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e"hyz'd ,lel` b"k ,jlieÎmiavp zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

˙Á‡בהיכלו ולבקר הוי' בנוע� לחזות חיי ימי כל הוי' בבית שבתי גו' הוי' מאת ,1שאלתי

וילקוט במדרש גו'2ואיתא שאלתי אחת אומר אתה בתחילה לדוד הקב"ה אמר ,

וגו', בהיכלו ולבקר הוי' בנוע� לחזות שאלות, כמה שואל אתה ואחרֿכ� הוי' בבית שבתי
שנאמר באחת, אלא עלי באת לא בתחלה למדתי, ממ� דוד הוי'3והשיבו מה ישראל ועתה

ללכת שנאמר הרבה, במצוות עלינו פתחת ואחרֿכ� גו', ליראה א� כי מעמ� שואל אלקי�
במדבר ספר סו� ב'לקוטיֿתורה' ואיתא וגו'. בו ולדבקה דרכיו המגיד4בכל הרב שאמר

הזה, מהדבר מסתעפי� הנוספי� והדברי� לבד, אחד דבר רק דוד שאל שבאמת הטע�
דבר רק לבקש הוצר� ולא אחד, שהכל מפני הזה הדבר בהיות ממילא להיות שמוכרחי�
דוד צרי� היה לא שלזה לדבריו, ביאור צרי� א� הדברי�. שאר זה ע� באי� וממילא אחד
יש דבאמת לומר, צרי� ועלֿכ� אחת. שאלה רק שאל לא באמת שהרי מהקב"ה, ללמוד
כ� וכמו הוי'. בבית דֿשבתי בכלל נכללי� ה� אלו פרטי� שכל אלא פרטי�, כמה בזה
כלולי� הפרטי� שכל אלא פרטי�, כמה בזה שיש וגו', ישראל ועתה שכתוב במה ג� הוא
למדתי, ממ� דוד אמר ועלֿזה הפרטי�, שאר במילא נכללי� שבזה הוי', את ליראה בעני�
כל ממילא יהיו הוי' בבית דֿשבתי הכלל שמצד שאלתי, דאחת בבקשה הוא כ� שכמו
בהכרח הרי בתורה, לימוד הוא למדתי דממ� שהעני� כיו� והנה, בזה. שנכללי� הפרטי�
לימוד אלא לזה, זה שייכי� שאינ� נבדלי� דברי� ב' של בעלמא לימוד זה שאי� לומר
זה שייכי� ה� שהעניני� באופ� אלא כו', במקרה שאינו בתורה לימוד כל כמו הוא זה
וכמו גו', דליראה העני� ע� הוי' בבית דֿשבתי העניני� שייכות מהי להבי� וצרי� לזה.

בה�. שנכללי� העניני� פרטי הסתעפות של השייכות כ�

תחלהÔÈ·‰ÏÂב) להקדי� צרי� שכתוב5זה ז"ל6מה רבותינו ואמרו שש, עמודי 7שוקיו

ימי�. לששה שנברא שש עמודי לבראתו, הקב"ה שנשתוקק העול� זה שוקיו
רבותינו כמאמר זה הרי לבראתו, הקב"ה שנשתוקק העול� זה שוקיו שכתוב מה דהנה,

שו�8ז"ל יודעי� אנו שאי� והיינו, בתחתוני�, דירה יתבר� לו להיות הקב"ה שנתאווה
לפי הוא זה על טע� יודעי� אנו שאי� וזה נתאווה. שכ� יודעי� אנו ורק זה, על טע�
אמרו והנה, דלמעלה. טע� מבחינת ג� טע�, בו ששיי� ממקו� למעלה היא זו שתשוקה
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ד.)1 כז, תהלי�

2(.170 ע' ח"ט לקו"ש וראה עה"פ. ויל"ש תהלי� מדרש

וש"נ.

יב.)3 י, עקב

ע')4 ואתחנ� א'תטז. ע' מסעי אוה"ת ג� וראה סע"ב. צו,

תער"ב (המש� תרע"ה שאלתי אחת ד"ה תקעח. ע' עקב תיח.

ואיל�). א'קיד ע' ח"ב

(סה"מ)5 עטר"ת תבוא כי והי' ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

ואיל�). תרמד ע' עטר"ת

טו.)6 ה, שה"ש

רפ"י.)7 במדב"ר

במדב"ר)8 ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

 מפתח  כללי

 ב  .....................................................................................................ת תפילי� נחסדר ה  )א
 ג  ...........................................................................................ט"ק ח"קלי� מזמורי תה  )ב
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וכמו גו', דליראה העני� ע� הוי' בבית דֿשבתי העניני� שייכות מהי להבי� וצרי� לזה.
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ied'ו z`n izl`y zg`

ז"ל ע�9חכמינו היתה העולמות בריאת על שההמלכה צדיקי�, של בנשמותיה� נמל� במי
מפני היא ההתהוות שכוונת דכיו� והיינו, הבריאה, עני� על החליטו שה� ישראל, נשמות
המשלימי� המה ה� ישראל ונשמות בתחתוני�, דירה יתבר� לו להיות הקב"ה שנתאווה
הנשמה ירידת עני� כללות וזהו העולמות. בריאת על החליטו וה� נמל� בה� לכ� זו, כוונה

שכתוב10למטה כמו העול�, חוש� את להאיר בכדי שה�11, היינו אד�, נשמת הוי' נר
מלשו� הוא עול� דהנה, בזה, והעני� יתבר�. לו דירה אותו ועושי� העול�, את מאירי�

והסתר ההעל�12העל� עלֿידי היא בפרט הזה ועול� בכלל העולמות שהתהוות לפי והיינו ,
וההתנשאות, הרוממות עני� שהוא המלכות, מספירת היא שההתהוות שזהו דוקא, והסתר
המלכות שבספירת וזהו בלבד. הארה למטה ונמש� שבה, הפנימיות נתעל� שעלֿידיֿזה
האורות את בתוכה ואוספת שכונסת כנסתֿישראל הוא י� בחינת אר�, ובחינת י� בחינת יש
עולמות סו� הוא זעירֿאנפי� דבחינת זעירֿאנפי�, בחינת דלעילא, ישראל דבחינת

כו13האי�ֿסו� המלכות ובחינת כמו, עליה�, ומעלימה דזעירֿאנפי� האורות את בתוכה נסת
וכש� בלבד. הארה אר�, בחינת נמש� ועלֿידיֿזה בתוכו, הנמצאי� על שמעלי� הי�
הוא יותר ובעומק כ� כמו ההעל�, עלֿידי היא בריאהֿיצירהֿעשיה העולמות שהתהוות
שנסתלק סילוק, בדר� שהוא הראשו� דצמצו� ההעל� עלֿידי שבא ההשתלשלות, בכללות
כמו בלבד, דהארה הארה שהוא הקו נמש� ואחרֿכ� לגמרי, הראשו� האור ונתעל�

נראה14שכתוב זה ומאור הצמצו�, שלפני האורֿאי�ֿסו� הוא באור� אור, נראה באור�
מסתיי� הקו ואור בלבד. דהארה והארה הארה, שהוא הקו אור הצמצו�) (עלֿידי כ� אחר

דאצילות בלבד15במלכות חיצונית הארה הוא בבריאהֿיצירהֿעשיה שנמש� ומה וג�16, ,
התעלמות ומצד האור. משתנה הפרסא שעלֿידי בפרסא, התעלמות בבחינת באה זו הארה
ירידת עני� ישנו ועלֿזה הגשמי. הזה עול� עד העולמות התהוות שיהיה אפשר האור
הנשמות שביכולת הדבר וטע� העול�. חוש� את המאירי� ה� שהנשמות למטה, הנשמה
אומרי� שאנו כמו האצילות, מעול� שרש� שהנשמות לפי הוא העול�, חוש� את 17להאיר

הכלי�' מ'פנימיות ה� שהנשמות מזה, ויתרה היא, טהורה בי שנתת ופנימיות18נשמה
אינ�19האור בראתה אתה בבחינת שה� כמו שג� והיינו, מהות�, בעצ� אלקות ה� ולכ� ,

בהיות ג� ולכ� מהות�, בעצ� אלקות ה� אלא נפרד, ודבר יש שה� הנבראי� שאר כמו
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ועוד.)9 ז. פ"ח, ב"ר

ואיל�.)10 תרמב ס"ע ש� עטר"ת סה"מ ראה

כז.)11 כ, משלי

להצ"צ)12 ביאוה"ז א. סה, חוקת ד. לז, שלח לקו"ת ראה

(ג) יא ג, קה"ר וראה א]. נ, פסחי� מחז"ל [ע"פ שנה ע' ח"א

ועוד. סע"ג]. ה, במדבר בלקו"ת [הובא בסופו

ובכ"מ.)13 ב. פא, תרומה תו"א ראה

י.)14 לו, תהלי�

פ"א.)15 למהרח"ו) אצילות סדר (שער ג שער חיי� ע� ראה

ועוד.

ועוד.)16 קסא. ע' תרע"ח סה"מ ס"כ. אגה"ק תניא ראה

כז,)17 ראה פ' לקו"ת ב). ס, (ברכות נשמה" "אלקי ברכת

ובכ"מ. א.

מ)18 שער פ"א. העיבורי�) (שער כח שער חיי� ע� ראה

לשער הקדמה חיי� ע� פרי יוד. דרוש וחיצוניות) פנימיות (שער

ואיל�. סע"ג כו, ראה פ' לקו"ת פ"י. השבת שער פ"ה. השבת

ואיל�. ד קיד, פינחס האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ג. ע, יו"כ

ועוד.)19 ערה. ע' תרנ"ז סה"מ פ"ד. אגה"ת תניא ראה
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רואה וג� משגת היא למטה שג� ועלֿידיֿזה אלקות, רואה וג� משגת היא למטה הנשמה
את ג� הנשמה מאירה עלֿידיֿזה הנה בנפשֿהבהמית, היא שההשגה כיו� הרי אלקות,

שכתוב (כמו ונפשֿהבהמית מברר20הגו� הוא הרי וסו�ֿכלֿסו� יצרי�), בשני לבב�, בכל
בעול�. חלקו את ג�

ונפשֿהבהמיתÂ‰�‰ג) הגו� את מבררת שהנשמה הבירורי� עבודת עני� הוא זה כל
הוא בעול� אורֿאי�ֿסו� המשכת עיקר אמנ� עצמה, עבודת מצד בעול� וחלקו
ה� המצוות דהנה בזה, והעני� בפרט. מעשיות מצוות וקיו� בכלל המצוות קיו� עלֿידי

בזהר שכתוב כמו חסר21לבושי�, חדא יומא חסר שכאשר עד ביותר העני� נוגע וכלֿכ� ,
בעול�, אלקות לגלות בשביל הוא הנשמה ירידת עני� שכל לפי והיינו, חדא, לבושא
נעשי� שהמצוות המצוות, לבוש ביותר נוגע ולכ� המצוות, קיו� עלֿידי הוא והגילוי
לקבל יוכלו שהנשמות כדי ג� הוא המצוות בלבושי והצור� אלקות. הארת לקבל לבושי�
הוא ועבודת� תורת� וזיו נברא, היא שהנשמה דכיו� והיינו, בג�ֿעד�, ועבודת� תורת� זיו
הגילוי לקבל בכדי ללבושי� הנשמה צריכה לכ� בג�ֿעד�, שהוא כמו ובפרט אלקות,

דהנה הגילוי22דג�ֿעד�. שהרי שבעולמות, מהגילוי יותר נעלה הוא שבג�ֿעד� הגילוי ,

שכתוב כמו בלבד, תחתונות ז' מבחינת הוא מעול�23בעולמות כי וחסדי� רחמי� זכור
הגילוי מהֿשאי�ֿכ� בלבד, המציאות גילוי א� כי המהות בהעל� הוא זה גילוי וג� המה,
לקבל בכדי הנה ולכ� האלקות. מהות בגילוי ומאיר ראשונות, ג' מבחינת הוא בג�ֿעד�
לבושי� נעשי� שה� המצוות עני� והוא דוקא, לבוש עלֿידי זה הרי דג�ֿעד� הגילוי
כמו הוא המצוות לבושי ועני� דג�ֿעד�. הגילוי את מקבלת היא שעלֿיד� לנשמה
משאר שנשתנה א� רבינו, משה ג� דהנה, המאירה. אספקלריא) שהיא (א� אספקלריא

ב'זה' ומשה ב'כה' נתנבאו הנביאי� דכל ידיעת24הנביאי�, בדר� היתה לא שנבואתו והיינו ,
דוקא, אספקלריא עלֿידי היתה נבואתו ג� מכלֿמקו�, המהות, גילוי בדר� א� כי המציאות
משה נבואת דומה שאינה והיינו, האור, מהות שמגלה המאירה אספקלריא שהיתה אלא
היתה משה ונבואת מאירה שאינה באספקלריא היתה ישעיה שנבואת ישעיה, לנבואת

המאירה המצוות25באספקלריא כ� וכמו אספקלריא. בחינת עלֿידי זה הרי מכלֿמקו� אבל ,
מהות בחינת גילוי נעשה שעלֿידיֿזה המאירה, אספקלריא שבבחינת לבושי� אלקותה�

הפירות, עני� והוא הלבושי�, מעני� יותר נעלית בחינת במצוות יש אמנ�, שבג�ֿעד�*.
ז"ל רבותינו אילימא26כמאמר פירות, מאי פירות, לעשות הניחו שלא ערופה עגלה גבי

נקראו שהמצוות מצינו וג� מצוות. פירות מאי אלא למימר, איכא מאי זק� ורביה, פריה
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וש"נ.)22 .256 ע' תרצ"ז סה"מ ראה

בהערה.)23 82 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה ו. כה, תהלי�

מטות.)24 ר"פ לקו"ת וראה מטות. ר"פ ופרש"י ספרי

ב.)25 לג, זח"א יד. פ"א, ויק"ר ב. מט, יבמות ראה

א.)26 מו, סוטה

כו'. זה אור מהות מעי� כו' לבוש ממנה שיברא עד כו' תשתלשל עצמו זה אור שמבחי' א): (קמט, סכ"ט אגה"ק וראה (*
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רואה וג� משגת היא למטה שג� ועלֿידיֿזה אלקות, רואה וג� משגת היא למטה הנשמה
את ג� הנשמה מאירה עלֿידיֿזה הנה בנפשֿהבהמית, היא שההשגה כיו� הרי אלקות,

שכתוב (כמו ונפשֿהבהמית מברר20הגו� הוא הרי וסו�ֿכלֿסו� יצרי�), בשני לבב�, בכל
בעול�. חלקו את ג�

ונפשֿהבהמיתÂ‰�‰ג) הגו� את מבררת שהנשמה הבירורי� עבודת עני� הוא זה כל
הוא בעול� אורֿאי�ֿסו� המשכת עיקר אמנ� עצמה, עבודת מצד בעול� וחלקו
ה� המצוות דהנה בזה, והעני� בפרט. מעשיות מצוות וקיו� בכלל המצוות קיו� עלֿידי

בזהר שכתוב כמו חסר21לבושי�, חדא יומא חסר שכאשר עד ביותר העני� נוגע וכלֿכ� ,
בעול�, אלקות לגלות בשביל הוא הנשמה ירידת עני� שכל לפי והיינו, חדא, לבושא
נעשי� שהמצוות המצוות, לבוש ביותר נוגע ולכ� המצוות, קיו� עלֿידי הוא והגילוי
לקבל יוכלו שהנשמות כדי ג� הוא המצוות בלבושי והצור� אלקות. הארת לקבל לבושי�
הוא ועבודת� תורת� וזיו נברא, היא שהנשמה דכיו� והיינו, בג�ֿעד�, ועבודת� תורת� זיו
הגילוי לקבל בכדי ללבושי� הנשמה צריכה לכ� בג�ֿעד�, שהוא כמו ובפרט אלקות,

דהנה הגילוי22דג�ֿעד�. שהרי שבעולמות, מהגילוי יותר נעלה הוא שבג�ֿעד� הגילוי ,

שכתוב כמו בלבד, תחתונות ז' מבחינת הוא מעול�23בעולמות כי וחסדי� רחמי� זכור
הגילוי מהֿשאי�ֿכ� בלבד, המציאות גילוי א� כי המהות בהעל� הוא זה גילוי וג� המה,
לקבל בכדי הנה ולכ� האלקות. מהות בגילוי ומאיר ראשונות, ג' מבחינת הוא בג�ֿעד�
לבושי� נעשי� שה� המצוות עני� והוא דוקא, לבוש עלֿידי זה הרי דג�ֿעד� הגילוי
כמו הוא המצוות לבושי ועני� דג�ֿעד�. הגילוי את מקבלת היא שעלֿיד� לנשמה
משאר שנשתנה א� רבינו, משה ג� דהנה, המאירה. אספקלריא) שהיא (א� אספקלריא

ב'זה' ומשה ב'כה' נתנבאו הנביאי� דכל ידיעת24הנביאי�, בדר� היתה לא שנבואתו והיינו ,
דוקא, אספקלריא עלֿידי היתה נבואתו ג� מכלֿמקו�, המהות, גילוי בדר� א� כי המציאות
משה נבואת דומה שאינה והיינו, האור, מהות שמגלה המאירה אספקלריא שהיתה אלא
היתה משה ונבואת מאירה שאינה באספקלריא היתה ישעיה שנבואת ישעיה, לנבואת

המאירה המצוות25באספקלריא כ� וכמו אספקלריא. בחינת עלֿידי זה הרי מכלֿמקו� אבל ,
מהות בחינת גילוי נעשה שעלֿידיֿזה המאירה, אספקלריא שבבחינת לבושי� אלקותה�

הפירות, עני� והוא הלבושי�, מעני� יותר נעלית בחינת במצוות יש אמנ�, שבג�ֿעד�*.
ז"ל רבותינו אילימא26כמאמר פירות, מאי פירות, לעשות הניחו שלא ערופה עגלה גבי

נקראו שהמצוות מצינו וג� מצוות. פירות מאי אלא למימר, איכא מאי זק� ורביה, פריה
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ובכ"מ. א. פב, ב. מו, ואיל�. ד
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שכתוב כמו זריעה, בש�27בש� נקראת מצוה דסת� חסד, לפי וקצרו לצדקה לכ� זרעו
ולפעמי�28צדקה לבושי� נקראי� לפעמי� המצוות מדוע להבי� וצרי� זריעה. עני� והוא ,

ביניה�. החילוק מהו פירות, נקראי�

לעשותÔ·ÂÈÂד) הוא והעבודה ההתהוות עני� שכל לעיל שנתבאר מה תחלה בהקדי� זה
בזה להבי� וצרי� בתחתוני�. דירה יתבר� אני29לו האר� ואת השמי� את הלא ,

בלאוֿהכי30מלא שג� מאחר דירה, לו לעשות המצוות דקיו� לעבודה צרי� מה כ� וא� ,
ז"ל רבותינו שאמרו מה להבי� צרי� וג� האר�. ואת השמי� את מלא הפסוק31הוא 32על

אפילו משכינה פנוי מקו� שאי� ללמד� הסנה מתו� למה הסנה, מתו� גו' ה' מלא� וירא
ברוחניות, לסנה ג� אלא דוקא, בגשמיות לסנה רק לא היא בזה הכוונה והרי הסנה, מתו�
הנה מעלה, שו� בו שאי� סנה כמו שהוא ביותר, פחותה במעלה שהוא מי שג� והיינו
שדוקא מה מוב� אינו כ� וא� שכינה. בלא פנוי מקו� אי� ברוחניות הסנה מתו� אפילו
אפילו משכינה פנוי מקו� שאי� דמאחר בתחתוני�, יתבר� לו דירה עושי� עבודה עלֿידי
והיינו, משכינה. פנוי מקו� אי� בלאוֿהכי הרי לעבודה, צרי� מה ברוחניות, הסנה מתו�

בתניא האמיתי לפירוש הוא33דג� שהרי במקו�, לתחתוני� אינה בתחתוני� שהכוונה
לפירוש ג� הנה במעלה, תחתוני� לעני� הוא הכוונה אלא מקו�, מגדר למעלה הוא יתבר�
אינו כ� א� ברוחניות, הסנה מתו� אפילו משכינה פנוי מקו� שאי� דמאחר מוב�, אינו זה

כו'. העבודה צור� מוב�

Í‡�ממלאֿכלֿעלמי בחינות, לב' נחלקי� למעלה שהגילויי� ידוע דהנה הוא, העני�
וכל והשפעה, המשכה מגדר למעלה הוא שעצמותֿאי�ֿסו� והיינו וסובבֿכלֿעלמי�.
ישנ� גופא שבזה אלא בלבד, והארה זיו התפשטות רק הוא בעולמות ונשפע שנמש� מה

אחזה ומבשרי וסובב. ממלא בחינות, לפי34ב' בגו�, מתלבשת אינה הנפש עצ� דהנה, ,

עומד העול� בשליש מלא� שהרי מהכילה, קט� למעלה35שהגו� שה� הנשמות כ� וא� ,
ומה בגו�, מתלבשת אינה הנשמה שעצ� אלא מהכיל�, קט� שהגו� בודאי מהמלאכי�,
המשכת היא שתחילה והיינו, מדריגות. ב' יש גופא ובזה בלבד. הארה הוא בגו� שנמש�
שהאד� מה והוא הגו�, אברי ושאר ורגל גו� דראש התחלקות בו שאי� כללית, חי�ת
כח פרטית, חי�ת בבחינת החי�ת ומתחלקת נמשכת ואחרֿכ� בכללותו, חי שהוא מרגיש
ברגל. ההילו� כח בחינת עד הגו�, אברי בשאר כ� וכמו באוז�, השמיעה כח בעי�, הראיה
ולכ� בגו�, פנימית בהתלבשות שבאה לפי הוא בהתחלקות, היא זו שחי�ת הדבר וטע�
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ז"ל רבותינו אמרו דהנה למעלה, יוב� ועלֿדר�ֿזה הגו�. אברי אופ� לפי מתחלקת 36היא

שהוא הממלא אור שזהו העול�, את ממלא הקב"ה כ� הגו� את ממלאה הנשמה מה
בגילוי, והוא נעלות, ממדריגות הוא האור עליוני� דבעולמות העולמות, אופ� לפי מתחלק
דאור שהחיות לפי והיינו בהעל�, והוא תחתונות, ממדריגות הוא האור תחתוני� ובעולמות
אמנ� העולמות. אופ� לפי מתחלק הוא זה ומשו� בעולמות, בפנימיות מתלבש הממלא
העבודה עני� כללות וזהו מהעולמות. נעלה שהוא לפי התחלקות, בו אי� הסובב אור

כו' עצמותו בכל בה שדר הוא הדירה דעני� בתחתוני�, דירה נעשה והיינו37שעלֿידה ,
בגילוי שיהיה מהעולמות שלמעלה הסובב אור את ג� ממשיכי� המצוות קיו� שעלֿידי

שאמרו מה וזהו בזהר38בפנימיות. ואיתא יו�, בכל ברכות מאה לבר� אד� 39חייב

שהוא ברכא�, דמאה ברזא סתימי� דכל סתימא עילאה מאתר דאתכליל קודשאֿברי�ֿהוא
מאה עני� וזהו מאה. בחינת הכתר, ספירת הוא דבספירות מהעולמות, שלמעלה הסובב אור

להודאה ברכה בי� החילוק דזהו הגילוי, עני� הוא דברכה בדבר40ברכות, ג� הוא דהודאה ,
הוא הרי מכלֿמקו� הדבר, את משיג ואינו הדבר את רואה אינו כאשר שג� בגילוי, שאינו
ברכות, מאה עני� וזהו בגילוי, הוא העני� כאשר הוא ברכה מהֿשאי�ֿכ� הוא, שכ� מודה
העבודה עני� שכל וכנ"ל בגילוי, דהיינו ברכה של באופ� יהיה הכתר בחינת שהוא דמאה

בגילוי. יהיה הסובב שאור הוא

בדיבור,Â‰�‰ה) היא ברכה שהרי הדיבור, עלֿידי היא ברכות' 'מאה שעלֿידי ההמשכה
עני� ממשיכי� המצוות מעשה עלֿידי אמנ� הסובב. בחינת נמש� ועלֿידיֿזה
הגבוה שכל הכלל ידוע דהנה, בזה, והעני� יתבר�. עצמותו המשכת שהוא יותר, נעלה

יותר למטה יורד שראיה41ביותר ושמיעה, ראיה בעני� כמו זה, על דוגמאות כמה ויש ,
יותר למטה שהיא השמיעה מהֿשאי�ֿכ� דוקא, גשמי בדבר תופס ביותר עליו� כח שהוא
לחכימא די בעני� ג� הוא כ� וכמו בראיה. שנתפס מה ער� לפי רוחני בדבר תופסת

דוקא.42ברמיזא גשמי ברמז א� כי השכל, באותיות נתפס אינו ביותר ונעלה עמוק ששכל ,

ניכרי� יהיו לא וזכה טובה אב� על הנה טובה, אב� על החקוקות באותיות הוא כ� וכמו
ביותר. למטה יורד ביותר הגבוה שכל לפי הוא זה וכל דוקא. השעוה על א� כי האותיות,
וזהו ה'עצמ�ת'. המשכת הוא דוקא שעלֿיד� מעשיות, מצוות קיו� בעני� יוב� כ� וכמו
דוקא, הגרעי� זריעת עלֿידי היא הפירות צמיחת דהנה, זריעה, בש� נקראי� שהמצוות
אינ� אלו פירות הנה שבאר�, הצומח כח מצד זריעה, בלי בעלמא שצומחי� הפירות שהרי
שהגרעי� א� והנה, דוקא. הזריעה עלֿידי צומחי� משובחי� ופירות כ�, כל משובחי�
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ז"ל רבותינו אמרו דהנה למעלה, יוב� ועלֿדר�ֿזה הגו�. אברי אופ� לפי מתחלקת 36היא

שהוא הממלא אור שזהו העול�, את ממלא הקב"ה כ� הגו� את ממלאה הנשמה מה
בגילוי, והוא נעלות, ממדריגות הוא האור עליוני� דבעולמות העולמות, אופ� לפי מתחלק
דאור שהחיות לפי והיינו בהעל�, והוא תחתונות, ממדריגות הוא האור תחתוני� ובעולמות
אמנ� העולמות. אופ� לפי מתחלק הוא זה ומשו� בעולמות, בפנימיות מתלבש הממלא
העבודה עני� כללות וזהו מהעולמות. נעלה שהוא לפי התחלקות, בו אי� הסובב אור

כו' עצמותו בכל בה שדר הוא הדירה דעני� בתחתוני�, דירה נעשה והיינו37שעלֿידה ,
בגילוי שיהיה מהעולמות שלמעלה הסובב אור את ג� ממשיכי� המצוות קיו� שעלֿידי

שאמרו מה וזהו בזהר38בפנימיות. ואיתא יו�, בכל ברכות מאה לבר� אד� 39חייב

שהוא ברכא�, דמאה ברזא סתימי� דכל סתימא עילאה מאתר דאתכליל קודשאֿברי�ֿהוא
מאה עני� וזהו מאה. בחינת הכתר, ספירת הוא דבספירות מהעולמות, שלמעלה הסובב אור

להודאה ברכה בי� החילוק דזהו הגילוי, עני� הוא דברכה בדבר40ברכות, ג� הוא דהודאה ,
הוא הרי מכלֿמקו� הדבר, את משיג ואינו הדבר את רואה אינו כאשר שג� בגילוי, שאינו
ברכות, מאה עני� וזהו בגילוי, הוא העני� כאשר הוא ברכה מהֿשאי�ֿכ� הוא, שכ� מודה
העבודה עני� שכל וכנ"ל בגילוי, דהיינו ברכה של באופ� יהיה הכתר בחינת שהוא דמאה

בגילוי. יהיה הסובב שאור הוא

בדיבור,Â‰�‰ה) היא ברכה שהרי הדיבור, עלֿידי היא ברכות' 'מאה שעלֿידי ההמשכה
עני� ממשיכי� המצוות מעשה עלֿידי אמנ� הסובב. בחינת נמש� ועלֿידיֿזה
הגבוה שכל הכלל ידוע דהנה, בזה, והעני� יתבר�. עצמותו המשכת שהוא יותר, נעלה

יותר למטה יורד שראיה41ביותר ושמיעה, ראיה בעני� כמו זה, על דוגמאות כמה ויש ,
יותר למטה שהיא השמיעה מהֿשאי�ֿכ� דוקא, גשמי בדבר תופס ביותר עליו� כח שהוא
לחכימא די בעני� ג� הוא כ� וכמו בראיה. שנתפס מה ער� לפי רוחני בדבר תופסת

דוקא.42ברמיזא גשמי ברמז א� כי השכל, באותיות נתפס אינו ביותר ונעלה עמוק ששכל ,

ניכרי� יהיו לא וזכה טובה אב� על הנה טובה, אב� על החקוקות באותיות הוא כ� וכמו
ביותר. למטה יורד ביותר הגבוה שכל לפי הוא זה וכל דוקא. השעוה על א� כי האותיות,
וזהו ה'עצמ�ת'. המשכת הוא דוקא שעלֿיד� מעשיות, מצוות קיו� בעני� יוב� כ� וכמו
דוקא, הגרעי� זריעת עלֿידי היא הפירות צמיחת דהנה, זריעה, בש� נקראי� שהמצוות
אינ� אלו פירות הנה שבאר�, הצומח כח מצד זריעה, בלי בעלמא שצומחי� הפירות שהרי
שהגרעי� א� והנה, דוקא. הזריעה עלֿידי צומחי� משובחי� ופירות כ�, כל משובחי�

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

א.)36 י, ברכות א. קג, תהלי� מדרש ראה

37(– הגהות (וע� תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואיל�). תרעט ע' ח"ב שה"ש אוה"ת

סה"מ ג. ס"ע תרס"ו המש� שנג. ע' ריש ח"ב תרל"ה סה"מ

קצג. ע' תרע"ח קס. ע' תרס"ט

ב.)38 מג, מנחות

א.)39 קכג, ח"א

40(– ואיל�]". ד [שה, בעומר ל"ג בדרוש בסי' "וכמ"ש

.5 שבהערה תבוא כי והי' ד"ה

ובכ"מ.)41 ואיל�. א סה, ואיל�. א נח, אורה שערי ראה

רכט,)42 ח"ג ב. כו, ח"א זהר טו. כב, משלי מדרש ראה

ועוד. ב. רפ, סע"ב.



ied'י z`n izl`y zg`

תהיה לא שמזה וריח, טע� בו שיש הפרי בשר את זורעי� אי� מכלֿמקו� בפרי, נמצא
האיל� צמיחת תהיה דוקא מזה ריח, ולא טע� לא בו שאי� הגרעי� בזריעת א� כי הצמיחה,
המצוות ברכת המצוות, כוונת יש דבמצוות המצוות, בזריעת יוב� כ� וכמו ופירותיו.
טע� והברכה, הכוונה לא היינו, דוקא, המעשה הוא ענינ� עיקר הנה המצוות, ומעשה
למטה יורד ביותר גבוה הגבוה שכל כנ"ל הצמיחה, היא שמזה דוקא, המעשה א� כי וריח,
הגרעי� דכאשר דוקא, באר� להיות הזריעה צריכה הגרעי� שבזריעת וכש� ביותר. מטה
דוקא, באר� הגרעי� בזריעת א� כי צמיחה, שו� מזה תהיה לא השולח� על מונח יהיה
אר� נקראי� ישראל נשמות כי דוקא, ישראל בנשמות לזרע� שצרי� במצוות, הוא כ� כמו

שכתוב כמו בזהר43חפ�, שכתוב וכמו חפ�, אר� את� תהיו קמי44כי ישראל חביבי� כמה
(עס והבדלה פירוד של עני� אי� שלמעלה ולהיות כו', בהו דאתרעי קודשאֿברי�ֿהוא
וכיו� זיי), זיינע� (דאס מציאות� זוהי הרי בישראל, הוא שהרצו� כיו� הרי ניט), זי� ָטיילט
נעשית אזי ישראל בנשמות המצוות בזריעת הנה חפ�, אר� המה ה� ישראל שנשמות
עלֿידה שנמש� מצוה היא אזי המצוה את עושה ישראל איש שכאשר והיינו, הצמיחה,
תשמישי ה� אזי השולח� על מונחי� המצוות עניני כאשר מהֿשאי�ֿכ� אורֿאי�ֿסו�, גילוי
המשכה, שו� מזה תהיה לא המצוות, את יקיימו העול� אומות א� כ� וכמו בלבד, קדושה

חטאת לאומי� חסד זרועה45ואדרבה לא אר� בחינת ה� העול� שאומות לפי והיינו ,46,

העמי� וכש�47מדבר ההמשכה. נעשית אזי דוקא ישראל בנשמות המצוות בזריעת ורק ,
הוא כ� כמו זה, מי� מגדלת אר� ויש זה מי� מגדלת אר� יש הרי באר� הגרעי� שבזריעת
הנה תפילי�, וכמו המתאי�, מקומה לה יש מצוה שכל חפ�, באר� המצוות בזריעת ג�
דתפילי�, קרקפתא בחינת והוא גולגלתא בחינת המשכת הוא התפילי� עני� שלמעלה כמו
(מוח) ראש על מונחי� התפילי� להיות צריכי� למטה כ� כמו העליוני�, מוחי� עני� שהוא
ה� ולמטה חכמה, נתיבות ל"ב הוא למעלה שענינ� בציצית, הוא כ� וכמו דוקא, האד�
במקומה המצוה זריעת עלֿידי שדוקא והיינו, בינה, בחינת שופר כ� וכמו חוטי�, ל"ב

ה'עצמ�ת'. המשכת עני� שהוא הצמיחה, נעשית אזי המתאי�*,

˘¯˘Â�העליו רצו� בה שיש לפי חפ�, אר� נקראת המלכות בחינת דהנה הוא, הדברי�
מלכות כתר איהו עליו� דכתר הכתר, מהווה48דבחינת המלכות שספירת הטע� וזהו .

להוות, המלכות ספירת בכח שיש זה דעני� כו', שמצמחת האר� כמו ליש מאי� הנבראי� את
וסיבה עילה לו שאי� דוקא מה'עצמ�ת' הוא ההתהוות שהרי ה'עצמ�ת', כח בה שיש לפי הוא

ב'אגרתֿהקודש' כדאיתא כו', המלכות,49קודמת ספירת עלֿידי ההתהוות היא אי� כ� וא� ,
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ס"כ.)49

קול ידי על – ושופר העניני�. לרוחניות ההתאמה ציצית בדרושי וכמבואר וכו', כנפי� ד' ובעלת הגו�) (מקי�, טלית בכנפות לזרע� צרי� – בציצית (*

וכו'. לבינה ההתאמה בסידור וכמבואר וכו', תרועה שברי� כ� ואחר דפשוטה ובאופ� הפה, ידי על היוצא הקנה
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עלֿידי ליש מאי� ההתהוות בכללות הכוונה א� ה'עצמ�ת'. כח בה שיש לפי שזהו אלא
ספירת עני� כל שזהו נפרד, ודבר יש שה� בנבראי� ביטול לפעול כדי היא המלכות ספירת

ע� בלא מל� אי� שהרי הנפרד, בדבר ביטול לפעול ולא50המלכות עוממות, גחלי� מלשו� ,
בגחלת הקשורה כשלהבת לוחשות כמו51גחלי� לא וג� הגנוזות, ספירות עשר עני� שהוא ,

חד וגרמוהי איהו חד וחיוהי איהו האצילות בעול� ג� שהרי האצילות, בעול� אלא52שהוא ,
המלכות עני� ישנו זה על הנה נפרד, ודבר יש שה� דבריאהֿיצירהֿעשיה בנבראי� דוקא
מהביטול יותר נעלה הוא המלכות ספירת שעלֿידי זה וביטול בה�. הביטול שיהיה כדי
עליו פועלת ההתבוננות כאשר ג� הנה ודעת, טע� שעלֿפי דבעבודה ודעת, טע� שעלֿפי
וכללות ההשגה, עני� מגיע שבו המקו� מסויי�, במקו� רק זה הרי מכלֿמקו� כדבעי,
עלֿידי פועל כאשר ג� שהרי עצמותו, דהנחת לגמרי במציאות ביטול אינו הביטול
כו', שנשתנה מה רק זה הרי ברוחניות, הוא רצונו וכל בגשמיות רוצה שאינו ההתבוננות

הבי מהֿשאי�ֿכ� לגמרי, שנתבטל לא עצמותו.אבל דהנחת ביטול הוא דמלכות טול

אד�Ê·Â‰ו) בריאת יו� שהוא בראשית למעשה ו' ביו� השנה ראש שקבעו מה יוב�
אמר האד� נברא שכאשר לפי ונכרעה53הראשו�, נשתחוה גאות54באו מל� הוי' ,

לכאורה55לבש א� דמלכות. הביטול מצד האד�, בריאת ביו� השנה ראש קבעו זה ומשו� ,
אומרי� ויש בשני אומרי� יש האד�, בריאת קוד� היתה המלאכי� בריאת הרי מוב�, אינו

שכתוב56בשישי כמו הביטול, עני� כ� ג� יש ובמלאכי� וכמו57, משתחוי�, ל� השמי� וצבא
בתניא רבינו המל�58שכתב לחצר הנכנס כמו שזהו המלאכי� בביטול ההתבוננות בעני�

כ� וא� כו', ופחד אימה עליו תפול שעלֿידיֿזה כו' משתחווי� ונכבדי� רבי� �רי� ורואה
שעלֿפי ביטול הוא המלאכי� דביטול הוא, העני� א� דוקא. האד� בבריאת החידוש מהו
זאת, ועוד עצמותו. דהנחת ביטול זה אי� כ� וא� כו', עילת� את שמכירי� כיו� ודעת, טע�

בלבד הדקי� יסודות מב' שהוא המלאכי� בגו� הוא נתגלה59שהביטול האד� בבריאת אמנ� .
ניתוס� שבו האד� בגו� הוא הביטול וג� עצמותו, דהנחת הביטול שהוא דמלכות הביטול
יורד ביותר הגבוה שכל לפי יותר, למעלה 'מגיע' זה ביטול ולכ� הגשמיי�, יסודות ב' ג�
(כנ"ל). מלכות כתר איהו עליו� דכתר דוקא, המלכות בספירת המעלה ג� שזוהי יותר, למטה

כתיבÂ‰�‰ז) הנ"ל אר� בחינת אלקי�60על ה' עיני תמיד אותה דורש אלקי� ה' אשר אר�
להבי� וצרי� שנה. אחרית ועד השנה מרשית שנה,61בה אחרית עד אומרו מהו
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עלֿידי ליש מאי� ההתהוות בכללות הכוונה א� ה'עצמ�ת'. כח בה שיש לפי שזהו אלא
ספירת עני� כל שזהו נפרד, ודבר יש שה� בנבראי� ביטול לפעול כדי היא המלכות ספירת

ע� בלא מל� אי� שהרי הנפרד, בדבר ביטול לפעול ולא50המלכות עוממות, גחלי� מלשו� ,
בגחלת הקשורה כשלהבת לוחשות כמו51גחלי� לא וג� הגנוזות, ספירות עשר עני� שהוא ,

חד וגרמוהי איהו חד וחיוהי איהו האצילות בעול� ג� שהרי האצילות, בעול� אלא52שהוא ,
המלכות עני� ישנו זה על הנה נפרד, ודבר יש שה� דבריאהֿיצירהֿעשיה בנבראי� דוקא
מהביטול יותר נעלה הוא המלכות ספירת שעלֿידי זה וביטול בה�. הביטול שיהיה כדי
עליו פועלת ההתבוננות כאשר ג� הנה ודעת, טע� שעלֿפי דבעבודה ודעת, טע� שעלֿפי
וכללות ההשגה, עני� מגיע שבו המקו� מסויי�, במקו� רק זה הרי מכלֿמקו� כדבעי,
עלֿידי פועל כאשר ג� שהרי עצמותו, דהנחת לגמרי במציאות ביטול אינו הביטול
כו', שנשתנה מה רק זה הרי ברוחניות, הוא רצונו וכל בגשמיות רוצה שאינו ההתבוננות

הבי מהֿשאי�ֿכ� לגמרי, שנתבטל לא עצמותו.אבל דהנחת ביטול הוא דמלכות טול

אד�Ê·Â‰ו) בריאת יו� שהוא בראשית למעשה ו' ביו� השנה ראש שקבעו מה יוב�
אמר האד� נברא שכאשר לפי ונכרעה53הראשו�, נשתחוה גאות54באו מל� הוי' ,

לכאורה55לבש א� דמלכות. הביטול מצד האד�, בריאת ביו� השנה ראש קבעו זה ומשו� ,
אומרי� ויש בשני אומרי� יש האד�, בריאת קוד� היתה המלאכי� בריאת הרי מוב�, אינו

שכתוב56בשישי כמו הביטול, עני� כ� ג� יש ובמלאכי� וכמו57, משתחוי�, ל� השמי� וצבא
בתניא רבינו המל�58שכתב לחצר הנכנס כמו שזהו המלאכי� בביטול ההתבוננות בעני�

כ� וא� כו', ופחד אימה עליו תפול שעלֿידיֿזה כו' משתחווי� ונכבדי� רבי� �רי� ורואה
שעלֿפי ביטול הוא המלאכי� דביטול הוא, העני� א� דוקא. האד� בבריאת החידוש מהו
זאת, ועוד עצמותו. דהנחת ביטול זה אי� כ� וא� כו', עילת� את שמכירי� כיו� ודעת, טע�

בלבד הדקי� יסודות מב' שהוא המלאכי� בגו� הוא נתגלה59שהביטול האד� בבריאת אמנ� .
ניתוס� שבו האד� בגו� הוא הביטול וג� עצמותו, דהנחת הביטול שהוא דמלכות הביטול
יורד ביותר הגבוה שכל לפי יותר, למעלה 'מגיע' זה ביטול ולכ� הגשמיי�, יסודות ב' ג�
(כנ"ל). מלכות כתר איהו עליו� דכתר דוקא, המלכות בספירת המעלה ג� שזוהי יותר, למטה

כתיבÂ‰�‰ז) הנ"ל אר� בחינת אלקי�60על ה' עיני תמיד אותה דורש אלקי� ה' אשר אר�
להבי� וצרי� שנה. אחרית ועד השנה מרשית שנה,61בה אחרית עד אומרו מהו
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וא� שניה, שנה מתחילה זו שנה באחרית העני�הרי א� ועד. לעול� הוהֿליהֿלמימר כ�
חי�ת ונמש� ראשֿהשנה בליל ומקורה לשרשה מסתלקת שעברה השנה של שהחי�ת הוא,

שכתוב כמו ומשפט, די� ישנו זו חדשה המשכה ועל כו', הוא62חדשה לישראל חק כי
ויעקב אתהפכא, בבחינת היא שעבודת� הנשמות ה� שישראל והיינו, יעקב, לאלקי משפט
האלקות המשכת על משפט ישנו שניה� ועל אתכפיא, בבחינת היא שעבודת� הנשמות ה�
והדי� בה�), יומש� אלקות (כמה בה� ווער� נמש� זאל אלקות וויפל גו'), לאלקי ָ(משפט
המלכות דספירת הביטול אופ� לפי היינו הקודמת, שנה של העבודה אופ� לפי הוא ומשפט

רחמי� איהו משפט אמנ�, שעברה. בשנה אצל� מדות63שהיה י"ג המשכת עני� והוא ,
אלול בחודש לו64הרחמי� וממשיכי� שעברה, בשנה מעשיו על מביטי� אי� זה שמצד ,

ורוחניות. בגשמיות עניניו, בכל ומתוקה טובה שנה חדשה, המשכה

בספירתÂ‰�‰ח) דוקא הנה המלכות, ספירת שהוא למעלה חפ� אר� שבבחינת כש�
ג� הוא כ� כמו עליו�, כתר המשכת הוא ש� ע�, בלא מל� שאי� המלכות,
מעשיות המצוות קיו� עלֿידי היא ההמשכה שעיקר חפ�, אר� שנקראי� ישראל בנשמות
תחילה במחשבה מעשה סו� עני� וזהו ה'עצמ�ת'. המשכת הוא דוקא שעלֿידיֿזה ,65דוקא,

ג� תחילה שהוא והיינו תחילה, מחשבה א� כי המחשבה תחילת לא הוא בזה שהדיוק
דוקא. מעשה בסו� נמשכת זו בחינה הנה ממחשבה,

Ì�Ó‡המצוות תענוג סו�ֿכלֿסו� הרי ב'עצמ�ת', המצוות 'מגיעי�' אי� להבי� צרי� עדיי�
הוא אי� פרטי תענוג שהוא ומאחר הבירורי�, דעבודת תענוג פרטי, תענוג הוא

דהנה ב'עצמ�ת'. בששת66'מגיע' שלמטה דכש� ושבת, החול ימי דששת החילוק מבואר ,

למעלה, הוא כ� כמו מזה, השביתה היא ובשבת דחול בעובדי� העסק הוא החול ימי
מתלבשי� והמדות והשכל והרצו� (כביכול) שלמעלה התענוג כח הנה החול ימי שבששת

שכתוב כמו כו', העליה היא ובשבת בהתהוות, שהיא67כול� כליו�, מלשו� אלקי�, ויכל
דמאחר ממש, ב'עצמ�ת' העליה אי� בשבת ג� הנה ומכלֿמקו�, ושרשו. במקורו העליה
כמו פרטי תענוג זה הרי ומקורו בשרשו מתעלה שהוא כמו ג� הרי פרטי, תענוג שהוא
ג� לפיֿזה יוב� כ� וא� ממש. התענוג עצ� זה אי� אבל התענוג, בכללות כלול שהוא
כמו פרטי תענוג הוא בשרשו ג� הרי פרטי, תענוג שהוא דמאחר המצוות, מעשיית בתענוג
בעני� רואי� שאנו ממה יוב� העני� א� ממש. התענוג עצ� אינו אבל כו', כלול שהוא
והחסד הטוב איש וכמו והחסד, הטוב מדת מצד הוא ההשפעה עני� דהנה, ההשפעה,
שמצינו כפי זה, על מצטער הוא להשפיע למי לו אי� וכאשר להשפיע, תמיד שברצונו
מצד אמנ�, ההשפעה. עני� זי�) (מאנט נדרש הטוב מדת שמצד לפי והיינו אבינו, ָבאברה�
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שההשפעה לא אבל ישפיע), (שהוא ההשפעה עני� רק נוגע להיות צרי� היה הרי זה
כמאמר נוגע, ההשפעה שעני� מצינו דהנה, המקבל, אצל רוצה68תתקבל שהעגל ממה יותר

הרי זה בעני� אבל להשפיע, הוא ענינו הטוב מדת שמצד לפי להניק, רוצה הפרה לינוק
ההשפעה, עני� רק נוגע שיהיה למעלה, להיות צרי� כ� וכמו במקבל. שיתקבל נוגע אינו
במקבל, מתקבלת אינה ההשפעה דכאשר כ�, שאינו רואי� אנו אמנ� הקבלה. עני� ולא
שעני� מוכרח ומזה מזה, מצטער עוד שהוא אלא רצונו, נשל� שלא בלבד זו לא הרי
ביותר, נוגע ההשפעה שעני� שהג� והיינו, ההשפעה. עני� מאשר יותר בעומק מגיע המקבל

הנה69וכמאמר מכלֿמקו�, הבית, בעל ע� עושה העני העני ע� עושה הבית משבעל יותר
נתקבל שלא אלא השפיע כאשר ג� הנה שלכ� טיפער, דערלאנגט ער יותר, נוגע ַהמקבל
שמצד המצוות, מעשיית התענוג בעני� למעלה יוב� ועלֿדר�ֿזה בצער. הוא הרי במקבל,
הקבלה, עני� מצד אבל התענוג, בעצמ�ת שכלול פרטי תענוג באמת זה הרי ההשפעה עני�
בעצ� מושרש דהמקבל יותר, בעומק מגיע זה עני� הנה בעולמות, שנפעל מה היינו
תחילה, במחשבה מעשה סו� וזהו ממש. התענוג בעצ� מגיע זה הרי ולכ� המשפיע,

למ הוא תחילה שמגיעדמחשבה המקבל, מעלת מצד שזהו כנ"ל, המחשבה מעני� עלה
הקב"ה דנתאווה הכוונה נשלמת ועלֿידיֿזה (ההמשכה). המחשבה עני� מכללות למעלה
ומהותו, עצמותו בכל בה שדר מה הוא הדירה דעני� בתחתוני�, דירה יתבר� לו להיות
שכלול הפרטי מתענוג ג� למעלה שמגיע דוקא, מעשיות המצוות בקיו� נשל� זה ועני�

ממש. ב'עצמ�ת' מגיע אלא ב'עצ�',

ביתÂ‰ÊÂט) דהנה, חיי. ימי כל הוי' בבית שבתי אבקש אותה הוי' מאת שאלתי אחת
כמאמר האותיות, עני� הוא ישנ�70הוי' ובזה בתי�, שתי בונות אבני� שתי

בפועל, מעשיות במצוות המצוות) (באותיות הוא כ� וכמו התפילה, ואותיות התורה אותיות
מהוי', למעלה הוא הוי' דנוע� הוי', בנוע� לחזות עני� שזהו התענוג, בעצ� מגיע זה שעני�
בנפש, הוא כ� וכמו בהשתלשלות. היינו הוי', בבחינת נמש� ומש� התענוג, עצ� והוא
יחידה, הוא דאחת שאלתי, אחת וזהו יחידה, בחינת הנפש, בעצ� נוגע המצוות שמעשה

מנחות במסכת ה'תוספות' שכתבו שנקראת71כמו הנפש עד אחת, עד המתחיל' 'דיבור
ואיתא הישיבה, עני� הוא דשבתי הוי', בבית שבתי נעשה יחידה בחינת ומצד יחידה.

נבוכי�72בחסידות במורה הרמב"� כלל,73בש� שינויי� בה שאי� דרגא על מורה שישיבה
המצוות קיו� עני� הוא ביחידה שנוגע ומה שינויי�, בה אי� ה'יחידה' שבחינת לפי והיינו
ועתה שכתוב מה כ� ג� וזהו הוי'. בנוע� לחזות עצמי', ב'תענוג מגיע שזה דוקא, בפועל
את ליראה שכתוב מה שזהו עצמי, ביטול הוא מ"ה מעמ�, שואל אלקי� הוי' מה ישראל

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

א.)68 קיב, פסחי� ראה

ועוד.)69 ח. פל"ד, ויק"ר ראה

מט"ז.)70 פ"ד יצירה ספר

א.)71 יח,

ע')72 ח"א נ"� אוה"ת ואיל�. ב פ, להצ"צ החקירה ספר

ער.

פי"א.)73 ח"א



יי e"hyz'd ,lel` b"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

שההשפעה לא אבל ישפיע), (שהוא ההשפעה עני� רק נוגע להיות צרי� היה הרי זה
כמאמר נוגע, ההשפעה שעני� מצינו דהנה, המקבל, אצל רוצה68תתקבל שהעגל ממה יותר

הרי זה בעני� אבל להשפיע, הוא ענינו הטוב מדת שמצד לפי להניק, רוצה הפרה לינוק
ההשפעה, עני� רק נוגע שיהיה למעלה, להיות צרי� כ� וכמו במקבל. שיתקבל נוגע אינו
במקבל, מתקבלת אינה ההשפעה דכאשר כ�, שאינו רואי� אנו אמנ� הקבלה. עני� ולא
שעני� מוכרח ומזה מזה, מצטער עוד שהוא אלא רצונו, נשל� שלא בלבד זו לא הרי
ביותר, נוגע ההשפעה שעני� שהג� והיינו, ההשפעה. עני� מאשר יותר בעומק מגיע המקבל

הנה69וכמאמר מכלֿמקו�, הבית, בעל ע� עושה העני העני ע� עושה הבית משבעל יותר
נתקבל שלא אלא השפיע כאשר ג� הנה שלכ� טיפער, דערלאנגט ער יותר, נוגע ַהמקבל
שמצד המצוות, מעשיית התענוג בעני� למעלה יוב� ועלֿדר�ֿזה בצער. הוא הרי במקבל,
הקבלה, עני� מצד אבל התענוג, בעצמ�ת שכלול פרטי תענוג באמת זה הרי ההשפעה עני�
בעצ� מושרש דהמקבל יותר, בעומק מגיע זה עני� הנה בעולמות, שנפעל מה היינו
תחילה, במחשבה מעשה סו� וזהו ממש. התענוג בעצ� מגיע זה הרי ולכ� המשפיע,

למ הוא תחילה שמגיעדמחשבה המקבל, מעלת מצד שזהו כנ"ל, המחשבה מעני� עלה
הקב"ה דנתאווה הכוונה נשלמת ועלֿידיֿזה (ההמשכה). המחשבה עני� מכללות למעלה
ומהותו, עצמותו בכל בה שדר מה הוא הדירה דעני� בתחתוני�, דירה יתבר� לו להיות
שכלול הפרטי מתענוג ג� למעלה שמגיע דוקא, מעשיות המצוות בקיו� נשל� זה ועני�

ממש. ב'עצמ�ת' מגיע אלא ב'עצ�',

ביתÂ‰ÊÂט) דהנה, חיי. ימי כל הוי' בבית שבתי אבקש אותה הוי' מאת שאלתי אחת
כמאמר האותיות, עני� הוא ישנ�70הוי' ובזה בתי�, שתי בונות אבני� שתי

בפועל, מעשיות במצוות המצוות) (באותיות הוא כ� וכמו התפילה, ואותיות התורה אותיות
מהוי', למעלה הוא הוי' דנוע� הוי', בנוע� לחזות עני� שזהו התענוג, בעצ� מגיע זה שעני�
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המצוות קיו� עני� הוא ביחידה שנוגע ומה שינויי�, בה אי� ה'יחידה' שבחינת לפי והיינו
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לגמרי ובטל הטפל דבר שהוא דייקא, את הוי', את אלא מהוי', לא עני�74הוי', שהוא ,

במציאות ביטול עילאה יראה בחינת עצמי, שאר75ביטול ממילא נמשכי� זו בחינה ומצד .
שהוא במציאות, ביטול היא עילאה יראה דהנה למדתי, ממ� דוד שאמר מה וזהו הפרטי�.
המצוות, מעשה הוא הוי' בבית שבתי ובחינת הפרטי�. כל נמש� זה ומצד רו�, עומק
שאמר וזהו הפרטי�. כל מזה ונמש� עצמי', ב'תענוג 'מגיע' זה ג� הנה תחת, עומק שהוא

תחת עומק ע� מתקשר רו� דעומק למדתי, ממ� רו�76דוד עומק שמצד כש� הנה ולכ�, ,
מה וזהו כו'. עצמי' ב'תענוג כ� ג� ש'מגיע' תחת, בעומק הוא כ� הפרטי�, כל נמשכי�
ותוכ� ה'יחידה', דבחינת הבקשה שזוהי שאלתי, אחת ישראל כנסת בש� דוד שביקש
יתבר�. בעצמותו ש'יגיע' מעשיות המצוות קיו� עני� שהוא הוי', בבית שבתי הוא הבקשה

¯ÂÓÊÓÂאני בזאת מלחמה עלי תקו� א� ואומרי� אלול, בחודש לומר מתחילי� זה
כמאמר77בוטח הבירורי�, מלחמת היא דמלחמה וג�78, ליכול, חרבא אפו� נהמא

הכוונה, ותושל� המלחמה את שינצח גמור בבטחו� הוא הרי מלחמה, עלי תקו� כאשר
שלא היינו, חדשה, המשכה שתומש� בטוח הוא ולכ� יתבר�, בעצמותו 'נוגע' שזה לפי
השתלשלות, מסדר מלמעלה חדשה המשכה לו ותומש� שעברה, בשנה מעשיו ע� יתחשבו
בגשמיות עניניו, בכל לו בהמצטר� ואחת אחד לכל ומתוקה טובה בשנה ויומש�

רויחא. ומזוני חיי בבני וברוחניות,
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ב)76 שכד, בשלח חיי� תורת מ"ה. פ"א יצירה ספר ראה

ובכ"מ. ד. לח, חיי� דר� ואיל�). ב רכג, – החדשה (בהוצאה

ג.)77 כז, תהלי�

78(.103 ע' תש"ד סה"מ וראה ב. קפח, זח"ג
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מוגה בלתי

אדמו"ר1אודות‡. מוריֿוחמי כ"ק אמר אלול, דח"י פירושו,2העני� אלול" ש"ח"י החסידי�, זקני בש�
באלול. חי�ת מכניס שהוא

בשנה ומתוקה טובה לשנה לזכות ועלֿידיֿזה שעברה, השנה את לתק� שצריכי� – הוא אלול של ענינו
הבאה.

אנשי� "מצות בדר� זה יהיה שלא רק לא זו. בעבודה חי�ת מכניס שהוא – הוא אלול ח"י של וענינו
אלול3מלומדה" ח"י של פעולתו וזוהי חי�ת; ללא שזה להיות יכול ובכוונה, בהכנה זאת כשעושה אפילו אלא ,

לעבעדיקייט"). א או� חי�ת א ("מיט חי�ת מתו� שיהיה –ַַ

אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר וכפי הבעלֿש�ֿטוב, של הולדתו יו� הוא אלול הולדתו4ח"י יו� רק זה שאי� ,

אלול, בח"י היה – שני� לאחר – הבעלֿש�ֿטוב של התגלותו יו� וג� בנשמתו, ההולדת יו� ג� אלא בגופו,
הכללית. חסידות התגלות עני� שזהו

ג� הנה – חב"ד חסידות עני� שזהו והשגה, בהבנה ג� זה עני� והמשי� הזק�, אדמו"ר כ"ק בא ואחרֿכ�
אלול. בח"י הוא שלו הולדתו יו�

בכל חי�ת מכניס חב"ד, החסידות תורת וגילוי הכללית החסידות תורת גילוי שענינו אלול, שח"י כלומר,
שמחה. ע� קשור כידוע, החי�ת, שעני� דאלול, העבודה עניני

במרירות,·. הוא זה שעני� להבא, על טובה וקבלה העבר על חרטה תשובה, היא דאלול שהעבודה הג�
ממנו? ההיפ� שהוא השמחה, עני� זה ע� ביחד להיות יכול אי� כ�, וא�

בזה הביאור :5א�

הרמב"� פסק על להי6נוס� צריכה מצוה מבארשכל ובזה הבורא, רצו� את שמקיי� זה מצד בשמחה ות
הפסוק בשמחה"7את אלקי� הוי' את עבדת לא אשר מצוה8"תחת היא שתשובה כיו� ובמילא, ג�9, צריכה ,

בשמחה להיות ,10התשובה

מקיי� שהוא כיו� אלא עצמה, זו מצוה של ענינה מצד לא צדדי, עני� מצד הוא השמחה עני� שבזה, אלא –

העליו� הרצו� את שמקיי� כ� על בשמחה הוא הרי –11מצוה,

בתשובה הנה מרירות, ענינה שבכללותה עצמה, שהתשובה פועלת החסידות, תורת דהיינו אלול, ח"י הנה
שמחה. ישנה `lelעצמה i"g.למרירות סתירה אינה והשמחה גופא. דאלול בעני� חי�ת – פירושו

בתניא הזק� אדמו"ר שכתב וחדוה12וכמו דא מסטרא בלבאי תקיעא "בכיה להיות שצרי� התשובה, בעני�
דא" מסטרא בלבאי ההפכיות13תקיעא התנועות ב' להיות יכולי� גופא עני� ובאותו זמ� שבאותו וכפי14, .
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(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ב עד מכא�
לשיחה הציו� ש� שנשמט (אלא ואיל� 388 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס
כמה וג� מוגה, בלתי מהנחה פרטי� כמה ניתוספו זו במהדורא זו).

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני
חי"ב2) התוועדויות – מנח� תורת וראה .122 ע' תש"ה סה"ש

וש"נ. .206 ס"ע
ובכ"מ.3) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
ב.4) לב, ח"א לקו"ד
וש"נ.5) .207 ע' ריש ש� מנח� תורת ג� ראה
לולב.6) הל' סו�
מז.7) כח, תבוא
(שפו,8) תבוא ס"פ תושב"כ של"ה רפ"ה. ברכות יונה רבינו ראה

(ע' לש� קצרות" והערות הגהות וב"מ"מ, א), (לג, פכ"ו תניא א).
וש"נ. קסא).

וש"נ.9) ואיל�. 18 ע' חל"ח לקו"ש ראה
(10.154 ע' ריש ח"ט התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה

הרי – ועיקרית יסודית מצוה היא התשובה שמצות כיו� ואדרבה:
השמחה עני� להיות צרי� זו xzeiבמצוה cerהמצוות בשאר מאשר

מוגה. בלתי מהנחה – וש"נ). קט. ע' חכ"ד אגרותֿקודש ג� (ראה
העני�11) מצד היא זו שמחה –illkdכלומר: המצוות שבכל

העניני� מצד ולא העליו�, רצו� בפניmiihxtdקיו� מצוה שבכל
אלו עניני� שמצד במצות`oiעצמה, מזה ויתירה שמחה, של עני�
ענינה שמצד – שלihxtdהתשובה בתנועה הוא נמצא המצוה של

jtid.(מוגה בלתי (מהנחה השמחה
פי"א.12) אגה"ת פל"אֿד.
א.13) עה, זח"ג
הכל14) (ש)אי� הזה יתו� ש"בדור פ"י) (אגה"ת ש� שמבאר א�

עבודות ב' חילקו ולכ� הקצה", אל הקצה מ� כרגע לב� להפו� יכולי�

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... מובן וגם פשוט שאין זה אומר שכל הנהגת מי שיהי' בישראל יש להצדיקו במאה אחוז, מפני 

שיודעים שכמה מעשים טובים עשה, אבל מובן ג"כ שח"ו וח"ו לבטל פעולה טובה של מי שהוא בישראל, 

ובפרט פעולה ברבים ועל הרבים בישראל, מפני שהנהגה פ' שני' ושלישית אינה כדבעי. ומה לנו ראי' יותר 

מוכחת מימים אלו ימי אלול, אשר ציוו רז"ל לכ"א מישראל לאמר פעמים בכל יום ה' אורי וישעי שמע 

ה' קולי אקרא, וחנני וענני, ואם יתאספו כו"כ ויאמרו אשר לפב"פ אין לומר זה, וככל הביטוים שבמכתב 

להתחשב  מחוייב  כת"ר  אין  שכמובן  ואף  דבריהם...  שבטלים  ההלכה  יפסוק  כת"ר  שגם  תקותי  כת"ר, 

במחאתי, אבל כיון שאין זה מחאה שלי מדעת עצמי, כ"א מבוססת על ציווי תוה"ק ובפרט בימי אלול 

חדש הרחמים הכנה לימי הדין ולימים הנוראים אשר יעברון במשפט כל יצורי עולמים, ומדתו של הקב"ה 

מדה כנגד מדה כהודעת חז"ל, זה מחזק מחאתי עוד יותר כיון שעל כ"א להתנהג כמו שרוצה שיתנהגו עמו, 

ופס"ד בתורה דעלך סני לחברך לא תעביד...

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט.



טו

'ied z`n izl`y zg`

לגמרי ובטל הטפל דבר שהוא דייקא, את הוי', את אלא מהוי', לא עני�74הוי', שהוא ,

במציאות ביטול עילאה יראה בחינת עצמי, שאר75ביטול ממילא נמשכי� זו בחינה ומצד .
שהוא במציאות, ביטול היא עילאה יראה דהנה למדתי, ממ� דוד שאמר מה וזהו הפרטי�.
המצוות, מעשה הוא הוי' בבית שבתי ובחינת הפרטי�. כל נמש� זה ומצד רו�, עומק
שאמר וזהו הפרטי�. כל מזה ונמש� עצמי', ב'תענוג 'מגיע' זה ג� הנה תחת, עומק שהוא

תחת עומק ע� מתקשר רו� דעומק למדתי, ממ� רו�76דוד עומק שמצד כש� הנה ולכ�, ,
מה וזהו כו'. עצמי' ב'תענוג כ� ג� ש'מגיע' תחת, בעומק הוא כ� הפרטי�, כל נמשכי�
ותוכ� ה'יחידה', דבחינת הבקשה שזוהי שאלתי, אחת ישראל כנסת בש� דוד שביקש
יתבר�. בעצמותו ש'יגיע' מעשיות המצוות קיו� עני� שהוא הוי', בבית שבתי הוא הבקשה

¯ÂÓÊÓÂאני בזאת מלחמה עלי תקו� א� ואומרי� אלול, בחודש לומר מתחילי� זה
כמאמר77בוטח הבירורי�, מלחמת היא דמלחמה וג�78, ליכול, חרבא אפו� נהמא

הכוונה, ותושל� המלחמה את שינצח גמור בבטחו� הוא הרי מלחמה, עלי תקו� כאשר
שלא היינו, חדשה, המשכה שתומש� בטוח הוא ולכ� יתבר�, בעצמותו 'נוגע' שזה לפי
השתלשלות, מסדר מלמעלה חדשה המשכה לו ותומש� שעברה, בשנה מעשיו ע� יתחשבו
בגשמיות עניניו, בכל לו בהמצטר� ואחת אחד לכל ומתוקה טובה בשנה ויומש�

רויחא. ומזוני חיי בבני וברוחניות,
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ב.)74 מא, ב"ק ב. לו, ברכות ראה

ובכ"מ.)75 פ"ג. העבודה קונטרס ב. יג, במדבר לקו"ת ראה

ב)76 שכד, בשלח חיי� תורת מ"ה. פ"א יצירה ספר ראה

ובכ"מ. ד. לח, חיי� דר� ואיל�). ב רכג, – החדשה (בהוצאה

ג.)77 כז, תהלי�

78(.103 ע' תש"ד סה"מ וראה ב. קפח, זח"ג
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לגמרי ובטל הטפל דבר שהוא דייקא, את הוי', את אלא מהוי', לא עני�74הוי', שהוא ,

במציאות ביטול עילאה יראה בחינת עצמי, שאר75ביטול ממילא נמשכי� זו בחינה ומצד .
שהוא במציאות, ביטול היא עילאה יראה דהנה למדתי, ממ� דוד שאמר מה וזהו הפרטי�.
המצוות, מעשה הוא הוי' בבית שבתי ובחינת הפרטי�. כל נמש� זה ומצד רו�, עומק
שאמר וזהו הפרטי�. כל מזה ונמש� עצמי', ב'תענוג 'מגיע' זה ג� הנה תחת, עומק שהוא

תחת עומק ע� מתקשר רו� דעומק למדתי, ממ� רו�76דוד עומק שמצד כש� הנה ולכ�, ,
מה וזהו כו'. עצמי' ב'תענוג כ� ג� ש'מגיע' תחת, בעומק הוא כ� הפרטי�, כל נמשכי�
ותוכ� ה'יחידה', דבחינת הבקשה שזוהי שאלתי, אחת ישראל כנסת בש� דוד שביקש
יתבר�. בעצמותו ש'יגיע' מעשיות המצוות קיו� עני� שהוא הוי', בבית שבתי הוא הבקשה

¯ÂÓÊÓÂאני בזאת מלחמה עלי תקו� א� ואומרי� אלול, בחודש לומר מתחילי� זה
כמאמר77בוטח הבירורי�, מלחמת היא דמלחמה וג�78, ליכול, חרבא אפו� נהמא

הכוונה, ותושל� המלחמה את שינצח גמור בבטחו� הוא הרי מלחמה, עלי תקו� כאשר
שלא היינו, חדשה, המשכה שתומש� בטוח הוא ולכ� יתבר�, בעצמותו 'נוגע' שזה לפי
השתלשלות, מסדר מלמעלה חדשה המשכה לו ותומש� שעברה, בשנה מעשיו ע� יתחשבו
בגשמיות עניניו, בכל לו בהמצטר� ואחת אחד לכל ומתוקה טובה בשנה ויומש�

רויחא. ומזוני חיי בבני וברוחניות,
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ב.)74 מא, ב"ק ב. לו, ברכות ראה

ובכ"מ.)75 פ"ג. העבודה קונטרס ב. יג, במדבר לקו"ת ראה

ב)76 שכד, בשלח חיי� תורת מ"ה. פ"א יצירה ספר ראה

ובכ"מ. ד. לח, חיי� דר� ואיל�). ב רכג, – החדשה (בהוצאה

ג.)77 כז, תהלי�

78(.103 ע' תש"ד סה"מ וראה ב. קפח, זח"ג

.e"hyz'd lel` b"k ,jlieÎmiavp zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

אדמו"ר1אודות‡. מוריֿוחמי כ"ק אמר אלול, דח"י פירושו,2העני� אלול" ש"ח"י החסידי�, זקני בש�
באלול. חי�ת מכניס שהוא

בשנה ומתוקה טובה לשנה לזכות ועלֿידיֿזה שעברה, השנה את לתק� שצריכי� – הוא אלול של ענינו
הבאה.

אנשי� "מצות בדר� זה יהיה שלא רק לא זו. בעבודה חי�ת מכניס שהוא – הוא אלול ח"י של וענינו
אלול3מלומדה" ח"י של פעולתו וזוהי חי�ת; ללא שזה להיות יכול ובכוונה, בהכנה זאת כשעושה אפילו אלא ,

לעבעדיקייט"). א או� חי�ת א ("מיט חי�ת מתו� שיהיה –ַַ

אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר וכפי הבעלֿש�ֿטוב, של הולדתו יו� הוא אלול הולדתו4ח"י יו� רק זה שאי� ,

אלול, בח"י היה – שני� לאחר – הבעלֿש�ֿטוב של התגלותו יו� וג� בנשמתו, ההולדת יו� ג� אלא בגופו,
הכללית. חסידות התגלות עני� שזהו

ג� הנה – חב"ד חסידות עני� שזהו והשגה, בהבנה ג� זה עני� והמשי� הזק�, אדמו"ר כ"ק בא ואחרֿכ�
אלול. בח"י הוא שלו הולדתו יו�

בכל חי�ת מכניס חב"ד, החסידות תורת וגילוי הכללית החסידות תורת גילוי שענינו אלול, שח"י כלומר,
שמחה. ע� קשור כידוע, החי�ת, שעני� דאלול, העבודה עניני

במרירות,·. הוא זה שעני� להבא, על טובה וקבלה העבר על חרטה תשובה, היא דאלול שהעבודה הג�
ממנו? ההיפ� שהוא השמחה, עני� זה ע� ביחד להיות יכול אי� כ�, וא�

בזה הביאור :5א�

הרמב"� פסק על להי6נוס� צריכה מצוה מבארשכל ובזה הבורא, רצו� את שמקיי� זה מצד בשמחה ות
הפסוק בשמחה"7את אלקי� הוי' את עבדת לא אשר מצוה8"תחת היא שתשובה כיו� ובמילא, ג�9, צריכה ,

בשמחה להיות ,10התשובה

מקיי� שהוא כיו� אלא עצמה, זו מצוה של ענינה מצד לא צדדי, עני� מצד הוא השמחה עני� שבזה, אלא –

העליו� הרצו� את שמקיי� כ� על בשמחה הוא הרי –11מצוה,

בתשובה הנה מרירות, ענינה שבכללותה עצמה, שהתשובה פועלת החסידות, תורת דהיינו אלול, ח"י הנה
שמחה. ישנה `lelעצמה i"g.למרירות סתירה אינה והשמחה גופא. דאלול בעני� חי�ת – פירושו

בתניא הזק� אדמו"ר שכתב וחדוה12וכמו דא מסטרא בלבאי תקיעא "בכיה להיות שצרי� התשובה, בעני�
דא" מסטרא בלבאי ההפכיות13תקיעא התנועות ב' להיות יכולי� גופא עני� ובאותו זמ� שבאותו וכפי14, .
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(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ב עד מכא�
לשיחה הציו� ש� שנשמט (אלא ואיל� 388 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס
כמה וג� מוגה, בלתי מהנחה פרטי� כמה ניתוספו זו במהדורא זו).

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני
חי"ב2) התוועדויות – מנח� תורת וראה .122 ע' תש"ה סה"ש

וש"נ. .206 ס"ע
ובכ"מ.3) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
ב.4) לב, ח"א לקו"ד
וש"נ.5) .207 ע' ריש ש� מנח� תורת ג� ראה
לולב.6) הל' סו�
מז.7) כח, תבוא
(שפו,8) תבוא ס"פ תושב"כ של"ה רפ"ה. ברכות יונה רבינו ראה

(ע' לש� קצרות" והערות הגהות וב"מ"מ, א), (לג, פכ"ו תניא א).
וש"נ. קסא).

וש"נ.9) ואיל�. 18 ע' חל"ח לקו"ש ראה
(10.154 ע' ריש ח"ט התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה

הרי – ועיקרית יסודית מצוה היא התשובה שמצות כיו� ואדרבה:
השמחה עני� להיות צרי� זו xzeiבמצוה cerהמצוות בשאר מאשר

מוגה. בלתי מהנחה – וש"נ). קט. ע' חכ"ד אגרותֿקודש ג� (ראה
העני�11) מצד היא זו שמחה –illkdכלומר: המצוות שבכל

העניני� מצד ולא העליו�, רצו� בפניmiihxtdקיו� מצוה שבכל
אלו עניני� שמצד במצות`oiעצמה, מזה ויתירה שמחה, של עני�
ענינה שמצד – שלihxtdהתשובה בתנועה הוא נמצא המצוה של

jtid.(מוגה בלתי (מהנחה השמחה
פי"א.12) אגה"ת פל"אֿד.
א.13) עה, זח"ג
הכל14) (ש)אי� הזה יתו� ש"בדור פ"י) (אגה"ת ש� שמבאר א�

עבודות ב' חילקו ולכ� הקצה", אל הקצה מ� כרגע לב� להפו� יכולי�



e"hyz'dטז ,lel` b"k ,jlieÎmiavp zyxt zay zgiy

כו'" "ירגיז של בזמ� שג� ש�, בשמחה,15שמסיי� להיות עליו גופא אז – הבהמית הנפש מצד שזהו ומרירות,
נדח" ממנו ידח ש"לא הגמור והבטחו� האלקית הנפש הרגש ידי16מצד מעשה מטעי נצר גו' ו"לעול� ,

"כל17להתפאר" זה שמטע� הבא"18, לעול� חלק לה� יש .19ישראל

נמצא כשהוא גופא, התשובה שבתנועת – גופא התשובה מצד הוא כא� השמחה שעני� מוב�, ונמצא
הקב"ה. אל שבה האלקית שהנפש זה מצד שמח הוא הרי עצמה תנועה באותה הרע", יצר על ו"ירגיז במרירות,

שליט"א:)‚. אדמו"ר כ"ק (וסיי�
אלול דחודש שהעבודה – הוא לפועל שנוגע מה א� בשמחה. התשובה בעני� הביאור אריכות הוא זה כל

גדר פורצת ששמחה וכיו� בשמחה, תהיה הסליחות והנפש20וימי הגו� והסתר העל� את השמחה מסירה ,

יותר. קלה נעשית התשובה ועבודת התשובה, בעבודת חי�ת עלֿידיֿזה ניתוס� ובמילא הבהמית,

מלכנו"]. "אבינו לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

שאלתי.„. אחת 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנג� צוה

***

(במאמר‰. לעיל גו'"21נתבאר שאלתי "אחת המל� דוד שבקשת ,(22") אחת כללית בקשה `zgהיא

וגו'". הוי' בנוע� "לחזות פרטי�: וכמה כמה מסתעפי� וממנה חיי", ימי כל הוי' בבית "שבתי – שאלתי")
מוב�: אינו ולכאורה

ביכולתו היה הרי – שלאחריֿזה הפרטי� כל יסתעפו שממנה אחת בקשה לבקש המל� דוד הוצר� מדוע
לה�? שזקוק הפרטי� כל את בפירוש מלכתחילה לבקש

כדלקמ�. עניני�, שני מצד – בזה והביאור

.Â:'הא עני�
" – בלבד אחד עני� נוגע להיות צרי� ied'ליהודי ziaa izayלא העניני� שאר וכל הקב"ה, ע� ההתקשרות ,"

בתניא שכתוב וכמו כלל, לו נוגעי� להיות ומוקרי�23צריכי� ומפרנסי� דזני� הגוי� ככל ישראל בית יהיה "ולא
מבקש אזי – לו נוגע זה עני� וכאשר הוי'"; בבית ד"שבתי העני� רק לו שנוגע כיו� מאהבה", ובנייהו לנשייהו

הוי'". בבית ד"שבתי מהעני� חלק ה� עניניו כל זה שבאופ� כיו� העניני�, שאר על ג� ממילא בדר�

" (במאמר`zgוזהו לעיל כמבואר – בחינת24שאלתי" על קאי ש"אחת" (dcigid25'יחידה' של ענינה והרי ,
מ' שמקבלת עני�cigi'26הוא שזהו ל'יחיד', ההתקשרות – אחד דבר מלבד לה, נוגע אינו דבר שו� ובמילא, ,

הוי'". בבית "שבתי

הקב"ה! ע� להתקשר – אחד בדבר רק ורצונו רוחניות, ולא גשמיות לא לו, נוגע אינו שבעול� עני� שו�

יהודי כא� נמצא ואמר:) הפסיק שליט"א אדמו"ר (כ"ק "תורה27– ללמוד שיזכה תמיד להתבר� שדרכו
ועניני� למדריגות זקוקי� מה לש� וכו'?!... לשמה" "תורה "מדריגות", של עניני� נוגע מה ובכ�: לשמה"...

שאלתי"!... "אחת עני� שזהו הקב"ה, של רצונו את שימלאו ובלבד פשוטי�, עניני� שיהיו – נעלי�

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

בזמ� היא (מרירות) כו'" ד"ירגיז העבודה שוני�, זמני� לשני אלו
בלתי (מהנחה התפלה בשעת היא השמחה ועבודת חצות, דתיקו�

מוגה).
רע"א.15) ה, ברכות
לאדה"ז16) ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ה"ג. פ"ד
כא.17) ס, ישעי'
רפי"א.18) סנהדרי�
קעז.19) ע' ח"ד מלוקט סה"מ (ראה החסידות בתורת מבואר והרי

ג"ע ה� – מג�ֿעד� ג� למעלה הוא הבא" ד"עול� שהעני� וש"נ)

מוגה). בלתי (מהנחה העליו� ג"ע ואפילו התחתו�,
ואיל�.20) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ה).21) ע' (לעיל בתחלתו
ד.22) כז, תהלי�
התיקו�.23) לוח ע"פ – א) (קיד, ס"ט אגה"ק
יג).24) ע' (לעיל פ"ט
א.25) יח, מנחות – אחת עד תוד"ה ראה
ובכ"מ.26) א. כה, ראה פ' לקו"ת ראה
תורת27) (ראה שטאקהאמער הלוי דוד ר' להרה"ח הכוונה ַָכנראה
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פרטי מצד – שינויי�. ללא תמידי באופ� היינו, חיי", ימי ד"כל באופ� זה הרי שאלתי", ד"אחת העני� ומצד
ובמילא, אחר, עני� נדרש אחר כח ומצד מסויי�, עני� נדרש פלוני כח מצד שהרי לשינויי�, מקו� יש הכחות,

ואיננו" בו עיני� "התעי� – ולאחריֿזה מסויי�, לעני� התעוררות ישנה בחינת28לפעמי� מצד אבל ...dcigid

")zg`.כלל והתחלקות לשינויי� מקו� אי� – שאלתי")

והתחלקות, שינוי של עני� אינ� וגו'"), הוי' בנוע� ("לחזות אחרֿכ� שנימנו הפרטיי� העניני� ג� – ואז
שמצד פרטי� ה� לאzehiytdאלא שא� ריבוי, וה� אחדות ה� בו שיש ל'עצמות', בנוגע המבואר ועלֿדר� .

שלימותו מחסר אתה הרי כ� עלֿש�29תאמר "יחידה" (שנקראת הנשמה בעצ� כ� ג� הוא וכ� שמקבלת,
שמצד פרטי� ה� הפרטי� שג� – .zehiytdמ"יחיד")

.Êההתקשרות שאלתי", "אחת מלבד לנו, נוגע יהיה לא עני� ששו� זו, במדריגה אוחזי� אנו שאי� א� והנה,
לפועל. בנוגע עלֿכלֿפני� העני�, ידיעת להיות צריכה מכלֿמקו�, – ה"יחיד" ע�

ה"ביכלא�" באחד עלֿדבר30וכמסופר מדובר החסידות שבתורת כ� על הזק� אדמו"ר את פע� ששאלו , ַ
בש� (כמדומה הזק� אדמו"ר והשיב בה�. אוחזי� שאי� בשעה כו', האהבה בעני� ביותר נעלות מדריגות

כתיב של31המגיד): תפקידו זהו בשר". לב לכ� ונתתי מבשרכ� האב� לב את יהיהd"awd"והסירותי זה ועני� ,
cizrl�בעני היא – אנו עבודתנו ואילו .dricid")zrcie"�כדבעי32היו יהיה אצלנו הידיעה שעני� ועלֿידי ,(

בשר". לב לכ� ד"ונתתי העני� את לעתיד הקב"ה בנו יקיי� –

להיות צריכה מקו� מכל – נוגע יהיה לא דבר ששו� זו במדריגה אוחזי� אי� א� ג� דיד�: בנידו� הוא וכ�
dricid�שכjixvבנוגע – נוגע להיות צרי� ומה לבקש צריכי� מה ובמילא, רקlretlלהיות, – עלֿכלֿפני�

הקב"ה. של רצונו מילוי ה"יחיד", ע� ההתקשרות

בקשות ("אריינכא��") לבקש כדי זה זמ� ומנצלי� שאלתי", ד"אחת בזמ� נמצאי� שכאשר מוב�, ַַומזה
שאלתי"!...33פרטיות ד"אחת לעני� כלל מתאי� זה אי� –

.Á�אוי לוינט ("עס כדאי הדבר אי� פרטיות) (בקשות הפרטיי� העניני� מצד שג� – הב' עני� – זאת ועוד
ניט").

הרפואה מעני� משל עלֿפי :34ויוב�

לאיברי� ג� זה חולי שיי� האיברי�, התכללות מצד הרי, מסויי�, באבר רחמנאֿליצל� חולי ישנו כאשר
זה שבאבר שהחולי משו� ה� – eyxyaאחרי� ribnזה שבאבר שהחולי משו� וה� אחר, בדר�lretמאבר ,

אחר. אבר על ג� ממילא,

לגבי כלל ראיה בזה אי� מכלֿמקו� נתרפא, זה שאבר א� הרי – החולה האבר את רק מרפאי� כאשר ולכ�,
ג� שנתרפאה הכרח אי� כי האחרי�, מהֿשאי�ֿכ�zaiqהאיברי� כנ"ל). אחרי�, לאיברי� (השייכת החולי

החולי את ג�eyxyaכשמרפאי� ממילא בדר� מתרפא –aaeqnd�וכ זה, שבאבר החולי דהיינו ,ze`vezd

(כנ"ל). אחרי� איברי� לגבי זה מחולי הנובעות

ברוחניות: ג� הוא וכ�

פועלי� אכ� רצו�" ב"עת והרי – הבקשה שתתמלא פועלי� א� ג� הרי פרטי, עני� אודות מבקשי� כאשר
הדבר. של והתוצאות המסובב הסיבה, על ראיה זו אי� מקו�, מכל נתמלא, שהעני� במוחש ורואי� – זאת...

כל ג� נפעלי� אזי – שרשו ע� מתקשר שהאד� דהיינו שאלתי", ד"אחת העני� ישנו כאשר מהֿשאי�ֿכ�
ממילא. בדר� הפרטיי� העניני�

***
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ה.28) כג, משלי
השמיני29) ביו� ויהי ד"ה וראה רפ"ח. ח"א עבוה"ק לשו� ע"ד

ש�. ובהנסמ� (51 ע' (לעיל פ"ה
ג�30) וראה וש"נ. שח. ע' תש"מ) (כפ"ח עז" ב"מגדל נעתק
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כו.31) לו, יחזקאל
לט.32) ד, ואתחנ�
בעניני�33) ברכות מאנ"ש כו"כ ביקשו ההתוועדות במש�

) ).l"endפרטיי�
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פרטי מצד – שינויי�. ללא תמידי באופ� היינו, חיי", ימי ד"כל באופ� זה הרי שאלתי", ד"אחת העני� ומצד
ובמילא, אחר, עני� נדרש אחר כח ומצד מסויי�, עני� נדרש פלוני כח מצד שהרי לשינויי�, מקו� יש הכחות,

ואיננו" בו עיני� "התעי� – ולאחריֿזה מסויי�, לעני� התעוררות ישנה בחינת28לפעמי� מצד אבל ...dcigid

")zg`.כלל והתחלקות לשינויי� מקו� אי� – שאלתי")

והתחלקות, שינוי של עני� אינ� וגו'"), הוי' בנוע� ("לחזות אחרֿכ� שנימנו הפרטיי� העניני� ג� – ואז
שמצד פרטי� ה� לאzehiytdאלא שא� ריבוי, וה� אחדות ה� בו שיש ל'עצמות', בנוגע המבואר ועלֿדר� .

שלימותו מחסר אתה הרי כ� עלֿש�29תאמר "יחידה" (שנקראת הנשמה בעצ� כ� ג� הוא וכ� שמקבלת,
שמצד פרטי� ה� הפרטי� שג� – .zehiytdמ"יחיד")

.Êההתקשרות שאלתי", "אחת מלבד לנו, נוגע יהיה לא עני� ששו� זו, במדריגה אוחזי� אנו שאי� א� והנה,
לפועל. בנוגע עלֿכלֿפני� העני�, ידיעת להיות צריכה מכלֿמקו�, – ה"יחיד" ע�

ה"ביכלא�" באחד עלֿדבר30וכמסופר מדובר החסידות שבתורת כ� על הזק� אדמו"ר את פע� ששאלו , ַ
בש� (כמדומה הזק� אדמו"ר והשיב בה�. אוחזי� שאי� בשעה כו', האהבה בעני� ביותר נעלות מדריגות

כתיב של31המגיד): תפקידו זהו בשר". לב לכ� ונתתי מבשרכ� האב� לב את יהיהd"awd"והסירותי זה ועני� ,
cizrl�בעני היא – אנו עבודתנו ואילו .dricid")zrcie"�כדבעי32היו יהיה אצלנו הידיעה שעני� ועלֿידי ,(

בשר". לב לכ� ד"ונתתי העני� את לעתיד הקב"ה בנו יקיי� –

להיות צריכה מקו� מכל – נוגע יהיה לא דבר ששו� זו במדריגה אוחזי� אי� א� ג� דיד�: בנידו� הוא וכ�
dricid�שכjixvבנוגע – נוגע להיות צרי� ומה לבקש צריכי� מה ובמילא, רקlretlלהיות, – עלֿכלֿפני�

הקב"ה. של רצונו מילוי ה"יחיד", ע� ההתקשרות

בקשות ("אריינכא��") לבקש כדי זה זמ� ומנצלי� שאלתי", ד"אחת בזמ� נמצאי� שכאשר מוב�, ַַומזה
שאלתי"!...33פרטיות ד"אחת לעני� כלל מתאי� זה אי� –

.Á�אוי לוינט ("עס כדאי הדבר אי� פרטיות) (בקשות הפרטיי� העניני� מצד שג� – הב' עני� – זאת ועוד
ניט").

הרפואה מעני� משל עלֿפי :34ויוב�

לאיברי� ג� זה חולי שיי� האיברי�, התכללות מצד הרי, מסויי�, באבר רחמנאֿליצל� חולי ישנו כאשר
זה שבאבר שהחולי משו� ה� – eyxyaאחרי� ribnזה שבאבר שהחולי משו� וה� אחר, בדר�lretמאבר ,

אחר. אבר על ג� ממילא,

לגבי כלל ראיה בזה אי� מכלֿמקו� נתרפא, זה שאבר א� הרי – החולה האבר את רק מרפאי� כאשר ולכ�,
ג� שנתרפאה הכרח אי� כי האחרי�, מהֿשאי�ֿכ�zaiqהאיברי� כנ"ל). אחרי�, לאיברי� (השייכת החולי

החולי את ג�eyxyaכשמרפאי� ממילא בדר� מתרפא –aaeqnd�וכ זה, שבאבר החולי דהיינו ,ze`vezd

(כנ"ל). אחרי� איברי� לגבי זה מחולי הנובעות

ברוחניות: ג� הוא וכ�

פועלי� אכ� רצו�" ב"עת והרי – הבקשה שתתמלא פועלי� א� ג� הרי פרטי, עני� אודות מבקשי� כאשר
הדבר. של והתוצאות המסובב הסיבה, על ראיה זו אי� מקו�, מכל נתמלא, שהעני� במוחש ורואי� – זאת...

כל ג� נפעלי� אזי – שרשו ע� מתקשר שהאד� דהיינו שאלתי", ד"אחת העני� ישנו כאשר מהֿשאי�ֿכ�
ממילא. בדר� הפרטיי� העניני�

***
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ה.28) כג, משלי
השמיני29) ביו� ויהי ד"ה וראה רפ"ח. ח"א עבוה"ק לשו� ע"ד

ש�. ובהנסמ� (51 ע' (לעיל פ"ה
ג�30) וראה וש"נ. שח. ע' תש"מ) (כפ"ח עז" ב"מגדל נעתק
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כו.31) לו, יחזקאל
לט.32) ד, ואתחנ�
בעניני�33) ברכות מאנ"ש כו"כ ביקשו ההתוועדות במש�

) ).l"endפרטיי�
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.Ë�ומתכונני העבר, החודש את מסיימי� שבו – החודש מברכי� שבת ככל הוא תשרי חודש מברכי� שבת
ההכנה להיות צריכה שבו – תשרי החודש מברכי� בשבת מיוחד עני� ישנו לזה ונוס� הבא. החודש לקראת

כולה: השנה כל על
שכתוב35ידוע וכמו השנה, כל על ההמשכה נעשית תשרי שבחודש אלקי�36, הוי' עיני תמיד גו' אשר "אר�

"תשרי" אותיות אל"�, חסר "רשית" – שנה" אחרית ועד השנה מרשית נעשית37בה תשרי שבחודש דהיינו ,

כולה. השנה כל על ההמשכה

על קאי ש"רשית" כיו� יותר: עלixyzובפרטיות קאי ש"אחרית" ראיה זו הרי –lel`שבחודש ונמצא, .
שנה"). ("אחרית אלול חודש עד השנה, כל על היא ההמשכה השנה") ("רשית תשרי

אלול, בחודש לזה ההכנה שג� מוב�, הרי – הבא אלול חודש עד היא תשרי דחודש שההמשכה ומכיו�
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שלפניה מבשנה יותר למעלה עליות ישנ� ושנה שנה בכל ווייטער38והנה, ("וואס הזמ� שנמש� שככל כידוע ,ָ
אלול חודש (שלאחרי הבאה שבשנה כ� על הבט מבלי וא�ֿעלֿפיֿכ�, יותר. גדולות ה� העליות ווייטער") או�

להתכונ� יש – יותר גדולות עליות יהיו dzrהבא) xak!הבא אלול חודש לקראת ג�
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א'תשנו.35) ע' סוכות דרושי אוה"ת שעט. ע' תקס"ו סה"מ ראה
רעח. ע' תרע"ח לו. ע' תרנ"ד רפז. ע' תר"ל סה"מ א'תתסו. ע' ברכה

ועוד. .49 ע' תש"ב
יב.36) יא, עקב
עה"פ.37) בעה"ט
סי"ד.38) אגה"ק תניא ראה
ונדפס39) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעי�

מהנחה פרטי� כמה ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 395 ע' ח"ב בלקו"ש
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה וג� מוגה, בלתי

יז.40) ה, משלי
יג.41) כא, משפטי�
עה"פ.42) להאריז"ל הפסוקי� שער פ"א. ר"ה שער פרע"ח
מנח�43) (תורת ואיל� 270 ע' תש"ד סה"מ וראה א. יו"ד, מכות

ואיל�). 285 ס"ע ח"ג התוועדויות –

ובראתי44) הרע יצר "בראתי ב) ל, (קידושי� ממארז"ל ג� להעיר
מוגה). בלתי (מהנחה תבלי�" תורה לו

ג.45) ו, שה"ש
פרע"ח46) הדרשני�). (בש� ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרה�

עה"פ. שעה"פ ש�.
ובכ"מ.47) ה. מ"ע להרמב"� סהמ"צ ראה
כב.48) ט, אסתר
אמרכל).49) ס' (בש� הבוש� ערוגת בספר
ו.50) ל, (נצבי�) פרשתנו
ב).51) (קה, ס"ד אגה"ק תניא וראה ש�. אבודרה� עה"פ. בעה"ט
ב.52) רנז, א. יא, זח"א וראה ב. פ, פינחס לקו"ת
א.53) טו, בשלח
וש"נ.54) ואיל�. 288 ס"ע לעיל ג� וראה ש�. פע"ח
א.55) פח, ב. סג, זח"ב ראה
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.‡Èמבואר שלפעמי� ועד ביותר, נעלה (מדריגה) מקו� הוא בכלל השבת ג�56עני� למעלה הוא ששבת
מראשֿהשנה.

והיינו, בה. אסור ששבת נפש, אוכל במלאכת מותר ראשֿהשנה שהרי – נגלה פי על ג� הוא וכ�
של עני� ישנו שו�dcearשבראשֿהשנה אי� זו שבמדריגה כיו� כלל, בעבודה צור� אי� בשבת מהֿשאי�ֿכ� ,

פג�.

רעוי�" דכל "רעוא שהוא המנחה, תפלת בזמ� חצות, לאחר בשבת שלישית,57ובפרט סעודה של זמנה והוא ,
נאמר זה לא".58שעל "היו�

משניה� למעלה שהוא מוב� וממילא החדשי�, ב' בי� המחבר ממוצע שהוא מברכי�, בשבת .59ובפרט

***

.·È�בעני שטארק") אזוי זי� מע� קאכט ("וואס כלֿכ� ובתוק� בלהט מתעסקי� מדוע הטועני�: ַַָָישנ�
דוקא חב"ד חסידות את מדגישי� מדוע – זה בעני� כבר מתעסקי� וא� מעינותי�"? ?60ד"יפוצו

בפרשתנו: עני� בהקדי� – לזה והמענה

רז"ל62הפסוק61על אמרו הזה", התורה ספר את י"ב63"לקוח תורות, "י"ג ידו בכתב כתב רבינו שמשה
שבארו�" אותה מוציאי� שיהיו (בתורה) דבר לזיי� יבקש שא� בארו�, הניח ואחת שבטי�, .64לי"ב

ז"ל רבותינו ממאמר ההוראה הדורות. לכל הוראות וה� נצחיי�, ה� התורה סיפורי וג� נצחית, היא התורה
האמור:

שפוסקי� לחבירו, אחד מקו� בי� חילוק ישנו מנהגי�, ובפרט מסויימי�, דיני� לפרטי שבנוגע זה עני�
חיי�" אלקי� דברי ואלו "אלו שהרי מקו�, שבאותו הפוסקי� לפי שניתנה65ומתנהגי� כיו� הוא, לזה הטע� –

שבתורה זה בפרט המושרשת פרטית נשמה לכל פרטיות" ופרטי ופרט "בכלל לידרש ואחד66התורה אחד וכל ,
חלק לפי לנהוג צרי� נשמתו.dfמישראל מושרשת שבו בתורה,

חלוקי� בזה שישנ� – ויראה דאהבה הפנימית העבודה – הלבבות חובת לפרטי בנוגע מזו, ויתרה הדבר, וכ�
השער67רבי� ישנו ואחד אחד ולכל ,ely.אלקות ע� ומתקשר מתעלה הוא הרי שעלֿידו ,

מסויימי�. פרטי� ורק לפרטי�, בנוגע רק הוא זה שעני� אלא

י"ג נגד במקדש היו השתחויות ש"י"ג מזה נמשכות השונות התפילה שנוסחאות ידוע התפילה, בעני� והנה,
השבטי� לי"ב שערי� י"ב – אי"ה" לעתיד שנרמזו וגו'"68שעריו ראוב� "שער "שער69, שהוא הי"ג, ושער ,

דכל הפרטיי� בשערי� מעלה שישנה וא� בשוה. ישראל בני לכל שהוא התפילה נוסח השבטי�, לכל הכולל"
שכל טוב יותר היה בודאי ושבט, שבט לכל השיי� ונוסח ושבט שבט כל ידועי� שהיו ו"בזמ� בנפרד, שבט
(כמו שבט� היודעי� שאפילו טוב (יותר השבטי� יודעי� שאינ� הזה בזמ� אמנ� . . שלו בשער יכנס אחד

הכולל" בשער יכנסו ולויי�)) האריז"ל70כהני� שתיק� הנוסח שהוא –71.

שורש לאיזה יודעי� שאי� שמכיו� – התורה בפנימיות וה� דתורה בגליא ה� בתורה, ג� הוא ועלֿדר�ֿזה
הכללי בשער להכנס יש .72שייכי�,
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ועוד.56) סט. ע' עזר"ת סה"מ ראה
תקמה.57) ע' ריש תרס"ו המש� וראה סע"ב. פח, זח"ב
וש"נ.58) .84 ע' חכ"א לקו"ש וראה כה. טז, בשלח
(59) השיחה המש� ).l"endחסר

(60.83 ע' לעיל ג� ראה
שליט"א61) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הסעי� סו� עד מכא�

ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 1148 ע' ח"ד בלקו"ש ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה וג� מוגה, בלתי מהנחה פרטי� כמה

כו.62) לא, (ויל�) פרשתנו
מדרש63) הברכה. וזאת פ' דר"כ פסיקתא ט. פ"ט, פרשתנו דב"ר

(ולספר לפיה"מ הרמב"� בהקדמת הובא ועוד. א. צ, עה"פ תהלי�
ועוד. היד).

יהי'64) – ממנו חלק או – בנ"י של שבט שאצל שיתכ� ונמצא,

שער בחי' שהוא דוקא, הכללי מהס"ת רק להגיהו ויוכלו בס"ת, טעות
מוגה). בלתי (מהנחה כדלקמ� הכללי,

וש"נ.65) ב. יג, עירובי�
ב).66) (ג, התניא הקדמת
א).67) (ד, ש�
יג68) קלו, (תהלי� כמ"ש י�ֿסו�, לקריעת בנוגע שמצינו וכפי

מוגה). בלתי (מהנחה גזרי� לי"ב לגזרי�", סו� י� "לגוזר ובפרש"י)
לא.69) מח, יחזקאל
מוגה).70) בלתי (מהנחה הכלל ע� עצמ� לכלול כדי
שער71) בהקדמת הובא קלג) (אות ממעזריטש להה"מ לקו"א
הכולל.
לדבר:72) דוגמא

מצד אמנ�, וכו'. ואגדה משנה מקרא, חלקי�: כו"כ ישנ� בתורה
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א).67) (ד, ש�
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מצד אמנ�, וכו'. ואגדה משנה מקרא, חלקי�: כו"כ ישנ� בתורה
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נבחר הזק� תורת73אדמו"ר את ייסד דתורה; בגליא ההלכות את לברר כדי ערו�, השולח� את חיבר והוא ,
התפילה נוסח את ובירר העבודה; ודרכי התורה בפנימיות חב"ד, ואחד74חסידות אחד לכל המתאי� כללי נוסח ,

כל75מישראל לעבור יכולי� ודרכ� מישראל, ואחת אחד ולכל ישראל בני לכל מתאימי� אלו עניני� ג' שכל –

תורה). ועלֿידי (בתורה ההמשכות וכל (בתפילה) ההעלאות

ה'שולח�ֿערו�' עניני (וג� ישראל בני לכל זה עני� ונפי� עבורנו, שסללו הסלולה בדר� שנל� ויהיֿרצו�,
מר" אתי "קא חוצה המעיינות הפצת שעלֿידי אנו ומובטחי� המעיינות), בהפצת נכללי� התפילה דא76וסדר ,

ממש. בקרוב משיחא, מלכא

.‚È[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר צאתו [טר�
המצטר�.77יעזור בכל ומתוקה טובה שנה ותהיה בשמחה, החדשה לשנה הכניסה שתהיה יתבר�, הש�
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וכול� שלאח"ז, הגליות כל שרש [שהיא "בבל" גלות הגלות, עני�
תצא)], ר"פ להאריז"ל לקו"ת לח. ב, דניאל ג� (ראה שמה על נקראות
ניתוס� – יחד נתערבו העניני� שכל ט), יא, (נח גו'" בלל ש"ש�

"תלמוד בלולilaaבתורה במשנה בלול במקרא "בלול שהוא "

ללמוד שיכול מי יש א� ג� ועתה, א). כד, סנהדרי� (ראה בתלמוד"
ל"שער הוא ג� זקוק – לחוד ואגדה לחוד משנה לחוד, מקרא כדבעי

בבלי. תלמוד שהוא הכללי",
דתורת ביותר הכללי השער לגילוי שזכינו לאחרי הוא וכ�
תורת לגילוי שזכינו לאחר ובפרט ביותר, שהיא הכללית, החסידות
– הזק� אדמו"ר ע"י חב"ד בבחי' ונמשכה שנתבררה כפי החסידות

לו. זקוקי� שהכל הכללי, השער נעשה זה עני� הרי
העני� מצד הרי – התורה פנימיות גילו לא שלפנ"ז שבדורות וא�

דוקא הנה וש"נ)), ובפרש"י. ב לט, (יבמות (בתמי'" דרי ד"אכשור
ותורת ב)), (קמב, סכ"ו (אגה"ק החכמה" זאת לגלות "מצוה עתה
יהודי ואפילו מישראל, שכאו"א כ� כדי עד ביותר, נתגלתה החסידות
השער זהו שעתה כיו� – ולהבינה החסידות תורת ללמוד בכחו פשוט,

מוגה). בלתי (מהנחה הכללי
להשו"ע.73) בניו הקדמת ראה
מוגה).74) בלתי (מהנחה והמגיד הבעש"ט ע"י שנמסר כפי
ששי�75) לפניו היו סידורו כשסדר פ"י: ח"א רבי בבית ראה

מכול�. נקי' סולת וקיב� שונות מנוסחאות סידורי�
ובכ"מ).76) בתחלתו. טוב ש� (כתר דהבעש"ט אגה"ק
(77.39 הערה דלעיל המוגהת השיחה המש� הוא זה קטע
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אגרא" צערא לפו� אומר הא הא מפרש1"ב� .

התורה בלימוד סובל שאתה הצער רוב "כפי הברטנורא:

מרובה". שכר� יהיה המצוה ועשיית

עלֿפי חובה היא המצוות קיו� על השכר קבלת

dklddֿבספר זאת מציי� שהרמב"� מכ� ג� שמוב� כפי ,

ה"יד" – שלו את2ההלכה ומבאר בכ� מארי� א� והוא ,

הדיני� הקדושֿברו�ֿהוא3פרטי התורה דיני לפי כלומר, .

בדומה עבודתו, על לאד� שכר לתת כביכול 4"חייב"

עבודתו עבור לפועל לשל� בעלֿהבית .5לחובת

אגרא" צערא "לפו� המאמר של בפשטות, והחידוש,

הפעולה לפי ולא הצער, לפי נחשב שהשכר בכ� הוא

תועלת מפיקה האד� עבודת כאשר זה, לפי ותועלתה.

על יתרי� והטורח והצער "התוצאה אשר עד מועטה,

הוא6השבח" אלא השבח, לפי השכר את מחשבי� אי� ,

וצערו. עבודתו עבור מלא שכר מקבל

להבי�: וצרי�

קשור המצוות הטורח,dligzklnשכר ההוצאה, ע�

מקומות: במספר חז"ל כמאמר צורכי�, שה� והצער העמל

שתהיו תלכו, בחוקותי ונתתי7בתורה...milnr"א�

" שונהcaerגשמיכ�...", דומה אינו עבדו..., לא פרקו...

ואחד..., מאה פרקו לשונה פעמי� (מפני8זוזיipyaמאה

מרגילותו "9שמשנה ,"(ytpeתקריב דרכו10כי מי ,...

הקריב כאילו עליו אני מעלה עני, – מנחה להביא

cere.11נפשו" cere.

ובספרי בגמרא הנאמר ופועל: הבית בעל לגבי ג� וכ�

כאשר12הפוסקי� ה"שבח" את רק לפועל שמשלמי�

במקרי� רק זה הרי השבח", על "יתירה ההוצאה

אלא הפועל, את שכר לא הבית בעל כאשר מסויימי�:

חבירו שדה לתו� ("היורד עצמו עלֿדעת עבד הפועל

עשה13ברשות"ly`ונטעה כאשר אז ,(zxg`מהוראות

אדו�" וצבעו שחור שחור, וצבעו ("אדו� הבית ),14בעל

כאור" ("צבעו בכוונה הזיק כאשר ).15אז

בעל הוראות לפי העבודה את ביצע הפועל כאשר א�

ואפילו התועלת, על יתירה ההוצאה כאשר ג� הרי הבית,

הועיל לא כרובllkכאשר להביא הפועל את "השוכר כגו� ,

שמת..." ומצאו והל� לחולה ש"עביד16ודורמסקני� כיו� ,

עליו המוטל את עשה מצדו הפועל שליחותיה", שליח

העבודה, מטרת הושגה לא אחרת שמסיבה אלא בשלמות,

שכרו לו ש"נות� היא, כאשרmlyn"16ההלכה אפילו ,

החולה בשביל לשוכרו"xzei"שכרוהו ראוי שהיה .17ממה
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וסיו� (*zkqnc.(הבאה הערה (ראה אבות (משניות)

(קה"ת) אבות לפרקי ביאורי� בס' נדפה (בלה"ק) זו שיחה של מהד"ב

בסופו.

(1.58 ,56 הערה לקמ� וראה ה'. פרק בסו� הוא במשניות

היד).2) לספר הרמב"� (הקדמת הלכות" הלכות (הוא) זה ש"חיבור

הל'3) סו� וט'. פ"ח ש� וראה (ה"אֿה). פ"ג תשובה הל' רמב"� ראה

מלכי�.

"מי4) רק הוא זה לשלילת נשמהipnicwdוהסברא לו נתתי כו' ואשל�

ב). פכ"ז, (ויק"ר כדרז"ל כו'"

וש�5) פעולת�. שכר כו' מלאכת� בעל ומט"ז: מי"ד פ"ב מאבות להעיר

עה"פ) ברש"י (הובא מתו"כ ולהעיר כו'. ובעה"ב כו' והפועלי� מט"ו:

ח'. סעי� לקמ� וראה כו'. פועלי� ששכר למל� משל ט: כו, בחוקותי

אגרא").6) צערא "לפו� (בפירוש אבות מס' סו� שמואל המדרש לשו�

בחוקותי.7) ר"פ בפרש"י) (הובא תו"כ

ס"ו.8) בפני� לקמ� וראה ב. ט, חגיגה

עבודת9) ה"ז – לאנשי� נשי� דעבודת ב) (יא, סוטה וראה פט"ו. .jxtתניא

א.10) ב, ויקרא

ש�.11) עה"ת בפרש"י הובא ב. קד, מנחות

"מגיד12) eihtyneליעקבeixacוהרי eiwegעושהלישרא שהוא מה כו' ל

פ"א ר"ה ירושלמי וראה ט. פ"ל, (שמו"ר כו'" לעשות לישראל אומר הוא

השכר דוגמת ה� לפועל דבעה"ב שכר תשלו� שדיני מוב� שעפ"ז ה"ג),

הקב"ה. שמשל�

רסשע"ה.13) חו"מ שו"ע א. קא, ב"מ

ס"ג.14) סש"ו ש� שו"ע ב. ק, ב"ק משנה

לקמ�)15) (ובהבא וראה ש�. שו"ע ש�). רש"י (וראה ש� ב"ק

אומ�. ער� תלמודית אנציקלופדי'

(ש�16) ושו"ע ה"ח) פ"ט שכירות (הל' וברמב"� ואיל�. סע"א קטז, ב"ק

שכרו". כל לו "נות� ס"ג) סשל"ה

ד הפועלzehytnולהעיר את ב"השוכר ס"ב) (ש� והרמ"א השו"ע לשו�

שכרו לו נות� שיביא מה ש� מצא ולא והל� למקו� ממקו� שליחות לו להביא

מה שכרו כל לו נות� בזה שג� משמע, – שליחותו" שליח עשה כבר דהרי משל�

שבסמ"ע אלא סקט"ז). ש� הגר"א ביאורי סק"ג*. ש� תשובה פתחי (ראה שפסק

כ�. פירשו לא – ש� סק"ב ונתה"מ סק"ב) ש� דרישה – ובארוכה סק"ח. (ש�

נמוק"י17) ש�). חו"מ בב"י הובא ע"ב. ריש (ש�, ב"ק להביא תוד"ה

במ"ש ש� ברמב"� משמע וכ� הנ"ל. נתה"מ סק"ד. סרס"ד ש� פרישה ש�.

ב פ"ז, ב"מ לתוספתא דוד חסדי ש�. מיי' הגהות (ראה שכרו" כל לו "נות�

א קו, יבמות לו אי� בתוד"ה שהקשה (ומה ש� ב"ק תו"ח וראה בסופו)**.

ש�). הש"ס בגליו� שצויי� רב לח� שו"ת ראה –

zexiky 'ld mixt` dpgn d`xe .(18 dxrd onwl onqp) exky `l` el oi`y livd `le livdl cxi oicn `d `py i`n (my zexiky 'ld) n"gld ziiyewa uxizy dn y"iire (*

.cere .my

.eteqa a"wq d"lyq my dyixc d`x la` (**

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

באיחור זמן נתקבל מכתבו בו מודיע טובות אשר לקח חלק וגם הצליח במבצע הפצת ספרי דא"ח 

תורת החסידות וכן מיום הולדתו אשר חזר דא"ח ברבים חלק מהמאמר מים רבים לא יוכלו לכבות את 

האהבה.

ויהי רצון אשר מתאים לכתבו זה הנה גם בחייו ובעניניו הוא יעשה ככל יכולתו שיקבע הענין, אשר 

מים רבים הם כל עניני עוה"ז ומובן שהנה"ב בכללם ולכל לראש לא יוכלו ח"ו לכבות את האהבה שישנה 

ומצות  לקיום רמ"ח מ"ע  היא  זו שרש  לאבינו שבשמים, אשר אהבה  בכל אחד מישראל אהבה טבעית 

היראה בכללה שהיא שרש לשס"ה ל"ת, והיא המביאה לידי עשיית המצות בפועל וקרוב אליך הדבר מאד 

בפיך ובלבבך לעשותו, וכמבואר בתניא פרק י"ז ואילך. ואין הדבר תלוי אלא ברצון וכיון שאמרו רז"ל 

וללמוד  ועכובים  מניעות  לו שלא להתרשם מכל  עז שבאומות, תקותי שינצל התוקף שיש  שישראל הם 

בהתמדה ושקידה גדולה וקיום המצות בהידור, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כי

e"hyz'd ,lel` b"k ,jlieÎmiavp zyxt zay zgiy

נבחר הזק� תורת73אדמו"ר את ייסד דתורה; בגליא ההלכות את לברר כדי ערו�, השולח� את חיבר והוא ,
התפילה נוסח את ובירר העבודה; ודרכי התורה בפנימיות חב"ד, ואחד74חסידות אחד לכל המתאי� כללי נוסח ,

כל75מישראל לעבור יכולי� ודרכ� מישראל, ואחת אחד ולכל ישראל בני לכל מתאימי� אלו עניני� ג' שכל –

תורה). ועלֿידי (בתורה ההמשכות וכל (בתפילה) ההעלאות

ה'שולח�ֿערו�' עניני (וג� ישראל בני לכל זה עני� ונפי� עבורנו, שסללו הסלולה בדר� שנל� ויהיֿרצו�,
מר" אתי "קא חוצה המעיינות הפצת שעלֿידי אנו ומובטחי� המעיינות), בהפצת נכללי� התפילה דא76וסדר ,

ממש. בקרוב משיחא, מלכא

.‚È[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר צאתו [טר�
המצטר�.77יעזור בכל ומתוקה טובה שנה ותהיה בשמחה, החדשה לשנה הכניסה שתהיה יתבר�, הש�
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וכול� שלאח"ז, הגליות כל שרש [שהיא "בבל" גלות הגלות, עני�
תצא)], ר"פ להאריז"ל לקו"ת לח. ב, דניאל ג� (ראה שמה על נקראות
ניתוס� – יחד נתערבו העניני� שכל ט), יא, (נח גו'" בלל ש"ש�

"תלמוד בלולilaaבתורה במשנה בלול במקרא "בלול שהוא "

ללמוד שיכול מי יש א� ג� ועתה, א). כד, סנהדרי� (ראה בתלמוד"
ל"שער הוא ג� זקוק – לחוד ואגדה לחוד משנה לחוד, מקרא כדבעי

בבלי. תלמוד שהוא הכללי",
דתורת ביותר הכללי השער לגילוי שזכינו לאחרי הוא וכ�
תורת לגילוי שזכינו לאחר ובפרט ביותר, שהיא הכללית, החסידות
– הזק� אדמו"ר ע"י חב"ד בבחי' ונמשכה שנתבררה כפי החסידות

לו. זקוקי� שהכל הכללי, השער נעשה זה עני� הרי
העני� מצד הרי – התורה פנימיות גילו לא שלפנ"ז שבדורות וא�

דוקא הנה וש"נ)), ובפרש"י. ב לט, (יבמות (בתמי'" דרי ד"אכשור
ותורת ב)), (קמב, סכ"ו (אגה"ק החכמה" זאת לגלות "מצוה עתה
יהודי ואפילו מישראל, שכאו"א כ� כדי עד ביותר, נתגלתה החסידות
השער זהו שעתה כיו� – ולהבינה החסידות תורת ללמוד בכחו פשוט,

מוגה). בלתי (מהנחה הכללי
להשו"ע.73) בניו הקדמת ראה
מוגה).74) בלתי (מהנחה והמגיד הבעש"ט ע"י שנמסר כפי
ששי�75) לפניו היו סידורו כשסדר פ"י: ח"א רבי בבית ראה

מכול�. נקי' סולת וקיב� שונות מנוסחאות סידורי�
ובכ"מ).76) בתחלתו. טוב ש� (כתר דהבעש"ט אגה"ק
(77.39 הערה דלעיל המוגהת השיחה המש� הוא זה קטע
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התפילה נוסח את ובירר העבודה; ודרכי התורה בפנימיות חב"ד, ואחד74חסידות אחד לכל המתאי� כללי נוסח ,

כל75מישראל לעבור יכולי� ודרכ� מישראל, ואחת אחד ולכל ישראל בני לכל מתאימי� אלו עניני� ג' שכל –

תורה). ועלֿידי (בתורה ההמשכות וכל (בתפילה) ההעלאות

ה'שולח�ֿערו�' עניני (וג� ישראל בני לכל זה עני� ונפי� עבורנו, שסללו הסלולה בדר� שנל� ויהיֿרצו�,
מר" אתי "קא חוצה המעיינות הפצת שעלֿידי אנו ומובטחי� המעיינות), בהפצת נכללי� התפילה דא76וסדר ,

ממש. בקרוב משיחא, מלכא
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המצטר�.77יעזור בכל ומתוקה טובה שנה ותהיה בשמחה, החדשה לשנה הכניסה שתהיה יתבר�, הש�
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וכול� שלאח"ז, הגליות כל שרש [שהיא "בבל" גלות הגלות, עני�
תצא)], ר"פ להאריז"ל לקו"ת לח. ב, דניאל ג� (ראה שמה על נקראות
ניתוס� – יחד נתערבו העניני� שכל ט), יא, (נח גו'" בלל ש"ש�

"תלמוד בלולilaaבתורה במשנה בלול במקרא "בלול שהוא "

ללמוד שיכול מי יש א� ג� ועתה, א). כד, סנהדרי� (ראה בתלמוד"
ל"שער הוא ג� זקוק – לחוד ואגדה לחוד משנה לחוד, מקרא כדבעי

בבלי. תלמוד שהוא הכללי",
דתורת ביותר הכללי השער לגילוי שזכינו לאחרי הוא וכ�
תורת לגילוי שזכינו לאחר ובפרט ביותר, שהיא הכללית, החסידות
– הזק� אדמו"ר ע"י חב"ד בבחי' ונמשכה שנתבררה כפי החסידות

לו. זקוקי� שהכל הכללי, השער נעשה זה עני� הרי
העני� מצד הרי – התורה פנימיות גילו לא שלפנ"ז שבדורות וא�

דוקא הנה וש"נ)), ובפרש"י. ב לט, (יבמות (בתמי'" דרי ד"אכשור
ותורת ב)), (קמב, סכ"ו (אגה"ק החכמה" זאת לגלות "מצוה עתה
יהודי ואפילו מישראל, שכאו"א כ� כדי עד ביותר, נתגלתה החסידות
השער זהו שעתה כיו� – ולהבינה החסידות תורת ללמוד בכחו פשוט,

מוגה). בלתי (מהנחה הכללי
להשו"ע.73) בניו הקדמת ראה
מוגה).74) בלתי (מהנחה והמגיד הבעש"ט ע"י שנמסר כפי
ששי�75) לפניו היו סידורו כשסדר פ"י: ח"א רבי בבית ראה

מכול�. נקי' סולת וקיב� שונות מנוסחאות סידורי�
ובכ"מ).76) בתחלתו. טוב ש� (כתר דהבעש"ט אגה"ק
(77.39 הערה דלעיל המוגהת השיחה המש� הוא זה קטע

'd wxt zea` iwxt zegiy ihewlf"i jxk

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
¯ÚˆÏ Ì‡˙‰· ¯Î˘‰ Y "‡¯‚‡ ‡¯Úˆ ÌÂÙÏ"

אגרא" צערא לפו� אומר הא הא מפרש1"ב� .

התורה בלימוד סובל שאתה הצער רוב "כפי הברטנורא:

מרובה". שכר� יהיה המצוה ועשיית

עלֿפי חובה היא המצוות קיו� על השכר קבלת

dklddֿבספר זאת מציי� שהרמב"� מכ� ג� שמוב� כפי ,

ה"יד" – שלו את2ההלכה ומבאר בכ� מארי� א� והוא ,

הדיני� הקדושֿברו�ֿהוא3פרטי התורה דיני לפי כלומר, .

בדומה עבודתו, על לאד� שכר לתת כביכול 4"חייב"

עבודתו עבור לפועל לשל� בעלֿהבית .5לחובת

אגרא" צערא "לפו� המאמר של בפשטות, והחידוש,

הפעולה לפי ולא הצער, לפי נחשב שהשכר בכ� הוא

תועלת מפיקה האד� עבודת כאשר זה, לפי ותועלתה.

על יתרי� והטורח והצער "התוצאה אשר עד מועטה,

הוא6השבח" אלא השבח, לפי השכר את מחשבי� אי� ,

וצערו. עבודתו עבור מלא שכר מקבל

להבי�: וצרי�

קשור המצוות הטורח,dligzklnשכר ההוצאה, ע�

מקומות: במספר חז"ל כמאמר צורכי�, שה� והצער העמל

שתהיו תלכו, בחוקותי ונתתי7בתורה...milnr"א�

" שונהcaerגשמיכ�...", דומה אינו עבדו..., לא פרקו...

ואחד..., מאה פרקו לשונה פעמי� (מפני8זוזיipyaמאה

מרגילותו "9שמשנה ,"(ytpeתקריב דרכו10כי מי ,...

הקריב כאילו עליו אני מעלה עני, – מנחה להביא

cere.11נפשו" cere.

ובספרי בגמרא הנאמר ופועל: הבית בעל לגבי ג� וכ�

כאשר12הפוסקי� ה"שבח" את רק לפועל שמשלמי�

במקרי� רק זה הרי השבח", על "יתירה ההוצאה

אלא הפועל, את שכר לא הבית בעל כאשר מסויימי�:

חבירו שדה לתו� ("היורד עצמו עלֿדעת עבד הפועל

עשה13ברשות"ly`ונטעה כאשר אז ,(zxg`מהוראות

אדו�" וצבעו שחור שחור, וצבעו ("אדו� הבית ),14בעל

כאור" ("צבעו בכוונה הזיק כאשר ).15אז

בעל הוראות לפי העבודה את ביצע הפועל כאשר א�

ואפילו התועלת, על יתירה ההוצאה כאשר ג� הרי הבית,

הועיל לא כרובllkכאשר להביא הפועל את "השוכר כגו� ,

שמת..." ומצאו והל� לחולה ש"עביד16ודורמסקני� כיו� ,

עליו המוטל את עשה מצדו הפועל שליחותיה", שליח

העבודה, מטרת הושגה לא אחרת שמסיבה אלא בשלמות,

שכרו לו ש"נות� היא, כאשרmlyn"16ההלכה אפילו ,

החולה בשביל לשוכרו"xzei"שכרוהו ראוי שהיה .17ממה

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

וסיו� (*zkqnc.(הבאה הערה (ראה אבות (משניות)

(קה"ת) אבות לפרקי ביאורי� בס' נדפה (בלה"ק) זו שיחה של מהד"ב

בסופו.

(1.58 ,56 הערה לקמ� וראה ה'. פרק בסו� הוא במשניות

היד).2) לספר הרמב"� (הקדמת הלכות" הלכות (הוא) זה ש"חיבור

הל'3) סו� וט'. פ"ח ש� וראה (ה"אֿה). פ"ג תשובה הל' רמב"� ראה

מלכי�.

"מי4) רק הוא זה לשלילת נשמהipnicwdוהסברא לו נתתי כו' ואשל�

ב). פכ"ז, (ויק"ר כדרז"ל כו'"

וש�5) פעולת�. שכר כו' מלאכת� בעל ומט"ז: מי"ד פ"ב מאבות להעיר

עה"פ) ברש"י (הובא מתו"כ ולהעיר כו'. ובעה"ב כו' והפועלי� מט"ו:

ח'. סעי� לקמ� וראה כו'. פועלי� ששכר למל� משל ט: כו, בחוקותי

אגרא").6) צערא "לפו� (בפירוש אבות מס' סו� שמואל המדרש לשו�

בחוקותי.7) ר"פ בפרש"י) (הובא תו"כ

ס"ו.8) בפני� לקמ� וראה ב. ט, חגיגה

עבודת9) ה"ז – לאנשי� נשי� דעבודת ב) (יא, סוטה וראה פט"ו. .jxtתניא

א.10) ב, ויקרא

ש�.11) עה"ת בפרש"י הובא ב. קד, מנחות

"מגיד12) eihtyneליעקבeixacוהרי eiwegעושהלישרא שהוא מה כו' ל

פ"א ר"ה ירושלמי וראה ט. פ"ל, (שמו"ר כו'" לעשות לישראל אומר הוא

השכר דוגמת ה� לפועל דבעה"ב שכר תשלו� שדיני מוב� שעפ"ז ה"ג),

הקב"ה. שמשל�

רסשע"ה.13) חו"מ שו"ע א. קא, ב"מ

ס"ג.14) סש"ו ש� שו"ע ב. ק, ב"ק משנה

לקמ�)15) (ובהבא וראה ש�. שו"ע ש�). רש"י (וראה ש� ב"ק

אומ�. ער� תלמודית אנציקלופדי'

(ש�16) ושו"ע ה"ח) פ"ט שכירות (הל' וברמב"� ואיל�. סע"א קטז, ב"ק

שכרו". כל לו "נות� ס"ג) סשל"ה

ד הפועלzehytnולהעיר את ב"השוכר ס"ב) (ש� והרמ"א השו"ע לשו�

שכרו לו נות� שיביא מה ש� מצא ולא והל� למקו� ממקו� שליחות לו להביא

מה שכרו כל לו נות� בזה שג� משמע, – שליחותו" שליח עשה כבר דהרי משל�

שבסמ"ע אלא סקט"ז). ש� הגר"א ביאורי סק"ג*. ש� תשובה פתחי (ראה שפסק

כ�. פירשו לא – ש� סק"ב ונתה"מ סק"ב) ש� דרישה – ובארוכה סק"ח. (ש�

נמוק"י17) ש�). חו"מ בב"י הובא ע"ב. ריש (ש�, ב"ק להביא תוד"ה

במ"ש ש� ברמב"� משמע וכ� הנ"ל. נתה"מ סק"ד. סרס"ד ש� פרישה ש�.

ב פ"ז, ב"מ לתוספתא דוד חסדי ש�. מיי' הגהות (ראה שכרו" כל לו "נות�

א קו, יבמות לו אי� בתוד"ה שהקשה (ומה ש� ב"ק תו"ח וראה בסופו)**.

ש�). הש"ס בגליו� שצויי� רב לח� שו"ת ראה –

zexiky 'ld mixt` dpgn d`xe .(18 dxrd onwl onqp) exky `l` el oi`y livd `le livdl cxi oicn `d `py i`n (my zexiky 'ld) n"gld ziiyewa uxizy dn y"iire (*

.cere .my

.eteqa a"wq d"lyq my dyixc d`x la` (**
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שליחותיה" שליח "עביד שבעניננו כיו� מוב�: לא ובכ�

א� ועבודתו ומצוות, תורה בקיו� יכולתו בכל עבד הוא –

ולצער), לטורח יחסית קטנה היא א� (א� תועלת הניבה

בשלמות שכרו לשל� שצרי� מוב� בודאי כולל18הרי ,

(צערו) ומהו19הוצאותיו – השבח על יתירה ההוצאה א� ,

אגרא"? צערא "לפו� של החידוש

.·
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– והעבודה הטורח לעיל, המוזכרות בהלכות

שמפיק התועלת מ� נפרד עני� ה� הפועל של – ה"הוצאה"

שליח ש"עביד וא� המלאכה, מ� כתוצאה הבית בעל

פעולתו את רק מילא הוא הרי בשלמות,elyשליחותיה",

תמיד לא dxhndא� drvazdשלשמהziad lraשכר

eze`.

והמצוות התורה קיו� של ה"צערא" אי� בעניננו א�

הרמב"� שאומר כפי והשבח. הרווח מ� נפרד עני�

פרקי�" אליה�20ב"שמונה ונכס� לעבירות "שהמתאוה ,

ולא אליה� יתאוה לא מאשר של� ויותר חשוב יותר הוא

המושל ששכר שאמרו עד זה דיי� ולא בהנחת�... יצטער

ואמרו21בנפשו בנפשו במשלו צערו רוב לפי metlגדול

`xb` `xrv�שה מזה ויותר ,eeivמתאוה האד� להיות

ומה22לעבירות אפשי אלא איֿאפשי... אד� יאמר לא ...

עלי". גזר שבשמי� אבי אעשה

צערא "לפו� של החידוש מהו יותר עוד קשה זה ולפי

כ� שעל שבח, של עני� הוא עצמו הצער deehvd23אגרא":

ה"צערא"? על שכר בקבלו החידוש ומהו –

והיא המשנה, כוונת שזוהי לומר גדול xewndודוחק

כי – בעניננו אותה שמצטט הרמב"� לשו� כפשטות לכ�,

כדלעיל. זה, בעני� רבי� חז"ל מאמרי יש

.‚
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הוא לכ� שההסבר לומר צערא24יש "לפו� באומרה :

שהוא, כל צער על מדובר לחדש: המשנה מתכוונת אגרא"

עלֿכ� התענוג תחושת עירוב ללא אמיתי צער ובמיוחד

שהאד� ומצוות בתורה כזו יגיעה אלא מצוה, מקיי� שהוא

epi`– מרצונו עצמו על מקבל הוא אלא חייב,

"לפו� המשנה מדוע יוב� זה אגרא"xrv`(ולפי

על המדברת מסכת בסופה, ודוקא אבות במסכת נאמרה

דחסידותא" הדי�,25"מילי משורת לפני� שה� עניני� ,

ה', בסעי� כדלהל�

בעל את מכנה אינה שהמשנה בכ� ג� שנרמז כפי

בכינוי אלא הפרטי, בשמו אגרא" צערא "לפו� המאמר

ושרה אברה� ("ב� גר שהוא המדגיש הא", הא "ב�

בשמ�") ה"א לרמוז26שנתווס� כדי על27– כא� שמדובר ,

בה� חייב הוא שאי� ויגיעה צער עצמו על מקבל שהוא כ�

הוא שנולד): (כקט� הגר של מציאותו לכל בדומה כלל,

עצמו על28מגייר ומקבל בכ�, חובה שו� שאי� בשעה ,

– והמצוות) התורה כל קיו� של והצער הקושי את עצמו
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ש�.18) (ב"ק פעולה שכר לו נות� הציל" ולא להציל ב"ירד ג� והרי

דש� אלא ס"ד). סרס"ד חו"מ טושו"ע ה"ד. פי"ב ואבידה גזילה הל' רמב"�

בסיבת לו שהפסיד חמורו דמי לו משל� ואינו לו הראוי שכרו אלא לו אי�

ד כיו� והאהצלתו, אגרי' ד"לאצולי ש�), (ב"ק שליחותי'" שליח עביד "לא

על הוא האד� על שהציווי בנדו"ד, משא"כ ש�). (שטמ"ק אציל" iyrd'לא

dlertdeשליחותו עביד דהוה מוב� הרי בו), תלוי' אינה ההצלחה (שהרי

ואכ"מ. מהראוי). יותר (ג� משל� שכרו לו ונותני�

למקו�19) ממקו� שליחות לו להביא הפועל את בהשוכר דמצינו והא

להביא לו שיש מה כבד דבר הי' וא� כו', מצא ולא דומהdkpnוהל� שאינו לו

יותר קלה היתה בפועל וטרחתו שפעולתו מפני זה הרי – ש�) (שו"ע כו'

בשלימות. היא וטרחתו פעולתו שאדרבא, בנדו"ד, משא"כ הביא), שלא (מכיו�

באו"א.20) מפרש ספ"ה אבות (להרמב"�) שבפיה"מ ולהעיר פ"ו.

היא21) – זה על השכר וכ� – יצרו את דהכובש שהמעלה dkldולהעיר,

ה"ד). פ"ז תשובה הל' רמב"� (ראה

"ציוו..22) הנ"ל שתיבות קאפח הרב ובהעתקת שלפנינו, בפיה"מ כ"ה

שיהא ציוו שה� ובהעתקתו: המעתיק. הוספת וה� בהמקור אינ� לעבירות"

בהסגנו�). שינויי� כמה ש� יש הלשו� בהמש� (וכ� יצרו את כובש האד�

אפשי23) אלא כו' אפשי אי אד� יאמר "לא שאמרו דמה שמחלק אלא

במצות אבל וכיו"ב), (חוקי� השמעיות בהתורות רק הוא כו'" אעשה ומה

ע"ש. אפשי. אי צ"ל השכל) מצד ג� (רעות השכליות

עצמו24) הטורח הצער בשכר וזה חיי�: מדר� כא� במשנה תוי"ט ראה

שכר�. יודע אתה אי עצמ� מצות שכר אבל מרובה. שכרו מרובה הוא שא�

בארוכה. חיי�) (בדר� עיי"ש

א.25) ל, ב"ק ראה

כא�.26) שמואל מדרש הי"*) הי "בר לעני� (וש� ב. ט, חגיגה תוס'

אברה�". כאותיות חמש הא הא "וכ� ספ"ו ובמחו"ו

במילוי הוא כא�** הא הא דב� שהוא`s"lולהעיר י"ל דבשרה א� –

שנטלה).d'במילוי י' בגימטריא ה"ז (שאז

כדי27) כ� שנקרא הרא"ש), ב� ר"י בש� (מרשב"� כא� שמואל במדרש

בלשו� המסדר וכינה לפרסו� רצה ולא ש�: (ובמחו"ו המלשיני� מ� להסתירו

של השמות ג� כולל – שבתורה העניני� שכל מכיו� אבל נקי'). ובלשו� הצנע

לקמ� וראה כבפני�, מאמרו, לתוכ� שנוגע מוב� נצחיי�, ה� – המאמרי� בעלי

.87 הערה

דמילי מס' ב(סיו�) (ובפרט הוא שגר לגר להזכיר אי� שלכאורה ובפרט

אבות). – דחסידותא

(28.54 ובהערה ו סעי� לקמ� וראה

.my dbibg q"wcae .idid 'r my d`xe .`xen` e` `pz 'id m` (l"pda) wtzqn `d `d oa 'r oiqgeiae .`xen` (dbibgc df) 'idc azk o`k dnly zk`lnae (*

z"de` ± myl v"vd xe`iaae) `pf`il jldz` 'qa mi`elind oipr d`xe .(dqw 'r xe` ldi d`x) d"i` zeize`a `ed ielind iepiyc xirdl ± .c"ei ielina my dbibga la` (**

.n"k`e .(jli`e nx 'r mipipr

zea` iwxt zegiyÎihewl

כזה צעד שעל לחשוב, היה נית� הוא29ולפיכ� אי�

אודות כהלכה והשבח, התוצאות לפי אלא שכר, מקבל

שכר מקבל שאינו עצמו, דעת על חבירו שדה המעבד

לכ� – שבעבודתו התועלת לפי אלא "הוצאתו", כל עבור

ג� שכר לו נותני� – אגרא" צערא "לפו� המשנה אומרת

בכ�. נצטווה שלא למרות וצערו, טירחתו עבוד

כל זוהי גר הדבראצל קיי� לכ� בדומה א� מציאותו,

מינוי או טובה, הנהגה או מצוה, בהידור אחד: כל אצל

עצמו על מקבל שהוא – וכו' שבקדושה 30לדבר

.31מרצונו

.„
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א� חבירו, שדה מעבד אד� כאשר לשאול: אפשר א�

לשל� עליו בכ�, לו ש"ניחא" דעתו הבית בעל הביע

מהשבח יתירה ההוצאה א� ג� עבודתו, כל על ,32לפועל

"ניחא" שלקדושֿברו�ֿהוא כיו� הקושיא: שבה זה 33ולפי

למה מעבר הדי�, משורת לפני� נוהג שהאד� בכ�

כדי עד אגרא", צערא ב"לפו� החידוש מהו – שנצטווה

ג'? בסעי� כדלעיל החסידות, מדת של עני� שזהו כ�

הוא: לכ� ההסבר

ובמצוות בתורה טירחא עצמו על מקבל אד� כאשר

טובה הנהגה או מצוה כהידור – מחוייב הוא שאי� בדבר

הידור מקיי� הוא אי� פעמי� שלוש קיו� ולאחר וכדומה,

"בלי התנאי (ללא עצמו על היגיעה שקבלת יוצא, – זה

יותר34נדר") מאוחר להפסד וגורמת כ"פשיעה", –35היא

מקיי� שאינו שנתגייר, גר אצל [ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

שהרי פשיעה, הוא גיורו הרי כראוי, המצוות את כ� אחר

כספחת" לישראל גרי� בדקדוקי36"קשי� בקיאי� "אי� כי ,

ממעשיה�" למדי� וישראל צרי�37מצות הדי� ולפי –

"מה להתגייר: הרוצה הגר את ולהזהיר להבטיח לפניֿכ�

נפרוש..." פריש דאי להתגייר... שבאת וכיו�38ראית ,

לנבוע העלולי� בקשיי� להתחשב בלי התגייר זאת שבכל

זוהי הרי בדקדוקיה�, המצוות את יקיי� לא אילו מכ�

– "פשיעה"]

היה נית� אגרא", צערא "לפו� החידוש לולא לכ�,

על שכר מקבל אינו שהוא שקיבללחשוב, כפועל ה"צער",

ועקב למקו�" ממקו� "חבית להעביר עצמו ezriytעל

וההלכה וכדומה), מקולקלת בדר� (שהובילה נשברה היא

ולהיפ�: עבודתו, על לו לשל� צרי� הבית בעל שאי� היא,

השבורות החביות עבור לשל� צרי� .39הפועל

כאשר שג� הוא, אגרא" צערא ב"לפו� החידוש

לבעלֿ (כביכול) להפסד גרמה עצמו על שקיבל הטירחא

(הקדושֿברו�ֿהוא) שכר40הבית לו משלמי� זאת בכל ,

הדי� משורת לפני� והטירחא ה"צער" כפי41עבור ,

למקו�", ממקו� חביות "מעביר לגבי הנזכר שבמקרה

לאכול מה לו אי� לפני�42שא� לו לעשות היא "מצוה

שכרו" לו ולית� הדי� .43משורת
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ס"ד.29) לקמ� ראה – ס"ב) (כנ"ל שבח של הו"ע גופא שהצער ומה

שיעשה30) עד ולרדו� להשתדל חייב "אד� שאי� המצות מסוג להעיר

ה"ב). פי"א ברכות הל' (רמב"� לרשות" דומי� אלא חובה שאינה אותה..

ס"ו.31) (ובהערות) ס"ד בפני� לקמ� ראה

סק"ז.32) ש� ובסמ"ע ס"ג סשע"ה חו"מ שו"ע

כיורד33) שהווה מזו, הרא"שzeyxaויתירה לדעת (ג� לכו"ע שבזה –

השבח. על שיתירה ההוצאה ג� נוטל ש�) בטור הובא סכ"ב. פ"ח ב"מ

(34.40 הערה לקמ� ראה

ע"ד35) גר� וזה בזה) מחויב (שאינו וכיו"ב מינוי ע"ע שקבל מי וכמו

כגו� רב אמר הש� חילול דמי "היכי א) (פו, בישרא`p`יומא שקילנא אי

לאלתר". דמי יהיבנא ולא מטבחא

וש"נ.36) ב. מז, יבמות

ב.37) קט, ש� ברש"י וכ"ה דאמר). ד"ה ש� רש"י (וראה קשי� תוד"ה

ש�.38) יבמות

רסש"ד.39) חו"מ שו"ע א. פג, ב"מ

במקרי�40) רק לא הוא לבעה"ב שנגר� שההפסד י"ל העניני� ובפנימיות

אופ�. בכל כ"א בל"נ) התנה ולא כדבעי ההידור את מקיי� (שאינו מסויימי�

היא האמיתית העבודה ג� ורוממותו גדולתו עוצ� אמיתת "שלפי מכיו� כי

ואדרבה ממש עיי"שhgl`כלא פי"ג, תרנ"ט החלצו (ד"ה כו'" יחשב

אזי שנצטוו במצות (בשלמא הרי תרנ"א), עמי ויכנעו בד"ה ועד"ז בארוכה.

אבל) התומ"צ, בקיו� שנצטוה כיו� פשיעתו ע"י בא לא שנגר� ההפסד

(שעבודתו שההפסד נמצא הרי בו, נתחייב שלא וכיו"ב הידור ע"ע כשמקבל

כנ"ל) מזו, ויתירה גדולתו, עוצ� לגבי א) סז, (כתובות למעבד כדבעי לא הוא

השבח. על יתירה היא והיציאה פשיעתו, ע"י בא

צערא41) דלפו� הא – האד� בהנהגת – נפק"מ מאי ג"כ מתור� ועפ"ז

אגרא,

ב לזרזו בכדי רק שזהו לומר דוחק v"nezdדלכאורה meiwובפרט)

"zlgzdשב מפורש ג') (משנה eidzהמס' l`ע"מ הרב את המשמשי� כעבדי�

יזרזו המס', לסיו� עד ההוראות וכל זו הוראה (קיו�) ולאחרי כו'", פרס לקבל

לו שיגיע ההודעה ע"י צער) ע� קשור כשיהי' (ג� התומ"צ לקיו� האד� את

xky(! הצער עבור ג�

משורת לפני� – חסידות" ד"מידת הנהגה שמודיע שי"ל ע"ז (נוס� כי –

של – כזהd"awdהדי� צער קבלת שג� מודיע בזה הנה) בדרכיו, והדבק

ה'. סעי� כדלקמ� להקב"ה, לי' ניחא כו' הפסד מזה שיבוא שאפשר

סעודת42) "כדי לו שאי� היא יאכל" מה לו ב"אי� שהכוונה ש�, בב"ח

ובנדו"ד פוסקי�]. בשאר זה הוזכר שלא מכיו� – לד"ה זהו א� [וצ"ע היו�"

(סנהד' עולמות בהש"י צדיק לכל שית� הקב"ה של עומסו שמלא לומר, יש

האד�. של היו�" "סעודת נעשה זה – ש�) רש"י סע"א. ק,

ושכירות43) שאלה הל' אדה"ז שו"ע ש�. סמ"ע ש�). (מכ"מ ש� טור

סי"ט.

שכר, לשל� צרי� שאינו סבר חנ� בר בר שרבה ש� בב"מ דאיתא והא

שמנהג לפי הוא – דאבות מהא שכר) לתת (שצרי� ראי' לו הביא לא רב וג�

מוכרח אי� מרז"לllkהקב"ה, [וע"ד ממש פרטיו בכל אד� ב� בזה שמחוייב

שההנהגה ובפרט ואשל�]. הקדימני מי ג) מא, (איוב עה"פ ב) פכ"ז, (ויק"ר

היא אגרא" צערא ש�),yecigד"לפו� (בב"מ הגמרא מסקנת לגבי ג� ,

.45 כבהערה
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כזה צעד שעל לחשוב, היה נית� הוא29ולפיכ� אי�

אודות כהלכה והשבח, התוצאות לפי אלא שכר, מקבל

שכר מקבל שאינו עצמו, דעת על חבירו שדה המעבד

לכ� – שבעבודתו התועלת לפי אלא "הוצאתו", כל עבור

ג� שכר לו נותני� – אגרא" צערא "לפו� המשנה אומרת

בכ�. נצטווה שלא למרות וצערו, טירחתו עבוד

כל זוהי גר הדבראצל קיי� לכ� בדומה א� מציאותו,

מינוי או טובה, הנהגה או מצוה, בהידור אחד: כל אצל

עצמו על מקבל שהוא – וכו' שבקדושה 30לדבר

.31מרצונו

.„
„ÒÙ‰Ï ‰Ó¯‚ ‰Á¯ÈË‰˘Î Ì‚ ¯Î˘ ÌÈÓÏ˘Ó

א� חבירו, שדה מעבד אד� כאשר לשאול: אפשר א�

לשל� עליו בכ�, לו ש"ניחא" דעתו הבית בעל הביע

מהשבח יתירה ההוצאה א� ג� עבודתו, כל על ,32לפועל

"ניחא" שלקדושֿברו�ֿהוא כיו� הקושיא: שבה זה 33ולפי

למה מעבר הדי�, משורת לפני� נוהג שהאד� בכ�

כדי עד אגרא", צערא ב"לפו� החידוש מהו – שנצטווה

ג'? בסעי� כדלעיל החסידות, מדת של עני� שזהו כ�

הוא: לכ� ההסבר

ובמצוות בתורה טירחא עצמו על מקבל אד� כאשר

טובה הנהגה או מצוה כהידור – מחוייב הוא שאי� בדבר

הידור מקיי� הוא אי� פעמי� שלוש קיו� ולאחר וכדומה,

"בלי התנאי (ללא עצמו על היגיעה שקבלת יוצא, – זה

יותר34נדר") מאוחר להפסד וגורמת כ"פשיעה", –35היא

מקיי� שאינו שנתגייר, גר אצל [ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

שהרי פשיעה, הוא גיורו הרי כראוי, המצוות את כ� אחר

כספחת" לישראל גרי� בדקדוקי36"קשי� בקיאי� "אי� כי ,

ממעשיה�" למדי� וישראל צרי�37מצות הדי� ולפי –

"מה להתגייר: הרוצה הגר את ולהזהיר להבטיח לפניֿכ�

נפרוש..." פריש דאי להתגייר... שבאת וכיו�38ראית ,

לנבוע העלולי� בקשיי� להתחשב בלי התגייר זאת שבכל

זוהי הרי בדקדוקיה�, המצוות את יקיי� לא אילו מכ�

– "פשיעה"]

היה נית� אגרא", צערא "לפו� החידוש לולא לכ�,

על שכר מקבל אינו שהוא שקיבללחשוב, כפועל ה"צער",

ועקב למקו�" ממקו� "חבית להעביר עצמו ezriytעל

וההלכה וכדומה), מקולקלת בדר� (שהובילה נשברה היא

ולהיפ�: עבודתו, על לו לשל� צרי� הבית בעל שאי� היא,

השבורות החביות עבור לשל� צרי� .39הפועל

כאשר שג� הוא, אגרא" צערא ב"לפו� החידוש

לבעלֿ (כביכול) להפסד גרמה עצמו על שקיבל הטירחא

(הקדושֿברו�ֿהוא) שכר40הבית לו משלמי� זאת בכל ,

הדי� משורת לפני� והטירחא ה"צער" כפי41עבור ,

למקו�", ממקו� חביות "מעביר לגבי הנזכר שבמקרה

לאכול מה לו אי� לפני�42שא� לו לעשות היא "מצוה

שכרו" לו ולית� הדי� .43משורת
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ס"ד.29) לקמ� ראה – ס"ב) (כנ"ל שבח של הו"ע גופא שהצער ומה

שיעשה30) עד ולרדו� להשתדל חייב "אד� שאי� המצות מסוג להעיר

ה"ב). פי"א ברכות הל' (רמב"� לרשות" דומי� אלא חובה שאינה אותה..

ס"ו.31) (ובהערות) ס"ד בפני� לקמ� ראה

סק"ז.32) ש� ובסמ"ע ס"ג סשע"ה חו"מ שו"ע

כיורד33) שהווה מזו, הרא"שzeyxaויתירה לדעת (ג� לכו"ע שבזה –

השבח. על שיתירה ההוצאה ג� נוטל ש�) בטור הובא סכ"ב. פ"ח ב"מ

(34.40 הערה לקמ� ראה

ע"ד35) גר� וזה בזה) מחויב (שאינו וכיו"ב מינוי ע"ע שקבל מי וכמו

כגו� רב אמר הש� חילול דמי "היכי א) (פו, בישרא`p`יומא שקילנא אי

לאלתר". דמי יהיבנא ולא מטבחא

וש"נ.36) ב. מז, יבמות

ב.37) קט, ש� ברש"י וכ"ה דאמר). ד"ה ש� רש"י (וראה קשי� תוד"ה

ש�.38) יבמות

רסש"ד.39) חו"מ שו"ע א. פג, ב"מ

במקרי�40) רק לא הוא לבעה"ב שנגר� שההפסד י"ל העניני� ובפנימיות

אופ�. בכל כ"א בל"נ) התנה ולא כדבעי ההידור את מקיי� (שאינו מסויימי�

היא האמיתית העבודה ג� ורוממותו גדולתו עוצ� אמיתת "שלפי מכיו� כי

ואדרבה ממש עיי"שhgl`כלא פי"ג, תרנ"ט החלצו (ד"ה כו'" יחשב

אזי שנצטוו במצות (בשלמא הרי תרנ"א), עמי ויכנעו בד"ה ועד"ז בארוכה.

אבל) התומ"צ, בקיו� שנצטוה כיו� פשיעתו ע"י בא לא שנגר� ההפסד

(שעבודתו שההפסד נמצא הרי בו, נתחייב שלא וכיו"ב הידור ע"ע כשמקבל

כנ"ל) מזו, ויתירה גדולתו, עוצ� לגבי א) סז, (כתובות למעבד כדבעי לא הוא

השבח. על יתירה היא והיציאה פשיעתו, ע"י בא

צערא41) דלפו� הא – האד� בהנהגת – נפק"מ מאי ג"כ מתור� ועפ"ז

אגרא,

ב לזרזו בכדי רק שזהו לומר דוחק v"nezdדלכאורה meiwובפרט)

"zlgzdשב מפורש ג') (משנה eidzהמס' l`ע"מ הרב את המשמשי� כעבדי�

יזרזו המס', לסיו� עד ההוראות וכל זו הוראה (קיו�) ולאחרי כו'", פרס לקבל

לו שיגיע ההודעה ע"י צער) ע� קשור כשיהי' (ג� התומ"צ לקיו� האד� את

xky(! הצער עבור ג�

משורת לפני� – חסידות" ד"מידת הנהגה שמודיע שי"ל ע"ז (נוס� כי –

של – כזהd"awdהדי� צער קבלת שג� מודיע בזה הנה) בדרכיו, והדבק

ה'. סעי� כדלקמ� להקב"ה, לי' ניחא כו' הפסד מזה שיבוא שאפשר

סעודת42) "כדי לו שאי� היא יאכל" מה לו ב"אי� שהכוונה ש�, בב"ח

ובנדו"ד פוסקי�]. בשאר זה הוזכר שלא מכיו� – לד"ה זהו א� [וצ"ע היו�"

(סנהד' עולמות בהש"י צדיק לכל שית� הקב"ה של עומסו שמלא לומר, יש

האד�. של היו�" "סעודת נעשה זה – ש�) רש"י סע"א. ק,

ושכירות43) שאלה הל' אדה"ז שו"ע ש�. סמ"ע ש�). (מכ"מ ש� טור

סי"ט.

שכר, לשל� צרי� שאינו סבר חנ� בר בר שרבה ש� בב"מ דאיתא והא

שמנהג לפי הוא – דאבות מהא שכר) לתת (שצרי� ראי' לו הביא לא רב וג�

מוכרח אי� מרז"לllkהקב"ה, [וע"ד ממש פרטיו בכל אד� ב� בזה שמחוייב

שההנהגה ובפרט ואשל�]. הקדימני מי ג) מא, (איוב עה"פ ב) פכ"ז, (ויק"ר

היא אגרא" צערא ש�),yecigד"לפו� (בב"מ הגמרא מסקנת לגבי ג� ,

.45 כבהערה
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לפני� לו לעשות היא "מצוה – זו שהלכה ולמרות

הבית כשבעל דוקא נקבעה – שכרו" לו ולית� הדי� משורת

xkyהוא בענינינו ואילו החביות, את להעביר הפועל את

דעת על הטובה וההנהגה ההידור או הגיור את עושה

עבודת הבית לבעל ש"ניחא" כיו� זאת, בכל – עצמו

מסוי� בפרט כשפשע ג� הרי הפועל,

רעוע" "במקו� החביות את העביר שכאשר 44[לדוגמא,

הוא המועברות מהחביות והרווח אחת, חבית רק נשברה

שאז השבורה, האחת החבית של ההפסד מאשר יותר

הוא אי� א�ֿכי החביות, בהעברת הבית לבעל "ניחא"

ההעברה], מאופ� מרוצה

שכרו לו לשל� הבית בעל חייב חסידות מדת מצד הרי

החבית העברת עבור ג� (כולל עבודתו עבור במילואו

הרי הפעולה, כלל הבית לבעל ש"ניחא" כיו� שנשברה).

זהeli`kזה עבור אותו .45ששכר

שכיו� בעניננו, ג� הוא כ� הבית,לכ� לבעל ש"ניחא"

עצמו על מקבל שהאד� בכ� טירחא46לקדושֿברו�ֿהוא,

כי (א� וכדומה מצוה הידור כראוי,`oteשל אינו הקבלה

נדר") "בלי מתנה הוא אי� מלוא47כאשר את נות� הוא

אגרא". צערא "לפו� – היגיעה עבור השכר

לבעל רצוי הגיור עצ� שנתגייר: גר לגבי ג� הוא כ�

(הקדושֿברו�ֿהוא) אחר48ֿהבית שהיתה למרות ולפיכ�, ,

ע� המצוות כל את קיי� שלא בכ� "פשיעה" כ�

הגיור על שכר מקבל הוא שנגר�49דקדוקיה�, למרות ,

.50הפסד

.Â
¯Úˆ‰ ˙‡ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ï ÏÏÎ ·ÈÈÁ Â�È‡ ¯‚ ‡˜Â„
מכונה אגרא" צערא "לפו� המאמר שבעל לומר, ויש

שג� למרות כדלעיל, גר, שהוא להדגיש כדי הא", הא "ב�

בתורה טירחה עצמו על שיקבל ייתכ� יהודי כל אצל

היא גרות שדוקא כיו� בה, חייב הוא שאי� ומצוות

בה חייבי� שאי� .oihelgl51קבלתֿצער

הוא: לכ� ההסבר

lk"קונו את "לשמש היא היהודי של ומוב�,52בריאתו ,

את לנצל כדבריlkשעליו אשר, עד ה', לעבודת כוחותיו

למעשה53חז"ל מעשי יגיעו מתי לומר "חייב יהודי כל ,

יהודי אצל למצוא קשה לכ� ויעקב". יצחק אברה� אבותי

בה חייב הוא שאי� ה' בעבודת אינוllkטירחה יהודי כי ,

דחסידותא, ומילי הדי� משורת שלפני� מעניני� ג� פטור

שהוא כוחותיו.aiigכיו� בכל קונו" את "לשמש

עליו חלה אי� שנתגייר גר חובהiptlואילו שו� גיורו

להתגייר שבאת ראית מה לו אומרי� (ואדרבה: להתגייר

אינה33וכו' ומצוות תורה לקיו� הטירחה שקבלת כ� ,(

עליו .llk54חלה

במסכת אגרא" צערא "לפו� של העני� מובא זאת בכל

על מקבל יהודי כאשר ג� כי ישראל, לכל השייכת אבות

בה חייב הוא שאי� ומצוות בתורה צער הוספת עצמו
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ש�.44) אדה"ז שו"ע ל'

היא45) שלכ� – הפועל את לשוכר ממש דומה זה אי� שאעפ"כ, אלא

הפועל, את בשוכר [משא"כ חסידות מידת לפני�devnרק לו לעשות הוא

ועד הדי�, מוב�oitekyמשורת ועפ"ז ש�)]. (ב"ח זה שב"לפו�yecigdעל

הערה וראה ש�. שבב"מ תשמור" צדיקי� ד"וארחות הדי� על אגרא" צערא

ועצ"ע. .50

א.46) פז, שבת – ואתה מתוד"ה להעיר

העני�47) עצ� (הקב"ה) לבעה"ב לי' ניחא הרי ,40 הערה הנ"ל לפי וג�

כנ"ל. עבודתו, באופ� רק הוא וההפסד נוס�, וכו' הידור ע"ע שמקבל

אשר48) גו' שלמה משכורת� ותהי פעל� ה' ישל� יב): ב, (רות וכמ"ש

לחסות באת ד"אשר מפרש חסא) (א"ר ש� ובמד"ר כנפיו, תחת לחסות באת

(מח, יבמות מזו יתירה וראה גו'". ה' "ישל� שע"ז "פעל�" הוא כנפיו" תחת

עצמ� ששהו מפני כו' עליה� באי� ויסורי� מעוני� בזה"ז גרי� מה מפני סע"ב)

אשר גו' פעל� ה' ישל� קראה מאי כו' אר"א השכינה כנפי תחת להכנס

הבאה. הערה וראה ש�. וחדא"ג ותוס' רש"י ראה גו'. באת

שהרי49) פשוט, – המדרש לפי' דרות הפסוק על הא הא דב� והחידוש

בעני� מדבר הכתוב ופשטות תומ"צ, בקיו� דצער עני� כלל מפורש אי� ש�

לגמרי. אחר

ה50) יותר עוד מוב� אגרא"yecigועפ"ז צערא "לפו� הקב"ה שבהנהגת

כשניחא החביות העברת פעולת על שכר דנתינת חסידות" ה"מדת על ג� –

שאי� מכיו� כי – (45 ובהערה בפני� לעיל (ראה הפעולה בכללות לבעה"ב לי'

ש נמצא הרי לחצאי�, גיור כ"פשיעה"lkשיי� כמו (אח"כ) הוה הגיור פעולת

החביות, כבהעברת (ודלא – נמשכת פעולה הוא שגיור את"ל ובפרט –

רעוע): במקו� אות� שהעביר בזה העברת�, באופ� רק היא שהפשיעה

שבהגיור מכיו� envrואעפ"כ, cvn.זה על שכרו לו נות� – לבעה"ב לי' ניחא

ה51) ג� לזה: הואyecigונוס� אגרא" צערא שנתגיירxwiraד"לפו� בגר

הקודמת. הערה ראה –

קידושי�.52) מס' סו�

רפכ"ה.53) תדבא"ר

ב54) גר של עבודתו דוקא: לגר בהשייכות עני� שמקיי�lkעוד המצוות

מצות בז' ואפילו בו. נתחייב שלא "צער" (כשנתגייר) ע"ע שקיבל ע"י היא

ג� בה� מחויב שהי' הציוויiptlב"נ כלל דומה שאינו מוב� הרי – הגיור

שישמרו כ� ע"מ מארמ"צ הוצאתי� אשר בנ"י בתור או ב"נ, בתור וקיומו

ספרי לח. כה, בהר פרש"י מה. יא, שמיני בפרש"י) (הובא (תו"כ התומ"צ

ועוד). מא. טו, שלח (ופרש"י)

אלא ועושה כמצווה שכר עליה� מקבלי� "אי� דילי' בז"מ שב"נ ולהעיר

א). ג, (ע"ז ועושה" מצווה שאינו כמי

ש� גדול (תוד"ה להחטיאו (יותר) המצווה על (יותר) מתגבר והיצה"ר

שע"י נמצא, – סק"ז) ש� ש"� סק"ג. סרמ"ו יו"ד ט"ז וראה הע"י). (כגירסת

אלו. מצות ז' בקיו� ג� "צער" לו מתוס� הגיור

גר, כמו הוה עליו שמקבל נוס� ד"צער" זה בפרט שרק בישראל משא"כ

כבפני�.

zea` iwxt zegiyÎihewl

עד וטבעו רגילותו לפי זה אי� כאשר במיוחד הדי�, עלֿפי

הרי לגמרי, חדש דבר עצמו על קבל כאילו שזה כ� כדי

שנתגיירdnecזה .55לגר

(לפי כתובה אגרא" צערא "לפו� המשנה מכ�: יותר

גירסאות דוקא56מספר (zeipynd seqa57מסכת של

"מילי58אבות של ביותר הנעלית המעלה זוהי כלומר, ,

היגיעה קבלת על בה שמדובר כיו� כדלעיל, דחסידותא",

הדרגה זוהי ולכ� ורגילותו, טבעו לפי שלא עצמו ע�

החסידות. במדת ביותר הנעלית

.Ê
Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ ÚÂ„ÓÂ ,'‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ·ÈÈÁ È„Â‰È‰

?¯Î˘
הוא המצוות ששכר א', בסעי� קוד� הנאמר על והנה,

שכר לקבל יהודי חייב תורה די� (שלפי ההלכה לפי חובה

לשאול: נית� ובמצוות), בתורה עבודתו על

וכדומה קבל� יו�, שכיר – לפועל לשל� האד� חובת

לעבוד חייב שאינו מי כלפי דוקא היא עבודתו עבוד –

השכר. בשביל מלאכתו עושה והוא הבית בעל למע�

עלֿידו. נקנה הוא כי רבו את לשמש חייב עבד זאת לעומת

אב כיבוד מצות בגלל אביו את לשרת חייב ב� –59וכ�

עבודת�ואי� עבור שכר תשלו� של עני� .60אצל�

"א� הקדושֿברו�ֿהוא אל קשור ישראל שע� וכיו�

הכוונה מכ�: ויותר כעבדי�", א� היהודיz`ixaaכבני�

קונו" את "לשמש שחובתו ומוב�, קונו", את "לשמש היא

של והחובה הקני� מאשר יותר הרבה ההלכה, לפי גדולה,

לאביו ב� מחובת יותר ובודאי לאדונו, וכיצד61עבד –

שכר ליהודי מגיע ההלכה שעלֿפי לומר על62אפשר

ה' את ?63עובדו

.Á
Ï·˜Ó‰ „ˆÓÂ Ô˙Â�‰ „ˆÓ Y ÌÈ„„ˆ È�˘ ‰¯Â˙·

מהקדושֿ ניתנו והמצוות התורה הוא: לכ� ההסבר

מבחינת הגדרות בה� שיש ומוב�, לישראל, ברו�ֿהוא

– המקבל מבחינת והגדרות הקדושֿברו�ֿהוא, – הנות�

.64ישראל

תורה דברי "אי� קצוות: שני בתורה מוצאי� לכ�

שאינו יהודי ידי על נלמדי� ה� כאשר – טומאה" מקבלי�

" כי – של65כאש"ixacטהור דבריו ה� אלה :Îyecwd

`edÎjexa,"מחול כבודו כבודו על שמחל "רב שני, מצד .

היא" (=שלו) דיליה "תורה של66כי תורתו זוהי ,axd.

הקדושֿ "בבעלות" נשארו בתורה מהעניני� חלק כלומר,

ישראל. לבעלות עברו וחלק ברו�ֿהוא,

ג� כ� עצמ�, והמצוות התורה לגבי כ� שהדבר וכש�

שני בה שיש מצוות, ולקיי� תורה ללמוד לחובה בקשר

צדדי�:
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כו'55) וראית� ושבת� ב): (ט, בחגיגה המאמר שייכות תומתק עפכנה"ל

פעמי� מאה פרקו שונה דומה ואינו כו' עבדו לא לאשר אלקי� עובד בי�

ואחת המאה הפע� "זאת מצד כי הי", הי ל"בר ואחד, מאה פרקו לשונה

בביאור – א כא, – פט"ו התניא (לשו� מנעוריו" שהורגל הרגילות על היתרה

שמשנה שנתגייר כגר הוא ולכ� לגמרי חדש כדבר אצלו הוא הנ"ל) מרז"ל

שלו. הרגילות טבע

רנב),56) (נאפולי, דמשניות ראשו� בדפוס וכ"ה ומשניות. בש"ס כ"ה

נוסחאות שינויי וראה (ג). (א), פארמה כת"י תימני, כת"י קופמא�, כת"י

קאפח. הוצאת למשניות.

"הוא במשנה הוא הפרק סיו� (ועוד) סדורי� ובכו"כ אדה"ז בסדור אבל

לקמ� וראה כ'. למשנה נוסחאות שינויי ראה כו'". שני� חמש ב� אומר הי'

.58 הערה

שבמח"ו57) ולהעיר רפ"ו. שמואל מדרש וראה ברייתא. הוא ו' פרק שהרי

(ומאמר אגרא צערא לפו� המאמר למשניות), נוסחאות בשינויי (שהובא וכת"י

פ"ו. בסו� הוא בג) בג ב�

58(– כו'" שני� חמש ב� אומר הי' (הוא במשנה שמסיי� להגירסא וג�

אינ� וג� תימא ב� ר"י דברי אלו שאי� הנ"ל, במשנה שמואל מדרש ראה

בריש מ"ש וראה כא�. והוסיפו� הסמיכו� שחכמי� אלא זו* מסכתא מסדר

ס"ג. פ"ל הכולל שער וראה בתוי"ט). (הובא זו משנה

ס"ה.59) סר"מ יו"ד טושו"ע ה"ג. פ"ו ממרי� הל' רמב"�

זנ�60) ואיני עמי עשה לו לומר הרב דיכול קיי"ל כנעני בעבד שהרי

עברי בעבד וג� ס"כ). סרס"ז יו"ד טושו"ע ה"ז. פ"ט עבדי� הל' (רמב"�

פ"א ש� (רמב"� ובמדור בכסות ובמשקה במאכל לו להשוותו האדו� שחייב

בחיובי גדר ה"ז – רפ"ג) (ש� ובנותיו ובניו אשתו במזונות חייב וג� ה"ט)

כקונה שהוא – (עברי) לעבד בתור`oecאדו� ולא – א) כ, (קדושי� לעצמו

ועצ"ע. פעולה. שכר

מחוייב61) שאינו כב� ודלא – קדה"ש על דמס"נ מהחיוב ג� וכדמוכח

שאבידתו ועד א) סב, (ב"מ קודמי� חיי� שהרי אביו, עבור נפשו למסור

א). לג, (ש� קודמת אבידתו אביו ואבידת

נפשו למסור מחויב אינו שב� (מה וזה ד: סב, ר"ה מלקו"ת להעיר אבל

כולא רק כ� אינו הנשמה א� בפ"ע, מהות נהי' שהוא מחמת זהו) אביו, עבור

קדה"ש על דמס"נ שהחיוב משמע, שמזה – כלל ית' ממנו נפרדת ואינה חד

תניא ועיי� נפרדי�). שאינ� (מכיו� להקב"ה בני� ה� שבנ"י זה מצד ג� הוא

דגזה"כ משמע (דלכאורה הוא הכתוב גזירת כו' קלה בעבירה אפי' ספכ"ד:

הרבה). פעמי� שישמור כדי פ"א דיעבור שי"ל א� – יעבור ואל ביהרג הוא

ואכ"מ.

כו'.62) פרס לקבל ע"מ כו' כעבדי� תהיו אל מ"ג: פ"א מאבות להעיר

כו', עבדי� אות� קורא הוא שכר לקבל להפרע העובדי� שג� ש�: ובתויו"ט

עיי"ש.

כא�.63) (להחיד"א) אבות מחסדי להעיר

לקוטי64) ע� בהגש"פ (נדפס פסחי� מס' על הא' הדר� בארוכה ראה

כו"כ ש� וראה ואיל�). תסד ע' תשמ"וֿז) (קה"ת, וביאורי� מנהגי� טעמי�

לזה. דוגמאות

א.65) כב, ברכות

ואיל�.66) סע"א לב, קדושי�

.'ek mipy yng oa xne` 'id `ed zpyn my `zily ± l"pd dnx`t i"zk .o`ntew i"zke m"anxd z`gqep zeipyna gkenck (*
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עד וטבעו רגילותו לפי זה אי� כאשר במיוחד הדי�, עלֿפי

הרי לגמרי, חדש דבר עצמו על קבל כאילו שזה כ� כדי

שנתגיירdnecזה .55לגר

(לפי כתובה אגרא" צערא "לפו� המשנה מכ�: יותר

גירסאות דוקא56מספר (zeipynd seqa57מסכת של

"מילי58אבות של ביותר הנעלית המעלה זוהי כלומר, ,

היגיעה קבלת על בה שמדובר כיו� כדלעיל, דחסידותא",

הדרגה זוהי ולכ� ורגילותו, טבעו לפי שלא עצמו ע�

החסידות. במדת ביותר הנעלית

.Ê
Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ ÚÂ„ÓÂ ,'‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ·ÈÈÁ È„Â‰È‰

?¯Î˘
הוא המצוות ששכר א', בסעי� קוד� הנאמר על והנה,

שכר לקבל יהודי חייב תורה די� (שלפי ההלכה לפי חובה

לשאול: נית� ובמצוות), בתורה עבודתו על

וכדומה קבל� יו�, שכיר – לפועל לשל� האד� חובת

לעבוד חייב שאינו מי כלפי דוקא היא עבודתו עבוד –

השכר. בשביל מלאכתו עושה והוא הבית בעל למע�

עלֿידו. נקנה הוא כי רבו את לשמש חייב עבד זאת לעומת

אב כיבוד מצות בגלל אביו את לשרת חייב ב� –59וכ�

עבודת�ואי� עבור שכר תשלו� של עני� .60אצל�

"א� הקדושֿברו�ֿהוא אל קשור ישראל שע� וכיו�

הכוונה מכ�: ויותר כעבדי�", א� היהודיz`ixaaכבני�

קונו" את "לשמש שחובתו ומוב�, קונו", את "לשמש היא

של והחובה הקני� מאשר יותר הרבה ההלכה, לפי גדולה,

לאביו ב� מחובת יותר ובודאי לאדונו, וכיצד61עבד –

שכר ליהודי מגיע ההלכה שעלֿפי לומר על62אפשר

ה' את ?63עובדו

.Á
Ï·˜Ó‰ „ˆÓÂ Ô˙Â�‰ „ˆÓ Y ÌÈ„„ˆ È�˘ ‰¯Â˙·

מהקדושֿ ניתנו והמצוות התורה הוא: לכ� ההסבר

מבחינת הגדרות בה� שיש ומוב�, לישראל, ברו�ֿהוא

– המקבל מבחינת והגדרות הקדושֿברו�ֿהוא, – הנות�

.64ישראל

תורה דברי "אי� קצוות: שני בתורה מוצאי� לכ�

שאינו יהודי ידי על נלמדי� ה� כאשר – טומאה" מקבלי�

" כי – של65כאש"ixacטהור דבריו ה� אלה :Îyecwd

`edÎjexa,"מחול כבודו כבודו על שמחל "רב שני, מצד .

היא" (=שלו) דיליה "תורה של66כי תורתו זוהי ,axd.

הקדושֿ "בבעלות" נשארו בתורה מהעניני� חלק כלומר,

ישראל. לבעלות עברו וחלק ברו�ֿהוא,

ג� כ� עצמ�, והמצוות התורה לגבי כ� שהדבר וכש�

שני בה שיש מצוות, ולקיי� תורה ללמוד לחובה בקשר
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כו'55) וראית� ושבת� ב): (ט, בחגיגה המאמר שייכות תומתק עפכנה"ל

פעמי� מאה פרקו שונה דומה ואינו כו' עבדו לא לאשר אלקי� עובד בי�

ואחת המאה הפע� "זאת מצד כי הי", הי ל"בר ואחד, מאה פרקו לשונה

בביאור – א כא, – פט"ו התניא (לשו� מנעוריו" שהורגל הרגילות על היתרה

שמשנה שנתגייר כגר הוא ולכ� לגמרי חדש כדבר אצלו הוא הנ"ל) מרז"ל

שלו. הרגילות טבע

רנב),56) (נאפולי, דמשניות ראשו� בדפוס וכ"ה ומשניות. בש"ס כ"ה

נוסחאות שינויי וראה (ג). (א), פארמה כת"י תימני, כת"י קופמא�, כת"י

קאפח. הוצאת למשניות.

"הוא במשנה הוא הפרק סיו� (ועוד) סדורי� ובכו"כ אדה"ז בסדור אבל

לקמ� וראה כ'. למשנה נוסחאות שינויי ראה כו'". שני� חמש ב� אומר הי'

.58 הערה

שבמח"ו57) ולהעיר רפ"ו. שמואל מדרש וראה ברייתא. הוא ו' פרק שהרי

(ומאמר אגרא צערא לפו� המאמר למשניות), נוסחאות בשינויי (שהובא וכת"י

פ"ו. בסו� הוא בג) בג ב�

58(– כו'" שני� חמש ב� אומר הי' (הוא במשנה שמסיי� להגירסא וג�

אינ� וג� תימא ב� ר"י דברי אלו שאי� הנ"ל, במשנה שמואל מדרש ראה

בריש מ"ש וראה כא�. והוסיפו� הסמיכו� שחכמי� אלא זו* מסכתא מסדר

ס"ג. פ"ל הכולל שער וראה בתוי"ט). (הובא זו משנה

ס"ה.59) סר"מ יו"ד טושו"ע ה"ג. פ"ו ממרי� הל' רמב"�

זנ�60) ואיני עמי עשה לו לומר הרב דיכול קיי"ל כנעני בעבד שהרי

עברי בעבד וג� ס"כ). סרס"ז יו"ד טושו"ע ה"ז. פ"ט עבדי� הל' (רמב"�

פ"א ש� (רמב"� ובמדור בכסות ובמשקה במאכל לו להשוותו האדו� שחייב

בחיובי גדר ה"ז – רפ"ג) (ש� ובנותיו ובניו אשתו במזונות חייב וג� ה"ט)

כקונה שהוא – (עברי) לעבד בתור`oecאדו� ולא – א) כ, (קדושי� לעצמו

ועצ"ע. פעולה. שכר

מחוייב61) שאינו כב� ודלא – קדה"ש על דמס"נ מהחיוב ג� וכדמוכח

שאבידתו ועד א) סב, (ב"מ קודמי� חיי� שהרי אביו, עבור נפשו למסור

א). לג, (ש� קודמת אבידתו אביו ואבידת

נפשו למסור מחויב אינו שב� (מה וזה ד: סב, ר"ה מלקו"ת להעיר אבל

כולא רק כ� אינו הנשמה א� בפ"ע, מהות נהי' שהוא מחמת זהו) אביו, עבור

קדה"ש על דמס"נ שהחיוב משמע, שמזה – כלל ית' ממנו נפרדת ואינה חד

תניא ועיי� נפרדי�). שאינ� (מכיו� להקב"ה בני� ה� שבנ"י זה מצד ג� הוא

דגזה"כ משמע (דלכאורה הוא הכתוב גזירת כו' קלה בעבירה אפי' ספכ"ד:

הרבה). פעמי� שישמור כדי פ"א דיעבור שי"ל א� – יעבור ואל ביהרג הוא

ואכ"מ.

כו'.62) פרס לקבל ע"מ כו' כעבדי� תהיו אל מ"ג: פ"א מאבות להעיר

כו', עבדי� אות� קורא הוא שכר לקבל להפרע העובדי� שג� ש�: ובתויו"ט

עיי"ש.

כא�.63) (להחיד"א) אבות מחסדי להעיר

לקוטי64) ע� בהגש"פ (נדפס פסחי� מס' על הא' הדר� בארוכה ראה

כו"כ ש� וראה ואיל�). תסד ע' תשמ"וֿז) (קה"ת, וביאורי� מנהגי� טעמי�

לזה. דוגמאות

א.65) כב, ברכות

ואיל�.66) סע"א לב, קדושי�

.'ek mipy yng oa xne` 'id `ed zpyn my `zily ± l"pd dnx`t i"zk .o`ntew i"zke m"anxd z`gqep zeipyna gkenck (*
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תורה לקיי� חובה היהודי על מוטלת הנות� מצד

המק ומצד לרבו, ועבד לאביו ב� כשימוש –ומצוות בל

התורה לפי שקשורה, חובה היא ובמצוות בתורה ,63עסקו

שכר ושכיר67בקבלת כקבל� ,68.

ומצוות תורה קיו� בחובת אלו מנוגדי� צדדי� [שני

המצוות – מצוות סוגי שני שבי� בהבדל ג� מתבטאי�

עריות גילוי זרה, (עבודה יעבור" ואל "יהרג שלגביה�

"אשר נאמר שעליה� אחרות, ומצוות דמי�), ושפיכות

שימות ולא בה� וחי בה�, וחי האד� אות� יעשה

:69בה�"

מצד החובה מודגשת בכלל ולכ�lawndבמצוות ,

את ה"יוצרות" ה� ה� – מכ� ויותר לגביה�, חשוב המקבל

קוני" את "לשמש שיהיה שכדי חז"ל, כמאמר – המקבל

בה�" "וחי – "נבראתי" שלושת70לפיכ� זאת, לעומת .

עיקר לעיל, שנזכרו הנות�,71העניני� מצד הוא חיוב�

יעבור"].72ולכ� ואל "יהרג – "יעבור" של עני� אצל� אי�

.Ë
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‰¯Â˙‰
גדרי מצד הוא והמצוות התורה ששכר לעיל, הנאמר

בכ�, יותר מודגש "לפו�ote`yהמקבל, הוא השכר

`xrv.וטירחא צער למקבל היה כמה עד ,"

צערא "לפו� המאמר של לקשר הסבר עוד נוס� וכ�

דחסידותא: מילי – אבות למסכת אגרא"

קיי� הדי�, משורת לפני� דחסידותא", "מילי המושג

האד� תכלית כל הנות� מצד זאת, לעומת המקבל. מצד רק

לעבוד בחובתו הגבלה כלל ואי� קונו" את "לשמש רק היא

אי� ולכ� ז', בסעי� כדלעיל נפש, מסירות כדי עד ה', את

הדי�" משורת "לפני� ההגדרה .73קיימת

יותר מוסבר בביטוי74כ� אבות מסכת מתחילה מדוע

נת�law"משה "הקדושֿברו�ֿהוא ולא מסיני", תורה

"מילי של העני� כי וכדומה, בסיני" למשה תורה

בקשר רק מתאי� – אבות מסכת של תוכנה – דחסידותא"

והמצוות. התורה למקבל בקשר ל"קבל",

בסופה תחילתה של75ונעו� המשניות סו� ג� ולכ� ,

השכר בעני� ד� אבות "לפו�76מסכת של בעני� עצמו ובו ,

כדלעיל. המקבל, מצד שהוא אגרא", צערא

.È
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‡Á¯ÈË‰
של ענינו מתבטא אי� אגרא" צערא "לפו� במאמר

ג� אלא לטירחא, בהתא� הוא שהשכר בכ� רק המקבל

עצמו. ב"צערא"

ובמצוות בתורה יגיעה על לעיל, כאמור כא�, מדובר כי

עצמו על זאת מקבל הוא אלא בה, חייב האד� שאי�

בבחירתו גר, ידי על המצוות לקבלת בדומה מרצונו,

יוצא, – כאמור) להתגייר, חובה לו שאי� (כיוו� העצמית

ש"צערא" אוdfאפוא, גר, ידי על המצוות קבלת של ,77

יהודי אצל וכדומה דחסידותא לאד�78מילתא כולו שיי� ,

.79המקבל

לבי� אבות מסכת סו� שבי� לקשר הסבר נוס� בכ�

בקבלת75תחילתה ג� כי ט'), בסעי� לאמור (בנוס�
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בכוונת67) א) בזה: עניני� "היאmc`dושני מאהבה שהעבודה דמכיו� –

ה"ב), פ"י תשובה הל' (רמב"� לזה" זוכה חכ� כל ואי� מאד גדולה מעלה

(ראה שכר" לקבל "כדי היא כו' בקטני� ובפרט בנ"א, ברוב העבודה לכ�

ב) ה"ה). ש� עבודתוd"awdyרמב"� עבור לאד� שכר לתת (כביכול) מחויב

היא כשעבודתו שכיר.ly`(ג� דשכר החיוב בדוגמת פרס), לקבל ע"מ

אב68) א) ג, (ברכות אומרי� בזה"ג לישראל שבנוגע אתdlbdyלהעיר

eipa.�אביה שלח� מעל שגלו לבני� ..

התורה69) יסודי הל' רמב"� ש�. וברש"י א עד, סנהדרי� ה. יח, אחרי

רפ"ה.

בה�".70) "וחי ב' פע� ברמב"� אמרו יומתק ועפ"ז

ד(נבראתי)71) בכלל ה� ג� ולכ� המקבל גדר ג� בה� שיש פשיטא אבל

ה"ד). ש� (רמב"� עבר א� עונש מחויב אינו דלכ� וי"ל קוני. את לשמש

(72.61 שבהערה מלקו"ת להעיר אבל

בפלוגתת73) (64 (שבהערה פסחי� מס' על בההדר� מהמבואר להעיר

– "חובה" או "רשות" ה� א� שבתורה, עניני� בכו"כ א) ג, (סוטה ור"ע ר"י

(בעיק ה� א� התומ"צ, בגדרי הכללית משיטת� ופרט חלק היא זו ר)שפלוגתא

בגדרי (בעיקר) ה� שהתומ"צ היא ר"י שיטת המקבל: בגדרי או הנות� בגדרי

"חובה") שהוא לפרשו הכרח אי� (בא� שבתורה עני� שכל ס"ל ולכ� המקבל,

ה� שהתומ"צ היא ר"ע ושיטת "רשות": – האד� של ל"בעלותו" נית�

של ב"בעלותו" נשאר שבתורה עני� שכל ס"ל ולכ� הנות�, בגדרי (בעיקר)

"חובה".le`הקב"ה – האד� לבעלות נמסר

אל74) העני� ש"ייחס מה על טעמי� אבות, מס' ריש שמואל מדרש ראה

שייחס וכו'" לזקני� ויהושע ליהושע "ומסרה (כמו הנות� אל ולא המקבל"

הנות�). אל

יז75) כר� המתורג� שיחות לקוטי ש�), (ובהערות ס"ג הנ"ל הדר� ראה

סיו� – ב"הדר�" – לקשר המנהג שפשט דמה ,(31 להערה (שוה"ג 144 ע'

שסיו� לפי א�) כי וכיו"ב, לבד לחדודי בכדי (לא הוא בהתחלתה המסכת

התחלתה.yiמסכת ע� שייכות לו

שיהי'76) בהשכר הוא הרמב"� של החזקה יד ספר סיו� שג� ולהעיר

לעתיד.

ס"ו.77) לעיל ראה – ממש לא אבל

ואיל�.78) 348 ע' לעיל ממשנ"ת ולהעיר

שהתומ"צ79) ס"ל שר"ע מה דזה ,(64 (שבהערה פסחי� מס' על בההדר�

ב� הי' שר"ע לפי הוא (73 הערה (כנ"ל הקב"ה של ב"בעלותו" (ראהmixbה�

(ישראל) ויעקב יצחק "לאברה� לא בעיקר מתייחסי� והגרי� בערכו), סה"ד

תשובות – הגר עובדי' לר' הרמב"� (תשובת העול�" והי' שאמר למי כ"א

נ.י. – שולזינגר הוצאת רמב"� סרצ"ג. ב' כר� תשכ"ג (ירושלי� הרמב"�

סי"ט)). א כר� סו� – תש"ז

zea` iwxt zegiyÎihewl

ישראל כל היו מסיני" תורה קבל "משה כאשר התורה,

של80גרי� ענינו מודגש "קבל" כדלעיל).lawnd(ובביטוי ,

.‡È
‡‰ Ô·"Â "‚· ‚· Ô·" Ï˘ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ÔÈ· ¯˘˜‰

Ì‰È�È· ¯„Ò‰Â ,"‡‰
הא "ב� המאמר שבי� הקשר מוב� לעיל האמור כל לפי

בג "ב� שלפניו המאמר לבי� אגרא" צערא לפו� אומר הא

בה...", והפ� בה הפ� אומר גירסאותבג מספר 81שלפי

אחת. במשנה אלו מאמרי� שני נכללי�

גרי� ב� או גר היה בג בג ב� "ב�82ג� שהכינוי וכש� ,

שנתוספו ושרה אברה� "ב� – גר להיותו רומז הא" הא

"בג כי בג", בג "ב� הכינוי לכ� רומז כ� בשמ�", ה"א

ה' ה' בגימטריא "בג83בג" של בנוטריקו� הדבר נרמז (וכ�

גיורת"84בג" ב� גר "ב� :85.(

בעל אי� הא", הא "ב� לגבי האמורה סיבה ומאותה

הרומז בג" בג "ב� בכינוי אלא בשמו כא� נקרא המאמר

קשור גר, המאמר בעל שהיות לציי� כדי לגרותו,

בה"86למאמרו והפ� בה :87"הפ�

שלמרות מוב� מצוות, בשבע חייב שב�ֿנח כיו�

עני� הוא המצוות) שבע ופרטי (בדיני שלו התורה שלימוד

ככה� הוא הרי בתורה ועוסק ש"נכרי עדֿכדיֿכ� נעלה,

כאמצעי88גדול" אלא כשלעצמו מטרה הוא אי� זאת בכל ,

לזה ואי� המצוות, שבע את לקיי� כיצד הפרטי� לידיעת

רק יהודי. אצל שהוא כפי התורה לימוד ומעלת ער� אותו

בפני ומטרה כמצוה תורה ללמוד וחייב מתגייר הוא כאשר

מהותי שינוי נעשה dxezdעצמה, cenilaבו נוספת שלו,

"הפ� של הנפלאה ".daדכולהdaוהפ�daהמעלה

בה "הפ� המאמר לבי� בג" בג "ב� שבי� הקשר זהו

של והמעלה הציווי כי זאת, אמר הוא שדוקא בה", והפ�

אצל דוקא מיוחד באופ� מודגשי� בה" והפ� בה "הפ�

הגר.

