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záäàåéäìà éé úàìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨

Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤

îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤

äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨

äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§

,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤

äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨

àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ

éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨

,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤

.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤

Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤

Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤

.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦

àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ

íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦

íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëéäìàì íéLã÷§¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤

íëéýìû éé éðà ,íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîéé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨

(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil wlgzny

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éäìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥

.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

é÷

àýåýé íàð øBîæî ãåãìúéLà-ãr éðéîéì áL éðãàì |éáéàéìâøì íãä E:Eáhîýåýé çìLé Efr ä §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´−§Ÿ̈

ïBivîéáéà áø÷a äãø:EâEnrøçLî íçøî Lã÷-éøãäa Eìéç íBéa úáãð:Eúãìé ìè EìãòaLð ¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´©§ª¤«¦§©³

ýåýé-ìr íìBòì ïäë-äzà íçpé àìå |:÷ãö-ékìî éúøácäðéîé-ìr éðãà:íéëìî Btà-íBéa õçî E §Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§®̈©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«

åõçî úBiåâ àìî íéBba ïéãé:äaø õøà-ìr Làøæ-ìr äzLé Cøca ìçpî:Làø íéøé ïk ¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

àé÷

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa äåäé äãBà | déeììäá:íäéöôç-ìëì íéLeøc äåäé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥®̈§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À§¨¤§¥¤«

â:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäã:äåäé íeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæäåéàøéì ïúð óøè §¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§®̈©−§©´§Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®

:Búéøa íìBòì økæéå:íéBb úìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çkæíéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòî ¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À

:åéãewt-ìkç:øLéå úîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñèBúéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãt ¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬§¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®

:BîL àøBðå LBã÷é:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN äåäé úàøé | äîëç úéLàø ¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«



ג mildz

é÷

àýåýé íàð øBîæî ãåãìúéLà-ãr éðéîéì áL éðãàì |éáéàéìâøì íãä E:Eáhîýåýé çìLé Efr ä §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´−§Ÿ̈

ïBivîéáéà áø÷a äãø:EâEnrøçLî íçøî Lã÷-éøãäa Eìéç íBéa úáãð:Eúãìé ìè EìãòaLð ¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´©§ª¤«¦§©³

ýåýé-ìr íìBòì ïäë-äzà íçpé àìå |:÷ãö-ékìî éúøácäðéîé-ìr éðãà:íéëìî Btà-íBéa õçî E §Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§®̈©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«

åõçî úBiåâ àìî íéBba ïéãé:äaø õøà-ìr Làøæ-ìr äzLé Cøca ìçpî:Làø íéøé ïk ¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

àé÷

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa äåäé äãBà | déeììäá:íäéöôç-ìëì íéLeøc äåäé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥®̈§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À§¨¤§¥¤«

â:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäã:äåäé íeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæäåéàøéì ïúð óøè §¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§®̈©−§©´§Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®

:Búéøa íìBòì økæéå:íéBb úìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çkæíéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòî ¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À

:åéãewt-ìkç:øLéå úîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñèBúéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãt ¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬§¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®

:BîL àøBðå LBã÷é:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN äåäé úàøé | äîëç úéLàø ¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

אגרות קודש
 ב"ה,  יו"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ משתתפי במגבית לטובת ישיבת תומכי תמימים אשר בצרפת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאצקין,  שי'  פרץ  מו"ה  הרב  פעלים  רב  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הרה"ח  ע"י  נודעתי  בנועם 

מהשתתפותם בהחזקת ישיבת תומכי תמימים אשר בצרפת.

ובודאי לדכוותייהו למותר האריכות בביאור גודל הענין וגודל הזכות של כל מחזיקי ישיבה זו.

ולא נצרכה אלא להעדפה ולזריזות ולהשפעה על ידידיהם ומכיריהם שגם הם יעשו כהנ"ל, וזכות 

הרבים תלוי בהם.

ויהי רצון אשר כדרשת הזהר עה"כ עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר א"ת מאושר 

אלא מראשו*, תומשך ברכת השי"ת בהמצטרך לכל אחד מהם הוא וב"ב שי' מראשו, היינו מפנימיות אין 

סוף עד למטה מטה לבני חיי ומזוני רוויחי.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

*( להעיר מד"ה עץ חיים, שמח"ת תרצ"ט, ופתגם רבנו הזקן בזה.
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·B¯˜ּבאמת יקראּוהּו אׁשר לכל קֹוראיו לכל ,1ה' »ְְְְֱֲִֶֶֶָָָֹ
על ּבמאמרֹו אדמֹו"ר וחמי מֹורי כ"ק ּבזה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּומדּיק

תרפ"ז נׂשא ּפרׁשת (ׁשּבת זה קריאה2ּפסּוק ּכל ּדהּנה ,( ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבתפּלה, לֹו3היא אׁשר ּגדֹול ּגֹוי מי ּכי ְְֲִִִִִֶֶָָָ

1

2

3

4

יח.1 קמה, צא.2תהלים ע' שם גם וראה קפג. ע' תרפ"ז ובכ"מ.3סה"מ א. יח, ר"ה וראה ז. ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לבין הוא ברוך הקדוש בין שנוצרת המיוחדת הקירבה אודות מדובר זה במאמר

שביכולתה בכך התורה, של במעלתה נעוצה זו קירבה התורה. לימוד ידי על היהודי

שבתוכה הגשמית המציאות תוך אל מטה, למטה הוא ברוך הקדוש את 'להביא'

נמצא. היהודי

התפילה. עבודת ידי על הנוצרת לקירבה ביחס אפילו יתירה במעלה הינה זו קירבה

מה הבורא, מאת מלמעלה באה שהתורה בכך הוא ל'תורה' 'תפילה' בין ההבדל

רבים בפרטים עוסקת שהתורה למרות האדם. של מכוחו באה התפילה כן שאין

דיני תפילין, ציצית, ולמדידה: להגדרה הניתנת תבנית בעלי הינם כשלעצמם אשר

בלתי הינה התורה בתוך הׁשֹורה האלוקית ההתגלות אך וכו' וממונות ָנזיקין

אודות מלמדת התורה הוא: ברוך הקדוש של ורצונו חכמתו היא התורה מוגבלת.

פרטרצון כל מאחורי שעומדת זו שהיא סופית האין חכמתו בה וגנוזה ה',

ה'. שברצון ופרט

התורה אלה, וחכמה רצון בתוך עצמו את 'הכניס' הוא ברוך הקדוש מזו, יתירה

נתן שהבורא בכך ממש, הוא ברוך הקדוש נמצא בתוכו אשר 'כלי' בבחינת היא

עצמו. את לנו נתן הוא התורה את לנו

עמידה הבורא, מול עצמו את מעמיד שהאדם היא התפילה של מהותה זאת לעומת

של ברגש ליבו התעוררות ומתוך ה' בגדולת האדם של התבוננותו מתוך נעשית זו

שכלו גם ולפיכך ומידה גבול בעל הינו כולם, הנבראים ככל האדם, ה'. אהבת

מוגבלת הבלתי האלוקית ההתגלות שלעומת מובן מכך מוגבלים. הינם ורגשותיו

בשעת האדם של נפשו את הממלאת שההארה הרי התורה, בלימוד הקיימת

ובהתאם ה' בגדולת האדם של להשגותיו בהתאם ומידה, גבול בעלת היא התפילה

ליבו. רגשות של לעוצמות

-----

כולם העולמות את הממלאה האלוקית ההארה בין שקיים בהבדל קשורה זו נקודה

התורה. לבין

של הנשמה זו בהם, מאיר הוא ברוך שהקדוש האלוקי מהאור ניזונים העולמות

והגשמיים. הרוחניים כולם, הנבראים

ברוך הבורא של סוף האין אור לעומת ומידה גבול בעלי הינם והנבראים העולמות

בכדי לדרגה מדרגה וירידתו בהצטמצמותו כרוכה בהם שהארתו כך ְְְִַַָָהוא,

ב להכילו. יוכלו עולם.שהנבראים אותו של לדרגתו בהתאם מאיר הוא עולם כל

האור שבו הסדר אודות מדובר העולמות', 'השתלשלות במושג קשור זה דבר

מעולם תחתון, יותר לעולם ומשם עליון לעולם תחילה ויורד, משתלשל האלוקי

לעולמות מכן ולאחר ה'בריאה' לעולם העולמות, מבין הגבוה שהוא ה'אצילות'

בשם הנקרא הגשמי הזה עולם את גם ומחיה מאיר שהוא עד ו'עשיה' 'יצירה'

שממנו כמקור משמשת עליון שבעולם האלוקית ההארה הגשמי'. העשיה 'עולם

נעשית זו תחתונה והארה תחתון יותר עולם שממלאה ההארה מכן לאחר נובעת

הדרגות בכל שקיים המשותף המכנה תחתון. יותר עוד לעולם שיורד לשפע מקור

ומידה. גבול בעלות הינן שכולן זו אלוקית הארה של השונות

המציאות לתוך ירדה היא גם אחד מצד התורה, אודות מדובר כאשר זאת לעומת

העולמות, של השתלשלותם לסדר בהתאם לתוכם ירדה היא ואף העולמות, של

ניתנה דבר של שבסופו עד ה'בריאה' לעולם מכן ולאחר ה'אצילות' לעולם תחילה

המתאימה מוגדרת מסגרת בתוך מתגלה התורה עולם ובכל הגשמי, בעולמנו לנו

הוא ברוך הקדוש של וחכמתו רצונו על מדברת היא עולם, אותו של למושגים

חכמתו אודות מדובר זאת עם ביחד אך עולם, באותו הנמצאים לפרטים ביחס

בתוך נמצא ובעצמו בכבודו הוא ברוך הקדוש ממש. הוא ברוך הקדוש של ורצונו

העולמות. מציאות תוך אל למטה ירידתה לאחר גם התורה

-----

לעולמינו שירדה לאחר בעיקר היא התורה בתוך הוא ברוך הקדוש של התגלותו

כפי בתורה דווקא היא התורה בתוך ובעצמו בכבודו הבורא של הימצאותו הגשמי,

מאחורי העומדת האלוקית שהכוונה כיוון היא לכך הסיבה הזה. בעולם שהיא

אומרים חז"ל דווקא. הזה עולם של בהתהוותו נעוצה כולם, העולמות בריאת

של ותשוקתו תאוותו כלומר בתחתונים' דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש ְֲִָש'נתאוה

בתוך בעיקר התחתונים, העולמות בתוך דווקא ולהתגלות לדּור היא ָהבורא

הכוונה של התממשותה שעיקר מובן מכך הגשמי. הזה העולם של מציאותו

בתורה. קשורה העולם נברא שבשבילה האלוקית

-----

'אין חז"ל: כדברי 'אמת', בשם נקראת התורה מדוע מובן האמורים הדברים פי על

שעלולים בתנאים תלוי איננו קיומו אשר זה הוא אמיתי דבר תורה'. אלא אמת

למידת המבחן לכן זמן. ובכל מקום בכל התוקף בכל קיים יהיה הוא להשתנות,

לזמן. ומזמן למקום ממקום משתנה איננו כמה עד הוא מסויים דבר של אמיתיותו

המוחלט. קיומה היא האמת של מהותה

דווקא ביטוי לידי באה האלוקית הואהאמת ברוך הקדוש של שביכולתו בכך

הגבול בתוך לשכון ביכולתו מעלה, למעלה מאיר שהוא כשם מטה למטה להתגלות

ובאיֿמוגבלותו. ברוממותו להישאר שם ואף העולמות של
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·B¯˜ּבאמת יקראּוהּו אׁשר לכל קֹוראיו לכל ,1ה' »ְְְְֱֲִֶֶֶָָָֹ
על ּבמאמרֹו אדמֹו"ר וחמי מֹורי כ"ק ּבזה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּומדּיק

תרפ"ז נׂשא ּפרׁשת (ׁשּבת זה קריאה2ּפסּוק ּכל ּדהּנה ,( ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבתפּלה, לֹו3היא אׁשר ּגדֹול ּגֹוי מי ּכי ְְֲִִִִִֶֶָָָ
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2

3

4

יח.1 קמה, צא.2תהלים ע' שם גם וראה קפג. ע' תרפ"ז ובכ"מ.3סה"מ א. יח, ר"ה וראה ז. ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לבין הוא ברוך הקדוש בין שנוצרת המיוחדת הקירבה אודות מדובר זה במאמר

שביכולתה בכך התורה, של במעלתה נעוצה זו קירבה התורה. לימוד ידי על היהודי

שבתוכה הגשמית המציאות תוך אל מטה, למטה הוא ברוך הקדוש את 'להביא'

נמצא. היהודי

התפילה. עבודת ידי על הנוצרת לקירבה ביחס אפילו יתירה במעלה הינה זו קירבה

מה הבורא, מאת מלמעלה באה שהתורה בכך הוא ל'תורה' 'תפילה' בין ההבדל

רבים בפרטים עוסקת שהתורה למרות האדם. של מכוחו באה התפילה כן שאין

דיני תפילין, ציצית, ולמדידה: להגדרה הניתנת תבנית בעלי הינם כשלעצמם אשר

בלתי הינה התורה בתוך הׁשֹורה האלוקית ההתגלות אך וכו' וממונות ָנזיקין

אודות מלמדת התורה הוא: ברוך הקדוש של ורצונו חכמתו היא התורה מוגבלת.

פרטרצון כל מאחורי שעומדת זו שהיא סופית האין חכמתו בה וגנוזה ה',

ה'. שברצון ופרט

התורה אלה, וחכמה רצון בתוך עצמו את 'הכניס' הוא ברוך הקדוש מזו, יתירה

נתן שהבורא בכך ממש, הוא ברוך הקדוש נמצא בתוכו אשר 'כלי' בבחינת היא

עצמו. את לנו נתן הוא התורה את לנו

עמידה הבורא, מול עצמו את מעמיד שהאדם היא התפילה של מהותה זאת לעומת

של ברגש ליבו התעוררות ומתוך ה' בגדולת האדם של התבוננותו מתוך נעשית זו

שכלו גם ולפיכך ומידה גבול בעל הינו כולם, הנבראים ככל האדם, ה'. אהבת

מוגבלת הבלתי האלוקית ההתגלות שלעומת מובן מכך מוגבלים. הינם ורגשותיו

בשעת האדם של נפשו את הממלאת שההארה הרי התורה, בלימוד הקיימת

ובהתאם ה' בגדולת האדם של להשגותיו בהתאם ומידה, גבול בעלת היא התפילה

ליבו. רגשות של לעוצמות

-----

כולם העולמות את הממלאה האלוקית ההארה בין שקיים בהבדל קשורה זו נקודה

התורה. לבין

של הנשמה זו בהם, מאיר הוא ברוך שהקדוש האלוקי מהאור ניזונים העולמות

והגשמיים. הרוחניים כולם, הנבראים

ברוך הבורא של סוף האין אור לעומת ומידה גבול בעלי הינם והנבראים העולמות

בכדי לדרגה מדרגה וירידתו בהצטמצמותו כרוכה בהם שהארתו כך ְְְִַַָָהוא,

ב להכילו. יוכלו עולם.שהנבראים אותו של לדרגתו בהתאם מאיר הוא עולם כל

האור שבו הסדר אודות מדובר העולמות', 'השתלשלות במושג קשור זה דבר

מעולם תחתון, יותר לעולם ומשם עליון לעולם תחילה ויורד, משתלשל האלוקי

לעולמות מכן ולאחר ה'בריאה' לעולם העולמות, מבין הגבוה שהוא ה'אצילות'

בשם הנקרא הגשמי הזה עולם את גם ומחיה מאיר שהוא עד ו'עשיה' 'יצירה'

שממנו כמקור משמשת עליון שבעולם האלוקית ההארה הגשמי'. העשיה 'עולם

נעשית זו תחתונה והארה תחתון יותר עולם שממלאה ההארה מכן לאחר נובעת

הדרגות בכל שקיים המשותף המכנה תחתון. יותר עוד לעולם שיורד לשפע מקור

ומידה. גבול בעלות הינן שכולן זו אלוקית הארה של השונות

המציאות לתוך ירדה היא גם אחד מצד התורה, אודות מדובר כאשר זאת לעומת

העולמות, של השתלשלותם לסדר בהתאם לתוכם ירדה היא ואף העולמות, של

ניתנה דבר של שבסופו עד ה'בריאה' לעולם מכן ולאחר ה'אצילות' לעולם תחילה

המתאימה מוגדרת מסגרת בתוך מתגלה התורה עולם ובכל הגשמי, בעולמנו לנו

הוא ברוך הקדוש של וחכמתו רצונו על מדברת היא עולם, אותו של למושגים

חכמתו אודות מדובר זאת עם ביחד אך עולם, באותו הנמצאים לפרטים ביחס

בתוך נמצא ובעצמו בכבודו הוא ברוך הקדוש ממש. הוא ברוך הקדוש של ורצונו

העולמות. מציאות תוך אל למטה ירידתה לאחר גם התורה

-----

לעולמינו שירדה לאחר בעיקר היא התורה בתוך הוא ברוך הקדוש של התגלותו

כפי בתורה דווקא היא התורה בתוך ובעצמו בכבודו הבורא של הימצאותו הגשמי,

מאחורי העומדת האלוקית שהכוונה כיוון היא לכך הסיבה הזה. בעולם שהיא

אומרים חז"ל דווקא. הזה עולם של בהתהוותו נעוצה כולם, העולמות בריאת

של ותשוקתו תאוותו כלומר בתחתונים' דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש ְֲִָש'נתאוה

בתוך בעיקר התחתונים, העולמות בתוך דווקא ולהתגלות לדּור היא ָהבורא

הכוונה של התממשותה שעיקר מובן מכך הגשמי. הזה העולם של מציאותו

בתורה. קשורה העולם נברא שבשבילה האלוקית

-----

'אין חז"ל: כדברי 'אמת', בשם נקראת התורה מדוע מובן האמורים הדברים פי על

שעלולים בתנאים תלוי איננו קיומו אשר זה הוא אמיתי דבר תורה'. אלא אמת

למידת המבחן לכן זמן. ובכל מקום בכל התוקף בכל קיים יהיה הוא להשתנות,

לזמן. ומזמן למקום ממקום משתנה איננו כמה עד הוא מסויים דבר של אמיתיותו

המוחלט. קיומה היא האמת של מהותה

דווקא ביטוי לידי באה האלוקית הואהאמת ברוך הקדוש של שביכולתו בכך

הגבול בתוך לשכון ביכולתו מעלה, למעלה מאיר שהוא כשם מטה למטה להתגלות

ובאיֿמוגבלותו. ברוממותו להישאר שם ואף העולמות של

ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ '‰ ·B¯˜'»¿»¿»
e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ¿…¬∆ƒ¿»

