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 á ÷øô  
)à (íå÷î ìëá éàîã ïéøùòúî íéøáã åìàå .äìáãä ,íéøîúäå ,íéáåøçäå ,øàäæ ,ïåîëäå .

õøàì äöåçáù æøàä ,øåèô åðîî ùîúùîä ìë:  
 אפילו מכזיב ולהלן אם לקחן מעם הארץ דבידוע שמארץ ישראל באו דמינכרי שאין דוגמתן -בכל מקום  •

  :1אלא בארץ ישראל

דמנכר טפי ולא אתי לאחלופי ,  אפילו בארץ ישראל-והאורז שבחוצה לארץ כל המשתמש ממנו פטור  •
איכא מנייהו בארץ ישראל דדמו לאותן , אבל שאר דברים הנזכרים במתניתין, ראלבאורז של ארץ יש

, בעי עשורי,  כיוצא בהןאיןאלא דהנהו דחשיבי דדרך לנושאם מתוך חשיבותן למקומות ש, שבחוצה לארץ
  :2דבידוע שמארץ ישראל הן

)á (ïîàð úåéäì åéìò ìá÷îä ,ìëåà àåäù úà øùòî ,øëåî àåäù úàå ,ì àåäù úàåç÷å ,
õøàä íò ìöà çøàúî åðéàå .øîåà äãåäé éáø ,ïîàð õøàä íò ìöà çøàúîä óà .åì åøîà ,

ð åðéà åîöò ìòïîà ,íéøçà ìù ìò ïîàð àäé ãöéë.  
  :3 על המעשרות ולא יהיו פירותיו דמאי מכאן ואילך- נאמן להיות •

  :4 שהוא אוכלהא תנא רישא מעשר את, דאילו על מנת לאכול,  על מנת למכור- את שהוא לוקח  •

  : מפירות קרקעותיו- ואת שהוא מוכר  •

ורבי יהודה סבר , 5 שהרי הוא אוכל דבר שאינו מתוקן כשהוא מתארח אצל עם הארץ-על עצמו אינו נאמן  •
  :iואין הלכה כרבי יהודה. שאינו מפסיד נאמנותו בכך

)â (øáç úåéäì åéìò ìá÷îä6 ,ùáéå çì õøàä íòì øëåî åðéà , åðîî ç÷åì åðéàåçì , åðéàå
õøàä íò ìöà çøàúî ,åúåñëá åìöà åçøàî àìå7 .øîåà äãåäé éáø , äîäá ìãâé àì óà

ä÷ã ,÷åçùáå íéøãðá õåøô àäé àìå ,íéúîì àîèî àäé àìå ,ùøãîä úéáá ùîùîå . åøîà
åì ,ììëì åìà åàá àì:  

ילו תלמיד חכם אינו ואפ, 9ויהיו בגדיו ומשקים שלו טהורים, 8דהיינו פרוש,  לענין טהרות- חבר להיות •
והמקבל עליו . 11אלא אם כן היה זקן ויושב בישיבה, 10נאמן לענין טהרות עד שיקבל עליו דברי חברות

                                                 
 לחלק אלא ,כולו המין הנזכרים המינים באלו רצונו אין ]:כאן מירושלמי והוא[ ם"רמב 'ועי .ש"ר 1
 דבילה .שהוא מקום בכל דמאי בו יתחייב כן ועל ,בלבד י"בא אלא כמוהו ימצא שלא המין מאותו ידוע

 מין ל"ר -  והתמרים .י"בא אלא פנים בשום כמוה למצוא א"א ,יקותהמת בתכלית ידועה תאנה -
 שהם החרוב ממיני מין - והחרובין  .י"בא אלא פנים בשום כמותן ימצא לא ,הגסים מהתמרים
 כמוהו ימצא לא ,מאד לבן האורז ממיני מין -  ואורז .י"בא אלא כהם ימצא לא ,מאד ונאים מיושרים

  .כמון באמרו ל"ר ואותו ,ריםמיוש שגרגריו -  וכמון .שם אלא
   :אליהו שנות 'ועי ,"בלבד י"בא אלא כמוהו ימצא שלא" בלשון ע"צ
2