בג בג "ב� – המאמרי� שני בי� הקשר מוב� זה לפי

אגרא": צערא לפו� אומר הא הא ו"ב� בה..." הפ� אומר

לגר. במיוחד קשורי� המאמרי� שני

"הפ� המאמר תחילת – מדוייק המאמרי� בי� והסדר

התורה, לימוד אודות המדבר המאמרבה..." כ� ואחר

במעשה הטירחא אודות המדבר אגרא" צערא "לפו�

"תלמוד שהרי – מעשה"ian`המצוות .89לידי

.·È
"‡‰ ‡‰ Ô·"Â "‚· ‚· Ô·" ÔÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó ¯˘˜ ˘È

ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ÔÈ·Ï
בעלי של שמותיה� כולל בתורה, העניני� כל

שבי� שהקשר מוב� מכ� לחלוטי�. מדוייקי� המאמרי�,

לבי� – צערא..." ו"לפו� בה..." "הפ� – המאמרי� שני
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למעשה בנוגע הוא כא� מ"ש כי – בפני� למ"ש סתירה מזה אי� אבל

"למיdfeהגיור, מתייחסי� שהגרי� מה משא"כ האד�; של לבעלותו נמסר

שנתגיירו*. לאחר הוא העול�" והי' שאמר

א.80) ט, כריתות אֿב. מו, יבמות ראה

אדה"ז.81) שבסידור אבות במס' וכ"ה

(המובא82) הפירוש לפי אבל גר. שהי' – הבאה בהערה בהמצויי� ראה

הי' – גיורת" ב� גר "ב� נוטריקו� הוא בג" ש"בג בפני�) וג�oaלקמ� גרי�.

בני שהיו יל"פ היו" "גרי� הי'" "גר הבאה) שבהערה (במקומות הלשונות

שהוא שהפירוש (85 בהערה (שהובא י"א בש� במד"ש ג� [והרי גרי�

הביא ש�) בהערה (שהובא ובסה"ד הי'". "וגר כתב גיורת, ב� גר ב� נוטריקו�

היו הא הא וב� בג בג ב� פ"ק חגיגה בתוס' "וכ"נ ב) (ט, חגיגה ipaמתוס'

mixb'נק דורות כמה עד וגיורת גר ב� שג� וכבכ"מ כו'"], כתבו ולא (ע"ש)

אנציקלופדיא (ראה ובכ"מ ה"ח, פט"ו ביאה איסורי הל' רמב"� ראה – "גר"

וש"נ). בערכו, תלמודית

הרא"ש.83) ב� הר"י בש� מהרשב"� כא� שמואל מדרש ש�. חגיגה תוס'

ה' בו שיש אברה� ב� כלומר ה' עולה וב"ג הא': ובפי' הב'. בפי' מח"ו

אותיות.

אחת,84) בתיבה – בגבג" "ב� קאפח) הוצאת להרמב"� פיה"מ (ראה י"ג

האהא". "ב� וכ�

ב� גר "ב� שהי' להפי' – הגירסאות ב' בי� הנפק"מ עכ"פ) (לחדודי וי"ל

גר") ("ב� אביו של ה� שהגירות מורה הר"ז אחת בתיבה כששניה� גיורת":

בדור הי' גיורת"), ("ב� אמו של ב`cgוה� בג" "בג משא"כ :'aמורה תיבות

אמושהג ושל אביו של אחד.l`ירות בדור היו

"יש85) בש� נחמיאש '� יוס� מר' שמואל מדרש בג. בג ב� מע' סה"ד

בגימטריא שהוא מטע� רק בג בג ב� נק' שא� י"ל, לזה הכרח וקצת אומרי�".

לקרותו אפשר הי' ,(83 הערה (כנ"ל אותיות" ה' בו שיש אברה� "ב� או ה'

אוה"ת וראה וכיו"ב. דא" דא או גב" גב "ב� כמו ה' שעולה אחר וש� בצירו�

(הובא כא� לאבות (להאריז"ל) רז"ל מאמרי שער תשכד. ס"ע ד) (כר� ל�

ואיל�). תיז ע' תרס"ו בהמש� ונתבאר

עח.86) סי' להה"מ לקו"א ראה

בג.87) בג ב� של בשמו שהובאו המאמרי� בכל לומר צרי� ועד"ז

בג". בג ב� "יוחנ� שנק' ב) (י, בקדושי� משא"כ

– בשמו ג� (שנקרא opgei(27ומזה הערה לעיל מ"ש על (נוס� הוכחה (

מ� "להסתירו בכדי (רק) אינו – בג" בג "ב� רק שמובא שבמקומות

וכיו"ב. המלשיני�"

וש"נ.88) א. לח, ב"ק

וש"נ.89) ב. מ, קדושי�

`ed qgiizn okle ,zilkza `id ely dpizpe dxiqnd ,okl ± mc`d cvn d`a xbay (zeevnd zlaw) d"awd oevxl dxiqndy oeikn ik :dfa df miielz el` mipipr 'ay l"ie (*
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ישראל כל היו מסיני" תורה קבל "משה כאשר התורה,

של80גרי� ענינו מודגש "קבל" כדלעיל).lawnd(ובביטוי ,

.‡È
‡‰ Ô·"Â "‚· ‚· Ô·" Ï˘ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ÔÈ· ¯˘˜‰

Ì‰È�È· ¯„Ò‰Â ,"‡‰
הא "ב� המאמר שבי� הקשר מוב� לעיל האמור כל לפי

בג "ב� שלפניו המאמר לבי� אגרא" צערא לפו� אומר הא

בה...", והפ� בה הפ� אומר גירסאותבג מספר 81שלפי

אחת. במשנה אלו מאמרי� שני נכללי�

גרי� ב� או גר היה בג בג ב� "ב�82ג� שהכינוי וכש� ,

שנתוספו ושרה אברה� "ב� – גר להיותו רומז הא" הא

"בג כי בג", בג "ב� הכינוי לכ� רומז כ� בשמ�", ה"א

ה' ה' בגימטריא "בג83בג" של בנוטריקו� הדבר נרמז (וכ�

גיורת"84בג" ב� גר "ב� :85.(

בעל אי� הא", הא "ב� לגבי האמורה סיבה ומאותה

הרומז בג" בג "ב� בכינוי אלא בשמו כא� נקרא המאמר

קשור גר, המאמר בעל שהיות לציי� כדי לגרותו,

בה"86למאמרו והפ� בה :87"הפ�

שלמרות מוב� מצוות, בשבע חייב שב�ֿנח כיו�

עני� הוא המצוות) שבע ופרטי (בדיני שלו התורה שלימוד

ככה� הוא הרי בתורה ועוסק ש"נכרי עדֿכדיֿכ� נעלה,

כאמצעי88גדול" אלא כשלעצמו מטרה הוא אי� זאת בכל ,

לזה ואי� המצוות, שבע את לקיי� כיצד הפרטי� לידיעת

רק יהודי. אצל שהוא כפי התורה לימוד ומעלת ער� אותו

בפני ומטרה כמצוה תורה ללמוד וחייב מתגייר הוא כאשר

מהותי שינוי נעשה dxezdעצמה, cenilaבו נוספת שלו,

"הפ� של הנפלאה ".daדכולהdaוהפ�daהמעלה

בה "הפ� המאמר לבי� בג" בג "ב� שבי� הקשר זהו

של והמעלה הציווי כי זאת, אמר הוא שדוקא בה", והפ�

אצל דוקא מיוחד באופ� מודגשי� בה" והפ� בה "הפ�

הגר.

בג בג "ב� – המאמרי� שני בי� הקשר מוב� זה לפי

אגרא": צערא לפו� אומר הא הא ו"ב� בה..." הפ� אומר

לגר. במיוחד קשורי� המאמרי� שני

"הפ� המאמר תחילת – מדוייק המאמרי� בי� והסדר

התורה, לימוד אודות המדבר המאמרבה..." כ� ואחר

במעשה הטירחא אודות המדבר אגרא" צערא "לפו�

"תלמוד שהרי – מעשה"ian`המצוות .89לידי

.·È
"‡‰ ‡‰ Ô·"Â "‚· ‚· Ô·" ÔÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó ¯˘˜ ˘È

ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ÔÈ·Ï
בעלי של שמותיה� כולל בתורה, העניני� כל

שבי� שהקשר מוב� מכ� לחלוטי�. מדוייקי� המאמרי�,

לבי� – צערא..." ו"לפו� בה..." "הפ� – המאמרי� שני
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למעשה בנוגע הוא כא� מ"ש כי – בפני� למ"ש סתירה מזה אי� אבל

"למיdfeהגיור, מתייחסי� שהגרי� מה משא"כ האד�; של לבעלותו נמסר

שנתגיירו*. לאחר הוא העול�" והי' שאמר

א.80) ט, כריתות אֿב. מו, יבמות ראה

אדה"ז.81) שבסידור אבות במס' וכ"ה

(המובא82) הפירוש לפי אבל גר. שהי' – הבאה בהערה בהמצויי� ראה

הי' – גיורת" ב� גר "ב� נוטריקו� הוא בג" ש"בג בפני�) וג�oaלקמ� גרי�.

בני שהיו יל"פ היו" "גרי� הי'" "גר הבאה) שבהערה (במקומות הלשונות

שהוא שהפירוש (85 בהערה (שהובא י"א בש� במד"ש ג� [והרי גרי�

הביא ש�) בהערה (שהובא ובסה"ד הי'". "וגר כתב גיורת, ב� גר ב� נוטריקו�

היו הא הא וב� בג בג ב� פ"ק חגיגה בתוס' "וכ"נ ב) (ט, חגיגה ipaמתוס'

mixb'נק דורות כמה עד וגיורת גר ב� שג� וכבכ"מ כו'"], כתבו ולא (ע"ש)

אנציקלופדיא (ראה ובכ"מ ה"ח, פט"ו ביאה איסורי הל' רמב"� ראה – "גר"

וש"נ). בערכו, תלמודית

הרא"ש.83) ב� הר"י בש� מהרשב"� כא� שמואל מדרש ש�. חגיגה תוס'

ה' בו שיש אברה� ב� כלומר ה' עולה וב"ג הא': ובפי' הב'. בפי' מח"ו

אותיות.

אחת,84) בתיבה – בגבג" "ב� קאפח) הוצאת להרמב"� פיה"מ (ראה י"ג

האהא". "ב� וכ�

ב� גר "ב� שהי' להפי' – הגירסאות ב' בי� הנפק"מ עכ"פ) (לחדודי וי"ל

גר") ("ב� אביו של ה� שהגירות מורה הר"ז אחת בתיבה כששניה� גיורת":

בדור הי' גיורת"), ("ב� אמו של ב`cgוה� בג" "בג משא"כ :'aמורה תיבות

אמושהג ושל אביו של אחד.l`ירות בדור היו

"יש85) בש� נחמיאש '� יוס� מר' שמואל מדרש בג. בג ב� מע' סה"ד

בגימטריא שהוא מטע� רק בג בג ב� נק' שא� י"ל, לזה הכרח וקצת אומרי�".

לקרותו אפשר הי' ,(83 הערה (כנ"ל אותיות" ה' בו שיש אברה� "ב� או ה'

אוה"ת וראה וכיו"ב. דא" דא או גב" גב "ב� כמו ה' שעולה אחר וש� בצירו�

(הובא כא� לאבות (להאריז"ל) רז"ל מאמרי שער תשכד. ס"ע ד) (כר� ל�

ואיל�). תיז ע' תרס"ו בהמש� ונתבאר

עח.86) סי' להה"מ לקו"א ראה

בג.87) בג ב� של בשמו שהובאו המאמרי� בכל לומר צרי� ועד"ז

בג". בג ב� "יוחנ� שנק' ב) (י, בקדושי� משא"כ

– בשמו ג� (שנקרא opgei(27ומזה הערה לעיל מ"ש על (נוס� הוכחה (

מ� "להסתירו בכדי (רק) אינו – בג" בג "ב� רק שמובא שבמקומות

וכיו"ב. המלשיני�"

וש"נ.88) א. לח, ב"ק

וש"נ.89) ב. מ, קדושי�

`ed qgiizn okle ,zilkza `id ely dpizpe dxiqnd ,okl ± mc`d cvn d`a xbay (zeevnd zlaw) d"awd oevxl dxiqndy oeikn ik :dfa df miielz el` mipipr 'ay l"ie (*

.d"awdl

`ed eze`ivn"y ote`a `id ely dpizpe dxiqnd okl ± "envr gka" `ed carl envr z` ozepy dfc oeiknc ,"heyt car"c dlrnd (fÎeky 'r) e"qxz jynda x`eand c"re
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באופ� רק אינו – הא הא וב� בג בג ב� – החכמי� שני

שמותיה� שני אלא גרי�, בהיות� רומזי�miniieqndכללי,

המאמרי�.mipeyלעניני� בשני

הדעות אחת לפי לכ�: הא90והוכחה ו"ב� בג" בג "ב�

שבמאמר וכיו� – תנא אותו של שוני� שמות שני ה� הא"

צערא" "לפו� ובמאמר בג" בג "ב� נקרא הוא בה" "הפ�

הא" הא "ב� נקרא בי�igxkd,91הוא שההבדל לומר

המאמרי�. שבי� התוכני להבדל בהתא� הוא השמות

הוא: לכ� ההסבר

צערא "לפו� המאמר בעל – הא" הא "ב� בכינוי

בג "ב� בכינוי מאשר לגירות הרמז יותר ניכר – אגרא"

הרא"ש) ב� הר"י (בש� הרשב"� ובלשו� בג92בג", שבג ,

ונעל� נסתר יותר ה') ה' של גימטריא .93(רק

בה" ב"הפ� מאמריה�: בי� ההבדל לכ� ובדומה

ושוב בו להפו� שצרי� ונעל�" "נסתר עני� על מדובר

גלוי. דבר הוא "צערא" ואילו בו, להפו�

עיסוק על בעיקר מדובר בה" והפ� בה ב"הפ� כלומר:

בפני כמטרה תורתdnvrבתורה את להבי� כדי לימוד –

רק הכוונה שאי� ומוב� המעשה", את "לדעת רק ולא ה'

ללימוד בעיקר אלא למעשה, הנוגעי� גלויי� הלכה לעניני

וג� וטריא השקלא לפני שג� וכדומה וטריא שקלא של

בו. ולדו� להמשי� שאפשר "נעל�" עדיי� נשאר לאחריה,

שמפרשי� לפי94כפי בה": והפ� בה "הפ� את

טהור, פני� ומ"ט טמא פני� מ"ט דורש שהיה שמצינו..

והפ� בה הפ� אמר.. לכ� אלו.. היפ� אלו שהיו ואפילו

ופני� לטהר פני� מזה, זה הפכיי� דברי� ודרוש בה,

חיי� אלקי� דברי ואלו ואלו בה, דכולה .95לטמא,

לבי� אגרא" צערא "לפו� בי� שההבדל יוצא, זה לפי

ה"צער" ל"העל�": "גילוי" בי� ההבדל הוא בה..." "הפ�

בדבר הוא עצמו על מקבל שהיהודי ומצוות שבתורה

וכדומה מסויימת הנהגה גלוי, ב"הפ�96מסויי� ואילו ,

שהוראותיו התורה בחלק בעיסוק הוא החידוש בה..."

וידועות" וגלויות מפורשות ולא השקלא97ֿ"סתומות –

שבתורה. וטריא

הגרות, עני� מודגש המאמרי� שבשני למרות ולכ�,

האומר בש� הדבר נרמז בה..." "הפ� במאמר זאת בכל

אגרא" צערא "לפו� במאמר ואילו ונעל�", "נסתר באופ�

גלוי באופ� –98.

(h"lyz hay e"he b"i ,c"ei zegiyn)
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זו90) דיעה הובאה אומרי�". "יש בש� נחמיאש '� יוס� מר' כא� מד"ש

כ�). ס"ל שלא (אלא ש� בסה"ד ג�

את"ל91) (בא� הראשו� לקרוא הו"ל הרי אנשי� ב' שה� להדיעות וג�

שמורה הא הא ב� גימטריאielibaכ�) רק שהוא בג בג ב� והשני גר שהי'

כדל מרשב"�), ש� מד"ש – לזה" זה בי� ולידע להכיר בפני�("כדי קמ�

.93 ובהערה

כא�.92) במד"ש הובא

ש"בג93) להפירוש ג� הוא ונעל�"] נסתר "יותר הוא בג" [ש"בג זה ועני�

זה שעל – ושרה באברה� שנתוס� הה"א כי גיורת". ב� גר "ב� ר"ת הוא בג"

מורה – הא" הא "ב� הש� יז,ielibaמורה ל� ל� (ראה לגרי� שייכות� על

רק מרומז בג" ד"בג ה"גר" עני� משא"כ ש�) וברש"י טו ש�, ש�. וברש"י ה

ש�). אוה"ת (וראה שלו בהנוטריקו�

משא"כ גר, הי' עצמו שהוא משמע הא" הא "ב� הש� לזה: ונוס�

" (רק) הוא בג" "בג oa.(82גרoaהנוטריקו� הערה לעיל (וראה גיורת"

ע'94) לפנ"ז וש� 85 (שבהערה תרס"ו המש� וראה כא�. שמואל מדרש

ואיל�). תט

ב.95) יג, עירובי�

הדוגמא96) שנקט שהג� ,(55 (שבהערה בחגיגה הי הי בר במאמר ועד"ז

שבתורה הסתו� בחלק העסק לא מדגיש הרי התורה, בלימוד אלקי�" ד"עובד

"שונה כ"א cg`eכו' (minrt) d`n ewxt."

אבל97) תושב"כ. לעני� – א) (קנא, כט סי' באגה"ק הזק� אדמו"ר לשו�

וכמוב� דתושבע"פ. וכיו"ב השקו"ט בחלק בתושבע"פ ג� הוא שעד"ז מוב�,

דוקא. הלכות השונה במעלת ש� באגה"ק שמסיי� ממה ג�

צערא98) לפו� במאמר כנ"ל: בכאו"א, דאפשרי דגר בהעני� הוא ועד"ז

ע"ע שקיבל בהנהגות דגר, דאופ� בעבודתו תמיד ואפ"ל בגילוי, הוא אגרא

והידורי�p"laבאמירת הנהגות ע"ע ומקבל מוסי� לזמ� כשמזמ� ובפרט ,

mitqep'ע חב"ד המנהגי� (ספר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מהנהגת (להעיר

.((91 ע' ח"ב [המתורג�] (לקו"ש אדמו"ר מו"ח כ"ק והוראת .(56

"יותר הוא שבזה דגר שהעני� כו'", בה הפ� בה "הפ� בהמאמר משא"כ

אופ� ע"ד כשנזכר רק כ"א שלו התורה בלימוד ניכר אינו כי ונעל�" נסתר

שנתגייר. קוד� לימודו

lel` f"i oey`x mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול י"ז ראשו� יו�
אגרתטו ,`kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äöéìîå ìùî ïéáäì åè,`kw 'nr cr.ïäî

.åèx`y lye "zeliv`"d mler ly zexitqd xyr ,"zexitq xyr" oipr

zxezae dlawd zxeza iceqi oipr `id ,(ef zxb`a xaecn oda) zenlerd

ici lr `ed - zenlerd zbdpde zenlerd z`ixa oipr lk .zeciqgd

"edil` gzt" xn`na xn`py itk ,"zexitq"d1xyr zwit`c `ed zp`" :

oxitq xyr oedl opixwe oipewiz

oinizq oinlr oeda `bdp`l

"oiilbz`c oinlre oiilbz` `lc

- "seq oi` xe`" - dz` -

mlrdn z`ad) zlv`d

miyeal dxyr (zelbzdl

,"zexitq xyr" mi`xwpd

`ly zenlerd mda bidpdl

.mielbd zenlerde elbzd

mb `hazn zexitqd xyra

"seq oi`" ly leabÎilad gekd

"ycewd zcear"a xne` `edy itk ,"seq oi`" ly leabd gek mbe2oi` xe`" :

gk el yi jk leab lra izlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily `ed seq

dz` ixd leaba gk el oi`e leab lra izlaa gk el yi xn`z m`y ,leaba

yi "seq oi` xe`" - xnelk ."`lekc `zenily `ed seq oi`e ezenily xqgn

wx gek el yiy xn`z m` ,oky ."leab"a gek mb el yie ,"leab ila"a gek el

"seq oi` xe`"e ,ezenilya xqgn dz` ixd ,"leab"a gek el oi`e "leab ila"a

on ,zenily `ed "leab"d oipry oeeik ,ixd .lkd ly zenilyd ixd `ed

."leab"d gek ly zenilyd "seq oi` xe`"l didzy gxkdd

ly ote`a "zexitq"a mi`a ,"leab"d geke "leab ila"d gek ,dl` zegek ipy

xeiv ila miheyt mdy ,zexitqd ly "zexe`"d :zenlerd zbdpde z`ixa

ly zelbzdd md - "seq oi`" zpigaa mde ,"cqg" e` "dnkg" ly dlabde

mdl yiy "milk"de ;"zexitq"d oipra "cner" `edy itk "leab ilad" gekd

lre ."leab"d gek ly zelbzdd md - "cqg"e "dnkg" ly dlabde ihxt xeiv

xe`"n jynp "zexitq"d iciseq oi`- leab ilae seq oi` ly oipr `edy "

.milaben ixd mdy zenlerd bidpdle `exal
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ici lr `ed - zenlerd zbdpde zenlerd z`ixa oipr lk .zeciqgd

"edil` gzt" xn`na xn`py itk ,"zexitq"d1xyr zwit`c `ed zp`" :

oxitq xyr oedl opixwe oipewiz

oinizq oinlr oeda `bdp`l

"oiilbz`c oinlre oiilbz` `lc

- "seq oi` xe`" - dz` -

mlrdn z`ad) zlv`d

miyeal dxyr (zelbzdl

,"zexitq xyr" mi`xwpd

`ly zenlerd mda bidpdl

.mielbd zenlerde elbzd

mb `hazn zexitqd xyra
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xe`"n jynp "zexitq"d iciseq oi`- leab ilae seq oi` ly oipr `edy "

.milaben ixd mdy zenlerd bidpdle `exal
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zexitqd xyrn zlylzyne d`a - dnypd - `idy ,icedi5da mb opyi -

mb "zelret" ,eznyp zegek zxyra icedi ly ezceare ,zexitqd xyr

zegekde zexitqd ze`a odny mipeilrd zenlerd ly "zexitq"a dlrnl

dricid ,dlrnl "zexitq"d oipr ze`ivna dbydde dricid .dnypd ly
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אלול י"ח שני יו�

,`kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéã÷äì êéøö êà,akw 'nr cr.äöéìîå ìùîá

:owfdøäfä øîàî ét ìòå13÷eñt ìò14çtiå" :úîLð åétàa §©¦©£©©Ÿ©©¨©¦©§©¨¦§©
,"çôð déëBzî ,çôðc ïàî" ¯ "íéiç,ezeiniptn gtep - gtepd - ©¦©§¨©¦¥¨©

ladd z` `iven `ed ixd ,xacn cg`yk ,xeaica enk `ly

oeyld mixne`yke ,ladd zeinipt z` `iven - gtepd j` ,ipevigd

dnypd zqpkd lr "dgitp"

dnypdy ,drnyn ,seba

,zewl`d zeiniptn d`a

z`f xiaqn owfd epaxy itke

"daeyzd zxb`"a15,elôàå©£¦
äiNòc Lôð`ed "diyr" - ¤¤©£¦¨

,xzeia oezgzd mlerd

dpezgzd `id "ytp"e

,gex ,ytp zebixcnd ynga

,dcigi ,dig ,dnypàéä¦
âeefî äàa,cegi -ð"åæ- ¨¨¦¦

,"`awep"e "`"f",äiNòc- ©£¦¨
cegin ,diyrd mler ly

ze`a "diyr"d mler ly (zekln) `awepe (zecn) `"f beeife

,diyrd mler ly zeytpdíälL ïéçnäå`awepe `"f ly - §©Ÿ¦¤¨¤
,"diyr"c,ð"åæc äîLðe äiç úðéça íäLzpiga `id "dig" - ¤¥§¦©©¨§¨¨§

"digz dnkgd" ,"dnkg"16znyp" ,"dpia" zpiga `id "dnyp"e ,

"mpiaz icy17- "diyr"c ytp ly dbixcnd wx `idy dnypa ,jk ,

"dnkg"n ,zekln ,"`awep"n ,zecn yy ,"`"f"n ,zexitqd lk opyi

,"dpia"neíéøBçà ïä ïäL,zeipevigd -,úeìéöàc ð"åæc íéìëc ¤¥¥£©¦§¥¦§©£¦
miyalzne ,"diyr"a mixi`n "zeliv`" ly p"ef ly milkd ,oky -

"diyr"d mler zexitqa18od ,"diyr"d mler ly zexitqdy ixd ;

,"zeliv`"c p"ef ly milkd ly miixeg`de zeipevigdíäL- ¤¥
md ,"zeliv`"c milkdíëBúaL ,Lnî úeäìàmilka - ¡Ÿ©¨¤§¨

"zeliv`"cäîëça æeðâå Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà øéàî¥¦¥¨©§ª¨§¨§¨§¨
,úeìéöàcly oey`xd wlga d"l wxtay d"dbda xne`y itk - ©£¦

"dnkg"a dxey "seq oi` xe`" recn ,xac ly enrh ,"`ipz"d xtq

mleray zexitqd lka xi`n ,"dnkg"ay "seq oi` xe`" ,ixd ;`wec

"zeliv`a `ppwn d`lir `a`" ,"zeliv`"d19zppwn dpeilr dnkg ,

xi`n "zeliv`"d mleray zexitqd ly milkay ixde ,zeliv`a

,`ed jexa "seq oi` xe`",úeìéöàa "ãç éäBîøâe eäéà"c- §¦§¨¦©©£¦
xac md - "zexitq"d ly milkde ,`ed jexa "seq oi` xe`" ,`edy

mlera cg`

,"zeliv`"doeeikezexitqdy

zeinipt od "zeliv`"c

mler ly zexitqd

zexitqay ixd ,"diyr"d

yalzn "diyr"d mler ly

,`ed jexa "seq oi` xe`"

ïk ìòå,okle -úîLða íb §©¥©§¦§©
íãàä,zexitqdn d`ad - ¨¨¨

-Ceøa óBñ-ïéà-øBà øéàî¥¦¥¨
øBàa æeðâå Laìî ,àeä§ª¨§¨§

,daL äîëçä,ytpay - ©¨§¨¤¨
.íãàä úà úBéçäì§©£¤¨¨¨

äpnîe,dnypdn -úBøéôña úö÷ ïéáäì íãàä ìëeé ¦¤¨©¨¨¨§¨¦§¨¦§¦
ïlkL ,úBðBéìòä,zepeilrd zexitqd lk -BúîLða úBøéàî ¨¤§¤ª¨§¦§¦§¨

.ïäî äìeìkädxyr da yie zexitqdn d`a ixd dnypd ,oky - ©§¨¥¤
mzervn`a oiadl mc`d leki okl ,zexitqd xyr cbpk zegek

xitqadxyr ok mb mpyi dnypay mixne`yk ,`l` .zepeilrd ze

dae ,dlrnly zexitqd xyrn d`a `idy iptn ,zexitqe zegek

mc`d lkei ytpdny daiq jkaye ,zepeilrd zexitqd lk zexi`n

dfi` epyiy eaygi `ly ,oiivl yxcp - dlrnly zexitqa oiadl

zegekl oeinc dfi` yi zepeilrd zexitqly ,mdipia oeince jxr

dfi` yi dnypd zegeklye ,dnypayjxrzexitql `edy

hiytdl yiy ,oiivle lelyl oldl owfd epax `a ,okl ;zepeilrd

lr mb ixdy ,mdipia jxr meye oeinc mey oi` oky ,yexitd zehyt

jexa yecwdl "dakxn" didy ,epia` mdxa` ly cqgd zcn

`ed20zcnl oeince jxr mey dl oi`y dilr mixne` ok it lr s` ,
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כז.21. יח, וירא

lel` g"i ipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.àeä-Ceøa-LBãwäì "äákøî" äNòpLepia` mdxa` ,xnelk - ¤©£¨¤§¨¨§©¨¨
,"dakxn" ly lehiad ote`l cr `ed jexa yecwdl ixnbl lha did

`edy zexnl card ,oky ,epec`l card lehian dlrnl `edy

epevx z` lhan `edy `l` ,invr oevx z`f lka el yi ,oec`l lha

eli`e ,oec`d oevx ipta

akexd iabl dlha "dakxn"

mey dakxnl oi`y ote`a

evxdid dfk ote`ae ,invr o

epia` mdxa` ly elehia

.`ed jexa yecwdlà÷ìñå§¨§¨
,àðéîà Czòcdide - ©§¨£¦¨
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úBøéôqa äìòîlL¤§©§¨©§¦
âeñå ïéòî àéä úBðBéìòä̈¤§¦¥¥§
"äaø äáäà" úcî úeäî̈¦©©£¨©¨
åéìò eðéáà íäøáà ìL¤©§¨¨¨¦¨¨

àéäL ÷ø ,íBìMäcqgd - ©¨©¤¦
od ,dlrnly dad`de
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,zeki`aäpnîezcnn - ¦¤¨

,epia` mdxa` lyäìòîì§©§¨
õ÷ ïéà ãò äìòî©§¨©¥¥

,úéìëúådlecb mpn` - §©§¦
lk lr j` - dpnn d`ltpe

,mdipia yi oeinc dfi` mipt

úBðBéìòä úBcnî òãBpk©©¦¦¨¤§
:øçà çqð] íäì ïéàL¤¥¨¤ª¨©¥
ãvî úéìëúå óBñ [õ÷¥§©§¦¦©

,ïîöòdrtyddyk - ©§¨
zcxei zepeilrd zecndn

okly ,leab ly oipra xnelk ,zilkze seqe uwa d`a `id ,dhnl

,j` ,leab ilra mi`xape zenler dpnn mieedznonvr cvnitk ,

seqe uw oda oi`e leab ila od ,mvra od zepeilrd zecndy

,zilkzeíëBúa Laìîe øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà ék- ¦¥¨¥¦§ª¨§¨
,zepeilrd zecnd jeza,"ãç éäBîøâe eäéà"å ,Lnîxe`" ,`ed - ©¨§¦§¨¦©

ixd `lina ,cg` xac md ,zexitqd ly milkd ,eizecne "seq oi`
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,øîça úLaìîä íãàä úîLða,ixneg `edy seba -LiL §¦§©¨¨¨©§ª¤¤©Ÿ¤¤¥

,ìeáâe õ÷ äéúBcîìy cqgd zcny ,`lina oaen ixd -dlrnl §¦¤¨¥§
ly dad`e cqgd zcnn zlaben izla zepeilra dpeilre dlecb

,seba zyaeln eznypy itk epia` mdxa`à÷ìñ íB÷î ìkî ìáà£¨¦¨¨¨§¨
àðéîà Czòc,aeygl mileki eid -äéúBcnLmdxa` znyp ly - ©§¨£¦¨¤¦¤¨

,epia`.úBðBéìòä úBcî âeñå ïéòî ïäowfd epax lly mcew - ¥¥¥§¦¨¤§
cqgd beqne oirn dppi` dlrnly cqgd zcny ,dhnl dlrnln

,dlrnl dhnln mb lley `ed zrke .epia` mdxa` ly dad`de

cqgd zcn beqne oirn dppi` epia` mdxa` ly cqgd zcny

.miccvd lkn df oipr lelyl ick ,z`fe - dlrnly:øîà äæìå- §¨¤¨©
:epia` mdxa` xn` okleàeä øôàäL Bîëc ,"øôàå øôò éëðàå"§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¦§¤¨¥¤

L ,óøNpä õòä ìL Búeîöòå Búeäî,sxypy iptl urd -äéä ¨§©§¤¨¥©¦§¨¤¨¨
Là :úBãBñé 'ãî ákøîª§¨¦§¥

,øôò íéî çeøxac lk - ©©¦¨¨
zeceqi drax`n akxen ixd

dl`22,Là :úBãBñé 'âå§§¥
eëìäå eôìç ¯ çeø íéî©¦©¨§§¨§
äeäúnä ïLòa eìëå íäì̈¤§¨¤¨¨©¦§©¤

,òãBpk ïúákøäîoyrd - ¥©§¨¨¨©©
zeceqi dylyn ea yidl`,

eidy ,min ,gex ,y`

,urd ly ezakxdaãBñéå¦
àeäL ,õòa äéäL 'ãä©¤¨¨¨¥¤

BaL øôòäepi` `ed - ¤¨¨¤
`l` ,oyrd mr dlerãøBiä©¥

úèìBL Làä ïéàå ähîì§©¨§¥¨¥¤¤
,íi÷ øàLpä àeä ,Ba©¦§¨©¨

.øôàä àeäåx`ypy dn - §¨¥¤
,ixd .uray xtrd ceqin

`ed xt`dyzedn,urd

`ed zrke ur did df iptly

owfd epax xn`i ,jk ,xt`

urdyk mcew mby ,oldl

zedn xwir did ,ur did

`ed zrky ,xtrd - urd

.xt`õòä úeäî ìk ,äpäå§¦¥¨¨¨¥
BLnîeel yi urdy - ©¨

,eyynl milekie "ynn"

e` ,y`dn `l ixd dfy

,eay mind e` gexdäéäL éáòå áçøå Cøàa Búøeöå Bøîçå§¨§§¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦¤¨¨
ôòä ãBñéî äéä Bøwò ¯ óøNpL íã÷ ïéòì äàøð,BaL ø- ¦§¤¨©¦Ÿ¤¤¦§©¦¨¨¨¦¤¨¨¤

,uray,Ba íéìeìk çeø íéî LàL ÷ømb ekeza llek urdy - ©¤¥©¦©§¦
epnny ,xtrd ceqin `ed eay xwird j` ,gexe min ,y` zeceqidn

,urd ly iaerde agexd ,jxe`d mi`aøôòä ék,eay xtrd ceqi - ¦¤¨¨
,ïlkî øúBé éøîç àeä,zeceqid zyly x`y xy`n -Bì Léå ¨§¦¥¦ª¨§¥

,çeøå Làa ïk ïéàM äî ,éáòå áçøå Cøàjxe` mda oi`y - Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦©¤¥¥§¥§©
,iaere agexíénä íâå,zeynn ixd xak yi minly zexnl - §©©©¦

j` ,iaere agexe jxe`eøéòfî èòî íä,xzeia dhern dcna - ¥§©¦§¥
Béáòå Baçøå Bkøà ìëå ,õòa,urd ly -øôòä ïî äéä ìkä" ¨¥§¨¨§§¨§§¨§©Ÿ¨¨¦¤¨¨

eãøôpL éøçà øàLpä øôàä àeäL ,"øôòä ìà áL ìkäå§©Ÿ¨¤¤¨¨¤¨¥¤©¦§¨©£¥¤¦§§
.çeø íéî Là epnîxwir mcew didy xtrd `ed x`ypy xt`de - ¦¤¥©¦©

.urd zednúeäî ìà Cøòå ïBéîc Bì ïéà øôàäL Bîk ,äpäå§¦¥§¤¨¥¤¥¦§§¥¤¤¨
àìå Búenëa àì ,óøNpL íã÷ éáòå áçøå Cøàa ìBãbä õòä̈¥©¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦Ÿ¤¤¦§©Ÿ§©§Ÿ

,Búeëéàa`le urd zenkl `l jxr meye oeinc mey xt`l oi` - §¥
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לי lel` g"i ipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.àeä-Ceøa-LBãwäì "äákøî" äNòpLepia` mdxa` ,xnelk - ¤©£¨¤§¨¨§©¨¨
,"dakxn" ly lehiad ote`l cr `ed jexa yecwdl ixnbl lha did

`edy zexnl card ,oky ,epec`l card lehian dlrnl `edy

epevx z` lhan `edy `l` ,invr oevx z`f lka el yi ,oec`l lha

eli`e ,oec`d oevx ipta

akexd iabl dlha "dakxn"

mey dakxnl oi`y ote`a

evxdid dfk ote`ae ,invr o

epia` mdxa` ly elehia

.`ed jexa yecwdlà÷ìñå§¨§¨
,àðéîà Czòcdide - ©§¨£¦¨

,xnel zrcd lr dler

äáäàå ãñç úðéçaL¤§¦©¤¤§©£¨
úBøéôqa äìòîlL¤§©§¨©§¦
âeñå ïéòî àéä úBðBéìòä̈¤§¦¥¥§
"äaø äáäà" úcî úeäî̈¦©©£¨©¨
åéìò eðéáà íäøáà ìL¤©§¨¨¨¦¨¨

àéäL ÷ø ,íBìMäcqgd - ©¨©¤¦
od ,dlrnly dad`de

äìBãb,zenka -äàìôðå- §¨§¦§¨¨
,zeki`aäpnîezcnn - ¦¤¨

,epia` mdxa` lyäìòîì§©§¨
õ÷ ïéà ãò äìòî©§¨©¥¥

,úéìëúådlecb mpn` - §©§¦
lk lr j` - dpnn d`ltpe

,mdipia yi oeinc dfi` mipt

úBðBéìòä úBcnî òãBpk©©¦¦¨¤§
:øçà çqð] íäì ïéàL¤¥¨¤ª¨©¥
ãvî úéìëúå óBñ [õ÷¥§©§¦¦©

,ïîöòdrtyddyk - ©§¨
zcxei zepeilrd zecndn

okly ,leab ly oipra xnelk ,zilkze seqe uwa d`a `id ,dhnl

,j` ,leab ilra mi`xape zenler dpnn mieedznonvr cvnitk ,

seqe uw oda oi`e leab ila od ,mvra od zepeilrd zecndy
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ixd `lina ,cg` xac md ,zexitqd ly milkd ,eizecne "seq oi`

,"seq oi`" ly dpigaa od zepeilrd zecnd mbïk ïéàM äî©¤¥¥
,øîça úLaìîä íãàä úîLða,ixneg `edy seba -LiL §¦§©¨¨¨©§ª¤¤©Ÿ¤¤¥

,ìeáâe õ÷ äéúBcîìy cqgd zcny ,`lina oaen ixd -dlrnl §¦¤¨¥§
ly dad`e cqgd zcnn zlaben izla zepeilra dpeilre dlecb

,seba zyaeln eznypy itk epia` mdxa`à÷ìñ íB÷î ìkî ìáà£¨¦¨¨¨§¨
àðéîà Czòc,aeygl mileki eid -äéúBcnLmdxa` znyp ly - ©§¨£¦¨¤¦¤¨

,epia`.úBðBéìòä úBcî âeñå ïéòî ïäowfd epax lly mcew - ¥¥¥§¦¨¤§
cqgd beqne oirn dppi` dlrnly cqgd zcny ,dhnl dlrnln

,dlrnl dhnln mb lley `ed zrke .epia` mdxa` ly dad`de

cqgd zcn beqne oirn dppi` epia` mdxa` ly cqgd zcny

.miccvd lkn df oipr lelyl ick ,z`fe - dlrnly:øîà äæìå- §¨¤¨©
:epia` mdxa` xn` okleàeä øôàäL Bîëc ,"øôàå øôò éëðàå"§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¦§¤¨¥¤

L ,óøNpä õòä ìL Búeîöòå Búeäî,sxypy iptl urd -äéä ¨§©§¤¨¥©¦§¨¤¨¨
Là :úBãBñé 'ãî ákøîª§¨¦§¥

,øôò íéî çeøxac lk - ©©¦¨¨
zeceqi drax`n akxen ixd

dl`22,Là :úBãBñé 'âå§§¥
eëìäå eôìç ¯ çeø íéî©¦©¨§§¨§
äeäúnä ïLòa eìëå íäì̈¤§¨¤¨¨©¦§©¤

,òãBpk ïúákøäîoyrd - ¥©§¨¨¨©©
zeceqi dylyn ea yidl`,

eidy ,min ,gex ,y`

,urd ly ezakxdaãBñéå¦
àeäL ,õòa äéäL 'ãä©¤¨¨¨¥¤

BaL øôòäepi` `ed - ¤¨¨¤
`l` ,oyrd mr dlerãøBiä©¥

úèìBL Làä ïéàå ähîì§©¨§¥¨¥¤¤
,íi÷ øàLpä àeä ,Ba©¦§¨©¨

.øôàä àeäåx`ypy dn - §¨¥¤
,ixd .uray xtrd ceqin

`ed xt`dyzedn,urd

`ed zrke ur did df iptly

owfd epax xn`i ,jk ,xt`

urdyk mcew mby ,oldl

zedn xwir did ,ur did

`ed zrky ,xtrd - urd

.xt`õòä úeäî ìk ,äpäå§¦¥¨¨¨¥
BLnîeel yi urdy - ©¨

,eyynl milekie "ynn"

e` ,y`dn `l ixd dfy
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ôòä ãBñéî äéä Bøwò ¯ óøNpL íã÷ ïéòì äàøð,BaL ø- ¦§¤¨©¦Ÿ¤¤¦§©¦¨¨¨¦¤¨¨¤

,uray,Ba íéìeìk çeø íéî LàL ÷ømb ekeza llek urdy - ©¤¥©¦©§¦
epnny ,xtrd ceqin `ed eay xwird j` ,gexe min ,y` zeceqidn

,urd ly iaerde agexd ,jxe`d mi`aøôòä ék,eay xtrd ceqi - ¦¤¨¨
,ïlkî øúBé éøîç àeä,zeceqid zyly x`y xy`n -Bì Léå ¨§¦¥¦ª¨§¥

,çeøå Làa ïk ïéàM äî ,éáòå áçøå Cøàjxe` mda oi`y - Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦©¤¥¥§¥§©
,iaere agexíénä íâå,zeynn ixd xak yi minly zexnl - §©©©¦

j` ,iaere agexe jxe`eøéòfî èòî íä,xzeia dhern dcna - ¥§©¦§¥
Béáòå Baçøå Bkøà ìëå ,õòa,urd ly -øôòä ïî äéä ìkä" ¨¥§¨¨§§¨§§¨§©Ÿ¨¨¦¤¨¨

eãøôpL éøçà øàLpä øôàä àeäL ,"øôòä ìà áL ìkäå§©Ÿ¨¤¤¨¨¤¨¥¤©¦§¨©£¥¤¦§§
.çeø íéî Là epnîxwir mcew didy xtrd `ed x`ypy xt`de - ¦¤¥©¦©

.urd zednúeäî ìà Cøòå ïBéîc Bì ïéà øôàäL Bîk ,äpäå§¦¥§¤¨¥¤¥¦§§¥¤¤¨
àìå Búenëa àì ,óøNpL íã÷ éáòå áçøå Cøàa ìBãbä õòä̈¥©¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦Ÿ¤¤¦§©Ÿ§©§Ÿ

,Búeëéàa`le urd zenkl `l jxr meye oeinc mey xt`l oi` - §¥
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ùã÷ä úøâà
äìòîìù äáäàå ãñç 'éçáù à"ãñå ä"á÷äì äáëøî
äáäà úãî úåäî âåñå ïéòî àéä úåðåéìòä úåøéôñá
äðîî äàìôðå äìåãâ àéäù ÷ø ä"ò à"à ìù äáø
úåãîî òãåðë úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì

] íäì ïéàù úåðåéìòäà"ðïîöò ãöî úéìëúå óåñ [õ÷
åäéàå ùîî íëåúá ùáåìîå øéàî ä"á ñ"à øåà éë
úùáåìîä íãàä úîùðá ë"àùî .ãç éäåîøâå
à"ãñ î"î ìáà .ìåáâå õ÷ äéúåãîì ùéù øîåçá
éëðàå à"æìå úåðåéìòä úåãî âåñå ïéòî ïä äéúåãîù
ìù åúåîöòå åúåäî àåä øôàäù åîëã øôàå øôò
'âå ò"îøà úåãåñé 'ãî áëøåî äéäù óøùðä õòä
äåäúîä ïùòá åìëå íäì åëìäå åôìç ø"îà úåãåñé
øôòä àåäù õòá äéäù 'ãä ãåñéå òãåðë ïúáëøäî
øàùðä àåä åá úèìåù ùàä ïéàå äèîì ãøåéä åáù
åøîåçå åùîîå õòä úåäî ìë äðäå øôàä àåäå íéé÷
íãå÷ ïéòì äàøð äéäù éáåòå áçåøå êøåàá åúøåöå
ø"îàù ÷ø åáù øôòä ãåñéî äéä åø÷éò óøùðù
åì ùéå ïìåëî øúåé éøîåç àåä øôòä éë åá íéìåìë
íä íéîä íâå çåøå ùàá ë"àùî éáåòå áçåøå êøåà
äéä ìëä åéáåòå åáçøå åëøà ìëå õòá øéòæî èòî
øàùðä øôàä àåäù øôòä ìà áù ìëäå øôòä ïî
åì ïéà øôàäù åîë äðäå ø"îà åðîî åãøôðù éøçà
áçåøå êøåàá ìåãâä õòä úåäî ìà êøòå ïåéîã
óà åúåëéàá àìå åúåîëá àì óøùðù íãå÷ éáåòå
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`lelלי h"i iyily mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול י"ט שלישי יו�

,akw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ñ"éä úåììë äðäå,bkw 'nr cr.íäéúåãî

,ezeaiygle ezeki`lBúeîöòå Búeäî [àeä] àeäL óà`ed urd- ©¤¨§©§
,xt`d ly ezenvre ezednepnîe,urdn -äeäúð;xt`d -ìò Ck ¦¤¦§©¨¨©

úcî ,Búcî ìò íBìMä åéìò eðéáà íäøáà øîà ìLî Cøc¤¤¨¨¨©©§¨¨¨¦¨¨©¨©¦¨¦©
äøéànä äáäàäå ãñçä©¤¤§¨©£¨©§¦¨

,Bôeâa úLaìîe Baóàc §ª¤¤§§©
äáäàä úcî [àéä] àéäL¤¦¦¦©¨©£¨
úeìéöàaL ïBéìòä ãñçå§¤¤¨¤§¤¨£¦
äúéäL BúîLða øéànä©¥¦§¦§¨¤¨§¨
-ìò-óà ,äðBéìò äákøî¤§¨¨¤§¨©©
ähîì dzãøa ïë-ét¦¥§¦§¨§©¨

Bôeâa Laìúäì,ixd dfy - §¦§©¥§
ìzLä éãé ìòúeìL ©§¥¦§©§§

äâøãnî úBîìBòä̈¨¦©§¥¨
íéîeöîö éãé ìò äâøãîì§©§¥¨©§¥¦§¦

íéaøly xe`d ixd cxei - ©¦
jxc "zeliv`"c cqgd zcn

zeax zebixcn zelylzyd

minevnv ici lr mvnhvne

,f` ixd - miaxïBéîc ïéà¥¦§
ãñçå äáäà øBà úeäî ìà Ba øéànä äáäàä øBà úeäî Cøòå§¤¤¨¨©£¨©¥¦¤¨©£¨§¤¤
øôà äNòpL øôòä úeäî ïBéîãå Cøòk àlà ,úeìéöàaL ïBéìò¤§¤¨£¦¤¨§¤¤§¦§¨¤¨¨¤©£¨¥¤

ìëàîì áBèå äàøîì ãîçð õò äéäLk Búeëéàå Búeäî ìà23ìò ¤¨§¥§¤¨¨¥¤§¨§©§¤§§©£¨©

,ìLî Cøcjk ,urd oial xt`d oia oeinc meye jxr mey ixd oi`y - ¤¤¨¨
iabl epia` mdxa` ly dad`d zcn oia oeinc meye jxr mey oi`

."zeliv`" ly dad`de cqgd zcníéôìàa ìécáäì ,äfî øúBéå§¥¦¤§©§¦©£¨¦
,úBìcáäurde xt`d oia - ©§¨

zecn zeipgex iabl inybd

epia` mdxa` ly dad`d

,"zeliv`"c cqge÷ø©
ìk äøBz äøacLéða ïBL ¤¦§¨¨¦§§¥

:ävìîe ìLîa íãà- ¨¨§¨¨§¦¨
cqgd zcinl ,okl ,mi`xew

epia` mdxa` ly dad`de

ly dad`de cqgd my lr

lkna mb oaei jk ."zeliv`"

zegekd zecndy ,oky

icedi ly dnypd zexitqe

jxr mey mdl oi` ,dhnl

zexitqd iabl oeinc meye

lka j` .mi`a md odny

odn mi`a mdy oeeik ,z`f

eznypn oiadl icedi leki ,icedi ly eznypa zexi`n zexitqde

ixyane" weqtd okez dfy ,zepeilrd zexitqa zvw (eteb z` dignd)

."dwl` dfg`

Cøãa] ìkì òãBð íãàä úîLðaL úBøéôñ 'éä úeììk ,äpäå§¦¥§¨©§¦¤§¦§©¨¨¨©©Ÿ§¤¤
ììkàúéì ãé áúëá,úBcî 'æì ììk Cøãa úB÷ìçð úBcnäL ,[ §¨¤©¦¤¡¨§¤¤§¨§¦

íãàaL úBcnä éèøt ìëåod m` ,mc`d ly zepeyd eizeihp - §¨§¨¥©¦¤¨¨¨
cner `edy ,zeilily zeihp e` ,odil` jynp `edy ,zeiaeig zeihp

,odn cxtpaúçàî úBàä¥©©
ïäL ,elà úBcî 'æî- ¦¦¥¤¥

,zecnd rayìk LøLŸ¤¨
,ïúeììëe úBcnäyxey - ©¦§¨¨

,mc`a zeihpde zecnd lk

odae ,el` zecn ray md

ote`a mihxtd lk mpyi

mi`a mdy iptl ,illk

,zeihxt zeihp ly mihxta

:ïäL:od zecnd ray - ¤¥
éìa òétLäì ãñçä úcî¦©©¤¤§©§¦©§¦

,ìeábmvr mb ,xnelk - §
,dlabd ila `id drtydd

,lkl `id drtydd ,dlabd ila `ed mirityny in l` mbeúcîe¦©
,Ck ìk òétLälî íöîöì äøeábä`id ,drtyddy ,xnelk - ©§¨§©§¥¦§©§¦©¨¨

,ritydl dnk cr ,dlabda] òétLäì àlL Bàøçà çqðìk : ¤Ÿ§©§¦©ª¨©¥¨
,ììk [øwòdrtydd didz `l miniieqn milawnly ,xnelk - ¦¨§¨

ligzdl `l ,"xwir lk" :reaixd i`vga aezky itk e` ,llk

oicd zcn `idy "dxeab"d cvn `a df lke ,llk mdl ritydl

,mevnvdeíéîçøä úcîe¦©¨©£¦
iML éî ìò íçøìì CïBL24 §©¥©¦¤©¨§

,åéìò úeðîçøzexnly - ©£¨¨¨
,el erityiy ie`x `ed oi`y

mikixv zepngxd cvn j`

,el ritydle eilr mgxl

àéäå`id ,mingxd zcn - §¦
äøeáb ïéa úòvîî äcî¦¨§ª©©¥§¨

àéäL ,ãñçìzcn - §¤¤¤¦
`id "cqg"d,ìkì òétLäì§©§¦©©Ÿ

iL àlL éîì íbì CïBL ©§¦¤Ÿ©¨§
éðtî ,ììk åéìò úeðîçø©§¨¨¨§¨¦§¥
Bðéàå íeìk øñç BðéàL¤¥¨¥§§¥

ììk øòöa éeøL25.cqg `idy ,"cqg"d zcn cvn ,z`f lkae - ¨§©©§¨
zcn cvn ,j` ,dfkl mb ritydl `vei ,dlabd ila drtyde
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

î"ãò êë äåäúð åðîîå åúåîöòå åúåäî [àåä] àåäù
äøéàîä äáäàäå ãñçä úãî åúãî ìò ä"òàà øîà
äáäàä úãî [àéä] àéäù óàã åôåâá úùáåìîå åá
äúéäù åúîùðá øéàîä úåìéöàáù ïåéìòä ãñçå
ùáìúäì äèîì äúãøá ë"ôòà äðåéìò äáëøî
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùä é"ò åôåâá
øåà úåäî êøòå ïåéîã ïéà íéáø íéîåöîö éãé ìò
ïåéìò ãñçå äáäà øåà úåäî ìà åá øéàîä äáäàä
äùòðù øôòä úåäî ïåéîãå êøòë àìà úåìéöàáù
äàøîì ãîçð õò äéäùë åúåëéàå åúåäî ìà øôà
úåìãáä íéôìàá ìéãáäì äæî øúåéå î"ãò ìëàîì áåèå
:äöéìîå ìùîá íãà éðá ïåùìë äøåú äøáãù ÷ø

äðäåêøãá] ìëì òãåð íãàä úîùðáù ñ"éä úåììë
.ììëàúéì é"ëáììë êøãá úå÷ìçð úåãîäù [

úçàî úåàá íãàáù úåãîä éèøô ìëå úåãî 'æì
ïäù ïúåììëå úåãîä ìë ùøåù ïäù åìà úåãî 'æî
íöîöì äøåáâä úãîå ìåáâ éìá òéôùäì ãñçä úãî

] òéôùäì àìù åà ë"ë òéôùäìîà"ðììë [ø÷éò ìë
úåðîçø ïåùì êééùù éî ìò íçøì íéîçøä úãîå
àéäù ãñçì äøåáâ ïéá úòöåîî äãî àéäå åéìò
åéìò úåðîçø ïåùì êééù àìù éîì íâ ìëì òéôùäì
ììë øòöá éåøù åðéàå íåìë øñç åðéàù éðôî ììë
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lel` h"i iyily mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lkzd mb da yiy "mingx"d`ly dlabd zniiw ,"dxeab" ly zel

zexnl ixd ,eilr zepngxy in df znerle ,dfk cg`l ritydl

.el ritydl zepngx cvn yxcp ,ie`x `ed oi`yàéäL éôìe- §¦¤¦
`id ,"mingx"d zcnúòvîî äcîmbe "cqg" mb da yiy - ¦¨§ª©©

,"dxeab"úàø÷ð¦§¥
éãâa Bîk ,"úøàôz"¦§¤¤§¦§¥
,ìLî Cøc ìò ,úøàôz¦§¤¤©¤¤¨¨
íéðåâa òeáö ãâa àeäL¤¤¤¨©¦§¨¦

íéáøòî äaøä]Bakaáú ©§¥§Ÿ̈¦
àúéì ãéàeäL Cøãa [§¤¤¤

ïk ïéàM äî ,éBðå úøàôz¦§¤¤§©¤¥¥
¯ ãçà ïåâa òeávä ãâa¤¤©¨©§¨¤¤¨

iL àìì Ba C.úøàôz ïBL Ÿ©¨§¦§¤¤
wx `id "zx`tz" ,oky -

,mipeeb dnk ly zellkzd

"mingx"d zcnay iptne

cqg ly zellkzd dpyi

mya z`xwp `id - dxeabe

."zx`tz",Ck øçàå- §©©¨
zexxerzdd dpyiy ixg`

zexxerzddy m` ,ritydl

e` "cqg"d zcn cvn `id

e` ,"dxeab"d zcn cvn

,"mingxd" zcn cvnàBáa§
,äNòî éãéì äòtLää©©§¨¨¦¥©£¤
äòtLää úòLa eðéäc§©§¦§©©©§¨¨

Lnî26`l ,xnelk - ©¨
oiprd z` cnel `edyk

dpkda - `l` ,envrl

ynn oipr eze` ritydl

,okn xg`léøöõòéúäì C ¨¦§¦§©¥
,opeazdle -éàìa÷ì ìa÷îä ìëeiL Cøãa ,òétLäì C ¥§©§¦©§¤¤¤©©§©¥§©¥

äòtLää27,Bðáì dãnìì äîëç øác òétLäì äöBøL ïBâk ,- ©©§¨¨§¤¤§©§¦©§©¨§¨§©§¨¦§
,xzeiy dn oal ritydl lecb wyg yi a`lydlk Bì äpøîàé íà¦Ÿ§¤¨ª¨

,ìa÷ìe ïéáäì ïaä ìëeé àì ¯ BìëNa àéäL Bîkiptn mb - §¤¦§¦§Ÿ©©¥§¨¦§©¥
lkei oady ickn icn oicr (ritynd) a`d lv` `edy itk lkydy

oipra lkyd z` yialdl mcew gxken `ed `l` - ehlwle epiadl

lky iptn mbe ,(lynpdn dhnly lyna enk) oicr jk lk `l xg`

`xaqe cg` cvl dhepd `xaqe eihxt lk lr lkyd ly zexiyrd

(lawnd) oad lkeiy ickn icn xiyr df ixd - ipyd cvl dhepd

llkyd z` cixtdl mcewn gxken `ed `l` ,lkyd z` law

ly miniieqn mihxt `l` ,mihxtd lk z` el zelbl `l ,miwlgl

,lawl el lw didiy ,lkydéøvL ÷øïéðòå øãña Bì øcñì C ©¤¨¦§©¥§¥¤§¦§¨
,øçà,lynpde lkyd ly oipr eze` `l ,ipy oipr `edy ,lyn - ©¥

,åéðôà ìò øác øáczexaqd izy el dlbn `ed oi`y ,xnelk - ¨¨¨ª©¨§¨

ote`a `l` ,dlilyle aeigl odycg`dhepd `xaqd z` e` -

lke ,dnecke leqtl e` xiykdl e` ,aeigl dhepd `xaqd e` zekfl

,lkyd z` lawl lkeiy ick z`f,èòî èòî`ed lkyd on - §©§©
zcixia ,lkyd jxe`a mb ,xnelk .lkyd lk `le ,el rityn

gxkdd on ,lkyd zcxedae

m`zda mevnv didiy

,lawnd ly dhilwd xyekl

eihxta ,lkyd agexa mbe

on ,lkyd ly miaxd

ick ,mevnv didiy gxkdd

,mze` helwl lkei lawndy

Bæ äöò úðéçáezvriind - §¦©¥¨
,lkyd z` ritydl ji` el

,"ãBä"å "çöð" úàø÷ð¦§¥¥©§
;"úBöòBé úBéìk" ïäL- ¤¥§¨£

yi mc`d sebay myk

ly ciwtz (mb) zeilkl

,ytpa mb jk ,(uriin) dvr

od "ced"e "gvp" zecn

cvik zevriind zeilkd

,ritydl] íâå:øçà çqð §©ª¨©¥

[ïäå,zeipgexa -ïéøz" §¥§¥
,"ïéòéaoiriad ipy - ¥¦

,òøfä íéìMáîäenk - ©§©§¦©¤©
rxfd leyia ,zeinybay

,"oiria oixz"d ici lr `ed

xaca ,zeipgexa jk

zecnd ici lr df ,drtyd

,"ced"e "gvp"äthä àéäL¤¦©¦¨
eðéäc ,çnäî úëLîpä©¦§¤¤¥©Ÿ©§©§
CLîpä ìëNå äîëç øác§©¨§¨¨¥¤©¦§¨

,áàä ìëOî,epal lky ritynd -ìëN àeäL Bîk CLîé àlL ¦¥¤¨¨¤Ÿª§©§¤¥¤
äeäúéå BìëN úewcî úö÷ äpzLé ÷ø ,BìëNå Bçîa ãàî ÷c©§Ÿ§Ÿ§¦§©¦§©¤§¨¦©¦§§¦§©¤
,Búðáäå Bçîa ìa÷ì ïaä ìëeiL éãk ,Ck ìk ÷c BðéàL ìëN¥¤¤¥©¨©§¥¤©©¥§©¥§Ÿ©£¨¨

,Lnî àeäåätèk ,ìLî Cøc ìò,rxf ly -çnäî úãøBiä §©¨©¤¤¨¨§¦¨©¤¤¥©Ÿ©
úBéìka Lnî úéøîçå äqb úéNòðå ,[ãàî] ãàî äwc àéäL¤¦©¨§Ÿ§Ÿ§©£¥©¨§¨§¦©¨©§¨

.ïéòéa ïéøúe,ritynd lkya dyrpy dnybdde dcixid idef - §¥¥¦
.lawnd lky jxr itl didiyíéàø÷ð "ãBä"å "çöð" íâå§©¥©§¦§¨¦

,íé÷écvì ïî íé÷çBML "íéçø"å "íé÷çL"riwx ly myd - §¨¦§¥©¦¤£¦¨©©¦¦
"miwicvl on miwgey"y my lr `ed "miwgy"28sqep oipr dfe ,

epax oeylae .miax miwlgl lkyd z` zewlgn ody "ced"e "gvp"a

:owfdøøônL ,ìLî Cøc ìò ,íéçøa [íéhç] ïçBhä Bîk§©¥¦¦§¥©¦©¤¤¨¨¤§¨¥
éøö Ck ¯ ãàî íéwc íé÷ìçì íéhçäìëOä ïéè÷äì áàä C ©¦¦©£¨¦©¦§Ÿ¨¨¦¨¨§©§¦©¥¤

,íéaø íé÷ìçì í÷lçìe ,Bðáì òétLäì äöBøL äîëç øáãe§©¨§¨¤¤§©§¦©¦§§©§¨©£¨¦©¦
èòî èòî Bì øîBìå,lkyd on -.úòãå úBöòBîaxnel dn - §©§©§©§¥¨¨©
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`lelלי h"i iyily mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miniieqn miwlg ielibe lkyd zwelg oipr ,el xnel `l dne el

minevnvd lr sqep ,lkyd wnera mevnv `ed ,lkydn cala

ly zeevwd zyy lkay jk ,lkyd agexe jxe`a lirl mixen`d

zevreid zeilkd ly "dlert"d dpyi - wnere agex ,jxe` ,lkyd

."ced"e "gvp" lyíâå§©
,ììkaàeä "çöð" úðéça ©§¨§¦©¥©

òðBî ìk ãâð ãîòìå çvðì§©¥©§©£Ÿ¤¤¨¥©
Bðaî ãenläå äòtLää©©§¨¨§©¦¦§

,õeçîe úéaîmixac mb - ¦©¦¦
mirpene miinipt mdy

,ez` cenllne el ritydln

zeripn mdy mixac mbe

,zeipevigeðéä ¯ úéaî¦©¦©§
úcî ãâð ÷fçúäì§¦§©¥¤¤¦©
áàaL íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§¤¨¨
úøøBòî àéäL ,Bîöò©§¤¦§¤¤
,Bða ìò BðBöøa íéðéc¦¦¦§©§
Cëì éeàø BðéàL øîBì©¤¥¨§¨

ïéãòdnkg el ritydl - £©¦
- df wenr lkye dwenr

df cbpk wfgzdl eilr `l`

zernyn ef .el ritydle -

,zian zeripnd iabl "gvp"

zeripnd lr hlzydl

.`ed ekezay zeiniptd

.(øñç :íùøð ãé áúëá)-

ick mda epiiry cid iazka

"`ipz" epikdyk - zeqtcpd ycewd zexb`l zeeydldfqetcl29

zeripn ,"uegn" zeripn (` :`id jkl dxaqdd ."xqg" myxp -

:`"hily iaxd jk lr azeke .xiaqn owfd epax oi` ,zeipevig

zeripnd xy`n zeheyt xzei uegn zeripnd m` oeir jixvy

,"zian"`axc`e`"hily iaxd azek - `l` .heyt xzei "zian" -

xqgy o`k oiievy dna lelk "uegn" zeripnd lr xe`iad -

,"gvp zpiga llkae" ly yexitd epcnly dnl m`zda (a .zxb`a

zeripnd lr xabzdl ,oegvpd oipr mb lelk "gvp" zpigaae llkay

epi` owfd epaxy dna melk xqg `l - drtydd cbp miaekirde

llkeiy dnec oipr oi` "ced"a oky ,"ced" zpigaa dfk oipr xiaqn

,mxa .oegvpd oipr ,"gvp"a xacdy itk - "ced" zpiga ly llka

dxeva ,"gvp zpiga llka mbe" milnd yexit cenll mb xyt`

eay "gvp"d zcna hxt `l - llka "gvp"l `id dpeekdy ,zxg`

oixz"e ,"zevrei zeilk" od odizyy ,"ced" zcnl deezyn `id

zellk - llka "gvp"d oipr `l` ,"on miwgeyy miwgy"e ,"oiria

micnelyk ,oegvpd oipr dfy xne` `ed jk lrye ,"gvp"d oipr

- "ced" zcne oipr ly "llk"d edn :xe`iad o`k xqg ,dfk ote`a

."ceqi"d zpiga owfd epax xiaqi oldl ."xqg"a dpeekd edfe

áàä øM÷nL úeøM÷úää ,ìLî Cøc ìò ,àéä "ãBñé" úðéçáe§¦©§¦©¤¤¨¨©¦§©§¤§©¥¨¨
äöBøL ,ïBöøå äáäàa Bnò Bãenì úòLa Bða ìëNa BìëN¦§§¥¤§¦§©¦¦§©£¨§¨¤¤

;Bða ïéáiLoevxd cvny - ¤¨¦§
,zexywzdd dpyi

zexywzdde zexqnzdd

(ritynd) a`d lky ly

,(lawnd) oad lky mr

,äæ éãòìáeila - ¦§£¥¤
zcn ly zexywzdd

,"ceqi"dïaä äéä íà íb©¦¨¨©¥
íîöò elà íéøeac òîBL¥©¦¦¥©§¨
Bãòa øaãnL] åéáà étî¦¦¨¦¤§©¥©£

Bîöòì ãîBìåãé áúëá) §¥§©§
÷ãö çîö ìòá ø"åîãà ùãå÷

éë" ùåøãá ,ïãò åúîùð

éòñ "åéúòãé÷úòåäù â"é ó

úåáéú àúéì ,(äæ ïåùì íù

[åìàìk ïéáî äéä àì ¯Ÿ¨¨¥¦¨
åéáàL ,åLëò Bîk Ck©§©§¨¤¨¦

à BìëN øM÷îøaãîe åéì §©¥¦§¥¨§©¥
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÷LBçL ,÷Lçå äáäàa§©£¨¨¥¤¤¥
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dvex `edy dn ,oevx wx

,oevxe wyg `l` ,oiai oady

.(zexywzd ly dfk beq ,"ceqi" oipr dfy) beprz ea lelky oevx

:zephw zeize`a aezk ,"envrl cnele ecra xacny" milnd ixg`

sirq eizrci ik yexca) "wcv gnv" lra x"enc` ycew ci azka

b"i31`l ,oky - [el` zeaiz - oi` - `zil (df oeyl my wzredy

eze` cnelykl envrl oipr eze` cnelyk dnec epi`y cala ef

zexywzd ila epal rityne cnel `edyk mb `l` ,dad`a epa mr

epal rityn `edy drya enk ote` eze`a df oi` - 'eke

.oad zpada mitiqen zexywzdde wygd ,'eke zexywzdaäî ìëå§¨©
ìBãb âeðòzäå ÷LçäM32ìBãb ãenläå äòtLää Ck ¯ïaäL , ¤©¥¤§©©£¨¨©©§¨¨§©¦¨¤©¥

,øúBé òétLî áàäå ,øúBé ìa÷ì ìëeéoady dcaerd mvr - ©§©¥¥§¨¨©§¦©¥
,xzei rityi a`dy mxeb ,xzei aehe xzei daexn dcna "hlew"ék¦
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- dfy ,mc`d ytpa zexitqdàéäL ,úéäìàä äðBéìòä Lôpa©¤¤¨¤§¨¨¡Ÿ¦¤¦
,"ìònî dBìà ÷ìç"ly oey`xd wlgd ly ipy wxta xaqenk - ¥¤¡©¦©©

ytp `id ef ytpy ,"lrnn dwl` wlg" ly oiprd "`ipz"d xtq

,zewl` ly mipipra ,milrp mipipra drewyd dpeilr,úBcnä ìk̈©¦
ïä ,úBiðBöéçå úBiîéðt§¦¦§¦¦¥

.Bcáì 'äì"cqg"d mb - ©§©
mbe zipevig dcn `edy

zeinipt `idy dad`d

yecwdl mdipy md - cqgd

,ecal `ed jexaúîçî ék¦¥£©
Böôç áøîe 'ä úáäà©£©¥Ÿ¤§

õôç àeä ,Ba ä÷áãì- §¨§¨¨¥
zeyrl inipt oevxaãñç¤¤
,åéúBcîa ÷ácì éãkly - §¥¦¨¥§¦¨

,`ed jexa yecwdøîàîk§©£©
÷eñt ìò ì"æø36: ©©©¨

÷ácä" ¯ "Bá ä÷áãìe"§¨§¨¦¨¥
."åéúBcîaleki cvik - §¦¨

yecwda waczdl mc`

ici lr df ixd - `ed jexa

,eizecna waczn `edy

- megx `ed d"awdy enke

enke ,megx `ed jk

- cqg utg `ed d"awdy

oenhd iniptd ripnd df ixd

z`fe - cqg zeyrl epevxa

.d"awda waczdl ickïëå§¥
,äøeábä úcîazeipevig - §¦©©§¨

wx ok mb `id - d`xid

,zewl` ly mipipraòøtäì§¦¨©
íLðòìe íéòLøä ïî¦¨§¨¦§¨§¨

,äøBzä éLðòa,"dxeab" ly oipr dfy -,Bøöé ìò øabúäì ïëå §¨§¥©¨§¥§¦§©¥©¦§
c÷ìeBîöò úà L,lcaidl -âéñe øãb úBNòìå ,Bì øzna §©¥¤©§©ª¨§©£¨¥§¨

äøBzì`ed df lk -àèç éãéì àáé ït ,Búàøéå 'ä ãçt éðtî ©¨¦§¥©©§¦§¨¤¨Ÿ¦¥¥§
.íBìLå ñçly "mixry" daxda envr ycwn `ed jk llbay - ©§¨

xeqi` l` cg` xry icil `eai `ly ,xzid37dyer `ed df cvne ,

qg xeari `ly ick - dxez ly mipiprl mibiiqe mixcb envrl

`id ,ziniptd dcnd `idy ,"d`xi"dy ,ixd ,`hg s` lr melye

ly mipipra ok mb `id ,zipevigd dcnd ,"dxeab"de ,d"awdl

.zeevne dxez ly mipipr - d"awdïëå,"zx`tz"d zcna -øàôì §¥§¨¥
,øàt éðéî ìëa BúøBúå 'ä úàoilitz ,xecd dxez xtq enk - ¤§¨§¨¦¥§¥

,itei oeyln ,"zx`tz"d zcn efy ,dnecke ,zetiåéçáLa ä÷áãìe§¨§¨¦§¨¨
,d"awdl gay ozna -,BLôð úBðéça ìëa,"zx`tz" dfy - §¨§¦©§
,gayle "x`tl" oeylnBzáLçîe BìëN úeððBaúäa eðéäc- §©§§¦§§¦§©£©§

dwenr zeppeazd jezn didi ,d"awd z` gayne x`tn `edy dny

,d"awd zelcba ezaygn lye elky ly.Bøeaãa íbezxin`y - ©§¦
mb `l` ,cala dta xeaic didz `l ,xeaica d"awd ly eigay
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òðBî ìk ãâð ïBçvða§¦¨¤¤¨¥©
,Ba ä÷áãlîe 'ä úãBáòî¥£©¦§¨§¨
úBéälî òðBî ìk ãâðå§¤¤¨¥©¦¦§

àìî 'ä ãBák,zelbzdae - §¨¥
úBîçìîk ,õøàä ìk úà¤¨¨¨¤§¦§£
Cìnä ãåc íçìð øLà 'ä£¤¦§©¨¦©¤¤

BìMä åéìò.íoipry - ¨¨©¨
`a zepegvpde zenglnd

ytpd ly "gvp"d zcn cvn

,ziwl`dïëåzcna - §¥
,"ced"dúBåçzLäì§¦§©£

,'äì úBãBäìedpigaa - §©
,lehia lye d`ced ly

oi`y zexnl dcen `edy

,oian `edäiçî øLà£¤§©¤
ìkäå ,ìkä úà äeäîe§©¤¤©Ÿ§©Ÿ
,Bìöà úeàéöîa ìèä¥¦§¦¤§

dén÷ àlëåiabl lkd - §ª¨©¥
,`ed jexa yecwdàìk§¨

,áéLç,melkl aygp - ¨¦
óàå .Lnî ñôàå ïéàëe§©¦¨¤¤©¨§©
éà íéâéOî eðà ïéàLC ¤¥¨©¦¦¥
Lnî ñôà ìkä àeä©Ÿ¤¤©¨

dén÷d"awd ,oky .eiabl - ©¥
ef ixde ,lkd `xa ixd
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úézîà äàãBäa eðçðà íéãBî ,ïë-ét-ìò-óàzizin` dgpd - ©©¦¥¦£©§§¨¨£¦¦
,zn`d z` dyibxnd ,ytpa.Bzîàì úîàa àeä ïkLzn`dy - ¤¥¤¡¤©£¦

lhae "ynn `lk" `ed lkdy ,"oeilr zrc" enk `id zizin`d

"yi" miiwy "oezgz zrc"a `edy itk `ly ,d"awd iabl ze`ivna

zewl`l lha "yi"dy `l`39d`cedd ,"ced"d zcn cvn `a df ,
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,"ced"dàìå ,eðìîb øLà úBáBhä ìk ìò 'äì úBãBäì ,ïk íb©¥§©©¨©£¤§¨¨§Ÿ

.íBìLå ñç äáBè éeôk úBéäì,el eyry aeha xikn epi`y - ¦§§¨©§¨
df ,epz` dyr d"awdy daehd lk lr d"awdl dcez oziy `l`

,zecedl - d`ced oeyln ,"ced",äæ ììëáe,"ced"d zcn ly - ¦§¨¤
úBàéøáe úeìéöàa åéúBlòôe åéúBcîe åéçáL ìk ìò úBãBäì§©¨§¨¨¦¨§ª¨©£¦§¦

] úéìëz ïéà ãò íéçaLî íäL ,íéðBzçúå íéðBéìò:øçà çqð ¤§¦§©§¦¤¥§ª¨¦©¥©§¦ª¨©¥

çlî àeäå ,älòúéå Cøaúé åéìà íéeàøe íéàðå ,[ø÷ãBä" ïBL ¥¤§¨¦§¦¥¨¦§¨¥§¦§©¤§¦§
úcîa ïëå ."øãäåz`xwpd ,ceqi -"íìBò ãBñé ÷écö"40,mby - §¨¨§¥§¦©©¦§¨
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ùã÷ä úøâà
ìë ìòîî äåìà ÷ìç àéäù úéäìàä äðåéìòä ùôðá
úîçî éë åãáì 'äì ïä úåéðåöéçå úåéîéðô úåãîä
éãë ãñç õôç àåä åá ä÷áãì åöôç áåøîå 'ä úáäà
÷áãä åá ä÷áãìå ô"ò ì"æøàîë åéúåãîá ÷åáãì
íéòùøä ïî òøôäì äøåáâä úãîá ïëå åéúåãîá
ùã÷ìå åøöé ìò øáâúäì ïëå äøåúä éùðåòá íùðòìå

øúåîá ò"àãçô éðôî äøåúì âééñå øãâ úåùòìå åì
'ä úà øàôì ïëå å"ç àèç éãéì àáé ïô åúàøéå 'ä
'éçá ìëá åéçáùá ä÷áãìå øàô éðéî ìëá åúøåúå
åøåáéãá íâ åúáùçîå åìëù úåððåáúäá åðééäã åùôð
ä÷áãìîå 'ä úãåáòî òðåî ìë ãâð ïåçöðá ãåîòì ïëå
õøàä ìë úà àìî 'ä ãåáë úåéäìî òðåî ìë ãâðå åá
úååçúùäì ïëå ä"òäã íçìð øùà 'ä úåîçìîë
ìèá ìëäå ìëä úà äåäîå äéçî øùà 'äì úåãåäìå
ñôàå ïéàëå áéùç àìë äéî÷ àìåëå åìöà úåàéöîá
ñôà ìëä àåä êéà íéâéùî åðà ïéàù óàå ùîî
úéúéîà äàãåäá åðçðà íéãåî ë"éôòà äéî÷ ùîî
'äì úåãåäì ë"â äæ ììëáå åúéîàì úîàá àåä ïëù
äáåè éåôë úåéäì àìå åðìîâ øùà úåáåèä ìë ìò
åéúåìåòôå åéúåãîå åéçáù ìë ìò úåãåäì äæ ììëáå å"ç
ãò íéçáåùî íäù íéðåúçúå íéðåéìò úåàéøáå 'éöàá
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wyga zexywzdd oipr `ed "ceqi"y ,drtydd oipra ,lyna ,lirl

oipra oldl owfd epax xn`i jk ,(lawnd) epal ritydl beprze

wyga zexywzd ,"ceqi"

,zewl`a beprzaeúBéäì¦§
éiç 'äa äøeL÷ BLôð©§§¨©©¥

,íéiçämiigd z` dignd - ©©¦
,mnvrBa ä÷áãìe- §¨§¨

,`ed jexa yecwda

÷Lça ,ä÷éLçå ä÷éáãa¦§¦¨©£¦¨§¥¤
.àìôð âeðòúåzewl`a zexywzdd ,"ceqi"d zcn cvn dfy - §©£¦§¨

,`ltp beprze wyga,úeëìî úcîáe`idy ziwl`d ytpd ly - §¦©©§
,zewl`aãáò ìk úãBáòk BúãBáòå Búeëìî ìò åéìò ìa÷ì§©¥¨¨Ÿ©§©£¨©£©¨¤¤

.äàøéáe äîéàa BðBãàì- ©£§¥¨§¦§¨
jexa yecwd z` ceari jk

cvn d`xiae dni`a `ed

lr laiwy "lerÎzlaw"d

.miny zekln ler envr

lk o`k xiaqd owfd epax

cr "cqg"n ,zecnd zray

.icedi ly ziwl`d eytpa - zewl`a olek ody itk ,"zekln"

- dpia - dnkg ly zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl

.ziwl`d ytpa - zrc-äîëçî ïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥¥¨§¨
'ä úà âéOnä ìëOä øB÷î àéä äîëçä :eðéäc ,úòc-äðéa¦¨©©§©§©¨§¨¦§©¥¤©©¦¤
ìk ïäa äiçîe âéäðnL úBLBãwä åéúBcîe Búlãâe Búîëçå§¨§¨§ª¨¦¨©§¤©§¦§©¤¨¤¨

íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦
,íéðBzçúåd ixd -xewn §©§¦

- z`f lk oiand lkyd ly

"dnkg"d zxitq `ed

,icedi ly ziwl`d eytpay

àéä äðéáegek - ¦¨¦
äa úeððBaúääBæ äâO- ©¦§§§©¨¨

,eizecn lye 'd zlecb ly

,Búðéa ÷îòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¤¦¨
epcnla xaqedy itk -

wlgd ly iyilyd wxtd

,"`ipz"d xtq ly oey`xd

zeevw dyy opyi lkyay

:wnere agex ,jxe` ly

lkyd zcixi - "jxe`"

didiy ,dnecke milyna

biyn epi`y inl mb oaen

itk wenrd lkyd z`

"agex" ;dcixid iptl `edy

mihxta lkyd zeagx -

ly zeax zeietrzqde

zewnrd - "wnere" ;lkyd

miptl wner lkya yiy dn

,wnernøác CBzî øác ïéáäì41,äéúBãìBz Bæ äâOäî ãéìBäìe , §¨¦¨¨¦¨¨§¦¥©¨¨§¤¨
äàøéå äáäà úBcî ïäLezpad ici lry ,dbydd zeclez ody - ¤¥¦©£¨§¦§¨

d`xi e` d"awdl dad` ea zclep ,`ed jexa yecwd zelcb

,d"awdnúìkNnä ,úéäìàä Lôpa úBãìBpä úBcî éøàLe§¨¥¦©¨©¤¤¨¡Ÿ¦©©§¤¤
úlãb úðéça Léå ,"ø÷ç ïéà Búlãâì" ék .'ä úlãâa úððBaúîe¦§¤¤¦§ª©¦¦§ª¨¥¥¤§¥§¦©§ª©

äéìò ìtz ¯ da úéäìàä Lôpä úeððBaúä éãé ìòL ,'ä¤©§¥¦§§©¤¤¨¡Ÿ¦¨¦Ÿ¨¤¨
,äàzz äàøé àéäL ãçôå äúîéà,dpezgz d`xi -àéäL ¥¨¨¨©©¤¦¦§¨©¨¨¤¦

,äàlò äàøé äàa äpnnL 'ä úlãb úðéça Léå ,úeëìî úðéça§¦©©§§¥§¦©§ª©¤¦¤¨¨¨¦§¨¦¨¨
,dpeilr d`xi -,úLa äàøé,d"awd zlecbn yea `edy -Léå ¦§¨Ÿ¤§¥

äðéça,'d zlecba - §¦¨
äàa äpnnLzpiga - ¤¦¤¨¨¨

z`xwpd ,dad` zbixcne

äðéça Léå ,äaø äáäà- ©£¨©¨§¥§¦¨
,'d zlecbaäàa äpnnL¤¦¤¨¨¨

.àèeæ äáäàdbixcnd - ©£¨¨
lk ;dad`a xzei dphwd

zecna `ed xen`d

lye dad` ly zeiniptd

Îdnkgn ze`ad - d`xi

dpadn ,zrcÎdpia

,'d zlecba zeppeazdneïëå§¥
:ïäL ,úBiðBöéçä úBcna©¦©¦¦¤¥

.'eë ãñçdxeab"e -- 'eke " ¤¤
- dnkgn olek ze`a od

zeppeazddn ,zrc - dpia

,'d zlecbaïlëáelka - §ª¨
,zecndéøöúBéäì C ¨¦¦§

,úòcä úðéça ïäa Laìî§ª¨¨¤§¦©©©©
úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§
äòe÷úe äøeLwä ,Lôpä©¤¤©§¨§¨
äæéà úâOnL Bæ äâOäa§©¨¨¤©¤¤¥¤
äpnnL ,'ä úlãbî ïéðò¦§¨¦§ª©¤¦¤¨

da äãìBð,ytpa -,úBcnäî äcî äæéàytpdy drya ixd - §¨¨¥¤¦¨¥©¦
oezpe xeyw didiy ,"zrc"d gek didiy yxcp ,oiprd z` dpian

,biyn `edy oipraú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî òâøk úòcä çqäa ék¦§¤©©©©§¤©¥©¨¨¦§©¤¤
éelbäî ,äpnî äãìBpä äcnä ïk íb,ielba df iptl dzidy - ©¥©¦¨©§¨¦¤¨¥©¦

,íìòää ìà Lôpa,mlrd ly ote`a `id ytpay -da úBéäì- ©¤¤¤©¤§¥¦§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ä÷éáãá åá ä÷áãìå íééçä ééç 'äá äøåù÷ åùôð
åéìò ìá÷ì 'ìî úãîáå àìôð âåðòúå ÷ùçá ä÷éùçå
äîéàá åðåãàì ãáò ìë úãåáòë åúãåáòå åúåëìî ìåò

äàøéáå

åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
äàìéò äàøé äàá äðîîù 'ä úìåãâ 'éçá ùéå úåëìî
äáø äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå úùåá äàøé
úåãîá ïëå àèåæ äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå
ùáåìî úåéäì êéøö ïìåëáå 'åë ãñç ïäù úåéðåöéçä
ùôðä úåøù÷úä úðéçá àåäù úòãä úðéçá ïäá
úìåãâî ïéðò äæéà úâùîù åæ äâùäá äòå÷úå äøåù÷ä
çñéäá éë úåãîäî äãî äæéà äá äãìåð äðîîù 'ä
äãìåðä äãîä ë"â ú÷ìúñî åæ äâùäî òâøë úòãä
çëá äá úåéäì íìòää ìà ùôðá éåìéâäî äðîî
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wyga zexywzd ,"ceqi"

,zewl`a beprzaeúBéäì¦§
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,íéiçämiigd z` dignd - ©©¦
,mnvrBa ä÷áãìe- §¨§¨

,`ed jexa yecwda

÷Lça ,ä÷éLçå ä÷éáãa¦§¦¨©£¦¨§¥¤
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`lelלח a"k iyiy mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ב שישי יו�
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"úòc"42àeäL éðtî , ©©¦§¥¤
ì.úeøM÷úä ïBL- §¦§©§

dpyi ,efk zexywzdne

zexywzdd oiprae ,dclez

ly dclez dpyi lky ly

,zecnúòc úðéça eäæå§¤§¦©©©
ïBzçzdbixcnd - ©§

,"zrc" zpigaa dpezgzd

]:xg` gQpúòcä ª©©¥©©©
èMtúnä ,[ïBzçzä©©§©¦§©¥
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BîB÷îa øàaúiL43:"dnkg" zxagnd "zrc"d zpiga ef ,xnelk - ¤¦§¨¥¦§
,cin mlrpe dlbznd wxake ,dcewp `idy "dnkg"y ,"dpia"l

ly dxeva `le "dpia" ly dbyda `eazy "zrc"d zpiga zxagn

mixaqde milyne ,dbyda mihxt daxdae zehytzda `l` ,dcewp

ly dpigade gekd df ixd - xzei dhnl lkyd z` micixend

"dnkg" ,"dpia"l "dnkg"d zcewp zxywne zxagnd "zrc"

mindy oirnl dleyn

,oitih oitih epnn miraep

xdpl dleyn "dpia"e

ea mirtey mindy

- zeagxzdae zehytzda
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.dpiad xdpl `eai dnkgd
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lkyny ,zecnl oigend z`
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zeig zecnl wiprn `ede

xaqen mipt lk lr .meiwe

zegekd zxyr lk ji` o`k

ixyan" ixd mci lre ,zewl` ipipra md ziwl`d ytpa zexitqde

.zepeilrd zexitqa oiadl mileki ,"dwl` dfg`

å"è ïîéñ óåñ ùãå÷ä úøâàì à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úøòä
.(p"dgx ,jxc) l"pd wiicn o`ke a"ega (zenye) mipipr dnk dxe`kl

xewne :ligzn oigend 'iac l"pke) zecnl rbepa 'ia exwr o`kc t"lie

z"pyntre .`ed ok r"c 'ial rbepa mb okle ('ek zecnd lk yxeye

'a md p"dgxe jxce 'ek a"egc zeceqid 'a beef `ed zrcczeceqi

.(p"ye p"dgx ,jxc ,zrc jxra `"e`n d`x) a"egc

'eëå úlä÷ éLðàìepax azk ,ely ycewd zexb`n zeax ,lirl xkfpk §©§¥§¦©§
iaya) l`xyi ux` zwcve ,llka dwcvd oiprl xywa ,owfdmiwqery dl` l

zeldwl epted ycewd zexb`n wlg ,hxta (l`xyi ux`a dcearae dxeza

dldwl dazkp ,fh oniq ycewd zxb` .zeniieqn zeiepncfda zeniieqn

ziy`xa oiievy itk ,zniieqn

itke ,'"eke 'w iyp`l" :zxb`d

avn did ,zxb`d okezn d`xpd

cexi dldw dze`a dqpxtd

epax lv` zerici elawzpe ,c`n

dze` ly "cnrn"dy ,owfd

zwcv) "c"ag llek" xear dldw

okl .jk llba ohw (l`xyi ux`

el reciy ,owfd epax mdl azek

xacd rbep z`f lkae ,mipexg`d mipnfa c`n lclczpy ,mzqpxt avn

,l`xyi ux` zwcvl "cnrn"d z` ewifgi ,mavn lr had ilany ,mytpa

.oicd zxeyn miptl mbe oic it lr mb jk lr minrh oiivne

.æèøLà éòøå éçà ,éáeäàil mixwie miaexw -!éLôðkdpyi - £©©©§¥©£¤§©§¦
ly ezexiqne ezaxwa dlrn dpyie g` ly ezaxwa dlrn

xage cici1zxb`dy ,"iirx"e "iig`" miiehiad ipy oiivn owfd epax ;

.mipte`d ipya dad`d jezn dazkp÷Bö épnî íìòð àì äpä¦¥Ÿ¤§¨¦¤¦
,íézòä,elld -øLà ¨¦¦£¤

,äñðøtä äìcìcúð¦§©§§¨©©§¨¨
éì íéòeãéä èøôáe¦§¨©§¦¦

íëéðçnî,mkzldwn - ¦©£¥¤
íãé äèî øLàavne - £¤¨¨¨¨

,dhn cxi mzqpxtéìa§¦
äðòLîe ïòLî íeL2,- ©§¥©§¥¨

`le lrad `ly ,xnelk

,dqpxtl migieexn dy`d

íéìëBàå íéåBì Lnîe3,ikxv zepwl ick mitqk zeell mivl`p - ©¨¦§§¦
,lke`,áBø÷a øva íäì áéçøéå íäéìò íçøé 'äavn ixd - §©¥£¥¤§©§¦¨¤©©§¨
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אלול כ"ג קודש שבת יו�
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,dligz `a (dz` jiig) jnvra dz`y ,dpeekd "jnr jig` ige"e

eiig zwfgdl miwitqnd min ck cg` cia yiyk wx z`f exn` md
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àkéì úBönäepi` - ©¦§¥¨

ãáì ,äfä íìBòä¨©¤§©
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א. טו.24.כו, א, ד.25.קהלת קכה, תהלי� � הכתוב ל'



מי אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים 

מו"ה מיכאל יהודא ארי' ליב שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח וי"ד אלול, נהניתי במאד מאד מכתבו שהתחיל ללמד בזרנוגה... שברור 

בתכלית, שהנהגתו בנסיעתו לזרנוגה, נכונה היא במאד, הן מצד הכלל והן מצד הפרט. ויהי רצון שממנו 

יראו וכן יעשו גם אחרים בהנוגע לקבלת עול תורה ועול מצות, שבזה נכלל ג"כ קבלת עול דטובת מוסדות 

חינוך עטה"ק, שמיסודם ובהנהלתם של רבותינו נשיאינו הק' ובודאי יצליח בזרנוגה ולפום צערא אגרא, 

ובזה במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה ברוב נחת חסידותי ביחד עם זוגתו תחי' 

מכל יו"ח שיחיו.

עדיין לא נתקבלו הידיעות אודות כנוס התמימים, אבל כנראה גם בפעם הזאת חסרה היתה ההכנה 

בעוד מועד, ומפני קוצר הזמן כנראה שלא כל הפרטים הובטחו )באווארענט געווארען( והעיקר השתתפותם 

של כל התמימים הנמצאים באה"ק ת"ו, אף שמובן שהזמן לזה הי' מוכשר יותר, בימי אלול, תקופת ששים 

שנה להתיסדותה של ישיבת תומכי תמימים ]ולהעיר מענין דששים המה מלכות, וממאמר רז"ל )ב"ב קנז, 

ב( דמהדורות תושבע"פ ארכו ששים שנה, וכן, אף שאינו ברור בעיני נכונות כל הפרטים שבשבחי הבעש"ט, 

אף שכפי כתבו, רובו מיוסד על דברי וסיפורי רבנו הזקן, אבל בטח יסוד ישנו לזה, ובפרט להענינים שהם 

הגואל  יבוא  לא  להמובא שם, שאמר הבעש"ט שאם  וכוונתי  הענין.  עצם  על  נוסף  סיפורים  לכמה  יסוד 

צדק במשך ששים שנה, מוכרח אז הוא לבוא בזה העולם, ובהמשך שם, שנשמע מאחרים שאמר בפירוש, 

שכעבור ששים שנה יבוא עוה"פ בזה העולם, וחסידים מספרים אודות פתגם אדמו"ר האמצעי בזה וכו', 

וכיון שלא שמעתיו אני מכ"ק מו"ח אדמו"ר, ועכ"פ מבר סמכא מוחלטי, אינני מעתיקו, ואפשר נודע לו 

ע"ד זה יותר בפרטיות[. ואחכה לידיעות מפורטות מהכנוס, וכן מ"ש בטח התועדו בח"י אלול ויתועדו גם 

בשבת מברכין - ע"י הקב"ה - דחדש תשרי וכל השנה.

והימים  הבע"ל  תשרי  חדש  ימי  לניצול  מפורטת  תכנית  הכנת  ע"ד  מאנ"ש  לכמה  כמ"ש  ובעיקר 

שתהיינה  רצון  ויהי  בכלל,  אנ"ש  ובמסגרת  אגו"ח  צעירי  במסגרת  האפשרי  ככל  ושלאחריהם  שלפניהם 

בשו"ט בטוב אמיתי וכלשון רז"ל )קדושין מ"א( טוב לשמים וטוב לבריות, ולהעיר ג"כ מהמבואר בד"ה כל 

המרחם על הבריות )קונ' סא(.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל 

אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.



היום יום . . . מי

ה'תש"גיז אלוליום שישי

חומש: תבא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז. מט־נא.

תניא: והנה מדות . . . קכג מדותיהם.

רבינו הזקן הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע 
אדמו"ר האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש 
יוכל  אם  הזקן  רבינו  נסתפק  שביוהכ"פ  עד  לב,  לכאב  הביאתו  שבתוכחה  מהקללות 

להתענות.
כששאלו את אדהא"מ הרי בכל שנה קוראים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט זיך 

ניט קיין קללות" .

ַמע  ֹבא, ְוׁשָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִליָאְזָנא ׁשַ ַעם ַאַחת ֹלא ָהָיה ּבְ ּתֹוָרה. ּפַ ַעְצמֹו ַהּקֹוֵרא ּבַ ֵקן ָהָיה ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ָללֹות  ִריָאה ֵמַאֵחר. ָהָעְגַמת ֶנֶפׁש ֵמַהּקְ ר ִמְצָוה – ַהּקְ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – ְוהּוא עֹוֶדּנּו ַנַער ֹקֶדם ַהּבַ

ֵקן ִאם יּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. נּו ַהּזָ ק ַרּבֵ ּפֵ ּפּוִרים ִנְסּתַ יֹום ַהּכִ ּבְ ּתֹוֵכָחה ֱהִביַאּתּו ִלְכֵאב ֵלב, ַעד ׁשֶ ּבַ ׁשֶ
א קֹוֵרא "ֹלא  ַאּבָ ׁשֶ ה זֹו, ָעָנה: ּכְ ָרׁשָ ָנה קֹוְרִאים ּפָ ָכל ׁשָ ֲאלּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֲהֵרי ּבְ ּשָׁ ׁשֶ ּכְ

ָמעֹות ׁשּום ְקָללֹות". ִנׁשְ

ה'תש"גחי אלולשבת
מֹו. ַעל קֹוֵרא, ּוֵמַעּצְ י עֹוֵלה ַהּבַ ׁשִ ְלׁשִ

חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט. נב־נד.

תניא: והנה כ"ז . . . שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק'  - תפ"ד. יום 
שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.
תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא אל 
הארץ גו'. ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום רצון ווָאס 
איז א מתנה מלמעלה און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף זיין וישבת, 
ארָאּפטרָאגען אין התישבות, ולקחת גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות בכלים, והלכת 
אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף וויסען אז ער גייט פון איין ָארט אין דעם 
ַאנדערען, איז ניט ער גייט אליין נָאר מ'פירט איהם מלמעלה, און די כוונה איז לשכן 

שמו שם, אויף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז .
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת והוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי דו 
זָאלסט צוקומען צום רצון כו', איז דָאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן שמו 
שם, זָאלסט זיך מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דָארטען אלקות, מיט וואס איז מען 

מפרסם אלקות, מיט א ברכה און א פסוק תהלים .

דֹוׁש – תפ"ד.  ה ֵאָליו מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּקָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַנת תנ"ח. יֹום ׁשֶ ׁשְ ם טֹוב ּבִ ַעל ׁשֵ ֶדת ֶאת ַהּבַ יֹום ֻהּלֶ
ם טֹוב – תצ"ד. ַעל ׁשֵ ה ַהּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ יֹום ׁשֶ
ֵקן – תק"ה. נּו ַהּזָ ֶדת ֶאת ַרּבֵ יֹום ֻהּלֶ

י  ת: "ְוָהָיה ּכִ ּבָ ַלת ׁשַ בֹוא ח"י ֱאלּול תרנ"ב ַאַחר ַקּבָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ם טֹוב ּבְ ַעל ׁשֵ ֶכן ּתֹוַרת ַהּבַ ּתֹ
יַע ֶאל ָה'ָרצֹון'  ּגִ ּתַ ׁשֶ ְדָרׁש. ּכְ ּמִ ְדִאיָתא ּבַ ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ּגֹו'". 'ֶאֶרץ' ְלׁשֹון ְמרּוָצה ּוְלׁשֹון ָרצֹון, ּכִ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז
ופרקים
מט־נא

יום 
שני
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט
ופרקים
נב־נד



מי היום יום . . . 

' ְל"הֹוִרידֹו",  ְבּתָ ָרֵאל, ְצִריָכה ָהֲעבֹוָדה ִלְהיֹות 'ְוָיׁשַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ה ּבְ ַמְעָלה ּוִבירּוׁשָ ָנה ִמּלְ הּוא ַמּתָ ׁשֶ
ר  קֹום ֲאׁשֶ ִלים, "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ ּכֵ יְך אֹורֹות ּבַ ֶנא", ְלַהְמׁשִ ְמּתָ ַבּטֶ ב, "ְוָלַקְחּתָ ּגֹו' ְוׂשַ ַלֲעׂשֹותֹו ְמֻיּשָׁ
א מֹוִביִלים אֹותֹו  קֹום ְלָמקֹום ֵאיָנּה ָיְזָמתֹו ֶאּלָ ֲהִליָכתֹו ִמּמָ ִיְבַחר ה' ֱאֹלֶקיָך", ַעל ְיהּוִדי ָלַדַעת ׁשֶ

ְמָצא ּבֹו. ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ם", ְלַפְרֵסם ֶאֹלקּות ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ָנה ִהיא "ְלׁשַ ּוָ ַמְעָלה, ְוַהּכַ ִמּלְ
י ָתבֹוא ּגֹו'", ַעל ְמָנת  ַעם ּתֹוָרה ַהּקֹוֶדֶמת, ְוהֹוִסיף: "ְוָהָיה ּכִ ת ַעְרִבית ָחַזר עֹוד ַהּפַ ִפּלַ ַאַחר ּתְ
ֶפׁש  ְמֹסר ֶאת ַהּנֶ ם" – ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ קֹום ּגֹו' ְלׁשַ "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ יַע ְלָרצֹון כּו', ֲהֵרי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ים. ִהּלִ ְבָרָכה ּוָפסּוק ּתְ ה ְמַפְרְסִמים ֱאֹלקּות? ּבִ ּמֶ ם ֱאֹלקּות. ּבַ ֵדי ְלַפְרֵסם ׁשָ ּכְ

ה'תש"גיט אלוליום ראשון

חומש: נצו"י, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו. נה־נז.

תניא: טז. אהוביי . . . 248 דף פ'.

רבינו הזקן זייענדיג נָאך אין וויטעבסק, הָאט אמָאל געזָאגט א תורה אויפ'ן פסוק אתם 
נצבים גו', און הָאט געטייטשט מחוטב עצך ל' עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות מחשבות 

בלב איש, שואב מימיך אויסשעּפען די מים ווָאס מצמיחים כל מיני תענוג.

ִבים ּגֹו'", ּוֵפֵרׁש:  ם ִנּצָ סּוק "ַאּתֶ ַעם ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ ְסק, ָאַמר ּפַ ִוויטֶעּבְ ְהיֹותֹו ּבְ ֵקן, עֹוד ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵלב ִאיׁש", "ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך" –  בֹות ּבְ "ֵמֹחֵטב ֵעֶצָך" ְלׁשֹון ֵעָצה, ֵיׁש ַלֲעֹקר ]=ַלֲחֹטב[ ֶאת ָה"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ֲענּוג. ל ִמיֵני ּתַ ְצִמיִחים ּכָ ּמַ ִים ׁשֶ ֹאב ]ַהחּוָצה[ ֶאת ַהּמַ ִלׁשְ

ה'תש"גכ אלוליום שני

חומש: נצבים וילך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג. נח־ס.

תניא: והנה זהו . . . לב ונפש.

דער ווָאס איז נידעריג און גרָאב הערט ניט ָאן די אייגענע גרָאבקייט און נידעריקייט 
.

ּסּותֹו ּוְנִחיתּותֹו הּוא. חּות ְוַגס, ֵאינֹו ָחׁש ֶאת ּגַ ּנָ ֶזה ׁשֶ

ה'תש"גכא אלוליום שלישי

חומש: נצבים וילך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה. סא־סג.

תניא: יז. נודע . . . 250 וע"ש היטב.

ֵרְך – ֵא־ל ֶאָחד  ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלַפְרֵסם ֱאֹלקּותֹו ִיְתּבָ ְגַלל ֲעבֹוָדתֹו ּבִ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון – ַאְבָרָהם, ּבִ
ה' ּוְבתֹוָרתֹו,  הֹוָרה ּבַ ל ַהּדֹורֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּטְ ֵני ָהעֹוָלם, ָזָכה ְלַהְנִחיל ְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ – ְלָכל ּבְ

ה. דֹוׁשָ ם ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַהּכַֹח ְוָהֹעז ִלְמֹסר ַנְפׁשָ ִיׂשְ ה ּבְ ְוָכל ִאיׁש ְוִאּשָׁ

יום 
שלישי
תהלים:

מפרק צ 
עד פרק צו
ופרקים
נה־נז

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג
ופרקים
נח־ס

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה
ופרקים
סא־סג



היום יום . . . מי

ה'תש"גכב אלוליום רביעי

חומש: נצבים וילך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז. סד־סו.

תניא: וזהו שארז"ל . . . מנוחה כו'.

תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען 
זיך, כי בטופרהא אחידן, יעדער שטָאך איז  קליפה וסטרא אחרא, ואחר נטילת הצפרנים 

צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח, המשכת המוחין למדות.

י  ּכִ ִלְדֹקר,  ֹלא  ְרַנִים,  ּפָ ַהּצִ ֶאת  ְלָהִסיר  ְצִריִכים  ְלהֹוָכָחה  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ת,  ּדֹוֶרׁשֶ ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת 
ְנִטיַלת  ְוַאַחר  ַאֲחָרא';  ְו'ִסְטָרא  ה'  'ְקִלּפָ ִהיא  ִקיָרה  ּדְ ל  ּכָ ֶנֱאָחזֹות[,  ְרַנִים  ִצּפָ ]=ּבַ ֲאִחיָדן"  טּוְפָרָהא  "ּבְ
ַכת  ים, ֲחִסידּות[, ַהְמׁשָ ְבֵרי ֱאֹלִקים ַחּיִ ְמֹבָאר ִעְנָיָנּה בדא"ח ]ּדִ ְרַנִים ָצִריְך ִלְהיֹות ְנִטיַלת ָיַדִים, ּכַ ּפָ ַהּצִ

ַהּמִֹחין ְלִמּדֹות.

ה'תש"גכג אלוליום חמישי

חומש: נצבים וילך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב. סז־סט.

תניא: יח. כתיב . . . 252 בלק"א.

ל ֲחָכִמים  ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ָנה – ַהּסּוְגָיא ּבְ ֶבן ח־יא ׁשָ ָלְמדֹו – ְוהּוא ָאז ּכְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ ה, ּבְ ר' ֹמׁשֶ
ֵני  ֶזה ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ נּו ִמּדֹוַתי", ׁשֶ ם "ׁשְ ן יֹוָחאי[ ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ "י ]=ַרּבִ ּבִ ַמֲאַמר ַרׁשְ ק ּבְ ּפֵ ין )סז א( ִנְסּתַ ִגּטִ ּבְ
ִנּגּון,  ֵקן ְוָאַמר – ּבְ נּו ַהּזָ ְך ִנְכַנס ַרּבֵ תֹוְך ּכָ ְפׁשּוטֹו. ּבְ "י( אֹו ִמּדֹוַתי ּכִ דּו ּתֹוָרִתי )ַרׁשִ ים: ִלּמְ רּוׁשִ ּפֵ
ֱאֶמת ֶחֶסד ְוטֹוב,  ּה ֵהם ּבֶ ּבָ ין ׁשֶ ּה ִמּדֹות טֹובֹות, ֲאִפּלּו ָהֳעָנׁשִ ּלָ ָנה ָלנּו ּכֻ ּתְ ּנִ ּקֶֹדׁש: ּתֹוָרה ׁשֶ ַדְרּכֹו ּבַ ּכְ
ִלי  ר ִלְהיֹות ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ לּוי[: ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה ּתָ ְלָיא ]=ֶזה ּבָ ָהא ּתַ ים ֶאָחד ֵהם, ְוָהא ּבְ רּוׁשִ ֵני ַהּפֵ ּוׁשְ
ִגיל  ְהיֹותֹו ּבְ ַמח ֶצֶדק" ּבִ ם ְלַה"ּצֶ "ל ָקָרה ּגַ ָכל ַהּנַ ִלי ִמּדֹות טֹובֹות. ּכְ ר ְלתֹוָרה ּבְ ּתֹוָרה, ְוִאי ֶאְפׁשָ

ָנה. ח־יא ׁשָ

יום 
שישי
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז
ופרקים
סד־סו

שבת
קודש
תהלים:

מפרק קח 
עד פרק קיב

ופרקים
סז־סט

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול י"ז ראשו� יו� נזירות והתפסת נדרים התפסת

:'‚ ‰ÎÏ‰ ,'‚ ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰íéøãða ñétúnä ãöék¥©©©§¦¦§¨¦

éøä ¯ øeaã éãk CBúa 'EúBîk éðàå' :øîàå ,øãpL Bøáç òîL ?áiç©¨¨©£¥¤¨©§¨©©£¦§§§§¥¦£¥

.Bøáç Ba øñàpM äîa øeñà äæ¤¨§©¤¤¡©£¥

הרמב"� כתב ה"ד)בנזירות אומר(פ"ב חבירו את שהשומע

תו� זאת אמר א� רק נזיר הוא הרי "ואני", ואמר נזיר" "הריני

הר"� ומבאר דיבור. א)כדי ח, "ואני"(שבועות המילה הדבר: בטע�

כמוהו". "ואני לפרשה נית� א� אלא מוב� לה אי� כשלעצמה

אמירתו ג� חברו לאמירת דיבור כדי תו� "ואני" אמר א� ולכ�,

כמוהו", "ואני בפירוש יאמר א� זה, לפי נזירות. קבלת היא

דיבור. כדי לאחר היתה האמירה א� ג� נזירות קיבל

חבירו "שמע כאשר כ�, א� מדוע למל�': ה'משנה ומקשה

בתו� אמירתו שתהא הרמב"� מצרי� כמו�", ואני ואמר שנדר

דיבור? כדי

היא כמו�" "ואני שהאמירה ביאר המשנה' ה'מרכבת ואמנ�,

ואילו "ואני", המילה רק היא בפה האמירה כי דווקא, לאו

נזירות בהל' דבריו (כדוגמת בלבו חשב ה"ו)"כמו�" ,(פ"א

התכוו� רק אלא "כמוהו" אמר ולא "אהיה" ואומר נזיר שהרואה

ולכ�, נזיר) זה הרי – לפניו שעבר הנזיר כמו להיות בליבו

דיבור. כדי תו� רק חלה האמירה

אחר: באופ� ג� לבאר ויש

בספרי שנאמר כמו האד�, גו� על קדושה חלה (נשאבנזירות

ח) קדושתו, זו – לה'" הוא קדוש נזרו ימי "כל הפסוק על

עצמו מתפיס הוא הרי כמו�" "ואני אומר כאשר ולכ�, הגו�".

הרמב"� דברי בדוגמת הנזיר, ה"ד)בגו� 'הבשר(להל� "האומר

'והפת ימי�: כמה לאחר אפילו ואמר וחזר אסור', עלי הזה

כ� שאי� מה ונאסרה". נתפסה הפת הרי – הזה' כבשר הזאת

וכאשר 'חפצא', איסור חל לא הנודר האד� גו� שעל בנדרי�

הראשו�, של בדיבורו רק עצמו התפיס כמו�" "ואני אומר השני

הראשו�, של האמירה בצירו� רק נדר נחשבת אמירתו כ� וא�

דיבור. כדי תו� להיות היא צריכה שמח)ולכ� (אור

ה'תשס"ט אלול י"ח שני יו� למתים 'הנאה'

:'„ ‰ÎÏ‰ ,'Â ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰úéðä åéìò äøñàpL ïáeàø§¥¤¤¤§¨¨¨£¨©

úéöçî Bãé ìò ïBòîL ïziL Bì øzî ¯ äòeáLa ïéa øãða ïéa ,ïBòîL¦§¥§¤¤¥¦§¨ª¨¤¦¥¦§©¨©£¦

.åéìòL áBç òøBt ïëå ,da áiç ïáeàøL ì÷Mä©¤¤¤§¥©¨¨§¥¥©¤¨¨

של בגחלתו ראוב� "ואסור הרמב"�: ממשי� יא בהלכה

שלו". בשלהבת ומותר שמעו�

הנאה שהמודר מובא בתוספתא משנה': ה'כס� ושואל

שאי� – ומקוננות חלילי� ותכריכי� ארו� לו מביא ומת מחבירו

כמקרה זו הלכה ג� כא�, הרמב"� הביא לא ומדוע למתי�. הנאה

הימנו? הנאה מודר שהוא ממה "ליהנות" רשאי אד� שבו

איגר שלמה רבי ב)וביאר סא, נדה מהרש"א :(בגיליו�

הרמב"�, הביא כבר למתי�" הנאה "אי� של העיקרו� את

בשאלה תלוי הדבר שכ�, כ�. על לחזור צור� ראה לא וממילא

לאחר ממנו 'ליהנות' יכול ומת מחבירו הנאה מודר באמת מדוע

הנאה (כמו מת שכבר כיו� 'הנאה' זו שאי� מצד זה הא� מותו,

הרמב"� על היה כ� וא� ממש), בה אי� כי שמותרת משלהבת

הרמב"� דבר של לאמיתו א� הזה. המצב את ג� כא� להביא

אלא נהנה לא שמת בעובדה לא למתי�" הנאה "אי� את תולה

נעשה שמת היות יוחנ�: רבי לפי ינאי ר' של ההלכתי בנימוק

הפרטי� שאר וכל מהקבורה 'נהנה' הוא אי� המצוות, מ� חופשי

שמת זו הלכה פסק שכבר שהרמב"� ומאחר עבורו. הנעשי�

המצוות מ� חופשי כלאי�נעשה הכ"ה)(בהל' צור�פ"י ראה לא ,

שוב. כ� על לחזור

ה'תשס"ט אלול י"ט שלישי יו� הרוב? אחר בנדרים הולכים מתי

:‰Œ„ ‰ÎÏ‰ 'Ë ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰íB÷nä éða úö÷î eéä̈¦§¨§¥©¨

éøä àlà ;áøä øçà ïéëìBä ïéà ¯ ïéøB÷ ïéà ïúö÷îe ,Ck Bì ïéøB÷¦¨¦§¨¨¥¦¥§¦©©¨Ÿ¤¨£¥

ïîMä ïî øãð ?ãöék ...øéîçäì íéøãð ÷ôñ ìëå ,íéøãð ÷ôñ äæ¤§¥§¨¦§¨§¥§¨¦§©§¦¥©¨©¦©¤¤

íB÷nä éLðà áøå ,ïéîLîL ïîLáe úéæ ïîLa ïé÷tzñnL íB÷îa§¨¤¦§©§¦§¤¤©¦§¤¤ª§§¦§Ÿ©§¥©¨

ì àlà íúñ 'ïîL' ïéøB÷ ïéàì ïéøB÷å ,úéæ ïîLïîL' ïéîLîL ïîL ¥¦¤¤§¨¤¨§¤¤©¦§¦§¤¤ª§§¦¤¤

ì óà ïéøB÷ ïèeòîe ,'ïéîLîLäæ éøä ¯ íúñ 'ïîL' ïéîLîL ïîL ª§§¦¦¨¦©§¤¤ª§§¦¤¤§¨£¥¤

.íäéðLa øeñà̈¦§¥¤

ה"ט)להל� "עד(בפ"י דבר עצמו על שהאוסר הרמב"� כתב

לא אבל חיטי� קציר לקצור הע� שיתחילו "עד עליו נאסר הקציר",

הטור וביאר שעורי�". ר"כ)קציר סי' שהרוב(יור"ד במקו� שמדובר

במקו� אבל השעורי�), מקציר מאוחרת (שקצירת� חיטי� קוצרי�

קציר תחילת עד רק נאסר יותר) (המוקד� שעורי� קציר שרובו

לדבריו סתירה זו הרי ולכאורה, הרוב. אחר הולכי� כי השעורי�,

הרוב! אחר הולכי� ואי� להחמיר, נדרי� שספק כא�

והביאור:

דבורו משמעויות, בשתי הנודר דברי את לפרש נית� א�

דבריו לפרש אפשר אי א� אבל המיעוט, משמעות את ג� כולל

על כשאסר ולכ�, הרוב. אחר הולכי� משמעית, חד בצורה אלא

וג� חיטי� לקציר ג� שכוונתו לומר ואי� הקציר', 'עד עצמו

אבל הרוב. אחר הולכי� מה�, לאחד רק אלא שעורי� לקציר

מתכוו� שהמיעוט לשמ� ג� שכוונתו לפרש נית� השמ�, מ� בנדר

הסוגי� שני עליו נאסרו ולכ� ה"ט)(לח�אליו ובפ"י כא�, .משנה

מוסי�: אברמסקי והגר"י

ב ספק יש כאשר לקבוע יכול mc`dהרוב zpeekאינו א� ,

את לקבוע milindיכול zernynכאשר לכ�, הנודר. שביטא

הא� הוא mc`dהספק zpeek�שעורי לקציר או חיטי� לקציר

'שמ�' עצמו על אסר א� אבל הרוב. של הקציר אחר הולכי� –

שמ� וג� שמ�, שבכלל מה כל עצמו על לאסור כוונתו סת�,

הרוב ואי� 'שמ�', לזה ג� קורא המיעוט כי בכלל, שומשמי�

'שמ�' המילה במשמעות נכלל מה ה"ב)(חזו�קובע פ"ג נדרי� .יחזקאל,

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השלישי, בו כותב אודות חוסר המשמעת ככל הצורך וכו'.

בטח יש להתייעץ עם המחנכים על אתר כי הרבה תלוי בזה בתכונות נפש תושבי מדינה ומדינה 

והנוער שבו, וצד השוה בכל מקום הוא, להעמיד מבין התלמידים עצמם משגיחים על המשמעת, ודוקא 

מבין אלו שאינם מושמעים כ"כ, ואם באפשרי דאופן פרנס חדש וכיו"ב וכשיהיו הם המעונינים במשמעת 

הוא ע"ד מרז"ל מני' ובי' אבא לשדי בי' נרגא...

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל 

אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט.



מה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול י"ז ראשו� יו� נזירות והתפסת נדרים התפסת

:'‚ ‰ÎÏ‰ ,'‚ ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰íéøãða ñétúnä ãöék¥©©©§¦¦§¨¦

éøä ¯ øeaã éãk CBúa 'EúBîk éðàå' :øîàå ,øãpL Bøáç òîL ?áiç©¨¨©£¥¤¨©§¨©©£¦§§§§¥¦£¥

.Bøáç Ba øñàpM äîa øeñà äæ¤¨§©¤¤¡©£¥

הרמב"� כתב ה"ד)בנזירות אומר(פ"ב חבירו את שהשומע

תו� זאת אמר א� רק נזיר הוא הרי "ואני", ואמר נזיר" "הריני

הר"� ומבאר דיבור. א)כדי ח, "ואני"(שבועות המילה הדבר: בטע�

כמוהו". "ואני לפרשה נית� א� אלא מוב� לה אי� כשלעצמה

אמירתו ג� חברו לאמירת דיבור כדי תו� "ואני" אמר א� ולכ�,

כמוהו", "ואני בפירוש יאמר א� זה, לפי נזירות. קבלת היא

דיבור. כדי לאחר היתה האמירה א� ג� נזירות קיבל

חבירו "שמע כאשר כ�, א� מדוע למל�': ה'משנה ומקשה

בתו� אמירתו שתהא הרמב"� מצרי� כמו�", ואני ואמר שנדר

דיבור? כדי

היא כמו�" "ואני שהאמירה ביאר המשנה' ה'מרכבת ואמנ�,

ואילו "ואני", המילה רק היא בפה האמירה כי דווקא, לאו

נזירות בהל' דבריו (כדוגמת בלבו חשב ה"ו)"כמו�" ,(פ"א

התכוו� רק אלא "כמוהו" אמר ולא "אהיה" ואומר נזיר שהרואה

ולכ�, נזיר) זה הרי – לפניו שעבר הנזיר כמו להיות בליבו

דיבור. כדי תו� רק חלה האמירה

אחר: באופ� ג� לבאר ויש

בספרי שנאמר כמו האד�, גו� על קדושה חלה (נשאבנזירות

ח) קדושתו, זו – לה'" הוא קדוש נזרו ימי "כל הפסוק על

עצמו מתפיס הוא הרי כמו�" "ואני אומר כאשר ולכ�, הגו�".

הרמב"� דברי בדוגמת הנזיר, ה"ד)בגו� 'הבשר(להל� "האומר

'והפת ימי�: כמה לאחר אפילו ואמר וחזר אסור', עלי הזה

כ� שאי� מה ונאסרה". נתפסה הפת הרי – הזה' כבשר הזאת

וכאשר 'חפצא', איסור חל לא הנודר האד� גו� שעל בנדרי�

הראשו�, של בדיבורו רק עצמו התפיס כמו�" "ואני אומר השני

הראשו�, של האמירה בצירו� רק נדר נחשבת אמירתו כ� וא�

דיבור. כדי תו� להיות היא צריכה שמח)ולכ� (אור

ה'תשס"ט אלול י"ח שני יו� למתים 'הנאה'

:'„ ‰ÎÏ‰ ,'Â ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰úéðä åéìò äøñàpL ïáeàø§¥¤¤¤§¨¨¨£¨©

úéöçî Bãé ìò ïBòîL ïziL Bì øzî ¯ äòeáLa ïéa øãða ïéa ,ïBòîL¦§¥§¤¤¥¦§¨ª¨¤¦¥¦§©¨©£¦

.åéìòL áBç òøBt ïëå ,da áiç ïáeàøL ì÷Mä©¤¤¤§¥©¨¨§¥¥©¤¨¨

של בגחלתו ראוב� "ואסור הרמב"�: ממשי� יא בהלכה

שלו". בשלהבת ומותר שמעו�

הנאה שהמודר מובא בתוספתא משנה': ה'כס� ושואל

שאי� – ומקוננות חלילי� ותכריכי� ארו� לו מביא ומת מחבירו

כמקרה זו הלכה ג� כא�, הרמב"� הביא לא ומדוע למתי�. הנאה

הימנו? הנאה מודר שהוא ממה "ליהנות" רשאי אד� שבו

איגר שלמה רבי ב)וביאר סא, נדה מהרש"א :(בגיליו�

הרמב"�, הביא כבר למתי�" הנאה "אי� של העיקרו� את

בשאלה תלוי הדבר שכ�, כ�. על לחזור צור� ראה לא וממילא

לאחר ממנו 'ליהנות' יכול ומת מחבירו הנאה מודר באמת מדוע

הנאה (כמו מת שכבר כיו� 'הנאה' זו שאי� מצד זה הא� מותו,

הרמב"� על היה כ� וא� ממש), בה אי� כי שמותרת משלהבת

הרמב"� דבר של לאמיתו א� הזה. המצב את ג� כא� להביא

אלא נהנה לא שמת בעובדה לא למתי�" הנאה "אי� את תולה

נעשה שמת היות יוחנ�: רבי לפי ינאי ר' של ההלכתי בנימוק

הפרטי� שאר וכל מהקבורה 'נהנה' הוא אי� המצוות, מ� חופשי

שמת זו הלכה פסק שכבר שהרמב"� ומאחר עבורו. הנעשי�

המצוות מ� חופשי כלאי�נעשה הכ"ה)(בהל' צור�פ"י ראה לא ,

שוב. כ� על לחזור

ה'תשס"ט אלול י"ט שלישי יו� הרוב? אחר בנדרים הולכים מתי

:‰Œ„ ‰ÎÏ‰ 'Ë ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰íB÷nä éða úö÷î eéä̈¦§¨§¥©¨

éøä àlà ;áøä øçà ïéëìBä ïéà ¯ ïéøB÷ ïéà ïúö÷îe ,Ck Bì ïéøB÷¦¨¦§¨¨¥¦¥§¦©©¨Ÿ¤¨£¥

ïîMä ïî øãð ?ãöék ...øéîçäì íéøãð ÷ôñ ìëå ,íéøãð ÷ôñ äæ¤§¥§¨¦§¨§¥§¨¦§©§¦¥©¨©¦©¤¤

íB÷nä éLðà áøå ,ïéîLîL ïîLáe úéæ ïîLa ïé÷tzñnL íB÷îa§¨¤¦§©§¦§¤¤©¦§¤¤ª§§¦§Ÿ©§¥©¨

ì àlà íúñ 'ïîL' ïéøB÷ ïéàì ïéøB÷å ,úéæ ïîLïîL' ïéîLîL ïîL ¥¦¤¤§¨¤¨§¤¤©¦§¦§¤¤ª§§¦¤¤

ì óà ïéøB÷ ïèeòîe ,'ïéîLîLäæ éøä ¯ íúñ 'ïîL' ïéîLîL ïîL ª§§¦¦¨¦©§¤¤ª§§¦¤¤§¨£¥¤

.íäéðLa øeñà̈¦§¥¤

ה"ט)להל� "עד(בפ"י דבר עצמו על שהאוסר הרמב"� כתב

לא אבל חיטי� קציר לקצור הע� שיתחילו "עד עליו נאסר הקציר",

הטור וביאר שעורי�". ר"כ)קציר סי' שהרוב(יור"ד במקו� שמדובר

במקו� אבל השעורי�), מקציר מאוחרת (שקצירת� חיטי� קוצרי�

קציר תחילת עד רק נאסר יותר) (המוקד� שעורי� קציר שרובו

לדבריו סתירה זו הרי ולכאורה, הרוב. אחר הולכי� כי השעורי�,

הרוב! אחר הולכי� ואי� להחמיר, נדרי� שספק כא�

והביאור:

דבורו משמעויות, בשתי הנודר דברי את לפרש נית� א�

דבריו לפרש אפשר אי א� אבל המיעוט, משמעות את ג� כולל

על כשאסר ולכ�, הרוב. אחר הולכי� משמעית, חד בצורה אלא

וג� חיטי� לקציר ג� שכוונתו לומר ואי� הקציר', 'עד עצמו

אבל הרוב. אחר הולכי� מה�, לאחד רק אלא שעורי� לקציר

מתכוו� שהמיעוט לשמ� ג� שכוונתו לפרש נית� השמ�, מ� בנדר

הסוגי� שני עליו נאסרו ולכ� ה"ט)(לח�אליו ובפ"י כא�, .משנה

מוסי�: אברמסקי והגר"י

ב ספק יש כאשר לקבוע יכול mc`dהרוב zpeekאינו א� ,

את לקבוע milindיכול zernynכאשר לכ�, הנודר. שביטא

הא� הוא mc`dהספק zpeek�שעורי לקציר או חיטי� לקציר

'שמ�' עצמו על אסר א� אבל הרוב. של הקציר אחר הולכי� –

שמ� וג� שמ�, שבכלל מה כל עצמו על לאסור כוונתו סת�,

הרוב ואי� 'שמ�', לזה ג� קורא המיעוט כי בכלל, שומשמי�

'שמ�' המילה במשמעות נכלל מה ה"ב)(חזו�קובע פ"ג נדרי� .יחזקאל,



v"ndqeמו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול כ' רביעי יו� שווים? והבעל האב האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù ,ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰úBòeáMäå íéøãpä ìk̈©§¨¦§©§

ìòaä ìáà ."äéøñàå äéøãð ìk" :øîàpL ,BòîL íBéa øôî áàä ¯¨¨¥¥§¨§¤¤¡©¨§¨¤¨¤¡¨¤¨£¨©©©

ïäL Bà ,Lôð éepò ïäa LiL úBòeáLe íéøãð ìk àlà øôî Bðéà¥¥¥¤¨¨§¨¦§¤¥¨¤¦¤¤¤¥

.dðéáì BðéaL íéøáãa¦§¨¦¤¥§¥¨

ב)במשנה עט, שיש(נדרי� דברי� מפר: שהוא נדרי� "ואלו :

איש בי� "תניא: ברייתא: מובאת ובגמרא נפש...". עינוי בה�

לבתו אב בי� יז)לאשתו ל, נדרי�(במדבר מפר שהבעל מלמד �

לבינה". שבינו

כגו� עצמה, את מענה האישה בה� נדרי� ה� נפש עינוי נדרי

נדרי� ה� לבינה שבינו ונדרי� מסוי�, אוכל לאכול לא שנודרת

נדר למשל כמו לבעלה, האישה בי� היחסי� על המשפיעי�

הבעל נפש עינוי שנדרי בגמרא ואמרו תכשיטי�. לענוד שלא

לעצ בי� הפרתמפר � לבינה שבינו ובנדרי� לאחרי�, בי� מו

אחרי�. לגבי ולא עצמו, לגבי רק מועילה הבעל

קנ"ה)הספרי מהפסוקי�(במדבר ולמד והבעל, האב בי� משווה

בה� שיש ונדרי� לבינה שבינו נדרי� רק מיפר שהבעל כש� כי

האב. ג� כ� נפש, עינוי

הנדרי�, כל את מפר שהאב כותב כא� הרמב"� אול�,

הרמב"�,ובתשובה שכ"ו)(שו"ת שהש"ססימ� בכ� פסיקתו את נימק ,

הברייתא דברי ובפשטות שבספרי, הברייתא את הביא (נדרי�לא

ב) "מלמדעט, רק ולאlradyשנקטה לבינה", שבינו נדרי� מפר

מסייגת איננה התורה דקרא', 'פשטיה לפי וג� האב, את הזכירה

מיפר. שהאב הנדרי� סוגי את

ה'תשס"ט אלול כ"א חמישי יו� בנזירות ובנו אב

:„"È ‰ÎÏ‰ ,'· ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰:ïèwä Bðáì øîàL áàä̈¨¤¨©¦§©¨¨

÷úLå ,'øéæð äæ éøä' Bà ,'øéæð éðBìt éða' :øîàL Bà ,'øéæð äzà éøä'£¥©¨¨¦¤¨©§¦§¦¨¦£¥¤¨¦§¨©

.úeøéæð é÷ec÷c ìk Ba âäðì áàä áiçå ,øéæð äæ éøä ¯ ïaä©¥£¥¤¨¦§©¨¨¨¦§Ÿ¨¦§¥§¦

מסוי� מעשה או חפ� על איסור עצמו על מחיל נדר הנודר

נתחייב – הנדר קיו� לאי סייע והוא � נתקיימו לא דבריו וא�

דברו'. יחל 'לא משו� מלקות

'ש� בנו) על (או עצמו על מחיל האד� זאת, לעומת בנזיר,

השוני� באיסורי� אותו מחייבת והתורה המובאנזיר', מהרי"ט (ראה

מצוה המנ"ח על למנחה' כללישסח)ב'שמ� איסור הוא יחל' 'לא זה ולפי

בנו את המדיר ולפיכ� שעליו, הנזיר' 'ש� בניגוד לפעול לאד�

אי� הרמב"� לפי ג� � האיסורי� מ� אחד על עובר ובנו בנזיר

הב�. אלא יחל' 'לא משו� במלקות מתחייב האב

בדי� כא� בדבריו הרמב"� לנו משמיע מה להבי� יש בר�,

דקדוקי כל בו לנהוג האב "וחייב – בנזיר בנו את המדיר אב

נזירות..."?

הגרי"ז ב)מבאר כח, נזיר :(בחידושיו,

עובר הוא א� א� בנזירות, ינהג שהב� לוודא חייב האב א.

בכל באזהרה, ואינו קט� שהוא (וכיוו� האב ולא הב� חובת זו �

ייענש). לא מקרה

'לא איסור הב�, על מחיל האב שאותה לנזירות בניגוד ב.

נשאר. האב של ש'דברו' כיוו� � האב של איסור נותר דברו' יחל

נדרי�: בהלכות הרמב"� מדברי משמע וכ�

על נאסר � חר�...' עלי� 'הריני לשמעו�: שאמר "ראוב�

לוקה". אינו � ונהנה עבר וא� לראוב�. שיהנה שמעו�

יכול איננו א� חבירו, על דבר לאסור יכול אד� כלומר,

המדיר באב ג� וכ� דברו'). יחל 'לא (משו� במלקות לחייבו

(איסורי הנזירות חיובי את בנו על להחיל ביכולתו בנזיר: בנו

יחל'. 'לא משו� לחייבו יכול איננו א� ותגלחת), טומאה יי�,

ה'תשס"ט אלול כ"ב שישי יו� הזה? בזמן למת להטמא לכהן מותר

:Ê"Ë ‰ÎÏ‰ ,'‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰íéîòt úîì àîèð¦§¨§¥§¨¦

ìò ä÷Bì ¯ ànhî àeäå ,íòôe íòt ìk ìò Ba eøúä íà ..äaøä©§¥¦¦§©¨©©©©§¦©¥¤©

.úçàå úçà ìk̈©©§©©

משנה כסת� פוסק א)הרמב"� מ"ב, א�(נזיר שנטמא, שנזיר

נטמא וא� ולהיטמא, לחזור לו אסור בטומאתו, עדיי� שהוא

רבה כדעת סובר הראב"ד א� בכה�. הדי� והוא מלקות. חייב

כי(ש�) נוספת, טומאה על חייבי� אינ� אחת פע� נטמאו שא�

טהורי�. בהיות� נטמאו א� רק הוא האיסור

טמאי שכול� הזה, בזמ� כהני� לגבי תהיה מינה' ו'נפקא

אבל למת, להיטמא איסור עליה� אי� הראב"ד לדעת לדעתמת:

לוקה. הזה, בזמ� אפילו עצמו, המטמא כה� הרמב"�,

למל�' ה'משנה ה"א)והקשה פ"ג אבל בכמה(הל' מצינו הרי :

ב"במקומות ב. פ"ה, א)(ב"מ הקברי�נ"ח, את ציינו שהאמוראי�

היה מדוע הראב"ד, ולשיטת בה�, יטמאו לא שהכהני� כדי

טמאי הכהני� כל כ� ובי� כ� בי� והרי הקברי�, את לציי� צרי�

אדומה פרה אפר לה� היה עדיי� האמוראי� בזמ� ותיר�: מת?

א) ו, נדה על(ראה לחול יכול היה ולכ� מת מטומאת להיטהר כדי

להיטמא. איסור הכהני�

כדעת לנקוט אי� להלכה למל�', ה'משנה ממשי� אמנ�,

בזמנינו, וא� עליו", חלוקי� ישראל חכמי "כל כי הראב"ד,

שהרי למת, להיטמא לכהני� אסור מת, טמאי שכול�

ואחרוני� ראשוני� כול�, ושו"ע)"המחברי� הטור הרא"ש, (הרי"�,

הזה, בזמ� הנוהגי� דברי� אלא בחיבוריה� להביא דרכ� שאי�

לכהני�". להזהיר מת טומאת הלכות הביאו

מרבבה' ה'דגול כתב מזו ס"ב)יתירה שע"ב סי' "אי�(יור"ד :

ספק של במקו� אפילו הראב"ד שיטת על ולסמו� להקל

בזמנינו לכה� להתיר התכוו� לא הראב"ד שא� יתכ� כי ספיקא",

יש איסור אבל מלקות, חיוב שאי� לומר רק אלא להיטמא,

התורה. מ� איסור א� ואולי בדבר,
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נקנית הנזירות ואילו מאבותיו בירושה לאד� באה הכהונה

היא הרי � זכה לא גבוהה. מעלה זו הרי – זכה פיו. בדיבור לו

היי�" מ� עצמו "שציער על י,לחטא .א)(נדרי�

ביי�, אסור הנזיר ולנזירות. לכהונה שוי� צדדי� ג� ויש

עבודתו. בשעת ביי� אסור � והכה�

בעזרה ונאמרת מקדש של לעבודה נחשבת הכהני� ברכת ג�

המפורש פי"ד)לח(סוטהבש� תפילה הל' רמב"� שהיאא. וכיו� .

שכרות. מתו� לברכה אסור כעבודה

נזכרת המקדש בבית הנזיר תגלחת עבודת לציי�: ויש

שנו כ� הגדול. הכה� הצדיק, שמעו� אצל שהיה במעשה

ב)רבותינו ט, אש�(נדרי� אכלתי לא מימי הצדיק שמעו� אמר :

מ� נזיר אחד אד� אלי בא אחת פע� אחד. אלא טמא נזיר

סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיני� יפה שהוא וראיתיו הדרו�

אמר זה נאה שער לשחת ראית מה בני לו אמרתי תלתלי�. לו

על ונשקתיו עמדתי מיד לשמי�. שאגלח� העבודה וכו' לי

עלי� בישראל. נזירות נוזרי ירבו כמות� בני לו אמרתי ראשו

לה'". להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי "איש אומר הכתוב

לקרוביה�. אפילו להיטמא, אסורי� שה� ביניה� שווה צד עוד

קוד� מה� ומי עדיפה קדושתו מה� מי יוסי, ורבי חכמי� ונחלקו

או טומאתו, על קרב� מביא שאינו הכה�, למתֿמצוה. להיטמא

עול� קדושת קדושתו שאי� א)הנזיר, י, הכל(נזיר � מקו� מכל .

חבריה�. מכל גבוהה במדרגה קדושת� � והנזיר שהכה� מודי�,

אהר�. של בקדושתו � מה� קדושי� הכהני� קדושי�. ישראל כל

נזר�. בקדושת � ישראל מכל קדושי� הנזירי�
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ה'תשס"ט אלול י"ז ראשו� יו�

mixcp zFkld¦§§¨¦
מצות ואחת ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �ל� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹי�
�פתיו מ�צא ���מר (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹֹלא
ה�דר ���פר (ג) �בר�; יחל ��א (ב) ��דר; �מ� ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויע�ה
���רה המפר� נדרי� הפר �י� ה�א וזה ה�ב�עה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹא�

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ְְְִִִִֵֵֵֶָָ��כתב.

א ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

ה�א‡. � הרא��� החלק מחלק�ת. ל��י נחלק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�דר
��אמר: �ג�� ל�, ה��רי� �ברי� עצמ� על אד� ְִֶַָֹ�ְְֱִֶֶַַַָָָֹ��אסר
'לע�ל�', א� י��', �ל�י� עלי אס�רי� �ל�נית מדינה ְְְְֲִִִִֵַָָָֹ'�ר�ת
עלי', אס�רי� א�� '�ר�ת א� הע�ל�', מ�ר�ת �ל�ני 'מי� ְֲִִִִֵֵֵַָָָא�
�אי� �י על וא� �ה�, נאסר זה הרי � ��אסר ל��� ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�כל
נאמר זה ועל ���י. ולא �� הז�רת ולא �לל, �ב�עה ��ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
�ברי� עצמ� על ��אסר נפ��", על א�ר "לאסר ְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ���רה:
אס�רי�. א�� הרי א�ר', עלי ה� 'הרי אמר: א� וכ� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ�ַה��רי�.

א�ר'. 'נדרי א�ת� ק�רא �אני ה�א זה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָוחלק

ח�ב·. �אינ� �קר�� עצמ� ��ח�ב ה�א � ה�ני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהחלק
עלי 'הרי א� ע�לה', להביא עלי 'הרי ��אמר: �ג�� ,��ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹ
א� ע�לה', ז� �המה 'הרי א�: 'מנחה'; א� �למי�', ְְְְֲִִִֵֵָָָָָלהביא
'ה והא�מר 'נדר', ה�קרא ה�א 'עלי', והא�מר רי'�למי�'. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ה�, אחד מ�י� וה�דר וה�דבה 'נדבה'. ה�קרא ה�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָז�',
�אחרי�ת� ח�ב � �ה�דרי� חייבא�א תאבד או תמות [א� ְְֲִֶֶַַַָָָָָ

נאמרבאחרת] זה ועל �אחרי�ת�. ח�ב אינ� � �נדב�ת ,ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָ
ה�א זה, וחלק וג�'. ונדב�תי�" ��ר, א�ר "�נדרי� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ���רה:

הק��'. 'נדרי א�ת� ק�רא ְְֲִִֵֵֵֶֶ�אני

מבארי�‚. �אנ� ה� � וענינ� הרא��� החלק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָודיני
��� � �מ��טיה� הק�� נדרי �יני אבל א��; ָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ�הלכ�ת

ה�ר�נ�ת. מע�ה �הלכ�ת �מק�מ�, ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָית�אר�

.„� נדר� א� �ב�עת� אד� ��ק�� ��רה, �ל ע�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצות
��אמר: הק��, מ�דרי �היה �י� א�ר, מ�דרי �היה ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�י�
ה�צא "�כל ונאמר: וג�', וע�ית" ��מר �פתי�, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"מ�צא

יע�ה". ֲִִֶַמ�יו,

�אמר:‰. �ג�� מאכל, מ�יני מי� עצמ� על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהא�סר
�ל�נית מדינה �ל '�אני� א�: עליו', אס�רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ'�אני�
ל�קה � �ה�א �ל מה� ואכל �א��, וכ��צא עליו', ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאס�רי�
�ע�ר ל�דרי� �אי� �בר�"; יחל "לא ��אמר: ה��רה, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�

�ה�א[�כמותי] �ל �מפר� זה הרי מ�בר, ה��דר ��ל �. ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
א� עלי', אס�רי� �ל�נית מדינה מ�ר�ת 'אכילה ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָאמר:
��ית. ��אכל עד ל�קה אינ� � א��' מ�ר�ת ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'אכילה

.Â�הענבי מ� ואכילה ה�אני� מ� אכילה עצמ� על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר
מצטרפי� א�� הרי � נדרי� ��ני �י� אחד, �נדר �י� �ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ

�זה. ���צא �ל וכ� ְְִֵֵֶַַַָֹלכ�ית.

.Ê�ה 'הרי �אמר: א� קר��', עלי א�� '�ר�ת ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהא�מר:
ל� �אכל מה '�ל לחבר�: �אמר א� עלי[=ממ�]�קר��', ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

א�� הרי � קר��' עלי ה� 'הרי א� '�קר��', א� ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָקר��',
ויע�ה קר��, אד� ���ר �אפ�ר מ�ני עליו; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאס�רי�

ותאסר. קר��, � חל �היתה ְְְְֵֵֵֶָָָָָָֹ�המה

.Á,'עלי �ל�ני 'מי� א� עלי', א�� '�ר�ת הא�מר: ְֲִִֵֵֵַַָָָָאבל
'�עב�דה א� חזיר', �ב�ר עלי �ל�ני ע� �אכל 'מה ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹא�
א�� הרי � �א�� וכ��צא �טרפ�ת', '�נבל�ת א� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָָזרה',
�אינ� �בר ��ע�ה אפ�ר �אי נדר; �א� ואי� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�מ�רי�,

חזיר. �ב�ר חזיר ְְֲֲִִִַַ��ר

.Ë�האס�רי �דברי� ה��רי� �ברי� ה��י� �ל ה�לל: ְֲִִִִָָָ�ְְִִֵֶַַַָָָזה
א�� הרי �נדר, לע��ת� יכ�ל האס�ר �בר א�ת� א� �ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
מ�רי�. א�� הרי �נדר, לע��ת� יכ�ל אינ� וא� ִָ�ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָאס�רי�;

.Èנדבה,הח� �נדר �אי� �אינ� �י על א� � והא�� �את ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מחמת א�ת� להביא לנ�דר אפ�ר � �מק�מ� ��ת�אר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�מ�
מביא נטמא, וא� ח�את; מביא �נזיר, �ה��דר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָנדר�;
עלי א�� '�ר�ת הא�מר: לפיכ�, ��ת�אר. �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָא��,
'הרי א� ח�את', ה� 'הרי �אמר: א� '�א��', א� ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָ�ח�את',
'הרי �א�מר: ל�מר צרי� ואי� אס�רי�. א�� הרי � א��' ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָה�
�ה� '��דה', א� 'מנחה', א� '�למי�', א� ע�לה', ְְִִֵֵֶָָָָה�

�נדבה. �נדר �אי� א�� ��ל � ְְֲִִֵֶֶֶָָָָאס�רי�

.‡È'�אהר �ח�ת עלי א�� '�ר�ת הא�מר: [כחלהאבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ
אהר�] לזרע �אי�הניתנת מ�רי�, א�� הרי � '�תר�מת�' א� ,ְֲִֵֵָ�ִֵֶָ

�נדבה. �נדר א�� להביא �ר� ��ְְְִֵֶֶֶֶָָָָ

.·È'נ�תר� עלי הא�� ה�ר�ת 'הרי קרב�הא�מר: [מבשר ְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אכילתו] זמ� '�פ��ל'לאחר פסול], במחשבת שהוקרב ,[קרב� ְִ

ע�א� �הרי אס�רי�, א�� הרי � קד�י�' �ל טמא ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ'�ב�ר
מק��. מ�ל קר�� ְְִִַָָָָ�ב�ר

.‚È��א הרי � �המה' �מע�ר עלי ה� 'הרי ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָהא�מר:
�יד �קד�ת� ה�איל של]אס�רי�, עלי[מנינו ה� 'הרי אד�. ְֲִִ�ְֲֵֵַַָָָָ

מ� א�� הרי � ואינ��בכ�ר' אד�, �ידי קד�ת� �אי� רי�; ְֲִֵֵ�ְִֵֶָ�ְִֵֵָָָ
את�". אי� יק�י� "לא :�� ��אמר �נדר, להת�יס� ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיכ�ל

.„È'�מי� �חרמי עלי ה� 'הרי שמוחר�אמר: [דבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
'הרילשמי�] ה�ית. לבדק �מי� �חרמי אס�רי�, ה� הרי �ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ה���ה' �תר�מת עלי לקנייתה� המור� שבלשכה [הכס� ְְִִֵַַַָָ
'��מידי�'קרבנות] תמיד], '��ירי�'[קרבנות [רפתות, ְִִִִַַ

'�אחדלקרבנות] א� '��ז�ח', '�א�י�', '�עצי�', ,ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
��עי�' עלי ה� 'הרי �אמר: �ג�� ה�ז�ח', [כלימ����י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אפר] '��זרק�ת'לפינוי א� וזריקתו], ד� לקבלת א�[כלי , ְִַָ
המזבח]'��זלג�ת' על הקרב� את בו וכ��צא[שהופכי� , ְְִֵַַָ

הרי � '�יר��לי�' �היכל', עלי ה� 'הרי הא�מר: וכ� ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�ה�,
��ל קר��; �� הז�יר ��א �י על וא� אס�רי�, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹא��

קר��'. עלי ה� 'הרי �א�מר: ענינ� א��, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָ�ברי�

.ÂË�למי� ��ר היה אפ�� קד�, ��ר לפניו ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹהיה
ה� 'הרי ואמר: לזרי�, מ�ר �ה�א �מי�, זריקת ְְֲִֵֵַָָָ�ְִִֶַַַָאחר

- h"qyz'd lel` f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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א�א הת�יס ��א אס�רי�; א�� הרי � זה' �ב�ר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹעלי
א� � �כ�ר ��ר היה א� אבל אס�ר. �היה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָ�ע�ר�,
זריקת לאחר וא� אס�ר; זה הרי �מי�, זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפני

מ�ר. זה הרי ָ�ֲִֵֶָ�מי�,

ÊË.�מפסידי� ע�גי�, �אנ�יה� מק�מ�ת [=משבשי�]י� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ
אחר �� ה�לכי� � אחר �דבר �בר על �מכ�י� ה����, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
ה� 'הרי הא�מר: �קר��; קר��, ���יי �ל �יצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָה���י.
'חרק', לקר��. ���יי� א�� הרי � 'ק�נז' 'ק�נח', ק�נ�', ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי
�זה ���צא �ל וכ� לחר�. ���יי� א�� הרי � 'חר�' ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'חר�',
זמ�. �בא�ת� מק�� �א�ת� הע� �לל ל��� אחר ה�לכי� �ְְְְְְִַַַַָָָ

.ÊÈ,�כ��יי� הק�י� א� �� � �כ��יי� עצמ� �א�סר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָ�כ��
�י� א�ר �נדרי �י� מ�רי�, ה���יי� וכ��יי הק��; זה ְְִִִֵֵֵָָ�ְְֲִִִֵֵֵֶֶַהרי

הק��. ְְְִֵֵֶ�נדרי

.ÁÈ,'�ח�י יהא לא ע��, �אכל מה '�ל לחבר�: ִ�ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹהא�מר
דכי' יהא 'לא א� כ�ר', יהא 'לא יהא[טהור]א� 'לא א� , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ

יהא ע�� �אכל מה '�ל ל�: �אמר �מי זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטה�ר'
ע�� �אכל מה '�ל ל�: אמר א� וכ� אס�ר. �ה�א ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקר��',

אס�ר. זה הרי � '���ל' א� 'נ�תר', א� ֲִֵֵֶָָָטמא',

.ËÈמי� זה הרי � ל�' אכל לא ח�י� 'לא לחבר�: ְֲִִֵֶַָֹֹ�ֲֵֵַָֹהא�מר
וכ� קר��'; א�א ח�י�, יהא לא ל� �אכל 'מה ל�: ְְִֵֶָָָ�ְֵֶֶַַַָָֹֹ�אמר
'�קר� ל�', �אכל 'קר�� ל�', �אכל 'ה�ר�� אמר: �א� ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
אכל לא 'ה�ר�� הא�מר: אבל אס�ר. זה הרי � ל�' ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ�אכל
א� ל�', אכל לא 'לקר�� א� ל�', אכל לא '�קר�� א� ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל�',
א�� �ל � ל�' אכל לא קר�� 'לא א� ל�', אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קר��
�קר�� ����ע א�א א��, �ברי� מ�מע �אי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מ�רי�;
��דר א� � �ל�� אינ� �קר�� וה���ע � לזה יאכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��א

קר��. ל� יאכל ְֶַָָֹֹ��א

.Îאכל� '�ח�י� ל�', �אכל 'הח�י� ל�', �אכל ִֶַֹ�ְִֶַָֹ�ִֶַַָֹ�'ח�י�
'�ח�י� ל�', אכל ��א 'הח�י� ל�', אכל ��א 'ח�י� ִ�ְִֶַָֹֹ�ִֶַַָֹֹ�ָל�',

מ�ר. זה הרי � ל�' אכל ָ�ֲֵֶֶַָֹֹ��א

.‡Îאכל� נ�תר 'לא ל�', �אכל טמא 'לא הא�מר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
'��בר ���מע�: אס�ר; זה הרי � ל�' �אכל ���ל 'לא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹל�',
ל�'. אכל לא לפיכ� טמא, א� ���ל ��היה ה�א ל� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�אכל

.·Îהיכל 'לא ל�', �אכל 'היכל ל�', �אכל ְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ'�היכל
��א '�היכל ל�', אכל ��א 'היכל אס�ר; � ל�' ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ�אכל
�מי ��ה מ�ר, � ל�' אכל ��א היכל 'לא ל�', ְִֶֶָ�ֵֶַַָָָֹֹֹֹאכל

�זה. ���צא �ל וכ� יאכל. ��א �היכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ����ע

.‚Î,זה �בר מ�מע � מ��' אני 'מ�ר לחבר�: ְְֲִִֶַַָָָ�ֲֵֵַָהא�מר
��א זה, �בר מ�מע � מ��' אני 'מפר� ע��; יד�ר ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ�ְִֵֶַֹ��א
ע�� י�ב ��א מ�מע� � מ��' אני 'מרחק ע��. וי�� ְְֲִִִֵֵֶַָָֹ�ְְִִִֵָי�א

א��ת א��אר�ע ל�', אני 'מנ�ה ל�: אמר א� וכ� ; ְְְְִֵַַַַָ�ֲִֶָ
בארמית]'מ��תנא ל�:[מנודה אמר א� אבל מ��'. אני ְְְֲֲִִִַַַָָָ

��א מ�� אני 'מפר� א� ל�', אכל ��א מ�� אני ְְֲִִֶָֹ�ְֲִִֶַָָֹֹ�'מ�ר
זה הרי � ל�' אכל ��א מ�� אני 'מרחק א� ל�', ְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹ�ְַָֹאכל
מ��� ל�קה נכסיו, מ�ל ��ית אכל וא� ל�; לאכל ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹאס�ר

�בר�". יחל ְֵַָֹ"לא

.„Î�אינ � ל�' אכל ��א ל� אני 'מנ�ה ל�: ְֲִֵֶֶַָֹֹ�ְַָאמר
ל�קה אינ� אכל, וא� ל�; נדרא�כל פירושו א� [שספק ְִֵֵֶַָ

פיזי] וריחוק נידוי זהאו הרי מ��', 'נדינא ל�: אמר .ֲִֵֵֶַָָָָ
ל�. להנ�ת ֵָָאס�ר

.‰Î,�ל אכל א� ר�עי� �נדרי עלי 'הרי לחבר�: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהא�מר
וכ� �כ��. ח�ב � ואכל ��ב�עה', וקר�� נזיר ְֵָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ���דריה�
וקר��' נזיר ���דב�ת� ��רי�, �נדב�ת עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהא�מר:

ח�ב. זה הרי �ֲֵֶַָ

.ÂÎ,'�רי�� '�נדב�ת א� ר�עי�', �נדרי עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאמר:
�י על א� אס�ר, זה הרי � ל�' אכל 'א� א� ל�', ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ'�אכל

�ר� כקרב�]��א במפורש אסר ��רי�'[לא '�נדרי אמר: . ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ
�ל נתח�ב לא א��ר� �דר� נ�דרי� ה��רי� �אי� ,�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

לפניו ע�בר נזיר והיה הריני', ר�עי� '�נדרי אמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָוכעס.
'�נדרי קר��; ח�ב עלי', ר�עי� '�נדרי �נזיר�ת; ח�ב �ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מ���' אכל ��א זה]ר�עי� �נ�דר.[מככר ��ב�עה ח�ב , ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

.ÊÎלא � �ז�' עלי א�� '�ר�ת �אמר: �ג�� ���רה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹה��דר
ע� היה �� א� א�א לחכ�, �אלה צרי� ואינ� �ל��; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָאמר

�נדרי�. רא� ק��ת ינהג� ��א �די � ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹהאר�

.ÁÎת�ב� �הרי אס�ר, זה הרי � �� ��ת�ב �מה ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָנדר
��דר �מ� זה הרי � �� ונדר �יד� נטל� ונדר. א�ר ��ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.�� ��ת�ב ְֶַָָ�מה

.ËÎ�לה��י עליו � �רק' ונ�נה 'נ��י� לחבר�: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהא�מר
ה�ציא� ��א �י על וא� ה�א, נדר �מ� ��ה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹול�נ�ת;

נדר. ְִֶֶ�ל���

.Ï�א '�אח�תי', א� �א�י', עלי א� 'הרי לא���: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהא�מר
ה�ר�ת: על �א�מר זה הרי � ה�ר�' '�כלאי א� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'�ערלה',
�מ� לאכל�, מ�ר �ה�א ��� חזיר'; �ב�ר א�� ְְְָָָ�ְְֲֲִִֵֵֵֶַ'הרי
מ�ר 'הריני ל�: אמר א� אבל �א���. מ�ר �� ָ�ְְֲֲִִִֵַָָָָ�ְֵֶַָ��ארנ�,
ז� הרי � עלי' אס�רה ��מי�� 'הנאת א� הנאה', ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָמ��

��ת�אר. �מ� עליו, ְְֲִֵֶָָָָאס�רה

ב ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

'אמ�',‡. ואמר חבר� �ה�יר� א� עצמ�, מ�י ה��דר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
�ברי�. ק�לת �ה�א אמ�, �עני� �ענינ� �בר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָא�

���ציא·. עד עצמ�, על �אסר ��בר נאסר ה��דר ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאי�
��ב�ע�ת. ��ארנ� �מ� �וי�, ול�� �יו ויהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ��פתיו
ונדר �קר�� �קר��, ונדר �נזיר לנ�ר ה�ת��� ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֹאבל
א� ונ��ע, לנ�ר ��ת��� א� ונדר, ��ב�עה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ�נזיר,
מ�ר זה הרי � 'ענבי�' ואמר '�אני�' ל�מר ָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ת���

נדר. �א� ואי� ְְִֵֵֶֶֶָ��ניה�,

�עת‚. על �נ��ע זה הרי אחרי�, �עת על ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָה��דר
�� ��ח� א� ד��ר, �די �ת�� �� וחזר ה��דר וכ� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָאחרי�;
ה�ברי� א�� �ל ודי� מ�ר. זה הרי � וק�ל ד��ר �די ְְִִֵַָָָ�ְְְֲִִֵֵֵֶ�ת��

��ב�ע�ת. �דינ� ְְְִִִִָָ�נדרי�,

מ�א�„. �א�ר נדר '�ל ואמר: ���ר, קד� �התנה ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמי
�טלי�', ה� 'הרי א� �ה�', ח�זר הריני �ני�, ע�ר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָועד
ה�נאי ז�כר היה א� � נדר �� ואחר א��, �דברי� ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוכ��צא

ה � ��דר זה.��עה �נדר ה�נאי ��ל �הרי ק��, נדר� רי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
���ל �י על א� � ��דר אחר א�א ה�נאי זכר לא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוא�

�ל�� בשפתיו]ה�נאי הוציאו ה�דר[ולא הרי ה�נאי, וק�� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ
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א�א הת�יס ��א אס�רי�; א�� הרי � זה' �ב�ר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹעלי
א� � �כ�ר ��ר היה א� אבל אס�ר. �היה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָ�ע�ר�,
זריקת לאחר וא� אס�ר; זה הרי �מי�, זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפני

מ�ר. זה הרי ָ�ֲִֵֶָ�מי�,

ÊË.�מפסידי� ע�גי�, �אנ�יה� מק�מ�ת [=משבשי�]י� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ
אחר �� ה�לכי� � אחר �דבר �בר על �מכ�י� ה����, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
ה� 'הרי הא�מר: �קר��; קר��, ���יי �ל �יצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָה���י.
'חרק', לקר��. ���יי� א�� הרי � 'ק�נז' 'ק�נח', ק�נ�', ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי
�זה ���צא �ל וכ� לחר�. ���יי� א�� הרי � 'חר�' ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'חר�',
זמ�. �בא�ת� מק�� �א�ת� הע� �לל ל��� אחר ה�לכי� �ְְְְְְִַַַַָָָ

.ÊÈ,�כ��יי� הק�י� א� �� � �כ��יי� עצמ� �א�סר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָ�כ��
�י� א�ר �נדרי �י� מ�רי�, ה���יי� וכ��יי הק��; זה ְְִִִֵֵֵָָ�ְְֲִִִֵֵֵֶֶַהרי

הק��. ְְְִֵֵֶ�נדרי

.ÁÈ,'�ח�י יהא לא ע��, �אכל מה '�ל לחבר�: ִ�ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹהא�מר
דכי' יהא 'לא א� כ�ר', יהא 'לא יהא[טהור]א� 'לא א� , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ

יהא ע�� �אכל מה '�ל ל�: �אמר �מי זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטה�ר'
ע�� �אכל מה '�ל ל�: אמר א� וכ� אס�ר. �ה�א ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקר��',

אס�ר. זה הרי � '���ל' א� 'נ�תר', א� ֲִֵֵֶָָָטמא',

.ËÈמי� זה הרי � ל�' אכל לא ח�י� 'לא לחבר�: ְֲִִֵֶַָֹֹ�ֲֵֵַָֹהא�מר
וכ� קר��'; א�א ח�י�, יהא לא ל� �אכל 'מה ל�: ְְִֵֶָָָ�ְֵֶֶַַַָָֹֹ�אמר
'�קר� ל�', �אכל 'קר�� ל�', �אכל 'ה�ר�� אמר: �א� ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
אכל לא 'ה�ר�� הא�מר: אבל אס�ר. זה הרי � ל�' ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ�אכל
א� ל�', אכל לא 'לקר�� א� ל�', אכל לא '�קר�� א� ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל�',
א�� �ל � ל�' אכל לא קר�� 'לא א� ל�', אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קר��
�קר�� ����ע א�א א��, �ברי� מ�מע �אי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מ�רי�;
��דר א� � �ל�� אינ� �קר�� וה���ע � לזה יאכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��א

קר��. ל� יאכל ְֶַָָֹֹ��א

.Îאכל� '�ח�י� ל�', �אכל 'הח�י� ל�', �אכל ִֶַֹ�ְִֶַָֹ�ִֶַַָֹ�'ח�י�
'�ח�י� ל�', אכל ��א 'הח�י� ל�', אכל ��א 'ח�י� ִ�ְִֶַָֹֹ�ִֶַַָֹֹ�ָל�',

מ�ר. זה הרי � ל�' אכל ָ�ֲֵֶֶַָֹֹ��א

.‡Îאכל� נ�תר 'לא ל�', �אכל טמא 'לא הא�מר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
'��בר ���מע�: אס�ר; זה הרי � ל�' �אכל ���ל 'לא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹל�',
ל�'. אכל לא לפיכ� טמא, א� ���ל ��היה ה�א ל� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�אכל

.·Îהיכל 'לא ל�', �אכל 'היכל ל�', �אכל ְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ'�היכל
��א '�היכל ל�', אכל ��א 'היכל אס�ר; � ל�' ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ�אכל
�מי ��ה מ�ר, � ל�' אכל ��א היכל 'לא ל�', ְִֶֶָ�ֵֶַַָָָֹֹֹֹאכל

�זה. ���צא �ל וכ� יאכל. ��א �היכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ����ע

.‚Î,זה �בר מ�מע � מ��' אני 'מ�ר לחבר�: ְְֲִִֶַַָָָ�ֲֵֵַָהא�מר
��א זה, �בר מ�מע � מ��' אני 'מפר� ע��; יד�ר ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ�ְִֵֶַֹ��א
ע�� י�ב ��א מ�מע� � מ��' אני 'מרחק ע��. וי�� ְְֲִִִֵֵֶַָָֹ�ְְִִִֵָי�א

א��ת א��אר�ע ל�', אני 'מנ�ה ל�: אמר א� וכ� ; ְְְְִֵַַַַָ�ֲִֶָ
בארמית]'מ��תנא ל�:[מנודה אמר א� אבל מ��'. אני ְְְֲֲִִִַַַָָָ

��א מ�� אני 'מפר� א� ל�', אכל ��א מ�� אני ְְֲִִֶָֹ�ְֲִִֶַָָֹֹ�'מ�ר
זה הרי � ל�' אכל ��א מ�� אני 'מרחק א� ל�', ְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹ�ְַָֹאכל
מ��� ל�קה נכסיו, מ�ל ��ית אכל וא� ל�; לאכל ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹאס�ר

�בר�". יחל ְֵַָֹ"לא

.„Î�אינ � ל�' אכל ��א ל� אני 'מנ�ה ל�: ְֲִֵֶֶַָֹֹ�ְַָאמר
ל�קה אינ� אכל, וא� ל�; נדרא�כל פירושו א� [שספק ְִֵֵֶַָ

פיזי] וריחוק נידוי זהאו הרי מ��', 'נדינא ל�: אמר .ֲִֵֵֶַָָָָ
ל�. להנ�ת ֵָָאס�ר

.‰Î,�ל אכל א� ר�עי� �נדרי עלי 'הרי לחבר�: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהא�מר
וכ� �כ��. ח�ב � ואכל ��ב�עה', וקר�� נזיר ְֵָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ���דריה�
וקר��' נזיר ���דב�ת� ��רי�, �נדב�ת עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהא�מר:

ח�ב. זה הרי �ֲֵֶַָ

.ÂÎ,'�רי�� '�נדב�ת א� ר�עי�', �נדרי עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאמר:
�י על א� אס�ר, זה הרי � ל�' אכל 'א� א� ל�', ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ'�אכל

�ר� כקרב�]��א במפורש אסר ��רי�'[לא '�נדרי אמר: . ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ
�ל נתח�ב לא א��ר� �דר� נ�דרי� ה��רי� �אי� ,�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

לפניו ע�בר נזיר והיה הריני', ר�עי� '�נדרי אמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָוכעס.
'�נדרי קר��; ח�ב עלי', ר�עי� '�נדרי �נזיר�ת; ח�ב �ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מ���' אכל ��א זה]ר�עי� �נ�דר.[מככר ��ב�עה ח�ב , ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

.ÊÎלא � �ז�' עלי א�� '�ר�ת �אמר: �ג�� ���רה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹה��דר
ע� היה �� א� א�א לחכ�, �אלה צרי� ואינ� �ל��; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָאמר

�נדרי�. רא� ק��ת ינהג� ��א �די � ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹהאר�

.ÁÎת�ב� �הרי אס�ר, זה הרי � �� ��ת�ב �מה ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָנדר
��דר �מ� זה הרי � �� ונדר �יד� נטל� ונדר. א�ר ��ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.�� ��ת�ב ְֶַָָ�מה

.ËÎ�לה��י עליו � �רק' ונ�נה 'נ��י� לחבר�: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהא�מר
ה�ציא� ��א �י על וא� ה�א, נדר �מ� ��ה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹול�נ�ת;

נדר. ְִֶֶ�ל���

.Ï�א '�אח�תי', א� �א�י', עלי א� 'הרי לא���: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהא�מר
ה�ר�ת: על �א�מר זה הרי � ה�ר�' '�כלאי א� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'�ערלה',
�מ� לאכל�, מ�ר �ה�א ��� חזיר'; �ב�ר א�� ְְְָָָ�ְְֲֲִִֵֵֵֶַ'הרי
מ�ר 'הריני ל�: אמר א� אבל �א���. מ�ר �� ָ�ְְֲֲִִִֵַָָָָ�ְֵֶַָ��ארנ�,
ז� הרי � עלי' אס�רה ��מי�� 'הנאת א� הנאה', ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָמ��

��ת�אר. �מ� עליו, ְְֲִֵֶָָָָאס�רה

ב ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

'אמ�',‡. ואמר חבר� �ה�יר� א� עצמ�, מ�י ה��דר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
�ברי�. ק�לת �ה�א אמ�, �עני� �ענינ� �בר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָא�

���ציא·. עד עצמ�, על �אסר ��בר נאסר ה��דר ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאי�
��ב�ע�ת. ��ארנ� �מ� �וי�, ול�� �יו ויהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ��פתיו
ונדר �קר�� �קר��, ונדר �נזיר לנ�ר ה�ת��� ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֹאבל
א� ונ��ע, לנ�ר ��ת��� א� ונדר, ��ב�עה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ�נזיר,
מ�ר זה הרי � 'ענבי�' ואמר '�אני�' ל�מר ָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ת���

נדר. �א� ואי� ְְִֵֵֶֶֶָ��ניה�,

�עת‚. על �נ��ע זה הרי אחרי�, �עת על ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָה��דר
�� ��ח� א� ד��ר, �די �ת�� �� וחזר ה��דר וכ� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָאחרי�;
ה�ברי� א�� �ל ודי� מ�ר. זה הרי � וק�ל ד��ר �די ְְִִֵַָָָ�ְְְֲִִֵֵֵֶ�ת��

��ב�ע�ת. �דינ� ְְְִִִִָָ�נדרי�,

מ�א�„. �א�ר נדר '�ל ואמר: ���ר, קד� �התנה ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמי
�טלי�', ה� 'הרי א� �ה�', ח�זר הריני �ני�, ע�ר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָועד
ה�נאי ז�כר היה א� � נדר �� ואחר א��, �דברי� ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוכ��צא

ה � ��דר זה.��עה �נדר ה�נאי ��ל �הרי ק��, נדר� רי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
���ל �י על א� � ��דר אחר א�א ה�נאי זכר לא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוא�

�ל�� בשפתיו]ה�נאי הוציאו ה�דר[ולא הרי ה�נאי, וק�� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ
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הק�י� �בר �פיו, החזרה ע�ה ה�ציא ��א �י על וא� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�טל;
להחמיר, ���רה וי� מ�ד�. �פיו וה�ציא� ל�דר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהחזרה
ד��ר. �די �ת�� ��דר אחר ה�נאי ��ז�ר וה�א ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹוא�מר:

�הק�י�‰. לע�ר,[=שהגביל]מי א� ל�נה ה�נאי את ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ
ו�כח �נאי, ל� ��� ��דר ��עה ונז�ר נדר, �� ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָואחר
�עת 'על אמר: א� ה�נאי, היה וכיצד התנה �בר איזה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָעל
לא וא� ��ל�. �הרי נדר, נדר� אי� � ע��ה' אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹרא��נה
ה�נאי, ��ל �בר � ע��ה' אני רא��נה �עת 'על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָאמר
וא� �נאי, �� ��� ה�דר ��עת זכר �הרי ה�דר; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוק��

נדר. כ� �י ִֵַַָעל

.Â�נ�הגי הא�� ה�ברי� �ל אי� �אמר: ה�א�ני� מ� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָי�
��י� ���רה מי וי� ��ב�ע�ת; לא �לבד, �נדרי� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹא�א
ל� י� וכי ה�, אחד א�� �ענינ�ת וה�ב�ע�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָה�דרי�

�נדרי�. �אמר� �דר� ל�ב�עת� �נאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהק�י�

.Ê.להחמיר� להקל �� י� �פר��� להחמיר, נדרי� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסת�
�כיי� מליח �ב�ר עלי הא�� ה�ר�ת 'הרי הא�מר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ�יצד?
ואמר: �ר� א� �ל��'? היה 'מה ל�: א�מרי� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנס�'
היה ה�ז�ח ��י על ��תנ�� �כיי� קר��, �ל מליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ'�ב�ר

הרי � א�א�ל�י' �ל�י היה 'לא אמר: וא� אס�ר; זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
וא� מ�ר; זה הרי � ל�' ��תנ�� ויי� זרה, עב�דה ְִָ�ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�קרבת

אס�ר. זה הרי סת�, ְֲֵֶַָָָנדר

.Á�חר� א� � חר�' עלי הא�� ה�ר�ת 'הרי הא�מר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכ�
ה�ית �דק �]�ל המקדש בית של לתחזוקה ,[שמקדיש ִֶֶֶַַ

�הני� �חרמי וא� לכה�]אס�ר; כמתנה מ�ר,[שמקדיש , ְְְֲִִֵֶָֹ�ָ
אס�ר. סת�, וא� א��ר; �� ואי� ��ה�, ממ�� �ה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמ�ני

.Ë;אס�ר �המה, �מע�ר א� � �מע�ר' עלי ה� ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָ'הרי
וא� ��ארנ�; �מ� �יד�, �הק�י�� קר�� �ה�א ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמ�ני

אס�ר. סת�, וא� מ�ר; �ג�, ְְִָָָ�ְֲַַָָ�מע�ר

.È,���נת ה���ה לתר�מת א� � �תר�מה' עלי ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ'הרי
סת�, וא� מ�ר; נת���, ה�ר� לתר�מת וא� אס�ר; זה ְְִָָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹהרי

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָֹאס�ר.

.‡È��מא אחד �ל ���מע �מק�� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��ה
'חר�' ק�ראי� �אי� ��ר�� �מק�� אבל ענינ�ת. �ני ��ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ה� 'הרי �� ואמר �לבד, ה�ית �דק לחרמי א�א ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָסת�
ק�ראי� �אי� �ר�� היה א� וכ� אס�ר; זה הרי � חר�' ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעלי
�ל וכ� מ�ר. זה הרי �הני�, לחרמי א�א סת� ְֵָֹ�ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ'חר�'
אנ�י ל��� אחר א�א �נדרי� ה�לכי� �אי� �זה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ���צא

זמ�. �א�ת� מק�� ְְַָא�ת�

·È.�י �ל חרמ� א�א �ל�י היה 'לא ואמר: �חר� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹה��דר
ה�כמרת' דייגי�]�היא 'לא[=רשת ואמר: �קר�� נדר , ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ

ה�לכי�' �קר�נ�ת א�א �ל�י למל�היה הניתנות [מתנות ְְְְְִִִֶַָָָָָ
אליו] להתקרב קר��',כדי עלי� עצמי 'הרי לחבר�: אמר ,ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָ

לי �ה�ח�י �עצ� לאסר� א�א �ל�י היה 'לא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹואמר:
א���, ל� �הנה ��א נדר �ח�ק', �ר� �� נ�דר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹלהי�ת
� ��ר��יה' רא��נה א��י א�א �ל�י היה 'לא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹואמר:
א��ר, הע� לכל ���מע� מ�ברי� �א�� ���צא �ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹוכ�
היה א� � �לכ�' לכ� א�א נת��נ�י 'לא א�מר: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוה�א
�אלה צרי� ואי� מ�ר זה הרי חכמי�, �למיד ְְִֵֵָָָ�ְֲֲִִֵֵֶַַָה��דר

ו�ה�א נדר ��ה �עיניו מראי� האר�, ע� היה וא� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלחכ�;
�תח ל� �פ�תחי� ל�.[�היתר]אס�ר, �מ�ירי� אחר, מ�ק�� ְִִִִֵֶַַַָָ

�ה�, ��ערי� � האר� ע� א� חכמי� �למיד �היה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�בי�
יהי� ולא �נדרי�, זה מנהג ינהג� ��א א�ת� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֹ�מל�די�

והתל. �ח�ק �ר� ְְְִֵֵֶֶנ�דרי�

.‚Èר�ת�' א� �א�י', עלי א� 'הרי לא���: הא�מר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָוכ�
א� � ��ארנ� �מ� נדר, �א� �אי� חזיר', �ב�ר עלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָא��
וא� לחכ�; �אלה צרי� אינ� חכמי�, �למיד ה��דר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה
�א��� �עיניו �מראי� לחכ�, �אלה צרי� האר�, ע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
מ�ק�� �תח ל� �פ�תחי� אס�רי�, ה�ר�ת ו�א�ת� ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאס�רה
�נדרי�. רא� ק��ת ינהג� ��א �די נדר�, ל� �מ�ירי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר

.„È,נדר �מ� ה�א הרי � נדר �אינ� �י על א� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַההפקר,
אד�: ��אמר ה�א ההפקר? ה�א �מה .�� לחזר ל� ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�אס�ר
�קרקע�ת. �י� �מ�לטלי� �י� ל�ל', הפקר א�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ'נכסי�
לעצמ�, קנה� � �� וזכה ה��ד� �ל ההפקר? �י� ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
� אד� �ל �די� �� �ינ� �הפקיר, זה ואפ�� ;��� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָונע�ה

קנה�. ,�� וזכה קד� ְִַָָָָָא�

.ÂËהפקר אינ� לע�ירי�, לא אבל לענ�י� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹה�פקיר
ה�ד�לי�, עבדיו וה�פקיר ��מ�ה. ל�ל, ��פקיר עד �ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹ
��אר זכה, �ה� ה��ד� �ל � וה�ט�י� עצמ�; ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָקנ�

ה��לטלי�. ְְִִַַָ�ל

.ÊË.זכה ,�� והחזיק ה��ד� �ל � ה�רקע את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָה�פקיר
ונפטר הפקר, זה הרי אחד, �פני הפקיר אפ�� � ��רה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�י�
ס�פרי� מ�ברי אבל �מק�מ�; ��ת�אר �מ� ה�ע�ר�ת, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמ�
אחד ��היה �די �ל�ה, �פני ��פקיר עד הפקר אינ� �ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
הפקר, זה 'הרי הא�מר: מעידי�. וה�ני� רצה, א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָז�כה
א� זה', �מ� 'וזה אמר: וא� הפקר; ספק ה�ני הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזה'
ו�אי. הפקר ויהיה ה�ני, הת�יס הרי � זה' 'וג� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�אמר:

.ÊÈל�ה� �ל � אד� �� זכה ולא �דה�, את ְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֹה�פקיר
א�א ח�זר; אינ� � ימי� �ל�ה אחר ;�� לחזר יכ�ל ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹימי�
ה�א �י� ההפקר, מ� �ז�כה ה�א הרי ,�� וזכה קד� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�

אחר. ֵֵַ�י�

.ÁÈ,'אחת 'ל��ת אחד', לי�� מפקרת ז� '�דה ְְְֶֶֶַַַָָ�ֵֶָָהא�מר:
אחד' 'ל�ב�ע אחת', 'ל�נה אחד', שני�]'לחד� �[שבע ְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ

�מ��כה ;�� לחזר יכ�ל אחר, א� ה�א �� זכה ��א ֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעד
י� מה �מ�ני .�� לחזר יכ�ל אינ� אחר, �י� ה�א �י� ��ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹ
מצ�י �אינ� �בר ��ה מ�ני ?�� ��ז�� עד �א� לחזר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹל�

קצ�ב. לזמ� מפקיר אד� �אי� ְְִִֵֶַַָָָה�א,

.ËÈא�� �� מ�יט והיה ��מר�, אחד ��א ה�פקר ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹ�ַָָ�בר
היה א� ��ג�יה� עד א�א �ה�טה; קנה� לא � אד� ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹי�ל��
ה�ק�ח�ת. ���ני� �דר� �קרקע, יחזיק א� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמ�לטלי�,

ג ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

��ב�עת‡. ���י: ל�ב�עת נדרי� �י� י� דברי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאר�עה
�ב�עה אי� � �ב�עה[�שניה]���י על ,[�ראשונה]חלה ְְִֵַָָָָ

�ט�ר, � ��ב�עה ה�ת�יס נדר. על נדר יח�ל � ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�בנדרי�
�ברי על א�א חלה ���י �ב�עת אי� ח�ב. � ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�בנדרי�

הר��ת.הר��ת �דברי מצוה �ברי על חל�ת �נדרי� , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ

- h"qyz'd lel` g"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�אי� �בר ועל מ�� �� ��� �בר על חלה ���י ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ב�עת
מ��. �� ��� �בר על א�א חל�ת אינ� �נדרי� מ��, ��ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

א�·. קר�� עלי 'הרי הא�מר: נדר? על נדר יח�ל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�יצד
קר�� עלי הרי אכל�ה א� קר�� עלי הרי ז�, ��ר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכל�י
�ל וכ� ואחת. אחת �ל על ח�ב � ואכל� אכל�ה', ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹא�

�זה. ֵֶַָ���צא

ואמר:‚. ��דר, חבר� �מע ח�ב? �נדרי� ה�ת�יס ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�יצד
��אסר �מה אס�ר זה הרי � ד��ר �די �ת�� �מ�ת�' ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', �אמר זה ה�לי�י �מע חבר�; ��ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
�די �ת�� 'ואני' א�מר: מה� אחד וכל מאה הי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפ��

אס�רי�. ��� הרי � חבר� �ל ֲִָ�ֲֲִֵֵֶד��ר�

אפ��„. ואמר וחזר אס�ר', עלי ה�ה 'ה��ר הא�מר: ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכ�
ה�ת הרי � ה�ה' ���ר ה�את 'וה�ת ימי�: ��ה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה ויי� ה�את, ��ת זה '�דב� ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנת�סה

אס�רי�. ��� מאה, ה� אפ�� � זה' ֲִָ�ְֲִִֵֵֶַָ�דב�

א�ת�‰. ��צ�� ונדר ה���, ר�� א� אביו ��ת ְֲִֵֵֶֶַַַָָָהרי
���� עליו זה י�� 'הרי אמר: �ני� �לאחר וצ�, ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָה���,
�ל��; �� לאכל אס�ר זה הרי � ר��' א� אביו �� ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָֹ��ת

הת�י �ל�הרי וכ� ל�. האס�ר ���� ואסר� זה, י�� ס ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
�א��. ֵֵַָ���צא

.Â?הר��ת �דברי מצוה �ברי על ה�דרי� חל�ת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ�יצד
'הרי עליו', אס�רה ה�סח �לילי ה��ה 'הרי ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהא�מר:
אס�ר�ת ה�פ�י� ו'הרי עליו', אס�רה �חג ה��ה ְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָ�ְִַַי�יבת
י�ב א� אכל וא� עליו; אס�רי� א�� הרי � עליו' ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ�נטילה
�מי ל�מר צרי� ואי� �זה. ���צא �ל וכ� ל�קה. נטל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�
�ה�א ה�סח', �לילי מ�ה אכל א� קר�� עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�אמר:

�זה. ���צא �ל וכ� �קר��. ְְְֵֵֶַַָָָָֹח�ב

.Ê�אינ ��ב�ע�ת מצוה, �ברי על חל�ת נדרי� מה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ�מ�ני
�בר על עצמ� א�סר �ה���ע מצוה? �ברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחל�ת
נמצא עצמ�; על ה�ד�ר ה�בר א�סר וה��דר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ����ע
מהר מ��ע עצמ� �כבר עצמ�, א�סר מצוה, לב�ל ְֵַָ�ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָה���ע

המצוה]סיני �ב�עה;[�לקיי� על חלה �ב�עה ואי� , ְְְִֵַַָָָָ
ה�בר וא�ת� ��אסר, ה�א ה�בר זה �נדר, זה �בר ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהא�סר

סיני. מהר מ��ע ְִֵַַָ�ֵאינ�

.Á�� מראי� �ה�ברי� �מצא ��ת�ב, מת��נ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��א�ה
א�מר ה�א �הרי ה�מ�עה; מ�י החכמי� ���ל� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�מ�
�מ� הר��ת �ברי להיטיב", א� "להרע ���י: ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ��ב�עת
�ה�; וכ��צא ��צ��, א� ה��� וי��ה ��אכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ארנ�,

יע�ה" מ�יו ה�צא "�כל א�מר: ה�א חלק�בנדרי� ולא , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
הר��ת. לדברי מצוה �ברי ְְְְְִִִֵֵֵָָ�י�

.Ë,��לצ ח�ב � ט�ב �י�� א� ���ת, ��צ�� ְְֵֶַַַָָָָה��דר
ה��דר וכ� ��ארנ�. �מ� מצוה, �ברי על חל�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�דרי�
זה י�� �� �פגע ימיו, �ל �לי�י י�� א� רא��� י�� ְִִִֶֶַָָָָָ��צ��
לצ��; ח�ב זה הרי � ה���רי� י�� ערב א� ט�ב י�� ה�א ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָוהרי
י�חה �פ�רי�, חנ�ה �� �גע חד�. רא� ל�מר צרי� ִִֶָָ�ְֲִֵֶַַָָֹֹואי�
מ�ברי �ה� ה��� וא��ר ה�איל � הא�� ה�מי� מ�ני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָנדר�
�זרת מ�ני נדר� וי�חה ח��ק; צריכי� ה� הרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָס�פרי�,

ֲִָחכמי�.

.È?��מ �� ��� �בר על א�א חל�ת ה�דרי� אי� ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יצד
ע��, מ�ד�ר אס�ר אינ� � קר��' עלי� '���רי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהא�מר:
עלי�'; אס�ר '���רי ל�: אמר א� וכ� מ��; �� אי� ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ה���ר
עלי�', קר�� '�ר�תי א� עלי�', אס�רי� '�ר�תי �א�מר זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאי�
�איני 'קר�� לחבר�: הא�מר לפיכ�, עליו. אס�רי� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ה�
ע��', מה�� '�איני א� ע��', ע��ה '�איני א� ע��', ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמד�ר
'�איני מד�ר', '�איני י��', �איני 'קר�� �אמר: ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�
אי� � מ����' �איני 'קר�� לא�ה: �אמר א� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמה��',
וע��תי וה��כי '���רי �א�מר: זה והרי א��; �כל חל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה�דר

מ��. �ה� �אי� �ברי� �ה� קר��', ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָו����י

.‡Èורגלי למע�יה�, וידי לד��ר�, �י 'יאסר הא�מר: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
לפיכ�, עליה�; חל ה�דר הרי � ל�נת�' ועיני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלה��כ�,
ע��, מ�ע��ת וידי ע��, מ�ד�ר �י 'קר�� לחבר�: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהא�מר
עלי 'הרי הא�מר: וכ� אס�ר. זה הרי � ע��' מ�ה�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָורגלי
ועבר ע��', אד�ר לא 'א� א� �ל�ני', ע� אד�ר א� ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹקר��,
��ר�י' ו'לא '��ר�י' נדר א� וכ� �קר��; ח�ב � �בריו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
מבארי� �אנ� א�ר נדרי א�� �אי� � �ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכ��צא

הק��. נדרי א�א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָמ��טיה�,

.·Èי� על א� � ואסר� מ��, �ה� �אי� �דברי� ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��דר
ה�ר, �ה� ��נהג ל� מ�רי� אי� עליה�, חל ה�דר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ�אי�
א�א עליה�; חל �ה�דר �בדע�� �ה� עצמ� ואסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�איל
על וא� נדר�, ל� �מ�ירי� אחר, מ�ק�� �תח ל� ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ��תחי�
�נדרי�. רא� ק��ת ינהג� ��א �די נאסר, ��א ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹ�י

ה'תשס"ט אלול י"ח שני יו�
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א��‡. הרי � הבאי ונדרי �גג�ת, ונדרי אנסי�, ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָנדרי
� הרי ��ב�ע�ת. ��ארנ� �דר� הא�סי�מ�רי�, ה�יר�ה� �ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

א� עלי� אס�ר �ה��ר לנ� 'נדר ל�: ואמר� ה��כסי� ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹא�
וה�ת ה��ר 'הרי ואמר: ונדר �מכס', �ח�ב �בר ע�� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָי�
�ה�סי� �י על וא� ��ל, מ�ר זה הרי � עלי' אס�רי� ְִִֶַַַָֹ�ְֲֲִִֵֶַַַָוה�י�
�הנה ��א ���ר ���� א� וכ� מ���. ����� מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
��� � ואחיו �בניו א��� ל� �הנה ��א ונדר ל�, ָ�ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹא���

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָָֹ�מ�רי�.

