם. בתוספתא הגירסא וכן ומשיירין. גורס: והראב"ד במים. כלומר, שם.
כפשוטה. שם).51)בתוספתא ("סיני" הארץ" "ושבתה בכלל ולא תזרע", לא "שדך בכלל לא זו זריעה שאין

וחלה 52) יד), (ד, בשירֿהשירים הנזכרות ה"אהלות" והם ריח, הנותן עץ הוא ו"אלוי" המזיקו. דבר ממנו מונעים כלומר,
חשד  ויש ואדום, רך שלו שהגזע מאחר קיומו, לאסור מקום והיה יט. הלכה פ"ז להלן כמבואר שביעית, קדושת עליו
על  שהוא כיון גזרו, לא שבאילוי בזה והשמיענו יח), הלכה פ"ד (להלן רכים ירקות לקיים אסרו שכן בשביעית, שנטעו
אינו  שגג יֿיא, הלכות מעשר מהלכות פ"א למעלה [וראה כפשוטה. תוספתא ועיין (כסףֿמשנה). שם לזרוע דרך ואין הגג

שדך]. ח.53)בכלל הלכה להלן וראה ומשביחו. העץ את כמברה שהוא כיון בשביעית, להשקות אסור שהרי
י.54) הלכה שם ותוספתא שם, זמנו.55)ירושלמי קודם פירותיו (ראה 56)המשיר אדום בצבע אותו צובעים כלומר,

רחמי  וליבעי אינשי, דליחזיה היכי כי – בסיקרא "סוקרו עח. ובחולין שם). ובהערות א, הלכה גירושין מהלכות בפ"ד
קרקע. עבודת זו שאין הוא ופשוט פירותיו). ישיר שלא עליו רחמים ויבקשו אנשים שיראוהו =) "כי 57)עלויה" שם:

כיון  כן לעשות והתירו כוחו. את מחלישים ולפיכך ושומן, כוח מרוב פירותיו את משיר הוא שהרי חיליה". דניכחוש היכי
כפשוטה). (תוספתא כוחו את מחליש אדרבה אלא אילן, את מברה ג.58)שאינו קטן עבודה 59)מועד זו שאין כיון

טז. בהערה למעלה וראה (שם). בלבד בכרם אלא ובכרם, (ר"ח 60)שבשדה האילן מן פסולת מיני מסיר כלומר, שם.
רש"י). בשם (כסףֿמשנה בגפנים וזה בזיתים שזה אלא עידור, כמו הוא שקשקוש מפרשים ויש נ:). זרה לעבודה

ולהשביח.61) להועיל לגידולו.63)הסדקים.62)כלומר, מועיל זה דבר ואין האילן, מן היזק מונע אלא זה שאין
הֿו. להלכות בהערות ובשביעית".64)וראה במועד השלחין בית "משקין ב. קטן במועד ישקה,65)משנה לא שאם

מרביצין. ד"ה בתוספות ו: שם ועין גשמים. ממי המסתפקת שדה משקין אין אבל י. בהלכה כדלהלן שבה, עץ כל ימות
ונראה 66) ולאי. משלהי ואת ומתרגמינן, ויגע. עיף ואתה דכתיב היא, דצחותא לישנא השלחין בית דהאי משמע ומאי שם:

לא  משקין אין "אבל שם: במשנה שאמרו ומה להשקות, מותר הקילון, וממי הגשמים ממי שאפילו רבינו, דברי מסתימת
יתירה  טירחא מחמת ואסרום ב), הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ז (ראה במועד אלא זה אין הקילון", ממי ולא הגשמים ממי
לתלמיד  בשיטה (ראה הראשונים רוב כתבו וכן יתירה, טירחא ולא הארץ עבודת אלא נאסרה לא בשביעית אבל ד.), (שם

ועיי  ד, עמ' שם מפריש הירושלמי).ר"י בשם כן שהביא שם מושכין 67)ן אומר, יעקב בן אליעזר "רבי ו: שם משנה
בעפר  "ומרביצין י: משנה פ"ב ובשביעית מתירין". וחכמים וכו', השדה כל את ישקה שלא ובלבד לאילן, מאילן המים את
כדין  לבן, עפר הרבצת שדין במסקנא, ושם שם, בירושלמי ואמרו אוסר". יעקב בן אליעזר רבי שמעון. רבי דברי לבן,
אילנות  מעשר פחות שישנם דהיינו מרוחקין, כשהאילנות אלא אליעזר ורבי שמעון רבי נחלקו ולא השדה. כל השקאת
רבי  אף סאה, בבית אילנות עשרה כשישנם אבל אוסר. אליעזר ורבי השדה, כל להשקות מתיר שמעון שרבי סאה, בבית
כנגד  אף ונקי, קב שמשנתו יעקב, בן אליעזר כרבי רבינו ופסק שם. לשביעית המשנה בפירוש וראה שמותר, מודה אליעזר
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תזרע  לא ּׂשד ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על ועבר 10עּׂשה, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
תזמר  לא 11וכרמ. ְְְְִַֹֹ

על ·. אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה מן לֹוקה ְִִֵֶֶַַַַָָָאינֹו
הּכרם  ואחד הּבצירה. על אֹו הּקצירה ועל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּזמירה,

האילנֹות  ׁשאר .12ואחד ְְִֶָָָָ
ולּמה 13ּוזמירה ‚. קצירה. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָָָ

ּבלבד  אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על :ל לֹומר הּכתּוב? ְְְִֵֵֵַַַַָָָָּפרטן
חּיב  הארץ 14הּוא ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ועל עם 15, ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ

לֹוקה  אינֹו - זה ּבענין נתּפרׁשּו ׁשּלא האב ֹות ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשאר
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל .16עליהן. ְֲֲִֵֶַַַַָ

החֹופר „. החֹורׁש17ּכיצד? הּקרקע 18אֹו אֹו19לצר ְְֵֵֵֶַַַַַַֹ
המזּבל 20המסּקל  הארץ,21אֹו עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּנֹוטע  אֹו הּמרּכיב אֹו הּמברי ּבהן 22וכן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
מּדבריהן  מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - האילנֹות .23מעבֹודת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

סרק 24אין ‰. אילן אפּלּו ּבּׁשביעית ולא 25נֹוטעין . ְְְְֲִִִִִֵַַָֹ
יפרק 26יחּת ולא האילנֹות. מן העלין 27הּיּבלת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

יאּבק 28והּבּדים  ולא צּמרּתֹו29היבׁשים. ּבאבק.30את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
יעּׁשן  הּתֹולעת 31ולא ׁשּימּות ּכדי יסּו32ּתחּתיו ולא .33 ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

אֹותֹו יאכל ׁשּלא ּכדי זהמא, לֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻאת
ר ּכׁשהּוא יסּו34העֹוף ולא הּפּגין 35. ינקב 36את ולא , ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹ
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א), הלכה פ"ד להלן וראה נוטע, גם שהוא קוצר שיש עג: בשבת (ועיין הארץ לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה, בסוף
"שש  אחריה שם נאמר שהרי ב, משנה פ"א קטן למועד המשנה בפירוש רבינו כתב וכן הארץ", "ושבתה בכלל ושתיהן

ז  שגם הרי תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע לא וגו' שבתון שבת השביעית ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע ריעה שנים
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ. שבת בכלל הן הארץ) לעבודת (כשהיא קצירה הארץ.10)וגם עבודת עבודת 11)זו זו

יהיה  שבתון שנת תבצור, לא נזירך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיח "את שלאחריו: לפסוק גם רבינו [וכוונת אילנות.
ועל  הזמירה על אלא התורה מן לוקה "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי (וגומר), וגו' המלה כאן חסרה ואולי לארץ".
כמו  הארץ לעבודת שקצר "או שם: בפ"ד להלן גם כוונתו וזוהי הקצירה. על מקודם דיבר שכבר הרי וכו'". הקצירה

לשבעית 12)שביארנו"). המשנה בפירוש כתב שהרי התורה, מן אילנות בשאר אף אסורה שזמירה לומר, רבינו כוונת אין
בצירה, לענין כוונתו אלא מדרבנן. אלא אינו זירוד שאיסור מפורש אמרו ד. קטן ובמועד זימור, הוא שזירוד ג, משנה פ"ב
יוםֿטוב' ה'תוספות אבל תקצב). ובהערה שם, המצוות בספר וראה (חזוןֿאיש. התורה מן אסורה אילנות בשאר שאף
אסורה  שזמירה רבינו, דברי את ביארו טו, להלכה והאורֿשמח ה) משנה (שם ראשונה" וה"משנה ד, משנה פ"ד לשביעית
זק"ש) הגרמי"ל (הוצאת משקין מסכת לפירוש ותיקונים ובהוספות כאֿכב. הלכות להלן וראה התורה. מן אילנות בשאר אף

ה. כאביי.13)לעמ' ולא כרבא שם, קטן הנ"ל.14)מועד הלאו משום כבהלכה 15)מלקות, זה, בכלל האילן ועבודת
הסמוכה.16)הסמוכה. בהלכה ראה ולעידור 17)מדרבנן, לניכוש מנין וזימור, זירוע אלא לי אין שם: קטן במועד

ולכן  ושבכרם. שבשדה מלאכה היא שאז לצרכה, הקרקע בכל לחופר הכוונה ש"עידור" רבינו ומפרש וכו' ולכיסום,
עידור  שחלוק כיון בקשקוש, שהקשו כדרך הנ"ל, מהעידור הקשו לא הגפנים, תחת לעדור שמותר להלן, שם כשאמרו

קב. עמוד שם הארץ' ב'שבת וראה ב). אות כ סימן השולחן (פאת בלבד הגפנים תחת מעידור הקרקע שאין 18)בכל
א. הלכה למעלה כמבואר בו, יש עשה אבל לאו, ה 19)בו תחת ולא ושבכרם, שבשדה מלאכה כנ"ל.היא בלבד, גפנים

ז. בהלכה להלן אפילו 20)וראה אסור ואז השדה, לצורך כשעושה והמדובר שם. קטן במועד וראה השדה. מן אבנים
י. הלכה פ"ב להלן ראה האבנים, לצורך אפילו אסור בארץ נוגעות ואם בארץ, נוגעות אינן קודם 21)אם הקרקע את

מזבלין. ד"ה שם ברש"י וראה להשביחה. כדי ובגיטין 22)זריעתה, ג) הלכה שבת מהלכות (פ"ז שבת לענין אב שהוא
דאורייתא, והא דאורייתא הא מכדי וכו', יעקר, במזיד בין בשוגג בין ובשביעית יעקר, במזיד וכו' בשבת, הנוטע "דתניא, נג:
הסוגיא  מפני זו סוגיא רבינו שדחה ונראה התורה. מן אסורה בשביעית שנטיעה הרי שביעית". שנא ומאי שבת שנת מאי
ובהגהות  ד). אות שם השולחן (פאת הנ"ל המלאכות ארבע על אלא התורה מן חייבין שאין בה שאמרו הנ"ל קטן במועד
בגיטין  הגמרא כוונת וזוהי התורה, מן זריעה שהיא גרעין, זריעת בין חילק - קוק להגרא"י שם) לונץ (הוצאת וביאורים

מדרבנן. אלא שאינו שתיל, נוטע לבין פירוש 23)שם, – אותה (=חרש שדהו טייב על ב, הלכה פ"ד שביעית בירושלמי
שם). (מפרשים מרדות מכת היינו לוקה", שהוא ירמיה רבי שמיע "ולא שם): ד,24)המשנה הלכה שם בירושלמי

מתיר, הוא שרק נראה בשביעית", סרק אילן נוטעין אומר גמליאל בן שמעון רבן "היה אמרו: יט הלכה פ"ג שם ובתוספתא
וראה  מיבלין", "אין שם בגמרא גרס ג. קטן למועד הרא"ש ותוספות (כסףֿמשנה). כרבים והלכה אוסרים, חכמים ואילו

הירושלמי. בשם שם פירות.25)במאירי עושה יבלות 26)שאינו כורתים =) "מיבלין ב: משנה פ"ב שביעית
אסור. – השנה ראש שאחרי הרי השנה". ראש עד וכו' שם.27)מהאילנות) קטן מועד המשנה). (פירוש יסיר

מאבקין".29)ענפים.28) "ואין באבק.30)שם המגולים השרשים לכרות "מאבקין" מפרשים ויש האילן. ראש
שם).32)שם.31) המשנה (פירוש פריו ואוכלת באילן השנה",33)הדביקה ראש עד "מזהמין ד: משנה שם, שביעית

אסור. – כן שאחר כלומר,34)הרי להעמידו, =) אילני לאוקומי חד הוי, זוהמומי "תרי נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,
העוף  אכילת כשעלֿידי כאן והמדובר ואסור". אילני להועילו) להברותו, =) לאברויי וחד ושרי, בלבד) היזק ממנו למנוע
וראה  "לאברויי". זה והרי האילן לגידול גורם העוף, אכילת את המונע שהזיהום נמצא האילן, גידול רק מתעכב

ובחזוןֿאיש. קז עמוד שם בשבתֿהארץ יא, אות שם עד 35)בפאתֿהשולחן – הפגים את "סכין ה: משנה שם בשמן.
השנה". שם).36)ראש המשנה (פירוש בישולן" למהר כדי כן ועושים צרכן. כל נגמרו שלא "תאנים
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יכר37אֹותן  ולא הּנטיעֹות 38. יקטם 39את ולא אֹותם.40, ְְְְְִִִֶַָָֹֹֹֹ
יפּסג  האילן.41ולא עבֹודת ּכל ׁשאר וכן האילנֹות. את ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

מּכת  אֹותֹו מּכין - ּבּׁשביעית מאּלּו אחת עּׂשה ְְִִִִֵֵַַַַַַָָואם
ְַמרּדּות.

.Â מּציתין הּקנים 42אין ּבאיׁשת האּור ׁשהיא 43את מּפני , ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
קרקע  מלּמדין 44עבֹודת ואין אּלא 45. לחרׁש הּפרה את ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹודקין 46ּבחֹול  ואין עפר 47. מלא ּבעציץ הּזרעים ,48את ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
גללים  מלא ּבעציץ אֹותן ּבֹודקין וׁשֹורין 49אבל את 50. ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ׁשביעית  ּבמֹוצאי לזרען ּכדי ּבּׁשביעית, .51הּזרעים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
האלֹויי  אֹותֹו52ּומקּימין מׁשקין אין אבל הּגג, .53ּבראׁש ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

.Ê האילן 54סֹוקרין אֹותֹו56ּבסקרא 55את וטֹוענין , ְְְְֲִִִִֶָָָ
ועֹודרין 57ּבאבנים  הּגפנים 58. והמקׁשקׁש59ּתחת . ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ
להברֹות 60ּבזיתים  אם לסּתם 61: ואם אסּור, - האילן את ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹ

הּפצימים  מּתר 62את -63. ְִִֶַָֻ
.Á ּבּׁשביעית 64מׁשקין הּׁשלחין ּׂשדה 65ּבית והיא , ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ

ּביֹותר  ׁשּצמאה האילנֹות 66הּזריעה ּׂשדה וכן היּו67. אם , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(שם).37) מהם" תאנה כל בו ונוקבים דק, עץ בשמן ימשחו עד מתבשלין שאינן אצלנו מקומות בקצת התאנים מנהג "כן
השנה".38) ראש עד – הנטיעות) (=את אותן "וכורכין שם שיעלו 39)משנה כדי ויקשרם והפארות הענפים שיקבץ "הוא

שם). המשנה (פירוש הארץ" על ינטו ולא במישור (שם).40)למעלה לזה כשנצרך קצתם לכרות והיינו שם. משנה
שם.41) ברש"י וראה מדי. צעיר שהוא אילן בעצים, יסמוך לא כלומר, באילן", מפסגין "ואין ג. קטן ירושלמי 42)מועד

יט. הלכה פ"ג שם ותוספתא ד, הלכה פ"ד ליונתן 43)שם המיוחס ובתרגום הקנים. סבך כלומר, הקנים. ברחישת כמו:
שם. השולחן בפאת וראה כפשוטה). (תוספתא דאילנא ברחישותא אחיד בסבך", "נאחז מתרגם יג) כב, (בראשית

ליי 44) כדי כן (שם).שעושה לזריעה ולהכינה הקרקע את שם.45)פות ותוספתא חולות,46)ירושלמי במקום כלומר,
ממש. חורש שאינו אףֿעלֿפי הפרה, את ללמד אסור לזריעה, הראוי במקום אבל ולנטיעה. לזריעה ראוי שאינו

(תוספתא 47) צומחים הם אם לראות זרעים של דוגמא שלוקח הוא הבדיקה ועניין פ"א. סוף בתוספתא ועיין שם. ירושלמי
בשביעית.48)כפשוטה). כזורע נראה שהוא לפי (רדב"ז). הקרקע על בגללים והכוונה 49)וכן בו. לזרוע דרך שאין

בעציץ  אפילו הזורע חייב שבת, שלענין ואףֿעלֿפי רדב"ז). ועיין בכסף", "נחפה בשם רוקח (מעשה נקוב שאינו לעציץ
אין  בשביעית – (10 והערה 4 עמ' א חלק "זמנים" לספר רבינו ובתשובות שד, עמ' יח כרך ב"סיני" (ראה נקוב שאינו

להלן. וראה בארץ, אלא וראה 50)זריעה שם. בתוספתא הגירסא וכן ומשיירין. גורס: והראב"ד במים. כלומר, שם.
כפשוטה. שם).51)בתוספתא ("סיני" הארץ" "ושבתה בכלל ולא תזרע", לא "שדך בכלל לא זו זריעה שאין

וחלה 52) יד), (ד, בשירֿהשירים הנזכרות ה"אהלות" והם ריח, הנותן עץ הוא ו"אלוי" המזיקו. דבר ממנו מונעים כלומר,
חשד  ויש ואדום, רך שלו שהגזע מאחר קיומו, לאסור מקום והיה יט. הלכה פ"ז להלן כמבואר שביעית, קדושת עליו
על  שהוא כיון גזרו, לא שבאילוי בזה והשמיענו יח), הלכה פ"ד (להלן רכים ירקות לקיים אסרו שכן בשביעית, שנטעו
אינו  שגג יֿיא, הלכות מעשר מהלכות פ"א למעלה [וראה כפשוטה. תוספתא ועיין (כסףֿמשנה). שם לזרוע דרך ואין הגג

שדך]. ח.53)בכלל הלכה להלן וראה ומשביחו. העץ את כמברה שהוא כיון בשביעית, להשקות אסור שהרי
י.54) הלכה שם ותוספתא שם, זמנו.55)ירושלמי קודם פירותיו (ראה 56)המשיר אדום בצבע אותו צובעים כלומר,

רחמי  וליבעי אינשי, דליחזיה היכי כי – בסיקרא "סוקרו עח. ובחולין שם). ובהערות א, הלכה גירושין מהלכות בפ"ד
קרקע. עבודת זו שאין הוא ופשוט פירותיו). ישיר שלא עליו רחמים ויבקשו אנשים שיראוהו =) "כי 57)עלויה" שם:

כיון  כן לעשות והתירו כוחו. את מחלישים ולפיכך ושומן, כוח מרוב פירותיו את משיר הוא שהרי חיליה". דניכחוש היכי
כפשוטה). (תוספתא כוחו את מחליש אדרבה אלא אילן, את מברה ג.58)שאינו קטן עבודה 59)מועד זו שאין כיון

טז. בהערה למעלה וראה (שם). בלבד בכרם אלא ובכרם, (ר"ח 60)שבשדה האילן מן פסולת מיני מסיר כלומר, שם.
רש"י). בשם (כסףֿמשנה בגפנים וזה בזיתים שזה אלא עידור, כמו הוא שקשקוש מפרשים ויש נ:). זרה לעבודה

ולהשביח.61) להועיל לגידולו.63)הסדקים.62)כלומר, מועיל זה דבר ואין האילן, מן היזק מונע אלא זה שאין
הֿו. להלכות בהערות ובשביעית".64)וראה במועד השלחין בית "משקין ב. קטן במועד ישקה,65)משנה לא שאם

מרביצין. ד"ה בתוספות ו: שם ועין גשמים. ממי המסתפקת שדה משקין אין אבל י. בהלכה כדלהלן שבה, עץ כל ימות
ונראה 66) ולאי. משלהי ואת ומתרגמינן, ויגע. עיף ואתה דכתיב היא, דצחותא לישנא השלחין בית דהאי משמע ומאי שם:

לא  משקין אין "אבל שם: במשנה שאמרו ומה להשקות, מותר הקילון, וממי הגשמים ממי שאפילו רבינו, דברי מסתימת
יתירה  טירחא מחמת ואסרום ב), הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ז (ראה במועד אלא זה אין הקילון", ממי ולא הגשמים ממי
לתלמיד  בשיטה (ראה הראשונים רוב כתבו וכן יתירה, טירחא ולא הארץ עבודת אלא נאסרה לא בשביעית אבל ד.), (שם

ועיי  ד, עמ' שם מפריש הירושלמי).ר"י בשם כן שהביא שם מושכין 67)ן אומר, יעקב בן אליעזר "רבי ו: שם משנה
בעפר  "ומרביצין י: משנה פ"ב ובשביעית מתירין". וחכמים וכו', השדה כל את ישקה שלא ובלבד לאילן, מאילן המים את
כדין  לבן, עפר הרבצת שדין במסקנא, ושם שם, בירושלמי ואמרו אוסר". יעקב בן אליעזר רבי שמעון. רבי דברי לבן,
אילנות  מעשר פחות שישנם דהיינו מרוחקין, כשהאילנות אלא אליעזר ורבי שמעון רבי נחלקו ולא השדה. כל השקאת
רבי  אף סאה, בבית אילנות עשרה כשישנם אבל אוסר. אליעזר ורבי השדה, כל להשקות מתיר שמעון שרבי סאה, בבית
כנגד  אף ונקי, קב שמשנתו יעקב, בן אליעזר כרבי רבינו ופסק שם. לשביעית המשנה בפירוש וראה שמותר, מודה אליעזר
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סאה  לבית מעּׂשר יתר מּזה זה את 68מרחקין מֹוׁשכין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
יׁשקּו לא אבל לאילן, מאילן ואם 69הּמים הּׂשדה; ּכל את ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּׂשדה  ּכל מׁשקין - סאה לבית עּׂשר לזה זה מקרבין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיּו
הּלבן 70ן ּבׁשביל  עפר וכן ּבמים 71. אֹותֹו מרּביצין - ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

יּפסדּו. ׁשּלא האילנֹות ּבׁשביל ְְִִִִִִֵֶַָָָֹּבּׁשביעית,
.Ë ועֹוּׂשין 74לּגפנים 73עּוגּיֹות 72ועֹוּׂשין אּמת 75. את ְְְִִִִֶַַַָ

ּבּתחּלה  ּוממלאין 76הּמים הּנקעים 77. מים.78את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
.È?אּלה ּכל הּתירּו מה -79ּומּפני יׁשקה לא ׁשאם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

מלחה  הארץ ׁשּבּה80ּתעּׂשה עץ ּכל והֹואיל 81וימּות ; ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
גזרּו לא מּדבריהם, ּבהם וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּסּור
אבֹות  ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה מן אסּור ׁשאין אּלּו. ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהם, ּתֹולדֹות .82ּוׁשּתי ְְְֵֵֶֶֶַָָ
.‡Èוהּטילּו האנסין ּכֹוכבים 83מּׁשרּבּו עֹובדי מלכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

מחנֹות  לעּׂשֹות יּׂשראל הּתירּו84על 85לחילֹותיהן, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָ
הּמל86לזרע  עבדי להם ׁשּצריכין ּדברים ּבּׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
אּנס 87ּבלבד  ׁשּכפאֹו מי וכן ּבׁשביעית לע 88. ּׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
זה 89ּבחּנם  הרי - ּבהן וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.90עֹוּׂשה  ֶ
.·È יעקר.91הּנֹוטע - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַֹ

הּׁשביעית 92מּפני  על חׁשּודין ּתאמר 93ׁשּיּׂשראל אם , ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹ
הייתי. ׁשֹוגג הּמזיד יאמר - יקּים ְְִִִֵֵֵֵַַַָֹּבׁשֹוגג

.‚Èנרּה94החֹורׁש אֹו ּׂשדהּו זּבלּה95את ּבּׁשביעית 96אֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
קֹונסין  - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָּכדי

חֹוכרין 97אֹותֹו ואין ׁשביעית. ּבמֹוצאי יזרעּנה 98ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹ
לזרעּה ּכדי מּמּנּו ואם 99אֹותּה לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ

ּבנֹו.100מת  יזרעּנה - ְְִֵֶָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם  המשנה בפירוש ניאפולי לדפוס כ"י בהגהות הוא וכן הרכבי). הוצאת לרש"ש, הרמב"ם במקורי וראה ס. (יבמות רבים
ז). עמוד להרמב"ם הירושלמי להלכות ליברמן הגר"ש של במבואו האילנות 68)(ראה שבין המרחק מן יותר כלומר,

סאה. מבית ביותר אילנות עשרה כשהם והיינו, סאה, בבית עשרה יפסדו 69)כשהם לא זו, השקאה בלי שאף כיון
כדלהלן.70)האילנות. יפסדו, לזה 71)שלא זה מקורבין כשהאילנות למעלה כמו שהמדובר נראה "וכן", שכתב מזה

אחר  אילן שבשדה בזה אחר, אילן משדה שונה סאה, לבית אילנות עשרה בו הנטועים לבן, שעפר אלא סאה. לבית עשר
בשבילם, מרביצין אין המרוחקין, אבל להשקאה. השקאה בין להרביץ גם התירו לבן בעפר ואילו להשקות, אלא התירו לא
השולחן  (פאת שם שביעית במשנה יעקב בן אליעזר וכרבי הנ"ל, השדה כל בהשקאת כמו יפסדו, לא ההרבצה בלי שאף

שם. ובהערות ג הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח וראה ג.72)שם). קטן במועד עיקרי 73)ברייתא סביב שיחפור "הוא
שם). המשנה (פירוש המים" שם יתקבצו קטנות חפירות לתקן 74)האילנות רק התירו ובחולֿהמועד להשקותם. כדי

הקודמת. להלכה בהערות וראה שם). יוםֿטוב (הלכות מתחילה לעשותן לא אבל שנתקלקלו, עשויות משנה 75)עוגיות
לזריעה. אגפיה שמכשיר מפני או כעוזר שנראה משום האוסר עזריה, בן אלעזר כרבי ולא כחכמים ב. שם.76)שם

שם). יוםֿטוב (הלכות כשנתקלקלה לתקנה אלא התירו לא ג.77)ובחולֿהמועד שם את 78)ברייתא המחברת תעלה
האילנות. סביבות אשר למעלה.79)העוגיות הנזכרות שלחין.80)ההשקאות שדה להשקות שהתירו מה על מוסב זה

(חזוןֿאיש).81) האילנות שדה על מוסב מן 82)זה אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה למעלה וראה בֿג. בהלכות
וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין אלא ארנונא"83)התורה, נינהו ומאי האנסים, "משרבו כו. בסנהדרין

רש"י). – התבואות מן המלך שגובה מפירוש 84)(=מס נראה וכן "מזונות". אחרים: ספרים בשם הגליון, שעל בהגהה
ברדב"ז. וראה כד: שם ארנונא.85)המשנה משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי, ר' כדמכריז שזריעה 86)שם: אףֿעלֿפי

ב. בהלכה כנ"ל התורה, מן שכתב 87)היא כמו התורה, מן היא הזה בזמן בארץ ששביעית שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו
פ"ג  סנהדרין בירושלמי הוא וכן נפש, פיקוח משום בשביעית לעבוד התירו – ט הלכה ולפ"י ה, הלכה לפ"ד הכסףֿמשנה
עולי  בהם החזיקו שלא במקומות אלא בשביעית לזרוע התירו שלא הראב"ד, ודעת משרבו). ד"ה שם (תוספות ה הלכה
נוטל  שהמלך זה הוא ו"ארנונא" ה. הלכה תרומות מהלכות בפ"א כנ"ל מדרבנן, אלא בהם נוהגת שביעית היתה ולא בבל,

.88 עמוד שם מאירי וראה הימנו. אותה גוזלין עובדה שאינו ומי הארץ, מפירות מלך אףֿעל 88)חומש שאינו ֿפי
בחזוןֿאיש. וראה ורדב"ז), אנסים 89)(כסףֿמשנה כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו שמא בשכר, לא אבל

(כסףֿמשנה). של 90)כופים ומקורו (רדב"ז). כופה אנס סתם אם או כופה, המלך אם לי מה הוא, נפש שפיקוח שכיון
וחורש. כהן להן: אמר בשביעית). כלומר (=חורש, כריב דקא גברא לההוא לקיש) (ריש חזייה שם: שאמרו ממה רבינו
לעבוד  השדה בעל הגוי שאנסני רבינו: (ומפרש בתוכה אני אגיסטון לומר יכול יהוצדק), בן שמעון ורבי חייא (ר' לו אמרו

לב. אות כ סימן בפאתֿהשולחן וראה בשביעית). ג.91)לו משנה פ"ב נד.92)תרומות בגיטין וכן שם, ירושלמי
מיד 93) שבת במוצאי יאכל בשוגג, בשבת בישל אם וכן יקיים, בשוגג בשבת נטע אם ולכן (שם). השבתות על לא אבל

לג. אות שם ובפאתֿהשולחן הסמוכה, בהלכה וראה כג). הלכה שבת מהלכות "שדה 94)(פ"ו ב: משנה פ"ד שביעית
שביעית". במוצאי תיזרע לא וכו' המשנה) פירוש – היטב אותה והפכו היטב, אותה (=חידשו שנטייבה בדפוס 95)וכו',

ד), הלכה פ"ב להלן (ראה כדין שלא בהמות של דיר שעשה והיינו (חזוןֿאיש). "דרה" שצ"ל אומרים ויש "כרה", רומי:
שם. והרא"ש הר"ש פירשו וכן שנידיירה". "או שם במשנה שאמרו מה שם.96)וזהו "נידיירה" מדין כיון 97)נלמד

להלן. וראה לד), אות שם (פאתֿהשולחן לזריעה ג.98)שהכינה משנה שעבדוה 99)שם, מפני להם קנס "להיות
המשנה). (פירוש בשביעית" לדידיה 100)והפכוה זורעה. בנו ומת, הטיבה נקטינן, חנינא: בר יוסי ר' "ואמר מד: בגיטין

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„È לתּקנּה102קֹוצים 101הּמעביר ּכדי ּבּׁשביעית מארצֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ
אבנים  מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ׁשביעית, ּפי 103למֹוצאי על אף , ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

רּׁשאי  קנס 104ׁשאינֹו לא אֹותֹו- לזרעּה105ּו לֹו ּומּתר , ְְְֵֶַַָָָָֹֻ
ׁשביעית. ְְִִֵָּבמֹוצאי

.ÂË אם 106הּטֹומן ּבּׁשביעית: ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
חֹוׁשׁש אינֹו - מגּלין העלין מקצת -107היּו לאו ואם , ְְְִִִִֵֵֶַָָָֻ

הּטֹומן 108אסּור  הּלּוף 109. ּבֹו110את יפחת 111וכּיֹוצא לא - ְְִֵֵֶַַַָֹֹ
קּבים  ּגּביו 112מארּבעה על עפר וטפח טפח, ּגבּה .113על ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

יצמח  ׁשּלא ּכדי האדם, ּדריסת ּבמקֹום .114וטֹומנֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
ּבּׁשביעית 116למרס 115ּומּתר  יכסח 117ּבארז לא אבל ,118. ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
.ÊË עצים 119ּבראׁשֹונה אדם מלּקט אֹומרים: היּו ְְִִִֵֵַָָָָָ

ּׂשדהּו מּתֹו ועּׂשבים הּגס 120ואבנים ׁשּיּטל והּוא , ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הארץ 121הּגס  לנּקֹות יתּכּון ׁשּלא ּכדי מּׂשדה 122, אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגס  ּבין ּדק ּבין נֹוטל - עברה,123חברֹו עֹוברי מּׁשרּבּו . ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָ
אסרּו - נֹוטלין אנּו הּגס הּגס ואֹומרין: לנּקֹות ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָׁשּמתּכּונין

מּׂשדהּו אדם חברֹו124לּטל ּׂשדה מּתֹו אּלא והּוא 125, . ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ
טֹוב  ּכּמה ראה לֹו: יאמר ׁשּלא ּבטֹובה; ילּקט ְְְֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

,ל ּׂשדעּׂשיתי נּקיתי .126ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶָָ
.ÊÈ מלּקט 127היתה - ּׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת 128ּבהמּתֹו ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ

לפניה  עליו 129ּומביא מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו אם 130; וכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּכל  מלּקט - ּכירתֹו ׁשם ׁשּכירתֹו131היתה ּומדליק; ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

עליו  .132מֹוכחת ַַָָ
.ÁÈ מּתר 133הּקֹוצץ זה הרי - לעצים ׁשנים אֹו אילן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֻ

יׁשרׁש,134לׁשרׁשן  לא - זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה קּצץ . ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הארץ  את מתּקן הארץ,135ׁשהרי מעל קֹוצץ אּלא ; ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלֹו; מּתֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבארץ. ׁשרׁשיו ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּומּניח
לׁשרׁש מּתר - חברֹו מּׂשדה .136אבל ְְֲֲִֵֵֵָָָֻ

.ËÈ ּבּזית מקֹום 137המבּקע יחּפה לא - עצים לּטל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
עבֹודה  ׁשהיא מּפני ּבעפר, מכּסה 138הּבּקּוע אבל . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבקׁש אֹו .139ּבאבנים ְֲִַַָ
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יא. הלכה סוף פ"ג להלן וראה רבנן". קנסו לא לבריה רבנן, במוצאי 101)קנסו תזרע שנתקוצה, "שדה ב: משנה שם.
שנתקווצה.102)שביעית". ד"ה שם גיטין תוספות הקודם,103)ראה מהדין רבינו ולמדו שם, במשנה נמצא לא זה

לזריעה. מוכן שדהו אין עדיין בשניהם שם).104)שהרי (פאתֿהשולחן טז בהלכה אין 105)כדלהלן שעדיין כיון
(שם). לזריעה מוכן ט.106)שדהו משנה פ"א בקרקע"107)כלאים מחובר צמח שאינם "מפני תזרע", לא "שדך משום

יא). הלכה כלאים מהלכות (פ"ב בהשרשתם רוצה אינו וגם המשנה) הם 108)(פירוש זה שבאופן בשביעית, זורע משום
בהשרשתם. רוצה והוא בקרקע, מאיר.109)משרישים כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ה הבצלים"110)שביעית "ממיני

המשנה). שם.111)(פירוש בירושלמי יונה ר' וכדעת שם, המשנה בפירוש הוא כן בצלים. מארבעת 112)כגון כלומר,
מועט  שיעור להטמין לו מותר ו"אינו טו. הלכה ביכורים מהלכות פ"ו למעלה ראה שלנו, המדות לפי ושיעורו לוף. קבים

שם). המשנה (פירוש טומנו" שהוא נראה ואינו זורעו, הוא וכאילו לזרע שדומה מפני מזה), כטומן 113)(=פחות שנראה
כשיעור, הטמין אם מותר, ואףֿעלֿפיֿכן וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין עליו מקצת שאין [וכנראה כזורע. ולא

שם). ראשונה" "משנה בשביעית.114)ועיין שזרע נמצא יצמח אם שהרי שמעון,115)כלומר, כרבי י, משנה פ"ב שם
(כסףֿמשנה). שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק. ולא חכמים דברי לפרש ולערבב 116)שבא האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ"ד ביומא וראה בעפר. לבן 117)המים עפר שמרביצין כדרך האורז, יפסד שלא כדי
ח. הלכה בסוף כנ"ל האילנות, יפסידו שלא לא 118)בשביל תרגם, ואונקלוס היוצאות. הנטיעות כריתת הוא, כסוח

זימור, הוא שכיסוח שכיון מפרש, והאורֿשמח האורז. יפסד לא כן בלא שגם כיון כן, לעשות ואסרו תכסח. לא תזמור,
שם. ובהערות ב בהלכה למעלה וראה להתירו. חכמים יכלו לא לכן האילנות, בשאר אף התורה מן אסור וזימור

המשנה.119) בפירוש וראה שם. בירושלמי יונה רבי וכפירוש מ"א, פ"ד העצים,120)שביעית לצורך במלקט המדובר
והעשבים. הקטנים.121)האבנים הדקים, ד.122)ולא הלכה למעלה כמפורש ואסור, שדהו את מסקל ונמצא

הדק.123) גם ליטול מותר ולפיכך חבירו, שדה לנקות שיתכוין חשש הגס.124)שאין הגס בין 125)אפילו דק בין
בגס. אלא התירו לא הרדב"ז, ולדעת כנ"ל. שדהו.126)גס, לנקות חבירו יבוא כן, לו יאמר שם.127)שאם ירושלמי

להלן.128) וראה הגס. ובין הדק רישיה"130)לאכילה.129)בין "פסיק שהוא ואףֿעלֿפי הארץ. לנקות מתכוין שאינו
התוספות  כדעת רישיה", "פסיק אסרו לא ד), הלכה (למעלה בשביעית דרבנן מלאכה אלא אינו שמסקל כיון –

ה). ס"ק שיד, סימן במגןֿאברהם דבריהם (הובאו כנ"ל.131)והתרומתֿהדשן הגס, ובין הדק וראה 132)בין כנ"ל.
וברדב"ז. מה, אות כ סימן כביתֿהלל.133)בפאתֿהשולחן ד, משנה ואףֿעלֿפי 134)שם, השרשים. עם לעקרן

שהוא  כיון אסרו, לא בו, לזרוע דרך שאין כזה קטן במקום – לזריעה מוכנה הקרקע ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידיֿזה
כאן. נאסר לא רישיה" "פסיק שמצד הקודמת הלכה וראה לעצים. לזרוע 135)קוצץ ומותקן גדול מקום שהוא "מפני

שיתכוין  חשש יש כלומר, המשנה). (פירוש הארץ" עבודת זה וכל הלבן, לשדה להחזירם אילנות עוקר כאילו ויהיה בו,
טז. הלכה למעלה וראה לזריעה. לו,136)לתקן יאמר "שלא רבינו כתב לא וכאן זה. בצד  זה יותר, או שלשה אפילו

לו  היא טובה ואם האילנות, בעקירת רוצה חבירו אם ידוע לא שכאן טז, הלכה בסוף כמו לך", עשיתי טובה כמה ראה
ה.137)(רדב"ז). משנה שם הזית, מעץ ענפים האילן.138)הכורת משביח שעלֿידיֿזה האילן, עבודת כלומר,

בעפר,139) יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ שנינו שהרי דווקא, לאו וזית (רע"ב). ייבש שלא שומר כמושיב הוא שהרי
רדב"ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה אבל
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סאה  לבית מעּׂשר יתר מּזה זה את 68מרחקין מֹוׁשכין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
יׁשקּו לא אבל לאילן, מאילן ואם 69הּמים הּׂשדה; ּכל את ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּׂשדה  ּכל מׁשקין - סאה לבית עּׂשר לזה זה מקרבין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיּו
הּלבן 70ן ּבׁשביל  עפר וכן ּבמים 71. אֹותֹו מרּביצין - ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

יּפסדּו. ׁשּלא האילנֹות ּבׁשביל ְְִִִִִִֵֶַָָָֹּבּׁשביעית,
.Ë ועֹוּׂשין 74לּגפנים 73עּוגּיֹות 72ועֹוּׂשין אּמת 75. את ְְְִִִִֶַַַָ

ּבּתחּלה  ּוממלאין 76הּמים הּנקעים 77. מים.78את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
.È?אּלה ּכל הּתירּו מה -79ּומּפני יׁשקה לא ׁשאם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

מלחה  הארץ ׁשּבּה80ּתעּׂשה עץ ּכל והֹואיל 81וימּות ; ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
גזרּו לא מּדבריהם, ּבהם וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּסּור
אבֹות  ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה מן אסּור ׁשאין אּלּו. ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהם, ּתֹולדֹות .82ּוׁשּתי ְְְֵֵֶֶֶַָָ
.‡Èוהּטילּו האנסין ּכֹוכבים 83מּׁשרּבּו עֹובדי מלכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

מחנֹות  לעּׂשֹות יּׂשראל הּתירּו84על 85לחילֹותיהן, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָ
הּמל86לזרע  עבדי להם ׁשּצריכין ּדברים ּבּׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
אּנס 87ּבלבד  ׁשּכפאֹו מי וכן ּבׁשביעית לע 88. ּׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
זה 89ּבחּנם  הרי - ּבהן וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.90עֹוּׂשה  ֶ
.·È יעקר.91הּנֹוטע - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַֹ

הּׁשביעית 92מּפני  על חׁשּודין ּתאמר 93ׁשּיּׂשראל אם , ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹ
הייתי. ׁשֹוגג הּמזיד יאמר - יקּים ְְִִִֵֵֵֵַַַָֹּבׁשֹוגג

.‚Èנרּה94החֹורׁש אֹו ּׂשדהּו זּבלּה95את ּבּׁשביעית 96אֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
קֹונסין  - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָּכדי

חֹוכרין 97אֹותֹו ואין ׁשביעית. ּבמֹוצאי יזרעּנה 98ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹ
לזרעּה ּכדי מּמּנּו ואם 99אֹותּה לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ

ּבנֹו.100מת  יזרעּנה - ְְִֵֶָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם  המשנה בפירוש ניאפולי לדפוס כ"י בהגהות הוא וכן הרכבי). הוצאת לרש"ש, הרמב"ם במקורי וראה ס. (יבמות רבים
ז). עמוד להרמב"ם הירושלמי להלכות ליברמן הגר"ש של במבואו האילנות 68)(ראה שבין המרחק מן יותר כלומר,

סאה. מבית ביותר אילנות עשרה כשהם והיינו, סאה, בבית עשרה יפסדו 69)כשהם לא זו, השקאה בלי שאף כיון
כדלהלן.70)האילנות. יפסדו, לזה 71)שלא זה מקורבין כשהאילנות למעלה כמו שהמדובר נראה "וכן", שכתב מזה

אחר  אילן שבשדה בזה אחר, אילן משדה שונה סאה, לבית אילנות עשרה בו הנטועים לבן, שעפר אלא סאה. לבית עשר
בשבילם, מרביצין אין המרוחקין, אבל להשקאה. השקאה בין להרביץ גם התירו לבן בעפר ואילו להשקות, אלא התירו לא
השולחן  (פאת שם שביעית במשנה יעקב בן אליעזר וכרבי הנ"ל, השדה כל בהשקאת כמו יפסדו, לא ההרבצה בלי שאף

שם. ובהערות ג הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח וראה ג.72)שם). קטן במועד עיקרי 73)ברייתא סביב שיחפור "הוא
שם). המשנה (פירוש המים" שם יתקבצו קטנות חפירות לתקן 74)האילנות רק התירו ובחולֿהמועד להשקותם. כדי

הקודמת. להלכה בהערות וראה שם). יוםֿטוב (הלכות מתחילה לעשותן לא אבל שנתקלקלו, עשויות משנה 75)עוגיות
לזריעה. אגפיה שמכשיר מפני או כעוזר שנראה משום האוסר עזריה, בן אלעזר כרבי ולא כחכמים ב. שם.76)שם

שם). יוםֿטוב (הלכות כשנתקלקלה לתקנה אלא התירו לא ג.77)ובחולֿהמועד שם את 78)ברייתא המחברת תעלה
האילנות. סביבות אשר למעלה.79)העוגיות הנזכרות שלחין.80)ההשקאות שדה להשקות שהתירו מה על מוסב זה

(חזוןֿאיש).81) האילנות שדה על מוסב מן 82)זה אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה למעלה וראה בֿג. בהלכות
וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין אלא ארנונא"83)התורה, נינהו ומאי האנסים, "משרבו כו. בסנהדרין

רש"י). – התבואות מן המלך שגובה מפירוש 84)(=מס נראה וכן "מזונות". אחרים: ספרים בשם הגליון, שעל בהגהה
ברדב"ז. וראה כד: שם ארנונא.85)המשנה משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי, ר' כדמכריז שזריעה 86)שם: אףֿעלֿפי

ב. בהלכה כנ"ל התורה, מן שכתב 87)היא כמו התורה, מן היא הזה בזמן בארץ ששביעית שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו
פ"ג  סנהדרין בירושלמי הוא וכן נפש, פיקוח משום בשביעית לעבוד התירו – ט הלכה ולפ"י ה, הלכה לפ"ד הכסףֿמשנה
עולי  בהם החזיקו שלא במקומות אלא בשביעית לזרוע התירו שלא הראב"ד, ודעת משרבו). ד"ה שם (תוספות ה הלכה
נוטל  שהמלך זה הוא ו"ארנונא" ה. הלכה תרומות מהלכות בפ"א כנ"ל מדרבנן, אלא בהם נוהגת שביעית היתה ולא בבל,

.88 עמוד שם מאירי וראה הימנו. אותה גוזלין עובדה שאינו ומי הארץ, מפירות מלך אףֿעל 88)חומש שאינו ֿפי
בחזוןֿאיש. וראה ורדב"ז), אנסים 89)(כסףֿמשנה כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו שמא בשכר, לא אבל

(כסףֿמשנה). של 90)כופים ומקורו (רדב"ז). כופה אנס סתם אם או כופה, המלך אם לי מה הוא, נפש שפיקוח שכיון
וחורש. כהן להן: אמר בשביעית). כלומר (=חורש, כריב דקא גברא לההוא לקיש) (ריש חזייה שם: שאמרו ממה רבינו
לעבוד  השדה בעל הגוי שאנסני רבינו: (ומפרש בתוכה אני אגיסטון לומר יכול יהוצדק), בן שמעון ורבי חייא (ר' לו אמרו

לב. אות כ סימן בפאתֿהשולחן וראה בשביעית). ג.91)לו משנה פ"ב נד.92)תרומות בגיטין וכן שם, ירושלמי
מיד 93) שבת במוצאי יאכל בשוגג, בשבת בישל אם וכן יקיים, בשוגג בשבת נטע אם ולכן (שם). השבתות על לא אבל

לג. אות שם ובפאתֿהשולחן הסמוכה, בהלכה וראה כג). הלכה שבת מהלכות "שדה 94)(פ"ו ב: משנה פ"ד שביעית
שביעית". במוצאי תיזרע לא וכו' המשנה) פירוש – היטב אותה והפכו היטב, אותה (=חידשו שנטייבה בדפוס 95)וכו',

ד), הלכה פ"ב להלן (ראה כדין שלא בהמות של דיר שעשה והיינו (חזוןֿאיש). "דרה" שצ"ל אומרים ויש "כרה", רומי:
שם. והרא"ש הר"ש פירשו וכן שנידיירה". "או שם במשנה שאמרו מה שם.96)וזהו "נידיירה" מדין כיון 97)נלמד

להלן. וראה לד), אות שם (פאתֿהשולחן לזריעה ג.98)שהכינה משנה שעבדוה 99)שם, מפני להם קנס "להיות
המשנה). (פירוש בשביעית" לדידיה 100)והפכוה זורעה. בנו ומת, הטיבה נקטינן, חנינא: בר יוסי ר' "ואמר מד: בגיטין
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.„È לתּקנּה102קֹוצים 101הּמעביר ּכדי ּבּׁשביעית מארצֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ
אבנים  מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ׁשביעית, ּפי 103למֹוצאי על אף , ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

רּׁשאי  קנס 104ׁשאינֹו לא אֹותֹו- לזרעּה105ּו לֹו ּומּתר , ְְְֵֶַַָָָָֹֻ
ׁשביעית. ְְִִֵָּבמֹוצאי

.ÂË אם 106הּטֹומן ּבּׁשביעית: ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
חֹוׁשׁש אינֹו - מגּלין העלין מקצת -107היּו לאו ואם , ְְְִִִִֵֵֶַָָָֻ

הּטֹומן 108אסּור  הּלּוף 109. ּבֹו110את יפחת 111וכּיֹוצא לא - ְְִֵֵֶַַַָֹֹ
קּבים  ּגּביו 112מארּבעה על עפר וטפח טפח, ּגבּה .113על ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

יצמח  ׁשּלא ּכדי האדם, ּדריסת ּבמקֹום .114וטֹומנֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
ּבּׁשביעית 116למרס 115ּומּתר  יכסח 117ּבארז לא אבל ,118. ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
.ÊË עצים 119ּבראׁשֹונה אדם מלּקט אֹומרים: היּו ְְִִִֵֵַָָָָָ

ּׂשדהּו מּתֹו ועּׂשבים הּגס 120ואבנים ׁשּיּטל והּוא , ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הארץ 121הּגס  לנּקֹות יתּכּון ׁשּלא ּכדי מּׂשדה 122, אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגס  ּבין ּדק ּבין נֹוטל - עברה,123חברֹו עֹוברי מּׁשרּבּו . ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָ
אסרּו - נֹוטלין אנּו הּגס הּגס ואֹומרין: לנּקֹות ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָׁשּמתּכּונין

מּׂשדהּו אדם חברֹו124לּטל ּׂשדה מּתֹו אּלא והּוא 125, . ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ
טֹוב  ּכּמה ראה לֹו: יאמר ׁשּלא ּבטֹובה; ילּקט ְְְֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

,ל ּׂשדעּׂשיתי נּקיתי .126ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶָָ
.ÊÈ מלּקט 127היתה - ּׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת 128ּבהמּתֹו ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ

לפניה  עליו 129ּומביא מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו אם 130; וכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּכל  מלּקט - ּכירתֹו ׁשם ׁשּכירתֹו131היתה ּומדליק; ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

עליו  .132מֹוכחת ַַָָ
.ÁÈ מּתר 133הּקֹוצץ זה הרי - לעצים ׁשנים אֹו אילן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֻ

יׁשרׁש,134לׁשרׁשן  לא - זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה קּצץ . ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הארץ  את מתּקן הארץ,135ׁשהרי מעל קֹוצץ אּלא ; ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלֹו; מּתֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבארץ. ׁשרׁשיו ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּומּניח
לׁשרׁש מּתר - חברֹו מּׂשדה .136אבל ְְֲֲִֵֵֵָָָֻ

.ËÈ ּבּזית מקֹום 137המבּקע יחּפה לא - עצים לּטל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
עבֹודה  ׁשהיא מּפני ּבעפר, מכּסה 138הּבּקּוע אבל . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבקׁש אֹו .139ּבאבנים ְֲִַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יא. הלכה סוף פ"ג להלן וראה רבנן". קנסו לא לבריה רבנן, במוצאי 101)קנסו תזרע שנתקוצה, "שדה ב: משנה שם.
שנתקווצה.102)שביעית". ד"ה שם גיטין תוספות הקודם,103)ראה מהדין רבינו ולמדו שם, במשנה נמצא לא זה

לזריעה. מוכן שדהו אין עדיין בשניהם שם).104)שהרי (פאתֿהשולחן טז בהלכה אין 105)כדלהלן שעדיין כיון
(שם). לזריעה מוכן ט.106)שדהו משנה פ"א בקרקע"107)כלאים מחובר צמח שאינם "מפני תזרע", לא "שדך משום

יא). הלכה כלאים מהלכות (פ"ב בהשרשתם רוצה אינו וגם המשנה) הם 108)(פירוש זה שבאופן בשביעית, זורע משום
בהשרשתם. רוצה והוא בקרקע, מאיר.109)משרישים כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ה הבצלים"110)שביעית "ממיני

המשנה). שם.111)(פירוש בירושלמי יונה ר' וכדעת שם, המשנה בפירוש הוא כן בצלים. מארבעת 112)כגון כלומר,
מועט  שיעור להטמין לו מותר ו"אינו טו. הלכה ביכורים מהלכות פ"ו למעלה ראה שלנו, המדות לפי ושיעורו לוף. קבים

שם). המשנה (פירוש טומנו" שהוא נראה ואינו זורעו, הוא וכאילו לזרע שדומה מפני מזה), כטומן 113)(=פחות שנראה
כשיעור, הטמין אם מותר, ואףֿעלֿפיֿכן וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין עליו מקצת שאין [וכנראה כזורע. ולא

שם). ראשונה" "משנה בשביעית.114)ועיין שזרע נמצא יצמח אם שהרי שמעון,115)כלומר, כרבי י, משנה פ"ב שם
(כסףֿמשנה). שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק. ולא חכמים דברי לפרש ולערבב 116)שבא האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ"ד ביומא וראה בעפר. לבן 117)המים עפר שמרביצין כדרך האורז, יפסד שלא כדי
ח. הלכה בסוף כנ"ל האילנות, יפסידו שלא לא 118)בשביל תרגם, ואונקלוס היוצאות. הנטיעות כריתת הוא, כסוח

זימור, הוא שכיסוח שכיון מפרש, והאורֿשמח האורז. יפסד לא כן בלא שגם כיון כן, לעשות ואסרו תכסח. לא תזמור,
שם. ובהערות ב בהלכה למעלה וראה להתירו. חכמים יכלו לא לכן האילנות, בשאר אף התורה מן אסור וזימור

המשנה.119) בפירוש וראה שם. בירושלמי יונה רבי וכפירוש מ"א, פ"ד העצים,120)שביעית לצורך במלקט המדובר
והעשבים. הקטנים.121)האבנים הדקים, ד.122)ולא הלכה למעלה כמפורש ואסור, שדהו את מסקל ונמצא

הדק.123) גם ליטול מותר ולפיכך חבירו, שדה לנקות שיתכוין חשש הגס.124)שאין הגס בין 125)אפילו דק בין
בגס. אלא התירו לא הרדב"ז, ולדעת כנ"ל. שדהו.126)גס, לנקות חבירו יבוא כן, לו יאמר שם.127)שאם ירושלמי

להלן.128) וראה הגס. ובין הדק רישיה"130)לאכילה.129)בין "פסיק שהוא ואףֿעלֿפי הארץ. לנקות מתכוין שאינו
התוספות  כדעת רישיה", "פסיק אסרו לא ד), הלכה (למעלה בשביעית דרבנן מלאכה אלא אינו שמסקל כיון –

ה). ס"ק שיד, סימן במגןֿאברהם דבריהם (הובאו כנ"ל.131)והתרומתֿהדשן הגס, ובין הדק וראה 132)בין כנ"ל.
וברדב"ז. מה, אות כ סימן כביתֿהלל.133)בפאתֿהשולחן ד, משנה ואףֿעלֿפי 134)שם, השרשים. עם לעקרן

שהוא  כיון אסרו, לא בו, לזרוע דרך שאין כזה קטן במקום – לזריעה מוכנה הקרקע ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידיֿזה
כאן. נאסר לא רישיה" "פסיק שמצד הקודמת הלכה וראה לעצים. לזרוע 135)קוצץ ומותקן גדול מקום שהוא "מפני

שיתכוין  חשש יש כלומר, המשנה). (פירוש הארץ" עבודת זה וכל הלבן, לשדה להחזירם אילנות עוקר כאילו ויהיה בו,
טז. הלכה למעלה וראה לזריעה. לו,136)לתקן יאמר "שלא רבינו כתב לא וכאן זה. בצד  זה יותר, או שלשה אפילו

לו  היא טובה ואם האילנות, בעקירת רוצה חבירו אם ידוע לא שכאן טז, הלכה בסוף כמו לך", עשיתי טובה כמה ראה
ה.137)(רדב"ז). משנה שם הזית, מעץ ענפים האילן.138)הכורת משביח שעלֿידיֿזה האילן, עבודת כלומר,

בעפר,139) יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ שנינו שהרי דווקא, לאו וזית (רע"ב). ייבש שלא שומר כמושיב הוא שהרי
רדב"ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה אבל



laeieקלב dhiny zekld - mirxf xtq - xii` f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Î קֹוצץ 140המזּנב זה הרי - קנים והּקֹוצץ ּבגפנים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּׁשּירצה.141ּכדרּכֹו מה ּובכל ּובּמגרה ּובּמּגל ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ

.‡Î קֹוצצין ּכדר144ׁשקמה 143ּבתּולת 142אין ּבּׁשביעית ְְְְְִִִִֵֶֶַַָ
אילן, עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּקֹוצצין

ותֹוסיף  ּתגּדל זֹו קֹוצץ 145ׁשּבקציצה - לעציה צרי ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
עבֹודתּה ּכדר ׁשּלא .146אֹותּה ְֲֶֶֶָָָֹ

.·Î הארץ 148קֹוצצּה?147ּכיצד למעלה 149מעם אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
טפחים  אילן 150מעּׂשרה אֹותֹו152ׁשּנפׁשח 151. קֹוׁשרין - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

ׁשּיעלה  לא יֹוסיף 153ּבּׁשביעית; ׁשּלא אּלא ,154. ְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא

יפה  ׁשּתהיה ּׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבׁשביעית,
ולא  מּתר. - אׁשּפה מּמּנּו והעמיד הֹוציא ואם ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָֹֻלזריעה.
ּבֹו ׁשּמזּבלין זמן ׁשּיעבר עד ּׂשדהּו ּבתֹו אׁשּפה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיעּׂשה
יעּׂשה  ולא הּמתֹוק. מּׁשּיקׁשר והּוא הארץ, ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלעבֹודת
ּכדי  זבל, ׁשל סאה וחמּׁשים מּמאה ּפחּותה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשּפה
- להֹוסיף ירצה ואם אׁשּפה. ׁשהיא נּכרת ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָׁשּתהיה
ולא  .והֹול עליו מֹוסיף - מּועט דבר לֹו היה ְְִִֵָָָָָָָֹמֹוסיף.

אׁשּפּתֹות. מּׁשלׁש יתר סאה ּבית ּבכל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָיעּׂשה
אׁשּפּתֹות ·. ׁשלׁש ׁשלׁש ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות ְְֲֵֶַַַָָָָָוהרֹוצה

- אֹוצר זבלֹו לעּׂשֹות והרֹוצה עֹוּׂשה. - סאה ּבית ְְְְֲִֵֶֶַָָָלתֹו
ֶעֹוּׂשה.

ּבארץ ‚. ׁשהעמיק אֹו הּסלע, על הּזבל מעמיד ֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים טפחים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
אפּלּו ׁשעּור. צרי אינֹו - הּזבל עליו והעמיד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשלׁשה
ּבין  ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו אׁשּפּתֹות ּכּמה ּכן ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָעּׂשה

הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר הּדבר ׁשהרי מּתר. - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻקטּנֹות
הּזבל. לכניסת ְִִֶֶֶַַָאּלא

ונֹותן „. צאן ׁשל הּסהר מן זבל להֹוציא לאדם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ּבתֹו דיר והעֹוּׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ּׂשדהּו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלתֹו
סאתים, ּבית על יתר יעּׂשהּו לא - ּבּׁשביעית ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּׂשדהּו
ּדפן  מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו לתֹוכֹו, הּצאן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹויכניס
מזּבל  נמצא ּבצּדֹו. אחר דיר ועֹוּׂשה הּדיר, מּדפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד

סאין. ארּבעת ּבית ּׂשדהּו ְְְִֵֵַַַָּבתֹו
מּמּנה ‰. מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ּׂשדהּו ּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיתה

ׁשהּצאן  הּכל ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמקצת,
ּׂשדהּו ּכל זה זּבל יאמרּו: ולא ונּדּירה, ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהטילּו

ְִִַּבּׁשביעית.
.Â,ּבּׁשביעית ּׂשדהּו לתֹו ּבּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא

הּסלע. מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ּׂשדהּו לתּקן יאמרּו: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמא
ועּׂשרים  ׁשבע מּמּנה ּופּצל ׁשביעית, מּקדם התחיל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹואם
אבן  ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ּברּבּוע ְֲִִֶֶַַַָָָָָאבנים
זה  הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום אּמה על אּמה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָמהן

ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּׁשביעית מּמּנּו לנּקר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּתר
.Ê,יתר אֹו טפחים עּׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּגדר

יתר, אֹו אבנים עּׂשר ּבֹו היּו אם אבניו: ּכל לּטל ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹורצה
זה  הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי מהן אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּכל
היה  נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר יֹודע ׁשהרֹואה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹנֹוטל;
ׁשהיּו אֹו אבנים, מעּׂשר ּפחֹות ׁשהיּו אֹו מעּׂשרה, ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ׁשנים מּמּׂשֹוי קטּנֹות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאבניו

ֶָָלארץ.
.Á(אֹו) ּׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה

לתּקן  נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; לּטל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹׁשהתחיל
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הגלילי.140) יוסי כרבי ולא עקיבא כרבי ו, משנה שם הענפים. מן קצת וזה 141)הכורת בכרתו, שינוי צריך "שאין
מזנב, ואילו הגזע. ראש חותך שהזומר התורה, מן האסור לזימור דומה הזינוב ואין המשנה), (פירוש לזמור" נתכוין כשלא
למעלה  ראה רישיה", "פסיק בו נאסר לא ולפיכך ל). אות שם ישראל (תפארת מדרבנן אלא אסור ואינו הצד מן חותך
מתוך  ואבנים עצים במלקט שאסרו כדרך כאן, אסרו לא ולכן לומר, יתכוין שמא במזנב, חשש שאין וכנראה .129 הערה

טז. בהלכה למעלה ה.142)שדהו משנה בתוספתא 143)שם, וראה טו, הלכה פ"ג שם (תוספתא מימיה " נקצצה "שלא
שם). המשנה).144)כפשוטה (פירוש התאנים" ממיני הזמיר 145)"מין כמו לרוב, בעתו פריו ויתן כחו "שיתחזק

וב  ב, להלכה ובהערות ראשונה", ב"משנה וראה (שם). הסמוכה.לכרמים" רבינו 146)הלכה ודעת יהודה. כרבי שם,
(כסףֿמשנה). חכמים דברי לפרש אלא לחלוק יהודה רבי בא שלא שם.147)היא, כדרך 148)משנה שלא כלומר,

כנ"ל. לקרקע.149)עבודתה, קשי 150)סמוך מקשי לא טפחים), עשרה עד הקרקע (מן ואילך מכאן פ: בתרא בבבא
דודאי  מידי עבדינן שביעית גבי שם), תוספות – לו מועיל אינו ספק לאילן, מועיל ספק (כלומר, לה מעלי עלויי ולאו לה,
עשרה  בתוך קוצץ אינו ולכן ב, בהלכה כנ"ל התורה, מן היא אילנות בשאר שזמירה דאורייתא, ספק שהוא (כיון לה קשי
מועיל  שהדבר שכיון לאילן, להועיל ולא לעצים מתכוין שהוא אףֿעלֿפי טפחים, עשרה בתוך לקצוץ התירו ולא טפחים)".

טז. בהלכה כנ"ל לכך, להתכוין יבא ו.151)לאילן משנה ופשח"152)שם, לג), טו, (שמואלֿא וישסף תרגום "נבקע.
המשנה). אילנא".153)(פירוש "לאברויי זהו ואז כלומר, (שם). ונקשר" נדבק ויהיה (שם).154)"שיתחבר "להבקע"

אילנא". "לאוקומי זה לעשות 1)והרי מותר מאימתי בשביעית. שדהו בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר
אם  בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך צאן של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם האשפה. שיעור וכמה בשדהו. אשפה
ואם  בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא ואם עשרה. גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. לתוך מחצב אדם יפתח

גדר. לבנות אסור

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכל  ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ׁשהתחיל אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּׂשדהּו,
היה  אם וכן לארץ. עד וגֹומם מקֹום מּכל ּׁשּירצה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמה
עד  גֹומם - קּבלן ׁשהּוא ּפי על אף חברֹו, מּׂשדה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָנֹוטל

ֶָָלארץ.
.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויֹות ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאבנים

ׁשנים  ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם ונתּגּלּו: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו. לא - מּזה קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה הרי -ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ

.È לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
אם  וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות את נֹוטל -ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
- אבנים ׁשל גל אֹו צרֹורֹות ׁשל ּגרּגר ּבּׂשדהּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהיה
יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל

ּכּלן. את יּטל - קׁש אֹו סלע ְִֵֶֶֶַַַָֹֻּתחּתיהן
.‡È מּפני ּבעפר, יתּקנּנּו אֹו עפר ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

הּגיא, ּפני על חיץ הּוא עֹוּׂשה אבל הארץ. את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמתּקן
על  עֹומד והּוא ולּטלּה ידֹו את לפׁשט ׁשּיכֹול אבן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹוכל

ּתּנטל. זֹו הרי - הּגיא ְְֲִֵֵַַַָּׂשפת
.·È- הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאבני

מּׂשדהּו. ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין מקֹום, מּכל להביאן ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻמּתר
ּגדֹולֹות  אבנים ואפּלּו מקֹום מּכל מביא הּקּבלן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָוכן
קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ׁשּקּבלּה מּׂשדה ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ[קטּנֹות],

.‚È את מכׁשלת אינּה אם ּבעפר: סּוגה ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּפרצה
הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור - ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהרּבים
הרּבים  לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹאֹו

לבנֹותּה. מּתר -ְִָָֻ
.„È לּׂשדה ּׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָאסּור

ּומּתר  הרּבים, רׁשּות ּובין ּבינֹו גדר ּבֹונה אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻחברֹו;
ּבתֹו וצֹוברֹו העפר את ּומֹוציא הּסלע. עד ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָלהעמיק
וׁשיח  ּבֹור חפר אם וכן זבל. מעמידין ּכל ּכדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּׂשדהּו,

ּׂשדה  ּבתֹו העפר צֹובר - ּבּׁשביעית ּכל ּומערה ּכדר ּו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ְִַהחֹופרים.

ה'תשע"ה  אייר י"ח חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הארץ ‡. סמּו2עבֹודת יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית ּבׁשנה ְְֲִִִֶַָָָָָ

ׁשהּוא  מּפני מּסיני, למׁשה הלכה אסּורה - ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָלׁשביעית
לׁשביעית  קּים 3מתּקנּה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

יהיּו ׁשּלא חכמים, וגזרּו הּׁשמּועה. מּפי ׁשּנאסר ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹהּוא
אּלא  הּמקּדׁש ּבזמן ׁשביעית ערב האילן ּׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחֹורׁשים

העצרת  ׁשאין 4עד ּובזמן הּפסח. עד - הּלבן ּוּׂשדה , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּתרין  - ּכדין 5מקּדׁש הּׁשנה, ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ

ָּתֹורה.
האילן ·. ּׂשדה היא זֹו אילנֹות 6אי ׁשלׁשה ּכל לבית 7? ְְְִִִֵֵֵָָָָָ

סרק 8סאה  אילן אחד ׁשל 9, הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אנׁשים  ּתאנים 10ׁשלׁשה הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין אם 11- ; ְְְֲִִִִִֵֵָָָ

ּדבלה 12ראּויין  ּכּכר חֹורׁשין 13לעּׂשֹות - מנה ׁשּׁשים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
ּבׁשבילם  סאה ּבית ּכל 14ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה והּוא . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

ּבכליו  לעבר יכֹול הּבקר ׁשּיהיה ּכדי ואחד .15אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשלׁשה,‚. ׁשהיּו אֹו סאה; לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִֵֶָָָָָָהיּו

אינן  והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעּׂשֹות ראּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואחד
מאה  אפּלּו לעּׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו לעּׂשֹות; ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָראּויין

אּלא 16מנה  להן חֹורׁשין אין - עֹוּׂשה אינֹו ואחד , ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
לֹו חּוצה וסּלֹו האֹורה מלא והּוא .17לצרּכם, ְְְְְֶַָָָָֹ

ּתׁשעה „. ועד מּׁשלׁשה ׁשּׁשים 18היּו לעּׂשֹות ּוראּויין ְְְְֲִִִִִַַָָָ
ּבׁשבילן  סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - ׁשּיׁש19מנה ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

לעּׂשֹות  ראּוי ׁשאינֹו מי .20ּבהם ֲִֵֶֶַָָ
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מותר 1) אם מותרין. אימתי עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה אילן שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ שעבודת יבאר
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות מעבודת 2)לזבל לשבות עשה "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה

שיהו  התקינו דינו ובית גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת השמיט כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ
לא  התורה שמן פי על ואף בלבד. הארץ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי השנה", ראש עד הארץ בעבודת מותרין
שיתירו  מצאנו לא שהרי זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו חכמים כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה

מדרבנן. אלא אסורים שאינם ועישון איבוק ופיסול, זירוד אלא סאה 3)חכמים בית בתוך המפוזרות נטיעות עשר שהרי
הנטיעות. את לחזק אלא שביעית לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש עד עבורן לחרוש חג 4)מותר

אלא 5)השבועות. בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב חרישה שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל כרבן
וניסוך  ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת מסיני למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה מהלכה נלמדה

אינו  נטיעות עשר דין גם כן קיים, המקדש שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו, למדים שבית המים, בזמן אלא
קיים. העצרת.6)המקדש עד שביעית ערב בה עבורם.7)שחורשין חורשים - משלושה יותר היו אבל פחות, ולא

אמה.8) חמישים על חמישים ודומיהן".9)והיא ותרזה הארז כגון פרי עושה שאינו הוא, סרק "היינו 10)"אילן
שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא אילנו סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים

הרבה".11) עושות והן גסין שפירותיהן (=מכיוון) ידי על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם ג'12)בירושלמי כל
כאחד. לחם".13)האילנות כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו נקבצים שהן התאנים מן המחובר עצרת.14)"הגוף עד

להיעקר.15) עומדים הם יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע זו,16)הוא לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי
רק  ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות. עושים מהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן כשרק

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס עשה העץ.17)כשהאילן מן הלאה לבית 18)כלומר, אילנות תשעה עד כלומר,
עצרת.19)סאה. משולשים"20)עד מחשבון יפחות שלא "ובלבד חנינא רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב



קלג laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Î קֹוצץ 140המזּנב זה הרי - קנים והּקֹוצץ ּבגפנים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּׁשּירצה.141ּכדרּכֹו מה ּובכל ּובּמגרה ּובּמּגל ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ

.‡Î קֹוצצין ּכדר144ׁשקמה 143ּבתּולת 142אין ּבּׁשביעית ְְְְְִִִִֵֶֶַַָ
אילן, עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּקֹוצצין

ותֹוסיף  ּתגּדל זֹו קֹוצץ 145ׁשּבקציצה - לעציה צרי ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
עבֹודתּה ּכדר ׁשּלא .146אֹותּה ְֲֶֶֶָָָֹ

.·Î הארץ 148קֹוצצּה?147ּכיצד למעלה 149מעם אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
טפחים  אילן 150מעּׂשרה אֹותֹו152ׁשּנפׁשח 151. קֹוׁשרין - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

ׁשּיעלה  לא יֹוסיף 153ּבּׁשביעית; ׁשּלא אּלא ,154. ְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא

יפה  ׁשּתהיה ּׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבׁשביעית,
ולא  מּתר. - אׁשּפה מּמּנּו והעמיד הֹוציא ואם ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָֹֻלזריעה.
ּבֹו ׁשּמזּבלין זמן ׁשּיעבר עד ּׂשדהּו ּבתֹו אׁשּפה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיעּׂשה
יעּׂשה  ולא הּמתֹוק. מּׁשּיקׁשר והּוא הארץ, ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלעבֹודת
ּכדי  זבל, ׁשל סאה וחמּׁשים מּמאה ּפחּותה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשּפה
- להֹוסיף ירצה ואם אׁשּפה. ׁשהיא נּכרת ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָׁשּתהיה
ולא  .והֹול עליו מֹוסיף - מּועט דבר לֹו היה ְְִִֵָָָָָָָֹמֹוסיף.

אׁשּפּתֹות. מּׁשלׁש יתר סאה ּבית ּבכל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָיעּׂשה
אׁשּפּתֹות ·. ׁשלׁש ׁשלׁש ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות ְְֲֵֶַַַָָָָָוהרֹוצה

- אֹוצר זבלֹו לעּׂשֹות והרֹוצה עֹוּׂשה. - סאה ּבית ְְְְֲִֵֶֶַָָָלתֹו
ֶעֹוּׂשה.

ּבארץ ‚. ׁשהעמיק אֹו הּסלע, על הּזבל מעמיד ֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים טפחים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
אפּלּו ׁשעּור. צרי אינֹו - הּזבל עליו והעמיד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשלׁשה
ּבין  ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו אׁשּפּתֹות ּכּמה ּכן ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָעּׂשה

הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר הּדבר ׁשהרי מּתר. - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻקטּנֹות
הּזבל. לכניסת ְִִֶֶֶַַָאּלא

ונֹותן „. צאן ׁשל הּסהר מן זבל להֹוציא לאדם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ּבתֹו דיר והעֹוּׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ּׂשדהּו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלתֹו
סאתים, ּבית על יתר יעּׂשהּו לא - ּבּׁשביעית ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּׂשדהּו
ּדפן  מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו לתֹוכֹו, הּצאן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹויכניס
מזּבל  נמצא ּבצּדֹו. אחר דיר ועֹוּׂשה הּדיר, מּדפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד

סאין. ארּבעת ּבית ּׂשדהּו ְְְִֵֵַַַָּבתֹו
מּמּנה ‰. מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ּׂשדהּו ּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיתה

ׁשהּצאן  הּכל ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמקצת,
ּׂשדהּו ּכל זה זּבל יאמרּו: ולא ונּדּירה, ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהטילּו

ְִִַּבּׁשביעית.
.Â,ּבּׁשביעית ּׂשדהּו לתֹו ּבּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא

הּסלע. מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ּׂשדהּו לתּקן יאמרּו: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמא
ועּׂשרים  ׁשבע מּמּנה ּופּצל ׁשביעית, מּקדם התחיל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹואם
אבן  ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ּברּבּוע ְֲִִֶֶַַַָָָָָאבנים
זה  הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום אּמה על אּמה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָמהן

ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּׁשביעית מּמּנּו לנּקר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּתר
.Ê,יתר אֹו טפחים עּׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּגדר

יתר, אֹו אבנים עּׂשר ּבֹו היּו אם אבניו: ּכל לּטל ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹורצה
זה  הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי מהן אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּכל
היה  נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר יֹודע ׁשהרֹואה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹנֹוטל;
ׁשהיּו אֹו אבנים, מעּׂשר ּפחֹות ׁשהיּו אֹו מעּׂשרה, ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ׁשנים מּמּׂשֹוי קטּנֹות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאבניו

ֶָָלארץ.
.Á(אֹו) ּׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה

לתּקן  נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; לּטל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹׁשהתחיל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הגלילי.140) יוסי כרבי ולא עקיבא כרבי ו, משנה שם הענפים. מן קצת וזה 141)הכורת בכרתו, שינוי צריך "שאין
מזנב, ואילו הגזע. ראש חותך שהזומר התורה, מן האסור לזימור דומה הזינוב ואין המשנה), (פירוש לזמור" נתכוין כשלא
למעלה  ראה רישיה", "פסיק בו נאסר לא ולפיכך ל). אות שם ישראל (תפארת מדרבנן אלא אסור ואינו הצד מן חותך
מתוך  ואבנים עצים במלקט שאסרו כדרך כאן, אסרו לא ולכן לומר, יתכוין שמא במזנב, חשש שאין וכנראה .129 הערה

טז. בהלכה למעלה ה.142)שדהו משנה בתוספתא 143)שם, וראה טו, הלכה פ"ג שם (תוספתא מימיה " נקצצה "שלא
שם). המשנה).144)כפשוטה (פירוש התאנים" ממיני הזמיר 145)"מין כמו לרוב, בעתו פריו ויתן כחו "שיתחזק

וב  ב, להלכה ובהערות ראשונה", ב"משנה וראה (שם). הסמוכה.לכרמים" רבינו 146)הלכה ודעת יהודה. כרבי שם,
(כסףֿמשנה). חכמים דברי לפרש אלא לחלוק יהודה רבי בא שלא שם.147)היא, כדרך 148)משנה שלא כלומר,

כנ"ל. לקרקע.149)עבודתה, קשי 150)סמוך מקשי לא טפחים), עשרה עד הקרקע (מן ואילך מכאן פ: בתרא בבבא
דודאי  מידי עבדינן שביעית גבי שם), תוספות – לו מועיל אינו ספק לאילן, מועיל ספק (כלומר, לה מעלי עלויי ולאו לה,
עשרה  בתוך קוצץ אינו ולכן ב, בהלכה כנ"ל התורה, מן היא אילנות בשאר שזמירה דאורייתא, ספק שהוא (כיון לה קשי
מועיל  שהדבר שכיון לאילן, להועיל ולא לעצים מתכוין שהוא אףֿעלֿפי טפחים, עשרה בתוך לקצוץ התירו ולא טפחים)".

טז. בהלכה כנ"ל לכך, להתכוין יבא ו.151)לאילן משנה ופשח"152)שם, לג), טו, (שמואלֿא וישסף תרגום "נבקע.
המשנה). אילנא".153)(פירוש "לאברויי זהו ואז כלומר, (שם). ונקשר" נדבק ויהיה (שם).154)"שיתחבר "להבקע"

אילנא". "לאוקומי זה לעשות 1)והרי מותר מאימתי בשביעית. שדהו בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר
אם  בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך צאן של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם האשפה. שיעור וכמה בשדהו. אשפה
ואם  בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא ואם עשרה. גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. לתוך מחצב אדם יפתח

גדר. לבנות אסור
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ּכל  ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ׁשהתחיל אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּׂשדהּו,
היה  אם וכן לארץ. עד וגֹומם מקֹום מּכל ּׁשּירצה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמה
עד  גֹומם - קּבלן ׁשהּוא ּפי על אף חברֹו, מּׂשדה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָנֹוטל

ֶָָלארץ.
.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויֹות ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאבנים

ׁשנים  ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם ונתּגּלּו: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו. לא - מּזה קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה הרי -ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ

.È לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
אם  וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות את נֹוטל -ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
- אבנים ׁשל גל אֹו צרֹורֹות ׁשל ּגרּגר ּבּׂשדהּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהיה
יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל

ּכּלן. את יּטל - קׁש אֹו סלע ְִֵֶֶֶַַַָֹֻּתחּתיהן
.‡È מּפני ּבעפר, יתּקנּנּו אֹו עפר ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

הּגיא, ּפני על חיץ הּוא עֹוּׂשה אבל הארץ. את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמתּקן
על  עֹומד והּוא ולּטלּה ידֹו את לפׁשט ׁשּיכֹול אבן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹוכל

ּתּנטל. זֹו הרי - הּגיא ְְֲִֵֵַַַָּׂשפת
.·È- הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאבני

מּׂשדהּו. ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין מקֹום, מּכל להביאן ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻמּתר
ּגדֹולֹות  אבנים ואפּלּו מקֹום מּכל מביא הּקּבלן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָוכן
קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ׁשּקּבלּה מּׂשדה ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ[קטּנֹות],

.‚È את מכׁשלת אינּה אם ּבעפר: סּוגה ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּפרצה
הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור - ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהרּבים
הרּבים  לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹאֹו

לבנֹותּה. מּתר -ְִָָֻ
.„È לּׂשדה ּׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָאסּור

ּומּתר  הרּבים, רׁשּות ּובין ּבינֹו גדר ּבֹונה אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻחברֹו;
ּבתֹו וצֹוברֹו העפר את ּומֹוציא הּסלע. עד ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָלהעמיק
וׁשיח  ּבֹור חפר אם וכן זבל. מעמידין ּכל ּכדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּׂשדהּו,

ּׂשדה  ּבתֹו העפר צֹובר - ּבּׁשביעית ּכל ּומערה ּכדר ּו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ְִַהחֹופרים.

ה'תשע"ה  אייר י"ח חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הארץ ‡. סמּו2עבֹודת יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית ּבׁשנה ְְֲִִִֶַָָָָָ

ׁשהּוא  מּפני מּסיני, למׁשה הלכה אסּורה - ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָלׁשביעית
לׁשביעית  קּים 3מתּקנּה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

יהיּו ׁשּלא חכמים, וגזרּו הּׁשמּועה. מּפי ׁשּנאסר ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹהּוא
אּלא  הּמקּדׁש ּבזמן ׁשביעית ערב האילן ּׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחֹורׁשים

העצרת  ׁשאין 4עד ּובזמן הּפסח. עד - הּלבן ּוּׂשדה , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּתרין  - ּכדין 5מקּדׁש הּׁשנה, ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ

ָּתֹורה.
האילן ·. ּׂשדה היא זֹו אילנֹות 6אי ׁשלׁשה ּכל לבית 7? ְְְִִִֵֵֵָָָָָ

סרק 8סאה  אילן אחד ׁשל 9, הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אנׁשים  ּתאנים 10ׁשלׁשה הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין אם 11- ; ְְְֲִִִִִֵֵָָָ

ּדבלה 12ראּויין  ּכּכר חֹורׁשין 13לעּׂשֹות - מנה ׁשּׁשים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
ּבׁשבילם  סאה ּבית ּכל 14ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה והּוא . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

ּבכליו  לעבר יכֹול הּבקר ׁשּיהיה ּכדי ואחד .15אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשלׁשה,‚. ׁשהיּו אֹו סאה; לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִֵֶָָָָָָהיּו

אינן  והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעּׂשֹות ראּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואחד
מאה  אפּלּו לעּׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו לעּׂשֹות; ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָראּויין

אּלא 16מנה  להן חֹורׁשין אין - עֹוּׂשה אינֹו ואחד , ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
לֹו חּוצה וסּלֹו האֹורה מלא והּוא .17לצרּכם, ְְְְְֶַָָָָֹ

ּתׁשעה „. ועד מּׁשלׁשה ׁשּׁשים 18היּו לעּׂשֹות ּוראּויין ְְְְֲִִִִִַַָָָ
ּבׁשבילן  סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - ׁשּיׁש19מנה ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

לעּׂשֹות  ראּוי ׁשאינֹו מי .20ּבהם ֲִֵֶֶַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מותר 1) אם מותרין. אימתי עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה אילן שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ שעבודת יבאר
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות מעבודת 2)לזבל לשבות עשה "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה

שיהו  התקינו דינו ובית גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת השמיט כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ
לא  התורה שמן פי על ואף בלבד. הארץ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי השנה", ראש עד הארץ בעבודת מותרין
שיתירו  מצאנו לא שהרי זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו חכמים כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה

מדרבנן. אלא אסורים שאינם ועישון איבוק ופיסול, זירוד אלא סאה 3)חכמים בית בתוך המפוזרות נטיעות עשר שהרי
הנטיעות. את לחזק אלא שביעית לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש עד עבורן לחרוש חג 4)מותר

אלא 5)השבועות. בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב חרישה שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל כרבן
וניסוך  ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת מסיני למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה מהלכה נלמדה

אינו  נטיעות עשר דין גם כן קיים, המקדש שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו, למדים שבית המים, בזמן אלא
קיים. העצרת.6)המקדש עד שביעית ערב בה עבורם.7)שחורשין חורשים - משלושה יותר היו אבל פחות, ולא

אמה.8) חמישים על חמישים ודומיהן".9)והיא ותרזה הארז כגון פרי עושה שאינו הוא, סרק "היינו 10)"אילן
שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא אילנו סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים

הרבה".11) עושות והן גסין שפירותיהן (=מכיוון) ידי על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם ג'12)בירושלמי כל
כאחד. לחם".13)האילנות כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו נקבצים שהן התאנים מן המחובר עצרת.14)"הגוף עד

להיעקר.15) עומדים הם יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע זו,16)הוא לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי
רק  ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות. עושים מהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן כשרק

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס עשה העץ.17)כשהאילן מן הלאה לבית 18)כלומר, אילנות תשעה עד כלומר,
עצרת.19)סאה. משולשים"20)עד מחשבון יפחות שלא "ובלבד חנינא רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב
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יתר ‰. אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עּׂשרה ּבין 21היּו , ְְֲִֵֵֵָָָָָָ
סאה 22עֹוּׂשין  ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוּׂשין אינם ּבין ְְִִִֵֵֵָָָ

סאה 23ּבׁשבילן  ּבית לתֹו מפּזרֹות נטיעֹות עּׂשר .24- ְְְְְִִִֵֶֶָָָֻ
ודבר 25חֹורׁשין  הּׁשנה. ראׁש עד ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹ

מּסיני  למׁשה הלכה .26זה ְֲִִֶֶַָָ
.Â עּׂשּויֹות אחת 27היּו אין 28ׁשּורה - עטרה מּקפֹות (אֹו) ֲֲֵַַָָָָָֻ

צרּכן  אּלא להן והּדלּו29חֹורׁשין ואחת. אחת 30עין לכל ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ
לעּׂשרה. מצטרפֹות הּנטיעֹות ְְְֲִִִַַָָָעם

.Ê נטיעה היא זֹו זמן 31אי ּכל הּקטן, האילן זה ? ְְִִִֵֶַַָָָָָָ
נטיעה. לֹו ְְִִֶָׁשּקֹוראין

.Á מּטפח נקצץ אם חליפין: והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאילן
ּכאילן  הּוא הרי - הּוא 32ּולמעלה הרי - ּולמּטה מּטפח ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ

.33ּכּנטיעה  ְִַָ
.Ë;ׁשאמרנּו ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכל

ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - הּזה ּבּזמן ְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻאבל
לסּקלו  מּתר הּמקּדׁש ּבזמן אף הּׂשדֹות 34הּׁשנה. ּולזּבל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָֻ

עד 37והּמדלעֹות 36הּמקׁשאֹות 35ולעּדר  הּׁשלחין ּובית ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ
ּומפרקין  ּומזּבלין הּׁשנה. ּומעּׁשנין,38ראׁש ּומאּבקין , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹ

את 41ּומפּסלין 40ּומזרדין 39ּומקרסמין  ּומזהמין , ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָ
ּבּתים  להם ועֹוּׂשין אֹותן, וקֹוטמין וכֹורכין 42הּנטיעֹות ְְְְְְִִִִִֶַָָָ

ּומנּקבי 43ּומׁשקין  הּפּגין את וסכין ּכל אֹותם, אֹותן. ן ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
הּׁשנה  ראׁש עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻעבֹודֹות

הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ׁשביעית ְְְֲִִִִִֶַַַָׁשל
.È לּׁשביעית ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ׁשביעית 44ּפּגי וׁשל , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַ

ׁשביעית  למֹוצאי מנּקבין 45ׁשּיצאּו ולא סכין לא -46. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹ
ערב  הּגאיֹות ּפני על מדרגֹות ּבֹונין אין הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובזמן

מתּקנן  ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּׁשּיּפסקּו 47ׁשביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ
ְִִַלּׁשביעית.

.‡È נֹוטעין אין הּזה ּבּזמן מרּכיבין 48אף ואין 49אילנֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
מבריכין  הּנטיעה 50ואין ׁשּתקלט ּכדי אּלא ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשל  הּׁשנה ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹותׁשהה
ׁשּבתֹות  ׁשּתי - קליטה ּוסתם אסּור 51ׁשביעית. זה ודבר . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
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לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי על ואף פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות ראויים יהיו כלומר,
לב 21) אילנות מעשרה יותר סאה.כלומר, מנה.22)ית עצרת.23)שישים מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

אבל  לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה הזקיקו גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
אמות. ארבע ביניהם שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת) (עד עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות

הבית.25) בזמן לשביעית,26)אפילו מתקן שאינו נמצא חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה של וטעמה
נטיעות  מעשר פחות היו ואם לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה טעונים שאינם זקנים באילנות אבל

עצרת. עד עבורם שחורשים אילנות כדין דינן - סאה [אחד]".28)הנטיעות.27)לבית (אחת) קו ונראה 29)"על
השנה. ראש עד שחורש הלשון לרמז 30)מפשטות בכדי - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה מלשון שינה

רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על רבות נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי שנאמר שנאמרה 31)למה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן, עשר בשביל שחורשין מסיני למשה הלכה אילן.32)בה לו שקוראים כיוון 33)כיוון

הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק ערלה לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי נטיעה, לו שקוראים
נטי  זו אין הארץ על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי הדבר אינם 34)עה.שבערלה כאן, הנזכרים הדברים וכל

שביעית. בערב בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה בשביעית (האסור 35)אסורים חריש בכלל אינו שעידור
השמיט  ורבינו ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא אמרו שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה) מן

הקישואים.36)זאת. זריעת מועיל 37)מקום שבהן ומדלעות למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת מקום
שהוא  כיוון חכמים בו החמירו התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו, לא אחרים באילנות אבל לפירות. העידור

הקרקע. לעניין 38)בגוף מסיני למשה הלכה נאמרה שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה ואילך מכאן
בלבד. הארץ בעבודת אלא שביעית, מכרסמין.39)תוספת כמו והוא התבן, ולהניח ביד השיבולת לכרות ופירושו:

הזמיר".40) בעת הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים הענפים מן 41)"לכרות שיבש מה "לכרות
פסולת". מן גזור נפסד. שהוא יזיקום".42)הענפים, שלא והשמש הגשם מן להסך צללים להם נראה 43)"עושים

עצמה. בשביעית גם להשקות מותר השלחין בית בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות ואפילו 44)שהמדובר
דבר. לכל שישית כפירות הן שהרי השנה, ראש קודם המעשרות לעונת אחרי 45)הגיעו המעשרות לעונת יגיעו ואפילו

שמינית. כפירות שדינם שמינית, של השנה נהגו 46)ראש שלא במקום ובין לסוך שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו
ש  פלוני לסוך יאמרו: שלא העין, מראית מפני שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור של וטעמו עבודה. זו אין שם

פגי  ומנקב סך שהוא שיאמרו: שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך
שביעית. של השנה ראש לאחר האילן עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר אפילו אסור וזה את 47)שביעית,

שביעית. למוצאי מתקנה הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית אבל "אין 48)הגיאיות, ו: משנה ב פרק בשביעית
גמליאל  שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו וסבור השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין מבריכין ואין נוטעין
בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו דינו ובית
אסרו  לא למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו', ולהבריך לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן

ומהעצרת. מהפסח החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני מינו.49)גם שהוא אחר אילן על אחד מאילן ענף
שני.50) אילן ומצמיח שם נקלט והוא האדמה, בתוך אילן שבועות.51)ענף שני

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הרֹואה: יאמר ׁשּמא העין; מראית מּפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלעֹולם,
אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת נטעּו. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבּׁשביעית
ּבארּבעה  הּׁשנה ראׁש קדם ׁשביעית ערב ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּמרּכיב
עקר  לא ואם יעקר. - מּכן ּפחֹות יקּים; - יֹום ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹוארּבעים
את  מחּיבין - ׁשּיעקר קדם מת ואם מּתרין. הּפרֹות -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

לעקר  .52הּיֹורׁש ֲֵַַֹ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּזרע ‡. מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

מּקדם 2ׁשּנפל  ׁשּנקצרּו3ּבּה העּקרים מן ּבין ׁשביעית, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
מן  ּבין ספיח, נקראּו ּוׁשניהם ועּׂשּו, וחזרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּקדם

מאליהן הע  ׁשעלּו והירקֹות הּכל 4ּׂשבים - זרע להן ואין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּתֹורה  מן לאכלֹו הארץ 5מּתר ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לאכלה  ׁשּנּטּיבה 6לכם ּׂשדה ואפּלּו .7- וצּמחה ּבּׁשביעית ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבאכילה  מּתרין קציר8ּפרֹותיה ספיח את ׁשּנאמר: וזה . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

תקצר  יקצר 9לא ׁשּלא ואם 10- ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹ
לֹוקה  - הּקֹוצרין ּכדר הּׂשדה 11קצר ּכל ׁשּקצר ּכגֹון . ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הארץ  לעבֹודת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ּכרי ּכמֹו12והעמיד , ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
מעט 13ׁשּבארנּו מעט קֹוצר אּלא ואֹוכל 14. .15וחֹובט ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָ

סֹופרים ·. אסּורין 16ּומּדברי הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
עברה  עֹוברי מּפני עליהם? גזרּו ולּמה ׁשּלא 17ּבאכילה. . ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
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שביעית,52) במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש יג הלכה א בפרק ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו מפני והטעם:
את  ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה שאסור

וספיחים 1)בנו. אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל שקוצר כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר
הדברים  לירק. או לזרע שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית ופירות שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין
מצות  אותם. יאספו איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית. ערב של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם

בשביעית. וזרעה בא"י קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית. הארץ שתוציא מה כל להשמיט מאליו.2)ֿעשה
ראש 3) קודם המעשרות לעונת באו אם אבל ט), הלכה (להלן השנה ראש לאחר המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני

הסמוכה. בהלכה ראה מדרבנן, אפילו ספיחין באיסור אסורים אינם – הלכה 4)השנה פ"ח שביעית בירושלמי בשביעית.
כשעלו  נצרכה, לכך מנא, רבי אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא תקצור. לא קצירך ספיח (ו)את "כתיב ו:

הקוצרים. כדרך כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן ועלו הואיל תאמר שלא הוא 5)מאליהן, כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ודלא ה: במנחות דגמרא (פרשה 6)סתמא בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו ומה

מן  אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של במצב אלא עבודה ידי על צמח שלא (כלומר, בארץ השבות "מן ה) פסקא א
אמרו  שכן ביתֿשמאי, לדעת אלא אינו משנ"ץ), לר"ש המיוחס בפירוש וראה הארץ. שנעבדה ידי על (כלומר, השמור"
אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים ביתֿשמאי שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך שם

להלן. ספיחין,8)שנחרשה.7)וראה גזירת לפני זה וכל ב. משנה פ"ד ובשביעית שם, כהנים בתורת כביתֿהלל,
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ"א לשביעית בר"ש וראה ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
תאכל  "לא ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו. הלכה להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
מאיליהם  ונזרעו נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי לך שתיעבתי "כל קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל
ועיין  רבא. ד"ה ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם ואפילו תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא

יג]. ס"ק קמא סימן המשפט לחושן באכילה.9)בפרישה שאסורים הכוונה שאמרו 10)אין ומה שם. שביעית ירושלמי
אין  התורה, מן זהו אם בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת
והר"ש  כבֿכג). הלכות להלן גם (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי [ונראה עקיבא. רבי לדעת אלא זה
בוצר, אתה אי בארץ השמור מן תבצור, לא נזירך ענבי "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי פירש ו) משנה פ"ה (לשביעית
אותה  קוצרים אין שביעית של תאנים אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר), המבוצר מן בוצר אתה אבל
כדרך  לבצור אלא אסרו שלא הרישא, דברי מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת הסיפא שגם במוקצה",
אפילו  אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט. השנה (ראש התוספות ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר, ואילו הבוצרים.

וזוהי  מה באכילה, רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו ולהצריך באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת שניה דיעה זוהי וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא שאמרו
השמור  מן תבצור, לא נזירך ענבי "ואת התורתֿכהנים בלשון שהביא ב) משנה (פ"ו לשביעית מלכיֿצדק בן ר"י בפירוש
בכפתור  הוא וכן הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר). המבוקר מן אתה בוצר בוצר, אתה אי בארץ
מדרך  לשנות צריך ולעולם באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל אין שניה לדיעה כן ואם מז. פרק ופרח

בהערות]. קעג עמוד יז כרך ב"סיני" וראה באכילה. משומר האוסרת הראשונה כדיעה הלכה ואין כל 11)הבצירה. כדין
קט. אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט וראה מעשה, בו שיש שבתורה, לאֿתעשה על שתצמיח 12)עובר כדי כלומר,

אם  בין הבדל אין הארץ, לעבודת שהיא זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו נכלל זה ואף מכן. לאחר טוב יותר
לא. או הקוצרים כדרך אֿב).13)קצר הלכות פ"א למעלה (הלכות 14)(ראה להלן כתב בקצירה, כאן רבינו שכתב כמו

בצירה. לענין או 15)כבֿכג) הרבה, קוצר אם אבל מעט, מעט לביתו מביא וגם מעט, מעט בקוצר אלא הותר שלא
ג. הלכה ופ"ח כד, הלכה להלן וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא מעט מעט משנה 16)שקוצר פ"ט שביעית

כחכמים. ואףֿעלֿפי 17)א, עבירה". עוברי עליהן נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי אומר, יהודה "רבי שם: במשנה
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יתר ‰. אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עּׂשרה ּבין 21היּו , ְְֲִֵֵֵָָָָָָ
סאה 22עֹוּׂשין  ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוּׂשין אינם ּבין ְְִִִֵֵֵָָָ

סאה 23ּבׁשבילן  ּבית לתֹו מפּזרֹות נטיעֹות עּׂשר .24- ְְְְְִִִֵֶֶָָָֻ
ודבר 25חֹורׁשין  הּׁשנה. ראׁש עד ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹ

מּסיני  למׁשה הלכה .26זה ְֲִִֶֶַָָ
.Â עּׂשּויֹות אחת 27היּו אין 28ׁשּורה - עטרה מּקפֹות (אֹו) ֲֲֵַַָָָָָֻ

צרּכן  אּלא להן והּדלּו29חֹורׁשין ואחת. אחת 30עין לכל ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ
לעּׂשרה. מצטרפֹות הּנטיעֹות ְְְֲִִִַַָָָעם

.Ê נטיעה היא זֹו זמן 31אי ּכל הּקטן, האילן זה ? ְְִִִֵֶַַָָָָָָ
נטיעה. לֹו ְְִִֶָׁשּקֹוראין

.Á מּטפח נקצץ אם חליפין: והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאילן
ּכאילן  הּוא הרי - הּוא 32ּולמעלה הרי - ּולמּטה מּטפח ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ

.33ּכּנטיעה  ְִַָ
.Ë;ׁשאמרנּו ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכל

ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - הּזה ּבּזמן ְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻאבל
לסּקלו  מּתר הּמקּדׁש ּבזמן אף הּׂשדֹות 34הּׁשנה. ּולזּבל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָֻ

עד 37והּמדלעֹות 36הּמקׁשאֹות 35ולעּדר  הּׁשלחין ּובית ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ
ּומפרקין  ּומזּבלין הּׁשנה. ּומעּׁשנין,38ראׁש ּומאּבקין , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹ

את 41ּומפּסלין 40ּומזרדין 39ּומקרסמין  ּומזהמין , ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָ
ּבּתים  להם ועֹוּׂשין אֹותן, וקֹוטמין וכֹורכין 42הּנטיעֹות ְְְְְְִִִִִֶַָָָ

ּומנּקבי 43ּומׁשקין  הּפּגין את וסכין ּכל אֹותם, אֹותן. ן ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
הּׁשנה  ראׁש עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻעבֹודֹות

הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ׁשביעית ְְְֲִִִִִֶַַַָׁשל
.È לּׁשביעית ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ׁשביעית 44ּפּגי וׁשל , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַ

ׁשביעית  למֹוצאי מנּקבין 45ׁשּיצאּו ולא סכין לא -46. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹ
ערב  הּגאיֹות ּפני על מדרגֹות ּבֹונין אין הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובזמן

מתּקנן  ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּׁשּיּפסקּו 47ׁשביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ
ְִִַלּׁשביעית.

.‡È נֹוטעין אין הּזה ּבּזמן מרּכיבין 48אף ואין 49אילנֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
מבריכין  הּנטיעה 50ואין ׁשּתקלט ּכדי אּלא ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשל  הּׁשנה ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹותׁשהה
ׁשּבתֹות  ׁשּתי - קליטה ּוסתם אסּור 51ׁשביעית. זה ודבר . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
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לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי על ואף פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות ראויים יהיו כלומר,
לב 21) אילנות מעשרה יותר סאה.כלומר, מנה.22)ית עצרת.23)שישים מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

אבל  לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה הזקיקו גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
אמות. ארבע ביניהם שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת) (עד עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות

הבית.25) בזמן לשביעית,26)אפילו מתקן שאינו נמצא חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה של וטעמה
נטיעות  מעשר פחות היו ואם לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה טעונים שאינם זקנים באילנות אבל

עצרת. עד עבורם שחורשים אילנות כדין דינן - סאה [אחד]".28)הנטיעות.27)לבית (אחת) קו ונראה 29)"על
השנה. ראש עד שחורש הלשון לרמז 30)מפשטות בכדי - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה מלשון שינה

רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על רבות נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי שנאמר שנאמרה 31)למה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן, עשר בשביל שחורשין מסיני למשה הלכה אילן.32)בה לו שקוראים כיוון 33)כיוון

הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק ערלה לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי נטיעה, לו שקוראים
נטי  זו אין הארץ על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי הדבר אינם 34)עה.שבערלה כאן, הנזכרים הדברים וכל

שביעית. בערב בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה בשביעית (האסור 35)אסורים חריש בכלל אינו שעידור
השמיט  ורבינו ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא אמרו שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה) מן

הקישואים.36)זאת. זריעת מועיל 37)מקום שבהן ומדלעות למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת מקום
שהוא  כיוון חכמים בו החמירו התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו, לא אחרים באילנות אבל לפירות. העידור

הקרקע. לעניין 38)בגוף מסיני למשה הלכה נאמרה שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה ואילך מכאן
בלבד. הארץ בעבודת אלא שביעית, מכרסמין.39)תוספת כמו והוא התבן, ולהניח ביד השיבולת לכרות ופירושו:

הזמיר".40) בעת הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים הענפים מן 41)"לכרות שיבש מה "לכרות
פסולת". מן גזור נפסד. שהוא יזיקום".42)הענפים, שלא והשמש הגשם מן להסך צללים להם נראה 43)"עושים

עצמה. בשביעית גם להשקות מותר השלחין בית בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות ואפילו 44)שהמדובר
דבר. לכל שישית כפירות הן שהרי השנה, ראש קודם המעשרות לעונת אחרי 45)הגיעו המעשרות לעונת יגיעו ואפילו

שמינית. כפירות שדינם שמינית, של השנה נהגו 46)ראש שלא במקום ובין לסוך שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו
ש  פלוני לסוך יאמרו: שלא העין, מראית מפני שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור של וטעמו עבודה. זו אין שם

פגי  ומנקב סך שהוא שיאמרו: שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך
שביעית. של השנה ראש לאחר האילן עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר אפילו אסור וזה את 47)שביעית,

שביעית. למוצאי מתקנה הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית אבל "אין 48)הגיאיות, ו: משנה ב פרק בשביעית
גמליאל  שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו וסבור השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין מבריכין ואין נוטעין
בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו דינו ובית
אסרו  לא למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו', ולהבריך לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן

ומהעצרת. מהפסח החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני מינו.49)גם שהוא אחר אילן על אחד מאילן ענף
שני.50) אילן ומצמיח שם נקלט והוא האדמה, בתוך אילן שבועות.51)ענף שני
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הרֹואה: יאמר ׁשּמא העין; מראית מּפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלעֹולם,
אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת נטעּו. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבּׁשביעית
ּבארּבעה  הּׁשנה ראׁש קדם ׁשביעית ערב ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּמרּכיב
עקר  לא ואם יעקר. - מּכן ּפחֹות יקּים; - יֹום ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹוארּבעים
את  מחּיבין - ׁשּיעקר קדם מת ואם מּתרין. הּפרֹות -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

לעקר  .52הּיֹורׁש ֲֵַַֹ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּזרע ‡. מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

מּקדם 2ׁשּנפל  ׁשּנקצרּו3ּבּה העּקרים מן ּבין ׁשביעית, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
מן  ּבין ספיח, נקראּו ּוׁשניהם ועּׂשּו, וחזרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּקדם

מאליהן הע  ׁשעלּו והירקֹות הּכל 4ּׂשבים - זרע להן ואין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּתֹורה  מן לאכלֹו הארץ 5מּתר ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לאכלה  ׁשּנּטּיבה 6לכם ּׂשדה ואפּלּו .7- וצּמחה ּבּׁשביעית ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבאכילה  מּתרין קציר8ּפרֹותיה ספיח את ׁשּנאמר: וזה . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

תקצר  יקצר 9לא ׁשּלא ואם 10- ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹ
לֹוקה  - הּקֹוצרין ּכדר הּׂשדה 11קצר ּכל ׁשּקצר ּכגֹון . ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הארץ  לעבֹודת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ּכרי ּכמֹו12והעמיד , ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
מעט 13ׁשּבארנּו מעט קֹוצר אּלא ואֹוכל 14. .15וחֹובט ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָ

סֹופרים ·. אסּורין 16ּומּדברי הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
עברה  עֹוברי מּפני עליהם? גזרּו ולּמה ׁשּלא 17ּבאכילה. . ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
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שביעית,52) במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש יג הלכה א בפרק ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו מפני והטעם:
את  ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה שאסור

וספיחים 1)בנו. אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל שקוצר כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר
הדברים  לירק. או לזרע שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית ופירות שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין
מצות  אותם. יאספו איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית. ערב של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם

בשביעית. וזרעה בא"י קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית. הארץ שתוציא מה כל להשמיט מאליו.2)ֿעשה
ראש 3) קודם המעשרות לעונת באו אם אבל ט), הלכה (להלן השנה ראש לאחר המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני

הסמוכה. בהלכה ראה מדרבנן, אפילו ספיחין באיסור אסורים אינם – הלכה 4)השנה פ"ח שביעית בירושלמי בשביעית.
כשעלו  נצרכה, לכך מנא, רבי אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא תקצור. לא קצירך ספיח (ו)את "כתיב ו:

הקוצרים. כדרך כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן ועלו הואיל תאמר שלא הוא 5)מאליהן, כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ודלא ה: במנחות דגמרא (פרשה 6)סתמא בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו ומה

מן  אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של במצב אלא עבודה ידי על צמח שלא (כלומר, בארץ השבות "מן ה) פסקא א
אמרו  שכן ביתֿשמאי, לדעת אלא אינו משנ"ץ), לר"ש המיוחס בפירוש וראה הארץ. שנעבדה ידי על (כלומר, השמור"
אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים ביתֿשמאי שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך שם

להלן. ספיחין,8)שנחרשה.7)וראה גזירת לפני זה וכל ב. משנה פ"ד ובשביעית שם, כהנים בתורת כביתֿהלל,
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ"א לשביעית בר"ש וראה ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
תאכל  "לא ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו. הלכה להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
מאיליהם  ונזרעו נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי לך שתיעבתי "כל קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל
ועיין  רבא. ד"ה ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם ואפילו תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא

יג]. ס"ק קמא סימן המשפט לחושן באכילה.9)בפרישה שאסורים הכוונה שאמרו 10)אין ומה שם. שביעית ירושלמי
אין  התורה, מן זהו אם בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת
והר"ש  כבֿכג). הלכות להלן גם (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי [ונראה עקיבא. רבי לדעת אלא זה
בוצר, אתה אי בארץ השמור מן תבצור, לא נזירך ענבי "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי פירש ו) משנה פ"ה (לשביעית
אותה  קוצרים אין שביעית של תאנים אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר), המבוצר מן בוצר אתה אבל
כדרך  לבצור אלא אסרו שלא הרישא, דברי מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת הסיפא שגם במוקצה",
אפילו  אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט. השנה (ראש התוספות ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר, ואילו הבוצרים.

וזוהי  מה באכילה, רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו ולהצריך באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת שניה דיעה זוהי וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא שאמרו
השמור  מן תבצור, לא נזירך ענבי "ואת התורתֿכהנים בלשון שהביא ב) משנה (פ"ו לשביעית מלכיֿצדק בן ר"י בפירוש
בכפתור  הוא וכן הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר). המבוקר מן אתה בוצר בוצר, אתה אי בארץ
מדרך  לשנות צריך ולעולם באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל אין שניה לדיעה כן ואם מז. פרק ופרח

בהערות]. קעג עמוד יז כרך ב"סיני" וראה באכילה. משומר האוסרת הראשונה כדיעה הלכה ואין כל 11)הבצירה. כדין
קט. אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט וראה מעשה, בו שיש שבתורה, לאֿתעשה על שתצמיח 12)עובר כדי כלומר,

אם  בין הבדל אין הארץ, לעבודת שהיא זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו נכלל זה ואף מכן. לאחר טוב יותר
לא. או הקוצרים כדרך אֿב).13)קצר הלכות פ"א למעלה (הלכות 14)(ראה להלן כתב בקצירה, כאן רבינו שכתב כמו

בצירה. לענין או 15)כבֿכג) הרבה, קוצר אם אבל מעט, מעט לביתו מביא וגם מעט, מעט בקוצר אלא הותר שלא
ג. הלכה ופ"ח כד, הלכה להלן וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא מעט מעט משנה 16)שקוצר פ"ט שביעית

כחכמים. ואףֿעלֿפי 17)א, עבירה". עוברי עליהן נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי אומר, יהודה "רבי שם: במשנה



laeieקלו dhiny zekld - mirxf xtq - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּׂשדהּו ּבתֹו גּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ּתבּואה ויזרע 18יל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
הן. ספיחים ויאמר: מהם, יאכל - ּוכׁשּיצמח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּבּסתר,

ּבּׁשביעית. הּצֹומחים הּספיחים ּכל אסרּו ְְְְְִִִִִִַַַָָָלפיכ
למדּת‚. ׁשביעית 19הא מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין אּלא 20, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

האילנֹות  אֹותם 21ּפרֹות זֹורעין ׁשאין רב 22והעּׂשבים ְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ
הּפיגם  ּכגֹון הּׁשֹוטים 23האדם, ּכּיֹוצא 24והּירּבּוזין וכל ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ּבּגּנֹות 25ּבהן  לזרעם האדם רב ׁשּדר הירקֹות אבל . ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
אסּור  מהן הּצֹומח ּכל - וקטנּיֹות ּתבּואה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומיני

והמלּקטן 26מּדבריהם  מרּדּות.27, מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ
ּבּור 28ספיחים „. ּבּׂשדה ניר 29העֹולים ּובּׂשדה 30ּובּׂשדה ְְְְִִִִִִִֵֵֵָ

גזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין - זרע ּובּׂשדה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכרם
אּלּו מקֹומֹות זֹורע אדם ׁשאין לפי ּבּור 31עליהם? ּׂשדה : ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

לׁשם  נפנה אדם אין הּוא 32- רֹוצה - ניר ּוּׂשדה ; ְְְִִֵֵֶֶָָָ

ּכ33ּבתּקּונּה ּוּׂשדה ּכרמֹו34רם ; אֹוסר אינֹו זרע 35- ּוּׂשדה ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
הּתבן  וכן אֹותּה. מפסידין הּספיחין -36- ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָ

עליו  גזרּו ולא מקֹום, ּבכל .37מּתר ְְְָָָָָָֹֻ
ׁשּיצאּו38ספיחין ‰. ׁשביעית -39ׁשל ׁשביעית למֹוצאי ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָ

ּבאכילה  ּבּיד 40אסּורין אֹותן ּתֹולׁשין ואין חֹורׁש41, אּלא , ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּכדרּכּה42ּכדרּכֹו רֹועה ּובהמה ,43. ְְְְְֵַַָָָ

.Â אסּורין מתי ׁשביעית?44ועד ּבמֹוצאי ׁשביעית ספיחי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָ
מּתרין  הן - ואיל ּומחנּכה חנּכה. ועד הּׁשנה .45מראׁש ְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻֻֻ

הּגּדּולין 46והּזֹורע  - ׁשביעית אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַ
.47מּתרין  ִָֻ

.Ê ׁשביעית 48ּבצלים למֹוצאי מּׁשביעית אם 49ׁשּיצאּו : ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָ
ּבהן 50עּׂשּו מּתרין 51ּכּיֹוצא אסּורין 52- - לאו ואם ,53. ְֲִִִֵֶַָָָָֻ

הּפרֹות  ׁשאר אֹותם 54וכן לֹוקחים אין ּבמֹוצאי 55- ְְְְִֵֵֵֵַָָָ
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שטעמם  לרבנן, גם יהודה ר' מדברי ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים כדעת אלא כדבריו, הלכה שאין
(כסףֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי שנחשדו הוא, חכמים על 19)בשביעית.18)של שגזרו הנ"ל מהטעם

ספיחין.20)הספיחין. תוקעים 21)כלומר, =) מתריעין האילנות על אף אומר, גמליאל בן שמעון "רבן יט: בתענית
שם. ותוספות ברש"י וראה לעניים". פרנסה בהן שיש מפני בשביעית, הספיחין על הגשמים) על ומתפללים בשופר

שם.22) שם.23)שביעית במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין המשנה).24)הוא (פירוש רחבים" עלים להם שיש "הם
ישראל). (תפארת מדברי איספרגוס בסתר.25)והוא אדם בני שיזרעום חשש אין אלה הקודמת.26)שבכל כבהלכה

א]27) הלכה פ"א בברכות שם הוא כן [ספיחי, מלקט חד וחמי בשמיטתא עבר הוה יוחי בן ר"ש שם: בירושלמי הוא כן
דרכם  – בצפיפות עולים אינם שספיחין שכיון הלקיטה, את גם שאסרו הרי – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה אמר

ה. הלכה להלן וראה א), הלכה (למעלה ואסור קצירתם, דרך וזוהי ביד. א 28)להתלש הלכה פ"ה בתרא בבא ירושלמי
כנ"ל. ספיחין, גזירת עליהן שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי והמדובר כלום.29)(כסףֿמשנה). בה זורעים שאין

לחרישה.30) בסתר.31)העומדת בשביעית אלו במקומות יזרע שמא חשש בה.32)ואין מתעניין אינו כלומר,
עתה.33) לזרעה עומד ואינו בחרישתה, בו,34)כלומר, נטע לא ועוד כרם, בו לנטוע שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. א.35)וראה הלכה כלאים מהלכות בפ"ו וראה הזרעים. ידי על ייאסר פ"ט 36)לכשייטענו שביעית בירושלמי
ושרי". זבדי, בר בא לרבי שאל לוי רבי ספיחין, משום אסור שיהא מהו שביעית של "תבן ה: הראב"ד:37)הלכה כתב

מודה  רבינו ואף סחורה". בה לעשות ושלא אסור לאבדה בה, יש ודאי שביעית קדושת אבל ספיחין, איסור עליו גזרו "לא
וכסףֿמשנה). קורקוס (מהר"י ואילך יט מהלכה פ"ה להלן ראה בזה, כג.38)לו הלכה פ"ה שביעית רבינו 39)תוספתא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה בשביעית ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי כן ספיחי 40)פירש מתירין היו שאם
הם  ספיחין ויאמרו בסתר, שביעית בסוף שיזרעו עבירה לעוברי לחשוש יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו דרך 41)כדי וזוהי ביד להתלש דרכם הרי בצפיפות, עולים אינם שספיחין כיון
ג. הלכה למעלה עוד ועיין כפשוטה). (תוספתא א הלכה למעלה ראה ואסור, לאכלם,42)קצירתם, יבא שמא חושש ואינו

בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין, ע"י שדהו לזיבול חושש אינו הנאה,43)וכן איסור בהם שאין
בתוספתא  וראה לבהמתם. שיזרעו עבירה לעוברי לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין נראה עצמה ובשביעית כנ"ל.

עצרת 44)כפשוטה. עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה מראש ספיחין "ולענין א: הלכה פ"ב דמאי בירושלמי
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל ספק)". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין, היתר
וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין רבינו. גורס וכן ספיחין", היתר השנה ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה

זעירא 45) רבי כדברי שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה שמינית) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
ד.46)שם. משנה פ"ט (פ"ז 47)תרומות מקום בכל מותר זה הרי (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור שדבר שכל

ולכן  שיגדלו, לגידולים גורמים היתר של והקרקע איסור של הספיחין זרע הרי וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות
מהלכות  פי"א (למעלה תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה שבגידולי ואףֿעלֿפי (רדב"ז). מותרים הם
שכתבו  ויש (רע"ב). תמיד מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי גזרו, לא שביעית בספיחי – כא) הלכה תרומות

שמח). (אור עליהם אין שביעית קדושת יג.48)שגם הלכה פ"ד שביעית ואם 49)תוספתא שביעית, במוצאי ונלקטו
יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה אחר הולכים בירק שהרי מותרים, הם הדין לפי שביעית.50)כן במוצאי גדלו כלומר,

הגודל.51) באותו שביעית.52)כלומר, במוצאי שנלקטו יאמרו אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן שאין
להלן. מראית 53)וראה משום חכמים אסרום ולפיכך שביעית, ספיחי כדין אסורים הם והרי נלקטו, בשביעית שיאמרו:

בפאתֿהשולחן. ראה (להלן 54)העין, פרי גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות, עונת אחר בהם שהולכים אלו הן
להלן. וראה יג), השביעית.55)הלכה על נאמן שאינו ממי

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מֹוצאי  מּפרֹות ּבהן ּכּיֹוצא מּׁשּיעּׂשּו אּלא ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשביעית
עּׂשה 56ׁשביעית  האפיל 58הּבּכיר 57. הּתר ּומּתר 59- .60 ְִִִִַַַָָָָָֻֻ

מּיד. ׁשביעית ּבמֹוצאי ירק ְְִִִִֵַָָָָלּקח
.Á לּוף 61מאימתי לּקח אדם ׁשביעית?62מּתר 63ּבמֹוצאי ְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻ

.65החדׁש64מּׁשּירּבה  ְִִֶֶֶָָ
.Ë ּבתׁשרי ּוליֹובלֹות.66ּבאחד לׁשמּטין הּׁשנה ראׁש - ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ׁשּׁשית  אֹו67ּפרֹות ּתבּואה היּו אם לׁשביעית: ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִִִִֵֶָָ
האילן  ּפרֹות אֹו הּמעּׂשרֹות 68קטנּיֹות לעֹונת והּגיעּו ,69 ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

הּׁשנה  ראׁש ּפי 70קדם על ואף מּתרין. אּלּו הרי - ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻ
לכל  ׁשּׁשית ּכפרֹות הן הרי - ּבּׁשביעית אֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשאֹוסף

ראׁש71ּדבר  אחר אּלא הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם . ְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשביעית: ּכפרֹות הן הרי - ְְֲִִֵֵֵַָָהּׁשנה

.È ּבאכ 72הּתבּואה אסּורין - מּׁשּום והּקטנּיֹות ילה ְְְֲֲִִִִִַַַָָ

האילן 73ספיחים  ּופרֹות ּבקדּׁשת 74, אֹותן אֹוכלין - ְְְִִִִִֵַָָָֻ
.75ׁשביעית  ְִִ

.‡È הּמצרי 76הארז ּופל והּׁשמׁשמין והּפרגים 77והּדחן ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֹֻ
ּפרי 78ׁשּזרעֹו ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - נגמר 79לזרע אם : ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

ּבּׁשביעית  מּתרין אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש קדם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּפרים
ּפי  על אף הּׁשנה, ראׁש אחר נגמרּו ואם ׁשּׁשית; ְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹּכפרֹות

מּׁשּום 80ׁשהׁשריׁשּו אסּורים אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש קדם ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ְִִספיחים.

.·È היה 81הּירק אפּלּו והאתרֹוג, לקיטתֹו. ּבׁשעת - ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ
כּכּכר 82כפֹול  ונעּׂשה הּׁשנה ראׁש חּיב 83קדם - ּבּׁשביעית ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּׁשית  ּכפרֹות כּכּכר 84ּבמעּׂשרֹות היה ואפּלּו ּבּׁשּׁשית,85; ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָ
ׁשביעית  ּכפרֹות הּוא הרי - ּבּׁשביעית ונלקט ,86הֹואיל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַ

להחמיר  ׁשּׁשית ּכפרֹות .87ּומתעּׂשר ְְְְִִִִֵֵַַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באו 56) שמא חששו – מותרים הם הרי שביעית, במוצאי פרי לגמר או המעשרות לעונת באו שאם אףֿעלֿפי כלומר,
במוצאי  נגמרו או המעשרות לעונת שבאו מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית בשנת נגמרו או המעשרות לעונת
להלן  ראה חכמים, לדעת ירק מדין רבינו כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה בשלו כבר שביעית,

ד.57)(כסףֿמשנה). משנה פ"ו המשנה).58)שביעית (פירוש שביעית" מוצאי בתחילת לצאת הממהר "הוא
(שם).59) שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר, משמע 60)"הוא שם ובירושלמי כתנאֿקמא. ולא כרבי שם,

(רדב"ז).שהלכה  לארץ מחוצה ירק להביא רגילים שהיו מפני ההיתר, וטעם ולא 61)כמותו. כחכמים ה, משנה פ"ה שם
יהודה. השביעית.62)כרבי על נאמן שאינו חשש 63)ממי יש הפסח ולפני להלן, ראה הפסח, אחר לעקרו היה דרכם

בשביעית. נלקט ולפי"ז 64)שמא בשמו). יוםֿטוב' 'תוספות – מלונדריש אליהו (רבינו הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב שיהיה צורך ואילך 65)אין הפסח מן והיינו שביעית, במוצאי שנלקט זה כלומר,

רדב"ז. ועיין שם). ד.66)(ירושלמי הלכה בפ"י להלן וראה ב. השנה בראש הלכה 67)משנה פ"ב שביעית תוספתא
המעשרות, עונת (היא שליש שהביאה לתבואה "מניין ב: הלכה פ"ה מעשרות ובירושלמי וקטנית. תבואה לענין יג.
תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין השנה, ראש לפני כדלהלן),

שם. להלן וראה יג:68)בשביעית". השנה ואילך.69)ראש ה מהלכה מעשר, מהלכות בפ"ב שעל 70)ראה בהגהה
בפ"א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט לטו הכוונה האילן שבפירות השל"ה, בשם כתוב חדשים בדפוסים הגליון
בשביעית  בא"י הישיבה אב נתן ורבינו שוח), בנות (ערך והערוך טו:) (שם הר"ח דעת וכן ב. הלכה שני מעשר מהלכות
ראה  בתשרי, אחד הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים ויש .65 והערה כב עמ' שם ועיין פ"א. סוף

שם. שני מעשר בהלכות ועיין וברדב"ז. קדושת 71)בפאתֿהשולחן בהם אין וגם ספיחין, בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה הקודמת.72)שביעית, ההלכה בסוף שנאמר שביעית", כפירות הן "הרי מהו לבאר באה זו מפני 73)הלכה

ב. בהלכה כנ"ל, עבירה, עוברי ג.74)גזירת בהלכה כנ"ל בהן, הגזירה קדושת 75)שאין מהי הֿו, בפרקים להלן וראה
וקטנית 76)שביעית. כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת אחר בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה פ"ב שביעית

הסמוכה), (בהלכה כירק לקיטה אחר בהם הולכים ואין אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי ט), הלכה (למעלה
ה"ח. שם שני מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם שזורי.77)לפי ר"ש בשם מ"ח שם "לוביא". צ"ל 78)ונקרא

הי"ג. להלן וראה והיינו 79)"שזרען". הי"ד) (להלן כירק לקיטה אחר הלכו – לירק וכזרען כאחת, נקלטים שאינם כיון
ששמואל  ואףֿעלֿפי השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות שזורי ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל,
הקודמת  שנה של פרי הוא הרי הפרי שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר

שם. שני מעשר בהלכות וראה השרשה.80)(כסףֿמשנה). אחר שהולכים שזורי, שמעון ורבי כחכמים ראש 81)ולא
כנ"ל. שביעית, לענין והואֿהדין מעשר, לענין שם, ולמעלה 82)השנה בששית. המעשרות לעונת והגיע נחנט כלומר,

חדשים. בדפוסים הרמב"ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו: כתב ו, הלכה שם שני מעשר ונלקט 83)בהלכות שנגמר
שביעית, בקדושת אכילתו ולגבי ספיחין אכילת איסור לגבי שביעית כפירות ודאי הוא הרי שביעית שלענין בשביעית,

שנכנסה 84)כדלהלן. ששית בת "שאתרוג טו: השנה בראש יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו חומרא שלענין
שם. שני מעשר בהלכות וראה טבל". משום עליה חייבין ככר ונעשית כזית אפילו הפרי.85)לשביעית, שנגמר

גמליאל 86) כרבנן ולא שם) השנה (בראש לקיש וריש יוחנן ור' באושא רבותינו כדעת כירק, לקיטתו אחר הולכין שלחומרא
בכסףֿמשנה. וראה שם). השנה (בראש זקנים וחמשה ו) משנה פ"ב (בביכורים אליעזר כנ"ל,87)ור' חנטה, אחר ללכת

שם. שני מעשר בהלכות וראה



קלז laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּׂשדהּו ּבתֹו גּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ּתבּואה ויזרע 18יל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
הן. ספיחים ויאמר: מהם, יאכל - ּוכׁשּיצמח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּבּסתר,

ּבּׁשביעית. הּצֹומחים הּספיחים ּכל אסרּו ְְְְְִִִִִִַַַָָָלפיכ
למדּת‚. ׁשביעית 19הא מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין אּלא 20, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

האילנֹות  אֹותם 21ּפרֹות זֹורעין ׁשאין רב 22והעּׂשבים ְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ
הּפיגם  ּכגֹון הּׁשֹוטים 23האדם, ּכּיֹוצא 24והּירּבּוזין וכל ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ּבּגּנֹות 25ּבהן  לזרעם האדם רב ׁשּדר הירקֹות אבל . ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
אסּור  מהן הּצֹומח ּכל - וקטנּיֹות ּתבּואה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומיני

והמלּקטן 26מּדבריהם  מרּדּות.27, מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ
ּבּור 28ספיחים „. ּבּׂשדה ניר 29העֹולים ּובּׂשדה 30ּובּׂשדה ְְְְִִִִִִִֵֵֵָ

גזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין - זרע ּובּׂשדה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכרם
אּלּו מקֹומֹות זֹורע אדם ׁשאין לפי ּבּור 31עליהם? ּׂשדה : ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

לׁשם  נפנה אדם אין הּוא 32- רֹוצה - ניר ּוּׂשדה ; ְְְִִֵֵֶֶָָָ

ּכ33ּבתּקּונּה ּוּׂשדה ּכרמֹו34רם ; אֹוסר אינֹו זרע 35- ּוּׂשדה ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
הּתבן  וכן אֹותּה. מפסידין הּספיחין -36- ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָ

עליו  גזרּו ולא מקֹום, ּבכל .37מּתר ְְְָָָָָָֹֻ
ׁשּיצאּו38ספיחין ‰. ׁשביעית -39ׁשל ׁשביעית למֹוצאי ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָ

ּבאכילה  ּבּיד 40אסּורין אֹותן ּתֹולׁשין ואין חֹורׁש41, אּלא , ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּכדרּכּה42ּכדרּכֹו רֹועה ּובהמה ,43. ְְְְְֵַַָָָ

.Â אסּורין מתי ׁשביעית?44ועד ּבמֹוצאי ׁשביעית ספיחי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָ
מּתרין  הן - ואיל ּומחנּכה חנּכה. ועד הּׁשנה .45מראׁש ְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻֻֻ

הּגּדּולין 46והּזֹורע  - ׁשביעית אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַ
.47מּתרין  ִָֻ

.Ê ׁשביעית 48ּבצלים למֹוצאי מּׁשביעית אם 49ׁשּיצאּו : ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָ
ּבהן 50עּׂשּו מּתרין 51ּכּיֹוצא אסּורין 52- - לאו ואם ,53. ְֲִִִֵֶַָָָָֻ

הּפרֹות  ׁשאר אֹותם 54וכן לֹוקחים אין ּבמֹוצאי 55- ְְְְִֵֵֵֵַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שטעמם  לרבנן, גם יהודה ר' מדברי ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים כדעת אלא כדבריו, הלכה שאין
(כסףֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי שנחשדו הוא, חכמים על 19)בשביעית.18)של שגזרו הנ"ל מהטעם

ספיחין.20)הספיחין. תוקעים 21)כלומר, =) מתריעין האילנות על אף אומר, גמליאל בן שמעון "רבן יט: בתענית
שם. ותוספות ברש"י וראה לעניים". פרנסה בהן שיש מפני בשביעית, הספיחין על הגשמים) על ומתפללים בשופר

שם.22) שם.23)שביעית במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין המשנה).24)הוא (פירוש רחבים" עלים להם שיש "הם
ישראל). (תפארת מדברי איספרגוס בסתר.25)והוא אדם בני שיזרעום חשש אין אלה הקודמת.26)שבכל כבהלכה

א]27) הלכה פ"א בברכות שם הוא כן [ספיחי, מלקט חד וחמי בשמיטתא עבר הוה יוחי בן ר"ש שם: בירושלמי הוא כן
דרכם  – בצפיפות עולים אינם שספיחין שכיון הלקיטה, את גם שאסרו הרי – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה אמר

ה. הלכה להלן וראה א), הלכה (למעלה ואסור קצירתם, דרך וזוהי ביד. א 28)להתלש הלכה פ"ה בתרא בבא ירושלמי
כנ"ל. ספיחין, גזירת עליהן שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי והמדובר כלום.29)(כסףֿמשנה). בה זורעים שאין

לחרישה.30) בסתר.31)העומדת בשביעית אלו במקומות יזרע שמא חשש בה.32)ואין מתעניין אינו כלומר,
עתה.33) לזרעה עומד ואינו בחרישתה, בו,34)כלומר, נטע לא ועוד כרם, בו לנטוע שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. א.35)וראה הלכה כלאים מהלכות בפ"ו וראה הזרעים. ידי על ייאסר פ"ט 36)לכשייטענו שביעית בירושלמי
ושרי". זבדי, בר בא לרבי שאל לוי רבי ספיחין, משום אסור שיהא מהו שביעית של "תבן ה: הראב"ד:37)הלכה כתב

מודה  רבינו ואף סחורה". בה לעשות ושלא אסור לאבדה בה, יש ודאי שביעית קדושת אבל ספיחין, איסור עליו גזרו "לא
וכסףֿמשנה). קורקוס (מהר"י ואילך יט מהלכה פ"ה להלן ראה בזה, כג.38)לו הלכה פ"ה שביעית רבינו 39)תוספתא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה בשביעית ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי כן ספיחי 40)פירש מתירין היו שאם
הם  ספיחין ויאמרו בסתר, שביעית בסוף שיזרעו עבירה לעוברי לחשוש יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו דרך 41)כדי וזוהי ביד להתלש דרכם הרי בצפיפות, עולים אינם שספיחין כיון
ג. הלכה למעלה עוד ועיין כפשוטה). (תוספתא א הלכה למעלה ראה ואסור, לאכלם,42)קצירתם, יבא שמא חושש ואינו

בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין, ע"י שדהו לזיבול חושש אינו הנאה,43)וכן איסור בהם שאין
בתוספתא  וראה לבהמתם. שיזרעו עבירה לעוברי לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין נראה עצמה ובשביעית כנ"ל.

עצרת 44)כפשוטה. עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה מראש ספיחין "ולענין א: הלכה פ"ב דמאי בירושלמי
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל ספק)". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין, היתר
וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין רבינו. גורס וכן ספיחין", היתר השנה ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה

זעירא 45) רבי כדברי שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה שמינית) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
ד.46)שם. משנה פ"ט (פ"ז 47)תרומות מקום בכל מותר זה הרי (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור שדבר שכל

ולכן  שיגדלו, לגידולים גורמים היתר של והקרקע איסור של הספיחין זרע הרי וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות
מהלכות  פי"א (למעלה תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה שבגידולי ואףֿעלֿפי (רדב"ז). מותרים הם
שכתבו  ויש (רע"ב). תמיד מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי גזרו, לא שביעית בספיחי – כא) הלכה תרומות

שמח). (אור עליהם אין שביעית קדושת יג.48)שגם הלכה פ"ד שביעית ואם 49)תוספתא שביעית, במוצאי ונלקטו
יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה אחר הולכים בירק שהרי מותרים, הם הדין לפי שביעית.50)כן במוצאי גדלו כלומר,

הגודל.51) באותו שביעית.52)כלומר, במוצאי שנלקטו יאמרו אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן שאין
להלן. מראית 53)וראה משום חכמים אסרום ולפיכך שביעית, ספיחי כדין אסורים הם והרי נלקטו, בשביעית שיאמרו:

בפאתֿהשולחן. ראה (להלן 54)העין, פרי גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות, עונת אחר בהם שהולכים אלו הן
להלן. וראה יג), השביעית.55)הלכה על נאמן שאינו ממי

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מֹוצאי  מּפרֹות ּבהן ּכּיֹוצא מּׁשּיעּׂשּו אּלא ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשביעית
עּׂשה 56ׁשביעית  האפיל 58הּבּכיר 57. הּתר ּומּתר 59- .60 ְִִִִַַַָָָָָֻֻ

מּיד. ׁשביעית ּבמֹוצאי ירק ְְִִִִֵַָָָָלּקח
.Á לּוף 61מאימתי לּקח אדם ׁשביעית?62מּתר 63ּבמֹוצאי ְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻ

.65החדׁש64מּׁשּירּבה  ְִִֶֶֶָָ
.Ë ּבתׁשרי ּוליֹובלֹות.66ּבאחד לׁשמּטין הּׁשנה ראׁש - ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ׁשּׁשית  אֹו67ּפרֹות ּתבּואה היּו אם לׁשביעית: ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִִִִֵֶָָ
האילן  ּפרֹות אֹו הּמעּׂשרֹות 68קטנּיֹות לעֹונת והּגיעּו ,69 ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

הּׁשנה  ראׁש ּפי 70קדם על ואף מּתרין. אּלּו הרי - ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻ
לכל  ׁשּׁשית ּכפרֹות הן הרי - ּבּׁשביעית אֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשאֹוסף

ראׁש71ּדבר  אחר אּלא הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם . ְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשביעית: ּכפרֹות הן הרי - ְְֲִִֵֵֵַָָהּׁשנה

.È ּבאכ 72הּתבּואה אסּורין - מּׁשּום והּקטנּיֹות ילה ְְְֲֲִִִִִַַַָָ

האילן 73ספיחים  ּופרֹות ּבקדּׁשת 74, אֹותן אֹוכלין - ְְְִִִִִֵַָָָֻ
.75ׁשביעית  ְִִ

.‡È הּמצרי 76הארז ּופל והּׁשמׁשמין והּפרגים 77והּדחן ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֹֻ
ּפרי 78ׁשּזרעֹו ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - נגמר 79לזרע אם : ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

ּבּׁשביעית  מּתרין אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש קדם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּפרים
ּפי  על אף הּׁשנה, ראׁש אחר נגמרּו ואם ׁשּׁשית; ְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹּכפרֹות

מּׁשּום 80ׁשהׁשריׁשּו אסּורים אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש קדם ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ְִִספיחים.

.·È היה 81הּירק אפּלּו והאתרֹוג, לקיטתֹו. ּבׁשעת - ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ
כּכּכר 82כפֹול  ונעּׂשה הּׁשנה ראׁש חּיב 83קדם - ּבּׁשביעית ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּׁשית  ּכפרֹות כּכּכר 84ּבמעּׂשרֹות היה ואפּלּו ּבּׁשּׁשית,85; ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָ
ׁשביעית  ּכפרֹות הּוא הרי - ּבּׁשביעית ונלקט ,86הֹואיל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַ

להחמיר  ׁשּׁשית ּכפרֹות .87ּומתעּׂשר ְְְְִִִִֵֵַַ
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באו 56) שמא חששו – מותרים הם הרי שביעית, במוצאי פרי לגמר או המעשרות לעונת באו שאם אףֿעלֿפי כלומר,
במוצאי  נגמרו או המעשרות לעונת שבאו מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית בשנת נגמרו או המעשרות לעונת
להלן  ראה חכמים, לדעת ירק מדין רבינו כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה בשלו כבר שביעית,

ד.57)(כסףֿמשנה). משנה פ"ו המשנה).58)שביעית (פירוש שביעית" מוצאי בתחילת לצאת הממהר "הוא
(שם).59) שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר, משמע 60)"הוא שם ובירושלמי כתנאֿקמא. ולא כרבי שם,

(רדב"ז).שהלכה  לארץ מחוצה ירק להביא רגילים שהיו מפני ההיתר, וטעם ולא 61)כמותו. כחכמים ה, משנה פ"ה שם
יהודה. השביעית.62)כרבי על נאמן שאינו חשש 63)ממי יש הפסח ולפני להלן, ראה הפסח, אחר לעקרו היה דרכם

בשביעית. נלקט ולפי"ז 64)שמא בשמו). יוםֿטוב' 'תוספות – מלונדריש אליהו (רבינו הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב שיהיה צורך ואילך 65)אין הפסח מן והיינו שביעית, במוצאי שנלקט זה כלומר,

רדב"ז. ועיין שם). ד.66)(ירושלמי הלכה בפ"י להלן וראה ב. השנה בראש הלכה 67)משנה פ"ב שביעית תוספתא
המעשרות, עונת (היא שליש שהביאה לתבואה "מניין ב: הלכה פ"ה מעשרות ובירושלמי וקטנית. תבואה לענין יג.
תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין השנה, ראש לפני כדלהלן),

שם. להלן וראה יג:68)בשביעית". השנה ואילך.69)ראש ה מהלכה מעשר, מהלכות בפ"ב שעל 70)ראה בהגהה
בפ"א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט לטו הכוונה האילן שבפירות השל"ה, בשם כתוב חדשים בדפוסים הגליון
בשביעית  בא"י הישיבה אב נתן ורבינו שוח), בנות (ערך והערוך טו:) (שם הר"ח דעת וכן ב. הלכה שני מעשר מהלכות
ראה  בתשרי, אחד הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים ויש .65 והערה כב עמ' שם ועיין פ"א. סוף

שם. שני מעשר בהלכות ועיין וברדב"ז. קדושת 71)בפאתֿהשולחן בהם אין וגם ספיחין, בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה הקודמת.72)שביעית, ההלכה בסוף שנאמר שביעית", כפירות הן "הרי מהו לבאר באה זו מפני 73)הלכה

ב. בהלכה כנ"ל, עבירה, עוברי ג.74)גזירת בהלכה כנ"ל בהן, הגזירה קדושת 75)שאין מהי הֿו, בפרקים להלן וראה
וקטנית 76)שביעית. כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת אחר בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה פ"ב שביעית

הסמוכה), (בהלכה כירק לקיטה אחר בהם הולכים ואין אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי ט), הלכה (למעלה
ה"ח. שם שני מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם שזורי.77)לפי ר"ש בשם מ"ח שם "לוביא". צ"ל 78)ונקרא

הי"ג. להלן וראה והיינו 79)"שזרען". הי"ד) (להלן כירק לקיטה אחר הלכו – לירק וכזרען כאחת, נקלטים שאינם כיון
ששמואל  ואףֿעלֿפי השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות שזורי ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל,
הקודמת  שנה של פרי הוא הרי הפרי שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר

שם. שני מעשר בהלכות וראה השרשה.80)(כסףֿמשנה). אחר שהולכים שזורי, שמעון ורבי כחכמים ראש 81)ולא
כנ"ל. שביעית, לענין והואֿהדין מעשר, לענין שם, ולמעלה 82)השנה בששית. המעשרות לעונת והגיע נחנט כלומר,

חדשים. בדפוסים הרמב"ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו: כתב ו, הלכה שם שני מעשר ונלקט 83)בהלכות שנגמר
שביעית, בקדושת אכילתו ולגבי ספיחין אכילת איסור לגבי שביעית כפירות ודאי הוא הרי שביעית שלענין בשביעית,

שנכנסה 84)כדלהלן. ששית בת "שאתרוג טו: השנה בראש יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו חומרא שלענין
שם. שני מעשר בהלכות וראה טבל". משום עליה חייבין ככר ונעשית כזית אפילו הפרי.85)לשביעית, שנגמר

גמליאל 86) כרבנן ולא שם) השנה (בראש לקיש וריש יוחנן ור' באושא רבותינו כדעת כירק, לקיטתו אחר הולכין שלחומרא
בכסףֿמשנה. וראה שם). השנה (בראש זקנים וחמשה ו) משנה פ"ב (בביכורים אליעזר כנ"ל,87)ור' חנטה, אחר ללכת

שם. שני מעשר בהלכות וראה
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.‚È ׁשביעית 88וכן ׁשביעית:89ּפרֹות למֹוצאי ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָ
עֹונת  אחר הֹולכין - ואילנֹות וקטנּיֹות ְְְְְִִִִִַַַָָּבתבּואה
ּופֹול  והּדחן והארז והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹֹֻהּמעּׂשרֹות;

ׁשּזרעֹו הפרי 90הּמצרי ּגמר אחר - אחר 91לזרע - והּירק ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
.92לקיטתֹו ְִָ

.„È ּפריֹו93ּפֹול ונגמר ּבּׁשּׁשית לזרע ׁשּזרעֹו 94הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָ
זרע  ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹקדם

ּבּׁשביעית  מּתר לירק 95ׁשּלֹו זרע ואם עליו 96. 97ונכנסה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻ
ׁשביעית  ּכספיחי אסּור זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - .98ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָ

אסּור  - ּולירק לזרע זרעֹו אם .99וכן ְְְְִֵֶַָָָָ
.ÂË אם 102ּבּׁשביעית 101ּוזרעֹו100עבר לּׁשמינית: ויצא ְְְְִִִִִַַַָָָָ

לזרע  ּבמֹוצאי 103זרעֹו אסּור ירקֹו ּבין זרעֹו ּבין - ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָ
הּספיחים  ּכׁשאר הֹואיל 104ׁשביעית לירק, זרעֹו ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַָָָָ

מּתר  זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - ּבּׁשמינית זרעֹו105ונלקט ; ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ
ספיחים  מּׁשּום אסּור זרעֹו - ּולירק וירקֹו106לזרע , ְְְְִִִִֶַַָָָָ

.107מּתר  ָֻ
.ÊË ׁשּוח ׁשלׁש108ּבנֹות לאחר נגמרֹות והן הֹואיל , ְְְְִִֵַַַָָ

הּמעּׂשרֹות  לעֹונת ּבאּו אם הּׁשנה 109ׁשנים, ראׁש קדם ְְִִֶַַַַַָָָָֹֹ
הּׁשבּוע  מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלֹות הן הרי - ׁשמינית 110ׁשל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשביעית  .111ּבתֹורת ְְִִַ
.ÊÈ הּמצרי 113הּסריסים 112הּבצלים מהם 114ּופֹול ׁשּמנע ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּמנע  ּבעל וׁשל הּׁשנה, ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים ְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹמים
עֹונֹות  ׁשלׁש מּפרֹות 115מהם אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש לפני ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשביעית.116ׁשּׁשית  ּכספיחי הם הרי - מּכן ּפחֹות ; ְְֲִִִִִִִֵֵֵָָ
.ÁÈ לזרע 117הּדלּועין הקׁשּו118ׁשּקּימן אם לפני 119: ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ

לקּימן  מּתר - אדם מּלאכל ונפסלּו הּׁשנה ְְְְְֱִִֶַַָָָָָָֹֹֻראׁש
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כן 88) כמו ט, הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר בהם הולכים לשביעית שנכנסו ששית שפירות כשם כלומר:
(כסףֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית המעשרות 89)בפירות עונת (זוהי שליש שהביאה תבואה "כל יב: השנה בראש

בשמינית". שביעית מנהג בו נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני בשביעית ה) הלכה מעשר מהלכות בפ"ב ראה שלה,
הי"א.90) למעלה וראה שזרען. בהי"א.91)צ"ל: כיון 92)כנ"ל אתרוג, של דינו רבינו הזכיר ולא הקודמת. כבהלכה

לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל, להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית שלענין הוא, שפשוט
דבר. לכל ירק כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי נמצא שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים כאן כן ואם

ה.93) הלכה סוף פ"ב שביעית יא.94)ירושלמי בהלכה למעלה הירק 95)ראה ואף פריו. גמר אחר שהולכין כיון
לזרע. רק היתה שהמחשבה כיון כנ"ל.96)מותר, בששית, פריו לקיטה.97)ונגמר קודם מחובר כשהוא כלומר,

לירק.98) רק היתה שהמחשבה כיון לירק, בטל והזרע שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים בירושלמי 99)כיון
אסור, חייא רבי תני מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית, השנה ראש לפני ולירק לזרע "זרעו שם:

ר  לרבינו תני היה זה, ולפי העין". מראית מפני אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר מותר. שאול בן חלפתא בי
כרבי  רבינו ופסק מהו". זרעו אסור, ירקו "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני ונראה אסור. וירקו מותר, זרעו לכתוב:
לזרע  חכמים נתנו ולכן בירק, שהקלו הרואה יאמר ירק, להיות סופו שהזרע כיון דבר, של וטעמו אסור. זרעו שאף חייא,

ובאורֿשמח. הסמוכה בהלכה וראה להחמיר. ירק  שם.100)דין המצרי.101)ירושלמי הפול פריו 102)את ונגמר
כנ"ל. יא).103)בשביעית, הלכה (למעלה פרי גמר אחר בו להלן.104)שהולכים (הלכה 105)ראה למעלה ראה

כאן  שאין בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה מן אסור אינו בשביעית, וזרע וחרש עבר שאם א)
לכתחילה. אלא זה אין יב), הלכה פ"א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע שאמרו ומה מותרים. הם הרי ספיחין, איסור
שביעית  ערב נוטע לענין רבינו כתב וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים אינם – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל

כסףֿמשנה. ועיין מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו שאףֿעלֿפי יא) הלכה פ"ג שהרי 106)(למעלה
חנטה. אחר בו שהוא 107)הולכים בירק לטעות אין – הקודמת) (בהלכה ירק שהוא בזרע לטעות שאפשר שאףֿעלֿפי

י. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"א וראה בו. גזרו לא ולכן יהודה.108)זרע, כרבי ולא כחכמים א, משנה פ"ה שביעית
שם, לשביעית הישיבה אב נתן רב בפירוש וראה יד.). זרה עבודה עלֿפי שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח ובנות

.1 הערה 48 ט.109)עמוד בהלכה כנ"ל באילן, אחריה לגידול 110)שהולכין שלישית שנה היא השמיטה, מן כלומר,
השוח. ל 111)בנות שעדיין לכן, קודם אבל השבוע. של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות בקדושת נגמר כלומר, א

ראשונה). (משנה שביעית פירות קדושת עליהן חלה לא ט.112)בישולן, משנה פ"ב כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
סריסים, בצלים נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים. פרחים ויוציאו יצמחו הארץ, מן אותם שיעקרו אחר לחות
(פירוש  בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה המין יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס אותם המשילו

אחר 114)המשנה). בו שהולכים לירק שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי גמר אחר בו שהולכים לזרע. שזרעו בין
ראשונה"). "משנה – יד הלכה (למעלה שם.115)לקיטה וראה ידועים. לימים אותם שישקו מפני השקאות. שלש

הלכו 116) לירק וכשנטעו פריו, גמר אחר הלכו לזרע שנטעו המצרי ובפול כירק, לקיטה אחר הלכו שבבצלים שאףֿעלֿפי
המעשרות, עונת אחר בהם שהלכו וקיטנית כתבואה הם הרי מהם, ומנע מים הרבה צריכים שהם כיון – הלקיטה אחר בו

ישראל). ותפארת ראשונה (משנה ט הלכה י.117)כנ"ל משנה הדלועין 118)שם באו כך שמשום כיון כן, רבינו כתב
ראשונה). (משנה והוקשו לירק, זרען אם הואֿהדין אבל קושי, המשנה).119)לידי (פירוש יבשו
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לאו 120ּבּׁשביעית  ואם ׁשּׁשית; מּפרֹות ׁשהן ,121- ְְִִִִִִֵֵֶַָ
ׁשביעית 122אסּורין  הירקֹות 123ּכספיחי וכן ּכּלן 124. ְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻ

ּבּׁשביעית  לקּימן מּתר - הּׁשנה ראׁש לפני ;125ׁשהקׁשּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ
ספיחים  מּׁשּום לקּימן אסּור - רּכים היּו .126ואם ְְְְִִִִִַַָָָ

לׁשרׁש127אין  אֹותֹו הּלּוף 128מחּיבין אּלא 129את , ְְְִֵֵֶֶַַָָ
ׁשביעית  למֹוצאי צמח אם ׁשהּוא; ּכמֹות ּבארץ ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּניחֹו

מּתר  ואין 130- הּקנּדס 131. את לׁשרׁש אֹותֹו ,132מחּיבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּבעלין  גֹוזז -133אּלא ׁשביעית למֹוצאי צמח ואם ; ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.134מּתר  ָֻ
.ËÈ ׁשביעית 135לּוף ערב ערב 136ׁשל ׁשל ּבצלים וכן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

הּקיצֹונים  -138ּופּואה 137ׁשביעית ׁשביעית לפני ׁשּנגמרּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָ
ּבזה  ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ּבּׁשביעית לעקרן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻמּתר

הארץ  עבֹודת .139מּׁשּום ֲִֶַָָ
.Î וצמחּו:140הּבצלים ּבּׁשביעית ּגׁשמים עליהם ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

מּתרין  אּלּו הרי - ירּקין ׁשּלהן ׁשהעלין זמן ואם 141ּכל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ
אסּורין  העלין ואֹותן ּבארץ, ּכנטּועין הן הרי - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָהׁשחירּו
ּבהּתרן  עצמן הּבצלים - ּכ ּובין ּכ ּובין ספיחין. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּׁשּום

.142עֹומדין  ְִ
.‡Î ורּבּו143ּבצל בּׁשמינית ּונטעֹו ּבּׁשביעית ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

הּכל; והּתר עּקרֹו את גּדּוליו העלּו - עּקרֹו על ְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹֻגּדּוליו
קרקע  ידי על אסּורה ּוׁשביעית נטילתּה144הֹואיל ּכ ,145 ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

קרקע  ידי .146על ְְֵַַַ
.·Î ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא יאספם 147הּפרֹות לא - ְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשנה  ּבכל ׁשאֹוסף 148ּכדרנזיר עּנבי ואת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
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ועיין 120) שם, המשנה פירוש (ע"פ שביעית כבפירות לזריעה" ולא "לאכלה של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם
ישראל). (תפארת שם להלן ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ). הוקשו.121)שבת שלא באכילה.122)כלומר,

קורא 123) ואני באכילה, מותרים הם התורה מן שהרי זריעה, איסור גם בהם ויש ב), הלכה (למעלה באכילה שאסורים
למעלה. ראה לזריעה", ולא "לאכלה יא.124)בהם: הלכה פ"ב שם יב)125)תוספתא הלכה (למעלה שאמרנו ומה

שביעית. קודם הוקשה כשלא זהו לקיטה, אחר הולכים ספיחי 126)שבירק שהם מפני לזרע, לקיימן אסור [כלומר,
הכסףֿמשנה: פירש ועפ"ז העין", מראית מפני לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה]. כמבואר בזריעה, שאסורים שביעית
– הספיחין לקיים שמותר כמו לקיימן שמותר לומר ראוי שהיה אףֿעלֿפי כלומר, שביעית, ספיחי משום לקיימן אסור
לשרש  מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין, מראית מפני לקיימן אסור

כפירושו. מוכיחה הלוף" שם.127)את שנים 129)לעקור.128)תוספתא שלש בקרקע לגדל לוף של שדרכו לפי
כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין ה), משנה פ"ב הלכה 130)(כלאים סוף להלן וראה היתר. רוב בו שיש כיון

כפשוטה. ובתוספתא ח, בהלכה ולמעלה יב.131)כא, הלכה שם והדרדרים 132)תוספתא הקוצים ממיני מין הוא
שמגדל  אלא בארץ זמן הרבה מתקיים הוא ואף ב). משנה פ"ג לעוקצין יוםֿטוב' ו'תוספות ח משנה פ"ה לכלאים (רע"ב

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל מדבר 133)עלים שצמחו אףֿעלֿפי העין, מראית מפני לקיימן ואסור רכין העלין שהרי
(שם). בארץ טמון אלא גלוי אינו המותר שהדבר כיון היתר, כביתֿהלל 135)כנ"ל.134)של ד, משנה פ"ה שביעית

כביתֿשמאי. (פירוש 136)ולא הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו נשאר ולא שביעית קודם הלוף כשישלם הדבר, "זה
(שם).137)המשנה). הקיץ" לזמן כלומר 138)"מיוחדות עידית, של פואה ובין אדום. צבע בו צובעים אדום עץ הוא

צלעות  של פואה ובין שינוי, ידי על אלא לעקרה ביתֿשמאי התירו שלא הטובה, בעומק הפואה והיא צלעות, לה שיש ,
ביתֿשמאי. בה ומודים בברזל, אלא עץ בכלי אותם לעקור ואיֿאפשר לעבודת 139)הארץ כוונתו שאין שמוכח כיון

ראשונה). (משנה מערב 140)הארץ תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס. בן חנינא כרבי ולא כחכמים ג, משנה פ"ו שם
ראשונה. במשנה וראה עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של ודרכם שהן 141)שביעית. זמן "כל

המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי מן הם כאילו אסורין 142)ירוקין, שחורין מתניתין, כיני שם: בירושלמי
ובנדרים  (רדב"ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על עולה במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין. וירוקין
וראה  העלים). על (כלומר, אסורין קתני אתוספת הבצלים), על (כלומר, קתני עיקר על סברת מי ליה, "אמר נט:

גידוליו 143)בפאתֿהשולחן. ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו בצל שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
שטחנו  (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את מעלין היתר דגידולי "למימרא נח: שם ולהלן וכו'", עיקרו על (היתר)
טחן  לא (וממילא קתני השביעית על חשוד אסורים), הבצלים בלאוֿהכי אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים, את ודכו
נמי  בטילתה קרקע, ע"י ואסורה הואיל שביעית, שניא יצחק, רבי אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים, את
שביעית  בירושלמי הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף בגידוליהם, בטלים שהבצלים היא, הגמרא שמסקנת ומשמע קרקע". ע"י
הגידולים) (כלומר, חדש עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי וכו', (בשמינית), ושתלו (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ"ו
דר' הדא להון והורי בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי וכו'. אסור אמרו תרוויהון אימי ורבי לא רבי מותר.
יהודה  רבי אמר הנ"ל), בבבלי "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי לא אני לון, אמר עלוי, סמיכין חמתון וכו', זעירא
(הסתייג  מינה שרע הבצלים), (ואוסרים פליגין אימי ורבי לא רבי אבהו) (רבי דשמע כד וסופה, ראשה ידע אנא פזי, בן

א  והתיר השיג והראב"ד מדוכנין)". בשאינם אף אבהו רבי מתיר לעולם אבל וראה מהיתרו. מדוכנים. כשהם רק הבצלים ת
ורדב"ז. הארץ.144)בכסףֿמשנה ושבתה רבינו.145)שנאמר: בדברי גם כן לגרוס יש ושמא "בטילתה", שם: בנדרים

(פ"ה 146) בתערובת תלוי שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני מעשר מהלכות (פ"י בזמן תלוי שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים א.147)מהלכות בהלכה למעלה ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל אלא 148)בלי



קלט laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚È ׁשביעית 88וכן ׁשביעית:89ּפרֹות למֹוצאי ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָ
עֹונת  אחר הֹולכין - ואילנֹות וקטנּיֹות ְְְְְִִִִִַַַָָּבתבּואה
ּופֹול  והּדחן והארז והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹֹֻהּמעּׂשרֹות;

ׁשּזרעֹו הפרי 90הּמצרי ּגמר אחר - אחר 91לזרע - והּירק ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
.92לקיטתֹו ְִָ

.„È ּפריֹו93ּפֹול ונגמר ּבּׁשּׁשית לזרע ׁשּזרעֹו 94הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָ
זרע  ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹקדם

ּבּׁשביעית  מּתר לירק 95ׁשּלֹו זרע ואם עליו 96. 97ונכנסה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻ
ׁשביעית  ּכספיחי אסּור זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - .98ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָ

אסּור  - ּולירק לזרע זרעֹו אם .99וכן ְְְְִֵֶַָָָָ
.ÂË אם 102ּבּׁשביעית 101ּוזרעֹו100עבר לּׁשמינית: ויצא ְְְְִִִִִַַַָָָָ

לזרע  ּבמֹוצאי 103זרעֹו אסּור ירקֹו ּבין זרעֹו ּבין - ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָ
הּספיחים  ּכׁשאר הֹואיל 104ׁשביעית לירק, זרעֹו ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַָָָָ

מּתר  זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - ּבּׁשמינית זרעֹו105ונלקט ; ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ
ספיחים  מּׁשּום אסּור זרעֹו - ּולירק וירקֹו106לזרע , ְְְְִִִִֶַַָָָָ

.107מּתר  ָֻ
.ÊË ׁשּוח ׁשלׁש108ּבנֹות לאחר נגמרֹות והן הֹואיל , ְְְְִִֵַַַָָ

הּמעּׂשרֹות  לעֹונת ּבאּו אם הּׁשנה 109ׁשנים, ראׁש קדם ְְִִֶַַַַַָָָָֹֹ
הּׁשבּוע  מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלֹות הן הרי - ׁשמינית 110ׁשל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשביעית  .111ּבתֹורת ְְִִַ
.ÊÈ הּמצרי 113הּסריסים 112הּבצלים מהם 114ּופֹול ׁשּמנע ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּמנע  ּבעל וׁשל הּׁשנה, ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים ְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹמים
עֹונֹות  ׁשלׁש מּפרֹות 115מהם אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש לפני ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשביעית.116ׁשּׁשית  ּכספיחי הם הרי - מּכן ּפחֹות ; ְְֲִִִִִִִֵֵֵָָ
.ÁÈ לזרע 117הּדלּועין הקׁשּו118ׁשּקּימן אם לפני 119: ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ

לקּימן  מּתר - אדם מּלאכל ונפסלּו הּׁשנה ְְְְְֱִִֶַַָָָָָָֹֹֻראׁש
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כן 88) כמו ט, הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר בהם הולכים לשביעית שנכנסו ששית שפירות כשם כלומר:
(כסףֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית המעשרות 89)בפירות עונת (זוהי שליש שהביאה תבואה "כל יב: השנה בראש

בשמינית". שביעית מנהג בו נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני בשביעית ה) הלכה מעשר מהלכות בפ"ב ראה שלה,
הי"א.90) למעלה וראה שזרען. בהי"א.91)צ"ל: כיון 92)כנ"ל אתרוג, של דינו רבינו הזכיר ולא הקודמת. כבהלכה

לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל, להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית שלענין הוא, שפשוט
דבר. לכל ירק כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי נמצא שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים כאן כן ואם

ה.93) הלכה סוף פ"ב שביעית יא.94)ירושלמי בהלכה למעלה הירק 95)ראה ואף פריו. גמר אחר שהולכין כיון
לזרע. רק היתה שהמחשבה כיון כנ"ל.96)מותר, בששית, פריו לקיטה.97)ונגמר קודם מחובר כשהוא כלומר,

לירק.98) רק היתה שהמחשבה כיון לירק, בטל והזרע שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים בירושלמי 99)כיון
אסור, חייא רבי תני מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית, השנה ראש לפני ולירק לזרע "זרעו שם:

ר  לרבינו תני היה זה, ולפי העין". מראית מפני אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר מותר. שאול בן חלפתא בי
כרבי  רבינו ופסק מהו". זרעו אסור, ירקו "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני ונראה אסור. וירקו מותר, זרעו לכתוב:
לזרע  חכמים נתנו ולכן בירק, שהקלו הרואה יאמר ירק, להיות סופו שהזרע כיון דבר, של וטעמו אסור. זרעו שאף חייא,

ובאורֿשמח. הסמוכה בהלכה וראה להחמיר. ירק  שם.100)דין המצרי.101)ירושלמי הפול פריו 102)את ונגמר
כנ"ל. יא).103)בשביעית, הלכה (למעלה פרי גמר אחר בו להלן.104)שהולכים (הלכה 105)ראה למעלה ראה

כאן  שאין בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה מן אסור אינו בשביעית, וזרע וחרש עבר שאם א)
לכתחילה. אלא זה אין יב), הלכה פ"א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע שאמרו ומה מותרים. הם הרי ספיחין, איסור
שביעית  ערב נוטע לענין רבינו כתב וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים אינם – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל

כסףֿמשנה. ועיין מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו שאףֿעלֿפי יא) הלכה פ"ג שהרי 106)(למעלה
חנטה. אחר בו שהוא 107)הולכים בירק לטעות אין – הקודמת) (בהלכה ירק שהוא בזרע לטעות שאפשר שאףֿעלֿפי

י. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"א וראה בו. גזרו לא ולכן יהודה.108)זרע, כרבי ולא כחכמים א, משנה פ"ה שביעית
שם, לשביעית הישיבה אב נתן רב בפירוש וראה יד.). זרה עבודה עלֿפי שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח ובנות

.1 הערה 48 ט.109)עמוד בהלכה כנ"ל באילן, אחריה לגידול 110)שהולכין שלישית שנה היא השמיטה, מן כלומר,
השוח. ל 111)בנות שעדיין לכן, קודם אבל השבוע. של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות בקדושת נגמר כלומר, א

ראשונה). (משנה שביעית פירות קדושת עליהן חלה לא ט.112)בישולן, משנה פ"ב כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
סריסים, בצלים נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים. פרחים ויוציאו יצמחו הארץ, מן אותם שיעקרו אחר לחות
(פירוש  בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה המין יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס אותם המשילו

אחר 114)המשנה). בו שהולכים לירק שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי גמר אחר בו שהולכים לזרע. שזרעו בין
ראשונה"). "משנה – יד הלכה (למעלה שם.115)לקיטה וראה ידועים. לימים אותם שישקו מפני השקאות. שלש

הלכו 116) לירק וכשנטעו פריו, גמר אחר הלכו לזרע שנטעו המצרי ובפול כירק, לקיטה אחר הלכו שבבצלים שאףֿעלֿפי
המעשרות, עונת אחר בהם שהלכו וקיטנית כתבואה הם הרי מהם, ומנע מים הרבה צריכים שהם כיון – הלקיטה אחר בו

ישראל). ותפארת ראשונה (משנה ט הלכה י.117)כנ"ל משנה הדלועין 118)שם באו כך שמשום כיון כן, רבינו כתב
ראשונה). (משנה והוקשו לירק, זרען אם הואֿהדין אבל קושי, המשנה).119)לידי (פירוש יבשו
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לאו 120ּבּׁשביעית  ואם ׁשּׁשית; מּפרֹות ׁשהן ,121- ְְִִִִִִֵֵֶַָ
ׁשביעית 122אסּורין  הירקֹות 123ּכספיחי וכן ּכּלן 124. ְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻ

ּבּׁשביעית  לקּימן מּתר - הּׁשנה ראׁש לפני ;125ׁשהקׁשּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ
ספיחים  מּׁשּום לקּימן אסּור - רּכים היּו .126ואם ְְְְִִִִִַַָָָ

לׁשרׁש127אין  אֹותֹו הּלּוף 128מחּיבין אּלא 129את , ְְְִֵֵֶֶַַָָ
ׁשביעית  למֹוצאי צמח אם ׁשהּוא; ּכמֹות ּבארץ ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּניחֹו

מּתר  ואין 130- הּקנּדס 131. את לׁשרׁש אֹותֹו ,132מחּיבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּבעלין  גֹוזז -133אּלא ׁשביעית למֹוצאי צמח ואם ; ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.134מּתר  ָֻ
.ËÈ ׁשביעית 135לּוף ערב ערב 136ׁשל ׁשל ּבצלים וכן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

הּקיצֹונים  -138ּופּואה 137ׁשביעית ׁשביעית לפני ׁשּנגמרּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָ
ּבזה  ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ּבּׁשביעית לעקרן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻמּתר

הארץ  עבֹודת .139מּׁשּום ֲִֶַָָ
.Î וצמחּו:140הּבצלים ּבּׁשביעית ּגׁשמים עליהם ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

מּתרין  אּלּו הרי - ירּקין ׁשּלהן ׁשהעלין זמן ואם 141ּכל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ
אסּורין  העלין ואֹותן ּבארץ, ּכנטּועין הן הרי - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָהׁשחירּו
ּבהּתרן  עצמן הּבצלים - ּכ ּובין ּכ ּובין ספיחין. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּׁשּום

.142עֹומדין  ְִ
.‡Î ורּבּו143ּבצל בּׁשמינית ּונטעֹו ּבּׁשביעית ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

הּכל; והּתר עּקרֹו את גּדּוליו העלּו - עּקרֹו על ְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹֻגּדּוליו
קרקע  ידי על אסּורה ּוׁשביעית נטילתּה144הֹואיל ּכ ,145 ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

קרקע  ידי .146על ְְֵַַַ
.·Î ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא יאספם 147הּפרֹות לא - ְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשנה  ּבכל ׁשאֹוסף 148ּכדרנזיר עּנבי ואת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועיין 120) שם, המשנה פירוש (ע"פ שביעית כבפירות לזריעה" ולא "לאכלה של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם
ישראל). (תפארת שם להלן ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ). הוקשו.121)שבת שלא באכילה.122)כלומר,

קורא 123) ואני באכילה, מותרים הם התורה מן שהרי זריעה, איסור גם בהם ויש ב), הלכה (למעלה באכילה שאסורים
למעלה. ראה לזריעה", ולא "לאכלה יא.124)בהם: הלכה פ"ב שם יב)125)תוספתא הלכה (למעלה שאמרנו ומה

שביעית. קודם הוקשה כשלא זהו לקיטה, אחר הולכים ספיחי 126)שבירק שהם מפני לזרע, לקיימן אסור [כלומר,
הכסףֿמשנה: פירש ועפ"ז העין", מראית מפני לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה]. כמבואר בזריעה, שאסורים שביעית
– הספיחין לקיים שמותר כמו לקיימן שמותר לומר ראוי שהיה אףֿעלֿפי כלומר, שביעית, ספיחי משום לקיימן אסור
לשרש  מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין, מראית מפני לקיימן אסור

כפירושו. מוכיחה הלוף" שם.127)את שנים 129)לעקור.128)תוספתא שלש בקרקע לגדל לוף של שדרכו לפי
כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין ה), משנה פ"ב הלכה 130)(כלאים סוף להלן וראה היתר. רוב בו שיש כיון

כפשוטה. ובתוספתא ח, בהלכה ולמעלה יב.131)כא, הלכה שם והדרדרים 132)תוספתא הקוצים ממיני מין הוא
שמגדל  אלא בארץ זמן הרבה מתקיים הוא ואף ב). משנה פ"ג לעוקצין יוםֿטוב' ו'תוספות ח משנה פ"ה לכלאים (רע"ב

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל מדבר 133)עלים שצמחו אףֿעלֿפי העין, מראית מפני לקיימן ואסור רכין העלין שהרי
(שם). בארץ טמון אלא גלוי אינו המותר שהדבר כיון היתר, כביתֿהלל 135)כנ"ל.134)של ד, משנה פ"ה שביעית

כביתֿשמאי. (פירוש 136)ולא הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו נשאר ולא שביעית קודם הלוף כשישלם הדבר, "זה
(שם).137)המשנה). הקיץ" לזמן כלומר 138)"מיוחדות עידית, של פואה ובין אדום. צבע בו צובעים אדום עץ הוא

צלעות  של פואה ובין שינוי, ידי על אלא לעקרה ביתֿשמאי התירו שלא הטובה, בעומק הפואה והיא צלעות, לה שיש ,
ביתֿשמאי. בה ומודים בברזל, אלא עץ בכלי אותם לעקור ואיֿאפשר לעבודת 139)הארץ כוונתו שאין שמוכח כיון

ראשונה). (משנה מערב 140)הארץ תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס. בן חנינא כרבי ולא כחכמים ג, משנה פ"ו שם
ראשונה. במשנה וראה עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של ודרכם שהן 141)שביעית. זמן "כל

המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי מן הם כאילו אסורין 142)ירוקין, שחורין מתניתין, כיני שם: בירושלמי
ובנדרים  (רדב"ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על עולה במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין. וירוקין
וראה  העלים). על (כלומר, אסורין קתני אתוספת הבצלים), על (כלומר, קתני עיקר על סברת מי ליה, "אמר נט:

גידוליו 143)בפאתֿהשולחן. ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו בצל שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
שטחנו  (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את מעלין היתר דגידולי "למימרא נח: שם ולהלן וכו'", עיקרו על (היתר)
טחן  לא (וממילא קתני השביעית על חשוד אסורים), הבצלים בלאוֿהכי אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים, את ודכו
נמי  בטילתה קרקע, ע"י ואסורה הואיל שביעית, שניא יצחק, רבי אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים, את
שביעית  בירושלמי הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף בגידוליהם, בטלים שהבצלים היא, הגמרא שמסקנת ומשמע קרקע". ע"י
הגידולים) (כלומר, חדש עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי וכו', (בשמינית), ושתלו (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ"ו
דר' הדא להון והורי בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי וכו'. אסור אמרו תרוויהון אימי ורבי לא רבי מותר.
יהודה  רבי אמר הנ"ל), בבבלי "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי לא אני לון, אמר עלוי, סמיכין חמתון וכו', זעירא
(הסתייג  מינה שרע הבצלים), (ואוסרים פליגין אימי ורבי לא רבי אבהו) (רבי דשמע כד וסופה, ראשה ידע אנא פזי, בן

א  והתיר השיג והראב"ד מדוכנין)". בשאינם אף אבהו רבי מתיר לעולם אבל וראה מהיתרו. מדוכנים. כשהם רק הבצלים ת
ורדב"ז. הארץ.144)בכסףֿמשנה ושבתה רבינו.145)שנאמר: בדברי גם כן לגרוס יש ושמא "בטילתה", שם: בנדרים

(פ"ה 146) בתערובת תלוי שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני מעשר מהלכות (פ"י בזמן תלוי שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים א.147)מהלכות בהלכה למעלה ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל אלא 148)בלי
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תבצר  ּכדר149לא ׁשּבצר אֹו האילן לעבֹודת ּבצר ואם . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לֹוקה  - .150הּבֹוצרים ְִֶַ

.‚Î?עֹוּׂשה אין 152ּתאנים 151וכיצד - ׁשביעית ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶַ
ּבּמקצה 153קֹוצין  ּבחרּבה 154אֹותן מיּבׁשן אבל ולא 155, . ְְְְְְֲִֶַַָָָָָֹֻ

ּבּגת  ענבים ּבערבה 156ידר הּוא ּדֹור אבל ולא 157, . ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
הּבד 158יעּׂשה  ּבבית הּוא 159זיתים ּכֹותׁש אבל ,160 ְֲֲִֵֵֵֶַַַָ

ּביֹותר  קטן ּבד לתֹו הּבד 161ּומכניס ּבבית וטֹוחן ,162 ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
קטּנה 163ּובקטב  לבד ּכל 164ּומכניס הּדברים, ּבׁשאר וכן . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

מׁשּנה. - לׁשּנֹות ְְֶֶַַָׁשּיכֹול
.„Î עּׂשה הארץ 166להׁשמיט 165מצות ּׁשּתֹוציא מה ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

וכל  ּונטׁשּתּה. ּתׁשמטּנה והּׁשביעית ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּׁשביעית,

סג  אֹו ּכרמֹו מצות 167הּנֹועל ּבּטל - ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
אסף  אם וכן לתֹוך 168עּׂשה. ּפרֹותיו אּלא ּכל ּביתֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

ׁשוין  הּכל ויד הּכל מקֹום 169יפקיר ׁשּנאמר:170ּבכל , ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
להביא  לֹו ויׁש .עּמ אביני מעט,171ואכלּו ּביתֹו לתֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

חמׁש ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ההפקר מן ׁשּמביאין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכדר
יין  ּכּדי מּתר 172עּׂשרה - מּזה יתר הביא ואם .173. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

.‰Î ּבלבד יּׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ;174אין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּבפני  ּבין ונֹוהגת וגֹומר. הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

הּבית  ּבפני ׁשּלא ּבין .175הּבית ְִִִֵֵֶַַַַֹ
.ÂÎ ּכזיב 176ּכל עד ּבבל עֹולי ּבֹו אסּור 177ׁשהחזיקּו - ְֱִִֵֶֶֶַָָֹ

ּבאכילה. אסּורין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין וכל ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבעבֹודה,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבצרנו 149)בשינוי. לא הכוונה, אלא לאכלה", לכם הארץ שבת "והיתה נאמר: שהרי כלל, יבצרנו שלא הכוונה שאין
ט. הערה למעלה ראה ג, הלכה א פרק בהר בתורתֿכהנים השניה וכהדיעה שנים. שאר פירות שבוצרים ראה 150)כדרך

שם. הבוצרים.151)למעלה מדרך משנה כיצד ו.152)כלומר, משנה פ"ח לייבש.153)שביעית שם 154)שוטחים
המשנה). (פירוש והענבים התאנים שטחי עליו שוטחין ששם רבינו).155)מקום לדעת שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156) העיסה בו שלשין שלמה).158)כלי ומלאכת יו"ט הזיתים 159)(תוספות בו שדורכים יקב
להוסיף  יש איש" ה"חזון [ולדעת כסףֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב ובקוטב" בבד זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם).
זיתים  עושין "ואין ו) הלכה (שם בירושלמי שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה "ובקוטב" כאן רבינו בדברי
המשנה  לסוף אלא בתחילה, הזיתים בעשיית תנאֿקמא לדברי הכוונה אין בקוטבי", לעשות התירו ורבותינו ובקוטבי, בבד

להלן]. ראה שמעון, ר' למעלה.160)בדברי ראה בקוטב, או הבד בבית (כסףֿמשנה)161)במכתשת, "הבודידה" היא
הבודידה  מן וגדול קטן, בד שהוא בקוטב, להכניס (אבל לבודידה" ומכניס הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת

כנ"ל). אסור, [וראה 162)– שם בירושלמי פסקו וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף שאמר: שם, במשנה שמעון רבי כדעת
והשני]. הראשון השמן והוציא נכבש, שכבר אחר לטוחן שהכוונה היתה 163)להלן ולא רומי, בדפוס איננה זו תיבה

שנשתרבבה  נראה איש" "חזון בשם למעלה שכתבנו מה [ולפי בפאתֿהשולחן. וראה וכסףֿמשנה, קורקוס מהר"י לפני
מקומה]. ושם הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה מסוף בטעות וכן 164)לכאן (כסףֿמשנה). הקוטב [הוא

שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי רבי דבית לאילין (=הורה) הורי יוחנן "רבי שם: בירושלמי אמרו
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי, לעשות שהתירו שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי ולעשות
תחת  אותם טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם הזיתים את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
(משנה  שלישי שמן מהן להוציא הבד לבית שוב ומכניסם בריחיים טוחנם כך ואחר שני, שמן להוציא הבד בית קורת
הטחינה  שלאחר השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה, שאחר השני השמן תפוקת כי ומסתבר פו.). במנחות
אותה  עושים אין קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב, וגם בבד גם לעשות הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים,
מדרך  משנה הוא בה שרק הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס הוא "כותש ולפיכך בקוטב. ולא הבד בבית אלא
הנוהגים  הבוצרים, מדרך משנה הוא בו שגם (=קוטב), קטן בד לתוך גם מכניס בריחיים הטחינה לאחר אבל הבוצרים,
בכסףֿמשנה, קורקוס, בר"י וראה נכון. על רבינו דברי מבוארים ובזה הבד, בבית רק זו שלישית דריכה לעשות

ובחזוןֿאיש). קלד.165)בפאתֿהשולחן עשה המצוות, בספר וראה 167)להפקיר.166)ראה סייג. מלשון גדר,
קט. הערה פ"ב אני 168)למעלה הרי עניים, אותה שיאכלו לא תורה, אמרה מה מפני וכי תאמר, "שלא שם: במכילתא

שבסוף  אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ שהוא מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים. ומחלקה מכניסה
רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב (שלא העולם" תיקון מפני יפרוץ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון שם סיימו

אסור. – לאסוף כן, וכמו (רדב"ז). שאסור בוודאי לגדור א,169)אבל הלכה פ"ו פאה (ירושלמי עשירים ובין עניים בין
ו). הלכה שם לשם).170)ושביעית אספם (אם בבית ובין בשדה סוף 171)בין למעלה וראה ז. משנה פ"ה שביעית

ג. הלכה פ"ח ולהלן א, ביתו.172)הלכה בני למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך כי חכמים משנה 173)שיערו
ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי למאכל יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, הלכה 174)שם. (וראה התורה מן

לו:). (קידושין בארץ" אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה שהיא מצוה ש"כל בבית 175)הסמוכה). תלויה אינה השביעית כי
מן  אז נוהגת אינה  כי יתכן  השני, הבית בזמן גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין בזמן אולם, המקדש.
בין  שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות (פ"א רבינו כתב ומעשרות, תרומות גבי וכן ט. הלכה פ"י להלן וראה התורה,
שלא  לפי מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי שאפילו כו) הלכה (שם כתב ואףֿעלֿפיֿכן הבית, בפני שלא ובין הבית בפני

ובפאתֿהשולחן. בכסףֿמשנה וראה ישראל, לארץ כולם א.176)באו משנה פ"ו החזיקו 177)שביעית לא עצמה וכזיב
ג). הלכה מעשר מהלכות ופי"ג ח, הלכה שם תרומות (הלכות בבל עולי בו שהחזיקו למקום כחוץ ודינה בה,

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּוא  ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו החזיקּו ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹוכל
הּנהר  ועד אמנה 178מּכזיב ׁשהּוא 179ועד ּפי על אף , ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

ּבעבֹודה  ּבֹו180אסּור ׁשּצֹומחין הּספיחין - ּבּׁשביעית ְְְֲִִִִִֶַַַָָ
ּבאכילה  מּתר 181מּתרים - והלאה ּומאמנה ּומהּנהר . ְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָָֻֻ

ּבּׁשביעית.182ּבעבֹודה  ְֲִִַַָ
.ÊÎ מן 183סּוריא ּבּה נֹוהגת ׁשביעית ׁשאין ּפי על אף , ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבעבֹודה 184הּתֹורה  אסּורה ׁשּתהיה עליה ּגזרּו ,185 ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָ
ּכדי  יּׂשראל, ּכארץ יּׂשראל 186ּבּׁשביעית ארץ יּניחּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

וׁשנער, ּומצרים ּומֹואב עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוילכּו
מּדבריהם  ּבמעּׂשרֹות חּיבֹות ׁשהם ּפי על אין 187אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

ּבהן  נֹוהגת .188ׁשביעית ְִִֶֶֶָ
.ÁÎ הּירּדן מּדבריהם 189עבר ּבּה נֹוהגת ׁשביעית -190. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - הּירּדן ועבר סּוריא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּוספיחי
עֹולי  ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל מארץ חמּורין אּלּו ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָארצֹות

.191מצרים  ְִִַ
.ËÎ יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּכֹוכבים ּוזרעּה192עֹובד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּתרין  ּפרֹותיה - גזרּו193ּבּׁשביעית ׁשּלא הּספיחין ; על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
עברה  עֹוברי מּפני מצּוין 194אּלא אינן ּכֹוכבים והעֹובדי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻ

עליהם. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹעל
.Ï לּספר 195עירֹות הּסמּוכֹות יּׂשראל מֹוׁשיבים 196ארץ - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּפרֹות  ויבּזּו ּכֹוכבים עֹובדי יפּוצּו ׁשּלא ּכדי נאמן, ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹעליהם
.197ׁשביעית  ְִִ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּולסיכה ‡. ולׁשתּיה לאכילה נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות

- ּתהיה למדּו: הּׁשמּועה מּפי ולצביעה. הּנר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּולהדלקת
צבע. ּבּה ולצּבע נר להדלקת ְְְְִֵֶַַַַַָָֹאף

לאכל,·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעּׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

מׁשּנה ‚. ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹולא
לא  - חי לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר ׁשני. ּומעּׂשר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבתרּומה
אין  - מבּׁשל להאכל ׁשּדרּכֹו ודבר מבּׁשל, ְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻיאכלּנּו
ואינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין אין לפיכ חי. אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָאֹוכלין
ּכדר ׁשעּפׁשה, והּפת ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמּטּפל

ּומעּׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ְֲִֵֵֵֶַָׁשאינֹו
ׁשּלא „. ּתרּומה, ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹואין

מּתר, - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול. לידי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻיביאּנּו
ל  לבֹוא ּכדי הּניחן לא ּפסּול.ׁשהרי ידי ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ

אֹותן ‰. מאכילין אין - אדם למאכל המיחדין ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת  מאליה הּבהמה הלכה ולעֹופֹות. לחּיה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלּבהמה
ׁשּנאמר: להחזירּה; אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה
ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָולבהמּת

ֱֶֹלאכל.
.Â יין יסּו לא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה

הּׁשמן. את יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹוחמץ,
ונכנס. מּבחּוץ הּוא ס אבל ּבּמרחץ, יסּו ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹולא

.Ê ואין וכירים, ּתּנּור ּבֹו חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַׁשמן
טמאֹות. ּבידים אֹותֹו סכין ואין וסנּדל, מנעל ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָסכין
יסּו ולא טמאֹות. ּבידים מׁשפׁשפֹו - ּבּׂשרֹו על ְְְְְְְִֵַַַַָָָָֹנפל
הּמנעל. ולֹובׁש רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָרגלֹו

קטבליא. ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו ְְְִֵֵַַַָָָָָוס
.Á ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת

ׁשהחליף  אֹו אחר ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו עצמֹו. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשביעית
מדליקין  ׁשאין ּבהדלקה; אסּורים ׁשניהם - ּבׁשמן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשמן
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שם).178) תרומות (הלכות מצרים נחל (שם).179)והוא אמנום הקודמת.180)והוא כבהלכה כן 181)מדרבנן,
אלא  שם נוהגת שביעית שאין שכיון המשנה), בפירוש שם (ועיין נעבד" לא אבל "נאכל שם: ששנינו מה רבינו מפרש

הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן.182)מדרבנן, בהלכות 183)אפילו וראה עקיבא, וכרבי כחכמים ב, משנה שם
סוריא. היא איזו ט, הלכה שם כבשום 184)תרומות שלא ישראל בארץ למקומות בניגוד זמן, בשום הבית בפני אפילו

מצרים. עולי בה שהחזיקו בשעה התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל וראה 185)עולי שם, (משנה לקרקע במחובר
ט). הלכה פ"ח שם.186)להלן א.187)ירושלמי הלכה שם תרומות בהלכות וטעמו 188)כנ"ל ג. משנה פ"ד ידים

שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש בשביעית אבל במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין ישראל שרוב כיון דבר, של
אבל  ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל כארץ שלהיות אףֿעלֿפי לארץ, חוץ מכלל שיצאה בסוריא, אלא חששו לא כנ"ל,

שם. ישתקעו שמא חשש אין (שם), דבר לכל לארץ כחוץ שהן (=בבל) ושנער ומצרים ומואב ארץ 189)בעמון היא
ועוג. שביעית.190)סיחון בה הנהיגו טעם מה עיון, למעלה 191)צריך מותרים, וספיחין שם, נוהגת ששביעית כלומר,
כו. שם).192)בהלכה (למעלה בו אסורים ישראל של שספיחין בבל, עולי בו שהחזיקו במקום יש 193)אפילו

היו  ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו ישראל עם לדון שבאו כנען בבני שאמרו צא. מסנהדרין ראיה שמביאים
ופרח). כפתור בשם כסףֿמשנה – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל אבל 194)בארץ ב. בהלכה כנ"ל

הלכה  שם תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קנין אין שהרי בהם, יש שביעית קדושת
בהערות). שם ועיין ח.195)י, הלכה פ"ד שביעית מאכילין 197)לגבול.196)תוספתא שאין שנינו והרי כלומר,

הלכה  א פרק בהר פר' (ספרא לאחרים ולא לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ"ה (להלן שביעית פירות לגוי
(רדב"ז). למיעוט חששו לא - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם ובמקומות שפירות 1)ו). יבאר

אם  לגוי. מאכילין ואם מח"ל אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה שלא מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית
שביעית. בשדה האילן פירות לאכול מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין ואם שביעית. פירות לאשה פוסקין
בתרומה  שמותרין והגרעינין הקליפין ודין שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם האילן. קוצצין אין מאימתי

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של תבלין הצורר לזרים.



קמי laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

תבצר  ּכדר149לא ׁשּבצר אֹו האילן לעבֹודת ּבצר ואם . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לֹוקה  - .150הּבֹוצרים ְִֶַ

.‚Î?עֹוּׂשה אין 152ּתאנים 151וכיצד - ׁשביעית ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶַ
ּבּמקצה 153קֹוצין  ּבחרּבה 154אֹותן מיּבׁשן אבל ולא 155, . ְְְְְְֲִֶַַָָָָָֹֻ

ּבּגת  ענבים ּבערבה 156ידר הּוא ּדֹור אבל ולא 157, . ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
הּבד 158יעּׂשה  ּבבית הּוא 159זיתים ּכֹותׁש אבל ,160 ְֲֲִֵֵֵֶַַַָ

ּביֹותר  קטן ּבד לתֹו הּבד 161ּומכניס ּבבית וטֹוחן ,162 ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
קטּנה 163ּובקטב  לבד ּכל 164ּומכניס הּדברים, ּבׁשאר וכן . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

מׁשּנה. - לׁשּנֹות ְְֶֶַַָׁשּיכֹול
.„Î עּׂשה הארץ 166להׁשמיט 165מצות ּׁשּתֹוציא מה ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

וכל  ּונטׁשּתּה. ּתׁשמטּנה והּׁשביעית ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּׁשביעית,

סג  אֹו ּכרמֹו מצות 167הּנֹועל ּבּטל - ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
אסף  אם וכן לתֹוך 168עּׂשה. ּפרֹותיו אּלא ּכל ּביתֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

ׁשוין  הּכל ויד הּכל מקֹום 169יפקיר ׁשּנאמר:170ּבכל , ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
להביא  לֹו ויׁש .עּמ אביני מעט,171ואכלּו ּביתֹו לתֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

חמׁש ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ההפקר מן ׁשּמביאין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכדר
יין  ּכּדי מּתר 172עּׂשרה - מּזה יתר הביא ואם .173. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

.‰Î ּבלבד יּׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ;174אין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּבפני  ּבין ונֹוהגת וגֹומר. הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

הּבית  ּבפני ׁשּלא ּבין .175הּבית ְִִִֵֵֶַַַַֹ
.ÂÎ ּכזיב 176ּכל עד ּבבל עֹולי ּבֹו אסּור 177ׁשהחזיקּו - ְֱִִֵֶֶֶַָָֹ

ּבאכילה. אסּורין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין וכל ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבעבֹודה,
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תבצרנו 149)בשינוי. לא הכוונה, אלא לאכלה", לכם הארץ שבת "והיתה נאמר: שהרי כלל, יבצרנו שלא הכוונה שאין
ט. הערה למעלה ראה ג, הלכה א פרק בהר בתורתֿכהנים השניה וכהדיעה שנים. שאר פירות שבוצרים ראה 150)כדרך

שם. הבוצרים.151)למעלה מדרך משנה כיצד ו.152)כלומר, משנה פ"ח לייבש.153)שביעית שם 154)שוטחים
המשנה). (פירוש והענבים התאנים שטחי עליו שוטחין ששם רבינו).155)מקום לדעת שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156) העיסה בו שלשין שלמה).158)כלי ומלאכת יו"ט הזיתים 159)(תוספות בו שדורכים יקב
להוסיף  יש איש" ה"חזון [ולדעת כסףֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב ובקוטב" בבד זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם).
זיתים  עושין "ואין ו) הלכה (שם בירושלמי שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה "ובקוטב" כאן רבינו בדברי
המשנה  לסוף אלא בתחילה, הזיתים בעשיית תנאֿקמא לדברי הכוונה אין בקוטבי", לעשות התירו ורבותינו ובקוטבי, בבד

להלן]. ראה שמעון, ר' למעלה.160)בדברי ראה בקוטב, או הבד בבית (כסףֿמשנה)161)במכתשת, "הבודידה" היא
הבודידה  מן וגדול קטן, בד שהוא בקוטב, להכניס (אבל לבודידה" ומכניס הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת

כנ"ל). אסור, [וראה 162)– שם בירושלמי פסקו וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף שאמר: שם, במשנה שמעון רבי כדעת
והשני]. הראשון השמן והוציא נכבש, שכבר אחר לטוחן שהכוונה היתה 163)להלן ולא רומי, בדפוס איננה זו תיבה

שנשתרבבה  נראה איש" "חזון בשם למעלה שכתבנו מה [ולפי בפאתֿהשולחן. וראה וכסףֿמשנה, קורקוס מהר"י לפני
מקומה]. ושם הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה מסוף בטעות וכן 164)לכאן (כסףֿמשנה). הקוטב [הוא

שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי רבי דבית לאילין (=הורה) הורי יוחנן "רבי שם: בירושלמי אמרו
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי, לעשות שהתירו שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי ולעשות
תחת  אותם טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם הזיתים את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
(משנה  שלישי שמן מהן להוציא הבד לבית שוב ומכניסם בריחיים טוחנם כך ואחר שני, שמן להוציא הבד בית קורת
הטחינה  שלאחר השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה, שאחר השני השמן תפוקת כי ומסתבר פו.). במנחות
אותה  עושים אין קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב, וגם בבד גם לעשות הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים,
מדרך  משנה הוא בה שרק הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס הוא "כותש ולפיכך בקוטב. ולא הבד בבית אלא
הנוהגים  הבוצרים, מדרך משנה הוא בו שגם (=קוטב), קטן בד לתוך גם מכניס בריחיים הטחינה לאחר אבל הבוצרים,
בכסףֿמשנה, קורקוס, בר"י וראה נכון. על רבינו דברי מבוארים ובזה הבד, בבית רק זו שלישית דריכה לעשות

ובחזוןֿאיש). קלד.165)בפאתֿהשולחן עשה המצוות, בספר וראה 167)להפקיר.166)ראה סייג. מלשון גדר,
קט. הערה פ"ב אני 168)למעלה הרי עניים, אותה שיאכלו לא תורה, אמרה מה מפני וכי תאמר, "שלא שם: במכילתא

שבסוף  אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ שהוא מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים. ומחלקה מכניסה
רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב (שלא העולם" תיקון מפני יפרוץ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון שם סיימו

אסור. – לאסוף כן, וכמו (רדב"ז). שאסור בוודאי לגדור א,169)אבל הלכה פ"ו פאה (ירושלמי עשירים ובין עניים בין
ו). הלכה שם לשם).170)ושביעית אספם (אם בבית ובין בשדה סוף 171)בין למעלה וראה ז. משנה פ"ה שביעית

ג. הלכה פ"ח ולהלן א, ביתו.172)הלכה בני למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך כי חכמים משנה 173)שיערו
ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי למאכל יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, הלכה 174)שם. (וראה התורה מן

לו:). (קידושין בארץ" אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה שהיא מצוה ש"כל בבית 175)הסמוכה). תלויה אינה השביעית כי
מן  אז נוהגת אינה  כי יתכן  השני, הבית בזמן גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין בזמן אולם, המקדש.
בין  שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות (פ"א רבינו כתב ומעשרות, תרומות גבי וכן ט. הלכה פ"י להלן וראה התורה,
שלא  לפי מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי שאפילו כו) הלכה (שם כתב ואףֿעלֿפיֿכן הבית, בפני שלא ובין הבית בפני

ובפאתֿהשולחן. בכסףֿמשנה וראה ישראל, לארץ כולם א.176)באו משנה פ"ו החזיקו 177)שביעית לא עצמה וכזיב
ג). הלכה מעשר מהלכות ופי"ג ח, הלכה שם תרומות (הלכות בבל עולי בו שהחזיקו למקום כחוץ ודינה בה,
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ׁשהּוא  ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו החזיקּו ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹוכל
הּנהר  ועד אמנה 178מּכזיב ׁשהּוא 179ועד ּפי על אף , ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

ּבעבֹודה  ּבֹו180אסּור ׁשּצֹומחין הּספיחין - ּבּׁשביעית ְְְֲִִִִִֶַַַָָ
ּבאכילה  מּתר 181מּתרים - והלאה ּומאמנה ּומהּנהר . ְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָָֻֻ

ּבּׁשביעית.182ּבעבֹודה  ְֲִִַַָ
.ÊÎ מן 183סּוריא ּבּה נֹוהגת ׁשביעית ׁשאין ּפי על אף , ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבעבֹודה 184הּתֹורה  אסּורה ׁשּתהיה עליה ּגזרּו ,185 ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָ
ּכדי  יּׂשראל, ּכארץ יּׂשראל 186ּבּׁשביעית ארץ יּניחּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

וׁשנער, ּומצרים ּומֹואב עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוילכּו
מּדבריהם  ּבמעּׂשרֹות חּיבֹות ׁשהם ּפי על אין 187אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

ּבהן  נֹוהגת .188ׁשביעית ְִִֶֶֶָ
.ÁÎ הּירּדן מּדבריהם 189עבר ּבּה נֹוהגת ׁשביעית -190. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - הּירּדן ועבר סּוריא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּוספיחי
עֹולי  ּבּה ׁשהחזיקּו יּׂשראל מארץ חמּורין אּלּו ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָארצֹות

.191מצרים  ְִִַ
.ËÎ יּׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ּכֹוכבים ּוזרעּה192עֹובד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּתרין  ּפרֹותיה - גזרּו193ּבּׁשביעית ׁשּלא הּספיחין ; על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
עברה  עֹוברי מּפני מצּוין 194אּלא אינן ּכֹוכבים והעֹובדי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻ

עליהם. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹעל
.Ï לּספר 195עירֹות הּסמּוכֹות יּׂשראל מֹוׁשיבים 196ארץ - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּפרֹות  ויבּזּו ּכֹוכבים עֹובדי יפּוצּו ׁשּלא ּכדי נאמן, ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹעליהם
.197ׁשביעית  ְִִ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּולסיכה ‡. ולׁשתּיה לאכילה נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות

- ּתהיה למדּו: הּׁשמּועה מּפי ולצביעה. הּנר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּולהדלקת
צבע. ּבּה ולצּבע נר להדלקת ְְְְִֵֶַַַַַָָֹאף

לאכל,·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעּׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

מׁשּנה ‚. ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹולא
לא  - חי לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר ׁשני. ּומעּׂשר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבתרּומה
אין  - מבּׁשל להאכל ׁשּדרּכֹו ודבר מבּׁשל, ְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻיאכלּנּו
ואינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין אין לפיכ חי. אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָאֹוכלין
ּכדר ׁשעּפׁשה, והּפת ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמּטּפל

ּומעּׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ְֲִֵֵֵֶַָׁשאינֹו
ׁשּלא „. ּתרּומה, ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹואין

מּתר, - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול. לידי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻיביאּנּו
ל  לבֹוא ּכדי הּניחן לא ּפסּול.ׁשהרי ידי ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ

אֹותן ‰. מאכילין אין - אדם למאכל המיחדין ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת  מאליה הּבהמה הלכה ולעֹופֹות. לחּיה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלּבהמה
ׁשּנאמר: להחזירּה; אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה
ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָולבהמּת

ֱֶֹלאכל.
.Â יין יסּו לא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה

הּׁשמן. את יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹוחמץ,
ונכנס. מּבחּוץ הּוא ס אבל ּבּמרחץ, יסּו ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹולא

.Ê ואין וכירים, ּתּנּור ּבֹו חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַׁשמן
טמאֹות. ּבידים אֹותֹו סכין ואין וסנּדל, מנעל ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָסכין
יסּו ולא טמאֹות. ּבידים מׁשפׁשפֹו - ּבּׂשרֹו על ְְְְְְְִֵַַַַָָָָֹנפל
הּמנעל. ולֹובׁש רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָרגלֹו

קטבליא. ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו ְְְִֵֵַַַָָָָָוס
.Á ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת

ׁשהחליף  אֹו אחר ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו עצמֹו. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשביעית
מדליקין  ׁשאין ּבהדלקה; אסּורים ׁשניהם - ּבׁשמן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשמן
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם).178) תרומות (הלכות מצרים נחל (שם).179)והוא אמנום הקודמת.180)והוא כבהלכה כן 181)מדרבנן,
אלא  שם נוהגת שביעית שאין שכיון המשנה), בפירוש שם (ועיין נעבד" לא אבל "נאכל שם: ששנינו מה רבינו מפרש

הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן.182)מדרבנן, בהלכות 183)אפילו וראה עקיבא, וכרבי כחכמים ב, משנה שם
סוריא. היא איזו ט, הלכה שם כבשום 184)תרומות שלא ישראל בארץ למקומות בניגוד זמן, בשום הבית בפני אפילו

מצרים. עולי בה שהחזיקו בשעה התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל וראה 185)עולי שם, (משנה לקרקע במחובר
ט). הלכה פ"ח שם.186)להלן א.187)ירושלמי הלכה שם תרומות בהלכות וטעמו 188)כנ"ל ג. משנה פ"ד ידים

שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש בשביעית אבל במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין ישראל שרוב כיון דבר, של
אבל  ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל כארץ שלהיות אףֿעלֿפי לארץ, חוץ מכלל שיצאה בסוריא, אלא חששו לא כנ"ל,

שם. ישתקעו שמא חשש אין (שם), דבר לכל לארץ כחוץ שהן (=בבל) ושנער ומצרים ומואב ארץ 189)בעמון היא
ועוג. שביעית.190)סיחון בה הנהיגו טעם מה עיון, למעלה 191)צריך מותרים, וספיחין שם, נוהגת ששביעית כלומר,
כו. שם).192)בהלכה (למעלה בו אסורים ישראל של שספיחין בבל, עולי בו שהחזיקו במקום יש 193)אפילו

היו  ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו ישראל עם לדון שבאו כנען בבני שאמרו צא. מסנהדרין ראיה שמביאים
ופרח). כפתור בשם כסףֿמשנה – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל אבל 194)בארץ ב. בהלכה כנ"ל

הלכה  שם תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קנין אין שהרי בהם, יש שביעית קדושת
בהערות). שם ועיין ח.195)י, הלכה פ"ד שביעית מאכילין 197)לגבול.196)תוספתא שאין שנינו והרי כלומר,

הלכה  א פרק בהר פר' (ספרא לאחרים ולא לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ"ה (להלן שביעית פירות לגוי
(רדב"ז). למיעוט חששו לא - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם ובמקומות שפירות 1)ו). יבאר

אם  לגוי. מאכילין ואם מח"ל אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה שלא מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית
שביעית. בשדה האילן פירות לאכול מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין ואם שביעית. פירות לאשה פוסקין
בתרומה  שמותרין והגרעינין הקליפין ודין שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם האילן. קוצצין אין מאימתי

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של תבלין הצורר לזרים.
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אּלא  הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ולא ׁשביעית. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבדמי
ּבנר. ְְִֵַמדליקֹו

.Ë על אף ּבהן, לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה
אין  אבל לאדם. ּבהן צֹובעין - אדם מאכלי ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפי
בהמה; מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות לּבהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָצֹובעין

בהמה. צבעי על חלה ׁשביעית קדּׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשאין
.È ׁשביעית קדּׁשת - ואהל ּבֹורית ּכגֹון כּבּוסים, ְְְְִִִִִִֵַָָֻמיני

והי  ׁשּנאמר: ּבהן; ּומכּבסין עליהן הארץ חלה ׁשּבת תה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשביעית, ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָלכם
הארץ  ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: מלּוגמא; מהם עֹוּׂשין ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואין
להקיא, ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמא, ולא - לאכלה ְְְְְְְְְִִִֶָָָָָֹֹֹלכם

לכביסה. ולא למׁשרה, ְְְְְִִִָָֹֹולא
.‡È מיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל

- ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּתאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
אפּלּו ּבֹו וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמא מּמּנּו עֹוּׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָאין
לכם  מיחד ׁשהּוא ּכל - לאכלה לכם ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאדם;
למאכל  מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה. ולא לאכלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻיהיה
מלּוגמא  מהן עֹוּׂשין - הרּכים ודרּדרין קֹוצין ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאדם,
ולא  לזה לא מיחד ׁשאינֹו וכל לּבהמה. לא אבל ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻלאדם,
ּתלּוי  הּוא הרי - והּקֹורנית והאזֹוב הּסיאה ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָלזה,
ּכעצים; הּוא הרי - לעצים עליו חׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָּבמחׁשבּתֹו:
ּבהמה  ּולמאכל אדם למאכל ּכפרֹות. הּוא הרי - ְְְֲֲֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָלאכילה
מהן  עֹוּׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי עליו נֹותנין -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אֹותֹו. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻמלּוגמא,
.·È ּבהם ולּקח ּבהמה ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻמּתר

ּבהם  לּקח ּבהמה אכלי מֹוכרין אין אבל אדם; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאכלי
אכלי  מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין אחרת, ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאכלי
החליף  אֹו ּבהן לקח ואם ּבהמה. אכלי ּבהם לּקח ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
אדם  ּכאכלי הן הרי - ּבהמה ּבאכלי אדם אכלי ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָּבהן

לאדם. מלּוגמא מהם עֹוּׂשין ְְִֵֵֶֶָָָָׁשאין
.‚È לחּוצה מהארץ אֹותן מֹוציאין אין - ׁשביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּפרֹות

מאכיל  ואין לסּוריא. ואפּלּו לעֹובד לארץ, לא אֹותן ין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשנה  ּׂשכיר אֹו ׁשּבת ּׂשכיר היה ואם לּׂשכיר. ולא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹּכֹוכבים
הּוא  הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ּׂשכיר ְְֲִִֵֵֶֶָָָֹאֹו
האכסניא  את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ּביתֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּכאנׁשי

ׁשביעית. ְִִֵּפרֹות
.„È מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָאין

היא  נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב ּכמׁשּלם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּזה
ּבעלּה. ְִֶַָמּׁשל

.ÂË:ׁשּנאמר ּבסר; ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאין
ּתבּואה. ׁשּתעּׂשה עד נאכלת אינּה - ּתבּואתּה את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאכלּו
ׁשאֹוכל  ּכדר ּפּגין, ּכׁשהם ּבּׂשדה מעט מהן אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל

עד  ּביתֹו ּבתֹו לאכל יכניס ולא ׁשבּוע. ׁשני ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹֹּבׁשאר
הּמעּׂשרֹות. לעֹונת ְְִֶַַַַַׁשּיּגיעּו

.ÊË ּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי
ּבהן  אֹוכל מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשביעית?
מים  מּׁשּיֹוציא - הּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה. ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפּתֹו
מּׁשּיכניסּו - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹואֹוכלֹו
ּבּׂשדה. ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן רביעית זיתים ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסאה
- ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה. וס ּכֹותׁש - לג חצי ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹהכניסּו

הּמעּׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ׁשהרי לביתֹו, להכניס ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
.ÊÈ ּבהן ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית לעצים אילנֹות לקץ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻמּתר

ׁשהרי  אֹותֹו; יקץ לא - ּפרי לעּׂשֹות מּׁשּיתחיל אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹּפרי.
ואם  להפסיד. ולא - לאכלה לכם ונאמר: האכל, ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמפסיד
לקץ  מּתר - הּמעּׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ּפרֹות ְְְִִִֵַַַַָָֹֻהֹוציא
מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, הֹוציא ׁשהרי ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָאֹותֹו;

.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי
מּׁשּינצּו, - והּזיתים מּׁשּיגרעּו, - והּגפנים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּיׁשלׁשלּו,
את  קֹוצצין ואין ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - האילנֹות ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹּוׁשאר
אין  ואם ּפרי. הפסד ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַהּכפנּיֹות
אֹותן  לקץ מּתר - ׁשיציץ אּלא ּתמרים להעּׂשֹות ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻּדרּכן

ְִַּכפנּיֹות.
.ËÈ ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ּׂשֹורפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָאין

ׁשל  ּובזּגין ּבגפת מּסיקין אבל ּבהמה. למאכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָראּוי
ְִִׁשביעית.

.Î מּתר - ׁשביעית ׁשל ּובקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֻֻמרחץ
ׁשּמא  אסּור; - הּוא חׁשּוב אדם ואם ּבּׂשכר. ּבּה ְְְִִֶָָָָָָָָֹלרחץ
ריחּה ׁשּיהיה ּכדי ּבׁשבילֹו אחרים ּדברים ּבּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָיּסיקּו

ׁשביעית. ּפרֹות מפסידין ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵֵַנֹודף,
.‡Î אין - לּזרים ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֻהּקלּפין

אם  אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם, חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת
עליו. חלה ׁשביעית קדּׁשת - והּקֹור לצביעה. ראּויין ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻּכן

.·Î:הּתבׁשיל לתֹו ונֹותן ׁשביעית ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּצֹורר
נׁשאר  ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי - טעמן ּבטל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻאם

ׁשביעית. ּבקדּׁשת הם עדין - טעם ְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּבהן
.‚Î הּכר לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹאין

ּתּנּור  ּכמבער. זה הרי - נתן ואם הּטיט. לתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹולא
ּומּׁשּתרד  יּוצן. - ׁשביעית ׁשל ּובקׁש ּבתבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשהּסיקּוהּו
ּבּתבן  וּׂשֹורפין נהנין ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשנּיה ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָרביעה

ׁשביעית. ׁשל ְְִִֶַּובּקׁש

ה'תשע"ה  אייר י"ט שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ׁשביעית ‡. ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשין למּכר 2אין רצה ואם . ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שביעית.1) פירות מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט, מכר ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר
את  מהם פורעין אם שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש. בשביעית חומר ודין לארץ שנכנסו ח"ל פירות
שביעית  פירות אוכלין ואם בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה שביעית בפירות העושין החמרים החוב.

בטובה. ושלא לסחורה".2)בטובה ולא "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה שנאמר:

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מֹוכר  - ׁשביעית מּפרֹות הן 3מעט הרי הּדמים ואֹותן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשביעית  מאכל 4ּכפרֹות ּבהן ויּלקח ּבקדּׁשת 5, ויאכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

ּבקדּׁשתֹו6ׁשביעית  הּוא הרי הּנמּכר הּפרי ואֹותֹו ; ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֻ
ְֶָָּכׁשהיה.

לֹוקח ·. יהיה ּׂשדה 7לא יצּבע 9ּומֹוכר 8ירקֹות ולא . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשביעית  סחֹורה 10מּקלּפי עֹוּׂשה ׁשּזה מּפני ּבּׂשכר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

למּכר  מּתר - והֹותיר לאכל ירקֹות לקח ׁשביעית. ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹֻּבפרֹות
ירקֹות 11הּמֹותר  לּקט אם וכן ׁשביעית. והּדמים , ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
ּבנֹו12לעצמֹו מהן זה 13ולקח הרי - ּומכר ּבּתֹו ּבן אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשביעית.14מּתר  ּדמי והּדמים , ְְְִִִֵַָָֻ
לא 15ּכׁשּמֹוכרין ‚. אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶָֹ

יהיה  ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ולא ּכסֹוחר 16ּבמּדה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ּבּׁשב  אכסרה ּפרֹות ׁשּמֹוכר המעט מֹוכר אּלא ,17יעית. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הפקר  ׁשהּוא אכל 18להֹודיע ּבהן לקנֹות הּדמים ולֹוקח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ֵַאחר.

ּבּׁשּוק 19ואֹוגד „. למּכר לּבית להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
לּבית  להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ּכדר20אכסרה, לא , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לּׁשּוק  ּבצמצּום 21ׁשאֹוגדין ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי ,22. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַֹ
אֹותן. יאגד לא - לּׁשּוק אּלא להאגד ּדרּכן ׁשאין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּודברים

נמּכרים ‰. יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות
הארץ  ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּבמּדה

מּתר.23אכסרה  - לארץ מחּוצה ׁשהם נּכרין היּו ואם . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
.Â- ההקּדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹחמר

והּׁשביעית  ּתחּתיו; הּדמים ויּתפּׂשּו לחּלין הקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻיצא

הּדמים  יּתפּׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר אּלא ּכן, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינּה
נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ׁשביעית, ּכפרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹויעּׂשּו

ׁשנים  ׁשאר ּכפרֹות -24ונעּׂשּו ּתהיה ּבּה: ׁשּנאמר . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּתֹופּׂשת  - קדׁש ׁשּנקראת ּולפי לעֹולם; ּתהא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבהויתּה
והּפרי  ּבּׁשביעית, נתּפּׂש האחרֹון אֹומר: נמצאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדמיה.

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא ְְֶַָָעצמֹו
.Ê- ּבּׂשר בדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

הּפרֹות  ּכאֹותן הּבּׂשר ׁשביעית,25נעּׂשה ּכפרֹות ואֹוכלֹו , ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
ּבאֹותֹו לקח הּׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת אֹותן לבער ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָוצרי

הּבּׂשר  יצא - ּדגים ּבדמיו אֹו הּדגים.26ּבּׂשר ונתּפּׂשּו ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָ
דגים  יצאּו - ׁשמן ּבדמיהן אֹו ּבּדגים ונתּפּׂש27לקח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ונתּפּׂש ׁשמן יצא - ּדבׁש ּבדמיו אֹו ּבּׁשמן לקח ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשמן.
הּדבׁש עם הראׁשֹונֹות הּפרֹות לבער וצרי ְְְְִִִֵֵַַַַַָָּדבׁש.
עֹוּׂשין  ואין ׁשביעית. ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָהאחרֹון,
ּפרֹות  ּכׁשאר אֹותן, מפסידין ולא מלּוגמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹמּׁשניהם

ְִִׁשביעית.
.Á ׁשביעית מּקח 28אין ּדר על אּלא ּבּמה 29מתחּללת . ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשני  ּבפרי אבל ראׁשֹון; ּבפרי אמּורים? -30ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִִֵָָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ּבין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתחּלל

.Ë ׁשנית הּנלקח ּפרי אֹותֹו31ּוכׁשּמחּללין מחּללין אין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ
יּניחם  ׁשּמא חּיים, ועֹוף חּיה ּבהמה מהם 32על ויגּדל ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עצמּה33עדרים  ׁשביעית לֹומר צרי ואין אבל 34. . ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָ
הּׁשחּוטים  על הּפרֹות אֹותן .35מחּללין ְְְִִֵַַַַָ

.È החֹוב את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ואין 36ּדמי , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממזון 3) יותר ממנו לוקחים שאין אמרו הארץ מעם שביעית פירות קניית ולעניין סחורה. נקראת אינה מועטה שמכירה
סעודות. שלוש מזון הוא מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן שגם משם, ולמדו סעודות. שנאמר 4)שלוש

ואסורה. דמיה את תופסת [ויובל] שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם" תהיה קודש היא יובל "כי
אחרים.6)לאדם.5) לדברים ולא לוקט.7)לאכלה איסור 8)היינו בהם שאין בור, בשדה מאליהם שגדלו כלומר,

למכור.9)ספיחים. דעת על ילקוט לא שביעית.10)כלומר, קדושת עליהם שחלה לצביעה, לא 11)הראויים שהרי
שהותיר. מה אלא מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים וניכרים למכור, דעת על דעת 12)לקח על לא

למכרם.13)למכור. אסור עצמו שהוא באופן לאכלם, שהתחיל ומכרו,14)לפני אביו שאסף ממה הבן יקח "שאם
מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין שלעולם בזה". חובה עליו למעלה 15)אין המבואר המותר, באופן

אֿב. ייראה.16)בהלכות שלא האומד.17)כלומר, לפי בהם 18)כלומר, כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,
אחר. מאכל בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם זכה בבית 19)אלא לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית

שדרכו  כיוון לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית. האגד כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק. אותו אוגדין
לבית.לאגוד בו.20)גם מדקדקים בו.21)שאין זה 22)שמדקדקים הרי בדקדוק, שבשוק, כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד בפירות 23)נראה סוחר שהלה ואומר לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
השנים.24)שביעית. שאר של כפירות חולין נעשו לא כדמיהם.25)כלומר, דמיהם.27)לחולין.26)או או

עצמם.28) שביעית פירות ממכר"29)כלומר, תמכרו "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה ממה כן למדו
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי שביעית.30)להורות שני.31)בדמי פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא

שחכמים 33) ונראה שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט מעשר. קנה לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה חיה,34)הפקיעו בהמה על אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו אם [כלומר:

הקדושה  הפקיעו פעולות: שתי כאן עשו שחכמים ונמצא השני, הפרי על נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף
ונ  הפרי יצא הדין מן שהרי הפרי, על הקדושה והטילו לעולם מהבהמה, יוצא שאינו ראשון, בפרי שכן מכל - הבהמה כנסה

הפקעת  והיא: אחת, בפעולה אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה שום נתפסה לא שוודאי מקדושתו,
מהבהמה]. הנ"ל.35)הקדושה החשש כאן שייך שלא סחורה.36)כיוון בהם כעושה הוא שהרי
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אּלא  הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ולא ׁשביעית. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבדמי
ּבנר. ְְִֵַמדליקֹו

.Ë על אף ּבהן, לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה
אין  אבל לאדם. ּבהן צֹובעין - אדם מאכלי ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפי
בהמה; מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות לּבהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָצֹובעין

בהמה. צבעי על חלה ׁשביעית קדּׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשאין
.È ׁשביעית קדּׁשת - ואהל ּבֹורית ּכגֹון כּבּוסים, ְְְְִִִִִִֵַָָֻמיני

והי  ׁשּנאמר: ּבהן; ּומכּבסין עליהן הארץ חלה ׁשּבת תה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשביעית, ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָלכם
הארץ  ׁשּבת והיתה ׁשּנאמר: מלּוגמא; מהם עֹוּׂשין ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואין
להקיא, ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמא, ולא - לאכלה ְְְְְְְְְִִִֶָָָָָֹֹֹלכם

לכביסה. ולא למׁשרה, ְְְְְִִִָָֹֹולא
.‡È מיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל

- ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּתאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
אפּלּו ּבֹו וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמא מּמּנּו עֹוּׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָאין
לכם  מיחד ׁשהּוא ּכל - לאכלה לכם ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאדם;
למאכל  מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה. ולא לאכלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻיהיה
מלּוגמא  מהן עֹוּׂשין - הרּכים ודרּדרין קֹוצין ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאדם,
ולא  לזה לא מיחד ׁשאינֹו וכל לּבהמה. לא אבל ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻלאדם,
ּתלּוי  הּוא הרי - והּקֹורנית והאזֹוב הּסיאה ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָלזה,
ּכעצים; הּוא הרי - לעצים עליו חׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָּבמחׁשבּתֹו:
ּבהמה  ּולמאכל אדם למאכל ּכפרֹות. הּוא הרי - ְְְֲֲֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָלאכילה
מהן  עֹוּׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי עליו נֹותנין -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אֹותֹו. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻמלּוגמא,
.·È ּבהם ולּקח ּבהמה ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻמּתר

ּבהם  לּקח ּבהמה אכלי מֹוכרין אין אבל אדם; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאכלי
אכלי  מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין אחרת, ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאכלי
החליף  אֹו ּבהן לקח ואם ּבהמה. אכלי ּבהם לּקח ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
אדם  ּכאכלי הן הרי - ּבהמה ּבאכלי אדם אכלי ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָּבהן

לאדם. מלּוגמא מהם עֹוּׂשין ְְִֵֵֶֶָָָָׁשאין
.‚È לחּוצה מהארץ אֹותן מֹוציאין אין - ׁשביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּפרֹות

מאכיל  ואין לסּוריא. ואפּלּו לעֹובד לארץ, לא אֹותן ין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשנה  ּׂשכיר אֹו ׁשּבת ּׂשכיר היה ואם לּׂשכיר. ולא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹּכֹוכבים
הּוא  הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ּׂשכיר ְְֲִִֵֵֶֶָָָֹאֹו
האכסניא  את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ּביתֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּכאנׁשי

ׁשביעית. ְִִֵּפרֹות
.„È מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָאין

היא  נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב ּכמׁשּלם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּזה
ּבעלּה. ְִֶַָמּׁשל

.ÂË:ׁשּנאמר ּבסר; ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאין
ּתבּואה. ׁשּתעּׂשה עד נאכלת אינּה - ּתבּואתּה את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאכלּו
ׁשאֹוכל  ּכדר ּפּגין, ּכׁשהם ּבּׂשדה מעט מהן אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל

עד  ּביתֹו ּבתֹו לאכל יכניס ולא ׁשבּוע. ׁשני ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹֹּבׁשאר
הּמעּׂשרֹות. לעֹונת ְְִֶַַַַַׁשּיּגיעּו

.ÊË ּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי
ּבהן  אֹוכל מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשביעית?
מים  מּׁשּיֹוציא - הּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה. ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפּתֹו
מּׁשּיכניסּו - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹואֹוכלֹו
ּבּׂשדה. ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן רביעית זיתים ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסאה
- ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה. וס ּכֹותׁש - לג חצי ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹהכניסּו

הּמעּׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ׁשהרי לביתֹו, להכניס ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
.ÊÈ ּבהן ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית לעצים אילנֹות לקץ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻמּתר

ׁשהרי  אֹותֹו; יקץ לא - ּפרי לעּׂשֹות מּׁשּיתחיל אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹּפרי.
ואם  להפסיד. ולא - לאכלה לכם ונאמר: האכל, ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמפסיד
לקץ  מּתר - הּמעּׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ּפרֹות ְְְִִִֵַַַַָָֹֻהֹוציא
מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, הֹוציא ׁשהרי ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָאֹותֹו;

.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי
מּׁשּינצּו, - והּזיתים מּׁשּיגרעּו, - והּגפנים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּיׁשלׁשלּו,
את  קֹוצצין ואין ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - האילנֹות ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹּוׁשאר
אין  ואם ּפרי. הפסד ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַהּכפנּיֹות
אֹותן  לקץ מּתר - ׁשיציץ אּלא ּתמרים להעּׂשֹות ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻּדרּכן

ְִַּכפנּיֹות.
.ËÈ ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ּׂשֹורפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָאין

ׁשל  ּובזּגין ּבגפת מּסיקין אבל ּבהמה. למאכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָראּוי
ְִִׁשביעית.

.Î מּתר - ׁשביעית ׁשל ּובקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֻֻמרחץ
ׁשּמא  אסּור; - הּוא חׁשּוב אדם ואם ּבּׂשכר. ּבּה ְְְִִֶָָָָָָָָֹלרחץ
ריחּה ׁשּיהיה ּכדי ּבׁשבילֹו אחרים ּדברים ּבּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָיּסיקּו

ׁשביעית. ּפרֹות מפסידין ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵֵַנֹודף,
.‡Î אין - לּזרים ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֻהּקלּפין

אם  אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם, חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת
עליו. חלה ׁשביעית קדּׁשת - והּקֹור לצביעה. ראּויין ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻּכן

.·Î:הּתבׁשיל לתֹו ונֹותן ׁשביעית ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּצֹורר
נׁשאר  ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי - טעמן ּבטל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻאם

ׁשביעית. ּבקדּׁשת הם עדין - טעם ְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּבהן
.‚Î הּכר לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹאין

ּתּנּור  ּכמבער. זה הרי - נתן ואם הּטיט. לתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹולא
ּומּׁשּתרד  יּוצן. - ׁשביעית ׁשל ּובקׁש ּבתבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשהּסיקּוהּו
ּבּתבן  וּׂשֹורפין נהנין ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשנּיה ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָרביעה

ׁשביעית. ׁשל ְְִִֶַּובּקׁש

ה'תשע"ה  אייר י"ט שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ׁשביעית ‡. ּבפרֹות סחֹורה עֹוּׂשין למּכר 2אין רצה ואם . ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שביעית.1) פירות מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט, מכר ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר
את  מהם פורעין אם שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש. בשביעית חומר ודין לארץ שנכנסו ח"ל פירות
שביעית  פירות אוכלין ואם בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה שביעית בפירות העושין החמרים החוב.

בטובה. ושלא לסחורה".2)בטובה ולא "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה שנאמר:

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מֹוכר  - ׁשביעית מּפרֹות הן 3מעט הרי הּדמים ואֹותן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשביעית  מאכל 4ּכפרֹות ּבהן ויּלקח ּבקדּׁשת 5, ויאכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

ּבקדּׁשתֹו6ׁשביעית  הּוא הרי הּנמּכר הּפרי ואֹותֹו ; ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֻ
ְֶָָּכׁשהיה.

לֹוקח ·. יהיה ּׂשדה 7לא יצּבע 9ּומֹוכר 8ירקֹות ולא . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשביעית  סחֹורה 10מּקלּפי עֹוּׂשה ׁשּזה מּפני ּבּׂשכר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

למּכר  מּתר - והֹותיר לאכל ירקֹות לקח ׁשביעית. ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹֻּבפרֹות
ירקֹות 11הּמֹותר  לּקט אם וכן ׁשביעית. והּדמים , ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
ּבנֹו12לעצמֹו מהן זה 13ולקח הרי - ּומכר ּבּתֹו ּבן אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשביעית.14מּתר  ּדמי והּדמים , ְְְִִִֵַָָֻ
לא 15ּכׁשּמֹוכרין ‚. אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶָֹ

יהיה  ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ולא ּכסֹוחר 16ּבמּדה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ּבּׁשב  אכסרה ּפרֹות ׁשּמֹוכר המעט מֹוכר אּלא ,17יעית. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הפקר  ׁשהּוא אכל 18להֹודיע ּבהן לקנֹות הּדמים ולֹוקח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ֵַאחר.

ּבּׁשּוק 19ואֹוגד „. למּכר לּבית להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
לּבית  להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ּכדר20אכסרה, לא , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לּׁשּוק  ּבצמצּום 21ׁשאֹוגדין ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי ,22. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַֹ
אֹותן. יאגד לא - לּׁשּוק אּלא להאגד ּדרּכן ׁשאין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּודברים

נמּכרים ‰. יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות
הארץ  ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּבמּדה

מּתר.23אכסרה  - לארץ מחּוצה ׁשהם נּכרין היּו ואם . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
.Â- ההקּדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹחמר

והּׁשביעית  ּתחּתיו; הּדמים ויּתפּׂשּו לחּלין הקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻיצא

הּדמים  יּתפּׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר אּלא ּכן, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינּה
נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ׁשביעית, ּכפרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹויעּׂשּו

ׁשנים  ׁשאר ּכפרֹות -24ונעּׂשּו ּתהיה ּבּה: ׁשּנאמר . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּתֹופּׂשת  - קדׁש ׁשּנקראת ּולפי לעֹולם; ּתהא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבהויתּה
והּפרי  ּבּׁשביעית, נתּפּׂש האחרֹון אֹומר: נמצאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדמיה.

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא ְְֶַָָעצמֹו
.Ê- ּבּׂשר בדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

הּפרֹות  ּכאֹותן הּבּׂשר ׁשביעית,25נעּׂשה ּכפרֹות ואֹוכלֹו , ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
ּבאֹותֹו לקח הּׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת אֹותן לבער ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָוצרי

הּבּׂשר  יצא - ּדגים ּבדמיו אֹו הּדגים.26ּבּׂשר ונתּפּׂשּו ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָ
דגים  יצאּו - ׁשמן ּבדמיהן אֹו ּבּדגים ונתּפּׂש27לקח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ונתּפּׂש ׁשמן יצא - ּדבׁש ּבדמיו אֹו ּבּׁשמן לקח ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשמן.
הּדבׁש עם הראׁשֹונֹות הּפרֹות לבער וצרי ְְְְִִִֵֵַַַַַָָּדבׁש.
עֹוּׂשין  ואין ׁשביעית. ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָהאחרֹון,
ּפרֹות  ּכׁשאר אֹותן, מפסידין ולא מלּוגמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹמּׁשניהם

ְִִׁשביעית.
.Á ׁשביעית מּקח 28אין ּדר על אּלא ּבּמה 29מתחּללת . ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשני  ּבפרי אבל ראׁשֹון; ּבפרי אמּורים? -30ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִִֵָָ
חּלּול. ּדר ּבין מּקח ּדר ּבין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתחּלל

.Ë ׁשנית הּנלקח ּפרי אֹותֹו31ּוכׁשּמחּללין מחּללין אין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ
יּניחם  ׁשּמא חּיים, ועֹוף חּיה ּבהמה מהם 32על ויגּדל ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עצמּה33עדרים  ׁשביעית לֹומר צרי ואין אבל 34. . ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָ
הּׁשחּוטים  על הּפרֹות אֹותן .35מחּללין ְְְִִֵַַַַָ

.È החֹוב את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ואין 36ּדמי , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַ
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ממזון 3) יותר ממנו לוקחים שאין אמרו הארץ מעם שביעית פירות קניית ולעניין סחורה. נקראת אינה מועטה שמכירה
סעודות. שלוש מזון הוא מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן שגם משם, ולמדו סעודות. שנאמר 4)שלוש

ואסורה. דמיה את תופסת [ויובל] שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם" תהיה קודש היא יובל "כי
אחרים.6)לאדם.5) לדברים ולא לוקט.7)לאכלה איסור 8)היינו בהם שאין בור, בשדה מאליהם שגדלו כלומר,

למכור.9)ספיחים. דעת על ילקוט לא שביעית.10)כלומר, קדושת עליהם שחלה לצביעה, לא 11)הראויים שהרי
שהותיר. מה אלא מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים וניכרים למכור, דעת על דעת 12)לקח על לא

למכרם.13)למכור. אסור עצמו שהוא באופן לאכלם, שהתחיל ומכרו,14)לפני אביו שאסף ממה הבן יקח "שאם
מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין שלעולם בזה". חובה עליו למעלה 15)אין המבואר המותר, באופן

אֿב. ייראה.16)בהלכות שלא האומד.17)כלומר, לפי בהם 18)כלומר, כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,
אחר. מאכל בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם זכה בבית 19)אלא לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית

שדרכו  כיוון לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית. האגד כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק. אותו אוגדין
לבית.לאגוד בו.20)גם מדקדקים בו.21)שאין זה 22)שמדקדקים הרי בדקדוק, שבשוק, כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד בפירות 23)נראה סוחר שהלה ואומר לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
השנים.24)שביעית. שאר של כפירות חולין נעשו לא כדמיהם.25)כלומר, דמיהם.27)לחולין.26)או או

עצמם.28) שביעית פירות ממכר"29)כלומר, תמכרו "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה ממה כן למדו
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי שביעית.30)להורות שני.31)בדמי פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא

שחכמים 33) ונראה שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט מעשר. קנה לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה חיה,34)הפקיעו בהמה על אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו אם [כלומר:

הקדושה  הפקיעו פעולות: שתי כאן עשו שחכמים ונמצא השני, הפרי על נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף
ונ  הפרי יצא הדין מן שהרי הפרי, על הקדושה והטילו לעולם מהבהמה, יוצא שאינו ראשון, בפרי שכן מכל - הבהמה כנסה

הפקעת  והיא: אחת, בפעולה אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה שום נתפסה לא שוודאי מקדושתו,
מהבהמה]. הנ"ל.35)הקדושה החשש כאן שייך שלא סחורה.36)כיוון בהם כעושה הוא שהרי



laeieקמד dhiny zekld - mirxf xtq - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתגמּולין  מהן מׁשּלמין ואין ׁשֹוׁשבינּות, ּבהן ,37עֹוּׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
הּכנסת  ּבבית לענּיים צדקה מהן ּפֹוסקין אבל 38ואין ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

וצרי חסדים. ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמׁשּלחין
ּובהמה 39להֹודיע  וקרקעֹות עבדים מהם לֹוקחין אין וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשעֹוּׂשה 40טמאה  ּכדר ּכנגּדן, יאכל - לקח ואם . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

זבים  קּני מהן מביאין ואין ׁשני. וזבֹות 41ּבמעּׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּכנגּדן  יאכל - הביא ואם ואׁשמֹות. וחּטאֹות .42ויֹולדֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשביעית  ׁשל ּבׁשמן ועֹורֹות ּכלים סכים ס43ואין ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָ
ּכנגּדן. יאכל -ְְֶַָֹ

.‡È מהן נֹותנין לּבּלן 44אין לּסּפן 45לא ולא לּסּפר ולא ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ
האּמנין  לׁשאר מים 46ולא ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר מים. להׁשקֹותֹו הּבֹור ְְְִִִִִִֵֵַַַָֻמן
חּנם  מּתנת לאּמנין .47מּדמיהן ְְִִִֵֶַַָָָֻ

.·È ירק לי ולּקט זה אּסר ל הא לּפֹועל: הּיֹום 48האֹומר ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשביעית  ּכדמי ואינֹו מּתר, ּׂשכרֹו ּבכל 49- מֹוציאֹו אּלא , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ

ּׁשּירצה  ּכדמי 50מה ּׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל קנסּו ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבֹו51ׁשביעית  לי לּקט לֹו: אמר ואם הרי 52. - ירק הּיֹום ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

ׁשביעית  ּכדמי ּוׁשתּיה 53זה ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ואינֹו , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשביעית. ְְִִֵּכפרֹות

.‚È ׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוּׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים

מּדאי  יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ּכדמי 54האסּורה, ּׂשכרן הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבּׂשכר 55ׁשביעית  קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר . ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

מעט  ׁשּׂשכרֹו מּפני הּפֹועל? ּבּׂשכר קנסּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהחּמרים
חּייו  ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו .56לא ְְִֵַָָֹ

.„È ּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונּדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָהּלֹוקח
ּׂשדה  ירקֹות ּכׁשאלּקט ּבֹו57לקיחה: ל הרי 58אביא - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשביעית  ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר ואֹותֹו מּתר, ואם 59זה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻ
סתם  מּמּנּו ׁשביעית 60לקח מּדמי לֹו יׁשּלם לא ׁשאין 61- , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מהן  חֹוב .62ּפֹורעין ְִֵֶ
.ÂË ּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות ּבטֹובה 63אֹוכלין .64וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶָָֹ

עּמֹו ׁשעּׂשה ּכמֹו ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבטֹובה
ׁשּנתן  ׁשעּׂשה טֹובה ּכמי לאכל לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אֹו ּבמּתנה ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי טֹובה. ְְְִִִֵֶַָָָָלֹו
ּבירּׁשה  לֹו ּפרֹות 65ׁשּנפלּו ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ

הּׂשדה  מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן .66ׁשאֹוסף ְְִֵֶֶַַָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זמן 2ּפרֹות ‡. ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

הּמין  ולחּיה 3ׁשאֹותֹו ולבהמּת ׁשּנאמר: ּבּׂשדה. מצּוי ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשחּיה  זמן ּכל לאכל; ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאׁשר
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חבירו.37) לו שעשה טובה עבור ותגמול תשלום לעניים 38)כלומר, שהתחייב מה עבור השביעית דמי את נותנים אין
חולין. מעות לשלם התחייב הסתם מן שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון הכנסת, המתנה,39)בבית למקבל

זה. עבור ביותר טובה לו יחזיק שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג שביעית 40)כדי בדמי לוקחים שאין
מאכל. דבר כפרה".41)אלא מחוסרי אלו בהם שחייבים יונה בני שני או תורים שתי מה 42)"הם מממונו "שיוציא

שביעית". בקדושת ויאכלם שביעית פירות בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה אלא 43)שהוא שביעית ניתנה שלא
בלבד. האדם שביעית.44)לסיכת המרחץ".45)מדמי מאכל.46)"בעל דבר אלא בהם קונים זה 47)שאין שהרי

פירות  אוכלין הרי כך, עבור טובה לו יכירו שהאומנין פי על ואף שביעית. של שהדמים להודיעם וצריך חסד. כגמילות
בטובה. ושלא בטובה ספיחין.48)שביעית מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של "שכר 49)ירק אלא אינו שהאיסר

כלומר, הירק.רגלו", את ללקט טרחתו שביעית.50)שכר קדושת בו שאין לפי ושתייה, באכילה רק כדרך 51)ולא
הסמוכה. כבהלכה בחמרים פירות 53)באיסר.52)שקנסו כמוכר זה  והרי ירק, זה בדינר לי תן לו כאומר זה "שהרי

יין.54)שביעית". כדי עשר וחמשה שמן כדי מחמשה יותר פלוני 55)כלומר, סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,
שביעית. כדמי שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק לי כדי 56)ולקטו אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל מותר.57)חייו, עצמם, שביעית בפירות שאפילו "ירקות", כתב וכאן שביעית. של
חינם.59)בכיכר.58) מתנות לזה זה נותנים ששניהם הירושלמי, פי על פירש שם והר"ש שביעית. חליפי הוא שהרי
כנ"ל.60) בו", לך "אביא לקיחה בשעת לו לומר עצמן.61)מבלי שביעית מפירות שכן סתם,62)וכל שלקח שכיוון

בהן. חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן מעות, לו עבור 63)נתחייב טובה לו שיכיר פי על אף כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הלל 64)הפירות דבית אליבא יהודה ר' מדברי להוציא בזה השמיענו

אלא אוכלין לכך.שאין לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו לשדה להיכנס יתרגל שלא והרואה 65)בטובה,
במתנה. לו שנתנו שר'66)חושב שם, המשנה בפירוש רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי שם: במשנה

לבדו  יתייחד ש"לא לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות אוכלים שאין שמאי כבית סובר אליעזר
שיטתו, לפי לו אמרו עליו החולקים חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר, בטובה" אוכל שיהיה מפני באכילתן
הוא  אותם שאוסף פירות שאוכל כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל כבית פוסקים שאנו מה לפי אבל

השדה. מן פירות 1)בעצמו שעושה אילן בשדה. מצוי, המין שאותו זמן כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר
ממקום  פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות וששלשתן לביעור ארצות ג' הדמים. מבערין ואם בשנה. פעמים ב'
לו  אין הקטף בשביעית. לחים עשבים מלקט אדם יהיה מתי עד לעלין. הביעור שעת זהו אי כלו. שלא למקום שכלו

ששית. בשמן שביעית ורד והכובש נב:2)שביעית, בפסחים וראה ח). הלכה א (פרק בהר פרשת להלן 3)ספרא ראה
ד. הלכה

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹוכל  אּתה - הּׂשדה מן זה מּמין ּׁשּבּבית;4אֹוכלת מּמה ִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. מן הּמין אֹותֹו לבער חּיב - הּׂשדה מן לחּיה ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּכלה

ּבעּור  ׁשביעית.5וזהּו ּפרֹות ׁשל ְְִִִֵֶֶ
גרֹוגרֹות ·. לֹו ׁשהיּו הרי ּביתֹו6ּכיצד? ּבתֹו ׁשביעית ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ

ּכלּו ּבּׂשדה; ּבאילנֹות ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן אֹוכל -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׂשדה  מן אּלא 7הּתאנים ׁשּבּבית, מאֹותן לאכל אסּור - ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אֹותן  .8מבער ְֵַָ
מרּבין 9היּו‚. ּפרֹות סעּדֹות 10לֹו ׁשלׁש מזֹון מחּלקן - ְְְְְִֵַָָָֻֻ

ואחד  אחד לענּיים 11לכל ּבין הּבעּור אחר לאכל ואסּור . ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לעׁשירים  -12ּבין הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם . ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ

ּבאׁש ּדבר 13ּׂשֹורף לכל ּומאּבדן הּמלח לים מׁשלי אֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ְֵֶַׁשּמאּבד.