  .ם"כרמב דלא ש"ר 
3

 אינו וזה מעושר זה כשיאמר בו ושנאמין המעשרות על נאמן להיות שירצה מי ל"ר :ם"רמב 'עי 
 יהיה ואז ,שם לו ויצא םבה נודע שיהיה עד אלו במעשים עצמו ירגיל ,דמאי פירותיו יהיו ולא מעושר

 נאמנין עדים וכשיבואו ברבים אלו דברים עליו שיקבל וצריך :א"ה א"פ מעשר ם"רמב 'ועי .נאמן
 ומקורו .הן מעושרין לומר פירותיו על נאמן זה הרי תמיד בהם רגיל ושהוא ברבים אלו דברים שקיבל

  .ברבים עליו שיקבל עד נאמן אינו ברבים :כאן מירושלמי
4

  .ש"ר 
5

 נאמן ואינו ,דמאי הארץ עם ופירות הארץ עם אצל שאכל שאחר נאמן אינו עצמו על :ם"רמב 'עי 
 ,שיאכל מה על נאמן שאינו ומאחר ,בעדותו נוגע שהוא מפני מעושר היה עמו שאכלתי מה כי שיאמר

   .יהודה 'כר הלכה יןוא ,מעושר זה כשיאמר דבריו על ונסמוך אוכלין שאנו מה על נאמן יהיה היאך
 חברתם כי השם בזה נקראו ואולם ,חברים חכמים לתלמידי יקראו וכן ,חכם תלמיד נקרא ,חבר 6

  ).ם"רמב( שמים לשם חברה היא כי ,נאמנה חברה לזה זה
7

 ישבה נדה שאשתו שחוששים שלהם מהבגדים ה"ע טומאת חשש שעיקר הנזיקין סוף  'תוס 'עי 
  עליהם

  חגיגה משנה י'ע
8

  .תרומה לאוכלי מדרס פרושין בגדי לפרושין מדרס הארץ עם בגדי ):ב"ע יח חגיגה( המשנה מלשון 
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ואין קבלת דברי ,  שלו טהוריםמשקיםדברי חברות צריך להרגיל עצמו שלשים יום ואחר כך יהיו בגדיו ו
ולא עוד אלא , ין צריך בפני שלשהאלא אם כן היה המקבל תלמיד חכם שא, חברות בפחות משלשה חברים

  :12שאחרים מקבלים לפניו

  :13 דאין מוסרים טהרות לעם הארץ שאסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל-לח ויבש  •

ונאמן ,  אבל יבש לוקח ממנו שלא הוכשר לקבל טומאה כל זמן שלא בא עליו משקה-ואין לוקח ממנו לח  •
  :15אבל אינו נאמן לומר הוכשרו אבל לא נטמאו, 14עם הארץ לומר הפירות הללו לא הוכשרו

  :16 שלא יטמא ויבא ויטמא טהרות- ולא יתארח אצל עם הארץ  •

  : לעם הארץ-ולא מארחו  •

דחיישינן שמא ישבה עליהן ,  דכסות עם הארץ טומאתו חמורה מטומאת עם הארץ עצמו-אצלו בכסותו  •
, י נמי לכך אמרו לא מארחו אצלו בכסותוא. )17ב"חגיגה יח ע (ובגדי עם הארץ מדרס לפרושים, אשתו נדה

  :18דממגע עצמו יכול להזהר טפי ממגע כסותו

                                                                                                                                                 
9

 חוליו אוכל שאינו כל הארץ עם איזהו תניא :ב"ע מז ברכות 'ועי ).ש"ר( בטהרה חולין לאכול 
  .כראוי פירותיו מעשר שאינו כל אומרים וחכמים מאיר רבי דברי בטהרה

10
 תלמיד ואפילו חבירים 'ג בפני לקבל צריך חבירות דברי לקבל הבא רבנן תנו :ב"ע ל בכורות 'עי 