ה��ר·. ל�בר �ל�� ��ת��� צרי� הא��, ה�דרי� ָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�בכל
ה��� א�ת� עליו אס�רי� ��הי� �ל�� ���י� �ג�� �ְְְֲִִִִֶֶַָָָ
�ברי� על וס�מ� �זה; וכ��צא �עה, א�ת� א� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�לבד,
��פתיו, לה�ציא יכ�ל ואינ� אנ�ס וה�א ה�איל ְְְְְִִִִֵֶָָָָ��ל��,
�מ� �וי�, ול�� �יו אי� לה� ���ר ��עה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹונמצא

��ב�ע�ת. ְְִֵֶַ��ארנ�

חבר�‚. �ה�יר �ג�� �יצד? מ�רי�. זר�זי�, נדרי ְֲִִִֵֵֶַָ�ְְִִֵֵֵוכ�
ר�צה �אינ� מ�ני יאכל ��א זה ונדר אצל�, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��אכל
�ט�רי�. �ניה� אכל, ��א �י� �אכל �י� � עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהטריח

�סלע א�א זה חפ� ימ�ר ��א ��דר ה��כר [=ארבעהוכ� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
��קלדינרי�] א�א י�ח�� ��א נדר וה��קח דינרי�], ,[=שני ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

�זה; ���צא �ל וכ� �ט�רי�, �ניה� � דינרי� ��ל�ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹורצ�
לזרז �די א�א נדר ולא �ל�� �מר לא מה� אחד ��ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלפי

�ל��. �מר ולא חבר�, ְְֲִֵֶַָֹאת
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�אי� �בר ועל מ�� �� ��� �בר על חלה ���י ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ב�עת
מ��. �� ��� �בר על א�א חל�ת אינ� �נדרי� מ��, ��ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

א�·. קר�� עלי 'הרי הא�מר: נדר? על נדר יח�ל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�יצד
קר�� עלי הרי אכל�ה א� קר�� עלי הרי ז�, ��ר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכל�י
�ל וכ� ואחת. אחת �ל על ח�ב � ואכל� אכל�ה', ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹא�

�זה. ֵֶַָ���צא

ואמר:‚. ��דר, חבר� �מע ח�ב? �נדרי� ה�ת�יס ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�יצד
��אסר �מה אס�ר זה הרי � ד��ר �די �ת�� �מ�ת�' ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', �אמר זה ה�לי�י �מע חבר�; ��ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
�די �ת�� 'ואני' א�מר: מה� אחד וכל מאה הי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפ��

אס�רי�. ��� הרי � חבר� �ל ֲִָ�ֲֲִֵֵֶד��ר�

אפ��„. ואמר וחזר אס�ר', עלי ה�ה 'ה��ר הא�מר: ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכ�
ה�ת הרי � ה�ה' ���ר ה�את 'וה�ת ימי�: ��ה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה ויי� ה�את, ��ת זה '�דב� ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנת�סה

אס�רי�. ��� מאה, ה� אפ�� � זה' ֲִָ�ְֲִִֵֵֶַָ�דב�

א�ת�‰. ��צ�� ונדר ה���, ר�� א� אביו ��ת ְֲִֵֵֶֶַַַָָָהרי
���� עליו זה י�� 'הרי אמר: �ני� �לאחר וצ�, ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָה���,
�ל��; �� לאכל אס�ר זה הרי � ר��' א� אביו �� ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָֹ��ת

הת�י �ל�הרי וכ� ל�. האס�ר ���� ואסר� זה, י�� ס ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
�א��. ֵֵַָ���צא

.Â?הר��ת �דברי מצוה �ברי על ה�דרי� חל�ת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ�יצד
'הרי עליו', אס�רה ה�סח �לילי ה��ה 'הרי ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהא�מר:
אס�ר�ת ה�פ�י� ו'הרי עליו', אס�רה �חג ה��ה ְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָ�ְִַַי�יבת
י�ב א� אכל וא� עליו; אס�רי� א�� הרי � עליו' ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ�נטילה
�מי ל�מר צרי� ואי� �זה. ���צא �ל וכ� ל�קה. נטל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�
�ה�א ה�סח', �לילי מ�ה אכל א� קר�� עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�אמר:

�זה. ���צא �ל וכ� �קר��. ְְְֵֵֶַַָָָָֹח�ב

.Ê�אינ ��ב�ע�ת מצוה, �ברי על חל�ת נדרי� מה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ�מ�ני
�בר על עצמ� א�סר �ה���ע מצוה? �ברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחל�ת
נמצא עצמ�; על ה�ד�ר ה�בר א�סר וה��דר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ����ע
מהר מ��ע עצמ� �כבר עצמ�, א�סר מצוה, לב�ל ְֵַָ�ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָה���ע

המצוה]סיני �ב�עה;[�לקיי� על חלה �ב�עה ואי� , ְְְִֵַַָָָָ
ה�בר וא�ת� ��אסר, ה�א ה�בר זה �נדר, זה �בר ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהא�סר

סיני. מהר מ��ע ְִֵַַָ�ֵאינ�

.Á�� מראי� �ה�ברי� �מצא ��ת�ב, מת��נ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��א�ה
א�מר ה�א �הרי ה�מ�עה; מ�י החכמי� ���ל� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�מ�
�מ� הר��ת �ברי להיטיב", א� "להרע ���י: ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ��ב�עת
�ה�; וכ��צא ��צ��, א� ה��� וי��ה ��אכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ארנ�,

יע�ה" מ�יו ה�צא "�כל א�מר: ה�א חלק�בנדרי� ולא , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
הר��ת. לדברי מצוה �ברי ְְְְְִִִֵֵֵָָ�י�

.Ë,��לצ ח�ב � ט�ב �י�� א� ���ת, ��צ�� ְְֵֶַַַָָָָה��דר
ה��דר וכ� ��ארנ�. �מ� מצוה, �ברי על חל�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�דרי�
זה י�� �� �פגע ימיו, �ל �לי�י י�� א� רא��� י�� ְִִִֶֶַָָָָָ��צ��
לצ��; ח�ב זה הרי � ה���רי� י�� ערב א� ט�ב י�� ה�א ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָוהרי
י�חה �פ�רי�, חנ�ה �� �גע חד�. רא� ל�מר צרי� ִִֶָָ�ְֲִֵֶַַָָֹֹואי�
מ�ברי �ה� ה��� וא��ר ה�איל � הא�� ה�מי� מ�ני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָנדר�
�זרת מ�ני נדר� וי�חה ח��ק; צריכי� ה� הרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָס�פרי�,

ֲִָחכמי�.

.È?��מ �� ��� �בר על א�א חל�ת ה�דרי� אי� ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יצד
ע��, מ�ד�ר אס�ר אינ� � קר��' עלי� '���רי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהא�מר:
עלי�'; אס�ר '���רי ל�: אמר א� וכ� מ��; �� אי� ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ה���ר
עלי�', קר�� '�ר�תי א� עלי�', אס�רי� '�ר�תי �א�מר זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאי�
�איני 'קר�� לחבר�: הא�מר לפיכ�, עליו. אס�רי� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ה�
ע��', מה�� '�איני א� ע��', ע��ה '�איני א� ע��', ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמד�ר
'�איני מד�ר', '�איני י��', �איני 'קר�� �אמר: ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�
אי� � מ����' �איני 'קר�� לא�ה: �אמר א� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמה��',
וע��תי וה��כי '���רי �א�מר: זה והרי א��; �כל חל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה�דר

מ��. �ה� �אי� �ברי� �ה� קר��', ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָו����י

.‡Èורגלי למע�יה�, וידי לד��ר�, �י 'יאסר הא�מר: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
לפיכ�, עליה�; חל ה�דר הרי � ל�נת�' ועיני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלה��כ�,
ע��, מ�ע��ת וידי ע��, מ�ד�ר �י 'קר�� לחבר�: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהא�מר
עלי 'הרי הא�מר: וכ� אס�ר. זה הרי � ע��' מ�ה�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָורגלי
ועבר ע��', אד�ר לא 'א� א� �ל�ני', ע� אד�ר א� ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹקר��,
��ר�י' ו'לא '��ר�י' נדר א� וכ� �קר��; ח�ב � �בריו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
מבארי� �אנ� א�ר נדרי א�� �אי� � �ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכ��צא

הק��. נדרי א�א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָמ��טיה�,

.·Èי� על א� � ואסר� מ��, �ה� �אי� �דברי� ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��דר
ה�ר, �ה� ��נהג ל� מ�רי� אי� עליה�, חל ה�דר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ�אי�
א�א עליה�; חל �ה�דר �בדע�� �ה� עצמ� ואסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�איל
על וא� נדר�, ל� �מ�ירי� אחר, מ�ק�� �תח ל� ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ��תחי�
�נדרי�. רא� ק��ת ינהג� ��א �די נאסר, ��א ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹ�י

ה'תשס"ט אלול י"ח שני יו�

ד ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

א��‡. הרי � הבאי ונדרי �גג�ת, ונדרי אנסי�, ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָנדרי
� הרי ��ב�ע�ת. ��ארנ� �דר� הא�סי�מ�רי�, ה�יר�ה� �ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

א� עלי� אס�ר �ה��ר לנ� 'נדר ל�: ואמר� ה��כסי� ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹא�
וה�ת ה��ר 'הרי ואמר: ונדר �מכס', �ח�ב �בר ע�� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָי�
�ה�סי� �י על וא� ��ל, מ�ר זה הרי � עלי' אס�רי� ְִִֶַַַָֹ�ְֲֲִִֵֶַַַָוה�י�
�הנה ��א ���ר ���� א� וכ� מ���. ����� מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
��� � ואחיו �בניו א��� ל� �הנה ��א ונדר ל�, ָ�ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹא���

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָָֹ�מ�רי�.

ה��ר·. ל�בר �ל�� ��ת��� צרי� הא��, ה�דרי� ָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�בכל
ה��� א�ת� עליו אס�רי� ��הי� �ל�� ���י� �ג�� �ְְְֲִִִִֶֶַָָָ
�ברי� על וס�מ� �זה; וכ��צא �עה, א�ת� א� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�לבד,
��פתיו, לה�ציא יכ�ל ואינ� אנ�ס וה�א ה�איל ְְְְְִִִִֵֶָָָָ��ל��,
�מ� �וי�, ול�� �יו אי� לה� ���ר ��עה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹונמצא

��ב�ע�ת. ְְִֵֶַ��ארנ�

חבר�‚. �ה�יר �ג�� �יצד? מ�רי�. זר�זי�, נדרי ְֲִִִֵֵֶַָ�ְְִִֵֵֵוכ�
ר�צה �אינ� מ�ני יאכל ��א זה ונדר אצל�, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��אכל
�ט�רי�. �ניה� אכל, ��א �י� �אכל �י� � עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהטריח

�סלע א�א זה חפ� ימ�ר ��א ��דר ה��כר [=ארבעהוכ� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
��קלדינרי�] א�א י�ח�� ��א נדר וה��קח דינרי�], ,[=שני ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

�זה; ���צא �ל וכ� �ט�רי�, �ניה� � דינרי� ��ל�ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹורצ�
לזרז �די א�א נדר ולא �ל�� �מר לא מה� אחד ��ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלפי

�ל��. �מר ולא חבר�, ְְֲִֵֶַָֹאת
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מ�רי�,„. �ה� א�� נדרי� מיני אר�עה �אפ�� ִָ�ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�מ�י�
�למ�ד לב�ל�? מנת על �ה� נ�דר להי�ת לאד� ל� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ�אס�ר

ח�י�. �בריו יע�ה לא �בר�", יחל "לא ִ�ְְֲֵֶַַַָָָֹֹל�מר:

לחכ�,‰. נ�אל זה הרי � נדר� על ונח� ��דר, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
מ�יר �אי� � �ב�ע�ת ה�ר �די� נדרי�, ה�ר ודי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�מ�יר�.

מבהק חכ� הדי�ט�ת[=מומחה]א�א �ל�ה א� [אנשי�, ֶָָָ�ְְְֶָָֹ
ה�ב�עה,פשוטי�] ���ירי� �ב���� חכ�. �אי� ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ�מק��

��� ��ב�ע�ת, ��ר�נ� הענינ�ת �אר וכ� ה�דר; ָ�ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמ�ירי�
��ב�ע�ת. �ה� �דר� ְְְִִִֵֶֶֶָ�נדרי�

.Â.ב�עה�� ��ח�ל, עד ה�דר מ�ירי� ְְִִֵֶֶֶַַַַָָואי�

.Ê�� א�ת�, �מ�ירי� הא�ר נדרי על ���אלי� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�כ��
קד�י נדרי �י� � א�ת� �מ�ירי� הק�� נדרי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנ�אלי�

מז�ח קד�י �י� ה�ית, על[קרבנות]�דק נ�אלי� ואי� . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
בקרב�]ה�מ�רה חולי� בהמת .[המיר ְַָ

.Áנדרי מפר �� א�ר, נדרי מפר ה�על א� �האב ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�כ��
הא�ר. לנדרי ה��מי� ְְְִִִֵֵֶַָָהק���ת

.Ëלי�י� ו�מע 'ואני', ואמר חבר� ו�מע ��דר, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמי
;��� ה�ר� � וה�ר נדר� על הרא��� ונ�אל 'ואני', ָ�ְ�ַ�ְְְְְֲִִִִַַַַָָואמר
נ�אל אס�רי�; וכ�� מ�ר, האחר�� � וה�ר האחר�� ְֲִִַָ�ְָ�ֲַַָ�ְְֲִַַָנ�אל
אס�ר. והרא��� מ�רי�, אחריו ו�ל ה�ני � וה�ר ְִִָָָ�ְֲִֵֶַַַָ�ְִֵַה�ני

.Èה�ת על ��דר �ג�� ��דר, הר�ה �ברי� ה�ת�יס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוכ�
���ר; ה�ר � �� וה�ר ה�ת על ונ�אל ה��ר, ַַָָ�ַָ�ְְְְְִִִַַַַַָָוהת�יס

��ת. ה�ר לא ,�� וה�ר ה��ר על ַַַ�ַֹ�ְְִַַַָָנ�אל

.‡Èעל ונ�אל לכ�כ�', נהנה '�איני ה��דר א� ְְְִֶַַ�ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָה���ע
ה�ר� � וה�יר� מה�, אחד על �ב�עת� על א� ְ�ְְְִִִֵֶֶַַָָנדר�

�ה�ר �ה�דר אמר:[פרט�]���; .��� ה�ר מ�לל�, �ֶֶֶֶַָ�ְִַָ�ַ�ַָ
ה�ר� � הרא��� ה�ר ולזה', ולזה לזה נהנה ְ�ִַָ�ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָ'�איני
'�איני אס�רי�. וכ�� מ�ר, האחר�� � האחר�� ה�ר ;����ָ�ֲֲַַַָָ�ְָ�ֲִִֵֶָ
וכ� ואחד. אחד לכל �תח צריכי� לזה', לזה, לזה, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָנהנה

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.·È�בקר� �נזיר יד�ענדר ואי� ��דר א� �ב�ב�עה, � ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ
לכ��. אחד �תח � נדר מה� ָ�ְְֵֵֶֶֶֶַַָָ�איזה

.‚È�א ��עיר, לחכ� ונ�אל העיר, מאנ�י ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָה��דר
� ��י�ראל לחכ� נ�אל ה�א והרי מ��ראל, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ��דר

מ�ר. נדר� ָ�ְֲִֵהרי

.„È��למק אל� א� ה���, עלי אס�רי� א�� '�ר�ת ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָהא�מר:
�זרה, ה���; א�ת� לאכל אס�ר זה הרי � למחר' ְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ל�ני
והל� ה��� ואכל� עבר וא� מק��. לא�ת� למחר יל� ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ��א

ל�קה. אינ� הל�, לא וא� ל�קה; ְְִֵֶֶַָָָֹלמחר,

.ÂË���ה אל� א� למחר, עלי אס�רי� ה� 'הרי ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאמר:
מק��, לא�ת� ה��� ליל� ל� מ�ר זה הרי � �ל�ני' ְֵֵַָָ�ְְֲִֵֶָלמק��
מ�ני �זה. ���צא �ל וכ� למחר. ה�ר�ת א�ת� עליו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹויאסר�
��נאי זהיר ואינ� לע��ת�, ��א האס�ר �דבר זהיר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�אד�

ה��ר. �בר לאסר ָ�ֱֵֶֶַָָֹ���ר�

.ÊËוהיה ��רצה, י�� �איזה ימי�, ע�רה לצ�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָה��דר
כב�ד מ�ני א� מצוה, לדבר והצר� מה�, אחד �י�� ְְְְְִִִֵַַָ�ְְְִֵֶֶֶַָמתע�ה
קבע לא �הרי אחר; י�� �פ�רע א�כל, זה הרי � �ד�ל ֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאד�
� ואכל ו�כח ה���, ��צ�� נדר ה�דר. �תח�ת ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָה�מי�

�כ�התחיל �ני�, א� אחד י�� ��צ�� נדר לצ��; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמ�לי�
אחר. י�� לצ�� וח�ב �ענית�, א�ד � ואכל �כח ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלצ��

ה ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

'הרי‡. א� חר�', עלי� 'הריני ל�מע��: �אמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָרא�ב�
�רא�ב�; ��הנה �מע�� על נאסר � �הניתי' אס�ר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�
�מע�� אמר לא �הרי � ל�קה אינ� ונהנה, עבר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוא�
אסר לא �הרי ��מע��, להנ�ת לרא�ב� �מ�ר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹ�ְ�ל��.

�הנית�. ְֲַַָָעצמ�

אס�ר·. 'הריני א� חר�', עלי א� 'הרי ל�מע��: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאמר
נהנה וא� ��מע��; מ�הנ�ת רא�ב� נאסר הרי � ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�הנית�'
רא�ב�. �הנית מ�ר ו�מע�� �בר�. ח�ל �הרי ל�קה, �ְְְֲִִֵֵֶֶָ�ְֲֵַַָָ
אס�ר 'הריני א� עלי', וא�ה חר� עלי� 'הריני ל�: ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאמר
וכ� �זה. זה אס�רי� �ניה� � �הניתי' אס�ר וא�ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�הנית�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

עלי�',‚. אס�רי� �ל�ני �ר�ת 'הרי ל�מע��: �אמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָרא�ב�
�אי� �ל��; זה אי� � �ל�ני' �הנית אס�ר א� 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָא�
ענה �� א� א�א ,��� �אינ� �דבר חבר� א�סר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאד�

��ארנ�. �מ� 'אמ�', ְְְִֵֵֶַָ�מע��

�י„. על א� � עלי�' אס�רה ז� '��רי לחבר�: ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהא�מר
עליו אס�רה ז� הרי �מ�נה, ל� ל���תנ� ונפלה מת ; ְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָָ

מ�רת; ז� הרי � �מ�נה אחר ל� ��תנ� א� ֶֶ�ְְֲֵֵֶַַָָָָָ�ִ�יר�ה,
��� ע�ה אינ� והרי '��רי', א�א ל� אמר [ולא��א ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מכוחו] .הגיעה

'�ר�תי'‰. אמר ולא עלי�', אס�רי� א�� '�ר�ת ל�: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
אס�רי� א�� הרי לאחר, ונפל� ��ת א� ��כר� �י על א� �ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
�י על א� � חבר� על ��� �ה�א �בר �הא�סר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;
אמר �� א� א�א ע�מד, �א��ר� ה�א הרי מר��ת�, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ��צא
�הרי א��, �ל��נ�ת וכ��צא '�יתי' א� '�ר�תי' א� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ'נכסי'

�ר��ת�. �ה� זמ� �ל א�א אסר� ְְֲִֵֶֶַָָָָֹלא

.Âא�� ����ע א� �הניתי', אס�ר א� 'הרי לבנ�: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהא�מר
עלי� 'נכסי �א�מר: ��ה ייר���; מת, א� � �� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיהנה
�מ�תי' �י� �ח�י '�י� �פר�: עליו, הנית� אסר ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָאס�רי�'.
א�� 'נכסי� ל�: �אמר �מי ��ה ייר���; לא מת, א� �ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

אס�רי�'. ֲִֶָעלי�

.Êלמיד� זה �ני �� היה 'וא� ואמר: �הנית�, �נ� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
זה הרי � לבנ�' להקנ�ת� �די נכסי, זה �ני יקנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמי�,
א� �ה� מ�ר ה�� �ב� האב, �נכסי אס�ר ה�� ויהיה ִֶָָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�מ�ר.

�התנה. �מ� חכמי� �למיד ְְְְֲִִִִֶֶַָָיהיה

.Áאביו יר�ת נת� א� אביו, �יר�ת האס�ר ה�� ִַָ�ְִִַַָָ�ִֵֶַָָזה
א� �ח�ב� �רע� א� וכ� מ�ר; זה הרי � לבניו א� ְְְִֵָָָ�ְְֲִֵֶָָָלאחיו
�אסר� אבי נכסי �א�� לה�דיע� וצרי� א���. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ְִ�כת�ת

�� יהנה ��א �ה���ע אתעלי. לפרע ל� מ�ר חבר�, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ְִֶַָֹ
��ת�אר. �מ� ְְִֵֶָח�ב�,

.Ë�י� �נדר �י� מאכל, מ�יני מי� עליו ��אסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי
� ע�ה� נתערב א� אחרי�, מיני� ע� ונת��ל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ��ב�עה,
טע� �ה� ��� �י על א� ה��רי�, ��יני� מ�ר זה ִִֵֶֶַַַַָָ�ִִַַָ�ֲֵֶהרי
� �אחרי� ונתערב� א��, �פר�ת נאסר וא� האס�ר. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָה�י�
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מ�רי�. לאו, וא� אס�רי�; האס�ר, ה�י� טע� �ה� י� ִָ�ְֲִִִִֵֶַַַָָָָא�

.Èמרק לאכל מ�ר זה הרי � �יי� א� �ב�ר נאסר ֱֶָָָֹ�ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָ�יצד?
��� �י על וא� ה�י�, וע� ה��ר ע� ��ת��ל� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוירק�ת
�אכילת א�א אס�ר ואינ� ה�י�, טע� א� ה��ר טע� ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ה�

עצמ�. �פני יי� ל���ת א� עצמ�, �פני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ��ר

.‡È�א � ה�רק ע� ונת��ל זה, �יי� א� זה �ב�ר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר
לאו, וא� אס�רי�; ה�י�, טע� א� ה��ר טע� �ירק�ת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָי�
נבל�ת ��ר �מ� נע�ה ה�י� וזה ה��ר ��ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מ�רי�;
הא�מר: לפיכ�, �זה. ���צא �ל וכ� �ה�. וכ��צא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ��קצי�
,��� �ב�רק ,�� אס�ר זה הרי � עלי' אס�ר זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'��ר

.��� ְִֶַַ�ב�בלי�

.·Èט�ה אפ�� אחר, �יי� עצמ� על �אסר� זה יי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב
לה�אל ל� ��� מ�ני ה�ל; נאסר � נדר�,�חבית על ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

�מ� �מינ�, �טל �אינ� מ�ירי�, ל� ��� �דבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנע�ה
אס�ר�ת. מאכל�ת �הלכ�ת ְְְֲֲִֵֶַַָ��ארנ�

.‚È,'לפי ה� 'קר�� א� עלי', קר�� הא�� '�ר�ת ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהא�מר:
�ח��פיה� אס�ר זה הרי � �י' על ה� 'קר�� התמורהא� [ג� ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

החליפ�] א� ���קי�שקיבל � ל�מר צרי� ואי� ְְְִִִֵֵֶַַַָ�בג��ליה�;
מה�. ְִֵֶַה��צאי�

.„È�ט�ע '�איני א� א�ת�', א�כל '�איני נ��ע א� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר
ח�ה �ג�� ����רע, �לה ��רע� �בר היה א� � ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָא�ת�'
היה וא� �בג��ליה�; �ח��פיה� מ�ר זה הרי ְְְִִִֵֵֶֶָָָ�ְֲֵֶָ��ע�רה,
ו��מי�, �צלי� �ג�� ����רע, �אר� �לה זרע� �אי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�בר
מ�קי� ,�� �בי� �� �בי� אס�רי�. ג��לי� ���לי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָאפ��
ל�קה. אינ� מה�, �תה א� לפיכ� ספק; מה� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָה��צאי�

.ÂË�א קר��', עלי ידי� 'מע�ה לא���: הא�מר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָוכ�
�ח��פיה� אס�ר � �י' על ה� 'קר�� א� לפי', ה� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ'קר��
�ר�ת הי� א� � א�כל' '�איני ט�ע�', '�איני ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָ�בג��ליה�.
�בג��ליה�; �ח��פיה� מ�ר �לה, ��רע� �בר ידיה ְְִִֵֵֶֶָ�ְֲֵֶֶֶַַָָָָָמע�ה
אס�רי�. ג��לי� ���לי אפ�� �לה, זרע� �אי� �בר היה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָוא�
�הרי עליו? �ר�� �ג��ליו האס�ר הע�ר יבטל לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹול�ה
��ארנ�. �מ� �רב �טל �אינ� מ�ירי�, ל� ��� �בר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה�

.ÊË,�חבר על �ר�תיו �הא�סר ��ב�עה �י� �נדר �י� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
�ג��לי אס�ר חבר� לפיכ�, ספק. וח��פיה� ���ליה� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהרי

נהנה. ונהנה, עבר וא� �בח��פיה�; א��, ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָפר�ת

ו ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אס�רה‡. מאכל� לידי ה�ביאה 'הנאה לחבר�: ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהא�מר
הרי � עלי�' אס�רה מאכלי לידי ה�ביאה 'הנאה א� ְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעלי',

�כברה נפה האס�ר מ� י�אל לא ה�אסר לברירתזה [כלי ְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹ
אבלגרגירי�] נפ�, אכל �� �ע��י� �בר וכל ות��ר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹורחי�

נפ�. אכל �ה� ע��י� �אי� וכלי� וט�ע�ת נזמי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�איל�
להביא וחמ�ר �ר�ת, �� להביא �ק מ��� ל�אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹואס�ר

�ר�ת. ֵָָעליו

אס�ר·. ��כר, א�א �לי� מ�אילי� �אי� ��ר�� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמק��
הרי נפ�; אכל �ה� ע��י� �אי� �לי� א� מ��� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹל�אל
�אי� �לי� מ��� ו�אל �כר, נ�טלי� �אי� �מק�� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�הי�
אחרי� �פני �ה� להרא�ת �די נפ� אכל �ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹע��י�

�די[ולהרשימ�] �ארצ� לעבר ���� א� מה�, ��הנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעד
א� לפיכ� מ�פק; אס�ר זה הרי � �� ��הנה למק�� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ��ל�

ל�קה. אינ� ֵֶַָעבר,

.‚� מאכל הנית מ��� למ�ר מחבר�, הנאה מ�ר �י� ֲֲִֶַַָָָ�ְֲֲֵֵָָָ�ֵֵאי�
נפ�, אכל �ה� ע��י� �אי� וכלי� הרגל; �ריסת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹא�א

���אילי �ח��.�מק�� �� א�ת� � ְְְִִִֶַָָָָ

�י�„. �נדר �י� �מע��, הנית עליו ��אסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָרא�ב�
ה�קל מחצית יד� על �מע�� ���� ל� מ�ר � ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ�ְִָ��ב�עה
ליד ה�יע לא �הרי �עליו; ח�ב ��רע וכ� ,�� ח�ב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�רא�ב�
ה�ביעה, �מניעת ה�ביעה, מ��� מנע א�א �ל��, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָרא�ב�
ואת א���, את לז�� ל� מ�ר לפיכ� הניה. א��ר �כלל ְְִֶֶָָ�ְְֲִִִֵַָָָָאינ�
ח�ב �ה�א �י על א� � ה�נענ�י� אפ�� ועבדיו ְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָ�ניו,
טה�רה �י� טמאה �י� �המ��, את יז�� לא אבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹ�מז�נ�ת�;
רא�ב�. ליד �ה�יעה הניה היא �ב�ר�, ���סי� ��ל �ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

רא�ב�‰. קר�נ�ת להקריב מ�ר זה הרי �ה�, �מע�� ְְְְְִֵַָָ�ְֲִֵֵֶָָֹהיה
ה�ר��. �על �ל�חי אינ� ה�, �מי� �ל�חי �ה�הני� �ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
א� אבל מ�ע��; לרא�ב�, ה��גרת ��� �מע�� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ�מ�יא
ל� �מ�סר ��ה אס�ר, � �ר��ת� היא �עדי� נערה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה

ל����. ְְְִַָ�פחה

.Â,מע�ר�תיו ל� �מפרי� רא�ב� �ר�מת �מע�� ְְְְְְִִֵֵַַַַָות�ר�
הר�צה '�ל רא�ב�: �אמר �ג�� מ�ע��? �יצד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�ע��.
� ל� לתר� ל�מע�� יאמר לא אבל ויתר�'; יב�א ְְְְְְֲִִִִַָָֹֹֹֹֹלתר�,

ל�. הניה וזה �ליח, ע��ה� ְֲֲִֵֵֶֶַָָָ�הרי

.Êכר� עליה ל�ל אס�ר �הרי �ה, ��על ��רה ;�מל�ד� ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
אי� וא� �כר. עליה ���טלי� ��כתב, ��רה לא ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאבל
�בי� מ�ר. זה הרי ��כתב, ��רה על �כר ל�ל �� ֵָ�ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ר��

�נ�. את לל�ד מ�ר ,�� �בי� ��ֵָָ�ְְֵֶַָ

.Áטל��� �במק�� �מב�ר�; �מע�� נכנס רא�ב�, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָחלה
ל� לצו�ת הח�לה ע� ���ב מי בצוותא]�כר עמו [להיות ְִִִֵֵֶֶַָָ

לר�א�ת� �מ�ר ע�מד. מב�ר� א�א �מע��, י�ב לא �ְְְִֵֵֵֶַָֹ�ְְַָ
היא. מצוה ��� ְְִִֶָָ�יד�,

.Ëאבל �מע��; א�ת� יר�א לא רא�ב�, �המת ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹחלתה
�אמ�טי ע�� ור�ח� וכ�'. �� ל� 'ע�ה ל�: ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָא�מר
��ג�י� ��עה ��ה�ה� מ�ני �קט�ה, לא אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ד�לה,
לא אבל הח�ה, �ימ�ת ���ה ע�� וי�� ה�י�. ְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹעליו
ה��ה. על ע�� �מסב ��ח�מ�. מ�ני ה��מי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ימ�ת
ולא אחת, מ�ערה לא אבל אחד, �לח� על ְְְֲִֶַַָָָָָֹֹ�ְְִַוא�כלי�

מרכזית]מאב�ס אכילה ��א[קערת � ה��עלי� ��פני ְֲִִֵֵֵֶֶַָ
�די א�ת�, יאכל ולא ט�בה אחת חתיכה �מע�� ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹי�יח
ונמצא לפניו, א�ת� יקרב א� רא�ב�, א�ת� ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹ��אכל
�מע�� אכל א� אבל ��אב�ס. ��ר�ת וכ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָמה�ה�;
�על יחזר ה�ית לבעל ����חזיר�ה י�דע �ה�א ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמ�ערה,
ח���י� ואי� מ�ר, זה הרי � רא�ב� לפני וי�יח�ה ְְִֵָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָה�ית

��ביל�. ט�ב נתח ה�יח ְִִִִֵֶַַָ��א

.Èל� ��ס ל���ת רא�ב� �מע���מ�ר �ל מ�ד� נח�מי� �ְְְִִִִִֵֶֶָָ
הניה. �זה �אי� � ה�רח� �ית �ל ��ס וכ� רא�ב�, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמ�ל

.‡È.��� ��להבת �מ�ר �מע��, �ל �גחל�� רא�ב� ְְֶֶֶַָ�ְְְְְִֵֶַַָואס�ר

.·È�א � �עיר מ��רי� ה�ד �ית א� מרח� ל�מע�� ְִִִָָ�ְְְִֵֶַַָָָהיה
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מ�רי�. לאו, וא� אס�רי�; האס�ר, ה�י� טע� �ה� י� ִָ�ְֲִִִִֵֶַַַָָָָא�

.Èמרק לאכל מ�ר זה הרי � �יי� א� �ב�ר נאסר ֱֶָָָֹ�ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָ�יצד?
��� �י על וא� ה�י�, וע� ה��ר ע� ��ת��ל� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוירק�ת
�אכילת א�א אס�ר ואינ� ה�י�, טע� א� ה��ר טע� ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ה�

עצמ�. �פני יי� ל���ת א� עצמ�, �פני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ��ר

.‡È�א � ה�רק ע� ונת��ל זה, �יי� א� זה �ב�ר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר
לאו, וא� אס�רי�; ה�י�, טע� א� ה��ר טע� �ירק�ת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָי�
נבל�ת ��ר �מ� נע�ה ה�י� וזה ה��ר ��ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מ�רי�;
הא�מר: לפיכ�, �זה. ���צא �ל וכ� �ה�. וכ��צא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ��קצי�
,��� �ב�רק ,�� אס�ר זה הרי � עלי' אס�ר זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'��ר

.��� ְִֶַַ�ב�בלי�

.·Èט�ה אפ�� אחר, �יי� עצמ� על �אסר� זה יי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב
לה�אל ל� ��� מ�ני ה�ל; נאסר � נדר�,�חבית על ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

�מ� �מינ�, �טל �אינ� מ�ירי�, ל� ��� �דבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנע�ה
אס�ר�ת. מאכל�ת �הלכ�ת ְְְֲֲִֵֶַַָ��ארנ�

.‚È,'לפי ה� 'קר�� א� עלי', קר�� הא�� '�ר�ת ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהא�מר:
�ח��פיה� אס�ר זה הרי � �י' על ה� 'קר�� התמורהא� [ג� ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

החליפ�] א� ���קי�שקיבל � ל�מר צרי� ואי� ְְְִִִֵֵֶַַַָ�בג��ליה�;
מה�. ְִֵֶַה��צאי�

.„È�ט�ע '�איני א� א�ת�', א�כל '�איני נ��ע א� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר
ח�ה �ג�� ����רע, �לה ��רע� �בר היה א� � ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָא�ת�'
היה וא� �בג��ליה�; �ח��פיה� מ�ר זה הרי ְְְִִִֵֵֶֶָָָ�ְֲֵֶָ��ע�רה,
ו��מי�, �צלי� �ג�� ����רע, �אר� �לה זרע� �אי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�בר
מ�קי� ,�� �בי� �� �בי� אס�רי�. ג��לי� ���לי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָאפ��
ל�קה. אינ� מה�, �תה א� לפיכ� ספק; מה� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָה��צאי�

.ÂË�א קר��', עלי ידי� 'מע�ה לא���: הא�מר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָוכ�
�ח��פיה� אס�ר � �י' על ה� 'קר�� א� לפי', ה� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ'קר��
�ר�ת הי� א� � א�כל' '�איני ט�ע�', '�איני ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָ�בג��ליה�.
�בג��ליה�; �ח��פיה� מ�ר �לה, ��רע� �בר ידיה ְְִִֵֵֶֶָ�ְֲֵֶֶֶַַָָָָָמע�ה
אס�רי�. ג��לי� ���לי אפ�� �לה, זרע� �אי� �בר היה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָוא�
�הרי עליו? �ר�� �ג��ליו האס�ר הע�ר יבטל לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹול�ה
��ארנ�. �מ� �רב �טל �אינ� מ�ירי�, ל� ��� �בר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה�

.ÊË,�חבר על �ר�תיו �הא�סר ��ב�עה �י� �נדר �י� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
�ג��לי אס�ר חבר� לפיכ�, ספק. וח��פיה� ���ליה� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהרי

נהנה. ונהנה, עבר וא� �בח��פיה�; א��, ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָפר�ת

ו ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אס�רה‡. מאכל� לידי ה�ביאה 'הנאה לחבר�: ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהא�מר
הרי � עלי�' אס�רה מאכלי לידי ה�ביאה 'הנאה א� ְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעלי',

�כברה נפה האס�ר מ� י�אל לא ה�אסר לברירתזה [כלי ְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹ
אבלגרגירי�] נפ�, אכל �� �ע��י� �בר וכל ות��ר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹורחי�

נפ�. אכל �ה� ע��י� �אי� וכלי� וט�ע�ת נזמי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�איל�
להביא וחמ�ר �ר�ת, �� להביא �ק מ��� ל�אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹואס�ר

�ר�ת. ֵָָעליו

אס�ר·. ��כר, א�א �לי� מ�אילי� �אי� ��ר�� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמק��
הרי נפ�; אכל �ה� ע��י� �אי� �לי� א� מ��� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹל�אל
�אי� �לי� מ��� ו�אל �כר, נ�טלי� �אי� �מק�� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�הי�
אחרי� �פני �ה� להרא�ת �די נפ� אכל �ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹע��י�

�די[ולהרשימ�] �ארצ� לעבר ���� א� מה�, ��הנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעד
א� לפיכ� מ�פק; אס�ר זה הרי � �� ��הנה למק�� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ��ל�

ל�קה. אינ� ֵֶַָעבר,

.‚� מאכל הנית מ��� למ�ר מחבר�, הנאה מ�ר �י� ֲֲִֶַַָָָ�ְֲֲֵֵָָָ�ֵֵאי�
נפ�, אכל �ה� ע��י� �אי� וכלי� הרגל; �ריסת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹא�א

���אילי �ח��.�מק�� �� א�ת� � ְְְִִִֶַָָָָ

�י�„. �נדר �י� �מע��, הנית עליו ��אסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָרא�ב�
ה�קל מחצית יד� על �מע�� ���� ל� מ�ר � ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ�ְִָ��ב�עה
ליד ה�יע לא �הרי �עליו; ח�ב ��רע וכ� ,�� ח�ב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�רא�ב�
ה�ביעה, �מניעת ה�ביעה, מ��� מנע א�א �ל��, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָרא�ב�
ואת א���, את לז�� ל� מ�ר לפיכ� הניה. א��ר �כלל ְְִֶֶָָ�ְְֲִִִֵַָָָָאינ�
ח�ב �ה�א �י על א� � ה�נענ�י� אפ�� ועבדיו ְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָ�ניו,
טה�רה �י� טמאה �י� �המ��, את יז�� לא אבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹ�מז�נ�ת�;
רא�ב�. ליד �ה�יעה הניה היא �ב�ר�, ���סי� ��ל �ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

רא�ב�‰. קר�נ�ת להקריב מ�ר זה הרי �ה�, �מע�� ְְְְְִֵַָָ�ְֲִֵֵֶָָֹהיה
ה�ר��. �על �ל�חי אינ� ה�, �מי� �ל�חי �ה�הני� �ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
א� אבל מ�ע��; לרא�ב�, ה��גרת ��� �מע�� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ�מ�יא
ל� �מ�סר ��ה אס�ר, � �ר��ת� היא �עדי� נערה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה

ל����. ְְְִַָ�פחה

.Â,מע�ר�תיו ל� �מפרי� רא�ב� �ר�מת �מע�� ְְְְְְִִֵֵַַַַָות�ר�
הר�צה '�ל רא�ב�: �אמר �ג�� מ�ע��? �יצד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�ע��.
� ל� לתר� ל�מע�� יאמר לא אבל ויתר�'; יב�א ְְְְְְֲִִִִַָָֹֹֹֹֹלתר�,

ל�. הניה וזה �ליח, ע��ה� ְֲֲִֵֵֶֶַָָָ�הרי

.Êכר� עליה ל�ל אס�ר �הרי �ה, ��על ��רה ;�מל�ד� ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
אי� וא� �כר. עליה ���טלי� ��כתב, ��רה לא ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאבל
�בי� מ�ר. זה הרי ��כתב, ��רה על �כר ל�ל �� ֵָ�ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ר��

�נ�. את לל�ד מ�ר ,�� �בי� ��ֵָָ�ְְֵֶַָ

.Áטל��� �במק�� �מב�ר�; �מע�� נכנס רא�ב�, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָחלה
ל� לצו�ת הח�לה ע� ���ב מי בצוותא]�כר עמו [להיות ְִִִֵֵֶֶַָָ

לר�א�ת� �מ�ר ע�מד. מב�ר� א�א �מע��, י�ב לא �ְְְִֵֵֵֶַָֹ�ְְַָ
היא. מצוה ��� ְְִִֶָָ�יד�,

.Ëאבל �מע��; א�ת� יר�א לא רא�ב�, �המת ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹחלתה
�אמ�טי ע�� ור�ח� וכ�'. �� ל� 'ע�ה ל�: ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָא�מר
��ג�י� ��עה ��ה�ה� מ�ני �קט�ה, לא אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ד�לה,
לא אבל הח�ה, �ימ�ת ���ה ע�� וי�� ה�י�. ְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹעליו
ה��ה. על ע�� �מסב ��ח�מ�. מ�ני ה��מי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ימ�ת
ולא אחת, מ�ערה לא אבל אחד, �לח� על ְְְֲִֶַַָָָָָֹֹ�ְְִַוא�כלי�

מרכזית]מאב�ס אכילה ��א[קערת � ה��עלי� ��פני ְֲִִֵֵֵֶֶַָ
�די א�ת�, יאכל ולא ט�בה אחת חתיכה �מע�� ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹי�יח
ונמצא לפניו, א�ת� יקרב א� רא�ב�, א�ת� ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹ��אכל
�מע�� אכל א� אבל ��אב�ס. ��ר�ת וכ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָמה�ה�;
�על יחזר ה�ית לבעל ����חזיר�ה י�דע �ה�א ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמ�ערה,
ח���י� ואי� מ�ר, זה הרי � רא�ב� לפני וי�יח�ה ְְִֵָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָה�ית

��ביל�. ט�ב נתח ה�יח ְִִִִֵֶַַָ��א

.Èל� ��ס ל���ת רא�ב� �מע���מ�ר �ל מ�ד� נח�מי� �ְְְִִִִִֵֶֶָָ
הניה. �זה �אי� � ה�רח� �ית �ל ��ס וכ� רא�ב�, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמ�ל

.‡È.��� ��להבת �מ�ר �מע��, �ל �גחל�� רא�ב� ְְֶֶֶַָ�ְְְְְִֵֶַַָואס�ר

.·È�א � �עיר מ��רי� ה�ד �ית א� מרח� ל�מע�� ְִִִָָ�ְְְִֵֶַַָָָהיה
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�ה�א �ל מה� �ה�יח �ג�� יד, �פ�סת �ה� ל�מע�� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
�כר� ולא אמ�טי[=השכירו]לעצמ� ��רח� ה�יח אפ�� , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ

עקל ה�ד �בבית זיתי�]אחת, לסחיטת אס�ר[כלי � אחד ְֵֵֶֶַַַַָָ
��ת ולדר� ה�רח�, לא�ת� לה�נס ;[=בית�הבד]לרא�ב� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

�כר א�א �ל��, לעצמ� ה�יח לא �[=השכיר]וא� ה�ל ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מ�ר. זה ָ�ֲֵֶהרי

.‚È��ואפ �מע��, �דה מ�ר�ת לאכל לרא�ב� ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָֹואס�ר
אבל נדר. �ביעית לפני �הרי � הפקר �ה�ל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ��ביעית
ל�דה; ח�� ה��ט�ת ה�ר�ת מ� א�כל ��ביעית, נדר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָא�
� הפקר ��� �ה�רקע �י על א� ל�דה, י�נס לא ְֵֶ�ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאבל
א�ת� הפקירה ולא ��אכל, אחר �� י�הה ��א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�זרה

�ת�כ�. �ה�ר�ת זמ� �ל א�א ְְֵֶֶַַָָָָ��רה

.„È�ה�כסי 'הנית ל�: ��אמר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָ��ה
נכס 'הנית ל�: אמר א� אבל עלי�'. אס�רי� אס�רי�הא�� י ְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

�יו� � �מע�� מ�כסי נדר א� רא�ב� ����ע א� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעלי�',
יצא� �הרי �דה�, �ר�ת מ� א�כל �ביעית, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ�ה�יעה
��ארנ�. ה�ע� מ� ל�דה�, י�נס לא אבל �מע��; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמר��ת

.ÂË�א � �לבד �מע�� מאכל הנית רא�ב� על ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָנאסרה
זה הרי � ��ב�עה �י� �נדר �י� נאסרה, �ביעית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָלפני
וא� מ�ר�תיו; א�כל אינ� אבל �דה�, לת�� ְְֲִִֵֵֵֵֵָָָי�רד
�ל א�� �ר�ת �אי� וא�כל, י�רד � נאסרה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ��ביעית

הפקר. ה� הרי א�א ְְֲִֵֵֵֶֶָ�מע��,

.ÊËי�אל ��א �זרה � ל�מע�� לה�איל לרא�ב� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואס�ר
�זרה � להלו�ת� אס�ר וכ� �הנאת�; אס�ר ה�א והרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמ���,
מ���. י�ח ��א �זרה � ל� ימ�ר ולא מ���; ילוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ��א

.ÊÈ� �אחד ק�צרי� �הי� �ג�� ע��, מלאכה ל� ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָנז��נה
�נ� את ה��יר יס�ע��. ��א �זרה מ���; �רח�ק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָע��ה
האב הרי � אביו �הנית ונאסר ���רה, ע�סק �אינ� ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�ני
ה�ר, את ל� �להדליק מי�, �ל חבית ל� למ�את ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ�מ�ר
�ד�לה, להנאה א�א ��נת� �אי� קט�; �ג ל� ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָולצל�ת

ח��בי�. אינ� ה�� לג�י א�� ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ�דברי�

.ÁÈזה הרי � חבר� ע� יד�ר ��א ��דר א� ����ע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי
העני� ��מע וה�א אחר ע� �לד�ר �כתב, לכ�ב ל� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�מ�ר

לה�מיע� ה�א�ני�.��רצה ה�ר� וכזה ; ְְְְְִִִֶֶֶַַָ

ה'תשס"ט אלול י"ט שלישי יו�
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�נדר‡. �י� חבר�, על מה� אחד �ל הנאת ��אסרה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ני�
לזה, זה אבדה להחזיר מ�רי� א�� הרי � ��ב�עה ְְֲִִֵֶֶַָָָ�ְֲִֵֵֵָ�י�
ה�חזיר �כר ���טל ��ר�� �במק�� מצוה. �היא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמ�ני
נמצא �כר, י�ל �א� � להק�� ה�כר י�ל האבדה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאת

מה�ה נמצא �כר, י�ל לא וא� .[�בויתורו]נהנה; ְְְֱִִִֶֶַָָָָֹֹ

הר·. �ג�� י�ראל, �ל ���פ�ת �ה� �דברי� ְְִֵַָָָ�ְְִִִֵֶָָ��מ�רי�
�דברי� ואס�רי� ה�ר�; ��אמצע וה�אר והעזר�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה�ית
��עיר הרחבה �ג�� העיר, אנ�י �ל ���פ�ת ְְְִִֵֶַָָָָָָָ�ְֵֶ�ה�

וה�פרי�. וה�בה ה�נסת �בית ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוה�רח�

אחד‚. �ל א��? �דברי� מ�רי� ��הי� �די יע��, ְִִִֵֶָָָָ�ְְְֲִֵֵֶַַוכיצד
�מז�ה הע�, מ�אר לאחד א� ל��יא, חלק� ��תב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמ�ניה�

����נס מה� אחד �ל ונמצא אחר. ידי על �חלק� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָל�
אינ� � ה�נסת לבית א� העיר, אנ�י לכל �ה�א ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָל�רח�
אחד �ל �הרי אחרי�; לר��ת א�א חבר�, לר��ת ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָנכנס

�מ�נה. �נתנ� זה, �מק�� מחלק� נס��ק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמה�

א�„. � �חצר ��פי� �ניה� חל�ההי� �י� �� [ארבעי� ְֵֶָ�ְֲִִִֵֵָָָ�ָ
אחד] לכל ��חלק�אמות עד ל�, לה�נס אס�רי� א�� הרי ,ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹ

�ל � חל�ה �י� �� אי� וא� לחלק�; ואחד אחד �ל ָָ�ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָוי�נס
�בי� נכנס. ��� �ת�� א�מר וה�א לבית�, נכנס ואחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
�לג�ל ות��ר רחי� להעמיד אס�רי� �ניה� ,�� �בי� ��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ז�. �חצר ְְְִֵַָ�רנג�לי�

�חצר‰. ��פי� �הי� חלוקה]�ני� די� בה ונדר[�שאי� , ְִֶַָ�ְְִֵַָָָ
למ�ר ה��דר את ��פי� � ה�ני �� יהנה ��א מה� ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאחד
לה�נס מ�ר זה הרי � ��ני ה�א יהנה ��א נדר ְִֵָָ�ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹחלק�.
יכ�ל אינ� אבל נכנס; ה�א ��ר��ת� מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלבית�,

��ארנ�. �מ� �חצר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָלה����

.Âזה הרי מ�ניה�, אחד �הנית אס�ר ה��ק מ� אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה
�ל 'לת�� ל�: א�מר �ה�א מ�ני � ז� לחצר לה�נס ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ�מ�ר

.'��� לת�� נכנס ואיני נכנס, אני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָחבר�

.Êזה הרי � עצמ� על הא��ת מ� א�ה הנית �אסר ְֲֵֶַַ�ִָָ�ֲִֶַַָָמי
�י�תר מה� ל�ח �פח�ת[=ביוקר]מ�ר לה� ולמ�ר , �ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

מה�[=בזול] ���ח ל� ��מעי� א� � עליה� הנית� אסר .ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ימ�ר, ��א �א� ��זרי� ואי� מ�ר; �י�תר, וימ�ר ְְְִִֵֶָָֹֹ�ְְְְִֵָֹ�פח�ת
��ג �די אחד מאי� נדר לא �הרי � י�ח ��א זר�זרה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

�א� ,��� מא�ה א�א ל�א[שש�]עליו, ל� אפ�ר אי ֵֶָָָ�ָ�ְִִִֶֶָָָ
הנית� אסר א� לפיכ�, אחר. ע� וי�� י�א זה, ע� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָול��
מה�, י�אל לא אבל א�ת�; �מלוה מ�איל� זה הרי � ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעליו

מה�. ילוה ְְִֵֶֶֹולא

.Á;�ע�ה וי�� י�א לא � עליו והנית� עליה� הנית� ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר
י�איל ולא י�אל ולא ע��, י�נ� ולא י�א� לא ה� ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹֹוכ�

א�ת�. ילוה ולא מה�, ילוה ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹלה�,

.Ë�נדר על לה�אל אס�ר � העיר �ני הנית עצמ� על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאסר
הרי ל�, וה�יר נ�אל וא� ההיא; העיר א�ת� מ�ני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלחכ�

��ארנ�. �מ� מ�ר, ְְֵֶַָ�ְִנדר�

.Èלהנ�ת מ�ר זה הרי � עליו ה�ר��ת הנית �אסר ֵָָ�ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָמי
לא אבל ��רנ�ת, ה�תח�ק עני �מע�ר �פאה �כחה ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�לקט

ה�ית. ְִֶַַ��ת��

.‡È��א הרי � ה�ו�י� ועל ה�הני� על הנית� �אסר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמי
א�� '�הני� אמר: וא� �רה�; על מ�נ�תיה� ונ�טלי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�אי�
�ר�מ�תיו וי�� אס�רי�, א�� הרי � א��' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵָ�לו�י�
�מ�נ�ת ה�י� וה�א אחרי�. �לו�י� לכהני� ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָֹ�מע�ר�תיו

הענ�י�. ע� ֲֲִִִִִָענ�י�,

.·Èמה לחבר� ואי� חבר�, על אס�רה הנית� �היתה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמי
אס�ר �ל�ני 'אי� וא�מר: החנוני אצל ה�ל� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�אכל
ל�, ונת� החנוני הל� א� אע�ה'; מה י�דע ואיני ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�הניתי

מ�ר. זה הרי � מ�ה ונטל ָ�ְֲִֵֶֶַָָ�בא

.‚Èאצל והל� לקצר, �דה� לג�ר, �דר� לבנ�ת, �ית� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהיה
מה י�דע ואיני �הניתי אס�ר �ל�ני 'אי� ואמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָה��עלי�
� �כר� לה� ונת� לזה �בא� ע��, וע�� ה� והלכ� ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאע�ה',
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��ה �ארנ� �כבר ח�ב�, ל� ��רע זה ��מצא מ�ר; זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ֲֵֶהרי
ח�ב�. לפרע ְִַָֹ�מ�ר

.„Èלאחר נ�ת� � �אכל מה ל� ואי� ��ר�, מה�כי� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהי�
מ�יח אחר, ע�ה� אי� וא� ;�� מ�ר וה�ה מ�נה, ְִִִֵֵֶַַַָָָ�ְִַַָָָמ���
וה�ה ��ח��', מי לכל מפקרי� ה� 'הרי וא�מר: ה�לע ְְְְִִֶֶַָָָֹ�ְֲֵֵֵֶַַַעל

וא�כל. ְֵֵנ�טל

.ÂËנת�נה ה�� ה�ע�דה 'הרי ל�: ואמר מ�נה לאחד ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָנת�
ע�נ�' ויאכל �הניתי, אס�ר �ה�א �ל�ני ויב�א מ�נה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹל�
וחזר סת�, ל� נת� א� א�א ע�ד, ולא אס�ר. זה הרי �ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
ה�כיח א� � ע�נ�'? ויאכל �ל�ני ��ב�א 'רצ�נ� ל�: ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹואמר
�ל�ני ��ב�א מנת על א�א ל� נת� ��א �ח�ת�, על ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹס�פ�
וה�א �ד�לה, סע�דה �היתה �ג�� אס�ר; זה הרי � ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹויאכל
ז�, מ�ע�דה לאכל �ה� וכ��צא ר�� א� אביו ��ב�א ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹר�צה
�ל וכ� ל�. להקנ�ת �מר ��א עליו מ�כחת סע�דת� ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�הרי

�זה. ֵֶַָ���צא

.ÊË��הק�י �א� מ�נה מק��ת[המקבל]�ל תהיה לא ְְְִִִִֶֶַָָָָֹ�ֶֶ
אינ להקנ�ת�� מנת על מ�נה לזה ה��ת� וכל מ�נה. � ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

וא� הרא���; ל� ��קנה �עת קנה האחר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחר,
רא��� לא קנה לא האחר, לא�ת� הרא��� ל� הקנה ְְִִִֵַָָָָָֹֹֹלא

�ני. ְִֵֹולא

.ÊÈלתת ר�צה וה�א ,��� �על על הנית� ��אסרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי
א�ת� �מ�ציאה מה� נהנית ��היה �די מע�ת, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָלב��

ורצונותיה]�חפציה ל�:[צרכיה וא�מר ל� נ�ת� זה הרי � ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָ
יהא ��א �בלבד �מ�נה, ל� נת�ני� הא�� ה�ע�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ'הרי
א� לפי�', נ�תנת �א� למה יהי� א�א ר��ת, �ה� ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָלבעלי�
מנת 'על ל�: אמר ואפ�� �זה. וכ��צא ��ל��י', ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ'למה
� �ה�' ע�י ��רצי מה א�א ר��ת, �ה� לבעלי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�אי�
ל� נת� א� אבל �ה�. �ע�ה ��רצה �מה ה�על, קנ� ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא
ולא ר��ת', �ה� לבעלי� �אי� מנת 'על ל�: ואמר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ�נה
��רצה למה א� �לכ�, לכ� ה�את ה��נה ��היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ר�
ודבר �ר�תיה; לאכל ה�על א�ת� קנה הרי � �� ְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ע�ה

ח�תנ�. �הנית אס�ר ה�א �הרי אס�ר, ְֲֲֵֶֶַַָָָזה

ח ּפרק נדרים ֹות ¤¤¦¨§§¦הלכ

א�‡. ��דר �בר נדר� ��עת �פר� נ��ע, א� ��דר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
�ב�עת� א� נדר� ��לה �מי זה הרי � �גלל� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָנ��ע

�בר �גלל�,�א�ת� ����ע �בר א�ת� נתק�� לא וא� ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מ�ר. זה ָ�ֲֵֶהרי

�אביה·. �ל�נית א�ה נ��א �אינ� נ��ע א� נדר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�יצד?
א� מת�, � �ת�כ� רע ��לב זה לבית נכנס �אינ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָרע,
א� ��דר �מי ��ה מ�ר; זה הרי � ���בה האב ְִֶֶֶַָָ�ְֲֵֶֶָָָָָ�ע�ה
א�א זה, לבית א�נס ולא �ל�נית א�א '��א ואמר: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנ��ע

�זה. ���צא �ל וכ� הה�ק'. נס��ק �� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹא�

ה�ע�רה,‚. �ל�נית נ��א �אינ� ה���ע א� ה��דר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
קצרה לבנה, ונמצאת �חרה נאה, [=נמוכה]ונמצאת ְְְְְְְִִָָָָָָָָָֹ

אר�ה ��נבה[=גבוהה]ונמצאת לי נהנית א��י '�אי� , ְְֲִָ�ְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָ
� ה�ת ולא �נבה ��א ונ�דע �ני' את ו�ה�ת �יסי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
נדרי �כלל וה�א טע�ת, נדר �ה�א מ�ני מ�ר; זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�ֲֵֶהרי

נתק�� ולא �דבר נדר� �ת�לה זה ואי� מ�רי�; �ה� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ְֵֶָ�גג�ת
מצ�יה היתה לא נדר ��גלל� ה��ה �הרי � ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹה�בר

היה.[�מלכתחילה] וטע�ת ,ְָָָ

�אני�„. א�כלי� מרח�ק אנ�י� �ראה מי א�א ע�ד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹולא
אליה� ��רב �יו� קר��', עליכ� ה� 'הרי לה�: אמר ,���ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
על א� מ�רי�; א�� הרי � ואחיו אביו ה� והרי ִַַָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָוה�יט,
��ר� �מי זה הרי �גלל�, �ה�יר� ה��ה �ר� ��א ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�י

�ה�בר �הי[=הנסיבות]� א�א עליה�, אסר ��א המ�כיח ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� זרי�. �ה� ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ�דע��

ל�‰. ונ�לד נ��ע, א� ��דר אצלו]מי ��א[=נתחדש �בר ְְִִֶֶַַַָָָֹ
זה הרי � ה�דר ��עת א� ה�ב�עה ��עת �ל�� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהיה
את אסר �יצד? נדר�. את וי�יר לחכ� ���אל עד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאס�ר,
ונע�ה �ל�ני, למק�� י�נס ��א א� �ל�ני, �הנית ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעצמ�
�י על א� � ה�נסת �ית מק�� וא�ת� ס�פר, האי� ְְִִֵֵֶֶַַַָָא�ת�
זה �מק�� ס�פר נע�ה ��ה י�דע הייתי 'א�� א�מר: ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ה�א
זה הרי � נ��ע' א� נ�דר הייתי לא ה�נסת, �ית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹיע�ה
וכ� ��ארנ�. �מ� נדר� ���יר עד �לה�נס, להנ�ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאס�ר

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Â.ב�עה�� ה�י� וה�א ;��� ה�ר מקצת�, �ה�ר נדר ְְִִַָ�ַ�ְִַָ�ֶֶֶָ�ל
ה� 'הרי ואמר: �ר�תיו, א�כלי� מרח�ק אנ�י� ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ�יצד?
ואנ�י� אביו ה� וה�ה אליה�, �כ�ה�יע קר��', ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליכ�
'א�� אמר: ואפ�� מ�רי�; ��� מ�ר, ואביו ה�איל � ֲִִִַַָָ�ָ�ָ�ְִִִָָזרי�
מ�ר' ואבי אס�רי� �פל�ני �ל�ני א�מר: הייתי י�דע, ָ�ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָהייתי
'א�� אליה�: ��ה�יע אמר א� אבל מ�רי�. ��� הרי �ֲֵ�ָ�ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
ח�� אס�רי� ��כ� א�מר: הייתי �יניכ�, �אבי י�דע ְֲִֶ�ִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהייתי
�ע�� ��ה �הרי מאביו; ח�� אס�רי� ��� הרי � ְֲֲִִִֵֵֶַָָָ�ֲִֵֵָמאבי'
�מתנה נ�דר היה ��דר �מ� א�א ה�דר, מקצת ה�יר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��א

אביו. ִַָעל

.Êל�ע רע �ה�י� מ�ני עלי, קר�� 'ה�י� הא�מר: י�',וכ� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
'א�� אמר: א� � ל�עי�' יפה המי�� 'והרי ל�: ִִִֵֶַַַָָָ�ְְֲֵַַָאמר�
הייתי 'א�� אמר: ואפ�� נ�דר', הייתי לא י�דע, ֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהייתי
���� מ�ר � מ�ר' וה��� אס�ר החד� א�מר: הייתי ַָָָ�ָ�ְִִֵֵֶַַָָָָָָי�דע,
א�מר: הייתי י�דע, הייתי 'א�� אמר: א� אבל ֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�בחד�;
מ�ר זה הרי � המי��' מ� ח�� עלי אס�ר�ת ה�ינ�ת ָ�ֲֵֶָ�ְֲִֵַַַָָ�ל

�זה. ���צא �ל וכ� �לבד. ְְִֵֵֶַַָָֹ�ְִ�מי��

.Á�א נ��ע ��גלל� �ברי� ר�אי� ה���ע, א� ה��דר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ�ל
העני� אחר וה�לכי� נת���; �בר לאיזה מה� ול�מדי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנדר,

טע��[=הנסיבות] היה �יצד? ה���ר. מ�מע �ל אחר לא ,ְִֵַַַַַַָָָָֹ
ק�ה, ריח� והיה וה�יע ���י�, �ל א� צמר �ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמ�א
� לע�ל� �פ��י� צמר עליו יעלה ��א נדר א� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹונ��ע
�לכ��ת� ���י� א� צמר �גדי לל�� מ�ר זה ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ�ֲֵֶהרי

בה�] היה[להתכסות לאח�ריו. להפ�יל� א�א אס�ר ואינ� ,ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
��א נדר א� ונ��ע �לבי�ת�, ונצטער צמר �גד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלב��
עליו; לטע� �מ�ר לל��, אס�ר � לע�ל� צמר עליו ְִָָָֹ�ְְֲִֶֶֶַָָָָֹיעלה
לבגד א�א זה נת��� ��א צמר, �ג�י להת���ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��מ�ר

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶֶֶַָֹצמר.

.Ë�ממא וה�א קר�בת�, ���א מ��� מב��י� ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָהי�
לע�ל�,[=מסרב] �� �הנה ��א נ��ע א� ונדר ,�� �פצר� ,ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
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��ה �ארנ� �כבר ח�ב�, ל� ��רע זה ��מצא מ�ר; זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ֲֵֶהרי
ח�ב�. לפרע ְִַָֹ�מ�ר

.„Èלאחר נ�ת� � �אכל מה ל� ואי� ��ר�, מה�כי� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהי�
מ�יח אחר, ע�ה� אי� וא� ;�� מ�ר וה�ה מ�נה, ְִִִֵֵֶַַַָָָ�ְִַַָָָמ���
וה�ה ��ח��', מי לכל מפקרי� ה� 'הרי וא�מר: ה�לע ְְְְִִֶֶַָָָֹ�ְֲֵֵֵֶַַַעל

וא�כל. ְֵֵנ�טל

.ÂËנת�נה ה�� ה�ע�דה 'הרי ל�: ואמר מ�נה לאחד ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָנת�
ע�נ�' ויאכל �הניתי, אס�ר �ה�א �ל�ני ויב�א מ�נה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹל�
וחזר סת�, ל� נת� א� א�א ע�ד, ולא אס�ר. זה הרי �ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
ה�כיח א� � ע�נ�'? ויאכל �ל�ני ��ב�א 'רצ�נ� ל�: ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹואמר
�ל�ני ��ב�א מנת על א�א ל� נת� ��א �ח�ת�, על ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹס�פ�
וה�א �ד�לה, סע�דה �היתה �ג�� אס�ר; זה הרי � ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹויאכל
ז�, מ�ע�דה לאכל �ה� וכ��צא ר�� א� אביו ��ב�א ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹר�צה
�ל וכ� ל�. להקנ�ת �מר ��א עליו מ�כחת סע�דת� ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�הרי

�זה. ֵֶַָ���צא

.ÊË��הק�י �א� מ�נה מק��ת[המקבל]�ל תהיה לא ְְְִִִִֶֶַָָָָֹ�ֶֶ
אינ להקנ�ת�� מנת על מ�נה לזה ה��ת� וכל מ�נה. � ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

וא� הרא���; ל� ��קנה �עת קנה האחר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחר,
רא��� לא קנה לא האחר, לא�ת� הרא��� ל� הקנה ְְִִִֵַָָָָָֹֹֹלא

�ני. ְִֵֹולא

.ÊÈלתת ר�צה וה�א ,��� �על על הנית� ��אסרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי
א�ת� �מ�ציאה מה� נהנית ��היה �די מע�ת, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָלב��

ורצונותיה]�חפציה ל�:[צרכיה וא�מר ל� נ�ת� זה הרי � ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָ
יהא ��א �בלבד �מ�נה, ל� נת�ני� הא�� ה�ע�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ'הרי
א� לפי�', נ�תנת �א� למה יהי� א�א ר��ת, �ה� ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָלבעלי�
מנת 'על ל�: אמר ואפ�� �זה. וכ��צא ��ל��י', ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ'למה
� �ה�' ע�י ��רצי מה א�א ר��ת, �ה� לבעלי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�אי�
ל� נת� א� אבל �ה�. �ע�ה ��רצה �מה ה�על, קנ� ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא
ולא ר��ת', �ה� לבעלי� �אי� מנת 'על ל�: ואמר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ�נה
��רצה למה א� �לכ�, לכ� ה�את ה��נה ��היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ר�
ודבר �ר�תיה; לאכל ה�על א�ת� קנה הרי � �� ְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ע�ה

ח�תנ�. �הנית אס�ר ה�א �הרי אס�ר, ְֲֲֵֶֶַַָָָזה

ח ּפרק נדרים ֹות ¤¤¦¨§§¦הלכ

א�‡. ��דר �בר נדר� ��עת �פר� נ��ע, א� ��דר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
�ב�עת� א� נדר� ��לה �מי זה הרי � �גלל� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָנ��ע

�בר �גלל�,�א�ת� ����ע �בר א�ת� נתק�� לא וא� ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מ�ר. זה ָ�ֲֵֶהרי

�אביה·. �ל�נית א�ה נ��א �אינ� נ��ע א� נדר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�יצד?
א� מת�, � �ת�כ� רע ��לב זה לבית נכנס �אינ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָרע,
א� ��דר �מי ��ה מ�ר; זה הרי � ���בה האב ְִֶֶֶַָָ�ְֲֵֶֶָָָָָ�ע�ה
א�א זה, לבית א�נס ולא �ל�נית א�א '��א ואמר: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנ��ע

�זה. ���צא �ל וכ� הה�ק'. נס��ק �� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹא�

ה�ע�רה,‚. �ל�נית נ��א �אינ� ה���ע א� ה��דר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
קצרה לבנה, ונמצאת �חרה נאה, [=נמוכה]ונמצאת ְְְְְְְִִָָָָָָָָָֹ

אר�ה ��נבה[=גבוהה]ונמצאת לי נהנית א��י '�אי� , ְְֲִָ�ְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָ
� ה�ת ולא �נבה ��א ונ�דע �ני' את ו�ה�ת �יסי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
נדרי �כלל וה�א טע�ת, נדר �ה�א מ�ני מ�ר; זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�ֲֵֶהרי

נתק�� ולא �דבר נדר� �ת�לה זה ואי� מ�רי�; �ה� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ְֵֶָ�גג�ת
מצ�יה היתה לא נדר ��גלל� ה��ה �הרי � ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹה�בר

היה.[�מלכתחילה] וטע�ת ,ְָָָ

�אני�„. א�כלי� מרח�ק אנ�י� �ראה מי א�א ע�ד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹולא
אליה� ��רב �יו� קר��', עליכ� ה� 'הרי לה�: אמר ,���ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
על א� מ�רי�; א�� הרי � ואחיו אביו ה� והרי ִַַָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָוה�יט,
��ר� �מי זה הרי �גלל�, �ה�יר� ה��ה �ר� ��א ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�י

�ה�בר �הי[=הנסיבות]� א�א עליה�, אסר ��א המ�כיח ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� זרי�. �ה� ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ�דע��

ל�‰. ונ�לד נ��ע, א� ��דר אצלו]מי ��א[=נתחדש �בר ְְִִֶֶַַַָָָֹ
זה הרי � ה�דר ��עת א� ה�ב�עה ��עת �ל�� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהיה
את אסר �יצד? נדר�. את וי�יר לחכ� ���אל עד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאס�ר,
ונע�ה �ל�ני, למק�� י�נס ��א א� �ל�ני, �הנית ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעצמ�
�י על א� � ה�נסת �ית מק�� וא�ת� ס�פר, האי� ְְִִֵֵֶֶַַַָָא�ת�
זה �מק�� ס�פר נע�ה ��ה י�דע הייתי 'א�� א�מר: ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ה�א
זה הרי � נ��ע' א� נ�דר הייתי לא ה�נסת, �ית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹיע�ה
וכ� ��ארנ�. �מ� נדר� ���יר עד �לה�נס, להנ�ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאס�ר

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Â.ב�עה�� ה�י� וה�א ;��� ה�ר מקצת�, �ה�ר נדר ְְִִַָ�ַ�ְִַָ�ֶֶֶָ�ל
ה� 'הרי ואמר: �ר�תיו, א�כלי� מרח�ק אנ�י� ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ�יצד?
ואנ�י� אביו ה� וה�ה אליה�, �כ�ה�יע קר��', ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליכ�
'א�� אמר: ואפ�� מ�רי�; ��� מ�ר, ואביו ה�איל � ֲִִִַַָָ�ָ�ָ�ְִִִָָזרי�
מ�ר' ואבי אס�רי� �פל�ני �ל�ני א�מר: הייתי י�דע, ָ�ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָהייתי
'א�� אליה�: ��ה�יע אמר א� אבל מ�רי�. ��� הרי �ֲֵ�ָ�ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
ח�� אס�רי� ��כ� א�מר: הייתי �יניכ�, �אבי י�דע ְֲִֶ�ִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהייתי
�ע�� ��ה �הרי מאביו; ח�� אס�רי� ��� הרי � ְֲֲִִִֵֵֶַָָָ�ֲִֵֵָמאבי'
�מתנה נ�דר היה ��דר �מ� א�א ה�דר, מקצת ה�יר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��א

אביו. ִַָעל

.Êל�ע רע �ה�י� מ�ני עלי, קר�� 'ה�י� הא�מר: י�',וכ� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
'א�� אמר: א� � ל�עי�' יפה המי�� 'והרי ל�: ִִִֵֶַַַָָָ�ְְֲֵַַָאמר�
הייתי 'א�� אמר: ואפ�� נ�דר', הייתי לא י�דע, ֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהייתי
���� מ�ר � מ�ר' וה��� אס�ר החד� א�מר: הייתי ַָָָ�ָ�ְִִֵֵֶַַָָָָָָי�דע,
א�מר: הייתי י�דע, הייתי 'א�� אמר: א� אבל ֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�בחד�;
מ�ר זה הרי � המי��' מ� ח�� עלי אס�ר�ת ה�ינ�ת ָ�ֲֵֶָ�ְֲִֵַַַָָ�ל

�זה. ���צא �ל וכ� �לבד. ְְִֵֵֶַַָָֹ�ְִ�מי��

.Á�א נ��ע ��גלל� �ברי� ר�אי� ה���ע, א� ה��דר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ�ל
העני� אחר וה�לכי� נת���; �בר לאיזה מה� ול�מדי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנדר,

טע��[=הנסיבות] היה �יצד? ה���ר. מ�מע �ל אחר לא ,ְִֵַַַַַַָָָָֹ
ק�ה, ריח� והיה וה�יע ���י�, �ל א� צמר �ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמ�א
� לע�ל� �פ��י� צמר עליו יעלה ��א נדר א� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹונ��ע
�לכ��ת� ���י� א� צמר �גדי לל�� מ�ר זה ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ�ֲֵֶהרי

בה�] היה[להתכסות לאח�ריו. להפ�יל� א�א אס�ר ואינ� ,ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
��א נדר א� ונ��ע �לבי�ת�, ונצטער צמר �גד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלב��
עליו; לטע� �מ�ר לל��, אס�ר � לע�ל� צמר עליו ְִָָָֹ�ְְֲִֶֶֶַָָָָֹיעלה
לבגד א�א זה נת��� ��א צמר, �ג�י להת���ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��מ�ר

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶֶֶַָֹצמר.

.Ë�ממא וה�א קר�בת�, ���א מ��� מב��י� ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָהי�
לע�ל�,[=מסרב] �� �הנה ��א נ��ע א� ונדר ,�� �פצר� ,ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
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�� �הנה ��א נדר א� ונ��ע א���, את המגר� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכ�
א�א ��נת� �אי� ל�, להנ�ת מ�ר�ת א�� הרי � ֵֵֶֶַָָָָָ�ְֲֵֵָלע�ל�

אי��ת .ל�� ְִֵ

.Èנדר א� ונ��ע �מא�, אצל�, ��סעד לחבר� ה��רא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכ�
מ�ר זה הרי � צ�נ� ט�ת ל� י��ה ולא לבית�, י�נס ָ�ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ��א
��א א�א זה נת��� ��א צ�נ�; ל� ול���ת לבית� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלה�נס

�זה. ���צא �ל וכ� ז�. �סע�דה ע�� וי��ה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹיאכל

.‡È,'ל�קח איני ו�ד� נכנס, איני 'לבית� לחבר�: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָהא�מר
מ�ר זה הרי � לאחר מכר� א� �מת ��ב�עה, �י� �נדר ָ�ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�י�
��א ה��קח; מ� א� ה��ר� מ� ה�דה ול�ח ל�ית, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלה�נס
אמר: א� אבל �ר��ת�. �ה� זמ� �ל א�א זה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנת���
מכר� א� �מת ל�קח', איני ז� ו�דה נכנס, איני ה�ה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'לבית

אס�ר. זה הרי � ְֲֵֵֶַָלאחר

.·È�אינ' ל�: אמר �רת�', 'ה�אילני לחבר�: ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאמר
לע�ל�' �� ח�ר� איני '�די ואמר: נדר א� נ��ע ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ�נ�יה',
מ�רי� אד� וכל אס�ר ה�א �יד�, לחר� �ר�� היה א� �ְְְֲִַַָָָָָָָֹ�ִָ
אד� וכל ה�א �יד�, לחר� �ר�� אי� וא� ;�� ל� ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹלחר�

א��. �דברי� ���צא �ל וכ� ְְֲִִִֵֵֵַָֹאס�רי�.

.‚È�א �ית, ��קנה א� א�ה, ���א נדר א� ����ע ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי
���רה ארוכה]��צא יפר�[לדר� א� אי�[=יפליג], � ��� ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

עד א�א מ�ד, לצאת א� לקנ�ת א� ל�א א�ת� ְְְִִִִֵֶַַָָָָמח�בי�
ההג�� �בר ��דרהל�[=מתאי�]��מצא �א�ה �מע�ה . ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

אד� �ני עליה וקפצ� ל�, ���א א�ת� ��ת�ע מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ��ל
לכל א�א ז� נת��נה 'לא חכמי�: ואמר� ל�; הג�ני� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ�אינ�
�זה. ���צא �ל וכ� ל�'. ההג�ני� מ� א�ת� ��ת�ע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי

.„Èב�א��' ל�: ואמר ����ע, א� חבר�, את ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָה��יר
הרי � יי�' �ל חב��ת ��י א� ח�י�, אחד �ר לבני� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹות�ל
'�ל�� ל�: ויאמר לחכ�, �אלה �לא נדר� לה�יר יכ�ל ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹזה
אלי ה�יע �כבר א�ל, ��א �ב�די לכ�דני, א�א ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹנת��נ�
א�ה '�אי� ה���ע א� ה��דר וכ� ��ביל�'. ��דר� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ב�ד
���י ח�י� �ל ��ר לבני נ�ת� א�ה אי� א� לי, ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנהנה
��אלת ��א נדר� לה�יר יכ�ל זה הרי � יי�' �ל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹחב��ת
�ל וכ� לידי'. וה�יע� נתק�ל�י �א�� 'הריני ויאמר: ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֹֹחכ�,

�זה. ֵֶַָ���צא

ט ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

מק��,‡. �א�ת� אד� �ני ל��� אחר הל�� � ְְְְִִֵַַָָָָָ�נדרי�
�יצד? .�� נ��ע א� ��דר זמ� �בא�ת� ל���, ְְְְִֵֶַַַַָָָ�בא�ת�
�א�ת� מק�� א�ת� �ר� א� � המב�ל מ� נ��ע א� ְִֶֶָָָ�ְְִִַַַָנדר
�ל�ל�ק לצלי אפ�� 'מב�ל' ���ראי� זמ� �א�ת� ְְֲִִָָָ�ְְְְִֶַָל���

מהראוי] יותר אי�[שנתבשל וא� ��ל; אס�ר זה הרי ,ְֲִֵֵֶַָֹ
�מי� ��ת��ל לב�ר א�א 'מב�ל' לקר�ת ְְְִִֵֶֶַַָָָָ�ְְְִַָ�ר��
המע��, וכ� �ב�ל�ק. �צלי מ�ר זה הרי ָ�ְְְְִֵַָָָ�ְְֲִֵֶַ�בתבלי�,

א �� ה�לכי� � �ה� וכ��צא טבריה, �ח�י חרוהמב�ל ְְַ�ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ
העיר. �ני �ל ְִֵֶַָָה����

'מליח'·. לקר�ת �ר�� א� � ה�ליח מ� נ��ע א� ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָנדר
�ר�� וא� ה�ל�חי�; �כל אס�ר זה הרי ה�ל�חי�, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלכל
אס�ר אינ� �לבד, מליח לדג א�א 'מליח' ק�ראי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אי�

מליח. �דג ְִֶַָָָא�א

'�ב��'‚. לקר�ת �ר�� א� � ה�ב�� מ� נ��ע א� ְְְִִִִַַַַָָָָנדר
לקר�ת �ר�� אי� וא� ��ל; אס�ר זה הרי ה�ב��י�, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלכל
�כב�� א�א אס�ר אינ� �לבד, �ב�� לירק א�א ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָ'�ב��'

�זה. ���צא �ל וכ� ירק. ְֵֵֶֶַָָָֹ�ל

ק�רי�„. אי� �מקצת� ,�� ל� ק�רי� ה�ק�� �ני מקצת ְְְִִִִֵֵַָָָָָָהי�
וכל נדרי�, ספק זה הרי א�א הרב; אחר ה�לכי� אי� �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ל�קה. אינ� עבר, וא� להחמיר. נדרי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָספק

��ס��קי�‰. �מק�� ה�מ� מ� נדר [=משתמשי�]�יצד? ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ק�רי� אי� ה�ק�� אנ�י ורב �מ�מי�, �ב�מ� זית ְְְְִִֵֵַַָֹ�ְְִֶֶֶֶַ��מ�
'�מ� �מ�מי� ל�מ� וק�רי� זית, ל�מ� א�א סת� ְְִֶֶ�ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָ'�מ�'
סת� '�מ�' �מ�מי� ל�מ� א� ק�רי� �מע�ט� ְְְִֶֶָ�ְְְִִִֶֶַָ��מ�מי�',
�מ�מי�. �מ� על ל�קה ואינ� ��ניה�; אס�ר זה הרי �ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ�ְְִ

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Â�מק �א�ת� ה�ליח ��ר� �בר לה�ל��ל [=לברר]� ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
�יצד? סת�. ל�ליח ��אמר ה�י� �כלל ה�א הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעליו,
סת�, ��ר ל� לקנ�ת �ליח אד� י�לח א� ��ר�� ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָמק��
א� זה �מק�� נ��ע א� � �גי�' א�א מצאתי 'לא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹואמר:
�זה. ���צא �ל וכ� �גי�. �ב�ר א� נאסר ה��ר, מ� ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנדר
ע�פ�ת �ב�ר אס�ר ה��ר מ� ה��דר � מק�� ְְִִֵַַַָָָָָ�בכל

ה�ברי� מראי� וא� �חגבי�. �מ�ר [=הנסיבות]�בקרבי�, ְִִַָ�ְְְֲִִִִַַַָָָ
א� �לבד, �המה לב�ר א�א זה נת��� ��א ��דר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�עת
�גי�, �ב�ר מ�ר זה הרי � �לבד �בהמה ע�� ְִִַָָ�ְְְֲִִֵֵֶַַָלב�ר

עליה�. נמל� �ה�ליח �מק�� ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָואפ��

.Êעד נת��לה ��א �ביצה מ�ר � המב�ל מ� ְְְִֵֶַַָָָֹ�ָ�ְִֵַַה��דר
נת�ל�לה[התקשתה]�קפתה א�א �לבד.[=התחממה], ְְְְְִִֶֶַַָָָָ

קדרה מ�ע�ה מ�ברי�[=סיר]ה��דר א�א אס�ר אינ� � ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ריפ�ת �ג�� �קדרה, א�ת� �לביב�ת[=גריסי�]��ר�יחי� ְְְְִִִִִֵֶַָָ

זה הרי לקדרה, ה��רד מ�ל עצמ� אסר �ה�; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכ��צא
�קדרה ה�ת��לי� �כל הבישולאס�ר שאחרי [אפילו ְְְְִִִֵַַָָָ

מיטגני�] או .נאפי�

.Áציר� מ�ר ה�גי�, מ� הדג]ה��דר [שומ��במריס[רוטב ִִֵַַָ�ְְִָ�ְָ
ה�י�דגי�] וה�א �ק�ס, מ�ר � החלב מ� ה��דר �גי�. ְְִַַָ�ִִֵֶֶַָָָ�ל

מ� נדר �חלב. מ�ר ה��ס, מ� נדר החלב; מ� ְִַָָָָ�ְִִִִֶַַַָָָָה�ב�לי�
�פלה. �י� מליחה �י� �� אס�ר ְְְִִֵֵֵַָָָָָה�בינה,

.Ë.�מב�לי �י� ח�י� �י� �ה� אס�ר הח�י�, מ� ִָ�ְִִִִֵֵֵֶַַַָָה��דר
�ת; �י� קמח �י� �ה� אס�ר ט�ע�', �איני ח�י� ִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ'ח�ה

�אפ�יה �� אס�ר ט�ע�', �איני יחיד,'ח�ה בלשו� ['חטה', ֲִִֵֵֶַָָָָ
לפת] לכסמתייחסת חיטה]�מ�ר �איני[�גרגרי 'ח�י� ; �ִִִֵֶָָֹ

�איני ח�י� 'ח�ה לכס; ואס�ר �אפ�י מ�ר ְְִִִִֵֶָָָָָֹ�ֵט�ע�',
מ� א� ה�ג� מ� וה��דר לכס. �י� �אפ�י �י� אס�ר ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹט�ע�',

ה�יני� מחמ�ת א�א אס�ר אינ� דג�]ה�ב�אה, .[מיני ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.È�ה�רי�י מ� �דל�עי�. מ�ר ה�רק, מ� ,[=כרתי]ה��דר ִֵַַָָ�ְְִִִִֵַָ
�קפל�ט�ת באר�]מ�ר שמקורו כרתי של מ�[סוג ה��דר . �ְְִֵַַָ

מי �הרי ה�ר�ב, �� ��ת��ל ��י� אס�ר � ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָה�ר�ב
��לק�ת מ�ר ה�לק�ת, מ�י נדר ��לק�ת. ְַָָ�ְְְִִֵַַַָָָָה�לק�ת
ה�בלי�, מ� ;��� ��בלי� מ�ר הרטב, מ� ה��דר ְְִִִֶַַָָָ�ְִֵֶַַָָֹעצמ�.

�מק�ה אס�ר ה�ריסי�, מ� ה��דר �רטב. [=תבשילמ�ר �ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ
�ריסי�.סמי�] ְִִֶ�ל

- h"qyz'd lel` 'k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.‡È��מ�רה� האר�, �פר�ת אס�ר � האר� מ�ר�ת דר ְִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ָ
האדמה]�כמהי� שבתו� פטריות אמר:[סוג וא� �פטר��ת; ְְְִִִִִֵַָ

א� �פטר��ת; �כמהי� א� אס�ר � עלי' קרקע ���לי ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ'�ל
��רקע. ה� �דלי� ה�רקע, מ� י�נקי� �אינ� �י ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָעל

.·Èמ�ר� ה�נה, �ר�ת �כל אס�ר � �נה מ�ר�ת ָ�ְִֵֵֵַַָָָָָָה��דר
אמר: וא� �בג�זל�ת; �בביצי� �בחלב �טלאי� ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ�גדיי�
אי� ה�י�, מ�ר�ת ה��דר �כ��. אס�ר עלי', �נה ִִֵֵֵַַַָ�ְִֵַָָָָ'���לי

��אני�. א�א ְִֵֶַָָאס�ר

.‚È,ה�ד�ל �ע�ר ה�הר � �ה� וכ��צא הא�� ה�ברי� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�בכל
��א�ת� אד� �ני ל��� אחר הל�� � �נדרי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ�ה�א:
��רה זה הע�ר �י ועל זמ�. �בא�ת� ל���, �א�ת� ְְְְִִֶֶַַָָָָָמק��,
�ל�ני'. �דבר �מ�ר �ל�ני, �דבר אס�ר ה��דר 'זה ְְִָָָ�ְְְִֵֶַַָָָֹותאמר:

.„È�מ החד�; ואפ�� �יי� מ�ר הענבי�, מ� ְֲִִִֶַַָָָ�ֲִִֵַָָה��דר
�מרי�; �דב� מ�ר ה�מרי�, מ� ��מ�; מ�ר ְְִִַָָ�ְְִִֶֶַָָ�ִֵַה�יתי�,

ה�תונ��ת חמוצי�]מ� מ�[ענבי� סתונ��ת. �חמ� מ�ר , ְִִִַָ�ְְִִִֶָָֹ
��מ� מ�ר ה�מ�, מ� ���חי�; �יי� מ�ר ְֶֶָ�ְִִֵֶֶַַָ�ִַַה�י�,
החמ� מ� �מרי�; �דב� מ�ר ה�ב�, מ� ,�מ�מי�; �ְְְִִַַ�ְְִִִֶַַָָֹ
�דה �ירק�ת מ�ר ה�רק, מ� סתונ��ת; �חמ� ְְֶַָָ�ְְִִִֶַָָָָֹ�מ�ר

בשדה] מעצמ� ה�,[שצמחו לוי �� א��, ��ל מ�ני �ְְִֵֵֵֵֶַָ
�ל וכ� מק��. �א�ת� לוי �אינ� מ�� א�א נדר לא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוה�א

�זה. ֵֶַָ���צא

.ÂËה�ס�ת מ� מ�ר[=בגד]ה��דר שאינ�, גסי� [באריגי� ְִֵַַ�ָ
ללבישה] �בחמילהראויי� �ביריעה להגנה��ק [יריעה ְֲִִִַַָָ

�כללמגש�] �העל�ה �על�ה, אס�ר � ה�ית מ� ה��דר .ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
� ה��ה מ� ה��דר �בית. מ�ר העל�ה, מ� נדר ְִִִֵַַַָָ�ֲִִִַַַָָָה�ית;
ה�ר��, מ� נדר קט�ה; מ�ה �מ� �ה�א �דר��, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאס�ר

�זה. ���צא �ל וכ� �מ�ה. ְְִֵֵֶַָָָֹ�מ�ר

.ÊË�האג מ� אס�ר זה הרי זה, לבית י�נס ��א ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה��דר
הדלת] הגפת מ�ר[מקו� � ז� לעיר י�נס ��א נדר ָ�ְְְִִִִֵֶַָָֹולפני�;
לתח�מ� תחו�ֿשבת]לה�נס � אמה לה�נס[אלפיי� ואס�ר , ְְְְִִִֵֵָָָָ

העיר]לע��ר� של שליש ושני אמה שבעי� בתו� הנמצא .[בית ְִָ

.ÊÈ�ני� �� ונ��הה אד� �בא העיר, מ�ני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָה��דר
מ�ר. מ�א�, �ח�ת מ���; להנ�ת אס�ר זה הרי � חד� ָ�ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹע�ר
אס�ר י��, �ל�י� �� ��הה �ל � העיר מ���בי ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹנדר

מ�ר. מ�א�, �ח�ת מ���; ָ�ִִֵֶָָָלהנ�ת

.ÁÈל�ני� מ�עי� ה�מ�כי� ה�י� מ� �כלה��דר אס�ר � ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
מ��� ה��נק�ת ל�מר[בעקיפי�]ה�הר�ת צרי� ואי� , ְְְִִֵֶַַַָָ

ואי�[ישירות]ה�מ�כ�ת �מ�, �����ה �י על א� ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
מל�י� ואי� �ל�נית', �'באר �ל�ני' 'נהר א�א א�ת� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָק�ראי�

ע�ר� וה�א ה�איל � ה�ד�ר ה�עי� ל�� ,[=מקור�]א�ת� ְְְִִֵַַַָָָָָ
� �ל�ני מ�עי� א� �ל�ני מ�הר נדר א� אבל ��ל. ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹאס�ר

�מ�. על ה�קרא�ת ה�הר�ת �כל א�א אס�ר ְְְְִֵֶַַַָָָָָאינ�

.ËÈמ���בי ה���ה; �י��בי מ�ר � ה�� מ��רדי ְְְִֵֵַַָָָ�ְִֵֵַַָה��דר
מפר�י� �ה� �י על א� ה��, �י�רדי אס�ר � ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה���ה

י��בי[=מפליגי�] �כלל ה�� ���רדי ה�ד�ל; ה�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ�אמצע
נת��� ��א �ס�מי�, אס�ר � הח�ה מר�אי ה��דר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה���ה.
אס�ר � הרא� מ�ח�רי נדר א�ת�. ר�אה �הח�ה מ�י ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹא�א

�נ�י� �מ�ר �יב�ת, �בבעלי 'מכוסות�קרחי� [שכינויי� ְְְֲִֵֵֵַ�ְִָָ

הראש']�בקט�י�הראש'] 'גלויי �ר��[שכינויי� וא� ; ְְְִִִַַָ
��ל. אס�ר ל�ל, הרא� �חרי ְְִֵַַָָֹֹֹֹלקר�ת

.Î�בכ�ת�י� �י�ראל אס�ר � ��ת מ��בתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר
�מ�ר[=שומרוני�] �י�ראל, אס�ר � יר��לי� מע�לי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָ�ָ

עליו ��צוה למי א�א זה נת��� ��א לעל�ת�כ�ת�י�; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
נקראי� �אי� �י�ראל; מ�ר � נח מ�ני ה��דר ְְְִִִֵֵֶָָָ�ְִִִֵֵַַַָֹליר��לי�.

הא��ת. �אר א�א נח' �ְְֵֶַָָָֹ'�ני

.‡Îבבני� י�מעאל �בני מ�ר � אברה� מ�רע ְְְִִִֵֵֵָָ�ְִֶַַַָָָנדר
ביצחק "�י ��אמר: �י�ראל, א�א אס�ר ואינ� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָע�ו,
את ל� "וי�� ליעקב: אמר יצחק והרי זרע", ל� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�רא

אברה�". ְְִַַָָ�ר�ת

.·Îמ�לי� ואס�ר י�ראל, �ערלי מ�ר � הערלי� מ� ְְְְְִֵֵֵַָָָ�ֲִִֵַָָנדר
י�ראל, �ערלי אס�ר � ה��לי� מ� נדר הע�ל�; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ�א��ת
א�א קר�יה הערלה �אי� הע�ל�; א��ת �מ�לי ְְֵֶֶָָָָָָָ�ְֵָ��מ�ר
��נת� ואי� ערלי�"; ה��יי� כל "�י ��אמר: ��יי�, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָל��
�אינ� �למי ה�ילה, על מצ�ה �ה�א למי א�א זה ְִִֵֶֶַַָ�ְְִֶֶֶֶָ�ל

עליה. ֶֶָָ�ְמצ�ה

.‚Îמ�ר ה�רי�, מ� �גרי�; אס�ר מ��ראל, ָ�ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָה��דר
מ� �בלו�י�; �כהני� אס�ר מ��ראל, ה��דר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹ�י�ראל.
ה�הני�, מ� ה��דר �י�ראל. מ�ר ה�ו�י�, �מ� ְְֲִִִֵֵַַָָֹ�ְֲִִִִַַֹה�הני�
מ�ר מ�ניו, ה��דר �כהני�. מ�ר ה�ו�י�, מ� �לו�י�; ָ�ְֲִִֵַָָָֹ�ְְִִִִִִַָ�מ�ר
ה��דר �י� �ה�, וכ��צא הא�� ה�ברי� �בכל בניו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ�בני

ה�א. אחד ְְִֶַָָוה���ע

ה'תשס"ט אלול כ' רביעי יו�

י ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

א�א‡. אס�ר אינ� ה���', ט�ע� '�איני ה���ע א� ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��דר
��ח�� הלילה]עד אס�ר[=עד אחד', י�� ט�ע� '�איני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ה���' ט�ע� '�איני ה��דר לפיכ�, נדר�. מ�עת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
מ��ח�� יאכל לא מ��ח��, מ�ר �ה�א �י על א� �ִֶַַ�ְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
'י�� אחרת �ע� י�בע ��א �זרה לחכ�; ���אל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
הפר� י�דעי� הע� �ל אי� �הרי מ��ח��, ויאכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד'

לזה. זה ֵֶֶֶָ��י�

לעת·. מעת ואס�ר ספק, זה הרי � י��' ט�ע� '�איני ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָנדר
ל�קה. אינ� �ח�כה, אחר אכל וא� אחד'; 'י�� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�א�מר
ה��ת ימי ��אר אס�ר זה הרי � ז�' ��ת ט�ע� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'�איני
ט�ע� '�איני ���ת; מאחד מ�ר ה�א והרי ה��ת, ְִֵֵֵֶֶַָָָ�ְֲֵַַַָ�בי��
אמר לעת. מעת ימי�, �בעת אס�ר זה הרי � אחת' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ��ת
ספק, זה הרי � ז� ולא אחת לא �ר� ולא סת�, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ'��ת'
� ה��ת אחר אכל וא� לעת; מעת ימי� �בעת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָואס�ר

��ארנ�. �מ� ל�קה, ְְֵֵֶֶַאינ�

אבל‚. החד�; ��אר אס�ר � זה' חד� ��תה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ'�איני
חסר חד� �היה �י על א� מ�ר, יהיה חד� רא� .�י�� ְְִֶֶֹֹ�ִֵֶֶַַָָָָֹ
�מ�רי�, י�� �ל�י� אס�ר � אחד' חד� ט�ע� ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ'�איני
מעת י�� �ל�י� אס�ר � סת� 'חד�' נדר לעת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמעת

מ�פק. ְִֵֵָלעת,

ה�נה„. מ� נ�אר לא אפ�� � ז�' �נה ��ר א�כל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'�איני
רא� �בי�� ה���; א�ת� א�א אס�ר אי� אחד, י�� ְֵֶֶֶַָָָָֹא�א
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.‡È��מ�רה� האר�, �פר�ת אס�ר � האר� מ�ר�ת דר ְִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ָ
האדמה]�כמהי� שבתו� פטריות אמר:[סוג וא� �פטר��ת; ְְְִִִִִֵַָ

א� �פטר��ת; �כמהי� א� אס�ר � עלי' קרקע ���לי ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ'�ל
��רקע. ה� �דלי� ה�רקע, מ� י�נקי� �אינ� �י ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָעל

.·Èמ�ר� ה�נה, �ר�ת �כל אס�ר � �נה מ�ר�ת ָ�ְִֵֵֵַַָָָָָָה��דר
אמר: וא� �בג�זל�ת; �בביצי� �בחלב �טלאי� ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ�גדיי�
אי� ה�י�, מ�ר�ת ה��דר �כ��. אס�ר עלי', �נה ִִֵֵֵַַַָ�ְִֵַָָָָ'���לי

��אני�. א�א ְִֵֶַָָאס�ר

.‚È,ה�ד�ל �ע�ר ה�הר � �ה� וכ��צא הא�� ה�ברי� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�בכל
��א�ת� אד� �ני ל��� אחר הל�� � �נדרי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ�ה�א:
��רה זה הע�ר �י ועל זמ�. �בא�ת� ל���, �א�ת� ְְְְִִֶֶַַָָָָָמק��,
�ל�ני'. �דבר �מ�ר �ל�ני, �דבר אס�ר ה��דר 'זה ְְִָָָ�ְְְִֵֶַַָָָֹותאמר:

.„È�מ החד�; ואפ�� �יי� מ�ר הענבי�, מ� ְֲִִִֶַַָָָ�ֲִִֵַָָה��דר
�מרי�; �דב� מ�ר ה�מרי�, מ� ��מ�; מ�ר ְְִִַָָ�ְְִִֶֶַָָ�ִֵַה�יתי�,

ה�תונ��ת חמוצי�]מ� מ�[ענבי� סתונ��ת. �חמ� מ�ר , ְִִִַָ�ְְִִִֶָָֹ
��מ� מ�ר ה�מ�, מ� ���חי�; �יי� מ�ר ְֶֶָ�ְִִֵֶֶַַָ�ִַַה�י�,
החמ� מ� �מרי�; �דב� מ�ר ה�ב�, מ� ,�מ�מי�; �ְְְִִַַ�ְְִִִֶַַָָֹ
�דה �ירק�ת מ�ר ה�רק, מ� סתונ��ת; �חמ� ְְֶַָָ�ְְִִִֶַָָָָֹ�מ�ר

בשדה] מעצמ� ה�,[שצמחו לוי �� א��, ��ל מ�ני �ְְִֵֵֵֵֶַָ
�ל וכ� מק��. �א�ת� לוי �אינ� מ�� א�א נדר לא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוה�א

�זה. ֵֶַָ���צא

.ÂËה�ס�ת מ� מ�ר[=בגד]ה��דר שאינ�, גסי� [באריגי� ְִֵַַ�ָ
ללבישה] �בחמילהראויי� �ביריעה להגנה��ק [יריעה ְֲִִִַַָָ

�כללמגש�] �העל�ה �על�ה, אס�ר � ה�ית מ� ה��דר .ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
� ה��ה מ� ה��דר �בית. מ�ר העל�ה, מ� נדר ְִִִֵַַַָָ�ֲִִִַַַָָָה�ית;
ה�ר��, מ� נדר קט�ה; מ�ה �מ� �ה�א �דר��, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאס�ר

�זה. ���צא �ל וכ� �מ�ה. ְְִֵֵֶַָָָֹ�מ�ר

.ÊË�האג מ� אס�ר זה הרי זה, לבית י�נס ��א ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה��דר
הדלת] הגפת מ�ר[מקו� � ז� לעיר י�נס ��א נדר ָ�ְְְִִִִֵֶַָָֹולפני�;
לתח�מ� תחו�ֿשבת]לה�נס � אמה לה�נס[אלפיי� ואס�ר , ְְְְִִִֵֵָָָָ

העיר]לע��ר� של שליש ושני אמה שבעי� בתו� הנמצא .[בית ְִָ

.ÊÈ�ני� �� ונ��הה אד� �בא העיר, מ�ני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָה��דר
מ�ר. מ�א�, �ח�ת מ���; להנ�ת אס�ר זה הרי � חד� ָ�ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹע�ר
אס�ר י��, �ל�י� �� ��הה �ל � העיר מ���בי ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹנדר

מ�ר. מ�א�, �ח�ת מ���; ָ�ִִֵֶָָָלהנ�ת

.ÁÈל�ני� מ�עי� ה�מ�כי� ה�י� מ� �כלה��דר אס�ר � ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
מ��� ה��נק�ת ל�מר[בעקיפי�]ה�הר�ת צרי� ואי� , ְְְִִֵֶַַַָָ

ואי�[ישירות]ה�מ�כ�ת �מ�, �����ה �י על א� ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
מל�י� ואי� �ל�נית', �'באר �ל�ני' 'נהר א�א א�ת� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָק�ראי�

ע�ר� וה�א ה�איל � ה�ד�ר ה�עי� ל�� ,[=מקור�]א�ת� ְְְִִֵַַַָָָָָ
� �ל�ני מ�עי� א� �ל�ני מ�הר נדר א� אבל ��ל. ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹאס�ר

�מ�. על ה�קרא�ת ה�הר�ת �כל א�א אס�ר ְְְְִֵֶַַַָָָָָאינ�

.ËÈמ���בי ה���ה; �י��בי מ�ר � ה�� מ��רדי ְְְִֵֵַַָָָ�ְִֵֵַַָה��דר
מפר�י� �ה� �י על א� ה��, �י�רדי אס�ר � ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה���ה

י��בי[=מפליגי�] �כלל ה�� ���רדי ה�ד�ל; ה�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ�אמצע
נת��� ��א �ס�מי�, אס�ר � הח�ה מר�אי ה��דר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה���ה.
אס�ר � הרא� מ�ח�רי נדר א�ת�. ר�אה �הח�ה מ�י ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹא�א

�נ�י� �מ�ר �יב�ת, �בבעלי 'מכוסות�קרחי� [שכינויי� ְְְֲִֵֵֵַ�ְִָָ

הראש']�בקט�י�הראש'] 'גלויי �ר��[שכינויי� וא� ; ְְְִִִַַָ
��ל. אס�ר ל�ל, הרא� �חרי ְְִֵַַָָֹֹֹֹלקר�ת

.Î�בכ�ת�י� �י�ראל אס�ר � ��ת מ��בתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר
�מ�ר[=שומרוני�] �י�ראל, אס�ר � יר��לי� מע�לי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָ�ָ

עליו ��צוה למי א�א זה נת��� ��א לעל�ת�כ�ת�י�; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
נקראי� �אי� �י�ראל; מ�ר � נח מ�ני ה��דר ְְְִִִֵֵֶָָָ�ְִִִֵֵַַַָֹליר��לי�.

הא��ת. �אר א�א נח' �ְְֵֶַָָָֹ'�ני

.‡Îבבני� י�מעאל �בני מ�ר � אברה� מ�רע ְְְִִִֵֵֵָָ�ְִֶַַַָָָנדר
ביצחק "�י ��אמר: �י�ראל, א�א אס�ר ואינ� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָע�ו,
את ל� "וי�� ליעקב: אמר יצחק והרי זרע", ל� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�רא

אברה�". ְְִַַָָ�ר�ת

.·Îמ�לי� ואס�ר י�ראל, �ערלי מ�ר � הערלי� מ� ְְְְְִֵֵֵַָָָ�ֲִִֵַָָנדר
י�ראל, �ערלי אס�ר � ה��לי� מ� נדר הע�ל�; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ�א��ת
א�א קר�יה הערלה �אי� הע�ל�; א��ת �מ�לי ְְֵֶֶָָָָָָָ�ְֵָ��מ�ר
��נת� ואי� ערלי�"; ה��יי� כל "�י ��אמר: ��יי�, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָל��
�אינ� �למי ה�ילה, על מצ�ה �ה�א למי א�א זה ְִִֵֶֶַַָ�ְְִֶֶֶֶָ�ל

עליה. ֶֶָָ�ְמצ�ה

.‚Îמ�ר ה�רי�, מ� �גרי�; אס�ר מ��ראל, ָ�ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָה��דר
מ� �בלו�י�; �כהני� אס�ר מ��ראל, ה��דר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹ�י�ראל.
ה�הני�, מ� ה��דר �י�ראל. מ�ר ה�ו�י�, �מ� ְְֲִִִֵֵַַָָֹ�ְֲִִִִַַֹה�הני�
מ�ר מ�ניו, ה��דר �כהני�. מ�ר ה�ו�י�, מ� �לו�י�; ָ�ְֲִִֵַָָָֹ�ְְִִִִִִַָ�מ�ר
ה��דר �י� �ה�, וכ��צא הא�� ה�ברי� �בכל בניו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ�בני

ה�א. אחד ְְִֶַָָוה���ע

ה'תשס"ט אלול כ' רביעי יו�

י ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

א�א‡. אס�ר אינ� ה���', ט�ע� '�איני ה���ע א� ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��דר
��ח�� הלילה]עד אס�ר[=עד אחד', י�� ט�ע� '�איני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ה���' ט�ע� '�איני ה��דר לפיכ�, נדר�. מ�עת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
מ��ח�� יאכל לא מ��ח��, מ�ר �ה�א �י על א� �ִֶַַ�ְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
'י�� אחרת �ע� י�בע ��א �זרה לחכ�; ���אל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
הפר� י�דעי� הע� �ל אי� �הרי מ��ח��, ויאכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד'

לזה. זה ֵֶֶֶָ��י�

לעת·. מעת ואס�ר ספק, זה הרי � י��' ט�ע� '�איני ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָנדר
ל�קה. אינ� �ח�כה, אחר אכל וא� אחד'; 'י�� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�א�מר
ה��ת ימי ��אר אס�ר זה הרי � ז�' ��ת ט�ע� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'�איני
ט�ע� '�איני ���ת; מאחד מ�ר ה�א והרי ה��ת, ְִֵֵֵֶֶַָָָ�ְֲֵַַַָ�בי��
אמר לעת. מעת ימי�, �בעת אס�ר זה הרי � אחת' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ��ת
ספק, זה הרי � ז� ולא אחת לא �ר� ולא סת�, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ'��ת'
� ה��ת אחר אכל וא� לעת; מעת ימי� �בעת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָואס�ר

��ארנ�. �מ� ל�קה, ְְֵֵֶֶַאינ�

אבל‚. החד�; ��אר אס�ר � זה' חד� ��תה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ'�איני
חסר חד� �היה �י על א� מ�ר, יהיה חד� רא� .�י�� ְְִֶֶֹֹ�ִֵֶֶַַָָָָֹ
�מ�רי�, י�� �ל�י� אס�ר � אחד' חד� ט�ע� ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ'�איני
מעת י�� �ל�י� אס�ר � סת� 'חד�' נדר לעת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמעת

מ�פק. ְִֵֵָלעת,

ה�נה„. מ� נ�אר לא אפ�� � ז�' �נה ��ר א�כל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'�איני
רא� �בי�� ה���; א�ת� א�א אס�ר אי� אחד, י�� ְֵֶֶֶַָָָָֹא�א
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חד� רא� י�� ה�א לנדרי�, ה�נה ורא� מ�ר. ְְִִֶַָָָָֹֹֹ�ַָָה�נה,
�נה אס�ר זה הרי � אחת' �נה א�כל '�איני ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ��רי.
�� אס�ר ה�נה, נתע�רה וא� לי��; מ��� ְְְְְִִִִַַָָָָָָ�מימה,
לי�� מ��� אס�ר זה הרי � �נה' א�כל '�איני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ�בע��ר�.

��ארנ�. �מ� ְְִֵֵֶַָמ�פק,

ה�ב�ע,‰. �ני ��אר אס�ר � זה' �ב�ע יי� ��תה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'�איני
מ�צאי �ל ה�נה מרא� א�א מ�ר ואינ� ה�מ�ה; ֵֵֶֶַָָָָָֹ�ְְְִִֵַַָ�ב�נת
�ני� �בע אס�ר � אחד' �ב�ע יי� ��תה '�איני ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ביעית.
�ני ��אר אס�ר � זה' 'י�בל אמר לי��. מ��� ְְְְִִֵֵֶַָָָ�מ�ר�ת,

עצמ�. החמ�י� �ב�נת ְְֲִִִֵַַַַָה��בל,

.Âנה� היתה א� � אדר' חד� רא� עד יי� ��תה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'�איני
א�א אס�ר אינ� � ���דר מע�רת �היא ידע ולא ְֵֶֶֶֶַָָָ�ְְִֶֶֶַָֹ�ְמע�רת,
הרי אדר, ס�� עד נדר וא� רא���; אדר חד� רא� ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹעד
ונדר מע�רת, �ה�נה ידע וא� �ני. אדר ס�� עד אס�ר ְֶֶַָ�ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָזה
�ני. אדר חד� רא� עד אס�ר � אדר חד� רא� ֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹעד

.Êלפני 'עד �אמר �י� � ה�סח עד �דבר עצמ� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהא�סר
עד א�א אס�ר אינ� � ה�סח' 'עד �אמר �י� ֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָה�סח',
זה הרי � ה�סח' ��היה 'עד אמר: וא� �לבד; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ���יע
ה�ציר', 'עד א� ה�ציר' 'עד אמר ה�סח. ��צא עד ִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאס�ר
אס�ר אינ� � 'ה�ציר' א� ה�ציר' ��היה 'עד �אמר ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�

���יע. עד ִֶֶַַַָא�א

.Áא�א אס�ר אינ� עדיו, ונדר קב�ע ��מ�� �ל ה�לל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה
��צא. עד אס�ר זה הרי ��היה, עד נדר וא� ���יע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד
��דר �י� � וה�ציר ה�ציר זמ� �ג�� קב�ע, זמ� ל� �אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוכל
���יע. עד א�א אס�ר אינ� ��היה, עד ��דר �י� ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעדיו,

.Ëעד אס�ר זה הרי � ה�י� עד �דבר עצמ� ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהא�סר
�ל���ת להכניס �� ��דר ה�ק�� אנ�י [=סלי]��תחיל� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

קציר לקצר הע� ��תחיל� עד � ה�ציר' 'עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�אני�;
��עבר 'עד ואמר: �ר� �ע�רי�. קציר לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹח�י�,

��כ�ל� עד אס�ר זה הרי � רב[=יקפלו]ה�י�' הע� ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
���קצה תאני�]ה�חצלא�ת של יבוש ��י��י�[שטח , ְְֶַַַָ�ְְְִֶֶַ

�ר�גר�ת לע��ת� וענבי� �אני� יבשות]עליה� [תאני� ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָ
נ�דר.וצ��ק �ל נדר� מק�� לפי ה�ל י�; ְְְְִִִִֵֶַֹ

.È,�ה�י עד �דבר עצמ� ואסר ��קעה ��דר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ�יצד?
ע�ה, �� �ה�א מק�� �ל ��י� מס��ל אינ� � להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
,�� ��דר מק�� �ל ��י� א�א ה�יע, לא א� ה�יע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹא�

�זה. ���צא �ל וכ� ס�מ�. ה�א ְְֵֵֵֶַָָָֹועליו

.‡È�זמ עד אס�ר זה הרי � ה��� עד �דבר עצמ� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהא�סר
זמ� ה�יע �סלו. חד� רא� י�ראל �אר� �ה�א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹה��מי�,
ירד�; לא �י� ��מי� ירד� �י� מ�ר, זה הרי � ְְְִֵֵָָָָֹ�ְֲִֵֶַָה��מי�
מ�ר. זה הרי �מרח�ו�, ע�ר מ�בעה ��מי� ירד� ָ�ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָוא�

ה��מי�' 'עד אמר בזמ�וא� די לא אזי רבי�, [לשו� ְְִִַַַָָ
אלא] וה�א,הגשמי� ה��מי�; ��רד� עד אס�ר זה הרי �ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

רביעה מ�מ� השני��רד� המועד כלומר � למטר [כינוי ְְְִִֶַָָ
המטר] �מק�מ�תלירידת י�ראל �אר� �ה�א ְְְְִִֵֶֶֶָָ�נ�ה,

�ר� וא� ואיל�. �מרח�ו� וע�רי� מ�ל�ה ל�, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�מ�כי�
��עבר עד אס�ר זה הרי � ה��מי�' ��פסק� 'עד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹואמר:

�מ�ת�. �ה� �ב�ק�מ�ת י�ראל �אר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָה�סח,

.·È�א '�אי� ל�: ואמר �מרח�ו� א��� את �ה�יר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי
מה��� אבי� לבית �לכי א� ה�סח, ועד מ�א� לי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנהנית
��א �זרה מ�ד, ל� להנ�ת אס�רה ז� הרי � ס��ת' ְֲֲִֵֵֵֶָָָָָ�ְַועד
לפני א�ת� מה�ה ה�א והרי ה�סח, לפני הלכה וא� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ל�.

ה�סח עבר ל�קה. זה הרי � ממנו]ה�סח נהנית א�[וכבר , ֲֵֶֶֶֶַַַַַַָ
�הל� �י זמ�]על החול�]ה�נאי[=שעבר לזמ� [שהתייחס ְִֶַַַַָ

ותהנה; ��ל� �לה�יח� �נדר�, ח�י� לנהג אס�ר זה הרי �ְֲִֵֶָֹ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
��לה �י על וא� ��דר, �מ� החג עד א��ר �� נ�הג ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָא�א
הלכה וא� �זה. ���צא �ל וכ� �עבר. זמ� �א��ר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹה�דר

ה�סח לפסח]אחר קוד� ממנו נהנית לא אס�רה[אבל אינ� , ֲֵֶַַַַָָ
ל�. ִֵָמ�הנ�ת

.‚Èלבית �לכי א� החג, עד לי נהנית א� '�אי� ל�: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמר
לפני הלכה וא� מ�ד. להנ�ת אס�רה � ה�סח' עד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאבי�
ואס�רה ל�קה; זה הרי � א�ת� מה�ה ונמצא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�סח,
ה�סח. מ�ה�יע אביה לבית ליל� �מ�רת החג, עד ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ֲֶַַָָָ�הנית�

יא ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אחת‡. �ת �קט�ה אחד, וי�� �נה ע�רה ��י� �� ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקט�
�י� א�ר נדרי �י� ��דר�, א� ����ע� וי��, �נה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָע�רה
ל�� ידע� א� א�ת�: ו��אלי� א�ת� ��דקי� � הק�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנדרי
ק�מי� נדריה� � ונ��ע� הק�י�� מי �ל�� נדר� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָמי

� ידע� לא וא� הק��; �ל��.והק��� �בריה� אי� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
ע�רה ��י� �נת �היא � ��� ה�נה �ל �דיקה ְְְִֵֵֶֶַָ�ְְִִִַָָָָ�צריכי�

לקט�. ע�רה �ל� ��נת ְְְְְִֵֶַַָָָֹלקט�ה,

ו�אל�·. ז�, �נה �תח�ת �הק�י�� א� ��דר� הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�יצד?
אפ�� אחר, נדר ונדר� נדר�, ונתק�� י�דעי�, ונמצא� ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָא�ת�
ואי� יתק��; �� ואחר �דיקה, צריכי� � ז� �נה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ�ס��
צריכי� אי� ה�נה, �תח�ת י�דעי� ונמצא� 'ה�איל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָא�מרי�:

.��� ה�� ה�נה �ל ��דקי� א�א ָ�ְְִִֶַַָָָָָ�דיקה',

ל��‚. אנ� 'י�דעי� �אמר�: �י על א� � ה�ה ה�מ� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקד�
ואי� נדרי�, נדריה� אי� � הק��נ�' מי �ל�� נדרנ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
�ל� �� ה�� ��מצא ה�ה, ה�מ� ואחר הק��. ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהק���
וי�� �נה ע�רה ��י� �ת וה�ת אחד, וי�� �נה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָע�רה
נדרנ� מי ל�� י�דעי� אנ� 'אי� �אמר�: �י על א� � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד
הק�� והק��� ק�מי�, �בריה� � הק��נ�' מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�ל��
וז� �ער�ת. ��י הביא� ��א �י על א� נדרי�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונדריה�

מק��. �כל האמ�רה ה�דרי�' 'ע�נת ְְֲִִַַָָָָָהיא

על„. א� ק�מי�, נדריה� � ה�ד�לי� ל�ני וה�יע� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָה�איל
�בר; לכל �ד�לי� נע�� לא ועדי� סימני�, הביא� ��א ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ�י

�ה�פלא ��רה, מ�ברי זה להפלותודבר כבר היודע [קט� ְְִִֵֶֶַָָָ�ְָ
פיו] למוצא ברצינות הק���ולהתייחס � לאי� ְְִֵֶַָה�מ��

נדרי� �נדריו ח�ל�הק�� א� ק�מי�, ��דריה� �י על א� . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ויביא� ��ג�יל� עד ל�קי�, אינ� � והחליפ� נ��ע� א� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנדר�,

�ער�ת. ְְֵָ��י

.‰� �הק�י�� ההק�� מ� ונהנה ה�ד�ל �בא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהק�י��,
��ארנ�. �מ� ה��רה, מ� נדרי� ��דריה� מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָל�קה;

.Âאחד וי�� �נה ע�רה ��י� ��ת אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��ה
�ר��ת א� האב �ר��ת היתה ���א ק�מי�? ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹנדריה

- h"qyz'd lel` 'k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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והרי הג�ילה, אפ�� � האב �ר��ת היתה א� אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָה�על;
���בע �ב�ע�ת וכל נדריה �ל מפר אביה � נערה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיא
הניא �י וג�' ואסריה נדריה "�ל ��אמר: �מע�, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�י��

את�". ִָָָֹאביה

.Êב�ר�� עד מפר? האב מתי חדשי�]ועד וששה י"ב .[בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
�נדר ��ב�ע�תיה נדריה �ל והרי ל�, מפר אינ� � ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�גרה
נפ��, על אסרה א�ר "�ל �ה�: ��אמר �גר��ה, ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאלמנה

עליה". ֶָָָיק��

.Áב�ע�תי�� א��� נדרי ה�על מפר ה?�מאימתי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
וי�יע ��גר��ה עד לע�ל�, מפר וה�א לח�ה. ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�ִִֵֶַָמ���נס
�ט ל� נת� ל�; יפר לא מ�פק, מגר�ת היתה ליד�. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹה�ט
מי וכ� ��ינתי�. ��מי� יפר לא זמ�, לאחר א� �נאי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
���צא וכל ק��, �על� והרי ונ�את, �על�, ��ת ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��מעה
היתה נדריה; מפרי� האחר�� ולא הרא��� ה�על אי� � ��ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
נדריה והפר ע�ה, מח�בי ל�מר צרי� ואי� לאוי�, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמח�בי

מ�פרי�. א�� הרי �ֲִֵֵָ

.Ëה�על ע� האב א�א נדריה, מפר אי� � מאר�ה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה
ה�על הפר מ�פר. אינ� לב��, האחד הפר וא� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�אחד;
ל�קה. אינ� � האב ��פר קד� נדר� על ועברה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלב��,

.Èהאב � ���ר וכל אביה, לר��ת חזרה � האר�ס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת
��תארסה, אחר האב מת ��ארס. קד� ��היה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמפר,

ה�על[אפילו�]ונדרה �אי� מפר; ה�על אי� � מ�ת� אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לח�ה. ���נס עד א��� נדרי ָ�ְְִִִֵֵֵֵֶַַָמפר

.‡È,�אר�ס �מע ולא אביה ו�מע ��דרה, אר�סה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפ�� ,���� �� לאחר ונתאר�ה ,���� �� ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונת�ר�ה
אר�ס �פני ��דרה נדריה מפרי� האחר�� �בעל� אביה �ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
�עד אחת, �עה עצמ� לר��ת יצאת ��א מ�ני י�רא���; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

נערה. �היא מ�ני האב �ר��ת ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.·È,�על� ל� הפר ולא ��דרה, ה���אה הא�ה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר; יכ�ל אינ� � ���� �� והחזיר� ,���� �� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָוגר�ה
��דרה �י על א� ��דרה. אחר עצמ� לר��ת יצאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�הרי
עצמ� לר��ת ויצאת ה�איל � �ר��ת� ע�ה והיא ְְְְְְִִִִִַַָָָָ�ר��ת�,

נדריה. נתק�מ� ְְְְִִֵֶַַָָ�ינתי�,

.‚È,�על� ולא אביה �מע ולא ��דרה, מאר�ה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה
ימי� ��ה לאחר אפ�� לאחרי�, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונת�ר�ה
נדריה מפרי� � האחר�� והאר�ס האב ����מע �ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
א�ת� �מע ולא ה�איל הרא���, אר�ס �פני ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ��דרה

הרא���. ִָָָהאר�ס

.„È,�ל והפר לב�� אביה ו�מע ��דרה, מאר�ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפ�� ,���� �� ונתארסה ���מע, קד� האר�ס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�מת
אר�ס �פני ��דרה נדריה מפרי� האחר�� ואר�ס� אביה �ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

���מע. קד� ��ת ְִִֵֶֶֶַֹרא���

.ÂË,האב �מע �� ואחר ומת, והפר רא���, אר�ס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָ�מע
האחר�� האר�ס ע� אביה � ���� �� לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָונתארסה

נדריה. ְְִֵֶָָמפרי�

.ÊË,האר�ס ���� �� �מת האר�ס, �מע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹ�מע
� ���� �� �מת �תק, א� והפר האר�ס �� ��מע ְֵֵֵֶַַַַָָָָא�

ועברה�]נתר�קנה להפר;[�מהבעל יכ�ל והאב לאב, ר��ת ְְְְְִֵָָָָָָָ
�מת ו�תק, ��מע א� ,���� �� �מת וק��, האר�ס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�מע

להפר. יכ�ל האב אי� � ��אחריו ����ְְֲֵֵֶַַָָָָָ

.ÊÈ�א ספק, זה הרי � ��מע אחר האר�ס ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ר��
��ארס האחר�� ה�על ע� האב ויפר ��תיקה, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�ר��י�
��בר רא���, אר�ס ���� �מ� ה�ר��י� א� ,���� ��ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�דרי�. ְְְִִַַָנתק�מ�

.ÁÈה�על �מע �� ואחר האב, �מת ל� והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ�מע
ר��ת נתר�קנה לא האב, ��מ�ת קד� ה�על �מע אפ�� �ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
�אי� האב; מ�ת אחר לע�ל� להפר יכ�ל ואינ� ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָל�על,

���פ�ת. א�א מפר ָ�ְֵֵֶָָָהאר�ס

.ËÈ�א האב, �מע �� ואחר �מת, ל� והפר אר�ס ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ�מע
האב אי� � ���מע קד� ה�על �מת ל�, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��מע
א�א רא���, לאר�ס ��רא� א�� נדרי� להפר יכ�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלב��
��ארנ�. �מ� ,���� �� נתארסה א� אחר��, אר�ס ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ְ���פ�ת

.Îעד האר�ס �מע ולא לב��, אביה ל� והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
מפר ה�על �אי� להפר; יכ�ל אינ� � לר��ת� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��כנסה
לר��ת�, ���נס קד� א�א ���את; אחר אר�סת� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנדרי
�למידי �ר� היה לפיכ� האב. ���פ�ת ��פר ְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ְֵֵֶה�א
'�ל ל�: א�מר מר��ת�, ��� �צא ��א עד � ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹחכמי�

��ד מ�פרי�'.נדרי� ה� הרי �יתי, �ת�� ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

.‡Îל�' ל�: א�מר לר��ת�, ��נס ��א עד � ה�על ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכ�
הרי �יתי, �ת�� ��נסי ��א עד מ�ארס�י� ��דר� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרי�
��א �י על א� א���, נדרי מפר �ה�על מ�פרי�'; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹה�

א�ת�. ַָָ�מע

.·Îהאב �ל�חי �הלכ� א� ה�על, �ל�חי ע� האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל�
נדריה. מפרי� �בעל� אביה עדי� � ה�על �ל�חי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָע�
האב �ל�חי ��סר� א� ה�על, ל�ל�חי האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָמסר
יצאת �הרי להפר, יכ�ל האב אי� � ה�על ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָל�ל�חי
מפר ה�על �אי� להפר, יכ�ל ה�על ולא ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹמר��ת�,

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַַ���דמי�,

.‚Îמאמר יבמ� �� ע�ה אפ�� � יב� [קידושי��מרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
נדרייבמה] מפר אינ� � אחת ליבמה אחד יב� ואפ�� ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה�]יבמ�� מ� אותה קונה אינו עליה.[כי ��ב�א עד , ְְִֶֶַָָָ

.„Î�אי � ק�� ואביה לאחיו, מאר�ה נערה יבמ�� ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
ה�א לב�� האב א�א �אחת, נדריה מפרי� האב ע� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָה�ב�
אינ� מאמר, ה�ב� ב� ע�ה ואפ�� ���ר; �ל ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ��פר
�מ�ר, קני� �יבמה ק�נה ה�אמר �אי� � מאר�ה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�נערה

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‰Î�מ נת�ר�ה א� ונתאלמנה אביה, �ה�יא� ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה
מפר האב ואי� האב, �ח�י �ית�מה ז� הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָה���אי�

נערה. היא �עדי� �י על וא� ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָנדריה,

.ÂÎ�בעל� אביה נדר� �מע� ולא ��דרה, מאר�ה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה
נדריה הרי � האב �ח�י ית�מה ��ע�ית עד א� ��גרה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

להפר יכ�ל ה�על ואי� יצאת[כשבגרה]ק�מי�; �הרי � ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נכנסה לא ועדי� ���פ�ת, ע�� מפר �ה�א אביה ְְֲִִַַָָֹ�ְְִִֵֵֵֶָָמר��ת

ה�על לחופה]לר��ת שתכנס .[עד ְִַַַ
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והרי הג�ילה, אפ�� � האב �ר��ת היתה א� אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָה�על;
���בע �ב�ע�ת וכל נדריה �ל מפר אביה � נערה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיא
הניא �י וג�' ואסריה נדריה "�ל ��אמר: �מע�, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�י��

את�". ִָָָֹאביה

.Êב�ר�� עד מפר? האב מתי חדשי�]ועד וששה י"ב .[בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
�נדר ��ב�ע�תיה נדריה �ל והרי ל�, מפר אינ� � ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�גרה
נפ��, על אסרה א�ר "�ל �ה�: ��אמר �גר��ה, ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאלמנה

עליה". ֶָָָיק��

.Áב�ע�תי�� א��� נדרי ה�על מפר ה?�מאימתי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
וי�יע ��גר��ה עד לע�ל�, מפר וה�א לח�ה. ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�ִִֵֶַָמ���נס
�ט ל� נת� ל�; יפר לא מ�פק, מגר�ת היתה ליד�. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹה�ט
מי וכ� ��ינתי�. ��מי� יפר לא זמ�, לאחר א� �נאי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
���צא וכל ק��, �על� והרי ונ�את, �על�, ��ת ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��מעה
היתה נדריה; מפרי� האחר�� ולא הרא��� ה�על אי� � ��ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
נדריה והפר ע�ה, מח�בי ל�מר צרי� ואי� לאוי�, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמח�בי

מ�פרי�. א�� הרי �ֲִֵֵָ

.Ëה�על ע� האב א�א נדריה, מפר אי� � מאר�ה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה
ה�על הפר מ�פר. אינ� לב��, האחד הפר וא� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�אחד;
ל�קה. אינ� � האב ��פר קד� נדר� על ועברה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלב��,

.Èהאב � ���ר וכל אביה, לר��ת חזרה � האר�ס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת
��תארסה, אחר האב מת ��ארס. קד� ��היה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמפר,

ה�על[אפילו�]ונדרה �אי� מפר; ה�על אי� � מ�ת� אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לח�ה. ���נס עד א��� נדרי ָ�ְְִִִֵֵֵֵֶַַָמפר

.‡È,�אר�ס �מע ולא אביה ו�מע ��דרה, אר�סה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפ�� ,���� �� לאחר ונתאר�ה ,���� �� ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונת�ר�ה
אר�ס �פני ��דרה נדריה מפרי� האחר�� �בעל� אביה �ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
�עד אחת, �עה עצמ� לר��ת יצאת ��א מ�ני י�רא���; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

נערה. �היא מ�ני האב �ר��ת ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.·È,�על� ל� הפר ולא ��דרה, ה���אה הא�ה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר; יכ�ל אינ� � ���� �� והחזיר� ,���� �� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָוגר�ה
��דרה �י על א� ��דרה. אחר עצמ� לר��ת יצאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�הרי
עצמ� לר��ת ויצאת ה�איל � �ר��ת� ע�ה והיא ְְְְְְִִִִִַַָָָָ�ר��ת�,

נדריה. נתק�מ� ְְְְִִֵֶַַָָ�ינתי�,

.‚È,�על� ולא אביה �מע ולא ��דרה, מאר�ה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה
ימי� ��ה לאחר אפ�� לאחרי�, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונת�ר�ה
נדריה מפרי� � האחר�� והאר�ס האב ����מע �ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
א�ת� �מע ולא ה�איל הרא���, אר�ס �פני ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ��דרה

הרא���. ִָָָהאר�ס

.„È,�ל והפר לב�� אביה ו�מע ��דרה, מאר�ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפ�� ,���� �� ונתארסה ���מע, קד� האר�ס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�מת
אר�ס �פני ��דרה נדריה מפרי� האחר�� ואר�ס� אביה �ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

���מע. קד� ��ת ְִִֵֶֶֶַֹרא���

.ÂË,האב �מע �� ואחר ומת, והפר רא���, אר�ס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָ�מע
האחר�� האר�ס ע� אביה � ���� �� לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָונתארסה

נדריה. ְְִֵֶָָמפרי�

.ÊË,האר�ס ���� �� �מת האר�ס, �מע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹ�מע
� ���� �� �מת �תק, א� והפר האר�ס �� ��מע ְֵֵֵֶַַַַָָָָא�

ועברה�]נתר�קנה להפר;[�מהבעל יכ�ל והאב לאב, ר��ת ְְְְְִֵָָָָָָָ
�מת ו�תק, ��מע א� ,���� �� �מת וק��, האר�ס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�מע

להפר. יכ�ל האב אי� � ��אחריו ����ְְֲֵֵֶַַָָָָָ

.ÊÈ�א ספק, זה הרי � ��מע אחר האר�ס ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ר��
��ארס האחר�� ה�על ע� האב ויפר ��תיקה, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�ר��י�
��בר רא���, אר�ס ���� �מ� ה�ר��י� א� ,���� ��ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�דרי�. ְְְִִַַָנתק�מ�

.ÁÈה�על �מע �� ואחר האב, �מת ל� והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ�מע
ר��ת נתר�קנה לא האב, ��מ�ת קד� ה�על �מע אפ�� �ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
�אי� האב; מ�ת אחר לע�ל� להפר יכ�ל ואינ� ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָל�על,

���פ�ת. א�א מפר ָ�ְֵֵֶָָָהאר�ס

.ËÈ�א האב, �מע �� ואחר �מת, ל� והפר אר�ס ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ�מע
האב אי� � ���מע קד� ה�על �מת ל�, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��מע
א�א רא���, לאר�ס ��רא� א�� נדרי� להפר יכ�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלב��
��ארנ�. �מ� ,���� �� נתארסה א� אחר��, אר�ס ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ְ���פ�ת

.Îעד האר�ס �מע ולא לב��, אביה ל� והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
מפר ה�על �אי� להפר; יכ�ל אינ� � לר��ת� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��כנסה
לר��ת�, ���נס קד� א�א ���את; אחר אר�סת� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנדרי
�למידי �ר� היה לפיכ� האב. ���פ�ת ��פר ְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ְֵֵֶה�א
'�ל ל�: א�מר מר��ת�, ��� �צא ��א עד � ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹחכמי�

��ד מ�פרי�'.נדרי� ה� הרי �יתי, �ת�� ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

.‡Îל�' ל�: א�מר לר��ת�, ��נס ��א עד � ה�על ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכ�
הרי �יתי, �ת�� ��נסי ��א עד מ�ארס�י� ��דר� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרי�
��א �י על א� א���, נדרי מפר �ה�על מ�פרי�'; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹה�

א�ת�. ַָָ�מע

.·Îהאב �ל�חי �הלכ� א� ה�על, �ל�חי ע� האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל�
נדריה. מפרי� �בעל� אביה עדי� � ה�על �ל�חי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָע�
האב �ל�חי ��סר� א� ה�על, ל�ל�חי האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָמסר
יצאת �הרי להפר, יכ�ל האב אי� � ה�על ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָל�ל�חי
מפר ה�על �אי� להפר, יכ�ל ה�על ולא ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹמר��ת�,

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַַ���דמי�,

.‚Îמאמר יבמ� �� ע�ה אפ�� � יב� [קידושי��מרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
נדרייבמה] מפר אינ� � אחת ליבמה אחד יב� ואפ�� ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה�]יבמ�� מ� אותה קונה אינו עליה.[כי ��ב�א עד , ְְִֶֶַָָָ

.„Î�אי � ק�� ואביה לאחיו, מאר�ה נערה יבמ�� ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
ה�א לב�� האב א�א �אחת, נדריה מפרי� האב ע� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָה�ב�
אינ� מאמר, ה�ב� ב� ע�ה ואפ�� ���ר; �ל ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ��פר
�מ�ר, קני� �יבמה ק�נה ה�אמר �אי� � מאר�ה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�נערה

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‰Î�מ נת�ר�ה א� ונתאלמנה אביה, �ה�יא� ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה
מפר האב ואי� האב, �ח�י �ית�מה ז� הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָה���אי�

נערה. היא �עדי� �י על וא� ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָנדריה,

.ÂÎ�בעל� אביה נדר� �מע� ולא ��דרה, מאר�ה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה
נדריה הרי � האב �ח�י ית�מה ��ע�ית עד א� ��גרה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

להפר יכ�ל ה�על ואי� יצאת[כשבגרה]ק�מי�; �הרי � ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נכנסה לא ועדי� ���פ�ת, ע�� מפר �ה�א אביה ְְֲִִַַָָֹ�ְְִִֵֵֵֶָָמר��ת

ה�על לחופה]לר��ת שתכנס .[עד ְִַַַ
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�מע�,‡. �י�� מפר האב � וה�ב�ע�ת ה�דרי� ְְְְְִֵֵַַָָָָָ�ל
מפר אינ� ה�על אבל ואסריה". נדריה "�ל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��אמר:
�ה� א� נפ�, ע��י �ה� ��� ��ב�ע�ת נדרי� �ל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָא�א
��א ��דרה א� ����עה �ג�� לבינ�, ��ינ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�דברי�

לעיניי�]תכחל "�י�[איפור ��אמר: � תתק�ט ��א א� , ְְֱִִֵֵֶֶֶַַֹֹ
לא���". ְְִִאי�

��ינ�·. לדברי� נפ�, ע��י �ה� ��� נדרי� �י� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�מה
�ה� לעצמ�לבינ�? מפר � נפ� ע��י �ה� ��� דרי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מפר. אינ� לאחרי� מפר, לעצמ� � לבינ� ו��ינ� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָולאחרי�;

מ�רת‚. ותהיה ל� מפר ��ר, לאכל ��א נדרה ֶֶ�ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�יצד?
אי� �ל ��מי� עליה אסרה לע�ל�. אד� �ל ע� ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹלאכל
א� �כ��מ�ת מ�����; ותהיה חלק� יפר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ��ע�ל�,
�ל וכ� אד�. �ל �ת�מי� אס�רה היא הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹיגר��ה,

�זה. ֵֶַָ���צא

לזמ�„. �ה�א ע��י ואחד קט�, ע��י ואחד �ד�ל, ע��י ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָאחד
ה�על. מפר ה�ל � �עה לפי א� ְִֵֵֶַַַַָָֹ�ְמר�ה,

��א‰. א� ה���, תרח� ��א נ��עה א� נדרה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ�יצד?
נדרה א� וכ� ה���, �ב� תאכל ��א א� ה���, יי� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹת��ה

רקמה תל�� ��א א� ה���, תכחל מפואר]��א [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
רע, מ�אכל נדרה אפ�� �א��. ���צא �ל וכ� מפר. � ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹה���

יפר. זה הרי � מ�מיה א�ת� טעמה ��א מ�י� ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹא�

.Â�ל אי� �באחת ע��י, ל� י� �אחת כ�ר�ת, מ��י ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה
ע��י כלשהי]�� מסיבה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָ

,�� ��תע�ה לז� מפר ע��י.� �� �אי� לז� מפר ואינ� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Ê���מ יפר ז�, מדינה �ל �אני� תאכל ��א ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנדרה
�עסק � לבינ� ��ינ� ל�[=טירחה]�ברי� ה�א �ד�ל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָ

א� מת א� לפיכ� אחרת. מ�דינה ל� �להביא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלה��ל
� מדינה א�ת� מ�ר�ת אחר אי� ל� �הביא א� ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ר�ה,
�דברי� לאחרי� מפר �אינ� עליה; אס�רי� א�� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהרי

לבינ�. ְֵֵֶָ��ינ�

.Á�אי� �י על א� � ל�ר��ת להנ�ת ��א נדרה א� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכ�
לבינ�, ��ינ� �ברי� מ��� להפר ל� י� ��לל, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�על
אסרה א� וכ� �לבד. מ��� להאכיל� זק�ק יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��א
�ל א� ה�ה�די� �ל �ג�� ,��� א�ה על ְְִַָָָ�ָ�ֲַָָָהנית�

יפר. זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶַָה��מעאלי�

.Ë'�עלי אס�רה ��מי�י 'הנאת לבעל�: �אמרה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהא�ה
חבר� �ר�ת לא�סר ��מה? זה למה הא להפר; צרי� אינ� �ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
��מי�י 'הנאת ל�: �אמר ה�א וכ� ה�ר�ת. �על ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָעל
ל� מ�ע�ד �ה�א מ�ני �ל��; אמר לא � עלי�' ְָָ�ְְְֲִִֵֶַַָָָֹאס�רה
אבל אי��ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� וע�נה, �ס�ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָ��אר
להפר; צרי� � עלי' אס�רה ��מי�� 'הנאת ל�: אמרה ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָא�
את מאכילי� �אי� ל����, אס�ר זה הרי � הפר לא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוא�

ל�. האס�ר �בר ָָָָָָָהאד�

.È'�לע��יה ידי 'יק��� ��א[לקב"ה]אמרה: ��דרה א� , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
מ�ני ידיה, �מע�ה נאסר אינ� � ידיה �מע�ה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיהנה

'ה�חר�ר �אמר�: �י על א� ל�; מ�ע�די� [של��דיה ְֶֶָָ�ְְְִִִֶַַַָָ
איסורו]והחמ�עבד] ה�ע��ד',[בזמ� מפקיעי� וההק�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

יכ�לה �אינ� ה�על, ל�ע��ד ח��ק ע�� ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָחכמי�
להפר, ה�א צרי� אבל מ�בריה�. �ה�א מ�ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהפקיע�,

ל�. לחזר אס�רה ותהיה יגר��ה ְְְְֲֲִֶֶֶַָָָָֹ��א

.‡Èולא �על� אבי לא �� יהנה ��א נדרה א� ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנ��עה
'��א נדרה א� וכ� להפר; יכ�ל אינ� � קר�ביו ��אר ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹאחיו
�דברי� וכ��צא �קר�', לפני ותב� �המ��, לפני מי� ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָא��
ואינ� לבינ�, ��ינ� מ�ברי� ואינ� ע��י, �ה� �אי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָא��
להפר. יכ�ל אינ� זה הרי � �ה� ח�בת �היא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמ�לאכ�ת

.·Èולא חל�, לא �עדי� נדרי� להפר ולאב ל�על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹי�
א� עלי, אס�ר 'ה�י� �אמרה: �ג�� �יצד? �ה�. ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָנאסרה
לא �עדי� �י על א� מפר, זה הרי � �ל�ני' למק�� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאל�

�זה. ���צא �ל וכ� נאסרה. ולא ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהלכה

.‚È� ה�על א� עלהאב א� מפרי�, אינ� � ��מעי� אינ� ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הרא�י �מע�; ��א נדרי� מפר �ה�על [=המסוגל]�י ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
.�� מע�בת ה�מיעה אי� ְְְִִֵֶֶַַַָֹל�מע,

.„È�ל אי� ה�ט� �על. �י� אב �י� מפר, אינ� ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָה��טה
נ�יו ��י נדרי מפר וה�על מפר. אינ� לפיכ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאי��ת,

�אחת. בנ�תיו ��י נדרי מפר האב וכ� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�אחת;

.ÂËנדרה �יצד? לעת. מעת ואינ� ה���, �ל נדרי� ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהפרת
�ני; י�� וכל ה�ילה, א�ת� מפר זה הרי �ני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ�תח�ת
נדרה ה���. א�ת� �ל מפר ה���, �תח�ת �ני �י�� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
�ח��, ��א עד ל� הפר א� � ח�כה ע� ה��� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ס��
להפר. יכ�ל אינ� �ח�כה, עד ל� הפר לא וא� ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמ�פר;

.ÊËלל�ד י��"? אל "מ��� ���רה, ��ת�ב זה ה�א ְִֵֶֶֶַַַָָ�מה
ה��� �ל מפר וכ� ��ילה; נדרה א� ��ילה, [כלומר��פר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

למחרתו] ונמש� מהלילה ו�התמתחיל נדרה ��ארנ�. �מ� ,ְְְְֵֶַָָָָ
הרי[וחלפו] � ה�על א� האב �מע �� ואחר ימי�, ְֲִֵַַַַַַַָָָָָָ��ה

��אמר: ��מע, �עת נדרה �כא�� �מע�, �י�� מפר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה
�לבד. נדר� �י�� לא �מע�", ְְְְְִִַָָֹ"�י��

.ÊÈלאחר� ל�, והפר אביה ו�מע ��דרה, מאר�ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה
מ�פר, זה אי� � �מע� �י�� והפר האר�ס, �מע ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָימי�
הי� וא� וג�', �מע� �י�� את� אביה הניא "וא� ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ��אמר:
�מע�" �י�� אי�� ו�מע וג�', עליה �נדריה לאי�, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָתהיה
הרי האר�ס, ו�מע האב �הפר �אחר למד�, הא � ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוג�'
אר�ס �מע א� ה�י� וה�א האב. �מ�ע �י�� מפר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָזה
� �מע� �י�� והפר האב �מע ימי� ��ה ואחר ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָוהפר,
�הרי מד�ר? ה�ת�ב מאר�ה ��נערה �מ�י� מ�פר. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�אינ�
אי�� ו�מע וג�' נדרה אי�� �ית "וא� למ�ה: א�מר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָה�א
� למעלה האמ�ר �"אי��" מ�לל, � וג�' ל�" ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָוהחרי�

��ארנ�. �מ� ְְֵֶַָאר�ס,

.ÁÈי� על א� � לצער� �די ו�תק ה�על, א� האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָ�מע
הפר ולא ה��� ועבר ה�איל � נדר� לק�� �ל�� היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ��א
ה�על, א� האב ל� והפר נדרה, נדריה. נתק�מ� ��ל, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹולא
�ב�עת� על א� נדר� על ועברה �הפר, ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא
ה�איל לא��ר, ��ת��נה �י על וא� �ט�רה. ז� הרי � ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�זד��

נאמר זה ועל �ט�רה; � הה�ר �יונע�ה ל�, יסלח "וה' : ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מר��ת מ�ת א�ת� �מ�י� את�". אביה [מלקותהניא ְִִִֵַַַַָָָָֹ

לא��ר.מדרבנ�] ��ת��נה מ�ני ,ְְְְִִִֵֶַָ

- h"qyz'd lel` `"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.ËÈ�על� א� אביה ל� ��פר קד� נדר� על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה
על ח�בת ז� הרי ל�, והפר ���� �� ��מע �י על א� �ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
קר��. � קר�� וא� מלק�ת, � מלק�ת א� ,�� �עברה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָ�בר

.Î�א לאב ��� י�דע היה ��א מ�ני ו�תק נדר�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מע
��דר ידע לא אבל להפר, לה� ��� ��דע א� להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל�על
��עת יפר; זה הרי � ידע זמ� �לאחר הפרה, צרי� ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
ויפר �מיעת�, �עת א� ה�דר �עת היא �א�� � ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָידיעת�

ה���. ַָ�ל

.‡Îעת� על ל� והפר ��� �היא וסב�ר א���, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה
�קר�� ��דרה וסב�ר �נזיר, נדרה א� וכ� ;��� ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָ�היא
�תאני�, עצמ� אסרה קר��; ��דרה �עת על ל� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר
הענבי� לאסר �ה�דר �עת על ל� והפר ��ענבי�, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוסב�ר
ה��דרת ל�� וה��דרת, ה�דר ���דע �להפר לחזר צרי� �ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ל��דרת את�", הניא "לא ��אמר: ה�ה, ה�דר �ל�� ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹה�את
איזה ��דע עד נדר�", את אביה "ו�מע וא�מר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמ�;

הידיעה. י�� �ל א�ת� להפר ל� וי� נדרה. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָנדר

ה'תשס"ט אלול כ"א חמישי יו�

יג ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

ל���,‡. �כל ב�� א� א��� נדרי מק�� א� אד� ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָמפר
ל�מע צריכה הא�ה �אי� � מ�רת �אינ� �י על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוא�

ה����. א� ֲִַַָָההפרה

זה·. נדר 'אי� א� '�טל', א� 'מ�פר', א�מר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד
�י� � מע�ר� ה�דר עקירת �ענינ� �דברי� וכ��צא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל��',
אפ�י 'אי ל�: אמר א� אבל �פניה. ��א �י� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�פניה,
הא�מר וכ� הפר; לא זה הרי � נדר' �א� 'אי� א� ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ���רי',
'�ר�י א� לי�', 'מ�ר א� לי�', 'מח�ל לב��: א� ִָָ�ְְְִִִָלא���
האב �אי� �ל��; אמר לא � זה �עני� ���צא וכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי�',

מ�יר חרטה]וה�על סמ� ה�דר[על ע�קר א�א החכ�, �מ� ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מ�ח�ת� �מפר�.[=מצד ְְִִֵָ

'יפה‚. א� ליכי', 'ק�� ל�: ��אמר �ג�� מק��? ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוכיצד
מ�יר�', הייתי נדר�, לא 'א�� א� �מ�ת�', 'אי� א� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדר�',

זה. �נדר �רצה ���מע� �דברי� ���צא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל

�ל��,„. ל�מר צרי� אינ� � ב�� א� א��� נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמב�ל
ה�דרי�. �ל ְְְְִִַַָָונת��ל�

.‰� ה���ל? ה�א �אסרה�מה �בר לע��ת א�ת� �כ� ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
ל� מפר א�א א�ת�, ��פה אינ� ההפרה, אבל ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָא�ת�.

ע��ה. אינ� רצת וא� ע��ה, רצת א� � ְִִִֵַָָָָָָָָ�מ�יח�

.Â,ת��ה ��א א� תאכל ��א נ��עה א� נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ�יצד?
לאכל �מ�רת הפר, זה הרי � לי�' 'מ�פר ל�: ֱֶֶֶֹ�ְֲִֵֵֵֶַָָָואמר
�תי' 'טלי אכלי', 'טלי ל�: ואמר ל� ונת� נטל ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָול���ת;

מאליו. �טל וה�דר ו��תה, א�כלת ז� הרי �ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê�וא ��פתיו; לה�ציא צרי� א���, א� ב�� נדרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָה�פר
לה�ציא צרי� אינ� המב�ל, אבל מ�פר. אינ� �ל��, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהפר
� לע��ת א�ת� וכ�פה �לבד, �ל�� מב�ל א�א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ��פתיו,

ה�דר. �טל ע�ת, לא �י� ע�ת ֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�י�

.Áא�� �י� ה��ת לצר� �י� ���ת, ה�דרי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמפרי�
�דר� לי�', 'מ�פר ���ת: ל� יאמר ולא ה��ת; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצר�

אכלי', 'טלי ל�: וא�מר �ל��, מב�ל א�א � �חל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ��אמר
�זה. וכ��צא �תי', ְְְִִֵֶַָ'טלי

.Ëועד מ�א� ���רי נדרי� '�ל לב��: א� לא��� ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהא�מר
מ�פרי�' ה� 'הרי א� ק�מי�', ה� הרי �ל�ני, מ�ק�� ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�אב�א
� ל� להקי� א� ל�, להפר �ליח ע�ה �ל��. אמר לא �ְְְִִֵַַָָָָָָָָֹ
וכ יפר��"; ואי�� יקימ��, "אי�� ��אמר: כל��, �אינ� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

��ל�ח�. לא �עצמ�, � ְְְִַָָֹהאב

.È,ב�עה�� �י� �נדר �י� וענבי�, �תאני� עצמ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבי� '�אני� �אמרה �י� ה�י�, �כל עצמ� �אסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�י�
והפר לענבי� ���� א� לענבי�, והפר ל�אני� וק�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָא��',
���צא �ל וכ� מ�פר; �הפר �מה ק��, ���� מה � ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹל�אני�
,'��� ה�פר מקצת� �ה�פר 'נדר �הפרה, א�מרי� ואי� �ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�זה.

�ה�רה. �א�מרי� ְְְִֶֶֶַָָ�דר�

.‡È�אינ � �נדר� עצמ� והת�יס ו�מע א���, ��דרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי
עצמ� והת�יסה ה�א, נדר ל�; ק�� �הרי להפר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָיכ�ל

ק��. ו��� ,��� את מפר � ְְְִֵֵֶֶֶַָָ�נדר�

.·È,'נזירה 'הריני א�מרת: ��� א� א��� �מע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�יצד?
אמר נזירי�; ��ניה� להפר, יכ�ל אינ� � 'ואני' ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָואמר:
ל�, מפר � 'ואני' ואמרה: היא ו�מעה נזיר', 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָה�א:

�זה. ���צא �ל וכ� ק��. ְְֵֵֶֶַַָָֹו���

.‚È,�לה�יר �ל�� וגמר �מ�ת�, וה�יר� לעצמ�, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר
וה�יר� נדר וא� להפר; יכ�ל אינ� זה הרי � 'אמ�' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָואמרה
'התרצי ל�: �אמר �מי �ל��, מה לידע �אלה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר�
זה הרי � 'אמ�' ואמרה לא'? א� �מ�תי להי�ת זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ�נדר

ל�. ֵֵָמפר

.„È�וא' �ל�מר: וא�', נזיר, 'הריני ל�: אמר ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ�יצד?
ל� להפר יכ�ל אינ� � 'אמ�' ואמרה �מ�תי', אמרנזירה ; ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָ

ואמרה �מ�תי'? נזירה הא� �אמרי, �מה נזיר; 'הריני ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹל�:
�מי ��ה �טל, ��� � ל� הפר וא� יפר. זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ'אמ�'
ואמר וא�ה', נזירה, 'הריני ל�: אמרה �נדר�. נדר� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָ��לה

�זה. ���צא �ל וכ� להפר. יכ�ל אינ� � ְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ'אמ�'

.ÂË�נדר� עצמ� והת�יס אחר ו�מע ��דרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהא�ה
��� � ל� והפר �על� א� אביה ו�מע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואמר:

ח�ב. � עצמ� �הת�יס וזה ְְְִִֶֶַַָָמ�פר,

.ÊË:ואמרה אב, �ר��ת ואינ� �על ל� �אי� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהא�ה
�ת�� ונ�את י��', �ל�י� לאחר עלי אס�ר ה��ר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'הרי
היא הרי ה�דר �חל ���עה �י על א� � י�� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ל�י�
היתה לא ה�דר ���עת להפר, יכ�ל אינ� ה�על, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ר��ת
וג�'; �גר��ה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ועל ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָ�ר��ת�;
מפר ה�על �אי� � ה�דר ��עת ל� מארסת היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹואפ��

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַַ���דמי�,

.ÊÈלאחר עליה אס�ר ה��ר ��היה �על� �חת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה
והפר י��, �ל�י� לאחר נזירה ��היה א� י��, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ�ל�י�
�י על א� � י�� �ל�י� �ת�� �ר�� א� ומת �על�, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹל�
� אלמנה א� �ר��ה היא הרי לח�ל, ל�דר �היה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ���עה

זה. נדר ל� הפר ��בר מ�רת, ז� ְֵֵֶֶֶֶֶֶָָ�ֲֵהרי

.ÁÈה' �אמרה: �גר��ה �יי�אלמנה אס�רה ריני ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
והיא אמרה להפר; יכ�ל ה�על אי� � ונ�את ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��א��א',
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.ËÈ�על� א� אביה ל� ��פר קד� נדר� על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה
על ח�בת ז� הרי ל�, והפר ���� �� ��מע �י על א� �ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
קר��. � קר�� וא� מלק�ת, � מלק�ת א� ,�� �עברה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָ�בר

.Î�א לאב ��� י�דע היה ��א מ�ני ו�תק נדר�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מע
��דר ידע לא אבל להפר, לה� ��� ��דע א� להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל�על
��עת יפר; זה הרי � ידע זמ� �לאחר הפרה, צרי� ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
ויפר �מיעת�, �עת א� ה�דר �עת היא �א�� � ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָידיעת�

ה���. ַָ�ל

.‡Îעת� על ל� והפר ��� �היא וסב�ר א���, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה
�קר�� ��דרה וסב�ר �נזיר, נדרה א� וכ� ;��� ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָ�היא
�תאני�, עצמ� אסרה קר��; ��דרה �עת על ל� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר
הענבי� לאסר �ה�דר �עת על ל� והפר ��ענבי�, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוסב�ר
ה��דרת ל�� וה��דרת, ה�דר ���דע �להפר לחזר צרי� �ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ל��דרת את�", הניא "לא ��אמר: ה�ה, ה�דר �ל�� ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹה�את
איזה ��דע עד נדר�", את אביה "ו�מע וא�מר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמ�;

הידיעה. י�� �ל א�ת� להפר ל� וי� נדרה. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָנדר

ה'תשס"ט אלול כ"א חמישי יו�
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ל���,‡. �כל ב�� א� א��� נדרי מק�� א� אד� ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָמפר
ל�מע צריכה הא�ה �אי� � מ�רת �אינ� �י על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוא�

ה����. א� ֲִַַָָההפרה

זה·. נדר 'אי� א� '�טל', א� 'מ�פר', א�מר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד
�י� � מע�ר� ה�דר עקירת �ענינ� �דברי� וכ��צא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל��',
אפ�י 'אי ל�: אמר א� אבל �פניה. ��א �י� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�פניה,
הא�מר וכ� הפר; לא זה הרי � נדר' �א� 'אי� א� ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ���רי',
'�ר�י א� לי�', 'מ�ר א� לי�', 'מח�ל לב��: א� ִָָ�ְְְִִִָלא���
האב �אי� �ל��; אמר לא � זה �עני� ���צא וכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי�',

מ�יר חרטה]וה�על סמ� ה�דר[על ע�קר א�א החכ�, �מ� ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מ�ח�ת� �מפר�.[=מצד ְְִִֵָ

'יפה‚. א� ליכי', 'ק�� ל�: ��אמר �ג�� מק��? ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוכיצד
מ�יר�', הייתי נדר�, לא 'א�� א� �מ�ת�', 'אי� א� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדר�',

זה. �נדר �רצה ���מע� �דברי� ���צא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל

�ל��,„. ל�מר צרי� אינ� � ב�� א� א��� נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמב�ל
ה�דרי�. �ל ְְְְִִַַָָונת��ל�

.‰� ה���ל? ה�א �אסרה�מה �בר לע��ת א�ת� �כ� ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
ל� מפר א�א א�ת�, ��פה אינ� ההפרה, אבל ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָא�ת�.

ע��ה. אינ� רצת וא� ע��ה, רצת א� � ְִִִֵַָָָָָָָָ�מ�יח�

.Â,ת��ה ��א א� תאכל ��א נ��עה א� נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ�יצד?
לאכל �מ�רת הפר, זה הרי � לי�' 'מ�פר ל�: ֱֶֶֶֹ�ְֲִֵֵֵֶַָָָואמר
�תי' 'טלי אכלי', 'טלי ל�: ואמר ל� ונת� נטל ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָול���ת;

מאליו. �טל וה�דר ו��תה, א�כלת ז� הרי �ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê�וא ��פתיו; לה�ציא צרי� א���, א� ב�� נדרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָה�פר
לה�ציא צרי� אינ� המב�ל, אבל מ�פר. אינ� �ל��, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהפר
� לע��ת א�ת� וכ�פה �לבד, �ל�� מב�ל א�א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ��פתיו,

ה�דר. �טל ע�ת, לא �י� ע�ת ֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�י�

.Áא�� �י� ה��ת לצר� �י� ���ת, ה�דרי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמפרי�
�דר� לי�', 'מ�פר ���ת: ל� יאמר ולא ה��ת; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצר�

אכלי', 'טלי ל�: וא�מר �ל��, מב�ל א�א � �חל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ��אמר
�זה. וכ��צא �תי', ְְְִִֵֶַָ'טלי

.Ëועד מ�א� ���רי נדרי� '�ל לב��: א� לא��� ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהא�מר
מ�פרי�' ה� 'הרי א� ק�מי�', ה� הרי �ל�ני, מ�ק�� ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�אב�א
� ל� להקי� א� ל�, להפר �ליח ע�ה �ל��. אמר לא �ְְְִִֵַַָָָָָָָָֹ
וכ יפר��"; ואי�� יקימ��, "אי�� ��אמר: כל��, �אינ� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

��ל�ח�. לא �עצמ�, � ְְְִַָָֹהאב

.È,ב�עה�� �י� �נדר �י� וענבי�, �תאני� עצמ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבי� '�אני� �אמרה �י� ה�י�, �כל עצמ� �אסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�י�
והפר לענבי� ���� א� לענבי�, והפר ל�אני� וק�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָא��',
���צא �ל וכ� מ�פר; �הפר �מה ק��, ���� מה � ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹל�אני�
,'��� ה�פר מקצת� �ה�פר 'נדר �הפרה, א�מרי� ואי� �ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�זה.

�ה�רה. �א�מרי� ְְְִֶֶֶַָָ�דר�

.‡È�אינ � �נדר� עצמ� והת�יס ו�מע א���, ��דרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי
עצמ� והת�יסה ה�א, נדר ל�; ק�� �הרי להפר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָיכ�ל

ק��. ו��� ,��� את מפר � ְְְִֵֵֶֶֶַָָ�נדר�

.·È,'נזירה 'הריני א�מרת: ��� א� א��� �מע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�יצד?
אמר נזירי�; ��ניה� להפר, יכ�ל אינ� � 'ואני' ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָואמר:
ל�, מפר � 'ואני' ואמרה: היא ו�מעה נזיר', 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָה�א:

�זה. ���צא �ל וכ� ק��. ְְֵֵֶֶַַָָֹו���

.‚È,�לה�יר �ל�� וגמר �מ�ת�, וה�יר� לעצמ�, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר
וה�יר� נדר וא� להפר; יכ�ל אינ� זה הרי � 'אמ�' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָואמרה
'התרצי ל�: �אמר �מי �ל��, מה לידע �אלה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר�
זה הרי � 'אמ�' ואמרה לא'? א� �מ�תי להי�ת זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ�נדר

ל�. ֵֵָמפר

.„È�וא' �ל�מר: וא�', נזיר, 'הריני ל�: אמר ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ�יצד?
ל� להפר יכ�ל אינ� � 'אמ�' ואמרה �מ�תי', אמרנזירה ; ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָ

ואמרה �מ�תי'? נזירה הא� �אמרי, �מה נזיר; 'הריני ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹל�:
�מי ��ה �טל, ��� � ל� הפר וא� יפר. זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ'אמ�'
ואמר וא�ה', נזירה, 'הריני ל�: אמרה �נדר�. נדר� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָ��לה

�זה. ���צא �ל וכ� להפר. יכ�ל אינ� � ְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ'אמ�'

.ÂË�נדר� עצמ� והת�יס אחר ו�מע ��דרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהא�ה
��� � ל� והפר �על� א� אביה ו�מע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואמר:

ח�ב. � עצמ� �הת�יס וזה ְְְִִֶֶַַָָמ�פר,

.ÊË:ואמרה אב, �ר��ת ואינ� �על ל� �אי� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהא�ה
�ת�� ונ�את י��', �ל�י� לאחר עלי אס�ר ה��ר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'הרי
היא הרי ה�דר �חל ���עה �י על א� � י�� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ל�י�
היתה לא ה�דר ���עת להפר, יכ�ל אינ� ה�על, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ר��ת
וג�'; �גר��ה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ועל ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָ�ר��ת�;
מפר ה�על �אי� � ה�דר ��עת ל� מארסת היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹואפ��

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַַ���דמי�,

.ÊÈלאחר עליה אס�ר ה��ר ��היה �על� �חת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה
והפר י��, �ל�י� לאחר נזירה ��היה א� י��, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ�ל�י�
�י על א� � י�� �ל�י� �ת�� �ר�� א� ומת �על�, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹל�
� אלמנה א� �ר��ה היא הרי לח�ל, ל�דר �היה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ���עה

זה. נדר ל� הפר ��בר מ�רת, ז� ְֵֵֶֶֶֶֶֶָָ�ֲֵהרי

.ÁÈה' �אמרה: �גר��ה �יי�אלמנה אס�רה ריני ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
והיא אמרה להפר; יכ�ל ה�על אי� � ונ�את ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��א��א',
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ה�על הרי � ��את�ר�' �ב�ר אס�רה 'הריני �על�: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�חת
מ�רת. �היה �כ��ת�ר� ֶֶ�ְְְִִֵֵֵֶֶָמפר,

.ËÈ�אינ � �ל�� וה�פר ק��. זה הרי � �ל�� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהמק��
יכ�ל זה הרי � �ל�� הפר א� לפיכ�: ��ארנ�. �מ� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ�פר,
�להפר, לחזר יכ�ל אינ� � �ל�� ק�� וא� �לק��; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחזר
�ברי� �ח יהא ��א ד��ר; �די �ת�� חזר א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹא�א

��פתיו מ�ציא מ�ח �ד�ל יכול��ל�� בשפתיו [שמוציא ְְִִִִֶַָָָֹ
דבור] כדי בתו� בו .לחזור

.Î�ונח א���, א� ב�� נדרי זה[=התחרט]המק�� הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
;���� �� ל� �מפר וח�זר הקמת�, ל� �מ�יר לחכ� ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָנ�אל
�די לחכ� לה�אל יכ�ל אינ� � ונח� ל�, הפר א� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל

ויק��. ֲִֵֶַַֹ��חזר

.‡Î�על� א� לב�� אביה ל� וק�� ��דרה, מאר�ה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
וה�יר לחכ� ���אל �י על א� � האחר ל� והפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלב��,
ל�; הפר ��בר האחר ע� ל� �מפר ח�זר אינ� הקמת�, ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָל�

�אחד. �ניה� א�א להפר לה� ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�אי�

.·Îונ�אל לי�', ק�� לי�, 'ק�� לא���: א� לב�� ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר
ל�:ע אמר עליו. חלה ה�נ�ה הרי � רא��נה הקמה ל ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ

חלה �� א� א�א הקמה תח�ל ולא לי�, �מ�פר לי� ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'ק��
אחר מ�עלת ההקמה �אי� מ�פר; זה הרי � ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
ק��. זה הרי � אחת' �בת �מ�פר, 'ק�� ל�: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.
ל�: אמר לע�ל�. ק�� זה הרי � ה���' לי� 'ק�� ל�: ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָאמר
�למחר ה���, ק�מ� �הרי מ�פר; אינ� � למחר' לי� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ'מ�פר
ועבר אחת', �עה לי� 'ק�� ל�: אמר להפר. יכ�ל ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָאינ�
�מי ��ה א�מרי� ואי� ק��; זה הרי � ל� הפר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹה���
ה�ציא לא �הרי �עה', לאחר לי� מ�פר 'הרי ל� ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אמר
�כ�עברה אחת', �עה לי� 'ק�� ל�: אמר מ�יו. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהפרה
אס�רה �לפיכ� ספק, זה הרי � לי�' 'מ�פר ל� אמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָה�עה

ל�קה. אינ� � נדר� על עברה וא� ְְְְְִִִֵַָָָָָָ�נדר�,

.‚Îע�תיו� לכ�נ� �די נדרי� ��דר מדותיו]מי [=ליישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
מי �ג�� �יצד? �מ��ח. נאה זה הרי � מע�יו ְִֵַָ�ְְֲֲֵֵֶֶַַָָ�לת��
�היה מי א� ��י�, א� �נה עליו ה��ר ואסר ז�לל, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ�היה

�יי� ליי�]��גה מר�ה,[='מכור' זמ� עצמ� על ה�י� ואסר , ְְְְְִִֶַַַַַַַָ�ֶ
�למ�ני� ר�ד� �היה מי וכ� לע�ל�; ה�כר�ת �אסר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�
אנ�י הנית א� ה��נ�ת, עצמ� על ואסר לה��, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָונבהל
וכ��צא �נזיר, ונדר �יפי�, מת�אה �היה מי וכ� ז�; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמדינה
א�� �בנדרי� ה�; ל�� עב�דה �ר� ��� � א�� ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִִֵָ�נדרי�
נדרי�'. ל�רי��ת, 'סיג חכמי�: אמר� �ה�, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכ��צא

.„Î,א��ר �נדרי אד� יר�ה לא � עב�דה �ה� �י על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוא�
לפר� �רא�י מ�ברי� יפר� א�א �ה�; עצמ� יר�יל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹולא

נדר. �לא ְֵֶֶֶֹמה�,

.‰Îמה� �נה �א�� ה��דר, �ל חכמי�: [מזבחאמר� ְְֲִִֵַָָָָָָָ
המקדש] לבית מחו� לה�אללקרב� מצוה � ונדר עבר וא� ;ְְְְִִִֵַַָָָָ

�ברי� ��ה לפניו. מכ��ל יהא ��א �די נדר�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל
לק�מ�, מצוה � הק�� נדרי אבל א�ר. �נדרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאמ�רי�?
א���". לה' "נדרי ��אמר: מ�חק, א�א עליה� י�אל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

zExifp zFkld¦§§¦
מצו�ת ��מ�נה ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת ע�ר �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָי�

�רע ה�זיר ��ג�ל (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; [=שערלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
י��הארו�] ��א (ג) נזר�; ימי �ל �ער� יג�ח ��א (ב) ;ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

��א (ד) ��ה�; חמ� ואפ�� יי�, �ערבת ולא יי� ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹה�זיר
יאכ ��א (ה) לחי�; ענבי� יאכליאכל ��א (ו) צ��קי�; ל ֲִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

ז�גי� יאכל ��א (ז) ענבי�]חרצ�י�; ��א[=קליפת (ח) ; ְִִֶֶַַַֹֹֹ
על ��ג�ח (י) ל�תי�; י��א ��א (ט) ה�ת; לאהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹי�נס
מצו�ת �בא�ר �����א. א� נזיר�ת� ����לי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה�ר�נ�ת,

א��. �פרקי� � ְִִֵֵָא��

א ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

"�י‡. ��אמר: א�ר, נדרי מ�לל נדר היא � ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָה�זיר�ת
��ג�ל ע�ה �מצות לה'". לה�יר נזיר נדר לנ�ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹיפליא
וא� רא��"; �ער �רע "��ל ��אמר: רא��, �ער ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹה�זיר
לא "�ער ��אמר: תע�ה, �לא עבר � נזר� �ימי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ��ח
לאכל א� למתי� לה��א אס�ר וכ� רא��". על ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹיעבר
נזר�. ימי �ל ה�י�, מ�פ� עליו ה�ת�ב �אסר� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ברי�

זה·. הרי � ה�י� מ�פ� אכל א� נטמא, א� וג�ח, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבר
��י� �לל�קה ���לל �בר�", יחל "לא מ��� אחת : ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

�א��ר� מ�ברי� עליו �עבר �בר מ��� ואחת ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָה�דרי�,
ה�זיר. על מיחד ִַַָָ�ְִא��ר

�ל�‚. ע�ה זה הרי � �מצות� נדר� וק�� �נזיר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹנדר
והרי יע�ה", מ�יו ה�צא "�כל � האחת ע�ה: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹמצ�ת
��ל; והרי רא��", �ער �רע "��ל � וה�נ�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹע�ה;
��אמר: קר�נ�תיו, הבאת ע� �גלח�� � ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָוה�לי�ית

מ�עד". אהל �תח ה�זיר ְִִֵֶֶַַַַָֹ"וג�ח

הרי„. � נזיר' �אהיה עד הע�ל�, מ� א�טר 'לא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהא�מר:
זה הרי נזיר�ת�, אחר וא� ע�ה. ימ�ת ��א מ�ד, נזיר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

זה לאו על ל�קי� ואי� ל��מ�"; תאחר �"לא [שאי�ע�בר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ
מעשה] .בו

�בר‰. ��פתיו ���ציא 'עד �נזיר�ת: א�מרי� ְְְִִִִִֵֶַָָָָאי�
��מר �יו� א�א ��ל��'; �עני� הע� �ל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ���מע�

�ענינ�[=החליט] �ברי� ��פתיו וה�ציא ְְְְְִִִִִֶָָָָָ�ל��,
רח�ק�ת[שפירוש�] ענינ�ת �ה� �י על א� � נזיר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ��היה

מוכרחי�] לא �מ�מע�[פירושי� �אי� �י על וא� ,ְְְִִֵֶַַָָ
נזיר.[הפשוט] זה הרי � נזיר�ת ְְֲִִֵֶָל���

.Â� 'אהיה' ואמר: לפניו, ע�בר נזיר �היה הרי ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�יצד?
על וא� זה, �מ� ��היה היה �בל�� ה�איל נזיר, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרי
��ער�, אחז א� וכ� זה'. �מ� 'אהיה ואמר �ר� ��א ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�י

נוה' 'אהא התלויהואמר: במצוה יפה 'אהיה [במשמעות: ְֱֵֶַָָ
מכל�ל'בשיער'] 'אהא א� שיער, 'אגדל [שמשמעותו. ְְֱֵֵַ
מסלסל'ואסדרו'] 'אהא א� 'הריני[בשערי], �אמר: א� , ְְֱֲִֵֵֵֶַַָ

� �רע' ל��ח עלי 'הרי א� מכל�ל', 'הריני א� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמסלסל',
לה�יר. �ל�� ��גמר וה�א, נזיר; זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹהרי

.Êע�בר נזיר �היה �י על א� � צ�רי�' עלי 'הרי ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר:
זה והרי נזיר, אינ� � לה�יר �ל�� �היה �י על וא� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלפניו,

�ל��. ��פתיו ה�ציא ��א ְְְִִִֶָָֹ�מי

- h"qyz'd lel` `"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.Á�הע�גי מק�מ�ת �יצד? �נזיר�ת. נזיר�ת, ���יי ְְְְִִִִִִֵֵַָָ�ל
'נזיח', נזיק', 'הריני :�� ואמר ה���ר, את ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ����י�

נזיר. זה הרי � ֲִִֵֶַָָ'�זיח'

.Ë�ה��גי 'מ� א� �לבד', החרצ�י� מ� נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָהא�מר:
מ� נזיר 'הריני א� ה�גלחת', מ� נזיר 'הריני א� ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ�לבד',
נזיר�ת �ק��קי וכל �מ�ר, נזיר זה הרי � �לבד' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ�ַה�מאה
�לבד, זה מ�בר א�א לה�יר �ל�� היה ��א �י על א� ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעליו;

מ��� ��זר ודבר �מ�ר.ה�איל נזיר זה הרי ה�זיר, על אס�ר ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.È'ה�ר�גר�ת מ� נזיר 'הריני הא�מר: [תאני�אבל ְֲֲִִִֵֵַָָָָ
ה�בלה'מיובשות] 'מ� א� מיובשות], תאני� וכ��צא[גוש , ְְִֵֵַַָ

�ה� אס�ר זה הרי � נזיר.[בנדר]�ה� ואינ� , ְֲִֵֵֶֶֶָָָָ

.‡Èהריני' ואמר: ל���ת, ל� ונתנ� יי�, �ל ��ס ל� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזג�
א� נפ�, מר היה וא� �מ�ר. נזיר זה הרי � מ���' ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנזיר
ל��ח �די ����ה מ��� מב��י� והי� מתא�ל, א� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��עס,

אס�ר[=צערו]עמל� זה הרי � מ���' נזיר 'הריני ואמר: , ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
��א א�א זה, נת��� ��א נזיר; ואינ� �לבד, ה��ס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�א�ת�

זה. ��ס ְִֶֶי��ה

.·È�לר��ת �די ��ס ל� ��תנ� ���ר ואמר:[=לשכרו]וכ� , ְְְְְִֵֵֶַַָָ
�לבד, ה��ס �א�ת� אס�ר זה הרי � מ���' נזיר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ'הריני
י��ר� ��א א�א זה, נת��� ��א �נזיר�ת; ח�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹואינ�
�בריו אי� � ל�ט �ל ל�כר�ת� ה�יע וא� מ�י. י�תר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָא�ת�
���ה�יע ��ע�ה; עברה �ל על ח�ב ואינ� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ל��,

ח��ב. �� אינ� ל�ט, �ל ְְִִֵֶֶל�כר�ת�

.‚È�א יי�', ��תה �אהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהא�מר:
למתי�', ואס�ר'מ��א נזיר, זה הרי � �ער�' 'מג�ח א� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

�התנה מ�ני וכל[לשנות]�כ��; ���רה, ��ת�ב מה על ְ�ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
�טל. �נא� � ���רה ה�ת�ב על ְְֵֶַַַַַָָָָה�תנה

.„È,�יי� אס�ר �ה�זיר י�דע הייתי 'לא ואמר: �נזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר
הייתי לא ,�� י�דע הייתי וא�� �תגלחת, א� �טמאה, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹ�ְא�
י�דע היה ה�א �הרי �כ��; וח�ב נזיר, זה הרי � ֲֵֵֶַָָָ�ְְֲִֵֵֶַָָנ�דר'
�אפ�� �ארנ�, �כבר מיני�; מ�ל�ה �אחד עצמ� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�אסר

�כ��. אס�ר מה�, מאחד א�א נזר ָ�ְֵֵֶֶֶַָָָָֹלא

.ÂËהיה אבל א��, �כל אס�ר �ה�זיר אני 'י�דע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
יכ�ל �איני מ�ני ה�י�, ל���ת אני לי ���ר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ�ְְִֶַ�דע�י

ה�תי�' את ק�בר �אני מ�ני א� יי�, �לא [ולכ�לחי�ת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
להטמא] מותר �כללאהיה �א�� מ�ני נזיר; אינ� זה הרי �ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

��ארנ�. �מ� לחכ�, �אלה צריכי� �אינ� �גג�ת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָנדרי

.ÊËאמר לא � נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהא�מר:
זה נזיר. זה הרי � נזירה' '�בדי נזיר', רא�י 'הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�ל��;
'הרי אמר א� � ימ�ת החי, מ� י�טל �א� אבר �ל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה�לל:

נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָה�א

.ÊÈ�� ל� נ�לד א� � '�� לי ���היה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהא�מר:
ל� נ�לדה א� אבל נזיר; זה הרי טמט��זכר, א� [אי��ת, ְֲֲִִֵֶַָָָָָ�ְ

נקבה] או זכר א� אנ�ר�גינ�סידוע א� וספק, עצמו בפני [מי� ְְִַ
נקבה] ספק ���היהזכר נזיר 'הריני אמר: נזיר. זה אי� �ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אנ�ר�גינ�ס א� טמט��, א� �ת, ל� נ�לד אפ�� � ולד' ְְְִַ�ֲִִַַָָלי
ונתע�רה חזרה נזיר; אינ� א���, ה�ילה נזיר. זה הרי �ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

נזיר. זה הרי ְְֲִֵֶָָָוילדה,

ב ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

א�‡. חבר�, לזרז ��דר א� �אנס, א� ���גג �נזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה��דר
�נזיר, ��דר �מי נדרי�; ��אר �ט�ר, זה הרי � הבאי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ר�
נזיר�ת� ל� �מ�יר לחכ�, נ�אל זה הרי � נדר� על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָונח�

ה�דרי�. �אר ���ירי� ְְְִִִֶֶֶַַָָ�דר�

�עת·. על ��זר קר�נ�תיו להביא והל� �נזיר, ��דר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
�המה נגנבה א� ��גנב�, מצא� נזר�, ימי �מלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ��ביא�
וא� נזיר; זה הרי � נזר ה�המה נגנבה ��א עד א� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמה�
��ה נזיר, אינ� � נזר ��תה א� אבדה א� ��גנבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר

�טע�ת. ְַָָנזר

נז[חבירו]�נזיר�ת[נזירותו]ה�ת�יס‚. זה הרי �מ�� יר, ְְְֲִִִִֵֶַַָ
�נדר. ה�ת�יס �ל �די� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ��ארנ�

זה„. הרי � �זה' 'הריני ואמר: לפניו, ע�בר נזיר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
א� מ�י�', �פיו '�י ה�א: ואמר �נזיר, חבר� נדר ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָנזיר.
א� וכ� נזיר. זה הרי � מ�ה�זז' ��ער� '�ערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�אמר:

בנזירות]�מע נודר חבירו �די[�את �ת�� 'ואני' ואמר ְְְֲִֵַַַָָ
'ואני', ואמר �ני, �ל ד��ר �די �ת�� �לי�י ו�מע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָד��ר,

נזירי�. ��� � מאה ה� ְִִָ�ֲִֵֵַָואפ��

ואמר‰. חבר� ו�מע ,'�� לי ���היה נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא�מר:
מ�ד. נזיר חבר� הרי � ֲֲֲִִִֵֵַָָ'ואני'

.Âו�מע ,'�� ל� ���היה נזיר 'הריני לחבר�: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהא�מר
האחר��, זה נת��� ��א נזיר; זה אי� � 'ואני' ואמר: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחבר�
�הרי זה', �מ� �� ל� ��היה א�הב '�אני ל� ל�מר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָא�א

מ��� �� זאת]ה�א אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ

.Êפלוני']הא�מר' בנוכחות ���היה[שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ
ספק; זה הרי � 'ואני' ואמר: חבר� ו�מע ,'�� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפל�ני
'�אני ל�מר א� �מ�ת�, נזיר להי�ת א�א נת��� לא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ��א

להקל. נזיר�ת, �ספק �מ�ת�'; א�ת� ְְְְְִֵֵֵָא�הב

.Á�ואמר �נג��, �א אחד ורא� ��ר�, מה�כי� �הי� ני� ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואמר ה�א', �מע�� לקראתנ� הה�ל� 'זה ה�ני�: מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
יהיה א� נזיר 'הריני זה: ואמר ה�א', 'רא�ב� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָחבר�:
ה�יע � �מע��' יהיה א� נזיר 'הריני האחר: ואמר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָרא�ב�',
�מע��, היה וא� נזיר; זה הרי רא�ב�, ה�א והרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאליה�
ה�יע לא �זה. ���צא �ל וכ� ��דר�. �מ� נזיר; חבר� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהרי
מי ידע� ולא מעיניה�, ונעל� לאח�ריו חזר א�א ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאליה�,

נזיר. מה� אחד אי� � ִֵֵֶֶָָה�א

.Ëכרי� היה א� נזיר 'הריני הא�מר: תבואה]וכ� [בערימת ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ
��ר' מאה מידה]זה א�[ש� ��גנב מצא� למדד�, והל� , ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

להקל. נזיר�ת ��פק �זה, ���צא �ל וכ� נזיר, אינ� � ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאבד

.Èה��י את ורא� ��ר�, מה�כי� ספקהי� חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ
ח�ה',בהמה] ��ה נזיר 'הריני מה�: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרח�ק,

'הריני אחר: ואמר �המה', ��ה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה �אי� נזיר 'הריני אחר: ואמר ח�ה', זה �אי� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא ח�ה לא זה �אי� נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�המה',
הרי � �בהמה' ח�ה ��ה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�המה',

�רכי� �� י� � �ה��י מ�ני נזירי�; �וה[=הלכות]��� �ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
�� וי� לבהמה, �ה� �וה �רכי� �� וי� לח�ה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�
�אינ� �רכי� �� וי� ולבהמה, לח�ה �ה� �וה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�רכי�
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.Á�הע�גי מק�מ�ת �יצד? �נזיר�ת. נזיר�ת, ���יי ְְְְִִִִִִֵֵַָָ�ל
'נזיח', נזיק', 'הריני :�� ואמר ה���ר, את ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ����י�

נזיר. זה הרי � ֲִִֵֶַָָ'�זיח'

.Ë�ה��גי 'מ� א� �לבד', החרצ�י� מ� נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָהא�מר:
מ� נזיר 'הריני א� ה�גלחת', מ� נזיר 'הריני א� ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ�לבד',
נזיר�ת �ק��קי וכל �מ�ר, נזיר זה הרי � �לבד' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ�ַה�מאה
�לבד, זה מ�בר א�א לה�יר �ל�� היה ��א �י על א� ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעליו;

מ��� ��זר ודבר �מ�ר.ה�איל נזיר זה הרי ה�זיר, על אס�ר ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.È'ה�ר�גר�ת מ� נזיר 'הריני הא�מר: [תאני�אבל ְֲֲִִִֵֵַָָָָ
ה�בלה'מיובשות] 'מ� א� מיובשות], תאני� וכ��צא[גוש , ְְִֵֵַַָ

�ה� אס�ר זה הרי � נזיר.[בנדר]�ה� ואינ� , ְֲִֵֵֶֶֶָָָָ

.‡Èהריני' ואמר: ל���ת, ל� ונתנ� יי�, �ל ��ס ל� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזג�
א� נפ�, מר היה וא� �מ�ר. נזיר זה הרי � מ���' ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנזיר
ל��ח �די ����ה מ��� מב��י� והי� מתא�ל, א� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��עס,

אס�ר[=צערו]עמל� זה הרי � מ���' נזיר 'הריני ואמר: , ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
��א א�א זה, נת��� ��א נזיר; ואינ� �לבד, ה��ס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�א�ת�

זה. ��ס ְִֶֶי��ה

.·È�לר��ת �די ��ס ל� ��תנ� ���ר ואמר:[=לשכרו]וכ� , ְְְְְִֵֵֶַַָָ
�לבד, ה��ס �א�ת� אס�ר זה הרי � מ���' נזיר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ'הריני
י��ר� ��א א�א זה, נת��� ��א �נזיר�ת; ח�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹואינ�
�בריו אי� � ל�ט �ל ל�כר�ת� ה�יע וא� מ�י. י�תר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָא�ת�
���ה�יע ��ע�ה; עברה �ל על ח�ב ואינ� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ל��,

ח��ב. �� אינ� ל�ט, �ל ְְִִֵֶֶל�כר�ת�

.‚È�א יי�', ��תה �אהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהא�מר:
למתי�', ואס�ר'מ��א נזיר, זה הרי � �ער�' 'מג�ח א� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

�התנה מ�ני וכל[לשנות]�כ��; ���רה, ��ת�ב מה על ְ�ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
�טל. �נא� � ���רה ה�ת�ב על ְְֵֶַַַַַָָָָה�תנה

.„È,�יי� אס�ר �ה�זיר י�דע הייתי 'לא ואמר: �נזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר
הייתי לא ,�� י�דע הייתי וא�� �תגלחת, א� �טמאה, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹ�ְא�
י�דע היה ה�א �הרי �כ��; וח�ב נזיר, זה הרי � ֲֵֵֶַָָָ�ְְֲִֵֵֶַָָנ�דר'
�אפ�� �ארנ�, �כבר מיני�; מ�ל�ה �אחד עצמ� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�אסר

�כ��. אס�ר מה�, מאחד א�א נזר ָ�ְֵֵֶֶֶַָָָָֹלא

.ÂËהיה אבל א��, �כל אס�ר �ה�זיר אני 'י�דע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
יכ�ל �איני מ�ני ה�י�, ל���ת אני לי ���ר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ�ְְִֶַ�דע�י

ה�תי�' את ק�בר �אני מ�ני א� יי�, �לא [ולכ�לחי�ת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
להטמא] מותר �כללאהיה �א�� מ�ני נזיר; אינ� זה הרי �ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

��ארנ�. �מ� לחכ�, �אלה צריכי� �אינ� �גג�ת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָנדרי

.ÊËאמר לא � נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהא�מר:
זה נזיר. זה הרי � נזירה' '�בדי נזיר', רא�י 'הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�ל��;
'הרי אמר א� � ימ�ת החי, מ� י�טל �א� אבר �ל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה�לל:

נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָה�א

.ÊÈ�� ל� נ�לד א� � '�� לי ���היה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהא�מר:
ל� נ�לדה א� אבל נזיר; זה הרי טמט��זכר, א� [אי��ת, ְֲֲִִֵֶַָָָָָ�ְ

נקבה] או זכר א� אנ�ר�גינ�סידוע א� וספק, עצמו בפני [מי� ְְִַ
נקבה] ספק ���היהזכר נזיר 'הריני אמר: נזיר. זה אי� �ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אנ�ר�גינ�ס א� טמט��, א� �ת, ל� נ�לד אפ�� � ולד' ְְְִַ�ֲִִַַָָלי
ונתע�רה חזרה נזיר; אינ� א���, ה�ילה נזיר. זה הרי �ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

נזיר. זה הרי ְְֲִֵֶָָָוילדה,

ב ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

א�‡. חבר�, לזרז ��דר א� �אנס, א� ���גג �נזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה��דר
�נזיר, ��דר �מי נדרי�; ��אר �ט�ר, זה הרי � הבאי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ר�
נזיר�ת� ל� �מ�יר לחכ�, נ�אל זה הרי � נדר� על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָונח�

ה�דרי�. �אר ���ירי� ְְְִִִֶֶֶַַָָ�דר�

�עת·. על ��זר קר�נ�תיו להביא והל� �נזיר, ��דר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
�המה נגנבה א� ��גנב�, מצא� נזר�, ימי �מלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ��ביא�
וא� נזיר; זה הרי � נזר ה�המה נגנבה ��א עד א� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמה�
��ה נזיר, אינ� � נזר ��תה א� אבדה א� ��גנבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר

�טע�ת. ְַָָנזר

נז[חבירו]�נזיר�ת[נזירותו]ה�ת�יס‚. זה הרי �מ�� יר, ְְְֲִִִִֵֶַַָ
�נדר. ה�ת�יס �ל �די� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ��ארנ�

זה„. הרי � �זה' 'הריני ואמר: לפניו, ע�בר נזיר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
א� מ�י�', �פיו '�י ה�א: ואמר �נזיר, חבר� נדר ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָנזיר.
א� וכ� נזיר. זה הרי � מ�ה�זז' ��ער� '�ערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�אמר:

בנזירות]�מע נודר חבירו �די[�את �ת�� 'ואני' ואמר ְְְֲִֵַַַָָ
'ואני', ואמר �ני, �ל ד��ר �די �ת�� �לי�י ו�מע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָד��ר,

נזירי�. ��� � מאה ה� ְִִָ�ֲִֵֵַָואפ��

ואמר‰. חבר� ו�מע ,'�� לי ���היה נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא�מר:
מ�ד. נזיר חבר� הרי � ֲֲֲִִִֵֵַָָ'ואני'

.Âו�מע ,'�� ל� ���היה נזיר 'הריני לחבר�: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהא�מר
האחר��, זה נת��� ��א נזיר; זה אי� � 'ואני' ואמר: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחבר�
�הרי זה', �מ� �� ל� ��היה א�הב '�אני ל� ל�מר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָא�א

מ��� �� זאת]ה�א אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ

.Êפלוני']הא�מר' בנוכחות ���היה[שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ
ספק; זה הרי � 'ואני' ואמר: חבר� ו�מע ,'�� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפל�ני
'�אני ל�מר א� �מ�ת�, נזיר להי�ת א�א נת��� לא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ��א

להקל. נזיר�ת, �ספק �מ�ת�'; א�ת� ְְְְְִֵֵֵָא�הב

.Á�ואמר �נג��, �א אחד ורא� ��ר�, מה�כי� �הי� ני� ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואמר ה�א', �מע�� לקראתנ� הה�ל� 'זה ה�ני�: מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
יהיה א� נזיר 'הריני זה: ואמר ה�א', 'רא�ב� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָחבר�:
ה�יע � �מע��' יהיה א� נזיר 'הריני האחר: ואמר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָרא�ב�',
�מע��, היה וא� נזיר; זה הרי רא�ב�, ה�א והרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאליה�
ה�יע לא �זה. ���צא �ל וכ� ��דר�. �מ� נזיר; חבר� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהרי
מי ידע� ולא מעיניה�, ונעל� לאח�ריו חזר א�א ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאליה�,

נזיר. מה� אחד אי� � ִֵֵֶֶָָה�א

.Ëכרי� היה א� נזיר 'הריני הא�מר: תבואה]וכ� [בערימת ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ
��ר' מאה מידה]זה א�[ש� ��גנב מצא� למדד�, והל� , ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

להקל. נזיר�ת ��פק �זה, ���צא �ל וכ� נזיר, אינ� � ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאבד

.Èה��י את ורא� ��ר�, מה�כי� ספקהי� חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ
ח�ה',בהמה] ��ה נזיר 'הריני מה�: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרח�ק,

'הריני אחר: ואמר �המה', ��ה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה �אי� נזיר 'הריני אחר: ואמר ח�ה', זה �אי� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא ח�ה לא זה �אי� נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�המה',
הרי � �בהמה' ח�ה ��ה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�המה',

�רכי� �� י� � �ה��י מ�ני נזירי�; �וה[=הלכות]��� �ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
�� וי� לבהמה, �ה� �וה �רכי� �� וי� לח�ה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�
�אינ� �רכי� �� וי� ולבהמה, לח�ה �ה� �וה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�רכי�
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רא� א� ה�י� וה�א לבהמה. ולא לח�ה לא �ה� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�וה
על ונדר� א�ה, א� אי� ה�א א� �� ונחלק� ְְְְְְְִִִִֶַַָָאנ�ר�גינ�ס,
� �האנ�ר�גינ�ס נזירי�; ��� הרי � ���י א�� ��דר� ְְְִִִֶַָָ�ְֲֵֵֶֶֶַָ�ר�
לא�ה, �ה� �וה �דרכי� לאי�, �ה� �וה �רכי� �� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָי�
�דרכי� לא�ה, ולא לאי� לא �ה� �וה �אינ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ�דרכי�

�לא�ה. לאי� �ה� �וה ְְִִֶֶֶָָָ�ה�א

.‡È��ות�לד �טבע� לא ה�צוה, �עניני הא�� ה�רכי� ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹוכל
�מ�[=תכונותיו] �יצד? שחיטתו]. �ח�ה,[ד� ���י טע�� ְִֵַַָָָ

ע� וכ� ה�המה ע� �לאי� ה�א והרי �בהמה; אס�ר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחל��
�ח�ה �חיטה, וטע�� �המה; ואינ� ח�ה אינ� �א�� ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהח�ה,
ית�אר מה� אחד וכל אחרי�, �יני� �� וי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָוכבהמה.