'˙Ó‡a1,בתהילים זה פסוק ∆¡∆
'קרוב בקצרה: להיאמר היה יכול

באמת', קוראיו לכל ≈»¿i„Óe˜ה'
ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î ‰Êa»∆ƒ¿»ƒ
ÏÚ B¯Ó‡Óa ¯"BÓ„‡«¿¿«¬»«

) ‰Ê ˜eÒtעל נאמר המאמר »∆
ב �N‡ידו ˙L¯t ˙aL«»»»«»…
לקרוא)Ê"Ù¯˙2בשנת ניתן שבהם צורות שתי רמוזות זה בפסוק אשר

הוא ברוך Ïkלקדוש ‰p‰c ,¿ƒ≈»
'‰‡È¯˜'אל האדם של ¿ƒ»

הוא ברוך È‰ƒ‡הקדוש
aאמצעותBÓÎe ,‰lÙ˙ ƒ¿ƒ»¿

·e˙kL3על המדבר בפסוק ∆»
הנקראים ישראל עם של גדולתם

גדול), (=עם גדול' 'גוי בשם

ברוך שהקדוש בכך היא גדולתם

בעקבות אליהם קרוב הוא

בתפילותיהם אליו ‡ÌÈ˜Ïקריאתם BÏ ¯L‡ ÏB„b ÈBb ÈÓ Èk'ƒƒ»¬∆¡…ƒ
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מבוא למאמר דא"ח - יום ב' דחג השבועות ה'תשד"מ



ei`xewו lkl 'd aexw

וזהּו אליו, קראנּו ּבכל אלקינּו ּכה' אליו קרֹובים ְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאלקים
אׁשר לכל ׁשּכתּוב ּומה ּבתפּלה, קֹוראיו לכל ה' ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹקרֹוב
אּלא אמת ּדאין ּבּתֹורה הּקריאה על קאי ּבאמת ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיקראּוהּו

ּבתפּלה4ּתֹורה קריאה קריאה, עניני ב' ּדהם והינּו , ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ
ּכאן ּׁשּנקרא מה להבין צרי ולכאֹורה ּבּתֹורה. ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָּוקריאה
ּדמהמׁש ועֹוד, ּדוקא. קריאה ּבׁשם הּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָלּמּוד
יֹותר קרֹוב הּוא ּתֹורה עלֿידי ּדבקריאה מׁשמע ְְְְִִֵֵַַַַָָָָהּכתּוב
קֹוראיו, לכל ה' קרֹוב וזהּו ּתפּלה, עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָמּבקריאה
אׁשר לכל הּנה מּכלֿמקֹום קֹוראיו, לכל ּדקרֹוב ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּדהגם
ּדהרי להבין, וצרי יֹותר. קרֹוב הּוא ּבאמת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָיקראּוהּו
ּתפּלה, עלֿידי יֹותר הּוא ה' ּדקרֹוב הענין ְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבפׁשטּות

מריּה קּמי ּכעבּדא עֹומד האדם העבד5ּדבתפּלה ּדענין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לגמרי ּבטל ׁשהּוא ועד האדֹון, אל ּבבּטּול ְְְְִֵֵֶֶַַָָָהּוא

האדֹון מציאּות היא מציאּותֹו וכל ּכן6מּמציאּותֹו ואם , ְְְְְִִִִִִֵָָָ
הּתֹורה. עלֿידי יֹותר ׁשהּוא מׁשמע ּכאן ְְֵֵֶַַַַַַָָמּדּוע

ÔÈ·‰Ïeזה מהּכל הענין ּבאּור ּתחּלה להקּדים צרי ¿»ƒְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּתֹורה,4ּׁשאמרּו אּלא אמת אין ְֱֵֵֶֶֶַַָָָ

מה עלּֿפי זה ויּובן ּדוקא. אמת ּבׁשם נקראת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורה
מסּפר,7ּׁשּכתּוב אין לתבּונתֹו ּכח ורב אדֹוננּו ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

הּמתחיל' (ּב'דּבּור אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּבזה ְְְִִִֵֶַַַָּומביא
(מהורש"ב) אדמֹו"ר כ"ק אביו ּבזה ּׁשמדּיק מה ְְִֵֶֶַַַַַָָהּנ"ל)
ּדחג ב' ּביֹום ׁשּנאמר זה הּמתחיל' ּב'דּבּור ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָנׁשמתֹוֿעדן

ּבּסעּודה אין8הּׁשבּועֹות ולתבּונתֹו מהּו להבין ּדצרי , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
הּנחלק ּדבר על לֹומר נֹופל הּמסּפר ענין ּדהּנה ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמסּפר.
ענין ּבֹו נֹופל חלקים ּבֹו ׁשּיׁש ּגׁשמי ּדבר והינּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלחלקים,
ההפלאה ׁשהּוא מסּפר, אין ּבֹו לֹומר ׁשּי ואז ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמסּפר,

ּדמסּפר רּוחני9והרּבּוי ענין ׁשהּוא והּׂשגה ּבתבּונה אבל , ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָָ
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e‰ÊÂ ,'ÂÈÏ‡ e�‡¯˜ ÏÎa e�È˜Ï‡ '‰k ÂÈÏ‡ ÌÈ·B¯˜של הפירוש ¿ƒ≈»«¡…≈¿»»¿≈≈»¿∆
הפסוק של הראשון ˜ÂÈ‡¯B'חציו ÏÎÏ '‰ ·B¯˜'כלומר –,‰lÙ˙a »¿»¿»ƒ¿ƒ»

eזאת e˙kL·לעומת ‰Óהשני Ó‡a˙'בחציו e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ' «∆»¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆
È‡˜(מוסב=)‰‡È¯w‰ ÏÚהנעשית הוא ברוך עצםaלקדוש אמצעות »≈««¿ƒ»«

ב והקריאה הרמזBz¯‰הלימוד , »
וכדברי 'באמת', המילה זו לכך

‡l‡חז"ל '˙Ó‡' ÔÈ‡c¿≈¡∆∆»
‰¯Bz4'· Ì‰c e�È‰Â , »¿«¿¿≈
È�È�Úואופני‰‡È¯˜'לה, ƒ¿¿≈¿ƒ»

a ‰‡È¯˜אמצעות‰lÙ˙ ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
a ‰‡È¯˜eאמצעות.‰¯Bz ¿ƒ»«»

‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«
‰¯Bz‰ „enÏ Ô‡k ‡¯˜pM∆ƒ¿»»ƒ«»

‡˜Âc '‰‡È¯˜' ÌLaולא ¿≈¿ƒ»«¿»
'לימוד' Ócבשם ,„BÚÂ סגנון. ¿¿≈

ÚÓLÓ ·e˙k‰ CLÓ‰∆¿≈«»«¿«
‰‡È¯˜·cהנעשית ŒÏÚלה' ¿ƒ¿ƒ»«

¯˙BÈ ·B¯˜ ‡e‰ ‰¯Bz È„È¿≈»»≈
È¯˜a‡‰אשרÓליהודי ƒƒ¿ƒ»
lÙz‰,הנעשית È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»
e‰ÊÂשל המבנה משמעות ¿∆

כולו: ÏÎÏהפסוק '‰ ·B¯˜'»¿»
·B¯˜c Ì‚‰c ,'ÂÈ‡¯B˜¿»«¬«¿»

ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏלמרות כלומר ¿»¿»
קרוב אכן הוא ברוך שהקדוש

המתפלל ÌB˜ÓŒÏkÓלאדם ,ƒ»»
e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ' ‰p‰ƒ≈¿…¬∆ƒ¿»

'˙Ó‡aשקוראים לאלה כלומר ∆¡∆
התורה באמצעות ‰e‡אליו

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .¯˙BÈ ·B¯»̃≈¿»ƒ¿»ƒ
˙eËLÙa È¯‰c,ÔÈ�Ú‰ «¬≈¿«¿»ƒ¿»
‡e‰ '‰ ·B¯˜'cנעשה¯˙BÈ ¿»≈

‰lÙ˙·c ,‰lÙz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»
„ÓBÚ Ì„‡‰הבורא בפני »»»≈

'dÈ¯Ó Èn˜ ‡c·Úk'5 ¿«¿»«≈»≈
אדונו) לפני ÔÈ�Úc(=כעבד ,¿ƒ¿«

„·Ú‰היא העבד של מהותו »∆∆
ש ÚÂ„בכך ,ÔB„‡‰ Ï‡ Ïeh·a ‡e‰כך È¯Ó‚Ïכדי ÏËa ‡e‰L ¿ƒ∆»»¿«∆»≈¿«¿≈

B˙e‡ÈˆnÓמשל מציאות לו שאין כך כדי עד לאדונו עצמו את נותן העבד ƒ¿ƒ
‰È‡עצמו B˙e‡ÈˆÓ ÏÎÂנעשיתÔB„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ6לידי בא זה דבר ¿»¿ƒƒ¿ƒ»»

שיהודי בשעה כן כמו (=אדונו)', רבו קנה – עבד שקנה ש'מה בכך ביטוי

התבטלות מתוך זה הרי בתפילה הבורא מול עצמו את הואמעמיד מוחלטת,

האדם בתורה והקריאה הלימוד בשעת זאת ולעומת לה', כולו כל את מוסר

להשתמש עליו כראוי התורה את להבין מנת על שהרי שלו במציאותו משתמש

שכלו Lבכוח ÚÓLÓ Ô‡k ÚecÓ Ôk Ì‡Â האדם, אל ה' ‰e‡קרבת ¿ƒ≈««»«¿«∆
‰Bz¯‰?נעשה È„ÈŒÏÚ ¯˙BÈ≈«¿≈«»

ÔÈ·‰Ïeאת‰Ó ÔÈ�Ú‰ ¯e‡a ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê Ïk ¿»ƒ»∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M4 ∆»¿«≈«
,'‰¯Bz ‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡'≈¡∆∆»»
ÌLa ˙‡¯˜� ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿≈¿≈

.‡˜Âc '˙Ó‡'¡∆«¿»
‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«

·e˙kM7המספר בפסוק ∆»
ברוך הקדוש של גדולתו אודות

Ákהוא ·¯Â e��B„‡ ÏB„b'»¬≈¿«…«
,'¯tÒÓ ÔÈ‡ B˙�e·˙Ïƒ¿»≈ƒ¿»
Á"ÂÓ ˜"Î ‰Êa ‡È·Óe≈ƒ»∆
¯ea„'a) ¯"BÓ„‡«¿¿ƒ
‰Ó (Ï"p‰ 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«««
˜"Î ÂÈ·‡ ‰Êa ˜i„ÓM∆¿«≈»∆»ƒ
(·"˘¯Â‰Ó) ¯"BÓ„‡«¿

a Ô„ÚŒB˙ÓL�מאמר¯ea„' ƒ¿»≈∆¿ƒ
‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰הפותח במאמר ««¿ƒ∆

כוח' ורב אדוננו 'גדול בפסוק

‚Ác '· ÌBÈa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«
‰„eÚqa ˙BÚe·M‰8, «»«¿»

e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ«
.'¯tÒÓ ÔÈ‡ B˙�e·˙ÏÂ'¿ƒ¿»≈ƒ¿»

¯tÒn‰ ÔÈ�Ú ‰p‰cהמושג ¿ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»
'אין המושג ואפילו 'מספר'

ÓBÏ¯מספר' ÏÙB�שייך ≈«
בו c·¯להשתמש ÏÚ«»»

ÌÈ˜ÏÁÏ ˜ÏÁp‰כאשר רק «∆¡»«¬»ƒ
לחלקו שניתן דבר אודות מדובר

את לתאר ניתן אזי לחלקים

מספרים של במושגים גדולתו

בכך או לסופרו' ש'ניתן בכך

לסופרו' ניתן e�È‰Âש'לא ,¿«¿
אודות מדובר שהוא·¯cכאשר »»

ÈÓLb.L,גשמי דבר רק הרי «¿ƒ∆
לכן גשמי שטח של בהגדרות מוגדר Baלהיותו Liלהיחלק אפשרות ≈

BaולכןÌÈ˜ÏÁל ÏÙB�כלפיו ‰tÒn¯שייך ÔÈ�Úאת לאמוד אפשר ¬»ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»
במספרים Ê‡Âגודלו הוא, אחד שמצד דבר אודות מדובר כאשר כזו במסגרת ¿»

אזי סופי אין בשטח מתפשט הוא שני ומצד הגשמי Baבתחום ¯ÓBÏ CiL«»«
'¯tÒÓ ÔÈ‡'נקודות סוף אין של רצף בתוכו המכיל גשמי קו ,בדוגמת ≈ƒ¿»

Lאלה מילים של tÒÓ'c¯'משמעותן Èea¯‰Â ‰‡ÏÙ‰‰ ‡e‰9כלומר ∆««¿»»¿»ƒ¿ƒ¿»
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n"cyz'd ,zereayd bgc 'a mei

אין לֹומר ׁשּי ׁשּיהיה מסּפר לׁשֹון עלֿזה נֹופל אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי
והּׂשגה, ּתבּונה ׁשל ּדבר ּבכל הּוא זה ּדענין ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָמסּפר.
ּבגדר ׁשאינֹו הּקּב"ה ׁשל ּבתבּונתֹו וקלֿוחמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכלֿׁשּכן
הּמסּפר. ענין ּכאן ּׁשּנקט מה ּביֹותר קׁשה ּכן ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמסּפר.
סֹותר זה ּדלכאֹורה להבין צרי ּדעֹוד ּבּמאמר, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּוממׁשי
ּדענין ּכח, ורב אדֹוננּו ּגדֹול ׁשאֹומר ּדקרא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹלריׁשא
ּומסּפר, והגּבלה ּבמדידה ּגדֹול ׁשהּוא מֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּגדלּות

היכלֹות ּבפרקי יֹוצר10וכדאיתא ׁשל קֹומה ׁשעּור ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
ּכח ורב ּכמסּפר ּפרסאֹות רבבֹות אלפים רל"ו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹּבראׁשית
מפלג, רּבּוי ׁשּזהּו ּדאף רל"ו), ּבגימטרּיא ּכח (ורב ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֻכּו'
ׁשּמסּים מהּו ּכן ואם הּמסּפר, ּבגדר הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּכלֿמקֹום
ּדמׁשמע מּובן, אינֹו ּוביֹותר מסּפר. אין ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָולתבּונתֹו
(רל"ו ּכח ורב (אדֹוננּו) ּגדֹול ּבּה ׁשּנאמר הּדרּגא ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאֹותּה
ׁשּלֹו) (ּתבּונה לתבּונתֹו הּנה ּפרסאֹות), רבבֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָאלפים

מסּפר. ְִֵָאין

˙c˜�eׁשּגדר לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּדהּנה ּבזה, הּבאּור ¿À«ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּב ׁשּי (חל)הּמסּפר הּוא ּדוקא, הּמתחּלק דבר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ

וכּמּובא ּבכללּותֹו. ההׁשּתלׁשלּות סדר על ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבכללּות
ׁשם מסּפר11ּבּמאמר אין ׁשּלגדּודיו ּדאף אין12, (עֹולמֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

היינּו מסּפר, ּבגדר זה הרי מּכלֿמקֹום ׁשּכל13מסּפר), ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני ּדבר ּבתֹור האחר מהעֹולם נחלק ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָעֹולם
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וש"נ. ואילך. ב.1710 נד, ויקרא לקו"ת קפד.11וראה ע' שם תרפ"ז שם. ב.12תרע"ח יג, חגיגה תרע"ח13ראה סה"מ גם ראה
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ולתאר 'מספר' במושג כלפיה להשתמש שניתן 'מּופלאּות' של כזה בסוג ְָמדובר

'בלי שהיא בכך הווייתוÙÒÓ¯אותה שבעצם דבר להפליא באות אלה מילים ,'

במספרים נמדד ‡·Ïהוא מדובר, O‰'Â‚‰כאשר '‰�e·˙'a'שכלית ¬»ƒ¿»¿«»»
È�Áe¯ ÔÈ�Ú ‡e‰Lגשמי בשטח נמדד �ÏÙBמלכתחילה‰¯Èואינו B�È‡ ∆ƒ¿»»ƒ¬≈≈≈

'¯tÒÓ' ÔBLÏ ‰ÊŒÏÚ«∆¿ƒ¿»
ÔÈ‡' ¯ÓBÏ CiL ‰È‰iL∆ƒ¿∆«»«≈
‡e‰ ‰Ê ÔÈ�Úc .'¯tÒÓƒ¿»¿ƒ¿»∆

¯·c ÏÎaאיננה שמציאותו ¿»»»
בדוגמת רוחנית אלא גשמית

'e·z�‰'מציאותם ÏL∆¿»
‰‚O‰'Â'אפילו,שכלית ¿«»»

גודל אודות מדובר כאשר

זה אין הרי ודם בשר של חכמתו

כמה עד גודלה את לתאר נכון

ÙÒÏ,ŒÏ˜Â¯‰ניתן ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿«
¯ÓÁÂמדובר B˙�e·˙aכאשר »…∆ƒ¿»

L‰"aw‰ Ïקץ לה שאין ∆«»»
בודאי הרי a‚„¯וגבול B�È‡L∆≈¿∆∆

'¯tÒÓ'להשתמש ניתן ולא ƒ¿»
' במושג אפילו מספר',‡ÔÈכלפיו

ש'איננו לכך מעבר היא גדולתו

איננו מלכתחילה שהרי נספר'

התחלקות בה ששייכת במסגרת

כלל ˜L‰לחלקים Ôk Ì‡Â .¿ƒ≈»∆
Ô‡k Ë˜pM ‰Ó ¯˙BÈa¿≈«∆»«»
שהשתמש מה כאן, שאחז (=מה

הפסוק) '‰tÒn¯'כאן ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿»
מספר' אין 'ולתבונתו .באומרו