 שכבר חבירים שלשה בפני לקבל צריך אינו בישיבה ויושב זקן חבירים שלשה בפני לקבל צריך חכם
 ולא חבירים שלשה בפני לקבל צריך אינו חכם תלמיד אף אומר שאול אבא שישב משעה עליו קיבל
 .זו משנה נשנית אנטיגנוס בן חנינא רבי של בנו בימי יוחנן רבי אמר לפניו מקבלין שאחרים אלא עוד
 צריכין ואינן נאמנין טהרה בחזקת הן הרי חכמים תלמידי :ד"וה ג"ה י"פ ומושב משכב ם"רמב י'וע

 טהרות מוסרין יהו שלא בעצמן סלסול כהנים נהגו המקדש בית משחרב אבל חבירות דברי לקבל
 בשעה קיבל שכבר לקבל צ"א בישיבה ויושב זקן חבירות דברי עליו שיקבל עד חכמים לתלמידי אפילו
  .שאול כאבא שפוסק כאן ם"רמב 'ועי .שישב
11

  .ש"מהר כ"ע .כאן ירושלים 'עי 
12

 ביתו בתוך בצינעה שנוהג ראינוהו אם חבירות דברי לקבל הבא רבנן תנו :ב"ע ל בכורות 'עי 
 אומר יוחי בן ש"ר אותו מקבלין כך ואחר אותו מלמדין לאו ואם אותו מלמדין כך ואחר אותו מקבלין

 שמאי בית אותו מקבלין כמה עד רבנן תנו 'וכו והולך כדרכו למד והוא אותו מקבלין כך ובין כך בין
 זה ואחד זה אחד אומרים הלל ובית 'וכו חודש עשר שנים לכסות יום שלשים למשקין אומרים

 שילמד עד יום שלשים כל לו חוששין אותו כשמקבלין :ב"ה י"פ ומושב משכב ם"רמב 'ועי .לשלשים
 ומשקיו אוכליו וכל טהורין בגדיו הרי חבירות דברי משיקבל יום שלשים ואחר בטהרות רגיל ויהיה

  .ח"ת שאינו פ"ואע החברים כל כשאר הטהרות כל על ונאמן טהורין
13

 יםטמא בחזקת הארץ עם שפירות מפני ,טומאה להם גורם הוא שהרי :שמוסיף ש"ועיי ,ם"רמב  
 בתוספתא כדתניא טהרות ה"לע מאכילין דאין :ש"ר 'עי אמנם .המשנה מן במקומות שיתבאר כמו

 – מאכילין[ מוסרין שאין יתן לא ואשתנו זה יין ואוכלנו ]זה[ ככר לי תן לחבר שאמר ה"ע )ד"מי ב"פ(
 מאכילין אשדווק ויתכן ,א"ה י"פ ומושב משכב ם"ברמב מובא לא זו והלכה .ה"לע טהרות ]שלנו בדפוס
  .למכור ולא אסור
 

14
  .ם"רמב 
15

 במשכב הוא וכן ,טמא בחזקת שהוא מפני :שם איתא אלא ם"ברמב מופיע לא נאמן אינו אבל 
 לח ממנו לוקח אינו 'גמ :ירושלמי 'ועי .נטמא שמא חיישינן דהוכשר כיון :ש"ר 'ועי .א"ה י"פ ומושב

 לא הללו הפירות לומר הארץ עם נאמן כן ותני .הכשירות על נאמנים הארץ שעמי מותר יבש הא
  .הטומאה את קבלו שלא אלא הוכשרו לומר נאמן אינו אבל .הוכשרו

16
  .ש"ר 
17

 אב -  מדרס :י"רש 'פי .תרומה לאוכלי מדרס פרושין בגדי לפרושין מדרס הארץ עם בגדי :ל"ז 
 יכבס כבובמש יגע אשר ואיש כדכתיב ,וכלים אדם שמטמא ,הזב כמדרס ,וכלים אדם לטמא הטומאה

 מדברי מעלות אלו וכל ,כהנים - תרומה לאוכלי :בטהרה חוליהן לאוכלי - לפרושין ):טו ויקרא( בגדיו
 אלו אצל אלו שהן ומתוך ,אלו אצל שמירה חשובה אלו של טהרתן שמירת שאין שאמרו ,סופרים