�לב� מט�א האנ�ר�גינ�ס וכ� וקרי]�מק�מ�. �אנ�י�,[זוב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
�אד� נדה]�מט�א לא[ד� עברי, �עבד נמ�ר ואינ� �נ�י�; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

�כנ�י�. �אנ�י� עליו, נהרג והה�רג� �נ�י�; ולא ְְְְְֱֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹ�אנ�י�
�מק�מ�. ית�אר מה� אחד וכל אחרי�, �יני� �� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוי�

.·È�חי�� מה� �נג��, �א� אנ�י� רא� א� [מסוגלי�וכ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
ס�מי�לראות] נזיר[עיורי�]�מה� 'הריני אחד: אמר � ֲִִִֵֵֶֶַָָָ

אחר ואמר ��חי�', ��חי�',�א�� א�� �אי� נזיר 'הריני : ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
'הריני אחר: ואמר ס�מי�', �א�� נזיר 'הריני אחר: ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
�א�� נזיר 'הריני אחר: ואמר ס�מי�', א�� �אי� ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנזיר
לא א�� �אי� נזיר 'הריני אחר: ואמר וס�מי�', ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ��חי�
�זה. ���צא �ל וכ� נזירי�. ��� הרי � ס�מי�' ולא ְְִִֵֵֶַָָֹ�ְְֲִִִֵֹ��חי�

.‚È,נזיר זה הרי � �נזיר ונדר נדרי�, לע�נת �ה�יע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקט�
��י הביא לא �עדי� �י על וא� קר�נ�תיו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�מביא
ה�ט� �נ� את מ�יר והאי� ה��דרי�. ��אר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ�ער�ת,
הא�ה ואי� ה�דרי�; לע�נת �א ��א �י על א� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�נזיר,
ה��לה מ�י הלכה � זה ודבר �נזיר. �נ� את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמ�רת

נדרי�.[ממשה] ��אר נ�הג ואינ� ְְְִִֵֵָָה�א,

.„È�א נזיר', א�ה 'הרי ה�ט�: לבנ� �אמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�יצד?
� ה�� ו�תק נזיר', זה 'הרי א� נזיר', �ל�ני '�ני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אמר:
וא� נזיר�ת, �ק��קי �ל �� לנהג האב וח�ב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי
מביא � נזיר�ת� �כ���לי� טמאה, קר�� מביא � ְְְְִִִֵֶַָ�ְְִִֵַָָנטמא

ה�ד�לי�. ה�זירי� ��אר טהרה, ְְְְֳִִִִַַַָָָָקר��

.ÂË,קר�ביו ��ח� א� זה, �דבר �מחה ה�� רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
נע�ה �הרי � קר�ביו ���ח�ה� א� �ער�, ���ח ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָא�
�נזיר�ת קר�ביו א� ה�א רצה ��א �ע��, ���ה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹמע�ה

ו נזיר. אינ� זה הרי � עדז� לה�יר�? ל� י� מתי עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
אי�. ויע�ה ְְִִֵֶֶַָ��ג�יל

.ÊËאל "��ר ��אמר: נזיר�ת, לה� אי� � ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָה��יי�
י�ראל". ְְִֵֵָ�ני

.ÊÈמפר ה�על א� והאב נזיר�ת. לה� י� � ועבדי� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנ�י�
י� � העבד אבל ה�דרי�. ��אר רצה, א� הא�ה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזיר�ת
�פה לא וא� למתי�; �לה��א ל���ת, א�ת� לכ� ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלר��

�נזיר�ת. נ�הג ְִִֵא�ת�,

.ÁÈ�א נפ�, ע��י �ה� ��� נדרי� �אר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר
ר��[=מגבילי�]��ע�בי� אי� � �הערי� א� ה�לאכה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

עליו יח�ל לא ל�, קנ�יה נפ�� �אי� מ�ני לכ��; ְְְִֵֵֶַָָָָֹ�ְִָצרי�
�ר�ת לא�סר ��מה? ה�בר למה אחרי�[של�]נדר; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ

מלאכה ��ע�ב �בר ולא ע��י, �� אי� א� אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹעליה�.
'מ�פר ל�: ואמר �נזיר�ת, עב�� נדר לכ��ת�. יכ�ל אינ� �ְְְְִִִֵַַַָָָָ
��פי� �העבד נזיר�ת�; לה�לי� וח�ב לחר�ת, יצא � ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָל�'

לחר�ת יצא הפר, וא� ל�; מפרי� ואי� [שההפרהא�ת�, ְְְְִִֵֵֵֵֵָָ
לשחרור] דעת כגילוי .נחשבת

.ËÈזה הרי � ר�� �הל� א� �ברח, �נזיר�ת ��דר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
נזר ר��. לר��ת ויחזר ��צטער �די יי�, ל���ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאס�ר

לחר�תוה� יצא �� ואחר ר��, ידע ולא וג�ח נזיר�ת�, לי� ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ויצא ��ח, ולא נדר, א� אבל נדר�; ידי יצא זה הרי �ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לחר�ת יצא �� ואחר נטמא, נדר�. ידי יצא לא � ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹלחר�ת

מ�נה חדשה]� בנזירות ��טמא[ומתחיל [=כשנטהר.מ�עה ְִִֶֶָָָ
קרב�] הבאת מיו� .לא

.Îה�ית �פני נ�הגת ה�ית;[המקדש]נזיר�ת �פני ו��א ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לע�ל�, נזיר זה הרי � ה�ה ��מ� �נזיר ��דר מי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ�,
נזר�. ימי �מלאת קר�נ�תיו ��ביא �די �ית לנ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�אי�

.‡Îזר�� �מי י�ראל; �אר� א�א נ�הגת, ה�זיר�ת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאי�
לאר� לעל�ת א�ת� �מח�בי� א�ת� ק�נסי� � לאר� ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ�ח�צה
��דר. ה�מי� �מני� י�ראל �אר� נזיר ולהי�ת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָי�ראל,
א�ת� ��פי� � לאר� �ח�צה ה�ה ��מ� ��דר מי ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ�,
��מ�ת, עד �� נזיר�ת נ�הג ויהיה י�ראל, לאר� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלעל�ת
נזר�. ימי �מלאת קר�נ�תיו ויקריב ה�ק��, ���נה עד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�

.·Îל���ת אס�ר זה הרי לאר�, �ח�צה �ה�א זמ� ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל
וא� � עליו נזיר�ת �ק��קי וכל �לג�ח, למתי� �לה��א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיי�

ל� ע�לי� א�� ימי� �אי� �י נזירות]על ימי וא�[במני� ; ְִִִִֵֵֶַָ
ו ל�קה.עבר � �נגיעה וכ��צא �מת נגע א� ��ח, א� �תה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ה'תשס"ט אלול כ"ב שישי יו�

ג ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

'הריני‡. �אמר: מי �יצד? י��. �ל�י� נזיר�ת, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹסת�
נזיר 'הריני אמר: ואפ�� י��; מ�ל�י� �ח�ת אי� ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
�ל�י� נזיר זה הרי � הר�ה' הר�ה מאד עד �ד�לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזיר�ת

זמ�. �ר� לא �הרי ְֲֵֵֵֶַֹי��,

י��·. נזיר 'הריני �אמר: �ג�� מ�ל�י�, �ח�ת זמ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ר�
נזיר זה הרי � 'ע�רי�' א� ימי�', 'ע�רה א� ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָאחד',
זה, ודבר י��; מ�ל�י� �ח�תה נזיר�ת �אי� י��, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹ�ל�י�

ה��לה. מ�י ֲִִַַָָָָהלכה

'אחד‚. �אמר: �ג�� � י�� מ�ל�י� י�תר זמ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ר�
� �נה' 'מאה א� י��', 'מאה א� 'אר�עי�', א� ְְִִֵֵַָָָָָֹ��ל�י�',

י�תר. ולא �ח�ת לא ��ר�, ��מ� נזיר זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

�ל�י�„. נזיר זה הרי אחת', �עה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהא�מר:
זה הרי � אחת' ו�עה י�� �ל�י� נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹי��;

�ע�ת. נ�זרי� �אי� י��, ��ל�י� אחד ְְִִִֵֶֶָָָֹנזיר

לא‰. א� � �ל�ני' מק�� ועד מ�א� נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹהא�מר:
נת��� ��א �לבד; י�� �ל�י� נזיר זה הרי ��ר�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק

�ד�לה לנזיר�ת א�א הדר�]זה זמ�.[כטורח �ר� לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
י��, מ�ל�י� �ח�ת מהל� היה א� � ��ר� החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹוא�
י��, מ�ל�י� י�תר היתה וא� י��; �ל�י� נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

ה�מי�. �מני� אחת נזיר�ת נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי
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.Â�א '�ל�' א� נזיר�ת', ��י נזיר 'הריני �אמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי
מה� נזיר�ת �ל �אמר, ��ני� נזיר זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'אר�ע'
�מביא מג�ח � ��ל�י� �ל�י� �ל �בס�� י��; ְְְְְִִִִֵֵַַָֹֹֹ�ל�י�
אמר: אפ�� �נ�ה. נזיר�ת למנ�ת �מתחיל ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָקר�נ�תיו,
��מ� ��חיה אפ�ר �אי נזיר�ת', אל� מאה נזיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ'הריני
���לי� עד א� ��מ�ת, עד אחת אחת מ�נה זה הרי � ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָה�ה

נזיר�תיו. ְְִִַָמני�

.Êנזיר�תיו מ�נה � ה�נה' ימ�ת �מני� נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהא�מר:
�ל� מ�נה � הח�ה �נת �ר� א� ה�נה: ימ�ת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�מני�
י��; �ל�י� מה� אחת �ל נזיר�ת, ו��י� וחמ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמא�ת
וחמ�י� ואר�ע מא�ת �ל� מ�נה � ה�בנה �נת �ר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוא�
וחמ�י� ואר�ע מא�ת �ל� מ�נה � סת� וא� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזיר�ת;
�ני ל��� אחר ה�לכי� ה�דרי� ��כל �ארנ�, �הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזיר�ת.

הח� �ני ורב מ�ני�אד�, י�� ו��י� חמ�ה מא�ת �ל� ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
מ�ני� י�� וחמ�י� אר�ע מא�ת �ל� לבנה �ני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹל�,
ה�בנה. ל�נת א�א סת�, '�נה' הע� �ל ק�רי� ואי� ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָל�,

.Áי�� נזיר זה הרי �מחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא�מר:
ו�עה נזיר 'הריני א� אחד', וי�� נזיר 'הריני אמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָנזיר�ת;
� ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ��י�; נזיר זה הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
זה הרי � וע�ד' ואחת, נזיר, 'הריני ��י�; נזיר זה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי
הרי � ו��ב' וע�ד, ואחת, נזיר, 'הריני נזיר�ת; �ל� ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר
אחד' וי�� י�� �ל�י� נזיר 'הריני נזיר�ת; אר�ע נזיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹזה

י��. ואחד �ל�י� �ל אחת נזיר�ת נזיר זה הרי �ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

.Ë�מעידי א�� א�ת�, מעידי� עדי� כ�י ��י �הי� ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָמי
נזיר זה הרי � חמ� ��זר מעידי� וא�� ��י�, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��זר
���י�. העיד� ��� והרי ��י�, חמ� ��כלל ְִִִֵַָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ��י�;

.È�י� אחת, �בת ��יה� ��זר �י� נזיר�ת, ��י ��זר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
נזיר הריני ה���, נזיר 'הריני �אמר: �ג�� ז�, אחר ז� ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ��זר
נ�אל �� ואחר קר��, והפרי� הרא��נה את �מנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָה���',
��נ�ה, רא��נה ל� עלתה � נדר� וה�יר הרא��נה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
��ח ואפ�� ��רת�, הביא ואפ�� ונפטר. ה�ר�� זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�מביא
��נ�ה, רא��נה ל� עלתה � עליה נ�אל �� ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ�ער�
והרא��נה הרא��נה, אחר א�א חלה ה�נ�ה אי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ�הרי

�ה�יר�, �יו� מע�ר�.אינ�; אינ� �א�� ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

.‡Èימי �ל נזיר 'הריני א� לע�ל�', נזיר 'הריני �אמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
אל� נזיר 'הריני אמר: וא� ע�ל�; נזיר זה הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָח�י'
אפ�ר �אי �י על וא� קצ�ב, לזמ� נזיר זה הרי � ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�נה'

�נה. אל� האד� ְִֶֶֶֶָָָָָ��חיה

.·È�לזמ �ה�זיר קצ�ב? זמ� לנזיר ע�ל� נזיר �י� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�מה
ימי "�ל ��אמר: נזר�, ימי ס�� עד לג�ח אס�ר � ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָקצ�ב
�נזיר ה�מ�". מלאת עד רא��, על יעבר לא �ער נזר�, ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹֹנדר
חד� ע�ר מ�ני� �תער מקל �ער�, הכ�יד א� � ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹע�ל�
���ג�ח, �המ�ת �ל� קר�נ�תיו �מביא חד�, ע�ר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹל�ני�
עליו כבד �י יג�ח, א�ר ל�מי� ימי� מ�� "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ��אמר:
מ�י הלכה זה, ודבר היה. ע�ל� נזיר ואב�ל�� ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוג�ח�",
טמאה קר�� מביא זה הרי � ��טמא ע�ל� �נזיר ְָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה��לה.

קצ�ב. לזמ� נזיר �מ� טמאה, �גלחת ְְְִִַָָָ�ְְִֵַַַַ�מג�ח

.‚Èא�א �נזיר, נדר לא �הרי �מ�ר, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�מ���

ה�מאה מ� הפרי�� לו]ה�לא� האסור היה[מ� וכיצד ; ְְִִִַַַָ�ְְֵַָָָ
לה��א היה �מ�ר �תגלחת, ואס�ר �יי� אס�ר היה ְִֵַָָָ�ְְְְִִִַַַָָָָ�ינ�?

ה��לה. מ�י הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתי�.

„È.זה הרי � ��מ���' נזיר 'הריני �אמר: מי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלפיכ�,
�ני� �ל מג�ח ואינ� לע�ל�, ה�גלחת �מ� ה�י� מ� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָנזיר
וא� למתי�. לה��א �מ�ר ע�ל�, נזירי ��אר חד� ְְְִִִֵֵַָ�ְְִִֵֶָָָָֹע�ר
אינ� �מ���', ��מ� אחר לאי� א�א נת��נ�י 'לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמר:
על לה�אל יכ�ל אינ� � ��מ��� נזיר ��דר �מי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזיר.

היתה לע�ל� �מ��� ��זיר�ת להתיר,נדר�, יכולת [מבלי ְְְְְִִִֶָָָ
המלא�] מפי נצטווה .כי

.ÂËבעל�' מנ�ח', �� ��מ��� נזיר 'הריני ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהא�מר:
�ל��י� ���ר� '�מי ע�ה', �לת�ת �עקר '�מי ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�לילה',
�י על א� �מ���, �נזיר�ת נזיר זה הרי � עיניו' ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאת

אחר. לאי� א�� מע�י� ��ע�� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ�אפ�ר

.ÊË:הא�מר לפיכ�, היה; ע�ל� נזיר הרמתי, ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ�מ�אל
אלקנה', '�ב� ח�ה', '�ב� הרמתי', ��מ�אל נזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ'הריני
זה הרי � �א�� וכ��צא ��ל�ל', אגג את ���� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ'�מי
��ע�יו אחר לאי� '��א א�מרי�: ואי� ע�ל�; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנזיר

נת���'. ְִֵֵֶַָ�א�ה

.ÊÈ� ה��ה' 'מלא א� ה�ית', מלא נזיר 'הריני ָ�ְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹהא�מר:
�ל נזיר �אהיה �דע�י היה 'לא אמר א� א�ת�: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ��דקי�
מר�ה' זמ� ה�זיר�ת זמ� להארי� א�א נת��נ�י ולא ֶ�ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹימי,
נדר�י' 'סת� אמר: וא� �לבד. י�� �ל�י� נזיר זה הרי �ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
�ל נזיר ויהיה חר�ל, מלאה היא �א�� ה��ה את ר�אי� �ִֶַ�ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

מ�ני� לג�ח ל� וי� חד�,ימיו; ע�ר ל�ני� חד� ע�ר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ע�ל�. נזירי ��אר קר�נ�תיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'�האר '�עפר א� רא�י', ��ער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהא�מר:
נזיר�ת עלי 'הרי �אמר: �מי זה הרי � ה��' '�ח�ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָא�
ח�ל '�מני� א� האר�', עפר '�מני� א� רא�י', �ער ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹ�מני�
נזיר�ת למנ�ת ויתחיל י��, �ל�י� �ל יג�ח לפיכ�, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹה��'.
�גלחת �בכל ��מ�ת. עד וכ� ויג�ח; י�� �ל�י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�נ�ה
�תה וא� למתי�; מ��א ולא ��י�, ��תה אינ� � ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹותגלחת

ל�קה. זה הרי � ה�גלחת �י�� אפ�� נטמא, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָא�

.ËÈ�א נזיר הריני ז�, ��ר אכל א� נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהא�מר:
ח�ב זה הרי � ואכל� אכל�ה', א� נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכל�ה,

אכל]�נזיר�ת אחת,[�א� אחר אחת �מ�נה �אמר; ��ני� ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָ
�ל�י�, �ל �ס�� �מג�ח י��, �ל�י� מה� אחת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ�ל

קר�נ�תיו. ְְִֵָָ�מביא

ד ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

�גלחת‡. מג�ח זה הרי � נזיר' 'הריני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהא�מר:
�ל�י�, �י�� ��ח וא� ��ל�י�; אחד י�� ְְְְֳִִִִֶַָָָֹֹטהרה
א�א מג�ח אינ� י��', �ל�י� נזיר 'הריני אמר: ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹיצא.

��ל�י� אחד .�י�� ְְִֶָֹ

�י��·. הרא��נה את מג�ח � נזיר�ת ��י ��דר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי
��ח וא� ואחד. ��י� �י�� ה�נ�ה ואת ואחד, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ�ל�י�
�י�� ה�נ�ה את מג�ח �ל�י�, �י�� הרא��נה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאת
���� יצא; � וחמ�י� ��עה �י�� ��ח וא� ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָ��י�;

�נ�ה. נזיר�ת למני� א� ל� ע�לה ְְְְְִִִִֶַַָֹ�ל�י�



סה - h"qyz'd lel` a"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.Â�א '�ל�' א� נזיר�ת', ��י נזיר 'הריני �אמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי
מה� נזיר�ת �ל �אמר, ��ני� נזיר זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'אר�ע'
�מביא מג�ח � ��ל�י� �ל�י� �ל �בס�� י��; ְְְְְִִִִֵֵַַָֹֹֹ�ל�י�
אמר: אפ�� �נ�ה. נזיר�ת למנ�ת �מתחיל ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָקר�נ�תיו,
��מ� ��חיה אפ�ר �אי נזיר�ת', אל� מאה נזיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ'הריני
���לי� עד א� ��מ�ת, עד אחת אחת מ�נה זה הרי � ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָה�ה

נזיר�תיו. ְְִִַָמני�

.Êנזיר�תיו מ�נה � ה�נה' ימ�ת �מני� נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהא�מר:
�ל� מ�נה � הח�ה �נת �ר� א� ה�נה: ימ�ת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�מני�
י��; �ל�י� מה� אחת �ל נזיר�ת, ו��י� וחמ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמא�ת
וחמ�י� ואר�ע מא�ת �ל� מ�נה � ה�בנה �נת �ר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוא�
וחמ�י� ואר�ע מא�ת �ל� מ�נה � סת� וא� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזיר�ת;
�ני ל��� אחר ה�לכי� ה�דרי� ��כל �ארנ�, �הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזיר�ת.

הח� �ני ורב מ�ני�אד�, י�� ו��י� חמ�ה מא�ת �ל� ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
מ�ני� י�� וחמ�י� אר�ע מא�ת �ל� לבנה �ני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹל�,
ה�בנה. ל�נת א�א סת�, '�נה' הע� �ל ק�רי� ואי� ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָל�,

.Áי�� נזיר זה הרי �מחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא�מר:
ו�עה נזיר 'הריני א� אחד', וי�� נזיר 'הריני אמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָנזיר�ת;
� ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ��י�; נזיר זה הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
זה הרי � וע�ד' ואחת, נזיר, 'הריני ��י�; נזיר זה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי
הרי � ו��ב' וע�ד, ואחת, נזיר, 'הריני נזיר�ת; �ל� ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר
אחד' וי�� י�� �ל�י� נזיר 'הריני נזיר�ת; אר�ע נזיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹזה

י��. ואחד �ל�י� �ל אחת נזיר�ת נזיר זה הרי �ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

.Ë�מעידי א�� א�ת�, מעידי� עדי� כ�י ��י �הי� ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָמי
נזיר זה הרי � חמ� ��זר מעידי� וא�� ��י�, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��זר
���י�. העיד� ��� והרי ��י�, חמ� ��כלל ְִִִֵַָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ��י�;

.È�י� אחת, �בת ��יה� ��זר �י� נזיר�ת, ��י ��זר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
נזיר הריני ה���, נזיר 'הריני �אמר: �ג�� ז�, אחר ז� ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ��זר
נ�אל �� ואחר קר��, והפרי� הרא��נה את �מנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָה���',
��נ�ה, רא��נה ל� עלתה � נדר� וה�יר הרא��נה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
��ח ואפ�� ��רת�, הביא ואפ�� ונפטר. ה�ר�� זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�מביא
��נ�ה, רא��נה ל� עלתה � עליה נ�אל �� ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ�ער�
והרא��נה הרא��נה, אחר א�א חלה ה�נ�ה אי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ�הרי

�ה�יר�, �יו� מע�ר�.אינ�; אינ� �א�� ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

.‡Èימי �ל נזיר 'הריני א� לע�ל�', נזיר 'הריני �אמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
אל� נזיר 'הריני אמר: וא� ע�ל�; נזיר זה הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָח�י'
אפ�ר �אי �י על וא� קצ�ב, לזמ� נזיר זה הרי � ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�נה'

�נה. אל� האד� ְִֶֶֶֶָָָָָ��חיה

.·È�לזמ �ה�זיר קצ�ב? זמ� לנזיר ע�ל� נזיר �י� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�מה
ימי "�ל ��אמר: נזר�, ימי ס�� עד לג�ח אס�ר � ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָקצ�ב
�נזיר ה�מ�". מלאת עד רא��, על יעבר לא �ער נזר�, ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹֹנדר
חד� ע�ר מ�ני� �תער מקל �ער�, הכ�יד א� � ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹע�ל�
���ג�ח, �המ�ת �ל� קר�נ�תיו �מביא חד�, ע�ר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹל�ני�
עליו כבד �י יג�ח, א�ר ל�מי� ימי� מ�� "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ��אמר:
מ�י הלכה זה, ודבר היה. ע�ל� נזיר ואב�ל�� ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוג�ח�",
טמאה קר�� מביא זה הרי � ��טמא ע�ל� �נזיר ְָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה��לה.

קצ�ב. לזמ� נזיר �מ� טמאה, �גלחת ְְְִִַָָָ�ְְִֵַַַַ�מג�ח

.‚Èא�א �נזיר, נדר לא �הרי �מ�ר, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�מ���

ה�מאה מ� הפרי�� לו]ה�לא� האסור היה[מ� וכיצד ; ְְִִִַַַָ�ְְֵַָָָ
לה��א היה �מ�ר �תגלחת, ואס�ר �יי� אס�ר היה ְִֵַָָָ�ְְְְִִִַַַָָָָ�ינ�?

ה��לה. מ�י הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתי�.

„È.זה הרי � ��מ���' נזיר 'הריני �אמר: מי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלפיכ�,
�ני� �ל מג�ח ואינ� לע�ל�, ה�גלחת �מ� ה�י� מ� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָנזיר
וא� למתי�. לה��א �מ�ר ע�ל�, נזירי ��אר חד� ְְְִִִֵֵַָ�ְְִִֵֶָָָָֹע�ר
אינ� �מ���', ��מ� אחר לאי� א�א נת��נ�י 'לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמר:
על לה�אל יכ�ל אינ� � ��מ��� נזיר ��דר �מי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזיר.

היתה לע�ל� �מ��� ��זיר�ת להתיר,נדר�, יכולת [מבלי ְְְְְִִִֶָָָ
המלא�] מפי נצטווה .כי

.ÂËבעל�' מנ�ח', �� ��מ��� נזיר 'הריני ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהא�מר:
�ל��י� ���ר� '�מי ע�ה', �לת�ת �עקר '�מי ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�לילה',
�י על א� �מ���, �נזיר�ת נזיר זה הרי � עיניו' ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאת

אחר. לאי� א�� מע�י� ��ע�� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ�אפ�ר

.ÊË:הא�מר לפיכ�, היה; ע�ל� נזיר הרמתי, ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ�מ�אל
אלקנה', '�ב� ח�ה', '�ב� הרמתי', ��מ�אל נזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ'הריני
זה הרי � �א�� וכ��צא ��ל�ל', אגג את ���� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ'�מי
��ע�יו אחר לאי� '��א א�מרי�: ואי� ע�ל�; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנזיר

נת���'. ְִֵֵֶַָ�א�ה

.ÊÈ� ה��ה' 'מלא א� ה�ית', מלא נזיר 'הריני ָ�ְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹהא�מר:
�ל נזיר �אהיה �דע�י היה 'לא אמר א� א�ת�: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ��דקי�
מר�ה' זמ� ה�זיר�ת זמ� להארי� א�א נת��נ�י ולא ֶ�ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹימי,
נדר�י' 'סת� אמר: וא� �לבד. י�� �ל�י� נזיר זה הרי �ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
�ל נזיר ויהיה חר�ל, מלאה היא �א�� ה��ה את ר�אי� �ִֶַ�ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

מ�ני� לג�ח ל� וי� חד�,ימיו; ע�ר ל�ני� חד� ע�ר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ע�ל�. נזירי ��אר קר�נ�תיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'�האר '�עפר א� רא�י', ��ער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהא�מר:
נזיר�ת עלי 'הרי �אמר: �מי זה הרי � ה��' '�ח�ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָא�
ח�ל '�מני� א� האר�', עפר '�מני� א� רא�י', �ער ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹ�מני�
נזיר�ת למנ�ת ויתחיל י��, �ל�י� �ל יג�ח לפיכ�, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹה��'.
�גלחת �בכל ��מ�ת. עד וכ� ויג�ח; י�� �ל�י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�נ�ה
�תה וא� למתי�; מ��א ולא ��י�, ��תה אינ� � ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹותגלחת

ל�קה. זה הרי � ה�גלחת �י�� אפ�� נטמא, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָא�

.ËÈ�א נזיר הריני ז�, ��ר אכל א� נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהא�מר:
ח�ב זה הרי � ואכל� אכל�ה', א� נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכל�ה,

אכל]�נזיר�ת אחת,[�א� אחר אחת �מ�נה �אמר; ��ני� ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָ
�ל�י�, �ל �ס�� �מג�ח י��, �ל�י� מה� אחת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ�ל

קר�נ�תיו. ְְִֵָָ�מביא

ד ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

�גלחת‡. מג�ח זה הרי � נזיר' 'הריני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהא�מר:
�ל�י�, �י�� ��ח וא� ��ל�י�; אחד י�� ְְְְֳִִִִֶַָָָֹֹטהרה
א�א מג�ח אינ� י��', �ל�י� נזיר 'הריני אמר: ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹיצא.

��ל�י� אחד .�י�� ְְִֶָֹ

�י��·. הרא��נה את מג�ח � נזיר�ת ��י ��דר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי
��ח וא� ואחד. ��י� �י�� ה�נ�ה ואת ואחד, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ�ל�י�
�י�� ה�נ�ה את מג�ח �ל�י�, �י�� הרא��נה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאת
���� יצא; � וחמ�י� ��עה �י�� ��ח וא� ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָ��י�;

�נ�ה. נזיר�ת למני� א� ל� ע�לה ְְְְְִִִִֶַַָֹ�ל�י�
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והתחיל‚. ,'�� לי ���היה ונזיר נזיר, 'הריני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָהא�מר:
,��� את מ�לי� � �� ל� נ�לד �� ואחר ,��� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ�נזיר�ת
,�� לי ���היה נזיר 'הריני אמר: �נ�. �ל מ�נה �� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחר
�� ואחר ,��� �נזיר�ת והתחיל י��', וכ� �� נזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָוהריני
ואחר �נ�, �ל את �מ�נה ,��� נזיר�ת ��סק � �� ל� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַנ�לד
אחת. �נזיר�ת ��יה� והרי ,��� את �מ�לי� ח�זר ��ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ס�תר �נ�, �ל נזיר�ת �ת�� נטמא א� [=מתבטל]לפיכ�, ְְְְְִִִִֵֶָָ
נזיר�ת�, לה�לי� ��התחיל �נ� נזיר�ת אחר נטמא ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹה�ל;
את מ�לי� ימי� �בכ�ה �נ�. נזיר�ת עד א�א ס�תר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאינ�
א� י�� �ל�י� ה�� ����לד מ�זיר�ת� נ�אר א� ?���ְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹ
���אר� ה�מי� �מ�לי� �נ�, נזיר�ת מ�נה � ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָי�תר
מ�נה � י�� מ�ל�י� �ח�ת מ�זיר�ת� נ�אר וא� ְְְְְִִִִִִִִֶַָֹמ�זיר�ת�;
�ח�ת לתגלחת �גלחת �י� �אי� �נ�, נזיר�ת אחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ�ל�י�

י��. ְִִֹמ�ל�י�

נזיר„. והריני ,�� לי ���היה נזיר 'הריני הא�מר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�יצד?
נ�אר א� � �� ל� ונ�לד ,��� ��זיר�ת והתחיל י��', ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמאה
לא ה��, ����לד י�תר א� י�� �ל�י� ��דר ה�אה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמ�
�נ�, �ל �מ�נה ,��� נזיר�ת ��סק �הרי �ל��; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶהפסיד

ה� �מ�לי� קר�נ�תיו, �מביא יתר�מג�ח א� ל�י� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
ה�אה מ� נ�אר וא� לנזיר�ת�. �מג�ח מ�זיר�ת�, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָ���אר�

�בעי�. עד ס�תר מ�ל�י�, ְְִִִִֵַָֹ�ח�ת

�נ�,‰. �ל מ�נה � �מ�ני� �י�� ה�� נ�לד ְְְִֵֵֶֶַַַ�יצד?
מאחר למנ�ת �מתחיל �מג�ח, �נ� �ל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַ�מ�לי�
ע�רה ה�לד, מ�ד� מפסיד ונמצא י��. �ל�י� ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹה�גלחת
�זה. ���צא �ל וכ� ה�לד. עד �בעי� מ��� �ה� � ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹימי�

.Â:ואמר וחזר י��', ע�רי� לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהא�מר:
�פ�סק, י�� ע�רי� מ�נה � י��' מאה מע�ה נזיר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'הריני
לאחר ��דר ה�זיר�ת �היא י��, �ל�י� למנ�ת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹ�מתחיל
�מביא טהרה �גלחת מג�ח ה�ל�י� ואחר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹע�רי�,
ה�אה לה�לי� �די י�� �מ�ני� �מ�נה וח�זר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָקר�נ�תיו,

קר�נ�תיו. �מביא �מג�ח ,���� ְְְִֵֵֶַַַַָָָ��דר

.Êנזיר והריני י��, ע�רי� לאחר נזיר 'הריני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאמר:
וח�זר טהרה, �גלחת �מג�ח י��, �ל�י� מ�נה � ְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמע�ה'
לאחר ��דר ה�זיר�ת והיא אחרי�, י�� �ל�י� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ�מ�נה
�מ�נה �פ�סק, ע�רי� 'מ�נה �אמר: �א� ְְִִִֵֶֶֶֶֶַֹע�רי�;
ע�רה �� �התחיל מ�זיר�ת נ�אר� � �מג�ח' ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ�ל�י�
טהרה לתגלחת טהרה �גלחת �י� ואי� �לבד, ְְְְְֳֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָימי�

י��. מ�ל�י� �ח�ת ְְִִָָֹלע�ל�

.Á:ואמר וחזר י��', ע�רי� לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאמר:
נז עליו חלה לא � מע�ה' ע�ל� נזיר יר�ת'הריני ְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹ

�רא��נה. ִֶַָָָ��דר

.Ë,'��י ע�רי� לאחר �מ��� נזיר 'הריני אמר: א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכ�
זאת לנזיר�ת מג�ח אינ� � מע�ה' נזיר 'הריני ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹוחזר

�אחר�נה. ֲֶַַָָָ��דר

.Èהרי � מיתתי' לפני אחד י�� נזיר אני 'הרי �אמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
לע�ל�. �לג�ח, למתי� �לה��א �יי� ל���ת אס�ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָזה

.‡Èחל� א� � ב�' �א �וד ��� ���� נזיר 'הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהא�מר:
נדר ט�ב �י�� א� ���ת וא� לע�ל�. אס�ר זה הרי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָנדר,

אס�ר ואיל� מ�א� מ�ר, ט�ב י�� א�ת� א� ��ת א�ת� �ַָָ�ְִֵָָָָ
לא א� ט�ב, וי�� ���ת יב�א א� ספק �ה�בר ְְְִֵֶַַָָָָָָֹלע�ל�;
עליו חלה לא � ��דר ���� ספק וה�א וה�איל ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיב�א;
עליו חלה � ואיל� מ�א� להקל. נזיר�ת ��פק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָנזיר�ת,
נזיר�ת מפקעת אינ� ספק, �היא ה�אה ו��ת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנזיר�ת;

עליו. ֶָָָָ�חלה

.·È� טהרה �גלחת ��ח ולא נזיר�ת�, ימי ��למ� ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹנזיר
��היה למתי� �לה��א יי� ול���ת לג�ח אס�ר זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
א� �תה א� ��ח וא� עליו; נזיר�ת �ק��קי וכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמ�ד�,

ל�קה. ְִֶָנטמא,

.‚Èה�ר נ�הג והיה נדר, �אינ� וד�ה �נזיר, ��דר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי
�ה�א וה�רה� לחכ�, �אל זמ� �לאחר יי�, ו�תה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ�נדר�

ו� ��דר;נדר, מ�עה מ�נה זה הרי � �נזיר�ת ח�ב ה�א ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ה�ר. �ה� ��הג ��מי� א��ר ��נהג ס�פרי�, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�ברי

.„Èע�רה �נדר� ה�ר ונהג י��, �ל�י� ��דר הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�יצד?
לחכ� �אל ה�ל�י� �לאחר י��, ע�רי� א��ר ונהג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹימי�,
�נגד ��אל, מ��� ימי� ע�רה מ�נה זה הרי � ל� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואסר
נטמא א� ��ח א� �תה וא� ה�ר; �ה� ��הג ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהע�רה

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� הא��, ימי� ְֲִִֵֶֶַַַַַָָ�ע�רת

.ÂËנזיר�ת� אבל מע�טה. �נזיר�ת אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ��ה
�עבר �י על א� �נזיר�ת, י�� �ל�י� ��נהג ��� � ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�ְמר�ה
�עצמ�, א��ר נהג לא וא� ימיה; �ל המר�ה נזיר�ת� ְְְִִֶַַָָָָָֹ�ְְִַַעל

נזקקי� �לל[=מתייחסי�]אי� נדרו]ל� .[להתיר ְְִִֵָָ

.ÊË�מ�דיעי� ,�� וכ��צא לזה ��זקקי� �י� �ית ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ�ל
א� ה��רה, מ� ח�בי� �אינ� �נדרי� ��זלזלי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלא��
את מנ�י� � �תח לה� ��פ�ח� א� להקל, לה� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ���ר�

ההדי�ט. �י� �ית ְִֵֶַא�ת�

.ÊÈוהביאה ה�זיר�ת, ימי ו�למ� �נזיר, ��דרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהא�ה
ואחר �מ�, ונזרק ה�המ�ת מ� אחת ונ�חטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָקר�נ�תיה,
יכ�ל אינ� ��חה, לא �עדי� �י על א� � �על� �מע ��ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
�ברי� ��ה יפר. זה הרי זריקה, קד� וא� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלהפר;
א� יפר � טמאה �תגלחת אבל טהרה; �תגלחת ְֵַָָ�ְְְְֲֲֳִִִַַַַָָָאמ�רי�?
�היא מ�ני טמאה, �גלחת �ל ה�ר�נ�ת ��רב� �י ְְִִֵֶָ�ְְְִִֶֶַַַַָָָעל

אחרת. נזיר�ת למנ�ת צריכה ְְְֲִִִִֶֶַַָעדי�

ה ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

מיני�‡. ה�מאה,[=דברי�]�ל�ה � לנזיר אס�רי� ְְֲִִִִַָָֹ�ְָ
אבל �רי. �סלת �י� �רי �י� ה�פ�, מ� וה��צא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוה�גלחת,
מ�ר � �ה� וכ��צא �ר�גר�ת �ל א� �מרי� �ל ָ�ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָה�כר
�ל ה�כר ה�א ���רה, עליו ��אסר זה ו�כר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

ה�י�. ֲִֶַַַֹ�ערבת

.·� ה�רי מ� ��ית �אכל נזיר �יצד? ה�פ� מ� ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָה��צא
��ית �אכל א� �סר, א� יב�י� א� לחי� ענבי� ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ה�א
א� החיצ�נה, ה�ל�ה וה� ה��גי�, �ה� � ה�רי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ�סלת
ל�קה; זה הרי � א�ת� ���רעי� ה�נימ�י� וה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהחרצ�י�,

רביעית �תה א� קר��[הלוג]וכ� מ�י� ��ית אכל א� יי�, ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָ
� ה�רי �סלת �ה�א חמ� רביעית �תה א� ה�רי, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ�ה�א

ל� זה וה��לבי�הרי העלי�, אבל רכי�]קה. �מי[ענפי� , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

- h"qyz'd lel` a"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

מהענפי�]�פני� וה�מדר[שיוצא התהוותו], בראשית [הגפ� ְְְִַַָָ
�רי, �סלת ולא �רי לא �אינ� לנזיר; מ�רי� א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹ

נח�בי�. ה� הע� מ� ְִִֵֵֶֶָָָא�א

��ר�‚. הרי �יצד? זה. ע� זה מצטרפי� ה�פ�, א��רי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ל
מ� ואכל וזג, וחרצ�י� �סר ע� יב�י� ע� לחי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹענבי�
עד זה, אחר זה אכל� א� וכ� ל�קה; � ��ית ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹה�ערבת
מ� רביעית �תה א� וכ� ל�קה. � ��ית ה�ל מ� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�אכל

ל�קה. וחמ�, יי� ֲִֶֶֶַַַָֹֹה�ערבת

�יצד?„. �נזיר. האס�ר לדבר מצטר� אינ� ה��ר, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ�ַָָ�בר
ו�תה יי�, טע� ה�ל ��ע� �י על א� �דב�, ��תערב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹיי�
וטע� ה�ר�גר�ת, ע� ��רכ� ה���קי� וכ� ה�ערבת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמ�
עד ל�קה; אינ� � ה�ערבת מ� ואכל צ��קי�, טע� ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹה�ל
�יצי�, �ל� �כדי ��ית ��ערבת האס�ר מ�בר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��היה
אד�, �כל ה�וי� הא��רי� ��אר � �יצי� ��ל� ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֹואכל

אס�ר�ת. מאכל�ת �הלכ�ת ��ארנ� ְְְְֲֲִֵֶַַָ�מ�

�רס‰. �כדי יי� רביעית והיתה �יי�, ��� �רה א� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָוכ�
ביצי�] שש של ככר חצי � פרוסה �די[מלשו� ואכל ה�ת, ְְִֵַַַָמ�

זה ועל ל�קה; זה הרי � יי� רביעית �אכל ��מצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�רס,
�בר לאסר � ענבי�" מ�רת "וכל ���רה: נאמר �� ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכ��צא
טעמ� ��היה וה�א ה�י�; �טע� וטעמ� ה�י�, �� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָ��תערב

מאכל�ת. א��רי ��אר ְֲִִֵַַָָָ�מ���,

.Â�טע �� ואי� ,�� וכ��צא �דב� �� וכ��צא יי� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב
וד�. מחלב חמ�ר זה יהיה לא לנזיר; מ�ר זה הרי � ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ�ֲִֵֶַיי�

.Êזה הרי � �רס �כדי רביעית �� ואי� יי�, טע� �� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה
מאכל�ת; �א��רי ��ארנ� �מ� ס�פרי�, מ�ברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאס�ר

מר��ת. מ�ת אכל, א� א�ת� ְִִַַַַַָ�מ�י�

.Áוכ�ית זג, וכ�ית חרצ�, וכ�ית ענבי�, ��ית �אכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
ו�תה א���ל סחט ואפ�� יי�, רביעית ו�תה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָצ��קי�,
אחד ��ל מלק��ת; חמ� ל�קה זה הרי � רביעית ֶֶָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָמ���
יחל "לא מ��� ��ית מלק�ת ול�קה ה�א. אחד �לאו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמה�
א� זג, ��ית אכל א� וכ� ה�דרי�. �כל �וה �ה�א ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�בר�",
מ��� א� זג מ��� אחת ��י�; ל�קה � ענבי� ְֲִִִִִֶַַַַַַָ��ית
לנזיר ה�י� וה�א �בר�". יחל "לא מ��� ואחת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹענבי�,

הא��ר���ח על אחת ��י�: ל�קה �ה�א �טמא, א� ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
�ה�א ה�דרי� �כל ה�וה הא��ר על ואחת ,�� ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ�ְַהמיחד

�בר�". יחל ְֵַָֹ"לא

.Ëל�קה אינ� � חמ� �רביעית יי� רביעית ��תה ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנזיר
החמ� ועל עצמ� �פני ה�י� על ח�ב �אינ� אחת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹא�א
י��ה', לא וחמ� י��ה לא 'יי� �ת�ב �אי� עצמ�; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ�פני
�ל�מר: � י��ה" לא �כר וחמ� יי� "חמ� �ת�ב: �� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹא�א
ה�כר, וה�א ה�י� �� ��תערב �בר ולא יי� י��ה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא
�� �ה�א החמ�, א�א �פל ולא וה�איל החמיצ�; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹואפ��
עצמ�. �פני זה ועל עצמ� �פני זה על ל�קה אינ� � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחד

.Èה�א� �י על א� � ��� ה��� �ל יי� ��תה �היה ִֶַַ�ִִֶֶַַָָָָנזיר
אחת א�א ל�קה אינ� �רביעית, רביעית �ל על ל�מי� ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָח�ב
וא� ��ארנ�; �מ� �בר�", יחל �"לא ואחת יי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹמ���
���ה', 'אל ל�: ואמר� �רביעית, רביעית �ל על �� ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהתר�
מ�ברי ואחת. אחת �ל על ח�ב � ��תה וה�א ���ה', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ'אל

�מ��ב לעמד ל�זיר �אס�ר ל�]ס�פרי�, ��תי[בסמיכות ְְֲִִֵֶַַַָָֹ
אמר� לפניו; מכ��ל �הרי � הר�ה מ��� ויתרחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיי�,

יקרב'. לא ל�ר� 'סביב ְֲִִִֶֶַַָָֹחכמי�:

.‡Èז�ג� �י� �תער �י� ל�קה, � אחת �ערה ���ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר
א�[=מספריי�] וכ� �ער. �עי� מע�ר�, ���צ� וה�א ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ה�ת��ח ואחד המג�ח ואחד ל�קה. �יד�, א��ל�� [ולוקה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מ��הסייע] ה�יח וא� רא��"; על יעבר לא "�ער ��אמר: ,ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

�ער. �עי� זה �אי� ל�קה, אינ� � לע�ר� רא�� את לכ� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�די

.·È�ס רא�� על ה�ער,[=תכשיר]העביר את ���יר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ
��אמר: ע�ה, מצות ��ל אבל ל�קה; אינ� � �ער� ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�יר

רא��". �ער �רע ְֵֶַַַֹ"��ל

.‚Èה�גלחת מ��� ל�קה אינ� �ער�, �ל ���ח ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָנזיר
ואמר� ו�ערה, �ערה �ל על �� התר� וא� אחת; ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָא�א
�ל על ל�קה � מג�ח וה�א �ג�ח', 'אל �ג�ח', 'אל ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַָל�:

ואחת. ְַַַַאחת

.„Èנפל וא� � �צ�רניו וח�כ� �ידיו, �ער� על ח�פ� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָנזיר
��א ואפ�ר לה�יר, ��נת� אי� �הרי ח���; אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ער,

לא אבל �אדמהי�יר. יח� ולא �מסרק, [מהסוגיסרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹֹ
שיער] ע�השמשירה וא� ו�אי; ה�ער את ���יר מ�ני �ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ל�קה. אינ� ,��ֵֵֶ

.ÂËה�א� �טמא�ת �י� � �בעה טמאת למת ��טמא ְֶ�ְְְִֵַָ�ְְִִֵֶָָנזיר
מג�ח �אינ� �טמא�ת �י� ��ת�אר, �מ� עליה� ְְֵֵֶַַ�ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָמג�ח

ל�קה. זה הרי � ֲֲֵֵֶֶֶעליה�

.ÊËח�ב �ה�א �י על א� � הר�ה �עמי� למת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנטמא
מלקי� �י� �ית אי� ל�מי�, ואחת אחת �ל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלק�ת
וה�א �פע�, �ע� �ל על �� התר� וא� אחת; א�א ְְְִִֶַַַַַַַָָא�ת�

ואחת. אחת �ל על ל�קה � ְִֵֶַַַַַַָמ��א

.ÊÈ�א ונגע וחזר �פר�, ���טמא אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ה
�יד�, ה�ת ועדי� �מת נ�גע היה א� אבל האהיל; א� ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנ�א
�התר� �י על א� אחת, א�א ח�ב אינ� � אחר �מת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָונגע

וע�מד. מח�ל �הרי �נגיעה; נגיעה �ל על ��ְְְֲִִֵֶַָָָ�ְֵָ

.ÁÈ�א מת, �� ��ת עד �� ו�הה לבית, ��כנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר
�מג�ל �בה ���ה ה�ת לאהל סגורי�]��כנס ,[מתקני� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ל�קה זה הרי � מ�ע�� מעליו ה�בה �ג �פרע חבר� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בא
י��א" "לא מ��� ואחת יבא", "לא מ��� אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹ��י�:
�דר��, נכנס א� אבל �אחת. �אי� �ביאה טמאה �הרי �ֲֵֶ�ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָ
א� חטמ� ��כניס ��עת � לביאת� ק�דמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�טמאת�
עד �יאה, מ��� ח�ב ואינ� נטמא, רגליו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָאצ�ע�ת

.��� �ֶָ��ב�א

.ËÈואחר ��גגה, ה�בר�ת לבית א� ה�ת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס
הרי � �� עמד א�א ויצא קפ� ולא ,�� התר� ל� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ���דע
טמא �מ� ה��חויה, �די �� ���הא וה�א ל�קה; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

ל�ק��. ְְִִֶַַָ��כנס

.Î,ל�קה ה�זיר מזיד, ה�זיר היה א� � ה�זיר את ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמט�א
מכ��ל". ת�� לא ע�ר "ולפני מ��� ע�בר ���א� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
מה� אחד אי� מזיד, ���א� וזה ��גג ה�זיר היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוא�
��אמר: לפי ה�זיר? את המט�א ילקה לא ול�ה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹל�קה;
מ�ע��. עצמ� ��ט�א עד ל�קה ואינ� נזר�", רא� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ"וט�א
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מהענפי�]�פני� וה�מדר[שיוצא התהוותו], בראשית [הגפ� ְְְִַַָָ
�רי, �סלת ולא �רי לא �אינ� לנזיר; מ�רי� א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹ

נח�בי�. ה� הע� מ� ְִִֵֵֶֶָָָא�א

��ר�‚. הרי �יצד? זה. ע� זה מצטרפי� ה�פ�, א��רי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ל
מ� ואכל וזג, וחרצ�י� �סר ע� יב�י� ע� לחי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹענבי�
עד זה, אחר זה אכל� א� וכ� ל�קה; � ��ית ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹה�ערבת
מ� רביעית �תה א� וכ� ל�קה. � ��ית ה�ל מ� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�אכל

ל�קה. וחמ�, יי� ֲִֶֶֶַַַָֹֹה�ערבת

�יצד?„. �נזיר. האס�ר לדבר מצטר� אינ� ה��ר, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ�ַָָ�בר
ו�תה יי�, טע� ה�ל ��ע� �י על א� �דב�, ��תערב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹיי�
וטע� ה�ר�גר�ת, ע� ��רכ� ה���קי� וכ� ה�ערבת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמ�
עד ל�קה; אינ� � ה�ערבת מ� ואכל צ��קי�, טע� ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹה�ל
�יצי�, �ל� �כדי ��ית ��ערבת האס�ר מ�בר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��היה
אד�, �כל ה�וי� הא��רי� ��אר � �יצי� ��ל� ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֹואכל

אס�ר�ת. מאכל�ת �הלכ�ת ��ארנ� ְְְְֲֲִֵֶַַָ�מ�

�רס‰. �כדי יי� רביעית והיתה �יי�, ��� �רה א� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָוכ�
ביצי�] שש של ככר חצי � פרוסה �די[מלשו� ואכל ה�ת, ְְִֵַַַָמ�

זה ועל ל�קה; זה הרי � יי� רביעית �אכל ��מצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�רס,
�בר לאסר � ענבי�" מ�רת "וכל ���רה: נאמר �� ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכ��צא
טעמ� ��היה וה�א ה�י�; �טע� וטעמ� ה�י�, �� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָ��תערב

מאכל�ת. א��רי ��אר ְֲִִֵַַָָָ�מ���,

.Â�טע �� ואי� ,�� וכ��צא �דב� �� וכ��צא יי� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב
וד�. מחלב חמ�ר זה יהיה לא לנזיר; מ�ר זה הרי � ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ�ֲִֵֶַיי�

.Êזה הרי � �רס �כדי רביעית �� ואי� יי�, טע� �� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה
מאכל�ת; �א��רי ��ארנ� �מ� ס�פרי�, מ�ברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאס�ר

מר��ת. מ�ת אכל, א� א�ת� ְִִַַַַַָ�מ�י�

.Áוכ�ית זג, וכ�ית חרצ�, וכ�ית ענבי�, ��ית �אכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
ו�תה א���ל סחט ואפ�� יי�, רביעית ו�תה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָצ��קי�,
אחד ��ל מלק��ת; חמ� ל�קה זה הרי � רביעית ֶֶָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָמ���
יחל "לא מ��� ��ית מלק�ת ול�קה ה�א. אחד �לאו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמה�
א� זג, ��ית אכל א� וכ� ה�דרי�. �כל �וה �ה�א ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�בר�",
מ��� א� זג מ��� אחת ��י�; ל�קה � ענבי� ְֲִִִִִֶַַַַַַָ��ית
לנזיר ה�י� וה�א �בר�". יחל "לא מ��� ואחת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹענבי�,

הא��ר���ח על אחת ��י�: ל�קה �ה�א �טמא, א� ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
�ה�א ה�דרי� �כל ה�וה הא��ר על ואחת ,�� ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ�ְַהמיחד

�בר�". יחל ְֵַָֹ"לא

.Ëל�קה אינ� � חמ� �רביעית יי� רביעית ��תה ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנזיר
החמ� ועל עצמ� �פני ה�י� על ח�ב �אינ� אחת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹא�א
י��ה', לא וחמ� י��ה לא 'יי� �ת�ב �אי� עצמ�; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ�פני
�ל�מר: � י��ה" לא �כר וחמ� יי� "חמ� �ת�ב: �� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹא�א
ה�כר, וה�א ה�י� �� ��תערב �בר ולא יי� י��ה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא
�� �ה�א החמ�, א�א �פל ולא וה�איל החמיצ�; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹואפ��
עצמ�. �פני זה ועל עצמ� �פני זה על ל�קה אינ� � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחד

.Èה�א� �י על א� � ��� ה��� �ל יי� ��תה �היה ִֶַַ�ִִֶֶַַָָָָנזיר
אחת א�א ל�קה אינ� �רביעית, רביעית �ל על ל�מי� ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָח�ב
וא� ��ארנ�; �מ� �בר�", יחל �"לא ואחת יי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹמ���
���ה', 'אל ל�: ואמר� �רביעית, רביעית �ל על �� ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהתר�
מ�ברי ואחת. אחת �ל על ח�ב � ��תה וה�א ���ה', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ'אל

�מ��ב לעמד ל�זיר �אס�ר ל�]ס�פרי�, ��תי[בסמיכות ְְֲִִֵֶַַַָָֹ
אמר� לפניו; מכ��ל �הרי � הר�ה מ��� ויתרחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיי�,

יקרב'. לא ל�ר� 'סביב ְֲִִִֶֶַַָָֹחכמי�:

.‡Èז�ג� �י� �תער �י� ל�קה, � אחת �ערה ���ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר
א�[=מספריי�] וכ� �ער. �עי� מע�ר�, ���צ� וה�א ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ה�ת��ח ואחד המג�ח ואחד ל�קה. �יד�, א��ל�� [ולוקה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מ��הסייע] ה�יח וא� רא��"; על יעבר לא "�ער ��אמר: ,ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

�ער. �עי� זה �אי� ל�קה, אינ� � לע�ר� רא�� את לכ� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�די

.·È�ס רא�� על ה�ער,[=תכשיר]העביר את ���יר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ
��אמר: ע�ה, מצות ��ל אבל ל�קה; אינ� � �ער� ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�יר

רא��". �ער �רע ְֵֶַַַֹ"��ל

.‚Èה�גלחת מ��� ל�קה אינ� �ער�, �ל ���ח ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָנזיר
ואמר� ו�ערה, �ערה �ל על �� התר� וא� אחת; ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָא�א
�ל על ל�קה � מג�ח וה�א �ג�ח', 'אל �ג�ח', 'אל ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַָל�:

ואחת. ְַַַַאחת

.„Èנפל וא� � �צ�רניו וח�כ� �ידיו, �ער� על ח�פ� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָנזיר
��א ואפ�ר לה�יר, ��נת� אי� �הרי ח���; אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ער,

לא אבל �אדמהי�יר. יח� ולא �מסרק, [מהסוגיסרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹֹ
שיער] ע�השמשירה וא� ו�אי; ה�ער את ���יר מ�ני �ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ל�קה. אינ� ,��ֵֵֶ

.ÂËה�א� �טמא�ת �י� � �בעה טמאת למת ��טמא ְֶ�ְְְִֵַָ�ְְִִֵֶָָנזיר
מג�ח �אינ� �טמא�ת �י� ��ת�אר, �מ� עליה� ְְֵֵֶַַ�ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָמג�ח

ל�קה. זה הרי � ֲֲֵֵֶֶֶעליה�

.ÊËח�ב �ה�א �י על א� � הר�ה �עמי� למת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנטמא
מלקי� �י� �ית אי� ל�מי�, ואחת אחת �ל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלק�ת
וה�א �פע�, �ע� �ל על �� התר� וא� אחת; א�א ְְְִִֶַַַַַַַָָא�ת�

ואחת. אחת �ל על ל�קה � ְִֵֶַַַַַַָמ��א

.ÊÈ�א ונגע וחזר �פר�, ���טמא אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ה
�יד�, ה�ת ועדי� �מת נ�גע היה א� אבל האהיל; א� ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנ�א
�התר� �י על א� אחת, א�א ח�ב אינ� � אחר �מת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָונגע

וע�מד. מח�ל �הרי �נגיעה; נגיעה �ל על ��ְְְֲִִֵֶַָָָ�ְֵָ

.ÁÈ�א מת, �� ��ת עד �� ו�הה לבית, ��כנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר
�מג�ל �בה ���ה ה�ת לאהל סגורי�]��כנס ,[מתקני� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ל�קה זה הרי � מ�ע�� מעליו ה�בה �ג �פרע חבר� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בא
י��א" "לא מ��� ואחת יבא", "לא מ��� אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹ��י�:
�דר��, נכנס א� אבל �אחת. �אי� �ביאה טמאה �הרי �ֲֵֶ�ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָ
א� חטמ� ��כניס ��עת � לביאת� ק�דמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�טמאת�
עד �יאה, מ��� ח�ב ואינ� נטמא, רגליו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָאצ�ע�ת

.��� �ֶָ��ב�א

.ËÈואחר ��גגה, ה�בר�ת לבית א� ה�ת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס
הרי � �� עמד א�א ויצא קפ� ולא ,�� התר� ל� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ���דע
טמא �מ� ה��חויה, �די �� ���הא וה�א ל�קה; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

ל�ק��. ְְִִֶַַָ��כנס

.Î,ל�קה ה�זיר מזיד, ה�זיר היה א� � ה�זיר את ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמט�א
מכ��ל". ת�� לא ע�ר "ולפני מ��� ע�בר ���א� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
מה� אחד אי� מזיד, ���א� וזה ��גג ה�זיר היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוא�
��אמר: לפי ה�זיר? את המט�א ילקה לא ול�ה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹל�קה;
מ�ע��. עצמ� ��ט�א עד ל�קה ואינ� נזר�", רא� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ"וט�א
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.‡Îתאחר "לא מ��� א� ל�קה עצמ�, ���א טה�ר ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹנזיר
וכ� מע�ה; וע�ה טהרה, נזיר�ת אחר �הרי � ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָל��מ�"
הא תאחר". "לא מ��� א� ל�קה ה�בר�ת, �בית נזר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹא�
מ��� מלק��ת: אר�ע ל�קה עצמ� ���א �ה�זיר ִ�ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלמד�,

י��א" תאחר"לא "לא �מ��� �בר�", יחל "לא �מ��� , ְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ
וטמאה �יאה היתה א� � יבא" "לא �מ��� ְָ�ְְְְִִִַָָָָֹֹל��מ�",

��ארנ�. �מ� ְְְֵֶַַַ�אחת,

ה'תשס"ט אלול כ"ג קודש שבת יו�

ו ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ימי�‡. אפ�� � ה�פ� מ� י�צא ואכל יי�, ��תה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנזיר
ס�תר אינ� � י��[=מבטל]ר�י� אפ�� נזיר�ת�, מימי ְֲִִִִֵֵֵַ

�י� ��גגה �י� רא��, �ער מע�ט ��ח א� וכ� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאחד;
ולא �ער �עי� �י� �תער, �י� � רא�� רב נת��ח ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָֹֹֹ�זד��.
�י� �זד�� �י� לע�ר�, רא�� לכ� �די ה�ער�ת מ� ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹנ�אר

לסטי� ��ח�ה� אפ�� זה[=גזלני�]��גגה, הרי � �אנס ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָֹ
מתחיל �� ואחר �רע; ל� ��היה עד י��, �ל�י� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹס�תר

ְִלמנ�ת.

נת��ח·. י�� ע�רי� �לאחר י��, מאה נזיר�ת נדר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ�יצד?
�ער ��ר�ה עד י��, �ל�י� ��הה זה הרי � רא�� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹרב
ימי ��ל�� י�� �מ�ני� מ�נה י��, ה�ל�י� ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַֹֹרא��,
נזיר�ת �ק��קי �ל � י�� ה�ל�י� א�ת� וכל ְְְְְִִִִֵַָָָֹנזיר�ת�;

ה�ני�. מ� ל� ע�לי� �אי� א�א ְִִִֵֶֶַָָָָעליו,

ט�א�ה�‚. ואפ�� ��גגה, �י� �זד�� �י� � ��טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר
�מביא טמאה, �גלחת �מג�ח ה�ל, ס�תר � �אנס ְִֵָ�ְְְִִֵֵֶַַַַַֹֹ��יי�
��אמר: נזיר�ת, ימי למנ�ת �מתחיל טמאה, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָ�ְְָקר�נ�ת
ימי מלאת �י�� נטמא ואפ�� י�ל�". הרא��ני� ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ"וה�מי�

ה�ל. ס�תר ה���, �ס�� ְְִֵַַֹנזר�

טהרה„. קר�נ�ת הבאת י�� �ה�א מלאת, י�� אחר ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹנטמא
יע�ה? וכיצד �לבד. י�� �ל�י� סתר � נטמא לא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹא��
טמאה; �גלחת �מג�ח ���טהר, טמאה קר�נ�ת ְָ�ְְְְְִִֵֶַַַַַָ�ְְִֵָמביא
טהרה, �גלחת �מג�ח י��, �ל�י� נזיר�ת למנ�ת ְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָֹ�מתחיל
אחד עליו ��זרק אחר נטמא וא� טהרה. קר�נ�ת ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�מביא

ה�מי� הקרבנות]מ� מביא[של א�א �ל��, ס�תר אינ� � ְִִִֵֵֵֶַָָ
���טהר. ��� טהרה קר�נ�ת ְְְְְֳִֶֶַָָָָ�אר

�ער‰. לג�ל �רא�י י�� �ה�א ��אחריו, ���� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָנטמא
על וא� �ל��, ס�תר אינ� זה הרי � מלאת אחר ��ח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹא��
ל� ה�ט�ל וכל ה�זיר�ת �למה �הרי ��ח; לא �עדי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�י

אליה] .[הקשור

.Âדר�� ���� מ�לי�נטמא א�א ס�תר, אינ� � ��ני א� , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הרא��ני� "וה�מי� ��אמר: קר�נ�, ��ביא אחר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליה�
נטמא א� לפיכ�, רא��ני�. ימי� �� ��הי� עד ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָי�ל�",

ה��דמי�. �ל ס�תר � והלאה ְְְִִִִֵַָָָָמ�לי�י

.Ê�וא נזיר�ת; עליו חלה � מת טמא וה�א �נזיר, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָנדר
וא� ל�קה. � ��ח א� יי�, �תה א� אחרת, �ע� ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָנטמא
���ה עד ל�, ע�לי� אי� � ימי� ��ה �טמאת� ְִִֵֶֶַַַָָָ�ְָָ�הה
ע�לה ,��� �ביעי וי�� ��ביעי. ויט�ל ��ביעי, ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַֹ�לי�י

טמא;[=נחשב] וה�א ��דר לזה נזיר�ת, ימי מ�ני� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָל�

מ��� א�א למנ�ת מתחיל אינ� ��טמא, טה�ר נזיר ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָאבל
והלאה. ְְִִַָָָה�מיני

.Á;עליו חלה נזיר�ת ה�בר�ת, �בית וה�א ��דר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָמי
על ול�קה ל�, ע�לי� אי� � ימי� ��ה �� �הה ְֲִִִֵֶַַַָָָָָואפ��
�ער� מג�ח אינ� ,�� י�יר ��א �� התר� וא� .�� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ה�ת�
מ� �אחת ה�בר�ת �בית �� נטמא וא� מ��; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ���צא
מביא ואינ� מג�ח אינ� עליה�, מג�ח �ה�זיר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�ַה�מא�ת

טמאה. ְָ�ְַָקר��

.Ëמג�ל� �בה ���ה ל�� נזירות]נכנס ש� �בא[וקיבל , ְְְְִִִֵַָָָָָ
ה�עזיבה את עליו �פרע �י[=הגג]חבר� על א� � ונטמא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ל�קה אינ� ,�� חיוב][היו��הה בר אינו שבכניסתו ;ת ֵֶֶָָָ
�הה. א� מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� ְֲִִַַַַָָָאבל

.È�א�ת אי� � ונכנס וחזר ימי� ו�הה ה�בר�ת, מ�ית ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָיצא
ימי� �מנה וטהר, וטבל וה�ה יצא ל�. ע�לי� ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָה�מי�
��נה ה�מי� א�ת� הרי � ה�בר�ת לבית וחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ�זיר�ת�,
��� �ביעי הרי ,��� �מיני �י�� נכנס ואפ�� ל�; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַע�לי�
מ� �אחת ��כנס, אחר �� נטמא וא� ה�ני�. מ� ל� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָע�לה
וס�תר טמאה, קר�� מביא � עליה� מג�ח �ה�זיר ְְֵָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ַה�מא�ת

טמאה. �גלחת �מג�ח ה��דמי�, ְָ�ְְְִִִֵַַַַַַָה�מי�

.‡È�מ �אחת ��טמא נזיר היא? �יצד טמאה ְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְִַַ�גלחת
��לי�י עליו מ�ה זה הרי עליה�, מג�ח �ה�א ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ַה�מא�ת
��ביעי וט�בל ��ביעי, רא�� �ער �מג�ח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַֹ�ב�ביעי,

�מ�� �מעריב מת, טמאי �ל �דר� הה�יה [מחכהאחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
בטהרה] שלב שהוא וה�לערב � ��מיני קר�נ�תיו �מביא ;ְְְְִִִֵֵַָָ

לח�את, ואחד לע�לה אחד י�נה, בני �ני א� ת�רי� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ��י
ה��דמי�, ה�מי� �ל וס�תר לא��. �נת� �� ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָוכב�
מביא ��מיני, ��ח וא� נזיר�ת�; למנ�ת ְְְְְִִִִִִִִֵַַַ�מתחיל

.���� �� ְְַָָקר�נ�תיו

.·È�ע�לת אבל ח�את�; מ��ביא למנ�ת? מתחיל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמאימתי
מ�מנ�ת.וא� א�ת� מע�בי� אי� מ�, ְְְֲִִִֵַַָ

.‚Èה�� ונתאחר טבל, ולא ��ביעי ��לי�י �ה�ה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי
למחר. קר�נ�תיו ויביא �מ��, יעריב ���ט�ל, � ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹימי�
למנ�ת מתחיל אינ� � קר�נ�תיו ואחר �מ��, והעריב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָטבל
א�ת�, מע�בי� אי� וא�מ� ע�לת� אבל ח�את�; ��ביא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעד

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.„Èלג�ח צרי� אינ� � טמאה �גלחת ה�זיר ְְִֵֵַַָָ�ְְְִִֵֶַַַַַָ���ג�ח
הא� על �ער� לה�לי� ולא ה�ק��, [כתגלחת�תח ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

��דינהטהרה] ���ח �בי� להרֿהבית]. ��ק��,[מחו� א� ְְִִִֵֶַַַָָ
�ל �אפר אס�ר, ואפר� קבירה; וטע�� �הניה אס�ר ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ�ער�
��ד �חת ה�ליכ� א� � ��ק�� והמג�ח ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָה�ק�רי�.

יצא. ָָָָָהא��,

.ÂËעל �� התר� ��א �י� � הר�ה טמא�ת ��טמא ְְְִֵֵֶַַֹ�ְִִֶָָנזיר
אינ� � ואחת אחת �ל על �� �התר� �י� ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ�ל
אמ�רי�? �ברי� ��ה אחד. קר�� א�א טמא�תיו על ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ�ִֵַמביא
הרא��נה; טמאה קר�נ�ת ��ביא קד� �נ�ה �ע� ְִָָָ�ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ��טמא
הבאת קד� טהרת� אחר ימי� ��ה ��תאחר �י על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוא�
קר�� א�א מביא אינ� � ה�מי� �א�ת� ונטמא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָח�את�,

ח�את�, והביא וטהר נטמא א� אבל �ע�אחד. ונטמא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

- h"qyz'd lel` b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

הביא לא �עדי� �י על א� � ח�את� �הביא אחר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�נ�ה
אחר�ת. �קר�נ�ת ח�ב וע�לת�, ְְְֲֲֵַָָָָָא�מ�

.ÊËהיה ��מא נ�דע �� ואחר טהרה, �גלחת ���ח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר
ה�ל, ס�תר � נטמא יד�עה �טמאה א� � נזר� ימי ְְְִֵַָָָֹ�ְְְְִִֵ�ת��
�מ�נה טמאה, �גלחת �מג�ח טמאה, קר�נ�ת ְֶָ�ְְְִֵַַַַָ�ְְִֵָ�מביא
ה�ה�� �טמאת וא� טהרה. קר�נ�ת �מביא אחרת, ְְַַ�ְְְְְֳִִִֵֶֶַָָָנזיר�ת

ה��לה. מ�י הלכה זה, ודבר ס�תר; אינ� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנטמא,

.ÊÈה�א� נ�דע ה�מי�, מ� אחד עליו נזרק ��א עד ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוא�
ס�תר � ה�ה�� �טמאת �י� יד�עה, �טמאה �י� � ְְֵַַ�ְְְֵָָ�ְֵֵָטמא
�י על א� � ה�מי� מ� אחד ��זרק אחר ל� נ�דע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹה�ל;
ס�תר. אינ� היא, יד�עה �אינ� וטמאה ה�איל ��ח, ְְִֵֵֵֶָָָ�ְִִֶַֹ��א

.ÁÈ��אפ מ�יר�, אד� �אי� �ל ה�ה��? טמאת היא ְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ִֵאיז�
למת א�א ה�ה�� טמאת אמר� ולא הע�ל�. [במוות�ס�� ְְְָָָֹ�ְְְֵֶַַָ

�הרג�.טבעי] זה �� ידע �הרי לא, � הר�ג אבל ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ�לבד;

.ËÈמ�קע נמצא ה�ה��. טמאת ז� אי� �ל�י, ה�ת ְָ�ְְְִַַָ�ְִֵֵַָָנמצא
ה�ה�� טמאת ז� הרי ��יו, על וה�י� מערה ְְַַ�ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ�קרקעית

�צר�ר�ת א� �תב� טמ�� היה יד�עה; ,[=אבני�]�אינ� ְְְִֵֶֶֶָָָָָ
�מי� טמ�� היה יד�עה; �אינ� ה�ה�� טמאת ז� ְְְְִֵֶַַַָָָָָ�ֲֵהרי

ה�ה�� טמאת אינ� ה�לעי�, �בנקיקי אינו�אפלה [כי ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�ְְַַ
כראוי] .מוסתר

.Îקר�נ�ת והביא �מערה, וטבל וירד �מת, ��טמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר
נ�דע �� ואחר טהרה, �גלחת וג�ח נזיר�ת �מנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָ�טמאה,
א� � לט�ל ���רד ה�ערה �קרקעית מ�קע היה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ�ֵֶָָ��ת
מ�ני ה�ל, סתר � יד�עה �אינ� טמאה �היא �י ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ�ִִֶַעל
ו�אי. ��טהר עד טמא, ה�מא וחזקת לטמאה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�ְְַ�ֶ�החזק

להקר ��גע;[=להתקרר]ירד ��דע עד טה�ר, זה הרי � ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טמא, �חזקת זה הרי � ה�י� �ני על צ� ה�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא

צ�. �ה�א �זה ��גע ְֶֶֶֶֶַָָָָ�חזקת�

ז ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ולא‡. עליה�, מג�ח ה�זיר �אי� ה�ת מ� טמא�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ�ֵי�
�בעה; טמאת �ה� ��טמא �י על וא� ה��דמי�, את ְְִַָ�ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָס�תר
מת ימ�ת "וכי א�א לנפ�", יטמא "וכי �� נאמר ��א ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלפי
ואחר מת, �ל מעצמ� �ה� �טמא�ת ����א עד � ְְְֵֵֵֶֶַַַ�ְִֶַַָָָעליו"
�ל וי�ל� טמאה, �גלחת ויג�ח טמאה, קר�נ�ת יביא ��ְְִָָָ�ְְִִַַַַָ�ְְְִָָ

הרא��ני�. ִִִַָָה�מי�

ע·. עליה�: מג�ח �ה�זיר ה�ת מ� טמא�ת ה�פל,וא�� ל ְֵ�ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ה�ת; מ��ר ��ית ועל �גידי�; אבריו נתק�ר� לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפ��

נצל ��ית בהמש�]ועל מני�[מבואר רב �ה� עצמ�ת ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
ה�ב רבע �ה� �אי� �י על א� מידההעצמ�ת, של [ש� ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ

�אי�קטנה] �י על וא� מת, �ל �נינ� רב �ה� עצמ�ת ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
�ה� �אי� �י על א� עצמ�ת, קב חצי ועל ה�ב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�
מת מ�ל יהי� העצמ�ת וכל מנינ�, רב ולא �נינ� רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל אחד; מ�ת ה�אה ה�דרה ועל מתי�; מ�ני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מ�ת ה�א ה�ת מ� אבר ועל אחד; מת �ל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ַה�ל�לת
הרא�י ��ר עליה� ��� � אחד מאד� החי מ� אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

אר�כה �� כשהוא]לעל�ת ריפוי סיכויי חצי[=ע� ועל �חי; ְֲֲֲִַַַַָ
איזה ה�ת. רקב חפני� מלא ועל אחד; מ�ת ה�א �� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג
סר�חה. לחה ונע�ה ����ח ה�ת ��ר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�א

�ל‚. �אר�� ער� ���בר עד מט�א, ה�ת רקב ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואי�
��ק�ר א� אבר, מ��� חסר �ל�. ��� ויהיה ְִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְְִִֶַ�י�

מ�כת �ל א� ע� �ל �אר�� א� [שעשויה�כס�ת�, ְְִֵֶֶֶֶַָ
רקבלהחליד] ל� אי� נוספי�]� דברי� בו נתערבבו .[שהרי ֵָָ

למת א�א רקב אמר� טבעי]ולא לה�ציא[מוות � �לבד ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ
�מ�. חסר �הרי ֲֵֵֶָָָהר�ג,

�אחד„. מתי� �ני א�[=ביחד]קבר� �ער� ��זז� א� , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ
ונק�רה ��תה ע�רה א�ה א� ע��, �קבר�� ְְְִֵֶָָָָ�ְְִִִָָָָצ�רניו

וכ� מט�א; ��ה� הרקב אי� � �מעיה טח�וע�ר� א� ְ�ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
מאליו. ��רקיב עד � מט�א אינ� רקב, ��ע�ה עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ת
�הרקיב א� ,��� �הרקיב עד עפר� וה�יח ה�ת, את ְִִֶ�ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָטח�
נטמא וא� ספק; זה הרי � ה�ל והרקיב �מת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ��ה�א

�רבע נטמא א� וכ� טמא. ספק ה�א זה, [הקב]לרקב ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
זה הרי � �אהל� ה�ל�לת מ� א� מ�דרה, ה�א�ת ְְֲֳֵֶֶָָֹ�ְֲִִִַַָָָעצמ�ת

טמא. ְֵֵָספק

נזיר‰. נגע א� � ��נינ� טמא�ת ע�רה ה��י� א�� ְִִִֶַָָָ�ְְֵֵֵֶַָ�ל
האהילה א� עליה, ה�זיר האהיל א� נ�א�, א� מה�, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�אחת
הא�� ה�מא�ת מ� ואחת ה�זיר היה א� ה�זיר, על ְֵָ�ְְִִִַַַַַַָָָָָ�ַה�מאה
קר�� �מביא טמאה, �גלחת מג�ח זה הרי � אחד ְְִֵַָָ�ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�אהל
מט�א �אינ� הרקב, מ� ח�� ה�ל; את וס�תר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�טמאה,
אחד; ��� אינ� �הרי �כ��, ���ע אפ�ר �אי � ֲֵֵֶֶָ�ְְְִִֶֶֶַַָָ�מ�ע

מג�ח. � �אהל� נטמא א� נ�א�, א� ְְְְֲֳִִֵַַָָָָאבל

.Â�א ��ע�רה, עצ� אפ�� ה�ת, �עצ� ��גע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכ�
וס�תר טמאה, קר�נ�ת �מביא עליו, מג�ח זה הרי � ְְֵָ�ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָנ�א�
א� אבל �אהל. מט�א אחד עצ� ואי� ה��דמי�; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת

�ג�� הע�י�[�אדמה]נטמא ��דה[=חו"ל]אר� א� ְְְִִֶֶֶַָָָ
א� �במ�א, �מ�ע מט�אי� �ה� �ת�כ� קבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ��חר�

האהיל]�האהיל � וכו'' 'השריגי� תיכ�: מהמפורט [אחד ֱִֶֶ
הנזיר]עליו על]ועל[על ע[וג� מ��י� �רהאחת ְְְִֵֵֶַַַָָ

[� הפרק בתחילת לעיל שנמנו [=ענפי�]ה�ריגי�[הטומאות ִִַָ
ה�רע�ת א� האילנ�ת, מ� בולטות]ה��צאי� [אבני� ְְִִִַַָָָ

��טמא א� ,�� וכ��צא �מל א� מ�ה א� ה�דר, מ� ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָה��צא�ת
מני�, רב ולא �ני� רב לא �ה� �אי� עצמ�ת רבע ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹֹ�אהל
�מ�ע מט�א �היא ה�ת מ� �� �רביעית ��טמא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָא�

���לל ��טמא א� �באהל, המת]�במ�א ארו� א�[כיסוי ְְְִֵֶֶַַָָֹ
הארו�]���פק א�[צידי �באהל, �מ�ע מט�אי� �ה� ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

��ר עליה� �אי� ה�ת מ� �אבר א� החי מ� �אבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��טמא
ס�תר. אינ� זה הרי � ֲֵֵֵֶָָ�רא�י

.Êמ�ה� �בעה, טמאת טמא ה�א א�� ��כל �י על ְְִֶַַָ�ְִֵֵֶַַָָא�
מביא ולא טמאה, �גלחת מג�ח אינ� � ��ביעי ְְִֵָֹ�ְְְְִִִִִִֵֵַַַַ��לי�י
אי� ה�מאה ימי �ל אבל ה��דמי�; את ס�תר ולא ְֵָ�ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹקר�נ�ת,

נזיר�ת�.[=נחשבי�]ע�לי� ימי מ�ני� ל� ְְְִִִִֵַ

.Áמ�ה אינ� � ��ת ה��געי� ��לי� א� ה�ת, �אהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע
אבל �נזיר; המיחד �י� ��ה לי, ויראה ��ביעי. ְֲִָָָ�ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָ��לי�י
��לי�י י�ה �בעה, טמאת �כלי� ��טמא אד� ְְְִִִִֶַַָ�ְְִִֵֶָָָָ�ל
לי, יראה וכ� מת. טמאת �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ְְִֵֵֵֶַָ�ְְְְְִִִִֵֶָ��ביעי,
�די �כלי�, נגע א� ��ביעי ��לי�י מ�ה �אינ� ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ��ה

נזיר�ת�. ימי מ�ני� ��לי� טמאת� ימי ל� ְְְְִִִִֵֵַַָ�ְֲֵֶַ��על�
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הביא לא �עדי� �י על א� � ח�את� �הביא אחר ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�נ�ה
אחר�ת. �קר�נ�ת ח�ב וע�לת�, ְְְֲֲֵַָָָָָא�מ�

.ÊËהיה ��מא נ�דע �� ואחר טהרה, �גלחת ���ח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר
ה�ל, ס�תר � נטמא יד�עה �טמאה א� � נזר� ימי ְְְִֵַָָָֹ�ְְְְִִֵ�ת��
�מ�נה טמאה, �גלחת �מג�ח טמאה, קר�נ�ת ְֶָ�ְְְִֵַַַַָ�ְְִֵָ�מביא
ה�ה�� �טמאת וא� טהרה. קר�נ�ת �מביא אחרת, ְְַַ�ְְְְְֳִִִֵֶֶַָָָנזיר�ת

ה��לה. מ�י הלכה זה, ודבר ס�תר; אינ� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנטמא,

.ÊÈה�א� נ�דע ה�מי�, מ� אחד עליו נזרק ��א עד ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוא�
ס�תר � ה�ה�� �טמאת �י� יד�עה, �טמאה �י� � ְְֵַַ�ְְְֵָָ�ְֵֵָטמא
�י על א� � ה�מי� מ� אחד ��זרק אחר ל� נ�דע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹה�ל;
ס�תר. אינ� היא, יד�עה �אינ� וטמאה ה�איל ��ח, ְְִֵֵֵֶָָָ�ְִִֶַֹ��א

.ÁÈ��אפ מ�יר�, אד� �אי� �ל ה�ה��? טמאת היא ְְֲִִֵֶַַַָָָָ�ִֵאיז�
למת א�א ה�ה�� טמאת אמר� ולא הע�ל�. [במוות�ס�� ְְְָָָֹ�ְְְֵֶַַָ

�הרג�.טבעי] זה �� ידע �הרי לא, � הר�ג אבל ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ�לבד;

.ËÈמ�קע נמצא ה�ה��. טמאת ז� אי� �ל�י, ה�ת ְָ�ְְְִַַָ�ְִֵֵַָָנמצא
ה�ה�� טמאת ז� הרי ��יו, על וה�י� מערה ְְַַ�ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ�קרקעית

�צר�ר�ת א� �תב� טמ�� היה יד�עה; ,[=אבני�]�אינ� ְְְִֵֶֶֶָָָָָ
�מי� טמ�� היה יד�עה; �אינ� ה�ה�� טמאת ז� ְְְְִֵֶַַַָָָָָ�ֲֵהרי

ה�ה�� טמאת אינ� ה�לעי�, �בנקיקי אינו�אפלה [כי ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�ְְַַ
כראוי] .מוסתר

.Îקר�נ�ת והביא �מערה, וטבל וירד �מת, ��טמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר
נ�דע �� ואחר טהרה, �גלחת וג�ח נזיר�ת �מנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָ�טמאה,
א� � לט�ל ���רד ה�ערה �קרקעית מ�קע היה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ�ֵֶָָ��ת
מ�ני ה�ל, סתר � יד�עה �אינ� טמאה �היא �י ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ�ִִֶַעל
ו�אי. ��טהר עד טמא, ה�מא וחזקת לטמאה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�ְְַ�ֶ�החזק

להקר ��גע;[=להתקרר]ירד ��דע עד טה�ר, זה הרי � ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טמא, �חזקת זה הרי � ה�י� �ני על צ� ה�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא

צ�. �ה�א �זה ��גע ְֶֶֶֶֶַָָָָ�חזקת�

ז ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ולא‡. עליה�, מג�ח ה�זיר �אי� ה�ת מ� טמא�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ�ֵי�
�בעה; טמאת �ה� ��טמא �י על וא� ה��דמי�, את ְְִַָ�ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָס�תר
מת ימ�ת "וכי א�א לנפ�", יטמא "וכי �� נאמר ��א ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלפי
ואחר מת, �ל מעצמ� �ה� �טמא�ת ����א עד � ְְְֵֵֵֶֶַַַ�ְִֶַַָָָעליו"
�ל וי�ל� טמאה, �גלחת ויג�ח טמאה, קר�נ�ת יביא ��ְְִָָָ�ְְִִַַַַָ�ְְְִָָ

הרא��ני�. ִִִַָָה�מי�

ע·. עליה�: מג�ח �ה�זיר ה�ת מ� טמא�ת ה�פל,וא�� ל ְֵ�ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ה�ת; מ��ר ��ית ועל �גידי�; אבריו נתק�ר� לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפ��

נצל ��ית בהמש�]ועל מני�[מבואר רב �ה� עצמ�ת ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
ה�ב רבע �ה� �אי� �י על א� מידההעצמ�ת, של [ש� ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ

�אי�קטנה] �י על וא� מת, �ל �נינ� רב �ה� עצמ�ת ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
�ה� �אי� �י על א� עצמ�ת, קב חצי ועל ה�ב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�
מת מ�ל יהי� העצמ�ת וכל מנינ�, רב ולא �נינ� רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל אחד; מ�ת ה�אה ה�דרה ועל מתי�; מ�ני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מ�ת ה�א ה�ת מ� אבר ועל אחד; מת �ל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ַה�ל�לת
הרא�י ��ר עליה� ��� � אחד מאד� החי מ� אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

אר�כה �� כשהוא]לעל�ת ריפוי סיכויי חצי[=ע� ועל �חי; ְֲֲֲִַַַַָ
איזה ה�ת. רקב חפני� מלא ועל אחד; מ�ת ה�א �� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג
סר�חה. לחה ונע�ה ����ח ה�ת ��ר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�א

�ל‚. �אר�� ער� ���בר עד מט�א, ה�ת רקב ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואי�
��ק�ר א� אבר, מ��� חסר �ל�. ��� ויהיה ְִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְְִִֶַ�י�

מ�כת �ל א� ע� �ל �אר�� א� [שעשויה�כס�ת�, ְְִֵֶֶֶֶַָ
רקבלהחליד] ל� אי� נוספי�]� דברי� בו נתערבבו .[שהרי ֵָָ

למת א�א רקב אמר� טבעי]ולא לה�ציא[מוות � �לבד ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ
�מ�. חסר �הרי ֲֵֵֶָָָהר�ג,

�אחד„. מתי� �ני א�[=ביחד]קבר� �ער� ��זז� א� , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ
ונק�רה ��תה ע�רה א�ה א� ע��, �קבר�� ְְְִֵֶָָָָ�ְְִִִָָָָצ�רניו

וכ� מט�א; ��ה� הרקב אי� � �מעיה טח�וע�ר� א� ְ�ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
מאליו. ��רקיב עד � מט�א אינ� רקב, ��ע�ה עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ת
�הרקיב א� ,��� �הרקיב עד עפר� וה�יח ה�ת, את ְִִֶ�ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָטח�
נטמא וא� ספק; זה הרי � ה�ל והרקיב �מת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ��ה�א

�רבע נטמא א� וכ� טמא. ספק ה�א זה, [הקב]לרקב ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
זה הרי � �אהל� ה�ל�לת מ� א� מ�דרה, ה�א�ת ְְֲֳֵֶֶָָֹ�ְֲִִִַַָָָעצמ�ת

טמא. ְֵֵָספק

נזיר‰. נגע א� � ��נינ� טמא�ת ע�רה ה��י� א�� ְִִִֶַָָָ�ְְֵֵֵֶַָ�ל
האהילה א� עליה, ה�זיר האהיל א� נ�א�, א� מה�, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�אחת
הא�� ה�מא�ת מ� ואחת ה�זיר היה א� ה�זיר, על ְֵָ�ְְִִִַַַַַַָָָָָ�ַה�מאה
קר�� �מביא טמאה, �גלחת מג�ח זה הרי � אחד ְְִֵַָָ�ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�אהל
מט�א �אינ� הרקב, מ� ח�� ה�ל; את וס�תר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�טמאה,
אחד; ��� אינ� �הרי �כ��, ���ע אפ�ר �אי � ֲֵֵֶֶָ�ְְְִִֶֶֶַַָָ�מ�ע

מג�ח. � �אהל� נטמא א� נ�א�, א� ְְְְֲֳִִֵַַָָָָאבל

.Â�א ��ע�רה, עצ� אפ�� ה�ת, �עצ� ��גע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכ�
וס�תר טמאה, קר�נ�ת �מביא עליו, מג�ח זה הרי � ְְֵָ�ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָנ�א�
א� אבל �אהל. מט�א אחד עצ� ואי� ה��דמי�; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת

�ג�� הע�י�[�אדמה]נטמא ��דה[=חו"ל]אר� א� ְְְִִֶֶֶַָָָ
א� �במ�א, �מ�ע מט�אי� �ה� �ת�כ� קבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ��חר�

האהיל]�האהיל � וכו'' 'השריגי� תיכ�: מהמפורט [אחד ֱִֶֶ
הנזיר]עליו על]ועל[על ע[וג� מ��י� �רהאחת ְְְִֵֵֶַַַָָ

[� הפרק בתחילת לעיל שנמנו [=ענפי�]ה�ריגי�[הטומאות ִִַָ
ה�רע�ת א� האילנ�ת, מ� בולטות]ה��צאי� [אבני� ְְִִִַַָָָ

��טמא א� ,�� וכ��צא �מל א� מ�ה א� ה�דר, מ� ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָה��צא�ת
מני�, רב ולא �ני� רב לא �ה� �אי� עצמ�ת רבע ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹֹ�אהל
�מ�ע מט�א �היא ה�ת מ� �� �רביעית ��טמא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָא�

���לל ��טמא א� �באהל, המת]�במ�א ארו� א�[כיסוי ְְְִֵֶֶַַָָֹ
הארו�]���פק א�[צידי �באהל, �מ�ע מט�אי� �ה� ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

��ר עליה� �אי� ה�ת מ� �אבר א� החי מ� �אבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��טמא
ס�תר. אינ� זה הרי � ֲֵֵֵֶָָ�רא�י

.Êמ�ה� �בעה, טמאת טמא ה�א א�� ��כל �י על ְְִֶַַָ�ְִֵֵֶַַָָא�
מביא ולא טמאה, �גלחת מג�ח אינ� � ��ביעי ְְִֵָֹ�ְְְְִִִִִִֵֵַַַַ��לי�י
אי� ה�מאה ימי �ל אבל ה��דמי�; את ס�תר ולא ְֵָ�ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹקר�נ�ת,

נזיר�ת�.[=נחשבי�]ע�לי� ימי מ�ני� ל� ְְְִִִִֵַ

.Áמ�ה אינ� � ��ת ה��געי� ��לי� א� ה�ת, �אהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע
אבל �נזיר; המיחד �י� ��ה לי, ויראה ��ביעי. ְֲִָָָ�ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָ��לי�י
��לי�י י�ה �בעה, טמאת �כלי� ��טמא אד� ְְְִִִִֶַַָ�ְְִִֵֶָָָָ�ל
לי, יראה וכ� מת. טמאת �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ְְִֵֵֵֶַָ�ְְְְְִִִִֵֶָ��ביעי,
�די �כלי�, נגע א� ��ביעי ��לי�י מ�ה �אינ� ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ��ה

נזיר�ת�. ימי מ�ני� ��לי� טמאת� ימי ל� ְְְְִִִִֵֵַַָ�ְֲֵֶַ��על�
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.Ëוהחלט ��צטרע חל�ט�[לטומאה]נזיר ימי �ל � ְְִִֶַָָ�ְְֲֵַָ
��טהר[=טומאתו] אחר ���פר ס�פר� ימי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַו�בעת

מימי ל� ע�לי� אי� ל�נ�ה, רא��נה �גלחת �י� ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמ�רע��
הס�ר ימי אבל דינו]נזיר�ת�; שהוחלט ל�.[שלפני ע�לי� , ְְְֲִִֵֵֶָ

זיבת� ימי �ל � א�ה �י� אי� �י� ��ר�, זב א� ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָוכ�
למ�ה הלכה זה, ודבר טמאי�. �ה� �י על א� לה�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹע�לי�

ה�א. ִִַמ�יני

.È� טמא�ת ��אר ה�זיר נטמא �א� ל�מר, צרי� ְ�ְְִִִִִֵֶַַָָָָאי�
�מת נטמא �ל��; ס�תר ואינ� ל�, ע�לי� טמאת� ְְְְְִִֵֵֵָָ�ְֵֶ��מי
�נזיר�ת� �הרי ה��דמי�, �ל את ס�תר � צרע�� ימי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ת��

טמא. �ה�א �י על וא� ע�מד, ְִֵֵֶַַָה�א

.‡È;מצוה �בתגלחת מצוה, מת �טמאת מ�ר ְְְְְִִִֵַַַָָ�ְָ�ִַָה�זיר
����ע מי �יצד? הר��ת. �יי� מצוה, �יי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָואס�ר
�� ואחר ל���ת, עליו מצוה �הרי יי�, ה��� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ����ה
ואי� �יי�; ואס�ר ה�ב�עה, על נזיר�ת חלה � �נזיר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָנדר
א�א �אינ� והב�לה, ק��� �יי� אס�ר �ה�א ל�מר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי�

ס�פרי�. ְְִִִֵמ�ברי

.·È?מצוה מת �טמאת מ�ר ה�א ��ר�,וכיצד מה�� היה ְֵַ�ְָ�ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
ל�, מ��א זה הרי � ��ק�ר�� מי �� �אי� �מת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�פגע

ה�. ק�לה �ברי א��, �דברי� ְְְְִִֵֵֵַָָָוק�בר�.

.‚Èי� על א� נזיר, י��א � מצוה �מת ��גע� וכה� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר
ואל טמאה, קר�� �מביא הרא��ני� ה�מי� ס�תר ְְַָ�ְִִִִֵֵֶַַָָָ�ה�א
נזיר היה ואפ�� �עה, קד�ת קד�ת� � ��ה �ה�; ְֲִִַַָָָָ�ְָ�ְִֵֶֶַָֹי��א

ע�ל�. קד�ת קד�ת� � וה�ה� ַָ�ְָ�ְְֵַָֹע�ל�;

.„Èנזיר ואחד י��, �ל�י� נזיר אחד נזירי�, �ני ב� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ�גע�
ע�ל�, נזיר אחד היה י��. �ל�י� נזיר י��א � י�� ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמאה
��זיר קצ�ב; לזמ� ה�זיר י��א � קצ�ב לזמ� נזיר ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוה�ני

מ�ה. חמ�רה קד�ת� ֲִֶָָ�ְָע�ל�,

.ÂËונר�א ��צטרע נזיר מצוה? �תגלחת מ�ר ה�א ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ�ְֵַוכיצד
�הרי �ער�; �ל מג�ח זה הרי � נזיר�ת ימי �ת�� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמ�רע��
�ל את "וג�ח ��צרע: ��אמר ע�ה, מצות ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ�גלח��
� תע�ה ולא ע�ה מ�צא �א�ה מק�� וכל וג�', ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ�ער�"
יב�א לאו, וא� מ�טב; �ניה�, את לק�� א�ה יכ�ל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָא�
נזר� �ימי ���ח נזיר והלא תע�ה. לא את וידחה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹע�ה
��ל יהיה, "קד�� ��אמר: וע�ה, תע�ה לא על ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹע�בר
לא את ��חה ע�ה אי� מק�� �בכל � רא��" �ער ְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�רע
�גלחת �ל ע�ה ��חה ול�ה ��מ�ת�; וע�ה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָתע�ה
וימי ��רעת, ה�זיר נטמא ��בר מ�ני לנזיר�ת�? ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�גע

�� �מ� ל�, ע�לי� אי� �ה�,חל�ט� קד�� אינ� והרי ארנ�, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
�ה�א תע�ה, לא א�א נ�אר ולא מאליו, הע�ה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�בטל
�גלחת �ל ע�ה �א �לפיכ� רא��"; על יעבר לא ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹ"�ער

א�ת�. ודחה ְַַַָָָה�רעת,

ח ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

נזיר�ת�,‡. ימי ה�זיר ���גמר היא? �יצד טהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�גלחת
ואיל לח�את, וכב�ה לע�לה, �ב� � �המ�ת �ל� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמביא
לח�את הרא�יה � �ר� ולא �ל��� הביא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹל�למי�;
לע�לה והרא�יה �למי�, ל�למי� והרא�יה ח�את, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָ�קרב

ע�ר�נ�ת ��ה ה�למי�, איל ע� �מביא [�האיפהע�לה. ְְִִִִֵֵֶַָָָ
מידה] ש� ע�רי�� מה� א�פה � סלת ע�ר�� �לי�י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹ��ני

ח��ת ע�ר אפיית�]ח�ה, לפני בשמ� וע�רה[בלולות ֲֶֶַַַָָָ
מ��ת אפיית�]רקיקי לאחר בשמ� �מ��ח[משוחי� ; ְִֵֵַַ

מ�יני. למ�ה הלכה זה, ו�ע�ר �מ�. �רביעית ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹהע�רי�
אחד. �כלי הע�רי� ְְִִִִֵֶֶָָ�מביא

.·�� ואחר הע�לה, �� ואחר �ח�ה, הח�את ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָו��חט
הח�את ��חט אחר ��ח וא� מג�ח; �� ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָה�למי�,

��לק� א� ה�למי�, �מב�ל יצא. הע�לה, ל[=בישוא� ְְְִֵַַָָָָָָ
עלממוש�] ונ�ת� ה�למי�, זבחי �ל הרטב מ� ול�קח .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

��ד �חת לא� מ�ליכ� �� ואחר ה�למי�;[=סיר]ה�ער, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ
יצא. הח�את, �חת ה�ליכ� ְְִִִַַַַָָָוא�

ה�זירי�‚. �ל��ת ה��י�, �עזרת �ער�? מג�ח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכ�
את מב�לי� ו�� �ר�מית; מזרחית �קר� �� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ�היתה

��דינה ��ח וא� לא�. �ער� �מ�ליכי� [מחו��למיה�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
�למקדש] ��ק�� ���ח �י� ��דינה, ���ח �בי� יצא. ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

��היה עד מג�ח ואינ� ה��ד; �חת �ער� מ�לי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָה�א
לא � מ�עד" אהל "�תח ��אמר: �ת�ח, העזרה ֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�תח

ה�א. מק�� �זי�� ��ה ה�תח, �נגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ��ג�ח

וח�ת„. האיל, מ� ��לה ה�ר�ע את ה�ה� נ�טל �� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹואחר
א� ה�זיר ��י על ונ�תנ� אחד, ורקיק ה�ל, מ� אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמ�ה

�מניפ� יחדה�זירה, ומני� הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכה� ְְִִַָָ
למתי�.עמו] �לה��א יי� ל���ת ה�זיר ה�ר �� ואחר .ְַַָ�ְְְִִִִִֵֵַַַַָ

ממרט‰. וא�[=קרח]נזיר �ער; להעביר צרי� אינ� , ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹ
זה הרי � ��י� ל� �אי� א� �ער, ל� �אי� �י ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
קר�נ�תיו, הביא וא� וי��א. וי��ה קר�נ�תיו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמקריב
��תה א�א מע�בת, ה�גלחת אי� � רא�� ��ח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹולא

ה�מי� מ� אחד עליו �����רק לערב; ה�ר,�מ��א � ִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�ַ
�ברי� ��ל הני�; ולא ��יו על נת� ��א �י על ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹא�

לע�ב. ולא למצוה ְְְְִֵֵַָֹא��,

.Âלג�ח מצוה עליו, מע�בת ה�גלחת �אי� �י על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָא�
���ח א� �תער, ��א ���ח ונזיר מר�ה; זמ� לאחר ְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹ�ְְְֲִַַַאפ��
���ח, מצות ק�� ולא �ל��, ע�ה לא � �ער�ת ��י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹו��ר

טמא. נזיר �י� טה�ר, נזיר ִִֵֵֵָָָָ�י�

.Ê�וג�ח וחזר ,��� רא�� וצ�ח �ער�ת, ��י וה�יח ְְְִַָ�ְְְְִִִִֵַַַָֹ��ח
ה�ער�ת, ��י א�ת� ע� ונ�ארה[או]��� אחת ���ח �ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

� אחת וג�ח אחת נ�רה ���ח; מצות ק�� זה הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאחת
���ח מצות �א� הראשאי� כשעל גילוח מצות ואי� [הואיל ְִִֵַַָ

אחת] שערה רק .ישנה

.Á�ה�למי על ראשוני�]��ח �ס�ל[שהקריב� ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ
ל�[הקרב�] על� לא �זבחיו �ס�לה, �גלח�� לא� [שהרי ְְְְִַָָָָֹ

נזירותו] ימי עדיי� ונמצאתנשלמו הח�את, על ��ח ;ְְִִַַַַָָ
ה�למי� הביא �� ואחר ח�את, ל�� ��א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ���חטה
לא �זבחיו �ס�לה, �גלח�� � �מצות� וקרב� ְְְְְְְְְִִַָָָָָָָָֹוהע�לה,

ל�. ָעל�

Ë.,�ל�מ ��א ונ�חט� ה�למי�, ועל הע�לה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ��ח
�גלח�� � ל�מ� להקריב� אחר�ת קר�נ�ת הביא �� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר

ל�. על� לא �זבחיו ְְָָָָֹ�ס�לה,

- h"qyz'd lel` f"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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.È��גלח� � ��ר מה� אחד ונמצא �ל���, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��ח
�הלכת�. ויקרב� ה�בחי� �אר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ��רה,

.‡Èמי� ה�א הרי � �ס�לה' '�גלח�� �אמרנ� מק�� ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ�ל
�מ� י�� �ל�י� ס�תר �ה�א נזיר�ת�, ימי �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ��ת��ח
ה�ס�לה, ה�גלחת אחר י�� �ל�י� מ�נה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ��ארנ�;

קר�נ�תיו. ְְִֵָָ�מביא

.·È�מצות� ��א ��חט� נזיר שלא�למי או לשמ� [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
שני�] שתי ב� ��רי�היה נדבה]� ע�לי�[כשלמי ואי� , ְְִִֵֵ

טע�ני� ואי� אחד, לי�� ונאכלי� ח�בה; ל�� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָל�עלי�
ולא ב:]לח�, תנופה ושוק]מ�נ�ת[מצות חזה זר�ע.[= ולא , ְְְֶֶַַָֹֹ

.‚È�מ ה�ל � ע�ה� ה�א וה�ח� הא��, �המ�ת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל�
שני]הח�י� מעשר מכס� �מ�[ולא הק��, נדרי ��אר , ַ�ְְְְִִִֵֵֶָ

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.„Èמע�ר מ�ע�ת �אג�ח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהא�מר:
ה�ע�ר, מ� קר�נ�תיו מביא ואינ� נזיר, זה הרי � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ני'

הח�י�. מ� ִ�ִֶַָא�א

.ÂË,�לעצמ אביו קר�נ�ת להביא ל� י� � �נזיר ��דר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהאי�
ודבר אביה; קר�נ�ת על מג�חת הא�ה ואי� עליה�; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�מג�ח
נזיר, אביו �היה מי �יצד? ה�א. ה��לה מ�י הלכה ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָזה,
ה�ע�ת וה�יח �מת קר�נ�תיו, �ה� לקנ�ת מע�ת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוהפרי�
�אביא מנת על נזיר 'הריני אביו: מ�ת אחר ואמר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ת�מי�,
מביא זה הרי � לקר�נ�תיו' אבי �הפרי� ��ע�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקר�נ�תי
אביו והפרי� נזירי�, ואביו ה�א היה א� וכ� קר�נ�תיו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָמה�
'הריני אביו: מ�ת אחר ה�� ואמר האב, �מת סת�מי�, ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמע�ת
אבל מה�; קר�נ�תיו מביא זה הרי � אבי' מע�ת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמג�ח
ר�י� �ני� וה�יח האב מת לנדבה. ה�ע�ת י�ל� אמר, לא ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹא�
לכל וי� לה�; יר�ה �היא מ�ני ה�ת�מי�, ה�ע�ת ח�לקי� �ְְְְִִִִֵֶַַָ�ְְֵֶָָָ
�ני�. �י �ה� נ�טל וה�כ�ר חלק�. על לג�ח מה� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאחד

.ÊË�י� קצ�ב, זמ� נזיר וה�� ע�ל� נזיר האב �היה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�
מג�ח זה הרי � ע�ל� נזיר וה�� קצ�ב זמ� נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�היה

אביו. נזיר�ת מ�ע�ת קר�נ�תיו ְְְְִִִִֵָָָ�מביא

.ÊÈ,ומת טמאה קר�נ�ת �ה� להביא מע�ת אביו ְֵָָ�ְְְְִִִִֶָָָָָהפרי�
האב הפרי�� א� וכ� טהרה; קר�� �ה� מביא ה�� ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאי�
טמאה; �גלחת עליה� מג�ח ה�� אי� טהרה, ְָ�ְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלקר��

זבחי הביא וא� ה�. ספק א�� ל�.��ברי� על� לא ו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

.ÁÈקר�נ�ת להביא ח�ב � נזיר' לג�ח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהא�מר:
אמר: ��רצה. נזיר איזה ידי על �מקריב� טהרה, ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�גלחת
לג�ח עלי 'הרי אמר: א� א� נזיר', קר�נ�ת חצי עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'הרי
נזיר לאיזה ה�ר�נ�ת חצי מביא זה הרי � נזיר' ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָחצי
א� אבל מ���; קר�נ�תיו מ�לי� נזיר וא�ת� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָ��רצה,
קר�נ�ת מביא זה הרי � נזיר' חצי קר�נ�ת עלי 'הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמר:

נזיר�ת. חצי לנ� �אי� �ל�, ְֲִִִֵֵֶָָָנזיר

.ËÈ�חבר ו�מע נזיר', לג�ח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�מר:
אחר; נזיר לג�ח ח�ב ואינ� נזיר, חבר� הרי � 'ואני' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָואמר:
'ואני, אמר: וא� ��זיר�ת. א�א עצמ� הת�יס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�הרי
אחד �ל ��חי�, הי� א� ח�ב. זה הרי נזיר', לג�ח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָועלי
ח�בי� כ�, ע�� לא וא� חבר�; ידי על קר�נ�תיו מביא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹמה�

אחרי�. נזירי� ְְֲִִִֵֵַַלג�ח

.Î:ואמר חבר� ו�מע נזיר', חצי לג�ח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהא�מר:
�ל קר�נ�תיו חצי מביא זה � נזיר' חצי לג�ח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מה� אחד וכל זה, �ל קר�נ�תיו חצי מביא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָזה,
חצי מביא זה לאו, וא� ��חי�; הי� א� קר�נ�תיו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָמ�לי�
לאיזה קר�נ�ת חצי מביא וזה ��רצה, נזיר לאיזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָקר�נ�ת

��רצה. ְִִֶֶָנזיר

�
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ע�ל� אל ה' ���. ְֵֵָ

ה�ה ל�י ���� �י לע�ל�, עד�תי� .נחל�י ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
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הלכ�ת ��ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ע�ר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכ�תיו
ט�ב, י�� �ביתת הלכ�ת ע��ר, �ביתת הלכ�ת ְְְְִִִִִֵַַָער�בי�,
הלכ�ת ול�לב, וס�ה ��פר הלכ�ת �מ�ה, חמ� ְְִָָ�ְְְִִֵַָָָהלכ�ת
הלכ�ת �ענ��ת, הלכ�ת החד�, ק��� הלכ�ת ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹ�קלי�,

וחנ�ה. ָ�ְֲִַָמג�ה

zAW zFkld¦§©¨
מצו�ת ו�ל� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹי�

(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; (ב)לא ��ביעי; ��אל���ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(ג) מלאכה; �� (ד)לע��ת ���ת; לענ� ��א��א ְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹ
(ה) ���ת; ל�ב�ל ח�� �בא�רלצאת �זכירה. ה��� לק�� ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

א��. �פרקי� א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת

א ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ע�ה�ביתה‡. מצות � מ�לאכה ��אמר:��ביעי , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
���ת" ה�ביעי ��ל"�ב��� � מלאכה �� הע��ה וכל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

תע�ה לא על ועבר ע�ה, כלמצות תע�ה "לא ��אמר: , ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ח�במלאכה" ה�א �מה ע�ה. א� מלאכה? ע��ת על ְְֲִִַַַַָָָָָָָ

�רת ח�ב �זד��, והתראה,�רצ�נ� עדי� �� הי� וא� ; ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ
קב�עהנסקל ח�את קר�� ח�ב ��גגה, ע�ה וא� בי�; �] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ

בהמה] מביא עשיר בי� .עני

זה·. �בר �הע��ה ��ת �הלכ�ת ��אמר מק�� ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�ל
והתראה, עדי� �� הי� וא� �רת, ח�ב זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ח�ב'

ח�את ח�ב ��גג, היה וא� סקילה; .ח�ב ְְִִֵַַַָָָָָָ

זה‚. הרי � '�ט�ר' זה �בר �הע��ה ��אמר מק�� ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
אס�ר אבל ה�ר��; �מ� ה�קילה, �מ� ה�רת, מ� ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ�ט�ר
הרחקה ס�פרי�, מ�ברי וא��ר� ���ת; דבר א�ת� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלע��ת
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.È��גלח� � ��ר מה� אחד ונמצא �ל���, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��ח
�הלכת�. ויקרב� ה�בחי� �אר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ��רה,

.‡Èמי� ה�א הרי � �ס�לה' '�גלח�� �אמרנ� מק�� ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ�ל
�מ� י�� �ל�י� ס�תר �ה�א נזיר�ת�, ימי �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ��ת��ח
ה�ס�לה, ה�גלחת אחר י�� �ל�י� מ�נה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ��ארנ�;

קר�נ�תיו. ְְִֵָָ�מביא

.·È�מצות� ��א ��חט� נזיר שלא�למי או לשמ� [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
שני�] שתי ב� ��רי�היה נדבה]� ע�לי�[כשלמי ואי� , ְְִִֵֵ

טע�ני� ואי� אחד, לי�� ונאכלי� ח�בה; ל�� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָל�עלי�
ולא ב:]לח�, תנופה ושוק]מ�נ�ת[מצות חזה זר�ע.[= ולא , ְְְֶֶַַָֹֹ

.‚È�מ ה�ל � ע�ה� ה�א וה�ח� הא��, �המ�ת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל�
שני]הח�י� מעשר מכס� �מ�[ולא הק��, נדרי ��אר , ַ�ְְְְִִִֵֵֶָ

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.„Èמע�ר מ�ע�ת �אג�ח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהא�מר:
ה�ע�ר, מ� קר�נ�תיו מביא ואינ� נזיר, זה הרי � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ני'

הח�י�. מ� ִ�ִֶַָא�א

.ÂË,�לעצמ אביו קר�נ�ת להביא ל� י� � �נזיר ��דר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהאי�
ודבר אביה; קר�נ�ת על מג�חת הא�ה ואי� עליה�; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�מג�ח
נזיר, אביו �היה מי �יצד? ה�א. ה��לה מ�י הלכה ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָזה,
ה�ע�ת וה�יח �מת קר�נ�תיו, �ה� לקנ�ת מע�ת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוהפרי�
�אביא מנת על נזיר 'הריני אביו: מ�ת אחר ואמר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ת�מי�,
מביא זה הרי � לקר�נ�תיו' אבי �הפרי� ��ע�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקר�נ�תי
אביו והפרי� נזירי�, ואביו ה�א היה א� וכ� קר�נ�תיו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָמה�
'הריני אביו: מ�ת אחר ה�� ואמר האב, �מת סת�מי�, ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמע�ת
אבל מה�; קר�נ�תיו מביא זה הרי � אבי' מע�ת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמג�ח
ר�י� �ני� וה�יח האב מת לנדבה. ה�ע�ת י�ל� אמר, לא ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹא�
לכל וי� לה�; יר�ה �היא מ�ני ה�ת�מי�, ה�ע�ת ח�לקי� �ְְְְִִִִֵֶַַָ�ְְֵֶָָָ
�ני�. �י �ה� נ�טל וה�כ�ר חלק�. על לג�ח מה� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאחד

.ÊË�י� קצ�ב, זמ� נזיר וה�� ע�ל� נזיר האב �היה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�
מג�ח זה הרי � ע�ל� נזיר וה�� קצ�ב זמ� נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�היה

אביו. נזיר�ת מ�ע�ת קר�נ�תיו ְְְְִִִִֵָָָ�מביא

.ÊÈ,ומת טמאה קר�נ�ת �ה� להביא מע�ת אביו ְֵָָ�ְְְְִִִִֶָָָָָהפרי�
האב הפרי�� א� וכ� טהרה; קר�� �ה� מביא ה�� ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאי�
טמאה; �גלחת עליה� מג�ח ה�� אי� טהרה, ְָ�ְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלקר��

זבחי הביא וא� ה�. ספק א�� ל�.��ברי� על� לא ו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

.ÁÈקר�נ�ת להביא ח�ב � נזיר' לג�ח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהא�מר:
אמר: ��רצה. נזיר איזה ידי על �מקריב� טהרה, ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�גלחת
לג�ח עלי 'הרי אמר: א� א� נזיר', קר�נ�ת חצי עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'הרי
נזיר לאיזה ה�ר�נ�ת חצי מביא זה הרי � נזיר' ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָחצי
א� אבל מ���; קר�נ�תיו מ�לי� נזיר וא�ת� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָ��רצה,
קר�נ�ת מביא זה הרי � נזיר' חצי קר�נ�ת עלי 'הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמר:

נזיר�ת. חצי לנ� �אי� �ל�, ְֲִִִֵֵֶָָָנזיר

.ËÈ�חבר ו�מע נזיר', לג�ח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�מר:
אחר; נזיר לג�ח ח�ב ואינ� נזיר, חבר� הרי � 'ואני' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָואמר:
'ואני, אמר: וא� ��זיר�ת. א�א עצמ� הת�יס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�הרי
אחד �ל ��חי�, הי� א� ח�ב. זה הרי נזיר', לג�ח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָועלי
ח�בי� כ�, ע�� לא וא� חבר�; ידי על קר�נ�תיו מביא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹמה�

אחרי�. נזירי� ְְֲִִִֵֵַַלג�ח

.Î:ואמר חבר� ו�מע נזיר', חצי לג�ח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהא�מר:
�ל קר�נ�תיו חצי מביא זה � נזיר' חצי לג�ח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מה� אחד וכל זה, �ל קר�נ�תיו חצי מביא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָזה,
חצי מביא זה לאו, וא� ��חי�; הי� א� קר�נ�תיו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָמ�לי�
לאיזה קר�נ�ת חצי מביא וזה ��רצה, נזיר לאיזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָקר�נ�ת

��רצה. ְִִֶֶָנזיר

�
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ע�ל� אל ה' ���. ְֵֵָ

ה�ה ל�י ���� �י לע�ל�, עד�תי� .נחל�י ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
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הלכ�ת ��ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ע�ר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכ�תיו
ט�ב, י�� �ביתת הלכ�ת ע��ר, �ביתת הלכ�ת ְְְְִִִִִֵַַָער�בי�,
הלכ�ת ול�לב, וס�ה ��פר הלכ�ת �מ�ה, חמ� ְְִָָ�ְְְִִֵַָָָהלכ�ת
הלכ�ת �ענ��ת, הלכ�ת החד�, ק��� הלכ�ת ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹ�קלי�,

וחנ�ה. ָ�ְֲִַָמג�ה

zAW zFkld¦§©¨
מצו�ת ו�ל� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹי�

(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; (ב)לא ��ביעי; ��אל���ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(ג) מלאכה; �� (ד)לע��ת ���ת; לענ� ��א��א ְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹ
(ה) ���ת; ל�ב�ל ח�� �בא�רלצאת �זכירה. ה��� לק�� ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

א��. �פרקי� א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת

א ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ע�ה�ביתה‡. מצות � מ�לאכה ��אמר:��ביעי , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
���ת" ה�ביעי ��ל"�ב��� � מלאכה �� הע��ה וכל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

תע�ה לא על ועבר ע�ה, כלמצות תע�ה "לא ��אמר: , ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ח�במלאכה" ה�א �מה ע�ה. א� מלאכה? ע��ת על ְְֲִִַַַַָָָָָָָ

�רת ח�ב �זד��, והתראה,�רצ�נ� עדי� �� הי� וא� ; ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ
קב�עהנסקל ח�את קר�� ח�ב ��גגה, ע�ה וא� בי�; �] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ

בהמה] מביא עשיר בי� .עני

זה·. �בר �הע��ה ��ת �הלכ�ת ��אמר מק�� ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�ל
והתראה, עדי� �� הי� וא� �רת, ח�ב זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ח�ב'

ח�את ח�ב ��גג, היה וא� סקילה; .ח�ב ְְִִֵַַַָָָָָָ

זה‚. הרי � '�ט�ר' זה �בר �הע��ה ��אמר מק�� ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
אס�ר אבל ה�ר��; �מ� ה�קילה, �מ� ה�רת, מ� ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ�ט�ר
הרחקה ס�פרי�, מ�ברי וא��ר� ���ת; דבר א�ת� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלע��ת
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ה�לאכה מ�תמ� א�ת� מ�י� �זד��, א�ת� והע��ה ; ְְְִִֶַַַַָָָָ
מדרבנ�]מר��ת ע��י�[מלקות 'אי� ��אמר מק�� �ל וכ� . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ

א�ת� הע��ה � ���ת' וכ� �� לע��ת 'אס�ר א� וכ�', ��ְֲֶַַָָָָָָָָָ
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �זד��, ְְִַַַַָָָ�בר

מ�ר„. זה הרי וכ�', �� לע��ת 'מ�ר ��אמר: מק�� ָ�ֲֲֵֶַָָָָ�ְֱֶֶַָָוכל
מק�� �ל וכ� א�לכ�ח�ה. �ל��', ח�ב 'אינ� ��אמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

�לל א�ת� מ�י� אי� � מ�ל��' .'�ט�ר ְְִִֵַָָ

אפ�ר‰. ע��ת� �ב�עת ���ת, לע��ת� ה��רי� ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ�ְִַָ�ברי�
לא א� � תע�ה ��א ואפ�ר מלאכה �גלל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ��ע�ה

מ�ר זה הרי מלאכה, לא�ת� אד�נת��� ��רר �יצד? . ְְְֲִֵֵֶַָָָ�ֵֵַָָָ
ית��� ��א �בלבד ���ת, �ה� וכ��צא �מג�ל וכ�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ�ה
חפר� א� �לפיכ�, �רירת�; ��עת ��רקע חרי� ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹלח�ר

נת��� ��א לפי �כ�, ח��� אינ� � מה��ה�רקע וכ� . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹ
לעקר ית��� ��א �בלבד ���ת, ע�בי� ��י על ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹאד�

ח��� אינ� � נעקר� א� לפיכ�, מעפרא�ת�; ידיו ור�ח� . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ה�ער את לה�יר ית��� ��א �בלבד �ה�, וכ��צא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�ר�ת

ח���[שבזרועותיו] אינ� � נ�ר א� לפיכ�, �רצה; . ְְִִִֵֵַָָָ
���ת ל� לה�נס מ�ר � ���יר�ח�קה �י על א� , ְָ�ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

אדמה]צר�ר�ת זה[רגבי �ג�� מת��� �אינ� �בר �ל וכ� . ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
מ�ר. ��ָ

.Âע�ה� ���אי מלאכה �גלל� ונע�ת מע�ה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָע�ה
ח�ב; ל�, נת��� ��א �י על א� � מע�ה א�ת� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ביל
מלאכה א�ת� תע�ה ��א אפ�ר �אי יד�ע, .�ה�בר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
רא�� וחת� לקט�, �� ל�חק ע�� לרא� ��ר� הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ�יצד?
�לבד, הע�� להריגת מג�ת� ס�� �אי� �י על א� � ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ���ת
א�א החי רא� ��חת� אפ�ר �אי יד�ע, �ה�בר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹח�ב;

�זה. ���צא �ל וכ� ��ביל�. �א ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוה�ות

.Ê�צרי �אינ� �י על א� � ���ת מלאכה הע��ה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
עליה ח�ב ה�לאכה, ה�רלג�� את ���ה הרי �יצד? . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

��א �די א� יאבד, ��א �די ל�מ� צרי� �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמ�ני
והרי מלאכה, �ה���י מ�ני ח�ב; � נר �ל חר� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָי�ר�
ולא ה���י, לג�� צרי� �אינ� �י על וא� לכ��ת; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹנת���

ח�ב זה הרי � החר� מ�ני א� ה�מ� מ�ני א�א וכ���ה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
המכ�ה א� הר�י�, �ר��ת א��ת אר�ע ה��� את ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָה�עביר
�י על א� ח�ב; � ר�י� �ה� י�ק� ��א �די ה�חלת, ְִִֶַַַַָָ�ְֵֶֶֶֶַַֹאת
להרחיק א�א ההעברה, לג�� א� ה���י, לג�� צרי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אינ�

ח�ב זה הרי � �זה.הה�ק ���צא �ל וכ� . ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.Áאחרת מלאכה ל� ונע�ת מלאכה, לע��ת ה�ת��� ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ל
מח�ב�� נע�ת ��א לפי עליה, �ט�ר � ל� נת��� .��א ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הל� להרג�, �די �בהמה א� �חבר� ח� א� אב� זרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יצד?
וחמר קל �ט�ר. זה הרי � הרג ולא �הליכת�, איל� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
��ת��� �ג�� חמ�ר, א��ר ונע�ה קל לא��ר נת��� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָא�

�כרמלית רה"ר]לזרק ואינו רה"י שאינו ועברה[מקו� , ְְְְְְִִַָָֹ
�ט�ר �ה�א � הר�י� לר��ת �זה.האב� ���צא �ל וכ� . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

� � מלאכה ונע�ת ה��ר, �בר לע��ת ��ת���נת��� ג�� ְֲִֵַַַָָ�ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
�ל�� ח�ב אינ� � המח�ר את וחת� ה�ל��, את .לח�� ְְְֶֶַַַַָָֹ�ְֵַָָ

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Ëלבנ�ת ול�ט �חר�ת, �אני� ללקט ��ת���נת��� א� , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

�אני� �� ואחר ענבי� ה�אני�ללקט ול�ט ה�בר ונה�� , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
�ל ���ט �י על א� �ט�ר. � ענבי� �� ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��ח�ה
��א �ט�ר; �ח�ב, ��דר ל�ט ולא ה�איל � ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ח�ב

מח�בת מלאכת א�א ��רה .אסרה ְְֲֶֶֶֶֶַָָָָ

.Èלכ��ת ונת��� �ב�ת, א� ��לק�ת, נר�ת ��י לפניו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָהי�
�הרי ח�ב; � ז� את והדליק ז� להדליק א� ז�, את וכ�ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָז�
��מה? זה למה הא לע��ת�. �ח�ב ה�לאכה מי� ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָע�ה
למי א� אחרת, �אנה ול�ט ז�, �אנה ללקט ��ת��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
�הרי � ח�ב �ה�א זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ת���

לע��ת� �ח�ב מלאכה .נע�ת ְֲֲֶַַַָָָָָ

.‡Èנ�ה� �לכ��ת רא��נה להדליק נת��� א� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאבל
�נ�ה הדליק �� ואחר רא��נה וכ�ה ה�בר ונה�� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאחריה,

�ט�ר � �אחריה ח�ב אחת, �נ�ימה ז� והדליק ז� ��ה . ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
א�ת�, אחר לא הרי ההדלקה, הק�י� ��א �י על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�א�

� ��יה� ח�בא�א �לפיכ� וכלאחת, �זה. ���צא �ל וכ� . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
�מתע�ק מלאכה אחר]הע��ה מעשה לעשות ולא[התכוו� , ְְְְִֵֶַָָָֹ

�ט�ר � ל� .נת��� ְִֵַָָ

.·È�נת�� על �י�תר ונע�ת מלאכה, לע��ת ה�ת��� ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָ�ל
�ט�ר מ��נת�, �פח�ת ח�ב; ��ת���� הרי �יצד? . ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נת��� �הרי � ח�ב לפניו, ל� �בא לאחריו מ�א ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלה�ציא
נת��� א� אבל מע�ה. �מירה ונע�ת �ח�תה, ְֲִִֵַָָ�ְְְְְֲִִִַָָָָל�מירה
נת��� �הרי � �ט�ר לאחריו, ל� �בא לפניו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלה�ציא
�ל וכ� מע�טה. ��מירה וה�ציא מע�ה, ��מירה ְְְְִִִֵָָָֹ�ְְְִִִָלה�ציא

�זה .���צא ֵֶַָ

.‚È�וה�לי �ס�ר, חג�ר ��ר�[�תחב]היה �י� ה��א ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
ה�את ��ר� לה�ציא� ��ר�� ה��א זה ��א �י� � ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחל�ק�
ח�זר להי�ת �ר�� ��� ח�ב; � לאחריו ��א �י� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפו�] לאחור .[מקדימה

.„È,�� והתחיל ���ת, מלאכה לע��ת ה�ת��� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ�ל
ה�לאכה �ל ה�לי� ��א �י על א� ח�ב, � ��ע�ר ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹוע�ה

לה�לימ� א���ת��� א�רת לכ�ב ��ת��� הרי �יצד? . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
���לי� עד זה, יתח�ב 'לא א�מרי�: אי� � ���ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�טר
מ��כ�ב א�א ה�טר'; �ל א� הא�רת, �ל ויכ�ב ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחפצ�
� �ל� �גד לארג נת��� א� וכ� יתח�ב. א�ת�ת, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ��י
לה�לי�, ���נת� �י על וא� יתח�ב; ח�טי�, �ני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמ��ארג
�זה ���צא �ל וכ� ח�ב. � �כ�נה ��ע�ר וע�ה .ה�איל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

.ÂË��וע לב��, א�ת� לע��ת יכ�ל �ה�חיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָ�ל
וזה מקצת� זה �ע�ה �י� � ���פ�ת �ני� ְְִֵֶֶֶָָָָָ�ְְִַָא�ת�
ה�ני וה�יח� ז� מר��ת החפ� זה �עקר �ג�� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקצת�,
ועד מ�ח�ה �אחד �ניה� א�ת� �ע�� �י� אחרת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ר��ת
��ר אחז� א� וכתב� �קלמ�ס �ניה� �אחז� �ג�� ְְְֲִָָָ�ְְְֲֵֶֶָס��,

�ט�רי� א�� הרי � לר��ת מר��ת .וה�ציא�ה� ְְְְֲִִִֵֵֵ

.ÊË,�צטרפ�� עד לב�� לע��ת� יכ�ל מה� אחד אי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוא�
ה�איל � הר�י� לר��ת וה�ציא�ה ק�רה �אחז� �ני� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ�ג��
���פ�ת א�ת� וע�� לב��, לע��ת� מה� �אחד �ח ָ�ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹואי�

ח�בי� �ניה� � ס�� ועד ל�ניה�מ�ח�ה אחד ו�ע�ר היה, . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יכ�ל אינ� וה�ני לב��, ז� ק�רה לה�ציא �אחד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ח
הרא��� זה � וה�ציא�ה �ניה� ונ���פ� לב��, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלה�ציא�

- h"qyz'd lel` g"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�ל�� ח�ב אינ� �מס�ע ה�א, מס�ע וה�ני ח�ב; .��כ�ל, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
�זה ���צא �ל .וכ� ְֵֵֶַָֹ

.ÊÈ�ט�רי� המקלקלי� א��ל �חבר� �חבל הרי �יצד? . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
א� �רפ� א� �גדי� קרע א� וכ� ה�חתה, �ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�בהמה

ח �ט�ר; זה הרי � ה�חתה �ר� �לי� ואינ���ר ��ה פר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְֵָ
�י על א� �פט�ר. מקלקל זה הרי לעפר�, א�א ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָצרי�

�ט�רי� לקלקל, וכ�נת� ה�איל מלאכה, .�ע�� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

.ÁÈח�ב לת��, מנת על המקלקל ��תר�ל הרי �יצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
��חק, ��ק�� לכ�ב �די ��חק א� �מק�מ�, לבנ�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�די
�זה ���צא וכל יס�ד�ת, �ת�כ� לבנ�ת �די ��ה �חפר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ�ֶַָא�

המת�� ��ע�ר ו�ע�ר�, ח�ב. �. ְְְִִֵַַַָ

.ËÈ�מקצת� ���גג מקצת� ���ת, מלאכה הע��ה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ�ל
�לב��� ��גג �י� �גג, �לב��� �הזיד �י� � ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�זד��
מ�ח�ה ��� ה�לאכה �ע�ר ��ע�ה עד �ט�ר; � ְִִָָ�ְֲִִֵֶֶַַַָָָהזיד
א� �סקילה; �רת ח�ב יהיה �� ואחר �זד��, ס�� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָועד
יהיה �� ואחר ס��, ועד מ�ח�ה ��גגה ��� ְְְְְִִִִֶַַַָָָָ�ֲֵַיע�ה�

קב�עה ח�את .ח�ב ְַַָָָ

ה'תשס"ט אלול י"ח שני יו�

ב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

נפ��ת‡. ס�נת אצל ��ת היא �ל�ח�יה ��אר , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
�לה�צו�ת ל� ע��י� � ס�נה �� ��� ח�לה לפיכ�, ; ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

א�� ר�פא �י על ���ת, מק��צרכיו א�ת� ספק�ל . ְְִֵַַָָָ�ֵֶָָָ
וכ� צרי�, �אינ� ספק ה��ת, את עליו לח�ל צרי� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�א
א�מר: אחר ור�פא ה��ת, את עליו לח�ל ר�פא אמר ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָא�

ה��ת את עליו מח�לי� � צרי�' נפ��ת'אינ� ��פק ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ת את .��חה ֶֶַַָ

וכ�·. לכ� צרי� �ה�א ה��ת �י�� [רפואהאמד�ה� ְְֲִֶַַָָָָָָ
הערב,מסוימת] עד 'נמ�י� א�מרי�: אי� � ימי� ְְְִִִֵֶֶַַָָָ�מ�נה

מה��� מתחילי� א�א ��ת�ת'; ��י עליו לח�ל ��א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�די
זמ� �ל ��ת�ת; מאה אפ�� עליו �מח�לי� ��ת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�ה�א

ס�נה ספק א� ס�נה �� וי� צרי� מח�לי�;�ה�א � ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
�מכ�י��מדליקי� ה�ר, את ו��חטי�ל� ה�ר, את מ�פניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ח�י�ל� ל� �מח�י� �מב�לי�, וא�פי� �י�, לה�ק�ת� �י� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַ
�� ��� ח�לה לג�י ��ת �בר: �ל �לל� ��פ�. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת
לה�. צרי� �ה�א ה�ברי� לכל �חל, ה�א הרי � ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹס�נה

ידי‚. על לא א�ת� ע��י� אי� א��, �ברי� ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ��ע��י�
ידי על ולא עבדי�, ידי על ולא קט�י�, ידי על ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹג�י�,
ידי על א�א �עיניה�; ק�ה ��ת �הא ��א �די � ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנ�י�

וחכמיה� י�ראל ��תגד�לי �ח��ל להתמהמ� ואס�ר . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
האד� את� יע�ה "א�ר ��אמר: ס�נה, �� ��� ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלח�לה

�ה�" �ה�וחי ��מ�ת ולא מ��טי, �אי� למד�, הא . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
�ע�ל� נקמה �ע�ל�.ה��רה ו�ל�� וחסד רחמי� א�א , ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ה�ת�ב עליה� ואס�ר, ח��ל ��ה �א�מרי� ה�יני� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוא��
�מ��טי� ט�בי�, לא ח�י� לה� נת�י אני "וג� ְִִִִָֹ�ְֲִִֵֶַַָָא�מר:

�ה�" יחי� .לא ְִֶָֹ

�עיניו„. כאבי�]הח��� ���יה�[חש ��היה וה�א � ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ציר מה� �אחת מרב[ריר]א� ��תת�ת דמע�ת �הי� א� , ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

קדח בה� �היה א� מה�, ��תת ד� �היה א� ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָה�אב,
���[חו�] ח�לי� �כלל זה הרי � א�� �חלאי� וכ��צא ,ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

�ל ל� וע��י� ה��ת, את עליו �מח�לי� ס�נה, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ�ה�
רפ�אה .צרכי ְְֵָָ

�י�‰. � ולפני� ה�פה מ� ��פ� �חלל מ�ה ��� �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכ�
��� �ל ��אר א� �טח�ל� �כבד� �י� �מעיו, �י� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָ�פיו,

ס�נה �� ��� ח�לה זה הרי � אמד�חלל� צרי� ואינ� ., ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אמידה �לא מ�ד, עליו מח�לי� לפיכ� ה�א; �בד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹ�חלי

�מ�ה[הערכה] ז� הרי � הרגל וגב ה�ד �גב �היא �מ�ה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חלל את[הגו�]�ל עליה �מח�לי� אמד, צריכה ואינ� , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
��צ�רה��ת והח� חלל[מכוו�]. �ל �מ�ה � ה��ר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ה��ת את עליו �מח�לי� �הר�פאי�ה�א, חלי �ל וכ� . ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ר �ע�ר �ה�א �י על א� � ס�נה �� י� ��ה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�מרי�

עליו מח�לי� �יה�מ�ח��, על ה��ת .את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ

.Âנימא ���ת,[עלוקה]ה��לע ח�י� ל� מח�י� � מי� �ל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
נפ��ת ס�נת �היא מ�ני רפ�אה, צרכי �ל ל� וכ�וע��י� . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

��טה �לב ���כ� ��מיתי�מי עפר מ��חלי אחד א� ,� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
�ל ל� ע��י� � ממיתי� אי� ספק ממיתי� ספק הי� ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפ��

לה�יל� רפ�אה .צרכי ְְְִֵַָָ

.Ê�ורצ אחת, �ר�גרת ל� להביא ר�פאי� �אמד�ה� ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָח�לה
��� � אחת �בת �ר�גר�ת ע�ר ל� והביא� אד� בני ָ�ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָע�רה
הבריא ואפ�� זה, אחר �זה הביא� ואפ�� מ�ל��, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָ�ט�רי�

הביא� �ר��ת ��� �הרי .�רא��נה; ֲִֵֶָָ�ְִִֵָ

.Áא�א מצא� ולא גר�גר�ת, ל��י צרי� �היה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹח�לה
עקצי� ��ני גר�גר�ת לע�]��י התאני� שבי� החיבורי� �] ְְְֳִִֵֵָָ

�ל�, �� ��� העק� ��רתי� � אחד �עק� �ר�גר�ת ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹו�ל�
יר�� ��א �די ל��י�, א�א צריכי� �אי� �י על ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹא�
�ל וכ� �ני�. יכרת� ולא אחד עק� יכרת� א�א ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ�בצירה,

�זה .���צא ֵֶַָ

.Ëואכ ���ת, לח�לה אס�רהמב�ל � וה�תיר הח�לה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
יר�ה ��א �זרה, ה��תר; מ� לאכל [כמותלבריא ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מ�ר��ביל�.התבשיל] ���ת, לח�לה ה��חט אבל ְְְֲִִֵֶַַָָ�ָ
�די ��ספת, ��בר �אי� � חי ��ר מ��� לאכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלבריא

�זה ���צא �ל וכ� ��ביל�. יר�ה ��א .��גזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

.Èג�י ידי על צרכיו �ל ל� ע��י� ס�נה, �� �אי� .ח�לה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
ל� לב�ל � ע��ה וה�א ל�, לע��ת לג�י א�מרי� ְְְְֲִֵֵֶַַַ�יצד?
�א��. וכ��צא לר��ת, מר��ת רפ�אה �להביא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָולאפ�ת,

עיניו ��חל רפואה]וכ� �י[בס� על א� ���ת, ה��י מ� ְְִִֵֵֵַַַַָָ
ע��י� � מלאכה �ה� אי� צרכיו, הי� וא� ס�נה. �� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ�אי�

י�ראל אפ�� מעלי�א�ת� לפיכ� ה�]; ���ת[גידי ,אזני� ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ
אנקלי הלב]�מעלי� שכנגד ה�בר[תנו� את �מחזירי� , ֲִַ�ְְִִֵֶֶֶַַָ

שנשברה] מ�ר.[בעצ� �ה�, ���צא �ל וכ� .ְֵֵֶַָֹ�ָ

.‡È,נפ��ת �ס�נת היא הרי � לילד ����רעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה��לדת,
חכמה ל� ק�ראי� ה��ת: את עליה [מילדת]�מח�לי� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

למק�� ה���רמ�ק�� את וח�תכי� וא�, א�ת�. וק��רי� , ְְְְְְִִִִֶַַָָ
� �חבליה מצעקת �היא ��עה לנר צריכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

ס�מה היתה ואפ�� ה�ר, את ל� מ�ני[עוורת]מדליקי� , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ר�אה��ע �אינ� �י על וא� �נר, עליה מתי�בת ��. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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�ל�� ח�ב אינ� �מס�ע ה�א, מס�ע וה�ני ח�ב; .��כ�ל, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
�זה ���צא �ל .וכ� ְֵֵֶַָֹ

.ÊÈ�ט�רי� המקלקלי� א��ל �חבר� �חבל הרי �יצד? . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
א� �רפ� א� �גדי� קרע א� וכ� ה�חתה, �ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�בהמה

ח �ט�ר; זה הרי � ה�חתה �ר� �לי� ואינ���ר ��ה פר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְֵָ
�י על א� �פט�ר. מקלקל זה הרי לעפר�, א�א ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָצרי�

�ט�רי� לקלקל, וכ�נת� ה�איל מלאכה, .�ע�� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

.ÁÈח�ב לת��, מנת על המקלקל ��תר�ל הרי �יצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
��חק, ��ק�� לכ�ב �די ��חק א� �מק�מ�, לבנ�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�די
�זה ���צא וכל יס�ד�ת, �ת�כ� לבנ�ת �די ��ה �חפר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ�ֶַָא�

המת�� ��ע�ר ו�ע�ר�, ח�ב. �. ְְְִִֵַַַָ

.ËÈ�מקצת� ���גג מקצת� ���ת, מלאכה הע��ה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ�ל
�לב��� ��גג �י� �גג, �לב��� �הזיד �י� � ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�זד��
מ�ח�ה ��� ה�לאכה �ע�ר ��ע�ה עד �ט�ר; � ְִִָָ�ְֲִִֵֶֶַַַָָָהזיד
א� �סקילה; �רת ח�ב יהיה �� ואחר �זד��, ס�� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָועד
יהיה �� ואחר ס��, ועד מ�ח�ה ��גגה ��� ְְְְְִִִִֶַַַָָָָ�ֲֵַיע�ה�

קב�עה ח�את .ח�ב ְַַָָָ

ה'תשס"ט אלול י"ח שני יו�
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נפ��ת‡. ס�נת אצל ��ת היא �ל�ח�יה ��אר , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
�לה�צו�ת ל� ע��י� � ס�נה �� ��� ח�לה לפיכ�, ; ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

א�� ר�פא �י על ���ת, מק��צרכיו א�ת� ספק�ל . ְְִֵַַָָָ�ֵֶָָָ
וכ� צרי�, �אינ� ספק ה��ת, את עליו לח�ל צרי� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�א
א�מר: אחר ור�פא ה��ת, את עליו לח�ל ר�פא אמר ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָא�

ה��ת את עליו מח�לי� � צרי�' נפ��ת'אינ� ��פק ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ת את .��חה ֶֶַַָ

וכ�·. לכ� צרי� �ה�א ה��ת �י�� [רפואהאמד�ה� ְְֲִֶַַָָָָָָ
הערב,מסוימת] עד 'נמ�י� א�מרי�: אי� � ימי� ְְְִִִֵֶֶַַָָָ�מ�נה

מה��� מתחילי� א�א ��ת�ת'; ��י עליו לח�ל ��א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�די
זמ� �ל ��ת�ת; מאה אפ�� עליו �מח�לי� ��ת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�ה�א

ס�נה ספק א� ס�נה �� וי� צרי� מח�לי�;�ה�א � ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
�מכ�י��מדליקי� ה�ר, את ו��חטי�ל� ה�ר, את מ�פניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ח�י�ל� ל� �מח�י� �מב�לי�, וא�פי� �י�, לה�ק�ת� �י� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַ
�� ��� ח�לה לג�י ��ת �בר: �ל �לל� ��פ�. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת
לה�. צרי� �ה�א ה�ברי� לכל �חל, ה�א הרי � ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹס�נה

ידי‚. על לא א�ת� ע��י� אי� א��, �ברי� ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ��ע��י�
ידי על ולא עבדי�, ידי על ולא קט�י�, ידי על ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹג�י�,
ידי על א�א �עיניה�; ק�ה ��ת �הא ��א �די � ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנ�י�

וחכמיה� י�ראל ��תגד�לי �ח��ל להתמהמ� ואס�ר . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
האד� את� יע�ה "א�ר ��אמר: ס�נה, �� ��� ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלח�לה

�ה�" �ה�וחי ��מ�ת ולא מ��טי, �אי� למד�, הא . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
�ע�ל� נקמה �ע�ל�.ה��רה ו�ל�� וחסד רחמי� א�א , ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ה�ת�ב עליה� ואס�ר, ח��ל ��ה �א�מרי� ה�יני� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוא��
�מ��טי� ט�בי�, לא ח�י� לה� נת�י אני "וג� ְִִִִָֹ�ְֲִִֵֶַַָָא�מר:

�ה�" יחי� .לא ְִֶָֹ

�עיניו„. כאבי�]הח��� ���יה�[חש ��היה וה�א � ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ציר מה� �אחת מרב[ריר]א� ��תת�ת דמע�ת �הי� א� , ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

קדח בה� �היה א� מה�, ��תת ד� �היה א� ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָה�אב,
���[חו�] ח�לי� �כלל זה הרי � א�� �חלאי� וכ��צא ,ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

�ל ל� וע��י� ה��ת, את עליו �מח�לי� ס�נה, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ�ה�
רפ�אה .צרכי ְְֵָָ

�י�‰. � ולפני� ה�פה מ� ��פ� �חלל מ�ה ��� �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכ�
��� �ל ��אר א� �טח�ל� �כבד� �י� �מעיו, �י� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָ�פיו,

ס�נה �� ��� ח�לה זה הרי � אמד�חלל� צרי� ואינ� ., ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אמידה �לא מ�ד, עליו מח�לי� לפיכ� ה�א; �בד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹ�חלי

�מ�ה[הערכה] ז� הרי � הרגל וגב ה�ד �גב �היא �מ�ה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חלל את[הגו�]�ל עליה �מח�לי� אמד, צריכה ואינ� , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
��צ�רה��ת והח� חלל[מכוו�]. �ל �מ�ה � ה��ר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ה��ת את עליו �מח�לי� �הר�פאי�ה�א, חלי �ל וכ� . ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ר �ע�ר �ה�א �י על א� � ס�נה �� י� ��ה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�מרי�

עליו מח�לי� �יה�מ�ח��, על ה��ת .את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ

.Âנימא ���ת,[עלוקה]ה��לע ח�י� ל� מח�י� � מי� �ל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
נפ��ת ס�נת �היא מ�ני רפ�אה, צרכי �ל ל� וכ�וע��י� . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

��טה �לב ���כ� ��מיתי�מי עפר מ��חלי אחד א� ,� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
�ל ל� ע��י� � ממיתי� אי� ספק ממיתי� ספק הי� ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפ��

לה�יל� רפ�אה .צרכי ְְְִֵַָָ

.Ê�ורצ אחת, �ר�גרת ל� להביא ר�פאי� �אמד�ה� ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָח�לה
��� � אחת �בת �ר�גר�ת ע�ר ל� והביא� אד� בני ָ�ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָע�רה
הבריא ואפ�� זה, אחר �זה הביא� ואפ�� מ�ל��, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָ�ט�רי�

הביא� �ר��ת ��� �הרי .�רא��נה; ֲִֵֶָָ�ְִִֵָ

.Áא�א מצא� ולא גר�גר�ת, ל��י צרי� �היה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹח�לה
עקצי� ��ני גר�גר�ת לע�]��י התאני� שבי� החיבורי� �] ְְְֳִִֵֵָָ

�ל�, �� ��� העק� ��רתי� � אחד �עק� �ר�גר�ת ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹו�ל�
יר�� ��א �די ל��י�, א�א צריכי� �אי� �י על ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹא�
�ל וכ� �ני�. יכרת� ולא אחד עק� יכרת� א�א ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ�בצירה,

�זה .���צא ֵֶַָ

.Ëואכ ���ת, לח�לה אס�רהמב�ל � וה�תיר הח�לה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
יר�ה ��א �זרה, ה��תר; מ� לאכל [כמותלבריא ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מ�ר��ביל�.התבשיל] ���ת, לח�לה ה��חט אבל ְְְֲִִֵֶַַָָ�ָ
�די ��ספת, ��בר �אי� � חי ��ר מ��� לאכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלבריא

�זה ���צא �ל וכ� ��ביל�. יר�ה ��א .��גזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

.Èג�י ידי על צרכיו �ל ל� ע��י� ס�נה, �� �אי� .ח�לה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
ל� לב�ל � ע��ה וה�א ל�, לע��ת לג�י א�מרי� ְְְְֲִֵֵֶַַַ�יצד?
�א��. וכ��צא לר��ת, מר��ת רפ�אה �להביא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָולאפ�ת,

עיניו ��חל רפואה]וכ� �י[בס� על א� ���ת, ה��י מ� ְְִִֵֵֵַַַַָָ
ע��י� � מלאכה �ה� אי� צרכיו, הי� וא� ס�נה. �� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ�אי�

י�ראל אפ�� מעלי�א�ת� לפיכ� ה�]; ���ת[גידי ,אזני� ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ
אנקלי הלב]�מעלי� שכנגד ה�בר[תנו� את �מחזירי� , ֲִַ�ְְִִֵֶֶֶַַָ

שנשברה] מ�ר.[בעצ� �ה�, ���צא �ל וכ� .ְֵֵֶַָֹ�ָ

.‡È,נפ��ת �ס�נת היא הרי � לילד ����רעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה��לדת,
חכמה ל� ק�ראי� ה��ת: את עליה [מילדת]�מח�לי� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

למק�� ה���רמ�ק�� את וח�תכי� וא�, א�ת�. וק��רי� , ְְְְְְִִִִֶַַָָ
� �חבליה מצעקת �היא ��עה לנר צריכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

ס�מה היתה ואפ�� ה�ר, את ל� מ�ני[עוורת]מדליקי� , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ר�אה��ע �אינ� �י על וא� �נר, עליה מתי�בת ��. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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וכל ל�. מביאי� ,�� וכ��צא ל�מ� צריכה היתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹוא�
ל� ��ביא �ג�� הבאה, ��עת מ��י� ל���ת, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�אפ�ר
�דר��. מביאה אפ�ר, אי וא� ��ער�; �ל�י �לי ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָחבר��

.·È�ואי ��כר; ואפ�� ���ת, ה��יה את מי�די� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאי�
לאיבה ח��ל[שנאה]ח���י� �� �אי� �י על וא� , ְְְִִִֵֵֶַַָָ

���ב[שבת] �ר �ת את מי�די� אבל ז'. שקיבל [גוי ְְֲִֵֶַַָָ
להחי�ת�מצוות] מצ�י� �אנ� מ�ני עליה, מח�לי� ואי� ; ְְִֵֶָ�ְְְְְִִֵֶַַָָ

ה��ת. ֶַַָאת

.‚Èלד,[יולדת]ח�ה�� עד ��תת להי�ת ה�� מ��תחיל � ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ה��ת, את עליה מח�לי� � ימי� �ל�ה עד ��לד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
�י� אני', 'צריכה �אמרה �י� צרכיה, �ל ל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָוע��י�
אמרה א� � �בעה ועד �מ�ל�ה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹ�אמרה
צרי� ואי� �תקה, וא� עליה; מח�לי� אי� צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני
ה��ת את עליה מח�לי� � אני' 'צריכה אמרה א� .ל�מר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
�� �אי� �ח�לה היא הרי י��, �ל�י� ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹ�מ�בעה
מלאכה ל� ע��י� אי� אני', 'צריכה אמרה ואפ�� ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָס�נה;

ג�י ידי על .א�א ְֵֶַָ

.„Èמ�ני הח�ה, �ימ�ת ואפ�� לח�ה, מד�רה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָע��י�
ה�ר �מק�מ�ת הר�ה לח�ה ק�ה ע��י�;�ה��ה אי� אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

�� להתח�� לח�לה ל�מד�רה ע��י� � ונצט�� �� ה�יז . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
���ז �תק�פת אפ�� ���תמד�רה, ה�לד את �מרחיצי� . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

�ח�י� אפ�� ט��ר�, את �ח�תכי� אחר ���לד, ����ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַ
א�ת� �מ�לחי� ���ת; בשמי�]�ה�ח�� מיני עליו [מפזרי� ְְִֶַַָ

ל�[בבגדי�]א�ת�[כורכי�]�מל�פי� היא ���נה מ�ני , ְְְִִִֵֶַַָָ
א�ה �ל ל� יע�� לא לפני.א� א�ת� מרחיצי� וכ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ

�ח�י� ל�ילה, ה�לי�י �ב��� ה�ילה, �לאחר ְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָה�ילה,
ה��נה מ�ני � ���ת .�ה�ח�� ְְִֵֶַַַַָָָ

.ÂËה���ר על ���בה הלידה]הא�ה �[מקו� ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
את וק�רעי� הר�י�, ר��ת �ר� אפ�� ���ת ס�י� ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאי�
נפ��ת ��פק � חי י�צא ��א ה�לד, את �מ�ציאי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�רס�

חי חזקת� �אי� לזה ואפ�� ה��ת, את .��חה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.ÊËר��ת ל�ל צרי� ואי� ���ת, נפ��ת ���ח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפ�חי�
מ��ח זה הרי ה�פ�, לה�יל וה�ק�י� �י�; �יצד?מ�ית . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַ�ֵַָ

על וא� �מעלה�, מצ�דה ��ר� � ל�� ��פל �ינ�ק ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָראה
ה� צד �ה�א �פר��י ,��� �ינ�ק ��בע �מע ע��. גי� ִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מ�ל��. �ט�ר � �לבד �גי� והעלה להעל�ת�, ְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָמצ�דה
אפ�� �ט�ר, � ותינ�ק �גי� והעלה �גי�, להעל�ת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנת���
�ט�ר ה�גי�, ע� �ינ�ק והעלה ה�איל ��בע; �מע .לא ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈחליה ע�קר � לב�ר �ינ�ק הבור]נפל שבשפת [עפר ְִֵַָ�ְָ
��עת מדרגה �� מת�� �ה�א �י על וא� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ�מעלה�,

ה�לתעקירת� את ��בר � תינ�ק �פני �לת ננעלה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
�רא�יי� עצי� א�ת� מפ�ל �ה�א �י על וא� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ�מ�ציא�,

י�עת ��א וימ�ת[יבהל]למלאכה; �לקה,ה�ינ�ק, נפלה . ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
א�ת� מכ�י� � י�ר� ��א �ח���י� אד� �� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָוי�
�מת�נ� �ר� ��ב� �ה�א �י על וא� הא�, מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלה�יל�
ואינ� מ��ח; זה הרי לה�יל, ה��ד� וכל ���י. ְֵָ�ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ��עת
ס�נה. �� ��� �בר �כל �י� מ�ית ר��ת ל�ל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹצרי�

.ÁÈ�� אינ� ספק ,�� ה�א ספק � מ�לת עליו ��פלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי

עליו מפ�חי� האבני�]� �י[מפני� על א� � חי מצא�ה� ; ְְְִִַַַַָָָ
�מ�ציאי� עליו מפ�חי� ��בריא, אפ�ר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ��תר�צ�,

�עה א�ת� לח�י .א�ת�, ְֵַָָָ

.ËÈנ�מה ב� מצא� ולא חטמ�, עד �[נשימה]�דק� ְְְְְַָָָָָֹ
מת ��בר א�ת�; עלי�ני�מ�יחי� �מצא� �דק� [אנשי�. ְְְְִִִֵֶֶַָָָ

המפולת] �ח��ני�',בראש מת� '�בר יאמר�: לא � ְְְִִֵֵַָֹֹמתי�
העלי�� ��מ�ת �מ�לת, �אפ�ר ה�ל; על מפ�חי� ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹא�א

ה�ח��� .ויחיה ְְְִֶַַ

.Îאחד י�ראלי אפ�� וי�ראל, ��י� �� ��� חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מ�ני ה�ל, על מפ�חי� � מ�לת עליה� ונפלה ��י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואל�

מה�ה��ראלי אחד �ר� א�ת�. עליו ונפלה אחרת, לחצר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ה��ראלי, ה�א ��ר� זה ��א עליו; מפ�חי� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

��י�. ְְִִִַָוה��ארי�

.‡Î�עקירת �בעת אחרת, לחצר ליל� ז� מחצר ��� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְֶֶנעקר�
יד�ע ואי� עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מה� אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ר�
�א� אי� ,��� ��עקר� ��יו� עליו; מפ�חי� אי� � ה�א ֵָָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמי
ה�א הרי מה�כי�, ��ה� מה� ה��ר� וכל קב�ע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָי�ראל
א� � י�ראל הרב היה א� לפיכ�, הרב. מ� ��ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ�חזקת
עליו ונפלה לחצר, מה� אחד �פר� ,��� ��עקר� �י ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְִֶֶֶַעל

עליו מפ�חי� �. ְְִַָָ

.·Îמ�נה � ��ת י�� ה�א מתי ידע ולא ��ד�ר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמה��
ה���, �ר�ת �� �מבר� �ביעי, �מק�� ��ה, ��עה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמ���
זה �י�� ואפ�� וי��, י�� �בכל ���ת. �מ�צא� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָ�מב�יל
�רנסת� �די לע��ת ל� מ�ר �מק��, �� מב�יל ְְֲֵַַָָָ�ְְִֵֶַַ�ה�א

�רנס על י�תר לע��ת ל� ואס�ר ימ�ת. ��א �די ת�,�לבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ה�א; ��ת ספק וי�� י�� �מיני��ל �ה��� ידע וא� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

זה הרי � �זה וכ��צא ליציאת�, ע�ר חמ�ה א� ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאת�,
ו�אי ה�בר �הרי ה���, �א�ת� מלאכה �ל לע��ת ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָ�מ�ר
זה, מ��� ח�� ה�מי� ��אר ���ת; ���רה יצא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹ��א

�לבד �רנסה �די .ע��ה ְְְִֵֶַַָָ

.‚Îעסקי על �א� א� � י�ראל עיר�ת על ��ר� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ��י�
ע�ה� ע��י� ואי� ה��ת, את עליה� מח�לי� אי� � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָממ��

ל�פר ה�מ�כה �בעיר גבול]מלחמה; �א�[� לא אפ�� , ְְְֲִִִַַָָָָָָֹ
�מח�לי� זי�, �כלי עליה� י�צאי� וק�, תב� עסקי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא�א
נפ��ת, עסקי על �א� א� מק��, �בכל ה��ת. את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָעליה�
�כלי עליה� י�צאי� � סת� ��ר� א� מלחמה, �ערכ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָא�
י�ראל �ל על �מצוה ה��ת. את עליה� �מח�לי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזי�,
�לה�יל� ���צ�ר לאחיה� ולעזר לצאת לב�א, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��כ�לי�
��ת למ�צאי להתמהמ� לה� ואס�ר ���ת; ה��י� .מ�ד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
��ה� זי� �כלי לחזר לה� מ�ר אחיה�, את ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ�ְֲִֵֶֶֶַ�כ���יל�
לב�א לעתיד להכ�יל� ��א �די ���ת, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלמק�מ�

מלהביא] .[שימנעו

.„Îהמטרפת ספינה עיר[מיטלטלת]וכ� א� ,��� ְְְִִֵֶֶַַָָֹ
�בר �כל לה�יל�, ���ת לצאת מצוה � נהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ�ה�יפ�

לה�יל� יחיד��כ�לי� ואפ�� ה��י�. מ�ני [רבי�,ה�ר�� ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָ
כוונת�] ברורה שלא �ה�אואפילו מ�ני א� ר�ד�[יחיד], ְִֵֵֶ

�ע��ת[בכוונה]אחריו ואפ�� לה�יל�, מצוה � להרג� ְְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָ
מ�ר. לה�יל�, זי� �לי לת�� ואפ�� ���ת; מלאכ�ת ָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָ��ה

- h"qyz'd lel` h"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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עליה� �מתריעי� ���ת, �מתח�ני� עליה� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָוז�עקי�
א�ת�[בתקיעה] עללעזר ז�עקי� ולא מתח�ני� ואי� ; ְְְְֲֲִִִֵַַַָֹֹ

���ת .ה�בר ְֶֶַַָ

.‰Î;ל��ת קד� ימי� �ל�ה ה��י� עיר�ת על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרי�
עד ���ת, ואפ�� וי��, י�� �כל מלחמה ע�ה� ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָוע��י�

א�ת� הר��ת���ב�י� מלחמת �היא �י על וא� ,; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
רד��" "עד למד�: ה�מ�עה ���תמ�י ואפ�� ואי�, . ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

יריח�, יה��ע �ב� ולא מצוה; �מלחמת ל�מר ְִַ�ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹצרי�
���ת .א�א ְֶַָָ

ה'תשס"ט אלול י"ט שלישי יו�

ג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

�היא‡. �י על א� ��ת, �ערב �מלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ�מ�ר
לע��ת א�א עלינ�, נאסר ��א ���ת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמ� ה�לאכה ��ע�ה אבל י��; �ל �עצמ� ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו ���ת ��ע�ה �מה להנ�ת לנ� מ�ר .���ת, ְַָ�ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

��תקי�·. ��ת[מצינור]מי�[פותחי�]�יצד? ערב לג�ה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
���[לפני]ע� ה��� �ל וה�לכת מתמ�אה והיא .ח�כה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ�

מגמר ה�לי�[בשמי�]�מ�יחי� מת�מרי�[בגדי�]�חת וה� , ִִַ�ְְְְִִִֵֵַַַַָ
קיל�ר[נספגי�] �מ�יחי� .��� ה��ת �ל [משחה]וה�לכי� ְְִַַָָ�ִִִַָ

ואס�לנית העי�, ��י ה��ה,[תחבושת]על ��י על ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ
וסממני� �י� ו��רי� .��� ה��ת �ל וה�לכי� ְְְְִִַָָ�ְְְִִִַַַָָ�מתר�י�

���[צבע] ה��ת �ל וה�לכי� נ�רי� וה� ח�כה, .ע� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ�ָ
ל��רה צמר וצבע]ונ�תני� מי� ע� וא�ני�[דוד �ל[אגודות], ְְְִִֶֶֶַָ

.��� ה��ת �ל וה�לכי� מ���י� וה� ל���ר, ����ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ�ָ
וה� ח�כה, ע� �לדגי� �לע�פ�ת לח�ה מצ�ד�ת ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ�פ�ר�י�

וט�עני� .��� ה��ת �ל וה�לכי� �ק�רת[משאות]צדי� ְְִִַַָָָ�ְְֲִַָ
ה�ד הזיתי�]�ית על ה�ת[להכביד [אבני��בע��לי ְִֵֵַַַַ

היי�] �להסוחטות וה�לכי� זבי� וה��קי� ח�כה, ְְְְֲִִִִֵַַָָָע�
��� ה�רה��ת את �מדליקי� ה�ד�רה. את מ�ערב,א� ַַָ�ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

.��� ה��ת �ל וה�לכת ��לקת ָ�ְְִֶֶֶֶַַָָוהיא

��י‚. על א� ����ר ��ר א� הא�, ��י על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמ�יחי�
מת�� וה� וא�כלי�גחלי�, ,��� ה��ת �ל וה�לכי� לי� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְְִָ

�זרה, � אס�רי� �ה� �רכי� זה �דבר וי� ���ת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָא�ת�
יח�ה ���ת[יגרו�]��א .��חלי� ְְִֶֶֶַַַָָָ

ה�ח��„. ��א וח�י� צר��, �ל ��ל ��א �ב�יל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�יצד?
��צט�ק זמ� וכל צר�� �ל ���ל �ב�יל א� צר��, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ל

יפה הא�ל�[משובח]ה�א ��י על א�ת� מ�הי� אי� � ְִֵֵֵֶַַַָָ
יח�ה ��א �זרה, י��; מ�ע�ד �ה�ח �י על א� ְְְִֵֶֶַַָָ�ְִֶַַַָ���ת,

לצ�ק���חלי� �די א� ���ל�, לה�לי� א��די לפיכ�, . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
הא� �נערת�ר� א� �אפר ה�ירה א� ���ה א� [פירורי], ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ה��ה ה�חלי����� �עממ� א� האש], ה�[ונפסק �הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�אפר �גבבה�מכ��ת א� �ק� �ה�יק�ה א� [ענפי�, ְִ�ְְְִִִֵֶֶַָָָ

ד�הדקי�] בהמה �גללי ��ער�תא� �חלי� �� אי� �הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עליה ל�ה�ת מ�ר זה הרי מ�ה� �ע�� ה�יח �הרי ; ֲֵֶ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

�א�. יח�ה ��א ��זרי� ואי� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָה�ב�יל,

מ�עט‰. �הבל� �כירה, אמ�רי�? �ברי� אבל��ה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ
א� �אפר, ח�ה א� הא�, ��ר� �י על א� � ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���ר

על ולא �ת�כ�, מ�הי� אי� � �גבבה א� �ק� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ�ה�יק�ה�
ל� ס�מכי� ולא לו]��יו, �ל[צמוד ��ל ��א �ב�יל ְְְִִֶַַַָָָֹֹ

ל� ויפה �מצט�ק צר�� �ל ���ל א� והבל�צר��, ה�איל ; ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
�ז� יח�ה ��א וח���י� �ע��, מ�יח אינ� �י�תר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָח�
מכ�ה. א� �גבבה ק� א� �היא �י על א� ה�ע�טה, ָ�ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהא�

.Âמ�ני ��ר�? �י על א� ����ר, ל�ה�ת אסר� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָול�ה
לגר� אפ�ר ואי ועצמ�, הא� רב א�א ��ר� אינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה��ר�
ח�, �הבל� �מ�ני אחת; ניצ�צה ��אר ��א עד הא� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל

לנער �די יח�ה ה��אר�ת[ולהבעיר]��א .ה�יצ�צ�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

.Êקטנה]ה��ח כירה �מ�עט[� ה�ירה, מהבל רב הבל� � ַ�ְִֵֶֶֶַַָָָ
ה���ר �גפתמהבל ה�יק� א� לפיכ�, זיתי�]. א�[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

��יו, על ולא �ת�כ� מ�הי� ואי� �ת��ר, ה�א הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹ�עצי�
מצט�ק א� צר��, �ל ��ל ��א �ב�יל ל� ס�מכי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא

ל� �אפרויפה ��ה א� ��ר� �י על א� ה�יק�ה�, וא� . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
�בגבבה, �ק� �ה�קה �כירה ה�א הרי � �גבבה א� ְְְִַָָָ�ְְְֲִִֵֶַָָָ�ק�

עליו על�מ�הי� א� מ�ערב, ל�ירה לסמ� �מ�ר �י. ְִַָָ�ְִִִִֶֶַַַָָָֹ
�ר�פה �ירה,�אינ� ��ח? ה�א ואיזה �ירה, היא ואיז� . ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ�ִָָ
�פיתת הנחת]מק�� �פיתת[� מק�� וכ�ח, קדר�ת; ��י ְְְְְִֵֵַ�ְְִַָ

אחת .קדרה ְֵַַָ

.Áלל� ��ל ��א חי צר���ב�יל �ל ���ל א� , ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ
ל� ורע לטעמו]�מצט�ק מזיקה ל�ה�ת�[ההצטמקות מ�ר � ְְִֵַַ�ְַָ

�ב�יל וכ� �ת��ר. �י� וכ�ח �כירה �י� הא�, ��י ְְְִֵֵַַָ�ְְִֵֵֵַַָָעל
�מצט�ק צר�� �ל ��ל א� צר��, �ל ��ל ולא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹ���ל
ה�מ��ת, לבי� סמ�� חי אבר לת�כ� ה�לי� א� � ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָויפה
על א� הא� על ל�ה�ת� �מ�ר חי, �תב�יל ה�ל ְֵַַַַָָ�ְְֲִַַַַָֹנע�ה
מ���, �ע�� ה�יח ��בר מ�ני ��ה; ולא גר� ��א ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�י

��חלי� לח��ת �א .ואינ� ְְִֵֶַַָָ

.Ë� א�ת� ו�הה עבר א� � ל�ה�ת� �אס�ר �ב�יל ְְְִִִֶַַַָָָָ�ל
��ת מ�צאי עד לאכל� ��ע�האס�ר �כדי וימ�י� [שיעור, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

בישול] אותו לבשל שיוכל �ב�ילזמ� א� � �כח� וא� .ְְְִִִַָ
��ת מ�צאי עד אס�ר ה�א, צר�� �ל ��ל וא���א ; ְְִֵֶַַַָָָָָָֹ

מ�ר ל�, ויפה �מצט�ק ה�א צר�� �ל ���ל ָ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ב�יל
���ת .לאכל� ְְְַָָ

.È�א�ת ����טלי� � הא� ��י על ל�ה�ת� ���ר ְְְִֵֵֶַַַָָ�ֶָ�ל
למק�מ� להחזיר� אס�ר א�א���ת, לע�ל�, מחזירי� ואי� . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

�ה�ק� וכ�ח �כירה א� מכ�ה, א� �ר�פה �ירה ��י ְ�ֶָ�ְְִָָ�ְְִֵַַָָעל
�גבבה קרקע;�ק� ��י על ה�דרה ה�יח ��א וה�א, ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ואפ�� א�ת�, מחזירי� אי� ה�רקע, ��י על מ�ה�יח� ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאבל
מכ�ה א� �ר�פה, ��י לכ�חעל ולא לת��ר מחזירי� ואי� . ְְֵַַָ�ְְְְֲִִֵַַָֹ�ָ

מ�ני ��ה, א� ��ר� �י על א� �עצי�, א� �גפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ֶ�ה�ק�
�י�תר ח� ס�מכי��הבל� אי� עליו, מחזירי� �אי� וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לו]ל� .���ת[צמוד ְַָ

.‡Èמגרפה להכניס הא�,[כ�]אס�ר על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
��גיס מ�ני ���ת; מ��ה וזה[מערבב]לה�ציא ,�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

���ת �מב�ל ונמצא ה�א, ה���ל להחזירמ�רכי �מ�ר . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ�ְְִַָ
�הבל� לכירה מ�עט �הבל� מ�ירה אפ�� לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמ�ירה

לטמינה מ�ירה לא אבל חומה]מר�ה; לשמור ולא[בתנור , ְ�ְְֲִִִִֶָָָֹֹ
לכירה .מ�מינה ְְִִִָָ
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עליה� �מתריעי� ���ת, �מתח�ני� עליה� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָוז�עקי�
א�ת�[בתקיעה] עללעזר ז�עקי� ולא מתח�ני� ואי� ; ְְְְֲֲִִִֵַַַָֹֹ

���ת .ה�בר ְֶֶַַָ

.‰Î;ל��ת קד� ימי� �ל�ה ה��י� עיר�ת על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרי�
עד ���ת, ואפ�� וי��, י�� �כל מלחמה ע�ה� ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָוע��י�

א�ת� הר��ת���ב�י� מלחמת �היא �י על וא� ,; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
רד��" "עד למד�: ה�מ�עה ���תמ�י ואפ�� ואי�, . ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

יריח�, יה��ע �ב� ולא מצוה; �מלחמת ל�מר ְִַ�ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹצרי�
���ת .א�א ְֶַָָ

ה'תשס"ט אלול י"ט שלישי יו�

ג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

�היא‡. �י על א� ��ת, �ערב �מלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ�מ�ר
לע��ת א�א עלינ�, נאסר ��א ���ת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמ� ה�לאכה ��ע�ה אבל י��; �ל �עצמ� ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו ���ת ��ע�ה �מה להנ�ת לנ� מ�ר .���ת, ְַָ�ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

��תקי�·. ��ת[מצינור]מי�[פותחי�]�יצד? ערב לג�ה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
���[לפני]ע� ה��� �ל וה�לכת מתמ�אה והיא .ח�כה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ�

מגמר ה�לי�[בשמי�]�מ�יחי� מת�מרי�[בגדי�]�חת וה� , ִִַ�ְְְְִִִֵֵַַַַָ
קיל�ר[נספגי�] �מ�יחי� .��� ה��ת �ל [משחה]וה�לכי� ְְִַַָָ�ִִִַָ

ואס�לנית העי�, ��י ה��ה,[תחבושת]על ��י על ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ
וסממני� �י� ו��רי� .��� ה��ת �ל וה�לכי� ְְְְִִַָָ�ְְְִִִַַַָָ�מתר�י�

���[צבע] ה��ת �ל וה�לכי� נ�רי� וה� ח�כה, .ע� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ�ָ
ל��רה צמר וצבע]ונ�תני� מי� ע� וא�ני�[דוד �ל[אגודות], ְְְִִֶֶֶַָ

.��� ה��ת �ל וה�לכי� מ���י� וה� ל���ר, ����ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ�ָ
וה� ח�כה, ע� �לדגי� �לע�פ�ת לח�ה מצ�ד�ת ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ�פ�ר�י�

וט�עני� .��� ה��ת �ל וה�לכי� �ק�רת[משאות]צדי� ְְִִַַָָָ�ְְֲִַָ
ה�ד הזיתי�]�ית על ה�ת[להכביד [אבני��בע��לי ְִֵֵַַַַ

היי�] �להסוחטות וה�לכי� זבי� וה��קי� ח�כה, ְְְְֲִִִִֵַַָָָע�
��� ה�רה��ת את �מדליקי� ה�ד�רה. את מ�ערב,א� ַַָ�ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

.��� ה��ת �ל וה�לכת ��לקת ָ�ְְִֶֶֶֶַַָָוהיא

��י‚. על א� ����ר ��ר א� הא�, ��י על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמ�יחי�
מת�� וה� וא�כלי�גחלי�, ,��� ה��ת �ל וה�לכי� לי� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְְִָ

�זרה, � אס�רי� �ה� �רכי� זה �דבר וי� ���ת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָא�ת�
יח�ה ���ת[יגרו�]��א .��חלי� ְְִֶֶֶַַַָָָ

ה�ח��„. ��א וח�י� צר��, �ל ��ל ��א �ב�יל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�יצד?
��צט�ק זמ� וכל צר�� �ל ���ל �ב�יל א� צר��, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ל

יפה הא�ל�[משובח]ה�א ��י על א�ת� מ�הי� אי� � ְִֵֵֵֶַַַָָ
יח�ה ��א �זרה, י��; מ�ע�ד �ה�ח �י על א� ְְְִֵֶֶַַָָ�ְִֶַַַָ���ת,

לצ�ק���חלי� �די א� ���ל�, לה�לי� א��די לפיכ�, . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
הא� �נערת�ר� א� �אפר ה�ירה א� ���ה א� [פירורי], ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ה��ה ה�חלי����� �עממ� א� האש], ה�[ונפסק �הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�אפר �גבבה�מכ��ת א� �ק� �ה�יק�ה א� [ענפי�, ְִ�ְְְִִִֵֶֶַָָָ

ד�הדקי�] בהמה �גללי ��ער�תא� �חלי� �� אי� �הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עליה ל�ה�ת מ�ר זה הרי מ�ה� �ע�� ה�יח �הרי ; ֲֵֶ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

�א�. יח�ה ��א ��זרי� ואי� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָה�ב�יל,

מ�עט‰. �הבל� �כירה, אמ�רי�? �ברי� אבל��ה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ
א� �אפר, ח�ה א� הא�, ��ר� �י על א� � ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���ר

על ולא �ת�כ�, מ�הי� אי� � �גבבה א� �ק� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ�ה�יק�ה�
ל� ס�מכי� ולא לו]��יו, �ל[צמוד ��ל ��א �ב�יל ְְְִִֶַַַָָָֹֹ

ל� ויפה �מצט�ק צר�� �ל ���ל א� והבל�צר��, ה�איל ; ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
�ז� יח�ה ��א וח���י� �ע��, מ�יח אינ� �י�תר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָח�
מכ�ה. א� �גבבה ק� א� �היא �י על א� ה�ע�טה, ָ�ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהא�

.Âמ�ני ��ר�? �י על א� ����ר, ל�ה�ת אסר� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָול�ה
לגר� אפ�ר ואי ועצמ�, הא� רב א�א ��ר� אינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה��ר�
ח�, �הבל� �מ�ני אחת; ניצ�צה ��אר ��א עד הא� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל

לנער �די יח�ה ה��אר�ת[ולהבעיר]��א .ה�יצ�צ�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

.Êקטנה]ה��ח כירה �מ�עט[� ה�ירה, מהבל רב הבל� � ַ�ְִֵֶֶֶַַָָָ
ה���ר �גפתמהבל ה�יק� א� לפיכ�, זיתי�]. א�[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

��יו, על ולא �ת�כ� מ�הי� ואי� �ת��ר, ה�א הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹ�עצי�
מצט�ק א� צר��, �ל ��ל ��א �ב�יל ל� ס�מכי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא

ל� �אפרויפה ��ה א� ��ר� �י על א� ה�יק�ה�, וא� . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
�בגבבה, �ק� �ה�קה �כירה ה�א הרי � �גבבה א� ְְְִַָָָ�ְְְֲִִֵֶַָָָ�ק�

עליו על�מ�הי� א� מ�ערב, ל�ירה לסמ� �מ�ר �י. ְִַָָ�ְִִִִֶֶַַַָָָֹ
�ר�פה �ירה,�אינ� ��ח? ה�א ואיזה �ירה, היא ואיז� . ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ�ִָָ
�פיתת הנחת]מק�� �פיתת[� מק�� וכ�ח, קדר�ת; ��י ְְְְְִֵֵַ�ְְִַָ

אחת .קדרה ְֵַַָ

.Áלל� ��ל ��א חי צר���ב�יל �ל ���ל א� , ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ
ל� ורע לטעמו]�מצט�ק מזיקה ל�ה�ת�[ההצטמקות מ�ר � ְְִֵַַ�ְַָ

�ב�יל וכ� �ת��ר. �י� וכ�ח �כירה �י� הא�, ��י ְְְִֵֵַַָ�ְְִֵֵֵַַָָעל
�מצט�ק צר�� �ל ��ל א� צר��, �ל ��ל ולא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹ���ל
ה�מ��ת, לבי� סמ�� חי אבר לת�כ� ה�לי� א� � ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָויפה
על א� הא� על ל�ה�ת� �מ�ר חי, �תב�יל ה�ל ְֵַַַַָָ�ְְֲִַַַַָֹנע�ה
מ���, �ע�� ה�יח ��בר מ�ני ��ה; ולא גר� ��א ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�י

��חלי� לח��ת �א .ואינ� ְְִֵֶַַָָ

.Ë� א�ת� ו�הה עבר א� � ל�ה�ת� �אס�ר �ב�יל ְְְִִִֶַַַָָָָ�ל
��ת מ�צאי עד לאכל� ��ע�האס�ר �כדי וימ�י� [שיעור, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

בישול] אותו לבשל שיוכל �ב�ילזמ� א� � �כח� וא� .ְְְִִִַָ
��ת מ�צאי עד אס�ר ה�א, צר�� �ל ��ל וא���א ; ְְִֵֶַַַָָָָָָֹ

מ�ר ל�, ויפה �מצט�ק ה�א צר�� �ל ���ל ָ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ב�יל
���ת .לאכל� ְְְַָָ

.È�א�ת ����טלי� � הא� ��י על ל�ה�ת� ���ר ְְְִֵֵֶַַַָָ�ֶָ�ל
למק�מ� להחזיר� אס�ר א�א���ת, לע�ל�, מחזירי� ואי� . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

�ה�ק� וכ�ח �כירה א� מכ�ה, א� �ר�פה �ירה ��י ְ�ֶָ�ְְִָָ�ְְִֵַַָָעל
�גבבה קרקע;�ק� ��י על ה�דרה ה�יח ��א וה�א, ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ואפ�� א�ת�, מחזירי� אי� ה�רקע, ��י על מ�ה�יח� ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאבל
מכ�ה א� �ר�פה, ��י לכ�חעל ולא לת��ר מחזירי� ואי� . ְְֵַַָ�ְְְְֲִִֵַַָֹ�ָ

מ�ני ��ה, א� ��ר� �י על א� �עצי�, א� �גפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ֶ�ה�ק�
�י�תר ח� ס�מכי��הבל� אי� עליו, מחזירי� �אי� וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לו]ל� .���ת[צמוד ְַָ

.‡Èמגרפה להכניס הא�,[כ�]אס�ר על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
��גיס מ�ני ���ת; מ��ה וזה[מערבב]לה�ציא ,�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

���ת �מב�ל ונמצא ה�א, ה���ל להחזירמ�רכי �מ�ר . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ�ְְִַָ
�הבל� לכירה מ�עט �הבל� מ�ירה אפ�� לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמ�ירה

לטמינה מ�ירה לא אבל חומה]מר�ה; לשמור ולא[בתנור , ְ�ְְֲִִִִֶָָָֹֹ
לכירה .מ�מינה ְְִִִָָ
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.·Èעסס��ת קדרה אד� ימ�א כתושי�]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמ�סי� לת��[מי� וי�� מי�, �ל חבית א� , ְ�ְְְִִִִֵֶַָ

וי� ח�כה, ע� ��ת ערב וכלה���ר �א�� � א�ת� הה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
��א �תב�יל ע�ר, �ל ��ל� ��א �י על א� �ה�, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ���צא
הר�ה, ���ל צריכי� �אינ� מ�ני ה�, צר�� �ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ��ל
ל�ה�ת� אס�ר �לפיכ� לאל�ר, לאכל� עליה� ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָודע��
וימ�י� ��ת, מ�צאי עד אס�רי� � ו�הה עבר וא� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ�ת��ר.