מן 14היּו„. הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִֶָָָָ

הפקר  ׁשהן והּפרּדסים הּגּנֹות מן ּפי 15הּׂשדה על אף , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
אֹוכל  אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ּבּגפנים ענבים יׁש ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשעדין
ׁשאינן  לפי ׁשּבחצר, אּלּו ענבים מּפני הּצּמּוקין ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמן

לחּיה  קׁשים 16מצּויין ענבים יׁש אם אבל ּביֹותר,17. ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
מן  אֹוכל זה הרי - הּׁשנה ּבסֹוף אּלא נגמרין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילן. .18הּצּמּוקין ְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּבּׁשנה 19אילן ‰. ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות לֹו20ׁשעֹוּׂשה והיּו , ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּפרֹות  זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפרֹותיו
אבל  ּבּׂשדה. הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה; מצּויֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּיֹות

אֹוכלים  אין - הּסתו ׁשּדֹומין 21ּפרֹות מּפני ּבׁשבילן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ
אחרת. ׁשנה ׁשל ְֵֶֶֶַָָלפרֹות

.Âּכבׁשים 22הּכֹובׁש ׁשּכלה 23ׁשלׁשה ּכל - אחת ּבחבית ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
החבית  מן מינֹו יבער הּׂשדה מן התחיל 24מינֹו ואם .25 ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אין 4) אדם אוכלי שהרי בהמה, באוכלי שהמדובר הרי לבהמתך", "האכל אמרו נא:) ונדה ו: תענית נב: (פסחים [בבבלי
מה  ולחיה, "ולבהמתך אמרו: (שם) בספרא אבל רוקח. במעשה וראה ה). הלכה פ"ה (למעלה לבהמה אותם מאכילים
שאינה  חיה אם ומה שתאכל. דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך, שאינה חיה אם ומה לומר, תלמוד
לעולם, אוכלת ותהא לבהמה יכנוס אומר הייתי כן אילו שתאכל, דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך,
ולחיה, ולבהמתך אומר וכשהוא לעולם, אוכלת תהיה בהמה אבל אדם, בפירות שביעית, פירות ביעור מקיים אני (ו)מה
(סוף  שבבית" לבהמתך כלה שבשדה, לחיה כלה בבית. אוכלת בהמה בשדה, אוכלת שחיה זמן כל לחיה, בהמה מקיש
מהמשך  כן שלמדו ונראה אדם, ובאוכלי באדם מקרא של שפשוטו הרי ב), הלכה פ"ט שביעית בירושלמי גם הברייתא
ולחיה  ולבהמתך עמך, הגרים ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה, לכם הארץ שבת "והיתה שם: הפסוקים
החיה  אם בארצך", אשר ולחיה וגו' לאכלה לכם הארץ שבת "והיתה כן: ודרשו לאכול", תבואתה כל תהיה בארצך אשר
הלכה  אם – לבהמה אדם אוכלי מאכילים שאין שאףֿעלֿפי (ומכאן אוכל אינך לאו, ואם בבית. אוכל אתה בשדה, אוכלת
אוכלת, החיה ואףֿעלֿפיֿכן אדם, באוכלי היא הכתוב שפשטות לפי שם), פ"ה (למעלה להחזירה חייבים אין מאיליה,
"וכשם  ו): (הלכה להלן רבינו כתב ולכן בהמה. לאוכלי כלומר, לבהמה, גם איסור דרשו "ולבהמתך", המלה מיתור ורק

כנ"ל]. אדם, באוכלי הכתוב שעיקר לפי בהמה", אוכלי מבער כך אדם, אוכלי משנה 5)שמבער פ"ט בשביעית הנזכר
המשנה. בפירוש שם ועיין מיובשות.6)ב, בחנוכה.7)תאנים שזמנם יא, הלכה להלן הסמוכה.8)ראה כבהלכה

ח.9) משנה שם להלן.10)שביעית ראה הביעור, זמן שלפני האחרון ביום והמדובר בעצמו. לאכלם יכול שאינו
סעודות.11) משלש יותר לאכול בידם סיפק שאין האחרון, ביום המדובר אחר 12)שהרי אוכלין "ועניים שם: במשנה

רבינו  ולפני הביעור". אחר אוכלין עשירים, ואחד עניים אחד אומר, יוסי רבי יהודה. רבי דברי עשירים, לא אבל הביעור,
ג. משנה פ"ה שם המשנה מפירוש נראה וכן הביעור". אחר אוכלין "אין כמותו, שהלכה יוסי, רבי בדברי הגירסא היתה

ז. כה, ויקרא התורה על הרמב"ן בפירוש וראה קפו). (סימן היראים גם גרס שביעית 13)וכן פירות לחלק שהתירו שמה
ולפיֿזה  מאבדן, או הפירות את שורף השדה, מן כשכלה אבל השדה, מן לחיה שכלה קודם אלא אינו זה כנ"ל, אחד, לכל
הראשונים  יתר אבל ח. הלכה שני מעשר מהלכות בפי"א וראה הראב"ד, דעת וכן העולם. מן לבער כמשמעו, פירושו ביעור
מחלק  וכו', לחלק פירות לו שיש "מי ב: הלכה פ"ח שם ובתוספתא שירצה. מי לכל הפקר היינו שביעור ומפרשים חולקים
חוזר  ויטול, יבוא ליטול שצריך מי כל ישראל, בית אחינו ואומר: ביתו על ומניח ומוציא וליודעיו, ולקרוביו לשכניו מהן

ל  לאחר ומכניס הפירות את בעצמו אפילו שיאכל פירושו, הראשונים יתר ולדעת שיכלו". שעה עד והולך ואוכל ביתו תוך
ואחר  השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר הפירות מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו עד הפקר,

בכסףֿמשנה. וראה כפשוטה), (תוספתא אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות מקיים "אוכלים 14)כך ד: משנה שם
יוסי. כרבי ולא וכחכמים השמור". על ולא המופקר מהן.15)על לאכול חיה השדה,16)ויכולה מן לחיה שכלה וכיון

כנ"ל. הבית, מן לכלות הקשים 17)חייב הגרגרים והם טפיח, "קבוץ המשנה: ובפירוש הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה
אוכלין  רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם". יבישותם לרוב רבים ימים בארץ וישארו וכו' והקטניות התבואה ממיני

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים ענבים (כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד שהרי 18)בענבים
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא מילה 20)שם.19)טפיחין "והיא הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:

שם). המשנה (פירוש פרי" דו יהודה.21)מורכבת: כרבי ולא כחכמים כרבי 22)שם, ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
ה, הלכה פ"ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה גמליאל: רבן דברי על שם במשנה אמרו שהרי יהושע. ורבי אליעזר

ז. עמוד להרמב"ם הירושלמי להלכות ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב. שונים.23)ובפסחים ביעורם שזמני
(24– המינים ביתר טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואףֿעלֿפי לבער. חייב אינו האחרים, הכבשים שני את אבל

פסחים  בתוספות וראה יב) כה, לויקרא (רמב"ן אוסר ואינו כמבוער, הטעם הרי הביעור, זמן לפני טעם בהם שנתן כיון
כאֿכב. הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם.25)שם ירושלמי



קמה laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתגמּולין  מהן מׁשּלמין ואין ׁשֹוׁשבינּות, ּבהן ,37עֹוּׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
הּכנסת  ּבבית לענּיים צדקה מהן ּפֹוסקין אבל 38ואין ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

וצרי חסדים. ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמׁשּלחין
ּובהמה 39להֹודיע  וקרקעֹות עבדים מהם לֹוקחין אין וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשעֹוּׂשה 40טמאה  ּכדר ּכנגּדן, יאכל - לקח ואם . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

זבים  קּני מהן מביאין ואין ׁשני. וזבֹות 41ּבמעּׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּכנגּדן  יאכל - הביא ואם ואׁשמֹות. וחּטאֹות .42ויֹולדֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשביעית  ׁשל ּבׁשמן ועֹורֹות ּכלים סכים ס43ואין ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָ
ּכנגּדן. יאכל -ְְֶַָֹ

.‡È מהן נֹותנין לּבּלן 44אין לּסּפן 45לא ולא לּסּפר ולא ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ
האּמנין  לׁשאר מים 46ולא ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר מים. להׁשקֹותֹו הּבֹור ְְְִִִִִִֵֵַַַָֻמן
חּנם  מּתנת לאּמנין .47מּדמיהן ְְִִִֵֶַַָָָֻ

.·È ירק לי ולּקט זה אּסר ל הא לּפֹועל: הּיֹום 48האֹומר ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשביעית  ּכדמי ואינֹו מּתר, ּׂשכרֹו ּבכל 49- מֹוציאֹו אּלא , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ

ּׁשּירצה  ּכדמי 50מה ּׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל קנסּו ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבֹו51ׁשביעית  לי לּקט לֹו: אמר ואם הרי 52. - ירק הּיֹום ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

ׁשביעית  ּכדמי ּוׁשתּיה 53זה ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ואינֹו , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשביעית. ְְִִֵּכפרֹות

.‚È ׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוּׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים

מּדאי  יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ּכדמי 54האסּורה, ּׂשכרן הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבּׂשכר 55ׁשביעית  קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר . ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

מעט  ׁשּׂשכרֹו מּפני הּפֹועל? ּבּׂשכר קנסּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהחּמרים
חּייו  ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו .56לא ְְִֵַָָֹ

.„È ּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונּדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָהּלֹוקח
ּׂשדה  ירקֹות ּכׁשאלּקט ּבֹו57לקיחה: ל הרי 58אביא - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשביעית  ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר ואֹותֹו מּתר, ואם 59זה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻ
סתם  מּמּנּו ׁשביעית 60לקח מּדמי לֹו יׁשּלם לא ׁשאין 61- , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מהן  חֹוב .62ּפֹורעין ְִֵֶ
.ÂË ּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות ּבטֹובה 63אֹוכלין .64וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶָָֹ

עּמֹו ׁשעּׂשה ּכמֹו ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבטֹובה
ׁשּנתן  ׁשעּׂשה טֹובה ּכמי לאכל לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אֹו ּבמּתנה ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי טֹובה. ְְְִִִֵֶַָָָָלֹו
ּבירּׁשה  לֹו ּפרֹות 65ׁשּנפלּו ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ

הּׂשדה  מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן .66ׁשאֹוסף ְְִֵֶֶַַָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זמן 2ּפרֹות ‡. ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

הּמין  ולחּיה 3ׁשאֹותֹו ולבהמּת ׁשּנאמר: ּבּׂשדה. מצּוי ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשחּיה  זמן ּכל לאכל; ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאׁשר
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חבירו.37) לו שעשה טובה עבור ותגמול תשלום לעניים 38)כלומר, שהתחייב מה עבור השביעית דמי את נותנים אין
חולין. מעות לשלם התחייב הסתם מן שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון הכנסת, המתנה,39)בבית למקבל

זה. עבור ביותר טובה לו יחזיק שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג שביעית 40)כדי בדמי לוקחים שאין
מאכל. דבר כפרה".41)אלא מחוסרי אלו בהם שחייבים יונה בני שני או תורים שתי מה 42)"הם מממונו "שיוציא

שביעית". בקדושת ויאכלם שביעית פירות בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה אלא 43)שהוא שביעית ניתנה שלא
בלבד. האדם שביעית.44)לסיכת המרחץ".45)מדמי מאכל.46)"בעל דבר אלא בהם קונים זה 47)שאין שהרי

פירות  אוכלין הרי כך, עבור טובה לו יכירו שהאומנין פי על ואף שביעית. של שהדמים להודיעם וצריך חסד. כגמילות
בטובה. ושלא בטובה ספיחין.48)שביעית מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של "שכר 49)ירק אלא אינו שהאיסר

כלומר, הירק.רגלו", את ללקט טרחתו שביעית.50)שכר קדושת בו שאין לפי ושתייה, באכילה רק כדרך 51)ולא
הסמוכה. כבהלכה בחמרים פירות 53)באיסר.52)שקנסו כמוכר זה  והרי ירק, זה בדינר לי תן לו כאומר זה "שהרי

יין.54)שביעית". כדי עשר וחמשה שמן כדי מחמשה יותר פלוני 55)כלומר, סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,
שביעית. כדמי שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק לי כדי 56)ולקטו אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל מותר.57)חייו, עצמם, שביעית בפירות שאפילו "ירקות", כתב וכאן שביעית. של
חינם.59)בכיכר.58) מתנות לזה זה נותנים ששניהם הירושלמי, פי על פירש שם והר"ש שביעית. חליפי הוא שהרי
כנ"ל.60) בו", לך "אביא לקיחה בשעת לו לומר עצמן.61)מבלי שביעית מפירות שכן סתם,62)וכל שלקח שכיוון

בהן. חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן מעות, לו עבור 63)נתחייב טובה לו שיכיר פי על אף כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הלל 64)הפירות דבית אליבא יהודה ר' מדברי להוציא בזה השמיענו

אלא אוכלין לכך.שאין לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו לשדה להיכנס יתרגל שלא והרואה 65)בטובה,
במתנה. לו שנתנו שר'66)חושב שם, המשנה בפירוש רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי שם: במשנה

לבדו  יתייחד ש"לא לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות אוכלים שאין שמאי כבית סובר אליעזר
שיטתו, לפי לו אמרו עליו החולקים חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר, בטובה" אוכל שיהיה מפני באכילתן
הוא  אותם שאוסף פירות שאוכל כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל כבית פוסקים שאנו מה לפי אבל

השדה. מן פירות 1)בעצמו שעושה אילן בשדה. מצוי, המין שאותו זמן כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר
ממקום  פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות וששלשתן לביעור ארצות ג' הדמים. מבערין ואם בשנה. פעמים ב'
לו  אין הקטף בשביעית. לחים עשבים מלקט אדם יהיה מתי עד לעלין. הביעור שעת זהו אי כלו. שלא למקום שכלו

ששית. בשמן שביעית ורד והכובש נב:2)שביעית, בפסחים וראה ח). הלכה א (פרק בהר פרשת להלן 3)ספרא ראה
ד. הלכה

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹוכל  אּתה - הּׂשדה מן זה מּמין ּׁשּבּבית;4אֹוכלת מּמה ִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. מן הּמין אֹותֹו לבער חּיב - הּׂשדה מן לחּיה ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּכלה

ּבעּור  ׁשביעית.5וזהּו ּפרֹות ׁשל ְְִִִֵֶֶ
גרֹוגרֹות ·. לֹו ׁשהיּו הרי ּביתֹו6ּכיצד? ּבתֹו ׁשביעית ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ

ּכלּו ּבּׂשדה; ּבאילנֹות ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן אֹוכל -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׂשדה  מן אּלא 7הּתאנים ׁשּבּבית, מאֹותן לאכל אסּור - ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אֹותן  .8מבער ְֵַָ
מרּבין 9היּו‚. ּפרֹות סעּדֹות 10לֹו ׁשלׁש מזֹון מחּלקן - ְְְְְִֵַָָָֻֻ

ואחד  אחד לענּיים 11לכל ּבין הּבעּור אחר לאכל ואסּור . ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לעׁשירים  -12ּבין הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם . ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ

ּבאׁש ּדבר 13ּׂשֹורף לכל ּומאּבדן הּמלח לים מׁשלי אֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ְֵֶַׁשּמאּבד.

מן 14היּו„. הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִֶָָָָ

הפקר  ׁשהן והּפרּדסים הּגּנֹות מן ּפי 15הּׂשדה על אף , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
אֹוכל  אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ּבּגפנים ענבים יׁש ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשעדין
ׁשאינן  לפי ׁשּבחצר, אּלּו ענבים מּפני הּצּמּוקין ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמן

לחּיה  קׁשים 16מצּויין ענבים יׁש אם אבל ּביֹותר,17. ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
מן  אֹוכל זה הרי - הּׁשנה ּבסֹוף אּלא נגמרין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילן. .18הּצּמּוקין ְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּבּׁשנה 19אילן ‰. ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות לֹו20ׁשעֹוּׂשה והיּו , ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּפרֹות  זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפרֹותיו
אבל  ּבּׂשדה. הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה; מצּויֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּיֹות

אֹוכלים  אין - הּסתו ׁשּדֹומין 21ּפרֹות מּפני ּבׁשבילן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ
אחרת. ׁשנה ׁשל ְֵֶֶֶַָָלפרֹות

.Âּכבׁשים 22הּכֹובׁש ׁשּכלה 23ׁשלׁשה ּכל - אחת ּבחבית ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
החבית  מן מינֹו יבער הּׂשדה מן התחיל 24מינֹו ואם .25 ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָ
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אין 4) אדם אוכלי שהרי בהמה, באוכלי שהמדובר הרי לבהמתך", "האכל אמרו נא:) ונדה ו: תענית נב: (פסחים [בבבלי
מה  ולחיה, "ולבהמתך אמרו: (שם) בספרא אבל רוקח. במעשה וראה ה). הלכה פ"ה (למעלה לבהמה אותם מאכילים
שאינה  חיה אם ומה שתאכל. דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך, שאינה חיה אם ומה לומר, תלמוד
לעולם, אוכלת ותהא לבהמה יכנוס אומר הייתי כן אילו שתאכל, דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך,
ולחיה, ולבהמתך אומר וכשהוא לעולם, אוכלת תהיה בהמה אבל אדם, בפירות שביעית, פירות ביעור מקיים אני (ו)מה
(סוף  שבבית" לבהמתך כלה שבשדה, לחיה כלה בבית. אוכלת בהמה בשדה, אוכלת שחיה זמן כל לחיה, בהמה מקיש
מהמשך  כן שלמדו ונראה אדם, ובאוכלי באדם מקרא של שפשוטו הרי ב), הלכה פ"ט שביעית בירושלמי גם הברייתא
ולחיה  ולבהמתך עמך, הגרים ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה, לכם הארץ שבת "והיתה שם: הפסוקים
החיה  אם בארצך", אשר ולחיה וגו' לאכלה לכם הארץ שבת "והיתה כן: ודרשו לאכול", תבואתה כל תהיה בארצך אשר
הלכה  אם – לבהמה אדם אוכלי מאכילים שאין שאףֿעלֿפי (ומכאן אוכל אינך לאו, ואם בבית. אוכל אתה בשדה, אוכלת
אוכלת, החיה ואףֿעלֿפיֿכן אדם, באוכלי היא הכתוב שפשטות לפי שם), פ"ה (למעלה להחזירה חייבים אין מאיליה,
"וכשם  ו): (הלכה להלן רבינו כתב ולכן בהמה. לאוכלי כלומר, לבהמה, גם איסור דרשו "ולבהמתך", המלה מיתור ורק

כנ"ל]. אדם, באוכלי הכתוב שעיקר לפי בהמה", אוכלי מבער כך אדם, אוכלי משנה 5)שמבער פ"ט בשביעית הנזכר
המשנה. בפירוש שם ועיין מיובשות.6)ב, בחנוכה.7)תאנים שזמנם יא, הלכה להלן הסמוכה.8)ראה כבהלכה

ח.9) משנה שם להלן.10)שביעית ראה הביעור, זמן שלפני האחרון ביום והמדובר בעצמו. לאכלם יכול שאינו
סעודות.11) משלש יותר לאכול בידם סיפק שאין האחרון, ביום המדובר אחר 12)שהרי אוכלין "ועניים שם: במשנה

רבינו  ולפני הביעור". אחר אוכלין עשירים, ואחד עניים אחד אומר, יוסי רבי יהודה. רבי דברי עשירים, לא אבל הביעור,
ג. משנה פ"ה שם המשנה מפירוש נראה וכן הביעור". אחר אוכלין "אין כמותו, שהלכה יוסי, רבי בדברי הגירסא היתה

ז. כה, ויקרא התורה על הרמב"ן בפירוש וראה קפו). (סימן היראים גם גרס שביעית 13)וכן פירות לחלק שהתירו שמה
ולפיֿזה  מאבדן, או הפירות את שורף השדה, מן כשכלה אבל השדה, מן לחיה שכלה קודם אלא אינו זה כנ"ל, אחד, לכל
הראשונים  יתר אבל ח. הלכה שני מעשר מהלכות בפי"א וראה הראב"ד, דעת וכן העולם. מן לבער כמשמעו, פירושו ביעור
מחלק  וכו', לחלק פירות לו שיש "מי ב: הלכה פ"ח שם ובתוספתא שירצה. מי לכל הפקר היינו שביעור ומפרשים חולקים
חוזר  ויטול, יבוא ליטול שצריך מי כל ישראל, בית אחינו ואומר: ביתו על ומניח ומוציא וליודעיו, ולקרוביו לשכניו מהן

ל  לאחר ומכניס הפירות את בעצמו אפילו שיאכל פירושו, הראשונים יתר ולדעת שיכלו". שעה עד והולך ואוכל ביתו תוך
ואחר  השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר הפירות מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו עד הפקר,

בכסףֿמשנה. וראה כפשוטה), (תוספתא אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות מקיים "אוכלים 14)כך ד: משנה שם
יוסי. כרבי ולא וכחכמים השמור". על ולא המופקר מהן.15)על לאכול חיה השדה,16)ויכולה מן לחיה שכלה וכיון

כנ"ל. הבית, מן לכלות הקשים 17)חייב הגרגרים והם טפיח, "קבוץ המשנה: ובפירוש הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה
אוכלין  רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם". יבישותם לרוב רבים ימים בארץ וישארו וכו' והקטניות התבואה ממיני

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים ענבים (כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד שהרי 18)בענבים
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא מילה 20)שם.19)טפיחין "והיא הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:

שם). המשנה (פירוש פרי" דו יהודה.21)מורכבת: כרבי ולא כחכמים כרבי 22)שם, ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
ה, הלכה פ"ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה גמליאל: רבן דברי על שם במשנה אמרו שהרי יהושע. ורבי אליעזר

ז. עמוד להרמב"ם הירושלמי להלכות ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב. שונים.23)ובפסחים ביעורם שזמני
(24– המינים ביתר טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואףֿעלֿפי לבער. חייב אינו האחרים, הכבשים שני את אבל

פסחים  בתוספות וראה יב) כה, לויקרא (רמב"ן אוסר ואינו כמבוער, הטעם הרי הביעור, זמן לפני טעם בהם שנתן כיון
כאֿכב. הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם.25)שם ירושלמי
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ּכמבער  הּכל הרי - ּוכׁשם 26ּבּה אדם,27. אכלי ׁשּמבער ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
לּבהמה  מאכילן ואינֹו הּבית, מן ּבהמה אכלי מבער ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכ

הּׂשדה. מן הּמין אֹותֹו ּכלה ִִִֶַַָָָאם
.Ê את 28ּוכׁשם מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

והרי 29הּדמים  ׁשביעית ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ּכיצד? . ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבדמיהן  אֹוכל האילנֹות 30הּוא מן הרּמֹונים וכלּו , ְְִִִִִֵֵֶָָָָ

ּבהן  ׁשּמכר הּדמים מן אצלֹו ונׁשאר חּיב 31ׁשּבּׂשדה - ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ְֲַָלבערן.

.Á קֹונה עֹוּׂשה? מזֹון 32ּכיצד ּומחּלקן מאכלֹות ּבהן ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָ
ואחד  אחד לכל סעּדֹות יׁשליכם 33ׁשלׁש אֹו לים 34; ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֻ

אֹוכלין. מצא לא אם ְִִֶַַָָֹהּמלח,
.Ëּכּלּה35ׁשלׁש יהּודה ארץ לּבעּור: ההר 36ארצֹות , ְֲִֶֶַָָָָָָֻ

הּירּדן  עבר אחת. ארץ - והעמק ׁשפלת 37והּׁשפלה ּכּלֹו, ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּים  עד חֹורֹון ּומּבית לֹוד ׁשפלת והר אחת.38לֹוד ארץ - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָ

והּתח  העליֹון ּכּלֹו, ארץ והּגליל - טבריא ּותחּום ּתֹון ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ
ואחת  אחת ּבכל ואֹוכלין ׁשּיכלה 39אחת. עד מּׁשלׁשּתן ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּבּה .40האחרֹון ֲֶַָָ
.È ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכיצד?

יהּודה  ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש אם 42ּכּלּה41זמן וכן . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּגליל  ּפרֹות לֹו הּירּדן.43היּו ּבעבר וכן , ְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

.‡Èאחת 44וׁשלׁש ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן - אּלּו 45ארצֹות ְְֲֲֵֶֶַַָָָֻ
ואֹוכלין  ולּתמרים. ולּזיתים עד 46לחרּובין ּבּתמרים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשּבצער  האחרֹון עד 47ׁשּיכלה ּכלה? הּוא ואימתי . ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
העצרת 48הּפּורים  עד ּבּזיתים ואֹוכלין ּובענבים 49. ,50- ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשביעית  מֹוצאי ׁשל הּפסח עד 51עד - ּובּגרֹוגרֹות , ְְִִֵֶֶַַַַַָָ
.52החנּכה  ֲַָֻ

.·Èׁשּלא 53הּמֹולי למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
לבער  חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום אֹו ,54ּכלּו, ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ

מּׁשם  ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ׁשּנֹותנין וחמרי 55לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
לׁשם  ׁשהל ּופרֹות 56מקֹום לחּוצה 57. ׁשּיצאּו הארץ ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָ

מּמקֹום  יעבירם ולא ּבמקֹומן, מתּבערים - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹלארץ
ְָלמקֹום.

.‚È אדם 58ּכלל מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹ
מתקּים  אינֹו אם הּצֹובעין, מּמין אֹו ּבהמה מאכל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָאֹו
ודמיו. הּוא ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו לֹו יׁש - ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּבארץ

הּדנּדּנה  ועלי הּׁשֹוטה הּלּוף עלי מאכל 59ּכגֹון והעלׁשין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּוכגֹון  הּבהמה, מאכל והּדרּדרין החֹוחים ּוכגֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאדם,

מתקּים  היה ואם הּצֹובעין. מּמין וקֹוצה ּבארץ,60אּסטס ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
מּמ והרכּפה הּפּואה ׁשּיׁשּכגֹון ּפי על אף הּצֹובעין, ין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ולא  ּבעּור להם אין - ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית ְְְְִִִִִֵֶָָָֹלֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והמדובר 26) ואסורה, השדה, מן מינה כלה כאילו התערובות כל הרי בגדלם [כלומר, כולם שווים הכבשים כששלשת כאן
איסור  אין ממשו" ולא "בטעמו רבינו ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר, בתרי", "חד כאן ויש ובמדתם,
לאכול  התחיל אם אבל בביעור. מתחייב ואינו שאינו, כמי זה והרי א), הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו התורה מן
היה  "אם לכתוב רבינו שדקדק ד, הלכה שם (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי", "חד כאן אין מעתה כן אם ההיתר, מן
ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק התערובת בשער בפמ"ג ועיין התורה", מן מותר הכל הרי הכליות, בחלב כשנים האליה חלב
ברדב"ז  וראה לבערו. וחייב בעין, כנמצא הוא והרי שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי"ד למעלה וראה

כאֿכב]. הלכות להלן עוד ועיין שם. הפנים א.27)ובמראה הלכה למעלה וראה ח. הלכה פ"א שם, שם 28)ספרא
ביעור" ולדמיו ביעור לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה ומאכל אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ"ז

ו).29)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית, בקדושת נתפשו מאכלים.30)שהרי בהם שקונה
שביעית.31) רימוני תמורתם שמכר ביער 32)כלומר, שלא ונמצא מאכלים, בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו

(רדב"ז). ג.33)אותם בהלכה ב.35)שם.34)כנ"ל משנה פ"ט והשפלה 36)שם ההר חלקיה: שלשת על כלומר,
ופרח).37)והעמק. כפתור בשם רעק"א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ, מרכז והוא המערבי. עד 38)כלומר, צ"ל

במשנה. הוא וכן הארץ). (שבת שמעון.39)הים כרבי ולא כתנאֿקמא ג, משנה מן 40)שם המין שיכלה עד כלומר,
המשנה. בפירוש וראה וארץ, ארץ כל חלקי משלשת האחרון החלק של הלכה 41)השדה להלן ראה יהודה, בארץ שגדלו

המשנה.42)יב. בפירוש וראה השדה. מן המין כלה כבר הארץ חלקי משני אם כנ"ל.43)אפילו בגליל, שגדלו
לחרובין".44) אף "תני שם ובירושלמי ולתמרים", לזיתים כאחת הארצות "וכל שם: בגליל 45)במשנה שאוכלין

לאכול  יוצאה אחת שבארץ חיה שאין שאףֿעלֿפי הנ"ל. הארצות משתי באחת כלה שלא זמן כל בגליל, שכלה אףֿעלֿפי
ישראל). (תפארת אחרת למדינה יוצאות הן אלו לפירות כי היה ידוע – אחרת שבארץ נג.46)פירות בפסחים ברייתא

אחר.47) ממקום שכלו אףֿעלֿפי תמרים בה ומצויים התמרים, עיר ליריחו קרובה וכפירוש 48)היא יוחנן, ר' בשם שם,
כרש"י. ולא השבועות.49)ר"ח ארצות 50)חג ששלש שאמרו למה בקשר בירושלמי ולא במשנה לא נזכרו לא ענבים

שם). (ר"ש האלה בפירות המאוחרים הזמנים הם ההם הזמנים כי ויתכן גרוגרות. נזכרו לא וכן כאחת חשובות כולן אלו
ופסח.51) עצרת פורים, למעלה: שנכתבו הזמנים לכל מכוון כנ"ל.52)זה שביעית, מוצאי נ:53)של שם משנה
יהודה.54) כרבי ולא כתנאֿקמא לחזור.55)שם, דעתו שאין דעתו 56)אףֿעלֿפי אם אבל המחלוקת, מפני ישנה שלא

המחלוקת  מפני בו, שהוא המקום אנשי בפני יתראה שלא והוא להחמיר, ובין להקל בין מקומו כאנשי נוהג למקומו, לחזור
כ). הלכה יוםֿטוב מהלכות אמר 57)(פ"ח שם: אמרו שהרי אלעזר, בן שמעון כרבי ולא כתנאֿקמא נב: שם בברייתא

דרב  כללא הא נקוט ספרא, רב אמר אלעזר. בן שמעון כרבי הלכה אין אבהו, רב אמר הכי איקא, דרב בריה הונא רב ליה
דפומבדיתא. כרחבה דרביה מפומיה שמעתתא  וגמר דדייק בידך, א.58)הונא משנה פ"ז "נענע",59)שביעית היא

בלע"ז. הסמוכה.60)"מינטא" בהלכה וראה ב. משנה שם

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ּבארץ  מתקּים ׁשהרי ּבֹו61לדמיהם, וצֹובעין נהנין אּלא , ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
הּׁשנה  ראׁש .62עד ַַָָֹ

.„È למאכל 63וכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹֹֹֻ
לעצים  ואינֹו הֹואיל הּצֹובעים, מּמין ואינֹו יׁש64ּבהמה - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָ

ּבעּור  להם אין אבל ׁשביעית, ּולדמיו ּפי 65לֹו על אף , ְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
ּבארץ  מתקּים עד 66ׁשאינֹו ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשנה  הּדנּדּנה 67ראׁש ועּקר הּׁשֹוטה הּלּוף עּקרי ּכגֹון . ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
.68והעקרבנין  ְְְִַָָ

.ÂË והּנץ 69קלּפי אגֹוזים 70רּמֹון קלּפי 71ׁשּלֹו, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַ
ׁשביעית 72והּגרעינין  ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש -73, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָ

ּבעּור  להם אין זרדים 74אבל לּולבי לדמיהם. 75ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
ׁשביעית  ולדמיהם להם יׁש - .77ּובעּור 76והחרּובים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָ

והּבטנה  האלה ולדמיהן 79והאטדין 78לּולבי להן יׁש - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
להם 80ׁשביעית  אין אבל ׁשּלהן 82ּבעּור 81, לעלים אבל ; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבעּור  .83יׁש ִֵ
.ÊËׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא 84איזֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָ

מאילנֹותיהן  זיתים 85ונֹוׁשרין עלי ועלי 86. קנים ועלי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ּבעּור, להם אין - ְְְִִִֵֵֶֶָָָָחרּובין

.ÊÈ מתי ללּקט 87ועד רּׁשאי אדם לחין 88יהיה עּׂשבים ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּמתֹוק  ׁשּייבׁש עד יבׁשים 89ּבּׁשביעית? עּׂשבים ויגּבב . ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ׁשביעית  ּבמֹוצאי ׁשנּיה רביעה ׁשּתרד עד -90. ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
.ÁÈ מתי ּבּפרּדסֹות 91ועד להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ׁשביעית ׁשּתרד 92ּבמֹוצאי עד ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ׁשנּיה  .93רביעה ְְִִָָ

.ËÈ ולדמיהן 95והּכפר 94הּורד להן יׁש - והּלטם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
הּקטף 96ׁשביעית  ּׂשרף 97. והּוא מן 98, מהאילנֹות הּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ּומהעּקרים  ׁשביעית 99העלים לֹו אין מן 100- והּיֹוצא . ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ׁשביעית. ּולדמיו לֹו יׁש - ְְִִִֵַַָָהּפּגים

.Î מאכל ּבאילן אמּורים? ּדברים ּבאילן 101ּבּמה אבל ; ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָ
ּכּפרי  - העּקרים ּומן העלין מן הּיֹוצא אף ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָסרק,

ׁשביעית.102ׁשּלהן  ּולדמיו לֹו ויׁש , ְְְִִֵֶֶָָָ
.‡Îׁשביעית 103הּכֹובׁש -104ורד ׁשּׁשית ׁשל ּבּׁשמן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השדה.61) מן לחיה הכלה דבר אלא לבער נתחייב מאיר 62)ולא כרבי ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך
ואין 63)(חזוןֿאיש). ביעור לו אין וכו' בארץ ומתקיים הצובעין, וממין בהמה, ומאכל אדם, מאכל שאינו "כל שם:

וממין  בהמה ומאכל אדם מאכל שאינם אלה על עולה לא זה בארץ", "ומתקיים שאמרו שמה רבינו, ומפרש ביעור". לדמיו
ראה  והרכפא, הפואה הצובעין מין על עולה זה אלא בארץ, מתקיים אינו אם אפילו ביעור להם אין אלה שכל הצובעין,

הקודמת. כא.64)הלכה הלכה בפ"ה כנ"ל שביעית, קדושת בהם אין ועצים לעצים, עליהם חשב שהרי 65)שלא
לבהמה. הראוי את אלא לבער נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך קדושת 66)נאמר: אבל ביעור, לענין זה וכל

כנ"ל. עליו, חלה כנ"ל.67)שביעית השנה", ראש "אחר לומר: צריך כאן גם 68)גם נזכרים שם ובמשנה עשב. מין
שם). המשנה בפירוש (ראה ידועים שאינם לפי כאן, הזכירם ולא והבוכריה", ג.69)"והחלבצין משנה הפרח.70)שם,

הי 71) הרי הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה הירוקה הקליפה (רדב"ז).היינו כעצים ולא 72)א פירות, שאר של
(כסףֿמשנה). גרעינים להם אין שהרי אגוזים כא.73)של הלכה בפ"ה למעלה וראה לצביעה. ראויים שהם אין 74)כיון

ראשונה" ("משנה בארץ מתקיימים אלה שכל בזה והטעם שם. הירושלמי מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש זה
יוםֿטוב). ותוספות כסףֿמשנה ועיין אנשיֿשם, הגפנים"75)ותוספות מן אותם שזמרו ענפים "פרחי והם: ה. משנה שם

המשנה). אדם.76)(פירוש מאכל (רדב"ז 77)שהם מדוייקים בספרים הוא וכן קורקוס). (מהר"י להיות צריך כן
שלמה. במלאכת שם ועיין שם. במשנה הוא וכן שלמה). בטנים"78)ומלאכת שלו) רבים לשון (כלומר, וקבוצו "פסתאק

המשנה). אפונים,79)(פירוש כמו קשים שחורים גרגרים בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה הקוצים ממיני "מין
(שם). (רדב"ז).80)ונאכלים" אדם לאוכל ראויים נושרים.82)ולדמיהם.81)שהם ואינם באילנות מתקיימים שהם

לבן.83) אב כיחס אליהם מיוחסים שהם מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש מאביהן. שנושרין מפני "כלה 84)שם: וזהו
שלהם. השדה" מן שם.85)לחיה המשנה ובפירוש ה, משנה בפ"ז ט 86)ראה ובפרק יב. הלכה פ"ה שם תוספתא

אבין  "ר' אמרו: שם בירושלמי אולם קנים. לעלי ביעור שיש הרי מאביהן". שישרו עד גפנים ועלי קנים "עלי ו משנה שם
גפנים". עלי אלא קנים עלי כאן לית יוחנן, ר' שם.87)בשם ואוסף 88)משנה מלקט, נקרא הלחים העשבים "אוסף

המשנה). (פירוש מגבב" נקרא יג.89)היבשים הערה בפ"ב למעלה וראה נהור, סגי בלשון מתוק הנקרא מר, פרי
יא.90) בהלכה למעלה ז.91)ראה משנה עניים 92)שם כולם שביעית שפירות לפי "עניים", לשון נקטו ואףֿעלֿפיֿכן

(רדב"ז). הלכה 93)אצלם עניים מתנות מהלכות פ"א למעלה וראה בר"ש. וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים שאז
ו.94)יא. משנה פ"ז כלומר,95)שם גרופלי, שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים הנזכר הכופר אשכול הוא

המשנה). (פירוש ביעור".96)נעגאלאך ולדמיהן ביעור להן "יש שם: ונוסף ח. בנדה הובאה ומשנתנו פירות. שהם כיון
מהלכות 98)שם.97) בפ"ב (וראה ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי הוא ממנו היוצא והשרף קטף. האילן: שם כלומר,

קטף. ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על קטף נקרא השרף ואף ד). הלכה המקדש והענפים.99)כלי הגזע
ז,100) משנה פ"א בערלה (הסובר אליעזר דרבי עליה רבנן פליגי לא כאן "עד שם: בנדה אמרו וכן שביעית. קדושת

בפירוש  שמעתי יהושע, רבי אמר דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא אלא אסור), ערלה בשרף המעמיד
פרי". שהוא מפני אסור הפגין בשרף מותר, העיקרין בשרף העלין, בשרף פליגי 101)שהמעמיד כי אימא, "ואיבעית שם:

הפגים, מן היוצא שרף לבין העלים מן היוצא שרף בין הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר דרבי עליה רבנן
אומר  שמעון רבי דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות, עושה שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי ולדעת כנ"ל,

פריו". זהו שקטפו מפני שביעית לקטף יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף אחר.102)אין פרי להם אין שם 103)שהרי
יגֿיד. הלכות פ"ה שם ותוספתא ז, פ"ז.104)משנה סוף שביעית ירושלמי
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ּכמבער  הּכל הרי - ּוכׁשם 26ּבּה אדם,27. אכלי ׁשּמבער ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
לּבהמה  מאכילן ואינֹו הּבית, מן ּבהמה אכלי מבער ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכ

הּׂשדה. מן הּמין אֹותֹו ּכלה ִִִֶַַָָָאם
.Ê את 28ּוכׁשם מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

והרי 29הּדמים  ׁשביעית ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ּכיצד? . ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבדמיהן  אֹוכל האילנֹות 30הּוא מן הרּמֹונים וכלּו , ְְִִִִִֵֵֶָָָָ

ּבהן  ׁשּמכר הּדמים מן אצלֹו ונׁשאר חּיב 31ׁשּבּׂשדה - ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ְֲַָלבערן.

.Á קֹונה עֹוּׂשה? מזֹון 32ּכיצד ּומחּלקן מאכלֹות ּבהן ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָ
ואחד  אחד לכל סעּדֹות יׁשליכם 33ׁשלׁש אֹו לים 34; ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֻ

אֹוכלין. מצא לא אם ְִִֶַַָָֹהּמלח,
.Ëּכּלּה35ׁשלׁש יהּודה ארץ לּבעּור: ההר 36ארצֹות , ְֲִֶֶַָָָָָָֻ

הּירּדן  עבר אחת. ארץ - והעמק ׁשפלת 37והּׁשפלה ּכּלֹו, ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּים  עד חֹורֹון ּומּבית לֹוד ׁשפלת והר אחת.38לֹוד ארץ - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָ

והּתח  העליֹון ּכּלֹו, ארץ והּגליל - טבריא ּותחּום ּתֹון ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ
ואחת  אחת ּבכל ואֹוכלין ׁשּיכלה 39אחת. עד מּׁשלׁשּתן ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּבּה .40האחרֹון ֲֶַָָ
.È ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכיצד?

יהּודה  ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש אם 42ּכּלּה41זמן וכן . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּגליל  ּפרֹות לֹו הּירּדן.43היּו ּבעבר וכן , ְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

.‡Èאחת 44וׁשלׁש ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן - אּלּו 45ארצֹות ְְֲֲֵֶֶַַָָָֻ
ואֹוכלין  ולּתמרים. ולּזיתים עד 46לחרּובין ּבּתמרים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשּבצער  האחרֹון עד 47ׁשּיכלה ּכלה? הּוא ואימתי . ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
העצרת 48הּפּורים  עד ּבּזיתים ואֹוכלין ּובענבים 49. ,50- ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשביעית  מֹוצאי ׁשל הּפסח עד 51עד - ּובּגרֹוגרֹות , ְְִִֵֶֶַַַַַָָ
.52החנּכה  ֲַָֻ

.·Èׁשּלא 53הּמֹולי למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
לבער  חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום אֹו ,54ּכלּו, ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ

מּׁשם  ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ׁשּנֹותנין וחמרי 55לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
לׁשם  ׁשהל ּופרֹות 56מקֹום לחּוצה 57. ׁשּיצאּו הארץ ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָ

מּמקֹום  יעבירם ולא ּבמקֹומן, מתּבערים - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹלארץ
ְָלמקֹום.

.‚È אדם 58ּכלל מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹ
מתקּים  אינֹו אם הּצֹובעין, מּמין אֹו ּבהמה מאכל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָאֹו
ודמיו. הּוא ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו לֹו יׁש - ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּבארץ

הּדנּדּנה  ועלי הּׁשֹוטה הּלּוף עלי מאכל 59ּכגֹון והעלׁשין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּוכגֹון  הּבהמה, מאכל והּדרּדרין החֹוחים ּוכגֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאדם,

מתקּים  היה ואם הּצֹובעין. מּמין וקֹוצה ּבארץ,60אּסטס ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
מּמ והרכּפה הּפּואה ׁשּיׁשּכגֹון ּפי על אף הּצֹובעין, ין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ולא  ּבעּור להם אין - ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית ְְְְִִִִִֵֶָָָֹלֹו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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והמדובר 26) ואסורה, השדה, מן מינה כלה כאילו התערובות כל הרי בגדלם [כלומר, כולם שווים הכבשים כששלשת כאן
איסור  אין ממשו" ולא "בטעמו רבינו ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר, בתרי", "חד כאן ויש ובמדתם,
לאכול  התחיל אם אבל בביעור. מתחייב ואינו שאינו, כמי זה והרי א), הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו התורה מן
היה  "אם לכתוב רבינו שדקדק ד, הלכה שם (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי", "חד כאן אין מעתה כן אם ההיתר, מן
ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק התערובת בשער בפמ"ג ועיין התורה", מן מותר הכל הרי הכליות, בחלב כשנים האליה חלב
ברדב"ז  וראה לבערו. וחייב בעין, כנמצא הוא והרי שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי"ד למעלה וראה

כאֿכב]. הלכות להלן עוד ועיין שם. הפנים א.27)ובמראה הלכה למעלה וראה ח. הלכה פ"א שם, שם 28)ספרא
ביעור" ולדמיו ביעור לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה ומאכל אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ"ז

ו).29)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית, בקדושת נתפשו מאכלים.30)שהרי בהם שקונה
שביעית.31) רימוני תמורתם שמכר ביער 32)כלומר, שלא ונמצא מאכלים, בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו

(רדב"ז). ג.33)אותם בהלכה ב.35)שם.34)כנ"ל משנה פ"ט והשפלה 36)שם ההר חלקיה: שלשת על כלומר,
ופרח).37)והעמק. כפתור בשם רעק"א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ, מרכז והוא המערבי. עד 38)כלומר, צ"ל

במשנה. הוא וכן הארץ). (שבת שמעון.39)הים כרבי ולא כתנאֿקמא ג, משנה מן 40)שם המין שיכלה עד כלומר,
המשנה. בפירוש וראה וארץ, ארץ כל חלקי משלשת האחרון החלק של הלכה 41)השדה להלן ראה יהודה, בארץ שגדלו

המשנה.42)יב. בפירוש וראה השדה. מן המין כלה כבר הארץ חלקי משני אם כנ"ל.43)אפילו בגליל, שגדלו
לחרובין".44) אף "תני שם ובירושלמי ולתמרים", לזיתים כאחת הארצות "וכל שם: בגליל 45)במשנה שאוכלין

לאכול  יוצאה אחת שבארץ חיה שאין שאףֿעלֿפי הנ"ל. הארצות משתי באחת כלה שלא זמן כל בגליל, שכלה אףֿעלֿפי
ישראל). (תפארת אחרת למדינה יוצאות הן אלו לפירות כי היה ידוע – אחרת שבארץ נג.46)פירות בפסחים ברייתא

אחר.47) ממקום שכלו אףֿעלֿפי תמרים בה ומצויים התמרים, עיר ליריחו קרובה וכפירוש 48)היא יוחנן, ר' בשם שם,
כרש"י. ולא השבועות.49)ר"ח ארצות 50)חג ששלש שאמרו למה בקשר בירושלמי ולא במשנה לא נזכרו לא ענבים

שם). (ר"ש האלה בפירות המאוחרים הזמנים הם ההם הזמנים כי ויתכן גרוגרות. נזכרו לא וכן כאחת חשובות כולן אלו
ופסח.51) עצרת פורים, למעלה: שנכתבו הזמנים לכל מכוון כנ"ל.52)זה שביעית, מוצאי נ:53)של שם משנה
יהודה.54) כרבי ולא כתנאֿקמא לחזור.55)שם, דעתו שאין דעתו 56)אףֿעלֿפי אם אבל המחלוקת, מפני ישנה שלא

המחלוקת  מפני בו, שהוא המקום אנשי בפני יתראה שלא והוא להחמיר, ובין להקל בין מקומו כאנשי נוהג למקומו, לחזור
כ). הלכה יוםֿטוב מהלכות אמר 57)(פ"ח שם: אמרו שהרי אלעזר, בן שמעון כרבי ולא כתנאֿקמא נב: שם בברייתא

דרב  כללא הא נקוט ספרא, רב אמר אלעזר. בן שמעון כרבי הלכה אין אבהו, רב אמר הכי איקא, דרב בריה הונא רב ליה
דפומבדיתא. כרחבה דרביה מפומיה שמעתתא  וגמר דדייק בידך, א.58)הונא משנה פ"ז "נענע",59)שביעית היא

בלע"ז. הסמוכה.60)"מינטא" בהלכה וראה ב. משנה שם

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבארץ  מתקּים ׁשהרי ּבֹו61לדמיהם, וצֹובעין נהנין אּלא , ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
הּׁשנה  ראׁש .62עד ַַָָֹ

.„È למאכל 63וכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹֹֹֻ
לעצים  ואינֹו הֹואיל הּצֹובעים, מּמין ואינֹו יׁש64ּבהמה - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָ

ּבעּור  להם אין אבל ׁשביעית, ּולדמיו ּפי 65לֹו על אף , ְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
ּבארץ  מתקּים עד 66ׁשאינֹו ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשנה  הּדנּדּנה 67ראׁש ועּקר הּׁשֹוטה הּלּוף עּקרי ּכגֹון . ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
.68והעקרבנין  ְְְִַָָ

.ÂË והּנץ 69קלּפי אגֹוזים 70רּמֹון קלּפי 71ׁשּלֹו, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַ
ׁשביעית 72והּגרעינין  ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש -73, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָ

ּבעּור  להם אין זרדים 74אבל לּולבי לדמיהם. 75ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
ׁשביעית  ולדמיהם להם יׁש - .77ּובעּור 76והחרּובים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָ

והּבטנה  האלה ולדמיהן 79והאטדין 78לּולבי להן יׁש - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
להם 80ׁשביעית  אין אבל ׁשּלהן 82ּבעּור 81, לעלים אבל ; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבעּור  .83יׁש ִֵ
.ÊËׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא 84איזֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָ

מאילנֹותיהן  זיתים 85ונֹוׁשרין עלי ועלי 86. קנים ועלי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ּבעּור, להם אין - ְְְִִִֵֵֶֶָָָָחרּובין

.ÊÈ מתי ללּקט 87ועד רּׁשאי אדם לחין 88יהיה עּׂשבים ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּמתֹוק  ׁשּייבׁש עד יבׁשים 89ּבּׁשביעית? עּׂשבים ויגּבב . ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ׁשביעית  ּבמֹוצאי ׁשנּיה רביעה ׁשּתרד עד -90. ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
.ÁÈ מתי ּבּפרּדסֹות 91ועד להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ׁשביעית ׁשּתרד 92ּבמֹוצאי עד ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ׁשנּיה  .93רביעה ְְִִָָ

.ËÈ ולדמיהן 95והּכפר 94הּורד להן יׁש - והּלטם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
הּקטף 96ׁשביעית  ּׂשרף 97. והּוא מן 98, מהאילנֹות הּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ּומהעּקרים  ׁשביעית 99העלים לֹו אין מן 100- והּיֹוצא . ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ׁשביעית. ּולדמיו לֹו יׁש - ְְִִִֵַַָָהּפּגים

.Î מאכל ּבאילן אמּורים? ּדברים ּבאילן 101ּבּמה אבל ; ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָ
ּכּפרי  - העּקרים ּומן העלין מן הּיֹוצא אף ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָסרק,

ׁשביעית.102ׁשּלהן  ּולדמיו לֹו ויׁש , ְְְִִֵֶֶָָָ
.‡Îׁשביעית 103הּכֹובׁש -104ורד ׁשּׁשית ׁשל ּבּׁשמן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השדה.61) מן לחיה הכלה דבר אלא לבער נתחייב מאיר 62)ולא כרבי ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך
ואין 63)(חזוןֿאיש). ביעור לו אין וכו' בארץ ומתקיים הצובעין, וממין בהמה, ומאכל אדם, מאכל שאינו "כל שם:

וממין  בהמה ומאכל אדם מאכל שאינם אלה על עולה לא זה בארץ", "ומתקיים שאמרו שמה רבינו, ומפרש ביעור". לדמיו
ראה  והרכפא, הפואה הצובעין מין על עולה זה אלא בארץ, מתקיים אינו אם אפילו ביעור להם אין אלה שכל הצובעין,

הקודמת. כא.64)הלכה הלכה בפ"ה כנ"ל שביעית, קדושת בהם אין ועצים לעצים, עליהם חשב שהרי 65)שלא
לבהמה. הראוי את אלא לבער נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך קדושת 66)נאמר: אבל ביעור, לענין זה וכל

כנ"ל. עליו, חלה כנ"ל.67)שביעית השנה", ראש "אחר לומר: צריך כאן גם 68)גם נזכרים שם ובמשנה עשב. מין
שם). המשנה בפירוש (ראה ידועים שאינם לפי כאן, הזכירם ולא והבוכריה", ג.69)"והחלבצין משנה הפרח.70)שם,

הי 71) הרי הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה הירוקה הקליפה (רדב"ז).היינו כעצים ולא 72)א פירות, שאר של
(כסףֿמשנה). גרעינים להם אין שהרי אגוזים כא.73)של הלכה בפ"ה למעלה וראה לצביעה. ראויים שהם אין 74)כיון

ראשונה" ("משנה בארץ מתקיימים אלה שכל בזה והטעם שם. הירושלמי מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש זה
יוםֿטוב). ותוספות כסףֿמשנה ועיין אנשיֿשם, הגפנים"75)ותוספות מן אותם שזמרו ענפים "פרחי והם: ה. משנה שם

המשנה). אדם.76)(פירוש מאכל (רדב"ז 77)שהם מדוייקים בספרים הוא וכן קורקוס). (מהר"י להיות צריך כן
שלמה. במלאכת שם ועיין שם. במשנה הוא וכן שלמה). בטנים"78)ומלאכת שלו) רבים לשון (כלומר, וקבוצו "פסתאק

המשנה). אפונים,79)(פירוש כמו קשים שחורים גרגרים בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה הקוצים ממיני "מין
(שם). (רדב"ז).80)ונאכלים" אדם לאוכל ראויים נושרים.82)ולדמיהם.81)שהם ואינם באילנות מתקיימים שהם

לבן.83) אב כיחס אליהם מיוחסים שהם מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש מאביהן. שנושרין מפני "כלה 84)שם: וזהו
שלהם. השדה" מן שם.85)לחיה המשנה ובפירוש ה, משנה בפ"ז ט 86)ראה ובפרק יב. הלכה פ"ה שם תוספתא

אבין  "ר' אמרו: שם בירושלמי אולם קנים. לעלי ביעור שיש הרי מאביהן". שישרו עד גפנים ועלי קנים "עלי ו משנה שם
גפנים". עלי אלא קנים עלי כאן לית יוחנן, ר' שם.87)בשם ואוסף 88)משנה מלקט, נקרא הלחים העשבים "אוסף

המשנה). (פירוש מגבב" נקרא יג.89)היבשים הערה בפ"ב למעלה וראה נהור, סגי בלשון מתוק הנקרא מר, פרי
יא.90) בהלכה למעלה ז.91)ראה משנה עניים 92)שם כולם שביעית שפירות לפי "עניים", לשון נקטו ואףֿעלֿפיֿכן

(רדב"ז). הלכה 93)אצלם עניים מתנות מהלכות פ"א למעלה וראה בר"ש. וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים שאז
ו.94)יא. משנה פ"ז כלומר,95)שם גרופלי, שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים הנזכר הכופר אשכול הוא

המשנה). (פירוש ביעור".96)נעגאלאך ולדמיהן ביעור להן "יש שם: ונוסף ח. בנדה הובאה ומשנתנו פירות. שהם כיון
מהלכות 98)שם.97) בפ"ב (וראה ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי הוא ממנו היוצא והשרף קטף. האילן: שם כלומר,

קטף. ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על קטף נקרא השרף ואף ד). הלכה המקדש והענפים.99)כלי הגזע
ז,100) משנה פ"א בערלה (הסובר אליעזר דרבי עליה רבנן פליגי לא כאן "עד שם: בנדה אמרו וכן שביעית. קדושת

בפירוש  שמעתי יהושע, רבי אמר דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא אלא אסור), ערלה בשרף המעמיד
פרי". שהוא מפני אסור הפגין בשרף מותר, העיקרין בשרף העלין, בשרף פליגי 101)שהמעמיד כי אימא, "ואיבעית שם:

הפגים, מן היוצא שרף לבין העלים מן היוצא שרף בין הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר דרבי עליה רבנן
אומר  שמעון רבי דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות, עושה שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי ולדעת כנ"ל,

פריו". זהו שקטפו מפני שביעית לקטף יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף אחר.102)אין פרי להם אין שם 103)שהרי
יגֿיד. הלכות פ"ה שם ותוספתא ז, פ"ז.104)משנה סוף שביעית ירושלמי
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הּורד  את והּׁשמן 105ילּקט ּכבׁשֹו107מּתר 106, ּבׁשמן 108. ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ׁשביעית  מֹוצאי הּׁשמן 109ׁשל לבער חּיב ׁשהרי 110- ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּוא  יבׁש ּבּבעּור 111הּורד נתחּיב ּוכבר ,112. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
.·Î ׁשּׁשית 113חרּובין ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית אֹו114ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶָָָ

ׁשביעית  מֹוצאי טעם 115ּביין ׁשהרי הּיין; לבער חּיב - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּבֹו ׁשביעית הּכלל 116ּפרֹות זה ׁשביעית 117. ּפרֹות : ְְְִִִִֵֵֶַָ

ׁשהּוא  ּבכל - ּבמינֹו מין אחרֹות, ּבפרֹות ,118ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָ
טעם  ּבנֹותן - ּבמינֹו .119וׁשּלא ְְְִֵֶַַֹ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אסּור ‡. ּכ ּבּׁשביעית, הארץ לעבד ׁשאסּור ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכדר

ּכלי  להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יּׂשראל ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלחּזק
עברה. עֹוברי ידי לחּזק ׁשאסּור לפי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָעבֹודה;

למי ·. ּבּׁשביעית למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
והּמזרה  העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחׁשּוד

למלאכה והּדקר  מיחדת ׁשּמלאכּתֹו ּכל הּכלל: זה . ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ולמלאכה  לחׁשּוד; למכרֹו אסּור - ּבּׁשביעית ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשאסּורה
למכרֹו מּתר - מּתרת ותהיה אסּורה ׁשּתהיה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשאפׁשר

ְָלחׁשּוד.
ׁשאם ‚. ּכליה. וכל והעגלה הּמּגל לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

מּתר; זה הרי - מעט העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
- ּׂשדהּו ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר יקצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹואם

ָאסּור.
דבר „. אפּלּו חׁשּוד ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר

ׁשהרי  ּבּׁשביעית; האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
לאחר  מלאכה לֹו לעּׂשֹות ּבּׁשביעית ׁשּקנה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

ְִִׁשביעית.

יין.‰. ּכּדי עּׂשר וחמּׁשה ׁשמן ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּיֹוצר
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻּומּתר
ּבחּוצה  ליּׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ליּׂשראל. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹימּכר

לארץ. יביאם ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָלארץ,
.Â אפׁשר ׁשהרי ּבּׁשביעית, חֹורׁשת ּפרה לחׁשּוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּומֹוכר

אבל  ׁשּיֹובירּה. אפׁשר ׁשהרי ּׂשדהּו, לֹו ּומֹוכר ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלׁשחטּה.
מנת  על עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא האילן, ּׂשדה לֹו ימּכר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלא
ּפי  על אף ּבּה, למּדד סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. לֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשאין
ּבתֹו ּבּה ׁשּימּדד אפׁשר ׁשהרי ּגרן, לֹו ׁשּיׁש יֹודע ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשהּוא
לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף מעֹות, לֹו ּופֹורט ִֵֵֵֵֶֶַַַָּביתֹו.

אסּורים. - ּבפרּוׁש וכּלן ְְֲֲִִֵָֻּפֹועלים.
.Ê הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

ּתטחֹון  ולא תבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ּוכברה, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹנפה
ִָעּמּה.

.Á ּבדברים ּבּׁשביעית ּכֹוכבים עֹובדי ידי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָמחזיקין
'ּתתחּזק' לֹו אֹומר - זֹורע אֹו חֹורׁש ׁשראהּו ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּבלבד,
מצּוין  ׁשאינם מּפני אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא 'ּתצליח' ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻאֹו
לרּדֹות  ּומּתר ּבּיד. יסעדּנּו לא אבל הארץ; ׁשביתת ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
חּיּוב  ּבני ׁשאינן לפי נירין, מהן וחֹוכרין הּכּורת. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָעּמהן

אֹותן. לקנס ְְִֵָֹּכדי
.Ë.ּבמחּבר לא אבל ּבתלּוׁש, ּבסּוריא לעּׂשֹות ְְְְֲֲִַָָָָָֹֻֻמּתר

קֹוצרין  לא אבל ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ּדׁשין ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹּכיצד?
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מֹוסקין. ולא ּבֹוצרין ְְְְְִִֵֵֵַָֹֹֹולא

.Èאֹו ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור ְְְְֲִִֵֵֶַָָּכׁשם
מֹוסרין  ׁשאין לפי הארץ; מעם לּקח אסּור ּכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלׁשמרן,
לא  ׁשּמא ׁשהּוא, ּכל ואפּלּו הארץ, לעם ׁשביעית ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדמי

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן ְְִִִַַָֹֻיאכל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שביעית.105) בקדושת שם.106)ויאכלנו ישן 107)תוספתא הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין כח יכנס שלא "מפני
המשנה). (פירוש רב" זמן יניחהו אם אלא חדש, שביעית.108)והורד של הורד הורד 109)את שאז שביעית, במוצאי

בשמן. טעם ונותן אנשיֿשם.110)ישן, בתוספות וראה עצמו. הורד וכלֿשכן השמן, גם יושנו,111)כלומר: מחמת
החדש. בשמן טעם לתת בכוחו ואףֿעלֿפיֿכן 112)ויש הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני כשנתערב [המדובר

ששם  לפי כמבוער, הוא המעורב שטעם כבשים, שלשה בדין ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב
הרי  – קודם שנתערב ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, פירות כולם שהרי הביעור, זמן לפני השאלה נשאלה לא
או  שביעית בקדושת השמן לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית, מזיתי אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא
שהחזקנו  כיון בביעור, ממילא הוא מתחייב הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות לאכלו שחייבים ההלכה ונפסקה לא,

שביעית]. כפירות עכשיו עד למעלה].114)שם.113)אותו ראה הביעור, זמן לפני המדובר לפני 115)[הרי [אף
בביעור]. גם נתחייב – שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה שכיון כנ"ל, הביעור, שהחרוב,116)זמן

ישן. ביין גם טעם לתת כח בו יש חדש, שהוא שם.117)אףֿעלֿפי והרי 118)משנה הביעור. זמן לפני בנתערב היינו
מאכלות  ובהלכות כאן (רדב"ז אחד לכל סעודות שלש מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי מתירין, לו שיש כדבר זה

ח). הלכה שם (ראה 119)אסורות בשמן שנתערבו ישנים בין חדשים בין חרובים או חדש, בשמן שנתערב ישן ורד היינו
למעלה. שנתבאר וכמו הביעור, זמן לפני והכל הקודמת), הכלים 1)בהלכה הם ומה עבירה. עוברי ידי לחזק שאסור יבאר

אם  לישראל. בח"ל רבים כדים היוצר שמוכר חשוד. שאינו למי אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי שהאומן
חשוד  הוא ומי בשביעית. הארץ מעם לולב הלוקח מע"ה. שביעית פירות ליקח מותר אם בשביעית. נכרים ידי מחזיקין
אחרים. על נאמן הוא אם החשוד בהיפך. או המעשרות על חשוד אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות

אדם. מכל מורסן לוקחין אם והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èלֹו נֹותן - ּבּׁשביעית הארץ מעם לּולב ְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּלֹוקח
אתרֹוג  דמי לֹו מבליע - לֹו נתן לא ואם מּתנה. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאתרֹוג

לּולב. ְִֵָּבדמי
.·È ּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה 

ּבהן; וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ּבׁשמּור, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּכמֹותן
הּפיגם  ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ּפרֹות מֹוכר היה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל
הרים  ׁשל והּכסּבר והחלגלֹוגֹות והּׁשֹוטים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻוהּירּבּוזין
ׁשלׁש ּכדמי מעט, מּמּנּו לּקח מּתר זה הרי - בהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא

מֹוכר. ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, ְְְִִֵֵֶַַָֻסעּדֹות
.‚È ּבכי ּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעּׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכל

הּמצרּיֹות, ועדׁשים הּקלקּיֹות ּוגריסין רכּפה ׁשל ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָּובצל
ּוצנֹון  לפת זרע ּכגֹון נאכלֹות, ׁשאינן גּנה זרעֹוני ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָוכן
ּבּׁשביעית. אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי - ּבהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא

.„È מי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
לׁשמר  אֹו ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות חׁשּוד ְְְְֲִִִֵֶַָָֹׁשהּוא
עליו  ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ולמּכר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּפרֹותיו
אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכלל. ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָזּקת

וׁשזּור. טוּוי מּמּנּו לֹוקחין אבל ְְֲִִֶָָָָסרּוק;
.ÂË,הּמעּׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו - הּׁשביעית על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד

הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו - הּמעּׂשרֹות על ְְְִִֵֶַַַַַַָָוהחׁשּוד
הבאת  טעּון מעּׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי על ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאף
ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית, ּכן ּׁשאין מה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָמקֹום,

ּבמעּׂשר. ּכן ּׁשאין ְֲֵֵֵֶַַמה
.ÊË הּמעּׂשר על לא חׁשּוד אינֹו - הּטהרֹות על ְֲֵֵֶַַַַַָָָֹהחׁשּוד

ּבחזקת  ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית. על ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא
סֹופרים, מּדברי אּלא אחרים מטּמא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָטהֹור

ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו - סֹופרים לדברי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָוהחׁשּוד
.ÊÈ ׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף  ּדבר, על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

חֹוטא  אדם אין חזקה אחרים. ׁשל על הּוא נאמן - ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו
ּומעידֹו. ּדנֹו - הּדבר על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלאחרים.

.ÁÈ:אֹומרים ׁשהם לפי הּׁשביעית. על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על  אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻהֹואיל

קל  ּבמיתה, סאה הּזרים ,לפיכ ׁשביעית. ּפרֹות וחמר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּתעלה; - ׁשביעית ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
לּכהנים  יּמכרּו ולא הּכל ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹנפלה

הּׁשביעית. על חׁשּודין ׁשהם לפי מדּמע, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻּככל
.ËÈ ואינן מקֹום, מּכל מרסן לֹוקחין והּפּטמין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּצבענין

הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶָחֹוׁשׁשין
.Î ׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא בּׁשביעית קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי

ואין  מּתרת, - ּפת להן נתנּו ואם ׁשביעית. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֻאֹוכלי
נחׁשדּו ׁשּלא היא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא לּה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹחֹוׁשׁשין
ּביצים  אֹו ׁשביעית מעֹות אֹו אּלא נֹותנין להיֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָיּׂשראל
ּפרֹות  הענּיים מן ללוֹות ּומּתר ׁשביעית. ּבדמי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָֻהּנלקחֹות

ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות להן ּומחזירין ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָׁשביעית,

ה'תשע"ה  אייר כ' ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להׁשמיט ‡. עּׂשה ׁשּנאמר:2מצות ּבּׁשביעית, הּמלוה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָ

עליו  ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו. מּׁשה ּבעל ּכל ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשמֹוט
את 3ׁשביעית  יּגּׂש לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על עבר - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

אחיו. ואת ְִֵֵֶָרעהּו
ּכספים ·. ׁשמּטת ּבזמן 4אין אּלא הּתֹורה מן נֹוהגת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

קרקע  ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, יׁשּוב 5ׁשהּיֹובל ׁשהרי , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכסף  ּבלא לבעליו זה 6הּקרקע ודבר אמרּו7. הּוא. קּבלה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מׁשמיט  אּתה - קרקע מׁשמיט ׁשאּתה ּבזמן ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָחכמים:
ּובזמן  לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכספים
ּכספים  מׁשמיט אּתה אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם 8ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבארץ. אפּלּו ְֲִִִֶַָָּבּׁשביעית
סֹופרים ‚. ּבּזמן 9ּומּדברי נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

מקֹום  ּבכל נֹוהג 10הּזה הּיֹובל ׁשאין ּפי על ּכדי 11ואף , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּיּׂשראל. הּכספים ׁשמּטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּבסֹופּה„. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית .12אין ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
ּדבר  וזה ׁשמּטה ּתעּׂשה ׁשנים ׁשבע מּקץ ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עד 1) בהנאה אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה. חמור פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר
חייבים  אם ולויים וכהנים בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו. חייב ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה.
פרה  מישראל. שקיבל הגוי או מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו. או גוי של חמורו עובר הלוקח בו.
עשרה  לו שהיה ומי נקבות, ושתי זכרים בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה בכרה שלא וחמורה חמורה. כמין שילדה

ביתו. בתוך חמורים מלגבות.2)פטרי בסופה.3)להניח אלא כספים משמטת שביעית אין השמטת 4)שהרי כלומר,
נוהג. היובל שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא ביובל, תלוייה אינה הארץ  שביתת אבל עזיבת 5)החובות. כלומר,

למוכר. והחזרתה הארץ 6)הקרקע שביתת אבל שתיהן. הושוו ולפיכך כספים שמיטת יש קרקע בשמיטת גם כן [ואם
להן]. הושוותה בארץ.7)לא התלוייה מצוה שהיא ביובל היא תלוייה הגוף, חובת שהיא פי על אף כספים ששמיטת

ביובל.8) והיינו לבעליה, הקרקע השבת לשביעית".9)כלומר, זכר דתשמט, רבנן "ותקינו שם: בחוץ 10)בגיטין אף
שמואל: אמר וכן הפרוזבול, את סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו, ושם התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ,

מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע אבטליניה, חילי איישר שלא 11)אי נוהג, אינו מדרבנן אפילו
בו. לעמוד יכולים הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה, שנות שתי חכמים נוהגת 12)תיקנו קרקע שביתת אבל

מתחילתה.
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הּורד  את והּׁשמן 105ילּקט ּכבׁשֹו107מּתר 106, ּבׁשמן 108. ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ׁשביעית  מֹוצאי הּׁשמן 109ׁשל לבער חּיב ׁשהרי 110- ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּוא  יבׁש ּבּבעּור 111הּורד נתחּיב ּוכבר ,112. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
.·Î ׁשּׁשית 113חרּובין ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית אֹו114ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶָָָ

ׁשביעית  מֹוצאי טעם 115ּביין ׁשהרי הּיין; לבער חּיב - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּבֹו ׁשביעית הּכלל 116ּפרֹות זה ׁשביעית 117. ּפרֹות : ְְְִִִִֵֵֶַָ

ׁשהּוא  ּבכל - ּבמינֹו מין אחרֹות, ּבפרֹות ,118ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָ
טעם  ּבנֹותן - ּבמינֹו .119וׁשּלא ְְְִֵֶַַֹ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אסּור ‡. ּכ ּבּׁשביעית, הארץ לעבד ׁשאסּור ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכדר

ּכלי  להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יּׂשראל ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלחּזק
עברה. עֹוברי ידי לחּזק ׁשאסּור לפי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָעבֹודה;

למי ·. ּבּׁשביעית למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
והּמזרה  העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחׁשּוד

למלאכה והּדקר  מיחדת ׁשּמלאכּתֹו ּכל הּכלל: זה . ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ולמלאכה  לחׁשּוד; למכרֹו אסּור - ּבּׁשביעית ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשאסּורה
למכרֹו מּתר - מּתרת ותהיה אסּורה ׁשּתהיה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשאפׁשר

ְָלחׁשּוד.
ׁשאם ‚. ּכליה. וכל והעגלה הּמּגל לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

מּתר; זה הרי - מעט העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
- ּׂשדהּו ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר יקצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹואם

ָאסּור.
דבר „. אפּלּו חׁשּוד ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר

ׁשהרי  ּבּׁשביעית; האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
לאחר  מלאכה לֹו לעּׂשֹות ּבּׁשביעית ׁשּקנה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

ְִִׁשביעית.

יין.‰. ּכּדי עּׂשר וחמּׁשה ׁשמן ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּיֹוצר
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻּומּתר
ּבחּוצה  ליּׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ליּׂשראל. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹימּכר

לארץ. יביאם ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָלארץ,
.Â אפׁשר ׁשהרי ּבּׁשביעית, חֹורׁשת ּפרה לחׁשּוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּומֹוכר

אבל  ׁשּיֹובירּה. אפׁשר ׁשהרי ּׂשדהּו, לֹו ּומֹוכר ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלׁשחטּה.
מנת  על עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא האילן, ּׂשדה לֹו ימּכר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלא
ּפי  על אף ּבּה, למּדד סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. לֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשאין
ּבתֹו ּבּה ׁשּימּדד אפׁשר ׁשהרי ּגרן, לֹו ׁשּיׁש יֹודע ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשהּוא
לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף מעֹות, לֹו ּופֹורט ִֵֵֵֵֶֶַַַָּביתֹו.

אסּורים. - ּבפרּוׁש וכּלן ְְֲֲִִֵָֻּפֹועלים.
.Ê הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

ּתטחֹון  ולא תבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ּוכברה, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹנפה
ִָעּמּה.

.Á ּבדברים ּבּׁשביעית ּכֹוכבים עֹובדי ידי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָמחזיקין
'ּתתחּזק' לֹו אֹומר - זֹורע אֹו חֹורׁש ׁשראהּו ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּבלבד,
מצּוין  ׁשאינם מּפני אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא 'ּתצליח' ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻאֹו
לרּדֹות  ּומּתר ּבּיד. יסעדּנּו לא אבל הארץ; ׁשביתת ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
חּיּוב  ּבני ׁשאינן לפי נירין, מהן וחֹוכרין הּכּורת. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָעּמהן

אֹותן. לקנס ְְִֵָֹּכדי
.Ë.ּבמחּבר לא אבל ּבתלּוׁש, ּבסּוריא לעּׂשֹות ְְְְֲֲִַָָָָָֹֻֻמּתר

קֹוצרין  לא אבל ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ּדׁשין ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹּכיצד?
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מֹוסקין. ולא ּבֹוצרין ְְְְְִִֵֵֵַָֹֹֹולא

.Èאֹו ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור ְְְְֲִִֵֵֶַָָּכׁשם
מֹוסרין  ׁשאין לפי הארץ; מעם לּקח אסּור ּכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלׁשמרן,
לא  ׁשּמא ׁשהּוא, ּכל ואפּלּו הארץ, לעם ׁשביעית ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדמי

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן ְְִִִַַָֹֻיאכל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שביעית.105) בקדושת שם.106)ויאכלנו ישן 107)תוספתא הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין כח יכנס שלא "מפני
המשנה). (פירוש רב" זמן יניחהו אם אלא חדש, שביעית.108)והורד של הורד הורד 109)את שאז שביעית, במוצאי

בשמן. טעם ונותן אנשיֿשם.110)ישן, בתוספות וראה עצמו. הורד וכלֿשכן השמן, גם יושנו,111)כלומר: מחמת
החדש. בשמן טעם לתת בכוחו ואףֿעלֿפיֿכן 112)ויש הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני כשנתערב [המדובר

ששם  לפי כמבוער, הוא המעורב שטעם כבשים, שלשה בדין ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב
הרי  – קודם שנתערב ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, פירות כולם שהרי הביעור, זמן לפני השאלה נשאלה לא
או  שביעית בקדושת השמן לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית, מזיתי אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא
שהחזקנו  כיון בביעור, ממילא הוא מתחייב הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות לאכלו שחייבים ההלכה ונפסקה לא,

שביעית]. כפירות עכשיו עד למעלה].114)שם.113)אותו ראה הביעור, זמן לפני המדובר לפני 115)[הרי [אף
בביעור]. גם נתחייב – שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה שכיון כנ"ל, הביעור, שהחרוב,116)זמן

ישן. ביין גם טעם לתת כח בו יש חדש, שהוא שם.117)אףֿעלֿפי והרי 118)משנה הביעור. זמן לפני בנתערב היינו
מאכלות  ובהלכות כאן (רדב"ז אחד לכל סעודות שלש מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי מתירין, לו שיש כדבר זה

ח). הלכה שם (ראה 119)אסורות בשמן שנתערבו ישנים בין חדשים בין חרובים או חדש, בשמן שנתערב ישן ורד היינו
למעלה. שנתבאר וכמו הביעור, זמן לפני והכל הקודמת), הכלים 1)בהלכה הם ומה עבירה. עוברי ידי לחזק שאסור יבאר

אם  לישראל. בח"ל רבים כדים היוצר שמוכר חשוד. שאינו למי אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי שהאומן
חשוד  הוא ומי בשביעית. הארץ מעם לולב הלוקח מע"ה. שביעית פירות ליקח מותר אם בשביעית. נכרים ידי מחזיקין
אחרים. על נאמן הוא אם החשוד בהיפך. או המעשרות על חשוד אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות

אדם. מכל מורסן לוקחין אם והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èלֹו נֹותן - ּבּׁשביעית הארץ מעם לּולב ְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּלֹוקח
אתרֹוג  דמי לֹו מבליע - לֹו נתן לא ואם מּתנה. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאתרֹוג

לּולב. ְִֵָּבדמי
.·È ּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה 

ּבהן; וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ּבׁשמּור, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּכמֹותן
הּפיגם  ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ּפרֹות מֹוכר היה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל
הרים  ׁשל והּכסּבר והחלגלֹוגֹות והּׁשֹוטים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻוהּירּבּוזין
ׁשלׁש ּכדמי מעט, מּמּנּו לּקח מּתר זה הרי - בהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא

מֹוכר. ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, ְְְִִֵֵֶַַָֻסעּדֹות
.‚È ּבכי ּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעּׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכל

הּמצרּיֹות, ועדׁשים הּקלקּיֹות ּוגריסין רכּפה ׁשל ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָּובצל
ּוצנֹון  לפת זרע ּכגֹון נאכלֹות, ׁשאינן גּנה זרעֹוני ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָוכן
ּבּׁשביעית. אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי - ּבהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא

.„È מי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
לׁשמר  אֹו ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה לעּׂשֹות חׁשּוד ְְְְֲִִִֵֶַָָֹׁשהּוא
עליו  ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ולמּכר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּפרֹותיו
אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכלל. ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָזּקת

וׁשזּור. טוּוי מּמּנּו לֹוקחין אבל ְְֲִִֶָָָָסרּוק;
.ÂË,הּמעּׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו - הּׁשביעית על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד

הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו - הּמעּׂשרֹות על ְְְִִֵֶַַַַַַָָוהחׁשּוד
הבאת  טעּון מעּׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי על ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאף
ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית, ּכן ּׁשאין מה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָמקֹום,

ּבמעּׂשר. ּכן ּׁשאין ְֲֵֵֵֶַַמה
.ÊË הּמעּׂשר על לא חׁשּוד אינֹו - הּטהרֹות על ְֲֵֵֶַַַַַָָָֹהחׁשּוד

ּבחזקת  ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית. על ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא
סֹופרים, מּדברי אּלא אחרים מטּמא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָטהֹור

ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו - סֹופרים לדברי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָוהחׁשּוד
.ÊÈ ׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף  ּדבר, על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

חֹוטא  אדם אין חזקה אחרים. ׁשל על הּוא נאמן - ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו
ּומעידֹו. ּדנֹו - הּדבר על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלאחרים.

.ÁÈ:אֹומרים ׁשהם לפי הּׁשביעית. על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על  אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻהֹואיל

קל  ּבמיתה, סאה הּזרים ,לפיכ ׁשביעית. ּפרֹות וחמר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּתעלה; - ׁשביעית ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
לּכהנים  יּמכרּו ולא הּכל ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹנפלה

הּׁשביעית. על חׁשּודין ׁשהם לפי מדּמע, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻּככל
.ËÈ ואינן מקֹום, מּכל מרסן לֹוקחין והּפּטמין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּצבענין

הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶָחֹוׁשׁשין
.Î ׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא בּׁשביעית קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי

ואין  מּתרת, - ּפת להן נתנּו ואם ׁשביעית. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֻאֹוכלי
נחׁשדּו ׁשּלא היא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא לּה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹחֹוׁשׁשין
ּביצים  אֹו ׁשביעית מעֹות אֹו אּלא נֹותנין להיֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָיּׂשראל
ּפרֹות  הענּיים מן ללוֹות ּומּתר ׁשביעית. ּבדמי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָֻהּנלקחֹות

ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות להן ּומחזירין ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָׁשביעית,

ה'תשע"ה  אייר כ' ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להׁשמיט ‡. עּׂשה ׁשּנאמר:2מצות ּבּׁשביעית, הּמלוה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָ

עליו  ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו. מּׁשה ּבעל ּכל ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשמֹוט
את 3ׁשביעית  יּגּׂש לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על עבר - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

אחיו. ואת ְִֵֵֶָרעהּו
ּכספים ·. ׁשמּטת ּבזמן 4אין אּלא הּתֹורה מן נֹוהגת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

קרקע  ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, יׁשּוב 5ׁשהּיֹובל ׁשהרי , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכסף  ּבלא לבעליו זה 6הּקרקע ודבר אמרּו7. הּוא. קּבלה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מׁשמיט  אּתה - קרקע מׁשמיט ׁשאּתה ּבזמן ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָחכמים:
ּובזמן  לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכספים
ּכספים  מׁשמיט אּתה אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם 8ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבארץ. אפּלּו ְֲִִִֶַָָּבּׁשביעית
סֹופרים ‚. ּבּזמן 9ּומּדברי נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

מקֹום  ּבכל נֹוהג 10הּזה הּיֹובל ׁשאין ּפי על ּכדי 11ואף , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּיּׂשראל. הּכספים ׁשמּטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּבסֹופּה„. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית .12אין ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
ּדבר  וזה ׁשמּטה ּתעּׂשה ׁשנים ׁשבע מּקץ ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
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עד 1) בהנאה אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה. חמור פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר
חייבים  אם ולויים וכהנים בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו. חייב ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה.
פרה  מישראל. שקיבל הגוי או מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו. או גוי של חמורו עובר הלוקח בו.
עשרה  לו שהיה ומי נקבות, ושתי זכרים בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה בכרה שלא וחמורה חמורה. כמין שילדה

ביתו. בתוך חמורים מלגבות.2)פטרי בסופה.3)להניח אלא כספים משמטת שביעית אין השמטת 4)שהרי כלומר,
נוהג. היובל שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא ביובל, תלוייה אינה הארץ  שביתת אבל עזיבת 5)החובות. כלומר,

למוכר. והחזרתה הארץ 6)הקרקע שביתת אבל שתיהן. הושוו ולפיכך כספים שמיטת יש קרקע בשמיטת גם כן [ואם
להן]. הושוותה בארץ.7)לא התלוייה מצוה שהיא ביובל היא תלוייה הגוף, חובת שהיא פי על אף כספים ששמיטת

ביובל.8) והיינו לבעליה, הקרקע השבת לשביעית".9)כלומר, זכר דתשמט, רבנן "ותקינו שם: בחוץ 10)בגיטין אף
שמואל: אמר וכן הפרוזבול, את סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו, ושם התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ,

מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע אבטליניה, חילי איישר שלא 11)אי נוהג, אינו מדרבנן אפילו
בו. לעמוד יכולים הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה, שנות שתי חכמים נוהגת 12)תיקנו קרקע שביתת אבל

מתחילתה.



laeieקנ dhiny zekld - mirxf xtq - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וׁשם  ּבמעד 13הּׁשמּטה, ׁשנים ׁשבע מּקץ אֹומר: הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשבע  אחר - ּׁשם מה הּסּכֹות; ּבחג הּׁשמּטה אף 14ׁשנת , ְְְִֶַַַַַַַַַָָֻ

לפיכ ׁשבע. אחר - ּכספים חברֹו15הׁשמטת את הלוה , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוכׁשּתׁשקע  הּׁשנה, ּכל חֹובֹו ּגֹובה - עצמּה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבּׁשביעית

אבד 16חּמה  - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבלילי ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.17החֹוב  ַ

הּׁשנה ‰. ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
ׁשביעית  מֹוצאי אלּול 18ׁשל ונתעּבר הּי19, אֹותֹו ֹום ונמצא ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָ

על  ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָסֹוף
.20החֹוב  ַ

.Â ׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה. את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית
מׁשמיט  זה הרי - נכסים אחריּות ּבֹו סּים 21ׁשּיׁש ואם . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

מׁשמיט 22לֹו אינֹו - ּבהלואתֹו והּׁשביעית 23ּׂשדה . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
הּׁשבּועה  את מקֹום,24מׁשּמטת מּכל - יּגּׂש לא ׁשּנאמר: ; ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

לׁשּלם  להּׁשבע 25לא .26ולא ְְְִֵַַָֹֹ

.Ê הּדּינין ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ּכּיֹוצא 27ּבּמה וכל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּבהן  יֹודה ׁשאם מּדברים מׁשּמטתן 28ּבּה ;29ׁשביעית ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

והּׁשּתפין  הּׁשֹומרין ׁשבּועת ּבהן 30אבל וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ
יֹודה  ׁשאם אחר 32יׁשּלם 31מּׁשבּועֹות יּׁשבע זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

.33הּׁשמּטה  ְִַָ
.Áוהּוא 34הלוהּו הּׁשמּטה והּגיע ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ׁשע 35ּבכפירתֹו אחר והֹודה עליו , ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית ברה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
הּׁשביעית  אחר מׁשּמטת 36עדים הּׁשביעית אין -37. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

.Ëאינֹו - ׁשנים לעּׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו את 38הּמלוה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
יּגּׂש לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף הּוא 39מׁשּמט; הרי , ְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

עּמֹו40עּתה  התנה לנּגּׂש. יכֹול -41אינֹו יתּבעּנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
מׁשּמטת  .42ׁשביעית ְְִִֶֶַ

.È ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
הּׁשביעית  ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט; זה הרי -43. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

זה  חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא עּמֹו ּבּׁשביעית 44התנה ואפּלּו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹ
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קץ 13) כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת יכול שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל. במצות
שם  מבואר ולא בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה, ולא בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר

הקהל. במצות הנאמר לקץ שהכוונה פירש ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" שנת 14)לאיזה "במועד שם: נאמר [שהרי
השמיטה", שנת "במועד לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת היינו "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה
השמיטה  שנת עברה שכבר פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר הוצרכה השנה, לסוף הכוונה אם אבל
התורה  שהוצרכה אמרו מא. שבסוטה פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה בשביעית, שליש שהביאה תבואה -
כל  - השמיטה בשנת יהיה לא שזה פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו כן לא שאם "שמיטה", לאמר
כי  לטעות יש "שמיטה" המלה בלי כן ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא מקום לה אין הזאת הטעות
למנות  לטעות מקום אין שנים, שבע בתחילת "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום שנים שבע לסוף הכוונה
שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו על אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה זה לפי כי מעכשיו,

שמיטה]. בלי שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה", לומר הוצרך ששמיטת 15)ולפיכך לפי כלומר,
שביעית. בסוף אלא אינה משם,16)כספים למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה פירוש אלא מ"הקהל" לומדים ואין
הסוכות. בחג אלא תישמט מתנה.17)שלא בתורת להחזיר הלווה רוצה כן אם ושוב 18)אלא שביעית, עברה וכבר

נשמטים. החובות ואחד.19)אין שלושים ביום למחר השנה ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש ואין 20)שנעשה
לוקח  שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל, תובעו החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות להקפת דומה זה
מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין יודע היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם הוא מעט, מעט מחנותו

משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה הרי דמי".21)ולכן כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו הלווה 22)ואין
כבר.23)למלווה. כגבויה היא הרי סביב, במיצריה השדה את לו והראה לו שייחדה מחברו 24)שכיוון התובע כגון

השמיטה, שנת סוף זה על עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים, וכופר בחמישים מודה והלה זוז מאה
ומלהישבע. מלשלם הוא השבועה.25)פטור את גם משמטת אינה - הממון את משמטת השביעית שאין ושם 26)ודבר

משמטת. שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק: מן זאת למדו במקצת.27)מט. מודה שבועת שהיא
תובעו.28) שהמלווה ההלוואה בכל השבועה.29)כלומר, נשמטת שבועה ונתחייב הודה לא אם נעשים 30)ולכן שהם

ישמור  חבירו שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות של דבר נגנב מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי
עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור שביעית.31)הכל סוף פקדון 32)לפני שהם "לפי שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". כספים.33)ולא שמיטת זמן זה על עבר שכבר השמיטה, אחר אפילו י 34)כלומר, פרק שביעית ירושלמי
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא, דא "פשיטא א: הלכה ממון 35)סוף לתובעו יכול המלווה אין שאז

בלבד. היסת שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר לפי כך, על שעברה 36)ולנגשו לפני הודה אם אבל
משמטת. היא הרי השביעית, "וזה 37)שנת שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר אלא משמטת אינה ששביעית כיוון

רעהו". את יגוש לא וגו' השמיטה השמיטה.38)דבר שנת ישנה שנים עשר בתוך שנים.39)והרי עשר לאחר
הזמן.40) המלווה.41)לפני עם מאומה,42)הלווה הלווה על למלווה יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה כוונת כי

מעצמו. כנתבע הוא והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה הרי לתבעו, יכול שאינו פי על אף שהרי 43)וכאן
ייתכן. לא וזה תשמט, לא שהשמיטה התנה אלא לו, שישלם הלווה עם התנה מן 44)לא עצמו יפטור שלא כלומר,
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חּיב  זה ונמצא קּים, - ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל קּים; ּתנאֹו -ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
חּיב  ׁשהּוא ּתֹורה, חּיבּתּו ׁשּלא ּבממֹון .45עצמֹו ְְְִֶֶַַַָָָֹ

.‡È עּׂשאּה46הּקפת ואם נׁשמטת. אינּה - החנּות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ
נׁשמט 47מלוה  אינֹו - ּׂשכיר ּׂשכר נׁשמטת. זקפֹו48- ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשמט.49עליו  - ּבמלוה ְְְִִָָָָ
.·È- רע ׁשם והּמֹוציא מפּתה וׁשל אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָקנסֹות

נׁשמטין  ּומאימתי 50אינם נׁשמטים. - ּבמלוה זקפן ואם . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּבּדין. העמדה מּׁשעת ּבמלוה? ְְְְֲִִִִִַַַָָָָנזקפין

.‚Èּכתּבתּה אין - הּׁשמּטה קדם אׁשּתֹו את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש
ּפגמּתה 51נׁשמטת  ואם .52- ּבמלוה עליו זקפּתה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ

ְִֶֶנׁשמטת.
.„È הּמׁשּכֹון על מׁשמיט 53הּמלוה אינֹו והּוא 54- . ְְְְִֵֶַַַַַַ

מׁשמיט  - יתר היה ואם הּמׁשּכֹון; ּכנגד החֹוב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
ֵַָהּיתר.

.ÂËּגבּו אּתם להם: ואמר ּדין לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר
את  ל יהיה ואׁשר ׁשּנאמר: נׁשמט; אינֹו - זה חֹובי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָלי

ּדין  ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית וזה ,ׁשחתכּו55אחי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

וכתבּו הּדין חּיב 56את אּתה ּפלֹוני איׁש :57ּכ לזה לּתן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; אינֹו - ְְְְִִֵֶֶָָָָָָוכ

ּכמלוה. ְְְִֵָואינֹו
.ÊË זה את זה מּלהלוֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ,58ּכׁשראה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבּתֹורה  הּכתּוב על דבר 59ועֹוברין יהיה ּפן ל הּׁשמר : ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפרֹוזּבּול  התקין עד 60וגֹומר, החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ

ּבׁשמּטת  אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין זה. את זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּילוּו
ׁשמּטה  אבל סֹופרים; מּדברי ׁשהיא הּזה, ּבּזמן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכספים

ּבּה. מֹועיל הּפרֹוזּבּול אין - ּתֹורה ְְִֵֶַָָׁשל
.ÊÈ,ּביֹותר ּגדֹולים חכמים אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין ְְְְְֲִִִֵֵֶָָאין

להפקיע  ראּויין ׁשהן אּסי, ורּבי אּמי רּבי ׁשל ּדינֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַּכבית
אדם  ּבני ּכֹותבין 61ממֹון אין - דינין ּבּתי ׁשאר אבל ;62. ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָ

.ÁÈ לכם מֹוסרני ּפרֹוזּבּול: ׁשל גּופֹו ּפלֹוני 63זהּו ְְְְִִֶֶֶַָ
ּפלֹוני 64ּופלֹוני  ׁשּבמקֹום לי 65הּדּינין ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשארצה  זמן ּכל והּדּינין 66ׁשאגּבּנּו העדים 67. 68אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּלמּטה. ְְִִַָחֹותמין

.ËÈ הּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין אין 69אין אם . ְְְְִִֵֵֶַַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ההשמטה. עם להתחשב מבלי לו ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו מכירה כמו 45)החוב, מהלכות י"א בפרק רבינו שכתב
בשעת  עמו שהתנה שכיוון וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני עצמו חייב שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב כאילו זה הרי השטר, נפרע 46)כתיבת ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם
[=וכדאי  משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו כאילו זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו

מׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו התנה י בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע בדין.47)לבדוק העמידו כלומר, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני לו קבע אם הדין לתיתם 48)והוא נוגשו ואינו אותו השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך

כפיקדון. בידו והם שכיר 49)לו בשכר אבל מלווה" "עשאה כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת [למעלה
במלווה"]. עליו "זקפו כתב בפיקדון אלא כלל, מלווה שהאיש 50)שאינו חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון

אמרה  התובע שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב
יועיל  ומה לשלם, צריך שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון אינו קנס אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט תורה

בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה הלא קיבלו? כאילו ידו יסלק הנתבע מלווה 51)אם שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה תוספת ודין שכיר. ושכר חנות כהקפת ידי 52)אלא שעל הכתובה, מן חלק נתקבלה כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה מטלטלין.53)זה כשילווה 54)של לפיכך, מטלטלין). (של משכון קונה חוב "בעל הלכה שהרי
נשמט". ואינו ידוע, לזמן שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה המשכון, על "וכל 55)אותו שם: שביעית

בי  משמטין".מעשה אין דין אבל 56)ת הדין, את כשגמרו ודווקא דינים. גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי
שלא  זמן כל - כותבים דין שבית הוא שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה פי על אף גמרו, לא עוד אם

כגבוי. אינו דין.57)כתבו גמר של נוסח לשמיטת 58)שזהו שחששו מפני  לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
דין. לבית השטרות כל להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם למסור היו שיכולים פי על ואף חובותיהם.

פה. על למלווה ולא בשטר, למלווה אלא תקנה זו שאין מועיל 59)ועוד, הפרוזבול שאין בסמוך, רבינו שכתב מה לפי
הכתוב. על שהסמיכו דרבנן אלא דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה בזמן כספים בשמיטת אלא

ועניים.60) עשירים תקנת כלומר, (=עניים), ובוטי (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול, "מאי לו: בגיטין
בפניהם. דלת תנעל שלא ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו שלא שהפקר 61)עשירים שם למדו שהרי

ייבדל  והוא רכושו כל יחרם והזקנים השרים כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא: שהכריז ממה הפקר, דין בית
הדברים  אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם. הגדולים הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו ובית הגולה. מקהל
דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור גם - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא אמורים

אף 62) הפרוזבול את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל חכמים, תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
פה. בעל ואפילו רגיל דין בית הדברי 63)בפני את מוסר שהוא אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה דלהלן אין ם

מודעה. מסירת כעין זה והרי הדין, דיינים.64)לבית לשלושה שכוונתו וודאי אבל כלשונה, המשנה כתב רבינו
עדים.65) לפני כאן דבריו מוסר והוא אחר במקום הדיינים אם שמיטה.66)כלומר, לאחר מוסר 67)אפילו הוא אם

לפניהם. אחר.68)דבריו שבמקום הדין לבית עדים, לפני כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו של 69)היינו,
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וׁשם  ּבמעד 13הּׁשמּטה, ׁשנים ׁשבע מּקץ אֹומר: הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשבע  אחר - ּׁשם מה הּסּכֹות; ּבחג הּׁשמּטה אף 14ׁשנת , ְְְִֶַַַַַַַַַָָֻ

לפיכ ׁשבע. אחר - ּכספים חברֹו15הׁשמטת את הלוה , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוכׁשּתׁשקע  הּׁשנה, ּכל חֹובֹו ּגֹובה - עצמּה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבּׁשביעית

אבד 16חּמה  - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבלילי ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.17החֹוב  ַ

הּׁשנה ‰. ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
ׁשביעית  מֹוצאי אלּול 18ׁשל ונתעּבר הּי19, אֹותֹו ֹום ונמצא ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָ

על  ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָסֹוף
.20החֹוב  ַ

.Â ׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו הּמלוה. את מׁשּמטת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשביעית
מׁשמיט  זה הרי - נכסים אחריּות ּבֹו סּים 21ׁשּיׁש ואם . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

מׁשמיט 22לֹו אינֹו - ּבהלואתֹו והּׁשביעית 23ּׂשדה . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
הּׁשבּועה  את מקֹום,24מׁשּמטת מּכל - יּגּׂש לא ׁשּנאמר: ; ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

לׁשּלם  להּׁשבע 25לא .26ולא ְְְִֵַַָֹֹ

.Ê הּדּינין ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ּכּיֹוצא 27ּבּמה וכל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּבהן  יֹודה ׁשאם מּדברים מׁשּמטתן 28ּבּה ;29ׁשביעית ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

והּׁשּתפין  הּׁשֹומרין ׁשבּועת ּבהן 30אבל וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ
יֹודה  ׁשאם אחר 32יׁשּלם 31מּׁשבּועֹות יּׁשבע זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

.33הּׁשמּטה  ְִַָ
.Áוהּוא 34הלוהּו הּׁשמּטה והּגיע ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ׁשע 35ּבכפירתֹו אחר והֹודה עליו , ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית ברה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
הּׁשביעית  אחר מׁשּמטת 36עדים הּׁשביעית אין -37. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

.Ëאינֹו - ׁשנים לעּׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו את 38הּמלוה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
יּגּׂש לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף הּוא 39מׁשּמט; הרי , ְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

עּמֹו40עּתה  התנה לנּגּׂש. יכֹול -41אינֹו יתּבעּנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
מׁשּמטת  .42ׁשביעית ְְִִֶֶַ

.È ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
הּׁשביעית  ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט; זה הרי -43. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

זה  חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא עּמֹו ּבּׁשביעית 44התנה ואפּלּו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קץ 13) כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת יכול שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל. במצות
שם  מבואר ולא בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה, ולא בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר

הקהל. במצות הנאמר לקץ שהכוונה פירש ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" שנת 14)לאיזה "במועד שם: נאמר [שהרי
השמיטה", שנת "במועד לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת היינו "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה
השמיטה  שנת עברה שכבר פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר הוצרכה השנה, לסוף הכוונה אם אבל
התורה  שהוצרכה אמרו מא. שבסוטה פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה בשביעית, שליש שהביאה תבואה -
כל  - השמיטה בשנת יהיה לא שזה פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו כן לא שאם "שמיטה", לאמר
כי  לטעות יש "שמיטה" המלה בלי כן ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא מקום לה אין הזאת הטעות
למנות  לטעות מקום אין שנים, שבע בתחילת "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום שנים שבע לסוף הכוונה
שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו על אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה זה לפי כי מעכשיו,

שמיטה]. בלי שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה", לומר הוצרך ששמיטת 15)ולפיכך לפי כלומר,
שביעית. בסוף אלא אינה משם,16)כספים למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה פירוש אלא מ"הקהל" לומדים ואין
הסוכות. בחג אלא תישמט מתנה.17)שלא בתורת להחזיר הלווה רוצה כן אם ושוב 18)אלא שביעית, עברה וכבר

נשמטים. החובות ואחד.19)אין שלושים ביום למחר השנה ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש ואין 20)שנעשה
לוקח  שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל, תובעו החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות להקפת דומה זה
מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין יודע היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם הוא מעט, מעט מחנותו

משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה הרי דמי".21)ולכן כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו הלווה 22)ואין
כבר.23)למלווה. כגבויה היא הרי סביב, במיצריה השדה את לו והראה לו שייחדה מחברו 24)שכיוון התובע כגון

השמיטה, שנת סוף זה על עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים, וכופר בחמישים מודה והלה זוז מאה
ומלהישבע. מלשלם הוא השבועה.25)פטור את גם משמטת אינה - הממון את משמטת השביעית שאין ושם 26)ודבר

משמטת. שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק: מן זאת למדו במקצת.27)מט. מודה שבועת שהיא
תובעו.28) שהמלווה ההלוואה בכל השבועה.29)כלומר, נשמטת שבועה ונתחייב הודה לא אם נעשים 30)ולכן שהם

ישמור  חבירו שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות של דבר נגנב מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי
עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור שביעית.31)הכל סוף פקדון 32)לפני שהם "לפי שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". כספים.33)ולא שמיטת זמן זה על עבר שכבר השמיטה, אחר אפילו י 34)כלומר, פרק שביעית ירושלמי
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא, דא "פשיטא א: הלכה ממון 35)סוף לתובעו יכול המלווה אין שאז

בלבד. היסת שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר לפי כך, על שעברה 36)ולנגשו לפני הודה אם אבל
משמטת. היא הרי השביעית, "וזה 37)שנת שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר אלא משמטת אינה ששביעית כיוון

רעהו". את יגוש לא וגו' השמיטה השמיטה.38)דבר שנת ישנה שנים עשר בתוך שנים.39)והרי עשר לאחר
הזמן.40) המלווה.41)לפני עם מאומה,42)הלווה הלווה על למלווה יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה כוונת כי

מעצמו. כנתבע הוא והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה הרי לתבעו, יכול שאינו פי על אף שהרי 43)וכאן
ייתכן. לא וזה תשמט, לא שהשמיטה התנה אלא לו, שישלם הלווה עם התנה מן 44)לא עצמו יפטור שלא כלומר,

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּיב  זה ונמצא קּים, - ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל קּים; ּתנאֹו -ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
חּיב  ׁשהּוא ּתֹורה, חּיבּתּו ׁשּלא ּבממֹון .45עצמֹו ְְְִֶֶַַַָָָֹ

.‡È עּׂשאּה46הּקפת ואם נׁשמטת. אינּה - החנּות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ
נׁשמט 47מלוה  אינֹו - ּׂשכיר ּׂשכר נׁשמטת. זקפֹו48- ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשמט.49עליו  - ּבמלוה ְְְִִָָָָ
.·È- רע ׁשם והּמֹוציא מפּתה וׁשל אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָקנסֹות

נׁשמטין  ּומאימתי 50אינם נׁשמטים. - ּבמלוה זקפן ואם . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּבּדין. העמדה מּׁשעת ּבמלוה? ְְְְֲִִִִִַַַָָָָנזקפין

.‚Èּכתּבתּה אין - הּׁשמּטה קדם אׁשּתֹו את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש
ּפגמּתה 51נׁשמטת  ואם .52- ּבמלוה עליו זקפּתה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ

ְִֶֶנׁשמטת.
.„È הּמׁשּכֹון על מׁשמיט 53הּמלוה אינֹו והּוא 54- . ְְְְִֵֶַַַַַַ

מׁשמיט  - יתר היה ואם הּמׁשּכֹון; ּכנגד החֹוב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
ֵַָהּיתר.

.ÂËּגבּו אּתם להם: ואמר ּדין לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר
את  ל יהיה ואׁשר ׁשּנאמר: נׁשמט; אינֹו - זה חֹובי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָלי

ּדין  ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית וזה ,ׁשחתכּו55אחי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

וכתבּו הּדין חּיב 56את אּתה ּפלֹוני איׁש :57ּכ לזה לּתן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; אינֹו - ְְְְִִֵֶֶָָָָָָוכ

ּכמלוה. ְְְִֵָואינֹו
.ÊË זה את זה מּלהלוֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ,58ּכׁשראה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבּתֹורה  הּכתּוב על דבר 59ועֹוברין יהיה ּפן ל הּׁשמר : ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפרֹוזּבּול  התקין עד 60וגֹומר, החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ

ּבׁשמּטת  אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין זה. את זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּילוּו
ׁשמּטה  אבל סֹופרים; מּדברי ׁשהיא הּזה, ּבּזמן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכספים

ּבּה. מֹועיל הּפרֹוזּבּול אין - ּתֹורה ְְִֵֶַָָׁשל
.ÊÈ,ּביֹותר ּגדֹולים חכמים אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין ְְְְְֲִִִֵֵֶָָאין

להפקיע  ראּויין ׁשהן אּסי, ורּבי אּמי רּבי ׁשל ּדינֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַּכבית
אדם  ּבני ּכֹותבין 61ממֹון אין - דינין ּבּתי ׁשאר אבל ;62. ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָ

.ÁÈ לכם מֹוסרני ּפרֹוזּבּול: ׁשל גּופֹו ּפלֹוני 63זהּו ְְְְִִֶֶֶַָ
ּפלֹוני 64ּופלֹוני  ׁשּבמקֹום לי 65הּדּינין ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשארצה  זמן ּכל והּדּינין 66ׁשאגּבּנּו העדים 67. 68אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּלמּטה. ְְִִַָחֹותמין

.ËÈ הּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול ּכֹותבין אין 69אין אם . ְְְְִִֵֵֶַַַַָ
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ההשמטה. עם להתחשב מבלי לו ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו מכירה כמו 45)החוב, מהלכות י"א בפרק רבינו שכתב
בשעת  עמו שהתנה שכיוון וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני עצמו חייב שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב כאילו זה הרי השטר, נפרע 46)כתיבת ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם
[=וכדאי  משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו כאילו זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו

מׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו התנה י בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע בדין.47)לבדוק העמידו כלומר, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני לו קבע אם הדין לתיתם 48)והוא נוגשו ואינו אותו השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך

כפיקדון. בידו והם שכיר 49)לו בשכר אבל מלווה" "עשאה כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת [למעלה
במלווה"]. עליו "זקפו כתב בפיקדון אלא כלל, מלווה שהאיש 50)שאינו חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון

אמרה  התובע שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב
יועיל  ומה לשלם, צריך שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון אינו קנס אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט תורה

בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה הלא קיבלו? כאילו ידו יסלק הנתבע מלווה 51)אם שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה תוספת ודין שכיר. ושכר חנות כהקפת ידי 52)אלא שעל הכתובה, מן חלק נתקבלה כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה מטלטלין.53)זה כשילווה 54)של לפיכך, מטלטלין). (של משכון קונה חוב "בעל הלכה שהרי
נשמט". ואינו ידוע, לזמן שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה המשכון, על "וכל 55)אותו שם: שביעית

בי  משמטין".מעשה אין דין אבל 56)ת הדין, את כשגמרו ודווקא דינים. גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי
שלא  זמן כל - כותבים דין שבית הוא שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה פי על אף גמרו, לא עוד אם

כגבוי. אינו דין.57)כתבו גמר של נוסח לשמיטת 58)שזהו שחששו מפני  לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
דין. לבית השטרות כל להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם למסור היו שיכולים פי על ואף חובותיהם.

פה. על למלווה ולא בשטר, למלווה אלא תקנה זו שאין מועיל 59)ועוד, הפרוזבול שאין בסמוך, רבינו שכתב מה לפי
הכתוב. על שהסמיכו דרבנן אלא דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה בזמן כספים בשמיטת אלא

ועניים.60) עשירים תקנת כלומר, (=עניים), ובוטי (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול, "מאי לו: בגיטין
בפניהם. דלת תנעל שלא ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו שלא שהפקר 61)עשירים שם למדו שהרי

ייבדל  והוא רכושו כל יחרם והזקנים השרים כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא: שהכריז ממה הפקר, דין בית
הדברים  אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם. הגדולים הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו ובית הגולה. מקהל
דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור גם - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא אמורים

אף 62) הפרוזבול את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל חכמים, תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
פה. בעל ואפילו רגיל דין בית הדברי 63)בפני את מוסר שהוא אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה דלהלן אין ם

מודעה. מסירת כעין זה והרי הדין, דיינים.64)לבית לשלושה שכוונתו וודאי אבל כלשונה, המשנה כתב רבינו
עדים.65) לפני כאן דבריו מוסר והוא אחר במקום הדיינים אם שמיטה.66)כלומר, לאחר מוסר 67)אפילו הוא אם

לפניהם. אחר.68)דבריו שבמקום הדין לבית עדים, לפני כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו של 69)היינו,



laeieקנב dhiny zekld - mirxf xtq - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לֹו מֹוכר - לּלוה ׁשהּוא 70קרקע ּכל ּבתֹו71הּמלוה ְְְֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּכרּוב  ׁשל קלח אפּלּו הׁשאילֹו72ּׂשדהּו, לתּנּור 73. מקֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

עליו  ּכֹותבין - לכירה ּׂשדה 74אֹו לֹו היתה ּפרֹוזּבּול. ְְְְְִִֶָָָָָָ
ּפרֹוזּבּול.75ממׁשּכנת  עליה ּכֹותבין - ְְְְְִֶֶֶָָֻ

.Îלאיׁש אׁשּתֹו76ּכֹותבין נכסי נכסי 77על על וליתֹומים , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
-78אּפֹוטרֹוּפֹוס  קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין . ְְְְֵֵֵֶַַַַַָ

ויׁש חברֹו על חֹוב לֹו היה ּפרֹוזּבּול. עליה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָּכֹותבין
והּוא  הֹואיל קרקע, ׁשעּבּודֹו79לחברֹו ּכֹותב 80ּתחת - ְְְֲִִֵֵַַַַַ

ּפרֹוזּבּול  .81עליו ְְָָ
.‡Î צריכים - מחמּׁשה ׁשּלוה לכל 82אחד ּפר ֹוזּבּול ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָ

אחד  ּפרֹוזּבּול ּדּיֹו - מאחד ׁשּלוּו וחמּׁשה ואחד; ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
.83לכּלן  ְָֻ

.·Îאינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה הּפרֹוזּבּול ְְְְְִִֵַַַַָָָָּכתב
אחר 84מֹועיל  הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט אּלא , ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹ

לּפרֹוזּבּול  הּקֹודמת מלוה ׁשּכל אֹומר: נמצאת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהלוה.
קֹודם  הּפרֹוזּבּול ואם זה; ּבפרֹוזּבּול נׁשמטת אינּה -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

זה. ּבפרֹוזּבּול נׁשמטת - ְְְְִִִֶֶֶַָלּמלוה
.‚Î.ּפסּול - והמאחר ּכׁשר, - הּמקּדם ּפרֹוזּבּול :ְְְְְְִֵַַָָָָָֻֻלפיכ

ׁשהרי  ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן ּכתבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכיצד?
ּכחֹו אדר 85הּורע עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו אם 86, אבל . ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשאינֹו כחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו זמּנֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחר
אּיר  עד יׁשמיט 87מׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין ּכּדין, ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאּלא
.„Î ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא

חֹובֹו אּבד לי 88- היה אמר: ואם נאמן;89. - ואבד ְְֱִִִֵֶַַָָָָָ
הּסּכנה  ׁשּלא 90ׁשּמּזמן ּגֹובה חֹוב ּבעל ואיל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשטרֹו91ּבפרֹוזּבּול  את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא אּלא עֹוד, ולא . ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
לּנתּבע: אֹומרים - ּפה על ּבמלוה לתּבע ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹאֹו
ׁשּלֹו? ּפרֹוזּבּול אּיה ואמר: הּנתּבע טען ואם לֹו. ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלם
הן  אמר אם ואבד? ּפרֹוזּבּול ל היה לּתֹובע: ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָאֹומרים
חֹובֹו. אּבד - ּפרֹוזּבּול ּכתב ׁשּלא הֹודה ואם נאמן, -ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ

ּפרֹוזּבּול.92והיתֹומים  צריכין אינן ְְְְְִִִֵַָ
.‰Î זֹו93הֹוציא מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִַַַָָָָ

היתה  זה ּפרֹוזּבּול אחר ּתֹובע אֹומר:94ׁשהּוא והּתֹובע , ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ
נאמן  הּתֹובע - היתה ּפרֹוזּבּול היה 95קדם אמר: ׁשאּלּו ; ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ואבד  זמן 96לי יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן - ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשאבד  .97הּפרֹוזּבּול ְְֶַַָ

.ÂÎ ו הּנתּבע אצלי טען לֹו יׁש מלוה ,98אמר: ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשאינּה היא, חנּות הּקפת אּלא ּכי לא אֹומר: ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּתֹובע
נאמן; זה הרי - מלוה זקפּתיה לא ׁשהרי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנׁשמטת,

היתה  מלוה יאמר: ירצה אם היה 99ׁשהרי ּופרֹוזּבּול ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ואבד  ׁשּכיון 100לי חזקה 101. ּפרֹוזּבּול, חכמים ׁשּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָ

מּתר  ּדבר מּניח אדם ׁשאין ּדבר 102היא ואֹוכל ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
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זהו  קרקע לו שאין ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי החוב הרי קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה.
ולהצניעה, להשמיטה יכול שאינו קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו להלוות הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא ובהסכמתו.70)אבל מדעתו כלל 71)ללווה אונאה שאין שכיוון דבר, של וטעמו
החוב. כל את זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי קלח 72)לקרקעות, אלא בה לזרוע אפשר שאי שהוא כל קרקע כלומר,

כרוב. של ללווה.73)אחד המלווה שלו.74)כלומר, הקרקע כאילו זה הרי בקרקע, תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון
לו. השכיר אם הדין אחרים 75)והוא של שדה שהייתה בין אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה שהייתה בין

בידו. הלווה.76)ממושכנת שהוא פירותיהם.77)כלומר, אוכל שהבעל מלוג לצורך 78)נכסי האפוטרופוס כשלווה
ומשועבד היתומים. להם אשר על ממונה שהוא כיוון היתומים, כשל נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה

המדובר  פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו: ומה להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן להם.
המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה השני.80)כלומר, המלווה למלווה 81)של משתעבד השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין ומלווה.82)הראשון, מלווה כל 83)כל מוסר והוא הפרוזבול, את כותב המלווה שהרי
די  שירצה, מאיזה לגבות המלווה ויכול לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו שאם ונראה דין. לבית חובותיו

קרקע. מהם לאחד כתיבתו.84)שיהא בשעת הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול המלווה.85)כי אבל 86)של
ומשמטים. הפרוזבול, בכלל אינו כך אחר שהלווה אייר 87)מה עד הפרוזבול) כתיבת (אחר מניסן שהלווה מה כלומר,

בפרוזבול). הכתוב שביעית.88)(הזמן שמטתו פי 90)פרוזבול.89)שהרי על ואף מצוות, לקיים יכולים היו שלא
הוא  עיקרה שכל הזה, בזמן כספים שמיטת מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו לא - מצוה אינו שפרוזבול

תורתך". "להשכיחם הייתה כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת תורת תישכח ל 91)שלא היה אמר, ואבד.אם י
ורוצה  אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם שאין החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם, המאירי כתב וכן
התקנה  נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד, לי היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה שבזמן  לומר,

כלום.94)המלווה.93)שהלוו.92)במקומה. מועיל הפרוזבול חזקה 95)ואין פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון
זו. הלוואה אחר שזמנו פרוזבול עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם שאין היה 96)היא ולא כלומר,

פרוזבול. הזמן.97)מוציא על גם שנאמן נשמטת.98)הרי המלווה הרי פרוזבול למלווה שאין כדבריך.99)וכיוון
ואוכל 100) מותר דבר מניח אדם שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון להוציא מיגו אמרו שלא פי על ואף

היא. חנות שהקפת כדבריו הוא כן ובוודאי אסור, ממון.101)דבר להוציא במיגו האמינו מדוע הוא זה טעם
נשמטה.102) שלא מלווה שנשמטה.103)כלומר, מלווה

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊÎ חכמים זה 104ּתלמידי את זה ּומסר 105ׁשהלוּו ,106 ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לּתלמידים  לכם 107ּדבריו מֹוסרני חֹוב 108ואמר: ׁשּכל , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

לכּתב  צרי אינֹו - ׁשארצה זמן ּכל ׁשאגּבּנּו לי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
ּבּזמן  ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעים ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּפרֹוזּבּול;

נדחית  היא ּבלבד ּובדברים מּדבריהם, .109הּזה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָ
.ÁÎ רּוח - ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב  הּמחזיר ְְֲִִִֶַַַָָָָָּכל

הימּנּו נֹוחה לּמחזיר:110חכמים לֹומר הּמלוה וצרי . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
כן  ּפי על אף לֹו: אמר מּמּני. נפטרּת ּוכבר אני ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָמׁשמיט

יּגּׂש, לא ׁשּנאמר: מּמּנּו; יקּבל - ׁשּתקּבל לא רצֹוני והרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ
יאמר 111נגּׂש אּלא ,ל נֹותן אני ּבחֹובי לֹו: יאמר ואל . ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

הם  ׁשּלי ל.112לֹו: נֹותן אני ּובמּתנה ְְֲִִֵֵֶַָָ
.ËÎ מסּבב 113החזיר - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו עּמֹו114לֹו ְְֱִִֵֵֶַַָֹ

.ל נתּתים ּובמּתנה הם ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים
יּטל  אּלא מּמּנּו, יקּבל לא - אמר לא מעֹותיו 115ואם ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

לֹו 116ויל. ְֵֵ

.Ï ׁשּמא הּׁשמּטה קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
ׁשּלֹו החֹוב תעּׂשה,117יתאחר ּבלא עבר - ויּׁשמט ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהרי  הּוא, ּגדֹול וחטא וגֹומר. ל הּׁשמר ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנאמר:
ּפן  ל הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין; ּבׁשני ּתֹורה עליו ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהזהירה
- 'אל' אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ׁשּנאמר מק ֹום וכל ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָוגֹומר,
מחׁשבה  על הקּפידה והּתֹורה תעּׂשה. לא מצות זה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי

ּבלּיעל  ּוקראּתּו זֹו להזהיר 118רעה הּכתּוב הֹוסיף והרי . ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ
יּמנע  ׁשּלא יּתן 119ּולצּוֹות ּתּתן 120אּלא נתֹון ׁשּנאמר: ,121 ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ירע  ולא הּקדֹוׁש122לֹו והבטיח וגֹומר. לֹו ּבתּת לבב ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ
הּזה  ּבעֹולם זֹו מצוה ּבּׂשכר הּוא ּכי 123ּברּו ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָ

וגֹומר. יברכ הּזה הּדבר ְְְְִֵֶֶַַַָָָּבגלל

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לסּפר ‡. עּׂשה ׁשנים 2מצות ׁשבע ׁשנת 4ּולקּדׁש3ׁשבע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

וגֹומר, ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל וספרּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאינם 104) תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר, להדדי מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם
חייא  לר' מילי מסר יונתן רבי חכמים.) תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא זה וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים

צריכת". לא ליה אמר אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, להיות 105)בר צריך הלווה שגם נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, מאי תלמיד בריבית, מזה זה ללוות מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו מה פי על זאת כתב ו

לו  לתת מותר חכם, תלמיד אינו המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה אסורה דריבית ידעי מידע טעמא,
אם  ריבית. בדין להקל המלווה יבוא שמא כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד שהוא הלווה שהרי ריבית,

כספים. בשמיטת להקל יבוא שלא חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו לא לענייננו, גם המלווה.106)כן
ביותר.107) גדולים חכמים הדיינין.108)שאינם ופלוני דין 109)פלוני בית בלא וכן פרוזבול, כתיבת בלא כלומר,

דין  בית בפני ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי אף התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב.
ולמסרו  פרוזבול לכתוב חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים ששמיטת שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב,

כספים. בשמיטת להקל יבוא להם נקל שאם חשוב, דין בית וישר 110)בפני זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה ממה 111)בעיניהם "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:

התירו". מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר", שביעית.112)שאמר ששמטתן ברבה 113)המעות, מעשה שם,
מרתא. בר לאבא מעות ובמתנה 114)שהלווה הם שלי (כלומר, הכי דאמר עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר שם:

את  רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה שהרי כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה רבינו ומפרש לך). נותן אני
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי אלא מרתא, בר שם:116)הלווה.115)אבא אמרו שהרי

יקבל  בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה הכי ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה לרבה) (אביי אשכחיה
מרתא. בר לאבא אביי את ולשלוח עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה מן המעות כלומר,117)את

הפירעון. בזמן חובו את לו יחזיר לא גם 118)שהלווה נאמר שהפסוק לפי זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.
וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו והעבט צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם: נאמר שכן הלוואה, על וגם צדקה על

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך "להזהיר".119)השמר "לצוות".120)היינו היינו,
הציווי.121) האזהרה.122)זהו קיימת 123)זוהי והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם חסדים, גמילות בכלל והוא

שצריך  אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל שזהו המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא לעולם לו
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה "רודף במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה עיון

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל הפסוק מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל לקדש 1)אדם שמצותֿעשה יבאר
כמה  ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע. שני למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו מאימתי החמשים. שנת
היובל  שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל. בשנת לתשרי בעשירי לתקוע מצותֿעשה היובל. בהנהגת תלויות מצוות

הוא. אחד הארץ, שביתת לעניין השמיטה, קמ.2)ודין עשה המצוות, בספר שנים,3)ראה ותשע ארבעים כלומר,
פעמים". שבע שנים "שבע הכתוב: כלומר,4)כלשון החמשים, שנת את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב קלו) (עשה שם

זו  שמצוה כתב ולא החזקה) יד ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה" כמו האדמה, עבודת בה להשבית
ר' בדברי דבריו ומקור תקצח). נוספת בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה מצות שהרי לביתֿדין, מסורה
לומר  שנה" החמשים שנת את "וקדשתם של זה פסוק שדרש ח:) השנה (ראש ברוקא בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל
מקודשת  לומר ביתֿדין עלֿידי אותה שמקדשים בדבריו הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה". והולכת "שמתקדשת
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לֹו מֹוכר - לּלוה ׁשהּוא 70קרקע ּכל ּבתֹו71הּמלוה ְְְֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּכרּוב  ׁשל קלח אפּלּו הׁשאילֹו72ּׂשדהּו, לתּנּור 73. מקֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

עליו  ּכֹותבין - לכירה ּׂשדה 74אֹו לֹו היתה ּפרֹוזּבּול. ְְְְְִִֶָָָָָָ
ּפרֹוזּבּול.75ממׁשּכנת  עליה ּכֹותבין - ְְְְְִֶֶֶָָֻ

.Îלאיׁש אׁשּתֹו76ּכֹותבין נכסי נכסי 77על על וליתֹומים , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
-78אּפֹוטרֹוּפֹוס  קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין . ְְְְֵֵֵֶַַַַַָ

ויׁש חברֹו על חֹוב לֹו היה ּפרֹוזּבּול. עליה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָּכֹותבין
והּוא  הֹואיל קרקע, ׁשעּבּודֹו79לחברֹו ּכֹותב 80ּתחת - ְְְֲִִֵֵַַַַַ

ּפרֹוזּבּול  .81עליו ְְָָ
.‡Î צריכים - מחמּׁשה ׁשּלוה לכל 82אחד ּפר ֹוזּבּול ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָ

אחד  ּפרֹוזּבּול ּדּיֹו - מאחד ׁשּלוּו וחמּׁשה ואחד; ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
.83לכּלן  ְָֻ

.·Îאינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה הּפרֹוזּבּול ְְְְְִִֵַַַַָָָָּכתב
אחר 84מֹועיל  הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט אּלא , ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹ

לּפרֹוזּבּול  הּקֹודמת מלוה ׁשּכל אֹומר: נמצאת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהלוה.
קֹודם  הּפרֹוזּבּול ואם זה; ּבפרֹוזּבּול נׁשמטת אינּה -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

זה. ּבפרֹוזּבּול נׁשמטת - ְְְְִִִֶֶֶַָלּמלוה
.‚Î.ּפסּול - והמאחר ּכׁשר, - הּמקּדם ּפרֹוזּבּול :ְְְְְְִֵַַָָָָָֻֻלפיכ

ׁשהרי  ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן ּכתבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכיצד?
ּכחֹו אדר 85הּורע עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו אם 86, אבל . ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשאינֹו כחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו זמּנֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחר
אּיר  עד יׁשמיט 87מׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין ּכּדין, ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאּלא
.„Î ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא

חֹובֹו אּבד לי 88- היה אמר: ואם נאמן;89. - ואבד ְְֱִִִֵֶַַָָָָָ
הּסּכנה  ׁשּלא 90ׁשּמּזמן ּגֹובה חֹוב ּבעל ואיל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשטרֹו91ּבפרֹוזּבּול  את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא אּלא עֹוד, ולא . ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
לּנתּבע: אֹומרים - ּפה על ּבמלוה לתּבע ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹאֹו
ׁשּלֹו? ּפרֹוזּבּול אּיה ואמר: הּנתּבע טען ואם לֹו. ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלם
הן  אמר אם ואבד? ּפרֹוזּבּול ל היה לּתֹובע: ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָאֹומרים
חֹובֹו. אּבד - ּפרֹוזּבּול ּכתב ׁשּלא הֹודה ואם נאמן, -ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ

ּפרֹוזּבּול.92והיתֹומים  צריכין אינן ְְְְְִִִֵַָ
.‰Î זֹו93הֹוציא מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִַַַָָָָ

היתה  זה ּפרֹוזּבּול אחר ּתֹובע אֹומר:94ׁשהּוא והּתֹובע , ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ
נאמן  הּתֹובע - היתה ּפרֹוזּבּול היה 95קדם אמר: ׁשאּלּו ; ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ואבד  זמן 96לי יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן - ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשאבד  .97הּפרֹוזּבּול ְְֶַַָ

.ÂÎ ו הּנתּבע אצלי טען לֹו יׁש מלוה ,98אמר: ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשאינּה היא, חנּות הּקפת אּלא ּכי לא אֹומר: ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּתֹובע
נאמן; זה הרי - מלוה זקפּתיה לא ׁשהרי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנׁשמטת,

היתה  מלוה יאמר: ירצה אם היה 99ׁשהרי ּופרֹוזּבּול ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ואבד  ׁשּכיון 100לי חזקה 101. ּפרֹוזּבּול, חכמים ׁשּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָ

מּתר  ּדבר מּניח אדם ׁשאין ּדבר 102היא ואֹוכל ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
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זהו  קרקע לו שאין ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי החוב הרי קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה.
ולהצניעה, להשמיטה יכול שאינו קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו להלוות הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא ובהסכמתו.70)אבל מדעתו כלל 71)ללווה אונאה שאין שכיוון דבר, של וטעמו
החוב. כל את זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי קלח 72)לקרקעות, אלא בה לזרוע אפשר שאי שהוא כל קרקע כלומר,

כרוב. של ללווה.73)אחד המלווה שלו.74)כלומר, הקרקע כאילו זה הרי בקרקע, תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון
לו. השכיר אם הדין אחרים 75)והוא של שדה שהייתה בין אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה שהייתה בין

בידו. הלווה.76)ממושכנת שהוא פירותיהם.77)כלומר, אוכל שהבעל מלוג לצורך 78)נכסי האפוטרופוס כשלווה
ומשועבד היתומים. להם אשר על ממונה שהוא כיוון היתומים, כשל נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה

המדובר  פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו: ומה להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן להם.
המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה השני.80)כלומר, המלווה למלווה 81)של משתעבד השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין ומלווה.82)הראשון, מלווה כל 83)כל מוסר והוא הפרוזבול, את כותב המלווה שהרי
די  שירצה, מאיזה לגבות המלווה ויכול לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו שאם ונראה דין. לבית חובותיו

קרקע. מהם לאחד כתיבתו.84)שיהא בשעת הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול המלווה.85)כי אבל 86)של
ומשמטים. הפרוזבול, בכלל אינו כך אחר שהלווה אייר 87)מה עד הפרוזבול) כתיבת (אחר מניסן שהלווה מה כלומר,

בפרוזבול). הכתוב שביעית.88)(הזמן שמטתו פי 90)פרוזבול.89)שהרי על ואף מצוות, לקיים יכולים היו שלא
הוא  עיקרה שכל הזה, בזמן כספים שמיטת מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו לא - מצוה אינו שפרוזבול

תורתך". "להשכיחם הייתה כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת תורת תישכח ל 91)שלא היה אמר, ואבד.אם י
ורוצה  אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם שאין החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם, המאירי כתב וכן
התקנה  נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד, לי היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה שבזמן  לומר,

כלום.94)המלווה.93)שהלוו.92)במקומה. מועיל הפרוזבול חזקה 95)ואין פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון
זו. הלוואה אחר שזמנו פרוזבול עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח אדם שאין היה 96)היא ולא כלומר,

פרוזבול. הזמן.97)מוציא על גם שנאמן נשמטת.98)הרי המלווה הרי פרוזבול למלווה שאין כדבריך.99)וכיוון
ואוכל 100) מותר דבר מניח אדם שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון להוציא מיגו אמרו שלא פי על ואף

היא. חנות שהקפת כדבריו הוא כן ובוודאי אסור, ממון.101)דבר להוציא במיגו האמינו מדוע הוא זה טעם
נשמטה.102) שלא מלווה שנשמטה.103)כלומר, מלווה

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊÎ חכמים זה 104ּתלמידי את זה ּומסר 105ׁשהלוּו ,106 ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לּתלמידים  לכם 107ּדבריו מֹוסרני חֹוב 108ואמר: ׁשּכל , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

לכּתב  צרי אינֹו - ׁשארצה זמן ּכל ׁשאגּבּנּו לי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
ּבּזמן  ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעים ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּפרֹוזּבּול;

נדחית  היא ּבלבד ּובדברים מּדבריהם, .109הּזה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָ
.ÁÎ רּוח - ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב  הּמחזיר ְְֲִִִֶַַַָָָָָּכל

הימּנּו נֹוחה לּמחזיר:110חכמים לֹומר הּמלוה וצרי . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
כן  ּפי על אף לֹו: אמר מּמּני. נפטרּת ּוכבר אני ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָמׁשמיט

יּגּׂש, לא ׁשּנאמר: מּמּנּו; יקּבל - ׁשּתקּבל לא רצֹוני והרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ
יאמר 111נגּׂש אּלא ,ל נֹותן אני ּבחֹובי לֹו: יאמר ואל . ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

הם  ׁשּלי ל.112לֹו: נֹותן אני ּובמּתנה ְְֲִִֵֵֶַָָ
.ËÎ מסּבב 113החזיר - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו עּמֹו114לֹו ְְֱִִֵֵֶַַָֹ

.ל נתּתים ּובמּתנה הם ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים
יּטל  אּלא מּמּנּו, יקּבל לא - אמר לא מעֹותיו 115ואם ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

לֹו 116ויל. ְֵֵ

.Ï ׁשּמא הּׁשמּטה קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
ׁשּלֹו החֹוב תעּׂשה,117יתאחר ּבלא עבר - ויּׁשמט ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהרי  הּוא, ּגדֹול וחטא וגֹומר. ל הּׁשמר ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנאמר:
ּפן  ל הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין; ּבׁשני ּתֹורה עליו ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהזהירה
- 'אל' אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ׁשּנאמר מק ֹום וכל ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָוגֹומר,
מחׁשבה  על הקּפידה והּתֹורה תעּׂשה. לא מצות זה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי

ּבלּיעל  ּוקראּתּו זֹו להזהיר 118רעה הּכתּוב הֹוסיף והרי . ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ
יּמנע  ׁשּלא יּתן 119ּולצּוֹות ּתּתן 120אּלא נתֹון ׁשּנאמר: ,121 ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ירע  ולא הּקדֹוׁש122לֹו והבטיח וגֹומר. לֹו ּבתּת לבב ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ
הּזה  ּבעֹולם זֹו מצוה ּבּׂשכר הּוא ּכי 123ּברּו ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָ

וגֹומר. יברכ הּזה הּדבר ְְְְִֵֶֶַַַָָָּבגלל

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לסּפר ‡. עּׂשה ׁשנים 2מצות ׁשבע ׁשנת 4ּולקּדׁש3ׁשבע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

וגֹומר, ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל וספרּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים,
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שאינם 104) תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר, להדדי מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם
חייא  לר' מילי מסר יונתן רבי חכמים.) תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא זה וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים

צריכת". לא ליה אמר אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, להיות 105)בר צריך הלווה שגם נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, מאי תלמיד בריבית, מזה זה ללוות מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו מה פי על זאת כתב ו

לו  לתת מותר חכם, תלמיד אינו המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה אסורה דריבית ידעי מידע טעמא,
אם  ריבית. בדין להקל המלווה יבוא שמא כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד שהוא הלווה שהרי ריבית,

כספים. בשמיטת להקל יבוא שלא חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו לא לענייננו, גם המלווה.106)כן
ביותר.107) גדולים חכמים הדיינין.108)שאינם ופלוני דין 109)פלוני בית בלא וכן פרוזבול, כתיבת בלא כלומר,

דין  בית בפני ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי אף התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב.
ולמסרו  פרוזבול לכתוב חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים ששמיטת שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב,

כספים. בשמיטת להקל יבוא להם נקל שאם חשוב, דין בית וישר 110)בפני זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה ממה 111)בעיניהם "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:

התירו". מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר", שביעית.112)שאמר ששמטתן ברבה 113)המעות, מעשה שם,
מרתא. בר לאבא מעות ובמתנה 114)שהלווה הם שלי (כלומר, הכי דאמר עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר שם:

את  רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה שהרי כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה רבינו ומפרש לך). נותן אני
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי אלא מרתא, בר שם:116)הלווה.115)אבא אמרו שהרי

יקבל  בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה הכי ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה לרבה) (אביי אשכחיה
מרתא. בר לאבא אביי את ולשלוח עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה מן המעות כלומר,117)את

הפירעון. בזמן חובו את לו יחזיר לא גם 118)שהלווה נאמר שהפסוק לפי זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.
וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו והעבט צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם: נאמר שכן הלוואה, על וגם צדקה על

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך "להזהיר".119)השמר "לצוות".120)היינו היינו,
הציווי.121) האזהרה.122)זהו קיימת 123)זוהי והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם חסדים, גמילות בכלל והוא

שצריך  אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל שזהו המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא לעולם לו
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה "רודף במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה עיון

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל הפסוק מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל לקדש 1)אדם שמצותֿעשה יבאר
כמה  ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע. שני למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו מאימתי החמשים. שנת
היובל  שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל. בשנת לתשרי בעשירי לתקוע מצותֿעשה היובל. בהנהגת תלויות מצוות

הוא. אחד הארץ, שביתת לעניין השמיטה, קמ.2)ודין עשה המצוות, בספר שנים,3)ראה ותשע ארבעים כלומר,
פעמים". שבע שנים "שבע הכתוב: כלומר,4)כלשון החמשים, שנת את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב קלו) (עשה שם

זו  שמצוה כתב ולא החזקה) יד ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה" כמו האדמה, עבודת בה להשבית
ר' בדברי דבריו ומקור תקצח). נוספת בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה מצות שהרי לביתֿדין, מסורה
לומר  שנה" החמשים שנת את "וקדשתם של זה פסוק שדרש ח:) השנה (ראש ברוקא בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל
מקודשת  לומר ביתֿדין עלֿידי אותה שמקדשים בדבריו הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה". והולכת "שמתקדשת
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מסּורין  אּלּו מצֹות ּוׁשּתי החמּׁשים. ׁשנת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם
ּבלבד  הּגדֹול ּדין .5לבית ְְִִֵַַָ

ׁשנה ·. עּׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו 6ּומאימתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר  לארץ. וׁשׁש7מּׁשּנכנסּו ּׂשד ּתזרע [ׁשנים ׁשׁש : ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ארצֹו; את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד - ּכרמ ּתזמר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
ׁשנים  ּבחּלּוק.8וׁשבע ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עּׂשּו] ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשלׁש ּבׁשנת אֹומר: ואלּפים 9נמצאת מאֹות וחמׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
הּׁשנה  מראׁש הראׁשֹון,10ליצירה, אדם מֹולד מאחר ְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ׁשנּיה  ׁשנה ועּׂשּו12ליצירה 11ׁשהיא למנֹות. התחילּו , ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָ
מאֹות  וחמׁש עּׂשר אחת 13ׁשנת ׁשנת ׁשהיא ליצירה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשמּטֹות 14ועּׂשרים  ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה. לארץ, מּׁשּנכנסּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָ
וׁשּׁשים  ארּבע ׁשנת ׁשהיא החמּׁשים, ׁשנת 15וקּדׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַ

לארץ. ְְִִֶֶָָמּׁשּנכנסּו
עּׂשר ‚. מּׁשּנכנסּו16ׁשבעה יּׂשראל מנּו לארץ 17יֹובלים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ

ׁשּיצאּו ּבראׁשֹונה,18ועד הּבית ׁשחרב בּה, ׁשּיצאּו וׁשנה . ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשביעית  ּבּיֹובל 19מֹוצאי ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

ּבית  עמד ׁשנים ועּׂשר ׁשנה מאֹות ׁשארּבע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה,

הּבית 20ראׁשֹון  ׁשחרב ּכיון זה 21. מנין מּׁשּבטלה 22ּבטל . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשני, ּבית ונבנה ׁשנה, ׁשבעים חרבה הארץ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָנׁשארה

עמד  ׁשנה ועּׂשרים מאֹות הּׁשביעית 23וארּבע ּובּׁשנה .24 ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּׁשנּיה  הּביאה והיא עזרא, עלה זֹו25מּבנינֹו ּומּׁשנה . ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָ

לבנין  עּׂשרה ׁשלׁש ׁשנת ועּׂשּו אחר, מנין למנֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהתחילּו
ׁשנת  וקּדׁשּו ׁשמּטֹות, ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה. ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבית

ע  אף ׁשם החמּׁשים. היתה ׁשּלא ּפי ׁשני,26ל ּבבית יֹובל ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשמּטֹות  לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו .27מֹונין ְְְִִֵֵַָ

ּבאחרֹונה „. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה  למד, ,28נמצאת ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
חדׁשים  ּכׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ׁשהרי 29ׁשּתחּלתּה , ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּוליֹובלֹות  לׁשמּטים הּמנין הּוא הּׁשנה 30מּתׁשרי אֹותּה - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ
היתה  ׁשביעית הּיֹובל 31מֹוצאי מן עּׂשרה חמׁש ּוׁשנת , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנת  ׁשהיא זֹו, ׁשנה זה, חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּתׁשיעי
וׁשבעה  ׁשמנים ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ּומאה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאלף
ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות וארּבע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָואלף

ליצירה  אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע היא 32ּוׁשלׁשים - ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
הּיֹובל  מן ועּׂשרים אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, .33ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

של  בנו ישמעאל ר' לדברי  שאפילו ונקט רבינו, בו חזר כנראה, וכאן, שם). רש"י (עיין רבנן מדברי שם שנראה כמו השנה
החינוך  כתב וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין מצוה יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן יוחנן ר'

שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב שהכוונה 5)מצוה רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב פרשה בהר בספרא
יובל, קידוש [ודין י. נוספת בהערה שם לעם, המצוות בספר וראה טז.), (סנהדרין ואחד שבעים במקום שהוא למשה היתה
ולמדו  ריב"ב, של בנו ר"י על החולקים רבנן לדברי שם השנה בראש שאמרו ממה נלמד הגדול, לביתֿדין צריך שהוא
ביתֿדין  עלֿידי הוא חדשים וקידוש חדשים", מקדש אתה ואי מקדש, אתה "שנה – שנה" החמשים וגו' "וקדשתם מהפסוק
שר"י  מצינו לא למעלה, ראה ריב"ב, של בנו כר"י אלא כרבנן, הלכה שאין ואףֿעלֿפי קנג). עשה המצוות, (ספר הגדול

ואי  בזה. עליהם חולק ריב"ב של המצוות בנו בספר ראה הגדול, ביתֿדין מתוך לשלשה אלא ואחד, לשבעים הכוונה ן
נח]. נוספת הערה שם יב:6)לעם, ח.7)ערכין הלכה להלן וראה ב. הלכה בהר פרשת תחילת יג.8)ספרא, ערכין

שניה 9) שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר מונים שהרי הרביעית. השנה מתחילת והיינו השלישית, השנה בסוף כלומר,
להלן. ראה וארבע.10)ליצירה, מאות חמש שנת אברהם,11)של תקופת עד העולם שמבריאת אמרו, ט. זרה בעבודה

לכשנוסיף  תורה. מתן עד שנים ושמונה ארבעים מאות וארבע תורה, של אלפיים התחילו ומאברהם תוהו, של שנה אלפיים
שנה. ושתים מאות חמש אלפיים הרי וחלקו, שכבשו י"ד עם במדבר שהיו השנה ארבעים אליעזר 12)את ר' שלדעת כיון

מראש  מונים אנו לכן הבריאה, עיקר והוא ו', ביום נברא שהאדם שכיון אלא באלול, לכ"ה הכוונה העולם, נברא שבתשרי
ובכסףֿמשנה. לתקופות, ד"ה בתוספות ח. השנה בראש וראה שהיא 13)השנה, הראשון, אדם ממולד המנין לפי כלומר:

למעלה. וראה קורקוס). (ר"י ליצירה שניה ג.14)שנה הלכה סוף שם בספרא הוא כן כנ"ל. וחילקו, שכיבשו י"ד עם
שכתב  ואחת ועשרים שבמדבר, שנה (ארבעים ואחת ששים לשמיטין וכו', שקדם תורה) (מתן תלמוד "גדול מ: ובקידושין

הק"ד. בשנת הוא שהיובל באופן זו שנה עיבור לאחרי כלומר, ושלש". מאה ליובלות כאן), ערכין 16)כנ"ל.15)רבינו
ורדב"ז. בכסףֿמשנה וראה עשר. השבעה היובל מן שנה ושש ושלשים שלמים, יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג.

כנ"ל.17) וחילקו, שכבשו י"ד ראשון.18)לאחר בית חורבן יא:19)לאחר מאות 20)שם וארבע כלומר, ט. יומא
ולכשנוריד  ותשעים. מאות שמונה הרי א, ו, במלכיםֿא שנאמר כמו הבית, בנין עד מצרים מיציאת ישנן שנה ושמונים
יובלים, עשר ששה שהן ושש, ושלשים מאות שמונה הרי וחלקו, שכבשו שנה וארבעֿעשרה שבמדבר שנה ארבעים

בכסףֿמשנה. וראה שביעית. מוצאי היא ל"ו ושנת עשר, השבעה היובל מן שנה ושש לגולה.21)ושלשים הלכו וישראל
ח.22) הלכה להלן שם.23)ראה אשי.24)יומא כרב שם, טו.25)ערכין הלכה פי"ב להלן לב:26)ראה שם

ח. בהלכה כדלהלן עליה, יושביה כשכל אלא נוהג היובל מונין 27)שאין היו שלא נ', שנת מניחין היו וברש"י: שם.
המנין. מתחיל שלאחריה ושנה יובל, שנת להיות ראויה שהיא מפני הבאה, לשמיטה בשניה.28)אותה כלומר,

חדשים.29) לשני קרוב זה והרי באב, בתשעה חרב הבית במוצאי 30)שהרי חרב שני בית שאף יב: שם אמרו ולכן
בסוף 31)שביעית. חרב שהבית יוצא .414 הרי למנות, החלו לבניינו השביעית ובשנה כנ"ל, שנה 420 עמד הבית שהרי

תשיעי. יובל של שניה זו.32)שביעית לשון אריכות מה לשם ואחד 33)צ"ע, עשרים הן ומאה אלף שהרי כלומר,
זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן שהלשון אלא הכ"ב. ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו עמד בה שהשנה נמצא יובלות,
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איׁש‰. ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל
חרּבן  ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא איׁש, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻמּפי
ּבלא  ּבלבד ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ראׁשֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָֹּבית

החמּׁשים  ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה מּׁשחרב וכן ,34יֹובל. ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
עֹולה  וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ׁשבע ׁשבע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻאּלא

זרה  עבֹודה קּבלה 35ּבגמרא ׁשהּוא זה .36חׁשּבֹון ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָ
.Â הּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יּׂשראל, ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
ׁשנה  ּתהי זה, חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
מֹוצאי  לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ׁשהיא ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻזֹו,

אנּו37ׁשביעית  זה החׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו זה ועל . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ
מעּׂשרֹות  לענין ּכספים;39ּוׁשביעית 38מֹורין והׁשמטת ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָ

ּובהן 41והּמעּׂשה 40ׁשהּקּבלה  ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
להּתלֹות. ְִָָראּוי

.Ê יֹובל הּׁשבּוע 42ׁשנת ׁשני מּמנין עֹולה אּלא 43אינּה , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יֹובל, - חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, - וארּבעים ּתׁשע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָׁשנת

ואח  חמּׁשים וכן ּוׁשנת ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת - ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ויֹובל. יֹובל ְְֵֵָּבכל

.Á מנּׁשה 44מּׁשּגלה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
לכל  ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ׁשּנאמר: הּיֹובלֹות; ְְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָּבטלּו
יהיּו ׁשּלא והּוא עליה. יֹוׁשביה ׁשּכל ּבזמן - ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹיׁשביה

ּכתקנן  יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ּבׁשבט, ׁשבט .45מערּבבין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻ
לארץ 47ׁשהּיֹובל 46ּבזמן  ּבחּוצה נֹוהג - ּבארץ] ;48[נֹוהג ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבין  הּבית ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - היא יֹובל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּבית  ּבפני .49ׁשּלא ְִִֵֶַַֹ

.Ë עברי 50ּובזמן עבד ּדין נֹוהג - נֹוהג ודין 51ׁשהּיֹובל , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
חֹומה  ערי חרמים 52ּבּתי ּׂשדה ודין ּׂשדה 53, ודין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָ

ּתֹוׁשב 54אחּזה  ּגר ּומקּבלין ּבארץ 55, ׁשביעית ונֹוהגת , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּכספים  ׁשאין 56והׁשמטת ּובזמן הּתֹורה. מן מקֹום ּבכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

מּׁשביעית  חּוץ אּלּו, מּכל אחד נֹוהג אינֹו - [נֹוהג] ְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָהּיֹובל
מּדבריהם  מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּכמֹו57ּבארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

.58ׁשּבארנּו ְֵֶַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכדלהלן  יהודה, כרבי ולא לג. בערכין כחכמים הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל, שמיטות, לקדש יובלות מנו
ז. וכדלהלן 34)בהלכה שני, בית בזמן רק הוא שמיטין, לקדש יובלות מנו לב: שם שאמרו מה זה, ולפי עצמה. בפני

קדושה  והיתה עליה, היו הארץ יושבי כשכל ראשון, בית בזמן עושין שהיו מה דוגמת  כן שעשו טו, הלכה סוף בפי"ב
תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל שם:35)בשנת שאמרו ט:

תרי  ממאה ונשקול כשבוע, ופרטי כיובלי כללי ונחשוב שתא, חד ניטפי עומד, הוא בשבוע שני כמה ידע דלא מאן "האי
משמע  בשבוע". שני כמה וידע בשבוע, לפרטי ונחשיבינהו אפרטי, ונשדי שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי (כלומר,

בשבע. היובלות את אף שמחלקים הגמרא,36)מכאן מן כן שהוכיחו מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי איש כן שקיבלו מוצאי 37)אלא שהיא נותרת, אחת ושנה שמיטות, 158 נמצא ל7ֿ, 1107 שכשנחלק

לחורבן  ואחת ותשעים מאות ושמונה אלף שהיא ליצירה, ועשרים מאות ושבע אלפים חמשת שלנו: השנה כן וכמו שביעית.
שביעית. מוצאי היא וחמישית,38)הבית, רביעית שניה ראשונה בשנה שני מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,

ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ"ו וששית בשלישית שני קרקע.39)ומעשר הנ"ל.40)שמיטת הגאונים מסורת היא
שהאריכו 41) בחזוןֿאיש וכן ח, אות הגר"א בביאור א סעיף סג סימן בחו"מ וראה כנ"ל. ישראל, בארץ נוהגים היו שכן

מה  העתיק שיח עמוד תשי"ט והמדינה" ב"התורה דלנסקי הרא"י של השמיטה" "לשנת ובקונטרס רבינו. שיטת בביאור
ד. הלכה למעלה רבינו שכתב הראשונה לשיטת נוטה שם והכתוב שנתגלו, עתיקות מצבות על כלומר,42)שכתוב

תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי ראשון. בית בזמן כמו עליה יושביה שכל נוהג, סא.43)כשהיובל בנדרים ברייתא
יהודה. כרבי ולא כחכמים מקומות, בהר 44)ובעוד פרשת ובספרא לב: בערכין ג.ברייתא הלכה ב אחד 45)פרק וכל

שם. בהערות וראה ב. בהלכה כנ"ל ארצו, את לח:46)מכיר וקידושין ט: השנה שילוח 48)שם.47)ראש לגבי
ושם). (שם כנ"ל.49)עבדים עליה, יושביה כל כט.50)אם בערכין למכרו 51)ברייתא ביתֿדין שיכולים היינו

כה, (ויקרא שנאמר לדבר: טעם נתנו שם ובברייתא י. הלכה עבדים מהלכות בפ"א וראה עצמו. מוכר הוא וכן בגנבתו,
נוהג. שהיובל בזמן שהמדובר הרי עמך". יעבוד היובל שנת "עד שנאמר 52)מ): דבר: של וטעמו יב. בפרק להלן הנזכר

טוֿטז. הלכות שם להלן וראה שם). (ברייתא ביובל תלוי שהדבר משמע ביובל". יצא "לא ל) (שם, חומה ערי בתי בפרשת
חרמים,53) ושדה החרם". כשדה לה' קדש ביובל בצאתו השדה "והיה כא): כז, (שם שנאמר יוחאי, בן שמעון כרבי שם,

וחרמין. ערכין מהלכות בפ"ו וראה לכהנים. או הבית לבדק שהחרימה שדה "ויצא 54)היא כח): כה, (שם שנאמר שם:
ומכרה. ממורישיו אדם שירשה שדה היא אחוזה, ושדה לאחוזתו". ושב לעבוד 55)ביובל שלא עצמו על שקיבל

טו, בדברים עבד, (אצל הכא כתיב טוב. טוב אתיא טעמא, מאי ביבי, רב אמר ושם: נבלות. אוכל שהוא אלא עבודהֿזרה,
(שאנו  נוהג תושב שגר ומכאן תוננו". לא לו, "בטוב יז), כג, שם תושב, גר (אצל התם וכתיב עמך", לו טוב "כי טז),

כנ"ל. נוהג, כשהיובל דהיינו נוהג, עברי כשעבד רק להחיותו) שם.56)מצווים ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה ראה
בד  בברייתא ומפורש שאמרו מה שהרי רבינו, זאת למד מהיכן וצ"ע, ביובל. תלויה בשביעית קרקע ששמיטת רבינו ברי

בזמן  אף שביעית אבל ליובל, שהכוונה רבינו מפרש וכו'", כספים משמט אתה קרקע, משמט שאתה "בזמן לו. בגיטין
מקומות. בכמה הכסףֿמשנה שביאר כמו התורה, מן היא כספים.57)הזה שמיטת על רק עולה שזה מפרש בכסףֿמשנה

שם. תקצו נוספת והערה קלה, עשה לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף התורה מן היא בארץ, שביעית ואילו
אלא 58) הכוונה שאין הכסףֿמשנה כדברי מכאן שדקדק קורקוס בר"י וראה כספים. שמיטת לענין ג הלכה שם למעלה
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מסּורין  אּלּו מצֹות ּוׁשּתי החמּׁשים. ׁשנת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם
ּבלבד  הּגדֹול ּדין .5לבית ְְִִֵַַָ

ׁשנה ·. עּׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו 6ּומאימתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר  לארץ. וׁשׁש7מּׁשּנכנסּו ּׂשד ּתזרע [ׁשנים ׁשׁש : ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ארצֹו; את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד - ּכרמ ּתזמר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
ׁשנים  ּבחּלּוק.8וׁשבע ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עּׂשּו] ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשלׁש ּבׁשנת אֹומר: ואלּפים 9נמצאת מאֹות וחמׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
הּׁשנה  מראׁש הראׁשֹון,10ליצירה, אדם מֹולד מאחר ְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ׁשנּיה  ׁשנה ועּׂשּו12ליצירה 11ׁשהיא למנֹות. התחילּו , ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָ
מאֹות  וחמׁש עּׂשר אחת 13ׁשנת ׁשנת ׁשהיא ליצירה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשמּטֹות 14ועּׂשרים  ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה. לארץ, מּׁשּנכנסּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָ
וׁשּׁשים  ארּבע ׁשנת ׁשהיא החמּׁשים, ׁשנת 15וקּדׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַ

לארץ. ְְִִֶֶָָמּׁשּנכנסּו
עּׂשר ‚. מּׁשּנכנסּו16ׁשבעה יּׂשראל מנּו לארץ 17יֹובלים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ

ׁשּיצאּו ּבראׁשֹונה,18ועד הּבית ׁשחרב בּה, ׁשּיצאּו וׁשנה . ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשביעית  ּבּיֹובל 19מֹוצאי ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

ּבית  עמד ׁשנים ועּׂשר ׁשנה מאֹות ׁשארּבע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה,

הּבית 20ראׁשֹון  ׁשחרב ּכיון זה 21. מנין מּׁשּבטלה 22ּבטל . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשני, ּבית ונבנה ׁשנה, ׁשבעים חרבה הארץ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָנׁשארה

עמד  ׁשנה ועּׂשרים מאֹות הּׁשביעית 23וארּבע ּובּׁשנה .24 ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּׁשנּיה  הּביאה והיא עזרא, עלה זֹו25מּבנינֹו ּומּׁשנה . ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָ

לבנין  עּׂשרה ׁשלׁש ׁשנת ועּׂשּו אחר, מנין למנֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהתחילּו
ׁשנת  וקּדׁשּו ׁשמּטֹות, ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה. ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבית

ע  אף ׁשם החמּׁשים. היתה ׁשּלא ּפי ׁשני,26ל ּבבית יֹובל ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשמּטֹות  לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו .27מֹונין ְְְִִֵֵַָ

ּבאחרֹונה „. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה  למד, ,28נמצאת ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
חדׁשים  ּכׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ׁשהרי 29ׁשּתחּלתּה , ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּוליֹובלֹות  לׁשמּטים הּמנין הּוא הּׁשנה 30מּתׁשרי אֹותּה - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ
היתה  ׁשביעית הּיֹובל 31מֹוצאי מן עּׂשרה חמׁש ּוׁשנת , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנת  ׁשהיא זֹו, ׁשנה זה, חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּתׁשיעי
וׁשבעה  ׁשמנים ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ּומאה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאלף
ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות וארּבע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָואלף

ליצירה  אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע היא 32ּוׁשלׁשים - ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
הּיֹובל  מן ועּׂשרים אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, .33ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ
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של  בנו ישמעאל ר' לדברי  שאפילו ונקט רבינו, בו חזר כנראה, וכאן, שם). רש"י (עיין רבנן מדברי שם שנראה כמו השנה
החינוך  כתב וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין מצוה יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן יוחנן ר'

שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב שהכוונה 5)מצוה רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב פרשה בהר בספרא
יובל, קידוש [ודין י. נוספת בהערה שם לעם, המצוות בספר וראה טז.), (סנהדרין ואחד שבעים במקום שהוא למשה היתה
ולמדו  ריב"ב, של בנו ר"י על החולקים רבנן לדברי שם השנה בראש שאמרו ממה נלמד הגדול, לביתֿדין צריך שהוא
ביתֿדין  עלֿידי הוא חדשים וקידוש חדשים", מקדש אתה ואי מקדש, אתה "שנה – שנה" החמשים וגו' "וקדשתם מהפסוק
שר"י  מצינו לא למעלה, ראה ריב"ב, של בנו כר"י אלא כרבנן, הלכה שאין ואףֿעלֿפי קנג). עשה המצוות, (ספר הגדול

ואי  בזה. עליהם חולק ריב"ב של המצוות בנו בספר ראה הגדול, ביתֿדין מתוך לשלשה אלא ואחד, לשבעים הכוונה ן
נח]. נוספת הערה שם יב:6)לעם, ח.7)ערכין הלכה להלן וראה ב. הלכה בהר פרשת תחילת יג.8)ספרא, ערכין

שניה 9) שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר מונים שהרי הרביעית. השנה מתחילת והיינו השלישית, השנה בסוף כלומר,
להלן. ראה וארבע.10)ליצירה, מאות חמש שנת אברהם,11)של תקופת עד העולם שמבריאת אמרו, ט. זרה בעבודה

לכשנוסיף  תורה. מתן עד שנים ושמונה ארבעים מאות וארבע תורה, של אלפיים התחילו ומאברהם תוהו, של שנה אלפיים
שנה. ושתים מאות חמש אלפיים הרי וחלקו, שכבשו י"ד עם במדבר שהיו השנה ארבעים אליעזר 12)את ר' שלדעת כיון

מראש  מונים אנו לכן הבריאה, עיקר והוא ו', ביום נברא שהאדם שכיון אלא באלול, לכ"ה הכוונה העולם, נברא שבתשרי
ובכסףֿמשנה. לתקופות, ד"ה בתוספות ח. השנה בראש וראה שהיא 13)השנה, הראשון, אדם ממולד המנין לפי כלומר:

למעלה. וראה קורקוס). (ר"י ליצירה שניה ג.14)שנה הלכה סוף שם בספרא הוא כן כנ"ל. וחילקו, שכיבשו י"ד עם
שכתב  ואחת ועשרים שבמדבר, שנה (ארבעים ואחת ששים לשמיטין וכו', שקדם תורה) (מתן תלמוד "גדול מ: ובקידושין

הק"ד. בשנת הוא שהיובל באופן זו שנה עיבור לאחרי כלומר, ושלש". מאה ליובלות כאן), ערכין 16)כנ"ל.15)רבינו
ורדב"ז. בכסףֿמשנה וראה עשר. השבעה היובל מן שנה ושש ושלשים שלמים, יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג.

כנ"ל.17) וחילקו, שכבשו י"ד ראשון.18)לאחר בית חורבן יא:19)לאחר מאות 20)שם וארבע כלומר, ט. יומא
ולכשנוריד  ותשעים. מאות שמונה הרי א, ו, במלכיםֿא שנאמר כמו הבית, בנין עד מצרים מיציאת ישנן שנה ושמונים
יובלים, עשר ששה שהן ושש, ושלשים מאות שמונה הרי וחלקו, שכבשו שנה וארבעֿעשרה שבמדבר שנה ארבעים

בכסףֿמשנה. וראה שביעית. מוצאי היא ל"ו ושנת עשר, השבעה היובל מן שנה ושש לגולה.21)ושלשים הלכו וישראל
ח.22) הלכה להלן שם.23)ראה אשי.24)יומא כרב שם, טו.25)ערכין הלכה פי"ב להלן לב:26)ראה שם

ח. בהלכה כדלהלן עליה, יושביה כשכל אלא נוהג היובל מונין 27)שאין היו שלא נ', שנת מניחין היו וברש"י: שם.
המנין. מתחיל שלאחריה ושנה יובל, שנת להיות ראויה שהיא מפני הבאה, לשמיטה בשניה.28)אותה כלומר,

חדשים.29) לשני קרוב זה והרי באב, בתשעה חרב הבית במוצאי 30)שהרי חרב שני בית שאף יב: שם אמרו ולכן
בסוף 31)שביעית. חרב שהבית יוצא .414 הרי למנות, החלו לבניינו השביעית ובשנה כנ"ל, שנה 420 עמד הבית שהרי

תשיעי. יובל של שניה זו.32)שביעית לשון אריכות מה לשם ואחד 33)צ"ע, עשרים הן ומאה אלף שהרי כלומר,
זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן שהלשון אלא הכ"ב. ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו עמד בה שהשנה נמצא יובלות,

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

איׁש‰. ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל
חרּבן  ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא איׁש, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻמּפי
ּבלא  ּבלבד ׁשמּטֹות אּלא ׁשני ּבית ּובנין ראׁשֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָֹּבית

החמּׁשים  ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה מּׁשחרב וכן ,34יֹובל. ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
עֹולה  וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ׁשבע ׁשבע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻאּלא

זרה  עבֹודה קּבלה 35ּבגמרא ׁשהּוא זה .36חׁשּבֹון ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָ
.Â הּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יּׂשראל, ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
ׁשנה  ּתהי זה, חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
מֹוצאי  לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ׁשהיא ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻזֹו,

אנּו37ׁשביעית  זה החׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו זה ועל . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ
מעּׂשרֹות  לענין ּכספים;39ּוׁשביעית 38מֹורין והׁשמטת ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָ

ּובהן 41והּמעּׂשה 40ׁשהּקּבלה  ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
להּתלֹות. ְִָָראּוי

.Ê יֹובל הּׁשבּוע 42ׁשנת ׁשני מּמנין עֹולה אּלא 43אינּה , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יֹובל, - חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, - וארּבעים ּתׁשע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָׁשנת

ואח  חמּׁשים וכן ּוׁשנת ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת - ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ויֹובל. יֹובל ְְֵֵָּבכל

.Á מנּׁשה 44מּׁשּגלה ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
לכל  ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ׁשּנאמר: הּיֹובלֹות; ְְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָּבטלּו
יהיּו ׁשּלא והּוא עליה. יֹוׁשביה ׁשּכל ּבזמן - ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹיׁשביה

ּכתקנן  יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ּבׁשבט, ׁשבט .45מערּבבין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻ
לארץ 47ׁשהּיֹובל 46ּבזמן  ּבחּוצה נֹוהג - ּבארץ] ;48[נֹוהג ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבין  הּבית ּבפני ּבין מקֹום, ּבכל - היא יֹובל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּבית  ּבפני .49ׁשּלא ְִִֵֶַַֹ

.Ë עברי 50ּובזמן עבד ּדין נֹוהג - נֹוהג ודין 51ׁשהּיֹובל , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
חֹומה  ערי חרמים 52ּבּתי ּׂשדה ודין ּׂשדה 53, ודין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָ

ּתֹוׁשב 54אחּזה  ּגר ּומקּבלין ּבארץ 55, ׁשביעית ונֹוהגת , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּכספים  ׁשאין 56והׁשמטת ּובזמן הּתֹורה. מן מקֹום ּבכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

מּׁשביעית  חּוץ אּלּו, מּכל אחד נֹוהג אינֹו - [נֹוהג] ְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָהּיֹובל
מּדבריהם  מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּכמֹו57ּבארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

.58ׁשּבארנּו ְֵֶַ
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וכדלהלן  יהודה, כרבי ולא לג. בערכין כחכמים הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל, שמיטות, לקדש יובלות מנו
ז. וכדלהלן 34)בהלכה שני, בית בזמן רק הוא שמיטין, לקדש יובלות מנו לב: שם שאמרו מה זה, ולפי עצמה. בפני

קדושה  והיתה עליה, היו הארץ יושבי כשכל ראשון, בית בזמן עושין שהיו מה דוגמת  כן שעשו טו, הלכה סוף בפי"ב
תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל שם:35)בשנת שאמרו ט:

תרי  ממאה ונשקול כשבוע, ופרטי כיובלי כללי ונחשוב שתא, חד ניטפי עומד, הוא בשבוע שני כמה ידע דלא מאן "האי
משמע  בשבוע". שני כמה וידע בשבוע, לפרטי ונחשיבינהו אפרטי, ונשדי שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי (כלומר,

בשבע. היובלות את אף שמחלקים הגמרא,36)מכאן מן כן שהוכיחו מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי איש כן שקיבלו מוצאי 37)אלא שהיא נותרת, אחת ושנה שמיטות, 158 נמצא ל7ֿ, 1107 שכשנחלק

לחורבן  ואחת ותשעים מאות ושמונה אלף שהיא ליצירה, ועשרים מאות ושבע אלפים חמשת שלנו: השנה כן וכמו שביעית.
שביעית. מוצאי היא וחמישית,38)הבית, רביעית שניה ראשונה בשנה שני מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,

ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ"ו וששית בשלישית שני קרקע.39)ומעשר הנ"ל.40)שמיטת הגאונים מסורת היא
שהאריכו 41) בחזוןֿאיש וכן ח, אות הגר"א בביאור א סעיף סג סימן בחו"מ וראה כנ"ל. ישראל, בארץ נוהגים היו שכן

מה  העתיק שיח עמוד תשי"ט והמדינה" ב"התורה דלנסקי הרא"י של השמיטה" "לשנת ובקונטרס רבינו. שיטת בביאור
ד. הלכה למעלה רבינו שכתב הראשונה לשיטת נוטה שם והכתוב שנתגלו, עתיקות מצבות על כלומר,42)שכתוב

תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי ראשון. בית בזמן כמו עליה יושביה שכל נוהג, סא.43)כשהיובל בנדרים ברייתא
יהודה. כרבי ולא כחכמים מקומות, בהר 44)ובעוד פרשת ובספרא לב: בערכין ג.ברייתא הלכה ב אחד 45)פרק וכל

שם. בהערות וראה ב. בהלכה כנ"ל ארצו, את לח:46)מכיר וקידושין ט: השנה שילוח 48)שם.47)ראש לגבי
ושם). (שם כנ"ל.49)עבדים עליה, יושביה כל כט.50)אם בערכין למכרו 51)ברייתא ביתֿדין שיכולים היינו

כה, (ויקרא שנאמר לדבר: טעם נתנו שם ובברייתא י. הלכה עבדים מהלכות בפ"א וראה עצמו. מוכר הוא וכן בגנבתו,
נוהג. שהיובל בזמן שהמדובר הרי עמך". יעבוד היובל שנת "עד שנאמר 52)מ): דבר: של וטעמו יב. בפרק להלן הנזכר

טוֿטז. הלכות שם להלן וראה שם). (ברייתא ביובל תלוי שהדבר משמע ביובל". יצא "לא ל) (שם, חומה ערי בתי בפרשת
חרמים,53) ושדה החרם". כשדה לה' קדש ביובל בצאתו השדה "והיה כא): כז, (שם שנאמר יוחאי, בן שמעון כרבי שם,

וחרמין. ערכין מהלכות בפ"ו וראה לכהנים. או הבית לבדק שהחרימה שדה "ויצא 54)היא כח): כה, (שם שנאמר שם:
ומכרה. ממורישיו אדם שירשה שדה היא אחוזה, ושדה לאחוזתו". ושב לעבוד 55)ביובל שלא עצמו על שקיבל

טו, בדברים עבד, (אצל הכא כתיב טוב. טוב אתיא טעמא, מאי ביבי, רב אמר ושם: נבלות. אוכל שהוא אלא עבודהֿזרה,
(שאנו  נוהג תושב שגר ומכאן תוננו". לא לו, "בטוב יז), כג, שם תושב, גר (אצל התם וכתיב עמך", לו טוב "כי טז),

כנ"ל. נוהג, כשהיובל דהיינו נוהג, עברי כשעבד רק להחיותו) שם.56)מצווים ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה ראה
בד  בברייתא ומפורש שאמרו מה שהרי רבינו, זאת למד מהיכן וצ"ע, ביובל. תלויה בשביעית קרקע ששמיטת רבינו ברי

בזמן  אף שביעית אבל ליובל, שהכוונה רבינו מפרש וכו'", כספים משמט אתה קרקע, משמט שאתה "בזמן לו. בגיטין
מקומות. בכמה הכסףֿמשנה שביאר כמו התורה, מן היא כספים.57)הזה שמיטת על רק עולה שזה מפרש בכסףֿמשנה

שם. תקצו נוספת והערה קלה, עשה לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף התורה מן היא בארץ, שביעית ואילו
אלא 58) הכוונה שאין הכסףֿמשנה כדברי מכאן שדקדק קורקוס בר"י וראה כספים. שמיטת לענין ג הלכה שם למעלה
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.È עּׂשה לתׁשרי 60לתקע 59מצות ּבעּׂשירי 61ּבּׁשֹופר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹ
ּדין  לבית מסּורה זֹו ּומצוה הּיֹובל. ,63ּתחּלה 62ּבׁשנת ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ

והעברּת ויחיד 64ׁשּנאמר: יחיד וכל ּתרּועה; 65ׁשֹופר ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבּׁשֹופר  ותֹוקעין ׁשֹופר. ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָֹחּיב

הּׁשנה  ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ׁשֹופר 66ּתׁשע, ּומעבירין . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יּׂשראל  ּגבּול .67ּבכל ְְְִֵָָ

.‡È לכל הּוא אחד הּׁשנה ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָֹׁשֹופר
ואחד 68ּדבר  לּתקיעֹות 69. הּיֹובל ואחד הּׁשנה ,70ראׁש ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּבּיֹובל א  את 72ּתֹוקעין 71ּלא ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
וכל 73החדׁש החדׁש, את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ּדין ּבבית ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ

ויחיד  יֹוׁשבין 74יחיד ּדין ׁשּבית זמן ּכל לתקע 75חּיב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּדין  ּבית ּבפני ;76וׁשּלא ְְִִֵֵֶֹ

.·È הּׁשנה ּבׁשּבת 77ּובראׁש להיֹות היּו78ׁשחל לא - ְְְִֶַַָָָָָֹֹ
החדׁש את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּכל 79ּתֹוקעין ואין , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּדין  ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקע ויחיד .80יחיד ְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

.‚È דברים ּבּיֹובל 81ׁשלׁשה ּתקיעה 82מעּכבין וׁשּלּוח 83: , ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
ׁשמּטת  היא וזֹו לבעליהן. ּׂשדֹות והחזרת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָעבדים,

.84קרקע  ְַַ
.„È הּׁשנה עבדים 85מראׁש היּו לא הּכּפּורים יֹום 86עד ֲִִִֵַַַָָָָֹֹ

לבּתיהן  לאדֹוניהם 87נפטרים מׁשּתעּבדין ולא 88ולא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משביעית  "חוץ הנוסחא: בכתבֿיד אבל מאומה, עוד ביאר לא הארץ בשביעית ואילו שם. בפ"ט כן שביאר כספים, לשמיטת
שגם  מפורש  ולפי"ז וויניציא. דפוס לפי של) (מצוה בחינוך הוא וכן קורקוס). (ר"י וכו'" כספים והשמטת מדבריהם, בארץ

בפאתֿהשולחן. וראה מדבריהם, אלא אינה הארץ קלז.59)שביעית עשה המצוות, בספר ראש 60)ראה תקיעת ולענין
"שתקיעה  שם, המצוות בספר רבינו והסביר לשמוע. היא שהמצוה א, הלכה שופר מהלכות ובפ"א שם רבינו כתב השנה,
התקיעה, המצוה עיקר (ולכן בארץ דרור וקראתם אמרו: והוא ההכרזה, מן חלק ושהיא החירות, לפרסום אלא אינה ביובל זו
השמיעה, עיקרה (ולכן ה'" לפני "זכרון שהן השנה, ראש תקיעות כענין ענינה ואין הדבר), לפרסום לאחרים, דהיינו

שם. בהערות וראה ממנה). כתוצאה הכיפורים.61)וההתעוררות יום הסדר:63)הגדול.62)הוא הוא כן כלומר,
"תעבירו" ואח"כ ביתֿדין) (היינו "והעברת" תורה אמרה כן שהרי ישראל, כל תוקעים ואחרֿכך בביתֿדין, תוקעין בתחילה

שלא. מצוה ובמנחתֿחינוך ספר, בקרית וראה מישראל). ואחד אחד וגו'.64)(כל לך וספרת כתוב: הענין בראש כלומר,
בראש  מפורש וכן לביתֿדין. הכוונה "והעברת", להלן האמור גם ולכן א, בהלכה כנ"ל בלבד, הגדול לביתֿדין הכוונה ושם

ט: ה.65)השנה הלכה ב פרשה בהר פ וספרא ל. השנה לראש 66)ראש היובל שוה כו: שם ובמשנה לג: שם משנה
ב  וראה לתקיעה. א.השנה הלכה שופר מהלכות את 67)פ"ג לפרסם והכוונה, ארצכם". בכל שופר "תעבירו שנאמר:

שמח). (אור א הלכה סוף פ"ד השנה  ראש בירושלמי כמפורש לא, לארץ בחוץ אבל ישראל, בגבול ודוקא העבדים. חירות
יובל,68) של בשופר כן א), הלכה שופר מהלכות (פ"א כפוף כבשים מקרן אלא אינו השנה ראש של ששופר שכשם

והנזכרים  השופר, לגוף השייכים הדינים ובכל בשיעורם שוים שהם והואֿהדין יהודה. כרבי ולא שם במשנה כחכמים
שם. שופר ח.70)שם.69)בהלכות הלכה תפילה מהלכות בפ"ב רבינו והביאו "ולברכות". גם נאמר ושם שם. משנה

ל:71) שם להלן.72)ברייתא וראה בשבת. והברייתא 73)אפילו קנג). עשה המצוות, (ספר הגדול בביתֿדין היינו,
בכל  צורך אין החודש שלקידוש שכשם הוא, הדבר שטעם וייתכן החודש". את בו "שקידשו בביתֿדין הדבר את תלתה
נח. הערה שם וראה ביובל. תקיעה לענין הואֿהדין בלבד, מתוכם בשלשה אלא הגדול ביתֿדין של הדיינים ע"א

כרבי.75)כנ"ל.74) שם, השנה ביתֿדין.76)ראש בפני שלא אפילו שם.77)כלומר, חל 78)ברייתא אם אבל
שם). (גמרא מקום בכל תוקעין בחול, השנה שופר 80)כנ"ל.79)ראש מהלכות בפ"ב וראה כנ"ל. יושבים, שהם ובזמן

את  דוחה תהיה השנה ראש תרועת אף יכול וכו'. בשבת אפילו הכיפורים, "ביום ה: הלכה פ"א שם ובספרא חֿט. הלכות
בפני  שלא אף (היינו, ארצכם בכל השבת את דוחה לחודש בעשור אלא לחודש, בעשור נאמר למה כן אם וכו', השבת

החוד  את שקידשו ארצכם ביתֿדין בכל שבת דוחה השנה ראש תרועת ואין כנ"ל), יושבין, שהם בזמן שהוא ובלבד ש,
בלבד". בביתֿדין יוסי.81)אלא ור' יהודה כר' ולא כחכמים, ט: השנה לא 82)ראש משלשתם, אחד עשו לא שאם

וכנראה  שם. ובתוספות ברש"י ראה בשמיטה, האסורות העבודות ובכל בזריעה אסורה ואינה יובל, בקדושת השנה נתקדשה
טֿיא) כה, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שלב. מצוה במנחתֿחינוך וראה מעכב, אינו א) הלכה למעלה (ראה שהקידוש
תזרעו  לא וגו' אחוזתו אל איש ושבתם וגו' היא יובל וגו' דרור וקראתם וגו' שופר תעבירו וגו' תרועה שופר "והעברת
שעלֿידו  האופן הוא ומה אחר, באופן ולא יובל הוא זה באופן רק כלומר, עיכוב, על מורות היא" "יובל והמלים וגו'".
נדרש  ומקרא לאחריו הנאמרה שדות והחזרת היא", "יובל הפסוק לפני האמורים דרור וקריאת תרועה שופר היובל, נתקדש

לאחריו. וגם לפניו ולפני כל 83)לפניו של לתקיעה או ביתֿדין של לתקיעה אם רבינו, נתכוין תקיעה לאיזו מבורר לא
של  התקיעות כן ואם לביתֿדין", מסורה שופר) (=תקיעת "זו אמרו: שם השנה ובראש י). הלכה למעלה (ראה ויחיד יחיד
שנלמדו  אלו, תקיעות שהרי עיון, צריך אבל הסמוכה). ההלכה בסוף (וראה מעכבות אינן שם) למעלה (ראה היחידים

ביתֿדין. של מתקיעות יותר היא" "יובל למלים בתורה סמוכות שופר", לו.84)מ"תעבירו בגיטין בברייתא הנזכרת
שם. ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה וראה הראשונים. יתר כדעת שביעית, ולא בנו 85)כלומר, ישמעאל ר' של ברייתא

ח: השנה בראש ברוקא בן יוחנן ר' היא 87)עברים.86)של ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין יתקעו לא שמא
שלא). מצוה חינוך, (מנחת למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים משלשת הכיפורים,88)אחת ביום יתקעו שמא

השנה. מראש למפרע היובל ויהיה
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לבעליהן  חֹוזרֹות וׁשֹותים 89הּׂשדֹות אֹוכלין עבדים אּלא , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
יֹום 91ועטרֹותיהם 90ּוּׂשמחים  ׁשהּגיע ּכיון ּבראׁשיהם. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּדין  ּבית ּתקעּו עבדים 92הּכּפּורים, נפטרּו ּבׁשֹופר, ְְְְֲִִִִִֵַָָָ
לבעליהן. ּׂשדֹות וחזרּו ְְְְְֵֵֶֶַָָָלבּתיהן

.ÂË הּיֹובל אחד 93ּדין הּׁשמּטה ודין הארץ ּבׁשביתת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הארץ  מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר. לכל 94הּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבּיֹובל, מּתר - ּבּׁשביעית ׁשּמּתר וכל יֹובל, ּבׁשנת אסּור -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻ
ּבּׁשביעית  עליהן ׁשּלֹוקין עליהן 95ּומלאכֹות לֹוקין - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּבאכילה  יֹובל ׁשנת ּפרֹות ודין 97ּובמכירה 96ּבּיֹובל. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּדבר.98ּובבעּור  לכל ׁשביעית ּפרֹות ּכדין - ְְְְִִִִֵָָָ

.ÊË מׁשּמטת 99יתרה ׁשהּׁשביעית הּיֹובל, על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשהּיֹובל  הּׁשביעית, על יֹובל ויֹותר יֹובל. ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכספים

וזהּו קרקע. ּומׁשמיט עבדים ּׂשדֹות 100מֹוציא מכירת דין ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָ
עּׂשה  מצות והיא ּבּתֹורה, ּגאּלה 101האמּורֹות ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

יֹובל  לארץ. ּבתחּלתֹו102ּתּתנּו קרקע ,103מׁשמיט ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
אי  ּבסֹופּהּוׁשביעית אּלא ּכספים מׁשּמטת ּכמֹו104נּה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

.105ׁשּבארנּו ְֵֶַ

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
נמּכרת ‡. אינּה לּׁשבטים הּמתחּלקת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר  ואם לצמתת. תּמכר לא והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעּׂשיהן  ואין תעּׂשה. ּבלא עֹוברין ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות

ּבּיֹובל. לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמֹועילין,
ּבּיֹובל;·. יֹוצאה אינּה - ׁשנה לׁשּׁשים ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוהּמֹוכר

הּנמּכר  אֹו סתם הּנמּכר דבר אּלא ּבּיֹובל חֹוזר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ְִִלצמיתּות.

ׁשהם ‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ּׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא
ימּו וכי ׁשּנאמר: העני; ּכן אם אּלא זמן, אחר ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָחֹוזרין
ּבכיסֹו הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו. ּומכר ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻאחי

עבדים  אֹו ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה ּבהן לעּׂשֹות ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָאֹו
עבר  ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא רּׁשאי; אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּובהמה

מכּורין. אּלּו הרי - מקֹום מּכל ְֲִִֵֵַָָָּומכר
ּׂשדה „. ּדין ּובּׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָודנין

לפי  הּדמים את לחּׁשב אחּזתֹו: ּׂשדה מֹוכר ּדין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻאחּזה.
- לפּדֹות ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; הּנׁשארֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשנים
מּדמי  וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על הּלֹוקח עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָמחּׁשב

הּׁשאר. לֹו ּומחזיר ְֲִֶֶַַַָהּמכר,
עּׂשר ‰. לּיֹובל הּנׁשאר הרי ּׂשדה ּכיצד? לֹו ּומכר ׁשנים ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּמֹוכר  ורצה ׁשנים ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה דינר, ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּבמאה
אם  וכן ּׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר ׁשבעים לֹו נֹותן - ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֹלגאל
לֹו ּומחזיר ּדינר ארּבעים לֹו נֹותן - ׁשנים ׁשׁש ְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָאכלּה
ׁשנת  עד הּלֹוקח ּביד הּניחּה אּלא גאלּה לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּׂשדהּו.
ּבמסּפר  ׁשּנאמר: דמים. ּבלא לּבעלים ּתחזר - ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּיֹובל

.ל ימּכר תבּואת ְְְִֵָָֹׁשני
.Âּגאלּה ׁשנים ׁשּתי ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה

ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי החזירּנה לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו -ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
לפני  ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ .ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּמכרּתי
אֹוכל  זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ּוגאלּה הּׁשנה, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹראׁש
לפי  אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו הּׁשנים, ּבׁשּתי ּתבּואֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשלׁש
ּפי  על לא הּׁשנים, ּפי על ׁשּנאמר: ּבלבד ; ׁשנים ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּתי

ְַהּתבּואֹות.
.Ê הן הרי - ׁשּבתֹוכּה ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָהּקנים

אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ׁשּלּה. הּפרֹות ּכׁשאר לֹוקח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ויּלקח  יּמכר יעּׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ׁשניהן - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיבׁש
הּׂשדה  ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה אֹוכל והּלֹוקח קרקע, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבדמיו

ִָמּידֹו.
.Á,והׁשּביחה אילנֹות ּונטעּה אחּזה ּׂשדה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻהּלֹוקח

ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין - ּבּיֹובל חֹוזרת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א.89) הלכה ב פרק בהר פ' חירותם.90)סיפרא ש"יושבים 91)על הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו כמו החירות, דרך
מט. סוטה ראה וכלות, חתנים נוהגים היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם להם 92)ועטרותיהם שהרי

הקודמת. בהלכה וראה י. בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה תקצרו 93)מסורה ולא תזרעו "לא ב: הלכה ג פרק שם בסיפרא
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את

רסב. בהערה האילן.94)ובהוספה עבודת גם כתב שם המצוות שלוקין 95)בספר ובצירה, קצירה זמירה, זריעה כמו
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה וחפירה ב, הלכה בפ"א כנ"ל התורה, מן שיש 96)עליהן כלומר,

ג. הלכה בפ"ב כנ"ל מברייתם, לשנותם שלא וכן ולהפסידם, לשרפם ולא אלא 97)לאכלם סחורה, בהם עושים שאין
בפ"ו. שנזכרו א.98)באופנים הלכה בפ"ז ו.99)כנ"ל הלכה שם חזרת 100)סיפרא שהיא הקרקע השמטת כלומר,

ביובל. לבעליהן קלח.101)השדות עשה המצוות, בספר כח:102)ראה א:103)ערכין הלכה ב פרק שם סיפרא
בברייתא  ח: השנה בראש הוא וכן השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים שנת את וקדשתם אומר, "וכשהוא

יד. הלכה למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' שבע 104)של "מקץ שנאמר:
שמיטה". תעשה ד.105)שנים הלכה בפ"ט לצמיתות.1)למעלה תמכר לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר

אילנות. ונטעה אחוזה שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני. כן אם אלא אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא
מייפין  לעולם ביובל. לבעלים חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה ודין שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם
האחין  במתנה. שדהו נותן השדה. חצי לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות למכור הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח

אשתו. את והיורש שחלקו.
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.È עּׂשה לתׁשרי 60לתקע 59מצות ּבעּׂשירי 61ּבּׁשֹופר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹ
ּדין  לבית מסּורה זֹו ּומצוה הּיֹובל. ,63ּתחּלה 62ּבׁשנת ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ

והעברּת ויחיד 64ׁשּנאמר: יחיד וכל ּתרּועה; 65ׁשֹופר ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבּׁשֹופר  ותֹוקעין ׁשֹופר. ּתעבירּו ׁשּנאמר: לתקע, ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָֹחּיב

הּׁשנה  ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ּכדר ׁשֹופר 66ּתׁשע, ּומעבירין . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יּׂשראל  ּגבּול .67ּבכל ְְְִֵָָ

.‡È לכל הּוא אחד הּׁשנה ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ְְֵֶֶֶַָָָָָֹׁשֹופר
ואחד 68ּדבר  לּתקיעֹות 69. הּיֹובל ואחד הּׁשנה ,70ראׁש ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּבּיֹובל א  את 72ּתֹוקעין 71ּלא ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
וכל 73החדׁש החדׁש, את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ּדין ּבבית ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ

ויחיד  יֹוׁשבין 74יחיד ּדין ׁשּבית זמן ּכל לתקע 75חּיב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּדין  ּבית ּבפני ;76וׁשּלא ְְִִֵֵֶֹ

.·È הּׁשנה ּבׁשּבת 77ּובראׁש להיֹות היּו78ׁשחל לא - ְְְִֶַַָָָָָֹֹ
החדׁש את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּכל 79ּתֹוקעין ואין , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּדין  ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקע ויחיד .80יחיד ְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

.‚È דברים ּבּיֹובל 81ׁשלׁשה ּתקיעה 82מעּכבין וׁשּלּוח 83: , ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
ׁשמּטת  היא וזֹו לבעליהן. ּׂשדֹות והחזרת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָעבדים,

.84קרקע  ְַַ
.„È הּׁשנה עבדים 85מראׁש היּו לא הּכּפּורים יֹום 86עד ֲִִִֵַַַָָָָֹֹ

לבּתיהן  לאדֹוניהם 87נפטרים מׁשּתעּבדין ולא 88ולא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משביעית  "חוץ הנוסחא: בכתבֿיד אבל מאומה, עוד ביאר לא הארץ בשביעית ואילו שם. בפ"ט כן שביאר כספים, לשמיטת
שגם  מפורש  ולפי"ז וויניציא. דפוס לפי של) (מצוה בחינוך הוא וכן קורקוס). (ר"י וכו'" כספים והשמטת מדבריהם, בארץ

בפאתֿהשולחן. וראה מדבריהם, אלא אינה הארץ קלז.59)שביעית עשה המצוות, בספר ראש 60)ראה תקיעת ולענין
"שתקיעה  שם, המצוות בספר רבינו והסביר לשמוע. היא שהמצוה א, הלכה שופר מהלכות ובפ"א שם רבינו כתב השנה,
התקיעה, המצוה עיקר (ולכן בארץ דרור וקראתם אמרו: והוא ההכרזה, מן חלק ושהיא החירות, לפרסום אלא אינה ביובל זו
השמיעה, עיקרה (ולכן ה'" לפני "זכרון שהן השנה, ראש תקיעות כענין ענינה ואין הדבר), לפרסום לאחרים, דהיינו

שם. בהערות וראה ממנה). כתוצאה הכיפורים.61)וההתעוררות יום הסדר:63)הגדול.62)הוא הוא כן כלומר,
"תעבירו" ואח"כ ביתֿדין) (היינו "והעברת" תורה אמרה כן שהרי ישראל, כל תוקעים ואחרֿכך בביתֿדין, תוקעין בתחילה

שלא. מצוה ובמנחתֿחינוך ספר, בקרית וראה מישראל). ואחד אחד וגו'.64)(כל לך וספרת כתוב: הענין בראש כלומר,
בראש  מפורש וכן לביתֿדין. הכוונה "והעברת", להלן האמור גם ולכן א, בהלכה כנ"ל בלבד, הגדול לביתֿדין הכוונה ושם

ט: ה.65)השנה הלכה ב פרשה בהר פ וספרא ל. השנה לראש 66)ראש היובל שוה כו: שם ובמשנה לג: שם משנה
ב  וראה לתקיעה. א.השנה הלכה שופר מהלכות את 67)פ"ג לפרסם והכוונה, ארצכם". בכל שופר "תעבירו שנאמר:

שמח). (אור א הלכה סוף פ"ד השנה  ראש בירושלמי כמפורש לא, לארץ בחוץ אבל ישראל, בגבול ודוקא העבדים. חירות
יובל,68) של בשופר כן א), הלכה שופר מהלכות (פ"א כפוף כבשים מקרן אלא אינו השנה ראש של ששופר שכשם

והנזכרים  השופר, לגוף השייכים הדינים ובכל בשיעורם שוים שהם והואֿהדין יהודה. כרבי ולא שם במשנה כחכמים
שם. שופר ח.70)שם.69)בהלכות הלכה תפילה מהלכות בפ"ב רבינו והביאו "ולברכות". גם נאמר ושם שם. משנה

ל:71) שם להלן.72)ברייתא וראה בשבת. והברייתא 73)אפילו קנג). עשה המצוות, (ספר הגדול בביתֿדין היינו,
בכל  צורך אין החודש שלקידוש שכשם הוא, הדבר שטעם וייתכן החודש". את בו "שקידשו בביתֿדין הדבר את תלתה
נח. הערה שם וראה ביובל. תקיעה לענין הואֿהדין בלבד, מתוכם בשלשה אלא הגדול ביתֿדין של הדיינים ע"א

כרבי.75)כנ"ל.74) שם, השנה ביתֿדין.76)ראש בפני שלא אפילו שם.77)כלומר, חל 78)ברייתא אם אבל
שם). (גמרא מקום בכל תוקעין בחול, השנה שופר 80)כנ"ל.79)ראש מהלכות בפ"ב וראה כנ"ל. יושבים, שהם ובזמן

את  דוחה תהיה השנה ראש תרועת אף יכול וכו'. בשבת אפילו הכיפורים, "ביום ה: הלכה פ"א שם ובספרא חֿט. הלכות
בפני  שלא אף (היינו, ארצכם בכל השבת את דוחה לחודש בעשור אלא לחודש, בעשור נאמר למה כן אם וכו', השבת

החוד  את שקידשו ארצכם ביתֿדין בכל שבת דוחה השנה ראש תרועת ואין כנ"ל), יושבין, שהם בזמן שהוא ובלבד ש,
בלבד". בביתֿדין יוסי.81)אלא ור' יהודה כר' ולא כחכמים, ט: השנה לא 82)ראש משלשתם, אחד עשו לא שאם

וכנראה  שם. ובתוספות ברש"י ראה בשמיטה, האסורות העבודות ובכל בזריעה אסורה ואינה יובל, בקדושת השנה נתקדשה
טֿיא) כה, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שלב. מצוה במנחתֿחינוך וראה מעכב, אינו א) הלכה למעלה (ראה שהקידוש
תזרעו  לא וגו' אחוזתו אל איש ושבתם וגו' היא יובל וגו' דרור וקראתם וגו' שופר תעבירו וגו' תרועה שופר "והעברת
שעלֿידו  האופן הוא ומה אחר, באופן ולא יובל הוא זה באופן רק כלומר, עיכוב, על מורות היא" "יובל והמלים וגו'".
נדרש  ומקרא לאחריו הנאמרה שדות והחזרת היא", "יובל הפסוק לפני האמורים דרור וקריאת תרועה שופר היובל, נתקדש

לאחריו. וגם לפניו ולפני כל 83)לפניו של לתקיעה או ביתֿדין של לתקיעה אם רבינו, נתכוין תקיעה לאיזו מבורר לא
של  התקיעות כן ואם לביתֿדין", מסורה שופר) (=תקיעת "זו אמרו: שם השנה ובראש י). הלכה למעלה (ראה ויחיד יחיד
שנלמדו  אלו, תקיעות שהרי עיון, צריך אבל הסמוכה). ההלכה בסוף (וראה מעכבות אינן שם) למעלה (ראה היחידים

ביתֿדין. של מתקיעות יותר היא" "יובל למלים בתורה סמוכות שופר", לו.84)מ"תעבירו בגיטין בברייתא הנזכרת
שם. ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה וראה הראשונים. יתר כדעת שביעית, ולא בנו 85)כלומר, ישמעאל ר' של ברייתא

ח: השנה בראש ברוקא בן יוחנן ר' היא 87)עברים.86)של ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין יתקעו לא שמא
שלא). מצוה חינוך, (מנחת למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים משלשת הכיפורים,88)אחת ביום יתקעו שמא

השנה. מראש למפרע היובל ויהיה

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - xii` 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לבעליהן  חֹוזרֹות וׁשֹותים 89הּׂשדֹות אֹוכלין עבדים אּלא , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
יֹום 91ועטרֹותיהם 90ּוּׂשמחים  ׁשהּגיע ּכיון ּבראׁשיהם. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּדין  ּבית ּתקעּו עבדים 92הּכּפּורים, נפטרּו ּבׁשֹופר, ְְְְֲִִִִִֵַָָָ
לבעליהן. ּׂשדֹות וחזרּו ְְְְְֵֵֶֶַָָָלבּתיהן

.ÂË הּיֹובל אחד 93ּדין הּׁשמּטה ודין הארץ ּבׁשביתת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הארץ  מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר. לכל 94הּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבּיֹובל, מּתר - ּבּׁשביעית ׁשּמּתר וכל יֹובל, ּבׁשנת אסּור -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻ
ּבּׁשביעית  עליהן ׁשּלֹוקין עליהן 95ּומלאכֹות לֹוקין - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּבאכילה  יֹובל ׁשנת ּפרֹות ודין 97ּובמכירה 96ּבּיֹובל. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּדבר.98ּובבעּור  לכל ׁשביעית ּפרֹות ּכדין - ְְְְִִִִֵָָָ

.ÊË מׁשּמטת 99יתרה ׁשהּׁשביעית הּיֹובל, על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשהּיֹובל  הּׁשביעית, על יֹובל ויֹותר יֹובל. ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכספים

וזהּו קרקע. ּומׁשמיט עבדים ּׂשדֹות 100מֹוציא מכירת דין ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָ
עּׂשה  מצות והיא ּבּתֹורה, ּגאּלה 101האמּורֹות ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

יֹובל  לארץ. ּבתחּלתֹו102ּתּתנּו קרקע ,103מׁשמיט ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
אי  ּבסֹופּהּוׁשביעית אּלא ּכספים מׁשּמטת ּכמֹו104נּה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

.105ׁשּבארנּו ְֵֶַ

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
נמּכרת ‡. אינּה לּׁשבטים הּמתחּלקת יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר  ואם לצמתת. תּמכר לא והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעּׂשיהן  ואין תעּׂשה. ּבלא עֹוברין ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות

ּבּיֹובל. לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמֹועילין,
ּבּיֹובל;·. יֹוצאה אינּה - ׁשנה לׁשּׁשים ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוהּמֹוכר

הּנמּכר  אֹו סתם הּנמּכר דבר אּלא ּבּיֹובל חֹוזר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ְִִלצמיתּות.

ׁשהם ‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ּׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא
ימּו וכי ׁשּנאמר: העני; ּכן אם אּלא זמן, אחר ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָחֹוזרין
ּבכיסֹו הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו. ּומכר ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻאחי

עבדים  אֹו ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה ּבהן לעּׂשֹות ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָאֹו
עבר  ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא רּׁשאי; אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּובהמה

מכּורין. אּלּו הרי - מקֹום מּכל ְֲִִֵֵַָָָּומכר
ּׂשדה „. ּדין ּובּׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָודנין

לפי  הּדמים את לחּׁשב אחּזתֹו: ּׂשדה מֹוכר ּדין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻאחּזה.
- לפּדֹות ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; הּנׁשארֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשנים
מּדמי  וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על הּלֹוקח עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָמחּׁשב

הּׁשאר. לֹו ּומחזיר ְֲִֶֶַַַָהּמכר,
עּׂשר ‰. לּיֹובל הּנׁשאר הרי ּׂשדה ּכיצד? לֹו ּומכר ׁשנים ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּמֹוכר  ורצה ׁשנים ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה דינר, ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּבמאה
אם  וכן ּׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר ׁשבעים לֹו נֹותן - ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֹלגאל
לֹו ּומחזיר ּדינר ארּבעים לֹו נֹותן - ׁשנים ׁשׁש ְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָאכלּה
ׁשנת  עד הּלֹוקח ּביד הּניחּה אּלא גאלּה לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּׂשדהּו.
ּבמסּפר  ׁשּנאמר: דמים. ּבלא לּבעלים ּתחזר - ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּיֹובל

.ל ימּכר תבּואת ְְְִֵָָֹׁשני
.Âּגאלּה ׁשנים ׁשּתי ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה

ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי החזירּנה לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו -ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
לפני  ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ .ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּמכרּתי
אֹוכל  זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ּוגאלּה הּׁשנה, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹראׁש
לפי  אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו הּׁשנים, ּבׁשּתי ּתבּואֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשלׁש
ּפי  על לא הּׁשנים, ּפי על ׁשּנאמר: ּבלבד ; ׁשנים ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּתי

ְַהּתבּואֹות.
.Ê הן הרי - ׁשּבתֹוכּה ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָהּקנים

אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ׁשּלּה. הּפרֹות ּכׁשאר לֹוקח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ויּלקח  יּמכר יעּׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ׁשניהן - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיבׁש
הּׂשדה  ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה אֹוכל והּלֹוקח קרקע, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבדמיו

ִָמּידֹו.
.Á,והׁשּביחה אילנֹות ּונטעּה אחּזה ּׂשדה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻהּלֹוקח

ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין - ּבּיֹובל חֹוזרת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א.89) הלכה ב פרק בהר פ' חירותם.90)סיפרא ש"יושבים 91)על הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו כמו החירות, דרך
מט. סוטה ראה וכלות, חתנים נוהגים היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם להם 92)ועטרותיהם שהרי

הקודמת. בהלכה וראה י. בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה תקצרו 93)מסורה ולא תזרעו "לא ב: הלכה ג פרק שם בסיפרא
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את

רסב. בהערה האילן.94)ובהוספה עבודת גם כתב שם המצוות שלוקין 95)בספר ובצירה, קצירה זמירה, זריעה כמו
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה וחפירה ב, הלכה בפ"א כנ"ל התורה, מן שיש 96)עליהן כלומר,

ג. הלכה בפ"ב כנ"ל מברייתם, לשנותם שלא וכן ולהפסידם, לשרפם ולא אלא 97)לאכלם סחורה, בהם עושים שאין
בפ"ו. שנזכרו א.98)באופנים הלכה בפ"ז ו.99)כנ"ל הלכה שם חזרת 100)סיפרא שהיא הקרקע השמטת כלומר,

ביובל. לבעליהן קלח.101)השדות עשה המצוות, בספר כח:102)ראה א:103)ערכין הלכה ב פרק שם סיפרא
בברייתא  ח: השנה בראש הוא וכן השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים שנת את וקדשתם אומר, "וכשהוא

יד. הלכה למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' שבע 104)של "מקץ שנאמר:
שמיטה". תעשה ד.105)שנים הלכה בפ"ט לצמיתות.1)למעלה תמכר לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר

אילנות. ונטעה אחוזה שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני. כן אם אלא אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא
מייפין  לעולם ביובל. לבעלים חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה ודין שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם
האחין  במתנה. שדהו נותן השדה. חצי לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות למכור הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח

אשתו. את והיורש שחלקו.
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ויצא  ׁשּנאמר: לּלֹוקח; הּׁשבח דמי הּׂשדה ּבעל ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָונֹותן
הּׁשבח. ולא חֹוזר, ממּכר - ּבית ְְְִִִֵֶַַַַָֹממּכר

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ּׂשדהּו את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּמֹוכר
ּבמסּפר  ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי לפחֹות לגאל מּתר אינֹו -ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
אסּור; - הּלֹוקח רצה ואפּלּו .ל ימּכר תבּואת ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹׁשני
עמית מאת ּתקנה הּיֹובל אחר ׁשנים ּבמסּפר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:

הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים מּׁשתי ּפחֹות אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
.È ׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשּתי הּלֹוקח ׁשּיאכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹוצרי

היתה  אם ,לפיכ תבּואת. ׁשני ׁשּנאמר: יגאל; ּכ ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואחר
- ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת אֹו ׁשביעית הּׁשנים מּׁשתי ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאחת

הּמנין. מן עֹולה ְִִֵַָָָאינּה
.‡Èאכלּה אֹו ׁשנה, ואכלּה ׁשנה ּבּורה הּלֹוקח ֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָהּניחּה

מכרּה לּמנין. עֹולין אּלּו הרי - זרעּה ולא ׁשנה ונרּה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָֹׁשנה
חֹוזרין  והּדמים נמּכרת, אינּה - עצמּה יֹובל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשנת

ְִַָלּבעלים.
.·È אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה

תבּואת. ׁשני ׁשּנאמר: הּיֹובל; אחר ׁשנּיה ׁשנה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹותּה
.‚È ראּויין ׁשאינם סלעים אֹו מים מלאים נקעים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמכר

ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלזריעה
היא  לתבּואה הראּויה ּׂשדה - תבּואת ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּבמסּפר
אף  גאלּה, לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינּה
ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת - לזריעה ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

.„È,ׁשנים מּׁשתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְִִִִִֵֵַָָָָָמכר
חֹוזרין  אינן - גאלן לא ואם לתבּואֹות. ראּויים ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹׁשהרי
לאילנֹות. ולא - לאחּזתֹו וׁשב ׁשּנאמר: ּבּיֹובל; ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלּבעלים

.ÂË וׁשני לׁשני, מכר וראׁשֹון לראׁשֹון, ּׂשדה ּו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָמכר
ּתחזר  הּיֹובל ּבׁשנת - זה אחר זה מאה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלׁשליׁשי,
הּׂשדה  יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת ׁשּנאמר: הראׁשֹון; ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלאדֹון

הארץ. אחּזת לֹו לאׁשר מאּתֹו, קנהּו ֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻלאׁשר

.ÊË,ּבמאתים לׁשני וראׁשֹון דינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָמכרּה
הראׁשֹון; עם אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹורצה
ּבמאתים, לראׁשֹון מכרּה לֹו. מכר אׁשר לאיׁש ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
וכן  האחרֹון. עם מחּׁשב זה הרי - ּבמאה לׁשני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוראׁשֹון
ראּויה  היא והרי הּלֹוקח ּביד והׁשּביחה ּבמאה מכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאם
מכרּה ואם ּׁשּמכר. מה לפי מחּׁשב - ּבמאתים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהּמכר
- ּבמאה להּמכר ראּויה היא והרי והכסיפה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבמאתים
ּׂשדה  מֹוכר ּכח מיּפים ּולעֹולם ּׁשהיא. מה לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹמחּׁשב

הּלֹוקח. ּכח ּומרעין ְֲִֵֵַַַָֹֻאחּזה,
.ÊÈ ּומכר אחרֹות, ּׂשדֹות לֹו והיּו אחּזתֹו ּׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

ׁשֹומעין  אין - ׁשּמכר ּׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמאֹותם
ׁשאינֹו דבר ׁשּימצא עד - גאּלתֹו ּכדי ּומצא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלֹו;
ׁשֹומעין  אין - לגאל לוה אם וכן ׁשּמכר. ּבׁשעה לֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹמצּוי

ׁשּילוה. לא - ידֹו והּׂשיגה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹלֹו;
.ÁÈ אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא

אֹו ּכּלּה את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו ּכדי ׁשּנאמר: לֹו; ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻׁשֹומעין
ׁשּנאמר: ּגֹואלים; - לגאל קרֹוביו רצּו ואם גֹואל. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹאינֹו

אליו. הּקרב גאלֹו ֲֵַָָָֹֹּובא
.ËÈ;ּבּיֹובל לֹו חֹוזרת זֹו הרי - מּתנה ּׂשדהּו ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

הּמּתנה. את לרּבֹות - אחּזתֹו אל איׁש ּתׁשבּו ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנאמר:
.Î לזה זה ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ׁשחלקּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהאחין

מּכ חלּקתן תּבטל ולא ּבּיֹובל, וכן חלקֹו ׁשהיתה. מֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשּנטל, חלק ּבּיֹובל מחזיר - אחיו אׁשת והמיּבם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּבכֹור

ׁשּכנגּדֹו. החלק ְְְֵֵֶֶֶַונֹוטל
.‡Î הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף אׁשּתֹו, את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל

ואינֹו ּתֹורה, ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עּׂשּו - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּדבריהם
יחזיר  - הּקברֹות ּבית מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָמחזיר
דמיה, לֹו ויּתנּו מׁשּפחה, ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָלבני

ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי אׁשּתֹו, קבר דמי לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומנּכין
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ערב ‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָעּמהן
החצר  מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא לכּלן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻואסּור

ּבלבד,לבּתיהם  חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה להן ּבּטל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּומחצר  לחצר מּבּתיהם ּולהכניס להֹוציא מּתרין אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהרי
ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. לביתֹו, אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָלבּתיהם;
ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן מּתרין; ּכּלם הרי חצרֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָֻֻֻּורׁשּות

מּפני  מּתר, הּוא וגם וחצרֹו; ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻוהרי
והאֹורח  אצלם, ּכאֹורח הּוא והרי רׁשּות, לֹו נׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּלא

אֹוסר. ֵֵאינֹו
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט -[-ולא ְְְֵַַָ

רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, חצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַֹרׁשּות
ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי חצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלבני
אף  רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל מבּטלת ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַֻ'רׁשּותי
מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ׁשּמת ּפי ְִִִֵֵֶֶַַַַַָעל

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ּדבר, לכל ְְְְְִִַַַָָָָָָֻהּוקם

הּוא ‚. - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבּטלּו
להן  נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּתר,
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ּכאֹורח  'יהיּו אֹומרין: ואין רּבים רׁשּות. ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַ
אחד  אצל .אֹורחין ְִֵֶֶָ

ּבּטלּו„. אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹהיּו
ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - למערבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻרׁשּותם

אורחים]אסּורין נעשים הרבים המערבין [שאין ואין . ְְְֲִִֵַָ
אחד  ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא לּׁשנים רׁשּותם לבּטל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיכֹולים
ערב, ׁשּלא האחד חזר ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן
ׁשּבׁשעה  אֹוסר, זה הרי - ערב ׁשּלא לּׁשני  רׁשּות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּובּטל
אינֹו ׁשערב, אחד היה. אסּור המערבין, לֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבּטלּו
ערב, ׁשּלא האחד אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמבּטל

ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו ְְְֵֵֶֶַַָמבּטל
רׁשּותֹו‰. זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּכׁשם

לחצר  מחצר מבּטלין ּכ אחת, ּומבּטלין,ּבחצר ; ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ולא  ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ּכיצד? ּומבּטלין. ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹוחֹוזרין
הּׁשני  ונמצא לּׁשני, רׁשּותֹו מבּטל מהן אחד - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָערבּו

חברֹו לֹו ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו עד [ה'ראשון']מטלטל , ְְְֲִִֵֵֵֶַַ
הביטול]צרכיו[ה'שני']ׁשּיעׂשה ויבטל בחצר, ;[שימושיו ְֲֶֶַָָ

הראׁשֹון  ּומטלטל לראׁשֹון, רׁשּותֹו ּומבּטל הּׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָוחֹוזר
רׁשּות  ּבּטּול ויׁש ּפעמים. ּכּמה וכן לֹו; ׁשּבּטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּברׁשּותֹו

בתים]ּבחרּבה שני אליו שפתוחים ריק, ׁשהּוא [בית ּכדר , ְְְֶֶֶָֻ
ְֵָּבחצר.

.Â אם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי
זה הרי - הֹוציא עמד ּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּוא  ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבבּטּולֹו. ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹעֹומד
והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ׁשּבּטל אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָוהחזיקּו
אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא הּוא חזר אם - ְְִִִִֵֵֵֵֵַָוהֹוציאּו

עליהן  .אֹוסר ֲֵֵֶ
.Ê ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָׁשני

אפׁשר  ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחיצה
מאמׁש לערב רׁשּותֹולהם והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - הּׁשּוק מן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָלאחד
מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; אֹוסר החצר מּבני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו

הּׁשּוק מן אחד עליהן. אֹוסר בחצר,אינֹו דירה לו [שיש ֲִֵֵֵֶֶַָ
בה] גר לא כי לערב, צריך לא רׁשּותֹואבל והּניח ְְִִֵֶַׁשּמת,

אֹוסר, אינֹו - מת יֹום מּבעֹוד אם - החצר מּבני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָלאחד
עליהן, אֹוסר - מּׁשחׁשכה מת ואם מערבין; ּכּלן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻׁשהרי

מֹוריׁשֹו. רׁשּות להן ׁשּיבּטל ְְִֵֶֶַַָעד
.Á מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל

החזיק ׁשּלא ּפי על אף - ּבנכסיו [וקנה]יֹום אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשחׁשכה -]עד זאת הּמחזיק[למרות זה הרי [אחר - ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
שבת] ואם כניסת ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַאֹוסר

מּׁשחׁשכה הּגר השבת]מת לפני ערוב ּפי [ועשו על אף - ִִֵֵֵֶַַַָָ
אּלא  עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהחזיק

עֹומד  הּוא הראׁשֹון .ּבהּתרֹו ְִֵֵֶָ
.Ë הּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם גוי אֹו -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ

נח] בני מצוות ׁשּדירת שמקיים עליו; אֹוסר אינֹו ְִֵֵֵֶַָָָּבחצר,
ׁשני  היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ּדירה, אינּה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּגֹוי
אֹוסר  זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי יתר, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָיׂשראלים
עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ּגזרה, - זה ודבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליהם;
וגֹוי  אחד ּביׂשראל גזרּו לא ולּמה מּמעׂשיו. ילמדּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
יתיחד  ׁשּמא יפחד ׁשהרי - מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד?

הּגֹוי. עם להתיחד אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָעּמֹו
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום  הֹועיל לא - לעצמם ּבּטלּוהּיׂשראלים אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹ
ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלּגֹוי,
מֹועיל  ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא - הּגֹוי עם ְְִִִִֵֵֶַָֹּכיחיד
ואין  ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ואין ּגֹוי, ְְְְְִִִִֵֵּבמקֹום
הּגֹוי  ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו אּלא ּתּקנה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלהן
- רּבים ּגֹוים היּו אם וכן עּמהן. אֹורח הּוא ְְִִִִִֵֵֶַַָָּכאּלּו
מערבין  והּיׂשראלים ליׂשראלים, רׁשּותם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָמׂשּכירין
ׁשאר  עם מערב - הּגֹוי מן ׁשּׂשכר אחד ויׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומּתרין.
לׂשּכר  צרי ואחד אחד ּכל ואין ּכּלם; ויּתרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻהּיׂשראלים,

הּגֹוי. ִַמן
.‡È ּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי  יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על  אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
יׂשראלים  ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית  מּתר והּפנימי, ׁשם; מצּויים .וגֹוי ְְְְְִִִִִַַָָֻ
.·È ּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן ּכבּטּול ׂשֹוכרין ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְֲִִִִִֶַַַָ

ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה היא, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָרׁשּות
ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ׂשֹוכרין ,ְְְְֲִִִִִֶַָָָָלפיכ
אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא מׂשּכרת ּגֹוי ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹואׁשּתֹו
אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו מּדעּתֹו; ׁשּלא מׂשּכירין ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹׁשּמׁשֹו
מן  ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא מׂשּכיר זה הרי יׂשראלי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמׁשֹו
נׁשּתּתף  הרי - והׁשאילֹו חפציו, ּבֹו להּניח מקֹום ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָהּגֹוי
ׁשני  לגֹוי היּו מּדעּתֹו. ׁשּלא ּומׂשּכיר ּברׁשּותֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַָֹעּמֹו
אחד  הׂשּכיר אם - רּבֹות נׁשים אֹו ׁשּמׁשים אֹו ְְִִִִִִִֶַַָָָׂשכירים

ּדּיֹו. ֵֶַמהן,
.‚È מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָׁשני

ּומּתר  לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - ּבׁשּבת ;הּגֹוי ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
מב  - ּבׁשּבת הּגֹוי מת אם ליׂשראל וכן הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

לטלטל. מּתר ויהיה ְְְְִֵֵֶַַָָֻהאחר,
.„È להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי

מּזה  ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַהּגֹוי
רׁשּות  יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי הּׁשני, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּגֹוי
ׁשּירצה  עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את להֹוציא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלראׁשֹון
מן  הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני היה לא אם -ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ

מּתרין  אּלּו הרי .הראׁשֹון, ֲִִֵֵָָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים והיּו[גרים]חצר ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ּפתּוחֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַחּלֹונֹות
מּתרין  ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ּדר ערּוב ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻועׂשּו
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ויצא  ׁשּנאמר: לּלֹוקח; הּׁשבח דמי הּׂשדה ּבעל ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָונֹותן
הּׁשבח. ולא חֹוזר, ממּכר - ּבית ְְְִִִֵֶַַַַָֹממּכר

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ּׂשדהּו את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּמֹוכר
ּבמסּפר  ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי לפחֹות לגאל מּתר אינֹו -ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
אסּור; - הּלֹוקח רצה ואפּלּו .ל ימּכר תבּואת ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹׁשני
עמית מאת ּתקנה הּיֹובל אחר ׁשנים ּבמסּפר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:

הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים מּׁשתי ּפחֹות אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
.È ׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשּתי הּלֹוקח ׁשּיאכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹוצרי

היתה  אם ,לפיכ תבּואת. ׁשני ׁשּנאמר: יגאל; ּכ ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואחר
- ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת אֹו ׁשביעית הּׁשנים מּׁשתי ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאחת

הּמנין. מן עֹולה ְִִֵַָָָאינּה
.‡Èאכלּה אֹו ׁשנה, ואכלּה ׁשנה ּבּורה הּלֹוקח ֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָהּניחּה

מכרּה לּמנין. עֹולין אּלּו הרי - זרעּה ולא ׁשנה ונרּה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָֹׁשנה
חֹוזרין  והּדמים נמּכרת, אינּה - עצמּה יֹובל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשנת

ְִַָלּבעלים.
.·È אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה

תבּואת. ׁשני ׁשּנאמר: הּיֹובל; אחר ׁשנּיה ׁשנה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹותּה
.‚È ראּויין ׁשאינם סלעים אֹו מים מלאים נקעים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמכר

ׁשּנאמר: ׁשנים; מּׁשתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלזריעה
היא  לתבּואה הראּויה ּׂשדה - תבּואת ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּבמסּפר
אף  גאלּה, לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינּה
ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת - לזריעה ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

.„È,ׁשנים מּׁשתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְִִִִִֵֵַָָָָָמכר
חֹוזרין  אינן - גאלן לא ואם לתבּואֹות. ראּויים ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹׁשהרי
לאילנֹות. ולא - לאחּזתֹו וׁשב ׁשּנאמר: ּבּיֹובל; ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלּבעלים

.ÂË וׁשני לׁשני, מכר וראׁשֹון לראׁשֹון, ּׂשדה ּו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָמכר
ּתחזר  הּיֹובל ּבׁשנת - זה אחר זה מאה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלׁשליׁשי,
הּׂשדה  יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת ׁשּנאמר: הראׁשֹון; ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלאדֹון

הארץ. אחּזת לֹו לאׁשר מאּתֹו, קנהּו ֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻלאׁשר

.ÊË,ּבמאתים לׁשני וראׁשֹון דינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָמכרּה
הראׁשֹון; עם אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹורצה
ּבמאתים, לראׁשֹון מכרּה לֹו. מכר אׁשר לאיׁש ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
וכן  האחרֹון. עם מחּׁשב זה הרי - ּבמאה לׁשני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוראׁשֹון
ראּויה  היא והרי הּלֹוקח ּביד והׁשּביחה ּבמאה מכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאם
מכרּה ואם ּׁשּמכר. מה לפי מחּׁשב - ּבמאתים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהּמכר
- ּבמאה להּמכר ראּויה היא והרי והכסיפה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבמאתים
ּׂשדה  מֹוכר ּכח מיּפים ּולעֹולם ּׁשהיא. מה לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹמחּׁשב

הּלֹוקח. ּכח ּומרעין ְֲִֵֵַַַָֹֻאחּזה,
.ÊÈ ּומכר אחרֹות, ּׂשדֹות לֹו והיּו אחּזתֹו ּׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

ׁשֹומעין  אין - ׁשּמכר ּׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמאֹותם
ׁשאינֹו דבר ׁשּימצא עד - גאּלתֹו ּכדי ּומצא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלֹו;
ׁשֹומעין  אין - לגאל לוה אם וכן ׁשּמכר. ּבׁשעה לֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹמצּוי

ׁשּילוה. לא - ידֹו והּׂשיגה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹלֹו;
.ÁÈ אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא

אֹו ּכּלּה את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו ּכדי ׁשּנאמר: לֹו; ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻׁשֹומעין
ׁשּנאמר: ּגֹואלים; - לגאל קרֹוביו רצּו ואם גֹואל. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹאינֹו

אליו. הּקרב גאלֹו ֲֵַָָָֹֹּובא
.ËÈ;ּבּיֹובל לֹו חֹוזרת זֹו הרי - מּתנה ּׂשדהּו ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

הּמּתנה. את לרּבֹות - אחּזתֹו אל איׁש ּתׁשבּו ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנאמר:
.Î לזה זה ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ׁשחלקּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהאחין

מּכ חלּקתן תּבטל ולא ּבּיֹובל, וכן חלקֹו ׁשהיתה. מֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשּנטל, חלק ּבּיֹובל מחזיר - אחיו אׁשת והמיּבם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּבכֹור

ׁשּכנגּדֹו. החלק ְְְֵֵֶֶֶַונֹוטל
.‡Î הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף אׁשּתֹו, את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל

ואינֹו ּתֹורה, ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עּׂשּו - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּדבריהם
יחזיר  - הּקברֹות ּבית מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָמחזיר
דמיה, לֹו ויּתנּו מׁשּפחה, ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָלבני

ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי אׁשּתֹו, קבר דמי לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומנּכין
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ערב ‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָעּמהן
החצר  מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא לכּלן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻואסּור

ּבלבד,לבּתיהם  חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה להן ּבּטל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּומחצר  לחצר מּבּתיהם ּולהכניס להֹוציא מּתרין אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהרי
ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. לביתֹו, אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָלבּתיהם;
ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן מּתרין; ּכּלם הרי חצרֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָֻֻֻּורׁשּות

מּפני  מּתר, הּוא וגם וחצרֹו; ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻוהרי
והאֹורח  אצלם, ּכאֹורח הּוא והרי רׁשּות, לֹו נׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּלא

אֹוסר. ֵֵאינֹו
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט -[-ולא ְְְֵַַָ

רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, חצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַֹרׁשּות
ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי חצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלבני
אף  רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל מבּטלת ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַֻ'רׁשּותי
מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ׁשּמת ּפי ְִִִֵֵֶֶַַַַַָעל

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ּדבר, לכל ְְְְְִִַַַָָָָָָֻהּוקם

הּוא ‚. - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבּטלּו
להן  נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּתר,
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ּכאֹורח  'יהיּו אֹומרין: ואין רּבים רׁשּות. ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַ
אחד  אצל .אֹורחין ְִֵֶֶָ

ּבּטלּו„. אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹהיּו
ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - למערבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻרׁשּותם

אורחים]אסּורין נעשים הרבים המערבין [שאין ואין . ְְְֲִִֵַָ
אחד  ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא לּׁשנים רׁשּותם לבּטל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיכֹולים
ערב, ׁשּלא האחד חזר ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן
ׁשּבׁשעה  אֹוסר, זה הרי - ערב ׁשּלא לּׁשני  רׁשּות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּובּטל
אינֹו ׁשערב, אחד היה. אסּור המערבין, לֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבּטלּו
ערב, ׁשּלא האחד אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמבּטל

ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו ְְְֵֵֶֶַַָמבּטל
רׁשּותֹו‰. זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּכׁשם

לחצר  מחצר מבּטלין ּכ אחת, ּומבּטלין,ּבחצר ; ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ולא  ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ּכיצד? ּומבּטלין. ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹוחֹוזרין
הּׁשני  ונמצא לּׁשני, רׁשּותֹו מבּטל מהן אחד - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָערבּו

חברֹו לֹו ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו עד [ה'ראשון']מטלטל , ְְְֲִִֵֵֵֶַַ
הביטול]צרכיו[ה'שני']ׁשּיעׂשה ויבטל בחצר, ;[שימושיו ְֲֶֶַָָ

הראׁשֹון  ּומטלטל לראׁשֹון, רׁשּותֹו ּומבּטל הּׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָוחֹוזר
רׁשּות  ּבּטּול ויׁש ּפעמים. ּכּמה וכן לֹו; ׁשּבּטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּברׁשּותֹו

בתים]ּבחרּבה שני אליו שפתוחים ריק, ׁשהּוא [בית ּכדר , ְְְֶֶֶָֻ
ְֵָּבחצר.

.Â אם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי
זה הרי - הֹוציא עמד ּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּוא  ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבבּטּולֹו. ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹעֹומד
והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ׁשּבּטל אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָוהחזיקּו
אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא הּוא חזר אם - ְְִִִִֵֵֵֵֵַָוהֹוציאּו

עליהן  .אֹוסר ֲֵֵֶ
.Ê ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָׁשני

אפׁשר  ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחיצה
מאמׁש לערב רׁשּותֹולהם והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - הּׁשּוק מן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָלאחד
מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; אֹוסר החצר מּבני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו

הּׁשּוק מן אחד עליהן. אֹוסר בחצר,אינֹו דירה לו [שיש ֲִֵֵֵֶֶַָ
בה] גר לא כי לערב, צריך לא רׁשּותֹואבל והּניח ְְִִֵֶַׁשּמת,

אֹוסר, אינֹו - מת יֹום מּבעֹוד אם - החצר מּבני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָלאחד
עליהן, אֹוסר - מּׁשחׁשכה מת ואם מערבין; ּכּלן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻׁשהרי

מֹוריׁשֹו. רׁשּות להן ׁשּיבּטל ְְִֵֶֶַַָעד
.Á מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל

החזיק ׁשּלא ּפי על אף - ּבנכסיו [וקנה]יֹום אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשחׁשכה -]עד זאת הּמחזיק[למרות זה הרי [אחר - ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
שבת] ואם כניסת ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַאֹוסר

מּׁשחׁשכה הּגר השבת]מת לפני ערוב ּפי [ועשו על אף - ִִֵֵֵֶַַַָָ
אּלא  עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהחזיק

עֹומד  הּוא הראׁשֹון .ּבהּתרֹו ְִֵֵֶָ
.Ë הּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם גוי אֹו -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ

נח] בני מצוות ׁשּדירת שמקיים עליו; אֹוסר אינֹו ְִֵֵֵֶַָָָּבחצר,
ׁשני  היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ּדירה, אינּה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּגֹוי
אֹוסר  זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי יתר, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָיׂשראלים
עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ּגזרה, - זה ודבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליהם;
וגֹוי  אחד ּביׂשראל גזרּו לא ולּמה מּמעׂשיו. ילמדּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
יתיחד  ׁשּמא יפחד ׁשהרי - מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד?

הּגֹוי. עם להתיחד אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָעּמֹו
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום  הֹועיל לא - לעצמם ּבּטלּוהּיׂשראלים אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹ
ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלּגֹוי,
מֹועיל  ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא - הּגֹוי עם ְְִִִִֵֵֶַָֹּכיחיד
ואין  ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ואין ּגֹוי, ְְְְְִִִִֵֵּבמקֹום
הּגֹוי  ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו אּלא ּתּקנה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלהן
- רּבים ּגֹוים היּו אם וכן עּמהן. אֹורח הּוא ְְִִִִִֵֵֶַַָָּכאּלּו
מערבין  והּיׂשראלים ליׂשראלים, רׁשּותם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָמׂשּכירין
ׁשאר  עם מערב - הּגֹוי מן ׁשּׂשכר אחד ויׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומּתרין.
לׂשּכר  צרי ואחד אחד ּכל ואין ּכּלם; ויּתרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻהּיׂשראלים,

הּגֹוי. ִַמן
.‡È ּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי  יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על  אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
יׂשראלים  ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית  מּתר והּפנימי, ׁשם; מצּויים .וגֹוי ְְְְְִִִִִַַָָֻ
.·È ּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן ּכבּטּול ׂשֹוכרין ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְֲִִִִִֶַַַָ

ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה היא, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָרׁשּות
ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ׂשֹוכרין ,ְְְְֲִִִִִֶַָָָָלפיכ
אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא מׂשּכרת ּגֹוי ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹואׁשּתֹו
אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו מּדעּתֹו; ׁשּלא מׂשּכירין ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹׁשּמׁשֹו
מן  ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא מׂשּכיר זה הרי יׂשראלי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמׁשֹו
נׁשּתּתף  הרי - והׁשאילֹו חפציו, ּבֹו להּניח מקֹום ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָהּגֹוי
ׁשני  לגֹוי היּו מּדעּתֹו. ׁשּלא ּומׂשּכיר ּברׁשּותֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַָֹעּמֹו
אחד  הׂשּכיר אם - רּבֹות נׁשים אֹו ׁשּמׁשים אֹו ְְִִִִִִִֶַַָָָׂשכירים

ּדּיֹו. ֵֶַמהן,
.‚È מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָׁשני

ּומּתר  לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - ּבׁשּבת ;הּגֹוי ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
מב  - ּבׁשּבת הּגֹוי מת אם ליׂשראל וכן הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

לטלטל. מּתר ויהיה ְְְְִֵֵֶַַָָֻהאחר,
.„È להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי

מּזה  ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַהּגֹוי
רׁשּות  יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי הּׁשני, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּגֹוי
ׁשּירצה  עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את להֹוציא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלראׁשֹון
מן  הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני היה לא אם -ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ

מּתרין  אּלּו הרי .הראׁשֹון, ֲִִֵֵָָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים והיּו[גרים]חצר ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ּפתּוחֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַחּלֹונֹות
מּתרין  ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ּדר ערּוב ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻועׂשּו
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אסּורין  הם הרי חּלֹונֹות, ּדר לבית מּבית ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַלהֹוציא
עד  הּגֹוי, מּפני ּפתחים, ּדר לבית מּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָלהֹוציא
ּבמקֹום  ּכיחיד, ּבערּוב נעׂשים רּבים ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּיׂשּכיר;

ַהּגֹוי.
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְֲֲֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, מערבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָואין
עבֹודה  עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָּכגֹוי.
וכל  ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, מחּללין ואין ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָזרה,
מי  ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָהּכֹופרים
לפי  עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ּבמצות מֹודה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשאינֹו

ּבערּוב, מֹודה ׁשאינֹוׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָ
היא  וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל רׁשּותֹו הּוא מבּטל אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָּכגֹוי;
הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר, אחד יׂשראל היה אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּתּקנתֹו.

לֹו. ׁשּיבּטל עד עליו, אֹוסר זה הרי - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָּבחצר

ה'תשע"ה  אייר ט"ו שני יום

ג  ¤¤ּפרק
טפחים ‡. ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָחּלֹון

הארץ  מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
מעׂשרה  למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, עׂשרה ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָֻּבתֹו
ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו עׂשרה, ּבתֹו ְְְְֲֲִִָָָָָָֻּומקצתֹו
לערב  החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי רצּו אם - מעׂשרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָלמעלה
אחת, ּכחצר ויעׂשּו ּבידן, הרׁשּות אחד, ערּוב ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּכּלן
אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין רצּו, ואם לזֹו; מּזֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָויטלטלּו
אֹו מארּבעה, ּפחֹות החּלֹון היה לעצמן. ואּלּו ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָלעצמן
אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻׁשהיה

לעצמן  ואּלּו .לעצמן ְְְְְֵַַָָ
חצרֹות;·. ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָּבּמה

וכן  מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו ב ּתים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאבל
לעלּיה ּבית ׁשּבין הגג]חּלֹון עליית מערבין [- רצּו אם - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּיהיה  והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי על אף אחד, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻערּוב
ע  חּלֹון היה ארּבעה. על ארּבעה ּכדי בֹו ּבֹו יׁש אם - גל ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֻלרּבע
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּבין [ערמת ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - חצרֹות גורם ׁשּתי אינו -] ְְֲֲִֵֵֵָָָָ
ולכן] חצרות לב' ואין להחשיבם אחד, ערּוב מערבין -ְְְִֵֵֶָָ

- ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ּגבֹוּה היה ׁשנים. ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָמערבין
היה  ואם לעצמן; ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָמערבין
רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי מּכאן, וסּלם מּכאן סּלם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻּביניהן

אחד במשותף]מערבין -]וסמּו זקּוף הּסּלם היה ואפּלּו . ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֻ
ויתרחק  ׁשּיּמׁש עד ּבֹו לעלֹות יכֹולין אין ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלּכתל,
מּגיע  היה לא ואפּלּו מּתיר; זה הרי - הּכתל מן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמּתחּתיו
ּפחֹות  ּביניהן נׁשאר אם - הּכתל לראׁש הּסּלם ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֻראׁש

אם [טפחים]מּׁשלׁשה אחד, ּומערבין מּתיר, זה הרי , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ
ָרצּו.