 לה מפרש הכי ,הנדה מדרס הן והרי ,נדה אשתו בהן ישבה שמא בבגדיהן בהן גזרו ,שמרוה לא כאילו
  ).ב"ע לה חולין( השוחט בפרק
18

 בכהן ולא בטהרה חולין באוכל דהכא ועוד בהיסט אף מטמא דכסותו משום ועוד :ומוסיף .ש"ר 
 גבי שחלקנו כמו לתרומה אלא לחולין הארץ עם מגע על גזרו דלא ואפשר תרומה טהרות על האוכל
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  :19שלא ירעו בשדות אחרים,  שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל- אף לא יגדל בהמה דקה  •

  :20 שסופו לבא לידי חלול-ולא יהא פרוץ בנדרים  •

  :21)ג"ג מי"אבות פ(  דשחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה-ולא יהא פרוץ בשחוק  •

  :22 תלמידי חכמים בבית המדרש-ומשמש  •

  :ואין הלכה כרבי יהודה.  דאין ענינם נוגע לטהרות-לא באו אלו לכלל  •
)ã (äìçå øùòî úîåøú éãë àìà ùéøôäì íéîëç íúåà åáéç àì íéîåúçðä . ïðéà íéðåðçä

éàîãä úà øëîì ïéàùø .äñâ äãîá ïéòéôùîä ìë ,éàîãä úà øëîì ïéàùø. ïä åìà 
äñâ äãîá ïéòéôùîä ,äàåáú éøëåîå úåðåèéñä ïåâë:  

  :23 נחתום חבר שלקח תבואה מעם הארץ שהיא דמאי לא חייבו אותו חכמים להפריש- הנחתומים •

מתוך ששוטרי המלך ונוגשיו חובטים , 24אבל לא מעשר שני,  שהיא אחד ממאה-אלא כדי תרומת מעשר  •
לא הטריחו עליהם חכמים במעשר שני שטרחו מרובה שצריך , 25אותם בכל שעה ואומרים להם מכרו בזול

                                                                                                                                                 

 על ,התרומה את שורפין ספקות ששה על :ה"מ ד"פ טהרות 'ועי .)ו משנה( ז"בפ טהרות במסכת אשתו
 ,הנמצאין כלים ספק ועל ,הארץ עם בגדי ספק על ,העמים מארץ הבא עפר )ספק( ועל ,הפרס בית ספק

 ספק שהוא מגען ודאי על .בהמה רגלי מי כנגד שהן אדם רגלי מי ספק על ,)הנמצאין( הרקין ספק על
 ,אומרים וחכמים .היחיד ברשות מגען ספק על אף ,אומר יוסי רבי .התרומה את שורפין ,טמאתן
 דגזרו :הארץ עם בגדי ועל ה"ד ב"ע טו שבת 'תוס 'ועי .טהור ,הרבים וברשות .תולין ,היחיד ברשות
 משום גזירה .)כג דף( דחגיגה בתרא 'בפ דאמר טמא שלו רוק ואפילו דבריהם לכל כזבין שיהיו עליהם
 שלא ומדרס מהיסט לבד כזב שעשאוהו אלא טמא נואי שלו רוק מת טמא ואפילו הארץ דעם צינורא

 מקום אלא טמא אין לבית שנכנסו בגנבים התם דקתני )ו משנה ז"פ( טהרות במסכת כדתנן עליו גזרו
 ומושבות ומשכבות פתיל צמיד המוקף חרס כלי אבל ומשקין אוכלים מטמאין הן ומה הגנבים רגלי

 דפריך הכי נמי משמע )ושם :סא דף גטין( זקיןובהני טמא הכל אשה או נכרי עמהן יש ואם טהור
 דחיישינן דקאמר נמי רוקין ספק ועל בהיסט מטמא אינו דהוא משמע נדה אשתו תסיטם שמא וליחוש

 שמא דחיישינן טמא ה"ע דבגד דפירש ה"כפ ולא כדפרישית היינו טמא שרוקו הן הארץ עם של שמא
  .נדה אשתו עליו ישבה
19