��ע�� .�כדי ְִֵֵֶָ

.‚Èת��� א�ת� ו�הה י��, מ�ע�ד ��ר לת�כ� ��ת� ְְְְִִֶַַַָָָָָ���ר
��חלי�, יח�ה �א� מ�ר; ,�� וכ��צא ה�א �די ��ר א� �ְְְִִֵַַ�ְִִֶֶֶַַָָ

מעט]יתחר� חמימ�ת[ישר� א�א צרי� �אינ� ה��ר, ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
יח�ה ��א אס�ר, ה�א, ��ר א� עז ��ר וא� �לבד; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהא�
�א� מ�ר, � �טיט ה���ר �י טח וא� לב�ל�. ִֶָ�ְְְְִִִִֶַַַַָָ��חלי�
ה��ר ויתק�ה הר�ח, ��נס ולח��ת, ה���ר לפ�ח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ�א

ה���ר ויצט�� .וי�סד, ְְְִִֵֵַַַָ

.„Èעליו ��זרי� אי� א�ת�, מפסדת �הר�ח �בר �ל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכ�
ויח�ה יג�ה� לת����א ���� �ל א�ני� נ�תני� זה �מ�ני ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

י�סד � ��ה� �א� ח�כה, ע� .ה���ר ֲִִִִֵֵֶַַָָָ

.ÂË�א העז �ב�ר ה�א הרי � ה���ר לת�� �ל� �די ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנת�
א� א�א ��חלי�, יח�ה ��א ל�ה�ת�, ואס�ר ��ר, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��ר

ה���ר טח ע��� ל���ר ה�סח �ב� ל�ל�ל �מ�ר . ֵַַָ�ְְִֵֶֶֶַַַַַָ
טח �אינ� �י על א� זריזי�ח�כה, חב�רה ��ני מ�ני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.ה�[זהירי�] ֵ

.ÊË� צ�לי� �דיאי� א�א הא�, ��י על �ביצה �צל �ר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
י�� מ�ע�ד לאכילה���ל� רא�יי� ויהי� אחר, נ�אר� וא� . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

�ה� מ�ני מ�ר, � הר�ה ���ל� עד ���ת הא� על ��ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ�ְִֵֵֶָ
ל� ורע יחר��מצט�ק � חתה �א� מעט]; א�ת�,[ישרו� ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

ה�גמר מ�יחי� זה �מ�ני ה�. הא� ��� [בשמי�]�על ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ�ְָ
ה�לי� �[בגדי�]�חת ��חלי� חתה �א� ח�כה, ע� ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ה�לי� ויע�� ה�גמר בבגדי�]י�ר� עש� .[יעלה ִֵַָ�ְִִֵֵַַָ

.ÊÈ�אינ זה, �עני� א�סרי� �אנ� �בר ��ל למד�, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהא
יח�ה ��א � �זרה א�א ���ת, נע�ה �ה�א מ��� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאס�ר

ל��רה צמר נ�תני� אי� לפיכ�, א�[לצובעו]��חלי�. א�א , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עק�רה היתה יח�ה[מוגבהת]�� ��א � הא� מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ט�ח �יה ��היה וה�א יגיס[סגור]��חלי�; ��א � �טיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
מ�ח�כה ��. ֲִֵֶָָ

.ÁÈהררה ולא ח�כה, ע� ����ר ה�ת את נ�תני� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאי�
דקה] ה�חלי�[עוגה ��י ��קרמ�על �די א�א [ישחימו]� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

�א� א� ����ר מד�קי� �אינ� העליו�]�ני� וא�[חלקה . ִֵֶָָ�ְְִִֵַַָָ
יח�ה, �א� מ�ר; � אפ�ת� ��גמר עד כ� אחרי ְִֶֶַָ�ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹנ�אר�
לא ועדי� וח�כה לח�כה, סמ�� נת� וא� א�ת�. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹיפסיד
מ�צאי עד מה� לאכל אס�ר � �מזיד א� � פניה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרמ�

��ע�� �כדי וימ�י� לר��ת��ת, ל� מ�ר � ���גג וא� . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ�ְִָ
התנור] מ� להוציא ���ת[� סע�ד�ת �ל� מז�� ;מ��ה ְְְִֶַָָָֹ

�מר�ה יר�ה לא � ר�דה לכ�]�כ�ה�א מיוחד כלי �דר�[� ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ
�� וכ��צא �ס�י� א�א �חל, ע��ה .�ה�א ְְְִֵֶֶֶַַָָֹ

.ËÈרצה�� �בר מ�ל מד�רה אד� ��יע��ה על �י� , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מנ�רה ��י על �י� �מ����קרקע י��, מ�ע�ד �מדליק� , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ

רב ��דליק וצרי� ���ת. �נג�� מתח�� א� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא�ר�
ח�כה קד� מאליהה�ד�רה ע�לה �להבת ��הא עד , ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

���ת �� להנ�ת אס�ר ר��, הדליק לא וא� ה��ת; ְֵַָָָָָ�ְְִִִֶַַָֹֹקד�
��עלה �די העצי� ויניד �� יח�ה ��א �זרה, �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

עבי�ה�להבת רב להדליק צרי� יחידי, ע� הדליק וא� . ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
י�� מ�ע�ד ה�פ� .ורב ְְִֵֶֹ

.Î�ב�לי�� אמ�רי�? �ברי� מקומות]��ה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ
ה��קד �ית �מד�רת �עצי� הא�ר את מאחיזי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ק��,

לפני]ע� ח���י�[� ואי� יח�הח�כה, �ה�הני���א , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
.ה�[זהירי�]זריזי� ְִִֵ

.‡Î�רעיני� �ל א� קני� �ל מד�רה צרי�היתה אינ� � ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ה��ת, קד� הא� �� �התחיל �יו� א�א הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
�מהרה, �ה� נתלית �הא� מ�ני ,�� לה���� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ�ר

לח��ת צרי� ה�יחואינ� א� קני�, אגד א� לפיכ�, . ְְְִִִִִִֵַַַָָָָ
�ח�תל�ת וצרי�[סלי�]ה�רעיני� �עצי�, ה� הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

ה��ת קד� מאליה ה�להבת �ה� .��עלה ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.·Îרבב �ל א� �פרית, �ל א� זפת, �ל דברמד�רה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] �ל א� �בבה[שעוה], �ל א� ק�, �ל א� , ְִֶֶֶַָָָ

דקי�] מ�ני[עצי� ה��ת, קד� ר�� להדליק צרי� אינ� �ְְִִֵַָ�ְִֵֶַַָָֹ
�מהרה א�ת� מדלקת .�הא� ְְִֵֵֶֶֶַָָָ

ה'תשס"ט אלול כ' רביעי יו�

ד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

מתח��,‡. ה�א � ה�ב�יל �ה� טמ� �א� �ברי�, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָי�
�פת �ג��: הא�, �עי� �ב��ל� זיתי�]�מ�סיפי� ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ

ז�גי�[שדות]וזבל א� וחל, וסיד, �מלח, ענבי�], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ
צמר]�מ�כי� ��ל���[אגודות �זמ� [האחרוני�]וע�בי� ְְְֲִִִֶַַָָָ

עצמ� מחמת ה��סי�'לחי� '�בר נקראי� א��, �דברי� ;. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
�חמימ�ת� י�אר � ה�ב�יל �ה� טמ� �א� �ברי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוי�
א�ת� מ�נעי� א�א ���ל, ל� מ�סיפי� ואינ� ְְְִִִִִֵֶַָָ�לבד,
�כס�ת, יב�י�, וע�בי� �מ�כי� ז�גי� �ג��: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמ�הצט��,

וכנפי נוצות]�פר�ת, �נערת[� פירורי]י�נה, ה����,[� ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חר�י� ��לחי�[נגרי�]�נסרת בשערותיה], בהמה ,[עור ְְִִֶָָָֹ

מ�סי�' �אינ� '�בר נקראי� א��, �דברי� צמר; .וג�י ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

י��,·. מ�ע�ד ה��סי� �דבר ���מני� היה, ה�י� ְְְִִִִִֶַַָָָָמ�
הא� ��י על מ�הי� �הרי ���ת, טמ�� ה�ב�יל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוי�אר
מ�ע�ד ה��סי�, �דבר להטמי� חכמי� אסר� אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ���ת;
עד לג��ת� ויצטר� ���ת, ה�דרה �ר�ח ��א �זרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָי��,
�דבר ט�מ� ונמצא ���ת, ויכ�ה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ��נ�ח
�דבר להטמי� מ�ר לפיכ�, אס�ר. �ה�א ���ת, ְְְִַָָָ�ְְִִֶַַָָָה��סי�

ה�מ��ת �י� לילה]ה��סי�, ספק יו� ��ת�[ספק � ְְִֵֶַַָָ
וכיו� מ�ע��ע�, ונח� רתח� �בר ה�מ��ת, �י� ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָקדר�ת

ר�תחי� אינ� ��ב .��ח�, ְִֵֶָָ

מ�סי�,‚. �אינ� �דבר ה�ב�יל לטמ� היה, ה�י� מ� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכ�
� � זה �בר חכמי� אסר� אבל עצמ�; ��א���ת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

�רמ� ח�]יטמי� ונמצא[אפר א�, �ל ניצ�צ�ת �� ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
ח���חלי�[גור�]ח�תה �בר להטמי� אסר� לפיכ�, ; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מ�סי� �אינ� �דבר ואפ�� .���ת, ְְֲִִֵֶַַָָָ

- h"qyz'd lel` `"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ח�כה„. לא ספק ח�כה השמשות]ספק בי� מ�ר[� , ֲֲֵֵֵֵָָָָֹ�ָ
ח� �בר את �דברלטמ� ���ת, ה��נ� �בר לטמ� �מ�ר . ְִֶַָָֹ�ְְְִֵַַָָָָָָֹ

��פ�ג �די א� �י�תר, יצט�� ��א מ�סי�, [תחלש]�אינ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
��תצ�ת� מערב ��מנ� ח�י� מ�ר. � ���ת ונת��� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ָ

מ�סי� אינ� �הרי ���תלכ��ת�, ה���י להחלי� �מ�ר ;. ְֲִֵֵֶַָ�ְְְִִַַַָָ
י�נה �נפי נ�טל א� י�נה, �נפי �מ�יח �ס�ת נ�טל ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָ�יצד?

ה�ס�ת. ְִַַַ�מ�יח

מ�ר‰. � אחר לכלי מ�לי הח�י�, ה�י� א� ה�ב�יל ָ�ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָ��ה
�מ� מ�סי�, �אינ� �דבר ���ת האחר ה�לי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלהטמי�
ח� �בר א�א ���ת, להטמי� אסר� ��א ה��נ�; ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹה�בר
מ�ר ��ה�, א� אבל ;�� ��ת��ל רא��� �כלי .�ה�א ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ�ָ

.Â�מח מי�]מ�יחי� על[דוד �קדרה ���ת, מח� ��י על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ
קד ��י על �מח� מח�, ��י על �קדרה קדרה, ���י רה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָ

א�א[סות�]וטח ���ח��, ��ביל לא �בצק; �יה� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להטמי� א�א אסר� ��א ח��; על ��עמד� ְְְִֶֶַָָָֹ�ְְִִֶַַַ��ביל
��הי� �די ח�, �לי ��י על ח� �לי לה�יח אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ���ת,

מ�ר � �חמימ�ת� ��ע�מדי� ��� �לי מ�יחי� אי� אבל . ְֲִִַָ�ְֲִִִֵֵֶַָָ
ח� �� מ�ליד �הרי ���ת, ח� �לי ��י על צ�נ� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�בר

ה�יח� וא� יו�]���ת; בעוד ואינ�[� מ�ר, � מ�ערב ְְִִִִֶֶַָָ�ְֵָ
ה��סי� �דבר .�ט�מ� ְְִֵַָָ

ה'תשס"ט אלול כ"א חמישי יו�

ה ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

וא�‡. מדליק רצה א� ר��ת, אינ� ���ת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת
מדליק אינ� עדרצה אחריה לר�� ח�ב �אינ� מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לאכילה ידי� נטילת א� חצר�ת ער�בי �ג�� ;��ע��ה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
להי�ת ח�בי� נ�י�, ואחד אנ�י� ואחד ח�בה. ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָא�א

���ת �ל�ק נר ��אל�ב�יה� � �אכל מה ל� אי� אפ�� . ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ה�תחי� ענגעל �כלל ��ה ה�ר; את �מדליק �מ� ול�קח , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

לבר� וח�ב הדלקה��ת. אלהינ�קד� ה' א�ה '�ר�� : ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
�ל נר להדליק וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל�

�ה���ת' ח�ב �ה�א ה�ברי� �ל על ��בר� �דר� � ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ס�פרי� .מ�ברי ְְִִִֵ

ה�בר·. יהיה ��א וה�א ה��ת, לנר לה���� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�מ�ר
הר�ה ע��� �רא�ת�,צרי� לדק�ק ��רי� �בר אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ה�ר לא�ר להבחינ� י�האס�ר ��א �זרה לקרב� [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
לפתילה] .השמ�

הח�ה‚. �קיעת קד� י��, מ�ע�ד להדליק צרי� .ה�דליק ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
�ה� לפי האנ�י�, מ� י�תר זה �בר על מצ��ת ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְְִָונ�י�

ה�ית �מלאכת העס�ק�ת וה� ���י�, �ימצ�י�ת על וא� ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ול�מר ,�� על א�ת� ולב�ק להזהיר� האי� צרי� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹכ�,
ה�ר' את 'הדליק� ��ח��: קד� ��ת ערב בית� .לאנ�י ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
מדליקי�. אי� � נכנס לא ספק ה��ת, ונכנס ח�כה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק

.„� �ינ�נ�י� ��כבי� �ל�ה ��רא� עד הח�ה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ���קע
ספק וה�א מק��, �כל ה�מ��ת' '�י� ה�קרא ה�מ� ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָה�א
מק�� �כל להחמיר �� ודני� ה�ילה; מ� ספק ה���, .מ� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
ה�מ��ת �י� מלאכה והע��ה ,�� מדליקי� אי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�לפיכ�
ח�ב � ���גג ��ת, �מ�צאי ה�מ��ת �בי� ��ת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

�ד לא � א�� וכ�כבי� מק��. מ�ל ה�ראי�ח�את �לי� ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
�מ��רא� ��ילה; א�א נראי� �אינ� קט�י� ולא ,����ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ו�אי. לילה זה הרי ה�ינ�נ�י�, א�� ��כבי� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�ל�ה

מ�בר‰. א�ת� ע��י� אי� ל��ת, �� ��דליקי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ�תילה
מסכסכת �מ�י,��[קופצת]�הא�ר ו�ער, צמר, �ג�� � ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

הארז נ��וצמר ��א �פ��� �קל[נוקה], �ל וסיב �מיני, , ְְִֶֶֶֶֶָָֹ�ְִִֵֶֶֶַ
�� נתלית �הא�ר מ�בר א�א �ה�; וכ��צא הר�י�, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהע�

���ה �ג�� ��[נקיה]נפ�צה� �בגדי �פ�, וצמר וכ��צא, , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
��דליק צרי� � וה�דליק .�� נתלית �הא�ר מ�בר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ה�

ה�תילה מ� ה��צא .�רב ְְִִֵַַָֹ

.Â� �� מדליקי� �אי� �בר על �� ��דליקי� �בר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��ר�
אס�ר א�רה, לה�סי� �די ה�תילה להעב�ת וא�א� ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

���ל�ל ולא ע�מדת ��הא �די ה�תילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהק��ת
מ�ר[תיפול] .למ�ה, ְַָ�ָ

.Êגריס� מלח �ל �ר�ר ה�ר[גרגר]נ�תני� �י על ��ל �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
��לק ��הא �די ��ת, רב]�ערב ��ת[זמ� וכל�לילי . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�י� � מד�רה מה� ע��י� �ה�, מדליקי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָה�תיל�ת
��י על �י� לא�ר�, לה���� �י� �נג��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלהתח��

�תילהמנ�רה לע��ת� א�א אסר� ולא קרקע; ��י על �י� , ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
�לבד .לנר, ְְִֵַ

.Áאחר נמ�� ��הא צרי� ל��ת, �� ��דליקי� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�מ�
�ג��ה�תילה � ה�תילה אחר נמ�כי� �אי� �מני� אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

קיק ו�מ� ו�עוה, הקקיו�]זפת, ואליה[מע� הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ
�ה� מדליקי� אי� � �פתיל�תוחלב מדליקי� אי� זה �מ�ני . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

אחר נמ�כי� �אי� ��מני� ולא �ה�, נתלית הא�ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�אי�
אפל ה�ר א�ר יהיה ��א �זרה, � וי�ה[חלש]ה�תילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לא�ר� ������ ��עה .א�ת� ְְְִֵֶַָָָָ

.Ë�מ� לת�כ� נ�ת� � ����ח� דגי� וקרבי �ה�יכ�, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
�מדליק �ה�א, ��ל �ה� מדליקי� �אי� �מני� אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ידליק לא � �ה� ��דליקי� ��מני� ערב� מ�ניאפ�� , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
דליקי�]�אי� הלא הדליק]נמ�כי�[השמני� השמ� .[אחר ְִִֵֶָ

.È�עטר� מדליקי� הזפת]אי� רע[פסולת �ריח� מ�ני ,� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ויצא י�יח�� ולא��א ה�ר. לא�ר לי�ב עליו וח�בה , ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ע�]�צרי מ�[שר� מ��� י�ח ��א � ט�ב �ריח� מ�ני , ְֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ע� �ה�א מ�ני וע�ד, דליקה]ה�ר; לגרו� ויכול .[באויר ְְִֵֵֶַָ

ויב�א ע�, �ה�א מ�ני � �חל ואפ�� לב�, �נפט ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹולא
ס�נה .לידי ִֵַָָ

.‡È�מ� �ג�� � �מני� ��אר לכ�ח�ה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�מ�ר
א�א אס�ר אי� �ה�; ���צא וכל ולפת, ו�מ�מי�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְְצנ��,

�לבד חכמי� ��נ� .א�� ְֲִִֵֶַָָ

.·Èביל�� ה�ר, �י על �מ� מלא מנ�ב �לי אד� י�� ְִִִֵֵֶֶַַָָ�ְְִִֵָָֹלא
מנ�� וי����הא ה�ר �צד וי�נ�ה �מ� קערה ימ�א ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

�זרה, � ��אבת ��הא ��ביל לת�כ�, ה�תילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹרא�
��ר נמאס לא �הרי ���לי, ה�מ� מ� י�ח ואס�ר��א , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

�� �הדלק ה�מ� מ� ���ת ה�ר,להנ�ת �בתה ואפ�� , ְִֵֶֶֶַַָָ�ְְֲִֵַַַָָ
א��ר מחמת מקצה �ה�א מ�ני � ה�ר מ� נט� [�ואפ�� ְֲִִִֵֵֶַַַָ�ְֲִֵֶַ

איסור] למלאכת ומיוחד ��מיועד ��� ה�לי ח�ר וא� .ְְִִִֵֵֶַ
מ�ר � �ה� וכ��צא �בחר�ית �סיד ה�ר אל .ה�מ� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ָ
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ח�כה„. לא ספק ח�כה השמשות]ספק בי� מ�ר[� , ֲֲֵֵֵֵָָָָֹ�ָ
ח� �בר את �דברלטמ� ���ת, ה��נ� �בר לטמ� �מ�ר . ְִֶַָָֹ�ְְְִֵַַָָָָָָֹ

��פ�ג �די א� �י�תר, יצט�� ��א מ�סי�, [תחלש]�אינ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
��תצ�ת� מערב ��מנ� ח�י� מ�ר. � ���ת ונת��� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ָ

מ�סי� אינ� �הרי ���תלכ��ת�, ה���י להחלי� �מ�ר ;. ְֲִֵֵֶַָ�ְְְִִַַַָָ
י�נה �נפי נ�טל א� י�נה, �נפי �מ�יח �ס�ת נ�טל ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָ�יצד?

ה�ס�ת. ְִַַַ�מ�יח

מ�ר‰. � אחר לכלי מ�לי הח�י�, ה�י� א� ה�ב�יל ָ�ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָ��ה
�מ� מ�סי�, �אינ� �דבר ���ת האחר ה�לי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלהטמי�
ח� �בר א�א ���ת, להטמי� אסר� ��א ה��נ�; ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹה�בר
מ�ר ��ה�, א� אבל ;�� ��ת��ל רא��� �כלי .�ה�א ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ�ָ

.Â�מח מי�]מ�יחי� על[דוד �קדרה ���ת, מח� ��י על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ
קד ��י על �מח� מח�, ��י על �קדרה קדרה, ���י רה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָ

א�א[סות�]וטח ���ח��, ��ביל לא �בצק; �יה� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להטמי� א�א אסר� ��א ח��; על ��עמד� ְְְִֶֶַָָָֹ�ְְִִֶַַַ��ביל
��הי� �די ח�, �לי ��י על ח� �לי לה�יח אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ���ת,

מ�ר � �חמימ�ת� ��ע�מדי� ��� �לי מ�יחי� אי� אבל . ְֲִִַָ�ְֲִִִֵֵֶַָָ
ח� �� מ�ליד �הרי ���ת, ח� �לי ��י על צ�נ� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�בר

ה�יח� וא� יו�]���ת; בעוד ואינ�[� מ�ר, � מ�ערב ְְִִִִֶֶַָָ�ְֵָ
ה��סי� �דבר .�ט�מ� ְְִֵַָָ

ה'תשס"ט אלול כ"א חמישי יו�

ה ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

וא�‡. מדליק רצה א� ר��ת, אינ� ���ת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת
מדליק אינ� עדרצה אחריה לר�� ח�ב �אינ� מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לאכילה ידי� נטילת א� חצר�ת ער�בי �ג�� ;��ע��ה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
להי�ת ח�בי� נ�י�, ואחד אנ�י� ואחד ח�בה. ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָא�א

���ת �ל�ק נר ��אל�ב�יה� � �אכל מה ל� אי� אפ�� . ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ה�תחי� ענגעל �כלל ��ה ה�ר; את �מדליק �מ� ול�קח , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

לבר� וח�ב הדלקה��ת. אלהינ�קד� ה' א�ה '�ר�� : ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
�ל נר להדליק וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל�

�ה���ת' ח�ב �ה�א ה�ברי� �ל על ��בר� �דר� � ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ס�פרי� .מ�ברי ְְִִִֵ

ה�בר·. יהיה ��א וה�א ה��ת, לנר לה���� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�מ�ר
הר�ה ע��� �רא�ת�,צרי� לדק�ק ��רי� �בר אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ה�ר לא�ר להבחינ� י�האס�ר ��א �זרה לקרב� [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
לפתילה] .השמ�

הח�ה‚. �קיעת קד� י��, מ�ע�ד להדליק צרי� .ה�דליק ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
�ה� לפי האנ�י�, מ� י�תר זה �בר על מצ��ת ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְְִָונ�י�

ה�ית �מלאכת העס�ק�ת וה� ���י�, �ימצ�י�ת על וא� ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ול�מר ,�� על א�ת� ולב�ק להזהיר� האי� צרי� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹכ�,
ה�ר' את 'הדליק� ��ח��: קד� ��ת ערב בית� .לאנ�י ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
מדליקי�. אי� � נכנס לא ספק ה��ת, ונכנס ח�כה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק

.„� �ינ�נ�י� ��כבי� �ל�ה ��רא� עד הח�ה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ���קע
ספק וה�א מק��, �כל ה�מ��ת' '�י� ה�קרא ה�מ� ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָה�א
מק�� �כל להחמיר �� ודני� ה�ילה; מ� ספק ה���, .מ� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
ה�מ��ת �י� מלאכה והע��ה ,�� מדליקי� אי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�לפיכ�
ח�ב � ���גג ��ת, �מ�צאי ה�מ��ת �בי� ��ת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

�ד לא � א�� וכ�כבי� מק��. מ�ל ה�ראי�ח�את �לי� ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
�מ��רא� ��ילה; א�א נראי� �אינ� קט�י� ולא ,����ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ו�אי. לילה זה הרי ה�ינ�נ�י�, א�� ��כבי� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�ל�ה

מ�בר‰. א�ת� ע��י� אי� ל��ת, �� ��דליקי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ�תילה
מסכסכת �מ�י,��[קופצת]�הא�ר ו�ער, צמר, �ג�� � ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

הארז נ��וצמר ��א �פ��� �קל[נוקה], �ל וסיב �מיני, , ְְִֶֶֶֶֶָָֹ�ְִִֵֶֶֶַ
�� נתלית �הא�ר מ�בר א�א �ה�; וכ��צא הר�י�, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהע�

���ה �ג�� ��[נקיה]נפ�צה� �בגדי �פ�, וצמר וכ��צא, , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
��דליק צרי� � וה�דליק .�� נתלית �הא�ר מ�בר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ה�

ה�תילה מ� ה��צא .�רב ְְִִֵַַָֹ

.Â� �� מדליקי� �אי� �בר על �� ��דליקי� �בר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��ר�
אס�ר א�רה, לה�סי� �די ה�תילה להעב�ת וא�א� ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

���ל�ל ולא ע�מדת ��הא �די ה�תילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהק��ת
מ�ר[תיפול] .למ�ה, ְַָ�ָ

.Êגריס� מלח �ל �ר�ר ה�ר[גרגר]נ�תני� �י על ��ל �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
��לק ��הא �די ��ת, רב]�ערב ��ת[זמ� וכל�לילי . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�י� � מד�רה מה� ע��י� �ה�, מדליקי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָה�תיל�ת
��י על �י� לא�ר�, לה���� �י� �נג��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלהתח��

�תילהמנ�רה לע��ת� א�א אסר� ולא קרקע; ��י על �י� , ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
�לבד .לנר, ְְִֵַ

.Áאחר נמ�� ��הא צרי� ל��ת, �� ��דליקי� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�מ�
�ג��ה�תילה � ה�תילה אחר נמ�כי� �אי� �מני� אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

קיק ו�מ� ו�עוה, הקקיו�]זפת, ואליה[מע� הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ
�ה� מדליקי� אי� � �פתיל�תוחלב מדליקי� אי� זה �מ�ני . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

אחר נמ�כי� �אי� ��מני� ולא �ה�, נתלית הא�ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�אי�
אפל ה�ר א�ר יהיה ��א �זרה, � וי�ה[חלש]ה�תילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לא�ר� ������ ��עה .א�ת� ְְְִֵֶַָָָָ

.Ë�מ� לת�כ� נ�ת� � ����ח� דגי� וקרבי �ה�יכ�, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
�מדליק �ה�א, ��ל �ה� מדליקי� �אי� �מני� אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ידליק לא � �ה� ��דליקי� ��מני� ערב� מ�ניאפ�� , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
דליקי�]�אי� הלא הדליק]נמ�כי�[השמני� השמ� .[אחר ְִִֵֶָ

.È�עטר� מדליקי� הזפת]אי� רע[פסולת �ריח� מ�ני ,� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ויצא י�יח�� ולא��א ה�ר. לא�ר לי�ב עליו וח�בה , ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ע�]�צרי מ�[שר� מ��� י�ח ��א � ט�ב �ריח� מ�ני , ְֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ע� �ה�א מ�ני וע�ד, דליקה]ה�ר; לגרו� ויכול .[באויר ְְִֵֵֶַָ

ויב�א ע�, �ה�א מ�ני � �חל ואפ�� לב�, �נפט ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹולא
ס�נה .לידי ִֵַָָ

.‡È�מ� �ג�� � �מני� ��אר לכ�ח�ה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�מ�ר
א�א אס�ר אי� �ה�; ���צא וכל ולפת, ו�מ�מי�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְְצנ��,

�לבד חכמי� ��נ� .א�� ְֲִִֵֶַָָ

.·Èביל�� ה�ר, �י על �מ� מלא מנ�ב �לי אד� י�� ְִִִֵֵֶֶַַָָ�ְְִִֵָָֹלא
מנ�� וי����הא ה�ר �צד וי�נ�ה �מ� קערה ימ�א ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

�זרה, � ��אבת ��הא ��ביל לת�כ�, ה�תילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹרא�
��ר נמאס לא �הרי ���לי, ה�מ� מ� י�ח ואס�ר��א , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

�� �הדלק ה�מ� מ� ���ת ה�ר,להנ�ת �בתה ואפ�� , ְִֵֶֶֶַַָָ�ְְֲִֵַַַָָ
א��ר מחמת מקצה �ה�א מ�ני � ה�ר מ� נט� [�ואפ�� ְֲִִִֵֵֶַַַָ�ְֲִֵֶַ

איסור] למלאכת ומיוחד ��מיועד ��� ה�לי ח�ר וא� .ְְִִִֵֵֶַ
מ�ר � �ה� וכ��צא �בחר�ית �סיד ה�ר אל .ה�מ� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ָ
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.‚Èת��� �מ� �� לק�ל ה�ר �חת �לי נ�תני� �הריאי� , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מהכנ� ה�לי בו]מב�ל להעשות מוכ� שהיה וא�[ממה ; ְְְֲִִֵֵֵַַ

מ�ר י��, מ�ע�ד לק�לנתנ� ���ת ה�ר �חת �לי ונ�תני� . ְְִָ�ְְְְְִִֵֵַַַַַָָ
מהאש]ניצ�צ�ת והרי[המינתזי� מ��, �ה� �אי� מ�ני � ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

מערב ואפ�� מי�, לת�כ� ל�� ואס�ר מ�טלטל�; ��ל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלא
ה�יצ�צ�ת ���י את מקרב �ה�א מ�ני � .��ת ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

.„È�לי�� מכיני�]אי� בגד ק�רי�[�בדיקת ולא ה�ר, לא�ר ְְִִֵֵַֹ
ה�ר ק�מ�תלא�ר ��י �ב�� ואפ�� ��י�, ע�רה ואפ�� ; ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ

לא�ר� יפלה ולא יקרא לא � �עלי�נה וה�ר זה, �ב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
�עני� ק�רי� �ני� הי� וא� וי�ה. י��ח ��א ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ��ח��נה,
מז�יר מה� אחד ��ל ה�ר; לפני לקר�ת מ�רי� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ֶָאחד
מה� אחד ��ל ענינ�ת, ��ני לא אבל �כח; א� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחבר�

�ענינ� .טר�ד ְְִָָ

.ÂËהרב� מ�ני ה�ר, לא�ר ר�� לפני ק�רי� � ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָה�ינ�ק�ת
עליו אימת� �אי� מ�ני יקרא, לא ה�א אבל וי�מ��ר�; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ה�ר�ה רא� ��ראה עד ה�ר, לא�ר �ספר לרא�ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹל�
וה� �יד�, ה�פר נ�ת� �� ואחר להקר�ת�, צרי� ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה�א

לפניו .ק�ראי� ְְִָָ

.ÊËהר�ה �ע��� א�א נ�רי� ואינ� לזה, זה ה��מי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�לי�
��א �יניה�; �להבחי� ה�ר לא�ר להקריב� אס�ר �ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

וי�ה לב�קי��ח, ל� אס�ר � קב�ע �אינ� ��� לפיכ�, . ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
�קער�ת �נר��ס�ת �י� מ�יר�, �אינ� מ�ני ה�ר, לא�ר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

רב �א�ר� נפט �ל �נר �י� �מ�, קב�ע�ל ��� אבל ; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
�אינ� מ�ני �קער�ת, ��ס�ת ה�ר לא�ר לב�ק ל� מ�ר ��ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

הר�ה ע��� מ�רי�צרי� אי� � זית �מ� �ל נר היה וא� . ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
יס��ק ��א �זרה, מ�ר; �ה�א �י על וא� לב�ק, ְְִֵֵֶַָָָ�ְְִִֶַַֹל�

.מ���[יקח] ִֶ

.ÊÈ,��דר� ולנעל ה�לת לפ�ח אס�ר � ה�לת �אח�רי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר
�ב�עה ���תח ��עה י�הר א�א מכ�ה�; �ה�א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�ני

�די���על ���ת ה�ד�רה �נגד ה�לת את לפ�ח ואס�ר . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ר�ח א�א �� �אי� �י על וא� ,�� מנ�בת הר�ח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��הא

המח�רמצ�יה איל� ��י על ��ת �ל ה�ר �מ�יחי� . ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�ָ
ח��� ואינ� .ל�רקע, ְְֵֵַַַ

.ÁÈ�� �ה� ��קעי� י�ראל, �ל ועיר�ת מדינ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�ל
��ת �ערב �די�קיע�ת ��קעי�, הי� �ב�� �במק�� ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ה�דינה אנ�י �ל ה�גר�[העיר]לה�מיע אנ�י וכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
.[סביבותיה]��� ֶָ

.ËÈ�מ�חר ��ד�ת הע�מדי� נמנע� � רא��נה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�קיעה
ה�ר�בי� ואי� ���דה; מלאכה �מ�ע��ת [לעיר]�מ�עדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�בת ��� וי�נס� רח�קי� ��ב�א� עד לעיר, ל�נס ְַָ�ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָר�אי�
וה�ריסי� �ת�ח�ת, החנ��ת ועדי� ג�אחת; [המשמשי� ֲֲִַַַַַ�ְְְִִַ

ה�ריסי�,כדוכ�] נס��ק� � �נ�ה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹ�מ�חי�.
��י על מ�ח�ת וה�דר�ת הח�י� ועדי� החנ��ת; ֵַַָ�ְְֲִִֵַַַַַ�ְְֲֲִַוננעל�

המס�ק ס�ק � �לי�ית �קיעה לתקע התחיל [את�ירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] ה�ר�ת.הקדרות את והדליק� ה�טמי�, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמי�

להד�יק �די א� �ג, לצל�ת �די �ת[להכניס]ו��הה ְְְְְְִִֵֵֶַַָ
ו��בת ות�קע, �מריע ות�קע .����ר, ְְְִֵֵֵֵַַַַַ

.Î�קד וה�לי�ית, �מנחה; א�ת� ��קע רא��נה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ�קיעה

הח�ה צאתל�קיעת אחר ��ת �מ�צאי ��קעי� וכ� . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
למע�יה� הע� לה�יר .ה��כבי�, ְְֲִִֵֶַַַָָָ

.‡Î�הי לא ��ת, �ערב להי�ת �חל ה���רי� ְְִִִֶֶֶַַָָָֹי��
ולא ��קעי� לא ��ת, �מ�צאי להי�ת חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹ��קעי�;

ולאמב�ילי� ��קעי� ��ת, �ערב להי�ת �חל ט�ב י�� . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
לאח להי�ת חל ��קעי�מב�ילי�; ולא מב�ילי� ה��ת, .ר ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹ

ה'תשס"ט אלול כ"ב שישי יו�

ו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

א�‡. � ���ת מלאכה לנ� לע��ת לג�י ל�מר לנ� ְְְֲַַַַָָָָָָאס�ר
ה��ת על מצ�ה �אינ� �י מ�ד�על ל� �אמר �י על וא� , ְִֵֶַ�ְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

לאחרה��ת א�א מלאכה לא�ת� צרי� �אינ� �י על וא� , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
תהיהה��ת ��א �די ס�פרי�, מ�ברי א��ר� � זה ודבר ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

�עצמ� לע��ת ויב�א� �עיניה�, ק�ה .��ת ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָ

י�ראל·. ��ביל א� � ���ת מעצמ� מלאכה �ע�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ��י
מ�צאי עד מלאכה �א�ת� להנ�ת אס�ר � א�ת� ְְֵֵַָָָָָָָָָע�ה

��ע�ה��ת �כדי וימ�י� לעשות, שיוכל זמ� [שיעור ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
��המלאכה] ��דע� עד �פרהסיא, ה�בר יהא ��א וה�א ;ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

���ת נע�ה ה�א �ל�ני ��ביל זה ��בר וא�ר�י� . ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ
���ת �� להנ�ת מ�ר ע�ה, �לבד עצמ� .��ביל ְְְִִִַַָָ�ְֵַָָָָ

י�ראל;‚. לא�ר� מ���� ה�ר, את �הדליק ��י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�יצד?
מ� �� לירד �ב� ע�ה אס�ר. י�ראל, ��ביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָוא�
אס�ר. י�ראל, ��ביל וא� י�ראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָה�פינה,

אח מ�קה �המ��, לה�ק�ת מי� ל�טמ�א י�ראל; ריו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאכל �המ�� י�ראל מ�יח לבהמ��, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹע�בי�

�מה� י�ראל לא�ת� מ�יר ה��י א�ת� יהא ��א וה�א, ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ
��ביל ע��ה ונמצא ��ביל�, �מלאכ�� יר�ה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ��א

��י�ראל יהנה לא � �� להר��ת �אפ�ר �בר �ל וכ� . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מ�יר�. אינ� �� א� א�א ְִִֵֵֶַַָָ���ת,

.„� וכב� נר �ג�� �למעט, להר��ת �� �אי� �בר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל
���ת, י�ראל אחריו נהנה עצמ�, ��ביל וע�ה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�איל

מ�יר� �ה�א �י על א�וא� � ���ת �מס�ה ה�ל�ק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
�עת על �ה�דליק, לא�ר�; לה���� אס�ר י�ראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה לא�ר�. לה���� מ�ר ��י�, רב וא� מדליק. ְְְֱִֵֶַָָָ�ְְִִִַָֹֹהרב

אס�ר אי�למחצה, � לכ��ת ��י �בא ���ת, �לקה נפלה . ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָ
עלינ�; �ביתת� �אי� מ�ני �כ�ה', ו'אל '��ה' ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָא�מרי�

�זה ���צא �ל .וכ� ְֵֵֶַָֹ

���ת,[יהודי]מת‰. קבר ל� וחפר� אר��, ��י� ל� �ע�� ְְְִֵֶֶֶַָָָָ
�כדי ימ�י� � �צנעה א� � �ה� לס�ד חלילי� ל� הביא� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָֹא�

�� וי�בר ��ת, למ�צאי �סרטיא��ע�� ה�בר היה וא� . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
וה�בי�[רחוב] הע�ברי� וכל ��יו, על והאר�� ְְְְְֲִִַַַָָָָָָ�ד�לה,

� עכ�ו ע��י� �ה��י� ��ה �א�מרי� ה�א לפל�ני ��ת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
�ה�א מ�ני ע�למית, י�ראל א�ת� �� י�בר לא זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהרי

אחר�פרהסיא י�ראל �� לק�ר �מ�ר ��מ�י�. וה�א, � ְְְֶַָ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
��ע�ה �זה.�כדי ���צא �ל וכ� . ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

.Â�הביא� �י על א� � למת ���ת חלילי� �הביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ��י
מ�ק�� ��ב�א� �כדי ��ת למ�צאי ימ�י� � הח�מה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמ�ד
מ�ק�� הביא�� ��ילה ��א �ה�; י�פד �� ואחר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָקר�ב,

- h"qyz'd lel` a"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�ה� נכנס� �ב�קר הח�מה, עד �ו�איאחר ידע וא� . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
מא�ת� ��ב�א� �די ימ�י� ���ת, הביא�� �ל�ני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָ���ק��

ה��ת אחר �פרהסיאמק�� ה�בר יהיה ��א וה�א � ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
�אמרנ�.�ד�לה �מ� , ְְְֶַָָ

.Ê�מרח �� והיתה �ת�כ�, �רי� וג�י� ���ראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר
למ�צאי �� לרח� מ�ר ��י�, רב א� � ���ת ְְִֵָָָֹ�ְְִִֶֶַַַָֹה�רחצת
ח�י�; ��ח�� �כדי ימ�י� י�ראל, רב וא� מ�ד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ��ת

ה�ח�� הרב ��ח�����ביל �כדי ימ�י� למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
�זה.ח�י� ���צא �ל וכ� . ְִֵֵֶַַָֹ

.Á� ���ת ז� מלאכה ל� לע��ת לג�י �אמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָי�ראל
�עבר �י על מר��תא� מ�ת א�ת� [מלקות�מ�י� ְִִֶַַַַַַַָ

לערבמדרבנ�] מלאכה �א�ת� להנ�ת ל� מ�ר ��ְְֵֶֶָָָָָָ
��ע�ה[במוצ"ש] �כדי ��מ�י� אחר �כל, אסר� ולא . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

זה, �בר מ�ני א�א ��ע��, �כדי ��מ�י� עד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמק��
לע��ת לג�י יאמר ��א � מ�ד מ�ר יהא �אמר ְֲִֶַַָָָֹ�ְִֵֶַֹ�א�
��מ�י� עד �אסר� וכיו� מ�ד; מ�כ� ה�בר וימצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָל�,
אינ� �הרי ל�, לע��ת לג�י יאמר לא ��ע��, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ�כדי

�כדי[מרויח]מ���ר לערב מתע�ב �ה�א מ�ני �ל��, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
���ת. ��ע�ה זה �בר ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ע�ה

.Ëת��� לע��ת� אס�ר ואי� מלאכה, �אינ� ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ�בר
�ב�ת מ��� השביתה]א�א להרבות מדרבנ� �[איסור ְִֶָ

��היה וה�א ���ת, לע��ת� לג�י ל�מר לי�ראל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ�מ�ר
הר�ה צר� ל�בר צרי� יהיה א� חלי, מקצת א��� , ְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מצוה .מ�ני ְְִִֵָ

.È�א ���ת �איל� לעל�ת לג�י י�ראל א�מר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ�יצד?
ס�י� א� ��פר, ל� להביא �די ה�י�, �ני על ְְְִִִֵֵַַַַָָָל��ט
ער�ב �יניה� �אי� לחצר מחצר ל� מביא א� ,למילה; ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

א� קט� �ה� להרחי� ח�י� �למצטער[אד�]מי� וכ� . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
�זה. ֵֶַָ���צא

.‡Èלג�י[קונה]ה��קח ל�מר ל� מ�ר י�ראל, �אר� �ית ְְִִֵֵֶֶַַַָ�ְַָ
מ�ברילכ� אס�רה לג�י �אמירה � ���ת ה�טר ל� ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכ� זה. �דבר �זר� לא י�ראל אר� י��ב �מ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹס�פרי�,
זה לדבר י�ראל �אר� ���ריא �ס�ריא, �ית מה� .ה��קח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.·Èה�לאכה[מסכ�]��סק על ה��י ע� [�וק�צ�אד� ְְִֵֵַַַָָָָ
ע��ה�מי�קוצב] �ה�א �י על וא� לעצמ�; ע��ה וה��י , ְְְְִִֶֶֶַַַַָ
מ�ר,���ת � הר�ה לימי� ה��י את ה��כר וכ� מ�ר. , ְַָ�ְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ָ

���ת. ע��ה �ה�א �י על ה��יא� ��כר �ג�� �יצד? ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ל� ��כ�ב ל��י�, א� ל�[ספר]ל�נה ��ארג �[בגד]א� ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ

��כ�ב ע�� קצ� �א�� �מ�ר, ���ת, וא�רג ��תב זה ְְִִִֶַָָֹ�ְְֲֵֵֵֶַָהרי
��רצה. עת �כל ע��ה �ה�א �גד, ל� ��ארג א� ספר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹל�

יח�ב ��א י��[יחשב�]וה�א י�� .ע�� ְְִֶַֹֹ

.‚È��� מ�ירי� ה�ל �אי� �צנעה, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��ה
היא י�ראל �ל ���ת ה�ע�ית היתהה�לאכה א� אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ה��י את �הר�אה אס�רה; � �מפרסמת �גל�יה ְֲֶֶֶֶֶַָָ�ְְְָָיד�עה
��צ� י�דע אינ� מראש]ע��ה, דמיו ��ל�ני[קצב וא�מר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

���ת ל� לע��ת ה��י .�כר ְֲַַַַָָ

.„È�א �תל�, א� חצר�, ל� לבנ�ת ה��י ע� ה��סק ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ�,
חצר, ל� לבנ�ת ��י� א� �נה ��כר� א� �דה�, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר

��ד ה�לאכה היתה א� � �ר� ל� ל�ע א�[בעיר]ינהא� , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ה�ח�� אמה]�ת�� לע��ת[אלפיי� לה�יח� ל� אס�ר � ְְְֲִַַַָ

היתה וא� ��סק; י�דעי� �אינ� הר�אי� מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ���ת,
��ראה י�ראל �� �אי� מ�ר, � ל�ח�� ח�� ְְִִֵֵֶֶֶָָָ�ְְַַָָה�לאכה

���ת ע��י� ��ה� ה��עלי� .את ְְֲִִֵֶֶַַָ

.ÂËעל א� לג�י, �דה� א� �רמ� לה��יר לאד� מ�ר ְְְְְִֵַַַַָָָָ�ְֵוכ�
��כ�רי� י�דע �הר�אה ���ת; ונ�טע� ז�רע� �ה�א ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�י

לה� ירד �אריס�ת א� יבול]ה�, תמורת ���[לעבוד ודבר . ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�ק�� א�ת� אנ�י רב �ר� ואי� עליו, קר�י �עליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹי�ראל
מ�ני לג�י; לה��יר� אס�ר � �אריס�ת ל�נ� א� ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלה��יר�
נקרא וה�א ���ת, מלאכה ה�ק�� �א�ת� ע��ה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָ�ה��י

�עליו ה��ראלי �� .על ְְְִִֵֵַַָָ

.ÊËלג�י �לה��יר� �לי� לה�איל �ה�אמ�ר �י על וא� , �ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
���ת מלאכה �ה� עלע��ה מצ�י� אנ� �אי� מ�ני � ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ִַ

ה�לי� �המ���ביתת אבל יהודי]ועב��; אס�ר,[של � ְְְְְֲִִֵֶַַַָָ
ועבד. �המה �ביתת על מצ�י� �אנ� ְְִִֵֶֶַַָָ�ְְִֵֶָמ�ני

.ÊÈחנ�ת� א� �סח�רה, א� �מלאכה, ה��י ע� ְְְֲִִִִֵַַַַָָָה�����
א� לב�� ל��י ה��ת �כר ��היה ��ח�ה התנ� א� �ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
לי�ראל ה��ת י�� �נגד אחר י�� ��כר הר�ה, וא� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמעט
לחלק, ���ב�א� � מ��ח�ה התנ� לא וא� מ�ר. � ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹ�ְַלב��
א�ת�; ח�לקי� וה�אר לב��, ��� ה��ת�ת �כר ה��י ְְְְִַַָָ�ְֵַַַַָנ�טל
התנה �� א� א�א ה��ת, י�� �נגד �ל�� ל� מ�ציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינ�

ה�א אחד �י� ���פ�ת, �דה ק�ל� א� וכ� .��ח�ה. ְְְְִִִֵֶַָָ�ִֶָָ

.ÁÈת�� �כר היה ולא ה�כר, לחלק �בא התנ�, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹוא�
וה�אר ה�כר, �ביע לב�� נ�טל �ה��י לי יראה � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיד�ע

�ה� להתע�ק לג�י מע�ת ה��ת� עסק]ח�לקי�. בה� [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ
�כר ע�� ח�לק ���ת, ונ�ת� נ��א �ה��י �י על א� �ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ה�א�ני� �ל ה�ר� וכ� .��וה; ְְְִֵֶַָָ

.ËÈ�א לע��ת�, ��י לא�� �לי� ��ת �ערב אד� י�� ֲַַָָ�ְְִִֵֵֶֶַָָָֹלא
ע�� ��סק �י �כדי[מראש]על א�א זמ�]� שיעור ��צא[� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

היהודי]מ�ית�[הגוי]�ה� �ח�כה[של לאקד� וכ� ; ְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
ולא ילו��, ולא י�איל��, ולא לג�י, חפצ� אד� ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹימ�ר

�א�ת�ימ��נ�� ��צא �כדי א�א � �מ�נה ל� י�� ולא , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
�בית�, �ה�א זמ� ��ל ה��ת; קד� �ית�, מ�תח ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחפ�
���ת מ�ית� ה��י �כ��צא ל�, נת� אימתי י�דע אד� ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאי�
א� מ��נ� א� ל��י �הלוה� �מי יראה �יד�, י�ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוחפ�

���ת ל� מכר א� ע�� .�סק ְִַַַָָָ

.Î��ע קצ� א� � אחרת לעיר לה�ליכ� לג�י א�רת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָה��ת�
מ�ר[מראש] � ה�לכה ע��כר ��ת ערב ל� נתנ� ואפ�� , ְַָָ�ְֲִִֶֶַַָָָָ
ה��תח�כה קד� �ית� מ�תח �� ��צא וה�א לא; וא� . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
הא�ר�תקצ� מק�� �ה�א קב�ע אד� ��דינה י� א� � ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ל�� מ�ר �ל�חיו, ע� �מדינה מדינה לכל א�ת� ִֵָ�ְְְְְִִִֵַָָָָָו��לח
ל�ית ���יע �די ���� �ה�ת ��היה וה�א הא�רת; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָל��י
הא�ר�ת ��ק�� זה ��א � ה��ת קד� לח�מה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�מ��
קב�ע אד� �� אי� וא� ה�א. לח�מה סמ�� �ית� ְְְִֵֵַַָָָָָָָו��לח�,
לעיר ���ליכ� ה�א הא�ר�ת, ל� ���תני� ה��י א�א ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָלכ�,
�� א� א�א לע�ל�, הא�רת ��י �יד ל�לח אס�ר � ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת

�מי� ל� .קצ� ִַָָ
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�ה� נכנס� �ב�קר הח�מה, עד �ו�איאחר ידע וא� . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
מא�ת� ��ב�א� �די ימ�י� ���ת, הביא�� �ל�ני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָ���ק��

ה��ת אחר �פרהסיאמק�� ה�בר יהיה ��א וה�א � ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
�אמרנ�.�ד�לה �מ� , ְְְֶַָָ

.Ê�מרח �� והיתה �ת�כ�, �רי� וג�י� ���ראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר
למ�צאי �� לרח� מ�ר ��י�, רב א� � ���ת ְְִֵָָָֹ�ְְִִֶֶַַַָֹה�רחצת
ח�י�; ��ח�� �כדי ימ�י� י�ראל, רב וא� מ�ד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ��ת

ה�ח�� הרב ��ח�����ביל �כדי ימ�י� למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
�זה.ח�י� ���צא �ל וכ� . ְִֵֵֶַַָֹ

.Á� ���ת ז� מלאכה ל� לע��ת לג�י �אמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָי�ראל
�עבר �י על מר��תא� מ�ת א�ת� [מלקות�מ�י� ְִִֶַַַַַַַָ

לערבמדרבנ�] מלאכה �א�ת� להנ�ת ל� מ�ר ��ְְֵֶֶָָָָָָ
��ע�ה[במוצ"ש] �כדי ��מ�י� אחר �כל, אסר� ולא . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

זה, �בר מ�ני א�א ��ע��, �כדי ��מ�י� עד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמק��
לע��ת לג�י יאמר ��א � מ�ד מ�ר יהא �אמר ְֲִֶַַָָָֹ�ְִֵֶַֹ�א�
��מ�י� עד �אסר� וכיו� מ�ד; מ�כ� ה�בר וימצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָל�,
אינ� �הרי ל�, לע��ת לג�י יאמר לא ��ע��, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ�כדי

�כדי[מרויח]מ���ר לערב מתע�ב �ה�א מ�ני �ל��, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
���ת. ��ע�ה זה �בר ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ע�ה

.Ëת��� לע��ת� אס�ר ואי� מלאכה, �אינ� ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ�בר
�ב�ת מ��� השביתה]א�א להרבות מדרבנ� �[איסור ְִֶָ

��היה וה�א ���ת, לע��ת� לג�י ל�מר לי�ראל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ�מ�ר
הר�ה צר� ל�בר צרי� יהיה א� חלי, מקצת א��� , ְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מצוה .מ�ני ְְִִֵָ

.È�א ���ת �איל� לעל�ת לג�י י�ראל א�מר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ�יצד?
ס�י� א� ��פר, ל� להביא �די ה�י�, �ני על ְְְִִִֵֵַַַַָָָל��ט
ער�ב �יניה� �אי� לחצר מחצר ל� מביא א� ,למילה; ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

א� קט� �ה� להרחי� ח�י� �למצטער[אד�]מי� וכ� . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
�זה. ֵֶַָ���צא

.‡Èלג�י[קונה]ה��קח ל�מר ל� מ�ר י�ראל, �אר� �ית ְְִִֵֵֶֶַַַָ�ְַָ
מ�ברילכ� אס�רה לג�י �אמירה � ���ת ה�טר ל� ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכ� זה. �דבר �זר� לא י�ראל אר� י��ב �מ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹס�פרי�,
זה לדבר י�ראל �אר� ���ריא �ס�ריא, �ית מה� .ה��קח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.·Èה�לאכה[מסכ�]��סק על ה��י ע� [�וק�צ�אד� ְְִֵֵַַַָָָָ
ע��ה�מי�קוצב] �ה�א �י על וא� לעצמ�; ע��ה וה��י , ְְְְִִֶֶֶַַַַָ
מ�ר,���ת � הר�ה לימי� ה��י את ה��כר וכ� מ�ר. , ְַָ�ְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ָ

���ת. ע��ה �ה�א �י על ה��יא� ��כר �ג�� �יצד? ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ל� ��כ�ב ל��י�, א� ל�[ספר]ל�נה ��ארג �[בגד]א� ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ

��כ�ב ע�� קצ� �א�� �מ�ר, ���ת, וא�רג ��תב זה ְְִִִֶַָָֹ�ְְֲֵֵֵֶַָהרי
��רצה. עת �כל ע��ה �ה�א �גד, ל� ��ארג א� ספר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹל�

יח�ב ��א י��[יחשב�]וה�א י�� .ע�� ְְִֶַֹֹ

.‚È��� מ�ירי� ה�ל �אי� �צנעה, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��ה
היא י�ראל �ל ���ת ה�ע�ית היתהה�לאכה א� אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ה��י את �הר�אה אס�רה; � �מפרסמת �גל�יה ְֲֶֶֶֶֶַָָ�ְְְָָיד�עה
��צ� י�דע אינ� מראש]ע��ה, דמיו ��ל�ני[קצב וא�מר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

���ת ל� לע��ת ה��י .�כר ְֲַַַַָָ

.„È�א �תל�, א� חצר�, ל� לבנ�ת ה��י ע� ה��סק ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ�,
חצר, ל� לבנ�ת ��י� א� �נה ��כר� א� �דה�, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר

��ד ה�לאכה היתה א� � �ר� ל� ל�ע א�[בעיר]ינהא� , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ה�ח�� אמה]�ת�� לע��ת[אלפיי� לה�יח� ל� אס�ר � ְְְֲִַַַָ

היתה וא� ��סק; י�דעי� �אינ� הר�אי� מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ���ת,
��ראה י�ראל �� �אי� מ�ר, � ל�ח�� ח�� ְְִִֵֵֶֶֶָָָ�ְְַַָָה�לאכה

���ת ע��י� ��ה� ה��עלי� .את ְְֲִִֵֶֶַַָ

.ÂËעל א� לג�י, �דה� א� �רמ� לה��יר לאד� מ�ר ְְְְְִֵַַַַָָָָ�ְֵוכ�
��כ�רי� י�דע �הר�אה ���ת; ונ�טע� ז�רע� �ה�א ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�י

לה� ירד �אריס�ת א� יבול]ה�, תמורת ���[לעבוד ודבר . ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�ק�� א�ת� אנ�י רב �ר� ואי� עליו, קר�י �עליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹי�ראל
מ�ני לג�י; לה��יר� אס�ר � �אריס�ת ל�נ� א� ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלה��יר�
נקרא וה�א ���ת, מלאכה ה�ק�� �א�ת� ע��ה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָ�ה��י

�עליו ה��ראלי �� .על ְְְִִֵֵַַָָ

.ÊËלג�י �לה��יר� �לי� לה�איל �ה�אמ�ר �י על וא� , �ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
���ת מלאכה �ה� עלע��ה מצ�י� אנ� �אי� מ�ני � ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ִַ

ה�לי� �המ���ביתת אבל יהודי]ועב��; אס�ר,[של � ְְְְְֲִִֵֶַַַָָ
ועבד. �המה �ביתת על מצ�י� �אנ� ְְִִֵֶֶַַָָ�ְְִֵֶָמ�ני

.ÊÈחנ�ת� א� �סח�רה, א� �מלאכה, ה��י ע� ְְְֲִִִִֵַַַַָָָה�����
א� לב�� ל��י ה��ת �כר ��היה ��ח�ה התנ� א� �ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
לי�ראל ה��ת י�� �נגד אחר י�� ��כר הר�ה, וא� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמעט
לחלק, ���ב�א� � מ��ח�ה התנ� לא וא� מ�ר. � ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹ�ְַלב��
א�ת�; ח�לקי� וה�אר לב��, ��� ה��ת�ת �כר ה��י ְְְְִַַָָ�ְֵַַַַָנ�טל
התנה �� א� א�א ה��ת, י�� �נגד �ל�� ל� מ�ציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינ�

ה�א אחד �י� ���פ�ת, �דה ק�ל� א� וכ� .��ח�ה. ְְְְִִִֵֶַָָ�ִֶָָ

.ÁÈת�� �כר היה ולא ה�כר, לחלק �בא התנ�, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹוא�
וה�אר ה�כר, �ביע לב�� נ�טל �ה��י לי יראה � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיד�ע

�ה� להתע�ק לג�י מע�ת ה��ת� עסק]ח�לקי�. בה� [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ
�כר ע�� ח�לק ���ת, ונ�ת� נ��א �ה��י �י על א� �ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ה�א�ני� �ל ה�ר� וכ� .��וה; ְְְִֵֶַָָ

.ËÈ�א לע��ת�, ��י לא�� �לי� ��ת �ערב אד� י�� ֲַַָָ�ְְִִֵֵֶֶַָָָֹלא
ע�� ��סק �י �כדי[מראש]על א�א זמ�]� שיעור ��צא[� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

היהודי]מ�ית�[הגוי]�ה� �ח�כה[של לאקד� וכ� ; ְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
ולא ילו��, ולא י�איל��, ולא לג�י, חפצ� אד� ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹימ�ר

�א�ת�ימ��נ�� ��צא �כדי א�א � �מ�נה ל� י�� ולא , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
�בית�, �ה�א זמ� ��ל ה��ת; קד� �ית�, מ�תח ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחפ�
���ת מ�ית� ה��י �כ��צא ל�, נת� אימתי י�דע אד� ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאי�
א� מ��נ� א� ל��י �הלוה� �מי יראה �יד�, י�ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוחפ�

���ת ל� מכר א� ע�� .�סק ְִַַַָָָ

.Î��ע קצ� א� � אחרת לעיר לה�ליכ� לג�י א�רת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָה��ת�
מ�ר[מראש] � ה�לכה ע��כר ��ת ערב ל� נתנ� ואפ�� , ְַָָ�ְֲִִֶֶַַָָָָ
ה��תח�כה קד� �ית� מ�תח �� ��צא וה�א לא; וא� . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
הא�ר�תקצ� מק�� �ה�א קב�ע אד� ��דינה י� א� � ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ל�� מ�ר �ל�חיו, ע� �מדינה מדינה לכל א�ת� ִֵָ�ְְְְְִִִֵַָָָָָו��לח
ל�ית ���יע �די ���� �ה�ת ��היה וה�א הא�רת; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָל��י
הא�ר�ת ��ק�� זה ��א � ה��ת קד� לח�מה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�מ��
קב�ע אד� �� אי� וא� ה�א. לח�מה סמ�� �ית� ְְְִֵֵַַָָָָָָָו��לח�,
לעיר ���ליכ� ה�א הא�ר�ת, ל� ���תני� ה��י א�א ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָלכ�,
�� א� א�א לע�ל�, הא�רת ��י �יד ל�לח אס�ר � ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת

�מי� ל� .קצ� ִַָָ
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.‡Î;מ�ר � י�ראל לבית והכניס� ���ת, חפציו �הביא ָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ��י
מ�ר זה הרי ז�', �זוית 'ה�יח� ל�: אמר אתואפ�� �מז�ני� . ְֲֲִִִֵֶַַַָָָ�ְְִֶַָ

���ת מז�נ�תה��י לפניו ונ�תני� �לאכל�, ויצא נטל� וא� ; ְְְְְְְְְְִִַַָָָָָָָָָ
מז�נ�ת נ�תני� וכ� עלינ�. �ביתת� �אי� מ�ני ל�, נזקקי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָאי�

ל�. נזקקי� אי� ויצא, נטל� וא� �חצר; ה�לב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלפני

.·Î�וקד ��ר�, �א �היה ע��מי והי� ה���, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
��ת �למ�צאי ל�, לה�ליכ� לנכרי �יס� נ�ת� � ְְְְִִִֵֵַָָָָמע�ת
וא� זה, על �כר ל� נת� ��א �י על וא� מ���. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹל�קח�

מ�ר � מ�ח�כה ל� ��תנ� �י עלעל �ה�ל �אד� מ�ני ; ְֲִִֵֶֶַָָ�ְִֵֶַָָָָ
זהממ�נ� �בר ל� ��יר לא וא� ���ליכ�; אפ�ר ואי , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

�יד�, להביא� יב�א � ס�פרי� מ�ברי א�א א��ר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�אי�
��רה. �ל מלאכה על אמ�רי�?וע�בר �ברי� ��ה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

לנכרי י�� לא מציאה, אבל �ח�ת�כיס�; מ�ליכ� א�א , ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹ
א��ת מאר�ע .�ח�ת ְֵַַַָ

.‚Î,��זד� וע�ה עבר א� � ���ת מלאכה �ע�ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָי�ראל
י�ראל, ��אר לע�ל�; מלאכה �א�ת� להנ�ת ל� ְְְְְִֵֵָָָָָָָָאס�ר

מ�ד ��ת למ�צאי �� להנ�ת לה� ��אמר:מ�ר , �ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הוא" קד� �י ה��ת, את ואי�"��מר�� קד�, היא � ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

קד� אסורי�]מע�יה ���ת[� ���ל י�ראל �יצד? . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל לא ל�, אבל לאחרי�; יאכל ��ת למ�צאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ�מזיד,

ה�אע�למית �י� יאכל ��ת למ�צאי � ��גגה ��ל וא� . ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
מ�ד אחרי� �זה.�י� ���צא �ל וכ� . ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

.„Î�יאכל ���גג, � וחזר� ל�ח�� ח�� ��צא� ְְְְְְֵֵֵֶַָָָ�ר�ת
מ �ג�פ� נע�ה לא �הרי �מזיד,���ת, נ����; ולא ע�ה, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

��ת מ�צאי עד יאכל� .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,ה�ינ�ק ואת ה�רה את ל� ל�מר ה��על את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה��כר
אחרי�ת אי� לפיכ� � ��ת �ל �כר� ל� י�� [הפרהלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב�] ��תוהתינוק �כיר ה�כיר היה וא� עליו; [שבוע]��ת ְְִִִַַַָָָָָָָ
��ת אחרי�ת לפיכ� � מ�ל� �כר� ל� נ�ת� �נה, �כיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָא�

ל�:עליו א�מר א�א ��ת', �ל �כרי לי ��' ל�: יאמר ולא . ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ימי�' ע�רה '�ל א� �נה', �ל �כרי לי ��'. ְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

ה'תשס"ט אלול כ"ג קודש שבת יו�
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סקילה‡. עליה� �ח�בי� קר��וכרתמלאכ�ת א� �מזיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מה�ח�את � המשכ�]��גגה במלאכת שהיו אב�ת[אלו ְִֵֶַָָָָ

קבוצות] ��לד�ת[=ראשי �מה� לאבות], �ל[הדומות �מני� ; ְִֵֶַָָ
אחת חסר אר�עי� � מלאכ�ת החרי�ה,אב�ת ה�: וא�� . ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

והע��ר וה�צירה, תבואה]וה�ריעה, וה�י�ה[איסו� , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ
הקרקע] בגידולי קליפה וה�ר�ה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ

וההרקדההפסולת] וה�חינה, וה�רירה, וה�י�ה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
וה���� וה�זיזה, הצמר]והאפ�ה, וה����[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

הצמר] ה�ירי�וניעור וע��ת וה�ו�ה, וה�ביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] ה��כהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

וה�ציעה אריג]והאריגה, והה�רה,[התרת וה��ירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
���י� והה�יה וה�תירה, וה�ני�, וה�ריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוה�פירה,

מלאכה] גמר של מעשה וה�חיטה,[=כל וה�ידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפ�טה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ

וה�חיקה,[החלקת]�מחיקת וה�תיבה, וח��כ�, הע�ר, ְְְְְְִִִִַַַָָָ
לר��ת. מר��ת והה�צאה וה���י, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוה�רט�ט,

מענינ�·. �ה�א וכל ה�לאכ�ת א�� לה�]�ל ה�[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
הח�ר�, אחד ענינ�? ה�א �יצד מלאכ�ת'. 'אב�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה�קראי�
��ל מלאכה; אב זה הרי � חרי� הע��ה א� הח�פר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָא�

ה�א אחד ועני� ��רקע, חפירה � מה� ואחת .אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ה�ברי�‚. א� אילנ�ת, ה��טע א� זרעי�, ה��רע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכ�
באדמה]אילנ�ת ומכסהו ענ� ה�ר�יב[מכופ� א� [איל�, ְִִַַָ
מלאכ�ת,באיל�] מאב�ת ה� אחד אב א�� �ל � ה��מר א� ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

ה� �בר לצ�ח � מה� אחת ��ל ה�א; אחד מת���ועני� .א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ענבי�,„. ה��צר א� קטנית, א� �ב�אה ה��צר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכ�
הא�רה א� זיתי�, ה��סק א� �מרי�, ה��דר [קוט�]א� ְִִֵֵֵֶַַָָ

� מה� אחת ��ל ה�; אחת מלאכה אב א�� �ל � ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�אני�
מת��� מ���ליו �בר האב�ת.לעקר �אר ז�, �ר� ועל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

האב�ת.‰. מא�� לאב ה��מה ה�לאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָה��לדה,
מעט מעט ה�רק את המח�� דק]�יצד? הרי[דק לב�ל�, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

טחינה ��לדת ה�לאכה ��� � ח�ב ���זה ל�קח �ה��ח� , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה��מה �בר הע��ה וכל הר�ה; לג�פי� �מח�ק� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
מ�כת, �ל ל��� ה��קח וכ� ט�ח�. ��לדת זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

צ�רפי[שיי�]ו�� �ע��י� �דר� מעפר� ל�ח �די א�ת� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
טחינה. ��לדת זה הרי � ְֲִֵֶֶֶַָָָה�הב

.Â�לח�צ �די קבה �� ונת� חלב, ה��קח [לעשותווכ� ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפרי�חמאה] �הרי ��רר, ��לדת מ��� ח�ב זה הרי �ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
החלב[החמו�]ה��ס ח�במ� �בינה, וע�ה� ��נ� וא� ; ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד ה�ל וד�ק חלק אל חלק המק�� ��ל � ��נה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמ���
לבני� ��מה זה הרי אחד, ��� וכ��ע�� מלאכה. לכל � ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ז� �ר� על ��לד�ת לה� י� האב�ת, מא�� ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�מלאכה
איזה מעי� �דע ���ת, ה�ע�ית ה�לאכה �מ��� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�אמרנ�;

היא אב איזה ות�לדת היא, .אב ְִִֵֶֶֶָָ

.Ê�מ ��לדה א� מלאכ�ת, מאב�ת אב הע��ה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד
נסקל; עדי�, �א� וא� �רת, ח�ב �מזיד, � ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָה��לד�ת

קב�עה ח�את ח�ב בקרב����גג, חייב עשיר בי� עני [בי� ְְֵַַָָָ
אי�בהמה] וה��לד�ת? האב�ת �י� י� הפר� מה ,�� א� .ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

���גג �הע��ה � �לבד ה�ר�� לעני� א�א הפר�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�יניה�
�העל� הר�ה אב�ת ע�ה א� ח�את[בשוגג]� ח�ב אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אחד, �העל� ות�לד�תיו אב ע�ה וא� ואב; אב �ל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָעל
אחת ח�את א�א ח�ב .אינ� ֵֶַַַַָָָ

.Á� אחד �העל� ���ת וקצר וזרע, �חר�, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�יצד?
ח�א�ת �ל� אחתח�ב חסר האר�עי� ע�ה ואפ�� ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

לע��ת אס�ר�ת ה�לאכ�ת �א�� ��כח �ג�� ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ��גגה,
אחת ח�את �מלאכה מלאכה �ל על ח�ב � אבל���ת . ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָ

אחד �העל� מ�כת �ל ל��� ו�� ה�רק, וחת� טח�, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָא�
אב א�א ע�ה לא �הרי אחת, ח�את א�א ח�ב אינ� �ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ות�לד�תיו �זה.אחד ���צא �ל וכ� . ְְְֵֵֶֶַָָָֹ

.Ë�העל� אחת מלאכה מעי� הר�ה מלאכ�ת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהע��ה
ונטע, ��רע, הרי �יצד? אחת. ח�את א�א ח�ב אינ� ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד,
א�א ח�ב אינ� � אחד �העל� וזמר והר�יב, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהברי�,

�זה ���צא �ל וכ� ה�. אחד אב ���� אחת, .ח�את ֶַַַָ�ְֵֵֵֶֶַָָָָֹ

- h"qyz'd lel` 'kÎf"i iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyh"qyz'd lel` b"kÎf"i -

ה'תשס"ט אלול י"ז ראשו� יו�

ה'תשס"ט אלול י"ח שני יו�

.„ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓד

� הצ"ד �לה�צוה לק�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
��ב�עה(eplawy)מהֿ�ה�לנ� �ד��ר עצמנ� על ְְְְִִֵֶַַַַָ

וקר�� �צדקה zg`aונדר zeaiigzdd dzidyk) ְְְֶֶָָָָָ
(el` zepeyln:יתע�ה אמר� וה�א � �זה ְְְְִֵֶֶַַָָוכ��צא

וע�ית" ��מר �פתי� ck)"מ�צא ,bk mixac). ְְְִִֶָָָָֹ
זה �ס�ק �ל אתֿה���ת ח�ק� ��בר ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָוא�ֿעלֿ�י

�עני� מ��� �לֿמ�ה מ�לֿמק��(envrl)�פר�� , ְְְִִִִֵֶָָָָָ
����� היא: ל�, מהֿ�הז�יר� מ�ל ה��צאת ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹה��נה
�בר איזה עצמ� על ה��יל האד� מהֿ�יב�א ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ל
לאֿתע�ה, מצות �� על והעברה ע�ה, מצות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹה�א

לאֿתע�ה מצות ���ז�יר אתֿזה dyrz�נבאר `l) ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
(fpwספרי �ל��� .(`vzÎik zyxt)�פתי� "מ�צא : ְְְִֵֶָָ

י�צא עני� ��� �אי� י�דע, וא�ה ע�ה". מצות �ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לב�� �פתי�" "מ�צא oiprמ��ת mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"n cgeinמה היא ה��נה א�א ,ִֶַַַָָָ
�קרא ��טי �הבנת ל� weqtd)�הז�ר�י yexit), ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

נכ�ל �כבר ��פתיו. מהֿ�ה�ציא �ל לע��ת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ�ח�ב
"�כלֿה��צא יתע�ה: אמר� וה�א ז�, �מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָה���י

יע�ה" b)מ�יו ,l xacna)מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָ
מנח�ת �בס�� �נדרי� ��ב�ע�ת מק�מ�ת �כ�ה ְְְְְְִִַָָָז�

ק�י� �מ�כת e)וג� dpyn b wxt)ת�אר�� �ל�מר: . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
�ה�יל אתֿה�בר האד� ��ע�ה לדק�ק, ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה�י�
ספק ל� י� א� עצמ�, יפט�ר ואי� עצמ�, ְְְְִִֵֵֵַַַָעל

ְֶַַָ�מהֿ�אמר.

ה'תשס"ט אלול י"ט שלישי יו�

.Ê�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יו�ראשוֿ�רביעיי"זֿכ'אלול
� הקנ"ז מ�עב�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ

�ה�א א�ֿעלֿ�י �ד��ר, עצמנ� �ח�בנ� מה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַעל
��אמר �ג�� ה�דרי�, ה� וא�� � �ב�עה ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ�לי
� �� אע�ה א� א� וכ�, �� יקרה א� ְֱִִִֶֶֶָָָָָָאד�:
איזה א� ז�; עיר �ר�ת א� עלי אס�רי� הע�ל� ֲִִֵֵֵֶַָָָ�ר�ת
יאסר א� ה�י� עלי יאסר �אמר: �ג�� מס��, ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�ְֲַָמאכל
אמר: א� וכ� �זה. וכ��צא ה�גי� א� החלב ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעלי
מ�ֿ לזה וכלֿה��מה עלי אס�רה א��י ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָהנאת

זה הרי � �נדרי� �גמ�תיה� ��ת�אר� ְְֲִִֵֵֶֶָ�ְֲִִִֶַָהח��בי�
על מ�עב�ר האזהרה �באה ה�דר. א�ת� לק�� ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָח�ב
�בר� יחל "לא יתע�ה: אמר� וה�א ה���ר, ְְְְִִֵֶַַַָָֹא�ת�

יע�ה" מ�יו b)�כלֿה�צא ,l xacna)��ה�ר �בא , ְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
(my ixtqa)בריו� יע�ה לא � �בר�" יחל "לא :ְְֲֵֶַַָָָֹֹ

�ל��� יק�מ��. ולא �בר עצמ� ��ח�ב �ל�מר ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ�ח�י�,
�ב�ע�ת ק�נמ�ת(dk:)�מרא אמר�: ,Ð "ilr mpew") ְְְָָָָ

(xcp oeylבספרי� �בר�". יחל �"לא ע�בר �ְְְְִֵֵֵַָֹ
(my xacna)ע�בר �ה�א מ�יד � יחל "לא ְִֵֵֶַַָֹאמר�:

נדר �א� �ל�מר: �אחר'", '�ל ועל יחל' '�ל ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָעל
� רגלי� �ל�ה עליו ועבר� הקריב� ולא ְְְְְְְִִִָָָָָָָֹֹקר��
יע�ה לא �מ��� �אחר" "לא מ��� ח�ב זה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹהרי

�ג� לקר��, �לֿה��מה וכ� ח�י�. ��דר�בריו � ְָָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָָ
וכ��צא ה�נסת לבית א� לצדקה א� ה�ית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלבדק
לע�ת� עצמ� על מהֿ�אסר וע��ה והע�בר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָ�זה.
��למ�ת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ל�קה. �ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָ

נדרי�. ְְִֶֶַָ�מ�כת

ה'תשס"ט אלול כ' רביעי יו�

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הצ"ה �הפרתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ

�א�ת� לד�� לנ� ���� �ה�רנ� �ל�מר: ְִֶַָָָ�ְְִֶַָנדרי�,
��פר. ח�בה �לֿ�ני� �על העני�, אי� א� ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה�יני�:
מ�נה ���מעני �כלֿ�ע� העני� �ד��ק ��ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהב�

ה�יני� מ� mixney�י� ,d`neh enk zenieqn zeevn) ִִִִַ
(cere,��מס �בר לע��ת צ��י �הכרח זה �אי� ,ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ�ָ

הה�א �עני� לד�� מצ�י� �אנ� היא ה�צוה ְִִַָָָ�ְְִִֶֶַָָָא�א
�ר�� הרי מפרי�, והאב �ה�על ואמנ� ה�ה. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ��י�
��� נמסר �ב��לה אתֿמ��טיו. וקבע ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָה�ת�ב
�� על והרמז ה�ב�עה, וכ� ל�ל ה�דר י�יר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכ�

�בר�" יחל "לא אמר�: my)ה�א my)ה�א" � ְְֵַָָֹ
אי� �בכלל ל�". מ�חלי� אחרי� אבל מ�חל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵָָאינ�

אמר� �כבר ה�ת�ב, מ� �� על i.)ראיה dbibg): ְְְִַַָָָָָָ
נדרי� xizn"ה�ר mkgdy minkg exn`y dn) ְִֵֶָ

(xcpdאויר� fnx��רחי� hrn xy`n xzei oi`) ְֲִִָ
(jkÎlr `xwnaא�א מהֿ��סמכ�", על לה� ְְִֵֶֶֶַַָָֹואי�

מצוה �יני נת�אר� �כבר �לבד. האמ�ית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָה��לה
נדרי�. מ�כת �ל�מר: לכ�, המיחדת ���כ�א ְְְִֶֶֶֶַַָָ�ְְֶַַַָז�



פי - h"qyz'd lel` 'kÎf"i iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyh"qyz'd lel` b"kÎf"i -

ה'תשס"ט אלול י"ז ראשו� יו�

ה'תשס"ט אלול י"ח שני יו�

.„ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓד

� הצ"ד �לה�צוה לק�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
��ב�עה(eplawy)מהֿ�ה�לנ� �ד��ר עצמנ� על ְְְְִִֵֶַַַַָ

וקר�� �צדקה zg`aונדר zeaiigzdd dzidyk) ְְְֶֶָָָָָ
(el` zepeyln:יתע�ה אמר� וה�א � �זה ְְְְִֵֶֶַַָָוכ��צא

וע�ית" ��מר �פתי� ck)"מ�צא ,bk mixac). ְְְִִֶָָָָֹ
זה �ס�ק �ל אתֿה���ת ח�ק� ��בר ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָוא�ֿעלֿ�י

�עני� מ��� �לֿמ�ה מ�לֿמק��(envrl)�פר�� , ְְְִִִִֵֶָָָָָ
����� היא: ל�, מהֿ�הז�יר� מ�ל ה��צאת ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹה��נה
�בר איזה עצמ� על ה��יל האד� מהֿ�יב�א ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ל
לאֿתע�ה, מצות �� על והעברה ע�ה, מצות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹה�א

לאֿתע�ה מצות ���ז�יר אתֿזה dyrz�נבאר `l) ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
(fpwספרי �ל��� .(`vzÎik zyxt)�פתי� "מ�צא : ְְְִֵֶָָ

י�צא עני� ��� �אי� י�דע, וא�ה ע�ה". מצות �ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לב�� �פתי�" "מ�צא oiprמ��ת mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"n cgeinמה היא ה��נה א�א ,ִֶַַַָָָ
�קרא ��טי �הבנת ל� weqtd)�הז�ר�י yexit), ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

נכ�ל �כבר ��פתיו. מהֿ�ה�ציא �ל לע��ת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ�ח�ב
"�כלֿה��צא יתע�ה: אמר� וה�א ז�, �מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָה���י

יע�ה" b)מ�יו ,l xacna)מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָ
מנח�ת �בס�� �נדרי� ��ב�ע�ת מק�מ�ת �כ�ה ְְְְְְִִַָָָז�

ק�י� �מ�כת e)וג� dpyn b wxt)ת�אר�� �ל�מר: . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
�ה�יל אתֿה�בר האד� ��ע�ה לדק�ק, ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה�י�
ספק ל� י� א� עצמ�, יפט�ר ואי� עצמ�, ְְְְִִֵֵֵַַַָעל

ְֶַַָ�מהֿ�אמר.

ה'תשס"ט אלול י"ט שלישי יו�

.Ê�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יו�ראשוֿ�רביעיי"זֿכ'אלול
� הקנ"ז מ�עב�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ

�ה�א א�ֿעלֿ�י �ד��ר, עצמנ� �ח�בנ� מה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַעל
��אמר �ג�� ה�דרי�, ה� וא�� � �ב�עה ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ�לי
� �� אע�ה א� א� וכ�, �� יקרה א� ְֱִִִֶֶֶָָָָָָאד�:
איזה א� ז�; עיר �ר�ת א� עלי אס�רי� הע�ל� ֲִִֵֵֵֶַָָָ�ר�ת
יאסר א� ה�י� עלי יאסר �אמר: �ג�� מס��, ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�ְֲַָמאכל
אמר: א� וכ� �זה. וכ��צא ה�גי� א� החלב ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעלי
מ�ֿ לזה וכלֿה��מה עלי אס�רה א��י ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָהנאת

זה הרי � �נדרי� �גמ�תיה� ��ת�אר� ְְֲִִֵֵֶֶָ�ְֲִִִֶַָהח��בי�
על מ�עב�ר האזהרה �באה ה�דר. א�ת� לק�� ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָח�ב
�בר� יחל "לא יתע�ה: אמר� וה�א ה���ר, ְְְְִִֵֶַַַָָֹא�ת�

יע�ה" מ�יו b)�כלֿה�צא ,l xacna)��ה�ר �בא , ְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
(my ixtqa)בריו� יע�ה לא � �בר�" יחל "לא :ְְֲֵֶַַָָָֹֹ

�ל��� יק�מ��. ולא �בר עצמ� ��ח�ב �ל�מר ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ�ח�י�,
�ב�ע�ת ק�נמ�ת(dk:)�מרא אמר�: ,Ð "ilr mpew") ְְְָָָָ

(xcp oeylבספרי� �בר�". יחל �"לא ע�בר �ְְְְִֵֵֵַָֹ
(my xacna)ע�בר �ה�א מ�יד � יחל "לא ְִֵֵֶַַָֹאמר�:

נדר �א� �ל�מר: �אחר'", '�ל ועל יחל' '�ל ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָעל
� רגלי� �ל�ה עליו ועבר� הקריב� ולא ְְְְְְְִִִָָָָָָָֹֹקר��
יע�ה לא �מ��� �אחר" "לא מ��� ח�ב זה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹהרי

�ג� לקר��, �לֿה��מה וכ� ח�י�. ��דר�בריו � ְָָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָָ
וכ��צא ה�נסת לבית א� לצדקה א� ה�ית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלבדק
לע�ת� עצמ� על מהֿ�אסר וע��ה והע�בר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָ�זה.
��למ�ת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ל�קה. �ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָ

נדרי�. ְְִֶֶַָ�מ�כת

ה'תשס"ט אלול כ' רביעי יו�

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הצ"ה �הפרתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ

�א�ת� לד�� לנ� ���� �ה�רנ� �ל�מר: ְִֶַָָָ�ְְִֶַָנדרי�,
��פר. ח�בה �לֿ�ני� �על העני�, אי� א� ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה�יני�:
מ�נה ���מעני �כלֿ�ע� העני� �ד��ק ��ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהב�

ה�יני� מ� mixney�י� ,d`neh enk zenieqn zeevn) ִִִִַ
(cere,��מס �בר לע��ת צ��י �הכרח זה �אי� ,ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ�ָ

הה�א �עני� לד�� מצ�י� �אנ� היא ה�צוה ְִִַָָָ�ְְִִֶֶַָָָא�א
�ר�� הרי מפרי�, והאב �ה�על ואמנ� ה�ה. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ��י�
��� נמסר �ב��לה אתֿמ��טיו. וקבע ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָה�ת�ב
�� על והרמז ה�ב�עה, וכ� ל�ל ה�דר י�יר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכ�

�בר�" יחל "לא אמר�: my)ה�א my)ה�א" � ְְֵַָָֹ
אי� �בכלל ל�". מ�חלי� אחרי� אבל מ�חל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵָָאינ�

אמר� �כבר ה�ת�ב, מ� �� על i.)ראיה dbibg): ְְְִַַָָָָָָ
נדרי� xizn"ה�ר mkgdy minkg exn`y dn) ְִֵֶָ

(xcpdאויר� fnx��רחי� hrn xy`n xzei oi`) ְֲִִָ
(jkÎlr `xwnaא�א מהֿ��סמכ�", על לה� ְְִֵֶֶֶַַָָֹואי�

מצוה �יני נת�אר� �כבר �לבד. האמ�ית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָה��לה
נדרי�. מ�כת �ל�מר: לכ�, המיחדת ���כ�א ְְְִֶֶֶֶַַָָ�ְְֶַַַָז�



-פי h"qyz'd lel` b"kÎ`"k ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ה'תשס"ט אלול כ"א חמישי יו�
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.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‰"ˆ‰ ‰Âˆn‰
יו�חמישֿישבתקודשכ"אֿכ"גאלול

«ƒ¿»«
� הצ"ב לג�לה�צוה ה�זיר ��צט�ה ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

רא��" �ער �רע "��ל יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ�ער�,
(d ,e xacna)� יהיה "קד�� ה�כל�א: �ל��� ,ְְְְִִֶַָָ

�מ�י� ע�ה מצות � �רע ��ל �קד�ה, ְֲִִִֵֵֶַַַַָ�ְִִ���ל
עלֿ לאֿיעבר �ער ל�מר: �למ�ד ְְֲֲֶַַַַַַַֹֹֹ�לאֿתע�ה?
ע�ה מצות ��ר�י מה "הא נאמר: ו�� ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָֹרא��".
:xnelk x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk)

eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl

(?dyra�הח�פ ,(ey`x)אדמה�(xry dxiynd), ֲֵַַָָ
על נת� א� �ה�זיר, �ל�מר: ס�ני�". רא��וה��ת� ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

מצות על ע�בר יהא לא אתֿה�ער, ה��יר ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹס�
העביר לא �הרי edy`)לאֿתע�ה, ,ilk)�עי� ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַֹֹ

אמר�: וה�א ע�ה, מצות על ע�בר יהא אבל ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָ�ער;
מכלל ה�א לאו והרי ��ל; לא וזה � �רע" ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ"��ל
�כבר אצלנ�. ה�ללי� לפי ה�א, ע�ה � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָע�ה

נזיר�ת �מ�כת �מק�מ� ז� מצוה �יני .(hl.)נת�אר� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

� הר"ט ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
יעבר לא "�ער יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹמ�ג�ח,

�(my)עלֿרא��" ה�זיר רא� המג�ח וג� . ְְִֵַַַַַַָֹֹ
�ערה �מ��ג�ח �מת��ח. ��ג�ח לפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָל�קה,
ה�זיר �לֿ�יני נת�אר� �כבר ל�קה. � ְְֲִִִֵֶַַַָָָָאחת

לכ�. �ח�רה ְְָָ�ְֶֶַַָ���כ�א

ה'תשס"ט אלול כ"ב שישי יו�
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� הר"ב ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ

מי �ערב�� �ע�ר ��� ה�כר מיני א� יי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמ����ת
לא ענבי� "וכלֿמ�רת יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹענבי�,

b)י��ה" ,e xacna)ואמר �� על �אזהרה והפליג . ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ
יי� �ערבת �� ��� ה�כר א� ה�י� החמי� ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�אפ��
וחמ� יי� "חמ� אמר�: וה�א ל���ת�, ל� ְְְְִִֶֶַָָֹֹ�אס�ר

י��ה" לא �פני(my)�כר מצוה זה לאו ואי� . ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
לא יי� וחמ� י��ה לא יי� אמר: �א�� ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹעצמ�,
חמ� אמר: א�א מצות; ��י הי� אז �י � ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹי��ה
�גמר ונת�אר מ�ֿה�י�. הרחקה � י��ה לא איי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

טע�(fl.)נזיר�ת לאס�ר ענבי�", "מ�רת �אמר� , ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ

(Ð zaexrzl xcgy ,oiid)ע�ר�(oiid)�ה� והראיה . ְְִֵֶָָָָָ
אינ� � וחמ� יי� �תה �א� היא: � אחת ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצוה

לק�� ��באר �מ� ��י�, Ðל�קה ex dyrz `l) ְְְְִֵֶֶַַָָ
(ehw xeriy�חמ א� יי� רביעית ה�זיר �כ����ה :ְְְִִִִִֶֶֶַַָֹ

ל�קה. �ֶ

� הר"ג ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
וכ�' לחי� "וענבי� אמר�: וה�א ענבי�, ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָמ�אכ�ל

יאכל" ל�קה.(my)לא � �זית מה� אכל וא� , ְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ

� הד"ר ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְִַַָ
יאכל" לא "ויב�י� אמר�: וה�א צ��קי�, ְְֱִִִִִֵֵֶָֹֹמ�אכ�ל

(my).ל�קה � �זית מה� אכל וא� ,ְְִִֵֶֶַַָ

ה'תשס"ט אלול כ"ג קודש שבת יו�

.Ê¯ .Á¯ .Â¯ .‰¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הר"ה מ�אכ�לה�צוה ה�זיר �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְֱִִֶַַָ

לא ועדֿזג "מחרצ�י� אמר�: וה�א ענבי�, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹזרע
b)יאכל" ,e xacna).ל�קה � �זית מה� אכל וא� , ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

� הר"ו ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
לא "ועדֿזג אמר�: וה�א הענבי�, קל�י ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹמ�אכ�ל
והראיה ל�קה. � �זית מה� אכל וא� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל",
וחרצ� וצ��קי� וענבי� יי� �ל�מר: א��, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָ�חמ�ה
� היא עצמ� �פני מצוה מה� �לֿאחד ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָוזג
אחת. מלק�ת מה� ואחד �לֿאחד על ל�קה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה�א

ה��נה cl:)�ל��� xifp)�עצמ �פני ה�י� על "ח�ב : ְְְְִִִֵַַַַַַָָ
ועל עצמ� �פני ה��י� ועל עצמ� �פני הענבי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָועל
�גמרא אמר� �בפר�� עצמ�". �פני ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָהחרצ�י�

חרצ�י�(gl:)נזיר�ת ויב�י� לחי� ענבי� "אכל : ְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
ל�קה � ו�תה ענבי� �ל א���ל וסחט ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָוז�י�

�� ח�ב� וכא�ר זה(xnba`)חמ�". ���א לק�ע ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ו��ר oie`ld�נא lk z` dpn `l dpyna `pzdy) ְְַַָ

(cer xiiye ,xaery,נזיר �ה�א מחמת ח�ב ְֲִֵֶֶַַָָו�ה�א
אמר� מלק��ת מחמ� לאו(xnba`)י�תר ��ר והא : ְֵֵֵַָ�ְְַַָָָ

�אינ� לפי חמ�? ��ר והא אמר�: ולא יחל ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ�לא
נאסר לא החמ� �י ��י�, החמ� ועל ה�י� על ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹח�ב

��ארנ� �מ� ה�י�, �ה�א ע�ר� מחמת (l`א�א ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
(av dyrzנס��ק לא א��ר� �ע�ר אמר �כא�� .ְְִִִִֵֶַַַָֹ

�א��רי לדעת, צרי� �א�ה �מ�ה �קלק�ל�. ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמ���
�זית על ול�קה לכזית ��� מצטרפי� א�� ְְְִִִֶַַַָ�ְְִִִֵָָנזיר

ָ�ִמ���.

- h"qyz'd lel` b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

� הר"ח ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
מת נפ� "ועל אמר�: וה�א ה�ת, �אהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ�ה��א

יבא" e)לא ,my)גמרא� אמר� �בפר�� .(:an xifp): ְְְִֵָָָָֹֹ
א�מר ��ה�א "לאֿי��א", ה�ת�ב ��ר מלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"קרא
על �להזהיר ה�מאה על להזהיר יבא" ְְְִַַָ�ְְִַַַָֹֹ"לא
אחר ה�ת לאהל נכנס �א� נת�אר ו�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�יאה".
ל� ארע� ו�א� אחת; א�א ל�קה אינ� � ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ��טמא
��כנס, �ג�� ��י�, ח�ב � �אחת �ביאה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָ�טמאה
א�ת� ��ת עד �� וי�ב ��סס �� ��� ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלאהל
�אחת. ה�ת �אהל �בא ��טמא ��מצא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהאד�

ה�מאה קדמה �בר ה�ת לאהל נכנס א� ְָ�ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹאבל
ay`ל�יאה mxh ,epnn ohw wlg qpkd mr cin ik) ִַָ

(`nhp Ð elek�ה�ללי לפי �� ��ת�אר �מ� ,ְְְְִִִֵֶַָָָ
�אהל�ת. המבארי�
יו�שבתקודשכ"גאלול

ְְִַָָֹֹ

� הר"ז ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
וג�' �לא�� "לאביו אמר�: וה�א למת, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָמ�ה��א

f)לאֿי��א" ,my)�י� מת, �טמאת נטמא וא� . ְְְִִִַָָֹ�ְֵֵַ
מג�ח �אינ� �טמא�ת �י� עליה� ��ג�ח ְְֵֵֶַַ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַ�ְ�טמא�ת

ל�קה. � ֲֵֶֶעליה�

�

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc `xza `aa(iyily meil)

,zecyd oia wiqtnd rlq epyiyíúä eòa éàîmiyxeyd miyer dn - ©¨¨¨
.rlql xarn hytzdl md mileki cvike ,exiag dcya

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,dpynd ixac zpeek `id jk -àîðeö åàì éàå ¨¦¨¨©§¦©§¨
,oick `ly xvinl oli` mc` jnqe ,zecyd oia cixtnd rlq oi`y ote`ae -

åéLøL eéäåoli`d lyCBúì ïéàöBédcyd÷éîòî ,Bøéáç ìLlra mdl §¨¨¨¨§¦§¤£¥©£¦
dcydìLákòé àlL éãk ,íéçôè äLz`.äLéøçnä §Ÿ¨§¨¦§¥¤Ÿ§©¥©©£¥¨

:oldl dpynd ixacn `ax ly epic lr dywne day `xnbd,òîL àz̈§©
dpyna epipy(:dk oldl)yïìéàä úà ïé÷éçøîcg`d lyøBaä ïîly ©§¦¦¤¨¦¨¦©
xeriy ,epky,änà Lîçå íéøNòmiieyr miyxeydy xeriyd `edy ¤§¦§¨¥©¨

.xead ilzek z` wifdle hytzdl

:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,oli`d z` wigxdl yiyøBa àkéàc- ©§¨§¦¨
,edcya xea oey`xd xtg xakyéîñ øBa àkéì àäCoiicry ote`a j` - ¨¥¨¨¦

ixack `ly df ixde ,xvinl jenqa oli` rehpl ipyd i`yx xea xtg `l

onf xg`l epky z` wifdl ieyrd xac xvinl jenql mc` lr xqe`d `ax.

:`xnbd dgecàìs`y okzi `l` ,ok gikedl oi` -àì énð øBa àkéì ék Ÿ¦¥¨©¦Ÿ
éîñC,exivga xea epkyl oi`yk s` jenql i`yx epi` -òîLî à÷ àäå ¨¦§¨¨©§©
ïì,'xead on' exne`a `pzdãòcxeriyíéLøL éìæà änà Lîçå íéøNò ¨§©¤§¦§¨¥©¨¨§¥¨¨¦

øBaì é÷æîehytzdl oli`d iyxey miieyr dn` ynge mixyr cry - ©§¥©
,xvind on df xeriya epli` z` wigxdl mc`l yi jkitle ,xeal wifdle

y ick.exiag ly exea z` wifi `l

:`xnbd zl`ey,éëä éà,xvinl epli` z` jenql i`yx mc` oi` mlerly ¦¨¦
àôéñ àîéà,`tiqa x`eand oicd yxtzi cvik -íàåd zrihpíã÷ ïìéà ¥¨¥¨§¦¦¨¨©

,xead zxitglõB÷é àì.evvewl aiig oli`d lra oi` -éîñ àìc éàåC Ÿ¨§¦§Ÿ¨¦
dì úçkLî éëéäokzi cvik ,xvinl epli` jenql i`yx epi` m`e - ¥¦©§©©¨

.xead zxitgl dncw oli`d zrihpy

o`k x`al yiy :`xnbd zvxznàtt áø øîàãkoldl(a"r),ç÷Bìa- ¦§¨©©¨¨§¥©
,xg`l wefipd xacd z` wifnd xknyç÷Bìa énð àëäyi o`k s` - ¨¨©¦§¥©

xkn okn xg`le ,xzida edcy jeza oli` mc` rhpy ,dfk ote`a cinrdl

xeal oli`d jenq dzry `vnpe ,xea ea xtgy xg` mc`l dcyd on wlg

zryay xg`n ,xzida xeal mcw oli`d j` ,dn` ynge mixyr jeza

jixv epi` jkitle ,oli`d lra ly ezeyxa dcyd lk dzid oli`d zrihp

.gweld ly exea z` `ed wifny s` epli` z` uewl

:oldl dpynd ixacn `ax ly epic lr cer dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
dpyna(.dk)y ,äøLnä úà ïé÷éçøî[ozyt mda mixeyy min-]ïî ©§¦¦¤©¦§¨¦
zebexr,÷øiä,zewxid z` miwifn ozytd inyåmiwigxn okúàzrixf ©¤¤§¤
ïéLéøkä[izxk-]ïîzrixf,ïéìöaä,milvad mrh z` md mibitny meyn ©§¦¦¦©§¨¦

åmiwigxn okúàzrixfïî ìcøçäzxeek,íéøBácämixeacdy xg`n §¤©©§¨¦©§¦
odly yacd z` zelke` okn xg`le ,xn enrhy lcxgd rxf on milke`

.enrh z` bitdl ick

:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,dxynd z` wigxdl yiyàkéàcxak÷øé ©§¨§¦¨¤¤
,epky xvgaéîñ ,÷øé àkéì àäC,exivga zewxi epky rxf `l m` j` - ¨¥¨¤¤¨¦

lr xqe`d `ax ixack `ly df ixde ,xvinl dxynd z` jenql `ed i`yx

z` wifdl ieyry xac xvinl jenql mc`.onf xg`l epky

:`xnbd dgecàìc xnel okzi `l` ,ok gikedl oi` -àì énð ÷øé àkéì ék Ÿ¦¥¨¤¤©¦Ÿ
éîñCz` jenql i`yx epi` edcya wxi zbexr exiagl oi` m` s`y - ¨¦

,xvinl dxyndïì òîLî à÷ àäå,`pzdéããäà eL÷ éðäcel` mixacy - §¨¨©§©¨§¨¥¨©£¨¥
.exiag z` wifdl `eai `ly ick xvind on mwigxdl yi jkitle ,el`l miyw

:`xnbd zl`ey,éëä éàel` mixac jenql mlerl i`yx mc` oi`y ¦¨¦
,xvinlàôéñ àîéày ,`tiqa x`eand oicd yxtzi cvik -øézî éñBé éaø ¥¨¥¨©¦¥©¦

ad rxf zkinqìcøç,mixeacd zxeeklBì øîBì ìBëiL éðtîlcxgd lra §©§¨¦§¥¤¨©
,mixeacd lral÷çøä éì øîBà äzàL ãòz`éàøBác ïî Cìcøçick ©¤©¨¥¦©§¥©§§¨¦§©

jl ip` xne` ,yacd z` wifdl `ly÷çøäz` dz`,éàìcøç ïî EøBác ©§¥§¤¦©§§©
xg`núBàaLmixeacdéàìcøç éâeìâì úBìëBàå,lcxgd igxt z` - ¤¨§§¦§¥©§§©

.xvind on wigxdl lhen jilr mbe ,ize` wifn dz` s`y `vnpe
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שלישי עמ' א



פי - h"qyz'd lel` b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

� הר"ח ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
מת נפ� "ועל אמר�: וה�א ה�ת, �אהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ�ה��א

יבא" e)לא ,my)גמרא� אמר� �בפר�� .(:an xifp): ְְְִֵָָָָֹֹ
א�מר ��ה�א "לאֿי��א", ה�ת�ב ��ר מלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"קרא
על �להזהיר ה�מאה על להזהיר יבא" ְְְִַַָ�ְְִַַַָֹֹ"לא
אחר ה�ת לאהל נכנס �א� נת�אר ו�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�יאה".
ל� ארע� ו�א� אחת; א�א ל�קה אינ� � ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ��טמא
��כנס, �ג�� ��י�, ח�ב � �אחת �ביאה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָ�טמאה
א�ת� ��ת עד �� וי�ב ��סס �� ��� ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלאהל
�אחת. ה�ת �אהל �בא ��טמא ��מצא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהאד�

ה�מאה קדמה �בר ה�ת לאהל נכנס א� ְָ�ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹאבל
ay`ל�יאה mxh ,epnn ohw wlg qpkd mr cin ik) ִַָ

(`nhp Ð elek�ה�ללי לפי �� ��ת�אר �מ� ,ְְְְִִִֵֶַָָָ
�אהל�ת. המבארי�
יו�שבתקודשכ"גאלול

ְְִַָָֹֹ

� הר"ז ה�זירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
וג�' �לא�� "לאביו אמר�: וה�א למת, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָמ�ה��א

f)לאֿי��א" ,my)�י� מת, �טמאת נטמא וא� . ְְְִִִַָָֹ�ְֵֵַ
מג�ח �אינ� �טמא�ת �י� עליה� ��ג�ח ְְֵֵֶַַ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַ�ְ�טמא�ת

ל�קה. � ֲֵֶֶעליה�

�

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc `xza `aa(iyily meil)

,zecyd oia wiqtnd rlq epyiyíúä eòa éàîmiyxeyd miyer dn - ©¨¨¨
.rlql xarn hytzdl md mileki cvike ,exiag dcya

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,dpynd ixac zpeek `id jk -àîðeö åàì éàå ¨¦¨¨©§¦©§¨
,oick `ly xvinl oli` mc` jnqe ,zecyd oia cixtnd rlq oi`y ote`ae -

åéLøL eéäåoli`d lyCBúì ïéàöBédcyd÷éîòî ,Bøéáç ìLlra mdl §¨¨¨¨§¦§¤£¥©£¦
dcydìLákòé àlL éãk ,íéçôè äLz`.äLéøçnä §Ÿ¨§¨¦§¥¤Ÿ§©¥©©£¥¨

:oldl dpynd ixacn `ax ly epic lr dywne day `xnbd,òîL àz̈§©
dpyna epipy(:dk oldl)yïìéàä úà ïé÷éçøîcg`d lyøBaä ïîly ©§¦¦¤¨¦¨¦©
xeriy ,epky,änà Lîçå íéøNòmiieyr miyxeydy xeriyd `edy ¤§¦§¨¥©¨

.xead ilzek z` wifdle hytzdl

:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,oli`d z` wigxdl yiyøBa àkéàc- ©§¨§¦¨
,edcya xea oey`xd xtg xakyéîñ øBa àkéì àäCoiicry ote`a j` - ¨¥¨¨¦

ixack `ly df ixde ,xvinl jenqa oli` rehpl ipyd i`yx xea xtg `l

onf xg`l epky z` wifdl ieyrd xac xvinl jenql mc` lr xqe`d `ax.

:`xnbd dgecàìs`y okzi `l` ,ok gikedl oi` -àì énð øBa àkéì ék Ÿ¦¥¨©¦Ÿ
éîñC,exivga xea epkyl oi`yk s` jenql i`yx epi` -òîLî à÷ àäå ¨¦§¨¨©§©
ïì,'xead on' exne`a `pzdãòcxeriyíéLøL éìæà änà Lîçå íéøNò ¨§©¤§¦§¨¥©¨¨§¥¨¨¦

øBaì é÷æîehytzdl oli`d iyxey miieyr dn` ynge mixyr cry - ©§¥©
,xvind on df xeriya epli` z` wigxdl mc`l yi jkitle ,xeal wifdle

y ick.exiag ly exea z` wifi `l

:`xnbd zl`ey,éëä éà,xvinl epli` z` jenql i`yx mc` oi` mlerly ¦¨¦
àôéñ àîéà,`tiqa x`eand oicd yxtzi cvik -íàåd zrihpíã÷ ïìéà ¥¨¥¨§¦¦¨¨©

,xead zxitglõB÷é àì.evvewl aiig oli`d lra oi` -éîñ àìc éàåC Ÿ¨§¦§Ÿ¨¦
dì úçkLî éëéäokzi cvik ,xvinl epli` jenql i`yx epi` m`e - ¥¦©§©©¨

.xead zxitgl dncw oli`d zrihpy

o`k x`al yiy :`xnbd zvxznàtt áø øîàãkoldl(a"r),ç÷Bìa- ¦§¨©©¨¨§¥©
,xg`l wefipd xacd z` wifnd xknyç÷Bìa énð àëäyi o`k s` - ¨¨©¦§¥©

xkn okn xg`le ,xzida edcy jeza oli` mc` rhpy ,dfk ote`a cinrdl

xeal oli`d jenq dzry `vnpe ,xea ea xtgy xg` mc`l dcyd on wlg

zryay xg`n ,xzida xeal mcw oli`d j` ,dn` ynge mixyr jeza

jixv epi` jkitle ,oli`d lra ly ezeyxa dcyd lk dzid oli`d zrihp

.gweld ly exea z` `ed wifny s` epli` z` uewl

:oldl dpynd ixacn `ax ly epic lr cer dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
dpyna(.dk)y ,äøLnä úà ïé÷éçøî[ozyt mda mixeyy min-]ïî ©§¦¦¤©¦§¨¦
zebexr,÷øiä,zewxid z` miwifn ozytd inyåmiwigxn okúàzrixf ©¤¤§¤
ïéLéøkä[izxk-]ïîzrixf,ïéìöaä,milvad mrh z` md mibitny meyn ©§¦¦¦©§¨¦

åmiwigxn okúàzrixfïî ìcøçäzxeek,íéøBácämixeacdy xg`n §¤©©§¨¦©§¦
odly yacd z` zelke` okn xg`le ,xn enrhy lcxgd rxf on milke`

.enrh z` bitdl ick

:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,dxynd z` wigxdl yiyàkéàcxak÷øé ©§¨§¦¨¤¤
,epky xvgaéîñ ,÷øé àkéì àäC,exivga zewxi epky rxf `l m` j` - ¨¥¨¤¤¨¦

lr xqe`d `ax ixack `ly df ixde ,xvinl dxynd z` jenql `ed i`yx

z` wifdl ieyry xac xvinl jenql mc`.onf xg`l epky

:`xnbd dgecàìc xnel okzi `l` ,ok gikedl oi` -àì énð ÷øé àkéì ék Ÿ¦¥¨¤¤©¦Ÿ
éîñCz` jenql i`yx epi` edcya wxi zbexr exiagl oi` m` s`y - ¨¦

,xvinl dxyndïì òîLî à÷ àäå,`pzdéããäà eL÷ éðäcel` mixacy - §¨¨©§©¨§¨¥¨©£¨¥
.exiag z` wifdl `eai `ly ick xvind on mwigxdl yi jkitle ,el`l miyw

:`xnbd zl`ey,éëä éàel` mixac jenql mlerl i`yx mc` oi`y ¦¨¦
,xvinlàôéñ àîéày ,`tiqa x`eand oicd yxtzi cvik -øézî éñBé éaø ¥¨¥¨©¦¥©¦

ad rxf zkinqìcøç,mixeacd zxeeklBì øîBì ìBëiL éðtîlcxgd lra §©§¨¦§¥¤¨©
,mixeacd lral÷çøä éì øîBà äzàL ãòz`éàøBác ïî Cìcøçick ©¤©¨¥¦©§¥©§§¨¦§©

jl ip` xne` ,yacd z` wifdl `ly÷çøäz` dz`,éàìcøç ïî EøBác ©§¥§¤¦©§§©
xg`núBàaLmixeacdéàìcøç éâeìâì úBìëBàå,lcxgd igxt z` - ¤¨§§¦§¥©§§©

.xvind on wigxdl lhen jilr mbe ,ize` wifn dz` s`y `vnpe
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שלישי עמ' א



k`פי wxt mihtey - mi`iap

`k mihtey`iÎ`

àëàïîéðáì Bza ïzé-àì epnî Léà øîàì ätöna òaLð ìàøNé Léàå§¦´¦§¨¥½¦§©¬©¦§−̈¥®Ÿ¦´¦¤½«Ÿ¦¥¬¦²§¦§¨¦−
:äMàìáàNiå íéýìûä éðôì áørä-ãr íL eáLiå ìà-úéa írä àáiåe §¦¨«©¨³Ÿ¨¨Æ¥«¥½©¥³§¨Æ©¨¤½¤¦§¥−¨«¡Ÿ¦®©¦§´

:ìBãâ éëa ekáiå íìB÷âìàøNéa úàæ-äúéä ìàøNé éýìû ýåýé äîì eøîàiå ½̈©¦§−§¦¬¨«©Ÿ́§½¨À̈§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¨«§¨−Ÿ§¦§¨¥®
:ãçà èáL ìûøNiî íBiä ã÷täìãíL-eðáiå írä eîékLiå úøçnî éäéå §¦¨¥¬©²¦¦§¨¥−¥¬¤¤¨«©«§¦Æ¦¨´¢½̈©©§¦´¨½̈©¦§−̈

:íéîìLe úBìò eìriå çaæîäìäwá äìr-àì øLà éî ìàøNé éða eøîàiå ¦§¥®©©©«£¬Ÿ−§¨¦«©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦£¤̧«Ÿ¨¨¯©¨¨²
äìr-àì øLàì äúéä äìBãbä äreáMä ék ýåýé-ìà ìûøNé éèáL-ìkî¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¤§Ÿ̈®¦Á©§¨̧©§¹̈¨§À̈Â©£¤«Ÿ¨¨̧

:úîeé úBî øîàì ätönä ýåýé-ìàååéçà ïîéða-ìà ìàøNé éða eîçpiå ¤§Ÿ̈¯©¦§¨²¥−Ÿ¬¨«©¦¨«£Æ§¥´¦§¨¥½¤¦§¨¦−¨¦®
:ìàøNiî ãçà èáL íBiä òcâð eøîàiåæíéLðì íéøúBpì íäì äNrp-äî ©´Ÿ§½¦§©¬©²¥¬¤¤−̈¦¦§¨¥«©©«£¤¬¨¤²©«¨¦−§¨¦®

:íéLðì eðéúBðaî íäì-úz ézìáì äåäéá eðraLð eðçðàåçãçà éî eøîàiå ©«£©Æ§Æ¦§©´§©«Ÿ̈½§¦§¦²¥¨¤¬¦§¥−§¨¦«©Ÿ́§½¦³¤¨Æ
Léà-àá àì äpäå ätönä ýåýé-ìà äìr-àì øLà ìàøNé éèáMî¦¦§¥´¦§¨¥½£¤²«Ÿ¨¨¬¤§Ÿ̈−©¦§¨®Â§¦¥´Ÿ¨¦¯

:ìäwä-ìà ãrìb Láiî äðçnä-ìàèLéà íL-ïéà äpäå írä ã÷túiå ¤©©«£¤²¦¨¥¬¦§¨−¤©¨¨«©¦«§¨¥−¨¨®§¦¥³¥¨Æ¦½
:ãrìb Láé éáLBiîéìéçä éðaî Léà óìà øNr-íéðL äãrä íL-eçìLiå ¦«§¥−¨¥¬¦§¨«©¦§§¨´¨«¥À̈§¥«¨¨¬¤²¤¦−¦§¥´¤¨®¦

íéLpäå áøç-éôì ãrìb Láé éáLBé-úà íúékäå eëì øîàì íúBà eeöéå©§©¸¹̈¥ÀŸÂ§§¦¦¤º¤«§¥̧¨¥³¦§¨Æ§¦¤½¤§©¨¦−
:óhäåàéøëæ-ákLî úrãé äMà-ìëå øëæ-ìk eNrz øLà øácä äæå §©¨«§¤¬©¨−̈£¤´©«£®¨¨À̈§¨¦¨²Ÿ©¬©¦§©¨−̈

:eîéøçz©«£¦«
i"yx

(‚).„˜Ù‰Ï:להגרע(Â).ÂÓÁ�ÈÂ:פליטה מחשבת עליה� לחשוב שבו

cec zcevn
(‡).‰ÙˆÓ· Ú·˘�לא עד המצפה אל נקהלו מאז

·˙Â.נלחמו: Ô˙È ‡Ï:עבירה עוברי ידי החזיקו כי על
(·).ÌÚ‰ ‡·ÈÂ:האלה המעשי� כל ‡Ï.אחר ˙È·אל

בשילה: אשר האלהי� Â‚Â'.(‚)בית '‰ ‰ÓÏבאה למה
וכאלו אחד, שבט מישראל להחסיר כזאת תקלה ידינו על

השבט: להעמיד לעשות מה להורות� Â�·ÈÂ(„)שאלו
.Á·ÊÓ Ì˘:�במשכ שעמד המזבח על ÂÏÚ˙נוס� ÂÏÚÈÂ
.ÌÈÓÏ˘Â�לאביה בינ� שלו� ולעשות לה' עצמ� לרצות

נכונה: עצה בלב� לתת Â‚Â'.(‰)שבשמי�, Ï‰˜·באסיפת ישראל' שבטי 'מכל עלה לא אשר הוא מי לומר, רצה
שמה ישראל יאספו אשר במקו� שורה השכינה כי ה'', 'אל ב)הקהל לט Â‚Â'.:(סנהדרי� ‰ÚÂ·˘‰ ÈÎלעשות שאלו ולזה

השבועה: דבר וכו':ÂÓÁ�ÈÂ.(Â)ולקיי� ישראל בני שנחמו בעבור לומר, Ì‰Ï.(Ê)רצה ‰˘Ú� ‰Ó,ומפרש וחוזר
נשי�: ימצאו ומאי� וכו', בה' נשבענו הלא ואנחנו נשי�, לה� להמציא נעשה מה נהרגו, שלא Â¯Ó‡ÈÂ.(Á)לנותרי�

לבני מבנות� ולתת להמית� השבועה את לקיי� בכדי וכו', אחד' 'מי ואמרו שהתעוררו הסבה היה וזה לומר, רצה
לנשי�: ‡È˘.בנימ� ‡· ‡Ï ‰�‰Â:'וכו איש מביאת ראו לא לומר, ‰ÌÚ.(Ë)רצה „˜Ù˙ÈÂבדבר להשגיח חזרו

מצאו: ולא מה� מי אחר ‰„·¯.(È‡)ולחפש ‰ÊÂ,'וכו אשה וכל זכר כל להחרי� תעשו, הדבר זה רק לומר, רצה
הבתולות: לא אבל

oeiv zcevn
(‚).„˜Ù‰Ïכמו מט)להחסיר, לא ממנו(במדבר נפקד ולא

מחשבה:ÂÓÁ�ÈÂ.(Â)איש: הפו� כריתה,�‚„Ú.עני� עני�
לג)כמו י גדועי�:(ישעיהו הקומה מלשו�˙˙.(Ê)ורמי

כמוÙ˙ÈÂ˜„.(Ë)נתינה: הדבר, על ההשגחה (שמואלעני�

יז) יד הל�:א מי וראו נא כנויÚ„È˙.(È‡)פקדו היא
זכר: משכב אמר ביאור ולתוספת עני�˙ÂÓÈ¯Á.לבעילה,

וכליו�: כריתה

gi wxt aÎminid ixac - miaezk

gi aÎminid ixacfiÎi

éçbðz älàa ýåýé øîà-äk øîàiå ìæøá éðø÷ äðrðk-ïá eäi÷ãö Bì Nriå©©¬©²¦§¦¨¬¤§©«£−̈©§¥´©§¤®©ŸÆ¤Æ«Ÿ¨©´§Ÿ̈½§¥²¤§©©¬
:íúBlk-ãr íøà-úààéãrìb úîø äìr øîàì ïk íéàað íéàápä-ìëå ¤£−̈©©¨«§¨̧©§¦¦½¦§¦¬¥−¥®Ÿ£¥º¨³Ÿ¦§¨Æ

:Cìnä ãéa ýåýé ïúðå çìöäåáéøac eäéëéîì àø÷ì | Cìä-øLà Càìnäå §©§©½§¨©¬§Ÿ̈−§©¬©¤«¤§©©§º̈£¤¨©´¦§´Ÿ§¦À̈§¦¤³
ãçàk Eøáã àð-éäéå Cìîä-ìà áBè ãçà-ät íéàápä éøác äpä øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ¦¥º¦§¥¯©§¦¦²¤¤¨¬−¤©¤®¤¦«¦¨¯§¨«§²§©©¬

:áBh zøaãå íäîâéBúà éäìà øîàé-øLà-úà ék äåäé-éç eäéëéî øîàiå ¥¤−§¦©¬§¨«©−Ÿ¤¦¨®§©§Ÿ̈¾¦²¤£¤Ÿ©¬¡Ÿ©−Ÿ¬
:øaãàãéãrìb úîø-ìà Cìðä äëéî åéìà Cìnä øîàiå Cìnä-ìà àáiå £©¥«©¨Ÿ»¤©¤¤¼©¸Ÿ¤©¤¹¤¥À̈¦¨Æ£¥¥º¤¨¬Ÿ¦§¨²

:íëãéa eðúpéå eçéìöäå eìr øîàiå ìcçà-íà äîçìnìåèåéìà øîàiå ©¦§¨−̈¦¤§¨®©ŸÆ¤Æ£´§©§¦½§¦¨«§−§¤§¤«©³Ÿ¤¥¨Æ
íLa úîà-÷ø éìà øaãú-àì øLà EréaLî éðà íéîrô änk-ãr Cìnä©¤½¤©©¤¬§¨¦−£¦´©§¦¤®£Â¤Ÿ§©¥¯¥©²©¡¤−§¥¬

:ýåýéæèøLà ïàvk íéøää-ìr íéöBôð ìàøNé-ìk-úà éúéàø øîàiå §Ÿ̈«©ÀŸ¤¨¦³¦¤¨¦§¨¥Æ§¦´©¤«¨¦½©¾Ÿ£¤¬
:íBìLa Búéáì-Léà eáeLé älàì íéðãà-àì ýåýé øîàiå ärø ïäì-ïéà¥¨¤−Ÿ¤®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ«Ÿ£Ÿ¦´¨¥½¤¨¬¦«§¥−§¨«

æééìà ézøîà àìä èôLBäé-ìà ìàøNé-Cìî øîàiåáBè éìr àaðúé-àì E ©¬Ÿ¤¤«¤¦§¨¥−¤§«¨¨®£ŸÆ¨©´§¦¥¤½«Ÿ¦§©¥¬¨©²−
:òøì-íà ék¦¬¦§¨«

i"yx

(„È).ÌÎ„È· Â�˙�ÈÂ ÂÁÈÏˆ‰Â ÂÏÚכלומר
בידכ�: וינתנו שתצליחו �ÌÈˆÂÙ(ÊË)הלואי

.ÌÈ¯‰‰ ÏÚהמלחמה מ� כשבורחי� כי
כמו מנוס לבית ההרי� על יד)בורחי� (ראשית

היתה שהמלחמה ועוד נסו הרה והנשארי�
וגבעות: הרי� מקו� גלעד ‰'ברמות ¯Ó‡ÈÂ

.‰Ï‡Ï ÌÈ�Â„‡ ‡Ïאבל המל� שיהרג סימ�
את ושמעו לשלו� לביתו איש ישובו ישראל

שמעו הכל בשלו� תשוב שוב א� שאמר זה
אר� מל� צוה ואז אר� למל� והגידו המרגלי�
לבדו: המל� להרוג מיכיהו כדבר לעשות

.‰Ï‡Ï ÌÈ�Â„‡ ‡Ï '‰ ¯Ó‡ÈÂ�נפוצי לפיכ�
שמלכ� רועה לה� שאי� ההרי� על כצא�

·˘ÌÂÏ.יהרג: Â˙È·Ï ˘È‡ Â·Â˘Èשאחאב
לביתו איש ישובו ישראל שאר אבל יהרג לבדו

לעמו: אר� צוה כאשר לשלו�

cec zcevn
(È).‰È˜„ˆ:הבעל מנביאי היה תחזק·‡Ï‰.הוא ר"ל

היה וכ� ברזל בקרני אות� תנגח כאלו עליה� להתגבר
הנבואה: לדברי ודוגמא דמיונות לעשות ה' נביאי דר�

(·È).„Á‡ ‰Ùלזה המל� על טוב מנבאי� אחת בהסכמה
לטובה: כמוה� ÂÁÈÏˆ‰Â.(È„)הנבא ÂÏÚאמר מעצמו

הבעל: נביאי כסגנו� והתול בלעג שאמר או בידכ� ה' וימסר� שתצליחו הלואי בברכה ÌÈÓÚÙ.(ÂË)לו ‰ÓÎ „Ú
שקר ולא ה' בש� אמת רק אלי תדבר לא אשר פעמי� כמה עד כ"א שתי� ולא פע� לא עתה משביע� אני ר"ל
ה' דבר זה שאי� לדעת השכיל והצליחו עלו ה' אמר כה הנביא אמר שלא ועל בברכה מעצמ� ולא והתול בלעג

בברכה: אמר א� בלעג אמר א� מסתפק הנבואה:¯‡È˙È.(ÊË)והיה מאלו:�ÌÈˆÙ.במראה אלו Ô‰Ïמפוזרי� ÔÈ‡
.‰ÚÂ¯:יחד Ï‡Ï‰.להנהיג� ÌÈ�Â„‡ ‡Ï�והע ימות מלכ� שאחאב וכאומר וכו' ישובו אדו� לה� ואי� הואיל ר"ל

בשלו�: ÂÎÂ'.(ÊÈ)ישובו È˙¯Ó‡ ‡Ï‰:הוא ה' דבר ולא כ� יאמר השנאה מפני ר"ל

oeiv zcevn
(È).‰¯Â˙:ולמוד הוראה וחטא:ÂÓ˘‡È.מל' אש� מל'
(‡È).ÌÈ¯ËÂ˘Âדברי לקיי� ונוגשי� הרודי� ה�

שכר:‚ÌÈÏÓÂ.(È‡)השופטי�: תשלו� ‰Â�˙˘¯Â.עני�
ירושה: ושבר:˙Â˙Á.(ÂË)מל' פחד עני�



פה gi wxt aÎminid ixac - miaezk
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וגבעות: הרי� מקו� גלעד ‰'ברמות ¯Ó‡ÈÂ

.‰Ï‡Ï ÌÈ�Â„‡ ‡Ïאבל המל� שיהרג סימ�
את ושמעו לשלו� לביתו איש ישובו ישראל

שמעו הכל בשלו� תשוב שוב א� שאמר זה
אר� מל� צוה ואז אר� למל� והגידו המרגלי�
לבדו: המל� להרוג מיכיהו כדבר לעשות

.‰Ï‡Ï ÌÈ�Â„‡ ‡Ï '‰ ¯Ó‡ÈÂ�נפוצי לפיכ�
שמלכ� רועה לה� שאי� ההרי� על כצא�

·˘ÌÂÏ.יהרג: Â˙È·Ï ˘È‡ Â·Â˘Èשאחאב
לביתו איש ישובו ישראל שאר אבל יהרג לבדו

לעמו: אר� צוה כאשר לשלו�

cec zcevn
(È).‰È˜„ˆ:הבעל מנביאי היה תחזק·‡Ï‰.הוא ר"ל

היה וכ� ברזל בקרני אות� תנגח כאלו עליה� להתגבר
הנבואה: לדברי ודוגמא דמיונות לעשות ה' נביאי דר�

(·È).„Á‡ ‰Ùלזה המל� על טוב מנבאי� אחת בהסכמה
לטובה: כמוה� ÂÁÈÏˆ‰Â.(È„)הנבא ÂÏÚאמר מעצמו

הבעל: נביאי כסגנו� והתול בלעג שאמר או בידכ� ה' וימסר� שתצליחו הלואי בברכה ÌÈÓÚÙ.(ÂË)לו ‰ÓÎ „Ú
שקר ולא ה' בש� אמת רק אלי תדבר לא אשר פעמי� כמה עד כ"א שתי� ולא פע� לא עתה משביע� אני ר"ל
ה' דבר זה שאי� לדעת השכיל והצליחו עלו ה' אמר כה הנביא אמר שלא ועל בברכה מעצמ� ולא והתול בלעג

בברכה: אמר א� בלעג אמר א� מסתפק הנבואה:¯‡È˙È.(ÊË)והיה מאלו:�ÌÈˆÙ.במראה אלו Ô‰Ïמפוזרי� ÔÈ‡
.‰ÚÂ¯:יחד Ï‡Ï‰.להנהיג� ÌÈ�Â„‡ ‡Ï�והע ימות מלכ� שאחאב וכאומר וכו' ישובו אדו� לה� ואי� הואיל ר"ל

בשלו�: ÂÎÂ'.(ÊÈ)ישובו È˙¯Ó‡ ‡Ï‰:הוא ה' דבר ולא כ� יאמר השנאה מפני ר"ל

oeiv zcevn
(È).‰¯Â˙:ולמוד הוראה וחטא:ÂÓ˘‡È.מל' אש� מל'
(‡È).ÌÈ¯ËÂ˘Âדברי לקיי� ונוגשי� הרודי� ה�

שכר:‚ÌÈÏÓÂ.(È‡)השופטי�: תשלו� ‰Â�˙˘¯Â.עני�
ירושה: ושבר:˙Â˙Á.(ÂË)מל' פחד עני�
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המשך בעמוק דיק
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äîùð ìèåðå úåùø ìèåð æéâøîå äìåòå äòúîålhep ,ezephyda jlnd zng z` fibxne dlrnl dlere ,`ehgl zeixad z` drzne dhnl cxei :[eyexit ikde] -

."ea ipziqze" aizkc zeyx epzpy oeikn ,`hegd z` bexdl zeyx epnnïèù ìù åøòö.`vz `ly aei` ytp z` xenyl wwfedy -àîéé÷ äéãéãá àîìà-

.dlhil `ly exidfde ,ytpd z` lehiläîéòøä øåáòá.lltzze ,dxwr `idy lr mrxzzy -äéô ìò äøò÷ êåôäì.scibe sxigy ,ceak lk xewrl -øåèôì
åìåë íìåòä ìë úàici lr od oiqep`y xnel ,`ed jexa yecwd ly epicn -

- "ryx` `l ik jzrc lr" :xn`w ikde .rxd xvi `xay ,`ed jexa yecwd

.ryx iziid `l utg ziid m`úåñøôá øåîçå úå÷åãñ úåñøôá øåù úàøá
úåèåì÷ipniq ea z`xa dz` ,jci lr `a lkd ,z`nh df z`e zxdh df z` -

.d`nehdíé÷éãö úàøá.aeh xvi ici lr -íéòùø úàøá.rxd xvi ici lr -

akri in ik ,jcin levip oi` jkitl?.ïéàèåçä ïä ïéñåðàäøåú åì àøáod -

rbt m` :(a,l oiyecw) `nlra xn`ck ,dxiar ixedxd z` zlhan `idy ,oilaz

oiqep` e`l jkld .'ek genip `ed oa` m` ,yxcnd zial edkyn - df leepn ja

.onvr livdl oileki ixdy ,edpipãáåà úëøáz` cae` didy xeaq didy -

.edcyäéîù éãùäååìò.dp`iydl da xacn e` ,ezaexw `idy xne` -

àéîù éôìë àúåøáçc`k dpikyd iptl xacn -lewype `a :exiagl gkeeznd m
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ïéîékLî áøòîe çøæî éëìî ìkL ,eðéáà íäøáà ìL Baìa äúéä úeðéðâèöéà :øîBà éòãBnä øæòìà éaø ;dîL "ìka"e íäøáàì Bì§©§¨¨©Ÿ§¨©¦¤§¨¨©¨¦¥¦§©§¦¨§¨§¦¤©§¨¨¨¦¤¨©§¥¦§¨©£¨©§¦¦
,àtøúî ãiî BúBà äàBøä äìBç ìkL ,eðéáà íäøáà ìL Bøàeöa äéeìz äúéä äáBè ïáà :øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ;Bçúôì§¦§©¦¦§¤©¥¤¤¨¨§¨§¨§©¨¤©§¨¨¨¦¤¨¤¨¤¦¨¦§©¥

íìBòä ïî eðéáà íäøáà øèôpL äòLáe¯àîBé éìãéà :éLðéà éøîàc eðééä ,ééaà øîà .änç ìbìâa àeä Ceøa LBãwä dàìz §¨¨¤¦§¨©§¨¨¨¦¦¨¨§¨¨©¨¨§©§©©¨£©©©¥©§§¨§¦¡¨¥¦§¥¨
:áéúëc ?ïìðî ,åéîéa åNò ãøî àlL .åéîéa äáeLz ìàòîLé äNòL :øçà øác .åéîéa åNò ãøî àlL :øçà øác .àøéö÷ éìãéà¦§¥§¦¨¨¨©¥¤Ÿ¨©¥¨§¨¨¨¨©¥¤¨¨¦§¨¥§¨§¨¨¤Ÿ¨©¥¨§¨¨§¨©¦§¦

éò àeäå äãOä ïî åNò àáiå"÷çöé úà íçðì íéLãò ìL ìéLáz eðéáà á÷òé äNòå ,eðéáà íäøáà øèôð íBiä BúBà :àðúå ,"ó ©¨Ÿ¥¨¦©¨¤§¨¥§¨¨©¦§©©§¨¨¨¦§¨¨©£Ÿ¨¦©§¦¤£¨¦§©¥¤¦§¨
:øçà øác .ät Bì ïéà ìáà óà ,ät dì ïéà Bæ äLãò äî :éøî øa äaøc déîMî àáøòîa éøîà ?[íéLãò ìL àðL éàîe] .åéáà̈¦©§¨¤£¨¦¨§¦§©©§¨¦§¥§©¨©¨¦¨£¨¨¥¨¤©¨¥¥¤¨¨©¥
,ïðçBé éaø øîà .éòéáa éîeçðì eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .íìBòä éàa ìò úøæçîe úìbìâî úeìéáà óà ,úìbìeâî Bæ äLãò äî̈£¨¨§§¤¤©£¥§©§¤¤©£¤¤©¨¥¨¨©¥©§¦¨¥©§§©¥§¥¥¨©©¦¨¨
úà èLå ,íéúnä úéiçúa øôëå ,øwéòa øôëå ,Lôpä úà âøäå ,äñøBàî äøòð ìò àa :íBiä BúBàa òLø BúBà øáò úBøéáò Lîç̈¥£¥¨©¨¨§©¨©©£¨§¨¨§¨©¤©¤¤§¨©¨¦¨§¨©¦§¦©©¥¦§¨¤

äñøBàî äøòð ìò àa .äøBëaä¯Lôpä úà âøä ."dàöî äãOá ék" :íúä áéúëe ,"äãOä ïî åNò àáiå" :àëä áéúk¯áéúk ©§¨¨©©£¨§¨¨§¦¨¨©¨Ÿ¥¨¦©¨¤§¦¨¨¦©¨¤§¨¨¨©¤©¤¤§¦
éò" :àëäøwéòa øôëå ."íéâøäì éLôð äôéò ék éì àð éBà" :íúä áéúëe ,"ó¯äæ" :íúä áéúëe ,"éì äf änì" :àëä áéúk ¨¨¨¥§¦¨¨¨¦¦¨§¨©§¦§Ÿ§¦§¨©¨¦¨§¦¨¨¨¨¤¦§¦¨¨¤

íéúnä úéiçúa øôëå ."eäåðàå éìà¯äøBëaä úà èLå ."úeîì CìBä éëðà äpä" :áéúëc¯."äøBëaä úà åNò æáiå" :áéúëc ¥¦§©§¥§¨©¦§¦©©¥¦¦§¦¦¥¨Ÿ¦¥¨§¨¤©§¨¦§¦©¦¤¥¨¤©§¨
àðéáø déì øîà ;àáø íðîðî à÷å àáøc dén÷ éáúé eåä éæea øa àîç áøå àðéáøc àä ék ?ïìðî ,åéîéa äáeLz ìàòîLé äNòLå§¤¨¨¦§¨¥§¨§¨¨§¨©¦¨§¨¦¨§©¨¨©¦¨¨§¦©¥§¨¨§¨§©§¥¨¨£©¥¨¦¨

äòéåb da LiL äúéî ìk :eúéøîàc éàcå :éæea øa àîç áøì¯.ïéà :déì øîà ?íé÷écö ìL ïúúéî àéä Bæ¯!ìeanä øBc àäå §©¨¨©¦©©§¨§¦¨¦¨¤¥¨§¦¨¦¦¨¨¤©¦¦£©¥¦§¨©©
.ïðéøîà÷ äôéñàå äòéåb ïðà :déì øîà¯,é÷cøc :eäì øîà ,àáø eäa øòúéà éëäcà !äôéñàå äòéåb déa áéúëc ìàòîLé àäå £©¥£©§¦¨©£¦¨¨¨§¦©§¨¦§¨¥¦§¦¥§¦¨©£¦¨©§¨¦¦§©§¨¨£©§©§§¥

."åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå" :øîàpL ,åéáà éiça äáeLz äNò ìàòîLé :ïðçBé éaø øîà éëä¯à÷ ïúîëç Cøc àîìéãå ¨¦¨©©¦¨¨¦§¨¥¨¨§¨§©¥¨¦¤¤¡©©¦§§Ÿ¦§¨§¦§¨¥¨¨§¦§¨¤¤¨§¨¨¨
!eäì áéLç¯déîã÷àcî àlà ?ïúîëç Cøc eäì áéLç àì àîòè éàî ,"åéða á÷òéå åNò BúBà eøa÷iå" äzòî àlà¯éøeaãà ¨¥§¤¨¥©¨©¦§§¥¨§©£Ÿ¨¨©©£¨¨¨¥§¤¤¨§¨¨¤¨¦§©§§¥©§¥

déøaãàcîe ,déøaãà¯ìL :ïðaø eðz .åéîéa ãáò äáeLz :dpéî òîLäfä íìBòa àeä Ceøa LBãwä ïîéòèä äL ©§§¥¦§©§§¥§©¦¨§¨£©§¨¨¨©¨©§¨¦§¦¨©¨¨¨¨©¤
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בבא בתרא. פרק ראשון - השותפין דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc `xza `aa(oey`x meil)

úãìì`idL éãk ,øää Làøì äìBòdcild mr cinìBticledäpnî ¨¤¤¨§Ÿ¨¨§¥¤¦¦¤¨
xdd zizgzløLð dì ïéîæî éðàå .úeîéådry dze`aBìa÷nLclel §¨©£¦©§¦¨¤¤¤§©§

íéc÷î éìîìàå ,äéðôì Bçépîe åéôðëaa xypdøçàúî Bà ãçà òâøaòâø ¦§¨¨©¦§¨¤¨§¦§¨¥©§¦¤©¤¨¦§©¥¤©
ãiî ãçàcled did.úîm`y ,oiadl jl yi dzrneàì òâøì òâø ïéa ¤¨¦¨¥¥¤©§¤©Ÿ
,éì ólçúðy okzid.éì ólçúð áéBàì áBià ïéa ¦§©¥¦¥¦§¥¦§©¥¦

aezkd xne` cer(my),.'øîLz úBìià ììç',`ed jexa yecwd el xn` jke Ÿ¥©¨¦§Ÿ
dîçø Bæ äìià[dly mgxd zia-],øölre .z`vl leki cled oi` jkitle ©¨¨©§¨¨

okL äòLa`idïB÷øc dì ïéîæî éðà ,úãìì úòøBk[ygp-]dLéknL §¨¨¤©©¨¤¤£¦©§¦¨©§¤©¦¨
dãìBnî ätøúîe ,íçøä úéáadleki jk ici lre ,ietx mgxd dyrpe - §¥¨¤¤¦§©¤¦¨¨

.clil `idéìîìàåygpd did m`e -òâø øçàî Bà ãçà òâø íéc÷î §¦§¨¥©§¦¤©¤¨§©¥¤©
ãiî ,ãçàdli`d dzidäúîm`y ,oiadl jl yi dzrne .âø ïéaòâøì ò ¤¨¦¨¥¨¥¤©§¤©

,éì ólçúð àìy okzidéì ólçúð áéBàì áBià ïéa. Ÿ¦§©¥¦¥¦§¥¦§©¥¦
,il rnW mkg xabe il Exn`i aal iWp`'åéøáãe øaãé úòãá àì [áBià] ©§¥¥¨Ÿ§¦§¤¤¨¨Ÿ¥©¦¦Ÿ§©©§©¥§¨¨

'ìékNäá àì(dlÎcl cl aei`),xn` jke .ifead l`kxa oa `edil` ixac el` . Ÿ§©§¥
oke ,[df weqtl encwy miweqta exn`py] ixacl ecei aal iyp` lky s`

eiae`kn iyew zngn aei` la` ,mdn xeqi `le ixacl rnyi mkg xab lk

did z`f `ll j` ,lkyda `ly xacn `ed jkitle ,enr dnily ezrc oi`

.ixacl dcen `ed s`'áåéà éãáòë äðåëð éìà íúøáã àì éë' áéúëå)(
ïàkî ,àáø øîà,cenll yi,Bøòö úòLa ñtúð íãà ïéàLm`y ,xnelk ¨©¨¨¦¨¤¥¨¨¦§¨¦§©©§

lr eze` miyiprn oi` ,eixeqie exrv zngn dlrn itlk zeyw xacn mc`

xn` `le ,'xaci zrca `l aei`'y wx aezkd xn` jkitle ,minyd on jk

.'xaci ryxA aei`'y§¤©

e`ay aei` ly eirx zylya miwqerd miaezkd z` `xnbd zx`an dzr

xn`p :engpl(`i a my)ìL eòîLiå'úàfä äòøä ìk úà áBià éòø úL ©¦§§§Ÿ¤¥¥¦¥¨¨¨¨©Ÿ
øôBöå éçeMä ãcìáe éðîézä æôéìà ,BîB÷nî Léà eàáiå ,åéìò äàaä©¨¨¨¨©¨Ÿ¦¦§¡¦©©¥¨¦¦§©©¦§©

,éúîòpä'Bîçðìe Bì ãeðì àBáì åcçé eãòåiåzyely erny xy`k - ©©£¨¦©¦¨£©§¨¨¨§©£
l` mdixebn zenewnn mzyly e`a ,eilr e`ay zexvd z` aei` icici

.engple enr opewl `eal eicgi etq`zp mye ,aei` ly exir

:`xnbd zxxanéàîaezkd zpeek dn -.åcçé eãòåiå:`xnbd zx`an ©©¦¨£©§¨
,áø øîà äãeäé áø øîàdf aezk,ãçà øòLa ïlek eñðëpL ãnìî ¨©©§¨¨©©§©¥¤¦§§¨§©©¤¨

.da xc aei` didy xird xry l` zg` drya mlek epncfpy ,epiidcàðúå§¨¨
y ,`ziixaaãçàå ãçà ìk ïéaly wgxn did mdnìLéñøt úBàî L ¥¨¤¨§¤¨§Ÿ¥©§¥

.zg` drya mlek epncfp ok it lr s`e ,[ze`qxt-]

:`xnbd zxxanéòãé eåä àðî.mcici aei`l zexv erxi`y erci oipn - §¨£¨§¥
:`xnbd zx`aneäì äåä àìéìk éøîàc àkéàmdl eidy mixne` yi - ¦¨§¨§¥§¦¨£¨§

zyly zexev zewewg eid eae xzk did mdn cg` lkl ,epiidc .mixzk

lr mixeqi mi`a eid xy`ke ,etevxt lr eny z` wweg did cg` lke ,eirx

iexy `edy eicici mircei eid jke ,dpzyn xzkay etevxt did ,mdn cg`

.dxvaeäì äåä éðìéà éøîàc àkéàåixne` yie -,zepli` mdl eidy m §¦¨§¨§¥¦¨¥£¨§
,eirx zyely cbpk exivga zepli` dyely mdn cg` lk rhpyïåéëå§¥¨

éòãé eåä éLîëceze`y mircei eid ,zepli`d on cg` laep did xy`ke - §¨§¥£¨§¥
.dxva iexy mc`

éLðéà éøîàc eðééä ,àáø øîà,zeixad xn`n `ed df -éøáçk àøáç Bà ¨©¨¨©§§¨§¥¦§¥©§¨§©§¥
àúezéî Bà áBiàcmc`l oi` m`y ,dzin e` aei` ixagk mixag e` - §¦¦¨

.zeniy el gep miade`

xn`p :`id dkxa zepa zcil m`d dpc `xnbd(` e ziy`xa)ìçä ék éäéå'©§¦¦¥¥
.'íäì eãlé úBðáe äîãàä éðt ìò áøì íãàäzyxca mi`xen` ewlgpe ¨¨¨¨Ÿ©§¥¨£¨¨¨ª§¨¤

,'aexl' zaizíìBòì äàa äiáø ,øîà ïðçBé éaø,ieaix oeyl `ed 'aexl' - ©¦¨¨¨©§¦¨¨¨¨¨
.mlerd daxzn zepad ici lry,øîà Lé÷ì Léø,daixn oeyl `ed 'aexl' ¥¨¦¨©

zepad ici lryíìBòì äàa äáéøî. §¦¨¨¨¨¨
úøîàc Cãéãì ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîàdz` xaeqy jzhiyl - ¨©¥¥¨¦§©¦¨¨§¦¨§¨§©

zepad ici lry,íìBòì äàa äéiáøok m` ,dkxa oda yiy `vnpeéðtî §¦¨¨¨¨¨¦§¥
äî,miltka dligzn el did xy` lk z` aei`l jexa yecwd aiyd xy`k ¨

,áBià ìL åéúBða eìtëð àì`l` .dligzak zepa yly el eid `l` Ÿ¦§§§¨¤¦
eizepa eltkp `l jkitle ,`ed daixn oeyl 'aexl'y ,jkn cenll yi gxkda

.aei` ly

Bì øîà,yiwl yixl opgei iaxúBîLa eìtëð àìc éäðltkp `ly s` - ¨©§¦§Ÿ¦§§§¥
,dligzn el didy zepad xtqnéôBéa eìtëð ìáàon miltk eid zeti - £¨¦§§§¦

,z`f micnl oipne .dpey`xa el eidy zepadáéúëc(ciÎbi an aei`)Bì éäéå' ¦§¦©§¦

úéðMä íLå ,äîéîé úçàä íL àø÷iå ,úBða LBìLå íéða äðòáL¦§¨¨¨¦§¨¨©¦§¨¥¨©©§¦¨§¥©¥¦
.'Cetä ïø÷ úéLéìMä íLå ,äòéö÷,odizeny z` minkg eyxceäîéîé §¦¨§¥©§¦¦¤¤©§¦¨

my lríBiì äîBc äúéäL,dngd xe`k dxi`n dzidy -äòéö÷my lr ¤¨§¨¨§§¦¨
dçéø äéäLaehdk óãBðenyy myea oin,äòéö÷myd xe`iaaeïø÷ ¤¨¨¥¨¥§§¦¨¤¤

éác éøîà ,Cetä[ly eyxcn ziaa exn`-],àìéL éaøz`xwp dzidy ©¨§¥§¥©¦¦¨
lr okLø÷c àðø÷ì äîBcLxegy `edy ,'yxw' dnyy dig ly oxwl - ¤¨§©§¨§¤¤

.jet enyy rav enk

àáøòîa dìò eëéiçî`ldy ,df yexit lr miwgey eid l`xyi ux`a - §©§£¨§©£¨¨
àéä àúe÷ì Lø÷c àðø÷epi`e iewl drav yxw enyy digd ly oxwd - ©§¨§¤¤¨¨¦

.el dnec `idy jka yi gay dne ,mipeeb dnk ea yi ixdy ,d`p

,àcñç áø øîà àlàepiid 'jetd oxw'à÷Léøc àîkøeëkayr enk - ¤¨¨©©¦§¨§§§¨§¦§¨
,dpiba lcbd 'mekxk' enyydéðéîaipin x`yn gaeynd `edy - §¦¥

mekxkny xg`ne ,miyp x`yn diteia zgaeyn dzid `id jk ,oinekxkd

enk ,jetd oxw mya d`xwp jkitl ,odipir z` zelgek miypd eid df

øîàpL(l c dinxi)Cetá éòø÷ú ék'.'Kipir ¤¤¡©¦¦§§¦©¥©¦

:zepa zcil oipra ceréaøa ïBòîL éaø,iax ly epa -déì àãéìéúéà ©¦¦§§©¦¦§§¦¨¥
àzøa,za el dclep -ìç à÷ äåädézòc Lclep `ly lr xrhvn did - §©¨£¨¨¨©©§¥
.oa eldeáà déì øîà`ld ,xrhvn jl dn ,eia` el xn` -äàa äiáø ¨©¥£©§¦¨¨¨

,íìBòì.mlerd daxzn zepad ici lry ¨¨
àøt÷ øa déì øîà,iaxa oerny iaxl,Ceáà Eîçéð ìáä ìL ïéîeçðú ¨©¥©©¨¨©§¦¤¤¤¦©§£

,mixg` ly zepa ici lr zeaxzdl mlerd leki ixdyàéðúc]epipy jky - §©§¨
`ziixaaéîì éøLà àlà ,úBá÷ð àìáe íéøëæ àìa íìBòì øLôà éà ,[¦¤§¨¨¨§Ÿ§¨¦§Ÿ§¥¤¨©§¥§¦

,íéøëæ åéðaLe.úBá÷ð åéðaL éîì Bì éBàok enkeàìa íìBòì øLôà éà ¤¨¨§¨¦§¦¤¨¨§¥¦¤§¨¨¨§Ÿ
íqa,scep aehd mgixy minya xken -éñøea àìáezexer carn - ©¨§Ÿ§¦

`l` ,scep rxd mgixy,éîñea BúeðneàL éî éøLàeéBàeléîì ©§¥¦¤¨§¦§¦
.éñøea BúeðneàL¤¨§¦

:df oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdéàpúkmi`pz zwelgn epivn - §©¨¥
d dkxa zepa zcil m`daezka xn`p .`i(` ck ziy`xa)úà Cøa 'äå'©¥©¤

,'ìka íäøáàmi`pzd ewlgpeìka éàîz` jxa 'dy aezkd zpeek dn - ©§¨¨©Ÿ©©Ÿ
.'lka' mdxa`,øîBà øéàî éaødfa `id dkxadyúa Bì äúéä àlL. ©¦¥¦¥¤Ÿ¨§¨©

,øîBà äãeäé éaødfa `id dkxady.úa Bì äúéäL,íéøîBà íéøçà ©¦§¨¥¤¨§¨©£¥¦§¦
dîL ìkáe íäøáàì Bì äúéä úa.'lka' did mdxa` ly eza ly dny - ©¨§¨§©§¨¨©Ÿ§¨

zrcl ,`l e` dkxa da yi za zcil m`d mi`pzd ewlgpy ok m` x`ean

dcedi iax zrcl eli`e ,za el dzid `ly jka mdxa` jxazp xi`n iax

jk lr etiqedy `l` ,'mixg`' zrc `id oke ,za el dzidy jka jxazp

.'lka' did zad ly dnyy

:mdxa` da jxazpy 'lka' zkxa xe`iaa zetqep zerc d`ian `ziixad

,eðéáà íäøáà ìL Baìa äúéä úeðéðâèöéà ,øîBà éòãBnä øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¨¦¥¦§©§¦¨§¨§¦¤©§¨¨¨¦
,did miakeka dfeg ,xnelkáøòîe çøæî éëìî ìkLeidBçúôì ïéîékLî ¤¨©§¥¦§¨©£¨©§¦¦§¦§

.mdxa` da jxazpy dkxad `id efe ,dvr epnn lehil ick

íäøáà ìL Bøàeöa äéeìz äúéä äáBè ïáà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¥¤¤¨¨§¨§¨§©¨¤©§¨¨
àtøúî ãiî BúBà äàBøä äìBç ìkL ,eðéáàdkxad `id efe ,eilegn ¨¦¤¨¤¨¤¦¨¦§©¥

,mdxa` da jxazpydàìz ,íìBòä ïî eðéáà íäøáà øèôpL äòLáe§¨¨¤¦§©©§¨¨¨¦¦¨¨§¨¨
àeä Ceøa LBãwädaeh oa` dze`lìbìâad.änç ©¨¨§©§©©¨

éLðéà éøîàc eðééä ,éiaà øîà,zeixad mixne`y dn `ed df -éìãéà ¨©©©¥©§§¨§¥¦§¥¦§¦
àøéö÷ éìãéà àîBélwin ,zgxef dngdyk ,epiidc ,meid diabn xy`k - ¨¦§¦§¦¨

.dngd lblba dielzd daeh oa` dze` zngn epiide ,ilegd

,øçà øác,`id mdxa` da jxazpy dkxadåéîéa åNò ãøî àlL`ly - ¨¨©¥¤Ÿ¨©¥¨§¨¨
.mdxa` ly ezxiht cr drx zeaxzl eyr `vi,øçà øácdkxad ¨¨©¥

,`id mdxa` da jxazpyìàòîLé äNòLepaäáeLzcer ,ei`hg lr ¤¨¨¦§¨¥§¨
åéîéa.mdxa` ly §¨¨

:einia eyr cxn `ly mircei oipn zxxan `xnbdåéîéa åNò ãøî àlL¤Ÿ¨©¥¨§¨¨
.ïìðî:`xnbd zx`anáéúëc(hk dk ziy`xa)àeäå äãOä ïî åNò àáiå' §¨¨¦§¦©¨Ÿ¥¨¦©¨¤§

éò.'ó`xnbd ixaca x`eaiy itk] drx zeaxzl eyr `vi meid eze`ae ¨¥
.[oldlàðúåay ,`ziixaaá÷òé äNòå ,eðéáà íäøáà øèôð íBiä BúBà §¨¨©¦§©©§¨¨¨¦§¨¨©£Ÿ

íéLãò ìL ìéLáz eðéáàick,åéáà ÷çöé úà íçðìipay bdpnd itk ¨¦©§¦¤£¨¦§©¥¤¦§¨¨¦
eyr `vi `ly ,`vnpe .mila` zcerq exear mipikn la`d ly ezia

.mdxa` ly ezxihtl cr drx zeaxzl

:`xnbd zxxaníéLãò ìL àðL éàîe]ly liyaz awri oikd recn - ©§¨¤£¨¦
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פט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc `xza `aa(oey`x meil)

úãìì`idL éãk ,øää Làøì äìBòdcild mr cinìBticledäpnî ¨¤¤¨§Ÿ¨¨§¥¤¦¦¤¨
xdd zizgzløLð dì ïéîæî éðàå .úeîéådry dze`aBìa÷nLclel §¨©£¦©§¦¨¤¤¤§©§

íéc÷î éìîìàå ,äéðôì Bçépîe åéôðëaa xypdøçàúî Bà ãçà òâøaòâø ¦§¨¨©¦§¨¤¨§¦§¨¥©§¦¤©¤¨¦§©¥¤©
ãiî ãçàcled did.úîm`y ,oiadl jl yi dzrneàì òâøì òâø ïéa ¤¨¦¨¥¥¤©§¤©Ÿ
,éì ólçúðy okzid.éì ólçúð áéBàì áBià ïéa ¦§©¥¦¥¦§¥¦§©¥¦

aezkd xne` cer(my),.'øîLz úBìià ììç',`ed jexa yecwd el xn` jke Ÿ¥©¨¦§Ÿ
dîçø Bæ äìià[dly mgxd zia-],øölre .z`vl leki cled oi` jkitle ©¨¨©§¨¨

okL äòLa`idïB÷øc dì ïéîæî éðà ,úãìì úòøBk[ygp-]dLéknL §¨¨¤©©¨¤¤£¦©§¦¨©§¤©¦¨
dãìBnî ätøúîe ,íçøä úéáadleki jk ici lre ,ietx mgxd dyrpe - §¥¨¤¤¦§©¤¦¨¨

.clil `idéìîìàåygpd did m`e -òâø øçàî Bà ãçà òâø íéc÷î §¦§¨¥©§¦¤©¤¨§©¥¤©
ãiî ,ãçàdli`d dzidäúîm`y ,oiadl jl yi dzrne .âø ïéaòâøì ò ¤¨¦¨¥¨¥¤©§¤©

,éì ólçúð àìy okzidéì ólçúð áéBàì áBià ïéa. Ÿ¦§©¥¦¥¦§¥¦§©¥¦
,il rnW mkg xabe il Exn`i aal iWp`'åéøáãe øaãé úòãá àì [áBià] ©§¥¥¨Ÿ§¦§¤¤¨¨Ÿ¥©¦¦Ÿ§©©§©¥§¨¨

'ìékNäá àì(dlÎcl cl aei`),xn` jke .ifead l`kxa oa `edil` ixac el` . Ÿ§©§¥
oke ,[df weqtl encwy miweqta exn`py] ixacl ecei aal iyp` lky s`

eiae`kn iyew zngn aei` la` ,mdn xeqi `le ixacl rnyi mkg xab lk

did z`f `ll j` ,lkyda `ly xacn `ed jkitle ,enr dnily ezrc oi`

.ixacl dcen `ed s`'áåéà éãáòë äðåëð éìà íúøáã àì éë' áéúëå)(
ïàkî ,àáø øîà,cenll yi,Bøòö úòLa ñtúð íãà ïéàLm`y ,xnelk ¨©¨¨¦¨¤¥¨¨¦§¨¦§©©§

lr eze` miyiprn oi` ,eixeqie exrv zngn dlrn itlk zeyw xacn mc`

xn` `le ,'xaci zrca `l aei`'y wx aezkd xn` jkitle ,minyd on jk

.'xaci ryxA aei`'y§¤©

e`ay aei` ly eirx zylya miwqerd miaezkd z` `xnbd zx`an dzr

xn`p :engpl(`i a my)ìL eòîLiå'úàfä äòøä ìk úà áBià éòø úL ©¦§§§Ÿ¤¥¥¦¥¨¨¨¨©Ÿ
øôBöå éçeMä ãcìáe éðîézä æôéìà ,BîB÷nî Léà eàáiå ,åéìò äàaä©¨¨¨¨©¨Ÿ¦¦§¡¦©©¥¨¦¦§©©¦§©

,éúîòpä'Bîçðìe Bì ãeðì àBáì åcçé eãòåiåzyely erny xy`k - ©©£¨¦©¦¨£©§¨¨¨§©£
l` mdixebn zenewnn mzyly e`a ,eilr e`ay zexvd z` aei` icici

.engple enr opewl `eal eicgi etq`zp mye ,aei` ly exir

:`xnbd zxxanéàîaezkd zpeek dn -.åcçé eãòåiå:`xnbd zx`an ©©¦¨£©§¨
,áø øîà äãeäé áø øîàdf aezk,ãçà øòLa ïlek eñðëpL ãnìî ¨©©§¨¨©©§©¥¤¦§§¨§©©¤¨

.da xc aei` didy xird xry l` zg` drya mlek epncfpy ,epiidcàðúå§¨¨
y ,`ziixaaãçàå ãçà ìk ïéaly wgxn did mdnìLéñøt úBàî L ¥¨¤¨§¤¨§Ÿ¥©§¥

.zg` drya mlek epncfp ok it lr s`e ,[ze`qxt-]

:`xnbd zxxanéòãé eåä àðî.mcici aei`l zexv erxi`y erci oipn - §¨£¨§¥
:`xnbd zx`aneäì äåä àìéìk éøîàc àkéàmdl eidy mixne` yi - ¦¨§¨§¥§¦¨£¨§

zyly zexev zewewg eid eae xzk did mdn cg` lkl ,epiidc .mixzk

lr mixeqi mi`a eid xy`ke ,etevxt lr eny z` wweg did cg` lke ,eirx

iexy `edy eicici mircei eid jke ,dpzyn xzkay etevxt did ,mdn cg`

.dxvaeäì äåä éðìéà éøîàc àkéàåixne` yie -,zepli` mdl eidy m §¦¨§¨§¥¦¨¥£¨§
,eirx zyely cbpk exivga zepli` dyely mdn cg` lk rhpyïåéëå§¥¨

éòãé eåä éLîëceze`y mircei eid ,zepli`d on cg` laep did xy`ke - §¨§¥£¨§¥
.dxva iexy mc`

éLðéà éøîàc eðééä ,àáø øîà,zeixad xn`n `ed df -éøáçk àøáç Bà ¨©¨¨©§§¨§¥¦§¥©§¨§©§¥
àúezéî Bà áBiàcmc`l oi` m`y ,dzin e` aei` ixagk mixag e` - §¦¦¨

.zeniy el gep miade`

xn`p :`id dkxa zepa zcil m`d dpc `xnbd(` e ziy`xa)ìçä ék éäéå'©§¦¦¥¥
.'íäì eãlé úBðáe äîãàä éðt ìò áøì íãàäzyxca mi`xen` ewlgpe ¨¨¨¨Ÿ©§¥¨£¨¨¨ª§¨¤

,'aexl' zaizíìBòì äàa äiáø ,øîà ïðçBé éaø,ieaix oeyl `ed 'aexl' - ©¦¨¨¨©§¦¨¨¨¨¨
.mlerd daxzn zepad ici lry,øîà Lé÷ì Léø,daixn oeyl `ed 'aexl' ¥¨¦¨©

zepad ici lryíìBòì äàa äáéøî. §¦¨¨¨¨¨
úøîàc Cãéãì ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîàdz` xaeqy jzhiyl - ¨©¥¥¨¦§©¦¨¨§¦¨§¨§©

zepad ici lry,íìBòì äàa äéiáøok m` ,dkxa oda yiy `vnpeéðtî §¦¨¨¨¨¨¦§¥
äî,miltka dligzn el did xy` lk z` aei`l jexa yecwd aiyd xy`k ¨

,áBià ìL åéúBða eìtëð àì`l` .dligzak zepa yly el eid `l` Ÿ¦§§§¨¤¦
eizepa eltkp `l jkitle ,`ed daixn oeyl 'aexl'y ,jkn cenll yi gxkda

.aei` ly

Bì øîà,yiwl yixl opgei iaxúBîLa eìtëð àìc éäðltkp `ly s` - ¨©§¦§Ÿ¦§§§¥
,dligzn el didy zepad xtqnéôBéa eìtëð ìáàon miltk eid zeti - £¨¦§§§¦

,z`f micnl oipne .dpey`xa el eidy zepadáéúëc(ciÎbi an aei`)Bì éäéå' ¦§¦©§¦

úéðMä íLå ,äîéîé úçàä íL àø÷iå ,úBða LBìLå íéða äðòáL¦§¨¨¨¦§¨¨©¦§¨¥¨©©§¦¨§¥©¥¦
.'Cetä ïø÷ úéLéìMä íLå ,äòéö÷,odizeny z` minkg eyxceäîéîé §¦¨§¥©§¦¦¤¤©§¦¨

my lríBiì äîBc äúéäL,dngd xe`k dxi`n dzidy -äòéö÷my lr ¤¨§¨¨§§¦¨
dçéø äéäLaehdk óãBðenyy myea oin,äòéö÷myd xe`iaaeïø÷ ¤¨¨¥¨¥§§¦¨¤¤

éác éøîà ,Cetä[ly eyxcn ziaa exn`-],àìéL éaøz`xwp dzidy ©¨§¥§¥©¦¦¨
lr okLø÷c àðø÷ì äîBcLxegy `edy ,'yxw' dnyy dig ly oxwl - ¤¨§©§¨§¤¤

.jet enyy rav enk

àáøòîa dìò eëéiçî`ldy ,df yexit lr miwgey eid l`xyi ux`a - §©§£¨§©£¨¨
àéä àúe÷ì Lø÷c àðø÷epi`e iewl drav yxw enyy digd ly oxwd - ©§¨§¤¤¨¨¦

.el dnec `idy jka yi gay dne ,mipeeb dnk ea yi ixdy ,d`p

,àcñç áø øîà àlàepiid 'jetd oxw'à÷Léøc àîkøeëkayr enk - ¤¨¨©©¦§¨§§§¨§¦§¨
,dpiba lcbd 'mekxk' enyydéðéîaipin x`yn gaeynd `edy - §¦¥

mekxkny xg`ne ,miyp x`yn diteia zgaeyn dzid `id jk ,oinekxkd

enk ,jetd oxw mya d`xwp jkitl ,odipir z` zelgek miypd eid df

øîàpL(l c dinxi)Cetá éòø÷ú ék'.'Kipir ¤¤¡©¦¦§§¦©¥©¦

:zepa zcil oipra ceréaøa ïBòîL éaø,iax ly epa -déì àãéìéúéà ©¦¦§§©¦¦§§¦¨¥
àzøa,za el dclep -ìç à÷ äåädézòc Lclep `ly lr xrhvn did - §©¨£¨¨¨©©§¥
.oa eldeáà déì øîà`ld ,xrhvn jl dn ,eia` el xn` -äàa äiáø ¨©¥£©§¦¨¨¨

,íìBòì.mlerd daxzn zepad ici lry ¨¨
àøt÷ øa déì øîà,iaxa oerny iaxl,Ceáà Eîçéð ìáä ìL ïéîeçðú ¨©¥©©¨¨©§¦¤¤¤¦©§£

,mixg` ly zepa ici lr zeaxzdl mlerd leki ixdyàéðúc]epipy jky - §©§¨
`ziixaaéîì éøLà àlà ,úBá÷ð àìáe íéøëæ àìa íìBòì øLôà éà ,[¦¤§¨¨¨§Ÿ§¨¦§Ÿ§¥¤¨©§¥§¦

,íéøëæ åéðaLe.úBá÷ð åéðaL éîì Bì éBàok enkeàìa íìBòì øLôà éà ¤¨¨§¨¦§¦¤¨¨§¥¦¤§¨¨¨§Ÿ
íqa,scep aehd mgixy minya xken -éñøea àìáezexer carn - ©¨§Ÿ§¦

`l` ,scep rxd mgixy,éîñea BúeðneàL éî éøLàeéBàeléîì ©§¥¦¤¨§¦§¦
.éñøea BúeðneàL¤¨§¦

:df oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdéàpúkmi`pz zwelgn epivn - §©¨¥
d dkxa zepa zcil m`daezka xn`p .`i(` ck ziy`xa)úà Cøa 'äå'©¥©¤

,'ìka íäøáàmi`pzd ewlgpeìka éàîz` jxa 'dy aezkd zpeek dn - ©§¨¨©Ÿ©©Ÿ
.'lka' mdxa`,øîBà øéàî éaødfa `id dkxadyúa Bì äúéä àlL. ©¦¥¦¥¤Ÿ¨§¨©

,øîBà äãeäé éaødfa `id dkxady.úa Bì äúéäL,íéøîBà íéøçà ©¦§¨¥¤¨§¨©£¥¦§¦
dîL ìkáe íäøáàì Bì äúéä úa.'lka' did mdxa` ly eza ly dny - ©¨§¨§©§¨¨©Ÿ§¨

zrcl ,`l e` dkxa da yi za zcil m`d mi`pzd ewlgpy ok m` x`ean

dcedi iax zrcl eli`e ,za el dzid `ly jka mdxa` jxazp xi`n iax

jk lr etiqedy `l` ,'mixg`' zrc `id oke ,za el dzidy jka jxazp

.'lka' did zad ly dnyy

:mdxa` da jxazpy 'lka' zkxa xe`iaa zetqep zerc d`ian `ziixad

,eðéáà íäøáà ìL Baìa äúéä úeðéðâèöéà ,øîBà éòãBnä øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¨¦¥¦§©§¦¨§¨§¦¤©§¨¨¨¦
,did miakeka dfeg ,xnelkáøòîe çøæî éëìî ìkLeidBçúôì ïéîékLî ¤¨©§¥¦§¨©£¨©§¦¦§¦§

.mdxa` da jxazpy dkxad `id efe ,dvr epnn lehil ick

íäøáà ìL Bøàeöa äéeìz äúéä äáBè ïáà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¥¤¤¨¨§¨§¨§©¨¤©§¨¨
àtøúî ãiî BúBà äàBøä äìBç ìkL ,eðéáàdkxad `id efe ,eilegn ¨¦¤¨¤¨¤¦¨¦§©¥

,mdxa` da jxazpydàìz ,íìBòä ïî eðéáà íäøáà øèôpL äòLáe§¨¨¤¦§©©§¨¨¨¦¦¨¨§¨¨
àeä Ceøa LBãwädaeh oa` dze`lìbìâad.änç ©¨¨§©§©©¨

éLðéà éøîàc eðééä ,éiaà øîà,zeixad mixne`y dn `ed df -éìãéà ¨©©©¥©§§¨§¥¦§¥¦§¦
àøéö÷ éìãéà àîBélwin ,zgxef dngdyk ,epiidc ,meid diabn xy`k - ¨¦§¦§¦¨

.dngd lblba dielzd daeh oa` dze` zngn epiide ,ilegd

,øçà øác,`id mdxa` da jxazpy dkxadåéîéa åNò ãøî àlL`ly - ¨¨©¥¤Ÿ¨©¥¨§¨¨
.mdxa` ly ezxiht cr drx zeaxzl eyr `vi,øçà øácdkxad ¨¨©¥

,`id mdxa` da jxazpyìàòîLé äNòLepaäáeLzcer ,ei`hg lr ¤¨¨¦§¨¥§¨
åéîéa.mdxa` ly §¨¨

:einia eyr cxn `ly mircei oipn zxxan `xnbdåéîéa åNò ãøî àlL¤Ÿ¨©¥¨§¨¨
.ïìðî:`xnbd zx`anáéúëc(hk dk ziy`xa)àeäå äãOä ïî åNò àáiå' §¨¨¦§¦©¨Ÿ¥¨¦©¨¤§

éò.'ó`xnbd ixaca x`eaiy itk] drx zeaxzl eyr `vi meid eze`ae ¨¥
.[oldlàðúåay ,`ziixaaá÷òé äNòå ,eðéáà íäøáà øèôð íBiä BúBà §¨¨©¦§©©§¨¨¨¦§¨¨©£Ÿ

íéLãò ìL ìéLáz eðéáàick,åéáà ÷çöé úà íçðìipay bdpnd itk ¨¦©§¦¤£¨¦§©¥¤¦§¨¨¦
eyr `vi `ly ,`vnpe .mila` zcerq exear mipikn la`d ly ezia

.mdxa` ly ezxihtl cr drx zeaxzl

:`xnbd zxxaníéLãò ìL àðL éàîe]ly liyaz awri oikd recn - ©§¨¤£¨¦
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xcde"צ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc `xza `aa(ipy meil)

ä ïéòîa diexyd dkxa,àaä íìBòe.á÷òéå ÷çöé íäøáà ,ïä elàyie ¥¥©¨©¨¥¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ
`ly `id ezernyny ,'lk' oeyl mdn cg` lka epivny dnn ,z`f cenll

.dfd mlera daeh mey exqgdéa áéúëc íäøáà(` ck ziy`xa)KxA 'de' ©§¨¨¦§¦¥¥©

mdxa` z`déa áéúëc ÷çöé ,'ìka(bl fk my)lk`e'áéúëc á÷òé ,'ìkî ¤©§¨¨©Ÿ¦§¨¦§¦¥¨Ÿ©¦Ÿ©£Ÿ¦§¦
déa(`i bl my)il Wi ike''ìk. ¥§¦¤¦Ÿ
okeìLäLmiyp`.òøä øöé ïäa èìL àìá÷òéå ÷çöé íäøáà ,ïä elà. §Ÿ¨Ÿ¨©¨¤¥¤¨¨¥¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

n z`f micnele.'ìk' 'ìkî' 'ìka' eäa áéúëcyiy lirl x`azp ixdy ¦§¦§©Ÿ¦ŸŸ
,`ad mlerd oirn dfd mlera jexa yecwd mligpdy el` zeaizn cenll

.rxd xvil dhily oi` `ad mleraeíéøîBà Léåyóàaãåcxvi hly `l §¥§¦©¨¦
n z`f micnele ,rxdáéúëc(ak hw mildz),'éaø÷a ììç éaìå'ixvi ,epiidc ¦§¦§¦¦¨©§¦§¦

.iaxwa zn rxd

:`xnbd zxxanCãéàåhly `l awrie wgvi mdxa`a wxy xaeqd `pzd - §¦¨
.rxd xvi hly `l ceca s`y df `xwnn cnel `ed oi` recn ,rxd xvi

,eaxwa zn exviy xnel cec ly ezpeek oi`y xaeq df `pz :`xnbd zx`an

`l`økãî à÷c àeä déøòö`ed ealy xne`e ,exrv z` `ed xikfn - ©£¥§¨©§©
.eilr exary zexv aexn eaxwa znk

:zend j`ln mda hly `ly miyp`d z` dpend `ziixa d`ian `xnbd

äML ,ïðaø eðzmiyp`,úånä Càìî ïäa èìL àìzzin ezn `l` ¨©¨¨¦¨Ÿ¨©¨¤©§©©¨¤
,dpikyd it lr dwiyp.íéøîe ïøäà äLî ,á÷òéå ÷çöé íäøáà ,ïä elàå§¥¥©§¨¨¦§¨§©£ŸŸ¤©£Ÿ¦§¨

iablá÷òéå ÷çöé íäøáàn cenll yieäa áéúëc'ìka''ìkî','ìk'`ly ©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§¦§©Ÿ¦ŸŸ
zzin ezny mixg`a epivny xg`ne ,mleray ceak mey mixqg eid

,df ceak mdn xqgp did zend j`ln ici lr mizn zea`d eid m` ,dwiyp

iable .dwiyp zzin ezn md s`y gxkdaeíéøîe ïøäà äLîcenll yi Ÿ¤©£Ÿ¦§¨
n z`feäa áéúëcezny,''ä ét ìò'.dpikyd it lr dwiyp zzin ,epiidc ¦§¦§©¦

:`xnbd dywnàäåzzinada áéúk àì íéøîdzny,'ä ét ìòoipne §¨¦§¨Ÿ§¦¨©¦
:`xnbd zvxzn .dwiyp zzin dznyénð íéøî ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¦§¨©¦

äúî ä÷éLða,dwiyp zzin dzn mixn s` -àéúàcz`f micnely - ¦§¦¨¥¨§©§¨
dey dxifbaäLnî 'íL' 'íL'zaiz dxn`p mdipyay ,dyn zzinn - ¨¨¦Ÿ¤

xn`p dyn zzina ,'my'(d cl mixac)zzinae ,''d car dWn mW znIe'©¨¨¨Ÿ¤¤¤

xn`p mixn(` k xacna),'mixn mW znYe'da øîàð àì äî éðtîeyxetna ©¨¨¨¦§¨¦§¥¨Ÿ¤¡©¨
dzny,'ä ét ìòmeynøîBì øácä éàðbLlr dzny dy` lr yxetna ©¦¤§©©¨¨©

.dpikyd it

:mteba dnix dhly `ly miyp`d z` dpend `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
äòáL ,ïðaømiyp`äòìBúå änø ïäa èìL àì,mzen xg`l mtebaelàå ©¨¨¦§¨Ÿ¨©¨¤¦¨§¥¨§¥

á÷òé ïa ïéîéðáe ,íéøîe ïøäà äLî ,á÷òéå ÷çöé íäøáà ,ïäiabl . ¥©§¨¨¦§¨§©£ŸŸ¤©£Ÿ¦§¨¦§¨¦¤©£Ÿ
á÷òéå ÷çöé íäøáàn ,mteba dnix dhly `ly cenll yi[eäa] áéúëc ©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§¦§
,'ìk' 'ìkî' 'ìka'dnix dzid m`e ,ceak mey mdn xqgp `ly epiidc ©Ÿ¦ŸŸ

.mceakn oexqg dfa did mda zhleyeíéøîe ïøäà äLî`ly cenll yi Ÿ¤©£Ÿ¦§¨
n ,mteba dnix dhly[eäa] áéúëcezny,''ä ét ìò'zzina ezny epiidc ¦§¦§©¦

d`a dnixd oi`y ,ea zhley dnixd oi` dwiyp zzin zny in lke ,dwiyp

iable .zend j`ln ly eaxga dielzd dxn ztihn `l`á÷òé ïa ïéîéða¦§¨¦¤©£Ÿ
n ,dnix ea dhly `ly cenll yiáéúëc(ai bl mixac)hayl dyn zkxaa ¦§¦

,oinipa,'åéìò çèáì ïkLé ,'ä ãéãé ,øîà ïéîéðáì'ez` yexcl yie §¦§¨¦¨©§¦¦§Ÿ¨¤©¨¨
,drleze dnix yyg `la exawa ghal oekyi oinipa ,dfk ote`a `xwnd

.dpikyd zecici lr `ed gehae jenqy xg`níéøîBà Léåyóàaãåc`l §¥§¦©¨¦
,dnixd dhlyáéúëcdia(h fh mildz),'çèáì ïkLé éøNa óà',epiidc ¦§¦©§¨¦¦§Ÿ¨¤©

.dnix yyg `ll dghaa xawa exya oekyiy

:`xnbd zxxanCãéàåel` llka cec z` dpen epi`y oey`xd `pzd - §¦¨
:`xnbd zx`an .df weqtn ok yxec epi` recn ,dnix mda dhly `ly

éòa à÷c àeä éîçø àeää`ly mingx cec ywiay xaeq df `pz - ©©£¥§¨¨¥
.ezywa dniiwzp m` mircei ep` oi` j` ,dnixd ea helyz

`le ygp ly eihra ezny miyp`d z` dpend `ziixa d`ian `xnbd

:m`hgaäòaøà ,ïðaø eðzmiyp`Béèòa eúî-][ezvra,Lçð ìL,xnelk ¨©¨¨©§¨¨¥§¤§¤¨¨
zxifb dxfbp xaky `l` ,mlern e`hg `ly meyn ,zenl miie`x eid `ly

ly ezvra zrcd ura `hgy lr ,oey`xd mc` ly eizeclez lk lr dzin

.ygpd,ãåc éáà éLéå ,äLî éáà íøîòå ,á÷òé ïa ïéîéða ,ïä elàå§¥¥¦§¨¦¤©£Ÿ§©§¨£¦Ÿ¤§¦©£¦¨¦
.ãåc ïa áàìëå§¦§¨¤¨¦
àøîb eäleëåjky `l` ,`xwnd on z`f mircei oi` o`k epnpy el` lk - §§§¨¨

,mdizeaxn minkg elawøáìueg -[àø÷] déa Løôîc ,ãåc éáà éLiî- §©¦¦©£¦¨¦¦§¨¥¥§¨
.`xwnd on z`f micnelyáéúëc(dk fi 'a l`eny)íBìLáà íN àNîò úàå' ¦§¦§¤£¨¨¨©§¨

àa øLà ,éìàøNiä àøúé BîLe Léà ïá àNîòå ,àávä ìò áàBé úçz©©¨©©¨¨©£¨¨¤¦§¦§¨©¦§§¥¦£¤¨
.'áàBé íà äéeøö úBçà ,Lçð úa ìéâéáà ìàxyl dpin melya`y ,epiidc ¤£¦©¦©¨¨£§¨¥¨

dzid libia`e ,ygp za libia` ly dlra did xzie ,xzi oa `ynr z` `av

:`xnbd dgikene .a`ei ly en` `idy ,diexv ly dzeg`éëålibia`úa §¦©
áéúëc ,àéä éLé úa àìäå ,àéä Lçð(fh a '` minid ixac)iyi ipa iabl ¨¨¦©£Ÿ©¦©¦¦§¦

,'ìéâéáàå äéeøö íäéúBéçàå'iyi ly eizepa eid odizyyàlàdpik jkitl §©§¥¤§¨©£¦¨¦¤¨
`idy xnel ,'ygp za' mya aezkd dze`úaly,Lçð ìL Béèòa únL éî ©¦¤¥§¤§¤¨¨

.ygp ly ezvra `l` zn `le ,zenl ie`x iyi did `ly

ïéôúåùä êìò ïøãä

øåôçé àì ¯ éðù ÷øô
e` epiky wefip jk ici lre ,ezeyx jeza dyrn dyerd mc`a oc df wxt

lhen wfipd lry e` ,eiwfp z` wigxdl wifnl yi m`d ,xird ipa x`y

.envr z` wigxdl

äðùî
z` wifdl `ly zpn lr wigxdl mc`d lr yiy mipte`a zwqer ef dpyn

lr yiy mixacd z` dpynd dpen dligz .elzek z` e` ,epiky ly exea

:exiag ly exean wigxdl mc`døBa íãà øBtçé àì[dlebr dxitg-] Ÿ©§¨¨
ezeyxaå ,Bøéáç ìL BøBáì Ceîñxetgi `l okçéL àìdkex` dlrz-] ¨§¤£¥§Ÿ¦©
,[dxveäøòî àìåzlra zraexn dxitg-],[dciva dgzte dxwzàìå §Ÿ§¨¨§Ÿ

íénä únà,[dcyl min dkilend dlrz-]ïéñáBk úëøáð àìåzkixa-] ©©©©¦§Ÿ¦§¤¤§¦
,exiag ly exeal jenq ,[micba qeaikl zynynd min÷éçøä ïk íà àlà¤¨¦¥¦§¦

ìúBkîly exeaìL Bøéáçãéqa ãñå ,íéçôè äLick ,exea ilzek z` ¦¤£¥§Ÿ¨§¨¦§¨©¦
.exiag xea z` wifi `ly

:exiag ly elzekn wigxdl mc`d lry mixac dpynd dpen dzr

úôbä úà íé÷éçøîe,[mizif ly zleqt-]ìáfä úàå,zendad lyúàå ©§¦¦¤©¤¤§¤©¤¤§¤
íéòìqä úàå ,ãéqä úàå ,çìnä,[mdn z`vei y`dy mipa`-]BìúBkî ©¤©§¤©¦§¤©§¨¦¦§

ìL Bøéáç ìL,íéçôè äLmixacn `veid ladd on lzekd wfei `ly ick ¤£¥§Ÿ¨§¨¦
,el`ãñ[å] (åà)exiag lzek z`ãéña.ladd on wefip epi` jk ici lry , §¨§¦

okeúà ïé÷éçøîzrixfä úàå ,íéòøfäa dyixgäLéøçnúàå ,zlhdéî ©§¦¦¤©§¨¦§¤©©£¥¨§¤¥
ìúBkä ïî íéìâøexiag lyìL,íéçôè äLdyixgne mirxfy oeikn ©§©¦¦©¤§Ÿ¨§¨¦

hih miieyrd mipald z` miqqenn milbx ine ,lzekd ceqi z` mitxn¥

.lzekd iepa mdny ,yai

åokúà ïé÷éçøîipa`íéçéøäly xeriya ,exiag ly lzekd onìLäL §©§¦¦¤¨¥©¦§Ÿ¨
migtháëMä ïî,[dpezgzd migixd oa`-]ïäLly xeriyäòaøàmigth ¦©¤¤¤¥©§¨¨

áëøä ïîdpnn dxvwe ,dpezgzd lr zakexd dpeilrd migixd oa`-] ¦¨¤¤
rwxwd z` zrfrfn migixd ipa` leblb zhagy xg`n ,[cv lkl gtha

.lzekd zgzyåmiwigxn okøepzä úàly xeriya ,exiag ly lzekd on §¤©©
ìLäLmigthàéìkä ïî,[xepzd ayei eilry qiqad-]ïäLly xeriy §Ÿ¨¦©¦§¨¤¥

äòaøàmigthäôOä ïîcv lkl gtha dxvwd ,qiqad ly dpeilrd ©§¨¨¦©¨¨
.lzekd z` wifn epnn `veid laddy xg`n ,ezizgzn
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oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxt`nw `aa

ìë ìëî ìëá,"lka mdxa` z` jxa 'de" (ck ziy`xa) aizk mdxa`a -

- "lk il yi ike" (bl my) aizk awria ,"lkn lke`e" (fk my) aizk wgvia

.daeh mey exqg `l ,xnelkéáø÷á ììç.iaxwa zn rxd ixvi -à÷ äéøòö
øëãî.zexv aexn eaxwa zny xne`e ,mrxzn `ed ynn eal lr -èìù àìù

úåîä êàìî ïäálr dwiypa ezn `l` -

.dpiky itìë ìëî ìëámey exqg `l -

,oxd`e dyna df ceak epivne .ceak

lr ezn el` m`e ,"'d it lr" oda xn`py

.ceak exqgy `vnp ,[zend] j`ln ici

ïøîàãëdie`x oi`e .dpiky it lr ezny -

ixdy ,dpikyn weypy ina helyl dnx

dxn dthn `l` d`a dnxd oi`

xn`c ,zend j`ln ly epikqn zththnd

dpnn ,zn dpnn :(a,k dxf dcear) xn

.zewixen eipt dpnn ,gixqnçèáì ïåëùé
åéìòlr oinipa ghal oekyi :yixc ikd -

.dpikyd zecici zekinqùçð ìù åéèòá
-oie`x eid `l ,xnelk .ygp ly ezvra

lk lr dzin zxifb dxfbpy `l` ,zenl

ly ezvra oey`xd mc` ly eizeclez

aizkck ,ezvr ly mebxz - eihra .ygp

aizd" oke ,'ebe "lk ehriiz`" (e l`ipc)