וסּלם „. מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
אם  - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף - ְִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻמּכאן
אין  אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין אחד. מערבין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹרצּו,
ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין ׁשלׁשה, הּסּלמֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻּבין

ׁשנים  .מערבין ְְְִִַָ
מּצבה‰. אם [ספסל]ּבנה - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּבּתחּתֹונה התחתון]יׁש בספסל ממעט[- [-ארּבעה, ְְְֵֵַַַַָָָ
טפחים] מי' כפחות ואין ונחשב ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְֵֵַַַָָָ

מערבין  רצּו, ואם ממעט; ׁשלׁשה, העליֹונה לבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבינּה
לּכתל. ׁשּסמכן עץ ׁשל ּבמדרגֹות וכן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד.

.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא [בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּפחֹות  הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמעׂשרה,
הּכתל  היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח אם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

מֹוציא - טפח עׂשר ּתׁשעה ּבאמצע,[זיז]ּגבֹוּה אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפחֹות  הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומערבין
היה  מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז ּומן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשרה,
ּכנגד  ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, עׂשרים ּגבֹוּה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתל
ּפחֹות  הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ּבין ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
ּפחֹות  הּכתל ראׁש ּובין העליֹון הּזיז ּובין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה,

רצּו. אם אחד, ּומערבין ְְֲִִֵֶָָָָָמעׂשרה;
.Ê- הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדקל

וכן  ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ּכבדֹו - ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻהּסּלם
וסּלם  מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי ּבין מבּדילין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻקּׁשין
עֹולה  הרגל ּכף אין ׁשהרי אחד; מערבין אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּכאן

ּיסמ מה על לֹו ׁשאין לפי יתמוטט]ּבּסּלם, שהסולם -]. ְְִִֵֶַַַָֹֻ
מּכאן וקּׁשין מּכאן וקּׁשין ּבאמצע, הּסּלם מחיצה [היה - ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

הסולם] לתמיכת עמוד ובאמצע מערבין מקש רצּו, אם -ְְִִָָ
ְִַׁשנים.

.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה
ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא [- ְְְְִִִֶָָ

אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו לעבודה ׁשּגרם [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשאסּור זרה] מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻסּלם 

ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, מן עליה ֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָלעלֹות
.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ

הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחב ּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
סתר }ארּבעה {הכותל] אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ

הּכתל מעׂשרה[מלמעלה]מקצת ׁשּנתמעט [בצד עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
זֹואחד] לחצר אֹותֹו נֹותנין הּקצר, צּדֹו [להשתמש - ְְִִֵַָָָ

הכותל] על חפצים לבין ולהניח הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְֵֶַַַָָֹ
החצרֹות. ְֲֵֵַׁשּתי

.È הּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפרץ
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רצּו,[לרוחב] ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד
מעׂשר  יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבין

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָ
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתר היתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - טפחים,[סותר]מעׂשר עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
יתר  ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ערּוב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּומערבין
מלא  הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי הּכתל, ּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמעׂשר

הפתח]קֹומתֹו דרך בברור הבתים שיראו -]. ָ
.·Èורחב [בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ

- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר  עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם  ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּתבן  מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - קׁש להשאירם אֹו יחליט -] ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.שם]

.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם שאסור וכן -] ְְְְִִֵֵֶַָָ
בשבת] מערבין לטלטלם - החריץ ּכל ּבאר ְְְִִִֶֶֶָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו

ּכגֹון  ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ׁשנים; מערבין ואין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאחד,
ּבארץ  חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין - והּספל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסל

ּבדקר ׁשּיחּפר עד לׁשמטֹו אפׁשר ׁשאי .[מעדר]חּבּור ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן

ׁשּתי  וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין
-[מרפסות]גצצטרּיֹות זֹו ּכנגד ׁשרחב זֹו לּוח הֹוׁשיט אם ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה
זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָמערבין
אם  - מחברּתּה למעלה אחת אּלא ּבׁשוה, ואינן זֹו, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצד
ּכגצצטרה  הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹֻיׁש
אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ואם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאחת;

לעצמן. ואּלּו ְְְְְֵַַָָלעצמן
.ÂËּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכתל

- ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר טפחים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשרה
ויחׁשב  להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני רחּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָנֹותנין
ּבקׁשה  ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ותׁשמיׁשֹו הֹואיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָמחצרן;
וכן  ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָלאּלּו,
חצר  מּצד טפחים עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹחריץ
ׁשהּוא  לחצר רחּבֹו נֹותנין - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
נֹותנין  לזה, וקׁשה לזה נחת ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשוה

ּבנחת  להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו .אֹותֹו ְְְִֵֶֶַַַָ
.ÊË מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

וגבֹוּה העליֹונה העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעביֹו הכותל]מׁשּתּמׁשין בגג ׁשלׁשּול[- ידי ,[חבל]על ְְְְְְִִִֵַַָ

ׁשניהן  - זריקה ידי על ּבעביֹו מׁשּתּמׁשין הּתחּתֹונה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּובני
לא  אם אבל אחד; ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד ּבֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹאסּורין
מֹוציאין  ואין לּבּתים, זה ּכתל מעבי מכניסין אין - ְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹערבּו

לעביֹו .מהּבּתים ְְִֵַָָ
.ÊÈ אם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני

אֹוסרין  זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻיכֹולין
אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה
ׁשהיא  זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה לזרק ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיכֹול

זריקה  ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש ּבנחת, .לֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ
.ÁÈ עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם החצרֹות, חצר]ּכל ׁשּלא [-מין ׁשהּקפּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין ּדירה [-לׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] על אמה החצרֹות,מאה ׁשּבין הּכתלים עבי עם ,ְֲֳִִִֵֵֶַַָ
אחת  רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ׁשּיׁש הּמבֹואֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻעם
ּבתֹוכן  ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא ּבכּלן ּומטלטלין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻהן;

בשבת] שם הּבית,[ששהו ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא אבל ,ְְֲִִֵֶַַָָֹ
ערבּו. ּכן אם ְִֵֵֶָאּלא

.ËÈ אנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
היה  אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלראׁש
לחצר  האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל מּמּנּו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ּומּגג  ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ּומחצר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשנּיה,

ר  לגג הּמבֹוי ּומן למבֹוי, ּכל ׁשליׁשי ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ
וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ּכּלּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמדינה
לזה  מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, חצרֹות ּדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹו

לזה  הּבּתים,ּומּזה מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ּובלבד - ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל אנׁשי ערבּו אם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא

.Î לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹוכן
אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, לחצר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹיעבירּנּו
ׁשּמעבירין  הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלקרּפף,

אחד  ערּוב זה, ּכלי .ּבהן ְִֵֶֶֶָָ
.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין

עׂשרה  ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּבת,
והיכן  מרׁשּותֹו. ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָטפחים,
הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? את ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָמעמידין
ואם  הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָצרי
טפח  ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה
רׁשּות  נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - הּמים מן למעלה יֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּמּנה

זה. מרׁשּות ְֵֶֶזה
.·Î ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְִִֵַַַָָָָָָוכן

מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָטפחים
ּפי  על אף זה, מחלק זה חלק הבּדילה ּוכאּלּו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּׁשני,

מּלמּטה  מערבין קלׁשהּמים ׁשהקּלּו[הקלה]; הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבמים. ְֲִִַָחכמים

.‚Î אף ּבאר - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
מפלגת ׁשהיא ּפי טפחים [רחוקה]על ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּומּכתל
זיזין להֹוציא צריכין להיכר]ואין קטן קרש ּגּבּה;[- על ְְְִִִִִֵַַָ

אויר. ּדר חברֹו על אֹוסר אדם ֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָׁשאין
.„Î מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר

נׁשאר  ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻיֹום
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אסּורין  הם הרי חּלֹונֹות, ּדר לבית מּבית ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַלהֹוציא
עד  הּגֹוי, מּפני ּפתחים, ּדר לבית מּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָלהֹוציא
ּבמקֹום  ּכיחיד, ּבערּוב נעׂשים רּבים ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּיׂשּכיר;

ַהּגֹוי.
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְֲֲֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, מערבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָואין
עבֹודה  עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָּכגֹוי.
וכל  ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, מחּללין ואין ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָזרה,
מי  ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָהּכֹופרים
לפי  עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ּבמצות מֹודה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשאינֹו

ּבערּוב, מֹודה ׁשאינֹוׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָ
היא  וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל רׁשּותֹו הּוא מבּטל אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָּכגֹוי;
הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר, אחד יׂשראל היה אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּתּקנתֹו.

לֹו. ׁשּיבּטל עד עליו, אֹוסר זה הרי - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָּבחצר

ה'תשע"ה  אייר ט"ו שני יום

ג  ¤¤ּפרק
טפחים ‡. ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָחּלֹון

הארץ  מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
מעׂשרה  למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, עׂשרה ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָֻּבתֹו
ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו עׂשרה, ּבתֹו ְְְְֲֲִִָָָָָָֻּומקצתֹו
לערב  החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי רצּו אם - מעׂשרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָלמעלה
אחת, ּכחצר ויעׂשּו ּבידן, הרׁשּות אחד, ערּוב ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּכּלן
אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין רצּו, ואם לזֹו; מּזֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָויטלטלּו
אֹו מארּבעה, ּפחֹות החּלֹון היה לעצמן. ואּלּו ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָלעצמן
אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻׁשהיה

לעצמן  ואּלּו .לעצמן ְְְְְֵַַָָ
חצרֹות;·. ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָּבּמה

וכן  מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו ב ּתים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאבל
לעלּיה ּבית ׁשּבין הגג]חּלֹון עליית מערבין [- רצּו אם - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּיהיה  והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי על אף אחד, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻערּוב
ע  חּלֹון היה ארּבעה. על ארּבעה ּכדי בֹו ּבֹו יׁש אם - גל ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֻלרּבע
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּבין [ערמת ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - חצרֹות גורם ׁשּתי אינו -] ְְֲֲִֵֵֵָָָָ
ולכן] חצרות לב' ואין להחשיבם אחד, ערּוב מערבין -ְְְִֵֵֶָָ

- ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ּגבֹוּה היה ׁשנים. ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָמערבין
היה  ואם לעצמן; ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָמערבין
רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי מּכאן, וסּלם מּכאן סּלם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻּביניהן

אחד במשותף]מערבין -]וסמּו זקּוף הּסּלם היה ואפּלּו . ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֻ
ויתרחק  ׁשּיּמׁש עד ּבֹו לעלֹות יכֹולין אין ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלּכתל,
מּגיע  היה לא ואפּלּו מּתיר; זה הרי - הּכתל מן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמּתחּתיו
ּפחֹות  ּביניהן נׁשאר אם - הּכתל לראׁש הּסּלם ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֻראׁש

אם [טפחים]מּׁשלׁשה אחד, ּומערבין מּתיר, זה הרי , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ
ָרצּו.

וסּלם „. מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
אם  - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף - ְִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻמּכאן
אין  אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין אחד. מערבין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹרצּו,
ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין ׁשלׁשה, הּסּלמֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻּבין

ׁשנים  .מערבין ְְְִִַָ
מּצבה‰. אם [ספסל]ּבנה - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּבּתחּתֹונה התחתון]יׁש בספסל ממעט[- [-ארּבעה, ְְְֵֵַַַַָָָ
טפחים] מי' כפחות ואין ונחשב ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְֵֵַַַָָָ

מערבין  רצּו, ואם ממעט; ׁשלׁשה, העליֹונה לבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבינּה
לּכתל. ׁשּסמכן עץ ׁשל ּבמדרגֹות וכן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד.

.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא [בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּפחֹות  הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמעׂשרה,
הּכתל  היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח אם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

מֹוציא - טפח עׂשר ּתׁשעה ּבאמצע,[זיז]ּגבֹוּה אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפחֹות  הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומערבין
היה  מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז ּומן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשרה,
ּכנגד  ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, עׂשרים ּגבֹוּה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתל
ּפחֹות  הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ּבין ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
ּפחֹות  הּכתל ראׁש ּובין העליֹון הּזיז ּובין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה,

רצּו. אם אחד, ּומערבין ְְֲִִֵֶָָָָָמעׂשרה;
.Ê- הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדקל

וכן  ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ּכבדֹו - ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻהּסּלם
וסּלם  מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי ּבין מבּדילין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻקּׁשין
עֹולה  הרגל ּכף אין ׁשהרי אחד; מערבין אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּכאן

ּיסמ מה על לֹו ׁשאין לפי יתמוטט]ּבּסּלם, שהסולם -]. ְְִִֵֶַַַָֹֻ
מּכאן וקּׁשין מּכאן וקּׁשין ּבאמצע, הּסּלם מחיצה [היה - ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

הסולם] לתמיכת עמוד ובאמצע מערבין מקש רצּו, אם -ְְִִָָ
ְִַׁשנים.

.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה
ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא [- ְְְְִִִֶָָ

אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו לעבודה ׁשּגרם [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשאסּור זרה] מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻסּלם 

ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, מן עליה ֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָלעלֹות
.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ

הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחב ּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
סתר }ארּבעה {הכותל] אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ

הּכתל מעׂשרה[מלמעלה]מקצת ׁשּנתמעט [בצד עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
זֹואחד] לחצר אֹותֹו נֹותנין הּקצר, צּדֹו [להשתמש - ְְִִֵַָָָ

הכותל] על חפצים לבין ולהניח הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְֵֶַַַָָֹ
החצרֹות. ְֲֵֵַׁשּתי

.È הּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפרץ
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רצּו,[לרוחב] ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד
מעׂשר  יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבין

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָ
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתר היתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - טפחים,[סותר]מעׂשר עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
יתר  ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ערּוב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּומערבין
מלא  הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי הּכתל, ּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמעׂשר

הפתח]קֹומתֹו דרך בברור הבתים שיראו -]. ָ
.·Èורחב [בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ

- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר  עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם  ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּתבן  מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - קׁש להשאירם אֹו יחליט -] ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.שם]

.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם שאסור וכן -] ְְְְִִֵֵֶַָָ
בשבת] מערבין לטלטלם - החריץ ּכל ּבאר ְְְִִִֶֶֶָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו

ּכגֹון  ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ׁשנים; מערבין ואין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאחד,
ּבארץ  חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין - והּספל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסל

ּבדקר ׁשּיחּפר עד לׁשמטֹו אפׁשר ׁשאי .[מעדר]חּבּור ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן

ׁשּתי  וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין
-[מרפסות]גצצטרּיֹות זֹו ּכנגד ׁשרחב זֹו לּוח הֹוׁשיט אם ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה
זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָמערבין
אם  - מחברּתּה למעלה אחת אּלא ּבׁשוה, ואינן זֹו, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצד
ּכגצצטרה  הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹֻיׁש
אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ואם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאחת;

לעצמן. ואּלּו ְְְְְֵַַָָלעצמן
.ÂËּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכתל

- ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר טפחים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשרה
ויחׁשב  להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני רחּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָנֹותנין
ּבקׁשה  ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ותׁשמיׁשֹו הֹואיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָמחצרן;
וכן  ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָלאּלּו,
חצר  מּצד טפחים עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹחריץ
ׁשהּוא  לחצר רחּבֹו נֹותנין - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
נֹותנין  לזה, וקׁשה לזה נחת ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשוה

ּבנחת  להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו .אֹותֹו ְְְִֵֶֶַַַָ
.ÊË מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

וגבֹוּה העליֹונה העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעביֹו הכותל]מׁשּתּמׁשין בגג ׁשלׁשּול[- ידי ,[חבל]על ְְְְְְִִִֵַַָ

ׁשניהן  - זריקה ידי על ּבעביֹו מׁשּתּמׁשין הּתחּתֹונה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּובני
לא  אם אבל אחד; ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד ּבֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹאסּורין
מֹוציאין  ואין לּבּתים, זה ּכתל מעבי מכניסין אין - ְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹערבּו

לעביֹו .מהּבּתים ְְִֵַָָ
.ÊÈ אם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני

אֹוסרין  זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻיכֹולין
אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה
ׁשהיא  זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה לזרק ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיכֹול

זריקה  ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש ּבנחת, .לֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ
.ÁÈ עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם החצרֹות, חצר]ּכל ׁשּלא [-מין ׁשהּקפּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין ּדירה [-לׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] על אמה החצרֹות,מאה ׁשּבין הּכתלים עבי עם ,ְֲֳִִִֵֵֶַַָ
אחת  רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ׁשּיׁש הּמבֹואֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻעם
ּבתֹוכן  ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא ּבכּלן ּומטלטלין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻהן;

בשבת] שם הּבית,[ששהו ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא אבל ,ְְֲִִֵֶַַָָֹ
ערבּו. ּכן אם ְִֵֵֶָאּלא

.ËÈ אנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
היה  אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלראׁש
לחצר  האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל מּמּנּו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ּומּגג  ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ּומחצר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשנּיה,

ר  לגג הּמבֹוי ּומן למבֹוי, ּכל ׁשליׁשי ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ
וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ּכּלּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמדינה
לזה  מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, חצרֹות ּדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹו

לזה  הּבּתים,ּומּזה מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ּובלבד - ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל אנׁשי ערבּו אם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא

.Î לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹוכן
אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, לחצר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹיעבירּנּו
ׁשּמעבירין  הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלקרּפף,

אחד  ערּוב זה, ּכלי .ּבהן ְִֵֶֶֶָָ
.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין

עׂשרה  ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּבת,
והיכן  מרׁשּותֹו. ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָטפחים,
הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? את ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָמעמידין
ואם  הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָצרי
טפח  ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה
רׁשּות  נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - הּמים מן למעלה יֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּמּנה

זה. מרׁשּות ְֵֶֶזה
.·Î ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְִִֵַַַָָָָָָוכן

מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָטפחים
ּפי  על אף זה, מחלק זה חלק הבּדילה ּוכאּלּו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּׁשני,

מּלמּטה  מערבין קלׁשהּמים ׁשהקּלּו[הקלה]; הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבמים. ְֲִִַָחכמים

.‚Î אף ּבאר - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
מפלגת ׁשהיא ּפי טפחים [רחוקה]על ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּומּכתל
זיזין להֹוציא צריכין להיכר]ואין קטן קרש ּגּבּה;[- על ְְְִִִִִֵַַָ

אויר. ּדר חברֹו על אֹוסר אדם ֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָׁשאין
.„Î מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר

נׁשאר  ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻיֹום
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ּפּסין אסּורין [דפנות]להן קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבני  עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר מּבּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלהֹוציא

ׁשּדיֹורין אחד; ערּוב ּגדֹולה [הדיירים]הּגדֹולה ׁשל ְְִֵֶֶֶַָָָָ
ּבקטּנה לגדולה]חׁשּובין כפתח ּדיֹורי [שהקטנה ואין , ְְֲִִֵֵַָָ

ּבגדֹולה. חׁשּובין ְְֲִִַָָקטּנה
.‰Î הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּתי

ּבׁשּבת  החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשּביניהן,
לעצמּה מּתרת ואחת אחת ּכל מקצת - והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻ

לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ּכּלּה. הּתרה ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻׁשּבת,
מּתרים  אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ּכתל ונפל לעצמּה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻוזֹו
הּמחיצה, עּקר עד ּומטלטלין מּבּתיהן ּומֹוציאין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָלעצמן

מטלטלי  והּתרה ואּלּו הֹואיל הּמחיצה; עּקר עד ּכן ן ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ
הּדיֹורין  ׁשּנּתֹוספּו ּפי על אף ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻֻמקצת
החּלֹון  נפּתח אֹוסרין. אינן ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין -ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

לדעּתן ּגֹוים ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח [מדעת ונעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ
קׁשּורֹות עצמם] ׁשהיּו ספינֹות ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו -ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָ

ואפּלּו לזֹו, מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָזֹו
להּתרן. חזרּו ּבׁשֹוגג, ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻהיּו

ה'תשע"ה  אייר ט"ז שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּתמיד ‡. אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻאנׁשי

- עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּוכׁשם  אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ערּוב, צריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָאין
אֹוסרין  ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו אדם ׁשל אׁשּתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשאין
ּבית  ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - עּמהן לערב צרי ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעליו,

אחד  ׁשלחן על סֹומכין ּכּלן ׁשהן מּפני הן, .אחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
.·- אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

מקֹום  לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻערּוב
עּמֹו אצלןׁשּמערבין ּבא הערּוב היה ואם [הונח ; ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ּבֹובחצרם] ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, צריכין אינן -ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את לּתן צרי ׁשאינֹו ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהערּוב

חׁשּובין. הן אחד ְֲִִֵֶַָּכבית
ּכּלן‚. נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי ואם וכן אחד; ּכבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּוא  ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם לערב ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָצרכּו
היה  ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ידי על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמֹוליכין

ּפת  לּתן צריכין אינן אצלן, ּבא .ערּוב ְְִִִֵֵֵֶַָָָ
ׁשּמּניחין „. לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי  על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - הערּוב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָּבֹו
ּכאנׁשי  נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

אחד  .ּבית ִֶַָ
אינן ‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ּפי  על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָצריכין
אֹוכלין  אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על אֹוכלין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשּפעמים

אחד  ּכבית הן הרי -. ְֲִֵֵֶַָ

.Âעצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינן האחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אֹו[אוכלים]סֹומכין הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲִִִֵֶַַַָֻ

ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ׁשאינן ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהעבדים
לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על הן אֹוכלין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻאבל
ׁשבּוע  חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי ידּועין, ימים ּבטֹובה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹו

ּדיֹורין עּמהן אין אם - חדׁש ּבחצר,[דיירים]אֹו אחרים ֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ערּוב  אחרת, חצר עם ערבּו ואם לערב; צריכין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאינן

הע  ּבא ואם לכּלן, ואם אחד ּפת. נֹותנין אין אצלן, רּוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ואחד  אחד לכל ּפת צריכין ּבחצר, עּמהן ּדיֹורין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהיּו
אחד  ׁשלחן על סֹומכין ׁשאינן מּפני החצר, אנׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשאר

ִָּתמיד.
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות כמה חמׁש עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

וחבּורה חדרים] חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאחד
היא  ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה הּמּגעת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחיצה
לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבחדר
מּגיעֹות  הּמחיצֹות אין ואם חבּורה. מּכל ּפת ְְְֲִִִִִִֵַַַָָצריכין
אחד  ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן לכּלן, אחד ּכּכר - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻלּתקרה

ֲִחׁשּובין.
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש לשומר מי [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

אֹוהשער] מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו ּבֹו, ּדֹורסין ְְְְִִִֶֶֶַַַָׁשרּבים
אֹוצר  אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית אֹו הּבקר, ִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבית

עּמֹו[מחסן] לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר אינֹו זה הרי -ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ׁשהּוא ּדירה מקֹום ְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבחצר
מקֹום  אבל עּמֹו; ׁשּיערב עד עליו, אֹוסר יהיה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָואחר
ּבֹו לאכל מקֹום לֹו קבע אם ,לפיכ אֹוסר. אינֹו ְֱִִִֵֵֶַָָָָֹלינה,
עליו, אֹוסר אינֹו - ּומרּפסת ּבאכסדרה אֹו ׁשער , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבבית

ּדירה. מקֹום ׁשאינֹו ְְִִֵֶָלפי
.Ë והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין הן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו,
הרי  ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את נ ֹותנין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאינן
אבל  אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ׁשער, ּכבית ְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָהן
ׁשּיּתן  עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו ּדֹורסין אין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָהּתׁשיעי,

.ערּובֹו ֵ
.È לזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּבית  ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
ּבני  הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּפתּוח
והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן האחרת ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָחצר
לּתן  צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - האמצעי ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבּבית
והּׁשנים  הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - האמצעי הּפת; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
חצר  לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל מּפני - .ׁשּמּצדדיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי
והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהביאּו
ערּובן  אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו הּׁשני ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּבית
ׁשּתיהן  - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּסמּו הּפתח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּדר
ׁשער  ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת ׁשּכל ערּוב; קנּו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלא
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.·Èׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
עד  החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו לחיֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָיכֹול
ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיזּכּו

עליו  ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית לאכל אבל יכֹול . ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו - ְְְֵֵֵֵֶַַָָהאֹורח

.‚È ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאחרת

מחשבתו] הרי [הניח זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַָֹואין
ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. אֹוסר אינֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָזה
עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל אפּלּו - ּגֹוי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָאבל

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָעד
.„È והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אינן  - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ּכלים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלֹו
מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל עליו; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאֹוסרין

אצלֹו ּכאֹורחין הּכל אמּורים?נעׂשּו ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹ
טבל  ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו ׁשאסּור ּדבר ׁשם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשהּניח

מתכת]ועׁשׁשית ּבית [חתיכת ּבכל לֹו נׁשאר אם אבל ; ְְֲֲִִִִַַַָָָ
ׁשּיֹוציאם  ואפׁשר הֹואיל - לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמהן
אֹוסרין  אּלּו הרי - יד ּתפּוסת ׁשם לֹו יּׁשאר ולא ְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹהּיֹום,

ׁשּיערבּו. עד ְְֶַָָָעליו,
.ÂË מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹאנׁשי

לּבּתים  מחצר ולא לחצר, הן מּבּתיהם מטלטלין אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּׁשבתּו בשבת]ּכלים ּובכל [ששהו החצר ּבכל ּבחצר, ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה ואם החצר. עם [-הּנחׁשב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
גג] הּמרּפסת עלית ואנׁשי לעצמן החצר אנׁשי וערבּו ,ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מטלטלין  העלּיה אנׁשי אֹו הּמרּפסת אנׁשי - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלעצמן
הּנחׁשב  ּובכל הּמרּפסת ּבכל ּבבּתיהן, ׁשּׁשבתּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכלים

ּוב  העלּיה, רחב ּבכל אֹו ואנׁשי עּמּה, עּמּה; הּנחׁשב כל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אם  וכן עּמּה. הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל מטלטלין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחצר
ערבּו ולא וׁשכחּו ּבעלּיה, ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹהיה
מטלטל  וזה עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה -ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עּמּה. והּנחׁשב החצר ְְְִֵֶֶַָָָָּבכל
.ÊË- החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

ּבין  נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין אינן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָאם
ּכלים  ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ּובין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהחצר
ּובין  ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּבּבּתים.
עם  נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים מארּבעה ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמרּפסת
ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין הן ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻהּמרּפסת,
יתר  אֹו טפחים ארּבעה הּמרּפסת מן רחֹוקין היּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָואם
ּבכלל  אּלּו הרי - עׂשרה ׁשּגבֹוהין ּפי על אף - ּכן ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ׁשּׁשניהן לפי והּמרּפסת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהחצר
לׁשם  להֹוציא אסּורין ׁשניהן ,לפיכ זריקה; ידי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבהן

ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ארּבעה ּכלי רחבה מּצבה היתה . ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבני  על אֹוסרת הּמרּפסת אין - הּמרּפסת לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטפחים

מהם. נחלקה ׁשהרי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָהחצר,
.ÊÈׁשהּוא [בליטות]זיזין ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְִִִִִֶַַָֹ

ּובני  החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים מעׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלמּטה
טפחים  עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; מׁשּתּמׁשין ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהחצר
ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, הּסמּוכין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהעליֹונים
עׂשרה  ּתחּלת עד הּתחּתֹונים עׂשרה ּבין ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָוהּנׁשאר
ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם הּיֹוצאין הּזיזין מן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָהעליֹונים,

ע  ּכן אם אּלא ׁשּבּבּתים, ּבכלים ּבהן מׁשּתּמׁשין רבּו.ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לא ּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ

הרי מעושרים] - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור
וחליתֹו היה [שפתו]הּוא אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֻ

עם  נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, סמּו עׂשרה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּגבֹוּה
ולא  חצר ּבני אין - מים מלא היה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמרּפסת;

ׁשּיערבּו. עד לּבּתים, מּמּנּו מכניסין מרּפסת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבני
.ËÈ יֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי

ולא  הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹונכנסין
מּתרת הּפנימית החיצֹונה, בחצרה]ערבה [לטלטל ְְִִִֵֶֶַַָָֻ

אסּורה בה]והחיצֹונה שמהלכין הפנימית ערבה [מפני ; ְְֲִֵַָָָ
- אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ערבה ולא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹהחיצֹונה
ׁשּלא  אּלּו מּפני והחיצֹונה ערבה, ׁשּלא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּפנימית
- לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ערבה עליהן. ׁשעֹוברין ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָערבּו
אין  אבל עצמּה; ּבפני מּתרת וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻזֹו

לזֹו. מּזֹו ְְְִִַָמטלטלין
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעֹומדת;
ׁשּלא  הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה החיצֹונה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאף

עליהן  עֹוברין ׁשהן ערּוב, להם .עלה ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ
.‡Î,ּבחיצֹונה הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְִִִִֵֵֶֶַָָָעׂשּו

החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשכח
להן  ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - הּפנימית מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבין

ואם [רשותו] לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ּבארנּו, ׁשהרי ;ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ולא  החיצֹונה מּבני אחד וׁשכח ּבּפנימית, ערּובן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּניחּו

ּבמקֹומּה מּתרת ּופנימית אסּורה, חיצֹונה - [שהיא ערב ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֻ
נפרדת] -כרשות ערב ולא הּפנימית מּבני אחד ׁשכח ;ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

להן. ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ְְֲֵֵֶֶֶַַָׁשּתיהן
.·Î אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה

חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא לערב, ;צריכין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי  - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ּגֹוי היה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָואם
מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ואֹוסר ּכרּבים, ְְְְְִִִֵֶַַַַָהּוא

.‚Îחצרֹות אחת]ׁשלׁש לזֹו[בשורה זֹו [וגם הּפתּוחֹות ְֲֵַָָֹ
הרבים] ערבּולרשות - מהן חצר ּבכל ורּבים [בעלי , ְְְִֵֵֵֶַָָ

ש] באופן עירובין, בשני ביניהן החיצֹונֹות החצרות ְִִַַׁשּתים
בנפרד] והן [מעורבות עּמהן, מּתרת היא - האמצעית ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֻעם

עד  זֹו, עם זֹו אסּורֹות החיצֹונֹות ּוׁשּתים עּמּה, ְֲִִִִַַַָָֻמּתרֹות
אחד ערּוב ׁשלׁשּתן לכולם]ׁשּיעׂשּו ּבכל [משותף היה ; ְְְֲֵֶֶַָָָָָָ

מהן ׁשרּבים[דייר]חצר ּפי על אף - [השני אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּכל והשלישי] לערב, צריכין אינן - ּבחיצֹונה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּדֹורסין

מּת מהן הֹואיל אחד - ּבּפנימית ׁשנים היּו ּבמקֹומֹו. ר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ
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ּפּסין אסּורין [דפנות]להן קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבני  עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר מּבּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלהֹוציא

ׁשּדיֹורין אחד; ערּוב ּגדֹולה [הדיירים]הּגדֹולה ׁשל ְְִֵֶֶֶַָָָָ
ּבקטּנה לגדולה]חׁשּובין כפתח ּדיֹורי [שהקטנה ואין , ְְֲִִֵֵַָָ

ּבגדֹולה. חׁשּובין ְְֲִִַָָקטּנה
.‰Î הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּתי

ּבׁשּבת  החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשּביניהן,
לעצמּה מּתרת ואחת אחת ּכל מקצת - והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻ

לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ּכּלּה. הּתרה ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻׁשּבת,
מּתרים  אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ּכתל ונפל לעצמּה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻוזֹו
הּמחיצה, עּקר עד ּומטלטלין מּבּתיהן ּומֹוציאין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָלעצמן

מטלטלי  והּתרה ואּלּו הֹואיל הּמחיצה; עּקר עד ּכן ן ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ
הּדיֹורין  ׁשּנּתֹוספּו ּפי על אף ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻֻמקצת
החּלֹון  נפּתח אֹוסרין. אינן ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין -ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

לדעּתן ּגֹוים ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח [מדעת ונעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ
קׁשּורֹות עצמם] ׁשהיּו ספינֹות ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו -ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָ

ואפּלּו לזֹו, מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָזֹו
להּתרן. חזרּו ּבׁשֹוגג, ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻהיּו

ה'תשע"ה  אייר ט"ז שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּתמיד ‡. אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻאנׁשי

- עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּוכׁשם  אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ערּוב, צריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָאין
אֹוסרין  ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו אדם ׁשל אׁשּתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשאין
ּבית  ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - עּמהן לערב צרי ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעליו,

אחד  ׁשלחן על סֹומכין ּכּלן ׁשהן מּפני הן, .אחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
.·- אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

מקֹום  לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻערּוב
עּמֹו אצלןׁשּמערבין ּבא הערּוב היה ואם [הונח ; ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ּבֹובחצרם] ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, צריכין אינן -ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את לּתן צרי ׁשאינֹו ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהערּוב

חׁשּובין. הן אחד ְֲִִֵֶַָּכבית
ּכּלן‚. נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי ואם וכן אחד; ּכבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּוא  ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם לערב ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָצרכּו
היה  ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ידי על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמֹוליכין

ּפת  לּתן צריכין אינן אצלן, ּבא .ערּוב ְְִִִֵֵֵֶַָָָ
ׁשּמּניחין „. לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי  על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - הערּוב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָּבֹו
ּכאנׁשי  נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

אחד  .ּבית ִֶַָ
אינן ‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ּפי  על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָצריכין
אֹוכלין  אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על אֹוכלין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשּפעמים

אחד  ּכבית הן הרי -. ְֲִֵֵֶַָ

.Âעצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינן האחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אֹו[אוכלים]סֹומכין הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲִִִֵֶַַַָֻ

ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ׁשאינן ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהעבדים
לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על הן אֹוכלין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻאבל
ׁשבּוע  חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי ידּועין, ימים ּבטֹובה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹו

ּדיֹורין עּמהן אין אם - חדׁש ּבחצר,[דיירים]אֹו אחרים ֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ערּוב  אחרת, חצר עם ערבּו ואם לערב; צריכין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאינן

הע  ּבא ואם לכּלן, ואם אחד ּפת. נֹותנין אין אצלן, רּוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ואחד  אחד לכל ּפת צריכין ּבחצר, עּמהן ּדיֹורין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהיּו
אחד  ׁשלחן על סֹומכין ׁשאינן מּפני החצר, אנׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשאר

ִָּתמיד.
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות כמה חמׁש עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

וחבּורה חדרים] חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאחד
היא  ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה הּמּגעת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחיצה
לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבחדר
מּגיעֹות  הּמחיצֹות אין ואם חבּורה. מּכל ּפת ְְְֲִִִִִִֵַַַָָצריכין
אחד  ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן לכּלן, אחד ּכּכר - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻלּתקרה

ֲִחׁשּובין.
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש לשומר מי [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

אֹוהשער] מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו ּבֹו, ּדֹורסין ְְְְִִִֶֶֶַַַָׁשרּבים
אֹוצר  אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית אֹו הּבקר, ִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבית

עּמֹו[מחסן] לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר אינֹו זה הרי -ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ׁשהּוא ּדירה מקֹום ְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבחצר
מקֹום  אבל עּמֹו; ׁשּיערב עד עליו, אֹוסר יהיה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָואחר
ּבֹו לאכל מקֹום לֹו קבע אם ,לפיכ אֹוסר. אינֹו ְֱִִִֵֵֶַָָָָֹלינה,
עליו, אֹוסר אינֹו - ּומרּפסת ּבאכסדרה אֹו ׁשער , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבבית

ּדירה. מקֹום ׁשאינֹו ְְִִֵֶָלפי
.Ë והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין הן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו,
הרי  ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את נ ֹותנין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאינן
אבל  אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ׁשער, ּכבית ְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָהן
ׁשּיּתן  עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו ּדֹורסין אין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָהּתׁשיעי,

.ערּובֹו ֵ
.È לזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּבית  ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
ּבני  הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּפתּוח
והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן האחרת ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָחצר
לּתן  צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - האמצעי ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבּבית
והּׁשנים  הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - האמצעי הּפת; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
חצר  לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל מּפני - .ׁשּמּצדדיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי
והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהביאּו
ערּובן  אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו הּׁשני ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּבית
ׁשּתיהן  - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּסמּו הּפתח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּדר
ׁשער  ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת ׁשּכל ערּוב; קנּו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלא
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.·Èׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
עד  החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו לחיֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָיכֹול
ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיזּכּו

עליו  ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית לאכל אבל יכֹול . ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו - ְְְֵֵֵֵֶַַָָהאֹורח

.‚È ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאחרת

מחשבתו] הרי [הניח זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַָֹואין
ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. אֹוסר אינֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָזה
עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל אפּלּו - ּגֹוי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָאבל

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָעד
.„È והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אינן  - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ּכלים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלֹו
מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל עליו; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאֹוסרין

אצלֹו ּכאֹורחין הּכל אמּורים?נעׂשּו ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹ
טבל  ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו ׁשאסּור ּדבר ׁשם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשהּניח

מתכת]ועׁשׁשית ּבית [חתיכת ּבכל לֹו נׁשאר אם אבל ; ְְֲֲִִִִַַַָָָ
ׁשּיֹוציאם  ואפׁשר הֹואיל - לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמהן
אֹוסרין  אּלּו הרי - יד ּתפּוסת ׁשם לֹו יּׁשאר ולא ְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹהּיֹום,

ׁשּיערבּו. עד ְְֶַָָָעליו,
.ÂË מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹאנׁשי

לּבּתים  מחצר ולא לחצר, הן מּבּתיהם מטלטלין אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּׁשבתּו בשבת]ּכלים ּובכל [ששהו החצר ּבכל ּבחצר, ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה ואם החצר. עם [-הּנחׁשב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
גג] הּמרּפסת עלית ואנׁשי לעצמן החצר אנׁשי וערבּו ,ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מטלטלין  העלּיה אנׁשי אֹו הּמרּפסת אנׁשי - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלעצמן
הּנחׁשב  ּובכל הּמרּפסת ּבכל ּבבּתיהן, ׁשּׁשבתּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכלים

ּוב  העלּיה, רחב ּבכל אֹו ואנׁשי עּמּה, עּמּה; הּנחׁשב כל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אם  וכן עּמּה. הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל מטלטלין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחצר
ערבּו ולא וׁשכחּו ּבעלּיה, ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹהיה
מטלטל  וזה עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה -ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עּמּה. והּנחׁשב החצר ְְְִֵֶֶַָָָָּבכל
.ÊË- החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

ּבין  נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין אינן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָאם
ּכלים  ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ּובין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהחצר
ּובין  ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּבּבּתים.
עם  נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים מארּבעה ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמרּפסת
ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין הן ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻהּמרּפסת,
יתר  אֹו טפחים ארּבעה הּמרּפסת מן רחֹוקין היּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָואם
ּבכלל  אּלּו הרי - עׂשרה ׁשּגבֹוהין ּפי על אף - ּכן ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ׁשּׁשניהן לפי והּמרּפסת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהחצר
לׁשם  להֹוציא אסּורין ׁשניהן ,לפיכ זריקה; ידי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבהן

ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ארּבעה ּכלי רחבה מּצבה היתה . ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבני  על אֹוסרת הּמרּפסת אין - הּמרּפסת לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטפחים

מהם. נחלקה ׁשהרי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָהחצר,
.ÊÈׁשהּוא [בליטות]זיזין ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְִִִִִֶַַָֹ

ּובני  החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים מעׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלמּטה
טפחים  עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; מׁשּתּמׁשין ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהחצר
ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, הּסמּוכין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהעליֹונים
עׂשרה  ּתחּלת עד הּתחּתֹונים עׂשרה ּבין ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָוהּנׁשאר
ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם הּיֹוצאין הּזיזין מן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָהעליֹונים,

ע  ּכן אם אּלא ׁשּבּבּתים, ּבכלים ּבהן מׁשּתּמׁשין רבּו.ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לא ּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ

הרי מעושרים] - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור
וחליתֹו היה [שפתו]הּוא אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֻ

עם  נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, סמּו עׂשרה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּגבֹוּה
ולא  חצר ּבני אין - מים מלא היה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמרּפסת;

ׁשּיערבּו. עד לּבּתים, מּמּנּו מכניסין מרּפסת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבני
.ËÈ יֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי

ולא  הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹונכנסין
מּתרת הּפנימית החיצֹונה, בחצרה]ערבה [לטלטל ְְִִִֵֶֶַַָָֻ

אסּורה בה]והחיצֹונה שמהלכין הפנימית ערבה [מפני ; ְְֲִֵַָָָ
- אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ערבה ולא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹהחיצֹונה
ׁשּלא  אּלּו מּפני והחיצֹונה ערבה, ׁשּלא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּפנימית
- לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ערבה עליהן. ׁשעֹוברין ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָערבּו
אין  אבל עצמּה; ּבפני מּתרת וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻזֹו

לזֹו. מּזֹו ְְְִִַָמטלטלין
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעֹומדת;
ׁשּלא  הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה החיצֹונה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאף

עליהן  עֹוברין ׁשהן ערּוב, להם .עלה ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ
.‡Î,ּבחיצֹונה הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְִִִִֵֵֶֶַָָָעׂשּו

החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשכח
להן  ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - הּפנימית מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבין

ואם [רשותו] לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ּבארנּו, ׁשהרי ;ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ולא  החיצֹונה מּבני אחד וׁשכח ּבּפנימית, ערּובן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּניחּו

ּבמקֹומּה מּתרת ּופנימית אסּורה, חיצֹונה - [שהיא ערב ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֻ
נפרדת] -כרשות ערב ולא הּפנימית מּבני אחד ׁשכח ;ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

להן. ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ְְֲֵֵֶֶֶַַָׁשּתיהן
.·Î אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה

חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא לערב, ;צריכין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי  - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ּגֹוי היה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָואם
מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ואֹוסר ּכרּבים, ְְְְְִִִֵֶַַַַָהּוא

.‚Îחצרֹות אחת]ׁשלׁש לזֹו[בשורה זֹו [וגם הּפתּוחֹות ְֲֵַָָֹ
הרבים] ערבּולרשות - מהן חצר ּבכל ורּבים [בעלי , ְְְִֵֵֵֶַָָ

ש] באופן עירובין, בשני ביניהן החיצֹונֹות החצרות ְִִַַׁשּתים
בנפרד] והן [מעורבות עּמהן, מּתרת היא - האמצעית ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֻעם

עד  זֹו, עם זֹו אסּורֹות החיצֹונֹות ּוׁשּתים עּמּה, ְֲִִִִַַַָָֻמּתרֹות
אחד ערּוב ׁשלׁשּתן לכולם]ׁשּיעׂשּו ּבכל [משותף היה ; ְְְֲֵֶֶַָָָָָָ

מהן ׁשרּבים[דייר]חצר ּפי על אף - [השני אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּכל והשלישי] לערב, צריכין אינן - ּבחיצֹונה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּדֹורסין

מּת מהן הֹואיל אחד - ּבּפנימית ׁשנים היּו ּבמקֹומֹו. ר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ
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על  אֹוסרין הן הרי - ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָוהן
ׁשנים  ׁשּיערבּו עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהיחידים
אֹוסרת  ּבמקֹומּה, האסּורה רגל הּכלל: זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּפנימית.

ּבמ  אֹוסרת ׁשּלא אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל קֹומּה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא

.„Îּכצצטרּיֹות ׁשהן [מרפסות]ׁשּתי מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָֻ
הּמים מן מהן -למעלה אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

- ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים עׂשרה ּגבֹוהה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָמחיצה
אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו הּגצצטראֹות ׁשּתי היּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֻאם
מּפני  אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד למּלאת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאסּורין
והּתחּתֹונה  העליֹונה ּבין היה ואם אחת. ּכגצצטרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהן
לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו וערבה טפחים, עׂשרה על ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָיֹותר

למּלאת. מּתרֹות ׁשּתיהן -ְְֵֶַָֹֻ
.‰Î- הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַָָָָָָָָֹלא

ּבני  ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה הּתחּתֹונה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹאף
העליֹונה  עׂשתה עליה. ׁשעֹובר אסּורין, ׁשהם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָהעליֹונה
למּלאת, מּתרת העליֹונה - הּתחּתֹונה עׂשת ולא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻמחיצה,
ּבני  עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ואם אסּורה. ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָוהּתחּתֹונה
עד  למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - ׁשעׂשּו ּבּמחיצה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹהעליֹונה

אחד  ערּוב .ׁשּיערבּו ְְֵֶֶָָ
.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש מּזֹו,[דירות למעלה זֹו ְְְִַָָָֹ

לא  - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ותחּתֹונה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹעליֹונה
מן  ׁשאין יׁשלׁשל אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה העליֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מׁשלׁשל  אבל רׁשּות. ּדר לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָמׁשלׁשלין
אמצעית. ּדר ׁשּלא לּתחּתֹונה העליֹונה מן ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא

.ÊÎ ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים לתֹוכּה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשּׁשֹופכין

עּוקה מקצתן עׂשּו אחד. ערּוב שפכים]ׁשּתיהן [בור ְְִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם הּמים, ּבּה לׁשּפ ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחצר
לא  עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; לעּוקה ׁשֹופכין ְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹעּוקה,
ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ׁשּיערבּו. עד לחצר ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיׁשּפכּו
לעּוקה  ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ואחת אחת ּכל - עּוקה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלּו

ערבּו. ׁשּלא ּפי על אף ְִֵֶֶַַָֹׁשּלּה,

ה'תשע"ה  אייר י"ז רביעי יום
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מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב -] ְֵַָ

ּכגֹון  סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
אינן  - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות יין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּקנּו
ׁשּתּוף  על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ׁשּתּוף ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָצריכין
מין  ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה והּוא סחֹורה; ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשל
לזה  ׁשּתף מהם אחד היה אם אבל אחד; ּובכלי ְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻאחד
כלים  ּבׁשני והיה יין הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ּולאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביין

ׁשּבת. לענין להׁשּתּתף צריכין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ
ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדם אחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת,
זה  על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין ּכּלן ואחד ׁשאינן . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ

ולא  הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ׁשרגיל הּמבֹוי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּבני
מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו נכנסין מבֹוי ּבני - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָנׁשּתּתף

ּכרחֹו ּבעל לטובתו]ׁשּתּוף גם שזה מּבני [כיון ואחד ; ְְְְִִֵֶַָָ
ּכֹופין  הּמבֹוי, ּבני עם ּכלל להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמבֹוי

עּמהם. להׁשּתּתף ְְִִֵֶַָאֹותֹו
אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני אֹו[מחסן]אחד יין ׁשל ְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּבני  לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשמן
ׁשּלא  ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, להׁשּתּתף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמבֹוי

יחדֹו ולא העירוב]הפריׁשֹו, חלק את הּוא [- הרי אּלא , ְְֲֲִִִֵֶָֹ
ׁשּתּוף. זה הרי - ּבאֹוצר ְֲִֵֶָָָֹמערב

אם „. - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָחצר
הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד עם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנׁשּתּתפה
אחד  זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ּומכניסה מֹוציאה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָואינּה
להֹודיע  צרי - עליהם וׁשּתף הּמבֹוי, ּבני לכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּׁשּתּוף

ׁשאינן זֹו; חצר ׁשאינּהלאנׁשי מּדעּתן, אּלא מׁשּתּתפין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לא  להׁשּתּתף, רֹוצים הּׁשני ּבּמבֹוי ׁשּמא - להם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזכּות

.ּבזה  ֶָ
והּוא ‰. - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹאׁשּתֹו

א  - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על יאסר מערבת ׁשּלא ינּה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ולא ּכגֹון עליו אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו מׁשּתּתפת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

'איני אֹו עּמכם', מערב 'איני עּמכם'ׁשאמר: .מׁשּתּתף ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
.Âאם נׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

מאכל]ּבמין הּמין [סוג אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ
צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף עֹוׂשה זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ונתמעט  נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָלהֹודיעם
- ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ּומזּכה, מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
- זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו להֹודיעם. וצרי להם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמזּכה

להֹודיעם. וצרי להם, ְְְִִֶֶַָָָמזּכה
.Ê ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני הּמבֹוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבני
לא  זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; מּתרין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻוהן

ׁשניהן  על אֹוסרת מהן, אחד עם .ערבה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָרגילה
ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, רגילה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָוׁשאינּה
לערב  צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי הּתר - ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻרגילה

.עּמּה ִָ
.Ë לא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם  ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין  - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹלא

מּפני [מחשיבים] ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹותּה
ּדֹוחין  - ערב לא והּוא ערבה לא והיא הֹואיל ערב; ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹׁשּלא

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא ּכדי אצלֹו, בו אֹותּה [שרגילה ְְֱֵֶֶֶֶַָָֹֹ
לעצמֹו.-] ְְֵֶַַׁשערב
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.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש [שטח חצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מחיצות] לקרּפףללא בית]אֹו בלי גדולה מּבית [חצר יתר ְְִֵֵֵַָ

חמישים]סאתים על אמה מאה לטלטל [- ואסּור הֹואיל - ְְְִִֵַַָָ
מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, לאֹותֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
אבל  עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על אֹוסר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
על  אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית הּקרּפף היה ְִִֵֵֵֵַַַַָָָָאם
ּומּתר  הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ׁשעל הּמבֹוי; ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻּבני

הּקרּפף. ּבכל ְְְְֵֵַַַָלטלטל
.‡Èאינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

עליהן  מּצבהאֹוסר ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן [עמוד]; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
- עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, עצמֹו הפריׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָׁשהרי
.·È ולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לענין נׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשנים  אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול

ערבּו ביתֹוולא אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ; ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבין  חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, על ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻהּסמּוכין

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ּבין חצרֹות, ְְְֲִֵֵֵֵֵלערּובי
.‚È ּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני  אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ׁשהרי  ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹחצר

נׁשּתּתפּו מבואות']ּכּלן סֹומכין [ב'שיתוף הּׁשּתּוף ועל , ְְְְִִִַַַָֻ
אּלא [לטלטל] הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ולא ;ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

אם  אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - הּתינֹוקֹות לׁשּכח ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּלא
ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי מּבני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשכח
לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; לטלטל חצר ּבני ּכל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּומּתרין

לּבּתים בחצרותיהן]ּכחצר לטלטל שמותרין -]. ְִֵַָָ
.„È אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו

ּפרּוסתן על מקּפידין השני]אין של מפתו אחד ,[שאוכלים ְְִִֵַַָָ
ואין  ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף על ְְְִִִִֵַַַַַָָָסֹומכין

מּדחק אּלא זה, ּדבר להן תורת מּתירין תשתכח [שלא ִִִֶֶֶַַָָָָֹ
.ערוב]

.ÂË עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַָֹמבֹוי
ּבֹו מטלטלין אין במבוי]הּבּתים, אּמֹות [- ּבארּבע אּלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

מדרבנן]ּככרמלית הרבים רשות חצרֹות [- ׁשערבּו מאחר ; ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ
ּבּתים  אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי נעׂשה הּבּתים, ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָעם
ואם  ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ חצרֹות, ּבלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֻּבלבד
ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - החצרֹות אנׁשי ערבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻלא

השבת] בכניסת ּבּה.[שהיו ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,
.ÊË ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי

החצר  ּבני עם ּכדינֹו אֹוהּמבֹוי הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
להם  מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו מּבני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאחד
צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּצדֹוקי;
על  סֹומכין ׁשהם רּבים ודין אחד, יׂשראל ודין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּתּוף.

הּוא. אחד ּדין - אחד ְִֶֶָָָֻׁשלחן
.ÊÈ אחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ
ּפי  על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין עליהן; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻאֹוסר

לקרּפף ּפתּוח היה אם וכן לּבקעה. גדולה ׁשהּוא [חצר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
בית] ּכפתּוח בלי זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּפחֹות  אֹו סאתים ּבית היה עליהן; אֹוסר ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָלבקעה,
על  סֹומ אינֹו מּמּנּו.- ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ואֹוסר יו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

.ÁÈוהיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּכּלן  וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻחּלֹונֹות
אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף חּלֹונֹות, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּדר
אסּורין  אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס להֹוציא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֻּומּתרין
הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ּבּמבֹוי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהׁשּתּמׁש

ּגֹוי  ּבמקֹום ּכיחיד נעׂשים רּבים .ׁשאין ְְֲִִִִֵֶַַָ
.ËÈּבמדינה מׁשּתּתפין וחצר [עיר]ּכיצד חצר ּכל ? ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא לעצמּה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמערבת
ּבּמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, אנׁשי ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתּתפין
רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין הּמדינה היתה ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָואם
וכן  הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ׁשּתּוף ּכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻמׁשּתּתפין
ּכּלן  מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאם

אחד. ִֶָׁשּתּוף
.Î ׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין [נמכרה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ
מקֹום  מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין אין ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻיחיד,
הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר אחד ּבית אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחד,

הּמ ּבכל מּתרין ּכּלן הּמׁשּתּתפין אּלּו חּוץ ויהיּו דינה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻֻ
מּתרין  הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ׁשּׁשּירּו; מקֹום ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻמאֹותֹו
המׁשארין  היּו אם לעצמן, ׁשעֹוׂשין ּבּׁשּתּוף ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּבמקֹומן

הּמדינה. ּכל ּבׁשאר לטלטל ואסּורין - ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָרּבים
.‡Î ׁשהערּוב ׁשּידע ּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר

ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל להן [הולכין]הּתיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
אין  עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר הּמקֹום ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּה

לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו אּלא ּבֹו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָמטלטלין
.·Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומה להשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ

ּפי  על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים ּכפתח. ְִִִִִֶֶַַַַַָָָחׁשּוב
לחּוץ  ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן עֹוׂשין -ְְְִִִֶַָָָ
.‚Î ערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה

מי  ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשכח
ּדין  - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו אחרת, ּבעיר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָלׁשּבֹות

ּומבֹוי  ּבחצר ּכדינם .הּכל, ְְִֵַָָָֹ
.„Î הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה

אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על אֹוסר ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזה
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על  אֹוסרין הן הרי - ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָוהן
ׁשנים  ׁשּיערבּו עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהיחידים
אֹוסרת  ּבמקֹומּה, האסּורה רגל הּכלל: זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּפנימית.

ּבמ  אֹוסרת ׁשּלא אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל קֹומּה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא

.„Îּכצצטרּיֹות ׁשהן [מרפסות]ׁשּתי מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָֻ
הּמים מן מהן -למעלה אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

- ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים עׂשרה ּגבֹוהה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָמחיצה
אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו הּגצצטראֹות ׁשּתי היּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֻאם
מּפני  אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד למּלאת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאסּורין
והּתחּתֹונה  העליֹונה ּבין היה ואם אחת. ּכגצצטרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהן
לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו וערבה טפחים, עׂשרה על ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָיֹותר

למּלאת. מּתרֹות ׁשּתיהן -ְְֵֶַָֹֻ
.‰Î- הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַָָָָָָָָֹלא

ּבני  ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה הּתחּתֹונה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹאף
העליֹונה  עׂשתה עליה. ׁשעֹובר אסּורין, ׁשהם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָהעליֹונה
למּלאת, מּתרת העליֹונה - הּתחּתֹונה עׂשת ולא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻמחיצה,
ּבני  עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ואם אסּורה. ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָוהּתחּתֹונה
עד  למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - ׁשעׂשּו ּבּמחיצה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹהעליֹונה

אחד  ערּוב .ׁשּיערבּו ְְֵֶֶָָ
.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש מּזֹו,[דירות למעלה זֹו ְְְִַָָָֹ

לא  - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ותחּתֹונה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹעליֹונה
מן  ׁשאין יׁשלׁשל אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה העליֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מׁשלׁשל  אבל רׁשּות. ּדר לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָמׁשלׁשלין
אמצעית. ּדר ׁשּלא לּתחּתֹונה העליֹונה מן ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא

.ÊÎ ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים לתֹוכּה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשּׁשֹופכין

עּוקה מקצתן עׂשּו אחד. ערּוב שפכים]ׁשּתיהן [בור ְְִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם הּמים, ּבּה לׁשּפ ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחצר
לא  עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; לעּוקה ׁשֹופכין ְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹעּוקה,
ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ׁשּיערבּו. עד לחצר ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיׁשּפכּו
לעּוקה  ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ואחת אחת ּכל - עּוקה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלּו

ערבּו. ׁשּלא ּפי על אף ְִֵֶֶַַָֹׁשּלּה,

ה'תשע"ה  אייר י"ז רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב -] ְֵַָ

ּכגֹון  סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
אינן  - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות יין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּקנּו
ׁשּתּוף  על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ׁשּתּוף ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָצריכין
מין  ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה והּוא סחֹורה; ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשל
לזה  ׁשּתף מהם אחד היה אם אבל אחד; ּובכלי ְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻאחד
כלים  ּבׁשני והיה יין הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ּולאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביין

ׁשּבת. לענין להׁשּתּתף צריכין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ
ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדם אחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת,
זה  על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין ּכּלן ואחד ׁשאינן . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ

ולא  הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ׁשרגיל הּמבֹוי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּבני
מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו נכנסין מבֹוי ּבני - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָנׁשּתּתף

ּכרחֹו ּבעל לטובתו]ׁשּתּוף גם שזה מּבני [כיון ואחד ; ְְְְִִֵֶַָָ
ּכֹופין  הּמבֹוי, ּבני עם ּכלל להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמבֹוי

עּמהם. להׁשּתּתף ְְִִֵֶַָאֹותֹו
אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני אֹו[מחסן]אחד יין ׁשל ְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּבני  לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשמן
ׁשּלא  ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, להׁשּתּתף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמבֹוי

יחדֹו ולא העירוב]הפריׁשֹו, חלק את הּוא [- הרי אּלא , ְְֲֲִִִֵֶָֹ
ׁשּתּוף. זה הרי - ּבאֹוצר ְֲִֵֶָָָֹמערב

אם „. - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָחצר
הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד עם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנׁשּתּתפה
אחד  זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ּומכניסה מֹוציאה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָואינּה
להֹודיע  צרי - עליהם וׁשּתף הּמבֹוי, ּבני לכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּׁשּתּוף

ׁשאינן זֹו; חצר ׁשאינּהלאנׁשי מּדעּתן, אּלא מׁשּתּתפין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לא  להׁשּתּתף, רֹוצים הּׁשני ּבּמבֹוי ׁשּמא - להם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזכּות

.ּבזה  ֶָ
והּוא ‰. - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹאׁשּתֹו

א  - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על יאסר מערבת ׁשּלא ינּה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ולא ּכגֹון עליו אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו מׁשּתּתפת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

'איני אֹו עּמכם', מערב 'איני עּמכם'ׁשאמר: .מׁשּתּתף ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
.Âאם נׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

מאכל]ּבמין הּמין [סוג אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ
צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף עֹוׂשה זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ונתמעט  נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָלהֹודיעם
- ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ּומזּכה, מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
- זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו להֹודיעם. וצרי להם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמזּכה

להֹודיעם. וצרי להם, ְְְִִֶֶַָָָמזּכה
.Ê ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני הּמבֹוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבני
לא  זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; מּתרין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻוהן

ׁשניהן  על אֹוסרת מהן, אחד עם .ערבה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָרגילה
ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, רגילה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָוׁשאינּה
לערב  צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי הּתר - ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻרגילה

.עּמּה ִָ
.Ë לא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם  ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין  - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹלא

מּפני [מחשיבים] ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹותּה
ּדֹוחין  - ערב לא והּוא ערבה לא והיא הֹואיל ערב; ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹׁשּלא

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא ּכדי אצלֹו, בו אֹותּה [שרגילה ְְֱֵֶֶֶֶַָָֹֹ
לעצמֹו.-] ְְֵֶַַׁשערב
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.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש [שטח חצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מחיצות] לקרּפףללא בית]אֹו בלי גדולה מּבית [חצר יתר ְְִֵֵֵַָ

חמישים]סאתים על אמה מאה לטלטל [- ואסּור הֹואיל - ְְְִִֵַַָָ
מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, לאֹותֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
אבל  עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על אֹוסר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
על  אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית הּקרּפף היה ְִִֵֵֵֵַַַַָָָָאם
ּומּתר  הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ׁשעל הּמבֹוי; ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻּבני

הּקרּפף. ּבכל ְְְְֵֵַַַָלטלטל
.‡Èאינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

עליהן  מּצבהאֹוסר ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן [עמוד]; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
- עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, עצמֹו הפריׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָׁשהרי
.·È ולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לענין נׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשנים  אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול

ערבּו ביתֹוולא אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ; ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבין  חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, על ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻהּסמּוכין

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ּבין חצרֹות, ְְְֲִֵֵֵֵֵלערּובי
.‚È ּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני  אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ׁשהרי  ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹחצר

נׁשּתּתפּו מבואות']ּכּלן סֹומכין [ב'שיתוף הּׁשּתּוף ועל , ְְְְִִִַַַָֻ
אּלא [לטלטל] הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ולא ;ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

אם  אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - הּתינֹוקֹות לׁשּכח ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּלא
ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי מּבני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשכח
לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; לטלטל חצר ּבני ּכל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּומּתרין

לּבּתים בחצרותיהן]ּכחצר לטלטל שמותרין -]. ְִֵַָָ
.„È אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו

ּפרּוסתן על מקּפידין השני]אין של מפתו אחד ,[שאוכלים ְְִִֵַַָָ
ואין  ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף על ְְְִִִִֵַַַַַָָָסֹומכין

מּדחק אּלא זה, ּדבר להן תורת מּתירין תשתכח [שלא ִִִֶֶֶַַָָָָֹ
.ערוב]

.ÂË עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַָֹמבֹוי
ּבֹו מטלטלין אין במבוי]הּבּתים, אּמֹות [- ּבארּבע אּלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

מדרבנן]ּככרמלית הרבים רשות חצרֹות [- ׁשערבּו מאחר ; ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ
ּבּתים  אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי נעׂשה הּבּתים, ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָעם
ואם  ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ חצרֹות, ּבלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֻּבלבד
ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - החצרֹות אנׁשי ערבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻלא

השבת] בכניסת ּבּה.[שהיו ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,
.ÊË ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי

החצר  ּבני עם ּכדינֹו אֹוהּמבֹוי הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
להם  מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו מּבני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאחד
צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּצדֹוקי;
על  סֹומכין ׁשהם רּבים ודין אחד, יׂשראל ודין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּתּוף.

הּוא. אחד ּדין - אחד ְִֶֶָָָֻׁשלחן
.ÊÈ אחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ
ּפי  על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין עליהן; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻאֹוסר

לקרּפף ּפתּוח היה אם וכן לּבקעה. גדולה ׁשהּוא [חצר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
בית] ּכפתּוח בלי זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּפחֹות  אֹו סאתים ּבית היה עליהן; אֹוסר ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָלבקעה,
על  סֹומ אינֹו מּמּנּו.- ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ואֹוסר יו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

.ÁÈוהיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּכּלן  וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻחּלֹונֹות
אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף חּלֹונֹות, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּדר
אסּורין  אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס להֹוציא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֻּומּתרין
הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ּבּמבֹוי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהׁשּתּמׁש

ּגֹוי  ּבמקֹום ּכיחיד נעׂשים רּבים .ׁשאין ְְֲִִִִֵֶַַָ
.ËÈּבמדינה מׁשּתּתפין וחצר [עיר]ּכיצד חצר ּכל ? ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא לעצמּה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמערבת
ּבּמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, אנׁשי ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתּתפין
רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין הּמדינה היתה ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָואם
וכן  הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ׁשּתּוף ּכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻמׁשּתּתפין
ּכּלן  מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאם

אחד. ִֶָׁשּתּוף
.Î ׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין [נמכרה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ
מקֹום  מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין אין ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻיחיד,
הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר אחד ּבית אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחד,

הּמ ּבכל מּתרין ּכּלן הּמׁשּתּתפין אּלּו חּוץ ויהיּו דינה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻֻ
מּתרין  הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ׁשּׁשּירּו; מקֹום ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻמאֹותֹו
המׁשארין  היּו אם לעצמן, ׁשעֹוׂשין ּבּׁשּתּוף ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּבמקֹומן

הּמדינה. ּכל ּבׁשאר לטלטל ואסּורין - ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָרּבים
.‡Î ׁשהערּוב ׁשּידע ּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר

ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל להן [הולכין]הּתיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
אין  עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר הּמקֹום ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּה

לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו אּלא ּבֹו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָמטלטלין
.·Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומה להשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ

ּפי  על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים ּכפתח. ְִִִִִֶֶַַַַַָָָחׁשּוב
לחּוץ  ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן עֹוׂשין -ְְְִִִֶַָָָ
.‚Î ערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה

מי  ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשכח
ּדין  - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו אחרת, ּבעיר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָלׁשּבֹות

ּומבֹוי  ּבחצר ּכדינם .הּכל, ְְִֵַָָָֹ
.„Î הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה

אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על אֹוסר ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזה
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עליהן  אּלא אֹוסר - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי אֹו כּלּה, ְִֵֶַַָָָָָָֻאֹו
ׁשאר  על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו לחלק רצה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאם

ְַהּמבֹואֹות.

ה'תשע"ה  אייר י"ח חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּמדינה‡. מן ׁשּיצא מזֹון [עיר]מי והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק סעּודֹות העיר]ׁשּתי ,[של ְְְְְִִֵַַָָ
את]וקבע מקומו]ׁשביתתֹו[בכך ּפי [- על אף - ׁשם ְְִִַַַָָָ

ׁשבת  ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ולן לּמדינה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשחזר
הּנקרא  הּוא וזה הּסעּודֹות; ׁשּתי ּבֹו ׁשהּניח ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּמקֹום

תחּומין'. ְִֵֵ'ערּובי
לֹו·. ברשותו]ויׁש למחר,[- ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְִֵֵֵַָָ

מּמקֹום  מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל אּמה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָאלּפים
מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה אלּפים למחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָערּובֹו
מבלעת  הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻּבּמדינה
אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - מּדתֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻּבתֹו

לּה. חּוצה מּדתֹו ְְִִַָָָויׁשלים
ּברח ‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי אּמה ּכיצד? אלף ּוק ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

למחר  מהּל נמצא מזרח, לרּוח ׁשּבּמדינה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּביתֹו
מּמקֹום  ּומהּל למזרח, אּמה אלּפים ערּובֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָמּמקֹום
עד  הערּוב ׁשּמן אלף - למערב אּמה אלּפים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָערּובֹו
מהּל ואינֹו הּמדינה, ּבתֹו מּביתֹו אּמה ואלף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביתֹו,
סֹוף  עד מּביתֹו היה האלף. סֹוף עד אּלא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמדינה,
מּדתֹו ׁשּנמצאת אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמדינה
אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻּכלת
אּמה  ותׁשעים ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָויהּל

האלּפים  .ּתׁשלּום ְְִַַַָ
מּביתֹו„. אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְִִִִִִִֵֵַַַָלפיכ

מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את הפסיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּבּמדינה,
עד  אלּפים ּומערּובֹו אּמה, אלּפים ערּובֹו עד ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָמּביתֹו
אפּלּו מערב לרּוח ּבּמדינה מּביתֹו מהּל ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּביתֹו,

אחת  היתה אּמה אפּלּו - יחיד ּברׁשּות ערּובֹו הּמּניח . ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
מערה  אֹו חרבה, עיר ואפּלּו ּכנינוה, ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָמדינה

לדיֹורין לּה[למגורים]הראּויה וחּוצה ּכּלּה את מהּל - ְְְְִֵֶַָָָָָָֻ
רּוח. לכל אּמה ְְִַַַַָָאלּפים

עׂשה ‰. לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
הּוא  הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ואין ְְְְֲִִֵֵֵֶָכלּום;
חּוץ  רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ּכּלן, הּמדינה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכבני
לעיר  הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו נתן אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָלּמדינה.
העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי מהן, חּוץ הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָׁשּמֹודדין

ערּוב  אינֹו לּתחּום, חּוץ ערּובֹו .נתן ְֵֵֵַַָ
.Â מצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹון אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה

וכּיֹוצא  ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
מן  לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאּלּו;
ׁשּלא  ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא ה ּלסטים, מן אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹוים,
ערּוב. זה הרי - הרׁשּות לדברי אּלא אּלּו, מּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלאחד

.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות [בשיתופי ְְִִֶַָ
אין  ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָמערבין
תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ערּובי ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָמערבין

לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי [-מזֹון ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ
לחם] עם שנאכל ּבֹותבשיל לאכל ּכדי הלחם]- ׁשּתי [עם ְְֱֵֵֶֹ

הּׁשּתּוף. ּכמֹו ְְִַסעּודֹות,
.Á ׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

נתּכּון  אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאפׁשר
אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹלׁשּבת
אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הּיחיד, ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּברׁשּות
לרׁשּות  הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָערּוב;

ּבעברה  אּלא הּׁשמׁשֹות, ּבין .הרּבים ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
.Ë ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל

ׁשּנתּכּון  אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו והּניח לׁשּבת הרּבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
מדרבנן]ּבכרמלית הרבים ּברׁשּות [רשות ערּובֹו והּניח , ְְְְְִִִִֵַַ

קנּית  ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - הרּבים ּברׁשּות אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיחיד
ּולהכניס  להֹוציא מּתר הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻהערּוב,
ׁשּכל  - מצוה לדבר לכרמלית הרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמּכל

סֹופרים מּדברי ׁשהּוא חכמים]ּדבר ּבין [- עליו גזרּו לא , ְְְִִִֵֵֶָָָָָֹ
הּדחק. ּבׁשעת אֹו מצוה ּבמקֹום ְְְְְִִִַַַָָָהּׁשמׁשֹות

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו
מלאכה עׂשּית אּסּור [אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
ערּוב  אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
זה  הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ּגזרה -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹ

ֵערּוב.
.‡È אּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל

כחצרו] ּבסֹוף [שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ
ׁשּתי  ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָהּתחּום,
יצא  ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאּמֹות
חּוץ  נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות לׁשּתי ְֲֲִֵֵֵֵֶַַָחּוץ
מּפני  ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ערּובֹו והּמּניח ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַלּתחּום.

ערּובֹו. אל להּגיע יכֹול ְִֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
È.·אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַָָָנתּגלּגל

יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, אֹו ְְְְְִִִֶַַָָָָָאבד,
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, ערּוב; מימוש]אינֹו -] ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּספק  - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהערּוב,
הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ּכׁשר; ְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהערּוב,

ערּוב. זה ֲֵֵֶהרי
.‚È עליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו

ׁשערב  זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ׁשערב  וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
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קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ְְֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערּוב;
אין  - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ּפי על ְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹואף
זה  הרי ערב, ואם לכּתחּלה; תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמערבין

.ערּוב  ֵ
.„Èּגל הערּוב על יכֹול [אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר  לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
ואם  הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוציאֹו
ׁשאי  ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל
יֹום  מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא להֹוציאֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - מּׁשחׁשכה אֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנפל,

.ÂË ּבתרּומ ערב אם אינֹואבל - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הראּויה סעּודה ׁשאינּה היּו[לאכילה]ערּוב, אם וכן ; ְְְִֵֵֵֶָָָָָ

ואחת  טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָלפניו
'ערּובי  ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו אי יֹודע ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָטמאה,
ּכאן  ׁשאין ערּוב, אינֹו - ׁשהּוא' מקֹום ּבכל ְְֵֵֵֶֶַָָָָּבּטהֹורה

לאכילה. הראּויה ְְֲִַָָָָסעּודה
.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:

וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
עד  ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּולמחר

ׁשּלא ׁשּתחׁש עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
היא  ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ׁשּתחׁש עד ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּתהיה
ראּויה  סעּודה ׁשּתהיה וצרי הּׁשמׁשֹות, ּבין ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָטבל

יֹום. ְִמּבעֹוד
.ÊÈ ׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

ׁשם  הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי קנּיה, שטמא אחר [שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיכֹול מספק] מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, ּבמגּדל ׁשם לצורך לּכנס העפר על -] ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

טומאה] ְֵוהֹול.בדיקת
.ÁÈ מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָרּבים

אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ערּובן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻּכּלן
ׁשּירצּו ּבמקֹום אחד ידי ּבכלי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

אחר ידי על להן לזּכֹות צרי - הסעודות כּלן שיקנה -] ְְִֵֵֶַַַָָָֻ
כולם] לאדם עבור לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; וצרי ,ְְְְִִִֵֶָָָָָָ

לערב  רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, אּלא תחּומין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָערּובי
- יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. זה ׁשרצה הרּוח ְְְִִִֶֶַָָָָָּבאֹותּה
ערּוב; זה הרי ,מּׁשּתחׁש אּלא רצה ׁשּלא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאף
ׁשאין  ּבֹו, יֹוצא אינֹו - ׁשחׁשכה עד הֹודיע ֹו לא ְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹואם

.מּׁשּתחׁש ְְְִִֶֶַָמערבין
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי חצרֹות,[- ּבערּובי ְֲֵֵֵֶַָ

על  מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמזּכין
תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין חצרֹות, ערּובי ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָידֹו

.Î ויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן

לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
אמר  ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָואמר
אכל  אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ּבמעה עלי 'ערב ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו:
לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם עליו. ּומערב האכלין, ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָמן
אכל, לֹוקח זה הרי - ּבֹו' לי ּוזכה אכל, ּבזה לי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'ּתן

ּבֹו עליו .ּומערב ְֵָָָ
.‡Îּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְִִֵֵֵֵַָָָמערב

מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהּקטּנים,
א  ,לפיכ מּדעּתן; ׁשּלא וערבּוּבין עליהן ערב ם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ידי  על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ּבׁשל יֹוצאין ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹלעצמן,
העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּבנֹו
ׁשהן  ּפי על ואף מּדעּתן, אּלא - אׁשּתֹו ידי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹולא
וׁשמעּו עליהן, ערב ואם ׁשלחנֹו. על אצלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻאֹוכלין
אחד  ּכל על ערב ּבערּובֹו; יֹוצאין - מחּו ולא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹוׁשתקּו
מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ל אין - לעצמן הן וערבּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָמהן,

עצמן  ּבערּוב -ויֹוצאין ּפחֹות אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבן קטן . ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּתי  מזֹון עליו להּניח צרי ואין אּמֹו, ּבערּוב ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָיֹוצא

לעצמֹו. ְְְַסעּודֹות
.·Î ּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא  ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
ּביד  ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַמי
לאדם  להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ׁשּלחֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואם
הרי  - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ׁשּיֹוליכֹו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכׁשר,
והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו ואפּלּו ּכׁשר, ְְֲִִִֵֶַַַַַָזה
הּבהמה  אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד מרחֹוק, עֹומד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה

הערּוב  את להֹולי לֹו ׁשאמר הּכׁשר, אצל וכן ׁשהּגיעּו . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ערּובן  לׁשלח ורצּו תחּומין, ּבערּובי ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹרּבים

מׁשּלחין. אּלּו הרי - אחד ְְְֲִֵֵֶַַָּביד
.‚Î וערב עלינּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
רּוח  לֹו יחדּו לא עלי ׁשהרי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבגרֹוגרֹות עליו וערב יבשות]ּבתמרים' ,[תאנים ְְְִִִֵַָָָָ
ּבתמרים, עליו וערב ערּובי 'ּבגרֹוגרֹות' 'הּנח לֹו: אמר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב' ,ּבּׁשֹוב והּניחֹו ְְְְִִִִִִַַַַָָָָּבּמגּדל'
אינֹו - ּבּבית והּניחֹו 'ּבעלּיה' ּבעלּיה, והּניחֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָ'ּבּבית'
- עליו וערב סתם, עלי' 'ערב לֹו: אמר אם אבל ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָערּוב;
הרי  - ּבעלּיה ּבין ּבּבית ּבין ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבין

ערּוב. ֵֶזה
.„Î,מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשם

תחּומין  ערּובי על מבר יהיה ּכ הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ואם  רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל לי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּתר
יהיה  הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על מערב אחד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה
'לבני  אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ּופלֹוני', לפלֹוני ְְְְְִִִִִִֵֵָָֻמּתר

רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל זֹו, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָעיר
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עליהן  אּלא אֹוסר - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי אֹו כּלּה, ְִֵֶַַָָָָָָֻאֹו
ׁשאר  על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו לחלק רצה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאם

ְַהּמבֹואֹות.

ה'תשע"ה  אייר י"ח חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּמדינה‡. מן ׁשּיצא מזֹון [עיר]מי והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק סעּודֹות העיר]ׁשּתי ,[של ְְְְְִִֵַַָָ
את]וקבע מקומו]ׁשביתתֹו[בכך ּפי [- על אף - ׁשם ְְִִַַַָָָ

ׁשבת  ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ולן לּמדינה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשחזר
הּנקרא  הּוא וזה הּסעּודֹות; ׁשּתי ּבֹו ׁשהּניח ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּמקֹום

תחּומין'. ְִֵֵ'ערּובי
לֹו·. ברשותו]ויׁש למחר,[- ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְִֵֵֵַָָ

מּמקֹום  מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל אּמה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָאלּפים
מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה אלּפים למחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָערּובֹו
מבלעת  הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻּבּמדינה
אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - מּדתֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻּבתֹו

לּה. חּוצה מּדתֹו ְְִִַָָָויׁשלים
ּברח ‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי אּמה ּכיצד? אלף ּוק ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

למחר  מהּל נמצא מזרח, לרּוח ׁשּבּמדינה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּביתֹו
מּמקֹום  ּומהּל למזרח, אּמה אלּפים ערּובֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָמּמקֹום
עד  הערּוב ׁשּמן אלף - למערב אּמה אלּפים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָערּובֹו
מהּל ואינֹו הּמדינה, ּבתֹו מּביתֹו אּמה ואלף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביתֹו,
סֹוף  עד מּביתֹו היה האלף. סֹוף עד אּלא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמדינה,
מּדתֹו ׁשּנמצאת אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמדינה
אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻּכלת
אּמה  ותׁשעים ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָויהּל

האלּפים  .ּתׁשלּום ְְִַַַָ
מּביתֹו„. אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְִִִִִִִֵֵַַַָלפיכ

מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את הפסיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּבּמדינה,
עד  אלּפים ּומערּובֹו אּמה, אלּפים ערּובֹו עד ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָמּביתֹו
אפּלּו מערב לרּוח ּבּמדינה מּביתֹו מהּל ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּביתֹו,

אחת  היתה אּמה אפּלּו - יחיד ּברׁשּות ערּובֹו הּמּניח . ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
מערה  אֹו חרבה, עיר ואפּלּו ּכנינוה, ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָמדינה

לדיֹורין לּה[למגורים]הראּויה וחּוצה ּכּלּה את מהּל - ְְְְִֵֶַָָָָָָֻ
רּוח. לכל אּמה ְְִַַַַָָאלּפים

עׂשה ‰. לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
הּוא  הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ואין ְְְְֲִִֵֵֵֶָכלּום;
חּוץ  רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ּכּלן, הּמדינה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכבני
לעיר  הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו נתן אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָלּמדינה.
העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי מהן, חּוץ הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָׁשּמֹודדין

ערּוב  אינֹו לּתחּום, חּוץ ערּובֹו .נתן ְֵֵֵַַָ
.Â מצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹון אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה

וכּיֹוצא  ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
מן  לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאּלּו;
ׁשּלא  ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא ה ּלסטים, מן אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹוים,
ערּוב. זה הרי - הרׁשּות לדברי אּלא אּלּו, מּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלאחד

.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות [בשיתופי ְְִִֶַָ
אין  ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָמערבין
תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ערּובי ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָמערבין

לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי [-מזֹון ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ
לחם] עם שנאכל ּבֹותבשיל לאכל ּכדי הלחם]- ׁשּתי [עם ְְֱֵֵֶֹ

הּׁשּתּוף. ּכמֹו ְְִַסעּודֹות,
.Á ׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

נתּכּון  אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאפׁשר
אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹלׁשּבת
אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הּיחיד, ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּברׁשּות
לרׁשּות  הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָערּוב;

ּבעברה  אּלא הּׁשמׁשֹות, ּבין .הרּבים ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
.Ë ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל

ׁשּנתּכּון  אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו והּניח לׁשּבת הרּבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
מדרבנן]ּבכרמלית הרבים ּברׁשּות [רשות ערּובֹו והּניח , ְְְְְִִִִֵַַ

קנּית  ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - הרּבים ּברׁשּות אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיחיד
ּולהכניס  להֹוציא מּתר הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻהערּוב,
ׁשּכל  - מצוה לדבר לכרמלית הרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמּכל

סֹופרים מּדברי ׁשהּוא חכמים]ּדבר ּבין [- עליו גזרּו לא , ְְְִִִֵֵֶָָָָָֹ
הּדחק. ּבׁשעת אֹו מצוה ּבמקֹום ְְְְְִִִַַַָָָהּׁשמׁשֹות

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו
מלאכה עׂשּית אּסּור [אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
ערּוב  אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
זה  הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ּגזרה -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹ

ֵערּוב.
.‡È אּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל

כחצרו] ּבסֹוף [שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ
ׁשּתי  ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָהּתחּום,
יצא  ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאּמֹות
חּוץ  נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות לׁשּתי ְֲֲִֵֵֵֵֶַַָחּוץ
מּפני  ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ערּובֹו והּמּניח ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַלּתחּום.

ערּובֹו. אל להּגיע יכֹול ְִֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
È.·אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַָָָנתּגלּגל

יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, אֹו ְְְְְִִִֶַַָָָָָאבד,
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, ערּוב; מימוש]אינֹו -] ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּספק  - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהערּוב,
הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ּכׁשר; ְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהערּוב,

ערּוב. זה ֲֵֵֶהרי
.‚È עליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו

ׁשערב  זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ׁשערב  וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
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קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ְְֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערּוב;
אין  - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ּפי על ְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹואף
זה  הרי ערב, ואם לכּתחּלה; תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמערבין

.ערּוב  ֵ
.„Èּגל הערּוב על יכֹול [אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר  לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
ואם  הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוציאֹו
ׁשאי  ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל
יֹום  מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא להֹוציאֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - מּׁשחׁשכה אֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנפל,

.ÂË ּבתרּומ ערב אם אינֹואבל - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הראּויה סעּודה ׁשאינּה היּו[לאכילה]ערּוב, אם וכן ; ְְְִֵֵֵֶָָָָָ

ואחת  טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָלפניו
'ערּובי  ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו אי יֹודע ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָטמאה,
ּכאן  ׁשאין ערּוב, אינֹו - ׁשהּוא' מקֹום ּבכל ְְֵֵֵֶֶַָָָָּבּטהֹורה

לאכילה. הראּויה ְְֲִַָָָָסעּודה
.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:

וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
עד  ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּולמחר

ׁשּלא ׁשּתחׁש עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
היא  ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ׁשּתחׁש עד ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּתהיה
ראּויה  סעּודה ׁשּתהיה וצרי הּׁשמׁשֹות, ּבין ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָטבל

יֹום. ְִמּבעֹוד
.ÊÈ ׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

ׁשם  הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי קנּיה, שטמא אחר [שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיכֹול מספק] מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, ּבמגּדל ׁשם לצורך לּכנס העפר על -] ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

טומאה] ְֵוהֹול.בדיקת
.ÁÈ מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָרּבים

אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ערּובן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻּכּלן
ׁשּירצּו ּבמקֹום אחד ידי ּבכלי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

אחר ידי על להן לזּכֹות צרי - הסעודות כּלן שיקנה -] ְְִֵֵֶַַַָָָֻ
כולם] לאדם עבור לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; וצרי ,ְְְְִִִֵֶָָָָָָ

לערב  רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, אּלא תחּומין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָערּובי
- יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. זה ׁשרצה הרּוח ְְְִִִֶֶַָָָָָּבאֹותּה
ערּוב; זה הרי ,מּׁשּתחׁש אּלא רצה ׁשּלא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאף
ׁשאין  ּבֹו, יֹוצא אינֹו - ׁשחׁשכה עד הֹודיע ֹו לא ְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹואם

.מּׁשּתחׁש ְְְִִֶֶַָמערבין
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי חצרֹות,[- ּבערּובי ְֲֵֵֵֶַָ

על  מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמזּכין
תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין חצרֹות, ערּובי ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָידֹו

.Î ויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן

לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
אמר  ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָואמר
אכל  אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ּבמעה עלי 'ערב ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו:
לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם עליו. ּומערב האכלין, ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָמן
אכל, לֹוקח זה הרי - ּבֹו' לי ּוזכה אכל, ּבזה לי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'ּתן

ּבֹו עליו .ּומערב ְֵָָָ
.‡Îּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְִִֵֵֵֵַָָָמערב

מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהּקטּנים,
א  ,לפיכ מּדעּתן; ׁשּלא וערבּוּבין עליהן ערב ם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ידי  על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ּבׁשל יֹוצאין ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹלעצמן,
העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּבנֹו
ׁשהן  ּפי על ואף מּדעּתן, אּלא - אׁשּתֹו ידי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹולא
וׁשמעּו עליהן, ערב ואם ׁשלחנֹו. על אצלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻאֹוכלין
אחד  ּכל על ערב ּבערּובֹו; יֹוצאין - מחּו ולא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹוׁשתקּו
מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ל אין - לעצמן הן וערבּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָמהן,

עצמן  ּבערּוב -ויֹוצאין ּפחֹות אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבן קטן . ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּתי  מזֹון עליו להּניח צרי ואין אּמֹו, ּבערּוב ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָיֹוצא

לעצמֹו. ְְְַסעּודֹות
.·Î ּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא  ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
ּביד  ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַמי
לאדם  להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ׁשּלחֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואם
הרי  - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ׁשּיֹוליכֹו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכׁשר,
והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו ואפּלּו ּכׁשר, ְְֲִִִֵֶַַַַַָזה
הּבהמה  אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד מרחֹוק, עֹומד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה

הערּוב  את להֹולי לֹו ׁשאמר הּכׁשר, אצל וכן ׁשהּגיעּו . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ערּובן  לׁשלח ורצּו תחּומין, ּבערּובי ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹרּבים

מׁשּלחין. אּלּו הרי - אחד ְְְֲִֵֵֶַַָּביד
.‚Î וערב עלינּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
רּוח  לֹו יחדּו לא עלי ׁשהרי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבגרֹוגרֹות עליו וערב יבשות]ּבתמרים' ,[תאנים ְְְִִִֵַָָָָ
ּבתמרים, עליו וערב ערּובי 'ּבגרֹוגרֹות' 'הּנח לֹו: אמר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב' ,ּבּׁשֹוב והּניחֹו ְְְְִִִִִִַַַַָָָָּבּמגּדל'
אינֹו - ּבּבית והּניחֹו 'ּבעלּיה' ּבעלּיה, והּניחֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָ'ּבּבית'
- עליו וערב סתם, עלי' 'ערב לֹו: אמר אם אבל ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָערּוב;
הרי  - ּבעלּיה ּבין ּבּבית ּבין ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבין

ערּוב. ֵֶזה
.„Î,מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשם

תחּומין  ערּובי על מבר יהיה ּכ הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ואם  רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל לי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּתר
יהיה  הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על מערב אחד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה
'לבני  אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ּופלֹוני', לפלֹוני ְְְְְִִִִִִֵֵָָֻמּתר

רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל זֹו, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָעיר
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ה'תשע"ה  אייר י"ט שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ועמד [עיר]מי , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

'ׁשביתתי  ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ּבתֹו ְְְְְְִִַַָָָּבמקֹום
למחר  להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן לעירֹו וחזר זה', ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּבמקֹום
עּקר  הּוא וזה רּוח. לכל אּמה אלּפים מקֹום, ְְְִִֵֶַַַַַָָָמאֹותֹו
ּבהּנחת  לערב אמרּו ולא ּברגליו; לערב תחּומין, ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָֹערּובי
יצא  ׁשּלא ּפי על אף ּבּמקֹום, ּבלבד סעּודֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמזֹון

ע  להקל אּלא ׁשם, עמד אּלא ולא יצא ׁשּלא העׁשיר, ל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לֹו. ויּניחּנּו אחר ּביד ערּובֹו ְְְִִֵֵֶַַַַיׁשלח

אצלֹו,·. ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו אילן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכגֹון
ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ּכׁשחׁשכה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובינֹו

מקֹום לאֹותֹו ׁשּיּגיע ּכדי שבת]והל כניסת ויקנה [לפני ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
אּלא  ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ׁשביתה ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּבֹו
אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ללּון חברֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָהחזירֹו
ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד להּל לֹו יׁש - ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָנתעּכב
לקּבע  ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון רּוח; לכל אּמה אלּפים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמקֹום
אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי נעׂשה ,ּבּדר והחזיק ׁשביתתֹו, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשם

ׁשם. ערּובֹו ִִֵֶַָׁשהּניח
אֹותֹו‚. מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה

והיה  ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ערּוב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהּניח
ּתחׁש ׁשּמא ׁשּיּגיע ירא ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

רץ  אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה מקֹום ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹלאֹותֹו
,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ּבינֹו ויהיה ּכחֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּבכל
אֹו עני, ולא ּדחּוק היה לא אם אבל ּפחֹות. אֹו ְְֲִִִַַָָָָָָֹֹאלּפים
אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ אפּלּו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשהּוא  הּמקֹום ּובין ּבֹו לׁשּבת ׁשּנתּכּון הּמקֹום ּבין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיה
ּכּון  ׁשּלא אֹו אּמה, מאלּפים יתר ּכׁשחׁשכה ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעֹומד
ּברחּוק  ׁשביתה קנה לא הרי - ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹהּמקֹום
מּמקֹום  רּוח לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין ְְְִִֵֶַַַַָָָָָמקֹום,

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ְֵֵֶֶָָׁשהּוא
ׁשם „. וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְִִִִֶַַָָָָָמי

ּברׁשּות  לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשביתה,
זה  הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע אצלֹו, הידּועה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּיחיד
ואם  רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמהּל
ּתל, אֹו לדירה, הּקף ׁשּלא מקֹום זֹו הּיחיד רׁשּות ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻהיתה

סאתים ּבית בּה היה אם - נקע על אֹו אמה [מאה ִִֵֶַַָָָָ
אלּפים חמישים] לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל ּפחֹות, ְְְִֵֶַַַָָָָֻאֹו

לֹו אין סאתים, ּבית על יתר היתה ואם רּוח; לכל ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָאּמה
לכל  אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּה

לדירה. הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֻרּוח.
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא  היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה  אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אּלא  לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְִִֵֶַַַַָָָאלּפים

ְֵֶָָּכׁשחׁשכה.
.Â סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

ׁשמֹונה  סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָּפלֹונית'
מקֹום  ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא יתר, אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאּמֹות
ׁשּמא  אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת ּבא ׁשאם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשביתתֹו

ׁשביתה ּבאר  ׁשּקנה הּוא האחרֹות אּלּו אּמֹות .ּבע ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
.Ê ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלפיכ

ּפחֹות  ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ׁשּבדרֹומֹו, ְְְְִִִֶֶַַָָָָאּמֹות
ׁשם  אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ונתּכּון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשמֹונה,
ׁשנים  היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי מקֹומֹות, ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻׁשעּור
מקֹום  אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן אחד ,ּבּדר ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאים
ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ׁשביתה, ּבֹו קֹובע ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
הּוא  לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר לּמּכיר, ׁשביתתֹו מֹוסר ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֹמּכיר

מּכיר  ׁשהּוא ּבּמקֹום .וחברֹו ֲִֵֶַַַָ
.Á ערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
ואין  ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשביתה
והּוא  רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, להּל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
לׁשּבת  ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ערּוב ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקנה
לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ּבּדר והחזיק ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשם,

רּוח. לכל אּמה אלּפים מּמּנּו ּולהּל ְְְִִֵֶַַַַַָָָמקֹום,
.Ë מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

ירד  אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
העלּיה הגג]מן עלית ׁשּיצא [- וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ

וקנה  החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו החצר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּפתח
אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶַָָָָׁשביתה.

ּכיון  אּלא ּפלֹוני', ּבמקֹום 'ׁשביתתי לֹומר ׁשּגמר צרי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ואין  ׁשביתה; ׁשם קנה ׁשהּוא, ּכל ּבּדר והחזיק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבלּבֹו
ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ועמד ּברגליו ׁשּיצא מי לֹומר, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ׁשּגמר  ּכיון אּלא ּכלּום, לֹומר צרי ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשביתה,

קנה. ְִָָּבלּבֹו,
.È ּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

לעֹוברי  מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּובּכרמים,
- הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, הּבאים ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָדרכים
לא  הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹמהּלכין
הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן מצאּו ׁשאּלּו האכילה; ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָמּמקֹום
אּלא  לדירה, סֹומכת ּדעּתן ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
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ה'תשע"ה  אייר כ' קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
ּבמערב,‡. ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאין

הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ׁשּיהּל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי
ׁשני  מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב על הּיֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּובׁשאר

אחד  ליֹום ּכמדּמה ערּובין רּוחֹות, לׁשּתי וערב טעה . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
שחשב]הּוא מפני ׁשאמר [- אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְִִֵֶֶַָָׁשּמערבין

ואחד  לצפֹון עליו ערב אחד עלי', וערבּו 'צאּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלׁשנים:
ׁשניהם. ּכרגלי מהּל - לדרֹום עליו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָערב

אּלא ·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד
ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום

מזרח, לרּוח אּמה אלף ערּובֹוּברחּוק מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה מאֹות חמׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּברחּוק
ׁשערב  מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ּבמערב מהּל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו
מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח יהּל ולא ּבמזרח, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעליו
ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. עליו ׁשערב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכרגלי
למזרח, אלּפים ּברחּוק אחד אּלּו, ערּובין ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָעליו
מּמקֹומֹו יזּוז לא זה הרי - למערב אלּפים ּברחּוק .ואחד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב
נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם [לברוח ְְְְִִִִִֵַַַָ

סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ונצרכּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלמחר
נצרכּתי  ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח והערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעליו,
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה הּׁשנית, זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָלרּוח
לׁשּתי  נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוׁשּברּוח
ּולאיזה  ׁשארצה, ערּוב איזה על לסמ לי יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹהרּוחֹות,
לרּוח  נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע לא ואם ;אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשארצה
על  סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו הערּובין ׁשני אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָמּׁשּתיהן
אּמה  אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, ּכבני הריני אּלא מהן, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

לחֹומה'. מחּוץ רּוח ְִַַָָלכל
אסּור „. ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם

טֹוב  מרׁשּות ּביֹום ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים; ּוביֹום ְְְְִִִֵֵֶַַ
חּיב. הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ּבׁשּבת ְְְִִִִַַַַַָָָָלרׁשּות

לרׁשּות  מרׁשּות להֹוציא מּתר טֹוב, ּביֹום לפיכ,אבל . ְְְְְֲִִִֵָָָֻ
ליֹום  ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין חצרֹות ערּובי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָמערבין
ליֹום  תחּומין ערּובי ּומערבין ּכׁשּבת; ְְְְְִִִִֵֵַַָָהּכּפּורים,

לׁשּבת. ׁשּמערבין ּכדר טֹובים, ּולימים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָהּכּפּורים
ּבין ‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב  לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה  מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני
הּׁשני  לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, ;לּיֹום ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

לאחד  עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב מערב ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
לא  ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ימים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמּׁשני
ּדברים  ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש ערּוב, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָעׂשה
ימים  ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻאמּורים?

מערב  ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹטֹובים
אחת. לרּוח אּלא הּימים, ְְִִֵֶַַַַָָלׁשני

.Â,זֹו לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן
לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
לא  טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא ְְְִִִִַָָָֹֹ'לׁשּבתֹות,

.לׁשּבתֹות' ְַָ
.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

ׁשרצה  ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
הערוב]מּׁשחׁשכה שחל אחר מּדברי [- ׁשהּוא ּדבר ;יל , ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּבררה ּבֹו יׁש רצה סֹופרים, שמלכתחילה מתברר [בסוף ְְִֵֵָ
ואמר:לילך] הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב וכן .ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָ

עירי' ּכבני אהיה אּלא ,אל לא רציתי לא ,אל ְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ'רציתי
.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ּפי על אף ,יל ׁשּירצה ׁשּבת ּכל -ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

.Á ויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב
לׁשני  אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָטֹוב
ראׁשֹון  ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּימים
מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ׁשני, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָּובליל
ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו טֹוב יֹום ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָּבערב

הגנבים]ּבידֹו טֹוב[מפני יֹום ליל היה אם לֹו, [-ּובא ְִֵָָָָ
לטלטל] ּומּניחֹושמותר מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ּולמחר ;ְְִִַָָָ

מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ואֹוכלֹו ,ׁשּתחׁש עד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשם
ואינם  קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - טֹוב יֹום ליל היה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָֻאם
לׁשני  הערּוב קנה ראׁשֹון 'מּליל ׁשּנאמר: ּכדי אחד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכיֹום

ִָימים'.
.Ë ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

לּׁשני  ערּוב לערב לֹו צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ויחׁשב  מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל והּוא ּבּׁשני, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּברגליו
רצה  אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ׁשביתה. ׁשם ׁשּיקנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבלּבֹו
לערב  רצה ואם ערּוב; זה הרי ּבּׁשני, ּברגליו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלערב

ׁש עצמּה הּפת ּבאֹותּה לערב צרי ּבּהּבפת, ערב ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ִָּבראׁשֹון.

.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום
ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן עדות הראּיה[פי]על[את -] ְְְְִִִֶַַַָָ

הלבנה] מולד ּוקדּׁשה ראיית אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֶֶֶָָָֻ
הן. ֵַַאחת

.‡È ּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
לכל  להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות

הראׁשֹון  ּבּיֹום הערּובין מּׁשני אפׁשר אחד אי אם אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ערּוב  אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב להּגיע ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלֹו
הראּויה  ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ערּוב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּׁשני
הערּוב  לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה יֹום, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמּבעֹוד

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי הראׁשֹון, ְְֲִִֵֵַָָָּבּיֹום
.·È אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

והּניח  ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, לרּוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמּביתֹו
ּברּוח  אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ּברחּוק ׁשני ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָערּוב
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ה'תשע"ה  אייר י"ט שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ועמד [עיר]מי , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

'ׁשביתתי  ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ּבתֹו ְְְְְְִִַַָָָּבמקֹום
למחר  להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן לעירֹו וחזר זה', ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּבמקֹום
עּקר  הּוא וזה רּוח. לכל אּמה אלּפים מקֹום, ְְְִִֵֶַַַַַָָָמאֹותֹו
ּבהּנחת  לערב אמרּו ולא ּברגליו; לערב תחּומין, ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָֹערּובי
יצא  ׁשּלא ּפי על אף ּבּמקֹום, ּבלבד סעּודֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמזֹון

ע  להקל אּלא ׁשם, עמד אּלא ולא יצא ׁשּלא העׁשיר, ל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לֹו. ויּניחּנּו אחר ּביד ערּובֹו ְְְִִֵֵֶַַַַיׁשלח

אצלֹו,·. ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו אילן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכגֹון
ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ּכׁשחׁשכה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובינֹו

מקֹום לאֹותֹו ׁשּיּגיע ּכדי שבת]והל כניסת ויקנה [לפני ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
אּלא  ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ׁשביתה ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּבֹו
אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ללּון חברֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָהחזירֹו
ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד להּל לֹו יׁש - ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָנתעּכב
לקּבע  ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון רּוח; לכל אּמה אלּפים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמקֹום
אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי נעׂשה ,ּבּדר והחזיק ׁשביתתֹו, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשם

ׁשם. ערּובֹו ִִֵֶַָׁשהּניח
אֹותֹו‚. מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה

והיה  ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ערּוב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהּניח
ּתחׁש ׁשּמא ׁשּיּגיע ירא ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

רץ  אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה מקֹום ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹלאֹותֹו
,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ּבינֹו ויהיה ּכחֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּבכל
אֹו עני, ולא ּדחּוק היה לא אם אבל ּפחֹות. אֹו ְְֲִִִַַָָָָָָֹֹאלּפים
אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ אפּלּו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשהּוא  הּמקֹום ּובין ּבֹו לׁשּבת ׁשּנתּכּון הּמקֹום ּבין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיה
ּכּון  ׁשּלא אֹו אּמה, מאלּפים יתר ּכׁשחׁשכה ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעֹומד
ּברחּוק  ׁשביתה קנה לא הרי - ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹהּמקֹום
מּמקֹום  רּוח לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין ְְְִִֵֶַַַַָָָָָמקֹום,

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ְֵֵֶֶָָׁשהּוא
ׁשם „. וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְִִִִֶַַָָָָָמי

ּברׁשּות  לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשביתה,
זה  הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע אצלֹו, הידּועה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּיחיד
ואם  רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמהּל
ּתל, אֹו לדירה, הּקף ׁשּלא מקֹום זֹו הּיחיד רׁשּות ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻהיתה

סאתים ּבית בּה היה אם - נקע על אֹו אמה [מאה ִִֵֶַַָָָָ
אלּפים חמישים] לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל ּפחֹות, ְְְִֵֶַַַָָָָֻאֹו

לֹו אין סאתים, ּבית על יתר היתה ואם רּוח; לכל ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָאּמה
לכל  אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּה

לדירה. הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֻרּוח.
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא  היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה  אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אּלא  לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְִִֵֶַַַַָָָאלּפים

ְֵֶָָּכׁשחׁשכה.
.Â סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

ׁשמֹונה  סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָּפלֹונית'
מקֹום  ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא יתר, אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאּמֹות
ׁשּמא  אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת ּבא ׁשאם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשביתתֹו

ׁשביתה ּבאר  ׁשּקנה הּוא האחרֹות אּלּו אּמֹות .ּבע ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
.Ê ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלפיכ

ּפחֹות  ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ׁשּבדרֹומֹו, ְְְְִִִֶֶַַָָָָאּמֹות
ׁשם  אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ונתּכּון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשמֹונה,
ׁשנים  היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי מקֹומֹות, ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻׁשעּור
מקֹום  אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן אחד ,ּבּדר ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאים
ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ׁשביתה, ּבֹו קֹובע ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
הּוא  לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר לּמּכיר, ׁשביתתֹו מֹוסר ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֹמּכיר

מּכיר  ׁשהּוא ּבּמקֹום .וחברֹו ֲִֵֶַַַָ
.Á ערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
ואין  ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשביתה
והּוא  רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, להּל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
לׁשּבת  ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ערּוב ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקנה
לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ּבּדר והחזיק ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשם,

רּוח. לכל אּמה אלּפים מּמּנּו ּולהּל ְְְִִֵֶַַַַַָָָמקֹום,
.Ë מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

ירד  אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
העלּיה הגג]מן עלית ׁשּיצא [- וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ

וקנה  החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו החצר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּפתח
אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶַָָָָׁשביתה.

ּכיון  אּלא ּפלֹוני', ּבמקֹום 'ׁשביתתי לֹומר ׁשּגמר צרי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ואין  ׁשביתה; ׁשם קנה ׁשהּוא, ּכל ּבּדר והחזיק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבלּבֹו
ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ועמד ּברגליו ׁשּיצא מי לֹומר, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ׁשּגמר  ּכיון אּלא ּכלּום, לֹומר צרי ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשביתה,

קנה. ְִָָּבלּבֹו,
.È ּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

לעֹוברי  מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּובּכרמים,
- הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, הּבאים ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָדרכים
לא  הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹמהּלכין
הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן מצאּו ׁשאּלּו האכילה; ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָמּמקֹום
אּלא  לדירה, סֹומכת ּדעּתן ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
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ה'תשע"ה  אייר כ' קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
ּבמערב,‡. ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאין

הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ׁשּיהּל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי
ׁשני  מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב על הּיֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּובׁשאר

אחד  ליֹום ּכמדּמה ערּובין רּוחֹות, לׁשּתי וערב טעה . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
שחשב]הּוא מפני ׁשאמר [- אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְִִֵֶֶַָָׁשּמערבין

ואחד  לצפֹון עליו ערב אחד עלי', וערבּו 'צאּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלׁשנים:
ׁשניהם. ּכרגלי מהּל - לדרֹום עליו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָערב

אּלא ·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד
ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום

מזרח, לרּוח אּמה אלף ערּובֹוּברחּוק מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה מאֹות חמׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּברחּוק
ׁשערב  מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ּבמערב מהּל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו
מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח יהּל ולא ּבמזרח, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעליו
ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. עליו ׁשערב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכרגלי
למזרח, אלּפים ּברחּוק אחד אּלּו, ערּובין ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָעליו
מּמקֹומֹו יזּוז לא זה הרי - למערב אלּפים ּברחּוק .ואחד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב
נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם [לברוח ְְְְִִִִִֵַַַָ

סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ונצרכּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלמחר
נצרכּתי  ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח והערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעליו,
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה הּׁשנית, זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָלרּוח
לׁשּתי  נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוׁשּברּוח
ּולאיזה  ׁשארצה, ערּוב איזה על לסמ לי יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹהרּוחֹות,
לרּוח  נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע לא ואם ;אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשארצה
על  סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו הערּובין ׁשני אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָמּׁשּתיהן
אּמה  אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, ּכבני הריני אּלא מהן, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

לחֹומה'. מחּוץ רּוח ְִַַָָלכל
אסּור „. ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם

טֹוב  מרׁשּות ּביֹום ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים; ּוביֹום ְְְְִִִֵֵֶַַ
חּיב. הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ּבׁשּבת ְְְִִִִַַַַַָָָָלרׁשּות

לרׁשּות  מרׁשּות להֹוציא מּתר טֹוב, ּביֹום לפיכ,אבל . ְְְְְֲִִִֵָָָֻ
ליֹום  ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין חצרֹות ערּובי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָמערבין
ליֹום  תחּומין ערּובי ּומערבין ּכׁשּבת; ְְְְְִִִִֵֵַַָָהּכּפּורים,

לׁשּבת. ׁשּמערבין ּכדר טֹובים, ּולימים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָהּכּפּורים
ּבין ‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב  לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה  מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני
הּׁשני  לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, ;לּיֹום ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

לאחד  עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב מערב ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
לא  ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ימים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמּׁשני
ּדברים  ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש ערּוב, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָעׂשה
ימים  ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻאמּורים?

מערב  ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹטֹובים
אחת. לרּוח אּלא הּימים, ְְִִֵֶַַַַָָלׁשני

.Â,זֹו לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן
לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
לא  טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא ְְְִִִִַָָָֹֹ'לׁשּבתֹות,

.לׁשּבתֹות' ְַָ
.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

ׁשרצה  ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
הערוב]מּׁשחׁשכה שחל אחר מּדברי [- ׁשהּוא ּדבר ;יל , ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּבררה ּבֹו יׁש רצה סֹופרים, שמלכתחילה מתברר [בסוף ְְִֵֵָ
ואמר:לילך] הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב וכן .ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָ

עירי' ּכבני אהיה אּלא ,אל לא רציתי לא ,אל ְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ'רציתי
.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ּפי על אף ,יל ׁשּירצה ׁשּבת ּכל -ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

.Á ויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב
לׁשני  אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָטֹוב
ראׁשֹון  ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּימים
מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ׁשני, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָּובליל
ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו טֹוב יֹום ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָּבערב

הגנבים]ּבידֹו טֹוב[מפני יֹום ליל היה אם לֹו, [-ּובא ְִֵָָָָ
לטלטל] ּומּניחֹושמותר מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ּולמחר ;ְְִִַָָָ

מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ואֹוכלֹו ,ׁשּתחׁש עד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשם
ואינם  קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - טֹוב יֹום ליל היה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָֻאם
לׁשני  הערּוב קנה ראׁשֹון 'מּליל ׁשּנאמר: ּכדי אחד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכיֹום

ִָימים'.
.Ë ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

לּׁשני  ערּוב לערב לֹו צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ויחׁשב  מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל והּוא ּבּׁשני, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּברגליו
רצה  אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ׁשביתה. ׁשם ׁשּיקנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבלּבֹו
לערב  רצה ואם ערּוב; זה הרי ּבּׁשני, ּברגליו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלערב

ׁש עצמּה הּפת ּבאֹותּה לערב צרי ּבּהּבפת, ערב ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ִָּבראׁשֹון.

.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום
ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן עדות הראּיה[פי]על[את -] ְְְְִִִֶַַַָָ

הלבנה] מולד ּוקדּׁשה ראיית אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֶֶֶָָָֻ
הן. ֵַַאחת

.‡È ּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
לכל  להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות

הראׁשֹון  ּבּיֹום הערּובין מּׁשני אפׁשר אחד אי אם אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ערּוב  אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב להּגיע ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלֹו
הראּויה  ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ערּוב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּׁשני
הערּוב  לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה יֹום, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמּבעֹוד

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי הראׁשֹון, ְְֲִִֵֵַָָָּבּיֹום
.·È אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

והּניח  ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, לרּוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמּביתֹו
ּברּוח  אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ּברחּוק ׁשני ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָערּוב
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ׁשהרי  ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ליֹום עליו וסמ ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמערב,
יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני הערּוב זה אין הראׁשֹון ְִִִֵֵֵֶַַָָָּבּיֹום
ּברּוח  לֹו נׁשאר לא ׁשהרי אליו, להּגיע יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלפי

ּכלּום. ְֲַָמערב
.‚È אּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

והּניח  ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמּביתֹו
ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק ׁשני מאֹות ערּוב חמׁש תֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָ

אפׁשר  ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום עליו וסמ ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּמה,
הראׁשֹון. ּבּיֹום לֹו ׁשּיּגיע ִִֶַַַָלֹו

.„È ערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום
אּלא  - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום

טֹוב  יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא חלּומערב ואם . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ

מערב  ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני
ׁשכח  ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי רביעי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָמּיֹום
ּובערב  ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה הרי - ערב ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹולא

תחּומין. ערּובי לא אבל ּומתנה; ְְֲִֵֵֶַַָָֹׁשּבת,
.ÂË,טֹוב יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֶַַַַּכיצד

חֹוזר  ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ּבדברי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָאין
מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומערב
הרי  טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; הּיֹום ּבדברי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשל  טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה ערּוב'. ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָזה
הן  הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּגלּיֹות;

טֹוב  יֹום מערב אּלא להן מערב ואינֹו אחד, .ּכיֹום ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ה'תשע"ה  אייר י"ד ראשון יום
יום ראשון ֿ שני י "ד ֿ ט "ו אייר 

ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(*gnw).

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבחּוץ הּבּכּורים ֿ תּוכל(milyexin)את "לא אמרֹו: והּוא ְְִִֶַַַָֹ
ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי fi:)לאכל zekn): ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹ

― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת
מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלא(milyexil)ּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

(my d`x zyxt)ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא mrׁשּלא `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶֶָָֹ

(mixekad z`adנתּבאר ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחם(hi.)ּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ְְִִִֶַַַַַַָָֹאף
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ֿ מי ּכל ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר
מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו `)ּובפרּוׁש dpyn a wxt mixeka)הּתרּומה : ְְְֵַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ֿ ּדיני ּכל הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב

― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם ֿ מקֹום dl)ּבכל dvegn oiae milyexia oia)חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קדׁש" my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ֿ זה, `epּכל z`f lk) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
(mixne`אמרֹו והּוא ֿ הּבּכּורים. את מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
(d ,ek mixac)נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ֿ אֹותּה ּכל ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.(al.)ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ה  אייר ט"ו שני יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ֿ עּסה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכל
תרּומה" ּתרימּו חּלה k)ערסתכם ,eh xacna)ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו
(` dpyn a wxt)ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל
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― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה ֿ ּבהמה מּכל והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם gi,מאת mixac) ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
(bמחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.lw)ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
o`vdn)הּגז ffbpd xnvdn wlg)אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ֿ לֹו" ּתּתן צאנ ּגז "ראׁשית c)יתעּלה: ,my)זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .(dlw.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ

ה'תשע"ה  אייר ט"ז שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי ט "ז ֿ י "ז אייר 

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלפּדֹות
ֿ לי" ּתּתן ּבני "ּבכֹור gk)יתעּלה: ,ak zeny)אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו ֿ הּכהן מן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתהיה
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָונקנהּו

האדם" ּבכֹור את תפּדה eh)ּפדה ,gi xacna)זֹו ּומצוה , ְְְִִֵֶָָָָָֹ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון מצות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא

ׁשּנתּבאר(zelhend)הּבן(ly)מצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבמּסכת(hk.)ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

.(en.)ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(ly xeka)אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; k)אמרֹו ,cl zeny). ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו `)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא

ה'תשע"ה  אייר י"ז רביעי יום

.‰Ï˜ .·Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Î¯ .‡Î¯ .Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly ey`x)והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה ֿ לא "ואם יתעּלה: a)אמרֹו ,cl zeny), ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו `)ּוכבר wxt) ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָאפׁשר
ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ּכׁשּתי ועריפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפדּיתֹו
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ותהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת,
לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל

והּוא מצות, ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹמצאנּו
bi)אמרם zexeka)קֹודמת ּפדּיה "מצות :(dticr)למצות ְְְְְִִִֶֶַַָָָ

ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות קֹודמת יּבּום ּומצות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָעריפה,
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו עֹומדת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהיבמה
ּפטר ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
ּכמֹו מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד ְְְְֲֲִִִִֵַָָָחמֹור

ְֶָׁשאמרּו.

― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה

ּתׁשּבת" k`)ּובּקציר ,cl zeny)ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים ּכּמה (xwie`זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(c ,dkמּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,(v dyr zevn)―oldl) ְְְִִֶַָֹ
(crw xeriyלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ

עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי
לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצוה
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" c)יתעּלה: ,my)― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ֿ האילן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאת

תזמר" מלקּות.(my)לא חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt zligz)ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְְִִֶַַַַָָ

illkdהיּו xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd zek`ln) ָ
(ziriaya cearl `lyמה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶַַָָָ

אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ּוזמיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּזרע
ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאין

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ֿ ּׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמה
הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ֿ ׁשנה. ּכל קֹוצרים ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאנּו
לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעבֹודת
ּבּׁשנה ּבּה ֿ ּׁשּנזרע מּמה האדמה ׁשהצמיחה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּדבר

לאכלֹו מּתר ספיח הּנקרא: והּוא dxezd)הּׁשּׁשית on) ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין אבל ׁשביעית, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻּבׁשנה
לא קציר ספיח "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הרגיל. ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹמן

d)תקצֹור" ,my)ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת "והיתה e)אמר: ,my)אּלא , ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכּונתֹו:
ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכי

ׁשּנבאר. ּכמֹו ְְְְִֵֶָהתּכֹוננּות,
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ׁשהרי  ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ליֹום עליו וסמ ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמערב,
יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני הערּוב זה אין הראׁשֹון ְִִִֵֵֵֶַַָָָּבּיֹום
ּברּוח  לֹו נׁשאר לא ׁשהרי אליו, להּגיע יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלפי

ּכלּום. ְֲַָמערב
.‚È אּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

והּניח  ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמּביתֹו
ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק ׁשני מאֹות ערּוב חמׁש תֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָ

אפׁשר  ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום עליו וסמ ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּמה,
הראׁשֹון. ּבּיֹום לֹו ׁשּיּגיע ִִֶַַַָלֹו

.„È ערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום
אּלא  - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום

טֹוב  יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא חלּומערב ואם . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ

מערב  ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני
ׁשכח  ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי רביעי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָמּיֹום
ּובערב  ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה הרי - ערב ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹולא

תחּומין. ערּובי לא אבל ּומתנה; ְְֲִֵֵֶַַָָֹׁשּבת,
.ÂË,טֹוב יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֶַַַַּכיצד

חֹוזר  ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ּבדברי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָאין
מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומערב
הרי  טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; הּיֹום ּבדברי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשל  טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה ערּוב'. ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָזה
הן  הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּגלּיֹות;

טֹוב  יֹום מערב אּלא להן מערב ואינֹו אחד, .ּכיֹום ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ה'תשע"ה  אייר י"ד ראשון יום
יום ראשון ֿ שני י "ד ֿ ט "ו אייר 

ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(*gnw).

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבחּוץ הּבּכּורים ֿ תּוכל(milyexin)את "לא אמרֹו: והּוא ְְִִֶַַַָֹ
ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי fi:)לאכל zekn): ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹ

― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת
מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלא(milyexil)ּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

(my d`x zyxt)ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא mrׁשּלא `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶֶָָֹ

(mixekad z`adנתּבאר ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחם(hi.)ּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ְְִִִֶַַַַַַָָֹאף
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ֿ מי ּכל ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר
מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו `)ּובפרּוׁש dpyn a wxt mixeka)הּתרּומה : ְְְֵַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ֿ ּדיני ּכל הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב

― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם ֿ מקֹום dl)ּבכל dvegn oiae milyexia oia)חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קדׁש" my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ֿ זה, `epּכל z`f lk) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
(mixne`אמרֹו והּוא ֿ הּבּכּורים. את מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
(d ,ek mixac)נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ֿ אֹותּה ּכל ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.(al.)ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ה  אייר ט"ו שני יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ֿ עּסה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכל
תרּומה" ּתרימּו חּלה k)ערסתכם ,eh xacna)ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו
(` dpyn a wxt)ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל
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― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה ֿ ּבהמה מּכל והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם gi,מאת mixac) ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
(bמחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.lw)ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
o`vdn)הּגז ffbpd xnvdn wlg)אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ֿ לֹו" ּתּתן צאנ ּגז "ראׁשית c)יתעּלה: ,my)זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .(dlw.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ

ה'תשע"ה  אייר ט"ז שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי ט "ז ֿ י "ז אייר 

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלפּדֹות
ֿ לי" ּתּתן ּבני "ּבכֹור gk)יתעּלה: ,ak zeny)אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו ֿ הּכהן מן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתהיה
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָונקנהּו

האדם" ּבכֹור את תפּדה eh)ּפדה ,gi xacna)זֹו ּומצוה , ְְְִִֵֶָָָָָֹ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון מצות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא

ׁשּנתּבאר(zelhend)הּבן(ly)מצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבמּסכת(hk.)ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

.(en.)ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(ly xeka)אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; k)אמרֹו ,cl zeny). ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו `)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא

ה'תשע"ה  אייר י"ז רביעי יום

.‰Ï˜ .·Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Î¯ .‡Î¯ .Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly ey`x)והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה ֿ לא "ואם יתעּלה: a)אמרֹו ,cl zeny), ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו `)ּוכבר wxt) ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָאפׁשר
ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ּכׁשּתי ועריפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפדּיתֹו
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ותהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת,
לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל

והּוא מצות, ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹמצאנּו
bi)אמרם zexeka)קֹודמת ּפדּיה "מצות :(dticr)למצות ְְְְְִִִֶֶַַָָָ

ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות קֹודמת יּבּום ּומצות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָעריפה,
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו עֹומדת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהיבמה
ּפטר ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
ּכמֹו מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד ְְְְֲֲִִִִֵַָָָחמֹור

ְֶָׁשאמרּו.

― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה

ּתׁשּבת" k`)ּובּקציר ,cl zeny)ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים ּכּמה (xwie`זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(c ,dkמּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,(v dyr zevn)―oldl) ְְְִִֶַָֹ
(crw xeriyלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ

עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי
לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצוה
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" c)יתעּלה: ,my)― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ֿ האילן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאת

תזמר" מלקּות.(my)לא חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt zligz)ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְְִִֶַַַַָָ

illkdהיּו xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd zek`ln) ָ
(ziriaya cearl `lyמה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶַַָָָ

אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ּוזמיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּזרע
ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאין

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ֿ ּׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמה
הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ֿ ׁשנה. ּכל קֹוצרים ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאנּו
לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעבֹודת
ּבּׁשנה ּבּה ֿ ּׁשּנזרע מּמה האדמה ׁשהצמיחה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּדבר

לאכלֹו מּתר ספיח הּנקרא: והּוא dxezd)הּׁשּׁשית on) ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין אבל ׁשביעית, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻּבׁשנה
לא קציר ספיח "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הרגיל. ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹמן

d)תקצֹור" ,my)ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת "והיתה e)אמר: ,my)אּלא , ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכּונתֹו:
ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכי

ׁשּנבאר. ּכמֹו ְְְְִֵֶָהתּכֹוננּות,
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ה'תשע"ה  אייר י"ח חמישי יום

.‚Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ó˜ .„Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.‡Ï¯ .Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה ֿ הּפרֹות מן האילנֹות ֿ ּׁשּמצמיחים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמה
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ֿ ׁשנה, ּכל ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
ֿ עּנבי "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר(ziriay zext el`e ,xwtd oeyln)"תבצר (xwie`לא ְְִִֶֹֹ
(d ,dkהּפרּוׁש ּבא .(xda zyxt `xtq)ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַָֹֹ

מּכ קֹוציןהּבֹוצרים. אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: אן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
ּבמקצה jkl)אֹותן creind mewna yeaiil oze` oighey oi`), ְְָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה (ivedl`אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָֻ
(oiiּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

mizif)ּובקטּבי oda yezkl oilibxy zenewn)ּכֹותׁש אבל : ְְֲִֵָֻ
לבֹודדה" ּומכניס dphw)הּוא dhgqn)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמצוה

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה ֿ ּׁשהצמיחה (xiwtdl)מה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ֿ צמחי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכל
וגֹו'" ּונטׁשּתּה i`)ּתׁשמטּנה ,bk zeny):הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ֿ תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמה
וענין ֿ תעׂשה". ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
הּׁשביעית: ּבּׁשנה ֿ הּצֹומח ּכל הפקרת ּכֹולל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָענבים
ּכ ֿ אחר עׂשה מצות ― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוזּולתם.
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ ֿ ּתעׂשה "ּכן ואמר: ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרט
הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― ֿ האדמה מן ֿ ּׁשּצֹומח מה ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבכלל
הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזה
ֿ עּנבי "ואת אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמיחד

תבצר" לא נזיר(d ,dk `xwie)הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ―(xiwtdln)ׁשהפקרתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ֿ ּׁשּתצמיח מה ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּכן אם ֿ תעׂשה. ּבלא מניעתֹו ּתהיה ― ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהפקרתֹו
זית ודין ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה הּכרם ּכדין הּזית ּדין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹיהיה
― ֿ ּׁשּקדם מה מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹודין
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהׁשמטת

אּלאמ  ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְִִֵֵֶֶָָלפרֹות

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ֿ הּמּׁשאֹות ּכל אמרֹו(zeaegd)ּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אחי ֿ את ל יהיה "ואׁשר eh,יתעּלה: mixac) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

(bהּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ
ידֹו" מּׁשה ֿ ּבעל ּכל a)ׁשמֹוט ,my):הּתֹוספּתא ּולׁשֹון , ְְֵֶַַַַָָָָ

ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ׁשמּטֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָ"ּבׁשּתי
ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשמּטת
מןֿ נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ מקֹום". ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

ׁשביעית. מּמּסכת ְֲִִִֶֶַַאחרֹון

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ ּבעל ּכל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻיׁשמטּו
ואתֿ ֿ רעהּו את ֿ יּגׂש לא ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשה

ּבארץ(my)אחיו" אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׂשראל
ואסּור ֿ זמן ּובכל ֿ מקֹום ּבכל חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָאבל
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלתּבֹוע

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

וגֹו'" ּדבר ֿ יהיה h)ּפן ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my)הּׁשמ" ר: ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ׁשני ּכלֹומר: ֿ תעׂשה", ּבלא ― ֿ יהיה ּפן ֿ תעׂשה, ּבלא ―ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו אּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאוין

ה'תשע"ה  אייר י"ט שישי יום
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― הק"מ ֿ הּׁשניםהּמצוה את לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשנים ׁשבע ׁשבע ― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעת
היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעד
הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, לבית ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמסּורה
ֿ אחד ׁשּכל ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל(g ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ila) ְְִִִֶַַַָֹ

(zeccea mipy xetqlׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּובים(my)ׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא ,cr) ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg` miaezkd ipy enilyiy
(devna xg`לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ואם ;ְְְְִִִַַָָָָֹ

ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתּׂשג
ׁשענין ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנים
ּבהחלט ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשנים מנין ּכלֹומר: מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹמצוה
ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּומנין

ּכ Ðllk)ּכי jxcaÐ)ׁשּתי ֿ ּכל נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ
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אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ֿ מצוה ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמצות,
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומרים
הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו לי"ׁשאמר רחם ֿ ּפטר "ּכל hi)ב: ,cl zeny)ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―(ai ,bi my)זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ֿ זכר ׁשּכל מֹורה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלבּדֹו
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּׁשמּטה.

ׁשנה" i)החמּׁשים ,dk `xwie)אמרּו ּובפרּוׁש ,zyxt `xtq) ְְֲִִֵַָָָ
(xda,"ּבּיֹובל נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר:
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ckx)ּביניהם dyrz `l)ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָיֹובל
האּלה הּדברים ֿ ׁשני ואת ׁשוים. ― ֿ הּצֹומח (zzaydּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(gnevd zxwtde ,dceardׁשנת את "וקּדׁשּתם אמרֹו: ְְְְִֵֵֶַַָּכֹולל
ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהחמּׁשים
היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

ֿ ּתבּואתּה" את ּתאכלּו ֿ הּׂשדה מן לכם ּתהיה (my,קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
(aiׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה יֹובל .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

מארץ ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ֿ ׁשבט ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכל
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹיׂשראל

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי laei)ּבעׂשרה ly)ּֿבכל ּולהכריז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

לחפׁשי, עברי ֿ עבד ּכל ויציאת לעבדים חרּות על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארצנּו
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבלי
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיתעּלה:

ֿ ארצכם" ּבכל ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום (my,לחדׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻ
(h"יׁשביה ֿ לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,(i ,my), ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ek:)ּוכבר dpyd y`x)הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלתקיעה
ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
ֿ ההכרזה, מן חלק וׁשהיא החרּות, לפרסּום אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינה
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם אמרֹו: ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת (my,הארץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

(`iּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאסּורה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכoeyl) ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ

(oli`d zceara ode ux`d zceara od `id drixfלכלֹול ,ְִ
לֹוקה. ― זה על העֹובר וגם והאילן. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת (l`ספיחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(akx dyrzולא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְִִִֶַָָָֹּבׁשנה
ֿ ספיחיה" את i`)תקצרּו ,my). ְְְִִֶֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

ֿ נזריה" את תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ,(my)הּׁשנים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכדר(bkx dyrz `l)ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

(my xda zyxt)ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְִִֵָֹֹאמרּו:
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמרּו
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ֿ הּלאוין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכל

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם
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.ÁÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ËÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÎ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"ח ּכלֿהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

ֿ אחּזתֹו" אל איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה ֿ אדמתֹו את לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ֿ ּכן ּגם ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ֿ ּלֹו ּתהיה ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר bk)לא ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין jli`e)ּבסֹוף ,hk). ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ֿ מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה hk)עיר ,my)ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :(l`:)חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה ְִֵֶֶֶֶָָָָוהיא
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― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה ֿ הּפרֹות מן האילנֹות ֿ ּׁשּמצמיחים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמה
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ֿ ׁשנה, ּכל ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
ֿ עּנבי "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר(ziriay zext el`e ,xwtd oeyln)"תבצר (xwie`לא ְְִִֶֹֹ
(d ,dkהּפרּוׁש ּבא .(xda zyxt `xtq)ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַָֹֹ

מּכ קֹוציןהּבֹוצרים. אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: אן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
ּבמקצה jkl)אֹותן creind mewna yeaiil oze` oighey oi`), ְְָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה (ivedl`אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָֻ
(oiiּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

mizif)ּובקטּבי oda yezkl oilibxy zenewn)ּכֹותׁש אבל : ְְֲִֵָֻ
לבֹודדה" ּומכניס dphw)הּוא dhgqn)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמצוה

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה ֿ ּׁשהצמיחה (xiwtdl)מה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ֿ צמחי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכל
וגֹו'" ּונטׁשּתּה i`)ּתׁשמטּנה ,bk zeny):הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ֿ תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמה
וענין ֿ תעׂשה". ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
הּׁשביעית: ּבּׁשנה ֿ הּצֹומח ּכל הפקרת ּכֹולל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָענבים
ּכ ֿ אחר עׂשה מצות ― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוזּולתם.
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ ֿ ּתעׂשה "ּכן ואמר: ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרט
הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― ֿ האדמה מן ֿ ּׁשּצֹומח מה ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבכלל
הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזה
ֿ עּנבי "ואת אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמיחד

תבצר" לא נזיר(d ,dk `xwie)הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ―(xiwtdln)ׁשהפקרתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ֿ ּׁשּתצמיח מה ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּכן אם ֿ תעׂשה. ּבלא מניעתֹו ּתהיה ― ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהפקרתֹו
זית ודין ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה הּכרם ּכדין הּזית ּדין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹיהיה
― ֿ ּׁשּקדם מה מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹודין
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהׁשמטת

אּלאמ  ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְִִֵֵֶֶָָלפרֹות

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ֿ הּמּׁשאֹות ּכל אמרֹו(zeaegd)ּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אחי ֿ את ל יהיה "ואׁשר eh,יתעּלה: mixac) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

(bהּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ
ידֹו" מּׁשה ֿ ּבעל ּכל a)ׁשמֹוט ,my):הּתֹוספּתא ּולׁשֹון , ְְֵֶַַַַָָָָ

ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ׁשמּטֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָ"ּבׁשּתי
ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשמּטת
מןֿ נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ מקֹום". ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

ׁשביעית. מּמּסכת ְֲִִִֶֶַַאחרֹון

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ ּבעל ּכל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻיׁשמטּו
ואתֿ ֿ רעהּו את ֿ יּגׂש לא ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשה

ּבארץ(my)אחיו" אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׂשראל
ואסּור ֿ זמן ּובכל ֿ מקֹום ּבכל חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָאבל
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלתּבֹוע

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

וגֹו'" ּדבר ֿ יהיה h)ּפן ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my)הּׁשמ" ר: ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ׁשני ּכלֹומר: ֿ תעׂשה", ּבלא ― ֿ יהיה ּפן ֿ תעׂשה, ּבלא ―ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו אּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאוין

ה'תשע"ה  אייר י"ט שישי יום
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― הק"מ ֿ הּׁשניםהּמצוה את לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשנים ׁשבע ׁשבע ― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעת
היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעד
הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, לבית ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמסּורה
ֿ אחד ׁשּכל ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל(g ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ila) ְְִִִֶַַַָֹ

(zeccea mipy xetqlׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּובים(my)ׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא ,cr) ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg` miaezkd ipy enilyiy
(devna xg`לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ואם ;ְְְְִִִַַָָָָֹ

ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתּׂשג
ׁשענין ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנים
ּבהחלט ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשנים מנין ּכלֹומר: מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹמצוה
ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּומנין

ּכ Ðllk)ּכי jxcaÐ)ׁשּתי ֿ ּכל נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ
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אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ֿ מצוה ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמצות,
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומרים
הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו לי"ׁשאמר רחם ֿ ּפטר "ּכל hi)ב: ,cl zeny)ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―(ai ,bi my)זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ֿ זכר ׁשּכל מֹורה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלבּדֹו
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּׁשמּטה.

ׁשנה" i)החמּׁשים ,dk `xwie)אמרּו ּובפרּוׁש ,zyxt `xtq) ְְֲִִֵַָָָ
(xda,"ּבּיֹובל נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר:
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ckx)ּביניהם dyrz `l)ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָיֹובל
האּלה הּדברים ֿ ׁשני ואת ׁשוים. ― ֿ הּצֹומח (zzaydּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(gnevd zxwtde ,dceardׁשנת את "וקּדׁשּתם אמרֹו: ְְְְִֵֵֶַַָּכֹולל
ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהחמּׁשים
היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

ֿ ּתבּואתּה" את ּתאכלּו ֿ הּׂשדה מן לכם ּתהיה (my,קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
(aiׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה יֹובל .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

מארץ ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ֿ ׁשבט ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכל
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹיׂשראל

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי laei)ּבעׂשרה ly)ּֿבכל ּולהכריז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

לחפׁשי, עברי ֿ עבד ּכל ויציאת לעבדים חרּות על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארצנּו
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבלי
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיתעּלה:

ֿ ארצכם" ּבכל ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום (my,לחדׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻ
(h"יׁשביה ֿ לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,(i ,my), ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ek:)ּוכבר dpyd y`x)הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלתקיעה
ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
ֿ ההכרזה, מן חלק וׁשהיא החרּות, לפרסּום אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינה
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם אמרֹו: ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת (my,הארץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

(`iּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאסּורה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכoeyl) ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ

(oli`d zceara ode ux`d zceara od `id drixfלכלֹול ,ְִ
לֹוקה. ― זה על העֹובר וגם והאילן. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת (l`ספיחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(akx dyrzולא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְִִִֶַָָָֹּבׁשנה
ֿ ספיחיה" את i`)תקצרּו ,my). ְְְִִֶֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

ֿ נזריה" את תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ,(my)הּׁשנים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכדר(bkx dyrz `l)ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

(my xda zyxt)ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְִִֵָֹֹאמרּו:
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמרּו
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ֿ הּלאוין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכל

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם

ה'תשע"ה  אייר כ' קודש שבת יום

.ÁÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ËÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÎ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"ח ּכלֿהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

ֿ אחּזתֹו" אל איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה ֿ אדמתֹו את לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ֿ ּכן ּגם ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ֿ ּלֹו ּתהיה ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר bk)לא ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין jli`e)ּבסֹוף ,hk). ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ֿ מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה hk)עיר ,my)ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :(l`:)חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה ְִֵֶֶֶֶָָָָוהיא
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יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אייר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הספר דרשות מהרא"ל חלק ג' ות"ח.

על ההכרח בקביעות עתים  לעוררו  )והזכות(  עלי החובה  ענין בהשגחה פרטית,  ומאחר שכל 

ובפרט בדורנו דרא דעקבתא דמשיחא  נתגלתה בתורת החסידות,  פנימיות התורה שבדורנו  בלימוד 

ובמדינה זו, והרי גם גזע צור מחצבתו בעהמ"ח ספר הנ"ל מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בהאמור.
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קעה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dheq(oey`x meil)

da äNò éøäLdidzy dheqa aezkdäðBæ ÷ôñdlra lr dxeq` ¤£¥¨¨¨¨¥¨
äðBæk,dpedk iabl mb dxeq` didz dpef zwfga `idy oeike ,i`ce §¨

ok m` ,`xnbd dgec .weqt dfl jixv `leéòaéz àì énð äîeøz§¨©¦Ÿ¦¨¥
àø÷,äðBæk äðBæ ÷ôñ da äNò éøäL ,dpef zwfga `id m`e §¨¤£¥¨¨¨¨¥¨§¨

weqt `aiwr iax jixvn z`f lkay oeike ,dnexza lek`l dxeq`
d ,dnexz zlik`n dlqetl`ypidl dxqe`l mb weqt jixvy ix

.odkl
,`xnbd zvxznéáéúk éàø÷ äòaøà àáé÷ò éaøì àlà- ¤¨§©¦£¦¨©§¨¨§¨¥§¦¥

,'d`nhpe' ly `xizi e"iee ,'d`nhpe' ,'d`nhp' ,'d`nhp',ìòáì ãç©§©©
.äîeøúì ãçå ,äpeäëì ãçå ,ìòBáì ãçå`aiwr iax xn`y oeike §©§¥§©¦§¨§©¦§¨

xyt`y l`rnyi iax el xn` ,`xizid e"iedn dpedk micnely
.xnege lwn ecnllìàòîLé éaøåjk meyn ,e"ied xeziin cnel `l §©¦¦§¨¥

wx,äîeøúì ãçå ,ìòBáì ãçå ,ìòáì ãç ,éáéúk éàø÷ àúìz§¨¨§¨¥§¦¦©§©©§©§¥§©¦§¨
.øîBçå ì÷a àéúà äpeäëe§¨¨§¨§©¨¤

,`xnbd dywnéøèöéàc éànî ,ìàòîLé éaøåäîeøúì àø÷ C §©¦¦§¨¥¦©§¦§§¦§¨¦§¨
,dlwdäpeäëedxengdàéúà`linn,øîBçå ì÷aaezk `l ixd §¨¨§¨§©¨¤

ok m`e ,dnexz weqta yxetnaéøèöà ék àîìécCweqtd z` ¦§¨¦¦§§¦
äpeäëìoeik,dxeng `idyäîeøúedlwd.àéøL,`xnbd zvxzn ¦§¨§¨©§¨

Cì øîà,l`rnyi iaxàøazñî`ed iyilyd weqtdyàéîec ¨©¨¦§©§¨§¨
xeqi`d z` mdn epcnly mipey`xd miweqtd ipyc,ìòBáe ìòác§©©¥

ìòBáe ìòa äîmb mdilr dxeq`íéiçî,lrad lyóàweqtd ©©©¥¥©¦©
lr xacn iyilydäîeøzzxq`p `idyíéiçî énð`le lrad ly §¨©¦¥©¦

,dzin xg`l wxäúéî øçàìc äpeäk é÷etàìm` ok oi`y dn - §©¥§¨¦§©©¦¨
zzin xg`l wx weqtdn odkl xq`iz dpedka weqtd z` cinrp
iax cinrn okl ,weqtd `la mb odkl dxeq` dyexby oeik ,dlra
`ed dpedk z`e ,lrape lreal dnecy dnexza weqtd z` l`rnyi

.xnege lwn cnel
,`xnbd dywnàáé÷ò éaøå,dpedkl zxq`py iriax weqtn cnely §©¦£¦¨

zvxzn .l`rnyi iax ixacke xnege lwn cnel epi` dn iptn
,`xnbd,déì úéì 'ìòBáe ìòác àéîec',weqtn cnli `l m` jkle §¨§©©¥¥¥

didz dnexza la` ,dxengd dpedkl dxeq`y wx cnliy xn`p
.zxzendéì úéà énð éàåcenll xyt`e 'lreae lrac `inec' §¦©¦¦¥

e"ie aezk z`f lka ,xnege lwa dpedk cenlle weqtdn dnexz
y oeik ,dpedkl `xizidì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a àéúàc àúléî¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨

.àø÷§¨
,wtqn `nhp l`yil zrc ea yiy xacy dheqn `xnbd dcnl lirl
cenil o`k d`ian `xnbd ,wtqn `nhp `l l`yil zrc ea oi`ye

.ef dkldl sqep

,áø øîà ìcéb áø øîày df oicìàMéì úòc Ba LiL øác`nhp ¨©©¦¥¨©©¨¨¤¥©©¦¨¥
,wtqnìàMéì úòc Ba ïéàå,wtqn `nhp `l,à÷ôð àø÷ éàäî §¥©©¦¨¥¥©§¨©§¨

,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå"wxy rnynàîè éàcå §©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥©©¨¥
,ìëàé øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñ àä ,ìëàé àìc àeäwtqy ixd §Ÿ¥¨¥¨¨¥¨¥§¨¥¨¥¨¥

.i`cek epi` d`nehàôéñ àîéà,weqtd lyøBäè ìk øNaäå" ¥¨¥¨§©¨¨¨¨
,"øNa ìëàé`edy mc` wxy rnynìëàéc àeä øBäè éàcå Ÿ©¨¨©©¨§Ÿ©

àä ,øNa`edy mc`,ìëàé àì ,øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñixd ¨¨¨¨¥¨¥§¨¥¨ŸŸ©
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`
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mdipWE iWilW Fxag z` dUFre ipW dUrp mFi©£¤¥¦§¤¤£¥§¦¦§¥¤

iWilXde ,mixg` z` oilwlwOW oi`nh oiiExw§¦§¥¦¤§©§§¦¤£¥¦§©§¦¦

la` lEqR Fnvr `Ed zFidl iriaxd z` lqFR¥¤¨§¦¦¦§©§¨£¨

:FrBnA mixg` z` lFqti `løîBà øéàî éaø Ÿ¦§¤£¥¦§©¨©¦¥¦¥
.ãçà ìñBôe ãçà ànèîipW x`WM `Ed ixd §©¥¤¨¥¤¨£¥¦§¨¥¦

,WcTd z` lqFR FA rbFPde dnExYd z` lqFRW¤¥¤©§¨§©¥©¥¤©Ÿ¤

`nh FA rbFPd dnExYd z` lqFRd mFi lEah KM̈§©¥¤©§¨©¥©¨¥

:cg` cFr lFqtle WcTl.'eë ìñBt Ckoi`e ©Ÿ¤§¦§¤¨¨¥§¥

:lEqR Fnvr `Ed `N` WcTd z` lqFR mFi lEahA rbFPdàøéáñ ïðaøk éñBé éaøc éànî ©¥©¦§¥¤©Ÿ¤¤¨©§¨¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨
.déì`RR ax ivn dedC oiCd `Ede .Dil `xiaq lE`W `A`M `nliC ,FCvA daEWY iedzC ¥§¤¡¥§¨§¦¦§¨§©¨¨§¦¨¥§©¦©£¨¨¥©¨¨

`zEax `N` ,iriax ciar `dC daEWY cFr o`M oi`e Dil `xiaq xi`n 'xM `nliC xninl§¥©¦§¨§¥¦§¦¨¥§¥¨§¨§¨¨¦§¦¦¤¨§¨

lk`C Dil `xiaq DizeeM `nliC ,lE`W `A`M xingn `lC ol `nil o`n xnFlM ,hwp̈©§©©¥¨¨§Ÿ©§¦§©¨¨¦§¨§¨¥§¦¨¥§Ÿ¤

gn `AdliqR DiA rbpC `EddC ,cg` lqFtE cg` `Ohn `Ed Wcw lW m` mFi lEah zn ©¨¥£©§¦¤Ÿ¤§©¥¤¨¥¤¨§©§¨©¥§¦

WixccM mixERM xQgOn xnge lTn Wcwl lEqR dnExY `Ow ied ENt`e `ziixF`C Dil¥§©§¨©£¦£¥©¨§¨¨§Ÿ¤¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦¦§¨¥

lk` ,Wcwl lEqR dnExzA xYOW mixERM xQgO dnE ,`kd iOp Dil Wixce ,lirl iqFi iAx©¦¦§¥§¨¦¥©¥¨¨©§ª¨¦¦¤ª¨¦§¨¨§Ÿ¤Ÿ¤

`kidC ,WcwA iriax dUrIW `Ed oiC Fpi` dnExzA lEqRW mFi lEah zngn `Ad dnExY§¨©¨¥£©§¤¨¦§¨¥¦¤©£¤§¦¦§Ÿ¤§¥¨

:cg` lFqtie cg` `OhIW dlrn opAx cEar WcwC Dil dedCàaàk Czòc à÷ìñ éàc ©£¨¥§Ÿ¤£©¨¨©§¨¤§©¥¤¨§¦§¤¨§¦©§¨©§¨§©¨
.déì àøéáñ ìeàL,Dil `Ohn opAxC dlrOnE `Owl liqR mixERM xQgnC xnge lTn[C] ¨§¦¨¥§¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦¨¥§©¨¦©£¨§©¨¨§©¥¥

zngn `Ad lk`n WcwA iriaxl Diziil DiA rbpC `Eddl Dil liqR `ziixF`CnC oeiM¥¨§¦§©§¨¨¥¥§©§¨©¥¥§¥¦§¦¦§Ÿ¤¥Ÿ¤©¨¥£©

:mFi lEah.íBé ìeáèc íBé ìeáè úîçî àaä ìëà äîeiriax dUFr oiNgA ixW FgMn `AW §¨Ÿ¤©¨¥£©§¦§¤¨¦Ÿ¨¥§ª¦¤§¦¦

:mixERM xQgOn xnge lTn WcTd z` lqFR xnFlM ,WcTA©Ÿ¤§©¥¤©Ÿ¤¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦
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áà Bðéîa ïkL õøLã íBé ìeáèl äî õøLã íBé ìeáhî¦§§¤¤©¦§§¤¤¤¥§¦©
á ãåîò èë óã

ànhî ïkL Nøç éìël äî çéëBé Nøç éìk ?äàîehä©§¨§¦¤¤¦©©¦§¦¤¤¤¥¦©¥
éàøk äæ éàø àì ïécä øæBçå çéëBé íBé ìeáè ?Bøéåàî¥£¦§¦©§¥©¦Ÿ§¦¤¦§¦
ïéøúenL ïäaL äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¨¦
ìñBtL éðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ,ïéleça§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦¤¥

éøt øçà øBcå .äîeøúa ìñBtã ïéleçaãväl äî ,C §¦§¥¦§¨§©¥¨¥©§©©
éàkæ ïa ïðçBé ïaøå ,øeîç ãö ïäa Lé ïkL ïäaL äåMä©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¨§©¨¨¨¤©©

éøt àì øeîç ãöéòéáøì ïépî :éñBé 'ø øîà ,àéðz .C ©¨Ÿ¨¥©§¨¨©¥¦©¦¨§¦¦
øzeîL íéøeték øqeçn äî .àeä ïéãå ?ìeñtL LãBwa©¤¤¨§¦©§©¦¦¤¨
Bðéà äîeøúa ìeñtL éLéìL .LãBwa ìeñt äîeøúa¦§¨¨©¤§¦¦¤¨¦§¨¥
LãB÷ì éLéìL eðãîìå ?LãBwa éòéáø äNòiL àeä ïéc¦¤©£¤§¦¦©¤§¨©§§¦¦§¤
ïî LãB÷ì éLéìL .øîBçå ìwî éòéáøe ,äøBzä ïî¦©¨§¦¦¦©¨¤§¦¦§¤¦
àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" :áéúëc ïìðî äøBzä©¨§¨©¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ
àì" àðîçø øîàå ,éðLa òâðã ïðé÷ñò àì éî "ìëàé¥¨¥¦¨¨§¦©§¨©§¥¦§¨©©£¨¨Ÿ
:ïðçBé 'ø øîà .ïøîàãk øîBçå ìwî éòéáø ."ìëàé¥¨¥§¦¦¦©¨¤§©£¨©¨©¨¨
:Bcöa BúáeLz éøäL ,àeä äî òãBé éðéà éaéøa íòè©©§¦¦¥¦¥©©¤£¥§¨§¦
äîeøúa ìeñtL ,çéëBé íBé ìeáè úîçî àaä ìëBà¤©¨¥£©§¦©¤¨¦§¨
:øîBà ìeàL àaà ,àéðúc .LãBwa éòéáø äNBò Bðéàå§¥¤§¦¦©¤§©§¨©¨¨¥
.ãçà ìBñôìå íéðL ànèì ,LãB÷ì äléçz íBé ìeáè§§¦¨§¤§©¥§©¦§¦§¤¨
íéîëçå .ãçà ìñBôe ãçà ànèî :øîBà øéàî 'ø¥¦¥§©¥¤¨¥¤¨©£¨¦
,äîeøú é÷Lîe äîeøú éìëBà ìñBtL íLk :íéøîBà§¦§¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

é÷úî .LãB÷ é÷Lîe LãB÷ éìëBà ìñBt Ckdì ó ¨¥§¥¤©§¥¤©§¦¨
àîìc ?déì àøéáñ ïðaøk éñBé 'øã éànî :àtt áø©©¨¦©§¥§©¨¨§¦¨¥¦§¨
ìBñôìå íéðL ànèì øîàã déì àøéáñ ìeàL àaàk§©¨¨§¦¨¥§¨©§©¥§©¦§¦§
,déì àøéáñ ìeàL àaàk Czòc à÷ìñ éà !ãçà¤¨¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥
ìeáè úîçî àaL ìëBàî LãBwa éòéáøì déúééì¥§¥¨§¦¦©¤¥¤¤¨¥£©§
íBé ìeáèã ,íBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe .íBé¨¤©¨¥£©§¦§
ìëBà .LãBwa éòéáø äNBò zøîà ,ïéleça øzeî déôeb¥¨§¦¨©§¨¤§¦¦©¤¤

éùéìù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦

wx `nhny xkk ok oi`y dn ,dnexz lqet mb jk meyne ,ilkd
,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
äæäæ éàøkilk ly ezxnegk mei leah `edy ilk ly ezxneg oi` - ¤¦§¦¤

,dnexza lqet qxg ilky daiqd efy xnel ,exie`n `nhny qxg
,dnexza lqet mb mei leah ilk ixdyäæ éàøk äæ éàø àìåoi`e - §Ÿ§¦¤¦§¦¤

a` epina yiy mei leah ilk ly ezxnegk ,qxg ilk ly ezxneg
ilk mb ixdy ,dnexza lqet mei leahy daiqd efy xnel ,d`nehd

dnexza lqet mb qxgïäaL äåMä ãvä ,,qxg ilkae mei leaha - ©©©¨¤¤¨¤
[mi`nhy]ïéleça ïéøzenLéðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ¤¨¦§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦

mei leahn xzei xengy,ïéleça ìñBtLi`ce ok m`ìñBôc ¤¥§¦§¥
.äîeøúa¦§¨

xn` i`kf oa opgei iaxy xg` xecd zhiy z` dxiaqn `xnbd
.ipy xkk z` exiziyéøt øçà øBãå,ïäaL äåMä ãväì äî ,C §©¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤

ïäa Lé ïkLmdn cg` lka -,øeîç ãöa` epina yiy mei leah ¤¥¥¨¤©¨
`xneg cv ea oi` ipy xkk la` ,exie`n `nhny qxg ilke ,d`nehd

.llkéøt àì øeîç ãö ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøå,Ccv yiyk wx `l` §©¨¨¨¤©©©¨Ÿ¨¦
.mdipyl dey

LãB÷a éòéáøì ïépî ,éñBé éaø øîà ,àéðzd`nehl iyilya rbpy ©§¨¨©©¦¦¦©¦¦§¦¦§¤
,ìeñtL,dnexzk xedh `leàeä ïéãålw oicn z`f cenll yi - ¤¨§¦

,xnegeíéøetk øqeçî äî`l oiicre oaxw oerhy `nh epiidc - ©§¨¦¦
,eaixwdøzenLlek`l,äîeøúaz`f lkaLãB÷a ìeñtm` - ¤¨¦§¨¨§¤

,elqet ycewa rbpäNòiL àeä ïéc Bðéà ,äîeøúa ìeñtL éLéìL§¦¦¤¨¦§¨¥¦¤©£¤
,LãB÷a éòéáø,oecipk zeidl oicd on `al eic xnel xyt` i`e §¦¦§¤

lwy oeik ,dpnn cnlp `edy dnexzk iyily wx miycwa didiy
cenll xyt` ycewa iyily yiy oicd z`y iptn ,lhazi df xnege

,dnexz z` micnely xnege lw eze`nixd cereéLéìL eðãîìå§¨©§§¦¦
äøBzä ïî LãB÷ìlwd lhazi eic xn`p m`y i`ce ok m`e ,yexita §¤¦©¨

okle ,xnegeéòéáøecnlp ycewaøîBçå ìwî.`xnbd dazky enk §¦¦¦©¨¤
e ,`xnbd zl`eyLãB÷ì éLéìLcnlpy epxn`y.ïìðî äøBzä ïî §¦¦§¤¦©¨§¨¨

,`xnbd daiyn,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå" áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

ïðé÷ñò àì éî,weqta xaecn `l m`d -òâðcxyadéðLa ¦Ÿ¨§¦©§¨©§¥¦
,d`nehlìëàé àì àðîçø øîàå,`nh ycewa iyilyy rnyn , §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥

ok m`eéòéáøcnlpøîBçå ìwî,mixetik xqegnn.ïøîàãk §¦¦¦©¨¤§©£¨¨
éaéøa íòè ,ïðçBé éaø øîàlecbe mkg `edy iqei iax ly enrh - ¨©©¦¨¨©©§¦¦

,leqt ycewa iriaxy xn`y ,xecdéøäL ,àeä äî òãBé éðéà¥¦¥©©¤£¥
BúáeLzxnege lwd ly ezkxit -,Bcöay oeikàaä ìëBà- §¨§¦¤©¨
`nhpyúîçîa dribp,çéëBé íBé ìeáès`y,äîeøúa ìeñtL ¥£©§¦©¤¨¦§¨

z`f lka,LãB÷a éòéáø äNBò Bðéàåxnege lw yexcp iqei iax itle §¥¤§¦¦§¤
xqegn dne ,ycewa iriax dyriy mei leah zngn `ad lke`l mb
leaha rbepd lke` ,ycewa leqt z`f lka dnexza xzeny mixetik
iaxy gken ok m` ,ycewa iriax dyriy i`ce dnexza leqty mei

.df xnege lw yxec epi` iqei
leah zngn `ad lke`y mixaeq minkgy `ziixa d`ian `xnbd

,ycewa lqet epi` mei,øîBà ìeàL àaà ,àéðúcmei leahy s`y §©§¨©¨¨¥
y minkg exingd ,d`nehl ipy `edíBé ìeáèdidiLãB÷ì äléçz §§¦¨§¤

lkeie ,miycw iabl oey`x -íéðL ànèìdyri ycewa rbi m` - §©¥§©¦
mi`nh mi`xwp mdipye ,iyily exiag z` dyri ipyde ipy eze`

,mixg` `nhl milekieãçà ìBñôìåcer leqtl leki iyilyde - §¦§¤¨
leki epi`e dlik`l leqt wx iriaxd mpn` ,iriax ezeyrle ycew

.mixg` `nhl,øîBà øéàî éaøiabl mb ipyl aygp mei leah ©¦¥¦¥
e miycwãçà ànèî,iyily edyereìñBôeiyilydãçàxg` §©¥¤¨¥¤¨

.iriax edyere,íéøîBà íéîëçå`l` mixg` `nhn epi` mei leah ©£¨¦§¦
e ,mlqet wxäîeøz éìëBà ìñBtL íLkdlik`läîeøz é÷Lîe §¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

,mixg` mi`nhn mpi`e ,dizylCkmei leahLãB÷ éìëBà ìñBt ¨¥§¥¤
LãB÷ é÷Lîeit lr s`y ixd ,mixg` mi`nhn mpi` md la` ©§¥¤

,ycwa iriax lqet epi` ,dnexza leqt mei leah zngn `ad lke`y
.iqei iax ly xnege lwd lr `kxit df ixde
,opgei iax ly `kxitd z` `xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨

éñBé éaøc éànîàøéáñ ìeàL àaàk àîìéc ,déì àøéáñ ïðaøk ¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨¥¦§¨§©¨¨§¦¨
øîàc déì,ycwa rbpyk oey`xl opaxcn aygp mei leahyànèì ¥§¨©§©¥

,ãçà ìBñôìå íéðLf` ,dnexza mei leah rbpyke ,lirl x`eank §©¦§¦§¤¨
`ide ,iyily `id dnexzde ,ipy `l` ,oey`xk ezeyrl exingd `l
iax ly xnege lwd lr `kxit oi`e ,iriax ezeyrl ycew zlqet

.iqeioeikn ,opgei iax ly `kxitd z` zegcl oi`y `xnbd zx`an
cCzòc à÷ìñ éàiqei iaxy,déì àøéáñ ìeàL àaàklw cnele ¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥

ezeyrl mei leaha rbepd z` `nhl mixetik xqegnn xnege
ok m` ,ycwa iriaxd z` leqtie ,iyilydézééìiyilyy cnli - ©§¥

lqet,LãB÷a éòéáøìxnege lwnàaL ìëBàîíBé ìeáè úîçî ¦§¦¦§¤¥¤¤¨¥£©§
,ef jxca ,mixetik xqegnn `leíBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe¨¤©¨¥£©§

s`ïéleça øzeî déôeb íBé ìeáècz`f lka ,eze` lqet epi`e ¦§¥¨§¦
zøîàezngn `ad lke`yìëBà ,LãB÷a éòéáø äNBò ¨§©§¤§¦¦§¤¤
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יום ראשון י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

]י"ב אייר תשכ"א[

הסבירו  ודאי   - אופן  ובכל  מסכים.  עליו  הרפואי  טפול  ולהצלחת  בריאותו  מצב  ...להטבת 

הרופא שהתייעץ אתו, שחוזק הבטחון בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות זהו מרבה במנוחת 

הנפש וממעט בדאגה ובודאי שישפיע להטבת הבריאות ולתוספת הצלחה בהטפול הרפואי. ואם בכלל 

הודיעונו חז"ל דהמוח שליט על הלב בטבעו, עאכו"כ לאחרי ההתבוננות בדברי תורתנו תורת חיים, ה' 

לי לא אירא, ה' רועי לא אחסר, ובפרט ע"פ המבואר בתורת החסידות בענין דהשגחה פרטית.

בכלל יש לעשות כהוראת רופא מומחה...



קעח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dheq(ipy meil)

Løeñà déôeb éðLc ,éðL úîçî àaä éLéìïéc Bðéà ,ïéleça §¦¦©¨¥£©¥¦§¥¦¥¨§¦¥¦
,LãB÷a éòéáø äNBòLxqegnn `weec cnl iqei iaxy dfne ¤¤§¦¦§¤

`ad lke`y opaxk `l` le`y `a`k xaeq epi`y rnyn mixetik
iax zkxit eilr dyw ok m`e ,mixg` lqet epi` mei leah zngn

.opgei
àîéz éëåleah zngn `ad lke`n cnl `l iqei iaxy daiqdy §¦¥¨

`id ,meiCøôéîì àkéàc íeMîxnele xnege lwd z`ìeáèl äî ¦§¦¨§¦§©©¦§
ïkL íBédid,äàîehä áà`nhn ezngn `ad lke` jk meyne ¤¥©©§¨

iyily oi` d`nehd a` did `ly ipy ok oi`y dn ,ycewa iriax
.le`y `a`k xaeq `ed mpn`e ,iriax zeyrl leki ezngn `ad

,`xnbd dgecdðézééà àäiqei iax Dcnl -,íéøetk øqeçnîmbe ¨©§¦¨¦§¨¦¦
z`f lkae ,d`nehd a` oky mixetik xqegnl dn jextl xyt` my

,déëøt àìås`y oeik ,`kxit ef `kxit oi`y xaeq iqei iaxy ixd §Ÿ©§¥
ez`neh dkld lahy eiykr z`f lka d`nehd a` did mcewy
i` d`nehd a` epi` eiykry oeik mei leaha mb ok m` ,dxengd
`weec cnly daiqdy xnel jixv ok m`e ,ef jxca jextl xyt`

.le`y `a`k `le opaxk xaeqy iptn `id mixetik xqegnn
,áø øîà éñéà ïa äaø øîà dì éøîàå ,áø øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©§¨§¦¨¨©©¨¤¦¦¨©©
eälek ,øæòéìà éaøå øæòìà éaøå òLBäé éaøå éñBé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦¦§©¦§ª©§©¦¤§¨¨§©¦¡¦¤¤§

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàc eäì àøéáñiaxk mixaeq mpi`e §¦¨§§¥¥¦¤§¦¦§¦
aiwroilega elit` iyily dyer ipy epizpyna yxcy `.

øéàî éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¥¦
,dpyndníéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ,ïðúcin lk - ¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦

,mina xdhidl eze` ewiwfd minkgy `l` ,dxezdn xedh `edy
e ,d`nehl ipyk opaxcn epicLãBwä úà ànèî,iyily edyere §©¥¤©¤
øzeîe ,äîeøzä úà ìñBôedlik`aøNòîáe ïéleçaipyéøác , ¥¤©§¨¨§¦§©£¥¦§¥
ïéøñBà íéîëçå ,øéàî éaødlik`øNòîaipyxi`n iaxy ixd . ©¦¥¦©£¨¦§¦§©£¥

.oilega iyily dyer epi` ipyy mixaeq eilr miwlegy opaxe
éñBé éaøcenll xyt`n ,oilega iyily dyer ipy oi` xaeqyàä ©¦¦¨

ïøîàc'eke leqty ycwa iriaxl oipn ,lirl iqei iax xn`y dnn -, ©£¨¨
oeikdéúéà íàc`nh `ed oilega iyilyy xaeq `ed m` - §¦¦¥

,dxezdnäîeøúa éòéáøì dézééìdnexza iriax mby cnliy - ©§¥¦§¦¦¦§¨
,dnexza iyily cnel `edy enk ,mei leahn xnege lwdn ,`nh

mb cnliy ,leqt dnexza iriaxy cnliy xg`leLãB÷a éLéîçå©£¦¦§¤
rnyn jk cnel epi` iqei iaxy dfne ,dnexza iriaxn xnege lwa

.oilega iyily oi`y xaeq `edy
òLBäé éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦§ª©

,dpyndnìëBàä ,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcqxt ivg xeriy ¦§©©¦¡¦¤¤¥¨¥

nìëBà`edyïBLàøeteb dyrp ,d`nehlïBLàøopaxcn,dne ¤¦¦
lke` m`e ,ipy dyrp ea rbepyéðLdyrp,éðLdnexza rbp m`e ¥¦¥¦

,iyily d`yrlke` m`eéLéìLdyrp,øîBà òLBäé éaø .éLéìL §¦¦§¦¦©¦§ª©¥
`l` ,oey`x eze` lke`d z` dyer epi` oey`x lke`yìëBàä̈¥

éðL ìëBàå ïBLàø ìëBàdyrp,éðLm`elke` lk` m`eéLéìL ¤¦§¤¥¦¥¦§¦¦
envra `ed dyrpLãB÷a éðL,eze` `nhi ycewa rbi m`y - ¥¦§¤

,xg` ycew leqtl lkei ycewd eze`eïéàådyrp etebéðL §¥¥¦
,äîeøúa.dze` lqet epi` dnexza rbi m`e,ryedi iax siqene ¦§¨

,ycewl ipy dyrp `ede iyily mda yiy exn` oileg dfi`aïéleça§¦
äîeøz úøäè ìò eNòpLxenyl envr lr odkd mdilra laiwy - ¤©£©¨¢©§¨

,dnexzk dxdha eileg z`.iyily mda oi` mzq oileg la`
,`xnbd zwiicnïéà äîeøzä úøäè ìòiyily oilega yi - ©¨¢©©§¨¥

exnypy oileg la` ,mipdk daxd eyr jky oeik ,dnexzkìò©
àì LãBwä úøäèievn did `l df xacy oeik ,iyily mda jiiy ¨¢©©¤Ÿ

oi`y milibx oileg lkk oic mdl yie ,mc` lk lv` ezrc dlhae
zxdh lr eyrpy oilegl ribdl ekxvedy dnne ,iyily mda

,oilega iyily xeq`l ick dnexzøáñ÷ àîìà,ryedi iaxïéà ©§¨¨¨©¥
ïéleça éLéìL äNBò éðLmzq. ¥¦¤§¦¦§¦

øæòìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¤§¨¨
,`ziixadnìL ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúcïzLmix`eand dl` - §©§¨©¦¤§¨¨¥§¨§¨

,cinïéåL,mpicaànèî ,äîeøúaLå ïéleçaLå LãB÷aL ïBLàøä ¨¦¨¦¤§¤§¤§¦§¤¦§¨§©¥
íéðL,iyilyd z` `nhn ipyde ,ipyd z` `nhn oey`xd -ìñBôe §©¦¥
ãçàiriaxd z` lqet iyilyde -,LãB÷aeãçà ànèîoey`xd - ¤¨§¤§©¥¤¨

,ipyd z` `nhnãçà ìñBôeiyilyd z` lqet ipyd -,äîeøúa ¥¤¨¦§¨
ãçà ìñBôeipyd z` lqet oey`xd -,ïéleçadxfrl` iaxly ix ¥¤¨§¦

.oilega d`nehl ipyn dlrnl oi`
øæòéìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¡¦¤¤

,dpyndn,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcoi` cifna d`nhpy dqir ¦§©©¦¡¦¤¤¥
`l` ,dlg dpnn oiyixtnäàîhä ìò äøBähä ïî úìhéð älç- ©¨¦¤¤¦©§¨©©§¥¨

.d`nhd lr dpnn yixtdle dxedh ztqep dqir yell jixvyãöék¥©
dqirdn `nhiz `le ,swendn d`nhd lr dxedhd dqirdn yixti

ixd ,jk dyer ,d`nhdúBqéò ézL,yiäøBäè úçà,úçàå §¥¦©©§¨§©©
déãk ìèBð ,äàîèxeriyälçdqird lr yixtdl xen` `edy §¥¨¥§¥©¨

,d`nhdäqéòîdxedhd,dúlç äîøeä àlLdkizg cer lhepe ¥¦¨¤Ÿ§¨©¨¨
,dxedhd dqirdnïúBðåly xeriya dpnnäöéákî úBçtcenriy §¥¨¦§¥¨

òöîàadze` dyery dxedhd dkizgae ,d`nhd dqira rbie ¨¤§©
`ed df lke ,dlgìBhéì éãkdlgd z`.ówenä ïî §¥¦¦©¨
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יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

,my xn`p cerøîà ,"äfòa õøt 'ä õøt øLà ìò ãåãì øçiå"©¦©§¨¦©£¤¨©¤¤§ª¨¨©
,øæòìà éaø`ed 'xgie' oeylåéðt epzLpLcec lyäøøçkdber - ©¦¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨

milgb ipt lr oite`y.,`xnbd zl`eyäzòî àlàxe`iad itl ¤¨¥©¨
,'xgie' lr lirlénð éëä 'øçéå' áéúëc àëéä ìkmewn lk - ¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦

,`xnbd zvxzn .'dxxgk eipt epzypy' yxtz ok mb 'xgie' aezky
íúäj"pza zenewn x`ya -' áéúkxgie'óàáéúk àì àëä , ¨¨§¦©¨¨Ÿ§¦
.'óà'©

,`fer dyrn oiprn cerãåc Lðòp äî éðtî ,àáø Løczny jka - ¨©¨¨¦§¥©¤¡©¨¦
eci lr `fer,,`ax x`ane,úBøéîæ äøBz éøáãì àøwL éðtî¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦

éwç éì eéä úBøéîæ" øîàpL"éøeâî úéáa Eizgxayk ,yexit , ¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
zexinfk jiwega izryrzyd ,mdn izxbie iaie`nLBãwä Bì øîà .¨©©¨

àeä Ceøacecléòúä" ïäa áeúkL äøBz éøác ,éðéò óBa E ¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤
"epðéàåcin mda lkzqdln zrcd gqida epir mzeq wx mc`y - §¥¤

mpi`úBøéîæ ïúBà àøB÷ äzà ,mc` ita `ed zexinfdy ,ddinza , ©¨¥¨§¦

dry itl wx,oklúéa ìL úB÷Bðéz eléôàL øáãa EìéLëî éðéøä£¥¦©§¦§§¨¨¤£¦¦¤¥
LãBwä úãBáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨©¦£©©¤

e`yi szka mdilr"'Bâåoglyde oex`d z` mi`yep zdw ipay , §
zelbr dyn mdl ozp `le ,szka [adfd gafne dxepnde]eäéàå ,§¦

àúìâòa dééúà.dlbra oex`d z` `iad cece - ©§¥§¤§¨¨
`xnbd d`ian ,oex`d lr dxinya dctwd lr epxacy oeike
l`eny onfa ,zextd ici lr mizyltn oex`d z`ad dyrnn

aezk my ,`iapdéå"ïBøàa eàø ék LîL úéá éLðàa Cmra jie ,'d ©©§©§¥¥¤¤¦¨¨£
yi` sl` miyng yi` miray",`xnbd zxxane ,'eàø'c íeMî- ¦§¨

eyprp ,oex`d lr elkzqd wxy llbaaiå'(íéäìà) 'Czia iyp`a ©©¡Ÿ¦
,`xnbd zx`an ,`l` .ynyøæòìà éaøå eäaà éaødn lr ewlgp ©¦©¨§©¦¤§¨¨

yny zia iyp` ly myper didéåçzLîe ïéøöB÷ øîà ãç ,eéä í ©¨©§¦¦§©£¦¨
ribn oex`d z` e`xyk mzk`ln ewiqtd `ly -éléî øîà ãçå ,§©¨©¦¥

øeîà énð,obedk `ly exaic s` md - ©¦¨
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום חמישה ושלושים לעומר עמ' א

oifge` mipy` cenr l sc oey`x wxtdheq
.'eë éðL úîçî àaä éLéìL`xiaqC mFi lEah zngn `Ad lk` n"y ,iYxY DiPn opirnWC §¦¦©¨¥£©¥¦§©§¦¨¦¥©§¥Ÿ¤©¨¥£©§¦§¦¨

DPn iziipC xn` `l WcwA iWingC idp ipW zngn `Ad iWilW n"yE ,lE`W `A`M Dil¥§©¨¨§¦¦©¨¥£©¥¦§¦©£¦¦§Ÿ¤Ÿ¨©§¥¥¦¨

`ziixF`Cn iqFi iAxe ixiin WcTn WcwaE ,`id opAxC dlrn mzdC ,mFi lEahA ciarwcM¦§¨¨¦¦§§¨¨©£¨§©¨¨¦§Ÿ¤¦Ÿ¤©§¦§©¦¦¦§©§¨

:DPn izii` `din iriax la` ,xn`w.dðéúééà àä 'eë ú"ëåxQgOn e"wn iqFi 'x ¨¨©£¨§¦¦¦¨©§¦¦¨§¨©§¦¨¦¦¦§ª¨

mixERM xQgnN dn iOp Kxtinl `Mi`C ,mixERM¦¦§¦¨§¦§©©¥©¦§ª¨¦¦

'x Dil aiWg `lC ,KixR `le d`nHd a` oMW¤¥©©ª§¨§Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¥

`idd Dl dlf` Dl lahC `YWdC ,`kxiR iqFi¦¦§¨§©§¨§¨©¨¨§¨¨©¦

:d`nh.íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ª§¨¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
EdEwiwfd minkge dxFYd on xFdh `EdW lM̈¤¨¦©¨©£¨¦¦§¦

minA FAxe FW`x `Ad oFbM ,xdHle miOA `al̈Ÿ©©¦§¦¨¥§©¨Ÿ§ª§©¦

ivg lkF`de oiaE`WmicIde oi`nh oilk` qxR §¦§¨¥£¦§¨¢¨¦§¥¦§©¨©¦

:mEpirhd mIpW zxFzA mNM ,dliah mEkixvdW¤¦§¦§¦¨ª¨§©§¦¦¦§¦

.Lãwä úà ïéànèîiriax dUrie iWilW zFidl §©§¦¤©Ÿ¤¦§§¦¦§©£¤§¦¦

:dnExYd z` oilqFtE.øLòîa ïéøñBà íéîëçå §¦¤©§¨©£¨¦§¦§©£¥
ikde ,lFk`l s` oiNge ,ixW dribp la` dlik`A©£¦¨£¨§¦¨¨¥§ª¦©¤¡§¨¥

dbibgA xn`(:gi sC)opAxlC iOp oiCd `Ede , ¨©©£¦¨©§©¦©¥¦§©¨¨

aiWg `lC i`de ,oiNgA iWilW dUFr ipW oi ¥̀¥¦¤§¦¦§ª¦§©§Ÿ¨¦

FzwFlgnE n"xe ,ozFnW EWxRzp `NW itl Edl§§¦¤Ÿ¦§¨§§¨§©§¨

:xn`w.àúéà íàc,dxFYd on oiNgA iWilWC ¨¨©§¦¦¨¦§¦¦§ª¦¦©¨

izii`cM mFi lEaHn e"wn dnExzA iriax Diziil¥§¥§¦¦¦§¨¦¦§¦§©§¥

:oiNgA ipXn lirl iWilWl.Lã÷a éLéîçå ¦§¦¦§¥¦¥¦§ª¦©£¦¦§Ÿ¤
izii`cM ,mixERM xQgOn e"wn dnExzA iriaxn¥§¦¦¦§¨¦¦§ª¨¦¦¦§©§¥

:dnExzA iWilXn lirl iriaxlìëà ìëBàä ¦§¦¦§¥¦§¦¦¦§¨¨¥Ÿ¤
.ïBLàøoFW`x FtEB dUrp oFW`x lk`n qxR ivg ¦£¦§¨¥Ÿ¤¦©£¤¦

FtEB dUrp ipW lk` lkF`de ,opAxCn d`nhl§ª§¨¦§©¨¨§¨¥Ÿ¤¥¦©£¤

z` dUFrW `nrh Wxtn oiNg zhigWaE .ipW¥¦¦§¦©ª¦§¨¥©§¨¤¤¤

hgFXdA ,lk`nM xEng lkF`d(.cl 'c oiNg):éaø ¨¥¨§©£¨§©¥ª¦©¦
ìëà ìëBà Bà ïBLàø ìëà ìëBàä øîBà òLBäé§ª©¥¨¥Ÿ¤¦¥Ÿ¤

.éðL éðLoFW`x Dil ciar `l oFW`x lk`n ¥¦¥¦©£¨¦Ÿ¨¦¥¦

la` ,lk`nM xEng lkF`d oi`W ,ipW `N ¤̀¨¥¦¤¥¨¥¨§©£¨£¨

,`nrh Wxtn mzde ,ipW FzF` dUFr ipW lk`n©£¨¥¦¤¥¦§¨¨§¨¥©§¨

:oiwWn ici lr ipW dUFr ipXdW EpivnéLéìL ¨¦¤©¥¦¤¥¦©§¥©§¦§¦¦
.Lã÷ì éðLipW FtEB dUrp iWilW lk` lkF`d ¥¦§Ÿ¤¨¥Ÿ¤§¦¦©£¤¥¦

,cg` cFr lFqtl EP`Ohi WcwA rBi m`W ,Wcwl§Ÿ¤¤¦¦©§Ÿ¤§©§¤¦§¤¨

opAxCn zF`nh Kpd lke .`nrh Wxtn mzde§¨¨§¨¥©§¨§¨¨©ª§¦§©¨¨

:Edpip.äîeøz úøäè ìò eNòpL ïélçaoiNg Ffi`A ¦§§ª¦¤©£©¨¢©§¨§¥ª¦

,Wcwl ipW dUrp odNW iWilW lkF`dW Exn`̈§¤¨¥§¦¦¤¨¥©£¤¥¦§Ÿ¤

odM mdilrAW ,dnExY zxdh lr EUrPW oiNgA§ª¦¤©£©¨¢©§¨¤©£¥¤Ÿ¥

eizFnExzl libx `dIW icM dnExY zxdhA FNW oiNg lFk`l eilr lAwe dnExzA libxe§¨¦¦§¨§¦¥¨¨¤¡ª¦¤§¨¢©§¨§¥¤§¥¨¦¦§¨

:iWilW zgMWn `l mixg` oiNgaC ,iWilW EdA zgMWn KMld ,odl dwEwGd dxdhA§¨¢¨©§¨¨¥¦§¨©§©©§§¦¦¦§ª¦£¥¦Ÿ©§©©§¦¦

.àì éãéøb ïélç ïéà äîeøz úøäè ìò â"äWxtn ikd `l WcTd zxdh lr qixbC o`nE ©¨¢©§¨¦ª¦§¥¥Ÿ©§¨¥©¨¢©©Ÿ¤Ÿ¨¥§¨¥

dlhA WcTd zxdhl oiNg qiRzOdW ,icixB oiNg Edl FedC `l WcTd zxdh lr ,Dl̈©¨¢©©Ÿ¤Ÿ©£§ª¦§¥¥¤©©§¦ª¦§¨¢©©Ÿ¤¨§¨

:mElM eixacA oi`e FYrCìL.ïéåL ïzLlW oFW`xe ,oiNg lW oFW`x ,Edl WxtnC Kpd ©§§¥¦§¨¨§§¨§¨¨¦¨©¦§¨¥§¦¤ª¦§¦¤

:Wcw lW oFW`xe ,dnExY.Lã÷a ãçà ìñBôe íéðL ànèî:iriax EpiidCãçà ànèî §¨§¦¤Ÿ¤§©¥§©¦¥¤¨§Ÿ¤§©§§¦¦§©¥¤¨
.äîeøúa ãçà ìñBôe:iWilW Dil dedC.ïélça ãçà ìñBôebiltC `Pze .ipW Dil dedC ¥¤¨¦§¨©£¨¥§¦¦¥¤¨§ª¦©£¨¥¥¦§©¨§¨¦

`N` iriax icil `A Wcw oi`W ,iriax cr WcwA lif` `l oiNg lW oFW`x xaq Dilr£¥¨©¦¤ª¦Ÿ¨¦§Ÿ¤©§¦¦¤¥Ÿ¤¨¦¥§¦¦¤¨

:oiNgA iWilW oi`C DPn opirnW EdinE .Wcw lW oFW`x did oM m`älç øîBà à"ø ¦¥¨¨¦¤Ÿ¤¦©§¦¨¦¨§¥§¦¦§ª¦¥©¨
.äàîhä ìò äøBähä ïî úìhðdNg zkQnA 'ipznC `Wix(f"n a"t)cg` dNg xErW ,ikd ¦¤¤¦©§¨©©§¥¨¥¨§©§¦§©¤¤©¨¨¥¦©¨¤¨

`di `NW ,c"kn cg` cifnA z`nhp ,g"nn cg` dqEp` F` zbbFW DzQr d`nhp ,c"kn¦¦§§¨¦¨¨¤¤£¨¤¨¦¦§¥§¥¦¤¨¦¤Ÿ§¥

dxFdHd on lFHze dxdhA zxg` WElY dcifn z`nhpC `kid xnF` `"x .xMUp `hFg¥¦§¨¥¥¨§¦§¥§¦¨¨©¤¤§¨¢¨§¦¦©§¨

zlhFp ,dxFdhE sTOd on `dIW dUrY cviM .sTOd on mFxzl devnC mEXn ,d`nHd lr©©§¥¨¦§¦§¨¦§¦©ª¨¥©©£¤¤§¥¦©ª¨§¨¤¤

EY dxFdhC DzNg dnxEd i`C ,DzNg dnxEd `NW cr dxFdHd dQrn d`nHd zNg icM§¥©©©§¥¨¥¦¨©§¨©¤Ÿ§¨©¨¨§¦§¨©¨¨¦§¨

:zpzFpe ,dNg mW EY Dilr liig `le aEIgd lr xEhRd on iWExt`l ivn `läöéakî úBçt Ÿ¨¥§©§¥¦©§©©¦§Ÿ¨¥£¥¥©¨§¤¤¨¦©¥¨
.ównä ïî íBøúì éãk òöîàazFIag iYW oitiTn oi` FnM ,axFwnE xAgn oFWl sTn ¨¤§©§¥¦§¦©ª¨ª¨§§ª¨§¨§¥©¦¦§¥¨¦

dviA zkQnA,(:al sC)dkixv KMld ,ixtqA ,Fl sTOd on EPOn mzFnxde ol `wtp `xTnE §©¤¤¥¨©¦§¨©§¨¨©£¥¤¦¤¦©ª¨§¦§¥¦§¨§¦¨
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éùéìù`ad lke` dipin opirny izxz dipin opirnyc i"yx yxit .'eke ipy zngn `ad

zngn `ad iyilyc dipin opirnye le`y `a`k dil `xiaqc mei leah zngn

zi`c dipin opirny `linn e`l mixetik xqegnn iyilyl e"w silic oeik dniz 'eke ipy

leah zngn `ad lke` ol `wtp mixetik xqegnc diteb xnege lw i`dac le`y `a`k dil

dipzinl dil ied i`n` k"` iriax ciarc mei

ike mei leah zngn `ad lke`n ycewa iriaxl

etik xqegnn ith xity dil iziin `lditeb mix

mei leah zngn `ad lke`n dil iziin iedcn

opirny `l diteb mei leah zngn `ad lke`c

'it`c d`xpe mixetik xqegnc e"wn `l` dil

e"wn iyily zeyrl ith dil `gip ied ikd

ith mil`c ipy zngn `ad iyily oebk oey`x

xqegnn dil iziinc i`nn iriax carinl

(iziinl) diteb iyily iziinl jixvy mixetik

jk oiac b"r` dnexza leqtc mei leahc e"wn

iyily gk inel`l edin e"w oa e"w ied jk oiae

:ith dil sicr

àä.opikxt `le mixetik xqegnn dpizii`

dil dlf` lahc oeikc meyn 'it i"yx

k"r `d ikd 'it i`n` `prci `le d`neh `idd

oa opgei oaxk dil `xiaq iqei 'xc xninl ol zi`

`l i`c cvd dna dnexza iyily iziinc i`kf

cvd dn eze`ae dil `pn iyily ikd `niz

mixetik xqegnn iriax iqei iax iziin diteb

.xyid xtq .jixt `l ikd meyne qxg ilkne

oilke` lik`c oipnif (.ci sc) zayc w"ta wiqn

`nl` l"vf ield `"aix dywd 'eke oi`nh

'it`c dviaka diebd z` oilqet oi`nh oilke`c

dinetl icyc dnexzc oiwynl oi`nhn dviak

(:at sc oiaexir) oitzzyn cvik wxta opzde

diebd z` leqtl divg ivge rbepnd zial divg

mc` ipa jxc oi` ixen uxize mivia ipy epiidc

okl mcewe mivia ipy zlik` xg`l `l` zezyl

uexiz i"xl d`xp oi`e `id `giky `lc `zlin

`ed o`kay wcwc `l oeyla elit`y `cg df

el` xne` `ed myle diebd z` leqtl xn`

`l o`kae rbna elit` rnyn dnexza oilqet

cere ueg z`neh eh` mipt z`neh `l` exfb

e`lc dieb z`nehl gpd `tt ax xn` (:t sc) oexg` wxt `neia mixne` ep` j`id

o`kn `tt ax xn`e mda e`nhz `l aizkde ikd `tt ax xn` in aizene `ziixe`c

xac g"i zxfbn did m`e `nlra `zknq` `xwe opaxcn uxzne `ziixe`c dieb z`nehl

i`ce `l` mlerd lka mxeqi` hyt `lde `ziixe`c mdy `xnbd lra dreh did dfa ike

d`exdc dieb leqt epiidc ueg z`neh eh` mipt z`neh zxifb `cg eed zexifb ixzc d`xp

mi`nh oiwyn dzey k"g`e dnexz lk`yk df `dc oiwynl d`neh ribdl xzenc xaq

ipya `wece exfb ikdl uega 'it` yegp `l inp ikdl opiyiig `le eirn jeza dfa df oirbep

didiykle eipiy oia x`ype eirn jeza lkrzn dviak lke`d ixdy `l dviaka la` mivia

dviaka oi`nh oilke` lke` elit`y dreh mc` oi`e dviakn daxd zgti eirn ipaa

'it` dviaka od oixedh k"` xn`i `l dnexzc oiwyn dzeyedid `l mipta `dc uega

xeriykn xzei jixvn oilke`a `wece `nhl xeriyk did `le lke`d lkrzp ixdy dviak

eirn jeza lkrzdl dwyn jxc oi`c ziriax icka dieb ilqt oiwyn la` lkrznc meyn

mivia ipy lr dze` cinrd dixeriyl zigpc oeik n"n hrn xzei siqedl odl did z"`e

ly dze`e rbn lr s` dviaka exfby zay ly dze` zxg` dxifbe reci xeriy `edy

dnexz zxdh lr eyrpy oileg ly iyily lke` lke`d `ler xn`c (.cl sc) oileg zhigy

exfb dnl n"n dpey`x dxifb dze`n did m` yxtl rcei ipi` dnexza lek`ln eteb lqtp

oi`y lqtp did `l dnexzay iyilya rbep did m` elit` `ld ueg z`neh meyn i`

`ed ixd ycwd zxdh lr eyrpy oileg `ipzc mzd gkenck dnexza iriax dyer iyily

m` dnexzc oiwyn dzye oi`nh oilke` lik`c oiwyn meyne dipy dxfbn z"`e iriax epi` k"` cg` leqtle mipy `nhl dnexzl d`nehk od ixd xne` wecv iaxa xfrl` iax oilegk

d`xp epi` oileg zhigya yxity qxhpewd yexit itle dxfbl dxifb exfbe zexfba eax xn`p k"` `l` rcep `l mrhd n"n `id ziyily dxfb z"`e rbna 'it` `nh 'idi eteb lqtp dnl ok

:xyid xtq oeyl k"r .dviaka elit` edfe dnexzc oiwyn izye oi`nh oilke` lik` `nlic `nrh i`n mixne` ep` ixdy qxt ivg edf oey`x lke` lke`d yxtny dti ayein epi`e
xn
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?äàîehä áà ïkL íBé ìeáèl äî :Cøôéîì àkéàc§¦¨§¦§©©¦§¤¥©©§¨
áø øîà ?déëøt àìå ,íéøeték øqeçnî dðéúééà àä̈©§¦¨¦§©¦¦§Ÿ©§¥¨©©
:áø øîà éñéà ïa äaø øîà dì éøîàå ,áø øîà éñà©¦¨©©§¨§¦¨¨©©¨¤¦¦¨©©
øæòéìà 'øå ,øæòìà 'øå ,òLBäé 'øå ,éñBé 'øå ,øéàî 'ø¥¦§¥§§ª©§¤§¨¨§¡¦¤¤
.ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàã ,eäì àøéáñ eälek§§¦¨§§¥¥¦¤§¦¦§¦
,íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ïðúc ,øéàî 'ø¥¦¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
ïéleça øzeîe ,äîeøzä úà ìñBôe ,LãBwä úà ànèî§©¥¤©¤¥¤©§¨¨§¦
'ø .øNòîa ïéøñBà íéîëçå ,øéàî 'ø éøác ,øNòîáe§©£¥¦§¥¥¦©£¨¦§¦§©£¥
äîeøúa éòéáøì déúééì déúéà íàã ,ïøîàc àä ,éñBé¥¨©£¨©§¦¦¥¥§¥¦§¦¦¦§¨
:øîBà øæòéìà 'ø ,ïðúc òLBäé 'ø .LãBwa éLéîçå§£¦¦©¤§ª©¦§©¡¦¤¤¥
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éðL ìëBàå ïBLàø ìëBà ìëBàä :øîBà òLBäé 'ø§ª©¥¨¥¤¦§¤¥¦
ïéleça ,äîeøúa éðL ïéàå LãBwa éðL éLéìL ,éðL¥¦§¦¦¥¦©¤§¥¥¦¦§¨§¦
,ïéà äîeøzä úøäè ìò .äîeøz úøäè ìò eNòpL¤©£©¨¢©§¨©¨¢©©§¨¦
äNBò éðL ïéà øáñ÷ àîìà ,àì LãBwä úøäè ìò©¨¢©©¤Ÿ©§¨¨¨©¥¥¦¤
:øîBà øæòìà 'ø ,àéðúc øæòìà 'ø .ïéleça éLéìL§¦¦§¦¤§¨¨§©§¨¤§¨¨¥

ìLäîeøzaLå ïéleçaLå LãBwaL ïBLàøä ,ïéåL ïzL §¨§¨¨¦¨¦¤©¤§¤©¦§¤©§¨
ìñBôe ãçà ànèî ,LãBwa ãçà ìñBôe íéðL ànèî§©¥§©¦¥¤¨©¤§©¥¤¨¥
,ïðúc øæòéìà 'ø .ïéleça ãçà ìñBôe ,äîeøúa ãçà¤¨¦§¨¥¤¨§¦¡¦¤¤¦§©
ìò äøBähä ïî úìhéð älç :øîBà øæòéìà 'ø¡¦¤¤¥©¨¦¤¤¦©§¨©
úçàå äøBäè úçà úBqéò ézL ?ãöék ,äàîhä©§¥¨¥©§¥¦©©§¨§©©
,dúlç äîøeä àìL äqéòî älç éãk ìèBð ,äàîè§¥¨¥§¥©¨¥¦¨¤Ÿ§¨©¨¨
,ówenä ïî ìBhéì éãk ,òöîàa äöéakî úBçt ïúBðå§¥¨¦©¥¨¨¤§©§¥¦¦©¨

íéîëçå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



קעט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dheq(ipy meil)

Løeñà déôeb éðLc ,éðL úîçî àaä éLéìïéc Bðéà ,ïéleça §¦¦©¨¥£©¥¦§¥¦¥¨§¦¥¦
,LãB÷a éòéáø äNBòLxqegnn `weec cnl iqei iaxy dfne ¤¤§¦¦§¤

`ad lke`y opaxk `l` le`y `a`k xaeq epi`y rnyn mixetik
iax zkxit eilr dyw ok m`e ,mixg` lqet epi` mei leah zngn

.opgei
àîéz éëåleah zngn `ad lke`n cnl `l iqei iaxy daiqdy §¦¥¨

`id ,meiCøôéîì àkéàc íeMîxnele xnege lwd z`ìeáèl äî ¦§¦¨§¦§©©¦§
ïkL íBédid,äàîehä áà`nhn ezngn `ad lke` jk meyne ¤¥©©§¨

iyily oi` d`nehd a` did `ly ipy ok oi`y dn ,ycewa iriax
.le`y `a`k xaeq `ed mpn`e ,iriax zeyrl leki ezngn `ad

,`xnbd dgecdðézééà àäiqei iax Dcnl -,íéøetk øqeçnîmbe ¨©§¦¨¦§¨¦¦
z`f lkae ,d`nehd a` oky mixetik xqegnl dn jextl xyt` my

,déëøt àìås`y oeik ,`kxit ef `kxit oi`y xaeq iqei iaxy ixd §Ÿ©§¥
ez`neh dkld lahy eiykr z`f lka d`nehd a` did mcewy
i` d`nehd a` epi` eiykry oeik mei leaha mb ok m` ,dxengd
`weec cnly daiqdy xnel jixv ok m`e ,ef jxca jextl xyt`

.le`y `a`k `le opaxk xaeqy iptn `id mixetik xqegnn
,áø øîà éñéà ïa äaø øîà dì éøîàå ,áø øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©§¨§¦¨¨©©¨¤¦¦¨©©
eälek ,øæòéìà éaøå øæòìà éaøå òLBäé éaøå éñBé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦¦§©¦§ª©§©¦¤§¨¨§©¦¡¦¤¤§

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàc eäì àøéáñiaxk mixaeq mpi`e §¦¨§§¥¥¦¤§¦¦§¦
aiwroilega elit` iyily dyer ipy epizpyna yxcy `.

øéàî éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¥¦
,dpyndníéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ,ïðúcin lk - ¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦

,mina xdhidl eze` ewiwfd minkgy `l` ,dxezdn xedh `edy
e ,d`nehl ipyk opaxcn epicLãBwä úà ànèî,iyily edyere §©¥¤©¤
øzeîe ,äîeøzä úà ìñBôedlik`aøNòîáe ïéleçaipyéøác , ¥¤©§¨¨§¦§©£¥¦§¥
ïéøñBà íéîëçå ,øéàî éaødlik`øNòîaipyxi`n iaxy ixd . ©¦¥¦©£¨¦§¦§©£¥

.oilega iyily dyer epi` ipyy mixaeq eilr miwlegy opaxe
éñBé éaøcenll xyt`n ,oilega iyily dyer ipy oi` xaeqyàä ©¦¦¨

ïøîàc'eke leqty ycwa iriaxl oipn ,lirl iqei iax xn`y dnn -, ©£¨¨
oeikdéúéà íàc`nh `ed oilega iyilyy xaeq `ed m` - §¦¦¥

,dxezdnäîeøúa éòéáøì dézééìdnexza iriax mby cnliy - ©§¥¦§¦¦¦§¨
,dnexza iyily cnel `edy enk ,mei leahn xnege lwdn ,`nh

mb cnliy ,leqt dnexza iriaxy cnliy xg`leLãB÷a éLéîçå©£¦¦§¤
rnyn jk cnel epi` iqei iaxy dfne ,dnexza iriaxn xnege lwa

.oilega iyily oi`y xaeq `edy
òLBäé éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦§ª©

,dpyndnìëBàä ,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcqxt ivg xeriy ¦§©©¦¡¦¤¤¥¨¥

nìëBà`edyïBLàøeteb dyrp ,d`nehlïBLàøopaxcn,dne ¤¦¦
lke` m`e ,ipy dyrp ea rbepyéðLdyrp,éðLdnexza rbp m`e ¥¦¥¦

,iyily d`yrlke` m`eéLéìLdyrp,øîBà òLBäé éaø .éLéìL §¦¦§¦¦©¦§ª©¥
`l` ,oey`x eze` lke`d z` dyer epi` oey`x lke`yìëBàä̈¥

éðL ìëBàå ïBLàø ìëBàdyrp,éðLm`elke` lk` m`eéLéìL ¤¦§¤¥¦¥¦§¦¦
envra `ed dyrpLãB÷a éðL,eze` `nhi ycewa rbi m`y - ¥¦§¤

,xg` ycew leqtl lkei ycewd eze`eïéàådyrp etebéðL §¥¥¦
,äîeøúa.dze` lqet epi` dnexza rbi m`e,ryedi iax siqene ¦§¨

,ycewl ipy dyrp `ede iyily mda yiy exn` oileg dfi`aïéleça§¦
äîeøz úøäè ìò eNòpLxenyl envr lr odkd mdilra laiwy - ¤©£©¨¢©§¨

,dnexzk dxdha eileg z`.iyily mda oi` mzq oileg la`
,`xnbd zwiicnïéà äîeøzä úøäè ìòiyily oilega yi - ©¨¢©©§¨¥

exnypy oileg la` ,mipdk daxd eyr jky oeik ,dnexzkìò©
àì LãBwä úøäèievn did `l df xacy oeik ,iyily mda jiiy ¨¢©©¤Ÿ

oi`y milibx oileg lkk oic mdl yie ,mc` lk lv` ezrc dlhae
zxdh lr eyrpy oilegl ribdl ekxvedy dnne ,iyily mda

,oilega iyily xeq`l ick dnexzøáñ÷ àîìà,ryedi iaxïéà ©§¨¨¨©¥
ïéleça éLéìL äNBò éðLmzq. ¥¦¤§¦¦§¦

øæòìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¤§¨¨
,`ziixadnìL ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúcïzLmix`eand dl` - §©§¨©¦¤§¨¨¥§¨§¨

,cinïéåL,mpicaànèî ,äîeøúaLå ïéleçaLå LãB÷aL ïBLàøä ¨¦¨¦¤§¤§¤§¦§¤¦§¨§©¥
íéðL,iyilyd z` `nhn ipyde ,ipyd z` `nhn oey`xd -ìñBôe §©¦¥
ãçàiriaxd z` lqet iyilyde -,LãB÷aeãçà ànèîoey`xd - ¤¨§¤§©¥¤¨

,ipyd z` `nhnãçà ìñBôeiyilyd z` lqet ipyd -,äîeøúa ¥¤¨¦§¨
ãçà ìñBôeipyd z` lqet oey`xd -,ïéleçadxfrl` iaxly ix ¥¤¨§¦

.oilega d`nehl ipyn dlrnl oi`
øæòéìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¡¦¤¤

,dpyndn,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcoi` cifna d`nhpy dqir ¦§©©¦¡¦¤¤¥
`l` ,dlg dpnn oiyixtnäàîhä ìò äøBähä ïî úìhéð älç- ©¨¦¤¤¦©§¨©©§¥¨

.d`nhd lr dpnn yixtdle dxedh ztqep dqir yell jixvyãöék¥©
dqirdn `nhiz `le ,swendn d`nhd lr dxedhd dqirdn yixti

ixd ,jk dyer ,d`nhdúBqéò ézL,yiäøBäè úçà,úçàå §¥¦©©§¨§©©
déãk ìèBð ,äàîèxeriyälçdqird lr yixtdl xen` `edy §¥¨¥§¥©¨

,d`nhdäqéòîdxedhd,dúlç äîøeä àlLdkizg cer lhepe ¥¦¨¤Ÿ§¨©¨¨
,dxedhd dqirdnïúBðåly xeriya dpnnäöéákî úBçtcenriy §¥¨¦§¥¨

òöîàadze` dyery dxedhd dkizgae ,d`nhd dqira rbie ¨¤§©
`ed df lke ,dlgìBhéì éãkdlgd z`.ówenä ïî §¥¦¦©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

,my xn`p cerøîà ,"äfòa õøt 'ä õøt øLà ìò ãåãì øçiå"©¦©§¨¦©£¤¨©¤¤§ª¨¨©
,øæòìà éaø`ed 'xgie' oeylåéðt epzLpLcec lyäøøçkdber - ©¦¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨

milgb ipt lr oite`y.,`xnbd zl`eyäzòî àlàxe`iad itl ¤¨¥©¨
,'xgie' lr lirlénð éëä 'øçéå' áéúëc àëéä ìkmewn lk - ¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦

,`xnbd zvxzn .'dxxgk eipt epzypy' yxtz ok mb 'xgie' aezky
íúäj"pza zenewn x`ya -' áéúkxgie'óàáéúk àì àëä , ¨¨§¦©¨¨Ÿ§¦
.'óà'©

,`fer dyrn oiprn cerãåc Lðòp äî éðtî ,àáø Løczny jka - ¨©¨¨¦§¥©¤¡©¨¦
eci lr `fer,,`ax x`ane,úBøéîæ äøBz éøáãì àøwL éðtî¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦

éwç éì eéä úBøéîæ" øîàpL"éøeâî úéáa Eizgxayk ,yexit , ¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
zexinfk jiwega izryrzyd ,mdn izxbie iaie`nLBãwä Bì øîà .¨©©¨

àeä Ceøacecléòúä" ïäa áeúkL äøBz éøác ,éðéò óBa E ¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤
"epðéàåcin mda lkzqdln zrcd gqida epir mzeq wx mc`y - §¥¤

mpi`úBøéîæ ïúBà àøB÷ äzà ,mc` ita `ed zexinfdy ,ddinza , ©¨¥¨§¦

dry itl wx,oklúéa ìL úB÷Bðéz eléôàL øáãa EìéLëî éðéøä£¥¦©§¦§§¨¨¤£¦¦¤¥
LãBwä úãBáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨©¦£©©¤

e`yi szka mdilr"'Bâåoglyde oex`d z` mi`yep zdw ipay , §
zelbr dyn mdl ozp `le ,szka [adfd gafne dxepnde]eäéàå ,§¦

àúìâòa dééúà.dlbra oex`d z` `iad cece - ©§¥§¤§¨¨
`xnbd d`ian ,oex`d lr dxinya dctwd lr epxacy oeike
l`eny onfa ,zextd ici lr mizyltn oex`d z`ad dyrnn

aezk my ,`iapdéå"ïBøàa eàø ék LîL úéá éLðàa Cmra jie ,'d ©©§©§¥¥¤¤¦¨¨£
yi` sl` miyng yi` miray",`xnbd zxxane ,'eàø'c íeMî- ¦§¨

eyprp ,oex`d lr elkzqd wxy llbaaiå'(íéäìà) 'Czia iyp`a ©©¡Ÿ¦
,`xnbd zx`an ,`l` .ynyøæòìà éaøå eäaà éaødn lr ewlgp ©¦©¨§©¦¤§¨¨

yny zia iyp` ly myper didéåçzLîe ïéøöB÷ øîà ãç ,eéä í ©¨©§¦¦§©£¦¨
ribn oex`d z` e`xyk mzk`ln ewiqtd `ly -éléî øîà ãçå ,§©¨©¦¥

øeîà énð,obedk `ly exaic s` md - ©¦¨
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dheq(ipy meil)

ïéøñBà íéîëçådn dlg yixtdl`l` ,d`nhd lr dxedhd dqir ©£¨¦§¦
.dnvr lr d`nhdn yixtiàéðúåxfril` iax ixacly ,`ziixaa §©§¨

xeriya dqir s` rvn`a gipdl xyt`,äöéakoi` ote` lkae ©¥¨
.jynda x`eank ,dxedhd z` z`nhn zirvn`d

äeøáñoilega iyily oi`y xfril` iax ixacn cenll evxy opax - §©¨
y ,exaqéãéàå éãéàoia -elit` xfril` iax itl dxizny `ziixad ¦¦§¦¦

zewqer ,dviakn zegt wx dxizny dpynd oiae ,dviakäqéòa§¦¨
`idyäðBLàødze` dyere ,zirvn`d z` z`nhny ,d`nehl ¦¨

gipdl xyt` xfril` iax itly `ziixad zxaeq z`f lkae ,dipy
zeid ,dxedhd z` z`nhn dpi` ok it lr s`e ,dviak mb rvn`a
micner dl` oilegy it lr s`e ,oilega iyily dyer ipy oi`e

zeid ,oileg oic mdl yi oiicr ,dlg zeidlälçì ïéìeáhä ïéleçå- §¦©§¦§©¨
,dlg mdn yxted `ly oilegeîc älçk àìoilegk mpicedf itle . Ÿ§©¨¨

,xnel minkgd evxøîc ,éâìôéî÷ àäa åàì éàîxfril` iax - ©¨§¨¨¦§§¥§©
ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéà ,øáñmb rvn`a gipdl xyt` okle ¨©¥¥¦¤§¦¦§¦

dilr `xwp `ly oeik dxedhd z` `nhz `l `ide ,dviak dkizg
.oilega iyily dyer ipy oi`e ,dlg myøáñ øîe,mixaeq minkg - ©¨©

,ïéleça éLéìL äNBò éðLiptl s` dxedhd dqird z`nhp okle ¥¦¤§¦¦§¦
dxedh zwfga d`nh dlg lawi odkde ,dlg my dilr `xwiy

.d`nh dlg zlik`a lykie
,`xnbd dgecàîìò éleëc ,àðäk áøc déøa éøî áø øîàoia - ¨©©¨¦§¥§©©£¨§¥¨§¨

,xfril` iaxl oiae opaxlàëäå ,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéà¥¥¦¤§¦¦§¦§¨¨
älçì ïéìeáhä ïéleçadlg mdn yxted `ly oileg -,éâìôéî÷ §¦©§¦§©¨¨¦§§¥

øáñ øî,exaq opax -dlg my mdilr `xwpy iptl ceryälçk ©¨©§©¨
,eîcz` leqtz zirvn`d dkizgde ,dnexzk iyily oic dlga yie ¨

.iyilya dlgdøîexfril` iax -,eîc älçk àì ,øáñcr okle ©¨©Ÿ§©¨¨
.dlgd z` ze`nhl dleki dpi`e oileg `id dlg my dilr `xwiy
älçk àì älçì ïéìeáhä ïéleç àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨¦©§¦§©¨Ÿ§©¨

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàå ,eîcdidi m` s` `nlr ilekle ¨§¥¥¦¤§¦¦§¦
,dxedhd z` `nhz `l `id dviak zirvn`d dkizgaàëäå§¨¨

éâìôéî÷ ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîa- §¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥¨¦§§¥
zirvn`d z` ze`nhl xzen m` `id zwelgnde,øîxfril` iax - ©

ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeî ,øáñdlg owzl ick ¨©¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
d`nhl dxedhd dqird oia dphw dkizg xagl xzen okl ,dxdha

.z`nhp dnvr `idy s`øáñ øîe,exaq opax -íBøâì øeñà ©¨©¨¦§
,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeèzirvn`d dkizgdy oeike §¨§¦¤§¤¤¦§¨¥

opaxle xfril` iaxly ixd ,ef jxca yixtdl xeq` ,z`nhp
.oilega iyily dyer ipy oi` ,eilr miwlegy

,dpyna epipy,'eëå àáé÷ò éaø Løc íBia Badn` sl` ,cvik `d ©¨©©¦£¦¨§
iqei iax ly epa xfril` iax ,zayd megz dn` mitl`e yxbn
zx`an .minxke zecy dn` mitl`e yxbn dn` sl` ,xne` ililbd

`xnbdøî ,éâìôéî à÷ éàîa`aiwr iax -ïéîeçz ,øáñdn - §©¨¦§§¥©¨©§¦
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,jk `ed weqtd'eøîàiå',rnynéããä éãäa eälek øeîàcdyn - ©Ÿ§§¨§©£¥£¨¥
zeyx elawy xg`l ,cgia l`xyi ipa mr,'øîàì'ici lrçúôc ¥Ÿ§¨©
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,d`nHd dQrd oiaE dxFdHd dNgd oiA dviAMn zFgR dxFdHd dQrd on zpzFpe cg ¤̀¨§¤¤¦¨¦¨©§¨¨¦©¥¨¥©©¨©§¨¥¨¦¨©§¥¨
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wxtA Dil opiWxce ,lk`i xW` l"z `EdW¤£¤¥¨¥§©§¦¨¥§¤¤

`nFiC `xzA(.t sC),zg` zaA lk`Pd lk` ©§¨§¨©Ÿ¤©¤¡¨§©©©
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ixq`C opAxe ,oiNgA iWilW dUFr ipW oi` xaq̈©¥¥¦¤§¦¦§ª¦§©¨¨§¨§¥

dNg Dl `nHi`e oiNgA iWilW dUFr ipW ixaq̈§¥¥¦¤§¦¦§ª¦§¦§¨¨©¨

gkYW`e `Ed oiNgC b"r`e mXd z`ixw iptl¦§¥§¦©©¥§§ª¦§¦§§©

,dxFdh `idW zwfgA d`nh dNg odkl opitqC§¨¦¨§Ÿ¥©¨§¥¨§¤§©¤¦§¨

,dviAMn zFgR xfril` 'xl xn`C 'ipznC `Pze§©¨§©§¦§¨©§¡¦¤¤¨¦©¥¨

`N` ,iWilW dUFr ipW Dil zi`C mEXn e`l̈¦§¦¥¥¦¤§¦¦¤¨

zirvn`C d`nh ihErnl xWt`C dOkC mEXn¦§©¨§¤§¨§©¥ª§¨§¤§¨¦

`N` ,oiNgl d`nh mFxbl xEq`C ,opihrnn§©£¦¨§¨¦§ª§¨§ª¦¤¨

xWt` `de ,ixWC `Ed dnExY zpTY mEXn¦©¨©§¨§¨¥§¨¤§¨

`NW DA xdCfin `l `nliC mEXn iOp i` .ikdA§¨¥¦©¦¦¦§¨Ÿ¦§©©¨¤Ÿ

,mXd z`ixw xg` Ff zirvn`A dNg rBY¦©©¨§¤§¨¦©©§¦©©¥

dviaM carinl iz` `nliC oixqF` minkge©£¨¦§¦¦§¨¨¥§¤¡©§¥¨

:dNgl `inHnE `xcde zirvn` `OhnEàì §©¥¤§¨¦§©§¨¦©§¨§©¨Ÿ
.ò"ëc,oiNgA iWilW dUFr ipW oi` opAxl ENt`e §©£¦§©¨¨¥¥¦¤§¦¦§ª¦

oilEaHd oiNg ixaqwC mEXn opAx ixq`wC i`de§©§¨¨§¥©¨¨¦§¨¨§¥ª¦©§¦

ilW mW mEXn ilqRinE EnC dNgM dNgl:iW §©¨§©¨¨¦©§¥¦¥§¦¦

ïéà ò"ëãe éîc älçk åàì ò"ëc àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨§©¨¨¥§¥
íBøâì øzîa àëäå ,ïélça éLéìL äNBò éðL¥¦¤§¦¦§ª¦§¨¨§ª¨¦§

.'eë ïélçì äàîèmEXn ixq`c opAxC `nrh ª§¨§ª¦©§¨§©¨¨§¨§¥¦

`idW dQrd zngn `OHinC ,`Ed zirvn ¤̀§¨¦§¦©¥¥£©¨¦¨¤¦
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dNg rbp `nliC xaq 'ipznC `PY iOp i` ,mFxbl xYn iOp dviA ickA ENt`C ,`xhEf `xEriW `pW `le `Ax `xEriW `pW `l mFxbl xYnC oeiM xaq `ziixaC `Pze ,aiWgC `lŸ§¨¦§©¨§¨©§¨¨©¥¨§ª¨¦§Ÿ§¨¦¨©¨§Ÿ§¨¦¨§¨©£¦¦§¥¥¨©¦ª¨¦§¦©¦©¨§©§¦¨©¦§¨¨©©¨

:Wig `l `xA `Pze mXd z`ixw xg` zirvn`A.éâìôéî÷ éàîa:ililBd iqFi 'x lW FpA xfril` 'xe r"x.ìlää úà àø÷nä ìBãâk:ozaFg ici o`ivFdl xEASl Edxwnåéøçà ïéðBò ïäå ¨¤§¨¦©©§¦©©¥§©¨¨¨Ÿ¨¥§©¨¦§§¥§¡¦¤¤§¤¦©§¦¦§¨©©§¥¤©©¥©§¥©¦§¦¨§¥¨¨§¥¦©£¨
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:DiElld eixg` dpFr FzF` `xwn lFcB did m`e ,mixnF` mdX.øôBñkbgd iptl bgd qFxR oFWl qxFR .micrFPd dxUrl rnW lr qxFtE zqpMd ziaA xicY `Ede ,zFwFpiY cOln ¤¥§¦§¦¨¨¨©§¥¤©£¨©§¨§¥§©¥¦§¨¦§¥©§¤¤¥©§©©£¨¨©¨¦¥§§¤¨¦§¥¤¨

(d sC milwW):DazkM dxiXd z` cgi EpeEke mNM lr WcTd gEx dzxW Kke ,cgi oNM oixFwe eixg` oipFr ode ,rnW z`ixw iptNW zFkxaA ligzn ..éà÷ àúéén÷ àúlnà øîàìoipFrW §¨¦©©§¦¦§¨¤¦§¥§¦©§©§¥¦©£¨§¦ª¨©©§¨¨§¨©©Ÿ¤©ª¨§¦§©©¤©¦¨¦§¨¨¥Ÿ©¦§¨©¨§¨¨¥¤¦
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:mkg gzRW xg`.ììBòaizkcM wpFIn lFcB(eh ` l`EnW)dU cre xFXn FnM rExBd cr aEWgd on lMd dlM xnFlM ,oM xnFl `xwOd Kxce ,wpFi cre llFrn(mW): ©©¤¨©¨¨¨¨¦¥§¦§¦§¥¥¥§©¥§¤¤©¦§¨©¥§©¨¨©Ÿ¦¤¨©©¨©§¦§©¤¨
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miller itnc `xwn `l` mixaer `le miwpeie
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,ïéleça éLéìL äNBò éðL øáñ øîe ,ïéleça éLéìL§¦¦§¦¨¨©¥¦¤§¦¦§¦
éðL ïéà àîìò éleëc :àðäk áøã déøa éøî áø øîà̈©©¨¥§¥§©¨£¨§¥¨§¨¥¥¦
älçì ïéìeáhä ïéleça àëäå ,ïéleça éLéìL äNBò¤§¦¦§¦§¨¨§¦©§¦§©¨
älçk àì øáñ øîe ,eîc älçk øáñ øî ,éâìtéî÷̈¦©§¦¨¨©§©¨¨¨¨©Ÿ§©¨
ïéìeáhä ïéleç àîìò éleëc :àîéà úéòaéàå .eîc̈§¦¨¥¥¨§¥¨§¨¦©§¦
,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàå ,eîc älçk àì älçì§©¨Ÿ§©¨¨§¥¥¦¤§¦¦§¦
ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîa àëäå§¨¨§¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeî øáñ øî .éâìtéî÷̈¦©§¦¨¨©¨¦§§¨§¦¤§¤¤
õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øeñà øáñ øîe ,ìàøNé¦§¨¥¨¨©¨¦§§¨§¦¤§¤¤
à÷ éàîa :eëå àáé÷ò éaø Løc íBia Ba :ìàøNé¦§¨¥©¨©©¦£¦¨§§©¨
,ïðaøc øáñ øîe ,àúééøBàc ïéîeçz øáñ øî ?éâìtéî¦©§¦¨¨©§¦§©§¨¨¨©§©¨¨
eìòL äòLa :àáé÷ò 'ø Løc íBia Ba ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨©£¦¨§¨¨¤¨
eøîà ãöéëå .äøéL øîBì íäéðéò eðúð ,íiä ïî ìàøNé¦§¨¥¦©¨¨§¥¥¤©¦¨§¥©¨§
éLàø åéøçà ïéðBò ïäå ,ìlä úà àø÷nä ìBãâk ,äøéL¦¨§¨©©§¥¤©¥§¥¦©£¨¨¥
äøéLà" íéøîBà ïäå "'äl äøéLà" øîà äLî .íé÷øô§¨¦¤¨©¨¦¨©§¥§¦¨¦¨
äøéLà" íéøîBà ïäå "äàb äàâ ék" øîà äLî ,"'äl©¤¨©¦¨Ÿ¨¨§¥§¦¨¦¨
ïè÷k :øîBà éìéìbä éñBé 'ø ìL Bða øæòéìà 'ø ."'äl©¡¦¤¤§¤¥©§¦¦¥§¨¨
àeäM äî ìk åéøçà ïéðBò ïäå ,ìlä úà àø÷nä©©§¥¤©¥§¥¦©£¨¨©¤
äøéLà" íéøîBà ïäå "'äl äøéLà" øîà äLî .øîBà¥¤¨©¨¦¨©§¥§¦¨¦¨
äàâ ék" íéøîBà ïäå "äàb äàâ ék" øîà äLî ,"'äl©¤¨©¦¨Ÿ¨¨§¥§¦¦¨Ÿ
úéáa òîL ìò ñøBtä øôBñk :øîBà äéîçð 'ø ."äàb̈¨§¤§¨¥§¥©¥©§©§¥
"øîàì" :øáñ àáé÷ò 'ø ?éâìtéî÷ éàîa .åéøçà ïéðBò ïäå äléçz çúBt àeäL ,úñðkä©§¤¤¤¥©§¦¨§¥¦©£¨§©¨¦©§¦£¦¨¨©¥Ÿ
'øå .àúléîe àúléî ìkà "øîàì" :øáñ éìéìbä éñBé 'ø ìL Bða øæòéìà 'øå .àúéén÷ àúlénà©¦§¨©¨§¨§¡¦¤¤§¤¥©§¦¦¨©¥Ÿ©¨¦§¨¦§¨§
,ïðaø eðz .àLéøa äLî çútã "øîàì" ,éããä éãäa eälek øeîàc "eøîàiå" :øáñ äéîçð§¤§¨¨©©Ÿ§©£§©£¥£¨¥¥Ÿ§¨©¤§¥¨¨©¨¨
eøîà ãöéëå .äøéL øîBì íäéðéò eðúð íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa :éìéìbä éñBé 'ø Løc̈©¥©§¦¦§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨¨§¥¥¤©¦¨§¥©¨§
ììBò ,äðéëMä úà eàøL ïåék ,Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéúå ,Bnà ékøa ìò ìheî ììBò ?äøéL¦¨¨¨©¦§¥¦§¦¥¦§¥¦¥¨¤¨¤©§¦¨¨
íé÷ðBéå íéììBò étî" :øîàpL "eäåðàå éìà äæ" eøîàå ,åétî ãc èîL ÷Bðéúå ,Bøàeö déaâä¦§¦©©¨§¦¨©©¦¦§¨§¤¥¦§©§¥¤¤¡©¦¦§¦§§¦

pL ?äøéL eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî :øîBà øéàî 'ø äéä ."æò zãqéøîà ¦©§¨Ÿ¨¨¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§¦¨¤¤¡©
úåìä÷îá"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dheq(ipy meil)

ïéøñBà íéîëçådn dlg yixtdl`l` ,d`nhd lr dxedhd dqir ©£¨¦§¦
.dnvr lr d`nhdn yixtiàéðúåxfril` iax ixacly ,`ziixaa §©§¨

xeriya dqir s` rvn`a gipdl xyt`,äöéakoi` ote` lkae ©¥¨
.jynda x`eank ,dxedhd z` z`nhn zirvn`d

äeøáñoilega iyily oi`y xfril` iax ixacn cenll evxy opax - §©¨
y ,exaqéãéàå éãéàoia -elit` xfril` iax itl dxizny `ziixad ¦¦§¦¦

zewqer ,dviakn zegt wx dxizny dpynd oiae ,dviakäqéòa§¦¨
`idyäðBLàødze` dyere ,zirvn`d z` z`nhny ,d`nehl ¦¨

gipdl xyt` xfril` iax itly `ziixad zxaeq z`f lkae ,dipy
zeid ,dxedhd z` z`nhn dpi` ok it lr s`e ,dviak mb rvn`a
micner dl` oilegy it lr s`e ,oilega iyily dyer ipy oi`e

zeid ,oileg oic mdl yi oiicr ,dlg zeidlälçì ïéìeáhä ïéleçå- §¦©§¦§©¨
,dlg mdn yxted `ly oilegeîc älçk àìoilegk mpicedf itle . Ÿ§©¨¨

,xnel minkgd evxøîc ,éâìôéî÷ àäa åàì éàîxfril` iax - ©¨§¨¨¦§§¥§©
ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéà ,øáñmb rvn`a gipdl xyt` okle ¨©¥¥¦¤§¦¦§¦

dilr `xwp `ly oeik dxedhd z` `nhz `l `ide ,dviak dkizg
.oilega iyily dyer ipy oi`e ,dlg myøáñ øîe,mixaeq minkg - ©¨©

,ïéleça éLéìL äNBò éðLiptl s` dxedhd dqird z`nhp okle ¥¦¤§¦¦§¦
dxedh zwfga d`nh dlg lawi odkde ,dlg my dilr `xwiy

.d`nh dlg zlik`a lykie
,`xnbd dgecàîìò éleëc ,àðäk áøc déøa éøî áø øîàoia - ¨©©¨¦§¥§©©£¨§¥¨§¨

,xfril` iaxl oiae opaxlàëäå ,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéà¥¥¦¤§¦¦§¦§¨¨
älçì ïéìeáhä ïéleçadlg mdn yxted `ly oileg -,éâìôéî÷ §¦©§¦§©¨¨¦§§¥

øáñ øî,exaq opax -dlg my mdilr `xwpy iptl ceryälçk ©¨©§©¨
,eîcz` leqtz zirvn`d dkizgde ,dnexzk iyily oic dlga yie ¨

.iyilya dlgdøîexfril` iax -,eîc älçk àì ,øáñcr okle ©¨©Ÿ§©¨¨
.dlgd z` ze`nhl dleki dpi`e oileg `id dlg my dilr `xwiy
älçk àì älçì ïéìeáhä ïéleç àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨¦©§¦§©¨Ÿ§©¨

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàå ,eîcdidi m` s` `nlr ilekle ¨§¥¥¦¤§¦¦§¦
,dxedhd z` `nhz `l `id dviak zirvn`d dkizgaàëäå§¨¨

éâìôéî÷ ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîa- §¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥¨¦§§¥
zirvn`d z` ze`nhl xzen m` `id zwelgnde,øîxfril` iax - ©

ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeî ,øáñdlg owzl ick ¨©¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
d`nhl dxedhd dqird oia dphw dkizg xagl xzen okl ,dxdha

.z`nhp dnvr `idy s`øáñ øîe,exaq opax -íBøâì øeñà ©¨©¨¦§
,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeèzirvn`d dkizgdy oeike §¨§¦¤§¤¤¦§¨¥

opaxle xfril` iaxly ixd ,ef jxca yixtdl xeq` ,z`nhp
.oilega iyily dyer ipy oi` ,eilr miwlegy

,dpyna epipy,'eëå àáé÷ò éaø Løc íBia Badn` sl` ,cvik `d ©¨©©¦£¦¨§
iqei iax ly epa xfril` iax ,zayd megz dn` mitl`e yxbn
zx`an .minxke zecy dn` mitl`e yxbn dn` sl` ,xne` ililbd

`xnbdøî ,éâìôéî à÷ éàîa`aiwr iax -ïéîeçz ,øáñdn - §©¨¦§§¥©¨©§¦

n `ed zaya dn` mitl`l ueg z`vl xeq`yàúééøBàcenk §©§¨
,weqta fnxpyøîexfril` iax -,øáñoinegzïðaøcexkfed `le ©¨©§©¨¨

.weqta
l`xyi ipae dyn xiyi f`" `aiwr iax yxc meia ea ,dpyna epipy
,'xn`l' xnel cenlz oi`y "xn`l exn`ie 'dl z`fd dxiyd z`
eixg` dxiy oiper l`xyi eidy ,cnln ,'xn`l' xnel cenlz dne
iax .xn`l xn`p jkl ,lld z` oi`xewk xace xac lk lr dyn ly
`xnbd d`ian .lld z` oixewk `le ,rny z` oixewk ,xne` dingp

,mzwelgn zx`and `ziixa,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨©©¦£¦¨
ãöéëå ,äøéL øîBì íäéðéò eðúð íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨¨§¥¥¤©¦¨§¥©

ìlä úà àø÷nä ìBãâk ,äøéL eøîàici xeaivd z` `ivedl ick ¨§¦¨§¨©©§¥¤©¥
,mzaegíé÷øt éLàø åéøçà ïéðBò ïäåxne` `edy xac lk lr - §¥¦©£¨¨¥§¨¦

df oirk ,dyxtd y`x `edy dielld eixg` miper mdøîà äLîŸ¤¨©
íéøîBà ïäå ,''äì äøéLà'' eixg`ék' øîà äLî ,''äì äøéLà ¨¦¨©§¥§¦¨¦¨©Ÿ¤¨©¦

b.''äì äøéLà' íéøîBà ïäå ,'äàb äà¨Ÿ¨¨§¥§¦¨¦¨©
úà àø÷nä ïè÷k ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¤©¦¦©§¦¦¥§¨¨©©§¥¤

ìläm`ivedl leki epi`e ,mnvra `exwl mircei mpi`y milecbl ©¥
,mzaeg ici,øîBà àeäM äî ìk åéøçà ïéðBò ïäådf oirkäLî §¥¦©£¨¨©¤¥Ÿ¤

äàb ék' øîà äLî ,''äì äøéLà' íéøîBà ïäå ,''äì äøéLà' øîà̈©¨¦¨©§¥§¦¨¦¨©Ÿ¤¨©¦¨Ÿ
.'äàb äàb ék' íéøîBà ïäå ,'äàb̈¨§¥§¦¦¨Ÿ¨¨

øôBñk ,øîBà äéîçð éaøziaa zeidl libx `edy zewepiz cnln - ©¦§¤§¨¥§¥
,zqpkdúñðkä úéáa òîL ìò ñøBtämiribnd miyp` dxyrl - ©¥©§©§¥©§¤¤

zqpkd zialäléçz çúBt àeäL ,,rny z`ixw iptly zekxaa ¤¥©§¦¨
åéøçà ïéðBò ïäågzt dyny mid zxiya did df oirk ,ez` cgia §¥¦©£¨

cgi exn`e mlek epeeike mlek lr ycewd gex dzxye ,'dl dxiy`
.dxiyd z`

`xnbd zx`an,éâìôéî÷ éàîa,dxiyd zncwda xn`pz`" §©¨¦§§¥
,l`xyi ipa exn` dn ewlgpe ,"xn`l exn`ie 'dl z`fd dxiydéaø©¦

àúéén÷ àúléîà 'øîàì' ,øáñ àáé÷òlk exn` l`xyi ipay - £¦¨¨©¥Ÿ©¦§¨©©§¨
.''dl dxiy`' dxiyd zligz z` mrtéaø ìL Bða øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§¤©¦

'øîàì' ,øáñ éìéìbä éñBéjledàúléîe àúléî ìkàdaiz lky - ¦©§¦¦¨©¥Ÿ©¨¦§¨¦§¨
l`xyi ipa eixg` exfg dyn xn`y,øáñ äéîçð éaøå .yexity §©¦§¤§¨¨©

,jk `ed weqtd'eøîàiå',rnynéããä éãäa eälek øeîàcdyn - ©Ÿ§§¨§©£¥£¨¥
zeyx elawy xg`l ,cgia l`xyi ipa mr,'øîàì'ici lrçúôc ¥Ÿ§¨©

.àLéøa äLîŸ¤§¥¨
íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa ,éìéìbä éñBé éaø Løc ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©©¦¦©§¦¦§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨
ìò ìheî ììBò ,äøéL eøîà ãöéëå ,äøéL øîBì íäéðéò eðúð̈§¥¥¤©¦¨§¥©¨§¦¨¨¨©
,äðéëMä úà eàøL ïåék ,Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéúå ,Bnà ékøa¦§¥¦§¦¥¦§¥¦¥¨¤¨¤©§¦¨
éìà äæ' eøîàå ,åétî ãc èîL ÷Bðéúå ,Bøàeö déaâä ììBò¨¦§¦©©¨§¦¨©©¦¦§¨§¤¥¦

.'æBò zãñé íé÷ðBéå íéììBò étî' øîàpL ,'eäåðàå§©§¥¤¤¡©¦¦§¦§§¦¦©§¨
eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø äéä̈¨©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§

øîàpL ,äøéL¦¨¤¤¡©
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יום שני ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dheq(iyily meil)

dlek,dpey oiipra zwqer.àéä äéîçð éaøå ,úeãò éìeñôa ¨¦§¥¥§©¦§¤§¨¦
,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
zxez da jixv `le dxezay zeiecr lk llkn ef zecr d`vedy ixd

e da mieey mixyke mileqt jkitle ,zecrúBòc áBø øçà Clä, ©¥©©¥
zeiecrd on micr xzei da yiy zecrd z` milawn ,xnelk
xake df xg` df ecird elit`e ,mileqt md m` elit` ,zexg`d

.zxg` zecr dlawzpíéLð ézL eNòåíéLðà éðLk ,ãçà Léàa §¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥£¨¦
,ãçà Léàacg` cr eyigkd ,zecrl zeleqtd ,miyp m`y xnelk §¦¤¨

cr eyigkdy mixyk micr ipy enk efk zecra zepn`p od ixd ,xyk
mipexg`d mixwnd ipye .zerc aex xg` mikled dfa mby ,cg`

cr ,dy`d d`nhp m` zexzeq zeiecr yiyk ,jk miyxtzn dpyna
z` milawn ,jetd e` ,`ly mixne` mileqt miipye ,oky xne` cg`

.zercd aex mdy mipyd ixacéøîàc àkéàåixaca zxg` drc §¦¨§¨§¦
,dingp iaxàøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìkmewn lk - ¨¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨

dlawzpe ,d`nhpy xn`e dligza zecrl xykd cg` cr `ay
,ezecrénð íéLð äàî eléôàolek ,eyigkdl jk xg` e`eai m` , £¦¥¨¨¦©¦

ïééîc ãçà ãòkzepn`p yi xykd oey`xl ik ,zlawzn ozecr oi`e , §¥¤¨¨§¨
`l` ,mileqt ly zerc aex xg` mikled `l xake ,mixyk mipyk

.'mipy mewna ,cg` ly eixac oi`' dfa mixne`
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום אחד ושלושים לעומר עמ' ב



קפב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dheq(iyily meil)

'ìàøNé øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa'el` mby rnyn §©§¥¨§¡Ÿ¦¦§¦§¨¥
.mid lr zeldwna eidyk 'd z` ekxa xewna eid oiicry)zl`ey

,`xnbdeæç àì àäå.,`xnbd daiynñøk ,íeçðz éaø øîà §¨Ÿ¨¨©©¦©§¤¤
àéøì÷tñàk ïäì äNòðd`xn -.(eàøå äøéànä ©£¨¨¤§©§©§©§¨©§¦¨§¨

,dpyna epipyãáò àlL ñBð÷øeä ïa òLBäé éaø Løc íBia Ba©¨©©¦§ª©¤§¨¤Ÿ¨©
.'eë áBiàiplhwi od" xn`py ,dad`n `l` `ed jexa yecwd z` ¦

dywn .dtvn ipi` e` dtvn ip` 'el' ,lewy xacd oiicre ,"lgii` el
,`xnbd'àì' éàä éæçéìå,aezk `ed cvikáéúk ó"ìà ã"îìa éà §¤¡¥©Ÿ¦§¨¤¨¤§¦

,àeä 'àì'e ,dtvn ipi` eyexityàeä 'Bì' ,áéúk å"éå ã"îìa éà Ÿ¦§¨¤¨§¦
,lewy oiicr xacd dpynd zxne` dn iptne ,dtvny eyexity

.sqep weqt `iadl jixve
,`iyewd z` `xnbd dgecàì ,ó"ìà ã"îìa áéúëc àëéä ìëå§¨¥¨¦§¦§¨¤¨¤Ÿ

áéúëc ,'øö àì íúøö ìëa' ,äzòî àlà ,àeä'`l'ã"îìa ¤¨¥©¨§¨¨¨¨Ÿ¨¦§¦§¨¤
,àeä àìc énð éëä ,ó"ìàyecwdy `id dpeekdy yxtz m`d ¨¤¨¦©¦§Ÿ

,mzxva mdnr `vnp epi` `ed jexaénð éëä àîéz éëå`ed jky , §¦¥¨¨¦©¦
,yexitdáéúëäå,weqtd jynda,'íòéLBä åéðt Càìîe'ixd §¨§¦©§©¨¨¦¨

.mzxva mdl riyene `vnp ok `ed jexa yecwdy,(åàì) àlà¤¨¨
éëä òîLîe ,éëä òîLîdpeekdy minrte jk dpeekdy minrt - ©§©¨¦©§©¨¦

.lewy oiicr xacd dpynd zxne` okl ,jk
' øîàðå ,áBiàa 'íéäìà àøé' øîàð ,øîBà øéàî éaø àéðzikàøé ©§¨©¦¥¦¥¤¡©§¥¡Ÿ¦§¦§¤¡©§¥

íéäìàdz`íäøáàa øeîàä íéäìà àøi äî ,íäøáàa ' ¡Ÿ¦§©§¨¨©§¥¡Ÿ¦¨¨§©§¨¨
äáäàîdéôeb íäøáàå ,äáäàî áBiàa øeîàä íéäìà àøé óà , ¥©£¨©§¥¡Ÿ¦¨¨§¦¥©£¨§©§¨¨¥
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y `l` ,mixenbøî`ed jexa yecwd z` caer,äáäàîokle ©¥©£¨

,'jny iade` ja evlrie' el e`ixwdøîeecaer,äàøiîokle ©¦¦§¨
.'ji`xil zptv xy`' el e`ixwd
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,eiepiwòîL eléôàjk lrdxzqpy,çøBtä óBòî`ly xnelk £¦¨©¥©¥©
zecrl leqt `ed m` s`e ,cg` crn wx `l` dxenb zecra rny

if` ,dzewydl dvex epi` dlra m` ,dgty e` car oebkàéöBéz` ¦
,hba ezy`äaeúk ïzéå,.øæòéìà éaø éøácdfa xaeq xfril` iax §¦¥§¨¦§¥©¦¡¦¤¤

mbe ,dxizqd lr dxenb zecr jixv oi`y zkqnd zligza ezhiyk
,dz`neh lr cirdl mipn`py enk ,dfa mipn`p zecrl mileqtd

d dxizqy meyncr mzecra dlral zxq`p jkitl ,d`nehl dywe
ozie `ivei ,dzewydl dvex epi` m`e ,mixx`nd min dze` dwyiy

.daezk,øîBà òLBäé éaømicr ipy oi` m` dlral zxq`p dpi` ©¦§ª©¥
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,dpala zexfen da zepzepe ze`yepy dfk avna ixdy ,hba d`iveie

.lirl epcnly enk ,dzpif m` miwcea mixx`nd mind oi`
m`úàîèpL äéúéàø éðà ,ãçà ãò øîàecird dilry ef dxizqa ¨©¥¤¨£¦§¦¦¨¤¦§¥

gxetd ser it lr drcepy dxizqa e` ryedi iax itl micrd ipy
,xfril` iax itl,äúBL äúéä àìzecr eplaiwy ixg` ik Ÿ¨§¨¨

,xacl miilbxy meyn ,d`nhpy cirdl on`p cg` cr ,dxzqpy
itke ,dzaezk dciqtdl s` `id ezepn`pe ,dwceal jxev oi`e