 כן ועל ,גזל והוא לרעות השדות על שישתלחו מפני י"בא המקנה עותלר לנו ואסור :ם"רמב 'עי 
 אבל י"בא דקה בהמה מגדלין אין משנה :ב"ע עט ק"ב 'עי .לעדות פסולין אצלינו דקה בהמה רועי

 משום -  ישראל בארץ דקה בהמה מגדלין אין :י"רש 'פי .'וכו ישראל ארץ של ובמדברות בסוריא מגדלין
 -  דקה בהמה מגדלין אין 'תוס ש"ועיי ,דישראל סתמן י"א שדות וכל דותהש את שמבעיר י"א ישוב
 שאמרו רועה :)כה דף סנהדרין( בורר בזה כדאמרינן אסור גסה בהמה 'אפי דלרעות קאמר בבית 'אפי
 של בהמות דרועה :)ה דף( מ"דב ק"בפ דאמרינן הא 'וכו דקה בהמה רועה ואחד גסה בהמה רועה אחד

 אין לרב בבבל או י"בא דקה אבל לגדל שמותר גסה דוקא היינו לו ולא חוטה אדם דאין כשר אחרים
  .אסור המטה בכרעי קשורה 'אפי דהא אחרים לשל שלו מגדל בין לחלק נראה
20

 אפשר אי השבועות ברוב כי ,באמת נשבע 'ואפי בשבועות מרבה בנדרים פרוץ וענין :ם"רמב 'עי 
  יחלל שלא

21
  .ש"ר 
22

 'ר הארץ עם זה הרי אומר אלעזר 'ר ח"ת שימש ולא ושנה קרא אתמר :א"ע כב סוטה 'עי .ש"ר 
 'ועי .מגוש זה הרי אומר יעקב בר אחא רב כותי ז"ה אומר ינאי 'ר בור זה הרי אמר נחמני בר שמואל
  .לזימון מצטרף לא הדין שמעיקר ב"ע מז ברכות

23
 .ש"ר 
24

 תרומת כדי אלא להפריש יםחכמ אותן חייבו לא הנחתומין :ג"מי ג"פ תוספתא 'ועי .ם"רמב 
 המוכר אבל חנותו פתח על ]א"בגר נוסף – או[ בחנותו במוכר א"בד השני מן ופטורין וחלה מעשר
 לפלטר[ לחנותו הסמוכה בחנות או ]ב"הי ט"פ מעשר ם"ברמב הוא וכן ,ל"בהרי נוסף – לפלטר[ בפלטר

 ט יומא י"ת 'ועי ..Error! Bookmark not defined והערה א"מ א"פ לעיל 'עי .בשני חייב ]ל"הרי –
 בדברים יעשו שלא כך שיעשו רצו לא שרבנן ומתרץ ,פרוטה על לחללו אפשר שהרי ששואל א"ע

  .אחרים
25

 ואומרים חדש עשר שנים כל אותן חובטין הללו שפרהדרין מתוך עולא אמר :א"ע ט יומא 'עי 
 )מן( - אותן חובטין :י"רש 'פי .פורסי פרהדרין מאי ןרבנ אטרחונהו לא בזול מכרו לבזו מכרו להן

 ממון לגבות עלילות למצוא ומכבידין ,מתחדשין הממונים לשנה משנה חודש עשר שנים כל הנחתומין
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 לעם הארץ חייב מוכראבל אם , ודוקא כשמוכר לחבר שהלוקח יפריש מעשר שני. לאכלו בירושלים
  :26להפריש מעשר שני קודם שימכור

הואיל והן משתכרים הרבה עליהם , אינן רשאין למכור את הדמאי,  שמוכרים מעט מעט בחנות-החנונים  •
  :iiשלא יאכלו התינוקות דבר שאינו מתוקן, 27אי נמי מפני שרגילין למכור לתינוקות. טל לתקןמו

  : שמוכרים בשפע הרבה ביחד-כל המשפיעים  •

  : לקמן מפרש כמה היא מדה גסה-במדה גסה  •

שעושין ,  דרך המוכרים הרבה ביחד להוסיף על המדה ולכן נקראו משפיעים-רשאין למכור את הדמאי  •
אלא על הלוקח , ומשום הכי לא הטילו עליהם להפריש את הדמאי, ומוסיפים על המדותמדה גדושה 