.(a my) "mrhe `hríäéúåéçàåipaa -

.aizk iyi

oitzeyd jlr oxcd

äðùîäøòîå çéù øåá øåôçé àì-

xey" wxta ,`nw `aaa miyxetn

.(a,p) "dxtd z` gbpyøåá.lebr -çéù
.xvwe jex` -äøòî.iexiwa dxewn -

íéñáåëä úëøáðzraexn dxitg xteg -

miqpkzn minyb ine ,xzei e` dn` wnera

zg` ,mizy mdl eide .mdicba qakl ,da

z`eva minei e` mei micbad z` mixeyy

zg`e .`xnba ovngn diexw `ide ,mialk§©§¨

.oiicp diexw `ide ,da mitytynyàìà ©§¨

'åë ïë íàdkenqd dxitgdy iptn -

.oze` dtxne ,xead ilzek zylgn xeal

ãéñá ãñå.ozxitg ilzek z` -úôâ-

.cad ziaa exvrzpy mizif zleqtíéòìñä
oixewy ,odn `vei xe`dy mipa` -

oi`iveny ,dnegl oiyw el` lky .y"iiliew

.ladìúåëä ïîhih ly mipal lzek -

i`w xeaa e`le .rwxw iab lr iepad

.`zydíéòøæyxtnck ,lzekl oiyw -

.`xnbaäùéøçîå,eceqi z` dtxn -

.ltepeíéìâø éîmipald z` oiqnqnn -

.yai hih ly odyíéçéø,lzekl oiyw -

.ezhag leblba rwxwd z` oicipnyïî
áëùä.dpezgzd migixd `id -áëøä-

dxvw `ide ,ef lr zakexd dpeilrd `id

.dpezgzd on gthïî äùìù øåðúä úàå
àéìëäoyaka sexy `ed qxg ilk xepz -

eraewl `ade ,dlrnl eite ,zexicw x`yk

el eidiy mipa`e hih oipa dyer ux`a

epphvi `ly eilr eze` oiaiyene ,qiqal

ieyr oipa eze`e .rwxw zngn eiley

zcnk dlrnln xvwe dhnln agx ,retiya

dzty - `ilkd zty xnelk ,dty iexw epeilre `ilk iexw dpezgz .xepzd

.ewigxdl jixv ,lzekl dyw xepz ly elady itle .dpeilràøîâ
çúô
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äùìùinp aiyg `l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz - `ad mlerd oirn 'ek

enirhdy cnln - "mdici lr zerex zepez`de" :(a,eh) lirl xn`c ,aei`

mdxa`e ,`zlin cga `l` did `l aei`c :xnel yie `ad mler oirn `ed jexa yecwd

.lke lkn `ad mler oirn epdp awrie wgvie

äòáùdniz - dnx oda dhly `ly

epiaxledlekc :mdxa` oa oeyny

:(a,apw) "l`ey" wxta zaya xn`c ,inp iwicv

- eala d`pw el yiy in "d`pw zenvr awxe"

oi` - eala d`pw oi`ye ,oiawxp eizenvr

`ly zeidl lekic :xnel yie oiaiwxn eizenvr

iaxc dyrna xn`ck ,dnx ea helyie awxi

`aa) "milretd z` xkeyd"a oerny oa xfrl`

.dipce`n `ygix witpc (a,ct `rivn

äùìùyxtl oi` - rxd xvi oda hly `l

ikid ok m`c - llk hly `ly

:(a,gl `nei) xn`ck `l` ?`xb` dilr elaw

xary oeik ,"xenyi eiciqg ilbx" aizkc i`n

y aex mc`.`heg epi` aey - `hg `le eizep

eidy `ed jexa yecwd d`xy oeik ,inp `kd

- dxiard on wgxzdl jk lk onvr oiwgec

`ly ,jli`e o`kn `ed jexa yecwd mriiq

.rxd xvi oda hly

ïéôúåùä êìò ïøãä

àì.`in eda zi`c ixii` ipd lk - xetgi

opixn`ck ,`zpezn meyn `nrhe

opixn` `de :wgvi epiaxl dnize .`xnba

xne`e 'ek zign `wc `xne `xn lk :`xnba

dry dze`ny `l` xn`w `lc :wgvi epiax

ixib eed wfidd zligzac oeike ,wfidd ligzn

meyn e`l i` ,edine .iqei iax dcen - dilic

.migth dyly dwgxd jixv did `l - `in

àìoivixg oicd `ede - dxrn `le giy

mewn lkac ,xea ab` hwp ipde .oivirpe

mind zn`e .xea icda dxrne giy zepyl libx

- xea iab ozepyl libx oi`c oiqaekd zkxape

`l `d ,edine .ediiexz ikixvc `xnba yxtn

ivnc .xean edl opirny ded `l i`n` yxtn

zwgxd ira - ith oiwenrc giye xeac xninl

ded - i`d ilek iwinr `lc jpd la` ,dyly

- ipd `pz i`e .dyly zwgxd ira `lc `pin`

dwgxd ira ith iwinrc giye xeac `pin` ded

(a,p `nw `aa) "dxtd" wxtae .dylyn xzei

jixvne ,zexrne giye xea xtegd cg` :opzc

dil ded `lc ,`gip mzd - `xnba edlekl edl

xea aizkc oeik ,xea ab` edpihwpinl `pzl

.dicegl xea ipzinl dil ded `l` ,`xwa

íéòìñirlq `le .odn `vei y`y mipa` -

lv` ogipdl jxc oi`c ,zyegp

ipz `pz zi` :inlyexia xn`c `de .milzkd

o`k ,oipneh oi`c ipz zi`e mirlqa oipneh

- zyegp ly mirlqa o`k ,sqk ly mirlqa

o`k mipa` ly mirlqa o`k :iiepyl ivn ded

edlek iiepyl dil `gip `l` ,sqk lya

.zkznaãñåwgvi epiaxl d`xp - ciqa

qxb `le ,ciqa cqe :qxb inp `tiqaci`c ,"e`"

heytz ok m` - "ciqa cq e`" `tiqa opiqxb

inp `tiqa i`ce `l` .`tiqa enk `yixa "cq e`" ipzw `lcn ,opz "ciqa cqe" `yixac

epiid - "ciqa cq e`" ied `tiqac (`,hi onwl) `xnba dil `hiytc `de ."cqe" qxb

.dicegl ciq el lirei `ly ,daexn jk lk wfidd oi`c meyn

àéìë.dlere xvin ezirvn`ne ,gth xeriyk `veie hleae aigxn ezirvn`ae dhnln xv ,xepzc oha :l`ppg epiax yxit -

gzt
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.á÷òéå ÷çöé ,íäøáà :ïä elà ,àaä íìBòä ïéòî¥¥¨¨©¨¥¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ
íäøáà¯÷çöé ;"ìka" déa áéúëc¯déa áéúëc ©§¨¨¦§¦¥©Ÿ¦§¨¦§¦¥

á÷òé ;"ìkî"¯ìL ."ìk" déa áéúëcïäa èìL àì äL ¦Ÿ©£Ÿ¦§¦¥¨§¨Ÿ¨©¨¤
:eäa áéúëc ,á÷òéå ÷çöé ,íäøáà :ïä elà ,òøä øöé¥¤¨¨¥¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§¦§
:áéúëc ,ãåc óà :íéøîBà Léå ."ìk" ,"ìkî" ,"ìka"©Ÿ¦Ÿ¨§¥§¦©¨¦¦§¦

."éaø÷a ììç éaìå"¯?Cãéàå¯.økãî à÷c àeä déøòö §¦¦¨©§¦§¦§¦¨©£¥§¨©§©
:ïä elàå ,úånä Càìî ïäa èìL àì äML :ïðaø eðz̈©¨©¦¨Ÿ¨©¨¤©§©©¨¤§¥¥
÷çöé ,íäøáà .íéøîe ïøäà ,äLî ,á÷òéå ÷çöé ,íäøáà©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¤©£Ÿ¦§¨©§¨¨¦§¨

á÷òéå¯;"ìk" "ìkî" ,"ìka" :eäa áéúëc,äLî §©£Ÿ¦§¦§©Ÿ¦Ÿ¨¤
íéøîe ïøäà¯"'ä ét ìò" :eäa áéúëc.¯íéøî àäå ©£Ÿ¦§¨¦§¦§©¦§¨¦§¨

éîð íéøî :øæòìà éaø øîà !"'ä ét ìò" da áéúk àì̈§¦¨©¦¨©©¦¤§¨¨¦§¨©¦
äî éðtîe ,äLnî "íL" "íL" àéúàc ,äúî ä÷éLða¦§¦¨¥¨§¨§¨¨¨¦¤¦§¥¨
:ïðaø eðz .øîBì øácä éàðbL ?"'ä ét ìò" da øîàð àìŸ¤¡©¨©¦¤§©©¨¨©¨©¨©
,íäøáà :ïä elàå ,äòìBúå änø ïäa èìL àì äòáL¦§¨Ÿ¨©¨¤¦¨§¥¨§¥¥©§¨¨
.á÷òé ïa ïéîéðáe ,íéøîe ïøäà ,äLî ,á÷òéå ÷çöé¦§¨§©£Ÿ¤©£Ÿ¦§¨¦§¨¦¤©£Ÿ

á÷òéå ÷çöé ,íäøáà¯,"ìkî" ,"ìka" :[eäa] áéúëc ©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§¦§©Ÿ¦Ÿ
íéøîe ïøäà ,äLî ;"ìk"¯,"'ä ét ìò" :[eäa] áéúëc ¨¤©£Ÿ¦§¨¦§¦§©¦

á÷òé ïa ïéîéða¯ïkLé 'ä ãéãé øîà ïéîéðáìe" :áéúëc ¦§¨¦¤©£Ÿ¦§¦§¦§¨¦¨©§¦¦§Ÿ
éøNa óà" :áéúëc ,ãåc óà :íéøîBà Léå ."åéìò çèáì̈¤©¨¨§¥§¦©¨¦¦§¦©§¨¦

."çèáì ïkLé¯?Cãéàå¯.éòa à÷c àeä éîçø àeää ¦§Ÿ¨¤©§¦¨©©£¥§¨¨¥
ïéîéða :ïä elàå ,Lçð ìL Béèòa eúî äòaøà :ïðaø eðz̈©¨©©§¨¨¥§¤§¤¨¨§¥¥¦§¨¦
ïa áàìëå ,ãåc éáà éMéå ,äLî éáà íøîòå ,á÷òé ïa¤©£Ÿ§©§¨£¦¤§¦©£¦¨¦§¦§¨¤
déa Løôîc ãåc éáà éMiî øáì ,àøîb eäleëå .ãåc̈¦§§§¨¨§©¦¦©£¦¨¦¦§¨¥¥
áàBé úçz íìLáà íN àNîò úàå" :áéúëc ,[àø÷]§¨¦§¦§¤£¨¨¨©§¨Ÿ©©¨
øLà éìàøNiä àøúé BîLe Léà ïá àNîòå àávä ìò©©¨¨©£¨¨¤¦§¦§¨©¦§§¥¦£¤
éëå ,"áàBé íà äéeøö úBçà Lçð úa ìéâéáà ìà àä¤£¦©¦©¨¨£§¨¥¨§¦
íäéúéçàå" :áéúëc ,àéä éMé úa àìäå ?àéä Lçð úa©¨¨¦©£Ÿ©¦©¦¦§¦§©§Ÿ¥¤
.Lçð ìL Béèòa únL éî úa ,àlà !"ìéâéáàå äéeøö§¨©£¦¨¦¤¨©¦¤¥§¤§¤¨¨

ïéôúåùä êìò ïøãä

àìàìå ,Bøéáç ìL BøBáì Ceîñ øBa íãà øBtçé Ÿ©§¨¨¨§¤£¥§Ÿ
ëøáð àìå ,íénä únà àìå ,äøòî àìå çéLú ¦©§Ÿ§¨¨§Ÿ©©©©¦§Ÿ¦§¤¤

ïéñáBk¯Bøéáç ìúBkî ÷éçøä ïk íà àlàìLäL §¦¤¨¦¥¦§¦¦¤£¥§¨
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צי oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxt`nw `aa

ìë ìëî ìëá,"lka mdxa` z` jxa 'de" (ck ziy`xa) aizk mdxa`a -

- "lk il yi ike" (bl my) aizk awria ,"lkn lke`e" (fk my) aizk wgvia

.daeh mey exqg `l ,xnelkéáø÷á ììç.iaxwa zn rxd ixvi -à÷ äéøòö
øëãî.zexv aexn eaxwa zny xne`e ,mrxzn `ed ynn eal lr -èìù àìù

úåîä êàìî ïäálr dwiypa ezn `l` -

.dpiky itìë ìëî ìëámey exqg `l -

,oxd`e dyna df ceak epivne .ceak

lr ezn el` m`e ,"'d it lr" oda xn`py

.ceak exqgy `vnp ,[zend] j`ln ici

ïøîàãëdie`x oi`e .dpiky it lr ezny -

ixdy ,dpikyn weypy ina helyl dnx

dxn dthn `l` d`a dnxd oi`

xn`c ,zend j`ln ly epikqn zththnd

dpnn ,zn dpnn :(a,k dxf dcear) xn

.zewixen eipt dpnn ,gixqnçèáì ïåëùé
åéìòlr oinipa ghal oekyi :yixc ikd -

.dpikyd zecici zekinqùçð ìù åéèòá
-oie`x eid `l ,xnelk .ygp ly ezvra

lk lr dzin zxifb dxfbpy `l` ,zenl

ly ezvra oey`xd mc` ly eizeclez

aizkck ,ezvr ly mebxz - eihra .ygp

aizd" oke ,'ebe "lk ehriiz`" (e l`ipc)

.(a my) "mrhe `hríäéúåéçàåipaa -

.aizk iyi

oitzeyd jlr oxcd

äðùîäøòîå çéù øåá øåôçé àì-

xey" wxta ,`nw `aaa miyxetn

.(a,p) "dxtd z` gbpyøåá.lebr -çéù
.xvwe jex` -äøòî.iexiwa dxewn -

íéñáåëä úëøáðzraexn dxitg xteg -

miqpkzn minyb ine ,xzei e` dn` wnera

zg` ,mizy mdl eide .mdicba qakl ,da

z`eva minei e` mei micbad z` mixeyy

zg`e .`xnba ovngn diexw `ide ,mialk§©§¨

.oiicp diexw `ide ,da mitytynyàìà ©§¨

'åë ïë íàdkenqd dxitgdy iptn -

.oze` dtxne ,xead ilzek zylgn xeal

ãéñá ãñå.ozxitg ilzek z` -úôâ-

.cad ziaa exvrzpy mizif zleqtíéòìñä
oixewy ,odn `vei xe`dy mipa` -

oi`iveny ,dnegl oiyw el` lky .y"iiliew

.ladìúåëä ïîhih ly mipal lzek -

i`w xeaa e`le .rwxw iab lr iepad

.`zydíéòøæyxtnck ,lzekl oiyw -

.`xnbaäùéøçîå,eceqi z` dtxn -

.ltepeíéìâø éîmipald z` oiqnqnn -

.yai hih ly odyíéçéø,lzekl oiyw -

.ezhag leblba rwxwd z` oicipnyïî
áëùä.dpezgzd migixd `id -áëøä-

dxvw `ide ,ef lr zakexd dpeilrd `id

.dpezgzd on gthïî äùìù øåðúä úàå
àéìëäoyaka sexy `ed qxg ilk xepz -

eraewl `ade ,dlrnl eite ,zexicw x`yk

el eidiy mipa`e hih oipa dyer ux`a

epphvi `ly eilr eze` oiaiyene ,qiqal

ieyr oipa eze`e .rwxw zngn eiley

zcnk dlrnln xvwe dhnln agx ,retiya

dzty - `ilkd zty xnelk ,dty iexw epeilre `ilk iexw dpezgz .xepzd

.ewigxdl jixv ,lzekl dyw xepz ly elady itle .dpeilràøîâ
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äùìùinp aiyg `l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz - `ad mlerd oirn 'ek

enirhdy cnln - "mdici lr zerex zepez`de" :(a,eh) lirl xn`c ,aei`

mdxa`e ,`zlin cga `l` did `l aei`c :xnel yie `ad mler oirn `ed jexa yecwd

.lke lkn `ad mler oirn epdp awrie wgvie

äòáùdniz - dnx oda dhly `ly

epiaxledlekc :mdxa` oa oeyny

:(a,apw) "l`ey" wxta zaya xn`c ,inp iwicv

- eala d`pw el yiy in "d`pw zenvr awxe"

oi` - eala d`pw oi`ye ,oiawxp eizenvr

`ly zeidl lekic :xnel yie oiaiwxn eizenvr

iaxc dyrna xn`ck ,dnx ea helyie awxi

`aa) "milretd z` xkeyd"a oerny oa xfrl`

.dipce`n `ygix witpc (a,ct `rivn

äùìùyxtl oi` - rxd xvi oda hly `l

ikid ok m`c - llk hly `ly

:(a,gl `nei) xn`ck `l` ?`xb` dilr elaw

xary oeik ,"xenyi eiciqg ilbx" aizkc i`n

y aex mc`.`heg epi` aey - `hg `le eizep

eidy `ed jexa yecwd d`xy oeik ,inp `kd

- dxiard on wgxzdl jk lk onvr oiwgec

`ly ,jli`e o`kn `ed jexa yecwd mriiq

.rxd xvi oda hly

ïéôúåùä êìò ïøãä

àì.`in eda zi`c ixii` ipd lk - xetgi

opixn`ck ,`zpezn meyn `nrhe

opixn` `de :wgvi epiaxl dnize .`xnba

xne`e 'ek zign `wc `xne `xn lk :`xnba

dry dze`ny `l` xn`w `lc :wgvi epiax

ixib eed wfidd zligzac oeike ,wfidd ligzn

meyn e`l i` ,edine .iqei iax dcen - dilic

.migth dyly dwgxd jixv did `l - `in

àìoivixg oicd `ede - dxrn `le giy

mewn lkac ,xea ab` hwp ipde .oivirpe

mind zn`e .xea icda dxrne giy zepyl libx

- xea iab ozepyl libx oi`c oiqaekd zkxape

`l `d ,edine .ediiexz ikixvc `xnba yxtn

ivnc .xean edl opirny ded `l i`n` yxtn

zwgxd ira - ith oiwenrc giye xeac xninl

ded - i`d ilek iwinr `lc jpd la` ,dyly

- ipd `pz i`e .dyly zwgxd ira `lc `pin`

dwgxd ira ith iwinrc giye xeac `pin` ded

(a,p `nw `aa) "dxtd" wxtae .dylyn xzei

jixvne ,zexrne giye xea xtegd cg` :opzc

dil ded `lc ,`gip mzd - `xnba edlekl edl

xea aizkc oeik ,xea ab` edpihwpinl `pzl

.dicegl xea ipzinl dil ded `l` ,`xwa

íéòìñirlq `le .odn `vei y`y mipa` -

lv` ogipdl jxc oi`c ,zyegp

ipz `pz zi` :inlyexia xn`c `de .milzkd

o`k ,oipneh oi`c ipz zi`e mirlqa oipneh

- zyegp ly mirlqa o`k ,sqk ly mirlqa

o`k mipa` ly mirlqa o`k :iiepyl ivn ded

edlek iiepyl dil `gip `l` ,sqk lya

.zkznaãñåwgvi epiaxl d`xp - ciqa

qxb `le ,ciqa cqe :qxb inp `tiqaci`c ,"e`"

heytz ok m` - "ciqa cq e`" `tiqa opiqxb

inp `tiqa i`ce `l` .`tiqa enk `yixa "cq e`" ipzw `lcn ,opz "ciqa cqe" `yixac

epiid - "ciqa cq e`" ied `tiqac (`,hi onwl) `xnba dil `hiytc `de ."cqe" qxb

.dicegl ciq el lirei `ly ,daexn jk lk wfidd oi`c meyn

àéìë.dlere xvin ezirvn`ne ,gth xeriyk `veie hleae aigxn ezirvn`ae dhnln xv ,xepzc oha :l`ppg epiax yxit -
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`oifgeצי mipya cenr fi sc ± oey`x wxt`nw `aa

øåáá çúô."lzekn wigxd ok m` `l`" :miiq xcde ,"exiag ly exeal jenq" -

iepad lzek - "elzekn" eli`c ,exean wigxd ok m` `l` :ipzinl dil ded

`ed rwxw iab lråðéðù åøåá ìúåëîlzekn - ipzwc "lzek" i`d ,xnelk -

s`y ,xn`w exea.lzek iexw `edåøéáç ìù åøåáî éðúéìå`prci `p`e -

- xn`w exea llgn i`c .xn`w lzeknc

minrte ,melk ely jezl qpek df oi`

`ed m` ,exiag lzek s` xzeq `edy

.dylyn agxïì òîùî à÷ àäi`na -

lzekdy da epcnl "exea lzekn" `ipzc

migth dyly lk `lin oey`x ly exea

.xvind on wigxdl `ed mb wwfedy

df ly ellg zexitgdy ipzwcn - i`nne

dyly `l` df ly elzekn zblten dpi`

`vnp ,ely jezl qpek `edy migth

ely jezl df mb qpky migthd zylyy

agex xeriy opireny`e .m`ln lzekd -

.xea ilzekøëîîå ç÷îì äðéî à÷ôðå
`ed oey`xd lzekdy olpn :xn`z m`e -

xvind on dwgxd xeriy ied?àì àìäå
éâéìôå ,øöéîì êåîñ øåá åøéáçì äéä
ééáàì äéì ïðéòîùå ,àáøå ééáà äá
:õéøú ÷éçøäì êéøö åðéà ïåùàø :øîàã
äî÷åàã äéôåâ ééáàì äéì ïðéòîù àä
ïäéðùù ,úçà úáá øåôçì åàáùë
äùìù ãçàå ãçà ìë ÷éçøäì å÷÷æåä

.íéçôèêåîñì àáäcva dligz exea -

.xea my oi` exiagle ,xvindäééåùòä
úåøåáìoebk -dkixvy ,oiglyd zia

.xicz zewydl'åë éøîàã ïðáøì åìéôà-

ely jezl qepkl jixv mc` :dpin opirnyc

df :opixn` `le ,exiag z` wifi `ly ick

.ely jeza rhep dfe ely jeza xteg

íéùøùì åäðúéìehytziy oteq `l` -

ilzek z` ewifie ,dn` dynge mixyr

.xeadéì úéôøîdcpe zcrxn `idy -

.dknd zngnìúåëî äìò øîúéà àä
åðéðù åøåáoey`xd s`y da epcnle -

dyly `edy ,lzek ick wigxdl wwfed

.oxn`ck ,migthàéù÷ ééáàì àìà-

,epipy "exea lzekn"c miwe` diteb `edc

`l` lzek my xkfed `l jgxk lre

xvind zwgxd ick lzek xeriyy epcnll

.wigxdl wwfed oey`xd s` ,`nl` .`ed

íéãéá àáä.eili`n yzkzn jx rwxw -

÷éçøî äæå äæoey`xd lr s` ,`nl` -

.wigxdléðàù íéãéá àá :ïðéñøâ éëä
íéãéá àá äì éøà÷ éàî äì éøà÷ãå

'åë àðéîà êúòã à÷ìñ êéøèöéà-

`a `lc ab lr s` oicd `ed ,xnelk

`zeax - "micia" hwpc i`de .micia

oi` - micia `ac ab lr s`c ,opirny`

.migth dyly `l` wigxdl jixv
àúðåúî
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çúô`l` ipzile :epipy exea lzekn ipyc xza ,qxb qxhpewa - lzeka miiqe xeaa

:dl qxb ikd - dl qxb i`e .yxt`y enk ,d`xp epi`e .exean wigxd ok m`

epiax yexit jezn rnyn oke .exean wigxd ok m` `l` ipzile ,lzeka miiqe xeaa gzt

,ziaga miiqe cka gzt :jixt ik (`,fk `nw `aa) "gipnd" yixac ab lr s`e .l`ppg

- 'ek ckd lra wfed m`e ipzile miiqn `w `l

jix`n minrt `l` ,dey `xnbd oeyl oi`

.xvwn minrte

ìúåëîexea llgn `l ,xnelk - epipy exea

,xeal yiy lzekn `l` ,xn`w

axc `zlin jdne .exea xtgyk gipd oey`xdy

wwfedcn ,jenql xeq`c onwl `wiic dcedi

.iia`l dpin jixte .lzek gipdl oey`xd

ok m` `l` ipzile :qxbinl xyt` `l `zyde

llgn rnyn ded ok m`c - exean wigxd

ipz ded i`c qxhpewd yxity dne .exea

i`c ,xn`w exea lzeknc `pirci ded "exean"

ely jezl qpek [df] oi` - xn`w exea llgn

,d`xp oi` la` .ezwgc extq zqxb - 'ek melk

exea llgn `pin` ded "exean" ipz i` i`cec

wigxd oey`xd m`e ,jenql ixye ,xn`w

ded - xzei e` migth dyly xvind on eili`n

ok m`e .xvind cr jenql leki ipydc `pin`

xeq`c opireny`l - elzekn zepyl jixv

ipy oia dwgxd jixv iia`le ,`axl jenql

,`qxibd ayiil yi ,edine .migth dyy zexead

,`niiw dicic `ail`c ,iia`c `ail` jixte

.migth dyy exean wigxd ok m` `l` :ipzilc

éàîìjd - xknne gwnl dpin `wtp

ol rnyn `w `dc ,`axl jixhvi` `l `zewtp

xzen xaq `wc ,iia`l `l` .jenql xeq`c

i` ?dpin `wtp i`nl xn`we .jenql

:ipzil - migth dyy dwgxd irac opireny`l

.migth dyy exean wigxd ok m` `l`ééáà
li`ede - zexeal dieyr dpi` `dc jneq xn`

epiaxl dywe .jneq `ed m` el wifn epi` oke

rhi m`y ,`ed ciqtn `dc :mdxa` oa oeyny

df jnqy zngn ,xzei ewigxdl jxhvi - oli`

yng xead on oli`d oiwigxnc ,xvind cr

dyer epi` mewn lknc :xnel yie dn` mixyre

`ly iptn `l - xzei wigxnc `dc ,wfid el

.xeal `ed wifi `ly iptn `l` ,xead epwifi

m`c ,jk liaya jenqln gipdl dfl oi` ikdle

z` dn` ynge mixyr lk wigxi - ok `l

.exea

ééáàizylc :wgvi epiax xne` - jneq xn`

`a m` ,jneq xn`c iia`l ,zepeyld

`ed jixv - o`kn xg`l xea xetgl cg`

.migth dyy lk wigxdl

ééáàìlzekn"c jzrc `wlq `zyd - `gip

wcwc `le ,exea llgn epiid "exea

.oeylaéëä`ad rlq :mipyi mixtqa opiqxb

ciqa cqe migth dyly wigxn dfe 'ek micia

mdipy xetgl e`ay inp `kd .iia`l dywe -

`wlq ,dil jixhvi` micia `ae .zg` zaa

`geex irail micia `ac oeik :`pin` jzrc

jixv did `l `zyde .ol rnyn `w ,ith

`l ixdy ,dil jixhvi` micia `ae iweq`l

izii`c ab` `l` ,micia `an melk dywd

epiaxl d`xp oi`e .'eke dil jixhvi` micia `ae ,micia `a `l elit` oicd `ed :ipyne .`axl jixte .`l micia `a `l `d micia `ac `nrh :iqxbc mixtq yie .dl yxtn `ziixa

rwxwdy itl ,jenql xeq` - micia `aa ,jenql ixy micia `a `lc ab lr s`c ,xity wlgl d`xp wgvi epiaxle .micia `a `l oiae micia `a oia jenql xzid oiprl wlgl mz

.exiag dcy ly rwxw zltepe ,zrwaznïé÷éçøîoi`y ,lzek oi`ya jenql xzen i`ce `kd ?`iyew i`n :dnize .`axl dywe :yexit - 'ek lzek `ki`c `nrh 'ek ztbd z`

ac :wgvi epiax xne` cere .xiqi aey elit` ,dpaiykl lzekl wifie ,rwxwd z` oilwlwn inp ipdc :xnel yie ztbd z` xiqi lzek zeyrl df uetgiyke ,melk wifnyi el` lk

lkc meyn :lirl `nrh yxtn `d ?`axl jixt i`n izk` :xn`z m`e .lzek zeyrl dvxiyk ewlql xdni `l `ny yegl yi ik ,eilr akrl leki dzrn jkle ,oweliqa gxeh

.opaxc `ail` `l` jixt `l `kde ,iqei iaxc `ail` `l` xn`w `l `nrh `eddc :xnel yie i`rx`l zitxn zign `wc `xne `xn
`iixihc
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÷éçøä ïk íà àlà :éðúéì ;ìúBëa íéiñîe øBáa çúẗ©§§©¥§¤¦§¥¤¨¦¥¦§¦
ìL Bøéáç ìL BøBaîàîézéàå ,ééaà øîà !íéçôè äL ¦¤£¥§¨§¨¦£©©©¥§¦¥¨

.eðéðL BøBa ìúBkî :äãeäé áø¯íà àlà :éðúéìå ©§¨¦¤¨¦§¦§¥¤¨¦
ìL Bøéáç ìL BøBaî ÷éçøä ïk!íéçôè äL¯àä ¥¦§¦¦¤£¥§¨§¨¦¨
ìL øBa ìúBëc ,ïì òîLî à÷à÷ôð ,íéçôè äL ¨©§©¨§¤§¨§¨¦¨§¨

dpéî¯øBa" Bøéáçì øîBàä :àéðúãk ;økîîe çwîì ¦¨§¦¨¦§¨¦§©§¨¨¥©£¥
"Eì øëBî éðà äéìúBëå¯éøöìL ìúBkä àäiL CäL §§¤¨£¦¥§¨¦¤§¥©¤§¨

øönä ãöa CBîñì àaä :øîzéà .íéçôè¯ééaà §¨¦¦§©©¨¦§§©©¤¤©©¥
äéeNòä äãNa .CîBñ Bðéà :øîà àáøå ,CîBñ :øîà̈©¥§¨¨¨©¥¥§¨¤¨£¨

úBøBáì¯éâéìt ék ,CîBñ Bðéà ìkä éøác¯äãNa §¦§¥©Ÿ¥¥¦§¦¦§¨¤
dðéà àäc ,CîBñ :øîà ééaà ;úBøBáì äéeNò dðéàL¤¥¨£¨§©©¥¨©¥§¨¥¨
ék :déì øîàc ,CîBñ Bðéà :øîà àáø ;úBøBáì äéeNò£¨§¨¨¨©¥¥§¨©¥¦
.àðøôçå àðëìîî éîð àðà ,zøôçå zëìîéà zàc éëéä¥¦§©§¦§©§§§¨§©§£¨©¦¦§©§¨§¨©§¨

úBøBáì äéeNò dðéàL äãNa :éøîàc àkéà¯éøác ¦¨§¨§¦§¨¤¤¥¨£¨§¦§¥
âéìt ék ,CîBñ ìkäé¯ééaà ;úBøBáì äéeNòä äãNa ©Ÿ¥¦§¦¦§¨¤¨£¨§©©¥

ïìéàä úà ïé÷éçøî :éøîàc ïðaøì eléôà ;CîBñ :øîà̈©¥£¦§©¨©§¨§¦©§¦¦¤¨¦¨
àðcéòác àeä íúä ,änà Lîçå íéøNò øBaä ïî¦©¤§¦§¨¥©¨¨¨¦§¦¨¨
øôç à÷c àðcéòa àëä ìáà ,øBáì àúéà òèð à÷c§¨¨©¦¨§£¨¨¨§¦¨¨§¨¨©
éaøì eléôàå ;CîBñ Bðéà :øîà àáøå .øBáì àúéì¥¨§§¨¨¨©¥¥©£¦§©¦
CBúa òèBð äæå BlL CBúa øôBç äæ :øîàc éñBé¥§¨©¤¥§¤§¤¥©§

BlL¯,íúä éléî éðäeäðúéì òèð à÷c àðcéòác ¤¨¥¦¥¨¨¦§¦¨¨§¨¨©¥§§
ìàëä ìáà ,øBaì dì é÷æîc åéLøL¯ìk :déì øîà §¨¨¨§©§¦¨©£¨¨¨¨©¥¨

:ïðz .éàòøàì dì úétøî à÷ úééçî à÷c àøîe àøî̈¨¨¨§¨¨§©¨§©¥¨§©§©§©
àîòè ;Bøéáç ìL BøBáì Ceîñ øBa íãà øBtçé àìŸ©§¨¨¨§¤£¥©£¨

øBa àkéì àä ,øBa àkéàc¯àðMéì Cäì àîìLa .CîBñ §¦¨¨¥¨¥¦§¨¨§©¦¨¨
,CîBñ ìkä éøác úBøBáì äéeNò dðéàL äãNa :zøîàc§¨§©§§¨¤¤¥¨£¨§¦§¥©Ÿ¥

ïéúéðúî¯Cäì àlà ,úBøBáì äéeNò dðéàL äãNa ©§¦¦§¨¤¤¥¨£¨§¤¨§©
,éâéìt úBøBáì äéeNò dðéàL äãNa :zøîàc àðMéì¦¨¨§¨§©§§¨¤¤¥¨£¨§§¦¦

!àéL÷ àáøì àlà ,àçéð ééaàì àîìLa¯Cì øîà ¦§¨¨§©©¥¦¨¤¨§¨¨©§¨¨©¨
:äãeäé áø àîézéàå ééaà øîà ,dìò øîzéà àä :àáø̈¨¨¦§©£¨¨©©©¥§¦¥¨©§¨
øîà ,dìò øîzéàå :éøîàc àkéà .eðéðL BøBa ìúBkî¦¤¨¦¦¨§¨§¦§¦§©£¨¨©
àîìLa ;eðéðL BøBa ìúBkî :äãeäé áø àîézéàå ééaà©©¥§¦¥¨©§¨¦¤¨¦¦§¨¨
ìkä éøác úBøBáì äéeNòä äãNa :zøîàc àðMéì Cäì§©¦¨¨§¨§©§§¨¤¨£¨§¦§¥©Ÿ

ïéúéðúî ,CîBñ Bðéà¯àlà ,úBøBáì äéeNòä äãNa ¥¥©§¦¦§¨¤¨£¨§¤¨
,éâéìt úBøBáì äéeNòä äãNa :zøîàc àðMéì Cäì§©¦¨¨§¨§©§§¨¤¨£¨§§¦¦

!àéL÷ ééaàì àlà ,àçéð àáøì àîìLa¯Cì øîà ¦§¨¨§¨¨¦¨¤¨§©©¥©§¨¨©¨
ïéúéðúî :ééaà¯:òîL àz .úçà úáa øBôçì eàaL ©©¥©§¦¦¤¨©£§©©©¨§©

íéãéa àaä òìñ¯BøBa øôBç äæå ,ïàkî BøBa øôBç äæ ¤©©¨§¨©¦¤¥¦¨§¤¥
ìL ÷éçøî äæ ,ïàkîìL ÷éçøî äæå ,ãéqa ãñå íéçôè äL!ãéqa ãñå íéçôè äL¯íéãéa àa ¦¨¤©§¦§¨§¨¦§¨©¦§¤©§¦§¨§¨¦§¨©¦¨§¨©¦

.éðàL¯?dì éøà÷ éàî dì éøà÷ãe¯ïåék :àðéîà Czòc à÷ìñ ;déì àëéøèöéà íéãéa àa ¨¥§¨¨¥¨©¨¨¥¨¨§¨©¦¦§§¦¨¥¨§¨©§¨¨¦¨¥¨
ïé÷éçøî :òîL àz .ïì òîLî à÷ ,éôè àçååø éîð éòaéì íéãéa àácúàå ,ìáfä úàå ,úôbä úà §¨§¨©¦¦¨¥©¦©§¨§¥¨©§©¨¨§©©§¦¦¤©¤¤§¤©¤¤§¤
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בבא בתרא. פרק שני - לא יחפור דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc `xza `aa(ipy meil)

àøîâ
:dpynd oeyla dxizq zxxan `xnbdçút`pzdøBáamc` xetgi `l' ¨©§

,'exiag ly exeal jenq xeaìúBëa íéiñîelzekd on wigxd ok m` `l`' §©¥§¤
lzek ezernyny lzek oeyla `pzd hwp recne ,'migth dyly exiag ly

.xean dwgxd ipica `l` dzr wqer epi` `ld ,rwxw iab lr iepadéðúéì)¦§¥
ìL Bøéáç ìL BøBaî ÷éçøä ïk íà àlà.(íéçôè äL:`xnbd zvxzn ¤¨¦¥¦§¦¦¤£¥§Ÿ¨§¨¦

àîézéàå ,éiaà øîà[xn` df uexizy mixne` yie-]ìúBkî ,äãeäé áø ¨©©©¥§¦¥¨©§¨¦¤
eðéðL BøBaexiag ly exea [otec-] lzek on wigxdl yiy `pzd zpeek - ¨¦

.rwxw iab lr iepad lzekn `le ,migth dyly

epeyl z` dpiy recn ,xea lzekl `pzd zpeek m` :zl`eye `xnbd day

,'lzek' oeyl azke `yixdnéðúéìåBøéáç ìL BøBaî ÷éçøä ïk íà àlà' §¦§¥¤¨¦¥¦§¦¦¤£¥
ìL.'íéçôè äL:`xnbd daiynìúBëc ,ïì òîLî à÷ àälyøBa`ed §Ÿ¨§¨¦¨¨©§©¨§¤

agexaìLíéçôè äL,eì dpéî à÷ôðipic,økîîe çwîàéðúãk §Ÿ¨§¨¦©§¨¦¨§¦¨¦§¨¦§©§¨
mc`y ,`ziixaaéøö ,Eì øëBî éðà äéìúBëå øBa Bøéáçì øîBàäàäiL C ¨¥©£¥§§¤¨£¦¥§¨¦¤§¥

ìúBkäxead lyìLíéçôè äLxea lzekl ie`xd xeriy edfy ,cv lkn. ©¤§Ÿ¨§¨¦
:xvinl exea jenql mc` i`yx m` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

,øîzéàmc`CBîñì àaäexea z`øönä ãöaizy oiay leabd-] ¦§©©¨¦§§©©¥©
.xea my oi` exiagle ,[zecydCîBñ ,øîà éiaàqepkl jixv epi` - ©©¥¨©¥

.jkn wefip epky oi`y xg`n ,ely jeza wigxdleCîBñ Bðéà ,øîà àáøå§¨¨¨©¥¥
jeza migth dyly wigxdl eilr `l` ,xvinl exea jenql i`yx epi` -

.my xetgle ezeyx

:mzwelgn z` zx`an `xnbdì äéeNòä äãNada xetg,úBøBaoebk §¨¤¨£¨©
zn` da xetgl jxcde ,xicz ote`a diwydl dwewfd oiglyd zia dcy

,mindCîBñ Bðéà ìkä éøácxea jenql i`yx ef dcy ly okyd oi` - ¦§¥©Ÿ¥¥
,zexea da xetgl dcyd lra cizre xg`ny ,jka dcen iia` s`e ,xvinl

xetgi xy`ky ,jka `ed ewifn xvinl exea z` epky jenqi m`y `vnp

.ewigxdl jxhvi xea dcyd lraì äéeNò dðéàL äãNa ,éâéìt ékxetg ¦§¦¥§¨¤¤¥¨£¨©
da,úBøBa.minyb inn zwtzqny lrad zia dcy oebk,CîBñ øîà éiaà©©¥¨©¥

,úBøBaì äéeNò dðéà àäc.llk dcyd lra z` wifn `ed oi`y `vnpe §¨¥¨£¨§
déì øîàc ,CîBñ Bðéà øîà àáø,epkyl xnel dcyd lra leki -éëéä ék ¨¨¨©¥¥§¨©¥¦¥¦

zøôçå zëìîéà zàcxea xetgl zhlgde jzrca zklnp dz`y myk - §©§¦§©§§§¨©§§
,jkl dieyr dpi`y s` jcyaàðøôçå àðëìîî énð àðàlelr ip` s` - £¨©¦¦§©§¨§¨©§¨

jly jeza wigxdl jilr lhen jkitle ,izecya zexea xetgle hxgzdl

.jxean wefip did` `ly ick

:`axe iia` ewlgp ote` dfi`a ztqep drc d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥
yì äéeNò dðéàL äãNada xetgìkä éøác ,úBøBa`ax oiae iia` oia - §¨¤¤¥¨£¨©¦§¥©Ÿ

dcyd ly okydy mixaeqCîBñdcyd oi`e xg`ny ,xvinl exea z` ¥
.epky z` wifn epi` zexea da xetgl zcneréâéìt ékewlgp eay ote`de - ¦§¦¥

`ed `axe iia`ì äéeNòä äãNada xetg.úBøBaCîBñ ,øîà éiaà- §¨¤¨£¨©©©¥¨©¥
y xg`n ,xvinl exea jenql okyd i`yxì eléôàzrcéøîàc ïðaøoldl) £¦§©¨¨§¨§¥

(:dky,änà Lîçå íéøNò øBaä ïî ïìéàä úà ïé÷éçøîdvexdy ,epiidc ©§¦¦¤¨¦¨¦©¤§¦§¨¥©¨
ick ,epky ly exean dn` ynge mixyr wigxdl aiig ezeyxa oli` rhil

mc`y mdixacn cenll yie ,xead ilzek z` oli`d iyxey ewifi `ly

micen mewn lkn ,exiag z` wifdl `eai `ly ick ely jeza wigxdl jixv

c ,xvinl exea jenql mc` i`yxy mdàeä íúämd mixaeq my wx - ¨¨
,wigxdl oli`d lra aiigyà÷c àðcéòácøBaì àúéà òèðxg`n - ¦§¦§¨§¨¨©¦¨©

oeikne ,epky zeyxa xead cner xak epli` z` `ed rhepy dryay

.wigxdl aiig ewifdl `ed cizryàëä ìáà,xvinl jenq xea xtegd iabl £¨¨¨
øBaì àúéì øôç à÷c àðcéòael jenq xea oi` exea z` xtegy drya - §¦§¨§¨¨©¥¨©

.wigxdl jixv oi`y minkg micene ,ewifn `ed oi`y `vnpe ,epky zeyxa

CîBñ Bðéà ,øîà àáøå,xvinl exea jenql i`yx okyd oi` -eléôàå §¨¨¨©¥¥©£¦
ìzrcøîàc éñBé éaø(my)xg`n epli` wigxdl jixv oli`d lra oi`y §©¦¥§¨©
yäæ[xead lra-]øôBçzexeaBlL CBúa,ezeyxa -äæå[oli`d lra-] ¤¥§¤§¤

òèBðzepli`,BlL CBúamewn lkn ,exiag lr akrl leki mdn cg` oi`e ¥©§¤
c ,xvind on xead z` wigxdl jixvy iqei iax dcen o`kíúä éléî éðä- ¨¥¦¥¨¨

,wigxdl jixv oli`d lra oi`y iqei iax xaeq my wxòèð à÷c àðcéòác¦§¦§¨§¨¨©
ì eäðúéìøBáì dì é÷fîc åéLøL`l oiicr oli`d zrihp zryay xg`n - ¥§§§¨¨¨§©§¥¨§

hytzdl md micizry `l` ,xead z` miwifn mpi`e miyxeyd ehytzp

,onf xg`làëä ìáà,xvinl jenq xea xtegd iabldéì øîàlra leki - £¨¨¨¨©¥

,xea xtegd epkyl xnel dcydúétøî à÷ úééçî à÷c àøîe àøî ìk̈¨¨¨¨§¨©§©¨©§¥
éàòøàì dìdz` dtxn ,rwxwa xetgl xcrnd mr jpd dkny dkn lka - ¨§©§©

jixvy iqei iax s` dcen micia dzr ewifny xg`ne ,iznc` rwxw z`

.wigxdl

:`ax zhiy lr epizpyn ixacn dywn `xnbdøBa íãà øBtçé àì ,ïðz§©Ÿ©§¨¨
a.Bøéáç ìL BøBáì Ceîñ:`xnbd zwiicnàîòè,xea xetgl xeq`y ¨§¤£¥©§¨

meynàkéàcxakøBa,ef dxitga ewifn `vnpe el jenqa,øBa àkéì àä §¦¨¨¥¨
CîBñ.wigxdl jixv epi`e xvinl jenq edcya xea xetgl `ed i`yx - ¥

úøîàc àðMéì Cäì àîìLazwelgn xe`iaa dipyd drcd itl ok` - ¦§¨¨§©¦§¨§¨§©
y zxaeqd ,`axe iia`éøác úBøBaì äéeNò dðéàL äãNa,CîBñ ìkäoi` §¨¤¤¥¨£¨§¦§¥©Ÿ¥

c meyn ,dpynd ixacn zeywdlïéúéðúîzwqeräéeNò dðéàL äãNa ©§¦¦§¨¤¤¥¨£¨
,úBøBaì,jenql `ed i`yxy `ax s` dcen dfaeàðMéì Cäì àlà §¤¨§©¦§¨
úøîàcy,éâéìt úBøBaì äéeNò dðéàL äãNaoi`y `ax xaeq dfa s`e §¨§©§¨¤¤¥¨£¨§§¦¥

lkd ixacl zexeal dieyrd dcya la` ,xvinl exea jenql i`yx mc`

ok m` ,jneq epi`,àçéð éiaàì àîìLaxea xetgl i`yx mc` oi` mpn`y ¦§¨¨§©©¥¦¨
exea jenql `ed i`yx xea epkyl oi` m` j` ,exiag ly exeal jenqa

,zexeal dieyr dpi`y dcya xvinl,àéL÷ àáøì àlà`axy xg`n ¤¨§¨¨©§¨
jenql zxqe`d dpynd ixac z` x`ai cvik ok m` ,oipr lka jenql xqe`

.epky zeyxa xea yi xaky ote`a wx

:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä ,àáø Eì øîàixac xe`iaa xn`p ixd - ¨©§¨¨¨¦§©£¨
,yxcnd ziaa dpyndeðéðL BøBa ìúBkî ,äãeäé áø àîézéàå éiaà øîà̈©©©¥§¦¥¨©§¨¦¤¨¦

wigxdl ipyd jixvy 'elzekn wigxd ok m` `l`' exne`a `pzd zpeeky -

jxved oey`xd s`y ,epiidc ,oey`xd ly exea lzekn migth dyly

ozip `l ok m`e ,xea lzek xeriy ick migth dyly ely jeza wigxdl

.xvinl exea jenql mc` i`yxy dpynd on gikedl

:iia` ixac lr dpynd on zeywdl yiy zxaeqd drc d`ian `xnbd

éøîàc àkéàmc` jixvy dpyna epipy .jk dpynd ixacn miywnd yie - ¦¨§¨§¥
,migth dyly exiag ly exean wigxdldìò øîzéàåziaa xn`pe - §¦§©£¨

,mixacd xe`iaa yxcndBøBa ìúBkî ,äãeäé áø àîézéàå éiaà øîà̈©©©¥§¦¥¨©§¨¦¤
eðéðLs`y ,epiidc ,oey`xd ly exea lzekn wigxdl ipyd jixvy - ¨¦

xeriy ick migth dyly edcy jeza wigxdl dligzn jxved oey`xd

.xea lzekúøîàc àðMéì Cäì àîìLayéøác úBøBaì äéeNòä äãNa ¦§¨¨§©¦§¨§¨§©§¨¤¨£¨§¦§¥
,CîBñ Bðéà ìkäc meyn ,dpynd ixacn zeywdl oi`ïéúéðúîzwqer ©Ÿ¥¥©§¦¦

,úBøBaì äéeNòä äãNawigxdl aiig oey`xd s`y iia` dcen dfae §¨¤¨£¨§
,xvind on migth dylyúøîàc àðMéì Cäì àlàyäéeNòä äãNa ¤¨§©¦§¨§¨§©§¨¤¨£¨

,éâéìt úBøBaìok m` ,oipr lka jenql `ed i`yx iia` zrcleàîìLa §§¦¥¦§¨¨
àçéð àáøìjenql i`yx mc` oi`y ,dpynd ixac miayein `ax zrcl - §¨¨¦¨

,xea lzek xeriyk wigxdl eilr `l` ,zexeal dieyrd dcya xvinl exea

,àéL÷ éiaàì àlàx`ai cvik ok m` ,jenql oipr lka `ed xizne xg`ny ¤¨§©©¥©§¨
dyly ezeyx jeza wigxdl oey`xd z` dkixvnd dpynd ixac z`

.migth

:`xnbd zvxznEì øîàúçà úáa øBtçì eàaL ïéúéðúî ,éiaàyi - ¨©§©©¥©§¦¦¤¨©§§©©©
,cg` onfa xetgl mipkyd ipy e`ay ote`a dpynd ixac z` cinrdl

`ly ick migth dyly wigxdl mdn cg` lk aiigy mlek micen dfay

m` la` ,xead zxitga exiagl mdn cg` mcw `l ixdy ,exiag z` wifi

.xvinl exea z` jenql `ed i`yx ,exiagl mcew xteg mdn cg`

:`ztqezn iia` ixac lr dywn `xnbd,òîL àz`ztqeza epipy(`"t), ¨§©
zecy izy oia yi m`yíéãéa àaä òìñoicd ,cid rbna yzkpd jx rlq - ¤©©¨§¨©¦

y `edïàkî BøBa øôBç äæå ïàkî BøBa øôBç äæmdn cg` lk i`yx - ¤¥¦¨§¤¥¦¨
j` ,ezeyxa xea xetglìL ÷éçøî äæ÷éçøî äæå ãéña ãñå íéçôè äL ¤©§¦§Ÿ¨§¨¦§¨§¦§¤©§¦

ìLãéña ãñå íéçôè äLmigth dyly wigxdl mdn cg` lk lr lhen - §Ÿ¨§¨¦§¨§¦
z` wifi `ly ick ,ciqa ezxitg ilzek z` ceql ok enke ,ezeyx jeza

aiig exea zxitga mcwy oey`xd s`y ,`ztqezd ixacn gkene .exiag

:`xnbd zvxzn .iia` ixack `lye ,xvind on wigxdléðàL íéãéa àa- ¨§¨©¦©¦
iia` s` dcen dfay ,micia zyzkpe dkx rwxwdy df ote`a oicd dpey

exiag rwxw z` wifi `ly ick ,xvind on wigxdl cg` lk aiigy.

:`xnbd zxxandì éøà÷ éàî dì éøà÷ãexexa ixd ,l`eyd xaq dn - §¨¨¥¨©¨¨¥¨
oic eprinydl `pzl did ok `l m`y ,wigxdl yi dkx rwxwa wxy xacd

cg` lk jixv ok`y xaq l`eydy :`xnbd zx`an .dlibx rwxwa df
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àøîâ
:dpynd oeyla dxizq zxxan `xnbdçút`pzdøBáamc` xetgi `l' ¨©§

,'exiag ly exeal jenq xeaìúBëa íéiñîelzekd on wigxd ok m` `l`' §©¥§¤
lzek ezernyny lzek oeyla `pzd hwp recne ,'migth dyly exiag ly

.xean dwgxd ipica `l` dzr wqer epi` `ld ,rwxw iab lr iepadéðúéì)¦§¥
ìL Bøéáç ìL BøBaî ÷éçøä ïk íà àlà.(íéçôè äL:`xnbd zvxzn ¤¨¦¥¦§¦¦¤£¥§Ÿ¨§¨¦

àîézéàå ,éiaà øîà[xn` df uexizy mixne` yie-]ìúBkî ,äãeäé áø ¨©©©¥§¦¥¨©§¨¦¤
eðéðL BøBaexiag ly exea [otec-] lzek on wigxdl yiy `pzd zpeek - ¨¦

.rwxw iab lr iepad lzekn `le ,migth dyly

epeyl z` dpiy recn ,xea lzekl `pzd zpeek m` :zl`eye `xnbd day

,'lzek' oeyl azke `yixdnéðúéìåBøéáç ìL BøBaî ÷éçøä ïk íà àlà' §¦§¥¤¨¦¥¦§¦¦¤£¥
ìL.'íéçôè äL:`xnbd daiynìúBëc ,ïì òîLî à÷ àälyøBa`ed §Ÿ¨§¨¦¨¨©§©¨§¤

agexaìLíéçôè äL,eì dpéî à÷ôðipic,økîîe çwîàéðúãk §Ÿ¨§¨¦©§¨¦¨§¦¨¦§¨¦§©§¨
mc`y ,`ziixaaéøö ,Eì øëBî éðà äéìúBëå øBa Bøéáçì øîBàäàäiL C ¨¥©£¥§§¤¨£¦¥§¨¦¤§¥

ìúBkäxead lyìLíéçôè äLxea lzekl ie`xd xeriy edfy ,cv lkn. ©¤§Ÿ¨§¨¦
:xvinl exea jenql mc` i`yx m` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

,øîzéàmc`CBîñì àaäexea z`øönä ãöaizy oiay leabd-] ¦§©©¨¦§§©©¥©
.xea my oi` exiagle ,[zecydCîBñ ,øîà éiaàqepkl jixv epi` - ©©¥¨©¥

.jkn wefip epky oi`y xg`n ,ely jeza wigxdleCîBñ Bðéà ,øîà àáøå§¨¨¨©¥¥
jeza migth dyly wigxdl eilr `l` ,xvinl exea jenql i`yx epi` -

.my xetgle ezeyx

:mzwelgn z` zx`an `xnbdì äéeNòä äãNada xetg,úBøBaoebk §¨¤¨£¨©
zn` da xetgl jxcde ,xicz ote`a diwydl dwewfd oiglyd zia dcy

,mindCîBñ Bðéà ìkä éøácxea jenql i`yx ef dcy ly okyd oi` - ¦§¥©Ÿ¥¥
,zexea da xetgl dcyd lra cizre xg`ny ,jka dcen iia` s`e ,xvinl

xetgi xy`ky ,jka `ed ewifn xvinl exea z` epky jenqi m`y `vnp

.ewigxdl jxhvi xea dcyd lraì äéeNò dðéàL äãNa ,éâéìt ékxetg ¦§¦¥§¨¤¤¥¨£¨©
da,úBøBa.minyb inn zwtzqny lrad zia dcy oebk,CîBñ øîà éiaà©©¥¨©¥

,úBøBaì äéeNò dðéà àäc.llk dcyd lra z` wifn `ed oi`y `vnpe §¨¥¨£¨§
déì øîàc ,CîBñ Bðéà øîà àáø,epkyl xnel dcyd lra leki -éëéä ék ¨¨¨©¥¥§¨©¥¦¥¦

zøôçå zëìîéà zàcxea xetgl zhlgde jzrca zklnp dz`y myk - §©§¦§©§§§¨©§§
,jkl dieyr dpi`y s` jcyaàðøôçå àðëìîî énð àðàlelr ip` s` - £¨©¦¦§©§¨§¨©§¨

jly jeza wigxdl jilr lhen jkitle ,izecya zexea xetgle hxgzdl

.jxean wefip did` `ly ick

:`axe iia` ewlgp ote` dfi`a ztqep drc d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥
yì äéeNò dðéàL äãNada xetgìkä éøác ,úBøBa`ax oiae iia` oia - §¨¤¤¥¨£¨©¦§¥©Ÿ

dcyd ly okydy mixaeqCîBñdcyd oi`e xg`ny ,xvinl exea z` ¥
.epky z` wifn epi` zexea da xetgl zcneréâéìt ékewlgp eay ote`de - ¦§¦¥

`ed `axe iia`ì äéeNòä äãNada xetg.úBøBaCîBñ ,øîà éiaà- §¨¤¨£¨©©©¥¨©¥
y xg`n ,xvinl exea jenql okyd i`yxì eléôàzrcéøîàc ïðaøoldl) £¦§©¨¨§¨§¥

(:dky,änà Lîçå íéøNò øBaä ïî ïìéàä úà ïé÷éçøîdvexdy ,epiidc ©§¦¦¤¨¦¨¦©¤§¦§¨¥©¨
ick ,epky ly exean dn` ynge mixyr wigxdl aiig ezeyxa oli` rhil

mc`y mdixacn cenll yie ,xead ilzek z` oli`d iyxey ewifi `ly

micen mewn lkn ,exiag z` wifdl `eai `ly ick ely jeza wigxdl jixv

c ,xvinl exea jenql mc` i`yxy mdàeä íúämd mixaeq my wx - ¨¨
,wigxdl oli`d lra aiigyà÷c àðcéòácøBaì àúéà òèðxg`n - ¦§¦§¨§¨¨©¦¨©

oeikne ,epky zeyxa xead cner xak epli` z` `ed rhepy dryay

.wigxdl aiig ewifdl `ed cizryàëä ìáà,xvinl jenq xea xtegd iabl £¨¨¨
øBaì àúéì øôç à÷c àðcéòael jenq xea oi` exea z` xtegy drya - §¦§¨§¨¨©¥¨©

.wigxdl jixv oi`y minkg micene ,ewifn `ed oi`y `vnpe ,epky zeyxa

CîBñ Bðéà ,øîà àáøå,xvinl exea jenql i`yx okyd oi` -eléôàå §¨¨¨©¥¥©£¦
ìzrcøîàc éñBé éaø(my)xg`n epli` wigxdl jixv oli`d lra oi`y §©¦¥§¨©
yäæ[xead lra-]øôBçzexeaBlL CBúa,ezeyxa -äæå[oli`d lra-] ¤¥§¤§¤

òèBðzepli`,BlL CBúamewn lkn ,exiag lr akrl leki mdn cg` oi`e ¥©§¤
c ,xvind on xead z` wigxdl jixvy iqei iax dcen o`kíúä éléî éðä- ¨¥¦¥¨¨

,wigxdl jixv oli`d lra oi`y iqei iax xaeq my wxòèð à÷c àðcéòác¦§¦§¨§¨¨©
ì eäðúéìøBáì dì é÷fîc åéLøL`l oiicr oli`d zrihp zryay xg`n - ¥§§§¨¨¨§©§¥¨§

hytzdl md micizry `l` ,xead z` miwifn mpi`e miyxeyd ehytzp

,onf xg`làëä ìáà,xvinl jenq xea xtegd iabldéì øîàlra leki - £¨¨¨¨©¥

,xea xtegd epkyl xnel dcydúétøî à÷ úééçî à÷c àøîe àøî ìk̈¨¨¨¨§¨©§©¨©§¥
éàòøàì dìdz` dtxn ,rwxwa xetgl xcrnd mr jpd dkny dkn lka - ¨§©§©

jixvy iqei iax s` dcen micia dzr ewifny xg`ne ,iznc` rwxw z`

.wigxdl

:`ax zhiy lr epizpyn ixacn dywn `xnbdøBa íãà øBtçé àì ,ïðz§©Ÿ©§¨¨
a.Bøéáç ìL BøBáì Ceîñ:`xnbd zwiicnàîòè,xea xetgl xeq`y ¨§¤£¥©§¨

meynàkéàcxakøBa,ef dxitga ewifn `vnpe el jenqa,øBa àkéì àä §¦¨¨¥¨
CîBñ.wigxdl jixv epi`e xvinl jenq edcya xea xetgl `ed i`yx - ¥

úøîàc àðMéì Cäì àîìLazwelgn xe`iaa dipyd drcd itl ok` - ¦§¨¨§©¦§¨§¨§©
y zxaeqd ,`axe iia`éøác úBøBaì äéeNò dðéàL äãNa,CîBñ ìkäoi` §¨¤¤¥¨£¨§¦§¥©Ÿ¥

c meyn ,dpynd ixacn zeywdlïéúéðúîzwqeräéeNò dðéàL äãNa ©§¦¦§¨¤¤¥¨£¨
,úBøBaì,jenql `ed i`yxy `ax s` dcen dfaeàðMéì Cäì àlà §¤¨§©¦§¨
úøîàcy,éâéìt úBøBaì äéeNò dðéàL äãNaoi`y `ax xaeq dfa s`e §¨§©§¨¤¤¥¨£¨§§¦¥

lkd ixacl zexeal dieyrd dcya la` ,xvinl exea jenql i`yx mc`

ok m` ,jneq epi`,àçéð éiaàì àîìLaxea xetgl i`yx mc` oi` mpn`y ¦§¨¨§©©¥¦¨
exea jenql `ed i`yx xea epkyl oi` m` j` ,exiag ly exeal jenqa

,zexeal dieyr dpi`y dcya xvinl,àéL÷ àáøì àlà`axy xg`n ¤¨§¨¨©§¨
jenql zxqe`d dpynd ixac z` x`ai cvik ok m` ,oipr lka jenql xqe`

.epky zeyxa xea yi xaky ote`a wx

:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä ,àáø Eì øîàixac xe`iaa xn`p ixd - ¨©§¨¨¨¦§©£¨
,yxcnd ziaa dpyndeðéðL BøBa ìúBkî ,äãeäé áø àîézéàå éiaà øîà̈©©©¥§¦¥¨©§¨¦¤¨¦

wigxdl ipyd jixvy 'elzekn wigxd ok m` `l`' exne`a `pzd zpeeky -

jxved oey`xd s`y ,epiidc ,oey`xd ly exea lzekn migth dyly

ozip `l ok m`e ,xea lzek xeriy ick migth dyly ely jeza wigxdl

.xvinl exea jenql mc` i`yxy dpynd on gikedl

:iia` ixac lr dpynd on zeywdl yiy zxaeqd drc d`ian `xnbd

éøîàc àkéàmc` jixvy dpyna epipy .jk dpynd ixacn miywnd yie - ¦¨§¨§¥
,migth dyly exiag ly exean wigxdldìò øîzéàåziaa xn`pe - §¦§©£¨

,mixacd xe`iaa yxcndBøBa ìúBkî ,äãeäé áø àîézéàå éiaà øîà̈©©©¥§¦¥¨©§¨¦¤
eðéðLs`y ,epiidc ,oey`xd ly exea lzekn wigxdl ipyd jixvy - ¨¦

xeriy ick migth dyly edcy jeza wigxdl dligzn jxved oey`xd

.xea lzekúøîàc àðMéì Cäì àîìLayéøác úBøBaì äéeNòä äãNa ¦§¨¨§©¦§¨§¨§©§¨¤¨£¨§¦§¥
,CîBñ Bðéà ìkäc meyn ,dpynd ixacn zeywdl oi`ïéúéðúîzwqer ©Ÿ¥¥©§¦¦

,úBøBaì äéeNòä äãNawigxdl aiig oey`xd s`y iia` dcen dfae §¨¤¨£¨§
,xvind on migth dylyúøîàc àðMéì Cäì àlàyäéeNòä äãNa ¤¨§©¦§¨§¨§©§¨¤¨£¨

,éâéìt úBøBaìok m` ,oipr lka jenql `ed i`yx iia` zrcleàîìLa §§¦¥¦§¨¨
àçéð àáøìjenql i`yx mc` oi`y ,dpynd ixac miayein `ax zrcl - §¨¨¦¨

,xea lzek xeriyk wigxdl eilr `l` ,zexeal dieyrd dcya xvinl exea

,àéL÷ éiaàì àlàx`ai cvik ok m` ,jenql oipr lka `ed xizne xg`ny ¤¨§©©¥©§¨
dyly ezeyx jeza wigxdl oey`xd z` dkixvnd dpynd ixac z`

.migth

:`xnbd zvxznEì øîàúçà úáa øBtçì eàaL ïéúéðúî ,éiaàyi - ¨©§©©¥©§¦¦¤¨©§§©©©
,cg` onfa xetgl mipkyd ipy e`ay ote`a dpynd ixac z` cinrdl

`ly ick migth dyly wigxdl mdn cg` lk aiigy mlek micen dfay

m` la` ,xead zxitga exiagl mdn cg` mcw `l ixdy ,exiag z` wifi

.xvinl exea z` jenql `ed i`yx ,exiagl mcew xteg mdn cg`

:`ztqezn iia` ixac lr dywn `xnbd,òîL àz`ztqeza epipy(`"t), ¨§©
zecy izy oia yi m`yíéãéa àaä òìñoicd ,cid rbna yzkpd jx rlq - ¤©©¨§¨©¦

y `edïàkî BøBa øôBç äæå ïàkî BøBa øôBç äæmdn cg` lk i`yx - ¤¥¦¨§¤¥¦¨
j` ,ezeyxa xea xetglìL ÷éçøî äæ÷éçøî äæå ãéña ãñå íéçôè äL ¤©§¦§Ÿ¨§¨¦§¨§¦§¤©§¦

ìLãéña ãñå íéçôè äLmigth dyly wigxdl mdn cg` lk lr lhen - §Ÿ¨§¨¦§¨§¦
z` wifi `ly ick ,ciqa ezxitg ilzek z` ceql ok enke ,ezeyx jeza

aiig exea zxitga mcwy oey`xd s`y ,`ztqezd ixacn gkene .exiag

:`xnbd zvxzn .iia` ixack `lye ,xvind on wigxdléðàL íéãéa àa- ¨§¨©¦©¦
iia` s` dcen dfay ,micia zyzkpe dkx rwxwdy df ote`a oicd dpey

exiag rwxw z` wifi `ly ick ,xvind on wigxdl cg` lk aiigy.

:`xnbd zxxandì éøà÷ éàî dì éøà÷ãexexa ixd ,l`eyd xaq dn - §¨¨¥¨©¨¨¥¨
oic eprinydl `pzl did ok `l m`y ,wigxdl yi dkx rwxwa wxy xacd

cg` lk jixv ok`y xaq l`eydy :`xnbd zx`an .dlibx rwxwa df
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ìL Bøéáç ìL BìúBkî íéòìqä úàå ãéqä úàå çìnä,íéçôè äL ©¤©§¤©¦§¤©§¨¦¦§¤£¥§Ÿ¨§¨¦
,lzekd z` wifnd lad milrn el` mixace xg`nãñ Bàexiag lzek z` ¨

ãéña.ladd on wefip epi` jk ici lry §¦
:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,mwigxdl jixvyìúBk àkéàc,exiaglàä ©§¨§¦¨¤¨

CîBñ ,ìúBk àkéìjenql `ed i`yx ,lzek exiagl oi`y ote`a j` - ¥¨¤¥
mc`l xqe`d `ax ixack `ly o`kn gikedl yie ,xvinl el` mixac

.onf xg`l epky z` wifdl ieyrd xac xvinl jenql

:`xnbd dgecàìc xnel okzi `l` ,dpynd ixacn ok gikedl oi` -ék Ÿ¦
éîñ àì énð ìúBk àkéìCi`yx epi` exivga lzek exiagl oi`yk s`y - ¥¨¤©¦Ÿ¨¦

,xvinl el` mixac jenqlïì òîLî à÷ éàî àlàåyiy exne`a `pzd §¤¨©¨©§©¨
,lzekd on mwigxdlìúBkì eL÷ éðäc ïì òîLî à÷ àämrhdy - ¨¨©§©¨§¨¥¨©¤

.lzekl md miwifny meyn xvinl el` mixac jenql xeq`y

:dpynd ixac jyndn `ax ly epic lr dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
y ,dpynaúà íé÷éçøîzrixfä úàå íéòøfäa dyixgúàå äLéøçn ©§¦¦¤©§¨¦§¤©©£¥¨§¤

zlhdìúBkä ïî íéìâø éîexiag lyìL,íéçôè äLel` mixacy oeik ¥©§©¦¦©¤§Ÿ¨§¨¦
.lzekl miwifn

:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,xvind on el` mixac wigxdl jixvy ©§¨
ìúBk àkéàc,exiagléîñ ,ìúBk àkéì àäCdpa `l oiicry ote`a j` - §¦¨¤¨¥¨¤¨¦

ixack `lye ,xvinl el` mixac jenql epky i`yx ,exivga lzek dld

.onf xg`l wifdl ieyrd xac xvinl jenql xqe`d `ax

:`xnbd dgecàìc xnel okzi `l` ,ok gikedl oi` -énð ìúBk àkéì ék Ÿ¦¥¨¤©¦
éîñ àìC,xvinl el` mixac jenql i`yx epi` lzek oi`y ote`a s`y - Ÿ¨¦

ïì òîLî à÷ éàî àlàå,lzekd on miwigxny eixaca hwpy `pzdàä §¤¨©¨©§©¨¨
ìúBkì äL÷ àzðeúîc ,ïì òîLî à÷,lzekl `id dyw zeaihxdy - ¨©§©¨¦§§¨¨¨©¤

on el` mixac wigxdl yi jkitle ,lzekd ceqi z` milwlwn mindy

.exiag ly elzek z` ewifi `ly ick xvind

:dpynd ixac jyndn `ax ly epic lr dywne day `xnbd,òîL àz̈§©
,dpyna epipyíéçéøä úàåxeriy exiag ly lzekd on wigxdl yiìLäL §¤¨¥©¦§Ÿ¨

migtháëMä ïî,rwxwd lr zakeyd dpezgzd migixd oa` -ïäL ¦©¤¤¤¥
xeriyäòaøàmigtháëøä ïîiab lr zakexd ,dpeilrd migixd oa` - ©§¨¨¦¨¤¤

v lkl gtha dpnn dxvwe ,dpezgzd.c

:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,xvind on migixd z` wigxdl yiyàkéàc ©§¨§¦¨
ìúBk,exiagléîñ ,ìúBk àkéì àäClzek oey`xd dpa `ly ote`a j` - ¤¨¥¨¤¨¦

lr xqe`d `ax ixack `lye ,xvinl migix jenql ipyd i`yx ,exivga

.onf xg`l oey`xd z` wifdl ieyry xac xvinl jenql ipyd

:`xnbd dgecàìs`y okzi `l` ,ok gikedl oi` -àì énð ìúBk àkéì ék Ÿ¦¥¨¤©¦Ÿ
éîñCi`yx ipyd oi` exivga lzek oey`xd dpa `l oiicry ote`a mb - ¨¦

,xvinl migix jenqlïì òîLî à÷ éàî àlàåwigxdl yiy df oica `pzd §¤¨©¨©§©¨
,lzekd on migixdìúBkì äL÷ àéiøéèc ,ïì òîLî à÷ àäzcrxdy - ¨¨©§©¨§¦©¨¨¤©¤

yi jkitle ,lzekl `id dwifn migixd ici lr ziyrpd rwxwd refrfe

.exiag ly elzek z` ewifi `ly ick ,xvind on migixd z` wigxdl mc`l

:dpynd ixac jyndn `ax ly epic lr dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,dpynaøepzä úàåxeriy exiag ly lzekd on wigxdl yiìLäLmigth §¤©©§Ÿ¨

àéìkä ïî,cner xepzd eilry qiqad zizgz -ïäLxeriyäòaøà ¦©¦§¨¤¥©§¨¨
migthäôOä ïî.cv lkl gth `ilkd on dxvwd ,qiqad ly dpeilrd ¦©¨¨

:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,xvind on xepzd z` wigxdl jixvy ©§¨
ìúBk àkéàc,exiagléîñ ,ìúBk àkéì àäCexiagl oi`y ote`a j` - §¦¨¤¨¥¨¤¨¦

lr xqe`d `ax ixack `lye ,xvinl xepzd z` jenql `ed i`yx ,lzek

.onf xg`l oey`xd z` wifdl ieyrd xac xvinl jenql ipyd

:`xnbd dgecàìc okzi `l` ,ok gikedl oi` -àì énð ìúBk àkéì ék Ÿ¦¥¨¤©¦Ÿ
éîñCz` jenql i`yx ipyd oi` exivga lzek oey`xl oi`y ote`a s`y - ¨¦

,xvinl exepzïì òîLî à÷ éàî àlàz` wigxdl yiy df oica `pzd ¤¨©¨©§©¨
,lzekd on xepzdìúBkì äL÷ àìáäc ,ïì òîLî à÷ àämege lady - ¨¨©§©¨§©§¨¨¤©¤

ick xvind on exepz z` wigxdl mc`l yi jkitle ,lzekl `ed wifn xepzd

.exiag ly elzek z` wifi `ly

:oldl dpynd ixacn `ax ly epic lr dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
dpyna(:k oldl),ïéîBzçð ìL úeðç íãà çzôé àì[mgl ixken-]ìLå Ÿ¦§©¨¨£¤©§¦§¤

BøöBà úçz ïéòaö[onye d`eaz da mixve`y bb ziilr-],Bøéáç ìL ©¨¦©©¨¤£¥
leyiae mgld ziit` jxevl zeriawa mixepz miwiqn el` zeiepgay xg`n

.bbd ziilra z`vnpd d`eazl wifn mixepzd on `veid oyrde ,ravdåok §
àìmc` dyriø÷a úôøon dlerd gixdy xg`n ,exiag ly exve` zgz Ÿ¤¤¨¨

.xve`l wifn ztxd

:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,eziaa el` mixac zeyrl mc`l xeq`y ©§¨
øöBà àkéàclrny bbd ziilra d`eaz ly xve` exiagl yiy xg`n - §¦¨¨

,gixd e` oyrd ici lr ewifn `vnpe ,eziaãéáò ,øöBà àkéì àäla` - ¨¥¨¨¨¦
el` mixac zeyrl `ed i`yx ,bbd ziilra xve` exiagl oi`y ote`a

gikedl yie ,eziilra xve` zeyrl exiagn `ed rpen jkay s` ,eziaa

wifdl ieyry xac ezeyxa zeyrl mc` lr xqe`d `ax ixack `ly o`kn

.onf xg`l exiag z`

:`xnbd dgecéðàL äøécxaeqd `ax s` ,epiidc .dxic iabl oicd dpey - ¦¨©¦
,onf xg`l epky z` wifdl ieyry xac exivga zeyrl i`yx mc` oi`y

e` oirave oinezgp ly zepg eziaa geztl i`yxy `ed dcen mewn lkn

lr xeq`l epl oi`e ,md ezxic iyinyzn el` mixacy xg`n ,xwa ztx

ote`a j` ,epky z` dzr `ed wifny ote`a `l` ezxica ynzydl mc`

.el` miyinyza `ed xzen ,llk dzr ewifn epi`y df

:df uexizl dgked d`ian `xnbdénð à÷éciyinyz oicy ok wiicl yi - ©§¨©¦
,xvg iyinyz oicn dpey dxicdìò éðúc`ziixaa epipy oky -(my) §¨¥£¨

y zxne`e ,dpynd ixac lr dtiqendúôø äúéä íàdúîãB÷ ø÷a ¦¨§¨¤¤¨¨¤¤
øöBàì,ebb ziilra xve` epky dyry mcew eziaa ztx dyry -øzeî ©¨¨

ziilra xve` zeyrl epky dvxi m` ztxd z` wlql jixv epi`e ,jka `ed

x`y iabl `le ,xve`d on ztx zwgxd iabl wx df oic x`azpy xg`ne .ebb

iyinyz oic welgy jkn cenll yi ,df wxta zeipyna ex`azpy zewgxd

epi`y lk ,epevxk ezxica ynzydl mc` i`yxy ,miyinyz x`yn dxic

.epky z` dzr wifn

:oldl dpynd ixacn `ax ly epic lr dywne day `xnbd,òîL àz̈§©
dpyna epipy(.ek oldl),äãNì Ceîñ ïìéà íãà òhé àì,exiag lyàlà Ÿ¦©¨¨¦¨¨§¨¤¤¨

dìò éðúå .úBnà òaøà epnî ÷éçøä ïk íà`ziixaa(my)y ,òaøà ¦¥¦§¦¦¤©§©©§¨¥£¨©§©
úBnàel`eøîàL,epky ly dcyd on oli`d z` wigxdl jixvy minkg ©¤¨§

mdíøkä úãBáò éãk`l m`y ,oli`d zcear jxevl yxcpd xeriyd - §¥£©©¤¤
ick exiag dcyl qpkdl jxhvi ,xvind on zen` rax` oli`d z` wigxi

.el` zecear zeyrl

:`xnbd zwiicnc àîòè,dcyd on zen` rax` oli`d z` wigxdl jixv ©§¨§
íeMîaiaqn iept mewn `diy,íøkä úãBáò éãkoli`d lra qpki `le ¦§¥£©©¤¤

,micia ewifie exiag dcyléîñ ,íøkä úãBáò éãk íeMî åàì àäCj` - ¨©¦§¥£©©¤¤¨¦
,xvinl cr epli` z` jenql i`yx did df mrh `laàkéàc áb ìò óàå§©©©§¦¨

é÷fî à÷c ïéLøLexiag dcyl hytzdl oli`d iyxey micizry s`e - ¨¨¦§¨©§¥
xvinl jenql mc` lr xqe`d `ax zrck `ly o`kn gikedl yie ,ewifdle

.onf xg`l epky z` wifdl ieyrd xac

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäote`a zwqer ef dpyn -÷éñôîc ¨¨§©©§¦¨§©§¦
àîðeödcyay oli`d iyxey oi`e ,zecyd oia wiqtnd wfg rlq epyiy - §¨

xeriy `l` wigxdl jixv epi` jkitle ,ipyd dcy jezl miqpkp cg`d

.mxkd zcear ick zen` rax`

:df uexizl dgked d`ian `xnbdénð à÷éc)dpynd ixacn wiicl yi - ©§¨©¦
,zecyd oia rlq yiyéðz÷c(m`y ,dpynd ixac jynda aezky -äéä §¨¨¥¨¨

íéúðéa øãbjxevl exiag dcyl qpkiy yeygl oi` dzrne ,zecyd oia - ¨¥¥§©¦
y `ed oicd if` ,oli`d zcearïàkî øãbì CîBñ äæå ïàkî øãbì CîBñ äæ¤¥©¨¥¦¨§¤¥©¨¥¦¨

yi dxe`kle .ynn xcbl cr eizepli` z` jenql mdn cg` lk i`yx -

lrn wx `id xcbd ixd ,xcbl mdizepli` jenql md mi`yx recn ,denzl

.rwxwd zgzn miwifne mihytzn oli`d iyxeyy cera ,rwxwd iab

oi`e ,rwxwd zgzn rlq epyiy ote`a zwqer dpyndy ,xnel yi gxkdae

xcb mb dpyiy ote`a jkitle ,dcyl dcyn hytzdl mileki miyxeyd

,oli`d zcear jxevl exiag dcyl yi` eqpkiy yyg oi`e rwxwd iab lr

xvinl cr mdizepli` jenql md mi`yx.

:`xnbd zl`ey,éëä éà,zecyd oia wiqtnd rlq epyiyàôéñ àîéà- ¦¨¦¥¨¥¨
m`y ,dpynd ly `tiqa x`eand oicd x`azi cvikåéLøL eéäoli`d ly ¨¨¨¨

CBúa ïéàöBédcydïäì ÷éîòî ,Bøéáç ìLexiagìLíéçôè äLi`yx - §¦§¤£¥©£¦¨¤§Ÿ¨§¨¦
ra mvvewl `ed,migth dyly wneákòé àlL éãkz`äLéøçnä §¥¤Ÿ§©¥©©£¥¨

.edcy z` yexglnàîðeö ÷éñôîc éàåote`a dpynd zwqer m`e - §¦§©§¦§¨
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המשך בעמוק גפ

oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxt`nw `aa

àúðåúî.gl xac -àééøéè-"zetixh el`"a ,diyixl `iixhc :enk .frla x"ipehi`

.(`,n oileg)ïéîåúçð ìù úåðç.cinz xe` my oiwiqny ,mgl ixken -øöåà-

.odl dyw oyrde ,oiie onye d`eaz da oixve`y diilrø÷á úôø àìågixd -

.odl dywéðàù äøéãezxic xeq`l epl oi`e ,od mc` ly ozxic xwa ztxe zepg -

.oken wfidd ok m` `l` ,eilréîð à÷éã-

.ip`y dxiccäìò éðú÷ãm` :`iddc -

,xzen xve`l zncew xwa ztxd dzid

`pz `l oizipznc zewgxd x`y edlekae

,ip`y dxicc meyn `kd :dpin rny - ikd

.wigxdl jixv oey`xd s` - jpi` la`àìà
úåîà òáøà åðîî ÷éçøä ïë íà-

eidy ,mxkd zcear ick :`nrh yxtnck

xivad zrya oke .dyixgna mxkd miyxeg

iept mewn odl jixve ,zelbra mze` oixvea

ezyixgn zlbr qpkiz `ly ,zen` rax`

.exiag rwxwaíøëä úãåáò íåùî àîòè
,jinq - ikd e`l `d .micia ewifn `edy -

,dcya ewifie eiyxy ehytziy ab lr s`e

.xead zxitgl oia dyixgnd akrl oia

`npeveiyxy ehytzi `ly ,wfg rlq -

.mylíéúðéá øãâcer ewifn oi`y -

xcbl zepli` jneq df - mxkd zcearl

dfe ,o`knxcbl zepli` jneqi`e .o`kn

,mi`lk o`k oi` - oal dcy odn cg` inp

- o`kn miptb m` :(`,`i) oiaexira xn`ck

oiqicpew drax` urp iab ,o`k rexfl xzen

zxevl `incc ,odiab lr dxenf gzne

ab lr s`e ,jneq df :`din ipzw .gztd

jezl oihytzne xcbd zgz miyxy ilf`c

.dcydïäì ÷éîòîz` uvew dcyd lra -

dyly wnera edcya e`viy oiyxyd

.migthàîðåö åàì éàåmy rhep dfe -

.od ewifiyk df edl winrn - zck `ly

úåîà äùîçå íéøùòexriy jk -

z` oilwlwne oiklede oikynp oiyxydy

.xead ilzek'åë ïéãä àåä`w `de -

ilf` dn` ynge mixyr crc ol rnyn

.xeal iwfne oiyxyéëä éà :ïðéñøâ éëä
éà õå÷é àì íã÷ ïìéàä íà àôéñ àîéà

åäì úçëùî éëéä êéîñ àìoli`dc -

mcw?àì éàîà ¯ êîñ ïéãë àìù éàå
õå÷é?éàîå ,õöå÷ :éðú÷ã ,íã÷ øåá éì äî

õå÷é àì :àðúã ,íã÷ ïìéà àðùøîàãë ?
àôô áø.oizrnya onwl -éîð àëä

ç÷åìá,edcy jeza oli` rhpy mc` -

`ae ,xg` yi`l edcy ivg xkn jk xg`e

oli` uewl jixv df oi` - xea xtge gweld

.ezeyxa erhpyäøùîä úàoixeyy min -

.ozytd z` ea÷øéä ïî,lk`n ipin ly -

.oiyixke oineye aexkïéùéøëä úàå-,izxk

.y"lixetíéøåáãä ïî ìãøçä úàå-

,mdit z` ccgne ,lcxgd z` oilke`y

.odly yac z` zelke`eéîð ÷øé àëéì éë
êéîñ àìeyw jpdc ol rnyn `w `de -

.iccd`úà ÷çøä øîåà äúàù ãò
ééøåáãî êéìãøçwigxdl wifnd lry -

s`y ,iilcxg on jiixeac dz` wgxd ,envr

.wifn `xwp dz`
éàå
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àééøéèã:yxtne ,`iixihc `nrhn dia xcd (a,k) onwlc ab lr s` - lzekl dyw

ira ded `xwirnc meyn ,`kd dil hwp mewn lkn - `lw meyn `l`

ib `iddlc ,`kd xity iz` "`l`" iqxb `lc mixtqle .`iixih meyn `nrh iyextl`qx

.`ed `nrh cg `lwe `iixih -àì:qxhpewd yxit - oinezgp ly zepg mc` gzti

:mz epiaxl dywe .xve`l dyw oyrdy meyn

i`ce oyre .egiayny ,exizd oiia :xn` onwlc

`l` mikqpl leqt oyern oii `dc ,oiil wifn

`ki`c oeik ,`kil oyr wfidc :mz epiaxl d`xp

`l` .oyrd my qpki `l daifrne dxwz my

oiid z` la` ,xve`d z` wifn laddy `nrh

ocic i`de :sqei ax xn` :onwl opiqxbe .giayn

.`bxyc `lad ,xnelk .dil `iyw `bxy elit`

."`bxyc `xhew" opiqxb `le

àä`ed :iiepyl ivn ied - ciar xve` `kil

rnyn `w `de ,jinq `l `kil ik oicd

.xve`l `iyw `ladc ol

à÷éãzncew xwa ztx dzid m` ipzwc inp

`l oizipznc zewgxd edlekae - 'ek

oky lke ,x`ya opireny`l dil dede ,ikd ipz

inp zewgxd x`ya mlerlc :dnize .dxica

opireny`l - `kd dihwpc `de ,jenql xzen

dzid m` ,dilic ixib iedc ab lr s`c ,`zeax

yecig ied `zydc ,xzen - xve`l zncew

`l - x`ya opireny` i`e .iqei iaxl elit`

xaqwc iqei iaxl la` ,opaxl `l` yecig ied

.yecig mey ied `l - wigxdl wfipd lr

à÷éã`iyw `l iia`le - 'ek ipzwc inp

yecig `diy dil rnyn `lc ,`wic i`d

.dxican ith x`ya

íàåzepg oicd `ede - 'ek xwa ztx dzid

.hwp ediipin `cge ,oirav lye oinezgp ly

éðúåzcear ick exn`y zen` rax` dlr

zcear ick" hwpinl dil ded - mxkd

xkfpy itl "mxkd zcear" hwp `l` ,"oli`d

jixvy mxk iab ,mi`lk zkqna df oeyl

.zen` rax` dwgxdàîòèzcear meyn

jxtnl ivn `weic i`d e`la - 'ek mxkd

i`e ,zen` rax` zwgxda ibqc :zehiyta

wigxdl jixv did - jenql xeq`mixyr

z` oiwigxny :(a,dk) onwl opzck ,zen` ynge

elit`c ,wcinl dil `gip `l` .xead on oli`d

.jenql xzen zen` rax` jez

÷éñôîãjixv i`n` :xn`z m`e - `npev

uegy `hiyt ?zen` rax`

yie oli`l melk lirei `ly ,yexgi `l `npevl

jetdl dvxie ,`npevd cr yexgiyk :xnel

dcyl qpki dyixgnd - xg` cvl dyixgnd

.exiag

åéäj`id :xn`z m`e - 'ek oi`vei eiyxy

uewi ok m` - zeyxa `ly i` ?jnq

mdxa` oa wgvi epiaxle .gwela inwe`l jixve

dl wiqn `lcn ,gwela cinrdl d`xp oi`

`ly jnqa ixiinc d`xp `l` .jenqack

.minc zpizpa `l` oli`d uvew epi`c ,zeyxa

.eprinydle jix`dl dvx `l dfae

àëäoli`dy :qxhpewd yxit - gwela inp

wgvi epiaxl d`xp oi`e .xken cia

."xkena" xninl dil ded ok m`c ,ikcxn iaxa

ipyle .gwel cia oli`dy yxtl el d`xp `l`

`ixi` i`n :zeywdl oi` el` miyexitd

mc`y oebk ,inp xea mcw elit` ?mcw oli`dy

xkne ,oli`d rhp jk xg`e xead dyr cg`

epiax yexitl oli` e` ,qxhpewd yexitl xead

e` xea zxikn ici lr `l` `a epi` xerxrc ,xead lra xerxrl oli`d zrihp dncwy ,dia `pixw "mcw oli`" `peeb i`dkac .o`yr xzida ixdy ,uewi `l - ikcxn iaxa wgvi

mz epiax yexitl la` .oli`d zxiknwifgdc oeik :cere inp xea mcw elit` mcw oli` `ixi` i`n :wgvi epiaxl dyw ,gwell oiprehe ,oli` z` cg` mc`n gwly - gwela yxity ,

dprh dnr yiy dwfgae ,gwel `la inp dnwel ,gwell oipreh mipy yly zwfgac ,ixii` mipy yly oli`a
jiiy]
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Bøéáç ìL BìúBkî íéòìqä úàå ,ãéqä úàå ,çìnä©¤©§¤©¦§¤©§¨¦¦§¤£¥
ìLàä ,ìúBk àkéàc àîòè ;ãéqa ãñ Bà íéçôè äL §¨§¨¦¨©¦©£¨§¦¨¤¨

ìúBk àkéì¯!CîBñ¯àì éîð ìúBk àkéì ék ,àì ¥¨¤¥¨¦¥¨¤©¦¨
éîñ.C¯?ïì òîLî à÷ éàî àlàå¯,ïì òîLî à÷ àä ¨¥§¤¨©¨©§©¨¨¨©§©¨

úàå ,íéòøfä úà íé÷éçøî :òîL àz .ìúBëì eL÷ éðäc§¨¥¨§¤¨§©©§¦¦¤©§¨¦§¤
ìL ìúBkä ïî íéìâø éî úàå ,äLéøçnä;íéçôè äL ©©£¥¨§¤¥©§©¦¦©¤§¨§¨¦
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צה oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxt`nw `aa

àúðåúî.gl xac -àééøéè-"zetixh el`"a ,diyixl `iixhc :enk .frla x"ipehi`

.(`,n oileg)ïéîåúçð ìù úåðç.cinz xe` my oiwiqny ,mgl ixken -øöåà-

.odl dyw oyrde ,oiie onye d`eaz da oixve`y diilrø÷á úôø àìågixd -

.odl dywéðàù äøéãezxic xeq`l epl oi`e ,od mc` ly ozxic xwa ztxe zepg -

.oken wfidd ok m` `l` ,eilréîð à÷éã-

.ip`y dxiccäìò éðú÷ãm` :`iddc -

,xzen xve`l zncew xwa ztxd dzid

`pz `l oizipznc zewgxd x`y edlekae

,ip`y dxicc meyn `kd :dpin rny - ikd

.wigxdl jixv oey`xd s` - jpi` la`àìà
úåîà òáøà åðîî ÷éçøä ïë íà-

eidy ,mxkd zcear ick :`nrh yxtnck

xivad zrya oke .dyixgna mxkd miyxeg

iept mewn odl jixve ,zelbra mze` oixvea

ezyixgn zlbr qpkiz `ly ,zen` rax`

.exiag rwxwaíøëä úãåáò íåùî àîòè
,jinq - ikd e`l `d .micia ewifn `edy -

,dcya ewifie eiyxy ehytziy ab lr s`e

.xead zxitgl oia dyixgnd akrl oia

`npeveiyxy ehytzi `ly ,wfg rlq -

.mylíéúðéá øãâcer ewifn oi`y -

xcbl zepli` jneq df - mxkd zcearl

dfe ,o`knxcbl zepli` jneqi`e .o`kn

,mi`lk o`k oi` - oal dcy odn cg` inp

- o`kn miptb m` :(`,`i) oiaexira xn`ck

oiqicpew drax` urp iab ,o`k rexfl xzen

zxevl `incc ,odiab lr dxenf gzne

ab lr s`e ,jneq df :`din ipzw .gztd

jezl oihytzne xcbd zgz miyxy ilf`c

.dcydïäì ÷éîòîz` uvew dcyd lra -

dyly wnera edcya e`viy oiyxyd

.migthàîðåö åàì éàåmy rhep dfe -

.od ewifiyk df edl winrn - zck `ly

úåîà äùîçå íéøùòexriy jk -

z` oilwlwne oiklede oikynp oiyxydy

.xead ilzek'åë ïéãä àåä`w `de -

ilf` dn` ynge mixyr crc ol rnyn

.xeal iwfne oiyxyéëä éà :ïðéñøâ éëä
éà õå÷é àì íã÷ ïìéàä íà àôéñ àîéà

åäì úçëùî éëéä êéîñ àìoli`dc -

mcw?àì éàîà ¯ êîñ ïéãë àìù éàå
õå÷é?éàîå ,õöå÷ :éðú÷ã ,íã÷ øåá éì äî

õå÷é àì :àðúã ,íã÷ ïìéà àðùøîàãë ?
àôô áø.oizrnya onwl -éîð àëä

ç÷åìá,edcy jeza oli` rhpy mc` -

`ae ,xg` yi`l edcy ivg xkn jk xg`e

oli` uewl jixv df oi` - xea xtge gweld

.ezeyxa erhpyäøùîä úàoixeyy min -

.ozytd z` ea÷øéä ïî,lk`n ipin ly -

.oiyixke oineye aexkïéùéøëä úàå-,izxk

.y"lixetíéøåáãä ïî ìãøçä úàå-

,mdit z` ccgne ,lcxgd z` oilke`y

.odly yac z` zelke`eéîð ÷øé àëéì éë
êéîñ àìeyw jpdc ol rnyn `w `de -

.iccd`úà ÷çøä øîåà äúàù ãò
ééøåáãî êéìãøçwigxdl wifnd lry -

s`y ,iilcxg on jiixeac dz` wgxd ,envr

.wifn `xwp dz`
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àééøéèã:yxtne ,`iixihc `nrhn dia xcd (a,k) onwlc ab lr s` - lzekl dyw

ira ded `xwirnc meyn ,`kd dil hwp mewn lkn - `lw meyn `l`

ib `iddlc ,`kd xity iz` "`l`" iqxb `lc mixtqle .`iixih meyn `nrh iyextl`qx

.`ed `nrh cg `lwe `iixih -àì:qxhpewd yxit - oinezgp ly zepg mc` gzti

:mz epiaxl dywe .xve`l dyw oyrdy meyn

i`ce oyre .egiayny ,exizd oiia :xn` onwlc

`l` mikqpl leqt oyern oii `dc ,oiil wifn

`ki`c oeik ,`kil oyr wfidc :mz epiaxl d`xp

`l` .oyrd my qpki `l daifrne dxwz my

oiid z` la` ,xve`d z` wifn laddy `nrh

ocic i`de :sqei ax xn` :onwl opiqxbe .giayn

.`bxyc `lad ,xnelk .dil `iyw `bxy elit`

."`bxyc `xhew" opiqxb `le

àä`ed :iiepyl ivn ied - ciar xve` `kil

rnyn `w `de ,jinq `l `kil ik oicd

.xve`l `iyw `ladc ol

à÷éãzncew xwa ztx dzid m` ipzwc inp

`l oizipznc zewgxd edlekae - 'ek

oky lke ,x`ya opireny`l dil dede ,ikd ipz

inp zewgxd x`ya mlerlc :dnize .dxica

opireny`l - `kd dihwpc `de ,jenql xzen

dzid m` ,dilic ixib iedc ab lr s`c ,`zeax

yecig ied `zydc ,xzen - xve`l zncew

`l - x`ya opireny` i`e .iqei iaxl elit`

xaqwc iqei iaxl la` ,opaxl `l` yecig ied

.yecig mey ied `l - wigxdl wfipd lr

à÷éã`iyw `l iia`le - 'ek ipzwc inp

yecig `diy dil rnyn `lc ,`wic i`d

.dxican ith x`ya

íàåzepg oicd `ede - 'ek xwa ztx dzid

.hwp ediipin `cge ,oirav lye oinezgp ly

éðúåzcear ick exn`y zen` rax` dlr

zcear ick" hwpinl dil ded - mxkd

xkfpy itl "mxkd zcear" hwp `l` ,"oli`d

jixvy mxk iab ,mi`lk zkqna df oeyl

.zen` rax` dwgxdàîòèzcear meyn

jxtnl ivn `weic i`d e`la - 'ek mxkd

i`e ,zen` rax` zwgxda ibqc :zehiyta

wigxdl jixv did - jenql xeq`mixyr

z` oiwigxny :(a,dk) onwl opzck ,zen` ynge

elit`c ,wcinl dil `gip `l` .xead on oli`d

.jenql xzen zen` rax` jez

÷éñôîãjixv i`n` :xn`z m`e - `npev

uegy `hiyt ?zen` rax`

yie oli`l melk lirei `ly ,yexgi `l `npevl

jetdl dvxie ,`npevd cr yexgiyk :xnel

dcyl qpki dyixgnd - xg` cvl dyixgnd

.exiag

åéäj`id :xn`z m`e - 'ek oi`vei eiyxy

uewi ok m` - zeyxa `ly i` ?jnq

mdxa` oa wgvi epiaxle .gwela inwe`l jixve

dl wiqn `lcn ,gwela cinrdl d`xp oi`

`ly jnqa ixiinc d`xp `l` .jenqack

.minc zpizpa `l` oli`d uvew epi`c ,zeyxa

.eprinydle jix`dl dvx `l dfae

àëäoli`dy :qxhpewd yxit - gwela inp

wgvi epiaxl d`xp oi`e .xken cia

."xkena" xninl dil ded ok m`c ,ikcxn iaxa

ipyle .gwel cia oli`dy yxtl el d`xp `l`

`ixi` i`n :zeywdl oi` el` miyexitd

mc`y oebk ,inp xea mcw elit` ?mcw oli`dy

xkne ,oli`d rhp jk xg`e xead dyr cg`

epiax yexitl oli` e` ,qxhpewd yexitl xead

e` xea zxikn ici lr `l` `a epi` xerxrc ,xead lra xerxrl oli`d zrihp dncwy ,dia `pixw "mcw oli`" `peeb i`dkac .o`yr xzida ixdy ,uewi `l - ikcxn iaxa wgvi

mz epiax yexitl la` .oli`d zxiknwifgdc oeik :cere inp xea mcw elit` mcw oli` `ixi` i`n :wgvi epiaxl dyw ,gwell oiprehe ,oli` z` cg` mc`n gwly - gwela yxity ,

dprh dnr yiy dwfgae ,gwel `la inp dnwel ,gwell oipreh mipy yly zwfgac ,ixii` mipy yly oli`a
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`oifgeצו mipya cenr gi sc ± oey`x wxt`nw `aa

êéîñ àì éàåzi` ,wefipd xac my oi`ya elit` exiag xvinl wfid yipi` -

ediipin cg jenqilc dil zgkyn ikid ,od oiwifn odipy el`c ,iqei iaxl dil

`yixa?åéìò áëòî åøéáç éøäç÷åìá,edcy jeza dxyn df dyry xg` -

cinrd e` wxi my rxf gwelde ,xg`l edcy dvgn xkn - lcxg my rxf e`

.mixeac÷éçøî éàîàdyr zeyxa ixd -

éñåé éáøã àîòè éàî ãåòåbilt `lc -

ediiexzc meyn `nrhe ,lcxga `l`

od oiwifn?÷øéå äøùîá éîð âåìôéìåìò
åîöò úà ÷éçøäì ÷éæîäit lr s`e -

.zeyxa dyr dlgznyàúðéáá éà-

.rxfd oirxb
àì
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[` cenrl jiiy]éâåìâìediiexze .oirxb :yxit jexrae .migxt :qxhpewd yxit - lcxg

`l lcxgl mixeac :opax ixn`w `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`

,oiwifn od dn eixaca iqei iax yxit `lc rnyn .'ek `txha i` 'ek `zpiaa i` iwfn

`l `zyde .mitpr md ibelblc wgvi epiaxl d`xpe .'ek `zpiaa i` oiwtzqn eid jkle

dil ixn` jkl ,zewifn md dn iqei iax yxit

,mewn lkn :xn`z m`e .'ek `zpiaa i` :opax

yie migxtd elk`iy ,lcxgl oiwifn od ixd

e` meiae ,hrn m` ik opi` migxtdy :xnel

.wifdl oileki oi` ecnriy mineiéàåjinq `l

`nlya :wgvi epiax yxit - dl zgkyn ikid

jnqy ixiinc ,xity iz` - jinq xn`c iia`l

`w `zydc ab lr s`e .dligz mixeac lra

ilekl lcxgl iwfn inp mixeacc jzrc `wlq

,ipy wifnd lrc opax ixaq mewn lkn ,`nlr

,dwgxdd lk z` wigxdl ,lcxg lra epiidc

- xvind lr oey`xd jnq m`c xea iab enk

:xaq iqei iaxe .migth dyy lk wigxn ipyd

`ly zvw dyre ,lcxg iwfn mixeacc oeik

rexfl seql cizr dfy ,xvind lr jnqy obedk

`ly erpenl leki epi` oicay it lr s` ,lcxg

,dyer obedk `ly zvw mewn lkn - jenqi

,xeal inc `le .jenql leki lcxg lra mbe

ipyd wifne dirx`l dil itxnc meyn mzdc

ipyd lr jkl - oey`x ly exea lzekl micia

iwfn ediiexzc oeikc ?llk wigxi `l iqei iaxle ,opaxl dwgxdd lk wigxi lcxgd lrac dl zgkyn ikid - jinq `l xn`c `axl `l` .`l `kd la` ,dwgxdd lk wigxdl

ivg xkne lcxg rxfy - gwela :`tt ax xn` mknq oick `lye li`ed ,mwlql el yi - dlgz mixeac lra jnq elit`e .dwgxdd ivg wigxdl cg`e cg` lk lr - iccd`

ixn` xzida eknqyk oli` iabc ab lr s` .xzida jnqy it lr s` envr z` wigxdl wifnd lre ,lcxgl iwfn `l mixeacc wiqnck opax ixaqe .mixeac cinrd gwelde ,edcy

s` ,minc ozepe uvew - mcw xead m` :oli` iab opixn` inp ikdc .`l - lcxge oiyixk dxyn la` ,daexn cqtd `ki`e zeax mipy cenrl ieyry ,oli` ilin ipd - uewi `lc

q iqei iaxe .eyyg daexn cqtdlc - `nrh `l` .minc epziy d`xp epi` xeqi`a miknqpd mixac x`yae ,xeqi`a epli` jnqc ab lrmixeac lra jixve ,lcxgl iwfn mixeacc xa

lr opaxlc xnele wegcl jixv did `le ,gwelae dlgz mixeac lra jnqyk inwe`l ira `l inp ikd meyne .obedk `ly llk dyr `l lcxg lrac oeik ,dwgxdd lk wigxdl

xzida jnq mixeac lrac oeik ,ok m`c .iqei iax` ibilte ,lcxgl iwfn `l mixeac opaxlc xnel jxhvi `l mbe ,xeae oli` iab epi`y dn ,xzida dyry it lr s` wigxdl wifnd

wigxdle xiqdl lcxg lra jixv - lcxgl iwfn `l mixeacc ,opaxlc ,gwel `la ediizbelt iwep :xn`z m`e .jenql lcxg lral iqei iax xizn did `l - obedk `ly dyr `le

xiznc rnyn - lcxga xiznc :xnel yie ivgd `l` ,dwgxdd lk wigxdl lcxgd lral oi` - iccd` iwfn ediiexzc oeik ,iqei iaxle .dlgz jnqy it lr s` ,dwgxdd lk

mby oeik ,mixeac e`ayk edewigxi dnl ,lcxg oky lke ?milvae wxi e`ayk owigxdl jixv dnl - oiyixke dxyn eknqp xzidac oeik ?opaxc `nrh i`n ikd i` .jenql ixnbl

oeik ,wxie dxyn elit` ?lcxgl iwfn inp mixeacc meyn ,lcxga `l` bilt `lc iqei iaxc `nrh i`n :cere .`nlr ilekl lcxgl iwfn inp mixeacc jzrc `wlqc ?iwfn md

lr ikdle .xzida dyry it lr s` ,envr z` wigxdl wifnd lr opax ixaq `we ,gwela mlerl :`piax ipyne xeae oli` iab enk ,dwigxdl jxhvi `l - xzida dxynd dyrpy

wfipd lr xaq iqei iaxc llkn - lcxgd lra lr dwgxd opax epzp jklc ,lcxgl miwifn mpi` mixeacdy `piaxc `zlinn opirnyc oeik :jixte .wifd `edy ,wigxdl lcxgd lra

inp iwfn mixeacdc rnyn `icda `ziixac iieyw`l ivn dedc oicd `ede inp wxie dxyn elit` ok m` - wfip `le wifn `edy it lr s` lcxg zkinq ixycn ,envr wigxdl

.dzeywdl xak ligzdc meyn ,inp wxie dxyn elit`c `iyew hwpinl dil `gip `l` .ilcxg ibelbl zelke`e :ipzwc ,lcxglììëî- 'eke wigxdl wfipd lr iqei iax xaqc

zgkyn ikid jinq `l i`e :dlgza dywdy eze` epi` dywnd dfc ,df yexitl xnel jixvxaqe ,icin dil dyw ded `le ,jinq xn`c iia`l dil `gip ded dicicl `dc .dl

,'ek iqei iax xaqc llkn :jixt ikdl ,rci `l dfd dywnd la` .opaxl iwfn `l lcxgl mixeacc ,`pwqnd xity rci ded oey`xd dywndy xnel jixve .'ek wfipd lr iqei iax

lkn ,lcxgl oiwifn mdy ab lr s` ,wigxdl lcxg lral oikixvny ,wifn `le wfip mixeac lra aiyg opaxlc oeik :dywdelra lre ,wifn aiyg `l xzida jnqc oeik mewn

oi`c !ok inp wxie dxyn elit` ikd i` ,envr z` wigxdl wfipd lrc xaq ok m` Ð lcxgd lral jenql xzen ikd elit`e ,wfip aiyg iqei iaxl mb ok m` Ð wigxdl lcxg

yne .ikda edpibeltlc llk `xaq oi`c ,`xaq i`d edl zil opaxle ,obedk `ly zvw dyry meyn xzida jnqy it lr s` wifn mixeac lra aiyg iqei iaxlc `xaqmlerl :ip

ixaq eed i` `xaq jda dil ecen eed inp opaxe .ezkinqa obedk `ly zvw dyry oeik ,xzida jnqy ab lr s` wifn mixeac lra aiyge ,dil `xiaq wifnd lr iqei iax

ikid jinq `l i`e :jixtc ,dywnd ixacl `ibeqd zlgz yxtl yi ef `pwqnke .lcxgd lra wigxn jkle ,lcxgl iwfn `l mixeacc edl `xiaqc `l` ,lcxgl iwfn mixeacc

oiwifn md mby ab lr s` ,xzida eknqpy oeik ,wxi enk mixeac eed opaxlc ,ewlgiy qxhpewd yexitl yxity enk `le .`zyd opiwqnck ,jinq i` `nlyac ,dl zgkyn

.obedk `ly zvw dyr mixeacd lray iptn ,lcxgd jenql xizn iqei iaxe .`aiyk lcxgl

(lirl)øáñådlekl dewq` ,envr z` wigxdl wifnd lrc iqei iax xaqc `kd yxtl dil jixhvi`c meyn `l` ,iieyw`l dil ded dnewn lr onwl Ð 'ek wifnd lr iqei iax

el oiprehy oeik ?wxi my `eaiyk dxynd wigxi dnl ok m`c Ð gwell oiprehe dxyn gwely mc`a yxitc ,l`ppg epiax yexitk eyxtl xyt` i` `kdc gwelae .`kd `zlin

wlgl jxved dn :el dywe .i"yx zhiy itl `ibeqd lk wgvi epiax yxit jk .ikcxn iaxa wgvi epiaxk e` ,qxhpewa yxity enk gwela yxtl jixv `l` !ef dkinq dpw xkendy

,lcxga xizn iqei iax :(` wxt) `ztqeza ipzwc cere ?epzpyna oincwend ,dpexg`a wxie dxync ef dpyn `iadl oiznd dnlc :cere ?dxync gwell oli`c gwel oia wgeca

lr opax ixaqw `piax xn` `l` :opiqxb ikdc l`ppg epiaxe mz epiax yxtne .dlgz jnq mixeac lrac rnyn .ily jeza dyer ip` jk Ð jly jeza ziyry jxck :el xne`y

z` wigxdl wifnd lr `wecc opax ixaq `wc meyn ,jinqc Ð wxi e` lzek `kil ikc `ax dcen edleka i`cec ,lirlc iiepiy lkn dia xcd `zyde .envr z` wigxdl wifnd

`wc `xne `xn lkc `nrh meyn ,xea `wec `l` ,opaxl elit` jenql `ax xq` `le ,wifn jneqd ixwn `l Ð wefipd xac `kil ik la` .wefipd xac `ki` ik epiidc ,envr

iwen `le dia xcd jkle .iia`c `ail` lirl ziyixtck ,ediizbelt xity iz` Ð jinq inp opaxlc oeike .xea `kil ik elit` ,wifn jneqd aeyg ikdle ,i`rx`l zitxn zign

,gwel `la jinqca `wece .obedk `ly llk dyr `l mixeacd lrac oeik ,lcxgd lral jenql iqei iax xizn did `l ok m`c meyn ,dlgz mixeac lra jnqy oebke ,gwela

.dxyn gwell oli`d gwel oia wlgl jxhvp `l ef `pwqnlc ,xity iz` df itle .lirl ziyixtck ,jenql lcxgd lral iqei iax xizn ,mixeacd lra obedk `ly zvw dyry

.`ztqeza gkeny enk ,dlgz mixeac lra inp jnqy ixiinc xity inp iz`e .lirlc iiepiy lkn xefgl jixv dpinc meyn ,dxync oizipzn `iadl ick inp oiznd ikdle
ikd
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.Bîöò úà ÷éçøäì ÷éfnä ìò :ïðaø éøáñ à÷¯ììkî ¨¨§¦©¨©©©©¦§©§¦¤©§¦§©

ìò éà ;Bîöò úà ÷éçøäì ÷fépä ìò :øáñ éñBé éaøc§©¦¥¨©©©¦¨§©§¦¤©§¦©
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àôøèa éà ,déì àçkLî¯.éøàt øãä¯?Bîöò úà ÷éçøäì ÷éfnä ìò éñBé éaø øáñå ©§§¨¥¦§©§¨¨©¨¥§¨©©¦¥©©©¦§©§¦¤©§
ïìéàì úîãB÷ øBaäL ét ìò óà :øîBà éñBé éaø ,ïðúäå¯CBúa øôBç äfL ,õB÷é àì §¨§©©¦¥¥©©¦¤©¤¤¨¦¨Ÿ¨¤¤¥§

ïðaøc íäéøáãìe ,déì àøéáñ ÷fépä ìò éñBé éaø íìBòì ,àlà !BlL CBúa òèBð äæå ,BlL¤§¤¥©§¤¤¨§¨©¦¥©©¦¨§¦¨¥§¦§¥¤§©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc `xza `aa(iyily meil)

éîñ àìc éàåCz` wifdl ieyrd xac xvinl jenql i`yx mc` oi` m`e - §¦§Ÿ¨¦
,onf xg`l epkydì úçkLî éëéädligz jnqy ote` `evnl yi cvik - ¥¦©§©©¨

lra dzr i`yx m`d iqei iaxe opax ewlgp dfay ,xzida mixeacd lra

m` ixd ,ecal dwgxdd lk z` wigxdl eilry e` ,`ed s` jenql lcxgd

,lkd zrcl xvind on dzr wigxdl `ed aiig ,xeqi`a mixeacd lra jnq

.oick `ly jnqy xg`n

:`xnbd zvxznç÷Bìa ,àtt áø øîàrxfy mc`a zwqer dpynd - ¨©©¨¨§¥©
gweld da cinrde ,xg` mc`l divg z` xkn okn xg`le ,edcya lcxg

lcxgd z` wigxdl xkend dzr aiig m`d opaxe iqei iax ewlgpe .mixeac

s`y ,`id minkg zrc .gweld ly mixeacd z` wifi `ly ick rxfy

lkn ,dzid ely dcyd lk ixdy ,dyr xzida lcxgd z` rxfy dryay

iqei iax eli`e .xvind on ewigxdl eilr epnn wefip gweldy dzr mewn

mixeacd lra lr lhen ,lcxgl md s` zewifn mixeacde xg`ny ,xaeq

jenq mcinrdy dfa obedk `ly dyry xg`n ,dwgxdd lk z` wigxdl

dcyd dzid drixfd zrya ixdy ,oick rxf lcxgd lray cera ,xvinl

.ezeyxa dlek

:`xnbd dywnéàdpynd zwqerïðaøc àîòè éàî ,ç÷Bìa`ed dn - ¦§¥©©©§¨§©¨¨
ixd ,xvind on wigxdl lcxgd lra aiigy mixaeqd minkg ly mnrh

.ezeyxa dlek dcyd dzid drixfd zryay xg`n ,oick dyr

ãBòå,zeywdl yiéñBé éaøc àîòè éàîiabl wx minkg ixac lr wlgpy §©©§¨§©¦¥
ixd ,df z` df miwifnd mixeace lcxgeléôàiablà÷øéå äøLî £¦¦§¨§©§¨

[dze` wifn wxid oi`e wxid z` dwifn dxyndy]énðiaxl yi dfa mb - ©¦
,wigxdl jixv dxynd lra oi`y xeaqle minkg ixac lr welgl iqei

`xaq oi` ,ezeyxa dlek dcyd dzidy drya oick dze` jnqe xg`ny

okn xg`l wigxiy.

:`xnbd zvxznúà ÷éçøäì ÷éfnä ìò ïðaø éøáñ à÷ ,àðéáø øîà̈©¨¦¨¨¨§¥©¨¨©©©¦§©§¦¤
Bîöòrxfy s` wigxdl lcxgd lra z` minkg miaiigny mrhd - ©§

lkay mixaeqy xg`n ,ezeyxa dlek dcyd dzidy drya xenb xzida

on ewigxdl eilr lhen ,exiag z` wifnd xac ezeyxa dyer mc`y mewn

zlhen jkitle ,dyr oick dligzn m` s` ,wfidd z` repnl ick xvind

mixeacd oi`e mixeacd z` wifnd `edy ,lcxgd lra lr dwgxdd zaeg

.eze` zewifn

:`xnbd zl`eyììkî,jkn cenll yi -éñBé éaøclcxgd lral xiznd ¦§©§©¦¥
,jkn wefip mixeacd lray s` xvinl jenq x`ydløáñmewn lkay ¨©

exiag z` wifnd xac ezeyxa dyer mc`ylhenúà ÷éçøäì ÷fépä ìò©©¦¨§©§¦¤
Bîöòlcxgd lra z` aiign epi` jkitle ,wfei `ly ick xvind on ©§

ok m`e .wfei `ly eixeac z` wigxi mixeacd lra dvxi m` `l` ,wigxdl

,zeywdl yi÷fépä ìò éà,envr z` wigxdlénð à÷øéå äøLî eléôà- ¦©©¦¨£¦¦§¨§©§¨©¦
mby ,wxil dxyn zkinqa s` minkg ixac lr welgl iqei iaxl el did

wxid lra dvxi m`e ,xvinl jenql dxynd lra i`yxy xnel yi dfa

lra lry minkgl iqei iax dcen dfa recne ,wfei `ly ick `ed wigxi

.xvind on wigxdl lhen dxynd

:xg` ote`a minkge iqei iax zwelgn z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne

íìBòì àlà,xnel yi gxkda -déì àøéáñ ÷éfnä ìò énð éñBé éaø- ¤¨§¨©¦¥©¦©©©¦§¦¨¥
wifi `ly ick envr z` wigxdl wifnd lr lheny xaeq iqei iax s`y

,mixg`ïðaøì éñBé éaø eäì øîà÷ éëäåiqei iax mdl xn` jke - §¨¦¨¨©§©¦¥§©¨¨

,minkglà÷øéå äøLî çðéz,mkl ip` dcen wxil dxyn zkinq iabl - ¥©¦§¨§©§¨
epky rxf xy`k wigxdl eilr lhen xzida dxynd lra jnq m` s`y

,zewxiéðä é÷fî àì éðäå éðä é÷fî éðäcz` dwifn dxyndy xg`n - §¨¥©§¥¨¥§¨¥Ÿ©§¥¨¥
wifnd `ed dxynd lra wxy `vnpe ,dze` miwifn mpi` mde ,zewxid

,envr z` wigxdl eilreàlàzkinqaíéøBáãe ìcøç,mkilr ip` wleg ¤¨©§¨§¦
ixdy ,mixeacd lran xzei wigxdl lcxgd lra lr lhen oi`y ip` xaeqe

éããäà é÷fî eäééåøzzaeg zlhen mdipy lre ,df z` df miwifn mdipy - ©§©§©§¥©£¨¥
drixfd zrya ixdy] xzida rxf lcxgd lrayk jkle ,deya dwgxdd

.envr z` wigxdl mixeacd lral yi ,[ezeyxa dlek dcyd dzid

ïðaøåy ,`id dfa miwlegd minkg zxaqe -déì é÷fî àì ìcøçì íéøBác §©¨¨§¦§©§¨Ÿ©§¥¥
y xg`n ,lcxgd z` llk zewifn mixeacd oi` -àzðéáa éàwfpd m` - ¦§¦§¨

,lcxgd rxf oirxb zlik`a `eddéì àçkLî àìz`ven dxeacd oi` - Ÿ©§§¨¥
e ,gnvd jeza `ed oenhy meyn ,eze`àôøèa éàzlik`a `ed wfpd m`e - ¦§©§¨

,milrdéøàt øãämilcbe mixfeg md ixd -wifnd `ed lcxgdy ,`vnpe . ¨©¨¥
`xwp lcxgd lra wx jkitle ,eze` zewifn opi` ody cera mixeacd z`

xvind on dwgxdd zaeg zlhen cala eilre ,'wifn' mya.

zaeg wifnd lr zlhen iqei iax zrcl s`y x`aznd lr dywn `xnbd

:dwgxddøáñåxaeq ike -éñBé éaøy÷éfnä ìòlhenBîöò úà ÷éçøäì §¨©©¦¥©©©¦§©§¦¤©§
,wifi `ly ickïðzäåepipy ixde -(:dk oldl),xead on oli` zwgxd oic iabl §¨§©

wifi `ly ick oli`d z` uevwl yi oli`l mcw xead m` minkg zrcly

j` ,xead z`,øîBà éñBé éaøyàì ,ïìéàì úîãB÷ øBaäL ét ìò óà ©¦¥¥©©¦¤©¤¤¨¦¨Ÿ
õB÷é,oli`d z`äfL[xead lra-]øôBçxeaäæå ,BlL CBúa[oli`d lra-] ¨¤¤¥§¤§¤
òèBðoli`d z`.BlL CBúa,ezeyx jeza dyer cg` lky xg`ny ,epiidc ¥©§¤

xenyl wfipd utg m` `l` ,epky z` wifi `ly ick wigxdl eilr lhen oi`

lry xaeq iqei iaxy x`al ozip cvik ,ok m`e .xvind on `ed wigxi ,envr

.dwgxdd zaeg zlhen wifnd

:xg` ote`a zx`ane `xnbd da zxfeg ef `iyew zngneéaø íìBòì àlà¤¨§¨©¦
déì àøéáñ ÷fépä ìò éñBéwfipd lr lheny xaeq envr iqei iax ok` - ¥©©¦¨§¦¨¥

,wfei `ly envr z` wigxdleqei iaxe' xn`py dn'lcxga xizn i

eäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãìjke .minkg zhiyl `l` eixac z` xn` `l - §¦§¥¤§©¨¨¨¨©§
,mdl xn`éãéãìlhen ,izhiyl -Bîöò úà ÷éçøäì ÷fépä ìò,xac lka §¦¦©©¦¨§©§¦¤©§

eléôàåiablé÷eçø éòa àì à÷øéå äøLîjixv dxynd lra oi` - ©£¦¦§¨§©§¨Ÿ¨¥§¥
,dxynl dncw wxid zrixf m` elit`e ,wxid on wigxdleëãéãì àlà¤¨§¦§

eúéøîàclheny mixaeq mz`y mkzhiyl `l` -÷éfnä ìòz` wigxdl §¨§¦©©©¦
,envrà÷øéå äøLî çðézlra lr lheny oiadl ozip wxie dxyn iabl - ¥©¦§¨§©§¨

xg`n ,wigxdl dxyndéðä é÷fî àì éðäå éðä é÷fî éðäcdxynd - §¨¥©§¥¨¥§¨¥Ÿ©§¥¨¥
dxynd lra wx jkitle ,dze` wifn epi` `edy cera ,wxid z` dwifn

,dwgxdd zaeg eilre 'wifn' mya `xwpàlàiableäééåøz ,íéøBáãe ìcøç ¤¨©§¨§¦©§©§
éããäà é÷fîzaeg zlhen mdipy lre ,df z` df miwifn mdipy ixd - ©§¥©£¨¥

drixfd zrya ixdy] xzida rxf lcxgd lray gwela jkle ,dwgxdd

wigxdl mixeacd lra z` aiigl mkl did ,[ezeyxa dlek dcyd dzid

.lcxgd lra z` `le ,envr z`

ïðaøå,minkg el eaiyd jk lre -déì é÷fî àì ìcøçì íéøBácoi` - §©¨¨§¦§©§¨Ÿ©§¥¥
y xg`n ,lcxgd z` zewifn mixeacdàzðéáa éàmeyn `ed wfpd m` - ¦§¦§¨

,lcxgd rxf oirxb zlik`
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צז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc `xza `aa(iyily meil)

éîñ àìc éàåCz` wifdl ieyrd xac xvinl jenql i`yx mc` oi` m`e - §¦§Ÿ¨¦
,onf xg`l epkydì úçkLî éëéädligz jnqy ote` `evnl yi cvik - ¥¦©§©©¨

lra dzr i`yx m`d iqei iaxe opax ewlgp dfay ,xzida mixeacd lra

m` ixd ,ecal dwgxdd lk z` wigxdl eilry e` ,`ed s` jenql lcxgd

,lkd zrcl xvind on dzr wigxdl `ed aiig ,xeqi`a mixeacd lra jnq

.oick `ly jnqy xg`n

:`xnbd zvxznç÷Bìa ,àtt áø øîàrxfy mc`a zwqer dpynd - ¨©©¨¨§¥©
gweld da cinrde ,xg` mc`l divg z` xkn okn xg`le ,edcya lcxg

lcxgd z` wigxdl xkend dzr aiig m`d opaxe iqei iax ewlgpe .mixeac

s`y ,`id minkg zrc .gweld ly mixeacd z` wifi `ly ick rxfy

lkn ,dzid ely dcyd lk ixdy ,dyr xzida lcxgd z` rxfy dryay

iqei iax eli`e .xvind on ewigxdl eilr epnn wefip gweldy dzr mewn

mixeacd lra lr lhen ,lcxgl md s` zewifn mixeacde xg`ny ,xaeq

jenq mcinrdy dfa obedk `ly dyry xg`n ,dwgxdd lk z` wigxdl

dcyd dzid drixfd zrya ixdy ,oick rxf lcxgd lray cera ,xvinl

.ezeyxa dlek

:`xnbd dywnéàdpynd zwqerïðaøc àîòè éàî ,ç÷Bìa`ed dn - ¦§¥©©©§¨§©¨¨
ixd ,xvind on wigxdl lcxgd lra aiigy mixaeqd minkg ly mnrh

.ezeyxa dlek dcyd dzid drixfd zryay xg`n ,oick dyr

ãBòå,zeywdl yiéñBé éaøc àîòè éàîiabl wx minkg ixac lr wlgpy §©©§¨§©¦¥
ixd ,df z` df miwifnd mixeace lcxgeléôàiablà÷øéå äøLî £¦¦§¨§©§¨

[dze` wifn wxid oi`e wxid z` dwifn dxyndy]énðiaxl yi dfa mb - ©¦
,wigxdl jixv dxynd lra oi`y xeaqle minkg ixac lr welgl iqei

`xaq oi` ,ezeyxa dlek dcyd dzidy drya oick dze` jnqe xg`ny

okn xg`l wigxiy.

:`xnbd zvxznúà ÷éçøäì ÷éfnä ìò ïðaø éøáñ à÷ ,àðéáø øîà̈©¨¦¨¨¨§¥©¨¨©©©¦§©§¦¤
Bîöòrxfy s` wigxdl lcxgd lra z` minkg miaiigny mrhd - ©§

lkay mixaeqy xg`n ,ezeyxa dlek dcyd dzidy drya xenb xzida

on ewigxdl eilr lhen ,exiag z` wifnd xac ezeyxa dyer mc`y mewn

zlhen jkitle ,dyr oick dligzn m` s` ,wfidd z` repnl ick xvind

mixeacd oi`e mixeacd z` wifnd `edy ,lcxgd lra lr dwgxdd zaeg

.eze` zewifn

:`xnbd zl`eyììkî,jkn cenll yi -éñBé éaøclcxgd lral xiznd ¦§©§©¦¥
,jkn wefip mixeacd lray s` xvinl jenq x`ydløáñmewn lkay ¨©

exiag z` wifnd xac ezeyxa dyer mc`ylhenúà ÷éçøäì ÷fépä ìò©©¦¨§©§¦¤
Bîöòlcxgd lra z` aiign epi` jkitle ,wfei `ly ick xvind on ©§

ok m`e .wfei `ly eixeac z` wigxi mixeacd lra dvxi m` `l` ,wigxdl

,zeywdl yi÷fépä ìò éà,envr z` wigxdlénð à÷øéå äøLî eléôà- ¦©©¦¨£¦¦§¨§©§¨©¦
mby ,wxil dxyn zkinqa s` minkg ixac lr welgl iqei iaxl el did

wxid lra dvxi m`e ,xvinl jenql dxynd lra i`yxy xnel yi dfa

lra lry minkgl iqei iax dcen dfa recne ,wfei `ly ick `ed wigxi

.xvind on wigxdl lhen dxynd

:xg` ote`a minkge iqei iax zwelgn z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne

íìBòì àlà,xnel yi gxkda -déì àøéáñ ÷éfnä ìò énð éñBé éaø- ¤¨§¨©¦¥©¦©©©¦§¦¨¥
wifi `ly ick envr z` wigxdl wifnd lr lheny xaeq iqei iax s`y

,mixg`ïðaøì éñBé éaø eäì øîà÷ éëäåiqei iax mdl xn` jke - §¨¦¨¨©§©¦¥§©¨¨

,minkglà÷øéå äøLî çðéz,mkl ip` dcen wxil dxyn zkinq iabl - ¥©¦§¨§©§¨
epky rxf xy`k wigxdl eilr lhen xzida dxynd lra jnq m` s`y

,zewxiéðä é÷fî àì éðäå éðä é÷fî éðäcz` dwifn dxyndy xg`n - §¨¥©§¥¨¥§¨¥Ÿ©§¥¨¥
wifnd `ed dxynd lra wxy `vnpe ,dze` miwifn mpi` mde ,zewxid

,envr z` wigxdl eilreàlàzkinqaíéøBáãe ìcøç,mkilr ip` wleg ¤¨©§¨§¦
ixdy ,mixeacd lran xzei wigxdl lcxgd lra lr lhen oi`y ip` xaeqe

éããäà é÷fî eäééåøzzaeg zlhen mdipy lre ,df z` df miwifn mdipy - ©§©§©§¥©£¨¥
drixfd zrya ixdy] xzida rxf lcxgd lrayk jkle ,deya dwgxdd

.envr z` wigxdl mixeacd lral yi ,[ezeyxa dlek dcyd dzid

ïðaøåy ,`id dfa miwlegd minkg zxaqe -déì é÷fî àì ìcøçì íéøBác §©¨¨§¦§©§¨Ÿ©§¥¥
y xg`n ,lcxgd z` llk zewifn mixeacd oi` -àzðéáa éàwfpd m` - ¦§¦§¨

,lcxgd rxf oirxb zlik`a `eddéì àçkLî àìz`ven dxeacd oi` - Ÿ©§§¨¥
e ,gnvd jeza `ed oenhy meyn ,eze`àôøèa éàzlik`a `ed wfpd m`e - ¦§©§¨

,milrdéøàt øãämilcbe mixfeg md ixd -wifnd `ed lcxgdy ,`vnpe . ¨©¨¥
`xwp lcxgd lra wx jkitle ,eze` zewifn opi` ody cera mixeacd z`

xvind on dwgxdd zaeg zlhen cala eilre ,'wifn' mya.

zaeg wifnd lr zlhen iqei iax zrcl s`y x`aznd lr dywn `xnbd

:dwgxddøáñåxaeq ike -éñBé éaøy÷éfnä ìòlhenBîöò úà ÷éçøäì §¨©©¦¥©©©¦§©§¦¤©§
,wifi `ly ickïðzäåepipy ixde -(:dk oldl),xead on oli` zwgxd oic iabl §¨§©

wifi `ly ick oli`d z` uevwl yi oli`l mcw xead m` minkg zrcly

j` ,xead z`,øîBà éñBé éaøyàì ,ïìéàì úîãB÷ øBaäL ét ìò óà ©¦¥¥©©¦¤©¤¤¨¦¨Ÿ
õB÷é,oli`d z`äfL[xead lra-]øôBçxeaäæå ,BlL CBúa[oli`d lra-] ¨¤¤¥§¤§¤
òèBðoli`d z`.BlL CBúa,ezeyx jeza dyer cg` lky xg`ny ,epiidc ¥©§¤

xenyl wfipd utg m` `l` ,epky z` wifi `ly ick wigxdl eilr lhen oi`

lry xaeq iqei iaxy x`al ozip cvik ,ok m`e .xvind on `ed wigxi ,envr

.dwgxdd zaeg zlhen wifnd

:xg` ote`a zx`ane `xnbd da zxfeg ef `iyew zngneéaø íìBòì àlà¤¨§¨©¦
déì àøéáñ ÷fépä ìò éñBéwfipd lr lheny xaeq envr iqei iax ok` - ¥©©¦¨§¦¨¥

,wfei `ly envr z` wigxdleqei iaxe' xn`py dn'lcxga xizn i

eäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãìjke .minkg zhiyl `l` eixac z` xn` `l - §¦§¥¤§©¨¨¨¨©§
,mdl xn`éãéãìlhen ,izhiyl -Bîöò úà ÷éçøäì ÷fépä ìò,xac lka §¦¦©©¦¨§©§¦¤©§

eléôàåiablé÷eçø éòa àì à÷øéå äøLîjixv dxynd lra oi` - ©£¦¦§¨§©§¨Ÿ¨¥§¥
,dxynl dncw wxid zrixf m` elit`e ,wxid on wigxdleëãéãì àlà¤¨§¦§

eúéøîàclheny mixaeq mz`y mkzhiyl `l` -÷éfnä ìòz` wigxdl §¨§¦©©©¦
,envrà÷øéå äøLî çðézlra lr lheny oiadl ozip wxie dxyn iabl - ¥©¦§¨§©§¨

xg`n ,wigxdl dxyndéðä é÷fî àì éðäå éðä é÷fî éðäcdxynd - §¨¥©§¥¨¥§¨¥Ÿ©§¥¨¥
dxynd lra wx jkitle ,dze` wifn epi` `edy cera ,wxid z` dwifn

,dwgxdd zaeg eilre 'wifn' mya `xwpàlàiableäééåøz ,íéøBáãe ìcøç ¤¨©§¨§¦©§©§
éããäà é÷fîzaeg zlhen mdipy lre ,df z` df miwifn mdipy ixd - ©§¥©£¨¥

drixfd zrya ixdy] xzida rxf lcxgd lray gwela jkle ,dwgxdd

wigxdl mixeacd lra z` aiigl mkl did ,[ezeyxa dlek dcyd dzid

.lcxgd lra z` `le ,envr z`

ïðaøå,minkg el eaiyd jk lre -déì é÷fî àì ìcøçì íéøBácoi` - §©¨¨§¦§©§¨Ÿ©§¥¥
y xg`n ,lcxgd z` zewifn mixeacdàzðéáa éàmeyn `ed wfpd m` - ¦§¦§¨

,lcxgd rxf oirxb zlik`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc `xza `aa(ipy meil)

dhwp jkitly `l` ,dlibx rwxwa s` migth dyly xvind on wigxdl

d rlqy meyn ,dkx rwxw iabl oicd z` `ztqezdàëéøèöéà íéãéa àä§¨©¦¦§§¦¨
déìc ,df rlq oica yecig eprinydl jxev yi -àðéîà Czòc à÷ìñ- ¥©§¨©§¨£¦¨

c ,xnel mewn didéôè àçååø énð éòaéì íéãéa àác ïåékxg`ny - ¥¨§¨§¨©¦¦¨¥©¦©§¨§¥

,migth dylyn xzei wigxdl yi dkx rwxwdeïì òîLî à÷icy `pzd ¨©§©¨
ef dwgxda.

:epizpynn `ax ixac lr dywn `xnbd,òîL àz,dpyna epipy ¨§©
yúôbä úà ïé÷éçøî[mizif zleqt-]úàå ,ìáfä úàå ©§¦¦¤©¤¤§¤©¤¤§¤
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xcde"צח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc `xza `aa(iriax meil)

déì úçkLî àì,gnvd jeza oenh `edy xg`n ,eze` ze`ven od oi` - Ÿ©§©©¥
eàôøèa éàc meyn wfp jka oi` ,milrd zlik`a `ed wfpd m`e -øãä ¦§©§¨¨©

éøàtmixeacd lra lr 'wifn' my oi` jkitle ,milcbe mixfeg md ixd - ¨¥¥

.dwgxdd zaeg zlhen cala eilre ,lcxgd lra lr `l`

,exiag ly exeal jenq xea mc` xetgi `ly :dpyna epipyúëøáð àìå§Ÿ¦§¤¤
[zkixa-],'eëå ïéñáBkädyely exiag ly elzekn wigxd ok m` `l` ©§¦§

.migth

eðL àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàwigxdl icy dpyna minkg ¨©©©§¨¨©©¨©£©Ÿ¨
,exiag ly exea lzekn migth dyely miqaekd zkixa z`ïî àlàzkixa ¤¨¦

ïöîçnäe` mei jynl micbad z` miqaekd mixey eid day dkixad - ©©§§¨
,epalziy cr mialk z`eva mineiïî ìáàzkixaïééãpäday dkixad - £¨¦©©§¨

zwgxda ic oi` ,mziixy xg`l micbad z` mitytyne miqaek eid

wigxdl aiig `l` ,migth dyelyúBnà òaøà,exiag ly exea lzekn ©§©©
.wegxnl mifzip mindy xg`n

:`ziixad on df oicl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy jk ok`e - ©§¨©¦¨¦
z` wigxdl yiy ,`ziixaaïéñáBkä úëøáðxead on.úBnà òaøà ¦§¤¤©§¦©§©©

,denzl yi dxe`kleïðz ïðà àäåzwgxda icy dpynaìL.íéçôè äL §¨£©§©§Ÿ¨§¨¦
ïîçð áøãk dpéî òîL åàì àlàax ly epick jkn cenll yi `l` - ¤¨©§©¦¨¦§©©§¨

zwgxda ic dfly ,'ovngn'd zkixa zwgxda zwqer dpyndy ,ongp

jixv dfle ,'oiicp'd zkixa zwgxda zwqer `ziixad j` ,migth dyely

.zen` rax` zwgxd

:zvwna dpey ote`a ongp ax ly epic z` mipeyd yiy d`ian `xnbd

éîøéî eäì éîøc àkéàåixdy .`ziixal dpynd oia dxizq eywdy yie - §¦¨§¨¥§¦§¥
ïðzz` wigxdl yiy oizipznaïéñáBkä úëøáðxead onìL,íéçôè äL §©¦§¤¤©§¦§Ÿ¨§¨¦
e,jci`nàéðúäwigxdl jixvy `ziixaa.úBnà òaøàjk lreáø øîà ¨©§¨©§©©¨©©

ïàk ,àéL÷ àì ,deáà øa äaø øîà ïîçðdwgxd oica zwqer dpynd - ©§¨¨©©¨©£©Ÿ©§¨¨
ïîzkixaïàk ,ïöîçnädwgxdd oica zwqer `ziixad eli`e -ïîzkixa ¦©©§§¨¨¦

.ïééãpä©©§¨
àéãäa dì éðúî àéåà áøc déøa àéiç áøday `ziixa dpey did - ©¦¨§¥§©©§¨©§¥¨§¤§¨

,oiqaek zkxap `le' ,dpey did jke ,ongp ax ly epick yxetnïk íà àlà¤¨¦¥
ìL ìúBkìå ïöîçî úôOî ÷éçøä.'íéçôè äL ¦§¦¦§©©§§¨§©¤§Ÿ¨§¨¦

wigxn ,exiag ly exeal jenqa dnecke xea xtegd mc`y :dpyna epipy

exiag ly exea lzekn migth dyelyãñåezxitg ilzek z`.ãéqa §¨©¦
eäì àéòaéàm`d ,dpynd ixac z` x`al yi cvik daiyid ipa ewtzqp - ¦©§¨§

'ãñå',ïðz ãéñaceql mbe migth dyely wigxdl mb ipyd jixvy epiidc §¨§¦§©
,xeaa dxitgd ilzek z`àîìéc Bà'Bà',ïðz ãéña ãñcg`a icy epiidc ¦§¨¨§¦§©

ly exea lzekn migth dyely ezxitg ilzek z` wigxiy e` ,mixacd on

ezxitg ilzek z` ceqiy e` ,ciqa ezxitg z` ceql jixv epi` f`e ,exiag

.zecyd oiay xvinl cr ezxitg z` jenql `ed i`yx f`e ,ciqa

:`xaqn df wtq heytl dqpn `xnbdïðz ãéña ãñåc àèéLtdxe`kl - §¦¨¦§¨§¦§©
,ceql mbe wigxdl mb jixvy zehiyta xnel yiBàc Czòc à÷ìñ éàc§¦©§¨©§¨§

ïðz ãéqa ãñiabl `tiqa enke ,mixacd on cg`a icy xn`z m`y - ¨©¦§©
,lzekd on ztb zwgxdeäðéðúéìå eäðéáøòéì ïk íà`pzl did ok m` - ¦¥¦©§¦§§¦§¦§

e` xea xetgl i`yx mc` oi`y xnele ,eicgi `tiqde `yixd z` axrl

migth dyely wigxd ok m` `l` ,exiag ly elzekl jenqa ztb gipdl

oic oi`y gikedl yi ,envr ipta cg` lk epypy xg`ne .ciqa cq e`

wigxdl mb jixv xea zwgxda `l` ,ztb zwgxd oicl dey xea zwgxd

.mixacd on cg`a ic ztb zwgxday cera ,ceql mbe

cg` zwgxda ic `yixa s`y okzi `l` ,di`x o`kn oi`y :`xnbd dgec

,`tiqd mr `yixd z` `pzd axir `ly mrhde ,mixacd oníeMî àîìéc¦§¨¦
à÷éféä éàäì à÷éféä éàä éîc àìcwfpd dnec oi`y meyn `ny - §Ÿ¨¥©¤¥¨§©¤¥¨

c ,ztb ici lr dyrpd wfpl xea ici lr dyrpdàðeúîc à÷éféä àLéø- ¥¨¤¥¨¦§¨
ici lr znxbpd zeaihxd on `ed dfa wfidd ,xea zwgxda zwqerd `yixd

eli`e ,mina `ln xeaàìáäc à÷éféä àôéñzwgxda zwqerd `tiqd - ¥¨¤¥¨§©§¨
oi`y xg`ne ,ztbd on d`vezk mxbpd megd on `ed dfa wfidd ,ztb

.eicgi `pzd m`py `l dey mwifd

:`ztqezd ixacn wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
`ztqeza(`"d `"t),íéãéa àaä òìñ ,øîBà äãeäé éaøjx rlq - ©¦§¨¥¤©©¨§¨©¦

y `ed oicd ,zexivg izy oia cixtnd ,cid rbna xxetzndBøBa øôBç äæ¤¥

ïàkî BøBa øôBç äæå ïàkîj` ,ezeyxa xea xetgl cg` lk i`yx -äæ ¦¨§¤¥¦¨¤
ìL ÷éçøîìL ÷éçøî äæå ãéqa ãñå íéçôè äLãéqa ãñå íéçôè äL ©§¦§Ÿ¨§¨¦§¨©¦§¤©§¦§Ÿ¨§¨¦§¨©¦

ceqle ,xvind on migth dyely xeriy wigxdl mdn cg` lk lr lhen -

.ciqa ezxitg ilzek z`

:`xnbd zwiicnàîòè,ciqa ceql mbe wigxdl mb jixvy xacd mrh - ©§¨
meyníéãéa àácmdn cg` lk lr lhen jkitle ,cgeina dkx rwxwdy - §¨§¨©¦

,exiag ly exea lzek z` liti `ly ick zewgxdd izy z` zeyrlàì àä̈Ÿ
àì ,íéãéa àacenll yie ,zewgxd izy jixv oi` dlibx rwxwa la` - ¨§¨©¦Ÿ

.ciqa ceqiy e` migth dyely wigxiy ic dpynd ipicay o`kn

c xnel okzi `l` ,`ztqezd on ok gikedl oi` :`xnbd dgecïécä àeä©¦
ãéqa ãñ énð íéãéa àa àìc áb ìò óàcmb jixv dlibx rwxwa s`y - §©©©§Ÿ¨§¨©¦©¦¨©¦

,ceql mbe wigxdldéì àëéøèöéà íéãéa àáeiax hwp jkitly `l` - ¨§¨©¦¦§§¦¨¥
,yecig eprinydl jxvedy xg`n ,micia `ad rlq iabl epic z` dcedi

céôè àçååø éòaéì íéãéa àác ïåék àðéîà Czòc à÷ìñmewn did - ©§¨©§¨£¦¨¥¨§¨§¨©¦¦¨¥©§¨§¥
,migth dyelyn xzei wigxdl yi dkx rwxwde xg`ny xnelòîLî à÷̈©§©

ïìciqa ceqle migth dyely zwgxda ic dfa s`y dcedi iax. ¨
:dpyna epipyçìnä úàå ìáfä úàå úôbä úà ïé÷éçøîciqd z`eúàå ©§¦¦¤©¤¤§¤©¤¤§¤©¤©§¤
'eëå íéòìqä.exiag ly lzekd on ©§¨¦§

íúä ïðz(:fn zay),ïéðîBè änaz` oenhl minkg exizd mixac el`a - §©¨¨©¤§¦
,eneg z` xenyl ick zayl liyazdïéðîBè ïéà änáemixac el`ae - ©¨¥§¦

,liyazd ly eneg lr dtiqen mda dpnhddy xg`n ,oenhl minkg exq`

,zaya mda zezgle milgba oinhdl s` `eai ,mda oinhi m`y yegl yie

.leyia xeqi` lr xaer `vnpeúôâa àì ïéðîBè ïéàmizif ly zleqt-] ¥§¦Ÿ§¤¤
,[oinyneyeìáæa àìå,zendad,ìBça àìå ,ãéqa àìå ,çìîa àìå §Ÿ§¤¤§Ÿ§¤©§Ÿ©¦§Ÿ©

`ed ,el` lka oinhdl xeqi`deïéaodykïéçìeïéaodyk.ïéLáé ¥©¦¥§¥¦
:`xnbd zl`eyàëä àðL éàî,oiwifp zwgxd ipicaéðz÷cyiy dpyna ©§¨¨¨§¨¨¥

dpen mdae ,lzekd z` miwifne lad milrnd mixac lzekd on wigxdl

d z` s` dpyndéðz÷ àìå ,íéòìñd z` wigxdl yiy dpynaìBçon §¨¦§Ÿ¨¨¥
,lzekdíúä àðL éàîe,dpnhd ipic iabléðz÷ca oinhdl xeq`y,ìBç ©§¨¨¨§¨¨¥

éðz÷ àìåa oinhdl xeq`y.íéòìñ §Ÿ¨¨¥§¨¦
:`xnbd daiyn,óñBé áø øîàzay zkqna dpynd dzpn `ly mrhd ¨©©¥

,mda oinhdl oi`y mixacd llka mirlqd z`éða ìL ïkøc ïéàL éôì§¦¤¥©§¨¤§¥
ïéîèäì íãàdxicwd z`íéòìña. ¨¨§©§¦¦§¨¦

:df uexiz lr dywn iia`éiaà déì øîà,sqei axlíãà éða ìL ïkøc éëå ¨©¥©©¥§¦©§¨¤§¥¨¨
ïéîèäìdxicwd z`øîö éféâa[effbpy enk xnv zekizg-]ìeìL úBðBL §©§¦§¦¥¤¤§¤
ïîbøàmewn lkne ,[mikex` zepeyl oirk wexqe ,mec` rava reavd xnv-] ©§¨¨

.`ziixaa el` mipic epypàéðúc(.gn my),ïéðîBèdxicwd z`éféâa §©§¨§¦§¦¥
øîö étéöáe ,øîö,[wexqe utepn xnv-]ìáeïéëBîáe ,ïîbøà ìL úBðBL ¤¤§¦¥¤¤¦§¤©§¨¨§¦

,[iela xnv zekizg-],ïúBà ïéìèìèî ïéàåzk`lnl md mivweny §¥§©§§¦¨
,mda oinhdl ievn oi`y mixac s` zepyl mi`pzd jxcy xg`ne .micbad

llka mirlqd z` zay zkqna dpynd dzpn `l recn denzl yi

.mda oinhdl xeq`y mixacd

:xg` ote`a iia` ayiin jkitle'Bòéø åéìò ãébé' ,éiaà øîà àlà(bl el aei`), ¤¨¨©©©¥©¦¨¨¥
,edrx lr cg` xacn cenll yi ,epiidcàëä àðzyiy zewgxd ipic iabl ¨¨¨¨

d z` wigxdlíéòìñ,lad milrny xg`n lzekd onåy jkn cenll yiàeä §¨¦§
ìBçì ïécäe ,df mrhn lzekd on wigxdl yi legd z` s`y -íúä àðz ©¦§¨¨¨¨

a oinhdl xeq`y dpnhd ipic iablìBç,liyaza lad siqeny xg`nåyi §
y jkn cenllíéòìñì ïécä àeä.df mrhn oinhdl xeq` mirlqa s`y - ©¦¦§¨¦

:df uexiz lr dywn `axàáø déì øîà,iia`lBòéø åéìò ãébé éàm` - ¨©¥¨¨¦©¦¨¨¥
n cenll yiy `pzd zpeekok m` ,edrx lr cg` xaceäleëì eäðéðúéì¦§¦§§§

àãçae` ,cg` mewna lad mitiqend mixacd lk z` zepyl el did - ©£¨
,dpnhd iabl e` oiwifp zwgxd iablCãéàa eäéépî àãç éðúéìådide - §¦§¥£¨¦©§§¦¨

,ipyd mewna mixacd on cg` wx dpeyCãéàì ïécä àeäåmicnl epiide - §©¦§¦¨
lk z` zepyl `pzd jxvedy xg`ne .mixacd x`y oiprl s` dfn df

xq`p leg `l` ,dfl df dey mpic oi`y cenll yi ,zenewnd ipya mixacd

iabl wx exq`p mirlqd eli`e ,oiwifp zwgxd iabl `le dpnhd iabl wx

.xacd mrh `ed dn xxal oiicr yi ok lre ,dpnhd iabl `le oiwifp zwgxd

:xg` ote`a oiprd z` x`an `axíúä ,àáø øîà àlà,dpnhd ipic iabl ¤¨¨©¨¨¨¨
éðz÷ àìc àîòè eðééäa oinhdl xeq`ydì éëzLîc íeMî ,íéòìñ ©§©§¨§Ÿ¨¨¥§¨¦¦§©§§¥¨
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המשך בעמוק מצ

oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxt`nw `aa

äéì úçëùî àì.ehiaxya oenh `edy itl ,dxeacd -àôøèá éàålk`i m`e -

.dlrdéøàô øãä.gneve xfeg -ïöîçîä ïîmei micbad z` ea oixeyy zkxap -

.oigixqne oivingny cr ,mialk z`eva minei e`ïééãðä ïî ìáàoiqaeky zkxap -

.zen` rax` wigxdl jixv - wegxnl oifzp mindy jezn ,da oitytyneéëä
ïðú ãéñá ãñ åà :ïðéñøâwigxi e` :xnelk -

.cq e`åäðéáøòéì`yix iaa izxzl -

`l` opz "ciqa cq e`" mzdc ,`zrivne

cqe" `yixac dpin rny - edpiaxr `lcn

.ciqe dwgxd ,ediiexz opirac ,opz "ciqaàá
êéøèöà íéãéálr s`e .`pzl dil hwpnl -

.micia `a `ll oicd `edc abïéðîåè äîá-

xeq`c opax xen`c ,zaya oingd z`

yxtn mzde .lad siqend xaca oinhdl

.unxa oinhi `ny dxifb :`nrhìù úåðåùì
ïîâøàexfg jk xg`e reav xnv -

.zepeyl zepeyl ieyre ,wxqna edewilgde

ïäá ïéîèäì ïëøã éëåixii` ikd elit`e -

.opax edaøîö éôéöevtpe ewxqy xg`l -

wxqna.ïéëåîáå,micba iwgy ly -

.mivewa xnvd icban `iven wxeqdyïéàå
íúåà ïéìèìèîzk`lnl mivwen ody -

erix eilr cibi i` :opiqxb ikd .micba

ediipin `cg ipzile `cga edlekl edpipzil

.'ek `nile jci`aedlekl edpipziljpd lk -

.zay lv` e` o`k e` ,`cga `lad meyn

äøéã÷ì äì éëúùîã íåùî êðäoixayny -

mewn lkae .o`k izrny jk .dxicwd z`

.dcelg dlrny :eizrnyíééç éîîçîã-

iabe .mngzn `ed - mg xac ea oipzepyk

.xixw - lzek iab la` ,`ed iningn dpnhd

àéòùåà éáø àðúäåoizipznc zewgxdl -

.ediiab leg xn`we ,ely `ztqezaàðåúîá
`le ,gl legae ,d`py gelgl wfid lv` -

.lad wfid lv`ïéñáåë úëøáð`riaw `l -

my zeidl oiieyr mind zn`y .mind zn`k

dpzyny minrt qaekd - ef la` ,zinler

.zxg` zepne`léîéé÷å åå÷ãogelgile -

.miig min lyn xzei dywíåùî äéì ÷åôéú
äùéøçî`l elit`e ,dligz eyxg ixdy -

.oiwigxn dil `pz dil rxfãé úìåôîá-

epi`e dxna xteg ,dyixg `la erxfy

.dyixgnd wnerk winrníåùî äéì ÷åôéúå
íéòøæipzw `de ,rexfl oteq oiyxeg mzqy -

mirxfúåðìéàì ùøåçázepli` my yiy -

iax minin.ogiaydl mdizgz yexgl `ae ,m

àéî íåùî äéì ÷åôéúåozewydl jixvy -

- min `la mirxfl xyt` i`c oeike ,cinz

edpipznl dil dnl?wifd dil `pz `d

lzek lv` gelgilc
ïéããöì
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:l`ppg epiax qxb ikdàá,opz "ciqa cq e`" `nl` - `l micia `a `l oi` micia

`l oicd `ed :ipyne .ciqe dwgxd ira micia `a `wecc

,`a`a :ipyn `l` ,`weic i`d iqxb `lc mixtq yie .'ek dil jixhvi` micia `ae

?opz "ciqa cqe" hytinl ira ikidc ,d`xp oi`e .'ek ix`w i`n dl ix`wce ,ip`y micia

i` diteb dcedi iaxc `idd irainl `ki` `d

oi`c xaq `zydc oeik ,e`l i` ira ediiexz

.`a `ll micia `a oia welig

íåùîoixaync :qxhpewd yxit - ikzync

m`e .oda oinhdl jxc oi` dxicwd

ifiba oinhdl jxc ike ,iywiz izk` :xn`z

ira ded lirlc :xnel yie ?lirl jixtck ,xnv

laddy itl mirlqa oinhdl jxc oi`c xninl

it lr s`e ,miiwzn epi`e mirlqd oian `vei

ifibn xity jixt ikdl .oda oipneh minrtl ok

.oda oipneh minrtlc meyn ,dl ipzc ,xnv

,oda llk oinhdl jxc oi`c xn`w `kd la`

`lc `zline li`ede ,dxicwd oixayny itl

yi cere .diipzinl yg `l - llk `id giky

ixy - llk `id `giky `lc oeikc :yxtl

exfb `l `giky `lc `zlinac ,oda oinhdl

oinhdl oibdep ep`y ,eply bdpn oke .opax eda

la` .y"eliiw oixewy odn `vei y`dy mirlqa

lkac ,qxhpewa dywdy dn `iyw mewn lkn

el`"a enk ,dcelg oeyl jeziy ied mewn

,ith jizyc :(`,ek `rivn `aa) "ze`ivn

`l ikzync oeikc :(a,aw zay) "dpead" wxtae

zi`x m` :(`,g) ziprzc `nw wxtae ,ikd icar

yxtne .zyegpk eilr oikzyn minydy xec

odly ladc - ikzync :xg` oipra mz epiax

yexitk d`xp wgvi epiaxle .lk`nd lwlwn

meyn mwigxdl xn`y dnc ,l`ppg epiax

,dze` micilgne ux`d z` oiwlny - ikzync

.mirxf iab onwl opixn`ck ,gegiz xtr oilrne

,lad mey oitiqen oi`c ,lad meyn `le

mirlq" iqxbc mixtqd itl elit`e .oda oipnehe

yxtl yi - "mzd edl ipzw `lc `nrh epiid

meyn ,mzd edl ipzw `l ikdlc :xn`w ikdc

meyn `l - mwigxdl jixvy `kdc `nrhc

ikcxn epiax axde .ikzync meyn `l` ,lad

xnzi` mzd :opiqxbc ,inlyexin di`x `iad

mirlqd oi`y xnzi` `kde oigizxn mirlqdy

mirlqd oi` o`ke o`k :iqei iax xn` oigizxn

gegiz xtr miyery iptn `l` ,oigizxn

.lzekd zirx` oiwlne

éîîçîã"dxik" wxta xn`c `de - miig

oipneh oi` dvia :(a,gl zay)

lega mzd mikxc wa`a `le lega `l dze`

.mikxc wa`c `inec ,ynyd zngn mgedy

(a cenrl jiiy)êéøáîä:yexit - otbd z`

`edy icigi otb

,ezirvn`a otbd z` steke ,ux`a yxyen

rexfl xzen :xn`we .my yxype rwxwa edqkne

dyly wegx epi`y ab lr s`c .oiccvd z`

lrnc oeik ,rwxwd zgzn otbd mr wpeie ,migth

oiaexira gkenck ,ixy - `iaeaxir `kil rwxwd

jneq dfc ,(iriax wxt) mi`lk zkqnae (`,bv)

inc ikide :xn`z m`e .o`kn dfe o`kn xcbl

on migth dyly wigxdyk i` ?oiccvl rxefy

- wigxd `la i`e ,inp eiab lr elit` - oiccvd

ixiinc :wgvi epiax xne`e `l inp oiccvd on

otbn migth dyly wegxa oiccvd rxefyk

`iaeaxr `kilc ,cv lkn rwxwd on `veid

oli` x`y elit` ?otb hwpc `ixi` i`ne :xn`z m`e .xeq`c ,oli`a mirxf aikxnk iede ,otbd jeza oiqpkp oiyxydy iptn eiab lr rexfl xeq` mewn lkne .rwxwd on dlrnlnpxeq` i

(`wexit) i`de .opiyiig - jx `edy otb la` .dyw `edy ,oli`d jeza rxfd yxey qpkiy opiyiig `lc ,yxeyd cbpk eiab lr rexfl xzen - oiyw ody zepli` x`yc :wgvi epiax xne`e

.dpyn jdc `xnba inlyexia wgvi epiax `vn [`kxit :mipyi mixtq]
mzd
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àôøèa éà ,déì úçkLî àì¯.éøàt øãäúëøáð àìå" ¨©§§©¥¦§©§¨¨©¨¥§Ÿ¦§¤¤
:deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà .'åëå "ïéñáBkä©§¦¨©©©§¨¨©©¨©£

ïééãpä ïî ìáà ,ïöîçnä ïî àlà eðL àì¯òaøà Ÿ¨¤¨¦©©§§¨£¨¦©©§¨©§©
ïéñáBkä úëøáð :éëä éîð àéðz .úBnà¯;úBnà òaøà ©©§¨©¦¨¦¦§¤¤©§¦©§©©

ìL :ïðz ïðà àäådpéî òîL åàì àlà !íéçôè äL §¨£©§©§¨§¨¦¤¨¨§©¦¨
úëøáð :ïðz ;éîøéî eäì éîøc àkéàå .ïîçð áøãk¦§©©§¨§¦¨§¨¥§¦§¥§©¦§¤¤

ïéñáBkä¯ìLøîà !úBnà òaøà :àéðúäå ,íéçôè äL ©§¦§¨§¨¦§¨©§¨©§©©¨©
ïî ïàk :àéL÷ àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø©©§¨¨©©¨©£¨©§¨¨¦
éðúî àéåà áøc déøa àéiç áø .ïééãpä ïî ïàk ,ïöîçnä©©§§¨¨¦©©§¨©¦¨§¥§©¨§¨©§¥
ìúBkìå ïöîçî úôOî ÷éçøä ïk íà àlà :àéãäa dì̈§¤§¨¤¨¦¥¦§¦¦§©©§§¨§©¤

ìL"ãéqa ãñå" :eäì àéòaéà ."ãéqa ãñå" .íéçôè äL §¨§¨¦§¨©¦¦©£¨§§¨©¦
?ïðz "ãéqa ãñ Bà" àîìéc Bà ,ïðz¯ãñå"c àèéLt §©¦§¨¨©¦§©§¦¨¦§¨

,ïðz "ãéqa ãñ Bà"c Czòc à÷ìñ éàc ,ïðz "ãéqa©¦§©§¦¨§¨©§¨§¨©¦§©
!eäðéðúéìå eäðéáøòéì ïk íà¯éîc àìc íeMî àîìéc ¦¥¦¨§¦§§¦§¦§¦§¨¦§¨¨¥

àLéø ,à÷éféä éàäì à÷éféä éàä¯,àðeúîc à÷éféä ©¤¥¨§©¤¥¨¥¨¤¥¨¦§¨
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צט oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxt`nw `aa

äéì úçëùî àì.ehiaxya oenh `edy itl ,dxeacd -àôøèá éàålk`i m`e -

.dlrdéøàô øãä.gneve xfeg -ïöîçîä ïîmei micbad z` ea oixeyy zkxap -

.oigixqne oivingny cr ,mialk z`eva minei e`ïééãðä ïî ìáàoiqaeky zkxap -

.zen` rax` wigxdl jixv - wegxnl oifzp mindy jezn ,da oitytyneéëä
ïðú ãéñá ãñ åà :ïðéñøâwigxi e` :xnelk -

.cq e`åäðéáøòéì`yix iaa izxzl -

`l` opz "ciqa cq e`" mzdc ,`zrivne

cqe" `yixac dpin rny - edpiaxr `lcn

.ciqe dwgxd ,ediiexz opirac ,opz "ciqaàá
êéøèöà íéãéálr s`e .`pzl dil hwpnl -

.micia `a `ll oicd `edc abïéðîåè äîá-

xeq`c opax xen`c ,zaya oingd z`

yxtn mzde .lad siqend xaca oinhdl

.unxa oinhi `ny dxifb :`nrhìù úåðåùì
ïîâøàexfg jk xg`e reav xnv -

.zepeyl zepeyl ieyre ,wxqna edewilgde

ïäá ïéîèäì ïëøã éëåixii` ikd elit`e -

.opax edaøîö éôéöevtpe ewxqy xg`l -

wxqna.ïéëåîáå,micba iwgy ly -

.mivewa xnvd icban `iven wxeqdyïéàå
íúåà ïéìèìèîzk`lnl mivwen ody -

erix eilr cibi i` :opiqxb ikd .micba

ediipin `cg ipzile `cga edlekl edpipzil

.'ek `nile jci`aedlekl edpipziljpd lk -

.zay lv` e` o`k e` ,`cga `lad meyn

äøéã÷ì äì éëúùîã íåùî êðäoixayny -

mewn lkae .o`k izrny jk .dxicwd z`

.dcelg dlrny :eizrnyíééç éîîçîã-

iabe .mngzn `ed - mg xac ea oipzepyk

.xixw - lzek iab la` ,`ed iningn dpnhd

àéòùåà éáø àðúäåoizipznc zewgxdl -

.ediiab leg xn`we ,ely `ztqezaàðåúîá
`le ,gl legae ,d`py gelgl wfid lv` -

.lad wfid lv`ïéñáåë úëøáð`riaw `l -

my zeidl oiieyr mind zn`y .mind zn`k

dpzyny minrt qaekd - ef la` ,zinler

.zxg` zepne`léîéé÷å åå÷ãogelgile -

.miig min lyn xzei dywíåùî äéì ÷åôéú
äùéøçî`l elit`e ,dligz eyxg ixdy -

.oiwigxn dil `pz dil rxfãé úìåôîá-

epi`e dxna xteg ,dyixg `la erxfy

.dyixgnd wnerk winrníåùî äéì ÷åôéúå
íéòøæipzw `de ,rexfl oteq oiyxeg mzqy -

mirxfúåðìéàì ùøåçázepli` my yiy -

iax minin.ogiaydl mdizgz yexgl `ae ,m

àéî íåùî äéì ÷åôéúåozewydl jixvy -

- min `la mirxfl xyt` i`c oeike ,cinz

edpipznl dil dnl?wifd dil `pz `d

lzek lv` gelgilc
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:l`ppg epiax qxb ikdàá,opz "ciqa cq e`" `nl` - `l micia `a `l oi` micia

`l oicd `ed :ipyne .ciqe dwgxd ira micia `a `wecc

,`a`a :ipyn `l` ,`weic i`d iqxb `lc mixtq yie .'ek dil jixhvi` micia `ae

?opz "ciqa cqe" hytinl ira ikidc ,d`xp oi`e .'ek ix`w i`n dl ix`wce ,ip`y micia

i` diteb dcedi iaxc `idd irainl `ki` `d

oi`c xaq `zydc oeik ,e`l i` ira ediiexz

.`a `ll micia `a oia welig

íåùîoixaync :qxhpewd yxit - ikzync

m`e .oda oinhdl jxc oi` dxicwd

ifiba oinhdl jxc ike ,iywiz izk` :xn`z

ira ded lirlc :xnel yie ?lirl jixtck ,xnv

laddy itl mirlqa oinhdl jxc oi`c xninl

it lr s`e ,miiwzn epi`e mirlqd oian `vei

ifibn xity jixt ikdl .oda oipneh minrtl ok

.oda oipneh minrtlc meyn ,dl ipzc ,xnv

,oda llk oinhdl jxc oi`c xn`w `kd la`

`lc `zline li`ede ,dxicwd oixayny itl

yi cere .diipzinl yg `l - llk `id giky

ixy - llk `id `giky `lc oeikc :yxtl

exfb `l `giky `lc `zlinac ,oda oinhdl

oinhdl oibdep ep`y ,eply bdpn oke .opax eda

la` .y"eliiw oixewy odn `vei y`dy mirlqa

lkac ,qxhpewa dywdy dn `iyw mewn lkn

el`"a enk ,dcelg oeyl jeziy ied mewn

,ith jizyc :(`,ek `rivn `aa) "ze`ivn

`l ikzync oeikc :(a,aw zay) "dpead" wxtae

zi`x m` :(`,g) ziprzc `nw wxtae ,ikd icar

yxtne .zyegpk eilr oikzyn minydy xec

odly ladc - ikzync :xg` oipra mz epiax

yexitk d`xp wgvi epiaxle .lk`nd lwlwn

meyn mwigxdl xn`y dnc ,l`ppg epiax

,dze` micilgne ux`d z` oiwlny - ikzync

.mirxf iab onwl opixn`ck ,gegiz xtr oilrne

,lad mey oitiqen oi`c ,lad meyn `le

mirlq" iqxbc mixtqd itl elit`e .oda oipnehe

yxtl yi - "mzd edl ipzw `lc `nrh epiid

meyn ,mzd edl ipzw `l ikdlc :xn`w ikdc

meyn `l - mwigxdl jixvy `kdc `nrhc

ikcxn epiax axde .ikzync meyn `l` ,lad

xnzi` mzd :opiqxbc ,inlyexin di`x `iad

mirlqd oi`y xnzi` `kde oigizxn mirlqdy

mirlqd oi` o`ke o`k :iqei iax xn` oigizxn

gegiz xtr miyery iptn `l` ,oigizxn

.lzekd zirx` oiwlne

éîîçîã"dxik" wxta xn`c `de - miig

oipneh oi` dvia :(a,gl zay)

lega mzd mikxc wa`a `le lega `l dze`

.mikxc wa`c `inec ,ynyd zngn mgedy

(a cenrl jiiy)êéøáîä:yexit - otbd z`

`edy icigi otb

,ezirvn`a otbd z` steke ,ux`a yxyen

rexfl xzen :xn`we .my yxype rwxwa edqkne

dyly wegx epi`y ab lr s`c .oiccvd z`

lrnc oeik ,rwxwd zgzn otbd mr wpeie ,migth

oiaexira gkenck ,ixy - `iaeaxir `kil rwxwd

jneq dfc ,(iriax wxt) mi`lk zkqnae (`,bv)

inc ikide :xn`z m`e .o`kn dfe o`kn xcbl

on migth dyly wigxdyk i` ?oiccvl rxefy

- wigxd `la i`e ,inp eiab lr elit` - oiccvd

ixiinc :wgvi epiax xne`e `l inp oiccvd on

otbn migth dyly wegxa oiccvd rxefyk

`iaeaxr `kilc ,cv lkn rwxwd on `veid

oli` x`y elit` ?otb hwpc `ixi` i`ne :xn`z m`e .xeq`c ,oli`a mirxf aikxnk iede ,otbd jeza oiqpkp oiyxydy iptn eiab lr rexfl xeq` mewn lkne .rwxwd on dlrnlnpxeq` i

(`wexit) i`de .opiyiig - jx `edy otb la` .dyw `edy ,oli`d jeza rxfd yxey qpkiy opiyiig `lc ,yxeyd cbpk eiab lr rexfl xzen - oiyw ody zepli` x`yc :wgvi epiax xne`e

.dpyn jdc `xnba inlyexia wgvi epiax `vn [`kxit :mipyi mixtq]
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ïéñáBkä úëøáð àðz éàå ;àì¯íénä únà ìáà ,éîéé÷å eå÷ã íeMî¯.àëéøö ,àì ¨§¦§¨¦§¤¤©§¦¦§¨§©§¦£¨©©©©¦¨§¦¨

!äLéøçî íeMî déì ÷etéz ,íéòøæ .'åëå "äLéøçnä úàå íéòøfä úà ïé÷éçøî"¯úìBtîa ©§¦¦¤©§¨¦§¤©©£¥¨§¨¦¥¥¦©£¥¨§©¤
!íéòøæ íeMî déì ÷Btéúå ,äLéøçî .ãé¯.úBðìéàì LøBça¯íeMî déì ÷Btéúå ¨©£¥¨§¥¥¦§¨¦§¥¨¦¨§¥¥¦

!àiî¯íéòøæc ,àøîéîì ."íén äzLz íéîMä øèîì" :áéúëc ,éà÷ ìàøNé õøàa àpz ©¨©¨§¤¤¦§¨¥¨¥¦§¦¦§©©¨©¦¦§¤¨¦§¥§¨¦§¨¦
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`oifgeק mipya cenr hi sc ± oey`x wxt`nw `aa

éùøúùî à÷ ïéããöì.eceqi milwlwne ,lzekl zgzn oicilgne -úà êéøáîä
ïôâäyngn zegta mxk oi`c .aeaxir meyn mlv`y mirxfa oi`y ,icigi otb -

.otbd on rxfd wpi `ly `l` .apf `vei zg`e mizy cbpk mizy ,miptbêéøáî
dkixane ,zxaegn otb zxenf stek - (ck ziy`xa) "milnbd jxaie" enk -

frla oixewe ,o`kle o`kl diciva rwxwa

.x"iipaextò÷ø÷ä úà ïéãéìçîùlv` -

,gegiz xtr oilrne ,onewna lzekd

.oiccvl lzekd ceqi rwxw hhenzne

øé÷á ïéúùî.ok mc` ipa jxc `nl` -

ïéëôåùá.my ekteye ,`ln hiar -àì
ïéúùé.ynn oizyna `l` inwe`l `kil -

íéðéáì ìúåëáeyaizpy ,hih ly mdy -

.mind zngn miwenip mde ,dngaäîëå
çôèjenq rwxwd z` yhyhny iptn -

.lzekd ceqilàîðåöáådf lzek m` -

.rwxw yehyiha yginl `kilc ,rlqa iepa

øúåîlzeka - i`w `tiq`e ,ynn jenq -

.mipa`÷é÷ø.dkxe dwc dxxg ,oipbteq -

ïåìçá èòîî åðéàyie ,zial zia oiay -

odn zg`a gpen zne ,gth gzet ea

hrnn wiwx oi` - ipy cvl zrwea d`nehe

ie`xc oeikc .d`neh `ivedln oxeriy

iedpc mzdl lihan `l - dlik`l

.dvignkñéàîã ÷é÷ø ìáà`edy jezn -

.q`np - eahxn lzekd gelgle ,wc

úåøéô éîá ùåìéðùoi`e .oixiykn opi`y -

dwyn xykd `la d`neh lawn lke`

.alge oiie min oebk ,dwyn iexwdúéáçå
úåøâåøâ àìî`ly oebke ,miyai mip`z -

.exykedåìèðé åìéàù ìëdtewd -

.ziageïéìåëéåzexbexbd e` oazd -

.d`nehd ipta oivveg - onvr ipta cenrl

ïéööåç ïéà åàì íàådtewde ziagdy -

.d`neh oilawn ody itl ,oivveg oi`àéøñ
-.awxpàðéèì éæç àäå.dil lhan `le -

éöå÷ äéá úéàãodilbxa oiqnex eid ode -

.hihaåæç àäjpd edlek .dlik`l -

elhil ifgc icin :xn`c ,l`enyc `zaeiz

.oelga hrnn oi` - onf xg`l myn

åôéøúäùá-.erilzdøáì äéîåô éà-

.ekeza znd oi`y ziad cvl
ïéàù
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íúäzn` dil `pzc ab lr s` ,oizyna ixiin i` `nlya :xn`z m`e - oikteya

i` la` .ixzyil `zeripv meyn jzrc `wlqc ,i`d inp dil `pz - mind

lirl xn` `nrh i`dnc ,mind zn` dil `pz `d ?ol rnyn `w i`n - oikteya ixiin

milbx in jpd la` ,lzekd lv` dry lk `edy ,leg ip`yc :xnel yi leg ipz `lc

.rbxk milk

àúáåéúåivn `le - dpg xa xa daxc

xa xa dax xn`w ikc iiepyl

iyextl dil dedc ,`cg .`npeva - dpg

`lc dpin rny ,`xwn yixcc :cere ,`icda

.biltn

øîàjd - hrnn epi` wiwx iaeh ax

jixtc ab` `kd iziin `zzrny

.edl liwy lzekl eywc oeik mirxf :onwl

÷é÷øyxit oelg ipic - oelga hrnn epi`

it lr ikcxn epiax oa wgvi epiax

- yinyzl ieyrd oelg `ed m`c :zeipynd

hrnziyke ,gth gzeta d`neh `iadl exeriy

`ed m`e .`ian epi` - edyna elit` gthn

exeriy - mc` icia ieyre ,dxe`l ieyry oelg

`lnk `edy ,dkyl ly lecb gcwn `lnk

`ide .zipexip rlq `edy ,iwlhi`d oeicpet

zegt `ed mzq rlqc ,mzq rlq lr dxizi

,lecb gcwnn oky lke ,mzq gcwn `lnn

ieyry oelg eze`e .(a,fl) zexekaa opixn`ck

didy oeik ,edyn znizqn hrnzn epi` dxe`l

`di `ly hrnziy cr `l` ,xeriyk ea

xe`ne .lceb agex lr mirav` mex miixiya

oebk ,envrn `l` mc` icia ieyr epi`y

.sexb` `ln exeriy - mivxy e` min edexxg

,gth gzet exeriy - yinyzl eilr ayig

"sexb` `ln"e .gcwn `ln exeriy - xe`nl

iqei iaxe ,giha` oa ly etexb`a - mzd yxtn

`le dxe`l ieyr epi`ye .mc` lk y`xa :xne`

- miqcxte zepb xenyle xie`l `l` yinyzl

.ipepia gcwn `lnk exeriy eze`éàî`ixi`

wiwx hwpc jzrc `wlq `zyd - 'ek wiwx

`lc - `cg :izxz dia zi`c meyn ,`wec

.letil ieyre jx `edy itl ,`ziilrn dnizq

elit` :jixt ikd meyn .elhan epi`y ,cere

epi` - elhan epi`e li`ed ,miiwzny ,inp dar

.hrnn

÷åôéúåelit` - dilepi`c elhai m`

.d`neh lawnc meyn ,uveg

,d`neh lawn `l ez - dil lhai m` :dnize

oileg) "ahexde xerd" wxta gkenck .xedhe

- daiyil dcgiiy xe`y ztik :xn`c (`,hkw

,`nl` .mixedh - mirxfa ekkiqy ziae ,dlha

:xnel yie d`neh lawn `l dilhac oeik

,oilke`a oicd `ede .dyrn iepiy ici lr `l` d`nehn oiler oi`e ,daygna d`neh icil oicxei milkd lk :(a,ap zay) opixn` `dc ,dyrn iepiy eda carc oebk ixiin mzdc

.dyrn iepiy eda opirac dil zi`c `pz `ki`c (`,ci) dkeqc `nw wxta gken oilke`d zecia elit`c .dyrn iepiy opiracäùåìéðùoi`y oebk :iiepyl ivn ded - zexit ina

.gthd z` mihrnny xn`y jpd icda oilke` dviakn zegt aiyg (d dpyn xyr dyely wxt) zeld` zkqnae ,dviak ea

éîlden `wec `l` .dwyn aiyg onyc (`,cnw my) "ziag" wxt yixae (a,d) zayc `nw wxta gkenck ,`ed xiykn onyc ,wc `le .ony oebk :l`ppg epiax yxit - zexit

.dligzn `veidàðáéúágxhin `nl` ,'ek oazd z` oikxtn :rny `z ,opixn`c (a,dpw) zayc `xza wxta gkenck ,jexit ici lr ezndal `ifg izk` :dniz - `ixq

.`ifg `l oewz mey ici lr elit`c ,jk lk gxqen `edy ixiin `kdc :xnel yie `ixq `paiza :ipyne ixy `lke`aïéàåølehil eteqc meyn mrhc yxtl oi` - elhpi eli`y lk

:dil iywiz - uveg elhil eteq elit`c o`kn gikedl dvexe ,dil ifg `w `d oaz :jixtc i`nl ,ok m`c .onvr ipta cenrl oileki oaze zexbexb ediy opira ikdle ,dtewe ziag

wxt) zeld` zkqna dpyn jdn lirl ipzwc .envr ipta cenrl lkeiy opira - uvegd xac lkc ,oicd `ed jkc :wgvi epiax xne` `l` ?onvr ipta cenrl oilekiy jixv i`n`

ly ziag oke .`nh - e`l m`e ,xedh - dnvr ipta cenrl zlc dleki m` ,gztna eknqe zlcd z` sibde odn cg` `ae ,dxcqk`a oixaer eidy znd ixaew :(a dpyn iyiy

uvegd xac opirac meyn ,inp i` .envr ipta cenrl leki epi`y oeikc ,`ed i`xr znizqc - `nrh epiide ,`ed `nrh cg lkdc rnyn .oelga oipezp ody oaz ly dtewe zexbexb

eh lawn epi`y xac ici lr cner`nehd ipta uegl ld` aiyg `lc - `nhne ,ixii` d`neh lawn epi`y gztna elit` yxtnc wgvi epiax `vn zeipyn yexita edine .d`n,d

zeld` zkqna ibiltc ,ediinrhl ilf`e .d`neh lawn epi` gztndy oeik ,xedhc xn`we ,`ztqeza dlr bilt xfril` iaxe .d`neh lawn epi`y it lr s` ,ilk ici lr cnry oeik

.mipa` iab lr oezp `edyk `l` ld` dyrp epi` opaxle ,xdhl ld` dyrp xfril` iaxlc ,dnc` ilk mipa` ilk millb ilk elit` ,milk iab lr oezp `edy jacpa (` dpyn my)
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ïéããöìéøánä :ïðz àäå ?éLøzLî à÷ïôbä úà C ¦§¨¦¨¦§¨§¦§¨§©©©§¦¤©¤¤
ìL øôò dab ìò ïéà íà ,õøàaíéçôè äL¯àì ¨¨¤¦¥©©¨¨¨§¨§¨¦Ÿ

ïéããvä úà òøBæ ìáà :dìò éðúå ,äéìò òøæ àéáé̈¦¤©¨¤¨§¨¥£¨£¨¥©¤©§¨¦
éðtî :éñBé éaø íLa àbç éaø øîà !Cìéàå Cìéà¥¨¨¥¨¨©©¦©¨§¥©¦¥¦§¥

.çBçéz øôò ïéìòîe ò÷øwä úà ïéãéìçnLéî úàå" ¤©£¦¦¤©©§©©£¦¨¨¦©§¤¥
ìúBkä ïî íéìâø¯ìLøa äaø øîà .'åëå "íéçôè äL ©§©¦¦©¤§¨§¨¦¨©©¨©

ìL BìúBk ãöa íéî ïézLäì íãàì øzeî :äðç øa©¨¨¨§¨¨§©§¦©¦§©§¤
øeöòå øé÷a ïézLî áàçàì ézøëäå" :áéúëc ,Bøéáç£¥¦§¦§¦§©¦§©§¨©§¦§¦§¨

."ìàøNéa áeæòå¯ïî íéìâø éî úàå :ïðz ïðà àäå §¨§¦§¨¥§¨£©§©§¤¥©§©¦¦
ìúBkä¯ìL!íéçôè äL¯:òîL àz .ïéëôBLa íúä ©¤§¨§¨¦¨¨§§¦¨§©

íà àlà Bøéáç ìL BìúBk ãöa íéî íãà CBtLé àìŸ¦§¨¨©¦§©§¤£¥¤¨¦
ìL epnî ÷éçøä ïk!íéçôè äL¯.ïéëôBLa éîð íúä ¥¦§¦¦¤§¨§¨¦¨¨©¦§§¦

Bøéáç ìL BìúBk ãöa íéî íãà ïézLé àì :òîL àz̈§©Ÿ©§¦¨¨©¦§©§¤£¥
ìL epnî ÷éçøä ïk íà àlàíéøác äna ;íéçôè äL ¤¨¦¥¦§¦¦¤§¨§¨¦©¤§¨¦

íéøeîà¯íéðáà ìúBëa ìáà ,íéðéáì ìúBëa¯éãëa £¦§¤§¥¦£¨§¤£¨¦¦§¥
àîðeö ìLå .çôè ?änëå ,÷éfé àlL¯àzáeéz ;øzeî ¤Ÿ©¦§©¨¤©§¤§¨¨§§¨

.àzáeéz !äðç øa øa äaøc¯øa øa äaø àäå §©¨©©¨¨§§¨§¨©¨©©
îà÷ àø÷ äðç!ø¯éãéî eléôà :øîà÷ éëä íúä ¨¨§¨¨¨©¨¨¨¦¨¨©£¦¦¥

?eäéð éàîe ,déì àð÷éáL àì øéwa éðezLéàì dékøãc§©§¥§¦§¥©¦¨¨¥§¨¥©¦
.àaìk÷é÷ø :ìàeîL øîà àðñé÷ øa éáBè éaø øîà ©§¨¨©©¦¦©¦§¨¨©§¥¨¦

.ïBlça èòîî Bðéà¯àéøéà éàîäáò eléôà ?÷é÷ø ¥§©¥§©©¦§¨¨¦£¦¨¤
!éîð¯äáò àéòaéî àì :øîà÷ àéòaéî àì ©¦¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¨¤

÷é÷ø ìáà ,déì ìéháî àì déì éæçéàc ïåék¥¨§¦£¥¥¨§©¥¥£¨¨¦
ñéàîîc¯òîLî à÷ ,déì ìéháî éìeha àîéà §¦§¦¥¨©¥§©¥¥¨©§©

ìa÷î àeäL øác déì äåäc déì ÷Btéúå .ïì̈§¥¥©£¨¥¨¨¤§©¥
äàîeè ìa÷î àeäL øác ìëå ,äàîeè¯Bðéà §¨§¨¨¨¤§©¥§¨¥

!äàîehä éðôa õöBç¯lépL:éáéúéî .úBøéô éîa L ¥¦§¥©§¨¤¦§¥¥¥¦¥
íéçpenä ,úBøâBøb äàìî úéáçå ïáz äàìî äte÷¨§¥¨¤¤§¨¦§¥¨§¨©¨¦

ïBlça¯ïáz ïéìBëéå eìèpé eléàL ìk ,ïéàBø ©©¦¨¤¦¦¨§¦¦¤¤
ïîöò éðôa ãBîòì úBøâBøâe¯åàì íàå ,ïéööBç¯éæç ïáz àäå ;ïéööBç ïéà §¨©£¦§¥©§¨§¦§¦¨¥§¦§¨¤¤£¦

!Bzîäáì¯.àéøña¯!àðéèì éæç¯.éöB÷ déa úéàc¯!ä÷qäì éæç¯.àðeúîa¯éæç ¦§¤§§©§¨£¦§¦¨§¦¥¥£¦§©¨¨¦§¨£¦
!ìBãb ÷qäì¯úBøâBøb .çéëL àì ìBãb ÷qä¯.eôéøúäLa :ìàeîL øîà !déì eæç àä §¤¥¨¤¥¨¨§¦©§¨¨£¥¨©§¥§¤¦§¦

øáì àîeôc éà ?àéîc éëéä úéáç éàä .eôéøúäLa :deáà øa äaø éðz ïëå§¥¨¥©¨©£§¤¦§¦©¨¦¥¦¨§¨¦§¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc `xza `aa(iriax meil)

éLøzLî à÷ ïéããöìmihytzn mirxfd iyxeyy xnel ozip m`d - ¦§¨¦¨¦§¨§¥
,eceqi z` milwlwne lzekd zgzn mikled md ixde ,miccvlïðz àäå§¨§©

(`"n f"t mi`lk),éøánä,õøàa ïôbä úà Cotbd on spr stekny ,epiidc ©©§¦¤©¤¤¨¨¤
,mewn wegixa ey`x z` `ivene ,xtra edqkne rwxwldab ìò ïéà íà¦¥©©¨

rwxwa zpnhend otbd lyøôòdaebaìLäéìò òøæ àéáé àì ,íéçôè äL ¨¨§Ÿ¨§¨¦Ÿ¨¦¤©¨¤¨
xeqi` dfa yie ,otbd jezl mixceg mirxfdy xg`n ,dab lr rxfi `l -

.mi`lk meyndìò éðúå,`ziixaaCìéàå Cìéà ïéããvä úà òøBæ ìáà- §¨¥£¨£¨¥©¤©§¨¦¥¨¨¥¨
rexfl `ed i`yx ,migth dyely xeriya xtr otbd iab lr oi` m` s`

llk wigxdl `la diciv ipynmirxfd iyxey oi`y ,o`kn cenll yie .

ynn otbd iab lrn rxefyk `l` xeq`l oi` jkitle ,miccvl mihytzn,

.exiag ly lzek cva rexfl xeq` recn ,ok m`e

:`xnbd zvxzn,éñBé éaø íLa àbç éaø øîàmirxfd oi`y s` ¨©©¦©¨§¥©¦¥
lzekl mkneql xeq` mewn lkn miccvl mihytznL éðtîmdïéãéìçn ¦§¥¤©§¦¦

[miawpn-]ò÷øwä úà,lzekd zeaiaqyïéìòîemyçBçéz øôò.[jx-] ¤©©§©©£¦£©¦©
df xace ,dlelge dkx mzaiaqy rwxwd ziyrp drixfd ici lry ,xnelk

.lzekd ly eceqi z` zetxl mxeb

:dpyna epipyíéìâø éî úàåmiwigxnìL ìúBkä ïî:'eëå íéçôè äL §¤¥©§©¦¦©¤§Ÿ¨§¨¦§
,Bøéáç ìL BìúBk ãöa íéî ïézLäì íãàì øzeî ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨§¨¨§©§¦©¦§©§¤£¥

ifn `ed oi`y meyn,jka ewáéúëc(`k `k '` mikln)áàçàì ézøëäå' ¦§¦§¦§©¦§©§¨
,[a`g` zian zixk`-]øé÷a ïézLî,[mixkfd z`-]áeæòå øeöòås`e-] ©§¦§¦§¨§¨

,[dcya afrpd dpwnde ,ziaa qepkd xyerd ,xnelk ,dpwnde oennd z`§©¦§¤

'ìàøNéaoizyn' aezkd hwpy xg`ne .[l`xyi lk axwa ,ax meqxta-] §¦§¨¥
.exiag ly elzekl wfid jka oi`e ,ok zeyrl `id jxcdy cenll yi 'xiwa

:`xnbd dywníéìâø éî úàå ,ïðz ïðà àäåmiwigxnìL ìúBkä ïîäL §¨£©§©§¤¥©§©¦¦©¤§Ÿ¨
íéçôèoizydl mc` i`yxy xnel okzi cvike ,lzekl md miwifny xg`n §¨¦

:`xnbd zvxzn .exiag ly elzek cvaïéëôBLa íúäzwqer dpynd - ¨¨§§¦
xeq`l yi dfay ,exiag ly elzek cva milbx ina `ln hiar jteyd mc`a

cva min oizynd la` ,migth dyely wigxiy cr lzekd wfid meyn

wigxdl jixv epi`e wfid jka oi` lzekd.