CÈLÓÓeקדושת כבוד «¿ƒ
הרש"ב «¬»»Ó‡na¯,אדמו"ר

ורב אדוננו 'גדול הפסוק אודות

מספר' אין ולתבונתו B‡ÎÏc¯‰כוח ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚcלקושי בנוסף ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
כשלעצמם, מספר' אין 'ולתבונתו במילים c˜¯‡הקיים ‡LÈ¯Ï ¯˙BÒ ‰Ê∆≈¿≈»ƒ¿»

הפסוק) Ák',(=לתחילת ·¯Â e��B„‡ ÏB„b' ¯ÓB‡L 'אין, מהמילים ∆≈»¬≈¿«…«
מכל במספרים להימדד שיכול לעולם שייך שהוא שלמרות משמע מספר'

המילים של משמעותן אך מספר, לו שאין בכך היא ורוממותו מעלתו מקום

וניתן ממש למדידה שניתנת כזו היא שגדולתו היא כוח' ורב אדוננו 'גדול

מסויים גבול בתוך ‰'eÏ„b˙'להגדירה ÔÈ�Úcמבטא 'גדלות' המושג ¿ƒ¿«««¿
כךBÓ¯‰ו tÒÓe¯על ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ÏB„b ‡e‰Lכלומר ∆∆»ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ¿»

הוא 'גדול' התואר שהרי גודלו, את למדוד שניתן משמעותה 'גדול' ההגדרה

נסתרת נשארת גדולתו למודדו ניתן שלא ודבר ממנו, הקטן אחר לדבר ,ביחס
Âשיש כזו בגדולה כאן שמדובר זה, פסוק אודות חז"ל בדברי נאמר שאכן ¿כפי

מידה, ‰BÏÎÈ˙לה È˜¯Ùa ‡˙È‡„Î10(היכלות בפרקי (=כמובא ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈≈»

˙B··¯ ÌÈÙÏ‡ Â"Ï¯ ˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈ ÏL ‰ÓB˜ ¯eÚL'ƒ»∆≈¿≈ƒ¬»ƒ¿»
'eÎ Ák ·¯Â ¯tÒÓk ˙B‡Ò¯tגודלו מידת שכביכול מתבטאים חז"ל «¿»¿ƒ¿«¿«…«

('רבבה' פרסאות רבבות אלפי ושש שלושים מאתים היא העולמות יוצר של

מיל) ארבעה של שטח הינה ופרסא אלפים עשרת הוא(זה זה למספר הרמז

שהמילים Ák'בכך ·¯Â'הינם ¿«…«
Â"Ï¯ ‡i¯ËÓÈ‚a236=,( ¿ƒ«¿ƒ»

L Û‡cשמציינים זו מידה ¿«∆
ÏÙÓ‚,חז"ל Èea¯ e‰fאך ∆ƒÀ¿»

ÌB˜ÓŒÏkÓסוף ‰e‡סוף ƒ»»
'¯tÒn'‰ ¯„‚aזה ואין ¿∆∆«ƒ¿»
מספר' 'בלי Ôkבבחינת Ì‡Â ,¿ƒ≈

מובן ÌiÒnLאינו e‰Ó«∆¿«≈
במילים «¿B˙�e·˙ÏÂ'¿ƒהפסוק

e ?'¯tÒÓ ÔÈ‡שניתן למרות ≈ƒ¿»
אודות שמדובר להסביר היה

בהתגלות הקיימות שונות דרגות

אחת דרגה הבורא, של כוחו

ודרגה 'מספר' בבחינת שהיא

'בלי בבחינת שהיא יותר עליונה

אך ‡B�Èמספר', ¯˙BÈ·¿≈≈
c ,Ô·eÓהפסוק מרצף »¿

‡b¯c‰ d˙B‡L ÚÓLÓ«¿«∆»««¿»
ÏB„b da ¯Ó‡pL∆∆¡«»»

) Ák ·¯Â (e��B„‡)כלומר ¬≈¿«…«
באומדן שנמדדת דרגה אותה

¯··B˙של ÌÈÙÏ‡ Â"Ï¯¬»ƒƒ¿
‰p‰ ,(˙B‡Ò¯tעליה «¿»ƒ≈

נאמר «¿B˙�e·˙Ï'ƒבעצמה
ÔÈ‡ (BlL ‰�e·z)¿»∆≈

.'¯tÒÓƒ¿»
‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜�e¿À««≈»∆¿ƒ≈
˜lÁ˙n‰ ¯·„a CiL '¯tÒn'‰ ¯„bL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈∆∆∆«ƒ¿»«»¿»»«ƒ¿«≈

‡˜Âcלחלקים לחלקו ניתן שאז גשמי בשטח שנמדד דבר הרי,בדוגמת «¿»
במספרים מדידה של המושגים eÏÏÎa˙עולם (ÏÁ) ‡e‰כללי באופן »ƒ¿»

ÏÚ Ìbהרוחניות אודות מדובר כאשר אמורים הדברים רוחנית, מציאות ««
של המסגרת בתוך ‰‰eÏLÏzL˙הקיימת ¯„Òהעולמות ,B˙eÏÏÎaשל ≈∆«ƒ¿«¿¿ƒ¿»

כאש כן שאין לאמה שכלפיה זו, ממסגרת שלמעלה האלוקות אודות מדובר ר

חלילה כלל מדידה ÌLשייכת ¯Ó‡na ‡·enÎÂ .11L Û‡c נאמר, ¿«»««¬»»¿«∆
העליונים בעולמות הקיימים המלאכים גדודי ‡ÔÈכלפי ÂÈ„e„‚l'ƒ¿»≈

'¯tÒÓ12)ל כן Ê‰וכמו È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏBÚ ƒ¿»»≈ƒ¿»ƒ»»¬≈∆
¯tÒÓ ¯„‚aמשלו מוגבלת בתבנית מוגדר כשלעצמו עולם כל שהרי ¿∆∆ƒ¿»

אחר מעולם אותו ‰e�ÈÈהמייחדת ,13ÌÏBÚ‰Ó ˜ÏÁ� ÌÏBÚ ÏkL «¿∆»»∆¿»≈»»
e .BÓˆÚ È�Ùa ¯·c ¯B˙a ¯Á‡‰מספר את מפרטים שכאשר למרות »«≈¿»»ƒ¿≈«¿
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אין לֹומר ׁשּי ׁשּיהיה מסּפר לׁשֹון עלֿזה נֹופל אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי
והּׂשגה, ּתבּונה ׁשל ּדבר ּבכל הּוא זה ּדענין ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָמסּפר.
ּבגדר ׁשאינֹו הּקּב"ה ׁשל ּבתבּונתֹו וקלֿוחמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכלֿׁשּכן
הּמסּפר. ענין ּכאן ּׁשּנקט מה ּביֹותר קׁשה ּכן ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמסּפר.
סֹותר זה ּדלכאֹורה להבין צרי ּדעֹוד ּבּמאמר, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּוממׁשי
ּדענין ּכח, ורב אדֹוננּו ּגדֹול ׁשאֹומר ּדקרא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹלריׁשא
ּומסּפר, והגּבלה ּבמדידה ּגדֹול ׁשהּוא מֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּגדלּות

היכלֹות ּבפרקי יֹוצר10וכדאיתא ׁשל קֹומה ׁשעּור ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
ּכח ורב ּכמסּפר ּפרסאֹות רבבֹות אלפים רל"ו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹּבראׁשית
מפלג, רּבּוי ׁשּזהּו ּדאף רל"ו), ּבגימטרּיא ּכח (ורב ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֻכּו'
ׁשּמסּים מהּו ּכן ואם הּמסּפר, ּבגדר הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּכלֿמקֹום
ּדמׁשמע מּובן, אינֹו ּוביֹותר מסּפר. אין ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָולתבּונתֹו
(רל"ו ּכח ורב (אדֹוננּו) ּגדֹול ּבּה ׁשּנאמר הּדרּגא ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאֹותּה
ׁשּלֹו) (ּתבּונה לתבּונתֹו הּנה ּפרסאֹות), רבבֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָאלפים

מסּפר. ְִֵָאין

˙c˜�eׁשּגדר לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּדהּנה ּבזה, הּבאּור ¿À«ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּב ׁשּי (חל)הּמסּפר הּוא ּדוקא, הּמתחּלק דבר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ

וכּמּובא ּבכללּותֹו. ההׁשּתלׁשלּות סדר על ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבכללּות
ׁשם מסּפר11ּבּמאמר אין ׁשּלגדּודיו ּדאף אין12, (עֹולמֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

היינּו מסּפר, ּבגדר זה הרי מּכלֿמקֹום ׁשּכל13מסּפר), ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני ּדבר ּבתֹור האחר מהעֹולם נחלק ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָעֹולם
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וש"נ. ואילך. ב.1710 נד, ויקרא לקו"ת קפד.11וראה ע' שם תרפ"ז שם. ב.12תרע"ח יג, חגיגה תרע"ח13ראה סה"מ גם ראה
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ולתאר 'מספר' במושג כלפיה להשתמש שניתן 'מּופלאּות' של כזה בסוג ְָמדובר

'בלי שהיא בכך הווייתוÙÒÓ¯אותה שבעצם דבר להפליא באות אלה מילים ,'

במספרים נמדד ‡·Ïהוא מדובר, O‰'Â‚‰כאשר '‰�e·˙'a'שכלית ¬»ƒ¿»¿«»»
È�Áe¯ ÔÈ�Ú ‡e‰Lגשמי בשטח נמדד �ÏÙBמלכתחילה‰¯Èואינו B�È‡ ∆ƒ¿»»ƒ¬≈≈≈

'¯tÒÓ' ÔBLÏ ‰ÊŒÏÚ«∆¿ƒ¿»
ÔÈ‡' ¯ÓBÏ CiL ‰È‰iL∆ƒ¿∆«»«≈
‡e‰ ‰Ê ÔÈ�Úc .'¯tÒÓƒ¿»¿ƒ¿»∆

¯·c ÏÎaאיננה שמציאותו ¿»»»
בדוגמת רוחנית אלא גשמית

'e·z�‰'מציאותם ÏL∆¿»
‰‚O‰'Â'אפילו,שכלית ¿«»»

גודל אודות מדובר כאשר

זה אין הרי ודם בשר של חכמתו

כמה עד גודלה את לתאר נכון

ÙÒÏ,ŒÏ˜Â¯‰ניתן ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿«
¯ÓÁÂמדובר B˙�e·˙aכאשר »…∆ƒ¿»

L‰"aw‰ Ïקץ לה שאין ∆«»»
בודאי הרי a‚„¯וגבול B�È‡L∆≈¿∆∆

'¯tÒÓ'להשתמש ניתן ולא ƒ¿»
' במושג אפילו מספר',‡ÔÈכלפיו

ש'איננו לכך מעבר היא גדולתו

איננו מלכתחילה שהרי נספר'

התחלקות בה ששייכת במסגרת

כלל ˜L‰לחלקים Ôk Ì‡Â .¿ƒ≈»∆
Ô‡k Ë˜pM ‰Ó ¯˙BÈa¿≈«∆»«»
שהשתמש מה כאן, שאחז (=מה

הפסוק) '‰tÒn¯'כאן ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿»
מספר' אין 'ולתבונתו .באומרו

CÈLÓÓeקדושת כבוד «¿ƒ
הרש"ב «¬»»Ó‡na¯,אדמו"ר

ורב אדוננו 'גדול הפסוק אודות

מספר' אין ולתבונתו B‡ÎÏc¯‰כוח ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚcלקושי בנוסף ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
כשלעצמם, מספר' אין 'ולתבונתו במילים c˜¯‡הקיים ‡LÈ¯Ï ¯˙BÒ ‰Ê∆≈¿≈»ƒ¿»

הפסוק) Ák',(=לתחילת ·¯Â e��B„‡ ÏB„b' ¯ÓB‡L 'אין, מהמילים ∆≈»¬≈¿«…«
מכל במספרים להימדד שיכול לעולם שייך שהוא שלמרות משמע מספר'

המילים של משמעותן אך מספר, לו שאין בכך היא ורוממותו מעלתו מקום

וניתן ממש למדידה שניתנת כזו היא שגדולתו היא כוח' ורב אדוננו 'גדול

מסויים גבול בתוך ‰'eÏ„b˙'להגדירה ÔÈ�Úcמבטא 'גדלות' המושג ¿ƒ¿«««¿
כךBÓ¯‰ו tÒÓe¯על ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ÏB„b ‡e‰Lכלומר ∆∆»ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ¿»

הוא 'גדול' התואר שהרי גודלו, את למדוד שניתן משמעותה 'גדול' ההגדרה

נסתרת נשארת גדולתו למודדו ניתן שלא ודבר ממנו, הקטן אחר לדבר ,ביחס
Âשיש כזו בגדולה כאן שמדובר זה, פסוק אודות חז"ל בדברי נאמר שאכן ¿כפי

מידה, ‰BÏÎÈ˙לה È˜¯Ùa ‡˙È‡„Î10(היכלות בפרקי (=כמובא ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈≈»

˙B··¯ ÌÈÙÏ‡ Â"Ï¯ ˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈ ÏL ‰ÓB˜ ¯eÚL'ƒ»∆≈¿≈ƒ¬»ƒ¿»
'eÎ Ák ·¯Â ¯tÒÓk ˙B‡Ò¯tגודלו מידת שכביכול מתבטאים חז"ל «¿»¿ƒ¿«¿«…«

('רבבה' פרסאות רבבות אלפי ושש שלושים מאתים היא העולמות יוצר של

מיל) ארבעה של שטח הינה ופרסא אלפים עשרת הוא(זה זה למספר הרמז

שהמילים Ák'בכך ·¯Â'הינם ¿«…«
Â"Ï¯ ‡i¯ËÓÈ‚a236=,( ¿ƒ«¿ƒ»

L Û‡cשמציינים זו מידה ¿«∆
ÏÙÓ‚,חז"ל Èea¯ e‰fאך ∆ƒÀ¿»

ÌB˜ÓŒÏkÓסוף ‰e‡סוף ƒ»»
'¯tÒn'‰ ¯„‚aזה ואין ¿∆∆«ƒ¿»
מספר' 'בלי Ôkבבחינת Ì‡Â ,¿ƒ≈

מובן ÌiÒnLאינו e‰Ó«∆¿«≈
במילים «¿B˙�e·˙ÏÂ'¿ƒהפסוק

e ?'¯tÒÓ ÔÈ‡שניתן למרות ≈ƒ¿»
אודות שמדובר להסביר היה

בהתגלות הקיימות שונות דרגות

אחת דרגה הבורא, של כוחו

ודרגה 'מספר' בבחינת שהיא

'בלי בבחינת שהיא יותר עליונה

אך ‡B�Èמספר', ¯˙BÈ·¿≈≈
c ,Ô·eÓהפסוק מרצף »¿

‡b¯c‰ d˙B‡L ÚÓLÓ«¿«∆»««¿»
ÏB„b da ¯Ó‡pL∆∆¡«»»

) Ák ·¯Â (e��B„‡)כלומר ¬≈¿«…«
באומדן שנמדדת דרגה אותה

¯··B˙של ÌÈÙÏ‡ Â"Ï¯¬»ƒƒ¿
‰p‰ ,(˙B‡Ò¯tעליה «¿»ƒ≈

נאמר «¿B˙�e·˙Ï'ƒבעצמה
ÔÈ‡ (BlL ‰�e·z)¿»∆≈

.'¯tÒÓƒ¿»
‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜�e¿À««≈»∆¿ƒ≈
˜lÁ˙n‰ ¯·„a CiL '¯tÒn'‰ ¯„bL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈∆∆∆«ƒ¿»«»¿»»«ƒ¿«≈

‡˜Âcלחלקים לחלקו ניתן שאז גשמי בשטח שנמדד דבר הרי,בדוגמת «¿»
במספרים מדידה של המושגים eÏÏÎa˙עולם (ÏÁ) ‡e‰כללי באופן »ƒ¿»

ÏÚ Ìbהרוחניות אודות מדובר כאשר אמורים הדברים רוחנית, מציאות ««
של המסגרת בתוך ‰‰eÏLÏzL˙הקיימת ¯„Òהעולמות ,B˙eÏÏÎaשל ≈∆«ƒ¿«¿¿ƒ¿»

כאש כן שאין לאמה שכלפיה זו, ממסגרת שלמעלה האלוקות אודות מדובר ר

חלילה כלל מדידה ÌLשייכת ¯Ó‡na ‡·enÎÂ .11L Û‡c נאמר, ¿«»««¬»»¿«∆
העליונים בעולמות הקיימים המלאכים גדודי ‡ÔÈכלפי ÂÈ„e„‚l'ƒ¿»≈

'¯tÒÓ12)ל כן Ê‰וכמו È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏBÚ ƒ¿»»≈ƒ¿»ƒ»»¬≈∆
¯tÒÓ ¯„‚aמשלו מוגבלת בתבנית מוגדר כשלעצמו עולם כל שהרי ¿∆∆ƒ¿»

אחר מעולם אותו ‰e�ÈÈהמייחדת ,13ÌÏBÚ‰Ó ˜ÏÁ� ÌÏBÚ ÏkL «¿∆»»∆¿»≈»»
e .BÓˆÚ È�Ùa ¯·c ¯B˙a ¯Á‡‰מספר את מפרטים שכאשר למרות »«≈¿»»ƒ¿≈«¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



ei`xewח lkl 'd aexw

אצילּותּֿבריאהֿ לד', העֹולמֹות נחלקים ְְְְֲִִִִֶָָָָָּובכללּות
הׁשּתלׁשלּות ּבבחינת ּבאה הּתֹורה והּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָיצירהֿעׂשּיה.
עֹולם ּדבכל אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָּבד'
ּבכתבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו עֹולם, ׁשּבאֹותֹו הּתֹורה ּבחינת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָיׁש

ׁשּלּמדּתנּו14האריז"ל ּתֹורת ועל ּתֹורת15ּבפרּוׁש , ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ונׁשּתלׁשלה וירדה ּבּבריאה, ׁשּלּמדּתנּו האצילּות ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּתֹורת
מּתן אחר ּובפרט למּטה, ׁשּירדה עד לעֹולם ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָמעֹולם
ּומיצירה ליצירה, מּבריאה הּתֹורה ירדה ׁשאז ְְִִִִִִֶַָָָָָָָָּתֹורה,
הּגׁשמית, לעׂשּיה הרּוחנית ּומעׂשּיה הרּוחנית, ְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָלעׂשּיה
הּספר, על ּבדיֹו ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' ונסעה ירדה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומּׁשם

ּבתחּלתֹו קּדיׁשא ּבּתניא סדר16ּכדאיתא עניני ּובכל . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
העלּול, אל מהעילה ההׁשּתלׁשלּות הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,
היא עּלה ׁשּכל וכּנֹודע לדרּגא, מּדרּגא הּירידה על ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָמֹורה
ּבעֹולמֹות, הּוא ּדכן ׁשּלּה, העלּול לגּבי ְְִֵֵֶֶַָָָָָרּוחנית
הּתחּתֹון הּזה לעֹולם עד מּזה, למּטה זה הן ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהעֹולמֹות
ּומעלה ּברּוחנּיּות ּבעּקר ׁשּזהּו מּמּנּו, למּטה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

ְֵַָּומדרגה.