,dpynd dkiynn .dpynd jynda miweqtdn yxcpyãBò àìå, §Ÿ
on`p xyk cr wx `leäçôL eléôà ,ãáò eléôà àlà ,micirnd ¤¨£¦¤¤£¦¦§¨

,d`nhpyïéðîàð elà éøämipn`pe ,dzey dpi`e d`nhpyóà £¥¥¤¡¨¦©
dúaeúkî dìñBôì,dpynd dkiynn .,dúBîç úáe ,dúBîç §§¨¦§¨¨£¨©£¨

dúøöådzîáéå ,dìòa úáe ,dze` ze`peyy s` ,zxg` dy`n §¨¨¨¦©§¨©©§¨
,dzrxl `idy zecr meya zepn`p opi`eúBðîàð elà éøäzecrl £¥¥¤¡¨

la` ,dxzqpyk d`nhpy efàìåel` miyp zepn`pdìñBôì §Ÿ§§¨
,dúaeúkî,dciqtdl zepn`p opi` ,dze` ze`peye li`edyàlà ¦§¨¨¤¨

oiiprl wx `id ozepn`p.äzLz àlL¤Ÿ¦§¤
zecrl leqt elit`e cg` cry jkl dyxcd z` d`ian dpynd
,x`al dnicwne ,dxzqpy dcred xaky dxwna d`nhpy on`p

.micr ipy jkl mikixvn epiid aezkd zxifb ilelyïéca äéäL¤¨¨©¦
,xnege lwn ,d`nhpy on`p didi `l cg` cry xn`pyíà äîe¨¦
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יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zeaezk(ipy meil)

éà÷ dénéà íB÷îa eäéà ,øîéîì àîç øa éîø øáñcner oady ± ¨©¨¦©¨¨§¥©¦¦§¦¥¨¥
inc z` gwell xifgdl jixv epi`e ,dze` yxei ixdy en` mewna

.zxrxrn dzid en`y ote`a didy myk xkndàáø déì øîà̈©¥¨¨
,`ng xa inxldéìò ìéa÷ àì dãéc úeéøçàc éäð`l oad mpn` - §¦§©£¨¦¨Ÿ©¦£¥

la` ,xrxrze en` `eazy ote` lr zeixg` laiwdéãéc úeéøçà©£¨¦¥
ìéa÷ àì éî,xrxri envr `edy ote` lr zeixg` laiw `l ike ± ¦Ÿ©¦

z` gwell xifgiy `ed oic df ote`a okle ,laiwy xazqn ixd
.eizern

* * *
:zeixg`a dcy zxikn oipra dpc `xnbdïáeàø ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨§¥

ì äãN øënL,úeéøçàa àlL ïBòîLmr oae`x dpzdy ,xnelk ¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ§©£¨
z` epnn sexhl oae`x ly eaeg lra `eai m` s`y oerny

,rwxwd inc z` el xifgi `l rwxwdàúàå[`ae-]ïBòîLxfge §¨¨¦§
,úeéøçàa ïáeàøì døëîe§¨¨¦§¥§©£¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' ב
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,`vze xaCd xrFkn DzEvixtA dpaNA zFxfFn§©§¨¨¦§¦¨§¨©¨¨§¥¥

w"tA `ipzcM Dl iwcA `l EY `In ENt` `dC§¨£¦©¨Ÿ¨§¥¨¦§©§¨§
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:`id rWFdi iAxe ,deW dxfBn.äðBøçàä úeãò ¦§¥¨¨¨§©¦§ª©¦¥¨©£¨
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mixaer inp ililbd iqei 'xlc `nl` `wtp l`xyi xewnn ililbd iqei iax epiidc jci`e

azkinl ivn iedcn dxyra mipzg zkxac dl yixc (:f sc) zeaezkc w"tae dxiy mixne`

exn`y mik`lnd oze`e ikd miiqn `ztqeza xewn iwqir lr xewnn aizke l`xyi ohan

s` egzt l`xyi z` e`xy oeik dxiyd z` e`xe e`a d"awd odl xn` epxkfz ik yep` dn

jny xic` dn epipec` 'd xn`py dxiy exn`e od

`l xne` [`iqpn] xfrl` oa y"xe 'ebe ux`d lka

:dciwr oiprl `l` ef dyxt dxn`p

ìåãâ(h"t zekxa) inlyexia .dad`n dyerd

qetexqepxeh dinw oiczn ded r"x

jgbe ixw ixy rny zixwc `zper zz` ryxd

oixeqia hran e` dz` yxg e` `aq `aq l"`

yxg `l `riyx `eddc digex gtiz l"` z`

iziid ini lk `l` `p` oixeqia hran `le `p`

lka jidl` 'd z` zad`e dfd weqtd `xew

ial lka dizngx jce`n lkae jytp lkae jaal

zed `l ipenn lka dizngx iytp lka dizngx

`iz`e diytp lka dil ihnc oeike dil wica

ok oiba dilr bilti` `le rny zixwc dizpr

:jigbe ixw `p`

íéîäù íùë êìò ïøãä

éîiepy `diy oebd did df wxt .dl `piwy

`aa dze` xg`l oey`x wxta axerne

el did k"g`e dnexza lek`l zexeq` el`c

dniz la` xcqd lke dl dyer cvik zepyl

,iepiwl xfeg `ed mind dewcay dpyy xg`lc

sern rny elit` dl `piwyn dpynd xcqa b"d

`piwy xg`n t"dc d`xpe `xazqn ikde gxetd

ixdy `zevixt rny dxizq mcew elit` dl

d`ivene xacd xrekn xacl milbx zvw eiykr

eilr dxq`p `le dxzqp `ly xg`n dzaezka

xn`c] d"al elit`c dyxbl devn df oiprae

edin zeyx epiid eliyaz dgicwd [m` elit`

mc`l dnec dniiwn m`e b"dka `l` `kil devn

ziale elke`e evveny iegnz jezl aeaf ltpy

edin xacl milbx dl `piwe li`ed daeg i`ny

iz` `zyde dxzqp `le li`ed daeb dzaezk

dnly epiax yexitl la` ryedi iaxc xity

gxetd sern rny 'it` dl `piwyn yxitc

oipn`py dgtye car epiid gxet serc dxzqpy

`ivei dzewydl dvex epi` m`e dxizq icira

daezk aiign ryedi iax did ike dzaezk ozie

oi` `lde dpala zexfen da epzie e`yiy xg`l

lirl) `nw wxta opixn`ck dze` oiwcea mind

oi`e eilr xq`izy dnxb `idy xg`ne (:e sc

`ly mai zxneye dqex`k `ied zezyl dleki

`d xninl ivn edin daezk zelhep `le zezey

e`yiy xg`l dze` oiwcea mind oi` opixn`c

icire iepiw xg`l `wec dpala zexfen da epzie

dxizq icir oi` o`k la` ryedi iaxl dxizq

zepzepe ze`yep dpala zexfeny `l`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dheq(iyily meil)
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.'eë áBiàiplhwi od" xn`py ,dad`n `l` `ed jexa yecwd z` ¦

dywn .dtvn ipi` e` dtvn ip` 'el' ,lewy xacd oiicre ,"lgii` el
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éùéù ÷øô àðé÷ù éî

.dheq lr zecrd ipica wqer wxtd
BzLàì àpéwL éî .äðùî,ipelt mr xzqiz `lyäøzñðåxg` ¦¤¦¥§¦§§¦§§¨

,eiepiwòîL eléôàjk lrdxzqpy,çøBtä óBòî`ly xnelk £¦¨©¥©¥©
zecrl leqt `ed m` s`e ,cg` crn wx `l` dxenb zecra rny

if` ,dzewydl dvex epi` dlra m` ,dgty e` car oebkàéöBéz` ¦
,hba ezy`äaeúk ïzéå,.øæòéìà éaø éøácdfa xaeq xfril` iax §¦¥§¨¦§¥©¦¡¦¤¤

mbe ,dxizqd lr dxenb zecr jixv oi`y zkqnd zligza ezhiyk
,dz`neh lr cirdl mipn`py enk ,dfa mipn`p zecrl mileqtd

d dxizqy meyncr mzecra dlral zxq`p jkitl ,d`nehl dywe
ozie `ivei ,dzewydl dvex epi` m`e ,mixx`nd min dze` dwyiy

.daezk,øîBà òLBäé éaømicr ipy oi` m` dlral zxq`p dpi` ©¦§ª©¥
wx dniiwl leki mle` ,dxizqd lr mixykda eðzéå eàOiL ãò©¤¦§§¦§¨

äðála úBøæBî,epzie e`yi ,dlila ozyt iheg zexfeyd miypy - §©§¨¨
,xacd xrekn ,df avnl ribday ,dzevixt lr exaci xnelk
,dpala zexfen da zepzepe ze`yepy dfk avna ixdy ,hba d`iveie

.lirl epcnly enk ,dzpif m` miwcea mixx`nd mind oi`
m`úàîèpL äéúéàø éðà ,ãçà ãò øîàecird dilry ef dxizqa ¨©¥¤¨£¦§¦¦¨¤¦§¥

gxetd ser it lr drcepy dxizqa e` ryedi iax itl micrd ipy
,xfril` iax itl,äúBL äúéä àìzecr eplaiwy ixg` ik Ÿ¨§¨¨

,xacl miilbxy meyn ,d`nhpy cirdl on`p cg` cr ,dxzqpy
itke ,dzaezk dciqtdl s` `id ezepn`pe ,dwceal jxev oi`e

,dpynd dkiynn .dpynd jynda miweqtdn yxcpyãBò àìå, §Ÿ
on`p xyk cr wx `leäçôL eléôà ,ãáò eléôà àlà ,micirnd ¤¨£¦¤¤£¦¦§¨

,d`nhpyïéðîàð elà éøämipn`pe ,dzey dpi`e d`nhpyóà £¥¥¤¡¨¦©
dúaeúkî dìñBôì,dpynd dkiynn .,dúBîç úáe ,dúBîç §§¨¦§¨¨£¨©£¨

dúøöådzîáéå ,dìòa úáe ,dze` ze`peyy s` ,zxg` dy`n §¨¨¨¦©§¨©©§¨
,dzrxl `idy zecr meya zepn`p opi`eúBðîàð elà éøäzecrl £¥¥¤¡¨

la` ,dxzqpyk d`nhpy efàìåel` miyp zepn`pdìñBôì §Ÿ§§¨
,dúaeúkî,dciqtdl zepn`p opi` ,dze` ze`peye li`edyàlà ¦§¨¨¤¨

oiiprl wx `id ozepn`p.äzLz àlL¤Ÿ¦§¤
zecrl leqt elit`e cg` cry jkl dyxcd z` d`ian dpynd
,x`al dnicwne ,dxzqpy dcred xaky dxwna d`nhpy on`p

.micr ipy jkl mikixvn epiid aezkd zxifb ilelyïéca äéäL¤¨¨©¦
,xnege lwn ,d`nhpy on`p didi `l cg` cry xn`pyíà äîe¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zeaezk(ipy meil)

éà÷ dénéà íB÷îa eäéà ,øîéîì àîç øa éîø øáñcner oady ± ¨©¨¦©¨¨§¥©¦¦§¦¥¨¥
inc z` gwell xifgdl jixv epi`e ,dze` yxei ixdy en` mewna

.zxrxrn dzid en`y ote`a didy myk xkndàáø déì øîà̈©¥¨¨
,`ng xa inxldéìò ìéa÷ àì dãéc úeéøçàc éäð`l oad mpn` - §¦§©£¨¦¨Ÿ©¦£¥

la` ,xrxrze en` `eazy ote` lr zeixg` laiwdéãéc úeéøçà©£¨¦¥
ìéa÷ àì éî,xrxri envr `edy ote` lr zeixg` laiw `l ike ± ¦Ÿ©¦

z` gwell xifgiy `ed oic df ote`a okle ,laiwy xazqn ixd
.eizern

* * *
:zeixg`a dcy zxikn oipra dpc `xnbdïáeàø ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨§¥

ì äãN øënL,úeéøçàa àlL ïBòîLmr oae`x dpzdy ,xnelk ¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ§©£¨
z` epnn sexhl oae`x ly eaeg lra `eai m` s`y oerny

,rwxwd inc z` el xifgi `l rwxwdàúàå[`ae-]ïBòîLxfge §¨¨¦§
,úeéøçàa ïáeàøì døëîe§¨¨¦§¥§©£¨
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:`id rWFdi iAxe ,deW dxfBn.äðBøçàä úeãò ¦§¥¨¨¨§©¦§ª©¦¥¨©£¨
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o`ky iptn `nrhe oitxer eid dtexr dlbrae

`l d`neh icirac mzd inp wiqne xacl milbx

iptn dlek dlha dzvwn dlhay zecr opixn`

:xacl milbxy
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àéä éøä ,íìBò øeqéà äzøñBàL äðBøçà úeãò¥©£¨¤©§¨¦¨£¥¦
äzøñBà ïéàL äðBLàøä úeãò .ãçà ãòa úîéi÷úî¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨¤¥©§¨
ãeîìz ?ãçà ãòa íéi÷úzL ïéc Bðéà ,íìBò øeqéà¦¨¥¦¤¦§©¥§¥¤¨©§
ìò" øîBà àeä ïläìe "øác úåøò dá àöî ék" :øîBì©¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©
,íéðL ét ìò ïläl äî ."øác íe÷é ...íéãò íéðL ét¦§©¦¥¦¨¨¨©§©¨©¦§©¦
àì" øîBà ãòå "úàîèð" øîBà ãò .íéðL ét ïàk óà©¨¦§©¦¥¥¦§¥§¥¥Ÿ
àì" úøîBà äMàå "úàîèð" úøîBà äMà ,"úàîèð¦§¥¦¨¤¤¦§¥§¦¨¤¤Ÿ
íéðLe "úàîèð" øîBà ãçà .äúBL äúéä ,"úàîèð¦§¥¨§¨¨¤¨¥¦§¥§©¦
íéøîBà íéðL .äúBL äúéä ,"úàîèð àì" íéøîBà§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨§©¦§¦
äúBL äúéä àì ,"úàîèð àì" øîBà ãçàå "úàîèð"¦§¥§¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨

'îâ?"øác úåøò dá àöî ék" øîBì ãeîìz éàä©©§©¦¨¨¨¤§©¨¨
äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå da "dá" øîBì ãeîìz©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
da "dá" øîBì ãeîìz ,øîà÷ éîð éëä ?déì éòaéî¦¨¥¥¨¦©¦¨¨©©§©¨¨
àìa àîìòa äàîeèå .äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§§¨§¨§¨§Ÿ
?ïìðî ,ãçà ãò ïîéäî àìã ,äøéúñ àìáe éepé÷¦§Ÿ§¦¨§Ÿ§¥©¥¤¨§¨©
ïläl äî ."øác" ïläì øîàðå ,"øác" ïàk øîàð¤¡©¨¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
:úàîèð øîBà ãò :íéãò éðLa ïàk óà íéãò éðLa¦§¥¥¦©¨¦§¥¥¦¥¥¦§¥
,déì Léçëî à÷ àì àä ,déì Léçëî à÷c àîòè©£¨§¨©§¦¥¨Ÿ¨©§¦¥
ïéà ãòå" :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî ,ïîéäî ãçà ãò¥¤¨§¥©§¨¨¥¦¥§¨©¨¨§¥¥
Bà ,íéðLa øîBà äzà .øaãî áeúkä íéðLa "dä¦§©¦©¨§©¥©¨¥¦§©¦
ãçà ãò íe÷é àì" :øîBì ãeîìz ?ãçàa àlà Bðéà¥¤¨§¤¨©§©Ÿ¨¥¤¨
òãBé éðéà "ãò íe÷é àì" øîàpL òîLnî ,"Léàa§¦¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥¥¦¥©
,áà äða äæ ?"ãçà" øîBì ãeîìz äî ?ãçà àeäL¤¤¨©©§©¤¨¤¨¨¨
èBøôiL ãò ,íéðL ïàk éøä "ãò" øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§
àlà da úéì éøz àðîçø øîàå ."ãçà" áeúkä Eì§©¨¤¨§¨©©£¨¨§¥¥¨¤¨
àúééøBàcîc ïåéëå .äøeñà "äNtúð àì àéäå" ,ãç©§¦Ÿ¦§¨¨£¨§¥¨§¦§©§¨
àäå ?déì Léçëî éöî éëéä Cãéà ,ïîéäî ãçà ãò¥¤¨§¥©¦¨¥¦¨¥©§¦¥§¨
ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :àleò øîà̈©¨¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
!íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå ,íéðL ïàk éøä£¥¨§©¦§¥§¨¨¤¤¨§¨§©¦
'ø øîà ïëå .äúBL äúéä àì ,éðz :àleò øîà àlà¤¨¨©¨§¥Ÿ¨§¨¨§¥¨©
.äúBL äúéä øîà àéiç 'øå .äúBL äúéä àì ,÷çöé¦§¨Ÿ¨§¨¨§¦¨¨©¨§¨¨
,úçà úáa ïàk ,àéL÷ àì ?àleòã àéL÷ àéiç 'øì§¦¨©§¨§¨¨©§¨¨§©©©
íéðLe "úàîèð" øîBà ãò ,ïðz .äæ øçà äæa ,ïàk̈§¤©©¤§©¥¥¦§¥§©¦
,ãçå ãç àä ,äúBL äúéä "úàîèð àì" íéøîBà§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨¨©§©
'ø Eì øîà !àéiç 'øã àzáeéz .äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨§§¨§¦¨¨©§

éîòèéìå :àéiç"úàîèð" íéøîBà íéðL ,àôéñ àîéà ,C ¦¨§¦©£¦¥¨¥¨§©¦§¦¦§¥
àä .äúBL äúéä àì "úàîèð àì" øîBà ãçàå§¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨¨
úeãò éìeñôa dlek àlà .äúBL äúéä ,ãçå ãç©§©¨§¨¨¤¨¨¦§¥¥
Clä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :øîBà äéîçð 'ø ,àéðúc .àéä äéîçð 'øå§§¤§¨¦§©§¨§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥
éøîàc àkéàå ,ãçà Léàa íéLðà éðLk ãçà Léàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥£¨¦§¦¤¨§¦¨§¨§¦
.ïééîc ãçà ãòk ,éîð íéLð äàî eléôà ,àøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìk̈¥¨©£¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦¥¨¨¦©¦§¥¤¨¨§¨
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סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dheq(iyily meil)

äðBLàø úeãò,dxizqd lr -dzøñBà ïéàLdlra lrøeqéà ¥¦¨¤¥©§¨¦
,íìBò,dxedh `vnze dzyzy cr wx `l`úîéi÷úî dðéà ¨¥¨¦§©¤¤

íéðMî úBçôaäðBøçà úeãò ,dcredy xg`l d`nhpy ecirdy - §¨¦§©¦¥©£¨
,dxzqpydzøñBàLdlralíìBò øeqéà,m`d ,xzei dxeng `ide ¤©§¨¦¨

.íéðMî úBçôa íéi÷úz àlL ïéc Bðéà,dpynd dgec j`ãeîìz ¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦©§
øîBìaezk jkitl -,'da ïéà ãòå'y xnelda LiL úeãò ìk ©§¥¥¨¨¥¤¥¨

.cg` cr ly `id elit` ,zpn`p zecrd ,d`nhpy
jtdd xnel yiy dpynd dywn,äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷©¨¤§¥¨¦¨

äzòîxnege lw cnlp ,cg` cr witqn d`nehly epcnle xg`n - ¥©¨
xnege lwd z` cnlp jke ,cg` cr witqiy dxizq zecrlíà äîe ,¨¦

äðBøçà úeãò,d`nhpy -,íìBò øeqéà dzøñBàL,dxeng `ide ¥©£¨¤©§¨¦¨
,ãçà ãòa úîéi÷úî àéä éøä,epyxcy enkäðBLàøä úeãò- £¥¦¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpy,íìBò øeqéà dzøñBà ïéàLm`d ,xzei dlw `ideBðéà ¤¥©§¨¦¨¥
.ãçà ãòa íéi÷úzL ïéc,dpynd dgecøîBì ãeîìz"àöî ék ¦¤¦§©¥§¥¤¨©§©¦¨¨

íéãò íéðL ét ìò" øîBà àeä ïläìe ,"øác úåøò dait lr e` ¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§©¦¥¦
micr dyly,"øác íe÷ézeeydl 'xac' 'xac' deey dxifb miyxec ¨¨¨

oiae ,dxzqpy ef zecr oebk ,xac zexr da `vny dy` lr zecr oia
,oenn zecr,ïläl äî,oenn zecra,ïàk óà ,íéðL ét ìòlrét ©§©¨©¦§©¦©¨¦

.íéðL§©¦
m`' øîBà ãòdy`dy izi`xãòå ,'úàîèðxg`àì' øîBà ¥¥¦§¥§¥¥Ÿ

'úàîèðm` e` ,äMàe dilr dcirnäMàå ,'úàîèð' úøîBà ¦§¥¦¨¤¤¦§¥§¦¨
zxg`,äúBL äúéä ,'úàîèð àì' úøîBàmicrdy oeiky ¤¤Ÿ¦§¥¨§¨¨

m` .dzeye ,dheq lkk wtq df `linn ,df z` df miyigknãçà¤¨
íéðLe ,'úàîèð' øîBàe eze` miyigknúàîèð àì' íéøîBà ¥¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥

`l epiptae ,jnr epiid ep` mb ,cgi exzqpy z`vne z`ayky ,jipta
,'z`nhp,äúBL äúéäcrd ly eixac elhae ezecr dwlzqp ixdy ¨§¨¨

micrd e`ay mcew d`nhp `ny wtq oiicr yie ,mipyd iptn cg`d
m` .dlibx dheqk dzey jkitl ,me`vne,'úàîèð' íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¥

,äúBL äúéä àì ,'úàîèð àì' øîBà ãçàåcbp on`p cg` oi`y §¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨
.mipyd
.àøîâ'xac' dey dxifbn micnel ryedi iax ixacly dpyna epipy

,`xnbd jk lr dywn .dxzqpy cirdl on`p epi` cg` cry ,'xac'
'øác úåøò da àöî ék' øîBì ãeîìz éàäixacl cenild ike - ©©§©¦¨¨¨¤§©¨¨

dxifbdn micnel dxzqpy cirdl on`p epi` cg` cry ryedi iax
yi d`nhpy on`p crdy miyxec epnn envr weqta ixd ,dey

,dfl xg` ceniløîBì ãeîìzoi` cre','da`weec ,herin dfy,da ©§©¨¨
,on`p cg` cr ,d`nhpy zecra,éepé÷a àìå`weeceda,on`p `ed §Ÿ§¦¨

,äøéúña àìåe` dlra dl `piwy cirdl on`p cg` cr oi`y §Ÿ¦§¦¨
v `l` ,dxzqpyz`e ,dxezay zeiecr lk x`yk micr ipy jix

dfd herinddéì éòaéîrecne ,`iadl dkixv dpynd dzid - ¦¨¥¥
,`xnbd zvxzn .'xac' 'xac'n dpynd z`f dyxcøîà÷ énð éëä̈¦©¦¨¨©

,epizpyn mb zxne` ok` jk -,éepé÷a àìå da ,da øîBì ãeîìz'©§©¨¨§Ÿ§¦
äøéúña àìå dael` miliny `l` ,oicd yxcp o`kn zn`ae ,' ¨§Ÿ¦§¦¨

xqg `ed mbe ,xg` oic zcnln dey dxifbde .dpyna zexqg
,dpyna siqedl jixv jke ,epizqxibalr zecr',àîìòa äàîeè§¨§¨§¨

,d`nhp dy`dyàìadidyàìáe éepé÷dzidyàìc ,äøéúñ §Ÿ¦§Ÿ§¦¨§Ÿ
ãçà ãò ïîéäî,on`p cg` cr oi`y `ed oicd ,dfay -ïìðîoipn - §¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd dxn` jk lr .'z`f micnel' ïàk øîàð'zexr da `vni ik ¤¡©¨
' ïläì øîàðå ,'øácmewi 'ebe micr ipy it lréðLa ïläl äî ,'øác ¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨¦§¥

,'íéãò éðLa ïàk óà ,íéãòcry ,df oic iabl dxn`p dey dxifbde ¥¦©¨¦§¥¥¦
,dl `piw `l dlrayk d`nhpy dy` lr cirdl on`p epi` cg`
,'da oi` cre'n dpynd dyxcy enk ,on`p dxzqpe dl `piw m` wxe

.xacl miilbx yi f` ik
m`y ,dpyna epipy,úàîèð øîBà ãò,z`nhp `l xne` xg` cre ¥¥¦§¥

,`xnbd zwiicn .dzey dziddéì Léçëî à÷c àîòèmrhn wx - ©£¨§¨©§¦¥

,dzey `id ygked oey`xdyàäm`ãò ,déì Léçëî à÷ àì ¨Ÿ¨©§¦¥¥
ïîéäî ãçàz`nhpy.,`xnbd zxxanéléî éðäðîon`p cg` cry ¤¨§¥¨§¨¨¥¦¥

,`xnbd zx`ane .z`nhpy xnelïðaø eðúc' ,`ziixaa'da ïéà ãòå §¨©¨¨§¥¥¨
,øaãî áeúkä íéðLaly dxenb zecr oi`y `id weqtd zpeeky ¦§©¦©¨§©¥

,`ziixad dpc .dzpify micr ipyBà ,íéðLa øîBà äzàile`Bðéà ©¨¥¦§©¦¥
,ãçàa àlàicke .dzpify cg` cr elit` oi`y weqtd zpeeky ¤¨§¤¨

,zxg` dyxc cer `ziixad d`ian weqtd zpeek z` xxalãeîìz©§
,''Bâå Léàa ãçà ãò íe÷é àì' ,øîBìweqt lr zeywdl mewn dide ©Ÿ¨¥¤¨§¦§

,df,'ãò íe÷é àì' øîàpL òîLnîikeòãBé éðéàxak,ãçà àeäL ¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥¥¦¥©¤¤¨
.'ãçà' øîBì ãeîìz äîy `l`áà äða äæ,'a` oipa' ly cenil - ©©§©¤¨¤¨¨¨

yáeúkä Cì èBøôiL ãò ,íéðL ïàk éøä ,'ãò' øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§¨©¨
.'ãçà'da oi` cre' weqtd z` zx`ane `xnbd zxfeg df it lre ¤¨

,'dytzp `l `ideda úéì éøz àðîçø øîàåoi` cr'a dpeekd - §¨©©£¨¨§¥¥¨
,mipy ly zecr oi`y `id 'daàlàxwãç,d`nhpy da cirn ¤¨©

' ,jiynn weqtde,'äNtúð àì àéäåokle dqep` dzid `ly xnelk §¦Ÿ¦§¨¨
`id.äøeñàz` dxq`e cg` crl dxezd o`k dpin`dy ixd £¨

.ezecr zngn dy`d
leki 'z`nhp `l' xne`d ipyd crdy dpynd oic lr `xnbd dywn

,dzey `id okle 'z`nhp' xne`d oey`xd z` yigkdlïåéëå§¥¨
ïîéäî ãçà ãò àúééøBàcîcok m` ,d`nhpy,Cãéàéöî éëéä §¦§©§¨¥¤¨§¥¨¦¨¥¦¨¥

déì Léçëî,ipyd -,eyigkdl leki ji`ìk ,àìeò øîà àäå ©§¦¥§¨¨©¨¨
ïàk éøä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷îly swezïéàå ,íéðL ¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨§©¦§¥

ãçà ìL åéøácmiaygp eyigknd.íéðL íB÷îa,`xnbd dper §¨¨¤¤¨¦§§©¦
éðz ,àìeò øîà àlàepizpyna zepyl yi ok` -äúéä àì' ¤¨¨©¨§¦Ÿ¨§¨

,'äúBLon`p oey`xd zn`a ik ,'dzey dzid' epipyy enk `le ¨
.eyigkdl leki epi` cg` cr wx `edy ipyde ,d`nhpy mipykïëå§¥

øîà,÷çöé éaøzepyl jixvy,øîà àéiç éaøå .'äúBL äúéä àì' ¨©©¦¦§¨Ÿ¨§¨¨§©¦¦¨¨©
zx`yp `qxibd.'äúBL äúéä',`xnbd zl`eyàéL÷ àéiç éaøì ¨§¨¨§©¦¦¨©§¨

,àìeòcoeeikyixd ,d`nhpy jk lr oey`xd z` dxez dpin`dy §¨
,`xnbd dper .dzey recn ok m` ,`ler cnily itk ,mipyk `edàìŸ

ïàk ,àéL÷mdipy ecirdy xaecn ,epizpyna,úçà úáajezay ©§¨¨§©©©
ly eixac elha f`y ,ipyd mb cird ,oey`xd cirdy f`n xeaic ick
`ly ,oic ziaa miiwzdl ezecr dwitqd `l oiicr ik ,cin oey`xd
wxe ,ygkeiy ila `vie ezecr cird m` `l` cg` cr dxez dpin`d
oi` epizpyna jkitl .cg` cra eyigkdl ozip `l xak df ote`a

eli`e .mipy ly swez oey`xlïàkaygp cg` cry `ler ixaca ¨
cirdl e`a micrd ipyy xaecn ,mipyk,äæ øçà äæadxwn lr wxe ¨¤©©¤

.mipy mewna cg` ly eixac oi`y mixne` dfk
,epizpyn jyndn `iig iax lr dywn `xnbd,ïðzøîBà ãò §©¥¥

.äúBL äúéä ,'úàîèð àì' íéøîBà íéðLe ,'úàîèð'wiicl yie ¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨
,dzey dzid mipy edeyigkd m` `weec ,dfnãçå ãç àädxwna - ¨©§©

,dpyna mcewd dxwna epiidc ,eyigkd cg` wxy,äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨
,'dzey dzid' my qexbl xyt` i` gxkdae .my qexbl i`ce yi jke
,ipyd dxwna dpynd dycig dn dyw if` ,my dqxibd ef m` ik
dxwndn epcnl xak ixd ,oey`xd crd z` yigkdl mileki mipyy
ipyd dxwndy i`ce `l` .eyigkdl leki cg` elit`y oey`xd
,oey`xd dxwna 'dzey dzid `l' qexbl jixvy wiicl ick `aed

o`kn ixd .epwiicy itk,àéiç éaøc àzáeézdzid' my qxby §§¨§©¦¦¨
.'dzey

,`xnbd daiynéîòèéìå ,àéiç éaø Cì øîàCzxaeqd jzhiyl - ¨©¨©¦¦¨§¦©§¥
,epnn wiicl ick wx sqep dxwn d`iad dpyndyàôéñ àîéàdn - ¥¨¥¨

' ,dpyna iyilyd dxwnd mr dyrzãçàå ,úàîèð íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¥§¤¨
,'äúBL äúéä àì ,úàîèð àì øîBà,epnn wiicz ike,ãçå ãç àä ¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨¨©§©

,äúBL äúéä.jetd weica ipyd dxwndn zwiic ixdàlài`ce ¨§¨¨¤¨
dpynd seqy `l` ,mdn wiicl ick exn`p `l el`d mixwndy
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קפה

oifge` mipya cenr `l sc oey`x wxtdheq
.íìBò øeqà dzøñBàLxn`cM(.gk sC lirl):zi`Ce y"ke ,d`nhpe d`nhPn wtq dhFqA ¤©§¨¦¨¦§¨©§¥©§¨¨¥¦¦§§¨§¦§§¨§©¨¦

.úàîèð àì øîBà ãòå úàîèð øîBà ãò:dzFWe `witqM `id ixde cg icdA cg iwF` ¥¥¦§¥§¥¥Ÿ¦§¥¦©©£¥©©£¥¦¦§¥¨§¨

.úàîèð àì íéøîBà íéðLemB cgi ExYqPW z`vnE z`AWMW ,LiptA z`nhp `l xnFlM §©¦§¦Ÿ¦§¥§©Ÿ¦§¥§¨¤¤§¤¨¨¨¨¨¤¦§§©©©
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oiA `WixA oiA '` cr ixaC zFlHan miWp̈¦§©§¦§¥¥¥§¥¨¥

`lC i`de .il dOl iYxY KixR oOwlE .`tiqA§¥¨§©¨¨¦©§¥¨¨¦§©§Ÿ

`wC mEXn ,df xg` dfA `zrivn `iIg 'x ipẄ¥¦¨§¦¨¨§¤©©¤¦§¨
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dfd herinddéì éòaéîrecne ,`iadl dkixv dpynd dzid - ¦¨¥¥
,`xnbd zvxzn .'xac' 'xac'n dpynd z`f dyxcøîà÷ énð éëä̈¦©¦¨¨©

,epizpyn mb zxne` ok` jk -,éepé÷a àìå da ,da øîBì ãeîìz'©§©¨¨§Ÿ§¦
äøéúña àìå dael` miliny `l` ,oicd yxcp o`kn zn`ae ,' ¨§Ÿ¦§¦¨

xqg `ed mbe ,xg` oic zcnln dey dxifbde .dpyna zexqg
,dpyna siqedl jixv jke ,epizqxibalr zecr',àîìòa äàîeè§¨§¨§¨

,d`nhp dy`dyàìadidyàìáe éepé÷dzidyàìc ,äøéúñ §Ÿ¦§Ÿ§¦¨§Ÿ
ãçà ãò ïîéäî,on`p cg` cr oi`y `ed oicd ,dfay -ïìðîoipn - §¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd dxn` jk lr .'z`f micnel' ïàk øîàð'zexr da `vni ik ¤¡©¨
' ïläì øîàðå ,'øácmewi 'ebe micr ipy it lréðLa ïläl äî ,'øác ¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨¦§¥

,'íéãò éðLa ïàk óà ,íéãòcry ,df oic iabl dxn`p dey dxifbde ¥¦©¨¦§¥¥¦
,dl `piw `l dlrayk d`nhpy dy` lr cirdl on`p epi` cg`
,'da oi` cre'n dpynd dyxcy enk ,on`p dxzqpe dl `piw m` wxe

.xacl miilbx yi f` ik
m`y ,dpyna epipy,úàîèð øîBà ãò,z`nhp `l xne` xg` cre ¥¥¦§¥

,`xnbd zwiicn .dzey dziddéì Léçëî à÷c àîòèmrhn wx - ©£¨§¨©§¦¥

,dzey `id ygked oey`xdyàäm`ãò ,déì Léçëî à÷ àì ¨Ÿ¨©§¦¥¥
ïîéäî ãçàz`nhpy.,`xnbd zxxanéléî éðäðîon`p cg` cry ¤¨§¥¨§¨¨¥¦¥

,`xnbd zx`ane .z`nhpy xnelïðaø eðúc' ,`ziixaa'da ïéà ãòå §¨©¨¨§¥¥¨
,øaãî áeúkä íéðLaly dxenb zecr oi`y `id weqtd zpeeky ¦§©¦©¨§©¥

,`ziixad dpc .dzpify micr ipyBà ,íéðLa øîBà äzàile`Bðéà ©¨¥¦§©¦¥
,ãçàa àlàicke .dzpify cg` cr elit` oi`y weqtd zpeeky ¤¨§¤¨

,zxg` dyxc cer `ziixad d`ian weqtd zpeek z` xxalãeîìz©§
,''Bâå Léàa ãçà ãò íe÷é àì' ,øîBìweqt lr zeywdl mewn dide ©Ÿ¨¥¤¨§¦§

,df,'ãò íe÷é àì' øîàpL òîLnîikeòãBé éðéàxak,ãçà àeäL ¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥¥¦¥©¤¤¨
.'ãçà' øîBì ãeîìz äîy `l`áà äða äæ,'a` oipa' ly cenil - ©©§©¤¨¤¨¨¨

yáeúkä Cì èBøôiL ãò ,íéðL ïàk éøä ,'ãò' øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§¨©¨
.'ãçà'da oi` cre' weqtd z` zx`ane `xnbd zxfeg df it lre ¤¨

,'dytzp `l `ideda úéì éøz àðîçø øîàåoi` cr'a dpeekd - §¨©©£¨¨§¥¥¨
,mipy ly zecr oi`y `id 'daàlàxwãç,d`nhpy da cirn ¤¨©

' ,jiynn weqtde,'äNtúð àì àéäåokle dqep` dzid `ly xnelk §¦Ÿ¦§¨¨
`id.äøeñàz` dxq`e cg` crl dxezd o`k dpin`dy ixd £¨

.ezecr zngn dy`d
leki 'z`nhp `l' xne`d ipyd crdy dpynd oic lr `xnbd dywn

,dzey `id okle 'z`nhp' xne`d oey`xd z` yigkdlïåéëå§¥¨
ïîéäî ãçà ãò àúééøBàcîcok m` ,d`nhpy,Cãéàéöî éëéä §¦§©§¨¥¤¨§¥¨¦¨¥¦¨¥

déì Léçëî,ipyd -,eyigkdl leki ji`ìk ,àìeò øîà àäå ©§¦¥§¨¨©¨¨
ïàk éøä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷îly swezïéàå ,íéðL ¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨§©¦§¥

ãçà ìL åéøácmiaygp eyigknd.íéðL íB÷îa,`xnbd dper §¨¨¤¤¨¦§§©¦
éðz ,àìeò øîà àlàepizpyna zepyl yi ok` -äúéä àì' ¤¨¨©¨§¦Ÿ¨§¨

,'äúBLon`p oey`xd zn`a ik ,'dzey dzid' epipyy enk `le ¨
.eyigkdl leki epi` cg` cr wx `edy ipyde ,d`nhpy mipykïëå§¥

øîà,÷çöé éaøzepyl jixvy,øîà àéiç éaøå .'äúBL äúéä àì' ¨©©¦¦§¨Ÿ¨§¨¨§©¦¦¨¨©
zx`yp `qxibd.'äúBL äúéä',`xnbd zl`eyàéL÷ àéiç éaøì ¨§¨¨§©¦¦¨©§¨

,àìeòcoeeikyixd ,d`nhpy jk lr oey`xd z` dxez dpin`dy §¨
,`xnbd dper .dzey recn ok m` ,`ler cnily itk ,mipyk `edàìŸ

ïàk ,àéL÷mdipy ecirdy xaecn ,epizpyna,úçà úáajezay ©§¨¨§©©©
ly eixac elha f`y ,ipyd mb cird ,oey`xd cirdy f`n xeaic ick
`ly ,oic ziaa miiwzdl ezecr dwitqd `l oiicr ik ,cin oey`xd
wxe ,ygkeiy ila `vie ezecr cird m` `l` cg` cr dxez dpin`d
oi` epizpyna jkitl .cg` cra eyigkdl ozip `l xak df ote`a

eli`e .mipy ly swez oey`xlïàkaygp cg` cry `ler ixaca ¨
cirdl e`a micrd ipyy xaecn ,mipyk,äæ øçà äæadxwn lr wxe ¨¤©©¤

.mipy mewna cg` ly eixac oi`y mixne` dfk
,epizpyn jyndn `iig iax lr dywn `xnbd,ïðzøîBà ãò §©¥¥

.äúBL äúéä ,'úàîèð àì' íéøîBà íéðLe ,'úàîèð'wiicl yie ¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨
,dzey dzid mipy edeyigkd m` `weec ,dfnãçå ãç àädxwna - ¨©§©

,dpyna mcewd dxwna epiidc ,eyigkd cg` wxy,äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨
,'dzey dzid' my qexbl xyt` i` gxkdae .my qexbl i`ce yi jke
,ipyd dxwna dpynd dycig dn dyw if` ,my dqxibd ef m` ik
dxwndn epcnl xak ixd ,oey`xd crd z` yigkdl mileki mipyy
ipyd dxwndy i`ce `l` .eyigkdl leki cg` elit`y oey`xd
,oey`xd dxwna 'dzey dzid `l' qexbl jixvy wiicl ick `aed

o`kn ixd .epwiicy itk,àéiç éaøc àzáeézdzid' my qxby §§¨§©¦¦¨
.'dzey

,`xnbd daiynéîòèéìå ,àéiç éaø Cì øîàCzxaeqd jzhiyl - ¨©¨©¦¦¨§¦©§¥
,epnn wiicl ick wx sqep dxwn d`iad dpyndyàôéñ àîéàdn - ¥¨¥¨

' ,dpyna iyilyd dxwnd mr dyrzãçàå ,úàîèð íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¥§¤¨
,'äúBL äúéä àì ,úàîèð àì øîBà,epnn wiicz ike,ãçå ãç àä ¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨¨©§©

,äúBL äúéä.jetd weica ipyd dxwndn zwiic ixdàlài`ce ¨§¨¨¤¨
dpynd seqy `l` ,mdn wiicl ick exn`p `l el`d mixwndy
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המשך בעמוד אפא



קפו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dheq(iriax meil)

àëäå`l mixne` mipye ,z`nhp xne` cg`' dpynd dxn`y dn - §¨¨
,'dzey dzid ,z`nhpïðé÷ñò éàîaàøwéòî äMà éàúàc ïBâk , §©¨§¦©§©£©¦¨¥¦¨¨

xg` mikled okle ,'z`nhp' dxn`e dpey`x d`ay `id dy`y -
,mipyd zecr z` milawne mileqtd ly zerc aexéaøãì döøúå§¨§¨¦§©¦

éëä äéîçðmzrc itl dingp iax ixac z` eyxti 'ixn`c `ki`'d - §¤§¨¨¦
,jkClä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥

íéLðà éðLk ,úçà äMàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¨©©¦§¥£¨¦
,ãçà Léàaleqt cr e` dy` did oey`xd crd mbyk `wec epiidc §¦¤¨

,miypd izy ly ozecr z` milawn xg`Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦
ãçà,zecrl xykd,éîc àbìôe àbìt ékzeiecrn zg` lk ,xnelk ¤¨¦©§¨©§¨¨¥

.zerc aex xg` mikled oi`e ,cg` cr ly `id eli`k zaygp el`
mixwnd ipyy ,`iig iax ly evexiz seba oecl day `xnbd
,`xnbd jk lr dywne ,zecr ileqta miwqer dpyna mipexg`d

ézøúåmiwqery epxn`y mixwnd izy -,él änì ,úeãò éìeñôa §©§¥¦§¥¥¨¨¦
dpynl witqn did aexd xg` mileqta mikledy xnel ick ixd

,`xnbd zvxzn .zg` `nbec `iadløúa ïðéìæà ék ,àîéúc eäî©§¥¨¦¨§¦©¨©
xg` mikledy dn -úBòéc áBøwx xn`pàøîeçìaex itl m` - ¥§§¨

,zezyl dkixv zercdàle÷ì ìáàlwdl yi zercd aex itl m` - £¨§¨
xne` cg` cre 'z`nhp' zexne` mizyyk oebk ,dzyz `ly dilrn

dfa ile` ,'z`nhp `l'ïðéìæà àìz` xi`yp `l` ,zerc aex xg` Ÿ¨§¦©
,dzyze ,`idy lk dygkd dzidy llba wtqa oiprdòîLî à÷̈©§©

ïìoicd ik ,dzey dpi`e ,zerc aex xg` dfk dxwna mb mikledy ¨
.`lewl oiae `xnegl oia xn`p

àðé÷ù éî êìò ïøãä

éòéáù ÷øô ïéøîàð åìà
.äðùîmixacì ìëa ïéøîàð elàïBLjixv oi`e ,dty lka - ¥¤¡¨¦§¨¨

,ycewd oeyla mxne`läèBñ úLøt,dheql odkd xne`y dn - ¨¨©¨
`l m` ,dy`d l` xn`e odkd dze` riayde" ,miweqta yxetnk
`l` ,ycewd oeyla aezky jxck dl xnel jixv epi`e ,"'eke aky

.zxg` dtya elit`,øNòî éecéååly gqta zeceezdl deevny ¦©£¥
`ivedl aiigy onfd f`y ,dhinyd xefgn ly ziriaye ziriax dpy
lka zeyrle rwxw ilecib ly eizexyrn lk z` ziad on xrale
''eke ziad on ycewd izxria' iecied xne` jk xg`e ,epick cg`
eaiig aezkdy mixne` oi`e ,dty lka exn`l lekie ,dxeza aezkd

.daezkd ef oeyla `weec xnel,ïBænä úkøáe ,älôúe ,òîL úiø÷§¦©§©§¦¨¦§©©¨
úeãòä úòeáLeywia exiag m` -oenn zriaza exear ciriy §©¨¥

dldy e` ,ef zecr rcei epi`y xwya raype ,oic ziaa razy
dler' oaxw aiig ,rcei epi`y xwya xtke exear ciriy eriayd

.oeyl lka dxn`p dreayd m` mb ,dyxta xen`d 'cxeieúòeáLe§©
ïBãwétäjk lr raype oenn e` oecwit zriaz lr exiagl xtky - ©¦¨

my`' oaxw aiigzn ,xwya xtke raezd eriaydy e` ,xwya
s`e .oeyl lka dxn`p dreayd m` mb ,dyxta xen`d 'zelifb
mxne`l jixv oi` ,dxeza mxeaic zeevn azkpe xcqpy mixaca©

.mda xn`pd it lr `xnbd zcnely itk ,ycewd oeyla
ïéøîàð elàå`weecìa,LãBwä ïBLmixacdn micnlp mpi`e §¥¤¡¨¦¦§©¤

`ly akrl cenil mda azkpy meyn ,oeyl lka mxne`l mincewd
,mixg` zepeyla mze` xnelíéøekéa àø÷îinx`' ly d`ixwd - ¦§¨¦¦

.`exwl jixv mixekia `iandy ''ebe ia` caeräöéìçåxcq lk - ©£¦¨
.dnai zvilg zyxta aezkd zexin`dúBìì÷e úBëøaoxn`y §¨§¨

.dxeza eehvpy enk lair xde mifixb xda l`xyie ryediúkøa¦§©
íéðäk.miitk z`iyp -ìBãb ïäk úkøáexg` mixetikd meia Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨

dxeza `xew did f`y ,miycwd ycewa miptle iptly meid zcear
.zekxa dpeny dilr jxane dceard zyxt z`Cìnä úLøôe- ¨¨©©¤¤

dxfra ur znia lr mixac xtqa `xew did jlndy ,'ldwd' zyxt
.dhinyd xg`y zekeqaäôeøò äìâò úLøôemixne`y dn - ¨¨©¤§¨£¨

g `vnpyk mipdkde mipwfdmitxery ixg` edkid in rcep `ly ll
dfd mcd z` ekty `l epici ,exn`e epre' ,aezky enk ,dlbrd z`

.''ebeíòä ìà øaãnL äòLa äîçìî çeLîeodkdy mixacd - ¨©¦§¨¨§¨¨¤§©¥¤¨¨
xn`e' aezky enk ,dnglnl miaxwd mrd l` xne` jkl gynpy
l` ,mkiaie` lr dnglnl meid miaxw mz` ,l`xyi rny ,mdil`

.''ebe mkaal jxi
.exkfpy mihxtd z` zx`ane dpynd zkled zkqnd seq cr o`kn

ãöék íéøekéa àø÷î.ycewd oeyla exne`l jixvy oipn epiidc - ¦§¨¦¦¥©
' ,mixekiad zyxta xn`pyéäìà 'ä éðôì zøîàå úéðòåïläìe ,'E §¨¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair xde mifixb xday zellwe zekxaaíéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦
'eøîàå,dey dxifb miyxec dxin`e dipr mdipya xn`py dfn ,äî §¨§©

ïläl`weec eid zellwde zekxadìaLãBwä ïBLzyxecy itk §©¨¦§©¤
,`xnbdïàk óàmixekia zyxtaìa ,.LãBwä ïBL ©¨¦§©¤

ãöék äöéìç,dpynd zx`an .ycewd oeyla zeidl dkixvy oipn - £¦¨¥©
,dvilga xn`pïläìe ,'äøîàå äúðòå'xday zellwe zekxaa §¨§¨§¨§¨§©¨

lair xde mifixb,'eøîàå íiålä eðòå' ,øîBà àeädfa micnel ¥§¨©§¦§¨§
,dey dxifbïläì äîzellwe zekxaa ,ìa,ïàk óà ,LãBwä ïBL ©§©¨¦§©¤©¨

dvilgaìa,øîBà äãeäé éaø .LãBwä ïBLz`f cenll jxev oi` ¦§©¤©¦§¨¥
aezky ,xacd cnlp dvilga xn`py envr weqtdny ,dey dxifbn

å äúðòå''äëk äøîà,rnyny ,ìa øîàzL ãòäfä ïBLoeylay - §¨§¨§¨§¨¨¨©¤Ÿ©§¨©¤
.ycewd oeyla ,xnel `id dkixv aezky dfd

úBìì÷e úBëøa,lair xde mifixb xdayãöék.xacd didïåék §¨§¨¥©¥¨
ïcøiä úà ìàøNé eøáòL,ux`l mzqipkaíéæéøb øä ìà eàáe ¤¨§¦§¨¥¤©©§¥¨¤©§¦¦

ìöàaL ,íëL ãöaL ,ïBøîBLaL ìáéò øä ìàåci lr -éðBìà §¤©¥¨¤§§¤§©§¤¤§¥¤¥¥
,äøBî,mnewin edf el` mixdy micnl ep`e" øîàpLz` dzzpe ¤¤¤¡©

,lair xd lr dllwd z`e mifxb xd lr dkxadøáòa äîä àìä£Ÿ¥¨§¥¤
'Bâå ïãøéädxen ipel` lv`,"íøáà øáòéå" ,øîBà àeä ïläìe ©©§¥§§©¨¥©©£Ÿ©§¨

øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò ,íëL íB÷î ãò õøàä¨¤©§§¤©¥¤¨¥¤¨¨
ïläìci lr `edy yxtzp ,mdxa` iabläøBî ïBìà óà ,íëL §©¨§¤©¥¤

,ïàk øeîàäci lr `ed ixdøä Làøì eìò íéèáL äML .íëL ¨¨¨§¤¦¨§¨¦¨§Ÿ©
íiåläå íéðäkäå ,ìáéò øä Làøì eìò íéèáL äMLå ,íéæéøb§¦¦§¦¨§¨¦¨§Ÿ©¥¨§©Ÿ£¦§©§¦

,òöîàa ähîì íéãîBò ïBøàäå,mixdd ipy oiaíéðäkäïéôéwî §¨¨§¦§©¨¨¤§©©Ÿ£¦©¦¦
åläå ,ïBøàä úàïàkîe ïàkî ìàøNé ìëå ,íéðäkä úà íilr ¤¨¨§©§¦¤©Ÿ£¦§¨¦§¨¥¦¨¦¨

mixdd,íéãîBò åéèôBLå åéøèBLå åéð÷æe ìàøNé ìëå" øîàpL¤¤¡©§¨¦§¨¥§¥¨§§¨§§¨§¦
eëôä ."'Bâå ïBøàì äæîe äæîz` mield,íéæéøb øä étìk íäéðt ¦¤¦¤¨¨§¨§§¥¤§©¥©§¦¦

elàå ,"äëqîe ìñt äNòé àì øLà Léàä Ceøa" ,äëøáa eçúôe¨§¦§¨¨¨¨¦£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨§¥
mifixb xdayelàålair xdayïîà ïéðBò.f`eeëôäz` mield §¥¦¨¥¨§

äNòé øLà Léàä øeøà" ,äìì÷a eçúôe ,ìáéò øä étìk íäéðt§¥¤§©¥©¥¨¨§¦§¨¨¨¨¦£¤©£¤
,ïîà ïéðBò elàå elàå ,"äëñîe ìñôx`ya mb miyer eid jke ¤¤©¥¨§¥§¥¦¨¥

,zellwde zekxadúBìì÷e úBëøa ïéøîBbL ãò.my exn`pyøçàå ©¤§¦§¨§¨§©©
íéðáàä úà eàéáä Ckieeiv z` zeyrl ick ocxid on elhpy ¨¥¦¤¨£¨¦

ixac lk z`' mipa`d lr aezkle lair xda gafn zepal ,dxezd
,'ahid x`a 'ebe dxezdeáúëå ,ãéña eäeãñå ,çaænä úà eðáe¨¤©¦§¥©§¨§¦§¨§

åéìòì íéòáLa äøBzä éøác ìk úà,ïBLdazka dty lk ¨¨¤¨¦§¥©¨§¦§¦¨
,dpeylaeíéðáàä úà eìèðå ,'áèéä øàa' øîàpLz` ewxit - ¤¤¡©©¥¥¥§¨§¤¨£¨¦

dxez dzeeivy enk ,minlye zeler ea elrd mby ixg` gafnd
mewna mniwdl ick eipa` z` egwle ,'ebe zeler eilr zilrde'

,zeyrl ryedil 'd deeivy itk ,dlil eze`a epiliyeàáe¨
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ïläìci lr `edy yxtzp ,mdxa` iabläøBî ïBìà óà ,íëL §©¨§¤©¥¤

,ïàk øeîàäci lr `ed ixdøä Làøì eìò íéèáL äML .íëL ¨¨¨§¤¦¨§¨¦¨§Ÿ©
íiåläå íéðäkäå ,ìáéò øä Làøì eìò íéèáL äMLå ,íéæéøb§¦¦§¦¨§¨¦¨§Ÿ©¥¨§©Ÿ£¦§©§¦

,òöîàa ähîì íéãîBò ïBøàäå,mixdd ipy oiaíéðäkäïéôéwî §¨¨§¦§©¨¨¤§©©Ÿ£¦©¦¦
åläå ,ïBøàä úàïàkîe ïàkî ìàøNé ìëå ,íéðäkä úà íilr ¤¨¨§©§¦¤©Ÿ£¦§¨¦§¨¥¦¨¦¨

mixdd,íéãîBò åéèôBLå åéøèBLå åéð÷æe ìàøNé ìëå" øîàpL¤¤¡©§¨¦§¨¥§¥¨§§¨§§¨§¦
eëôä ."'Bâå ïBøàì äæîe äæîz` mield,íéæéøb øä étìk íäéðt ¦¤¦¤¨¨§¨§§¥¤§©¥©§¦¦

elàå ,"äëqîe ìñt äNòé àì øLà Léàä Ceøa" ,äëøáa eçúôe¨§¦§¨¨¨¨¦£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨§¥
mifixb xdayelàålair xdayïîà ïéðBò.f`eeëôäz` mield §¥¦¨¥¨§

äNòé øLà Léàä øeøà" ,äìì÷a eçúôe ,ìáéò øä étìk íäéðt§¥¤§©¥©¥¨¨§¦§¨¨¨¨¦£¤©£¤
,ïîà ïéðBò elàå elàå ,"äëñîe ìñôx`ya mb miyer eid jke ¤¤©¥¨§¥§¥¦¨¥

,zellwde zekxadúBìì÷e úBëøa ïéøîBbL ãò.my exn`pyøçàå ©¤§¦§¨§¨§©©
íéðáàä úà eàéáä Ckieeiv z` zeyrl ick ocxid on elhpy ¨¥¦¤¨£¨¦

ixac lk z`' mipa`d lr aezkle lair xda gafn zepal ,dxezd
,'ahid x`a 'ebe dxezdeáúëå ,ãéña eäeãñå ,çaænä úà eðáe¨¤©¦§¥©§¨§¦§¨§

åéìòì íéòáLa äøBzä éøác ìk úà,ïBLdazka dty lk ¨¨¤¨¦§¥©¨§¦§¦¨
,dpeylaeíéðáàä úà eìèðå ,'áèéä øàa' øîàpLz` ewxit - ¤¤¡©©¥¥¥§¨§¤¨£¨¦

dxez dzeeivy enk ,minlye zeler ea elrd mby ixg` gafnd
mewna mniwdl ick eipa` z` egwle ,'ebe zeler eilr zilrde'

,zeyrl ryedil 'd deeivy itk ,dlil eze`a epiliyeàáe¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

oifge` mipy` cenr al sc oey`x wxtdheq
.ïðé÷ñò éàîa àëäådzFW dzid z`nhp `l mixnF` mipWE z`nhp xnF` cg` cr ipYwC §¨¨§©©§¦¨§¨¨¥¥¤¨¥¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨

xg` dfaC KigxM lre ,dingp 'xM df xg` dfA oiA zg` zaA oiaE zEcr ilEqtA `pniwF`e§¦§¨¦§¥¥¥§©©©¥¨¤©©¤§§¤§¨§©¨§¨§¨¤©©

cge cgA ,`Mi` zFrC aFx xg` KNd i`n zg` zaA i`C ,opirEnW`l xTr Kixhvi` df¤¦§§¦¦¨§©§¦¨§¦§©©©©©¥©©¥¦¨§©§©

`ied dX` z`nhp xn`e `xTrn `z`C `EddC opiwqr ikdA [`N`] ,dzFW dzid iOp©¦¨§¨¨¤¨§¨¥©§¦¨§©§¨¨¥¦¨¨§¨©¦§¥¦¨©§¨

iYxY Ez` df xg` dfA 'it` KMld:Dl ilHanE ¦§¨£¦¨¤©©¤¨©§¥§©§¥¨

.'eë éëä äéîçð éaøãì döøúålirl oxn`C `dC §¨§¨¦§©¦§¤§¨¨¥§¨©£¨¨§¥

`tiq e`l 'eM cg` Wi`A miWp iYW EUre§¨§¥¨¦§¦¤¨¨¥¨

`WExiR `N` ,`Ed dingp iAxC DizNnC§¦§¥§©¦§¤§¨¤¨¥¨

:ikd Dl oiWxR Ep`C ,`Ed DizNnCàbìt ék §¦§¥§¨¨§¦¨¨¥¦©§¨
.éîc àbìôezg` zaA i`e ,cge cg iM xnFlM ©§¨¨¥§©¦©§©§¦§©©©

i`e ,`witQ` DinwF`e cg icdal ixY iwF` Ez`̈¦§¥§©£¥©§§¥©§¥¨§¦

`z`e mcw dxFY dpin`dC `Edde df xg` dfÄ¤©©¤§©§¤¡¦¨¨¨©§¨¨
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,ipW xUrn df WcTd iYxrA dCeeznE ,Edlrd¤¡¨¦§©¤¦©§¦©Ÿ¤¤©£¥¥¦

mFzIl xBl ,oFW`x xUrn df ieNl eiYzp mbe§©§©¦©¥¦¤©£¥¦©¥©¨

oFWl lkA FxnF`e ,ipr xUrn df dpnl`le§¨©§¨¨¤©£¥¨¦§§§¨¨

Fwiwfd df oFWlA opixn` `le ,oOwl silicM¦§¨¥§©¨§Ÿ©§¦¨§¨¤¦§¦

:w"dla Dxn`l aEzMdúòeáLe úeãòä úòeáLe ©¨§¨§¨§©¨¥§©
.ïBãwtädcFd `le xtke EdEriAWdW oFWl lkA ©¦¨§¨¨¤¦§¦§¨©§Ÿ¨

zEcrd zrEaWA xEn`d cxFie dlFr oAxw aiIg©¨¨§¨¤§¥¨¨¦§©¨¥

:oFcTRd zrEaWA zFlfB mW`eïéøîàð elàå ©£©§¥¦§©©¦¨§¥¤¡¨¦
.÷"äìá:`aEMr aizM ipdaC mEXn ,EdNkA aizkcM w"dla oxn`l Kixv oi`e mxEAC zevn lM odilr xCqpe aYkPW lirlC Kpdn xnbp opixn` `le.íéøeka àø÷îiOx`n `xFw didW §Ÿ©§¦¨¦§Ÿ¥¨©¦§¥¤¦§©§¦§©£¥¤¨¦§©¦¨§¥¨¦§¨§¨§¦§¦§ª§¦¦§¨¥§¦¦¨¦§¨¦¦¤¨¨¥¥£©¦

:dWxRd lM sFq cr ia` caF`.äîáé úöéìçå:'ebe Wi`l dUri dkM zxnF` `id dvilgd xg`e ,DYgwl iYvtg `l xnF` `Ede 'Fbe inai o`n zxnF` `id.úBìì÷e úBëøaoxn`W ¥¨¦©¨©¨¨¨©£¦©§¨¨¦¤¤¥¥§¨¦§§¥Ÿ¨©§¦§©§¨§©©©£¦¨¦¤¤¨¨¥£¤¨¦§§¨§¨¤£¨¨

:lair xde miGxB xdA l`xUie rWFdi.íéðäk úkøa:miRM zE`iUp.ìBãb ïäk úkøazFkxA dpnW KxanE dWxRd z` dxFYA `xFw did miptle iptNW mFId zcFar xg` mixERMd mFiA §ª©§¦§¨¥§©§¦¦§©¥¨¦§©Ÿ£¦§¦©©¦¦§©Ÿ¥¨§©¦¦©©£©©¤¦§©§¦§¦¨¨¥©¨¤©¨¨¨§¨¥§Ÿ¤§¨

:oizipznA WxtncM.Cìnä úLøôe:ldwd zWxR `ide ,`wxiR sFqA Wxtnâò úLøôe.äôeøò äì'ebe l`xUi LOrl xRM 'ebe EktW `l Epici:(`k mixaC).äîçìî çeLî úLøt(k mW)dide §¦§¨¥§©§¦¦¨¨©©¤¤§¨¥§¦§¨§¦¨¨©©§¥¨¨©¤§¨£¨¨¥Ÿ¨§§©¥§©§¦§¨¥§§¨¦¨¨©§©¦§¨¨¨§¨¨

:'ebe mkidl` 'd iM 'ebe mFId miaxw mY` l`xUi rnW 'ebe l` mkaxwM.ãöék:oiPn FnM.øîBà àeä ïläìe:ol `pn DitEB mzd Wxtn oOwlE ,miGxB xd lW zFllwE zFkxaAéøö Bðéà.C §¨¨§¤¤§§©¦§¨¥©¤§¥¦©§¦¡Ÿ¥¤§¥©§¦©¦§©¨¥¦§¨§¨¤©§¦¦§©¨§¨¥¨¨¥§¨¨¥¨¦
:dcnl `id DnvrOW deW dxfbA DcOll.äëk äøîàå äúðòå:xn`Y df oFWlM rnWnC.ïBøîBLaL:oFxnFW lv`.òöîàa ähîì:mixdd ipW oiA.ïàkîe ïàkî:mixdd lr.eëôä §©§¨¦§¥¨¨¨¤¥©§¨¦§¥¨§¨§¨§¨§¨¨¨§©§©§¨¤Ÿ©¤§§¥¤§§©¨¨¤§©¥§¥¤¨¦¦¨¦¨©¤¨¦¨§

:dkxA oFWlA dNgY mixnF` Eid mixEx`d lM .dkxaA EgztE miGxB xd iRlM mdipR mIeld.elàå elàmihaXd EidW `l ,Kxal Ecnri dN`e aizkC `de .lair xdAWe miGxB xdAW ©§¦¦§¥¤§©¥©§¦¦¨§¦§¨¨¨¨£¦¨§¦§¦¨¦§§¨¨¥¨¥¤§©§¦¦§¤§©¥¨§¨¦§¦§¥¤©©§§¨¥Ÿ¤¨©§¨¦

:dllTA lair xdlE dkxAA miGxB xdl mdipR oiktFd mixdd ipW oiA micnFrd mIeld `N` ,oillwnE oikxan.íéðáàä úà eàéáälM z` odilr Yazke 'ebe gAfn mW zipaE aizkcM §¨§¦§©§¦¤¨©§¦¦¨§¦¥§¥¤¨¦§¦§¥¤§©§¦¦©§¨¨§©¥¨©§¨¨¥¦¤¨£¨¦§¦§¦¨¦¨¨¦§¥©§§¨©§¨£¥¤¤¨

:ahid x`A z`Gd dxFYd ixaC.íéðáàä úà eìèðåde zFlFrd ElrdW xg`l gAfOd z` ExzqzFlFr eilr zilrde aizkcM minlX(fk mW): ¦§¥©¨©Ÿ©¥¥¥§¨§¤¨£¨¦¨§¤©¦§¥©§©©¤¤¡¨§©§¨¦§¦§¦§©£¦¨¨¨¨
åðìå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

åäî`d xn`z m`e ."nw `l `lewl la` `xnegl zeric aex xza opilf` ik `nizc

sc onwl) dtexr dlbr wxtc 'ipznne (:fiw 'c zenai) dkldy dy`d wxta 'ipznn

`pz `lc cere xacl milbxc b"r` `lewl elit`c jixhvi` `kdc l"i dl opirny (.fn

:cge cg lk iab `pz ikdl 'ipzna `icda zecrd ileqt

àð÷ù éî êìò ïøãä

äðùîä øãñá â"ä
åìàepeyla mc` lk yexite .mpeyla oixn`p

xne` epi`y icnl iwet`l rney `edy

oeyl lka la` erney epi` m` iqxt oeyla

`l `xnbae rney epi` oia rney oia rnyn

:ikd rnyn

úéø÷lld xiiy i`n` dniz .dltze rny

zexitd zkxae zay ly yeciwe

`l` hwp `lc xninl `kile zevnd zkxae

(.`k sc zekxa) ezny in wxta `dc `ziixe`c

sc) mzdc cre opaxc rny zixwe dltzc rnyn

inp rnyn ikde `ziixe`c yeciwc rnyn (:k

dlibn `xwn `nlya (:b sc) xifp zkqn yixa

sc) dlibnc a"ta `pzc xiiy ikdl xninl `ki`

i`n` ipd `l` `vi zixey` rnyy freld (.fi

epi` 'it` oeyl lka mixn`p ipdc d`xpe xiiy

`wec oixn`pc 'ipznc ipdl enc `l jkld rney

:mpeyla
edi`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

,àøwéòî äMà éàúàc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäå§¨¨§©¨§¦©§©£©¦¨¥¦¨¨
íB÷î ìk :øîBà äéîçð 'ø ,éëä äéîçð 'øãì döøzå§©§¨¦§§¤§¨¨¦§¤§¨¥¨¨
eNòå ,úBòc áBø øçà Clä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥©©¥§¨
.ãçà Léàa íéLðà éðLk úçà äMàa íéLð ézL§¥¨¦§¦¨©©¦§¥£¨¦§¦¤¨
.éîc àbìôe àbìt ék ,ãçà Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦¤¨¦©§¨©§¨¨¥
ïðéìæà ék :àîéúc eäî ?éì änì ,úeãò éìeñôa ézøúå§©§¥¦§¥¥¨¨¦©§¥¨¦¨§¦©
à÷ ,ïðéìæà àì àle÷ì ìáà .àøîeçì ,úBòc áBø øúä©¥§§¨£¨§¨¨¨§¦©¨
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.äøéáò éøáBò úà Léiáì àìL ,Lçìa älôz eðwéz¦§§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
?àìå .äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä ÷ìç àì éøäL¤£¥Ÿ¨©©¨¨¥©¨§¨§Ÿ
äìBò íãå äìòîì úàhç íc ?íéîc àkéà àäå§¨¦¨¨¦©©¨§©§¨§©¨
,äá÷ð úàhç àkéàäå .òãéc àeä ïäk íúä !ähîì§©¨¨¨Ÿ¥§¨©§¨¦¨©¨§¥¨
,äNák çðéz .äéìàa àéqkéî íúä ?øëæ äìBò¨¨¨¨¨¦©§¨§©§¨¥©¦§¨
éñëéî à÷c eäéà íúä ?øîéîì àkéà éàî äøéòNó §¦¨©¦¨§¥©¨¨¦§¨¦§¦

éúééî à÷å äNák ééeúéàì déì éòaéàc ,déLôð©§¥§¦¨¥¥§¦¥¦§¨§¨©§¥
,äøéòN åàìc ébñ àìc äøæ äãBáòã úàhç .äøéòN§¦¨©¨§£¨¨¨§¨©¦§¨§¦¨

éñëéð íúä ?øîéîì àkéà éàîéëéä ék ,ìéæéðå ó ©¦¨§¥©¨¨¦§¦§¥¦¦¥¦
òîL" áéúëc ?ïìðî :òîL úiø÷ :déì øtkðc§¦©¥¥§¦©§©§¨©¦§¦§©

ì ìëa "ìàøNéúiø÷ :ïðaø eðz .òîBL äzàL ïBL ¦§¨¥§¨¨¤©¨¥©¨©¨¨§¦©
ì ìëa :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,dáúëk òîL.ïBL §©¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨¨

ì ìëa ,"òîL" àø÷ øîà ,ïðaøå .eäé ïúééååäa "eéäå" :àø÷ øîà ?éaøã àîòè éàîïBL ©©£¨§©¦¨©§¨§¨©£¨¨¨§§©¨¨¨©§¨§©§¨¨
äpàø÷é àìL ,éaøå .òøôîì äpàø÷é àìL ,àeää ?"eéäå" áéúk àä ,éîð ïðaøå .òîBL äzàL¤©¨¥©§©¨¨©¦¨§¦§¨©¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§©¦¤Ÿ¦§¨¤¨
.eäì òîLî àì "íéøácä" "íéøác" :ïðaøå ,"íéøácä" "íéøác"î déì à÷ôð ?déìðî òøôîì§©§¥©§¨¥¨§¨¥¦§¨¦©§¨¦§©¨¨§¨¦©§¨¦Ÿ©§©§

éðæàì òéîLäì déì éòaéî àeää ?"òîL" áéúëä ,éîð éaøåétî àéöBî äzàM äî Eïðaøå .E §©¦©¦¨§¦§©©¦¨¥¥§©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
,éaø øáñ÷ àîéì .àöé Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä :øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¦¨§©§¨©©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨¥¨¨¨©©¦
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn

,`xnbd zvxznàeää,xg` oicl `edd weqtd z` miyxec md - ©
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קפט

oifge` mipya cenr al sc oey`x wxtdheq
.ïîB÷îa eðìå:mipa`d z` Eniwd mWe lBlBA mpFln ziaA.â"ä 'îâlkA dX`d l` xn`e §¨¦§¨§¥§¨©¦§¨§¨¥¦¤¨£¨¦§¨©¤¨¦¨§¨

:dX`l odMd xn`e b"le ,ixtQA Dl sili `xw i`dnE ,zrnFW `idW oFWl.äMàä ìà ¨¤¦©©¥©§¨¨¦¨©¦§¥§§¨©©Ÿ¥¨¦¨¤¨¦¨
:oFWlA zxMn `dYW DAlA oiqpkPd mixaC rnWn.äúBL àéä äî ìòlif`e WxtncM ©§©§¨¦©¦§¨¦§¦¨¤§¥©¤¤©©¨¦¨§¦§¨¥§¨¦

:dYWYW Kl mxB zEvixR Dl xnF`W.äúBL àéä änáe:Uxg lW dciwnA qE`n ilkA ¤¥¨§¦¨©¨¤¦§¤©¤¦¨¦§¦¨¦§¥¨¤¤¤

.úàîèð äî ìòåwFgU d`nh icil D`iad in §©¨¦§¥¦¡¦¨¦¥ª§¨§

ENwi `NW miWPd z` xQil icM ,W`x zENwe§©Ÿ§¥§©¥¤©¨¦¤Ÿ¨¥

icil zF`A KM ici lrW ,miWp`d mr oW`xŸ¨¦¨£¨¦¤©§¥¨¨¦¥

:DphA dzave.äàîèð àéä änáeoirinWn §¨§¨¦§¨©¤¦¦§§¨©§¦¦

d`nh Ffi` lr ,mixx`nd miOd zFkld DzF`¨¦§©©¦©§¨£¦©¥ª§¨

dcifn `ide d`nhp m`W ,DzF` oiwcFA od¥§¦¨¤¦¦§§¨§¦§¦¨

zn Dl Exn` oFbM zbbFW m`e ,dEwcA oFvxaE§¨§¨¨§¦¤¤§¨§¨¥

:dEwCai `l dqEp` F` KilrA.änì Ck ìëåEpl ©£¥£¨Ÿ¦§§¨§¨¨¨¨¨

`ziiOw Kpd `nlWA ,miOd zFkldA ricFdl§¦©§¦§©©¦¦§¨¨¨©©©§¨

miWPd lM ExqEpe mEXn(bk l`wfgi)Kd `N` , ¦§¦©§¨©¨¦§¤§¥¤¨©

:dOl.æòì àéöBäì àlLF` qp`A z`nhp m`W ¨¨¤Ÿ§¦©©¤¦¦§¥§Ÿ¤

EN` dxEaq `dY `NW ,zwCap `le zbbFW¤¤§Ÿ¦§¤¤¤Ÿ§¥§¨¦

:izF` miwcFA Eid `l oM mB dcifn iz`nhp.â"ä ¦§¥¦§¦¨©¥Ÿ¨§¦¦

silie ,'ebe Yxn`e aizkC olpn xUrn iECe¦©£¥§¨¨¦§¦§¨©§¨§§¨¦

slipe iIA`l ciaf ax l"` :dhFQn dxin` dxin £̀¦¨£¦¨¦¨©§¦§©©¥§¥©

`zcixB dxin` oipC l"` ,mIeNn dxin` dxin £̀¦¨£¦¨¦§¦¦¨¦£¦¨§¥¨¨

`zcixB dxin` oipC oi`e ,`zcixB dxin`n¥£¦¨§¥¨¨§¥¨¦£¦¨§¥¨¨

:dxin`e dIprn.BçáL`le LizFvOn iYxar `l ¥£¦¨©£¦¨¦§Ÿ¨©§¦¦¦§¤§Ÿ

iYgkW(ek mixaC):Fnvr gaW Epiid ,.Ceîð ìB÷a ¨©§¦§¨¦©§¤©©§§¨
:dIpr DiA aizM `lCn.BúeðâecaF` iOx` oFbM ¦§Ÿ§¦¥£¦¨§§£©¦¥

iOx`d oal odia`W oiCezOW ,FzEpB Epiid ia`̈¦©§§¤¦§©¦¤£¦¤¨¨¨£©¦

:rWx did.eð÷z äî éðtîxnF` mc` `dIW ¨¨¨¨¦§¥¨¦§¤§¥¨¨¥

`l DlFwe dPgA `pgMW`cM WglA FzNtY§¦¨§©©¦§©§©§¨§©¨§¨Ÿ

rnWi:(` ` l`EnW).äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ¦¨¥©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
:mciAW zFxiar lr mzNtzA miCezOd.Bøòö ©¦§©¦¦§¦¨¨©£¥¤§¨¨©£

lr ExarW zFxv EpiidC ,eilr ExarW zFxv̈¤¨§¨¨§©§¨¤¨§©

:mixvn zxv iOx`d oal zxv ,l`xUiàì éøäL ¦§¨¥¨©¨¨¨£©¦¨©¦§©¦¤£¥Ÿ
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åäéàoiac (.b sc) zegpnc `ziinw `zrnya xn` `de dniz .diytp siqkn `wc `ed

oi`c [ikd] ixn` `weec mzd iax xn`e iypi`c ediizrc e`l zeaiwpl mixkf

la` dler myl z`hg hgey `edy exeac lr oirneyd oikneqy iptn migiken eiyrn

:xaca miyibxn i`ce `kd ik `nzqa

éñëéìóz"`e .dil xtkilc ikid ik lifile

mewn zeriawa ok enk welgi

c ikid ik dzhigyl"i dxenb dxtk dil iedil

xaca xkid yiy cg` xaca aezkd wlgy oeik

:x"n .xzei jixv dn

éáøådniz .dilpn rxtnl dp`xwi `ly

zi` opax oiae iax oiac rnyn `kdc

ibiltc i`pz oke `ziixe`c rny z`ixwc edl

y"a oke epf`l rinyd `le rny z` `xewa mzd

zia opzc (:i sc) zekxac `nw wxta mzd d"ae

xwaae `xwie dhi mc` lk axra mixne` i`ny

mixne` d"ae jnewae jakya xn`py cenri

`xiaq ediiexzc `nl` oiakey mc` ipay drya

mzd inp `xnbc `nzqe y"wa irzyn `xwc edl

`xw` `pz izni`n ipzwc i`w `kid `pz jixt

(:bi sc my) a"ta eze jnewae jakya aizkc i`w

eide `ipzc diy`i iaxe `xhef iaxc `zbelta

`xhef iax jaal lr mixacd rxtnl m`xwi `ly

zevn jli`e o`kn dpeek zevn o`k cr xn`

d`ixw zevn o`k cr xne` diy`i iax d`ixw

'eke `xhef iax xn xn` dpeek zevn jli`e o`kn

ma xacl aizkc d`ixw zevn jli`e o`kn y"n

diy`i iax xn xn` 'eke ma zxace aizk `d p"d

lr aizkc dpeek zevn jli`e o`kn y"n 'eke

zevn o`k cr `l` jaal lr aizk p"d mkaal

d`ixw `la dpeek jli`e o`kn d`ixwe dpeek

zxace aizkc d`ixwe dpeek zevn o`k cr y"n

aizk dxez ixaca `edd ma xacl aizk p"d ma

ma zxace llkn dxez ixaca `edd xn`wcn

mr dk`ln eyry milretd mzd eze y"wa `wec

dixg`le diptl oikxane y"w oixew ziad lra

dkxa cvik mizy dixg`l oikxane milke`e

milyexi dpea llek dipy dpwizk dpey`x

meyn aihnde aehd jxan `le ux`d zkxaa

aiigc y"wc llkn depwz dpaiac `id opaxcnc

'c zekxa) ezny in wxtae `ziixe`c zexwl

z`ixw `xnbc `nzq jixt ixw lra `xnba (.`k

oefnd zkxae y"wc xn`wc `d` opaxc rny

xn` (y"r .`k sc) mzd opixn` eze `ziixe`c

xfeg epi` `xw `l wtq y"w `xw wtq l`eny

xfeg xn` `l wtq aivie zn` xn` wtq `xewe

lkc xnel wgece opaxcn y"w `nrh i`n xne`e

`zknq` ied `ziixe`cnc ediipin rnync ipd

lr jk lk wiicl `xnbd zhiy oi`c `nlra

lk xaqw `nil xn`c cere opaxe iax `zknq`

`zknq` ied i`e dxn`p oeyl lka dxezd

:dipin wcinl jixv ded `l `nlra

ïðáøå`le rny z` `xewd c"nk dl ixaq

diwgec i`n dniz .`vi epf`l rinyd

opirny izxz opaxe xninl ivn ded ikd xninl

(.eh sc zekxa) `xew did wxta xn`ck dipin

iax `vi epf`l rinyd `le rny z` `xewd opzc

iqei 'xc h"n `xnba yxtne `vi `l xne` iqei

rny w"ze jipf`l rinyd rny aizkc meyn

:n"y izxz jci`e rney dz`y oeyl lka
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:ïîB÷îa eðìå'îâøîàå" :áéúëc ?ïìðî äèBñ úLøt §¨¦§¨¨¨©¨§¨©¦§¦§¨©
ì ìëa ,"äMàì ïäkä:ïðaø eðz .øîBà àeäL ïBL ©Ÿ¥¨¦¨§¨¨¤¥¨©¨¨
ì ìëa dúBà ïéòéîLîàéä äî ìò ,úòîBL àéäL ïBL ©§¦¦¨§¨¨¤¦©©©¨¦

àéä änáe ,úàîèð äî ìò .äúBL àéä änáe ,äúBL¨©¤¦¨©¨¦§¥©¤¦
,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBL àéä äî ìò .úàîèð¦§¥©¨¦¨©¦§¥¦§¦¨
,úàîèð äî ìò .Nøç ìL äãé÷îa ,äúBL àéä änáe©¤¦¨¦§¥¨¤¤¤©¨¦§¥
ââBLa ,úàîèð àéä änáe .úeãìéå ÷BçN é÷ñò ìò©¦§¥§§©§©¤¦¦§¥§¥
àìL ?äîì Ck ìëå ,ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bà§¥¦§¤§¨§¨¨¨¨¤Ÿ
?ïìðî :øNòî éeãéå :íéøîä íéî ìò æòì àéöBäì§¦©©©©¦©¨¦¦©£¥§¨©

éäìà 'ä éðôì zøîàå" :áéúëcïî Lãwä ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦©Ÿ¤¦
éìéå ,"úéaäì ìëa ,äèBqî "äøéîà" óàeäL ïBL ©©¦§¨¥£¦¨¦¨§¨¨¤

,íiålî äøéîà óìéìå :ééaàì ãéáæ áø déì øîà .øîBà¥¨©¥©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦
ìa ïläl äîìa ïàk óà LãBwä ïBLïéðc ?LãBwä ïBL ©§©¨¦§©¤©¨¦§©¤¨¦

ïéðc ïéàå ,àúãéøb "äøéîà"î àúãéøb "äøéîà"£¦¨§¥¨¨¥£¦¨§¥¨¨§¥¨¦
éaø ,àéðz ."äøéîà"å "äéiðò"î ,àúãéøb "äøéîà"£¦¨§¥¨¨¥£¦¨©£¦¨©§¨©¦
Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà :øîBà éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨
,øNònä éecéå ïî ,Ceîð ìB÷a BçáL .íø ìB÷a Búeðâe§§¨¦§§¨¦¦©©£¥
!?íø ìB÷a Búeðâe .íéøekéa àø÷nî ,íø ìB÷a Búeðb§§¨¦¦§¨¦¦§§¨
äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîàäå§¨¨©¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨
éøáBò úà Léiáì àìL éãk ,Lçìa älôz eðwz¦§§¦¨§©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥
úàhç ïéa íB÷î áeúkä ÷ìç àì éøäL ,äøéáò£¥¨¤£¥Ÿ¨©©¨¨¥©¨
àéðúãk ,Bøòö àîéà àlà ,Búeðb àîéz àì .äìBòì§¨¨¥¨§¤¨¥¨©£¦§©§¨

éøö "àø÷é àîè àîèå"íéaøå íéaøì Bøòö òéãBäì C §¨¥¨¥¦§¨¨¦§¦©©£¨©¦§©¦
éøö ,øác Ba òøéàL éî ìkå .íéîçø åéìò íéLwáîC §©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

àôeb .íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦¨
äî éðtî :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨
.äøéáò éøáBò úà Léiáì àìL ,Lçìa älôz eðwéz¦§§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
?àìå .äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä ÷ìç àì éøäL¤£¥Ÿ¨©©¨¨¥©¨§¨§Ÿ
äìBò íãå äìòîì úàhç íc ?íéîc àkéà àäå§¨¦¨¨¦©©¨§©§¨§©¨
,äá÷ð úàhç àkéàäå .òãéc àeä ïäk íúä !ähîì§©¨¨¨Ÿ¥§¨©§¨¦¨©¨§¥¨
,äNák çðéz .äéìàa àéqkéî íúä ?øëæ äìBò¨¨¨¨¨¦©§¨§©§¨¥©¦§¨
éñëéî à÷c eäéà íúä ?øîéîì àkéà éàî äøéòNó §¦¨©¦¨§¥©¨¨¦§¨¦§¦

éúééî à÷å äNák ééeúéàì déì éòaéàc ,déLôð©§¥§¦¨¥¥§¦¥¦§¨§¨©§¥
,äøéòN åàìc ébñ àìc äøæ äãBáòã úàhç .äøéòN§¦¨©¨§£¨¨¨§¨©¦§¨§¦¨

éñëéð íúä ?øîéîì àkéà éàîéëéä ék ,ìéæéðå ó ©¦¨§¥©¨¨¦§¦§¥¦¦¥¦
òîL" áéúëc ?ïìðî :òîL úiø÷ :déì øtkðc§¦©¥¥§¦©§©§¨©¦§¦§©

ì ìëa "ìàøNéúiø÷ :ïðaø eðz .òîBL äzàL ïBL ¦§¨¥§¨¨¤©¨¥©¨©¨¨§¦©
ì ìëa :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,dáúëk òîL.ïBL §©¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨¨

ì ìëa ,"òîL" àø÷ øîà ,ïðaøå .eäé ïúééååäa "eéäå" :àø÷ øîà ?éaøã àîòè éàîïBL ©©£¨§©¦¨©§¨§¨©£¨¨¨§§©¨¨¨©§¨§©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn

,`xnbd zvxznàeää,xg` oicl `edd weqtd z` miyxec md - ©
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קצ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dheq(iying meil)

ì ìëa äøBzä ìkäøîàð ïBLz`ixw `exwl xzen `di jkitle ¨©¨§¨¨¤¤§¨
,dty lka zqpkd ziaa dxezdCzòc à÷ìñ éàclky xaeq iaxy §¦¨§¨©§¨

wx dxezdìa,äøîàð LãBwä ïBL,ok m`àðîçø áúëc 'eéäå' ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨
,dazkk ycewd oeyla wx zxn`p rny z`ixwy cnll,él änì̈¨¦

iaxy okzi ,`xnbd dgec .zxg` oeyla d`xewl oi`y i`ce ixd
z`f lkae ,ycewd oeyla wx dxn`p dxezdy xaeqéøèöéàCz` ¦§§¦

,'eide' ly dyxcd,'òîL' áéúëc íeMîdfn yexcl mewn dide ¦¦§¦§©
dxezd dazk okl ,oeyl lka rny z`ixw xnel xyt`y minkgk
rinydl jixvy 'rny'n yexcp `l` ,jk yexcp `ly cnll 'eide'

.epfe`l
,xxal `xnbd dkiynneàîéìy xn`p m`d -ìk ,ïðaø éøáñ÷ ¥¨¨¨§¥©¨¨¨

ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBLmixaeqy ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
y minkgì ìëaïBL,dxn`pàðîçø áúëc 'òîL'xyt`y cnll §¨¨§©§¨©©£¨¨

,oeyl lka rny z`ixw `exwlél änìd`xewl xyt`y i`ce ixd , ¨¨¦
oeyl lka.dxn`p dxezdy mixaeq minkgy okzi ,`xnbd dgec

z`f lkae ,oeyl lkaéøèöéàC,'rny' ly dyxcd z`íeMî ¦§§¦¦
,'eéäå' áéúëcz`ixw xnel xyt`y iaxk dfn yexcl mewn dide ¦§¦§¨

yexcp `ly cnll 'rny' dxezd dazk okl ,ycewd oeyla wx rny
.jetd xcqa rxtnl dp`xwi `ly 'eide'n yexcp `l` ,jk

y dpyna epipyälôzxewndy `xnbd dxiaqn .oeyl lka zxn`p §¦¨
zywa ,dlitzd ixdy ,dfl cenil jixv `le `xaqn `ed df oicl

àéä éîçø,okle ,élöî ,éòác éëéä ìkywal lekiy jxc lka - ©£¥¦¨¥¦§¨¥§©¥
dtya eail z` oeekl rcei m`e ,lltzi da ,dpeeka dlitza

.da lltziy ,zniieqn
,`xnbd dywn,älôúezxn`p ok` m`dì ìëaáø øîàäå ,ïBL §¦¨§¨¨§¨¨©©

ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòì ,äãeäééaø øîàc ,úénøà ïBL §¨§¨©¦§©¨¨§¨¨¦§£©¦§¨©©¦
ìa åéëøö ìàBMä ìk ,ïðçBéïé÷÷æð úøMä éëàìî ïéà ,énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨¦§£©¦¥©§£¥©¨¥¦§¨¦

Bì,eriiqlìa ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì.énøà ïBLzvxzn §¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦¦§£©¦
,`xnbd,øeaöa àä ,ãéçéa àä ,àéL÷ àìdcedi iax xn`y dn Ÿ©§¨¨§¨¦¨§¦

jixv `ed ik ,lltznd cigi iabl xn`p ,zinx`a lltzdl oi`y
lka zxn`p dlitzy epizpyn ixac eli`e ,zxyd ik`ln ederiiqiy
ik`lnn reiq mikixv mpi` mde ,xeaiv zlitz iabl exn`p ,oeyl

.zxyd
,opgei iax ixac lr `xnbd dywnïéøékî úøMä éëàìî ïéàå§¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaàéðúäå ,énøà ïBLigxt ekldyk mrty ,dfl zxzeqd `ziixa ¦§£©¦§¨©§¨
,mixetikd mei iptl mipeei mr mgldl i`penyg zia ipan dpedk

e ,xetik meia mb mzngln dkynpeìBãb ïäk ïðçBézcear cary ¨¨Ÿ¥¨
,xetik mei ly meidàeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL̈©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦¤

'àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçöð' ,øîBàegvp - ¥¨§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨
,`ziixa cer epcnl oke .`ikehp`a mglidl ekldy mixirvdáeLå§

íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ,÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦
àìëéä ìò äàzééàì äàðL øîàc àzãéáò úìéèa' ,øîBà àeäL¤¥§¥©£¦§¨§¨©§¨¨§©§¨¨©¥¨¨

,lkidd lr `iadl `peyd xn`y liigd lhazd -ñbì÷ñb âøäðå§¤¡©©§©§¨
,oei jlneáúëå ,'åéúBøéæb eìèáez`f ernyy mirneyd mnvrl ¨§§¥¨§¨§

dzid dry efi` ,wicvd oernyneðåeéëå ,äòL dúBàe`x - ¨¨¨§¦§
bxdp ,liigd lhazd ok` f` weicay ,zpeekn dzid enyxy drydy

,eizexifb elhae qblwqbìáeäéä énøà ïBLlew zad,øîBàdfe ¦§£©¦¨¨¥
.zinx` oeyl mixikn mpi` zxyd ik`lny opgei iax ixac z` xzeq

,`xnbd zvxznéðàL ìB÷ úa ,àîéà úéòa éàik`lnn dpey - ¦¨¥¥¨©©¦

,oeyl miray zrcei 'lew za'd lr dpennd dcindy ,zxyd
àãéáò éòeîLàìcdieyr `ide ,mixac rinydl dciwtzy meyn - ¦§©§¥£¦¨

.zetyd lkn zg` mipiand mipey minr iyp`l minrtl glzydl
àîéà úéòa éàålew zad z` xn`y in ,el`d mixwna ,xg` uexiz §¦¨¥¥¨

j`lnd ,zinx`a,äåä ìàéøáb,zetyd lk z` rcei `edyøîàc ©§¦¥£¨§¨©
ìàéøáb àa ,øîwicvd sqei l`ì íéòáL Bãnéìå,ïBLdrxty ick ©¨©§¦¥§¦§¦§¦¨

.jlnl dpynl edelawi mixvne
dpyna epipyyïBænä úkøa`xnbd dxiaqne ,oeyl lka zxn`p ¦§©©¨

,jxal dxezd daiigy oeeik `l` ,dyxc dfl oi`yzìëàå' ,áéúëc¦§¦§¨©§¨
éäìà 'ä úà zëøáe zòáNå,'Ezniieqn oeyl aezkd raw `le §¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
jxal leki dz` okl ,da jxalì ìëa.Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥

y dpyna epipyúeãòä úòeáLdxiaqn `xnbd .oeyl lka zxn`p §©¨¥
,z`f micnel oiipn,'äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå' ,áéúëc¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨

,jkn rnyn ,'dl`a deriayde' xn`p `leì ìëaàéäL ïBL §¨¨¤¦
.úòîBL©©

y dpyna epipyïBãwtä úòeáL.oeyl lka zxn`pdxiaqn `xnbd §©©¦¨
,z`f micnel oiipnàéúàdeey dxifbaúòeáMî 'àèçz' 'àèçz' ¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©

.úeãòä̈¥
weqrl zxaere ,oeyl lka mixn`pd mixaca weqrl dniiq `xnbd

,epipy my ,dpynd ly ipyd wlgaìa ïéøîàð elàå,LãBwä ïBL §¥¤¡¨¦¦§©¤
'eë äöéìçå íéøekéa àø÷îdpynd dkiynneãòíéøekéa àø÷î ¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦

ãöék,mixekia zyxta xn`py ,ycewd oeylay oiipn -úéðòå' ¥©§¨¦
éäìà 'ä éðôì zøîàåïläìe ,'Exde mifixb xd ly zellwe zekxaa §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair,'ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥
,'dxin`e dipr' ly dey dxifb miyxeceïläì äøeîàä äéiðò äî̈£¦¨¨£¨§©¨

dxn`p ,mield lv`ìaïàk óà ,LãBwä ïBLjixv ,mixekia `xwna ¦§©¤©¨
exne`lìa.Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤

,`xnbd zl`eyôeb íiåìeïìðî ,eäéézellwde zekxad z` exn`y §¦¦©§§¨¨
,`xnbd dper .ycewd oeylaàéúàdey dxifbaäLnî 'ìB÷' 'ìB÷', ¨§¨¦Ÿ¤

àëä áéúkmielaíúä áéúëe ,'íø ìB÷',dxez oznaøaãé äLî' §¦¨¨¨§¦¨¨Ÿ¤§©¥
ìa ïläl äî ,'ìB÷á eððòé íéäìàäåLãBwä ïBL,dxezd dpzipóà §¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§©¤©

ïàkxnel mikixv eid ,mielaìa.LãBwä ïBL ¨¦§©¤
dpyna epipyãöék äöéìçxn`p ,ycewd oeyla zxn`py oiipn - £¦¨¥©

dn ,'exn`e mield epre' xne` `ed oldle ,'dxn`e dzpre' dvilga
,xne` dcedi iax .ycewd oeyla o`k s` ,ycewd oeyla oldl

dfd oeyla xn`zy cr 'dkk dxn`e dzpre'.'eëå`xnbd dkiynn §
,`xnbd zl`ey ,mzhiy z` xxalïðaøå,dey dxfbn ecnlyéàä §©¨¨©

déì éãáò éàî 'äëk''dkk' zaiz xeziin ecnli dn -.zvxzn ¨¨©¨§¥¥
minkg ,`xnbdeäì éòaéî'dkk' zaizn miyxec -àeäL øáãì ¦¨¥§§¨¨¤
ákòî äNòî,'dyri'l 'dkk' weqtd jinqdy dnn epiidc - ©£¤§©¥

la` ,dwiwxe dvilg epiidc ,akrn dyrn `edy xac wxy miyxec
zakrn dpi` dxin`d.

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåycewd oeyly 'dkk' zaizn cnly §©¦§¨
zvxzn .akrn dyrn `edy xacl cenild cnli okidn ,akrn

,`xnbd'äëk' 'äk'îepiidc ,'dk' azkl dleki dxezd dzidy - ¦Ÿ¨¨
xacl yexcl ,'dkk' dazk dnle ,'yi`l dyri dk dxn`e dzpre'

akrn dyrn `edy.,`xnbd zl`eyïðaøåxeziin ecnli dn §©¨¨
'dk' `le 'dkk' dazky dxezd.,zvxzneòîLî àì 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨Ÿ©§©

eäì.'dk' `le 'dkk' aezkl minrtl dxezd jxc jky ,yexcl opaxl §
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.éaø øáñ÷ àîéì:DazkM rnW z`ixw `dYW `xw Kixhvi`Cnì ìëa äøBzä ìkïBL ¥¨¨¨©©¦¦§¦§§¦§¨¤§¥§¦©§©¦§¨¨¨©¨§¨¨

.äøîàð:zqpMd ziaA zFxwl.òîL áéúëc íeMîzIxwl DiWxcY `lC Eide Kixhvi` ¤¤§¨¦§§¥©§¤¤¦¦§¦§©¦§§¦§¨§Ÿ¦§§¥¦§¦©

:eipf`l rinWdl `N` oFWl lkA rnW.älôz`dC ,`xw Kixv `l oFWl lkA 'ipzn ipYwC §©§¨¨¤¨§©§¦©§¨§¨§¦¨§¨¨¥©§¦§¨¨Ÿ¨¦§¨§¨

:iNSil FAl oeEkl rciC `pWl `Edde ,Edpip ingx.ãéçé,zxXd ik`ln EdEriIqIW Kixv ©£¥¦§§©¦§¨§¨©§©¥¦¦©¥¨¦¨¦¤§©§©§£¥©¨¥

aizkC Edl ikixv `l xEAv(el aFI`)xiAM l` od ¦Ÿ§¦¥§¦§¦¦¤¥©¦

:miAx lW ozNtzA q`Fn Fpi` ,q`ni `leçöð Ÿ¦§¨¥¥¦§¦¨¨¤©¦¨§
.àéëBèðàa àáø÷ àçbàì eìæàc àéìèEkldW ©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨¤¨§

mipeei mr mgNdl i`pFnWg ziA ipA dPdM igxR¦§¥§ª¨§¥¥©§¨§¦¨¥¦§¨¦

rnWe ,mixERMd mFiA Englpe mixERMd mFi iptl¦§¥©¦¦§¦§£§©¦¦§¨©

:mixERMd mFi zcFar caFr didWM lFw zA opgFi¨¨©§¤¨¨¥£©©¦¦

.àzãéáòdcFar Flig z` ciard oFWl ,lig £¦§¨©¦§¤¡¦¤¥£¨

dlFcB(hk l`wfgi):.ñbì÷ñb:oei Kln mWúa éðàL §¨§¤§¥©§©§¨¥¤¤¨¨©¦©
.ìB÷miraWA zrcFi KM lr dPnnd dCn DzF`¨¦¨©§ª¨©¨©©§¦§¦

zgNYWn `ide rinWdl diEUrW ipRn ,zFpFWl§¦§¥¤£¨§©§¦©§¦¦§©©©

:dfl minrtE dfl minrR zFpFWNd lkløîàc §¨©§§¨¦¨¤§¨¦¨¤§¨©
.øî`wxtA oOwl(:el sC):.BãnìåmiraW sqFil ©§©¨§¦§¨©§¦§§¥¦§¦

:zFpFWl.â"ä`le ,YkxaE aizkC oFfOd zMxA §¦§©©¨¦§¦¥©§¨§Ÿ

iziY `kidnC ,`xw `irA `lC ,olpn opiqxB©§¦¨§¨¨§Ÿ¨£¨§¨§¥¥¨¥¥
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`

`ztix jxk `irx oinipac `inec `vi dpewizk

`zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza

dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn didúòåáùoeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol `pn zecrd

dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`d zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idyàéúà
dlirn opitli dedc oeyl lkac ith rnyn ded `hgz `hgzc dey dxifb `la daxc` ycew oeyla irapc iziz `kidn `dc `kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz

zereaya opitlic ab` `l` dheqn dlirn(.cl sc):`kd inp dl hwp xacn aezkd oenn zriazac dey dxfb `daúéðòåslil daxc` dniz .exn`e mield epre xne` `ed oldle zxn`e

dxin`e dipr oipc xcdne mieln dxin` dxin` slipe jixt lirl `d xinb dipr dipr `kd xn`z m`e opitli dil inccn `dc xyrn iecien jidl` 'd iptl zxn`en jidl` 'd iptl zxn`e

`zcixb diprn `zcixb dipr oipc oi`e dxin`e diprn(dxin`e diprn `zcixb dxin` oipc oi`e `"p):àéúàlewe diprn lewe diprc oecwtd zreayn lew lew slip daxc` xnel oi` .lew lew

:`cixb lewn lewe dipr oipc oi`e xinbéáøåipd` ikdlc xen`d lkn zepyl oi`c `akrn d`ixw elit` dyxta xen`d lkc dkk dkn dcedi 'x yixc i` `prci `l .dkk dkn dcedi

w oeyla dxn`p dyxtc `aekir inp ycew oeyl ied `linne dkk dk`akrn `l d`ixwc ecen ediiexzc `aiwr 'xk `le xfril` iaxk `l l"q eizeaxn o`nk k"`c ok xnel dnize yce

dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`

dvilg zevn wxta oizipznc(:cw sc my)dlinc xfril` iax wxta oebk `nlra xn` ikde df xaca xfril` iaxe `aiwr iax ewlgp `l dcedi iax xaq `wcsc zay)
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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קצי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dheq(iying meil)

ì ìëa äøBzä ìkäøîàð ïBLz`ixw `exwl xzen `di jkitle ¨©¨§¨¨¤¤§¨
,dty lka zqpkd ziaa dxezdCzòc à÷ìñ éàclky xaeq iaxy §¦¨§¨©§¨

wx dxezdìa,äøîàð LãBwä ïBL,ok m`àðîçø áúëc 'eéäå' ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨
,dazkk ycewd oeyla wx zxn`p rny z`ixwy cnll,él änì̈¨¦

iaxy okzi ,`xnbd dgec .zxg` oeyla d`xewl oi`y i`ce ixd
z`f lkae ,ycewd oeyla wx dxn`p dxezdy xaeqéøèöéàCz` ¦§§¦

,'eide' ly dyxcd,'òîL' áéúëc íeMîdfn yexcl mewn dide ¦¦§¦§©
dxezd dazk okl ,oeyl lka rny z`ixw xnel xyt`y minkgk
rinydl jixvy 'rny'n yexcp `l` ,jk yexcp `ly cnll 'eide'

.epfe`l
,xxal `xnbd dkiynneàîéìy xn`p m`d -ìk ,ïðaø éøáñ÷ ¥¨¨¨§¥©¨¨¨

ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBLmixaeqy ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
y minkgì ìëaïBL,dxn`pàðîçø áúëc 'òîL'xyt`y cnll §¨¨§©§¨©©£¨¨

,oeyl lka rny z`ixw `exwlél änìd`xewl xyt`y i`ce ixd , ¨¨¦
oeyl lka.dxn`p dxezdy mixaeq minkgy okzi ,`xnbd dgec

z`f lkae ,oeyl lkaéøèöéàC,'rny' ly dyxcd z`íeMî ¦§§¦¦
,'eéäå' áéúëcz`ixw xnel xyt`y iaxk dfn yexcl mewn dide ¦§¦§¨

yexcp `ly cnll 'rny' dxezd dazk okl ,ycewd oeyla wx rny
.jetd xcqa rxtnl dp`xwi `ly 'eide'n yexcp `l` ,jk

y dpyna epipyälôzxewndy `xnbd dxiaqn .oeyl lka zxn`p §¦¨
zywa ,dlitzd ixdy ,dfl cenil jixv `le `xaqn `ed df oicl

àéä éîçø,okle ,élöî ,éòác éëéä ìkywal lekiy jxc lka - ©£¥¦¨¥¦§¨¥§©¥
dtya eail z` oeekl rcei m`e ,lltzi da ,dpeeka dlitza

.da lltziy ,zniieqn
,`xnbd dywn,älôúezxn`p ok` m`dì ìëaáø øîàäå ,ïBL §¦¨§¨¨§¨¨©©

ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòì ,äãeäééaø øîàc ,úénøà ïBL §¨§¨©¦§©¨¨§¨¨¦§£©¦§¨©©¦
ìa åéëøö ìàBMä ìk ,ïðçBéïé÷÷æð úøMä éëàìî ïéà ,énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨¦§£©¦¥©§£¥©¨¥¦§¨¦

Bì,eriiqlìa ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì.énøà ïBLzvxzn §¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦¦§£©¦
,`xnbd,øeaöa àä ,ãéçéa àä ,àéL÷ àìdcedi iax xn`y dn Ÿ©§¨¨§¨¦¨§¦

jixv `ed ik ,lltznd cigi iabl xn`p ,zinx`a lltzdl oi`y
lka zxn`p dlitzy epizpyn ixac eli`e ,zxyd ik`ln ederiiqiy
ik`lnn reiq mikixv mpi` mde ,xeaiv zlitz iabl exn`p ,oeyl

.zxyd
,opgei iax ixac lr `xnbd dywnïéøékî úøMä éëàìî ïéàå§¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaàéðúäå ,énøà ïBLigxt ekldyk mrty ,dfl zxzeqd `ziixa ¦§£©¦§¨©§¨
,mixetikd mei iptl mipeei mr mgldl i`penyg zia ipan dpedk

e ,xetik meia mb mzngln dkynpeìBãb ïäk ïðçBézcear cary ¨¨Ÿ¥¨
,xetik mei ly meidàeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL̈©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦¤

'àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçöð' ,øîBàegvp - ¥¨§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨
,`ziixa cer epcnl oke .`ikehp`a mglidl ekldy mixirvdáeLå§

íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ,÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦
àìëéä ìò äàzééàì äàðL øîàc àzãéáò úìéèa' ,øîBà àeäL¤¥§¥©£¦§¨§¨©§¨¨§©§¨¨©¥¨¨

,lkidd lr `iadl `peyd xn`y liigd lhazd -ñbì÷ñb âøäðå§¤¡©©§©§¨
,oei jlneáúëå ,'åéúBøéæb eìèáez`f ernyy mirneyd mnvrl ¨§§¥¨§¨§

dzid dry efi` ,wicvd oernyneðåeéëå ,äòL dúBàe`x - ¨¨¨§¦§
bxdp ,liigd lhazd ok` f` weicay ,zpeekn dzid enyxy drydy

,eizexifb elhae qblwqbìáeäéä énøà ïBLlew zad,øîBàdfe ¦§£©¦¨¨¥
.zinx` oeyl mixikn mpi` zxyd ik`lny opgei iax ixac z` xzeq

,`xnbd zvxznéðàL ìB÷ úa ,àîéà úéòa éàik`lnn dpey - ¦¨¥¥¨©©¦

,oeyl miray zrcei 'lew za'd lr dpennd dcindy ,zxyd
àãéáò éòeîLàìcdieyr `ide ,mixac rinydl dciwtzy meyn - ¦§©§¥£¦¨

.zetyd lkn zg` mipiand mipey minr iyp`l minrtl glzydl
àîéà úéòa éàålew zad z` xn`y in ,el`d mixwna ,xg` uexiz §¦¨¥¥¨

j`lnd ,zinx`a,äåä ìàéøáb,zetyd lk z` rcei `edyøîàc ©§¦¥£¨§¨©
ìàéøáb àa ,øîwicvd sqei l`ì íéòáL Bãnéìå,ïBLdrxty ick ©¨©§¦¥§¦§¦§¦¨

.jlnl dpynl edelawi mixvne
dpyna epipyyïBænä úkøa`xnbd dxiaqne ,oeyl lka zxn`p ¦§©©¨

,jxal dxezd daiigy oeeik `l` ,dyxc dfl oi`yzìëàå' ,áéúëc¦§¦§¨©§¨
éäìà 'ä úà zëøáe zòáNå,'Ezniieqn oeyl aezkd raw `le §¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
jxal leki dz` okl ,da jxalì ìëa.Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥

y dpyna epipyúeãòä úòeáLdxiaqn `xnbd .oeyl lka zxn`p §©¨¥
,z`f micnel oiipn,'äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå' ,áéúëc¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨

,jkn rnyn ,'dl`a deriayde' xn`p `leì ìëaàéäL ïBL §¨¨¤¦
.úòîBL©©

y dpyna epipyïBãwtä úòeáL.oeyl lka zxn`pdxiaqn `xnbd §©©¦¨
,z`f micnel oiipnàéúàdeey dxifbaúòeáMî 'àèçz' 'àèçz' ¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©

.úeãòä̈¥
weqrl zxaere ,oeyl lka mixn`pd mixaca weqrl dniiq `xnbd

,epipy my ,dpynd ly ipyd wlgaìa ïéøîàð elàå,LãBwä ïBL §¥¤¡¨¦¦§©¤
'eë äöéìçå íéøekéa àø÷îdpynd dkiynneãòíéøekéa àø÷î ¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦

ãöék,mixekia zyxta xn`py ,ycewd oeylay oiipn -úéðòå' ¥©§¨¦
éäìà 'ä éðôì zøîàåïläìe ,'Exde mifixb xd ly zellwe zekxaa §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair,'ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥
,'dxin`e dipr' ly dey dxifb miyxeceïläì äøeîàä äéiðò äî̈£¦¨¨£¨§©¨

dxn`p ,mield lv`ìaïàk óà ,LãBwä ïBLjixv ,mixekia `xwna ¦§©¤©¨
exne`lìa.Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤

,`xnbd zl`eyôeb íiåìeïìðî ,eäéézellwde zekxad z` exn`y §¦¦©§§¨¨
,`xnbd dper .ycewd oeylaàéúàdey dxifbaäLnî 'ìB÷' 'ìB÷', ¨§¨¦Ÿ¤

àëä áéúkmielaíúä áéúëe ,'íø ìB÷',dxez oznaøaãé äLî' §¦¨¨¨§¦¨¨Ÿ¤§©¥
ìa ïläl äî ,'ìB÷á eððòé íéäìàäåLãBwä ïBL,dxezd dpzipóà §¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§©¤©

ïàkxnel mikixv eid ,mielaìa.LãBwä ïBL ¨¦§©¤
dpyna epipyãöék äöéìçxn`p ,ycewd oeyla zxn`py oiipn - £¦¨¥©

dn ,'exn`e mield epre' xne` `ed oldle ,'dxn`e dzpre' dvilga
,xne` dcedi iax .ycewd oeyla o`k s` ,ycewd oeyla oldl

dfd oeyla xn`zy cr 'dkk dxn`e dzpre'.'eëå`xnbd dkiynn §
,`xnbd zl`ey ,mzhiy z` xxalïðaøå,dey dxfbn ecnlyéàä §©¨¨©

déì éãáò éàî 'äëk''dkk' zaiz xeziin ecnli dn -.zvxzn ¨¨©¨§¥¥
minkg ,`xnbdeäì éòaéî'dkk' zaizn miyxec -àeäL øáãì ¦¨¥§§¨¨¤
ákòî äNòî,'dyri'l 'dkk' weqtd jinqdy dnn epiidc - ©£¤§©¥

la` ,dwiwxe dvilg epiidc ,akrn dyrn `edy xac wxy miyxec
zakrn dpi` dxin`d.

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåycewd oeyly 'dkk' zaizn cnly §©¦§¨
zvxzn .akrn dyrn `edy xacl cenild cnli okidn ,akrn

,`xnbd'äëk' 'äk'îepiidc ,'dk' azkl dleki dxezd dzidy - ¦Ÿ¨¨
xacl yexcl ,'dkk' dazk dnle ,'yi`l dyri dk dxn`e dzpre'

akrn dyrn `edy.,`xnbd zl`eyïðaøåxeziin ecnli dn §©¨¨
'dk' `le 'dkk' dazky dxezd.,zvxzneòîLî àì 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨Ÿ©§©

eäì.'dk' `le 'dkk' aezkl minrtl dxezd jxc jky ,yexcl opaxl §

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

oifge` mipy` cenr bl sc oey`x wxtdheq
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:eipf`l rinWdl `N` oFWl lkA rnW.älôz`dC ,`xw Kixv `l oFWl lkA 'ipzn ipYwC §©§¨¨¤¨§©§¦©§¨§¨§¦¨§¨¨¥©§¦§¨¨Ÿ¨¦§¨§¨

:iNSil FAl oeEkl rciC `pWl `Edde ,Edpip ingx.ãéçé,zxXd ik`ln EdEriIqIW Kixv ©£¥¦§§©¦§¨§¨©§©¥¦¦©¥¨¦¨¦¤§©§©§£¥©¨¥

aizkC Edl ikixv `l xEAv(el aFI`)xiAM l` od ¦Ÿ§¦¥§¦§¦¦¤¥©¦

:miAx lW ozNtzA q`Fn Fpi` ,q`ni `leçöð Ÿ¦§¨¥¥¦§¦¨¨¤©¦¨§
.àéëBèðàa àáø÷ àçbàì eìæàc àéìèEkldW ©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨¤¨§

mipeei mr mgNdl i`pFnWg ziA ipA dPdM igxR¦§¥§ª¨§¥¥©§¨§¦¨¥¦§¨¦

rnWe ,mixERMd mFiA Englpe mixERMd mFi iptl¦§¥©¦¦§¦§£§©¦¦§¨©

:mixERMd mFi zcFar caFr didWM lFw zA opgFi¨¨©§¤¨¨¥£©©¦¦

.àzãéáòdcFar Flig z` ciard oFWl ,lig £¦§¨©¦§¤¡¦¤¥£¨

dlFcB(hk l`wfgi):.ñbì÷ñb:oei Kln mWúa éðàL §¨§¤§¥©§©§¨¥¤¤¨¨©¦©
.ìB÷miraWA zrcFi KM lr dPnnd dCn DzF`¨¦¨©§ª¨©¨©©§¦§¦

zgNYWn `ide rinWdl diEUrW ipRn ,zFpFWl§¦§¥¤£¨§©§¦©§¦¦§©©©

:dfl minrtE dfl minrR zFpFWNd lkløîàc §¨©§§¨¦¨¤§¨¦¨¤§¨©
.øî`wxtA oOwl(:el sC):.BãnìåmiraW sqFil ©§©¨§¦§¨©§¦§§¥¦§¦

:zFpFWl.â"ä`le ,YkxaE aizkC oFfOd zMxA §¦§©©¨¦§¦¥©§¨§Ÿ

iziY `kidnC ,`xw `irA `lC ,olpn opiqxB©§¦¨§¨¨§Ÿ¨£¨§¨§¥¥¨¥¥

:Wcw oFWl opiraCì ìëa.Cøáî äéäL ïBL`l §¨¥¨§Ÿ¤§¨¨¤¨¨§¨¥Ÿ

:oFWl aEzMd Fl raw.ïìðî úeãòä úòeáLi`C ¨©©¨¨§©¨¥§¨¨§¦

`inEC opiraC xninl `Mi` `xw azM `lŸ¨©§¨¦¨§¥©§¨¥¨§¨

oFWlA `EdW lair xde miGxB xd zrEaWC¦§©©§¦¦§©¥¨¤¦§

:WcTd.äòîLå:dl`A dEriAWde aizM `lCn ©Ÿ¤§¨§¨¦§Ÿ§¦§¦§¦¨§¨¨

.ìB÷á epðòé:dpYp WcTd oFWlaE ,dxFY oYnA ©£¤§§©©¨¦§©Ÿ¤¦§¨

.ákòî äNòî àeäL øáãìdvilg oFbM ,DA §¨¨¤©£¤§©¥¨§£¦¨

,zFPWl xEq`C `aEMr rnWn dkkC ,dwiwxE§¦¨§¨¨©§©¦¨§¨§©
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`

`ztix jxk `irx oinipac `inec `vi dpewizk

`zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza

dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn didúòåáùoeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol `pn zecrd

dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`d zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idyàéúà
dlirn opitli dedc oeyl lkac ith rnyn ded `hgz `hgzc dey dxifb `la daxc` ycew oeyla irapc iziz `kidn `dc `kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz

zereaya opitlic ab` `l` dheqn dlirn(.cl sc):`kd inp dl hwp xacn aezkd oenn zriazac dey dxfb `daúéðòåslil daxc` dniz .exn`e mield epre xne` `ed oldle zxn`e

dxin`e dipr oipc xcdne mieln dxin` dxin` slipe jixt lirl `d xinb dipr dipr `kd xn`z m`e opitli dil inccn `dc xyrn iecien jidl` 'd iptl zxn`en jidl` 'd iptl zxn`e

`zcixb diprn `zcixb dipr oipc oi`e dxin`e diprn(dxin`e diprn `zcixb dxin` oipc oi`e `"p):àéúàlewe diprn lewe diprc oecwtd zreayn lew lew slip daxc` xnel oi` .lew lew

:`cixb lewn lewe dipr oipc oi`e xinbéáøåipd` ikdlc xen`d lkn zepyl oi`c `akrn d`ixw elit` dyxta xen`d lkc dkk dkn dcedi 'x yixc i` `prci `l .dkk dkn dcedi

w oeyla dxn`p dyxtc `aekir inp ycew oeyl ied `linne dkk dk`akrn `l d`ixwc ecen ediiexzc `aiwr 'xk `le xfril` iaxk `l l"q eizeaxn o`nk k"`c ok xnel dnize yce

dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`

dvilg zevn wxta oizipznc(:cw sc my)dlinc xfril` iax wxta oebk `nlra xn` ikde df xaca xfril` iaxe `aiwr iax ewlgp `l dcedi iax xaq `wcsc zay)
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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.éàä äãeäé 'øå:Dil ciar i`n dxin`e dIprC deW dxfB.øîb äiðò äiðòdIprC deW dxfB §§¨©§¥¨¨¨©£¦¨©£¦¨©¨¦¥£¦¨£¦¨¨©§¥¨¨¨©£¦¨

:DlAw k"`` y"fb oC mc`d oi`e ,rnW `l lFw lFwC y"b ,FAxn cnl dIpríB÷î ìk £¦¨¨©¥©§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦§¨¨¨
.äøéîàå äiðò äëk äk øîàpL:Wcw oFWl `N` Fpi` ,xEAcA iElYd xacAäk äk â"ä ¤¤¡©Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨§¨¨©¨§¦¥¤¨§Ÿ¤ŸŸ

.eëøáúoOwl opAx Dl itliC ,xnYi` miRM zE`iUp oiprl xnFlM(.gl sC)`z`e ,deW dxfbA §¨§§©§¦§©§¦©©¦¦§¨§¨§¥¨©¨¨§©¨©¦§¥¨¨¨§¨¨

dvilgC dkM b"d :aizM DtEbA xninl dcEdi 'x§¨§¥©§¨§¦¨¨©£¦¨

xnFlM ,mIeNn opiqxB `le ,mIelC dxin`e dIpr£¦¨©£¦¨¦§¦¦§Ÿ©§¦¨¦§¦¦§©

`z`e ,lFw lFwA opAx Dl itliC xn` mIel oiprl§¦§©§¦¦¨©§¨§¥¨©¨¨§§¨¨

aizkC dnain ,Dtli dIpr dIprnC xninl Edi ¦̀§¥©§¥£¦¨£¦¨¨§¨¦¨¨¦§¦

:dkM DA.ïcøiä øáòa änä àìäl`xUi EidWM ¨¨¨£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥§¤¨¦§¨¥

laire miGxB xd ipniq mdl xn`p xAcOA©¦§¨¤¡©¨¤¦¨¥©§¦¦§¥¨

Eid l`xUi ,oCxi lW ipXd xarA mdW mnFwnE§¨¤¥¨¥¤©¥¦¤©§¥¦§¨¥¨

Egwl oaE`x ipaE cb ipA aizkcM oCxId gxfnl§¦§©©©§¥§¦§¦§¥¨§¥§¥¨§

dgxfn dncw Fgxi oCxil xarn ozlgp(bi rWFdi), ©£¨¨¥¥¤§©§¥§¥¥§¨¦§¨¨§ª©

oCxId axrnA dN`d mixddW mdl xn`pe§¤¤©¨¤¤¤¨¦¨¥¤§©£©©©§¥

cvl oCxId on oNdl dAxd Kli`e [oCxId xarn]¥¥¤©©§¥¨¥¨©§¥§©¨¦©©§¥§©

:oCxIl KEnq `le axrn.LîMä àBáî Cøc éøçà ©£¨§Ÿ¨©©§¥©£¥¤¤§©¤¤
d`A WnXdW gxfn Edf WnXd `Fan EdnE©§©¤¤¤¦§¨¤©¤¤¨¨

EpivnE ,oCxi lW FgxfOn wFgx xnFlM ,mXn¦¨§©¨¦¦§¨¤©§¥¨¦

:bltn ixg` xn`PW mFwn lM dAx ziW`xaA¦§¥¦©¨¨¨¤¤¡©©£¥ª§¨

.íéiúek íäa íéáLBiL,odA oiaWFi od eiWkr ¤§¦¨¤¦¦©§¨¥§¦¨¤

zxUr dlbdWM aixgpq mdA oaiWFdW¤¦¨¨¤©§¥¦§¤¤§¨£¤¤

laAn miWp` xEX` Kln `aIe aizkC ,mihaXd©§¨¦¦§¦©¨¥¤¤©£¨¦¦¨¤

oFxnW ixrA maiWFIe 'ebe `ErnE dzEMnEa mikln) ¦¨¥©¨§©¦¥§¨¥Ÿ§§¨¦

(fioizipznA `ipzcM Edpip oFxnFW ixr Kpde ,§¨©¨¥§¦§¦§©§¨§©§¦¦

`zipzn `cg DlkC ,qxB `l `ipY :oFxnFWAW¤§§©§¨Ÿ¨©§ª¥£¨©§¦¨

:ixtqA `id.íéiúek éøôñdxFY mdl WIW ¦§¦§¥¦§¥¦¦¤¥¨¤¨

:dR lrAW dxFYA mipin`n opi`e azkAW¤¦§¨§¥¨©£¦¦©¨¤§©¤

.íëøáòamipa`d z` EniwY mFIA FA rnWnxdA §¨§§¤©§©©¨¦¤¨£¨¦§©

:lair.Cøc éøçàoFWl ixg`C ,axrOd on bltn ¥¨©£¥¤¤ª§¨¦©©£¨§©£¥§

iM oFWl ,`Ed axrn WnXd `Fan i`de ,dbltd©§¨¨§©§©¤¤©£¨§¦

WnXd `a(gk ziW`xA)zrwFW dOgW mFwn , ¨©¤¤§¥¦¨¤©¨©©

oCxIl KEnq gxfn cvl Epiide ,DzriwXn bltnª§¨¦§¦¨¨§©§§©¦§¨¨©©§¥

:cIn.àéä éeçä õøà éðòðkä õøàa,`zEgipA ¦¨§¤¤©§©£¦¤¤©¦¦¦§¦¨

mkW `dC ,iEgd ux` `N` iprpMd ux` Dpi ¥̀¨¤¤©§©£¦¤¨¤¤©¦¦§¨§¤

aizkC `id iEg(bl mW),'ebe mlW awri `aIe ¦¦¦¦§¦¨©¨Ÿ©£Ÿ¨¥§

aizkE(cl mW):ux`d `iUp iEgd xFng oA mkW §¦¨§¤¤£©¦¦§¦¨¨¤

.äáøòa áLBiä:mixd `N` Fpi`.ìbìbä ìeî ©¥¨£¨¨¥¤¨¨¦©¦§¨
`l ElNd mipniQde ,md lBlBd on miwFgx§¦¦©¦§¨¥§©¦¨¦©¨Ÿ

:Exn`p dOle Exn`p mdilrøîBà á÷òé ïa à"ø £¥¤¤¤§§¨¨¤¤§¤©£Ÿ¥
.'eë áeúkä àa àìiAxC` iOp xfrl` iAxe Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨©¦©§©¦

:`xwl Wxtn DizeekE ,Knq awri oa xfril ¡̀¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¨¥§¨¥¦§¨

.äðBLàøa íäì äàøäL CøãkmixvOn mz`vA §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨§¥¨¦¦§©¦

xXil eiWkr `A KM ,KxCd mzFgpl opr cEOrA§©¨¨©§¨©¤¤¨¨©§¨§©¥

eiptl iElBW itl ,KxCd mzFxFdlE mdikxC©§¥¤§¨©¤¤§¦¤¨§¨¨

mr Kli `le dWn zzinA wFqtl oprd cizrW¤¨¦¤¨¨¦§§¦©Ÿ¤§Ÿ¥¥¦

oCxId z` ExarIW xg`l mdl dxFd rWFdi§ª©¨¨¤§©©¤©©§¤©©§¥

aEXii Kxce dWEaM KxC Ekli ux`d z` WFAkl¦§¤¨¨¤¥§¤¤§¨§¤¤¦

KEnq EtiTi l`e ,daxr `idW iprpMd ux` Kxce§¤¤¤¤©§©£¦¤¦£¨¨§©©¦¨

mixd `idW iEgd ux` KxC oCxId ztUl¦§©©©§¥¤¤¤¤©¦¦¤¦¨¦

on wFgx axrn cSn DkFzl EqpMi `N` ,zFrabE§¨¤¨¦¨§§¨¦©©£¨¨¦

:EWAkie EtiTie oCxId.íéìâc éðL øçàn iAB `Up zWxtA aizkcM:milbC zFrQ.íëéðôì:mkNM iptl rnWn.íéàNBð íiåìä eéä íBé ìëaoglXde oFx`d mYxnWnE aizkcM ,zdw ipA ©©§¥§©¦§¦§§©©§¥§¨¦§¦§¦§¨¨©¨©¥©¨§¨¦¦§¥¤©§©¦§¥ª§¤§¨¨©§¦¦§¦§¥§¨§¦§¦¦§©§¨¨¨§©ª§¨

'ebe(b xAcOA):.Bçéøé úà eáaqLëe:'ebe 'd zixA oFx` z` E`U mdil` xn`Ie mipdMd l` oEp oA rWFdi `xwIe aizkcM.BîB÷îì eäeøéæçäLëeaizkC ,miWcTd iWcw zial dnlW iniA §©¦§¨§¤¦§¤§¦§¦§¦©¦§¨§ª©¦¤©Ÿ£¦©Ÿ¤£¥¤§¤£§¦§§¤¤¡¦¦§¦¥§ŸŸ§¥¨§¥©¨¨¦¦§¦

oFx`d z` mipdMd E`UIe l`xUi ipwf lM E`aIe(g ` mikln)rAwp oMWOdW ,lHp mXn dWn dUrW oMWn lW miWcTd iWcw ziA KFYn ilr iniA dlbdWMW ,FnFwnl EdExifgd Epiide , ©¨ŸŸ¦§¥¦§¨¥©¦§©Ÿ£¦¤¨¨§¨¦§©§¤¡¦¦§¤§¤¨§¨¦¥¥¦¦¥¨§¥©¨¨¦¤¦§¨¤¨¨Ÿ¤¦¨ª©¤©¦§¨¦§©

dpAW cr ceC xirl mXnE mFc` caFr zial dpW mixUr sFql ceC F`iad mXnE ,acpia` ziaA `dYWpe dliW oMWn axg ixdW rEaw mFwn Fl did `l miYWlR EdExifgdWkE ,dliWA§¦Ÿ§¤¤¡¦§¦§¦Ÿ¨¨¨¨©¤£¥¨©¦§¨¦Ÿ§¦§©¨§¥£¦¨¨¦¨¡¦¨¦§¤§¦¨¨§¥¥¡¦¨§¦¨¦©¤¨¨

xiaC l` FnFwn l` 'd zixA oFx` z` mipdMd E`iaIe aizkcM cgind FnFwn iExw `Ede zkFxRd mFwnA zvvFg oiqwxh dO`e lkidd on miptl xiaCd Fl dpaE WCwOd ziA z` dnlW§ŸŸ¤¥©¦§¨¨¨©§¦¦§¦¦©¥¨§©¨§©§¦¤¤¦§©¨¤§¨§©§ª¨§¦§¦©¨¦©Ÿ£¦¤£§¦¤§¤§¦

'ebe ziAd(mW): ©©¦§¨
ïåéëå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

(:dlw[`nip] dyrnl d`ixw oia dkk aezkd lihdc oeik iaxl dinz d"ae y"ac `zbelt iab

i` elit` dcedi iaxc `ail` xninl ol ded daxc` dnzinl `ki` eze ediiexz eakrlc

d"xc w"ta dil opirny `dc dyrn `le `akrn d`ixwc dk `l` aizk ded `l(:h sc)

t"r` leki erwz `ly t"r` ehny `ly t"r` laei xn`c eixg`l `le eiptl yxcp `xwnc

yxtne dcedi iax ixac `id l"z egliy `ly

iptl `le eixg`l `le eiptl yxcp `xwn `nrh

mz`xwe` `wec yxcp `idc `aekir xnelk eipt

ly ezfeg` l` yi` mzaye` `le eiptly xexc

iaxe t"dc l"ie eipt iptly driwz` `le eixg`

ied `l i`c dkk dkn akrn dyrnc i`d dcedi

d`ixw` `wec dil opiyxcc `"d dk `l` aizk

inp diyxcnl `xizi dkk aizk ikdl eiptly

:eixg`ly dyrn`

ìåîd`exd mewn rnyn .lblbl jenq lblbd

xn`ck lblbd z`(:hi sc oileg)lenn

iax xn` ikdle sxerd z` d`exd len etxr

lblbd z` e`x `l `lde lblbd len xfrl`

lair xde mifixb xd `"x miiwn dn inlyexi

dfe mifixb xd df e`xwe ieyr eid ziyeyab izy

mixyre d`n dcedi iaxc dizrc lr lair xd

eff `l `"x zrc lr meid eze`a ekld lin

lk xne` l`rnyi 'xc inlyexia eze mnewnn

exn`p mipy c"i xg`l dxeza exn`py ze`ia

dizeekce ewligy mipy raye eyaiky mipy 'f

mipy c"i xg`l `l` zellwe zekxa xn`p `l

dide aizkde `pn 'x dinw `pipg 'x aizid

dl`d mipa`d z` eniwz ocxid z` mkxara

niwd mipa` l"`zellwe zekxa cin mze` e

:zexn`p mipy c"i xg`l

åäåøéæçäùëå`de dyw i`e .enewnl

minid ixaca(d a)aizk

c"kn cg` i`dc uixz oex`d z` mield e`yie

mzd aizk `dc miel mipdkd e`xwpy zenewn

aizke 'ebe cren ld` z`e oex`d z` elrie

mipdkd yexite mield mipdkd mze` elrd

e`iaie aizke eilke cren ld` mielde oex`d

aizke enewn l` 'd zixa oex` z` mipdkd

elrie aizke oex`d z` mipdkd e`yie miklna

elrie aizke 'ebe cren ld` z`e 'd oex` z`

edelhp mipdkd inp i` mielde mipdkd mze`

miell edexqne cec el dhp xy` enewnn

mipdkd edeqipkde lkidd cr e`yp mielde

xn` df lre miniiewn ze`xwnd lk ixd xiacl

:enewnl edexifgdyk iqei iax
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?déì ãéáò éàî "äøîàå äúðòå" éàä ,äãeäé 'øå§§¨©§¨§¨§¨§¨©¨¥¥
éòaéîìaã ,íiålì éøeîâàì déìóìéìå LãBwä ïBL ¦¨¥¥§©§¥©§¦¦§¦§©¤§¥©

àì "ìB÷" "ìB÷" ,øéîb "äéiðò" "äéiðò" ?äLnî "ìB÷"¦¤£¦¨£¦¨¨¥Ÿ
øîàpL íB÷î ìk :øîBà äãeäé 'ø ,éëä éîð àéðz .øéîb̈¥©§¨©¦¨¦§¨¥¨¨¤¤¡©

ì àlà Bðéà "äøéîà"å "äéiðò" ,"äëk" "äk"ïBL Ÿ¨¨£¦¨§£¦¨¥¤¨§
"äéiðò" ,äöéìçã "äëk" "eëøáú äk" "äk" ;LãBwä©¤ŸŸ§¨§¨¨§£¦¨£¦¨
eøáòL ïåék ?ãöék úBìì÷e úBëøa .íiåìã "äøéîà"å©£¦¨§§¦¦§¨§¨¥©¥¨¤¨§
øáòa änä àìä" :ïðaø eðz :'eë ïcøiä úà ìàøNé¦§¨¥¤©©§¥¨©¨¨£Ÿ¥¨§¥¤
Cøã éøçà" .äãeäé 'ø éøác Cìéàå ïcøiì øáòî "ïcøiä©©§¥¥¥¤©©§¥§¥¨¦§¥§¨©£¥¤¤
éðòðkä õøàa" ,úçøBæ änçL íB÷î "LîMä àBáî§©¤¤¨¤©¨©©§¤¤©§©£¦
íäa ïéáLBiL ,ìáéò øäå íéféøb øä elà "äáøòa áLiä©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©¥¨¤§¦¨¤
"äøî éðBìà ìöà" ,ìbìbì Ceîñ "ìbìbä ìeî" .íéiúek¦¦©¦§¨¨©¦§¨¥¤¥¥¤
íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå" øîBà àeä ïläìe .íëL§¤§©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©§
ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
:éñBé 'øa øæòìà 'ø øîà ,àéðz .íëL ïàk óà ,íëL§¤©¨§¤©§¨¨©¤§¨¨§¥
ízôéiæ :íäì ézøîà .íéiúeë éøôñ ézôéiæ äæ øáãa§¨¨¤¦©§¦¦§¥¦¦¨©§¦¨¤¦©§¤
íéøîBà ízàL .íeìk íëãéa íúéìòä àìå íëúøBz©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§¤©¤§¦
.íëL äøBî éðBìàL íéãBî eðà óà ,íëL äøBî éðBìà¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¤§¤
'ø ?íezãîì äna ízà ,äåL äøæâa äeðãîì eðà̈§©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§
,ïcøiì Ceîñ "ïcøiä øáòa änä àìä" :øîà øæòìà¤§¨¨¨©£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥
íëøáòa äéäå" áéúk àìä ,Cìéàå ïcøiä øáòî éàc§¦¥¥¤©©§¥§¥¨£Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤
änçäL íB÷î "LîMä àBáî Cøc éøçà" ."ïcøiä úà¤©©§¥©£¥¤¤§©¤¤¨¤©©¨
áLiä" ?àéä éeç õøà ,"éðòðkä õøàa" ,úò÷BL©©§¤¤©§©£¦¤¤¦¦¦©¥
ìeî" ?ïéáLBé ïä úBòáâe íéøä ïéa àìäå "äáøòä£¨¨©£Ÿ¥¨¦§¨¥§¦
á÷òé ïa øæòéìà 'ø ?ìbìbä úà eàø àì àìäå "ìbìbä©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨¡¦¤¤¤©£Ÿ
,äiðMa Cøc ïäì úBàøäì àlà áeúkä àa àì :øîBà¥Ÿ¨©¨¤¨§©§¨¤¤¤©§¦¨
àìå ,eëì Cøca "Cøc" .äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãk§¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨¤¤©¤¤§§Ÿ
.úBøaãna àìå ,eëì áeMia "áLiä" .íéîøëe úBãNa§¨§¨¦©¥©¦§§Ÿ©¦§¨

.úBòáâe íéøäa àìå ,eëì äáøòa "äáøòa":ïðaø eðz ¨£¨¨¨£¨¨§§Ÿ§¨¦§¨¨©¨¨
øçà òñBð ïBøà íBé ìëa ?ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨¨¥©©©
ïBøà äpä" :øîàpL ,äléçz òñð íBiäå ,íéìâã éðL§¥§¨¦§©¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£
íBéå íBé ìëa ."íëéðôì øáò õøàä ìk ïBãà úéøaä©§¦£¨¨¨¤Ÿ¥¦§¥¤§¨§
:øîàpL ,íéðäë eäeàNð íBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð íiåì§¦¦§¦¤¨¨§©§¨Ÿ£¦¤¤¡©

ìLa :øîBà éñBé 'ø ,àéðz .'Bâå "'ä ïBøà éàNð íéðäëä éìâø úBtk çBðk äéäå"úBîB÷î äL §¨¨§©©©§¥©Ÿ£¦§¥£§©§¨¥¥¦§Ÿ¨§
.BîB÷îì eäeøéæçäLëe Bçéøé úà eáéñäLëe ïcøiä úà eøáòLk :ïBøàä úà íéðäë eàNð̈§Ÿ£¦¤¨¨§¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦§¤¤¡¦¦§

ïåéëå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dheq(iying meil)

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøådzpre' ly dey dxifbdn cnl `ly §©¦§¨
oeyla wx zxn`p dvilgy opaxk 'exn`e mield epre' 'dxn`e

,'dkk' zaizn z`f cnl `l` ,ycewdéàî 'äøîàå äúðòå' éàä©§¨§¨§¨§¨©
déì ãéáòzvxzn .'dxin`e dipr' ly efd dey dxifbdn cnli dn - ¨¦¥

,`xnbddéì éòaéîick dey dxifbd z` dcedi iax jixv - ¦¨¥¥
éøeîâàìdvilg zyxtn cnll -íiåììxda zellwde zekxady §©§¥¦§¦¦

lair xdae mifixbìácLãBwä ïBLopaxk xaeq `le .xn`dl miaiig §¦§©¤
dynn 'lew' 'lew' dey dxifbn df oic lirl ecnly.,`xnbd zl`ey

óìéìålew' dey dxifb dcedi iaxìB÷'äLnîcnly enk.opax e §¥©¦Ÿ¤
dcedi iax ,`xnbd zvxznøéîb àì 'ìB÷ ìB÷' ,øéîb 'äéiðò äéiðò'£¦¨£¦¨¨¦Ÿ¨¦

oc mc` oi`e ,'diipr diipr' `l` eaxn dey dxifb cenll laiw `l -
eaxn dlaw ok m` `l` dey dxifb.,dvexizl di`x `xnbd d`ian

øîàpL íB÷î ìk ,øîBà äãeäé éaø ,éëä énð àéðzdxeza ©§¨©¦¨¦©¦§¨¥¨¨¤¤¡©
zepeyl ,xeaica zeielzd zeevnaBðéà ,'äøéîàå äéiðò' 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨¥

ezaeg ici `veiàlàaìLãBwä ïBL.,ok epivn okid mihxtne'äk' ¤¨§©¤Ÿ
mipdkd ly mitk z`iyp zyxta dxeza xn`peëøáz äk',' Ÿ§¨§

cenll jixv oi`e ,ycewd oeyla `weecy 'dk' zaizn micnele
oldl opax ecnly enk 'dkxa dkxa' dey dxifbn'äëk' .xn`p ¨¨

dyxta dxezaäöéìçc.lirlcke'äøéîàå äéiðò'dxeza dxn`p ©£¦¨£¦¨©£¦¨
zellwe zekxa zyxtaíiåìc.cnl dcedi iaxy yxetn epl ixd ¦§¦¦

dxezd dazky dnn ycewd oeyla mixn`p mielc zellwe zekxay
'lew lew' dey dxfbn `le ,'dxin`e dipr'.

dpyna epipyúà ìàøNé eøáòL ïåék ,ãöék úBìì÷e úBëøa§¨§¨¥©¥¨¤¨§¦§¨¥¤
ïcøiämky cvay oexneyay lair xd l`e mifixb xd l` e`ae ©©§¥

oldle ,''ebe ocxid xara dnd `ld' xn`py ,dxen ipel` lv`ay
dn ,'dxen oel` cr mky mewn cr ux`a mxa` xarie' xne` `ed

mky o`k xen`d dxen oel` s` ,mky oldl xen`d dxen oel`.'eë
mewn ipniq mdl exn`p ,igxfnd ocxid xarn xacna l`xyi eidyk
.l`xyi ux` `edy iaxrnd ocxid xara mdy lair xde mifixb xd
zrcl miweqtd on zeyxcd zxeva xfrl` iaxe dcedi iax ewlgpe

.wiecnd mnewn z`
,ïðaø eðz`ean jxc ixg` ocxid xara dnd `ld" weqta xn`p ¨©¨¨

,"dxen ipel` lv` lblbd len daxra ayeid iprpkd ux`a ynyd
dcedi iax x`aneïcøéä øáòa änä àìä'rnyn 'ïcøiì øáòî £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¥¥¤©©§¥

Cìéàåocxid on wegx ,daxrn l`xyi ux` jeza ax wgxn -éøác , §¥¨¦§¥
.äãeäé éaø,weqtd jynd z` x`al dcedi iax jiynneCøc éøçà' ©¦§¨©£¥¤¤

LîMä àBáîn wegx rnyn 'úçøBæ änçL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©¨©©
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øáòa änä àìä" :ïðaø eðz :'eë ïcøiä úà ìàøNé¦§¨¥¤©©§¥¨©¨¨£Ÿ¥¨§¥¤
Cøã éøçà" .äãeäé 'ø éøác Cìéàå ïcøiì øáòî "ïcøiä©©§¥¥¥¤©©§¥§¥¨¦§¥§¨©£¥¤¤
éðòðkä õøàa" ,úçøBæ änçL íB÷î "LîMä àBáî§©¤¤¨¤©¨©©§¤¤©§©£¦
íäa ïéáLBiL ,ìáéò øäå íéféøb øä elà "äáøòa áLiä©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©¥¨¤§¦¨¤
"äøî éðBìà ìöà" ,ìbìbì Ceîñ "ìbìbä ìeî" .íéiúek¦¦©¦§¨¨©¦§¨¥¤¥¥¤
íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå" øîBà àeä ïläìe .íëL§¤§©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©§
ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
:éñBé 'øa øæòìà 'ø øîà ,àéðz .íëL ïàk óà ,íëL§¤©¨§¤©§¨¨©¤§¨¨§¥
ízôéiæ :íäì ézøîà .íéiúeë éøôñ ézôéiæ äæ øáãa§¨¨¤¦©§¦¦§¥¦¦¨©§¦¨¤¦©§¤
íéøîBà ízàL .íeìk íëãéa íúéìòä àìå íëúøBz©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§¤©¤§¦
.íëL äøBî éðBìàL íéãBî eðà óà ,íëL äøBî éðBìà¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¤§¤
'ø ?íezãîì äna ízà ,äåL äøæâa äeðãîì eðà̈§©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§
,ïcøiì Ceîñ "ïcøiä øáòa änä àìä" :øîà øæòìà¤§¨¨¨©£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥
íëøáòa äéäå" áéúk àìä ,Cìéàå ïcøiä øáòî éàc§¦¥¥¤©©§¥§¥¨£Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤
änçäL íB÷î "LîMä àBáî Cøc éøçà" ."ïcøiä úà¤©©§¥©£¥¤¤§©¤¤¨¤©©¨
áLiä" ?àéä éeç õøà ,"éðòðkä õøàa" ,úò÷BL©©§¤¤©§©£¦¤¤¦¦¦©¥
ìeî" ?ïéáLBé ïä úBòáâe íéøä ïéa àìäå "äáøòä£¨¨©£Ÿ¥¨¦§¨¥§¦
á÷òé ïa øæòéìà 'ø ?ìbìbä úà eàø àì àìäå "ìbìbä©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨¡¦¤¤¤©£Ÿ
,äiðMa Cøc ïäì úBàøäì àlà áeúkä àa àì :øîBà¥Ÿ¨©¨¤¨§©§¨¤¤¤©§¦¨
àìå ,eëì Cøca "Cøc" .äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãk§¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨¤¤©¤¤§§Ÿ
.úBøaãna àìå ,eëì áeMia "áLiä" .íéîøëe úBãNa§¨§¨¦©¥©¦§§Ÿ©¦§¨

.úBòáâe íéøäa àìå ,eëì äáøòa "äáøòa":ïðaø eðz ¨£¨¨¨£¨¨§§Ÿ§¨¦§¨¨©¨¨
øçà òñBð ïBøà íBé ìëa ?ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨¨¥©©©
ïBøà äpä" :øîàpL ,äléçz òñð íBiäå ,íéìâã éðL§¥§¨¦§©¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£
íBéå íBé ìëa ."íëéðôì øáò õøàä ìk ïBãà úéøaä©§¦£¨¨¨¤Ÿ¥¦§¥¤§¨§
:øîàpL ,íéðäë eäeàNð íBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð íiåì§¦¦§¦¤¨¨§©§¨Ÿ£¦¤¤¡©

ìLa :øîBà éñBé 'ø ,àéðz .'Bâå "'ä ïBøà éàNð íéðäëä éìâø úBtk çBðk äéäå"úBîB÷î äL §¨¨§©©©§¥©Ÿ£¦§¥£§©§¨¥¥¦§Ÿ¨§
.BîB÷îì eäeøéæçäLëe Bçéøé úà eáéñäLëe ïcøiä úà eøáòLk :ïBøàä úà íéðäë eàNð̈§Ÿ£¦¤¨¨§¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦§¤¤¡¦¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dheq(iying meil)

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøådzpre' ly dey dxifbdn cnl `ly §©¦§¨
oeyla wx zxn`p dvilgy opaxk 'exn`e mield epre' 'dxn`e

,'dkk' zaizn z`f cnl `l` ,ycewdéàî 'äøîàå äúðòå' éàä©§¨§¨§¨§¨©
déì ãéáòzvxzn .'dxin`e dipr' ly efd dey dxifbdn cnli dn - ¨¦¥

,`xnbddéì éòaéîick dey dxifbd z` dcedi iax jixv - ¦¨¥¥
éøeîâàìdvilg zyxtn cnll -íiåììxda zellwde zekxady §©§¥¦§¦¦

lair xdae mifixbìácLãBwä ïBLopaxk xaeq `le .xn`dl miaiig §¦§©¤
dynn 'lew' 'lew' dey dxifbn df oic lirl ecnly.,`xnbd zl`ey

óìéìålew' dey dxifb dcedi iaxìB÷'äLnîcnly enk.opax e §¥©¦Ÿ¤
dcedi iax ,`xnbd zvxznøéîb àì 'ìB÷ ìB÷' ,øéîb 'äéiðò äéiðò'£¦¨£¦¨¨¦Ÿ¨¦

oc mc` oi`e ,'diipr diipr' `l` eaxn dey dxifb cenll laiw `l -
eaxn dlaw ok m` `l` dey dxifb.,dvexizl di`x `xnbd d`ian

øîàpL íB÷î ìk ,øîBà äãeäé éaø ,éëä énð àéðzdxeza ©§¨©¦¨¦©¦§¨¥¨¨¤¤¡©
zepeyl ,xeaica zeielzd zeevnaBðéà ,'äøéîàå äéiðò' 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨¥

ezaeg ici `veiàlàaìLãBwä ïBL.,ok epivn okid mihxtne'äk' ¤¨§©¤Ÿ
mipdkd ly mitk z`iyp zyxta dxeza xn`peëøáz äk',' Ÿ§¨§

cenll jixv oi`e ,ycewd oeyla `weecy 'dk' zaizn micnele
oldl opax ecnly enk 'dkxa dkxa' dey dxifbn'äëk' .xn`p ¨¨

dyxta dxezaäöéìçc.lirlcke'äøéîàå äéiðò'dxeza dxn`p ©£¦¨£¦¨©£¦¨
zellwe zekxa zyxtaíiåìc.cnl dcedi iaxy yxetn epl ixd ¦§¦¦

dxezd dazky dnn ycewd oeyla mixn`p mielc zellwe zekxay
'lew lew' dey dxfbn `le ,'dxin`e dipr'.

dpyna epipyúà ìàøNé eøáòL ïåék ,ãöék úBìì÷e úBëøa§¨§¨¥©¥¨¤¨§¦§¨¥¤
ïcøiämky cvay oexneyay lair xd l`e mifixb xd l` e`ae ©©§¥

oldle ,''ebe ocxid xara dnd `ld' xn`py ,dxen ipel` lv`ay
dn ,'dxen oel` cr mky mewn cr ux`a mxa` xarie' xne` `ed

mky o`k xen`d dxen oel` s` ,mky oldl xen`d dxen oel`.'eë
mewn ipniq mdl exn`p ,igxfnd ocxid xarn xacna l`xyi eidyk
.l`xyi ux` `edy iaxrnd ocxid xara mdy lair xde mifixb xd
zrcl miweqtd on zeyxcd zxeva xfrl` iaxe dcedi iax ewlgpe

.wiecnd mnewn z`
,ïðaø eðz`ean jxc ixg` ocxid xara dnd `ld" weqta xn`p ¨©¨¨

,"dxen ipel` lv` lblbd len daxra ayeid iprpkd ux`a ynyd
dcedi iax x`aneïcøéä øáòa änä àìä'rnyn 'ïcøiì øáòî £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¥¥¤©©§¥

Cìéàåocxid on wegx ,daxrn l`xyi ux` jeza ax wgxn -éøác , §¥¨¦§¥
.äãeäé éaø,weqtd jynd z` x`al dcedi iax jiynneCøc éøçà' ©¦§¨©£¥¤¤

LîMä àBáîn wegx rnyn 'úçøBæ änçL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©¨©©
oeyl 'ynyd `ean'e ,zgxef ynyd gxfn cvay ,ocxi ly egxfnn
weqtd jynde .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myn d`a ynydy

äáøòa áLBiä éðòðkä õøàa'y epcnln 'øäå íéæéøb øä elà §¤¤©§©£¦©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©
íäa ïéáLBiL ,ìáéòeiykríéiúekmy aixgpq mze` aiyedy , ¥¨¤§¦¨¤¦¦

mihayd zxyr z` dlbdyk.weqtd jiynn cerìbìbä ìeî'' ©¦§¨
rnynìbìbì Ceîñlblbd z` d`exd mewn ,.weqtd jyndeìöà' ¨©¦§¨¥¤

äøBî éðBìàxird `id 'íëLixdy ,dey dxifbn z`f micnele , ¥¥¤§¤
ïläìeziy`xa xtqa lirl -ãò õøàa íøáà øáòéå" øîBà àeä §©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©

ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL íB÷îxtqa §§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
xird `id ,ziy`xaíëLmewn cr' yxetna xne` weqtd ixdy , §¤

mewn eze` `edy rnyn 'dxen oel` cr mkyïàk óà ,lv`' weqta ©¨

xird `id 'dxen ipel`.íëL§¤
àéðzäæ øáãa ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,dey dxifb ici lr - ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤

,eféøôñ ézôéiæíéiúek,mitiiefn mdixtqy mdl izgked - ¦©§¦¦§¥¦¦
jke ,'d xgai xy` mewnd `ed mifixb xdy maala mikxazny

íëúøBz ízôéiæ ,íäì ézøîàíeìk íëãéa íúéìòä àìåoi`e , ¨©§¦¨¤¦©§¤©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§
mifixb xd okid mircei mz`,`l`íéøîBà ízàLlv` `edy ¤©¤§¦

äøBî éðBìà`ed,íëLeäøBî éðBìàL íéãBî eðà óà`ed,íëL ¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¥§¤
la`äåL äøæâa äeðãnì eðàe ,lirlckíezãîì äna ízàixdy , ¨¦©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§

azkay dxeza zyxetn dpi`y dey dxifba micen mkpi`.o`k cr
wegx ,l`xyi ux` jeza md lair xde mifixb xdy ,dcedi iax zrc

ocxid on daxrn.
,øîà øæòìà éaøjke ,ocxil c`n miaexw lair xde mifixb xdy ©¦¤§¨¨¨©
weqtd z` x`an'ïcøéä øáòa änä àìä'eyexit,ïcøiì Ceîñ £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥

éàceyexitCìéàå ïcøiä øáòîiax xn`y enk ,ocxid on wgxd - §¦¥¥¤©©§¥§¥¨
,dcediáéúk àlä`az ik zyxtaïcøéä úà íëøáòa äéäå" ©Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤¤©©§¥

lair xda meid mkz` devn ikp` xy` dl`d mipa`d z` eniwz",
meia ea meniwzy rnyn,ocxil jenq did lair xdy mi`ex ok m`.

df itl weqtd jynde,lair xde mifixb xdydnd `ld'Cøc éøçà©£¥¤¤
LîMä àBáîn wegx eyexit 'úò÷BL änçäL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©©¨©©

oeyl 'ynyd `ean'e ,zrwey ynyd axrn cvay ,axrndn
xe`iz o`k cr .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myl d`a ynydy
weqtd jyndy xne`e ,xfrl` iax zrcl lair xde mifixb xd mewn

jiynn weqtd ixdy ,mnewn z` x`zn epi` xakéðòðkä õøàa'' §¤¤©§©£¦
`l` ,iprpkd ux`a dpi` mkyeàéä éeç õøàoa mky" xn`pk , ¤¤¦¦¦

jiynn ixdy mnewn x`zn epi` ok mb weqtd jynde ."iegd xeng
äáøòa áLBiä',daxra mpi` mde ,xeyina - 'íéøä ïéa àìäå ©¥¨£¨¨©£Ÿ¥¨¦

ïéáLBé ïä úBòáâejiynn ixdy ,mnewn x`zn epi` jyndd oke . §¨¥§¦
eàø àì àìäå ,'ìbìbä ìeî'ìbìbä úàxfrl` iax zrc o`k cr . ©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨

seqay el`d mipniqd exn`p dnl ok m` .dcedi iax lr wlegd
df lr ,weqtdàlà áeúkä àa àì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ¨©¨¤¨

äiðMa Cøc ïäì úBàøäì,ryedi mr zrk l`xyi ux`l eqpkiyk - §©§¨¤¤¤©§¦¨
,äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãkopr cenra mixvnn mz`v inia §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨

xne` df lr .opr mdiptl jli `l dyn zeniyk ik ,jxcd mzegpl
' weqtd mdlCøcy mzexedl 'ynyd `eanúBãNa àìå eëì Cøca ¤¤©¤¤§§Ÿ§¨

áLBiä' ,íéîøëey mzexedl 'äáøòa' ,úBøaãîa àìå eëì áeMia' §¨¦©¥©¦§§Ÿ§¦§¨¨£¨¨
y mzexedläáøòaxeyina -.úBòáâe íéøäa àìå eëì ¨£¨¨§§Ÿ¤¨¦§¨

íBé ìëa ,ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék ,ïðaø eðze`viy f`n ¨©¨¨¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨
did mixvnn,íéìâc éðL øçà òñBð ïBøà,xacna zyxta x`eank ¨¥©©©§¥§¨¦

,oae`x lbce dcedi lbc ixg` rqp oex`dyíBiäåz` ea exary §©
,ocxidäléçz òñðõøàä ìk ïBãà úéøaä ïBøà äpä" øîàpL , ¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£©§¦£¨¨¨¤

"íëéðôì øáBòmklek iptl rnyn ,.,welig cereíBéå íBé ìëaf`n ¥¦§¥¤§¨¨
d ,mixvnn e`viyíiåìzdw ipaíBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð- §¦¦§¦¤¨¨§©
ocxid z` exarykíéðäk eäeàNðúBtk çBðk äéäå" øîàpL , §¨Ÿ£¦¤¤¡©§¨¨§©©

.'Bâå "'ä ïBøà éàNBð íéðäkä éìâø©§¥©Ÿ£¦§¥£§
ìLa ,øîBà éñBé éaø ,àéðzïBøàä úà íéðäk eàNð úBîB÷î äL, ©§¨©¦¦¥¦§Ÿ¨§¨§Ÿ£¦¤¨£

md el`eïcøiä úà eøáòLk ,lirlckBçéøé úà eaéñäLëe ,ray §¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦
dyaekl ick minrtBîB÷îì eäeøéæçäLëe ,zial dnly inia §¤¤§¦¦§

miycwd iycw.
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יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



קצד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dheq(iyiy meil)

íéna íéðäk éìâø eìaèépL ïåéëådtUa ocxid jezl eqpkpyk §¥¨¤¦§§©§¥Ÿ£¦©©¦
zigxfndíäéøBçàì íénä eøæç ,mewna ocxid znixf dxvrpy ¨§©©¦©£¥¤
d cnrndaebl df lr df elre exvrp myl eribdy mind lke ,mipdk,

ïcøéä ãò ïBøàä éàNBð àBáëe" øîàpLi`yep mipdkd ilbxe ¤¤¡©§§¥¨¨©©©§¥
mind dvwa elahp oex`däìòîìî íéãøBiä íénä eãîòiå 'Bâå§©©©§©©¦©§¦¦§©§¨

."ãçà ãð eî÷̈¥¤¨
,`ziixad zxxaneíéî ìL ïäáBb änëåenxrp daeb dfi`l - §©¨§¨¤©¦

mind.daebl ,zx`aneìéî øNò íéðL ìò ìéî øNò íéðLãâðk §¥¨¨¦©§¥¨¨¦§¤¤
ìàøNé äðçîlr lin xyr mipy eziipga l`xyi dpgn lceby oeik , ©£¥¦§¨¥

edy ok m` ,oziipg xcqk jk ocxid z` exare ,lin xyr mipy
,ocxidn mipexg`d elry cr lin xyr mipy jldn xeriy xarna

lin xyr mipy daeb ocxia micxeid mind edab mb onf eze`aeéøác ,¦§¥
ïBòîL éaøa øæòìà éaø Bì øîà .äãeäé éaødcedi iaxléøáãì ,E ©¦§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨¤

m`d ,dyw ,lin xyr mipy mind edabyì÷ íãà,minn xzei uexl ¨¨©
íél÷ íéî Bàmc`n xzei uexløîBà éåä ,y i`ceíél÷ íéîuexl ©¦©¦¡¥¥©¦©¦

mc`n xzeiïk íà ,iptl cer lin xyr mipy daebl etq`zd mind ¦¥
e ,mnewnl exfg jk xg`e ,lin xyr mipy jldn l`xyi exaryïéàä¦

díéîmnewnl mixfegyïúBà ïéôèBLåoiicr exar `ly miyp`. ©¦§§¦¨
àlàoerny iaxa xfrl` iax xaeqïéìBòå ïéLcâð íéî eéäL ãnìî , ¤¨§©¥¤¨©¦¦§¨¦§¦

ïéték éab ìò ïéték,zenle` iab lr zenle` -ìMî øúéúBàî L ¦¦©©¥¦¦¨¥¦§Ÿ¥
ìéîdaebéäéå" øîàpL ,áøòîe çøæî éëìî ìk ïúBà eàøL ãò , ¦©¤¨¨¨©§¥¦§¨©£¨¤¤¡©©§¦

éëìî ìëå äné ïcøéä øáòa øLà éøBîàä éëìî ìk òBîLë¦§©¨©§¥¨¡¦£¤§¥¤©©§¥¨¨§¨©§¥
éðá éðtî ïcøiä éî úà 'ä LéáBä øLà úà íiä ìò øLà éðòðkä©§©£¦£¤©©¨¤£¤¦¤¥©©§¥¦§¥§¥
éða éðtî çeø ãBò íäa äéä àìå íááì ñniå íøáò ãò ìàøNé¦§¨¥©¨§¨©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨¤©¦§¥§¥

."ìàøNé,`xnbd zxne`óàålv` epivn ok enke -,äðBfä áçø ¦§¨¥§©¨¨©¨
yì äøîàòLBäé éçeìLocxid z` exary iptl ,qgpite alk mdy ¨§¨¦§¥§ª©

óeñ íé éî úà 'ä LéáBä øLà úà eðòîL ék"mkz`va mkiptn ¦¨©§¤£¤¦¤¥©
mixvnnãBò äî÷ àìå eðááì ñniå òîLpå" áéúëe ,'Bâå "gex §§¦©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨

mkiptn yi`a'Bâå "seq mi zrixwn micgtn eid oiicr mdy ,. §
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøiamicner mipdkd cera , ¨©©§¥

mixaer mrde myòLBäé íäì øîà ,mipdkde" weqta aezky enk , ¨©¨¤§ª©
oex`d i`ypz` 'd dev xy` xacd lk mez cr ocxid jeza micner

ixd ,"ryedi z` dyn dev xy` lkk mrd l` xacl ryedi
eze` dev xy` z` ,ocxia micner mcera mdil` xaic ryediy
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יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמ' ב
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øúåél"ie iqxt `zlz `l` `rx`l `airn `kil `de i"xl dniz .lin ze`n ylyn

riwx ly eal cr xne` iel iax inlyexi mipprd on dlrnl oiklede oiycbp eidy
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odl xn` zexzqpd z` odilr elaiw ocxia yiwl yix xn` [inlyexi] .ryedi mdl xn`

mind zexzqpd z` oilawn mz` oi` m` ryedi

ciaf x"a oeniq iax xn` mkz` oitheye oi`a

maexe `hg okr ixdy ok `edy jl rcz ze`ie

dxzed dpaia iel 'x xn` ira dltp oixcdpq ly

wqr mkl oi` dxn`e lew za dzvi drevxd

:zexzqpa
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dizeakx` one dizeakx` l` `rx` on

lr `rx` on] dil ilzc `eddl ditizkl

`eddl dil ilzc `edd inc `le [ditizk

:[dil oirh oxge`c]

éðèøåèiphxehc g"x yxit .iphxehc iphxehe

cvike mipf`n ly dpw oei oeyla

milaga mebxiqe micenr ipy e`iad ede`yp

zehen epzpe milag iab lr leky`d epzpe

ozp leky`de mibxeqnd micenrd dvwa milaga

y`xa da `veike y`xd dfn dvwd on '` hen

micenrd y`xa zehen izy e`vnp xg`d dvwn
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eid zehen 'c el`n hene hen lke micenrd
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éðá éðtî çeø ãBò íá äéä àìå íááì ñniå íøáò ãò©¨§¨©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨©¦§¥§¥

ì äøîà äðBfä áçø óàå ,"ìàøNéék" òLBäé éçeìL ¦§¨¥§©¨¨©¨¨§¨¦§¥§ª©¦
áéúëe "óeñ íé éî úà 'ä LéáBä øLà úà eðòîL̈©§¥£¤¦¤¥©§¦
,ïcøia íãBò .'Bâå "ãBò äî÷ àìå eðááì ñniå òîLpå"©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨§¨©©§¥
úà íéøáBò ízà äî ìò eòc :òLBäé íäì øîà̈©¨¤§ª©§©¨©¤§¦¤
,íëéðtî õøàä éáLBé úà eLéøBzL úðî ìò ,ïcøiä©©§¥©§¨¤¦¤§¥¨¨¤¦§¥¤
íà "íëéðtî õøàä éáLé ìk úà ízLøBäå" :øîàpL¤¤¡©§©§¤¤¨§¥¨¨¤¦§¥¤¦
ïéôèBLå íéî ïéàa ,åàì íàå ,áèeî ïk ïéNBò ízà©¤¦¥¨§¦¨¨¦©¦§§¦
,ïcøia íãBò .íëúàå éúBà "íëéúBà" éàî .íëéúBà¦¤©¦¤¦§¤§¤¨©©§¥
ìò úçà ïáà Léà íëì eîéøäå" :òLBäé ïäì øîà̈©¨¤§ª©§¨¦¨¤¦¤¤©©©
äéäz ïòîì" :áéúëe "ìàøNé éðá éèáL øtñîì BîëL¦§§¦§©¦§¥§¥¦§¨¥§¦§©©¦§¤
äî øîàì øçî íëéða ïeìàLé ék íëaø÷a úBà úàæŸ§¦§§¤¦¦§¨§¥¤¨¨¥Ÿ¨
úà úBáà eøáòL íéðáì ïîéñ "íëì älàä íéðáàä̈£¨¦¨¥¤¨¤¦¨§¨¦¤¨§¨¤
íëì eàN" :òLBäé ïäì øîà ,ïcøia íãBò .ïcøiä©©§¥¨©©§¥¨©¨¤§ª©§¨¤
íézL ïéëä íéðäëä éìâø ávnî ïcøiä CBzî äfî¦¤¦©©§¥¦©©©§¥©Ÿ£¦¨¦§¥
íúBà ízçpäå íënò íúBà ízøáòäå íéðáà äøNò¤§¥£¨¦§©£©§¤¨¦¨¤§¦©§¤¨

."äìélä Bá eðéìz øLà" :øîBì ãeîìz ?ïBìîe ïBìî ìëa ìBëé "äìélä Bá eðéìz øLà ïBìna©¨£¤¨¦©¨§¨¨§¨¨¨©§©£¤¨¦©¨§¨
çå àéúî ïa øæòéìà 'øå àzôìç àaà :äãeäé 'ø øîàíéðáà ïúBà ìò eãîò éàðéëç ïa àéðð ¨©§¨©¨£©§¨§¡¦¤¤¤¨§¨©£©§¨¤£¦©¨§©¨£¨¦

,déôúëì Léðéà éìãîc àðeòèc éøéîâe .äàñ íéòaøàk äìe÷L úçàå úçà ìk íeøòéLå§¦£¨©©§©©§¨§©§¨¦§¨§¦¦¦§¨§¦§¥¦¦¦©§¥
òîLnî "íéðLa èBná eäàOiå" øîàpL ìBkLàì áMçî äzà ïàkîe .éåä äéðeòèc àzìéz¦§¨¦§¥¨¥¦¨©¨§©¥§¤§¤¤¡©©¦¨ª©¦§¨¦¦©§©
'ø øîà ,úBèBî éðLa ?"íéðLa" øîBì ãeîìz äî ?íéðLaL òãBé éðéà "èBná" øîàpL¤¤¡©©¥¦¥©¤¦§©¦©©§©¦§¨¦¦§¥¨©
ãçàå ,ïBnéø àNð ãçà ,ìkLà eàNð äðîL ?ãöék àä .éðèøeèc éðèøeèå éðèøeè :÷çöé¦§¨§¨¥§§¨¥§§¨¥¨¥©§Ÿ¨¨§¤§Ÿ¤¨¨¨¦§¤¨
àîéà úéòa éàå ,éáéLçc íeMî àîéà úéòa éà ,íeìk eàNð àì áìëå òLBäé .äðéàz àNð̈¨§¥¨§ª©§¨¥Ÿ¨§§¦¨¥¥¨¦©£¦¦§¦¨¥¥¨
,äãeäé 'ø éøáãì :øîà ãç ;àçtð ÷çöé 'øå éîà 'ø da éâéìt äöò dúBàa eéä àìL¤Ÿ¨§¨¥¨§¦¦¨©¦§¦§¨©¨¨©¨©§¦§¥§¨
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קצה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dheq(iyiy meil)

íéna íéðäk éìâø eìaèépL ïåéëådtUa ocxid jezl eqpkpyk §¥¨¤¦§§©§¥Ÿ£¦©©¦
zigxfndíäéøBçàì íénä eøæç ,mewna ocxid znixf dxvrpy ¨§©©¦©£¥¤
d cnrndaebl df lr df elre exvrp myl eribdy mind lke ,mipdk,

ïcøéä ãò ïBøàä éàNBð àBáëe" øîàpLi`yep mipdkd ilbxe ¤¤¡©§§¥¨¨©©©§¥
mind dvwa elahp oex`däìòîìî íéãøBiä íénä eãîòiå 'Bâå§©©©§©©¦©§¦¦§©§¨

."ãçà ãð eî÷̈¥¤¨
,`ziixad zxxaneíéî ìL ïäáBb änëåenxrp daeb dfi`l - §©¨§¨¤©¦

mind.daebl ,zx`aneìéî øNò íéðL ìò ìéî øNò íéðLãâðk §¥¨¨¦©§¥¨¨¦§¤¤
ìàøNé äðçîlr lin xyr mipy eziipga l`xyi dpgn lceby oeik , ©£¥¦§¨¥

edy ok m` ,oziipg xcqk jk ocxid z` exare ,lin xyr mipy
,ocxidn mipexg`d elry cr lin xyr mipy jldn xeriy xarna

lin xyr mipy daeb ocxia micxeid mind edab mb onf eze`aeéøác ,¦§¥
ïBòîL éaøa øæòìà éaø Bì øîà .äãeäé éaødcedi iaxléøáãì ,E ©¦§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨¤

m`d ,dyw ,lin xyr mipy mind edabyì÷ íãà,minn xzei uexl ¨¨©
íél÷ íéî Bàmc`n xzei uexløîBà éåä ,y i`ceíél÷ íéîuexl ©¦©¦¡¥¥©¦©¦

mc`n xzeiïk íà ,iptl cer lin xyr mipy daebl etq`zd mind ¦¥
e ,mnewnl exfg jk xg`e ,lin xyr mipy jldn l`xyi exaryïéàä¦

díéîmnewnl mixfegyïúBà ïéôèBLåoiicr exar `ly miyp`. ©¦§§¦¨
àlàoerny iaxa xfrl` iax xaeqïéìBòå ïéLcâð íéî eéäL ãnìî , ¤¨§©¥¤¨©¦¦§¨¦§¦

ïéték éab ìò ïéték,zenle` iab lr zenle` -ìMî øúéúBàî L ¦¦©©¥¦¦¨¥¦§Ÿ¥
ìéîdaebéäéå" øîàpL ,áøòîe çøæî éëìî ìk ïúBà eàøL ãò , ¦©¤¨¨¨©§¥¦§¨©£¨¤¤¡©©§¦

éëìî ìëå äné ïcøéä øáòa øLà éøBîàä éëìî ìk òBîLë¦§©¨©§¥¨¡¦£¤§¥¤©©§¥¨¨§¨©§¥
éðá éðtî ïcøiä éî úà 'ä LéáBä øLà úà íiä ìò øLà éðòðkä©§©£¦£¤©©¨¤£¤¦¤¥©©§¥¦§¥§¥
éða éðtî çeø ãBò íäa äéä àìå íááì ñniå íøáò ãò ìàøNé¦§¨¥©¨§¨©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨¤©¦§¥§¥

."ìàøNé,`xnbd zxne`óàålv` epivn ok enke -,äðBfä áçø ¦§¨¥§©¨¨©¨
yì äøîàòLBäé éçeìLocxid z` exary iptl ,qgpite alk mdy ¨§¨¦§¥§ª©

óeñ íé éî úà 'ä LéáBä øLà úà eðòîL ék"mkz`va mkiptn ¦¨©§¤£¤¦¤¥©
mixvnnãBò äî÷ àìå eðááì ñniå òîLpå" áéúëe ,'Bâå "gex §§¦©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨

mkiptn yi`a'Bâå "seq mi zrixwn micgtn eid oiicr mdy ,. §
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøiamicner mipdkd cera , ¨©©§¥

mixaer mrde myòLBäé íäì øîà ,mipdkde" weqta aezky enk , ¨©¨¤§ª©
oex`d i`ypz` 'd dev xy` xacd lk mez cr ocxid jeza micner

ixd ,"ryedi z` dyn dev xy` lkk mrd l` xacl ryedi
eze` dev xy` z` ,ocxia micner mcera mdil` xaic ryediy

mdl xn` jke ,dynäî ìò eòc ,dn liaya -úà íéøáBò ízà §©¨©¤§¦¤
eLéøBzL úðî ìò ,ïcøiäeyakzy -,íëéðtî õøàä éáLBé úà ©©§¥©§¨¤¦¤§¥¨¨¤¦§¥¤

øîàpLdyn ici lr dxezaõøàä éáLBé ìk úà ízLøBäå" ¤¤¡©§©§¤¤¨§¥¨¨¤
ïk ïéNBò ízà íà ,'Bâå "íëéðtî,orpk ux` z` yeakl,áèeî ¦§¥¤§¦©¤¦¥¨

íëéúBà ïéôèBLå íéî ïéàa åàì íàå.oeyl lr `xnbd zl`ey §¦¨¨¦©¦§§¦¦¤
,`ziixad.'íëéúBà' éàî,`id 'mkize`' dlind zpeek ,daiyne ©¦¤

.íëúàå éúBà¦§¤§¤
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøiamicner mipdkd cera , ¨©©§¥

,lirlck myòLBäé íäì øîàweqta aezky enkíëì eîéøä" ¨©¨¤§ª©¨¦¨¤
éèáL øtñîì BîëL ìò úçà ïáà Léàipaáéúëe ,'Bâå "ìàøNé ¦¤¤©©©¦§§¦§©¦§¥§¥¦§¨¥§§¦

øîàì øçî íëéða ïeìàLé ék íëaø÷a úBà úàæ äéäz ïòîì"§©©¦§¤Ÿ§¦§§¤¦¦§¨§¥¤¨¨¥Ÿ

,'Bâå "íëì älàä íéðáàä äîeniwdy mipa`d mdilbx avn zgz ¨¨£¨¦¨¥¤¨¤§
zeidl oexkfl mipdkdíéðáì ïîéñzexeclúà úBáà eøáòL ¦¨§¨¦¤¨§¨¤

.ïcøiä©©§¥
,`ziixad dkiynneíãBòmi`vnpïcøia,lirlckòLBäé ïäì øîà ¨©©§¥¨©¨¤§ª©
weqta aezky enkéìâø ávnî ïcøéä CBzî äfî íëì eàN"§¨¤¦¤¦©©§¥¦©©©§¥

íënò íúBà ízøáòäå íéðáà äøNò íézL ïéëä íéðäkä©Ÿ£¦¨¦§¥¤§¥£¨¦§©£©§¤¨¦¨¤
,'Bâå "äìélä Bá eðéìz øLà ïBìna íúBà ízçðäåmipa`d md §¦§©¤¨©¨£¤¨¦©¨§¨§

lblba merawe meltwe gafnd epae lair xda eniwdy.zxxane
,`ziixadìBëémipa`d z` eniwi,ïBìîe ïBìî ìëa,dpereãeîìz ¨§¨¨¨©§

.'äìélä Bá eðéìz øLà' øîBì.`ziixad o`k cr ©£¤¨¦©¨§¨
,`xnbd zxtqnäãeäé éaø øîàïa øæòéìà éaøå àzôìç àaà , ¨©©¦§¨©¨£©§¨§©¦¡¦¤¤¤

,éàðéëç ïa àéððçå àéúîmzylyeãîòíéðáà ïúBà ìòeniwdy ©§¨©£©§¨¤£¦©¨§©¨£¨¦
,ryedi inia ocxia l`xyi mríeøòéLåe`vne ,mlwyn z` ecn` - §¦£

yúçàå úçà ìkodnäàñ íéòaøàk äìe÷Léøéîâe .recie - ¨©©§©©§¨§©§¨¦§¨§¦¥
izea`ne epizeaxn eplawe,epdéôúëì Léðéà éìãîc àðeòèc- ¦§¨§©§¥¦¦§©§¥

,xg` ly reiq ila etzk lr diabn mc`y ie`ynyàzìéz¦§¨
éåä déðeòècel riiqn xg`yk `yil lekiy dnn yily wx edf - ¦§¥¨¥

lk dzid lirlc minkgd exriyy mipa`d m`e ,etzk lr zelrdl
zg` oa` yi` mkl enixd" ryedi xn` mze`e d`q mirax`k zg`

,ecal mixi cg` lky "enky lrìBkLàì áMçî äzà ïàkî¦¨©¨§©¥¨¤§
dfl df epirhde ,dyn inia xacnl l`xyi ux`n milbxnd e`ypy
d`iane .d`q mixyre d`n epiidc ,yly it didy ,mtzk lr

,c`n lecb did leky`dy epivn okid `xnbd" øîàpLmyn ezxkie ¤¤¡©
cg` miapr leky`e dxenf,"íéðLa èBná eäeàOiåzxxane ©¦¨©¦§¨¦

,`xnbdøîàpL òîLnîede`yie''èBnaikeíéðLaL òãBé éðéà, ¦©§©¤¤¡©©¥¦¥©¤¦§©¦
,miax oeyla 'ede`yie' yxetna aezk ixdeøîBì ãeîìz äî- ©©§©

dxezd dazk dn jxevl,'íéðLa'leky`d e`ypy epcnll ,dpere ¦§©¦
úBèBî éðLa.cg` hena `le , ¦§¥

,zehen ipya leky`d e`yp cvik `xnbd zyxtne÷çöé éaø øîà, ¨©©¦¦§¨
éðèøeè,ie`yn -éðèøeèc éðèøeèå-epiidc ,ie`yn zgz ie`yne §¨¥§§¨¥§§¨¥

lk mi`yep drax` ,mexcl oetvn mkxe` dfn df wgxna zehen ipy
gxfnn mkxe` dfn df wgxna zehen ipy mzgze ,hen dvwa cg`

hen dvwa cg` lk mi`yep drax`e axrnläðîL ,ãöék àä ,¨¥©§Ÿ¨
áìëå òLBäé ,äðéàz àNð ãçàå ,ïBnéø àNð ãçà ,ìkLà eàNð̈§¤§Ÿ¤¨¨¨¦§¤¨¨¨§¥¨§ª©§¨¥

íeìk eàNð àì.,melk e`yp `l alke ryedi dnl ,`xnbd zx`ane Ÿ¨§§
éáéLçc íeMî àîéà úéòa éàx`yn xzei miaeyg eidy - ¦¨¥¥¨¦©£¦¥

.`yil mdl epzp `l mnvra milbxnde ,milbxnd,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨
äöò dúBàa eéä àlLzexitd z`ada wlg elhp `l md okl , ¤Ÿ¨§¨¥¨

jk mipeyn dizexity myk ,ux`d lr dac `ivedl dzid dzxhny
.mideabe mixeabe mipeyn diayei

xaeqd dcedi iaxy ,lirl `ziixaay zwelgn x`al `xnbd zxfeg
xaeqd oerny iaxa xfrl` iaxe ,lin xyr mipy mind edaby

,lin ze`n ylyn xzi mind edaby÷çöé éaøå énà éaø da éâéìt§¦¥¨©¦©¦§©¦¦§¨
ãç .àçôð`gtp wgvi iax e` in` iax -äãeäé éaø éøáãì ,øîà ©§¨©¨©§¦§¥©¦§¨

,lin xyr mipy mind edaby

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc zeaezk(oey`x meil)

dipyd,ïnà úaeúk ïéìèBðå äúéî øçàìmiwleg miqkpd x`yae §©©¦¨§§¦§©¦¨
.deyaøðéc øúBî Lé íà ,øîBà ïBòîL éaø,zeaezkd izy lrelà ©¦¦§¥¦¥©¦¨¥

dipyd ipa -ïnà úaeúk ïéìèBð,aeg zxezaelàådpey`xd ipa - §¦§©¦¨§¥
ïnà úaeúk ïéìèBð.oixkc oipa zaezk oickåàì íàåxzen oi`y ± §¦§©¦¨§¦¨

lr xpicmn` zaezk elhp dipyd ipay xg`l ,zeaezkd izy
ïé÷ìBçmiqkpd z`éâìôéî à÷ àäa åàì éàî .äåLa`l m`d ± §¦§¨¤©¨§¨¨¦§§¥

,jka oerny iaxe `nw `pz ewlgpøáñ øîc,xaeq oerny iax - §©¨©

dznayïäì Lé BúBîa úçàå åéiça úçàdpey`xd ipalúaeúk ©©§©¨§©©§¥¨¤§©
øáñ øîe .ïéøëc ïéðadzn m`y ,xaeq `nw `pz -åéiça úçà §¦¦§¦©¨©©©§©¨
íäì ïéà BúBîa úçàådpey`xd ipal.ïéøëc ïéða úaeúk §©©§¥¨¤§©§¦¦§¦

:`xnbd dgecàì`l` ,zwelgnd z` jk yxtl gxkd oi` - Ÿ
xnel xyt`àîìò éleëceiyp izy ezn m` lkd ixacly ±úçà §¥¨§¨©©

ïäì Lé ,BúBîa úçàå åéiçadpey`xd ipal,ïéøëc ïéða úaeúk §©¨§©©§¥¨¤§©§¦¦§¦
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oifge` mipy` cenr cl sc oey`x wxtdheq
.'eë eìaèpL ïåéëåoicxFi Eid `NW ,mdixFg`l miOd Exfg FkFzl ozqipkA zigxfn ztUA §¥¨¤¦§§¦§©¦§¨¦¦§¦¨¨§¨§©©¦©£¥¤¤Ÿ¨§¦

aizkcM dlrnl oilFre midAbp cinY mi`Ad miOde micnFr mW `N` oHnlE mipdMd on¦©Ÿ£¦§©¨¤¨¨§¦§©©¦©¨¦¨¦¦§¨¦§¦§©§¨§¦§¦

:mNM ExarW cr mW Ecnr mipdMde ,cg` cp Enw.íéî ìL ïäáb änk:qxBãâðk ìéî á"é ¨¥¤¨§©Ÿ£¦¨§¨©¤¨§ª¨©¨¨§¨¤©¦¨©¦§¤¤
.ìàøNé äðçîipW lr lin xUr mipW EidWmdipgn agx mziIpgM Exar mde ,lin xUr m ©£¥¦§¨¥¤¨§¥¨¨¦©§¥¨¨¦§¥¨§©£¦¨¨Ÿ©©£¥¤

,lin xUr mipW agx `EdW zFnM cgi Exar̈§©©§¤Ÿ©§¥¨¨¦

xUr mipW Kldn `N` oxarA EdW `NW E`vnp¦§§¤Ÿ¨§¨§¨¤¨©£©§¥¨¨

lW mipFxg` ElrW cr mdipgn Kx` lW lin¦¤Ÿ¤©£¥¤©¤¨©£¦¤

:miOd EdaB oCbpkE dpgOd sFqíéî øîBà éåä ©©£¤§¤§¨¨§©©¦¡¥¥©¦
.íél÷EdaB `l miOdW k"`e ,mc`d on uExl ©¦¨¦¨¨¨§¤©©¦Ÿ¨§

`vnp mnFwnl Exfge lin xUr mipW `N ¤̀¨§¥¨¨¦§¨§¦§¨¦§¨

oithFWe min oi`aE xFarl EwiRqd `l oiicrW¤£©¦Ÿ¦§¦©£¨¦©¦§§¦

:ozF`.ïétk:c"eleewex` zFOlE`áçø óàå ¨¦¦©§©¨¨
ì äøîà.òLBäé éçeìLoCxId z` ExarW mcw ¨§¨¦§¥§ª©Ÿ¤¤¨§¤©©§¥

:oiicr oicgRzn Eid sEq mi zrixw lrWíãBò ¤©§¦©©¨¦§©£¦£©¦¨
.'eë òLBäé ïäì øîà ïcøiamipdMde aizkcM ©©§¥¨©¨¥§ª©§¦§¦§©Ÿ£¦

lM mY cr oCxId KFzA micnFr oFx`d i`UFp§¥¨¨§¦§©©§¥©Ÿ¨

l` xAcl rWFdi z` 'd dEv xW` mixaCd©§¨¦£¤¦¨¤§ª©§©¥¤

mY` iM dWnA aizM ikdC xaCd Edfe ,mrd̈¨§¤©¨¨§¨¥§¦§Ÿ¤¦©¤

,'ebe mYWxFde orpM ux` l` oCxId z` mixaFr§¦¤©©§¥¤¤¤§©©§©§¤§

lr mdOr dpzd oCxId z` ExarIWM xnFlM§©§¤©©§¤©©§¥¦§¨¦¨¤©

:mWixFdl zpn.íëéúBà ïéôèBLåopiqxB §©§¦¨§§¦¥¤©§¦¨

:`ziixAA.'åâå íëì eîéøäEniwdW mipa`d md ©¨©§¨¨¦¨¤§¥¨£¨¦¤¥¦

oniq zFidl oFxMfl mipdMd ilbx aSn zgY©©©©©§¥©Ÿ£¦§¦¨¦§¦¨

:oCxId z` zFa` ExarW mipAlCBzî äfî eàN ©¨¦¤¨§¨¤©©§¥§¦¤¦
.'åëå ávnî ïcøiäEpaE lair xdA EniwdW md ©©§¥¦©©§¥¤¥¦§©¥¨¨

:lBlBA mErawE mElRwe gAfOdLéðéà éìãîc ©¦§¥©§¦§§¨©¦§¨§¦§¥¦¦
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ocxia mlek ecnr `l ok m` ocxia ecnr oziipg

`ven dz` ixdy odnr ryedi dpzdy drya

zeagx zerevx t"z lin xyr mipy agexa

a"i drevx lk jxe`e ocxid agexk dn` miyng

oze` siwdl jl did m`e dn` 'p agex lr lin

ekxe` did ef lv` ef okx` zcn zerevx t"z

ocxid jxe`k ze`qxt ('ne) 'ze sl`l aexw

`ed `veie daxrd mi cr m` ik zxkp `l ocxide

'ta `zi`ck oc wlga `edy qiint zxrnn

dnda xyrn(.dp sc zexeka)l`xyi ux` lk jxe`e

oileki eid j`idc cere ze`qxt 'z `"k did `l

`l ocxia k"r `l` ryedi itn mi`pzd renyl

dnize oinvnevn `l` oziipg jxck micner eid

ecnr `ld n"n exar oziipg jxcc idp i"xl

mipa`d elhpe mi`pzd ryedi xnby cr ocxia

'p mze` k"` olek exary cr epzi`l xfg `le

oiycbp mind eid exary df zedye ocxi ly dn`

didy yceb eze` l"ie lin a"i lr xzei oilere

lin daeb llkl ribd `l lin a"i lr xzein

:dil aiyg `l ikdleäæádniz .exar df xg`

`lde mind zelwa xfrl` 'x dil ilz i`n` k"`

mzxard aekira `l` dielz epi`izxzac l"ie

mind zelwl mc`d zelw deyny dn lr ibilt

oziipg jxc oixaer eid m` elit`y epi` df xn`

xn` `l `ede lin b"in xzei oiycbp mind eid

dinz df lre exar df xg` dfay cere a"i `l`

xn`wc jiiy davw dn exar df xg` dfa m` iax

mixaer eid mind lceb oeayg itly ze`n yly

a"i xqg ze`n 'b jxe` `edy lin ivg agexa

lin a"i lr lin a"in zerevx a"i dyrzy cvik

mtxvzyke lin a"i jxe`e lin agexa drevx lke

agex lr lin c"nw jxe` didi jxe`a ef lv` ef

didi jxe`l dptxvze zerevxd agex welgz lin

dil `pn `de lin ivg agex lr lin g"tx jxe`

exar `l oerny xa `"xlc d`xpe exar jky

mixfetn eid oziipg zrya ixdy oziipg jxc llk

jxck dfn wegx df mdild` mihep eidy iptn

lv` df olek oikynp exaryk la` zexiiy ziipg

ivg agexa m` ik l`xyi lk did `l `nye df

ipa jxck df xg` df exaryke lin ivg lr lin

mc` ipa dxyra cg` liay jxc oixaerd mc`

oideyy `eaix 'q xeriyk zeidl leki df lv` df

:jk lk ozxarda

øîxacdy t"r` t"dc d`xp .lw mc` xaq

oicxei odyk `wec epiid milw miny reci

oilere oiycbp eidy o`k la` ozvexn jxc ick

:dey mc` zelw xeriye min zelw xeriy

éúåáàwxta xn`de z"`e .mingx ilr eywa

ezny in(.gi sc zekxa)icin oirci `l izinc

xnel yi mlerd zea` elit`e `pwqna rnyne

jky odl oiricen lltzn dfy dltz ici lrc

ziprzc ipy wxta xn` ikde lltzp(.fh sc)dnl

mizn mdilr eywaiy ick zexawd zial oi`vei

`pn iaxc `caera miciqgc iwxta oke mingx

:dea`c `zxrn` ghzy`cøîàådxenzc ipy wxta wiqnc b"r` .oexagn miyak `iadl jldy opg xa xa dax `nizi`e `ie` ax(:ci sc)onyc zdin opirny edin lf` iaexw`lc

:miyak `iadl jldy xninl jzrc `wlqcn `piipw
cnln
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dheq(iyiy meil)

ok m`eøáò ïúééðçkenk `l` ,df xg` dfa ocxid z` exar `l - ©£¨¨¨¨§
e ,oziipg xcqïBòîL éaøa øæòìà éaø éøáãìxzei mind edaby §¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§

y xnel miaiig ,lin ze`n ylyneøáò äæ øçà äæaax onf jx`e , ¨¤©©¤¨§
mevr dk daebl lirlck df iab lr df mxrdl mind ewitqdeãçå .§©

`gtp wgvi iax e` in` iax -øî ïéa ,øîà,dcedi iax -øî ïéáe ¨©¥©¥©
y mixaeq ,oerny iaxa xfrl` iax -,eøáò ïúééðçky `l`øî- ©£¨¨¨¨§©

dcedi iaxì÷ íãà øáñl`xyi mr exary enke ,mind enk uexl ¨©¨¨©
lin xyr mipy daebl mind enxrp mb jk ,lin xyr mipy jldn,

øîeoerny iaxa xfrl` iax -íél÷ íéî øáñ,mc`d on xzei uexl ©¨©©¦©¦
enxrp mind ,cala lin xyr mipy jldn exar l`xyi mry s`e

lin ze`n ylyn xzei ly ax daebl onf eze`a.
xxal dkiynn ,milbxnd dyrn z` lirl `xnbd dxikfdy oeik
xarne ocxid zrixw ipiprl xefgz jk xg`e ,milbxnd iyrnn

milbxnd zyxt zligza xn`p .ea l`xyiøîà ,'íéLðà Eì çìL'§©§£¨¦¨©
,Lé÷ì Léø'd el xn`y dnEì çìL'eyexit ,'Ezòcîip` epiidc , ¥¨¦§©§¦©§§

dyn mdl xne`y enk jnn eywa l`xyi wx ,jze` devn ipi`
i`ceae .jci lr akrn ipi` ip`e ,'mklek il` oeaxwze' mixac xtqa

di`xde ,jk lr 'd edeiv `lyäæ íãà éëåBîöòì òø ÷ìç øøBa §¦¨¨¤¥¥¤©§©§
did `l 'd i`cea ok m`e ,rx xac envrl xgea `l mc` ixde -

,`xnbd zx`ane .dlwz icil `eal eteqy xac devnáéúëc eðééäå§©§¦§¦
dyn mdl xne`y,'øácä éðéòa áhééå'eLé÷ì Léø øîàwiicl yi , ©¦©§¥©©¨¨¨©¥¨¦

weqtd oeyl'éðéòa'íB÷î ìL åéðéòa àìå. §¥©§Ÿ§¥¨¤¨
my weqtd jynda aezk ,milbxnd oiprn `xnbd zyxec cer

"epiptl miyp` dglyp exn`zeéaø øîà ,"õøàä úà eðì eøtçéå§©§§¨¤¨¨¤¨©©¦
,àaà øa àéiçglyiy dligzkln dynn l`xyi eywiay dywad ¦¨©©¨

,ìàøNé õøà ìL dúLBáì àlà eðåekúð àì ,íéìbøîcenll yie §©§¦Ÿ¦§©§¤¨§§¨¤¤¤¦§¨¥
,dey dxifbn z`fíúä áéúëe 'õøàä úà eðì eøtçéå' àëä áéúk§¦¨¨§©§§¨¤¨¨¤§¦¨¨

,'Bâå 'änçä äLBáe äðálä äøôçå'`ed 'dxtge' oeyl my enke §¨§¨©§¨¨¨©©¨§
oeyl `ed 'extgie' o`k mb jk ,dngd iabl aezky itk ,dyea oeyl

.l`xyi ux` z` yiial evxy ,dyea
,milbxnd zyxta aezk ceròenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå'§¥¤§¨§©¥§¥©©

,eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ øác ,÷çöé éaø øîà ,'øekæ ïa¤©¨©©¦¦§¨¨¨¤¨¤§¨¥¥£¥
íäéNòî íL ìò íéìbøîeàø÷ð,eia` mye lbxn ly my lkn - §©§¦©¥©£¥¤¦§§

,mdiyrn zedn z` yexcl xyt`eðéãéa äúìò àì eðàåyexcl §¨Ÿ¨§¨§¨¥
,mzeny lkãçà àlà`ede ,cala,'ìàëéî ïa øeúñ',epyxc jke ¤¨¤¨§¤¦¨¥

àeä Ceøa LBãwä ìL åéNòî øúqL 'øeúñ''d z` yigkd - §¤¨©©£¨¤©¨¨
i`ca lekiak e`yreCî Bîöò äNòL 'ìàëéî' ,'d z` dyr - ¦¨¥¤¨¨©§¨
i epi`y ylg lekiak.ux`l epqipkdl lekeðà óà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¨

øîàð`ede ,milbxndn my cer yexcl'éñôå ïa éaçð'jke , Ÿ©©§¦¤¨§¦
,epyxcpàeä Ceøa LBãwä ìL åéøác àéaçäL 'éaçð'oin`d `le , ©§¦¤¤§¦§¨¨¤©¨¨

daeh `idy ux`d lr cirdy dnaìL åéúBcî ìò òqétL 'éñôå' ,¨§¦¤¦©©¦¨¤
àeä Ceøa LBãwäaeh xky ozepy 'd ly eizecn lr blicy - ©¨¨

.ea mipin`nl
milbxnd zyxta xn`p cer,'ïBøáç ãò àáiå áâpá eìòéå'yie ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

' ,zeywdldéì éòaî 'eàáiå,miax mdy milbxnd lr xacn ixdy , ©¨Ÿ¦¨¥¥
`l` .'elrie' weqtd ligzdy enkeáìk LøétL ãnìî ,àáø øîà̈©¨¨§©¥¤¥©¨¥

ïäì øîà ,úBáà éøá÷ ìò çhzLðå Cìäå ,íéìbøî úöòîalk ¥£©§©§¦§¨©§¦§©¥©©¦§¥¨¨©¨¤
`p` ,zea`líéîçø éìò eLwa éúBáàíéìbøî úöòî ìöpàL, £©©§¨©©£¦¤¤¨¥¥£©§©§¦

.myl jld alk wxy ,cigi oeyla 'oexag cr `aie' weqtd xne` okle
òLBäéy ,dfl jixv did `ly meyn ,jld `låéìò äLî Lwa øák §ª©§¨¦¥Ÿ¤¨¨
íéîçøòLBäé ïeð ïa òLBäì äLî àø÷iå' øîàpL ,'i el siqed ,' ©£¦¤¤¡©©¦§¨Ÿ¤§¥©¦§ª©

lltzdy ,'ryedi' e`xwe eny lr.íéìbøî úöòî EòéLBé dé̈¦£¥£©§©§¦
c eðééäåBnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë éãáòå" áéúë`lnie §©§¦§¦§©§¦¨¥¥¤¨§¨©©¤¤¦

"dpyxei erxfe dny `a xy` ux`d l` eize`iade ixg`'Bâåixd , §
enk miiwzp oke ,oexag `ide ,dny `ay ux`d dze` el dghaedy

"dlgpl dpeti oa alkl oexag z` ozie" ryedi xtqa aezky.
milbxnd zyxta xn`p cer'Bâå éîìúå éLL ïîéçà íLå"icili §¨£¦¨¥©§©§©§

wprd,",`xnbd zyxec'ïîéçà'`edy yxcpåéçàaL ïîeéî- £¦¨§¨¤§¤¨
l`nyd on daeyg oini ciy enk ,miwprd oiay xeabd'éLL' .yxcp ¥©

úBúçLk õøàä úà íéNnLicenrk md eilbx ecaek zngny - ¤¥¦¤¨¨¤¦§¨
zgy xeake `nebk my xkipe ux`a mirweye yy'éîìz' .yxcp ©§©

íéîìz íéîìz õøàä úà íéNnLux`a qxec ecaek zngn - ¤¥¦¤¨¨¤§¨¦§¨¦
dyixgnd inlzk uxegeøçà øác .äða ïîéçà ,xird z`,úðò ¨¨©¥£¦¨¨¨£¨

äða éLLxird z`ìàäða éîìz ,Lxird z`.Leaìzyi cer ¥©¨¨¨ª©§©¨¨©§
my weqtd jynd yexcl÷ðòä éãéìé'my lr ,'wpr' e`xwp dnl ,' §¦¥¨£¨
ïúîB÷a änç ïé÷éðònL`id dngd eli`k d`xp mdaeb aexn - ¤©£¦¦©¨§¨¨

mx`evl aiaq ,zxyxy epiid wpr.
milbxnd zyxta xn`p ceräúðáð íéðL òáL ïBøáçå'orev iptl §¤§¤©¨¦¦§§¨

mixvn.',`xnbd zl`ey.'äúðáð' éàî,x`al `xnbd dqpn ©¦§§¨
Lnî äúðáð àîéìéàoexag xirdy eheytk weqtd x`ap m` - ¦¥¨¦§§¨©¨

ike ,`xnbd dgec .mixvn orev dzpapy iptl mipy ray dzpap
íãà øLôà,mg epiid -ïè÷ Bðáì úéa äðBaorpk -,ux`a oexagy ¤§¨¨¨¥©¦¦§¨¨

,orpkíãB÷dpeayìBãb Bðáìmixvn -,di`x `xnbd d`iane ¤¦§¨
,mixvnn lecb xzei did orpkyíéøöîe Lek íç éðáe" áéúëchete ¦§¦§¥¨¦§©¦

orpke.'Bâå "§
,`xnbd zx`anäúéäL ,àlàoexagäpeáîzayeine daexn - ¤¨¤¨§¨§¨

,zexitaäòáMî ãçà ìòy zexitd zenk xy`n ray it -.ïòBöa ©¤¨¦¦§¨§©
,`xnbd zx`zn ,l`xyi ux`ay zexita ieaixd dnk oiapy icke

íéLøè Cì ïéàå,mirlq -,dgl rwxwk zexit miyer mpi`yìëa §¥¨§¨¦§¨
(íeMî) ,ïBøáçî øúé ìàøNé õøàdaiqd efeéáëéL da éøá÷c- ¤¤¦§¨¥¨¥¥¤§¦§¨§¥¨¦§¥

zexitl die`x dpi` ik ,mizn zxeawl decgiiy,,z`f znerleïéàå§¥
'ä ïâk' øîàpL ,íéøöî õøàî øúé úBöøàä ìëa äleòî Cì̈§¨§¨¨£¨¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©
,ïòBvî øúé íéøöî õøà ìëa äleòî Cì ïéàå ,'íéøöî õøàk§¤¤¦§©¦§¥¨§¨§¨¤¤¦§©¦¨¥¦©

åéøN ïòBöá eéä ék' áéúëcorevl eixy gly l`xyi jlny - ' ¦§¦¦¨§©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dheq(iyiy meil)

ok m`eøáò ïúééðçkenk `l` ,df xg` dfa ocxid z` exar `l - ©£¨¨¨¨§
e ,oziipg xcqïBòîL éaøa øæòìà éaø éøáãìxzei mind edaby §¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§

y xnel miaiig ,lin ze`n ylyneøáò äæ øçà äæaax onf jx`e , ¨¤©©¤¨§
mevr dk daebl lirlck df iab lr df mxrdl mind ewitqdeãçå .§©

`gtp wgvi iax e` in` iax -øî ïéa ,øîà,dcedi iax -øî ïéáe ¨©¥©¥©
y mixaeq ,oerny iaxa xfrl` iax -,eøáò ïúééðçky `l`øî- ©£¨¨¨¨§©

dcedi iaxì÷ íãà øáñl`xyi mr exary enke ,mind enk uexl ¨©¨¨©
lin xyr mipy daebl mind enxrp mb jk ,lin xyr mipy jldn,

øîeoerny iaxa xfrl` iax -íél÷ íéî øáñ,mc`d on xzei uexl ©¨©©¦©¦
enxrp mind ,cala lin xyr mipy jldn exar l`xyi mry s`e

lin ze`n ylyn xzei ly ax daebl onf eze`a.
xxal dkiynn ,milbxnd dyrn z` lirl `xnbd dxikfdy oeik
xarne ocxid zrixw ipiprl xefgz jk xg`e ,milbxnd iyrnn

milbxnd zyxt zligza xn`p .ea l`xyiøîà ,'íéLðà Eì çìL'§©§£¨¦¨©
,Lé÷ì Léø'd el xn`y dnEì çìL'eyexit ,'Ezòcîip` epiidc , ¥¨¦§©§¦©§§

dyn mdl xne`y enk jnn eywa l`xyi wx ,jze` devn ipi`
i`ceae .jci lr akrn ipi` ip`e ,'mklek il` oeaxwze' mixac xtqa

di`xde ,jk lr 'd edeiv `lyäæ íãà éëåBîöòì òø ÷ìç øøBa §¦¨¨¤¥¥¤©§©§
did `l 'd i`cea ok m`e ,rx xac envrl xgea `l mc` ixde -

,`xnbd zx`ane .dlwz icil `eal eteqy xac devnáéúëc eðééäå§©§¦§¦
dyn mdl xne`y,'øácä éðéòa áhééå'eLé÷ì Léø øîàwiicl yi , ©¦©§¥©©¨¨¨©¥¨¦

weqtd oeyl'éðéòa'íB÷î ìL åéðéòa àìå. §¥©§Ÿ§¥¨¤¨
my weqtd jynda aezk ,milbxnd oiprn `xnbd zyxec cer

"epiptl miyp` dglyp exn`zeéaø øîà ,"õøàä úà eðì eøtçéå§©§§¨¤¨¨¤¨©©¦
,àaà øa àéiçglyiy dligzkln dynn l`xyi eywiay dywad ¦¨©©¨

,ìàøNé õøà ìL dúLBáì àlà eðåekúð àì ,íéìbøîcenll yie §©§¦Ÿ¦§©§¤¨§§¨¤¤¤¦§¨¥
,dey dxifbn z`fíúä áéúëe 'õøàä úà eðì eøtçéå' àëä áéúk§¦¨¨§©§§¨¤¨¨¤§¦¨¨

,'Bâå 'änçä äLBáe äðálä äøôçå'`ed 'dxtge' oeyl my enke §¨§¨©§¨¨¨©©¨§
oeyl `ed 'extgie' o`k mb jk ,dngd iabl aezky itk ,dyea oeyl

.l`xyi ux` z` yiial evxy ,dyea
,milbxnd zyxta aezk ceròenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå'§¥¤§¨§©¥§¥©©

,eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ øác ,÷çöé éaø øîà ,'øekæ ïa¤©¨©©¦¦§¨¨¨¤¨¤§¨¥¥£¥
íäéNòî íL ìò íéìbøîeàø÷ð,eia` mye lbxn ly my lkn - §©§¦©¥©£¥¤¦§§

,mdiyrn zedn z` yexcl xyt`eðéãéa äúìò àì eðàåyexcl §¨Ÿ¨§¨§¨¥
,mzeny lkãçà àlà`ede ,cala,'ìàëéî ïa øeúñ',epyxc jke ¤¨¤¨§¤¦¨¥

àeä Ceøa LBãwä ìL åéNòî øúqL 'øeúñ''d z` yigkd - §¤¨©©£¨¤©¨¨
i`ca lekiak e`yreCî Bîöò äNòL 'ìàëéî' ,'d z` dyr - ¦¨¥¤¨¨©§¨
i epi`y ylg lekiak.ux`l epqipkdl lekeðà óà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¨

øîàð`ede ,milbxndn my cer yexcl'éñôå ïa éaçð'jke , Ÿ©©§¦¤¨§¦
,epyxcpàeä Ceøa LBãwä ìL åéøác àéaçäL 'éaçð'oin`d `le , ©§¦¤¤§¦§¨¨¤©¨¨

daeh `idy ux`d lr cirdy dnaìL åéúBcî ìò òqétL 'éñôå' ,¨§¦¤¦©©¦¨¤
àeä Ceøa LBãwäaeh xky ozepy 'd ly eizecn lr blicy - ©¨¨

.ea mipin`nl
milbxnd zyxta xn`p cer,'ïBøáç ãò àáiå áâpá eìòéå'yie ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

' ,zeywdldéì éòaî 'eàáiå,miax mdy milbxnd lr xacn ixdy , ©¨Ÿ¦¨¥¥
`l` .'elrie' weqtd ligzdy enkeáìk LøétL ãnìî ,àáø øîà̈©¨¨§©¥¤¥©¨¥

ïäì øîà ,úBáà éøá÷ ìò çhzLðå Cìäå ,íéìbøî úöòîalk ¥£©§©§¦§¨©§¦§©¥©©¦§¥¨¨©¨¤
`p` ,zea`líéîçø éìò eLwa éúBáàíéìbøî úöòî ìöpàL, £©©§¨©©£¦¤¤¨¥¥£©§©§¦

.myl jld alk wxy ,cigi oeyla 'oexag cr `aie' weqtd xne` okle
òLBäéy ,dfl jixv did `ly meyn ,jld `låéìò äLî Lwa øák §ª©§¨¦¥Ÿ¤¨¨
íéîçøòLBäé ïeð ïa òLBäì äLî àø÷iå' øîàpL ,'i el siqed ,' ©£¦¤¤¡©©¦§¨Ÿ¤§¥©¦§ª©

lltzdy ,'ryedi' e`xwe eny lr.íéìbøî úöòî EòéLBé dé̈¦£¥£©§©§¦
c eðééäåBnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë éãáòå" áéúë`lnie §©§¦§¦§©§¦¨¥¥¤¨§¨©©¤¤¦

"dpyxei erxfe dny `a xy` ux`d l` eize`iade ixg`'Bâåixd , §
enk miiwzp oke ,oexag `ide ,dny `ay ux`d dze` el dghaedy

"dlgpl dpeti oa alkl oexag z` ozie" ryedi xtqa aezky.
milbxnd zyxta xn`p cer'Bâå éîìúå éLL ïîéçà íLå"icili §¨£¦¨¥©§©§©§

wprd,",`xnbd zyxec'ïîéçà'`edy yxcpåéçàaL ïîeéî- £¦¨§¨¤§¤¨
l`nyd on daeyg oini ciy enk ,miwprd oiay xeabd'éLL' .yxcp ¥©

úBúçLk õøàä úà íéNnLicenrk md eilbx ecaek zngny - ¤¥¦¤¨¨¤¦§¨
zgy xeake `nebk my xkipe ux`a mirweye yy'éîìz' .yxcp ©§©

íéîìz íéîìz õøàä úà íéNnLux`a qxec ecaek zngn - ¤¥¦¤¨¨¤§¨¦§¨¦
dyixgnd inlzk uxegeøçà øác .äða ïîéçà ,xird z`,úðò ¨¨©¥£¦¨¨¨£¨

äða éLLxird z`ìàäða éîìz ,Lxird z`.Leaìzyi cer ¥©¨¨¨ª©§©¨¨©§
my weqtd jynd yexcl÷ðòä éãéìé'my lr ,'wpr' e`xwp dnl ,' §¦¥¨£¨
ïúîB÷a änç ïé÷éðònL`id dngd eli`k d`xp mdaeb aexn - ¤©£¦¦©¨§¨¨

mx`evl aiaq ,zxyxy epiid wpr.
milbxnd zyxta xn`p ceräúðáð íéðL òáL ïBøáçå'orev iptl §¤§¤©¨¦¦§§¨

mixvn.',`xnbd zl`ey.'äúðáð' éàî,x`al `xnbd dqpn ©¦§§¨
Lnî äúðáð àîéìéàoexag xirdy eheytk weqtd x`ap m` - ¦¥¨¦§§¨©¨

ike ,`xnbd dgec .mixvn orev dzpapy iptl mipy ray dzpap
íãà øLôà,mg epiid -ïè÷ Bðáì úéa äðBaorpk -,ux`a oexagy ¤§¨¨¨¥©¦¦§¨¨

,orpkíãB÷dpeayìBãb Bðáìmixvn -,di`x `xnbd d`iane ¤¦§¨
,mixvnn lecb xzei did orpkyíéøöîe Lek íç éðáe" áéúëchete ¦§¦§¥¨¦§©¦

orpke.'Bâå "§
,`xnbd zx`anäúéäL ,àlàoexagäpeáîzayeine daexn - ¤¨¤¨§¨§¨

,zexitaäòáMî ãçà ìòy zexitd zenk xy`n ray it -.ïòBöa ©¤¨¦¦§¨§©
,`xnbd zx`zn ,l`xyi ux`ay zexita ieaixd dnk oiapy icke

íéLøè Cì ïéàå,mirlq -,dgl rwxwk zexit miyer mpi`yìëa §¥¨§¨¦§¨
(íeMî) ,ïBøáçî øúé ìàøNé õøàdaiqd efeéáëéL da éøá÷c- ¤¤¦§¨¥¨¥¥¤§¦§¨§¥¨¦§¥

zexitl die`x dpi` ik ,mizn zxeawl decgiiy,,z`f znerleïéàå§¥
'ä ïâk' øîàpL ,íéøöî õøàî øúé úBöøàä ìëa äleòî Cì̈§¨§¨¨£¨¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©
,ïòBvî øúé íéøöî õøà ìëa äleòî Cì ïéàå ,'íéøöî õøàk§¤¤¦§©¦§¥¨§¨§¨¤¤¦§©¦¨¥¦©

åéøN ïòBöá eéä ék' áéúëcorevl eixy gly l`xyi jlny - ' ¦§¦¦¨§©¨¨
mi`ex ok m` ,xey` jln cbp mgldl el xefrl drxtn ywal
xzeia zgaeynd dzidy meyn i`ceae ,oreva eayen raw drxty,

éëä eléôàåxird ,orev ly mevrd dgay zexnl -ïBøáçzegtd ©£¦¨¦¤§
`id ,l`xyi ux`ay zgaeynäòáMî ãçà äpeáîray it - §¨¤¨¦¦§¨

yi xy`n.ïòBöa§©
,`xnbd zl`eyéåä íéLøè ïBøáçåmr xir `id oexag ok` m`d - §¤§§¨¦¨¥

zexit zgnvn dpi`y miyxh znc`õwî éäéå" áéúk àäå ,§¨§¦©§¦¦¥
àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøàz` mly`e ©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥§¨¨

xeyba izaya jcar xcp xcp ik ,oexaga 'dl izxcp xy` ixcp,'Bâå "§
ïðç øa øa äaø àîéúéàå àéåà áø øîàåixde ,migaef oexaga ike , §¨©©©§¨§¦¥¨©¨©©¨¨

i`ce `l` ,gafn my oi`ïBøáçî íéNák àéáäì CìäLm` ,dlerl ¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§
.zgaeyn drxn ux` `id oexagy mi`ex okàéðúå`ziixaa mb - §©§¨

y ,epipyíéìéàmigwel migaeyn,áàBnîeíéNákmigaeyn ¥¦¦¨§¨¦
migwelïBøáçîmiyxh `le ,`id zgaeyn ux` oexagy ixd ,. ¥¤§

,`xnbd zvxzndpéîipriiqn dz` jizei`xe jzl`yn daxc` - ¦¨
zexit zginvl daeyg `le miyxh znc` dzid oexagyéãéià ,©§¥

àòøà àLéì÷cmirxef eid `l ,zhrene dylg ux`dy oeiky - ¦§¦¨©§¨
`l` ,mc` lk`nl zexit ginvdl dze`àéòø äãáòzgnvn - ¨§¨¨£¨

,drxnl o`vl mie`xd miayr dnvrnàðééð÷ ïîLådid dfae - §¨¥¦§¨¨
miyxhe dyai dnc`a xzei giaydl o`vd jxc oky ,oinyn o`vd

dgl dnc`a xy`n.
milbxnd zyxta xn`p cerõøàä øezî eáeLéå"mei mirax` uwn ©¨¦¨¨¤
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יום שישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



קצח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,"eàáiå eëìiåzaiz ©¥§©¨Ÿ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
`l` ,'eaeyie' ok iptl aezk xak ixdy ,zxzein 'eklie'Léwî©¦

äàéáì äëéìä,dfn df ywda micnel -äàéa äîe`ayk - £¦¨§¦¨©¦¨
eid ,l`xyi ux`n dxfga milbxndäëéìä óà ,äòø äöòa- §¥¨¨¨©£¦¨

acndn e`viykeid ,l`xyi ux`l xäòø äöòadzid dligzny , §¥¨¨¨
.ux`d lr dac `ivedl mzpeek

,milbxnd zyxta xn`p cereðàa eøîàéå Bì eøtñéå"ux`d l` ©§©§©Ÿ§¨
`id yace alg zaf mbe epzgly xy`,'Bâå ",ux`d z` egaiyy §

áéúëextql mikiynny ,ok ixg`íòä æò ék ñôà"ux`a ayeid §¦¤¤¦©¨¨
'ebe(ä"éåì å"cáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé éaø øîà ,"éaø íeMî ¨©©¦¨¨¦¨¡¤§©§¨¨¦©¦

ì ìk ,øéàîBúléçúa úîà øác Ba ïéàL òøä ïBL`ly - ¥¦¨¨¨¨¤¥§©¡¤¦§¦¨
dligza miizn` mixaca xtqnd ligznBôBña íéi÷úî ïéà ,- ¥¦§©¥§

gaya egzt milbxnd mb okl ,oxwyk mirneyd eze` miwifgny
dligz ux`d.

my dyxtd jynda xn`p cer,'äLî ìà íòä úà áìk ñäéå'©©©¨¥¤¨¨¤Ÿ¤
xaicy mixaca epiidc 'dyn l`' mrd z` wizyd dpeti oa alky
z`f x`any itke ,ezepba xtql dvexy mirneyd eayge ,dyn lr

,dax cinïúéñäL ,äaø øîàeaiywdy l`xyi ipal alk ¨©©¨¤¥¦¨
,milbxnlíéøáãamixg`] çút,dpeti oa alk d`x - [diifgc ¦§¨¦¨©

yéòzLî à÷c òLBäé,xacl dvxy -déì éøîà,mippelzndïéc §ª©§¨¦§¨¥¨§¦¥¥
äòéè÷ Làøzyexia wlg lehil mipa el oi`y ,rehw ey`xy df - Ÿ§¦¨

,ux`déìlî.dtifpa edewizyde ,ddinza ,xaci -øîà,eala alk §©¥¨©
àðéòzLî éà,xac` m` -àúléî éa éøîà,mixac ilr mb exn`i - ¦¦§¨¦¨¨§¦¦¦§¨

éì ïéîñçåokl ,ize` ewizyie -ïäì øîà,jkäNò ãáìa Bæ éëå §¨§¦¦¨©¨¤§¦¦§¨¨¨
íøîò ïa eðì,,df oepbqa xacl ligzdykeà÷ déúeðâa éøáñ ¨¤©§¨¨§¥¦§¥¨

éòzLîokl ,dyn zepba xacl dvexy exaq -e÷ézLéàf`e ,øîà ¦§¨¥¦§¦¨©
,eäìmb `l` ,dyn epl dyr cala ef `l ok`,íéøönî eðàéöBä §¦¨¦¦§©¦

,ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì òø÷åokleøîàé íàdyn epl §¨©¨¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©
,òé÷øì eìòå úBîleñ eNòikeBì òîLð àìddinza ,.dn dfe £¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©

alk jiyndy'Bâå 'dúà eðLøéå äìòð äìò'zenleqa s` dlrpy , ¨Ÿ©£¤§¨©§Ÿ¨§
,weqtd jiynne .epze` devi m` riwxlBnò eìò øLà íéLðàäå'§¨£¨¦£¤¨¦

ìëeð àì eøîàzelrlìBãb øác ,àtt øa àðéðç éaø øîà .'Bâå ' ¨§Ÿ©§¨©©¦£¦¨©¨¨¨¨¨
äòL dúBàa íéìbøî eøacalk ixac xezql ick,jynda xn`pke ¦§§©§¦§¨¨¨

weqtd,'epnî àeä ÷æç ék'eyexity 'epnn' epeekzd `ly miyxece ¦¨¨¦¤
,'ezi`n' eyexity 'epnn' `l` ,'epzi`n'ìààlà 'epnî' éø÷z ©¦§¥¦¤¤¨

ìBëéák ,'epnî'y xnel milbxnd evxìBëé Bðéà úéaä ìòa eléôà ¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨
íMî åéìk àéöBäìzgwl leki `le exiag lv` ciwtnl lyn - §¦¥¨¦¨

`ivedl gilvi `l `ed jexa yecwd lekiak melye qg ,epecwt
l`xyi ux`n el`d zewfgd zene`d.

milbxnd exn` cerøîà ,àáø Løc ,'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦¨©¨¨¨©
äáBèì äézáLç éðà ,àeä Ceøa LBãwäeli`k mdl izi`xdy - ©¨¨£¦£©§¦¨§¨

,daxd my mizny diayei zlke` ux` `idíäåmilbxnd -eáLç §¥¨§
äòøì,`xnbd zx`ane .eèîc àëéä ìëc ,äáBèì äézáLç éðà- ¨¨¨£¦£©§¦¨§¨§¨¥¨§¨

,milbxnd eribdy mewn lkeäãéc àáéLç úîaeyg mc` zn - ¥£¦¨¦§
,ux`d iayeinì àìå eãøèéðc éëéä ékeäééøúaà eìàLick - ¦¥¦§¦§§§Ÿ¦§£©©§©§

.milbxnd mdin el`yi `le micexh miixen`d eidiyéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦
déLôð çð áBià`ly ick ,dry dze`a zn aei`y mixne` yie - ¦¨©§¥

.'mdilrn mlv xq' alke ryedi exn`y dn dfe ,mdilr ezekf obz
,lirlc miyp`d ezny oeik ,`xnbd dkiynnàîìò élek eãéøèàå§¦§¦¥¨§¨

àãétñäadaehl xacd dide ,ctqda miixen`d lk ewqrzde - §¤§¥¨
milbxnd j` ,'d z`näòøì eáLç íämy mizn miyp` daxdy , ¥¨§§¨¨
exn` okl ,mewn lka.'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦
milbxnd ex`iz cereðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"mdipira" ©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦

,'Bâå,`xnbd zx`ane,àiLøLî áø øîàdeåä éøwL íéìbøî- §¨©©§©§¦¨§©§¦©¨¥£
,`id di`xde ,eid mipxwyàîìLaexn`y dneðéðéòa éäðå' ¦§¨¨©§¦§¥¥

éiçì ,'íéáâçk,miabgk mnvra eyibxdy ,oaen -àlàexn`y dn ©£¨¦§©¥¤¨
éòãé eåä àðî ,'íäéðéòa eðééä ïëå'mdipira e`xp ji` erci cvik - §¥¨¦§¥¥¤§¨£¨§¥

,`xnbd dgec .eid mipxwy i`ce `l` ,miixen`d lyàéä àìå`l - §Ÿ¦
,ok exn` dyrn jnq lry ,dfa mipxwy eidéìéáà éøáî eåä ék- ¦£©§¥£¥¥

zian mzxfga dcerqa mila`d z` mixan miixen`d eidyk
,zexawdéøáî eåä éæøà éúez,mifx` ivr zgz mze` mixan eid - ¥©§¥¨©§¥
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áø øîà .'Bâå "eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦§¨©©
eðéðéòá éäpå" àîìLa ,eåä éøwL íéìbøî :àiLøLî§¨§¦¨§©§¦©¨¥¨¦§¨¨©§¦§¥¥
eåä àðî ,"íäéðéòa eðééä ïëå" àlà ,éiçì "íéáâçk©£¨¦§©¥¤¨§¥¨¦§¥¥¤§¨¨

éöî÷ì eîãc éLðéà ïðéæç÷ ,éøîà÷c éòîL ,éðìéàa éáúé e÷ìñ ,eäðéæç éëå ,éøáî eåä éæøà éúez ,éìéáà éøáî eåä ék ,àéä àìå ?éòãé̈§¦§Ÿ¦¦¨©§¥£¥¥¥©§¥¨©§¥§¦¨¦§¨§¨§¦§¦¨¥¨§¥§¨¨§¦¨¨¥©¡¨¥§¨§©§¥
:àeä Ceøa LBãwä øîà ,äéä áàa äòLz áøò íBiä BúBà :ïðçBé 'ø øîà äaø øîà "ekáiå íìB÷ úà eðziå äãòä ìk àOzå" .éðìéàa§¦¨¥©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨©¦§¨©©¨¨©¨¨©¤¤¦§¨§¨¨¨¨©©¨¨
"ãòBî ìäàa äàøð 'ä ãBáëe" áéúëe "íéðáàa íúà íBbøì äãòä ìk eøîàiå" .úBøBãì äiëa íäì òa÷à éðàå ípç ìL äiëa eëa ïä¥¨§¦¨¤¦¨©£¦¤§©¨¤§¦¨§©Ÿ§¨¨¥¨¦§Ÿ¨¨£¨¦§¦§¦§¨§Ÿ¤¥
ïa ïBòîL 'ø øîà "äôbna äòø õøàä úac éàöBî íéLðàä eúîiå" ,äìòî étìk íe÷øæe íéðáà eìèpL ãnìî :àaà øa àéiç 'ø øîà̈©¦¨©©¨§©¥¤¨§£¨¦§¨§©¥©§¨©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨¨©¦§¤

ãnìî :àúøîz øôk Léà àìéL 'ø Løc ,àtt øa àðéðç 'ø øîà .äpeLî äúéî eúnL :Lé÷ì̈¦¤¥¦¨§¨¨©£¦¨©©¨¨©¥¨¦§©§©§¨§©¥
ì áaøzLpLlî úBàöBé íéòìBz eéäå ,íøeaéè ìò ìôðå íðBLíøeaéhîe ,íøeaéèa úBñðëðå íðBL ¤¦§¨§¥§¨§¨©©¦¨§¨¨¦§¦§¨§¦§¨§¦¨¦¦¨
ìa úBñðëðåïî ìàøNéaL ïBøçàä äìòL ïåéëå :eúî äøkñàa :øîà ÷çöé øa ïîçð áøå ,íðBL §¦§¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¨©§©§¨¨¥§¥¨¤¨¨¨©£¤§¦§¨¥¦

eáLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk e÷zð ïcøiä CBzî 'ä úéøa ïBøà éàNð íéðäkä úBìòk éäéå" :øîàpL ,ïîB÷îì íéî eøæç ïcøiä©©§¥¨§©¦¦§¨¤¤¡©©§¦©£©Ÿ£¦§¥£§¦¦©©§¥¦§©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨ª
ìL ìBîúë eëìiå íîB÷îì ïcøiä éîúà ïBøà àNð .øçà ãvî ìàøNéå ,ãçà ãvî íéðäëå åéàNBðå ïBøà àöîð ,"åéúBãb ìk ìò íBL ¥©©§¥¦§¨©¥§¦§¦§©¨§¨¦§¨¨§§¨§Ÿ£¦¦©¤¨§¦§¨¥¦©©¥¨¨¨¤

eàáiå" :øîàpL ,àfeò Lðòð äæ øác ìòå ."íòä éðôì íéðäkäå 'ä ïBøà øáòiå øáòì íòä ìk íz øLàk éäéå" :øîàpL ,øáòå åéàNBð§¨§¨©¤¤¡©©§¦©£¤©¨¨¨©£Ÿ©©£Ÿ£§©Ÿ£¦¦§¥¨¨§©¨¨¤¤¡©¨¤¤¡©©¨Ÿ
'ä óà øçiå" ?ïkL ìk àì Bîöò ,àNð åéàNBð ,àfeò :àeä Ceøa LBãwä Bì øîà "ïBøàä úà æçàì Bãé úà àfò çìLiå ïãék ïøb ãò©Ÿ¤¦Ÿ©¦§©ª¨¤¨¤¡Ÿ¤¨¨¨©©¨¨¨§¨¨¨©§Ÿ¨¤¥©¦©©
"íéäìàä ïBøà íò íL úîiå" ,åéðôa åéëøö äNòL :øîà ãçå ,eìL é÷ñò ìò :øîà ãç ,øæòìà 'øå ïðçBé 'ø "ìMä ìò íL eäkiå äfòa§ª¨©©¥¨©©©¨¨§¤§¨¨©¨©©¦§¥¨§©¨©¤¨¨§¨¨§¨¨©¨¨¨¦£¨¡Ÿ¦
ìò ãåãì øçiå" .àaä íìBòì àa àfeò óà ,íéi÷ íìBòì ïBøà äî "íéäìàä ïBøà íò" :øîàpL ,àaä íìBòì àa àfeò :ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¨¨¨¨©¨¤¤¡©¦£¨¡Ÿ¦¨¨§¨©¨©¨¨¨¨©¨©¦©§¨¦©
"óà" áéúk íúä ?éîð éëä "øçiå" áéúëc àëéä ìk ,äzòî àlà .äøøçk åéðt epzLpL :øæòìà 'ø øîà "äfòa õøt 'ä õøt øLà£¤¨©¤¤§ª¨¨©¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨¤¨¥©¨¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦¨¨§¦©

éwç éì eéä úBøîæ" :øîàpL ,"úBøéîæ" äøBú éøáãì àøwL éðtî ?ãåc Lðòð äî éðtî :àáø Løc ."óà" áéúk àì àëä"éøeâî úéáa E ¨¨Ÿ§¦©¨©¨¨¦§¥¨¤¡©¨¦¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
éòúä" ïäa áeúkL äøBú éøác :àeä Ceøa LBãwä Bì øîàéðéò óøáãa EìéLëî éðéøä !?"úBøéîæ" ïúBà àøB÷ äzà "epðéàå Ba E ¨©©¨¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤§¥¤©¨¥¨§¦£¥¦©§¦§§¨¨

iå" .àúìâòa dééúà eäéàå "Lãwä úãáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" :áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø úéa ìL úB÷Bðéz eléôàLúéá éLðàa C ¤£¦¦¤¥©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨¨¦£Ÿ©©Ÿ¤§¦¨§¥§¤§¨¨©©§©§¥¥
iå" eàøã íeMî ,"ïBøàa eàø ék LîL,øeîà éîð éléî :øîà ãçå ,eéä íéåçzLîe ïéøöB÷ :øîà ãç ,øæòìà 'øå eäaà 'ø ?"C ¤¤¦¨©£¦§¨©©©¨§¤§¨¨©¨©§¦¦§©£¦¨§©¨©¦¥©¦£
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קצט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,"eàáiå eëìiåzaiz ©¥§©¨Ÿ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
`l` ,'eaeyie' ok iptl aezk xak ixdy ,zxzein 'eklie'Léwî©¦

äàéáì äëéìä,dfn df ywda micnel -äàéa äîe`ayk - £¦¨§¦¨©¦¨
eid ,l`xyi ux`n dxfga milbxndäëéìä óà ,äòø äöòa- §¥¨¨¨©£¦¨

acndn e`viykeid ,l`xyi ux`l xäòø äöòadzid dligzny , §¥¨¨¨
.ux`d lr dac `ivedl mzpeek

,milbxnd zyxta xn`p cereðàa eøîàéå Bì eøtñéå"ux`d l` ©§©§©Ÿ§¨
`id yace alg zaf mbe epzgly xy`,'Bâå ",ux`d z` egaiyy §

áéúëextql mikiynny ,ok ixg`íòä æò ék ñôà"ux`a ayeid §¦¤¤¦©¨¨
'ebe(ä"éåì å"cáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé éaø øîà ,"éaø íeMî ¨©©¦¨¨¦¨¡¤§©§¨¨¦©¦

ì ìk ,øéàîBúléçúa úîà øác Ba ïéàL òøä ïBL`ly - ¥¦¨¨¨¨¤¥§©¡¤¦§¦¨
dligza miizn` mixaca xtqnd ligznBôBña íéi÷úî ïéà ,- ¥¦§©¥§

gaya egzt milbxnd mb okl ,oxwyk mirneyd eze` miwifgny
dligz ux`d.

my dyxtd jynda xn`p cer,'äLî ìà íòä úà áìk ñäéå'©©©¨¥¤¨¨¤Ÿ¤
xaicy mixaca epiidc 'dyn l`' mrd z` wizyd dpeti oa alky
z`f x`any itke ,ezepba xtql dvexy mirneyd eayge ,dyn lr

,dax cinïúéñäL ,äaø øîàeaiywdy l`xyi ipal alk ¨©©¨¤¥¦¨
,milbxnlíéøáãamixg`] çút,dpeti oa alk d`x - [diifgc ¦§¨¦¨©

yéòzLî à÷c òLBäé,xacl dvxy -déì éøîà,mippelzndïéc §ª©§¨¦§¨¥¨§¦¥¥
äòéè÷ Làøzyexia wlg lehil mipa el oi`y ,rehw ey`xy df - Ÿ§¦¨

,ux`déìlî.dtifpa edewizyde ,ddinza ,xaci -øîà,eala alk §©¥¨©
àðéòzLî éà,xac` m` -àúléî éa éøîà,mixac ilr mb exn`i - ¦¦§¨¦¨¨§¦¦¦§¨

éì ïéîñçåokl ,ize` ewizyie -ïäì øîà,jkäNò ãáìa Bæ éëå §¨§¦¦¨©¨¤§¦¦§¨¨¨
íøîò ïa eðì,,df oepbqa xacl ligzdykeà÷ déúeðâa éøáñ ¨¤©§¨¨§¥¦§¥¨

éòzLîokl ,dyn zepba xacl dvexy exaq -e÷ézLéàf`e ,øîà ¦§¨¥¦§¦¨©
,eäìmb `l` ,dyn epl dyr cala ef `l ok`,íéøönî eðàéöBä §¦¨¦¦§©¦

,ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì òø÷åokleøîàé íàdyn epl §¨©¨¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©
,òé÷øì eìòå úBîleñ eNòikeBì òîLð àìddinza ,.dn dfe £¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©

alk jiyndy'Bâå 'dúà eðLøéå äìòð äìò'zenleqa s` dlrpy , ¨Ÿ©£¤§¨©§Ÿ¨§
,weqtd jiynne .epze` devi m` riwxlBnò eìò øLà íéLðàäå'§¨£¨¦£¤¨¦

ìëeð àì eøîàzelrlìBãb øác ,àtt øa àðéðç éaø øîà .'Bâå ' ¨§Ÿ©§¨©©¦£¦¨©¨¨¨¨¨
äòL dúBàa íéìbøî eøacalk ixac xezql ick,jynda xn`pke ¦§§©§¦§¨¨¨

weqtd,'epnî àeä ÷æç ék'eyexity 'epnn' epeekzd `ly miyxece ¦¨¨¦¤
,'ezi`n' eyexity 'epnn' `l` ,'epzi`n'ìààlà 'epnî' éø÷z ©¦§¥¦¤¤¨

ìBëéák ,'epnî'y xnel milbxnd evxìBëé Bðéà úéaä ìòa eléôà ¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨
íMî åéìk àéöBäìzgwl leki `le exiag lv` ciwtnl lyn - §¦¥¨¦¨

`ivedl gilvi `l `ed jexa yecwd lekiak melye qg ,epecwt
l`xyi ux`n el`d zewfgd zene`d.

milbxnd exn` cerøîà ,àáø Løc ,'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦¨©¨¨¨©
äáBèì äézáLç éðà ,àeä Ceøa LBãwäeli`k mdl izi`xdy - ©¨¨£¦£©§¦¨§¨

,daxd my mizny diayei zlke` ux` `idíäåmilbxnd -eáLç §¥¨§
äòøì,`xnbd zx`ane .eèîc àëéä ìëc ,äáBèì äézáLç éðà- ¨¨¨£¦£©§¦¨§¨§¨¥¨§¨

,milbxnd eribdy mewn lkeäãéc àáéLç úîaeyg mc` zn - ¥£¦¨¦§
,ux`d iayeinì àìå eãøèéðc éëéä ékeäééøúaà eìàLick - ¦¥¦§¦§§§Ÿ¦§£©©§©§

.milbxnd mdin el`yi `le micexh miixen`d eidiyéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦
déLôð çð áBià`ly ick ,dry dze`a zn aei`y mixne` yie - ¦¨©§¥

.'mdilrn mlv xq' alke ryedi exn`y dn dfe ,mdilr ezekf obz
,lirlc miyp`d ezny oeik ,`xnbd dkiynnàîìò élek eãéøèàå§¦§¦¥¨§¨

àãétñäadaehl xacd dide ,ctqda miixen`d lk ewqrzde - §¤§¥¨
milbxnd j` ,'d z`näòøì eáLç íämy mizn miyp` daxdy , ¥¨§§¨¨
exn` okl ,mewn lka.'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦
milbxnd ex`iz cereðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"mdipira" ©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦

,'Bâå,`xnbd zx`ane,àiLøLî áø øîàdeåä éøwL íéìbøî- §¨©©§©§¦¨§©§¦©¨¥£
,`id di`xde ,eid mipxwyàîìLaexn`y dneðéðéòa éäðå' ¦§¨¨©§¦§¥¥

éiçì ,'íéáâçk,miabgk mnvra eyibxdy ,oaen -àlàexn`y dn ©£¨¦§©¥¤¨
éòãé eåä àðî ,'íäéðéòa eðééä ïëå'mdipira e`xp ji` erci cvik - §¥¨¦§¥¥¤§¨£¨§¥

,`xnbd dgec .eid mipxwy i`ce `l` ,miixen`d lyàéä àìå`l - §Ÿ¦
,ok exn` dyrn jnq lry ,dfa mipxwy eidéìéáà éøáî eåä ék- ¦£©§¥£¥¥

zian mzxfga dcerqa mila`d z` mixan miixen`d eidyk
,zexawdéøáî eåä éæøà éúez,mifx` ivr zgz mze` mixan eid - ¥©§¥¨©§¥

éðìéàa éáúé e÷ìñ eäðéæç éëår eayie elr milbxnd me`xyk -l §¦¨¦§¨§¨§¥§¦¨¥
,mcgt aexn zepli`déøîà÷c éòîLy`xn milbxnd mernye - ¨§¥§¨¨§¥

,mixne` miixen`d eidy oli`déðìéàa éöî÷ì eîãc éLðéà ïðéæç÷̈£¦©¦§¥§¨§©§¥§¦¨¥
.milnpl minecy miyp` mivra epi`x -

milbxnd zyxta xn`p ceríìB÷ úà eðzéå äãòä ìk àOzå"©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨
ekáéå`edd dlila mrdíBiä BúBà ,ïðçBé éaø øîà äaø øîà ." ©¦§¨©©¨¨©©¦¨¨©

,dcrd lk ekae l`xyi ux`n milbxnd exfgy[áøò]áàa äòLz ¤¤¦§¨§¨
òa÷à éðàå ,ípç ìL äiëa eëa ïä ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,äéä̈¨¨©©¨¨¥¨§¦¨¤¦¨©£¦¤§©

íäìdf mei.úBøBãì äiëa ¨¤§¦¨§
my xn`p ceráéúëe "íéðáàa íúBà íBbøì äãòä ìk eøîàiå"©Ÿ§¨¨¥¨¦§¨¨£¨¦§¦

weqtd jyndaøa àéiç éaø øîà ,"ãòBî ìäàa äàøð 'ä ãBáëe"§¦§¨§Ÿ¤¥¨©©¦¦¨©
äìòî étìk íe÷øæe íéðáà eìèpL ãnìî ,àaàdprha lekiak , ©¨§©¥¤¨§£¨¦§¨§©¥©£¨

mze` mebxl'l ''d ceake' zekinqdn ok eyxce ,jxazi 'd itlk mb
'mipa`a.

my xn`p cer,"äôbna äòø õøàä úac éàéöBî íéLðàä eúîiå"©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨
äpeLî äúéî eúnL ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàaezk ixdy , ¨©©¦¦§¤¨¦¤¥¦¨§¨

dcna mdl die`xe zcgein dtbna rnyn ,'dtbnA' `le 'dtbnA'©§
dcn cbpk.,dpeynd dzind idneLøc ,àtt øa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©¨¨¨©

ì áaøzLpL ãnìî ,àzøîz øôk Léà àìéL éaøíðBLjezn ©¦¦¨¦§©§©§¨§©¥¤¦§©§¥§¨
,mditìôðåmpeyllî úBàöBé íéòìBz eéäå ,íøeaéè ìòíðBL §¨©©¦¨§¨¨¦§¦§¨

,dltpyúBñðëðåmirlezdíøeaéhîe ,íøeaéèamirlez e`vi mb §¦§¨§¦¨¦¦¨
ìa úBñðëðåíðBL.mxeaih lr dltpy,øîà ÷çöé øa ïîçð áøå §¦§¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¨©

äøkñàaeúîrxd oeyl lr d`a `idy. §©§¨¨¥
xarne ocxid zriwa oiipra lirl epwqry `ziixal `xnbd zxfeg
cvl mrd lk exary cr mnewna ecnr mipdkdy ,ea l`xyi ipa

,axrn,ïcøiä ïî ìàøNéaL ïBøçàä äìòL ïåéëåmipdkd eay §¥¨¤¨¨¨©£¤§¦§¨¥¦©©§¥
e ,gxfn cvl mdixeg`l driqtïîB÷îì íéî eøæç,éäéå" øîàpL ¨§©¦¦§¨¤¤¡©©§¦

úBìòa[zFlrM]e÷zð ,ïcøiä CBzî 'ä úéøa ïBøà éàNBð íéðäkä ©£©£©Ÿ£¦§¥£§¦¦©©§¥¦§
eëìiå íîB÷îì ïcøiä éî eáeLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨¥©©§¥¦§¨©¥§

ìL ìBîúëàöîð ,"åéúBãb ìk ìò íBLmipdkd exfgy ixg`y ¦§¦§©¨§¨¦§¨
zrk ,dligzak ocxid in eaye mdixeg`l driqtåéàNBðå ïBøà̈§§¨

ãçà ãvî íéðäëågxfn -ãçà ãvî ìàøNéå ,axrn -.f`eàNð §Ÿ£¦¦©¤¨§¦§¨¥¦©¤¨¨¨
åéàNBð úà ïBøàmipdkdøáòåx`yl ipyd cvl ocxid lrn xie`a ¨¤§¨§¨©

l`xyi mrïBøà øáòiå ,øBáòì íòä ìk íz øLàk éäéå" øîàpL ,¤¤¡©©§¦©£¤©¨¨¨©£©©£Ÿ£
äæ øác ìòå ."íòä éðôì íéðäkäå 'ä,`fer eze` rci `lyLðòð §©Ÿ£¦¦§¥¨¨§©¨¨¤¤¡©

àfeòúà æBçàì Bãé úà àfò çìLiå ïãék ïøb ãò eàáiå" øîàpL ¨¤¤¡©©¨Ÿ©Ÿ¤¦Ÿ©¦§©ª¨¤¨¤¡¤
ïBøàäxwAd ehny ik"Bì øîà ,åéàNBð ,àfeò ,àeä Ceøa LBãwä ¨¨¨¨¨©©¨¨¨§¨

àNðlirlcke ,oex`d,z`ïkL ìk àì Bîöòok lre ,`yil lekiy ¨¨©§Ÿ¨¤¥
oex`d z` feg`l eci glyy `fer drh.

miweqt dnk xxal `xnbd dkiynn ,`fer dyrn xkfedy oeik
.my exn`pyàfeòa 'ä óà øçiå"íL eäkiåéaø ,'Bâå "ìMä ìò ©¦©©§¨©©¥¨©©©§©¦

øæòìà éaøå ïðçBé.'lyd lr' xe`iaa ewlgpBlL é÷ñò ìò øîà ãç ¨¨§©¦¤§¨¨©¨©©¦§¥¤
oex`a feg`l eci glyy dbbyd -åéðôa åéëøö äNòL øîà ãçå ,§©¨©¤¨¨§¨¨§¨¨

dhnl dlrnln lhend xac oeyl `ed "ly"e -. ©
,`fer zyxta aezk ceréäìàä ïBøà íò íL úîiå'éaø øîà .'í ©¨¨¨¦£¨¡Ÿ¦¨©©¦

,ïðçBé`l` ,`ad mlera ewlg z` e`hga cai` `fery aeygz l` ¨¨
,'íéäìàä ïBøà íò' øîàpL ,àaä íìBòì àa àfeòz` micnele ¨¨¨¨©¨¤¤¡©¦£¨¡Ÿ¦

,oex`dn `feríéi÷ íìBòì ïBøà äîediy`i ici lr fpbp ixdy , ¨¨§¨©¨
`al cizrl xnype ,jlnd.àaä íìBòì àa àfeò óà ,©¨¨¨¨©¨
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד א 
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egaf ,oex`d mr encwzdy,àéøîe øBLeúBòéñt LLå LL ìk ìò §¦©¨¥§¥§¦

egaf ,encwzdy.íéìéà äòáLå íéøt äòáL,`xnbd zl`eyøîà ¦§¨¨¦§¦§¨¥¦¨©
àcñç áø déì,`tt axlïk íà,driqte driqt lk lr eaixwdy ¥©¦§¨¦¥

úBîa ìàøNé õøà ìk úà úàléîdriqt lk lry ,zegafn - ¦¥¨¤¨¤¤¦§¨¥¨
gafn eyr driqte.,`xnbd zvxznìk ìò ,àcñç áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨©¨

úBòéñt LLå LLegaf ,encwzdy,àéøîe øBLeäML ìk ìò ¥§¥§¦§¦©¨¦¨
úBòéñt LL ìL íéøãñegaf ,encwzdyäòáLå íéøt äòáL §¨¦¤¥§¦¦§¨¨¦§¦§¨

.íéìéà¥¦
,`xnbd zl`eyáéúk`fer dyrna minid ixaca weqta"cr e`aie §¦

oxebïBãék'ebe `fr glyieáéúëe ,"`fer dyrna l`enya weqta ¦§¦
"oxb cr e`aieïBëð`fr glyie",mewnd my dn dxizq yi ok m`e . ¨

'oekp' oxeb e` 'oecik' oxeb.,`xnbd zvxznälçza ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦¨
eny `xwp'ïBãék',`fer z` bxdy oecikk mda rwzpy fnxl , ¦

óBqáìe`xwp ,izbd mec` caer ziaa miycg dyly ddyy xg`l §©
eny'ïBëð'zekxad lk l"fgae `iapa x`eany enk ,ezia z` oikdy , ¨

eilr e`ay.
,ea l`xyi ipa xarne ocxid zriwa ziibeql `xnbd zxfeg zrk

,lirlc `ziixad dkiynn .lirl epwqry,øîBà äzà úàöîð¦§¥¨©¨¥
ìLøîàpL ,áàBî õøàa äLî íé÷äL ãçà ,eéä íéðáà éðéî äL §Ÿ¨¦¥£¨¦¨¤¨¤¥¦Ÿ¤§¤¤¨¤¤¡©

mixac xtq zligzaøàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa"§¥¤©©§¥§¤¤¨¦Ÿ¤¥¥
z`fd dxezd z`ïläìe ,"'Bâåmipa`d znwd iabl ,`az ik zyxta §§©¨

,lair xdaïäéìò záúëå" øîBà àeä[mipa`d lr]éøác ìk úà ¥§¨©§¨£¥¤©¨£¨¦¤¨¦§¥
úàfä äøBzäahid x`aàéúàå ,"'Bâå,dey dxifba cnlp -'øàa' ©¨©Ÿ§§¨§¨¥¥

'øàa'devy mipa`d oipra ,`az ik zyxtay 'x`a' iably myk , ©¥
'x`a' iabl jk ,mipa` znwd my xkfen ,lair xda miwdl dyn
.mipa` znwd my did a`en ux`a didy ,mixac xtq zligzay
íéðáà äøNò íézLe" øîàpL ,ïcøiä CBúa òLBäé íé÷äL ãçàå§¤¨¤¥¦§ª©§©©§¥¤¤¡©§¥¤§¥£¨¦

ïcøiä CBúa òLBäé íé÷äoex` i`yp mipdkd ilbx avn zgz ¥¦§ª©§©©§¥
zixadíé÷äL ãçàå ."ryediìbìbaxda epay gafnd ipa`n §¤¨¤¥¦©¦§¨

laireç÷ì øLà älàä íéðáàä äøNò íézL úàå" øîàpL ,on ¤¤¡©§¥§¥¤§¥¨£¨¦¨¥¤£¤¨§
lblba ryedi miwd ocxidBâå'." §

äøBzä úà ìàøNé eáúk ãöék ,ïðaø eðzlair xda gafnd lr, ¨©¨¨¥©¨§¦§¨¥¤©¨
ìò záúëå" øîàpL ,äeáúk íéðáà éab ìò ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©¥£¨¦§¨¨¤¤¡©§¨©§¨©

úàfä äøBzä éøác ìk úà íéðáàäahid x`aCk øçàå ,"'Bâå ¨£¨¦¤¨¦§¥©¨©Ÿ§§©©¨
ãéña ïúBà eãñmze` zcUe zelecb mipa` jl znwde" xn`py , ¨¨§¦

"ciUaïBòîL éaø Bì øîà .,dcedi iaxléøáãìElr ciqa ecqy ¨©©¦¦§¦§¨¤
,azkdïîfä BúBà ìL úBneà eãîì Càéäd z`äøBzji`e , ¥©¨§¤©§©¨

dcnell okidn epl did `l xnel mdl dt oegzt didi `ly de`xwi.
Bì øîà,oerny iaxl dcedi iaxäøéúé äðéaLBãwä íäa ïúð ¨©¦¨§¥¨¨©¨¤©¨

àeä Ceøa,zene`lïéøéèBð eøbéLåmixteq -úà eôlé÷å ,ïälL ¨§¦§¥¦¤¨¤§¦§¤
äeàéOäå ãéqädewizrde -íðéc øæb ízçúð äæ øác ìòå ,ly ©¦§¦¦¨§©¨¨¤¦§©¥§©¦¨
zcxl zene`deãîì àìå ãîìì ïäì äéäL ,úçL øàáì.dpr jk ¦§¥©©¤¨¨¨¤¦§Ÿ§Ÿ¨§

j` .oerny iaxl dcedi iaxïBòîL éaøe wlegãéñ éab ìò ,øîBà ©¦¦§¥©©¥¦
dlgzklnäeáúkmipa`d iab lr ynn `le ,ïäì eáúëå ,xear §¨¨§¨§¨¤

l`xyi leabl uegn eayiy zene`d drayn dl`ähîìscd seqa §©¨
ìëk úBNòì íëúà eãnìé àì øLà ïòîì"eyr xy` mzarez §©©£¤Ÿ§©§¤§¤©£§Ÿ

mdidl`l."'Bâå,`xnbd zwiicneeéä íàL ,zãîì àäzene`d §¨¨©§¨¤¦¨
l`xyi leabl uegnyïúBà ïéìa÷î eéä ,äáeLúa ïéøæBç`ly , §¦¦§¨¨§©§¦¨

epecnli `ly ick l`xyi leab jezay oze` `l` mixgdl epieehvp
d`xin wx edf daeyza eaeyi m` s`e ,mirxd mdiyrnn.