  :28מהם

  :29 הם הסוחרים הגדולים הקונים תבואה מבעלי התבואה ומוכרים אותה לחנונים במדה גסה-הסיטונות  •
)ä (øîåà øéàî éáø , ããîäì åëøãù úà)ä÷ãá åããîå äñâá ,äñâì ä÷ã äìôè . åëøãù úà

 ä÷ãá ããîäìä÷ãì äñâ äìôè äñâá ããîå30 .(äñâ äãî àéä åæéà .ùáéá ,ïéá÷ úùìù ,
çìáå ,øðéã .øîåà éñåé éáø ,÷øé ìù úåô÷å íéáðò éìñå íéðàú éìñ , ïøëåî àåäù ïîæ ìë

äøñëà ,ôøåè: 

  : גרסינן- שדרכו להמדד בדקה ומדדו בגסה את •

ו למוד בדקה חייב אף כשמודד ולא אמרינן כיון דדרכ,  ופטור כשהוא מוכר בגסה-טפילה דקה לגסה  •
  :31בגסה

לפי שלא היתה מדה ידועה ללח שהשער משתנה תמיד , 32 מדה שיש בה מה שהוא שוה דינר- ובלח דינר  •
  :33לכך שיערו בדמים

  :34אלא לפי האומד, ולא במשקל,  לא במדה-אכסרה  •

 :35יוסי' ואין הלכה כר.  דהוי כמוכר בגסה-פטור  •

 

                                                 
iäæ úà øùéò åîöò àåä éìåà ìàù áøä  ?éøä äù÷ ãåòå à ãò íòèî ïîàð øáãá òâåð ìë ' ïîàð

íéøåñéàá] .ìå"íéøáç íù åéä íàù ð ,øùòì åãéá àåäå ,íúåà éúøùéò éðàù øîåàå ,ïîàð àåä , ìáà

                                                                                                                                                 

 מפני :כאן ם"רמב 'ועי .כ"ע ,הן מעשרין הארץ עמי שרוב לומר וסמכו - אטרחונהו לא :מתחדשין כשהן
 במכירתם המדה עליהם וגזרו ,משקליהם שיתקנו תמיד אותם נוגשים עליהם הממונים שהשוטרים

  .ידוע קצב
26

  .ש"ר 
27

 יוחנן רבי בשם לא רבי טבל ייכלון דלא התינוקות מפני י"ר בשם חברייא :ירושלמי ש"ועיי ,ש"ר 
 ,שמפרי הלוקח משתכר והלוקח הואיל גסה מידה מפריש המוכר משתכר והמוכר הואיל דקה מידה

 שרק ש"פיה 'ועי .'וכו משתכר והמוכר הואיל דקה במדה המודדין אבל ב"ה א"פי מעשר ם"רמב 'ועי
 'וכו להפריש יודעים אינם והם הקטנים ]ילדים[ נערים שהם ש"ועיי ,תינוקות של הטעם מביא

 אלא ,לעשר הצריכוהו לא חבר סיטון -  בלבד לסיטון אלא :א"ע נו מ"ב י"רש 'ועי .טבל אותו ואוכלים
 ,לוקח הארץ עמי מכמה שהסיטון יודעין שהכל ,מעשרותיו יפריש ממנו והלוקחו ,דמאי כשהוא מוכרו

  .לחנוונים ומוכרן מרובין פירות לקנות דרכו ,הוא גסה במדה למכור המשפיעין מן שהסיטון
28

  .ם"רמב 
29

 לא ה"ד א"ע נו דף מציעא בבא תוספות 'עי .גסה במדה רבים מאכלים המוכר :ם"רמב 'עי .ש"ר 
 כך דמאי אכסנאיםול לעניים להאכיל שהתירו כמו ל"י ותו לחבר למכור איירי דהכא - בלבד לסיטון
  .גסה במדה כשמוכרה הבית ולבעל לסיטון למכור התירו
30