:`ziixan dpg xa xa dax ixac lr dywn `xnbd,òîL àz)epipy ¨§©
y ,`ziixaaíéî íãà CBtLé àì[milbx in-]àlà ,Bøéáç ìL BìúBk ãöa Ÿ¦§¨¨©¦§©§¤£¥¤¨

ìL epnî ÷éçøä ïk íà,íéçôè äLzwqer `ziixady `xnbd dxaqe ¦¥¦§¦¦¤§Ÿ¨§¨¦
`lye ,exiag ly elzekn wigxdl `ed jixv ok it lr s`e ,min oizyna

:`xnbd zvxzn .dpg xa xa dax ixackïéëôBLa énð íúä`ziixad - ¨¨©¦§§¦
,exiag ly elzek cva milbx ina `ln hiar jteyy ote`a `id s` zwqer

lzekd cva oizydl xeq`y jkn gikedl oi`e.(
:dpg xa xa dax ixac lr zeywdl dtiqen `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

`ztqeza(c"d `"t)íà àlà ,Bøéáç ìL BìúBk ãöa íéî íãà ïézLé àìŸ©§¦¨¨©¦§©§¤£¥¤¨¦
ìL epnî ÷éçøä ïk,íéçôè äL.lzekd z` wifi `ly ickíéøác äna ¥¦§¦¦¤§Ÿ¨§¨¦©¤§¨¦

íéøeîà,wigxdl `ed jixvyìúBëan ieyrdíéðéáìeyaiizpy hih ly £¦§¤§¥¦
,milbx ind zeaihx zngn md migenipy ,ynyaìúBëa ìáàlyíéðáà £¨§¤£¨¦

`l` wigxdl aiig epi`àlL éãëa÷éfé,lzekd ceqil dkenqd rwxwd z` ¦§¥¤Ÿ©¦
änëå,wifi `ly ick wigxdl el yi.çôèàîðeö ìLåmipa` lzek m`e - §©¨¤©§¤§¨

,rlq iab lr iepa dføzeîoi`y ,llk wigxdl `la lzekd cva oizydl ¨
i`yx mc` oi`y ,`ziixad ixacn x`eane .mind zeaihxn wefip rlqd

,`xnbd zxne` ef `iyew zngne .exiag ly elzek cva min oizydl

àzáeéz äðç øa øa äaøc àzáeézzegcle jextl yi ef `ziixan ok` - §§¨§©¨©©¨¨§§¨
.dpg xa xa dax ixac z`

:`xnbd zl`eyøîà÷ àø÷ äðç øa øa äaø àäådpg xa xa dax ixde - §¨©¨©©¨¨§¨¨¨©
zpeek oi` :`xnbd zvxzn .'xiwa oizyn' aezkd ixacn eixac z` giked

`l` ,lzeka oizydl mc` ipa jxcy aezkd,øîà÷ éëä íúäyeléôà ¨¨¨¦¨¨©£¦
øé÷a éðezLéàì dékøãc éãéî,xiwa oizydl ekxcy df elit` -àì ¦¦§©§¥§¦§¥§¦Ÿ

déì àð÷éáL,a`g` zian xi`y` `l -àaìk ,eäéð éàîedf `ed ine - §¦§¨¥©¦©§¨
.alk ,xiwa oizydl ekxcy

:zn z`neh ipica dpc `xnbd,ìàeîL øîà àðñé÷ øa éáeè áø øîà̈©©¦©¦§¨¨©§¥
÷é÷ø[dkxe dwc dber-].ïBlça èòîî Bðéàmiza ipy oiay oelg ,epiidc ¨¦¥§©¥§©

zxaer d`nehdy `ed oicd ,mizad on cg`a gpen zne ,gth eagexa yiy

.zxaer d`nehd oi` gth agex oelga oi` m`e .ipyd zial oelgd jxc

wlg mezql zpn lr ,gth agex ea yiy oelga wiwx mc` gipd m` ,mpn`

,d`nehd xarn z` repnl liren df oi` ,gth xeriyn ehrnle oelgd on

`l` mlerl df mewna exi`ydl ezpeek oi`e dlik`l ie`x `edy xg`n

`vnpe ,dvignk dyrp epi`e oelgl lha epi` jkitle ,myn elhil eteq

.d`nehd z` xiarnd gth agexa oelg o`k yiy

:`xnbd zl`ey÷é÷ø àéøéà éàî`weec epic z` l`eny xn` recn - ©¦§¨¨¦
ixd ,wiwx iablénð äáò eléôàoi` oelga dar dber mc` gipi m` s` - £¦¨¤©¦

zvxzn .myn dlhil eteqy xg`n ,gth xeriyn ehrnl dliren `id

:`xnbdøîà÷ àéòaéî àìoi`' jxca eyecig z` xnel l`eny zpeek - Ÿ¦©§¨¨¨©
.'xnel jixvàéòaéî àìdber gipn m`yäáòliren df oi`y oelga Ÿ¦©§¨¨¨

c ,gth xeriyn ehrnldéì ìéèáî àì déì éæçéàc ïåékdberde xg`ny - ¥¨§¤¡¥¥Ÿ©§¦¥
my dgipdl dlhan epi` ,oelga dgpedy xg`l s` lk`nl die`x dard

,mlerlñéàîîc ÷é÷ø ìáàzngn dlik`l zq`npd dwc dber la` - £¨¨¦§¦§¦
,lzekd zeaihxéìeèa àîéàdéì ìéháîdlhany xnel mewn did - ¥¨§¥§©¥¥

,gth xeriyn oelgd z` hrnl lireze ,mlerl my dgipdlïì òîLî à÷̈©§©¨
dpi` jkitle ,mlerl my dgipdl dlhan mc` oi` dwc dber s`y l`eny

.oelgd z` hrnl dliren

hrnn wiwxd oi`y xnel l`eny jxved recn :zl`eye day `xnbd

,myn elhil `ed cizry meyn oelgadéì äåäc déì ÷etéúåwiwxdøác §¥¥©£¨¥¨¨
éðôa õöBç Bðéà äàîeè ìa÷î àeäL øác ìëå ,äàîeè ìa÷î àeäL¤§©¥§¨§¨¨¨¤§©¥§¨¥¥¦§¥

,äàîehäleki `ed oi` mlerl oelga egipie wiwxd z` lhai m` elit`e ©§¨
d`nehd ipta uevgl.d`neh lawnd lk`n xac envr `edy xg`n ,

meyn d`neh lawn epi`y wiwxa wqer l`eny :`xnbd zvxznìépLL ¤¦Ÿ

,úBøét éîazray on cg`a ahxpy cr d`neh lawn lk`n xac oi`e §¥¥
lre ,[min ,mc ,lh ,alg ,ony ,yac ,oii] d`neh lawl mixiyknd miwynd

mc`d zpeek oi`y meyn `ed uveg epi`y mrhdy xnel l`eny jxved ok

.mlerl my egipdl

:l`eny ly epic lr dywn `xnbd,éáéúéîzeld` zkqna epipy(a"n e"t), ¥¦¥
úBøâBøb äàìî úéáçå ïáz äàìî äte÷[zeyaein mip`z-]íéçpenä ¨§¥¨¤¤§¨¦§¥¨§¨©¨¦

ïBlça,mizad cg`a gpen zne ,gth agex ea yiy miza ipy oiayïéàBø §©¦
[miwcea-]eìèpé eléàL ìkziagd e` dtewdïéìBëéådå ïázdúBøâBøâ ¨¤¦¦¨§¦¦¤¤§§¨

,ïîöò éðôa ãBîòìe gth xeryn oelgd z` mihrnn md ixdïéööBçipta ©£¦§¥©§¨§¦
d`nehd,åàì íàådtewd `la mnvr ipta cenrl mileki md oi`y - §¦©
,ziagdeïéàmdïéööBç:`iyewd z` `xnbd zyxtn .d`nehd iptaàäå ¥§¦§¨

Bzîäáì éæç ïázon elhil eteqe ,dnda lk`nl `ed ie`x oaz ixde - ¤¤£¦¦§¤§
mewn lkne ,mlerl oelga egipdl elhan epi`e ,ezndal epzile oelgd

`ed ixd dtewd `la envr ipta cenrl leki oazd m`y dpyna x`ean

.d`nehd ipta uvege gth xeriyn oelgd z` hrnn

:`xnbd zvxznàéøñaawxpy oaza zwqer dpynd ,xnelk .awxpyk - §©§¨
.mlerl oelga egipdle elhal mc` jxc jkitle ,dnda lk`nl ie`x epi`y

`d :zl`eye day `xnbdàðéèì éæç`ed ie`x awxpy oaz s` ixd - £¦§¦¨
lhil eteqe ,hih epnn zeyrl:`xnbd daiyn .df jxevl oelgd on eúéàc§¦

éöB÷ déaxg`n ,hih epnn zeyrl ozip `l jkitle ,mivew oaza yi - ¥¥
zl`ey .hihd ziiyr zrya mdilbxa oazd z` qenxl dzid mkxcy

`d :`xnbdä÷qäì éæç,xepzd z` ea wiqdl df oaz ie`x oiicr ixd - £¦§©¨¨
:`xnbd daiyn .df jxevl elhil eteqeàðeúîas`y ,aehx oaza - ¦§¨

`d :`xnbd zl`ey .ie`x epi` dwqdlìBãb ÷qäì éæç`ed ie`x ixd - £¦§¤¥¨
:`xnbd daiyn .ezeaihx z` zyaiind dwfg y`a dwqdlàì ìBãb ÷qä¤¥¨Ÿ

çéëLm`y zelzl yi jkitle ,dwfg y` mc` wiqiy ievn xacd oi` - §¦©
my egipdle elhal ezpeek i`ce ,mivew ea yie awxpy gl oaz oelga gipd

.d`nehd ipta uevgl `ed lirene ,mlerl

zexbexby `ziixaa x`eand oicdn l`eny ixac lr dzr dywn `xnbd

:oelga zehrnndéì eæç àä úBøâBøbeteqe ,mc` lk`nl md zeie`x ixd - §¨¨¨¥
.myn mlhileôéøúäLa ,ìàeîL øîàzexbexba zwqer dpynd - ¨©§¥§¤¦§¦

.mc` lk`nl cer zeie`x opi`e ,erilzdydeáà øa äaø éðz ïëådid - §¥¨¥©¨©£©
wx oelgd xeriy z` zehrnn zexbexbdy ,`ziixaa ok dpey.eôéøúäLa§¤¦§¦

:`xnbd zxxanàéîc éëéä úéáç éàäziagd oelga zcner ote` dfi`a - ©¨¦¥¦¨§¨
,zexbexba d`lndøáì àneôc éàziagd ity ote`a `id zcner m` - ¦§¨§©

,ekeza gpen znd oi`y ziad cvl ,uegl dpet
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קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc `xza `aa(iriax meil)

éLøzLî à÷ ïéããöìmihytzn mirxfd iyxeyy xnel ozip m`d - ¦§¨¦¨¦§¨§¥
,eceqi z` milwlwne lzekd zgzn mikled md ixde ,miccvlïðz àäå§¨§©

(`"n f"t mi`lk),éøánä,õøàa ïôbä úà Cotbd on spr stekny ,epiidc ©©§¦¤©¤¤¨¨¤
,mewn wegixa ey`x z` `ivene ,xtra edqkne rwxwldab ìò ïéà íà¦¥©©¨

rwxwa zpnhend otbd lyøôòdaebaìLäéìò òøæ àéáé àì ,íéçôè äL ¨¨§Ÿ¨§¨¦Ÿ¨¦¤©¨¤¨
xeqi` dfa yie ,otbd jezl mixceg mirxfdy xg`n ,dab lr rxfi `l -

.mi`lk meyndìò éðúå,`ziixaaCìéàå Cìéà ïéããvä úà òøBæ ìáà- §¨¥£¨£¨¥©¤©§¨¦¥¨¨¥¨
rexfl `ed i`yx ,migth dyely xeriya xtr otbd iab lr oi` m` s`

llk wigxdl `la diciv ipynmirxfd iyxey oi`y ,o`kn cenll yie .

ynn otbd iab lrn rxefyk `l` xeq`l oi` jkitle ,miccvl mihytzn,

.exiag ly lzek cva rexfl xeq` recn ,ok m`e

:`xnbd zvxzn,éñBé éaø íLa àbç éaø øîàmirxfd oi`y s` ¨©©¦©¨§¥©¦¥
lzekl mkneql xeq` mewn lkn miccvl mihytznL éðtîmdïéãéìçn ¦§¥¤©§¦¦

[miawpn-]ò÷øwä úà,lzekd zeaiaqyïéìòîemyçBçéz øôò.[jx-] ¤©©§©©£¦£©¦©
df xace ,dlelge dkx mzaiaqy rwxwd ziyrp drixfd ici lry ,xnelk

.lzekd ly eceqi z` zetxl mxeb

:dpyna epipyíéìâø éî úàåmiwigxnìL ìúBkä ïî:'eëå íéçôè äL §¤¥©§©¦¦©¤§Ÿ¨§¨¦§
,Bøéáç ìL BìúBk ãöa íéî ïézLäì íãàì øzeî ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨§¨¨§©§¦©¦§©§¤£¥

ifn `ed oi`y meyn,jka ewáéúëc(`k `k '` mikln)áàçàì ézøëäå' ¦§¦§¦§©¦§©§¨
,[a`g` zian zixk`-]øé÷a ïézLî,[mixkfd z`-]áeæòå øeöòås`e-] ©§¦§¦§¨§¨

,[dcya afrpd dpwnde ,ziaa qepkd xyerd ,xnelk ,dpwnde oennd z`§©¦§¤

'ìàøNéaoizyn' aezkd hwpy xg`ne .[l`xyi lk axwa ,ax meqxta-] §¦§¨¥
.exiag ly elzekl wfid jka oi`e ,ok zeyrl `id jxcdy cenll yi 'xiwa

:`xnbd dywníéìâø éî úàå ,ïðz ïðà àäåmiwigxnìL ìúBkä ïîäL §¨£©§©§¤¥©§©¦¦©¤§Ÿ¨
íéçôèoizydl mc` i`yxy xnel okzi cvike ,lzekl md miwifny xg`n §¨¦

:`xnbd zvxzn .exiag ly elzek cvaïéëôBLa íúäzwqer dpynd - ¨¨§§¦
xeq`l yi dfay ,exiag ly elzek cva milbx ina `ln hiar jteyd mc`a

cva min oizynd la` ,migth dyely wigxiy cr lzekd wfid meyn

wigxdl jixv epi`e wfid jka oi` lzekd.

:`ziixan dpg xa xa dax ixac lr dywn `xnbd,òîL àz)epipy ¨§©
y ,`ziixaaíéî íãà CBtLé àì[milbx in-]àlà ,Bøéáç ìL BìúBk ãöa Ÿ¦§¨¨©¦§©§¤£¥¤¨

ìL epnî ÷éçøä ïk íà,íéçôè äLzwqer `ziixady `xnbd dxaqe ¦¥¦§¦¦¤§Ÿ¨§¨¦
`lye ,exiag ly elzekn wigxdl `ed jixv ok it lr s`e ,min oizyna

:`xnbd zvxzn .dpg xa xa dax ixackïéëôBLa énð íúä`ziixad - ¨¨©¦§§¦
,exiag ly elzek cva milbx ina `ln hiar jteyy ote`a `id s` zwqer

lzekd cva oizydl xeq`y jkn gikedl oi`e.(
:dpg xa xa dax ixac lr zeywdl dtiqen `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

`ztqeza(c"d `"t)íà àlà ,Bøéáç ìL BìúBk ãöa íéî íãà ïézLé àìŸ©§¦¨¨©¦§©§¤£¥¤¨¦
ìL epnî ÷éçøä ïk,íéçôè äL.lzekd z` wifi `ly ickíéøác äna ¥¦§¦¦¤§Ÿ¨§¨¦©¤§¨¦

íéøeîà,wigxdl `ed jixvyìúBëan ieyrdíéðéáìeyaiizpy hih ly £¦§¤§¥¦
,milbx ind zeaihx zngn md migenipy ,ynyaìúBëa ìáàlyíéðáà £¨§¤£¨¦

`l` wigxdl aiig epi`àlL éãëa÷éfé,lzekd ceqil dkenqd rwxwd z` ¦§¥¤Ÿ©¦
änëå,wifi `ly ick wigxdl el yi.çôèàîðeö ìLåmipa` lzek m`e - §©¨¤©§¤§¨

,rlq iab lr iepa dføzeîoi`y ,llk wigxdl `la lzekd cva oizydl ¨
i`yx mc` oi`y ,`ziixad ixacn x`eane .mind zeaihxn wefip rlqd

,`xnbd zxne` ef `iyew zngne .exiag ly elzek cva min oizydl

àzáeéz äðç øa øa äaøc àzáeézzegcle jextl yi ef `ziixan ok` - §§¨§©¨©©¨¨§§¨
.dpg xa xa dax ixac z`

:`xnbd zl`eyøîà÷ àø÷ äðç øa øa äaø àäådpg xa xa dax ixde - §¨©¨©©¨¨§¨¨¨©
zpeek oi` :`xnbd zvxzn .'xiwa oizyn' aezkd ixacn eixac z` giked

`l` ,lzeka oizydl mc` ipa jxcy aezkd,øîà÷ éëä íúäyeléôà ¨¨¨¦¨¨©£¦
øé÷a éðezLéàì dékøãc éãéî,xiwa oizydl ekxcy df elit` -àì ¦¦§©§¥§¦§¥§¦Ÿ

déì àð÷éáL,a`g` zian xi`y` `l -àaìk ,eäéð éàîedf `ed ine - §¦§¨¥©¦©§¨
.alk ,xiwa oizydl ekxcy

:zn z`neh ipica dpc `xnbd,ìàeîL øîà àðñé÷ øa éáeè áø øîà̈©©¦©¦§¨¨©§¥
÷é÷ø[dkxe dwc dber-].ïBlça èòîî Bðéàmiza ipy oiay oelg ,epiidc ¨¦¥§©¥§©

zxaer d`nehdy `ed oicd ,mizad on cg`a gpen zne ,gth eagexa yiy

.zxaer d`nehd oi` gth agex oelga oi` m`e .ipyd zial oelgd jxc

wlg mezql zpn lr ,gth agex ea yiy oelga wiwx mc` gipd m` ,mpn`

,d`nehd xarn z` repnl liren df oi` ,gth xeriyn ehrnle oelgd on

`l` mlerl df mewna exi`ydl ezpeek oi`e dlik`l ie`x `edy xg`n

`vnpe ,dvignk dyrp epi`e oelgl lha epi` jkitle ,myn elhil eteq

.d`nehd z` xiarnd gth agexa oelg o`k yiy

:`xnbd zl`ey÷é÷ø àéøéà éàî`weec epic z` l`eny xn` recn - ©¦§¨¨¦
ixd ,wiwx iablénð äáò eléôàoi` oelga dar dber mc` gipi m` s` - £¦¨¤©¦

zvxzn .myn dlhil eteqy xg`n ,gth xeriyn ehrnl dliren `id

:`xnbdøîà÷ àéòaéî àìoi`' jxca eyecig z` xnel l`eny zpeek - Ÿ¦©§¨¨¨©
.'xnel jixvàéòaéî àìdber gipn m`yäáòliren df oi`y oelga Ÿ¦©§¨¨¨

c ,gth xeriyn ehrnldéì ìéèáî àì déì éæçéàc ïåékdberde xg`ny - ¥¨§¤¡¥¥Ÿ©§¦¥
my dgipdl dlhan epi` ,oelga dgpedy xg`l s` lk`nl die`x dard

,mlerlñéàîîc ÷é÷ø ìáàzngn dlik`l zq`npd dwc dber la` - £¨¨¦§¦§¦
,lzekd zeaihxéìeèa àîéàdéì ìéháîdlhany xnel mewn did - ¥¨§¥§©¥¥

,gth xeriyn oelgd z` hrnl lireze ,mlerl my dgipdlïì òîLî à÷̈©§©¨
dpi` jkitle ,mlerl my dgipdl dlhan mc` oi` dwc dber s`y l`eny

.oelgd z` hrnl dliren

hrnn wiwxd oi`y xnel l`eny jxved recn :zl`eye day `xnbd

,myn elhil `ed cizry meyn oelgadéì äåäc déì ÷etéúåwiwxdøác §¥¥©£¨¥¨¨
éðôa õöBç Bðéà äàîeè ìa÷î àeäL øác ìëå ,äàîeè ìa÷î àeäL¤§©¥§¨§¨¨¨¤§©¥§¨¥¥¦§¥

,äàîehäleki `ed oi` mlerl oelga egipie wiwxd z` lhai m` elit`e ©§¨
d`nehd ipta uevgl.d`neh lawnd lk`n xac envr `edy xg`n ,

meyn d`neh lawn epi`y wiwxa wqer l`eny :`xnbd zvxznìépLL ¤¦Ÿ

,úBøét éîazray on cg`a ahxpy cr d`neh lawn lk`n xac oi`e §¥¥
lre ,[min ,mc ,lh ,alg ,ony ,yac ,oii] d`neh lawl mixiyknd miwynd

mc`d zpeek oi`y meyn `ed uveg epi`y mrhdy xnel l`eny jxved ok

.mlerl my egipdl

:l`eny ly epic lr dywn `xnbd,éáéúéîzeld` zkqna epipy(a"n e"t), ¥¦¥
úBøâBøb äàìî úéáçå ïáz äàìî äte÷[zeyaein mip`z-]íéçpenä ¨§¥¨¤¤§¨¦§¥¨§¨©¨¦

ïBlça,mizad cg`a gpen zne ,gth agex ea yiy miza ipy oiayïéàBø §©¦
[miwcea-]eìèpé eléàL ìkziagd e` dtewdïéìBëéådå ïázdúBøâBøâ ¨¤¦¦¨§¦¦¤¤§§¨

,ïîöò éðôa ãBîòìe gth xeryn oelgd z` mihrnn md ixdïéööBçipta ©£¦§¥©§¨§¦
d`nehd,åàì íàådtewd `la mnvr ipta cenrl mileki md oi`y - §¦©
,ziagdeïéàmdïéööBç:`iyewd z` `xnbd zyxtn .d`nehd iptaàäå ¥§¦§¨

Bzîäáì éæç ïázon elhil eteqe ,dnda lk`nl `ed ie`x oaz ixde - ¤¤£¦¦§¤§
mewn lkne ,mlerl oelga egipdl elhan epi`e ,ezndal epzile oelgd

`ed ixd dtewd `la envr ipta cenrl leki oazd m`y dpyna x`ean

.d`nehd ipta uvege gth xeriyn oelgd z` hrnn

:`xnbd zvxznàéøñaawxpy oaza zwqer dpynd ,xnelk .awxpyk - §©§¨
.mlerl oelga egipdle elhal mc` jxc jkitle ,dnda lk`nl ie`x epi`y

`d :zl`eye day `xnbdàðéèì éæç`ed ie`x awxpy oaz s` ixd - £¦§¦¨
lhil eteqe ,hih epnn zeyrl:`xnbd daiyn .df jxevl oelgd on eúéàc§¦

éöB÷ déaxg`n ,hih epnn zeyrl ozip `l jkitle ,mivew oaza yi - ¥¥
zl`ey .hihd ziiyr zrya mdilbxa oazd z` qenxl dzid mkxcy

`d :`xnbdä÷qäì éæç,xepzd z` ea wiqdl df oaz ie`x oiicr ixd - £¦§©¨¨
:`xnbd daiyn .df jxevl elhil eteqeàðeúîas`y ,aehx oaza - ¦§¨

`d :`xnbd zl`ey .ie`x epi` dwqdlìBãb ÷qäì éæç`ed ie`x ixd - £¦§¤¥¨
:`xnbd daiyn .ezeaihx z` zyaiind dwfg y`a dwqdlàì ìBãb ÷qä¤¥¨Ÿ

çéëLm`y zelzl yi jkitle ,dwfg y` mc` wiqiy ievn xacd oi` - §¦©
my egipdle elhal ezpeek i`ce ,mivew ea yie awxpy gl oaz oelga gipd

.d`nehd ipta uevgl `ed lirene ,mlerl

zexbexby `ziixaa x`eand oicdn l`eny ixac lr dzr dywn `xnbd

:oelga zehrnndéì eæç àä úBøâBøbeteqe ,mc` lk`nl md zeie`x ixd - §¨¨¨¥
.myn mlhileôéøúäLa ,ìàeîL øîàzexbexba zwqer dpynd - ¨©§¥§¤¦§¦

.mc` lk`nl cer zeie`x opi`e ,erilzdydeáà øa äaø éðz ïëådid - §¥¨¥©¨©£©
wx oelgd xeriy z` zehrnn zexbexbdy ,`ziixaa ok dpey.eôéøúäLa§¤¦§¦

:`xnbd zxxanàéîc éëéä úéáç éàäziagd oelga zcner ote` dfi`a - ©¨¦¥¦¨§¨
,zexbexba d`lndøáì àneôc éàziagd ity ote`a `id zcner m` - ¦§¨§©

,ekeza gpen znd oi`y ziad cvl ,uegl dpet
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc `xza `aa(iying meil)

õBçéz dôeb àéä,d`nehd ipta uevgl dleki dnvr `id ok m` -àäc ¦¨¥§¨
Babî ànèî Bðéà Løç éìkqxg ilke ,`id qxg ly ziag mzq ixdy - §¦¤¤¥§©¥¦©

ekezn `l` eabn d`neh lawn epi`.

åàâì àneôc àlàdpet dity ziaga xaecny xnel jixv gxkda `l` - ¤¨§¨§©
jkitle ,d`nhp ziagd s`y `vnpe ,d`nehd zgpen eay ziad mipt itlk

.dkezay zexbexbd meyn `l` ,d`nehd ipta uevgl dleki dpi`

øáì àneôc íìBòì ,àîéà úéòa éàådity ziaga s` zwqer dpynd - §¦¨¦¥¨§¨§¨§©
c ,ziagd d`nhp mewn lkne ,uegl dpetìL úéáça ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¨¦¤

,úëzîipta uevgl dleki dpi` jkitle ,dabn s` d`neh zlawnd ©¤¤
d`nehd.

:`ztqezn l`eny ly epic lr dywn `xnbdéáéúéî`ztqeza epipy - ¥¦¥
(e"d c"it zeld`),gth xeriyn oelgd z` mihrnnd mixac zhxtnd ,

enqd zial znd ea gpeny ziad on xearz `ly d`nehd ipta mivvegej

.d`neh milawn mpi`e xg`n ,elìzL ïéáNòïLmlecib mewnnïçépäå £¨¦¤§¨¨§¦¦¨
ïBlçaBà ,miayreìòL[egnv-]úBðBlça ïäéìàîmd mixaegn oiicre ©©¤¨¥£¥¤©©

,rwxwaúBiðBìèîe[micba ixiiy-]ïäa ïéàLly xeriyìLLzerav`ìò ©§¦¤¥¨¤¨Ÿ©
ìLL,oelga mgipdy zerav`,äiçáe äîäáa ïéìcìeãîä øNaäå øáàäå ¨Ÿ§¨¥¤§©¨¨©§§¨¦¦§¥¨§©¨

md micnere ,mteba `ed ielz oiicre xa` mdn jzgpy dige dnda ,epiidc

,oelgd jeza gpen xa`de ,oelgl jenqaóBòåigãáBòå ,ïBlça ïëML §¤¨©©©§¥
ïBlça áLiL íéáëBkäðîL ïáe ,ly ipinyd ycega clepy wepiz-] ¨¦¤¨©©©¤§Ÿ¨

[oeixddïBlça çpenäçìnäå ,ñøç éìëe ,,äøBz øôñå ,,oelga mgipdy ©¨©©§©¤©§¦¤¤§¥¤¨
ïBlça ïéèòîî ílekmiieyry oeik ,d`nehd ipta oivvege gth xeriyn ¨§©£¦©©

.d`neh milawn mpi`e my miiwzdlãéìbäå ,ãøaäå ,âìMä ìáà,[gxw-] £¨©¤¤§©¨¨§©§¦
øBôkäå,[wc gxw-]íénäå,ilka migpend,ïBlça ïéèòîî ïéà ïleks`y §©§§©©¦¨¥§©£¦©©

ixdy my miiwzdl miieyr mpi` mewn lkn ,d`neh milawn mpi`y

ipta cenrl mileki mpi`y itl mihrnn oi` minde ,qnpdl md micizr

.ilk `la mnvr

:l`eny ixac lr `iyewd z` `xnbd zyxtn dzreeæç ïéáNò àäå§¨£¨¦¨
ìzlik`,Bzîäámihrnn mewn lkne ,dl mpzile oelgd on mlhil eteqe §§¤§

dzr hrnn onf xg`l lhpdl cizrd xac s`y gkene ,oelga dzr md

:`xnbd zvxzn .l`eny ixack `lye ,oelgaàzæøôàa`ztqezd - §©§©§¨
mlhil eteq oi` jkitle ,dndal zend mq mdy miayr oina zwqer

.ezndal mpzile

,`ztqeza epipy :`ztqezd on l`eny ixac lr dywne day `xnbdBà
eìòLmiayrdïäéìàî,recne .gth xeriyn eze` mihrnn md ixd ,oelga ¤¨¥£¥¤

`deäì ìé÷L ìúBkì eL÷c ïåékz` miwifn miayrdy xg`n ixd - ¥¨§¨©¤¨¦§
onf xg`l lhpdl ieyrd xac s`y ,gxkdae .myn mlhil eteq lzekd

:`xnbd zvxzn .l`eny ixack `lye ,oelga dzr hrnn,äaø øîà̈©©¨
milerd miayra zwqer `ztqezd,äáøeç ìúBëaeilr citwn mc` oi`y §¤§¨

:sqep uexiz .mlerl my migpen zeidl md miieyr jkitle ,leti m`áø©
eléôà ,øîà àttzwqer `ztqezd m`áeMéé ìúBëa,[ayein zia ly-] ¨¨¨©£¦§¤¦

cinrdl ozip mewn lknì õeç ïéàáaìLïBlçì äLmiayrd oi`y ote`a - §¨¦¦§¨©©
,epnn migth dyly ly wgxna md milcb `l` ,ynn oelga mignev

eteq oi`e eze` miwifn md oi` dfk ote`ae ,oelgd jezl miler mdiy`xe

.mnewnn mlhil

`ztqeza epipy :`ztqezd on l`eny ixac lr dywne day `xnbd

yúBiðBìèîyely lr zerav` yely xeriy mda oi`y [micba ixiiy-] ©§¦
`d ,recne .oelgd z` mihrnn md ixd ,zerav`äòéø÷ì déì eæç̈¥¦§¦¨

àLeáìcok m`e ,rxwpy cbaa i`lh mdn zeyrl md miie`x oiicr ixd - ¦§¨
leki onf xg`l lhpdl ieyrd xac s`y gkene ,oelgd on mlhil `ed cizr

:`xnbd zvxzn .l`eny ixack `lye ,oelga dzr hrnlàúëéîña- ¦§¦¨¨
.cbal i`lh epnn zeyrl ie`x oi`y c`n dar caa zwqer `ztqezd

`d :zl`eye `xnbd dayàðîeàì eæçeyeniyl `ed ie`x df ca ixd - ¨§§¨
:zvxzne .dknd it z` ea gpwl ,mc fiwnd one`d lyà÷ñéøadf ca - §¦§¨

.xyad z` hxqn `edy xg`n ,dknd it ea gpwl ozip `le ,`ed wy ly

:`xnbd zl`eyà÷ñéøa éàxn`p recn ok m` ,`ed wy ly df ca m` - ¦§¦§¨
`ztqezaïäa ïéàLxeriy el` zeiplhnaìLLzerav`ìL ìòL ¤¥¨¤¨Ÿ©¨Ÿ

ixd ,d`neh lawl cba ly exeriy `edy ,zerav`ïäa ïéàLxeriy ¤¥¨¤
äòaøàmigthäòaøà ìòmigthdéì éòaéîixdy ,xnel jixv did - ©§¨¨©©§¨¨¦¨¥¥

xeriyk ea oi`y lke ,migth drax`a `ed d`neh lawl wy ly exeriy

:`xnbd zvxzn .oelga hrnl `ed leki dfà÷ñéø ïéòkly epi` df ca - §¥¦§¨
xeriya d`neh lawl cbak epic jkitle ,ezenk `ed dary `l` ,ynn wy

.xyad z` hxqny iptn one`d ly eyeniyl ie`x epi` j` ,zerav` yely

l`eny lr dywne day `xnbd,`ztqeza epipy :`ztqezd ixac jyndn

äiçáe äîäáa ïéìcìeãîä øNaäå øáàäå,recne .oelga mihrnn md ixd §¨¥¤§©¨¨©§§¨¦¦§¥¨§©¨
`dàìæàå à÷øòs` xxbie ,jlile dnewnn gexal dndad dleki ixd - ¨§¨§©§¨

`ed liren mewn lkne ,oelga x`ydl eteq oi`y `vnpe ,dixg` xa`d

:`xnbd zvxzn .exeriy z` hrnl dzräøeL÷azwqer `ztqezd - ¦§¨
cizr xa`d s` jkitle ,jlil dleki dpi`e dxeyw dndady ote`a

.oelga x`ydl

`d :zl`eye `xnbd daydì èéçLdndad z` lehil `ed cizr ixd - ¨¦¨
:zvxzne .dxya z` lek`le dhgeyl zpn lr dnewnnäàîèadndad - ¦§¥¨

`d :zl`eye `xnbd day .dlik`l die`x dpi`e ,`id d`nhdì ïéaæî§©¥¨
éøëðì:zvxzne .ixkpl dxkenle dlhil `ed cizr ixd -äLeçëa- §¨§¦¦§¨

`d :zl`eye `xnbd day .dzepwl utg ixkpd oi`e ,`id dyegk dndad

íéáìëì dì éãL ÷éñtekilydle lclecnd xa`d z` jezgl eteq ixd - ¨¦¨¥¨¦§¨¦
:zvxzne .mialklãéáò àì íéiç éìòa øòö àkéàc ïåékyiy oeik - ¥¨§¦¨©©©£¥©¦Ÿ¨¦

xa`d cizry `vnpe ,z`f dyer epi` miig ilra xrv meyn xa`d jeziga

.oelga x`ydl

,`ztqeza epipy :`ztqezd on l`eny ixac lr dywne day `xnbdóBòå§
ïBlça ïëML`d ,recne .gth xeriyn ehrnn `ed ixdìéæàå çøtixd - ¤¨©©©¨©§¨¦

onf xg`l lhpdl ieyrd xac s`y ,gxkdae ,myn jlile serl `ed cizr

.oelga dzr hrnl liren:`xnbd zvxznøeL÷azwqer `ztqezd - §¨
`d :zl`eye `xnbd day .jlile serl leki epi`e oelga xeywd sera

déì èéçL:zvxzne .elke`le ehgeyl `ed cizr ixd -àîèasera - ¨¦¥§¨¥
`d :zl`eye `xnbd day .lk`nl ie`x epi`y `nhéøëðì déì ïéaæî- §©¥¥§¨§¦

:zvxzne .ixkpl exkenl `ed leki ixdàúéðì÷a,c`n yegk ser oin - §©§¦¨
`d :dywne `xnbd day .mc` meyl ie`x epi`yà÷epéì déì áéäéixd - ¨¦¥¦¨

:zvxzne .ea ryrzyiy ick wepizl epzil `ed ieyrèøñîadf ser - ¦§¨¥
:`xnbd zl`ey .wepizl epzep epi` jkitle ,ea mifge`d z` hexql ekxc

àèøñî àì àúéðì÷.hexql ekxc oi` `ziplw enyy serd ixd - ©§¦¨Ÿ§¨§¨
:zvxzneàúéðì÷ ïéòkenk yegk `edy xg` sera zwqer `ztqezd - §¥©§¦¨

ie`x epi` jkitle ,ea mifge`d z` hexql ekxce ,`ziplw enyy serd

.oelga gpen exi`ydl eteqe ,dne`nl

bd,`ztqeza epipy :`ztqezd on l`eny ixac lr dywne day `xn

ïBlça áLiL íéáëBk ãáBòå`d ,recne .gth xeriyn ehrnnn `ed ixd §¥¨¦¤¨©§©
ìéæàå éà÷:`xnbd zvxzn .myn jlile mewl `ed cizr ixd -úeôëa- ¨¥§¨¦§¨

`xnbd day .jlile mewl leki epi`y zetk ieba zwqer `ztqezd

:zl`eyedéì éøL déøáç éúà.eixyw z` xizdle `eal exiag leki ixd - ¨¥©§¥¨¥¥
:zvxzneòøBöîa,mc` ipa epnn miwgxzne ,`ed rxevn df zetk ieb - ¦§¨

:zl`eye `xnbd day .eixyw z` xizie exiag `eaiy yeygl oi`eéúà̈¥
déì éøL déøáç òøBöîxizie ezenk rxevnd exiag `eaiy okzi ixd - §¨©§¥¨¥¥

:zvxzne .eixyw z`úeëìî éLeáça àlàixac z` cinrdl yi - ¤¨©£¥©§
mey oi` jkitle ,zeklnd ici lr df oelga yeage zetkd ieba `ztqezd

.eixyw z` xizdle `eal ieyr mc`

,`ztqeza epipy :`ztqezd on l`eny ixac lr dywne day `xnbdïáe¤
äðîL[oeixdl ipinyd ycega clepy wepiz-]ïBlça çpenä`ed ixd §Ÿ¨©¨©©

`d ,recne .ehrnndéì àéøc dénà àéúàelhile `eal en` dcizr ixd - ©§¨¦¥©§¨¥
:`xnbd zvxzn .mynúaMaxeq`y ,zayd meia zwqer `ztqezd - ©©¨

.df wepiz ea lhlhlàeä éøä äðîL ïa ,àéðúcdvwenøeñàå ïáàk §©§¨¤§Ÿ¨£¥§¤¤§¨
äçBL Bnà ìáà ,úaLa Bìèìèì[zttekzn-]éðtî ,Bz÷éðîe åéìò §©§§§©¨£¨¦¨¨¨§¦§¦§¥

äðkqä.dalg ieaixa dpkq icil `eaz `ly ick - ©©¨¨
,`ztqeza epipy :`ztqezd on l`eny ixac lr dywne day `xnbd

yçìî`d ,recne .ehrnn `ed ixd oelga gpenddéì àéæçcizre ,yeniyl ¤©©§¨¥
:`xnbd zvxzn .myn elhil eilraàzøéøîaie`x epi`y xn glna - ¦§¦§¨
`d :zl`eye `xnbd day .yeniylúBøBòì àéæç`ed ie`x oiicr ixd - ©§¨§

:zvxzne .zexer ceair jxevl ea ynzydléöB÷ da úéàcyi df gln - §¦¨¥
.eici z` mivewd ehxqi ixdy ,zexerd ea carl ozip `l ok lre ,mivew ea
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המשך בעמוק דיק

oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxt`nw `aa

ùìù ìò ùìù äá ïéàù.d`neh oilawn oi`y -ïéìãìåãîäoixerne oiyelzy -

`de oelgd lv` zcner dndade ,zvwnaxerd"a opze .oelgd lr gpen xa

`l el`e ,xykd oikixve ,onewna oilke` z`neh oi`nhn :(`,hkw oileg) "ahexde

.exykedéåâixdy ,dpny oa oke .d`neh lawn epi` -`le ig `l ,oa`k `ed

.znçìîälke` e`lc ,d`neh lawn `l -

.diytp itp`a `edñøç éìëåeixeg`y -

.d`nehd ld` cvl'åë ãøáäå âìùäå-

oke .mihrnn oi` - mdil`n miwenipe li`ed

oi` ilkd lhpi m`e li`ed ,ilkay min

.oelga oihrnn oi` - onvr ipta micner

ãøáä-.`"ylbøåôëä-.o"`lyiixb

ãéìâä.bly epi`y ,oal gxw -&éëä
åúîäáì åæç íéáùò àäå :ïðéñøâeteqe -

mzd edpzi`c dnk lk ikd elit`e ,olhil

.l`enyc `zaeize ,ihrnnàúæøôàá-

qixbc o`ne .dndal zend mq `ede

.migtp ly qpxew `edy ,dreh "`ztfx`a"

ìúåëì åù÷ã ïåéë,eze` oicilgny -

ikd elit`e .edl liwy ,oizipzna opixn`ck

.l`enyl dywe ,hrnnõåç ïéàáá
äùìùìoilere ,lzekd on wegx migth -

.odiy`x oelgd jezläòéø÷ì éæç-

.i`lh zeyrlàúëéîñá.i`cn xzei ar -

àðîåàì.dknd it gpwl ,mc fiwnl -

à÷ñéøá.hxqn `edy -äòáøà ïäá ïéà
äéì éòáî äòáøà ìòxeriy `id efy -

.wy lyàúéðì÷oi`e ,c`n yegk ser -

.mc` meyl ie`x÷ ïéòëàúéðìyegk -

.hxqn `ede ,`ziplwkéöå÷ äéá úéàã-

.eici z` ehxqieìúåëì äù÷ã ïåéë-

.oizipzna opzck
úéìã
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àéäwgvi epiax uxize mzd dil lhan `l `d ?uegiz ikid :dnize - uegiz dteb

la` .elhane ,lwlwzp ziagd mb - zexbexbd etixzdy oeikc :ikcxn epiax oa

ik - githa xe`nd z` ewwty :xn`c (`,fpw) zayc `xza wxtac :wgvi epiaxl dyw

ok m`c - githd elhiac xninl `kile uveg epi`e ,dil lhan `l `d ?ied i`n ewwt

epiaxle mz epiaxl d`xpe zaya dpea did

xity `l` ,lehia ira `l qxg ilkc :wgvi

ipzwc `de .dil lhan `lc ab lr s` ,uveg

qxg ilk :jixte ,oelga hrnn qxg ilkc onwl

,xeriykn oelg hrnna ixiin mzd dil ifg `d

.lehia ira ikdl - oelgd lk mzeq epi` la`

ipzwc `kd ik ,oelgd lk mzeqc `kid la`

`edd oke ,ixnbl mzeqc rnync ,"oivveg"

lehia ira [`l] i`ce mzd - xe`nd z` ewwtc

ilkc :l`eny epiax axd xn` cere .qxg ilka

zgpl ieyrd oebk ,d`neh lawn epi`y inp ur

iab (a,ek) dlibnc ipy wxtac .lehia ira `l -

`eddl `gizt zedc i`cedic `zyipk ia `edd

iielvl ipdk erae `pzin da dedc `pexcpi`

.`aa` deaze`e `zeaiz elc :edl xn`c cr da

?daiz i`d ipdn i`n - lehia jixv i`e

eid `ly :cere .my delhia `l `nzqnc

,da gpen dxez xtq didy - dlhal mileki

ycewa oilrnc - xg` xaca dzepyl xeq`e

.oicixen `leúéáçádywd - zkzn ly

zial d`neh `iaz dteb ziagc :mz epiax

llgk zkznd ziyrp ld` ici lrc ,xg`

gkenck ,d`nehd zea` ia` zeidlzkqna

.ld`a mixg` `nhl inp llgk iede ,zeld`

dcyd ipt lr rbi xy` lke"c `xw dilekc

odk" wxt xifpa dl yixc 'ebe "axg llga

:mz epiaxl d`xpe ld` oiprl (`,cp) "lecb

itl ueg zehlea zexbexbdy oebk ixiin `kdc

oi`y ,ixnbl eze` zeqkne eizeaiaq lk ziag

`le zexbexb hwpcn mz epiax wiice .llk d`xp

it lr s` cgi zewaecn mdy itl ,zexit hwp

`peeb i`d ike .zeltep oi` ziagl ueg ze`veiy

xne` cere .(`,enw zay) "ziag" wxta wiic

d`vei ziag oi`ya ixiin `kdc :wgvi epiax

`ai `l oelgd jxc `zydc ,lzekl ueg

,dlere zrwea dvevx d`nehc ,zial d`neh

gzet ea oi` ixdy ,oiccvl zhytzn dpi`e

.gthåìòùoihrnn j`id :dniz - odili`n

oi`ianc ,lirl epnc edpd :yexit .epny zewxid on ueg ,rwxwl oixaegnd zewxide ,mirxfd :oivveg `le oi`ian `l el` :(d dpyn ipiny wxt) zeld` zkqna opz `d ?gthd

ipta uegl ld` oiyrp oi`c ,ld` oiprl ixii` mzdc :mz epiax uxize ?oivvegc odil`n elry oiayrc ipzw ikid ,ok m`e .zipeei zrlce xeng zewxie meqiwde qexi`d :oivvege

:wgvi epiax dywd .`ian `le uveg `l epi`y gxetd serc `inec iede ,cg` mewna cner epi`e ,eaypn gexdy iptn - d`neh `iadl e` ,mdilry e` mdizgzy dn lr d`nehd

- mixny denzqe dawipy ziag ixd :`ax xn` (`,dw `nw `aa) "`nw lfebd"ae .uegiz dteb `id :lirl jixtc ,ziaga `le miayra `l gexin opira `l oizrny dleka `kdc

.lizt cinv ira `l - `kd la` .gexin jixv ikdl ,lizt cinv swen opira ilka mzdc :xnel yie oiccvd on gxniy cr - dxenfa dwwt ,delivd

óåòåzvign oiprl epiidc - 'ek ieanl igl `le ,dkeql otec `l eze` oiyer oi` miig gex ea yiy xac lk :(a,eh oiaexir) xn`c xi`n iaxl elit` iz`c d`xp - oelga okyy

.eplhaiy xac lka ehrnn - oelga hrnn oiprl `kd la` ,`wec migth dxyréåâå(a,`q) xifpc ipy wxta `xwn ol `wtpck ,d`neh lawn epi` iebc - oelga ayiy

d`neh ilawn `l `ziixe`cnc oeik ,(`,cl dcp ,`,bt zay) mdixac lkl miafk me`yr minkgc ab lr s`e .ldw el oi`y ieb `vi - "ldwd jezn 'ebe `nhi xy` yi`e" aizkc

oivveg -?`id dn d`neh dwelgc rxf zaky :wiqne .d`neh zwelg el oi` uxydy ,rxf zakyan uxya xneg :xn` (a,bn dcp) "otec `vei" wxtac :xn`z m`e .d`nehd iptn
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xakr hwpinl jixv jklid ,d`neh epnn ilawnc edpda `l` welig oi` diteb uxya la` ,welig `ki` dteb rxf zakyac .rxf zakyc `inec d`neh zwelg el oi` - uxya

oae .ehrni`c ogky` `l ef d`nehne ,`id rbn z`neh e`l daif z`nehc meyn - daifa `nhn epi` iebc (`,cl dcp ,`,bt zay) `herin jixhvi`c `de .dyaic xakre mic

.mc` ixwi` `lc ,ig `edyk d`neh lawn epi` dpenyçìîäåi`c .d`neh lawn `lc ,dlik`l eilr ayig `ly ixiin blyd la` .d`neh lawn gln oi`c `kdn rnyn -

.(`,fi) dcp zkqna gkenck ,d`neh lawnd xac iedc dil wetiz - eilr aygïìåë`nrhc xninl `kilc .mina oiqnipe ,oiniiwzn oi`c meyn ,`nrhe - oelga oihrnn oi`

`lc `tqga igpnc elit` `l` `tqga igpnce ihrnnc ipzil inp jpde ,`tqga igpnc oebk ixiine ,hrnnc ipzwe ,lzekl dyw inp gln `dc - edl liwye lzekl eywc meyn

.ihrnn `l - lzekl eywéæç`le miiprl `l ifg `l yly lr ylyn zegtc (`,dkw) "milkd lk" wxt zayae (`,fh) dkeqc `nw wxta xn`c ab lr s`e - `yealc drixwl

.`yealc drixwl [jxhvn :zeidl jixv] sxhvn ik dil liwy `wc ,dil lhan `lc ,hrnn `l mewn lkn la` .dil erpvn `lc oeik ,d`neh lawn `l i`ce - mixiyrlïåéë
dnda hwp `le ,xyae xa` hwpc `gipe .dia ileihl mzd gpnc ,dil incc lke sewa ixiinc :xnel yie ?mialkl icye liwy dnda dlek :xn`z m`e - 'ek miig ilra xrv `ki`c

l liwy - ileihl `ifg i`c ,dteb.mialkl dl icy - `ifg `l i`e ,da ileihl dàéúà`dz myc xn`e ,zayd `viy mcew zeniy ,qqeba ixii`e - zaya dil `ixce din`

.ezxeaw
zilc

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

ànhî Bðéà Nøç éìk àäc ,õBçéz dôeb àéä¦¨¥§¨§¦¤¤¥¦©¥
íìBòì :àîéà úéòa éàå .åàâì àîeôc àlà !Babî¦©¤¨§¨§©§¦¨¥¥¨§¨

ïðé÷ñò éàîa àëä ,øáì àîeôc¯.úëzî ìL úéáça §¨§©¨¨§©¨§¦©§¨¦¤©¤¤
ìzL ïéáNò :éáéúéîeìòL Bà ,ïBlça ïçépäå ïL ¥¦¥£¨¦¤§¨¨§¦¦¨©©¤¨

ìL ïäa ïéàL úBiðBìèîe ,úBðBlça ïäéìàîìò L ¥£¥¤©©©§¦¤¥¨¤¨©
ìL,äiçáe äîäáa ïéìcìeãîä øNaäå øáàäå ,L ¨§¨¥¤§©¨¨©§§¨¦¦§¥¨§©¨

äðîL ïáe ,ïBlça áLiL éBâå ,ïBlça ïëML óBòå§¤¨©©©§¤¨©©©¤§Ÿ¨
äøBz øôñå ,ñøç éìëe ,çìnäå ,ïBlça çpenä¯ílek ©¨©©§©¤©§¦¤¤§¥¤¨¨

,øBôkäå ,ãéìbäå ,ãøaäå ,âìMä ìáà ;ïBlça ïéèòîî§©£¦©©£¨©¤¤§©¨¨§©§¦§©§
íénäå¯ïéáNò àäå ;ïBlça ïéèòîî ïéà ïlek §©©¦¨¥§©£¦©©§¨£¨¦

!Bzîäáì eæç¯,"ïäéìàî eìòL Bà" .àzæøôàa £¦§¤§§©§©§¨¤¨¥£¥¤
ìúBëa :äaø øîà !eäì ìé÷L ìúBëì eL÷ã ïåék¥¨§¨§¤¨¥§¨©©¨§¤

áeMéé ìúBëa eléôà :øîà àtt áø .äáøeç¯ïéàáa §¨©©¨¨©£¦§¤¦§¨¦
ì õeçìLäòéø÷ì déì eæç ,"úBiðBìèî" .ïBlçì äL ¦§¨©©©§¦£¥¦§¦¨

.àLeáìc¯.àúëéîña¯.à÷ñéøa !àðneàì eæç¯ ¦§¨¦§¦¨¨£§¨¨§¦§¨
ìL ïäa ïéàL ,à÷ñéøa éàìL ìò LïéàL ?L ¦§¦§¨¤¥¨¤¨©¨¤¥

!déì éòaéî äòaøà ìò äòaøà ïäa¯.à÷ñéø ïéòk ¨¤©§¨¨©©§¨¨¦¨¥¥§¥¦§¨
à÷øò ,"äiçáe äîäáa ïéìcìeãîä øNaäå øáàäå"§¨¥¤§©¨¨©§§¨¦¦§¥¨§©¨¨§¨

!àìæàå¯.äøeL÷a¯!dì èéçL¯dì ïéaæî .äàîèa §¨§¨¦§¨¨¥¨¦§¥¨§©¥¨
!éBâì¯.äLeçëa¯!íéáìëì dì éãL ÷éñt¯ïåék §¦§¨¨¥¨¥¨¦§¨¦¥¨

,"ïBlça ïëML óBòå" .ãéáò àì íéiç éìòa øòö àkéàc§¦¨©©©£¥©¦¨¨¥§¤¨©©©
!ìéæàå çøt¯.øeL÷a¯!déì èéçL¯.àîèa¯!éBâì déì ïéaæî¯.àúéðì÷a¯áéäé ¨©§¨¥§¨¨¥¥§¨¥§©¥¥§¦§¨¦¨¨¥

!à÷Bðéì déì¯.èøñîa¯!àèøñî àì àúéðì÷¯,"ïBlça áLiL éBâå" .àúéðì÷ ïéòk ¥§¨¨¦§¨¥§¨¦¨¨§¨§¨§¥§¨¦¨§¤¨©©©
!ìéæàå éà÷¯.úeôëa¯!déì éøL déøáç éúà¯.òøBöîa¯déøáç òøBöî éúà ¨¥§¨¥§¨¨¥©§¥¨¥¥¦§¨¨¥§¨©§¥
!déì éøL¯àéøc dénà àéúà ,"ïBlça çpenä äðîL ïáe" .úeëìî éLeáça àlà ¨¥¥¤¨©£¥©§¤§Ÿ¨©¨©©¨§¨¦¥¨§¨

!déì¯äçBL Bnà ìáà ,úaLa Bìèìèì øeñàå ,ïáàk àeä éøä äðîL ïa :àéðúc ;úaLa ¥§©¨§©§¨¤§Ÿ¨£¥§¤¤§¨§©§§§©¨£¨¦¨
!déì àéæç ,"çìî" .äðkqä éðtî Bú÷éðîe åéìò¯.àzøéøîa¯!úBøBòì àéæç¯úéàc ¨¨¥¦¨¦§¥©©¨¨¤©©§¨¥¦§¦§¨©§¨§§¦

.éöB÷ da¯!àì÷L ìúBëì àéL÷c ïåék.àtñçà àáúéc¯!õBçéz àôeb àtñç ¨¥¥¨§©§¨§¤¨§¨§¨§¨©©§¨©§¨¨¥
úéìã

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



קי oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxt`nw `aa

ùìù ìò ùìù äá ïéàù.d`neh oilawn oi`y -ïéìãìåãîäoixerne oiyelzy -

`de oelgd lv` zcner dndade ,zvwnaxerd"a opze .oelgd lr gpen xa

`l el`e ,xykd oikixve ,onewna oilke` z`neh oi`nhn :(`,hkw oileg) "ahexde

.exykedéåâixdy ,dpny oa oke .d`neh lawn epi` -`le ig `l ,oa`k `ed

.znçìîälke` e`lc ,d`neh lawn `l -

.diytp itp`a `edñøç éìëåeixeg`y -

.d`nehd ld` cvl'åë ãøáäå âìùäå-

oke .mihrnn oi` - mdil`n miwenipe li`ed

oi` ilkd lhpi m`e li`ed ,ilkay min

.oelga oihrnn oi` - onvr ipta micner

ãøáä-.`"ylbøåôëä-.o"`lyiixb

ãéìâä.bly epi`y ,oal gxw -&éëä
åúîäáì åæç íéáùò àäå :ïðéñøâeteqe -

mzd edpzi`c dnk lk ikd elit`e ,olhil

.l`enyc `zaeize ,ihrnnàúæøôàá-

qixbc o`ne .dndal zend mq `ede

.migtp ly qpxew `edy ,dreh "`ztfx`a"

ìúåëì åù÷ã ïåéë,eze` oicilgny -

ikd elit`e .edl liwy ,oizipzna opixn`ck

.l`enyl dywe ,hrnnõåç ïéàáá
äùìùìoilere ,lzekd on wegx migth -

.odiy`x oelgd jezläòéø÷ì éæç-

.i`lh zeyrlàúëéîñá.i`cn xzei ar -

àðîåàì.dknd it gpwl ,mc fiwnl -

à÷ñéøá.hxqn `edy -äòáøà ïäá ïéà
äéì éòáî äòáøà ìòxeriy `id efy -

.wy lyàúéðì÷oi`e ,c`n yegk ser -

.mc` meyl ie`x÷ ïéòëàúéðìyegk -

.hxqn `ede ,`ziplwkéöå÷ äéá úéàã-

.eici z` ehxqieìúåëì äù÷ã ïåéë-

.oizipzna opzck
úéìã

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

àéäwgvi epiax uxize mzd dil lhan `l `d ?uegiz ikid :dnize - uegiz dteb

la` .elhane ,lwlwzp ziagd mb - zexbexbd etixzdy oeikc :ikcxn epiax oa

ik - githa xe`nd z` ewwty :xn`c (`,fpw) zayc `xza wxtac :wgvi epiaxl dyw

ok m`c - githd elhiac xninl `kile uveg epi`e ,dil lhan `l `d ?ied i`n ewwt

epiaxle mz epiaxl d`xpe zaya dpea did

xity `l` ,lehia ira `l qxg ilkc :wgvi

ipzwc `de .dil lhan `lc ab lr s` ,uveg

qxg ilk :jixte ,oelga hrnn qxg ilkc onwl

,xeriykn oelg hrnna ixiin mzd dil ifg `d

.lehia ira ikdl - oelgd lk mzeq epi` la`

ipzwc `kd ik ,oelgd lk mzeqc `kid la`

`edd oke ,ixnbl mzeqc rnync ,"oivveg"

lehia ira [`l] i`ce mzd - xe`nd z` ewwtc

ilkc :l`eny epiax axd xn` cere .qxg ilka

zgpl ieyrd oebk ,d`neh lawn epi`y inp ur

iab (a,ek) dlibnc ipy wxtac .lehia ira `l -

`eddl `gizt zedc i`cedic `zyipk ia `edd

iielvl ipdk erae `pzin da dedc `pexcpi`

.`aa` deaze`e `zeaiz elc :edl xn`c cr da

?daiz i`d ipdn i`n - lehia jixv i`e

eid `ly :cere .my delhia `l `nzqnc

,da gpen dxez xtq didy - dlhal mileki

ycewa oilrnc - xg` xaca dzepyl xeq`e

.oicixen `leúéáçádywd - zkzn ly

zial d`neh `iaz dteb ziagc :mz epiax

llgk zkznd ziyrp ld` ici lrc ,xg`

gkenck ,d`nehd zea` ia` zeidlzkqna

.ld`a mixg` `nhl inp llgk iede ,zeld`

dcyd ipt lr rbi xy` lke"c `xw dilekc

odk" wxt xifpa dl yixc 'ebe "axg llga

:mz epiaxl d`xpe ld` oiprl (`,cp) "lecb

itl ueg zehlea zexbexbdy oebk ixiin `kdc

oi`y ,ixnbl eze` zeqkne eizeaiaq lk ziag

`le zexbexb hwpcn mz epiax wiice .llk d`xp

it lr s` cgi zewaecn mdy itl ,zexit hwp

`peeb i`d ike .zeltep oi` ziagl ueg ze`veiy

xne` cere .(`,enw zay) "ziag" wxta wiic

d`vei ziag oi`ya ixiin `kdc :wgvi epiax

`ai `l oelgd jxc `zydc ,lzekl ueg

,dlere zrwea dvevx d`nehc ,zial d`neh

gzet ea oi` ixdy ,oiccvl zhytzn dpi`e

.gthåìòùoihrnn j`id :dniz - odili`n

oi`ianc ,lirl epnc edpd :yexit .epny zewxid on ueg ,rwxwl oixaegnd zewxide ,mirxfd :oivveg `le oi`ian `l el` :(d dpyn ipiny wxt) zeld` zkqna opz `d ?gthd

ipta uegl ld` oiyrp oi`c ,ld` oiprl ixii` mzdc :mz epiax uxize ?oivvegc odil`n elry oiayrc ipzw ikid ,ok m`e .zipeei zrlce xeng zewxie meqiwde qexi`d :oivvege

:wgvi epiax dywd .`ian `le uveg `l epi`y gxetd serc `inec iede ,cg` mewna cner epi`e ,eaypn gexdy iptn - d`neh `iadl e` ,mdilry e` mdizgzy dn lr d`nehd

- mixny denzqe dawipy ziag ixd :`ax xn` (`,dw `nw `aa) "`nw lfebd"ae .uegiz dteb `id :lirl jixtc ,ziaga `le miayra `l gexin opira `l oizrny dleka `kdc

.lizt cinv ira `l - `kd la` .gexin jixv ikdl ,lizt cinv swen opira ilka mzdc :xnel yie oiccvd on gxniy cr - dxenfa dwwt ,delivd

óåòåzvign oiprl epiidc - 'ek ieanl igl `le ,dkeql otec `l eze` oiyer oi` miig gex ea yiy xac lk :(a,eh oiaexir) xn`c xi`n iaxl elit` iz`c d`xp - oelga okyy

.eplhaiy xac lka ehrnn - oelga hrnn oiprl `kd la` ,`wec migth dxyréåâå(a,`q) xifpc ipy wxta `xwn ol `wtpck ,d`neh lawn epi` iebc - oelga ayiy

d`neh ilawn `l `ziixe`cnc oeik ,(`,cl dcp ,`,bt zay) mdixac lkl miafk me`yr minkgc ab lr s`e .ldw el oi`y ieb `vi - "ldwd jezn 'ebe `nhi xy` yi`e" aizkc

oivveg -?`id dn d`neh dwelgc rxf zaky :wiqne .d`neh zwelg el oi` uxydy ,rxf zakyan uxya xneg :xn` (a,bn dcp) "otec `vei" wxtac :xn`z m`e .d`nehd iptn

mi`nh miieb oi`c ab lr s`c ,`id `kxit e`l iebl l`xyi oia ez`neh dwelg oi` uxyc rnyn .dyaic xakre mic xakr `ki` `d inp ikd - miiebl mil`xyi oia `nili`

xakr hwpinl jixv jklid ,d`neh epnn ilawnc edpda `l` welig oi` diteb uxya la` ,welig `ki` dteb rxf zakyac .rxf zakyc `inec d`neh zwelg el oi` - uxya

oae .ehrni`c ogky` `l ef d`nehne ,`id rbn z`neh e`l daif z`nehc meyn - daifa `nhn epi` iebc (`,cl dcp ,`,bt zay) `herin jixhvi`c `de .dyaic xakre mic

.mc` ixwi` `lc ,ig `edyk d`neh lawn epi` dpenyçìîäåi`c .d`neh lawn `lc ,dlik`l eilr ayig `ly ixiin blyd la` .d`neh lawn gln oi`c `kdn rnyn -

.(`,fi) dcp zkqna gkenck ,d`neh lawnd xac iedc dil wetiz - eilr aygïìåë`nrhc xninl `kilc .mina oiqnipe ,oiniiwzn oi`c meyn ,`nrhe - oelga oihrnn oi`

`lc `tqga igpnc elit` `l` `tqga igpnce ihrnnc ipzil inp jpde ,`tqga igpnc oebk ixiine ,hrnnc ipzwe ,lzekl dyw inp gln `dc - edl liwye lzekl eywc meyn

.ihrnn `l - lzekl eywéæç`le miiprl `l ifg `l yly lr ylyn zegtc (`,dkw) "milkd lk" wxt zayae (`,fh) dkeqc `nw wxta xn`c ab lr s`e - `yealc drixwl

.`yealc drixwl [jxhvn :zeidl jixv] sxhvn ik dil liwy `wc ,dil lhan `lc ,hrnn `l mewn lkn la` .dil erpvn `lc oeik ,d`neh lawn `l i`ce - mixiyrlïåéë
dnda hwp `le ,xyae xa` hwpc `gipe .dia ileihl mzd gpnc ,dil incc lke sewa ixiinc :xnel yie ?mialkl icye liwy dnda dlek :xn`z m`e - 'ek miig ilra xrv `ki`c

l liwy - ileihl `ifg i`c ,dteb.mialkl dl icy - `ifg `l i`e ,da ileihl dàéúà`dz myc xn`e ,zayd `viy mcew zeniy ,qqeba ixii`e - zaya dil `ixce din`
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!déì éòaéî äòaøà ìò äòaøà ïäa¯.à÷ñéø ïéòk ¨¤©§¨¨©©§¨¨¦¨¥¥§¥¦§¨
à÷øò ,"äiçáe äîäáa ïéìcìeãîä øNaäå øáàäå"§¨¥¤§©¨¨©§§¨¦¦§¥¨§©¨¨§¨

!àìæàå¯.äøeL÷a¯!dì èéçL¯dì ïéaæî .äàîèa §¨§¨¦§¨¨¥¨¦§¥¨§©¥¨
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`oifgeקי mipya cenr k sc ± oey`x wxt`nw `aa

àøåòéù äá úéìã.`zilc o`nk iede -ñøç.zay z`ved oiprl -ïúéì éãë
åøéáçì íéöô ïéáqpkil oelgd agexa dfn df oiwigxn lzekay zepelg inivt -

,dfl df oia agx qxg dlrnle dhnl dnega ozepe ,cg`e cg` lk oia dxe`d

.oa`k my iede ,ar qxgde ,hiha gheäæéðâ éòá àäå.efpbl ewlqne -õåç
ááøå çìîî,xftzn glndy iptn -

.mngznyk jzip aaxdeúéîåãñ çìî-

.oa`k dywe darçìî éøåáö éðù-

ipy gipne ,iean ilzek lv` dxyr mideab

dxewd caeky ,odilr ieand zexew iy`x

.glnd z` cinrnøåîç ìùåly migix -

.xengàìáåøèöéàmigixd ayen `ed -

.`"wxv oixewy ,urd ztilw jezayúì÷
.x"iixeniiexh oixewy ,zqkxt` `id -éàî

àëéà àéøéèoi`e ,od milwe miphw migix -

.elebliba cirxn rwxwdàì÷ íåùîyi -

:miyxtn yie ,xengd zbdpd lew :miyxtn

.migixd lewäðùîìò ùé ïë íà àìà
åéáâxepzd itn zen` rax` daeb llg -

.dxwza xe`d feg`i `ly ick ,dxwzd cr

äáéæòî åéúçú àäéù ãò-j"ixhy`

`ly ,migth dyely rwxw gih ,frla

eiab lre .diilr ly dpezgz dxwz xraz

.zen` rax`çôè äáéæòî äøéëáås` -

,dllg lr dxicw mizteyy ,qxg ilk `id

oiyery enk lecb wqid dkeza oiyer oi`e

.xepza÷éæä íàålk my `diy xg` -

s`e .wifdy dn mlyn - elld oixeriyd

wigxdl mipkyd eilr oiakrn ok it lr

mdiza wilci `ny ,elld mixeriyd lka

.mlyl dn el oi`eåøéúä ïééádid m` -

zepg eizgz geztl exizd - oii ly xve`

.oiil dyw oyrd oi`y ,oirave oinezgp ly

ø÷á úôø àì ìáà.oiil dyw gixdy -

àøîâàéðúäå,diilra dcinrn oiprl -

dxikae ,eizgzn daifrn drax` - xepza

dylyïéîåúçðãá.cinz eze` oiwiqny -

.oinezgp zxika - dxikd okeïãéã øåðú
dyely xeriy oizipznc `pz dia adic -

.inc oinezgpc dxikk - migthãáéë
õáéøåwitqd `le ,xve`d jxevl ebb -

zepg df gzty cr d`eaz el qipkdl

`nlic e` ,xve`l mcewk ied in ,eizgz

xve`d mciwk ied - uaixe caikc oeikc?
úåðåìçá äáéødizrc ilbc ,eziilra -

`ly ,xie` el qpkiy ,ieyr `ed xve`ly

.d`eazd awxiåúéá éáâ ìò äééìò äðá
,xve`l my zepal eid oilibxe ,ebb lr -

edn?e`l zepelga daix xnel ivniz m`

ikdl `piipa ilekc ikid ,`ed dncwd

i`n ,ciaréðåîøå éøîú ?my qipkd -

e` ,xve` zlgzd `ied in ,mipenxe mixnz

onye oiie d`eaza `l` xve` oi` `nlic?
ïãéã éàäådlerd oyr elit` ,eply oii -

dyw xpd on.elàúñôñàly zgy -

.d`eazàéîã ø÷á úôøë`edy zngn -

.oegxq dlrne mngzne gläðùîàìå
úå÷åðéúä ìå÷îjzrc `wlq `w -

xac lke onye oii zepwl mi`ad zewepiz

.zepga xknpdàøîâàùéø àðù éàîlewn oyil leki ipi`" el xnel leki epi` :ipzw `tiqe ,"oi`veide oiqpkpd lewn oyil leki ipi`" xnel leki :ipzwc -

."zewepizd
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úéìãopiqxb `le .gth gzetn hrnl `tqgl xeriy oi`c :yexit - `xeriy da

i`n`e :eyexit ikde .e"iea ,"opzcke" `l` ?zay ixeriyl df oipr dnc ,"opzck"

lzekd z` wifi `ly ick glnd mb xiqi ,el jxhviyk ,`tqg liwy ik `d ?hrnn gln

oi`c ,exiagl mivt oia ozil ick dia zilc inp ixiinc ,xnelk ,"opzcke" iziin `d`e

`lc mixtq zi`e .dil liwy `le melkl ie`x

:opiqxb `l` ,"uegiz diteb `tqg" iqxb

dil wetize ,xnelk ."`tqg meyn dil wetize"

da zilc :ipyne `tqg xiqiyk glnd xiqiy

.dil liwy `le ,'ek opzck `xeriy

ìùåyxit - `laexhvi`d on yly xeng

,`ixih `kil xeng lyac :l`ppg epiax

oipal `xew "xeng" `l` .da ogeh xeng oi`c

epivny enk .migixd z` mi`yepd mivrd

urd enk ,"xeng" mi`xwp mi`yepd mivrc

dpeny wxt milk) opzck ,eilr zlhen dhndy

.mixedh xenge dhnd ihilwp :(b dpyn xyr

`xwp lcbne daiz dciy laeqd urd oke

milqtqe ,oalnd zgzy xeng :opzc ,"xeng"

jneq gtpdy ur oke .xedh - milbxd zgzy

xyr drax` wxt my) opzc ,"xeng" `xwp eilr

migixd oke .mi`nh migtp ly xeng :(b dpyn

edfe migix dilre `qk oink ieyrd oipad -

deab mewna dcbpk ayei mc`e ,laexhvi`

eilbxa lblbd aaqne ,dhnl zgeexn eilbxe

la` .`nlra lew `l` `ixih dia zile .ogehe

dia zi` - eteba e` eicia ogeh mc`y migixa

lyc d`xp wgvi epiaxle .`ixih `ide ,cepcp

,oipa iab lr `edyk `l` ,cia ogeh inp xeng

ly xeng :iriax wxta miaf zkqna opzck

wxta `ztqeza `ipzc `de .ci lye migix

dyly ci ly migixd oiwigxn :oizliknc `nw

xeng lye ,akxd on rax` ody akyd on

- zlwd on rax` ody laexhvi`d on dyly

`l` ,cia oipgeh oi` xeng lyac meyn `l

,rwxw iab lr `l` xeng oda oi` ci ly mzq

ediiexz la` ,"xeng lye" ikd xza ipzw jkle

.cia oipgehòîù- gth xepzc `ilk dpin

aky dpin rny :lirl inp xn`w `lc `d

ji` mdl heyt didy itl ,gth inp migixc

.did

øåðúcg` lk - inc oinezgpc dxikk ocic

didy dn itk ely xepz dyer did

oinezgp ly zexik la` .ohw e` lecb ,dvex

dpin `wtpe ,oda oi`iwa eide ,zeey olek eid

.xknne gwnléàî`py i`ne `yix `py

`tiqc "zewepiz"c jzrc `wlq `zyd - `tiq

epiid:jixt ikd meyne ,zepga zepwl mi`ay

oi`c ,jixt `l migixe yihtn la` ?`py i`n

oeghl oihg el yiy inc ,oi`veie oiqpkp my

.yiht oke ,migixd lral ozep
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ñøç :ïðúãk ,àøeòéL da úéìc¯ïéa ïzéì éãk §¥¨¦¨§¦§©¤¤§¥¦¥¥
éáçì íéöt!déì éæç ,"ñøç éìk" .Bø¯phéîc.ó¯éæç ¨¦©£¥§¦¤¤£¦¥§¦©©£¦

!àðneàì¯éæç ,"äøBz øôñ" .á÷ðîc §¨¨§¦§©¥¤¨£¦
!àø÷îì¯.éeìáa¯!äæéðb éòa àäå¯àäz íL §¦§¨§¨§¨¨¥§¦¨¨§¥

;ááøe çìnî õeç ,äöéçî ïéNBò ìka :áø øîàå .dúæéðb§¦¨¨§¨©©©Ÿ¦§¦¨¦¤©§¨
,éâéìt àìå :àtt áø øîà .çìî eléôà :øîà ìàeîLe§¥¨©£¦¤©£©©©¨§¨§¦¦

àäàzLäå .úéð÷Bøzñéà çìîa àä ,úéîBãñ çìîa ¨§¤©§¦¨§¤©¦§§¨¦§¨§¨
çépîe çìî éøeaö éðL íãà äNBò :äaø øîàc§¨©©¨¤¨¨§¥¦¥¤©©¦©
äøBwäå äøBwä úà úãîòî çìnäL ,äøB÷ íäéìò£¥¤¨¤©¤©©£¤¤¤©¨§©¨

çìnä úà úãîòî¯àìå ,úéð÷Bøzñéà çìî eléôà ©£¤¤¤©¤©£¦¤©¦§§¨¦§¨
.äøB÷ àkéìc àä ,äøB÷ àkéàc àä :éâéìtïé÷éçøî" §¦¦¨§¦¨¨¨§¥¨¨©§¦¦

ìL íéçéøä úàïäL ,áëMä ïî äL"áëøä ïî äòaøà ¤¨¥©¦§¨¦©¤¤¤¥©§¨¨¦¨¤¤
íeMî ?àîòè éàî .'åëå.àéøéè¯ìLå :àéðz àäå ©©£¨¦¦§¨§¨©§¨§¤

øBîç¯ìLïî äòaøà ïäL ìéaBøèñéàä ïî äL £§¨¦¨¦§§¦¤¥©§¨¨¦
.àì÷ íeMî àlà ?àkéà àéøéè éàî íúä ;úìwä©¤¤¨¨©¦§¨¦¨¤¨¦¨¨

øepzä úàå"¯ìLïî äòaøà ïäL àéìkä ïî äL §¤©©§¨¦©¨§¨¤¥©§¨¨¦
øepúc àéìk :dpéî òîL ,ééaà øîà ."äôOä¯.çôè ©¨¨£©©©¥§©¦¨¨§¨§©¤©

dpéî à÷ôð¯.økîîe çwîìäðùîãéîòé àì ¨§¨¦¨§¦¨¦§¨Ÿ©£¦
úéaä CBúa øepz íãà¯Lé ïk íà àlà ¨¨©§©©¦¤¨¦¥¥

Bãéîòî äéä .úBnà òaøà dáBb åéab ìò©©¨©©§©©¨¨©£¦
éøö ,äéiìòaìL äáéæòî åézçz àäiL CäL ©£¦¨¨¦¤§¥©§¨©£¦¨§¨

,íéçôèäøékaå¯;çôè÷éfä íàå¯äî ílLî §¨¦©¦¨¤©§¦¦¦§©¥©
,elàä ïéøeòéMä ìk eøîà àì :øîBà ïBòîL éaø .÷éfäM¤¦¦©¦¦§¥Ÿ¨§¨©¦¦¨¥

÷éfä íàL àlà¯lî øeètúeðç íãà çzôé àì .ílL ¤¨¤¦¦¦¨¦§©¥Ÿ¦§©¨¨£
àìå ,Bøéáç ìL BøöBà úçz ïéòaö ìLå ïéîBzçð ìL¤©§¦§¤©¨¦©©¨¤£¥§Ÿ
.ø÷a úôø àì ìáà ,eøézä ïéia ,úîàa ;ø÷a úôø¤¤¨¨¤¡¤©©¦¦¦£¨Ÿ¤¤¨¨

àøîâøepúa :àéðúäå¯äøékae ,äòaøà¯ìL!äL §¨©§¨§©©§¨¨©¦¨§¨
àéää àéðz ék :ééaà øîà¯ïãéc øepúc ,ïéîBzçðãa £©©©¥¦©§¨©¦¦§©§¦§©¦¨

íà :àðz .'åëå "úeðç çzôé àì" .ïéîBzçðc äøék ék¦¦¨§©§¦Ÿ¦§©¨¨¨¦
øöBàì úîãB÷ úôø äúéä¯ãaék :ééaà éòa .øzeî ¨§¨¤¤¤¤¨¨¨¨¥©©¥¦¥

äøãñëà ?eäî ,úBðBlça äaéø ?eäî ,øöBàì õaéøå§¦¥¨¨©¦¨§©©©§¨§¨
?eäî ,Búéá éab ìò äéiìò äða ?eäî ,øöBàä úçz©©¨¨©¨¨£¦¨©©¥¥©
,éðBnøå éøîz :òLBäé áøc déøa àðeä áø éòa .e÷éz¥¨¥©¨§¥§©§ª©©§¥§¦¥
eøézä ïéia :àðz .'åëå "eøézä ïéia ,úîàa" .e÷éz ?éàî©¥¤¡¤©©¦¦¦¨¨©©¦¦¦
øîà .BçéøñnL éðtî ø÷a úôø àìå ,BçéaLnL éðtî¦§¥¤©§¦§Ÿ¤¤¨¨¦§¥¤©§¦£©
àéL÷ éîð àâøLc àøèe÷ eléôà ,ïãéc éàä :óñBé áø©¥©¦¨£¦§¨¦§¨¨©¦©§¨

àzñtñàå :úLL áø øîà .déì¯.àéîc ø÷a úôøkäðùîøöçaL úeðç¯úBçîì ìBëé ¥£©©¥¤§©§©§¨§¤¤¨¨¨§¨£¤¤¨¥¨¦§
øëBîe àöBé ,íéìk äNBò ìáà ;ïéàöBiä ìBwîe ïéñðëpä ìBwî ïLéì ìBëé éðéà :Bì øîBìå Bãéa§¨§©¥¦¨¦Ÿ¦©¦§¨¦¦©§¦£¨¤¥¦¥¥
ìBwî àìå Léhtä ìBwî àì ,ïLéì ìBëé éðéà :Bì øîBìå Bãéa úBçîì ìBëé Bðéàå ;÷eMä CBúa§©§¥¨¦§§¨§©¥¦¨¦ŸŸ¦©©¦§Ÿ¦

.úB÷Bðézä ìBwî àìå íéçéøäàøîâàðL éàîàôéñ :ééaà øîà ?àôéñ àðL éàîe àLéø ¨¥©¦§Ÿ¦©¦©§¨¥¨©§¨¥¨£©©©¥¥¨
úøçà øöç :éðúéì ,éëä éà :àáø déì øîà .úøçà øöçì ïàúà¯:àáø øîà àlà !øzeî £¨§¨¥©¤¤£©¥¨¨¦¨¦¦§¥¨¥©¤¤¨¤¨£©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc `xza `aa(iying meil)

:zvxzneàøeòéL da úéìcjkitle ,zeaiyg lra xeriy ea oi` df qxg - §¥¨¦¨
.oelgd agex xeriy z` hrnl liren epi`ïðúãkzekld iabl epipy oke - §¦§©

zaya d`ved(.at zay)zeaiyg xeriyy ,ñøçez`ved lr aiigzdl ¤¤
`ed ,zaya.Bøéáçì íévt ïéa ïzéì éãkzepelg migzet eidyk ,epiidc §¥¦¥¥©¦©£¥

qxge ,agx qxg mdipiae miccvd on micenr ipy migipn eid ,dnegd xiwa

d`ved xeqi` meyn eilr aiigy oiprl zeaiyg ea yi dfk agex ea yiy

.d`neh lawln oelgd z` hrnny oiprl oke ,zaya

y `ztqeza epipy :`ztqezd on l`eny ixac lr dywne day `xnbdéìk§¦
ñøç`d ,recne .oelga hrnn `ed ixddéì éæç,yeniyl `ed ie`x ixd - ¤¤¨¥¥

ieyrd xac s`y ,gxkdae .ea ynzydl zpn lr myn eilra eplhiy eteqe

.l`eny ixack `lye ,oelga dzr `ed hrnn onf xg`l lhpidl

:`xnbd zvxznphéîcóie`x epi`y spehn qxg ilka zwqer `ztqezd - §¦©¥
.yeniyl

`d :zl`eye day `xnbdàðîeàì éæçly eyeniyl `ed ie`x ixd - ¨¥§§¨
df jxevl ynzydl ekxcy ,dfwdd mc z` ea lawl mc fiwnd one`d

.mitpehn milka

:zvxzneáwðîcjkitle ,llk yeniyl ie`x epi`e ,`ed awepn df ilk - ¦§©¥
.mlerl oelga x`ydl `ed ieyr

`ztqeza epipy :`ztqezd on l`eny ixac lr dywne day `xnbd

yäøBz øôñ`d ,recne .d`neh lawln ehrnn `ed ixd oelga gpendéæç ¥¤¨¨¥
àø÷îì`exwl zpn lr myn elhil eilra cizre ,d`ixwl `ed ie`x ixd - §¦§¨

.ea

:`xnbd zvxznéeìáa.d`ixwl cer ie`x epi`e `ed iela df dxez xtq - §¨
:zl`eye day `xnbdäæéðb éòa àäålhpidl cizre ,dfipb `ed oerh ixd - §¨¨¥§¦¨

.efpebl zpn lr oelgd on

:zvxznedúæéðb àäz íLzpn lr df oelga exi`ydl eilra zpeek - ¨§¥§¦¨¨
.my efpebl

ìka áø [øîà] (øîàå)xac lka -ävéçî ïéNBò,d`nehd ipta uevgl ¨©©©Ÿ¦§¦¨
,zay zekld iabl e`ááøe çìnî õeçel` mixacy xg`n ,[alge oney-] ¦¤©§¨¥

`ed xy`k qnp aaxd eli`e ,xftzdl ekxc glndy ,mnewna mireaw mpi`

.mngzn

àeîLeøîà ìdvign oiyereléôàa.çìî §¥¨©£¦¤©
éâéìt àìå ,àtt áø øîàici lr dvign oica l`enye ax ewlgp `l - ¨©©¨¨§Ÿ§¦¥

,gln ly xg` beqa wqer mdn cg` lky xg`n ,glnàäl`eny - ¨
wqer ,glnd zvign z` xiyknd,úéîBãñ çìîadywe dar gln `edy §¤©§¦

,enewna reaw `ed x`yp jkitle ,oa`kàä,glnd zvign z` lqetd ax - ¨
wqer,úéð÷Bøzñéà çìîa.enewna miiwzn epi`e ,c`n wc gln `edy §¤©¦§§§¦

:sqep ote`a mdixac z` zx`an `xnbdàzLäåxg`l ,dzr -äaø øîàc §©§¨§¨©©¨
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y `ztqeza epipy :`ztqezd on l`eny ixac lr dywne day `xnbdéìk§¦
ñøç`d ,recne .oelga hrnn `ed ixddéì éæç,yeniyl `ed ie`x ixd - ¤¤¨¥¥
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!åéìò¯.íéBâc úB÷Bðéúa éîð àëäLiL éî :òîL àz ¨¨¨¨©¦§¦§¦¨§©¦¤¥
ïéôzeMä øöça úéa Bì¯àì epøékNé àì äæ éøä ©¦©£©©¨¦£¥¤Ÿ©§¦¤Ÿ

àìå ,éãeäé øôBñì àìå ,écøâì àìå ,ïneàì àìå ,àôBøì§¥§Ÿ§¨§Ÿ§©§¦§Ÿ§¥§¦§Ÿ
!éànøà øôBñì¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯.àúî øôBña §¥£©©¨¨§©¨§¦©§¥¨¨

ïðéèîî àì ,Cìéàå àìîb ïa òLBäé úðwzî :àáø øîà̈©¨¨¦©¨©§ª©¤©§¨¨¥¨¨©§¥©
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é÷cøc éø÷î Cñ :àáø øîàå .ïðéèîî àì àìîb àkéà éàå ,ïðéèîî àøBúéz àkéà¯ïéøNò ¦¨¦¨©§¥©§¦¦¨©§¨¨©§¥©©£©¨¨¨©§¥©§§¥¤§¦
ïéLîç àkéà éàå ,é÷eðé äMîçå¯ïéòaøà àkéà éàå ,éøz ïðéáúBî¯,àðëec Léø ïðéî÷Bî ©£¦¨¨¥§¦¦¨©§¦§¦©§¥§¦¦¨©§§¦§¦©¥¨¨

dépéî éôè ñéøâc àðéøçà àkéàå ,ñéøâc é÷eðé éø÷î éàä :àáø øîàå .àúnî déì ïéòéiñîe¯àì §©§¦¥¦¨¨©£©¨¨©©§¥¨¥§¨¥§¦¨©£¦¨§¨¥§¥¦¥¨
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éøb ãç ,é÷cøc éø÷î éøz éðä :àáø øîàå .äîëç äaøz íéøôBñàìå ÷ééc ãçå ,÷ééc àìå ñ §¦©§¤¨§¨©£©¨¨¨¥§¥©§¥©§§¥©¨¥§¨¨¥§©¨¥§¨
ñéøb¯:øîà àòcøäpî éîéc áø .à÷ôð àìénî àzLaL ,÷ééc àìå ñéøâc àeää ïðéáúBî ¨¥§¦©©§¨¥§¨¨¥©¤§¨¦¥¨¨§¨©¦¦¦§©§§¨£©
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`oifgeקח mipya cenr `k sc ± oey`x wxt`nw `aa

éëä úãáò àîòè éàî.wlnr xkf z` .zeaiwpd z` zbxd `ly -òðåî øåøà
åáøç.`ed `xw i`dc ditiq -àìúù.dvgnl enxk rhep -àðîåà-fiwn

.mcàúî øôåñ-.xlalåîã ïéãîåòå ïéøúåîëelwlw m`e ,elwlwi `ly -

.okl mcew ea exzd `ly it lr s` ,`ziixz` `la edl wlqn -àìã àãéñô
øãäe` ,dndad dlapzpyny ,el` oebk -

dxez xtq azk xteqde ,fiwnd bxd

.zerhaàéçéø é÷åàã.xekyle oeghl -

âãä ïî âãä úãåöî ïé÷éçøîozpy ciiv -

x`y oiwigxn - exeg xikdy cr bca eipir

ab lr s` ,`nl` .myn mzcevn oiciiv

oiwigxn - dicil `hn `le dia dkf `lc

.izeigl zwqt `w :dil xn`c ,mynéðàù
àøééñ éáäéã íéâãmhada oir oipzep -

my e`xy mewnl uexl mibdep zeidl

ozpe ,exeg df xikdy oeik ,jklid .zepefn

`ed geha - ezvix `ln jeza zepefn

,dicil `hnc o`nk dil dedc ,epckliy

` .ewifn exiag `vnpe`ay in - `kd la

.`ai jlv` `ay ine ,`ai ilv`íìéâøîù
oze` oigley mdizea`yk ,elv` `al -

.mipeepgd on zepwl zeiepgd l`é÷ñåéù-

.micwyàëä ìáà,dligz cinrd dfy -

elv` cxil `a dfe ,jka xkzydl libxde¦

.i`zeigl zwqt :el xne` - ezepne`làìù
é÷ñøåáå èééç ïäéðéá áéùåäìmewnn -

ipa o`k yie ,ieana zia el xikydl ,xg`

.zepne` dze`åðéëùìåieana xcd -

.edenkåäôåë åðéàeze`l cxiln -

.zepne`'åë øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
oa oerny oaxk xn`c `ed `ped axe -

.l`ilnbáëòì éöîo`k zeyrln -

elit`e .xeknl o`k `iadle ,mzepne`

.edtek epi` epikyl :ixn`c ,opaxléàå
àëäã àâøëá êééùezlbleb qn ozepy -

ivn `l - `zn xak ,z`fd xird lyenl

il `hiyte .xird lk eilr akrl `zn xa

ivn `l - diytpc iean xa` iean xac

opaxk ,ezepne`l cxiln ieand z` akrn

xa :il `irai` ,edin .`ped axk `le

i`n `pixg` d`ean xa` d`ean?éöî éî
àì åà äæä éåáîä ïá áëòî?éåä éî

åðéëù :àîìéã åà .åäéôåë åðéàå åðéëù
éåáî àåääã äàåáî øáá ¯ ïðáø øåîàã
åàì ¯ àðéøçà äàåáî øá ìáà ,éøîà÷

.àåä åðéëùàðåä áø äãåîåxn`c -

zi`c ,'ek `iigix iwe`c d`ean xa :lirl

`ed icen - l`ilnb oa oerny oaxk dil

d`ean xal akrn ivn `lc ,iwcxc ixwna

jk jezny .zewepizd `ed mb cnlln

:xn xn`c ,dfn df e`xiiy ,ozepne`a exdfi

.dnkg daxz mixteq z`pw
äãåîå
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øôåñ`ciqt df oi`c .zerha dxez xtq azek :qxhpewa yxity enk `l - `zn

.zexhy azek :lirl ziyixtck `l` .edibdl oilekic ,xcd `lcéø÷îå
meyn `xcd `lc `ciqt iedc (`,hw `rivn `aa) "lawnd"a qxhpewa yxit - iwcxc

`zyayc lirl dil zi` diteb `ax `dc :wgvi epiaxl dywe .lr lrc oeik `zyayc

`ciqt dedc :wgvi epiax xne`e `wtp `linn

md zerh mdl cnlny dry dze`c ,xcd `lc

xifgdl oileki oi` dry dze`e ,milhazn

.mlerl

àìúùi` ?`ki` `ciqt i`n :xn`z m`e -

,ciqtn epi`c :xnel yie mlyi ciqti

eidy enk zelicb zerihpd oi`y ,ryety `l`

.lcbil zeie`x

ïé÷éçøîab lr s` - 'ek bcd zcevn

ly xacac yxtn mz epiaxc

wxt d`t) opzck ,ixwin `l ryx elit` xwtd

- dilr ezilh qxit :d`t iab (b dpyn iriax

`aac `nw wxta opz oke .dpnn eze` oixiarn

,dilr ltpe d`ivnd z` d`x :(`,i) `rivn

`le .dkf da wifgdy df - da wifgde xg` `ae

xg` `ae dxxga jtdnd ipra `l` ryx ixwin

- df mewna xkzyi `l m`y meyn ,dlhpe

`l `zrnyc jde .xg` mewna xkzydl `vni

lkn - xwtd ly xac iedc ab lr s`c ,`iyw

qextl lkeiy `vni zenewn dnka mewn

`de .jka ezepne` `kdc :cere .ezcevn

`xza `aa) "mizad zwfg" wxta opixn`c

wifgnd lk ,xacnk od ixd miieb iqkp :(a,cp

ifef `hn ikn ieb ?`nrh i`n .oda dkf - oda

ihnc cr ipw `l l`xyie ,dil wlzqi` dicil

xi`n oa l`eny epiax yxite .dicil `xhy

l`xyic mzd.ixwin `din ryx wifgnd

oeik ,ied `l ryx elit` mz epiax yexitle

oeyny epiaxl dywe .xg` mewna `vni `ly

`aa) "jyp edfi`"a xn`c `dn ,mdxa` oa

`edd dil okyn lgx xa ixn ax :(a,br `rivn

igxi xqixz xhp ,dipafe `ax lf` ,`zia ixkp

:dil xn` .`axl diihn` `zia xb` lwy `zy

,`zyd cr `zia xb` xnl dl i`hn `lc i`d

ixkp ivn `le ,`zy `zpkyn mzq :xn xn`c

ixn ax zwfg dncwy oeik ,`zyde .iwelql

iqkpc ,ixn ax da dkf ok m` - `ax zwfgl

iz` - ryx ixwn i`e .xacnk od ixd iebd

yexitl la` ,da zekfl dvex did `lc ,xity

`l i`n` - ixwin `l ryx elit`c ,mz epiax

`nye ?`ed xenb xzidc oeik ,ixn ax da dkf

xy` oa wgvi epiaxle .car oicd zxeyn miptl

zxeza `l` dzid `l ixn ax zwfgc d`xp

xg`e da dkfe ,xhya epnn dpw `axe ,oekyn

.zern ozp jkéàðúdniz - 'ek `ipzc `id

iziin `l i`n`c :mdxa` oa oeyny epiaxl

dcedi iax ,jytp dnnc ?lirlc `ziixad

zewepizl mifeb`e zeilw ipepg wlgi `l :xn`c

i`pz iiez`l `gip `nye `ziixa jd` bilt -

.ikda `icda ibiltcïéôåëz` df iean ipa

ipa eilr oiakrne ,mixkp zewepiza dil opinwen `dc ,"iean ipan cg`" lirl qxb i` okzi `le .ixii` mixkp zewepiz cnlnac wgvi epiaxl d`xp - zewepiz cnln `le 'ek df

[lirl] izyxity dn itl ,edine .yiig `l zewepiz lew meyn la` - dizeigl wiqtc meyn `l` bilt `l l`ilnb oa oerny oax elit`e .edtek epi` epikylc xn`w `kde ,iean

.xg` zewepiz cnln my yi xakc ,`kd ip`ye .`lnb oa ryedi zpwz xg` elit`e ,l`xyi zewepiza `kdc d`xp mdxa` oa oeyny iaxle .xity iz` - "xvg ipan cg`" opiqxbc

,zewepiz cnln` bilt `l l`ilnb oa oerny oaxc xnel jixv - l`ilnb oa oerny oaxk xaq edi`c ab lr s`e ,akrn ivn `lc iwcxc ixwna `ped ax dcenc xn`wc jenqae

.`x`y` `l`

àèéùôllka ied i` ,akrn ivn i` `nlrc d`ean xa` d`ean xa dil iraine ,dil `xiaq opaxk ryedi axc dixa `ped ax - akrn [ivn izixg`] `zn xa` `zn xac il

.`ed `xzac ,`ped ax iabl ol `niiw dizeeke .qxhpewd yxitck ,e`l i` epikyéàåiakrn ivn iean ipa la` .xird ipa :yexit - akrn ivn `l `kdc `bxka jiiyc

ana qpki `ly.m`e
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úà äçîz" :áéúëc ,déì øîà ?éëä zãáò àîòè éàî©©£¨£©§§¨¦£©¥¦§¦¦§¤¤
:déì øîà !ïðéø÷ "øëæ" ïðà àäå :déì øîà ."÷ìîò øëæ̈¨£¨¥£©¥§¨£©¥¤¨¥©£©¥
Càéä :déì øîà ,déaøì déìééL ìæà .ïeéø÷à "øëæ" àðà£¨¨¨©§¦£©©§¥§©¥£©¥¥¨
.déìè÷éîì àøéñôñ ì÷L ."øëæ" :déì øîà ?ïúéø÷à©§¦¨£©¥¥¤§©©§¥¨§¦§§¥
äNò øeøà" :áéúëc ,déì øîà ?éànà :déì øîà£©¥©©£©¥¦§¦¨Ÿ¤
àøáb àeääì dé÷áL :déì øîà ."äiîø 'ä úëàìî§¤¤§¦¨£©¥§©¥§©©§¨
Baøç òðî øeøàå" :áéúk ,déì øîà ."øeøà"a íe÷éìc§¥§¨£©¥§¦§¨Ÿ¥©©§
.déìè÷ àì :éøîàc àkéàå ,déìè÷ :éøîàc àkéà !"ícî¦¨¦¨§¨§¦©§¥§¦¨§¨§¦¨©§¥
øôBñå ,àðneàå ,àçaè ,àìzL ,à÷eðé éø÷î :àáø øîàå§¨©¨¨©§¥§¨©¨¨©¨¨§¨¨§¥

àúî¯ìk :àúléîc àììk .eäðéð ïéãîBòå ïéøúeîk ïlek ¨¨¨§§¦§§¦¦§§¨¨§¦§¨¨
øãä àìc àãéñt¯.àeä ãîBòå äøúeî:àðeä áø øîà §¥¨§¨¨©§¤§¥£©©¨

déøáç äàBáî øa àúàå ,àiçéø é÷Bàc äàBáî øa éàä©©§¨§¥¥©¨§¨¨©§¨©§¥
déab é÷Bî÷å¯:déì øîàc ,déåléò ákòîc àeä àðéc §¨¥©¥¦¨¦§©¥¦¨¥§¨©¥

àîéì .éúeiçì déì z÷ñt à÷íé÷éçøî :déì òéiñî ¨¨§©§¥§©¦¥¨§©©¥©§¦¦
øîà ?änëå ;âcä úöéø àìîk âcä ïî âcä úãeöî§©©¨¦©¨¦§Ÿ¦©©¨§©¨¨©

.äñøt ãò :àðeä áø øa äaø¯éáäéc ,íéâc éðàL ©¨©©¨©©§¨¨¥¨¦§¨£¦
.àøàéiñøîàc àðeä áø ,àîéì :àáøì àðéáø déì øîà ©¨¨£©¥¨¦¨§¨¨¥¨©¨§¨©

éðåðç ÷lçé àì :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc ;äãeäé éaøk§©¦§¨¦§©©¦§¨¥Ÿ§©¥¤§¨¦
íéîëçå ,Bìöà ïìébønL éðtî ,úB÷Bðézì ïéæBâàå úBéì÷§¨¤¡¦©¦¦§¥¤©§¦¨¤§©£¨¦

?ïéøézî¯ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ,ïðaø àîéz eléôà ©¦¦£¦¥¨©¨©©¨¨§¦¦©¨©
íúä äãeäé éaøc déìò¯àðà :déì øîàc àlà £¥§©¦§¨¨¨¤¨§¨©¥£¨

eléôà àëä ìáà ,é÷ñeéL âBìt zà ,éæebîà àðéâìôî÷̈§©§¦¨©§¥©§§¦§¥£¨¨¨£¦
:éáéúéî .éúeiçì déì z÷ñt à÷ :déì øîàc ,eãBî ïðaø©¨©§¨©¥¨¨§©§¥§©¦¥¦¥
ãöa õçøîe ,Bøéáç ìL Búeðç ãöa úeðç íãà äNBò¤¨¨£§©£¤£¥¤§¨§©
ìBëiL éðtî ,Bãéa úBçîì ìBëé Bðéàå ,Bøéáç ìL Böçøî¤§¨¤£¥§¥¨¦§§¨¦§¥¤¨
CBúa äNBò éðàå ElL CBúa äNBò äzà :Bì øîBì©©¨¤§¤§©£¦¤§

!élL¯úà äæ úBàBáî éða ïéôBk :àéðúc ;àéä éàpz ¤¦©¨¥¦§©§¨¦§¥§¤¤
àìå ,é÷ñøea àìå èéiç àì ïäéðéa áéLBäì àlL äæ¤¤Ÿ§¦¥¥¤Ÿ©¨§Ÿ§§¦§Ÿ

ìå ,úBiðneà éìòa éðaî ãçà àìå ,úB÷Bðéz ãnìîBðëL §©¥¦§Ÿ¤¨¦§¥©£¥¨¦§¦§¥
ì óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ;eäéôBk BðéàBðëL ¥¥©¨¦§¤©§¦¥¥©¦§¥

,éì àèéLt :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .eäéôBk¥¨©©¨§¥§©§ª©§¦¨¦
éiL éàå ,ákòî éöî éúéøçà àúî øaà àúî øaC ©¨¨©©¨¨©£¦¦¨¥§©¥§¦©¨

àëäc àbøëa¯øaà äàBáî øa ;ákòî éöî àì §©§¨§¨¨¨¨¥§©¥©§¨©©
déLôðc äàBáî¯éòa .ákòî éöî àìdéøa àðeä áø §¨§©§¥¨¨¥§©¥¨¥©¨§¥

äàBáî øaà äàBáî øa :òLBäé áøc?éàî ,àðéøçà §©§ª©©§¨©©§¨©£¦¨©
é÷cøc éø÷îa àðeä áø éãBîe :óñBé áø øîà .e÷éz¥£©©¥¥©¨§©§¥©§§¥
ìàøNéì ïäì ïwéz àøæò :øî øîàc ,ákòî éöî àìc§Ÿ¨¥§©¥§¨©¨¤§¨¦¥¨¤§¦§¨¥

ãöa øôBñ ïéáéLBî eäiL.øôBñ¯å:déì øîà !éìeMøúéàì éúà àîìéc Leçéð ¤§¦¦¥§©¥§¥¦§¨¨¥§¦§©¥£©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc `xza `aa(iyiy meil)

éëä zãáò àîòè éàî`le mixkfd z` `l` zbxd `ly ,ok ziyr recn - ©©§¨¨§©§¨¦
.zeawpd z`déì øîàmeyn `ed ok iziyry mrhd ,cecl a`eiáéúëc ¨©¥¦§¦
(hi `k mixac),'÷ìîò øëæ úà äçîz'`l` bexdl aezkd deiv `ly ,epiidc ¦§¤¤¨¨£¨¥
.mixkfd z`déì øîà,a`eil cecïðéø÷ øëæ ïðà àäåmi`xew epgp` ixde - ¨©¥§¨£©¥¤§¦¨

.zeawp oiae mixkf oia ,epnn xkf lk zegnl yiy ,'wlnr xkf z` dgnz'¥¤¥¤

déì øîà,cecl a`eiïBéø÷à øëæ àðàzexwl yiy iax cnil ize` - ¨©¥£¨¨¨©§¦
.mixkfd z` `l` izbxd `l jkitle ,'wlnr xkf z` dgnz'¨¨

déaøì déìééL ìæà,eax z` le`yl a`ei jld -ïúéø÷à Càéä déì øîà ¨©©§¥§©¥¨©¥¥©©§¦¨
.df `xwn `exwl ipzcnl cvik -déì øîà`exwl yiy jizcnl ,eax ¨©¥

z` dgnz'øëæ.dpekpd d`ixwd itk ,'wlnrdéìè÷éîì àøéñôñ ì÷L- ¥¤¨©©§¦¨§¦§§¥
.eax z` bexdl dvxe axg a`ei lhpdéì øîà,eaxéànàdz` utg recn - ¨©¥©©

.ipbxedldéì øîà,a`eiáéúëc(i gn dinxi),'äiîø 'ä úëàìî äNò øeøà' ¨©¥¦§¦¨Ÿ¤§¤¤§¦¨
`ly itl ,dinx zewepizd cenil ly miny zk`ln z` ziyr dz`e

.zerh icil e`eai `le ,ie`xk jixaca ewcwciy jicinlz lr zgbydøîà̈©
déìeaxøeøàa íe÷éìc àøáb àeääì dé÷áLyi`d eze` z` aefr - ¥©§¥§©©§¨§¥§¨
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc `xza `aa(iyiy meil)
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zepne`a xak wqerd mc` df ieana xc m` ,xg` ieann `ad one`l ezxic

.ezepne`l dld cxi `ly ick ,efìåeäéôBk Bðéà BðëLieand oa oi` j` - §¦§¥¥¥
xc `ed s`y xg`n ,ezepne`a `ed s` weqri `ly epky z` zetkl leki

.minkg zrc `id ef .df ieanaì óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøBðëL ©¨¦§¤©§¦¥¥©¦§¥
eäéôBkoey`xd fg` xake xg`ny ,wqer `ed day zepne`a weqri `ly ¥

.ezepne`l cxil i`yx ipyd oi` ,ef zepne`a

miigix cinri `ly epky lr xeq`l mc` lekiy xaeqd `ped axy ,`vnpe

d`aedy `ziixad eli`e ,cner `ed l`ilnb oa oerny oax zhiya ,ezenk

minkg zhiya ,exiag ly ezepg cva zepg mc` dyery zxaeqd lirl

.`id

:minkg zhiyl el` zeklda wtq d`ian `xnbdáøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©
éì àèéLt ,òLBäécákòî éöî éúéøçà àúî øaà àúî øail heyt - §ª©§¦¨¦©¨¨©©¨¨©£¦¦¨¥§©¥

.ezepne`l cxi `ly zxg` xir oa lr akrl xird oa lekiy ,xacdéàå§¦
éiLàëäc àâøëa Cz` mlyn zxg` xira xcd mc` eze` m` mpn` - ©¨§©§¨§¨¨

e ,xird oak `ed oecip ,efd xird lyenl eiqinákòî éöî àìipa oi`e - Ÿ¨¥§©¥
ezepne`a o`k weqrln eilr miakrn xird.

y xacd heyt ok enky :xne`e ryedi axc dixa `ped ax jiynneøa©
ákòî éöî àì déLôðc äàBáî øaà äàBáîakrl leki epi` ieand oay - §¨©©§¨§©§¥Ÿ¨¥§©¥

ax ixack `lye ,minkg zhiyke ,ezepne`a weqri `ly ieanl epky lr

.l`ilnb oa oerny oaxk xaeqd `ped

:wtzqdl yi dna x`an `ed dzreðeä áø éòaøa ,òLBäé áøc déøa à ¨¥©¨§¥§©§ª©©
éàî àðéøçà äàBáî øaà äàBáîoa lr akrl df iean oa leki m`d - §¨©©§¨©£¦¨©

.`l e` ezepne`a weqrl df ieanl `eai `ly ef xira xcd xg` iean

wx exn`p ,'edtek epi` epkyle' `ziixaa minkg ixac m`d :wtqd iccv

akrl `ed lekie epkyk oecip epi` xg` iean oa j` ,iean eze`a epky iabl

`l` akrl leki `ed oi`e ,`ed epky xird dze`a enr xcd lky e` ,eilr

.zxg` xira xcd lre÷éz.zeirai`e zeiyew uxzi iayz - ¥
:`ped ax ixacl oic siqen sqei ax,óñBé áø øîàxaeq `ped axy s` ¨©©¥

cxi `ly ieanl epky lr akrl mc` i`yxy l`ilnb oa oerny oax zrck

mewn lkn ,ezepne`lé÷cøc éø÷îa àðeä áø éãBîe[zewepiz cnln-] ¥©¨§©§¥©§§¥
ákòî éöî àìc,ezenk zewepiz cnlln ieana xcd epky lrøî øîàc §Ÿ¨¥§©¥§¨©©

àîìéc Leçéðå ,øôBñ ãöa øôBñ ïéáéLBî eäiL ìàøNéì ïäì ïwéz àøæò)¤§¨¦¥¨¤§¦§¨¥¤§¦¦¥§©¥§¦¦§¨
déì øîà ,éìeMøúéàì éúà( ¨¥§¦§©¥¨©¥
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc `xza `aa(ycew zay meil)

íéøôBñ úàð÷[zewepiz icnln-],äîëç äaøzdf md mi`xiy xg`ny ¦§©§¦©§¤¨§¨
.mzepne`a xzei mixdfp ,dfn

òLBäé áøc déøa àðeä áø äãBîe ,÷çöé øa ïîçð áø øîàxaeqd ¨©©©§¨©¦§¨¤©¨§¥§©§ª©
,zxg` xir oa lr akrl xird oa i`yxyïéøéæçnä ïéìëBøa[miaaezqn-] §§¦©©£¦¦

úBøééòa,miyp ihiykz xeknléöî àìcxird oaákòî,eilr,øî øîàc ¨£¨§Ÿ¨¥§©¥§¨©©
eäiL éãk ,úBøééòa ïéøéæçî ïéìëBø eäiL ìàøNéì ïäì ïwz àøæò¤§¨¦¥¨¤§¦§¨¥¤§§¦©£¦¦¨£¨§¥¤§

éøecäàì éléî éðäå .ìàøNé úBðáì ïéieöî ïéèéLëzmilkexd oi` mpn` - ©§¦¦§¦¦§¦§¨¥§¨¥¦¥§©§¥
,xeknle xira aaql `l` mi`yxéòea÷àì ìáàxira zepg reawl -.àì £¨§¦§¥Ÿ

éàådf lkexïðaøî àáøeö[mkg cinlz-],àeäekxc oi`e ecenila cexhd §¦§¨¥©¨¨
,xira aaeqlénð éòea÷àì eléôà,xira ezepg z` reawl s` `ed i`yx - £¦§¦§¥©¦

àøL àáøc àä ék[xizd-],éòea÷àì äéãáBò áøìe äiLàé áøì eäìàìc ¦¨§¨¨¨¨§§©Ÿ¦¨§©©§¨§¦§¥§Ÿ
àúëìäk,oicd zxeyn miptl `l` ,oicd xwir itk `ly -,àîòè éàî §¦§§¨©©§¨

eäééñøébî eãøhì eúà eäðéð ïðaøc ïåékmceniln lhadl md milelr - ¥¨§©¨¨¦§¨¦©§¦¦§©§
.mizaa aaeql mdilr lhen `di m`

:el` zekldl mirbepd miyrn ipy d`ian `xnbdéàìe÷éc eäðäixken - ©§¦¨¥
,milqìááì éàì÷éc eúéiàc,did weyd meie ,laaa xeknl milq e`iady - §©§¦§¨¥§¨¤

eäéålò éákòî à÷ àúî éða eúàecxi `ly mcia akrl xird ipa e`a - ¨§¥¨¨¨§©§¥¦¨©§
,mzepne`làðéáøc dén÷ì eúà,oicleäì øîàel` miyp` ,laa ipal ¨§©¥§¨¦¨¨©§

eúà àîìòî,e`a xg` mewnn -eðaæéì àîìòìemdilq z` exknie - ¥¨§¨¨§¨§¨¦©§
mkzepne`l micxei md oi`y `vnpe ,xg` mewnn mi`ad miyp`l.

à÷eLc àîBéa éléî éðäå,weyd meia `l` df oic xn`p `l mpn` -ìáà §¨¥¦¥§¨§¨£¨
àì à÷eLc àîBé àìai`yx zxg` xirn `ad mc` oi` mini x`ya la` - §Ÿ¨§¨Ÿ

.ef xira ezxegq z` xeknléðeaæì àlà ïðéøîà àì énð à÷eLc àîBéáe§¨§¨©¦Ÿ©§¦¨¤¨§©¥
à÷eLamiyp` mivawzn myy ,weya ezxegq z` xeknl `ed i`yxy - §¨

,xird ipan mpi`y miaxéøecäàì ìáàick xird iza oia aaeql j` - £¨§©§¥
,ezxegq z` xeknlàì.i`yx epi` - Ÿ

:sqep dyrnéàøBîò eäðä,xnv ixken -àøîò eúéiàcxnv e`iady - ©§£¨¥§©§©§¨
dxiknlìenyy mewneäéålò éákòî à÷ àúî éða eúà ,àøäð íeô- §©£¨¨§¥¨¨¨§©§¥¦¨©§

,mdilr akrl xird ipa e`aàðäk áøc dén÷ì eúà,oicleäì øîà ¨§©¥§©©£¨¨©§
,xnvd ixkenleëééìò éákòîc àeä àðécmkilr xird ipa miakrn oica - ¦¨¦§©§¥£©§

.mzepne`l ecxz `lydéì eøîà,xnvd ixkenéàøLà ïì úéàepxkn - ¨§¥¦¨©§©
,epizern z` dabpy cr da akrzdl ep` mikixve ,xird iyp`l dtwda

.qpxtzdl ick epizexegqn xeknl ep` miwewf miizpiaeeðaæ eìéæ ,eäì øîà̈©§¦©§
eëééúeiç øeòéL,mkzqpxtl jxvpd xeriyd itk xnvd on exknze ekl - ¦¦©§

ãéc éàøLà eúéø÷òc ãòeúéìæàå eëipa on mkizern z` eabzy cr - ©§©§¦©§©¦§§©§¦
mkkxcl eklze xird.

:dxegq zxikna mkg cinlz ly ezeticr oipra dyrn d`ian `xnbdáø©
úBøâBøb éúéià àòcøäpî éîéc[zeyaein mip`z-]äðéôña,mxkenl ick ¦¦¦§©§§¨©§¥§¨¦§¦¨

éæç ÷et àáøì àúeìb Léø déì øîà,df mc` wecae `v -àáøeö éà ¨©¥¥¨¨§¨¨£¦¦§¨
à÷eL déì èé÷ð àeä ïðaøî,'weyd z` el qetz' `ed mkg cinlz m` - ¥©¨¨¨¦¥¨

.`ed `l` zexbexb xeknl i`yx mc` oi`y xira fxkd ,epiidcdéì øîà̈©¥
dép÷ð÷a déì éäz ÷et ,àaà øa àcà áøì àáø'epwpwa el gxd'e `v - ¨¨§©©¨©©¨§¦¥§©§©¥

.`ed mkg cinlz m` zrcl zeklda eze` oga ,epiidc ,uneg e` `ed oii m`

[ìæà] ÷ôð,`rcxdpn inic ax z` oegal `a` xa `c` ax `vi -àòa ¨©¨©§¨
dépéî,ef dkld epnn l`ye -úéøöî äôéôk òìaL ìétieyrd lq-] ¦¥¦¤¨©§¦¨¦§¦

[daxr ly mixvpndàé÷äå[dhlt-]eäî ,éòøä úéa Cøcoecl yi m`d - §¥¦¨¤¤¥¨§¦©
epi`y dnda illbn ieyrd ilkk epic dzrne ,litd irna lkrzpk df lq

.dligzn el didy ilkd my epnn lha `ly e` ,d`neh lawnäåä àìŸ£¨
déãéa.ef dl`y lr aiydl inic ax rci `l -déì øîà,`c` axl inic ax §¨¥¨©¥

àáø eäéð øî.`ax `ed dz` m`d -déìcðña déì çôè`a` ax edkd - ©¦¨¨¨©¥§©§§¥
e ,wegy jxca elcpq lr lwna inic axlàkéà àáøì éãéc ïéa déì øîà̈©¥¥¦¦§¨¨¦¨

àáeè,lecb wgxn epyi `axl ipia -äaø àáøå Caø àðà Cçøk ìò eäéî ¨¦©¨§¨£¨©¨§¨¨©¨
Caøc[iax `edy] `axe ,jax `ed ip`y xnel dz` jixv jgxk lr mpn` - §©¨

.jax ly eax `ed

aiydl rci `ly xg`neà÷eL déì eè÷ð àì`ly weya efixkd `l - Ÿ¨§¥¨
e ,epnn ueg zexbexb mc` xeknidéãéc úBøâBøb ãéñtzexbexbd ecqtpe - ¨¦§¨¦¥

.`iadyàúàinic ax,óñBé áøc dén÷ìeeãáò éàî øî éæç ,déì øîà ¨¨§©¥§©¥¨©¥¨¦©©¨§
éì.df mewna il eyr dn d`x -déì øîà,inic axl sqei axàìc ïàî ¦¨©¥©§Ÿ

îc àúéðeàì dééäLíBãàc àkìa`en z` yiprdln akrzd `ly in - ©§¥§¦¨§©§¨¤¡
,l`xyi rxfn epi`y s` ,mec` jln z` eyiiay lréúéðBàì äéiäLð àìC Ÿ©§¨¥§¦¨

.jze` mifand z` yiprdln ddyi `l `ed -áéúëc(` a qenr)øîà äk' ¦§¦Ÿ¨©
ìL ìò ,'äúBîöò BôøN ìò ,epáéLà àì äòaøà ìòå áàBî éòLt äL ©§Ÿ¨¦§¥¨§©©§¨¨Ÿ£¦¤©¨§©§

.'ãéñì íBãà Cìî,mec` jln ly epeifa lr d"awd citwdy ,epiidc ¤¤¡©¦
.ciqa meaxire eizenvr z` a`en etxyy

àaà øa àcà áøc déLôð çðdnk ewlgpe .mlerd on `c` ax xhtp - ¨©§¥§©©¨©©¨
ezzinl mxby `ed in mi`xen`.dézLéðò àðà øîà óñBé áø`ed ip` - ©¥¨©£¨£¦§¥

,ezenl iznxbe eizyprdydéúééèì àðàcizxn`y jka ,eizlliw ip`y - ©£¨©§§¥
.epealr reazln ddzyi `l d"awdy inic axløîà àòcøäpî éîéc áø©¦¦¦§©§§¨¨©

,dézLéðò àðàmeyn,éãéc úBøâBøb ãéñôàcweya efixkd `l ezngny £¨£¦§¥§©§¦§¨¦¦
.ical ip` xekn`y,dézLéðò àðà øîà éiaàmeynïðaøì eäì øîàc- ©©¥¨©£¨£¦§¥§¨©§§©¨¨

,micinlzl xnel libx didyéiaà éa éîøb eúéîøâîcàminqxkny cr - ©§©§§¦©§¥¥©©¥
,iia` ly ezaiyia zenvr mz`àáø éa [àðénL] àøNéa eìëà eze`ea - ¦§¦§¨§¥¨¥¨¨

zegeexn zekld cenll e`ea ,epiidc .`ax ly ezaiyia ony xya elk`e

.iia` ly ezaiyi lr dticrd ,`ax ly ezaiyia zexexaeàðà øîà àáøå§¨¨¨©£¨
[àöîeà ì÷Lîì àçaè éáì ìéæà äåä éëc] ,dézLéðòdid xy`ky - £¦§¥§¦£¨¨¦§¥©¨¨§¦§©§¨

,xya zkizg zepwl avwd ly ezepgl jledéçaèì eäì øîàxne` did - ¨©§§©¨¥
,miavwlàáøc déòîL énwéî àøNéa àðìé÷L àðàlehil ie`x ip` - £¨¨¦§¨¦§¨¦©¥©§¥§¨¨

,`ax ly eyny iptl xyadépéî àðôéãò àðàcepnn ip` aeygy meyn -. ©£¨£¦§¨¦¥
älk Léø ÷çöé øa ïîçð áøc ,dézLéðò àðà øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©£¨£¦§¥§©©§¨©¦§¨¥©¨

äåä,zezaya miaxl yxecy ,did 'dlk y`x' -ìeòéðc énwéî àîBé ìk £¨¨¨¦©¥§¥
älëì,exeriy xeqnl qpkp didy mcew mrt lka -áø déãäa èéäøî §©¨¥¨¦©£¥©

ì àaà øa àcàdézòîLr `a` xa `c` ax mr xfeg did -,mixacd l ©¨©©¨¦§©§¥
älëì ìééò øãäå.exeriy z` xeqnl qpkp did okn xg`le - ©£©¨¥§©¨

àîBé àeää,[`c` ax xhtp eay] meid eze`a -äeè÷ð[eakr-]àtt áø ©¨©§¨©¨¨
àîeéña eåä àìc íeMî ,àaà øa àcà áøì òLBäé áøc déøa àðeä áøå§©¨§¥§©§ª©§©©¨©©¨¦§Ÿ£§¦¨
zekldd z` erny `le ,zexeka zkqn meiqa etzzyd `ly xg`n -

.dry dze`a `ax xn`ydéì eøîà,`c` axlàúzòîL éðä ïì àîéà ¨§¥¥¨¨¨¥§©§¨¨
àáø eäðéøîà éëéä äîäa øNòîcz` `ax cnil cvik epl xen` - §©£©§¥¨¥¦£¨¦§¨¨

.dnda xyrn ly zeibeqd.àáø øîà éëäå àáø øîà éëä eäì øîà̈©§¨¦¨©¨¨§¨¦¨©¨¨
(àaà øa àcà áø éúà àìå) [÷çöé øa ïîçð áøì] déì dâð éëäcà- ©§¨¦¨©¥§©©§¨©¦§¨§Ÿ¨¥©©¨©©¨

xeqnl jixv wgvi xa ongp ax didy onfd ribde ,dryd dxg`zp miizpia

,`a` xa `c` ax ribd `l oiicre ,exeriy z`ïðaø déì eøîàicinlz-] ¨§¥©¨¨
[daiyid,÷çöé øa ïîçð áøìíe÷,xeriyd z` xnelïì dâðcxaky - §©©§¨©¦§¨§¨©¨

,dryd dxg`zpøî áéúé änì.oiznne jpd ayei recne -eäì øîàax ¨¨¨¦©¨©§
,micinlzl wgvi xa ongpøa àcà áøc déñøòì àøèðî à÷å àðáéúé̈¦§¨§¨§©§¨§©§¥§©©¨©

àaà.`a` xa `c` ax ly ezhin `eazy cr oiznne ip` ayei -éëäcà ©¨©§¨¦
àaà øa àcà áøc déLôð çðc àì÷ ÷ôðax xhtpy lewd `vi miizpia - ¨©¨¨§¨©§¥§©©¨©©¨

.`a` xa `c`

:`xnbd dwiqnedéLðò ÷çöé øa ïîçð áøc àøazñîexnel xazqn - ¦§©§¨§©©§¨©¦§¨©§¥
.eci lr `a` xa `c` ax yprpy df `ed wgvi xa ongp axy

äðùî
Bøéáç ìúBëì Ceîñ BìúBk äéäL éî,zipya ezepal `ed utg dzre ,ltpe ¦¤¨¨§¨§¤£¥

øçà ìúBk Bì CBîñé àìlzekl jenq elzek z` zepal i`yx `ed oi` - Ÿ¦§¤©¥
,exiagúBnà òaøà epnî ÷éçøä ïk íà àlà.lzekd ceqiy ,xacd mrhe ¤¨¦¥¦§¦¦¤©§©©

rax` geix xi`yn epi` m`e ,lzekl jenqa mc` ipa zkild ici lr wfgzn

`ed rpeny `vnpe ,mdipia mixaer mikxc ikled oi` ,milzkd oia zen`

.epky ly elzek wefig z`

cbpk lzek zepal utgd mc` :sqep oicúBðBlçäwigxdl eilr ,epky ly ©©
ïìòîlî ïéae ,zepelgd lyhîlî ïéaïeïéan.úBnà òaøà ïãâðk,epiidc ¥¦§©§¨¥¦§©¨¥§¤§¨©§©©

zegtl ediabdl eilr ,zepelgd on dlrnl elzek z` diabdl `ed utg m`

ziaa uivdle elzek lr orydl lkei `ly ick ,mdilrn zen` rax`

ezepal eilr ,zepelgd on dhnl elzek z` jinpdl `ed utg m`e ,exiag

siwydle lzekd iab lr cenrl lkei `ly ick ,mdizgzn zen` rax` cr

,zepelgd cbpkn zen` rax` elzek z` wigxdl eilr ok enke ,epky zial

:exiag zia z` jiygi `ly ick
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המשך בעמוק דיק

oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxt`nw `aa

òùåäé áøã äéøá àðåä áø äãåîåizixg` `zn xa` `zn xa :xn`c ab lr s` -

oixifgnd minya ixken oilkexa `ed dcen ,xeknle o`k `iadln akrn ivn

.xird ilkex ediilr akrl evn `lc ,oda hywzdl miypl minya `iadl zexiira

éøåãäàìok ixg`e ,zepwl dvexd lk lr mizaae xird ze`eana aaqle xfgl -

.exirl aeyiàåä ïðáøî àáøåö éàåcixhc -

elit` - ixecd`l digxe` `le ,`qxiba

.inp ireaw`làúëìäë àìãmiptl `l` -

.oicd zxeynéàìå÷éã-yie .milq ixken

.zexei ixken mixne`ïðáæéì àîìòìå`nei -

zepwl xg` mewnn oi`a daxde ,ded `weyc

lr mb oiakrn xird ipa oi` jkitl ,weyd on

mivawpl xeknle mzepne` `iadl mixkend

.weyléàøåîò-.xnv ixkenéàøùà ïì úéà
àúîázedyl ep` mikixve ,dpn`a epxkn -

ep` oi` m`e .eply zeaeg dabpy cr o`k
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?dicia ded `l i`n` - dnily dtitk i`c

i`n` ok m` :mz epiaxl `iywe `id oizipzn

`hiyti` `l ef `ira `d ?`wey dil ehiwp `l

iiezi`l dil ded mewn lknc :xnel yie mzd

.edl igce mzd iziinc zei`x jpdàðà
eci lry ope`zn did odn cg` lk - dizyipr

wxta zaya opixn`c meyn ,`c` ax zn

eci lr yprp exiagy in lk :(a,hnw) "l`ey"

,d"awd ly ezvigna eze` oiqipkn oi` -

"aeh `l wicvl yepr mb" (fi ilyn) xn`py

."rx jxebi `l" (d mildz) aizke ,rx `l`

.wgvi epiaxàî÷åjzrc `wlq - jinq ikid

in :ipzwc ,oeyld rnyn oky ,ixii` ltpac

ax ipyne .exiag lzekl jenq elzek didy

oizipzne .'ek jenql `ad :xn`w ikd ,dcedi

lzekl jenq elzek leab didy in :`yexit ikd

m`e .leab `le ,ipzw lzekc :jixt `axe .exiag

xeq`c oiwxit yixa xn`c ,`axl :xn`z

epiax yexitl elit`e ?jnq ikid `nw ,jenql

cal ,jenql edlekl `ax ixy `pwqnlc mz

iedc `kdn jixt `l i`n` mewn lkn - xean

yie ?`tiq iedc wxie dxynn `l` ,`yix

`zlin `l` jenql `ax xq` `lc :xnel

wifn epi` lzekd `kd la` ,wfid iz` ditebnc

.`yeecd hrnl mxeby `l` ,melk
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`oifgeקיי mipya cenr ak sc ± oey`x wxt`nw `aa

êåîñì àáä.exiag lzek lv` lzek dligzn -éðú÷ äéäù éî àäå`nl` -

did xakêåîñé àì ìôðå.exiag lzek cvl epaxwi `l -éìòî àëäã àùååã
íúäìzeywdl ,milzkd ipyl liren cinz milzkd ipy oia lbxa oiycy dn -

.eheni `le milzkd zeceqi zirwxwäðéâ ìúåë àìàdze` oiyc oi`y jezn -

.uegan dyic dkixv miptanäùãç øéò
xvg lzek s` ,dyecip `l oiicry -

.`yeec dkixvïìòîìîdiabdl jixv -

,elzek lr epryda uivi `ly xeriy

d`xie ,zepelg jxc d`xie ey`x lityie

.exiag ziaaãåîòé àìùiaer y`x lr -

.d`xie ,elzekïãâðëîåwigxdl jixv -

`ziixac `pz aidi `le ,lit`i `ly ick

.`xeriyìéôàé àìù àîòèyiya -

my oi`ya ,`yeec meyn la` ,zepelg

`yeecl opiyiig `l `nl` ,`l - zepelg

ãöä ïîjldn oexg`d lzekd oi`y -

,`a `ed cvd on `l` ,oey`x lzek jxe`l

oetvn `a df - axrnl gxfnn df m`

.lit`ne oelgd cbpk eiaer y`xe ,mexcl

`eddc `yeecl yginl `kil `kdc

.`zxetäîëå`pzl ,lit`i `ly ick -

.`xeriy aidi `lc `ziixacõéöî àìäå
ediabn `edy it lr s` ,`ed jenqc oeik -

leki -.uivdlåìúåë úà øéãîádyer -

,zepelgd cvl ertyne ,oexcn elzek y`x

`le eilr cenrl `l ie`x epi`y cr

.eilr orydlúåçåø éúùîmilzk ipy -

.oelgd icv ipyn df cbpk dfìúåëä úà
úåîà òáøà äìéçæîä ïî`ed dligfn -

zgpene ,eply `"lrpw oirk ,lecb xepiv

oiaf bbd ine ,lzekd lr lzekd jxe`l

jxe` m`e .ux`l mzglwn `ide dkezl

dligfne exiag xvg ipt lr jldn elzek

`a m` dpnn wigxdl df jixv - eilr

ipt lr zen` rax` ,dcva lzek zepal

mleq my swef `diy ick ,'ek dkx`

dzewpl ,ezligfn owzl ea zelrl retiya

geliw oiakrne da oiltepd zexexve xtrn

.mindúòôåùî äìéçæîábbd zxwzy -

jezl lzekd on oldl z`veie zrteyn

dkeyn dxwzd seqa dligfnde ,xvgd

i` ,jkld .xvgd jezl lzekd on oldl

jixv did `l - mleq ztiwf meyn e`l

.dxwzd iy`xn wgxzdlíåùî éàã
äéúåú éúàå ìéæà àä àùååãzgz -

.retiydäðùîïî íìåñä úà ïé÷éçøî
êáåùäjenq exivga jaey dfl yi m` -

`a exiage ,zexivgd izy oiay lzekl

- lzekd lv` exivga mleq cinrdl

.zen` rax` jaeyd on epwigxiàìù éãë
äééîðä õåô÷ú.dphw dig `ide .mipeid z` bexdze ,jaeyl mleqd on -àøîâ

éñåé éáøë àìã ïéúéðúî àîéì.xeal jenq oli` rhepa oiwxitc `tiqa biltc -

mleqc ef s` `nil `l` ,iqei iaxk e`l i`cec oizipzna `ki` ilin `aehe

.iqei iaxk `lc jaeyeäéìéã éøéâálra ly eteb cin el mi`ad mivga -

.ynn ziadäéì çðîã éãäáã.dvtw mleqa fge`y cera -ïé÷æéðá àîøâ
øåñà,inxbc `pic oi`c `lc (`,w .a,gv `nw `aa) xn`c o`nl elit`e -

.akrn exiag - wifdl `nxb cinrdl `ayke ,mexbl xeq` - mlyln xehte

éìàú.miphw milwc -
éðîåà
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àìàdnlc :xi`n oa wgvi epiax dywd - 'ek elzek didy in xn`w ikd `ax xn`

ipzil ?ltpe zen` rax` wegxa lzek el didy ,`peeb i`d ika hwpinl dil

`wecc xninl `kile zen` rax` wigxd ok m` `l` exiag lzekl elzek jenqi `ly

m` - jenqi `lc xn`w ,oey`xd wigxde zen` rax` xak wegx didy ,`peeb i`d ika

i` ,lit`i `ly `nrh :jenqa jixt i`n ok

?`l `yeec meyn la` mleq meynìáà
ixii`c `nile :xn`z m`e - `l `yeec meyn

,dpibk ied ziac :mz epiax xne`e dpyi xira

yi cere .lzekd lv` milke dhn oipzepy itl

ok oi`y dn ,miaxc `yeec `ki` xvgac :xnel

iiepyl dil `gipc :d`xp wgvi epiaxle .ziaa

`idd oke .`yixc `inec dycg xira

ab lr s` ,"dligfnd on lzekd z` oiwigxn"c

mleqd z` oiwigxn"c `idd mizpia zwqtnc

."jaeyd on

äîëå`zydc :dnize - 'ek `aii ax xn`

opzde :jixt ikd xzae ,dnke :ira

ira diteb `aii axc :xnel yie zen` rax`

"ze`ivn el`"a yi df oiprke .`xnb `le ,dnke

.(` ,`k `rivn `aa)øéãîá- elzek z`

,zen` rax` elzek diabna iiepyl ivn `le

ly eagxl lzekd jxe`e ,cvd on i`wc oeikc

zegyle lzekd seqa cenrl leki - oelg

.uivdle

àäåixii` oizipznc - zen` rax` opz op`

eecl yiig `lc oeik ,cvd on inp,`y

.zepelg meyn `l`

àîéìyxit - iqei iaxk `lc `nzq opz

`nil ith `kd xn`cn :l`ppg epiax

- lirlc zeipyn` xn`w `le ,iqei iaxk `lc

ixib edlek iede ,iqei iaxk iz` edlekc rnyn

`le ,`wifid `gkzyn `zry `iddnc ,dilic

eyexitl xnel jixve .oli`a `l` iqei iax bilt

cinc ,dilic ixib inp ied lirlc oizipznc

.`yeecd rpen - lzekd jneqyk

éãëozpe xknyk - mleqd z` swef `diy

`we ,ixii` exivga mleqd ztiwf el

.zen` rax` irac ol rnyn

àäålirl ikd jixt `lc dniz - `ed `nxb

.`yeec iab

úàæ`xwirne - xeq` oiwfpa `nxb zxne`

xeht `xwirnc ikid ik :jzrc `wlq

oiwfpa `nxbc rnyn `kd .xzenc inp ikd -

`nw `aa) "lbxd cvik" wxta oke ,xehtc

mixk eizgz eide bbd y`xn ilk wxf :(a,ek

.xeht - `ed elit` ,owliqe mcwe zezqke

xvgl zexit qipkd :(a,fn my) "dxtd" wxtae

`xnba xn`we .'ek zeyxa `ly ziad lra

iptl zend mq ozpe .xeht - dwfede dlk` m`c

cia exira gleye ,(my) xehtc exiag znda

ipta exiag znw steke ,exiag znda ipta xcb uxete ,(a,hp my) ohwe dhey yxg

lka xehtc - gexd ezaile daile ,(`,ep .a,dp my) z`hg ina dk`ln dyere ,dwilcd

wxta xn`ck ,`nxb inp iedc exiag zirane ,(a,hp my) "qpekd" wxta xn`ck ,jpd

:(a,bk `nw `aa) "lbxd cvik"ae ,diytp` zira`c `ed edi`c (a,ck) oiyecwc `nw

,inxbc `picn ipd lk `py i`n ,mrh ozil yie .xeht - ygp ea dqiy alk ea dqiy

dvxtpe ,rx `vnpe ipgleyl xpic d`xne ,(a,fhw my) "`xza lfebd"c iieg` ieeg` oebk

eizexhy sxeyde ,ecia ozpe `yp `l elit` xi`n iaxl aiigc oicd z` oce ,xecb el xne`

`picc :cg` oeyl wgvi epiax wlige ?elgne xfge exiagl aeg xhy xkene ,exiag ly

aiigc inxbc `picc wlig cere .exiag oennl wfid envr `ed dyery epiid - aiig inxbc

dry dze`a mbe ,exiag oenna wfid dyer epi` envr `edc ?aiig i`n`e ,eizexit mr oaxir envr ziad lrae ,`nhd z` xdih dyw lkd lre .wfidd `ay dyrn zryn epiid -

`di `ly - eqpwc mrhe .minkg eqpw - `al libxe ievnd wfid lk ,jkle .inlyexia gkenck ,qpw mrhn ied inxbc `picc :mdxa` oa wgvi epiaxl d`xpe wfidd `a epi` xdhny

.cifn cg`e bbey cg` rncne `nhna qipwc ikid ik ,xi`n iax qipw inp bbeyac xyt`e .xkip epi`y wfida aiignc o`nc `nrh epiide .oira exiagl wifne jled cg` lk
ez`
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בבא בתרא. פרק שני - לא יחפור דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc `xza `aa(ycew zay meil)

mc`CBîñì àaä,exiag ly elzekl lzek dligzníà àlà CBîñé àì ©¨¦§Ÿ¦§¤¨¦
,úBnà òaøà epnî ÷éçøä ïk.mc` ipa xarn xeriy ick ¥¦§¦¦¤©§©©

:df yexit lr dywn `axé÷úîàäå ,àáø dì ódpynaBìúBk äéäL éî' ©§¦¨¨¨§¨¦¤¨¨§
'Bøéáç ìúBëì Ceîñ,éðz÷df mewna el did xaky rnyn df oeylne ¨§¤£¥¨¨¥

.dligzn jenql dzr `ay `le ,okl mcewn lzek

:xg` ote`a dpynd ixac z` `ax x`an ok lreéëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¦
÷Bçøa Bøéáç ìúBëì Ceîñ BìúBk äéäL éî ,éðz÷[wgxna-]òaøà ¨¨¥¦¤¨¨§¨§¤£¥§¨©§©

ìôðå ,úBnà,lzekdøçà ìúBk Bì CBîñé àìlzekd on xzei jenq ©§¨©Ÿ¦§¤©¥
,oey`xdúBnà òaøà epnî ÷éçøä ïk íà àlà.dligzn wigxdy itk ¤¨¦¥¦§¦¦¤©§©©

,àîòè éàîmeyníúäì éìòî àëäc àLååãcmc` ipa ilbx zqixcy - ©©§¨§©§¨§¨¨©£¥§¨¨
.ehhenzi `ly mdizeceqi z` wfgl `id dliren ,milzkd oia o`k

:df oic xn`p mipte` dfi`a zx`an `xnbdeðL àì ,áø øîàminkg ¨©©Ÿ¨
,exiag ly lzekd on elzek z` wigxdl jixvy dpynaàlàa,äðéb ìúBk ¤¨¤¦¨

qxec `ed oi`e xg`ny ,dpib exiagl yi lzekd ly ipyd ecivny ,epiidc

lzekd ly ipyd ecivn mc` ipa eqxciy `ed wewf ,lzekl jenqa my

axd zeyxa.eizeceqi z` wfgl ick ,miìáàa,øöç ìúBkecivny ,epiidc £¨¤¨¥
,xvg exiagl yi lzekd ly ipydCîBñ CBîñì àa íà`ed i`yx - ¦¨¦§¥

jenqa exivg jeza `ed qxece xg`ny ,dwgxd `la lzek el jenql

ipa eqxciy wewf `ed oi`e ,eizeceqi wefigl jka ic ,cg`d ecivn lzekl

.ipyd ecivn miaxd zeyx

øöç ìúBk ãçàå äðéb ìúBk ãçà ,øîBà àéòLBà éaøyi m` oia - ©¦©§¨¥¤¨¤¦¨§¤¨¤¨¥
,xvg el yi m` oiae elzek ixeg`n dpib exiaglCîBñ Bðéà CBîñì àa íà¦¨¦§¥¥

.dwgxd `la elzekl xg` lzek jenql i`yx mc` oi` -

éâéìt àìå ,àðéðç øa éñBé éaø øîàoica `irye` iaxe ax ewlgp `l - ¨©©¦¥©£¦¨§Ÿ§¦¥
,xg` ote`a wqer mdn cg` lky xg`n ,dføéòa àä äðLé øéòa àä̈§¦§¨¨¨§¦

.äLãçlzeka `le dpib lzeka `l` wigxdl jixv oi`y xaeqd ax ,xnelk £¨¨
jixv oi` jkitle ,ahid dizerwxw eyecip xaky dpyi xira wqer ,xvg

xvgd ipa miqxecy jka ic xvg lzeka la` ,dpib lzekn `l` wigxdl

mpn` .uegan miaxd zeyx ipa eqxciy jixv oi`e ,lzekd ly cg`d ecivn

,jxevd ic dizerwxw eyecip `l oiicry ,dycg xira wqer `irye` iax

eqxciy ,miaxd zeyx ipal iept mewn xizedl yi xvg lzeka s` jkitle

.eizeceqi z` ewfgie uegan

milzkd oia wigxdl yiy mrhdy x`iay ,`ax ixac lr dywn `xnbd

:lbxd zqixc meyn `edïðzcbpk lzek mc` dpea m`y epipy -úBðBlçä §©©©
ewigxdl eilr ,exiag lyïìòîlî ïéae ,zepelgd lyïhîlî ïéaeïéa ¥¦§©§¨¥¦§©¨¥

.úBnà òaøà ïãâðkîeilr ,zepelgd on xzei deab lzek dpea m`y ,epiidc ¦§¤§¨©§©©
,zen` rax` jenp zeidl eilr mdn `ed jenp m`e ,zen` rax` ediabdl

.zen` rax` mcbpkn ewigxdl jixv oke

dìò éðúåy ,`ziixaaïìòîlîa lzekd z` diabdl yi zepelgd lyéãk §¨¥£¨¦§©§¨§¥
àlLe elzek lr orydl lkeiäàøéå õéöée ,exiag ly ezia jezlïhîlî ¤Ÿ¨¦§¦§¤¦§©¨

icka lzekd z` jinpdl yi zepelgd lyãBîòé àlLlzekd iab lr ¤Ÿ©£
,äàøéåïãâðkîeicka wigxdl eilr zepelgd lyìéôàé àlL`ly - §¦§¤¦§¤§¨¤Ÿ©£¦

exiag ly ezia z` jiygi.

iicn:`xnbd zwàîòèly eizepelg cbpkn elzek z` wigxdl aiigy ©§¨
meyn `weec ,exiagàì àLååc íeMî ìáà ,ìéôàé àlL`l m` la` - ¤Ÿ©£¦£¨¦©§¨Ÿ

elzek z` wigxdl jixv did `l ,exiag ly elzeka mireaw zepelg eid

ipa xarn `ed rpeny s` ,exiag ly elzekl ekneql did i`yxe ,myn

milzkd oia mc`.
:`xnbd zvxzna ïðé÷ñò éàîa àëäd mc`àálzek zepal.ãvä ïî ¨¨§©©§¦¨§¨¦©©

dfk ote`ay ,exiag ly elzek jxe` cbpk df lzek ly ekxe` oi`y ,epiidc

df lzek ly eagex `l` ,mc` ipa xarn xeriy ick wigxdl jixv did ok`

ipa xarn zripnl yegl oi` df ote`ay ,exiag lzek ly ekxe` cbpk oeekn

meyn `l` wigxdl jixv epi` jkitle ,lzekd ly dfk ohw wlga mc`

.exiag zia lr lit`ny

lit`i `ly icka dwgxdd xeriy `ed dn `ziixaa x`azp `ly xg`ne

:`xnbd zxxan ,exiag zia lränëåcnerd elzek z` wigxdl mc`l yi §©¨
.exiag lzeka mireawd zepelgd on ,cvd on

àáéé øîà[mkg my-]Caãð øa ïééLàc deîç,oiiy` mya mc` ly eing-] ¨©¥¨£©§©§¨©¦§¨
[jacp mya mc` ly epa didyïBlç áçø àìîk ,áøc déîMîxeriy - ¦§¥§©¦§ŸŸ©©

.gth xeriy `ede ,oelg ly eagex itk `ed zepelgd on lzekd zwgxd

:`xnbd dywnõéöî àìäå`ed jenqy xg`ny ,exiag ly ezia jezl `ed ©£Ÿ¥¦
on zen` rax` lzekd z` diabny dn liren oi` exiag zepelgl c`n

ly eziaa dyrpd z` ze`xle elzek lr orydl `ed leki oiicre ,oelgd

.exiag

:`xnbd zvxzn.BìúBk úà øécîa ,ãéáæ áø øîàjka ic oi` ok` ,epiidc ¨©©§¦§©¦¤§
cvl retiya elzek z` zepal eilr `l` ,zen` rax` jinpi e` diabiy

.exiag zia jezl ze`xle eilr orydl e` cenrl lkei `ly cr ,zepelgd

:dywne `xnbd dayïðz ïðà àäåzepelgd cbpkn wigxdl yiyòaøà §¨£©§©©§©
,úBnà.oelg agex xeriyk cg` gth zwgxda ic `le ©

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìwx lzek dpay ote`a zwqer `ziixad - Ÿ©§¨¨
úçà çeøîzia z` jk lk jiygn epi`y xg`ne ,zepelgd ly cg` cvn - ¥©©©

.oelg agex `ln zwgxda ic exiagïàkdpay ote`a zwqer dpynd - ¨
lzekúBçeø ézLîeilr jiygny xg`ne ,exiag ly zepelgd iciv ipyn - ¦§¥

.zen` rax` xeriy wigxdl el yi xzeia

meyn milzkd z` wigxdl yiy xaeqd ,`ax ixac lr aey dywn `xnbd

d zqixc:lbx,òîL àz,jenqa dpyna epipyìúBkä úàåwigxdl yiïî ¨§©§¤©¤¦
äìéçænäexiag ly [afxn-]àäiL éãk ,úBnà òaøàexiagó÷Bæ ©©§¦¨©§©©§¥¤§¥¥
[cinrn-]íleqä úà.afxnd z` zewpl `ed jxvp xy`k ¤©¨

:`xnbd zwiicnàîòè,afxnd on lzekd z` wigxdl jixvyíeMî ©§¨¦
d zcnrdl mewn jixv exiagyàì àLååc íeMî ìáà ,íleñote`a j` - ¨£¨¦©§¨Ÿ

z` `ed rpeny s` ,elzek z` el jenql `ed i`yx ,afxn exiagl oi`y

.milzkd oia miyp`d ilbx zqixc

:`xnbd zvxznúòteLî äìéçæîa ïðé÷ñò éàîa àëäiepad afxna - ¨¨§©©§¦¨§©§¦¨§©©
.xvgd jezl oipad lzekn jynpd rteyn bb aiaqàeä àLååc íeMî éàc§¦¦©§¨

did `l ,milzkd oia lbx zqixc `dzy ick wx dwgxdd mrh did m`y -

c ,llk exiag ly ebbn elzek z` wigxdl jixvdéúez éúàå ìéæà à÷ àä̈¨¨¦§¨¥¥
dpynd dkxved jkitle .bbd retiy zgz milzkd oia jldl ozip ixdy -

lkeiy icka ,exiag ly ebbn elzek z` wigxdl eilr mewn lkny ,xnel

miakrne ea miltepd mipa`e xtrn afxnd z` zewple mleq cinrdl dld

.mind geliw z`

äðùî
afxnn lzeke ,mipei jaeyn mleq zwgxd ipica zwqer ef dpyn

.bbayCáBMä ïî íleqä úà ïé÷éçøîmipeid lyàlL éãk ,úBnà òaøà ©§¦¦¤©¨¦©¨©§©©§¥¤Ÿ
äéiîpä õBt÷zmc` ,epiidc .mipeid z` sexhze [lezg oirk dphw dig] ¦§©§¦¨

epkyl xeq` ,zexivgd oiay lzekl jenq ,exivga mipei ly jaey cinrdy

lry xg`n ,jaeyd on zen` rax` epwigxiy cr ,df lzekl mleq jenql

.mipeid z` sexhle jaeyl qthl dinp dleki mleqd ici

:sqep oicìúBkä úàåmiwigxnäìéçænä ïî[afxn-]éãk ,úBnà òaøà §¤©¤¦©©§¦¨©§©©§¥
àäiLafxnd lra.íleqä úà ó÷Bæoia cinrdl lkeiy icka ,epiidc ¤§¥¥¤©¨

xtrd on afxnd z` zewple zelrl zpn lr ,retiya mleq afxnl lzekd

.mind geliw z` miakrne ea mixahvnd mipa`de

àøîâ
:`id iqei iax zhiya epizpyn m` zxxan `xnbdàìc ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦§Ÿ

éàc ,éñBé éaøkkéñBé éaøon mleqd z` wigxdl zaiign dzid `l `id §©¦¥§¦©¦¥
c ,jaeydøîà àäiqei iax(:dk oldl)exivga oli` rehpl mc` i`yxy , ¨¨©

meyn ,xead z` wifdl oli`d iyxey micizry s` ,exiag ly exeal jenq

yäæ[xead lra-]CBúa øôBçzeyxäæå ,BlL[oli`d lra-]CBúa òèBð ¤¥§¤§¤¥©§
zeyx.BlLitk ely jeza zeyrl mc` i`yx iqei iax zrcly ,epiidc ¤

envr z` wigxdl wfipd lr lhen ,ezhiyle .jkn wefip epky m` s` ,epevx

enleq z` wigxdl mc` jixv oi` ,eixacl ,ok m`e .wfpii `ly ick wifndn

.lzekd on ekaey z` jaeyd lra wigxi `l` ,exiag ly elzekn

`l` ,ok xnel gxkd oi` :`xnbd dgecéñBé éaø àîéz eléôàjka oi` `id £¦¥¨©¦¥
c ,`iyewøîà äåä àðäk áø éa ïðéåä ék ,éMà áø øîà àäepiidyk - ¨¨©©©¦¦£¥©¥©©£¨£¨¨©

c ,xnel libx did `pdk ax ly ezaiyiadéãéc éøéâa éñBé éaø éãBî- ¥©¦¥§¦¥¦¥
ici lr wifny ote`a ,envr z` wigxdl wifnd aiigy iqei iax dceny
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc `xza `aa(ycew zay meil)

mc`CBîñì àaä,exiag ly elzekl lzek dligzníà àlà CBîñé àì ©¨¦§Ÿ¦§¤¨¦
,úBnà òaøà epnî ÷éçøä ïk.mc` ipa xarn xeriy ick ¥¦§¦¦¤©§©©

:df yexit lr dywn `axé÷úîàäå ,àáø dì ódpynaBìúBk äéäL éî' ©§¦¨¨¨§¨¦¤¨¨§
'Bøéáç ìúBëì Ceîñ,éðz÷df mewna el did xaky rnyn df oeylne ¨§¤£¥¨¨¥

.dligzn jenql dzr `ay `le ,okl mcewn lzek

:xg` ote`a dpynd ixac z` `ax x`an ok lreéëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¦
÷Bçøa Bøéáç ìúBëì Ceîñ BìúBk äéäL éî ,éðz÷[wgxna-]òaøà ¨¨¥¦¤¨¨§¨§¤£¥§¨©§©

ìôðå ,úBnà,lzekdøçà ìúBk Bì CBîñé àìlzekd on xzei jenq ©§¨©Ÿ¦§¤©¥
,oey`xdúBnà òaøà epnî ÷éçøä ïk íà àlà.dligzn wigxdy itk ¤¨¦¥¦§¦¦¤©§©©

,àîòè éàîmeyníúäì éìòî àëäc àLååãcmc` ipa ilbx zqixcy - ©©§¨§©§¨§¨¨©£¥§¨¨
.ehhenzi `ly mdizeceqi z` wfgl `id dliren ,milzkd oia o`k

:df oic xn`p mipte` dfi`a zx`an `xnbdeðL àì ,áø øîàminkg ¨©©Ÿ¨
,exiag ly lzekd on elzek z` wigxdl jixvy dpynaàlàa,äðéb ìúBk ¤¨¤¦¨

qxec `ed oi`e xg`ny ,dpib exiagl yi lzekd ly ipyd ecivny ,epiidc

lzekd ly ipyd ecivn mc` ipa eqxciy `ed wewf ,lzekl jenqa my

axd zeyxa.eizeceqi z` wfgl ick ,miìáàa,øöç ìúBkecivny ,epiidc £¨¤¨¥
,xvg exiagl yi lzekd ly ipydCîBñ CBîñì àa íà`ed i`yx - ¦¨¦§¥

jenqa exivg jeza `ed qxece xg`ny ,dwgxd `la lzek el jenql

ipa eqxciy wewf `ed oi`e ,eizeceqi wefigl jka ic ,cg`d ecivn lzekl

.ipyd ecivn miaxd zeyx

øöç ìúBk ãçàå äðéb ìúBk ãçà ,øîBà àéòLBà éaøyi m` oia - ©¦©§¨¥¤¨¤¦¨§¤¨¤¨¥
,xvg el yi m` oiae elzek ixeg`n dpib exiaglCîBñ Bðéà CBîñì àa íà¦¨¦§¥¥

.dwgxd `la elzekl xg` lzek jenql i`yx mc` oi` -

éâéìt àìå ,àðéðç øa éñBé éaø øîàoica `irye` iaxe ax ewlgp `l - ¨©©¦¥©£¦¨§Ÿ§¦¥
,xg` ote`a wqer mdn cg` lky xg`n ,dføéòa àä äðLé øéòa àä̈§¦§¨¨¨§¦

.äLãçlzeka `le dpib lzeka `l` wigxdl jixv oi`y xaeqd ax ,xnelk £¨¨
jixv oi` jkitle ,ahid dizerwxw eyecip xaky dpyi xira wqer ,xvg

xvgd ipa miqxecy jka ic xvg lzeka la` ,dpib lzekn `l` wigxdl

mpn` .uegan miaxd zeyx ipa eqxciy jixv oi`e ,lzekd ly cg`d ecivn

,jxevd ic dizerwxw eyecip `l oiicry ,dycg xira wqer `irye` iax

eqxciy ,miaxd zeyx ipal iept mewn xizedl yi xvg lzeka s` jkitle

.eizeceqi z` ewfgie uegan

milzkd oia wigxdl yiy mrhdy x`iay ,`ax ixac lr dywn `xnbd

:lbxd zqixc meyn `edïðzcbpk lzek mc` dpea m`y epipy -úBðBlçä §©©©
ewigxdl eilr ,exiag lyïìòîlî ïéae ,zepelgd lyïhîlî ïéaeïéa ¥¦§©§¨¥¦§©¨¥

.úBnà òaøà ïãâðkîeilr ,zepelgd on xzei deab lzek dpea m`y ,epiidc ¦§¤§¨©§©©
,zen` rax` jenp zeidl eilr mdn `ed jenp m`e ,zen` rax` ediabdl

.zen` rax` mcbpkn ewigxdl jixv oke

dìò éðúåy ,`ziixaaïìòîlîa lzekd z` diabdl yi zepelgd lyéãk §¨¥£¨¦§©§¨§¥
àlLe elzek lr orydl lkeiäàøéå õéöée ,exiag ly ezia jezlïhîlî ¤Ÿ¨¦§¦§¤¦§©¨

icka lzekd z` jinpdl yi zepelgd lyãBîòé àlLlzekd iab lr ¤Ÿ©£
,äàøéåïãâðkîeicka wigxdl eilr zepelgd lyìéôàé àlL`ly - §¦§¤¦§¤§¨¤Ÿ©£¦

exiag ly ezia z` jiygi.

iicn:`xnbd zwàîòèly eizepelg cbpkn elzek z` wigxdl aiigy ©§¨
meyn `weec ,exiagàì àLååc íeMî ìáà ,ìéôàé àlL`l m` la` - ¤Ÿ©£¦£¨¦©§¨Ÿ

elzek z` wigxdl jixv did `l ,exiag ly elzeka mireaw zepelg eid

ipa xarn `ed rpeny s` ,exiag ly elzekl ekneql did i`yxe ,myn

milzkd oia mc`.
:`xnbd zvxzna ïðé÷ñò éàîa àëäd mc`àálzek zepal.ãvä ïî ¨¨§©©§¦¨§¨¦©©

dfk ote`ay ,exiag ly elzek jxe` cbpk df lzek ly ekxe` oi`y ,epiidc

df lzek ly eagex `l` ,mc` ipa xarn xeriy ick wigxdl jixv did ok`

ipa xarn zripnl yegl oi` df ote`ay ,exiag lzek ly ekxe` cbpk oeekn

meyn `l` wigxdl jixv epi` jkitle ,lzekd ly dfk ohw wlga mc`

.exiag zia lr lit`ny

lit`i `ly icka dwgxdd xeriy `ed dn `ziixaa x`azp `ly xg`ne

:`xnbd zxxan ,exiag zia lränëåcnerd elzek z` wigxdl mc`l yi §©¨
.exiag lzeka mireawd zepelgd on ,cvd on

àáéé øîà[mkg my-]Caãð øa ïééLàc deîç,oiiy` mya mc` ly eing-] ¨©¥¨£©§©§¨©¦§¨
[jacp mya mc` ly epa didyïBlç áçø àìîk ,áøc déîMîxeriy - ¦§¥§©¦§ŸŸ©©

.gth xeriy `ede ,oelg ly eagex itk `ed zepelgd on lzekd zwgxd

:`xnbd dywnõéöî àìäå`ed jenqy xg`ny ,exiag ly ezia jezl `ed ©£Ÿ¥¦
on zen` rax` lzekd z` diabny dn liren oi` exiag zepelgl c`n

ly eziaa dyrpd z` ze`xle elzek lr orydl `ed leki oiicre ,oelgd

.exiag

:`xnbd zvxzn.BìúBk úà øécîa ,ãéáæ áø øîàjka ic oi` ok` ,epiidc ¨©©§¦§©¦¤§
cvl retiya elzek z` zepal eilr `l` ,zen` rax` jinpi e` diabiy

.exiag zia jezl ze`xle eilr orydl e` cenrl lkei `ly cr ,zepelgd

:dywne `xnbd dayïðz ïðà àäåzepelgd cbpkn wigxdl yiyòaøà §¨£©§©©§©
,úBnà.oelg agex xeriyk cg` gth zwgxda ic `le ©

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìwx lzek dpay ote`a zwqer `ziixad - Ÿ©§¨¨
úçà çeøîzia z` jk lk jiygn epi`y xg`ne ,zepelgd ly cg` cvn - ¥©©©

.oelg agex `ln zwgxda ic exiagïàkdpay ote`a zwqer dpynd - ¨
lzekúBçeø ézLîeilr jiygny xg`ne ,exiag ly zepelgd iciv ipyn - ¦§¥

.zen` rax` xeriy wigxdl el yi xzeia

meyn milzkd z` wigxdl yiy xaeqd ,`ax ixac lr aey dywn `xnbd

d zqixc:lbx,òîL àz,jenqa dpyna epipyìúBkä úàåwigxdl yiïî ¨§©§¤©¤¦
äìéçænäexiag ly [afxn-]àäiL éãk ,úBnà òaøàexiagó÷Bæ ©©§¦¨©§©©§¥¤§¥¥
[cinrn-]íleqä úà.afxnd z` zewpl `ed jxvp xy`k ¤©¨

:`xnbd zwiicnàîòè,afxnd on lzekd z` wigxdl jixvyíeMî ©§¨¦
d zcnrdl mewn jixv exiagyàì àLååc íeMî ìáà ,íleñote`a j` - ¨£¨¦©§¨Ÿ

z` `ed rpeny s` ,elzek z` el jenql `ed i`yx ,afxn exiagl oi`y

.milzkd oia miyp`d ilbx zqixc

:`xnbd zvxznúòteLî äìéçæîa ïðé÷ñò éàîa àëäiepad afxna - ¨¨§©©§¦¨§©§¦¨§©©
.xvgd jezl oipad lzekn jynpd rteyn bb aiaqàeä àLååc íeMî éàc§¦¦©§¨

did `l ,milzkd oia lbx zqixc `dzy ick wx dwgxdd mrh did m`y -

c ,llk exiag ly ebbn elzek z` wigxdl jixvdéúez éúàå ìéæà à÷ àä̈¨¨¦§¨¥¥
dpynd dkxved jkitle .bbd retiy zgz milzkd oia jldl ozip ixdy -

lkeiy icka ,exiag ly ebbn elzek z` wigxdl eilr mewn lkny ,xnel

miakrne ea miltepd mipa`e xtrn afxnd z` zewple mleq cinrdl dld

.mind geliw z`

äðùî
afxnn lzeke ,mipei jaeyn mleq zwgxd ipica zwqer ef dpyn

.bbayCáBMä ïî íleqä úà ïé÷éçøîmipeid lyàlL éãk ,úBnà òaøà ©§¦¦¤©¨¦©¨©§©©§¥¤Ÿ
äéiîpä õBt÷zmc` ,epiidc .mipeid z` sexhze [lezg oirk dphw dig] ¦§©§¦¨

epkyl xeq` ,zexivgd oiay lzekl jenq ,exivga mipei ly jaey cinrdy

lry xg`n ,jaeyd on zen` rax` epwigxiy cr ,df lzekl mleq jenql

.mipeid z` sexhle jaeyl qthl dinp dleki mleqd ici

:sqep oicìúBkä úàåmiwigxnäìéçænä ïî[afxn-]éãk ,úBnà òaøà §¤©¤¦©©§¦¨©§©©§¥
àäiLafxnd lra.íleqä úà ó÷Bæoia cinrdl lkeiy icka ,epiidc ¤§¥¥¤©¨

xtrd on afxnd z` zewple zelrl zpn lr ,retiya mleq afxnl lzekd

.mind geliw z` miakrne ea mixahvnd mipa`de

àøîâ
:`id iqei iax zhiya epizpyn m` zxxan `xnbdàìc ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦§Ÿ

éàc ,éñBé éaøkkéñBé éaøon mleqd z` wigxdl zaiign dzid `l `id §©¦¥§¦©¦¥
c ,jaeydøîà àäiqei iax(:dk oldl)exivga oli` rehpl mc` i`yxy , ¨¨©

meyn ,xead z` wifdl oli`d iyxey micizry s` ,exiag ly exeal jenq

yäæ[xead lra-]CBúa øôBçzeyxäæå ,BlL[oli`d lra-]CBúa òèBð ¤¥§¤§¤¥©§
zeyx.BlLitk ely jeza zeyrl mc` i`yx iqei iax zrcly ,epiidc ¤

envr z` wigxdl wfipd lr lhen ,ezhiyle .jkn wefip epky m` s` ,epevx

enleq z` wigxdl mc` jixv oi` ,eixacl ,ok m`e .wfpii `ly ick wifndn

.lzekd on ekaey z` jaeyd lra wigxi `l` ,exiag ly elzekn

`l` ,ok xnel gxkd oi` :`xnbd dgecéñBé éaø àîéz eléôàjka oi` `id £¦¥¨©¦¥
c ,`iyewøîà äåä àðäk áø éa ïðéåä ék ,éMà áø øîà àäepiidyk - ¨¨©©©¦¦£¥©¥©©£¨£¨¨©

c ,xnel libx did `pdk ax ly ezaiyiadéãéc éøéâa éñBé éaø éãBî- ¥©¦¥§¦¥¦¥
ici lr wifny ote`a ,envr z` wigxdl wifnd aiigy iqei iax dceny
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המשך בעמוק דטצ



קיי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc `xza `aa(oey`x meil)

.`ehgl mgixkn rxd xvidy ,mi`hegd md miqep` ,jpevx

[áBiàc] déøáç déì eøcäà éàîe.z`f ezprh lr aei` ixag eaiyd dne - ©£©§¥©§¥§¦
,el exn` jk'ìà éðôì äçéN òøâúå äàøé øôz äzà óà'(c eh my). ©©¨¨¥¦§¨§¦§©¦¨¦§¥¥

md minxeb ok enke ,mc` ipan miny z`xi xtdl minxeb jixac ,xnelk

oezp mc`d jixac itly xg`n ,zeixad on dlitzd giy z` hrnle rexbl

s` `l` ,ok dpi` zn`d j` .dzepyl leki `ed oi`e ,rahd zkxrn icia

yàeä Ceøa LBãwä àøaz`òøä øöémewn lkn ,mc` ipa `ihgdl ick ¨¨©¨¨¥¤¨¨
Bì àøad z` ecbpk -,äøBz`idyïéìázmc`n zlhane ,el d`etxe ¨¨¨©§¦

livdl md mileki ixdy ,miqep` mi`hegd oi`y ,`vnpe ,dxiar ixedxd

.dxezd cenil ici lr rxd xvin mnvr z`

:aei` ly miaehd eiyrna wqerd weqt zx`an `xnbdéàî ,àáø Løc̈©¨¨©
áéúëcaezkd zpeek `id dn -(bi hk my)aei` xn`yéìò ãáà úkøa' ¦§¦¦§©Ÿ¥¨©

.'ïðøà äðîìà áìå ,àáz'àáz éìò ãáBà úkøa',äéäL ãnìîaei`ìæBb ¨Ÿ§¥©§¨¨©§¦¦§©¥¨©¨Ÿ§©¥¤¨¨¥
dçéaLîe ,íéîBúéî äãN,drxefe dyxeg -ïäì døéæçîe`idyk ¨¤¦§¦©§¦¨©£¦¨¨¤

mixeaq minezid eid dligzny ,'cae` zkxa' dpeekd efe ,zgaeyn

.dgiaydy lr edekxa seqale ,mdn dcea` rwxwdy

'ïéðøà äðîìà áìå',àëéä ìëcdì éáñð eåä àìc äðîìà (àkéà) äåäc §¥©§¨¨©§¦§¨¥¨©£¨¦¨©§¨¨§Ÿ£¨§¥¨
,dy`l dz`yl mivtg eid `ly dpnl` dzidy okid lk -écL ìéæà äåä£¨¨¦©¦

dåeìéò déîL,ezaexw `idy xne` ,epiidc ,dilr eny z` 'mU' aei` did - §¥¦©¨¨

,dikeciya wqrzn didy e`dì éáñð eúà eåäåmi`a eid df ici lre - §¨¨¨§¥¨
.dze` mi`yepe

:aei` ly eixaca weqrl day `xnbd,éúeäå éNòk ì÷Mé ìB÷L eì'¨¦¨¥©§¦§©¨¦
'ãçé eàNé íéðæàîa(a e my)yperde qrkd mipf`na lwyi m` ,xnelk . §Ÿ§©¦¦§¨©

.rixki mdn in d`xp ,izepeer elwyi mcbpke ,minyd on ilr e`ayøîà̈©
áBiàc déneôì àøôò ,áøeixac lr aei` ly eita xtr ozil did ie`x - ©©§¨§¥§¦

,el`àiîL étìk àúeøáçmc`k miny itlk `ed xacny xg`n - ©§¨§©¥§©¨
.inl aiig in lewype `ea xne`e ,exiag mr gkeeznd

'eðéðL ìò Bãé úLé ,çéëBî eðéðéa Lé [àì] (åì)'(bl h my)htey epipia oi` . Ÿ¥¥¥¦©¨¥¨©§¥
.zn`d in mr xxale ,epipy lr ezlynn ci z` gipdl lkeiy gikeneøîà̈©

áBiàc déneôì àøôò ,áøeixac lr aei` ly eita xtr ozil did ie`x - ©©§¨§¥§¦
,el`,Baø úà çéëBnL ãáò Lé íeìkyecwd z` gikedl mc` leki ike §¥¤¤¤¦©¤©

.`ed jexa

'äìeúa ìò ïðBaúà äîe éðéòì ézøk úéøa'(` `l my)dxw recn ,xnelk . §¦¨©¦§¥¨¨¤§¥©§¨
dlcb s`e ,yi` zy` lr lkzqdl `ly ipirl izxk zixa `ld ,z`f lk il

did`e `ypz onf xg`l `ny ,diept lr elit` izppeazd `ly cr izeciqg

.dixg` jexkáBiàc déneôì àøôò ,àáø øîàeita xtr ozil did ie`x - ¨©¨¨©§¨§¥§¦
,el` eixac lr aei` lyàúéðøçàa eäéàmiypa wx lkzqd `l `ed - ¦§©£©§¨¨

la` ,zexg`íäøáàepia`ìkzñéà àì déãéãa eléôàezy`a elit` - ©§¨¨£¦§¦¥Ÿ¦§©¥
,z`f mircei oipne .lkzqd `láéúëc(`i ai ziy`xa)ék ézòãé àð äpä' ¦§¦¦¥¨¨©§¦¦

,'zà äàøî úôé äMàmzcixi zrya ezy` dxyl mdxa` xn`y ¦¨§©©§¤¨§
,z` d`xn zti dy`y dzr il rcep dpd ,mixvnlììkîcenll yie - ¦§©

,jkndì òãé äåä àì àøwéòîc`ly xg`n ,z`f rci `l dligzny - §¥¦¨¨Ÿ£¨¨©¨
a lkzqdxikde xdpd ina ztwzyn dzenc z` i`xw`a d`x dzr wxe ,d

.diteia

'äìòé àì ìBàL ãøBé ïk Cìiå ïðò äìk'(h f aei`)epi`e jledd oprd enk . ¨¨¨¨©¥©¥¥§Ÿ©£¤
.dler epi` xawl cxeid ok ,ayïàkî ,àáø øîà,cenll yiáBià øôkL ¨©¨¨¦¨¤¨©¦

.íéúnä úéiçúa¦§¦©©¥¦
'ípç éòöô äaøäå éðôeLé äøòNa øLà'(fi h my)ize` zYM `ed `ld . £¤¦§¨¨§¥¦§¦§¨§¨©¦¨¦¥

.itka leer `l lr mpiga irvt daxde ,dxrq gexaa áBià ,äaø øîàoeyl ¨©©¨¦§
'äøòñ'óøç,mewnd itlkáeoeyl'äøòñ'eäeáéLä.minyd onaoeyl §¨¨¥¥§§¨¨¡¦§

,'éðôeLé äøòNa øLà' áéúëc ,óøç äøòñjkeøîàaei`BðBaø ,åéðôì §¨¨¥¥¦§¦£¤¦§¨¨§¥¦¨©§¨¨¦
éðôì äøáò äøòñ çeø ànL ,íìBò ìLEì ólçúðå EzeaizdáBià ïéa ¤¨¤¨©§¨¨¨§¨§¨¤§¦§©¥§¥¦

,áéBàìe .'aie`' iziid eli`k 'aei`' inyy ize` oc dz`y ,epiidcaoeyl §¥§
eäeáéLä äøòñ,minyd onáéúëc(b ,` gl my)ïî áBià úà 'ä ïòiå' §¨¨¡¦¦§¦©©©¤¦¦

['Bâå] 'øîàiå äøòqäéöìç øáâk àð øæà'.'éðòéãBäå EìàLà E`p wfgzd ©§¨¨©Ÿ©§¡¨¨§¤¤£¨¤¤§¨§§¦¥¦
jke .izel`y lr il dpre ,fxcfdeBì øîà,`ed jexa yecwdïéîéð äaøä ¨©©§¥¦¦

[zexry-]àîeb dì éúàøa àîéðå àîéð ìëå ,íãàa éúàøa[xea-]éðôa ¨¨¦¨¨¨§¨¦¨§¦¨¨¨¦¨¨¦§¥
dîöòipta `neb `nip lkl iz`xay mrhde ,dzeig z` zwpei `id dpnny ©§¨

ick `ed dnvréìîìàL ,úçà àîebî úB÷ðBé íézL eäé àlLm`y - ¤Ÿ§§©¦§¦¨©©¤¦§¨¥
eid,úçà àîebî úB÷ðBé íézLeidúBëéLçîz`.íãà ìL åéðéò øBàî §©¦§¦¨©©©§¦§¥¨¤¨¨

m`y ,oiadl jl yi dzrne,éì ólçúð àì àîeâì àîeb ïéaokzi m`d ¥¨§¨Ÿ¦§©¥¦
yéì ólçúð áéBàì áBià ïéa. ¥¦§¥¦§©¥¦

:aei`l xne`e `ed jexa yecwd jiynne['Bâå] 'äìòz óèMì âlô éî'my) ¦¦©©¤¤§¨¨§
(dk.,el xn` jke .myb ztih lkl jxc wlig in ,epiidcïétéè äaøä©§¥¦¦

[myb zetih-]íéáòa éúàøa,[mippra-]dì éúàøa ätéèå ätéè ìëå ¨¨¦§¨¦§¨¦¨§¦¨¨¨¦¨
ñeôc[liaye jxc-]ñeôcî úBàöBé ïétéè ézL eäé àlL éãk ,dîöò éðôa §¦§¥©§¨§¥¤Ÿ§§¥¦¦§¦§

[liayn-]ãçà ñeôcî úBàöBé ïétéè ézL éìîìàL ,ãçàeid m`y - ¤¨¤¦§¨¥§¥¦¦§¦§¤¨
eid ,cg` liayn ze`vei zetih izyõøàä úà úBLèLèîdze` miyer - §©§§¤¨¨¤

,hihk dgl.úBøét äàéöBî dðéàåm` ,opeazdl jl yi dzrnätéè ïéa §¥¨¦¨¥¥¦¨
,éì ólçúð àì ätéèìy okzid.éì ólçúð áéBàì áBià ïéa §¦¨Ÿ¦§©¥¦¥¦§¥¦§©¥¦

:`xnbd zxxanàéä ñeôãc àðMéì äìòz éàäc òîLî éàîyi oipn - ©©§©§©§¨¨¦§¨¦§¦
,zx`ane .liaye jxc `id aezkd xn`y 'dlrz'y cenlløa äaø øîà̈©©¨©

,àìéLn z`f cenll yiáéúëc(al gi '` mikln),lnxkd xda edil` iabl ¦¨¦§¦
,'òøæ íéúàñ úéák äìòz Nòiå'aiaqn liaye dxitg edil` dyry ©©©§¨¨§¥¨©¦¤©

.mina ef dlrz `line ,mi`q izy zrixfl ie`xd agexa ,gafnl

:aei`l xne`e `ed jexa yecwd jiynn'úBì÷ æéæçì Cøãå'(dk gl aei`). §¤¤©£¦Ÿ
,el xn` jke .minrxd on cg` lkl jxc wlig in ,epiidcúBìB÷ äaøä©§¥

[minrx-]íéáòa éúàøa,[mippra-]éðôa ìéáL Bì éúàøa ìB÷å ìB÷ ìëå ¨¨¦¤¨¦§¨§¨¨¦§¦¦§¥
éìîìàL ,ãçà ìéáMî úBàöBé úBìB÷ ézL eäé àlL éãk ,Bîöòm`y - ©§§¥¤Ÿ§§¥§¦§¦¤¨¤¦§¨¥

eidãçà ìéáMî úBàöBé úBìB÷ ézLeidíìBòä ìk úà ïéáéøçîdzrn . §¥§¦§¦¤¨©£¦¦¤¨¨¨
m`y ,oiadl jl yi,éì ólçúð àì ìB÷ì ìB÷ ïéay okzidáéBàì áBià ïéa ¥§Ÿ¦§©¥¦¥¦§¥

.éì ólçúð¦§©¥¦
:aei`l `ed jexa yecwd el xn` cerììç ,òìñ éìòé úãì úò zòãéä'£¨©§¨¥¤¤©£¥¨©Ÿ¥

'øîLz úBìià(` hl my)mixbd milrid ly dcild onf z` dz` rcei m`d . ©¨¦§Ÿ
xn` jke .dli`l dcil ixiv mi`ay onfd z` dz` xney m`d e` ,rlqa

,eläìòé[lrid zy`-]äéða ìò úéøæëà Bæjkitle ,`idúòøBkL äòLa §¨¨©§¨¦©¨¤¨§¨¨¤©©
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc `xza `aa(iying meil)

mewn lkn ,yeniyl ie`x glnd oi`y s` :zl`eye `xnbd dayïåék¥¨
àì÷L ìúBkì àéL÷clzekd lra cizr lzekd z` `ed wifny xg`n - §©§¨©¤¦§¨
:zvxzne .myn elhilàtñçà àáúécizg lr gpen glnd -`le qxg zk §¨§¨©©§¨

day .zeriawa my x`ydl ieyre ewifn `ed oi` jkitle ,ynn lzekd lr

:zl`eye `xnbdõeçéz àôeb àtñçd`nehd ipta uevgl ozip ok m` - ©§¨¨¥
.glnd z` dfl jixv oi`e ,glnd da gpeny qxgd zkizg ici lr
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc `xza `aa(ycew zay meil)

àøîâ
zegta epky lzekl jenq did oey`xd lzekdy `xnbd dxaq dligzn

:`xnbd dywn jk lre ,zen` rax`néîñ éëéä àn÷åCdid i`yx cvik - §©¨¥¦¨¦

.exiag ly elzekl oey`xd lzekd z` jenql

,äãeäé áø øîàlzek dligzn el didy dpynd zpeek oi` ok``l` ,ltpe ¨©©§¨
øîà÷ éëä,dpynd zpeek `id ef - ¨¦¨¨©
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שבת דוקש עמ' א



קטו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc `xza `aa(oey`x meil)

`weec miycr.[:`xnbd zx`anàáøòîa éøîàl`xyi ux`a exn` - ¨§¥§©£¨¨
,éøî øa äaøc déîMî,dycrl dnec la`dy meyn `ed dfa mrhdäî ¦§¥§©¨©¨¦¨
ät dì ïéà Bæ äLãòlkn `id dxebq `l` ,zeiphw x`yk wcq dl oi` - £¨¨¥¨¤

,diccvóàdät Bì ïéà ìáà.mnece ayei `l` eit z` dvet `ed oi`y - ©¨¥¥¤
,øçà øác,jka dycrl dnec la`dúìbìeâî Bæ äLãò äî`id dlebr - ¨¨©¥¨£¨¨§§¤¤

,lblbkóàdìò úøfçîe úìbìâî úeìéáàlk,íìBòä éàamc` oi`y ©£¥§©§¤¤§©¤¤©¨¥¨¨
.dpnid levip

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.el` minrh ipy oia dkldl weligd edn - ©¥©§
:`xnbd zx`anéòéáa éîeçðì eäééðéa àkéàm` `ed mdipia weligd - ¦¨¥©§¦§¥§¥¥

dl oi`y meyn dycra mrhd m`y .mila` zcerql mivia oikdl xyt`

dlebry dycra mrhd m` j` ,diccv lkn `id dxebq dvia s` ,dt

.lblbk dieyr dpi` dvia ixdy ,dvia jk myl lehil oi` ,lblbk

:meid eze`a eyr xary zexiard z` zyxtn `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
òLø BúBà øáò úBøéáò Lîç[eyr-]íBiä BúBàa.mdxa` ea znyàa ¨¥£¥¨©¨¨§©¨

äñøBàî äøòð ìò,øwéòa øôëå ,Lôpä úà âøäå ,úéiçúa øôëå ©©£¨§¨¨§¨©¤©¤¤§¨©¨¦¨§¨©¦§¦©
èLå ,íéúnä[dfia-],äøBëaä úàokyna dceard z` dfiay epiidc ©¥¦§¨¤©§¨

.mixekad ici lr ziyrpd

y :el` zexiar xary mircei oipn zx`an `xnbdäñøBàî äøòð ìò àä©©£¨§¨¨
c ,cenll yiíúä áéúëe ,'äãOä ïî åNò àáiå' àëä áéúk(fk ak mixac) §¦¨¨©¨Ÿ¥¨¦©¨¤§¦¨¨

dqxe`n dxrp lr `ad iabl,'dàöî äãOá ék'aezkd hwpy xg`ne ¦©¨¤§¨¨
ye .dqxe`nd dxrp lr eyr `ay cenll yi 'dcy' oeyl mdipyaúà âøä̈©¤

Lôpäc ,cenll yiéò' àëä áéúkíúä áéúëe ,'ó(`l c dinxi)éì àð éBà' ©¤¤§¦¨¨¨¥§¦¨¨¨¦
,'íéâøäì éLôð äôéò ékyi ,mdipya 'sir' zaiz aezkd hwpy xg`ne ¦¨§¨©§¦§Ÿ§¦

.did mibxedd on eyr s`y cenllåyøwéòa øôëc ,cenll yiàëä áéúk §¨©¨¦¨§¦¨¨
(al dk ziy`xa)eyr xn`yéì äæ änì','dxkAíúä áéúëe(a eh zeny) ¨¨¤¦§Ÿ¨§¦¨¨

l`xyi exn`y seq mi zrixwa,'eäåðàå éìà äæ'zpeeky jkn cenll yie ¤¥¦§©§¥
.'il` df'a xetkl epiid ,il 'df' dnl exne`a eyråyíéúnä úéiçúa øôë §¨©¦§¦©©¥¦

n cnlpáéúëc(al dk ziy`xa)eyr xn`y,'úeîì CìBä éëðà äpä',epiidc ¦§¦¦¥¨Ÿ¦¥¨
xg`l rx`iy dn eal l` my `l jkitle .miznd zigza oin`d `ly

.ezenåyèL[dfia-]äøBëaä úàn cnlpáéúëc(cl my)úà åNò æáiå' §¨¤©§¨¦§¦©¦¤¥¨¤
.'äøëaä©§Ÿ̈

:`xnbd zxxanåéîéa äáeLz ìàòîLé äNòLåmdxa` ly.ïìðî §¤¨¨¦§¨¥§¨§¨¨§¨¨
:`xnbd zx`anàä éka enk -dyrn,éæea øa àîç áøå àðéáøcceåä ¦¨§¨¦¨§©¨¨©¦£

àáøc dén÷ éáúé,`ax iptl miayei eidy -àáø íðîðî à÷å`axe - ¨§¥©¥§¨¨§¨§©§¥¨¨
.mpnpeúéøîàc éàcå ,éæea øa àîç áøì àðéáø déì øîàoekp m`d - ¨©¥¨¦¨§©¨¨©¦©©§¨§¦

y mz` mixne`y xacdäòéåb da LiL äúéî ìkea xn`py in lk - ¨¦¨¤¥¨§¦¨
,'znie rebie' dxezaíé÷écö ìL ïúúéî àéä Bæ.did wicvy cenll yi - ¦¦¨¨¤©¦¦

déì øîà,`piaxl ifea xa `ng axïéà.jk ok` - ¨©¥¦
:el`ye `piax ayàäåa epivn [ixde-]ìeanä øBcea xn`py(`k f ziy`xa) §¨©©

.eid miryxy s` ,'xUA lM rebIe'déì øîà,`piaxl `ng axäòéåb ïðà ©¦§©¨¨¨¨©¥£©§¦¨
ïðéøîà÷ äôéñàåote`a `l` miwicva ok xn`py izxn` `l ip` - ©£¦¨¨©§¦¨

mda dxn`py s` leand xec eli`e ,'einr l` sq`ie' mbe 'rebie' mb xn`py

.'dtiq`' mda dxn`p `l mewn lkn 'drieb'

:el`ye `piax ayìàòîLé àäåmdxa` ly epaäòéåb déa áéúëc §¨¦§¨¥¦§¦¥§¦¨
,äôéñàåaezkd xn`y enk(fi dk ziy`xa)s` ,'eiOr l` sq`Ie znIe rebIe' ©£¦¨©¦§©©¨¨©¥¨¤¤©¨

.did ryxyàáø eäa øòzéà éëäcà,enepnpn `ax xxerzd miizpia - ©§¨¦¦§©§¨¨
eäì øîà,ifea xa `ng axe `piaxl mdl xn` -é÷cøc,mz` mixega - ¨©§©§§¥

,`xaq xeaql mzrbd `lyäáeLz äNò ìàòîLé ,ïðçBé éaø øîà éëä̈¦¨©©¦¨¨¦§¨¥¨¨§¨
éiçamdxa`,åéáàxn`py jxck dtiq`e drieb ea dxn`p jkitle §©¥¨¦

,eia` mdxa` inia daeyz dyry cenll yi oipne .miwicvaøîàpLmy) ¤¤¡©
(h,mdxa` zxihta,'åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå'jiledy epiidc ©¦§§Ÿ¦§¨§¦§¨¥¨¨

.daeyz dyry gxkdae ,epnn did xirvy s` ,eiptl wgvi z` l`rnyi

:`xnbd zl`eyeäì áéLç à÷ ïúîëç Cøc àîìéãåmicwd `l `ny - §¦§¨¤¤¨§¨¨¨¨¦§
jkitle ,mznkg itk aezkd mze` dpny `l` ,eiptl wgvi z` l`rnyi

iyn .l`rnyil wgvi z` micwd:`xnbd daäzòî àlà`ed jk m` - ¤¨¥©¨
wgvi zxihta xn`p recn ,mznkg jxc aezkd mze` dpny ,xacddl my)

(hkïúîëç Cøc eäì áéLç àì àîòè éàî ,'åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iå'©¦§§Ÿ¥¨§©£Ÿ¨¨©©§¨Ÿ¨¦§¤¤¨§¨¨
.eyrl awri z` micwne mznkg jxc mze` dpen aezkd oi` recn -àlà¤¨

,mzcinr xcqk `l` mze` dpen aezkd oi`y xnel jixv gxkda

edéîc÷àcîcenll yi ,eiptl jliy wgvi z` micwd l`rnyiy jkne - ¦§©§§¥
cdéøacà éøeacà,ebidpnl wgvi z` l`rnyi dpiny -déøacàcîe- ©¦¥©§§¥¦§©§§¥

eilr bidpnl edpiny xg`neãáò äáeLz dpéî òîLl`rnyiåéîéaly §©¦¨§¨¨©§¨¨
.mdxa`

mdxa`l `ed jexa yecwd ligpdy daehd oipra `ziixa d`ian `xnbd

:awrie wgviìL ,ïðaø eðzäLmiyp`íìBòa àeä Ceøa LBãwä ïîéòèä ¨©¨¨§Ÿ¨¦§¦¨©¨¨¨¨
äfä©¤
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc `xza `aa(iying meil)

mewn lkn ,yeniyl ie`x glnd oi`y s` :zl`eye `xnbd dayïåék¥¨
àì÷L ìúBkì àéL÷clzekd lra cizr lzekd z` `ed wifny xg`n - §©§¨©¤¦§¨
:zvxzne .myn elhilàtñçà àáúécizg lr gpen glnd -`le qxg zk §¨§¨©©§¨

day .zeriawa my x`ydl ieyre ewifn `ed oi` jkitle ,ynn lzekd lr

:zl`eye `xnbdõeçéz àôeb àtñçd`nehd ipta uevgl ozip ok m` - ©§¨¨¥
.glnd z` dfl jixv oi`e ,glnd da gpeny qxgd zkizg ici lr

1
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5

6

המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc `xza `aa(ycew zay meil)

àøîâ
zegta epky lzekl jenq did oey`xd lzekdy `xnbd dxaq dligzn

:`xnbd dywn jk lre ,zen` rax`néîñ éëéä àn÷åCdid i`yx cvik - §©¨¥¦¨¦

.exiag ly elzekl oey`xd lzekd z` jenql

,äãeäé áø øîàlzek dligzn el didy dpynd zpeek oi` ok``l` ,ltpe ¨©©§¨
øîà÷ éëä,dpynd zpeek `id ef - ¨¦¨¨©

1
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4

5

המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שבת דוקש עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

האברך יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג אלול מבשר טוב מפתיחת שיעור בדא"ח בביהכ"נ חפץ חיים, ויהי רצון שלא 

יסתפקו בהפעולות דעת עתה, ויוסיפו עליהם כהנה וכהנה ובפרט עתה דעת התעוררות הוא ימי הסליחות 

פוטר  הנ"ל  שאין  ופשוט  ומובן  קרוב,  בהיותו  קראוהו  בהמצאו  ה'  דרשו  נאמר  עליהם  נוראים  והימים 

את המתעסקים בזה מהתמדה ושקידה בלימוד התורה וקיום המצות בהידור וכו' ובאופן דמוסיף והולך 

ומעלין בקדש ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב אליבא דאמת וגם על חבריו 

ישפיע בכגון דא.