Ì�Ó‡מּתֹורת לעֹולם, מעֹולם נׁשּתלׁשלה ּׁשהּתֹורה מה »¿»ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
ירידה זֹו אין וכּו', הּבריאה לתֹורת ְְְְֲִִִֵַַָָָהאצילּות

היאּבּת ּכ למעלה ׁשהיא ּכפי הּתֹורה אֹותּה ׁשהיא ֹורה, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּגנּוזה חמּדה ּׁשהיא ּדמה היינּו מעלת17למּטה, ׁשלמּות , ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
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תשל"ד. לגני באתי ד"ה בהערה. תכ 14.68ע' ע' ה'ש"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ברהמ"ז.15ראה פ"ד.16נוסח

ב.17 פח, שבת ראה
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אך מספר לכך אין הרי כללי·eÏÏÎ˙העולמות �ÌÈ˜ÏÁבאופן ƒ¿»∆¿»ƒ
'„Ï ˙BÓÏBÚ‰כלליים '‡ˆŒ'‰¯ÈˆÈ'Œ'‰‡È¯a'Œ'˙eÏÈעולמות , »»¿¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

.'‰iNÚ'לפרטים סוף אין אחד שמצד כזו מציאות שתיתכן לכך דוגמה ¬ƒ»
כמו זה הרי קבוצות, של מוגדר מספר בתוך לסדרם ניתן כך עם וביחד שבה

'שטח' לעומת 'קו' של מציאותו

אשר ('נפח') 'מעוקב' ולעומת

ובכל נקודות סוף אין מכיל הקו

לעומת אחד קו אלא איננו זאת

קוים סוף אין המכיל ה'שטח'

אחד שטח אלא שאיננו למרות

סוף אין המכיל ה'מעוקב' לעומת

שטחים.

מובן האמורים הדברים פי על

כוח' ורב אדוננו 'גדול שהמילים

הקדוש של גדולתו כלפי מוסבות

בתוך המשתקפת הוא ברוך

ההארה העולמות, של מציאותן

מנת על בהם השופעת האלוקית

בהתאם מצטמצמת היא להחיותם

ולכן שלהם ולגבול למדידה

ברוך הקדוש זו הארה מבחינת

בהתגלות כביכול מצטייר הוא

קומה'. 'שיעור מידה, בעלת

הפסוק של המשכו אודות

ידובר מספר' אין 'ולתבונתו

מוסבות אלה מילים בהמשך,

התורה של התגלותה אודות

בעולם.

Â‰p‰האלוקית שההארה כשם ¿ƒ≈
יורדת העולמות את המחיה

כן כמו העולמות השתלשלות סדר של המדידה בתוך «»‰Bz¯‰ומצטמצמת
'חמדה הינה הוא ברוך הקדוש של ורצונו חכמתו בתור שכשלעצמה ְֶָלמרות

היא גם אך עליונים, היותר העולמות של מהמדידה גם למעלה והיא שלו גנוזה'

ו aירדה ‰‡aתוך˙eÏLÏzL‰ ˙�ÈÁ·העולמות'„a(בארבע=) »»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿¿
LÈ ÌÏBÚ ÏÎ·c ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚאת »¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿»»≈
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ·e˙kL BÓÎe ,ÌÏBÚ B˙B‡aL ‰¯Bz‰ ˙�ÈÁa14 ¿ƒ««»∆¿»¿∆»¿ƒ¿≈»¬ƒ«

Le¯Ùaעל הוא ברוך לקדוש מודים אנו בה המזון בברכת הנאמרות המילים ¿≈
לנו, משפיע שהוא השונים e�z„nlL'הדברים E˙¯Bz ÏÚÂ'15,במילים ¿«»¿∆ƒ«¿»

המילה התורה, של בהתגלותה הקיימות שונות דרגות רמוזות ¿«'E˙¯Bz'אלו
על ‰'‡ˆeÏÈ˙'רומזת ˙¯Bzהיותר בעולם מתגלה כפי התורה זוהי כולמר «»¬ƒ

והמילה האצילות, עולם התגלותה'e�z„nlL'עליון, על È¯a'a‡‰'רומזת ∆ƒ«¿»«¿ƒ»
כלפי עליון היותר מהעולם ירידתה לאחר היא אלינו התורה של התגלותה כלומר

Âמטה hÓÏ‰,כך, ‰„¯iL „Ú ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ ‰ÏLÏzL�Â ‰„¯È ¿»¿»¿ƒ¿«¿¿»≈»¿»«∆»¿»¿«»

‰¯Bz ÔzÓ ¯Á‡ Ë¯Ù·eהגשמי בעולמינו התורה ניתנה Ê‡Lשבו , ƒ¿»««««»∆»
‰iNÚ'Ï '‰¯ÈˆÈ'Óe ,'‰¯ÈˆÈ'Ï '‰‡È¯a'Ó ‰¯Bz‰ ‰„¯È»¿»«»ƒ¿ƒ»ƒƒ»ƒƒ»»¬ƒ»

Ï '˙È�Áe¯‰ ‰iNÚ'Óe ,'˙È�Áe¯‰הנקרא 'iNÚ‰עולמינו »»ƒ≈¬ƒ»»»ƒ»¬ƒ»
,'˙ÈÓLb‰התורה של השתלשלותה אודות הזקן אדמו"ר של וכלשונו ««¿ƒ

העליון È¯„‰ממקומה ÌMÓe'ƒ»»¿»
‰LaÏ˙pL „Ú 'eÎ ‰ÚÒ�Â¿»¿»«∆ƒ¿«¿»
‡˙È‡„k ,'¯Ùq‰ ÏÚ BÈ„aƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»

‡LÈc˜ ‡È�zaכמובא=) ««¿»«ƒ»
הקדוש) התניא בספר

B˙lÁ˙a16. ƒ¿ƒ»
eצורת בין גדול הבדל קיים אולם

לעומת למטה התורה של ירידתה

האלוקי השפע של הירידה צורת

מנת על לעולם מעולם המשתלשל

כולם. הנבראים את להחיות

מדובר Ò„¯כאשר È�È�Ú ÏÎ·¿»ƒ¿¿≈≈∆
‰p‰ ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ≈

˙eÏLÏzL‰‰והירידה «ƒ¿«¿¿
,ÏeÏÚ‰ Ï‡ ‰ÏÈÚ‰Ó≈»ƒ»∆∆»

‰ ÏÚ ‰¯BÓּירידה‡b¯cÓ »««ְִָƒ«¿»
,‡b¯„Ïבמבוא כמוזכר ¿«¿»

בעולם המאירה ההארה למאמר,

ממנו אשר כמקור משמשת עליון

יותר הארה מכן לאחר נובעת

העולם את המחיה מצומצמת

יחס הינו זה יחס ממנו, שלמטה

ההארה ו'עלול', 'עילה' של

כ'עילה' משמשת העליונה

שהוא ה'עלול' נובע שמתוכה

דרגתו תחתונה, היותר ההארה

ה'עילה' של רוממותה לעומת מצומצמת הינה ה'עלול' של «»¿Ú„BpÎÂהרוחנית
‡e‰ ÔÎc ,dlL 'ÏeÏÚ'‰ Èa‚Ï ˙È�Áe¯ ‡È‰ '‰lÚ' ÏkL∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈∆»∆»¿≈

„Ú ,‰fÓ ‰hÓÏ ‰Ê Ô‰ ˙BÓÏBÚ‰L ,˙BÓÏBÚaהשלבים כל שלאחר »»∆»»≈∆¿«»ƒ∆«
הירידה שהיא גדולה היותר הירידה נעשית זו בהשתלשלות ««ÌÏBÚÏהשונים

‰f‰שהואL ,epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz‰נמדדת איננה תחתוניותו «∆««¿∆≈¿«»ƒ∆∆
אלא גשמי מקום Óe„¯‚‰מבחינת ‰ÏÚÓe ˙ei�Áe¯a ¯wÚa e‰f∆¿ƒ»¿»ƒ«¬»«¿≈»

הינה בו השופעת האלוקית החיות שמידת בלבד זו שלא בכך היא תחתוניותו

כלל מורגשת איננה לכך בנוסף אלא והגבלה .במדידה
Ì�Ó‡זאת ÌÏBÚÏ,לעומת ÌÏBÚÓ ‰ÏLÏzL� ‰¯Bz‰M ‰Ó »¿»«∆«»ƒ¿«¿¿»≈»¿»

,‰¯Bza ‰„È¯È BÊ ÔÈ‡ ,'eÎÂ ‰‡È¯a‰ ˙¯B˙Ï ˙eÏÈˆ‡‰ ˙¯BzÓƒ«»¬ƒ¿««¿ƒ»¿≈¿ƒ»«»
Lהתורה מבחינת Ckהרי ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ d˙B‡ ‡È‰ ∆ƒ»«»¿ƒ∆ƒ¿«¿»»

‡È‰M ‰Óc e�ÈÈ‰ ,‰hÓÏ ‡È‰כ Êe�b‰'משמשת ‰cÓÁ'17של ƒ¿«»«¿¿«∆ƒ∆¿»¿»
כולם מהעולמות מעלה שלמעלה ‰Bz¯‰שזו,הבורא ˙ÏÚÓ ˙eÓÏL¿≈«¬««»
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n"cyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּכמֹו למּטה נמצא ׁשּבּתֹורה זה ענין הּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּתֹורה,
הׁשּתלׁשלּות ּבדר וירדה נסעה ׁשּבפעל ּדהגם ְְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמעלה,
ּדבר היא הרי ׁשהיא מקֹום ּבכל מּכלֿמקֹום ועלּול, ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָעּלה
מסּפר. אין לתבּונתֹו ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָהוי'.
ּבסדר ּדקאי ּדאף הּוא, זה ּבפסּוק ְְְְְִֵֵֶֶַַָָּדהחּדּוׁש
ורב אדֹוננּו ּגדֹול לפניֿזה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות,
רל"ו ׁשהּוא ּבראׁשית יֹוצר קֹומת ׁשעּור על ּדקאי ְְִִֵֵֵֶַַַָֹּכח
והגּבלה, ּבמדידה ׁשהּוא היינּו ּפרסאֹות, רבבֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָאלפים
ׁשהּוא הּתֹורה, על ּתבּונה ׁשל הּתאר הּוא ְְֶֶֶֶֶַַַַַָָֹועלּֿדרֿזה
הּתבּונה ענין ׁשּלכן מסּפר, ׁשּבגדר ּדבר על מֹורה ּכן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגם
ּדאצילּות, הּבינה ספירת אֹו הּבריאה עֹולם על ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּדקאי
ּגם הּתֹורה ּבבחינת היינּו ׁשּלתבּונתֹו, אמר ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָאףֿעלּֿפיֿכן
מסּפר, אין ׁשם ּגם הּנה הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּכפי
ההׁשּתלׁשלּות, עלֿידי ׁשּנּוי ּבּה אין ׁשהּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמּׁשּום

כּו'. למעלה ּכמֹו למּטה ְְְְְִַַָָוהיא

e‰ÊÂאּלא אמת אין ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם ¿∆ְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכדאיתא ּדוקא, אמת ּבׁשם נקראת ׁשהּתֹורה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָּתֹורה,

ׁשּנּויים,18ּבירּוׁשלמי ּבּה ׁשאין הּוא ענינּה אמת ּדתבת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אמצע ׁשהּוא מ' ועד האֹותּיֹות ראׁש ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶַַָֹמא'
ואני ראׁשֹון אני האֹותּיֹות, סֹוף ׁשהּוא ת' ועד ְֲֲִִִִִֶַַָָהאֹותּיֹות
הּוא הּתֹורה ׁשענין והינּו אלקים. אין ּומּבלעדי ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָֹאחרֹון
ּבלי מּמׁש למעלה ּכמֹו למּטה ׁשּנמצאת ּכזה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבאפן

ׁשניתי לא הוי' אני ענין מתּגּלה ּדבזה העּדר19ׁשּנּויים, , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּדלמעלה. ְְִִַַָהּׁשּנּוי

‰p‰Âוזהּו ּדוקא. למּטה הּוא הּתֹורה ּגּלּוי עּקר אדרּבה, ¿ƒ≈ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
הּמל טענת ּתֹורהּבאּור מּתן ּבׁשעת ּתנה20אכים ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָ

הּׁשמים על הּתֹורה21הֹוד להם ׁשּתּנתן ׁשּבּקׁשּו היינּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ויצירה רּוחנית ּבעׂשּיה ּדהינּו מּגיעים, הם ׁשּבֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום
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וגבול מידה מכל �Óˆ‡שלמעלה ‰¯BzaL ‰Ê ÔÈ�Ú ‰p‰ גם, בתורה ƒ≈ƒ¿»∆∆«»ƒ¿»
BÓkבהיותה ‰hÓÏבהיותהÏÚÙaL Ì‚‰c ,‰ÏÚÓÏהיא‰ÚÒ� ¿«»¿¿«¿»«¬«∆¿…«»¿»

ÌB˜Ó ÏÎa ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ C¯„a ‰„¯ÈÂ¿»¿»¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ»»¿»»
‡È‰L,מתגלה‡È‰ È¯‰שהיא שלה במהותה ‰ÈÂ'.נשארת ¯·c' ∆ƒ¬≈ƒ¿«¬»»

·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»
'¯tÒÓ ÔÈ‡ B˙�e·˙Ï'ƒ¿»≈ƒ¿»
הפסוק של לתחילתו בהמשך

כוח' ורב אדוננו המילים.'גדול

על רומזות מספר' אין 'לתבונתו

בעולם התורה של התגלותה

,‡e‰ ‰Ê ˜eÒÙa LecÁ‰c¿«ƒ¿»∆
È‡˜c Û‡c,שמוסב=) ¿«¿»≈

האלוקית ההארה אודות) שמדבר

של המסגרת בתוך המאירה

∆≈¿Òa„¯העולמות,
BÓk ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿
ÏB„b' ‰ÊŒÈ�ÙÏ ·e˙kL∆»ƒ¿≈∆»
È‡˜c 'Ák ·¯Â e��B„‡¬≈¿«…«¿»≈

כאמור) 'eÚL¯(=שמוסב, ÏÚ«ƒ
'˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈ ˙ÓB˜«≈¿≈ƒ
ÌÈÙÏ‡ Â"Ï¯' ‡e‰L∆¬»ƒ
e�ÈÈ‰ ,'˙B‡Ò¯t ˙B··ƒ̄¿«¿»«¿
כזו התגלות אודות מדובר

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡e‰L∆ƒ¿ƒ»¿«¿»»
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ‡e‰כאשר ¿«∆∆∆
אודות ÏLמדובר ¯‡z‰«…«∆

'‰�e·z'הוא זה בפסוק אשר ¿»
Lנאמר ,‰¯Bz‰ ÏÚלמרות ««»∆

אךש'תבונה' רוחני דבר הינה

זה Ôkבפסוק Ìb ‡e‰מבטא «≈
a'L‚„¯ו ¯·c ÏÚ ‰¯BÓ∆«»»∆¿∆∆

'¯tÒÓבאריכות כמדובר ƒ¿»
של שהתגלותה כיוון לעיל,

היא ועולם עולם בכל התורה

כן גם אחד מסגרתמצד בתוך

וגבול מידה ÔÎlLשל לא, ∆»≈
לא 'חכמה', התואר פה מוזכר

ספירת אודות פה מדובר

של קליטתם מיכולת שלמעלה האלוקית בהתגלות קשורה שהיא ה'חכמה'

פה מוזכר אלא ‰'e·z�‰'העולמות ÔÈ�Ú'ה'בינה ספירת על הרומזת ƒ¿««¿»
של המוגבלת קליטתם ביכולת קשורה הבינה ה'חכמה', מספירת שלמטה

בÏÚ(=שמוסב)È‡˜cהעולמות, המאירה ה'בינה' זו אם ÌÏBÚבין ¿»≈««
B‡ ‰‡È¯a‰שהיא עליונה יותר התגלות זו אם ‰'Èa�‰'אפילו ˙¯ÈÙÒ «¿ƒ»¿ƒ««ƒ»

,˙eÏÈˆ‡cאך˙�ÈÁ·a e�ÈÈ‰ ,'B˙�e·˙'lL ¯Ó‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ «¬ƒ««ƒ≈»«∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ«
a ‡È‰L ÈÙk Ìb ‰¯Bz‰תוךÌL Ìb ‰p‰ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò «»«¿ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈«»

È„ÈŒÏÚבאמת ÈepL da ÔÈ‡ ‰¯Bz‰L ÌeMÓ ,'¯tÒÓ ÔÈ‡'≈ƒ¿»ƒ∆«»≈»ƒ«¿≈
מסגרת בתוך ÏÚÓÏ‰הימצאותה BÓk ‰hÓÏ ‡È‰Â ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿ƒ¿«»¿¿«¿»

.'eÎ
e¯Ó‡M ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»¿
˙Ó‡ ÔÈ‡' Ï"Ê e�È˙Ba«̄≈«≈¡∆

‰¯Bz‰L ,'‰¯Bz ‡l‡היא ∆»»∆«»
ה '‡Ó˙'זו ÌLa ˙‡¯˜�ƒ¿≈¿≈¡∆

‡˙È‡„k ,‡˜Âc(כמובא=) «¿»ƒ¿ƒ»
aתלמודÈÓÏLe¯È18˙·˙c ƒ«¿ƒ¿≈«

d�È�Ú(=שמילת) '˙Ó‡'¡∆ƒ¿»»
,ÌÈÈepL da ÔÈ‡L ‡e‰∆≈»ƒƒ
זו שמילה בכך רמוז זה דבר

א' האותיות משלושת מורכבת

ת' ¯‡Lמ' ‡e‰L '‡Ó≈∆…
‡e‰L 'Ó „ÚÂ ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«∆
'˙ „ÚÂ ˙Bi˙B‡‰ ÚˆÓ‡∆¿«»ƒ¿«
˙Bi˙B‡‰ ÛBÒ ‡e‰L∆»ƒ
היא האמת של מהותה כלומר