  .דמאי מלהפריש פטור בדקה גסה מכר אם אפילו מ"שלר ם"רמב 'עי 
31

  .דמאי למכרם אסור בגסה מוכר והוא בדקה למכרם דרכו שאם ם"רמב י'וע .ש"ר 
32

  .ם"ברמ 
33

  .ש"רא 
34

  .רווח ולא הפסד לא במכירתו לו שאין מ"וי :ש"ר י'וע .ם"רמב 
35

  .ם"רמב 
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 òâåð ïàëåãéá åðéàå øáãá ,åéùëò íù àöîð àì àåä éøäù [.éòå 'øâäá"åéá à"ë÷ñ åìø ã"á :æ"åùä ì" ò

ñ"å : äøúä êéøö åðéàå øåèô éðùä äòåáùä ìò íäî ãçà øáòå ãçà øáã úåùòì åòáùðù íéðùåëå' :

äâä åúòåáùá ïééãò åãâðëù áééçúéù ïîàð åðéà ñåðà äéäù ãòåîä øáåòä äæ ïòè íà åìéôàå .æå" ì

øâä"à :éôàå 'åë ïòè íà' .éôà éåä àìã 'òë" àøåñéà ïéðòì óàå äéðéîë ìë åàì åúåãòá òâåðù ïåéë à

ñåúòå ' âî ïéùåã÷ãò"ã á"åë ïëå ä 'éå"åë ì' ,ò"ë .æ"îâä ì' : ïä äùàä úà éì åùã÷å åàö íéðùì øîà

ïéùåøéâá ïëå åéãò ïä ïä åéçåìù ïä ïëåúåðåîî éðéãá .æå "ñåúä ì' :ïëåá  úåðåîî éðéã- øîàã äîéú 

éå àì óñëá ìáà øèùá àîéúã àãä ïéùåã÷á ïëå éîìùåøéá"úñéä úòåáù ïðáø ïå÷úã øúá àéääã ì .

úñéä úòåáù ùé íà óñë éùåãé÷á ïîàð åðéàù åðééä,øáãá òâåðå øçàî  , øéæçäì êéøö äùã÷ àì íàù

óñëä úà .åä äù÷ áøäøåñéà éðéã äæ éøäùò àìå "éøåñéàá ïîàð àï .ìå"ñåúä ùéâãîå øçàîù ð '

úñéä ,à ìë ïë íà 'à ãò åðéà äîì 'éðùä úà äòåáùî øåèôì ,úåãòá òâåð àåäù ììâá ÷ø àìà ,

à ãòë ïîàð åðéàå'.íéøåñéà ìò úåãòë áùçð äåøòáù øáãä áéáñù äî ìëù õøéú áøä  , øáã íà åîë

äèåøô äåù äæ.  
iiö "áäì øåñàù õøàä íò ìëî äðåù äæ äîì éøäù òéàîã åì àé ,íéãéá äôñî øãâá äæ íà åà 

)ò ãé÷ úåîáé"à .(òå'áîø é"éô úåøåñà úåìëàî í"ëä æ"ïðáøãá åìéôà äæù æ ,éòå 'áùø" ãé÷ úåîáé à

ò"æ à"ì :åäéîåëàì åì øîåì øúåî íäéøáã ìù ïéøåñéàáã éì òîùî ùåøéôá ìå .éòå 'ò ö úáù" ùéù á

ú"åà ìëàé àîù áâçá ÷çùì ãìéì ïúåð àìù ÷åú .éòå 'ø"íéìéâø ìù ïåùì äæù íù ç .éò íðîà 'âî"à 

÷ñ âîù" øåñà äæù â)úáùá éøùà úåäâäá åøå÷î .(é ïë íà"áîøäù ì" àéä íéãéá úåôñìù ãîåì í

äøåñà ,øúåî åéðôì ïúéì ìáà ,åì øåëîì ïëå ,åð÷úì åãéáù ,äå"öå çìîð åðéàù øùáì ä"ò .éòå 'îô" â

íéãéá íéùìì äôá íéùì ïéá ÷ìçîù.  