ïBòîL éaøc àîòè éàî ,àìéL øa àáø øîàlr deazky xn`y ¨©¨¨©¦¨©©£¨§©¦¦§
ciq iab'ãéñ úBôøNî íénò eéäå' áéúëc ,minr eide' ,miyxece , ¦§¦§¨©¦¦§§¦

,mpdiba sxydl minrd oic xfbpy 'zetxynãéñ' é÷ñò ìòdzidy ,' ©¦§¥¦
decnl `le mdiptl dielbe ciq iab lr daezk dxezdäãeäé éaøå .§©¦§¨

,dfd weqtd on cnelãéñ ék,ciq enk -àlà äðwz Bì ïéà ãéq äî ¦¦©¦¥©¨¨¤¨
íéúekä íúBà óà ,äôéøNäôéøN àlà äðwz íäì ïéà,mpdiba §¥¨©¨©¦¥¨¤©¨¨¤¨§¥¨

miieb mcera daeyza mzxfg j` ,ynn mixiibzn mpi`y onf lk
lk digz `l' xn`p oileabl ueg micnerd lr mby ,dliren dpi`

'dnyp.
,`xnbd zl`eyàéðúc àä àìæà ïàîk`ziixad zkled ink - §©©§¨¨§©§¨
xn`py ,oldlc"'ebe jiaie` lr dnglnl `vz ikBéáL úéáLå§¨¦¨¦§

x`ez zti zy` diaya zi`xe",miyxece ,äöeçaL íéðòðk úBaøì§©§©£¦¤§¨
õøàì,x`z zti zy` oic mda bdepy ,äáeLúa ïéøæBç íàL ¨¨¤¤¦§¦¦§¨

ïúBà ïéìa÷î,'dnyp lk digz `l' mdilr xn`p `le , §©§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,òøôîì äpàø÷é àlLepi`y ,dlgzdl seqdn jetd xcqa xnelk ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©
,`xnbd zl`ey .aezkd xcqd itl `xw `l m` daeg ici `vei,éaøå§©¦

déìðî ,òøôîì äpàø÷é àlLdper .df oic cnel `ed okidn - ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§¨¥
,`xnbddéì à÷ôðz`f yxec `ed -,'íéøácä' 'íéøác'îdidy ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦

cnll ,'mixacd' xn`pe ,`"d ila 'dl`d mixac eide' aezkl witqn
zx`ane .jetd xcqa `xwi `ly,`xnbd,ïðaøå`xwi `ly eyxcy §©¨¨

ik ,iax enk 'mixacd'n z`f eyxc `le ,'eide'n rxtnl'íéøác'§¨¦
eäì òîLî àì 'íéøácä'zl`ey .eyxecl ozipd xezii dfy ©§¨¦Ÿ©§©§

,`xnbd,'òîL' áéúëä ,énð éaøåxyt`y dfn yxec epi` recne §©¦©¦¨§¦§©

,`xnbd dper .minkgk ,rney dz`y oeyl lka `exwl,àeää©
,'rny' dlinddéì éòaéîjixv rny z`ixway ,zxg` dyxcl iax ¦¨¥¥

éðæàì òéîLäìétî àéöBî äzàM äî E.E,`xnbd zx`aneïðaøå §©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
jkn eyxc `le ,rney dz`y oeyl lka `exwl ,'rny'n eyxcy

,eipf`l rinydl jixvyòîL úà àøBwä øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¥¨§©§¨©©¥¤§©
.àöé Bðæàì òéîLä àìå§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨

.xg` oiipra dielz minkge iax zwelgn m` zxxan `xnbdàîéì¥¨
y xn`p m`d -,éaø øáñ÷̈¨©©¦
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oifge` mipya cenr dl sc oey`x wxtdheq
éøîà ïàî.úéiønéàc Cin dYre ,diaXd on Lnvr z` YlSd `le YqrMWM Lqirkd in ©©§¦§¦§©¨¦¦§¦§§¤¨©§¨§Ÿ¦©§¨¤©§§¦©¦§¨§©¨¦

:Lil`n `al YqiIRzPWM LqItn.íéìéà äòáLå íéøt äòáL áéúëeikde ,minId ixacA §©¤§§¤¦§©©§¨¨Ÿ¥¥¤§¦¦§¨¨¦§¦§¨¥¦§¦§¥©¨¦§¨¥

EgAfIe ,'d zixA oFx` i`UFp mIeld z` midl`d xFfrA idie ,`xwC DiWixmixt draW ¥¥¦§¨©§¦¤§¨¡Ÿ¦¤©§¦¦§¥£§¦©¦§§¦§¨¨¦

:mili` draWe.úBîa ìàøNé õøà ìk úàlî:gAfn driqR lM lrC ,zFgAfn.ïBãék áéúk §¦§¨¥¦¦¥¨¨¤¤¦§¨¥¨¦§§§©¨§¦¨¦§¥©§¦¦
glWIe oFciM oxB cr E`aIe aizM minId ixacA§¦§¥©¨¦§¦©¨Ÿ©Ÿ¤¦©¦§©

:oFkp oxB aizM l`EnWaE ,'ebe `Gr.älçúa ª¨§¦§¥§¦Ÿ¤¨¦§¦¨
bxFdd oFcikM mdl dUrp mW oFx`d `AWM§¤¨¨¨¨©£¨¨¤§¦©¥

:`Gr bxdW.óBqáìedXW mW ddYWPW xg`l ¤¨©ª¨§©§©©¤¦§©¨¨¦¨

z` oikdW oFkp dUrp mFc` caFr ziaA miWcg¢¨¦§¥¥¡©£¨¨¤¥¦¤

aizkC FziA(e a l`EnW)mFc` caFr z` 'd Kxaie ¥¦§¦§¥©§¨¥¤¥¡

mFc` caFr lW FYW` (dizFNM dpnWE FYW`)¦§§Ÿ¤©¤¨¦§¤¥¡

,cg` qxkA dXW dXW Ecli dizFNM dpnWE§Ÿ¤©¤¨¨§¦¨¦¨§¤¤¤¨

'idl` Fkxa iM ipinXd izNrR aizkC Epiide§©§¦§¦§ª§©©§¦¦¦¥§¡Ÿ¦

(ek `"dc).mFc` caFrl mipWE miXW k"g` aizkE§¦¦¦§©¦§¥¡

`Ed oFkp oxB ,FAlg 'xA mgpn 'x mWA iYrnWe§¨©§¦§¥§©¥§¤§Ÿ¤¨

oFkp dNgzA ,b"d `Ed k"`e ,iqEaid dpex` oxBŸ¤£©§¨©§¦§¦§¦¨¨

iEpA FzNgYW gAfOd mW lr oFciM sFQalE§©¦©¥©¦§¥©¤§¦¨¨

FnM `Ed oAxge xaW oFWl oFcike ,axg FtFqe§¨¥§¦§¤¤§ª§¨§

FciM eipir E`xi(`k aFI`):.úàöîð`ziixaC `tiq ¦§¥¨¦¦¦§¥¨¥¨§¨©§¨

df xaC lre DA `pzC mEXn `N` ,`Ed lirlC¦§¥¤¨¦§¨¨¨§©¨¨¤

:ipd lkA Diwqt` `Gr WprpäLî ãéîòäL ¤¡©ª¨©§§¥§¨¨¥¤¤¡¦Ÿ¤
.áàBî úBáøòa ïcøiä øáòaiM `ziixaC `Pze §¥¤©©§¥§©§¨§©¨§¨©§¨¦

ike ,oCxId xar gxfOd xar ixw orpM ux`A i`ẅ¥§¤¤§©©¨¥¥¤©¦§¨¥¤©©§¥§¦

ux` ixw zFrQOd x`WA F` a`Fn zFaxrA i`ẅ¥§©§¨¦§¨©©¨¨¥¤¤

:iaxrOd xar `Ede oCxId xar orpM.ìbìba §©©¥¤©©§¥§¥¤©©£¨¦©¦§¨
mElRw lair xdA gAfOd odn EpAW xg`l§©©¤¨¥¤©¦§¥©§©¥¨¦§

:mW mErawE lBlBl mE`iade.eáúk ãöéklr ¤¡¦©¦§¨§¨¨¥©¨§©

:lair xdA gAfOd.íìBòä úBnà eãîì Càéä ©¦§¥©§©¥¨¥©¨§ª¨¨
Dazkl EEhvp `l `ld ,dxFY zFwiYrd̈©¦¨£ŸŸ¦§©§¨§¨

,dvFxd lM DcnllE `al `N` oFWl miraWA§¦§¦¨¤¨¨Ÿ§¨§¨¨¨¤

`l xnFl zFO`d mzF`l dR oFgzR `di `NW¤Ÿ§¥¦§¤§¨¨ª©Ÿ

:Dcnll okidn Epl did.ïälL ïéøéèBðmixtFq ¨¨¨¥¥¨§¨§¨¥¦¤¨¤§¦

:oixihFp ozF` oixFw mde ,mdNW.äeàéOäå ¤¨¤§¥¦¨¥¦§¦¦¨
:dwYrd i"r mXn dElhp xnFlM ,dEwizrde§¤¡¦¨§©§¨¨¦¨©§¨¨

.ähîlî eáúëåEcOli `l xW` ornl sCd sFqA §¨§¦§©¨§©©§©©£¤Ÿ§©§

,mnixgY mxgd iM aizM DiPn lirl .'ebe cFr§§¥¦¥§¦¦©£¥©£¦¥

zFO` draWl ricFdl dHnl EazM df xace§¨¨¤¨§§©¨§¦©§¦§¨ª

EEhvp `NW l`xUi ilEaBn uEg miaWFId©§¦¦§¥¦§¨¥¤Ÿ¦§©

EEhvp mlEaB KFzAW ozF` `N` ,mnixgdl§©£¦¨¤¨¨¤§§¨¦§©

mdiUrn EpzF` EcOli `NW icM mixgdl§©£¦§¥¤Ÿ§©§¨©£¥¤

m` Dl dvEg miaWFId mY` la` ,milwlEwnd©§§¨¦£¨©¤©§¦¨¨¦

DkFzAWe ,mkz` lAwp daEWzA oixfFg mY ©̀¤§¦¦§¨§©¥¤§¤§¤§¨

Dl b"de ,oiUFr d`xi zngOW oilAwn oi ¥̀§©§¦¤¥£©¦§¨¦§¨

`YtqFYA `icdA(g"t)Ep` mkA oixfFg mY` m` §¤§¨©¤§¨¦©¤§¦¨¤¨

:mkz` milAwn.ù"øc è"îciq iAB lr xn`C §©§¦¤§¤§§¨©©©¥¦

:dEazM.ãéñ é÷ñò ìòeilr daYkp dxFYdW §¨¨©¦§¥¦¤©¨¦§§¨¨¨

:dEcnl `le mdiptl dNbn dzide.äôøN àlà §¨§¨§ª¨¦§¥¤§Ÿ§¨¨¤¨§¥¨
miOr oiiExw mde oixiIBzn oi`W onf lMW ,mPdiB¥¦Ÿ¤¨§©¤¥¦§©§¦§¥§¦©¦

:ciQd zFtxUn `N` mwlg oi`BéáL úéáLå â"ä ¥¤§¨¤¨¦§§©¦§¨¦¨¦§
.ì"eçaL íéðòðk úBaøìiM ,aizM l"EgA `xwC §©§©£¦¤§¦§¨§§¦¦

`ipY ikde .ux`l dvEgl ux`n dnglOl `vz¥¥©¦§¨¨¥¨¤§¨¨¨¤§¨¥©§¨

Wxd znglnA dnglOl `vz iM ,ixtqAzE §¦§¥¦¥¥©¦§¨¨§¦§¤¤¨§

lr dlrYWM rnWn `vz ikC ,xAcn aEzMd©¨§©¥§¦¥¥©§©§¤©£¤©

miprpM zFAxl ,FiaW ziaWe .z`vl LYrC©§§¨¥§¨¦¨¦§§©§©£¦

Eidi `NW x`Y zti mdn miIwlE ux`l dvEgAW miprpM xiYdl aEzMd `A ,DkFzAW¤§¨¨©¨§©¦§©£¦¤§¨¨¨¤§©¥¥¤§©Ÿ©¤Ÿ¦§

:`Ed `xzi `xw ziaWe i`dC ,dnWp lM dIgz `l llkA¦§©Ÿ§©¤¨§¨¨§©§¨¦¨§¨§¥¨
ïàîë
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äùìùryedi megipdy mipa`e oelnd ipa` od mipa` ipin 'b inlyexi .eid mipa` ipin

ol heyt wgvi iax xn` dyn mdl ozpy zeilhqi`e 'ipdkd ilbx zetk zgz

eid dryl oelnd ipa` xniz oi` ze`ie `ciaf xa oniq 'x xn` ded mipa` ipin drax`

weyn mipdkd ilbx zetk zgz ryedi miwdy mipa` xniz oi` efpbpexniz oi` mina od zer

odnr eqpkp xak dyn odl ozpy zeilhqi`

mipa`a oiniiw ep` dna ok m` `l` ux`l

:ocxid ab lr odl ryedi miwdy

ãöéëiax `ztqeza .dxezd z` l`xyi eazk

la` deazk gafnd iab lr xne` dcedi

'x ixac eazkp oelnd ipa` lr ipz inlyexia

o`n eazkp gafn ipa` lr xn` iqei 'x dcedi

zene` meie mei lka oelnd ipa` lr xn`c

dxezd z` oi`iyne oixihep oiglyn eid mlerd

ipa` lr c"n oeyl miraya daezk dzidy

dyrn `ed cer] efpbpe eid dryl `l gafnd

dne`e dne` lk ala dpia d"awd ozp miqp

c"n oeyl 'ra daezk dzidy dxezd z` e`iyde

ciqa mze` zcye `gip eazkp oelnd ipa` lr

[i`n eazkp] gafnd ipa` lr xn`c o`n [`l`

:oa`e oa` lk oia ciqa zcye

ìòåm`e .zgy x`al mpic xfb mzgzp df xac

dxez ozn zryac dil wetiz xn`z

delaw `le oeyle dne` lk lr d"awd dxifgd

daezk dzidy xg`ly `ed lecb df yperc l"ie

w"ta xn`de dniz edine cenll evx `le mcia

f"r zkqnc(:a sc)dt oegzt odl yi oiicrc

l`xyik zibibk xd epilr zitk melk exn`iy

:mpic xfb mzgzp ji` dt oegzt odl yiy onf lke

úåáøìj`id dniz .ux`l dvegay miprpk

dzid `id ixdy agxl delaw

zyxta ixtqa `zi`ck dkezay miprpkn

`l ea xn`py mrn dzidy in m` dne jzelrda

daxiw jk dnvr daxiwy lr] dnyp lk digz

dlibn 'qna inp opixn`e i`w agx`e [mewndsc)

(:cirnyn `kde ryedi daqpe dxiibzpy

oze` oilawn oi`y lkd ixacl dkezay miprpkc

mcewy el xn`e did xeaicd it lr `nye

zaizk ixdy oilawn eid dnglnd eligzdy

eligzdy mcew did mipa`d iab lr dxezd

`l` oilawn eid `l ikd elit`e dnglna

ded i`e i"yxty enk l`xyi leabl ueg miayeid

drya daeyza f` oixfeg eid m`c xninl epivn

eid dkezay miprpk elit` dxezd z` eazky

ecnli `l xy` ornle dcedi 'xl elit`e oilawn

ikde zene` dray` inp i`w zeyrl mkz`

mixheye mihtey zyxta ixtqd oeyl inp rnyn

[cnln] zeyrl mkz` ecnli `l xy` ornl

oze` oilawn oi` oibxdp oi` daeyz oiyer m`y

devy mze` rnyn oibxdp oi` `l` ipzw `l

xn`p `le oibxdp oi` dnyp lk digz `l d"awd

ryedi ligzdy xg`l `l` dnyp lk digz `l

ze`nbhfext yly gly ryedi ixdy dnglna

`nl` mgli mgldl milyi milydl dvexd

jixve] obxed did `l milydl oivex eidy oze`

dilr dlaiw agx s`e dpey`x dnglna ligzdy mcew milydl oivex eidy oze` [xnel

uegy miprpk oze`a `l` oerny iaxe dcedi iax ewlgp `le dnglna eligzdy mcew

m`y zcnl `d xninl jixhvi` `l oerny iaxc o`kn xg`l mze` milawn m` mileabl

:mlerl odn oilawny zene` [x`y] oick mpicy dnglna eligzdy xg`le ux`l dvegay miprpk` `l` oze` oilawn daeyza mixfeg
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áéúk .íéìéà äòáLå íéøt äòáL ,úBòéñt LL ìL¤¥§¦¦§¨¨¦§¦§¨¥¦§¦
,ïBãék älçza :ïðçBé 'ø øîà ?"ïBëð" áéúëe "ïãék"¦Ÿ§¦¨¨©¨¨©§¦¨¦

ìL ,øîBà äzà úàöîð :ïBëð ,óBqáìeíéðáà éðéî äL §©¨¦§¥¨©¨¥§Ÿ¨¦¥£¨¦
øáòa" :øîàpL ,áàBî õøàa äLî íé÷äL ãçà :eéä̈¤¨¤¥¦¤§¤¤¨¤¤¡©§¥¤
àeä ïläìe "øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä©©§¥§¤¤¨¦¤¥¥§©¨
,"úàfä äøBzä éøác ìk úà ïäéìò záúëå" øîBà¥§¨©§¨£¥¤¤¨¦§¥©¨©Ÿ
CBúa òLBäé íé÷äL ãçàå ."øàa" "øàa" àéúàå§¨§¨¥¥©¥§¤¨¤¥¦§ª©§
òLBäé íé÷ä íéðáà äøNò íézLe" :øîàpL ,ïcøiä©©§¥¤¤¡©§¥¤§¥£¨¦¥¦§ª©
úàå" :øîàpL ,ìbìba íé÷äL ãçàå ."ïcøiä CBúa§©©§¥§¤¨¤¥¦©¦§¨¤¤¡©§¥
:ïðaø eðz ."eç÷ì øLà älàä íéðáàä äøNò íézL§¥¤§¥¨£¨¦¨¥¤£¤¨§¨©¨¨
ìò :øîBà äãeäé 'ø ?äøBzä úà ìàøNé eáúk ãöék¥©¨§¦§¨¥¤©¨§¨¥©

,äeáúk íéðáà éabúà íéðáàä ìò záúëå" :øîàpL ©¥£¨¦§¨¨¤¤¡©§¨©§¨©¨£¨¦¤
.ãéña ïúBà eãñ Ck øçàå "úàfä äøBzä éøác ìk̈¦§¥©¨©§©©¨¨¨§¦

éøáãì :ïBòîL 'ø Bì øîàíìBòä úBneà eãîì Càéä E ¨©¦§¦§¨¤¥¨¨§¨¨
Ceøa LBãwä íäa ïúð äøéúé äðéa :Bì øîà ?äøBz¨¨©¦¨§¥¨¨©¨¤©¨¨
.äeàéOäå ãéqä úà eôlé÷å ,ïälL ïéøéèBð eøbéLå ,àeä§¦§¥¦¤¨¤§¦§¤©¦§¦¦¨
ïäì äéäL ,úçL øàáì íðéc øæb ízçúð äæ øác ìòå§©¨¨¤¦§©¥§©¦¨¦§¥©©¤¨¨¨¤
,äeáúk ãéñ éab ìò :øîBà ïBòîL 'ø .eãîì àìå ãîìì¦§Ÿ§Ÿ¨§¦§¥©©¥¦§¨¨
íëúà eãnìé àì øLà ïòîì" ähîì ïäì eáúëå§¨§¨¤§©¨§©©£¤Ÿ§©§¤§¤
äáeLúa ïéøæBç íàL zãîì àä ",'Bâå ìëk úBNòì©£§¨§¨¨©§¨¤¦§¦¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dheq(ycew zay meil)

éøîà ïàîzééønéàc (àäì) Czlvd `le zqrkyk jqirkd in - ©©§§¨§¨§¦©§©§
,diiayd on jnvr z`zñéitéàc Cìò àúà ïàîein dzre - ©¨¨£¨§¦©©§§

leflf jxc ef dxin` dzide .jil`n `eal zqiitzpyk jqiitn
dzre ,mcbp epnglpyk oex`d z` mizylt icia 'd ozp dnl lekiak

.epcivn un`n `ll exxgy rztl
,m`hg lr yny zia iyp` z`kda my weqtd jyndeiå"íòa C ©©¨¨

,"Léà óìà íéLîçå Léà íéòáLmiray' zxzeq oeyl o`k yie ¦§¦¦©£¦¦¤¤¦
,mi`xen` ewlgp weqtd xe`iaae .'yi` sl` miying' e` 'yi`éaø©¦

,øîà ãç .øæòìà éaøå eäaàdtbna miznd zn`aLéà íéòáL ©¨§©¦¤§¨¨©¨©¦§¦¦
,eéämeyn `ed 'yi` sl` miying' aezky dneãçàå ãçà ìëå ¨§¨¤¨§¤¨

,øîà ãçå .óìà íéMîçk ìe÷Ldtbna miznd zn`aíéMîç ¨©£¦¦¤¤§©¨©£¦¦
óìàyi`,eéämeyn `ed 'yi` miray' aezky dneãçàå ãçà ìëå ¤¤¨§¨¤¨§¤¨

ïéøãäðñ íéòáLk ìe÷L. ¨§¦§¦©§¤§¦
z` cec qipkd ,`fer dyrn ixg` ,`fer zyxtl `xnbd zxfege
edlrd jk xg`e ,miycg dyly izbd mec` caer zial oex`d

xira raw ld`lxtqa ,`xnbd zl`ey .c`n dlecb dgnya cec
xn`p l`enyçaæiå ,íéãòö äML 'ä ïBøà éàNBð eãòö ék éäéå"©§¦¦¨£§¥£¦¨§¨¦©¦§©

áéúëe ,"àéøîe øBLdf oipr riten my mby ,minid ixac xtqa, §¦§¦
"egafie ,'d zixa oex` i`yep mield z` midl`d xfra idieäòáL¦§¨

"íéìéà äòáLå íéøôe` ,`ixne xey egaf m`d ,dxizq epl ixd . ¨¦§¦§¨¥¦
mili` draye mixt dray.

,`xnbd zvxznäòéñôe äòéñt ìk ìò ,ìàeîL øa àtt áø øîà̈©©¨¨©§¥©¨§¦¨§¦¨
egaf ,oex`d mr encwzdy,àéøîe øBLeúBòéñt LLå LL ìk ìò §¦©¨¥§¥§¦

egaf ,encwzdy.íéìéà äòáLå íéøt äòáL,`xnbd zl`eyøîà ¦§¨¨¦§¦§¨¥¦¨©
àcñç áø déì,`tt axlïk íà,driqte driqt lk lr eaixwdy ¥©¦§¨¦¥

úBîa ìàøNé õøà ìk úà úàléîdriqt lk lry ,zegafn - ¦¥¨¤¨¤¤¦§¨¥¨
gafn eyr driqte.,`xnbd zvxznìk ìò ,àcñç áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨©¨

úBòéñt LLå LLegaf ,encwzdy,àéøîe øBLeäML ìk ìò ¥§¥§¦§¦©¨¦¨
úBòéñt LL ìL íéøãñegaf ,encwzdyäòáLå íéøt äòáL §¨¦¤¥§¦¦§¨¨¦§¦§¨

.íéìéà¥¦
,`xnbd zl`eyáéúk`fer dyrna minid ixaca weqta"cr e`aie §¦

oxebïBãék'ebe `fr glyieáéúëe ,"`fer dyrna l`enya weqta ¦§¦
"oxb cr e`aieïBëð`fr glyie",mewnd my dn dxizq yi ok m`e . ¨

'oekp' oxeb e` 'oecik' oxeb.,`xnbd zvxznälçza ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦¨
eny `xwp'ïBãék',`fer z` bxdy oecikk mda rwzpy fnxl , ¦

óBqáìe`xwp ,izbd mec` caer ziaa miycg dyly ddyy xg`l §©
eny'ïBëð'zekxad lk l"fgae `iapa x`eany enk ,ezia z` oikdy , ¨

eilr e`ay.
,ea l`xyi ipa xarne ocxid zriwa ziibeql `xnbd zxfeg zrk

,lirlc `ziixad dkiynn .lirl epwqry,øîBà äzà úàöîð¦§¥¨©¨¥
ìLøîàpL ,áàBî õøàa äLî íé÷äL ãçà ,eéä íéðáà éðéî äL §Ÿ¨¦¥£¨¦¨¤¨¤¥¦Ÿ¤§¤¤¨¤¤¡©

mixac xtq zligzaøàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa"§¥¤©©§¥§¤¤¨¦Ÿ¤¥¥
z`fd dxezd z`ïläìe ,"'Bâåmipa`d znwd iabl ,`az ik zyxta §§©¨

,lair xdaïäéìò záúëå" øîBà àeä[mipa`d lr]éøác ìk úà ¥§¨©§¨£¥¤©¨£¨¦¤¨¦§¥
úàfä äøBzäahid x`aàéúàå ,"'Bâå,dey dxifba cnlp -'øàa' ©¨©Ÿ§§¨§¨¥¥

'øàa'devy mipa`d oipra ,`az ik zyxtay 'x`a' iably myk , ©¥
'x`a' iabl jk ,mipa` znwd my xkfen ,lair xda miwdl dyn
.mipa` znwd my did a`en ux`a didy ,mixac xtq zligzay
íéðáà äøNò íézLe" øîàpL ,ïcøiä CBúa òLBäé íé÷äL ãçàå§¤¨¤¥¦§ª©§©©§¥¤¤¡©§¥¤§¥£¨¦

ïcøiä CBúa òLBäé íé÷äoex` i`yp mipdkd ilbx avn zgz ¥¦§ª©§©©§¥
zixadíé÷äL ãçàå ."ryediìbìbaxda epay gafnd ipa`n §¤¨¤¥¦©¦§¨

laireç÷ì øLà älàä íéðáàä äøNò íézL úàå" øîàpL ,on ¤¤¡©§¥§¥¤§¥¨£¨¦¨¥¤£¤¨§
lblba ryedi miwd ocxidBâå'." §

äøBzä úà ìàøNé eáúk ãöék ,ïðaø eðzlair xda gafnd lr, ¨©¨¨¥©¨§¦§¨¥¤©¨
ìò záúëå" øîàpL ,äeáúk íéðáà éab ìò ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©¥£¨¦§¨¨¤¤¡©§¨©§¨©

úàfä äøBzä éøác ìk úà íéðáàäahid x`aCk øçàå ,"'Bâå ¨£¨¦¤¨¦§¥©¨©Ÿ§§©©¨
ãéña ïúBà eãñmze` zcUe zelecb mipa` jl znwde" xn`py , ¨¨§¦

"ciUaïBòîL éaø Bì øîà .,dcedi iaxléøáãìElr ciqa ecqy ¨©©¦¦§¦§¨¤
,azkdïîfä BúBà ìL úBneà eãîì Càéäd z`äøBzji`e , ¥©¨§¤©§©¨

dcnell okidn epl did `l xnel mdl dt oegzt didi `ly de`xwi.
Bì øîà,oerny iaxl dcedi iaxäøéúé äðéaLBãwä íäa ïúð ¨©¦¨§¥¨¨©¨¤©¨

àeä Ceøa,zene`lïéøéèBð eøbéLåmixteq -úà eôlé÷å ,ïälL ¨§¦§¥¦¤¨¤§¦§¤
äeàéOäå ãéqädewizrde -íðéc øæb ízçúð äæ øác ìòå ,ly ©¦§¦¦¨§©¨¨¤¦§©¥§©¦¨
zcxl zene`deãîì àìå ãîìì ïäì äéäL ,úçL øàáì.dpr jk ¦§¥©©¤¨¨¨¤¦§Ÿ§Ÿ¨§

j` .oerny iaxl dcedi iaxïBòîL éaøe wlegãéñ éab ìò ,øîBà ©¦¦§¥©©¥¦
dlgzklnäeáúkmipa`d iab lr ynn `le ,ïäì eáúëå ,xear §¨¨§¨§¨¤

l`xyi leabl uegn eayiy zene`d drayn dl`ähîìscd seqa §©¨
ìëk úBNòì íëúà eãnìé àì øLà ïòîì"eyr xy` mzarez §©©£¤Ÿ§©§¤§¤©£§Ÿ

mdidl`l."'Bâå,`xnbd zwiicneeéä íàL ,zãîì àäzene`d §¨¨©§¨¤¦¨
l`xyi leabl uegnyïúBà ïéìa÷î eéä ,äáeLúa ïéøæBç`ly , §¦¦§¨¨§©§¦¨

epecnli `ly ick l`xyi leab jezay oze` `l` mixgdl epieehvp
d`xin wx edf daeyza eaeyi m` s`e ,mirxd mdiyrnn.

ïBòîL éaøc àîòè éàî ,àìéL øa àáø øîàlr deazky xn`y ¨©¨¨©¦¨©©£¨§©¦¦§
ciq iab'ãéñ úBôøNî íénò eéäå' áéúëc ,minr eide' ,miyxece , ¦§¦§¨©¦¦§§¦

,mpdiba sxydl minrd oic xfbpy 'zetxynãéñ' é÷ñò ìòdzidy ,' ©¦§¥¦
decnl `le mdiptl dielbe ciq iab lr daezk dxezdäãeäé éaøå .§©¦§¨

,dfd weqtd on cnelãéñ ék,ciq enk -àlà äðwz Bì ïéà ãéq äî ¦¦©¦¥©¨¨¤¨
íéúekä íúBà óà ,äôéøNäôéøN àlà äðwz íäì ïéà,mpdiba §¥¨©¨©¦¥¨¤©¨¨¤¨§¥¨

miieb mcera daeyza mzxfg j` ,ynn mixiibzn mpi`y onf lk
lk digz `l' xn`p oileabl ueg micnerd lr mby ,dliren dpi`

'dnyp.
,`xnbd zl`eyàéðúc àä àìæà ïàîk`ziixad zkled ink - §©©§¨¨§©§¨
xn`py ,oldlc"'ebe jiaie` lr dnglnl `vz ikBéáL úéáLå§¨¦¨¦§

x`ez zti zy` diaya zi`xe",miyxece ,äöeçaL íéðòðk úBaøì§©§©£¦¤§¨
õøàì,x`z zti zy` oic mda bdepy ,äáeLúa ïéøæBç íàL ¨¨¤¤¦§¦¦§¨

ïúBà ïéìa÷î,'dnyp lk digz `l' mdilr xn`p `le , §©§¦¨
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שבת קודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,òøôîì äpàø÷é àlLepi`y ,dlgzdl seqdn jetd xcqa xnelk ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©
,`xnbd zl`ey .aezkd xcqd itl `xw `l m` daeg ici `vei,éaøå§©¦

déìðî ,òøôîì äpàø÷é àlLdper .df oic cnel `ed okidn - ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§¨¥
,`xnbddéì à÷ôðz`f yxec `ed -,'íéøácä' 'íéøác'îdidy ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦

cnll ,'mixacd' xn`pe ,`"d ila 'dl`d mixac eide' aezkl witqn
zx`ane .jetd xcqa `xwi `ly,`xnbd,ïðaøå`xwi `ly eyxcy §©¨¨

ik ,iax enk 'mixacd'n z`f eyxc `le ,'eide'n rxtnl'íéøác'§¨¦
eäì òîLî àì 'íéøácä'zl`ey .eyxecl ozipd xezii dfy ©§¨¦Ÿ©§©§

,`xnbd,'òîL' áéúëä ,énð éaøåxyt`y dfn yxec epi` recne §©¦©¦¨§¦§©

,`xnbd dper .minkgk ,rney dz`y oeyl lka `exwl,àeää©
,'rny' dlinddéì éòaéîjixv rny z`ixway ,zxg` dyxcl iax ¦¨¥¥

éðæàì òéîLäìétî àéöBî äzàM äî E.E,`xnbd zx`aneïðaøå §©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
jkn eyxc `le ,rney dz`y oeyl lka `exwl ,'rny'n eyxcy

,eipf`l rinydl jixvyòîL úà àøBwä øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¥¨§©§¨©©¥¤§©
.àöé Bðæàì òéîLä àìå§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨

.xg` oiipra dielz minkge iax zwelgn m` zxxan `xnbdàîéì¥¨
y xn`p m`d -,éaø øáñ÷̈¨©©¦
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שנים ושלושים לעומר עמ' ב
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ã:ïLò àìné úéaäå àøBwä ìBwî íétqä úBnà eòðiåäíéúôN-àîè Léà ék éúéîãð-éë éì-éBà øîàå ©¨ªÆÆ©´©¦¦½¦−©¥®§©©−¦¦¨¥¬¨¨«¨Ÿ©º«¦´¦«¦§¥À¦¦´¦³§¥«§¨©Æ¦Æ

:éðéò eàø úBàáö äåäé Cìnä-úà ék áLBé éëðà íéúôN àîè-íò CBúáe éëðà̈½Ÿ¦§Æ©§¥´§¨©½¦¨Ÿ¦−¥®¦À¤©¤²¤§¨¬§¨−¨¬¥¨«

i"yx
.˙˘·) נבואת (‡) ותחילת הספר תחלת זה סימן

הסימן  זה אחר נאמרו הקודמים סימנים וחמשה ישעיה
ישעיה  לדבר וראיה בתורה ומאוחר מוקדם שאין אלא
שהחריב  לאחר היה זה וגו' כסכה ציון בת ונותרה נבא
יהודה  רק ונשארו השבטים עשרת את סנחרב וגלה
יהודה  על וגו' ישעיה חזון אמר לכך וירושלים
וגו' סרה תוסיפו עוד תכו מה על וגו' וירושלים

ÂÓ˙.אברבנא''ל): ˙˘·:כשנצטרע.ÂÈÏÂ˘Â כמו
המעיל כח)שולי כסא (שמות על יושב ראיתיו תחתיתו

המקדש  בבית מרגלותיו הדום בהיכל ורגליו בשמים
כהונה: כתר ליטול שבא עוזיה על ˘¯ÌÈÙלדון (·)

.ÏÚÓÓ ÌÈ„ÓÂÚ:בשמים.ÂÏ יונתן תירגם כן לשמשו
קדמוהי: ברומא קדישין ÂÈÙ.שמשין ‰ÒÎÈ ÌÈ˙˘·

השכינה: לצד יביט ¯‚ÂÈÏ.שלא ‰ÒÎÈ ÌÈ˙˘·Â
ובתנחומא  בוראו. לפני גופו כל יראה שלא לצניעות
שלא  עגל רגל ככף שהם לפי הרגלים כיסוי ראיתי

העגל: עון לישראל ÛÙÂÚÈ.להזכיר ÌÈ˙˘·Â ובתרין
Ê‰.משמש: Ï‡ ‰Ê ‡¯˜Â מזה (‚) זה רשות נוטלין

כן  אם אלא שריפה ויתחייב ויתחיל האחד יקדים שלא
כולם  קדושה אור ביוצר שיסד וזהו כאחד כולם פתחו

וכן  הוא מרכבה מעשה אגדה ומדרש כו' עונים כאחד
כתרגומו: פעמים ג' קדוש קדוש קדוש („)תירגם

.ÌÈÙÒ‰ ˙ÂÓ‡ ÂÚÂÈÂ הפתח מזוזות הם סיפי אילות
מזוזת  והן ולרוחב לגובה אמות במדות שנמדדין

‰˜Â¯‡.ההיכל: ÏÂ˜Ó והוא הקוראים המלאכים מקול
מפני  נסתם כאשר ונסתם בו שנאמר הרעש יום היה

עוזיה בימי יד)הרעש להקטיר (זכריה עזיה עמד ביום בו
כמו  בשריפה דינו לומר לשורפו שמים רעשו בהיכל

איש ומאתים החמשים את ותאכל טז)שנאמר (במדבר

הארץ  רעשה לשורפו שבאו שרפים שקראם וזהו
הכהונה  על שערער כקרח לבלע דינו כסבורה לבולעו

וגו' ישראל לבני זכרון ואמרה קול בת ולא (שם)יצתה
בבליעה  כקרח הכהונה על המעורר אדם עוד יהיה
בסנה  משה ביד ה' דבר כאשר אלא בשריפה וכעדתו

בחיקך ידך נא ד)הבא כשלג (שמות מצורעת והוציאה
במצחו: פרחה צרעת כאן Ô˘Ú.אף ‡ÏÓÈ ˙È·‰Â היה

עשן: È˙ÈÓ„.נמלא ÈÎ הייתי (‰) שלא מת הריני
מות  במנוח מצינו ודוגמתו השכינה פני שאראה כדאי

ראינו אלהים כי יג)נמות נדמה È˙Ó„.:(שופטים כי כמו
כנען: עם ˘ÌÈ˙Ù.כל ‡ÓË:בחובין דמגעל

cec zcevn
(‡).˙ÂÓ ˙˘·כמ''ש להקטיר בהיכל  כשנכנס  כשנצטרע 

כמת: חשוב  המצורע כי כ''ו) (דה''ב במצחו זרחה  והצרעת
(·).ÏÚÓÓ:בשמים.ÂÏ:לשמשו.„Á‡Ï: ואחד אחד  לכל 

.ÂÈÙ ‰ÒÎÈ:השכינה כלפי יביט ¯‚ÂÈÏ.לבל  ‰ÒÎÈלצניעות
להזכיר שלא אמרו ורז''ל  בוראו, לפני  גופו בכל  יראה שלא

עגל : רגל ככף  רגליהם כף כי העגל יעוףÛÙÂÚÈ.מעשה
המקום : ÂÎÂ'.(‚)בשליחות ‡¯˜Âלומר לחבירו  קורא שרף

לחבירו : האחד  יקדים ולא כאחד אחד:Ó‡Â¯.קדוש קול  הוא כאילו כאחד כולם  מבין יוצא ÂÎÂ'.הקול  ˘Â„˜שהוא ר ''ל 
השפל : ובעולם הגלגלים ובעולם המלאכים  בעולם ומרומם ÂÎÂ'.מקודש ‡ÏÓ:הארץ בכל  מלא מזוזותÂÚÂÈÂ.(„)כבודו

כמה: פירש  ולא אמות  הרבה ממקומם וסרים  הקריאה קול מחוזק  נעים  היו Ô˘Ú.ההיכל :È·‰Â˙.הפתח  ‡ÏÓÈ:עשן נמלא היה
(‰).¯Ó‡Â:' ה כבוד  מראה שראה  על ימות  פן פחד  כי  וכו', לי אוי ÂÎÂ'.אמרתי ˘È‡ ÈÎ'וכו שפתים טמא איש  אני כי על 

בקרבו : אני אשר  העם  מעשה מצד ולא מעשי מצד  לא כדאי כן אם  ÂÎÂ'.ואינני ÍÏÓ‰ ˙‡ ÈÎלי אוי כאומר  למעלה מוסב
וכו': איש כי וכו' המלך את כי וכו'

oeiv zcevn
(‡).ÂÈÏÂ˘Â: רגליו ר ''ל  („)ממלאים :ÌÈ‡ÏÓ.תחתיתו

.ÂÚÂÈÂכמה פי ' ולא אמות  הרבה  ממקומה  והסרה תנועה  מל '
והסף‰ÌÈÙÒ.אמות: כמ ''ש באמות  הנמדדים  המזוזות  הם

מ): (יחזקאל  אחד וידוםÈ˙ÈÓ„.(‰)קנה כמו שתיקה  ענין 
הוא העולם  מן הנאבד  כי נאבדתי ור''ל  י) (ויקרא  אהרן
טו): (לקמן נדמה  מואב ער וכן קולו ישמע לא כי מושתק

`i wxt ilyn - miaezk

àé éìùîfiÎc

ã:úånî ìévz ä÷ãöe äøáò íBéa ïBä ìéòBé-àìä:òLø ìté BúòLøáe Bkøc øMéz íéîz ú÷ãö Ÿ¦´−§´¤§¨®¹§¨À̈©¦¬¦¨«¤¦§©´¨ −¦§©¥´©§®¹§¦§¨À¦¬Ÿ¨¨«
å:eãëlé íéãâa úeäáe íìévz íéøLé ú÷ãöæ:äãáà íéðBà úìçBúå äå÷z ãáàz òLø íãà úBîa ¦§©´§−¨¦©¦¥®¹§©©ÀŸ§¦¬¦¨¥«§³¨¨´−̈¨Ÿ©´¦§¨®§¤−¤¦´¨¨«¨
ç:åézçz òLø àáiå õìçð äøvî ÷écöèðç äôa:eöìçé íé÷écö úòãáe eäòø úçLé óéáeèa ©−¦¦¨¨´¤¡¨®©¨−Ÿ¨¨´©§¨«§¤À¨ −¥©§¦´¥¥®¹§©À©©¦¦¬¥¨¥«§´

:äpø íéòLø ãáàáe äéø÷ õìòz íé÷écöàé:ñøäz íéòLø éôáe úø÷ íeøz íéøLé úkøáa ©−¦¦©£´Ÿ¦§¨®©£−Ÿ§¨¦´¦¨«§¦§©´§−¨¦¨´®̈¤§¦¬§¹¨¦À¥¨¥«
áé:Léøçé úBðeáz Léàå áì-øñç eäòøì-æaâé:øáã äqëî çeø-ïîàðå ãBq-älâî ìéëø CìBäãéïéàa ¨§¥¥¬£©¥®§¦−§´©£¦«¥´−̈¦§©¤®§¤¡©¹À©§©¤¬¨¨«§¥´

:õòBé áøa äòeLúe íò-ìté úBìaçzåè:çèBa íéò÷ú àðNå øæ áøò-ék òBøé-òøæèCîúz ïç-úLà © −§ª¦¨¨®¹§À̈§´Ÿ¥«©¥−©¦¨´©¨®§Ÿ¥−Ÿ§¦´¥«©¥«¤¥−¦§´Ÿ
:øLò-eëîúé íéöéøòå ãBákæé:éøæëà BøàL øëòå ãñç Léà BLôð ìîb ¨®§¹¨¦¦À¦§§«Ÿ¤Ÿ¥´©−§¦´¨®¤§Ÿ¥¬§¹¥À©§¨¦«

i"yx
(Â).Â„ÎÏÈ ÌÈ„‚Â· ˙Â‰·Â ÌÏÈˆ˙ ÌÈ¯˘È ˙˜„ˆ

הוא  מסורס והמקרא נלכדים הם עושים שהם בהוות
ילכדו: בהוות ובוגדים ¯˘Ú(Ê)כלומר Ì„‡ ˙ÂÓ·

.‰Â˜˙ בו:˙‡·„ הבוטחים כל ‡ÌÈÂתקות ˙ÏÁÂ˙Â
לא ‡·„‰. בזכותו כי אבדה אונו שהם בניו תוחלת

מבטח  לבניהם יש צדיקים במות אבל טובה להם תבוא
ıÏÁ.(Á)בצדקתם: ‰¯ˆÓ ˜È„ˆ,רשע במות

מחובר: זה העליון ÛÁ.(Ë)ולמקרא ‰Ù· חנף
בפיו: משחיתו רע בדרך  חבירו ˆ„ÌÈ˜Èהמסית ˙Ú„·Â

.ÂˆÏÁÈ שהזהירה התורה בדעת ממנו נחלץ והצדיק
וגו' לו תאבה לא יג)עליו ˜¯˙.(È‡):(דברים ÌÂ¯˙

מלכי  שהיו בעוד מליפול בגבהה הבית תקרת תתקיים
המקדש: בית את תפילתם העמידה ישרים יהודה

(·È).˘È¯ÁÈ ˙ÂÂ·˙ ˘È‡Â כמו לב החסר כשמבזהו
כמחריש  ויהי מנחה לו הביאו ולא ויבזהו דכתיב שאול

יא) ˙ÂÏÂ·Á˙.(È„):(משלי ÔÈ‡· על באה כשהצרה
ולעשות  להתענות להבין לב נותנין ואינן ישראל

עם: יפול ÚÂ¯È.(ÂË)תשובה Ú¯ אשר יתרוצץ הרשע
גלולים: לעבודת לבו ˙ÌÈÚ˜Â.ערב ‡Â˘Â כף תוקעים

בערבות  דרשוהו ורבותינו בעצתם, וללכת רע לעשות
Â·Î„.(ÊË)ממון: ÍÂÓ˙˙ תמיד תקרב ישראל כנסת

ותורתו: הקב''ה Ú˘¯.לכבוד ÂÎÓ˙È ÌÈˆÈ¯ÚÂ בני
וגזל: ממון גניבות אצל מתקרבים ‚ÏÓÂ(ÊÈ)אדום

.Â˘Ù:לקרוביו טובה ÒÁ„.גומל ˘È‡ שהוא איש
‡È¯ÊÎ.חסיד: Â¯‡˘ ¯ÎÚÂ את עוכר הוא והאכזרי

קרוביו:

cec zcevn
(„).‰¯·Ú ÌÂÈ·העושר יועיל  לא המקום מאת כעס בא ביום 

אבל  ההון למרבית יבוז בוז  עליו העומד  כי הנפש  לכופר 
המיתה: מן מצילה היא˙È˘¯.(‰)צדקה שעושה הצדקה

לו: לטוב הישר  בדרך  אותו עצמהÂ˙Ú˘¯·Â.מוליכה והרשע
הוא: יפול בעצמה בה לזולתו הרשע ˙ˆÌÏÈ.(Â)שהכין

מרעה : הישרים  תציל  שהכינוÂ‰·Â˙.הצדקה  בהשבר
בה : בעצמם  הם ילכדו לזולתם ˙˜Â‰.(Ê)הבוגדים  „·‡˙

בו: הבוטחים בוÏÁÂ˙Â˙.תקות  היה  לא  כי  אבדה  בניו תקות 
הבנים : על  להגן הצדיקˆ„È˜.(Á)זכות על  צרה כשנגזרה

יבוא הצרה  מן הצדיק כשנחלץ  או הגזרה  בטלה הזכות ובעבור
תחתיו: אחר יבא עד  מתפייס הדין מדת אין כי ההיא הצרה  אל  במקומו ÛÁ.(Ë)רשע ‰Ù·רעהו את ישחית חניפה בדברי

דעתו: אחר להמשך  ילכדנו כי  לו אחריו:Ú„·Â˙.המחניף  נמשכים  ואינם  החונף דברי מלבם  יוציאו התורה  דעת בעבור
(È).‰È¯˜ ıÂÏÚ˙: להם ה ' חלק  אשר מהטובה לזולתם משפיעים  לבריות :¯‰.כי  הרעו בחייהם בעודם  בעת··¯Î˙.(È‡)כי

עי''ז : תתרומם  אז ישרה בהדרכה העיר בני את וינהיגו  למעלה המה  ורק לישרים  הברכה Â‚Â'.בא  ÈÙ·Âהיא הברכה כאשר  אבל 
עי ''ז: תהרס אז  העיר דברי  כל  יהיה  פיהם ועל  למעלה המה ורק כסילים לב:·Ê.(È·)בפי חסר הוא לחבירו אםÈ‡Â˘.המבזה

לב: חסר לדברי יחוש ולא דבריו כל  על  יענהו  ולא יחריש אז תבונות  איש  הוא אותו שמבזין ÂÒ„.(È‚)מי ‰Ï‚Ó סוד המגלה
אליו: גם הדבר  ויגולה ליה  אית  חברא חברך כי עליו  שנאמר  מי לפני הדברים ספר לא אם  ואף רכיל  הולך  הוא  הרי חבירו

.ÁÂ¯ ÔÓ‡Â: בסוד נאמר  לא ואם דבר כל  מעלים הוא לה' נאמנה שרוחו בדבר·‡ÔÈ.(È„)מי  תחבולות יחשבו לא  כאשר 
התשועה : קרובה  יועץ ברוב אולם שונאיו ביד  העם יפול אז ÚÂ¯È.(ÂË)המלחמה Ú¯בעבור ערב היה אשר  על  ויתרוצץ ישבר 

ורציצה: משבירה  הוא בטוח  וכל  מכל  בערבות  כפיו לתקוע השונא אבל  נאמן  הוא אם ידעוהו לא  אשר  זר ÔÁ.(ÊË)איש ˙˘‡
כשרון בהוספת הכבוד אל סמיכות ועושה ממנה  תלך  שלא הכבוד את לסמוך  דרכה מעשיה כשרון בעבור  חן  הנושאת אשה 

מהם:ÌÈˆÈ¯ÚÂ.ם:מעשי אבוד  יהיה לבל  העושר אל  סמוכות עשות דרכם  רב כח Â˘Ù.(ÊÈ)בעלי ÏÓÂ‚לנפשו טוב  שגומל מי
נפשו על יחמול כאשר  כי חסיד  איש בודאי הוא הבריאות  במצב ולהעמידה להחיותה ההכרחי מחסורה די לה  לתת המתאווה

הזולת: על  אכזרי שהוא  כ ''ש  הממון על יחוש  כי עצמו ומרעיב עצמו בשר  העוכר אבל  הזולת נפש על יחמול כן

oeiv zcevn
(Â).˙Â‰·Âהות מדבר  כמו שבירה צ''א):ענין (תהלים

(Ê).ÌÈÂ‡אוני וראשית כחי כמו מכחו הבאים בנים
מט): וחלצהıÏÁ.(Á)(בראשית כמו ושליפה  הוצאה ענין

כה):נעלו ישתוק:È¯ÁÈ˘.(È·)תשמח:˙ıÂÏÚ.(È)(דברים
(ÂË).ÚÂ¯È Ú¯ בשבט תרועם כמו והריצוץ השבר  ענין 
ב):ברזל גויםÌÈˆÈ¯ÚÂ.(ÊË)(תהלים עריצי  כמו  חזקים 

כח): עכרתםÎÂÚÂ¯.(ÊÈ)(יחזקאל כמו ובלבול השחתה  ענין
לד):אותי  שאר ˘‡¯Â.(בראשית יכין  אם  כמו (תהלים בשרו

עח):
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à:ìëéää-úà íéàìî åéìeLå àOðå íø àqk-ìò áLé éðãà-úà äàøàå eäifò Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨¤§¤¯¤£Ÿ¨²Ÿ¥¬©¦¥−¨´§¦¨®§−̈§¥¦¬¤©¥¨«
áåéìâø äqëé íézLáe åéðô äqëé | íézLa ãçàì íéôðk LL íéôðk LL Bì ìònî | íéãîò íéôøN§¨¦̧Ÿ§¦³¦©Æ©Æ½¥¯§¨©²¦¥¬§¨©−¦§¤¨®¦§©´¦§©¤´¨À̈¦§©²¦§©¤¬©§−̈

:óôBòé íézLáeâ:BãBák õøàä-ìë àìî úBàáö äåäé LBã÷ LBã÷ | LBã÷ øîàå äæ-ìà äæ àø÷å ¦§©¬¦§¥«§¨¨̧¤³¤¤Æ§¨©½¨¯¨²¨−§¨´§¨®§¬Ÿ¨¨−̈¤§«
ã:ïLò àìné úéaäå àøBwä ìBwî íétqä úBnà eòðiåäíéúôN-àîè Léà ék éúéîãð-éë éì-éBà øîàå ©¨ªÆÆ©´©¦¦½¦−©¥®§©©−¦¦¨¥¬¨¨«¨Ÿ©º«¦´¦«¦§¥À¦¦´¦³§¥«§¨©Æ¦Æ
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i"yx
.˙˘·) נבואת (‡) ותחילת הספר תחלת זה סימן

הסימן  זה אחר נאמרו הקודמים סימנים וחמשה ישעיה
ישעיה  לדבר וראיה בתורה ומאוחר מוקדם שאין אלא
שהחריב  לאחר היה זה וגו' כסכה ציון בת ונותרה נבא
יהודה  רק ונשארו השבטים עשרת את סנחרב וגלה
יהודה  על וגו' ישעיה חזון אמר לכך וירושלים
וגו' סרה תוסיפו עוד תכו מה על וגו' וירושלים

ÂÓ˙.אברבנא''ל): ˙˘·:כשנצטרע.ÂÈÏÂ˘Â כמו
המעיל כח)שולי כסא (שמות על יושב ראיתיו תחתיתו

המקדש  בבית מרגלותיו הדום בהיכל ורגליו בשמים
כהונה: כתר ליטול שבא עוזיה על ˘¯ÌÈÙלדון (·)

.ÏÚÓÓ ÌÈ„ÓÂÚ:בשמים.ÂÏ יונתן תירגם כן לשמשו
קדמוהי: ברומא קדישין ÂÈÙ.שמשין ‰ÒÎÈ ÌÈ˙˘·

השכינה: לצד יביט ¯‚ÂÈÏ.שלא ‰ÒÎÈ ÌÈ˙˘·Â
ובתנחומא  בוראו. לפני גופו כל יראה שלא לצניעות
שלא  עגל רגל ככף שהם לפי הרגלים כיסוי ראיתי

העגל: עון לישראל ÛÙÂÚÈ.להזכיר ÌÈ˙˘·Â ובתרין
Ê‰.משמש: Ï‡ ‰Ê ‡¯˜Â מזה (‚) זה רשות נוטלין

כן  אם אלא שריפה ויתחייב ויתחיל האחד יקדים שלא
כולם  קדושה אור ביוצר שיסד וזהו כאחד כולם פתחו

וכן  הוא מרכבה מעשה אגדה ומדרש כו' עונים כאחד
כתרגומו: פעמים ג' קדוש קדוש קדוש („)תירגם

.ÌÈÙÒ‰ ˙ÂÓ‡ ÂÚÂÈÂ הפתח מזוזות הם סיפי אילות
מזוזת  והן ולרוחב לגובה אמות במדות שנמדדין

‰˜Â¯‡.ההיכל: ÏÂ˜Ó והוא הקוראים המלאכים מקול
מפני  נסתם כאשר ונסתם בו שנאמר הרעש יום היה

עוזיה בימי יד)הרעש להקטיר (זכריה עזיה עמד ביום בו
כמו  בשריפה דינו לומר לשורפו שמים רעשו בהיכל

איש ומאתים החמשים את ותאכל טז)שנאמר (במדבר

הארץ  רעשה לשורפו שבאו שרפים שקראם וזהו
הכהונה  על שערער כקרח לבלע דינו כסבורה לבולעו

וגו' ישראל לבני זכרון ואמרה קול בת ולא (שם)יצתה
בבליעה  כקרח הכהונה על המעורר אדם עוד יהיה
בסנה  משה ביד ה' דבר כאשר אלא בשריפה וכעדתו

בחיקך ידך נא ד)הבא כשלג (שמות מצורעת והוציאה
במצחו: פרחה צרעת כאן Ô˘Ú.אף ‡ÏÓÈ ˙È·‰Â היה

עשן: È˙ÈÓ„.נמלא ÈÎ הייתי (‰) שלא מת הריני
מות  במנוח מצינו ודוגמתו השכינה פני שאראה כדאי

ראינו אלהים כי יג)נמות נדמה È˙Ó„.:(שופטים כי כמו
כנען: עם ˘ÌÈ˙Ù.כל ‡ÓË:בחובין דמגעל

cec zcevn
(‡).˙ÂÓ ˙˘·כמ''ש להקטיר בהיכל  כשנכנס  כשנצטרע 

כמת: חשוב  המצורע כי כ''ו) (דה''ב במצחו זרחה  והצרעת
(·).ÏÚÓÓ:בשמים.ÂÏ:לשמשו.„Á‡Ï: ואחד אחד  לכל 

.ÂÈÙ ‰ÒÎÈ:השכינה כלפי יביט ¯‚ÂÈÏ.לבל  ‰ÒÎÈלצניעות
להזכיר שלא אמרו ורז''ל  בוראו, לפני  גופו בכל  יראה שלא

עגל : רגל ככף  רגליהם כף כי העגל יעוףÛÙÂÚÈ.מעשה
המקום : ÂÎÂ'.(‚)בשליחות ‡¯˜Âלומר לחבירו  קורא שרף

לחבירו : האחד  יקדים ולא כאחד אחד:Ó‡Â¯.קדוש קול  הוא כאילו כאחד כולם  מבין יוצא ÂÎÂ'.הקול  ˘Â„˜שהוא ר ''ל 
השפל : ובעולם הגלגלים ובעולם המלאכים  בעולם ומרומם ÂÎÂ'.מקודש ‡ÏÓ:הארץ בכל  מלא מזוזותÂÚÂÈÂ.(„)כבודו

כמה: פירש  ולא אמות  הרבה ממקומם וסרים  הקריאה קול מחוזק  נעים  היו Ô˘Ú.ההיכל :È·‰Â˙.הפתח  ‡ÏÓÈ:עשן נמלא היה
(‰).¯Ó‡Â:' ה כבוד  מראה שראה  על ימות  פן פחד  כי  וכו', לי אוי ÂÎÂ'.אמרתי ˘È‡ ÈÎ'וכו שפתים טמא איש  אני כי על 

בקרבו : אני אשר  העם  מעשה מצד ולא מעשי מצד  לא כדאי כן אם  ÂÎÂ'.ואינני ÍÏÓ‰ ˙‡ ÈÎלי אוי כאומר  למעלה מוסב
וכו': איש כי וכו' המלך את כי וכו'

oeiv zcevn
(‡).ÂÈÏÂ˘Â: רגליו ר ''ל  („)ממלאים :ÌÈ‡ÏÓ.תחתיתו

.ÂÚÂÈÂכמה פי ' ולא אמות  הרבה  ממקומה  והסרה תנועה  מל '
והסף‰ÌÈÙÒ.אמות: כמ ''ש באמות  הנמדדים  המזוזות  הם

מ): (יחזקאל  אחד וידוםÈ˙ÈÓ„.(‰)קנה כמו שתיקה  ענין 
הוא העולם  מן הנאבד  כי נאבדתי ור''ל  י) (ויקרא  אהרן
טו): (לקמן נדמה  מואב ער וכן קולו ישמע לא כי מושתק

`i wxt ilyn - miaezk
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i"yx
(Â).Â„ÎÏÈ ÌÈ„‚Â· ˙Â‰·Â ÌÏÈˆ˙ ÌÈ¯˘È ˙˜„ˆ

הוא  מסורס והמקרא נלכדים הם עושים שהם בהוות
ילכדו: בהוות ובוגדים ¯˘Ú(Ê)כלומר Ì„‡ ˙ÂÓ·

.‰Â˜˙ בו:˙‡·„ הבוטחים כל ‡ÌÈÂתקות ˙ÏÁÂ˙Â
לא ‡·„‰. בזכותו כי אבדה אונו שהם בניו תוחלת

מבטח  לבניהם יש צדיקים במות אבל טובה להם תבוא
ıÏÁ.(Á)בצדקתם: ‰¯ˆÓ ˜È„ˆ,רשע במות

מחובר: זה העליון ÛÁ.(Ë)ולמקרא ‰Ù· חנף
בפיו: משחיתו רע בדרך  חבירו ˆ„ÌÈ˜Èהמסית ˙Ú„·Â

.ÂˆÏÁÈ שהזהירה התורה בדעת ממנו נחלץ והצדיק
וגו' לו תאבה לא יג)עליו ˜¯˙.(È‡):(דברים ÌÂ¯˙

מלכי  שהיו בעוד מליפול בגבהה הבית תקרת תתקיים
המקדש: בית את תפילתם העמידה ישרים יהודה

(·È).˘È¯ÁÈ ˙ÂÂ·˙ ˘È‡Â כמו לב החסר כשמבזהו
כמחריש  ויהי מנחה לו הביאו ולא ויבזהו דכתיב שאול

יא) ˙ÂÏÂ·Á˙.(È„):(משלי ÔÈ‡· על באה כשהצרה
ולעשות  להתענות להבין לב נותנין ואינן ישראל

עם: יפול ÚÂ¯È.(ÂË)תשובה Ú¯ אשר יתרוצץ הרשע
גלולים: לעבודת לבו ˙ÌÈÚ˜Â.ערב ‡Â˘Â כף תוקעים

בערבות  דרשוהו ורבותינו בעצתם, וללכת רע לעשות
Â·Î„.(ÊË)ממון: ÍÂÓ˙˙ תמיד תקרב ישראל כנסת

ותורתו: הקב''ה Ú˘¯.לכבוד ÂÎÓ˙È ÌÈˆÈ¯ÚÂ בני
וגזל: ממון גניבות אצל מתקרבים ‚ÏÓÂ(ÊÈ)אדום

.Â˘Ù:לקרוביו טובה ÒÁ„.גומל ˘È‡ שהוא איש
‡È¯ÊÎ.חסיד: Â¯‡˘ ¯ÎÚÂ את עוכר הוא והאכזרי

קרוביו:

cec zcevn
(„).‰¯·Ú ÌÂÈ·העושר יועיל  לא המקום מאת כעס בא ביום 

אבל  ההון למרבית יבוז בוז  עליו העומד  כי הנפש  לכופר 
המיתה: מן מצילה היא˙È˘¯.(‰)צדקה שעושה הצדקה

לו: לטוב הישר  בדרך  אותו עצמהÂ˙Ú˘¯·Â.מוליכה והרשע
הוא: יפול בעצמה בה לזולתו הרשע ˙ˆÌÏÈ.(Â)שהכין

מרעה : הישרים  תציל  שהכינוÂ‰·Â˙.הצדקה  בהשבר
בה : בעצמם  הם ילכדו לזולתם ˙˜Â‰.(Ê)הבוגדים  „·‡˙

בו: הבוטחים בוÏÁÂ˙Â˙.תקות  היה  לא  כי  אבדה  בניו תקות 
הבנים : על  להגן הצדיקˆ„È˜.(Á)זכות על  צרה כשנגזרה

יבוא הצרה  מן הצדיק כשנחלץ  או הגזרה  בטלה הזכות ובעבור
תחתיו: אחר יבא עד  מתפייס הדין מדת אין כי ההיא הצרה  אל  במקומו ÛÁ.(Ë)רשע ‰Ù·רעהו את ישחית חניפה בדברי

דעתו: אחר להמשך  ילכדנו כי  לו אחריו:Ú„·Â˙.המחניף  נמשכים  ואינם  החונף דברי מלבם  יוציאו התורה  דעת בעבור
(È).‰È¯˜ ıÂÏÚ˙: להם ה ' חלק  אשר מהטובה לזולתם משפיעים  לבריות :¯‰.כי  הרעו בחייהם בעודם  בעת··¯Î˙.(È‡)כי

עי''ז : תתרומם  אז ישרה בהדרכה העיר בני את וינהיגו  למעלה המה  ורק לישרים  הברכה Â‚Â'.בא  ÈÙ·Âהיא הברכה כאשר  אבל 
עי ''ז: תהרס אז  העיר דברי  כל  יהיה  פיהם ועל  למעלה המה ורק כסילים לב:·Ê.(È·)בפי חסר הוא לחבירו אםÈ‡Â˘.המבזה

לב: חסר לדברי יחוש ולא דבריו כל  על  יענהו  ולא יחריש אז תבונות  איש  הוא אותו שמבזין ÂÒ„.(È‚)מי ‰Ï‚Ó סוד המגלה
אליו: גם הדבר  ויגולה ליה  אית  חברא חברך כי עליו  שנאמר  מי לפני הדברים ספר לא אם  ואף רכיל  הולך  הוא  הרי חבירו

.ÁÂ¯ ÔÓ‡Â: בסוד נאמר  לא ואם דבר כל  מעלים הוא לה' נאמנה שרוחו בדבר·‡ÔÈ.(È„)מי  תחבולות יחשבו לא  כאשר 
התשועה : קרובה  יועץ ברוב אולם שונאיו ביד  העם יפול אז ÚÂ¯È.(ÂË)המלחמה Ú¯בעבור ערב היה אשר  על  ויתרוצץ ישבר 

ורציצה: משבירה  הוא בטוח  וכל  מכל  בערבות  כפיו לתקוע השונא אבל  נאמן  הוא אם ידעוהו לא  אשר  זר ÔÁ.(ÊË)איש ˙˘‡
כשרון בהוספת הכבוד אל סמיכות ועושה ממנה  תלך  שלא הכבוד את לסמוך  דרכה מעשיה כשרון בעבור  חן  הנושאת אשה 

מהם:ÌÈˆÈ¯ÚÂ.ם:מעשי אבוד  יהיה לבל  העושר אל  סמוכות עשות דרכם  רב כח Â˘Ù.(ÊÈ)בעלי ÏÓÂ‚לנפשו טוב  שגומל מי
נפשו על יחמול כאשר  כי חסיד  איש בודאי הוא הבריאות  במצב ולהעמידה להחיותה ההכרחי מחסורה די לה  לתת המתאווה

הזולת: על  אכזרי שהוא  כ ''ש  הממון על יחוש  כי עצמו ומרעיב עצמו בשר  העוכר אבל  הזולת נפש על יחמול כן

oeiv zcevn
(Â).˙Â‰·Âהות מדבר  כמו שבירה צ''א):ענין (תהלים

(Ê).ÌÈÂ‡אוני וראשית כחי כמו מכחו הבאים בנים
מט): וחלצהıÏÁ.(Á)(בראשית כמו ושליפה  הוצאה ענין

כה):נעלו ישתוק:È¯ÁÈ˘.(È·)תשמח:˙ıÂÏÚ.(È)(דברים
(ÂË).ÚÂ¯È Ú¯ בשבט תרועם כמו והריצוץ השבר  ענין 
ב):ברזל גויםÌÈˆÈ¯ÚÂ.(ÊË)(תהלים עריצי  כמו  חזקים 

כח): עכרתםÎÂÚÂ¯.(ÊÈ)(יחזקאל כמו ובלבול השחתה  ענין
לד):אותי  שאר ˘‡¯Â.(בראשית יכין  אם  כמו (תהלים בשרו

עח):
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י אשר פתח הצנור דפנימיות התורה עד 

שגם ינוקא דבימיו למדו ולימדו בזה )עיין ג"כ הקדמת הקונטרס ל"ג בעומר תש"י קונט' ע"ח(.

ונהניתי לקרות במכתבו אשר לומד הוא לימודי קדש עם התלמידים בבית ספר למלאכה, ומובן 

שבזה צריך להיות השתדלות יתירה כיון שאיזה שעות ביום ילמדו לימודים אחרים, ובמילא בשעות 

העיקרים בלימוד הקודש צריך להחדירם רוח יראת שמים טהורה ותורה תמימה באופן שיספיק גם 

על שאר היום, אבל לאידך גיסא הרי לפום גמלא שיחנא וע"פ מרז"ל שהקב"ה אינו מבקש אלא לפי 

כחם, בודאי ישפיעו לו תוספת כח להצליחו בכל הנ"ל וגדול זכות ענין היותר נעלה זה להמשיך לו ברכה 

והצלחה בזה גופא וכמרז"ל שכר מצוה מצוה וכן תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים.

המחכה לבשו"ט מהצלחתו בכל הנ"ל והתקדמות בכל הענינים.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
המן: של גובהו בענין דרשה  א. עמוד עו ìàòîLéדף éaøå ïBôøè éaø äéä øáëe§¨¨¨©¦©§§©¦¦§¨¥

,íéð÷æe.ïäéðéa áLBé éòãBnä øæòìà éaø äéäå ,ïnä úLøôa ïé÷ñBòå ïéáLBé §¥¦§¦§§¦§¨¨©©¨§¨¨©¦¤§¨¨©¨¦¥¥¥¤
äðòð[פתח-]dBáb äéä ìàøNéì ïäì ãøiL ïî ,øîàå éòãBnä øæòìà éaø- ©£¨©¦¤§¨¨©¨¦§¨©¨¤¨©¨¤§¦§¨¥¨¨¨©

ל  הגיע áaâîגבהו äzà éúî ãò ,éòãBî ,ïBôøè éaø Bì øîà .änà íéML¦¦©¨¨©©¦©§¨¦©¨©©¨§©¥
eðéìò,[-מלקט] àéáîe íéøác.לך מנין זאת Bìכלומר, øîà,המודעי אלעזר רבי §¨¦¥¦¨¥¨©

àø÷î ,éaøהמבול בענין LøBc,האמור éðàכ)שנאמר ז äøNò(בראשית Lîç' ©¦¦§¨£¦¥£¥¤§¥
,'íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà מקום שבכל הכתוב כוונת אם ולכאורה ©¨¦§©§¨¨§©¨¦©§ª¤¨¦

לארץ, מלמעלה זה בגובה המים ש éëåהיו änàיתכן äøNò Lîçגובהם îòa÷היה §¦£¥¤§¥©¨¨¥¤
äìôMa)וכן( äøNò LîçוכןNò Lîçéîéé÷ éøeL éøeL àiî éëå ,íéøäa äø £¥¤§¥©§¥¨£¥¤§¥¤¨¦§¦©¨¥¥¨§¥

גובהם  שבהרים נמצא ואז בשוה, להתפשט להם יש והרי כחומות, עמדו המים וכי -

מבמישור. כן,ãBòåפחות אם àéâñקשה éëéä äáéz העמק מן התיבה עלתה איך - §¥¨¥¦©§¨
ההר. בתחילהàlàאל היה, כך יא)בודאי ז äaø'(שם íBäz úðéòî ìk eò÷áð' ¤¨¦§§¨©§§Ÿ§©¨

מלמטה, הארץ את הציפו התהום מי -éøeè éãäa àiî eåLàc ãò שהושוו עד - ©§©§©¨©£¥¥
ההרים. עם בגבהם מכן,øãäåהמים ולאחר -eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç' ©£©£¥¤§¥©¨¦§©§¨¨§

'íénä ראשי מעל אמה עשרה חמש והוסיפו גברו מלמעלה שבאו הגשמים מי - ©¨¦
ראייתו: את אלעזר רבי מסיים äaeøîההרים. äcî äæ éà éëå,מחברתה äcîיותר §¦¥¤¦¨§¨¦¨

äáBè äcî øîBà éåä ,úeðòøet úcî Bà äáBèמרובהúeðòøet úcnî. ¨¦©§¨¡¥¥¦¨¨¦¦©§¨
úeðòøetו  úcîa[המבול eçzôð',[-בירידת íéîMä úaøàå' øîBà àeä §¦©§¨¥©£ªŸ©¨©¦¦§¨

ואילו קטנים. פתחים הן äáBèשארובות äcîa[במן-]øîBà àeä(כג עח (תהלים §¦¨¨¥
íéîL ïâãe ,ìëàì ïî íäéìò øèîiå ,çút íéîL éúìãå ìònî íé÷çL åöéå'©§©§¨¦¦¨©§©§¥¨©¦¨¨©©§¥£¥¤¨¤¡Ÿ§©¨©¦

,'Bîì ïúð,בברייתא ששנינו כפי גדול, פתח היא aודלת Lé úBaeøà änk אורך ¨©¨©¨£¥§
.òaøà ,úìc ש אחת,òaøàומכיון לדלת äðBîLארובות ïàk éøä דלתות לשתי ¤¤©§©©§©£¥¨§¤

שמים', 'דלתי במן, änà,האמורות íéML dBáb ìàøNéì íäì ãøiL ïî àöîðå§¦§¨¨¤¨©¨¤§¦§¨¥¨©¦¦©¨
דלתות  משתי אמה, עשרה חמש בגובה המבול מי הומטרו ארובות משתי שאם מאחר

אמה. ששים בגובה מן הומטר מהן ארבע פי שהן

המודעי: אלעזר רבי על החולקת ãøiLשיטה ïî ,øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðz©§¨¦¦¤§¨¥¨¤¨©
äéä ìàøNéì íäìגובהוçøæî éëìî ìk BúBà ïéàBøL ãò äìBòå øabúî ¨¤§¦§¨¥¨¨¦§©¥§¤©¤¦¨©§¥¦§¨

,áøòîeøîàpL(ה כג 'éñBk(תהלים 'åâå] 'éøøö ãâð ïçìL éðôì Cøòz' ©£¨¤¤¡©©£Ÿ§¨©ª§¨¤¤Ÿ§¨¦
dpéî òîL ,éiaà øîà .['äéåø,זה éúàcמפסוק àîìòì ãåãc àqk הכוס - §¨¨¨©©©¥§©¦¨¨¨§¨¦§¨§¨§¨¥

לבא, לעתיד הצדיקים בסעודת המלך דוד יברך àâBìשעליה ãçå ïéøNòå ïúàî̈¨§¤§¦§©¨
éåä éëä àiøènéâa 'äéåø' ,'äéåø éñBk' øîàpL ,÷éæçî. ©£¦¤¤¡©¦§¨¨§¨¨§¦©§¦¨¨¦¨¥

המודעי: אלעזר רבי דרשת על מקשה àéîcהגמרא àì àä ירידת את לדמות אין - ¨Ÿ¨§¨
שהרי למבול, היתהíúäהמן אמה, עשרה  חמש בגובה המבול ירידת -ïéòaøàa ¨¨§©§¨¦

ïéîBéאבל יום, בארבעים -àëäהמן ירידת -àzòL àãç,הכל ירד אחת בשעה - ¦¨¨£¨©§¨
ומאידך, אמה. מששים פחות שגובהו כן אם àîìòויתכן éleëì íúä כיסה המבול - ¨¨§¥¨§¨

אבל העולם, כל éôè[-במן]àëäאת eäì Léôðå ,déãeçì ìàøNéì:הגמרא מתרצת אמה. מששים יותר היה שגובהו ויתכן - ¨¨§¦§¨¥§¥§¨¦§§¥
øîb 'äçéút' 'äçéút' éòãBnä øæòìà éaø כשם במבול, האמורה מ'פתיחה' במן האמורה 'פתיחה' שוה בגזירה כן למד - ©¦¤§¨¨©¨¦§¦¨§¦¨¨©

ארובות. שתי לכל אמה עשרה חמש גבהו במן כך ארובות לשתי אמה עשרה חמש המים גבהו שבמבול

i"yx

äúà éúî ãò .à ãåîò åò óã
åðéìò àéáîå íéøáã ááâîoi`n .

:jläìòîìî äîà äøùò ùîç.
`le ux`l dlrnln xn`z m`
yng ike drwaa e` xda yxit

:'eke xda dxyràéâñ éëéä äáéú.
`l` mixdd iy`xl dzlr j`id
on `xwc 'lrnln jgxk lr
ici lr xn`w ikde `ed minyd

` e''h exab minybmedzd one dn
zerwad ze`lnl dlgz e`vi
iy`xl eeydy cr zeltyde

:mixddäáåøîdzxag lr dax .
yng drxd lr daexn daeh dcn
xn`p daeh dcnay da ze`n
mitl`l cqg xvep (cl my)
lr xne` `ed zeprxet zcnae
zcn o`k s` mirax lre miyly
lr dzax ond zcixi ly aehd
`ed zeprxet zcna :leand zcixi
cxi `l minyd zeaex`e xne`
zeaex` izy jxc `l` lean
izlc xne` `ed daeh dcnae
yi zeaex` dnk `pze .gzt miny
zezlc 'al ixd rax` zlc jxe`a
zeaex` izyy ixg`e zeaex` 'g
'g dn` e''h daeb minyb ecixed
zen` miyy on ecixed zeaex`
lr daexn daeh dcn zxn` ixdy
dpi`y y''ke zeprxet ly

:dpnid zhrennàéîã àì àä.
:i`w ircend xfrl` 'xc`äçéúô

øîâ äçéúôdxen`d dgizt dn .
zeaex` 'al e''h leand zeaex`a
ond zezlca dxen`d dgizt s`

:zeaex` 'a lkl dn` e''h
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המן: של גובהו בענין דרשה  א. עמוד עו ìàòîLéדף éaøå ïBôøè éaø äéä øáëe§¨¨¨©¦©§§©¦¦§¨¥

,íéð÷æe.ïäéðéa áLBé éòãBnä øæòìà éaø äéäå ,ïnä úLøôa ïé÷ñBòå ïéáLBé §¥¦§¦§§¦§¨¨©©¨§¨¨©¦¤§¨¨©¨¦¥¥¥¤
äðòð[פתח-]dBáb äéä ìàøNéì ïäì ãøiL ïî ,øîàå éòãBnä øæòìà éaø- ©£¨©¦¤§¨¨©¨¦§¨©¨¤¨©¨¤§¦§¨¥¨¨¨©

ל  הגיע áaâîגבהו äzà éúî ãò ,éòãBî ,ïBôøè éaø Bì øîà .änà íéML¦¦©¨¨©©¦©§¨¦©¨©©¨§©¥
eðéìò,[-מלקט] àéáîe íéøác.לך מנין זאת Bìכלומר, øîà,המודעי אלעזר רבי §¨¦¥¦¨¥¨©

àø÷î ,éaøהמבול בענין LøBc,האמור éðàכ)שנאמר ז äøNò(בראשית Lîç' ©¦¦§¨£¦¥£¥¤§¥
,'íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà מקום שבכל הכתוב כוונת אם ולכאורה ©¨¦§©§¨¨§©¨¦©§ª¤¨¦

לארץ, מלמעלה זה בגובה המים ש éëåהיו änàיתכן äøNò Lîçגובהם îòa÷היה §¦£¥¤§¥©¨¨¥¤
äìôMa)וכן( äøNò LîçוכןNò Lîçéîéé÷ éøeL éøeL àiî éëå ,íéøäa äø £¥¤§¥©§¥¨£¥¤§¥¤¨¦§¦©¨¥¥¨§¥

גובהם  שבהרים נמצא ואז בשוה, להתפשט להם יש והרי כחומות, עמדו המים וכי -

מבמישור. כן,ãBòåפחות אם àéâñקשה éëéä äáéz העמק מן התיבה עלתה איך - §¥¨¥¦©§¨
ההר. בתחילהàlàאל היה, כך יא)בודאי ז äaø'(שם íBäz úðéòî ìk eò÷áð' ¤¨¦§§¨©§§Ÿ§©¨

מלמטה, הארץ את הציפו התהום מי -éøeè éãäa àiî eåLàc ãò שהושוו עד - ©§©§©¨©£¥¥
ההרים. עם בגבהם מכן,øãäåהמים ולאחר -eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç' ©£©£¥¤§¥©¨¦§©§¨¨§

'íénä ראשי מעל אמה עשרה חמש והוסיפו גברו מלמעלה שבאו הגשמים מי - ©¨¦
ראייתו: את אלעזר רבי מסיים äaeøîההרים. äcî äæ éà éëå,מחברתה äcîיותר §¦¥¤¦¨§¨¦¨

äáBè äcî øîBà éåä ,úeðòøet úcî Bà äáBèמרובהúeðòøet úcnî. ¨¦©§¨¡¥¥¦¨¨¦¦©§¨
úeðòøetו  úcîa[המבול eçzôð',[-בירידת íéîMä úaøàå' øîBà àeä §¦©§¨¥©£ªŸ©¨©¦¦§¨

ואילו קטנים. פתחים הן äáBèשארובות äcîa[במן-]øîBà àeä(כג עח (תהלים §¦¨¨¥
íéîL ïâãe ,ìëàì ïî íäéìò øèîiå ,çút íéîL éúìãå ìònî íé÷çL åöéå'©§©§¨¦¦¨©§©§¥¨©¦¨¨©©§¥£¥¤¨¤¡Ÿ§©¨©¦

,'Bîì ïúð,בברייתא ששנינו כפי גדול, פתח היא aודלת Lé úBaeøà änk אורך ¨©¨©¨£¥§
.òaøà ,úìc ש אחת,òaøàומכיון לדלת äðBîLארובות ïàk éøä דלתות לשתי ¤¤©§©©§©£¥¨§¤

שמים', 'דלתי במן, änà,האמורות íéML dBáb ìàøNéì íäì ãøiL ïî àöîðå§¦§¨¨¤¨©¨¤§¦§¨¥¨©¦¦©¨
דלתות  משתי אמה, עשרה חמש בגובה המבול מי הומטרו ארובות משתי שאם מאחר

אמה. ששים בגובה מן הומטר מהן ארבע פי שהן

המודעי: אלעזר רבי על החולקת ãøiLשיטה ïî ,øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðz©§¨¦¦¤§¨¥¨¤¨©
äéä ìàøNéì íäìגובהוçøæî éëìî ìk BúBà ïéàBøL ãò äìBòå øabúî ¨¤§¦§¨¥¨¨¦§©¥§¤©¤¦¨©§¥¦§¨

,áøòîeøîàpL(ה כג 'éñBk(תהלים 'åâå] 'éøøö ãâð ïçìL éðôì Cøòz' ©£¨¤¤¡©©£Ÿ§¨©ª§¨¤¤Ÿ§¨¦
dpéî òîL ,éiaà øîà .['äéåø,זה éúàcמפסוק àîìòì ãåãc àqk הכוס - §¨¨¨©©©¥§©¦¨¨¨§¨¦§¨§¨§¨¥

לבא, לעתיד הצדיקים בסעודת המלך דוד יברך àâBìשעליה ãçå ïéøNòå ïúàî̈¨§¤§¦§©¨
éåä éëä àiøènéâa 'äéåø' ,'äéåø éñBk' øîàpL ,÷éæçî. ©£¦¤¤¡©¦§¨¨§¨¨§¦©§¦¨¨¦¨¥

המודעי: אלעזר רבי דרשת על מקשה àéîcהגמרא àì àä ירידת את לדמות אין - ¨Ÿ¨§¨
שהרי למבול, היתהíúäהמן אמה, עשרה  חמש בגובה המבול ירידת -ïéòaøàa ¨¨§©§¨¦

ïéîBéאבל יום, בארבעים -àëäהמן ירידת -àzòL àãç,הכל ירד אחת בשעה - ¦¨¨£¨©§¨
ומאידך, אמה. מששים פחות שגובהו כן אם àîìòויתכן éleëì íúä כיסה המבול - ¨¨§¥¨§¨

אבל העולם, כל éôè[-במן]àëäאת eäì Léôðå ,déãeçì ìàøNéì:הגמרא מתרצת אמה. מששים יותר היה שגובהו ויתכן - ¨¨§¦§¨¥§¥§¨¦§§¥
øîb 'äçéút' 'äçéút' éòãBnä øæòìà éaø כשם במבול, האמורה מ'פתיחה' במן האמורה 'פתיחה' שוה בגזירה כן למד - ©¦¤§¨¨©¨¦§¦¨§¦¨¨©

ארובות. שתי לכל אמה עשרה חמש גבהו במן כך ארובות לשתי אמה עשרה חמש המים גבהו שבמבול

i"yx

äúà éúî ãò .à ãåîò åò óã
åðéìò àéáîå íéøáã ááâîoi`n .
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`l` mixdd iy`xl dzlr j`id
on `xwc 'lrnln jgxk lr
ici lr xn`w ikde `ed minyd

` e''h exab minybmedzd one dn
zerwad ze`lnl dlgz e`vi
iy`xl eeydy cr zeltyde

:mixddäáåøîdzxag lr dax .
yng drxd lr daexn daeh dcn
xn`p daeh dcnay da ze`n
mitl`l cqg xvep (cl my)
lr xne` `ed zeprxet zcnae
zcn o`k s` mirax lre miyly
lr dzax ond zcixi ly aehd
`ed zeprxet zcna :leand zcixi
cxi `l minyd zeaex`e xne`
zeaex` izy jxc `l` lean
izlc xne` `ed daeh dcnae
yi zeaex` dnk `pze .gzt miny
zezlc 'al ixd rax` zlc jxe`a
zeaex` izyy ixg`e zeaex` 'g
'g dn` e''h daeb minyb ecixed
zen` miyy on ecixed zeaex`
lr daexn daeh dcn zxn` ixdy
dpi`y y''ke zeprxet ly

:dpnid zhrennàéîã àì àä.
:i`w ircend xfrl` 'xc`äçéúô

øîâ äçéúôdxen`d dgizt dn .
zeaex` 'al e''h leand zeaex`a
ond zezlca dxen`d dgizt s`

:zeaex` 'a lkl dn` e''h

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח והרה"צ נו"נ בנש"ק ענף עץ אבות כו' וכו'

מוה"ר חיים שמעון זאב שליט"א

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נעם לי לקבל מכתבו מל"ח למספר בנ"י מבשר טוב אשר השלום אתם, 

כן יזכה השי"ת את כאו"א מאתנו לבשר איש לרעהו אך טוב ואין טוב אלא תורה הנקראת תורת חיים 

היינו שהיא קשורה ומאוחדה עם החיים כפשוטו וכמשמעו דפשיטא שגם חיי עוה"ז בכלל זה, ובפרט ע"פ 

המבואר בתניא פרק ל"ו, ומוכרח מפסק רז"ל אשר התורה לא בשמים היא כ"א דוקא בעוה"ז הגשמי.

נהניתי ממ"ש אודות לימודו שיעור יום יום בספר תניא קדישא )נוסח הסכמת דתניא הוצאת 

ידוע  וכבר  המחבר(,  ראו  שלא  רבנים  וע"י  הזקן  רבנו  ממושב  מקום  בריחוק  שנמצאה  אף  זולקווא 

גדולי תלמידי הרב המגיד ממעזריטש שנדפסו  מה שכתבו המסכימים הראשונים דספר התניא הם 

ובודאי ראה ג"כ כת"ר רשימת כ"ק מו"ח אדמו"ר  בראש התניא והמפורסמות אין צריכים ביאור, 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנדפסה בסוף ספר קיצורים והערות לתניא...

שנתבאר  מה  להעיר  למותר  לדכוותי'  ובודאי  הק'  מקומות  על  שהזכירני  מה  על  ת"ח  ת"ח 

בענינים אלו במאמרו של אדמו"ר האמצעי בנו של רבנו הזקן בעל התניא ד"ה להבין ענין ההשתטחות 

ותוספת ביאור בזה ג"כ במאמרי השתטחות להרה"ח ר' הלל מפאריטש זצ"ל.

כבקשתו אזכירו ואת כל ב"ב שיחיו בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

ואחרון אחרון חביב בבשורתו הטובה אשר נולדה לו בת למזל טוב וקרא שמה בישראל סימא 

יו"ח  ירוו ממנה ומכל  וזוגתו שיחיו  והוא  ולמעשים טובים  ולחופה  יה"ר שיגדלה לתורה  לאה, הנה 

שיחיו רוב נחת חסידותי לאריכות ימים ושנים טובות.

בברכה בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

 ב"ה,  א' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבל מכתבו מכ"ה אייר, וחבל על אשר מאחרים כ"כ כשיש בשו"ט ואין טוב אלא 

ג"כ  ועיין  ע"א  מ,  דף  בקדושין  כמבואר  ולשמים  לבריות  כפול  טוב  שזהו  חסידית  והתועדות  תורה 

מכתב כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע הנדפס בקונטרס ס"א. ומובן שכוונתי בזה להתועדות דל"ג בעומר 

שכותב אודותה. ואם בכל הזמנים היו משתוקקים לקבל בשו"ט הן בגשמיות והן ברוחניות, עאכו"כ 

בדורנו עקבת]א[ דמשיחא שאין לך יום וכו'.

בודאי יוסיפו אומץ בהתעמולה אודות זמן הוואקאנס, וכל המרבה ומתאמץ בזה ה"ז משובח, 

וכבר ידוע דיוק כ"ק מו"ח אדמו"ר נדפס בהיום יום י"ז ניסן.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

כ"ק  חג השבועות הבע"ל במאמרים של  בימי  ללימוד  בהנוגע  אנ"ש  בין  לפרסם  נ.ב. מטובו 

זה מזמן בקופיר  בזה הוא ללמוד מאמרי חג השבועות תש"ד שיצאו לאור  מו"ח אדמו"ר שהצעתי 

ונדפסים ג"כ עתה.



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc zeaezk(oey`x meil)

íàa aezkd onfdì íãB÷ èba azkpy onf,äaeúkgiken df ixd ¦¥¥¦§¨
,miipy oi`eyip zngn oiyexibd xg`l daezkd z` dl azky

jkle.úBaeúk ézL äáBbd m` la`,èbì úîãB÷ äaeúkdl azky ¨§¥§§¨¤¤©¥
dl azk `l miipy oi`eyipae ,mipey`x oi`eyipa daezkd z`

jkl ,daezk,úçà äaeúk àlà äáBb dðéàoeikBzLà úà LøânäL ¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥¤¦§
døéæçäå,miipy oi`eyipa daezk dl azk `leäaeúk úðî ìò §¤¡¦¨©§¨§¨

.døéæçä äðBLàøä̈¦¨¤¡¦¨
L ïè÷ äðùîe `ypdl zrc ea oi`åéáà BàéOäazke ,ohw ecera ¨¨¤¦¦¨¦

ohwd licbd jk xg`e ,ohwd mya daezk dy`l eia`
daezkd z` dl eazky s`y `ed oicd ,dy` dze`l ieyp oiicre

mewn lkn ,melk epi` ohw dyrne ohw eceradúaeúkdl eazky §¨¨
ezephwaúîéi÷oeik ,licbdy xg`l mbdîéi÷ ïk úðî ìòL ©¤¤¤©§¨¥¦§¨

a oicd oke .licbdykBnò BzLà äøéibúpL øbdúaeúk ,dl azky ¥¤¦§©§¨¦§¦§¨¨
miieb eidyk,úîéi÷oeik.dîéi÷ ïk úðî ìòL ©¤¤¤©§¨¥¦§¨

* * *
àøîâeðL àì ,àðeä áø øîà'zniiw dzaezk'y dpynaàlà ¨©©¨Ÿ¨¤¨

oiprläðîe`íéúàîdl aiigzne daezkd xwir mdy ¨¤¨©¦
,oic zia i`pz zngnúôñBz ìáàdaezka lrad dl siqedyïéà £¨¤¤¥

.dì Lé úôñBz eléôà ,øîà äãeäé áøå ,dì̈§©§¨¨©£¦¤¤¥¨
:`ziixan dcedi ax lr dywn `xnbdéáéúéîe`ypy iebe ohw ¥¦¥

,iebd xiibzdyn e` ohwd licbdyn m` ,dy`eLcéçetiqed - ¦§
,dpey`xd daezkd lr zvwúìèBðdy`d.eLcéçM äîoeylne ¤¤©¤¦§

m` `weecy rnyn `ziixadeLcéç,daezkl sqep mekqïéà± ¦§¦
m` la` ,ztqezd z` daeb `idàì ,eLcéç àìz` zlhep dpi` - Ÿ¦§Ÿ

dazkpy ztqezd z` zlhep dpi` dxwn lkay rnyne ,ztqezd
z` mb zlhepy xaeqd dcedi axl dywe ,dpey`xd daezka

ztqezd:`xnbd zvxzn .àîéàm` ,`ziixad zpeeka jk xen` ± ¥¨
zlhep ,eycigeLcéçM äî óàdl aiig didy mekql ztqeza ©©¤¦§

.dpey`xd daezkdn
:df xe`ia dgec `xnbdéëä éðz àì àäåepipy jk `l ixde ± §¨Ÿ¨¥¨¦

m` ,my epipy oky ,zxg` `ziixaa,eLcéçM äî úìèBð ,eLcéç¦§¤¤©¤¦§
m`e,äðî äðîìàå íéúàî äáBb äìeúa ,eLcéç àìyxetn ixd Ÿ¦§§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤

daezka dl dzidy ztqezd z` zlhep dy`d oi`y ef `ziixaa
e ,dpey`xdàzáeézeixac lr `iyew ef ok`e ±.äãeäé áøc §§¨§©§¨

:ok yxit `l dcedi ax recn `xnbd zx`anïéúéðúî ,äãeäé áø©§¨©§¦¦
déúéòèà,eze` dzrhd dpynd oeyl ±àeä[dcedi ax-]øáñ ©§¦¥¨©

dpynd ixacyéà÷ àúléî dlekà ,úîéi÷ dúaeúkmiqgiizn ± §¨¨©¤¤©¨¦§¨¨¥
,ztqezd oiae xwird oia daezkl jiiyy dn lklàéä àìåla` ± §Ÿ¦

`l` ,ok xacd oi`éà÷ äaeúk øwéòàmiqgiizn dpynd ixac ± ©¦©§¨¨¥
.dl oi` ztqez la` xwirl wx

åúùàì áúåëä êìò ïøãä

éåùð äéäù éî ¯ éøéùò ÷øô

äðùî
lrad iqkpa ic oi` xy`k zeaezka dnicw oica zwqer epizpyn

:zeaezkd lk oerxtlúîe ,íéLð ézL éeNð äéäL éîoi`e ,odiiga ¦¤¨¨¨§¥¨¦¥

,zeaezkdn zg` oerxtl `l` eiqkpa icäz`yipy dy` ¨
äiðMì úîãB÷ ,äðBLàødipyde ,miyxeid iqkpn daezkd ziiaba ¦¨¤¤©§¦¨

,dpey`xd zaezkl ecarzyp lrad iqkpy itl ,mrhde .dciqtn
.dipyd zaezkl ecarzypy mcewåzzin xg` miypd ezn m` ok §

,ozaezk zeabl ewitqdy iptl ,lradïéîãB÷ äðBLàøä éLøBé§¥¨¦¨§¦
éLøBéìdäiðL.mcw eyxiy daezkd aegy iptn §§¥§¦¨

:xg` dxwnl dzr zxaer dpynd,äúîe ,äðBLàøä úà àNð̈¨¤¨¦¨¥¨
jk xg`eàNðdy`,àeä úîe äiðLzaezk miraez dpey`xd ipae ¨¨§¦¨¥

d dy`d ,mdia` zyexia welgl e` ,oixkc oipaäéLøBéå äiðLm`] §¦¨§§¤¨
[dzn.äðBLàøä éLøBéì ïéîãB÷§¦§§¥¨¦¨

* * *

àøîâ
:dpynd oeyln zwiicn `xnbdéðz÷cîdpynd dzpyy jkn ± ¦§¨¨¥

,dì ïéà äiðMäå dì Lé äðBLàøä éðz÷ àìå ,äiðMì úîãB÷ äðBLàøä̈¦¨¤¤©§¦¨§Ÿ¨¨¥¨¦¨¥¨§©§¦¨¥¨
,ote` meya daezk zlawn dpi` dipydy `id zernyndyììkî¦§¨

rnyn ±éàcm`y-][äîã÷däñôúå äiðL,dzaezk xear miqkp §¦¨§¨§¦¨§¨§¨
,qetzl dwitqd dpey`xd dy`dy iptldpéî ïðé÷tî àìoi` - Ÿ©§¦¨¦¨

ly dzaezkl miqkp exzep `ly s` ,dcin mze` mi`iven
.mcw dceariyy dpey`xddpéî òîLeid m`y ,o`kn gken ± §©¦¨

eaeg z` rextl eiqkpa ic oi`e ,zeaeg ilra ipy cg` mc`l
y `ed oicd ,mdipyláBç ìòaeceariyyäáâå íãwL ,øçeàî ©©§¨¤¨©§¨¨
,eaeg z` deld iqkpn,äáb äábM äîoey`xd delnd oi` ,xnelk ©¤¨¨¨¨

.ecin miqkpd z` `ivedl leki
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòì,dabe mcwy xge`n aeg lrayäî §¨¥¨¨©

,äáb àì äábMlra zaehl daby miqkpd z` ecin mi`ivene ¤¨¨Ÿ¨¨
,mcwend aegdéàîedpey`xd' dpynd zpeek `id dne ±úîãB÷ ©¤¤

,'dipyléðz÷ éøîâìixnbl zncew dpey`xdy dpynd zpeek ± §©§¥¨¨¥
dleki miqkpd z` dqtz dipyd m` s`y ,xnelk ,dipyl

.dpnn `ivedl dpey`xd
zekf dzernyn minrt 'zncew' oeyly dixack dgiken `xnbd

:melk ipyl oi`e ,zhlgenïðúãkdpyna(.ehw a"a),úáì íãB÷ ïa §¦§©¥¥§©
.oa yiy mewna llk zyxei zad oi`y dpeekd i`ce mye ,dyexil

:mcewd oecipd ly zxg` `qxib,éøîàc àkéàdpyndn cenildy ¦¨§¨§¥
,jtidl didéðz÷ àìcîy yexita dpynd dzpy `ly jkn ±íà ¦§Ÿ¨¨¥¦

äñôúå äiðL äîã÷miqkpììkî ,dãiî ïéàéöBî ïéà,rnyn ±éàc ¨§¨§¦¨§¨§¨¥¦¦¦¨¨¦§¨§¦
äñôúå äiðL äîã÷,miqkpd z`dpéî ïðé÷tîmze` mi`iven - ¨§¨§¦¨§¨§¨©§¦¨¦¨

.dpey`xl mze` mipzepe dpnndpéî òîLmb gikedl yi dfne ± §©¦¨
y `ed oicd ,zeaeg ilra ipy mc`l yiy ote`ayáBç ìòa©©

eceariyyäáâå íãwL øçeàî,eaeg z` deld iqkpnàì äábM äî §¨¤¨©§¨¨©¤¨¨Ÿ
,äáb.ipyd aegd lran miqkpd z` daebe xfeg oey`xd delnde ¨¨

:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìdabe mcwy xge`n aeg lrayäî §¨¥¨¨©
,äáb äábMjk `l gikedl oi`e ,ipydn mtxehe xfeg oey`xd oi`e ¤¨¨¨¨

oi` dqtze dipy dncw m`y yexita dpynd dazk `ly jkn
c xnel yiy ,dcin mi`ivenéãéiàoeik -àðúc`tiqaäiðL ©§¦§¨¨§¦¨

äéLøBéå,daezkd z` zeabl mi`ayäðBLàøä éLøBéì 'ïéîãB÷' §§¤¨§¦§§¥¨¦¨
encw m`y xnel xyt` i` mye ,oixkc oipa zaezk yxil mi`ay
mi`iveny i`ce ixdy ,mcin mi`iven oi` eqtze dpey`xd iyxei
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miwxt dyelya` cenr v sc ± iriax wxtzeaezk
äáåúëì íãå÷ èâ íà.dxifgdyk zipy daezk dl azk ixd Ðäðùîúîéé÷ äúáåúë

xb iable .ohw `edyk dl azky ÐÐ.ieb ezeida dl azky daezkàøîâäðî àìà
íéúàî`tqgc ,`iab `l xhya eli`c .oic zia i`pz ody Ð.`ed `nlraåùãéçÐ

xiibzpyn xbe ,licbdyn ohwÐ.dpey`x daezk lr melk etiqed m`åùãéçù äîÐ

eycigy dn :oizrc `wlq `we.miz`n dpn lr

åùãéçù äî óà.dpey`x ztqez lr Ðäìåëà
àúìéî.daezk xhya aezkd lk lr Ð

áúåëä êìò ïøãä

äðùîäðåùàøä éùøåé .éåùð äéäù éîm` Ð

.zeabl ewitqd `ly cr ,eixg` eiyp eznàùð
äúîå äðåùàø,`ed zne dipy `yp .eiiga Ð

oi`a dpey`xd iyxeieoiraezeoipa zaezk

oixkc oipa :(a,ap zeeaezk) epipyy enk ,oixkc

zyexi welgl mivex e` ,'ek i`pin ikil oiiedic

.mdia`ïéîãå÷ äéùøåéå äéðùzlra `idy Ð

`dc ,odia` z` yxil oi`a mipey`x la` .aeg

aegd z` oirxet jkitl ,opz "oezxi oepi`"

.dyexi x`yde ,dligzàøîâéðú÷ãîÐ

zncewc `pyil'ek ipzw `le ,Ðjgxk lre

i`c .xn`w zg` daezk ick `l` my oi`yk

zncewc dpin `wtp i`n ,`l?äðéî òîùÐ

dipy dncw m` la` .dligzkl zncewdqtze

Ð.dpin opiwtn `léøîâìdipyl oi`y Ð

.melkúáì íãå÷ ïá ïðúãëjgxk lre ÐÐ

.`ed ixnbl mcewéãééà:`tiq ipzinl irac Ð

jiiy `le ,oincewc `pyil ,diyxeie dipy

ipzinlmcin oi`iven oi` eqtze encw m` :da

Ðewifgde eqtz m` oi`iven i`ce `dc,rwxwa

.aeg lrac xhyl cearzyi` iqkp `dc
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àìzpn lry" oizipzn ol rnyn `w i`n ok m` :xn`z m`e Ð 'ek miz`ne dpn `l` iepy

opireny`c :xninl `kile !daezk dl yi Ð mlern dl azk `l elit` ?"dniiw ok

`iab `l jgxk lr `de Ð `xhy i`dl `lw dil zilc ab lr s` ,icarynn `txhc

mcew qetexhet`e ,dxiibzpy mcew xkny dn zegewl sexhl iz`e `ed mcwenc ,icarynn

d`ypc `kid opireny`c :xnel yie !licbdy

`id xak dxiibzp e` dlcbykc ab lr s` ,dleza

lry ,miz`n daezk dl yi ikd elit` Ð dlera

zlgzk eiykr `diy ,dniiw ok zpn.di`eyip

áúåëä êìò ïøãä

äéäù éîllkn zncew dpey`xd ipzwcn

`l dqtze dipy dncw i`c

oincew :ipzw `tiqac ab lr s` Ð dpin opiwtn

iyxei encw elit` mzde ,dpey`x iyxeil

,jenqa rnynck ,ediipn opiwtn eqtze dpey`x

`edd Ð dcin oi`ivenc cenlzdl dil `hiytc

"oincew" `yix ipzc icii`c :xninl `ki`c ,`gip

."oincew" `tiqa inp `pz Ðòîùlra dpin

:dniz Ð dab daby dn dabe mcwy xge`n aeg

?gwelk `l` aeg lra `di `lc ef `id `xaq dn

uxize !oey`x aeg lra sixhw diteb gwelnc

sicr xge`n aeg lrac xi`n oa l`eny epiax

oke .oieel ipta zlc lerpz `ly Ð gweln

dn i` :`niz ike .`pig meyn Ð dy` zaezkl

aeg lran zlc zlirp `ki` Ð dab daby

rpni `l Ð mecwl lekie li`ed ,`id `l !oey`xd

`ki` Ð dab `l daby dn i` la` .zeeldln

s` .ixnbl xge`n aeg lra ciqtny ,zlc zlirp

eid :opixn` (a,f) oikxrc ipy wxt yixac ab lr

xn`e xfge "ilr ikxr" xn`e ,mirlq dying ecia

dpey`xl zg`e dipyl drax` ozpe "ilr ikxr"

xge`n aeg lra Ð `nrh i`n .odizy ici `vi Ð

ozpykc :yexit .dab daby dn Ð dabe mcwy

`ly "eci biyz xy` itk" epiid Ð dipyl drax`

didy itl ,dipy jxrl ziyingd ozil leki did

Ð dpey`xl zg` ozpyke .dpey`xl careyn

Ð "eci biyz xy` itk" inp epiidc meyn ,`vi inp

daby dne ,dipyl ozp xaky ,xzei el did `ly

.dpey`xl rax`e dipyl zg` Ð oicd `ede .dab

xge`n aeg lra :opixn`c mzd opifg mewn lkne

daby dn :opixn` mzde ,`nlr ilekl dab `l daby dnc oiwxit idliya opiwqnc `d` l`ppg epiax dl jixt onwle .zlc zlirp mzd jiiy `lc ab lr s` ,dab daby dn Ð dabe mcwy

idliya xn`c `de .dab `l daby dn Ð irwxwna la` .dab daby dn jkitl ,oilhlhna mzdc :uxiz cer .ycwd lkde li`ed ,yegl oi`c ,dab daby dn i`ce Ð ycwd iabc :uxize !dab

y cr wifd oia ,wifd `ly cr ag oia Ð ediabde zeaeg ilra encw :(a,bl `nw `aa) "ckd z` gipnd"`l` ,encw oiwfip Ð ag `ly cr wifd `nlya :jixte .melk `le eyr `l Ð ag `l

`l !ixiin ilhlhna mzdc ab lr s` ,dab `l daby dn dabe mcwy xge`n aeg lra dpin rny .dabe micw aeg lra Ð inp ag `ly cr wifd elit`e !mcw aeg lra Ð wifd `ly cr ag

,ilhlhnn Ð dab daby dn dpin rny :yxtl mz epiax libx did df oiprke .dil exw `pgbp `xez Ð gbpc oeik ,`lw dil zi`c mzd xn`ck .inc irwxwnk wifny mz xeyc :icin `iyw

epiid Ð dab `l daby dn dpin rny :inp wiqnc ,cenlzd dlr dnznc `de .daezkl icarzyn ilhlhn :xn`c ,xi`n iaxk oizipzn opinwene .`nwe`l ol zi` ilhlhna zegtd lklc

erac `de .mcin `ivedl leki oi`c opixn`c `ed `pic Ð zgp ilhlhn ipdc `zrc`c ,gwelc oilhlhna la` .`ceary zepwl zigp `l ipdc `zrc`c ,aeg lraae ,`wec daezka inp

:onwl xn`c `dc `zyd xninl `kixve .dab daby dn `pz mey `nil `l Ð irwxwna la` ,ilhlhna inp ied Ð dabe mcwy xge`n aeg lraa opaxe qpp oac `zbelt onwl inp iweq`l

:xnel yi cere .epyxitck ,ixii` ilhlhna inp onwlc meyn ,oilhlhn oikxrac meyn iiepyl ivn `lc .ip`y ycwd Ð dab daby dn :wiqn oikxrae ,dab `l daby dn `nlr ilekl

icarzyn `l inzic ilhlhn diteb xi`n iaxlc ,df uexizn mz epiax xfge .`inc xhya daezkk e`l Ð dxeza daezkd deln :xaqwe ,dab Ð daby dn jkld ,dt lr deln oikxrac

onwl l`eny wiqnc ,qpp oak `nzq jd iz`e ,dab daby dn n"y :xn`w ikde ,irwxwna `ibeq jd mz epiax yxtne .(a,`t zeaezk) "eltpy dy`d" idliya izgkedy enk ,daezkl

`iz`e .`kd ixii` ilhlhnac ,oey`xd evexizk d`xp ile .zlc lerpz `ly ick ,lirl epyxitck ,ip`y aeg lra Ð zegewld on sixhc ab lr s`e .daby xge`n aeg lraa ediizbeltc

ikid ,dab `l daby dn dpin rny wiqnc ,ixn`c `ki`l dyw zvw ,edin ,oday lyekl ozpi :xne` oetxh iax ,mixg` cia oecwt e` deln gipde zny in :(`,ct) lirl xn`c oetxh iaxk

!dab `l `nlr ileklc ,irwxwna oizipzn `nlc ?dpin rnyàìãîdncw :ipzw `lcn :`kti` `ni` ,daxc` :il dniz Ð 'ek llkn dcin oi`iven oi` dqtze dipy dncw m` ipzw

.`tiqc `inec ,ixnbl zncew yxtl drhp `ly ick ,"oi`iven oi`" ipzinl dil ied ithc :iax xne`e !dcin oi`iven oi` Ð dqtze dipy dncw i`c llkn Ð dcin oi`iven dqtze dipy
`d
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äaeúëì íãB÷ èb íà¯äaeúk ,úBaeúë ézL äáBb ¦¥¥¦§¨¨§¥§§¨
èbì úîãB÷¯LøâîäL .úçà äaeúk àlà äáBb dðéà ¤¤©¥¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥

døéæçäå BzLà úà¯äðBLàøä äaeúk úðî ìò ¤¦§§¤¡¦¨©§¨§¨¨¦¨
.døéæçääðùîåéáà BàéOäL ïè÷¯dúaeúk ¤¡¦¨¨¨¤¦¦¨¦§¨¨

Bnò BzLà äøéibúpL øb .dîéi÷ ïk úðî ìòL ,úîéi÷©¤¤¤©§¨¥¦§¨¥¤¦§©§¨¦§¦
¯.dîéi÷ ïk úðî ìòL ,úîéi÷ dúaeúkàøîâøîà §¨¨©¤¤¤©§¨¥¦§¨¨©

úôñBz ìáà ,íéúàî äðî àlà eðL àì .àðeä áø©¨Ÿ¨¤¨¨¤¨©¦£¨¤¤
¯,dì Lé úôñBz eléôà :øîà äãeäé áøå .dì ïéà¥¨§©§¨¨©£¦¤¤¥¨

eLcéç :éáéúéî¯eLcéç .eLcéçM äî úìèBð¯,ïéà ¥¦¥¦§¤¤©¤¦§¦§¦
eLcéç àì¯àì àäå .eLcéçM äî óà :àîéà !àì Ÿ¦§¨¥¨©©¤¦§§¨¨

eLcéç :éëä éðz¯eLcéç àì .eLcéçM äî úìèBð ¨¥¨¦¦§¤¤©¤¦§Ÿ¦§
¯áøc àzáeéz .äðî äðîìàå ,íéúàî äáBb äìeúa§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤§§¨§©

äãeäé áø !äãeäé:øáñ àeä ;déúéòèà ïéúéðúî §¨©§¨©§¦¦©§¦¥¨©
úîéi÷ dúaeúk¯,àéä àìå ,éà÷ àúléî dlekà §¨¨©¤¤©¨¦§¨¨¥§¨¦

.éà÷ äaeúk øwéòà©¦©§¨¨¥

åúùàì áúåëä êìò ïøãä

éîúîe íéLð ézL éeNð äéäL¯úîãB÷ äðBLàøä ¦¤¨¨¨§¥¨¦¥¨¦¨¤¤
.äiðL éLøBéì ïéîãB÷ äðBLàøä éLøBéå ,äiðMì©§¦¨§§¥¨¦¨§¦§§¥§¦¨
àeä úîe äiðL àNð ,äúîe äðBLàøä úà àNð̈¨¤¨¦¨¥¨¨¨§¦¨¥

¯.äðBLàøä éLøBéì ïéîãB÷ äéLøBéå äiðLàøîâ §¦¨§§¤¨§¦§§¥¨¦¨
dì ïéà äiðMäå dì Lé äðBLàøä :éðú÷ àìå ,äiðMì úîãB÷ äðBLàøä :éðú÷cî¯éàc ììkî ¦§¨¨¥¨¦¨¤¤©§¦¨§¨¨¨¥¨¦¨¥¨§©§¦¨¥¨¦§¨§¦

äñôúå äiðL äîã÷¯äáâå íãwL øçeàî áBç ìòa :dpéî òîL .dpéî ïðé÷tî àì¯äábM äî ¨§¨§¦¨§¨§¨¨©§¦©¦¨§©¦¨©©§¨¤¨©§¨¨©¤¨¨
äábM äî :Cì àîéà íìBòì .äáb¯úîãB÷ éàîe ,äáb àì¯íãB÷ ïa :ïðúãk ,éðú÷ éøîâì ¨¨§¨¥¨¨©¤¨¨Ÿ¨¨©¤¤§©§¥¨¨¥§¦§©¥¥

äñôúå äiðL äîã÷ íà :éðú÷ àìcî ,éøîàc àkéà .úáì¯éàc ììkî ,dãiî ïéàéöBî ïéà §©¦¨§¨§¦¦§¨¨¨¥¦¨§¨§¦¨§¨§¨¥¦¦¦¨¨¦§¨§¦
äñôúå äiðL äîã÷¯äáâå íãwL øçeàî áBç ìòa :dpéî òîL .dpéî ïðé÷tî¯àì äábM äî ¨§¨§¦¨§¨§¨©§¦©¦¨§©¦¨©©§¨¤¨©§¨¨©¤¨¨Ÿ

äábM äî :Cì àîéà íìBòì .äáb¯,äáb,äðBLàøä éLøBéì ïéîãB÷ äéLøBéå äiðL àðúc éãéià ¨¨§¨¥¨¨©¤¨¨¨¨©§¥§¨¨§¦¨§§¤¨§¦§§¥¨¦¨
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc zeaezk(oey`x meil)

íàa aezkd onfdì íãB÷ èba azkpy onf,äaeúkgiken df ixd ¦¥¥¦§¨
,miipy oi`eyip zngn oiyexibd xg`l daezkd z` dl azky

jkle.úBaeúk ézL äáBbd m` la`,èbì úîãB÷ äaeúkdl azky ¨§¥§§¨¤¤©¥
dl azk `l miipy oi`eyipae ,mipey`x oi`eyipa daezkd z`

jkl ,daezk,úçà äaeúk àlà äáBb dðéàoeikBzLà úà LøânäL ¥¨¨¤¨§¨©©¤©§¨¥¤¦§
døéæçäå,miipy oi`eyipa daezk dl azk `leäaeúk úðî ìò §¤¡¦¨©§¨§¨

.døéæçä äðBLàøä̈¦¨¤¡¦¨
L ïè÷ äðùîe `ypdl zrc ea oi`åéáà BàéOäazke ,ohw ecera ¨¨¤¦¦¨¦

ohwd licbd jk xg`e ,ohwd mya daezk dy`l eia`
daezkd z` dl eazky s`y `ed oicd ,dy` dze`l ieyp oiicre

mewn lkn ,melk epi` ohw dyrne ohw eceradúaeúkdl eazky §¨¨
ezephwaúîéi÷oeik ,licbdy xg`l mbdîéi÷ ïk úðî ìòL ©¤¤¤©§¨¥¦§¨

a oicd oke .licbdykBnò BzLà äøéibúpL øbdúaeúk ,dl azky ¥¤¦§©§¨¦§¦§¨¨
miieb eidyk,úîéi÷oeik.dîéi÷ ïk úðî ìòL ©¤¤¤©§¨¥¦§¨

* * *
àøîâeðL àì ,àðeä áø øîà'zniiw dzaezk'y dpynaàlà ¨©©¨Ÿ¨¤¨

oiprläðîe`íéúàîdl aiigzne daezkd xwir mdy ¨¤¨©¦
,oic zia i`pz zngnúôñBz ìáàdaezka lrad dl siqedyïéà £¨¤¤¥

.dì Lé úôñBz eléôà ,øîà äãeäé áøå ,dì̈§©§¨¨©£¦¤¤¥¨
:`ziixan dcedi ax lr dywn `xnbdéáéúéîe`ypy iebe ohw ¥¦¥

,iebd xiibzdyn e` ohwd licbdyn m` ,dy`eLcéçetiqed - ¦§
,dpey`xd daezkd lr zvwúìèBðdy`d.eLcéçM äîoeylne ¤¤©¤¦§

m` `weecy rnyn `ziixadeLcéç,daezkl sqep mekqïéà± ¦§¦
m` la` ,ztqezd z` daeb `idàì ,eLcéç àìz` zlhep dpi` - Ÿ¦§Ÿ

dazkpy ztqezd z` zlhep dpi` dxwn lkay rnyne ,ztqezd
z` mb zlhepy xaeqd dcedi axl dywe ,dpey`xd daezka

ztqezd:`xnbd zvxzn .àîéàm` ,`ziixad zpeeka jk xen` ± ¥¨
zlhep ,eycigeLcéçM äî óàdl aiig didy mekql ztqeza ©©¤¦§

.dpey`xd daezkdn
:df xe`ia dgec `xnbdéëä éðz àì àäåepipy jk `l ixde ± §¨Ÿ¨¥¨¦

m` ,my epipy oky ,zxg` `ziixaa,eLcéçM äî úìèBð ,eLcéç¦§¤¤©¤¦§
m`e,äðî äðîìàå íéúàî äáBb äìeúa ,eLcéç àìyxetn ixd Ÿ¦§§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤

daezka dl dzidy ztqezd z` zlhep dy`d oi`y ef `ziixaa
e ,dpey`xdàzáeézeixac lr `iyew ef ok`e ±.äãeäé áøc §§¨§©§¨

:ok yxit `l dcedi ax recn `xnbd zx`anïéúéðúî ,äãeäé áø©§¨©§¦¦
déúéòèà,eze` dzrhd dpynd oeyl ±àeä[dcedi ax-]øáñ ©§¦¥¨©

dpynd ixacyéà÷ àúléî dlekà ,úîéi÷ dúaeúkmiqgiizn ± §¨¨©¤¤©¨¦§¨¨¥
,ztqezd oiae xwird oia daezkl jiiyy dn lklàéä àìåla` ± §Ÿ¦

`l` ,ok xacd oi`éà÷ äaeúk øwéòàmiqgiizn dpynd ixac ± ©¦©§¨¨¥
.dl oi` ztqez la` xwirl wx

åúùàì áúåëä êìò ïøãä

éåùð äéäù éî ¯ éøéùò ÷øô

äðùî
lrad iqkpa ic oi` xy`k zeaezka dnicw oica zwqer epizpyn

:zeaezkd lk oerxtlúîe ,íéLð ézL éeNð äéäL éîoi`e ,odiiga ¦¤¨¨¨§¥¨¦¥

,zeaezkdn zg` oerxtl `l` eiqkpa icäz`yipy dy` ¨
äiðMì úîãB÷ ,äðBLàødipyde ,miyxeid iqkpn daezkd ziiaba ¦¨¤¤©§¦¨

,dpey`xd zaezkl ecarzyp lrad iqkpy itl ,mrhde .dciqtn
.dipyd zaezkl ecarzypy mcewåzzin xg` miypd ezn m` ok §

,ozaezk zeabl ewitqdy iptl ,lradïéîãB÷ äðBLàøä éLøBé§¥¨¦¨§¦
éLøBéìdäiðL.mcw eyxiy daezkd aegy iptn §§¥§¦¨

:xg` dxwnl dzr zxaer dpynd,äúîe ,äðBLàøä úà àNð̈¨¤¨¦¨¥¨
jk xg`eàNðdy`,àeä úîe äiðLzaezk miraez dpey`xd ipae ¨¨§¦¨¥

d dy`d ,mdia` zyexia welgl e` ,oixkc oipaäéLøBéå äiðLm`] §¦¨§§¤¨
[dzn.äðBLàøä éLøBéì ïéîãB÷§¦§§¥¨¦¨

* * *

àøîâ
:dpynd oeyln zwiicn `xnbdéðz÷cîdpynd dzpyy jkn ± ¦§¨¨¥

,dì ïéà äiðMäå dì Lé äðBLàøä éðz÷ àìå ,äiðMì úîãB÷ äðBLàøä̈¦¨¤¤©§¦¨§Ÿ¨¨¥¨¦¨¥¨§©§¦¨¥¨
,ote` meya daezk zlawn dpi` dipydy `id zernyndyììkî¦§¨

rnyn ±éàcm`y-][äîã÷däñôúå äiðL,dzaezk xear miqkp §¦¨§¨§¦¨§¨§¨
,qetzl dwitqd dpey`xd dy`dy iptldpéî ïðé÷tî àìoi` - Ÿ©§¦¨¦¨

ly dzaezkl miqkp exzep `ly s` ,dcin mze` mi`iven
.mcw dceariyy dpey`xddpéî òîLeid m`y ,o`kn gken ± §©¦¨

eaeg z` rextl eiqkpa ic oi`e ,zeaeg ilra ipy cg` mc`l
y `ed oicd ,mdipyláBç ìòaeceariyyäáâå íãwL ,øçeàî ©©§¨¤¨©§¨¨
,eaeg z` deld iqkpn,äáb äábM äîoey`xd delnd oi` ,xnelk ©¤¨¨¨¨

.ecin miqkpd z` `ivedl leki
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòì,dabe mcwy xge`n aeg lrayäî §¨¥¨¨©

,äáb àì äábMlra zaehl daby miqkpd z` ecin mi`ivene ¤¨¨Ÿ¨¨
,mcwend aegdéàîedpey`xd' dpynd zpeek `id dne ±úîãB÷ ©¤¤

,'dipyléðz÷ éøîâìixnbl zncew dpey`xdy dpynd zpeek ± §©§¥¨¨¥
dleki miqkpd z` dqtz dipyd m` s`y ,xnelk ,dipyl

.dpnn `ivedl dpey`xd
zekf dzernyn minrt 'zncew' oeyly dixack dgiken `xnbd

:melk ipyl oi`e ,zhlgenïðúãkdpyna(.ehw a"a),úáì íãB÷ ïa §¦§©¥¥§©
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encw m`y xnel xyt` i` mye ,oixkc oipa zaezk yxil mi`ay
mi`iveny i`ce ixdy ,mcin mi`iven oi` eqtze dpey`xd iyxei

,mcin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

miwxt dyelya` cenr v sc ± iriax wxtzeaezk
äáåúëì íãå÷ èâ íà.dxifgdyk zipy daezk dl azk ixd Ðäðùîúîéé÷ äúáåúë

xb iable .ohw `edyk dl azky ÐÐ.ieb ezeida dl azky daezkàøîâäðî àìà
íéúàî`tqgc ,`iab `l xhya eli`c .oic zia i`pz ody Ð.`ed `nlraåùãéçÐ

xiibzpyn xbe ,licbdyn ohwÐ.dpey`x daezk lr melk etiqed m`åùãéçù äîÐ

eycigy dn :oizrc `wlq `we.miz`n dpn lr

åùãéçù äî óà.dpey`x ztqez lr Ðäìåëà
àúìéî.daezk xhya aezkd lk lr Ð

áúåëä êìò ïøãä

äðùîäðåùàøä éùøåé .éåùð äéäù éîm` Ð

.zeabl ewitqd `ly cr ,eixg` eiyp eznàùð
äúîå äðåùàø,`ed zne dipy `yp .eiiga Ð

oi`a dpey`xd iyxeieoiraezeoipa zaezk

oixkc oipa :(a,ap zeeaezk) epipyy enk ,oixkc

zyexi welgl mivex e` ,'ek i`pin ikil oiiedic

.mdia`ïéîãå÷ äéùøåéå äéðùzlra `idy Ð

`dc ,odia` z` yxil oi`a mipey`x la` .aeg

aegd z` oirxet jkitl ,opz "oezxi oepi`"

.dyexi x`yde ,dligzàøîâéðú÷ãîÐ

zncewc `pyil'ek ipzw `le ,Ðjgxk lre

i`c .xn`w zg` daezk ick `l` my oi`yk

zncewc dpin `wtp i`n ,`l?äðéî òîùÐ

dipy dncw m` la` .dligzkl zncewdqtze

Ð.dpin opiwtn `léøîâìdipyl oi`y Ð

.melkúáì íãå÷ ïá ïðúãëjgxk lre ÐÐ

.`ed ixnbl mcewéãééà:`tiq ipzinl irac Ð

jiiy `le ,oincewc `pyil ,diyxeie dipy

ipzinlmcin oi`iven oi` eqtze encw m` :da

Ðewifgde eqtz m` oi`iven i`ce `dc,rwxwa

.aeg lrac xhyl cearzyi` iqkp `dc
àðú
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àìzpn lry" oizipzn ol rnyn `w i`n ok m` :xn`z m`e Ð 'ek miz`ne dpn `l` iepy

opireny`c :xninl `kile !daezk dl yi Ð mlern dl azk `l elit` ?"dniiw ok

`iab `l jgxk lr `de Ð `xhy i`dl `lw dil zilc ab lr s` ,icarynn `txhc

mcew qetexhet`e ,dxiibzpy mcew xkny dn zegewl sexhl iz`e `ed mcwenc ,icarynn

d`ypc `kid opireny`c :xnel yie !licbdy

`id xak dxiibzp e` dlcbykc ab lr s` ,dleza

lry ,miz`n daezk dl yi ikd elit` Ð dlera

zlgzk eiykr `diy ,dniiw ok zpn.di`eyip

áúåëä êìò ïøãä

äéäù éîllkn zncew dpey`xd ipzwcn

`l dqtze dipy dncw i`c

oincew :ipzw `tiqac ab lr s` Ð dpin opiwtn

iyxei encw elit` mzde ,dpey`x iyxeil

,jenqa rnynck ,ediipn opiwtn eqtze dpey`x

`edd Ð dcin oi`ivenc cenlzdl dil `hiytc

"oincew" `yix ipzc icii`c :xninl `ki`c ,`gip

."oincew" `tiqa inp `pz Ðòîùlra dpin

:dniz Ð dab daby dn dabe mcwy xge`n aeg

?gwelk `l` aeg lra `di `lc ef `id `xaq dn

uxize !oey`x aeg lra sixhw diteb gwelnc

sicr xge`n aeg lrac xi`n oa l`eny epiax

oke .oieel ipta zlc lerpz `ly Ð gweln

dn i` :`niz ike .`pig meyn Ð dy` zaezkl

aeg lran zlc zlirp `ki` Ð dab daby

rpni `l Ð mecwl lekie li`ed ,`id `l !oey`xd

`ki` Ð dab `l daby dn i` la` .zeeldln

s` .ixnbl xge`n aeg lra ciqtny ,zlc zlirp

eid :opixn` (a,f) oikxrc ipy wxt yixac ab lr

xn`e xfge "ilr ikxr" xn`e ,mirlq dying ecia

dpey`xl zg`e dipyl drax` ozpe "ilr ikxr"

xge`n aeg lra Ð `nrh i`n .odizy ici `vi Ð

ozpykc :yexit .dab daby dn Ð dabe mcwy

`ly "eci biyz xy` itk" epiid Ð dipyl drax`

didy itl ,dipy jxrl ziyingd ozil leki did

Ð dpey`xl zg` ozpyke .dpey`xl careyn

Ð "eci biyz xy` itk" inp epiidc meyn ,`vi inp

daby dne ,dipyl ozp xaky ,xzei el did `ly

.dpey`xl rax`e dipyl zg` Ð oicd `ede .dab

xge`n aeg lra :opixn`c mzd opifg mewn lkne

daby dn :opixn` mzde ,`nlr ilekl dab `l daby dnc oiwxit idliya opiwqnc `d` l`ppg epiax dl jixt onwle .zlc zlirp mzd jiiy `lc ab lr s` ,dab daby dn Ð dabe mcwy

idliya xn`c `de .dab `l daby dn Ð irwxwna la` .dab daby dn jkitl ,oilhlhna mzdc :uxiz cer .ycwd lkde li`ed ,yegl oi`c ,dab daby dn i`ce Ð ycwd iabc :uxize !dab

y cr wifd oia ,wifd `ly cr ag oia Ð ediabde zeaeg ilra encw :(a,bl `nw `aa) "ckd z` gipnd"`l` ,encw oiwfip Ð ag `ly cr wifd `nlya :jixte .melk `le eyr `l Ð ag `l

`l !ixiin ilhlhna mzdc ab lr s` ,dab `l daby dn dabe mcwy xge`n aeg lra dpin rny .dabe micw aeg lra Ð inp ag `ly cr wifd elit`e !mcw aeg lra Ð wifd `ly cr ag

,ilhlhnn Ð dab daby dn dpin rny :yxtl mz epiax libx did df oiprke .dil exw `pgbp `xez Ð gbpc oeik ,`lw dil zi`c mzd xn`ck .inc irwxwnk wifny mz xeyc :icin `iyw

epiid Ð dab `l daby dn dpin rny :inp wiqnc ,cenlzd dlr dnznc `de .daezkl icarzyn ilhlhn :xn`c ,xi`n iaxk oizipzn opinwene .`nwe`l ol zi` ilhlhna zegtd lklc

erac `de .mcin `ivedl leki oi`c opixn`c `ed `pic Ð zgp ilhlhn ipdc `zrc`c ,gwelc oilhlhna la` .`ceary zepwl zigp `l ipdc `zrc`c ,aeg lraae ,`wec daezka inp

:onwl xn`c `dc `zyd xninl `kixve .dab daby dn `pz mey `nil `l Ð irwxwna la` ,ilhlhna inp ied Ð dabe mcwy xge`n aeg lraa opaxe qpp oac `zbelt onwl inp iweq`l

:xnel yi cere .epyxitck ,ixii` ilhlhna inp onwlc meyn ,oilhlhn oikxrac meyn iiepyl ivn `lc .ip`y ycwd Ð dab daby dn :wiqn oikxrae ,dab `l daby dn `nlr ilekl

icarzyn `l inzic ilhlhn diteb xi`n iaxlc ,df uexizn mz epiax xfge .`inc xhya daezkk e`l Ð dxeza daezkd deln :xaqwe ,dab Ð daby dn jkld ,dt lr deln oikxrac

onwl l`eny wiqnc ,qpp oak `nzq jd iz`e ,dab daby dn n"y :xn`w ikde ,irwxwna `ibeq jd mz epiax yxtne .(a,`t zeaezk) "eltpy dy`d" idliya izgkedy enk ,daezkl

`iz`e .`kd ixii` ilhlhnac ,oey`xd evexizk d`xp ile .zlc lerpz `ly ick ,lirl epyxitck ,ip`y aeg lra Ð zegewld on sixhc ab lr s`e .daby xge`n aeg lraa ediizbeltc

ikid ,dab `l daby dn dpin rny wiqnc ,ixn`c `ki`l dyw zvw ,edin ,oday lyekl ozpi :xne` oetxh iax ,mixg` cia oecwt e` deln gipde zny in :(`,ct) lirl xn`c oetxh iaxk

!dab `l `nlr ileklc ,irwxwna oizipzn `nlc ?dpin rnyàìãîdncw :ipzw `lcn :`kti` `ni` ,daxc` :il dniz Ð 'ek llkn dcin oi`iven oi` dqtze dipy dncw m` ipzw

.`tiqc `inec ,ixnbl zncew yxtl drhp `ly ick ,"oi`iven oi`" ipzinl dil ied ithc :iax xne`e !dcin oi`iven oi` Ð dqtze dipy dncw i`c llkn Ð dcin oi`iven dqtze dipy
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רטז
miwxt dyelyaa cenr v sc ± iriax wxtzeaezk

éîð àðúdncw m` :`pz `le ,"zncew" dligzklc `pyil `yix Ðdqtze.oi`iven oi`ïäì ùé åúåîá úçàå åééçá úçà äðéî òîù:opixn` `le ,oixkc oipa zaezk mipey`xl Ð

oixkc oipa oewz ikÐeznc `kiddzxag lyn daexn zg`d zaezke ,eiiga odizyÐediiexz ez` `zydc .deya oiwleg x`yde ,on` zaezk oilhep el`e on` zaezk oilhep el`

`le ,on` aeg zyexi zxeza on` zaezk lr oi`a dipy iyxeic ,ezena zg`e eiiga zg` la` .iievpi`l iz` `le ,a`d zyexi `edy ,oixkc oipa zxezamdia`nipae ,mdl d`a

opz "oezxi" `dc ,a`d zyexi gkn xzi wlg lehil oi`a dpey`xÐelhz `l :xnele ,iievpi`l ez` `nlc ,ilwy `lzyexiaepnn xzei epia`Ð.opixn` `l `dúéùòð äáåúë
äúøáçì øúåîzaezk oewz `lc ab lr s`c Ð

izy lr xzen yi ok m` `l` oixkc oipa

,`ziixe`c dlgp `xwrin `lc ,xpic zeaezkd

oiwxta opzckÐdxrp" wxta `nrh opiyxte

(a,ap zeaezk) "dzztzpyÐezn ik ilin ipd

.oixkc oipa zxeza ez` ediiexzc ,eiiga odizy

dipydy ,ezena zg`e eiiga zg` la`ziabp

aeg zxezaÐ`le ,efn dlecb dyexi jl oi`

znyky .`ziixe`c dlgp `xwrinmiqkp eltp

odia` lr aeg xhy `viyke ,oiyxei iptlÐ

`ide ,odia` zaeg rextl devn oiyer el`e el`

xzenk ziyrp ef daezk jkitl .ozyexi `id

dyexil:oixkc oipa zaezk dpey`xd ipa oiaebe ,

]éãáòùîî éôøè àì,opz "oeaqi" `niz `lc Ð

,eed aeg lraemcearye,mcewetxhieipan

zeaeg ilra ody dipydoixge`noiyxei `l` .

,odoezxi"e.[icarynn eab `le ,opz "éàîå
ïéîãå÷lwynl icin `ki` i` `d :rnync Ð

ediixzaÐ.elwyäìçðì ïéîãå÷elhiy `l Ð

elhi `l` ,on` zaezk mdixg` mipey`xd

jxck ,xzena mwlg mdixg`iwleg.dyexi

éì äîì äðåùàøä éùøåéiyxei" edl exwc Ð

`l `ld ,"dpey`xdgkn`ledzpwznoi`a od

i`n`e ,yxildpey`xd iyxeil `tiq ipzw?ikd

:opiqxbéîð àðú äéùøåéå äéðù àðúã éãééà
äðåùàøä éùøåéìdipy ipal edl ixwc icii` Ð

ipal edpixw ,izxi `w dpin edpi`c ,m`d iyxei

meyn e`le .diyxei my lr inp dpey`x

xnelk ,`nlra `ny `l` ,izxi `w dcicnc

.dpey`xd ipaløðéã øúåî àëéàãá àëäåÐ

"dpey`xd iyxeil oincew" i`d i` .xn`w

`ed oixkc oipa zaezkl oincewÐ`ki`

dnewe`l`lc ab lr s`e .xpic xzen `ki`ca

xpic xzen my yi m` ipzÐ:onwl dl ipzw `d

`l ipnif izxze .'ek xpic xzen my did

.ipzinl jixhvi`àéä éàðúipa ilwy i` Ð

.`l i` oixkc oipa zaezk dpey`xéðá íúà
åàöå íëîà úáåúë åìè íúà áåç úìòálr Ð

`kilca jgxkipzwcn ixiinw xpic xzen

zeaezk izy lr xzei dlgp `ki`c i`e ."e`ve"

Ðedl ixn` `wc "e`ve" i`n?oixkc oipa zaezk dpey`x ipa ilwyc inp idpÐ`x`ymkn` zaezke ,mz` aeg zlra ipa mz` :edl ixn`w ikde ,`kilca `l` .iblt `dinÐ

,`id aege li`edmkpi`eoixkc oipa zxeza oi`aÐx`yd lehp ep`e ,e`ve dze` elh ,jkld .epia` zaeg mirxet mz`e ep`y efn dti `ziixe`c dlgp jl oi`c ,xpic xzen opira `l

.oixkc oipa zaezka'åë äìçð äöô÷ øáë øîåà àáé÷ò éáø.dpey`xd ipa iptln oixkc oipa zlgp dvtw dipy ly diiga lrad zny dryn Ðäìôðå,dyexi x`yk ,dlgp zeidl Ð

xpic xzen `kd ied elit`e .dipyd ipal s`Ðzg`ac ,oixkc oipa zaezk dpey`xd ipa ilwy eed `l`l ezena zg`e eiiga.owzi`ïäì ùé àîìò éìåëã`aiwr iaxc `nrhe Ð

oicd `ede .aeg dipyd elit`e ,dzxagl xzen ziyrp daezk oi` :xaqwe ,`ed xpic xzen `kilc meyn `kdeznc `kid aeg lraloixkc oipa zxeza ez` ediiexzc ,eiiga odizy

aeg lral careyn `ede ,xpic xzen my yieÐ.xzen ied `láåç ìòááøúåî éåäã éâéìô àì àîìò éìåëli`ed Ðmlek lr `vei xhydeÐ,odly dlgp `ide ,oirxet mlek e`vnp

.mdia` aeg zrixt zevn oda eyryäáåúëá éâéìô éëx`yk e`l :xaq `aiwr iaxe .xzen iede ,aeg x`yk ef ixd :xaq qpp oa ;ibilt ,`id aeg dipydy ,ezena zg`e eiiga zg`a Ð

.`ziixe`c dlgp xwrinl opaxc oixkc oipa zyexi owzi` `le ,`ziixe`c dlgp o`k oi`y `vnp .oirxet `le oilawn dipy ipa jpd ,jklde .ilwy `w ediiteb edpi`c oeik ,inc aeg

éëä éà`aiwr iax biltc `ed `cegl `dac ÐÐxzen ded i`e ,xzen `kilc meynÐdil ira` ikd ,llk oixkc oipa zxez o`k oi` :rnync "dlgp dvtw xak" i`n ,bilt `l

.oilhep oi` e`l m`e oilhep xzen my yi m` :xninl'åë óñåé áø øîà àìàzaezk `kil ezena zg`e li`edc ,xninl `aiwr iax `z` ,xzen da ded elit`c ,`yixa ziyixtck Ð

.`kil ik oky lke ,dpey`x ipal oixkc oipaåæ ìù äéðá íéàáipal la` .mn` zaezk oilhepe ,aeg zlra `idy ,dipyd ipa mi`a :xn`w ikde ,i`w dipy ipa` jzrc `wlq `w Ð

dpey`xÐ.mdl oi` ezena zg`e eiiga zg` :xaqwc ,daezk o`k oi`äåùá ïé÷ìåç.aegd zaezk lr xzend z` Ð
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àkéà àä ,éîã÷c àeä íc÷éî .äðBLàø éLøBéì¯ §§¥¦¨¦§¨§¨§¦¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc zeaezk(oey`x meil)

énð àðz`yixa s` dpynd dazk ±,äiðMì 'úîãB÷' äðBLàøä`le ¨¨©¦¨¦¨¤¤©§¦¨
jky s` ,dcin mi`iven oi` dqtze dipyd dncw m`y dazk

.oicd

* * *
:dpyna epipyäðBLàøä úà àNðdipy ,`ed zne dipy `yp ,dzne ¨¨¤¨¦¨

mipicd z` d`ian `xnbd .dpey`xd iyxeil oincew diyxeie
:ef dkldn cenll yiyúìz dpéî òîLcenll yi ef dkldn ± §©¦¨§¨

.mipic dyly
:oey`xd oicddpéî òîLizy ezn m` s`y ,o`kn gikedl yi ± §©¦¨

eiypBúBîa úçàå åéiça úçà,ezen xg`l -ïäì Lézyexia lehil ©©§©¨§©©§¥¨¤
mdia`ééeöpéàì ïðéLééç àìå ,ïéøëc ïéða úaeúkmiyyeg oi`e ± §©§¦¦§¦§Ÿ©§¦¨§¦§¥

:`xnbd zx`an .dhhw icil e`eai jk jeznyéànîep` okidn - ¦©
.df oic micneléðz÷cî,dpyna epipyy jkn ±äéLøBéå äiðL ¦§¨¨¥§¦¨§§¤¨

,äðBLàø éLøBéì íéîãB÷'mincew' oeyl dpynd dhwpy jkne §¦§§¥¦¨
,rnynéîã÷c àeä íc÷éîipal mincew wx dipyd dy`d ipay - ¦§©§¨§¥

ick lrad iqkpa oi`yk epiide ,daezkd ziiaba dpey`xd dy`d
,zeaezkd izyéì÷L àkéà àäizy ick miqkpa yiyk la` ± ¨¦¨¨§¥

ilhep dpey`xd dy`d iyxei ,zeaezkdoixkc oipa zaezk z` m
.mn` ly

:ipyd oicddpéî òîLedy ,ef dkldn gken oke ±äaeúkiyxeiy §©¦¨§¨
ly daezkd aeg oerxt zxeza dyexidn miaeb dipyd dy`d

`id ,mdia`dzøáçì øúBî úéNòð,xnelk .oixkc oipa zaezkl ± ©£¥¨©£¤§¨
oic da miiwzn ,mdia` aeg zxeza ziabp dipyd daezkdy oeik
ipa mileki `linne ,dyexil 'xzen' ziyrk `ide ,dxezdn dyexi
daezkd ziiab zngny s` oixkc oipa zaezk zeabl dpey`xd

.dyexil sqep xpic x`yi `l dipyd
:`xnbd zx`anéànî.df oic micnel ep` okidn ±éðz÷ àìcn± ¦©¦§Ÿ¨¨¥

zaezk milhep dpey`xd iyxei oi`y dpynd dazk `ly jkn
`l` mn`,øðéc øúBî íL Lé íà.dfa jxev oi`y x`ean ¦¥¨©¦¨

:iyilyd oicddpéî òîLey ,epizpynn cer gkene -ïéða úaeúk §©¦¨§©§¦
éãaòLnî äôøè àì ïéøëcmiyxeid dze` miaeb `ly `ed dpic ± ¦§¦Ÿ¨§¨¦§©§§¥

.miyxei `l` aegd ilra mpi`y meyn ,zegewlnà÷ìñ éàc§¦¨§¨
éãaòLnî äôøè ïézòcoixkc oipa zaezky epzrca dlrp m`y - ©§¦¨§¨¦§©§§¥

recn ,micareyn miqkpn dze` miaeb miyxeide ,aeg lkk `id
iyxeie ,mzaezk z` miaebe mincew dipyd iyxeiy dpyna xn`p

,melk milawn `l dpey`xdeúéìe`eai -éðadäðBLàøzaezky ¥§¥¦¨
,dipyd dy`d zaezkl dncw mn`äiðL éðáì eäðéôøèìåeabie - §¦§§¦§¦§¥§¦¨

.dipyd iyxei eaby rwxwd z`
:mipey`xd mipicd ipyl di`xd z` dgec iy` axé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

éànî ,éMà,oey`xd oicd jl oipn -Cì àîéà íìBòì àîìc`ny ± ©¦¦©¦§¨§¨¥¨¨
eiyp izy ezn m`y ,xnel yi zn`aïéà ,BúBîa úçàå åéiça úçà©©§©¨§©©§¥

ïäìdpey`xd ipal,ïéøëc ïéða úaeúkehhewziy miyyeg ep` ik ¨¤§©§¦¦§¦
,dipyd ipa mnréàîådiyxeie dipy dxne`a dpynd zpeek dne ± §©

,ïéîãB÷milhep dpey`xd ipa s` miqkp ic yi m`y cnll `l §¦
zaezk z` milawn `l dpey`xd iyxei mlerly ,mn` zaezk

`l` ,mn`éðz÷ äìçðìipa ly daezkd ziiaby dpynd zpeek ± §©£¨¨¨¥
deya dey dpey`xd ipa ici lr miqkpd zyexil zncew dipyd

.miyxeid x`y mràîéz éëå,xn`z m`e -änì äðBLàøä éLøBé §¦¥¨§¥¨¦¨¨¨
él,dpey`xd iyxei mdy dpey`xd ipa lr dpyna azkp recn ± ¦

,`ed jkl mrhd .dze` miyxei mpi` md ixdäiðL àðúc éãéià©§¦§¨¨§¦¨
énð àðz ,äéLøBéåoincew''äðBLàøä éLøBéìdpynd d`xwy oeik - §§¤¨¨¨©¦§§¥¨¦¨

dpey`xd ipal mb d`xw jk ab` ,'dipyd iyxei' dipyd ipal
.'dpey`xd iyxei'

:ipyd oicl dpyndn di`xd z` iy` ax dgec dzrzøîà÷ãe- §¨¨§©§
m` mincew dipyd iyxeiy dpynd dazk `ly jkn zwiicy dne

y ,xpic xzen my yi,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk,gxken df oi` §¨©£¥¨©£¤§¨
Cì àîéà íìBòì àîìcy ,xnel yi zn`a `ny ±úéNòð äaeúk ïéà ¦§¨§¨¥¨¨¥§¨©£¥

,øðéc øúBî àkéàc àeä àëäå ,dzøáçì øúBîyxtz m` ,xnelk ¨©£¤§¨§¨¨§¦¨¨¦¨

ly dzaezk xear mb miqkp ic yi m`y dpeekd 'oincew'y
xg`l mn` zaezk milhep dpey`xd iyxei mb f` ,dpey`xd
jxev oi`y dpynd znizqn wiicl oi` ,dipyd iyxei ly mziiab
xpic xzen yiy ote`a zwqer dpyndy oeik ,'xpic xzen'a

.miypd izy ly zeaezkd caln miqkpa
:mi`pz zwelgna oey`xd oicd z` zelzl dqpn `xnbdåoic §

eiyp izy ezny ote`a oixkc oipa zaezk,BúBîa úçàå åéiça úçà©©§©¨§©©§
àéä éàpz.mi`pz zwelgna iepy -àéðúcm` ,`ziixaaeúîizy ©¨¥¦§©§¨¥

mc`d ly eiyp,BúBîa úçàå åéiça úçàéða ïéìBëé ,øîBà ñpð ïa ©©§©¨§©©§¤©¨¥§¦§¥
dy`deìè ,ízà áBç úìòa éða ,äiðMä éðáì øîBì äðBLàøä̈¦¨©¦§¥©§¦¨§¥©£©©¤§

eàöe ,íënà úaeúkzaezk elhzy xg`l ,xnelk ,dyexidn §©¦§¤§
oipa zaezkl miqkpd x`y lk z` lehip ep` aeg zxeza mkn`

.oixkcàáé÷ò éaøe wlegà,øîBlrad zny drynäöô÷ øák ©¦£¦¨¥§¨¨§¨
däìçðdwlzqde oixkc oipa zaezk ly,äðBLàøä éða éðôlî ©£¨¦¦§¥§¥¨¦¨

,oixkc oipa zaezk milawn mpi`yäìôðåmb dlgpléða éðôì §¨§¨¦§¥§¥
,äiðMämlek miwleg ,mn` zaezk z` miaeb dipyd ipay xg`ly ©§¦¨

.deya dey miqkpd x`y z`
éâìôéî à÷ àäa åàì éàî,`aiwr iaxe qpp oa ewlgp jka `l m`d ± ©¨§¨¨¦§§¥

øáñ øîceiyp izy ezn m`y ,xaeq qpp oay -úçàå åéiça úçà §©¨©©©§©¨§©©
,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé BúBîady`d ipa mileki jkle §¥¨¤§©§¦¦§¦

.e`ve mkn` zaezk elh dipyd ipal xnel dpey`xdøáñ øîe± ©¨©
eiyp izy ezn m`y ,xaeq `aiwr iax eli`eúçàå åéiça úçà©©§©¨§©©

,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì ïéà BúBîazaezk dipyd ipa milhep jkle §¥¨¤§©§¦¦§¦
.deya dey miwleg miqkpd x`yae ,mn`

:df xe`ia dgec `xnbdáø éác ïðaøì eäðéúçkLà ,äaø øîà̈©©¨©§©§¦§§©¨¨§¥©
éøîà÷å éáúéceayiy ax ly eyxcn zia icinlz z` iz`vn - §¨§¥§¨¨§¥

,exn`eàîìò éleëceiyp izy eznyk ,lkd ixacly ±åéiça úçà §¥¨§¨©©§©¨
,BúBîa úçàådpey`xd ipaàëäå ,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé± §©©§¥¨¤§©§¦¦§¦§¨¨

`ziixaa o`keìòáì ïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúëa¦§¨©£¥¨©£¤§¨§©¦§©©
éâìôéî÷ ,áBçdaezk m`d ewlgpy ,`aiwr iaxe qpp oa ewlgp - ¨¦§§¥

ote`a mb ewlgp oke ,dipyd daezkd iabl 'xzen' zaygp zg`
,aiig mdia`y xg` aegl careyny dyexia xpic xzen yiy

gp m`d.oixkc oipa zaezk oiprl 'xzen' ayøáñ øîqpp oa - ©¨©
y ,xaeqïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk'xpic xzen'l §¨©£¥¨©£¤§¨§©¦

careynyøáñ øîe .áBç ìòáìy ,xaeq `aiwr iaxe -äaeúk ïéà §©©©¨©¥§¨
ïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòðcareynd xpic xzenyìòáì ©£¥¨©£¤§¨§©¦§©©

áBç.'xzen' aygp epi`
:eixaca dax jiynnàðà eäì àðéîàåzia inkgl ip` izipre - ©£¦¨§£¨

,ax ly eyxcnacareyn 'xpic xzen'dy ote`lélek ,áBç ìòá §©©¥
øúBî éåäc éâéìt àì àîìòaygp lkd ixacle jka ewlgp `l ± ¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥¨

.dyexia xzenl xacdéâéìt ék,ewlgp ote` dfi`a ±amiqkp ¦§¦¥¦
jxevl miabpdäaeúk.dipyd daezkl xzen miyrp md m`d §¨

:zwelgna df xe`ia lr dywn sqei axé÷úîéà ,óñBé áø dì ó ©§¦¨©¥¦
éëäxzen ziyrp daezk m` wx `id zwelgndy ,ok m` - ¨¦

zg`e eiiga zg` dzna oixkc oipa zaezk xwira `le ,dzxagl
,`ziixaa xn`p recn ,ezenaäìçð äöô÷ øák' øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥§¨¨§¨©£¨

llk oi` df ote`ay rnyn df oeylny ,'dpey`xd ipa iptln
ixd ,oixkc oipa zaezk zpwzdéì éòaéî øðéc øúBî Lé íàdid - ¦¥©¦¨¦¨¥¥

milhep xpic xzen lrad iqkpa yi m`y ,xnel `aiwr iax jixv
.milhep mpi` xpic xzen oi` m`e ,mzaezk z` dpey`xd ipa mb

éâìôéî à÷ BúBîa úçàå åéiça úçàa ,óñBé áø øîà àlà- ¤¨¨©©¥§©©§©¨§©©§¨¦§§¥
yi m`d ezena zg`e eiiga zg` dzny ote`a ,`id zwelgnd
xzen yiyk elit` `aiwr iax zrcle ,`l e` oixkc oipa zaezk

.oixkc oipa zaezk miaeb dpey`xd ipa oi` xpic
enk `id qpp oae `aiwr iax ly mzwelgny zx`an `xnbd

:zxg` mi`pz zwelgnéàpz éðä ék éàpz éðäåel` mi`pze ± §¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥
mi`pzd ewlgpy zwelgnd dze`a ewlgp lirl mdixac e`aedy

.`ziixaaàéðúcm` ,`ziixaaúà àNðezy`,äúîe äðBLàøä §©§¨¨¨¤¨¦¨¥¨
jk xg`eúà àNðezy`Bæ ìL äéða ïéàa ,àeä úîe äiðMä- ¨¨¤©§¦¨¥¨¦¨¤¨¤
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ריז
miwxt dyelyaa cenr v sc ± iriax wxtzeaezk

éîð àðúdncw m` :`pz `le ,"zncew" dligzklc `pyil `yix Ðdqtze.oi`iven oi`ïäì ùé åúåîá úçàå åééçá úçà äðéî òîù:opixn` `le ,oixkc oipa zaezk mipey`xl Ð

oixkc oipa oewz ikÐeznc `kiddzxag lyn daexn zg`d zaezke ,eiiga odizyÐediiexz ez` `zydc .deya oiwleg x`yde ,on` zaezk oilhep el`e on` zaezk oilhep el`

`le ,on` aeg zyexi zxeza on` zaezk lr oi`a dipy iyxeic ,ezena zg`e eiiga zg` la` .iievpi`l iz` `le ,a`d zyexi `edy ,oixkc oipa zxezamdia`nipae ,mdl d`a

opz "oezxi" `dc ,a`d zyexi gkn xzi wlg lehil oi`a dpey`xÐelhz `l :xnele ,iievpi`l ez` `nlc ,ilwy `lzyexiaepnn xzei epia`Ð.opixn` `l `dúéùòð äáåúë
äúøáçì øúåîzaezk oewz `lc ab lr s`c Ð

izy lr xzen yi ok m` `l` oixkc oipa

,`ziixe`c dlgp `xwrin `lc ,xpic zeaezkd

oiwxta opzckÐdxrp" wxta `nrh opiyxte

(a,ap zeaezk) "dzztzpyÐezn ik ilin ipd

.oixkc oipa zxeza ez` ediiexzc ,eiiga odizy

dipydy ,ezena zg`e eiiga zg` la`ziabp

aeg zxezaÐ`le ,efn dlecb dyexi jl oi`

znyky .`ziixe`c dlgp `xwrinmiqkp eltp

odia` lr aeg xhy `viyke ,oiyxei iptlÐ

`ide ,odia` zaeg rextl devn oiyer el`e el`

xzenk ziyrp ef daezk jkitl .ozyexi `id

dyexil:oixkc oipa zaezk dpey`xd ipa oiaebe ,

]éãáòùîî éôøè àì,opz "oeaqi" `niz `lc Ð

,eed aeg lraemcearye,mcewetxhieipan

zeaeg ilra ody dipydoixge`noiyxei `l` .

,odoezxi"e.[icarynn eab `le ,opz "éàîå
ïéîãå÷lwynl icin `ki` i` `d :rnync Ð

ediixzaÐ.elwyäìçðì ïéîãå÷elhiy `l Ð

elhi `l` ,on` zaezk mdixg` mipey`xd

jxck ,xzena mwlg mdixg`iwleg.dyexi

éì äîì äðåùàøä éùøåéiyxei" edl exwc Ð

`l `ld ,"dpey`xdgkn`ledzpwznoi`a od

i`n`e ,yxildpey`xd iyxeil `tiq ipzw?ikd

:opiqxbéîð àðú äéùøåéå äéðù àðúã éãééà
äðåùàøä éùøåéìdipy ipal edl ixwc icii` Ð

ipal edpixw ,izxi `w dpin edpi`c ,m`d iyxei

meyn e`le .diyxei my lr inp dpey`x

xnelk ,`nlra `ny `l` ,izxi `w dcicnc

.dpey`xd ipaløðéã øúåî àëéàãá àëäåÐ

"dpey`xd iyxeil oincew" i`d i` .xn`w

`ed oixkc oipa zaezkl oincewÐ`ki`

dnewe`l`lc ab lr s`e .xpic xzen `ki`ca

xpic xzen my yi m` ipzÐ:onwl dl ipzw `d

`l ipnif izxze .'ek xpic xzen my did

.ipzinl jixhvi`àéä éàðúipa ilwy i` Ð

.`l i` oixkc oipa zaezk dpey`xéðá íúà
åàöå íëîà úáåúë åìè íúà áåç úìòálr Ð

`kilca jgxkipzwcn ixiinw xpic xzen

zeaezk izy lr xzei dlgp `ki`c i`e ."e`ve"

Ðedl ixn` `wc "e`ve" i`n?oixkc oipa zaezk dpey`x ipa ilwyc inp idpÐ`x`ymkn` zaezke ,mz` aeg zlra ipa mz` :edl ixn`w ikde ,`kilca `l` .iblt `dinÐ

,`id aege li`edmkpi`eoixkc oipa zxeza oi`aÐx`yd lehp ep`e ,e`ve dze` elh ,jkld .epia` zaeg mirxet mz`e ep`y efn dti `ziixe`c dlgp jl oi`c ,xpic xzen opira `l

.oixkc oipa zaezka'åë äìçð äöô÷ øáë øîåà àáé÷ò éáø.dpey`xd ipa iptln oixkc oipa zlgp dvtw dipy ly diiga lrad zny dryn Ðäìôðå,dyexi x`yk ,dlgp zeidl Ð

xpic xzen `kd ied elit`e .dipyd ipal s`Ðzg`ac ,oixkc oipa zaezk dpey`xd ipa ilwy eed `l`l ezena zg`e eiiga.owzi`ïäì ùé àîìò éìåëã`aiwr iaxc `nrhe Ð

oicd `ede .aeg dipyd elit`e ,dzxagl xzen ziyrp daezk oi` :xaqwe ,`ed xpic xzen `kilc meyn `kdeznc `kid aeg lraloixkc oipa zxeza ez` ediiexzc ,eiiga odizy

aeg lral careyn `ede ,xpic xzen my yieÐ.xzen ied `láåç ìòááøúåî éåäã éâéìô àì àîìò éìåëli`ed Ðmlek lr `vei xhydeÐ,odly dlgp `ide ,oirxet mlek e`vnp

.mdia` aeg zrixt zevn oda eyryäáåúëá éâéìô éëx`yk e`l :xaq `aiwr iaxe .xzen iede ,aeg x`yk ef ixd :xaq qpp oa ;ibilt ,`id aeg dipydy ,ezena zg`e eiiga zg`a Ð

.`ziixe`c dlgp xwrinl opaxc oixkc oipa zyexi owzi` `le ,`ziixe`c dlgp o`k oi`y `vnp .oirxet `le oilawn dipy ipa jpd ,jklde .ilwy `w ediiteb edpi`c oeik ,inc aeg

éëä éà`aiwr iax biltc `ed `cegl `dac ÐÐxzen ded i`e ,xzen `kilc meynÐdil ira` ikd ,llk oixkc oipa zxez o`k oi` :rnync "dlgp dvtw xak" i`n ,bilt `l

.oilhep oi` e`l m`e oilhep xzen my yi m` :xninl'åë óñåé áø øîà àìàzaezk `kil ezena zg`e li`edc ,xninl `aiwr iax `z` ,xzen da ded elit`c ,`yixa ziyixtck Ð

.`kil ik oky lke ,dpey`x ipal oixkc oipaåæ ìù äéðá íéàáipal la` .mn` zaezk oilhepe ,aeg zlra `idy ,dipyd ipa mi`a :xn`w ikde ,i`w dipy ipa` jzrc `wlq `w Ð

dpey`xÐ.mdl oi` ezena zg`e eiiga zg` :xaqwc ,daezk o`k oi`äåùá ïé÷ìåç.aegd zaezk lr xzend z` Ð
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àädedc .oincew oeyl ipzwcn Ð ilwy `ki`

`le ,oilhep diyxeie dipy :xninl dil

zal mcew oa :opzc ab lr s`e .dpey`xd iyxei

.wcinl dil ded ,irhnl `ki`c `kd Ð

àìãîlr s` Ð xpic xzen my yi m` ipzw

xity ,`weic` `l` i`w ded `lc ab

.ipzinl dil dedàëäåxpic xzen `ki`c `ed

igc` `nw `nrhnc ,i`dl jixv ded `l Ð

.dlgpl oincew `pniwe`e li`ed ,edlek
xne
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úà àNð .äiðMì úîãB÷ äðBLàøä éîð àðz̈¨©¦¨¦¨¤¤©§¦¨¨¨¤
åéiça úçà :dpéî òîL ;úìz dpéî òîL .äðBLàøä̈¦¨§©¦¨§¨§©¦¨©©§©¨
ïðéLééç àìå ,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé BúBîa úçàå§©©§¥¨¤§©§¦¦§¦§¨¨§¦©

éànî .ééeöðéàì¯íéîãB÷ äéLøBéå äiðL :éðú÷cî §¦§¥¦©¦§¨¨¥§¦¨§§¤¨§¦
àkéà àä ,éîã÷c àeä íc÷éî .äðBLàø éLøBéì¯ §§¥¦¨¦§¨§¨§¦¨¦¨

.dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk :dpéî òîLe .éì÷L̈§¦§©¦¨§¨©£¥¨©£¤§¨
éànî¯òîLe .øðéc øúBî íL Lé íà :éðú÷ àìcî ¦©¦§¨¨¨¥¦¥¨©¦¨§©

éàc .éãaòLnî äôøè àì ïéøëc ïéða úaeúk :dpéî¦¨§©§¦¦§¦¨¨§¨¦§©§§¥§¦
éãaòLnî äôøè ïézòc à÷ìñ¯äðBLàø éða eúéì ¨§¨©§¦¨§¨¦§©§§¥¥§¥¦¨

é÷úî .äiðL éðáì eäðéôøèìååéiça úçà :Cì àîéà íìBòì àîìc ?éànî :éLà áø dì ó §¦§§¦§¦§¥§¦¨©§¦¨©©¦¦©¦§¨§¨¥¨¨©©§©¨
BúBîa úçàå¯ïéîãB÷ éàîe ,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì ïéà¯éLøBé :àîéz éëå .éðú÷ äìçðì §©©§¥¨¤§©§¦¦§¦©§¦§©£¨¨¨¥§¦¥¨§¥

éì änì äðBLàøä¯:zøîà÷ãe .äðBLàøä éLøBéì éîð àðz ,äéLøBéå äiðL àðúc éãéià ¨¦¨¨¨¦©§¥§¨¨§¦¨§§¤¨¨¨©¦§§¥¨¦¨§¨¨§©§
dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk¯,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk ïéà :Cì àîéà íìBòì àîìc §¨©£¥¨©£¤§¨¦§¨§¨¥¨¨¥§¨©£¥¨©£¤§¨

BúBîa úçàå åéiça úçàå .øðéc øúBî àkéàc àeä àëäå¯úçà ,eúî :àéðúc .àéä éàpz §¨¨§¦¨©¦¨§©©§©¨§©©§©¨¥¦§©§¨¥©©
áBç úìòa éða :äiðMä éðáì øîBì äðBLàøä éða ïéìBëé :øîBà ñpð ïa ,BúBîa úçàå åéiça§©¨§©©§¤©¨¥§¦§¥¨¦¨©¦§¥©§¦¨§¥©£©
,äðBLàøä éða éðôlî äìçð äöô÷ øák :øîBà àáé÷ò éaø .eàöe íënà úaeúk eìè ,ízà©¤§§©¦§¤§©¦£¦¨¥§¨¨§¨©£¨¦¦§¥§¥¨¦¨
BúBîa úçàå åéiça úçà :øáñ øîc ;éâìtéî à÷ àäa åàì éàî .äiðMä éða éðôì äìôðå§¨§¨¦§¥§¥©§¦¨©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©©©§©¨§©©§

¯BúBîa úçàå åéiça úçà :øáñ øîe ,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé¯ïéða úaeúk ïäì ïéà ¥¨¤§©§¦¦§¦¨¨©©©§©¨§©©§¥¨¤§©§¦
éøëcåéiça úçà àîìò éleëc :éøîà÷å éáúéc ,áø éác ïðaøì eäðézçkLà :äaø øîà .ï ¦§¦£©©¨©§©§¦§§©¨©§¥©§¨§¥§¨¨§¦§¥¨§¨©©§©¨

BúBîa úçàå¯àëäå ,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé¯àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúëa §©©§¥¨¤§©§¦¦§¦§¨¨¦§¨©£¥¨©£¤§¨§
.áBç ìòáì ïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk :øáñ øî .éâìtéî÷ ,áBç ìòáì ïécä©¦§©©¨¦©§¦¨¨©§¨©£¥¨©£¤§¨§©¦§©©
:àðà eäì àðéîàå .áBç ìòáì ïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk ïéà :øáñ øîe¨¨©¥§¨©£¥¨©£¤§¨§©¦§©©§¨¦¨§£¨

áBç ìòáa¯éâéìt ék ,øúBî éåäc éâéìt àì àîìò élek¯é÷úî .äaeúëa:óñBé áø dì ó §©©¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¨¦§¦¦¦§¨©§¦¨©¥
àlà !déì éòaéî "øðéc øúBî Lé íà" ,"äìçð äöô÷ øák :øîBà àáé÷ò éaø" ,éëä éà¦¨¦©¦£¦¨¥§¨¨§¨©£¨¦¥©¦¨¦¨¥¥¤¨
àNð :àéðúc .éàpz éðä ék éàpz éðäå ,éâìtéî à÷ BúBîa úçàå åéiça úçàa :óñBé áø øîà̈©©¥§©©§©¨§©©§¨¦©§¦§¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨¨¨

àeä úîe äiðMä úà àNð ,äúîe äðBLàøä úà¯ïéìèBðå ,äúéî øçàì Bæ ìL äéða ïéàa ¤¨¦¨¥¨¨¨¤©§¦¨¥¨¦¨¤¨¤§©©¦¨§§¦
øðéc øúBî Lé íà :øîBà ïBòîL éaø .ïnà úaeúk¯ïéìèBð elàå ,ïnà úaeúk ïéìèBð elà §©¦¨©¦¦§¥¦¥©¦¨¥§¦§©¦¨§¥§¦

åàì íàå .ïnà úaeúk¯åéiça úçà :øáñ øîc ;éâìtéî à÷ àäa åàì éàî .äåLa ïé÷ìBç §©¦¨§¦¨§¦§¨¤©¨§¨¨¦©§¦§¨¨©©©§©¨
BúBîa úçàå¯BúBîa úçàå åéiça úçà :øáñ øîe ,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé¯íäì ïéà §©©§¥¨¤§©§¦¦§¦¨¨©©©§©¨§©©§¥¨¤

BúBîa úçàå åéiça úçà :àîìò éleëc ,àì .ïéøëc ïéða úaeúk¯,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé §©§¦¦§¦¨§¥¨§¨©©§©¨§©©§¥¨¤§©§¦¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc zeaezk(oey`x meil)

énð àðz`yixa s` dpynd dazk ±,äiðMì 'úîãB÷' äðBLàøä`le ¨¨©¦¨¦¨¤¤©§¦¨
jky s` ,dcin mi`iven oi` dqtze dipyd dncw m`y dazk

.oicd

* * *
:dpyna epipyäðBLàøä úà àNðdipy ,`ed zne dipy `yp ,dzne ¨¨¤¨¦¨

mipicd z` d`ian `xnbd .dpey`xd iyxeil oincew diyxeie
:ef dkldn cenll yiyúìz dpéî òîLcenll yi ef dkldn ± §©¦¨§¨

.mipic dyly
:oey`xd oicddpéî òîLizy ezn m` s`y ,o`kn gikedl yi ± §©¦¨

eiypBúBîa úçàå åéiça úçà,ezen xg`l -ïäì Lézyexia lehil ©©§©¨§©©§¥¨¤
mdia`ééeöpéàì ïðéLééç àìå ,ïéøëc ïéða úaeúkmiyyeg oi`e ± §©§¦¦§¦§Ÿ©§¦¨§¦§¥

:`xnbd zx`an .dhhw icil e`eai jk jeznyéànîep` okidn - ¦©
.df oic micneléðz÷cî,dpyna epipyy jkn ±äéLøBéå äiðL ¦§¨¨¥§¦¨§§¤¨

,äðBLàø éLøBéì íéîãB÷'mincew' oeyl dpynd dhwpy jkne §¦§§¥¦¨
,rnynéîã÷c àeä íc÷éîipal mincew wx dipyd dy`d ipay - ¦§©§¨§¥

ick lrad iqkpa oi`yk epiide ,daezkd ziiaba dpey`xd dy`d
,zeaezkd izyéì÷L àkéà àäizy ick miqkpa yiyk la` ± ¨¦¨¨§¥

ilhep dpey`xd dy`d iyxei ,zeaezkdoixkc oipa zaezk z` m
.mn` ly

:ipyd oicddpéî òîLedy ,ef dkldn gken oke ±äaeúkiyxeiy §©¦¨§¨
ly daezkd aeg oerxt zxeza dyexidn miaeb dipyd dy`d

`id ,mdia`dzøáçì øúBî úéNòð,xnelk .oixkc oipa zaezkl ± ©£¥¨©£¤§¨
oic da miiwzn ,mdia` aeg zxeza ziabp dipyd daezkdy oeik
ipa mileki `linne ,dyexil 'xzen' ziyrk `ide ,dxezdn dyexi
daezkd ziiab zngny s` oixkc oipa zaezk zeabl dpey`xd

.dyexil sqep xpic x`yi `l dipyd
:`xnbd zx`anéànî.df oic micnel ep` okidn ±éðz÷ àìcn± ¦©¦§Ÿ¨¨¥

zaezk milhep dpey`xd iyxei oi`y dpynd dazk `ly jkn
`l` mn`,øðéc øúBî íL Lé íà.dfa jxev oi`y x`ean ¦¥¨©¦¨

:iyilyd oicddpéî òîLey ,epizpynn cer gkene -ïéða úaeúk §©¦¨§©§¦
éãaòLnî äôøè àì ïéøëcmiyxeid dze` miaeb `ly `ed dpic ± ¦§¦Ÿ¨§¨¦§©§§¥

.miyxei `l` aegd ilra mpi`y meyn ,zegewlnà÷ìñ éàc§¦¨§¨
éãaòLnî äôøè ïézòcoixkc oipa zaezky epzrca dlrp m`y - ©§¦¨§¨¦§©§§¥

recn ,micareyn miqkpn dze` miaeb miyxeide ,aeg lkk `id
iyxeie ,mzaezk z` miaebe mincew dipyd iyxeiy dpyna xn`p

,melk milawn `l dpey`xdeúéìe`eai -éðadäðBLàøzaezky ¥§¥¦¨
,dipyd dy`d zaezkl dncw mn`äiðL éðáì eäðéôøèìåeabie - §¦§§¦§¦§¥§¦¨

.dipyd iyxei eaby rwxwd z`
:mipey`xd mipicd ipyl di`xd z` dgec iy` axé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

éànî ,éMà,oey`xd oicd jl oipn -Cì àîéà íìBòì àîìc`ny ± ©¦¦©¦§¨§¨¥¨¨
eiyp izy ezn m`y ,xnel yi zn`aïéà ,BúBîa úçàå åéiça úçà©©§©¨§©©§¥

ïäìdpey`xd ipal,ïéøëc ïéða úaeúkehhewziy miyyeg ep` ik ¨¤§©§¦¦§¦
,dipyd ipa mnréàîådiyxeie dipy dxne`a dpynd zpeek dne ± §©

,ïéîãB÷milhep dpey`xd ipa s` miqkp ic yi m`y cnll `l §¦
zaezk z` milawn `l dpey`xd iyxei mlerly ,mn` zaezk

`l` ,mn`éðz÷ äìçðìipa ly daezkd ziiaby dpynd zpeek ± §©£¨¨¨¥
deya dey dpey`xd ipa ici lr miqkpd zyexil zncew dipyd

.miyxeid x`y mràîéz éëå,xn`z m`e -änì äðBLàøä éLøBé §¦¥¨§¥¨¦¨¨¨
él,dpey`xd iyxei mdy dpey`xd ipa lr dpyna azkp recn ± ¦

,`ed jkl mrhd .dze` miyxei mpi` md ixdäiðL àðúc éãéià©§¦§¨¨§¦¨
énð àðz ,äéLøBéåoincew''äðBLàøä éLøBéìdpynd d`xwy oeik - §§¤¨¨¨©¦§§¥¨¦¨

dpey`xd ipal mb d`xw jk ab` ,'dipyd iyxei' dipyd ipal
.'dpey`xd iyxei'

:ipyd oicl dpyndn di`xd z` iy` ax dgec dzrzøîà÷ãe- §¨¨§©§
m` mincew dipyd iyxeiy dpynd dazk `ly jkn zwiicy dne

y ,xpic xzen my yi,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk,gxken df oi` §¨©£¥¨©£¤§¨
Cì àîéà íìBòì àîìcy ,xnel yi zn`a `ny ±úéNòð äaeúk ïéà ¦§¨§¨¥¨¨¥§¨©£¥

,øðéc øúBî àkéàc àeä àëäå ,dzøáçì øúBîyxtz m` ,xnelk ¨©£¤§¨§¨¨§¦¨¨¦¨

ly dzaezk xear mb miqkp ic yi m`y dpeekd 'oincew'y
xg`l mn` zaezk milhep dpey`xd iyxei mb f` ,dpey`xd
jxev oi`y dpynd znizqn wiicl oi` ,dipyd iyxei ly mziiab
xpic xzen yiy ote`a zwqer dpyndy oeik ,'xpic xzen'a

.miypd izy ly zeaezkd caln miqkpa
:mi`pz zwelgna oey`xd oicd z` zelzl dqpn `xnbdåoic §

eiyp izy ezny ote`a oixkc oipa zaezk,BúBîa úçàå åéiça úçà©©§©¨§©©§
àéä éàpz.mi`pz zwelgna iepy -àéðúcm` ,`ziixaaeúîizy ©¨¥¦§©§¨¥

mc`d ly eiyp,BúBîa úçàå åéiça úçàéða ïéìBëé ,øîBà ñpð ïa ©©§©¨§©©§¤©¨¥§¦§¥
dy`deìè ,ízà áBç úìòa éða ,äiðMä éðáì øîBì äðBLàøä̈¦¨©¦§¥©§¦¨§¥©£©©¤§

eàöe ,íënà úaeúkzaezk elhzy xg`l ,xnelk ,dyexidn §©¦§¤§
oipa zaezkl miqkpd x`y lk z` lehip ep` aeg zxeza mkn`

.oixkcàáé÷ò éaøe wlegà,øîBlrad zny drynäöô÷ øák ©¦£¦¨¥§¨¨§¨
däìçðdwlzqde oixkc oipa zaezk ly,äðBLàøä éða éðôlî ©£¨¦¦§¥§¥¨¦¨

,oixkc oipa zaezk milawn mpi`yäìôðåmb dlgpléða éðôì §¨§¨¦§¥§¥
,äiðMämlek miwleg ,mn` zaezk z` miaeb dipyd ipay xg`ly ©§¦¨

.deya dey miqkpd x`y z`
éâìôéî à÷ àäa åàì éàî,`aiwr iaxe qpp oa ewlgp jka `l m`d ± ©¨§¨¨¦§§¥

øáñ øîceiyp izy ezn m`y ,xaeq qpp oay -úçàå åéiça úçà §©¨©©©§©¨§©©
,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé BúBîady`d ipa mileki jkle §¥¨¤§©§¦¦§¦

.e`ve mkn` zaezk elh dipyd ipal xnel dpey`xdøáñ øîe± ©¨©
eiyp izy ezn m`y ,xaeq `aiwr iax eli`eúçàå åéiça úçà©©§©¨§©©

,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì ïéà BúBîazaezk dipyd ipa milhep jkle §¥¨¤§©§¦¦§¦
.deya dey miwleg miqkpd x`yae ,mn`

:df xe`ia dgec `xnbdáø éác ïðaøì eäðéúçkLà ,äaø øîà̈©©¨©§©§¦§§©¨¨§¥©
éøîà÷å éáúéceayiy ax ly eyxcn zia icinlz z` iz`vn - §¨§¥§¨¨§¥

,exn`eàîìò éleëceiyp izy eznyk ,lkd ixacly ±åéiça úçà §¥¨§¨©©§©¨
,BúBîa úçàådpey`xd ipaàëäå ,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé± §©©§¥¨¤§©§¦¦§¦§¨¨

`ziixaa o`keìòáì ïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúëa¦§¨©£¥¨©£¤§¨§©¦§©©
éâìôéî÷ ,áBçdaezk m`d ewlgpy ,`aiwr iaxe qpp oa ewlgp - ¨¦§§¥

ote`a mb ewlgp oke ,dipyd daezkd iabl 'xzen' zaygp zg`
,aiig mdia`y xg` aegl careyny dyexia xpic xzen yiy

gp m`d.oixkc oipa zaezk oiprl 'xzen' ayøáñ øîqpp oa - ©¨©
y ,xaeqïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk'xpic xzen'l §¨©£¥¨©£¤§¨§©¦

careynyøáñ øîe .áBç ìòáìy ,xaeq `aiwr iaxe -äaeúk ïéà §©©©¨©¥§¨
ïécä àeäå ,dzøáçì øúBî úéNòðcareynd xpic xzenyìòáì ©£¥¨©£¤§¨§©¦§©©

áBç.'xzen' aygp epi`
:eixaca dax jiynnàðà eäì àðéîàåzia inkgl ip` izipre - ©£¦¨§£¨

,ax ly eyxcnacareyn 'xpic xzen'dy ote`lélek ,áBç ìòá §©©¥
øúBî éåäc éâéìt àì àîìòaygp lkd ixacle jka ewlgp `l ± ¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥¨

.dyexia xzenl xacdéâéìt ék,ewlgp ote` dfi`a ±amiqkp ¦§¦¥¦
jxevl miabpdäaeúk.dipyd daezkl xzen miyrp md m`d §¨

:zwelgna df xe`ia lr dywn sqei axé÷úîéà ,óñBé áø dì ó ©§¦¨©¥¦
éëäxzen ziyrp daezk m` wx `id zwelgndy ,ok m` - ¨¦

zg`e eiiga zg` dzna oixkc oipa zaezk xwira `le ,dzxagl
,`ziixaa xn`p recn ,ezenaäìçð äöô÷ øák' øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥§¨¨§¨©£¨

llk oi` df ote`ay rnyn df oeylny ,'dpey`xd ipa iptln
ixd ,oixkc oipa zaezk zpwzdéì éòaéî øðéc øúBî Lé íàdid - ¦¥©¦¨¦¨¥¥

milhep xpic xzen lrad iqkpa yi m`y ,xnel `aiwr iax jixv
.milhep mpi` xpic xzen oi` m`e ,mzaezk z` dpey`xd ipa mb

éâìôéî à÷ BúBîa úçàå åéiça úçàa ,óñBé áø øîà àlà- ¤¨¨©©¥§©©§©¨§©©§¨¦§§¥
yi m`d ezena zg`e eiiga zg` dzny ote`a ,`id zwelgnd
xzen yiyk elit` `aiwr iax zrcle ,`l e` oixkc oipa zaezk

.oixkc oipa zaezk miaeb dpey`xd ipa oi` xpic
enk `id qpp oae `aiwr iax ly mzwelgny zx`an `xnbd

:zxg` mi`pz zwelgnéàpz éðä ék éàpz éðäåel` mi`pze ± §¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥
mi`pzd ewlgpy zwelgnd dze`a ewlgp lirl mdixac e`aedy

.`ziixaaàéðúcm` ,`ziixaaúà àNðezy`,äúîe äðBLàøä §©§¨¨¨¤¨¦¨¥¨
jk xg`eúà àNðezy`Bæ ìL äéða ïéàa ,àeä úîe äiðMä- ¨¨¤©§¦¨¥¨¦¨¤¨¤
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המשך בעמוד אצד



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zeaezk(ipy meil)

àëäå,`ziixaa o`ke ±ad oicøðéã`weec `diy jixv m` §¨¨§¦¨
néâìôéî÷ ,éò÷ø÷î,oerny iaxe `nw `pz ewlgp -øî`pz - §©§§¥¨¦§§¥©

`nwïéà ,éò÷ø÷î ,øáñrwxwn `ed 'xpic xzen'd m` `weecy - ¨©§©§§¥¦
`ed xzend m` la` ,oixkc oipa zaezk dpey`xd ipa milhep

nàì ,éìèìhî.oixkc oipa zaezk elhiøîeoerny iax -,øáñ ¦©§§¥Ÿ©¨©
yeléôàn `ed xpic eze`ykéìèìhîzaezk dpey`xd ipa milhep £¦¦©§§¥

.oixkc oipa
:df xe`ia dgec `xnbdéëä zøîà úéöî éîexnel xyt` ike - ¦¨¦¨§©§¨¦

,okïðúäåodizy ezne miyp izy `ypy mc` oipra ,oldl dpyna §¨§©
,oixkc oipa zaezk yxil odipa mi`ae ,`ed zn jk xg`e eiigaéaø©¦

úeéøçà íäì ïéàL íéñëð íL Lé eléôà ,øîBà ïBòîL,[milhlhn-] ¦§¥£¦¥¨§¨¦¤¥¨¤©£¨
íeìk ïðéà,'xpic xzen'k aygdlïäì LiL íéñëð íL àäiL ãò ¥¨§©¤§¥¨§¨¦¤¥¨¤

úeéøçà[zerwxw-].øðéc úBaeúk ézL ìò øúédpynn yxetn ixd ©£¨¨¥©§¥§¦¨
`weec 'xpic xzen'd didiy jixv oerny iaxly ,jtidl ef

.rwxwn
àlày yxtl jixvàëä,`ziixaa o`k ±éâìôéî÷ éãaòLî øðéãa ¤¨¨¨§¦¨§©§§¥¨¦§§¥

xpic ieeya rwxw m`d oerny iaxe `nw `pz ewlgp -
.'xzen' zaygp aeg lral zcareyndøî`nw `pz -éðaî ,øáñ ©¨©¦§¥

ïéà ,ïéøBçdpi`y rwxwn `ed xpic xzen eze`yk `weecy - ¦¦
xzen'd m` la` ,oixkc oipa zaezk ly oicd bdep zcareyn

`ed 'xpicàì ,éãaòLnî.oixkc oipa zaezk minkg epwizøîe- ¦§©§§¥Ÿ©
oerny iax,øáñyeléôà`ed xpic xzen eze`yk,éãaòLnîbdep ¨©£¦¦§©§§¥

.oixkc oipa zaezk oic
:df yexit mb dgec `xnbdéëä éàzwqer `ziixady ,ok m` - ¦¨¦

zxne` recn ,careyn `edy `l` 'xpic xzen' yiy ote`a
`ziixad,øðéc øúBî íL Lé íà ,øîBà ïBòîL éaøixacy rnyny ©¦¦§¥¦¥¨©¦¨

`ziixaa xaecn `lde ,xpic xzen oi`y ote`a md `nw `pz
epi`y xpic `weec jixvd `nw `pze ,xpic xzen yiy ote`a
xzen'l aygp careyn xpic s`y lwin oerny iaxe ,careyn

,ok m`e ,'xpicdéì éòaéî 'øðéc øúBî íL LiL ïåék'dzid - ¥¨¤¥¨©¦¨¦¨¥¥
.oerny iax zrc z` d`ianyk xnel dkixv `ziixad

àlày yxtl jixvéâìôéî÷ øðécî úBçtam`d `id mzwelgn ± ¤¨§¨¦¦¨¨¦§§¥
.oixkc oipa zaezk jxevl 'xzen' dyrp xpicn zegt mbøî`pz - ©

`nw,øáñxeriya xzen yiyk `weecïéà ,øðéczaezk oic bdep ± ¨©¦¨¦
xzend m` la` ,oixkc oipaàì ,øðécî úBçtoipa zaezk epwiz ¨¦¦¨Ÿ

,mn` zaezk milhep dipyd ipa wxe ,oixkcøîeoerny iax -,øáñ ©¨©
yeléôà`ed xzendyk,øðécî úBçtipa elhiy minkg epwiz £¦¨¦¦¨

.oixkc oipa zaezk dpey`xd
:df yexit mb dgec `xnbdøîà÷ øðéc ïBòîL éaø àäå±iax ixde §¨©¦¦§¦¨¨¨©

`xnbd dqpn .xpic xzena jxev yiy `ziixaa xn` oerny
:ayiilCetéà àîéz éëådpadd z` jetdl yiy xn`z m`e ± §¦¥¨¥

dipa oi`a' xn`y `nw `pz zpeeky yxtpe ,`ziixaa zncewd
zaezk milhep dpey`xd ipay epiid ,'oilhepe dzin xg`l ef ly
,xaeq oerny iaxe ,xpicn zegt `ed 'xzen'dyk s` oixkc oipa
la` ,mly xpic `ed xzend m` `weec oixkc oipa zaezk epwizy
i` ,mn` zaezk milhep dpey`xd ipa oi` df xeriyn zegta

ixdy ,ok yxtl xyt`øîà÷ øðéc énð ïéúéðúîc àn÷ àpzmb ± ©¨©¨§©§¦¦©¦¦¨¨¨©
yiy xn` `ziixaa `nw `pzd mb `edy oldl dpyna `nw `pz
jixvn oerny iax lr wlegy `nw `pz s`y ixd ,'xpic'a jxev

.oixkc oipa zaezk bdpzy ick mly xpic
:`xnbd dwiqnàlà`ziixaa zwelgnd z` yxtl yiðä ékéøz C ¤¨¦¨¨§¥
éàn÷ éàðLéì,lirl `xnbd dyxity zepeyld izyk - ¦§¨¥©¨¥

xzena ewlgpy e` ,'xzen' miyrp oilhlhn m` `id zwelgndy
,aeg lral careynd xpicCetéàådpadd z` jetdl yie ± §¥

e` oilhlhnn `ed xpicd m` elit` `nw `pzly ,mzwelgna
oerny iaxle ,'xpic xzen'l aygp `ed ,micareyn miqkpn
dpi`y rwxwn e` rwxwn `weec zeidl jixv 'xpic xzen'd

.zcareyn
:lirl epecipy mipica dkld zwqet `xnbddéîMî àøèeæ øî øîà̈©©§¨¦§¥

àúëìä ,àtt áøcmc`d ly eiyp izy ezn m`y ,`id dkldd ± §©¨¨¦§§¨
,BúBîa úçàå åéiça úçàïäì Lédpey`xd ipal,ïéøëc ïéða úaeúk ©©§©¨§©©§¥¨¤§©§¦¦§¦

.mnr ehhewzi dipyd ipay miyyeg oi`eåy dkldd okäaeúk §§¨
.dzøáçì øúBî úéNòð©£¥¨©£¤§¨

:`xnbd zl`eyàîìLa±eprinydl `tt ax jixvy xacd oaen ¦§¨¨
oky ,oey`xd oicd lr sqepa ipyd oicd z` mbïðéòîLà éàm` - ¦©§§¦¨

dznay oicd z` wx eprinyn didLé BúBîa úçàå åéiça úçà©©§©¨§©©§¥
ïðéòîLà àìå ,ïéøëéã ïéða úaeúk ïäì-z` eprinyn did `le ¨¤§©§¦¦§¦§Ÿ©§§¦¨

y oicdàðéîà äåä ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk-mileki epiid §¨©£¥©©£¤§¨£¨£¦¨
,ezena zg`e eiiga zg` eiyp izy ezny ote`ay ,xnelàkéà éà¦¦¨

[yi m`-]øðéc øúBî,zeaezkd izy jxr lrïéà-milhep ok` ©¦¨¦
la` ,oixkc oipa zaezk dpey`xd ipaàì éàlr sqep xpic x`yp ¦Ÿ

,zeaezkd izy jxràìdaezk oi`y ,melk dpey`xd ipa milhep Ÿ
oicd z` mb eprinydl jxved jk meyne .dzxagl xzen ziyrp

.dzxagl xzen ziyrp daezkyïðéòîLéì àlà`tt ax mle` ± ¤¨¦§©¦¨
y oicd z` wx eprinydl leki did,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk§¨©£¥¨©£¤§¨

àðòãé àðàå`ed jxvp df oicy mrhdy ,rcei iziid `linne - ©£¨¨©§¨
,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé BúBîa úçàå åéiça úçàc íeMîrecne ¦§©©§©¨§©©§¥¨¤§©§¦¦§¦

yi ezena zg`e eiiga zg` dznay yxetna eprinydl jxved
.oixkc oipa zaezk dpey`xd ipal

:`xnbd daiynéëä ïðéòîLà éà±eprinyn `tt ax did eli` ¦©§§¦¨¨¦
,jkàðéîà äåäziyrp daezky df oicy xnel mileki epiid - £¨£¦¨

,df ote`a `ed dzxagl xzenìL àNpL ïBâkíézL eúîe íéLð L §¤¨¨¨¨¦¥§©¦
odn,åéiça,oixkc oipa zaezk miyxei odipayúçàåziyilyde - §©¨§©©

,dznBúBîa,ezen xg`l ±äúéî øçàì úééîc Cäådze`e - §§©§¨¥§©©¦¨
lrad zzin xg`l dzny dy`dúa åàìå ,àéä äá÷ð úãìBé¤¤§¥¨¦§¨©

àéä äMeøézyxeie ,dia` iqkpa zyxl die`x dpi`y ,za dcli - §¨¦
oi` df ote`ae ,ezzina lrad dl aiigzpy daezkd z` dn`n wx
dy`d zal zepey`xd miypd izy ipa oia dhhwl yyg mey
,dzxagl xzen ziyrp daezky ycgzp `weec dfae ,ziyilyd
dniiwzp ,dzaezk z` ziyilyd ly dzal erxtyky ,mrhde

.dxez oicn dlgp dfaìáàdzny oebk ,dhhwl yyg yiy ote`a £¨
úçàå åéiça úçàdznäúéî øçàìc àäå ,BúBîadzny z`fe ± ©©§©¨§©©§§¨¦§©©¦¨

lrad zen xg`làéä øëæ úãìBézyxl ie`xd xkf oa dcli ± ¤¤¨¨¦
,eia` iqkpaééeöpéàì Leçéì àîéàzpizpy yeygp `ny ± ¥¨¥§¦§¥

ipa elhi `l jkle ,dhhwl mexbz dpey`xd dy`d ipal daezkd
,oixkc oipa zaezk dpey`xdïì òîLî à÷`tt ax jxved jkl - ¨©§©¨

zaezk yi df ote`a mby cnll dpey`xd dkldd z` eprinydl
.dhhwl miyyeg `le ,oixkc oipa

äðùî
:oixkc oipa zaezk zpwza zwqer epizpynézL éeNð äéäL éî¦¤¨¨¨§¥

,íéLð,dipyd lyn daexn odn zg` ly dzaezkeeúîe,miypd ¨¦¥
íéîBúéå ,àeä úî Ck øçàådlecbd daezkd zlra lyïéLwáî §©©¨¥¦¦§©§¦

lehilíL ïéàå ,ïnà úaeúkmiqkpaàlàjxr itkézLd,úBaeúk §©¦¨§¥¨¤¨§¥§
y `ed oicdäåLa ïé÷ìBçoipa zaezk milhep mpi`e miqkpd lka §¦§¨¤

m` la` .oixkcøðéc øúBî íL äéäizy jxr lr sqep xpic - ¨¨¨©¦¨
,zeaezkdíéìèBð elàa aezkd xeriykíéìèBð elàå ,ïnà úaeúk ¥§¦§©¦¨§¥§¦

,ïnà úaeúk.deya dey ewlgi miqkpd x`yae §©¦¨
eíàe xpic xzen miqkpa oi`eøîàdíéîBúédaezkd zlra ipa ¦¨§§¦

,dlecbdøðéc äôé eðéáà éñëð ìò íélòî eðçðàixd -milawn ep` £©§§©¦©¦§¥¨¦¨¤¦¨
miqkpa didiy ick ,miieyn xzei xpic xeriya miqkpd z` epilr

ok mixne`e xpic xzen,ïäì ïéòîBL ïéà ,ïnà úaeúk eìhiL éãk§¥¤¦§§©¦¨¥§¦¨¤
ïéc úéáa íéñëpä úà ïéîL àlà.izin`d miiey z` rcil ick ¤¨¨¦¤©§¨¦§¥¦

a`d znyk m`eéeàøa íéñëð íL eéäletil miie`xd miqkp ± ¨¨§¨¦§¨
ef dyexi letizyke ,mdia` zen xg`l mdia` ia`n dyexi mdl

el` miqkp ,xpic xzen didi÷æçeîák ïðéàdzr miaygp mpi` - ¥¨¦§§¨
.xpic xzen o`k oi`y `vnpe ,xak mda miwfgen md eli`k

íL Lé eléôà ,øîBà ïBòîL éaøn xpic xzeníäì ïéàL íéñëð ©¦¦§¥£¦¥¨§¨¦¤¥¨¤
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המשך בעמוד צצ

miwxt dyelya` cenr `v sc ± iriax wxtzeaezk
éâìôéî÷ éò÷ø÷î øðéãáxpice zeaezk izy my `diy ,xzen `edd opira i` Ð

.zerwxwnipa oi`c `nw `pz xn` ikd meyn ,ilhlhn `l` xpic xzen `kilca `kde

edc lk xpic xzen yie li`ed :xninl oerny iax `z`e ,oilhep dpey`xÐ.ilwyøîå
éãáòùîî åìéôà øáñ:opiqxb ikd .xzen ied aeg :xaq oerny iax Ðïåòîù éáø éëä éà

øðéã øúåî ùé íà øîåà,i`w `ziixa`e Ð

`l` dl znwen xzen `ki`cae li`ed

xn`w `lewl oerny iaxe ,careynyÐikd

xpic xzen my yie li`ed :xninl dil irai`

.'ek oilhep el`êåôéà àîéú éëå`yexit Ð

dipa oi`a" :`ni`e ,jeti` ediizbelta opiyxtc

`nw `pz xn`wc "ef lyÐ,i`w dpey`x ipa`

iax `z`e .oixkc oipa zaezk ilwyc xn`we

m` :xninl oernyxpic xzen my yiÐmlek

yi xpicn zegt `l` ,e`l m`e .oilhepÐ

.deya miwlegïéúéðúîã àî÷ àðú àäåÐ

xn`wcmiqkp my yi elit` :ediilr oerny iax

.melk mpi` zeixg` mdl oi`yøîà÷ øðéãÐ

,'ek xpic xzi my did :ipzwc`nw `pze

`ed oizipznc.`ziixac `nw `pzéðä éë àìà
éàî÷ éðùéì éøúxpica e` rwxwn xpica Ð

.icarynêåôéàå`zevixz Ð`pz xn`w ikde ,

oilhepe ,md mb dpey`x ly dipa oi`a :`nw

ab lr s`e .oixkc oipa i`pz meyn on` zaezk

.icaryn e` ilhlhn xpic xzen `l` `kilc

xpic xzen yi m` :xninl oerny iax `z`e

ixg ipae irwxwnÐ`zyde .'ek oilhep el`

:iaeze`l jiiy `le ,`xnegl oerny iaxc

!dil iran my yie li`ed'åë àðòãé àðàåÐ

oixkc oipa zxeza ediiexzc ,eiiga odizya i`c

ez`Ðxzen ziyrp daezk xninl ivn `l

dzxaglÐ`kd i`e .`ed aeg zrixt e`l `dc

xzen opira `lÐ`kidowzi`?úá åàìã
äùåøédl zil `dc ,iievpi`l yginl `kile Ð

mizy ipae .dn` zaezk `l` gk miqkpa

yxil mi`ae ,mixkf mdy zepey`xdÐmda yi

zaezky:mixne`e ,dzxag lyn dlecb on`

lehp ep`e ,oixkc oipak mkn` zaezk elh

xpic xzen `kilc meyn i`e .epn` zaezkÐ

eprxt ixd`ide ,ziyilyd daezkd epipy oia

eiigay mizyl xzen ziyrpdaixne .,o`k oi`

.zeaezkd oilhep oixkc oipa zxeza el`e el`c

aeg meyn dlhpy efeÐdl oi`aixlixdy ,

miyxei mz` :xnel lkezy ,zyxei dpi`

lr xzi zeaezkd.dwelgdééåöðàì ùåçéìÐ

dnl ,mz` aeg zlra :ef ly dpa xnel lekiy

eyxizipnn xzei `a` z`?lehil mi`a mz`y

lr xzi mkn` zaezkdwelgdip` izlhp m` ,

in` zaezkÐ`lia`nizyxi`l` ,.in`n

äðùîïîà úáåúë íéù÷áî íéîåúéåÐ

zaezkymixne`e ,dzxag lyn daexn mn`

x`yde ,mz` oke ,lehp oixkc oipa zaezk :dipa

.welgpäåùá ïé÷ìåçitl ,dyexi lk x`yk Ð

.zleblebdíéîåúé åøîà íà.dlecbd daezkd ipa Ðåðéáà éñëð ìò ïéìòî åðà éøäelhie ,xpic xzen my didiy ick ,oiieey lr xzi xpic ick xweia epilr mlawl odinc oilrn Ð

.mn` zaezkéåàøá íéñëð íù åéäletzykle ,mdia` zen xg` mdia` ia`n dyexi mdl letil die`xy ÐÐ.zeyexid izya xpic xzen my didi÷æçåîáë ïðéàoiaygp opi` Ð

.xpic xzen o`k yie ,xak oda oiwfgen od eli`k zeidl eiykràøîâíéáåøîdry dze`a me`ny eli`e .dzin zrya ÐÐ.xpic xzen my didåèòîúðåe`nyy mcew elfedy Ð

.oic ziaaíäá åëæ øáë.xpic xzen my didy ,dzin zryn mn` zaezka zekfl ,dlecbd daezk iyxei Ðåäðéñééô åìéæ.dlecbd daezk iyxeil Ðàîã òáî àìã àåìéñuew Ð

.iecpe `zny ,xnelk .xyaa eawepa mc `iven epi`y
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øîåyiy oeik" xpic xzen my yi m` :il dywe .oerny iax :yexit Ð ilhlhn elit` xaq

.jixt dpin `ticrc :xnel yie !jenqa jixtck ,dil irain "xpic xzen my

àìàzegta ibq i`ce oerny iaxlc xninl ira `zyde Ð ibltinw xpicn zegta `kd

!dil irain "my yiy oeik" ?"my yi m`" :dizkecl `iyw `xcd ok m` :dnize .xpicn

éëåef ly dipae :qxhpewd yxit Ð jeti` `niz

rnyn .i`w dpey`x ipa` Ð `nw `pz xn`wc

ef ly dipa mi`a :lirl opiqxb `lc eyexit jezn

dipy ipa`c `icda rnync ,on` zzin xg`l

:dywe .dzin xg`l ef ly dipa :qxb `l` ,i`w

dpey`x ipa` i` :cere !dil opiqxb mixtqd lkac

`hiyt ?dzin xg`l xikfdl el dn Ð i`w

!ipzw dzn `dc ,dzin xg`l xn`wc "oi`a"c

ded Ð jeti` xninl irae li`edc :il dyw cere

xzen ziyrp daezka ediizbelt iweq`l dil

l`ppg epiax yexita opiqxb ,cere .dzxagl

ok lr !dzin xg`l dipy ly dipa oi`a :`icda

jeti`e ,mlerl i`w dipy ipa` :mz epiax yxit

dipy ipa oi`a :xn`c `nw `pzc ;ediizxaq

Ð mdl oi` mipey`xde ,on` zaezk oigwele

,xzen my did m` la` .llk xzen mdl oi`yk

.oixkc oipa zaezk odl yi Ð xpicn zegta elit`

xzen my yi m` `wec :xninl oerny iax `z`e

,`nw `pzl rnyp oerny iaxcne .xpic

ixac wcwcl rnyn Ð "my yi m`" xn`wcnc

.`wec xn`w ,llk xzen my oi`yk `nw `pz

éëeti`e i`nw ipyil ixz jpd,ziyixtcke Ð j

ipa `le oiaeb dipy ipa :xn` `nw `pzc

ilhlhnn la` ,llk xzen my oi`yk Ð dpey`x

:xninl oerny iax `z`e .oilhep Ð icarynn e`

.ixg ipae irwxwn xpic `wec
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zeaezk(ipy meil)

àëäå,`ziixaa o`ke ±ad oicøðéã`weec `diy jixv m` §¨¨§¦¨
néâìôéî÷ ,éò÷ø÷î,oerny iaxe `nw `pz ewlgp -øî`pz - §©§§¥¨¦§§¥©

`nwïéà ,éò÷ø÷î ,øáñrwxwn `ed 'xpic xzen'd m` `weecy - ¨©§©§§¥¦
`ed xzend m` la` ,oixkc oipa zaezk dpey`xd ipa milhep

nàì ,éìèìhî.oixkc oipa zaezk elhiøîeoerny iax -,øáñ ¦©§§¥Ÿ©¨©
yeléôàn `ed xpic eze`ykéìèìhîzaezk dpey`xd ipa milhep £¦¦©§§¥

.oixkc oipa
:df xe`ia dgec `xnbdéëä zøîà úéöî éîexnel xyt` ike - ¦¨¦¨§©§¨¦

,okïðúäåodizy ezne miyp izy `ypy mc` oipra ,oldl dpyna §¨§©
,oixkc oipa zaezk yxil odipa mi`ae ,`ed zn jk xg`e eiigaéaø©¦

úeéøçà íäì ïéàL íéñëð íL Lé eléôà ,øîBà ïBòîL,[milhlhn-] ¦§¥£¦¥¨§¨¦¤¥¨¤©£¨
íeìk ïðéà,'xpic xzen'k aygdlïäì LiL íéñëð íL àäiL ãò ¥¨§©¤§¥¨§¨¦¤¥¨¤

úeéøçà[zerwxw-].øðéc úBaeúk ézL ìò øúédpynn yxetn ixd ©£¨¨¥©§¥§¦¨
`weec 'xpic xzen'd didiy jixv oerny iaxly ,jtidl ef

.rwxwn
àlày yxtl jixvàëä,`ziixaa o`k ±éâìôéî÷ éãaòLî øðéãa ¤¨¨¨§¦¨§©§§¥¨¦§§¥

xpic ieeya rwxw m`d oerny iaxe `nw `pz ewlgp -
.'xzen' zaygp aeg lral zcareyndøî`nw `pz -éðaî ,øáñ ©¨©¦§¥

ïéà ,ïéøBçdpi`y rwxwn `ed xpic xzen eze`yk `weecy - ¦¦
xzen'd m` la` ,oixkc oipa zaezk ly oicd bdep zcareyn

`ed 'xpicàì ,éãaòLnî.oixkc oipa zaezk minkg epwizøîe- ¦§©§§¥Ÿ©
oerny iax,øáñyeléôà`ed xpic xzen eze`yk,éãaòLnîbdep ¨©£¦¦§©§§¥

.oixkc oipa zaezk oic
:df yexit mb dgec `xnbdéëä éàzwqer `ziixady ,ok m` - ¦¨¦

zxne` recn ,careyn `edy `l` 'xpic xzen' yiy ote`a
`ziixad,øðéc øúBî íL Lé íà ,øîBà ïBòîL éaøixacy rnyny ©¦¦§¥¦¥¨©¦¨

`ziixaa xaecn `lde ,xpic xzen oi`y ote`a md `nw `pz
epi`y xpic `weec jixvd `nw `pze ,xpic xzen yiy ote`a
xzen'l aygp careyn xpic s`y lwin oerny iaxe ,careyn

,ok m`e ,'xpicdéì éòaéî 'øðéc øúBî íL LiL ïåék'dzid - ¥¨¤¥¨©¦¨¦¨¥¥
.oerny iax zrc z` d`ianyk xnel dkixv `ziixad

àlày yxtl jixvéâìôéî÷ øðécî úBçtam`d `id mzwelgn ± ¤¨§¨¦¦¨¨¦§§¥
.oixkc oipa zaezk jxevl 'xzen' dyrp xpicn zegt mbøî`pz - ©

`nw,øáñxeriya xzen yiyk `weecïéà ,øðéczaezk oic bdep ± ¨©¦¨¦
xzend m` la` ,oixkc oipaàì ,øðécî úBçtoipa zaezk epwiz ¨¦¦¨Ÿ

,mn` zaezk milhep dipyd ipa wxe ,oixkcøîeoerny iax -,øáñ ©¨©
yeléôà`ed xzendyk,øðécî úBçtipa elhiy minkg epwiz £¦¨¦¦¨

.oixkc oipa zaezk dpey`xd
:df yexit mb dgec `xnbdøîà÷ øðéc ïBòîL éaø àäå±iax ixde §¨©¦¦§¦¨¨¨©

`xnbd dqpn .xpic xzena jxev yiy `ziixaa xn` oerny
:ayiilCetéà àîéz éëådpadd z` jetdl yiy xn`z m`e ± §¦¥¨¥

dipa oi`a' xn`y `nw `pz zpeeky yxtpe ,`ziixaa zncewd
zaezk milhep dpey`xd ipay epiid ,'oilhepe dzin xg`l ef ly
,xaeq oerny iaxe ,xpicn zegt `ed 'xzen'dyk s` oixkc oipa
la` ,mly xpic `ed xzend m` `weec oixkc oipa zaezk epwizy
i` ,mn` zaezk milhep dpey`xd ipa oi` df xeriyn zegta

ixdy ,ok yxtl xyt`øîà÷ øðéc énð ïéúéðúîc àn÷ àpzmb ± ©¨©¨§©§¦¦©¦¦¨¨¨©
yiy xn` `ziixaa `nw `pzd mb `edy oldl dpyna `nw `pz
jixvn oerny iax lr wlegy `nw `pz s`y ixd ,'xpic'a jxev

.oixkc oipa zaezk bdpzy ick mly xpic
:`xnbd dwiqnàlà`ziixaa zwelgnd z` yxtl yiðä ékéøz C ¤¨¦¨¨§¥
éàn÷ éàðLéì,lirl `xnbd dyxity zepeyld izyk - ¦§¨¥©¨¥

xzena ewlgpy e` ,'xzen' miyrp oilhlhn m` `id zwelgndy
,aeg lral careynd xpicCetéàådpadd z` jetdl yie ± §¥

e` oilhlhnn `ed xpicd m` elit` `nw `pzly ,mzwelgna
oerny iaxle ,'xpic xzen'l aygp `ed ,micareyn miqkpn
dpi`y rwxwn e` rwxwn `weec zeidl jixv 'xpic xzen'd

.zcareyn
:lirl epecipy mipica dkld zwqet `xnbddéîMî àøèeæ øî øîà̈©©§¨¦§¥

àúëìä ,àtt áøcmc`d ly eiyp izy ezn m`y ,`id dkldd ± §©¨¨¦§§¨
,BúBîa úçàå åéiça úçàïäì Lédpey`xd ipal,ïéøëc ïéða úaeúk ©©§©¨§©©§¥¨¤§©§¦¦§¦

.mnr ehhewzi dipyd ipay miyyeg oi`eåy dkldd okäaeúk §§¨
.dzøáçì øúBî úéNòð©£¥¨©£¤§¨

:`xnbd zl`eyàîìLa±eprinydl `tt ax jixvy xacd oaen ¦§¨¨
oky ,oey`xd oicd lr sqepa ipyd oicd z` mbïðéòîLà éàm` - ¦©§§¦¨

dznay oicd z` wx eprinyn didLé BúBîa úçàå åéiça úçà©©§©¨§©©§¥
ïðéòîLà àìå ,ïéøëéã ïéða úaeúk ïäì-z` eprinyn did `le ¨¤§©§¦¦§¦§Ÿ©§§¦¨

y oicdàðéîà äåä ,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk-mileki epiid §¨©£¥©©£¤§¨£¨£¦¨
,ezena zg`e eiiga zg` eiyp izy ezny ote`ay ,xnelàkéà éà¦¦¨

[yi m`-]øðéc øúBî,zeaezkd izy jxr lrïéà-milhep ok` ©¦¨¦
la` ,oixkc oipa zaezk dpey`xd ipaàì éàlr sqep xpic x`yp ¦Ÿ

,zeaezkd izy jxràìdaezk oi`y ,melk dpey`xd ipa milhep Ÿ
oicd z` mb eprinydl jxved jk meyne .dzxagl xzen ziyrp

.dzxagl xzen ziyrp daezkyïðéòîLéì àlà`tt ax mle` ± ¤¨¦§©¦¨
y oicd z` wx eprinydl leki did,dzøáçì øúBî úéNòð äaeúk§¨©£¥¨©£¤§¨

àðòãé àðàå`ed jxvp df oicy mrhdy ,rcei iziid `linne - ©£¨¨©§¨
,ïéøëc ïéða úaeúk ïäì Lé BúBîa úçàå åéiça úçàc íeMîrecne ¦§©©§©¨§©©§¥¨¤§©§¦¦§¦

yi ezena zg`e eiiga zg` dznay yxetna eprinydl jxved
.oixkc oipa zaezk dpey`xd ipal

:`xnbd daiynéëä ïðéòîLà éà±eprinyn `tt ax did eli` ¦©§§¦¨¨¦
,jkàðéîà äåäziyrp daezky df oicy xnel mileki epiid - £¨£¦¨

,df ote`a `ed dzxagl xzenìL àNpL ïBâkíézL eúîe íéLð L §¤¨¨¨¨¦¥§©¦
odn,åéiça,oixkc oipa zaezk miyxei odipayúçàåziyilyde - §©¨§©©

,dznBúBîa,ezen xg`l ±äúéî øçàì úééîc Cäådze`e - §§©§¨¥§©©¦¨
lrad zzin xg`l dzny dy`dúa åàìå ,àéä äá÷ð úãìBé¤¤§¥¨¦§¨©

àéä äMeøézyxeie ,dia` iqkpa zyxl die`x dpi`y ,za dcli - §¨¦
oi` df ote`ae ,ezzina lrad dl aiigzpy daezkd z` dn`n wx
dy`d zal zepey`xd miypd izy ipa oia dhhwl yyg mey
,dzxagl xzen ziyrp daezky ycgzp `weec dfae ,ziyilyd
dniiwzp ,dzaezk z` ziyilyd ly dzal erxtyky ,mrhde

.dxez oicn dlgp dfaìáàdzny oebk ,dhhwl yyg yiy ote`a £¨
úçàå åéiça úçàdznäúéî øçàìc àäå ,BúBîadzny z`fe ± ©©§©¨§©©§§¨¦§©©¦¨

lrad zen xg`làéä øëæ úãìBézyxl ie`xd xkf oa dcli ± ¤¤¨¨¦
,eia` iqkpaééeöpéàì Leçéì àîéàzpizpy yeygp `ny ± ¥¨¥§¦§¥

ipa elhi `l jkle ,dhhwl mexbz dpey`xd dy`d ipal daezkd
,oixkc oipa zaezk dpey`xdïì òîLî à÷`tt ax jxved jkl - ¨©§©¨

zaezk yi df ote`a mby cnll dpey`xd dkldd z` eprinydl
.dhhwl miyyeg `le ,oixkc oipa

äðùî
:oixkc oipa zaezk zpwza zwqer epizpynézL éeNð äéäL éî¦¤¨¨¨§¥

,íéLð,dipyd lyn daexn odn zg` ly dzaezkeeúîe,miypd ¨¦¥
íéîBúéå ,àeä úî Ck øçàådlecbd daezkd zlra lyïéLwáî §©©¨¥¦¦§©§¦

lehilíL ïéàå ,ïnà úaeúkmiqkpaàlàjxr itkézLd,úBaeúk §©¦¨§¥¨¤¨§¥§
y `ed oicdäåLa ïé÷ìBçoipa zaezk milhep mpi`e miqkpd lka §¦§¨¤

m` la` .oixkcøðéc øúBî íL äéäizy jxr lr sqep xpic - ¨¨¨©¦¨
,zeaezkdíéìèBð elàa aezkd xeriykíéìèBð elàå ,ïnà úaeúk ¥§¦§©¦¨§¥§¦

,ïnà úaeúk.deya dey ewlgi miqkpd x`yae §©¦¨
eíàe xpic xzen miqkpa oi`eøîàdíéîBúédaezkd zlra ipa ¦¨§§¦

,dlecbdøðéc äôé eðéáà éñëð ìò íélòî eðçðàixd -milawn ep` £©§§©¦©¦§¥¨¦¨¤¦¨
miqkpa didiy ick ,miieyn xzei xpic xeriya miqkpd z` epilr

ok mixne`e xpic xzen,ïäì ïéòîBL ïéà ,ïnà úaeúk eìhiL éãk§¥¤¦§§©¦¨¥§¦¨¤
ïéc úéáa íéñëpä úà ïéîL àlà.izin`d miiey z` rcil ick ¤¨¨¦¤©§¨¦§¥¦

a`d znyk m`eéeàøa íéñëð íL eéäletil miie`xd miqkp ± ¨¨§¨¦§¨
ef dyexi letizyke ,mdia` zen xg`l mdia` ia`n dyexi mdl

el` miqkp ,xpic xzen didi÷æçeîák ïðéàdzr miaygp mpi` - ¥¨¦§§¨
.xpic xzen o`k oi`y `vnpe ,xak mda miwfgen md eli`k

íL Lé eléôà ,øîBà ïBòîL éaøn xpic xzeníäì ïéàL íéñëð ©¦¦§¥£¦¥¨§¨¦¤¥¨¤
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miwxt dyelya` cenr `v sc ± iriax wxtzeaezk
éâìôéî÷ éò÷ø÷î øðéãáxpice zeaezk izy my `diy ,xzen `edd opira i` Ð

.zerwxwnipa oi`c `nw `pz xn` ikd meyn ,ilhlhn `l` xpic xzen `kilca `kde

edc lk xpic xzen yie li`ed :xninl oerny iax `z`e ,oilhep dpey`xÐ.ilwyøîå
éãáòùîî åìéôà øáñ:opiqxb ikd .xzen ied aeg :xaq oerny iax Ðïåòîù éáø éëä éà

øðéã øúåî ùé íà øîåà,i`w `ziixa`e Ð

`l` dl znwen xzen `ki`cae li`ed

xn`w `lewl oerny iaxe ,careynyÐikd

xpic xzen my yie li`ed :xninl dil irai`

.'ek oilhep el`êåôéà àîéú éëå`yexit Ð

dipa oi`a" :`ni`e ,jeti` ediizbelta opiyxtc

`nw `pz xn`wc "ef lyÐ,i`w dpey`x ipa`

iax `z`e .oixkc oipa zaezk ilwyc xn`we

m` :xninl oernyxpic xzen my yiÐmlek

yi xpicn zegt `l` ,e`l m`e .oilhepÐ

.deya miwlegïéúéðúîã àî÷ àðú àäåÐ

xn`wcmiqkp my yi elit` :ediilr oerny iax

.melk mpi` zeixg` mdl oi`yøîà÷ øðéãÐ

,'ek xpic xzi my did :ipzwc`nw `pze

`ed oizipznc.`ziixac `nw `pzéðä éë àìà
éàî÷ éðùéì éøúxpica e` rwxwn xpica Ð

.icarynêåôéàå`zevixz Ð`pz xn`w ikde ,

oilhepe ,md mb dpey`x ly dipa oi`a :`nw

ab lr s`e .oixkc oipa i`pz meyn on` zaezk

.icaryn e` ilhlhn xpic xzen `l` `kilc

xpic xzen yi m` :xninl oerny iax `z`e

ixg ipae irwxwnÐ`zyde .'ek oilhep el`

:iaeze`l jiiy `le ,`xnegl oerny iaxc

!dil iran my yie li`ed'åë àðòãé àðàåÐ

oixkc oipa zxeza ediiexzc ,eiiga odizya i`c

ez`Ðxzen ziyrp daezk xninl ivn `l

dzxaglÐ`kd i`e .`ed aeg zrixt e`l `dc

xzen opira `lÐ`kidowzi`?úá åàìã
äùåøédl zil `dc ,iievpi`l yginl `kile Ð

mizy ipae .dn` zaezk `l` gk miqkpa

yxil mi`ae ,mixkf mdy zepey`xdÐmda yi

zaezky:mixne`e ,dzxag lyn dlecb on`

lehp ep`e ,oixkc oipak mkn` zaezk elh

xpic xzen `kilc meyn i`e .epn` zaezkÐ

eprxt ixd`ide ,ziyilyd daezkd epipy oia

eiigay mizyl xzen ziyrpdaixne .,o`k oi`

.zeaezkd oilhep oixkc oipa zxeza el`e el`c

aeg meyn dlhpy efeÐdl oi`aixlixdy ,

miyxei mz` :xnel lkezy ,zyxei dpi`

lr xzi zeaezkd.dwelgdééåöðàì ùåçéìÐ

dnl ,mz` aeg zlra :ef ly dpa xnel lekiy

eyxizipnn xzei `a` z`?lehil mi`a mz`y

lr xzi mkn` zaezkdwelgdip` izlhp m` ,

in` zaezkÐ`lia`nizyxi`l` ,.in`n

äðùîïîà úáåúë íéù÷áî íéîåúéåÐ

zaezkymixne`e ,dzxag lyn daexn mn`

x`yde ,mz` oke ,lehp oixkc oipa zaezk :dipa

.welgpäåùá ïé÷ìåçitl ,dyexi lk x`yk Ð

.zleblebdíéîåúé åøîà íà.dlecbd daezkd ipa Ðåðéáà éñëð ìò ïéìòî åðà éøäelhie ,xpic xzen my didiy ick ,oiieey lr xzi xpic ick xweia epilr mlawl odinc oilrn Ð

.mn` zaezkéåàøá íéñëð íù åéäletzykle ,mdia` zen xg` mdia` ia`n dyexi mdl letil die`xy ÐÐ.zeyexid izya xpic xzen my didi÷æçåîáë ïðéàoiaygp opi` Ð

.xpic xzen o`k yie ,xak oda oiwfgen od eli`k zeidl eiykràøîâíéáåøîdry dze`a me`ny eli`e .dzin zrya ÐÐ.xpic xzen my didåèòîúðåe`nyy mcew elfedy Ð

.oic ziaaíäá åëæ øáë.xpic xzen my didy ,dzin zryn mn` zaezka zekfl ,dlecbd daezk iyxei Ðåäðéñééô åìéæ.dlecbd daezk iyxeil Ðàîã òáî àìã àåìéñuew Ð

.iecpe `zny ,xnelk .xyaa eawepa mc `iven epi`y
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øîåyiy oeik" xpic xzen my yi m` :il dywe .oerny iax :yexit Ð ilhlhn elit` xaq

.jixt dpin `ticrc :xnel yie !jenqa jixtck ,dil irain "xpic xzen my

àìàzegta ibq i`ce oerny iaxlc xninl ira `zyde Ð ibltinw xpicn zegta `kd

!dil irain "my yiy oeik" ?"my yi m`" :dizkecl `iyw `xcd ok m` :dnize .xpicn

éëåef ly dipae :qxhpewd yxit Ð jeti` `niz

rnyn .i`w dpey`x ipa` Ð `nw `pz xn`wc

ef ly dipa mi`a :lirl opiqxb `lc eyexit jezn

dipy ipa`c `icda rnync ,on` zzin xg`l

:dywe .dzin xg`l ef ly dipa :qxb `l` ,i`w

dpey`x ipa` i` :cere !dil opiqxb mixtqd lkac

`hiyt ?dzin xg`l xikfdl el dn Ð i`w

!ipzw dzn `dc ,dzin xg`l xn`wc "oi`a"c

ded Ð jeti` xninl irae li`edc :il dyw cere

xzen ziyrp daezka ediizbelt iweq`l dil

l`ppg epiax yexita opiqxb ,cere .dzxagl

ok lr !dzin xg`l dipy ly dipa oi`a :`icda

jeti`e ,mlerl i`w dipy ipa` :mz epiax yxit

dipy ipa oi`a :xn`c `nw `pzc ;ediizxaq

Ð mdl oi` mipey`xde ,on` zaezk oigwele

,xzen my did m` la` .llk xzen mdl oi`yk

.oixkc oipa zaezk odl yi Ð xpicn zegta elit`

xzen my yi m` `wec :xninl oerny iax `z`e

,`nw `pzl rnyp oerny iaxcne .xpic

ixac wcwcl rnyn Ð "my yi m`" xn`wcnc

.`wec xn`w ,llk xzen my oi`yk `nw `pz

éëeti`e i`nw ipyil ixz jpd,ziyixtcke Ð j

ipa `le oiaeb dipy ipa :xn` `nw `pzc

ilhlhnn la` ,llk xzen my oi`yk Ð dpey`x

:xninl oerny iax `z`e .oilhep Ð icarynn e`

.ixg ipae irwxwn xpic `wec
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miwxtרכ dyelyaa cenr `v sc ± iriax wxtzeaezk
ïäá åëæeda ded `l dzin zryae li`ed ,deya lkd welgl dphwd daezk iyxei Ð

.xzenäéá é÷ñî.ea miyep Ðì÷ù.ifef `tl` ,gwel Ðêì àéåù éà,`cg `idd Ð

jly aega dlawl.ef z` il gipze÷ìúñéàå.ediiexzn Ð'éðúî åðééäopivn 'ipznn Ð

.dinc lr dlrn didy ,ikd gwel i`d dil oirh ivn `lc ,`pic i`d xnbinlåäì úéà
àãéñôozelrda dphwd daezk ipal Ðly

.el`ïðéáúë äîëá àôøéèådf gwel ixd Ð

fef sl`a dyepl dxknezevtleaegnxfege ,

dxkny df lr `txih xhy el aezkl oic zial

fef sl` inca epnn detxh ixde .zeixg`a el

`txih dil opiazk dnka ,aiegn didy?`tl`a

d`pw jk ixdy ,d`n ynga e` ,aegd xeriyk

epnn?àòøàã éðéè÷.zephw zecy Ðìò äåöî
ïäéáà áåç òåøôì íéîåúéäceak meyn Ð

e`lc ,jk lr otekl oic zial oi`y `l` .odia`

alelke dkeqk `id zyxetn dyr zevn`l` ,

.opaxc ,`nlra devnéøè à÷ ïéãáóiqkpy Ð

.el ecarzyp deldäéì åøîà àìãerxtyk Ð

.mipey`xd z`àðéè÷ éîã`le ,xkn x`yk Ð

zrixtk.aegdäéîéàã äúáåúëì äðáæãÐ

iiga dzaezk xkne ,xg`l d`eyp dzidy

.dlraäàðä úáåèá`edy iptn ,hren xaca Ð

z `ny :wtqzenzeni elit` e` ,dlra dpyxie

diiga dlraÐ`le ,diiga oad zeni `ny

`lc ,melk da gwell oi`e ,ecil zekfd `az

.egely df didà÷å àîéà àéúà éà äéì øîà
àøòøòîêì àðéöôî àìxifg` `l zernde Ð

.jl xken ip` zeixg`a `lyc ,jlåäéà àúà
øòøòî à÷å,cner in` zgz ip` :xnel Ð

eplh`ezeixg`a `lyc ,xifg` `l zernd s`e .