ועד מתחילה משתנה שאינה בכך

הקדוש,סוף אודות נאמר וכך
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ּכמֹו למּטה נמצא ׁשּבּתֹורה זה ענין הּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּתֹורה,
הׁשּתלׁשלּות ּבדר וירדה נסעה ׁשּבפעל ּדהגם ְְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמעלה,
ּדבר היא הרי ׁשהיא מקֹום ּבכל מּכלֿמקֹום ועלּול, ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָעּלה
מסּפר. אין לתבּונתֹו ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָהוי'.
ּבסדר ּדקאי ּדאף הּוא, זה ּבפסּוק ְְְְְִֵֵֶֶַַָָּדהחּדּוׁש
ורב אדֹוננּו ּגדֹול לפניֿזה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות,
רל"ו ׁשהּוא ּבראׁשית יֹוצר קֹומת ׁשעּור על ּדקאי ְְִִֵֵֵֶַַַָֹּכח
והגּבלה, ּבמדידה ׁשהּוא היינּו ּפרסאֹות, רבבֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָאלפים
ׁשהּוא הּתֹורה, על ּתבּונה ׁשל הּתאר הּוא ְְֶֶֶֶֶַַַַַָָֹועלּֿדרֿזה
הּתבּונה ענין ׁשּלכן מסּפר, ׁשּבגדר ּדבר על מֹורה ּכן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגם
ּדאצילּות, הּבינה ספירת אֹו הּבריאה עֹולם על ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּדקאי
ּגם הּתֹורה ּבבחינת היינּו ׁשּלתבּונתֹו, אמר ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָאףֿעלּֿפיֿכן
מסּפר, אין ׁשם ּגם הּנה הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּכפי
ההׁשּתלׁשלּות, עלֿידי ׁשּנּוי ּבּה אין ׁשהּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמּׁשּום

כּו'. למעלה ּכמֹו למּטה ְְְְְִַַָָוהיא

e‰ÊÂאּלא אמת אין ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם ¿∆ְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכדאיתא ּדוקא, אמת ּבׁשם נקראת ׁשהּתֹורה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָּתֹורה,

ׁשּנּויים,18ּבירּוׁשלמי ּבּה ׁשאין הּוא ענינּה אמת ּדתבת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אמצע ׁשהּוא מ' ועד האֹותּיֹות ראׁש ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶַַָֹמא'
ואני ראׁשֹון אני האֹותּיֹות, סֹוף ׁשהּוא ת' ועד ְֲֲִִִִִֶַַָָהאֹותּיֹות
הּוא הּתֹורה ׁשענין והינּו אלקים. אין ּומּבלעדי ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָֹאחרֹון
ּבלי מּמׁש למעלה ּכמֹו למּטה ׁשּנמצאת ּכזה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבאפן

ׁשניתי לא הוי' אני ענין מתּגּלה ּדבזה העּדר19ׁשּנּויים, , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּדלמעלה. ְְִִַַָהּׁשּנּוי

‰p‰Âוזהּו ּדוקא. למּטה הּוא הּתֹורה ּגּלּוי עּקר אדרּבה, ¿ƒ≈ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
הּמל טענת ּתֹורהּבאּור מּתן ּבׁשעת ּתנה20אכים ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָ

הּׁשמים על הּתֹורה21הֹוד להם ׁשּתּנתן ׁשּבּקׁשּו היינּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ויצירה רּוחנית ּבעׂשּיה ּדהינּו מּגיעים, הם ׁשּבֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום
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ׁשל22ּובריאה ּבׁשליחּותֹו מׁשה להם ענה ועלֿזה , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
לֹו אמר ׁשהּקּב"ה ּתֹורה ּדמּתן ּבּסגיא (ּכדמּוכח ְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקּב"ה
יׁש יצרֿהרע כּו' לכם יׁש ואם אב ּתׁשּובה) להן ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחזר
ׁשעּקר מׁשמע ּדמּזה ּביניכם, יׁש קנאה כּו' ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּביניכם
ּכי כּו'. יצרֿהרע ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבמקֹום ּדוקא הּוא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה
והרי מׁשה, ׁשל ּתׁשּובתֹו מהי לכאֹורה לאוֿהכי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאי
ּכפי הּתֹורה על אּלא ּדּברּו לא מּלכּתחּלה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹהּמלאכים
יצרֿ ּכלּום להם ענה ּומה הּׁשמים, על למעלה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
הּתֹורה ׁשעּקר לֹומר, ּבהכרח אּלא ּביניכם. יׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהרע
ּובריאהֿ מאצילּות ׁשּנׁשּתלׁשלה ּכפי ּדוקא הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָואמּתתּה
סיני ּבהר והחמרי הּגׁשמי העׂשּיה לעֹולם ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָיצירהֿעׂשּיה

טּוריא מּכל מכי מקֹום23ׁשהּוא ׁשהּוא סיני ּובמדּבר , ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
יּׁשּוב מקֹום ואינֹו ּבעֹולם24מדּבר ּבארץ, למּטה ׁשּדוקא . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשהיא הּתֹורה ענין עּקר הּוא מּמּנּו, למּטה ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּתחּתֹון
הּקּב"ה ּדנתאּוה מּׁשּום הּוא הּדבר וטעם ּגנּוזה. ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָחמּדה

ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו ּדוקא.25להיֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָ

‰Ê·eז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּגם ּבגן26יּובן ׁשּמכריזין »∆ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּבידֹו. ותלמּודֹו לכאן ׁשּבא מי אׁשרי ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָעדן

א לּמּודּדלכאֹורה הּוא עדן ּגן ענין עּקר והלא מּובן, ינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
(וכּנֹודע למצוֹות,27הּתֹורה ּתֹורה ּבין החּלּוק ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן ּדוקא, הּזה ּבעֹולם הּוא הּמצוֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדענין
ּדרקיע מתיבּתא ענין וזהּו ּבגןֿעדן, ּגם לֹומדים 28ּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבּזהר ּכדאיתא וכּו' ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ).29ּומתיבּתא ְְְְְְְִִִִַַָָָֹ

ׁשהיא ּדאֹורייתא ורזין ּבסֹודֹות הּוא ּבגןֿעדן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָוהּלּמּוד
הּזה ּבעֹולם מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ורּוחנּיּות אלקית ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׂשגה
ׁשּבאּו ּכפי ההלכֹות ּבגׁשמּיּות הּוא הּלּמּוד ְְְְֲִִִֶַַַַָָָלמּטה
ּפרה הּמחליף ענין ּכמֹו העֹולם, וחמרּיּות ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָּבגׁשמּיּות
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n"cyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּבּגמרא הּמבאר (אׁשר30ּבחמֹור ואחרֹונים וראׁשֹונים ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹ
ּבקרּבם נֹוססה ה' ּפרה31רּוח הּמחליף ענין הּנה כּו'), ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

למעלה וכן האדם, ּבעבֹודת ּברּוחנּיּות יׁשנֹו ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּבחמֹור
ׁשּלמעלה ּבּמּדֹות ּדהחּלּוק ׁשּלמעלה. ּבּמּדֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּברּוחנּיּות

מהּׂשמאל ׁשֹור ּדפני ודין,32הּוא ּגבּורה ּבחינת על ּדקאי , ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ
וכּו' החסד מּמּדת ׁשרׁשֹו חמֹור וכן33מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

מהֿ ואהבה חסד ענינֹו חמֹור הּנה האדם, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבעבֹודת
מצוֹות הם ּובּתֹורה ודין. ּגבּורה ענינֹו ׁשֹור ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּׁשאיןּֿכן
ׁשענינם ּומצוֹותֿעׂשה ׂשמאל, ׁשענינם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלאּֿתעׂשה

ּדחּיה34ימין עלֿידי הּוא לאּֿתעׂשה מצוֹות ּדענין . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ
ועלֿידיֿזה ּבזה, וכּיֹוצא זה ּדבר אֹוכל ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא,
הּוא ענינן מצוֹותֿעׂשה מהּֿׁשאיןּֿכן הּמצוה. את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמקים
אף הּנה למּטה וחמֹור ּבׁשֹור וגם ּדוקא. ועׂשה ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָּבקּום
ּוכמֹו ּומצוֹות ּבתֹורה העבֹודה על קאי ׁשֹור ְְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשּבכללּות,

וקּיּום35ׁשּכתּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשֹור, ּבכח ּתבּואֹות ורב ְְְְִִֶַַַָָֹ
נּגחהּמצוֹות. ׁשֹור ׁשּיהיה אפׁשר לפעמים למּטה ּגם הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אפן ואז ּבׁשבילֹו, ׁשּנברא ענינֹו הפ ׁשהּוא כּו' ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּומּועד
ּבחמֹור, ועלּֿדרֿזה ּדחּיה. ּבדר היא ּבֹו האדם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפעּלת
ּב'לעּמתֿ ׁשהּוא ּבאכילה, אסּור הּוא ׁשחמֹור אף ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֻהּנה
ּוכמאמר מּתרים, ּדברים ּבֹו ׁשעֹוׂשה ּכמֹו יׁשנֹו הרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֻזה',

ז"ל ּתֹורה36רּבֹותינּו ּדברי על עצמֹו אדם יׂשים לעֹולם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
חמֹור ּבבחינת ׁשּנעׂשה למּׂשא, וכחמֹור לעל ְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָֹּכׁשֹור
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יי n"cyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּבּגמרא הּמבאר (אׁשר30ּבחמֹור ואחרֹונים וראׁשֹונים ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹ
ּבקרּבם נֹוססה ה' ּפרה31רּוח הּמחליף ענין הּנה כּו'), ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

למעלה וכן האדם, ּבעבֹודת ּברּוחנּיּות יׁשנֹו ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּבחמֹור
ׁשּלמעלה ּבּמּדֹות ּדהחּלּוק ׁשּלמעלה. ּבּמּדֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּברּוחנּיּות

מהּׂשמאל ׁשֹור ּדפני ודין,32הּוא ּגבּורה ּבחינת על ּדקאי , ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ
וכּו' החסד מּמּדת ׁשרׁשֹו חמֹור וכן33מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

מהֿ ואהבה חסד ענינֹו חמֹור הּנה האדם, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבעבֹודת
מצוֹות הם ּובּתֹורה ודין. ּגבּורה ענינֹו ׁשֹור ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּׁשאיןּֿכן
ׁשענינם ּומצוֹותֿעׂשה ׂשמאל, ׁשענינם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלאּֿתעׂשה

ּדחּיה34ימין עלֿידי הּוא לאּֿתעׂשה מצוֹות ּדענין . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ
ועלֿידיֿזה ּבזה, וכּיֹוצא זה ּדבר אֹוכל ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא,
הּוא ענינן מצוֹותֿעׂשה מהּֿׁשאיןּֿכן הּמצוה. את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמקים
אף הּנה למּטה וחמֹור ּבׁשֹור וגם ּדוקא. ועׂשה ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָּבקּום
ּוכמֹו ּומצוֹות ּבתֹורה העבֹודה על קאי ׁשֹור ְְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשּבכללּות,

וקּיּום35ׁשּכתּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשֹור, ּבכח ּתבּואֹות ורב ְְְְִִֶַַַָָֹ
נּגחהּמצוֹות. ׁשֹור ׁשּיהיה אפׁשר לפעמים למּטה ּגם הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אפן ואז ּבׁשבילֹו, ׁשּנברא ענינֹו הפ ׁשהּוא כּו' ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּומּועד
ּבחמֹור, ועלּֿדרֿזה ּדחּיה. ּבדר היא ּבֹו האדם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפעּלת
ּב'לעּמתֿ ׁשהּוא ּבאכילה, אסּור הּוא ׁשחמֹור אף ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֻהּנה
ּוכמאמר מּתרים, ּדברים ּבֹו ׁשעֹוׂשה ּכמֹו יׁשנֹו הרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֻזה',

ז"ל ּתֹורה36רּבֹותינּו ּדברי על עצמֹו אדם יׂשים לעֹולם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
חמֹור ּבבחינת ׁשּנעׂשה למּׂשא, וכחמֹור לעל ְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָֹּכׁשֹור
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הלאֿטוב את ודוחה יצרו על מתגבר Ê‰שהאדם ¯·c ÏÎB‡ B�È‡L ,∆≈≈»»∆

‰Âˆn‰ ˙‡ ÌÈ˜Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂשל תכונתה זו והרי ¿«≈»∆¿«¿≈∆¿«≈∆«ƒ¿»
דֹוחה' – 'שמאל כנאמר שמאל ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óיד של. 'Œ˙BÂˆÓקיומן ָ«∆≈≈ƒ¿

‡˜Âc '‰NÚÂ Ìe˜'a ‡e‰ Ô�È�Ú '‰NÚבעשייה כרוך קיומן כלומר ¬≈ƒ¿»»¿«¬≈«¿»
והחסד הימין צד את המבטאת האדם של Âחיובית של. הרוחנית ¿המשמעות

משתקפת ו'חמור' a'שור' Ì‚של hÓÏ‰מציאותם ¯BÓÁÂ ¯BLגם «¿«¬¿«»
כי הגשמית. eÏÏÎaL˙בדמותם Û‡ ‰p‰כללי להיראותבאופן יכול ƒ≈«∆ƒ¿»

והשמאל הדין לצד והחמור החסד לתכונת שייך שהשור 'BL¯'שהרי,להיפך
È‡˜(מסמל הוא ‰B·Ú„‰(=מוסב, ÏÚהנדרשים האדם של והיגיעה »≈«»¬»

BÓÎe ˙BÂˆÓe ‰¯B˙a¿»ƒ¿¿
·e˙kL35˙B‡e·z ·¯Â' ∆»¿«¿

'¯BL ÁÎaכוחו באמצעות ¿…«
בחרישת השור, של הגדול

הרבה להפיק ניתן השדה,

כוח,תבואה ידי על כן וכמו

ניתן האדם של הגדולה יגיעתו

ב הרבה ‰Bz¯‰לפעול „enÏƒ«»
˙BÂˆn‰ Ìei˜Âזה מכל אשר ¿ƒ«ƒ¿

קשור ה'שור' שלכאורה מובן

הדברים, של החיובי בצד דווקא

והחסד ימין שהשורבצד ובפרט

המותרת טהורה בהמה הינו

hÓÏ‰באכילה Ìb È¯‰ .¬≈«¿«»
הזה ‡LÙ¯בעולם ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ∆¿»

'Áb� ¯BL' ‰È‰iLשור=) ∆ƒ¿∆«»
Lנגחן) 'eÎ '„ÚeÓ'eכאשר »∆

אזי שכזה במצב נמצא השור

‡¯·pL B�È�Ú CÙ‰ ‡e‰≈∆ƒ¿»∆ƒ¿»
˙lÚt ÔÙ‡ Ê‡Â ,BÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»…∆¿À«

Ba Ì„‡‰כלפי התייחסותו »»»
להיות‰È‡השור צריכה ƒ
C¯„aשל‰iÁcלהתגבר ¿∆∆¿ƒ»

עליו ולעיתים ולרסנו עליו

כוחה כאשר כן כמו לשוחטו,

האדם של הבהמית נפשו של

על אזי מטה כלפי אותו מושך

ולגרום בכוח להתגבר האדם

בסגנון היא זו עבודה ה', רצון בפני הבהמית נפשו של ולהתבטלותה לציותה

דין ומידת שמאל ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰של מדובר. כאשר ‰p‰להיפך ,¯BÓÁa ¿«∆∆∆«¬ƒ≈
,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‡e‰ ¯BÓÁL Û‡מכך נובע זה נמצאe‰L‡דבר «∆¬»«¬ƒ»∆

'‰ÊŒ˙nÚÏ'aלעומת' בשם המכונים הטומאה מכוחות חיותו את מקבל הוא ƒ¿À«∆
אלוקים' עשה זה לעומת 'זה המלך: שלמה לשון פי על החמור,זה', כן ואם

לאוכלו, ולא לדחותו יש שלכן והדין השמאל בצד לכאורה מצד‰¯Èקשור ¬≈
החמורB�LÈשני של ÌÈ¯zÓהמצב ÌÈ¯·c Ba ‰NBÚL BÓkניתן ∆¿¿∆∆¿»ƒÀ»ƒ

משאות גביו על ולשאת עליו תכונה,לרכב להפעיל האדם שעל כך כדי עד

ה בכיוון בנפשו והחסדזו Ï"Êטוב e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe36ÌÏBÚÏ' ¿«¬««≈«¿»
,'‡OÓÏ ¯BÓÁÎÂ ÏÚÏ ¯BLk ‰¯Bz È¯·c ÏÚ BÓˆÚ Ì„‡ ÌÈNÈ»ƒ»»«¿«ƒ¿≈»¿¿…¿«¬¿«»
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ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּביגיעה, ּתֹורה ׁשּלֹומד היינּו ּגּבי37למּׂשא, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּגרם חמֹור יּׂששכר הּתֹורה, לּמּוד היה ׁשענינֹו ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָיּׂששכר
היא הּתֹורה ּבלּמּוד ׁשּיגיעתֹו היינּו הּמׁשּפתים, ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָרֹובץ

ּבּבית,38ּכמֹו לינה לֹו ואין ּובּלילה ּבּיֹום המהּל החמֹור ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָ
מה וזהּו הּמׁשּפתים. ּבין רֹובץ הּוא לנּוח רֹוצה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּוכׁשהּוא
ּבבחינת ּגם קרּוב ּבדר ׁשּפֹועל מהּימין, ענינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשחמֹור
הּוא, האדם ּבעבֹודת ּבחמֹור ּפרה מחליף וענין ְְֲֲֲֲִִַַַַָָָָָָחמֹור.
ולפעמים ּפעּלתֹו, ּפֹועל אחד ּכל הּנה ּכתּקּונם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּבזמּנים
להפ וכן החמֹור, ּבעבֹודת הּפרה עבֹודת להחליף ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָצרי
זֹו סגיא ּדלּמּוד מּובן, והּנה אחר). ּבמקֹום ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֻ(ּכּמבאר
ׁשּלא נעלה ּבאפן הּוא ּבגןֿעדן ּבחמֹור ּפרה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּדהּמחליף
ׁשּנלמד ּכפי ּכפׁשּוטֹו ּבחמֹור ּפרה מחליף מענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבער
זֹו סגיא לּמּוד ּכי לפעל. ּבהלכה הּתחּתֹון הּזה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻּבעֹולם
יֹוצא אינֹו זה ענין הרי למּטה, ּבחמֹור ּפרה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדהּמחליף
ּכן, ואם ּבפׁשטּות. וחמֹור ּבפרה וקאי ּפׁשּוטֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמידי
ּבגׁשמּיּות ׁשהּוא ּכפי נלמד הענין ׁשּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּכיון
ּברּוחנּיּות אֹותֹו לֹומדים ּבגןֿעדן ואּלּו ְְְְְִִִִֵֶַָּכפׁשּוטֹו,
ותלמּודֹו לכאן ׁשּבא מי אׁשרי ׁשּמכריזים מהּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהענינים,
ּוביֹותר ּדוקא. הּזה ּבעֹולם ׁשּלמד ּתלמּודֹו היינּו ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָּבידֹו,

מּובן ּכלאינֹו על קאי זה רז"ל מאמר ּבפׁשטּות ּדהּנה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ׁשּבגןֿעדן עליֹונה הכי לּדרּגא עד ׁשּבגןֿעדן, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּדרגֹות

הּקדׁש ּבאּגרת (וכדאיתא נחלק39העליֹון ׁשּבכללֹות ּדאף ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּדרגֹות, לב' ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּגןֿעדן
ּדרגֹות), לרּבּוי מתחּלק מהם אחד ּכל ּבפרטּיּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהּנה
העליֹון, ּבגןֿעדן זה למקֹום לכאן, ּבא זה ׁשאדם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּומּזה
ׁשּיבֹוא אפׁשר ּומּכלֿמקֹום מקֹומֹו, ׁשּזהּו ּכבר ְְְִֶֶֶֶָָָָָָמּוכח
ּומתי כּו', ׁשּבא מי אׁשרי ׁשל ּבמּצב יהיה ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלׁשם
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Lהאדם‰¯Bz „ÓBlL e�ÈÈ‰ ,'‡OÓÏ ¯BÓÁ' ˙�ÈÁ·a ‰NÚp ∆«¬»ƒ¿ƒ«¬¿«»«¿∆≈»
·e˙kL BÓÎe ,‰ÚÈ‚Èa37את בירך אבינו יעקב בהם הברכות בפסוקי ƒƒ»¿∆»

השבטים, B�È�ÚLשבטÈabבניו ,¯Î˘OÈזה שבט הצטיין שבו הרוחני «≈ƒ»»∆ƒ¿»
'ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı·B¯ Ì¯b ¯BÓÁ ¯Î˘OÈ' ,‰¯Bz‰ „enÏ ‰È‰»»ƒ«»ƒ»»¬»∆≈≈«ƒ¿¿»ƒ

רחב חמור בדוגמת הוא יששכר

(=ּגרם מנוחתו)עצמות אשר ֶָ

מיצרי בין עראי, מנוחת היא

B˙ÚÈ‚iLהשדות e�ÈÈ‰ ,«¿∆¿ƒ»
‡È‰ ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»ƒ

BÓk38Cl‰Ó‰ ¯BÓÁ‰ ¿«¬«¿«≈
BÏ ÔÈ‡Â ‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿≈
‡e‰LÎe ,˙Èaa ‰�ÈÏƒ»««ƒ¿∆
ÔÈa ı·B¯ ‡e‰ Áe�Ï ‰ˆB¯∆»«≈≈

ÌÈ˙tLn‰נותן האדם כלומר «ƒ¿¿»ƒ
בלימוד ליגיעה כולו כל את

גם מוסר הוא כך ולשם התורה

הזה בעולם נוחיותו ואת גופו את

BÓÁ'M¯'הגשמי ‰Ó e‰ÊÂ .¿∆«∆¬
B�È�Úהוא ÔÈÓi‰Ó,הרוחני ƒ¿»≈«»ƒ

בכך ביטוי לידי בא זה דבר

LהאדםC¯„a ÏÚBtשל ∆≈¿∆∆
'¯BÓÁ' ˙�ÈÁ·a Ìb ·e¯≈̃«ƒ¿ƒ«¬
את ודוחה שולל איננו האדם

אדרבא אלא החמור תכונת

בתוך בה ומשתמש אותה 'מקרב'

ימין של תכונתה זו והרי נפשו,

מקרבת' – 'ימין .כנאמר
Âה 'ÛÈÏÁÓשלÔÈ�Úמשמעות ¿ƒ¿»«¬ƒ

˙„B·Úa '¯BÓÁa ‰¯t»»«¬«¬«
ÌÈpÓÊaL ,‡e‰ Ì„‡‰»»»∆ƒ¿«ƒ
„Á‡ Ïk ‰p‰ Ì�ew˙kכל ¿ƒ»ƒ≈»∆»

ואדם B˙lÚtאתÏÚBtאדם ≈¿À»
מכל שלו, בתכונותיו הקשורה

בהתאם ה' עבודת נדרשת אדם

שממנו אדם ישנו נפשו, למהות

כלפי לב תשומת בעיקר נדרשת

וישנו ב'שור', הקשורים עניינים

ב'חמור' הקשורים בעניינים דגש שימת ממנו שנדרשת ÌÈÓÚÙÏÂאדם ,¿ƒ¿»ƒ
'‰¯t'‰ ˙„B·Ú ÛÈÏÁ‰Ï CÈ¯ˆ'וה'שורÔÎÂ ,'¯BÓÁ'‰ ˙„B·Úa »ƒ¿«¬ƒ¬««»»«¬««¬¿≈
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk) CÙ‰Ïרואה האדם כאשר הוא בכך הצורך ¿≈∆«¿…»¿»«≈

שעבודת מבחין האדם כאשר כן וכמו ה', בעבודת נוסף לכוח להזדקק שעליו

שהוא ידי על שנעשה דבר מעצמו' 'לצאת ועליו והגבלה במדידה הינה שלו ה'

נפשו טבע מצד בה רגיל שאינו עבודה של חדש לסוג p‰Â‰מתמסר .(¿ƒ≈
‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚a '¯BÓÁa ‰¯t ÛÈÏÁn‰'c BÊ ‡È‚Ò „enÏc ,Ô·eÓ»¿ƒÀ¿»¿««¬ƒ»»«¬¿«≈∆

‰ÏÚ� ÔÙ‡a,יותר t¯‰הרבה ÛÈÏÁÓ' ÔÈ�ÚÓ C¯Úa ‡lL ¿…∆«¬∆∆…¿≈∆≈ƒ¿««¬ƒ»»
‰ÎÏ‰a ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa „ÓÏpL ÈÙk BËeLÙk '¯BÓÁa«¬ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«»»«∆««¿«¬»»
È¯‰ ,‰hÓÏ ¯BÓÁa ‰¯t ÛÈÏÁn‰c BÊ ‡È‚Ò „enÏ Èk .ÏÚÙÏ¿…«ƒƒÀ¿»¿««¬ƒ»»«¬¿«»¬≈

È‡˜Â ,BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ B�È‡ ‰Ê ÔÈ�Ú(ומדובר Ùa¯‰(=ומוסב, ƒ¿»∆≈≈ƒ≈¿¿»≈¿»»
˙eËLÙa ¯BÓÁÂאין ולאדם «¬¿«¿

משמעותם אודות כלל מושג

הדברים של Ì‡Âהרוחנית .¿ƒ
‰hÓlL ÔÂÈkÓ ,Ôk≈ƒ≈»∆¿«»

הגשמי �ÓÏ„בעולמינו ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿»
˙eiÓL‚a ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¿ƒ
Ô„ÚŒÔ‚a el‡Â ,BËeLÙkƒ¿¿ƒ¿«≈∆

B˙B‡ ÌÈ„ÓBÏשהוא כפי ¿ƒ
,ÌÈ�È�Ú‰ ˙ei�Áe¯aהרי ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
מובן לא זה »e‰Óלפי

ÌÈÊÈ¯ÎnLעדן '‡È¯Lבגן ∆«¿ƒƒ«¿≈
B„eÓÏ˙Â Ô‡ÎÏ ‡aL ÈÓƒ∆»¿»¿«¿

e�ÈÈ‰ ,'B„Èaלגן לבוא הצורך ¿»«¿
עם הוא ÓlL„עדן B„eÓÏz«¿∆»«

.‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆«¿»
‰p‰c ,Ô·eÓ B�È‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»¿ƒ≈
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ,˙eËLÙa¿«¿«¬«««

È‡˜ ‰Ê(מוסב=)Ïk ÏÚ ∆»≈«»
„Ú ,Ô„ÚŒÔ‚aL ˙B‚¯c‰«¿»∆¿«≈∆«

Î‰ ‡b¯cÏ‰�BÈÏÚ È ««¿»¬ƒ∆¿»
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚aLאפילו ∆¿«≈∆»∆¿

נדרש לשם ההגעה לצורך

שייכות לה שתהיה מהנשמה

של בגשמיותה הקשור ללימוד

והתורה «È‡„ÎÂ)¿ƒ¿ƒ˙‡ההלכה
שמובא) ∆∆b‡a¿ƒ¯˙(=וכפי

L„w‰39הזקן אדמו"ר של «…∆
˙eÏÏÎaL Û‡cכללי באופן ¿«∆ƒ¿»

'·Ï Ô„ÚŒÔb‰ ˜ÏÁ�∆¿»««≈∆¿
,˙B‚¯cשהםÔ„ÚŒÔb ¿»«≈∆

,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿
באמת eiË¯Ùa˙אבל ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ

יותר מפורט ‡Á„באופן Ïk»∆»
,'Ô‡ÎÏ ‡a' ‰Ê Ì„‡L ‰fÓe ,(˙B‚¯c Èea¯Ï ˜lÁ˙Ó Ì‰Ó≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆∆»»∆»¿»

e‰fL ¯·k ÁÎeÓ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ‰Ê ÌB˜ÓÏאכןBÓB˜Ó ¿»∆¿«≈∆»∆¿»¿»∆∆¿
ביותר, גבוהה אכן הרוחנית שדרגתו באדם שמדובר מוכח כלומר לו, הראוי

האמת בעולם מדובר ÌB˜ÓŒÏkÓeשהרי אודות, האמורה שההכרזה מכך ƒ»»
' בלשון נאמרת עדן לגן כלומר‡˘¯Èההגעה מאליו, מובן הדבר שאין מובן '

¯LÙ‡ויקרה‡aL ÈÓ È¯L‡ ÏL ·vÓa ‰È‰È ‡ÏÂ ÌLÏ ‡B·iL ∆¿»ְִֶ∆»¿»¿…ƒ¿∆¿«»∆«¿≈ƒ∆»
È˙Óe ,'eÎעליו לומר שניתן באופן היא לשם האדם של '‡È¯L'הגעתו »««¿≈
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n"cyz'd ,zereayd bgc 'a mei

הּוא הּזה ּבעֹולם ׁשּלמד ּתלמּודֹו ּכאׁשר ּדוקא ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָ'אׁשרי'
ּכאן ּׁשּנאמר מה זה, רז"ל ּבמאמר לדּיק יׁש ּגם ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבידֹו.
יד. אצל ּתלמּוד ענין מה ּדלכאֹורה ּדוקא. ּבידֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָותלמּודֹו
אין ולתבּונתֹו ּׁשּכתּוב ּבמה ּדלעיל הּׁשאלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָועלּֿדר
רּוחני, ּדבר ׁשהּוא ּתבּונה אצל מסּפר ענין מה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָמסּפר,
ּבידֹו, ותלמּודֹו ּׁשּכתּוב מה מּובן אינֹו עלּֿדרֿזה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנה
ׁשּבראׁש, ׁשּבּמח לּׂשכל ׁשּי הּתלמּוד ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּדלכאֹורה

ּבּתניא ׁשל40וכּמבאר נפלא יחּוד נעׂשה הּלּמּוד ּדעלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכ ׁשאחר והגם הּנלמד. הּדבר עם הּלֹומד האדם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׂשכל
הּגּוף, ּבכל ּופֹועל הּגּוף לכל הראׁש מן הּלּמּוד ְְְִִִֵַַַָָָָֹנמׁש
ּבּמח הּוא ּגּופא הּלּמּוד ׁשל מקֹומֹו הרי ְֲִִֵֶַַַָָָֹמּכלֿמקֹום
היה ּכן ואם הּגּוף, על מׁשּפיע ׁשהראׁש ורק ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּבראׁש
ּבזה, וכּיֹוצא ּבׂשכלֹו אֹו ּבראׁשֹו ותלמּודֹו להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹצרי

הּידּוע הּדּיּוק ועלּֿדר ּבידֹו. ּׁשאמרּו41ולא ּבמה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹ
ז"ל מּדברי42רּבֹותינּו ידיהם ׁשרפּו רפידים, הּפסּוק על ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

עּקרּה ּתֹורה הרי ּתֹורה, ּדברי אצל ידיהם ענין מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורה,
ָֹּבראׁש.

C‡יׁשנּה ׁשהּתֹורה ּדהגם הענין, יּובן הּנ"ל עלּֿפי «ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבעֹול ּכ ואחר האצילּות ּומּׁשםּבעֹולם הּבריאה ם ְְְְֲִִִַַַַַָָָָ

ׁשל מעֹור הּנעׂשה ּבקלף ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' וירדה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנסעה
ּומי (צֹומח) מעׂשבים הּנעׂשה ּודיֹו (חי), ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָּבהמה

מלח43עפצים עלֿידי הּוא הּקלף עּבּוד ועלּֿדרֿזה ,44 ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(ּדֹומם)
עּקר ואדרּבה ּבּתֹורה, ירידה ׁשל ענין זה אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּכלֿמקֹום
לא ּתֹורה ּדוקא, למּטה ּבהיֹותּה הּוא הּתֹורה ְְְִִַַַָָָָָֹּגּלּוי

היא ׁשאין45ּבּׁשמים הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ּדוקא אּלא , ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יתּבר לֹו ּדירה עֹוׂשין ׁשּבֹו מּמּנּו, למּטה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתֹון
יׁש יצרֿהרע ּכלּום רּבנּו מׁשה ּוכמענה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבתחּתֹונים,
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ובכ"מ.41פ"ה.40 תשמ"ב. עמלק ויבא ד"ה (השני). 34 ע' תש"ט סה"מ ח.42ראה יז, בשלח תפילין43מכילתא הל' רמב"ם ראה

ה"ד. דחגה"ש)].44פ"א (ב' זה דיום היומי רמב"ם [שיעור ה"ה פי"א שבת הל' רמב"ם וראה45ראה יב. ל, נצבים - הכתוב לשון

ובכ"מ. רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם א. טז, תמורה ב. נט, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

זה B„Èa.הרי ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚa „ÓlL B„eÓÏz ¯L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆«¿∆»«»»«∆¿»
גדול. פלא הוא זה כל והרי

B„eÓÏ˙Â' Ô‡k ¯Ó‡pM ‰Ó ,‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ˜i„Ï LÈ Ìb«≈¿«≈¿«¬«««∆«∆∆¡«»¿«¿
'È„'ּבידֹו Ïˆ‡ '„eÓÏz' ÔÈ�Ú ‰Ó ‰¯B‡ÎÏc .‡˜Âc של' מקומו ְָ«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««¿≈∆»

האדם של בראשו הינו תלמוד

בידו!? היאÂולא זו ¿שאלה
ÏÈÚÏc ‰Ï‡M‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«¿≈»ƒ¿≈
B˙�e·˙ÏÂ' ·e˙kM ‰Óa¿«∆»¿ƒ¿»
ÔÈ�Ú ‰Ó ,'¯tÒÓ ÔÈ‡≈ƒ¿»»ƒ¿«
'‰�e·z' Ïˆ‡ '¯tÒÓ'בו ƒ¿»≈∆¿»

¯È�Áe,בזמן ¯·c ‡e‰L∆»»»ƒ
B�È‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆∆≈
·e˙kM ‰Ó Ô·eÓ»«∆»

- B„eÓÏ˙Â'ּבידֹו,' ¿«¿ְָ
„eÓÏz‰ ÔÈ�Ú ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ¿«««¿
ÁnaL ÏÎOÏ CiL«»«≈∆∆«…«
a ¯‡·nÎÂ ,L‡¯aLספר ∆»…¿«¿…»«

‰È�z40„enl‡ה È„ÈŒÏÚc «¿»¿«¿≈«ƒ
eÁÈ„בתורה ‰NÚ�וחיבור «¬∆ƒ

Ì„‡‰ ÏÎN ÏL ‡ÏÙ�ƒ¿»∆≈∆»»»
„ÓÏp‰ ¯·c‰ ÌÚ „ÓBl‰«≈ƒ«»»«ƒ¿»
הנפלאה שדביקותו מובן מכך

הוא ברוך בקדוש האדם של

התורה לימוד באמצעות הנעשית

באמצעות היא ˘ÂÏÎהרי

Â˘‡¯·˘דווקאÌ‚‰Â .«¬«
Ck ¯Á‡Lהיה הלימוד אם ∆««»

לידי בא זה הרי רצוי באופן

ש בכך ומתפשט�CLÓביטוי ƒ¿»
ÏÎÏ L‡¯‰ ÔÓ „enl‰«ƒƒ»…¿»
Ûeb‰ ÏÎa ÏÚBÙe Ûeb‰«≈¿»«
התורה אור בו ויאיר יזדכך שהוא

של ופעולותיו עשיותיו שכל כך

באור מוארים יהיו האדם

‰¯Èאך,התורה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
‰enl„עיקר ÏL BÓB˜Ó¿∆«ƒ
‡Ùeb(עצמו=)Ána ‡e‰ »«…«

L‡¯‰L ˜¯Â L‡¯aL∆»…¿«∆»…
Ì‡Â ,Ûeb‰ ÏÚ ÚÈtLÓ«¿ƒ«««¿ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ôkההכרזה ‡Bּבראׁשֹו'B„eÓÏ˙Âסגנון ' ≈»»»ƒƒ¿¿«¿ְֹ