בברכה לכוח"ט ולת"ת ביראת שמים,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



c"agקטז i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.„ÌÈ‡�‰ ÌÈ„‚a LaÏÈ30[gk-ek]eÈ‰L BÓk ‰ÏÎÂ Ô˙Á ˙‡¯˜Ï ‡ˆBÈke CÏÓ‰ ˙‡¯˜Ï ‡ˆBÈk ˙aL ˙‡È·a ÁÓNÈÂ ¦§©§¨¦©¨¦§¦§©§¦©©¨§¥¦§©©¤¤§¥¦§©¨¨§©¨§¤¨

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ‰kÏÓ‰ ˙aL ˙‡¯˜Ï ‡ˆ�Â e‡a ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡� ÌÈ„‚·a ÌÈÙËÚ˙Ó eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚ ÌÈNBÚ¦§¥©©¨¦¤¨¦§©§¦¦§¨¦¨¦§§¦¨§¥¥¦§©©¨©©§¨§¨§¦

‰„N‰ ˙‡ˆÏ ÔÈ‚‰B� LÈÂ Ôk ¯ÓBÏÂ ¯ˆÁÏ ˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ ˙‡ˆÏ ÌÈ‚‰B� ˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜·e ‰Ïk È‡Ba ‰Ïk È‡Ba[hk]: ¦©¨¦©¨¦§¨§£¦¨¥¦¥©§¤¤§¨¥§©¥§¥£¦¨¥©¨¤

1

2

3

`zax `zkld

íéàðä íéãâá ùáìé [åëלכבוד" באמירת מנהגנו אי� –

שבת. בגדי לבישת בעת קודש" שבת
íéàðä íéãâá ùáìé [æë�ג שבת בגדי ללבוש יש –

לכבוד המלבוש אי� כי לבדו, בביתו או בדר� כשנמצא
השבת לכבוד א� כי .31הרואי�

íéàðä íéãâá ùáìé [çëבשבת ג� שבת בגדי לובשי� –

בעז"ה). במקומו שיתבאר (כפי חזו�.
äãùì úàöì [èë�היו נוהגי� זה, למנהג כתחלי� –

אמירת בעת הדלת) לכיוו� (או מערב לכיוו� להסתובב
דודי'. 'לכה הפיוט שבסו� בשלו�' 'בואי

כלה בואי אמירת אחרי וגומר בשמאלו הסיבוב מתחיל
לימי� הא' כלה, בואי אמירת בעת לשוח נוהגי� השני.
לאמצע ושוחי�) בלחש, (אומרי� והג' לשמאל, והב'

למזרח .32כשפניו

עד בלחש לומר ומנהגנו בלחש, אומרי� הג' כלה בואי
מלכתא. תיבת אחרי

zetqede mipeiv

(30:˙·˘ È„‚· ˙˘È·Ï ˙Ú˘· ˙Â‚‰�‰הסבא אדמו"ראצל (כ"ק

שהיהמהר"ש) בשעה . . לעצמו שר שהיה מסויימי� ניגוני� היו
בגדי פושט שהיה בשעה שבת במוצאי או שבת, בגדי לובש

135)השבת. עמוד ללה"ק) (מתורג� ח"א דיבורי� כ"ק(לקוטי ג�
תנועה איזה מנג� היה מהורש"ב תרצ"ו�ת"שאדמו"ר השיחות (ספר

(242 .עמוד

ו.31) ס"ק משנ"ב
פי"ז32) הכולל שער פי על ,26 עמוד חב"ד המנהגי� ספר

דברי פי ועל הריי"�, ואדמו"ר הרש"ב אדמו"ר מנהגי ז, ס"ק
מגדי� סק"ג)הפרי נוהגי�(א"א לשדה יוצאי� אנו שאי� שבזמננו

המנהג במקו� והוא כלה, בואי אמירת בעת מערב כלפי לפנות
הכנסת, בית לחצר או לשדה שיוצאי�

בצד שהשכינה כיו� מערב לצד להסתובב שכתבו יש אמנ�
שמכבדי� כפי הדלת לכוו� דוקא להסתובב שכתבו ויש מערב,
מתפללי� אי� בה� במקומות ונפק"מ כניסתו, בעת גדול אד�

מזרח הקודש)לצד באר� מקומות אי�(בכמה בה� במקומות או
אלו במקומות שג� נהגו מקו� ומכל מערב, בצד הדלת
בעת זצ"ל אלעזר' ה'מנחת בעל נהג וכ� מערב כלפי מסתובבי�

בצפת. שלדעתוששבת ש� והוסי� סה סימ� ג' חלק החכמה בצל (שו"ת

בה� במקומות אבל דרו� או צפו� כלפי מתפללי� בה� במקומות הוא

דא� הדלת, כלפי לפנות ה� צריכי� וכד') (אוסטרליה מערב כלפי מתפללי�

שבת), לכבוד הכוונה התעוררות ניכרת לא כ� לא

תשל"ח' חור� ב'יומ� והערותאמנ� ציוני� ע� אדה"ז בסידור (הובא

תשי זי"עÂ˘"�עמוד אדמו"ר כ"ק כאשר לפעמי�, אשר כתבו (

לצפו�, היו הק' ופניו (למעלה) הקט� הכנסת בבית מתפלל היה
ובהגיעו מזרח לצד פניו הסב בשלו�" ל"בואי שהגיע לפני הנה

למערב. פנה בשלו�" ל"בואי
:·Â·ÈÒ‰ ¯„Òבאמירת הנה – (בער�) תש"כ שנת תקופת לפני

לצד – לראש לכל – לפנות נוהג רבינו היה – בשלו�" "בואי
שמאלו דר� פניו ומחזיר של� סיבוב עושה כ� ואחר ימינו
הרה"ח אצל לברר רבינו הואיל תשי"ט�כ שנת בתקופת למזרח.
סיפר הרש"ל בזה. רבותינו הנהגת ז"ל לעוויטי� שמואל ר'
נהגו מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק וכ� מהורש"ב אדמו"ר שכ"ק
מאז וכו'. שלה� שמאל דר� לפנות בשלו�" "בואי בתחילת

כ� כ� ג� לנהוג רבינו עמודהתחיל והערות ציוני� ע� אדה"ז (סידור

תשי).

ד סעי� נקייה ובכסות ערו� בשולח� השבת לקדש רסב, סימ� ב חלק

•

dltz zekld - jexr ogley

נות�· אינו א� הבית בעל אצל מלאכה שעושי� הפועלי�
אבל שלימות ברכות י"ח מתפללי� מסעודת� חו� שכר לה�
ביטול משו� כפיה� נושאי� ואי� התיבה לפני יורדי� אי�
לבד פעולת� שכר לה� נות� וא� הבית בעל של מלאכתו

י"ח. מעי� ומתפללי� המלאכה למהר צריכי� סעודת�

כ� דעת על הסת� ומ� בכ� להקפיד הבית בעל דר� אי� ועכשיו

להתפלל הכנסת לבית שילכו וה"ה י"ח שיתפללו אות� שוכרי�
בכ�: להקפיד הבית בעל דר� שאי� במקו� בעשרה

קצרה‚ תפלה מתפלל וליסטי� חיה גדודי במקו� ההול�
לא וא"צ תפלה בשומע וחות� כו' מרובי� עמ� צרכי שהוא
יכול וא� מהל� כשהוא ומתפלל אחרונות לג' ולא ראשונות לג'

עומד. לעמוד
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc `xza `aa(iying meil)

xg`l eziilra xve` epky dyr m` myn dwlql jixv epi`e ,eziaa ztxd

.okn

:xve`l ztxe zepg znicw oica zewitq dnk d`ian `xnbd,éiaà éòadn ¨¥©©¥
dilrd lray ote`a oicdãaék[`h`h-]õaéøåuiaxdl ick min silfd-] ¦¥§¦¥

eziilr z` [xtrd aikydleøöBàìmcew j` ,xve` ziiyr jxevl - ¨¨
,eizgzn zepg ziad lra gzt d`eaz xve`a qipkdl witqdy,eäîm`d ©

zgizt mcew uaixe caike xg`ny e` ,xve`l zepgd dncw dfk ote`a

.zepgl xve`d mcw eli`k df ixd zepgd

:sqep wtqäaéødilrd lra.eäî úBðBlçazeaxdl eid milibx ,epiidc ¦¨§©©
awxz `le myl xie` qpkiy ick ,xve`l creiny mewna zepelga

zepelg dilrd lra daxdy ote`a oicd dn wtzqdl yi dzrne .d`eazd

mcw d`eazd z` da qipkdy mcewe ,xve`l da ynzydl ick eziilra

e` ,xve`l zepgd dncw dfk ote`a m`d ,eziaa zepg gzte ziad lra

xve`d mcw eli`k df ixd xve`d yeniyl dilrd z` oikd xake xg`ny

zepgleäî øöBàä úçz äøãñëà).( ©§©§¨©©¨¨©
:sqep wtqäðadilrd lraäéiìòztqepéab ìòbb.eäî Búéa,epiidc ¨¨£¦¨©©¥¥©

oicd dn oecl yi dzrne ,xve` jxevl bbd lr diilr zepal eid milibx

qipkdy mcewe ,xve` jxevl ebb lr ztqep diilr diilrd lra dpay ote`a

dncw dfk ote`a m`d ,eziaa zepg gzte ziad lra mcw d`eazd z` da

df ixd xve`d yeniyl cgein mewn dpa xake xg`ny e` ,xve`l zepgd

.zepgl xve`d mcw eli`k

:`xnbd zxne` el` zewitq zyely lree÷ézzeiyew uxzi iayz - ¥
.zeirai`e

:sqep wtqéàî éðBnøå éøîz ,òLBäé áøc déøa àðeä áø éòa`di dn - ¨¥©¨§¥§©§ª©©§¥§¦¥©
,eziilray xve`a mipenixe mixnz dilrd lra qipkdy ote`a oicd

d`eaz myl qipkdy mcew j` ,myl d`eaz okn xg`l qipkdl oiekzpe

zepgd dncwy xnel yi dfk ote`a m`d ,eziaa zepg gzte ziad lra mcw

df s`y e` ,zexita `le onye oiie d`eaza `l` xve` oi`y xg`n ,xve`l

.zepgl xve`d mcwk df ixde ,`ed xve` zligzk

,`xnbd zxne` df wtq lr mbee÷éz. ¥
:dpyna epipyeøézä ïééa úîàa[eizgzn zepg geztl-]'eëåiptn ¤¡¤§©¦¦¦§

.xwa ztx `l la` ,egiayny

a ,àðzly xve`eøézä ïéé,eizgzn oirave oinezgp ly zepg geztléðtî ¨¨§©¦¦¦¦§¥
Lel` zeiepgay mixepzd on dlerd oyrdBçéaLn,oiilàìåexizd ¤©§¦§Ÿ

zeyrlø÷a úôø,oiid xve` zgznL éðtîztxd on dlerd gixd ¤¤¨¨¦§¥¤
Bçéøñnoiil. ©§¦

ïãéc éàä ,óñBé áø øîà,laaa eply oii -énð àbøLc àøèe÷ eléôà ¨©©¥©¦¨£¦§¨¦§©¨©¦
déì àéL÷dpyna xn`p `ly ,epiidc .ewifn xpd on dlerd oyrd elit` - ©§¨¥

l`xyi ux` ly oiia `l` ,oii ly xve` zgzn zepg geztl ozipy df oic

xve` oick oii ly xve` oic ewifn oyrdy laa ly oiia j` ,egiayn oyrdy

.oirave oinezgp ly zepg eizgzn geztl oi`e ,d`eaz ly

àzñtñàå ,úLL áø øîà,d`eaz ly zgy eziaa ziad lra gipn m` - ¨©©¥¤§©§©§¨
àéîc ø÷a úôøkgl xac `edy xg`n ,eziaa ztx dyr eli`k df ixd - §¤¤¨¨¨§¨

xve` zgz elit` ok zeyrl i`yx epi` ok lre ,oegxiq dlrne mngznd

.oii ly

äðùî
xvgd ixiic oi`e eziaa zeyrl mc` i`yx mixac eli` zx`an ef dpyn

.eilr md miakrn mixac el`ae ,eilr akrl mi`yx

øöçaL úeðçutgd xvgd ipan cg` -ok ici lre ,eziaa zepg geztl £¤¤¨¥
,mixiicd lkl ztzeynd xvgd jxc mipewd e`vie eqpkiìBëéipan cg` lk ¨

xvgdìBwîe ïéñðëpä ìBwî ïLéì ìBëé éðéà Bì øîBìå ,Bãéa úBçîì¦§§¨§©¥¦¨¦Ÿ¦©¦§¨¦¦
ïéàöBiä.xvga mi`veie miqpkpd mipewd ici lr mxbpd yrxd zngn - ©§¦

äNBò ìáàmc`íéìke ,ezia jeza miigixa ogeh e`øëBîe àöBéz` £¨¤¥¦¥¥
gnwde milkd÷eMä CBúaìBëé Bðéàå ,xvgd ipan cg`Bãéa úBçîì §©§¥¨¦§§¨

Léhtä ìBwî àì ,ïLéì ìBëé éðéà Bì øîBìå,milkd z` enr dyeryàìå §©¥¦¨¦ŸŸ¦©©¦§Ÿ
íéçéøä ìBwî`l ,md mc` ly eyinyz el` mixace xg`ny ,mda ogehy ¦¨¥©¦

.eziaa mzeyrl eilr xeq`l ozipúB÷Bðézä ìBwî àìåipan cg` oi` oke - §Ÿ¦©¦
ipi`' xnele ,eziaa oax zia ly zewepiz cnlnd cia zegnl leki xvgd

.minkg zpwz meyn ,'zewepizd lewn oyil leki

àøîâ
ote`a epiid 'zewepizd lewn `le' dpynd zpeeky `xnbd dxaq dligzn

lew yiy it lr s`e ,elv` zepwl zewepizd mi`ae ,eziaa zepg dyry

.ecia zegnl mileki eipky oi` mz`ivie mzqipka

:`xnbd dywn ok lreàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîepyi recn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
cia zegnl mipkyd milekiy x`ean `yixay ,`tiql `yixd oia welig

cia zegnl mileki mpi`y x`ean `tiqa eli`e ,eziaa zepg geztl utgd

.zewepizl xkend

:`xnbd zvxznúøçà øöçì ïàúà àôéñ ,éiaà øîàzwqer `tiqd - ¨©©©¥¥¨£¨¤¨¥©¤¤
exivgl dkenqd xvgd ixiic oi` dfk ote`ay ,zxg` xvga xkend mc`a

.mxivga mb rnyp mi`veide miqpkpd lewy s` ,ecia zegnl mileki

àáø déì øîà,iia`léëä éà,zxg` xvga zwqer `tiqdy jixack m` - ¨©¥¨¨¦¨¦
éðúéìay dpynd ly `tiqaøzeî úøçà øöçrecne ,zepg geztl mc`l ¦§¥¨¥©¤¤¨

.'zewepizd lew' dpynd dhwp

,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc `xza `aa(ycew zay meil)

wifnd xacd z` dyery drya cin `a wfpdy ,epiidc ,ely mivig

e .exivgaénð àëäc ,cin `eal wfpd leki mleq jneqyk o`k s`e -ïéðîæ ¨¨©¦¦§¦
äöô÷å øBça àáúé déì çpîc éãäácmleqd z` gipnyk cin mizirly - §©£¥§©©¥¨§¨§§¨§¨

dribny cr mleqd lr zqthne dxegn dinpd zvtew ,lzekl jenqa

iax dcen dfk ote`ae ,mleqd zgpd mr cin wfidd `ay `vnpe ,jaeyl

.envr z` wigxdl wifnd aiigy iqei

:`xnbd dywn,àeä àîøb àäåmiwifn epenn e` mleqd lra oi` ixdy §¨§¨¨
eilr qthz dinpdy jkl minxeb wx `l` ,jaeyay mipeid z` micia

,mlyln xeht exiagl wfp mxebdy epicia `ed llke ,mipeid z` sexhze

.lzekd on mleqd z` wigxdl eaiigl yi recn ok m`e

:`xnbd zvxznïé÷féða àîøb úøîBà úàæ ,äðúî øa éáeè áø øîà̈©©¦©©§¨Ÿ¤¤§¨¨§¦¨¦
,øeñàzeyrl xeq` mewn lkn ,mlyln xeht exiagl wfp mxebdy s`y ¨

.exiagl wfp mexbi `ly ick enleq z` wigxdl eaiigl ozip jkitle ,ok

:oiwfipa `nxb oicl rbepd dyrn d`ian `xnbdeäðä déì äåä óñBé áø©¥£¨¥©§

éìàz,miphw milwc exivga el eid -eåäc ¨¥§¨
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שבת דוקש עמ' ב



קיז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.„ÌÈ‡�‰ ÌÈ„‚a LaÏÈ30[gk-ek]eÈ‰L BÓk ‰ÏÎÂ Ô˙Á ˙‡¯˜Ï ‡ˆBÈke CÏÓ‰ ˙‡¯˜Ï ‡ˆBÈk ˙aL ˙‡È·a ÁÓNÈÂ ¦§©§¨¦©¨¦§¦§©§¦©©¨§¥¦§©©¤¤§¥¦§©¨¨§©¨§¤¨

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ‰kÏÓ‰ ˙aL ˙‡¯˜Ï ‡ˆ�Â e‡a ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡� ÌÈ„‚·a ÌÈÙËÚ˙Ó eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚ ÌÈNBÚ¦§¥©©¨¦¤¨¦§©§¦¦§¨¦¨¦§§¦¨§¥¥¦§©©¨©©§¨§¨§¦

‰„N‰ ˙‡ˆÏ ÔÈ‚‰B� LÈÂ Ôk ¯ÓBÏÂ ¯ˆÁÏ ˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ ˙‡ˆÏ ÌÈ‚‰B� ˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜·e ‰Ïk È‡Ba ‰Ïk È‡Ba[hk]: ¦©¨¦©¨¦§¨§£¦¨¥¦¥©§¤¤§¨¥§©¥§¥£¦¨¥©¨¤

1

2

3

`zax `zkld

íéàðä íéãâá ùáìé [åëלכבוד" באמירת מנהגנו אי� –

שבת. בגדי לבישת בעת קודש" שבת
íéàðä íéãâá ùáìé [æë�ג שבת בגדי ללבוש יש –

לכבוד המלבוש אי� כי לבדו, בביתו או בדר� כשנמצא
השבת לכבוד א� כי .31הרואי�

íéàðä íéãâá ùáìé [çëבשבת ג� שבת בגדי לובשי� –

בעז"ה). במקומו שיתבאר (כפי חזו�.
äãùì úàöì [èë�היו נוהגי� זה, למנהג כתחלי� –

אמירת בעת הדלת) לכיוו� (או מערב לכיוו� להסתובב
דודי'. 'לכה הפיוט שבסו� בשלו�' 'בואי

כלה בואי אמירת אחרי וגומר בשמאלו הסיבוב מתחיל
לימי� הא' כלה, בואי אמירת בעת לשוח נוהגי� השני.
לאמצע ושוחי�) בלחש, (אומרי� והג' לשמאל, והב'

למזרח .32כשפניו

עד בלחש לומר ומנהגנו בלחש, אומרי� הג' כלה בואי
מלכתא. תיבת אחרי

zetqede mipeiv

(30:˙·˘ È„‚· ˙˘È·Ï ˙Ú˘· ˙Â‚‰�‰הסבא אדמו"ראצל (כ"ק

שהיהמהר"ש) בשעה . . לעצמו שר שהיה מסויימי� ניגוני� היו
בגדי פושט שהיה בשעה שבת במוצאי או שבת, בגדי לובש

135)השבת. עמוד ללה"ק) (מתורג� ח"א דיבורי� כ"ק(לקוטי ג�
תנועה איזה מנג� היה מהורש"ב תרצ"ו�ת"שאדמו"ר השיחות (ספר

(242 .עמוד

ו.31) ס"ק משנ"ב
פי"ז32) הכולל שער פי על ,26 עמוד חב"ד המנהגי� ספר

דברי פי ועל הריי"�, ואדמו"ר הרש"ב אדמו"ר מנהגי ז, ס"ק
מגדי� סק"ג)הפרי נוהגי�(א"א לשדה יוצאי� אנו שאי� שבזמננו

המנהג במקו� והוא כלה, בואי אמירת בעת מערב כלפי לפנות
הכנסת, בית לחצר או לשדה שיוצאי�

בצד שהשכינה כיו� מערב לצד להסתובב שכתבו יש אמנ�
שמכבדי� כפי הדלת לכוו� דוקא להסתובב שכתבו ויש מערב,
מתפללי� אי� בה� במקומות ונפק"מ כניסתו, בעת גדול אד�

מזרח הקודש)לצד באר� מקומות אי�(בכמה בה� במקומות או
אלו במקומות שג� נהגו מקו� ומכל מערב, בצד הדלת
בעת זצ"ל אלעזר' ה'מנחת בעל נהג וכ� מערב כלפי מסתובבי�

בצפת. שלדעתוששבת ש� והוסי� סה סימ� ג' חלק החכמה בצל (שו"ת

בה� במקומות אבל דרו� או צפו� כלפי מתפללי� בה� במקומות הוא

דא� הדלת, כלפי לפנות ה� צריכי� וכד') (אוסטרליה מערב כלפי מתפללי�

שבת), לכבוד הכוונה התעוררות ניכרת לא כ� לא

תשל"ח' חור� ב'יומ� והערותאמנ� ציוני� ע� אדה"ז בסידור (הובא

תשי זי"עÂ˘"�עמוד אדמו"ר כ"ק כאשר לפעמי�, אשר כתבו (

לצפו�, היו הק' ופניו (למעלה) הקט� הכנסת בבית מתפלל היה
ובהגיעו מזרח לצד פניו הסב בשלו�" ל"בואי שהגיע לפני הנה

למערב. פנה בשלו�" ל"בואי
:·Â·ÈÒ‰ ¯„Òבאמירת הנה – (בער�) תש"כ שנת תקופת לפני

לצד – לראש לכל – לפנות נוהג רבינו היה – בשלו�" "בואי
שמאלו דר� פניו ומחזיר של� סיבוב עושה כ� ואחר ימינו
הרה"ח אצל לברר רבינו הואיל תשי"ט�כ שנת בתקופת למזרח.
סיפר הרש"ל בזה. רבותינו הנהגת ז"ל לעוויטי� שמואל ר'
נהגו מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק וכ� מהורש"ב אדמו"ר שכ"ק
מאז וכו'. שלה� שמאל דר� לפנות בשלו�" "בואי בתחילת

כ� כ� ג� לנהוג רבינו עמודהתחיל והערות ציוני� ע� אדה"ז (סידור

תשי).

ד סעי� נקייה ובכסות ערו� בשולח� השבת לקדש רסב, סימ� ב חלק

•
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נות�· אינו א� הבית בעל אצל מלאכה שעושי� הפועלי�
אבל שלימות ברכות י"ח מתפללי� מסעודת� חו� שכר לה�
ביטול משו� כפיה� נושאי� ואי� התיבה לפני יורדי� אי�
לבד פעולת� שכר לה� נות� וא� הבית בעל של מלאכתו

י"ח. מעי� ומתפללי� המלאכה למהר צריכי� סעודת�

כ� דעת על הסת� ומ� בכ� להקפיד הבית בעל דר� אי� ועכשיו

להתפלל הכנסת לבית שילכו וה"ה י"ח שיתפללו אות� שוכרי�
בכ�: להקפיד הבית בעל דר� שאי� במקו� בעשרה

קצרה‚ תפלה מתפלל וליסטי� חיה גדודי במקו� ההול�
לא וא"צ תפלה בשומע וחות� כו' מרובי� עמ� צרכי שהוא
יכול וא� מהל� כשהוא ומתפלל אחרונות לג' ולא ראשונות לג'

עומד. לעמוד
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc `xza `aa(iying meil)

xg`l eziilra xve` epky dyr m` myn dwlql jixv epi`e ,eziaa ztxd

.okn

:xve`l ztxe zepg znicw oica zewitq dnk d`ian `xnbd,éiaà éòadn ¨¥©©¥
dilrd lray ote`a oicdãaék[`h`h-]õaéøåuiaxdl ick min silfd-] ¦¥§¦¥

eziilr z` [xtrd aikydleøöBàìmcew j` ,xve` ziiyr jxevl - ¨¨
,eizgzn zepg ziad lra gzt d`eaz xve`a qipkdl witqdy,eäîm`d ©

zgizt mcew uaixe caike xg`ny e` ,xve`l zepgd dncw dfk ote`a

.zepgl xve`d mcw eli`k df ixd zepgd

:sqep wtqäaéødilrd lra.eäî úBðBlçazeaxdl eid milibx ,epiidc ¦¨§©©
awxz `le myl xie` qpkiy ick ,xve`l creiny mewna zepelga

zepelg dilrd lra daxdy ote`a oicd dn wtzqdl yi dzrne .d`eazd

mcw d`eazd z` da qipkdy mcewe ,xve`l da ynzydl ick eziilra

e` ,xve`l zepgd dncw dfk ote`a m`d ,eziaa zepg gzte ziad lra

xve`d mcw eli`k df ixd xve`d yeniyl dilrd z` oikd xake xg`ny

zepgleäî øöBàä úçz äøãñëà).( ©§©§¨©©¨¨©
:sqep wtqäðadilrd lraäéiìòztqepéab ìòbb.eäî Búéa,epiidc ¨¨£¦¨©©¥¥©

oicd dn oecl yi dzrne ,xve` jxevl bbd lr diilr zepal eid milibx

qipkdy mcewe ,xve` jxevl ebb lr ztqep diilr diilrd lra dpay ote`a

dncw dfk ote`a m`d ,eziaa zepg gzte ziad lra mcw d`eazd z` da

df ixd xve`d yeniyl cgein mewn dpa xake xg`ny e` ,xve`l zepgd

.zepgl xve`d mcw eli`k

:`xnbd zxne` el` zewitq zyely lree÷ézzeiyew uxzi iayz - ¥
.zeirai`e

:sqep wtqéàî éðBnøå éøîz ,òLBäé áøc déøa àðeä áø éòa`di dn - ¨¥©¨§¥§©§ª©©§¥§¦¥©
,eziilray xve`a mipenixe mixnz dilrd lra qipkdy ote`a oicd

d`eaz myl qipkdy mcew j` ,myl d`eaz okn xg`l qipkdl oiekzpe

zepgd dncwy xnel yi dfk ote`a m`d ,eziaa zepg gzte ziad lra mcw

df s`y e` ,zexita `le onye oiie d`eaza `l` xve` oi`y xg`n ,xve`l

.zepgl xve`d mcwk df ixde ,`ed xve` zligzk

,`xnbd zxne` df wtq lr mbee÷éz. ¥
:dpyna epipyeøézä ïééa úîàa[eizgzn zepg geztl-]'eëåiptn ¤¡¤§©¦¦¦§

.xwa ztx `l la` ,egiayny

a ,àðzly xve`eøézä ïéé,eizgzn oirave oinezgp ly zepg geztléðtî ¨¨§©¦¦¦¦§¥
Lel` zeiepgay mixepzd on dlerd oyrdBçéaLn,oiilàìåexizd ¤©§¦§Ÿ

zeyrlø÷a úôø,oiid xve` zgznL éðtîztxd on dlerd gixd ¤¤¨¨¦§¥¤
Bçéøñnoiil. ©§¦

ïãéc éàä ,óñBé áø øîà,laaa eply oii -énð àbøLc àøèe÷ eléôà ¨©©¥©¦¨£¦§¨¦§©¨©¦
déì àéL÷dpyna xn`p `ly ,epiidc .ewifn xpd on dlerd oyrd elit` - ©§¨¥

l`xyi ux` ly oiia `l` ,oii ly xve` zgzn zepg geztl ozipy df oic

xve` oick oii ly xve` oic ewifn oyrdy laa ly oiia j` ,egiayn oyrdy

.oirave oinezgp ly zepg eizgzn geztl oi`e ,d`eaz ly

àzñtñàå ,úLL áø øîà,d`eaz ly zgy eziaa ziad lra gipn m` - ¨©©¥¤§©§©§¨
àéîc ø÷a úôøkgl xac `edy xg`n ,eziaa ztx dyr eli`k df ixd - §¤¤¨¨¨§¨

xve` zgz elit` ok zeyrl i`yx epi` ok lre ,oegxiq dlrne mngznd

.oii ly

äðùî
xvgd ixiic oi`e eziaa zeyrl mc` i`yx mixac eli` zx`an ef dpyn

.eilr md miakrn mixac el`ae ,eilr akrl mi`yx

øöçaL úeðçutgd xvgd ipan cg` -ok ici lre ,eziaa zepg geztl £¤¤¨¥
,mixiicd lkl ztzeynd xvgd jxc mipewd e`vie eqpkiìBëéipan cg` lk ¨

xvgdìBwîe ïéñðëpä ìBwî ïLéì ìBëé éðéà Bì øîBìå ,Bãéa úBçîì¦§§¨§©¥¦¨¦Ÿ¦©¦§¨¦¦
ïéàöBiä.xvga mi`veie miqpkpd mipewd ici lr mxbpd yrxd zngn - ©§¦

äNBò ìáàmc`íéìke ,ezia jeza miigixa ogeh e`øëBîe àöBéz` £¨¤¥¦¥¥
gnwde milkd÷eMä CBúaìBëé Bðéàå ,xvgd ipan cg`Bãéa úBçîì §©§¥¨¦§§¨

Léhtä ìBwî àì ,ïLéì ìBëé éðéà Bì øîBìå,milkd z` enr dyeryàìå §©¥¦¨¦ŸŸ¦©©¦§Ÿ
íéçéøä ìBwî`l ,md mc` ly eyinyz el` mixace xg`ny ,mda ogehy ¦¨¥©¦

.eziaa mzeyrl eilr xeq`l ozipúB÷Bðézä ìBwî àìåipan cg` oi` oke - §Ÿ¦©¦
ipi`' xnele ,eziaa oax zia ly zewepiz cnlnd cia zegnl leki xvgd

.minkg zpwz meyn ,'zewepizd lewn oyil leki

àøîâ
ote`a epiid 'zewepizd lewn `le' dpynd zpeeky `xnbd dxaq dligzn

lew yiy it lr s`e ,elv` zepwl zewepizd mi`ae ,eziaa zepg dyry

.ecia zegnl mileki eipky oi` mz`ivie mzqipka

:`xnbd dywn ok lreàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîepyi recn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
cia zegnl mipkyd milekiy x`ean `yixay ,`tiql `yixd oia welig

cia zegnl mileki mpi`y x`ean `tiqa eli`e ,eziaa zepg geztl utgd

.zewepizl xkend

:`xnbd zvxznúøçà øöçì ïàúà àôéñ ,éiaà øîàzwqer `tiqd - ¨©©©¥¥¨£¨¤¨¥©¤¤
exivgl dkenqd xvgd ixiic oi` dfk ote`ay ,zxg` xvga xkend mc`a

.mxivga mb rnyp mi`veide miqpkpd lewy s` ,ecia zegnl mileki

àáø déì øîà,iia`léëä éà,zxg` xvga zwqer `tiqdy jixack m` - ¨©¥¨¨¦¨¦
éðúéìay dpynd ly `tiqaøzeî úøçà øöçrecne ,zepg geztl mc`l ¦§¥¨¥©¤¤¨

.'zewepizd lew' dpynd dhwp

,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc `xza `aa(ycew zay meil)

wifnd xacd z` dyery drya cin `a wfpdy ,epiidc ,ely mivig

e .exivgaénð àëäc ,cin `eal wfpd leki mleq jneqyk o`k s`e -ïéðîæ ¨¨©¦¦§¦
äöô÷å øBça àáúé déì çpîc éãäácmleqd z` gipnyk cin mizirly - §©£¥§©©¥¨§¨§§¨§¨

dribny cr mleqd lr zqthne dxegn dinpd zvtew ,lzekl jenqa

iax dcen dfk ote`ae ,mleqd zgpd mr cin wfidd `ay `vnpe ,jaeyl

.envr z` wigxdl wifnd aiigy iqei

:`xnbd dywn,àeä àîøb àäåmiwifn epenn e` mleqd lra oi` ixdy §¨§¨¨
eilr qthz dinpdy jkl minxeb wx `l` ,jaeyay mipeid z` micia

,mlyln xeht exiagl wfp mxebdy epicia `ed llke ,mipeid z` sexhze

.lzekd on mleqd z` wigxdl eaiigl yi recn ok m`e

:`xnbd zvxznïé÷féða àîøb úøîBà úàæ ,äðúî øa éáeè áø øîà̈©©¦©©§¨Ÿ¤¤§¨¨§¦¨¦
,øeñàzeyrl xeq` mewn lkn ,mlyln xeht exiagl wfp mxebdy s`y ¨

.exiagl wfp mexbi `ly ick enleq z` wigxdl eaiigl ozip jkitle ,ok

:oiwfipa `nxb oicl rbepd dyrn d`ian `xnbdeäðä déì äåä óñBé áø©¥£¨¥©§

éìàz,miphw milwc exivga el eid -eåäc ¨¥§¨
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כתקנה י"ח תפלת להתפלל צרי� דעתו ותתברר לישוב וכשיגיע
הואיל מעומד קצרה תפלה שהתפלל אע"פ זמנה עבר לא א�
דינו זמנה שעבר או שכח וא� י"ח מעי� אפילו בה אמר ולא
תפלה בזמ� אותה להשלי� שצרי� לגמרי התפלל ולא כשכח

ק"ח: בסי' כמ"ש שלאחריה

רצו�„ יהי שהיא הדר� תפלת להתפלל צרי� לדר� היוצא
יחידי הול� א� וא� וכו' לשלו� שתוליכנו או"א ה' מלפני�
להוסי� בא וא� נשמעת תפלתו כ� שמתו� רבי� בלשו� יאמרנה
ממטבע שאינו כיו� יחיד בלשו� לאמר� יכול ריצוי דברי בה
י"ל הסוד שע"פ שאומר מי (ויש לרבי� חובה שקבעו הברכה
הקבוע הברכה ממטבע שהוא אע"פ יחיד בלשו� לח� ותנני מלת

לרבי�).

אלא מהל� כשהוא אפילו הדר� תפילת לומר יכול הדי� ומ�
לו אפשר א� כשיאמרנה יעמוד רע תקרא אל טוב מהיות משו�
אלא לעמוד א"צ מקו� ומכל עומדי� ג"כ השיירא שבני כגו�
מליל� הבהמה יעמיד אלא לירד א"צ רכוב היה א� אבל מליל�
בעגלה ליושב (וה"ה כמהל� הוא הרי ירכוב שא� לו אפשר א�

לו): אפשר א� הסוסי� להעמיד אלא לירד שא"צ

הול�‰ שהוא יו� בכל אחת פע� אלא הדר� תפלת לומר א"צ
ללכת וחוזר היו� באמצע בעיר ינוח א� ממנהואפילו

נמל� ואח"כ בעיר ללו� דעתו א� אבל לביתו לשוב או להלאה
לחזור צרי� לביתו לשוב או לה חוצה לעבור ממנה ויצא
בכל הוא (שכ� בה ל� כבר כאלו אחרת פע� אותה ולהתפלל
ר"ו): בסי' כמ"ש ולבר� לחזור צרי� נמל� שכשהוא הברכות

Âלא אבל בדר� שמהל� משעה אותה מתפלל מאימתי
תפלת להתפלל שאי� לפי בה שדר העיר בתו� הוא כשעדיי�
אמה ע' דהיינו עיר של ועיבורה בדר� שיחזיק עד הדר�

אפילו שמתיר מי ויש לעיר כתו� הוא הרי לעיר סמו� ושיריי�
שזה ביו� בו לצאת עצמו והכי� בלבו שגמר משעה העיר בתו�
על לסמו� ויש בודאי ליל� שמוחזק בדר� החזיק ג"כ נקרא
בתו� לאומרה יכול בדר� כשהוא הכל (ולדברי בדיעבד דבריו
בה מחזיק ועודנו בדר� והול� החזיק שכבר כיו� בה של� העיר

ללו�): נטה אורח אלא אינו זו שבעיר

Êשאינה לפי בברו� פותחת ואינה בברו� חותמת הדר� תפלת
כדי ברכה לאיזו להסמיכה טוב ואעפ"כ רחמי� בקשת אלא
א� כגו� בברו� לפתוח שא"צ לחברתה הסמוכה ברכה שתהיה
ישראל לעמו טובי� חסדי� הגומל לברכת יסמיכנה בבקר הול�
וא� שנתבאר כמו בדר� שהחזיק לאחר השחר ברכת מבר� א�
ברכה שיבר� כשיעור ישתה או יאכל היו� באמצע הול�
יהי מיד יתחיל ואח"כ יצר אשר ויבר� מי� יטיל או אחרונה

כו': מלפני� רצו�

Á'ח שהיא פרסה ליל� לו כשיש אלא הדר� תפלת תקנו לא
סכנה מקו� אינו לעיר בקרוב מפרסה שפחות אמה אלפי�
יחתו� לא מפרסה פחות דר� על לאמרה רוצה וא� הסת� מ�
לאמרה צרי� בסכנה מוחזק מקו� הוא א� אבל ה') (אתה בברו�

מפרסה. בפחות אפילו

פרסה שהיא הדר� בתחלת אלא הדר� תפילת תקנו שלא וי"א
ראשונה בפרסה לאמרה לכתחילה לדבריה� לחוש ויש ראשונה
שלא ובלבד בדר� שהוא זמ� כל אותה יאמר מלאמרה שכח וא�
ואיל� ומש� בה ללו� שרוצה לעיר הסמוכה פרסה לתו� הגיע

ברכה: בלא אותה יאמר

הדר� תפלת וסדר יתפללו מה ופועלי� לדר� היוצא די� קי, סימ� א חלק

בֿח: סעיפי� המדרש ובית
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הפרק: ישלשתוכ� לעול� בדי� הר"� קושיית יישוב

כו' במקרא שליש שנותיו אד�

ùåøéôá íéùøôîä éìåãâ å÷çãðù äî õøåúé æ"ôòå
ùéìù åéúåðù íãà ùìùé íìåòìã åæ àøîéî

.ãåîìúá ùéìù äðùîá ùéìù àø÷îá
צרי� חייו ימי דכל היא, הלשו� משמעות פשטות
התלמוד "והרי וקשה, מקרא. היו� שליש ללמוד אד�

המקרא". מ� חמורה המשנה וא� הרבה, זמ� צרי�

,'åë äåùá åéúåîé ùéìùéù à÷åã åàìå 'ë ï"øäã
,ùîî íéåù íéùéìùì åðééä ùìùéã ì"ñ í"áîøäå
åäæù áúëù äîá ï"øä úééùå÷ õøúì ïéåëúðã àìà
'åë äîëçá ìéãâéùë ìáà íãà ìù åãåîì úìçúá

.'åë áúëáù äøåú íéðîåæî íéúòá àø÷éå
דוקא, לאו ד"ישלש" זו, קושיא לתר� נדחק הר"�
לו". הראוי כפי אחד לכל זמ� שית� לומר "אלא

רק הוא לימודו זמ� דישלש דהדי� כ' והרמב"�

ולא בחכמה כשיגדיל אבל אד�, של למודו "בתחלת

תמיד לעסוק ולא שבכתב תורה ללמוד לא צרי� יהא

מזומני� בעתי� יקרא משנה], [היינו שבע"פ בתורה

ימיו כל ויפנה כו' השמועה ודברי שבכתב תורה

(דהר"�). הנ"ל קושיא לתר� וכוונתו בלבד". לתלמוד

äî íâå ,'åë ùìùé íìåòì ïåùì úö÷ ÷çåã äæ éôìå
ìëã òîùî äæîã ,ééç äîë òãé éî àøîâá åù÷äù

.'åë ùìùé åééç éðù
"לעול�" דמלשו� ה� קצת, דחוק הרמב"� פי' ג�

מקשה ש� שהגמ' ועוד תמיד, להיות צרי� שכ� משמע

כמה יודע אד� אי� והלא ימיו את לשלש אפשר אי�

ומלשו� ויו�, יו� כל לשלש שצרי� ומתר� יחי' זמ�

דלעול� שהדי� משמע חיי" כמה ידע "מי הקושיא

האד�. חיי ימי לכל הוא כו' ישלש

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ìù åãåîì úìçúáã ,øéôù éúà ù"î éôì íðîà
â"òàã ,åãáì ùîî àø÷îá ùéìùä ùìùé íãà
øäîì åì ùé íå÷î ìëî ,øúåé ïîæ êéøö ãåîìúìù
ùé äîëçá ìéãâäù øçàå .äìçúá àø÷îä ãåîìì

äî íò áúëáù äøåúá àø÷îá ùéìùä íéé÷ì åì
äæù ,úåãâàäå äøåúä úåéîéðôî ë"çà ãåîìéù

.ì"ðë àø÷îá ùéìùá ìëä ììëð
,"ziayz `le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰Ê·Â),הסוס ואת הלבוש את המ� ויקח מ"ש ג"כ יוב�
דקדוש' מל' דלבוש התנשאו' דבחי' ג"ס ב"פ דסו"ס
התנשאו' דמלוכה י"ש שזהו דוקא דח"ע האי� אחר באה
והוא לבדו מרומ� המל� בו לבש אשר לבש [גיאות] אלקי'
כו' אהי' אשר וזהו האמיתי, י"ש בחי' העצמי' התנשאו'
סת� יעבור עד בפי' כידוע האמיתי י"ש דעוה"ב בינה בבחי'
ב"פ סו"ס וזהו כו', ממש לפניו ונחי' וכפי' לע"ו ימלו� ופי'
העצמי' הזאת התנשאו' בחי' בו שיורד דבינה ס"ג ג"ס
י"ש ב"פ כמו יש בבחי' להיות ק� אי� עד מעלה שלמעלה
בראש"ו מל' כת"ר ממילא שנית� וזהו דכת"ר, תר"� גי'
כי דכתיב במ"ת כמו המל� עליו שרכב הסו"ס על וקאי
עוה"ב מעי� שהי' אחד ב]סו"ס [שכלולי� סוסי� על תרכב
במקורה ג� דבינה ס"ג שהוא דקדוש' המ� בחי' אבל ממש,
כ"א עצמו, שמצד האמיתי ליש מגיע אינו לאי� שקד� בי"ש

א לו שעטרה עטרה והיינו ממילא, נית� כנ"יאשר שה� מ"ו
(דבחי' כו' והאמיתי העצמי אי� בחי' שהוא נעשה באמר�
כלל זה [שאי� כו' לבדו מרומ� יחיד לבחי' כלי שהוא יחידה
בי"ש ממש לפניו נחי' להיו' העוה"ב בא ומזה כו']), בזלע"ז
שו� בו ואי� ג"ס כולו אלא לבד ס"ד בחלק ולא גמור מורגש
ונמצא כו', האמיתי האי� תכל[ית] אדרבה כלל גסו' שמ�

ממש, לאחדי' והיו הי"ש תכלי' ע� מתייחד האי"� תכלי'
של במקור� לבד ד[חו"ב] מיומיי"� דיחיינו עתה משא"כ
הי"ש שיהי' שצרי� בהמשכה שבא וי"ש דאי"� מזלו' הב'
בחי' בלב לעשו' למטה ועיני"ו שבשמינית, שמינית רק
הוא ראשו� דגואל (וזהו כו' ח"ע ע"י לאי"� הי"ש ביטול
דמשיח אחרו� גואל היינו האי"� תכלי' מא"ד עני"ו משה
מ"ש יוב� ובזה דוקא). האמיתי די"ש מהתנשאו' בו שיאיר
ד[א]א"ס בעצמו' ממש למעלה למעלה, לבו בעני� במ"א
למטה ועיניו כו' [בכח"ב] התפשטות במציאו' ולא במהותו
אי� בחי' עד כו' ויח"ת ביח"ע דח"ע מאי"� דח"ע בעי"�
כענוה ומ"ה האי"� בתכלי' למטה בעיניו א' וזה האמיתי.
ממש, במהו"ע לידבק למעלה לבו עושה הוא כו' דמשה
עד לאי"� דנה"ב מחוש� לעשו' למטה כשעיניו ודוקא
ולע"ל דמ"ת הראת כאתה ממש בשר בעיני תמיד שמשיג
קוד� למעלה לבו שיהי' ולא ממש, למעלה לבו אז כו'
וכמו כלל גופו חומר לו יסתיר שלא ממש, למטה שעיניו
פני� הסתר ובלי מורגש בי"ש ממש לפניו ונחי' שנא' לע"ל
ממש מבשר"י אלו"ה אחז' ומבשרי וכמו כנ"ל, וכלל כלל
דלע"ל השלימו' תכלי' וזהו כלל, הסתר בזה ואי� אחז'
וד"ל. כו' דוקא י"ש אוהב"י להנחיל שנא' ועוה"ב בתחה"מ
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דלפי‡Íג) מל� יהי' ג"כ שהמשיח מהו צ"ל עדיי�
בב"א משיח ביאת בזמ� כי קשה פ"א משנת"ל
(ישעי' ה' את דעה האר� ומלאה כמ"ש ת"ח בנ"י כל יהיו
ל"א (ירמי' רעהו את איש עוד ילמדו ולא וכתי' ט') י"א
המצוה על קשה וכ� למל�. צריכי� למה וא"כ ל"ג)
וא"כ לכולנו א' תורה והלא בישראל מל� למנות שבתורה
א� פ"א. משנת"ל לפי קשה וא"כ בכ� נצטוו ת"ח ג�

הג� ת"ח על ג� מלוכה בחי' שיי� דבאמת העני�
ביטול בבחי' להיות נצרכי� ואינ� ה' בתורת שמשכילי�
נעלית. יותר מלוכה בחי' שהיא אלא פ"א הנ"ל ע"ד כעבד
מחיל ילכו וכמאמר גבול בלי בחי' היא התורה כי והעני�
ותכלית ק� אי� מדריגות בחי' שיש ח') פ"ד (תלי� חיל אל
והנה התורה, השגת באופ� עילוי אחר עילוי בבחי' הכל
ע"י והיינו התורה פנימי' בהשגת אלקות גילוי יהי' לע"ל
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰Ê·Â),הסוס ואת הלבוש את המ� ויקח מ"ש ג"כ יוב�
דקדוש' מל' דלבוש התנשאו' דבחי' ג"ס ב"פ דסו"ס
התנשאו' דמלוכה י"ש שזהו דוקא דח"ע האי� אחר באה
והוא לבדו מרומ� המל� בו לבש אשר לבש [גיאות] אלקי'
כו' אהי' אשר וזהו האמיתי, י"ש בחי' העצמי' התנשאו'
סת� יעבור עד בפי' כידוע האמיתי י"ש דעוה"ב בינה בבחי'
ב"פ סו"ס וזהו כו', ממש לפניו ונחי' וכפי' לע"ו ימלו� ופי'
העצמי' הזאת התנשאו' בחי' בו שיורד דבינה ס"ג ג"ס
י"ש ב"פ כמו יש בבחי' להיות ק� אי� עד מעלה שלמעלה
בראש"ו מל' כת"ר ממילא שנית� וזהו דכת"ר, תר"� גי'
כי דכתיב במ"ת כמו המל� עליו שרכב הסו"ס על וקאי
עוה"ב מעי� שהי' אחד ב]סו"ס [שכלולי� סוסי� על תרכב
במקורה ג� דבינה ס"ג שהוא דקדוש' המ� בחי' אבל ממש,
כ"א עצמו, שמצד האמיתי ליש מגיע אינו לאי� שקד� בי"ש

א לו שעטרה עטרה והיינו ממילא, נית� כנ"יאשר שה� מ"ו
(דבחי' כו' והאמיתי העצמי אי� בחי' שהוא נעשה באמר�
כלל זה [שאי� כו' לבדו מרומ� יחיד לבחי' כלי שהוא יחידה
בי"ש ממש לפניו נחי' להיו' העוה"ב בא ומזה כו']), בזלע"ז
שו� בו ואי� ג"ס כולו אלא לבד ס"ד בחלק ולא גמור מורגש
ונמצא כו', האמיתי האי� תכל[ית] אדרבה כלל גסו' שמ�

ממש, לאחדי' והיו הי"ש תכלי' ע� מתייחד האי"� תכלי'
של במקור� לבד ד[חו"ב] מיומיי"� דיחיינו עתה משא"כ
הי"ש שיהי' שצרי� בהמשכה שבא וי"ש דאי"� מזלו' הב'
בחי' בלב לעשו' למטה ועיני"ו שבשמינית, שמינית רק
הוא ראשו� דגואל (וזהו כו' ח"ע ע"י לאי"� הי"ש ביטול
דמשיח אחרו� גואל היינו האי"� תכלי' מא"ד עני"ו משה
מ"ש יוב� ובזה דוקא). האמיתי די"ש מהתנשאו' בו שיאיר
ד[א]א"ס בעצמו' ממש למעלה למעלה, לבו בעני� במ"א
למטה ועיניו כו' [בכח"ב] התפשטות במציאו' ולא במהותו
אי� בחי' עד כו' ויח"ת ביח"ע דח"ע מאי"� דח"ע בעי"�
כענוה ומ"ה האי"� בתכלי' למטה בעיניו א' וזה האמיתי.
ממש, במהו"ע לידבק למעלה לבו עושה הוא כו' דמשה
עד לאי"� דנה"ב מחוש� לעשו' למטה כשעיניו ודוקא
ולע"ל דמ"ת הראת כאתה ממש בשר בעיני תמיד שמשיג
קוד� למעלה לבו שיהי' ולא ממש, למעלה לבו אז כו'
וכמו כלל גופו חומר לו יסתיר שלא ממש, למטה שעיניו
פני� הסתר ובלי מורגש בי"ש ממש לפניו ונחי' שנא' לע"ל
ממש מבשר"י אלו"ה אחז' ומבשרי וכמו כנ"ל, וכלל כלל
דלע"ל השלימו' תכלי' וזהו כלל, הסתר בזה ואי� אחז'
וד"ל. כו' דוקא י"ש אוהב"י להנחיל שנא' ועוה"ב בתחה"מ
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דלפי‡Íג) מל� יהי' ג"כ שהמשיח מהו צ"ל עדיי�
בב"א משיח ביאת בזמ� כי קשה פ"א משנת"ל
(ישעי' ה' את דעה האר� ומלאה כמ"ש ת"ח בנ"י כל יהיו
ל"א (ירמי' רעהו את איש עוד ילמדו ולא וכתי' ט') י"א
המצוה על קשה וכ� למל�. צריכי� למה וא"כ ל"ג)
וא"כ לכולנו א' תורה והלא בישראל מל� למנות שבתורה
א� פ"א. משנת"ל לפי קשה וא"כ בכ� נצטוו ת"ח ג�

הג� ת"ח על ג� מלוכה בחי' שיי� דבאמת העני�
ביטול בבחי' להיות נצרכי� ואינ� ה' בתורת שמשכילי�
נעלית. יותר מלוכה בחי' שהיא אלא פ"א הנ"ל ע"ד כעבד
מחיל ילכו וכמאמר גבול בלי בחי' היא התורה כי והעני�
ותכלית ק� אי� מדריגות בחי' שיש ח') פ"ד (תלי� חיל אל
והנה התורה, השגת באופ� עילוי אחר עילוי בבחי' הכל
ע"י והיינו התורה פנימי' בהשגת אלקות גילוי יהי' לע"ל
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c"agקכ i`iyp epizeax zxezn

שהי' מה ג� הע� לכל התורה פנימי' ילמוד שהוא משיח
כי יותר יכיר בעצמו הוא בודאי אעפ"כ אכ� בהעל�, כעת
כי הע� לכל וללמד לגלות יכול בעצמו שמשיג מה כל לא
עני� דכמו מל�, נק' זו בחי' מחמת והנה להשיג יוכלו לא
שהוא מה היינו הביטול בחי' רק הוא שלמטה המלוכה
בטוב בשכלו שמתיישב לדבר כי שכלו מהגבלת למעלה
בלא ג� שהרי המל� לפקודת ע"ז צרי� אי� ודעת טע�
אלא בעיניו הוא וטוב עצמו מצד הדבר נכו� מצותו
ממנו פלאי והוא שכלו נגד שהוא דבר על רק הוא הפקודה
אותה לקיי� מוכרח והגזירה הפקודה מצד שאעפ"כ
(וטעמו המל� לב יודע אינו כי המל� לרצו� רצונו ומבטל
שלו החכמה מ� למעלה לגבי ביטול בחי' וה"ז הכמוס)
שאצלו המל� לגזירת שומע בשכלו מתיישב שאינו שאע"פ
התורה בעני� ג"כ יוב� ועד"ז טע�. טוב לו ויש הוא נכו�
ציצית כמו המושגי� ה� המצות וחוקי� מצות בה שיש
שצמר ושעטנז אדומה פרה כמו ה� והחוקי� ותפילי�,
רק משי ע� מה� א' כל וכ� שרי לחודי' חד כל ופשתי�
יתגלו תורה טעמי והנה כו'. תלבש לא יחדיו ופשתי� צמר
לאי� יותר הרבה יתגלה בעצמו לו אכ� המשיח ע"י לע"ל
הנה בו וכמ"ש לע� לגלות הוא שיוכל ממה ותכלית ק�
ה' וה� י"ג) נ"ב (ישעי' מאד וגבה ונשא ירו� עבדי ישכיל
שיהי' אד� אותיות מאד וגבה כו' מאברה� ישכיל עליות
יותר, יתגלה למשיח כי ח"ע שהוא מאדה"ר ג� למעלה
כול� אז שיהיו הג� ישראל על מל� ג"כ משיח יהי' ולכ�
הרי מ"מ לה� יתגלה התורה טעמי שג� עד ת"ח במדריגת

בחי' יהי' אלא לה� יתגלה למשיח שיתגלה מה כל לא
היא שהמלוכה עליה� מל� בש� נק' זה ומצד עליה� מקי�
כ� הוא הקבלה ועפ"י המקבל. של השכל מ� שלמעלה מה
דאצילות מל' תתאה מל� עליה� יש דבי"ע הנבראי� כי
שלמעלה מה הוא עתיק בחי' והיינו לבריאה עתיק שנעשה
ונבדל שנעתק ה') ט' (איוב הרי� המעתיק מלשו� מהשכל
בבחי' הוא אלא בי"ע עולמות שבג' הנבראי� השגת מ�
מבטל שהעבד העבד על המל� גזירת כמשל עליה� מקי�
דאצי' מל' בש� זה ונק' כו' מהשגתו למעלה הוא כי רצונו
אי� לזו"נ אחי� הנק' דאצי' הנשמות לגבי אבל בי"ע, על
להספי' ממש אחי� נק' שהרי כלל והעל� מקי� בחי' זה
שמל' מה והוא מקי� בחי' יש עליה� ג� הרי ומ"מ כנ"ל
שמתנשא מה דאצי' עתיק פי' לאצילות עתיק נעשה דא"ק
ונעתק דאצי' מדות שה� עילאי' יומי' ה� עול� מימות
המל' בחי' הוא מהשגת� נעלה מאד והגבה מה� ונבדל
מא"ד וגבה וזהו המשיח שרש יהי' וש� אצילות על דא"ק
(תלי� לו נתתה ממ� שאל חיי� נאמר ועליו בו שנאמר
חיי� שקבל דאצי' ממל' שהי' בדוד כמו ולא ה') כ"א
משא"כ פ"ב כנ"ל דאצילות הספי' שה� והאבות מאדה"ר
בחי' יהי' זה ומצד כו' בעצמו הא"ס אתה נתת במשיח
מצות טעמי שיתגלו והג� ת"ח שיהיו הג� ישראל על מל�
מה מפני ומל� רב נק' ולכ� לו. שיתגלה מה כל לא אבל
מה ומפני רב נק' יהי' לישראל בהשגה מצות טעמי שיגלה
עוד ג"כ יוב� ועד"ז מל� נק' עליה� מקי� בבחי' שישאר

והמ"י: כו' לא"ק כתר דא"ס מל' עני�
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a"lxz l`eny zxez

È„Î·Âע"פ רז"ל אמרו הלא צ"ל דתורה האור מהו להבי�
תחלה וצ"ל בבלי, תלמוד זה הושיבני במחשכי�
אי� בירושלמי הנה כי לירושלמי בבלי תלמוד בי� ההפרש
ג"כ שהוא הג� פסוקה הלכה כ"א ופלפולי� חריפות ש�
ר"י לבד חריפות, ש� אי� הרי מ"מ המושג מעומק טע� ע"פ
לא התלמידי� רוב אבל בפלפולי�, ג"כ בא"י שעסקו ור"ל
ופלפול חריפות מלא הוא ובבלי פסוקה, בהלכה כ"א עסקו
בעצ� הוא בעצמו הפלפול והנה ותירוצי�. קושיות ורמינהו
גמר אצלו יבוא האי� עדיי� יודע אינו כי עדיי� גמור חש�
ראשו�, במושכל ג� אצלו שהי' מה מאבד הרי כי העני�,
במעט וא� הפלפול, ריבוי הוא יותר בעומק עוסק שא� אלא
אלא חוש� בעצ� שהוא הרי פלפול, מיעוט ג"כ עומק
שגנוז העומק לאחר שיצא המושג הפלאת בו יש שמ"מ

לפסק בא הפלפול לאחר א� וא"כ הפלפול, בעצ� ונעל�
בלא בהפלפול נשאר וא� המושג, להפלאת בא ה"ה ההלכה
יותר הוא בעצ� והחש� בהחש�. נשאר ה"ה פסוקה הלכה
שהחוש� חוש� ובורא אור יוצר כמ"ש אור ממדריגות נעלה
אי� כ� לבריאה יצי' בי� ערו� שאי� וכמו בפ"ע, בריאה הוא
להלכה הפלפול מתו� וכשמגיע לאור, חש� בי� ערו�
החוש� כי אור במדריגת החוש� נעשה אז הרי פסוקה
להיות החש� לגבי ירידה הוא שאור הג� אור, נעשה בעצמו
דבר ש� זה ואי� בעצמו מהחש� הוא האור הרי מ"מ אור,
ומ"מ הפלפול, מפני חש� הוא שבבלי שאמרו וזהו בפ"ע,
ובזה ההלכה, מתגלה הפלפול מתו� כי אור תורה בש� נק'
איתא הנה כי בפלפולי�, עסקו לא שבא"י מה יוב�
קושיות ע"י הוא הקליפות לשבר שכדי בכתהאריז"ל
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מזיע שהי' עד בפלפול האריז"ל עוסק הי' ולכ� ותירוצי�,
נוגה קליפת כ"א הי' לא בא"י והנה הקלי', לשבר בכדי
לה� נצר� הי' לא לכ� להקדושה קרובה עדיי� שהיא

ש בחו"ל אבל גקה"טהפלפול, ש� ויש מטמא חו"ל אויר
עסקו לכ� האלקי אור על לגמרי ומסתירי� המעלימי�

אור. ותורה וזהו הקליפה לשבר בכדי בפלפול
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Í‡הלב מ� ממילא הבאי� ה� אלו דמחשבות הוא העני�
וע"י המדות התפשטות שה� להרהר המוח אל
נופלי� אינ� ממילא המדות את שמזכ� והיגיעה העבודה
מהות מהפ� שאינו הוא שהבינוני ולהיות כנ"ל. כו' המח'
הרי התפלה ובשעת שלו ההתפשטות רק דנה"ב הכחות
תאוה מתאוה ואינו ובטל כפו� שהוא כיש� הוא הנה"ב
ג� רב זמ� נמש� ה"ז כדבעי היא העבודה וכאשר כו',
בשקידת ובפרט כו', ובטל נכנע שהנה"ב התפלה אחר
לגמרי נהפ� שלא להיות אבל כו', ידרשו� יו� יו� התפלה
רק כו', והרהורי� מח"ז לו ונופלי� וניעור חוזר ה"ה
בשתי ודוחהו ח"ו ברצו� הרע ההרהור את מקבל שאינו
וכמ"ש כו', רע הרהור שהוא שנזכר מיד דעתו ומסיח ידי�
דהיינו ברצו� כשמהרהר אבל וכ"ח. ופכ"ז פי"ב בסש"ב
שזהו ברצו� בו מהרהר ה"ה רע הרהור שהוא כשנזכר ג�
עליו ממשי� כאשר וכ� בלבו. אלקי� יראת שאי� מפני
בשמיעת החושי� בהתפשטות הפר"ע מצד רעי� הרהורי�
ומחשב והבטה בראי' וכ"ש וליצנות הוללות דברי

רעי� בהרהורי� ר"ל נפשו את ומטמא בזה ומהרהר
זה אי� ר"ל) בפועל טומאה לידי בא (וממילא נפש בשאט
יראת והעדר פר"ע מצד כ"א לבד המדות חומריות מצד
אח"כ לו שנופלי� לנפשו רע גור� עוד ובזה אלקי�.
והרבה בה� חפ� כשאינו ג� רעי� והרהורי� מחשבות
יכול ואינו בה� נפשו שתגעל עד המדה מכפי יותר
לו מבלבלי� דחייבא זדי� ממשלת והו"ע בשו"א להסיר�
ג� בעני� בד"ח באריכות וכמ"ש ר"ל אותו ומטמאי�
מצד במחשבה ההגדרה היא ובזה כו'. עבד� חשו� מזדי�
לידי המביא דבר מכל לנפשו מאד שנזהר עומ"ש קבלת
כשנופל וג� רעי�, בהרהורי� מאד חפ� ואינו רע הרהור
דוחהו רע הרהור שזה שנזכר מיד הנה הרהור איזה לו
אלקי� יראת מצד לגמרי מזה דעתו ומסיח ידי� בשתי
רעי� מהרהורי� ניצול הוא עומ"ש הקבלת וע"י שבלבו.
שמפני פ"ז ש� בד"ח וכמ"ש כלל לו נופלי� שאינ�
וכמ"ש הקליפות בורחי� האלקית שמי� מלכות הארת

האלקי�. מפני רשעי� יאבדו כו' דונג כהמס
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טבע למעלה, לעלות – האור טבע בעולם. ולהמשיכו הוי', שם לגילוי כלים הם ישראל נשמות
טבעם. היפך למטה, יומשכו שהאורות היא העליונה הכוונה למטה. המשכה – הכלים

�עב�דת�e‰ÊÂד) הוי', עבדי ה� �וקא י�ראל ���מ�ת ¿∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
והינ� �ע�ל�, הוי' �� ���י להמ�י� ְְְְֲִִִֵַַָָָָהיא
ה�א, והעני� הוי'. �� לג��י �לי� ה� י�ראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ�נ�מ�ת

�תיב ��ה15�ה�ה אקרא", ה' �ב�� א�א י��ע�ת "��ס ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

מלכ�ת �חינת �היא מ�ת� על ה�ל�� עליו ה�ל� �וד ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָאמר
א חלק ��הר וכדאיתא י��ע�ת", "��ס ��קראת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ�אציל�ת
י��ע�ת מא��� �רכאי� אתנגיד� ��ס "�האי א ע��ד ר"� ��ְְְְְִִִִִֵַַַָ

לג�י�" ל�� וכנס ל�� נטל וה�א "י��ע�תיא�לע�א, וה��נה , ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ
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[מאמר]15) סו� תורה לקוטי בתחלתו. זהר וראה יג. קטז, (השני).תהלי� מי� ושאבת� המתחיל דיבור

אצלו.יא. אותן וכנס אותם נטל והוא שלמעלה, ישועות מאותן ברכות נמשכו זו בכוס
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מזיע שהי' עד בפלפול האריז"ל עוסק הי' ולכ� ותירוצי�,
נוגה קליפת כ"א הי' לא בא"י והנה הקלי', לשבר בכדי
לה� נצר� הי' לא לכ� להקדושה קרובה עדיי� שהיא

ש בחו"ל אבל גקה"טהפלפול, ש� ויש מטמא חו"ל אויר
עסקו לכ� האלקי אור על לגמרי ומסתירי� המעלימי�

אור. ותורה וזהו הקליפה לשבר בכדי בפלפול
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Í‡הלב מ� ממילא הבאי� ה� אלו דמחשבות הוא העני�
וע"י המדות התפשטות שה� להרהר המוח אל
נופלי� אינ� ממילא המדות את שמזכ� והיגיעה העבודה
מהות מהפ� שאינו הוא שהבינוני ולהיות כנ"ל. כו' המח'
הרי התפלה ובשעת שלו ההתפשטות רק דנה"ב הכחות
תאוה מתאוה ואינו ובטל כפו� שהוא כיש� הוא הנה"ב
ג� רב זמ� נמש� ה"ז כדבעי היא העבודה וכאשר כו',
בשקידת ובפרט כו', ובטל נכנע שהנה"ב התפלה אחר
לגמרי נהפ� שלא להיות אבל כו', ידרשו� יו� יו� התפלה
רק כו', והרהורי� מח"ז לו ונופלי� וניעור חוזר ה"ה
בשתי ודוחהו ח"ו ברצו� הרע ההרהור את מקבל שאינו
וכמ"ש כו', רע הרהור שהוא שנזכר מיד דעתו ומסיח ידי�
דהיינו ברצו� כשמהרהר אבל וכ"ח. ופכ"ז פי"ב בסש"ב
שזהו ברצו� בו מהרהר ה"ה רע הרהור שהוא כשנזכר ג�
עליו ממשי� כאשר וכ� בלבו. אלקי� יראת שאי� מפני
בשמיעת החושי� בהתפשטות הפר"ע מצד רעי� הרהורי�
ומחשב והבטה בראי' וכ"ש וליצנות הוללות דברי

רעי� בהרהורי� ר"ל נפשו את ומטמא בזה ומהרהר
זה אי� ר"ל) בפועל טומאה לידי בא (וממילא נפש בשאט
יראת והעדר פר"ע מצד כ"א לבד המדות חומריות מצד
אח"כ לו שנופלי� לנפשו רע גור� עוד ובזה אלקי�.
והרבה בה� חפ� כשאינו ג� רעי� והרהורי� מחשבות
יכול ואינו בה� נפשו שתגעל עד המדה מכפי יותר
לו מבלבלי� דחייבא זדי� ממשלת והו"ע בשו"א להסיר�
ג� בעני� בד"ח באריכות וכמ"ש ר"ל אותו ומטמאי�
מצד במחשבה ההגדרה היא ובזה כו'. עבד� חשו� מזדי�
לידי המביא דבר מכל לנפשו מאד שנזהר עומ"ש קבלת
כשנופל וג� רעי�, בהרהורי� מאד חפ� ואינו רע הרהור
דוחהו רע הרהור שזה שנזכר מיד הנה הרהור איזה לו
אלקי� יראת מצד לגמרי מזה דעתו ומסיח ידי� בשתי
רעי� מהרהורי� ניצול הוא עומ"ש הקבלת וע"י שבלבו.
שמפני פ"ז ש� בד"ח וכמ"ש כלל לו נופלי� שאינ�
וכמ"ש הקליפות בורחי� האלקית שמי� מלכות הארת

האלקי�. מפני רשעי� יאבדו כו' דונג כהמס
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טבע למעלה, לעלות – האור טבע בעולם. ולהמשיכו הוי', שם לגילוי כלים הם ישראל נשמות
טבעם. היפך למטה, יומשכו שהאורות היא העליונה הכוונה למטה. המשכה – הכלים

�עב�דת�e‰ÊÂד) הוי', עבדי ה� �וקא י�ראל ���מ�ת ¿∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
והינ� �ע�ל�, הוי' �� ���י להמ�י� ְְְְֲִִִֵַַָָָָהיא
ה�א, והעני� הוי'. �� לג��י �לי� ה� י�ראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ�נ�מ�ת

�תיב ��ה15�ה�ה אקרא", ה' �ב�� א�א י��ע�ת "��ס ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

מלכ�ת �חינת �היא מ�ת� על ה�ל�� עליו ה�ל� �וד ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָאמר
א חלק ��הר וכדאיתא י��ע�ת", "��ס ��קראת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ�אציל�ת
י��ע�ת מא��� �רכאי� אתנגיד� ��ס "�האי א ע��ד ר"� ��ְְְְְִִִִִֵַַַָ

לג�י�" ל�� וכנס ל�� נטל וה�א "י��ע�תיא�לע�א, וה��נה , ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ
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[מאמר]15) סו� תורה לקוטי בתחלתו. זהר וראה יג. קטז, (השני).תהלי� מי� ושאבת� המתחיל דיבור

אצלו.יא. אותן וכנס אותם נטל והוא שלמעלה, ישועות מאותן ברכות נמשכו זו בכוס
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ה�בר וטע� �אציל�ת, ספיר�ת �ע�ר הא�ר�ת ה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�לע�א"
מ�ד �א�ר �יד�ע "י��ע�ת", נקראי� �אציל�ת ְְְְֲִִִִֶַַַָָ�א�ר�ת

��ת�ב �כמ� למעלה, העל�ה �טבע ה�א הוי'16עצמ� "�י ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָ
טבע� �הא� �כמ� לא�, ��מ�ל ה�א", אכלה א� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאלקי�
הא�ר ה�ה �� ,��� והר�חנ��ת ה���ת מ�ני למעלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלעל�ת
וה�לי�, הא�ר�ת �י� ההפר� �זה� למעלה, לעל�ת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָטבע�
�בחינת �אינ� מ�ני והמ�כה ירידה �טבע ה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ה�לי�
�בק�ת �בחינת �ה�א מ�ני והא�ר �מק�ר�, נ�רת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�בק�ת
לה�לל �על�ה ה�א �� על מק�ר� �� ��ר�� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�מק�ר�
���י ��היה היא ה�נימית העלי�נה ה��נה א� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ�מק�ר�,

�לא הא�ר, יצר�,17והמ�כת ל�בת א�א �רא� לתה� ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ז� ואי� למעלה, לעל�ת הרצ�א �תק� ה� �תה� ְְְְְְֲֵֵֶַַָָָֹֹ�א�ר�ת
הא�ר התי�ב�ת היא ה��נה �אמ�ית האמ�ית, ְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָה��נה

�בחינת ה�א הא�ר ה�ה ה�נימית ז� ��נה �מ�ני ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ��לי�,
�בחינת היא ה�נימית ז� וכ�נה העצמי, טבע� הפ� ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָירידה,
הי הא�ר, מ� למעלה �אמת �ר�� �ה�לי� נ�ה�לי�, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

�ג��י ה�נימית העלי�נה ה��נה נ�למת יד� ועל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��ה�
��ת�ב �כמ� הא�ר, את ממ�יכי� ה�לי� ה�ה ולכ� 18א�ר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נמ�� �לי� �הי� זמ� וכל ה�מ�", ו�עמד �לי ע�ד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ"אי�
ה�ד��, �ר�� מ�ני הא�ר את ממ�יכי� �ה�לי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�מ�,
ה�א הא�ר והמ�כת �ירידת העלי�נה �ה��נה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָוהינ�
�העל�, היא ה�את ה��נה ��ה�לי� רק �וקא, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�לי�
העל�, �חינת ה� �כלל �ה�לי� מ�ני ה�א ה�בר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוטע�
העלי�� ה�ח �� נר�� ה�ה ���י �חינת להי�ת� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹוהא�ר
ה�א הא�ר ה�ה זה ידי ועל ה�נימית, ה��נה הינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ��ה�לי�,

טבע�, הפ� והמ�כה ירידה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ�בחינת

ואלקים. הוי' וכלים, אורות יחוד – אשא האורות, לקבל כלים – ישועות כוס הפסוק פירוש
מדות, בי"ג שנדרשת בתורה ששונים בשושנים, הרועה בעולם. הוי' שם גילוי – אקרא ה' ובשם

אלול. בחודש שמאירים הרחמים מדות י"ג כנגד

e‰ÊÂירידת עני� �ה�א "י��ע�ת", נקראי� �הא�ר�ת ¿∆ְְְְִִִִֶֶַַָָ
אל ה�לי� �חינת ה� י��ע�ת" ו"כ�ס הא�ר, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוהמ�כת

�"כ�ס" ה�א19הא�ר�ת, אלקי� ��� "אלקי�", �גימטר�א ְְְְֱֱִִִִֵַָָֹֹ
י��ע�ת", "��ס וזה� הא�ר, מק�ר הוי' ו�� ה�לי� �ל ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָמק�ר
הא�ר�ת נע�י� ה�לי� עני� אלקי� �� �ה�א ה��ס ידי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ�על
יח�ד �ה�א א�א", י��ע�ת "��ס וזה� י��ע�ת, ְְְְִִִֶֶֶַָ�בחינת
וזה� ואלקי�, הוי' ��מ�ת ה�ח�ד עני� �ה�א וכלי�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהא�ר�ת
�מ� �ע�ל�, הוי' �� ���י ��היה אקרא", הוי' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ"�ב��

�ע�ל�,20��ת�ב הוי' �� ���י להמ�י� הוי'" �ר� "ו�מר� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
��ת�ב �כמ� אלקי�, �� ידי על ה�א עצמ� ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹ�הע�ל�

הוי' ה�ר� לג��ת היא והעב�דה אלקי�", �רא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"�רא�ית
ה �� ���י וה��עלי� י�ראל�ע�ל�, נ�מ�ת ה� �ע�ל� וי' ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָ

�����י�, הרעה לי וד�די לד�די "אני וזה� הוי'. עבדי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ה�
הכי] א�[� ל�, �סחרי� ע�י� �ליסר ל� אית ����ה ְְֲִִִִִַַַַַַַָָמה
ה��כ�ת וזה� �רחמי", מכילי� �ליסר ל� אית י�ראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�נסת
�חד� לפי לי", וד�די לד�די ל"אני הרחמי� מ��ת ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָֹ�י"ג
���רה ���ני� �����י� הר�עה הרחמי�, חד� ה�א ֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹאל�ל
אל�ל �חד� הרחמי�, מ��ת י"ג נגד מ��ת �י"ג ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָֹ��דר�ת
וי�� ה�נה �רא� להעב�דה והכנה ה���בה זמ� ְְְְְֲֲַַַַָָָָָָָֹה�א

הרחמי�. מ��ת י"ג ���י מאירי� �ב� ְֲִִִִִִִַַָה���רי�,
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.‰Ù,אביו שמו. פסח ור' הסבא, מחסידי אחד הכרתי

בהלוסק, חנות בעל ישראל, אב�הסבאר' מחסידי היה

חתן בהיותו מאד. פשוט אדם היה פסח ר' צדק". ה"צמח

לסוכן � לקומיסיונר נעשה בהומיל, מסויימת למשפחה

בעיירות החנויות לבעלי מהומיל סחורות והעביר �

בשפע. התפרנס ומזה הסמוכות

ובראשם חסידים, עוד עם נסע תרכ"ז השנה לראש

לליובאוויטש. הסבא אל נ"ע, יואל מרדכי ר' החסיד

וציין פרנסתו עבודת אודות פסח ר' כתב שלו בפתק

הסחורה. עגלת עם נוסע בעצמו שהוא

ואמר: ברכה, בשפע ברכו הסבא

עיניכם" מרום "שאו תמיד לקיים שמע22"ביכלתך �

ישראל". זה

לספר יואל מרדכי ר' אל ניגש מה"יחידות", בצאתו

מה את לו להסביר וביקש שלו, ה"יחידות" תוכן לו

ב"יחידות". הרבי לו שאמר
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מרום "שאו של הענין את לו הסביר יואל מרדכי ר'

והכוונה גדולים, חלונות עושים הכנסת בבית עיניכם",

שיוכלו אלא הכנסת, בבית אור שיהיה בלבד זו שלא היא

ויש הכבוד, לכסא הדומה הרקיע, אויר את לראות גם

לך אמר שהרבי מה זה שמים. ליראת סגולה משום בכך

אתה שכן, עיניכם". מרום "שאו תמיד לקיים שביכלתך

בשעה רק לא הרקיע, אויר את ורואה בדרך תמיד נוסע

לקיים ביכלתך תמיד אם כי הכנסת, בבית נמצא שאתה

שמע. ר"ת � עיניכם מרום שאו עיניכם". מרום "שאו

ר' ישראל. של בדרגא אז נמצאים ה"שמע" וכשישנו

וישראל יעקב של הענין לו הסביר יואל וסיים:23מרדכי ,

כשמקיימים ישראל", הוא "שמע לך אמר שהרבי מה זה

ישראל. של בדרגא נמצאים עיניכם מרום שאו

או לשנתיים אחת לליובאוויטש בא היה פסח ר'

ר"ה בערב הראשונה בפעם ראיתיו ואני שנים, לשלש

לי וסיפר � הכנסת לבית מהאוהל בלכתו � תרנ"ב

הסבא הרבי אצל שלו הראשונה ה"יחידות" על באריכות

למעריב. מנחה בין תרכ"ז תשרי ד' ביום מהר"ש,

את לי הסביר � פסח ר' לי סיפר � יואל מרדכי כשר'

והתחלתי בלבי אור נהיה הרבי, של ה"יחידות" דברי

אתי למד השען הירשל ר' החסיד שכני להבין. לרצות

בעצמי ללמוד יכולתי שנים כמה שבמשך עד לזמן, מזמן

תורה". וב"לקוטי אור" ב"תורה ב"תניא", שורות מספר

הרגלים. על אותי העמידו הרבי של ה"יחידות" דברי

את להרגיש, גם ומה להבין, מדי צעיר עדיין הייתי

על לי שסיפר בשעה פסח ר' על שעברה החוויה

בר' ששררו הפנימי והעונג החיות ברם, שלו. ה"יחידות"

אז אותי והתמיהה היטב. הבנתי � לי שסיפר בשעה פסח

שעברו שאחרי מאורעמאד, מאז שנים וחמש עשרים

כבשעה כזה ועונג חיות מלא יהיה שלו, ה"יחידות"

כך. על שסיפר

מלפני האירועים ברשימות מדפדף כשאני כיום,

ר"ה מערב הרשימה את וקורא שנה ושתים חמשים

וכאילו הכנסת האוהל�בית ציור ב"ה בזכרוני חי תרנ"ב,

ואלה – שמותיהם שידעתי � האנשים כל את רואה אני

במקום. אז נוכחים שהיו � שמותיהם ידעתי שלא

בלודז לגור ועבר לעשיר, נהיה פסח ר' שנים, עברו

במנפקטוריה. הגדולים הסוחרים לאחד ונהיה שבפולין

לערך, תשעים כבן מופלג, זקן בהיותו תרפ"ח, בשנת

זאת וסיפר האמורים, ה"יחידות" דברי על שוב לי סיפר

וסיים: אתמול. רק אירע זה כאילו כזו מעונגת חוויה תוך

לגור תמיד השתדל שלו, הקומיסיונר עבודת הפסיק מאז

ליד תמיד היה מושבו ומקום גדולים חלונות בעלת בדירה

עיניכם". מרום "שאו לקיים תמיד שיוכל כדי החלון,

מאז � פסח ר' לי אומר � שנה מששים יותר כבר עברו

"ישראל", הוא ש"שמע" סבכם, מהרבי, לשמוע זכיתי

בקריאת ישראל", "שמע אומר שאני פעם כל הנה ומאז

ב"והוא כתר, וקדושת תורה ספר הוצאת בשעת שמע,

את זוכר אני נעילה, אחרי כיפור וביום הארוך רחום"

מהשי"ת ובקשתי "ישראל", הוא ש"שמע" המלים

כשיהיה שלי, האחרונה ישראל" "שמע אמירת שבשעת

צלולה דעה לי תהיה שלי, הנשמה פקדון את להחזיר עלי

"ישראל". הוא "שמע" הרבי: של הקודש דברי את לזכור

הפשוט הקומיסיונר על שבהסתכלי אבוש, ולא אודה

הדרת פני את בראותי ישראל, ב"ר פסח ר' מהומיל

ותמימות עליו השפוכה העדינות הלבן, זקנו שלו, הזקנה

בו. קנאתי – שלו הרבי של לאימרתו ההתקשרות

בידיעת פשטותו על הבט מבלי כזה, תמים מיהודי

בודאי היא ברכתו שכן, ברכה, לקבל לרצות יש התורה,

למעלה. חשובה

הרבי הסבא של פשוט, יהודי חסיד, של מהותו זהו

מהר"ש.

.ÂÙהיה מוועליז, נ"ע דובער ישראל ר' החסיד

בעדת מהמפורסמים היה הוא הסבא. של ממקושריו

בנגלה דעת בר שבוועליז, הידועים מהמלמדים החסידים,

נסע אברך בתור התפלה. בעבודת ועסק ובחסידות

צדק". ה"צמח הרבי אב�הסבא אל פעמיים

שנה כל מבקר דובער ישראל ר' היה תרכ"ז ר"ה מאז

ל"יחידות". שנה כל ונכנס הסבא, אצל בליובאוויטש

ישראל ר' לי סיפר תרס"ב שבשנתבשנת נ"ע, דובער

שלו, בפתק כתב הסבא, אצל ב"יחידות" כשהיה תרל"ח

בלי זה אבל היטב, ומבינו ענין להבין מתייגע שהוא שאף

לו: אמר והסבא עונג.

לך העצה המוח, טמטום את שוברת אינה יגיעה �

בתפלה. נגינה היא

הייתי � דובער ישראל ר' לי אמר � זו מתשובה

זאת ובכל שנה עשרה שתים להתייגע מאד, מרוגש

ביותר. מזהירה תופעה איננה – המוח טמטום בעל להיות

� ה"יחידות" תוכן על סיפרתי מהענין, שבור בהיותי

אביכם. הנוכחי, לרבי � ר"ה מאמרי על החזרה אחרי

הרי מובנת, שתהיה כמה עד שהשגה לי אמר והוא

במוחו מתפעל הוא שאין המוח, התפעלות כשחסרה

והעדר אמיתית, אינה שההשגה מראה זה מההשגה,

הרבי לי הסביר באריכות המוח. מטמטום בא התפעלות

הרבי דברי את � דובער ישראל הר' מספר � הנוכחי

מה הפרטי הסיוע זהו � בתפלה" נגינה היא לך "העצה

לחסיד. נותן שרבי

לאיש נהפכתי � דובער ישראל הר' סיים � הוה וכך
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ישראל.23) שובה רד"ה והשני), (הראשו� בשופר תקעו סד"ה לקו"ת ראה
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מרום "שאו של הענין את לו הסביר יואל מרדכי ר'

והכוונה גדולים, חלונות עושים הכנסת בבית עיניכם",

שיוכלו אלא הכנסת, בבית אור שיהיה בלבד זו שלא היא

ויש הכבוד, לכסא הדומה הרקיע, אויר את לראות גם

לך אמר שהרבי מה זה שמים. ליראת סגולה משום בכך

אתה שכן, עיניכם". מרום "שאו תמיד לקיים שביכלתך

בשעה רק לא הרקיע, אויר את ורואה בדרך תמיד נוסע

לקיים ביכלתך תמיד אם כי הכנסת, בבית נמצא שאתה

שמע. ר"ת � עיניכם מרום שאו עיניכם". מרום "שאו

ר' ישראל. של בדרגא אז נמצאים ה"שמע" וכשישנו

וישראל יעקב של הענין לו הסביר יואל וסיים:23מרדכי ,

כשמקיימים ישראל", הוא "שמע לך אמר שהרבי מה זה

ישראל. של בדרגא נמצאים עיניכם מרום שאו

או לשנתיים אחת לליובאוויטש בא היה פסח ר'

ר"ה בערב הראשונה בפעם ראיתיו ואני שנים, לשלש

לי וסיפר � הכנסת לבית מהאוהל בלכתו � תרנ"ב

הסבא הרבי אצל שלו הראשונה ה"יחידות" על באריכות

למעריב. מנחה בין תרכ"ז תשרי ד' ביום מהר"ש,

את לי הסביר � פסח ר' לי סיפר � יואל מרדכי כשר'

והתחלתי בלבי אור נהיה הרבי, של ה"יחידות" דברי

אתי למד השען הירשל ר' החסיד שכני להבין. לרצות

בעצמי ללמוד יכולתי שנים כמה שבמשך עד לזמן, מזמן

תורה". וב"לקוטי אור" ב"תורה ב"תניא", שורות מספר

הרגלים. על אותי העמידו הרבי של ה"יחידות" דברי

את להרגיש, גם ומה להבין, מדי צעיר עדיין הייתי

על לי שסיפר בשעה פסח ר' על שעברה החוויה

בר' ששררו הפנימי והעונג החיות ברם, שלו. ה"יחידות"

אז אותי והתמיהה היטב. הבנתי � לי שסיפר בשעה פסח

שעברו שאחרי מאורעמאד, מאז שנים וחמש עשרים

כבשעה כזה ועונג חיות מלא יהיה שלו, ה"יחידות"

כך. על שסיפר

מלפני האירועים ברשימות מדפדף כשאני כיום,

ר"ה מערב הרשימה את וקורא שנה ושתים חמשים

וכאילו הכנסת האוהל�בית ציור ב"ה בזכרוני חי תרנ"ב,

ואלה – שמותיהם שידעתי � האנשים כל את רואה אני

במקום. אז נוכחים שהיו � שמותיהם ידעתי שלא

בלודז לגור ועבר לעשיר, נהיה פסח ר' שנים, עברו

במנפקטוריה. הגדולים הסוחרים לאחד ונהיה שבפולין

לערך, תשעים כבן מופלג, זקן בהיותו תרפ"ח, בשנת

זאת וסיפר האמורים, ה"יחידות" דברי על שוב לי סיפר

וסיים: אתמול. רק אירע זה כאילו כזו מעונגת חוויה תוך

לגור תמיד השתדל שלו, הקומיסיונר עבודת הפסיק מאז

ליד תמיד היה מושבו ומקום גדולים חלונות בעלת בדירה

עיניכם". מרום "שאו לקיים תמיד שיוכל כדי החלון,

מאז � פסח ר' לי אומר � שנה מששים יותר כבר עברו

"ישראל", הוא ש"שמע" סבכם, מהרבי, לשמוע זכיתי

בקריאת ישראל", "שמע אומר שאני פעם כל הנה ומאז

ב"והוא כתר, וקדושת תורה ספר הוצאת בשעת שמע,

את זוכר אני נעילה, אחרי כיפור וביום הארוך רחום"

מהשי"ת ובקשתי "ישראל", הוא ש"שמע" המלים

כשיהיה שלי, האחרונה ישראל" "שמע אמירת שבשעת

צלולה דעה לי תהיה שלי, הנשמה פקדון את להחזיר עלי

"ישראל". הוא "שמע" הרבי: של הקודש דברי את לזכור

הפשוט הקומיסיונר על שבהסתכלי אבוש, ולא אודה

הדרת פני את בראותי ישראל, ב"ר פסח ר' מהומיל

ותמימות עליו השפוכה העדינות הלבן, זקנו שלו, הזקנה

בו. קנאתי – שלו הרבי של לאימרתו ההתקשרות

בידיעת פשטותו על הבט מבלי כזה, תמים מיהודי

בודאי היא ברכתו שכן, ברכה, לקבל לרצות יש התורה,

למעלה. חשובה

הרבי הסבא של פשוט, יהודי חסיד, של מהותו זהו

מהר"ש.

.ÂÙהיה מוועליז, נ"ע דובער ישראל ר' החסיד

בעדת מהמפורסמים היה הוא הסבא. של ממקושריו

בנגלה דעת בר שבוועליז, הידועים מהמלמדים החסידים,

נסע אברך בתור התפלה. בעבודת ועסק ובחסידות

צדק". ה"צמח הרבי אב�הסבא אל פעמיים

שנה כל מבקר דובער ישראל ר' היה תרכ"ז ר"ה מאז

ל"יחידות". שנה כל ונכנס הסבא, אצל בליובאוויטש

ישראל ר' לי סיפר תרס"ב שבשנתבשנת נ"ע, דובער

שלו, בפתק כתב הסבא, אצל ב"יחידות" כשהיה תרל"ח

בלי זה אבל היטב, ומבינו ענין להבין מתייגע שהוא שאף

לו: אמר והסבא עונג.

לך העצה המוח, טמטום את שוברת אינה יגיעה �

בתפלה. נגינה היא

הייתי � דובער ישראל ר' לי אמר � זו מתשובה

זאת ובכל שנה עשרה שתים להתייגע מאד, מרוגש

ביותר. מזהירה תופעה איננה – המוח טמטום בעל להיות

� ה"יחידות" תוכן על סיפרתי מהענין, שבור בהיותי

אביכם. הנוכחי, לרבי � ר"ה מאמרי על החזרה אחרי

הרי מובנת, שתהיה כמה עד שהשגה לי אמר והוא

במוחו מתפעל הוא שאין המוח, התפעלות כשחסרה

והעדר אמיתית, אינה שההשגה מראה זה מההשגה,

הרבי לי הסביר באריכות המוח. מטמטום בא התפעלות

הרבי דברי את � דובער ישראל הר' מספר � הנוכחי

מה הפרטי הסיוע זהו � בתפלה" נגינה היא לך "העצה

לחסיד. נותן שרבי

לאיש נהפכתי � דובער ישראל הר' סיים � הוה וכך
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ללמוד געגועים בי נתעוררו תפלה כל לאחרי אחר.

חזקה תשוקה � הלימוד ואחרי חסידית, אימרה ולהבין

לתפלה. יותר

.ÊÙשייכת היתה ויטבסק שבמחוז באטשייקאוו העיר

היו בסביבה ויערות עיירות והרבה שהעיר אחד, לגראף

אבות. נחלת אצלו

לשיכון בנינים הרבה עם משלו ארמון היה לגראף

היה הבנינים בין הרב. רכושו את שניהלו ומפקחיו אנשיו

למנזר. שייכים שהיו עוזרים וחבר כומר קתולי, מנזר גם

ליהודים איפשר ימיו וכל טוב אדם היה הגראף

ביטל בבאטשייקאוו העניים ליהודים בכבוד. להתפרנס

לבהמות בחינם מרעה לתת ציווה כן האדמה. מס תשלום

והמלמדים. החזנים השו"ב, הרב, של ולעזים

יותר, או פחות פרנסתם, ינקו העיר יהודי כל כמעט

הגראף. מאחוזת

תכופות ולעתים חלש, אדם ימיו כל היה הגראף

בויטבסק. הייבנטאל הגדול הרופא אצל והתרפא חולה,

הרופא אצל והתרפא חלישותו, גברה הגראף משהזקין

ברטנסון. המפורסם

האחוזה ניהול עניני כל העביר חלישותו משגברה

יהודים. שונא שהיה הראשי למנהל שלו

ישראל, שונא כומר למקום הגיע זמן באותו

את הראשי המנהל הרחיק החדש הכומר ובהשפעת

החלו העניים היהודים אצל הגראף. מאחוזת היהודים

תשלום לקחת החלו הקודש כלי אצל האדמה, מס לקחת

התערער היהודים של הפרנסה ומצב המרעה עבור

לגמרי.

לערך. שנתיים הדבר נמשך כך

אנשים הסבא, ממקורבי היו באטשייקאוו יהודי רוב

לל באים היו שומעיםשקטים, לשבת, או לחג יובאוויטש

ברכה מבקשים ל"יחידות", נכנסים חסידות, מאמר

שהשי"ת בבטחון לביתם וחוזרים ומזוני, חיי לבני מהרבי

אודות הפרנסה, דוחק אודות הרבי עם לדבר אך ירחם.

� ישראל שונא ראשי מנהל ואודות ישראל צורר כומר

אחד. אף הרהיב לא

ניהלו וסביהם הוריהם שאף היהודיות, המשפחות בין

היה הגראף, אחוזת עם מסחר קשרי רבות שנים במשך

מוליע או מוניע � אייזיק ב"ר שמואל ר' בשם אחד

אייזיק'ס.

מכובד, חסיד יהודי הסבא, ממקושרי היה שמואל ר'

בכל ישר כסוחר טוב שם בעל בשפע, פרנסתו לו היתה

ללמוד ידע כן צדקה, ובעל אורחים מכניס יהודי הסביבה,

חסידות. אימרת הבין וגם טוב די

קשורים שהיו יהודים מאותם היה עצמו שמואל ר'

הגראף. אחוזת עם מסחר בקשרי

בהיותו בליובאוויטש. שמואל ר' היה תר"מ בשבועות

למצב שמואל ר' את הסבא שאל ב"יחידות", הסבא אצל

שנים כמה שזה שמואל ר' לו סיפר בעיר. הפרנסה

הסיבות את לסבא וסיפר נלקחה, היהודית שהפרנסה

הולכת היהודית הפרנסה וחולה, זקן ושהגראף לכך,

ויהודי העיר יהודי ואשר ליום מיום יותר רעה ונעשית

מהמצב. מאד מודאגים הסביבה

אמר ברטנסון פרופסור ,� הסבא לו אמר � אני יודע

קשות התרעם הסבא מאד. מסוכן במצב שהגראף לי

שינוי על הזמן כל לו סיפרו שלא על שמואל ר' בפני

ליהודים. הנוגע בכל הגראף באחוזת ההנהגה

כך באטשייקאווער, שמואל ר' לי מספר � הסבא

משך וכעבור בהרהורים, שקע � בליובאוויטש לו קראו

אמר: זמן

הראשונה, בפעם הגראף את כשתראה הביתה, סע �

שהוא אני יודע לו: למסור עליך ציוויתי שאני לו, תאמר

יעזור אם מחייו. התיאשו שהרופאים מסוכן במצב

בפונדקאות שבסביבה, והישובים באטשייקאוו ליהודי

– יהודית משפחה כל עבור השי"ת לו יתן שבאחוזתו,

ובריאות. חיים של חודש

ימים מספר כעבור ביקר לביתו, שמואל ר' כשבא

הדבר אבל הגראף, את לראות ברצותו הגראף באחוזת

אחד. אף הגראף אל הכניסו לא אפשרי, בלתי היה

והרופא טוב, אויר ומזג בהיר קייצי ביום זה היה

על בשכבו הגראף, את ולקחת הסוסים את לרתום ציווה

מביתו הגראף את כשהוציאו ביער. לטיול מטתו,

מובילים איך וראה בצד שמואל ר' עמד בעגלה, להושיבו

עמוק. צער לו גרם והדבר והשבור הזקן הגראף את

שר' וציווה בו, הבחין אליוהגראף יתלווה שמואל

הסבא. אל מקושר שמואל שר' ידע הגראף ליער.

דברי את לגראף מיד מסר בעגלה, שמואל ר' כשהתיישב

מכל רשימה לערוך שמואל לר' הורה הגראף הסבא.

ויכולות בבאטשייקאוו החיות היהודיות המשפחות

שליח, ידי על או בעצמו יערוך כן באחוזתו, להתפרנס

השייכים נהרות, פונדקאות, הישובים, מכל רשימה

הרשימות את בהם. להתפרנס יכולים ושהיהודים לגראף

מכך. ידע לא אחד ושאף עצמו לגראף ימציא

ממאה למעלה היו לגראף שמואל ר' שמסר ברשימה

עשרות כמה ועוד בבאטשייקאוו משפחות וששים

פרנסה שוב היתה ליהודים שבסביבה. בישובים משפחות

והבריא. החלים הזקן והגראף בהרחבה,

הגראף. באחוזת מאד נערץ שמואל ר'

לולבים גם צמחו הגראף של בגנו הצמחים יתר בין

כל שולח שמואל ר' היה תרמ"א ומשנת יפים. והדסים

הגראף. של מגנו והדסים לולב לסבא שנה
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בסוף כשבא שמואל מר' שמעתי האמור הסיפור את

אז היה אבי לליובאוויטש, תרנ"ד אב מנחם חודש

שבחרסון. במושבות

הרשב"ץ, למורי הסיפור את שמואל ר' כשסיפר

באמרו: הסיפור את סיים ולי, הענדל חנוך ר' לחסיד

היום, עד תר"מ קיץ מאז מופלג. זקן הוא הגראף

לא אף חלה ולא בריא הגראף היה שנים, י"ד של תקופה

לקרוא שלח בחולשה, הגראף חש שבוע לפני אחת. פעם

הרבי של האוהל אל לליובאוויטש לנסוע עלי וציווה לי

מספר חשבון ולפי חולשה, מרגיש שהוא למסור

שנה עוד לו מגיע היהודיות, המשפחות לעומת החדשים

הבטחתו. יקיים שהרבי חיים, של חדשים ושבעה
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אחד כל לעבר להסתכל מסוגל היותו ע� יחד עולמות. שני שבי� הגבול על עומד עצמו חש ברו�
ראה � שביניה� הניגוד את היוצרות שלה� השונות האופי מנקודות מושג ולקבל הללו, העולמות משני
עצמו את חש כ� ומשו� מה�, אחד לא� שייכות הרגיש לא הוא יחד. ג� משניה� מנותק עצמו את

ועזוב. גלמוד

חותנו מייצג מה יודע הוא ואי� בקרוב, ביתו את להקי� עומד שהוא העובדה עליו העיקה במיוחד
אמנ� שלו. בדרכו ללכת כ� אחרי לו יפריע כ� ומשו� העקשניי�, המתנגדי� על נמנה אינו וא� לעתיד,
כבול להיות רצה לא הוא א� ונפשו, רוחו להל� מתאימה ואיזו הנכונה הדר� היא איזו החליט טר�
עצמית השתכנעות מתו� לקבוע שיוכל עד הנכונה, הדר� את לחקור יותר מאוחר יוכל שלא באופ�
נותר מאוד ורגישה רכה נפש בעל בהיותו ותיקונה. מנוחתה את נשמתו תמצא והיכ� שיי� הוא לא�
התכוו� שאול יצחק שר' השמחה ובמקו� ומבולבל, נבו� הנפח, של חתנו ע� שיחותיו אחר ג� ברו�,

עצבות. עליו השתלטה אצלו לעורר

במחשבותיו והתענה משכבו על שכב רבות שעות פסח. ערב ליל לילה, אותו כל עי� עצ� לא ַָברו�
ממושכת. להתייפחות שהפכו עד זו, אחר בזו ליבו ממעמקי פרצו כאב אנחות ולבטיו.

שלא כדי בלחש, לומר התאמ� הוא תהלי�. לומר וישב ממשכבו ק� זה קודר רוח מצב מתו�
את ראה שבמהלכה מוזרה, בתרדמה ששקע עד יותר, עוד עליו הכביד הדבר הבית. מבני מישהו יעיר
הוא פניו. על נוטפות גש� טיפות הרגיש לפתע וצמא. עיי� בודד, רחוקה, בדר� תועה בדמיונו עצמו

פניו. על מי� ומתיז לידו עומד שאול יצחק ר' את וראה התעורר

הנ� מתגלגל כיצד לקיר מעבר "שמעתי � רחמי� בהבעת שאול יצחק ר' שאלו � ל�"? אירע "מה
ליב�, על מעיק מה שדבר הבנתי בלחש. תהלי� אומר שמעתי� כ� אחרי מרה. ומתייפח יצוע�, על

יד�". על התהלי� כשספר בעילפו� שרוי וראיתי� לכא� נכנסתי דממה של זמ� וכשעבר

בצחוק. פר� מכ� לאחר ומיד בבכי, פר� ברו�

מב והוליכו"אתה בידו תפסו כ� כדי תו� החוצה". ונצא "הבה � שאול יצחק ר' אמר � למדי" ולבל
שבתו� המדרש לבית יחד הלכו ושניה� השחר הפציע בינתיי� לשלוותו. ששב עד הצח, האוויר אל
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בסוף כשבא שמואל מר' שמעתי האמור הסיפור את

אז היה אבי לליובאוויטש, תרנ"ד אב מנחם חודש

שבחרסון. במושבות

הרשב"ץ, למורי הסיפור את שמואל ר' כשסיפר

באמרו: הסיפור את סיים ולי, הענדל חנוך ר' לחסיד

היום, עד תר"מ קיץ מאז מופלג. זקן הוא הגראף

לא אף חלה ולא בריא הגראף היה שנים, י"ד של תקופה

לקרוא שלח בחולשה, הגראף חש שבוע לפני אחת. פעם

הרבי של האוהל אל לליובאוויטש לנסוע עלי וציווה לי

מספר חשבון ולפי חולשה, מרגיש שהוא למסור

שנה עוד לו מגיע היהודיות, המשפחות לעומת החדשים

הבטחתו. יקיים שהרבי חיים, של חדשים ושבעה

b"yz'd gqt ly iriay mei zcerq

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

mdipia miax mipcnl xy`k - f"p wxt
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פניו. על מי� ומתיז לידו עומד שאול יצחק ר' את וראה התעורר

הנ� מתגלגל כיצד לקיר מעבר "שמעתי � רחמי� בהבעת שאול יצחק ר' שאלו � ל�"? אירע "מה
ליב�, על מעיק מה שדבר הבנתי בלחש. תהלי� אומר שמעתי� כ� אחרי מרה. ומתייפח יצוע�, על

יד�". על התהלי� כשספר בעילפו� שרוי וראיתי� לכא� נכנסתי דממה של זמ� וכשעבר

בצחוק. פר� מכ� לאחר ומיד בבכי, פר� ברו�

מב והוליכו"אתה בידו תפסו כ� כדי תו� החוצה". ונצא "הבה � שאול יצחק ר' אמר � למדי" ולבל
שבתו� המדרש לבית יחד הלכו ושניה� השחר הפציע בינתיי� לשלוותו. ששב עד הצח, האוויר אל
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הייתה יו�ֿשוק היה לא יו� שאותו למרות לגמרי. ערה העיירה כבר הייתה לדוברומיסל בהיכנס�
הדרוש את לקנות וכ� לחג, מצרכי� ליהודי� למכור הסביבה מכל שהתאספו בגויי�, מלאה העיירה

החג. ימי כל סגורות תהיינה כי בידע� היהודי�, בחנויות לה�

החסידות. דר� לעבר הכיוו� את לברו� הראה שוב אשר מאורע התרחש התפילה לאחר

מסכת כאשר השולח�, ליד הנפח, של המבוגר חתנו מאיר, זלמ� התיישב התפילה סיו� ע� מיד
בכורי� התקבצו לשולח� מסביב בכור. היה הוא "הדר�". עליה ולהשמיע לסיימה כדי בידו, יבמות
� פסח ערב של הבכורי� מתענית עצמ� את לפטור שהתכוונו פשוטי�, ואנשי� למדני� נוספי�,

זה. ב"סיו�"

לו והמתי� עמד המבוגר, גיסו של לכבודו א� חגיגה, למסכת סיו� לעצמו הכי� שאול יצחק ר'
השומעי� מרבית א� שלו, בפלפול גדולה חריפות גילה מאיר זלמ� ר' שלו. ה"הדר�" את יסיי� אשר עד
היה אילו היה מוטב כי לו ואמר אליו ניגש הגבאי בינוש אהר� ר' עומק�. מחמת דבריו את הבינו לא
זלזול אלו בדברי� וראה נפגע, מאיר, זלמ� ר' אות�. יבינו שכול� כדי הפשט, בדר� הגמרא את מסביר
אינו דבריו, את להבי� מסוגלי� שאינ� כאלו עמיֿהאר� ע� עסק לו יש א� כי הצהיר מיד בכבודו.
עליה� וחייבי� התורה בכבוד פגיעה מהווי� ששמע הדברי� אמר, ובכלל, "הדר�". לומר בכלל מעוניי�
להשקיט הועילו לא והפיוס השכנוע דברי כל השולח�. את ועזב הגמרא את סגר כ� באמרו "נזיפה".

זעמו. את

והיה בכור, היה הוא ג� הרב. של חתנו שלמה, ר' נכנס כ� כדי תו� בביתֿהמדרש, פרצה סערה
הסיפור את שמע כאשר הדבר. לפשר ושאלו השמש את אליו קרא ברעש בהבחינו מהמוכ�. "סיו�" לו
מי רק כי הנפח, של לחתנו "אמור לשמוע: יוכלו שהכול כדי ר�, בקול לשמש וקרא זע�, התמלא
מנהג בעצמו שנוהג ומי כתלמידֿחכ�, להיחשב רשאי דאתרא, מרא מהרב, גושפנקא שקיבל
בכבוד�, וכפוגע התורה חכמי של פיה� כממרה נחשב פיו שאלת בלי הרב של במקומו תלמידֿחכ�

מאוד". חמור ועונשו

על מופג�, בזלזול דיבר אודותיו הנפח", של "חתנו כלפי גלויה התרסה לשמש נועדו ְֵַהדברי�
בו נוהג שאינו מי על ולכעוס חכ� כתלמיד להיחשב זכותו זו,היעדר הצהרה שהשמיע לאחר כבוד.

הסיו�. את להשמיע והחל שבת מסכת שלמה ר' פתח

חתנו כלפי שלמה ר' שהפגי� הזלזול אדרבה: המדרש. בבית הסערה את השקיט לא הדבר בר�,
בינתיי� דעות. לחילוקי וגר� רע, רוש� השאיר בלמדנותו, היטב הכירו שהכול הנפח, של המבוגר
ג� בורסקי נשאר "בורסקי � בקול: והכריז גיסו. לעזרת הנפח, של השני חתנו לייב, משה ר' נחל�
הרב של חתנו היותו שלמרות שלמה לר' להזכיר באה זו קריאה דרבנ�". באצטלא מתעט� הוא כאשר

צמר. סורק של בנו אלא הוא שאי� כיוו� פגו�, ייחוסו הרי

עלולי� היכ� עד מהמאורע להסיק ביקש שאול יצחק ר' מהצד. עמדו וברו� שאול יצחק ר'
יותר גדול זלזול גורמי� ה� הרי התורה כבוד לעזרת ובהיחלצ� לקטנות, נתפסי� כאשר להתדרדר

התורה... בכבוד

מועטי� שבקדירה ככל "כי � מסביב� שעמדו אנשי� ולמספר לברו� אמר � הוא" גדול "כלל
ממנה...". הבוקע השאו� יותר גדול המי�

לצעוק והחל חרו�, התמלא בצחוק הבחי� אשר הרב, של חתנו שלמה, ור' בצחוק, פרצו השומעי�
זעק. � גבול" כל עוברת הללו של "חוצפת� המדרש. מבית הנפח של חתניו את מיד שיוציא השמש אל
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שלו: והבדוחה הרגילה בנעימה אמר, שאול יצחק ור' נדה�. עמד הציבור ממקומו. זע לא השמש
לנפשו, הניחוהו א� ממש. ברגליו הזולת את לרמוס רוצה והוא מילולית, בפגיעה לו די לא הנראה "כפי

לו". יבוש�

השומעי� חגיגה. מסכת את לסיי� בכור, היה הוא שא� שאול, יצחק ר' החל הרוחות נרגעו כאשר
בדר� הסיו� את להסביר העדי� מאיר, זלמ� ר' כגיסו פלפול, להשמיע במקו� כי להיווכח הופתעו

הדרוש.

שהיו הכלי� "כל למזבחות: בקשר וחכמי� אליעזר רבי בי� במחלוקת מסתיימת חגיגה מסכת
ממזבח חו� בטומאה), בה� שנגעו רגל עולי מטומאת לטהר� הרגל שעבר (אחרי טבילה טעוני� במקדש
אומרי�: וחכמי� אליעזר, רבי דברי � טומאה) מקבלת (שאינה כקרקע שה� מפני הנחושת, ומזבח הזהב
כ�: הדברי� את הסביר שאול יצחק ר' בלבד)". ציפוי מהווי� והנחושת (הזהב מצופי� שה� מפני
כקרקע בעיניו ושפל עניו הוא כאשר רק טומאה, מקבל אינו המזבח, כמו קודש כלי שהוא חכ�, תלמיד

כע מידה("ונפשי ישנה כאשר ג� כי ואומרי� מקילי� החכמי� אליעזר. רבי דעת זו תהיה"), לכול פר
בדיעבד, מותרת גאווה של שבשמינית שמינית שכ� טומאה, מקבל הוא אי� אז ג� "ציפוי", של זעומה
מקבל אזי לפנימיותו הגאווה חודרת כאשר כי מהותו. עצ� ולא בלבד ציפוי אלא יהיו שלא בתנאי א�

הדעות... לכל טומאה הוא

בידע� לדבריו. להאזי� כדי גיסיו שני ג� התקרבו הסיו� את לערו� שאול יצחק ר' התחיל כאשר
הפכה דבריו את להשמיע החל כאשר א� מרשי�, פלפול ממנו לשמוע ציפו בתורה הגדול כוחו את
פגיעה אלו בדברי� ראה אשר מאיר, זלמ� ר' א� עמדו, על נשאר לייב משה ר' לחמוצה. פניה� ארשת
לשמוע שוב חזר קצר זמ� כעבור בר�, המקו�. את לעזוב והחליט רגז חכמי�, תלמידי של ַָבכבוד�

שונה. אופי בהמש� יקבל שהסיו� הניח הנראה שכפי משו� הדברי�, את

אור אי� חכמי� תלמידי אלעזר: ר' אמר אבהו ר' "אמר הגמרא: בדברי המשי� שאול יצחק ר'
לקיש: ריש אמר ה'... נאו� כאש, דברי כה הלוא דכתיב: אש, גופ� שכל בה�... שולטת גיהינו� של
רקת�", הרימו� "כפלח כדכתיב: כרימו�, מצוות שמלאי� ישראל... בפושעי שולטת גיהינו� של אור אי�

שב�...". "ריקני� אלא: "רקת�", תקרי: אל

המציגי� ז"ל חכמינו מאמרי פי על נרחבת ובהסברה באריכות הדברי� את הסביר שאול יצחק ר'
כאשר יוחנ�, ר' של דורו דור, באותו שניה� שהיו לקיש, וריש אבהו ר' של ותולדותיה� אישיות� את
הלכה ובעל למלכות, ומקורב עשיר היה אבהו ר' תלמידֿחבר. לו היה לקיש וריש תלמידו היה אבהו ר'
להוכיח� ולמצוות, לתורה לקרב� כדי להמו�, אגדה דברי להשמיע ונהג עניו היה זה ע� יחד א� גדול,
חייא ר' לבי� בינו שהיה דוֿשיח על מסופר למשל, סוטה, במסכת טובי�. ומעשי� לתשובה ולעורר�
ואת ענוותנותו את רואי� זה ומדוֿשיח אגדה, דברי לשמוע אליו נהר שההמו� לאחר אבא, בר

בתורה. גדלותו למרות הע�, פשוטי אל התקרבותו

ביראה תורה ללמוד החכמי� תלמידי של תפקיד� את להסביר כא� בדבריו אפוא, התכוו�, אבהו ר'
מה את הזכיר לזה בהקשר כאש". דברי כה ו"הלא למו" דת "אש אש של ובהתלהבות ובקדושה
ושמורה", בכל "ערוכה הפסוק על בלחש, תורה שלמד לתלמיד עירובי�, במסכת ברוריה, שאמרה
טהרה. של באש ונצרפת קדושה בהתלהבות ונלמדת האברי�, רמ"ח בכל ערוכה להיות צריכה שהתורה

בו. שולט גיהינו� של אור אי� זו, בדר� מתנהג התלמידֿחכ� כאשר רק
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שלו: והבדוחה הרגילה בנעימה אמר, שאול יצחק ור' נדה�. עמד הציבור ממקומו. זע לא השמש
לנפשו, הניחוהו א� ממש. ברגליו הזולת את לרמוס רוצה והוא מילולית, בפגיעה לו די לא הנראה "כפי

לו". יבוש�

השומעי� חגיגה. מסכת את לסיי� בכור, היה הוא שא� שאול, יצחק ר' החל הרוחות נרגעו כאשר
בדר� הסיו� את להסביר העדי� מאיר, זלמ� ר' כגיסו פלפול, להשמיע במקו� כי להיווכח הופתעו

הדרוש.

שהיו הכלי� "כל למזבחות: בקשר וחכמי� אליעזר רבי בי� במחלוקת מסתיימת חגיגה מסכת
ממזבח חו� בטומאה), בה� שנגעו רגל עולי מטומאת לטהר� הרגל שעבר (אחרי טבילה טעוני� במקדש
אומרי�: וחכמי� אליעזר, רבי דברי � טומאה) מקבלת (שאינה כקרקע שה� מפני הנחושת, ומזבח הזהב
כ�: הדברי� את הסביר שאול יצחק ר' בלבד)". ציפוי מהווי� והנחושת (הזהב מצופי� שה� מפני
כקרקע בעיניו ושפל עניו הוא כאשר רק טומאה, מקבל אינו המזבח, כמו קודש כלי שהוא חכ�, תלמיד

כע מידה("ונפשי ישנה כאשר ג� כי ואומרי� מקילי� החכמי� אליעזר. רבי דעת זו תהיה"), לכול פר
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הדעות... לכל טומאה הוא
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שונה. אופי בהמש� יקבל שהסיו� הניח הנראה שכפי משו� הדברי�, את

אור אי� חכמי� תלמידי אלעזר: ר' אמר אבהו ר' "אמר הגמרא: בדברי המשי� שאול יצחק ר'
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רקת�", הרימו� "כפלח כדכתיב: כרימו�, מצוות שמלאי� ישראל... בפושעי שולטת גיהינו� של אור אי�

שב�...". "ריקני� אלא: "רקת�", תקרי: אל

המציגי� ז"ל חכמינו מאמרי פי על נרחבת ובהסברה באריכות הדברי� את הסביר שאול יצחק ר'
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להוכיח� ולמצוות, לתורה לקרב� כדי להמו�, אגדה דברי להשמיע ונהג עניו היה זה ע� יחד א� גדול,
חייא ר' לבי� בינו שהיה דוֿשיח על מסופר למשל, סוטה, במסכת טובי�. ומעשי� לתשובה ולעורר�
ואת ענוותנותו את רואי� זה ומדוֿשיח אגדה, דברי לשמוע אליו נהר שההמו� לאחר אבא, בר

בתורה. גדלותו למרות הע�, פשוטי אל התקרבותו

ביראה תורה ללמוד החכמי� תלמידי של תפקיד� את להסביר כא� בדבריו אפוא, התכוו�, אבהו ר'
מה את הזכיר לזה בהקשר כאש". דברי כה ו"הלא למו" דת "אש אש של ובהתלהבות ובקדושה
ושמורה", בכל "ערוכה הפסוק על בלחש, תורה שלמד לתלמיד עירובי�, במסכת ברוריה, שאמרה
טהרה. של באש ונצרפת קדושה בהתלהבות ונלמדת האברי�, רמ"ח בכל ערוכה להיות צריכה שהתורה
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ycew zexb`

תרפ"ד] [תמוזֿמנ"א

הטענה ישנה שי' ב"ב טענת ולעומת התקבל מכ'

ולמה לפניו, עמדתי אשר ישראל אלקי ה' דחי האמיתית,

זה מלאכת� תעזוב א� עלי', צור� זו דירידה אלא כו', ירדה

כבר הלא וא"ת ישמר�. והאלקי� ח"ו, בנפש� מתחייב אתה

כו', האומנות מ� העשירות לא כי במוחש אנו ורואי� אמרו

פרנסתו לו ית� אשר שלו שהעושר למי ויתפלל יעשה אלא

ית� ית' הוא ישראל עמו את ומפרנס הז� הטוב והאל בריוח,

המקו� ואדרבא תל�, אל ובגדולות ובנקל, בריוח פרנסה ל�

את� עמ� והנה ית'. בעזרתו נכונה פרנסה ל� שיהי' גור�

עצמ� פניית (מלבד החובה עליה� אשר שו"ב שי' . . ידידנו

דר� תעזוב ורק יהי' כ� אשר ספק ובלי בזה להשתדל הרוחני)

והאלקי� מלאכת� זה אשר ברור ותדע ל� אשר הספיקות

בגו"ר. בעזר� יהי'

[cz 'nr '` jxk v"iixden w"b`]
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עבר בבאֿמציעא, במסכת כמסופר היה, לקיש הוכיחלריש כאשר ורק ללסטי�, התחברות של סוער
כל על לו הקשה הוא לחברו. כ� ואחרי לתלמידו והפ� אליו התקרב לאורייתא", "חילו כי יוחנ� ר' לו
מהשכבות שבא כיוו� ולעומקו. לאשורו העניי� להבהרת הביא ובכ� קושיות, וארבע עשרי� עניי�
מעלותיה� את ציי� ולכ� הטהורה, פנימיות� את וידע היטב ההמוני� את הכיר הע� של הנמוכות

כרימו�". מצוות מלאי� "שה� הגדולות

התורה דר� את לציי� באי� להמוני�, הפונה לקיש, ריש וג� חכמי�, לתלמידי הפונה אבהו, ר' ג�
החכמי� תלמידי על ולכ�, לתורה, ולהתקרב להתעלות סיכוי לו ויש טהורה פנימיות יש יהודי לכל אשר
הפשוטי� האנשי� את לעודד בע�, תורה להרבי� בהתלהבות ולפעול ובהתבטלות בענווה תורה ללמוד

ולמצוות. לתורה ולקרב�

אות� התלמוד, ממסכתות מקורות של שפע בצטטו דבריו, את להרחיב שאול יצחק ר' המשי� כ�
כאשר וגדל, הל� המאזיני� וציבור עצו�, היה שומעיו על שעשה הרוש� ומושכת, מרתקת בצורה הגיש
את השומעי� שתו וגדלה, שהלכה הצפיפות, למרות ובהתעוררות. בדריכות דבריו את שומעי� הכול

ישות�. את מילאה רוח ורוממות מרובה, ובהתעניינות בצמא דבריו

לייב משה ר' גיסו את תפס הוא זו, "מוזרה" תופעה למראה להתאפק היה יכול לא מאיר זלמ� ר'
המתאימות דרשות בשמיעת זמננו את נבזבז מתי עד הביתה. ונל� "הבה עצור: בכעס ואמר בידו,

לנשי�...".
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ÔBÎlkט ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿

ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»√»¬≈≈

Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·Lƒ¿≈»≈¿»¿≈…

:Ï‡¯NÈ L�‡יÔBÎÈL� ÔBÎÏÙË ¡«ƒ¿»≈«¿¿¿≈
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CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ»

Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏיגÔBÎnÚ ‡ÏÂ ¿ƒ¿»¿«¬…¿»ƒ¿

‡ÓÈ˜ ˙È ¯Ê‚ ‡�‡ ÔBÎÈ„BÁÏaƒ¿≈¬»¿«»¿»»

:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡¯Èיד‰„‡ »»¿»»»»»¬≈

Ì‡˜ ‡�nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈

é"ùø

(Ë)ÌÈ·v� Ìz‡.לפני מ�ה ���ס� מל�ד «∆ƒ»ƒְְְִִֵֵֶֶַָֹ

מ�ת� �י�� ה�א �ר�� �ברית:ה�ד�� להכניס� ְְְְִִִַַָָָ

ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯.:�ל�בטיכ ÌÎÈ�˜Êרא�יכ� »≈∆ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆
ÌÎÈ¯ËLÂ.ל�" �� ואחר ק�ד�, ח��ב הח��ב ¿…¿≈∆ְֵֶַַָָָֹ

י�ראל EÈˆÚ(È)":אי� ·ËÁÓ.(תנחומא)מל�ד ְִִֵָ≈…≈≈∆ְֵַ

מ�ה, �ימי להת��ר �נעני� ��א���א� �דר� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

��בע�ני�:�ב האמ�ר וזה� יה��ע, �ימי ע�ני� ְְִִִֵ�ְְִִֶַַָָ

ט) מ�ה(יהושע �נתנ� �ערמה", ה�ה �� ְְְֲֵֶַַַָָָָָֹ"ו�ע��

מי�: ו��אבי עצי� להי�ת�.E¯·ÚÏ(È‡)ח�טבי ְְֲִִֵֵֵַ¿»¿¿ְְִ

'להעביר�', �מ� לפר�� י�כ� ולא �ברית. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹע�בר

�מ� ד)א�א א�ת�':(לעיל E¯·ÚÏ'לע��תכ� ְְֲֶֶַָָ¿»¿¿
˙È¯·a.�ע��י �רית�ת ��רתי הי� �� העברה. �ר� ƒ¿ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָ

�מ� �נ�י�, וע�ברי� מ�א�, �מח�ה מ�א� ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָמח�ה

לד)��אמר: ל�ני�,(ירמיה �רת� א�ר "העגל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

�תריו �י� ‰ÌBi(È·)":ו�עבר� E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ ְְֵַַַָָ¿««»ƒ…¿«
ÌÚÏ BÏ.�א�ת ק�� למע� לטרח נכנס ה�א �� �ל ¿»ְְְְִִֵַַַַַָָֹ

לע�: ÌÈ‰Ï‡Ïלפניו El ‰È‰È ‡e‰Â.ר��� לפי ְְָָָ¿ƒ¿∆¿≈…ƒְִִֵֶ

�א�ה זרע� את להחלי� ��א לאב�תי� ונ��ע ָ�ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹל�

��א ה�ל� ��ב�ע�ת אתכ� א�סר ה�א לכ� ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאחרת,

עד מ��. לה�דל יכל אינ� �ה�א אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�קניט�ה�

א�דה: �מדר� �ר�ה. �ל ���ט� לפי �ר��י ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ�א�

נ�בי�"(תנחומא) "א�� �ר�ת נסמכה ְְִִִֶַַָָָָָָל�ה

חסר קלל�ת מאה י�ראל ��מע� לפי ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָל�לל�ת?

�ניה�, ה�ריק� �הני�, ��ת�רת ממ"ט ח�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַֹ��י�,

מ�ה התחיל �א��? לעמד י�כל מי ְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹואמר�:

הכעס�� הר�ה ה���", נ�בי� "א�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלפ�ס�:

ק�מי� א�� והרי �ליה, א�כ� ע�ה ולא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹל�ק��

ב).‰ÌBiלפניו: קי"ב ק��(סנהדרי� �ה�א ה�ה ���� ְָָ«ֶֶַַַָ

וכ לכ� האיר �� �מאיר, מאפיל עתידוה�א � ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

וה���רי� וה�לל�ת לכ�, אתכ�להאיר מק�מי� ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

מ�� ��מעלה ה�ר�ה וא� לפניו. אתכ� ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�מ�יבי�

�בר וג�'". א�ר �ל את ראית� "א�� ה�: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ���סי�

י�צאי� י�ראל �הי� לפי נ�בי�", "א�� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחר:

א�ת� ע�ה לפיכ� ליה��ע, מ��ה לפרנס, ְִַָָָָ�ְְְִִִֶַַָָֹמ�רנס

�מ�אל: וכ� יה��ע ע�ה וכ� לזרז�, �די ְְֵֵַ�ְְְְְֵֵֵַָָָָָמ�בה

יב) א ���צא�(שמואל א�כ�", וא�פטה ְְְְְְְִִִֶֶַָָָ"התי�ב�

�א�ל: �ל ליד� ונכנס� יגמ�ד� Â‡˙(È„)תורה ְְְְִִֶָָָ¿≈
‰t ep�È‡ ¯L‡.ר�ת�� ע� להי�ת:וא� העתידי� ¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ
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èëèíéávð ízà
êìéå-

ïåùàøýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´
íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½

ìàøNé Léà ìki''yx:éEøâå íëéLð íëtè −Ÿ¦¬¦§¨¥«©§¤´§¥¤½§¥´§½
éðçî áø÷a øLàéör áèçî EáàL ãr E £¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬

éîéîEi''yx:àééäìà ýåýé úéøáa EøárìE ¥¤«§¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éäìà ýåýé øLà BúìàáeEnr úøk E §¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−

íBiäi''yx:éåìáéBì | íBiä Eúà-íé÷ä ïrîì ©«§©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹
Cì-øac øLàk íéäìàì El-äéäé àeäå írì§À̈§³¦«§¤§Æ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®

éúáàì òaLð øLàëå÷çöéì íäøáàì E §©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈
á÷réìei''yx:âéúøk éëðà íëcáì íëzà àìå §©«£«Ÿ§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ

:úàfä äìàä-úàå úàfä úéøaä-úàãéék ¤©§¦´©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ¦Á

ÔBÎlkט ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿

ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»√»¬≈≈

Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·Lƒ¿≈»≈¿»¿≈…

:Ï‡¯NÈ L�‡יÔBÎÈL� ÔBÎÏÙË ¡«ƒ¿»≈«¿¿¿≈

Ë˜lÓ CÈ˙È¯LÓ B‚a Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈

:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡»»«¿≈«»

‡C‰Ïיא ÈÈ„ ‡ÓÈ˜a C˙eÏÚ‡Ï¿»»»ƒ¿»»«»¡»»

CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ Èc d˙ÓBÓ·e¿»≈ƒ¿»¡»»¿«ƒ»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈיבC˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a »≈¿ƒ«¬»»»»

‡e‰Â ‡nÚÏ È‰BÓ„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»ƒ¿«»¿

CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ»

Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏיגÔBÎnÚ ‡ÏÂ ¿ƒ¿»¿«¬…¿»ƒ¿

‡ÓÈ˜ ˙È ¯Ê‚ ‡�‡ ÔBÎÈ„BÁÏaƒ¿≈¬»¿«»¿»»

:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡¯Èיד‰„‡ »»¿»»»»»¬≈

Ì‡˜ ‡�nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈

é"ùø

(Ë)ÌÈ·v� Ìz‡.לפני מ�ה ���ס� מל�ד «∆ƒ»ƒְְְִִֵֵֶֶַָֹ

מ�ת� �י�� ה�א �ר�� �ברית:ה�ד�� להכניס� ְְְְִִִַַָָָ

ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯.:�ל�בטיכ ÌÎÈ�˜Êרא�יכ� »≈∆ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆
ÌÎÈ¯ËLÂ.ל�" �� ואחר ק�ד�, ח��ב הח��ב ¿…¿≈∆ְֵֶַַָָָֹ

י�ראל EÈˆÚ(È)":אי� ·ËÁÓ.(תנחומא)מל�ד ְִִֵָ≈…≈≈∆ְֵַ

מ�ה, �ימי להת��ר �נעני� ��א���א� �דר� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

��בע�ני�:�ב האמ�ר וזה� יה��ע, �ימי ע�ני� ְְִִִֵ�ְְִִֶַַָָ

ט) מ�ה(יהושע �נתנ� �ערמה", ה�ה �� ְְְֲֵֶַַַָָָָָֹ"ו�ע��

מי�: ו��אבי עצי� להי�ת�.E¯·ÚÏ(È‡)ח�טבי ְְֲִִֵֵֵַ¿»¿¿ְְִ

'להעביר�', �מ� לפר�� י�כ� ולא �ברית. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹע�בר

�מ� ד)א�א א�ת�':(לעיל E¯·ÚÏ'לע��תכ� ְְֲֶֶַָָ¿»¿¿
˙È¯·a.�ע��י �רית�ת ��רתי הי� �� העברה. �ר� ƒ¿ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָ

�מ� �נ�י�, וע�ברי� מ�א�, �מח�ה מ�א� ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָמח�ה

לד)��אמר: ל�ני�,(ירמיה �רת� א�ר "העגל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

�תריו �י� ‰ÌBi(È·)":ו�עבר� E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ ְְֵַַַָָ¿««»ƒ…¿«
ÌÚÏ BÏ.�א�ת ק�� למע� לטרח נכנס ה�א �� �ל ¿»ְְְְִִֵַַַַַָָֹ

לע�: ÌÈ‰Ï‡Ïלפניו El ‰È‰È ‡e‰Â.ר��� לפי ְְָָָ¿ƒ¿∆¿≈…ƒְִִֵֶ

�א�ה זרע� את להחלי� ��א לאב�תי� ונ��ע ָ�ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹל�

��א ה�ל� ��ב�ע�ת אתכ� א�סר ה�א לכ� ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאחרת,

עד מ��. לה�דל יכל אינ� �ה�א אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�קניט�ה�

א�דה: �מדר� �ר�ה. �ל ���ט� לפי �ר��י ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ�א�

נ�בי�"(תנחומא) "א�� �ר�ת נסמכה ְְִִִֶַַָָָָָָל�ה

חסר קלל�ת מאה י�ראל ��מע� לפי ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָל�לל�ת?

�ניה�, ה�ריק� �הני�, ��ת�רת ממ"ט ח�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַֹ��י�,

מ�ה התחיל �א��? לעמד י�כל מי ְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹואמר�:

הכעס�� הר�ה ה���", נ�בי� "א�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלפ�ס�:

ק�מי� א�� והרי �ליה, א�כ� ע�ה ולא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹל�ק��

ב).‰ÌBiלפניו: קי"ב ק��(סנהדרי� �ה�א ה�ה ���� ְָָ«ֶֶַַַָ

וכ לכ� האיר �� �מאיר, מאפיל עתידוה�א � ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

וה���רי� וה�לל�ת לכ�, אתכ�להאיר מק�מי� ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

מ�� ��מעלה ה�ר�ה וא� לפניו. אתכ� ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�מ�יבי�

�בר וג�'". א�ר �ל את ראית� "א�� ה�: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ���סי�

י�צאי� י�ראל �הי� לפי נ�בי�", "א�� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחר:

א�ת� ע�ה לפיכ� ליה��ע, מ��ה לפרנס, ְִַָָָָ�ְְְִִִֶַַָָֹמ�רנס

�מ�אל: וכ� יה��ע ע�ה וכ� לזרז�, �די ְְֵֵַ�ְְְְְֵֵֵַָָָָָמ�בה

יב) א ���צא�(שמואל א�כ�", וא�פטה ְְְְְְְִִִֶֶַָָָ"התי�ב�

�א�ל: �ל ליד� ונכנס� יגמ�ד� Â‡˙(È„)תורה ְְְְִִֶָָָ¿≈
‰t ep�È‡ ¯L‡.ר�ת�� ע� להי�ת:וא� העתידי� ¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ
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éðôì íBiä ãîò eðnr ät BðLé øLà-úà¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
eðnr ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬

íBiäi''yx:ìàøùéåè-øLà úà ízrãé ízà-ék ©«¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤
áø÷a eðøár-øLà úàå íéøöî õøàa eðáLé̈©−§§¤´¤¦§¨®¦§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤

ízøár øLà íéBbäi''yx:æè-úà eàøzå ©¦−£¤¬£©§¤«©¦§Æ¤
áäæå óñk ïáàå õr íäéìlb úàå íäéöewL¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈

íänr øLài''yx:æéäMà-Bà Léà íëa Lé-ït £¤¬¦¨¤«¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈
íBiä äðô Bááì øLà èáL-Bà äçtLî Bà̄¦§¨¨´¥À¤£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ
éäìà-úà ãárì úëìì eðéäìà ýåýé írî¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−
Làø äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ

äðrìåi''yx:çéäìàä éøác-úà BòîLa äéäå §©«£¨«§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈
él-äéäé íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä©ÀŸ§¦§¨¥¸¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½
äåøä úBôñ ïrîì Cìà éaì úeøøLa ék¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬¨«¨−̈

äàîvä-úài''yx:èéBì çìñ ýåýé äáàé-àì ¤©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼

Èc ˙ÈÂ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡�nÚ ‡Î‰ È‰B˙ÈÏ≈ƒ»»ƒ»»»≈

Èc˙·�‡טו ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»

‡�¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»

:Ôez¯·Ú Èc ‡iÓÓÚ B‚a¿«¿«»ƒ¬«¿

ÈÂ˙טז ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»

‡tÒk ‡�·‡Â ‡Ú‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿»»¿«¿»«¿»

:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Âיז˙È‡ ‡ÓÏÈc ¿«¬»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

B‡ ˙ÈÚ¯Ê B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa¿¿«ƒ¿»«¿ƒ

ÔÈ„ ‡ÓBÈ È�t daÏ Èc ‡Ë·Lƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈

C‰ÓÏ ‡�‰Ï‡ ÈÈc ‡zÏÁcÓƒ««¿»«¿»¡»»»¿≈«

Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¬««¿«»»ƒ

¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«

:ÔB„Ê B‡ ÔÈ‡ËÁיחÈ‰ÈÂ ƒ¿ƒ»ƒ≈

‡„‰ ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»

È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈

ÏÈÊ‡ ‡�‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a È¯‡ ÈÏƒ¬≈¿«¿ƒƒ¬»»≈

È‡ËÁ (dÏ) dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿»»≈«∆¿≈

˙e�„Ê ÏÚ ‡˙eÏL:‡יטÈ·ÈÈ ‡Ï »»«¿»»»≈≈

Û˜˙È ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈

‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«

é"ùø

(ÂË)'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk.�ראית� לפי ƒ«∆¿«¿∆¿ְְִִֶֶ

ללכת א�ת� מ�� אחד לב ה�יא ו��א ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהא�מ�ת,

‡˙Ì‰ÈˆewLŒ(ÊË)אחריה�: e‡¯zÂ.�� על ֲֵֶַ«ƒ¿∆ƒ≈∆ֵַ

��קצי�: מא�סי� �מסרחי�.Ì‰ÈÏlb�ה� ְְִִִֵֶָƒÀ≈∆ֶ�ְִָ

�גלל: Ô·‡Â�מא�סי� ıÚ.ו�ל עצי� �ל א�ת� ְְִָָ≈»∆∆ְִֵֶֶָ

�גל�י ראית� ��כבי�אבני� הע�בדי �אי� לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

ע�ה�, – וזהב �ס� �ל אבל י�נב�, ��א ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָיראי�

י�נב�: ��א יראי� �ה� לפי ה�, מ��ית� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�חדרי

(ÊÈ)'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt.�צרי אני לפיכ� ∆≈»∆¿ְֲִִִָָ

ÌÎaלה��יעכ�: LÈŒÔt.:�כ� י� ‡L¯��א ְְֲִֶַ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆
ÌBi‰ ‰�Ù B··Ï.:ה�רית עליו t¯‰מ�ק�ל L¯L ¿»…∆«ְְִִֵַַָָ…∆…∆

‰�ÚÏÂ L‡¯.מר ע�ב מג�ל �ה��ר� ��ידי� …¿«¬»ְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ

�קר�כ�: ר�ע �מר�ה מפרה �ל�מר: ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָמרי�,

(ÁÈ)B··Ïa C¯a˙‰Â.��ל� יח�ב �רכה. ל��� ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְֲִַָָֹ

קלל�ת יב�א�ני 'לא לאמר: לעצמ�, �ל�� ְְְְְִִֵַַָָֹֹ�ר�ת

לי': יהיה �ל�� א� בנדיר"א.C¯a˙‰Âה�ל�, ְִִֶַַָָ¿ƒ¿»≈
"והת��ל": "והת��ח", �מ�: �לע"ז, ְְְְְְִִֵַַַַָשוי"א

CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯¯La.:�מ� ל�י, כד)�מראית (במדבר ƒ¿ƒƒƒ≈≈ְְְִִִַ

ר�אה ���י מה �ל�מר: קר�ב", ולא ְְֲִִֶֶֶַַָֹ"א��ר��

‰¯Â‰לע��ת: ˙BÙÒ ÔÚÓÏ.�ל �א�סי� לפי ֲַ¿««¿»»»ְִִֶ

והייתי ���גג, ה�ה עד �ע�ה מה על ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ��רענ�ת
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é"ùø

ויכ�לה רגילה �היא �דר� האז� את ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�מיע

האר�: �ר� �פי חמה,.B˙‡�˜Âל�מע, ל��� ְְִִֶֶֶַָָֹ¿ƒ¿»ְֵָ

נקמה, לבי�ת אחיזת מעביראנפרטמנ"ט, ואינ� ְְְֲֲִִִֵַַַָָ

ה��ה: ‰f‰(Î)על ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰. ִַַָ«¿»¿≈∆«»«∆
א�מר: ה�א כח)�למעלה ה��רה(לעיל "�ספר ְְְֵֵֶַַָָ

ל��� ה�את, וג�'"? מ�ה וכל חלי �ל �� ְְְֳִַַַַָָָֹֹה�את,

על מ�סב זכר, ל��� ה�ה, ה��רה. על מ�סב ְְֵֶַַַַָָָָָָנקבה,

ל��י נחלקי� ה� ה�עמי� ���ק ידי ועל ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה�פר,

�חת נת�נה הט�חא ה�לל�ת �פר�ת ְְְְְִַַַַַָָָָָל��נ�ת:

אמר: לכ� לזה, זה �ב�קי� ה�את וה��רה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��פר,

נמצא ה��רה, �חת נת�נה ה��חא וכא� ְְְְִִַַַַַָָָָָֹ"ה�את",

נ�פל זכר ל��� לפיכ� לזה, זה �ב�קי� ה��רה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָספר

ה�פר: על נ�פל �ה���� כאאחריו, Œ‡Ï(Î‰)תורה ֲֵֵֶֶַַַַָָ…
ÌeÚ„È.:אלה�ת �ב�רת �ה� ידע� ÏÁ˜לא ‡ÏÂ ¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«
Ì‰Ï.ולא' �ר��: וא�נקל�ס לחלק�. נתנ� לא »∆ְְְְְְְְִֵֶָָָָֹ

�ל��� ט�בה. ��� לה� הטיב� לא לה��', ְְִִֵֶָָָֹא�טיבא
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לה� חלק לא לה� ��חר� אל� א�ת� חלק", ֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"לא

חלק: ו��� נחלה כו��� ‰'(ÊÎ)תורה ÌLziÂ. ְֲֵֶַָ«ƒ¿≈
וכ�: 'וטלטלנ��', יב)�תר��מ�: נ�ת��(ירמיה "הנני ְְְְְְְְִִִֵַַָ

אדמת� ‡e�È‰Ï(ÁÎ)":מעל '‰Ï ˙¯zÒp‰.�וא ְֵַַָָ«ƒ¿»…«¡…≈ְִ

הר�י� את מעני� א�ה לע��ת, �ידינ� מה ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹ�אמר�:
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א�חז להי�ת צרי� עצמ� ה�א �א�� �בק�י, ְְְְִִִִֵַָֹ�ָ�ל��ת

��אמר: �עני� מ�ק�מ�, אי� אי� מ�� ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָ�ידיו

כז) י�ראל",(ישעיה �ני אחד לאחד �ל�ט� ְְְְִֵֵֶַַָָ�ְְֶַ"וא��

:�� מצינ� הא��ת �אר �גל��ת כט)וא� (יחזקאל ְְַָ�ְָָ�ִֵָ
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é"ùø

מצרי� �ב�ת את ד":"ו�ב�י Œ‡Ï(È‡)תורה ְְְְִִִֶַַ…
EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙ�.�מ� מ��, היא מכ�ה לא ƒ¿≈ƒƒ¿ְֹ�ְְִִָ

יז)��אמר: ית��י',(לעיל 'ארי ותרג�מ� י�לא", "�י ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

א) מכ�ה(איכה �מטמ�נ��ת, ו�רד �לאי�", ָ�ְְְְִִֵֵֵֵַַַָ"ו�רד

��מ��: ‰Â‡(È·)חב��ה ÌÈÓM· ‡Ï.�עירובי) ֲַָָ…«»«ƒƒ
אחריהנה) לעל�ת צרי� היית ��מי�, היתה ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�א��

יג�ללמד�: ‡EÈÏ(È„)תורה ·B¯˜ŒÈk.ה��רה ְְָָƒ»≈∆ַָ

לכ� �ה:נ�נה �בעל ‡˙ÌÈiÁ‰Œ(ÂË)�כתב ְְְִִֶֶַָָָ∆««ƒ
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:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂוÈÈ ÈcÚÈÂ ¿«¿ƒ»≈¬»»»¿∆¿≈¿»

˙ÈÂ CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡¡»»»«¿ƒ»¿»

ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ�·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»

CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»ƒ»¿»«¿»

:CÈiÁ ÏÈ„aז˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ ¿ƒ«»¿ƒ≈¿»¡»»»

C··„ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»»ƒ≈««¬≈¿»»

:CeÙ„¯ Èc C‡�Ò ÏÚÂחz‡Â ¿«»¿»ƒ¿»¿«¿

„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈

C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È»»ƒƒƒ¬»¿«¿»

:ÔÈc ‡ÓBÈטC‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ »≈¿¿ƒ»¿»¡»»

CÚÓ„ ‡cÏÂa C„È È„·BÚ ÏÎa¿…»≈¿»¿«¿»ƒ¿»

CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»

CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ ‡Ók ·ËÏ¿»¿»ƒ¬ƒ«¬»»»

‡C‰Ïי ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ

·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»≈¬≈¿

ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ�יאÈc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡ «¿»¬≈«¿∆¿»»»ƒ

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»»≈»

‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

:‡È‰יב‡iÓL· ‡Ï¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈«

‡�Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏ ‡�Ï ˜qÈ ÔÓ»ƒ«»»ƒ¿«»¿ƒ¿«»»

:dp„aÚ�Â d˙È ‡�pÚÓLÈÂיג‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»»»«¿«¿¿ƒ«¿»

ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»

d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡�Ï ¯·ÚÈ≈ƒ«»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«

:dp„aÚ�Â d˙È ‡�pÚÓLÈÂ ‡�Ï»»¿«¿¿ƒ»»»«¿«¿¿ƒ«

ÁÏ„‡יד ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»

:d„aÚÓÏ CaÏ·e CÓeÙaטוÈÊÁ ¿»¿ƒ»¿∆¿¿≈¬≈

é"ùø

מצרי� �ב�ת את ד":"ו�ב�י Œ‡Ï(È‡)תורה ְְְְִִִֶַַ…
EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙ�.�מ� מ��, היא מכ�ה לא ƒ¿≈ƒƒ¿ְֹ�ְְִִָ

יז)��אמר: ית��י',(לעיל 'ארי ותרג�מ� י�לא", "�י ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

א) מכ�ה(איכה �מטמ�נ��ת, ו�רד �לאי�", ָ�ְְְְִִֵֵֵֵַַַָ"ו�רד

��מ��: ‰Â‡(È·)חב��ה ÌÈÓM· ‡Ï.�עירובי) ֲַָָ…«»«ƒƒ
אחריהנה) לעל�ת צרי� היית ��מי�, היתה ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�א��

יג�ללמד�: ‡EÈÏ(È„)תורה ·B¯˜ŒÈk.ה��רה ְְָָƒ»≈∆ַָ

לכ� �ה:נ�נה �בעל ‡˙ÌÈiÁ‰Œ(ÂË)�כתב ְְְִִֶֶַָָָ∆««ƒ



jlieÎmiavpliriaxקלי meiqelwpe`

-úàå úånä-úàå áBhä-úàå íéiçä-úà¤©«©¦−§¤©®§¤©−̈¤§¤
òøäi''yx:æèäáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà ¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈

éäìà ýåýé-úàìå åéëøãa úëìì EøîL ¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ
úéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨®̈§¨¦´¨§¨¦½¨

éäìà ýåýé Eëøáe-àá äzà-øLà õøàa E ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨
dzLøì änLi''yx:æéàìå Eááì äðôé-íàå −̈¨§¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ

íéøçà íéäìàì úéåçzLäå zçcðå òîLú¦§¨®§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−
ízãáråi''yx:çéãáà ék íBiä íëì ézãbä ©«£©§¨«¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ

øLà äîãàä-ìr íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàzŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧
änL àBáì ïcøiä-úà øáò äzà©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬−̈¨

dzLøìi''yx:èé-úà íBiä íëá éúãrä §¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤
ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦

éðôìïrîì íéiça zøçáe äììwäå äëøaä E §¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©
Erøæå äzà äéçzi''yx:ëýåýé-úà äáäàì ¦«§¤−©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìàì Eàeä ék Bá-ä÷áãìe Bì÷a rîL ¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®¦´³

ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ƒ»ƒ√»»»≈»«≈

:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿»ƒ»

„ÔÈטז ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈

C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»ƒ¿«

¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«

ÈÁÈ˙Â È‰B�È„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈

‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÈbÒ˙Â¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙˜Ïaיז ‡ÏÂ CaÏ È�ÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈

‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿«¬««¿«»

:ÔepÁÏÙ˙Âיח‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ ¿ƒ¿¿ƒ«≈ƒ¿»

ÔeÎ¯B˙ ‡Ï Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„≈¬≈≈«≈¿»¿

˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡�c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

È˙יט ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»

‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL¿«»¿»«¿»«≈»

ÔÈËÂÏe ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È¿»ƒ√»»ƒ¿»¿»ƒ

z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ�·eכC‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

‡·¯˜˙‡Ïe d¯ÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿≈¿ƒ¿»»»

˙eÎ¯B‡Â CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï¿««¿≈¬≈«»¿»

ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ

é"ùø

·Bh‰Œ˙‡Â.ל�זה הרי ט�ב, �ע�ה א� �זה: �ל�י ¿∆«ְֲֲִֵֶֶֶַָָ

וה�ת�ב ה�ות, ל� הרי רע, �ע�ה וא� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָח�י�,

היא�: וה�ל� ‰ÌBi(ÊË)מפר� EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ ְְֵֵֵָָ¬∆»…ƒ¿«¿«
‰·‰‡Ï.:ל�י� �ב� ה��ב, È·¯Â˙הרי ˙ÈÈÁÂ.הרי ¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲֵ

E··Ï(ÊÈ)הח�י�: ‰�ÙÈŒÌ‡Â.:הרע הרי ִַַ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(ÁÈ)Ôe„·‡z „·‡ Èk.:ה�ות ‰È˙„Ú(ËÈ)הרי ƒ»……≈ֲֵֶַָ«ƒ…ƒ
ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ·.�ק�מי �ה� »∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆ִֵֶַָ

הרעה, אתכ� �קרה וכא�ר עדי�לע�ל�, יהי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

זאת. �כל �כ� התריתי האזינו)�אני �בר(ספרי ְְֲִִִֵֶֶָָָָֹ

אמר וג�'", אתֿה�מי� ה��� בכ� "העדתי ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאחר:

��מי� הס��ל� לי�ראל: ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלה�

��א מ�ת�, את ��� ��א אתכ�, ל��� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ��ראתי

הע�ל�, לכל והאיר ה�זרח מ� ח�ה �ל�ל עלה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹלא

��אמר: א)�עני� �בא(קהלת ה�מ� "וזרח ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָ

אתכ�, ל��� ��ראתי �אר� הס��ל� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה�מ�".

צ�חה, ולא א�ת� זרע�� ��א מ�ת�, ��תה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ��א

א�� �מה �ע�רי�? והעלתה ח�י� זרע�� ��א ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָא�

אי� ז�כי� א� להפסד, ולא ל�כר לא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ��ע��

�רענ�ת, מק�לי� אי� ח�טאי� וא� �כר, ְָ�ְְְְְְִִִִֵַַָָמק�לי�

�כר, �ק�ל� זכית�, �א� א�� מ�ת�, את ��� ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלא

��ה אחת על �רענ�ת, �ק�ל� חטאת�, ְַַַַָָ�ְְְֲִֶַָוא�

ÌÈiÁaוכ�ה!: z¯Á·e.�בחר�� לכ� מ�רה אני ְַָ»«¿»««ƒְֲֲִִֶֶֶָ

'�חר לבנ�: הא�מר �אד� הח�י�, חלק�חלק ל� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ל�: וא�מר ה�פה, חלק על �מעמיד� �נחלתי', ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה

נאמר: זה ועל ל�', �רר זה טז)'את "ה'(תהלי� ְְְֱֶֶֶֶַַֹ

ידי ה�ח� ��רלי", ��מי� א�ה וכ�סי, חלקי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָמנת

ל�': קח זה 'את ל�מר: ה��ב ��רל כעל תורה ְֶֶַַַַָ

נצבי� פרשת חסלת

jlieÎmiavp`liying mei qelwpe`

éiçéîé Cøàå Eì EøLà äîãàä-ìr úáL ©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á
éúáàì ýåýé òaLð÷çöéì íäøáàì E ¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬

ôôô :íäì úúì á÷réìe.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô 'î §©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«

êìéå úùøô
àìàälàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

ìàøNé-ìk-ìài''yx:á-ïa íäìà øîàiåäàî ¤¨¦§¨¥«©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á
ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−
øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì̈¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ

äfä ïcøiä-úài''yx:âéäìà ýåýé| àeä E ¤©©§¥¬©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´
éðôì øáòälàä íéBbä-úà ãéîLé-àeä E Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º¤©¦¬¨¥²¤

éðôlîéðôì øáò àeä rLBäé ízLøéå EE ¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µŸ¥´§¨¤½
:ýåýé øac øLàkãøLàk íäì ýåýé äùrå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«§¨¨³Ÿ§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´

íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe ïBçéñì äùr̈À̈Ÿ§¦¬§²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®
:íúà ãéîLä øLàäíëéðôì ýåýé íðúðe £¤¬¦§¦−Ÿ¨«§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®

éúéeö øLà äåönä-ìëk íäì íúéNrå©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈£¤¬¦¦−¦
:íëúàåeöørz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç ¤§¤«¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−
éäìà ýåýé | ék íäéðtîàìå Etøé àì Cnr Cìää àeä E ¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

jáæréi''yx:ñéùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå ©«©§¤«¨©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´

˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»

Ù Ù Ù :ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe¿«¬…¿ƒ«¿

êìéå úùøô
iÓb˙t‡א ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»

:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈl‡‰ב¯Ó‡Â »ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈«¬«

‡�‡ ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»

„BÚ ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ

‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ ÏÚÓÏe ˜tÓÏ¿ƒ«¿≈»«¿»¬«ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡�c¯È ˙È ¯aÚ˙גÈÈ ¿ƒ«»«¿¿»»≈¿»

‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»

CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È ÈˆLÈ¿≈≈»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»

CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰ ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â¿≈¿ƒ¿À«»≈√»»

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡ÓkדÈÈ „aÚÈÂ ¿»ƒ«ƒ¿»¿«¿≈¿»

‚BÚÏe ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿

ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ

:ÔB‰˙ÈהÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ »¿¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈

Èc ‡z„˜Ùz ÏÎk ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿¿»«¿∆¿»ƒ

:ÔBÎ˙È ˙È„wÙוeÓÈl‡Â eÙÈ˜z «≈ƒ»¿¿ƒ¿«ƒ

Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬¿»ƒ»¿

‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»

‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï CÓ„˜ ¯a„Ócƒ¿««√»»»ƒ¿¿ƒ»¿»

:CpLË¯ÈזÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e «¿≈ƒ»¿»…∆ƒÀ«

Û˜z Ï‡¯NÈ ÏÎ È�ÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿≈≈»ƒ¿»≈¿«

é"ùø

(‡):'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ(·)˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï «≈∆…∆¿…«»≈
‡B·ÏÂ.:ל�מר �למ�ד �ח�? ���� לד)יכל (לקמ� ¿»ְֶַַַָָֹֹ

"לא מה� א�א לחה". נס ולא עינ� כהתה ְֲֵֵֶַָָָָֹֹֹֹ"לא

ונ�נה הר��ת מ��י ���לה ר�אי, איני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָא�כל"?

‡ÈÏליה��ע: ¯Ó‡ '‰Â.ע�ד א�כל "לא �ר�� זה� ִ�ַ«»«≈«ֵֶַֹ

ולב�א", אלי:לצאת אמר �ה' ‰ÌBiלפי ÈÎ�‡. ְְִֵֵֶַַָָָ»…ƒ«
יא) נ�לד�י,(ר"ה זה �י�� ��נ�תי, ימי מלא� ְְְְִֶַַַַָָה���

�דברי ולב�א", "לצאת אחר: �בר אמ�ת. זה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ��י��

מס�ר�ת מ��� ��ס�מ� מל�ד �מעינ�ת��רה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָ

גהחכמה: Et¯È(Â)תורה ‡Ï.,��רפי ל� י�� לא ְַָָ…«¿¿ְְִִֵֹ

מ���: נעזב ‡˙ÌÚ‰Œ(Ê)להי�ת ‡B·z ‰z‡ Èk ְֱִִֶֶָƒ«»»∆»»
‰f‰.אמר מ�ה הדי�', ע�א ע� �ע�ל א� 'ארי «∆ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ

�ע�� לפי ה�ל ע��, יהי� ����ר 'זקני� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ�ִליה��ע:

ה אבל "�יועצת�, ליה��ע: אמר ה�א �ר�� �ד�� ֲֲִַַַָָָָָָ�ִַ

נ��ע�י א�ר האר� אל י�ראל �ני את �ביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�ה

לג)לה�" ��,(לקמ� �ל�י ה�ל �רח�, על �ביא, , ְְִֶַַָָָָָֹ



קלה jlieÎmiavp`liying mei qelwpe`

éiçéîé Cøàå Eì EøLà äîãàä-ìr úáL ©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á
éúáàì ýåýé òaLð÷çöéì íäøáàì E ¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬

ôôô :íäì úúì á÷réìe.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô 'î §©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«

êìéå úùøô
àìàälàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

ìàøNé-ìk-ìài''yx:á-ïa íäìà øîàiåäàî ¤¨¦§¨¥«©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á
ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−
øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì̈¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ

äfä ïcøiä-úài''yx:âéäìà ýåýé| àeä E ¤©©§¥¬©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´
éðôì øáòälàä íéBbä-úà ãéîLé-àeä E Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º¤©¦¬¨¥²¤

éðôlîéðôì øáò àeä rLBäé ízLøéå EE ¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µŸ¥´§¨¤½
:ýåýé øac øLàkãøLàk íäì ýåýé äùrå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«§¨¨³Ÿ§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´

íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe ïBçéñì äùr̈À̈Ÿ§¦¬§²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®
:íúà ãéîLä øLàäíëéðôì ýåýé íðúðe £¤¬¦§¦−Ÿ¨«§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®

éúéeö øLà äåönä-ìëk íäì íúéNrå©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈£¤¬¦¦−¦
:íëúàåeöørz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç ¤§¤«¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−
éäìà ýåýé | ék íäéðtîàìå Etøé àì Cnr Cìää àeä E ¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

jáæréi''yx:ñéùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå ©«©§¤«¨©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´

˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»

Ù Ù Ù :ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe¿«¬…¿ƒ«¿

êìéå úùøô
iÓb˙t‡א ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»

:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈl‡‰ב¯Ó‡Â »ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈«¬«

‡�‡ ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»

„BÚ ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ

‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ ÏÚÓÏe ˜tÓÏ¿ƒ«¿≈»«¿»¬«ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡�c¯È ˙È ¯aÚ˙גÈÈ ¿ƒ«»«¿¿»»≈¿»

‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»

CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È ÈˆLÈ¿≈≈»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»

CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰ ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â¿≈¿ƒ¿À«»≈√»»

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡ÓkדÈÈ „aÚÈÂ ¿»ƒ«ƒ¿»¿«¿≈¿»

‚BÚÏe ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿

ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ

:ÔB‰˙ÈהÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ »¿¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈

Èc ‡z„˜Ùz ÏÎk ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿¿»«¿∆¿»ƒ

:ÔBÎ˙È ˙È„wÙוeÓÈl‡Â eÙÈ˜z «≈ƒ»¿¿ƒ¿«ƒ

Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬¿»ƒ»¿

‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»

‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï CÓ„˜ ¯a„Ócƒ¿««√»»»ƒ¿¿ƒ»¿»

:CpLË¯ÈזÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e «¿≈ƒ»¿»…∆ƒÀ«

Û˜z Ï‡¯NÈ ÏÎ È�ÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿≈≈»ƒ¿»≈¿«

é"ùø

(‡):'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ(·)˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï «≈∆…∆¿…«»≈
‡B·ÏÂ.:ל�מר �למ�ד �ח�? ���� לד)יכל (לקמ� ¿»ְֶַַַָָֹֹ

"לא מה� א�א לחה". נס ולא עינ� כהתה ְֲֵֵֶַָָָָֹֹֹֹ"לא

ונ�נה הר��ת מ��י ���לה ר�אי, איני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָא�כל"?

‡ÈÏליה��ע: ¯Ó‡ '‰Â.ע�ד א�כל "לא �ר�� זה� ִ�ַ«»«≈«ֵֶַֹ

ולב�א", אלי:לצאת אמר �ה' ‰ÌBiלפי ÈÎ�‡. ְְִֵֵֶַַָָָ»…ƒ«
יא) נ�לד�י,(ר"ה זה �י�� ��נ�תי, ימי מלא� ְְְְִֶַַַַָָה���

�דברי ולב�א", "לצאת אחר: �בר אמ�ת. זה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ��י��

מס�ר�ת מ��� ��ס�מ� מל�ד �מעינ�ת��רה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָ

גהחכמה: Et¯È(Â)תורה ‡Ï.,��רפי ל� י�� לא ְַָָ…«¿¿ְְִִֵֹ

מ���: נעזב ‡˙ÌÚ‰Œ(Ê)להי�ת ‡B·z ‰z‡ Èk ְֱִִֶֶָƒ«»»∆»»
‰f‰.אמר מ�ה הדי�', ע�א ע� �ע�ל א� 'ארי «∆ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ

�ע�� לפי ה�ל ע��, יהי� ����ר 'זקני� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ�ִליה��ע:

ה אבל "�יועצת�, ליה��ע: אמר ה�א �ר�� �ד�� ֲֲִַַַָָָָָָ�ִַ

נ��ע�י א�ר האר� אל י�ראל �ני את �ביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�ה

לג)לה�" ��,(לקמ� �ל�י ה�ל �רח�, על �ביא, , ְְִֶַַָָָָָֹ



jlieÎmiavp`liyyקלו meiqelwpe`

-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤
ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä írä̈¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²
äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈

íúBài''yx:çéðôì Cìää | àeä ýåýéåàeä E ¨«©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ
àøéú àì jáæré àìå Etøé àì Cnr äéäé¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈

:úçú àìåèúàfä äøBzä-úà äLî ázëiå §¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼
ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä-ìà dðziå©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−

ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøai''yx:éåöéå §¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−¦§¨¥«©§©¬
ãrîa íéðL òáL | õwî øîàì íúBà äLî¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²

úBkqä âça ähîMä úðLi''yx:àé-ìë àBáa §©¬©§¦−̈§©¬©ª«§´¨
ðt-úà úBàøì ìàøNééäìà ýåýé éíB÷na E ¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−

ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤
íäéðæàa ìàøNé-ìki''yx:áéírä-úà ìä÷ä ¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤¨À̈

éørLa øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàäE ¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´¦§¨¤®
ýåýé-úà eàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´
éøác-ìk-úà úBùrì eøîLå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½Ÿ¤¨¦§¥−

úàfä äøBzäi''yx:âéeòãé-àì øLà íäéðáe ©¨¬©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À
íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®
äîãàä-ìr íéiç ízà øLà íéîiä-ìk̈©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈

:dzLøì änL ïcøiä-úà íéøár ízà øLàôéùùãéýåýé øîàiå £¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»

ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»

z‡Â ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿¿«¿

:ÔB‰˙È dp�ÒÁzח‡e‰ ÈÈÂ «¿¿ƒ«»¿«¿»

CcÚÒ· È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Ócƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»

‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ט‰LÓ ·˙Îe ƒ¿«¿»ƒ¿«¿«…∆

‡i�‰ÎÏ d·‰ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È»«¿»»»ƒ»«¿»¬«»

ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏË�c ÈÂÏ È�a¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏeי‰LÓ „ÈwÙe ¿»»≈ƒ¿»≈«ƒ…∆

ÔÈ�L Ú·L ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ

‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»

:‡ilËÓ„יאÏ‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa ƒ¿««»¿≈≈»ƒ¿»≈

‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï¿ƒ¿¬»»√»¿»¡»»¿«¿»

‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»»»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„√̃»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

iL�e‡יב ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LB�k¿»«»À¿«»¿«»

ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â ‡ÏÙËÂ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡"�) ÔeÙlÈc ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿

ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»

Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»

È¯B‡ ÈÓb˙t:‡„‰ ÔB‰È�·eיג˙‡ ƒ¿»≈«¿»»»¿≈

ÔeÙlÈÂ ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿

ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡"�)¿≈¿¿ƒ¿«»¿»

ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»«»ƒ««»ƒ

˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»ƒ«»¿ƒ»

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡�c¯ÈידÈÈ ¯Ó‡Â «¿¿»«»¿≈¿««¬«¿»

é"ùø

��ר קדקד�, על וה� מ�ל �ניטל ולא ל��ר אחד ְְְְֳֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ל��ר ח)��רי� ח:(סנהדרי� LÓ‰(Ë)תורה ·zÎiÂ ִַַָ«ƒ¿……∆
d�ziÂ 'B‚Â.��� �בט�:��גמר� לבני נתנ� ¿«ƒ¿»ְְֶָָ�ְְְִִֵָָָ

(È)ÌÈ�L Ú·L ıwÓ.,מ�ה� �ל רא��נה ��נה ƒ≈∆«»ƒְְִִֶָָָָ

"�נת א�ת� ק�רא ול�ה ה�מינית. �נה ְְְִִִֵֶַַָָָָָ�היא

�ל �קציר ,�� נ�הגת �ביעית �עדי� ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָה�מ�ה"?

�ביעית:�ביעית למ�צאי z˜¯‡(È‡)ה��צא ְְְִִִִֵֵַָƒ¿»
˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡.א�ה" מ�ח�ת ק�רא היה ה�ל� ∆«»«…ְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ס�טה �מ�כת �דאיתא �ימה(מא)ה�ברי�", על , ְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

�עזרה: ע��י� �הי� ע� .‰‡�ÌÈL(È·)�ל ֲִֵֶֶָָָָ»¬»ƒ
לתת.Ûh‰Âל�מע:.ÌÈLp‰Âללמד: �אי�? ל�ה ְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ִֵָָָָ

למביאיה�: יג�כר ואזרז��:.epeˆ‡Â(È„)תורה ְִִֵֶָָ«¬«∆ְֲֶַָ

jlieÎmiavp`liriay mei qelwpe`

éîé eáø÷ ïä äLî-ìà-úà àø÷ úeîì E ¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼§¨´¤
Cìiå epeöàå ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®©¥³¤

ãrBî ìäàa eávéúiå rLBäéå äLîi''yx: ¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
åèãenr ãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬

:ìäàä çút-ìr ïðräæè-ìà ýåýé øîàiå ¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤
pä äLîéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹

àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½

Bzà ézøk øLài''yx:æé-íBiá Bá étà äøçå £¤¬¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«
äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáærå àeääÂ©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´
øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr àìä àeää íBia©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

älàä úBòøä éðeàöîi''yx:çéøzñä éëðàå §¨−¦¨«¨¬¨¥«¤§¨«Ÿ¦À©§¥̧
øLà ärøä-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈£¤´

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äùrèéäzrå ¨¨®Ÿ¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«§©À̈
-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤
él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

ìàøNé éðáa ãrì úàfä äøéMäi''yx:éòéáù ©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦

ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦

éúéøa-úà øôäåi''yx:àëBúà ïàöîú-ék äéäå §¥¥−¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹

˙ÓÓÏ CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«

ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«

‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â ‡�ÓÊƒ¿»∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆

:‡�ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂƒÀ¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»

enÚa„‡טו ‡�kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»

ÏÚ ‡��Ú„ ‡„enÚ Ì˜Â ‡��Ú„«¬»»¿»«»«¬»»«

:‡�kLÓ Ú¯zטז‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿««¿¿»«¬«¿»¿…∆

Ìe˜ÈÂ C˙‰·‡ ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰»«¿»≈ƒ¬»»»ƒ

˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬«

Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ«¿≈«¿»ƒ»«»

Ôe�LÈÂ ÈzÏÁc Ôe˜aLÈÂ ÔB‰È�Èa≈≈¿ƒ¿¿««¿ƒ¿«¿

:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

ÈÚa„�‡יז ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»

Èz�ÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â ‡È‰‰«ƒ¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒ

ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂ ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰�Óƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿«»¿

‡�„ÈÚa ¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈaƒ»«ƒ»¿»»¿≈«¿ƒ¿»

È‰Ï‡ ˙�ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa È�eÚ¯Ú È�Èa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

Èz�ÎLיח ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡�‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒ

‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔB‰pÓƒ¿¿»««»ƒ»

˙ÂÚËÏ ei�t˙‡ È¯‡ e„·Ú Ècƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«¬«

:‡iÓÓÚיט˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe «¿«»¿«¿ƒ¿»

È�·Ï dÙl‡Â ‡„‰ ‡zÁaLzÀ¿«¿»»»¿«¿«ƒ¿≈

È‰˙c ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒƒ¿≈

È�·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„√̃»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈכ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡ ƒ¿»≈¬≈»≈ƒ¿«¿»

·ÏÁ ‡„·Ú ÔB‰˙‰·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ«¬»»¿»¿»¬«

Ôe˜pt˙ÈÂ ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e¿«¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿

‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôe�t˙ÈÂ¿ƒ¿¿»««¬««¿«»

˙È Ôe�LÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»

:ÈÓÈ˜כאd˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂ ¿»«ƒ≈¬≈¿»¿»»≈

‡zÁaLz ·˙˙Â Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈaƒ»«ƒ»¿»»¿»≈À¿«¿»

¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰‡Ï È »»√»ƒ¿»ƒ¬≈»
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קלז jlieÎmiavp`liriay mei qelwpe`

éîé eáø÷ ïä äLî-ìà-úà àø÷ úeîì E ¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼§¨´¤
Cìiå epeöàå ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®©¥³¤

ãrBî ìäàa eávéúiå rLBäéå äLîi''yx: ¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
åèãenr ãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬

:ìäàä çút-ìr ïðräæè-ìà ýåýé øîàiå ¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤
pä äLîéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹

àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½

Bzà ézøk øLài''yx:æé-íBiá Bá étà äøçå £¤¬¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«
äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáærå àeääÂ©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´
øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr àìä àeää íBia©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

älàä úBòøä éðeàöîi''yx:çéøzñä éëðàå §¨−¦¨«¨¬¨¥«¤§¨«Ÿ¦À©§¥̧
øLà ärøä-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈£¤´

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äùrèéäzrå ¨¨®Ÿ¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«§©À̈
-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤
él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

ìàøNé éðáa ãrì úàfä äøéMäi''yx:éòéáù ©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦

ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦

éúéøa-úà øôäåi''yx:àëBúà ïàöîú-ék äéäå §¥¥−¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹

˙ÓÓÏ CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«

ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«

‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â ‡�ÓÊƒ¿»∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆

:‡�ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂƒÀ¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»

enÚa„‡טו ‡�kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»

ÏÚ ‡��Ú„ ‡„enÚ Ì˜Â ‡��Ú„«¬»»¿»«»«¬»»«

:‡�kLÓ Ú¯zטז‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿««¿¿»«¬«¿»¿…∆

Ìe˜ÈÂ C˙‰·‡ ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰»«¿»≈ƒ¬»»»ƒ

˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬«
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Ôe�LÈÂ ÈzÏÁc Ôe˜aLÈÂ ÔB‰È�Èa≈≈¿ƒ¿¿««¿ƒ¿«¿

:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

ÈÚa„�‡יז ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»

Èz�ÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â ‡È‰‰«ƒ¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒ

ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂ ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰�Óƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿«»¿

‡�„ÈÚa ¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈaƒ»«ƒ»¿»»¿≈«¿ƒ¿»

È‰Ï‡ ˙�ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa È�eÚ¯Ú È�Èa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

Èz�ÎLיח ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡�‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒ

‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔB‰pÓƒ¿¿»««»ƒ»

˙ÂÚËÏ ei�t˙‡ È¯‡ e„·Ú Ècƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«¬«
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·ÏÁ ‡„·Ú ÔB‰˙‰·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ«¬»»¿»¿»¬«

Ôe˜pt˙ÈÂ ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e¿«¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿

‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôe�t˙ÈÂ¿ƒ¿¿»««¬««¿«»

˙È Ôe�LÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»

:ÈÓÈ˜כאd˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂ ¿»«ƒ≈¬≈¿»¿»»≈

‡zÁaLz ·˙˙Â Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈaƒ»«ƒ»¿»»¿»≈À¿«¿»

¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰‡Ï È »»√»ƒ¿»ƒ¬≈»

é"ùø
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(ÊÈ)È�Ù Èz¯zÒ‰Â.�צרת�:�איני�מ� ר�אה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

יח ‰f‡˙(ËÈ)תורה ‰¯ÈM‰Œ˙‡.(לב (לקמ� ∆«ƒ»«…

ע�� אדמת� "וכ�ר עד ה�מי�", ":"האזינ� ְְֲִִִֶַַַַַַָָ
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jlieÎmiavp`liriayקלח meiqelwpe`

úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø úBòø̈´©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ
ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék ãrì åéðôì§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦
íøèa íBiä äNò àeä øLà Bøöé-úà¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤

ézraLð øLà õøàä-ìà epàéáài''yx: £¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦
áëíBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´

:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeääâë-úà åöéå ©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«©§©º¤
äzà ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz̈¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

Cnr äéäà éëðàå íäì ézraLði''yx:ãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´
úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ

:ínz ãr øôñ-ìräëíiåìä-úà äLî åöéå ©¥®¤©−ª¨«©§©³¤Æ¤©«§¦¦½
:øîàì ýåýé-úéøa ïBøà éàNðåëúà ç÷ì «Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´

ïBøà ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²£¬
ãrì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøai''yx: §¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

æëéøî-úà ézrãé éëðà ékEtør-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−
íéøîî íBiä íënr éç épãBòa ïä äLwä©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-ír íúéäøéèôî ¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«
çëíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−

ía äãéràå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨½̈

ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰È�a ÌtÓ ÈL�˙ƒ̇¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ

ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈ ˙È ÈÓ„√̃»«»ƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ

‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ ‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»»≈ƒ¿«¿»

:˙ÈÓi˜ Ècכב˙È ‰LÓ ·˙Îe ƒ«≈ƒ¿«…∆»

‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»¿»«

:Ï‡¯NÈ È�·Ï dpÙl‡Âכג„ÈwÙe ¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

Û˜z ¯Ó‡Â Ôe� ¯a ÚLB‰È ˙È»¿À«««¬«¿≈

È�a ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈

ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»ƒ«≈ƒ¿

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓeכד„k ‰Â‰Â ≈¿ƒ¿≈¿«¿»«¬»«

ÈÓb˙t ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

„Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«

:eÓÈÏLcכה˙È ‰LÓ „ÈwÙe ƒ¿ƒ«ƒ…∆»

ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ÈÏË� È‡ÂÏ≈»≈»¿≈¬¿»»«¿»

:¯ÓÈÓÏכו‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒ ¿≈»ƒ»ƒ¿»

d˙È ÔeeL˙e ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¿«»≈

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡�B¯‡ ¯ËqÓƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬

:„È‰ÒÏ Ca Ôn˙ È‰ÈÂכזÈ¯‡ ƒ≈«»»¿»ƒ¬≈

C˙e�·¯Ò ˙È (‡�Ú„È) ‡�Ú„È ‡�‡¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»
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��אמר: מה לק�� ח)מ�ת�), �לט��(קהלת "ואי� ְְְֱִֵֵֶֶַַַ

ה�ות": Œ˙‡Â�י�� ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â ְֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆
ı¯‡‰.:למעלה העיד �בר הרי �אמר: (לעילוא� »»∆ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

אמר,ל) לי�ראל ה�� וג�'"? ה��� בכ� ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ"העידתי

ל�מר: �א ועכ�ו אמר, לא ואר� ל�מי� ְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹאבל

וג�' ה�מי� ŒÈk(ËÎ)":"האזינ� È˙BÓ È¯Á‡ ְֲִִַַַָ«¬≈ƒƒ

Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰.לא יה��ע ימ�ת �ל והרי «¿≈«¿ƒְְֲֵַָ�ַֹ
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אד� �ל ��למיד� מ�א� יה��ע"? ימי �ל ְִִֶֶַַָָָ�ְְֵָה'

היה חי, ��ה��ע זמ� ��ל �ג�פ�, עליו ַַָָ�ְְְִֶֶַָָָָחביב

חי:נראה ה�א �א�� ללמ�ה תורה ְְְִִֶָָֹ

ויל� פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäãé ÷øô òùåäá
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קמ

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

éøt épnî ïðòø LBøák éðà epøeLàå éúéðò:àöîð Eééëøc íéøLé-ék íòãéå ïBáð älà ïáéå íëç éî ¨¦´¦©«£¤À£¦Æ¦§´©£½̈¦¤−¦¤§§¬¦§¨«¦³¨¨Æ§¨¬¥¥½¤¨−§¥«¨¥®¦«§¨¦º©§¥´
:íá eìLké íéòLôe íá eëìé íé÷cöå ýåýé§Ÿ̈À§©¦¦Æ¥´§½̈«Ÿ§¦−¦¨¬§¨«

æçéì òLt-ìò øáòå ïBò àùð EBîk ìà-éî:àeä ãñç õôç-ék Btà ãòì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàL ¦¥´¨ÀŸ¥³Ÿ¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ©½¦«¨¥¬¤−¤«

èééìLúå eðéúðBò Laëé eðîçøé áeLé:íúàhç-ìk íé úBìöîa Cëíäøáàì ãñç á÷òéì úîà ïzz ¨´§©«£¥½¦§−Ÿ£«Ÿ¥®§©§¦²¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨«¦¥³¡¤Æ§©«£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®
:íã÷ éîéî eðéúáàì zòaLð-øLà£¤¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì íéáöð úùøôì äøèôäâñ-àñ ÷øô äéòùéá
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.miwlg 7 ,zFTC 47 ,xwFAA 10 drW ,WcFw zAW mFi :clFnd©¨©¨¤¨¨©¤©©¨¦



קמי

:åéðôì Búlòôe Bzà BøëNáéøéò äLeøã àøwé Cìå ýåýé éìeàb Lãwä-íò íäì eàø÷å §¨Æ¦½§ª¨−§¨¨«§¨«§¬¨¤²©©−Ÿ¤§¥´§Ÿ̈®§¨Æ¦¨¥´§½̈¦−
:äáæòð àìâñàáøa äòö BLeáìa øeãä äæ äøöaî íéãâa õeîç íBãàî àa | äæ-éî ¬Ÿ¤«¡¨«¨¦¤´¨´¥«¡À£³§¨¦Æ¦¨§½̈µ¤¨´¦§½Ÿ¤−§´Ÿ

:òéLBäì áø ä÷ãöa øaãî éðà Bçkáéãâáe ELeáìì íãà òecî:úâa Cøãk Eâ| äøet Ÿ®£¦²§©¥¬¦§¨−̈©¬§¦«©©¬©¨−Ÿ¦§¤®§¨¤−§Ÿ¥¬§©«¨´
éãâa-ìò íçöð æéå éúîça íñîøàå étàa íëøãàå ézà Léà-ïéà íénòîe écáì ézëøc̈©´§¦§©¦À¥«©¦Æ¥«¦´¦¦½§¤§§¥Æ§©¦½§¤§§¥−©«£¨¦®§¥³¦§¨Æ©§¨©½

:ézìàâà éLeaìî-ìëåã:äàa éìeàb úðLe éaìa í÷ð íBé ékäíîBzLàå øæò ïéàå èéaàå §¨©§©−¤§¨«§¦¦²¬¨−̈§¦¦®§©¬§©−¨«¨§©¦Æ§¥´Ÿ¥½§¤§¥−
:éðúëîñ àéä éúîçå éòøæ éì òLBzå CîBñ ïéàååéúîça íøkLàå étàa íénò ñeáàå §¥´¥®©³©¦Æ§Ÿ¦½©«£¨¦−¦¬§¨¨«§¦§¨³©¦Æ§©¦½©«£©§¥−©«£¨¦®

:íçöð õøàì ãéøBàåæýåýé eðìîb-øLà ìk ìòk ýåýé úläz øékæà | ýåýé éãñç §¦¬¨−̈¤¦§¨«©«§¥¸§Ÿ̈³©§¦¸§¦´Ÿ§Ÿ̈½§©¾¬Ÿ£¤§¨−̈§Ÿ̈®
:åéãñç áøëe åéîçøk íìîb-øLà ìàøNé úéáì áeè-áøåçíéða änä énò-Cà øîàiå §©¸§¥´¦§¨¥½£¤§¨¨¬§©«£−̈§¬Ÿ£¨¨«©Ÿ̧¤¸©©¦´¥½¨¨¦−

:òéLBîì íäì éäéå eøwLé àìèBúáäàa íòéLBä åéðt Càìîe øö Bì | íúøö-ìëa ´Ÿ§©¥®©§¦¬¨¤−§¦«©§¨¨«¨¨´´À̈©§©³¨¨¸«¦½̈§©«£¨¬
:íìBò éîé-ìk íàOðéå íìhðéå íìàâ àeä Búìîçáe§¤§¨−´§¨¨®©§©§¥¬©§©§¥−¨§¥¬¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.miwlg 7 ,zFTC 47 ,xwFAA 10 drW ,WcFw zAW mFi :clFnd©¨©¨¤¨¨©¤©©¨¦



קמי

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים וילך 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
באר שבע (ק)

חיפה (ק)

ירושלים (ק)

תל אביב (ק)

אוסטריה וינה (ק)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ק)

אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

אוק. ז'יטומיר (ק)

אוקראינה קייב (ק)

אוקראינה דונייצק (ק)

איטליה מילאנו (ק)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)

ארה"ב מיאמי (ק)

ארה"ב ניו הייבן (ק)

ארה"ב שיקאגו (ק)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ק)

בלגיה בריסל (ק)

בלרוס ליובאוויטש (ק)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)
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לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים וילך 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
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה
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להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים וילך 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 
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שבת
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ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)
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19:22 19:35

19:28 19:41

19:04 19:17

19:17 19:29

18:11 18:06

19:17 19:30

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים וילך 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
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ק)

קנדה מונטריאול (ק)

קפריסין לרנקה (ק)

רוסיה מוסקבה (ק)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ק)

שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

נצבים וילך

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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20:57

20:42

18:32

19:38

19:32

18:45

18:48

19:15

18:07

19:33

19:26

19:45

18:41

18:58

19:20

17:47

19:58

19:45

17:49

18:46

18:50

18:01

17:57

18:32 06:16 06:15

06:50 06:39

06:25 06:21

06:04 06:04

06:55 06:47

06:52 06:44

06:50 06:43

06:26 06:18

05:41 05:42

07:19 07:11

07:12 07:04

06:02 06:06

06:01 05:51

05:42 05:39

06:55 06:56

06:36 06:47

08:52 08:53

08:35 08:36

09:35 09:32

09:30 09:27

09:34 09:30

08:58 08:57

09:28 09:25

09:04 09:01

08:14 08:16

09:59 09:56

09:50 09:47

08:29 08:32

08:43 08:39

09:23 09:25

08:18 08:17

08:56 09:02

09:22 09:23

09:14 09:11

09:07 09:08

10:06 10:03

10:03 10:00

10:06 10:01

09:31 09:30

10:00 09:57

09:36 09:33

08:45 08:46

10:31 10:28

10:22 10:19

09:01 09:04

09:56 09:58

08:49 08:48

09:29 09:35

10:26 10:27

10:10 10:11

11:11 11:10

11:07 11:06

11:12 11:10

10:35 10:35

11:04 11:03

10:41 10:40

09:47 09:49

11:36 11:35

11:27 11:26

10:02 10:05

10:20 10:18

10:57 10:59

09:52 09:53

10:28 10:33

19:11 19:16

18:45 18:50

20:18 20:30

20:11 20:23

20:35 20:51

19:22 19:31

20:04 20:15

19:42 19:54

18:25 18:28

20:43 20:56

20:30 20:42

18:28 18:28

19:34 19:48

19:28 19:31

18:41 18:48

18:44 18:37

18:49 18:54

18:04 18:07

18:24 18:28

19:49 20:01

19:42 19:54

20:00 20:16

18:58 19:06

19:37 19:48

19:14 19:26

20:14 20:26

20:02 20:13

18:07 18:07

19:02 19:16

19:07 19:10

18:18 18:25

18:17 18:10
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