.zliawe zxiaqäéùôðã úåéøçà`ed `ai m` Ð

xrxrieÐinp idpe .eizern el xifgiy `ed oic

xfegcxac dpwn mc` oi`c ,rwxwd zxikna

dn :(`,fh `rivn `aa) `ipzck ,ea dkf `ly

jl xekn `a`n yxi`yÐ`de .melk xn` `l

`inc `ldgwle xfge ,dxkne dcy lfebl

`aa) da ol `niiwc ,mipey`xd milran

`rivnipyl oey`x xkn dn :(a,ehÐzekf lk

mzdc .ecil `azyÐgxhc ,`wec dgwl

dxza`dpafedizepnida mewilc ikid ik ,mr

dyexia ef dltp la` .gwelÐ:mzd opixn`

mwinl gxh `le ,ded `linn dyexi

.zernd xifgne ezxikna xfege ,dizepnida

zaeha dini`c dzaezkl dpafc :xg` oeyl

d`pdÐcgiiy dcy,dzaezkl en`l eia`

dcnr `ly onf lke .df iptl miqkp eltpe ,zne

df dxkn m` ,oicaÐleki epi`e ,miiw xknd

eiptl miqkpd lke ,`ed yxei ixdy ,xefglÐ

eprazzyk en`l daezk zzl aiigy `l`lre .

dtxehl dleki `ide ,lhen dceary ef dcy

`iz` i` :i`d dil xn`c meyne .gweld cin

`xrxrne in`Ðjl `pivtn `lciqtze

.hren xaca `l` dxkn `l ,jizernàìù
úåéøçàádptxhiy in lk Ðoica elit` ,jcin

Ð.zernd jl xifg` `lïáåàøì äøëîåÐ

.mipey`xd milraúåéøçàáin lky Ð

oica dptxhiydpvti.el
àúàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

êë.l`ppg epiax yxit oke .deya oiwlege :qxhpewa yxit Ð oiyxei oda ekf eaxzpe oihren

epefi zepadc ,mihren miqkp iab (a,hlw `xza `aa) "zny in" yixac ab lr s`e

mipad ci Ð ehrnzpe oiaexn oia ,eaxzpe oihren oiac :opixn` migztd lr el`yi mipade

.zepad oda ekf xak Ð eaxzpe oihren :opixn` `le .epefi zepade eyxi mipade ,dpeilrd lr

welgl dphwd daezk ipa ekfc ,`kd xn`ck

ith opilf` `zkec lkac meyn epiid Ð deya

myk :iax yxtn cere .`ziixe`c dlgp xza

ipa :yexit Ð oiyxei oda ekf ehrnzpe oiaexny

oiyxei oda ekf eaxzpe oihren jk ,dlecb daezk

`kd opilf`c ab lr s`e .dlecb daezk ipa Ð

ab lr s`c meyn ,mzdn ith opaxc `zpwz xza

xwrin `l `kd Ð opaxc `zpwz xza opilf`c

xza zlf` i` ,mzd la` .`ziixe`c dlgp

,`ziixe`c dlgp ixnbl xwrin Ð opaxc `zpwz

.iax itn .llk mipad eyxi `le

éàî`w `tl` aidi `tl` dil zi` `ciqt

opiwqnc `dc :xnel oilibx o`kn Ð liwy

o`nl `gipd (a,iw `rivn `aa) "lawnd"a

iwelql ivn `l gwell ifef dil zi` i` :xn`c

epiid Ð 'ek wlql ivn xn`c o`nl `l` ,ifefa

`ng xa inx ;`kdc `axe `ng xa inxc `zbelt

ivn :xaq `axe ,gwel iwelql ivn `l :dil `xiaq

`axl la` ,`gip `ng xa inxl ,edin .iwelql

Ð iwelql ivn `kd dedc `d `nlc ?ol `pn

ynga `l` `pct`d gwil dvex did `ly meyn

.ewliq jkle ,`tl` zzl dvex gwelde ,ze`n

rwxwd gwil aeg lrad dvexc `kid la`

ivn Ð ewlql gweld dvexy minc mze`a

:xnel yie !wlql ivn `lc `ax dcenc xninl

rwxwd el meyiy ,epwlqi dry lk mewn lknc

.eieey lr miltk

àúëìäåenk opiayg `lc Ð d`n ynga

.gay

äðáæãÐ d`pd zaeha dini`c dzaezkl

knxn`c `dc ,mz epiaxl d`xp o`

:(`,fh) `rivn `aac `nw wxtae "oilgep yi"a

,melk xn` `l Ð "jl xekn `a`n yxi`y dn"

,mzq "`a`n yxi`y dn" xn`yk Ð ilin ipd

elit`e ,dpw Ð "yxi`y ef dcy" xn` m` la`

.mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi` :xn`c o`nl

,en` zaezk xwir lk xkn j`id ikd e`l i`c«

yxity oey`x oeyll ,`ni`n yxi`y dn epiidc

xn`w jkle ,lral d`eyp en` dzidy ,i"yx

dpyxii Ð zenz m`y :rnync ,"d`pd zaeha"

mb zeni `ny diiga dlra zeni elit` e` .lra«

i`ce ,jkld .melk da gwell oi`e ,diiga oad

.miiw gwn ied Ð xknd z` xikn `edy mewna

dpwn mc` xn`c o`nk iz` `dc xnel `xaq oi`c

dpwn mc` oi`c ol `niiw `dc ,mlerl `a `ly

yxity xg` oeyll ,edine .mlerl `a `ly xac

dpafc :yxitc .melk o`kn di`x oi` i"yx

en`l eia` cgiiy dcy Ð `ni`c dzaezkl

`ly onf lke .df iptl miqkp eltpe ,zne ,dzaezkl

leki epi`e ,miiw xknd Ð df dxkn m` ,oica dcnr

`l` ,eiptl miqkpd lke `ed yxei ixdy ,xefgl

ef dcy lre ,eprazzyk en`l daezk zzl aiigy

.gweld cin dtxehl dleki `ide ,lhen dceary

xn`cn :di`x iziin cer .i"yx yxity enk ,di`x e`l inp oey`x oeyl itle .hren xaca `l` dxkn `l Ð jizern ciqtze ,jl `pivtn `l `xrxrne `ni` `iz` i` :i`d dil xn`c meyne

`d Ð inp `nrh i`d e`la `zyde .`piz`w `a`c dea` gknc meyn Ð `nrh i`ne zegewld cin `iven epa Ð zne ,eia` iiga eia` iqkpa xkny oa :(`,hpw `xza `aa) "zny in" idliya

(av scl jiiy) .xknd xxiay ,ixii` "`a`n yxi`y ef dcya" i`ce mzd `l` !llk miiw xknd oi`ïáåàø?zeixg`a hwp i`n` :opiywn Ð 'ek delna eilr etwfe zeixg`a oernyl dcy xkny

`l i`c ,`weec delna eilr etwf :iax xne`e !inp zeixg`a `ly elit` jiiy `de Ð 'ek jab epia` wiay ilhlhn op` :oernyl oae`x ipa dil exn`c ,`zyd opireny`l `z`c icin lkc
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eaøúðå ïéèòeî Ck ,ïéLøBé ïäa eëæ¯.ïéLøBé ïäa eëæ ¨¨¤§¦¨¨¦§¦§©¨¨¤§¦
åéúåãù ó÷æ á÷òé äáúëá äåöî äàîå óìà :ïîéñ)
àôìà déa é÷qî eåäc àøáb àeää .(ïé÷éñò íéøáãá©©§¨§¨©§¥¥©§¨
äàî Lîça àãç eäðéaæ ,éðãtà éøz déì eåä ,éæeæ¥¨¥§¥©§¨¥©¦§£¨©£¥§¨
àãçì àôøè áBç ìòa àúà .äàî Lîça àãçå©£¨©£¥¥¨£¨©©¨§¨©£¨

éøè÷ øãä .eäéépéî÷L .Cãéàì óìéæà à÷å éæeæ àôìà ì ¦©§£©¨¨¥§¦¨§©©§¨¥§¨¨¥
,déaâìdéì øîàéæeæ àôìà Cì àéåL éà :¯éàå ,éiçì §©¥£©¥¦©§¨¨©§¨¥§©¥§¦

àì¯àîç øa éîø øáñ .÷lzñéàå ,éæeæ àôìà ìé÷L ¨§¥©§¨¥§¦§©¥¨©¨¦©¨¨
eðà éøä íéîBúé eøîà íà ;ïéúéðúî eðééä :øîéîì§¥©©§©§¦¦¦¨§§¦£¥¨

.øðéc äôé eðéáà éñëð ìò ïéìòîdéì øîàéî :àáø ©£¦©¦§¥¨¦¨¤¦¨£©¥¨¨¦
íúä ?éîc¯àëä ,éîúéì àãéñt eäì úéà¯úéà éî ¨¥¨¨¦§§¥¨§©§¥¨¨¦¦

àôøéèå .ìé÷L àôìàå ,áéäé àôìà ?àãéñt déì¥§¥¨©§¨¨¥§©§¨¨¥§¦§¨
:øîà àøéåò áø .àôìàa :øîà àðéáø ?ïðéáúk änëa§©¨¨§¦©¨¦¨¨©§©§¨©£¦¨¨©
àøáb àeää .äàî Lîça :àúëìäå .äàî Lîça©£¥§¨§¦§§¨©£¥¥¨©©§¨
.àòøàc éðéè÷ éøz déì eåä ,éæeæ äàî déa é÷qî eåäc§¨©§¥¥¥¨¥¨¥§¥§¦¥§©§¨
áBç ìòa àúà .ïéLîça ãçå ,ïéLîça eäðéaæ ãç©©¥§§©§¦§©§©§¦£¨©©

éøè÷å àúà øãä ,eäéépéî ãçì àôøèì÷L .Cãéàì ó ¨§¨§©¦©§£©£¨§¨¨¥§¦¨§©
å déaâì ìéæà÷å ,éæeæ äàîdéì øîàäàî Cì àéåL éà : ¥¨¥§¨¨¥§©¥©£©¥¦©§¨¨¥¨

éæeæ¯àì éàå ,éiçì¯øáñ .÷lzñéàå éæeæ äàî ìB÷L ¥§©¥§¦¨§¥¨¥§¦§©¥¨©
:ïéúéðúî eðééä :øîéîì óñBé áø.'åë íéîBúé eøîà íà ©¥§¥©©§©§¦¦¦¨§§¦

déì øîàíúä ?éîc éî :ééaà¯àãéñt eäì úéà £©¥©©¥¦¨¥¨¨¦§§¥¨
àëä ,éîúéì¯äàî ,áéäé äàî ?déì úéà àãéñt éàî §©§¥¨¨©§¥¨¦¥¥¨¨¥¥¨

,äàîa :øîà àðéáø ?ïðéáúk änëa àôøéèå .ìé÷L̈¥§¦§¨§©¨¨§¦©¨¦¨¨©§¥¨
àeää .ïéLîça :àúëìäå .ïéLîça :øîà àøéåò áø©£¦¨¨©§©§¦§¦§§¨§©§¦©
àðéè÷ ÷áL ,áéëL .éæeæ äàî déa é÷qî eåäc àøáb©§¨§¨©§¥¥¥¨¥§¥§©§¦¨
áBç ìòa àúà .éæeæ ïéLîç àéåL äåäc àòøàc§©§¨©£¨©§¨©§¦¥£¨©©

éøè÷åøãä ,éæeæ ïéLîç déì eáäé éîúé ìeæà .déì ó §¨¨¥¥£©§¥¨£¥©§¦¥£©
éøè÷ìò äåöî :ïäì øîà .ééaàc dén÷ì eúà .dì ó ¨¨¥¨¨§©¥§©©¥¨©¨¤¦§¨©

éàn÷ éðä .ïäéáà áBç òBøôì íéîBúiä¯äåöî ©§¦¦§©£¦¤¨¥©¨¥¦§¨
àzLä ,eúéãáò¯éøè ékó¯éøè÷ ïéãaïøîà àìå .ó ¨§¦¨§¨¦¨¥§¦¨¨¥§¨£¨©

,àðéè÷ àòøàc éîc éæeæ ïéLîç éðä :déì eøîà àìc§¨¨§¥¨¥©§¦¥§¥§©§¨§¦¨
àðéè÷ àòøà éîc éæeæ ïéLîç éðä :déì eøîà ìáà¯ £¨¨§¥¨¥©§¦¥§¥©§¨§¦¨

dénéàc dúaeúëì dðaæc àøáb àeää .de÷lñ é÷elñ©¥©§©©§¨§©§¨¦§¨¨§¦¥
å ,äàðä úáBèadéì øîààøòøòîe íà àéúà éà :¯ §©£¨¨©£©¥¦¨§¨¥§©§£¨

à àìå dénéà àáéëL .Cì àðévôî àìàúàå ,àøòøòé ¨§©¥¨¨§¦¨¦¥§¨¦©§£¨©£¨
eäéà :øîéîì àîç øa éîø øáñ .øòøòî à÷å eäéà¦§¨§©§¥¨©¨¦©¨¨§¥©¦

.éà÷ dénéà íB÷îadéì øîàúeéøçàc éäð :àáø ¦§¦¥¨¥£©¥¨¨§¦§©£¨
déãéc úeéøçà ,déìò ìéa÷ àì dãéc¯?ìéa÷ àì éî ¦¨¨©¥£¥©£¨¦¥¦¨©¥

ì äãN øënL ïáeàø :àîç øa éîø øîààlL ïBòîL ¨©¨¦©¨¨§¥¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ
,úeéøçàa ïáeàøì døëîe ïBòîL àúàå ,úeéøçàa§©£¨©£¨¦§§¨¨¦§¥§©£¨
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כתובות. מי שהיה נשוי - פרק עשירי דף צא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zeaezk(ipy meil)

ïäa eëædïéLøBé,mn` zaezk z` miaebe dlecbd daezkd ipaCk ¨¨¤§¦¨
miqkp dzin zrya eidy ote`aïéèòeî,xpic xzen my did `ly ¨¦

åjk xg`ïéLøBé ïäa eëæ ,eaøúðwelgl ekf dphwd daezkd ipa - §¦§©¨¨¤§¦
ieeya xpic xzen did `l dzin zryae li`ed ,deya miqkpd z`

.miqkpd

* * *
:oldl e`aeiy mipicle miyrnl oniq d`ian `xnbdóìà ïnéñ)¦¨¤¤

.(ïé÷éñò íéøáãa åéúBãN ó÷æ á÷òé äaeúëa äåöî äàîe¥¨¦§¨¦§¨©£Ÿ¨©§¨¦§¨¦£¦¦
el d`aedy micareyn miqkp oipra dyrna zgzet `xnbd

:epizpynn di`xéæeæ àôìà déa é÷qî eåäc àøáb àeäämc` did - ©©§¨©£©§¥¥©§¨¥
,fef sl` ly aeg ea miyep eidyéðãtà éøz déì eåäipy el eid - £¥§¥©©§¥

,mizaäàî Lîça àãçå äàî Lîça àãç eäðéaædeld mxkn - ©¦§£¨©£¥¥¨©£¨©£¥¥¨
.fef ze`n ynga zia lk ,cg` mc`làúà[`a-]d,áBç ìòa ¨¨©©

eäéépéî àãçì àôøèoerxt myl gweldn mizadn cg` lhpe - ©§¨©£¨¦©§
onf xg`l ,aegd zivgnøãäeéøè÷Cãéàì ó`ae aeg lrad xfg - ¨©¨¨¦§¦¨

.aegd x`y xeara ipyd ziad z` sexhléæeæ àôìà ì÷Lgwl - ¨©©§¨¥
fef sl` gwelddéaâì ìéæà à÷å,delnd iptl `ae -déì øîà §¨¨¦§©¥¨©¥
,delnl gweldéæeæ àôìà Cì àéåL éàjl dey oey`xd ziad m` ± ¦©§¨¨©§¨¥

,aegd inc lk xear elawl jpevxae jaeg xeriyk fef sl`éiçì- §©¥
,ipyd ziad z` icia x`yde ,ahenéæeæ àôìà ìé÷L ,àì éàå§¦Ÿ§¦©§¨¥

÷lzñéàå.mizad ipyn wlzqde jaeg lk inc icin gw - §¦§©©
:df dyrnl epizpynn di`x yi m` zwelgn d`ian `xnbdøáñ̈©

ïéúéðúî eðééä ,øîéîì àîç øa éîøx`eand oicd epiid ± ¨¦©¨¨§¥©©§©§¦¦
,epipy oky ,epizpynaeøîà íàdíéîBúédy`d ipa mdy ¦¨§§¦

,dzxagn daexn dzaezkyäôé eðéáà éñëð ìò ïélòî eðà éøä£¥¨§©¦©¦§¥¨¦¨¤
øðécdidiy ick ,dieyn xzei xpica rwxwd z` miny ep` - ¦¨

oi`y xn`p o`k s`e .mdl mirney oi` ,'xpic xzen' miqkpa
lkei `ly icka eieyn xzei ziad inc z` zelrdl leki gweld

.ipyd ziad z` zeabl aeg lrad
:wleg `axàáø déì øîà,`ng xa inxléîc éîdxwn dnec ike ± ¨©¥¨¨¦¨¥

,epizpyn oicl dféîúéì àãéñt eäì úéà íúäyi my ixd ± ¨¨¦§§¥¨§©§¥
,miqkpd inc z`lrda cqtd dphwd daezkd zlra ipa minezil

ok oi`y dnàëä,aeg lrae gwel ly ote`a o`k ±déì úéà éî ¨¨¦¦¥
àãéñtziad inc z` elrdy jka cqtd delnl el yi ike ± §¥¨

`lde ,oey`xdàôìàifefáéäé,ez`eld zrya dell ozp ±àôìàå ©§¨¨¦§©§¨
ifefìé÷Lleki cqtd oi` delnly oeike ,d`eldd oerxtl lhep ± ¨¦

.rwxwd inc z` zelrdl gweld
:`xnbd zxxanïðéáúk änëa ,àôøéèåmikqd delndy ote`a - §¦§¨§©¨¨§¦¨

edn ,eaeg lk inc xeara zg` rwxw sxhe ,gweld z`lrdl
daebe xfeg eze`y ,diiabd xhya gwell miazeky mekqd

:`xnbd zx`an .xkendn,øîà àðéáødzid `txihdy el miazek ¨¦¨¨©
àôìàa,exeara da rxty aegd xeriyk ,fef sl`a ±àøéåò áø §©§¨©£¦¨

,øîàdzid `txihdy el miazekîçaäàî Lfef ze`n ynga ± ¨©©£¥¥¨
:`xnbd dwiqn .deldn rwxwd ly dziipw jxrkàúëìäå§¦§§¨

daby miazekyäàî Lîça.fef ©£¥¥¨
:dnec dyrn d`ian `xnbddéa é÷qî eåäc àøáb àeääeid - ©©§¨©£©§¥¥

ly aeg ea miyepàòøàc éðéè÷ éøz déì eåä ,éæeæ äàîel eid - ¥¨¥£¥§¥§¦¥§©§¨
,zephw zecy izyïéLîça ãçå ïéLîça eäðéaæ ãçzg` lk xkn - ©©¦§§©§¦§©§©§¦
.fef miynga odneäéépéî ãçì àôøè áBç ìòa àúàlrad `a - ¨¨©©©§¨§©¦©§

e ,aegd zivgn oerxtl zg` rwxw sxhe aegéøè÷å àúà øãäó ¨©¨¨§¨¨¦
Cãéàìxzi oerxt xeara dipyd rwxwd z` sexhl `a onf xg`l ± §¦¨
.aegddéaâì ìéæà÷å éæeæ äàî ì÷Liptl `ae fef d`n gweld gwl ± ¨©¥¨¥§¨¨¦§©¥

,aeg lradéæeæ äàî Cì àéåL éà ,déì øîàådpey`xd dcyd m` ± §¨©¥¦©§¨¨¥¨¥
,jaeg xeriyk fef d`n jl deyéiçìz` icia x`yde ,ahen ± §©¥

,dipyd rwxwdìB÷L ,àì éàåipnn gw -éæeæ äàîlk oerxtl §¦Ÿ§¥¨¥
jaeg÷lzñéàåjl rxet ip` ixdy ,zerwxwd izyn wlzqde ± §¦§©©

.minca jaeg

,'eë íéîBúé eøîà íà ,ïéúéðúî eðééä ,øîéîì óñBé áø øáñm`y ¨©©¥§¥©©§©§¦¦¦¨§§¦
z` miny ep` ixd ,dzxagn daexn dzaezky dy`d ipa exn`
xzen didi miiey z`lrd ici lre ,miieyn xzei xpica epia` iqkp
ep` df oicne .mdl mirney oi` ,zeaezkd izy jxr lr xpic
dlrn cg` mc`y dn itl rwxwd ieey z` miraew oi`y micnl
inc z` zelrdl leki gweld oi`y xnel yi o`k s`e .dinca
zeabl aeg lradn repnl icka diey lr xzi dpey`xd rwxwd

.dipyd rwxwd z`
:wleg iia`éiaà déì øîà,sqei axléîc éîdnec df dxwn ike ± ¨©¥©©¥¦¨¥

,epizpyn oiclíúädpyna my -éîúéì àãéñt eäì úéàyi - ¨¨¦§§¥¨§©§¥
,miqkpd inc z`lrda dphwd daezkd zlra ipa minezil cqtd

déì úéà àãéñt éàî àëäaeg lral yi cqtd dfi` ,o`k la` ± ¨¨©§¥¨¦¥
ixd ,rwxwd inc z`lrdaäàîifefáéäézrya delnd ozp ± ¥¨¨¦

e ,d`elddäàîifefìé÷Ldelnly oeike ,d`eldd oerxtl lhep ± ¥¨¨¦
.rwxwd inc z` zelrdl gweld leki cqtd oi`

:`xnbd zxxanàôøéèåaeg lrad sxhy lr gwell miazeky §¦§¨
,epnn egwn z`.ïðéáúk änëa:`xnbd zx`an,øîà àðéáø §©¨¨§¦¨¨¦¨¨©

epnn sxh aeg lrady xhya el miazekaieeyäàîmd jky ,fef §¥¨
e .rxtpy aegd inc,øîà àøéåò áøepnn sxhy el miazekaieey ©£¦¨¨©§

ïéLîç:`xnbd dwiqn .deldn rwxwd ly dziipw jxrk fef ©§¦
.ïéLîça àúëìäå§¦§§¨§©§¦

* * *
:dphw dcy ly diiab oipra dyrn d`ian `xnbd,àøáb àeää©©§¨

éæeæ äàî déa é÷qî eåäcd`n ly aeg ea miyep eidy mc` did ± ©£©§¥¥¥¨¥
,fefáéëLe ,deld zn -éæeæ ïéLîç àéåL äåäc àòøàc àðéè÷ ÷áL ¨¦¨©§¦¨§©§¨©£¨©§¨©§¦¥

,fef miyng dey dzidy dphw rwxw eixg` gipd -áBç ìòa àúà̈¨©©
éøè÷ådéì óxeara rwxwd z` zeabl ywiae aeg lrad `a - §¨¨¦¥

,aegd zivgndéì eáäé ,éîúé ìeæàdelnl epzpe minezid ekld ± ¨©§¥¨£¥
,éæeæ ïéLîç,okn xg`l .mzeyxa rwxwd dx`yp ok ici lreøãä ©§¦¥¨©

éøè÷dì óxeara rwxwd z` lehil aey ywiae delnd xfg - ¨¨¦¨
.mixzepd fefd miyngéiaàc dén÷ì eúàiia` iptl minezid e`a ± ¨§©¥§©©¥

,oicd z` mdl weqtiy ickïäì øîàiia`íéîBúiä ìò äåöî ¨©¨¤¦§¨©©§¦
,ïäéáà áBç òBøôìokleeúéãáò äåöî éàn÷ éðäzern oze` - ¦§©£¦¤¨¥©¨¥¦§¨¨§¦

meiw liaya `l` ,rwxwd inc xeara epzip `l dpey`xa epzipy
zcareyn oiicr rwxwdy `vnp ,mkia` aeg zrixt ly devn

ok m`e ,mixzepd fefd miyng xeara aeg lraléøè ék àzLäó ©§¨¦¨¦
éøè÷ ïéãaó`ed oica ,rwxwd z` daebe delnd xfegy dzr - §¦¨¨¦

.daeb
:`xnbd zx`anïøîà àìådcyd z` daebe xfegy ok xn`p `l - §Ÿ£¨¨

ote`a `l`ìcdéì eøîà àaeg lral minezid exn` `ly ± §Ÿ¨§¥
,el enliyy dryaàðéè÷ àòøàc éîc éæeæ ïéLîç éðäfef miyng ± ¨¥©§¦¥¨¥§©§¨§¦¨

,dphwd dcyd inc md el`ìáàm`déì eøîàlral minezid £¨¨§¥
,aegäe÷lñ é÷elñ ,àðéè÷ àòøà éîc éæeæ ïéLîç éðäeze` ewliq ± ¨¥©§¦¥¨¥©§¨§¦¨©¥©§¨

dpi`e mdly `id ixd rwxwd z` epnn epwy oeiky ,rwxwdn
.zcareyn

* * *
:daezk zxikn oipra dyrn d`ian `xnbddðaæc àøáb àeää©©§¨§©§¨

dénéàc dúaeúëìen` ly dzaezk z` xkny mc` did ±úáBèa ¦§¨¨§¦¥§©
äàðä,hren melyz xeara -déì øîàå,gwell xkendàéúà éà £¨¨§¨©¥¦¨§¨

àøòøòîe íà,dlhal dxiknd lr xrxrze in` `eaz m` -àì ¥§©§£¨Ÿ
Cì àðévôî.zzpy mincd jl xifg` `le ,jze` dvt` `l - §©¦¨¨

okn xg`le lrad zn seqaldénéà àáéëL,en` dzn -àìå §¦¨¦¥§Ÿ
àøòøòéà,dzny mcew dxiknd lr dxrxr `le -à÷å eäéà àúàå ¦©§£¨§¨¨¦§¨

øòøòîz` s`e ,in` zgz cner ip`' dprha xrxre xkend `ae ± §©§¥
zlaiwe jl izxkn zeixg`a `ly ixdy xifg` `l xknd inc
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רכי miwxt dyelyaa cenr `v sc ± iriax wxtzeaezk
ïäá åëæeda ded `l dzin zryae li`ed ,deya lkd welgl dphwd daezk iyxei Ð

.xzenäéá é÷ñî.ea miyep Ðì÷ù.ifef `tl` ,gwel Ðêì àéåù éà,`cg `idd Ð

jly aega dlawl.ef z` il gipze÷ìúñéàå.ediiexzn Ð'éðúî åðééäopivn 'ipznn Ð

.dinc lr dlrn didy ,ikd gwel i`d dil oirh ivn `lc ,`pic i`d xnbinlåäì úéà
àãéñôozelrda dphwd daezk ipal Ðly

.el`ïðéáúë äîëá àôøéèådf gwel ixd Ð

fef sl`a dyepl dxknezevtleaegnxfege ,

dxkny df lr `txih xhy el aezkl oic zial

fef sl` inca epnn detxh ixde .zeixg`a el

`txih dil opiazk dnka ,aiegn didy?`tl`a

d`pw jk ixdy ,d`n ynga e` ,aegd xeriyk

epnn?àòøàã éðéè÷.zephw zecy Ðìò äåöî
ïäéáà áåç òåøôì íéîåúéäceak meyn Ð

e`lc ,jk lr otekl oic zial oi`y `l` .odia`

alelke dkeqk `id zyxetn dyr zevn`l` ,

.opaxc ,`nlra devnéøè à÷ ïéãáóiqkpy Ð

.el ecarzyp deldäéì åøîà àìãerxtyk Ð

.mipey`xd z`àðéè÷ éîã`le ,xkn x`yk Ð

zrixtk.aegdäéîéàã äúáåúëì äðáæãÐ

iiga dzaezk xkne ,xg`l d`eyp dzidy

.dlraäàðä úáåèá`edy iptn ,hren xaca Ð

z `ny :wtqzenzeni elit` e` ,dlra dpyxie

diiga dlraÐ`le ,diiga oad zeni `ny

`lc ,melk da gwell oi`e ,ecil zekfd `az

.egely df didà÷å àîéà àéúà éà äéì øîà
àøòøòîêì àðéöôî àìxifg` `l zernde Ð

.jl xken ip` zeixg`a `lyc ,jlåäéà àúà
øòøòî à÷å,cner in` zgz ip` :xnel Ð

eplh`ezeixg`a `lyc ,xifg` `l zernd s`e .

.zliawe zxiaqäéùôðã úåéøçà`ed `ai m` Ð

xrxrieÐinp idpe .eizern el xifgiy `ed oic

xfegcxac dpwn mc` oi`c ,rwxwd zxikna

dn :(`,fh `rivn `aa) `ipzck ,ea dkf `ly

jl xekn `a`n yxi`yÐ`de .melk xn` `l

`inc `ldgwle xfge ,dxkne dcy lfebl

`aa) da ol `niiwc ,mipey`xd milran

`rivnipyl oey`x xkn dn :(a,ehÐzekf lk

mzdc .ecil `azyÐgxhc ,`wec dgwl

dxza`dpafedizepnida mewilc ikid ik ,mr

dyexia ef dltp la` .gwelÐ:mzd opixn`

mwinl gxh `le ,ded `linn dyexi

.zernd xifgne ezxikna xfege ,dizepnida

zaeha dini`c dzaezkl dpafc :xg` oeyl

d`pdÐcgiiy dcy,dzaezkl en`l eia`

dcnr `ly onf lke .df iptl miqkp eltpe ,zne

df dxkn m` ,oicaÐleki epi`e ,miiw xknd

eiptl miqkpd lke ,`ed yxei ixdy ,xefglÐ

eprazzyk en`l daezk zzl aiigy `l`lre .

dtxehl dleki `ide ,lhen dceary ef dcy

`iz` i` :i`d dil xn`c meyne .gweld cin

`xrxrne in`Ðjl `pivtn `lciqtze

.hren xaca `l` dxkn `l ,jizernàìù
úåéøçàádptxhiy in lk Ðoica elit` ,jcin

Ð.zernd jl xifg` `lïáåàøì äøëîåÐ

.mipey`xd milraúåéøçàáin lky Ð

oica dptxhiydpvti.el
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êë.l`ppg epiax yxit oke .deya oiwlege :qxhpewa yxit Ð oiyxei oda ekf eaxzpe oihren

epefi zepadc ,mihren miqkp iab (a,hlw `xza `aa) "zny in" yixac ab lr s`e

mipad ci Ð ehrnzpe oiaexn oia ,eaxzpe oihren oiac :opixn` migztd lr el`yi mipade

.zepad oda ekf xak Ð eaxzpe oihren :opixn` `le .epefi zepade eyxi mipade ,dpeilrd lr

welgl dphwd daezk ipa ekfc ,`kd xn`ck

ith opilf` `zkec lkac meyn epiid Ð deya

myk :iax yxtn cere .`ziixe`c dlgp xza

ipa :yexit Ð oiyxei oda ekf ehrnzpe oiaexny

oiyxei oda ekf eaxzpe oihren jk ,dlecb daezk

`kd opilf`c ab lr s`e .dlecb daezk ipa Ð

ab lr s`c meyn ,mzdn ith opaxc `zpwz xza

xwrin `l `kd Ð opaxc `zpwz xza opilf`c

xza zlf` i` ,mzd la` .`ziixe`c dlgp

,`ziixe`c dlgp ixnbl xwrin Ð opaxc `zpwz

.iax itn .llk mipad eyxi `le

éàî`w `tl` aidi `tl` dil zi` `ciqt

opiwqnc `dc :xnel oilibx o`kn Ð liwy

o`nl `gipd (a,iw `rivn `aa) "lawnd"a

iwelql ivn `l gwell ifef dil zi` i` :xn`c

epiid Ð 'ek wlql ivn xn`c o`nl `l` ,ifefa

`ng xa inx ;`kdc `axe `ng xa inxc `zbelt

ivn :xaq `axe ,gwel iwelql ivn `l :dil `xiaq

`axl la` ,`gip `ng xa inxl ,edin .iwelql

Ð iwelql ivn `kd dedc `d `nlc ?ol `pn

ynga `l` `pct`d gwil dvex did `ly meyn

.ewliq jkle ,`tl` zzl dvex gwelde ,ze`n

rwxwd gwil aeg lrad dvexc `kid la`

ivn Ð ewlql gweld dvexy minc mze`a

:xnel yie !wlql ivn `lc `ax dcenc xninl

rwxwd el meyiy ,epwlqi dry lk mewn lknc

.eieey lr miltk

àúëìäåenk opiayg `lc Ð d`n ynga

.gay

äðáæãÐ d`pd zaeha dini`c dzaezkl

knxn`c `dc ,mz epiaxl d`xp o`

:(`,fh) `rivn `aac `nw wxtae "oilgep yi"a

,melk xn` `l Ð "jl xekn `a`n yxi`y dn"

,mzq "`a`n yxi`y dn" xn`yk Ð ilin ipd

elit`e ,dpw Ð "yxi`y ef dcy" xn` m` la`

.mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi` :xn`c o`nl

,en` zaezk xwir lk xkn j`id ikd e`l i`c«

yxity oey`x oeyll ,`ni`n yxi`y dn epiidc

xn`w jkle ,lral d`eyp en` dzidy ,i"yx

dpyxii Ð zenz m`y :rnync ,"d`pd zaeha"

mb zeni `ny diiga dlra zeni elit` e` .lra«

i`ce ,jkld .melk da gwell oi`e ,diiga oad

.miiw gwn ied Ð xknd z` xikn `edy mewna

dpwn mc` xn`c o`nk iz` `dc xnel `xaq oi`c

dpwn mc` oi`c ol `niiw `dc ,mlerl `a `ly

yxity xg` oeyll ,edine .mlerl `a `ly xac

dpafc :yxitc .melk o`kn di`x oi` i"yx

en`l eia` cgiiy dcy Ð `ni`c dzaezkl

`ly onf lke .df iptl miqkp eltpe ,zne ,dzaezkl

leki epi`e ,miiw xknd Ð df dxkn m` ,oica dcnr

`l` ,eiptl miqkpd lke `ed yxei ixdy ,xefgl

ef dcy lre ,eprazzyk en`l daezk zzl aiigy

.gweld cin dtxehl dleki `ide ,lhen dceary

xn`cn :di`x iziin cer .i"yx yxity enk ,di`x e`l inp oey`x oeyl itle .hren xaca `l` dxkn `l Ð jizern ciqtze ,jl `pivtn `l `xrxrne `ni` `iz` i` :i`d dil xn`c meyne

`d Ð inp `nrh i`d e`la `zyde .`piz`w `a`c dea` gknc meyn Ð `nrh i`ne zegewld cin `iven epa Ð zne ,eia` iiga eia` iqkpa xkny oa :(`,hpw `xza `aa) "zny in" idliya

(av scl jiiy) .xknd xxiay ,ixii` "`a`n yxi`y ef dcya" i`ce mzd `l` !llk miiw xknd oi`ïáåàø?zeixg`a hwp i`n` :opiywn Ð 'ek delna eilr etwfe zeixg`a oernyl dcy xkny

`l i`c ,`weec delna eilr etwf :iax xne`e !inp zeixg`a `ly elit` jiiy `de Ð 'ek jab epia` wiay ilhlhn op` :oernyl oae`x ipa dil exn`c ,`zyd opireny`l `z`c icin lkc
etwf
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eaøúðå ïéèòeî Ck ,ïéLøBé ïäa eëæ¯.ïéLøBé ïäa eëæ ¨¨¤§¦¨¨¦§¦§©¨¨¤§¦
åéúåãù ó÷æ á÷òé äáúëá äåöî äàîå óìà :ïîéñ)
àôìà déa é÷qî eåäc àøáb àeää .(ïé÷éñò íéøáãá©©§¨§¨©§¥¥©§¨
äàî Lîça àãç eäðéaæ ,éðãtà éøz déì eåä ,éæeæ¥¨¥§¥©§¨¥©¦§£¨©£¥§¨
àãçì àôøè áBç ìòa àúà .äàî Lîça àãçå©£¨©£¥¥¨£¨©©¨§¨©£¨

éøè÷ øãä .eäéépéî÷L .Cãéàì óìéæà à÷å éæeæ àôìà ì ¦©§£©¨¨¥§¦¨§©©§¨¥§¨¨¥
,déaâìdéì øîàéæeæ àôìà Cì àéåL éà :¯éàå ,éiçì §©¥£©¥¦©§¨¨©§¨¥§©¥§¦

àì¯àîç øa éîø øáñ .÷lzñéàå ,éæeæ àôìà ìé÷L ¨§¥©§¨¥§¦§©¥¨©¨¦©¨¨
eðà éøä íéîBúé eøîà íà ;ïéúéðúî eðééä :øîéîì§¥©©§©§¦¦¦¨§§¦£¥¨

.øðéc äôé eðéáà éñëð ìò ïéìòîdéì øîàéî :àáø ©£¦©¦§¥¨¦¨¤¦¨£©¥¨¨¦
íúä ?éîc¯àëä ,éîúéì àãéñt eäì úéà¯úéà éî ¨¥¨¨¦§§¥¨§©§¥¨¨¦¦

àôøéèå .ìé÷L àôìàå ,áéäé àôìà ?àãéñt déì¥§¥¨©§¨¨¥§©§¨¨¥§¦§¨
:øîà àøéåò áø .àôìàa :øîà àðéáø ?ïðéáúk änëa§©¨¨§¦©¨¦¨¨©§©§¨©£¦¨¨©
àøáb àeää .äàî Lîça :àúëìäå .äàî Lîça©£¥§¨§¦§§¨©£¥¥¨©©§¨
.àòøàc éðéè÷ éøz déì eåä ,éæeæ äàî déa é÷qî eåäc§¨©§¥¥¥¨¥¨¥§¥§¦¥§©§¨
áBç ìòa àúà .ïéLîça ãçå ,ïéLîça eäðéaæ ãç©©¥§§©§¦§©§©§¦£¨©©

éøè÷å àúà øãä ,eäéépéî ãçì àôøèì÷L .Cãéàì ó ¨§¨§©¦©§£©£¨§¨¨¥§¦¨§©
å déaâì ìéæà÷å ,éæeæ äàîdéì øîàäàî Cì àéåL éà : ¥¨¥§¨¨¥§©¥©£©¥¦©§¨¨¥¨

éæeæ¯àì éàå ,éiçì¯øáñ .÷lzñéàå éæeæ äàî ìB÷L ¥§©¥§¦¨§¥¨¥§¦§©¥¨©
:ïéúéðúî eðééä :øîéîì óñBé áø.'åë íéîBúé eøîà íà ©¥§¥©©§©§¦¦¦¨§§¦

déì øîàíúä ?éîc éî :ééaà¯àãéñt eäì úéà £©¥©©¥¦¨¥¨¨¦§§¥¨
àëä ,éîúéì¯äàî ,áéäé äàî ?déì úéà àãéñt éàî §©§¥¨¨©§¥¨¦¥¥¨¨¥¥¨

,äàîa :øîà àðéáø ?ïðéáúk änëa àôøéèå .ìé÷L̈¥§¦§¨§©¨¨§¦©¨¦¨¨©§¥¨
àeää .ïéLîça :àúëìäå .ïéLîça :øîà àøéåò áø©£¦¨¨©§©§¦§¦§§¨§©§¦©
àðéè÷ ÷áL ,áéëL .éæeæ äàî déa é÷qî eåäc àøáb©§¨§¨©§¥¥¥¨¥§¥§©§¦¨
áBç ìòa àúà .éæeæ ïéLîç àéåL äåäc àòøàc§©§¨©£¨©§¨©§¦¥£¨©©

éøè÷åøãä ,éæeæ ïéLîç déì eáäé éîúé ìeæà .déì ó §¨¨¥¥£©§¥¨£¥©§¦¥£©
éøè÷ìò äåöî :ïäì øîà .ééaàc dén÷ì eúà .dì ó ¨¨¥¨¨§©¥§©©¥¨©¨¤¦§¨©

éàn÷ éðä .ïäéáà áBç òBøôì íéîBúiä¯äåöî ©§¦¦§©£¦¤¨¥©¨¥¦§¨
àzLä ,eúéãáò¯éøè ékó¯éøè÷ ïéãaïøîà àìå .ó ¨§¦¨§¨¦¨¥§¦¨¨¥§¨£¨©

,àðéè÷ àòøàc éîc éæeæ ïéLîç éðä :déì eøîà àìc§¨¨§¥¨¥©§¦¥§¥§©§¨§¦¨
àðéè÷ àòøà éîc éæeæ ïéLîç éðä :déì eøîà ìáà¯ £¨¨§¥¨¥©§¦¥§¥©§¨§¦¨

dénéàc dúaeúëì dðaæc àøáb àeää .de÷lñ é÷elñ©¥©§©©§¨§©§¨¦§¨¨§¦¥
å ,äàðä úáBèadéì øîààøòøòîe íà àéúà éà :¯ §©£¨¨©£©¥¦¨§¨¥§©§£¨

à àìå dénéà àáéëL .Cì àðévôî àìàúàå ,àøòøòé ¨§©¥¨¨§¦¨¦¥§¨¦©§£¨©£¨
eäéà :øîéîì àîç øa éîø øáñ .øòøòî à÷å eäéà¦§¨§©§¥¨©¨¦©¨¨§¥©¦

.éà÷ dénéà íB÷îadéì øîàúeéøçàc éäð :àáø ¦§¦¥¨¥£©¥¨¨§¦§©£¨
déãéc úeéøçà ,déìò ìéa÷ àì dãéc¯?ìéa÷ àì éî ¦¨¨©¥£¥©£¨¦¥¦¨©¥

ì äãN øënL ïáeàø :àîç øa éîø øîààlL ïBòîL ¨©¨¦©¨¨§¥¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ
,úeéøçàa ïáeàøì døëîe ïBòîL àúàå ,úeéøçàa§©£¨©£¨¦§§¨¨¦§¥§©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zeaezk(ipy meil)

ïäa eëædïéLøBé,mn` zaezk z` miaebe dlecbd daezkd ipaCk ¨¨¤§¦¨
miqkp dzin zrya eidy ote`aïéèòeî,xpic xzen my did `ly ¨¦

åjk xg`ïéLøBé ïäa eëæ ,eaøúðwelgl ekf dphwd daezkd ipa - §¦§©¨¨¤§¦
ieeya xpic xzen did `l dzin zryae li`ed ,deya miqkpd z`

.miqkpd

* * *
:oldl e`aeiy mipicle miyrnl oniq d`ian `xnbdóìà ïnéñ)¦¨¤¤

.(ïé÷éñò íéøáãa åéúBãN ó÷æ á÷òé äaeúëa äåöî äàîe¥¨¦§¨¦§¨©£Ÿ¨©§¨¦§¨¦£¦¦
el d`aedy micareyn miqkp oipra dyrna zgzet `xnbd

:epizpynn di`xéæeæ àôìà déa é÷qî eåäc àøáb àeäämc` did - ©©§¨©£©§¥¥©§¨¥
,fef sl` ly aeg ea miyep eidyéðãtà éøz déì eåäipy el eid - £¥§¥©©§¥

,mizaäàî Lîça àãçå äàî Lîça àãç eäðéaædeld mxkn - ©¦§£¨©£¥¥¨©£¨©£¥¥¨
.fef ze`n ynga zia lk ,cg` mc`làúà[`a-]d,áBç ìòa ¨¨©©

eäéépéî àãçì àôøèoerxt myl gweldn mizadn cg` lhpe - ©§¨©£¨¦©§
onf xg`l ,aegd zivgnøãäeéøè÷Cãéàì ó`ae aeg lrad xfg - ¨©¨¨¦§¦¨

.aegd x`y xeara ipyd ziad z` sexhléæeæ àôìà ì÷Lgwl - ¨©©§¨¥
fef sl` gwelddéaâì ìéæà à÷å,delnd iptl `ae -déì øîà §¨¨¦§©¥¨©¥
,delnl gweldéæeæ àôìà Cì àéåL éàjl dey oey`xd ziad m` ± ¦©§¨¨©§¨¥

,aegd inc lk xear elawl jpevxae jaeg xeriyk fef sl`éiçì- §©¥
,ipyd ziad z` icia x`yde ,ahenéæeæ àôìà ìé÷L ,àì éàå§¦Ÿ§¦©§¨¥

÷lzñéàå.mizad ipyn wlzqde jaeg lk inc icin gw - §¦§©©
:df dyrnl epizpynn di`x yi m` zwelgn d`ian `xnbdøáñ̈©

ïéúéðúî eðééä ,øîéîì àîç øa éîøx`eand oicd epiid ± ¨¦©¨¨§¥©©§©§¦¦
,epipy oky ,epizpynaeøîà íàdíéîBúédy`d ipa mdy ¦¨§§¦

,dzxagn daexn dzaezkyäôé eðéáà éñëð ìò ïélòî eðà éøä£¥¨§©¦©¦§¥¨¦¨¤
øðécdidiy ick ,dieyn xzei xpica rwxwd z` miny ep` - ¦¨

oi`y xn`p o`k s`e .mdl mirney oi` ,'xpic xzen' miqkpa
lkei `ly icka eieyn xzei ziad inc z` zelrdl leki gweld

.ipyd ziad z` zeabl aeg lrad
:wleg `axàáø déì øîà,`ng xa inxléîc éîdxwn dnec ike ± ¨©¥¨¨¦¨¥

,epizpyn oicl dféîúéì àãéñt eäì úéà íúäyi my ixd ± ¨¨¦§§¥¨§©§¥
,miqkpd inc z`lrda cqtd dphwd daezkd zlra ipa minezil

ok oi`y dnàëä,aeg lrae gwel ly ote`a o`k ±déì úéà éî ¨¨¦¦¥
àãéñtziad inc z` elrdy jka cqtd delnl el yi ike ± §¥¨

`lde ,oey`xdàôìàifefáéäé,ez`eld zrya dell ozp ±àôìàå ©§¨¨¦§©§¨
ifefìé÷Lleki cqtd oi` delnly oeike ,d`eldd oerxtl lhep ± ¨¦

.rwxwd inc z` zelrdl gweld
:`xnbd zxxanïðéáúk änëa ,àôøéèåmikqd delndy ote`a - §¦§¨§©¨¨§¦¨

edn ,eaeg lk inc xeara zg` rwxw sxhe ,gweld z`lrdl
daebe xfeg eze`y ,diiabd xhya gwell miazeky mekqd

:`xnbd zx`an .xkendn,øîà àðéáødzid `txihdy el miazek ¨¦¨¨©
àôìàa,exeara da rxty aegd xeriyk ,fef sl`a ±àøéåò áø §©§¨©£¦¨

,øîàdzid `txihdy el miazekîçaäàî Lfef ze`n ynga ± ¨©©£¥¥¨
:`xnbd dwiqn .deldn rwxwd ly dziipw jxrkàúëìäå§¦§§¨

daby miazekyäàî Lîça.fef ©£¥¥¨
:dnec dyrn d`ian `xnbddéa é÷qî eåäc àøáb àeääeid - ©©§¨©£©§¥¥

ly aeg ea miyepàòøàc éðéè÷ éøz déì eåä ,éæeæ äàîel eid - ¥¨¥£¥§¥§¦¥§©§¨
,zephw zecy izyïéLîça ãçå ïéLîça eäðéaæ ãçzg` lk xkn - ©©¦§§©§¦§©§©§¦
.fef miynga odneäéépéî ãçì àôøè áBç ìòa àúàlrad `a - ¨¨©©©§¨§©¦©§

e ,aegd zivgn oerxtl zg` rwxw sxhe aegéøè÷å àúà øãäó ¨©¨¨§¨¨¦
Cãéàìxzi oerxt xeara dipyd rwxwd z` sexhl `a onf xg`l ± §¦¨
.aegddéaâì ìéæà÷å éæeæ äàî ì÷Liptl `ae fef d`n gweld gwl ± ¨©¥¨¥§¨¨¦§©¥

,aeg lradéæeæ äàî Cì àéåL éà ,déì øîàådpey`xd dcyd m` ± §¨©¥¦©§¨¨¥¨¥
,jaeg xeriyk fef d`n jl deyéiçìz` icia x`yde ,ahen ± §©¥

,dipyd rwxwdìB÷L ,àì éàåipnn gw -éæeæ äàîlk oerxtl §¦Ÿ§¥¨¥
jaeg÷lzñéàåjl rxet ip` ixdy ,zerwxwd izyn wlzqde ± §¦§©©

.minca jaeg

,'eë íéîBúé eøîà íà ,ïéúéðúî eðééä ,øîéîì óñBé áø øáñm`y ¨©©¥§¥©©§©§¦¦¦¨§§¦
z` miny ep` ixd ,dzxagn daexn dzaezky dy`d ipa exn`
xzen didi miiey z`lrd ici lre ,miieyn xzei xpica epia` iqkp
ep` df oicne .mdl mirney oi` ,zeaezkd izy jxr lr xpic
dlrn cg` mc`y dn itl rwxwd ieey z` miraew oi`y micnl
inc z` zelrdl leki gweld oi`y xnel yi o`k s`e .dinca
zeabl aeg lradn repnl icka diey lr xzi dpey`xd rwxwd

.dipyd rwxwd z`
:wleg iia`éiaà déì øîà,sqei axléîc éîdnec df dxwn ike ± ¨©¥©©¥¦¨¥

,epizpyn oiclíúädpyna my -éîúéì àãéñt eäì úéàyi - ¨¨¦§§¥¨§©§¥
,miqkpd inc z`lrda dphwd daezkd zlra ipa minezil cqtd

déì úéà àãéñt éàî àëäaeg lral yi cqtd dfi` ,o`k la` ± ¨¨©§¥¨¦¥
ixd ,rwxwd inc z`lrdaäàîifefáéäézrya delnd ozp ± ¥¨¨¦

e ,d`elddäàîifefìé÷Ldelnly oeike ,d`eldd oerxtl lhep ± ¥¨¨¦
.rwxwd inc z` zelrdl gweld leki cqtd oi`

:`xnbd zxxanàôøéèåaeg lrad sxhy lr gwell miazeky §¦§¨
,epnn egwn z`.ïðéáúk änëa:`xnbd zx`an,øîà àðéáø §©¨¨§¦¨¨¦¨¨©

epnn sxh aeg lrady xhya el miazekaieeyäàîmd jky ,fef §¥¨
e .rxtpy aegd inc,øîà àøéåò áøepnn sxhy el miazekaieey ©£¦¨¨©§

ïéLîç:`xnbd dwiqn .deldn rwxwd ly dziipw jxrk fef ©§¦
.ïéLîça àúëìäå§¦§§¨§©§¦

* * *
:dphw dcy ly diiab oipra dyrn d`ian `xnbd,àøáb àeää©©§¨

éæeæ äàî déa é÷qî eåäcd`n ly aeg ea miyep eidy mc` did ± ©£©§¥¥¥¨¥
,fefáéëLe ,deld zn -éæeæ ïéLîç àéåL äåäc àòøàc àðéè÷ ÷áL ¨¦¨©§¦¨§©§¨©£¨©§¨©§¦¥

,fef miyng dey dzidy dphw rwxw eixg` gipd -áBç ìòa àúà̈¨©©
éøè÷ådéì óxeara rwxwd z` zeabl ywiae aeg lrad `a - §¨¨¦¥

,aegd zivgndéì eáäé ,éîúé ìeæàdelnl epzpe minezid ekld ± ¨©§¥¨£¥
,éæeæ ïéLîç,okn xg`l .mzeyxa rwxwd dx`yp ok ici lreøãä ©§¦¥¨©

éøè÷dì óxeara rwxwd z` lehil aey ywiae delnd xfg - ¨¨¦¨
.mixzepd fefd miyngéiaàc dén÷ì eúàiia` iptl minezid e`a ± ¨§©¥§©©¥

,oicd z` mdl weqtiy ickïäì øîàiia`íéîBúiä ìò äåöî ¨©¨¤¦§¨©©§¦
,ïäéáà áBç òBøôìokleeúéãáò äåöî éàn÷ éðäzern oze` - ¦§©£¦¤¨¥©¨¥¦§¨¨§¦

meiw liaya `l` ,rwxwd inc xeara epzip `l dpey`xa epzipy
zcareyn oiicr rwxwdy `vnp ,mkia` aeg zrixt ly devn

ok m`e ,mixzepd fefd miyng xeara aeg lraléøè ék àzLäó ©§¨¦¨¦
éøè÷ ïéãaó`ed oica ,rwxwd z` daebe delnd xfegy dzr - §¦¨¨¦

.daeb
:`xnbd zx`anïøîà àìådcyd z` daebe xfegy ok xn`p `l - §Ÿ£¨¨

ote`a `l`ìcdéì eøîà àaeg lral minezid exn` `ly ± §Ÿ¨§¥
,el enliyy dryaàðéè÷ àòøàc éîc éæeæ ïéLîç éðäfef miyng ± ¨¥©§¦¥¨¥§©§¨§¦¨

,dphwd dcyd inc md el`ìáàm`déì eøîàlral minezid £¨¨§¥
,aegäe÷lñ é÷elñ ,àðéè÷ àòøà éîc éæeæ ïéLîç éðäeze` ewliq ± ¨¥©§¦¥¨¥©§¨§¦¨©¥©§¨

dpi`e mdly `id ixd rwxwd z` epnn epwy oeiky ,rwxwdn
.zcareyn

* * *
:daezk zxikn oipra dyrn d`ian `xnbddðaæc àøáb àeää©©§¨§©§¨

dénéàc dúaeúëìen` ly dzaezk z` xkny mc` did ±úáBèa ¦§¨¨§¦¥§©
äàðä,hren melyz xeara -déì øîàå,gwell xkendàéúà éà £¨¨§¨©¥¦¨§¨

àøòøòîe íà,dlhal dxiknd lr xrxrze in` `eaz m` -àì ¥§©§£¨Ÿ
Cì àðévôî.zzpy mincd jl xifg` `le ,jze` dvt` `l - §©¦¨¨

okn xg`le lrad zn seqaldénéà àáéëL,en` dzn -àìå §¦¨¦¥§Ÿ
àøòøòéà,dzny mcew dxiknd lr dxrxr `le -à÷å eäéà àúàå ¦©§£¨§¨¨¦§¨

øòøòîz` s`e ,in` zgz cner ip`' dprha xrxre xkend `ae ± §©§¥
zlaiwe jl izxkn zeixg`a `ly ixdy xifg` `l xknd inc

.'jilr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

המשך בעמוד אפב



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zeaezk(iyily meil)

éøè÷å ïáeàøc áBç ìòa àúàådépéî déì órwxwd z` sxhe - §¨¨©©¦§¥§¨¨¦¥¦¥
,eaeg xear el zcareyn rwxwd dzidy itl oae`xnàeä àðéc¦¨

déì évôîe ïBòîL ìéæàcici lr ezevtle zkll oerny jixv - §¨¦¦§§©¥¥
.dzeixg`a el aiigzp ixdy ,gwnd zern zxfgdàáø déì øîà̈©¥¨¨

,`ng xa inxldéìò ìéa÷ àîìòc úeéøçàc éäðoerny mpn` ± §¦§©£¨§¨§¨©¦£¥
`ly mixg` miyep dcyd z` etxhi m` zeixg` envr lr laiw

la` ,oae`x zngndéìò ìéa÷ éî déLôðc úeéøçàlr laiw ike - ©£¨§©§¥¦©¦£¥
`l i`ce `ld ,envr oae`x zngn zeriaz lr zeixg` envr

.df ote`a oae`x iabl zeixg` laiw
:`xnbd dtiqenemewn lknàáø äãBî,`ng xa inxlïáeàøa ¤¨¨¦§¥

á÷òiî äãN LøiLeia`ì døëîeàúàå ,úeéøçàa àlL ïBòîL ¤¨©¨¤¦©£Ÿ§¨¨§¦§¤Ÿ§©£¨§¨¨
ïBòîLxfgeá÷òéc áBç ìòa àúàå ,úeéøçàa ïáeàøì døëîe ¦§§¨¨¦§¥§©£¨§¨¨©©§©£Ÿ

,awri el aiig didy aegd xeara el dcarzyp rwxwdyéøè÷åó §¨¨¦
dépéî déìdf ote`ay ,rwxwd z` oae`xn sxhe -ìéæàc àeä àðéc ¥¦¥¦¨§¨¦

dépéî déì évôîe ïBòîLzevtle zkll oerny jixvy `ed oicd ± ¦§§©¥¥¦¥
:`xnbd zxxan .zeixg`a epnn d`pwy oae`x z`àîòè éàî± ©©£¨

`l ixd ,oae`x z` zevtl oerny jixv df ote`ay mrhd `ed dn
:`xnbd zx`an .oae`x zngn zeriaz lr zeixg` oerny laiw

éîc àîìòc áBç ìòák ,á÷òéc áBç ìòaxg` aeg lrak `ed ixd ± ©©§©£Ÿ§©©§¨§¨¨¥
zngn `le oae`xl xkny in ly aeg zngn oae`xn sexhl `ad

.oae`x ly aeg

* * *
:zeixg`a dcy zxikn oipra sqep oic d`ian `xnbdøa éîø øîà̈©¨¦©

ì äãN øënL ïáeàø ,àîçå ,úeéøçàa ïBòîLzern eid `l oernyl ¨¨§¥¤¨©¨¤§¦§§©£¨§
okle xknd zryaäåìîa åéìò ó÷æmze` lr aeg xhy el azk - ¨©¨¨§¦§¤

,minceokn xg`làúàå ,ïáeàø úî[`ae-]ïáeàøc áBç ìòa ¥§¥§¨¨©©¦§¥
éøè÷åïBòîMî dì óxear oernyn rwxwd z` sexhl dvxe - §¨¨¦¨¦¦§
,eaegéæeæa déñéiôe,zerna aegd lra z` qiite oerny cnre - ©§¥§¥

aiig epi`y oreh oerny dzre ,oae`xl aiig didy dcyd inca
ly eaeg z` mda mliyy itl ,dcyd inc z` minezil mlyl

.mdia` oae`xàeä àðéc`l` ok oerhl leki oerny oi`y oicd ± ¦¨
meyn ,dcyd inc ly aegd z` minezil mlyl `ed aiigéøîàc§¨§¥

ïáeàø éða déìzzpy dprha jnvr xehtle oerhl jl oi` ,oernyl ¥§¥§¥
c meyn ,epia` ly aeg lral dcyd inc z`÷áL éìèìhî ïðà£¨¦©§§¥¨©

Cab ïeáàzernd ,xnelk ,jlv` epia` xi`yd milhlhn ,ep` ± £©¨

,rwxw epia` epl xi`yd `le ,el aiig dz`yéîúéc éìèìhîe¦©§§¥§©§¥
éãaòzLî àì áBç ìòáìminezid eyxiy milhlhny `ed oicde ± §©©Ÿ¦§©§§¥

ly aeg lrad did `le ,mdia` ly aeg lral micarzyn mpi`
.dcyd inc z` mlyl jilr `linne ,epz`n melk daeb epia`

Cãéà çwt éà ,àáø øîà-e`eai xy`k ,`ed gwt oerny m` ¨©¨¨¦¦¥©¦¨
,rwxwd inc z` epnn reazl minezidàòøà eäééìäéð eäì éaâî©§¥§¦£©§©§¨

f`e ,mdia`l aiig didy aegd xear rwxw oerny mdl ozi -
,rwxw `l` milhlhn elv` mdia` gipd `ly xxaznéáb øãäå§£©¨¥

eäééðéî dìzeixg`d aeig xear ,mdn dze` dabie xefgi - ¨¦©§
z` minezin miaeb oi`y s`e .xknd zrya mdia` el aiigzpy
zerwxwn `le mdl yixed mdia`y zerwxwn `l` mdia` aeg
aiigzpy eaeg rxty df ote`a s` mewn lkn ,ezen xg` md epwy

,mdn daebe xfeg rwxwa minezilkixacïîçð áø øîàc ,ïîçð áø §©©§¨§¨©©©§¨
ïäéáà úáBça ò÷ø÷ eábL íéîBúé ,äeáà øa äaø øîàaeg xear - ¨©©¨©£¨§¦¤¨©§©§©£¦¤

,mdia`l miaiig eidyáBç ìòamdia` ly xg`dúBà äáBâå øæBç ©©¥§¤¨
.ïäî¥¤

* * *
:zegewln aeg lra ziiab oipra oic d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨

ì åéúBãN ìk øënL ïáeàøïBòîL,cg` xhyaøëîe ïBòîL øæçå §¥¤¨©¨§¨§¦§§¨©¦§¨©
àúàå ,éåìì úçà äãN[`ae-]ïáeàøc áBç ìòa,eaeg zeabl ¨¤©©§¥¦§¨¨©©¦§¥
,oae`x xkny miqkpdn,äáBb äfî äöø ,äáBb äfî äöø,xnelk ¨¨¦¤¤¨¨¦¤¤

.ieln zeabl lekie oernyn eaeg z` zeabl lekiy
:df oic bdep ote` dfi`a `xnbd zx`anïøîà àìåepxn` `le ± §Ÿ£¨¨

,dvexy inn zeabl lekiy df oicúéðBðéa dðáæc àlàote`a - ¤¨§©§¨¥¦
,zipepia rwxw oernyn dpw ielyúéøeaæå úécéò dðáæ ìáàla` ± £¨©§¨¦¦§¦¦

xi`yde ,drexb rwxw e` zgaeyn rwxw oernyn iel dpw m`
zeabl leki oae`x ly eaeg lra oi` ,zipepia rwxw oerny lv`

c meyn ,ielndéì øîà éöî,aeg lral xnel iel lekiy -éëäì ¨¥¨©¥§¨¦
Cì àéæç àìc àòøà éðéáæe éçøèoernyn izipwe izgxh jkl - ¨§¦§¦¦©§¨§Ÿ©§¨¨

aeg lra ly epic ixdy ,diiabl jl die`x dpi`y rwxw `weec
.zipepia rwxwn zeabl

énð úéðBðéáe,zipepia iel dpwy ote`a s`e -ïøîà àìxn`p `l ± ¥¦©¦Ÿ£¨¨
epnn zeabl oae`x ly eaeg lra lekiy oicdàlàote`aàìc ¤¨§Ÿ

dúååëc úéðBðéa ÷áLzipepia oerny lv` iel xi`yd `ly - ¨©¥¦¦§¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' במדבר, בו כותב שרוצה להיות חסיד ליובאוויטש וכן גם חבר שלו רוצה 

בכזה, ורוצים לדעת התנאים ומה יש לעשות.

הנה התנאים הם ללמוד תורת החסידות וע"פ מרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה להתנהג 

בהדרכותי' ומנהגי'. וכמובן שכמו שבקבלת התורה שזכו לזה דוקא ע"י הקדמת נעשה לנשמע, הרי כן 

הוא ג"כ באיזה חלק מפרד"ס שבתורה שגם בזה צ"ל הקדמת נעשה לנשמע וכבר ידוע פסק רז"ל לא 

יגעת ומצאת אל תאמין יגעת ומצאת, ואם רוצים באמת הנה הבא לטהר מסייעין אותו.

בטח לומד תניא גם עתה וכן אומר בכל יום אחר תפלת שחרית שיעור תהלים - כפי שנחלק 

התהלים לימי החודש - והשי"ת יצליחו.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

miwxt dyelya` cenr av sc ± iriax wxtzeaezk
ïáåàøã áåç ìòá àúàådxkny dpey`x dxiknl mcew exhy didy Ð.oernyl oae`x

oerny cia d`vne `a eli`eÐ.dl sixh ded inp ikdéöôîå ïåòîù ìéæàã àåä àðéã
äéìdtxehe oae`xc aeg lra `ae ,zeixg`a xg` yi`l df oerny dxkn eli`y myk Ð

Ðxefgl lkei `l oae`x lre ,edvtn oerny didÐ.epnid dgwl zeixg`a `ly ixdy

envr oae`xl dxknyk ,jkÐdvti.eléäð
àîìòã úåéøçàãlk Ðmixxerd`ly dilr

.oerny dilr laiw ,oae`x zngnúåéøçà
äéùôðã.envr zngn el `ad xerxr Ðìòáë

éîã àîìòã áåçxxernd Ðzngn `ly dilr

.dlgz oae`xl el xkny in zngn `l` ,oae`x

,oernyl dxkne ieln oae`x dgwl m`y myke

dxkne oerny xfge ,zeixg`a `ly ,eig` epi`y

mcewd ,ielc aeg lra `ae ,zeixg`a oae`xl

,dpey`x dxikn xhyldtxeheoae`xnÐjixv

oernyezevtl`ede ,dxkn zeixg`a ixdy ,

oae`x dyxiyk s` .zeixg`a `ly dgwl

awric aeg lra `ae ,dxkne awrinÐepvti

`ed dea`c dirxk oae`xc opixn` `le ,oerny

zeixg`e.oerny dilr laiw `l oae`xcïô÷æå
äåìîá åéìòozp `ly Ð,dcyd inc oerny el

.mdilr aeg xhy el azk `l`éæåæá äéñééôåÐ

z` qiit ,inzil aiig didy dcyd inc zerna

dyepd.el dxkn zeixg`ay ,oae`x liaya ,

êáâ ïåáà ÷éáù éìèìèîly aeg lra dide Ð

`l zernde .rwxw epl oi`y ,epnn wleqn epia`

icarzyn `l inzic ilhlhnc ,ozil jl did

epilr xefgl jl oi` dz` mb dzre .aeg lral

.epia`n rwxw epl oi`y itl ,zeixg`d lréáâî
àòøà åäìederazyk Ðodl rxti minezid

liaya ediipn iab xcde ,zernd inca rwxw

`l xninl evn `le .mdia` zeixg`epyxi

`l` epia`n df rwxwedepgwlxn`c ,zerna

ixde ,mkl d`a mkia` aeg ceary ici lr :edl

zyexik mkl `id.eiiga mkia` gwly rwxw

áåç ìòá.mdia` ly Ðíäî äúåà äáåâå øæåç
.dyexia ynn mdl dltp eli`k Ðåéúåãù ìëoiaeb oi` zexhy ipyac .cg` xhya Ð

gipd :dil xn` ivnc ,dpexg`a oae`xn gwly dze` oernyn gwl ok m` `l` ,ieln

miqkpn oirxtp oi`c ,jcearya ef oi`e ,ef z` gwlyk epnid zeabl mewn oerny jl

.oixeg ipa yiy mewna micareynäáåâ äæî äöø äáåâ äæî äöø:lif`e miiqncke Ð

lv` oae`x lyn zipepia way `le ,dilr aeg lra cearyy ,zipepia oernyn iel oafc

zicir oernyn zeabl dvx ,jkld .oernyÐzecyd lk zgwl dz` :dil xn`c ,daeb

melk jlv` oae`x lyn `vn`y onf lke ,iaegl carzydl oae`x zgz zqpkpeÐ`l

dvx .zeabl mewn il gipdy ,iel z` gixh`Ðlv` `vni `l m` oebk ,daeb ieln

zixeaif `l` oae`x lyn oernyÐiceary z` zgwl :dil xn`c .ieln zipepia daeb

ipicy zipepiaelv` gipde ,oae`xn ef zipepial iel dgwl eli`c ab lr s`e .dilr lhen

zixeaifÐmiqkpn oirxtp oi` :opzck ,iel lr xefgl oae`xc aeg lra leki did `l

`ed mzd .zixeaif od elit`e ,oixeg ipa yiy mewna micareynÐeaeg lra oae`xc

lv` yiy onf lk ,mlerd oewz iptn :opax xen`e ,`edeaeg ick eaeg lraÐsexhi `l

o`k la` .zegewlÐ.`a `ed `txih gkn eilr s`e ,`ed eaeg lra e`l oerny
àðéã
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oigpen od eli`k zern jpd opiaygc ,icin oernyl oae`x ipa ixn` ivn `l Ð delna etwf

pc xity iz` ok m`e .epnn detxhi m` ,dcyd zgz oekyna ecia`lyc ,"zeixg`a" hw

`le ,`weec e`l Ð etwfc :xnel ivnz m` elit`e .etwf `ll etwf oia welig oi` Ð zeixg`a

,miiw xknd oi` ifef` witpe liirc onf lkc ,xknd miiwzpy xnel meyn `l` "etwf" hwp

,ifef` witpe liir `l ez Ð delna eilr etwefyke

eze "xknd miiwzpe" `l` xninl jixv ded `le

hwpinl jixhvi`c :iax xne` ikd elit` Ð `l

ded `l Ð zeixg`a `ly i`c ,"zeixg`a"

dnc .oizipznn opirnyc i`n `l` dpin opirny

Ð aeg lral zernd zzl i`yx gweld oi`y

iax ,(`,ct zeaezk) "azekd" wxta `id oizipzn

epzpi `l` ,oica oingxn oi` :xne` `aiwr

miyxeid oi`e dreay oikixv oleky ,miyxeil

lr s` :ol rnyn `w `zyd la` .dreay oikixv

envrl makri ,jzrc `wlqe ,oda wfgen `edy it

`l ikd elit` Ð aiig odia`y zeixg` zgz

:iaxl d`xp cere .edpip inzic ilhlhnc ,makri

i`n Ð ikd e`l i`c .`weec Ð delna otwfc

oernyl oae`x ipa dil ixn`c `ed `pic :xn`w

iax xn`w `l o`k cr .jab epia` way ilhlhn

Ð miyxeil epzpi `aiwrolekc meyn `l`

`d .dreay oikixv miyxeid oi`e ,dreay oikixv

rnyn Ð dreay oikixv eed `l inp mixg` i`

i`n ,gwel i`d ,`kde .mixg`l epziy dcenc

`ny `kd xninl `kil `d ?jixv dreay

oiicr ecia gwnd zerny onf lkc .ixxv eqitzd

etwf" hwp jkld ?mdizgz mixg` eqitzi dnl Ð

yginl `ki` Ð delna etwfe li`edc ,"delna

.epnn detxhi m` akriy ,ixxv eqitzd `ny ith

aezkiy dvxiy dry lk epnn l`yi deln jdc

yginl `kil Ð etwf `l la` .deln xhy eilr

oke li`ede .dreay `kile ,ixxv eqitzd `nyl

.iax itn .icin `le dil xninl inzi evn `l Ð

Ð ixxvl yginl `kil etwf `le li`ed :dnize

mey" wxt oikxra `nrh yxtnc o`nl ok m`

ixxv meyn ,oda zlke` ziax ok m` `l` miphw minezi iqkpl oiwwfp oi`c (`,ak) "minezid

,delna eilr etwf `le zeixg`a oernyl dcy xkny oae`x enk ,oiwwfpc dl zgkyn Ð

lr xfeg eiykr ixd Ð ely dpi`y z`vnp jk xg`e ,minezil zernd oerny mlye ,zne

ded `l milecb mineziac idp :iax il xn`e !ixxvl opiyiig `le li`ed ,oiwwfpe minezid

.ith opiyiig miphw minezia ,`peeb i`dk ixxvl opiyiig

äéñééôåleki epi`c Ð diqiit `lc `kid `iran `l ;`ed `zeaxc :iax xne` Ð ifefa

,mdly aeg rxt ixd `pin` jzrc `wlqc ,diqiit elit` `l` ,zernd akrl

ixn` ikd elit`c ol rnyn `w Ð odilrn df aeg lra wliqe.'ek oilhlhn op` :dil

éàwxta lirl opixn`c ab lr s`c gikedl yi o`kn Ð 'eke ediildip edl iabn jci` gwit

jka deld ciqtd m` mewn lkn ,ifef dil zi`c `kid ifefa aeg lrac epicc (`,et) "azekd"

.oick `ly dyer epi`e ,rwxw edl iabn ivnc ,`kd oebk .ifef el ozi `l Ðïáåàøxkny

dfn Ð dvx :opixn` `l zexhy ipyac .cg` xhya :qxhpewa yxit Ð oernyl eizecy lk

dpwy dze` oernyn gwl ok m` `l` ieln zeabl leki epi`c meyn ,daeb dfn Ð dvx ,daeb

xn`c ,ieln aeg lra iab `l Ð dpexg`d iptly oze`n zg` gwl i`c .oae`xn dpexg`a

oerny d`pwy dryne .oae`xn ily z` dpwyk ,epnid zeabl mewn oerny jl gipd :dil

od elit`e ,oixeg ipa my yiy mewna micareyn miqkpn oirxtp oi` opax xen` `nrh i`n :dil xninl oerny ivnc :iaxl `xidp `le .zexzepd lr jceariy x`ype ,jceariy wlzqp Ð

:qxhpewd yexitk d`xp ile .iax itn .xzeiae zexhy ipya :yxtl ivn ,jkld .(a,g) `nw `aac `nw wxta ,`axck ,il `gip `l `zpwz jda `p` ,oey`x gwelc dpwz meyn Ð zixeaif

mwinl `ifg `lc `rx` ipafe igxh ikdl :dil xn`c .ieln zeabl leki epi` Ð dpexg` iptly dze` oernyn gwl iele ,dpexg`a zixeaif oerny gwle ,zexhy ipya la` ,cg` xhya `wecc

,`nrh i`dn ,zicir dze` ieln zeabl leki epi` Ð zicir dze` iel gwle dpexg`a zicir oerny gwl m` oke .el dabn did zixeaif `idy dpexg` Ð oerny cia mlek `id m` i`cec ,jnw

`aaa `nrh yxtnck ,ecia zeyxd dide ,el dabn did Ð zicir `idy dpexg`d iptl gwly zixeaifde zipepiad ,oerny cia mlek eid m` i`cec ,jl `ifg `lc `rx` ipafe igxh ikdlc

daeb dfn Ð dvx ,daeb dfn Ð dvx :zeidl okzi ,edine .zexhy ipya oerny gwly it lr s` ,epnn zeabl mewn jl izgpd :xnel leki Ð zipepia waye zipepia iel oaf m` oke .(my) `nw

igxh `zyd :xninl ivn `le ,dzeekc zipepia way `le zipepia iel gwly dpey`xde zicir dpexg`dy oipra ,dpexg`d iptly dze` oernyn iel gwly it lr s`e ,zexhy ipya elit`

jl `ifg `lc `rx` ipafe.äöø`kilc ,ip`y `kd Ð zixeaif od elit`e ,oixeg ipa miqkp yiy mewna micareyn miqkpn mirxtp oi` :opixn`c ab lr s`e Ð daeb dfn dvx daeb dfn

.oae`x gkn `a aeg lrad df ixdy ,edpip micareyn edleke ,llk oixeg ipa
la`
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éøè÷å ïáeàøc áBç ìòa àúàådépéî déì ó¯àðéc ©£¨©©¦§¥§¨¨¥¥¦¥¦¨
.déì évôîe ïBòîL ìéæàcã àeädéì øîàéäð :àáø §¨¥¦§§©¥¥£©¥¨¨§¦

déìò ìéa÷ àîìòc úeéøçàc¯éî déLôðc úeéøçà §©£¨§¨§¨©¥£¥©£¨§©§¥¦
,á÷òiî äãN LøiL ïáeàøa àáø äãBîe ?déìò ìéa÷©¥£¥¤¨¨¦§¥¤¨©¨¤¦©£Ÿ

ì døëîedøëîe ïBòîL àúàå ,úeéøçàa àlL ïBòîL §¨¨§¦§¤Ÿ§©£¨©£¨¦§§¨¨
éøè÷å á÷òéc áBç ìòa àúàå ,úeéøçàa ïáeàøìdéì ó ¦§¥§©£¨©£¨©©§©£Ÿ§¨¨¥¥

dépéî¯.dépéî déì évôîe ïBòîL ìéæàc àeä àðéc ¦¥¦¨§¨¥¦§§©¥¥¦¥
àîòè éàî¯àîìòc áBç ìòák á÷òéc áBç ìòa ©©§¨©©§©£Ÿ§©©§¨§¨

ì äãN øënL ïáeàø :àîç øa éîø øîà .éîcïBòîL ¨¥¨©¨¦©¨¨§¥¤¨©¨¤§¦§
ìòa àúàå ,ïáeàø úîe ,äåìîa åéìò ó÷æå ,úeéøçàa§©£¨§¨©¨¨§¦§¤¥§¥©£¨©©

éøè÷å ïáeàøc áBçéæeæa déñéiôe ,ïBòîMî dì ó¯ ¦§¥§¨¨¥¨¦¦§©§¥§¥
÷áL éìèìèî ïðà :ïáeàø éða déì éøîàc àeä àðéc¦¨§¨§¦¥§¥§¥£©§©§§¥§©
.éãaòzLî àì áBç ìòáì éîúéc éìèìèîe ,Cab ïeáà£©¨§©§§¥§©§¥§©©¨¦§©§§¦

Cãéà çwt éà :àáø øîà¯,àòøà eäééìäéð eäì éaâî ¨©¨¨¦¦¥©¦¨©§¥§¦£©§©§¨
ïîçð áø øîàc .ïîçð áøk ,eäéépéî dì éáb øãäå©£©¨¥¨¦©§§©©§¨§¨©©©§¨

:deáà øa äaø øîàúáBça ò÷ø÷ eábL íéîBúé ¨©©¨©£§¦¤¨©§©§©
ïäéáà¯:äaø øîà .ïäî dúBà äáBâå øæBç áBç ìòa £¦¤©©¥§¤¨¥¤¨©©¨

ì åéúBãN ìk øënL ïáeàøøëîe ïBòîL øæçå ,ïBòîL §¥¤¨©¨§¨§¦§§¨©¦§¨©
äöø ,ïáeàøc áBç ìòa àúàå ,éåìì úçà äãN¯ ¨¤©©§¥¦©£¨©©¦§¥¨¨

äöø ,äáBb äfî¯dðaæc àlà ïøîà àìå .äáBb äfî ¦¤¤¨¨¦¤¤§¨£¨©¤¨§©§¨
úéøeaæå úécéò dðaæ ìáà ,úéðBðéa¯:déì øîà éöî ¥¦£¨©§¨¦¦§¦¦¨¥¨©¥

úéðBðéáe .Cì àéæç àìc àòøà éðéáæe éçøè éëäì§¨¦¨§¦§¦¦©§¨§¨©§¨¨¥¦
,dúååëc úéðBðéa ÷áL àìc àlà ïøîà àì éîð©¦¨£¨©¤¨§¨§©¥¦¦§¨¨
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zeaezk(iyily meil)

éøè÷å ïáeàøc áBç ìòa àúàådépéî déì órwxwd z` sxhe - §¨¨©©¦§¥§¨¨¦¥¦¥
,eaeg xear el zcareyn rwxwd dzidy itl oae`xnàeä àðéc¦¨

déì évôîe ïBòîL ìéæàcici lr ezevtle zkll oerny jixv - §¨¦¦§§©¥¥
.dzeixg`a el aiigzp ixdy ,gwnd zern zxfgdàáø déì øîà̈©¥¨¨

,`ng xa inxldéìò ìéa÷ àîìòc úeéøçàc éäðoerny mpn` ± §¦§©£¨§¨§¨©¦£¥
`ly mixg` miyep dcyd z` etxhi m` zeixg` envr lr laiw

la` ,oae`x zngndéìò ìéa÷ éî déLôðc úeéøçàlr laiw ike - ©£¨§©§¥¦©¦£¥
`l i`ce `ld ,envr oae`x zngn zeriaz lr zeixg` envr

.df ote`a oae`x iabl zeixg` laiw
:`xnbd dtiqenemewn lknàáø äãBî,`ng xa inxlïáeàøa ¤¨¨¦§¥

á÷òiî äãN LøiLeia`ì døëîeàúàå ,úeéøçàa àlL ïBòîL ¤¨©¨¤¦©£Ÿ§¨¨§¦§¤Ÿ§©£¨§¨¨
ïBòîLxfgeá÷òéc áBç ìòa àúàå ,úeéøçàa ïáeàøì døëîe ¦§§¨¨¦§¥§©£¨§¨¨©©§©£Ÿ

,awri el aiig didy aegd xeara el dcarzyp rwxwdyéøè÷åó §¨¨¦
dépéî déìdf ote`ay ,rwxwd z` oae`xn sxhe -ìéæàc àeä àðéc ¥¦¥¦¨§¨¦

dépéî déì évôîe ïBòîLzevtle zkll oerny jixvy `ed oicd ± ¦§§©¥¥¦¥
:`xnbd zxxan .zeixg`a epnn d`pwy oae`x z`àîòè éàî± ©©£¨

`l ixd ,oae`x z` zevtl oerny jixv df ote`ay mrhd `ed dn
:`xnbd zx`an .oae`x zngn zeriaz lr zeixg` oerny laiw

éîc àîìòc áBç ìòák ,á÷òéc áBç ìòaxg` aeg lrak `ed ixd ± ©©§©£Ÿ§©©§¨§¨¨¥
zngn `le oae`xl xkny in ly aeg zngn oae`xn sexhl `ad

.oae`x ly aeg

* * *
:zeixg`a dcy zxikn oipra sqep oic d`ian `xnbdøa éîø øîà̈©¨¦©

ì äãN øënL ïáeàø ,àîçå ,úeéøçàa ïBòîLzern eid `l oernyl ¨¨§¥¤¨©¨¤§¦§§©£¨§
okle xknd zryaäåìîa åéìò ó÷æmze` lr aeg xhy el azk - ¨©¨¨§¦§¤

,minceokn xg`làúàå ,ïáeàø úî[`ae-]ïáeàøc áBç ìòa ¥§¥§¨¨©©¦§¥
éøè÷åïBòîMî dì óxear oernyn rwxwd z` sexhl dvxe - §¨¨¦¨¦¦§
,eaegéæeæa déñéiôe,zerna aegd lra z` qiite oerny cnre - ©§¥§¥

aiig epi`y oreh oerny dzre ,oae`xl aiig didy dcyd inca
ly eaeg z` mda mliyy itl ,dcyd inc z` minezil mlyl

.mdia` oae`xàeä àðéc`l` ok oerhl leki oerny oi`y oicd ± ¦¨
meyn ,dcyd inc ly aegd z` minezil mlyl `ed aiigéøîàc§¨§¥

ïáeàø éða déìzzpy dprha jnvr xehtle oerhl jl oi` ,oernyl ¥§¥§¥
c meyn ,epia` ly aeg lral dcyd inc z`÷áL éìèìhî ïðà£¨¦©§§¥¨©

Cab ïeáàzernd ,xnelk ,jlv` epia` xi`yd milhlhn ,ep` ± £©¨

,rwxw epia` epl xi`yd `le ,el aiig dz`yéîúéc éìèìhîe¦©§§¥§©§¥
éãaòzLî àì áBç ìòáìminezid eyxiy milhlhny `ed oicde ± §©©Ÿ¦§©§§¥

ly aeg lrad did `le ,mdia` ly aeg lral micarzyn mpi`
.dcyd inc z` mlyl jilr `linne ,epz`n melk daeb epia`

Cãéà çwt éà ,àáø øîà-e`eai xy`k ,`ed gwt oerny m` ¨©¨¨¦¦¥©¦¨
,rwxwd inc z` epnn reazl minezidàòøà eäééìäéð eäì éaâî©§¥§¦£©§©§¨

f`e ,mdia`l aiig didy aegd xear rwxw oerny mdl ozi -
,rwxw `l` milhlhn elv` mdia` gipd `ly xxaznéáb øãäå§£©¨¥

eäééðéî dìzeixg`d aeig xear ,mdn dze` dabie xefgi - ¨¦©§
z` minezin miaeb oi`y s`e .xknd zrya mdia` el aiigzpy
zerwxwn `le mdl yixed mdia`y zerwxwn `l` mdia` aeg
aiigzpy eaeg rxty df ote`a s` mewn lkn ,ezen xg` md epwy

,mdn daebe xfeg rwxwa minezilkixacïîçð áø øîàc ,ïîçð áø §©©§¨§¨©©©§¨
ïäéáà úáBça ò÷ø÷ eábL íéîBúé ,äeáà øa äaø øîàaeg xear - ¨©©¨©£¨§¦¤¨©§©§©£¦¤

,mdia`l miaiig eidyáBç ìòamdia` ly xg`dúBà äáBâå øæBç ©©¥§¤¨
.ïäî¥¤

* * *
:zegewln aeg lra ziiab oipra oic d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨

ì åéúBãN ìk øënL ïáeàøïBòîL,cg` xhyaøëîe ïBòîL øæçå §¥¤¨©¨§¨§¦§§¨©¦§¨©
àúàå ,éåìì úçà äãN[`ae-]ïáeàøc áBç ìòa,eaeg zeabl ¨¤©©§¥¦§¨¨©©¦§¥
,oae`x xkny miqkpdn,äáBb äfî äöø ,äáBb äfî äöø,xnelk ¨¨¦¤¤¨¨¦¤¤

.ieln zeabl lekie oernyn eaeg z` zeabl lekiy
:df oic bdep ote` dfi`a `xnbd zx`anïøîà àìåepxn` `le ± §Ÿ£¨¨

,dvexy inn zeabl lekiy df oicúéðBðéa dðáæc àlàote`a - ¤¨§©§¨¥¦
,zipepia rwxw oernyn dpw ielyúéøeaæå úécéò dðáæ ìáàla` ± £¨©§¨¦¦§¦¦

xi`yde ,drexb rwxw e` zgaeyn rwxw oernyn iel dpw m`
zeabl leki oae`x ly eaeg lra oi` ,zipepia rwxw oerny lv`

c meyn ,ielndéì øîà éöî,aeg lral xnel iel lekiy -éëäì ¨¥¨©¥§¨¦
Cì àéæç àìc àòøà éðéáæe éçøèoernyn izipwe izgxh jkl - ¨§¦§¦¦©§¨§Ÿ©§¨¨

aeg lra ly epic ixdy ,diiabl jl die`x dpi`y rwxw `weec
.zipepia rwxwn zeabl

énð úéðBðéáe,zipepia iel dpwy ote`a s`e -ïøîà àìxn`p `l ± ¥¦©¦Ÿ£¨¨
epnn zeabl oae`x ly eaeg lra lekiy oicdàlàote`aàìc ¤¨§Ÿ

dúååëc úéðBðéa ÷áLzipepia oerny lv` iel xi`yd `ly - ¨©¥¦¦§¨¨
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miwxt dyelya` cenr av sc ± iriax wxtzeaezk
ïáåàøã áåç ìòá àúàådxkny dpey`x dxiknl mcew exhy didy Ð.oernyl oae`x

oerny cia d`vne `a eli`eÐ.dl sixh ded inp ikdéöôîå ïåòîù ìéæàã àåä àðéã
äéìdtxehe oae`xc aeg lra `ae ,zeixg`a xg` yi`l df oerny dxkn eli`y myk Ð

Ðxefgl lkei `l oae`x lre ,edvtn oerny didÐ.epnid dgwl zeixg`a `ly ixdy

envr oae`xl dxknyk ,jkÐdvti.eléäð
àîìòã úåéøçàãlk Ðmixxerd`ly dilr

.oerny dilr laiw ,oae`x zngnúåéøçà
äéùôðã.envr zngn el `ad xerxr Ðìòáë

éîã àîìòã áåçxxernd Ðzngn `ly dilr

.dlgz oae`xl el xkny in zngn `l` ,oae`x

,oernyl dxkne ieln oae`x dgwl m`y myke

dxkne oerny xfge ,zeixg`a `ly ,eig` epi`y

mcewd ,ielc aeg lra `ae ,zeixg`a oae`xl

,dpey`x dxikn xhyldtxeheoae`xnÐjixv

oernyezevtl`ede ,dxkn zeixg`a ixdy ,

oae`x dyxiyk s` .zeixg`a `ly dgwl

awric aeg lra `ae ,dxkne awrinÐepvti

`ed dea`c dirxk oae`xc opixn` `le ,oerny

zeixg`e.oerny dilr laiw `l oae`xcïô÷æå
äåìîá åéìòozp `ly Ð,dcyd inc oerny el

.mdilr aeg xhy el azk `l`éæåæá äéñééôåÐ

z` qiit ,inzil aiig didy dcyd inc zerna

dyepd.el dxkn zeixg`ay ,oae`x liaya ,

êáâ ïåáà ÷éáù éìèìèîly aeg lra dide Ð

`l zernde .rwxw epl oi`y ,epnn wleqn epia`

icarzyn `l inzic ilhlhnc ,ozil jl did

epilr xefgl jl oi` dz` mb dzre .aeg lral

.epia`n rwxw epl oi`y itl ,zeixg`d lréáâî
àòøà åäìederazyk Ðodl rxti minezid

liaya ediipn iab xcde ,zernd inca rwxw

`l xninl evn `le .mdia` zeixg`epyxi

`l` epia`n df rwxwedepgwlxn`c ,zerna

ixde ,mkl d`a mkia` aeg ceary ici lr :edl

zyexik mkl `id.eiiga mkia` gwly rwxw

áåç ìòá.mdia` ly Ðíäî äúåà äáåâå øæåç
.dyexia ynn mdl dltp eli`k Ðåéúåãù ìëoiaeb oi` zexhy ipyac .cg` xhya Ð

gipd :dil xn` ivnc ,dpexg`a oae`xn gwly dze` oernyn gwl ok m` `l` ,ieln

miqkpn oirxtp oi`c ,jcearya ef oi`e ,ef z` gwlyk epnid zeabl mewn oerny jl

.oixeg ipa yiy mewna micareynäáåâ äæî äöø äáåâ äæî äöø:lif`e miiqncke Ð

lv` oae`x lyn zipepia way `le ,dilr aeg lra cearyy ,zipepia oernyn iel oafc

zicir oernyn zeabl dvx ,jkld .oernyÐzecyd lk zgwl dz` :dil xn`c ,daeb

melk jlv` oae`x lyn `vn`y onf lke ,iaegl carzydl oae`x zgz zqpkpeÐ`l

dvx .zeabl mewn il gipdy ,iel z` gixh`Ðlv` `vni `l m` oebk ,daeb ieln

zixeaif `l` oae`x lyn oernyÐiceary z` zgwl :dil xn`c .ieln zipepia daeb

ipicy zipepiaelv` gipde ,oae`xn ef zipepial iel dgwl eli`c ab lr s`e .dilr lhen

zixeaifÐmiqkpn oirxtp oi` :opzck ,iel lr xefgl oae`xc aeg lra leki did `l

`ed mzd .zixeaif od elit`e ,oixeg ipa yiy mewna micareynÐeaeg lra oae`xc

lv` yiy onf lk ,mlerd oewz iptn :opax xen`e ,`edeaeg ick eaeg lraÐsexhi `l

o`k la` .zegewlÐ.`a `ed `txih gkn eilr s`e ,`ed eaeg lra e`l oerny
àðéã
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oigpen od eli`k zern jpd opiaygc ,icin oernyl oae`x ipa ixn` ivn `l Ð delna etwf

pc xity iz` ok m`e .epnn detxhi m` ,dcyd zgz oekyna ecia`lyc ,"zeixg`a" hw

`le ,`weec e`l Ð etwfc :xnel ivnz m` elit`e .etwf `ll etwf oia welig oi` Ð zeixg`a

,miiw xknd oi` ifef` witpe liirc onf lkc ,xknd miiwzpy xnel meyn `l` "etwf" hwp

,ifef` witpe liir `l ez Ð delna eilr etwefyke

eze "xknd miiwzpe" `l` xninl jixv ded `le

hwpinl jixhvi`c :iax xne` ikd elit` Ð `l

ded `l Ð zeixg`a `ly i`c ,"zeixg`a"

dnc .oizipznn opirnyc i`n `l` dpin opirny

Ð aeg lral zernd zzl i`yx gweld oi`y

iax ,(`,ct zeaezk) "azekd" wxta `id oizipzn

epzpi `l` ,oica oingxn oi` :xne` `aiwr

miyxeid oi`e dreay oikixv oleky ,miyxeil

lr s` :ol rnyn `w `zyd la` .dreay oikixv

envrl makri ,jzrc `wlqe ,oda wfgen `edy it

`l ikd elit` Ð aiig odia`y zeixg` zgz

:iaxl d`xp cere .edpip inzic ilhlhnc ,makri

i`n Ð ikd e`l i`c .`weec Ð delna otwfc

oernyl oae`x ipa dil ixn`c `ed `pic :xn`w

iax xn`w `l o`k cr .jab epia` way ilhlhn

Ð miyxeil epzpi `aiwrolekc meyn `l`

`d .dreay oikixv miyxeid oi`e ,dreay oikixv

rnyn Ð dreay oikixv eed `l inp mixg` i`

i`n ,gwel i`d ,`kde .mixg`l epziy dcenc

`ny `kd xninl `kil `d ?jixv dreay

oiicr ecia gwnd zerny onf lkc .ixxv eqitzd

etwf" hwp jkld ?mdizgz mixg` eqitzi dnl Ð

yginl `ki` Ð delna etwfe li`edc ,"delna

.epnn detxhi m` akriy ,ixxv eqitzd `ny ith

aezkiy dvxiy dry lk epnn l`yi deln jdc

yginl `kil Ð etwf `l la` .deln xhy eilr

oke li`ede .dreay `kile ,ixxv eqitzd `nyl

.iax itn .icin `le dil xninl inzi evn `l Ð

Ð ixxvl yginl `kil etwf `le li`ed :dnize

mey" wxt oikxra `nrh yxtnc o`nl ok m`

ixxv meyn ,oda zlke` ziax ok m` `l` miphw minezi iqkpl oiwwfp oi`c (`,ak) "minezid

,delna eilr etwf `le zeixg`a oernyl dcy xkny oae`x enk ,oiwwfpc dl zgkyn Ð

lr xfeg eiykr ixd Ð ely dpi`y z`vnp jk xg`e ,minezil zernd oerny mlye ,zne

ded `l milecb mineziac idp :iax il xn`e !ixxvl opiyiig `le li`ed ,oiwwfpe minezid

.ith opiyiig miphw minezia ,`peeb i`dk ixxvl opiyiig

äéñééôåleki epi`c Ð diqiit `lc `kid `iran `l ;`ed `zeaxc :iax xne` Ð ifefa

,mdly aeg rxt ixd `pin` jzrc `wlqc ,diqiit elit` `l` ,zernd akrl

ixn` ikd elit`c ol rnyn `w Ð odilrn df aeg lra wliqe.'ek oilhlhn op` :dil

éàwxta lirl opixn`c ab lr s`c gikedl yi o`kn Ð 'eke ediildip edl iabn jci` gwit

jka deld ciqtd m` mewn lkn ,ifef dil zi`c `kid ifefa aeg lrac epicc (`,et) "azekd"

.oick `ly dyer epi`e ,rwxw edl iabn ivnc ,`kd oebk .ifef el ozi `l Ðïáåàøxkny

dfn Ð dvx :opixn` `l zexhy ipyac .cg` xhya :qxhpewa yxit Ð oernyl eizecy lk

dpwy dze` oernyn gwl ok m` `l` ieln zeabl leki epi`c meyn ,daeb dfn Ð dvx ,daeb

xn`c ,ieln aeg lra iab `l Ð dpexg`d iptly oze`n zg` gwl i`c .oae`xn dpexg`a

oerny d`pwy dryne .oae`xn ily z` dpwyk ,epnid zeabl mewn oerny jl gipd :dil

od elit`e ,oixeg ipa my yiy mewna micareyn miqkpn oirxtp oi` opax xen` `nrh i`n :dil xninl oerny ivnc :iaxl `xidp `le .zexzepd lr jceariy x`ype ,jceariy wlzqp Ð

:qxhpewd yexitk d`xp ile .iax itn .xzeiae zexhy ipya :yxtl ivn ,jkld .(a,g) `nw `aac `nw wxta ,`axck ,il `gip `l `zpwz jda `p` ,oey`x gwelc dpwz meyn Ð zixeaif

mwinl `ifg `lc `rx` ipafe igxh ikdl :dil xn`c .ieln zeabl leki epi` Ð dpexg` iptly dze` oernyn gwl iele ,dpexg`a zixeaif oerny gwle ,zexhy ipya la` ,cg` xhya `wecc

,`nrh i`dn ,zicir dze` ieln zeabl leki epi` Ð zicir dze` iel gwle dpexg`a zicir oerny gwl m` oke .el dabn did zixeaif `idy dpexg` Ð oerny cia mlek `id m` i`cec ,jnw

`aaa `nrh yxtnck ,ecia zeyxd dide ,el dabn did Ð zicir `idy dpexg`d iptl gwly zixeaifde zipepiad ,oerny cia mlek eid m` i`cec ,jl `ifg `lc `rx` ipafe igxh ikdlc

daeb dfn Ð dvx ,daeb dfn Ð dvx :zeidl okzi ,edine .zexhy ipya oerny gwly it lr s` ,epnn zeabl mewn jl izgpd :xnel leki Ð zipepia waye zipepia iel oaf m` oke .(my) `nw

igxh `zyd :xninl ivn `le ,dzeekc zipepia way `le zipepia iel gwly dpey`xde zicir dpexg`dy oipra ,dpexg`d iptly dze` oernyn iel gwly it lr s`e ,zexhy ipya elit`

jl `ifg `lc `rx` ipafe.äöø`kilc ,ip`y `kd Ð zixeaif od elit`e ,oixeg ipa miqkp yiy mewna micareyn miqkpn mirxtp oi` :opixn`c ab lr s`e Ð daeb dfn dvx daeb dfn

.oae`x gkn `a aeg lrad df ixdy ,edpip micareyn edleke ,llk oixeg ipa
la`
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éøè÷å ïáeàøc áBç ìòa àúàådépéî déì ó¯àðéc ©£¨©©¦§¥§¨¨¥¥¦¥¦¨
.déì évôîe ïBòîL ìéæàcã àeädéì øîàéäð :àáø §¨¥¦§§©¥¥£©¥¨¨§¦

déìò ìéa÷ àîìòc úeéøçàc¯éî déLôðc úeéøçà §©£¨§¨§¨©¥£¥©£¨§©§¥¦
,á÷òiî äãN LøiL ïáeàøa àáø äãBîe ?déìò ìéa÷©¥£¥¤¨¨¦§¥¤¨©¨¤¦©£Ÿ

ì døëîedøëîe ïBòîL àúàå ,úeéøçàa àlL ïBòîL §¨¨§¦§¤Ÿ§©£¨©£¨¦§§¨¨
éøè÷å á÷òéc áBç ìòa àúàå ,úeéøçàa ïáeàøìdéì ó ¦§¥§©£¨©£¨©©§©£Ÿ§¨¨¥¥

dépéî¯.dépéî déì évôîe ïBòîL ìéæàc àeä àðéc ¦¥¦¨§¨¥¦§§©¥¥¦¥
àîòè éàî¯àîìòc áBç ìòák á÷òéc áBç ìòa ©©§¨©©§©£Ÿ§©©§¨§¨

ì äãN øënL ïáeàø :àîç øa éîø øîà .éîcïBòîL ¨¥¨©¨¦©¨¨§¥¤¨©¨¤§¦§
ìòa àúàå ,ïáeàø úîe ,äåìîa åéìò ó÷æå ,úeéøçàa§©£¨§¨©¨¨§¦§¤¥§¥©£¨©©

éøè÷å ïáeàøc áBçéæeæa déñéiôe ,ïBòîMî dì ó¯ ¦§¥§¨¨¥¨¦¦§©§¥§¥
÷áL éìèìèî ïðà :ïáeàø éða déì éøîàc àeä àðéc¦¨§¨§¦¥§¥§¥£©§©§§¥§©
.éãaòzLî àì áBç ìòáì éîúéc éìèìèîe ,Cab ïeáà£©¨§©§§¥§©§¥§©©¨¦§©§§¦

Cãéà çwt éà :àáø øîà¯,àòøà eäééìäéð eäì éaâî ¨©¨¨¦¦¥©¦¨©§¥§¦£©§©§¨
ïîçð áø øîàc .ïîçð áøk ,eäéépéî dì éáb øãäå©£©¨¥¨¦©§§©©§¨§¨©©©§¨

:deáà øa äaø øîàúáBça ò÷ø÷ eábL íéîBúé ¨©©¨©£§¦¤¨©§©§©
ïäéáà¯:äaø øîà .ïäî dúBà äáBâå øæBç áBç ìòa £¦¤©©¥§¤¨¥¤¨©©¨

ì åéúBãN ìk øënL ïáeàøøëîe ïBòîL øæçå ,ïBòîL §¥¤¨©¨§¨§¦§§¨©¦§¨©
äöø ,ïáeàøc áBç ìòa àúàå ,éåìì úçà äãN¯ ¨¤©©§¥¦©£¨©©¦§¥¨¨

äöø ,äáBb äfî¯dðaæc àlà ïøîà àìå .äáBb äfî ¦¤¤¨¨¦¤¤§¨£¨©¤¨§©§¨
úéøeaæå úécéò dðaæ ìáà ,úéðBðéa¯:déì øîà éöî ¥¦£¨©§¨¦¦§¦¦¨¥¨©¥

úéðBðéáe .Cì àéæç àìc àòøà éðéáæe éçøè éëäì§¨¦¨§¦§¦¦©§¨§¨©§¨¨¥¦
,dúååëc úéðBðéa ÷áL àìc àlà ïøîà àì éîð©¦¨£¨©¤¨§¨§©¥¦¦§¨¨
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miwxtרכד dyelyaa cenr av sc ± iriax wxtzeaezk

äéì éöôîå ïáåàø ìéæàã àåä àðéãel yi m` Ð

,aeg cbpk aeg aeygl ,mixac leblb mey eilr

.jizrxt `lc il razyi` :e`íéøáã ìòá åàì
úà éãéã.melk jnn sxeh ipi` Ðäéðéî ú÷ôîã
øãä éìò.ilr xefgi ,epnn `iven dz`y dn Ð

éîð úåéøçàá àìù åìéôà éøîàã àëéàåÐ

lra dil xn` ivn `l ,oernyl oae`x dxkn

.z` icic mixac lra e`l :oae`xl aeg
ïé÷éñò

1

2

3

4

5

6

7

8

ìáà`l `nrh xwire ,oey`x gwel iabl `le milra iabl `l` ikd xnel jiiy `lc ,`pyil i`d xn`w `weec e`l Ð epnn zeabl mewn jl izgpd dil xn` ivn dzeekc zipepia way

,zixeaif lv` ezegcl ivn `l Ð dzeekc zipepia wiay `l la` .dzeekc zxg` zipepia lv` ezegcl leki did `ede ,"ecil `azy zekf lk Ð ipyl oey`x xkn dn" meyn `l` ied

dylyl e` cg`l xkn iab (`,g) `nw `aac `nw wxta opixn`ck ,"dixnl zixeaifc `xhy `pxcdn e`l i`e ,zwzy zwzy i`" meyn i`c .zixeaif lv` ezegcl leki did `l inp oey`xc

.inzia inp ixiin `nzqne ,ikd xza iziin `kdc jde ,inzia mzd `pniwe` `d Ð milrad zgz eqpkp cg`k

àðéã`we Ð dil ivtne oae`x lif`c `ed

`wtp i`n :miywne .dicda `pic irzyn

giexi dn ?oerny `le oae`x enr oerhiy dpin

oerhi oae`x oerhiy dn lk `ld ,jka oerny

micr yiy oebk dpin `wtp ,`niz ike !oerny

mivexe ,oae`xl miaexw mpi`e oernyl miaexw

mileki mpi` oernyl ixd Ð aeg lra aiigl

,`id `l Ð cirdl mileki oae`xl la` ,cirdl

ecia ecinriy ,oernyl geix yi seq seqc oeikc

gkenck ,oae`xl elit` cirdl oileqt Ð rwxwd

`rli` :xn`c (`,f) zeknc `nw wxt seqa

:xninl `tt ax xaq ,eed `axrc iaixw diaehe

dixa `ped ax dil xn` .eed iwigx delne del iab

did `l i`e ,oernyl miaexw oi`e oae`xl miaexw ,aeg lra ly xhyd z` oiniiwnd ,micrdy oebk :dpin `wtpc xnel oi`e ?lif` `axr xza e`l Ð dell dizil i` :`tt axl ryedi axc

:cere .lif` oae`x xza Ð dipin dil sixh i`c oeik ,dil iniiwn evn `l oerny icda `pic irzyn elit`c ,ziyixtc mrhn `id `zln e`l inp `d .eniiwl mileki Ð mixac lra oae`x

a opixn` diteb edi` elit` `d ,'ek inp zeixg`a `ly elit` ixn`c `ki` :wiqnc`kilc ,izixg` `rx` dil zi` i` dilr el cirn Ð zeixg`a `ly dcy xkend :(`,bn) `xza `aa

rxt m` rcei oae`xc ;dreay oipirl dipin `wtpc ,xninl `kile !znerxz meyn mileqt eidi `ly ,miaexw oky lk ,znerxz meyn leqt ied `le ,ciar aeg lra iptl dcinrdl xninl

,micareyn miqkpn rxtil `ad oick ,dreay jixv ikd e`la `dc .xwy oerhl dvex epi`e ,rcei epi` oerny la` .qxhpewd yxitck ,jizrxt `lc il razyi` :el xnel lekie ,e`l m` el

did iaxe .micareyn miqkpn rxtil `ad dreay oerny el lgny oebke .qxhpewa yxitck ,jizrxt `lc il razyi` :xnel lekic dpin `wtpc :xnel yi ,edine .dreaya `l` rxti `lc

siefn" oerhl leki epi` wtqn Ð oerny la` ,siiefn `ed m` xexiaa rcei `edy itl ,"`ed siefn" oerhl leki oae`xc opixn`e ,exhy miiwl micr `evnl leki epi` aeg lra i`c :wcwcn

lkl iig zway `l ok m` :dnzz l`e .eniiwl leki aeg lra oi`y it lr s` odia` lr e`ivedy xhy lr "`ed siefn" oerhl mileki opi` wtqn ,miyxeid oke .`aeh dpin `wtp f` ,"`ed

`lc ,meiw jixvy il d`xp oi` Ð xhy `ivedy wfgen olfb elit`e .oic ziaa ozecr dxwgpy ink dyrp xhyd lr minezgd micrc ,meiw xhy mey jixv oi` dxezd on ixdy Ð dixa

ik ilin ipd Ð siefn xhy zprh cbpk meiw opax epiwz ik ,jkld .eteif oic zia exiki ot ,siefn xhy aezkl zzxin Ð oennd lr ceyg `edy it lr s`c .envrn opi`y micr mizgd opixn`

wxta opzc `dn di`x iax izine .e`l m` siefn `ed m` dixkpa dil miw `le li`ed ,meiw icr minkg ekixvd `l Ð seif ly zprh cbpk zegewle inzi la` ,dixkpa dil miwc del xn`

oic zia oi`y iptn ,delnl xifgi Ð miqkp zeixg` oda oi` .mdn oirxtp oic ziay iptn ,dfl `le dfl `l xifgi `l Ð miqkp zeixg` oda yi m` ,aeg ixhy `vn :(a,ai) `rivn `aac `nw

delnl xifgie ,iab `l ixg ipan elit` Ð zeixg` ea oi`y xhy :xi`n iax did xne`c ,xifgi Ð zeixg` oda oi`e .dcen aiig oi`y (`,bi my) l`eny dl iwene .xi`n iax ixac ,mdn oirxtp

ea yi ,"`ed siefn" zegewle inzil opiprhc xnel ivnz m` ,`zyde !"mlern mixac eid `l" xn`w `d !?del !del ly ezigelv it lr xevl dell dil xcdipe :jixte .ezigelv it lr xevie

zeixg`lke ,"mlern mixac eid `l" xn`w `dc ,yginl `kil drixtlc ,dabi oicae ,xn`w `hyewc ,xifgi ok m` Ð meiw icr delnl el yie eniiwl lekiyk i` ?xifgi `l i`n` miqkp

`l minezie zegewld on mbe ."siefn" oerhi ik ,deln melk eci lr `ivedl lkei `l `lde ?ezxfga ciqtdl lkep dn Ð miiwl lkei `l m`e .inc "izrxt `l" xne`k Ð "iziel `l" xne`d

.elqet envr deld oi`y onf lk `ziixe`c` dil opinwen `kd ,gwell oiprehe yxeil oipreh zeprh x`yc ab lr s` .seif zprh edl opiprh `l i`ce `l` !mliaya oerhp ik Ð `ivedl lkei

Ð edl opiprh `l "siefn"c idpc ,zegewln `le minezin `l eci lr zeabl mlerl lkei `l `d ?xifgi `l i`n` izk`c :dyw edine .zegewld one minezid on dabi `ly ,xifgi `l jkl

,xhya exiag lv` ciwtnd iab (`,r `xza `aa) eteqa "ziad z` xkend"a epivny oiprk ,"`ed siefn" xn` ira i`c ebin "rext" oerhl on`p did mdia`c ,edl opiprh "`ed rext" edin

ipiic ;minezid lr `veid qik xhy ,`zbelta `nil :wiqne ."eqp`p" xn` ira i`c ebin ,on`p Ð "ira i`n icia jxhy" xninl `ki`c ab lr s`c ,"jl eizxfgd" xn` ikc `cqg ax xaqwc

.`cqg axc dil zi` ,"ira i`n icia jxhy" dil xn` ivn `l :xaq dvgn daebe rayp xn`c o`nc yxtne .dvgn daebe rayp :ixn` l`xyi ux` ipiice .elek daebe rayp :ixn` dleb

ivnc ,elek daebe rayp xn`c o`nl `dc ,"eqp`p" opiprh `l inzilc ab lr s`e ."eqp`p" xn` ira i`c ebin ,jka on`p did odia`e li`ed .oecwt `bltd jl izxfgd inzil opiprhc :yexit

o`nl edl opiprh ikd elit`e .`giky `lc meyn Ð `nrh epiide ."eqp`p" edl opiprh `l ,`l` !"eqp`p" `nipc ,exhtl mewn lkn Ð `cqg axc dil zile ,"ira i`n icia jxhy" dil xn`

`l` on`p did `l odia`c ab lr s` ,"`ed rext" edl opiprh inp ikde ."eqp`p" xn` ira i`c ,ebin zngn `l` on`p did `l odia`y it lr s` ,jl eizxfgd dvgn daebe rayp :xn`c

."siefn" xn` ira i`c ebin ,"`ed rext" xnel on`p odia` did `ly ,eniiwl jixv oi` eazky xhya dcen :l`enyl dil `xiaq i` ,icin `iyw `l `d ,edine !"`ed siefn" xn` ira i`c ebin

mc` lk lkeiy ,zegewle minezi ciqtdl eyg `l m` :xacd dyw cere .eniiwl jixv Ð eazky xhya dcenc xi`n iaxc `ail` (a,cpw my) "zny in"a l`enyl dil `xiaq `icda la`

dil liqtc oeike .meiw `vniy ici lr ,diteb deln elit` `ivei `ny opiyiigc dlr iiepyl `ki` Ð mzdc `idde ."`ed siefn" mdl oiprehy :xnel d`xp ok lre !seif ici lr mcin `ivedl

,zenizgd exikie e`ai m` elit` ,dia yginl `ki` Ð dlitpa dil rxzi`ehb"c `idd ik ,xhyd meiwa mipiicd erhe ,ixnbl micr znizgl dnizgd z` dnicy cr siife dnic `ny ik

siif iteif :xni` Ð `teif` xcdn `wc oeikn ,meiw icir dil zi`c ab lr s` dia opiabn `lc ,`rix xhy iab (a,el) "zexrp el`"a lirl opiyiigcke ,`wepxf` dici gp`c (`,fqw my) "heyt

`kidl ,"`ed siefn" del oirhc `kid oia wlgl epl yi ixdy ,`iyw `l `d !ixnbl zenizgd dnice siif `ny yegip ?xifgi i`n` ,wtpd ea aezky xhy `vend ok m` :xn`z m`e .azke

`dc .opiyiig Ð seif oirh ded i` la` .icin oirh `lc ,dell `zilca Ð wtpd ea aezky xhyc `idd `nwe`l `ki`e ,dlitpc `zerix meyn yginl ol zil oirh `lc `kidc ;oirh `lc

:mzd l`eny xn`cn ,iywiz mewn lkn ."siefn" edl opiprh `lc ,opiyiigc `ed zegewle minezi cqtd meyn ,xhyd meiw icr `la `weec seifl opiyiigc xifgi `lc `iddl `nwez elit`

li`ede .seifl opiyiig `l ikdle ,"siefn" oirh `lc ,dell dizilc oebk :xninl ol zi` :`l` !miiewn `lc oeik ,inzic `ciqtdl yegip ?i`n`e .milral xifgi Ð weya d`pwd xhy `vend

aezky xhyc `idd inp `iyw `l Ð del zprhe dlitpc `zerix meyn exiykdl ie`x epi` `ede ,meiw ici lr envr deln elit` `ivei `ny opiyiigc meyn `nrhc inp oiyxtn ik ,oke

rxz` `le ,oic zia dia ewcwc Ð miiewnc oeik ,inp i` .dil rxzi` ltpc oeik ,xifgi `l Ð "`ed siefn" del oirh i` la` .icin oirh `le ,dell dizilca `nwe`l inp `ki` `dc ,wtpd ea

di`x `iadl yie .iax itn .mipiicd znizge micrd znizg siify opiyiig `l i`d ileke ,miiewn epi`yk Ð aeg xhy `vnc `idde .xifgi Ð "`ed siefn" xn`e del dil liqt elit`e .dlitpa

dyer mc` oi` dwfg ,on`p Ð "icia ipeltl" dpn xn`e ,eiqkp lk yicwdy rxn aiky :`ped ax xn`c (a,crw `xza `aa) "heyt hb" wxt seqa opixn`c `dn ,"siefn" inzil xity opiprhc

axc :wiqne .oipzep oi` Ð "epz" xn` `l ,oipzep Ð "epz" xn` ,icia ipeltl dpn xn`y rxn aiky :ediiexz ixn`c l`enye axc ?eipa lr `ipepw dyer mc` ike :jixte .ycwdd lr `ipepw

xn` eipa z` riaydl `ly `nyc :yexit .dixhyl diniiw `l Ð "epz" xn` `l ,dixhyl diniiw Ð "epz" xn` .miiewn epi`y xhy hiwpca l`enye axe ,miiewn xhy hiwpca ixiin `ped

xn` ivn `le ,`xhy hiwp `dc ,dabi mewn lkn ,"siefn" opiprh `lc xnel `vnz m`e .ok.xn`w inzi`c rnyn ,xn`w "oipzep" `dc ,zn `lca ixiinc zegcl d`xp oi`e !"`ed siefn" i
cr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

dúååëc úéðBðéa ÷áL ìáà¯éöîdéì øîà: £¨§©¥¦¦§¨¨¨¥£©¥
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ïáeàøìòa åàì :déì øîà éöî àìå ,déì évôîe §¥§©¥¥§¨¨¥¨©¥¨©©
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כתובות. מי שהיה נשוי - פרק עשירי דף צב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zeaezk(iyily meil)

dúååëc úéðBðéa ÷áL ìáàly ezeyxa xi`yd iel m` la` ± £¨¨©¥¦¦§¨¨
zeabl leki oae`x ly eaeg lra oi` ,dzenk zipepia rwxw oerny

c meyn ,rwxwd z` ielndéì øîà éöîlral xnel iel leki - ¨¥¨©¥
,aegEì ézçpäoerny lv` -íB÷îdzenk zipepia rwxw -úBaâì ¦©§¦§¨¦§

,epîéä`yky ,`ed llkdy ,xnelkmr xken `ed ,rwxw xken mc ¥¤
izy eid m`y myke ,rwxwd dze`a el yiy zeiekfd lk
,epnn zeabl `a did delnde oerny lv` zeipepiad zerwxwd
leki delnd oi`e ,dvxiy rwxw dfi` ezeabdl leki oerny did
dpwy iel ok enk ,zeipepia odizy ixdy znieqn rwxw yexcl
lekiy ,da oernyl didy zekf dze` mr dze` dpw ef zipepia

.dipyd rwxwdn dabiy ezegcl

* * *
:zeixg`a dcy zxikn oipra sqep oicøënL ïáeàø ,éiaà øîà̈©©©¥§¥¤¨©

ì äãNúeéøçàa ïBòîL-lehie oae`x ly eaeg lra `eai m`y ¨¤§¦§§©£¨
,gwnd inc el xifgie oerny z` oae`x dvti rwxwd z` epnn

àúàå[`ae-]éøè÷å ïáeàøc áBç ìòadépéî dì ózeabl ywiae - §¨¨©©¦§¥§¨¨¦¨¦¥
,aegd xear ,oernyn rwxwd z`évôîe ïáeàø ìéæàc àeä àðéc¦¨§¨¦§¥§©¥

déì-cbpk orhiy jka oerny z` livdle zkll oae`x lekiy ¥

,dcyd ziiabn ewlqie aeg lraddéì øîà éöî àìåoi`e -lrad §Ÿ¨¥¨©¥
oae`xl oerhl leki aegzà éãéc íéøác ìòa åàìoic lra jpi` ± ¨©©§¨¦¦¦©§

,xacd mrhe .icbpk oerhl zekf jl oi`e ,ilydéì øîàc íeMî± ¦§¨©¥
,eaeg lral xnel oae`x lekiyøãä éìò dépéî z÷tîc±dn §©§©§¦¥¨©¨©

izlaiw ixdy ,ilr xefgi ,aegd xeara oerny cin `ivezy
.jly 'mixac lra' ip` jkitle ,ef dxikn lr zeixg`

:df oipra ztqep drcéøîàc àkéàå,iia` zrca mixne` yie - §¦¨§¨§¥
eléôàxkn m`oernyl oae`xénð úeéøçàa àlLleki ok mb ± £¦¤Ÿ§©£¨©¦

,oernyn dcyd z` zeabl `ay aeg lrad cbpk oerhl oae`x
meyn ,ily mixac lra jpi` el xnel leki epi`edéì øîàcoae`x §¨©¥

,aeg lraldéì éåäúc éì àçéð àìel didiy il gep `l ±ìïBòîL Ÿ¦¨¦§¤¡¥¥§¦§
éìò úîBòøzzngn dze` ciqtde zcareyn rwxw el izxkny ©§¤¨©

.df oiprl mixac lra oae`x aygp jkitle ,iaeg

* * *
dpi`y xerxr dilr `viy dcy zxikn oipra oic zx`an `xnbd

:xkend lyì äãN øënL ïáeàø ,éiaà øîà,úeéøçàa àlL ïBòîL ¨©©©¥§¥¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ§©£¨
åéìò eàöéå§¨§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



רכה miwxt dyelyaa cenr av sc ± iriax wxtzeaezk

äéì éöôîå ïáåàø ìéæàã àåä àðéãel yi m` Ð

,aeg cbpk aeg aeygl ,mixac leblb mey eilr

.jizrxt `lc il razyi` :e`íéøáã ìòá åàì
úà éãéã.melk jnn sxeh ipi` Ðäéðéî ú÷ôîã
øãä éìò.ilr xefgi ,epnn `iven dz`y dn Ð

éîð úåéøçàá àìù åìéôà éøîàã àëéàåÐ

lra dil xn` ivn `l ,oernyl oae`x dxkn

.z` icic mixac lra e`l :oae`xl aeg
ïé÷éñò
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ìáà`l `nrh xwire ,oey`x gwel iabl `le milra iabl `l` ikd xnel jiiy `lc ,`pyil i`d xn`w `weec e`l Ð epnn zeabl mewn jl izgpd dil xn` ivn dzeekc zipepia way

,zixeaif lv` ezegcl ivn `l Ð dzeekc zipepia wiay `l la` .dzeekc zxg` zipepia lv` ezegcl leki did `ede ,"ecil `azy zekf lk Ð ipyl oey`x xkn dn" meyn `l` ied

dylyl e` cg`l xkn iab (`,g) `nw `aac `nw wxta opixn`ck ,"dixnl zixeaifc `xhy `pxcdn e`l i`e ,zwzy zwzy i`" meyn i`c .zixeaif lv` ezegcl leki did `l inp oey`xc

.inzia inp ixiin `nzqne ,ikd xza iziin `kdc jde ,inzia mzd `pniwe` `d Ð milrad zgz eqpkp cg`k

àðéã`we Ð dil ivtne oae`x lif`c `ed

`wtp i`n :miywne .dicda `pic irzyn

giexi dn ?oerny `le oae`x enr oerhiy dpin

oerhi oae`x oerhiy dn lk `ld ,jka oerny

micr yiy oebk dpin `wtp ,`niz ike !oerny

mivexe ,oae`xl miaexw mpi`e oernyl miaexw

mileki mpi` oernyl ixd Ð aeg lra aiigl

,`id `l Ð cirdl mileki oae`xl la` ,cirdl

ecia ecinriy ,oernyl geix yi seq seqc oeikc

gkenck ,oae`xl elit` cirdl oileqt Ð rwxwd

`rli` :xn`c (`,f) zeknc `nw wxt seqa

:xninl `tt ax xaq ,eed `axrc iaixw diaehe

dixa `ped ax dil xn` .eed iwigx delne del iab

did `l i`e ,oernyl miaexw oi`e oae`xl miaexw ,aeg lra ly xhyd z` oiniiwnd ,micrdy oebk :dpin `wtpc xnel oi`e ?lif` `axr xza e`l Ð dell dizil i` :`tt axl ryedi axc

:cere .lif` oae`x xza Ð dipin dil sixh i`c oeik ,dil iniiwn evn `l oerny icda `pic irzyn elit`c ,ziyixtc mrhn `id `zln e`l inp `d .eniiwl mileki Ð mixac lra oae`x

a opixn` diteb edi` elit` `d ,'ek inp zeixg`a `ly elit` ixn`c `ki` :wiqnc`kilc ,izixg` `rx` dil zi` i` dilr el cirn Ð zeixg`a `ly dcy xkend :(`,bn) `xza `aa

rxt m` rcei oae`xc ;dreay oipirl dipin `wtpc ,xninl `kile !znerxz meyn mileqt eidi `ly ,miaexw oky lk ,znerxz meyn leqt ied `le ,ciar aeg lra iptl dcinrdl xninl

,micareyn miqkpn rxtil `ad oick ,dreay jixv ikd e`la `dc .xwy oerhl dvex epi`e ,rcei epi` oerny la` .qxhpewd yxitck ,jizrxt `lc il razyi` :el xnel lekie ,e`l m` el

did iaxe .micareyn miqkpn rxtil `ad dreay oerny el lgny oebke .qxhpewa yxitck ,jizrxt `lc il razyi` :xnel lekic dpin `wtpc :xnel yi ,edine .dreaya `l` rxti `lc

siefn" oerhl leki epi` wtqn Ð oerny la` ,siiefn `ed m` xexiaa rcei `edy itl ,"`ed siefn" oerhl leki oae`xc opixn`e ,exhy miiwl micr `evnl leki epi` aeg lra i`c :wcwcn

lkl iig zway `l ok m` :dnzz l`e .eniiwl leki aeg lra oi`y it lr s` odia` lr e`ivedy xhy lr "`ed siefn" oerhl mileki opi` wtqn ,miyxeid oke .`aeh dpin `wtp f` ,"`ed

`lc ,meiw jixvy il d`xp oi` Ð xhy `ivedy wfgen olfb elit`e .oic ziaa ozecr dxwgpy ink dyrp xhyd lr minezgd micrc ,meiw xhy mey jixv oi` dxezd on ixdy Ð dixa

ik ilin ipd Ð siefn xhy zprh cbpk meiw opax epiwz ik ,jkld .eteif oic zia exiki ot ,siefn xhy aezkl zzxin Ð oennd lr ceyg `edy it lr s`c .envrn opi`y micr mizgd opixn`

wxta opzc `dn di`x iax izine .e`l m` siefn `ed m` dixkpa dil miw `le li`ed ,meiw icr minkg ekixvd `l Ð seif ly zprh cbpk zegewle inzi la` ,dixkpa dil miwc del xn`

oic zia oi`y iptn ,delnl xifgi Ð miqkp zeixg` oda oi` .mdn oirxtp oic ziay iptn ,dfl `le dfl `l xifgi `l Ð miqkp zeixg` oda yi m` ,aeg ixhy `vn :(a,ai) `rivn `aac `nw

delnl xifgie ,iab `l ixg ipan elit` Ð zeixg` ea oi`y xhy :xi`n iax did xne`c ,xifgi Ð zeixg` oda oi`e .dcen aiig oi`y (`,bi my) l`eny dl iwene .xi`n iax ixac ,mdn oirxtp

ea yi ,"`ed siefn" zegewle inzil opiprhc xnel ivnz m` ,`zyde !"mlern mixac eid `l" xn`w `d !?del !del ly ezigelv it lr xevl dell dil xcdipe :jixte .ezigelv it lr xevie

zeixg`lke ,"mlern mixac eid `l" xn`w `dc ,yginl `kil drixtlc ,dabi oicae ,xn`w `hyewc ,xifgi ok m` Ð meiw icr delnl el yie eniiwl lekiyk i` ?xifgi `l i`n` miqkp

`l minezie zegewld on mbe ."siefn" oerhi ik ,deln melk eci lr `ivedl lkei `l `lde ?ezxfga ciqtdl lkep dn Ð miiwl lkei `l m`e .inc "izrxt `l" xne`k Ð "iziel `l" xne`d

.elqet envr deld oi`y onf lk `ziixe`c` dil opinwen `kd ,gwell oiprehe yxeil oipreh zeprh x`yc ab lr s` .seif zprh edl opiprh `l i`ce `l` !mliaya oerhp ik Ð `ivedl lkei

Ð edl opiprh `l "siefn"c idpc ,zegewln `le minezin `l eci lr zeabl mlerl lkei `l `d ?xifgi `l i`n` izk`c :dyw edine .zegewld one minezid on dabi `ly ,xifgi `l jkl

,xhya exiag lv` ciwtnd iab (`,r `xza `aa) eteqa "ziad z` xkend"a epivny oiprk ,"`ed siefn" xn` ira i`c ebin "rext" oerhl on`p did mdia`c ,edl opiprh "`ed rext" edin

ipiic ;minezid lr `veid qik xhy ,`zbelta `nil :wiqne ."eqp`p" xn` ira i`c ebin ,on`p Ð "ira i`n icia jxhy" xninl `ki`c ab lr s`c ,"jl eizxfgd" xn` ikc `cqg ax xaqwc

.`cqg axc dil zi` ,"ira i`n icia jxhy" dil xn` ivn `l :xaq dvgn daebe rayp xn`c o`nc yxtne .dvgn daebe rayp :ixn` l`xyi ux` ipiice .elek daebe rayp :ixn` dleb

ivnc ,elek daebe rayp xn`c o`nl `dc ,"eqp`p" opiprh `l inzilc ab lr s`e ."eqp`p" xn` ira i`c ebin ,jka on`p did odia`e li`ed .oecwt `bltd jl izxfgd inzil opiprhc :yexit

o`nl edl opiprh ikd elit`e .`giky `lc meyn Ð `nrh epiide ."eqp`p" edl opiprh `l ,`l` !"eqp`p" `nipc ,exhtl mewn lkn Ð `cqg axc dil zile ,"ira i`n icia jxhy" dil xn`

`l` on`p did `l odia`c ab lr s` ,"`ed rext" edl opiprh inp ikde ."eqp`p" xn` ira i`c ,ebin zngn `l` on`p did `l odia`y it lr s` ,jl eizxfgd dvgn daebe rayp :xn`c

."siefn" xn` ira i`c ebin ,"`ed rext" xnel on`p odia` did `ly ,eniiwl jixv oi` eazky xhya dcen :l`enyl dil `xiaq i` ,icin `iyw `l `d ,edine !"`ed siefn" xn` ira i`c ebin

mc` lk lkeiy ,zegewle minezi ciqtdl eyg `l m` :xacd dyw cere .eniiwl jixv Ð eazky xhya dcenc xi`n iaxc `ail` (a,cpw my) "zny in"a l`enyl dil `xiaq `icda la`

dil liqtc oeike .meiw `vniy ici lr ,diteb deln elit` `ivei `ny opiyiigc dlr iiepyl `ki` Ð mzdc `idde ."`ed siefn" mdl oiprehy :xnel d`xp ok lre !seif ici lr mcin `ivedl

,zenizgd exikie e`ai m` elit` ,dia yginl `ki` Ð dlitpa dil rxzi`ehb"c `idd ik ,xhyd meiwa mipiicd erhe ,ixnbl micr znizgl dnizgd z` dnicy cr siife dnic `ny ik

siif iteif :xni` Ð `teif` xcdn `wc oeikn ,meiw icir dil zi`c ab lr s` dia opiabn `lc ,`rix xhy iab (a,el) "zexrp el`"a lirl opiyiigcke ,`wepxf` dici gp`c (`,fqw my) "heyt

`kidl ,"`ed siefn" del oirhc `kid oia wlgl epl yi ixdy ,`iyw `l `d !ixnbl zenizgd dnice siif `ny yegip ?xifgi i`n` ,wtpd ea aezky xhy `vend ok m` :xn`z m`e .azke

`dc .opiyiig Ð seif oirh ded i` la` .icin oirh `lc ,dell `zilca Ð wtpd ea aezky xhyc `idd `nwe`l `ki`e ,dlitpc `zerix meyn yginl ol zil oirh `lc `kidc ;oirh `lc

:mzd l`eny xn`cn ,iywiz mewn lkn ."siefn" edl opiprh `lc ,opiyiigc `ed zegewle minezi cqtd meyn ,xhyd meiw icr `la `weec seifl opiyiigc xifgi `lc `iddl `nwez elit`

li`ede .seifl opiyiig `l ikdle ,"siefn" oirh `lc ,dell dizilc oebk :xninl ol zi` :`l` !miiewn `lc oeik ,inzic `ciqtdl yegip ?i`n`e .milral xifgi Ð weya d`pwd xhy `vend

aezky xhyc `idd inp `iyw `l Ð del zprhe dlitpc `zerix meyn exiykdl ie`x epi` `ede ,meiw ici lr envr deln elit` `ivei `ny opiyiigc meyn `nrhc inp oiyxtn ik ,oke

rxz` `le ,oic zia dia ewcwc Ð miiewnc oeik ,inp i` .dil rxzi` ltpc oeik ,xifgi `l Ð "`ed siefn" del oirh i` la` .icin oirh `le ,dell dizilca `nwe`l inp `ki` `dc ,wtpd ea

di`x `iadl yie .iax itn .mipiicd znizge micrd znizg siify opiyiig `l i`d ileke ,miiewn epi`yk Ð aeg xhy `vnc `idde .xifgi Ð "`ed siefn" xn`e del dil liqt elit`e .dlitpa

dyer mc` oi` dwfg ,on`p Ð "icia ipeltl" dpn xn`e ,eiqkp lk yicwdy rxn aiky :`ped ax xn`c (a,crw `xza `aa) "heyt hb" wxt seqa opixn`c `dn ,"siefn" inzil xity opiprhc

axc :wiqne .oipzep oi` Ð "epz" xn` `l ,oipzep Ð "epz" xn` ,icia ipeltl dpn xn`y rxn aiky :ediiexz ixn`c l`enye axc ?eipa lr `ipepw dyer mc` ike :jixte .ycwdd lr `ipepw

xn` eipa z` riaydl `ly `nyc :yexit .dixhyl diniiw `l Ð "epz" xn` `l ,dixhyl diniiw Ð "epz" xn` .miiewn epi`y xhy hiwpca l`enye axe ,miiewn xhy hiwpca ixiin `ped

xn` ivn `le ,`xhy hiwp `dc ,dabi mewn lkn ,"siefn" opiprh `lc xnel `vnz m`e .ok.xn`w inzi`c rnyn ,xn`w "oipzep" `dc ,zn `lca ixiinc zegcl d`xp oi`e !"`ed siefn" i
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dúååëc úéðBðéa ÷áL ìáà¯éöîdéì øîà: £¨§©¥¦¦§¨¨¨¥£©¥
ïáeàø :ééaà øîà .epîéä úBaâì íB÷î Eì ézçpä¦©§¦§¨¦§¥¤¨©©©¥§¥

ì äãN øënLáBç ìòa àúàå ,úeéøçàa ïBòîL ¤¨©¨¤§¦§§©£¨©£¨©©
éøè÷å ïáeàøcdépéî dì ó¯ìéæàc àeä àðéc ¦§¥§¨¨¥¨¦¥¦¨§¨¥

ïáeàøìòa åàì :déì øîà éöî àìå ,déì évôîe §¥§©¥¥§¨¨¥¨©¥¨©©
dépéî ú÷tîc :déì øîàc íeMî .zà éãéc íéøác§¨¦¦¦©§¦§¨©¥§©§©¦¥

¯úeéøçàa àlL eléôà :éøîàc àkéàå .øãä éìò̈©£©§¦¨§¨§¦£¦¤Ÿ§©£¨
ì déì éåäúc éì àçéð àì :déì øîàc ,éîðïBòîL ©¦§¨©¥¨¦¨¦§¤¡¥¥§¦§

ì äãN øënL ïáeàø :ééaà øîà .éìò úîBòøzåéìò eàöéå ,úeéøçàa àlL ïBòîL ©§¤¨©¨©©©¥§¥¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ§©£¨§¨§¨¨
ïé÷éñò
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zeaezk(iyily meil)

dúååëc úéðBðéa ÷áL ìáàly ezeyxa xi`yd iel m` la` ± £¨¨©¥¦¦§¨¨
zeabl leki oae`x ly eaeg lra oi` ,dzenk zipepia rwxw oerny

c meyn ,rwxwd z` ielndéì øîà éöîlral xnel iel leki - ¨¥¨©¥
,aegEì ézçpäoerny lv` -íB÷îdzenk zipepia rwxw -úBaâì ¦©§¦§¨¦§

,epîéä`yky ,`ed llkdy ,xnelkmr xken `ed ,rwxw xken mc ¥¤
izy eid m`y myke ,rwxwd dze`a el yiy zeiekfd lk
,epnn zeabl `a did delnde oerny lv` zeipepiad zerwxwd
leki delnd oi`e ,dvxiy rwxw dfi` ezeabdl leki oerny did
dpwy iel ok enk ,zeipepia odizy ixdy znieqn rwxw yexcl
lekiy ,da oernyl didy zekf dze` mr dze` dpw ef zipepia

.dipyd rwxwdn dabiy ezegcl

* * *
:zeixg`a dcy zxikn oipra sqep oicøënL ïáeàø ,éiaà øîà̈©©©¥§¥¤¨©

ì äãNúeéøçàa ïBòîL-lehie oae`x ly eaeg lra `eai m`y ¨¤§¦§§©£¨
,gwnd inc el xifgie oerny z` oae`x dvti rwxwd z` epnn

àúàå[`ae-]éøè÷å ïáeàøc áBç ìòadépéî dì ózeabl ywiae - §¨¨©©¦§¥§¨¨¦¨¦¥
,aegd xear ,oernyn rwxwd z`évôîe ïáeàø ìéæàc àeä àðéc¦¨§¨¦§¥§©¥

déì-cbpk orhiy jka oerny z` livdle zkll oae`x lekiy ¥

,dcyd ziiabn ewlqie aeg lraddéì øîà éöî àìåoi`e -lrad §Ÿ¨¥¨©¥
oae`xl oerhl leki aegzà éãéc íéøác ìòa åàìoic lra jpi` ± ¨©©§¨¦¦¦©§

,xacd mrhe .icbpk oerhl zekf jl oi`e ,ilydéì øîàc íeMî± ¦§¨©¥
,eaeg lral xnel oae`x lekiyøãä éìò dépéî z÷tîc±dn §©§©§¦¥¨©¨©

izlaiw ixdy ,ilr xefgi ,aegd xeara oerny cin `ivezy
.jly 'mixac lra' ip` jkitle ,ef dxikn lr zeixg`

:df oipra ztqep drcéøîàc àkéàå,iia` zrca mixne` yie - §¦¨§¨§¥
eléôàxkn m`oernyl oae`xénð úeéøçàa àlLleki ok mb ± £¦¤Ÿ§©£¨©¦

,oernyn dcyd z` zeabl `ay aeg lrad cbpk oerhl oae`x
meyn ,ily mixac lra jpi` el xnel leki epi`edéì øîàcoae`x §¨©¥

,aeg lraldéì éåäúc éì àçéð àìel didiy il gep `l ±ìïBòîL Ÿ¦¨¦§¤¡¥¥§¦§
éìò úîBòøzzngn dze` ciqtde zcareyn rwxw el izxkny ©§¤¨©

.df oiprl mixac lra oae`x aygp jkitle ,iaeg

* * *
dpi`y xerxr dilr `viy dcy zxikn oipra oic zx`an `xnbd

:xkend lyì äãN øënL ïáeàø ,éiaà øîà,úeéøçàa àlL ïBòîL ¨©©©¥§¥¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ§©£¨
åéìò eàöéå§¨§¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהושע ]שניאור זלמן[ שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ט אייר, ולפלא עליו שלאחר שראה, הוא וכן כללות אנ"ש, הצלחה 

מופלגה בענין הישיבה במציאות הבנין וקנינו כו', הנה על כל צעד ושעל עדיין מלאים הם ספיקות, 

וכלשונו במכתבו, אין להם שום ציור ובאיזה אופן לגשת אל העבודה - וזה לאחרי שמתעסקים בזה 

איזה שנים, ונתקרבו בע"ב, כאלו שמראש לא פללו לזה, נוסף על הענין שגם ילדי ה... נצטרפו עליהם 

כו' וכו'. וכ"ש וק"ו - ומה במדינתם לפנים, שהי' הדבר קשור במס"נ, הרי התעסקו בחינוך ולא התנו 

תנאים עם הבורא ית' שיראה נסים על כל צעד וצעד ובא"ל א"א להמשיך בעבודה, עאכו"כ במדינתם 

- אלא  ועאכו"כ שאין מקמצים בנסים  ישנה אפשריות להמשיך בהדבר,  עתה, שאפילו בדרך הטבע 

שצריך להתבוננות קלה ופקיחת עינים במקצת עכ"פ...

נפגש עם כמה אברכים מי שהיו תלמידי אהלי"י  ביקורו בסידני  נהניתי ממ"ש אשר במשך 

מלפנים, ובודאי גם להבא יעמוד עמהם בקשר מכתבים ולהשתדל ג"כ שיחזרו להישיבה לכה"פ על 

משך איזה זמן.

אצלם  הישיבה  בשביל  מכאן  ששלחו  ההמחאות  השאירו  שיחיו  פייגלין  משפחת  אשר  מ"ש 

נתנה  הישיבה  הנהלת  אם  הנה  תוספת.  ובאיזה  חילופם  הישיבה  ע"ח  להבאנק  והכניסו  לזכרון, 

הסכמתה על כך הרי יישר חילם. המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו 

הפרטים, הוא וכל ב"ב שיחיו ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מ. שניאורסאהן

נ.ב. בטח התועדו במשך ימי חג הפסח ול"ג בעומר ויעשו כן גם בחג השבועות. ות"ח אם יודיע 

פרטים בזה.



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zeaezk(iriax meil)

ïé÷éñò`l` oae`x ly dpi`y eprhe dcyd lr mixrxrn e`ay ± £¦¦
y `ed oicd ,gwndn ea xefgl oerny dvex ok zngne ,mdlyãò©

da ÷éæçä àlL,oernyìBëé`edBa øBæçìoiicry meyn ,gwndn ¤Ÿ¤¡¦¨¨©£
la` .dcyd el dzpwp `lda ÷éæçäMîdwfg ici lr oerny ¦¤¤¡¦¨

,d`pwe ,da dyryBa øBæçì ìBëé Bðéà,gwndndéì øîàc íeMî ¥¨©£¦§¨©¥
,oernyl xkend oae`xzìéa÷å zøáñ éøèé÷c àzééçohw wy - ©§¨§¦§¥¨§©§§©¦©§

zeixg` ila dcy zipwy oeik ,xnelk ,lawl znkqd mixyw `ln
ciqtz dcyd lr mixxer e`eai m`y jnvr lr zlaiw ixd
xefgl leki da wifgdyn elit` zeixg`a dpw m` la` .jizern

.ea
:`xnbd zxxanda ÷éæçî úîéàîedwfg dyry aygp izni`n ± ¥¥©©£¦¨

.gwndn ea xefgl leki epi` aeye zepwl dlirendLééc ékî¦¦¨¥
éøönà.mdiabne dcyd zeleab z` owzny dryn ± ©¦§¥

:df oipra ztqep drcéøîàc àkéà,mixne` yie ±eléôàote`a ¦¨§¨§¥£¦
dcyd z` oernyl xkn oae`xyénð ,úeéøçàaleki epi` ok mb ± §©£¨©¦

seq ixd mixne` oi`e ,da wifgdy xg`l mixxer zngn ea xefgl
,oekp xerxrdy xxazi m` oernyl zernd z` oae`x xifgi seq

,oicd zia z` gixhp dnledéì øîàcxnel oae`x lekiy - §¨©¥
,oernylCì ílLàå Côøéè éåçàz` mixxerd jnn e`ivei xy`k ± ©£¥¦§¨©£©¥¨

jnn etxhy jk lr oic zia jl eazky xhyd z` d`xz ,rwxwd
.jl mly` f`e oica dcyd z`

äðùî
,daezk odl aiig lrady miyp yly eidy ote`a dpc epizpyn

i`e:mlek xear miqkpa ic oìL éeNð äéäL éî,úîe íéLð L ¦¤¨¨¨¨Ÿ¨¦¥
eBæ ìL dúaeúkxeriya dzidBæ ìLå ,äðîly dzidíéúàî,fef §¨¨¤¨¤§¤¨©¦

Bæ ìLålyìLúBàî L,fefíL ïéàåmiqkpa,äåLa ïé÷ìBç ,äðî àlà §¤§Ÿ¥§¥¨¤¨¨¤§¦§¨¤
eze`a dey mcearyy itl ,dpn yily lehz miypd on zg` lke

.dpn
íL eéälrad iqkpaíéúàîdaezkd zlra ,fefúìèBð ,äðî ìL ¨¨¨©¦¤¨¤¤¤
,íéMîçdaezkd zelraeíéúàî ìLfefìL ìLåúBàî L,fef £¦¦¤¨©¦§¤§Ÿ¥
zelhepìLìL äLáäæ ìL äLixpic dyly zlhep odn zg` lk ± §Ÿ¨§Ÿ¨¤¨¨

fefd miz`na dey odizy cearyy ,fef dynge miray mdy adf
.lrad xi`ydy

m`eíL eéälrad iqkpaìLúBàî Ldaezkd zlra ,fefäðî ìL ¨¨§Ÿ¥¤¨¤
å ,íéMîç úìèBðdaezkd zlraíéúàî ìLzlhep ,fefäðîå ,zlra ¤¤£¦¦§¤¨©¦¨¤§

daezkdìL ìLúBàî Lzlhep ,fefäMLmixpicáäæ ìLmdy ¤§Ÿ¥¦¨¤¨¨
.fef miynge d`n

:ef dwelg ea zbdepy ote` cer d`ian dpyndäùìL ïëåmitzey §¥§Ÿ¨
ñéëì eìéèäLzepwl ick ztzeyn dtewl zern eciwtdy ± ¤¥¦§¦

e ,giexdle dxegqeøéúBä Bà eúçét,egiexd e` eciqtde ±ïä Ck ¦£¦¨¥
ïé÷ìBçewlg itk cqtda e` xkya lhep cg`e cg` lk - §¦

.zetzeya

* * *

àøîâ
yi m`y dpyna epipy :dpyna ipyd oicd lr dywn `xnbd

dzaezky ef ,fef miz`n lrad iqkpa.íéMîç úìèBð äðî ìL¤¨¤¤¤£¦¦
:`xnbd dywndì úéàc àeä àzìéúå àúìúe ïéúìzdl oi` ixd - §¨¦§¨¨§¦§¨§¦¨

,dpn yily mdy fef yilye ylye miyly `l` miqkpa lehil
jixv df dpne ,miqkpdn dpn lr wx `ed dcearyy oeikn
,yily df dpna zg` lkl yiy `vnpe miypd yly oia wlgzdl

:`xnbd zvxzn .dpn ivg zlhep recne,ìàeîL øîàdpynd ¨©§¥
zwqerBëaCnò éì ïéà íéøáãe ïéc ,äðî úìòáì íéúàî úìòa úáú §¤¤©£©¨©¦§©£©¨¤¦§¨¦¥¦¦¨

äðîadaezkd zlra oia oey`xd dpnd wlgzn okle .oey`xd ©¨¤
odn zg` lke ze`n ylyd ly daezkd zlra oiae dpnd ly

.fef miyng zlhep

:`xnbd dywnéëä éàdwlg lr dxziey dpyna xaecn jk m` - ¦¨¦
,oey`xd dpnaàôéñ àîéàx`ae mixacd ly `tiqd z` xen` ± ¥¨¥¨

daezkd zlray epipyy ,mze`å íéúàî ìLdaezkd zlraìL ¤¨©¦§¤
ìLúBàî Lzg` lk zelhepìLìL L,áäæ ìL Lmiray mdy §Ÿ¥¨Ÿ¨Ÿ¤¨¨

lk z`e oey`xd dpnd zivgn z` zewlegy ,mixpic dynge
dpna dwlg lr dxzie miz`nd zlray xaecn m`e ,ipyd dpnd
,oey`xd dpna xzepdn ivg miz`nd zlra lehz recn ,oey`xd

dì àîéz,ze`n ylyd zlra dl xn`z ±dpéî CLôð z÷lñ àä ¥¨¨¨©©§§©§¨¦¨
zlra ok m`e .oey`xd dpnd zriazn jnvr z` zwliq ixd -
,ipyd dpna dwlg dfy cala dpn ivg lawl dkixv miz`nd
dpndn ivg ,fef d`n lawl dkixv ze`n ylyd zlra eli`e
.miz`nd zlra mr ea zwlgzny ipyd dpndn ivge ,oey`xd

:`xnbd zvxzndì äøîàc íeMîylyd zlral miz`nd zlra ¦§¨§¨¨
,ze`néàLôð é÷élñc àeä íéøáãe ïécîmr mixace oicn wx - ¦¦§¨¦§©¦¦©§¨

jk zngn hrn`e dnr aix` `ly invr z` izwlq dpnd zlra
.izxzie `l dpna iwlg lr j` ,oey`xd dpna dwlg z`
:dpyna epipy .dpyna iyilyd oicd lr dywn `xnbdíL eéä'¨¨

ìL'åëå úBàî Llye ,dpn miz`n lye ,miyng zlhep dpn ly §Ÿ¥
f ly dyy ze`n yly:`xnbd dywn .'adíéúàî ìLzlhep ¤¨©¦

,äðîixd ,df mekq zlhep recnäMîçå íéòáLfefdì úéàc àeä ¨¤¦§¦©£¦¨§¦¨
-zlral miz`n zlra dazky xaecny l`eny ly eyexit itl

dynge miray `l` lehil dl oi` ,jnr il oi` mixace oic dpn
dpnae ,ipyd dpna miynge oey`xd dpna dynge mixyr ,fef

:`xnbd zvxzn .melk dl oi` iyilyd,ìàeîL øîàly df oica ¨©§¥
dpynd zwqer `tiqdaea ote`ìL úìòa úáúBëúìòáì úBàî L §¤¤©£©§Ÿ¥§©£©

,äðîa íënò éì ïéà íéøáãe ïéc äðî úìòáìe íéúàîzlra eli`e ¨©¦§©£©¨¤¦§¨¦¥¦¦¨¤§¨¤
zewleg oey`xd dpna jkle ,melkn dnvr dwliq `l miz`nd
,fef miyng zlhep zg` lke deya miz`nd zlrae dpnd zlra
,ze`n ylyd zlrae miz`nd zlra deya zewleg ipyd dpnae

.dpn zlhep miz`nd zlray `vnpe
:dpyna mipexg`d mipte`d ipyl sqep xe`ia d`ian `xnbdáø©

àLéø ,øîà àðéáøc déîMî ãB÷t øäpî á÷òé,oey`xd ote`a - ©£Ÿ¦§©§¦§¥§¨¦¨¨©¥¨
xaecn ,fef miz`n lrad iqkpa yiyàôéñå ,úBñéôz ézLa± ¦§¥§¦§¥¨

xaecn ,fef ze`n yly eiqkpa yiy ,ipyd ote`a,úBñéôz ézLa¦§¥§¦
xaecn `l` ,zg` mrta ewlgzd `l zerna ewlgyk ,xnelk
dqitz lk lr oecl oic zial e`ae ,minrt izya milhlhn eqtzy

.dnvr ipta
a epipyy dn ,jk yxtl yieàLéødpn zlray ,miz`n gipda ¥¨

zg` lk zelhep ze`n yly zlrae miz`n zlrae miyng zlhep
xaecn ,fef dynge mirayúBñéôz ézLaote`aoebk ,dfeìôðc ¦§¥§¦§¨§

mdiptl dligzaäMîçå ïéòáLfefàðîéæ ãça,[zg` mrta-] ¦§¦©£¦¨§©¦§¨
oey`xd dpnde zeid ,fef dynge miray mze` lr oecl e`ayke
mixyr mdy ,yily zg` lk zlhep ,deya ozylyl careyn

.mixpic dyngeemcil eltp okn xg`läMîçå íéøNòå äàîfef ¥¨§¤§¦©£¦¨
,àðîéæ ãçaoecl dl yi dynge mixyr dzab xaky dpnd zlrae §©¦§¨

miyngae ,mitqep dynge miraya wx zexg`d mr welgle
miz`nd zlra oia miwlgzne ,wlg dpnd zlral oi` mixzepd
miyng zlhep dpnd zlray `vnp jkitle ,ze`n ylyd zlrae
miray zg` lk zelhep ze`n ylyd zlrae miz`nd zlrae fef

.fef dynge
epipyy dne :`piax ly eyexitl `tiqd z` `xnbd zyxtn dzr

aàôéñmb xaecn ,ze`n yly gipda oicd z`aeidy ote`ézL ¥¨§§¥
,úBñéôzoebkeeìôðcmdiptläMîçå íéòáLmixpic,àðîéæ ãça §¦§¨§¦§¦©£¦¨§©¦§¨

mixyr zg` lk zlhepe deya mda zewleg miypd yly lke
.mixpic dyngeåmcil eltp ok xg`äMîçå íéøNòå íéúàî §¨©¦§¤§¦©£¦¨

mixpic,àðîéæ ãçay dpnd zlral df ote`aemixyr dzab xak §©¦§¨
lr miz`nd zlrale ,mkezn dynge miray lr oecl yi dynge
fef dynge miray df mekq jezn okle ,dynge miray d`n
miz`nd zlra oia wlgzn sqep dpne ,ozyly oia miwlgzn
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המשך בעמוד רלח

miwxt dyelya` cenr bv sc ± iriax wxtzeaezk
ïé÷éñò.oixxer Ðåá øåæçì ìåëé äá ÷éæçä àìù ãò.zern ozp `l m` Ðøåæçì ìåëé ïéà

åázern oipzepe cin oiwifgny yie ."ipwe wfg" dil xn` ik dwfga dpwp rwxwdy Ð

.zernd aiigzp da wifgdyne ,onf xg`làúééç.ohw wy Ðéøèé÷ã.mixyw `ln Ð

úìéá÷å úøáñ.wtqn jizern ca`l zivxzp ,xnelk .sqk zekizg inca Ðåìéôà
éîð úåéøçàáea xefgl leki epi` ,el dxkn Ð

,xcd dilr seq seq :opixn` `le .oiwiqr zngn

.ol dnl ipiic igexh`eêôøéè éåçà äéì øîàã
d`viy jl eazky ,oic zian `txih xhy Ð

.sexhl ilr xefgze ,oica jcin dcydíìùàå
êìjcin dzvi `ly onf lke ÐÐ,mly` `l

.oica oikef oi`y oixxer daxdyäðùîåæ ìù
'åë íéúàî åæ ìùå äðîmeia enzgp ozylye Ð

inei `zlza i`c .cg`Ðxhya zncewd

.ieaiba zncewäåùá úå÷ìåçgk ixdy Ð

.dpn `ki` edlekac ,dpn cearya dey ozyly

íéúàî íù åéä`l` ceary dpn zlral oi` Ð

ipy dpna la` ,oey`x dpnaÐceary oi`

dxhyl.dpn lyíéùîç úìèåðjixt `xnba Ð

.dlráäæ ìù ùìùlke ,adf ixpic dyly Ð

xn`ck ,sqk ixpic dynge mixyr adf xpic

adfd"adgk miz`n lye .(a,dn `rivn `aa) "

ixdy ,ze`n yly zlral miz`na dey

.dxhyl micareyn miz`núåàî ùìù íù åéä
zlral ipyde ,olekl careyn oey`x dpn Ð

zlral iyilyde ,ze`n yly zlrale miz`n

.dcal ze`n ylyíéùîç úìèåð äðî ìùÐ

.dlr jixt `xnbaäðî íéúàî ìùå`xnba Ð

.dl yxtnáäæ ìù äùùmiynge d`n md Ð

.fefñéëì åìéèäù.xkyl dxegq zepwl zern Ð

ïé÷ìåç ïä êëxkya lhep cg`e cg` lk Ð

cqtdde.eizern itlàøîâàúìúå ïéúìú
äì úéàã àåä àúìéúå,dpn ly yily epiidc Ð

.ipy dpna wlg dl oi` ixdyéì ïéà íéøáãå ïéã
äðîá êîòi`eazyk Ðjnr aix` `l oicl

dpnacareynd.iliaya jwlg hrnzi `le ,jl

.eze` zewleg ze`n yly zlrae `id ,jkld

äì àîéú:miz`n zlral ze`n yly zlra Ð

`l` wlgl jl oi`e ,dpnn jiytp zwilq `d

.ipy dpnaéàùôð ú÷éìñ íéøáãå ïéãî`l Ð

dzaby dne ,dpzna iwlg izzpÐ`l

izegilya.jwlg ef dlhp :il xn`zy ,dzab

ip`invr izwliqaixlnhrnlne dnrdwlg

,dpnaxabecearya dpnd ivg zeabl dci

dxhy,xzepa jnr welgl d`a ip` eiykr .

,jnr aixln invr izwliq `lyicearye

miey jcearye.äì úéàã àåä äùîçå íéòáùzlra zazeka `pniwe`c oeik `dc Ð

'ek miz`nÐiyily dpna la` ,miynge d`na `l` dzrn welgl dl oi`Ðdl oi`

.melkìàåîù øîàdazk `l miz`n zlrae ,'ek ze`n yly zlra zazeka `tiq Ð

zlra zewleg ipy dpne ,dpn zlrae miz`n zlra zewleg oey`x dpn ,jkld .melk

.ze`n yly zlral dlek iyily dpne .ze`n yly zlrae miz`nøîà àðéáø`l Ð

oilhlhn eqtzy ,zeqitz izya `l` ,zazeka dnwezozaezklmiz`n odl e`vnp `le

.minrt izya `l` ,zg` mrtaàðîéæ ãçá äùîçå íéòáù ïäì åìôðãoecl e`ae Ð

.dpn lr ozyly ceary ixdy ,deya zewleg :edl opixn` .mdilräùîçå íéøùòå äàîå
àðîéæ ãçáz`ae ,dynge mixyr dzab xak dpn zlra Ð.dynge miray lr aixl

micareyn dynge miray ,jklddplekl.miyng zg` lk cia ixd ,oze` oiwlege

ze`n yly lye miz`n ly :xn`wc epiid ,ea wlg dpn zlral oi` xzendeÐdyly

ly dyly.adfàðîéæ ãçá äùîçå íéøùòå íéúàîå 'åë úåñéôú éúùá àôéñmiray Ð

ediipin dyngeÐdqitza dzab `ly miz`n zlrae .ea oiey olek ci,ozyly oia dynge miray iblte ,dynge miray d`n lr dipy lr aixl d`a ,dynge mixyr `l` dpey`x

yly lye ,dpn miz`n lye ,miyng zlhep dpn ly z`vnp .ze`n yly zlral dlek x`ypy d`n ivge ,ze`n yly zlrae miz`n zlra oia d`ne .miyng zg` lk cia `vnpe

.adf ixpic dyy ody ,miying d`n ze`nåìàá ïúð éáø ìù åéøáã äàåø éðà ïéàegiaydy zern gay mzdc .qikl elihdy dylyl dnec df oi`y Ðodizernlk jkld ,ilwy

yly ,jkld .dzaezkl oi`xg` eiqkp lke ,`ed `ceariy meyn `nrh ,`kd la` .eizern itl lehi cg`mipnd,dzaezk lk dabzy cr ,dizexag x`yk dpn zlral oicareyn

.deya zewleg jkitl
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ãò`lc oebke .zern ozp elit`e :mz epiax xne` Ð ea xefgl leki da wifgd `ly

ol rnynwe .xhyd z` aezkiy cr epw `lc ,xhyd z` oiazeky ,`tqka epw

elit`c .dia xcd `w Ð epnn delfbiy xeaqy ,ciqtne li`edc ,ea xefgl xzene lekic

`xng oafc `xab `edd iab (a,hn `rivn `aa) "adfd"a gkenck ,`kil "rxty in"

,`litex wfxt ia diaqpnil irac rny ,dixagn

epwzy jxck :dil xn` ,`cqg axc dinwl `z`

`le .zegewla dkiyn epwz jk mixneya dkiyn

xn`ck ,"rxty in" ileawl dil irai` dil xn`w

in" epwiz `lc meyn ,`pixg` `caer` mzd

,xzen Ð "leki" i`de .`lefe `xwei` `l` "rxty

dil dedc `ed oicae .mzd dpzn iab inp ipzwck

"leki oi`" `tiq ipzwc ab` `l` ,"xzen" ipzinl

."leki" `yix inp `pz Ð

÷éæçäùîelit`e Ð ea xefgl leki oi` da

"mizad zwfg"a xn`c o`nl

xfeg Ð ely dpi`y z`vnp (a,cn `xza `aa)

dcen Ð epnn detxh `ly onf lk ,`kd ,eilr

.ea xefgl leki oi`yúîéàîåÐ dwfg ied

`l izk` ike ?dil `irain `w i`n :dniz

`aa) `id oizipzn `d Ð dwfg ipic opireny`

ef ixd `edy lk uxte xcb lrp :(`,an `xza

,dwfg ied zni`ne :ira ikdc :xnel yie !dwfg

Ð dwfg `ipdn zni`n ,ifef xak aidic `kid

xcbe lrpn `rixbc ab lr s` .ixvn` yiic ikn

.izyxitck ,sqk `ki`e li`ed ,dwfg `ied Ð

dcy xkn oae`xy :yxtn xi`n oa wgvi epiaxe

wifgd `ly cr ;xenb oipw epnn dpwe ,oernyl

xefgi `ly zrc ielib `dzy dwfg dze` da

mc` `diy opax epwzc ikid ikc .xefgl leki Ð

iptn ,oipr eze`a oiweqry onf lk ea xefgl leki

onf lk xefgiy Ð dpwne dpew `ed ok zrcly

,inp ikd .oipr eze`a oiweqry onf lk ,dvxiy

,dwfg mcew oiwiqr dilr e`vi m` ea xefgl ezrc

.ea xefgl leki epi` Ð da wifgdyn .ezrc ieliba

`idd `ied zni`n :yexit ,dwfg `ied zni`ne

Ð oipr lka dlaiwy dizrc ilb opixn`c ,dwfg

d dn rcil ,ixvn` yiic ikn.dkixv `i

àëéà`pyill Ð zeixg`a elit` ixn`c

li`edc .`l Ð zeixg`a ,`nw

ezrca oi`y xninl ol zi` Ð oiaf zeixg`ae

lr s`e .xerxr lkn oiteyn miqkp `l` zepwl

ziyixtck ,dlfbyk seqal el xifgn didy it

ewilc dil `gip `lc Ð zeixg`a `ly iab

.`piice `pica

àîéúizrci `l Ð 'eke jytp zwilq `d

mixace oic" :dpn zlral miz`n zlrae ze`n yly zlra eazky oebk ipyn `l i`n`

(lirl) !"dynge mixyra jnr epl oi`ïëå`inec ynn ied `l Ð qikl elihdy dyly

.i`w `ziixza `aa`c :yxit l`ppg epiaxe .eizern itl lhep cg` lk Ð `kdc .`yixc

äøîàã.`zlin `dc `nrh xity yxtzi` `l Ð 'ek iwilqc `ed mixace oicn dl

úáúåëá.oizipzn ol rnynw i`n iax rci `l Ð ze`n yly zlraéáøxne`

yxit Ð deya zewleg `l` el`a ozp iax ly eixac d`ex ip` oi`

my yiy onfa eixac cinrdl xyt` i`e .iaxk `zkld `da ol `niiw :l`ppg epiax

yly zlrae ,d`n Ð miz`n zlrae ,d`n Ð d`n zlra .deya zewleg ze`n yly

zewlegy xn`y ,iax ixac epcinrd `l` .dfa dwel oicd zcny itl ,d`n Ð ze`n

ly :miwlg dyya znd oeafr lk oiwleg ,jkld .deya zelhep dpne dpn lk deya

lk ,miwlg dyly ze`n yly lye ,miwlg ipy miz`n lye ,cg` wlg zlhep dpn
zg`
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da ÷éæçä àlL ãò ,ïé÷éñò¯,Ba øBæçì ìBëé £¦¦©¤Ÿ¤¡¦¨¨©£
da ÷éæçäMî¯:déì øîàc íeMî ,Ba øBæçì ìBëé Bðéà ¦¤¤¡¦¨¥¨©£¦§¨©¥

da ÷éæçî úîéàîe ,zìéa÷å zøáñ éøèé÷c àúééç¯ ©§¨§¦§¥¨§©§§©¦©§¥¥©©£¦¨
,éîð úeéøçàa eléôà :éøîàc àkéà .éøönà Lééc ékî¦¦¨¥©¦§¥¦¨§¨§¦£¦§©£¨©¦

.Cì ílLàå Ctøéè éåçà :déì øîàcäðùîéî §¨©¥©£¥¦§¨©£©¥¨¦
ìL éeNð äéäL,äðî Bæ ìL dúaeúk ,úîe íéLð L ¤¨¨¨¨¨¦¥§¨¨¤¨¤

ìL Bæ ìLå ,íéúàî Bæ ìLåàlà íL ïéàå ,úBàî L §¤¨©¦§¤§¥§¥¨¤¨
äðî¯íéúàî íL eéä .äåLa ïé÷ìBç¯äðî ìL ¨¤§¦§¨¤¨¨¨©¦¤¨¤
ìèBðìL ìLå íéúàî ìL ,íéMîç úúBàî L¯ìLäL ¤¤£¦¦¤¨©¦§¤§¥§¨
ìLìL íL eéä .áäæ ìL äLúBàî L¯äðî ìL §¨¤¨¨¨¨§¥¤¨¤

ìL ìLå äðî íéúàî ìLå ,íéMîç úìèBðúBàî L ¤¤£¦¦§¤¨©¦¨¤§¤§¥
ìL ïëå .áäæ ìL äMLBà eúçét ,ñékì eìéhäL äL ¦¨¤¨¨§¥§¨¤¦¦©¦¦£

eøéúBä¯.ïé÷ìBç ïä CkàøîâúìèBð äðî ìL ¦¨¥§¦¤¨¤¤¤
!dì úéàc àeä àzìéúå àúìúe ïéúìz !?íéMîç£¦¦§¨¦§¨¨§¦§¨§¦¨
äðî úìòáì íéúàî úìòa úáúBëa :ìàeîL øîà̈©§¥§¤¤©£©¨©¦§©£©¨¤
:àôéñ àîéà ,éëä éà ."äðna Cnò éì ïéà íéøáãe ïéc"¦§¨¦¥¦¦¨©¨¤¦¨¦¥¨¥¨

ìL ìLå íéúàî ìLúBàî L¯ìLìL L.áäæ ìL L ¤¨©¦§¤§¥¨¨¤¨¨
:dì äøîàc íeMî !dpéî CLôð z÷ìñ àä :dì àîéz¥¨¨¨¨§©§©§¨¦¨¦§¨§¨¨

ìL íL eéä" ."éàLôð é÷éìñc àeä íéøáãe ïécî"L ¦¦§¨¦¦§¦¦©§©¨¨§
'åëå úBàîàeä äMîçå íéòáL !?äðî íéúàî ìL ." ¥¤¨©¦¨¤¦§¦©£¦¨

ìL úìòa úáúBëa :ìàeîL øîà !dì úéàcúBàî L §¦¨¨©§¥§¤¤©£©§¥
éì ïéà íéøáãe ïéc" :äðî úìòáìe íéúàî úìòáì§©£©¨©¦§©£©¨¤¦§¨¦¥¦
àðéáøc déîMî ãB÷t øäpî á÷òé áø ."äðîa íënò¦¨¤§¨¤©©£Ÿ¦§©§¦§¥§¨¦¨
.úBñéôú ézLa àôéñå ,úBñéôú ézLa àLéø :øîà̈©¥¨¦§¥§¦§¥¨¦§¥§¦
ãça äMîçå ïéòáL eìôðc ;úBñéôú ézLa àLéø¥¨¦§¥§¦§¨§¦§¦©£¦¨§©
ézLa àôéñ .àðîéæ ãça äMîçå íéøNòå äàîe ,àðîéæ¦§¨¥¨§¤§¦©£¦¨§©¦§¨¥¨¦§¥
íéúàîe ,àðîéæ ãça äMîçå íéòáL eìôðc ;úBñéôú§¦§¨§¦§¦©£¦¨§©¦§¨¨©¦
,ïúð éaø úðLî Bæ :àéðz .àðîéæ ãça äMîçå íéøNòå§¤§¦©£¦¨§©¦§¨©§¨¦§©©¦¨¨
,elàa ïúð éaø ìL åéøác äàBø éðà ïéà :øîBà éaø©¦¥¥£¦¤§¨¨¤©¦¨¨§¥

ìL ïëå .äåLa úB÷ìBç àlà.eìéhäL äLøîà ¤¨§§¨¤§¥§¨¤¦¦¨©
íéúàî äæå äðî äæ ,ñékì eìéhäL íéðL :ìàeîL¯ §¥§©¦¤¦¦©¦¤¨¤§¤¨©¦
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zeaezk(iriax meil)

ïé÷éñò`l` oae`x ly dpi`y eprhe dcyd lr mixrxrn e`ay ± £¦¦
y `ed oicd ,gwndn ea xefgl oerny dvex ok zngne ,mdlyãò©

da ÷éæçä àlL,oernyìBëé`edBa øBæçìoiicry meyn ,gwndn ¤Ÿ¤¡¦¨¨©£
la` .dcyd el dzpwp `lda ÷éæçäMîdwfg ici lr oerny ¦¤¤¡¦¨

,d`pwe ,da dyryBa øBæçì ìBëé Bðéà,gwndndéì øîàc íeMî ¥¨©£¦§¨©¥
,oernyl xkend oae`xzìéa÷å zøáñ éøèé÷c àzééçohw wy - ©§¨§¦§¥¨§©§§©¦©§

zeixg` ila dcy zipwy oeik ,xnelk ,lawl znkqd mixyw `ln
ciqtz dcyd lr mixxer e`eai m`y jnvr lr zlaiw ixd
xefgl leki da wifgdyn elit` zeixg`a dpw m` la` .jizern

.ea
:`xnbd zxxanda ÷éæçî úîéàîedwfg dyry aygp izni`n ± ¥¥©©£¦¨

.gwndn ea xefgl leki epi` aeye zepwl dlirendLééc ékî¦¦¨¥
éøönà.mdiabne dcyd zeleab z` owzny dryn ± ©¦§¥

:df oipra ztqep drcéøîàc àkéà,mixne` yie ±eléôàote`a ¦¨§¨§¥£¦
dcyd z` oernyl xkn oae`xyénð ,úeéøçàaleki epi` ok mb ± §©£¨©¦

seq ixd mixne` oi`e ,da wifgdy xg`l mixxer zngn ea xefgl
,oekp xerxrdy xxazi m` oernyl zernd z` oae`x xifgi seq

,oicd zia z` gixhp dnledéì øîàcxnel oae`x lekiy - §¨©¥
,oernylCì ílLàå Côøéè éåçàz` mixxerd jnn e`ivei xy`k ± ©£¥¦§¨©£©¥¨

jnn etxhy jk lr oic zia jl eazky xhyd z` d`xz ,rwxwd
.jl mly` f`e oica dcyd z`

äðùî
,daezk odl aiig lrady miyp yly eidy ote`a dpc epizpyn

i`e:mlek xear miqkpa ic oìL éeNð äéäL éî,úîe íéLð L ¦¤¨¨¨¨Ÿ¨¦¥
eBæ ìL dúaeúkxeriya dzidBæ ìLå ,äðîly dzidíéúàî,fef §¨¨¤¨¤§¤¨©¦

Bæ ìLålyìLúBàî L,fefíL ïéàåmiqkpa,äåLa ïé÷ìBç ,äðî àlà §¤§Ÿ¥§¥¨¤¨¨¤§¦§¨¤
eze`a dey mcearyy itl ,dpn yily lehz miypd on zg` lke

.dpn
íL eéälrad iqkpaíéúàîdaezkd zlra ,fefúìèBð ,äðî ìL ¨¨¨©¦¤¨¤¤¤
,íéMîçdaezkd zelraeíéúàî ìLfefìL ìLåúBàî L,fef £¦¦¤¨©¦§¤§Ÿ¥
zelhepìLìL äLáäæ ìL äLixpic dyly zlhep odn zg` lk ± §Ÿ¨§Ÿ¨¤¨¨

fefd miz`na dey odizy cearyy ,fef dynge miray mdy adf
.lrad xi`ydy

m`eíL eéälrad iqkpaìLúBàî Ldaezkd zlra ,fefäðî ìL ¨¨§Ÿ¥¤¨¤
å ,íéMîç úìèBðdaezkd zlraíéúàî ìLzlhep ,fefäðîå ,zlra ¤¤£¦¦§¤¨©¦¨¤§

daezkdìL ìLúBàî Lzlhep ,fefäMLmixpicáäæ ìLmdy ¤§Ÿ¥¦¨¤¨¨
.fef miynge d`n

:ef dwelg ea zbdepy ote` cer d`ian dpyndäùìL ïëåmitzey §¥§Ÿ¨
ñéëì eìéèäLzepwl ick ztzeyn dtewl zern eciwtdy ± ¤¥¦§¦

e ,giexdle dxegqeøéúBä Bà eúçét,egiexd e` eciqtde ±ïä Ck ¦£¦¨¥
ïé÷ìBçewlg itk cqtda e` xkya lhep cg`e cg` lk - §¦

.zetzeya

* * *

àøîâ
yi m`y dpyna epipy :dpyna ipyd oicd lr dywn `xnbd

dzaezky ef ,fef miz`n lrad iqkpa.íéMîç úìèBð äðî ìL¤¨¤¤¤£¦¦
:`xnbd dywndì úéàc àeä àzìéúå àúìúe ïéúìzdl oi` ixd - §¨¦§¨¨§¦§¨§¦¨

,dpn yily mdy fef yilye ylye miyly `l` miqkpa lehil
jixv df dpne ,miqkpdn dpn lr wx `ed dcearyy oeikn
,yily df dpna zg` lkl yiy `vnpe miypd yly oia wlgzdl

:`xnbd zvxzn .dpn ivg zlhep recne,ìàeîL øîàdpynd ¨©§¥
zwqerBëaCnò éì ïéà íéøáãe ïéc ,äðî úìòáì íéúàî úìòa úáú §¤¤©£©¨©¦§©£©¨¤¦§¨¦¥¦¦¨

äðîadaezkd zlra oia oey`xd dpnd wlgzn okle .oey`xd ©¨¤
odn zg` lke ze`n ylyd ly daezkd zlra oiae dpnd ly

.fef miyng zlhep

:`xnbd dywnéëä éàdwlg lr dxziey dpyna xaecn jk m` - ¦¨¦
,oey`xd dpnaàôéñ àîéàx`ae mixacd ly `tiqd z` xen` ± ¥¨¥¨

daezkd zlray epipyy ,mze`å íéúàî ìLdaezkd zlraìL ¤¨©¦§¤
ìLúBàî Lzg` lk zelhepìLìL L,áäæ ìL Lmiray mdy §Ÿ¥¨Ÿ¨Ÿ¤¨¨

lk z`e oey`xd dpnd zivgn z` zewlegy ,mixpic dynge
dpna dwlg lr dxzie miz`nd zlray xaecn m`e ,ipyd dpnd
,oey`xd dpna xzepdn ivg miz`nd zlra lehz recn ,oey`xd

dì àîéz,ze`n ylyd zlra dl xn`z ±dpéî CLôð z÷lñ àä ¥¨¨¨©©§§©§¨¦¨
zlra ok m`e .oey`xd dpnd zriazn jnvr z` zwliq ixd -
,ipyd dpna dwlg dfy cala dpn ivg lawl dkixv miz`nd
dpndn ivg ,fef d`n lawl dkixv ze`n ylyd zlra eli`e
.miz`nd zlra mr ea zwlgzny ipyd dpndn ivge ,oey`xd

:`xnbd zvxzndì äøîàc íeMîylyd zlral miz`nd zlra ¦§¨§¨¨
,ze`néàLôð é÷élñc àeä íéøáãe ïécîmr mixace oicn wx - ¦¦§¨¦§©¦¦©§¨

jk zngn hrn`e dnr aix` `ly invr z` izwlq dpnd zlra
.izxzie `l dpna iwlg lr j` ,oey`xd dpna dwlg z`
:dpyna epipy .dpyna iyilyd oicd lr dywn `xnbdíL eéä'¨¨

ìL'åëå úBàî Llye ,dpn miz`n lye ,miyng zlhep dpn ly §Ÿ¥
f ly dyy ze`n yly:`xnbd dywn .'adíéúàî ìLzlhep ¤¨©¦

,äðîixd ,df mekq zlhep recnäMîçå íéòáLfefdì úéàc àeä ¨¤¦§¦©£¦¨§¦¨
-zlral miz`n zlra dazky xaecny l`eny ly eyexit itl

dynge miray `l` lehil dl oi` ,jnr il oi` mixace oic dpn
dpnae ,ipyd dpna miynge oey`xd dpna dynge mixyr ,fef

:`xnbd zvxzn .melk dl oi` iyilyd,ìàeîL øîàly df oica ¨©§¥
dpynd zwqer `tiqdaea ote`ìL úìòa úáúBëúìòáì úBàî L §¤¤©£©§Ÿ¥§©£©

,äðîa íënò éì ïéà íéøáãe ïéc äðî úìòáìe íéúàîzlra eli`e ¨©¦§©£©¨¤¦§¨¦¥¦¦¨¤§¨¤
zewleg oey`xd dpna jkle ,melkn dnvr dwliq `l miz`nd
,fef miyng zlhep zg` lke deya miz`nd zlrae dpnd zlra
,ze`n ylyd zlrae miz`nd zlra deya zewleg ipyd dpnae

.dpn zlhep miz`nd zlray `vnpe
:dpyna mipexg`d mipte`d ipyl sqep xe`ia d`ian `xnbdáø©

àLéø ,øîà àðéáøc déîMî ãB÷t øäpî á÷òé,oey`xd ote`a - ©£Ÿ¦§©§¦§¥§¨¦¨¨©¥¨
xaecn ,fef miz`n lrad iqkpa yiyàôéñå ,úBñéôz ézLa± ¦§¥§¦§¥¨

xaecn ,fef ze`n yly eiqkpa yiy ,ipyd ote`a,úBñéôz ézLa¦§¥§¦
xaecn `l` ,zg` mrta ewlgzd `l zerna ewlgyk ,xnelk
dqitz lk lr oecl oic zial e`ae ,minrt izya milhlhn eqtzy

.dnvr ipta
a epipyy dn ,jk yxtl yieàLéødpn zlray ,miz`n gipda ¥¨

zg` lk zelhep ze`n yly zlrae miz`n zlrae miyng zlhep
xaecn ,fef dynge mirayúBñéôz ézLaote`aoebk ,dfeìôðc ¦§¥§¦§¨§

mdiptl dligzaäMîçå ïéòáLfefàðîéæ ãça,[zg` mrta-] ¦§¦©£¦¨§©¦§¨
oey`xd dpnde zeid ,fef dynge miray mze` lr oecl e`ayke
mixyr mdy ,yily zg` lk zlhep ,deya ozylyl careyn

.mixpic dyngeemcil eltp okn xg`läMîçå íéøNòå äàîfef ¥¨§¤§¦©£¦¨
,àðîéæ ãçaoecl dl yi dynge mixyr dzab xaky dpnd zlrae §©¦§¨

miyngae ,mitqep dynge miraya wx zexg`d mr welgle
miz`nd zlra oia miwlgzne ,wlg dpnd zlral oi` mixzepd
miyng zlhep dpnd zlray `vnp jkitle ,ze`n ylyd zlrae
miray zg` lk zelhep ze`n ylyd zlrae miz`nd zlrae fef

.fef dynge
epipyy dne :`piax ly eyexitl `tiqd z` `xnbd zyxtn dzr

aàôéñmb xaecn ,ze`n yly gipda oicd z`aeidy ote`ézL ¥¨§§¥
,úBñéôzoebkeeìôðcmdiptläMîçå íéòáLmixpic,àðîéæ ãça §¦§¨§¦§¦©£¦¨§©¦§¨

mixyr zg` lk zlhepe deya mda zewleg miypd yly lke
.mixpic dyngeåmcil eltp ok xg`äMîçå íéøNòå íéúàî §¨©¦§¤§¦©£¦¨

mixpic,àðîéæ ãçay dpnd zlral df ote`aemixyr dzab xak §©¦§¨
lr miz`nd zlrale ,mkezn dynge miray lr oecl yi dynge
fef dynge miray df mekq jezn okle ,dynge miray d`n
miz`nd zlra oia wlgzn sqep dpne ,ozyly oia miwlgzn
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miwxt dyelya` cenr bv sc ± iriax wxtzeaezk
ïé÷éñò.oixxer Ðåá øåæçì ìåëé äá ÷éæçä àìù ãò.zern ozp `l m` Ðøåæçì ìåëé ïéà

åázern oipzepe cin oiwifgny yie ."ipwe wfg" dil xn` ik dwfga dpwp rwxwdy Ð

.zernd aiigzp da wifgdyne ,onf xg`làúééç.ohw wy Ðéøèé÷ã.mixyw `ln Ð

úìéá÷å úøáñ.wtqn jizern ca`l zivxzp ,xnelk .sqk zekizg inca Ðåìéôà
éîð úåéøçàáea xefgl leki epi` ,el dxkn Ð

,xcd dilr seq seq :opixn` `le .oiwiqr zngn

.ol dnl ipiic igexh`eêôøéè éåçà äéì øîàã
d`viy jl eazky ,oic zian `txih xhy Ð

.sexhl ilr xefgze ,oica jcin dcydíìùàå
êìjcin dzvi `ly onf lke ÐÐ,mly` `l

.oica oikef oi`y oixxer daxdyäðùîåæ ìù
'åë íéúàî åæ ìùå äðîmeia enzgp ozylye Ð

inei `zlza i`c .cg`Ðxhya zncewd

.ieaiba zncewäåùá úå÷ìåçgk ixdy Ð

.dpn `ki` edlekac ,dpn cearya dey ozyly

íéúàî íù åéä`l` ceary dpn zlral oi` Ð

ipy dpna la` ,oey`x dpnaÐceary oi`

dxhyl.dpn lyíéùîç úìèåðjixt `xnba Ð

.dlráäæ ìù ùìùlke ,adf ixpic dyly Ð

xn`ck ,sqk ixpic dynge mixyr adf xpic

adfd"adgk miz`n lye .(a,dn `rivn `aa) "

ixdy ,ze`n yly zlral miz`na dey

.dxhyl micareyn miz`núåàî ùìù íù åéä
zlral ipyde ,olekl careyn oey`x dpn Ð

zlral iyilyde ,ze`n yly zlrale miz`n

.dcal ze`n ylyíéùîç úìèåð äðî ìùÐ

.dlr jixt `xnbaäðî íéúàî ìùå`xnba Ð

.dl yxtnáäæ ìù äùùmiynge d`n md Ð

.fefñéëì åìéèäù.xkyl dxegq zepwl zern Ð

ïé÷ìåç ïä êëxkya lhep cg`e cg` lk Ð

cqtdde.eizern itlàøîâàúìúå ïéúìú
äì úéàã àåä àúìéúå,dpn ly yily epiidc Ð

.ipy dpna wlg dl oi` ixdyéì ïéà íéøáãå ïéã
äðîá êîòi`eazyk Ðjnr aix` `l oicl

dpnacareynd.iliaya jwlg hrnzi `le ,jl

.eze` zewleg ze`n yly zlrae `id ,jkld

äì àîéú:miz`n zlral ze`n yly zlra Ð

`l` wlgl jl oi`e ,dpnn jiytp zwilq `d

.ipy dpnaéàùôð ú÷éìñ íéøáãå ïéãî`l Ð

dzaby dne ,dpzna iwlg izzpÐ`l

izegilya.jwlg ef dlhp :il xn`zy ,dzab

ip`invr izwliqaixlnhrnlne dnrdwlg

,dpnaxabecearya dpnd ivg zeabl dci

dxhy,xzepa jnr welgl d`a ip` eiykr .

,jnr aixln invr izwliq `lyicearye

miey jcearye.äì úéàã àåä äùîçå íéòáùzlra zazeka `pniwe`c oeik `dc Ð

'ek miz`nÐiyily dpna la` ,miynge d`na `l` dzrn welgl dl oi`Ðdl oi`

.melkìàåîù øîàdazk `l miz`n zlrae ,'ek ze`n yly zlra zazeka `tiq Ð

zlra zewleg ipy dpne ,dpn zlrae miz`n zlra zewleg oey`x dpn ,jkld .melk

.ze`n yly zlral dlek iyily dpne .ze`n yly zlrae miz`nøîà àðéáø`l Ð

oilhlhn eqtzy ,zeqitz izya `l` ,zazeka dnwezozaezklmiz`n odl e`vnp `le

.minrt izya `l` ,zg` mrtaàðîéæ ãçá äùîçå íéòáù ïäì åìôðãoecl e`ae Ð

.dpn lr ozyly ceary ixdy ,deya zewleg :edl opixn` .mdilräùîçå íéøùòå äàîå
àðîéæ ãçáz`ae ,dynge mixyr dzab xak dpn zlra Ð.dynge miray lr aixl

micareyn dynge miray ,jklddplekl.miyng zg` lk cia ixd ,oze` oiwlege

ze`n yly lye miz`n ly :xn`wc epiid ,ea wlg dpn zlral oi` xzendeÐdyly

ly dyly.adfàðîéæ ãçá äùîçå íéøùòå íéúàîå 'åë úåñéôú éúùá àôéñmiray Ð

ediipin dyngeÐdqitza dzab `ly miz`n zlrae .ea oiey olek ci,ozyly oia dynge miray iblte ,dynge miray d`n lr dipy lr aixl d`a ,dynge mixyr `l` dpey`x

yly lye ,dpn miz`n lye ,miyng zlhep dpn ly z`vnp .ze`n yly zlral dlek x`ypy d`n ivge ,ze`n yly zlrae miz`n zlra oia d`ne .miyng zg` lk cia `vnpe

.adf ixpic dyy ody ,miying d`n ze`nåìàá ïúð éáø ìù åéøáã äàåø éðà ïéàegiaydy zern gay mzdc .qikl elihdy dylyl dnec df oi`y Ðodizernlk jkld ,ilwy

yly ,jkld .dzaezkl oi`xg` eiqkp lke ,`ed `ceariy meyn `nrh ,`kd la` .eizern itl lehi cg`mipnd,dzaezk lk dabzy cr ,dizexag x`yk dpn zlral oicareyn

.deya zewleg jkitl
øëùä
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ãò`lc oebke .zern ozp elit`e :mz epiax xne` Ð ea xefgl leki da wifgd `ly

ol rnynwe .xhyd z` aezkiy cr epw `lc ,xhyd z` oiazeky ,`tqka epw

elit`c .dia xcd `w Ð epnn delfbiy xeaqy ,ciqtne li`edc ,ea xefgl xzene lekic

`xng oafc `xab `edd iab (a,hn `rivn `aa) "adfd"a gkenck ,`kil "rxty in"

,`litex wfxt ia diaqpnil irac rny ,dixagn

epwzy jxck :dil xn` ,`cqg axc dinwl `z`

`le .zegewla dkiyn epwz jk mixneya dkiyn

xn`ck ,"rxty in" ileawl dil irai` dil xn`w

in" epwiz `lc meyn ,`pixg` `caer` mzd

,xzen Ð "leki" i`de .`lefe `xwei` `l` "rxty

dil dedc `ed oicae .mzd dpzn iab inp ipzwck

"leki oi`" `tiq ipzwc ab` `l` ,"xzen" ipzinl

."leki" `yix inp `pz Ð

÷éæçäùîelit`e Ð ea xefgl leki oi` da

"mizad zwfg"a xn`c o`nl

xfeg Ð ely dpi`y z`vnp (a,cn `xza `aa)

dcen Ð epnn detxh `ly onf lk ,`kd ,eilr

.ea xefgl leki oi`yúîéàîåÐ dwfg ied

`l izk` ike ?dil `irain `w i`n :dniz

`aa) `id oizipzn `d Ð dwfg ipic opireny`

ef ixd `edy lk uxte xcb lrp :(`,an `xza

,dwfg ied zni`ne :ira ikdc :xnel yie !dwfg

Ð dwfg `ipdn zni`n ,ifef xak aidic `kid

xcbe lrpn `rixbc ab lr s` .ixvn` yiic ikn

.izyxitck ,sqk `ki`e li`ed ,dwfg `ied Ð

dcy xkn oae`xy :yxtn xi`n oa wgvi epiaxe

wifgd `ly cr ;xenb oipw epnn dpwe ,oernyl

xefgi `ly zrc ielib `dzy dwfg dze` da

mc` `diy opax epwzc ikid ikc .xefgl leki Ð

iptn ,oipr eze`a oiweqry onf lk ea xefgl leki

onf lk xefgiy Ð dpwne dpew `ed ok zrcly

,inp ikd .oipr eze`a oiweqry onf lk ,dvxiy

,dwfg mcew oiwiqr dilr e`vi m` ea xefgl ezrc

.ea xefgl leki epi` Ð da wifgdyn .ezrc ieliba

`idd `ied zni`n :yexit ,dwfg `ied zni`ne

Ð oipr lka dlaiwy dizrc ilb opixn`c ,dwfg

d dn rcil ,ixvn` yiic ikn.dkixv `i

àëéà`pyill Ð zeixg`a elit` ixn`c

li`edc .`l Ð zeixg`a ,`nw

ezrca oi`y xninl ol zi` Ð oiaf zeixg`ae

lr s`e .xerxr lkn oiteyn miqkp `l` zepwl

ziyixtck ,dlfbyk seqal el xifgn didy it

ewilc dil `gip `lc Ð zeixg`a `ly iab

.`piice `pica

àîéúizrci `l Ð 'eke jytp zwilq `d

mixace oic" :dpn zlral miz`n zlrae ze`n yly zlra eazky oebk ipyn `l i`n`

(lirl) !"dynge mixyra jnr epl oi`ïëå`inec ynn ied `l Ð qikl elihdy dyly

.i`w `ziixza `aa`c :yxit l`ppg epiaxe .eizern itl lhep cg` lk Ð `kdc .`yixc

äøîàã.`zlin `dc `nrh xity yxtzi` `l Ð 'ek iwilqc `ed mixace oicn dl

úáúåëá.oizipzn ol rnynw i`n iax rci `l Ð ze`n yly zlraéáøxne`

yxit Ð deya zewleg `l` el`a ozp iax ly eixac d`ex ip` oi`

my yiy onfa eixac cinrdl xyt` i`e .iaxk `zkld `da ol `niiw :l`ppg epiax

yly zlrae ,d`n Ð miz`n zlrae ,d`n Ð d`n zlra .deya zewleg ze`n yly

zewlegy xn`y ,iax ixac epcinrd `l` .dfa dwel oicd zcny itl ,d`n Ð ze`n

ly :miwlg dyya znd oeafr lk oiwleg ,jkld .deya zelhep dpne dpn lk deya

lk ,miwlg dyly ze`n yly lye ,miwlg ipy miz`n lye ,cg` wlg zlhep dpn
zg`
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da ÷éæçä àlL ãò ,ïé÷éñò¯,Ba øBæçì ìBëé £¦¦©¤Ÿ¤¡¦¨¨©£
da ÷éæçäMî¯:déì øîàc íeMî ,Ba øBæçì ìBëé Bðéà ¦¤¤¡¦¨¥¨©£¦§¨©¥

da ÷éæçî úîéàîe ,zìéa÷å zøáñ éøèé÷c àúééç¯ ©§¨§¦§¥¨§©§§©¦©§¥¥©©£¦¨
,éîð úeéøçàa eléôà :éøîàc àkéà .éøönà Lééc ékî¦¦¨¥©¦§¥¦¨§¨§¦£¦§©£¨©¦

.Cì ílLàå Ctøéè éåçà :déì øîàcäðùîéî §¨©¥©£¥¦§¨©£©¥¨¦
ìL éeNð äéäL,äðî Bæ ìL dúaeúk ,úîe íéLð L ¤¨¨¨¨¨¦¥§¨¨¤¨¤

ìL Bæ ìLå ,íéúàî Bæ ìLåàlà íL ïéàå ,úBàî L §¤¨©¦§¤§¥§¥¨¤¨
äðî¯íéúàî íL eéä .äåLa ïé÷ìBç¯äðî ìL ¨¤§¦§¨¤¨¨¨©¦¤¨¤
ìèBðìL ìLå íéúàî ìL ,íéMîç úúBàî L¯ìLäL ¤¤£¦¦¤¨©¦§¤§¥§¨
ìLìL íL eéä .áäæ ìL äLúBàî L¯äðî ìL §¨¤¨¨¨¨§¥¤¨¤

ìL ìLå äðî íéúàî ìLå ,íéMîç úìèBðúBàî L ¤¤£¦¦§¤¨©¦¨¤§¤§¥
ìL ïëå .áäæ ìL äMLBà eúçét ,ñékì eìéhäL äL ¦¨¤¨¨§¥§¨¤¦¦©¦¦£

eøéúBä¯.ïé÷ìBç ïä CkàøîâúìèBð äðî ìL ¦¨¥§¦¤¨¤¤¤
!dì úéàc àeä àzìéúå àúìúe ïéúìz !?íéMîç£¦¦§¨¦§¨¨§¦§¨§¦¨
äðî úìòáì íéúàî úìòa úáúBëa :ìàeîL øîà̈©§¥§¤¤©£©¨©¦§©£©¨¤
:àôéñ àîéà ,éëä éà ."äðna Cnò éì ïéà íéøáãe ïéc"¦§¨¦¥¦¦¨©¨¤¦¨¦¥¨¥¨

ìL ìLå íéúàî ìLúBàî L¯ìLìL L.áäæ ìL L ¤¨©¦§¤§¥¨¨¤¨¨
:dì äøîàc íeMî !dpéî CLôð z÷ìñ àä :dì àîéz¥¨¨¨¨§©§©§¨¦¨¦§¨§¨¨

ìL íL eéä" ."éàLôð é÷éìñc àeä íéøáãe ïécî"L ¦¦§¨¦¦§¦¦©§©¨¨§
'åëå úBàîàeä äMîçå íéòáL !?äðî íéúàî ìL ." ¥¤¨©¦¨¤¦§¦©£¦¨

ìL úìòa úáúBëa :ìàeîL øîà !dì úéàcúBàî L §¦¨¨©§¥§¤¤©£©§¥
éì ïéà íéøáãe ïéc" :äðî úìòáìe íéúàî úìòáì§©£©¨©¦§©£©¨¤¦§¨¦¥¦
àðéáøc déîMî ãB÷t øäpî á÷òé áø ."äðîa íënò¦¨¤§¨¤©©£Ÿ¦§©§¦§¥§¨¦¨
.úBñéôú ézLa àôéñå ,úBñéôú ézLa àLéø :øîà̈©¥¨¦§¥§¦§¥¨¦§¥§¦
ãça äMîçå ïéòáL eìôðc ;úBñéôú ézLa àLéø¥¨¦§¥§¦§¨§¦§¦©£¦¨§©
ézLa àôéñ .àðîéæ ãça äMîçå íéøNòå äàîe ,àðîéæ¦§¨¥¨§¤§¦©£¦¨§©¦§¨¥¨¦§¥
íéúàîe ,àðîéæ ãça äMîçå íéòáL eìôðc ;úBñéôú§¦§¨§¦§¦©£¦¨§©¦§¨¨©¦
,ïúð éaø úðLî Bæ :àéðz .àðîéæ ãça äMîçå íéøNòå§¤§¦©£¦¨§©¦§¨©§¨¦§©©¦¨¨
,elàa ïúð éaø ìL åéøác äàBø éðà ïéà :øîBà éaø©¦¥¥£¦¤§¨¨¤©¦¨¨§¥

ìL ïëå .äåLa úB÷ìBç àlà.eìéhäL äLøîà ¤¨§§¨¤§¥§¨¤¦¦¨©
íéúàî äæå äðî äæ ,ñékì eìéhäL íéðL :ìàeîL¯ §¥§©¦¤¦¦©¦¤¨¤§¤¨©¦
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miwxtרכח dyelyaa cenr bv sc ± iriax wxtzeaezk
òöîàì øëùä.deya oiwleg Ðäùéøçì øåùyexgl xey oda egwly Ð,ea oiyxege

melk df ly ewlg `la liren df ly ewlg oi`eÐxey la` .deya oiwleg jkld

xyaa giayde ,dyixgl.edehgye ,'åë åéúåòî éôì ìèåð äæwlgzn ixdy Ðeixa`l.

dyixgl ogwn ziy`x hwpc `deÐ`zrc` `xwirnc ab lr s`c ,opireny` `zeax

bltinlczegp deyazetzeylgayc `zyd ,

eixa`l wlgzn `ede ,edehgye xyaaÐlehi

.eizern itl yi`åìùá äæ ç÷ìmixeey Ð

.miz`na mi`ixaåìùá äæåmiyegk mixeey Ð

.dpnaåéúåòî éôì ìèåð äæoi` yegk xeyc Ð

.`ixa lyl dnec ezcearäéãéãá âåìôéìs` Ð

elihdyk,zg` dnda egwle ,zern qikl

lhep dfe eizern itl lhep df ,`nile .ewelgi

.'ek eizern itl'åë ùîî åúçô åúçô:ipzwe Ð

.l`enyc `zaeize ,zernd itl oiwleg od jk

éúãç éæåæe`ype epzpe ,mipyi mifef oilihny Ð

.d`veda md oi`veie ,miycg eyrpy cr mda

aidic i`n cg lkc ,zernd itl miwleg ,jkld

oeaygd lr xzei exized m` la` .liwyÐ

.rvn`l xkydàúéðåöã éøúñéàdlqtpy Ð

dkn el yiy ine ,d`veda z`vei oi`e ,rahnd

zqita`ilrnc ,my mdn xyew zgzn elbx

opixn`ck ,edcic `zxeve edcic dcelg dil

lry rlqa oi`vei :(`,dq) zay zkqna

zipivdzipiv i`n :yxtne ,Ðoeikc .`rx` za

epyicoiraÐ.lihdy oeaygk cg` lk lhep

fef miyng e` d`n ezgt m` la`Ðciqtn df

xkydy ,dvgn dfe ,dvgncqtdde.rvn`l

äðùîäéðùì úòáùð äðåùàøädipy m` Ð

dlgz lehil z`a z`e li`ed :zprehÐirayd

`l `nlc ,melk ilra lyn ziab `ly il

s`e .izaezk xeriyk miqkp il xiizyn

.ziyilyl ziriaxe ,dipyl ok xn`z ziyily

ziriaxd la`Ðoebke .dreaya `ly zrxtp

minezidyexn` ik :`pz i`d xaqwe .milecb

`l` rxti `l minezi iqkpn rxtil `ad opax

dreayaÐ`le ,exn` miphw minezia

milecba.'åë òøôú àì àéä óà`xnbae Ð

.i`na ediizbelt yxtníåéá úåàöåé ïìåë åéä
ãçàzecnlne epiptl ze`vei ,xnelk Ðoleky

.cg` meia eazkpäòù äúøáçì úîãå÷ä ìë
úçà.dzaezka Ðäúëæzeryd m` Ð

zeyxetnipelt meia :aezk zg`a ,oebk .okeza

oke ,ziriax drya dipyae ,ziyily drya

.oleka
àøîâ
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oi` :iax xn`y dfe .wcv oic df ik ,dzaezk zg` lk rxtzy cr dizern itl zlhep zg`

yly my eid :opzc `tiqa la` .`rivnc `aaae `yixc `aaa Ð el`a eixac d`ex ip`

wlg `l Ð adf ly dyy ze`n yly lye ,dpn miz`n lye ,miyng zlhep dpn ly ,ze`n

,eze .dizern itl zg` lk ,oicd `ed jk zeqitz izya oia zg` dqitza oia ,`l` .iax

drax` gbpy xey" wxta dnly dpyn ogky`

(`,el `nw `aa) "dyngexey :xne` oerny iax ,

dlapd oi`e ,miz`n dey xey gbpy miz`n dey

(z`) gbpe xfg .dpn dfe ,dpn lhep df Ð melk dti

.dpn lhep oexg`d Ð miz`n dey xg` xey

.fef miyng lhep dfe fef miyng lhep df ,eiptlye

lhep oexg`d Ð miz`n dey xg` xey gbpe xfg

xpic mipey`xd mipye ,fef miyng eiptlye ,dpn

,edpip itzey :xn`c ,`aiwr iaxk `pniw`e .adf

.eizern itl cg` lk ef dwelge .dizeek ol `niiwe

.deya dpne dpn lk :iax ixac izcnrd jkitl

iywz `lc ikid ik ,zernd itl dwelg `id efy

`aa) "oilgep yi"a opiqxb eze .`zkld` `zkld

xekad ,ip` xne` :xne` iax :`ipz ,(`,ckw `xza

xg`l miqkp egiaydy gaya mipy it lhep

it lhep xeka Ð aeg xhy eyxi .odia` zzin

cinrz m`e .eizern itl xaq iax dpd .mipy

jkld .iaxc` iaxc dyw Ð ynn deya eixac

,`zkldc `ail` eixea lr xacd cinrdl d`xp

.zeey zekldd oke ,eizern itl iax ixac zeidl

mzdc ."oilgep yi"c `iddl inc `lc :wlgl yie

ewlg el yi cg` lk `l` ,ceary mey `kil

dn lk lhep jkl Ð mipy it el yi xekae ,rwxwa

,daezkl micareyn Ð `kd la` .giayn ewlgy

dpn zlra zaezkl oicareyn ze`n dyly lky

lky ,ze`n yly zlral enk miz`n zlrae

dpnd lk dl didiy cr dzaezkl oi`xg` eiqkp

.dly

éàîixii` dgiahl cnere dyixgl xeya e`l

.ikd wiic ,`tiq ipzc` `iyew gkn Ð

éàîdyixgl xeyac xaqwe Ð ynn ezgt e`l

dgiahl cnere dgiahlc .ixii` dgiahl cnere

,ixiin `peeb i`d ika `l` ?ol rnynw i`n Ð

.`pepnd axc `zaeize

åøéúåä,cgi etzzyp ok zrcly Ð izcg ifef

Ð zernd selig `l` egiexi `l m`y

cg` lk `l` ,ecitwi `l dfk hren geix liayay

iwet`l e`l izcg i`de .eizern oeayg gwi cg`e

giken (a,dn `rivn `aa) "adfd"ac ,iwizr

xzei d`veda oi`vei mipyic izkec dnka

mdy ,`zipevc ixizq` iwet`l `l` ,miycgn

wxta opixn`c `d .iax itn .i`cn xzei mipyi

axl dcedi ax dil xn` (`,bi) `xza `aac `nw

;ceb` e` cebc `pic jl zil zxn`c ,jcicl :`ped

r :xne` ip`y :dil xn` ?oiyer od cvik ,d`nh dndae car odia` odl gipdy heyte xekaxekan dil `iyw i`n` :dkxal wicv xkf mz epiax dywne .mini ipy dfle cg` mei dfl cae

xekade cg` mei heytd ceari m`y ;dil `iyw Ð heyte xekaa la` ,cg` mei dfle cg` mei dfl ceariy dil `gip miheyt mdipy :mz epiax xne`e !miheyt mdipyn dil iywil ?heyte

jlil lkei `l Ð cg` mei `l` zedy el oi`y heyt ,lefa dxegq my yiy ,dxegqa daxd da mixkzyne ,cg` mei jldnn dwegx xir yi m`y ;mipy it xzei lhep xekad ixd Ð mini ipy

xkyd `nlr ilekl dyixgl cnere dyixgl xey meyn Ð heyte xeka dil `iyw ikdlc :yxtn iaxe .heytd on xzei dnke dnk xkzyne my jled Ð mini ipy zedy el yiy xekade ,my

rvn`l xkyd mzd ied ikd meync ,dyixgl cnere dyixgl xeyl inc `le .mini ipy dfle cg` mei dfl caer :ipyne .mipy it xekad lhep oi` dfac ,eyri cvik jixt ikd meyn ,rvn`l

.iax itn .ewlg itl lhep cg` lk Ð `nrh i`d jiiy `lc xeka iab la` ,etzzyp ikdc `zrc` `xwirnc Ðéîab lr s` ,miyp izy hwpnl ivn ded `l Ð miyp rax` ieyp didy

meyn ziyilyl dpey`x zrayp oi` `dc ,dil opirny `zyd la` ,"d`nl dreay cg`l dreay" dipin opirny ded `l mewn lkn Ð qpp oae `nw `pzc `zbelt xity eda `kiiyc

oi`c `ed mzdc :`pin` dedc :xninl `ki`e !"d`nl dreay cg`l dreay" opirny inp ylyac ,ibq ylya ?"rax`" `pz i`n` :dniz ,edin .`xnba yxtnck ,dipyl drayp xaky

m` la` .i`d ilek opax da xeng` `l Ð zrayp oi`y dzaezk dlawzp xak `ny ,ziyilye .dipyl drayp xaky oeik i`d ilek opiyiig `lc ,dpexg` `idy ziyilyl dpey`x zrayp

.iax itn ."miyp rax`" `pz ikdl ,dpey`xd dl rayze ,ith xingpc `pin` ded Ð dzaezk dlawzp `ly opirci `zydc ,ziriax yiy oebk ,ziyily dze` zrayp dzid
z`vnpy
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ìàeîLc déúléî àøazñî :äaø øîà .òöîàì øëOä©¨¨¨¤§©¨©©¨¦§©§¨¦§¥¦§¥
äLéøçì øBLa ìáà ,äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa§©£¦¨§¥©£¦¨£¨§©£¦¨

äçéáèì ãîBòå¯ìèBð äæå ,åéúBòî éôì ìèBð äæ §¥¦§¦¨¤¥§¦§¨§¤¥
äLéøçì øBL eléôà :øîà àðeðîä áøå .åéúBòî éôì§¦§¨§©©§¨¨©£¦©£¦¨

äçéáèì ãîBòå¯íéðL :éáéúéî .òöîàì øëOä §¥¦§¦¨©¨¨¨¤§©¥¦¥§©¦
íéúàî äæå äðî äæ ,ñékì eìéhäL¯.òöîàì øëOä ¤¦¦©¦¤¨¤§¤¨©¦©¨¨¨¤§©

åàì éàî¯àzáeéúe ,äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ©¨§©£¦¨§¥¦§¦¨§§¨
ìáà .äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa ,àì !äaøc§©¨¨§©£¦¨§¥©£¦¨£¨

éàî äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBL¯éôì ìèBð äæ ©£¦¨§¥¦§¦¨©¤¥§¦
ç÷ì" àôéñ éðúcà ?åéúBòî éôì ìèBð äæå ,åéúBòî§¨§¤¥§¦§¨©§¨¥¥¨¨©

eáøòúðå BlLa äæå BlLa äæ¯åéúBòî éôì ìèBð äæ ¤§¤§¤§¤§¦§¨§¤¥§¦§¨
åéúBòî éôì ìèBð äæå"¯äna :déãéãa éðúéìå âBìôéì §¤¥§¦§¨¦§§¦§¥§¦¥©¤

íéøeîà íéøác¯,äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa §¨¦£¦§©£¦¨§¥©£¦¨
äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà¯éôì ìèBð äæ £¨§©£¦¨§¥¦§¦¨¤¥§¦

äna :øîà÷ éîð éëä !åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî§¨§¤¥§¦§¨¨¦©¦¨¨©©¤
íéøeîà íéøác¯,äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa §¨¦£¦§©£¦¨§¥©£¦¨

äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà¯éîk äNòð £¨§©£¦¨§¥¦§¦¨©£¤§¦
éôì ìèBð äæ ,eáøòúðå BlLa äæå BlLa äæ ç÷lL¤¨©¤§¤§¤§¤§¦§¨§¤¥§¦

ìL ïëå :ïðz .åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòîäL §¨§¤¥§¦§¨§©§¥§¨
eøéúBä Bà eúçt ,ñékì eìéhäL¯.ïé÷ìBç ïä Ck ¤¦¦©¦¨£¦¨¥§¦

eúçt ,åàì éàî¯eøéúBä ,Lnî eúçt¯eøéúBä ©¨¨£¨£©¨¦¦
,àì :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà !Lnî©¨¨©©©§¨¨©©¨©£¨

eøéúBä¯eúçt ,éúãç éæeæ¯.àúéðeöc àøézñà ¦¥£¨¥¨£©§¥¨§¦¨
äðùîúîe íéLð òaøà éeNð äéäL éî¯äðBLàøä ¦¤¨¨¨©§©¨¦¥¨¦¨

.úéòéáøì úéLéìLe ,úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úîãB÷¤¤©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦¨§¦¦
úéLéìLe ,úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úòaLð äðBLàøå§¦¨¦§©©©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦
ñpð ïa .äòeáLa àlL úòøôð úéòéáøäå ,úéòéáøì̈§¦¦§¨§¦¦¦§©©¤Ÿ¦§¨¤©¨

Bøçà àéäL éðtî éëå :øîBààéä óà ?úøkNð äð ¥§¦¦§¥¤¦©£¨¦§¤¤©¦
íBéa ïlek úBàöBé eéä .äòeáLa àlà òøtz àìŸ¦¨©¤¨¦§¨¨§¨§

ãçà¯úçà äòL eléôà ,dzøáçì úîãBwä ìk ¤¨¨©¤¤©£¤§¨£¦¨¨©©
¯eéä .úBòL íéìLeøéa ïéáúBk eéä Cëå .äúëæ̈§¨§¨¨§¦¦¨©¦¨¨

äðî àlà íL ïéàå ,úçà äòLa úBàöBé ïlek¯ ¨§§¨¨©©§¥¨¤¨¨¤
.äåLa úB÷ìBçàøîâ:ìàeîL øîà ?éâìtéî÷ éàîa §§¨¤§©¨¦©§¦¨©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zeaezk(iriax meil)

y `ed oicdòöîàì øëOä.deya mdipia miwlgzn migeexd - ©¨¨¨¤§©
:l`eny ly epica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨

ìàeîLc déúléî àøazñîl`eny ixacy xnel xazqn ± ¦§©§¨¦§¥¦§¥
`weec exn`p deya migeexa miwlgznyalr etzzypy ote` §

zepwl zrcãîBòå ,äLéøçì øBLxeydäLéøçìmiyxeg ok`y ± ©£¦¨§¥©£¦¨
.eaøBLa ìáàdpwpy,äçéáèì ãîBòå äLéøçìseqaly ,xnelk £¨§©£¦¨§¥¦§¦¨

,minca welgle xyad xeknl e` ,xyaa welgl mi`ae ,edehgy
ìèBð äæmigeexa,åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî éôìlky ,xnelk ¤¥§¦§¨§¤¥§¦§¨

lihd dfy ote`ae ,zetzeya ewlg itk geixa lhep mdn cg`
.yily ipyde yily ipy lhep cg`d ,dpn lihd dfe miz`n qikl

eléôà ,øîà àðeðîä áøåegwlykãîBòå äLéøçì øBLdzr §©©§¨¨©£¦©£¦¨§¥
äçéáèì,edegaheòöîàì øëOädey mdipia miwlgzn migeexd ± ¦§¦¨©¨¨¨¤§©

.deya
:dax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîepipy ,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

`ziixaaeìéèäL íéðLzernøëOä ,íéúàî äæå äðî äæ ,ñéëì §©¦¤¥¦§¦¤¨¤§¤¨©¦©¨¨
åàì éàî .òöîàìs` wqer df oic oi` m`d -aly ote`øBLdpwpy ¨¤§©©¨§

,äçéáèì ãîBòå äLéøçì,deya miwlegy `ed oicd mewn lkne ©£¦¨§¥¦§¦¨
äaøc àzáeéúeote`ay xaeqd dax ixacl `kxit yiy `vnpe ± §§¨§©¨

:`xnbd zvxzn .zern itl miwleg df,àìyxtl yi dax zrcl Ÿ
`ziixad z`øBLadpwpyäLéøçì ãîBòå äLéøçìmiyxeg ok`e ± §©£¦¨§¥©£¦¨

.ea
:zx`ane `xnbd dkiynnìáàly ote`aøBLdpwpyäLéøçì £¨©£¦¨

éàî äçéáèì ãîBòåy ,oicd didi dn -ìèBð äæå åéúBòî éôì ìèBð äæ §¥¦§¦¨©¤¥§¦§¨§¤¥
.åéúBòî éôìok m` :`xnbd dywnàôéñ éðúcàepipyy cera ± §¦§¨©§¨¥¥¨

`tiqaa äæ ç÷ìzernBlL,miz`na mi`ixa mixeeyågwläæ ¨©¤©¤§¤
BlLa,d`na miyegk mixeeyåjk xg`eáøòúðick etzzyp ± §¤§¦§¨§

,mixeeya cgi yexgl,åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî éôì ìèBð äæ¤¥§¦§¨§¤¥§¦§¨
déãéãa éðúéìå âBìôéìeay ote` eze`a wlgl `ziixal did - ¦§§¦§¥§¦¥

,xnele ,cg` xey zerna epwy ,`yixd zwqeríéøác äna©¤§¨¦
íéøeîà,deya migeexd z` miwlegyøBLadpwpyãîBòå äLéøçì £¦§©£¦¨§¥

åéúBòî éôì ìèBð äæ äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà ,äLéøçì©£¦¨£¨§©£¦¨§¥¦§¦¨¤¥§¦§¨
.åéúBòî éôì ìèBð äæårnyn df welig `pzd wlig `ly oeike §¤¥§¦§¨

xkyd ,dyixgl xey epwe qikl elihdy ote` lkay xaeqy
dyixgl dzr cnery xey oia wligy dax lr dywe ,rvn`l

.dgiahl cnery xey oial ea miyxege
:`xnbd zvxznøîà÷ énð éëä`ziixad zpeek dax zrcl ok` ± ¨¦©¦¨¨©

jke ,dgiahl cnery xey oial dyixgl cnery xey oia wlgl
,`ziixad zyxtzníéøeîà íéøác äna,deya miwlegyøBLa ©¤§¨¦£¦§

äNòð ,äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà ,äLéøçì ãîBòå äLéøçì©£¦¨§¥©£¦¨£¨§©£¦¨§¥¦§¦¨©£¤
xacda äæ ç÷lL éîkfef miz`nBlLmi`ixa mixeeya äæåd`n §¦¤¨©¤§¤§¤§

BlLmiyegk mixeeyeáøòúðåy ,etzzyp okn xg`le ±ìèBð äæ ¤§¦§¨§¤¥
.åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî éôì§¦§¨§¤¥§¦§¨

:dpynd ixacn dywn `xnbdïðz,epizpynaìL ïëåeìéèäL äL §©§¥§Ÿ¨¤¥¦

ñéëìitk lhep cg` lk exized e` ezgit m` ,zerna etzzype §¦
:`xnbd dywn .zetzeya ewlg dfy ,qikl lihdy oennd wlg

åàì éàîdpynd zpeek oi` m`d -'eúçt'yLnî eúçt- ©¨¦£¦£©¨
oke ,mzxegqa eciqtdy'eøéúBä'y dpeekdLnî eøéúBädidy - ¦¦©¨

,zernd itk miwlegy dpyna x`eane ,dxegqdn geix mdl
.rvn`l xkydy xaeqy l`eny ixac lr dywe

:`xnbd zvxzn,àì ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàzpeek ¨©©©§¨¨©©¨©£¨Ÿ
dxne`a dpynd'eøéúBä'mipyi zern qikl elihd mdy ,`id ¦

zernd mze` eyrp jk xg`e ,exgq mnreézãç éæeæzern - ¥©§¥
oke ,d`veda mi`veiy miycg'eúçt'zerahndy dpeekd ¦£

z`vl dzr miie`x mpi`e zeklnd ici lr elqtp elihdy
wx dzr mde ,d`vedaàúéðBöc àøézñàzgz mixyewy rlq ± ©§¦¨§¦¨

.lbxd ska yiy dkn

äðùî
zeraezy miyp dnk yiyk diabd xcqa oecl dkiynn dpynd

:daezkíéLð òaøà éeNð äéäL éîúîemiypd ze`a dzre ,lrad ¦¤¨¨¨©§©¨¦¥
,lrad iqkpn ozaezk zeabläðBLàøädpey`x z`ypy dy`d - ¨¦¨

,zexg`d miypl mcew dcearyeúîãB÷diabaäiðLå ,äiðMì ¤¤©§¦¨§§¦¨
zncewúéLéìLe ,úéLéìMìzncew.úéòéáøì ©§¦¦§¦¦¨§¦¦

øå,äðBLà,dzaezk z` zeabl d`ayk,äiðMì úòaLðzpreh m` §¦¨¦§©©©§¦¨
meyn ,ilra lyn melk ziab `ly il irayd dpey`xl dipyd

,izaezk liaya ex`yi `l miqkpdn iabzy xg`e okziyäiðLe§¦¨
zraypúéLéìLe ,úéLéìMìzraypúòøôð úéòéáøäå ,úéòéáøì ©§¦¦§¦¦¨§¦¦§¨§¦¦¦§©©

,äòeáLa àlL.`nw `pz zrc efL éðtî éëå ,øîBà ñpð ïaziriaxd ¤Ÿ¦§¨¤©¨¥§¦¦§¥¤
äðBøçà àéä`dz ,dziiabaúøkNð`l` ,rayz `leàì àéä óà ¦©£¨¦§¤¤©¦Ÿ

äòeáLa àlà òøtz.melk dlra iqkpn dzab `ly ¦¨©¤¨¦§¨
úBàöBé eéä,ãçà íBéa ïlekla` ,mei eze`a eazkp oleky ,xnelk ¨§¨§¤¨

,meia zxg` dry daezk lka dazkpeléôà dzøáçì úîãBwä ìk̈©¤¤©£¤§¨£¦
úçà äòLmeia ziyilyd drya azkp dpey`xd daezka oebk ¨¨©©

,mei eze`a ziriaxd drya zxg` daezkae ipeltäúëæzeabl ¨§¨
,dpey`x miqkpdneéä Cëåe mibdepúBòL íéìLeøéa ïéáúBk §¨¨§¦¦¨©¦¨

zeaezkdy ote`a la` .dy`d zaezkaäòLa úBàöBé ïlek eéä̈¨§§¨¨
úçà,dry dze` dazkp zeaezkd lkay ±àlà íL ïéàåäðî ©©§¥¨¤¨¨¤

,calaúB÷ìBçmiypd lk.äåLa §§¨¤

* * *

àøîâ
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîaqpp oae `nw `pz ewlgp dna - §©¨¦§§¥

.dlra iqkpn dzab `ly raydl dkixv ziriaxd m`døîà̈©
,ìàeîL§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zeaezk(iyiy meil)

mdy ,lrad iyxei mpi`y diaexw epiidc,dúaeúk éLøBémd §¥§¨¨
.dúøeá÷a ïéáéiç©¨¦¦§¨¨

* * *

àøîâ
dwlql mileki minezid oi` lilb iyp` zrcl ,x`azpy itk

rcle ,dzaezk zraez dpi`yk dgxk lra zepefnniyp` z
:dpynd zrc idn zxxan `xnbd .dwlql mileki dcediàéòaéà¦©§¨

,eäìdpnl` m`dBà ,ïðz úðBféðdpnl`.ïðz úðBæépäzx`ane §¦¤§©©¦¤§©
m`d ,dpynd dnzq ink `ed wtqdy `xnbd,ïðz úðBféð¦¤§©

ezxaeq epizpyn,ìéìb éLðàk,oicd jky rnyn 'zpefip' oeyldy §©§¥¨¦
,zpefip dpnl`ydì éáäé àìc ébñ àìåmileki minezid oi`e - §Ÿ©¦§Ÿ¨£¥¨

`vnpe .dzaezk dl rextl `l` ,dpefl mivtg mpi`y xnel
.mzenk dkldd ok m`e ,lilb iyp`k dpynd dnzqyàîìc Bà¦§¨

e ,ïðz úðBæépäepizpyn,äãeäé éLðàkm`y rnyn 'zpefipd' oeyly ©¦¤§©§©§¥§¨
,mdn zpefip `idec rnyneòa éàdl erxti ,minezid evxi m`e - ¦¨

dzaezkedì éáäé àìdnzqy `vnpe .dizepefn epzi `le ± Ÿ¨£¥¨
.dcedi iyp`k dpynd
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רכט miwxt dyelyaa cenr bv sc ± iriax wxtzeaezk
òöîàì øëùä.deya oiwleg Ðäùéøçì øåùyexgl xey oda egwly Ð,ea oiyxege

melk df ly ewlg `la liren df ly ewlg oi`eÐxey la` .deya oiwleg jkld

xyaa giayde ,dyixgl.edehgye ,'åë åéúåòî éôì ìèåð äæwlgzn ixdy Ðeixa`l.

dyixgl ogwn ziy`x hwpc `deÐ`zrc` `xwirnc ab lr s`c ,opireny` `zeax

bltinlczegp deyazetzeylgayc `zyd ,

eixa`l wlgzn `ede ,edehgye xyaaÐlehi

.eizern itl yi`åìùá äæ ç÷ìmixeey Ð

.miz`na mi`ixaåìùá äæåmiyegk mixeey Ð

.dpnaåéúåòî éôì ìèåð äæoi` yegk xeyc Ð

.`ixa lyl dnec ezcearäéãéãá âåìôéìs` Ð

elihdyk,zg` dnda egwle ,zern qikl

lhep dfe eizern itl lhep df ,`nile .ewelgi

.'ek eizern itl'åë ùîî åúçô åúçô:ipzwe Ð

.l`enyc `zaeize ,zernd itl oiwleg od jk

éúãç éæåæe`ype epzpe ,mipyi mifef oilihny Ð

.d`veda md oi`veie ,miycg eyrpy cr mda

aidic i`n cg lkc ,zernd itl miwleg ,jkld

oeaygd lr xzei exized m` la` .liwyÐ

.rvn`l xkydàúéðåöã éøúñéàdlqtpy Ð

dkn el yiy ine ,d`veda z`vei oi`e ,rahnd

zqita`ilrnc ,my mdn xyew zgzn elbx

opixn`ck ,edcic `zxeve edcic dcelg dil

lry rlqa oi`vei :(`,dq) zay zkqna

zipivdzipiv i`n :yxtne ,Ðoeikc .`rx` za

epyicoiraÐ.lihdy oeaygk cg` lk lhep

fef miyng e` d`n ezgt m` la`Ðciqtn df

xkydy ,dvgn dfe ,dvgncqtdde.rvn`l

äðùîäéðùì úòáùð äðåùàøädipy m` Ð

dlgz lehil z`a z`e li`ed :zprehÐirayd

`l `nlc ,melk ilra lyn ziab `ly il

s`e .izaezk xeriyk miqkp il xiizyn

.ziyilyl ziriaxe ,dipyl ok xn`z ziyily

ziriaxd la`Ðoebke .dreaya `ly zrxtp

minezidyexn` ik :`pz i`d xaqwe .milecb

`l` rxti `l minezi iqkpn rxtil `ad opax

dreayaÐ`le ,exn` miphw minezia

milecba.'åë òøôú àì àéä óà`xnbae Ð

.i`na ediizbelt yxtníåéá úåàöåé ïìåë åéä
ãçàzecnlne epiptl ze`vei ,xnelk Ðoleky

.cg` meia eazkpäòù äúøáçì úîãå÷ä ìë
úçà.dzaezka Ðäúëæzeryd m` Ð

zeyxetnipelt meia :aezk zg`a ,oebk .okeza

oke ,ziriax drya dipyae ,ziyily drya

.oleka
àøîâ
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oi` :iax xn`y dfe .wcv oic df ik ,dzaezk zg` lk rxtzy cr dizern itl zlhep zg`

yly my eid :opzc `tiqa la` .`rivnc `aaae `yixc `aaa Ð el`a eixac d`ex ip`

wlg `l Ð adf ly dyy ze`n yly lye ,dpn miz`n lye ,miyng zlhep dpn ly ,ze`n

,eze .dizern itl zg` lk ,oicd `ed jk zeqitz izya oia zg` dqitza oia ,`l` .iax

drax` gbpy xey" wxta dnly dpyn ogky`

(`,el `nw `aa) "dyngexey :xne` oerny iax ,

dlapd oi`e ,miz`n dey xey gbpy miz`n dey

(z`) gbpe xfg .dpn dfe ,dpn lhep df Ð melk dti

.dpn lhep oexg`d Ð miz`n dey xg` xey

.fef miyng lhep dfe fef miyng lhep df ,eiptlye

lhep oexg`d Ð miz`n dey xg` xey gbpe xfg

xpic mipey`xd mipye ,fef miyng eiptlye ,dpn

,edpip itzey :xn`c ,`aiwr iaxk `pniw`e .adf

.eizern itl cg` lk ef dwelge .dizeek ol `niiwe

.deya dpne dpn lk :iax ixac izcnrd jkitl

iywz `lc ikid ik ,zernd itl dwelg `id efy

`aa) "oilgep yi"a opiqxb eze .`zkld` `zkld

xekad ,ip` xne` :xne` iax :`ipz ,(`,ckw `xza

xg`l miqkp egiaydy gaya mipy it lhep

it lhep xeka Ð aeg xhy eyxi .odia` zzin

cinrz m`e .eizern itl xaq iax dpd .mipy

jkld .iaxc` iaxc dyw Ð ynn deya eixac

,`zkldc `ail` eixea lr xacd cinrdl d`xp

.zeey zekldd oke ,eizern itl iax ixac zeidl

mzdc ."oilgep yi"c `iddl inc `lc :wlgl yie

ewlg el yi cg` lk `l` ,ceary mey `kil

dn lk lhep jkl Ð mipy it el yi xekae ,rwxwa

,daezkl micareyn Ð `kd la` .giayn ewlgy

dpn zlra zaezkl oicareyn ze`n dyly lky

lky ,ze`n yly zlral enk miz`n zlrae

dpnd lk dl didiy cr dzaezkl oi`xg` eiqkp

.dly

éàîixii` dgiahl cnere dyixgl xeya e`l

.ikd wiic ,`tiq ipzc` `iyew gkn Ð

éàîdyixgl xeyac xaqwe Ð ynn ezgt e`l

dgiahl cnere dgiahlc .ixii` dgiahl cnere

,ixiin `peeb i`d ika `l` ?ol rnynw i`n Ð

.`pepnd axc `zaeize

åøéúåä,cgi etzzyp ok zrcly Ð izcg ifef

Ð zernd selig `l` egiexi `l m`y

cg` lk `l` ,ecitwi `l dfk hren geix liayay

iwet`l e`l izcg i`de .eizern oeayg gwi cg`e

giken (a,dn `rivn `aa) "adfd"ac ,iwizr

xzei d`veda oi`vei mipyic izkec dnka

mdy ,`zipevc ixizq` iwet`l `l` ,miycgn

wxta opixn`c `d .iax itn .i`cn xzei mipyi

axl dcedi ax dil xn` (`,bi) `xza `aac `nw

;ceb` e` cebc `pic jl zil zxn`c ,jcicl :`ped

r :xne` ip`y :dil xn` ?oiyer od cvik ,d`nh dndae car odia` odl gipdy heyte xekaxekan dil `iyw i`n` :dkxal wicv xkf mz epiax dywne .mini ipy dfle cg` mei dfl cae

xekade cg` mei heytd ceari m`y ;dil `iyw Ð heyte xekaa la` ,cg` mei dfle cg` mei dfl ceariy dil `gip miheyt mdipy :mz epiax xne`e !miheyt mdipyn dil iywil ?heyte

jlil lkei `l Ð cg` mei `l` zedy el oi`y heyt ,lefa dxegq my yiy ,dxegqa daxd da mixkzyne ,cg` mei jldnn dwegx xir yi m`y ;mipy it xzei lhep xekad ixd Ð mini ipy

xkyd `nlr ilekl dyixgl cnere dyixgl xey meyn Ð heyte xeka dil `iyw ikdlc :yxtn iaxe .heytd on xzei dnke dnk xkzyne my jled Ð mini ipy zedy el yiy xekade ,my

rvn`l xkyd mzd ied ikd meync ,dyixgl cnere dyixgl xeyl inc `le .mini ipy dfle cg` mei dfl caer :ipyne .mipy it xekad lhep oi` dfac ,eyri cvik jixt ikd meyn ,rvn`l

.iax itn .ewlg itl lhep cg` lk Ð `nrh i`d jiiy `lc xeka iab la` ,etzzyp ikdc `zrc` `xwirnc Ðéîab lr s` ,miyp izy hwpnl ivn ded `l Ð miyp rax` ieyp didy

meyn ziyilyl dpey`x zrayp oi` `dc ,dil opirny `zyd la` ,"d`nl dreay cg`l dreay" dipin opirny ded `l mewn lkn Ð qpp oae `nw `pzc `zbelt xity eda `kiiyc

oi`c `ed mzdc :`pin` dedc :xninl `ki`e !"d`nl dreay cg`l dreay" opirny inp ylyac ,ibq ylya ?"rax`" `pz i`n` :dniz ,edin .`xnba yxtnck ,dipyl drayp xaky

m` la` .i`d ilek opax da xeng` `l Ð zrayp oi`y dzaezk dlawzp xak `ny ,ziyilye .dipyl drayp xaky oeik i`d ilek opiyiig `lc ,dpexg` `idy ziyilyl dpey`x zrayp

.iax itn ."miyp rax`" `pz ikdl ,dpey`xd dl rayze ,ith xingpc `pin` ded Ð dzaezk dlawzp `ly opirci `zydc ,ziriax yiy oebk ,ziyily dze` zrayp dzid
z`vnpy
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ìàeîLc déúléî àøazñî :äaø øîà .òöîàì øëOä©¨¨¨¤§©¨©©¨¦§©§¨¦§¥¦§¥
äLéøçì øBLa ìáà ,äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa§©£¦¨§¥©£¦¨£¨§©£¦¨

äçéáèì ãîBòå¯ìèBð äæå ,åéúBòî éôì ìèBð äæ §¥¦§¦¨¤¥§¦§¨§¤¥
äLéøçì øBL eléôà :øîà àðeðîä áøå .åéúBòî éôì§¦§¨§©©§¨¨©£¦©£¦¨

äçéáèì ãîBòå¯íéðL :éáéúéî .òöîàì øëOä §¥¦§¦¨©¨¨¨¤§©¥¦¥§©¦
íéúàî äæå äðî äæ ,ñékì eìéhäL¯.òöîàì øëOä ¤¦¦©¦¤¨¤§¤¨©¦©¨¨¨¤§©

åàì éàî¯àzáeéúe ,äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ©¨§©£¦¨§¥¦§¦¨§§¨
ìáà .äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa ,àì !äaøc§©¨¨§©£¦¨§¥©£¦¨£¨

éàî äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBL¯éôì ìèBð äæ ©£¦¨§¥¦§¦¨©¤¥§¦
ç÷ì" àôéñ éðúcà ?åéúBòî éôì ìèBð äæå ,åéúBòî§¨§¤¥§¦§¨©§¨¥¥¨¨©

eáøòúðå BlLa äæå BlLa äæ¯åéúBòî éôì ìèBð äæ ¤§¤§¤§¤§¦§¨§¤¥§¦§¨
åéúBòî éôì ìèBð äæå"¯äna :déãéãa éðúéìå âBìôéì §¤¥§¦§¨¦§§¦§¥§¦¥©¤

íéøeîà íéøác¯,äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa §¨¦£¦§©£¦¨§¥©£¦¨
äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà¯éôì ìèBð äæ £¨§©£¦¨§¥¦§¦¨¤¥§¦

äna :øîà÷ éîð éëä !åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî§¨§¤¥§¦§¨¨¦©¦¨¨©©¤
íéøeîà íéøác¯,äLéøçì ãîBòå äLéøçì øBLa §¨¦£¦§©£¦¨§¥©£¦¨

äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà¯éîk äNòð £¨§©£¦¨§¥¦§¦¨©£¤§¦
éôì ìèBð äæ ,eáøòúðå BlLa äæå BlLa äæ ç÷lL¤¨©¤§¤§¤§¤§¦§¨§¤¥§¦

ìL ïëå :ïðz .åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòîäL §¨§¤¥§¦§¨§©§¥§¨
eøéúBä Bà eúçt ,ñékì eìéhäL¯.ïé÷ìBç ïä Ck ¤¦¦©¦¨£¦¨¥§¦

eúçt ,åàì éàî¯eøéúBä ,Lnî eúçt¯eøéúBä ©¨¨£¨£©¨¦¦
,àì :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà !Lnî©¨¨©©©§¨¨©©¨©£¨

eøéúBä¯eúçt ,éúãç éæeæ¯.àúéðeöc àøézñà ¦¥£¨¥¨£©§¥¨§¦¨
äðùîúîe íéLð òaøà éeNð äéäL éî¯äðBLàøä ¦¤¨¨¨©§©¨¦¥¨¦¨

.úéòéáøì úéLéìLe ,úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úîãB÷¤¤©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦¨§¦¦
úéLéìLe ,úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úòaLð äðBLàøå§¦¨¦§©©©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦
ñpð ïa .äòeáLa àlL úòøôð úéòéáøäå ,úéòéáøì̈§¦¦§¨§¦¦¦§©©¤Ÿ¦§¨¤©¨

Bøçà àéäL éðtî éëå :øîBààéä óà ?úøkNð äð ¥§¦¦§¥¤¦©£¨¦§¤¤©¦
íBéa ïlek úBàöBé eéä .äòeáLa àlà òøtz àìŸ¦¨©¤¨¦§¨¨§¨§

ãçà¯úçà äòL eléôà ,dzøáçì úîãBwä ìk ¤¨¨©¤¤©£¤§¨£¦¨¨©©
¯eéä .úBòL íéìLeøéa ïéáúBk eéä Cëå .äúëæ̈§¨§¨¨§¦¦¨©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zeaezk(iriax meil)

y `ed oicdòöîàì øëOä.deya mdipia miwlgzn migeexd - ©¨¨¨¤§©
:l`eny ly epica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨

ìàeîLc déúléî àøazñîl`eny ixacy xnel xazqn ± ¦§©§¨¦§¥¦§¥
`weec exn`p deya migeexa miwlgznyalr etzzypy ote` §

zepwl zrcãîBòå ,äLéøçì øBLxeydäLéøçìmiyxeg ok`y ± ©£¦¨§¥©£¦¨
.eaøBLa ìáàdpwpy,äçéáèì ãîBòå äLéøçìseqaly ,xnelk £¨§©£¦¨§¥¦§¦¨

,minca welgle xyad xeknl e` ,xyaa welgl mi`ae ,edehgy
ìèBð äæmigeexa,åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî éôìlky ,xnelk ¤¥§¦§¨§¤¥§¦§¨

lihd dfy ote`ae ,zetzeya ewlg itk geixa lhep mdn cg`
.yily ipyde yily ipy lhep cg`d ,dpn lihd dfe miz`n qikl

eléôà ,øîà àðeðîä áøåegwlykãîBòå äLéøçì øBLdzr §©©§¨¨©£¦©£¦¨§¥
äçéáèì,edegaheòöîàì øëOädey mdipia miwlgzn migeexd ± ¦§¦¨©¨¨¨¤§©

.deya
:dax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîepipy ,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

`ziixaaeìéèäL íéðLzernøëOä ,íéúàî äæå äðî äæ ,ñéëì §©¦¤¥¦§¦¤¨¤§¤¨©¦©¨¨
åàì éàî .òöîàìs` wqer df oic oi` m`d -aly ote`øBLdpwpy ¨¤§©©¨§

,äçéáèì ãîBòå äLéøçì,deya miwlegy `ed oicd mewn lkne ©£¦¨§¥¦§¦¨
äaøc àzáeéúeote`ay xaeqd dax ixacl `kxit yiy `vnpe ± §§¨§©¨

:`xnbd zvxzn .zern itl miwleg df,àìyxtl yi dax zrcl Ÿ
`ziixad z`øBLadpwpyäLéøçì ãîBòå äLéøçìmiyxeg ok`e ± §©£¦¨§¥©£¦¨

.ea
:zx`ane `xnbd dkiynnìáàly ote`aøBLdpwpyäLéøçì £¨©£¦¨

éàî äçéáèì ãîBòåy ,oicd didi dn -ìèBð äæå åéúBòî éôì ìèBð äæ §¥¦§¦¨©¤¥§¦§¨§¤¥
.åéúBòî éôìok m` :`xnbd dywnàôéñ éðúcàepipyy cera ± §¦§¨©§¨¥¥¨

`tiqaa äæ ç÷ìzernBlL,miz`na mi`ixa mixeeyågwläæ ¨©¤©¤§¤
BlLa,d`na miyegk mixeeyåjk xg`eáøòúðick etzzyp ± §¤§¦§¨§

,mixeeya cgi yexgl,åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî éôì ìèBð äæ¤¥§¦§¨§¤¥§¦§¨
déãéãa éðúéìå âBìôéìeay ote` eze`a wlgl `ziixal did - ¦§§¦§¥§¦¥

,xnele ,cg` xey zerna epwy ,`yixd zwqeríéøác äna©¤§¨¦
íéøeîà,deya migeexd z` miwlegyøBLadpwpyãîBòå äLéøçì £¦§©£¦¨§¥

åéúBòî éôì ìèBð äæ äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà ,äLéøçì©£¦¨£¨§©£¦¨§¥¦§¦¨¤¥§¦§¨
.åéúBòî éôì ìèBð äæårnyn df welig `pzd wlig `ly oeike §¤¥§¦§¨

xkyd ,dyixgl xey epwe qikl elihdy ote` lkay xaeqy
dyixgl dzr cnery xey oia wligy dax lr dywe ,rvn`l

.dgiahl cnery xey oial ea miyxege
:`xnbd zvxznøîà÷ énð éëä`ziixad zpeek dax zrcl ok` ± ¨¦©¦¨¨©

jke ,dgiahl cnery xey oial dyixgl cnery xey oia wlgl
,`ziixad zyxtzníéøeîà íéøác äna,deya miwlegyøBLa ©¤§¨¦£¦§

äNòð ,äçéáèì ãîBòå äLéøçì øBLa ìáà ,äLéøçì ãîBòå äLéøçì©£¦¨§¥©£¦¨£¨§©£¦¨§¥¦§¦¨©£¤
xacda äæ ç÷lL éîkfef miz`nBlLmi`ixa mixeeya äæåd`n §¦¤¨©¤§¤§¤§

BlLmiyegk mixeeyeáøòúðåy ,etzzyp okn xg`le ±ìèBð äæ ¤§¦§¨§¤¥
.åéúBòî éôì ìèBð äæå åéúBòî éôì§¦§¨§¤¥§¦§¨

:dpynd ixacn dywn `xnbdïðz,epizpynaìL ïëåeìéèäL äL §©§¥§Ÿ¨¤¥¦

ñéëìitk lhep cg` lk exized e` ezgit m` ,zerna etzzype §¦
:`xnbd dywn .zetzeya ewlg dfy ,qikl lihdy oennd wlg

åàì éàîdpynd zpeek oi` m`d -'eúçt'yLnî eúçt- ©¨¦£¦£©¨
oke ,mzxegqa eciqtdy'eøéúBä'y dpeekdLnî eøéúBädidy - ¦¦©¨

,zernd itk miwlegy dpyna x`eane ,dxegqdn geix mdl
.rvn`l xkydy xaeqy l`eny ixac lr dywe

:`xnbd zvxzn,àì ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàzpeek ¨©©©§¨¨©©¨©£¨Ÿ
dxne`a dpynd'eøéúBä'mipyi zern qikl elihd mdy ,`id ¦

zernd mze` eyrp jk xg`e ,exgq mnreézãç éæeæzern - ¥©§¥
oke ,d`veda mi`veiy miycg'eúçt'zerahndy dpeekd ¦£

z`vl dzr miie`x mpi`e zeklnd ici lr elqtp elihdy
wx dzr mde ,d`vedaàúéðBöc àøézñàzgz mixyewy rlq ± ©§¦¨§¦¨

.lbxd ska yiy dkn

äðùî
zeraezy miyp dnk yiyk diabd xcqa oecl dkiynn dpynd

:daezkíéLð òaøà éeNð äéäL éîúîemiypd ze`a dzre ,lrad ¦¤¨¨¨©§©¨¦¥
,lrad iqkpn ozaezk zeabläðBLàøädpey`x z`ypy dy`d - ¨¦¨

,zexg`d miypl mcew dcearyeúîãB÷diabaäiðLå ,äiðMì ¤¤©§¦¨§§¦¨
zncewúéLéìLe ,úéLéìMìzncew.úéòéáøì ©§¦¦§¦¦¨§¦¦

øå,äðBLà,dzaezk z` zeabl d`ayk,äiðMì úòaLðzpreh m` §¦¨¦§©©©§¦¨
meyn ,ilra lyn melk ziab `ly il irayd dpey`xl dipyd