'ּבׂשכלֹו' ‡ÏÂ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ Âּבידֹו' הוא'. זה C¯cŒÏÚדיוק ְְִ¿«≈»∆¿…ְָ¿«∆∆
Úe„i‰ ˜eic‰41Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Óa42' ˜eÒt‰ ÏÚויחנו «ƒ«»«¿«∆»¿«≈«««»

ישראל¯ÌÈ„ÈÙ'ב עם ולחם עמלק בא שבו המקום אומרים,זהו חז"ל ¿ƒƒ
כך שם על 'רפידים' בשם נקרא Bz¯‰',שהמקום È¯·cÓ Ì‰È„È eÙ¯'L∆»¿≈∆ƒƒ¿≈»
להבין צריך זה לשון כלפי גם È¯·cוהרי Ïˆ‡ 'Ì‰È„È' ÔÈ�Ú ‰Ó«ƒ¿«¿≈∆≈∆ƒ¿≈

.'L‡¯'a d¯wÚ ‰¯Bz È¯‰ ,‰¯Bz»¬≈»ƒ»»»…
Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡כך אודות ««ƒ««

היא התורה נתינת של שתכליתה

הזה בעולם בהימצאותה דווקא

Ì‚‰cהגשמי ,ÔÈ�Ú‰ Ô·eÈ»»ƒ¿»«¬«
ÌÏBÚa d�LÈ ‰¯Bz‰L∆«»∆¿»¿«
Ck ¯Á‡Â ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿««»
ÌMÓe ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿««¿ƒ»ƒ»
„Ú 'eÎ ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒ�»¿»¿»¿»«

‰LaÏ˙pLמציאותו בתוך ∆ƒ¿«¿»
ובעולם הזה, עולם של הגשמית

למטה מתגלה התורה עצמו הזה

ביטוי לידי בא זה דבר מטה,

נכתבת שהתורה «¿ÛÏ˜aƒבכך
ÏL ¯BÚÓ ‰NÚp‰ּבהמה ««¬∆≈∆ְֵָ

התורה( קדושת של השראתה זו

ה eבדרגת ,('ÈÁ'נכתבת היא «
(ב ÌÈ·NÚÓ ‰NÚp‰ BÈ„זו ¿««¬∆≈¬»ƒ

התורה קדושת של השראתה

ה'חי', מדרגת שלמטה בדרגה

ה ÈÓeבדרגת ('ÁÓBˆ'≈«≈
ÌÈˆÙÚ43ממין הם גם אשר ¬»ƒ
ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰הצומח ישנה, ¿«∆∆∆

תחתונה, היותר בדרגה גם אחיזה

‰e‡שהרי ÛÏw‰ „eaÚƒ«¿»
ÁÏÓ È„ÈŒÏÚ44)דרגת «¿≈∆«

('ÌÓBc'הוא כאמור זה וכל ≈
‰ÔBzÁzדווקא ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿

‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»
,epnÓהירידה גודל ולמרות ƒ∆

בכך, כרוכה «ŒÏkÓƒשלכאורה
ÏL ÔÈ�Ú ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜Ó»≈∆ƒ¿»∆

‰„È¯È‰a¯„‡Â ,‰¯Bza ¿ƒ»«»¿«¿«»
‡e‰ ‰¯Bz‰ Èelb ¯wÚƒ«ƒ«»
,‡˜Âc ‰hÓÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿«»«¿»

נאמר כך Ï‡שעל ‰¯Bz'»…
'‡È‰ ÌÈÓMa45ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc ‡l‡ , «»«ƒƒ∆»«¿»»»«∆««¿∆≈

,ÌÈ�BzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÔÈNBÚ BaL ,epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»ƒ∆∆ƒƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ
e�a¯ ‰LÓ ‰�ÚÓÎeלעיל המוזכרת המלאכים Œ¯ˆÈלטענת ÌeÏk' ¿«¬∆…∆«≈¿≈∆
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הּוא הּזה ּבעֹולם ׁשּלמד ּתלמּודֹו ּכאׁשר ּדוקא ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָ'אׁשרי'
ּכאן ּׁשּנאמר מה זה, רז"ל ּבמאמר לדּיק יׁש ּגם ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבידֹו.
יד. אצל ּתלמּוד ענין מה ּדלכאֹורה ּדוקא. ּבידֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָותלמּודֹו
אין ולתבּונתֹו ּׁשּכתּוב ּבמה ּדלעיל הּׁשאלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָועלּֿדר
רּוחני, ּדבר ׁשהּוא ּתבּונה אצל מסּפר ענין מה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָמסּפר,
ּבידֹו, ותלמּודֹו ּׁשּכתּוב מה מּובן אינֹו עלּֿדרֿזה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנה
ׁשּבראׁש, ׁשּבּמח לּׂשכל ׁשּי הּתלמּוד ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּדלכאֹורה

ּבּתניא ׁשל40וכּמבאר נפלא יחּוד נעׂשה הּלּמּוד ּדעלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכ ׁשאחר והגם הּנלמד. הּדבר עם הּלֹומד האדם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׂשכל
הּגּוף, ּבכל ּופֹועל הּגּוף לכל הראׁש מן הּלּמּוד ְְְִִִֵַַַָָָָֹנמׁש
ּבּמח הּוא ּגּופא הּלּמּוד ׁשל מקֹומֹו הרי ְֲִִֵֶַַַָָָֹמּכלֿמקֹום
היה ּכן ואם הּגּוף, על מׁשּפיע ׁשהראׁש ורק ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּבראׁש
ּבזה, וכּיֹוצא ּבׂשכלֹו אֹו ּבראׁשֹו ותלמּודֹו להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹצרי

הּידּוע הּדּיּוק ועלּֿדר ּבידֹו. ּׁשאמרּו41ולא ּבמה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹ
ז"ל מּדברי42רּבֹותינּו ידיהם ׁשרפּו רפידים, הּפסּוק על ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

עּקרּה ּתֹורה הרי ּתֹורה, ּדברי אצל ידיהם ענין מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורה,
ָֹּבראׁש.

C‡יׁשנּה ׁשהּתֹורה ּדהגם הענין, יּובן הּנ"ל עלּֿפי «ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבעֹול ּכ ואחר האצילּות ּומּׁשםּבעֹולם הּבריאה ם ְְְְֲִִִַַַַַָָָָ

ׁשל מעֹור הּנעׂשה ּבקלף ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' וירדה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנסעה
ּומי (צֹומח) מעׂשבים הּנעׂשה ּודיֹו (חי), ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָּבהמה

מלח43עפצים עלֿידי הּוא הּקלף עּבּוד ועלּֿדרֿזה ,44 ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(ּדֹומם)
עּקר ואדרּבה ּבּתֹורה, ירידה ׁשל ענין זה אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּכלֿמקֹום
לא ּתֹורה ּדוקא, למּטה ּבהיֹותּה הּוא הּתֹורה ְְְִִַַַָָָָָֹּגּלּוי

היא ׁשאין45ּבּׁשמים הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ּדוקא אּלא , ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יתּבר לֹו ּדירה עֹוׂשין ׁשּבֹו מּמּנּו, למּטה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתֹון
יׁש יצרֿהרע ּכלּום רּבנּו מׁשה ּוכמענה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבתחּתֹונים,
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גדול. פלא הוא זה כל והרי

B„eÓÏ˙Â' Ô‡k ¯Ó‡pM ‰Ó ,‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ˜i„Ï LÈ Ìb«≈¿«≈¿«¬«««∆«∆∆¡«»¿«¿
'È„'ּבידֹו Ïˆ‡ '„eÓÏz' ÔÈ�Ú ‰Ó ‰¯B‡ÎÏc .‡˜Âc של' מקומו ְָ«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««¿≈∆»

האדם של בראשו הינו תלמוד

בידו!? היאÂולא זו ¿שאלה
ÏÈÚÏc ‰Ï‡M‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«¿≈»ƒ¿≈
B˙�e·˙ÏÂ' ·e˙kM ‰Óa¿«∆»¿ƒ¿»
ÔÈ�Ú ‰Ó ,'¯tÒÓ ÔÈ‡≈ƒ¿»»ƒ¿«
'‰�e·z' Ïˆ‡ '¯tÒÓ'בו ƒ¿»≈∆¿»

¯È�Áe,בזמן ¯·c ‡e‰L∆»»»ƒ
B�È‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆∆≈
·e˙kM ‰Ó Ô·eÓ»«∆»

- B„eÓÏ˙Â'ּבידֹו,' ¿«¿ְָ
„eÓÏz‰ ÔÈ�Ú ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ¿«««¿
ÁnaL ÏÎOÏ CiL«»«≈∆∆«…«
a ¯‡·nÎÂ ,L‡¯aLספר ∆»…¿«¿…»«

‰È�z40„enl‡ה È„ÈŒÏÚc «¿»¿«¿≈«ƒ
eÁÈ„בתורה ‰NÚ�וחיבור «¬∆ƒ

Ì„‡‰ ÏÎN ÏL ‡ÏÙ�ƒ¿»∆≈∆»»»
„ÓÏp‰ ¯·c‰ ÌÚ „ÓBl‰«≈ƒ«»»«ƒ¿»
הנפלאה שדביקותו מובן מכך

הוא ברוך בקדוש האדם של

התורה לימוד באמצעות הנעשית

באמצעות היא ˘ÂÏÎהרי

Â˘‡¯·˘דווקאÌ‚‰Â .«¬«
Ck ¯Á‡Lהיה הלימוד אם ∆««»

לידי בא זה הרי רצוי באופן

ש בכך ומתפשט�CLÓביטוי ƒ¿»
ÏÎÏ L‡¯‰ ÔÓ „enl‰«ƒƒ»…¿»
Ûeb‰ ÏÎa ÏÚBÙe Ûeb‰«≈¿»«
התורה אור בו ויאיר יזדכך שהוא

של ופעולותיו עשיותיו שכל כך

באור מוארים יהיו האדם

‰¯Èאך,התורה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
‰enl„עיקר ÏL BÓB˜Ó¿∆«ƒ
‡Ùeb(עצמו=)Ána ‡e‰ »«…«

L‡¯‰L ˜¯Â L‡¯aL∆»…¿«∆»…
Ì‡Â ,Ûeb‰ ÏÚ ÚÈtLÓ«¿ƒ«««¿ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ôkההכרזה ‡Bּבראׁשֹו'B„eÓÏ˙Âסגנון ' ≈»»»ƒƒ¿¿«¿ְֹ

'ּבׂשכלֹו' ‡ÏÂ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ Âּבידֹו' הוא'. זה C¯cŒÏÚדיוק ְְִ¿«≈»∆¿…ְָ¿«∆∆
Úe„i‰ ˜eic‰41Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Óa42' ˜eÒt‰ ÏÚויחנו «ƒ«»«¿«∆»¿«≈«««»

ישראל¯ÌÈ„ÈÙ'ב עם ולחם עמלק בא שבו המקום אומרים,זהו חז"ל ¿ƒƒ
כך שם על 'רפידים' בשם נקרא Bz¯‰',שהמקום È¯·cÓ Ì‰È„È eÙ¯'L∆»¿≈∆ƒƒ¿≈»
להבין צריך זה לשון כלפי גם È¯·cוהרי Ïˆ‡ 'Ì‰È„È' ÔÈ�Ú ‰Ó«ƒ¿«¿≈∆≈∆ƒ¿≈

.'L‡¯'a d¯wÚ ‰¯Bz È¯‰ ,‰¯Bz»¬≈»ƒ»»»…
Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡כך אודות ««ƒ««

היא התורה נתינת של שתכליתה

הזה בעולם בהימצאותה דווקא

Ì‚‰cהגשמי ,ÔÈ�Ú‰ Ô·eÈ»»ƒ¿»«¬«
ÌÏBÚa d�LÈ ‰¯Bz‰L∆«»∆¿»¿«
Ck ¯Á‡Â ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿««»
ÌMÓe ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿««¿ƒ»ƒ»
„Ú 'eÎ ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒ�»¿»¿»¿»«

‰LaÏ˙pLמציאותו בתוך ∆ƒ¿«¿»
ובעולם הזה, עולם של הגשמית

למטה מתגלה התורה עצמו הזה

ביטוי לידי בא זה דבר מטה,

נכתבת שהתורה «¿ÛÏ˜aƒבכך
ÏL ¯BÚÓ ‰NÚp‰ּבהמה ««¬∆≈∆ְֵָ

התורה( קדושת של השראתה זו

ה eבדרגת ,('ÈÁ'נכתבת היא «
(ב ÌÈ·NÚÓ ‰NÚp‰ BÈ„זו ¿««¬∆≈¬»ƒ

התורה קדושת של השראתה

ה'חי', מדרגת שלמטה בדרגה

ה ÈÓeבדרגת ('ÁÓBˆ'≈«≈
ÌÈˆÙÚ43ממין הם גם אשר ¬»ƒ
ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰הצומח ישנה, ¿«∆∆∆

תחתונה, היותר בדרגה גם אחיזה

‰e‡שהרי ÛÏw‰ „eaÚƒ«¿»
ÁÏÓ È„ÈŒÏÚ44)דרגת «¿≈∆«

('ÌÓBc'הוא כאמור זה וכל ≈
‰ÔBzÁzדווקא ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿

‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»
,epnÓהירידה גודל ולמרות ƒ∆

בכך, כרוכה «ŒÏkÓƒשלכאורה
ÏL ÔÈ�Ú ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜Ó»≈∆ƒ¿»∆

‰„È¯È‰a¯„‡Â ,‰¯Bza ¿ƒ»«»¿«¿«»
‡e‰ ‰¯Bz‰ Èelb ¯wÚƒ«ƒ«»
,‡˜Âc ‰hÓÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿«»«¿»

נאמר כך Ï‡שעל ‰¯Bz'»…
'‡È‰ ÌÈÓMa45ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc ‡l‡ , «»«ƒƒ∆»«¿»»»«∆««¿∆≈

,ÌÈ�BzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÔÈNBÚ BaL ,epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»ƒ∆∆ƒƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ
e�a¯ ‰LÓ ‰�ÚÓÎeלעיל המוזכרת המלאכים Œ¯ˆÈלטענת ÌeÏk' ¿«¬∆…∆«≈¿≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ei`xewיד lkl 'd aexw

לכאן ׁשּבא מי אׁשרי אמרּו ולכן וכּנ"ל. כּו', ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּביניכם
ּגןֿעדן לענין ׁשראּוי ּבמי ּדקאי הגם ּכי ּבידֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָותלמּודֹו
אפׁשר מּכלֿמקֹום לכאן, ּבא הּוא ולכן עצמֹו, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָמּצד
היינּו ּבגןֿעדן, ׁשהּוא ּכמֹו ּתהיה ׁשּלֹו הּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּׂשגת
עּקר לֹו יהיה לא אבל הּתחּתֹון, אֹו העליֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבגןֿעדן
עם ׁשּבא מי מהּֿׁשאיןּֿכן היא. ּבּׁשמים ּדלא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה
ּכי כּו', אׁשרי אמרּו עליו הּזה, ּבעֹולם ׁשּלמד ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּתלמּודֹו
ּגם וזהּו היא. ּבּׁשמים ּדלא הּתֹורה ּדעּקר הּמעלה ּבֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹיׁש
ּׁשאמרּו מה (ועלּֿדרֿזה ּבידֹו ותלמּודֹו ּׁשאמרּו ְְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָמה
ּכי ּתֹורה), מּדברי ידיהם ׁשרפּו רפידים ז"ל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבֹותינּו
ּדוקא למּטה הּוא הּתֹורה עּקר הּנה ׁשּבכללּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשם
יֹותר, ּבפרטּיּות עלּֿדרֿזה הּתחּתֹון, הּזה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעֹולם
הּמעׂשה ּבענין הּוא הּתֹורה עּקר ּגּלּוי ּגּופא, הּזה ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָּבעֹולם

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּבידֹו, לּמּוד46ׁשּבּתֹורה, ּגדֹול ְְֲִֵֶַַַַַָָָ
הּלּמּוד ואמּתית ׁשּׁשלמּות היינּו מעׂשה, לידי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּמביא
ּבהמׁש וכּמבאר מעׂשה. לידי מביא ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהיא

למעׂשה,47תרס"ו נֹוגע ׁשּלּמּודֹו ויֹודע ּתֹורה ׁשהּלֹומד ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבאפן ּבלּמּודֹו ּומתאּמץ מתיּגע הּוא אז ּדוקא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּנה

לֹו לּמחּכה ּדחכמתא48ּדיעׂשה למּלה ּדדחקין ,49למאן ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָ
יהיה זה ּומּטעם ׁשּלֹו. וׂשכל ּבחכמה עּלּוי ּפֹועל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוזה

ּגדֹול מעׂשה לבא הּלּמּוד50לעתיד ּגדלּות ׁשעּקר מּׁשּום , ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמעׂשה. עלֿידי ְֲִֵֶַַַהיא

‰p‰Âּכּנ"ל ּדוקא למּטה הּוא הּתֹורה ּגּלּוי ׁשעּקר ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַַַַָָָ
ענינֹו עּקר הרי עצמֹו ׁשּבזה יּובן כן ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבארּכה,
ּבבחינת ולא למּטה, מּלמעלה המׁשכה ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹהּוא
ּכללּות ּדהּנה הּוא, והענין למעלה. ׁשּמּלמּטה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהעלאה
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‰hÓÏ ‡e‰ ‰¯Bz‰ ¯wÚƒ««»¿«»
‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc«¿»»»«∆
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‡Ùeb ‰f‰ ÌÏBÚa ,¯˙BÈ≈»»«∆»
‰Bz¯‰(=עצמו) ¯wÚ Èelb ,ƒƒ««»
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È„ÈÏ ‡È·Ó ‡e‰Lkמעׂשה¯‡·nÎÂ הרש"ב. אדמו"ר כ"ק ידי על ¿∆≈ƒƒ≈ֲֶַ¿«¿…»
CLÓ‰aהידוע Â"Ò¯˙47Ú„BÈÂהמאמרים ‰¯Bz „ÓBl‰L , ¿∆¿≈∆«≈»¿≈«
B„enlLהלימוד אלא כשלעצמו הפלפול לשם רק NÚÓÏ‰,איננו Ú‚B� ∆ƒ≈«¿«¬∆