,izaezk liaya ex`yi `l miqkpdn iabzy xg`e okziyäiðLe§¦¨
zraypúéLéìLe ,úéLéìMìzraypúòøôð úéòéáøäå ,úéòéáøì ©§¦¦§¦¦¨§¦¦§¨§¦¦¦§©©

,äòeáLa àlL.`nw `pz zrc efL éðtî éëå ,øîBà ñpð ïaziriaxd ¤Ÿ¦§¨¤©¨¥§¦¦§¥¤
äðBøçà àéä`dz ,dziiabaúøkNð`l` ,rayz `leàì àéä óà ¦©£¨¦§¤¤©¦Ÿ

äòeáLa àlà òøtz.melk dlra iqkpn dzab `ly ¦¨©¤¨¦§¨
úBàöBé eéä,ãçà íBéa ïlekla` ,mei eze`a eazkp oleky ,xnelk ¨§¨§¤¨

,meia zxg` dry daezk lka dazkpeléôà dzøáçì úîãBwä ìk̈©¤¤©£¤§¨£¦
úçà äòLmeia ziyilyd drya azkp dpey`xd daezka oebk ¨¨©©

,mei eze`a ziriaxd drya zxg` daezkae ipeltäúëæzeabl ¨§¨
,dpey`x miqkpdneéä Cëåe mibdepúBòL íéìLeøéa ïéáúBk §¨¨§¦¦¨©¦¨

zeaezkdy ote`a la` .dy`d zaezkaäòLa úBàöBé ïlek eéä̈¨§§¨¨
úçà,dry dze` dazkp zeaezkd lkay ±àlà íL ïéàåäðî ©©§¥¨¤¨¨¤

,calaúB÷ìBçmiypd lk.äåLa §§¨¤

* * *

àøîâ
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîaqpp oae `nw `pz ewlgp dna - §©¨¦§§¥

.dlra iqkpn dzab `ly raydl dkixv ziriaxd m`døîà̈©
,ìàeîL§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zeaezk(iyiy meil)

mdy ,lrad iyxei mpi`y diaexw epiidc,dúaeúk éLøBémd §¥§¨¨
.dúøeá÷a ïéáéiç©¨¦¦§¨¨

* * *

àøîâ
dwlql mileki minezid oi` lilb iyp` zrcl ,x`azpy itk

rcle ,dzaezk zraez dpi`yk dgxk lra zepefnniyp` z
:dpynd zrc idn zxxan `xnbd .dwlql mileki dcediàéòaéà¦©§¨

,eäìdpnl` m`dBà ,ïðz úðBféðdpnl`.ïðz úðBæépäzx`ane §¦¤§©©¦¤§©
m`d ,dpynd dnzq ink `ed wtqdy `xnbd,ïðz úðBféð¦¤§©

ezxaeq epizpyn,ìéìb éLðàk,oicd jky rnyn 'zpefip' oeyldy §©§¥¨¦
,zpefip dpnl`ydì éáäé àìc ébñ àìåmileki minezid oi`e - §Ÿ©¦§Ÿ¨£¥¨

`vnpe .dzaezk dl rextl `l` ,dpefl mivtg mpi`y xnel
.mzenk dkldd ok m`e ,lilb iyp`k dpynd dnzqyàîìc Bà¦§¨

e ,ïðz úðBæépäepizpyn,äãeäé éLðàkm`y rnyn 'zpefipd' oeyly ©¦¤§©§©§¥§¨
,mdn zpefip `idec rnyneòa éàdl erxti ,minezid evxi m`e - ¦¨

dzaezkedì éáäé àìdnzqy `vnpe .dizepefn epzi `le ± Ÿ¨£¥¨
.dcedi iyp`k dpynd
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc zeaezk(iying meil)

ïäî úçà úàöîpL ïBâkeaby zerwxwd on zg`y xxazdy oebk ± §¤¦§¥©©¥¤
,zepey`xd miypd ylyBlL dðéàL äãN,xg`n lrad dlfbe ¨¤¤¥¨¤

dzaby dy`d on erwxw z` lehile `eal rwxwd lra cizre
dcyn dzaezk zeabl ziriaxd d`ayke .dzaezk liaya dze`
ziriaxl zprehe dlefbd dcyd z` dzaby ef d`a ,ziriax
ipevx jkitle ,dcyd z` icin lehie lfbpd `aiy zyyeg `idy

,lrad iiga jzaezk ziab `ly irayzyáaeøçeàî áBç ìò §©©§¨
éâìôéî÷ äáâå íãwLoipra `id qpp oae `nw `pz ly mzwelgne ± ¤¨©§¨¨¨¦§§¥

oerxitd onfy mixg`d miyepd iptl daby xge`n aeg lra
zeaegd ilra oi`e dliren ezqitz m`d ,elyl mcew mdly
e` ,miqkp cer dell oi`y it lr s` epnn miaebe mixfeg mixg`d

.epnn daebe mcwend aeg lrad xfege dliren ezqitz oi`yàpz©¨
øáñ àn÷dabe mcwy xge`n aeg lray,äáb àì äábM äî ©¨¨©©¤¨¨Ÿ¨¨

zyelyn zg`n lehie rwxwd lra `eai m` s` jkitle
ziriaxl zkll `id zi`yx ,epnn dlfbpy rwxwd z` zepey`xd
lra' `id ziriaxd ixdy ,dzaby rwxwd z` dpnn `ivedle
daeb dpexg`dy dna melk dciqtn dpi`y `vnpe 'xge`n aeg
dzab `ly raydl dkixv ziriaxd oi` jkle ,dzaezkl rwxw

.eiiga lrad on melkøáñ ñpð ïáe,dabe mcwy xge`n aeg lray ¤©¨¨©
,äáb äábM äîrwxwd z` lehie rwxwd lra `eai m` jkitle ©¤¨¨¨¨

xefgl dleki dlefbd dcyd z` dzaby dy`d oi` ,epnn dlfbpy
daebyky `vnpe ,[ziriaxd] dpexg` dzaby dy`dn zeable
dkixv `id jkle dlefbd dcyd zlral dciqtn `id ziriaxd

.raydl
:xg` ote`a zwelgnd z` x`an dea` xa daxïîçð éaø (øîà)¨©©¦©§¨

àîìò éleëc ,äeáà øa äaø øîàmixaeq `nw `pz oiae qpp oa oia - ¨©©¨©£¨§¥¨§¨
dabe mcwy xge`n aeg lray,äáb àì äábM äîdy`d oi`e ©¤¨¨Ÿ¨¨

meyn ,daeb dpexg`dy dna dciqtn dlefbd rwxwd z` dzaby
,ziriaxd on dabze xefgz rwxwd z` dpnn elhiykyàëäå± §¨¨

,dpexg`d z` miriayn m`d ewlgpy ,o`kéñëz ànL ïðéLééçaó §©§¦¨¤¨©§¦
éâìôéî÷ziriaxd `ny miyyeg m`d `nw `pze qpp oa ewlgp ± ¨¦§§¥

,cqtiz rwxwde ,rwxwd z` lwlwzøîqpp oa -ïðéLééç øáñ ©¨©©§¦¨
éñëz ànLó`dz ,ziriaxd z` riayp `l m`y miyyegy ± ¤¨©§¦

lehie lfbpd `eai m`y oeik dze` miriayn oi`y dxeaq
,dcyd z` dpnn dabze ziyilyd xefgz ,edcy z` ziyilydn
zexit dpnn lk`z wx `l` ,rwxwd z` giaydl dvxz `le
aeg z` rextl ic da x`yi `le ,lwlwzz rwxwd jkae
z` giayzy ick ,dilr dreay minkg elihd jkle ,ziyilyd

.rwxwdøîe`nw `pz -øáñyéñëz ànL ïðéLééç àìóoi`y ± ©¨©Ÿ©§¦¨¤¨©§¦
riaydl jxev oi`e ,dcyd z` ziriaxd yigkz `ny miyyeg

.dze`
dpi`y zg` dcy z`vnpa llk zxacn dpynd oi`y xaeq iia`

:xg` ote`a dpynd z` yxtne ,elyàLéM÷ éiaàc ,øîà éiaà©©¥¨©§©©¥©¦¨
àLéM÷ éiaà éðzc ,eäééðéa àkéàlirl dpyna epipyy dn iabl ¦¨¥©§§¨¥©©¥©¦¨

(.ft)dkixv minezi iqkpn dzaezk z` rxtil d`ay dy`y ,
,dlra iiga melk drxtp `ly raydleøîàL íéîBúéoi`y §¦¤¨§

minezia elit` xaecn ,dreay `la mdiqkpn mirxtp,íéìBãb§¦
éøö ïéàå,íépè÷ øîBì Cmi`ay minezidy ote`a zwqer epizpyne §¥¨¦©§©¦

,qpp oae `nw `pz ewlgp dfae ,milecb md dcyd z` mdn zeabl
àLéM÷ éiaàc déì úéì àn÷ àpziia`k xaeq epi` `nw `pz ± ©¨©¨¥¥§©©¥©¦¨

jixv epi` milecb minezi iqkpn rxtil `ad ezrcle ,`yiyw
,raydl dkixv dpi` ziriaxd dy`d jkle ,raydlúéà ñpð ïáe¤©¨¦

àLéM÷ éiaàc déì`ad s`y `yiyw iia`k xaeq qpp oa eli`e ± ¥§©©¥©¦¨
dy`d mb jkle ,raydl jixv milecb minezi iqkpn rxtil
,zexg`d miypd zngn raydl dkixv dpi`y s` ziriaxd

.dlra iiga melk drxtp `ly minezil raydl dkixv

* * *
:epizpynn di`x dl d`aedy `ped ax ly `xnin d`ian `xnbd

éôzeL éøúe éçà éøz éðä ,àðeä áø øîàmdl yiy mig` ipy - ¨©©¨¨¥§¥©¥§¥¨¥
,mitzey ipy e` ztzeyn dyexiãç éãäa àðéc eäì úéàcyiy - §¦§¦¨©£¥©

,cg` mc` mr dxez oic mdlàðéãì déãäa eäééðéî ãç ìæàå- §¨©©¦©§©£¥§¦¨

dxez oica enr oecl ecal jld mitzeyd e` mig`d on cg`e
,oica aiigzpedéì øîéîì Cãéà éöî àìleki ipyd szeyd oi` - Ÿ¨¥¦¨§¥©¥

,mc` eze`l xnelzà éãéc íéøác ìòa åàì zà`l zpcy oicd - ©§¨©©§¨¦¦¦©§
dvexe ,oica wqtpy dnl aiiegn ipi`e ixag mr `l` izi` did

,zetzeya iwlg lr cegl jzi` oecl ip`àlàoey`xd szeyd ¤¨
oic ziaa enr ocyãáò déúeçéìLipyd szeyd ly gily `ed - §¦¥¨©

szeyd mb aiig oica aiigzpyke ,ewlg lr mb oic lrad mr oecl
.ipyd

:dpyndn df oicl di`x `ian ongp axòìwàoncfpe dyrn -áø ¦§©©
éäeìééL ,àøeñì ïîçðeze` el`y -éàî àðååb éàä ékoicd dn ± ©§¨§¨©§¦¦©©§¨©

oica aiigzp `l `edy oerhl ipyd szeyd leki m`d ,dfk dxwna
.enr epc `ly oeikeäì øîà,ongp axàéä ïéúéðúîyi df wtq - ¨©§©§¦¦¦

,dpyna epipyy dnn heytläðBLàøäzncew dzaezky ef-] ¨¦¨
[dizexag zeaezklúéLéìLe ,úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úòaLð¦§©©©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦

éðz÷ àì úéLéìMì äðBLàø eléàå .úéòéáøìdpey`xdy epipy `l ± ¨§¦¦§¦¦¨©§¦¦Ÿ¨¨¥
,ziyilyl zraypàîòè éàîoi` recn ,df xac mrh dn - ©©£¨

`le dipyl `l` dpey`xd drayp `ly oerhl dleki ziyilyd
,dläãáò dúeçéìLc íeMî ,åàìxy`ky meyn df oi` m`d ± ¨¦¦§¦¨¨§¨

dzegily z` mb dfa dzyr dipyd ,dipyl dpey`xd drayp
ziyilyd oi` jkle ,dpey`xd z` driaydyk ziyilyd ly
mitzey ipya oicd `ede ,aey dl rayizy dze` reazl dleki
ipyd ly ezegily z` dyry aygp oica mdn cg` aiigzpy oeik

.aey enr epeciy reazl leki epi`e
:dpynd on di`xd z` dgec `xnbdéîc éîly o`k oecipd ike ± ¦¨¥

ixd ,epizpynl dnec mitzey ipyíúä,epizpyna my -äòeáL ¨¨§¨
äàîì äòeáLe ãçàìd`nl dliren cg` mc`l raypy dreay ± §¤¨§¨§¥¨

olekle melk drxtp `ly zrayp `idy ef dreay ok m`e ,yi`
dlired zg` dy`l xak draypy oeik ,raydl dkixv `id
ziyilyl zraype zxfeg dpey`xd oi` jkitle ,olekl dzreay

ok oi`y dn ,dipyl drayp xaky meynàëäly dxwna ,o`k ± ¨¨
,mitzey ipyøîàlrad mr oecl jld `ly szey eze` leki ± ¨©
,el xnel oicéàåä àðà eléà,oic ziaa my iziid eli` -àððéòè ¦£¨£©¨¦§¨

éôèeh iziid -iziide ,itzey orhy dnn xzei zeaeh zeprh or §¥
ly egely `ed oecl jldy szeydy xnel oi` jkle ,oica dkef
lr ipyd szeyd mr zipy oecl oic lrad jixve ,ipyd szeyd

.ewlg
:`xnbd dtiqenïøîà àìåoecle xefgl jixv oic lrady df oic §Ÿ£¨¨

,egelyl aygp oey`xd szeyd oi`e ipyd szeyd mràlàote`a ¤¨
àúîa déúéà àìcszeydy drya xira did `l ipyd szeydy - §Ÿ¦¥§¨¨

,oic lrad mr oc oey`xdìáàipyd szeyd m`àúîa déúéà- £¨¦¥§¨¨
szeyd mr oc oic lrady onfa oecle `eal leki dide xira did

,oey`xdéúéîì déì éòaéàdnne ,eizeprh oerhle `eal el did - ¦¨¥¥§¥¥
oeik wxe ,oecl egely did oey`xd szeydy gken `a `ly

.egely epi`y xne` `ed ,aiigzpy

* * *
mi`veid zexhy ipy oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:cg`k,ãçà íBéa íéàöBiä úBøèL éðL ,øîzàzg` dcy xkny ¦§©§¥§¨©§¦§¤¨
,dxiknd zry zexhya xkfed `le ,cg` meia mc` ipa ipyl
inle mcw xhy dfi` reci oi`e dcyd z` miraez mdipy dzre

.dcyd z` xkn mdipianïé÷ìBç ,øîà áøipy oia dcyd z` ©¨©§¦
.dcy ivg lhep cg` lke ,miraezdéðéiãc àãeL ,øîà ìàeîLe- §¥¨©¨§©¨¥

inl dcyd z` epziy ,mdipir ze`x itl eaiigie ekfi mipiicd
.zepwdl xkend dvx ely mdipira d`xpy

:mi`pz zwelgna l`enye ax zwelgn z` zelzl dvex `xnbd
øéàî éaøk øîàc áø àîéìipyy xaeqy axy xn`p `ny ± ¥¨©§¨©§©¦¥¦

iaxk xaeq `edy meyn enrh ,oiwleg cg` meia mi`veid zexhy
xi`néúøk äîéúç éãò øîàcmd hbd lr minezgd micrd - §¨©¥¥£¦¨¨§¥

z` zpzep `id micrd znizg zexhy x`ya oke ,zezixkd xwir
mipewd elib ,zery azkp `l xhyd jezay oeike ,xhyl swezd
okle ,zeryd znicw lr micitwn mpi`y df xhya mzrc z`

.cg`k mipew mdipy
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miwxt dyelya` cenr cv sc ± iriax wxtzeaezk
àøîâúçà úàöîðù ïåâëon Ð.zepey`x miyp yly eaby zecy ylydäðéàù äãù

åìùzeabl ziriax d`ayke .dpnn delhie milra e`eaiy seqe ,dlfby rcepy Ð

ziriax dcyn dzaezkÐ,icin edcy lehie lfbpd `ai xgnl :xn`l zcnere ef d`a

.lrad iiga jizaezk ziab `ly irayzy ipevx .zgxw iz`vnpeøçåàî áåç ìòááå
äáâù äî øáñ àî÷ àðú éâìôéî÷ äáâå íã÷ù

äáâ àìrayz dnl jkld Ð?lfbpd `ai m`

efn sexhieÐlehze ,ziriaxd lr `id xefgz

dzaby dn dpnnaeg lra ziriax dl `iedc ,

.xge`näáâ äáâù äî øáñ ñðð ïáåoi`e Ð

dleki jkitl ,dilr zxfeg ziyilyd

.driaydläáâ àì äáâù äî àîìò éìåëãÐ

i`n `nrh qpp oac dreayeÐopiyiig :xaqwc

`idy dcyd z` z`fd ziriaxd siqkz `ny

dl opirayn `lc `ifg ikc .daeb`rci`xcdc

elhiyk delir ziyily`yiig `le ,dciay dn

ziriax jdigeay`ldhny `l` ,`rx`l

.dlk`eyiig `l `nw `pze."siqkz `ny"l

åäééðéá àëéà àùéù÷ ééáàãminezide Ðmi`a

ely dpi`y dcy z`vnpa `le .driaydl

.ixiinåøîàù íéîåúé`l mdn rxtil `ad Ð

dreaya `l` rxtiÐ.exn` milecba s`éøú
éçàéôúåù éøúå.itzey ixz e` Ðãç ìæàå

àðéãì äéãäá åäééðéîxaca Ðzetzeyd`vie ,

szeyd.aiigéöî àìxninl ,exiag szey Ð

.oicd lralúà éãéã íéøáã ìòá åàì úðàÐ

ixag aiigzpy df oicaÐip`oic`.iwlga jnr

éðú÷ àì úéùéìùì äðåùàø åìéàå,rayzc Ð

.draypy itlïøîà àìåxifgiy Ð.oecieàìà
äåä àìãexiag `ayk ,`zna szey i`d Ð

.oiclúåøèù éðùipa ipyl zg` dcy xkn Ð

.cg` meia mc`éðééãã àãåùipir ze`x itl Ð

zekfd elihi oipiicd.daegdeàãåùoeyl Ð

"`nia icy" mbxznc ,"mia dxi" enk ,dklyd

zeny).(ehøîàã øéàî éáøëicr ,hb oiprl Ð

el`e .zexhyd oiprl oke ,zezixk xwir dnizg

oiazek oi`y mewnae cg` meia enzgp mdipy

zeryÐmcewd lr oicitwn oi`c ediizrc elb

dgpna dfe zixgy df elit`e ,exiaglÐipiicc `cey i`n ,jkld .dfn xzei daeb df oi`

xninl `ki`?!df lyn df ly egk zetil leki mc` oi`
ìàåîùå
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úàöîðù.dlefb `idy xak rcepy :qxhpewd yxit Ð ely dpi`y dcy odn zg`

oal ,dl opiadi xcde ,dl oiriayn Ð zeabl ziriax d`ayk ,jkld

dcy dl yiy dze` zcqtp ixdy ,dreay dkixv Ð dzab dzaby dn li`edc ,qpp

rnyn Ð ziriaxd oiriaynyk `nzqnc :iaxl dywe .ely dpi`y,dzab `l oiicry

li`ede ."rxtz `l" "zrxtp" ziriax iab ipzwcn

dze` zgwel dpi` dnl dl zncewd Ð oke

z`vnpy xnel `xaq oi`e ?ely xexiaac dcy

.efi` reci epi`e ,ely dpi`y dcy odn zg`

iptn ike :qpp oa xn`w i`n :il dyw cere

`nw `pz xn`w in eh` ?zxkyp dpexg` `idy

Ð zrayp dpi`y ,xn`w "dcqtp" ?"dxkyp"

zlhep dl zncewdy ,melk dziiab oi`y itl

`ly oebk ,zrxtp dpexg`dy `kide .dcy dze`

dcen mzd Ð ely dpi`y odn zg` z`vnp

d`xp ok lr .dreaya `ly zrxtpc qpp oa inp

,ibilt z`vnp `l elit`c :l`ppg epiax yexitk

yyg meyn .ziriaxd zraypy qpp oa xn`wc

`le ,ely dpi`y dcy odn zg` `vnz `ny

.dzab dzaby dnc ,dilr xefgl ok ixg` elkei

ielz i`na :xnelk ,ibilt i`na :xn`w ikde

qpp oa driayn mrh eze` zngny ,`nrh xwir

zrayp ikd meyne .'ek z`vnpy oebk Ð mlerl

siqkz `ny opiyiiga `kde .z`vnp `l elit`

dcy odn zg` `vnz `ny d`xiy itl ,ibltinw

giaydl zyyeg dpi`e ,dilr exfgie ,ely dpi`y

oiriaync :mz epiax xne`e .ezciqtne ,dcyd

m`e .ixxv dqitzd m` yextzy ick dze`

`ny yegipc ,aeg lra lk riayp ok m` :xn`z

,epnn sexhiy mecw aeg lra yi `ny itl siqki

e`l ?ixxv eqitzd m` yextiy ick epriaype

aeg lral dpwz zeyrl epl yi eh`c ,`id `zln

ep` Ð `kd la` .mlera epi` `nye ?onw dizilc

:xn`z m`e .zencewd miypd liaya dpwz oiyer

dcyd letiy minezid mb ?yextiy dn lirei dne

zg` `vnz `ny ef d`xi zngn detiqki mcia

detiqki `lc :iax xne`e !ely dpi`y dcy odn

md :iax xne` cer .mdipira daiagy ,jk liaya

odl oi`c ,ifefa ewlql oilekiy ,odly geix `di Ð egiayi dcy dze` m` ?detiqki dnl

dpi` ,dzab `l dzaby dne li`edc ,siqkz Ð dpexg` la` .`nlra mixkpk `l` dcya

lk oick dreay dkixv inp dpexg`d `dz ,inp opaxl :xn`z m`e .ifefa dwlql dleki

.`yiyw iia`k `lce ,ixii` milecb mineziac :qxhpewd yxite !minezi iqkpn rxtil `ad

`de ,(`,ft zeaezk) dreaya `l` rxtz `l minezi iqkpn zrxtpd :yxtn ikid ,`yiyw iia`c dil zilc o`nl :xn`z m`e .dreayd on dxhty oebk ,`yiyw iia`l elit` :yxtn iaxe

`l` miphw minezi iqkpl oiwwfp oi`c ,`nwe`l `kil inp Ð miphw mineziae ,dreay dkixv dpi` Ð milecb mineziac ?dreaya `l` minezi iqkpn zrxtp dpnl` oi` :(a,cl oihib) opzc

) "minezid mey" wxt oikxra xn`c o`nk dil `xiaqc :iax xne`e !oda zlke` ziax ok m``l minezi iqkpn zrxtpdc `iddn iywiz mewn lkn :dywe .ipefn meyn ,daezkl s` :(`,ak

minezi iqkpn zrxtp dpnl` oi` :oihiba ipzinl jixhvi` i`n` iywiz `lc ikid ik ,ipefn dl zilc dyexba ixiinc wgvi epiax yxit (`,ft) "azekd"a lirl `dc .dreaya `l` rxtz

opax da eliw`c `newe`l `kilc `pin` ded Ð dpnl`a eli`c .oipr lka oiwwfpc `nipe ,dyexba xnel drhp `ly ,oihiba dpnl` jixhvi` mewn lknc :iax il xn`e !dreaya `l`

miphw minezin oiaeby `yiyw iia` xn`w `dc ?oda zlke` ziax ok m` `l` oiwwfp oi` :xn`c o`nl `yiyw iia`c `ziixan iyw` `l i`n` :xn`z m`e .oikxra yxtnck ,`pig meyn

Ð dreay epnn lawl xq`y l`eny epiaxl elit`e .ixkpn dreay lawl xzeny ,yxtl mz epiax libxy enk .dreay dia `kiiyc ,ixkp aeg lraa dl iwen dedc :xnel yie !dreaya

,i`w "azekd"c e` oihibc oizipzn`c rnyn Ð "exn`y minezi" `yiyw iia` xn`wcn :il dyw ,edine .mya raypy ,dxf dcear cearl `ly eilr lawy ayez xba `nwe`l `ki`

.opaxk dil `xiaqe ,`yiyw iia`k opaxe qpp oac `zbelt iwen dedc i`ce xnel jixv jgxk lr ,dy` zaezka ixiincéðù.dpzn ly e` ,xkn ly :yexit Ð cg` meia mi`veid zexhy

gikeny dry dze`n `l` lg cearyd oi`c ,ixii` cearya Ð mzdc .deya zewleg Ð dpn `l` my oi`e zg` drya ze`vei olek eid :opzc `dl inc `lc .ipiicc `cey :xn` l`eny

envr mei eze`a mcewd lk Ð xkn e` dpzn la` .axra e` xwaa e` ,ligzd izn xhyd jezn giken oi` Ð azkpy meiac .ea azkpy mei zxgnn epiidc ,cearyd ligzdyk xhyd jezn

.iax itn .dkfàîéìoipew jkld Ð df ly epipwl df ly epipw mcwy xkip oi` ,xhya minezgd micr jezne xhyd `ed xwirc oeike Ð izxk dnizg icr xn`c xi`n iaxk xn`c ax

wxta opzc ,oihba gken ikde .xwir dxiqn icr edl aiyg `lc ,xkip dxiqn icr jezny it lr s` .ipyl xqnpe azkp jk xg`e ,dlgz cg`l xqnpe mzgpe azkp elit` ,zg` zaa mdipy

bn ivn Ð dlecb `d :`xnba wiice .dphwd z` ea yxbi `l dlecbd z` yxbl azk :(a,ck) "hbd lk"aeg xhy oi`iven zg` xira mixcd oerny oa sqei ipy zxne` z`f :dax xn` .yx

aeg xhy `ivedl leki xg` oi` :zxn` `de ?dia yxbn ivn Ð oey`x `d ,dia yxbn `lc `ed ipy inp ikd Ð "ea yxbl leqt" ipzwc `yix dzrn `l` :iia` dil xn` .mixg` lr

oi` dnizg icr jezne li`ed Ð dxiqn icr jezn xkipy it lr s` ,yxbn ivn `l oey`x elit` Ð xi`n iaxl la` ,rnyn .xfrl` iaxe ,dxiqn icra Ð xninl jl zi` i`n `l` !mdilr

mzd Ð di`xl `l` cner epi` xhyde ,oitilgae dwfgae sqka dpwp rwxwdy ,oiazek oi`y mewnac .xhyd z` oiazeky mewna xkna e` dpzna `kd ixiinc :iaxl d`xpe .iax itn .xkip

:epeyl dfe ,xg` oipra `zlin `d yxtn mz epiaxe .`nlra di`xl `l` epi`e li`ed ,dlgz dpw dfi` dnizg icr jezn xkip `diy mzd jixv oi`c .`cey opixn`c ecen `nlr ilek

jgxk lrae .deya zewleg :oizipzna opzck ,`nlr ilekl oiwleg Ð oiaeg ilra ipy ly zexhy ipy la` .xwir cg`d Ð mc` ipa ipyl zg` dcy xkn ,cg` meia oi`veid zexhy ipy

jpdc ,zg` zaa mzgpc xyt`e ,izxk dnizg icr :xn`c xi`n iaxk xn`c ax `nil .inc `nlra cg` meik Ð milyexia zg` drye .zn` mdipyc Ð `nrhe .cg` meia oi`vei olekyk

zery iazkc `kidc .zg` zaa xqnpk iede ,ef xg` ef dzidy it lr s` ,dnizg zrcl dzid dxiqnd Ð xwir dnizgdy oeik ,`nzqne .iccd icda ,i`d` icdq jpde ,i`d` mezg icdq
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ìòááe ,BlL dðéàL äãN ïäî úçà úàöîpL ïBâk§¤¦§¥©©¥¤¨¤¤¥¨¤§©©
:øáñ àn÷ àpz ;éâìtéî÷ äáâå íãwL øçeàî áBç§¨¤¨©§¨¨¨¦©§¦©¨©¨¨©

äábM äî¯äábM äî :øáñ ñpð ïáe ,äáb àì¯.äáb ©¤¨¨Ÿ¨¨¤©¨¨©©¤¨¨¨¨
,àîìò éleëc :deáà øa äaø øîà ïîçð áø (øîà)¨©©©§¨¨©©¨©£§¥¨§¨

äábM äî¯éñëz ànL ïðéLééça àëäå ,äáb àìó ©¤¨¨Ÿ¨¨§¨¨§¨§¦©¤¨©§¦
éñëz ànL ïðéLééç :øáñ øî ;éâìtéî÷:øáñ øîe ,ó ¨¦©§¦¨¨©¨§¦©¤¨©§¦¨¨©

éñëz ànL ïðéLééç àìàLéM÷ ééaàc :øîà ééaà .ó ¨¨§¦©¤¨©§¦©©¥¨©§©©¥©¦¨
eøîàL íéîBúé :àLéM÷ ééaà éðúc .eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¨¥©©¥©¦¨§¦¤¨§

¯éøö ïéàå ,íéìBãbàn÷ àpz .íépè÷ øîBì C¯déì úéì §¦§¥¨¦©§©¦©¨©¨¥¥
ñpð ïáe ,àLéM÷ ééaàc¯.àLéM÷ ééaàc déì úéà §©©¥©¦¨¤©¨¦¥§©©¥©¦¨

eäì úéàc éôzeL éøúe éçà éøz éðä :àðeä áø øîà̈©©¨¨¥§¥©¥§¥¨¥§¦§
àì ,àðéãì déãäa eäéépéî ãç ìæàå ,ãç éãäa àðéc¦¨©£¥©©£©©¦©§©£¥§¦¨¨
éãéc íéøác ìòa åàì zà :déì øîéîì Cãéà éöî̈¥¦¨§¥©¥©§¨©©§¨¦¦¦
,àøeñì ïîçð áø òì÷à .ãáò déúeçéìL àlà ,zà©§¤¨§¦¥£©¦§©©©§¨§¨
ïéúéðúî :eäì øîà ?éàî àðååb éàä ék :éäeìééL©§¦¦©©§¨©£©§©§¦¦
úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úòaLð äðBLàøä :àéä¦¨¦¨¦§©©©§¦¨§¦¨©§¦¦

úéLéìMì äðBLàø eléàå .úéòéáøì ,úéLéìLe¯àì §¦¦¨§¦¦§¦¦¨©§¦¦¨
àîòè éàî ,éðú÷¯?äãáò dúeçéìLc íeMî åàì ¨¨¥©©§¨¨¦¦§¦¨¨§¨

íúä ?éîc éî¯àëä ,äàîì äòeáLe ãçàì äòeáL ¦¨¥¨¨§¨§¤¨§¨§¥¨¨¨
éàåä àðà eléà :øîà¯ïøîà àìå .éôè àððéòè ¨©¦£¨£©¨¥§¨§¥§¨£¨©

àúîa déúéà ìáà ,àúîa déúéà àìc àlà¯éòaéà ¤¨§¨¦¥§¨¨£¨¦¥§¨¨¦¨¥
.ãçà íBéa íéàöBiä úBøèL éðL ,øîzà .éúéîì déì¥§¥¥¦§©§¥§¨©§¦§¤¨
àîéì .éðéiãc àãeL :øîà ìàeîLe ,ïé÷ìBç :øîà áø©¨©§¦§¥¨©¨§©¨¥¥¨
,éúøk äîéúç éãò :øîàc ,øéàî éaøk øîàc áø©§¨©§©¦¥¦§¨©¥¥£¦¨¨§¦
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc zeaezk(iying meil)

ïäî úçà úàöîpL ïBâkeaby zerwxwd on zg`y xxazdy oebk ± §¤¦§¥©©¥¤
,zepey`xd miypd ylyBlL dðéàL äãN,xg`n lrad dlfbe ¨¤¤¥¨¤

dzaby dy`d on erwxw z` lehile `eal rwxwd lra cizre
dcyn dzaezk zeabl ziriaxd d`ayke .dzaezk liaya dze`
ziriaxl zprehe dlefbd dcyd z` dzaby ef d`a ,ziriax
ipevx jkitle ,dcyd z` icin lehie lfbpd `aiy zyyeg `idy

,lrad iiga jzaezk ziab `ly irayzyáaeøçeàî áBç ìò §©©§¨
éâìôéî÷ äáâå íãwLoipra `id qpp oae `nw `pz ly mzwelgne ± ¤¨©§¨¨¨¦§§¥

oerxitd onfy mixg`d miyepd iptl daby xge`n aeg lra
zeaegd ilra oi`e dliren ezqitz m`d ,elyl mcew mdly
e` ,miqkp cer dell oi`y it lr s` epnn miaebe mixfeg mixg`d

.epnn daebe mcwend aeg lrad xfege dliren ezqitz oi`yàpz©¨
øáñ àn÷dabe mcwy xge`n aeg lray,äáb àì äábM äî ©¨¨©©¤¨¨Ÿ¨¨

zyelyn zg`n lehie rwxwd lra `eai m` s` jkitle
ziriaxl zkll `id zi`yx ,epnn dlfbpy rwxwd z` zepey`xd
lra' `id ziriaxd ixdy ,dzaby rwxwd z` dpnn `ivedle
daeb dpexg`dy dna melk dciqtn dpi`y `vnpe 'xge`n aeg
dzab `ly raydl dkixv ziriaxd oi` jkle ,dzaezkl rwxw

.eiiga lrad on melkøáñ ñpð ïáe,dabe mcwy xge`n aeg lray ¤©¨¨©
,äáb äábM äîrwxwd z` lehie rwxwd lra `eai m` jkitle ©¤¨¨¨¨

xefgl dleki dlefbd dcyd z` dzaby dy`d oi` ,epnn dlfbpy
daebyky `vnpe ,[ziriaxd] dpexg` dzaby dy`dn zeable
dkixv `id jkle dlefbd dcyd zlral dciqtn `id ziriaxd

.raydl
:xg` ote`a zwelgnd z` x`an dea` xa daxïîçð éaø (øîà)¨©©¦©§¨

àîìò éleëc ,äeáà øa äaø øîàmixaeq `nw `pz oiae qpp oa oia - ¨©©¨©£¨§¥¨§¨
dabe mcwy xge`n aeg lray,äáb àì äábM äîdy`d oi`e ©¤¨¨Ÿ¨¨

meyn ,daeb dpexg`dy dna dciqtn dlefbd rwxwd z` dzaby
,ziriaxd on dabze xefgz rwxwd z` dpnn elhiykyàëäå± §¨¨

,dpexg`d z` miriayn m`d ewlgpy ,o`kéñëz ànL ïðéLééçaó §©§¦¨¤¨©§¦
éâìôéî÷ziriaxd `ny miyyeg m`d `nw `pze qpp oa ewlgp ± ¨¦§§¥

,cqtiz rwxwde ,rwxwd z` lwlwzøîqpp oa -ïðéLééç øáñ ©¨©©§¦¨
éñëz ànLó`dz ,ziriaxd z` riayp `l m`y miyyegy ± ¤¨©§¦

lehie lfbpd `eai m`y oeik dze` miriayn oi`y dxeaq
,dcyd z` dpnn dabze ziyilyd xefgz ,edcy z` ziyilydn
zexit dpnn lk`z wx `l` ,rwxwd z` giaydl dvxz `le
aeg z` rextl ic da x`yi `le ,lwlwzz rwxwd jkae
z` giayzy ick ,dilr dreay minkg elihd jkle ,ziyilyd

.rwxwdøîe`nw `pz -øáñyéñëz ànL ïðéLééç àìóoi`y ± ©¨©Ÿ©§¦¨¤¨©§¦
riaydl jxev oi`e ,dcyd z` ziriaxd yigkz `ny miyyeg

.dze`
dpi`y zg` dcy z`vnpa llk zxacn dpynd oi`y xaeq iia`

:xg` ote`a dpynd z` yxtne ,elyàLéM÷ éiaàc ,øîà éiaà©©¥¨©§©©¥©¦¨
àLéM÷ éiaà éðzc ,eäééðéa àkéàlirl dpyna epipyy dn iabl ¦¨¥©§§¨¥©©¥©¦¨

(.ft)dkixv minezi iqkpn dzaezk z` rxtil d`ay dy`y ,
,dlra iiga melk drxtp `ly raydleøîàL íéîBúéoi`y §¦¤¨§

minezia elit` xaecn ,dreay `la mdiqkpn mirxtp,íéìBãb§¦
éøö ïéàå,íépè÷ øîBì Cmi`ay minezidy ote`a zwqer epizpyne §¥¨¦©§©¦

,qpp oae `nw `pz ewlgp dfae ,milecb md dcyd z` mdn zeabl
àLéM÷ éiaàc déì úéì àn÷ àpziia`k xaeq epi` `nw `pz ± ©¨©¨¥¥§©©¥©¦¨

jixv epi` milecb minezi iqkpn rxtil `ad ezrcle ,`yiyw
,raydl dkixv dpi` ziriaxd dy`d jkle ,raydlúéà ñpð ïáe¤©¨¦

àLéM÷ éiaàc déì`ad s`y `yiyw iia`k xaeq qpp oa eli`e ± ¥§©©¥©¦¨
dy`d mb jkle ,raydl jixv milecb minezi iqkpn rxtil
,zexg`d miypd zngn raydl dkixv dpi`y s` ziriaxd

.dlra iiga melk drxtp `ly minezil raydl dkixv

* * *
:epizpynn di`x dl d`aedy `ped ax ly `xnin d`ian `xnbd

éôzeL éøúe éçà éøz éðä ,àðeä áø øîàmdl yiy mig` ipy - ¨©©¨¨¥§¥©¥§¥¨¥
,mitzey ipy e` ztzeyn dyexiãç éãäa àðéc eäì úéàcyiy - §¦§¦¨©£¥©

,cg` mc` mr dxez oic mdlàðéãì déãäa eäééðéî ãç ìæàå- §¨©©¦©§©£¥§¦¨

dxez oica enr oecl ecal jld mitzeyd e` mig`d on cg`e
,oica aiigzpedéì øîéîì Cãéà éöî àìleki ipyd szeyd oi` - Ÿ¨¥¦¨§¥©¥

,mc` eze`l xnelzà éãéc íéøác ìòa åàì zà`l zpcy oicd - ©§¨©©§¨¦¦¦©§
dvexe ,oica wqtpy dnl aiiegn ipi`e ixag mr `l` izi` did

,zetzeya iwlg lr cegl jzi` oecl ip`àlàoey`xd szeyd ¤¨
oic ziaa enr ocyãáò déúeçéìLipyd szeyd ly gily `ed - §¦¥¨©

szeyd mb aiig oica aiigzpyke ,ewlg lr mb oic lrad mr oecl
.ipyd

:dpyndn df oicl di`x `ian ongp axòìwàoncfpe dyrn -áø ¦§©©
éäeìééL ,àøeñì ïîçðeze` el`y -éàî àðååb éàä ékoicd dn ± ©§¨§¨©§¦¦©©§¨©

oica aiigzp `l `edy oerhl ipyd szeyd leki m`d ,dfk dxwna
.enr epc `ly oeikeäì øîà,ongp axàéä ïéúéðúîyi df wtq - ¨©§©§¦¦¦

,dpyna epipyy dnn heytläðBLàøäzncew dzaezky ef-] ¨¦¨
[dizexag zeaezklúéLéìLe ,úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úòaLð¦§©©©§¦¨§¦¨©§¦¦§¦¦

éðz÷ àì úéLéìMì äðBLàø eléàå .úéòéáøìdpey`xdy epipy `l ± ¨§¦¦§¦¦¨©§¦¦Ÿ¨¨¥
,ziyilyl zraypàîòè éàîoi` recn ,df xac mrh dn - ©©£¨

`le dipyl `l` dpey`xd drayp `ly oerhl dleki ziyilyd
,dläãáò dúeçéìLc íeMî ,åàìxy`ky meyn df oi` m`d ± ¨¦¦§¦¨¨§¨

dzegily z` mb dfa dzyr dipyd ,dipyl dpey`xd drayp
ziyilyd oi` jkle ,dpey`xd z` driaydyk ziyilyd ly
mitzey ipya oicd `ede ,aey dl rayizy dze` reazl dleki
ipyd ly ezegily z` dyry aygp oica mdn cg` aiigzpy oeik

.aey enr epeciy reazl leki epi`e
:dpynd on di`xd z` dgec `xnbdéîc éîly o`k oecipd ike ± ¦¨¥

ixd ,epizpynl dnec mitzey ipyíúä,epizpyna my -äòeáL ¨¨§¨
äàîì äòeáLe ãçàìd`nl dliren cg` mc`l raypy dreay ± §¤¨§¨§¥¨

olekle melk drxtp `ly zrayp `idy ef dreay ok m`e ,yi`
dlired zg` dy`l xak draypy oeik ,raydl dkixv `id
ziyilyl zraype zxfeg dpey`xd oi` jkitle ,olekl dzreay

ok oi`y dn ,dipyl drayp xaky meynàëäly dxwna ,o`k ± ¨¨
,mitzey ipyøîàlrad mr oecl jld `ly szey eze` leki ± ¨©
,el xnel oicéàåä àðà eléà,oic ziaa my iziid eli` -àððéòè ¦£¨£©¨¦§¨

éôèeh iziid -iziide ,itzey orhy dnn xzei zeaeh zeprh or §¥
ly egely `ed oecl jldy szeydy xnel oi` jkle ,oica dkef
lr ipyd szeyd mr zipy oecl oic lrad jixve ,ipyd szeyd

.ewlg
:`xnbd dtiqenïøîà àìåoecle xefgl jixv oic lrady df oic §Ÿ£¨¨

,egelyl aygp oey`xd szeyd oi`e ipyd szeyd mràlàote`a ¤¨
àúîa déúéà àìcszeydy drya xira did `l ipyd szeydy - §Ÿ¦¥§¨¨

,oic lrad mr oc oey`xdìáàipyd szeyd m`àúîa déúéà- £¨¦¥§¨¨
szeyd mr oc oic lrady onfa oecle `eal leki dide xira did

,oey`xdéúéîì déì éòaéàdnne ,eizeprh oerhle `eal el did - ¦¨¥¥§¥¥
oeik wxe ,oecl egely did oey`xd szeydy gken `a `ly

.egely epi`y xne` `ed ,aiigzpy

* * *
mi`veid zexhy ipy oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:cg`k,ãçà íBéa íéàöBiä úBøèL éðL ,øîzàzg` dcy xkny ¦§©§¥§¨©§¦§¤¨
,dxiknd zry zexhya xkfed `le ,cg` meia mc` ipa ipyl
inle mcw xhy dfi` reci oi`e dcyd z` miraez mdipy dzre

.dcyd z` xkn mdipianïé÷ìBç ,øîà áøipy oia dcyd z` ©¨©§¦
.dcy ivg lhep cg` lke ,miraezdéðéiãc àãeL ,øîà ìàeîLe- §¥¨©¨§©¨¥

inl dcyd z` epziy ,mdipir ze`x itl eaiigie ekfi mipiicd
.zepwdl xkend dvx ely mdipira d`xpy

:mi`pz zwelgna l`enye ax zwelgn z` zelzl dvex `xnbd
øéàî éaøk øîàc áø àîéìipyy xaeqy axy xn`p `ny ± ¥¨©§¨©§©¦¥¦

iaxk xaeq `edy meyn enrh ,oiwleg cg` meia mi`veid zexhy
xi`néúøk äîéúç éãò øîàcmd hbd lr minezgd micrd - §¨©¥¥£¦¨¨§¥

z` zpzep `id micrd znizg zexhy x`ya oke ,zezixkd xwir
mipewd elib ,zery azkp `l xhyd jezay oeike ,xhyl swezd
okle ,zeryd znicw lr micitwn mpi`y df xhya mzrc z`

.cg`k mipew mdipy
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miwxt dyelya` cenr cv sc ± iriax wxtzeaezk
àøîâúçà úàöîðù ïåâëon Ð.zepey`x miyp yly eaby zecy ylydäðéàù äãù

åìùzeabl ziriax d`ayke .dpnn delhie milra e`eaiy seqe ,dlfby rcepy Ð

ziriax dcyn dzaezkÐ,icin edcy lehie lfbpd `ai xgnl :xn`l zcnere ef d`a

.lrad iiga jizaezk ziab `ly irayzy ipevx .zgxw iz`vnpeøçåàî áåç ìòááå
äáâù äî øáñ àî÷ àðú éâìôéî÷ äáâå íã÷ù

äáâ àìrayz dnl jkld Ð?lfbpd `ai m`

efn sexhieÐlehze ,ziriaxd lr `id xefgz

dzaby dn dpnnaeg lra ziriax dl `iedc ,

.xge`näáâ äáâù äî øáñ ñðð ïáåoi`e Ð

dleki jkitl ,dilr zxfeg ziyilyd

.driaydläáâ àì äáâù äî àîìò éìåëãÐ

i`n `nrh qpp oac dreayeÐopiyiig :xaqwc

`idy dcyd z` z`fd ziriaxd siqkz `ny

dl opirayn `lc `ifg ikc .daeb`rci`xcdc

elhiyk delir ziyily`yiig `le ,dciay dn

ziriax jdigeay`ldhny `l` ,`rx`l

.dlk`eyiig `l `nw `pze."siqkz `ny"l

åäééðéá àëéà àùéù÷ ééáàãminezide Ðmi`a

ely dpi`y dcy z`vnpa `le .driaydl

.ixiinåøîàù íéîåúé`l mdn rxtil `ad Ð

dreaya `l` rxtiÐ.exn` milecba s`éøú
éçàéôúåù éøúå.itzey ixz e` Ðãç ìæàå

àðéãì äéãäá åäééðéîxaca Ðzetzeyd`vie ,

szeyd.aiigéöî àìxninl ,exiag szey Ð

.oicd lralúà éãéã íéøáã ìòá åàì úðàÐ

ixag aiigzpy df oicaÐip`oic`.iwlga jnr

éðú÷ àì úéùéìùì äðåùàø åìéàå,rayzc Ð

.draypy itlïøîà àìåxifgiy Ð.oecieàìà
äåä àìãexiag `ayk ,`zna szey i`d Ð

.oiclúåøèù éðùipa ipyl zg` dcy xkn Ð

.cg` meia mc`éðééãã àãåùipir ze`x itl Ð

zekfd elihi oipiicd.daegdeàãåùoeyl Ð

"`nia icy" mbxznc ,"mia dxi" enk ,dklyd

zeny).(ehøîàã øéàî éáøëicr ,hb oiprl Ð

el`e .zexhyd oiprl oke ,zezixk xwir dnizg

oiazek oi`y mewnae cg` meia enzgp mdipy

zeryÐmcewd lr oicitwn oi`c ediizrc elb

dgpna dfe zixgy df elit`e ,exiaglÐipiicc `cey i`n ,jkld .dfn xzei daeb df oi`

xninl `ki`?!df lyn df ly egk zetil leki mc` oi`
ìàåîùå
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úàöîðù.dlefb `idy xak rcepy :qxhpewd yxit Ð ely dpi`y dcy odn zg`

oal ,dl opiadi xcde ,dl oiriayn Ð zeabl ziriax d`ayk ,jkld

dcy dl yiy dze` zcqtp ixdy ,dreay dkixv Ð dzab dzaby dn li`edc ,qpp

rnyn Ð ziriaxd oiriaynyk `nzqnc :iaxl dywe .ely dpi`y,dzab `l oiicry

li`ede ."rxtz `l" "zrxtp" ziriax iab ipzwcn

dze` zgwel dpi` dnl dl zncewd Ð oke

z`vnpy xnel `xaq oi`e ?ely xexiaac dcy

.efi` reci epi`e ,ely dpi`y dcy odn zg`

iptn ike :qpp oa xn`w i`n :il dyw cere

`nw `pz xn`w in eh` ?zxkyp dpexg` `idy

Ð zrayp dpi`y ,xn`w "dcqtp" ?"dxkyp"

zlhep dl zncewdy ,melk dziiab oi`y itl

`ly oebk ,zrxtp dpexg`dy `kide .dcy dze`

dcen mzd Ð ely dpi`y odn zg` z`vnp

d`xp ok lr .dreaya `ly zrxtpc qpp oa inp

,ibilt z`vnp `l elit`c :l`ppg epiax yexitk

yyg meyn .ziriaxd zraypy qpp oa xn`wc

`le ,ely dpi`y dcy odn zg` `vnz `ny

.dzab dzaby dnc ,dilr xefgl ok ixg` elkei

ielz i`na :xnelk ,ibilt i`na :xn`w ikde

qpp oa driayn mrh eze` zngny ,`nrh xwir

zrayp ikd meyne .'ek z`vnpy oebk Ð mlerl

siqkz `ny opiyiiga `kde .z`vnp `l elit`

dcy odn zg` `vnz `ny d`xiy itl ,ibltinw

giaydl zyyeg dpi`e ,dilr exfgie ,ely dpi`y

oiriaync :mz epiax xne`e .ezciqtne ,dcyd

m`e .ixxv dqitzd m` yextzy ick dze`

`ny yegipc ,aeg lra lk riayp ok m` :xn`z

,epnn sexhiy mecw aeg lra yi `ny itl siqki

e`l ?ixxv eqitzd m` yextiy ick epriaype

aeg lral dpwz zeyrl epl yi eh`c ,`id `zln

ep` Ð `kd la` .mlera epi` `nye ?onw dizilc

:xn`z m`e .zencewd miypd liaya dpwz oiyer

dcyd letiy minezid mb ?yextiy dn lirei dne

zg` `vnz `ny ef d`xi zngn detiqki mcia

detiqki `lc :iax xne`e !ely dpi`y dcy odn

md :iax xne` cer .mdipira daiagy ,jk liaya

odl oi`c ,ifefa ewlql oilekiy ,odly geix `di Ð egiayi dcy dze` m` ?detiqki dnl

dpi` ,dzab `l dzaby dne li`edc ,siqkz Ð dpexg` la` .`nlra mixkpk `l` dcya

lk oick dreay dkixv inp dpexg`d `dz ,inp opaxl :xn`z m`e .ifefa dwlql dleki

.`yiyw iia`k `lce ,ixii` milecb mineziac :qxhpewd yxite !minezi iqkpn rxtil `ad

`de ,(`,ft zeaezk) dreaya `l` rxtz `l minezi iqkpn zrxtpd :yxtn ikid ,`yiyw iia`c dil zilc o`nl :xn`z m`e .dreayd on dxhty oebk ,`yiyw iia`l elit` :yxtn iaxe

`l` miphw minezi iqkpl oiwwfp oi`c ,`nwe`l `kil inp Ð miphw mineziae ,dreay dkixv dpi` Ð milecb mineziac ?dreaya `l` minezi iqkpn zrxtp dpnl` oi` :(a,cl oihib) opzc

) "minezid mey" wxt oikxra xn`c o`nk dil `xiaqc :iax xne`e !oda zlke` ziax ok m``l minezi iqkpn zrxtpdc `iddn iywiz mewn lkn :dywe .ipefn meyn ,daezkl s` :(`,ak

minezi iqkpn zrxtp dpnl` oi` :oihiba ipzinl jixhvi` i`n` iywiz `lc ikid ik ,ipefn dl zilc dyexba ixiinc wgvi epiax yxit (`,ft) "azekd"a lirl `dc .dreaya `l` rxtz

opax da eliw`c `newe`l `kilc `pin` ded Ð dpnl`a eli`c .oipr lka oiwwfpc `nipe ,dyexba xnel drhp `ly ,oihiba dpnl` jixhvi` mewn lknc :iax il xn`e !dreaya `l`

miphw minezin oiaeby `yiyw iia` xn`w `dc ?oda zlke` ziax ok m` `l` oiwwfp oi` :xn`c o`nl `yiyw iia`c `ziixan iyw` `l i`n` :xn`z m`e .oikxra yxtnck ,`pig meyn

Ð dreay epnn lawl xq`y l`eny epiaxl elit`e .ixkpn dreay lawl xzeny ,yxtl mz epiax libxy enk .dreay dia `kiiyc ,ixkp aeg lraa dl iwen dedc :xnel yie !dreaya

,i`w "azekd"c e` oihibc oizipzn`c rnyn Ð "exn`y minezi" `yiyw iia` xn`wcn :il dyw ,edine .mya raypy ,dxf dcear cearl `ly eilr lawy ayez xba `nwe`l `ki`

.opaxk dil `xiaqe ,`yiyw iia`k opaxe qpp oac `zbelt iwen dedc i`ce xnel jixv jgxk lr ,dy` zaezka ixiincéðù.dpzn ly e` ,xkn ly :yexit Ð cg` meia mi`veid zexhy

gikeny dry dze`n `l` lg cearyd oi`c ,ixii` cearya Ð mzdc .deya zewleg Ð dpn `l` my oi`e zg` drya ze`vei olek eid :opzc `dl inc `lc .ipiicc `cey :xn` l`eny

envr mei eze`a mcewd lk Ð xkn e` dpzn la` .axra e` xwaa e` ,ligzd izn xhyd jezn giken oi` Ð azkpy meiac .ea azkpy mei zxgnn epiidc ,cearyd ligzdyk xhyd jezn

.iax itn .dkfàîéìoipew jkld Ð df ly epipwl df ly epipw mcwy xkip oi` ,xhya minezgd micr jezne xhyd `ed xwirc oeike Ð izxk dnizg icr xn`c xi`n iaxk xn`c ax

wxta opzc ,oihba gken ikde .xwir dxiqn icr edl aiyg `lc ,xkip dxiqn icr jezny it lr s` .ipyl xqnpe azkp jk xg`e ,dlgz cg`l xqnpe mzgpe azkp elit` ,zg` zaa mdipy

bn ivn Ð dlecb `d :`xnba wiice .dphwd z` ea yxbi `l dlecbd z` yxbl azk :(a,ck) "hbd lk"aeg xhy oi`iven zg` xira mixcd oerny oa sqei ipy zxne` z`f :dax xn` .yx

aeg xhy `ivedl leki xg` oi` :zxn` `de ?dia yxbn ivn Ð oey`x `d ,dia yxbn `lc `ed ipy inp ikd Ð "ea yxbl leqt" ipzwc `yix dzrn `l` :iia` dil xn` .mixg` lr

oi` dnizg icr jezne li`ed Ð dxiqn icr jezn xkipy it lr s` ,yxbn ivn `l oey`x elit` Ð xi`n iaxl la` ,rnyn .xfrl` iaxe ,dxiqn icra Ð xninl jl zi` i`n `l` !mdilr

mzd Ð di`xl `l` cner epi` xhyde ,oitilgae dwfgae sqka dpwp rwxwdy ,oiazek oi`y mewnac .xhyd z` oiazeky mewna xkna e` dpzna `kd ixiinc :iaxl d`xpe .iax itn .xkip

:epeyl dfe ,xg` oipra `zlin `d yxtn mz epiaxe .`nlra di`xl `l` epi`e li`ed ,dlgz dpw dfi` dnizg icr jezn xkip `diy mzd jixv oi`c .`cey opixn`c ecen `nlr ilek

jgxk lrae .deya zewleg :oizipzna opzck ,`nlr ilekl oiwleg Ð oiaeg ilra ipy ly zexhy ipy la` .xwir cg`d Ð mc` ipa ipyl zg` dcy xkn ,cg` meia oi`veid zexhy ipy

jpdc ,zg` zaa mzgpc xyt`e ,izxk dnizg icr :xn`c xi`n iaxk xn`c ax `nil .inc `nlra cg` meik Ð milyexia zg` drye .zn` mdipyc Ð `nrhe .cg` meia oi`vei olekyk

zery iazkc `kidc .zg` zaa xqnpk iede ,ef xg` ef dzidy it lr s` ,dnizg zrcl dzid dxiqnd Ð xwir dnizgdy oeik ,`nzqne .iccd icda ,i`d` icdq jpde ,i`d` mezg icdq
opilz
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ìòááe ,BlL dðéàL äãN ïäî úçà úàöîpL ïBâk§¤¦§¥©©¥¤¨¤¤¥¨¤§©©
:øáñ àn÷ àpz ;éâìtéî÷ äáâå íãwL øçeàî áBç§¨¤¨©§¨¨¨¦©§¦©¨©¨¨©

äábM äî¯äábM äî :øáñ ñpð ïáe ,äáb àì¯.äáb ©¤¨¨Ÿ¨¨¤©¨¨©©¤¨¨¨¨
,àîìò éleëc :deáà øa äaø øîà ïîçð áø (øîà)¨©©©§¨¨©©¨©£§¥¨§¨

äábM äî¯éñëz ànL ïðéLééça àëäå ,äáb àìó ©¤¨¨Ÿ¨¨§¨¨§¨§¦©¤¨©§¦
éñëz ànL ïðéLééç :øáñ øî ;éâìtéî÷:øáñ øîe ,ó ¨¦©§¦¨¨©¨§¦©¤¨©§¦¨¨©

éñëz ànL ïðéLééç àìàLéM÷ ééaàc :øîà ééaà .ó ¨¨§¦©¤¨©§¦©©¥¨©§©©¥©¦¨
eøîàL íéîBúé :àLéM÷ ééaà éðúc .eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¨¥©©¥©¦¨§¦¤¨§

¯éøö ïéàå ,íéìBãbàn÷ àpz .íépè÷ øîBì C¯déì úéì §¦§¥¨¦©§©¦©¨©¨¥¥
ñpð ïáe ,àLéM÷ ééaàc¯.àLéM÷ ééaàc déì úéà §©©¥©¦¨¤©¨¦¥§©©¥©¦¨

eäì úéàc éôzeL éøúe éçà éøz éðä :àðeä áø øîà̈©©¨¨¥§¥©¥§¥¨¥§¦§
àì ,àðéãì déãäa eäéépéî ãç ìæàå ,ãç éãäa àðéc¦¨©£¥©©£©©¦©§©£¥§¦¨¨
éãéc íéøác ìòa åàì zà :déì øîéîì Cãéà éöî̈¥¦¨§¥©¥©§¨©©§¨¦¦¦
,àøeñì ïîçð áø òì÷à .ãáò déúeçéìL àlà ,zà©§¤¨§¦¥£©¦§©©©§¨§¨
ïéúéðúî :eäì øîà ?éàî àðååb éàä ék :éäeìééL©§¦¦©©§¨©£©§©§¦¦
úéLéìMì äiðLe ,äiðMì úòaLð äðBLàøä :àéä¦¨¦¨¦§©©©§¦¨§¦¨©§¦¦

úéLéìMì äðBLàø eléàå .úéòéáøì ,úéLéìLe¯àì §¦¦¨§¦¦§¦¦¨©§¦¦¨
àîòè éàî ,éðú÷¯?äãáò dúeçéìLc íeMî åàì ¨¨¥©©§¨¨¦¦§¦¨¨§¨

íúä ?éîc éî¯àëä ,äàîì äòeáLe ãçàì äòeáL ¦¨¥¨¨§¨§¤¨§¨§¥¨¨¨
éàåä àðà eléà :øîà¯ïøîà àìå .éôè àððéòè ¨©¦£¨£©¨¥§¨§¥§¨£¨©

àúîa déúéà ìáà ,àúîa déúéà àìc àlà¯éòaéà ¤¨§¨¦¥§¨¨£¨¦¥§¨¨¦¨¥
.ãçà íBéa íéàöBiä úBøèL éðL ,øîzà .éúéîì déì¥§¥¥¦§©§¥§¨©§¦§¤¨
àîéì .éðéiãc àãeL :øîà ìàeîLe ,ïé÷ìBç :øîà áø©¨©§¦§¥¨©¨§©¨¥¥¨
,éúøk äîéúç éãò :øîàc ,øéàî éaøk øîàc áø©§¨©§©¦¥¦§¨©¥¥£¦¨¨§¦
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miwxtרלב dyelyaa cenr cv sc ± iriax wxtzeaezk
øîàã øæòìà éáøë øîàã ìàåîùåmicr ipta epzpy `l` micr eilr oi`y it lr s` Ð

Ð`ny ,mlerd oewiz iptn `l` hbd lr oinzeg micrd oi`y .micareyn miqkpn daeb

`ny ,xnel yi `kde .xwir dxiqn icr ,`nl` .mid zpicnl ekli e` dxiqn icr ezeni

opirci `l ike .drhd ipyd z`e ,el exqne mcwe ,xzei eilr aiag did cg`dÐ`nip

did mdn in mi`ex mdy dn itl ,ipiicc `cey

.dwelgn `ticr `ceyc ,xzei elv` libxéìåëã
øæòìà éáøë àîìò.oihba dizeek ol `niiwc Ð

.dwelg xninl `ki`e `cey xninl `ki`e

ibilt `dae.ïé÷ìåç.`ticr dwelg `nl` Ð

àéä øéàî éáø`cey xninl `kile Ð

.eznizgaãçàì áúëel xqn `le ,xhyd Ð

.el xqne ,dilr xg`l ipy xhy azky créàå
'åë øéàî éáø`ki`e .xfrl` iax ,e`l `l` Ð

ipzwe ,dwelg xninl `ki`e `cey xninl

oiwlegÐ.`ticr dwelg `nl`àéä éàðúÐ

o`nl `ki`e ,sicr `cey :xn`c o`nl `ki`

.`ticr dwelg :xn`c'åë íéøîåà íéîëçåÐ

idlyaoihbc `nw wxt,ipeltl dpn jled :

eywiae jldezny ,e`vn `leÐexfgi

glynd zn .glynlÐcr ,'ek miyxeil exfgi

in iyxeie glyn iyxei ewelgi :mixne` minkge

eglzypyyily dvxiy dn :exn` o`ke .el

`cey `nl` ,dyri gily epiidc ,dyri

.`ticr'åë àîç øá éîøã äéîàrcep `le Ð

.dpzn xhy dlgz dxqn inlíéìùåøéá åèà
ïðéáúé'åëaezkl mewn ipa ecitwd `lc oeike Ð

zeryÐmcewd xg` mikled oi`y mbdpn elib

.miey mdipye ,meia ealàîòè éàî øî àìà
éëä ãáò.ewelgi :xn` `le Ðéðééãã àãåùÐ

ile .izxk dxiqn icr :xn`c ,xfrl` iaxk

dxqne dncwe ,xzei dl aiag did dfy d`xp

.dlgz eléîð àðà äéì øîàicic iediz Ð

izwqty oeike .ipiicc `ceyoicd ip`Ðoi` aey

`vi ixdy ,ecin `ivedl gk jli`kf oic zian

.ipiicc `ceyaàðééã àðà`zelb y`x it lr Ð

.daiyideäì úéúà éëä úøåúá åàì`l Ð

`l` ,ipiicc `cey meyn jly mrh zxn`

dnizga micwc meyn,zirh efae ,xi`n iaxk

.opiazi milyexia e`l `dcéøèù éøú åäðäÐ

.zg` dcy lr e`viy ,xkn ly
àôøéè
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m` elit`e .dnizg zrya dxiqnd opilz inp `kd Ð dnizg zery xg` dxiqn opilz

mdipyc xaq edin edi` Ð exagl mcew mzgp mdn cg`e ,xyt` i` mvnvl xnel ivniz

xzei cg` dpwiy ,df xg` dfa elit` ,mdl xqenyk llk ezrc oi`e ,zg` zaa enzgp

zncwd liren oi`e ,zg` zaa mdipy xqn eli`k iede ,df enk df dpwiy ezrc `l` .exagn

zexhy ipya miey micrd inp i`e .melk dnizgd

oipwc ,enzg oipr eze`a oiweqry drya `ni` Ð

:ax xn` jkld .mdipy miiwl e` ea xefgl leki

icr xn`c xfrl` iaxk xn`c l`enye ,oiwleg

cil xkend cin xhyd `veiy oeike ,izxk dxiqn

df `l` ,zg` zaa xeqnl `ly `ed xdfp ,gweld

oiazekc ,xkend cia dxiqndc ,df ipta `ly

la` .enr gwel oi`y it lr s` xkenl xhy

opilz `le ,`ed xwir e`l xfrl` iaxl dnizgd

gk yiy ;ipiicc `cey :l`eny xn` jkld .dia

,evxiy in lkl ozil miwdaen mipiicd cia

Ð zg` zaa zeidl oiprd itl xyt` i`e li`edc

(a,dt zeaezk) oke .dkfy eze`l inxzi` xeni`

`ki`c minkg icinlz mdipy ,diaeh ipy iab

wxt idliya "exn` o`k"c `idd iab oke ,`cey

oihibc `nwdxyr"a oke ,`kd iziinc (a,ci)

oke ,"oiicd on`p" iab (`,cr oiyecw) "oiqgei

`akx" iab (a,aq `xza `aa) "ziad z` xkend"a

zereay) diyixa "zecrd zreay"a oke ,"ilwcc

`aa) "mizad zwfg"a "ongp ax xn`" iabe ,(a,l

`ceyl xab mil`c `pic opincn (`,dl `xza

mwinl `ki` Ð xab mil`c o`nc :opipyne ,ipiicc

dlr mwinl `kil Ð `piicc `cey .`zlinc dlr

mewna la` .`zrc `pcne` meyn `le .`zlnc

ilra ipy inp i` ,zg` zaa mdipy zekfl oilekiy

Ð cg` meia zeaezk izy e` ,cg` meia oiaeg

cqtdl opax eygc ,ewelgic ecen `nlr ilek

dy` zaezkle ,zlc zlirp meyn oiaeg ilra

Ð dpzna inp i` ,zegewla la` .`pig meyn

micw cgc xninl `ki`c `kid `cey cear

.mz epiax oeyl o`k cr .xwy xg`de

áúëÐ dpw el xqny dfl xg`l xqne cg`l

inp ikd Ð dxiqnl daizkd dncwy it lr s`

epiide .`cey dil zi` `dc ,l`enyl dil `xiaq

.izxk dxiqn icr :xn`c ,xfrl` iaxc `ail`

`rivn `aac `nw wxta rnyn `d :dnize

eicr :xn`c ,iia`k dil `xiaq l`enyc (`,bi)

`l :xn`c l`eny ,mzd wigcc .el oikf einezga

`vn ipzwc oizipzn ,`ipepwle oerxtl opiyiig

`l Ð miqkp zeixg` oda yiy onfa ;aeg ixhy

?xifgi `l i`n` Ð iia`k dil `xiaq i` ,xifgi

.dcen aiig oi`ya Ð dl iwen l`eny :wiqne

rny Ð xi`n iaxl `xaq jd xnel l`eny wigccn .'ek daeb epi` Ð miqkp zeixg` ea oi`y xhy :xi`n iax did xne` :l`eny xn` ,wiqne ?xifgi i`n` miqkp zeixg` mda oi` :jixte

lr s` dell xhy oiazek" ipzwc oizipzn`c .dpw ,el azky z` Ð xg`l xqne cg`l azk rnyn iia`c `ail`e .d`pwd ea oi`ya `nwe`l ivn ded iq` axlc .dil `xiaq iia`k dpin

s` ,`nl` .el oikf einezga eicr :iia` xn` ,ipyne !ixyz cre oqipnc ,oick `ly zegewl sxhinl iz`e ,ixyz cr del `le oqipa zeell azk `nlc yegile :mzd jixt ,"enr deln oi`y it

dazk `nlc opiyiig `lc ,lral xifgi dcen dy`dy onfa ;xaey `vn iab `peeb i`dka iia` ipyn (`,k my) wxtd seqae .dpw `l Ð el xqny dfl ,delnl mcew zegewll xqnc ab lr

l`eny `lae !l`enyc` l`eny `iyw ok m`e .'ek ixyz cr dpzp `le oqipa,mzd opiwqnc ,xfrl` iaxk dil `xiaqc (a,gk oixcdpq) "xxea df" wxta rnync ,diteb iia`n iieyw`l `ki`

siiefn ded `l i`c ,rnyn .leqt `edy ekezn siiefna xfrl` iax dcen `de :iia` dil xn` ,wiqne ,dxiqn icra diipw lif :sqei ax dil xn` ,'ek iqib ixz dlr inizg eedc `zpzn `idd`

xcdncn ,iia`k dkld mz epiax wiqtc `d ,my dyw ded diteb iia` e`lae .dil `xiaq `l dile ,xn`w sqei axc eixacl Ð iia`c xnel wgec edfe !xfrl` iaxk xykn didÐ ekezn

:iax uxize !dpw el xqny z` Ð xg`l xqne cg`l azk :opixn`e ,izxk dxiqn icr :xn`c xfrl` iaxk ol `niiwe ,ded d`xza iia`c ,cere .dizeek l`enyc dizlin `nwe`l cenlzd

Ð mcew df azkpy it lr s` ,jkld .cg` meia eazkpy ixiin `kd la` .df ly ezekfl df ly ezekf mcwy xhyd jezn xkipy ,mini ipya ilin ipd Ð "el oikf einezga eicr" opixn` ikc

`nlc yegip :jixtc ,lral xifgi Ð dcen dy`dy onfa ,xaey `vn iab :il `iywe .xhyd jezn ezekf mcwy xkip oi`e li`ed ,"el oikf einezga eicr" opixn` `lc ,dkf dxiqna mcewd

"?el oikf einezga eicr" :iia` ipyn `w i`n .oick `ly zegewl sxhinl iz`e oqipa aezkc xaeyl dil witne ,d`pd zaeha dzaezkl dzpiaf `lf`e ,ixyz cr dpzp `le oqipa ozil dazk

:iax il xn`e !dxiqnd mcew azkpy xaeyd jezn xkip oi`e li`ed ,"el oikf einezga eicr" mzd opixn` `lc ,xaeyd zxiqn mcew dzaezk dxkn xaeyd azkpy mei eze`a :yegip izk`

.dzaezk dxkn envr mei eze`ac :opiyiig `l i`d ilekcäéîà`ceyc epicia dlawc :l`ppg epiax yxit .(`,`pw `xza `aa) "zny in"c `caer `edd df oi` Ð 'ek `ng xa inxc

gily iabc ,ilhlhna inp `cey :d`xp ile .ipiicc `cey zeyrl oiic jpi` :ongp ax dil xn`e ,ded dax `xab Ð zyy ax `dc .execa ongp axk dgnen oiic `wece ,irwxwna `wec ipiicc

.(a,ci) oihbc `nw wxta dl iziin
ike
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äøéñî éãò :øîàc ,øæòìà éaøk øîàc ìàeîLe§¥§¨©§©¦¤§¨¨§¨©¥¥§¦¨
àäa àëäå .øæòìà éaøk àîìò éleëc ,àì ?éúøk̈§¦¨§¥¨§¨§©¦¤§¨¨§¨¨§¨
:øáñ ìàeîLe ,àôéãò ä÷eìç :øáñ áø ;éâìtéî÷̈¦©§¦©¨©£¨£¦¨§¥¨©
éaøk áøì déì zî÷Bî úéöî éîe .àôéãò éðéiãc àãeL¨§©¨¥£¦¨¦¨¥§©§¥§©§¦
éaøk äëìä :áø øîà äãeäé áø øîàäå ?øæòìà¤§¨¨§¨¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦
óà :øîà ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék .ïéhéâa øæòìà¤§¨¨§¦¦¦¨§¦¨©¥¦§¥£©©

øáñ áøc ììkî .úBøèLa¯,àlà !àì úBøèLa ¦§¨¦§¨§©¨©¦§¨¨¤¨
áø :àzøåeçî¯ìàeîLe ,øéàî éaøk¯.øæòìà éaøk §©©§¨©§©¦¥¦§¥§©¦¤§¨¨

ãçà íBéa íéàöBiä úBøèL éðL :éáéúéî¯,ïé÷ìBç ¥¦¥§¥§¨©§¦§¤¨§¦
épî àä :ìàeîL Cì øîà !ìàeîLc àzáeéz¯éaø §§¨¦§¥¨©¨§¥¨©¦©¦

øéàî éaø éà .øæòìà éaøk éøîàc àðàå ,àéä øéàî¥¦¦©£¨©£¨¦§©¦¤§¨¨¦©¦¥¦
¯øñnL äæ ,øçàì øñîe ãçàì áúk :àôéñ àîéà¥¨¥¨¨©§¤¨¨©§©¥¤¤¨©

øéàî éaø éàå .äð÷ ,Bì¯éãò :øîàä ?äð÷ éànà ¨¨§¦©¦¥¦©©¨¨¨¨©¥¥
øîBà íéîëçå ,àéðúc .àéä éàpz !éúøk äîéúç:íé £¦¨¨§¦©¨¥¦§©§¨©£¨¦§¦

dénà .äNòé LéìMä äöøiM äî :eøîà ïàëå ,e÷Bìçé©£§¨¨§©¤¦§¤©¨¦©£¤¦¥
àîç øa éîøì dñëðì eäðézáúk àîç øa éîøc§¨¥©¨¨§©§¦§§¦§¨§¨¦©¨¨
.àîç øa àá÷eò øîì eäðézáúk àúøBàì ,àøôöa§©§¨§§¨§©§¦§§¨§¨©¨¨
déî÷Bà ,úLL áøc dén÷ì àîç øa éîø àúà£¨¨¦©¨¨§©¥§©¥¤§¥
déî÷Bà ,ïîçð áøc dén÷ì àá÷eò øî àúà .àñëða§¦§¨£¨¨§¨§©¥§©©§¨§¥

,ïîçð áøc dén÷ì úLL áø àúà .àñëðaøîà §¦§¨£¨©¥¤§©¥§©©§¨£©
déì?éëä øî ãáò àîòè éàî :déì øîàéàîe : ¥©©£¨£©¨¨¦£©¥©

?éëä øî ãáò àîòèdéì øîà.íéã÷c :déì øîà: ©§¨£©¨¨¦£©¥§¨¥£©¥
øî àlà ?úBòL ïðéáúëc ,ïðéáúé íéìLeøéa ehà©¦¨©¦¨§¦©§¨§¦©¨¤¨¨

?éëä ãáò àîòè éàîdéì øîà.éðéiãc àãeL : ©©§¨£©¨¦£©¥¨§©¨¥
déì øîàéîð àðà :¯.éðéiãc àãeLdéì øîà: £©¥£¨©¦¨§©¨¥£©¥

àãç¯àøwéòî :ãBòå ,àðéic åàì øîe àðéic àðàc £¨©£¨©¨¨¨¨©¨¨§¥¦¨¨
eúàc éøèL éøz eäðä .dì úéúà éëä úøBúa åàì̈§©¨¦¨¥¨¨§§¥§¨¥§¨
,"ïñéða àLîça" áeúk äåä ãç ,óñBé áøc dén÷ì§©¥§©¥©£¨¨§©§¨§¦¨
áø déî÷Bà ,àîúñ "ïñéða" déa áeúk äåä ãçå§©£¨¨¥§¦¨§¨¨§¥©

zà :déì øîà ?ãéñôà àðàå :Cãéà déì øîà .íéñëpa ïñéða àLîçc àeääì óñBé¥§©§©§¨§¦¨©§¨¦£©¥¦¨©£¨©§¦¨©¥©§
.zà ïñéða äòLúå íéøNò øa àîéà ,äðBzçzä ìò Eãédéì øîàøî éì áBzëðå : ¨§©©©§¨¥¨©¤§¦§¦§¨§¦¨©§£©¥§¦§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zeaezk(iying meil)

øæòìà éaøk øîàc ìàeîLeipiicc `cey xaeqd l`eny eli`e ± §¥§¨©§©¦¤§¨¨
xfrl` iaxk xaeq `edy iptn enrhéúøk äøéñî éãò øîàc± §¨©¥¥§¦¨¨§¥

x`ya oke ,zezixkd xwir md hbd zxiqn lr micirnd micrd
ipya jkitle ,xenb oipw df ixd micr ipta xhyd xqnp m` zexhy
mdn cg`l mcew xhyd xqnp m` ,cg` meia mi`veid zexhy
oeike ,drhd `ed ipyd z` eli`e cala oey`xl dpwd xkend
`cey mixne` jkl ,mcew xhyd z` xqn inl wtq o`k yiy

.ipiicc
l`enye ax ly mzwelgn z` zelzl gxkd oi`y dgec `xnbd

:xi`n iaxe xfrl` iax ly zwelgna,àì,jk yxtl gxkd oi` Ÿ
okzi `l`àîìò éleëcmixaeq l`eny oiae ax oiaøæòìà éaøk §¥¨§¨§©¦¤§¨¨

,rwxwa dkf oey`x xhyd el xqnpy dfe ,izxk dxiqn icry
éâìôéî÷ àäa àëäå.l`enye ax ewlgp df xaca ,o`ke -,øáñ áø §¨¨§¨¨¦§§¥©¨©

àôéãò äweìçsicr dfn xzei dfl di`x oi`y oenn wtqa ± £¨£¦¨
,dwelg zeyrlàôéãò éðéiãc àãeL ,øáñ ìàeîLeoenn wtqa ± §¥¨©¨§©¨¥£¦¨

dkfiy okzi `cey eyri m`y ,mipiicd ipir ze`xk zeyrl sicr
.elya rwxwd lra

:`xnbd dywnøæòìà éaøk áøì déì zî÷Bî úéöî éîeleki ike ± ¦¨¦§©§¥§©§©¦¤§¨¨
,xfrl` iax zhiyk ax z` cinrdl dz`øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©

øæòìà éaøk äëìä áøizxk dxiqn icry.ïéhéâampn`dúéøîà ék ©£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦¦©§¦¨
ìàeîLc dén÷,l`eny iptl ax ixac z` izxn` xy`k -øîàil ©¥¦§¥¨©

xfrl` iaxk dkldy l`enyììkî .úBøèLa óà,dfn rnyn ± ©¦§¨¦§¨
áøcoihib oiprl xfrl` iaxk dkldy xn`yàì úBøèLa ,øáñ- §©¨©¦§¨Ÿ

dz` cvik ok m`e ,xfrl` iaxk dkld oi` oenn ixhy oiprly
.xfrl` iax zrck xaeq axy xnel leki

:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàepxn`y itk xnel jixvy xexa ± ¤¨§©©§¨
y ,dligzaáøxaeqøéàî éaøk,xwird md dnizg icryìàeîLe ©§©¦¥¦§¥

xaeqøæòìà éaøkmcew cg`l xqn m`e ,xwird md dxiqn icry §©¦¤§¨¨
.`cey mipiicd miyer jkle ,dpw

:l`eny lr `ziixan dywn `xnbdíéàöBiä úBøèL éðL ,éáéúéî¥¦¥§¥§¨©§¦
,ïé÷ìBç ãçà íBéa,ax ixack o`k yxetn ixdìàeîLc àzáeéz- §¤¨§¦§§¨¦§¥

xaeqy ,l`eny zhiyl `kxit `id dticr dwelgy ef `ziixae
:`xnbd zvxzn .`cey miyer mipiicdy df oica,ìàeîL Cì øîà̈©¨§¥

épî àä,ef `ziixa dpyy `pzd `ed in ±àéä øéàî éaøxaeqd ¨©¦©¦¥¦¦
,oiwleg jkle izxk dnizg icryéøîàc àðàåxaeq ip` eli`e ± ©£¨§¨§¥

øæòìà éaøk,dpw xhyd el xqnpy oey`xde ,izxk dxiqn icry §©¦¤§¨¨
.ipiicc `cey miyer oey`x xqnp inl wtq yiy oeike

:df uexiz lr dywn `xnbdéàdzpyp ok` ef `ziixa m` ± ¦
zhiyaøéàî éaø,àôéñ àîéà,`ziixad ixac seq z` x`a ±áúk ©¦¥¦¥¨¥¨¨©

ãçàìxhy azk jk xg`e ,el xqn `le dcy lr dxikn xhy §¤¨
sqep dxiknì øñîemc`Bì øñnL äæ ,øçàdligza,äð÷lr s` ¨©§©¥¤¤¨©¨¨

.ipyd xhyd z` mcew azky itéàåzhiya zipyp `ziixadéaø §¦©¦
äð÷ éànà ,øéàî,dligz xhyd el xqnpy df dpw dnl ±øîàä ¥¦©©¨¨¨¨©

xi`n iax xn` ixd ±,éúøk äîéúç éãòxg` miklede zeide ¥¥£¦¨¨§¥
inl lcad oi` onf eze` azkp zexhyd ipyae ,xhyd znizg
xfrl` iaxk zxaeq ef `ziixa jgxk lre ,dligz xhyd xqnp
df `ed dligz xhyd el xqnpy in okle izxk dxiqn icry
xhyd xqnp inl wtq yiyky `ziixaa epipy mewn lkne ,dpwy

.`cey miyery xn`y l`eny lr dywe ,miwleg dligz
:`xnbd zvxznàéä éàpzoenn wtqa m`d `id mi`pz zwelgn ± ©¨¥¦

,miwlegy e` 'ipiiicc `cey' miyeràéðúcoenn oiprl `ziixaa §©§¨
,oennd jiiy inl reci oi`e milrad ezne gilyd cia `vnpd

íéøîBà íéîëçådf ote`aye÷Bìçéin iyxei mr glynd iyxei ©£¨¦§¦©£
,el glzypyïàëå[laaa-],eøîà,wtq `edy oeikyäöøiM äî §¨¨§©¤¦§¤
,äNòé LéìMäzrca yilyd ipir ze`x itky ipiicc `cey epiide ©¨¦©£¤

dxn`y `ziixady xnel yi ok enke .zernd z` wlgi glynd
minkg zrca dzpyp ,oiwleg ,cg` meia mi`veid zexhy ipyay
miwlegd mi`pzk xaeq l`eny eli`e ,`ceyn dticr dwelgy

.dticr ipiicc `ceyy

* * *
:cg` meia eazkpy zexhy ipy oipra dyrn d`ian `xnbddénà¦¥

dñëðì eäðézáúk àîç øa éîøcdazk `ng xa inx ly en` ± §¨¦©¨¨§©§¦§§¦§¨
diqkp z` dpzn xhyaàøôöa àîç øa éîøì,[xweaa-]àúøBàì §¨¦©¨¨§©§¨§§¨

,meid eze`a axr zeptl -ì eäðézáúkeig`,àîç øa àá÷eò øî §©§¦§§©§¨©¨¨
.dligz xhyd z` dxqn inl rcep `ledén÷ì àîç øa éîø àúà̈¨¨¦©¨¨§©¥

,úLL áøc,miqkpd mikiiy inl el`eylàñëða déî÷Bàecinrd ± §©¥¤§¥§¦§¨
.miqkpa zyy axdéî÷Bà ,ïîçð áøc dén÷ì àá÷eò øî àúà̈¨©§¨§©¥§©©§¨§¥

àñëða.miqkpa ongp ax ecinrd ±ïîçð áøc dén÷ì úLL áø àúà §¦§¨¨¨©¥¤§©¥§©©§¨
e ,ongp ax iptl zyy ax `a ±éëä øî ãáò àîòè éàî ,déì øîà̈©¥©©£¨¨©©¨¦

.miqkpa dkf `awer xny zwqty ,jk xn dyr recn ±déì øîà̈©¥
zyy axl ongp axéëä øî ãáò àîòè éàîe,jk xn dyr recn ± ©©£¨¨©©¨¦

.miqkpa dkf `ng xa inxy jtidl zwqt dnl xnelkdéì øîà̈©¥
zyy axíéã÷c,`awer xn lyl dncw inx ly exhy znizgy ± §¨¦

azkp `awer xn ly exhye xweaa azkp inx ly exhy ixdy
.axradéì øîàzyy axl ongp axïðéáúëc ïðéáúé íéìLeøéa eèà ¨©¥¨¦¨©¦¨§¦¨§¨§¦¨
úBòLmye ,zery aezkl mibdepy milyexia miayei ep` ike - ¨

dryl mcew exhyy lke zeryd znicw lr milkzqn ok`
aezkl mibdep oi`y epnewna la` .dkf ,exiag ly exhy azkpy
zry xg` mikled oi`y mzrc z` epnewn ipa elib zery
xfg .miqkpa miey mdipy cg` meia eazkp mdipyy lke ,daizkd

,ongp ax z` l`ye zyy axéëä ãáò àîòè éàî ,øî àlàoeik ± ¤¨©©©£¨¨©¨¦
miqkpd z` ozil zwqt recn ,dpzna miey mdipyy xaeq dz`y

.`awer xnldéì øîà`ed ok izwqty mrhd ,zyy axl ongp ax ¨©¥
meynéðéiãc àãeLmi`veid zexhy ipya oicdy xaeq ip` oky - ¨§©¨¥

xn z` izcnrde ,oiicd ipir ze`xk zeyrl yiy cg` meia
.dligz el dxqne xzei en`l aiag did `edy il d`xpy `awer

déì øîà,zyy axéðéiãc àãeL énð àðàily wqtd mb ok m` ± ¨©¥£¨©¦¨§©¨¥
gk jl oi` aeye ipiicc `ceyk aygi miqkpa dkf `ng xa inxy

.`awer xnl ozile ecin `ivedldéì øîàzeaeyz izy ,ongp ax ¨©¥
.xaca yiàðéic åàì øîe àðéic àðàc ,àãçip`y meyn ,cg`d - £¨©£¨©¨¨©¨©¨¨

`l xn eli`e ,daiyide `zelb yix it lr oiic zeidl izipnzd
jpi` dz`e ipiicc `cey weqtl leki ip` wx okle ,jkl dpnzd

.lekidì úéúà éëä úøBúa åàì àøwéòî ,ãBòådligzn ixdy ± §¥¦¨¨¨§©¨¦¨¦¨
zxeza df didy zxn` `l miqkpa dkf `ng xa inxy zwqtyk
ep`y zirh dfae ,mcew exhy azkpy meyn `l` ipiicc `cey
ipiicc `cey oic jly wqtl oi` okle ,zery aezkl mibdep eppi`

.elhal i`yx iziide

* * *
:oipra dyrn cer d`ian `xnbddén÷ì eúàc éøèL éøz eäðä©§§¥§¨¥§¨§©¥

óñBé áøczg` dcy lr] xkn ly zexhy ipya dyrn ±dxknpy §©¥
,sqei ax iptl e`aedy [mc` ipa ipyl,ïñéða àLîça áeúk äåä ãç©£¨¨§©§¨§¦¨

ãçåàîúñ ïñéða déa áeúk äåädynga' azkp zexhydn cg`a ± §©£¨¨¥§¦¨§¨¨
mdn cg` lke ycegd mei xkfed `le 'oqipa' azkp ipyae 'oqipa

,mcw exhyy orehdéî÷Bà[cinrd-]c àeääì óñBé áøazkp §¥©¥§©§
a exhyCãéà déì øîà .íéñëða ïñéða àLîçipyd xhyd lra - ©§¨§¦¨¦§¨¦¨©¥¦¨

,sqei axl,ãéñôà àðàåmb ixd ip` s` leh` `l dn iptn ,xnelk ©£¨©§¦
.oqip ea aezk ixhy,äðBzçzä ìò Eãé ,zà ,déì øîàleki jpi`e ¨©¥©§¨§©©©§¨

,oqipa dynga exhy azkpy ipyd cin `ivedlïéøNò øa àîéà¥¨©¤§¦
zà ïñéða òLúedryze mixyra `ed jxhy onfy xnel yiy ± §©§¦¨©§

jkle oqipa dynga `edy yxetn ipyd ly exhya eli`e ,oqipa
.dz` `le miqkpa dkf `ed,déì øîàdcyd z` izcqtdy oeik ¨©¥

,dilr iznliyeøî éì áBzëðå§¦§¦©
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רלג miwxt dyelyaa cenr cv sc ± iriax wxtzeaezk
øîàã øæòìà éáøë øîàã ìàåîùåmicr ipta epzpy `l` micr eilr oi`y it lr s` Ð

Ð`ny ,mlerd oewiz iptn `l` hbd lr oinzeg micrd oi`y .micareyn miqkpn daeb

`ny ,xnel yi `kde .xwir dxiqn icr ,`nl` .mid zpicnl ekli e` dxiqn icr ezeni

opirci `l ike .drhd ipyd z`e ,el exqne mcwe ,xzei eilr aiag did cg`dÐ`nip

did mdn in mi`ex mdy dn itl ,ipiicc `cey

.dwelgn `ticr `ceyc ,xzei elv` libxéìåëã
øæòìà éáøë àîìò.oihba dizeek ol `niiwc Ð

.dwelg xninl `ki`e `cey xninl `ki`e

ibilt `dae.ïé÷ìåç.`ticr dwelg `nl` Ð

àéä øéàî éáø`cey xninl `kile Ð

.eznizgaãçàì áúëel xqn `le ,xhyd Ð

.el xqne ,dilr xg`l ipy xhy azky créàå
'åë øéàî éáø`ki`e .xfrl` iax ,e`l `l` Ð

ipzwe ,dwelg xninl `ki`e `cey xninl

oiwlegÐ.`ticr dwelg `nl`àéä éàðúÐ

o`nl `ki`e ,sicr `cey :xn`c o`nl `ki`

.`ticr dwelg :xn`c'åë íéøîåà íéîëçåÐ

idlyaoihbc `nw wxt,ipeltl dpn jled :

eywiae jldezny ,e`vn `leÐexfgi

glynd zn .glynlÐcr ,'ek miyxeil exfgi

in iyxeie glyn iyxei ewelgi :mixne` minkge

eglzypyyily dvxiy dn :exn` o`ke .el

`cey `nl` ,dyri gily epiidc ,dyri

.`ticr'åë àîç øá éîøã äéîàrcep `le Ð

.dpzn xhy dlgz dxqn inlíéìùåøéá åèà
ïðéáúé'åëaezkl mewn ipa ecitwd `lc oeike Ð

zeryÐmcewd xg` mikled oi`y mbdpn elib

.miey mdipye ,meia ealàîòè éàî øî àìà
éëä ãáò.ewelgi :xn` `le Ðéðééãã àãåùÐ

ile .izxk dxiqn icr :xn`c ,xfrl` iaxk

dxqne dncwe ,xzei dl aiag did dfy d`xp

.dlgz eléîð àðà äéì øîàicic iediz Ð

izwqty oeike .ipiicc `ceyoicd ip`Ðoi` aey

`vi ixdy ,ecin `ivedl gk jli`kf oic zian

.ipiicc `ceyaàðééã àðà`zelb y`x it lr Ð

.daiyideäì úéúà éëä úøåúá åàì`l Ð

`l` ,ipiicc `cey meyn jly mrh zxn`

dnizga micwc meyn,zirh efae ,xi`n iaxk

.opiazi milyexia e`l `dcéøèù éøú åäðäÐ

.zg` dcy lr e`viy ,xkn ly
àôøéè
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m` elit`e .dnizg zrya dxiqnd opilz inp `kd Ð dnizg zery xg` dxiqn opilz

mdipyc xaq edin edi` Ð exagl mcew mzgp mdn cg`e ,xyt` i` mvnvl xnel ivniz

xzei cg` dpwiy ,df xg` dfa elit` ,mdl xqenyk llk ezrc oi`e ,zg` zaa enzgp

zncwd liren oi`e ,zg` zaa mdipy xqn eli`k iede ,df enk df dpwiy ezrc `l` .exagn

zexhy ipya miey micrd inp i`e .melk dnizgd

oipwc ,enzg oipr eze`a oiweqry drya `ni` Ð

:ax xn` jkld .mdipy miiwl e` ea xefgl leki

icr xn`c xfrl` iaxk xn`c l`enye ,oiwleg

cil xkend cin xhyd `veiy oeike ,izxk dxiqn

df `l` ,zg` zaa xeqnl `ly `ed xdfp ,gweld

oiazekc ,xkend cia dxiqndc ,df ipta `ly

la` .enr gwel oi`y it lr s` xkenl xhy

opilz `le ,`ed xwir e`l xfrl` iaxl dnizgd

gk yiy ;ipiicc `cey :l`eny xn` jkld .dia

,evxiy in lkl ozil miwdaen mipiicd cia

Ð zg` zaa zeidl oiprd itl xyt` i`e li`edc

(a,dt zeaezk) oke .dkfy eze`l inxzi` xeni`

`ki`c minkg icinlz mdipy ,diaeh ipy iab

wxt idliya "exn` o`k"c `idd iab oke ,`cey

oihibc `nwdxyr"a oke ,`kd iziinc (a,ci)

oke ,"oiicd on`p" iab (`,cr oiyecw) "oiqgei

`akx" iab (a,aq `xza `aa) "ziad z` xkend"a

zereay) diyixa "zecrd zreay"a oke ,"ilwcc

`aa) "mizad zwfg"a "ongp ax xn`" iabe ,(a,l

`ceyl xab mil`c `pic opincn (`,dl `xza

mwinl `ki` Ð xab mil`c o`nc :opipyne ,ipiicc

dlr mwinl `kil Ð `piicc `cey .`zlinc dlr

mewna la` .`zrc `pcne` meyn `le .`zlnc

ilra ipy inp i` ,zg` zaa mdipy zekfl oilekiy

Ð cg` meia zeaezk izy e` ,cg` meia oiaeg

cqtdl opax eygc ,ewelgic ecen `nlr ilek

dy` zaezkle ,zlc zlirp meyn oiaeg ilra

Ð dpzna inp i` ,zegewla la` .`pig meyn

micw cgc xninl `ki`c `kid `cey cear

.mz epiax oeyl o`k cr .xwy xg`de

áúëÐ dpw el xqny dfl xg`l xqne cg`l

inp ikd Ð dxiqnl daizkd dncwy it lr s`

epiide .`cey dil zi` `dc ,l`enyl dil `xiaq

.izxk dxiqn icr :xn`c ,xfrl` iaxc `ail`

`rivn `aac `nw wxta rnyn `d :dnize

eicr :xn`c ,iia`k dil `xiaq l`enyc (`,bi)

`l :xn`c l`eny ,mzd wigcc .el oikf einezga

`vn ipzwc oizipzn ,`ipepwle oerxtl opiyiig

`l Ð miqkp zeixg` oda yiy onfa ;aeg ixhy

?xifgi `l i`n` Ð iia`k dil `xiaq i` ,xifgi

.dcen aiig oi`ya Ð dl iwen l`eny :wiqne

rny Ð xi`n iaxl `xaq jd xnel l`eny wigccn .'ek daeb epi` Ð miqkp zeixg` ea oi`y xhy :xi`n iax did xne` :l`eny xn` ,wiqne ?xifgi i`n` miqkp zeixg` mda oi` :jixte

lr s` dell xhy oiazek" ipzwc oizipzn`c .dpw ,el azky z` Ð xg`l xqne cg`l azk rnyn iia`c `ail`e .d`pwd ea oi`ya `nwe`l ivn ded iq` axlc .dil `xiaq iia`k dpin

s` ,`nl` .el oikf einezga eicr :iia` xn` ,ipyne !ixyz cre oqipnc ,oick `ly zegewl sxhinl iz`e ,ixyz cr del `le oqipa zeell azk `nlc yegile :mzd jixt ,"enr deln oi`y it

dazk `nlc opiyiig `lc ,lral xifgi dcen dy`dy onfa ;xaey `vn iab `peeb i`dka iia` ipyn (`,k my) wxtd seqae .dpw `l Ð el xqny dfl ,delnl mcew zegewll xqnc ab lr

l`eny `lae !l`enyc` l`eny `iyw ok m`e .'ek ixyz cr dpzp `le oqipa,mzd opiwqnc ,xfrl` iaxk dil `xiaqc (a,gk oixcdpq) "xxea df" wxta rnync ,diteb iia`n iieyw`l `ki`

siiefn ded `l i`c ,rnyn .leqt `edy ekezn siiefna xfrl` iax dcen `de :iia` dil xn` ,wiqne ,dxiqn icra diipw lif :sqei ax dil xn` ,'ek iqib ixz dlr inizg eedc `zpzn `idd`

xcdncn ,iia`k dkld mz epiax wiqtc `d ,my dyw ded diteb iia` e`lae .dil `xiaq `l dile ,xn`w sqei axc eixacl Ð iia`c xnel wgec edfe !xfrl` iaxk xykn didÐ ekezn

:iax uxize !dpw el xqny z` Ð xg`l xqne cg`l azk :opixn`e ,izxk dxiqn icr :xn`c xfrl` iaxk ol `niiwe ,ded d`xza iia`c ,cere .dizeek l`enyc dizlin `nwe`l cenlzd

Ð mcew df azkpy it lr s` ,jkld .cg` meia eazkpy ixiin `kd la` .df ly ezekfl df ly ezekf mcwy xhyd jezn xkipy ,mini ipya ilin ipd Ð "el oikf einezga eicr" opixn` ikc

`nlc yegip :jixtc ,lral xifgi Ð dcen dy`dy onfa ,xaey `vn iab :il `iywe .xhyd jezn ezekf mcwy xkip oi`e li`ed ,"el oikf einezga eicr" opixn` `lc ,dkf dxiqna mcewd

"?el oikf einezga eicr" :iia` ipyn `w i`n .oick `ly zegewl sxhinl iz`e oqipa aezkc xaeyl dil witne ,d`pd zaeha dzaezkl dzpiaf `lf`e ,ixyz cr dpzp `le oqipa ozil dazk

:iax il xn`e !dxiqnd mcew azkpy xaeyd jezn xkip oi`e li`ed ,"el oikf einezga eicr" mzd opixn` `lc ,xaeyd zxiqn mcew dzaezk dxkn xaeyd azkpy mei eze`a :yegip izk`

.dzaezk dxkn envr mei eze`ac :opiyiig `l i`d ilekcäéîà`ceyc epicia dlawc :l`ppg epiax yxit .(`,`pw `xza `aa) "zny in"c `caer `edd df oi` Ð 'ek `ng xa inxc

gily iabc ,ilhlhna inp `cey :d`xp ile .ipiicc `cey zeyrl oiic jpi` :ongp ax dil xn`e ,ded dax `xab Ð zyy ax `dc .execa ongp axk dgnen oiic `wece ,irwxwna `wec ipiicc

.(a,ci) oihbc `nw wxta dl iziin
ike
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déî÷Bà ,úLL áøc dén÷ì àîç øa éîø àúà£¨¨¦©¨¨§©¥§©¥¤§¥
déî÷Bà ,ïîçð áøc dén÷ì àá÷eò øî àúà .àñëða§¦§¨£¨¨§¨§©¥§©©§¨§¥

,ïîçð áøc dén÷ì úLL áø àúà .àñëðaøîà §¦§¨£¨©¥¤§©¥§©©§¨£©
déì?éëä øî ãáò àîòè éàî :déì øîàéàîe : ¥©©£¨£©¨¨¦£©¥©

?éëä øî ãáò àîòèdéì øîà.íéã÷c :déì øîà: ©§¨£©¨¨¦£©¥§¨¥£©¥
øî àlà ?úBòL ïðéáúëc ,ïðéáúé íéìLeøéa ehà©¦¨©¦¨§¦©§¨§¦©¨¤¨¨

?éëä ãáò àîòè éàîdéì øîà.éðéiãc àãeL : ©©§¨£©¨¦£©¥¨§©¨¥
déì øîàéîð àðà :¯.éðéiãc àãeLdéì øîà: £©¥£¨©¦¨§©¨¥£©¥

àãç¯àøwéòî :ãBòå ,àðéic åàì øîe àðéic àðàc £¨©£¨©¨¨¨¨©¨¨§¥¦¨¨
eúàc éøèL éøz eäðä .dì úéúà éëä úøBúa åàì̈§©¨¦¨¥¨¨§§¥§¨¥§¨
,"ïñéða àLîça" áeúk äåä ãç ,óñBé áøc dén÷ì§©¥§©¥©£¨¨§©§¨§¦¨
áø déî÷Bà ,àîúñ "ïñéða" déa áeúk äåä ãçå§©£¨¨¥§¦¨§¨¨§¥©

zà :déì øîà ?ãéñôà àðàå :Cãéà déì øîà .íéñëpa ïñéða àLîçc àeääì óñBé¥§©§©§¨§¦¨©§¨¦£©¥¦¨©£¨©§¦¨©¥©§
.zà ïñéða äòLúå íéøNò øa àîéà ,äðBzçzä ìò Eãédéì øîàøî éì áBzëðå : ¨§©©©§¨¥¨©¤§¦§¦§¨§¦¨©§£©¥§¦§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zeaezk(iying meil)

øæòìà éaøk øîàc ìàeîLeipiicc `cey xaeqd l`eny eli`e ± §¥§¨©§©¦¤§¨¨
xfrl` iaxk xaeq `edy iptn enrhéúøk äøéñî éãò øîàc± §¨©¥¥§¦¨¨§¥

x`ya oke ,zezixkd xwir md hbd zxiqn lr micirnd micrd
ipya jkitle ,xenb oipw df ixd micr ipta xhyd xqnp m` zexhy
mdn cg`l mcew xhyd xqnp m` ,cg` meia mi`veid zexhy
oeike ,drhd `ed ipyd z` eli`e cala oey`xl dpwd xkend
`cey mixne` jkl ,mcew xhyd z` xqn inl wtq o`k yiy

.ipiicc
l`enye ax ly mzwelgn z` zelzl gxkd oi`y dgec `xnbd

:xi`n iaxe xfrl` iax ly zwelgna,àì,jk yxtl gxkd oi` Ÿ
okzi `l`àîìò éleëcmixaeq l`eny oiae ax oiaøæòìà éaøk §¥¨§¨§©¦¤§¨¨

,rwxwa dkf oey`x xhyd el xqnpy dfe ,izxk dxiqn icry
éâìôéî÷ àäa àëäå.l`enye ax ewlgp df xaca ,o`ke -,øáñ áø §¨¨§¨¨¦§§¥©¨©

àôéãò äweìçsicr dfn xzei dfl di`x oi`y oenn wtqa ± £¨£¦¨
,dwelg zeyrlàôéãò éðéiãc àãeL ,øáñ ìàeîLeoenn wtqa ± §¥¨©¨§©¨¥£¦¨

dkfiy okzi `cey eyri m`y ,mipiicd ipir ze`xk zeyrl sicr
.elya rwxwd lra

:`xnbd dywnøæòìà éaøk áøì déì zî÷Bî úéöî éîeleki ike ± ¦¨¦§©§¥§©§©¦¤§¨¨
,xfrl` iax zhiyk ax z` cinrdl dz`øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©

øæòìà éaøk äëìä áøizxk dxiqn icry.ïéhéâampn`dúéøîà ék ©£¨¨§©¦¤§¨¨§¦¦¦©§¦¨
ìàeîLc dén÷,l`eny iptl ax ixac z` izxn` xy`k -øîàil ©¥¦§¥¨©

xfrl` iaxk dkldy l`enyììkî .úBøèLa óà,dfn rnyn ± ©¦§¨¦§¨
áøcoihib oiprl xfrl` iaxk dkldy xn`yàì úBøèLa ,øáñ- §©¨©¦§¨Ÿ

dz` cvik ok m`e ,xfrl` iaxk dkld oi` oenn ixhy oiprly
.xfrl` iax zrck xaeq axy xnel leki

:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàepxn`y itk xnel jixvy xexa ± ¤¨§©©§¨
y ,dligzaáøxaeqøéàî éaøk,xwird md dnizg icryìàeîLe ©§©¦¥¦§¥

xaeqøæòìà éaøkmcew cg`l xqn m`e ,xwird md dxiqn icry §©¦¤§¨¨
.`cey mipiicd miyer jkle ,dpw

:l`eny lr `ziixan dywn `xnbdíéàöBiä úBøèL éðL ,éáéúéî¥¦¥§¥§¨©§¦
,ïé÷ìBç ãçà íBéa,ax ixack o`k yxetn ixdìàeîLc àzáeéz- §¤¨§¦§§¨¦§¥

xaeqy ,l`eny zhiyl `kxit `id dticr dwelgy ef `ziixae
:`xnbd zvxzn .`cey miyer mipiicdy df oica,ìàeîL Cì øîà̈©¨§¥

épî àä,ef `ziixa dpyy `pzd `ed in ±àéä øéàî éaøxaeqd ¨©¦©¦¥¦¦
,oiwleg jkle izxk dnizg icryéøîàc àðàåxaeq ip` eli`e ± ©£¨§¨§¥

øæòìà éaøk,dpw xhyd el xqnpy oey`xde ,izxk dxiqn icry §©¦¤§¨¨
.ipiicc `cey miyer oey`x xqnp inl wtq yiy oeike

:df uexiz lr dywn `xnbdéàdzpyp ok` ef `ziixa m` ± ¦
zhiyaøéàî éaø,àôéñ àîéà,`ziixad ixac seq z` x`a ±áúk ©¦¥¦¥¨¥¨¨©

ãçàìxhy azk jk xg`e ,el xqn `le dcy lr dxikn xhy §¤¨
sqep dxiknì øñîemc`Bì øñnL äæ ,øçàdligza,äð÷lr s` ¨©§©¥¤¤¨©¨¨

.ipyd xhyd z` mcew azky itéàåzhiya zipyp `ziixadéaø §¦©¦
äð÷ éànà ,øéàî,dligz xhyd el xqnpy df dpw dnl ±øîàä ¥¦©©¨¨¨¨©

xi`n iax xn` ixd ±,éúøk äîéúç éãòxg` miklede zeide ¥¥£¦¨¨§¥
inl lcad oi` onf eze` azkp zexhyd ipyae ,xhyd znizg
xfrl` iaxk zxaeq ef `ziixa jgxk lre ,dligz xhyd xqnp
df `ed dligz xhyd el xqnpy in okle izxk dxiqn icry
xhyd xqnp inl wtq yiyky `ziixaa epipy mewn lkne ,dpwy

.`cey miyery xn`y l`eny lr dywe ,miwleg dligz
:`xnbd zvxznàéä éàpzoenn wtqa m`d `id mi`pz zwelgn ± ©¨¥¦

,miwlegy e` 'ipiiicc `cey' miyeràéðúcoenn oiprl `ziixaa §©§¨
,oennd jiiy inl reci oi`e milrad ezne gilyd cia `vnpd

íéøîBà íéîëçådf ote`aye÷Bìçéin iyxei mr glynd iyxei ©£¨¦§¦©£
,el glzypyïàëå[laaa-],eøîà,wtq `edy oeikyäöøiM äî §¨¨§©¤¦§¤
,äNòé LéìMäzrca yilyd ipir ze`x itky ipiicc `cey epiide ©¨¦©£¤

dxn`y `ziixady xnel yi ok enke .zernd z` wlgi glynd
minkg zrca dzpyp ,oiwleg ,cg` meia mi`veid zexhy ipyay
miwlegd mi`pzk xaeq l`eny eli`e ,`ceyn dticr dwelgy

.dticr ipiicc `ceyy

* * *
:cg` meia eazkpy zexhy ipy oipra dyrn d`ian `xnbddénà¦¥

dñëðì eäðézáúk àîç øa éîøcdazk `ng xa inx ly en` ± §¨¦©¨¨§©§¦§§¦§¨
diqkp z` dpzn xhyaàøôöa àîç øa éîøì,[xweaa-]àúøBàì §¨¦©¨¨§©§¨§§¨

,meid eze`a axr zeptl -ì eäðézáúkeig`,àîç øa àá÷eò øî §©§¦§§©§¨©¨¨
.dligz xhyd z` dxqn inl rcep `ledén÷ì àîç øa éîø àúà̈¨¨¦©¨¨§©¥

,úLL áøc,miqkpd mikiiy inl el`eylàñëða déî÷Bàecinrd ± §©¥¤§¥§¦§¨
.miqkpa zyy axdéî÷Bà ,ïîçð áøc dén÷ì àá÷eò øî àúà̈¨©§¨§©¥§©©§¨§¥

àñëða.miqkpa ongp ax ecinrd ±ïîçð áøc dén÷ì úLL áø àúà §¦§¨¨¨©¥¤§©¥§©©§¨
e ,ongp ax iptl zyy ax `a ±éëä øî ãáò àîòè éàî ,déì øîà̈©¥©©£¨¨©©¨¦

.miqkpa dkf `awer xny zwqty ,jk xn dyr recn ±déì øîà̈©¥
zyy axl ongp axéëä øî ãáò àîòè éàîe,jk xn dyr recn ± ©©£¨¨©©¨¦

.miqkpa dkf `ng xa inxy jtidl zwqt dnl xnelkdéì øîà̈©¥
zyy axíéã÷c,`awer xn lyl dncw inx ly exhy znizgy ± §¨¦

azkp `awer xn ly exhye xweaa azkp inx ly exhy ixdy
.axradéì øîàzyy axl ongp axïðéáúëc ïðéáúé íéìLeøéa eèà ¨©¥¨¦¨©¦¨§¦¨§¨§¦¨
úBòLmye ,zery aezkl mibdepy milyexia miayei ep` ike - ¨

dryl mcew exhyy lke zeryd znicw lr milkzqn ok`
aezkl mibdep oi`y epnewna la` .dkf ,exiag ly exhy azkpy
zry xg` mikled oi`y mzrc z` epnewn ipa elib zery
xfg .miqkpa miey mdipy cg` meia eazkp mdipyy lke ,daizkd

,ongp ax z` l`ye zyy axéëä ãáò àîòè éàî ,øî àlàoeik ± ¤¨©©©£¨¨©¨¦
miqkpd z` ozil zwqt recn ,dpzna miey mdipyy xaeq dz`y

.`awer xnldéì øîà`ed ok izwqty mrhd ,zyy axl ongp ax ¨©¥
meynéðéiãc àãeLmi`veid zexhy ipya oicdy xaeq ip` oky - ¨§©¨¥

xn z` izcnrde ,oiicd ipir ze`xk zeyrl yiy cg` meia
.dligz el dxqne xzei en`l aiag did `edy il d`xpy `awer

déì øîà,zyy axéðéiãc àãeL énð àðàily wqtd mb ok m` ± ¨©¥£¨©¦¨§©¨¥
gk jl oi` aeye ipiicc `ceyk aygi miqkpa dkf `ng xa inxy

.`awer xnl ozile ecin `ivedldéì øîàzeaeyz izy ,ongp ax ¨©¥
.xaca yiàðéic åàì øîe àðéic àðàc ,àãçip`y meyn ,cg`d - £¨©£¨©¨¨©¨©¨¨

`l xn eli`e ,daiyide `zelb yix it lr oiic zeidl izipnzd
jpi` dz`e ipiicc `cey weqtl leki ip` wx okle ,jkl dpnzd

.lekidì úéúà éëä úøBúa åàì àøwéòî ,ãBòådligzn ixdy ± §¥¦¨¨¨§©¨¦¨¦¨
zxeza df didy zxn` `l miqkpa dkf `ng xa inxy zwqtyk
ep`y zirh dfae ,mcew exhy azkpy meyn `l` ipiicc `cey
ipiicc `cey oic jly wqtl oi` okle ,zery aezkl mibdep eppi`

.elhal i`yx iziide

* * *
:oipra dyrn cer d`ian `xnbddén÷ì eúàc éøèL éøz eäðä©§§¥§¨¥§¨§©¥

óñBé áøczg` dcy lr] xkn ly zexhy ipya dyrn ±dxknpy §©¥
,sqei ax iptl e`aedy [mc` ipa ipyl,ïñéða àLîça áeúk äåä ãç©£¨¨§©§¨§¦¨

ãçåàîúñ ïñéða déa áeúk äåädynga' azkp zexhydn cg`a ± §©£¨¨¥§¦¨§¨¨
mdn cg` lke ycegd mei xkfed `le 'oqipa' azkp ipyae 'oqipa

,mcw exhyy orehdéî÷Bà[cinrd-]c àeääì óñBé áøazkp §¥©¥§©§
a exhyCãéà déì øîà .íéñëða ïñéða àLîçipyd xhyd lra - ©§¨§¦¨¦§¨¦¨©¥¦¨

,sqei axl,ãéñôà àðàåmb ixd ip` s` leh` `l dn iptn ,xnelk ©£¨©§¦
.oqip ea aezk ixhy,äðBzçzä ìò Eãé ,zà ,déì øîàleki jpi`e ¨©¥©§¨§©©©§¨

,oqipa dynga exhy azkpy ipyd cin `ivedlïéøNò øa àîéà¥¨©¤§¦
zà ïñéða òLúedryze mixyra `ed jxhy onfy xnel yiy ± §©§¦¨©§

jkle oqipa dynga `edy yxetn ipyd ly exhya eli`e ,oqipa
.dz` `le miqkpa dkf `ed,déì øîàdcyd z` izcqtdy oeik ¨©¥

,dilr iznliyeøî éì áBzëðå§¦§¦©
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zeaezk(iyiy meil)

xhy,àôøéèzegewldn xknd inc z` ea sexhl lke`y ick ¦§¨
xkendn rwxw epwyîyceg y`x,Cìéàå øéiàil yi ixdy ¥¦¨§¥¨

.dcyd lr zeixg`déì øîàmeyn ,ok jl aezk` `l ,sqei ax ¨©¥
cCì øîéîì éìëé,jl xnel mdn sexhl `eazy zegewld mileki - ¨§¥§¥©¨

zà ïñéða ãç øa ,zàmcwe ,oqipa cg`a azkp ok` jxhyy okzi - ©§©©§¦¨©§
`eal zekf jl oi`e ,jnn dlhp oick `lye ipyd gweld ly epnfl

.miqkp zeixg` liaya dcyd z` epz`n sexhle
:`xnbd zl`eydézðwz éàîxefgl lkeiy ick ,ezpwz `id dn ± ©©©§¥

:`xnbd daiyn .dcyd inc z` zegewldn reazleeázëð¦§§
éããäì äàLøäexiagn ywai ,xnelk ,dfl df d`yxd eazki ± ©§¨¨©£¨¥

el aezkie exhy z` el xeqniy ,oqipa dynga `ed exhy onfy
lkei jytp dnne ,eliaya zegewl sexhl lkeiy eilr d`yxd
m`e ,zeixg`a xkn xkend mdipyl ixdy ,zegewld on sexhl
ip` mdl xn`i ,oqipa cg`a did jxhy onf ,zegewld el exn`i
oqipa dynga epnfy ipyd gweld ly xknd inc z` zeabl `a
gweld ,zegewld el exn`i m`e .exear sexhl d`yxd il yie
ip` ,mdl xn`i ,oqipa dryze mixyra jpnf dz`y jl mcw ipyd
`ly `vnpe .izcqtdy xknd inc xear invr zngn sexhl `a

.ezegcl elkei

äðùî
miWp iYW iEUp didW in,eäãN úà øëîeizyl zcareynd ¦¤¨¨¨§¥¨¦¨©¤¨¥

,zeaezkdäáúëåd dy`dCnò éì ïéà íéøáãe ïéc ,ç÷Blì äðBLàø §¨§¨¦¨©¥©¦§¨¦¥¦¦¨
.izaezk jxevl dcyd z` jnn sexhl izekfn zwlzqn ip` -

dy`d lrad znykäàéöBî äiðMädcyd z`ç÷Bläîxear ©§¦¨¦¨¥©¥©
,dzaezkäðBLàøådcyd z` daebe zxfeg,äiðMä ïî`idy oeik §¦¨¦©§¦¨

,dipyl `le gwell wx rwxwa dzekf lr dxzieç÷Bläåxfeg §©¥©
dcyd z` sxehe,äðBLàøä ïîdzekfn dwlzqd `id ixdy ¦¨¦¨

,epnn zeabl,äìéìç úBøæBçådpey`xde gweldn daeb dipydy §§¨¦¨
,mlerl oke dipydníäéðéa äøLt eNòiL ãò.ïëåa oicd,áBç ìòa ©¤©£§¨¨¥¥¤§¥©©

ïëåa oicdäMà`idyáBç úìòa.dlra ly §¥¦¨©£©

àøîâ
il oi` mixace oic' gwell dy`d dxn`y jkay dpyna x`ean

:`xnbd zl`ey ,dzekf drwt 'jnrdéì äáúk éëåoic' gwell §¦¨§¨¥
,'jnr il oi` mixaceéåä éàîdzekf drwt recne ,jka dn ± ©¨¥

,dzaezk z` gweldn zeablàéðúäå,`ziixaaøîBàäazek e` §¨©§¨¨¥
Bøéáçì,dcya enr szeydéì ïéàå ,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãe ïéc ©£¥¦§¨¦¥¦©¨¤§¥¦

,äpîéä ú÷leñî éãéå ,da ÷ñò,el` zepeyln cg` lkaøîà àì ¥¤¨§¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©
,íeìkoic' dxn`yk o`k recne .dpzn zepeyl mpi`y iptn §

.dixac elired ,'il oi` mixace
:`xnbd daiynïðé÷ñò éàîa àëä,epizpyn zwqer dna -eðwLa ¨¨§©©§¦¨§¤¨

dãiîzeabl dzekf lr dxezie xear xceq oipw dy`d mr eyry ± ¦¨¨
.dcyd z`

:zl`eye `xnbd dkiynnéåä éàî dãiî eð÷ éëådn ±eyry jka §¦¨¦¨¨©¨¥
,oipwàîéz,izekf lr xzeel izpeekzd `l xn`z dy`d `ld - ¥¨

wx `l`éìòáì éúéNò çeø úçð,dnikqn ip` mby aeygiy ick ©©©¨¦¦§©§¦
.ilr qrki `le ,efd dxiknlïðz àì éîepipy `l ike ±(:dp oihib), ¦Ÿ§©

ç÷ìdpw -Léàä ïî,ezy` zaezkl zcgeind rwxwd z`øæçå ¨©¦¨¦§¨©
gweldç÷ìåmb dcyd z`,äMàä ïîick hren mekq dl ozpy §¨©¦¨¦¨

,dceariy lr legnze dxiknl mikqzyäìBëé ,àîìà .ìèa Bçwî¦¨¨¥©§¨§¨
,øîàzL àéäwx ,rwxwd z` izxkny jka,éìòáì éúéNò çeø úçð ¦¤Ÿ©©©©¨¦¦§©§¦

oi`y x`ean epizpyna recne .dxiknl zn`a iznkqd `le
.dxezie lired `l` ,jk xnel dleki dy`d

:`xnbd daiynàä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà ,àøéæ éaø øîà- ¨©©¦¥¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨
k zxaeq epizpyn,øéàî éaøeli`eàäzxaeq ,oihiba dpynd - ©¦¥¦¨

kàéðúc .äãeäé éaø,`ziixaaáúkxhy lradìd gwelïBLàølr ©¦§¨§©§¨¨©©¦
,dcy zxiknBì äîúç àìåxg`e ,dxiknl dnikqn `idy ezy` §Ÿ¨§¨

xhy azk jkìd gweléðM,dipyd dcy zxikn lr,Bì äîúçå ©¥¦§¨§¨
,gweldn zeabl dzekf lr zxzeen `idyäãaéàz` dy`d ¦§¨

dúaeúk,oixeg ipan `l` dzeabl dleki dpi`e.øéàî éaø éøác §¨¨¦§¥©¦¥¦
,øîBà äãeäé éaøy oeik ,ipyd gweldn zeabl `id dlekiäìBëé ©¦§¨¥§¨

ízà ,éìòáì éúéNò çeø úçð øîàzL àéä,zegewld -äîdprhd ¦¤Ÿ©©©©¨¦¦§©§¦©¤©
yiy.éìò íël,dzlign dliredy ,xi`n iaxk zxaeq epizpyne ¨¤¨©

gex zgp oerhl dlekiy ,dcedi iaxk zxaeq oihiba dpynde
.ilral iziyr
:`xnbd dgecåy ,xacd xazqn ik,éaø,zeipynd z` xciqy §©¦
àëä dì íúñdpyn mzq o`k dpy ±íúä dì íúñå ,øéàî éaøk ¨©¨¨¨§©¦¥¦§¨©¨¨¨

dpyn mzq dpy ,oihiba dpyna my eli`e ±.äãeäé éaøk§©¦§¨
:xg` uexiz d`ian `xnbd ef `iyew zngn,àtt áø øîà̈©©¨¨

zwqer epizpyn,äLeøâaixg` wx lrad zxiknl dnikqdy ¦§¨
,dyxbzdyåef dpynl znkqen,ìkä éøáãmicen lkd dfay §¦§¥©Ÿ

.ilral iziyr gex zgp xnel dleki dpi`y
:sqep uexizøîà éMà áø,àéä øéàî éaø dleko`k dpynd oia ± ©©¦¨©¨©¦¥¦¦

dleki dpi`y xaeqd ,xi`n iax zhiya md oihiba dpynd oiae
,'ilral iziyr gex zgp' oerhlíúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãòå§©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨

,ok oerhl dleki dpi`y `ziixaa xi`n iax xn` `le ±éðLa àlà¤¨¦§¥
,úBçB÷ì,ipyl `l` dnzg `l dy`de ,lradn epwydì éøîàc ¨§¨§¥¨

,dl mixne`y -zãáò çeø úçðc àúéà éàxacd oekp m` - ¦¦¨§©©©¨©§§
,jlral gex zgp zeyrl liaya ipyl znzgyCì éòaéà àn÷ì§©¨¦¨¥¨

ãáòéîì`ly oeike ,oey`xd gwell mb ok zeyrl dkixv ziid ± §¤¡©
.gex zgp jlral zeyrl jzpeek dzid `ly gxkda ,el znzg

ãçà ç÷Bìa ìáà,oihiba dpyna xaecny itkøéàî éaø eléôà £¨§¥©¤¨£¦©¦¥¦
äãBî.ilral iziyr gex zgp xnel dleki dy`yïéúéðúîe- ¤©§¦¦

ote`a zwqer epizpyneøçàì déì áúëcxhy lrad azky ± §¨©¥§©¥
`de cg` gwell dxikngwell xkn jk xg`e ,el dnzg `l dy

iziyr gex zgp oerhl dleki dpi` okle ,el dnzg dy`de ipyd
.ilral

* * *
ipy oiprl lirl `ziixadn di`x el d`aedy wtq d`ian `xnbd

:zegewlíúä ïðzoihib zkqna(:gn),íéãaòeLî íéñëpî ïéòøôð ïéà §©¨¨¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦
,mixg`l deld xkny miqkp ±ïéøBç éða íéñëð LiL íB÷îamdy §¨¤¥§¨¦§¥¦

,deld zeyxaeléôàåezeyxay miqkpd.úéøeaéæ ïäzwtzqn ©£¦¥¦¦
:`xnbdéøç éða óeczLéà ,eäì àéòaéàxy`ky dxwna oicd dn - ¦©§¨§¦§©§¥¨¥

elwlwzd od la` ,zerwxw dell yi ,eaeg z` zeabl `a delnd
,eaeg z` zeabl ick mda oi`eéãaòLnî óBøèéìc eäîleki m`d - ©§¦§¦§©§§¥

.zegewld ciay micareynd miqkpdn eaeg z` sexhl delnd
:lirl d`aedy `ziixadn di`x d`ian `xnbdòîL àzdi`x ¨§©

m` ,`ziixadnáúkdxikn xhy lradìd gwelàìå ,ïBLàø ¨©©¦§Ÿ
Bì äîúçxhy azk jk xg`e ,dxiknl dnikqny ezy`ìgwel ¨§¨©

déðMipyd dcyd zxikn lr,dBì äîúçå,dxiknl dnikqny ¥¦§¨§¨
dúaeúk äãaéà,oixeg ipan `l` dzeabl dleki dpi`eéaø éøác ¦§¨§¨¨¦§¥©¦

Czòc à÷ìñ éàå .øéàî,jzrca dlrz m`e -éøç éða óeczLéà ¥¦§¦©§¨©§¨¦§©§¥¨¥
éøèéãaòLnî ózexyt` oi`e elwlwzd zerwxwd xy`ky - ¨¦¦§©§§¥

micareynd miqkpdn zeabl delnd xfeg ,deldn zeabl
,exknpyéðMî dúaeúk äãaéàc éäðz` dcai` `id mpn` ± §¦§¦§¨§¨¨¦¥¦

,el dnzg ixdy ,ipyd gweldn dzaezk zeabl dzekfïBLàøî¥¦
éaâéz àäéîenke .oey`xd gweldn zeabl xefgz `ly recn - ¦¨¦§¥

m` jk ,gwell delnd xfeg ,deld lv` rwxwd dlwlwzd m`y
.el mcwy gwell mixfeg ,oexg`d gweldn zeabl xyt` i`

:di`xd z` dgec `xnbdäãaéà éàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨©¦§¨
y dpeekd ,'dzaezk dcai`' dxn` dpyndy dnäãaéàdzaezk ¦§¨

éðMîgweldn zeabl dleki la` ,el dnzgy ipyd gweldn - ¦¥¦
.oey`xd

:`ziixaa df yexit dgec `xnbdøáca úBáeLz ézL ,àáø øîà̈©¨¨§¥§©¨¨
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המשך בעמוד רמא

miwxt dyelya` cenr dv sc ± iriax wxtzeaezk
àôøéèzegewl sexhl Ðzeixg`a el dxkn ixdy ,xii` ycg y`xn.øîéîì éìëéÐ

.zegewlúà ïñéðá ãç øá úàjxhye Ð.jnn dlhp oick `lye ,mcewäéúð÷ú éàîÐ

.i`dcéããäì äàùøä åáúëð,exhy el xeqnie ,oqipa dyng xa exag z`n ywai Ð

z` oqipa cg xa :el exn`i m`e .zegewl sexhl eilr d`yxd el aezkieÐ:mdl xne`

,oqipa dyng ly zern liaya sexhl `a ip`

ixdy`a ip`e ,zeixg`a dxkn epipyl

d`yxda`ed :el exn`i m`e .egkn mkilr

ziid oqipa dryze mixyr xa z`e ,mcwÐ

.invr zngn `a ip` :mdl xne`äðùîøëîå
åäãù úà.zeaezkl careynd ÐäðåùàøäÐ

.dlgz `ypyäàéöåî äéðùäzeniyk Ð

.dlraáåç úìòá äùà ïëå áåç ìòá ïëåÐ

.`xnba yxtnàøîâäãéî åð÷ùáopixn`e Ð

azekd"aecin epwc `kidc ,"ezy`lÐdtebn

.ecin epw rwxw lyìèá åç÷îrnyn Ð

`xza `aaae .lrad iiga elit`e ,ixnbl

e` :zecy yly oze`n zg`a dl opinwendcgii

e` ,daezkd jeza dl azk e` ,dzaezkl dl

.dlyn mey el dqipkdyïåùàøì áúëxhy Ð

.zg` dcy lr xknåì äîúç àìåziced `l Ð

lr ipy gwell xg` xhy azke .xkn eze`a

.el dnzge ,zxg` dcyäúáåúë äãáàm` Ð

izgpd :xne` oey`xd ixdy ,oixeg ipa my oi`

.epnid zeabl mewn jil'åë øîàúù àéä äìåëé
.dabz ipyd on Ðéáøåedpinzqc Ðzeipynl;

zkqnae ,xi`n iaxk ol mzq zeaezka `kd

.dcedi iaxk ,lha egwn ol mzq oihibáø øîà
àôôjk xg`e dyexb dzidyk oizipzn Ð

.ok gwell el dazkøîà éùà áøelit` Ð

.xi`n iaxk inzq ediiexze .eizgz zayeia

gwlc ,oihibc oizipzneon gwle xfge yi`d on

xn`w `l o`k crc ,lha egwn ikdl dy`d

dzaezk dcai` :`ziixaa xi`n iaxÐ`l`

dzyr `l oey`xac opifg `de ,zegewl ipya

ik xninl zivn `l jkld ,dlral gex zgp

ipyl dnzgÐ.ilral iziyr gex zgp

ïéúéðúîådznizg :dpin opirny`c ,`kdc Ð

.zniiwáúëãá`le ,dfl mcew xg`l lrad Ð

.dnzg dfle ,el dnzgéøç éðá óåãúùéàÐ

.zegewld egwly xg`lóåãúùéà.elwlwzp Ð

éáâú àäéî ïåùàøîdzekf lwlwzp ixdy Ð

.seczyi`k dil dede ,zeabl dl gipdy mewna

àéðú ãåòå.opiqxb ikd :dabz `l oey`xnc Ð

äéùôðà ãéñôàã åäéà íúä`ax dleke Ð

dzaezk dcai` i`n `niz `l .dl xn`wÐ

`l ikd elit` .dcai` oey`xn s`c ,ipyn

sixh `l ixg ipa seczyi` dpin heytp

`de ,dzaezk dca`c `id mzdc .icarynn

melk oey`x gwel lr el oi` :ipzwcÐcg

oey`xdn iab xcd `lc i`d .`ed `nrhÐ

oic" ipyl azky ,micia diytp ciqt`c meyn

inc `le ,"jnr il oi` mixace.seczyi`l
àäå
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éëåazek enk iede ,dcil oiicr `a `l `lde ?jixt `w i`n :dniz Ð ied i`n dil dazk

`le .d`eyp `ide dl azek enk ied `kdc ,jixt xityc :ip` xne`e !dqex` dcere dl

dpzpe dxkn m` ,dqex`c ,llk dqex`l inc`ly xeknl leki epi` Ð `kd la` ,miiwÐ

.dry lk sexhzàëäsqei ax xn` d`eyp iabc ab lr s` Ð dcin epwya opiwqr i`na

epw mixace oicn :(`,bt zeaezk) "azekd" yixa

gwel iab `kdn dcik eci ith ied d`eyp ,ecin

.ecik dciàîéú`l in ilral iziyr gex zgp

,dlgz dy`dn gwlyk iiepyl `kil Ð 'ek opz

xfge dy`d on gwl :`tiqa ipzwck ,miiw ied f`c

oizipznac Ð miiw egwn Ð yi`d on gwle

ikdc ,gwell dazk dcyd zxikn xg`c rnyn

.'ek dazke edcy xkne :ipzwàä`d xi`n iax

opixn` `lc ipzwc `de Ð 'ek `ipzc dcedi iax

yxite .`id xi`n iax "ilral iziyr gex zgp"

hwpc `d `zydc xninl opikixvc ,iax epl

`zeax "el dnzg `le oey`xl dazk" `ziixaa

ik `zz` jd xninl `ki`c ab lr s`c hwp

`l` xkn eze`a zicedy e`l ipyl inp dnzg

dnzg `ly depi`x xak `dc zpeekn gex zgpl

lke dzaezk dcai` opixn` ikd elit` oey`xl

ax wiqnc seqal ok m` il `iywe `nzq oky

iax xn`w `l o`k cre `id xi`n iax dlek iy`

dia xcd i`n` 'ek zegewl ipya `l` xi`n

yi xzeic ,jzrc `wlqc dpey`x `xaq dze`n

ipyan gwel cga dzaezk dca` xnel epl

,`id dcedi iax dlek :xninl dil ded zegewl

dleki dcedi iax xn` `wec zegewl ipyae

gwel cga la` ,"ilral iziyr gex zgp" xn`zy

inp `zyd jzrc `wlql :il d`xp ok lr !`l Ð

,zegewl ipyan cg` gwela gex zgp xzei jiiy

ipy hwpe .xi`n iax welgiy dil rnyn `l la`

.dcedi iaxc `zeax meyn zegewl

äáúëyi Ð 'ek el dnzg `le oey`xl

(`,gp oihib) "oiwfpd"a `de :oiywn

Ð dy`d on gwle xfge yi`d on gwlc oizipzn`

wfg jl" l"`c `l` epy `l :ax xn` ,lha egwn

mzdc :iax uxize !dpw Ð xhya la` ."ipwe

lekie li`edc ,dnvr ipta xhy el dazkyk

`l Ð lra ly xhy `la dly xhy `ivedl

el dnzgy ixiin `kd la` ,"gex zgp" opixn`

xhy `ivedl leki epi`e li`edc ,lra ly xhya

r lra ly xhy e`xi `ly dly`id dleki Ð en

xn` cere ."ilral iziyr gex zgp" xn`zy i`ce

`l` ,ixii` lra ly envr xhya elit`c :iax ol

la` .zegewll dxkn dnvr `idy dazky

ceariy zlgeny epiid Ð oizrnyc "el dnzg"

,"dnzg" oeyl rnyn oke .rwxwd lr dl yiy

uxiz cer .ea dzgn `le ,gwna zivxzpy xnelk

dil xn`c `l` epy `l :xn`w ikd mzdc :iax

wfg jl" icda ,dpw Ð xhya la` ,ipwe wfg jl

,axl mzd jixtc ,df uexiz il ayiizp `le ."ipwe

dy`d on gwle xfge yi`d on gwl :`ipzc `dn

.miqkp zeixg` el aezkzy cr ,lha egwn Ð

?`zaeiz i`ne .axc `zaeiz iedz `nip :xn`wc

aezkzy cr liren epi` xhyc ipzwc i`d inp

ike ,"ipwe wfg jl" xn` `lca Ð miqkp zeixg`

.i`d ilek dyw `l oey`x uexizle !xhy icda "ipwe wfg jl" xn`ca Ð ax xn`w

éëäoey`x "xg`" i`d i`c .hwp ipynwc dpyn jdc `pyile .el dnzg `le (zxg` dcy) oey`xl lrad xknc llkn .`ed ipy xg`l dfe ,xg`l dazkc oizipzn :dpyi `qxib `zi`

.xninl dil ded "xg`l dil oiafc" Ð "azke" opiqxbe ,`ed

íúä:uxznc `edcenlzd `l` .diytp` ciqt`c `ed mzd `l` :xninl dil ded ok m`c .mz epiaxl `xidp `l Ð dl xn`w `ax dleke :qxhpewa yxity dn Ð diytp ciqt`c edi`

oiicr die`x dzid `l el dazky zra `dc ,dytp dciqt`c `id idi` jk lk xninl `kil Ð dy` la` ,rextl dielr dipicc rcic ,micia diytp ciqt`c ,aeg lraa `ed mzd

ongp axlc ,`ziinwn jk lk `kxit dpi`c :cere .dpexg` `iyew `l` iiepyl yiig `lc cenlza zenewn dnkae ,l`ppg epiax yxit oke .miign zeabl daezk dpzp `l ixdy ,xexaa zeabl

.ipyn `l` ,ixnbl dil rnyn `l wgvi xa
opinwene
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äàLøä eázëð ?dézðwz éàî .zà ïñéða ãç øa©©§¦¨©§©©©§¥¦§§©§¨¨

.éããäìäðùîøëîe ,íéLð ézL éeNð äéäL éî ©£¨¥¦¤¨¨¨§¥¨¦¨©
ïéà íéøáãe ïéc" ç÷Blì äðBLàø äáúëå .eäãN úà¤¨¥§¨§¨¦¨©¥©¦§¨¦¥

Enò éì"¯ïî äðBLàøå ,ç÷Bläî äàéöBî äiðMä ¦¦§©§¦¨¦¨¥©¥©¨¦¨¦
äå ,äiðMäãò ,äìéìç úBøæBçå .äðBLàøä ïî ç÷Bl ©§¦¨§©¥©¦¨¦¨§§£¦¨©
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äìBëé :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,dúaeúk§¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¨
äî ízà ,éìòáì éúéNò çeø úçð" øîàzL àéä¦¤Ÿ©©©©¨¦¦§©§¦©¤©
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,äLeøâa :àtt áø øîà !?äãeäé éaøk íúä dì̈¨¨§©¦§¨¨©©©¨¦§¨
ãòå ;àéä øéàî éaø dlek :øîà éLà áø .ìkä éøáãå§¦§¥©Ÿ©©¦¨©¨©¦¥¦¦§©

íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk¯,úBçB÷ì éðLa àlà ¨¨¨¨©©¦¥¦¨¨¤¨¦§¥¨
zãáò çeø úçðc àúéà éà :dì éøîàc¯àn÷ì §¨§¦¨¦¦¨§©©©¨§©§§©¨

ãçà ç÷Bìa ìáà ,ãáòéîì Cì éòaéà¯éaø eléôà ¦¨¥¨§¤¡©£¨§¥©¤¨£¦©¦
ïéúéðúîe .äãBî øéàî¯:íúä ïðz .øçàì déì áúëc ¥¦¤©§¦¦§¨©¥§©¥§©¨¨

íéñëð LiL íB÷îa íéãaòeLî íéñëpî ïéòøôð ïéà¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦§¨¤¥§¨¦
óeczLéà :eäì àéòaéà .úéøeaéæ ïä eléôàå ,ïéøBç éða§¥¦©£¦¥¦¦¦©£¨§¦§©
áúk :òîL àz ?éãaòLnî óBøèéìc eäî ,éøç éða§¥¨¥©§¦§¦§©§§¥¨§©¨©

Bì äîúçå éðMì ,Bì äîúç àìå ïBLàøì¯äãaéà ¨¦§Ÿ¨§¨©¥¦§¨§¨¦§¨
óeczLéà Czòc à÷ìñ éàå .øéàî éaø éøác ,dúaeúk§¨¨¦§¥©¦¥¦§¦¨§¨©§¨¦§©

éøè éøç éðaéðMî dúaeúk äãaéàc éäð ,éãaòLnî ó §¥¨¥¨¥¦§©§§¥§¦§¦§¨§¨¨¦¥¦
¯ïBLàøî:÷çöé øa ïîçð áø øîà !éaâéz àäéî ¥¦¦¨¦§¥¨©©©§¨©¦§¨

äãaéà éàî¯úBáeLú ézL :àáø øîà .éðMî äãaéà ©¦§¨¦§¨¦¥¦¨©¨¨§¥§
àãç ;øáca¯:àéðz ,ãBòå .òîLî éøîâì "äãaéà"c ©¨¨£¨§¦§¨§©§¥©§©§©§¨

ì åéñëð øëîe ãçàä ïî äåìáBç ìòa áúëå ,íéðL ¨¨¦¨¤¨¨©§¨¨¦§©¦§¨©©©
Enò éì ïéà íéøáãe ïéc" éðL ç÷Bìì"¯ìò Bì ïéà §¥©¥¦¦§¨¦¥¦¦§¥©

Eì ézçpä :øîBì ìBëiL éðtî ,íeìk ïBLàø ç÷Bì¥©¦§¦§¥¤¨©¦©§¦§
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zeaezk(iyiy meil)

xhy,àôøéèzegewldn xknd inc z` ea sexhl lke`y ick ¦§¨
xkendn rwxw epwyîyceg y`x,Cìéàå øéiàil yi ixdy ¥¦¨§¥¨

.dcyd lr zeixg`déì øîàmeyn ,ok jl aezk` `l ,sqei ax ¨©¥
cCì øîéîì éìëé,jl xnel mdn sexhl `eazy zegewld mileki - ¨§¥§¥©¨

zà ïñéða ãç øa ,zàmcwe ,oqipa cg`a azkp ok` jxhyy okzi - ©§©©§¦¨©§
`eal zekf jl oi`e ,jnn dlhp oick `lye ipyd gweld ly epnfl

.miqkp zeixg` liaya dcyd z` epz`n sexhle
:`xnbd zl`eydézðwz éàîxefgl lkeiy ick ,ezpwz `id dn ± ©©©§¥

:`xnbd daiyn .dcyd inc z` zegewldn reazleeázëð¦§§
éããäì äàLøäexiagn ywai ,xnelk ,dfl df d`yxd eazki ± ©§¨¨©£¨¥

el aezkie exhy z` el xeqniy ,oqipa dynga `ed exhy onfy
lkei jytp dnne ,eliaya zegewl sexhl lkeiy eilr d`yxd
m`e ,zeixg`a xkn xkend mdipyl ixdy ,zegewld on sexhl
ip` mdl xn`i ,oqipa cg`a did jxhy onf ,zegewld el exn`i
oqipa dynga epnfy ipyd gweld ly xknd inc z` zeabl `a
gweld ,zegewld el exn`i m`e .exear sexhl d`yxd il yie
ip` ,mdl xn`i ,oqipa dryze mixyra jpnf dz`y jl mcw ipyd
`ly `vnpe .izcqtdy xknd inc xear invr zngn sexhl `a

.ezegcl elkei

äðùî
miWp iYW iEUp didW in,eäãN úà øëîeizyl zcareynd ¦¤¨¨¨§¥¨¦¨©¤¨¥

,zeaezkdäáúëåd dy`dCnò éì ïéà íéøáãe ïéc ,ç÷Blì äðBLàø §¨§¨¦¨©¥©¦§¨¦¥¦¦¨
.izaezk jxevl dcyd z` jnn sexhl izekfn zwlzqn ip` -

dy`d lrad znykäàéöBî äiðMädcyd z`ç÷Bläîxear ©§¦¨¦¨¥©¥©
,dzaezkäðBLàøådcyd z` daebe zxfeg,äiðMä ïî`idy oeik §¦¨¦©§¦¨

,dipyl `le gwell wx rwxwa dzekf lr dxzieç÷Bläåxfeg §©¥©
dcyd z` sxehe,äðBLàøä ïîdzekfn dwlzqd `id ixdy ¦¨¦¨

,epnn zeabl,äìéìç úBøæBçådpey`xde gweldn daeb dipydy §§¨¦¨
,mlerl oke dipydníäéðéa äøLt eNòiL ãò.ïëåa oicd,áBç ìòa ©¤©£§¨¨¥¥¤§¥©©

ïëåa oicdäMà`idyáBç úìòa.dlra ly §¥¦¨©£©

àøîâ
il oi` mixace oic' gwell dy`d dxn`y jkay dpyna x`ean

:`xnbd zl`ey ,dzekf drwt 'jnrdéì äáúk éëåoic' gwell §¦¨§¨¥
,'jnr il oi` mixaceéåä éàîdzekf drwt recne ,jka dn ± ©¨¥

,dzaezk z` gweldn zeablàéðúäå,`ziixaaøîBàäazek e` §¨©§¨¨¥
Bøéáçì,dcya enr szeydéì ïéàå ,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãe ïéc ©£¥¦§¨¦¥¦©¨¤§¥¦

,äpîéä ú÷leñî éãéå ,da ÷ñò,el` zepeyln cg` lkaøîà àì ¥¤¨§¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©
,íeìkoic' dxn`yk o`k recne .dpzn zepeyl mpi`y iptn §

.dixac elired ,'il oi` mixace
:`xnbd daiynïðé÷ñò éàîa àëä,epizpyn zwqer dna -eðwLa ¨¨§©©§¦¨§¤¨

dãiîzeabl dzekf lr dxezie xear xceq oipw dy`d mr eyry ± ¦¨¨
.dcyd z`

:zl`eye `xnbd dkiynnéåä éàî dãiî eð÷ éëådn ±eyry jka §¦¨¦¨¨©¨¥
,oipwàîéz,izekf lr xzeel izpeekzd `l xn`z dy`d `ld - ¥¨

wx `l`éìòáì éúéNò çeø úçð,dnikqn ip` mby aeygiy ick ©©©¨¦¦§©§¦
.ilr qrki `le ,efd dxiknlïðz àì éîepipy `l ike ±(:dp oihib), ¦Ÿ§©

ç÷ìdpw -Léàä ïî,ezy` zaezkl zcgeind rwxwd z`øæçå ¨©¦¨¦§¨©
gweldç÷ìåmb dcyd z`,äMàä ïîick hren mekq dl ozpy §¨©¦¨¦¨

,dceariy lr legnze dxiknl mikqzyäìBëé ,àîìà .ìèa Bçwî¦¨¨¥©§¨§¨
,øîàzL àéäwx ,rwxwd z` izxkny jka,éìòáì éúéNò çeø úçð ¦¤Ÿ©©©©¨¦¦§©§¦

oi`y x`ean epizpyna recne .dxiknl zn`a iznkqd `le
.dxezie lired `l` ,jk xnel dleki dy`d

:`xnbd daiynàä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà ,àøéæ éaø øîà- ¨©©¦¥¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨
k zxaeq epizpyn,øéàî éaøeli`eàäzxaeq ,oihiba dpynd - ©¦¥¦¨

kàéðúc .äãeäé éaø,`ziixaaáúkxhy lradìd gwelïBLàølr ©¦§¨§©§¨¨©©¦
,dcy zxiknBì äîúç àìåxg`e ,dxiknl dnikqn `idy ezy` §Ÿ¨§¨

xhy azk jkìd gweléðM,dipyd dcy zxikn lr,Bì äîúçå ©¥¦§¨§¨
,gweldn zeabl dzekf lr zxzeen `idyäãaéàz` dy`d ¦§¨

dúaeúk,oixeg ipan `l` dzeabl dleki dpi`e.øéàî éaø éøác §¨¨¦§¥©¦¥¦
,øîBà äãeäé éaøy oeik ,ipyd gweldn zeabl `id dlekiäìBëé ©¦§¨¥§¨

ízà ,éìòáì éúéNò çeø úçð øîàzL àéä,zegewld -äîdprhd ¦¤Ÿ©©©©¨¦¦§©§¦©¤©
yiy.éìò íël,dzlign dliredy ,xi`n iaxk zxaeq epizpyne ¨¤¨©

gex zgp oerhl dlekiy ,dcedi iaxk zxaeq oihiba dpynde
.ilral iziyr
:`xnbd dgecåy ,xacd xazqn ik,éaø,zeipynd z` xciqy §©¦
àëä dì íúñdpyn mzq o`k dpy ±íúä dì íúñå ,øéàî éaøk ¨©¨¨¨§©¦¥¦§¨©¨¨¨

dpyn mzq dpy ,oihiba dpyna my eli`e ±.äãeäé éaøk§©¦§¨
:xg` uexiz d`ian `xnbd ef `iyew zngn,àtt áø øîà̈©©¨¨

zwqer epizpyn,äLeøâaixg` wx lrad zxiknl dnikqdy ¦§¨
,dyxbzdyåef dpynl znkqen,ìkä éøáãmicen lkd dfay §¦§¥©Ÿ

.ilral iziyr gex zgp xnel dleki dpi`y
:sqep uexizøîà éMà áø,àéä øéàî éaø dleko`k dpynd oia ± ©©¦¨©¨©¦¥¦¦

dleki dpi`y xaeqd ,xi`n iax zhiya md oihiba dpynd oiae
,'ilral iziyr gex zgp' oerhlíúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãòå§©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨

,ok oerhl dleki dpi`y `ziixaa xi`n iax xn` `le ±éðLa àlà¤¨¦§¥
,úBçB÷ì,ipyl `l` dnzg `l dy`de ,lradn epwydì éøîàc ¨§¨§¥¨

,dl mixne`y -zãáò çeø úçðc àúéà éàxacd oekp m` - ¦¦¨§©©©¨©§§
,jlral gex zgp zeyrl liaya ipyl znzgyCì éòaéà àn÷ì§©¨¦¨¥¨

ãáòéîì`ly oeike ,oey`xd gwell mb ok zeyrl dkixv ziid ± §¤¡©
.gex zgp jlral zeyrl jzpeek dzid `ly gxkda ,el znzg

ãçà ç÷Bìa ìáà,oihiba dpyna xaecny itkøéàî éaø eléôà £¨§¥©¤¨£¦©¦¥¦
äãBî.ilral iziyr gex zgp xnel dleki dy`yïéúéðúîe- ¤©§¦¦

ote`a zwqer epizpyneøçàì déì áúëcxhy lrad azky ± §¨©¥§©¥
`de cg` gwell dxikngwell xkn jk xg`e ,el dnzg `l dy

iziyr gex zgp oerhl dleki dpi` okle ,el dnzg dy`de ipyd
.ilral

* * *
ipy oiprl lirl `ziixadn di`x el d`aedy wtq d`ian `xnbd

:zegewlíúä ïðzoihib zkqna(:gn),íéãaòeLî íéñëpî ïéòøôð ïéà §©¨¨¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦
,mixg`l deld xkny miqkp ±ïéøBç éða íéñëð LiL íB÷îamdy §¨¤¥§¨¦§¥¦

,deld zeyxaeléôàåezeyxay miqkpd.úéøeaéæ ïäzwtzqn ©£¦¥¦¦
:`xnbdéøç éða óeczLéà ,eäì àéòaéàxy`ky dxwna oicd dn - ¦©§¨§¦§©§¥¨¥

elwlwzd od la` ,zerwxw dell yi ,eaeg z` zeabl `a delnd
,eaeg z` zeabl ick mda oi`eéãaòLnî óBøèéìc eäîleki m`d - ©§¦§¦§©§§¥

.zegewld ciay micareynd miqkpdn eaeg z` sexhl delnd
:lirl d`aedy `ziixadn di`x d`ian `xnbdòîL àzdi`x ¨§©

m` ,`ziixadnáúkdxikn xhy lradìd gwelàìå ,ïBLàø ¨©©¦§Ÿ
Bì äîúçxhy azk jk xg`e ,dxiknl dnikqny ezy`ìgwel ¨§¨©

déðMipyd dcyd zxikn lr,dBì äîúçå,dxiknl dnikqny ¥¦§¨§¨
dúaeúk äãaéà,oixeg ipan `l` dzeabl dleki dpi`eéaø éøác ¦§¨§¨¨¦§¥©¦

Czòc à÷ìñ éàå .øéàî,jzrca dlrz m`e -éøç éða óeczLéà ¥¦§¦©§¨©§¨¦§©§¥¨¥
éøèéãaòLnî ózexyt` oi`e elwlwzd zerwxwd xy`ky - ¨¦¦§©§§¥

micareynd miqkpdn zeabl delnd xfeg ,deldn zeabl
,exknpyéðMî dúaeúk äãaéàc éäðz` dcai` `id mpn` ± §¦§¦§¨§¨¨¦¥¦

,el dnzg ixdy ,ipyd gweldn dzaezk zeabl dzekfïBLàøî¥¦
éaâéz àäéîenke .oey`xd gweldn zeabl xefgz `ly recn - ¦¨¦§¥

m` jk ,gwell delnd xfeg ,deld lv` rwxwd dlwlwzd m`y
.el mcwy gwell mixfeg ,oexg`d gweldn zeabl xyt` i`

:di`xd z` dgec `xnbdäãaéà éàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨©¦§¨
y dpeekd ,'dzaezk dcai`' dxn` dpyndy dnäãaéàdzaezk ¦§¨

éðMîgweldn zeabl dleki la` ,el dnzgy ipyd gweldn - ¦¥¦
.oey`xd

:`ziixaa df yexit dgec `xnbdøáca úBáeLz ézL ,àáø øîà̈©¨¨§¥§©¨¨
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המשך בעמוד רמא

miwxt dyelya` cenr dv sc ± iriax wxtzeaezk
àôøéèzegewl sexhl Ðzeixg`a el dxkn ixdy ,xii` ycg y`xn.øîéîì éìëéÐ

.zegewlúà ïñéðá ãç øá úàjxhye Ð.jnn dlhp oick `lye ,mcewäéúð÷ú éàîÐ

.i`dcéããäì äàùøä åáúëð,exhy el xeqnie ,oqipa dyng xa exag z`n ywai Ð

z` oqipa cg xa :el exn`i m`e .zegewl sexhl eilr d`yxd el aezkieÐ:mdl xne`

,oqipa dyng ly zern liaya sexhl `a ip`

ixdy`a ip`e ,zeixg`a dxkn epipyl

d`yxda`ed :el exn`i m`e .egkn mkilr

ziid oqipa dryze mixyr xa z`e ,mcwÐ

.invr zngn `a ip` :mdl xne`äðùîøëîå
åäãù úà.zeaezkl careynd ÐäðåùàøäÐ

.dlgz `ypyäàéöåî äéðùäzeniyk Ð

.dlraáåç úìòá äùà ïëå áåç ìòá ïëåÐ

.`xnba yxtnàøîâäãéî åð÷ùáopixn`e Ð

azekd"aecin epwc `kidc ,"ezy`lÐdtebn

.ecin epw rwxw lyìèá åç÷îrnyn Ð

`xza `aaae .lrad iiga elit`e ,ixnbl

e` :zecy yly oze`n zg`a dl opinwendcgii

e` ,daezkd jeza dl azk e` ,dzaezkl dl

.dlyn mey el dqipkdyïåùàøì áúëxhy Ð

.zg` dcy lr xknåì äîúç àìåziced `l Ð

lr ipy gwell xg` xhy azke .xkn eze`a

.el dnzge ,zxg` dcyäúáåúë äãáàm` Ð

izgpd :xne` oey`xd ixdy ,oixeg ipa my oi`

.epnid zeabl mewn jil'åë øîàúù àéä äìåëé
.dabz ipyd on Ðéáøåedpinzqc Ðzeipynl;

zkqnae ,xi`n iaxk ol mzq zeaezka `kd

.dcedi iaxk ,lha egwn ol mzq oihibáø øîà
àôôjk xg`e dyexb dzidyk oizipzn Ð

.ok gwell el dazkøîà éùà áøelit` Ð

.xi`n iaxk inzq ediiexze .eizgz zayeia

gwlc ,oihibc oizipzneon gwle xfge yi`d on

xn`w `l o`k crc ,lha egwn ikdl dy`d

dzaezk dcai` :`ziixaa xi`n iaxÐ`l`

dzyr `l oey`xac opifg `de ,zegewl ipya

ik xninl zivn `l jkld ,dlral gex zgp

ipyl dnzgÐ.ilral iziyr gex zgp

ïéúéðúîådznizg :dpin opirny`c ,`kdc Ð

.zniiwáúëãá`le ,dfl mcew xg`l lrad Ð

.dnzg dfle ,el dnzgéøç éðá óåãúùéàÐ

.zegewld egwly xg`lóåãúùéà.elwlwzp Ð

éáâú àäéî ïåùàøîdzekf lwlwzp ixdy Ð

.seczyi`k dil dede ,zeabl dl gipdy mewna

àéðú ãåòå.opiqxb ikd :dabz `l oey`xnc Ð

äéùôðà ãéñôàã åäéà íúä`ax dleke Ð

dzaezk dcai` i`n `niz `l .dl xn`wÐ

`l ikd elit` .dcai` oey`xn s`c ,ipyn

sixh `l ixg ipa seczyi` dpin heytp

`de ,dzaezk dca`c `id mzdc .icarynn

melk oey`x gwel lr el oi` :ipzwcÐcg

oey`xdn iab xcd `lc i`d .`ed `nrhÐ

oic" ipyl azky ,micia diytp ciqt`c meyn

inc `le ,"jnr il oi` mixace.seczyi`l
àäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

éëåazek enk iede ,dcil oiicr `a `l `lde ?jixt `w i`n :dniz Ð ied i`n dil dazk

`le .d`eyp `ide dl azek enk ied `kdc ,jixt xityc :ip` xne`e !dqex` dcere dl

dpzpe dxkn m` ,dqex`c ,llk dqex`l inc`ly xeknl leki epi` Ð `kd la` ,miiwÐ

.dry lk sexhzàëäsqei ax xn` d`eyp iabc ab lr s` Ð dcin epwya opiwqr i`na

epw mixace oicn :(`,bt zeaezk) "azekd" yixa

gwel iab `kdn dcik eci ith ied d`eyp ,ecin

.ecik dciàîéú`l in ilral iziyr gex zgp

,dlgz dy`dn gwlyk iiepyl `kil Ð 'ek opz

xfge dy`d on gwl :`tiqa ipzwck ,miiw ied f`c

oizipznac Ð miiw egwn Ð yi`d on gwle

ikdc ,gwell dazk dcyd zxikn xg`c rnyn

.'ek dazke edcy xkne :ipzwàä`d xi`n iax

opixn` `lc ipzwc `de Ð 'ek `ipzc dcedi iax

yxite .`id xi`n iax "ilral iziyr gex zgp"

hwpc `d `zydc xninl opikixvc ,iax epl

`zeax "el dnzg `le oey`xl dazk" `ziixaa

ik `zz` jd xninl `ki`c ab lr s`c hwp

`l` xkn eze`a zicedy e`l ipyl inp dnzg

dnzg `ly depi`x xak `dc zpeekn gex zgpl

lke dzaezk dcai` opixn` ikd elit` oey`xl

ax wiqnc seqal ok m` il `iywe `nzq oky

iax xn`w `l o`k cre `id xi`n iax dlek iy`

dia xcd i`n` 'ek zegewl ipya `l` xi`n

yi xzeic ,jzrc `wlqc dpey`x `xaq dze`n

ipyan gwel cga dzaezk dca` xnel epl

,`id dcedi iax dlek :xninl dil ded zegewl

dleki dcedi iax xn` `wec zegewl ipyae

gwel cga la` ,"ilral iziyr gex zgp" xn`zy

inp `zyd jzrc `wlql :il d`xp ok lr !`l Ð

,zegewl ipyan cg` gwela gex zgp xzei jiiy

ipy hwpe .xi`n iax welgiy dil rnyn `l la`

.dcedi iaxc `zeax meyn zegewl

äáúëyi Ð 'ek el dnzg `le oey`xl

(`,gp oihib) "oiwfpd"a `de :oiywn

Ð dy`d on gwle xfge yi`d on gwlc oizipzn`

wfg jl" l"`c `l` epy `l :ax xn` ,lha egwn

mzdc :iax uxize !dpw Ð xhya la` ."ipwe

lekie li`edc ,dnvr ipta xhy el dazkyk

`l Ð lra ly xhy `la dly xhy `ivedl

el dnzgy ixiin `kd la` ,"gex zgp" opixn`

xhy `ivedl leki epi`e li`edc ,lra ly xhya

r lra ly xhy e`xi `ly dly`id dleki Ð en

xn` cere ."ilral iziyr gex zgp" xn`zy i`ce

`l` ,ixii` lra ly envr xhya elit`c :iax ol

la` .zegewll dxkn dnvr `idy dazky

ceariy zlgeny epiid Ð oizrnyc "el dnzg"

,"dnzg" oeyl rnyn oke .rwxwd lr dl yiy

uxiz cer .ea dzgn `le ,gwna zivxzpy xnelk

dil xn`c `l` epy `l :xn`w ikd mzdc :iax

wfg jl" icda ,dpw Ð xhya la` ,ipwe wfg jl

,axl mzd jixtc ,df uexiz il ayiizp `le ."ipwe

dy`d on gwle xfge yi`d on gwl :`ipzc `dn

.miqkp zeixg` el aezkzy cr ,lha egwn Ð

?`zaeiz i`ne .axc `zaeiz iedz `nip :xn`wc

aezkzy cr liren epi` xhyc ipzwc i`d inp

ike ,"ipwe wfg jl" xn` `lca Ð miqkp zeixg`

.i`d ilek dyw `l oey`x uexizle !xhy icda "ipwe wfg jl" xn`ca Ð ax xn`w

éëäoey`x "xg`" i`d i`c .hwp ipynwc dpyn jdc `pyile .el dnzg `le (zxg` dcy) oey`xl lrad xknc llkn .`ed ipy xg`l dfe ,xg`l dazkc oizipzn :dpyi `qxib `zi`

.xninl dil ded "xg`l dil oiafc" Ð "azke" opiqxbe ,`ed

íúä:uxznc `edcenlzd `l` .diytp` ciqt`c `ed mzd `l` :xninl dil ded ok m`c .mz epiaxl `xidp `l Ð dl xn`w `ax dleke :qxhpewa yxity dn Ð diytp ciqt`c edi`

oiicr die`x dzid `l el dazky zra `dc ,dytp dciqt`c `id idi` jk lk xninl `kil Ð dy` la` ,rextl dielr dipicc rcic ,micia diytp ciqt`c ,aeg lraa `ed mzd

ongp axlc ,`ziinwn jk lk `kxit dpi`c :cere .dpexg` `iyew `l` iiepyl yiig `lc cenlza zenewn dnkae ,l`ppg epiax yxit oke .miign zeabl daezk dpzp `l ixdy ,xexaa zeabl

.ipyn `l` ,ixnbl dil rnyn `l wgvi xa
opinwene
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ç÷åìäoica zekfl `ed leki enr oecl `a m` Ð

Ð.oey`x gwel `edyêéøçàå`ivedl leki Ð

mewna "jixg`"l oi` iia` xn` ikc lrad cin

melk lradÐ.zqipe diept `idyk dl ozpy

"jixg`" :dl xn`w ikd ,d`eypl xne`a la`

Ðlra ,ipwilÐ.ipwil `lêéøçà ãéî ç÷åìå
.dxikn oey`xd zxiknc xn`c ,oerny iaxk Ð
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,mipiicd iptl delnd `a -déì eáúëåxhyàôøéèi`yx `edy - §¨§¥¦§¨

zegewldn ,xnelk ,micareyn zerwxwn aegd x`y z` sexhl
aeg lray dxwnay `ed heyt oicy ixd .deldn mze` epwy
daeb ,el zcareyny rwxwdn eaeg z` zeabl leki epi`

.dfa `xnbd dwtzqd recne ,micareynn
:myn di`xd z` dgec `xnbdénð íúäy ±,ok mb màeä eäðéà ¨¨©¦¦§

eäééLôpà eãéñôàc,mnvrl eciqtdy el` md zegewld ±ïåék §©§¦©©§©§¥¨
Lé÷c ãéáò àñécøôc éòãé eåäcoiwfdl ieyr mxkdy erciy oeik - ©£¨§¥§©§¥¨¨¦§¦

,zegewldn sexhi delndeïaæéîì eäì éòaéà àìmdl did `l ± Ÿ¦¨¥§§¦§©
eciqtd `l zegewldy ote`a j` .deld ly eizerwxw z` zepwl

.micareynn daeb epi` delndy xnel yi oiicr ,mnvrl
:df oipra dkldd z` dwiqn `xnbdàúëìäå,`id dkldde ± §¦§§¨

m`yéøç éða óeczLéàdeld iqkp elwlwzd -éãaòLnî àôøè- ¦§©§¥¨¥¨§¨¦§©§§¥
.zegewldn zeabl delnd i`yx

* * *
`iyew yi odn zg` lry iia` ly zexnin izy d`ian `xnbd

:epizpynn,éiaà øîàdiept dy`l mc` xn` m`éì éñëðéøçàå CC ¨©©©¥§¨©¦§©£©¦
éðBìôì,ipelt mlawi jzen ixg`e ,dpzna iqkp z` jl ozep ip` - ¦§¦
äãîòådy`d,úqéðåd ,dzneéåä ç÷Bì ìòaink aygp lrad ± §¨§¨§¦¥©©¥©¨¥

` iqkp z` dpwy,di`eyp zrya ezyéøçàì ïéàåCeze`l oi`e ± §¥§©£©¦
dixg` mlawl did xen`y ipelt.íeìk ìòa íB÷îa¦§©©§

:`xnbd zxxanïàîk,df oic iia` xn` in zrck ±àpz éàä ék± §©¦©©¨
,df `pz zrckàéðúcexiagl xne`d ,`ziixaaéì éñëðéøçàå CE §©§¨§¨©¦§©£¤

øëîe ïBLàøä ãøé ,éðBìôì,xg`l miqkpd z`éðMä'jixg`'d - ¦§¦¨©¨¦¨©©¥¦
àéöBî,oey`xd lawnd zen xg`l miqkpd z`,úBçB÷lä ãiî ¦¦©©¨

éðMì ïéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøácipeltl oi` -àlà ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥©¥¦¤¨
,ïBLàø øéiMM äî`l ,eiiga miqkpd z` xkn oey`xdy oeike ©¤¦¥¦

.l`ilnb oa oerny oaxk eixac z` xn` iia`e .melk ipyl x`yp
:`xnbd zl`eyéëä éiaà øîà éîedxed jky xnel xyt` ike ± ¦¨©©©¥¨¦

,iia`éiaà øîàäå(:`k dheq)íeøò òLø eäæéà,my dpyna xkfedy §¨¨©©©¥¥¤¨¨¨
äöò àéOnä äæ,'ipeltl jixg`e jl iqkp' el xn` exiagy mc`l ¤©©¦¥¨
íéñëða øBkîìixg` miqkpa zekfl ipydn repnl jkae ,laiwy ¦§¦§¨¦

,lawnd zenkzrcìàéìîb ïa ïBòîL ïaø.dliren dxikndy §©¨¦§¤©§¦¥
:`xnbd zvxznàNpéz øîà÷ éî`ypz dy`dy xn` iia` ike - ¦¨¨©¦¨¥

,dligzkløîà÷ úàOðxaky caric ly dxwna xaic iia` - ¦¥¨¨©
lrad cin `iven ipelt oi`y ,z`yip.

:iia`n ztqep `xninéiaà øîàå,d`eyp dy`l mc` xn` m` §¨©©©¥
éì éñëðéøçàå CéðBìôì Cixg`e dpzna iqkp z` jl ozep ip` - §¨©¦§©£©¦¦§¦

,ipelt mlawi jzenäøëîe,xg` mc`l miqkpd z`.äúîeoicd ¨§¨¥¨
y ,`ed,úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaäaygp ezy` iqkpa lray ©©©¦¦©©¨

.oey`x gweléøçàåCdy`dy xg`l miqkpd el epwdy ipeltd - §©£©¦
miqkpd z` `iven ,zenz,ìòa ãiîdzid ozepd zpeeky oeikn ¦©©©

,mda dkfi `l lradyåd `a jk xg`ç÷Bì`iveneéøçà ãiî,C §¥©¦©©£©¦
,ipelt eze` ly ecin xnelkç÷Bìc àãéa eäleëì ïðéî÷Bîe- §¦©§§¦¨§¥©
.gweld cia miqkpd mix`ype

:`xnbd dywnàðL éàîiia` ly oicd dpey dna -ïðúc àäî± ©§¨¥¨¦§©
,epizpyna epipyy dnn,ïäéðéa äøLt eNòiL ãò ,äìéìç úBøæBçå§§¨¦¨©¤©£§¨¨¥¥¤

jixv gweldn `ivedl leki lrady oeik ,iia` ly epica s` ixd
ipeltd cin `ived gweldy xg`ly oicd zeidl,dy`d ixg`y

did o`k s`e ,dxyt eyriy cr dlilg xfege ,epnn lrad e`ivei
miqkpd z` micinrny iia` xn` recne ,jk oicd zeidl jixv

.gweld cia
:`xnbd daiyníúä,dpynd ly dxwna my ±àãéñt eäì úéà ¨¨¦§§¥¨

eäleëìmiaiig jkl ,rwxwa dkfi `ly cg` lkl cqtd yi ± §§
la` ,dxytl ribdlàëäd ,iia` ly dxwnadéì úéàc àeä ç÷Bì ¨¨¥©§¦¥

àãéñt`ed ixdy ,miqkpa dkfi `l m` cqtd yi gwell wx - §¥¨
micinrne eilr qegl ie`x jkl ,rwxwd xear sqk `ivedy cigid

.ecia rwxwd z`
:ely zncewd `xnindn iia` ly ef `xnin lr dywn `xnbd

ì øîà íøôø ìæàéMà áøc dén÷ àzòîLaxl xn`e mxtx jld - ¨©©§¨¨©¦§©§¨©¥§©©¦
,dywde ,iia` ly dpexg`d ezreny z` iy`éëä éiaà øîà éî± ¦¨©©©¥¨¦

,lrad cin `iven 'jixg`'y dxed iia`y xnel xyt` ikeøîàäå§¨¨©
éiaàxn` m`y ,zncewd `xninaéì éñëðéøçàå C,éðBìôì Cxg`e ©©¥§¨©¦§©£©¦¦§¦

jkúqéðå äãîòd ,dzneéøçàì ïéàå ,éåä ç÷Bì ìòaìòa íB÷îa C ¨§¨§¦¥©©¥©¨¥§¥§©£©¦¦§©©
.íeìk,diiga miqkpd z` dpwy ink lrad aygpy oeik ,xnelk §

xg`l ipelt eze` mdn lawiy ick dy`d zeyxa melk x`yp `l
.lrad cin miqkpd z` `ivedl leki epi` 'jixg`'y ixd ,dzen

:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axíúädpey`xd `xnina ,my ± ¨©¥¨¨
xaecn ,iia` lydì øîàc'ipeltl jixg`e jl iqkp',äéeðt àéäLk §¨©¨§¤¦§¨

z` dpwi `l dlray zepzdl ezrca did `l ,diept dzidy oeike
la` .diqkpàëäxaecn ,dipyd `xnina o`k ±dì øîàcozepd ¨¨§¨©¨

jkàéäLkxakdì øîà÷ éàî ,äàeNðxnel ezpeek dzid dn - §¤¦§¨©¨¨©¨
y ,lrad zekf z` riwtdl oiekzdy i`ce ,dléøçàéð÷éì C- ©£©¦¦§¥

d eli`e ,miqkpa dkfi ipyd lawnd `weecyéð÷éì àì ìòa,okle ©©Ÿ¦§¥
.lrad cin miqkpd `iven jixg`

* * *
:dpyna epipy.áBç ìòa ïëådxwnd `ed dn zx`an `ziixad §¥©©

.dpynd ly dxwna enk ,dxytl ribdl my mb jixvy aeg lraa
.úBçB÷ì éðLe áBç ìòa ïëå ,àðz̈¨§¥©©§¥¨

:sqep oic d`ian `ziixad.úBçB÷ì éðLe áBç úìòa äMà ïëå§¥¦¨©£©§¥¨

éåùð äéäù éî êìò ïøãä

úðåæéð äðîìà ¯ øùò ãçà ÷øô

äðùî
diiga zeni m`y ,dzaezka aiigzn dy` `yepdy ,opax epwiz
.zepefn minezid dl epzi oke ,eipa edeyxiy s` eziaa xecz
.dpefl miaiig minezid oi` aey ,dzaezk zrxtp m` ,mle`
zngn dpnl` zx`yp `idy onfa wx `id ef zeaiigzdy ,mrhde
`ypdl dzrcay gken dzaezk zrxtpyk la` ,dlra ceak
.zepefn dl oi` okle ,dlra ceak zngn zakern dpi`e ,xg`l

ed df aeige`ed df aeigy oeik ,daezka ok azk `lyk s` `
dcedi iyp`e lilb iyp` ewlgpe .oic zia i`pzn(:ap lirl)cvik

iziaa zazi `dz z`' ,azek lilb iyp`l ,dzaezka azek
oi` ,df itle ,'iziaa jizelnx` xbin ini lk iqkpn `pfzine
,zepefnd aeign xhtidle dzaezk lawl dtekl mileki minezid
ziaa zazi `dz z`' ,azek dcedi iyp`le .dzrca ielz `l`
m` jkle .'jizaezk jil ozil oiyxeid evxiy cr iqkpn `pfzine
dpefl miaiig mpi`e ,dzaezk rextl mileki ,miyxeid mivex

.xzei
:dpynd zxne`äðîìà`id ,zxg` dy`n mipa dlral eidy ©§¨¨

íéîBúé éñëpî úðBféð,jky ,mdia` zpnl` z` mipf mipad epiidc ¦¤¦¦§¥§¦
y epwize .daezka dlra dl aiigzdäNòîïälL äéãézgz ©£¥¨¤¨¤¨¤

.mdn zlawn `idy zepefndå,minezid ly dici dyrny s` §
mewn lknïéàmddúøeá÷a ïéáéiç.ezy` z` xeawl lrad aeigy ¥©¨¦¦§¨¨

z` yxi eli`k aygpe ,dl zzl jixv epi`y daezkd mewna `ed
,lrad xg` dy`d dznyk ok m`e .dzaezkäéLøBé,dy`d ly §¤¨
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רלז
miwxt dyelyaa cenr dv sc ± iriax wxtzeaezk

íåé ìëá íéùòî àäåoipiicc Ðixg ipa seczy`c oeikc ,oipcÐ.icarynn sixhàñéãøô
.mxk Ðíéðù øùòìmipy xyr dplk`iy Ð:dil azkc ,zern `la milral xefgze

.sqk `la oic `rx` wetiz oili` `ipy mlynaù÷å.oiwfd Ðäéùôðà ãéñôà åäéàÐ

mipy xyr elke`l zeixg`a df mxk okyny df cin dcy gwly gwel.ùé÷ã ãéáòÐ

.zegewld lr deln xcdeêéì éñëðxn` Ð

dieptljil iqkp :.ipeltl jixg`eàðú éàä éë
.dxikn ezxikn :xn`c oerny iaxk Ðøîàå

'åë êéì éñëð ééáà`zrny `dl iwen onwl Ð

xne`a ;`ziixza.d`eyplãéî àéöåî ìòáä
ç÷åìäoica zekfl `ed leki enr oecl `a m` Ð

Ð.oey`x gwel `edyêéøçàå`ivedl leki Ð

mewna "jixg`"l oi` iia` xn` ikc lrad cin

melk lradÐ.zqipe diept `idyk dl ozpy

"jixg`" :dl xn`w ikd ,d`eypl xne`a la`

Ðlra ,ipwilÐ.ipwil `lêéøçà ãéî ç÷åìå
.dxikn oey`xd zxiknc xn`c ,oerny iaxk Ð

ç÷åìã àãéá äì ïðéî÷åîåoiwwfp oic zia oi` Ð

oi`y .gweld cin o`ivedl `a m` z`fd mrta]

qpkpy ,dlgzn ,dpey`xl dnec z`fd mrtd

dy`d cine ,dy`d zxikn gkn df gwel mdl

la` ."oey`x izgwl ip`" oerhl lrad leki

o`ivedy ,efadkef lrad oi`y ,"jixg`" cin

oica elv`Ð,lral oiwwfp oic zia oi`

.dinwl dinrh xn`wckéðùå áåç ìòá ïëå
úåçå÷ìoernya dyep oae`x Ðizy ele ,dpn

.miynga efe miynga ef ,mipyl oxkne ,zecy

il oi` mixace oic" ipy gwell aeg lra azke

oi` o`ke ,oey`xd cin lhep aeg lra ."jnr

"epnid dabzy mewn izgpd" xnelÐixdy

.odizy cbpk eaegcin `iven oey`x gwele

,oey`xd on ef s` `ivene xfeg g"ae ,ipyd

ipy gweleeyriy cr dlilg oixfege ,aeg lran

.dxytáåç úìòá äùà ïëåaeg dl didy Ð

,mipyl eizecy izy xkne ,dlra lr dzaezk

:ipyl dazke ,dzaezk ick `l` mdipya oi`e

jnr il oi` mixace oicÐcin d`iven dy`d

on dy`de ,ipyd on `ede ,oey`x gwel

cin oey`x gwele ,dy`d on ipyde ,oey`xd

.dlilg oixfege ,ipyd

.éåùð äéäù éî êìò ïøãä

äðùîäúøåá÷á ïéáééç ïéà .úðåæéð äðîìàÐ

dzaezk oiaeb diyxei ixdy .dzn m`

iyxeindlra ixdy .dxaewl odilre ,lrad

epi`y eiykr ,dzxeawa aiig dzaezk zgz

dyxeiÐxeawz `id.dnvràøîâiyp`

id lilb`pfzine iziaa zazi `dz z` :oiazek e

.iziaa jizelnx` xbin ini lk iqkpnéùðàë
äãåäéozil oiyxeid evxiy cr :oiazek eid Ð

oiyxeid evx m` ,jkitl .jizaezk jilÐoipzep

.dze` oixhete dzaezk dlïðú úðåæéðäikde Ð

minezi iqkpn zpefipd dpnl` :ipzwÐdyrn

.dpefl mivex mdy onf lk ,mdly dici
éà
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ïðéî÷åîå`zxhn iket` ,gweld cia dinwep inp `xwirn :dniz Ð gwelc `cia edlekl

cin gwele ,lrad cin "jixg`"e gweld cin `iven lrad :xn`c ?il dnl

epia dxyt dyri m` ,dlgz gweld cin lrad `iveiyk :dpin `wtpc iax xn`e !"jixg`"

mzd :ipyne ?opzc `dn `py i`n :jixtc `d ok m`c .il d`xp oi`e .gweld ciqti "jixg`"l

`ed gwel Ð `kd ,edlekl `ciqt edl zi` Ð

?mzpwza minkg elired dn .`ciqt dil zi`c

ciqtie "jixg`"e lra dxyt carinl ivnc oeik

`iveiy xn`w `wec e`lc :il d`xp `l` !gweld

`iven did m`y jezn `l` ,zegewld cin lrad

cin `iven "jixg`" did ,gweld cin lrad

opinwen inp `xwirn ,"jixg`" cin gwele lrad

`le ,`ciqt dil zi`c meyn ,gwelc `cia dil

.ecin `ivedl lra lkei

ïëåyi Ð dy` oke zegewl ipye aeg lra

jpd lk ipzinl jixhvi` i`n` :denzl

ded ,`ziinwn i`c ;ikixvc :xnel yie ?`peeb

oi`c oeik ,dipyd cin d`iven dpey`xd ,`pin`

,dlran zeabl lkezy `ciqt jk lk dipyl

la` ,d`ived oicae ,mcew dpey`x ly `ceariye

aeg lra opirny` i`e .`l Ð gweln aeg lra

la` ,oieel ipta zlc lerpz `ly ick Ð gweln

ikixv ikdl ,`l Ð gweln aeg zlra dy`

.edlek

éåùð äéäù éî êìò ïøãä

äðîìàdici dyrn minezi iqkpn zpefip

opiqxb i`c ,e"ie `la opiqxb Ð odly

dil `iran ikid ,e"iea "odly dici dyrne"

lr ?opz "zpefipd" i` opz "zpefip" i` `xnba

!"odly dici dyrne" ipzwcn ,opz "zpefip" jgxk

.iax itnïéàå:xn`z m`e Ð dzxeawa oiaiig

dzxeawa aiigin `l diteb lra `dc ,`hiyt

dzxeaw :ol `niiwc ,dzaezk zixi `lc `kid

rnyn `w dteb `idc :xnel yie !dzaezk zgz

`l izk`c .dzaezk zgz dzxeawc ,oizipzn ol

`d :dniz ,edin .dpyna mewn meya dil opirny

irac meyn i`e ,"dpewxta oiaiig oi`e" ipzw `lc

i`d Ð "dzxeawa oiaiig dzaezk iyxei" ipzinl

dnaia `niz ike ?dpxawi in `l` ,`hiyt inp

oiaiig dzaezk iyxeic ,opireny`l `z`

i`n ok m` Ð beln iqkp iyxei `le dzxeawa

iyxei diyxei :ipzwcn lirl wcinl jixhvi`

.oiyxei ipy dl yiy dpnl` idefi` Ð dzaezk

yie !llk `aa jd ipzinl jixhvi`cn dil wetiz

`lc `kid elit` opireny`l jixhvi`c :xnel

ilhlhn `l` `kilc oebk ,daezk dpnl` dlwy

eed `zydc ab lr s`e .dzxeawa miaiig opi` Ð

.mdn dze` daeb dpi`y oeik ,dzaezk iyxeik

úðåæéð`iran `l `d Ð 'ek lilb iyp`ke opz

oiprle ,oizipznc `pz mzq ikid dil

axc `zbelt ogky` `dc Ð o`nk `zkld

:cere .(`,cp) "dxrp" idliy ,lirl `da l`enye

ikd ,il d`xp `l` !lilb iyp`k lirl wqt l`eny `d ?l`enycn ikd xza hiyt ikid

dici dyrn jklde ,oinezi ly ogxk lr zpefip `idy lilb iyp`ke ,"opz zpefip" :eyexit

dici dyrn ikd elit` Ð dl iadi `l era i`c dcedi iyp`l elit`c ,dcedi iyp`ke opz "zpefipd" e` .odly dici dyrn oi` Ð dwlql oilekie zpefip mzrcny ,dcedi iyp`l la` .odly

.iax itn .odly
`z
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íeøò òLø eäæéà¯íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ¥¤¨¨¨¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦
?"àNpéz" øîà÷ éî !ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤©§¦¥¦¨¨©¦¨¥

éì éñëð" :ééaà øîàå .øîà÷ "úàOð"éøçàå CC ¦¥¨¨©§¨©©©¥§¨©¦§©£©¦
äúîe äøëîe ,"éðBìôì¯,úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaä ¦§¦¨§¨¥¨©©©¦¦©©¨

éøçà"åéøçà" ãiî ç÷Bìå ,ìòa ãiî "Cïðéî÷Bîe ,"C §©£©¦¦©©©§¥©¦©©£©¦§¦©
úBøæBçå :ïðúc àäî àðL éàî ç÷Bìc àãéa eäleëì§§¦¨§¥©©§¨¥¨¦§©§§
eäì úéà íúä ?ïäéðéa äøLt eNòiL ãò äìéìç£¦¨©¤©£§¨¨¥¥¤¨¨¦§

àëä ,eäleëì àãéñt¯.àãéñt déì úéàc àeä ç÷Bì §¥¨§§¨¨¥©§¦¥§¥¨
ì øîà íøôø ìæàøîà éî :éLà áøc dén÷ àúòîL £©©§¨£©¦§©£¨©¥§©©¦¦¨©

éì éñëð" :ééaà øîàäå ?éëä ééaàéøçàå C,"éðBìôì C ©©¥¨¦§¨¨©©©¥§¨©¦§©£©¦¦§¦
úqéðå äãîò¯éøçà"ì ïéàå ,éåä ç÷Bì ìòaíB÷îa "C ¨§¨§¦¥©©¥©¨¥§¥§©£©¦¦§
.íeìk ìòadéì øîàíúä :¯àéäLk dì øîàc ©©§£©¥¨¨§¨©¨§¤¦
àëä ,äéeðt¯øîà÷ éàî .äàeNð àéäLk dì øîàc §¨¨¨§¨©¨§¤¦§¨©¨¨©
éøçà" :dìC"¯ìòa ,éð÷éì¯.áBç ìòa ïëå .éð÷éì àì ¨©£©¦¦§¥©©¨¦§¥§¥©©

áBç úìòa äMà ïëå ,úBçB÷ì éðLe áBç ìòa ïëå :àðz̈¨§¥©©§¥¨§¥¦¨©£©
.úBçB÷ì éðLe§¥¨

éåùð äéäù éî êìò ïøãä

äðîìàíéîBúé éñëpî úðBféð¯,ïälL äéãé äNòî ©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦©£¥¨¤¨¤¨¤
éLøBé ,äéLøBé .dúøeá÷a ïéáéiç ïéàå§¥©¨¦¦§¨¨§¤¨§¥

.dúøeá÷a ïéáéiç ,dúaeúkàøîâ:eäì àéòaéà §¨¨©¨¦¦§¨¨¦©£¨§
ïðz "úðBféð" ?ïðz "úðBfépä" Bà ,ïðz "úðBféð"¯ ¦¤§©©¦¤§©¦¤§©

bñ àìå ,ìéìâ éLðàëe:àîìc Bà .dì éáäé àìc é §©§¥¨¦§¨©¦§¨¨£¥¨¦§¨
eòa éàå ,äãeäé éLðàëe ,ïðz "úðBfépä"¯?dì éáäé àì ©¦¤§©§©§¥§¨§¦¨¨¨£¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zeaezk(iyiy meil)

íBé ìëa íéNòî àäåzerwxwd m`y miwqet oic ziaa mipiicdy §¨©£¦§¨
itke .micareynn zeabl delnd i`yx ,elwlwzd oixeg ipa

,oldlc dyrndn gkenyàøáb àeääc,mc`a dyrn didy - §©©§¨
ïéðL øNòì déøáçì àñécøt déì ïkLéîcxyrl mxk okyny ± §¦§¥¥©§¥¨§©§¥§¤¤§¦

,aegd oerxtl df onf jyna mxkd zexit lk`i delndy ick mipy
.zern `ll dell mxkd xefgi jk xg`eïéðL Lîçì L÷åixg`e - §©§¨¥§¦

.zexit cer ozp `le oiwfd mxkd mipy yngïðaøc eäéén÷ì àúàå§¨¨§©©§§©¨¨
,mipiicd iptl delnd `a -déì eáúëåxhyàôøéèi`yx `edy - §¨§¥¦§¨

zegewldn ,xnelk ,micareyn zerwxwn aegd x`y z` sexhl
aeg lray dxwnay `ed heyt oicy ixd .deldn mze` epwy
daeb ,el zcareyny rwxwdn eaeg z` zeabl leki epi`

.dfa `xnbd dwtzqd recne ,micareynn
:myn di`xd z` dgec `xnbdénð íúäy ±,ok mb màeä eäðéà ¨¨©¦¦§

eäééLôpà eãéñôàc,mnvrl eciqtdy el` md zegewld ±ïåék §©§¦©©§©§¥¨
Lé÷c ãéáò àñécøôc éòãé eåäcoiwfdl ieyr mxkdy erciy oeik - ©£¨§¥§©§¥¨¨¦§¦

,zegewldn sexhi delndeïaæéîì eäì éòaéà àìmdl did `l ± Ÿ¦¨¥§§¦§©
eciqtd `l zegewldy ote`a j` .deld ly eizerwxw z` zepwl

.micareynn daeb epi` delndy xnel yi oiicr ,mnvrl
:df oipra dkldd z` dwiqn `xnbdàúëìäå,`id dkldde ± §¦§§¨

m`yéøç éða óeczLéàdeld iqkp elwlwzd -éãaòLnî àôøè- ¦§©§¥¨¥¨§¨¦§©§§¥
.zegewldn zeabl delnd i`yx

* * *
`iyew yi odn zg` lry iia` ly zexnin izy d`ian `xnbd

:epizpynn,éiaà øîàdiept dy`l mc` xn` m`éì éñëðéøçàå CC ¨©©©¥§¨©¦§©£©¦
éðBìôì,ipelt mlawi jzen ixg`e ,dpzna iqkp z` jl ozep ip` - ¦§¦
äãîòådy`d,úqéðåd ,dzneéåä ç÷Bì ìòaink aygp lrad ± §¨§¨§¦¥©©¥©¨¥

` iqkp z` dpwy,di`eyp zrya ezyéøçàì ïéàåCeze`l oi`e ± §¥§©£©¦
dixg` mlawl did xen`y ipelt.íeìk ìòa íB÷îa¦§©©§

:`xnbd zxxanïàîk,df oic iia` xn` in zrck ±àpz éàä ék± §©¦©©¨
,df `pz zrckàéðúcexiagl xne`d ,`ziixaaéì éñëðéøçàå CE §©§¨§¨©¦§©£¤

øëîe ïBLàøä ãøé ,éðBìôì,xg`l miqkpd z`éðMä'jixg`'d - ¦§¦¨©¨¦¨©©¥¦
àéöBî,oey`xd lawnd zen xg`l miqkpd z`,úBçB÷lä ãiî ¦¦©©¨

éðMì ïéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøácipeltl oi` -àlà ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥©¥¦¤¨
,ïBLàø øéiMM äî`l ,eiiga miqkpd z` xkn oey`xdy oeike ©¤¦¥¦

.l`ilnb oa oerny oaxk eixac z` xn` iia`e .melk ipyl x`yp
:`xnbd zl`eyéëä éiaà øîà éîedxed jky xnel xyt` ike ± ¦¨©©©¥¨¦

,iia`éiaà øîàäå(:`k dheq)íeøò òLø eäæéà,my dpyna xkfedy §¨¨©©©¥¥¤¨¨¨
äöò àéOnä äæ,'ipeltl jixg`e jl iqkp' el xn` exiagy mc`l ¤©©¦¥¨
íéñëða øBkîìixg` miqkpa zekfl ipydn repnl jkae ,laiwy ¦§¦§¨¦

,lawnd zenkzrcìàéìîb ïa ïBòîL ïaø.dliren dxikndy §©¨¦§¤©§¦¥
:`xnbd zvxznàNpéz øîà÷ éî`ypz dy`dy xn` iia` ike - ¦¨¨©¦¨¥

,dligzkløîà÷ úàOðxaky caric ly dxwna xaic iia` - ¦¥¨¨©
lrad cin `iven ipelt oi`y ,z`yip.

:iia`n ztqep `xninéiaà øîàå,d`eyp dy`l mc` xn` m` §¨©©©¥
éì éñëðéøçàå CéðBìôì Cixg`e dpzna iqkp z` jl ozep ip` - §¨©¦§©£©¦¦§¦

,ipelt mlawi jzenäøëîe,xg` mc`l miqkpd z`.äúîeoicd ¨§¨¥¨
y ,`ed,úBçB÷lä ãiî àéöBî ìòaäaygp ezy` iqkpa lray ©©©¦¦©©¨

.oey`x gweléøçàåCdy`dy xg`l miqkpd el epwdy ipeltd - §©£©¦
miqkpd z` `iven ,zenz,ìòa ãiîdzid ozepd zpeeky oeikn ¦©©©

,mda dkfi `l lradyåd `a jk xg`ç÷Bì`iveneéøçà ãiî,C §¥©¦©©£©¦
,ipelt eze` ly ecin xnelkç÷Bìc àãéa eäleëì ïðéî÷Bîe- §¦©§§¦¨§¥©
.gweld cia miqkpd mix`ype

:`xnbd dywnàðL éàîiia` ly oicd dpey dna -ïðúc àäî± ©§¨¥¨¦§©
,epizpyna epipyy dnn,ïäéðéa äøLt eNòiL ãò ,äìéìç úBøæBçå§§¨¦¨©¤©£§¨¨¥¥¤

jixv gweldn `ivedl leki lrady oeik ,iia` ly epica s` ixd
ipeltd cin `ived gweldy xg`ly oicd zeidl,dy`d ixg`y

did o`k s`e ,dxyt eyriy cr dlilg xfege ,epnn lrad e`ivei
miqkpd z` micinrny iia` xn` recne ,jk oicd zeidl jixv

.gweld cia
:`xnbd daiyníúä,dpynd ly dxwna my ±àãéñt eäì úéà ¨¨¦§§¥¨

eäleëìmiaiig jkl ,rwxwa dkfi `ly cg` lkl cqtd yi ± §§
la` ,dxytl ribdlàëäd ,iia` ly dxwnadéì úéàc àeä ç÷Bì ¨¨¥©§¦¥

àãéñt`ed ixdy ,miqkpa dkfi `l m` cqtd yi gwell wx - §¥¨
micinrne eilr qegl ie`x jkl ,rwxwd xear sqk `ivedy cigid

.ecia rwxwd z`
:ely zncewd `xnindn iia` ly ef `xnin lr dywn `xnbd

ì øîà íøôø ìæàéMà áøc dén÷ àzòîLaxl xn`e mxtx jld - ¨©©§¨¨©¦§©§¨©¥§©©¦
,dywde ,iia` ly dpexg`d ezreny z` iy`éëä éiaà øîà éî± ¦¨©©©¥¨¦

,lrad cin `iven 'jixg`'y dxed iia`y xnel xyt` ikeøîàäå§¨¨©
éiaàxn` m`y ,zncewd `xninaéì éñëðéøçàå C,éðBìôì Cxg`e ©©¥§¨©¦§©£©¦¦§¦

jkúqéðå äãîòd ,dzneéøçàì ïéàå ,éåä ç÷Bì ìòaìòa íB÷îa C ¨§¨§¦¥©©¥©¨¥§¥§©£©¦¦§©©
.íeìk,diiga miqkpd z` dpwy ink lrad aygpy oeik ,xnelk §

xg`l ipelt eze` mdn lawiy ick dy`d zeyxa melk x`yp `l
.lrad cin miqkpd z` `ivedl leki epi` 'jixg`'y ixd ,dzen

:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axíúädpey`xd `xnina ,my ± ¨©¥¨¨
xaecn ,iia` lydì øîàc'ipeltl jixg`e jl iqkp',äéeðt àéäLk §¨©¨§¤¦§¨

z` dpwi `l dlray zepzdl ezrca did `l ,diept dzidy oeike
la` .diqkpàëäxaecn ,dipyd `xnina o`k ±dì øîàcozepd ¨¨§¨©¨

jkàéäLkxakdì øîà÷ éàî ,äàeNðxnel ezpeek dzid dn - §¤¦§¨©¨¨©¨
y ,lrad zekf z` riwtdl oiekzdy i`ce ,dléøçàéð÷éì C- ©£©¦¦§¥

d eli`e ,miqkpa dkfi ipyd lawnd `weecyéð÷éì àì ìòa,okle ©©Ÿ¦§¥
.lrad cin miqkpd `iven jixg`

* * *
:dpyna epipy.áBç ìòa ïëådxwnd `ed dn zx`an `ziixad §¥©©

.dpynd ly dxwna enk ,dxytl ribdl my mb jixvy aeg lraa
.úBçB÷ì éðLe áBç ìòa ïëå ,àðz̈¨§¥©©§¥¨

:sqep oic d`ian `ziixad.úBçB÷ì éðLe áBç úìòa äMà ïëå§¥¦¨©£©§¥¨

éåùð äéäù éî êìò ïøãä

úðåæéð äðîìà ¯ øùò ãçà ÷øô

äðùî
diiga zeni m`y ,dzaezka aiigzn dy` `yepdy ,opax epwiz
.zepefn minezid dl epzi oke ,eipa edeyxiy s` eziaa xecz
.dpefl miaiig minezid oi` aey ,dzaezk zrxtp m` ,mle`
zngn dpnl` zx`yp `idy onfa wx `id ef zeaiigzdy ,mrhde
`ypdl dzrcay gken dzaezk zrxtpyk la` ,dlra ceak
.zepefn dl oi` okle ,dlra ceak zngn zakern dpi`e ,xg`l

ed df aeige`ed df aeigy oeik ,daezka ok azk `lyk s` `
dcedi iyp`e lilb iyp` ewlgpe .oic zia i`pzn(:ap lirl)cvik

iziaa zazi `dz z`' ,azek lilb iyp`l ,dzaezka azek
oi` ,df itle ,'iziaa jizelnx` xbin ini lk iqkpn `pfzine
,zepefnd aeign xhtidle dzaezk lawl dtekl mileki minezid
ziaa zazi `dz z`' ,azek dcedi iyp`le .dzrca ielz `l`
m` jkle .'jizaezk jil ozil oiyxeid evxiy cr iqkpn `pfzine
dpefl miaiig mpi`e ,dzaezk rextl mileki ,miyxeid mivex

.xzei
:dpynd zxne`äðîìà`id ,zxg` dy`n mipa dlral eidy ©§¨¨

íéîBúé éñëpî úðBféð,jky ,mdia` zpnl` z` mipf mipad epiidc ¦¤¦¦§¥§¦
y epwize .daezka dlra dl aiigzdäNòîïälL äéãézgz ©£¥¨¤¨¤¨¤

.mdn zlawn `idy zepefndå,minezid ly dici dyrny s` §
mewn lknïéàmddúøeá÷a ïéáéiç.ezy` z` xeawl lrad aeigy ¥©¨¦¦§¨¨

z` yxi eli`k aygpe ,dl zzl jixv epi`y daezkd mewna `ed
,lrad xg` dy`d dznyk ok m`e .dzaezkäéLøBé,dy`d ly §¤¨
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zeaezk(ycew zay meil)

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzcàøéæ éaø øîà ¨§©¨©©¦¥¨
úàéöî ,ìàeîL øîàdäðîìà`l` ,minezil dpi`.dîöòì ¨©§¥§¦©©§¨¨§©§¨

:`xnbd dgikeneàîìLa zøîà éàm`,ïðz úðBæépädnzqe ¦¨§©§¦§¨¨©¦¤§©
oi`e dzaezk mlyl minezid milekiy dcedi iyp`k dpynd

,dpefl xzei miaiigøétLl`eny ly epic z` yxtpy ,oaen - ©¦
.dze` mipf minezid oi`yk dnvrl dz`ivnyzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§

yïðz úðBféðlr ,minezi iqkpn mlerl zpefip `ide ,lilb iyp`ke ¦¤§©
ok m`e ,mdn zpefipy drya xaic l`eny jgxkeåäéðeidi - ¤¡

miyxeidkd oicìòa äî ,ìòay opax epwizdìòáì äMà úàéöî §©©©©©§¦©¦¨§©§¨
,dpefl aiigy oeikénð àëä`diy ie`xúàéöîdíéLøBiì äMàoeik ¨¨©¦§¦©¦¨©§¦

dpyndy gxken `l` .dnvrl dz`ivn recne ,dze` mipfy
:`xnbd dgec .dcedi iyp` zrckïðz úðBféð Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨¦¤§©

c oeik ,dnvrl dz`ivn mewn lkne ,lilb iyp`keéàî àîòè©§¨©
dìòáì äMà úàéöî ïðaø øeîàlrady opax epwizy mrhd edn - ¨©¨¨§¦©¦¨§©§¨

ick ,dy`d z`ivna dkfidì éåäéz àìc[dy`l-]äáéàd`py - §Ÿ¤¡¥¨¥¨
la` ,dze` oefi `l dp`pyi m`y ,dlranéðäztki` `l miyxei ¨¥

c epläáéà eäì éåäézlray oeik ,dpnl`l d`py mdl `dzy - ¤¡¥§¥¨
.dze` mipf mgxk

* * *
zxenz minezil zeyrl dpnl`d zaiig dn zx`an `xnbd

:dizepefnìk ,àðéðç øa éñBé éaø øîàdúBëàìîdpyna zeiepyd ¨©©¦¥©£¦¨¨§¨
lirl(:hp),dìòáì äNBò äMàäLzpgeh oebk ,dze` of `edy iptn ¤¨¦¨¨§©§¨

d ,zlyane dte`eäNBò äðîìàmze`íéLøBiì,mipf md mby iptn ©§¨¨¨©§¦
,dze`ñBkä úâéænî õeç,oii ly qek zhyed ±ähnä úòväå ¦§¦©©§©¨©©¦¨

,oicale oicq qextlåjxevl min zwiviåéìâøå åéãé åéðt úöçøä. §©§¨©¨¨¨¨§©§¨
oi`e ,dy`l lrad oia daigd zeaxdl epwzp el` mixacy iptn
mzeyrl dkixv dpi` okle ,zepefn zpwz zngn mziiyr aeig

.minezil
:eaxl dyer cinlzy zek`lnd odn zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

Baøì äNBò ãáòäL úBëàìî ìk ,éåì ïa òLBäé,eynylãéîìz §ª©¤¥¦¨§¨¤¨¤¤¤§©©§¦
ìòðî (Bì) úøzäî õeç ,Baøì äNBòiptn ,eaxl dyer epi`y ¤§©¥©¨©¦§¨

.`ed iprpk car xn`i d`exdy
:car `edy exn`iy yyg oi` izn zx`an `xnbdàì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ

ïøîà,eaxl lrpn xizn cinlzd oi`yïéøékî ïéàL íB÷îa àlà £¨¨¤¨§¨¤¥©¦¦
,BúBà,ecar `edy xnel erhieBúBà ïéøéknL íB÷îa ìáàmirceie £¨§¨¤©¦¦

,ecinlz `edyda ïì úéìs` el xzene ,jka oexqg epl oi` - ¥¨¨
.elrpn xizdlàì ,énð BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îáe ,éMà áø øîà̈©©©¦§¨¤¥©¦¦©¦Ÿ

ïøîà,eaxl z`f dyri `lyçpî ìáà ,ïélôz çpî àìc àlà £¨¨¤¨§Ÿ©©§¦¦£¨©©
ïélôz,da ïì úéì ,gipdl micar jxc oi`y ,car epi`y xkipy §¦¦¥¨¨

.oilitz
:eaxl cinlz yeniy zeaiyg z` zx`an `xnbdàéiç éaø øîà̈©©¦¦¨

ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øaaxlî Bãéîìz òðBnäBLnL,`ed ixd ©©¨¨©©¦¨¨¨©¥©©§¦¦§©§
epnî òðBî eléàk[cinlzdn-]øîàpL ,ãñç(ci e aei`)eäòøî ñnì' , §¦¥©¦¤¤¤¤¤¡©©¨¥¥¥

iagn envr xiqny in-],[eynyl elv` axwziy dvex epi`y ,ex
'ãñç.[cqg epnn xiqd eli`k dnec-],øîBà ÷çöé øa ïîçð áø ¨¤©©§¨©¦§¨¥

,eynyln ecinlz rpendepnî ÷øBt óà[cinlzdn-]úàøé ©¥¦¤¦§©
øîàpL ,íéîLweqtd jynda(my)'áBæòé écL úàøéå'. ¨©¦¤¤¡©§¦§©©©©£

* * *

daeb oicd xwirn ,dlra iqkpn daeb dy`y daezke zepefn inc
zx`an `xnbd ,dzrc zekinq xwir mdilry ,zerwxwn mze`

:oilhlhn dqtza oicd dnäñôzL äðîìà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©§¨¨¤¨§¨
ïéìèìhî,minezid eyxiy miqkpdnainc liay,äéúBðBæîs` ¦©§§¦¦§¤¨

mewn lkn ,a`d zerwxwn wx `ed zepefnd aeigyäñôzM äî©¤¨§¨
,oilhlhnd z`äñôz.mdn dizepefn daebe ,dzqitz dlired - ¨§¨
éëä énð àéðz,xfrl` iax ixackïéìèìhî äñôzL äðîìà ©§¨©¦¨¦©§¨¨¤¨§¨¦©§§¦

ïëå .äñôz äñôzM äî ,äéúBðBæîac ,ztqep di`xàúà ék ¦§¤¨©¤¨§¨¨§¨§¥¦¨¨
[`ayk-]éîéc áø,l`xyi ux`l laanìL Búlëa äNòî ,øîà ©¦¦¨©©£¤§©¨¤

ài÷ñc äñôzL ,éúaL éaø[xer ly wy-]úBòî äàìîoerxtl ©¦©§©¤¨§¨¦§©¨§¥¨¨
,dizepefndãiî àéöBäì íéîëç ãéa çk äéä àìå. §Ÿ¨¨Ÿ©§©£¨¦§¦¦¨¨

:dzqitz dliren aeig dfi`l zx`an `xnbdàìå ,àðéáø øîà̈©¨¦¨§Ÿ
ïøîà,dzqitz dlirenyàlàdqtz m`ìaeigìáà ,éðBæîm` £¨¨¤¨§§¥£¨

dqtzìoerxtäaeúk,dlydpéî ïðé÷tî.dpnn mi`iven -é÷úîó §§¨©§¦©¦¨©§¦
dì[dywd-]àðL éàî ,éMà áø øa øîdaezk oia weligd dn - ¨©©©©¦©§¨

oilhlhn dqtzy ote`ay myk ixd ,zepefnlìd jxev,äaeúk §§¨
c`id dziiab zekf,éìèìhnî àìå éò÷ø÷nîoilhlhnd oi`iven §¦§©§§¥§Ÿ¦¦©§§¥

aeig iabl ok enk ,dpnnénð úBðBæîmda mby ,dpnn `ivedl jixv §©¦
wx dziiabàlà .éìèìhnî àìå éò÷ø÷nî,iy` ax xa xn xaeq ¦§©§§¥§Ÿ¦¦©§§¥¤¨

y mykyäñôz äñôúc éàî éðBæîì,dzqitz dlireneénð éëä ¦§¥©§¨§¨¨§¨¨¦©¦
äaeúëì.dzqitz dliren,àðéáøì éìzôð øa ÷çöé áø déì øîà ¦§¨¨©¥©¦§¨©©§¨¦§¨¦¨

ïðéøîà éëä[epxn` jk-]éúååk àáøc déîMîCwxy ,jenk - ¨¦©§¦¨¦§¥§¨¨§¨¦
.liren `l daezkle ,oilhlhn zqitz dliren zepefn ziiabl

* * *
:minezidn dy`d zepefn oipra sqep oic zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

äðîìà ,àøîéæ ïa éñBé éaøc déîMî ïðçBéäúäMLdlra zen xg` ¨¨¦§¥§©¦¥¤¦§¨©§¨¨¤¨£¨
ìLå íézLíéðL LúBðBæî äòáz àìå ,,minezidnäãaéàz` §©¦§¨¨¦§Ÿ¨§¨§¦§¨

dúBðBæîdpi` okle ,mdl dlgny iptn draz `ly milezy ,dly §
.mraezle xefgl dleki

ixd ,'mipy ylye mizy' ehwp recn :`xnbd dywnàzLäm` ©§¨
dzdyykäãaéà íézLdzdy m` ,dizepefnìLLmipyàéòaéî §©¦¦§¨¨¦©§¨

:`xnbd zvxzn .dcai`y xnel jixv ike -ïàk ,àéL÷ àì± Ÿ©§¨¨
xaecn mizy dzdyaady`,äiðòokle ,zepefnl sqk dkixvy §£¦¨

e .dlgny gken ,miizpy draz `l m`ïàkyly dzdya ± ¨
xaecn,äøéLòadi`x oi`e ,jk lk sqkd z` dkixv dpi`y ©£¦¨

:sqep uexiz .mipy yly cr dlgnyénð éà,x`al yiïàk± ¦©¦¨
xaecn mizy dzdyaäöeøôa,oic ziaa mraezl dyea dpi`y ¦§¨

e ,dlgny gken ,miizpy draz `l m` okleïàkyly dzdya ± ¨
xaecnäòeðöadlgny di`x oi`e ,oic ziaa mrazl zyiiazny ¦§¨

.mipy yly cr
ïøîà àì ,àáø øîà,dlignd dliredyòøôîì àlàmze` lr - ¨©¨¨Ÿ£¨¨¤¨§©§¥©

,minezid z` draz `le exary mipy ylye mizyìáào`kn £¨
edì Lé àaäìs`y ,cizrd lr dzlign dliren `ly oeik ,zepefn §©¨¥¨

.da xefgl dleki dlgn m`
dizepefn inc minezid erxt m` gikedl jixv in zxxan `xnbd

:`l e`éòa[wtzqp-],ïðçBé éaøy ote`aeððúð íéøîBà íéîBúédl ¨¥©¦¨¨§¦§¦¨©§
,d`ad dpyd ly zepefnd z`ézìèð àì úøîBà àéäåzepefn inc §¦¤¤Ÿ¨©§¦

,el`éî ìòlhenäéàø àéáäì,eixacl ©¦§¨¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zeaezk(iriax meil)

ylyd zlra zlhep xzepd dpnd ivge ,ze`n ylyd zlrae
miz`nd zlrae ,fef miyng zlhep dpnd zlray `vnp .ze`n
itk ,fef miynge d`n daeb ze`n ylyd zlrae ,dpn daeb

.epizpyna epipyy
:epizpyn lr zwlegd drc d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaBæ± ©§¨

,ef dpyna x`eandïúð éaø úðLîla` ,`idéðà ïéà ,øîBà éaø ¦§©©¦¨¨©¦¥¥£¦
,äåLa úB÷ìBç àlà ,elàa ïúð éaø ìL åéøác äàBøyiyk s`y ¤§¨¨¤©¦¨¨§¥¤¨§§¨¤

lk lr ceary odl yi miz`nd zlrae dpnd zlra ze`n yly

.ze`n ylyd

* * *
:dpyna epipyìL ïëåeìéèäL äLod jk ,exized e` ezgit qikl §¥§Ÿ¨¤¥¦

.oiwleg
:qikl elihdy mipya dwelgd oic z` zx`an `xnbdøîà̈©

eìéèäL íéðL ,ìàeîLzernñéëìzepwl mda szzydl ick §¥§©¦¤¥¦§¦
,dxegqäæozpäæå äðîozp,íéúàî ¤¨¤§¤¨©¦
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' א

miwxt dyelya` cenr ev sc ± iriax wxtzeaezk
ïðú úðåæéðä àîìùá úøîà éà.dcedi iyp`k `pz ol mzqe Ðøéôùinwe`l `ki` Ð

l`enyc `dlÐ.zpefip dpi`yaïðú úðåæéð úøîà éà àìà,lilb iyp`k ol mzqe Ð

zpefip dpi`y dpnl` `kileÐdnvrl dz`ivn i`n`?ååäéð.lrak miyxei Ðéåäéú
äáéà åäìmgxk lrc Ðzepefn zgz dlral epwzy dici dyrn la` .dze` mipfÐ

.miyxeil iedúåëàìî ìëwxta zeiepyd Ð

zeaezk) "it lr s`".'ek dte`e zpgeh (a,hp

õåçúâéæîî'åë ñåëäzek`ln ody Ð

zeaxwnd`da inp opixn`ck ,xac lbxde daig

.dlral oze` dyer dcp oi`y (a,c) `zkqn

ìòðî úøúäî õåçcar :xne` d`exdy Ð

.`ed iprpkäá ïì úéì ïéìéôú çðîjxc oi`y Ð

.oilitz gipdl micarãñç åäòøî ñîìÐ

qinndedrxn envrÐqinn.micqg epnn

diyeze" dipin lirl aizkcn dl `wtnc zi`e

."cqg edrxn qnl" dil jinqe ,"ipnn dgcpäî
äñôú äñôúùab lr s`e .dpin opiwtn `le Ð

opiwqtc"dy`d z`ivn" wxta `zkld

`le irwxwnn (a,hq zeaezk)li`ed ,ilhlhnn

dqtzeÐ.dqtzàé÷ñãoixewy ,xer ly wy Ð

.`"piyhäøéùò.oizndl dcia zlekid Ð

draz `l inp i` ,jkldÐcr ,`id dlign e`l

ozraz `lcn ,diipr la` .mipy ylyÐ

.ozlgnäòåðöjkld ,oic zial `al dyea Ð

.`id dlign e`l mipy izyaòøôîì àìàÐ

.dcai` exary mipy izy oze`åððúðinc Ð

.d`ad dpyl zepefn
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àú`nlya zxn` i` dnvrl dz`ivn dpnl` :l`eny xn` `xif iax xn`c rny

,zipefip `idy drya elit` ,dnvrl dz`ivn l`eny Ð xn`w .xity ,opz "zpefipd"

zxn` i` `l` .odly dici dyrnc ab lr s` ,lrak eed `l Ð dwlql oileki ode li`ed

xn`wc `d ok m` Ð dnvrl dici dyrn dcedi iyp`l la` ,lilb iyp`ke ,opz "zpefip"

jgxk lr Ð dnvrl dz`ivn dpnl` :l`eny

,opireny`l dil jixhvi`c `ed lilb iyp`l

dici dyrn opireny`l Ð dcedi iyp`lc

lilb iyp`lc oeike .dz`ivn oky lke dnvrl

edcicl `de ?dnvrl dz`ivn i`n` Ð xn`w

!dl iadi `lc ibq `le ,lrak edpi` `dc ,ied

i`w Ð l`eny xn`wc dpnl`c :mz epiax xne`e

xity hiyt `l ikd e`lac meyn e`le .oizipzn`

`ail` jgxk lrc ,izgkedy enk ,opz "zpefipd"c

,dz`ivn `wece .l`eny xn`w dcedi iyp`c

`lc ikid ik `l` .minezil dici dyrn la`

dil `xiaq edi`c ,l`enyc` l`enyc iywz

:qxhpewd yxity dne .(`,cp) lirl lilb iyp`k

,xity Ð opz "zpefipd" `nlya zxn` i`

Ð zpefip dpi`ya l`enyc `zlin opinwenc

:`nil ,cere !`hiyt Ð zpefip dpi`ya i`c :dyw

`iedc ,dz`ivn oky lke ,dnvrl dici dyrn

yixa lirl opixn`ck ,wgcd ici lry dtcrdk

opz i`c ikid ikc :cere !(`,eq) "dy`d z`ivn"

dpi`ya l`enyc dizlinl opinwen "zpefipd"

inp ikd ,dzaezk miyxeid dl epzpy oebk ,zpefip

xninl epivn Ð lilb iyp`ke "zpefip" opz i`

drazy dze`a ixiin l`enyc dizlinc

,zpefip dpi`y ,dxkn e` ,oic ziaa dzaezk

.lilb iyp`l elit` dnvrl dz`ivn Ð dze`y

.iax itn

ìáàab lr s` Ð da ol zil oilitz gpn

zeaezk) "dlnx`zpy dy`d" idlyac

`l Ð eax ipta oilitz gipdy e` :`ipz (a,gk

lk gipdl libx epi` mewn lkn ,zexigl `vi

.iax itn .dry

äðîìàdn dizepefna oilhlhn dqtzy

ozp xa dcedi axd yxit .'ek dqtzy

:xn`z m`e .lrad zzin xg`l dqtza ixiinc

?daezkn ith dqitz `ipdn ipefnlc `py i`n

la` ,icarynn dtxh `l ipefnc meyn :xnel yie

dzrn `l` :xn`z m`e .icarynn dtxh daezk

z`vnpe ,zeixg`a `ly gweld zqitz lirez

gwelde !xkend zzin xg`l ely dpi`y dcy

,gayd mr dtxhe aeg lra `ae ,zeixg`a inp

,icarynn sixh `lc ;dyw gweln la` .miign ez`eld reazl lekic meyn ,dqitz ipdn `l Ð icarynn sixh `lc ab lr s`c ,`iyw `l dt lr delnn `nlya !dqitz ea lireiy ,dyw

`la Ð iaxk i` ?o`nk :xn`z m`e .iax dcede .dqitz da liredl ,ith opax denl` Ð oic zia i`pz inp iede ,icarynn `iab `lc ipefn `wecc :il d`xpe !miign reazl leki did `l mb

dqtz ik Ð xfrl` oa oerny iaxk i`e ,zepade dy`d oefnl oi`iven Ð zeixg` odl oi`y miqkp cg`e zeixg` odl yiy miqkp cg` :(`,`p zeaezk) "dxrp" wxta xn` `dc ,inp dqitz

`wc `de .`l Ð dy`d on la` ,oi`iven zepad on mipal `weece .xfrl` oa oerny iaxk mlerlc :iax xne`e !zepad on mipal oi`iven Ð zeixg` mdl oi`y miqkp :xn` `d ?ied i`n

`l` .dzin xg`l zlren dqitz oi` :xn`c ,bilt `l `aiwr iaxc` `dc ,dil `xiaq ikdc meyn e`l Ð dqtz dqtzc i`n :xninl irae ,'ek daezkl `py i`n :iy` ax xa xn aizen

dqtzc i`n Ð inp daezka oetxh iaxl ,ok m`e .dqtz dqtzc i`nc ,oetxh iaxk jgxk lr Ð dzin xg`l zepefnl dqitz lirenc ipzwc `ziixa xnelk ,dqtz dqtzc i`n :xn`w ikd

.`piaxk "zelecb zekld"a wqte .miign zeabl daezk dpzp `lc meyn Ð `l daezkl la` ,`ipdn ipefnl `weece ,miign dqitza ixiin `kdc :eyxit "zelecb zekld"e l`ppg epiaxe !dqtz

:azke .ixeige dreay jtinn xa ,iy` ax xa xnk ewqt l`ppg epiaxe jexrd mbe !`zice`e dreay jtinn xa ,iy` ax xa xnk `zkld cenlzd ileka :mipe`bd zaeyza wqt ixdy :dywe

kld zil :mipe`bd zaeyza d`xy ozp xa dcedi axd azky it lr s` .`ed xedh oal jtd elk Ð jpniqe"zelecb zekld"y `ed dnec Ð `zice`e dreay jtina `l` iy` ax xa xnk `z

epiaxe .ikd dil `xiaqc e`le ,`nlra `ztwz` `l` epi` `kd xn`wc iy` ax xa xnc :xnel jixve .`zice`e dreay jtina iy` ax xa xnk `zkld zil :ewqty mze`k zeqtez onvr

.iax itn .(a,ct) "azekd" yixa ,lirl ea izkx`d daxde .iy` ax xa xnk wqt l`ppg

íéîåúé,di`x `iadl oinezid lr i`ce Ð `adlc zepefna la` .ixn`w `hyew inzic ,`zyd cr dwzyc meyn ith `zlin gkenc ,exary zepefna ixiinc :iax xne` Ð eppzp :exn`

xnel ipnidn `lc dcen `kd Ð opgei iaxc dil zilc o`nl elit`e .melk xn` `l Ð oic zia dyrn xg` orehd :(`,fi) `rivn `aac `nw wxta xn`c `ed opgei iax `dc

i`dn ,"izrxt" xn` ivn `lc ecen `nlr ilekc ,oiazek oi`y mewna daezk` dedc icin ,"izrxt" exn`i dry lk !zepefn dl epwzy mzpwza minkg elired dn Ð ipnidn i`c ,"izrxt"

.iax itn .ziyixtc `nrh
iqkp
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úàéöî :ìàeîL øîà àøéæ éaø øîà ,òîL àz̈§©¨©©¦¥¨¨©§¥§¦©
ïðz "úðBfépä" àîìLa zøîà éà .dîöòì äðîìà¯ ©§¨¨§©§¨¦¨§©§¦§¨¨©¦¤§©

ïðz "úðBféð" zøîà éà àlà ,øétL¯;ìòák eåäéð ©¦¤¨¦¨§©§¦¤§©¤¡§©©
ìòa äî¯éîð àëä ,dìòáì äMà úàéöî¯úàéöî ©©©§¦©¦¨§©§¨¨¨©¦§¦©

.ïðz "úðBféð" :Cì àîéà íìBòì !íéLøBiì äMà¦¨©§¦§¨¥¨¨¦¤§©
dìòáì äMà úàéöî ïðaø øeîà éàî àîòè¯àìc ©§¨©£©¨©§¦©¦¨§©§¨§¨

éðä ,äáéà dì éåäéz¯éaø øîà .äáéà eäì éåäéz ¤¡¥¨¥¨¨¥¤¡¥§¥¨¨©©¦
dìòáì äNBò äMàäL úBëàìî ìk :àðéðç øa éñBé¥©£¦¨¨§¨¤¨¦¨¨§©§¨
úòväå ,ñBkä úâéænî õeç ,íéLøBiì äNBò äðîìà©§¨¨¨©§¦¦§¦©©§©¨©
òLBäé éaø øîà .åéìâøå åéãé åéðt úöçøäå ,ähnä©¦¨§©§¨©¨¨¨¨§©§¨¨©©¦§ª©
ãéîìz Baøì äNBò ãáòäL úBëàìî ìk :éåì ïa¤¥¦¨§¨¤¨¤¤¤§©©§¦
àì :àáø øîà .ìòðî (Bì) úøzäî õeç ,Baøì äNBò¤§©¥©¨©¦§¨¨©¨¨¨
íB÷îa ìáà ,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îa àlà ïøîà£¨©¤¨§¨¤¥©¦¦£¨§¨

BúBà ïéøéknL¯íB÷îáe :éLà áø øîà .da ïì úéì ¤©¦¦¥¨¨¨©©©¦§¨
BúBà ïéøékî ïéàL¯çpî àìc àlà ïøîà àì éîð ¤¥©¦¦©¦¨£¨©¤¨§¨©©

ïélôz çpî ìáà .ïélôz¯éaø øîà ,da ïì úéì §¦¦£¨©©§¦¦¥¨¨¨©©¦
Bãéîìz òðBnä ìk :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©¥©©§¦

lî:øîàpL ,ãñç epnî òðBî eléàk ,BLnLñnì" ¦§©§§¦¥©¦¤¤¤¤¤¡©©¨
écL úàøéå" :øîàpL ,íéîL úàøé epnî ÷øBt óà :øîBà ÷çöé øa ïîçð áø ."ãñç eäòøî¥¥¥¨¤©©§¨©¦§¨¥©¥¦¤¦§©¨©¦¤¤¡©§¦§©©©

äéúBðBæîa ïéìèìhî äñôzL äðîìà :øæòìà éaø øîà ."áBæòé¯àéðz .äñôz äñôzM äî ©£¨©©¦¤§¨¨©§¨¨¤¨§¨¦©§§¦¦§¤¨©¤¨§¨¨§¨©§¨
äéúBðBæîa ïéìèìhî äñôzL äðîìà :éëä éîð¯áø àúà ék ,ïëå .äñôz äñôzM äî ©¦¨¦©§¨¨¤¨§¨¦©§§¦¦§¤¨©¤¨§¨¨§¨§¥¦£¨©

ãéa çk äéä àìå ,úBòî äàìî ài÷ñc äñôzL éúaL éaø ìL Búlëa äNòî :øîà éîéc¦¦£©©£¤§©¨¤©¦©§©¤¨§¨¦§©¨§¥¨¨§Ÿ¨¨Ÿ©§©
äaeúëì ìáà ,éðBæîì àlà ïøîà àìå :àðéáø øîà .dãiî àéöBäì íéîëç¯.dpéî ïðé÷tî £¨¦§¦¦¨¨¨©¨¦¨§¨£¨©¤¨¦§¥£¨¦§¨©§¦©¦¨

é÷úîäaeúëì àðL éàî :éLà áø øa øî dì ó¯éîð úBðBæî ,éìèìhnî àìå éò÷ø÷nîc¯ ©§¦¨¨©©©¦©§¨¦§¨§¦§©§§¥§¨¦¦©§§¥§©¦
éðBæîì ,àlà !éìèìhnî àìå éò÷ø÷nî¯déì øîà !äaeúëì éîð éëä ,äñôz äñôúc éàî ¦§©§§¥§Ÿ¦¦©§§¥¤¨¦§¥©§¨§¨¨§¨¨¦©¦¦§¨£©¥

éúååk àáøc déîMî ïðéøîà éëä :àðéáøì éìzôð øa ÷çöé áøéaøc déîMî ïðçBé éaø øîà .C ©¦§¨©©§¨¦§¨¦¨¨¦¨§¦©¦§¥§¨¨§¨¥¨©©¦¨¨¦§¥§©¦
ìLå íézL äúäML äðîìà .àøîéæ ïa éñBéúBðBæî äòáz àìå íéðL L¯.úBðBæî äãaéà ¥¤¦§¨©§¨¨¤¨£¨§©¦§¨Ÿ¨¦§Ÿ¨§¨§¦§¨§

ìL ,äãaéà íézL àzLäïàk ;àéL÷ àì !?àéòaéî L¯ïàk ,äiðòa¯:éîð éà .äøéLòa ¨§¨§©¦¦§¨¨¦¨£¨¨©§¨¨©£¦¨¨©£¦¨¦©¦
ïàk¯ïàk ,äöeøôa¯àaäì ìáà ,òøôîì àlà ïøîà àì :àáø øîà .äòeðöa¯.dì Lé ¨¦§¨¨¦§¨¨©¨¨¨£¨©¤¨§©§¥©£¨§©¨¥¨

?äéàø àéáäì éî ìò ,ézìèð àì :úøîBà àéäå ,eððzð :íéøîBà íéîBúé :ïðçBé éaø éòä¥©¦¨¨§¦§¦¨©§§¦¤¤Ÿ¨©§¦©¦§¨¦§¨¨
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zeaezk(ycew zay meil)

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzcàøéæ éaø øîà ¨§©¨©©¦¥¨
úàéöî ,ìàeîL øîàdäðîìà`l` ,minezil dpi`.dîöòì ¨©§¥§¦©©§¨¨§©§¨

:`xnbd dgikeneàîìLa zøîà éàm`,ïðz úðBæépädnzqe ¦¨§©§¦§¨¨©¦¤§©
oi`e dzaezk mlyl minezid milekiy dcedi iyp`k dpynd

,dpefl xzei miaiigøétLl`eny ly epic z` yxtpy ,oaen - ©¦
.dze` mipf minezid oi`yk dnvrl dz`ivnyzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§

yïðz úðBféðlr ,minezi iqkpn mlerl zpefip `ide ,lilb iyp`ke ¦¤§©
ok m`e ,mdn zpefipy drya xaic l`eny jgxkeåäéðeidi - ¤¡

miyxeidkd oicìòa äî ,ìòay opax epwizdìòáì äMà úàéöî §©©©©©§¦©¦¨§©§¨
,dpefl aiigy oeikénð àëä`diy ie`xúàéöîdíéLøBiì äMàoeik ¨¨©¦§¦©¦¨©§¦

dpyndy gxken `l` .dnvrl dz`ivn recne ,dze` mipfy
:`xnbd dgec .dcedi iyp` zrckïðz úðBféð Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨¦¤§©

c oeik ,dnvrl dz`ivn mewn lkne ,lilb iyp`keéàî àîòè©§¨©
dìòáì äMà úàéöî ïðaø øeîàlrady opax epwizy mrhd edn - ¨©¨¨§¦©¦¨§©§¨

ick ,dy`d z`ivna dkfidì éåäéz àìc[dy`l-]äáéàd`py - §Ÿ¤¡¥¨¥¨
la` ,dze` oefi `l dp`pyi m`y ,dlranéðäztki` `l miyxei ¨¥

c epläáéà eäì éåäézlray oeik ,dpnl`l d`py mdl `dzy - ¤¡¥§¥¨
.dze` mipf mgxk

* * *
zxenz minezil zeyrl dpnl`d zaiig dn zx`an `xnbd

:dizepefnìk ,àðéðç øa éñBé éaø øîàdúBëàìîdpyna zeiepyd ¨©©¦¥©£¦¨¨§¨
lirl(:hp),dìòáì äNBò äMàäLzpgeh oebk ,dze` of `edy iptn ¤¨¦¨¨§©§¨

d ,zlyane dte`eäNBò äðîìàmze`íéLøBiì,mipf md mby iptn ©§¨¨¨©§¦
,dze`ñBkä úâéænî õeç,oii ly qek zhyed ±ähnä úòväå ¦§¦©©§©¨©©¦¨

,oicale oicq qextlåjxevl min zwiviåéìâøå åéãé åéðt úöçøä. §©§¨©¨¨¨¨§©§¨
oi`e ,dy`l lrad oia daigd zeaxdl epwzp el` mixacy iptn
mzeyrl dkixv dpi` okle ,zepefn zpwz zngn mziiyr aeig

.minezil
:eaxl dyer cinlzy zek`lnd odn zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

Baøì äNBò ãáòäL úBëàìî ìk ,éåì ïa òLBäé,eynylãéîìz §ª©¤¥¦¨§¨¤¨¤¤¤§©©§¦
ìòðî (Bì) úøzäî õeç ,Baøì äNBòiptn ,eaxl dyer epi`y ¤§©¥©¨©¦§¨

.`ed iprpk car xn`i d`exdy
:car `edy exn`iy yyg oi` izn zx`an `xnbdàì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ

ïøîà,eaxl lrpn xizn cinlzd oi`yïéøékî ïéàL íB÷îa àlà £¨¨¤¨§¨¤¥©¦¦
,BúBà,ecar `edy xnel erhieBúBà ïéøéknL íB÷îa ìáàmirceie £¨§¨¤©¦¦

,ecinlz `edyda ïì úéìs` el xzene ,jka oexqg epl oi` - ¥¨¨
.elrpn xizdlàì ,énð BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îáe ,éMà áø øîà̈©©©¦§¨¤¥©¦¦©¦Ÿ

ïøîà,eaxl z`f dyri `lyçpî ìáà ,ïélôz çpî àìc àlà £¨¨¤¨§Ÿ©©§¦¦£¨©©
ïélôz,da ïì úéì ,gipdl micar jxc oi`y ,car epi`y xkipy §¦¦¥¨¨

.oilitz
:eaxl cinlz yeniy zeaiyg z` zx`an `xnbdàéiç éaø øîà̈©©¦¦¨

ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øaaxlî Bãéîìz òðBnäBLnL,`ed ixd ©©¨¨©©¦¨¨¨©¥©©§¦¦§©§
epnî òðBî eléàk[cinlzdn-]øîàpL ,ãñç(ci e aei`)eäòøî ñnì' , §¦¥©¦¤¤¤¤¤¡©©¨¥¥¥

iagn envr xiqny in-],[eynyl elv` axwziy dvex epi`y ,ex
'ãñç.[cqg epnn xiqd eli`k dnec-],øîBà ÷çöé øa ïîçð áø ¨¤©©§¨©¦§¨¥

,eynyln ecinlz rpendepnî ÷øBt óà[cinlzdn-]úàøé ©¥¦¤¦§©
øîàpL ,íéîLweqtd jynda(my)'áBæòé écL úàøéå'. ¨©¦¤¤¡©§¦§©©©©£

* * *

daeb oicd xwirn ,dlra iqkpn daeb dy`y daezke zepefn inc
zx`an `xnbd ,dzrc zekinq xwir mdilry ,zerwxwn mze`

:oilhlhn dqtza oicd dnäñôzL äðîìà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©§¨¨¤¨§¨
ïéìèìhî,minezid eyxiy miqkpdnainc liay,äéúBðBæîs` ¦©§§¦¦§¤¨

mewn lkn ,a`d zerwxwn wx `ed zepefnd aeigyäñôzM äî©¤¨§¨
,oilhlhnd z`äñôz.mdn dizepefn daebe ,dzqitz dlired - ¨§¨
éëä énð àéðz,xfrl` iax ixackïéìèìhî äñôzL äðîìà ©§¨©¦¨¦©§¨¨¤¨§¨¦©§§¦

ïëå .äñôz äñôzM äî ,äéúBðBæîac ,ztqep di`xàúà ék ¦§¤¨©¤¨§¨¨§¨§¥¦¨¨
[`ayk-]éîéc áø,l`xyi ux`l laanìL Búlëa äNòî ,øîà ©¦¦¨©©£¤§©¨¤

ài÷ñc äñôzL ,éúaL éaø[xer ly wy-]úBòî äàìîoerxtl ©¦©§©¤¨§¨¦§©¨§¥¨¨
,dizepefndãiî àéöBäì íéîëç ãéa çk äéä àìå. §Ÿ¨¨Ÿ©§©£¨¦§¦¦¨¨

:dzqitz dliren aeig dfi`l zx`an `xnbdàìå ,àðéáø øîà̈©¨¦¨§Ÿ
ïøîà,dzqitz dlirenyàlàdqtz m`ìaeigìáà ,éðBæîm` £¨¨¤¨§§¥£¨

dqtzìoerxtäaeúk,dlydpéî ïðé÷tî.dpnn mi`iven -é÷úîó §§¨©§¦©¦¨©§¦
dì[dywd-]àðL éàî ,éMà áø øa øîdaezk oia weligd dn - ¨©©©©¦©§¨

oilhlhn dqtzy ote`ay myk ixd ,zepefnlìd jxev,äaeúk §§¨
c`id dziiab zekf,éìèìhnî àìå éò÷ø÷nîoilhlhnd oi`iven §¦§©§§¥§Ÿ¦¦©§§¥

aeig iabl ok enk ,dpnnénð úBðBæîmda mby ,dpnn `ivedl jixv §©¦
wx dziiabàlà .éìèìhnî àìå éò÷ø÷nî,iy` ax xa xn xaeq ¦§©§§¥§Ÿ¦¦©§§¥¤¨

y mykyäñôz äñôúc éàî éðBæîì,dzqitz dlireneénð éëä ¦§¥©§¨§¨¨§¨¨¦©¦
äaeúëì.dzqitz dliren,àðéáøì éìzôð øa ÷çöé áø déì øîà ¦§¨¨©¥©¦§¨©©§¨¦§¨¦¨

ïðéøîà éëä[epxn` jk-]éúååk àáøc déîMîCwxy ,jenk - ¨¦©§¦¨¦§¥§¨¨§¨¦
.liren `l daezkle ,oilhlhn zqitz dliren zepefn ziiabl

* * *
:minezidn dy`d zepefn oipra sqep oic zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

äðîìà ,àøîéæ ïa éñBé éaøc déîMî ïðçBéäúäMLdlra zen xg` ¨¨¦§¥§©¦¥¤¦§¨©§¨¨¤¨£¨
ìLå íézLíéðL LúBðBæî äòáz àìå ,,minezidnäãaéàz` §©¦§¨¨¦§Ÿ¨§¨§¦§¨

dúBðBæîdpi` okle ,mdl dlgny iptn draz `ly milezy ,dly §
.mraezle xefgl dleki

ixd ,'mipy ylye mizy' ehwp recn :`xnbd dywnàzLäm` ©§¨
dzdyykäãaéà íézLdzdy m` ,dizepefnìLLmipyàéòaéî §©¦¦§¨¨¦©§¨

:`xnbd zvxzn .dcai`y xnel jixv ike -ïàk ,àéL÷ àì± Ÿ©§¨¨
xaecn mizy dzdyaady`,äiðòokle ,zepefnl sqk dkixvy §£¦¨

e .dlgny gken ,miizpy draz `l m`ïàkyly dzdya ± ¨
xaecn,äøéLòadi`x oi`e ,jk lk sqkd z` dkixv dpi`y ©£¦¨

:sqep uexiz .mipy yly cr dlgnyénð éà,x`al yiïàk± ¦©¦¨
xaecn mizy dzdyaäöeøôa,oic ziaa mraezl dyea dpi`y ¦§¨

e ,dlgny gken ,miizpy draz `l m` okleïàkyly dzdya ± ¨
xaecnäòeðöadlgny di`x oi`e ,oic ziaa mrazl zyiiazny ¦§¨

.mipy yly cr
ïøîà àì ,àáø øîà,dlignd dliredyòøôîì àlàmze` lr - ¨©¨¨Ÿ£¨¨¤¨§©§¥©

,minezid z` draz `le exary mipy ylye mizyìáào`kn £¨
edì Lé àaäìs`y ,cizrd lr dzlign dliren `ly oeik ,zepefn §©¨¥¨

.da xefgl dleki dlgn m`
dizepefn inc minezid erxt m` gikedl jixv in zxxan `xnbd

:`l e`éòa[wtzqp-],ïðçBé éaøy ote`aeððúð íéøîBà íéîBúédl ¨¥©¦¨¨§¦§¦¨©§
,d`ad dpyd ly zepefnd z`ézìèð àì úøîBà àéäåzepefn inc §¦¤¤Ÿ¨©§¦

,el`éî ìòlhenäéàø àéáäì,eixacl ©¦§¨¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zeaezk(iriax meil)

ylyd zlra zlhep xzepd dpnd ivge ,ze`n ylyd zlrae
miz`nd zlrae ,fef miyng zlhep dpnd zlray `vnp .ze`n
itk ,fef miynge d`n daeb ze`n ylyd zlrae ,dpn daeb

.epizpyna epipyy
:epizpyn lr zwlegd drc d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaBæ± ©§¨

,ef dpyna x`eandïúð éaø úðLîla` ,`idéðà ïéà ,øîBà éaø ¦§©©¦¨¨©¦¥¥£¦
,äåLa úB÷ìBç àlà ,elàa ïúð éaø ìL åéøác äàBøyiyk s`y ¤§¨¨¤©¦¨¨§¥¤¨§§¨¤

lk lr ceary odl yi miz`nd zlrae dpnd zlra ze`n yly

.ze`n ylyd

* * *
:dpyna epipyìL ïëåeìéèäL äLod jk ,exized e` ezgit qikl §¥§Ÿ¨¤¥¦

.oiwleg
:qikl elihdy mipya dwelgd oic z` zx`an `xnbdøîà̈©

eìéèäL íéðL ,ìàeîLzernñéëìzepwl mda szzydl ick §¥§©¦¤¥¦§¦
,dxegqäæozpäæå äðîozp,íéúàî ¤¨¤§¤¨©¦
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miwxt dyelya` cenr ev sc ± iriax wxtzeaezk
ïðú úðåæéðä àîìùá úøîà éà.dcedi iyp`k `pz ol mzqe Ðøéôùinwe`l `ki` Ð

l`enyc `dlÐ.zpefip dpi`yaïðú úðåæéð úøîà éà àìà,lilb iyp`k ol mzqe Ð

zpefip dpi`y dpnl` `kileÐdnvrl dz`ivn i`n`?ååäéð.lrak miyxei Ðéåäéú
äáéà åäìmgxk lrc Ðzepefn zgz dlral epwzy dici dyrn la` .dze` mipfÐ

.miyxeil iedúåëàìî ìëwxta zeiepyd Ð

zeaezk) "it lr s`".'ek dte`e zpgeh (a,hp

õåçúâéæîî'åë ñåëäzek`ln ody Ð

zeaxwnd`da inp opixn`ck ,xac lbxde daig

.dlral oze` dyer dcp oi`y (a,c) `zkqn

ìòðî úøúäî õåçcar :xne` d`exdy Ð

.`ed iprpkäá ïì úéì ïéìéôú çðîjxc oi`y Ð

.oilitz gipdl micarãñç åäòøî ñîìÐ

qinndedrxn envrÐqinn.micqg epnn

diyeze" dipin lirl aizkcn dl `wtnc zi`e

."cqg edrxn qnl" dil jinqe ,"ipnn dgcpäî
äñôú äñôúùab lr s`e .dpin opiwtn `le Ð

opiwqtc"dy`d z`ivn" wxta `zkld

`le irwxwnn (a,hq zeaezk)li`ed ,ilhlhnn

dqtzeÐ.dqtzàé÷ñãoixewy ,xer ly wy Ð

.`"piyhäøéùò.oizndl dcia zlekid Ð

draz `l inp i` ,jkldÐcr ,`id dlign e`l

ozraz `lcn ,diipr la` .mipy ylyÐ

.ozlgnäòåðöjkld ,oic zial `al dyea Ð

.`id dlign e`l mipy izyaòøôîì àìàÐ

.dcai` exary mipy izy oze`åððúðinc Ð

.d`ad dpyl zepefn
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àú`nlya zxn` i` dnvrl dz`ivn dpnl` :l`eny xn` `xif iax xn`c rny

,zipefip `idy drya elit` ,dnvrl dz`ivn l`eny Ð xn`w .xity ,opz "zpefipd"

zxn` i` `l` .odly dici dyrnc ab lr s` ,lrak eed `l Ð dwlql oileki ode li`ed

xn`wc `d ok m` Ð dnvrl dici dyrn dcedi iyp`l la` ,lilb iyp`ke ,opz "zpefip"

jgxk lr Ð dnvrl dz`ivn dpnl` :l`eny

,opireny`l dil jixhvi`c `ed lilb iyp`l

dici dyrn opireny`l Ð dcedi iyp`lc

lilb iyp`lc oeike .dz`ivn oky lke dnvrl

edcicl `de ?dnvrl dz`ivn i`n` Ð xn`w

!dl iadi `lc ibq `le ,lrak edpi` `dc ,ied

i`w Ð l`eny xn`wc dpnl`c :mz epiax xne`e

xity hiyt `l ikd e`lac meyn e`le .oizipzn`

`ail` jgxk lrc ,izgkedy enk ,opz "zpefipd"c

,dz`ivn `wece .l`eny xn`w dcedi iyp`c

`lc ikid ik `l` .minezil dici dyrn la`

dil `xiaq edi`c ,l`enyc` l`enyc iywz

:qxhpewd yxity dne .(`,cp) lirl lilb iyp`k

,xity Ð opz "zpefipd" `nlya zxn` i`

Ð zpefip dpi`ya l`enyc `zlin opinwenc

:`nil ,cere !`hiyt Ð zpefip dpi`ya i`c :dyw

`iedc ,dz`ivn oky lke ,dnvrl dici dyrn

yixa lirl opixn`ck ,wgcd ici lry dtcrdk

opz i`c ikid ikc :cere !(`,eq) "dy`d z`ivn"

dpi`ya l`enyc dizlinl opinwen "zpefipd"

inp ikd ,dzaezk miyxeid dl epzpy oebk ,zpefip

xninl epivn Ð lilb iyp`ke "zpefip" opz i`

drazy dze`a ixiin l`enyc dizlinc

,zpefip dpi`y ,dxkn e` ,oic ziaa dzaezk

.lilb iyp`l elit` dnvrl dz`ivn Ð dze`y

.iax itn

ìáàab lr s` Ð da ol zil oilitz gpn

zeaezk) "dlnx`zpy dy`d" idlyac

`l Ð eax ipta oilitz gipdy e` :`ipz (a,gk

lk gipdl libx epi` mewn lkn ,zexigl `vi

.iax itn .dry

äðîìàdn dizepefna oilhlhn dqtzy

ozp xa dcedi axd yxit .'ek dqtzy

:xn`z m`e .lrad zzin xg`l dqtza ixiinc

?daezkn ith dqitz `ipdn ipefnlc `py i`n

la` ,icarynn dtxh `l ipefnc meyn :xnel yie

dzrn `l` :xn`z m`e .icarynn dtxh daezk

z`vnpe ,zeixg`a `ly gweld zqitz lirez

gwelde !xkend zzin xg`l ely dpi`y dcy

,gayd mr dtxhe aeg lra `ae ,zeixg`a inp

,icarynn sixh `lc ;dyw gweln la` .miign ez`eld reazl lekic meyn ,dqitz ipdn `l Ð icarynn sixh `lc ab lr s`c ,`iyw `l dt lr delnn `nlya !dqitz ea lireiy ,dyw

`la Ð iaxk i` ?o`nk :xn`z m`e .iax dcede .dqitz da liredl ,ith opax denl` Ð oic zia i`pz inp iede ,icarynn `iab `lc ipefn `wecc :il d`xpe !miign reazl leki did `l mb

dqtz ik Ð xfrl` oa oerny iaxk i`e ,zepade dy`d oefnl oi`iven Ð zeixg` odl oi`y miqkp cg`e zeixg` odl yiy miqkp cg` :(`,`p zeaezk) "dxrp" wxta xn` `dc ,inp dqitz

`wc `de .`l Ð dy`d on la` ,oi`iven zepad on mipal `weece .xfrl` oa oerny iaxk mlerlc :iax xne`e !zepad on mipal oi`iven Ð zeixg` mdl oi`y miqkp :xn` `d ?ied i`n

`l` .dzin xg`l zlren dqitz oi` :xn`c ,bilt `l `aiwr iaxc` `dc ,dil `xiaq ikdc meyn e`l Ð dqtz dqtzc i`n :xninl irae ,'ek daezkl `py i`n :iy` ax xa xn aizen

dqtzc i`n Ð inp daezka oetxh iaxl ,ok m`e .dqtz dqtzc i`nc ,oetxh iaxk jgxk lr Ð dzin xg`l zepefnl dqitz lirenc ipzwc `ziixa xnelk ,dqtz dqtzc i`n :xn`w ikd

.`piaxk "zelecb zekld"a wqte .miign zeabl daezk dpzp `lc meyn Ð `l daezkl la` ,`ipdn ipefnl `weece ,miign dqitza ixiin `kdc :eyxit "zelecb zekld"e l`ppg epiaxe !dqtz

:azke .ixeige dreay jtinn xa ,iy` ax xa xnk ewqt l`ppg epiaxe jexrd mbe !`zice`e dreay jtinn xa ,iy` ax xa xnk `zkld cenlzd ileka :mipe`bd zaeyza wqt ixdy :dywe

kld zil :mipe`bd zaeyza d`xy ozp xa dcedi axd azky it lr s` .`ed xedh oal jtd elk Ð jpniqe"zelecb zekld"y `ed dnec Ð `zice`e dreay jtina `l` iy` ax xa xnk `z

epiaxe .ikd dil `xiaqc e`le ,`nlra `ztwz` `l` epi` `kd xn`wc iy` ax xa xnc :xnel jixve .`zice`e dreay jtina iy` ax xa xnk `zkld zil :ewqty mze`k zeqtez onvr

.iax itn .(a,ct) "azekd" yixa ,lirl ea izkx`d daxde .iy` ax xa xnk wqt l`ppg

íéîåúé,di`x `iadl oinezid lr i`ce Ð `adlc zepefna la` .ixn`w `hyew inzic ,`zyd cr dwzyc meyn ith `zlin gkenc ,exary zepefna ixiinc :iax xne` Ð eppzp :exn`

xnel ipnidn `lc dcen `kd Ð opgei iaxc dil zilc o`nl elit`e .melk xn` `l Ð oic zia dyrn xg` orehd :(`,fi) `rivn `aac `nw wxta xn`c `ed opgei iax `dc
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

m`déñëð[zny lrad ly miqkpd-]éîúé ú÷æçaeze` eyxiy ¦§¥§¤§©©§¥
éîéé÷,micner -åoica dkfzy ick oklìòdäéàø àéáäì äðîìà ©§¥§©©§¨¨§¨¦§¨¨

`l di`x `iaz `l m`e ,miqkpdn zeabl lkez f`e ,dzprhl
`ivende ,mzwfgn miqkpd z` d`iven `idy iptn zeabl lkez

.di`xd eilr exagn,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð ,àîìc Bàixdy ¦§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥
,oic zia i`pza dl ecarzypådizepefn inc zeabl d`ayk okl §

,miqkpdnäéàø àéáäì íéîBúiä ìòm`e ,xak dl erxty mzprhl ©©§¦§¨¦§¨¨
miqkpd z` mi`iven md ik ,dizepefn erxti di`x mi`ian mpi`

.dzwfgn
:wtqd z` heytl `ziixa d`ian `xnbd,éåì éðúc òîL àz̈§©§¨¥¥¦

äðîìà,zencew mipy ly zepefn inc ,minezid iqkpn zraezd ©§¨¨
,dl erxty mipreh minezideúqéð àlL ïîæ ìk`id ,xg`l ¨§©¤Ÿ¦¥

miqkpa zwfgeneäéàø àéáäì íéîBúiä ìòm` la` .mdixacl ©©§¦§¨¦§¨¨
xg`yúqéðxak eiykr ,oi`eyipd mcewy onfd lr zepefn zraez ¦¥

e ,dpefl miaiig minezid oi` ixdy ,miqkpa zwfgen dpi`äéìò̈¤¨
.äéàø àéáäìminezid lre ,dzwfga miqkpd zqipy cry ,hytpe §¨¦§¨¨

.erxty di`x `iadl
:jka mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd,éMà øa éîéL éaø øîàwtqd ¨©©¦¦¦©©¦

`ed ,minezid zwfga e` dpnl`d zwfga miqkpd m`déàpúk- §©¨¥
dlra zny dy` :`ziixaa epipyy .mi`pz zwelgna ielz

`id ixd .daezke zepefn jxevl zerwxw zxkeneúáúBëå úøëBî¤¤§¤¤
zerwxw' dxiknd xhyaå ,'ézøëî úBðBæîì elàzerwxw'elà ¥¦§¨©§¦§¥

úøëBî ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,'ézøëî äaeúëìdy`d ¦§¨¨©§¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤¤
,daezkle zepefnlúáúBëådxiknd xhyaíúñdxkny -cg`l §¤¤§¨

.zepefnl dne daezkl zxken dn zyxtn dpi`e ,dlra iaeign
ezazekykäôé dçk ïë.jenqa x`eanke ,xzei dl aeh - ¥Ÿ¨¨¤

zx`an:`xnbdéâìôéî÷ àäa åàì éàî,ewlgp dfa `l m`d ± ©©§¨¨¦§§¥
yéLeøôì éòa øîàc äãeäé éaøì`id dn myl aezkl dilry - §©¦§¨§¨©¨¥§¨¥

c meyn `ed ,rwxw lk zxkenøáñy cvd enkéîúé ú÷æça éñëð ¨©¦§¥§¤§©©§¥
e ,éîéé÷jkl,äéàø àéáäì äðîìàä ìòmyl yxtl dl aeh okle ©§¥©¨©§¨¨§¨¦§¨¨

dxkn `id lkd z`y minezid eprhi `ly ick ,zxken `id dn
mdl orhz m`e .dzaezk rextl miaiig mpi` aeye ,daezkl
,il mzrxt `ly zepefn il epz ,daezkl izxkny mkixacl
miqkpdy oeike ,oilhlhnn zepefn dl erxty minezid exn`i
dxkny yxtzyk la` .dl erxty oerhl mipn`p ,mzwfga
mewnn zepefn dl erxty xnel mileki minezid oi` ,zepefnl
mdl didy iptn ,zepefnl zxkeny zegewll dxn` xwyae xg`
mzprhy gken ok eprh `ly oeike ,dxiknd zrya cin ok oerhl

.xwyéñBé éaøåcéLeøôì éòa àì øáñenk xaq ,dxkn jxev dfi`l §©¦¥¨©Ÿ¨¥§¨¥
c cvdå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëðokläéàø àéáäì íéîBúiä ìò ¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦§¨¦§¨¨

,derxty,xg` mewnn zepefn dl erxty dl oerhl mileki mpi`e
jkae ,zxken `id dn myl aezkl `le mezql dl sicr okle
dn lky xnel lkez ,miqkp minezil x`yi `l m`y giexz

daezk zeabl lkeze .zepefnl did zerwxwdn dxkny
miqkpn miaeb daezkly oeik ,zerwxw dlran epwy zegewldn
zxken `idy zerwxwdn wlg lr aezkz eli`e .micareyn
zerwxw zegewldn `ivedl lkez `l aey ,daezkl mze`

.zepefnl micareyn miqkpn mi`iven oi`y ,zepefnl
:`xnbd dgecéànî,df wtqa ewlgpy gxkdd okidn -àîìc ¦©¦§¨

[`ny-]àîìò éleëcixaqíéîBúiä ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð §¥¨§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦
äéàø àéáäì`id dnl aezkl `le mezql dl sicr okle ,derxty §¨¦§¨¨

.x`azpy itke ,zxkenäãeäé éaøådn myl aezkl dilry xaeqy §©¦§¨
y meyn `ed ,zxken `iddì eø÷éì àìc ,ïì òîLî à÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©¨§Ÿ¦§¨

,àúeðzáòøzxkeny exn`i zxken `id dn myl aezkz `l m`y ©£§¨¨
zern daxd dkixvy zipzarx dl e`xwie ,zepefnl lkd
dl sicr jkle ,dy`l dz`yl mc` ipa evxi `le ,zepefnl

.daezkl zxken `id dn aezkl
:daeh dvr meyn ok xn` dcedi iaxy dgiken `xnbdàì éàc§¦Ÿ

éëä àîéz`l` ,daeh dvrl dcedi iax zpeeky yxtp `l m`y - ¥¨¨¦
dywi ,minezid zwfga miqkpdy meyn enrhïðçBé éaø éòác àä̈§¨¥©¦¨¨

,minezid zwfga e` dpnl`d zwfga miqkpd m`ddéì èBLôz¦§¥
ïéúéðúnîixd -,zyxetn dpynn ef jxca wtqd heytl yi ¦©§¦¦

oldl epipyyfv)(:,úøëBîzerwxw dpnl`dìjxevàlL úBðBæî ¤¤§§¤Ÿ
ïéc úéáa,mignen lyezepefnl zxkenykúBðBæîì elà' úáúBë §¥¦¤¤¥¦§

'ézøëî.aezkl dkixv okle ,minezid zwfga miqkpdy gkene ¨©§¦
.ewitq z` myn opgei iax hyt `l recne ,dxkn `id dn myl

àlàjgxk lrïéúéðúnîzxken `id dn aezkl dekixvdy ¤¨¦©§¦¦
,zepefnldpéî òîLîì àkéìzwfga miqkpdy gikedl oi` - ¥¨§¦§©¦¨

xnel xyt`y ,minezidïì òîLî à÷ äáBè äöòc`ly ick §¥¨¨¨©§©¨
,zipzarx `idy exn`iok m`énð àëädcedi iaxn gikedl oi` ¨¨©¦

y xnel xyt`y ,minezid zwfga miqkpdyòîLî à÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©
.ïì̈

:sqep ote`a dgec `xnbd,énð éàyxtl yiàîìò éleëciax oia - ¦©¦§¥¨§¨
c mixaeq iqei iax oiae dcedi,éîéé÷ éîúé ú÷æça éñëðdilre ¦§¥§¤§©©§¥©§¥

dn yxtzy dcedi iax xn` okle ,zepefn drxtp `ly gikedl
.zepefnl zxken `ideðééäå[edfe-],éñBé éaøc àîòèici lry §©§©§¨§©¦¥

dzxikny xnel lkez ,zxken `id dn myl yxtz `le mezqzy
.zegewld epwy zerwxwn dzaezk zeabl dl yie ,zepefnl dzid

eéñBé éaøc ìLî àLéM÷ éiaà øîàc ,àLéM÷ éiaàãkdti mzqdy ¦§©©¥©¦¨§¨©©©¥©¦¨¨¨§©¦¥
,dlì ,äîBc øácä äîìéðBìôì æeæ íéúàî eðz øîàL òøî áéëL §¨©¨¨¤¦§¦§©¤¨©§¨©¦¦§¦

éáBç ìòa,aegdn ueg dpzn el ozil dvexy eixac miyxtne ©©¦
ipelt dfi`l x`al ick `ed 'iaeg lra' xne`y dne ,el aiigy

m` .oiekznäöø[oixeg ipa mdy] fef miz`nd lehil ipelt eze` ¨¨
aoerxt,ïìèBð ,BáBçdpznd z` zeabl lkei `l df ote`ae §§¨

m`e .micareynnäöøolhil,äðzîa,eaeg zrixtl `le,ïìèBð ¨¨§©¨¨§¨
.micareynn eaegl oerxtl mitqep fef miz`n lhepe
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zeaezk(iyiy meil)

,df yexit lr zeprh izy yi ±àãç,zg` dprh -éøîâì äãaéàc £¨§¦§¨§©§¥
òîLîdleki dpi`e ,xenb ceai` ezernyn ,'dcai`' oeyldy - ©§©

.gwel meyn zeablãBòåixdy ,dprhàéðzmc` m` ,`ziixaa §©§¨
ì åéñëð øëîe ,ãçàä ïî äåìïéc éðL ç÷Bìì áBç ìòa áúëå ,íéðL ¨¨¦¨¤¨¨©§¨¨¦§©¦§¨©©©§¥©¥¦¦

,íeìk ïBLàø ç÷Bì ìò Bì ïéà ,Enò éì ïéà íéøáãeleki epi` delnd §¨¦¥¦¦§¥©¥©¦§
,oey`x gweln elit` zeablìBëiL éðtîoey`xd gweldøîBì ¦§¥¤¨©

,delnlepîéä úBaâì íB÷î Eì ézçpäcia oixeg ipa izgpd ± ¦©§¦§¨¦§¥¤
ax ly evexiz dgcp ok m`e .dcyd z` izipwy drya delnd
leki `l delnd m`y ,`ziixadn dgkedd zxfege ,wgvi xa ongp

.oey`xd gweldn zeabl xfeg epi` ,xge`nd gweldn zeabl

dlwlwzpy dcy oiprl o`kn gikedl oi`y ,`ax miiqn la`
y iptn ,micareynn daebe xfeg epi`yíúä,zeziixad izya ¨¨

íéãéa déLôð ãéñôàc eäéàz` micia envrl lwlw delnd - ¦§©§¦©§¥§¨©¦
,jnr il oi` mixace oic el azky dfa ,ipydn zeabl zexyt`d
mixfeg mpi` okle ,dnvrl dlwlw ipyl dnzgyk dy`d oke
wtqd oiicr ,dlwlwzd rwxwdy dxwna la` ,oey`xd gwell

.micareynn zeable xefgl mileki m` rxken epi`
:xkfpd wtqd lr ddnz `xnbd,éMà áøì øîéé áø déì øîàdn ¨©¥©¥©§©©¦

izgpd oerhl leki oey`xd gweld m` dlwlwzdy dcya wtqd
,epnid zeabl mewn jl
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רמי miwxt dyelyaa cenr ev sc ± iriax wxtzeaezk
éñëð.lrad Ðéîúé ú÷æçáecedy micr `iadl dilre ,mdn d`ivend `ide Ðminezi

micr `iaz `ly onf lke .dlaw `ly mdiptaÐ.dabz `léîéé÷ äðîìà ú÷æçáÐ

.oic zia i`pza ecarzyp ixdyúàùð.exary mipy ly zepefn reazl d`a `ide Ð

äéàø àéáäì äéìò.dzeyxa miqkpd oi` zqipync Ðúåðåæîì åìà úáúåëåzexhya Ð

z` zazek ,zegewll zazek `idy dxiknd

daezk ieabl zxken `idyke .zepefnl xeknd

Ðyxtz.izxkn daezkl :xhyd jezaêëå
äôé äçë.iyextl opirack Ðàäá åàì éàî

øáñ äì äôé ùåøéôä øîàã äãåäé éáøã éâéìô
éîéé÷ éîúé ú÷æçá éñëðdn dyxit `l i`e Ð

,reazl `azyk seq ,zepefnl dne daezkl

zxkny dn :dl exn`iÐ,zxkn daezkl

xn`z m`e .jzaezk zlaweil epz ok m` :mdl

izlk`y zepefnÐjil eppzp :exn`i md

.mipn`p mde ,jizepefna cinz oilhlhnéáøå
éîéé÷ äðîìà ú÷æçá éñëð øáñ éñåé`ide Ð

wifgzmdilre ,dzaezke dizepefn jxevl mda

iptn ,dl dti mzqd jkitl .di`x `iadl

lk elki m`y ,dlran zecy egwly zegewl

minezid iqkpÐdxkny dn lk aeygz

xefgz dlran egwly zegewld lre ,zepefnl

"izxkn daezkl" yxtz m`y .dzaezk lrÐ

aey lkez `lowzpl`l zegewld lre ,zepefnl

oi` :(a,gn oihib) opzc ,dizepefn lr xefgz

miqkpn zepade dy`d oefnl oi`iven

.micareynàúåðúáòø äì åø÷éì àìãÐ

xeaq ,el` zerwxw lk zxkeny d`exd

my dilr `iven ,zepefnl ozxkeny

.d`yep mc` oi` aeye ,`zepzarxàì éàã
éëä àîéúmeyn e`l dcedi iaxc `nrhc Ð

.`ed inzi zwfga iqkpïðçåé éáø éòáã àäÐ

znc idp ;di`x `iadl in lr`zbeltc `zip

oizipzn ,dil riny `l iqei iaxe dcedi iaxc

ziaa cinz zipyp dpyndy ,dil riny `din

.yxcndïéúéðúîî äéì èåùôúdpnl` lrc Ð

inp oizipznc ,di`x `iadldkxvndl

.dcedi iaxk ,iyextlïì òîùî à÷ äáåè äöòã
.`zepzarx dl exwil `lc Ðàîìò éìåëã éîð éà"eppzp" minezi exn`c `kid ÐÐ

dl dti mzqd iqei iaxl ikd elit`e ,di`x `iadl dpnl` lriigay zegewl ztixhl

.`yiyw iia` ipzcke ,izyxity enk ,daezkl dlra
íà
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éñëð?aeg lrad zwfga iqkp opiayg `lc mrh dn :xn`z m`e Ð iniiw dpnl` zwfga

zwfga dil opiaygc `niz ike ?dt lr delna "eprxt" xninl inzi ipnidn i`n`e

edl zilc idp ,l`enye axl ok m` Ð oic ziaa `ly zepefnl zxkenc meyn ,ith dpnl`

eidi `l Ð dzaezk dcai`yk mewn lkn ,melk xn` `l oic zia dyrn xg` orehd lk

zxkenc oeikc ;"eprxt" xnel oipn`p oinezi

!`kd ik dzwfga miqkp ,oic ziaa `ly dzaezkl

edin ,dzwfga miqkpc ab lr s` `niz ike

zilcn ,`zlin `gkenc ,"eprxt" xnel ipnidn

`kid ,edin .drxwp drixt zngnc Ð daezk dl

yi `nye !epnidl `l dtxypy micr `ki`c

:inp i` .inp ikd oi` Ð micr `ki` i` :xnel

,dwlzqp Ð drxtpy cin daezkc ;ip`y zepefn

razzy cr zepefn dl yi mlerl Ð zepefn la`

.zepefnn ith ozwfga miqkp eed jkld .dzaezk

`aa) "lawnd"a opixn`c `dl inc `le .iax itn

lrae ,epgayd ep` :exn` minezi :(`,iw `rivn

:`zlinc `pwqne .giayd mkia` :xn` aeg

.inc `iabc o`nk Ð `niiw `piiaeblc oeik ,`rx`

df rwxwdy micen oinezidy oebk ,ixiin mzdc

:wiqn jkle .iwizet` d`yr odia`y ,aeg lral

,rcze ,inc `iabc o`nk Ð `niiw `piiaeblc oeik

wtq mcew df wtq :dlr iziincnÐ mcew df

uewlc oeik :mrhd epiide .minc ozep epi`e uvew

oli`d lra dcen myle ,inc uiwc o`nk Ð i`w

`rx` ,ok m` .minc l`eyy `l` ,uvwl el yiy

itn .`peeb i`dk ixiin inp Ð `niiw `piiaeblc

.iax

úàùðgkyn `lcn Ð di`x `iadl dilr

Ð z`ypa `l` "di`x `iadl dilr"

drazc e` dzaezk dlawzpc dpin rny

,exary zepefna elit` Ð oic ziaa dzaezk

.iax itn .di`x `iadl odilr

éáøådn Ð iniiw dpnl` zwfga iqkp xaq iqei

xn`wc "dti dgk oke"c qxhpewa yxity

aeygz oinezid iqkp elkyk ,epiid Ð iqei iax

`xidp `l Ð zepefnl dxkny dn lk zegewll

zwfga `nlr ilekc inp i` :onwl xn`cn ,iaxl

iqei iaxl dizrc` wiq` `l `zyd crc ,llkn .iia`ck iqei iaxc `nrh epiide ,iniiw inzi

zgeexn `id Ð mzq zxken `idy jeznc :`zyd gk ieti epiidc iaxl d`xpe !`nrh i`d

eidy enk ,zepefn dcai` dzdy m` dl xnel oinezid elkei `le .zepefnl izxkn el` :xnel

x`y :xnel oileki eid f`e ,daezkl el`e zepefnl el` zazek dzid m` dl xnel mileki

ilekc wiqnc cr ,dizrc` wiqn `l izk` Ð zegewl ztixh oiprl la` .dlgn zepefnd

,`zyd `ed gk ieti dn :xn`z m`e .iniiw inzi zwfga ixdy ,izxkn zepefnl melk :xnel zpn`p `dz `l minezi iablc gk ieti i`d xninl ivn `l f`c ,iniiw inzi zwfga iqkp `nlr

dizepefn dcai` dizepefn draz `le mipy yly e` mizy dzdy `nrh i`n :xnel yie !dxkn daezkl mb ixdy ,`ed xwyc ?d`pe` ef oi` ike ,dcai` `le zepefnl izxkn lkd :dxn`wc

zxne`y ,d`pe` ef oi` qxhpewd yexitl mbe .zepefnl izxkn lkd :xnel dlekiy meyn ,mraezl dyyg `lc xninl `ki`c ,ikd xninl `kil `kde .dzlgn ok m` ,dzraz `lcnc Ð

meyn ediizrc` iweq`l mdl zegewll yi mlerl `kde .oihba opiyxtck ,oiaevw oi`y itl `l m` ,icarynn zeabl dl did zepefn mb oicd on ixdy .zepefnl izxkn lkd :zegewll

:xnel yie !epnn zeabl mewn jil epgpd :dl xnel oileki `lde :xn`z m`e .iax itn .izxkn zepefnl :xnel dlekiy oeik ,daezkl dxkny it lr s` ,daezk xeriyk ixg ipan gipdl ,daezk

l `kd jiiy `le .lirl oxn`ck ,icarynn `iabc ,ixg ipa seczy` enk iedc.dxkny xg` egwly zegewla ,inp i` .zepefn jxevl dzyr ixdy Ð micia dytp` dcqt` :xnin

éáøã,"eppzp" mixne`y ,minezid mr oicdy gken Ð dizepefn draz `ly ,dwzyc `d meyn lirl ziyixtc `nrhl Ð di`x `iadl dpnl` lre iniiw inzi zwfga iqkp xaq dcedi

jiiy `lc meyn Ð di`x `iadl dilrc ,lirl `nrh epiidc d`xpe !miqkp dxkny itl Ð dwzyc i`dc ,`nrh i`d `kd jiiy `l `d ?di`x `iadl dilr i`n` Ð `kdc :o`kn dyw

izxkn zepefnl el` :aezkl `id dleki ,`kd oke .oi`ad zepefn zligz dry lk reazl dleki `id ixdy .exary zepefn eprxt :xnel mipn`p m` ,mzpwza minkg elired dn :xninl mzd

.iax itn .izxkn daezkl el`eèåùôú`ziixa la` ,daeh dvr meyn i`ce oizipznc dizrc `wlqc :xnel yi ?heytz `lc `xwirn dizrc `wlq i`n :xn`z m`e Ð 'ek oizipznn dil

.il d`xp .iqei iaxc `inec ,dti dgk meyn `l` daeh dvr meyn rnyn `läöø,ixg ipan olhep Ð eaega dvx :xnelk `l` Ð olhep mdipy :yexit Ð olhep dpzna dvx olhep eaega

yexit jezn rnyn oke .icarynn aegd sexhl lekiy ,ixg ipan dpzna olhep m` :yxit .egk dti jk `l Ð dpzna olhep m` :xn`w ikd meyn .icarynn dpznd zeabl lkei `l aeye

ie`xk" xn`c meyn :jixte .'ek eaeg z` lhepe olhep Ð el ie`xk iaeg lra ipeltl fef miz`n epz :xn`y rxn aiky :`ipz (a,glw `xza `aa) "oilgep yi" idliyac :iaxl dywe .qxhpewd

xn` `le ,iaeg lra ipeltl fef miz`n epz :`l` xn` `l m`c rnyn .`xizi `pyil wiicc ,`id `aiwr iax Ð ipn `d :ipyne !xn`w eaega el ie`xk Ð `nlce ?eaeg z` lhepe olhep "el

xn` `l m` ,el epziy ,xn`w eaegac rnyn Ð "iaeg lral" xn`wc `l` "ipeltl" xn` `l ik i`cec ,`gip ded Ð "iaeg lral" mzd qixb ded i`c :d`xpe !mdipy lhep epi` ,"el ie`xk"

.`xaqa ielz df xace ,el epziy xn`w dpznac oeyldn xkip Ð "iaeg lra ipeltl" azkc `kid la` ."ipeltl" oda aezk `le ,jk oda aezky mixtq yie ."el ie`xk"
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.äéàø àéáäì äðîìà ìòå ,éîéé÷ éîúé ú÷æça éñëð¦§¥§¤§©©§¥©§¥§©©§¨¨§¨¦§¨¨
íéîBúiä ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð :àîìc Bà¦§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦
ïîæ ìk ,äðîìà :éåì éðúc ,òîL àz ?äéàø àéáäì§¨¦§¨¨¨§©§¨¥¥¦©§¨¨¨§©

úqéð àlL¯úqéð ,äéàø àéáäì íéîBúiä ìò¯äéìò ¤Ÿ¦¥©©§¦§¨¦§¨¨¦¥¨¤¨
úøëBî :éàpúk ,éLà øa éîéL áø øîà .äéàø àéáäì§¨¦§¨¨£©©¦¦©©¦§©¨¥¤¤
,"ézøëî äaeúëì elàå ,ézøëî úBðBæîì elà" úáúBëå§¤¤¥¦§¨©§¦§¥¦§¨¨©§¦
úáúBëå úøëBî :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤¤§¤¤
éaøì ;éâìtéî÷ àäa åàì éàî .äôé dçk ïëå ,íúñ§¨§¥Ÿ¨¨¤©¨§¨¨¦©§¦§©¦

éLeøôì éòa :øîàc ,äãeäé¯éîúé ú÷æça éñëð :øáñ §¨§¨©¨¥§¨¥¨©¦§¥§¤§©©§¥
:øáñ éñBé éaøå .äéàø àéáäì äðîìàä ìòå ,éîéé÷©§¥§©¨©§¨¨§¨¦§¨¨§©¦¥¨©
ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð .éLeøôì éòa àì̈¨¥§¨¥¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©
àîìò éleëc àîìc ?éànî .äéàø àéáäì íéîBúiä©§¦§¨¦§¨¨¦©¦§¨§¥¨§¨
àéáäì íéîBúiä ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦§¨¦

äãeäé éaøå .äéàø¯àìc ,ïì òîLî à÷ äáBè äöò §¨¨§©¦§¨¥¨¨¨©§©¨§¨
éëä àîéz àì éàc .àúeðzáòø dì eø÷éì¯éòác àä ¦§¨©©§¨¨§¦¨¥¨¨¦¨§¨¥

úBðBæîì úøëBî :ïéúéðúnî déì èBLôz ïðçBé éaø©¦¨¨¦§¥¦©§¦¦¤¤¦§
!"ézøëî úBðBæîì elà" úáúBëå ,ïéc úéáa àlL¤Ÿ§¥¦§¤¤¥¦§¨©§¦
äáBè äöòc ,dpéî òîLîì àkéì ïéúéðúnî ,àlà¤¨¦©§¦¦¥¨§¦§©¦¨§¥¨¨

éîð àëä .ïì òîLî à÷¯òîLî à÷ äáBè äöò ¨©§©¨¨¨©¦¥¨¨¨©§©
,éîéé÷ éîúé ú÷æça éñëð àîìò éleëc :éîð éà .ïì̈¦©¦§¥¨§¨¦§¥§¤§©©§¥©§¥

éñBé éaøc àîòè eðééäå¯øîàc .àLéM÷ ééaàãk §©§©§¨§©¦¥¦§©©¥©¦¨§¨©
?äîBc øácä äîì éñBé éaøc ìLî :àLéM÷ ééaà©©¥©¦¨¨¨§©¦¥§¨©¨¨¤

ììòa éðBìôì æeæ íéúàî eðz" øîàL òøî áéëL ¦§¦§©¤¨©§¨©¦¦§¦©©
äöø ,"éáBç¯äöø ,ïìèBð BáBça¯.ïìèBð äðzîa ¦¨¨§§¨¨¨§©¨¨§¨

íà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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

m`déñëð[zny lrad ly miqkpd-]éîúé ú÷æçaeze` eyxiy ¦§¥§¤§©©§¥
éîéé÷,micner -åoica dkfzy ick oklìòdäéàø àéáäì äðîìà ©§¥§©©§¨¨§¨¦§¨¨

`l di`x `iaz `l m`e ,miqkpdn zeabl lkez f`e ,dzprhl
`ivende ,mzwfgn miqkpd z` d`iven `idy iptn zeabl lkez

.di`xd eilr exagn,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð ,àîìc Bàixdy ¦§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥
,oic zia i`pza dl ecarzypådizepefn inc zeabl d`ayk okl §

,miqkpdnäéàø àéáäì íéîBúiä ìòm`e ,xak dl erxty mzprhl ©©§¦§¨¦§¨¨
miqkpd z` mi`iven md ik ,dizepefn erxti di`x mi`ian mpi`

.dzwfgn
:wtqd z` heytl `ziixa d`ian `xnbd,éåì éðúc òîL àz̈§©§¨¥¥¦

äðîìà,zencew mipy ly zepefn inc ,minezid iqkpn zraezd ©§¨¨
,dl erxty mipreh minezideúqéð àlL ïîæ ìk`id ,xg`l ¨§©¤Ÿ¦¥

miqkpa zwfgeneäéàø àéáäì íéîBúiä ìòm` la` .mdixacl ©©§¦§¨¦§¨¨
xg`yúqéðxak eiykr ,oi`eyipd mcewy onfd lr zepefn zraez ¦¥

e ,dpefl miaiig minezid oi` ixdy ,miqkpa zwfgen dpi`äéìò̈¤¨
.äéàø àéáäìminezid lre ,dzwfga miqkpd zqipy cry ,hytpe §¨¦§¨¨

.erxty di`x `iadl
:jka mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd,éMà øa éîéL éaø øîàwtqd ¨©©¦¦¦©©¦

`ed ,minezid zwfga e` dpnl`d zwfga miqkpd m`déàpúk- §©¨¥
dlra zny dy` :`ziixaa epipyy .mi`pz zwelgna ielz

`id ixd .daezke zepefn jxevl zerwxw zxkeneúáúBëå úøëBî¤¤§¤¤
zerwxw' dxiknd xhyaå ,'ézøëî úBðBæîì elàzerwxw'elà ¥¦§¨©§¦§¥

úøëBî ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,'ézøëî äaeúëìdy`d ¦§¨¨©§¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤¤
,daezkle zepefnlúáúBëådxiknd xhyaíúñdxkny -cg`l §¤¤§¨

.zepefnl dne daezkl zxken dn zyxtn dpi`e ,dlra iaeign
ezazekykäôé dçk ïë.jenqa x`eanke ,xzei dl aeh - ¥Ÿ¨¨¤

zx`an:`xnbdéâìôéî÷ àäa åàì éàî,ewlgp dfa `l m`d ± ©©§¨¨¦§§¥
yéLeøôì éòa øîàc äãeäé éaøì`id dn myl aezkl dilry - §©¦§¨§¨©¨¥§¨¥

c meyn `ed ,rwxw lk zxkenøáñy cvd enkéîúé ú÷æça éñëð ¨©¦§¥§¤§©©§¥
e ,éîéé÷jkl,äéàø àéáäì äðîìàä ìòmyl yxtl dl aeh okle ©§¥©¨©§¨¨§¨¦§¨¨

dxkn `id lkd z`y minezid eprhi `ly ick ,zxken `id dn
mdl orhz m`e .dzaezk rextl miaiig mpi` aeye ,daezkl
,il mzrxt `ly zepefn il epz ,daezkl izxkny mkixacl
miqkpdy oeike ,oilhlhnn zepefn dl erxty minezid exn`i
dxkny yxtzyk la` .dl erxty oerhl mipn`p ,mzwfga
mewnn zepefn dl erxty xnel mileki minezid oi` ,zepefnl
mdl didy iptn ,zepefnl zxkeny zegewll dxn` xwyae xg`
mzprhy gken ok eprh `ly oeike ,dxiknd zrya cin ok oerhl

.xwyéñBé éaøåcéLeøôì éòa àì øáñenk xaq ,dxkn jxev dfi`l §©¦¥¨©Ÿ¨¥§¨¥
c cvdå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëðokläéàø àéáäì íéîBúiä ìò ¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦§¨¦§¨¨

,derxty,xg` mewnn zepefn dl erxty dl oerhl mileki mpi`e
jkae ,zxken `id dn myl aezkl `le mezql dl sicr okle
dn lky xnel lkez ,miqkp minezil x`yi `l m`y giexz

daezk zeabl lkeze .zepefnl did zerwxwdn dxkny
miqkpn miaeb daezkly oeik ,zerwxw dlran epwy zegewldn
zxken `idy zerwxwdn wlg lr aezkz eli`e .micareyn
zerwxw zegewldn `ivedl lkez `l aey ,daezkl mze`

.zepefnl micareyn miqkpn mi`iven oi`y ,zepefnl
:`xnbd dgecéànî,df wtqa ewlgpy gxkdd okidn -àîìc ¦©¦§¨

[`ny-]àîìò éleëcixaqíéîBúiä ìòå ,éîéé÷ äðîìà ú÷æça éñëð §¥¨§¨¦§¥§¤§©©§¨¨©§¥§©©§¦
äéàø àéáäì`id dnl aezkl `le mezql dl sicr okle ,derxty §¨¦§¨¨

.x`azpy itke ,zxkenäãeäé éaøådn myl aezkl dilry xaeqy §©¦§¨
y meyn `ed ,zxken `iddì eø÷éì àìc ,ïì òîLî à÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©¨§Ÿ¦§¨

,àúeðzáòøzxkeny exn`i zxken `id dn myl aezkz `l m`y ©£§¨¨
zern daxd dkixvy zipzarx dl e`xwie ,zepefnl lkd
dl sicr jkle ,dy`l dz`yl mc` ipa evxi `le ,zepefnl

.daezkl zxken `id dn aezkl
:daeh dvr meyn ok xn` dcedi iaxy dgiken `xnbdàì éàc§¦Ÿ

éëä àîéz`l` ,daeh dvrl dcedi iax zpeeky yxtp `l m`y - ¥¨¨¦
dywi ,minezid zwfga miqkpdy meyn enrhïðçBé éaø éòác àä̈§¨¥©¦¨¨

,minezid zwfga e` dpnl`d zwfga miqkpd m`ddéì èBLôz¦§¥
ïéúéðúnîixd -,zyxetn dpynn ef jxca wtqd heytl yi ¦©§¦¦

oldl epipyyfv)(:,úøëBîzerwxw dpnl`dìjxevàlL úBðBæî ¤¤§§¤Ÿ
ïéc úéáa,mignen lyezepefnl zxkenykúBðBæîì elà' úáúBë §¥¦¤¤¥¦§

'ézøëî.aezkl dkixv okle ,minezid zwfga miqkpdy gkene ¨©§¦
.ewitq z` myn opgei iax hyt `l recne ,dxkn `id dn myl

àlàjgxk lrïéúéðúnîzxken `id dn aezkl dekixvdy ¤¨¦©§¦¦
,zepefnldpéî òîLîì àkéìzwfga miqkpdy gikedl oi` - ¥¨§¦§©¦¨

xnel xyt`y ,minezidïì òîLî à÷ äáBè äöòc`ly ick §¥¨¨¨©§©¨
,zipzarx `idy exn`iok m`énð àëädcedi iaxn gikedl oi` ¨¨©¦

y xnel xyt`y ,minezid zwfga miqkpdyòîLî à÷ äáBè äöò¥¨¨¨©§©
.ïì̈

:sqep ote`a dgec `xnbd,énð éàyxtl yiàîìò éleëciax oia - ¦©¦§¥¨§¨
c mixaeq iqei iax oiae dcedi,éîéé÷ éîúé ú÷æça éñëðdilre ¦§¥§¤§©©§¥©§¥

dn yxtzy dcedi iax xn` okle ,zepefn drxtp `ly gikedl
.zepefnl zxken `ideðééäå[edfe-],éñBé éaøc àîòèici lry §©§©§¨§©¦¥

dzxikny xnel lkez ,zxken `id dn myl yxtz `le mezqzy
.zegewld epwy zerwxwn dzaezk zeabl dl yie ,zepefnl dzid

eéñBé éaøc ìLî àLéM÷ éiaà øîàc ,àLéM÷ éiaàãkdti mzqdy ¦§©©¥©¦¨§¨©©©¥©¦¨¨¨§©¦¥
,dlì ,äîBc øácä äîìéðBìôì æeæ íéúàî eðz øîàL òøî áéëL §¨©¨¨¤¦§¦§©¤¨©§¨©¦¦§¦

éáBç ìòa,aegdn ueg dpzn el ozil dvexy eixac miyxtne ©©¦
ipelt dfi`l x`al ick `ed 'iaeg lra' xne`y dne ,el aiigy

m` .oiekznäöø[oixeg ipa mdy] fef miz`nd lehil ipelt eze` ¨¨
aoerxt,ïìèBð ,BáBçdpznd z` zeabl lkei `l df ote`ae §§¨

m`e .micareynnäöøolhil,äðzîa,eaeg zrixtl `le,ïìèBð ¨¨§©¨¨§¨
.micareynn eaegl oerxtl mitqep fef miz`n lhepe
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zeaezk(iyiy meil)

,df yexit lr zeprh izy yi ±àãç,zg` dprh -éøîâì äãaéàc £¨§¦§¨§©§¥
òîLîdleki dpi`e ,xenb ceai` ezernyn ,'dcai`' oeyldy - ©§©

.gwel meyn zeablãBòåixdy ,dprhàéðzmc` m` ,`ziixaa §©§¨
ì åéñëð øëîe ,ãçàä ïî äåìïéc éðL ç÷Bìì áBç ìòa áúëå ,íéðL ¨¨¦¨¤¨¨©§¨¨¦§©¦§¨©©©§¥©¥¦¦

,íeìk ïBLàø ç÷Bì ìò Bì ïéà ,Enò éì ïéà íéøáãeleki epi` delnd §¨¦¥¦¦§¥©¥©¦§
,oey`x gweln elit` zeablìBëiL éðtîoey`xd gweldøîBì ¦§¥¤¨©

,delnlepîéä úBaâì íB÷î Eì ézçpäcia oixeg ipa izgpd ± ¦©§¦§¨¦§¥¤
ax ly evexiz dgcp ok m`e .dcyd z` izipwy drya delnd
leki `l delnd m`y ,`ziixadn dgkedd zxfege ,wgvi xa ongp

.oey`xd gweldn zeabl xfeg epi` ,xge`nd gweldn zeabl

dlwlwzpy dcy oiprl o`kn gikedl oi`y ,`ax miiqn la`
y iptn ,micareynn daebe xfeg epi`yíúä,zeziixad izya ¨¨

íéãéa déLôð ãéñôàc eäéàz` micia envrl lwlw delnd - ¦§©§¦©§¥§¨©¦
,jnr il oi` mixace oic el azky dfa ,ipydn zeabl zexyt`d
mixfeg mpi` okle ,dnvrl dlwlw ipyl dnzgyk dy`d oke
wtqd oiicr ,dlwlwzd rwxwdy dxwna la` ,oey`xd gwell

.micareynn zeable xefgl mileki m` rxken epi`
:xkfpd wtqd lr ddnz `xnbd,éMà áøì øîéé áø déì øîàdn ¨©¥©¥©§©©¦

izgpd oerhl leki oey`xd gweld m` dlwlwzdy dcya wtqd
,epnid zeabl mewn jl
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שישי עמ' א



c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.àéøöúéLL äòL óBñ ìëàì øäîì C[`ì ïéekúî Bðéà íà elôà úBöç ãò úaMa úBðòúäì øeñàLíeL ¨¦§©¥¤¡Ÿ¨¨¦¦¤¨§¦§©§©¨©££¦¦¥¦§©¥§
äåöî øáã àeä elôà øçà øáãa B÷ñò úîçî òðîpL àlà úéðòz[aøeñà ìltúîe àøBwL ïBâk3àlà ©£¦¤¨¤¦§©¥£©¨§§¨¨©¥£¦§©¦§¨§¤¥¦§©¥¨¤¨

øàaúiL Bîk Bì âðò àeä øeçàäå ïéãò ìëàì õôç Bðéà ïk íà4älôúe äàéøwa âpòúî íà ïécä àeäå) ¦¥¥¨¥¤¡Ÿ£©¦§¨¦Ÿ¤§¤¦§¨¥§©¦¦¦§©¥¦§¦¨§¦¨
øeñà úçà äòL elôà úéðòz íNì ïéekúî íàå (äìéëàaî øúBé5[b: ¥¦©£¦¨§¦¦§©¥§¥©£¦£¦¨¨©©¨

א  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
úéùù äòù [à משהאיר זמניות שעות שש סוף –

.1היום 
äåöî øáã [á לצורך ומתפלל בתורה כשקורא היינו –

תענוג  לשם ומתפלל כשקורא משא"כ מצוה, קיום
.2כדלקמן 

øåñà [â קודם כזית ואכל קידש שאם הוא פשוט דבר –
נראה  וכן חצות, אחר עד גם להמתין יכול חצות
עד  להמתין מותר ג"כ התפלה קודם חמין דכששותים

תענית  מכלל יצא שהרי חצות .6אחר

zetqede mipeiv
משנתו 1) שהתעורר בזמן תלוי אינו לתענית שנחשב הזמן

תענית  לענין שהוא כפי א) ס"ק קנז בסי' המג"א (שיטת
היום. חצות עד הוא אלא סי"ב, דלהלן חלום

Ò"‰ועד"ז2) ‡ˆ¯ 'ÈÒ· קיום לצורך הסעודה איחור לגבי
ידי  שיצא כך לשניים הבוקר סעודת שיחלק ידי (על מצוה
סעודת  עם להמתין אין לכתחלה שלישית): סעודה חובת
שהרי  ג' סעודה קיום בשביל גדולה למנחה סמוך עד הבוקר

רפ"ח. בסי' שנתבאר כמו חצות עד להתענות אסור
Ò"‚עד"ז3) ‡Ù¯ 'Ò· ולא בתפילה שמאריכים שאף :

כדי  מדאי יותר יאריך לא מכלֿמקום תורה לביטול חוששים
היום. חצות קודם Á"Òשיאכלו ËÎ˜˙ 'Ò·Â ֿ יום (לענין

היום. מחצות יותר המאריכים בחזנים לגעור ויש טוב):
Â"Ò „Ù˜˙ 'ÈÒ·Â אין בשבת חל ואם ראשֿהשנה): (לענין

במה  יותר. להאריך יכול בחול אבל מחצות יותר להאריך

להאריך  אין בניגונים אבל ובתפלות בפיוטים אמורים דברים
יו"ט. שהוא כיון מחצות יותר

יג.4) סעיף
ו 5) סי"ב. לקמן Ò"‡עד"ז ÛÂÒ „¯˙ 'ÈÒ·: יום ערב

עונג, לשבת וקראת בו שנאמר לשבת דומה אינו הכיפורים
אם  תענית לשם אחת שעה אפילו בו להתענות אסור ולפיכך
יום  בערב אבל רפ"ח, בסי' כמ"ש חלום תענית  אינו
ואם  בו לאכול שמצוה אלא עונג בו נאמר שלא הכיפורים

חובתו. ידי יצא ביום אחת פעם ÈÒ"·אכל ËÓ¯ 'Ò·Â
מותר  האם דן (ושם שבת בליל אפילו הוא התענית שאיסור
שבת). עליו קיבל כשכבר גם שבת ערב של תענית להשלים

יום 6) בכל מעשים וזהו והוסיף: א. סעיף השלחן ערוך
הסעודה  עם וממתינין מטעמת וטועמין קידוש שעושין

חצות. אחר עד השנייה

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

Á מועטת שרייה אלא שם אין אפילו במים השרוי בגד
א  שם שוטחו שאינו אע"פ לאש סמוך לנגבו לא אסור

אעפ"כ  העין מראית כאן שאין בו לבוש כשהוא שם מנגבו
הוא  אם שם מתבשלים הבלועים שהמים בישול משום אסור
עד  כך כל שם להתחמם יכול שהבגד עד כך כל לאש סמוך
שם  לנגבו מותר כך כל סמוך אינו אם אבל בו סולדת שהיד

שוטחו: שאינו כל

Ë מעליו שפשטו לאחר לטלטלו אסור במים השרוי בגד
שאינו  בגד הוא כן אם אלא ויסחטנו ישכח שמא
אלא  בו שאין או סוחטו היה לא בחול ואף מימיו על מקפיד

לסוחטה. עליה להקפיד דרך שאין מועטת שריה

שאינם  משקין בשאר או אדום ביין או בשכר נשרו ואם
לכתחלה  ואף הרבה שנשרו אע"פ לטלטלו מותר מלבנים
בסי' שיתבאר כמו עליו לסננם כגון בהם להשרותו מותר

וש"כ: שי"ט

Ò או שבת מערב שהוחמו בחמין ורגליו ידיו פניו הרוחץ
להסתפג  לו התירו בצונן או טבריא בחמי גופו כל אפילו
מימיהם  על שמקפיד אע"פ בהן וכיוצא בסדין או במטפחת
בשבת  ויסחטם ישכח שמא חששו לא בחול בהם לסוחטם
הרוחצין  שכל שכיון עליו לגזור אפשר שאי דבר שזהו לפי
ברחיצה  אוסרו אתה אף להסתפג אוסרו אתה אם מסתפגין
מפני  לרחוץ שלא גזרו אחת שפעם אפשר שאי דבר וזהו
הוחמו  שבת מערב ואמרו בשבת חמין מחמין שהיו הבלנים

והתירו. וחזרו עומד הדבר שאין ראו ואח"כ

לביתו  המרחץ מבית בידו המטפחת להביא כן גם לו ומותר
ויסחטנו  ישכח שמא חוששין ואין עירוב שם יש אם
אנו  הרי להביאו לו ונאסור לכך נחוש (שאם בהליכתו
בבית  ולהניחו להפקירו לו אפשר שאי להסתפג אוסרים
חשודים  שהבלנים מפני להבלן למוסרו לו ואסור המרחץ)

בידים. לסחוט הסחיטה על

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בשבת  רחיצה בלא לעמוד שאפשר הזה בזמן עכשיו ואף
בדבר  איסור אין אעפ"כ מלהסתפג למונעו אפשר וא"כ
טוב  ומכלֿמקום חכמים במנין מעולם נאסר שלא מאחר
בחול: אף לסוחטו מימיו על מקפיד שאינו בדבר להסתפג

‡Ò ואין בנהר ידיו ולרחוץ הנהר שפת על לעמוד מותר
אל  הנהר מן ידיו שעל המים שמוציא במה איסור בזה
ג"כ  הוא הנהר ושפת כרמלית הוא שהנהר לפי שפתו
מד' בפחות לכרמלית מכרמלית להוציא ומותר כרמלית
קודם  מהנהר שהוציאם מיד יפה ידיו לנגב שיזהר רק אמות
יפה  גופו לנגב צריך בנהר הרוחץ וכן אמות ד' שילך
אמות  ד' ויטלטלנו מים עליו ישארו שלא מהנהר כשעולה

בכרמלית.

לא  לבושו ועל עליו סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל
לעמוד  אפשר שאי דבר שהוא לפי זה על חכמים הקפידו
ירד  ופתאום הרבים ברשות הולך אדם שלפעמים עליו
בשעת  מביתו לצאת (אף ענין בכל לו התירו לכן עליו הגשם

לחצאין): דבר לאסור שאין הגשם

·Ò או סרוק פשתן ראשיהם על שמניחין הקרחה בעלי
מותרים  בראשיהם כשער נראה שיהא מנופץ צמר
שתכשיט  הרבים לרשות בו ולצאת בשבת בראשיהן להניחו
איסור  בו שאין בענין יום מבעוד שהוכנו ובלבד הוא שלהם

ש"ח: בסי' שיתבאר וע"ד מוקצה טלטול משום

‚Ò בראשו מכה לו שיש למי בצוארו מצנפת לתלות מותר
לכרוך  וכן הרבים לרשות בו ולצאת בזרועו או
בהם  ולצאת מכה בו שיש האצבע על או היד על סמרטוטין
כמו  ממש המכה על כרוכים אם וכלֿשכן הרבים לרשות

הטעם): (ע"ש למעלה שנתבאר

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

אסורים 

מפני ‡ חייב שעליה הטל מן שחורה חדשה טלית המנער
והוא  כיבוס כמו לה ומועיל מיפה הוא הטל מן שניעורה
מקפיד  אינו אם אבל ניעור בלא ללבשה שלא עליה שמקפיד
אין  מללבשה נמנע היה לא מנערה היה לא אם שאף עליה
קודם  לנערה לו ומותר ככיבוס אצלו חשוב זה יפוי
מיני  שאר או אדומה או לבנה היא אם אבל שילבשנה
כיבוס  כמו לה יפה הניעור אין חדשה שאינה או צבעונים
בלא  ללבשה שלא עליה מקפיד אם אף לנערה מותר ולכן
בה  נשתמשו שלא זמן כל חדשה נקראת אימתי ועד ניעור

בחידושה: היא עדיין אלא כך כל

(הרבה)· גשמים ירדו אם אבל בטל אמורים דברים במה
וכל  צבעונין מיני ושאר שחור בין לבן בין בגד שום על
מפני  לנערו אסור מים בו ונבלעו הואיל במים נפל אם שכן
ממנו  נסחטין אותו כשמנערין ממים בלוע בגד כל שדרך
ביותר  עליו מקפיד הוא הסתם שמן חדש שהבגד והוא מים
עליו  מקפיד אינו אם אבל במים שמתקצר מפני מיד לנערו
מתכוין  אינו הרי המים ממנו יסחוט אם (שאף לנערו מותר
עליו  מקפיד כשהוא אבל מותר מתכוין שאינו ודבר לכך

לודאי  שקרוב ימות ולא רישיה כפסיק הוא אזי לנערו
הוא  אם אף שאוסר מי ויש בניעורו) ממנו המים שיסחטו

לדבריו: לחוש וטוב עליו מקפיד שאינו ישן בגד

העפר ‚ מן ושחור חדש בגד לנער שאסור שאומר מי יש
ניעור  בלא ללבשו שלא מקפיד אם שעליו האבק או
ממנו  וניעורו מראיתו מקלקל שהאבק ככיבוס שהוא משום

לדבריו. לחוש וטוב כיבוס הוא

דבוקה  הנוצה שאין הבגד מן הנוצות להסיר מותר אבל
לכיבוס  כלל דומה הסרתה ואין והעפר האבק כמו בבגד
שמן  לפי מוקצה טלטול משום הנוצות בהסרת איסור (ואין
הן  והרי הבגד על מהן ונפלו בכסת או בכר היו כבר הסתם
כלל  מוקצות אינן ולכך עליהן ולשכב להן להחזירן ראויות
שימרוט  עד וכסת לכר ראויות שאינן שלימות נוצות אבל
עליהן  לשכב ראוים ואינם קשים שהם שלהן מקנים אותן
ואם  יו"ט) לענין תצ"ט בסי' כמ"ש בשבת לטלטלן אסור
בסי' יתבאר מקסמים העשויה מכבדת ידי על להסירם מותר
מותר  כסותו על תבשיל או פשתן זרע לו ישב אם וכן של"ז

לקלפו:

רע"ח „ בסי' שנתבאר ע"ד ולתפור לחזור מנת על הקורע
שנפל  יריעה במשכן שכן מלאכות מאבות שהוא חייב
צריך  לתופרו וכדי ועגול קטן נקב בה ומנקב תולעת בה
עשויה  התפירה תהא שלא הנקב את ולמטה למעלה לקרוע
פטור  ולתפור לחזור מנת על שלא והקורע קמטים קמטים

סופרים. מדברי אסור אבל

בצנעה  מפרישן בקוצים בגדיו שנסתבכו מי לפיכך
כיון  כלום בכך אין נקרעו ואם יקרעו שלא כדי ומתמהמה
שהתמהמה  שכיון רישיה פסיק כאן ואין לכך נתכוין שלא

יקרעו. שלא אפשר היה

תקרע  שמא חוששין ואין במטלית האגוז את לפצוע ומותר
תק"ח: בסי' שיתבאר כמו

על ‰ בפטיש להכות מתכת כלי העושים האומנים דרך
זו  בהכאה עקמימותו להשוות כדי שנגמר אחר הכלי
שהיתה  מלאכה אב והוא הכלי מלאכת גמר היא זו והכאה
הכלי  עשיית גמר שהוא דבר שום העושה וכל המשכן בכלי
מכה  תולדות והוא למלאכה נחשב זה גמר הרי ותיקונו
לציירו  העומד בכלי צורה הצר כגון במשכן שהיה בפטיש
גמר  מקצת עשה הרי הצורה מקצת אלא צייר לא אפילו
מלאכה  חשוב אינו עצמו מצד שהציור שאף וחייב הכלי
הוא  הרי ידו על וניתקן נגמר שהכלי עכשיו מכלֿמקום
תיקון  הרי לכלי תיקון איזה העושה כל וכן למלאכה נחשב
כלי  העושה לומר צריך ואין וחייב למלאכה נחשב זה
בענין  הוא אם אף בפטיש מכה משום שחייב מתחילתו
שכ"ב: וסי' שי"ד בסי' שיתבאר כמו בונה משום בו שאין

Â היבלת אלו כגון הבגדים גבי שעל יבלת הלוקט לפיכך
וקסמים  קשין וכן האריגה מן בהם הנשארים צמר שבכלי
לאחר  אותם הנוטל במתכוין שלא בבגד שנארגו דקין
עליהם  מקפיד הוא אם בפטיש מכה משום חייב האריגה
הוא  זה שיפוי הבגד ליפות כדי בכוונה מסירם שהוא דהיינו
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äåöî øáã àeä elôà øçà øáãa B÷ñò úîçî òðîpL àlà úéðòz[aøeñà ìltúîe àøBwL ïBâk3àlà ©£¦¤¨¤¦§©¥£©¨§§¨¨©¥£¦§©¦§¨§¤¥¦§©¥¨¤¨

øàaúiL Bîk Bì âðò àeä øeçàäå ïéãò ìëàì õôç Bðéà ïk íà4älôúe äàéøwa âpòúî íà ïécä àeäå) ¦¥¥¨¥¤¡Ÿ£©¦§¨¦Ÿ¤§¤¦§¨¥§©¦¦¦§©¥¦§¦¨§¦¨
øeñà úçà äòL elôà úéðòz íNì ïéekúî íàå (äìéëàaî øúBé5[b: ¥¦©£¦¨§¦¦§©¥§¥©£¦£¦¨¨©©¨

א  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
úéùù äòù [à משהאיר זמניות שעות שש סוף –

.1היום 
äåöî øáã [á לצורך ומתפלל בתורה כשקורא היינו –

תענוג  לשם ומתפלל כשקורא משא"כ מצוה, קיום
.2כדלקמן 

øåñà [â קודם כזית ואכל קידש שאם הוא פשוט דבר –
נראה  וכן חצות, אחר עד גם להמתין יכול חצות
עד  להמתין מותר ג"כ התפלה קודם חמין דכששותים

תענית  מכלל יצא שהרי חצות .6אחר

zetqede mipeiv
משנתו 1) שהתעורר בזמן תלוי אינו לתענית שנחשב הזמן

תענית  לענין שהוא כפי א) ס"ק קנז בסי' המג"א (שיטת
היום. חצות עד הוא אלא סי"ב, דלהלן חלום

Ò"‰ועד"ז2) ‡ˆ¯ 'ÈÒ· קיום לצורך הסעודה איחור לגבי
ידי  שיצא כך לשניים הבוקר סעודת שיחלק ידי (על מצוה
סעודת  עם להמתין אין לכתחלה שלישית): סעודה חובת
שהרי  ג' סעודה קיום בשביל גדולה למנחה סמוך עד הבוקר

רפ"ח. בסי' שנתבאר כמו חצות עד להתענות אסור
Ò"‚עד"ז3) ‡Ù¯ 'Ò· ולא בתפילה שמאריכים שאף :

כדי  מדאי יותר יאריך לא מכלֿמקום תורה לביטול חוששים
היום. חצות קודם Á"Òשיאכלו ËÎ˜˙ 'Ò·Â ֿ יום (לענין

היום. מחצות יותר המאריכים בחזנים לגעור ויש טוב):
Â"Ò „Ù˜˙ 'ÈÒ·Â אין בשבת חל ואם ראשֿהשנה): (לענין

במה  יותר. להאריך יכול בחול אבל מחצות יותר להאריך

להאריך  אין בניגונים אבל ובתפלות בפיוטים אמורים דברים
יו"ט. שהוא כיון מחצות יותר

יג.4) סעיף
ו 5) סי"ב. לקמן Ò"‡עד"ז ÛÂÒ „¯˙ 'ÈÒ·: יום ערב

עונג, לשבת וקראת בו שנאמר לשבת דומה אינו הכיפורים
אם  תענית לשם אחת שעה אפילו בו להתענות אסור ולפיכך
יום  בערב אבל רפ"ח, בסי' כמ"ש חלום תענית  אינו
ואם  בו לאכול שמצוה אלא עונג בו נאמר שלא הכיפורים

חובתו. ידי יצא ביום אחת פעם ÈÒ"·אכל ËÓ¯ 'Ò·Â
מותר  האם דן (ושם שבת בליל אפילו הוא התענית שאיסור
שבת). עליו קיבל כשכבר גם שבת ערב של תענית להשלים

יום 6) בכל מעשים וזהו והוסיף: א. סעיף השלחן ערוך
הסעודה  עם וממתינין מטעמת וטועמין קידוש שעושין

חצות. אחר עד השנייה

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

Á מועטת שרייה אלא שם אין אפילו במים השרוי בגד
א  שם שוטחו שאינו אע"פ לאש סמוך לנגבו לא אסור

אעפ"כ  העין מראית כאן שאין בו לבוש כשהוא שם מנגבו
הוא  אם שם מתבשלים הבלועים שהמים בישול משום אסור
עד  כך כל שם להתחמם יכול שהבגד עד כך כל לאש סמוך
שם  לנגבו מותר כך כל סמוך אינו אם אבל בו סולדת שהיד

שוטחו: שאינו כל

Ë מעליו שפשטו לאחר לטלטלו אסור במים השרוי בגד
שאינו  בגד הוא כן אם אלא ויסחטנו ישכח שמא
אלא  בו שאין או סוחטו היה לא בחול ואף מימיו על מקפיד

לסוחטה. עליה להקפיד דרך שאין מועטת שריה

שאינם  משקין בשאר או אדום ביין או בשכר נשרו ואם
לכתחלה  ואף הרבה שנשרו אע"פ לטלטלו מותר מלבנים
בסי' שיתבאר כמו עליו לסננם כגון בהם להשרותו מותר

וש"כ: שי"ט

Ò או שבת מערב שהוחמו בחמין ורגליו ידיו פניו הרוחץ
להסתפג  לו התירו בצונן או טבריא בחמי גופו כל אפילו
מימיהם  על שמקפיד אע"פ בהן וכיוצא בסדין או במטפחת
בשבת  ויסחטם ישכח שמא חששו לא בחול בהם לסוחטם
הרוחצין  שכל שכיון עליו לגזור אפשר שאי דבר שזהו לפי
ברחיצה  אוסרו אתה אף להסתפג אוסרו אתה אם מסתפגין
מפני  לרחוץ שלא גזרו אחת שפעם אפשר שאי דבר וזהו
הוחמו  שבת מערב ואמרו בשבת חמין מחמין שהיו הבלנים

והתירו. וחזרו עומד הדבר שאין ראו ואח"כ

לביתו  המרחץ מבית בידו המטפחת להביא כן גם לו ומותר
ויסחטנו  ישכח שמא חוששין ואין עירוב שם יש אם
אנו  הרי להביאו לו ונאסור לכך נחוש (שאם בהליכתו
בבית  ולהניחו להפקירו לו אפשר שאי להסתפג אוסרים
חשודים  שהבלנים מפני להבלן למוסרו לו ואסור המרחץ)

בידים. לסחוט הסחיטה על

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בשבת  רחיצה בלא לעמוד שאפשר הזה בזמן עכשיו ואף
בדבר  איסור אין אעפ"כ מלהסתפג למונעו אפשר וא"כ
טוב  ומכלֿמקום חכמים במנין מעולם נאסר שלא מאחר
בחול: אף לסוחטו מימיו על מקפיד שאינו בדבר להסתפג

‡Ò ואין בנהר ידיו ולרחוץ הנהר שפת על לעמוד מותר
אל  הנהר מן ידיו שעל המים שמוציא במה איסור בזה
ג"כ  הוא הנהר ושפת כרמלית הוא שהנהר לפי שפתו
מד' בפחות לכרמלית מכרמלית להוציא ומותר כרמלית
קודם  מהנהר שהוציאם מיד יפה ידיו לנגב שיזהר רק אמות
יפה  גופו לנגב צריך בנהר הרוחץ וכן אמות ד' שילך
אמות  ד' ויטלטלנו מים עליו ישארו שלא מהנהר כשעולה

בכרמלית.

לא  לבושו ועל עליו סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל
לעמוד  אפשר שאי דבר שהוא לפי זה על חכמים הקפידו
ירד  ופתאום הרבים ברשות הולך אדם שלפעמים עליו
בשעת  מביתו לצאת (אף ענין בכל לו התירו לכן עליו הגשם

לחצאין): דבר לאסור שאין הגשם

·Ò או סרוק פשתן ראשיהם על שמניחין הקרחה בעלי
מותרים  בראשיהם כשער נראה שיהא מנופץ צמר
שתכשיט  הרבים לרשות בו ולצאת בשבת בראשיהן להניחו
איסור  בו שאין בענין יום מבעוד שהוכנו ובלבד הוא שלהם

ש"ח: בסי' שיתבאר וע"ד מוקצה טלטול משום

‚Ò בראשו מכה לו שיש למי בצוארו מצנפת לתלות מותר
לכרוך  וכן הרבים לרשות בו ולצאת בזרועו או
בהם  ולצאת מכה בו שיש האצבע על או היד על סמרטוטין
כמו  ממש המכה על כרוכים אם וכלֿשכן הרבים לרשות

הטעם): (ע"ש למעלה שנתבאר

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

אסורים 

מפני ‡ חייב שעליה הטל מן שחורה חדשה טלית המנער
והוא  כיבוס כמו לה ומועיל מיפה הוא הטל מן שניעורה
מקפיד  אינו אם אבל ניעור בלא ללבשה שלא עליה שמקפיד
אין  מללבשה נמנע היה לא מנערה היה לא אם שאף עליה
קודם  לנערה לו ומותר ככיבוס אצלו חשוב זה יפוי
מיני  שאר או אדומה או לבנה היא אם אבל שילבשנה
כיבוס  כמו לה יפה הניעור אין חדשה שאינה או צבעונים
בלא  ללבשה שלא עליה מקפיד אם אף לנערה מותר ולכן
בה  נשתמשו שלא זמן כל חדשה נקראת אימתי ועד ניעור

בחידושה: היא עדיין אלא כך כל

(הרבה)· גשמים ירדו אם אבל בטל אמורים דברים במה
וכל  צבעונין מיני ושאר שחור בין לבן בין בגד שום על
מפני  לנערו אסור מים בו ונבלעו הואיל במים נפל אם שכן
ממנו  נסחטין אותו כשמנערין ממים בלוע בגד כל שדרך
ביותר  עליו מקפיד הוא הסתם שמן חדש שהבגד והוא מים
עליו  מקפיד אינו אם אבל במים שמתקצר מפני מיד לנערו
מתכוין  אינו הרי המים ממנו יסחוט אם (שאף לנערו מותר
עליו  מקפיד כשהוא אבל מותר מתכוין שאינו ודבר לכך

לודאי  שקרוב ימות ולא רישיה כפסיק הוא אזי לנערו
הוא  אם אף שאוסר מי ויש בניעורו) ממנו המים שיסחטו

לדבריו: לחוש וטוב עליו מקפיד שאינו ישן בגד

העפר ‚ מן ושחור חדש בגד לנער שאסור שאומר מי יש
ניעור  בלא ללבשו שלא מקפיד אם שעליו האבק או
ממנו  וניעורו מראיתו מקלקל שהאבק ככיבוס שהוא משום

לדבריו. לחוש וטוב כיבוס הוא

דבוקה  הנוצה שאין הבגד מן הנוצות להסיר מותר אבל
לכיבוס  כלל דומה הסרתה ואין והעפר האבק כמו בבגד
שמן  לפי מוקצה טלטול משום הנוצות בהסרת איסור (ואין
הן  והרי הבגד על מהן ונפלו בכסת או בכר היו כבר הסתם
כלל  מוקצות אינן ולכך עליהן ולשכב להן להחזירן ראויות
שימרוט  עד וכסת לכר ראויות שאינן שלימות נוצות אבל
עליהן  לשכב ראוים ואינם קשים שהם שלהן מקנים אותן
ואם  יו"ט) לענין תצ"ט בסי' כמ"ש בשבת לטלטלן אסור
בסי' יתבאר מקסמים העשויה מכבדת ידי על להסירם מותר
מותר  כסותו על תבשיל או פשתן זרע לו ישב אם וכן של"ז

לקלפו:

רע"ח „ בסי' שנתבאר ע"ד ולתפור לחזור מנת על הקורע
שנפל  יריעה במשכן שכן מלאכות מאבות שהוא חייב
צריך  לתופרו וכדי ועגול קטן נקב בה ומנקב תולעת בה
עשויה  התפירה תהא שלא הנקב את ולמטה למעלה לקרוע
פטור  ולתפור לחזור מנת על שלא והקורע קמטים קמטים

סופרים. מדברי אסור אבל

בצנעה  מפרישן בקוצים בגדיו שנסתבכו מי לפיכך
כיון  כלום בכך אין נקרעו ואם יקרעו שלא כדי ומתמהמה
שהתמהמה  שכיון רישיה פסיק כאן ואין לכך נתכוין שלא

יקרעו. שלא אפשר היה

תקרע  שמא חוששין ואין במטלית האגוז את לפצוע ומותר
תק"ח: בסי' שיתבאר כמו

על ‰ בפטיש להכות מתכת כלי העושים האומנים דרך
זו  בהכאה עקמימותו להשוות כדי שנגמר אחר הכלי
שהיתה  מלאכה אב והוא הכלי מלאכת גמר היא זו והכאה
הכלי  עשיית גמר שהוא דבר שום העושה וכל המשכן בכלי
מכה  תולדות והוא למלאכה נחשב זה גמר הרי ותיקונו
לציירו  העומד בכלי צורה הצר כגון במשכן שהיה בפטיש
גמר  מקצת עשה הרי הצורה מקצת אלא צייר לא אפילו
מלאכה  חשוב אינו עצמו מצד שהציור שאף וחייב הכלי
הוא  הרי ידו על וניתקן נגמר שהכלי עכשיו מכלֿמקום
תיקון  הרי לכלי תיקון איזה העושה כל וכן למלאכה נחשב
כלי  העושה לומר צריך ואין וחייב למלאכה נחשב זה
בענין  הוא אם אף בפטיש מכה משום שחייב מתחילתו
שכ"ב: וסי' שי"ד בסי' שיתבאר כמו בונה משום בו שאין

Â היבלת אלו כגון הבגדים גבי שעל יבלת הלוקט לפיכך
וקסמים  קשין וכן האריגה מן בהם הנשארים צמר שבכלי
לאחר  אותם הנוטל במתכוין שלא בבגד שנארגו דקין
עליהם  מקפיד הוא אם בפטיש מכה משום חייב האריגה
הוא  זה שיפוי הבגד ליפות כדי בכוונה מסירם שהוא דהיינו
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אבל  עליהם שמקפיד לפי ותיקונו הבגד עשיית גמר חשוב
מתעסק  דרך אלא מסירם ואינו עליהם מקפיד אינו אם

א  אבל פטור סופרים:בעלמא מדברי סור

Ê תפירתם שבתחילת דהיינו החייטים שעושים שלל
שתופרים  מה עם הבגד עליונות את בחוטין מחברים
יש  הבגד מן אלו חוטין מוציא תפירתם גמר ואחר תחתיו
אם  בפטיש מכה משום חייב בשבת המוציאם אם להסתפק
מקפיד  אינו אם סופרים מדברי אסור ואם עליהם מקפיד

להחמיר: ויש עליהם

Á שיתפשטו כדי לבישתם קודם הבגדים לקפל מותר
והוא  כשילבישם עליו מהודרים ויהיו מקמטיהם
יוכל  מעליו ופשטם שלבשם אחר וכן ביום בו שילבישם
שנמצא  ביום בו וללבשם לחזור דעתו אם ולקפלם לחזור
לחזור  דעתו אין אם אבל השבת לצורך הוא זה קיפול
(מטעם  בשבת לקפלו אסור שבת למוצאי עד וללבשו
שפושטין  מצוה של הטלית לקפל אסור ולכן שיתבאר)
בהם  ומתעטפין חוזרין שאין במקומות שחרית בשבת

במנחה:

Ë אחד באדם אלא השבת לצורך אפילו לקפל התירו לא
מקפלים  שכששנים מפני אחד בגד יקפלו לא שנים אבל
כמתקנין  ונראין בקיפולם) (בידיהם קמטיו מפשיטים הן
הקמטים  מתפשטים מקפל כשאחד (משא"כ בשבת כלים
חדשים  בבגדים אלא התירו לא אחד באדם ואפילו מאליהן)
החדשים  מן יותר מתקנם קיפולם שהישנים בישנים לא אבל
ואפילו  לקמוט ממהרין ואין מאליהן קשים שהחדשים
בצבועים  לא אבל בלבנים אלא התירו לא בחדשים
התירו  לא בלבנים ואפילו יותר מתקנם קיפולם שהצבועים
התירו  שאז היום להחליף מקופל אחר בגד לו כשאין אלא
אם  אבל מקומטים בבגדים ילך שלא שבת כבוד משום לו
שעכ"פ  משום זה את לקפל אסור מקופל אחר בגד לו יש

בשבת. כלי כמתקן קצת נראה

מותר  הראשון קיפולו כסדר שלא שלקפל שאומר מי ויש
ישן  בגד והוא אדם בני ובשני מחר) (לצורך אף ענין בכל
ואין  קיום שום זה לקיפול שאין לפי להחליף לו ויש וצבוע

דבריו: ונראין כלל כלי תיקון שום כאן

È שיש אע"פ שבת למוצאי משבת המטה מציעין אין
מכלֿמקום  עצמו בשבת עליה לישן שיוכל ביום שהות
מכין  הוא הרי שבת למוצאי עד עליה לישן דעתו שאין כיון

סופרים. מדברי ואסור לחול משבת

בזיון  ויש שם שדר בחדר עומדת המטה אם ומכלֿמקום
להציעה  מותר הצעה בלא כך תעמוד אם הוא מגונה ודבר

ולכבודו. השבת לצורך ג"כ שזהו

שאם  ויותר מטות עשר אפילו לשבת שבת מליל ומציעין
להציען  יותר טוב ומכלֿמקום יישן מהן באחת לישן יצטרך

רס"ב): סי' (עיין שבת מערב

‡È הכביסה אחר הבגדים בו שכובשין כלי והוא מכבש
ועמודים  ביניהם והבגדים זה על זה לוחות שתי והן
יש  וכנגדם התחתון לוח של זויות בארבע קבועים מנוקבים

בנקבי  העמודים ותוחבין זויותיו בארבע העליון בלוח נקבים
ואח"כ  לכבשן הבגדים על למטה העליון ומורידין העליון
למעלה  העליון יעלה שלא העמודים בנקבי יתידות תוחבין
היתידות  ליטול דהיינו בשבת זה מכבש להתיר מותר

שבת. לצורך הבגדים ממנו ליטול ולפותחו מהעמודים

מכבש  אבל בתים בעלי של במכבש אמורים דברים במה
והתרתו  בחזקה תחוב שהוא מפני להתירו אסור כובסים של
אסור  שבת מערב כבר מותר היה אם ואפילו לסתירה דומה
להתירו  יבא שמא גזירה בשבת ללבשם בגדיו ממנו לשמוט

בשבת:

·È אותו ומשפשפים מתקשה הוא כביסה לאחר חלוק
ידי  על יותר מצהיל שלו הליבון ואף לרככו בידים
כמלבן  נראה ואינו בשבת לשפשפו מותר אעפ"כ זה שפשוף
בשביל  ולא לרככו בשביל שכוונתו ידוע שהדבר לפי
וציהולו  ליבונו על כך כל מקפיד אדם שאין הליבון להצהיל
עליון  בגד שהוא הסודר אבל תחתון בגד שהוא חלוק של
בידים  לשפשפו אסור וציהולו ליבונו על יותר מקפיד ואדם
דומה  זה והרי הליבון להצהיל כמתכוין שנראה מפני

למלבן.

צמר  של כשהוא אלא בחלוק אף התירו שלא אומרים ויש
אסור  פשתן כלי שאר כל וכן פשתן של אבל משי של או
זהו  שריכוכם מפני לרככם כדי בידים מעט אפילו לשפשפם
צורך  בו שאין דבר שהוא כיון לדבריהם לחוש ונכון ליבונם
(אלא  לרככם בידים לשפשפם להקל העולם ומנהג כך כל

לכך): המיוחד בכלי לרכך שנזהרין

‚È(קאלנע"ר) שקורין שבצואר בענק קמטים לעשות אסור
הנשים  שעושות הקמטים וכן לכך המיוחדים בעצים
בחולו  ואפילו ויו"ט בשבת לעשות אסורות זרועותיהם בבתי

ותקמ"א: תקי"ט בסי' שיתבאר כמו מועד של

„È לא אבל בכותל מקנחו מנעלו על או רגלו שעל טיט
לפי  בכוונה שבקרקע גומות ישוה שמא גזירה בקרקע
שהטיט  רגליו בו לקנח גומא מקום אחר לחזר אדם שדרך
שמא  לחוש יש לקנח עסוק שהוא ומתוך היטב שם מתקנח
ויש  בקינוחו הגומות להשוות ויכוין שבת שהוא ישכח
במתכוין  גומות שישוה חוששין שאין בקרקע אף מתירין
שדבר  כלום בכך אין קינוחו ע"י מאליהן הגומות הושוו ואם
מפני  חומה של בכותל אף אוסרין ויש מותר מתכוין שאינו

הבנין. על כמוסיף שנראה

לקנח  ומותר המיקל אחר הלך סופרים בדברי הלכה ולענין
שלכתחלה  אלא חומה של בכותל בין בקרקע בין הדין מן
הכל  לדברי מותר שהוא עץ של בכותל או בקורה לקנח טוב
ש"ח  בסי' שיתבאר ע"ד בטלטול המותרת חרס בחתיכת וכן
אפילו  בכותל לקנח טוב יותר אלו מכל אחד לפניו אין ואם
האוסרין  על המתירין שרבו מפני בקרקע מלקנח חומה של

חומה: של בכותל לקנח

ÂË השער או הצמר את שמגרר דהיינו העור את הממחק
מאבות  והוא חייב העור פני שיחליק עד העור מעל
ואילים  תחשים בעורות במשכן עושין היו שכן מלאכות

מאדמים.
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אפילו  ישן בין חדש בין מנעל או סנדל מגרדין אין לפיכך
שקולף  מפני בצפורן או בחודו לומר צריך ואין הסכין בגב

ממחק: זה והרי מעט העור את

ÊË לפני הקבוע בברזל מנעליהם לקנח הנוהגים לפיכך
חד  הוא שהרי עושים הם יפה לא הכנסת בית פתח

בראשו: ורחב עב לעשותו צריך ולכן הסכין גב כמו

בשבת  הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: התורה תוכןתוכןתוכןתוכן כל האבות "קיימו ענין ביאור

ניתנה" שלא עד כולה

של  שמותיו ענין הקודם בפרק שביאר [לאחרי

המצוות "הקב  ענין שמטרת הזהר דברי לבאר ישוב ה

" דשמי'היא רזא :]"לאתקנא

øåà úåèùôúä úåéäì úåéçä úëùîä ¯ äðäå
ãñçä úãîá åúåùáìúäå ä"á óåñ-ïéà
àìå íéëç àåä úðàã åéìà êøò ïéàù ,äîëçäå
,ììë ïéìà úåãî ìëî àìå àòéãé äîëçá
éãé-ìò ,àúìéî àéìú àúúìã àúåøòúàá

.úåöîä äùòî
ומתנשא  רם ב"ה איןֿסוף שאור היות
ודמיון  "ערך" שום שאין כנ"ל, הספירות ממדריגת
איןֿסוף  אור בין זאת שהתאחדות נמצא ביניהם,
ויתצמצם  ירד ב"ה איןֿסוף שאור - והספירות ב"ה
ית', לפניו גדולה השפלה היא - בהן להתלבש
על  נמשך אלא ממילא, בדרך בא זה אין ולפיכך
דלתתא") "אתערותא בזהר (הנק' בנ"י עבודת ידי

המצוות. בקיום

ãåîéì åîë] äîëçá àéäù äåöî éãé-ìòù
ìòå ,äîëçá ä"á óåñ-ïéà øåà êéùîî [äøåúä
ä"á óåñ ïéà øåà êéùîî ãñçáù äåöî éãé

.ãñçá
ועל  הספירות, מעשר לאחת שייכת מצוה כל
לתוך  ב"ה איןֿסוף אור נמשך המצוה קיום ידי

שייכת. היא שאלי' זו ספירה

åúåùáìúäå ,'úé åéúåîù úëùîä ïä ïäå
.'åë äîëçá ç"úô ãå÷ðá ä"éåä ,ãñçå äîëçá
רזא  "לאתקנא היא המצוות שמטרת וזהו
"שמותיו  את ממשיכות שהמצוות היינו דשמי'",
אל  ב"ה איןֿסוף אור המשכת דהיינו הקדושים",
מורה  שם כל אשר ("ספירות"), הקדושות מידותיו
הוי' שם (כמו: אחרת וספירה למידה המשכה על

מצוה  וכל - וכדומה) בחסד אֿל שם בחכמה,
אחר. ל"שם" מכוונת

åîëã ,àëìîã ïéøáà íùá úåöîä åàø÷ð ïëìå
ãò ìùî-êøã-ìò ïéøáàá ùôðä úåéç ùáåìîù
óåñ-ïéà øåà ùáåìî êë ,íäîò úãçàúîù
úðéçáá ,'úé åéúåîù úðéçá úëùîä ,ä"á
úãçàúîù ãò úåöîä äùòîáù ãñçå äîëç

.íäá êùîðä ä"á óåñ-ïéà øåàá ùîî
שהמשיל  הזהר דברי גם יובנו הנ"ל כל ע"פ
פיקודין  ("רמ"ח לאברים מצותֿעשה רמ"ח את
להבנת  משל זהו כי דמלכא"), אברין רמ"ח אינון
אור  את לאחד - המצות קיום של הרוחנית הפעולה

הספירות. עם ב"ה איןֿסוף

הגוף, באברי המלובשת הנפש חיות דכמו
בהתאם  מהנפש, אחר וכח חיות מלובש אבר שבכל
בעין, הראי' כח (כמו ההוא האבר ותכונת להגדרת

באוזן השמיעה המתפשטת כח והחיות וכו');
חיות  מלובש (שבהם הגוף אברי עם מהנפש,
שנעשו  עד אחת, למציאות יחד מתאחדים הנפש),
אחדות  נפעלת המצוות ע"י כך - ממש לאחדים
העליונות. הספירות עם ב"ה סוף אין אור בין גמורה

øîùéå ,íäøáàá áåúëù úåöîä ïéðò ïáåé äæáå
úãéøé íøâù åðééäã ,'åâå éúåöî éúøîùî
úãîá åúåùáìúäå ä"á óåñ-ïéà øåà úëùîäå

.ãñçå äîëçä
שמצינו  המצוות קיום ענין יובן ומעתה
ממש  בפועל קיים איך יפלא ד"לכאורה - באברהם
וכן  כהן, הי' שלא עד ומעשרות תרומות מצות
סיבה  בלתי שיתקיימו אפשר שאי מצות שאר
הענין  אך כו'. ופסח סוכות מצות כמו להם הידועה
ברוחניות". התורה כל שקיים לומר שרצונם הוא,

כל  קיים אבינו שאברהם שאמרו זה כלומר,
המצוות  מעשה שעשה הפירוש אין התורה,
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אבל  עליהם שמקפיד לפי ותיקונו הבגד עשיית גמר חשוב
מתעסק  דרך אלא מסירם ואינו עליהם מקפיד אינו אם

א  אבל פטור סופרים:בעלמא מדברי סור

Ê תפירתם שבתחילת דהיינו החייטים שעושים שלל
שתופרים  מה עם הבגד עליונות את בחוטין מחברים
יש  הבגד מן אלו חוטין מוציא תפירתם גמר ואחר תחתיו
אם  בפטיש מכה משום חייב בשבת המוציאם אם להסתפק
מקפיד  אינו אם סופרים מדברי אסור ואם עליהם מקפיד

להחמיר: ויש עליהם

Á שיתפשטו כדי לבישתם קודם הבגדים לקפל מותר
והוא  כשילבישם עליו מהודרים ויהיו מקמטיהם
יוכל  מעליו ופשטם שלבשם אחר וכן ביום בו שילבישם
שנמצא  ביום בו וללבשם לחזור דעתו אם ולקפלם לחזור
לחזור  דעתו אין אם אבל השבת לצורך הוא זה קיפול
(מטעם  בשבת לקפלו אסור שבת למוצאי עד וללבשו
שפושטין  מצוה של הטלית לקפל אסור ולכן שיתבאר)
בהם  ומתעטפין חוזרין שאין במקומות שחרית בשבת

במנחה:

Ë אחד באדם אלא השבת לצורך אפילו לקפל התירו לא
מקפלים  שכששנים מפני אחד בגד יקפלו לא שנים אבל
כמתקנין  ונראין בקיפולם) (בידיהם קמטיו מפשיטים הן
הקמטים  מתפשטים מקפל כשאחד (משא"כ בשבת כלים
חדשים  בבגדים אלא התירו לא אחד באדם ואפילו מאליהן)
החדשים  מן יותר מתקנם קיפולם שהישנים בישנים לא אבל
ואפילו  לקמוט ממהרין ואין מאליהן קשים שהחדשים
בצבועים  לא אבל בלבנים אלא התירו לא בחדשים
התירו  לא בלבנים ואפילו יותר מתקנם קיפולם שהצבועים
התירו  שאז היום להחליף מקופל אחר בגד לו כשאין אלא
אם  אבל מקומטים בבגדים ילך שלא שבת כבוד משום לו
שעכ"פ  משום זה את לקפל אסור מקופל אחר בגד לו יש

בשבת. כלי כמתקן קצת נראה

מותר  הראשון קיפולו כסדר שלא שלקפל שאומר מי ויש
ישן  בגד והוא אדם בני ובשני מחר) (לצורך אף ענין בכל
ואין  קיום שום זה לקיפול שאין לפי להחליף לו ויש וצבוע

דבריו: ונראין כלל כלי תיקון שום כאן

È שיש אע"פ שבת למוצאי משבת המטה מציעין אין
מכלֿמקום  עצמו בשבת עליה לישן שיוכל ביום שהות
מכין  הוא הרי שבת למוצאי עד עליה לישן דעתו שאין כיון

סופרים. מדברי ואסור לחול משבת

בזיון  ויש שם שדר בחדר עומדת המטה אם ומכלֿמקום
להציעה  מותר הצעה בלא כך תעמוד אם הוא מגונה ודבר

ולכבודו. השבת לצורך ג"כ שזהו

שאם  ויותר מטות עשר אפילו לשבת שבת מליל ומציעין
להציען  יותר טוב ומכלֿמקום יישן מהן באחת לישן יצטרך

רס"ב): סי' (עיין שבת מערב

‡È הכביסה אחר הבגדים בו שכובשין כלי והוא מכבש
ועמודים  ביניהם והבגדים זה על זה לוחות שתי והן
יש  וכנגדם התחתון לוח של זויות בארבע קבועים מנוקבים

בנקבי  העמודים ותוחבין זויותיו בארבע העליון בלוח נקבים
ואח"כ  לכבשן הבגדים על למטה העליון ומורידין העליון
למעלה  העליון יעלה שלא העמודים בנקבי יתידות תוחבין
היתידות  ליטול דהיינו בשבת זה מכבש להתיר מותר

שבת. לצורך הבגדים ממנו ליטול ולפותחו מהעמודים

מכבש  אבל בתים בעלי של במכבש אמורים דברים במה
והתרתו  בחזקה תחוב שהוא מפני להתירו אסור כובסים של
אסור  שבת מערב כבר מותר היה אם ואפילו לסתירה דומה
להתירו  יבא שמא גזירה בשבת ללבשם בגדיו ממנו לשמוט

בשבת:

·È אותו ומשפשפים מתקשה הוא כביסה לאחר חלוק
ידי  על יותר מצהיל שלו הליבון ואף לרככו בידים
כמלבן  נראה ואינו בשבת לשפשפו מותר אעפ"כ זה שפשוף
בשביל  ולא לרככו בשביל שכוונתו ידוע שהדבר לפי
וציהולו  ליבונו על כך כל מקפיד אדם שאין הליבון להצהיל
עליון  בגד שהוא הסודר אבל תחתון בגד שהוא חלוק של
בידים  לשפשפו אסור וציהולו ליבונו על יותר מקפיד ואדם
דומה  זה והרי הליבון להצהיל כמתכוין שנראה מפני

למלבן.

צמר  של כשהוא אלא בחלוק אף התירו שלא אומרים ויש
אסור  פשתן כלי שאר כל וכן פשתן של אבל משי של או
זהו  שריכוכם מפני לרככם כדי בידים מעט אפילו לשפשפם
צורך  בו שאין דבר שהוא כיון לדבריהם לחוש ונכון ליבונם
(אלא  לרככם בידים לשפשפם להקל העולם ומנהג כך כל

לכך): המיוחד בכלי לרכך שנזהרין

‚È(קאלנע"ר) שקורין שבצואר בענק קמטים לעשות אסור
הנשים  שעושות הקמטים וכן לכך המיוחדים בעצים
בחולו  ואפילו ויו"ט בשבת לעשות אסורות זרועותיהם בבתי

ותקמ"א: תקי"ט בסי' שיתבאר כמו מועד של

„È לא אבל בכותל מקנחו מנעלו על או רגלו שעל טיט
לפי  בכוונה שבקרקע גומות ישוה שמא גזירה בקרקע
שהטיט  רגליו בו לקנח גומא מקום אחר לחזר אדם שדרך
שמא  לחוש יש לקנח עסוק שהוא ומתוך היטב שם מתקנח
ויש  בקינוחו הגומות להשוות ויכוין שבת שהוא ישכח
במתכוין  גומות שישוה חוששין שאין בקרקע אף מתירין
שדבר  כלום בכך אין קינוחו ע"י מאליהן הגומות הושוו ואם
מפני  חומה של בכותל אף אוסרין ויש מותר מתכוין שאינו

הבנין. על כמוסיף שנראה

לקנח  ומותר המיקל אחר הלך סופרים בדברי הלכה ולענין
שלכתחלה  אלא חומה של בכותל בין בקרקע בין הדין מן
הכל  לדברי מותר שהוא עץ של בכותל או בקורה לקנח טוב
ש"ח  בסי' שיתבאר ע"ד בטלטול המותרת חרס בחתיכת וכן
אפילו  בכותל לקנח טוב יותר אלו מכל אחד לפניו אין ואם
האוסרין  על המתירין שרבו מפני בקרקע מלקנח חומה של

חומה: של בכותל לקנח

ÂË השער או הצמר את שמגרר דהיינו העור את הממחק
מאבות  והוא חייב העור פני שיחליק עד העור מעל
ואילים  תחשים בעורות במשכן עושין היו שכן מלאכות

מאדמים.
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אפילו  ישן בין חדש בין מנעל או סנדל מגרדין אין לפיכך
שקולף  מפני בצפורן או בחודו לומר צריך ואין הסכין בגב

ממחק: זה והרי מעט העור את

ÊË לפני הקבוע בברזל מנעליהם לקנח הנוהגים לפיכך
חד  הוא שהרי עושים הם יפה לא הכנסת בית פתח

בראשו: ורחב עב לעשותו צריך ולכן הסכין גב כמו

בשבת  הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק
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xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: התורה תוכןתוכןתוכןתוכן כל האבות "קיימו ענין ביאור

ניתנה" שלא עד כולה

של  שמותיו ענין הקודם בפרק שביאר [לאחרי

המצוות "הקב  ענין שמטרת הזהר דברי לבאר ישוב ה

" דשמי'היא רזא :]"לאתקנא

øåà úåèùôúä úåéäì úåéçä úëùîä ¯ äðäå
ãñçä úãîá åúåùáìúäå ä"á óåñ-ïéà
àìå íéëç àåä úðàã åéìà êøò ïéàù ,äîëçäå
,ììë ïéìà úåãî ìëî àìå àòéãé äîëçá
éãé-ìò ,àúìéî àéìú àúúìã àúåøòúàá

.úåöîä äùòî
ומתנשא  רם ב"ה איןֿסוף שאור היות
ודמיון  "ערך" שום שאין כנ"ל, הספירות ממדריגת
איןֿסוף  אור בין זאת שהתאחדות נמצא ביניהם,
ויתצמצם  ירד ב"ה איןֿסוף שאור - והספירות ב"ה
ית', לפניו גדולה השפלה היא - בהן להתלבש
על  נמשך אלא ממילא, בדרך בא זה אין ולפיכך
דלתתא") "אתערותא בזהר (הנק' בנ"י עבודת ידי

המצוות. בקיום

ãåîéì åîë] äîëçá àéäù äåöî éãé-ìòù
ìòå ,äîëçá ä"á óåñ-ïéà øåà êéùîî [äøåúä
ä"á óåñ ïéà øåà êéùîî ãñçáù äåöî éãé

.ãñçá
ועל  הספירות, מעשר לאחת שייכת מצוה כל
לתוך  ב"ה איןֿסוף אור נמשך המצוה קיום ידי

שייכת. היא שאלי' זו ספירה

åúåùáìúäå ,'úé åéúåîù úëùîä ïä ïäå
.'åë äîëçá ç"úô ãå÷ðá ä"éåä ,ãñçå äîëçá
רזא  "לאתקנא היא המצוות שמטרת וזהו
"שמותיו  את ממשיכות שהמצוות היינו דשמי'",
אל  ב"ה איןֿסוף אור המשכת דהיינו הקדושים",
מורה  שם כל אשר ("ספירות"), הקדושות מידותיו
הוי' שם (כמו: אחרת וספירה למידה המשכה על

מצוה  וכל - וכדומה) בחסד אֿל שם בחכמה,
אחר. ל"שם" מכוונת

åîëã ,àëìîã ïéøáà íùá úåöîä åàø÷ð ïëìå
ãò ìùî-êøã-ìò ïéøáàá ùôðä úåéç ùáåìîù
óåñ-ïéà øåà ùáåìî êë ,íäîò úãçàúîù
úðéçáá ,'úé åéúåîù úðéçá úëùîä ,ä"á
úãçàúîù ãò úåöîä äùòîáù ãñçå äîëç

.íäá êùîðä ä"á óåñ-ïéà øåàá ùîî
שהמשיל  הזהר דברי גם יובנו הנ"ל כל ע"פ
פיקודין  ("רמ"ח לאברים מצותֿעשה רמ"ח את
להבנת  משל זהו כי דמלכא"), אברין רמ"ח אינון
אור  את לאחד - המצות קיום של הרוחנית הפעולה

הספירות. עם ב"ה איןֿסוף

הגוף, באברי המלובשת הנפש חיות דכמו
בהתאם  מהנפש, אחר וכח חיות מלובש אבר שבכל
בעין, הראי' כח (כמו ההוא האבר ותכונת להגדרת

באוזן השמיעה המתפשטת כח והחיות וכו');
חיות  מלובש (שבהם הגוף אברי עם מהנפש,
שנעשו  עד אחת, למציאות יחד מתאחדים הנפש),
אחדות  נפעלת המצוות ע"י כך - ממש לאחדים
העליונות. הספירות עם ב"ה סוף אין אור בין גמורה

øîùéå ,íäøáàá áåúëù úåöîä ïéðò ïáåé äæáå
úãéøé íøâù åðééäã ,'åâå éúåöî éúøîùî
úãîá åúåùáìúäå ä"á óåñ-ïéà øåà úëùîäå

.ãñçå äîëçä
שמצינו  המצוות קיום ענין יובן ומעתה
ממש  בפועל קיים איך יפלא ד"לכאורה - באברהם
וכן  כהן, הי' שלא עד ומעשרות תרומות מצות
סיבה  בלתי שיתקיימו אפשר שאי מצות שאר
הענין  אך כו'. ופסח סוכות מצות כמו להם הידועה
ברוחניות". התורה כל שקיים לומר שרצונם הוא,

כל  קיים אבינו שאברהם שאמרו זה כלומר,
המצוות  מעשה שעשה הפירוש אין התורה,
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הגדולה  הרוחנית עבודתו ידי שעל אלא כפשוטן,
שאנחנו  העליונות ה"המשכות" אותן את פעל
שע"י  והיינו והמצוות, התורה קיום ע"י פועלים

שיתלבש  ב"ה איןֿסוף אור המשיך עבודתו
יתברך. במדותיו

a wxt xaci dyn d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

לא Ê·Â‰(יח) למה הנ"ל השניה הקושיא גם יתורץ
דהנה  דוקא יהודים בשם רק במג"א נזכרו
כו' יודוך אתה יהודה כמו הודאה ל' יהודים פי'
כו' אודה הפעם לאה וכמ"ש בחולם יהודה נא' ובנחמי'
הוא  דהברכה להודאה ברכה בין ההפרש ידוע הנה כי
מן  הגלוי בבחי' לעלול מעילה וההמשכה השפע בחי'

דאת  מעלמא כו' העולם מן ה' ברוך כמו כסיא ההעלם
והמלך  וכמו כו' דאתגליא לעלמא ההעלם בחי' שהוא
ברכו  כו' אתה ברוך פי' וכן כו' נפעל ל' ברוך שלמה
פרט  בדרך הוא ממש עד"ז וגם כלל דרך וזהו ה' את
העלם  שבחי' לעלול מעילה ההשתלשלות בפרטי
שנמצא  עד ברכה הנק' וזהו בתחתון לגלוי בא שבעליון
השתלשלות  רבוי מצד עולמות רבבות רבוא זה מחמת
עלמות  א"ת מספר אין ועלמות וכמ"ש לעולם מעולם
הרבה  למעלה הוא ההודאה בחי' אך כו' עולמות אלא
ומקור  העצמות כלפי הוא ההודאה כי הברכה מבחי'
מאד  שהוא ב"ה א"ס ועצמות מהות שהוא הראשון
לגלוי  ההעלם מן ושפע אור וירידת מבחי' למעלה נעלה
דלית  סדכ"ס שנק' ממש העצמות בבחי' הוא אדרבה

שייך  שם ע"כ כלל לגלוי ויומשך שיבא וא"א מתב"כ
הרי  להודות נאה ולך שמך הטוב וכמאמר ההודאה ענין
השפע  וזיו אור גלוי בחי' שהוא דבשמך לשתים חלק
נק' העולמות לחיי ברכה מקור להיות לגלוי ההעלם מן
דוקא  הטוב מטבע כי טוב כי צדיק אמרו כמו טוב
ההשתלשלו' סיבת ומקור עיקר וזהו ולהשפיע להטיב
ועצמותו  למהותו לך אבל שמך הטוב וזהו כידוע עו"ע
להיותו  בלבד ההודאה בבחי' להודות נאה ממש
המושג  אור לגלוי לבא א"א הרי שם מבחי' למעלה
את  אודה הפעם וכמ"ש ההודאה רק שם מגיע אין ע"כ
בלחש  ש"ע ענין וזהו כו' השכל מן שלמעלה בבחי' ה'
שנקראו  וזהו וד"ל כו' אתה יהודה ע"פ במ"א וכמ"ש
בכולם  אז שהיה מס"נ בחי' מצד כי דוקא יהודים בשם
בשם  רק אז נק' לא ע"כ השכל מן למעלה היה שזה כא'
שהוא  ההודאה בבחי' אז מדרגתם שהיה יהודים
מכל  מעלה שלמעלה ממש אלקות ועצמות במהות
כמו  יהודים בשם רק שנזכרו וזהו וד"ל ההשתלשלות
שהיו  מטעם היהודים וקבל כו' אורה היתה ליהודים

וד"ל: הפשוט הרצון בנקודת מס"נ בבחי'

mixetd xry
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â איך התבוננות מבחי' נמשך זה ביטול בחי'
בעלמא  והארה זיו מבחי' רק הם שהעולמות
נעשה  עי"ז כל"ח קמי' וכולא כלל מקום תופסים ואינם
לאין, היש ביטול בבחי' יצריך בשני לבבך בכל ואהבת
יומין  שית בחי' על דהיינו עלייהו שביעאה בחי' וזהו
הו"ק  בחי' שהוא לכורסי' דרגין שית בחי' שהוא
עליהם  והים בחי' היינו עלייהו ושביעאה דבריאה
כי  פעמים ב' מ"ש וזהו כו', מל' בחי' שהוא מלמעלה
אשר  מלאכתו מכל שבת, בחי' ב' שיש והיינו שבת, בו
עשי' כי תתאין יומין מבחי' השביתה בחי' הוא עשה

מכל  וישבות עשיתיו, אף וכמ"ש אחרונה, בחי' היא
יומין  מבחי' שביתה בחי' הוא ברא אשר מלאכתו
ג"כ  דלעילא יומין שית בבחי' כמו"כ והנה עילאין.
שהמדות  אף דהנה הוא והענין עלייהו, שביעאה
כו' הגדולה הוי' לך כתיב מ"מ א"ס בבחי' הם עליונות
לגבי  כלל מקום תופסים שאינם הביטול בתכלית שהם
אפי' כי כלל איהו מדות אינון מכל לאו וכמ"ש עצמותו
גשמי' כעשי' שנחשבת עשית בחכ' כולם כתי' בחכ'
נחשבת  שהחכ' תמצא מאין והחכ' מ"ש וזהו לפניו,
במקום  ג"כ נאמר זו גדולה בחי' ועל לפניו, כאין
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וזהו  כו', ענותנותו מוצא אתה שם גדולתו מוצא שאתה
מבחי' למעלה שהוא בינה בחי' דהיינו עלייהו שביעאה

כסא  על שלמה וישב מ"ש וזהו כו', עליונות המדות
זו. בדוגמא ג"כ הוא ה' שכסא ה'

e"hxz zereayc '`

mexnl dyn dlryk l"aix xn`
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÈ„ÚÂ בשמן המשוח כהן בין ההפרש מהו צ"ל
כהנים  ששניהם בגדי', המרובה לכהן המשחה
הטוב  כשמן כתיב הנה ביניהם. הפרש יש ומ"מ גדולים,
נמשך  הטוב שהשמן אהרן, זקן הזקן על יורד הראש על
שלכן  יין ע"ג צף הוא השמן וענין שערות, בחי' ע"י
חיבור  הוא אם לחכמי' נורי בן יוחנן ר' בין פלוגתא יש
סוד  יצא יין נכנס דכתי' הוא והענין לאו. אם לטומאה
וגליא  סתים קוב"ה כי והיינו ליראיו, הוי' סוד בחי' הוא
בחי' היינו גליא בבחי' הוא אלקים שם ואלקים, ה'
כל  סוף עד דבי"ע דרגין כל מריש הנבראי' כל חיות

עו  בכל להחיות שמתלבש ולכן דרגין, ערכו, לפי לם
בנפעל. הפועל כח בחי' הוא אלקי' ברא בראשית נאמר
מבחי' הוא העולמות התהוות עיקר כי עם הוי' ש' אבל
בדרך  הוא מ"מ ההתהוות, ע"ש הוי' נק' שלכן הוי' שם
ממילא  בדרך ונבראו ציוה הוא כי וכמ"ש העלם,
ולכן  בנפעל, הפועל כח התלבשות בבחי' ולא ומאליו
בחי' הוא יין שנכנס וע"י כלל. מושג שאינו סתים נק'
שהוא  מה הוי' סוד בחי' היינו סוד יצא תורה של יינה

כענין  הוא יין ע"ג שצף שמן וענין כו'. ונעלם סתים
סתים, מבחי' גם נעלם שהוא פי' סתימין, דכל סתימו
סתי', בחי' כמו הוא נפלאות הנפלאות, אדון וכענין
הוא  סתי' מבחי' שגם סדכ"ס, בחי' הוא הנפלאות ואדון
אסתיר  הסתר ואנכי ע"פ במ"א וכמ"ש ונעלם, סתי' ג"כ
בחי' שהוא ההוא ביום מבחי' שאפי' ההוא, ביום פני
מעלת  וזהו סדכ"ס. בבחי' שזהו כו' אסתיר ג"כ סתי'
ועבד  בבחי' הוא עבודתם שהלוי' הלוים, על הכהנים
היין, על שירה אומרים הם כי סתים, בחי' הוא הלוי
שנמשחו  הכהנים אבל הוי', סוד בחי' גילוי להיות היינו
הטוב  כשמן וזהו סדכ"ס. מבחי' הם המשחה בשמן
סדכ"ס  מבחי' הוא השמן כי להיות אהרן, זקן כו' יורד
השערות  צמיחת וכענין דוקא, לבד שערות ע"י בא לכן
ויוצאי' צומחין שאז דוקא דגדלות מוחין מוחין ממותרי
ובאי' צמצוצי' בחי' הם השערות כי והגם הזקנה. שער
מכאיב  אינו אותם כשגוזזי' שהרי עצום. צמצום ע"י
בחי' ענין יובן ועד"ז כו'. מהמוח גדילי' ה"ה מ"מ כלל,
כו'. והזקן הראש על שיורד סדכ"ס בחי' המשחה שמן

oxd` `eai z`fa
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.äî
מאיר  באצילות בעולמות: ומטה מעלה  הפרק: נושא
בין  ההבדל והוא  אחר, דבר ידי  על ובבריאה האור עצם
המידות ביצירה: למידות. השייכין  למוחין  בעצם מוחין 

המלכות. ובעשיה : עצמם ,
ïúâéøãî úåéèøôá úåøéôñ øùòäù úàæ ãáì äðäå

עצמם, לבין בינן  שלהן  ביחסים úðéçááכלומר ïä
úåîìåòáù úåøéôñ øùòä úåììë äðä ,'åë äèîå äìòî
äèîå äìòî úðéçáá ïä äéùò äøéöé äàéøá úåìéöà

,'åë סדר יש  עצמן הספירות עשר שבתוך כמו  כלומר, -
יש כך וכו ', מבינה למעלה היא וחכמה והדרגה,
עולם שבכל ספירות העשר דרגת בין  מהותיים הבדלים
מעלה בבחינת הן אצילות של הספירות  עשר ועולם,

הלאה. וכן דבריאה ספירות עשר לגבי
íìåòå íìåò ìëá íðùé úåøéôñ øùòä éøäùאף –

האצילות, בעולם הוא האלוקיות הספירות גילוי  שעיקר
ידוע ùéהרי ïë åîë úåìéöàá úåøéôñ øùò ùéù íùëã

éå äàéøáá úåøéôñ øùòúåøéôñ øùòäù ,äéùòå äøéö
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הגדולה  הרוחנית עבודתו ידי שעל אלא כפשוטן,
שאנחנו  העליונות ה"המשכות" אותן את פעל
שע"י  והיינו והמצוות, התורה קיום ע"י פועלים

שיתלבש  ב"ה איןֿסוף אור המשיך עבודתו
יתברך. במדותיו

a wxt xaci dyn d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

לא Ê·Â‰(יח) למה הנ"ל השניה הקושיא גם יתורץ
דהנה  דוקא יהודים בשם רק במג"א נזכרו
כו' יודוך אתה יהודה כמו הודאה ל' יהודים פי'
כו' אודה הפעם לאה וכמ"ש בחולם יהודה נא' ובנחמי'
הוא  דהברכה להודאה ברכה בין ההפרש ידוע הנה כי
מן  הגלוי בבחי' לעלול מעילה וההמשכה השפע בחי'

דאת  מעלמא כו' העולם מן ה' ברוך כמו כסיא ההעלם
והמלך  וכמו כו' דאתגליא לעלמא ההעלם בחי' שהוא
ברכו  כו' אתה ברוך פי' וכן כו' נפעל ל' ברוך שלמה
פרט  בדרך הוא ממש עד"ז וגם כלל דרך וזהו ה' את
העלם  שבחי' לעלול מעילה ההשתלשלות בפרטי
שנמצא  עד ברכה הנק' וזהו בתחתון לגלוי בא שבעליון
השתלשלות  רבוי מצד עולמות רבבות רבוא זה מחמת
עלמות  א"ת מספר אין ועלמות וכמ"ש לעולם מעולם
הרבה  למעלה הוא ההודאה בחי' אך כו' עולמות אלא
ומקור  העצמות כלפי הוא ההודאה כי הברכה מבחי'
מאד  שהוא ב"ה א"ס ועצמות מהות שהוא הראשון
לגלוי  ההעלם מן ושפע אור וירידת מבחי' למעלה נעלה
דלית  סדכ"ס שנק' ממש העצמות בבחי' הוא אדרבה

שייך  שם ע"כ כלל לגלוי ויומשך שיבא וא"א מתב"כ
הרי  להודות נאה ולך שמך הטוב וכמאמר ההודאה ענין
השפע  וזיו אור גלוי בחי' שהוא דבשמך לשתים חלק
נק' העולמות לחיי ברכה מקור להיות לגלוי ההעלם מן
דוקא  הטוב מטבע כי טוב כי צדיק אמרו כמו טוב
ההשתלשלו' סיבת ומקור עיקר וזהו ולהשפיע להטיב
ועצמותו  למהותו לך אבל שמך הטוב וזהו כידוע עו"ע
להיותו  בלבד ההודאה בבחי' להודות נאה ממש
המושג  אור לגלוי לבא א"א הרי שם מבחי' למעלה
את  אודה הפעם וכמ"ש ההודאה רק שם מגיע אין ע"כ
בלחש  ש"ע ענין וזהו כו' השכל מן שלמעלה בבחי' ה'
שנקראו  וזהו וד"ל כו' אתה יהודה ע"פ במ"א וכמ"ש
בכולם  אז שהיה מס"נ בחי' מצד כי דוקא יהודים בשם
בשם  רק אז נק' לא ע"כ השכל מן למעלה היה שזה כא'
שהוא  ההודאה בבחי' אז מדרגתם שהיה יהודים
מכל  מעלה שלמעלה ממש אלקות ועצמות במהות
כמו  יהודים בשם רק שנזכרו וזהו וד"ל ההשתלשלות
שהיו  מטעם היהודים וקבל כו' אורה היתה ליהודים

וד"ל: הפשוט הרצון בנקודת מס"נ בבחי'

mixetd xry
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â איך התבוננות מבחי' נמשך זה ביטול בחי'
בעלמא  והארה זיו מבחי' רק הם שהעולמות
נעשה  עי"ז כל"ח קמי' וכולא כלל מקום תופסים ואינם
לאין, היש ביטול בבחי' יצריך בשני לבבך בכל ואהבת
יומין  שית בחי' על דהיינו עלייהו שביעאה בחי' וזהו
הו"ק  בחי' שהוא לכורסי' דרגין שית בחי' שהוא
עליהם  והים בחי' היינו עלייהו ושביעאה דבריאה
כי  פעמים ב' מ"ש וזהו כו', מל' בחי' שהוא מלמעלה
אשר  מלאכתו מכל שבת, בחי' ב' שיש והיינו שבת, בו
עשי' כי תתאין יומין מבחי' השביתה בחי' הוא עשה

מכל  וישבות עשיתיו, אף וכמ"ש אחרונה, בחי' היא
יומין  מבחי' שביתה בחי' הוא ברא אשר מלאכתו
ג"כ  דלעילא יומין שית בבחי' כמו"כ והנה עילאין.
שהמדות  אף דהנה הוא והענין עלייהו, שביעאה
כו' הגדולה הוי' לך כתיב מ"מ א"ס בבחי' הם עליונות
לגבי  כלל מקום תופסים שאינם הביטול בתכלית שהם
אפי' כי כלל איהו מדות אינון מכל לאו וכמ"ש עצמותו
גשמי' כעשי' שנחשבת עשית בחכ' כולם כתי' בחכ'
נחשבת  שהחכ' תמצא מאין והחכ' מ"ש וזהו לפניו,
במקום  ג"כ נאמר זו גדולה בחי' ועל לפניו, כאין
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וזהו  כו', ענותנותו מוצא אתה שם גדולתו מוצא שאתה
מבחי' למעלה שהוא בינה בחי' דהיינו עלייהו שביעאה

כסא  על שלמה וישב מ"ש וזהו כו', עליונות המדות
זו. בדוגמא ג"כ הוא ה' שכסא ה'

e"hxz zereayc '`

mexnl dyn dlryk l"aix xn`
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÈ„ÚÂ בשמן המשוח כהן בין ההפרש מהו צ"ל
כהנים  ששניהם בגדי', המרובה לכהן המשחה
הטוב  כשמן כתיב הנה ביניהם. הפרש יש ומ"מ גדולים,
נמשך  הטוב שהשמן אהרן, זקן הזקן על יורד הראש על
שלכן  יין ע"ג צף הוא השמן וענין שערות, בחי' ע"י
חיבור  הוא אם לחכמי' נורי בן יוחנן ר' בין פלוגתא יש
סוד  יצא יין נכנס דכתי' הוא והענין לאו. אם לטומאה
וגליא  סתים קוב"ה כי והיינו ליראיו, הוי' סוד בחי' הוא
בחי' היינו גליא בבחי' הוא אלקים שם ואלקים, ה'
כל  סוף עד דבי"ע דרגין כל מריש הנבראי' כל חיות

עו  בכל להחיות שמתלבש ולכן דרגין, ערכו, לפי לם
בנפעל. הפועל כח בחי' הוא אלקי' ברא בראשית נאמר
מבחי' הוא העולמות התהוות עיקר כי עם הוי' ש' אבל
בדרך  הוא מ"מ ההתהוות, ע"ש הוי' נק' שלכן הוי' שם
ממילא  בדרך ונבראו ציוה הוא כי וכמ"ש העלם,
ולכן  בנפעל, הפועל כח התלבשות בבחי' ולא ומאליו
בחי' הוא יין שנכנס וע"י כלל. מושג שאינו סתים נק'
שהוא  מה הוי' סוד בחי' היינו סוד יצא תורה של יינה

כענין  הוא יין ע"ג שצף שמן וענין כו'. ונעלם סתים
סתים, מבחי' גם נעלם שהוא פי' סתימין, דכל סתימו
סתי', בחי' כמו הוא נפלאות הנפלאות, אדון וכענין
הוא  סתי' מבחי' שגם סדכ"ס, בחי' הוא הנפלאות ואדון
אסתיר  הסתר ואנכי ע"פ במ"א וכמ"ש ונעלם, סתי' ג"כ
בחי' שהוא ההוא ביום מבחי' שאפי' ההוא, ביום פני
מעלת  וזהו סדכ"ס. בבחי' שזהו כו' אסתיר ג"כ סתי'
ועבד  בבחי' הוא עבודתם שהלוי' הלוים, על הכהנים
היין, על שירה אומרים הם כי סתים, בחי' הוא הלוי
שנמשחו  הכהנים אבל הוי', סוד בחי' גילוי להיות היינו
הטוב  כשמן וזהו סדכ"ס. מבחי' הם המשחה בשמן
סדכ"ס  מבחי' הוא השמן כי להיות אהרן, זקן כו' יורד
השערות  צמיחת וכענין דוקא, לבד שערות ע"י בא לכן
ויוצאי' צומחין שאז דוקא דגדלות מוחין מוחין ממותרי
ובאי' צמצוצי' בחי' הם השערות כי והגם הזקנה. שער
מכאיב  אינו אותם כשגוזזי' שהרי עצום. צמצום ע"י
בחי' ענין יובן ועד"ז כו'. מהמוח גדילי' ה"ה מ"מ כלל,
כו'. והזקן הראש על שיורד סדכ"ס בחי' המשחה שמן

oxd` `eai z`fa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.äî
מאיר  באצילות בעולמות: ומטה מעלה  הפרק: נושא
בין  ההבדל והוא  אחר, דבר ידי  על ובבריאה האור עצם
המידות ביצירה: למידות. השייכין  למוחין  בעצם מוחין 

המלכות. ובעשיה : עצמם ,
ïúâéøãî úåéèøôá úåøéôñ øùòäù úàæ ãáì äðäå

עצמם, לבין בינן  שלהן  ביחסים úðéçááכלומר ïä
úåîìåòáù úåøéôñ øùòä úåììë äðä ,'åë äèîå äìòî
äèîå äìòî úðéçáá ïä äéùò äøéöé äàéøá úåìéöà

,'åë סדר יש  עצמן הספירות עשר שבתוך כמו  כלומר, -
יש כך וכו ', מבינה למעלה היא וחכמה והדרגה,
עולם שבכל ספירות העשר דרגת בין  מהותיים הבדלים
מעלה בבחינת הן אצילות של הספירות  עשר ועולם,

הלאה. וכן דבריאה ספירות עשר לגבי
íìåòå íìåò ìëá íðùé úåøéôñ øùòä éøäùאף –

האצילות, בעולם הוא האלוקיות הספירות גילוי  שעיקר
ידוע ùéהרי ïë åîë úåìéöàá úåøéôñ øùò ùéù íùëã

éå äàéøáá úåøéôñ øùòúåøéôñ øùòäù ,äéùòå äøéö
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úåøéôñ øùòäî íéëùîðù ïä äéùò äøéöé äàéøáã
íå÷î-ìëîå .'åë úåìéöàã- משם שנמשכים למרות –

úåøéôñ øùòä éáâì äàéøáã úåøéôñ øùòä äîåã åðéà
,'åë úåìéöàã

øäåæ éðå÷éú úîã÷äá áåúëù åîëå5 להסביר בכדי  משל
דבריאה לספירות דאצילות הספירות בין  ההבדלים את
הם דאצילות ספירות  העשר שרק דיצירה, ולספירות

ממש , המלך úðéçáדיוקן  ïä äàéøáã úåøéôñ øùòäã
àîúåçá àëìîã àð÷åéãהמלך צורת של הדיוקן

בלבד ùîîבחותמת àëìîã àð÷åéã åàìå דיוקן ולא –
ממש úåøéôñהמלך øùòå ,úåìéöàã úåøéôñ øùòä åîë

,'åë äåòùá àîúåçã àð÷åéã åîë ïä äøéöéãצורת דיוקן
"הארה " כבר שזה בשעוה, כבר שנחתם כפי  המלך
לפני בערך אינו כמובן הוא שגם ממש, מהחותם נוספת
בין  ומטה מעלה שיש רואים ומכאן  ממש . המלך

עצמם íðéàהעולמות  äàéøáã úåøéôñ øùòäù ïôåàá
.'åë ììë úåìéöàã úåøéôñ øùòä úåäîë

àñøô ùéù òãåð äðäã àåä ïéðòäåמסך ïéáכלומר
äàéøáì úåìéöàשהוא האצילות עולם בין שמפריד 

של עולם שהוא הבריאה לעולם אלוקות של עולם
øæנבראים , ïéðò àåäù ìùîä åîë àåä àñøôä ïéðòã

,ìùîðäî éøîâìרבות המובא המשל לדוגמא וכמו
שהמשל אלקים, ושם הוי ' שם על ומגן משמש בחסידות
שם של הרוחנית מהמהות מאוד שרחוק גשמי , דבר  על

אלקים, ושם  ìùîäהוי ' éãé ìò ïáåîù ìëùä ïë ìòå
,'åë ìùîä éãé ìò àìù ïáåîä ìëùä úåäîë åðéàשהרי

מעבר  אלא עצמו, השכל בתוך ערך ירידת זה אין
העוסק מהמשל המובן השכל כי לגמרי , אחרת למהות

הרוחנית מהמהות לגמרי  אחר הוא גשמיים, בעניינים 
הנמשל. של

את להבין עכשיו, בו שעוסק  הנושא  לדוגמא וכמו
אצילות של הספירות בין ההבדל את  המבארת ההשכלה
מביאים שלזה יצירה, של ולספירות בריאה של לספירות
ומדיוקן  האצילות, של לספירות ממש המלך מפני משל

ודי בריאה , של לספירות בחותמת  בשעוהפניו פניו וקן
בעניינים מדבר המשל הנה העשיה. דעולם לספירות
ולכן  ההשכלה , למהות כלל בערך שאינן  גשמיים
בערך אינה  המשל מאמירת כתוצאה  שתהיה  ההבנה

שהיא. כפי להשכלה
àñøôä ïéðò àåä ïë åîëåהאצילות עולם בין  המפרידה

הבריאה ïéðòîלעולם àìù øçà ïéðòî øáãîù äî åäæù
,úåìéöàäהוא הבריאה בעולם שמושג שמה כלומר

אחד של הבנה  כמו האצילות, מעולם  לגמרי  אחר באופן
לגמרי ערך בריחוק שהוא בלבד המשל את ששמע

לנמשל, זר àéäוכדבר äàéøáã äîëç úðéçáã åðééäå
'åë úåìéöàã äîëçä úåäîî øçà úåäîå ïôåàá–

בעלמא סיפור שהוא "משל" בין הערך כחילוק
עולם, של ברומו עמוקים בדברים שעוסק ל"נמשל"
çúô ìéçúîä-øåáéã 'øåà äøåú'á øàáúðù åîëå

åäéìà6.
åðìù äâùäá ìùî-êøã-ìò äæ ïáåéåהנבראיםúå÷ìàá

êøáúé åéúåìåòôî àéä úå÷ìàá äâùää ìë éøäù–
ידי על רק אלא עצמו, בו לא היא  שלנו ההשגה כלומר

הזה , בעולם ופעולותיו מעשיו את  רואים éãé-ìòùשאנו
,'åë úå÷ìà úà íéâéùîå íéòãåé åðà úåìåòôä
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לשונו:5. וזה א, ד, l`דף ,l`wfgi `fg `c `fxc `niz i`e
xhy glyc `klnk `l` ,oeeig `fgc `le ,oeeig oil`c zenc `l` ded
zeliv`c oxitqac .dinzegn dery lr `niyx `klnc `pweice ,dinzega
oxitqae ,`klnc `nzeg d`ixac oxitqae ,ynn `klnc `pweic edi`
xnz` `c oibae ,derya `nzegc `xeiv oeeig oepi`c oik`lnae dxivic
.ynn zeigd `le ,zeigd zence ,mc` d`xnk zenc l`wfgi ze`xna
dil oiniyxe ,dipiba li`ye ,xtk oa dede ,`kln `fg `l ienei lkc o`nl

.dipweic xiip lr e` `lah lr
ואילך):6. ב (יד, וירא d`ixalפ' zeliv` oiay `qxtd oipr j`

ecinlzl lecb lky xiaqdl dvexy axd enk n"cr `ed 'ek d`ixa oiae
enke dcige lyn jxca eliyndl jixve elawl leki cinlzd oi`yilyn

dxf `idy f"ra xacny lynpdl lyn `idy dxf dy`n jxnyl dnly
lyn oi`iany dn enk mipipr x`y dfa `veik oke 'ek dxez ixacn
dpde .'ek mler ly enexa micnerd mixacl miinyb miheyt mixacn

wx eilr cnll dvexy lkyd oiprn `ly mixg` mipiprn `ed dfd lynd
oipr edfe .mixg` mixaca ewiqtn `ed okl lkyd oaei eci lre eay itl
xacl lican jqn zpiga `edy d`ixal zeliv` oia wiqtnd `qxt
zedne xg` ote`a `id dnkgd myy zeliv` oiprn `ly mixg` mipiprn
d`ixaa oi`e d`ixad mleray dnkg zedne ote` jxrn dpi`y xg`
zwqtnd `qxtd i"ry wx zeliv`a `idy enk dnkg zx`d lawl zleki
oaeiy ick dzpekze dbfn itl ok mb d`ixaa dnkg zpiga zx`d didi
'wp okle .ok mb dnkg zpiga my ycgzne lynd on cinlzdl lkyd
dclez ly xe` 'idy `qxt zpigan `idy itl oi`n yi ok mb d`ixa
ycgzny lkyd n"cr enk d`ixaa dnkg xe` ycgzpe clepy epiidc
dfn oian `ede xg` oipra `ed lyndy el xn`y lynd on cinlzd lv`
df xe` jke .lynd i"r ycgzny elv` ycg `ed df lky ixde eax zrc

.`qxtd i"r ycgzny ycg xe` `ed d`ixac

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

התפילה, לפני ראש כובד נעשה ועי"ז המטה, שעל בק"ש תתאה תשובה הנ"ל: לכל הכנה
השכינה  גלות שגרם על וגם הרוח, והשפלת החומר בהכנעת

ÌÓ‡ּכזֹו עבֹודה למעלת להּגיע האדם יּוכל ּכיצד »¿»ְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָ
לזה  הּנה הּתֹורה, ועבֹודת הּתפּלה ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָּבעבֹודת

ּתּתאה  ּדתׁשּובה העבֹודה הקּדמת ׁשהּוא כג צריכים , ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
חׁשּבֹון  ּדעֹוׂשה הּמּטה, ׁשעל ׁשמע ּדקריאת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעבֹודה
אׁשר  הּיֹום, ּבמׁש עליו עבר אׁשר מּכל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָצדק
ּבצּבּור  מתּפּלל אינֹו הּגׁשמּיים ּבעניניו טרדֹותיו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמרב
ּופרק  ׁשחרית אחד ּפרק אפּלּו לּתֹורה עּתים קֹובע ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואינֹו
ׁשּגֹורמים  ענינים ּבכּמה הּיֹום ּכל וטרּוד ערבית, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאחד
הרחּוק  ּבגדל ּומתּבֹונן ּבטלים, ּדברים ּדּבּורי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָֹרּבּוי
מתמרמר  הּנה זה, ידי על מאלקּות מרחק ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻׁשּנעׂשה

ועֹוׂשה ּב נפׁשֹו, ּבמר יבּכה ּובכה זה, על מאד נפׁשֹו ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָֹֹ
הענינים  ּבכל חזק יהיה מעּתה אׁשר ּבנפׁשֹו חזק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהסּכם
יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים ּובקביעּות ּבצּבּור ְְְְִִִִִִִַָָָּבתפּלה
וזהּו ותֹורה, ּבתפּלה העבֹודה אל הכנה הּוא זֹו ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָָּותׁשּובה
ּדכבד  ראׁש", ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל עֹומדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹ"אין
ידי  על הּנעׂשה הרּוח והׁשּפלת החמר הכנעת הּוא ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹראׁש
ּדהחׁשּבֹון  הּמּטה. ׁשעל ׁשמע ּבקריאת צדק ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָהחׁשּבֹון
ידי  ּדעל מה הראׁשֹון הענינים, ּבׁשני הּוא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבנפׁשֹו
ונתגּׁשם  נתעּבה הּוא הרי ּבעסקיו הּגׁשמּיים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהענינים
מה  הראׁשֹון ענינים, ּבׁשני הּוא עצמֹו ּדזה – ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּביֹותר
ונתּון  מסּור ּׁשהּוא מה והּׁשני לּמּודֹו, את ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּׁשּׁשֹוכח

– הּצּורה על החמר ּבהתּגּברּות הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹלענינים
הּוא  ּומּזה מּמהּותֹו, ּׁשּירד מה ירידתֹו הּוא ְְִִִִֵֶֶַַַַָָוהּׁשני
ּבׁשבירת  והׁשּפלּות החמר, ּבׁשבירת ההכנעה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנעׂשה
הּלא  עניניו ידי ּדעל מתּבֹונן ּכאׁשר ּובפרט רּוחֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּונמיכת
העליֹון  אֹור ירידת וגרם העליֹונֹות, ּבּספירֹות ּפגם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָטֹובים
ּדמּזה  הּׁשכינה, ּגלּות ענין ּדזהּו ראּוי, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלמקֹום
ּבמדרׁש ּכדאיתא חסֿוׁשלֹום, למעלה ראׁש הּכבד ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹנעׂשה
ּדהּכבד  ּככבד, נעׂשה ׁשהּלב לב", "ּכבד ּפסּוק על ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָרּבה
ׁשהם  הּנׁשימה, מאברי הּוא והּלב הּמזֹון, מאברי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא
הּמפסיק  ּדבר ׁשּיהיה ׁשּבהכרח עד מּזה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָרחֹוקים
ּגדֹולה, ירידה הּוא ּכבד נעׂשה הּלב ּכאׁשר אבל ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּביניהם,
על  הּנה למּטה, ּבהאדם ׁשהּוא ּכמֹו לב הּכבד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובפרט
הּמּטה  ׁשעל ׁשמע ּבקריאת הּתׁשּובה התעֹוררּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָידי
עֹומדין  "אין וזהּו ּדתפּלה. להעבֹודה ההכנה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנעׂשה
עבֹודתֹו ׁשּתהיה ּדבכדי ראׁש", ּכבד מּתֹו אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהתּפּלל
ידי  על ּדוקא הּוא ואמּתית נכֹונה הּתפּלה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָּבעבֹודת
וׁשפלּות, הכנעה ענינֹו ראׁש ּדכבד ראׁש, הּכבד ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹהקּדמת
ועל  מאלקּות רחּוקֹו על העצּומה הּמרירּות ְְְֱֲִִֵַַַָָֹוהּוא
עבֹודתֹו אז הּנה העליֹונֹות, ּבּספירֹות ּפגם אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּפגמים
התחּברּות  ונעׂשה ׁשלמה, עבֹודה היא הּתפּלה ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָּבעבֹודת

הּנׁשמה. עצם עם ׁשּבּגּוף הּנׁשמה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָהארת
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תחתונה.כג.

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

˜¯ÂÈ ÂÈ ,˙"˘ ,ÌÈ¯ÂÙ ˙„ÂÚÒ·
טוב! פורים שמח, חג

לחיים.
בשמחת  עצמנו לשמח וצריכים פורים, היום

פורים.
עלי, שעבר ממה הגדול הרושם תחת נמצא אני
בבואי  גם עדיין, כי כעת, עלי שעובר ממה נכון, יותר
"ארץ   השי"ת בעזרת  כיום הנקראת במדינה
לפני  נתון הייתי בה ההשפעה תחת אני עומד מנוחה",
ונדכאים. רצוצים אחים של במחיצתם מספר שבועות

הדת  חורבן היהדות, חורבן על לבבי ודומע כואב
במדינות  האלקים יראי של והמרים הקשים וחייהם
יהודים. מיליוני נתונים בה החיים ושאלת מסויימות,
לעצמכם  מתארים בודאי כאן אתם כי אני בטוח
כיום  נתונים בהם ביותר האיומים החיים תנאי את
וערומים, רעבים היושבים ואחיותינו, אחינו
מפני  מחבוא להם למצוא כדי גג, ובעליות במרתפים
 פעם להם שקראו אלה המשתוללת, הרעה החיה

גרמנים.
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רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

úåøéôñ øùòäî íéëùîðù ïä äéùò äøéöé äàéøáã
íå÷î-ìëîå .'åë úåìéöàã- משם שנמשכים למרות –

úåøéôñ øùòä éáâì äàéøáã úåøéôñ øùòä äîåã åðéà
,'åë úåìéöàã

øäåæ éðå÷éú úîã÷äá áåúëù åîëå5 להסביר בכדי  משל
דבריאה לספירות דאצילות הספירות בין  ההבדלים את
הם דאצילות ספירות  העשר שרק דיצירה, ולספירות

ממש , המלך úðéçáדיוקן  ïä äàéøáã úåøéôñ øùòäã
àîúåçá àëìîã àð÷åéãהמלך צורת של הדיוקן

בלבד ùîîבחותמת àëìîã àð÷åéã åàìå דיוקן ולא –
ממש úåøéôñהמלך øùòå ,úåìéöàã úåøéôñ øùòä åîë

,'åë äåòùá àîúåçã àð÷åéã åîë ïä äøéöéãצורת דיוקן
"הארה " כבר שזה בשעוה, כבר שנחתם כפי  המלך
לפני בערך אינו כמובן הוא שגם ממש, מהחותם נוספת
בין  ומטה מעלה שיש רואים ומכאן  ממש . המלך

עצמם íðéàהעולמות  äàéøáã úåøéôñ øùòäù ïôåàá
.'åë ììë úåìéöàã úåøéôñ øùòä úåäîë

àñøô ùéù òãåð äðäã àåä ïéðòäåמסך ïéáכלומר
äàéøáì úåìéöàשהוא האצילות עולם בין שמפריד 

של עולם שהוא הבריאה לעולם אלוקות של עולם
øæנבראים , ïéðò àåäù ìùîä åîë àåä àñøôä ïéðòã

,ìùîðäî éøîâìרבות המובא המשל לדוגמא וכמו
שהמשל אלקים, ושם הוי ' שם על ומגן משמש בחסידות
שם של הרוחנית מהמהות מאוד שרחוק גשמי , דבר  על

אלקים, ושם  ìùîäהוי ' éãé ìò ïáåîù ìëùä ïë ìòå
,'åë ìùîä éãé ìò àìù ïáåîä ìëùä úåäîë åðéàשהרי

מעבר  אלא עצמו, השכל בתוך ערך ירידת זה אין
העוסק מהמשל המובן השכל כי לגמרי , אחרת למהות

הרוחנית מהמהות לגמרי  אחר הוא גשמיים, בעניינים 
הנמשל. של

את להבין עכשיו, בו שעוסק  הנושא  לדוגמא וכמו
אצילות של הספירות בין ההבדל את  המבארת ההשכלה
מביאים שלזה יצירה, של ולספירות בריאה של לספירות
ומדיוקן  האצילות, של לספירות ממש המלך מפני משל

ודי בריאה , של לספירות בחותמת  בשעוהפניו פניו וקן
בעניינים מדבר המשל הנה העשיה. דעולם לספירות
ולכן  ההשכלה , למהות כלל בערך שאינן  גשמיים
בערך אינה  המשל מאמירת כתוצאה  שתהיה  ההבנה

שהיא. כפי להשכלה
àñøôä ïéðò àåä ïë åîëåהאצילות עולם בין  המפרידה

הבריאה ïéðòîלעולם àìù øçà ïéðòî øáãîù äî åäæù
,úåìéöàäהוא הבריאה בעולם שמושג שמה כלומר

אחד של הבנה  כמו האצילות, מעולם  לגמרי  אחר באופן
לגמרי ערך בריחוק שהוא בלבד המשל את ששמע

לנמשל, זר àéäוכדבר äàéøáã äîëç úðéçáã åðééäå
'åë úåìéöàã äîëçä úåäîî øçà úåäîå ïôåàá–

בעלמא סיפור שהוא "משל" בין הערך כחילוק
עולם, של ברומו עמוקים בדברים שעוסק ל"נמשל"
çúô ìéçúîä-øåáéã 'øåà äøåú'á øàáúðù åîëå

åäéìà6.
åðìù äâùäá ìùî-êøã-ìò äæ ïáåéåהנבראיםúå÷ìàá

êøáúé åéúåìåòôî àéä úå÷ìàá äâùää ìë éøäù–
ידי על רק אלא עצמו, בו לא היא  שלנו ההשגה כלומר

הזה , בעולם ופעולותיו מעשיו את  רואים éãé-ìòùשאנו
,'åë úå÷ìà úà íéâéùîå íéòãåé åðà úåìåòôä
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לשונו:5. וזה א, ד, l`דף ,l`wfgi `fg `c `fxc `niz i`e
xhy glyc `klnk `l` ,oeeig `fgc `le ,oeeig oil`c zenc `l` ded
zeliv`c oxitqac .dinzegn dery lr `niyx `klnc `pweice ,dinzega
oxitqae ,`klnc `nzeg d`ixac oxitqae ,ynn `klnc `pweic edi`
xnz` `c oibae ,derya `nzegc `xeiv oeeig oepi`c oik`lnae dxivic
.ynn zeigd `le ,zeigd zence ,mc` d`xnk zenc l`wfgi ze`xna
dil oiniyxe ,dipiba li`ye ,xtk oa dede ,`kln `fg `l ienei lkc o`nl

.dipweic xiip lr e` `lah lr
ואילך):6. ב (יד, וירא d`ixalפ' zeliv` oiay `qxtd oipr j`

ecinlzl lecb lky xiaqdl dvexy axd enk n"cr `ed 'ek d`ixa oiae
enke dcige lyn jxca eliyndl jixve elawl leki cinlzd oi`yilyn

dxf `idy f"ra xacny lynpdl lyn `idy dxf dy`n jxnyl dnly
lyn oi`iany dn enk mipipr x`y dfa `veik oke 'ek dxez ixacn
dpde .'ek mler ly enexa micnerd mixacl miinyb miheyt mixacn

wx eilr cnll dvexy lkyd oiprn `ly mixg` mipiprn `ed dfd lynd
oipr edfe .mixg` mixaca ewiqtn `ed okl lkyd oaei eci lre eay itl
xacl lican jqn zpiga `edy d`ixal zeliv` oia wiqtnd `qxt
zedne xg` ote`a `id dnkgd myy zeliv` oiprn `ly mixg` mipiprn
d`ixaa oi`e d`ixad mleray dnkg zedne ote` jxrn dpi`y xg`
zwqtnd `qxtd i"ry wx zeliv`a `idy enk dnkg zx`d lawl zleki
oaeiy ick dzpekze dbfn itl ok mb d`ixaa dnkg zpiga zx`d didi
'wp okle .ok mb dnkg zpiga my ycgzne lynd on cinlzdl lkyd
dclez ly xe` 'idy `qxt zpigan `idy itl oi`n yi ok mb d`ixa
ycgzny lkyd n"cr enk d`ixaa dnkg xe` ycgzpe clepy epiidc
dfn oian `ede xg` oipra `ed lyndy el xn`y lynd on cinlzd lv`
df xe` jke .lynd i"r ycgzny elv` ycg `ed df lky ixde eax zrc

.`qxtd i"r ycgzny ycg xe` `ed d`ixac

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

התפילה, לפני ראש כובד נעשה ועי"ז המטה, שעל בק"ש תתאה תשובה הנ"ל: לכל הכנה
השכינה  גלות שגרם על וגם הרוח, והשפלת החומר בהכנעת

ÌÓ‡ּכזֹו עבֹודה למעלת להּגיע האדם יּוכל ּכיצד »¿»ְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָ
לזה  הּנה הּתֹורה, ועבֹודת הּתפּלה ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָּבעבֹודת

ּתּתאה  ּדתׁשּובה העבֹודה הקּדמת ׁשהּוא כג צריכים , ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
חׁשּבֹון  ּדעֹוׂשה הּמּטה, ׁשעל ׁשמע ּדקריאת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעבֹודה
אׁשר  הּיֹום, ּבמׁש עליו עבר אׁשר מּכל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָצדק
ּבצּבּור  מתּפּלל אינֹו הּגׁשמּיים ּבעניניו טרדֹותיו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמרב
ּופרק  ׁשחרית אחד ּפרק אפּלּו לּתֹורה עּתים קֹובע ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואינֹו
ׁשּגֹורמים  ענינים ּבכּמה הּיֹום ּכל וטרּוד ערבית, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאחד
הרחּוק  ּבגדל ּומתּבֹונן ּבטלים, ּדברים ּדּבּורי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָֹרּבּוי
מתמרמר  הּנה זה, ידי על מאלקּות מרחק ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻׁשּנעׂשה

ועֹוׂשה ּב נפׁשֹו, ּבמר יבּכה ּובכה זה, על מאד נפׁשֹו ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָֹֹ
הענינים  ּבכל חזק יהיה מעּתה אׁשר ּבנפׁשֹו חזק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהסּכם
יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים ּובקביעּות ּבצּבּור ְְְְִִִִִִִַָָָּבתפּלה
וזהּו ותֹורה, ּבתפּלה העבֹודה אל הכנה הּוא זֹו ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָָּותׁשּובה
ּדכבד  ראׁש", ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל עֹומדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹ"אין
ידי  על הּנעׂשה הרּוח והׁשּפלת החמר הכנעת הּוא ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹראׁש
ּדהחׁשּבֹון  הּמּטה. ׁשעל ׁשמע ּבקריאת צדק ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָהחׁשּבֹון
ידי  ּדעל מה הראׁשֹון הענינים, ּבׁשני הּוא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבנפׁשֹו
ונתגּׁשם  נתעּבה הּוא הרי ּבעסקיו הּגׁשמּיים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהענינים
מה  הראׁשֹון ענינים, ּבׁשני הּוא עצמֹו ּדזה – ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּביֹותר
ונתּון  מסּור ּׁשהּוא מה והּׁשני לּמּודֹו, את ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּׁשּׁשֹוכח

– הּצּורה על החמר ּבהתּגּברּות הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹלענינים
הּוא  ּומּזה מּמהּותֹו, ּׁשּירד מה ירידתֹו הּוא ְְִִִִֵֶֶַַַַָָוהּׁשני
ּבׁשבירת  והׁשּפלּות החמר, ּבׁשבירת ההכנעה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנעׂשה
הּלא  עניניו ידי ּדעל מתּבֹונן ּכאׁשר ּובפרט רּוחֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּונמיכת
העליֹון  אֹור ירידת וגרם העליֹונֹות, ּבּספירֹות ּפגם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָטֹובים
ּדמּזה  הּׁשכינה, ּגלּות ענין ּדזהּו ראּוי, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלמקֹום
ּבמדרׁש ּכדאיתא חסֿוׁשלֹום, למעלה ראׁש הּכבד ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹנעׂשה
ּדהּכבד  ּככבד, נעׂשה ׁשהּלב לב", "ּכבד ּפסּוק על ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָרּבה
ׁשהם  הּנׁשימה, מאברי הּוא והּלב הּמזֹון, מאברי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא
הּמפסיק  ּדבר ׁשּיהיה ׁשּבהכרח עד מּזה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָרחֹוקים
ּגדֹולה, ירידה הּוא ּכבד נעׂשה הּלב ּכאׁשר אבל ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּביניהם,
על  הּנה למּטה, ּבהאדם ׁשהּוא ּכמֹו לב הּכבד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּובפרט
הּמּטה  ׁשעל ׁשמע ּבקריאת הּתׁשּובה התעֹוררּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָידי
עֹומדין  "אין וזהּו ּדתפּלה. להעבֹודה ההכנה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנעׂשה
עבֹודתֹו ׁשּתהיה ּדבכדי ראׁש", ּכבד מּתֹו אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהתּפּלל
ידי  על ּדוקא הּוא ואמּתית נכֹונה הּתפּלה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָּבעבֹודת
וׁשפלּות, הכנעה ענינֹו ראׁש ּדכבד ראׁש, הּכבד ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹהקּדמת
ועל  מאלקּות רחּוקֹו על העצּומה הּמרירּות ְְְֱֲִִֵַַַָָֹוהּוא
עבֹודתֹו אז הּנה העליֹונֹות, ּבּספירֹות ּפגם אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּפגמים
התחּברּות  ונעׂשה ׁשלמה, עבֹודה היא הּתפּלה ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָּבעבֹודת

הּנׁשמה. עצם עם ׁשּבּגּוף הּנׁשמה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָהארת
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תחתונה.כג.

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

˜¯ÂÈ ÂÈ ,˙"˘ ,ÌÈ¯ÂÙ ˙„ÂÚÒ·
טוב! פורים שמח, חג

לחיים.
בשמחת  עצמנו לשמח וצריכים פורים, היום

פורים.
עלי, שעבר ממה הגדול הרושם תחת נמצא אני
בבואי  גם עדיין, כי כעת, עלי שעובר ממה נכון, יותר
"ארץ   השי"ת בעזרת  כיום הנקראת במדינה
לפני  נתון הייתי בה ההשפעה תחת אני עומד מנוחה",
ונדכאים. רצוצים אחים של במחיצתם מספר שבועות

הדת  חורבן היהדות, חורבן על לבבי ודומע כואב
במדינות  האלקים יראי של והמרים הקשים וחייהם
יהודים. מיליוני נתונים בה החיים ושאלת מסויימות,
לעצמכם  מתארים בודאי כאן אתם כי אני בטוח
כיום  נתונים בהם ביותר האיומים החיים תנאי את
וערומים, רעבים היושבים ואחיותינו, אחינו
מפני  מחבוא להם למצוא כדי גג, ובעליות במרתפים
 פעם להם שקראו אלה המשתוללת, הרעה החיה

גרמנים.
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

יהודי  של התמימותי הטבע את מכיר שאני כפי
הכלל  עסקני חיים בה ובאוירה בכלל, אמריקה
הם  שאין בלבד זו שלא בטוח, אני כאן, היהודיים
של  הרצחנית ההתנהגות את לעצמם לתאר יכולים
להאמין  ירצו לא שגם אלא הגרמנית, הרעה החיה
המן, מחשבת את להבין גם ומה זו, רצחנית במציאות
ולהשמיד  להרוג האיומה כוונתו על בגלוי שהכריז

היל"ת.  היהודים כל את ולאבד
מסתכל  פורים. בשמחת ושמחים כאן יושבים אנו
מרחפות  עיני ולנגד ב"ה, כאן הנערך הכינוס על אני
ל"ע   הצרות אותן מכל הלב  קורעי האימים מראות
מכן  ולאחר הפולנים מידי בהן התנסו אחינו אשר 

שמם. ימח  הגרמנים מידי המלחמה בימי

z"y'd zegiy
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תרפ"ד  סיון ט"ו ב"ה

ליענינגראד 

ירושלים  בעה"ק החסידים עדת ועד אל

יחיו, עליהם ד' ת"ו

וברכה  שלום

המפורסם  הרה"ג ש"ב עבור מכתב בלוית מכתבם

באם  אשר ומסכמת נוטה ודעתי הגיעני, נכון שי' הררל"י

להשתדל  צריכים הצעתם, שי' הנ"ל הרה"ג כבוד יקבל רק

ושלחתי  מלאתי ובקשתם השתדלות, מיני בכל בזה

שי'. ש"ב הרה"ג כבוד אל מכתבם

ומברכם  הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו מאז שאינו רוצה ללמוד ושואל אם ללכת לנח"ל של פא"י וכו'.

ומה  ונתינה המתאימה,  עוד שנה בישיבת תומכי תמימים בלוד במסירה  ילמוד  הנה לדעתי 

שכותב שאינו רוצה, הנה הוא די מבוגר להבין אשר השכל צריך להיות שליט על הרצון ולא הרצון על 

השכל, אשר בגישה כזו יצליח בלימודו וכעבור השנה וירצה לעבוד בחקלאות או להסתדר באופן אחר 

יכתוב לי עוד הפעם. מובן שבכתבי שנה אין כוונתי ארבעה חדשים עד תום שנת תשי"ד אלא לשנה 

כפשוטה היינו לערך י"ב חדש.

יום בקר איזה קאפיטלעך תהלים אשר גם זה אחת הסגולות  בטח אומר אחר התפלה בכל 

שינחהו השי"ת בדרך הטובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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יהודי  של התמימותי הטבע את מכיר שאני כפי
הכלל  עסקני חיים בה ובאוירה בכלל, אמריקה
הם  שאין בלבד זו שלא בטוח, אני כאן, היהודיים
של  הרצחנית ההתנהגות את לעצמם לתאר יכולים
להאמין  ירצו לא שגם אלא הגרמנית, הרעה החיה
המן, מחשבת את להבין גם ומה זו, רצחנית במציאות
ולהשמיד  להרוג האיומה כוונתו על בגלוי שהכריז

היל"ת.  היהודים כל את ולאבד
מסתכל  פורים. בשמחת ושמחים כאן יושבים אנו
מרחפות  עיני ולנגד ב"ה, כאן הנערך הכינוס על אני
ל"ע   הצרות אותן מכל הלב  קורעי האימים מראות
מכן  ולאחר הפולנים מידי בהן התנסו אחינו אשר 

שמם. ימח  הגרמנים מידי המלחמה בימי
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ycew zexb`

תרפ"ד  סיון ט"ו ב"ה

ליענינגראד 

ירושלים  בעה"ק החסידים עדת ועד אל

יחיו, עליהם ד' ת"ו

וברכה  שלום

המפורסם  הרה"ג ש"ב עבור מכתב בלוית מכתבם

באם  אשר ומסכמת נוטה ודעתי הגיעני, נכון שי' הררל"י

להשתדל  צריכים הצעתם, שי' הנ"ל הרה"ג כבוד יקבל רק

ושלחתי  מלאתי ובקשתם השתדלות, מיני בכל בזה

שי'. ש"ב הרה"ג כבוד אל מכתבם

ומברכם  הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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אגרות קודש

]כ"ה אייר תשי"ט[

במענה למכתבה מז"ך תשרי בו כותבת, אשר שמעה ממי שהוא בהחלט,

כאילו - כנראה ממכתבה - שזוהי החלטת המדע אשר ברור שהארץ סובבת את השמש וכו', 

ודלא כשיטה ההפכית, שכאילו הופרכה על ידי כמה הוכחות, ושואלת בירור בזה.

וכיון שכנראה מהאמור, רוצה לדעת לכל לראש מהי דעת אנשי מדע - הנה בעשיריות השנים 

האחרונות, החליטו כל אנשי המדע העוסקים בשטח זה, אשר אין כל החלטה בדבר, מי מהשמש והארץ 

עומד במקומו והשני מקיפו. ולא עוד, אלא שהחליטו על יסוד כמה שיקולים מדעים, שלעולם לא יוכל 

המדע להביא ראי' והוכחה בזה. וע"פ המדע כל איש ביכולתו לאחוז שיטה שירצה, או שהארץ עומדת 

והשמש סובבת אותה או להיפך, או ששניהם סובבים אחד את השני, וכידוע כל זה לאלו המתעסקים 

בהתפתחות המדעים בתקופתנו, מיוחסת על שיטת היחסיות.

וכאמור זוהי החלטה הכי האחרונה והכי מוחלטה של כל אנשי מדע בדורנו זה.

ועל פי זה מובן שכל המקראות המדברים אודות הליכות השמש מסביב לארץ וכו' - יש ללמדם 

כפשוטו, ואין על זה כל קושיא.

 ב"ה,  י"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

האברך מנחם מענדל שלום שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מפסח שני, בו שואל באיזה אופן צריך להדריך אדם בדרך 

החסידות.

צריך  מישראל  אדם  שכל  שפשוט  אף  כי  להדריכו,  שצריך  זה  של  נפש  בתכונת  שתלוי  מובן 

להכירו בעניני תורת החסידות, אבל אין דיעות בנ"א שוות, ולכן צריך לילך לפי רוחו של כל אחד, ועיין 

ג"כ הקדמת ספר התניא. והנקודה הכללית, שהדרכה צריכה להתחיל באותו האופן בו הורגל אדם זה, 

ז.א. שבאם הוא מבעלי מוסר, אזי יש להתחיל להכירו באגרת התשובה לרבנו הזקן בקונטרס ומעין 

וכיו"ב, ובאם הוא מבעלי השכלה, אזי יש למצוא ענינים לפניו בשער היחוד והאמונה וכיו"ב, ובכלל 

הנה הספר דרך מצותיך קל לפ"ע ההבנה, ונמצא שם מכמה סוגים. מובן שלאלו שאין להם שום ידיעה 

כלל בתורה ועניני', התחלת הדרכה צ"ל ע"פ השיחות והלקוטי דבורים.

לפלא שאינו מזכיר דבר מסדר היום שלו עתה, שבודאי יש לו קביעות עתים בתורת הנגלה 

והחסידות, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

בברכה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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בשולחןֿערוך היא פסוקה הלכה הלוא להבין: -1יש

ומה מצוה" דבר לכל וכן לביתֿהכנסת כשהולך לרוץ "מצוה

דחסידותא"? "מילי שענינו אבות לפרקי שייכותו

לומר: יש הענין בביאור

לבהזריזותענין וחפץ שמחה מבטא מצוה, לקיום בכלל

ליוצרו" רוח נחת ולעשות קונו רצון לא2"למלאות וכאשר .

הרי בריצה, אף נעשה המצוה קיום אלא בזריזות מסתפקים

למעלה הן המצוה מקיים אצל והחיות שהשמחה הוכחה זו

אפילו רגילה, בהליכה מסתפק הוא אין והגבלה מדידה מכל

ומעבר מעל ורץ מתאמץ הוא אלא בזריזות, הליכה לא

הרגילים. לכוחותיו

מצוה לדבר בריצה (כאמור) המתבטאת זו, וחיות שמחה

גמור ביטול לדרגת עצמו את שהביא יהודי מאפיינות -

הוא עדיין אם כי שלו. מציאותו את מרגיש שאינו עד לקב"ה,

המצוה את יעשה אם אף הרי - ומציאותו ישותו את מרגיש

והשגתו הבנתו לפי - מוגבלת שמחתו תהיה בשמחה,

רק הכלים". מן ו"יציאה "ריצה" כאן תהיה ולא - האישית

הוא ששמחתורץכאשר הוכחה בכך יש המצוה, את לקיים

"משפיל גם הוא (באשר העצמי לביטולו עד גבולות פורצת

גופו" ומקל ).3עצמו

בשולחןֿ שנפסקה ההלכה בין ההבדל את נבין זה לפי

מצוה", דבר לכל וכן הכנסת לבית לרוץ "מצוה ולפיה ערוך

למצוה": רץ "הוי - במשנתנו עזאי בן הוראת ובין

ריצה על מדובר מיכפשוטהבשולחןֿערוך אף כלומר ,

מציאותו, ביטול ושל מהגבלותיו יציאה של בדרגה שאינו

בהתאם דברֿמצוה לכל בפועל לרוץ עליו מכלֿמקום

האמת. מצד המצוה לחביבות

והיא חסידות ממידת היא זאת, לעומת עזאי, בן הוראת

נפש לכל שווה לריצה4איננה רק לא מכוונת זו הוראה .

בעיקר אלא הפנימיכפשוטה, שהיאלתוכנה ה"ריצה", של

חיותהחיות אלא חיות, סתם לא המצוה; שבקיום והשמחה

נעלה ביטול מתוך רק המתאפשרות מוגבלות בלתי ושמחה

לקב"ה. ביותר

לדבר לרוץ החיוב מוטל אחד כל שעל לכך [והסיבה

כיון הכלים": מן "יציאה של זו בדרגה הוא שאין אף - מצוה

יסייע עצמו זה ובשמחה, בחיות המצוה לקיום לרוץ שההרגל

במשמעותה היא ה"ריצה" שבה הדרגה אל ויקרבו לו

ה'!] בעבודת מוגבלת בלתי ושמחה חיות - האמיתית

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות

הסיום ללא קלה" למצוה רץ "הוי היא: הזקן רבינו גירסת

סיום מתאים הדברים תוכן מצד הרי להבין: ויש "כלחמורה",

קודמת במשנה שמצאנו וכפי קלה5זה, במצוה זהיר "והוי

כבחמורה"?

לענין כי שאף לומר, ההכרח כלזהירותומן במצוה

לענין הנה כחמורות, קלות שוות, -ריצההמצוות למצוה

משמיענו עזאי בן חמורה: למצוה דומה אינה קלה מצוה

צריך חמורה שלמצוה נבין ומכך קלה, למצוה אף לרוץ שיש

שאת. ביתר לרוץ

הוא: הדברים הסבר

לקיום ההתעוררות את מבטאת מצוה לדבר "ריצה"

א. "ריצה": אופני שני ומצאנו ושמחה. חיות מתוך המצוה

אביך רצון לעשות כצבי.. רץ הוי.. אומר תימא בן "יהודה

קלה". למצוה רץ הוי אומר עזאי בן ב. שבשמים".

כללית הכנה היא ענינה תימא בן יהודה של הוראתו

המצוות לקיום התמסרות מהווה זו "ריצה" ה': לעבודת

המשותף כאשר שוות, המצוות כל זה ולענין היום, שבמשך

ה' רצון שהן הוא, שבשמים").6לכולן אביך ("רצון

לכל ומיוחדת פרטית הוראה עזאי בן מוסיף כך על

המצוה קיום בעת להדגיש יש - קלה" למצוה רץ "הוי מצוה:

ה"נ הפרטי, ענינה וה"מתיקות"את המיוחדת7עימות"

שבכל הוא והחידוש ל"ריצה". אותו תעורר שזו עד שבמצוה,

לידי המביאה ה"נעימות" ישנה "קלה", במצוה אף מצוה,

("ריצה"). ושמחה חיות

קלה למצוה רץ "הוי בלשון עזאי בן נקט לא לכן

שהיא ה"ריצה", ענין את להדגיש רצה הוא כי כלחמורה",

ומובן, - המצוה של המיוחדת ב"נעימות" מההכרה תוצאה

חמורה. שבמצוה לזו קלה שבמצוה ה"נעימות" דומה שאינה

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

ב.1) ו, ברכות עלֿפי יג. סעיף שם הזקן רבינו שולחןֿערוך יב. סעיף צ, סימן כא.2)אורחֿחיים סימן לשון3)איגרתֿהקודש

בשמחה. ה' עבודת במעלת טו) הלכה ח פרק לולב, (הלכות בשמחה,4)הרמב"ם ה' עבודת על שם) לולב (הלכות הרמב"ם כתב ולכן

גדולה''. ''עבודה היא א.5)שזו משנה ב צ.6)פרק סי' אורחֿחיים שו''ע אחרי.7)ראה פרשת תחילת אורֿהחיים ראה
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הֹוראה  ּומּכאן ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְִִַַַָָָָֹ"להזהיר"

לעׂשֹות  הם צריכים הּקטּנים, על מׁשּפיעים הּגדֹולים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּכאׁשר

ּולמעט  ואֹור. זהר ׁשל ּדר מקרבת' - 'ימין ׁשל ּבאפן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹזאת

לׁשֹון  ימּתק זה ּפי על ּדֹוחה'. - 'ׂשמאל ׁשל ּבדר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבהׁשּפעה

לׁשֹון  הּוא 'ּדּבּור' ּכי "ּדּבר", ולא ואמרּת" "אמֹור.. ְְְֱִִֵַַַָָָָֹהּפסּוק

רּכה. לׁשֹון היא אמירה מה-ׁשאין-ּכן ֲִִֵֵֶַַָָָָָקׁשה,
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בשולחןֿערוך היא פסוקה הלכה הלוא להבין: -1יש

ומה מצוה" דבר לכל וכן לביתֿהכנסת כשהולך לרוץ "מצוה

דחסידותא"? "מילי שענינו אבות לפרקי שייכותו

לומר: יש הענין בביאור

לבהזריזותענין וחפץ שמחה מבטא מצוה, לקיום בכלל

ליוצרו" רוח נחת ולעשות קונו רצון לא2"למלאות וכאשר .

הרי בריצה, אף נעשה המצוה קיום אלא בזריזות מסתפקים

למעלה הן המצוה מקיים אצל והחיות שהשמחה הוכחה זו

אפילו רגילה, בהליכה מסתפק הוא אין והגבלה מדידה מכל

ומעבר מעל ורץ מתאמץ הוא אלא בזריזות, הליכה לא

הרגילים. לכוחותיו

מצוה לדבר בריצה (כאמור) המתבטאת זו, וחיות שמחה

גמור ביטול לדרגת עצמו את שהביא יהודי מאפיינות -

הוא עדיין אם כי שלו. מציאותו את מרגיש שאינו עד לקב"ה,

המצוה את יעשה אם אף הרי - ומציאותו ישותו את מרגיש

והשגתו הבנתו לפי - מוגבלת שמחתו תהיה בשמחה,

רק הכלים". מן ו"יציאה "ריצה" כאן תהיה ולא - האישית

הוא ששמחתורץכאשר הוכחה בכך יש המצוה, את לקיים

"משפיל גם הוא (באשר העצמי לביטולו עד גבולות פורצת

גופו" ומקל ).3עצמו

בשולחןֿ שנפסקה ההלכה בין ההבדל את נבין זה לפי

מצוה", דבר לכל וכן הכנסת לבית לרוץ "מצוה ולפיה ערוך

למצוה": רץ "הוי - במשנתנו עזאי בן הוראת ובין

ריצה על מדובר מיכפשוטהבשולחןֿערוך אף כלומר ,

מציאותו, ביטול ושל מהגבלותיו יציאה של בדרגה שאינו

בהתאם דברֿמצוה לכל בפועל לרוץ עליו מכלֿמקום

האמת. מצד המצוה לחביבות

והיא חסידות ממידת היא זאת, לעומת עזאי, בן הוראת

נפש לכל שווה לריצה4איננה רק לא מכוונת זו הוראה .

בעיקר אלא הפנימיכפשוטה, שהיאלתוכנה ה"ריצה", של

חיותהחיות אלא חיות, סתם לא המצוה; שבקיום והשמחה

נעלה ביטול מתוך רק המתאפשרות מוגבלות בלתי ושמחה

לקב"ה. ביותר

לדבר לרוץ החיוב מוטל אחד כל שעל לכך [והסיבה

כיון הכלים": מן "יציאה של זו בדרגה הוא שאין אף - מצוה

יסייע עצמו זה ובשמחה, בחיות המצוה לקיום לרוץ שההרגל

במשמעותה היא ה"ריצה" שבה הדרגה אל ויקרבו לו

ה'!] בעבודת מוגבלת בלתי ושמחה חיות - האמיתית

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות

הסיום ללא קלה" למצוה רץ "הוי היא: הזקן רבינו גירסת

סיום מתאים הדברים תוכן מצד הרי להבין: ויש "כלחמורה",

קודמת במשנה שמצאנו וכפי קלה5זה, במצוה זהיר "והוי

כבחמורה"?

לענין כי שאף לומר, ההכרח כלזהירותומן במצוה

לענין הנה כחמורות, קלות שוות, -ריצההמצוות למצוה

משמיענו עזאי בן חמורה: למצוה דומה אינה קלה מצוה

צריך חמורה שלמצוה נבין ומכך קלה, למצוה אף לרוץ שיש

שאת. ביתר לרוץ

הוא: הדברים הסבר

לקיום ההתעוררות את מבטאת מצוה לדבר "ריצה"

א. "ריצה": אופני שני ומצאנו ושמחה. חיות מתוך המצוה

אביך רצון לעשות כצבי.. רץ הוי.. אומר תימא בן "יהודה

קלה". למצוה רץ הוי אומר עזאי בן ב. שבשמים".

כללית הכנה היא ענינה תימא בן יהודה של הוראתו

המצוות לקיום התמסרות מהווה זו "ריצה" ה': לעבודת

המשותף כאשר שוות, המצוות כל זה ולענין היום, שבמשך

ה' רצון שהן הוא, שבשמים").6לכולן אביך ("רצון

לכל ומיוחדת פרטית הוראה עזאי בן מוסיף כך על

המצוה קיום בעת להדגיש יש - קלה" למצוה רץ "הוי מצוה:

ה"נ הפרטי, ענינה וה"מתיקות"את המיוחדת7עימות"

שבכל הוא והחידוש ל"ריצה". אותו תעורר שזו עד שבמצוה,

לידי המביאה ה"נעימות" ישנה "קלה", במצוה אף מצוה,

("ריצה"). ושמחה חיות

קלה למצוה רץ "הוי בלשון עזאי בן נקט לא לכן

שהיא ה"ריצה", ענין את להדגיש רצה הוא כי כלחמורה",

ומובן, - המצוה של המיוחדת ב"נעימות" מההכרה תוצאה

חמורה. שבמצוה לזו קלה שבמצוה ה"נעימות" דומה שאינה

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

ב.1) ו, ברכות עלֿפי יג. סעיף שם הזקן רבינו שולחןֿערוך יב. סעיף צ, סימן כא.2)אורחֿחיים סימן לשון3)איגרתֿהקודש

בשמחה. ה' עבודת במעלת טו) הלכה ח פרק לולב, (הלכות בשמחה,4)הרמב"ם ה' עבודת על שם) לולב (הלכות הרמב"ם כתב ולכן

גדולה''. ''עבודה היא א.5)שזו משנה ב צ.6)פרק סי' אורחֿחיים שו''ע אחרי.7)ראה פרשת תחילת אורֿהחיים ראה
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הֹוראה  ּומּכאן ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְִִַַַָָָָֹ"להזהיר"

לעׂשֹות  הם צריכים הּקטּנים, על מׁשּפיעים הּגדֹולים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּכאׁשר

ּולמעט  ואֹור. זהר ׁשל ּדר מקרבת' - 'ימין ׁשל ּבאפן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹזאת

לׁשֹון  ימּתק זה ּפי על ּדֹוחה'. - 'ׂשמאל ׁשל ּבדר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבהׁשּפעה

לׁשֹון  הּוא 'ּדּבּור' ּכי "ּדּבר", ולא ואמרּת" "אמֹור.. ְְְֱִִֵַַַָָָָֹהּפסּוק

רּכה. לׁשֹון היא אמירה מה-ׁשאין-ּכן ֲִִֵֵֶַַָָָָָקׁשה,

éðùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥¬¤
äéäé øLà íúøãì Erøfî Léà øîàì ïøäà©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬

:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Báçéék Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«¦¬
Bà øer Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë̈¦²£¤¬−´Ÿ¦§®̈¦³¦¥Æ´

:reøN Bà íøç Bà çqôèéäéäé-øLà Léà Bà ¦¥½©¬¨ª−¬¨«©´¦½£¤¦«§¤¬
:ãé øáL Bà ìâø øáL BáëBà ÷ã-Bà ïaâ-Bà −¤´¤¨®¤−¤¬¤¨««¦¥´©½−

:CLà çBøî Bà úôlé Bà áøâ Bà Bðéra ìláz§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤−§¬©¨«¤
àëéà-ìkàì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà L ¨¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ

íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤
:áéø÷äì Lbé àì åéäìàáëéLãwî åéäìà íçì ¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−

:ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwäâë-ìà Cà ©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«©´¤
íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îãëåéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå §©§¨«©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨®̈
:ìàøNé éða-ìk-ìàåôáëàýåýé øaãéå §¤¨§¥−¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈
íL-úà eìlçé àìå ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´

:ýåýé éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷âøîà ¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«¡´Ÿ
-ìkî áø÷é-øLà | Léà-ìk íëéúøãì íäìà£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íërøæ©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
àåää Lôpä äúøëðå åéìr Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨®̈§¦§§º̈©¤¯¤©¦²

:ýåýé éðà éðôlîãàeäå ïøäà òøfî Léà Léà ¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³
øäèé øLà ãr ìëàé àì íéLãwa áæ Bà reøö̈¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ´ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®
àöz-øLà Léà Bà Lôð-àîè-ìëa râpäå§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½£¤¥¥¬

:òøæ-úáëL epnîäòbé øLà Léà-Bà-ìëa ¦¤−¦§©¨«©¦Æ£¤´¦©½§¨
Bì-àîèé øLà íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ£¤´¦§¨½

:Búàîè ìëìåäàîèå Ba-òbz øLà Lôð §−Ÿª§¨«¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈
õçø-íà ék íéLãwä-ïî ìëàé àìå áørä-ãr©¨®̈¤§³ŸŸ©Æ¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬

:íéna BøNaæìëàé øçàå øäèå LîMä àáe §¨−©¨«¦¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´
:àeä Bîçì ék íéLãwä-ïîçàì äôøèe äìáð ¦©¢¨¦½¦¬©§−«§¥¨¯§¥¨²¬Ÿ



iriaxרנד ,iyily - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàéè-úà eøîLå Ÿ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«§¨«§´¤
ék Bá eúîe àèç åéìr eàNé-àìå ézøîLî¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−¦´

:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçééìëàé-àì øæ-ìëå §©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¨−̈ŸŸ́©
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷àéïäëå ®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤§Ÿ¥À

ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©́©§½−Ÿ́©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéaáéäéäú ék ïäk-úáe ¥½¥−«Ÿ§¬§©§«©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−

:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«
âéïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´

äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨
:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzãéìëàé-ék Léàå Ÿ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«§¦¾¦«Ÿ©¬

ïäkì ïúðå åéìr BúéLîç óñéå äââLa Lã÷−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−
:Lãwä-úàåèìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå ¤©«Ÿ¤§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®

:ýåýéì eîéøé-øLà úàæèïår íúBà eàéOäå ¥¬£¤¨¦−©«Ÿ̈«§¦¦³¨Æ£´Ÿ
íìëàa äîLàýåýé éðà ék íäéLã÷-úà ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îô §©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'r f"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ׁשּכאׁשר  ללּמדנּו ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹ"להזהיר"

זהר  ׁשל ּתֹוספֹות נֹוספים הּקטּנים, על הּגדֹולים ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמׁשּפיעים

עצמם. ּבּגדֹולים ְְִַַָָואֹור

éùéìùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìûøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ
:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe§¨¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«

èé:íéfráe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«
ëïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−

:íëì äéäéàëíéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå ¦«§¤¬¨¤«§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ
ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ
:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz̈¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«

áëáøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøer©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ
äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé Bà́©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À

:ýåýéì çaænä-ìr íäî eðzú-àìâëäNå øBLå «Ÿ¦§¬¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«§¬¨¤−

àì øãðìe Búà äNrz äáãð èeì÷å reøN̈´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ
:äöøéãëàì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe ¥«̈¤«¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ

:eNrú àì íëöøàáe ýåýéì eáéø÷úäëãiîe ©§¦−©«Ÿ̈®§©§§¤−¬Ÿ©«£«¦©´
-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨

íeî íäa íúçLî ék älàeöøé àì ía ¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«̈−
:íëìñåë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæëøBL ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´

íéîé úráL äéäå ãìeé ék ær-Bà áNë-Bà¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMàçëàì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå ¦¤−©«Ÿ̈«§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ
:ãçà íBéa eèçLúèëäãBz-çáæ eçaæú-éëå ¦§£−§¬¤¨«§¦«¦§§¬¤«©−̈

:eçaæz íëðöøì ýåýéìììëàé àeää íBia ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«©³©Æ¥«¨¥½
:ýåýé éðà ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àì«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

àì:ýåýé éðà íúà íúéNrå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
áìCBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−

ýåýé éðà ìûøNé éða:íëLc÷îâìàéöBnä §¥´¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«©¦³
éðà íéýìûì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

:ýåýéô §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(679 'r a"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

על  (ּבדעה) ּגדֹולים להזהיר הּתֹורה ּבאה מקֹומֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבג'

ּבדם  ׁשטּופים יׂשראל ּבני ׁשהיּו אף - ּדם (ּבדעה): ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקטּנים

ּכיון  טֹוב, ּבחּנּו הׁשּתּדלּותי ּתֹועיל מה יאמר אל ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלאכלֹו,

זאת  עֹוׂשה ׁשהאֹוכלם אף - ׁשקצים לּבֹו. ּבתאוֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּמׁשקע

יׁש ּתקוה מה ולכאֹורה ּבהם, קצה נפׁשֹו ּגם ּכי להכעיס, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָרק

ּדבר  הּוא והּטהרה הּטמאה ענין - ּכהנים טמאת אליו. ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻּבדּבּור

יּוכל  אי המחּנ יאמר ּכן ואם ּבׂשכל, להסּבירֹו אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשאי

וכל  נֹואׁש, נאמר ׁשאל הּתֹורה הזהירה לכן זה? ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהסּביר

ּככל  להׁשּתּדל עליו מזהרים ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאחד

הּיהדּות  נקּדת ּולעֹורר האמת ּדעת על להעמידֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהאפׁשרי

ּבֹו. ֲֶאׁשר

éòéáøâëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ýåýé éãrBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−

:éãrBîâíBiáe äëàìî äNrz íéîé úLL «£¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´
äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL úaL éréáMä©§¦¦À©©³©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈

iying - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

àåä úaL eNrú àììëa ýåýéì ´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ
:íëéúáLBîôãLã÷ éàø÷î ýåýé éãrBî älà «§«Ÿ¥¤«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤

:íãrBîa íúà eàø÷z-øLàäïBLàøä Lãça £¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«©´Ÿ¤¨«¦À
ïéa Lãçì øNr äraøàa:ýåýéì çñt íéaørä §©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

åúBvnä âç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úráL ýåýéìæíBia ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«©Æ

úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä̈«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNrú àì äãárçýåýéì äMà ízáø÷äå £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−

-ìk Lã÷-àø÷î éréáMä íBia íéîé úráL¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîôèýåýé øaãéå §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàézøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà eàáú-ék íäìà£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½
úéLàø øîò-úà íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷àééðäåéðôì øîòä-úà ó §¦«§¤−¤©Ÿ¥«§¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬
:ïäkä epôéðé úaMä úøçnî íëðöøì ýåýé§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

áéNák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNrå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa íéîzâééðL Búçðîe ¨¦¯¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§¨Á§¥̧

ø ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNrçé ¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©
ççéðáéúëäëñðåéø÷:ïéää úréáø ïéé Bkñðå ¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

ãéíBiä íör-ãr eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãr äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³

:íëéúáLî ìëa íëéúøãì íìBòñ ¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
åèíëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½

úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ
:äðééäzæèúréáMä úaMä úøçnî ãr ¦«§¤«¨©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½

äLãç äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç eøtñz¦§§−£¦¦´®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈
:ýåýéìæéeàéáz íëéúáLBnîäôeðz íçì | ©«Ÿ̈«¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈

õîç äðééäz úìñ íéðøNr éðL íézL§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−
:ýåýéì íéøeka äðéôàzçé-ìr ízáø÷äå ¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«§¦§©§¤´©

øôe äðL éða íîéîz íéNák úráL íçlä©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´¨½̈©¯
ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa¤¨¨²¤−̈§¥¦´§®̈¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

èéíúéNråéðLe úàhçì ãçà íéfr-øérN ©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯

:íéîìL çáæì äðL éða íéNáëëéðäå| ïäkä ó §¨¦²§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«§¥¦´©Ÿ¥´
ýåýé éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìr íúàŸ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìr©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

àëLã÷-àø÷î äfä íBiä | íöra íúàø÷e§¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ
úwç eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa íìBòáëíëøö÷áe ¨²§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«§ª§§¤º
ì íëöøà øéö÷-úàEøö÷a EãN úàt älëú-à ¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ§ª§¤½

íúà áærz øbìå éðrì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´ŸŸ½̈
ýåýé éðà:íëéäìàô £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'r l"g zegiyÎihewl)

ÏÎÏ Ba¯˜ ·È¯˜È ¯L‡ . . Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ LÈ‡ƒƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆«¿ƒ»¿»¿»

Ì˙B·„ ÏÎÏe Ì‰È¯„(יח (כב, ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»

˙B·„e ÌÈ¯„ ÌÈ¯„BpL ,ÌÈÈBb‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - LÈ‡ LÈ‡ƒƒ¿«∆«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»

Ï‡¯NÈk('ה פס' (רש"י ¿ƒ¿»≈

לׁשּתף  ׁשאסּור היא ההלכה הּמקּדׁש, ּבית לבנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

והּסּבה  הּבית, לבנּית ּבּתרּומֹות לא ואף הּבית, ּבבנּית ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָֹּגֹויים

יׂשראל  ּבבני הּׁשכינה הׁשראת לׁשם נֹועד הּמקּדׁש ּבית ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלכ

להקרבת  ּבנֹוגע מה-ׁשאין-ּכן ּבזה. חלק לּגֹויים ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבלבד,

וטעם  קרּבנֹות, ּולהביא להׁשּתּתף הּגֹויים ּכל יכֹולים ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָקרּבנֹות,

נקּבע  - הּקרּבנֹות את מקריבים ׁשעליו - הּמזּבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּדבר,

חז"ל  ׁשאמרּו ּכמֹו העֹולם, ּבריאת מּתחּלת ועֹומד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמקֹומֹו

קרּבנֹותיהם  קרּבנֹות, ׁשם והקריב הראׁשֹון אדם נברא ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָׁשּׁשם

ׁשם. הקריב מהּתבה ׁשּיצא נח וגם ׁשם, היּו והבל קין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשל

יכֹולים  ונח אדם ׁשל צאצאיהם העֹולם אּמֹות ׁשאר ּגם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלכן

קרּבנֹות. ׁשם ְְְִַָָָלהקריב

éùéîçâë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ãçàa éréáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
-àø÷î äreøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨

:Lã÷äëeNrú àì äãár úëàìî-ìk «Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:ýåýéì äMà ízáø÷äåñåëýåýé øaãéå §¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàæëéréáMä Lãçì øBNra Cà ¤¤¬¥«Ÿ©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧
íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeä íéøtkä íBé äfä©¤¹¯©¦ª¦´À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:ýåýéì äMà ízáø÷äå íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«

çëék äfä íBiä íöra eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´
ýåýé éðôì íëéìr øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬

:íëéäìàèëäprú-àì øLà Lôpä-ìë ék ¡«Ÿ¥¤«¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½



רנה iriax ,iyily - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàéè-úà eøîLå Ÿ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«§¨«§´¤
ék Bá eúîe àèç åéìr eàNé-àìå ézøîLî¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−¦´

:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçééìëàé-àì øæ-ìëå §©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¨−̈ŸŸ́©
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷àéïäëå ®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤§Ÿ¥À

ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©́©§½−Ÿ́©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéaáéäéäú ék ïäk-úáe ¥½¥−«Ÿ§¬§©§«©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−

:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«
âéïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´

äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨
:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzãéìëàé-ék Léàå Ÿ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«§¦¾¦«Ÿ©¬

ïäkì ïúðå åéìr BúéLîç óñéå äââLa Lã÷−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−
:Lãwä-úàåèìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå ¤©«Ÿ¤§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®

:ýåýéì eîéøé-øLà úàæèïår íúBà eàéOäå ¥¬£¤¨¦−©«Ÿ̈«§¦¦³¨Æ£´Ÿ
íìëàa äîLàýåýé éðà ék íäéLã÷-úà ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îô §©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'r f"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ׁשּכאׁשר  ללּמדנּו ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹ"להזהיר"

זהר  ׁשל ּתֹוספֹות נֹוספים הּקטּנים, על הּגדֹולים ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמׁשּפיעים

עצמם. ּבּגדֹולים ְְִַַָָואֹור

éùéìùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìûøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ
:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe§¨¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«

èé:íéfráe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«
ëïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−

:íëì äéäéàëíéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå ¦«§¤¬¨¤«§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ
ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ
:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz̈¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«

áëáøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøer©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ
äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé Bà́©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À

:ýåýéì çaænä-ìr íäî eðzú-àìâëäNå øBLå «Ÿ¦§¬¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«§¬¨¤−

àì øãðìe Búà äNrz äáãð èeì÷å reøN̈´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ
:äöøéãëàì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe ¥«̈¤«¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ

:eNrú àì íëöøàáe ýåýéì eáéø÷úäëãiîe ©§¦−©«Ÿ̈®§©§§¤−¬Ÿ©«£«¦©´
-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨

íeî íäa íúçLî ék älàeöøé àì ía ¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«̈−
:íëìñåë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæëøBL ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´

íéîé úráL äéäå ãìeé ék ær-Bà áNë-Bà¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMàçëàì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå ¦¤−©«Ÿ̈«§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ
:ãçà íBéa eèçLúèëäãBz-çáæ eçaæú-éëå ¦§£−§¬¤¨«§¦«¦§§¬¤«©−̈

:eçaæz íëðöøì ýåýéìììëàé àeää íBia ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«©³©Æ¥«¨¥½
:ýåýé éðà ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àì«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

àì:ýåýé éðà íúà íúéNrå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
áìCBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−

ýåýé éðà ìûøNé éða:íëLc÷îâìàéöBnä §¥´¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«©¦³
éðà íéýìûì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

:ýåýéô §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(679 'r a"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

על  (ּבדעה) ּגדֹולים להזהיר הּתֹורה ּבאה מקֹומֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבג'

ּבדם  ׁשטּופים יׂשראל ּבני ׁשהיּו אף - ּדם (ּבדעה): ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקטּנים

ּכיון  טֹוב, ּבחּנּו הׁשּתּדלּותי ּתֹועיל מה יאמר אל ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלאכלֹו,

זאת  עֹוׂשה ׁשהאֹוכלם אף - ׁשקצים לּבֹו. ּבתאוֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּמׁשקע

יׁש ּתקוה מה ולכאֹורה ּבהם, קצה נפׁשֹו ּגם ּכי להכעיס, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָרק

ּדבר  הּוא והּטהרה הּטמאה ענין - ּכהנים טמאת אליו. ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻּבדּבּור

יּוכל  אי המחּנ יאמר ּכן ואם ּבׂשכל, להסּבירֹו אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשאי

וכל  נֹואׁש, נאמר ׁשאל הּתֹורה הזהירה לכן זה? ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהסּביר

ּככל  להׁשּתּדל עליו מזהרים ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאחד

הּיהדּות  נקּדת ּולעֹורר האמת ּדעת על להעמידֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהאפׁשרי

ּבֹו. ֲֶאׁשר

éòéáøâëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ýåýé éãrBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−

:éãrBîâíBiáe äëàìî äNrz íéîé úLL «£¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´
äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL úaL éréáMä©§¦¦À©©³©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈

iying - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

àåä úaL eNrú àììëa ýåýéì ´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ
:íëéúáLBîôãLã÷ éàø÷î ýåýé éãrBî älà «§«Ÿ¥¤«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤

:íãrBîa íúà eàø÷z-øLàäïBLàøä Lãça £¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«©´Ÿ¤¨«¦À
ïéa Lãçì øNr äraøàa:ýåýéì çñt íéaørä §©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

åúBvnä âç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úráL ýåýéìæíBia ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«©Æ

úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä̈«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNrú àì äãárçýåýéì äMà ízáø÷äå £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−

-ìk Lã÷-àø÷î éréáMä íBia íéîé úráL¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîôèýåýé øaãéå §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàézøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà eàáú-ék íäìà£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½
úéLàø øîò-úà íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷àééðäåéðôì øîòä-úà ó §¦«§¤−¤©Ÿ¥«§¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬
:ïäkä epôéðé úaMä úøçnî íëðöøì ýåýé§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

áéNák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNrå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa íéîzâééðL Búçðîe ¨¦¯¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§¨Á§¥̧

ø ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNrçé ¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©
ççéðáéúëäëñðåéø÷:ïéää úréáø ïéé Bkñðå ¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

ãéíBiä íör-ãr eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãr äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³

:íëéúáLî ìëa íëéúøãì íìBòñ ¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
åèíëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½

úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ
:äðééäzæèúréáMä úaMä úøçnî ãr ¦«§¤«¨©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½

äLãç äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç eøtñz¦§§−£¦¦´®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈
:ýåýéìæéeàéáz íëéúáLBnîäôeðz íçì | ©«Ÿ̈«¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈

õîç äðééäz úìñ íéðøNr éðL íézL§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−
:ýåýéì íéøeka äðéôàzçé-ìr ízáø÷äå ¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«§¦§©§¤´©

øôe äðL éða íîéîz íéNák úráL íçlä©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´¨½̈©¯
ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa¤¨¨²¤−̈§¥¦´§®̈¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

èéíúéNråéðLe úàhçì ãçà íéfr-øérN ©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯

:íéîìL çáæì äðL éða íéNáëëéðäå| ïäkä ó §¨¦²§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«§¥¦´©Ÿ¥´
ýåýé éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìr íúàŸ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìr©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

àëLã÷-àø÷î äfä íBiä | íöra íúàø÷e§¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ
úwç eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa íìBòáëíëøö÷áe ¨²§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«§ª§§¤º
ì íëöøà øéö÷-úàEøö÷a EãN úàt älëú-à ¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ§ª§¤½

íúà áærz øbìå éðrì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´ŸŸ½̈
ýåýé éðà:íëéäìàô £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'r l"g zegiyÎihewl)

ÏÎÏ Ba¯˜ ·È¯˜È ¯L‡ . . Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ LÈ‡ƒƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆«¿ƒ»¿»¿»

Ì˙B·„ ÏÎÏe Ì‰È¯„(יח (כב, ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»

˙B·„e ÌÈ¯„ ÌÈ¯„BpL ,ÌÈÈBb‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - LÈ‡ LÈ‡ƒƒ¿«∆«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»

Ï‡¯NÈk('ה פס' (רש"י ¿ƒ¿»≈

לׁשּתף  ׁשאסּור היא ההלכה הּמקּדׁש, ּבית לבנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

והּסּבה  הּבית, לבנּית ּבּתרּומֹות לא ואף הּבית, ּבבנּית ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָֹּגֹויים

יׂשראל  ּבבני הּׁשכינה הׁשראת לׁשם נֹועד הּמקּדׁש ּבית ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלכ

להקרבת  ּבנֹוגע מה-ׁשאין-ּכן ּבזה. חלק לּגֹויים ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבלבד,

וטעם  קרּבנֹות, ּולהביא להׁשּתּתף הּגֹויים ּכל יכֹולים ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָקרּבנֹות,

נקּבע  - הּקרּבנֹות את מקריבים ׁשעליו - הּמזּבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּדבר,

חז"ל  ׁשאמרּו ּכמֹו העֹולם, ּבריאת מּתחּלת ועֹומד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמקֹומֹו

קרּבנֹותיהם  קרּבנֹות, ׁשם והקריב הראׁשֹון אדם נברא ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָׁשּׁשם

ׁשם. הקריב מהּתבה ׁשּיצא נח וגם ׁשם, היּו והבל קין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשל

יכֹולים  ונח אדם ׁשל צאצאיהם העֹולם אּמֹות ׁשאר ּגם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלכן

קרּבנֹות. ׁשם ְְְִַָָָלהקריב

éùéîçâë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ãçàa éréáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
-àø÷î äreøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨

:Lã÷äëeNrú àì äãár úëàìî-ìk «Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:ýåýéì äMà ízáø÷äåñåëýåýé øaãéå §¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàæëéréáMä Lãçì øBNra Cà ¤¤¬¥«Ÿ©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧
íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeä íéøtkä íBé äfä©¤¹¯©¦ª¦´À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:ýåýéì äMà ízáø÷äå íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«

çëék äfä íBiä íöra eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´
ýåýé éðôì íëéìr øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬

:íëéäìàèëäprú-àì øLà Lôpä-ìë ék ¡«Ÿ¥¤«¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½



iriayרנו ,iyy - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:äénrî äúøëðå äfä íBiä íöraìLôpä-ìëå §¤−¤©´©¤®§¦§§−̈¥«©¤«¨§¨©¤À¤
äfä íBiä íöra äëàìî-ìk äNrz øLà£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®
:dnr áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

àìíëéúøãì íìBò úwç eNrú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëaáìàeä ïBúaL úaLíëì §−Ÿ«§«Ÿ¥¤«©©̧©¨¬Æ¨¤½

áøra Lãçì ärLúa íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:íëzaL eúaLz áør-ãr áørîô ¥¤¤́©¤½¤¦§§−©©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã'r a"g h"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)
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Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ÈÓL Lc˜Â EÓˆÚ ¯ÒÓ(רש"י) ¿…«¿¿¿«≈¿ƒ
ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

לעׂשֹות", ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָאֹומרים

על  ׁשּמצּוה הּמצוֹות את ּבעצמֹו מקּים ׁשהּקּב"ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּדהינּו

נפׁש': 'מסירת ּבמצות ּבענינֹו, מצינּו כן ּכמֹו לעׂשֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל

הּקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו את מֹוחקים סֹוטה, אּׁשה מׁשקים ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

להׁשּכין  ּכדי נפׁשֹו, את מֹוסר - ּכביכֹול - הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמים.

יׂשראל. ּבבני לאּׁשה איׁש ּבין ְְְִִִִֵֵֵָָָׁשלֹום

éùùâì:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãìøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
íBé øNr äMîça øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úráL úBkqä âç äfä éréáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéìäì-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia ©«Ÿ̈«©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîåìíéîé úráL §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¦§©´¨¦½

Lã÷-àø÷î éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿¦§¨ŸÁ¤Á
äéäéàåä úøör ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì ¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́¦½

:eNrú àì äãár úëàìî-ìkæìéãrBî älà ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¥µ¤«£¥´
áéø÷äì Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤§©§¦¸
íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬

:BîBéaçìíëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî §«¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À
øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk ãálîe¦§©³¨¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬

:ýåýéì eðzzèìLãçì íBé øNr äMîça Cà ¦§−©«Ÿ̈«©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤
ebçz õøàä úàeáz-úà íëtñàa éréáMä©§¦¦À§¨§§¤Æ¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ
ïBúaL ïBLàøä íBia íéîé úráL ýåýé-âç-úà¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³¨«¦Æ©¨½

íBiáe:ïBúaL éðéîMäîíBia íëì ízç÷ìe ©¬©§¦¦−©¨«§©§¤̧¨¤¹©´
øãä õr éøt ïBLàøäðrå íéøîz útkó ¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ§¨¦½©«£©¬

ýåýé éðôì ízçîNe ìçð-éáørå úár-õr¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬
:íéîé úráL íëéäìààîýåýéì âç Búà íúbçå ¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½

Lãça íëéúøãì íìBò úwç äðMa íéîé úráL¦§©¬¨¦−©¨®̈ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤
Mä:Búà ebçz éréááîúráL eáLz úkqa ©§¦¦−¨¬ŸŸ«©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´

:úkqa eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîéâîïrîì ¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−©ª«Ÿ§©»©»
éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàãîéða-ìà ýåýé éãrî-úà äLî øaãéå ¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−
:ìàøNéô ¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'r g"kg zegiyÎihewl)

Ïk ÌÎÏ ‰È‰È L„˜ ‡¯˜Ó ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e¿»∆¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿∆»∆»
eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ(כא (כג, ¿∆∆¬…»…«¬

הּׁשבּועֹות  ּבחג רק לֹו, הּמיחדת הּמצוה את יׁש חג ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכל

לקׁשר  ּבּטּוי יׁש חג ּבכל הּדבר, וטעם מיחדת. מצוה ׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאין

מבּטאים  הּזה הּקׁשר ואת יׂשראל, ּובני הּקּב"ה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּים

ּבין  הּקׁשר עצם את מבּטא הּׁשבּועֹות חג מסּימת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבמצוה

ואת  יׂשראל, ּבבני הּקּב"ה ׁשל ּבחירתֹו - יׂשראל לבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקּב"ה

ּבׁשּום  זאת ּולצּיר לבּטא אפׁשר אי יׂשראל ּבבני הּבחירה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעצם

מיחדת. מצוה אין הּׁשבּועֹות ּבחג לכן מגּדרת. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמצוה

éòéáùãëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©º
éìà eç÷éå ìûøNé éða-úàæ úéæ ïîL Eúéúk C ¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−
:ãéîz øð úìräì øBànìâúãrä úëøôì õeçî ©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹

ø÷a-ãr áørî ïøäà Búà Cøré ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôìãìr ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«©µ

ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøré äøähä äøðnä©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
:ãéîzôäíézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå ¨¦«§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬

:úçàä älçä äéäé íéðøNr éðL úBlç äøNr¤§¥−©®§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«
åìr úëørnä LL úBëørî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²

:ýåýé éðôì øähä ïçìMäæúëørnä-ìr zúðå ©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©¨¬©©©«£¤−¤
ýåýéì äMà äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì: §Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«

çýåýé éðôì epëøré úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò úéøa ìûøNé-éða úàî ãéîzèäúéäå ¨¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«§¨«§¨Æ

Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á
:íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ñéàöiå ¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«©¥¥Æ

CBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−

xihtn - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−
:éìàøNiäàé-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiå ©¦§§¥¦«Â©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤

Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå ìl÷éå íMä©¥Æ©§©¥½©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²
:ïã-ähîì éøác-úa úéîìLáéøîLna eäçépiå §Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«©©¦ª−©¦§®̈
:ýåýé ét-ìr íäì Løôìôâéýåýé øaãéå ¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàãéõeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä ¤¤¬¥«Ÿ¥´¤©«§©¥À¤¦Æ
-ìr íäéãé-úà íérîMä-ìë eëîñå äðçnì©©«£¤½§¨«§¯¨©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©

:äãrä-ìk Búà eîâøå BLàøåèìàøNé éða-ìàå Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«§¤§¥¬¦§¨¥−
àNðå åéäìà ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬¡Ÿ−̈§¨¨¬

:Bàèçæè-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå ¤§«§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk äãrä-ìk Bá−¨¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

æé:úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàåçéäkîe §¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«©¥¬
Lé äîäa-Lôð:Lôð úçz Lôð äpîlèéLéàå ¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤§¦¾

:Bl äNré ïk äNr øLàk Búéîra íeî ïzé-ék¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤«
ëïL úçz ïL ïér úçz ïér øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®

:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàkàëäkîe ©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«©¥¬
:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäááëètLî §¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«¦§©³

ýåýé éðà ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìàâëeàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå ¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´

ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−®̈¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNr ìûøNé-éðáe§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ttt
.ïîéñ ì"àéæåò ,íé÷åñô ã"ë÷

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .163 'r f"g zegiyÎihewl)

(ynegd

BL‡¯ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ Ïk eÎÓÒÂ(יד (כד, ¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆«…
,E˙˙ÈÓa ÌÈLÚ e‡ ÔÈ‡Â ,EL‡¯a EÓc :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»¿¿…¿¿≈»∆¡»ƒ¿ƒ»¿

EÏ zÓ¯b ‰z‡L(רש"י) ∆«»»«¿»¿
- ההתראה הּוא מיתה לחּיּוב ההכרחּיים הּתנאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאחד

החטא, ּבׁשעת ּבֹו התרּו אּלאֿאםּֿכן מיתה חּיב אדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

יע  ׁשאם לֹו המקּלל והֹודיעּו ּבמקרה מיתה. חּיב יהיה ּכ ׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לא  יׂשראל ּבני החטא ּבׁשעת ּכי התראה, להיֹות יכֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹלא

את  להמית הּקּב"ה צּוה ואף-על-ּפיֿכן ענׁשֹו. את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָידעּו

לֹומר  לּמקּלל, ּבנֹוגע נאמר "סמיכה" ּדין ּדוקא לכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהמקּלל.

ּומדּבר  מאחר - "ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת נענׁשים אנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ"אין

הּׁשעה  הֹוראת ואּלּולא התראה, היתה לא ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקרה

מיתה. חּיב המקּלל היה לא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמיחדת

øéèôîàë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«
áëék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²

:íëéäìà ýåýé éðàâëéða-ìà äLî øaãéå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤»¤§¥´
äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½
äeö øLàk eNr ìûøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéttt §Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã.166 'r f"g zegiyÎihewl)ixe`ia t"r

(ynegd

‰„Ú‰ Ïk B˙‡ eÓ‚¯Â . . Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰(יד (כד, ≈∆«¿«≈¿»¿…»»≈»
‰„Ú‰ Ïk „ÓÚÓa - ‰„Ú‰ Ïk(רש"י) »»≈»¿«¬«»»≈»

ּבכ התחיל המקּלל ׁשל ׁשחטאֹו רׁש"י, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמצינּו

ׁשהיה  עלֿאף יׂשראל, מחנה ּבתֹו אהלֹו את להקים ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרצה

הּוא  מּדה: ּכנגד מּדה ענׁשֹו ּגם היה לכן מצרי". איׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ"ּבן

ּכּדין ׁשּלא אהלֹו את להקים להפCB˙aּבּקׁש ּובכ הּמחנה, ְֳִִִֵֶֶַָָֹ¿ְֲֲֶַַַָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל - העדה" מ"ּכל לּמחנה,ıeÁÓלחלק ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָƒֲֶַַ

העדה". "ּכל ְֲֵַָָָָּובמעמד

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial



רנז iriay ,iyy - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:äénrî äúøëðå äfä íBiä íöraìLôpä-ìëå §¤−¤©´©¤®§¦§§−̈¥«©¤«¨§¨©¤À¤
äfä íBiä íöra äëàìî-ìk äNrz øLà£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®
:dnr áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

àìíëéúøãì íìBò úwç eNrú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëaáìàeä ïBúaL úaLíëì §−Ÿ«§«Ÿ¥¤«©©̧©¨¬Æ¨¤½

áøra Lãçì ärLúa íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:íëzaL eúaLz áør-ãr áørîô ¥¤¤́©¤½¤¦§§−©©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã'r a"g h"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

(364

Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ÈÓL Lc˜Â EÓˆÚ ¯ÒÓ(רש"י) ¿…«¿¿¿«≈¿ƒ
ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

לעׂשֹות", ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָאֹומרים

על  ׁשּמצּוה הּמצוֹות את ּבעצמֹו מקּים ׁשהּקּב"ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּדהינּו

נפׁש': 'מסירת ּבמצות ּבענינֹו, מצינּו כן ּכמֹו לעׂשֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל

הּקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו את מֹוחקים סֹוטה, אּׁשה מׁשקים ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

להׁשּכין  ּכדי נפׁשֹו, את מֹוסר - ּכביכֹול - הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמים.

יׂשראל. ּבבני לאּׁשה איׁש ּבין ְְְִִִִֵֵֵָָָׁשלֹום

éùùâì:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãìøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
íBé øNr äMîça øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úráL úBkqä âç äfä éréáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéìäì-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia ©«Ÿ̈«©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîåìíéîé úráL §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¦§©´¨¦½

Lã÷-àø÷î éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿¦§¨ŸÁ¤Á
äéäéàåä úøör ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì ¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́¦½

:eNrú àì äãár úëàìî-ìkæìéãrBî älà ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¥µ¤«£¥´
áéø÷äì Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤§©§¦¸
íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬

:BîBéaçìíëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî §«¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À
øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk ãálîe¦§©³¨¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬

:ýåýéì eðzzèìLãçì íBé øNr äMîça Cà ¦§−©«Ÿ̈«©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤
ebçz õøàä úàeáz-úà íëtñàa éréáMä©§¦¦À§¨§§¤Æ¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ
ïBúaL ïBLàøä íBia íéîé úráL ýåýé-âç-úà¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³¨«¦Æ©¨½

íBiáe:ïBúaL éðéîMäîíBia íëì ízç÷ìe ©¬©§¦¦−©¨«§©§¤̧¨¤¹©´
øãä õr éøt ïBLàøäðrå íéøîz útkó ¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ§¨¦½©«£©¬

ýåýé éðôì ízçîNe ìçð-éáørå úár-õr¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬
:íéîé úráL íëéäìààîýåýéì âç Búà íúbçå ¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½

Lãça íëéúøãì íìBò úwç äðMa íéîé úráL¦§©¬¨¦−©¨®̈ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤
Mä:Búà ebçz éréááîúráL eáLz úkqa ©§¦¦−¨¬ŸŸ«©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´

:úkqa eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîéâîïrîì ¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−©ª«Ÿ§©»©»
éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàãîéða-ìà ýåýé éãrî-úà äLî øaãéå ¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−
:ìàøNéô ¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'r g"kg zegiyÎihewl)

Ïk ÌÎÏ ‰È‰È L„˜ ‡¯˜Ó ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e¿»∆¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿∆»∆»
eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ(כא (כג, ¿∆∆¬…»…«¬

הּׁשבּועֹות  ּבחג רק לֹו, הּמיחדת הּמצוה את יׁש חג ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכל

לקׁשר  ּבּטּוי יׁש חג ּבכל הּדבר, וטעם מיחדת. מצוה ׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאין

מבּטאים  הּזה הּקׁשר ואת יׂשראל, ּובני הּקּב"ה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּים

ּבין  הּקׁשר עצם את מבּטא הּׁשבּועֹות חג מסּימת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבמצוה

ואת  יׂשראל, ּבבני הּקּב"ה ׁשל ּבחירתֹו - יׂשראל לבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקּב"ה

ּבׁשּום  זאת ּולצּיר לבּטא אפׁשר אי יׂשראל ּבבני הּבחירה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעצם

מיחדת. מצוה אין הּׁשבּועֹות ּבחג לכן מגּדרת. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמצוה
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EÏ zÓ¯b ‰z‡L(רש"י) ∆«»»«¿»¿
- ההתראה הּוא מיתה לחּיּוב ההכרחּיים הּתנאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאחד

החטא, ּבׁשעת ּבֹו התרּו אּלאֿאםּֿכן מיתה חּיב אדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

יע  ׁשאם לֹו המקּלל והֹודיעּו ּבמקרה מיתה. חּיב יהיה ּכ ׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לא  יׂשראל ּבני החטא ּבׁשעת ּכי התראה, להיֹות יכֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹלא

את  להמית הּקּב"ה צּוה ואף-על-ּפיֿכן ענׁשֹו. את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָידעּו

לֹומר  לּמקּלל, ּבנֹוגע נאמר "סמיכה" ּדין ּדוקא לכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהמקּלל.

ּומדּבר  מאחר - "ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת נענׁשים אנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ"אין

הּׁשעה  הֹוראת ואּלּולא התראה, היתה לא ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקרה

מיתה. חּיב המקּלל היה לא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמיחדת
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ּבכ התחיל המקּלל ׁשל ׁשחטאֹו רׁש"י, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמצינּו

ׁשהיה  עלֿאף יׂשראל, מחנה ּבתֹו אהלֹו את להקים ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרצה

הּוא  מּדה: ּכנגד מּדה ענׁשֹו ּגם היה לכן מצרי". איׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ"ּבן

ּכּדין ׁשּלא אהלֹו את להקים להפCB˙aּבּקׁש ּובכ הּמחנה, ְֳִִִֵֶֶַָָֹ¿ְֲֲֶַַַָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל - העדה" מ"ּכל לּמחנה,ıeÁÓלחלק ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָƒֲֶַַ

העדה". "ּכל ְֲֵַָָָָּובמעמד
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úãBáòa íéøetkä íBéa ìBãbä©¨§©¦¦©£©

.íéðt,äúéáåïî íéðôìå §¦¨¨§¨§¦§¦¦

mixn zxhr
åè÷Bãö éða íiåìä íéðäkäåäîìL éîéa LnML ïäkäeøîL øLà §©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹§¥´¨À©Ÿ¥¤¦¥¦¥§ŸŸ£¤̧¨«§¹

éLc÷î úøîLî-úàäøæ äãBáò eãáò àìå íB÷nä úãBáòî eææ àìå ¤¦§¤³¤¦§¨¦Æ§Ÿ¨¥£©©¨§Ÿ¨§£¨¨¨

ì éìà eáø÷é änä éìrî ìàøNé-éða úBòúaéðôì eãîrå éðúøL ¦§³§¥«¦§¨¥Æ¥«¨©½¥²¨¦§§¬¥©−§¨«§¥®¦§¨«§´§¨©À
äpeäkä éðéðò ìëaé éðãà íàð íãå áìç éì áéø÷äìýåý:æèíâå §¨¦§§¥©§¨§©§¦¬¦Æ¥´¤¨½̈§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§©

änäå éLc÷î-ìà eàáé änä¥¹¨¨´Ÿ¤¦§¨¦À§¥²¨
ì éðçìL-ìà eáø÷ééðúøLeäæ ¦§§¬¤ª§¨¦−§¨«§¥®¦¤

íéðtä íçì øecñ-úà eøîLå ¦¤¤©¨¦§¨«§−¤
ézøîLîäãBáòä øác ìëa: ¦§©§¦«§¨§©¨£¨

æéíàBáa äéäåíéìBãbä íéðäkä §¨À̈§¨Æ©Ÿ£¦©§¦

íéøetkä íBéaøöçä éørL-ìà §©¦¦¤©«£¥Æ¤«¨¥´
úéîéðtäøöç àø÷pä ìëéää àeä ©§¦¦½©¥¨©¦§¨¨¥

,íéLãwä Lã÷ únòìíézLô éãâa §ª©Ÿ¤©¢¨¦¦§¥¬¦§¦−
eLaìéìBãb ïäkL ïálä éãâa íä ¦§®̈¥¦§¥©¨¨¤Ÿ¥¨

úãBáòì íéøetkä íBéa ïäa LnLî§©¥¨¤§©¦¦©£©

íéðt-àìåøîö íäéìr äìréék §¦§Ÿ©«£¤³£¥¤Æ¤½¤¦

íéãâa äðîLa äãBáò eNòé àì íéðôa¦§¦Ÿ©££¨¦§Ÿ¨§¨¦

øîö ïäa LiLéørLa íúøLa ¤¥¨¤¤¤§¨«§À̈§©«£¥²
äúéáå úéîéðtä øöçäíéðôáe ¤«¨¥¬©§¦¦−¨¨«§¨¦§¦

Lã÷ úéáa ìëéäa ïéa úéaä ììça©£©©©¦¥©¥¨§¥Ÿ¤

éñðëîe íLàø-ìr eéäé íézLô¦§¦Æ¦«§´©Ÿ½̈¦§§¥´
eøbçé àì íäéðúî-ìr eéäé íézLô¦§¦½¦«§−©¨§¥¤®¬Ÿ©§§−

:òæiaèéäðBöéçä øöçä-ìà íúàöáe ©¨«©Â§¥Â̈¤¤«¨¥̧©¦«¹̈
eèLôé írä-ìà äðBöéçä øöçä-ìà¤¤«¨¥´©¦«¨»¤¨¨¼¦§§´
ía íúøLî änä-øLà íäéãâa-úà¤¦§¥¤À£¤¥̧¨Æ§¨«§¦´½̈

ìa íúBà eçépäåeLáìå Lãwä úëL §¦¦¬−̈§¦§´Ÿ©®Ÿ¤§¨«§Æ
írä-úà eLc÷é-àìå íéøçà íéãâa§¨¦´£¥¦½§«Ÿ§©§¬¤¨−̈

:íäéãâáaëòøôe eçlâé àì íLàøå §¦§¥¤«§Ÿ¨Æ´Ÿ§©¥½¤−©
:íäéLàø-úà eîñëé íBñk eçlLé àì́Ÿ§©¥®¨¬¦§§−¤¨«¥¤«

àë-ìà íàBáa ïäk-ìk ezLé-àì ïééå§©¬¦«Ÿ¦§−¨Ÿ¥®§¨−¤
:úéîéðtä øöçäáëäLeøâe äðîìàå ¤«¨¥¬©§¦¦«§©§¨¨Æ§½̈

úìeúa-íà ék íéLðì íäì eç÷é-àì«Ÿ¦§¬¨¤−§¨¦®¦´¦§ÀŸ
-øLà äðîìàäå ìàøNé úéa òøfî¦¤̧©Æ¥´¦§¨¥½§¨«©§¨¨Æ£¤

:eçwé ïäkî äðîìà äéäzâëénr-úàå ¦«§¤´©§¨½̈¦Ÿ¥−¦¨«§¤©¦´
øBäèì àîè-ïéáe ìçì Lã÷ ïéa eøBé½¥¬−Ÿ¤§®Ÿ¥«¨¥¬§¨−

:íréãBéãëeãîré änä áéø-ìrå «¦ª«§©¦À¥µ¨©«©§´
-úàå eäètLé éètLîa ètLîì§¦§½̈§¦§¨©−¦§§ª®§¤
eøîLé éãrBî-ìëa éúwç-úàå éúøBz«Ÿ©³§¤ªŸ©Æ§¨«£©´¦§½Ÿ

:eLc÷é éúBúaL-úàåäëúî-ìàå §¤©§©−§©¥«§¤¥´
áàì-íà ék äàîèì àBáé àì íãà̈½̈¬Ÿ¨−§¨§¨®¦´¦§¿̈
-øLà úBçàìe çàì úáìe ïáìe íàìeÂ§¥Â§¥̧§©¹§À̈§¨²£¤

:eànhé Léàì äúéä-àìåëéøçàå Ÿ¨«§¨¬§¦−¦©¨«§©«£¥−

`xenl iy
.íéLãwä Lã÷áe ìëéäa eðéäc ,elàä íéøòMäéøàt (çé ©§¨¦¨¥§©§©¥¨§Ÿ¤©¨¨¦©£¥

,íézLôíL ìò "éøàt" eàø÷ðå .ïzLtî úBéeNò úBòaâî ¦§¦¦§¨£¦¦§¨§¦§§©£¥©¥
"úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe" áeúkä(n,gk zeny), ©¨¦§¨©£¤¨¤§¨§¦§¨¤

"úBòaânä éøàt" øîàðå.(gk,hl zeny),òæia eøbçé àìàì §¤¡©©£¥©¦§¨Ÿ©§§©¨©Ÿ

íB÷îa èðáàä úà eøbçé©§§¤¨©§¥§¨
íäéðúnî ähîì àì .íéòéfnL¤©¦¦Ÿ§©¨¦¨§¥¤
àlà ,íäéìévàî äìòîì àìå§Ÿ§©§¨¥©¦¥¤¤¨
ãâðk) íäéãé éìévà ãâðk§¤¤©¦¥§¥¤§¤¤

.(÷tønäøöçä ìà (èé ©©§¥¤¤¨¥
,íòä ìà äðBöéçäeàöiLk ©¦¨¤¨¨§¤¥§

íB÷î íML ìàøNé úøæò ìà¤¤§©¦§¨¥¤¨§
.íòä úãéîòúà eèLôé £¦©¨¨¦§§¤

,'åâå íäéãâaáeúkL Bîk ¦§¥¤§¤¨

ãaä éãâa úà èLôe" äøBza©¨¨©¤¦§¥©¨
Lãwä ìà BàBáa Láì øLà£¤¨©§¤©Ÿ¤

"íL íçépäå.(bk,fh `xwie) §¦¦¨¨
,íéøçà íéãâa eLáìå§¨§§¨¦£¥¦

.ìç éãâa eLaìéeLc÷é àìå ¦§§¦§¥Ÿ§Ÿ§©§
,íäéãâáa íòä úàéãk ¤¨¨§¦§¥¤§¥

éãâáa íòä íò eáøòúé àlL¤Ÿ¦§¨§¦¨¨§¦§¥
äàîè eìa÷éå íéLBãwä äpäkä©§ª¨©§¦¦©§ª§¨

éãâa ïéàL .íòä éãâáa äòéâpî¦§¦¨§¦§¥¨¨¤¥¦§¥
.Lãwä éãâa ìöà íéøBäè ìçŸ§¦¥¤¦§¥©Ÿ¤

,eçlâé àì íLàøå (ëàlL §Ÿ¨Ÿ§©¥¤Ÿ

.øòOä ìk úà øéáòäì eçlâé§©§§©£¦¤¨©¥¨
,eçlLé àì òøôeeaøé àlL ¤©Ÿ§©¥¤Ÿ©§

íéùìMî øúBé) ,øòN ìcâì§©¥¥¨¥¦§Ÿ¦
.(íBéúà eîñëé íBñk̈¦§§¤

,íäéLàøúîqkä Bîk ¨¥¤§©ª¤¤
äæ ìL BLàø ,úìaMa äøeãqL¤§¨©¦Ÿ¤Ÿ¤¤

øaãî äæå) ,äæ ìL Bøwò ãöa§©¦¨¤¤§¤§ª¨
.(íéìBãb íéðäëaìk (àë §Ÿ£¦§¦¨

,ïäkïäk ïéa ìBãb ïäk ïéa Ÿ¥¥Ÿ¥¨¥Ÿ¥
.èBéãä,'åâå äðîìàå (áë ¤§§©§¨¨

íb íéøeñà íéìBãb íéðäkŸ£¦§¦£¦©
.úBìeúa ÷ø íéàNBðå ,äðîìàa§©§¨¨§§¦©§
äéäz øLà äðîìàäå§¨©§¨¨£¤¦§¤

,äðîìà÷ø äéäzL äðîìà ©§¨¨©§¨¨¤¦§¤©
äéäzL àì ìáà ,äðîìà©§¨¨£¨Ÿ¤¦§¤

íéða àìa dìòa únL äöeìç£¨¤¥©§¨§Ÿ¨¦
óàå .únä éçà ìL ìòð äöìçå§¨§¨©©¤£¦©¥§©
dæîø ,ïðaøcî àeä äæ øeqàL¤¦¤¦§©¨¨§¨¨

.èBéãä ïäëì íb äøeñàL ,ìà÷æçé,eçwé ïäkî.èBéãä ïäk eðéäc ,äðîìàa íéøzî íéðäk úö÷î,eøBé énò úàå (âë §¤§¥¤£¨©§Ÿ¥¤§¦Ÿ¥¦¨¦§¨Ÿ£¦ª¨¦§©§¨¨§©§Ÿ¥¤§§¤©¦
Lã÷ ïéa ìécáäì ,íòä úà eãnìé íéðäkä.'åâå ìçì,eäètLé éètLîa (ãëïcîà éôì àìå ,äøBzä éètLî éôì eètLé íä ©Ÿ£¦§©§¤¨¨§©§¦¥Ÿ¤§Ÿ§¦§¨©¦§§ª¥¦§§§¦¦§§¥©¨§Ÿ§¦ª§©

.ízòc,'åâå éúBøBz úàå.úBúaMäå íéãòBnä ìL úBðaøwä øáãa íéwçäå úBøBzä,Búøäè éøçàå (åëïî ùøôiL éøçà ©§¨§¤©©§©ª¦¦§©©¨§¨¤©£¦§©©¨§©£¥¨¢¨©£¥¤¦§Ÿ¦

mixn zxhr
íéLãwä:çééøàtúBòaâîíézLô éñðëîe íLàø-ìr eéäé íézLô ©¢¨¦©«£¥³¦§¨¦§¦Æ¦«§´©Ÿ½̈¦§§¥´¦§¦½

òæia eøbçé àì íäéðúî-ìr eéäéïéòéænL íB÷na:èéíúàöáe ¦«§−©¨§¥¤®¬Ÿ©§§−©¨«©©¨¤§¦¦Â§¥Â̈
íälL äøæòäî ,íéðäkääðBöéçä øöçä-ìàíà ék ,íéLð úøæòì àì ©Ÿ£¦¥¨£¨¨¤¨¤¤¤«¨¥̧©¦«¹̈Ÿ§¤§©¨¦¦¦

írä-ìà äðBöéçä øöçä-ìà,íéLðà úøæò àéäåíäéãâa-úà eèLôé ¤¤«¨¥´©¦«¨»¤¨¨¼§¦¤§©£¨¦¦§§´¤¦§¥¤À
äpeäë éãâaíúøLî änä-øLà ¦§¥§¨£¤¥̧¨Æ§¨«§¦´

ìa íúBà eçépäå íaúëL ½̈§¦¦¬−̈§¦§´Ÿ
Lãwäøää úézçúa íéãîBòä ©®Ÿ¤¨§¦§©§¦¨¨

ìònîeeLáìåíéðäkäíéãâa ¦©©§¨«§Æ©Ÿ£¦§¨¦´
íéøçàéãâaìBç-úà eLc÷é-àìå £¥¦½¦§¥§«Ÿ§©§¬¤

íräíäéãâa úàíäéãâáaìL ¨−̈¤¦§¥¤§¦§¥¤«¤

íòä éða ïäa eòbé íà íáLça ,íéðäkä©Ÿ£¦§¨§¨¦¦§¨¤§¥¨¨

íéðäkä Bîk íéLBã÷ íä elàk: §¦¥§¦§©Ÿ£¦

ëíLàøåíLàø øòNeçlâé àì §Ÿ¨Æ§©Ÿ¨´Ÿ§©¥½
øòOä ìk úà øéáòäìàì òøôe §©£¦¤¨©¥¨¤−©´Ÿ

eçlLéeaøé àì øòN ìecébíBñk §©¥®¦¥¨Ÿ©§¨¬
íäéLàø-úà eîñëéúà eåLé ¦§§−¤¨«¥¤«©§¤

eçlLé àìå ìëå ìkî eçlâé àìå çelbä©¦©§Ÿ§©§¦Ÿ¨Ÿ§Ÿ§©§

òøt:àëïäk-ìk ezLé-àì ïééå ¤©§©¬¦«Ÿ¦§−¨Ÿ¥®
,èBéãä ïäk ïéa ìBãb ïäk ïéaíàBáa ¥Ÿ¥¨¥Ÿ¥¤§§−̈

úéîéðtä øöçä-ìàìëéää àeä: ¤¤«¨¥¬©§¦¦«©¥¨

áëeç÷é-àì äLeøâe äðîìàå§©§¨¨Æ§½̈«Ÿ¦§¬
íäìíéìBãbä íéðäkäék íéLðì ¨¤−©Ÿ£¦©§¦§¨¦®¦´

ìàøNé úéa òøfî úìeúa-íà¦§ÀŸ¦¤̧©Æ¥´¦§¨¥½
äðîìà äéäz-øLà äðîìàäå§¨«©§¨¨Æ£¤¦«§¤´©§¨½̈

ïäkîdìòa íâå ,ïäk úa àéäå ¦Ÿ¥−§¦©Ÿ¥§©©§¨

æà ïäk äéä ïBLàøä:eçwéâë-úàå ¨¦¨¨Ÿ¥¨¦¨«§¤
øBé énreìécáäì íéðäkä eãnìéïéa ©¦´½§©§©Ÿ£¦§©§¦¥¬

øBäèì àîè-ïéáe ìçì Lã÷−Ÿ¤§®Ÿ¥«¨¥¬§¨−
:íréãBéãëänä áéø-ìråíòäå «¦ª«§©¦À¥µ¨§¨¨

éètLîa ètLîì eãîré©«©§´§¦§½̈§¦§¨©−
eäètLéïéøãäðqa eéäé íéðäkä ék ¦§§ª®¦©Ÿ£¦¦§©©§¤§¦

éètLîa úBLôðe úBðBîî éðéc ïeãì̈¦¥¨§¨§¦§§¥

äøBzäéúwç-úàå éúøBz-úàå ©¨§¤«Ÿ©³§¤ªŸ©Æ
íéâeäpäéãrBî-ìëaøáãa 'ä ©§¦§¨«£©´¦§©

úBðaøwäeøîLéíúBNòì íä-úàå ©¨§¨¦§½Ÿ¥©£¨§¤
eLc÷é éúBúaLúBðaøwä øáãa ©§©−§©¥«¦§©©¨§¨

íBiì äáBç íéàaä:äëúî-ìàå ©¨¦¨©§¤¥´
äàîèì àBáé àì íãàBîöò úà ¨½̈¬Ÿ¨−§¨§®̈¤©§

úáìe ïáìe íàìe áàì-íà ék¦´¦§¿̈Â§¥Â§¥̧§©¹
äúéä-àì-øLà úBçàìe çàì§À̈§¨²£¤Ÿ¨«§¨¬

:eànhé LéàìåëBúøäè éøçàå §¦−¦©¨«§©«£¥−¨«¢¨®



רנט
:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥

,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨
:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì øåîà úùøôì äøèôä

ú"åîùìå

ãî ÷øô ìà÷æçéá

ãîåè÷Bãö éða íiåìä íéðäkäå§©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹§¥´¨À
éLc÷î úøîLî-úà eøîL øLà£¤̧¨«§¹¤¦§¤³¤¦§¨¦Æ
eáø÷é änä éìrî ìàøNé-éða úBòúa¦§³§¥«¦§¨¥Æ¥«¨©½¥²¨¦§§¬

ì éìàéì áéø÷äì éðôì eãîrå éðúøL ¥©−§¨«§¥®¦§¨«§´§¨©À§©§¦¬¦Æ
é éðãà íàð íãå áìçýåý:æèänä ¥´¤¨½̈§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«¥¹¨

-ìà eáø÷é änäå éLc÷î-ìà eàáé̈´Ÿ¤¦§¨¦À§¥²¨¦§§¬¤
ì éðçìL:ézøîLî-úà eøîLå éðúøLæé-ìà íàBáa äéäå ª§¨¦−§¨«§¥®¦§¨«§−¤¦§©§¦«§¨À̈§¨Æ¤

íäéìr äìré-àìå eLaìé íézLô éãâa úéîéðtä øöçä éørL©«£¥Æ¤«¨¥´©§¦¦½¦§¥¬¦§¦−¦§¨®§Ÿ©«£¤³£¥¤Æ
:äúéáå úéîéðtä øöçä éørLa íúøLa øîöçééøàt ¤½¤§¨«§À̈§©«£¥²¤«¨¥¬©§¦¦−¨¨«§¨©«£¥³

`xenl iy
,íiåìä íéðäkäå (åè.éåì èáMî íäL íéðäkä,÷Bãö éða §©Ÿ£¦©§¦¦©Ÿ£¦¤¥¦¥¤¥¦§¥¨

äðaL Lc÷nä úéáa LnML ïBLàøä ìBãbä ïäkä äéä ÷Bãö̈¨¨©Ÿ¥©¨¨¦¤¦¥§¥©¦§¨¤¨¨
.BîL ìò eàø÷ð ïëì ,äîìL,'åâå eøîL øLàíé÷eñta §ŸŸ¨¥¦§§©§£¤¨§©§¦

äøæ äãBáòì eáéø÷äL íéðäk íúBàL àéápä øîà äæ éðôlL¤¦§¥¤¨©©¨¦¤¨Ÿ£¦¤¦§¦©£¨¨¨

úBðaøwä úãBáòì eLbé àìŸ¦§©£©©¨§¨
øîà Cëéôì ,Lc÷nä úéáa§¥©¦§¨§¦¨¨©
øãñì eáeLé eòz àlL íúBàL¤¨¤Ÿ¨¨§¥¤

.íúãBáòéðçìL ìà (æè £¨¨¤ª§¨¦
ì,éðúøLíçì øecñ àeä §¨§¥¦¦¤¤

úéáa ïçìMä ìòL íéðtä©¨¦¤©©ª§¨§¥
.Lc÷näìà íàBáa (æé ©¦§¨§¨¤

,úéîéðtä øöçä éøòL©£¥¤¨¥©§¦¦
eàBáiLk ,íéøetkä íBéa§©¦¦§¤¨
éøòL ìà íéìBãbä íéðäkä©Ÿ£¦©§¦¤©£¥
éøòL ,øîBìk ,úéîéðtä øöçä¤¨¥©§¦¦§©©£¥
íéLãwä Lã÷ únòìe ,ìëéää©¥¨§ª©Ÿ¤©¨¨¦
."úéîéðtä øöçä" ïàk àø÷ð¦§¨¨¤¨¥©§¦¦

,eLaìé íézLô éãâaíä ¦§¥¦§¦¦§¨¥
LáBì ìBãb ïäkL ïálä éãâa¦§¥©¨¨¤Ÿ¥¨¥
äNBòL úBãBáòä úòLa¦§©¨£¤¤

.íéðôaíäéìò äìòé àìå ¦§¦§Ÿ©£¤£¥¤
,øîöäéäL ,èðáàäå ìéònä ¤¤©§¦§¨©§¥¤¨¨

ïäkä íLaìé àì ,øîö íää¤¤¤Ÿ¦§§¥©Ÿ¥
úãBáòa íéøetkä íBéa ìBãbä©¨§©¦¦©£©

.íéðt,äúéáåïî íéðôìå §¦¨¨§¨§¦§¦¦

mixn zxhr
åè÷Bãö éða íiåìä íéðäkäåäîìL éîéa LnML ïäkäeøîL øLà §©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹§¥´¨À©Ÿ¥¤¦¥¦¥§ŸŸ£¤̧¨«§¹

éLc÷î úøîLî-úàäøæ äãBáò eãáò àìå íB÷nä úãBáòî eææ àìå ¤¦§¤³¤¦§¨¦Æ§Ÿ¨¥£©©¨§Ÿ¨§£¨¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ל"ג בעומר, הילולא דרשב"י, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ט' אייר.

ובעמדנו ביום הילולא דרשב"י, אשר ענינו ופעולתו הי' להמשיך להתנאים וכו' פנימיות התורה 

- וגם ההעלם שמצ"ע אינו שייך לגילוי - כמבואר בדא"ח, ולא עוד אלא שפתח את צנור ההשפעה בזה, 

לכתחלה בדורו עד אשר אפילו ינוקי גילו סתרי תורה.

זמינין  דעלמא  רביי  אפילו  משיחא  ליומי  קריב  יהא  כד   - רשב"י  כדברי   - בפרט  זה  ולאחר 

לאשכחא טמירין דחכמתא.

שבדורנו  התורה  פנימיות  והפצת  בגילוי  אומץ  ולתוספת  להתעוררות  היא  סגולה  עת  הרי 

נתגלתה במעינות החסידות ותורתה.

כי הרי ביום הילולא דילי' הי' מאיר בו מבחי' תכלית שלימות רוחו, שהי' שרשו מבחי' משה 

וכידוע פירוש  ונעשים )ההמשכות וההשפעות(,  )ה"ה(  נזכרים  ומבחי' משיח, והימים האלה )כשהם( 

האריז"ל על הכתוב.

בכל  זו  ותוספת  ולהמשיך מהתעוררות  דילי'  שיעורא  לפום  בזה  כאו"א  שיעשה  רצון  ויהי   -

השנה כולה ומתוך שמחה,

שגם בזה מיוחד יום הילולא דרשב"י דוקא - וכמבואר בכ"מ שהוא דלא ככל יום וכו' כי אם 

אדרבה צ"ל בשמחה.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט.

מ. שניאורסאהן

סוף זמן קידוש לבנה:
יום ראשון אור לט"ו אייר
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ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה
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 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:555:508:378:349:149:1210:2410:2219:2119:2519:4919:5319:0520:04באר שבע )ק(

5:515:468:348:319:129:0910:2210:2019:2619:3019:5119:5619:0020:07חיפה )ק(

5:525:478:358:319:129:0910:2210:2019:2519:3019:4819:5318:4920:04ירושלים )ק(

5:545:488:368:339:149:1110:2310:2119:2319:2819:5019:5519:0720:06תל אביב )ק(

5:335:248:168:089:119:0610:2610:2220:1020:1920:4820:5819:5921:14אוסטריה, וינה )ק(

7:027:089:009:029:389:4010:3210:3317:3317:2618:0117:5517:0918:06אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:415:328:248:179:169:1110:3010:2720:0820:1620:4420:5319:5721:08אוקראינה, אודסה )ק(

5:084:597:517:438:458:4010:009:5719:4419:5220:2220:3119:3320:47אוקראינה, דונייצק )ק(

5:185:098:007:538:568:5110:1110:0719:5620:0520:3420:4419:4521:00אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:385:288:198:119:199:1310:3510:3120:2720:3621:0721:1820:1721:35אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:305:208:118:029:119:0510:2710:2320:2020:3021:0121:1120:1021:29אוקראינה, קייב )ק(

6:096:018:538:469:439:3810:5710:5420:3420:4221:0721:1520:2321:30איטליה, מילאנו )ק(

6:086:078:388:379:079:0710:1010:0918:1418:1418:3718:3717:5618:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:317:369:339:3510:0910:1111:0411:0518:1118:0518:3818:3317:4818:44ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:348:4010:2710:2911:0611:0911:5912:0118:5018:4319:2019:1418:2619:26ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:065:598:508:459:339:2910:4410:4220:0120:0720:3320:3919:4820:52ארה״ב, בולטימור )ק(

5:525:458:368:319:219:1710:3310:3019:5420:0020:2620:3219:4120:46ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:535:468:378:329:219:1710:3310:3119:5420:0020:2620:3319:4120:46ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:256:189:099:049:559:5111:0811:0520:3420:4021:0721:1420:2121:28ארה״ב, דטרויט )ק(

6:376:329:199:169:569:5311:0511:0320:0120:0520:2720:3119:4620:42ארה״ב, האוסטון )ק(

6:015:568:448:419:239:2010:3310:3119:3719:4220:0620:1119:2320:22ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:436:399:249:219:589:5611:0611:0519:5319:5620:1920:2319:3820:33ארה״ב, מיאמי )ק(
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6:326:358:438:449:169:1710:1310:1417:4317:3918:0217:5817:2118:08דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:106:078:488:469:219:1910:2710:2619:0119:0419:2619:2818:4519:38הודו, מומבאי )ח(

6:076:048:458:439:179:1510:2310:2218:5718:5919:2119:2318:4019:33הודו, פונה )ח(

5:245:158:078:009:018:5610:1510:1219:5820:0620:3520:4419:4621:00הונגריה, בודפשט )ק(

5:575:498:408:359:259:2110:3710:3519:5920:0520:3120:3819:4620:51טורקיה, איסטנבול )ק(

6:276:219:119:079:539:4911:0411:0220:1720:2320:4820:5420:0421:06יוון, אתונה )ק(

5:475:388:308:239:229:1810:3710:3420:1720:2520:5421:0320:0621:18מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אמור )לחו”ל( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:066:038:458:439:189:1610:2410:2318:5919:0219:2419:2618:4319:36מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:277:349:129:159:549:5810:4610:4817:2517:1717:5917:5117:0118:04ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:235:198:058:028:408:389:489:4618:3818:4219:0519:0918:2319:19נפאל, קטמנדו )ח(

6:576:569:289:279:579:5711:0010:5919:0619:0619:2919:2918:4819:38סינגפור, סינגפור )ח(

5:034:527:417:318:468:4010:039:5920:0420:1420:4720:5819:5521:17פולין, ורשא )ק(
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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5:325:218:118:009:169:1010:3310:2920:3720:4721:1921:3020:2821:49גרמניה, ברלין )ק(
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6:076:008:518:469:399:3510:5210:4920:2520:3220:5621:0420:1321:18קנדה, טורונטו )ק(

5:405:318:238:179:149:0910:2810:2420:0420:1220:3920:4719:5321:02קנדה, מונטריאול )ק(

5:535:488:378:339:169:1310:2610:2419:3219:3720:0120:0619:1820:18קפריסין, לרנקה )ק(

6:146:018:478:3210:029:5511:2011:1621:3421:4522:2022:3421:2522:55רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:435:318:147:559:339:2710:5310:4821:1521:2621:5922:1321:0722:36רוסיה, מוסקבה )ק(

6:035:548:468:399:399:3410:5310:5020:3420:4221:1121:2020:2321:36רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:075:588:508:439:439:3810:5810:5420:4420:5221:1621:2520:3321:41שוויץ, ציריך )ק(

5:565:548:338:319:049:0210:0910:0818:3418:3618:5819:0018:1719:09תאילנד, בנגקוק )ח(



êøãäרסד úìôú
minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca akrzny

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLíBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨
ì eðëîñúåìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúå,(íBìL §¦§§¥§¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨§©£¦¥§¨

.íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk ókî eðìévúå§©¦¥¦©¨¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦©¦§©§¨§¨
éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa äëøa çìLúåíéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E §¦§©§¨¨§¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦

:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz ìB÷ òîLúå íéáBè¦§¦§©§¦¨¥¦©¨¥©§¦©¨¤¨©¨§¨¥©§¦¨

zekfl
iel'iyielddpg oa

ezbefegxy dble`xnz za

mdivlg i`veie

'iavdlraeaexfril` ield cec
ield wgvi melyezbefeilxe`

zexdlraeaexfili ield mixt`
ield oeleafezbefezex

zibgdlraeaiiteq l`ixab
ield 'irnyezbefel`ixen

zli`dlraeoeqaewri oercb
ield xpa` xe`e ield ryedieigiy

aiial
אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org
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הקבצים: להורדת

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

      

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות
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