‰NÚÈ'c ÔÙ‡a B„enÏa ın‡˙Óe ÚbÈ˙Ó ‡e‰ Ê‡ ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»»ƒ¿«≈«ƒ¿«≈¿ƒ¿…∆¿«¬∆
'BÏ ‰kÁnÏ48בזוהר נאמר כך המילהשעל של הפנימית שמשמעותה «¿«∆

יגיעה מלשון היא ÓÎÁc˙‡''ּמחּכה' ‰lÓÏ ÔÈ˜Á„c Ô‡ÓÏ'49למי=) ְֶַ¿»¿«¬ƒ¿ƒ»¿»¿»»
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Èelb ¯wÚL BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ«ƒ
‰hÓÏ ‡e‰ ‰¯Bz‰«»¿«»
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B�È�Ú ¯wÚהאלוקי הגילוי של ƒ«ƒ¿»
הזה בעולם להיות ‰e‡שצריך

נעשה הוא כאשר דווקא

‰ÎLÓ‰' ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿»»
‡ÏÂ ,'‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿…

'‰ÏÚÓÏ ‰hÓlnL ‰‡ÏÚ‰' ˙�ÈÁ·aלמעלה מלמטה העלאה ƒ¿ƒ««¬»»∆ƒ¿«»¿«¿»
את מבטל שהוא בכך התחתון הנברא של מציאותו והזדככות 'עליית' פירושה,

כלפי ממקומו' 'לצאת הנברא של תשוקתו את מבטא זה דבר ה', בפני ישותו

בתוך ה' אור של התגלותו פירושה, למטה מלמעלה המשכה הבורא. אל מעלה

שלו במקומו עומד שהוא כפי התחתון הנברא של ‰e‡,מציאותו ÔÈ�Ú‰Â .¿»ƒ¿»
˙eÏÏk ‰p‰cכללי ‰Bz¯‰באופן ÔÈ�Úבעולם התורה פעולת כלומר ¿ƒ≈¿»ƒ¿««»
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n"cyz'd ,zereayd bgc 'a mei

למּטה מּלמעלה ּדהמׁשכה קּוין ּבב' הּוא הּתֹורה ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָענין
למעלה מּלמּטה הּדּברֹות,51והעלאה ּבעׂשרת ּוכמֹו , ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָ

רמ"ח ּכל ּכֹולל אנכי ,ל יהיה ולא אנכי היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשהתחלתם
מּלמעלה המׁשכה - החסד ּבקו הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָמצוֹותֿעׂשה,
לאּֿתעׂשה, מצוֹות שס"ה ּכל ּכֹולל ל יהיה ולא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹלמּטה,

למעלה מּלמּטה העלאה - הּגבּורה לֹומר52קו [ויׁש ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּבחסידּות מה הּטעם ּכן ּגם הּדגמא53ׁשּזהּו הּובאה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ

ּדהּמחליף מהּסגיא ּולמּטה למעלה הּתֹורה לּמּוד ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֻלענין
עניני ּבכל ּכללי ענין ׁשּזהּו מּׁשּום ּדוקא, ּבחמֹור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפרה
רק ּוׂשמאל, ּדימין הּקּוין לב' הּנחלקים ּומצוֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹהּתֹורה
להׁשּתּמׁש מּתר אסּור, ּדבר הּוא ׁשחמֹור מּכיון ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּלמּטה
ּדלּמּוד העבֹודה ּבין החּלּוק ּכן ּגם וזהּו למּׂשא]. רק ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבֹו

ּדעהּו ּדרכי ּדבכל להעבֹודה יהיּו54הּתֹורה, מעׂשי וכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשמים ּבאפן55לׁשם להיֹות צרי הּתֹורה ּדלּמּוד , ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

לּה' מּדה56ד'לאפׁשא מארץ ארּכה היא ׁשהּתֹורה , ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ים מּני ּבקו57ּורחבה הּוא זה ׁשענין הגּבלה, ּבלי רּבּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ

העבֹודה מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה, מלמעלה המׁשכה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהחסד
ּכמֹו הּדבר את מׁשאיר ׁשאינֹו היא דעהּו ּדרכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדבכל
ּבבחינת ׁשמים, לׁשם למעלה, מעלהּו אּלא למּטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

וזהּו למעלה. ׁשּמּלמּטה והעלאה הּגבּורה ּכן58קו ּגם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּדעבֹודת הּתֹורה, ולּמּוד הּתפּלה עבֹודת ּבין ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָהחּלּוק
ּדהּתפּלה למעלה, מּלמּטה העלאה ּבבחינת היא ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָהּתפּלה

הּׁשמימה מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ּבבחינת59ענינּה , ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
היא ּתֹורה מהּֿׁשאםּֿכן למעלה, מּלמּטה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהעלאה
ענין ׁשעּקר ּומּכיון למּטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבבחינת
להיֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה ּדוקא, למּטה הּוא ְְְְְִִַַַַַָָָָָָהּתֹורה
ּכּונת ׁשעּקר מּובן, הרי ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלֹו
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ועוד.51 חוקת. ר"פ לקו"ת גם פ"ה.52ראה תניא תרל"ז53ראה וככה המשך סע"א. קנח, קו"א תניא המאמר. שבתחלת דרושים

ולא פ"ד. ת"ש אומר רבי ד"ה פשס"ח. פק"ע. תער"ב המשך קה. ע' נה. ס"ע תרס"ח סה"מ בסופו. תרס"ח שור לי ויהי ד"ה פ"ז.

פ"ה. תש"א ו.54נבוש ג, מי"ב.55משלי פ"ב ס"ב.56אבות פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' וראה ב. יב, ט.57זח"א יא, ראה58איוב

ובכ"מ. ואילך. צא ע' תרפ"ז סה"מ ועוד.59גם ב. רסו, זח"א וראה יב. כח, ויצא - הכתוב ל'
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'ÔÈe˜' '·a ‡e‰הצורות בשתי hÓÏ‰'כלומר ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰'c ¿«ƒ¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
'‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰'Â51˙B¯ac‰ ˙¯NÚa BÓÎe שבהם, ¿«¬»»ƒ¿«»¿«¿»¿«¬∆∆«ƒ¿

כולה התורה ‰È‡נמצאת Ì˙ÏÁ˙‰L הדיברות, אלוקיך''‡�ÈÎבשתי ה' ∆«¿»»»ƒ»…ƒ
EÏ ‰È‰È ‡Ï'Âאחר הראשון,ים'אלוקים ÏÏBkהדיבור 'ÈÎ�‡'בתוכו ¿…ƒ¿∆¿»…ƒ≈

Œ˙BÂˆÓאת Á"Ó¯ Ïk»¿«ƒ¿
,‰NÚבכך קשור זה דבר ¬≈

Yש „ÒÁ‰ Â˜a ‡e‰תכונתה ¿««∆∆
היא החסד מידת ««¿»‰ÎLÓ‰של
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טו n"cyz'd ,zereayd bgc 'a mei

למּטה מּלמעלה ּדהמׁשכה קּוין ּבב' הּוא הּתֹורה ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָענין
למעלה מּלמּטה הּדּברֹות,51והעלאה ּבעׂשרת ּוכמֹו , ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָ

רמ"ח ּכל ּכֹולל אנכי ,ל יהיה ולא אנכי היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשהתחלתם
מּלמעלה המׁשכה - החסד ּבקו הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָמצוֹותֿעׂשה,
לאּֿתעׂשה, מצוֹות שס"ה ּכל ּכֹולל ל יהיה ולא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹלמּטה,

למעלה מּלמּטה העלאה - הּגבּורה לֹומר52קו [ויׁש ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּבחסידּות מה הּטעם ּכן ּגם הּדגמא53ׁשּזהּו הּובאה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ

ּדהּמחליף מהּסגיא ּולמּטה למעלה הּתֹורה לּמּוד ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֻלענין
עניני ּבכל ּכללי ענין ׁשּזהּו מּׁשּום ּדוקא, ּבחמֹור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפרה
רק ּוׂשמאל, ּדימין הּקּוין לב' הּנחלקים ּומצוֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹהּתֹורה
להׁשּתּמׁש מּתר אסּור, ּדבר הּוא ׁשחמֹור מּכיון ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּלמּטה
ּדלּמּוד העבֹודה ּבין החּלּוק ּכן ּגם וזהּו למּׂשא]. רק ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבֹו

ּדעהּו ּדרכי ּדבכל להעבֹודה יהיּו54הּתֹורה, מעׂשי וכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשמים ּבאפן55לׁשם להיֹות צרי הּתֹורה ּדלּמּוד , ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

לּה' מּדה56ד'לאפׁשא מארץ ארּכה היא ׁשהּתֹורה , ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ים מּני ּבקו57ּורחבה הּוא זה ׁשענין הגּבלה, ּבלי רּבּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ

העבֹודה מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה, מלמעלה המׁשכה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהחסד
ּכמֹו הּדבר את מׁשאיר ׁשאינֹו היא דעהּו ּדרכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדבכל
ּבבחינת ׁשמים, לׁשם למעלה, מעלהּו אּלא למּטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

וזהּו למעלה. ׁשּמּלמּטה והעלאה הּגבּורה ּכן58קו ּגם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּדעבֹודת הּתֹורה, ולּמּוד הּתפּלה עבֹודת ּבין ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָהחּלּוק
ּדהּתפּלה למעלה, מּלמּטה העלאה ּבבחינת היא ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָהּתפּלה

הּׁשמימה מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ּבבחינת59ענינּה , ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
היא ּתֹורה מהּֿׁשאםּֿכן למעלה, מּלמּטה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהעלאה
ענין ׁשעּקר ּומּכיון למּטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבבחינת
להיֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה ּדוקא, למּטה הּוא ְְְְְִִַַַַַָָָָָָהּתֹורה
ּכּונת ׁשעּקר מּובן, הרי ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלֹו
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ׁשעֹוׂשין למּטה, מּלמעלה המׁשכה ּבבחינת הּוא ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּתֹורה
ּבמקֹומֹו. ׁשהּוא ּכפי הּמּטה ּבתֹו יתּבר לֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָּדירה

e‰ÊÂ,ּבאמת יקראּוהּו אׁשר לכל קֹוראיו לכל ה' קרֹוב ¿∆ְְְְֱֲִֶֶֶָָָָֹ
היא ׁשּתפּלה ּומּכיון ותֹורה, ּתפּלה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּדקאי
הּוא ּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבחינת
הּקרּוב ׁשענין אֹומר לכן ּכּנ"ל, למּטה מלמעלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהמׁשכה
הּתפּלה, ׁשעלֿידי מהּקרּוב יֹותר הּוא הּתֹורה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי
עלֿידי ׁשּנעׂשה ּבתחּתֹונים ּדירה היא הּכּונה ּתכלית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכי
וזהּו למּטה. מּלמעלה המׁשכה ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה
ּתֹורה, אּלא אמת אין אמת, נקראת ּׁשהּתֹורה מה ּכן ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

למ נֹוסף א'ּכי ׁשהאֹותּיֹות מּׁשּום ׁשּזהּו לעיל ּׁשּנתּבאר ה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
זאת עֹוד הּנה ׁשּנּויים, ּבּה ּׁשאין זה על מֹורה ת', ִִִֵֵֶֶֶַָֹמ'
על ׁשּמֹורה הת', ּולבּסֹוף הא' ּתחּלה הּוא ּבזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּסדר
זה ּבפסּוק הּסדר אמנם למּטה. מלמעלה המׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבחינת
להיֹות צריכה העבֹודה ּדתחילת ּבדּיּוק. ּכן ּגם ְְְְֲִִִִִֵַַָָָהּוא

וכּנֹודע הּתפּלה, ׁשאחר60עבֹודת הּתֹורה לּמּוד מעלת ְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָ
הּתפּלה עבֹודת הקּדמת ּדעלֿידי ּדוקא, הּתפּלה ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָָָעבֹודת
הּתֹורה, עלֿידי הּנעׂשה הּקּב"ה אל הּקרּוב לעּקר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבאים
ּגם ּפֹועלת זֹו ּתֹורה הרי ּכן ואם ּבאמת. יקראּוהּו ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאׁשר
וכּו'. ּובעֹולם ּבאדם ׁשלמּות ׁשּפֹועלת עד ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָּבתפּלה,
העֹולם ׁשעליהם העּמּודים ג' את מׁשלימים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה

ּתפּלה61עֹומד זֹו עבֹודה ּתֹורה, ּוגמילּותֿחסדים62, , ְְֲֲִִִֵָָָָ
הּתֹורה לּמּוד עלֿידי הּנעׂשה הּתֹורה63וׁשלֹום ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבעֹולם ׁשלֹום לעׂשֹות .64נּתנה ְֲִַָָָָ

‰p‰Â,ּתֹורתנּו מּתן ּבזמן זה ענין נמׁש הּׁשנה ּבזמּני ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מה ּדזהּו הּׁשנה, ימֹות לכל ממׁשיכים ְְְְִִִֶֶַַַָָָּומּמּנּו
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בעולם להיעשות שצריכה
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תאריך בכל מלמעלה, כוח לנתינת זקוקה ופרט פרט בכל האדם של עבודתו

ה'. בעבודת מסויים בפרט הקשור כוח מלמעלה לאדם ניתן בשנה מסויים

a ‰p‰Âמסגרת‰�M‰ ÈpÓÊהכוח השפעת אודות מדובר כאשר השונים, ¿ƒ≈ƒ¿«≈«»»
הרי התורה, לימוד לעבודת מלמעלה�CLÓמלמעלה Ê‰וניתן ÔÈ�Úבחג ƒ¿»ƒ¿»∆

epnÓeהשבועות ,e�˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaזה ומשפיעיםÌÈÎÈLÓÓמיום ƒ¿«««»≈ƒ∆«¿ƒƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

n"cyz'd ,zereayd bgc 'a mei

הּתֹורה נֹותן הּתֹורה ּבברּכת ּבתחּלתֹו יֹום ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּׁשאֹומרים
הוה וכּו'.65לׁשֹון הּתפּלה ועל הּיֹום ּכל על נמׁש ׁשּזה , ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הוי' ואמת ּבחינת ּגּלּוי את ימהר זה ׁשּכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָויהיֿרצֹון
ּכל66לעֹולם וראּו ׁשּנעׂשה עד ּבאמת), יקראּוהּו (אׁשר ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּדּבר הוי' ּפי ּכי יחּדיו אמת67ּבׂשר ּבחינת לגּלּוי עד , ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכל68לאמּתֹו נמצאּו ׁשּמּמּנּו הּמצאֹו אמּתת ּבחינת , ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָ
ּבגלּויהּנמצ ׁשּיהיה הרמּב"ם), ספר (ּכבתחּלת אים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לֹו ודירה ׁשכינה עּקר יהיה ׁשּבֹו הּתחּתֹון, הּזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבעֹולם
ּבמציאּות לגמרי יחּדר האלקּות ׁשּגּלּוי ועד .ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹיתּבר
הוי' את ּדעה הארץ מלאה ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָהעֹולם,

מכּסים לּים ּכמֹו69ּכּמים ׁשּיהיה הרמּב"ם), (ּכבסּיּום ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
מקֹורם עם ּתמיד הּקׁשּורים ׁשּבּים וכּמבאר70ּבּברּואים , ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

ותֹורה.71ּבּגמרא ּדיׂשראל הּקׁשר אפן על מׁשל ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ּׁשּכתּוב מה יקּים מּמׁש ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָֻּובקרֹוב

האדם זה קטן ּבעֹולם גֹו', יחּדיו ּבׂשר ּובעֹולם72ּכל ְְֶַָָָָָָָָָָָָ
הּמלּוכה להוי' והיתה תבל,73ּכפׁשּוטֹו, יֹוׁשבי ּכל ּבקרב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּׁשּכתּוב מה ּברּורה74ויקּים ׂשפה עּמים אל אהּפ אז ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
האמּתית ּבּגאּלה אחד, ׁשכם לעבדֹו ה' ּבׁשם ּכּלם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻֻלקרא

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה ְְְְִֵֵֵַַָָָָוהּׁשלמה,
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יז n"cyz'd ,zereayd bgc 'a mei

הּתֹורה נֹותן הּתֹורה ּבברּכת ּבתחּלתֹו יֹום ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּׁשאֹומרים
הוה וכּו'.65לׁשֹון הּתפּלה ועל הּיֹום ּכל על נמׁש ׁשּזה , ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הוי' ואמת ּבחינת ּגּלּוי את ימהר זה ׁשּכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָויהיֿרצֹון
ּכל66לעֹולם וראּו ׁשּנעׂשה עד ּבאמת), יקראּוהּו (אׁשר ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּדּבר הוי' ּפי ּכי יחּדיו אמת67ּבׂשר ּבחינת לגּלּוי עד , ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכל68לאמּתֹו נמצאּו ׁשּמּמּנּו הּמצאֹו אמּתת ּבחינת , ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָ
ּבגלּויהּנמצ ׁשּיהיה הרמּב"ם), ספר (ּכבתחּלת אים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לֹו ודירה ׁשכינה עּקר יהיה ׁשּבֹו הּתחּתֹון, הּזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבעֹולם
ּבמציאּות לגמרי יחּדר האלקּות ׁשּגּלּוי ועד .ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹיתּבר
הוי' את ּדעה הארץ מלאה ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָהעֹולם,

מכּסים לּים ּכמֹו69ּכּמים ׁשּיהיה הרמּב"ם), (ּכבסּיּום ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
מקֹורם עם ּתמיד הּקׁשּורים ׁשּבּים וכּמבאר70ּבּברּואים , ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

ותֹורה.71ּבּגמרא ּדיׂשראל הּקׁשר אפן על מׁשל ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ּׁשּכתּוב מה יקּים מּמׁש ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָֻּובקרֹוב

האדם זה קטן ּבעֹולם גֹו', יחּדיו ּבׂשר ּובעֹולם72ּכל ְְֶַָָָָָָָָָָָָ
הּמלּוכה להוי' והיתה תבל,73ּכפׁשּוטֹו, יֹוׁשבי ּכל ּבקרב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּׁשּכתּוב מה ּברּורה74ויקּים ׂשפה עּמים אל אהּפ אז ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
האמּתית ּבּגאּלה אחד, ׁשכם לעבדֹו ה' ּבׁשם ּכּלם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻֻלקרא

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה ְְְְִֵֵֵַַָָָָוהּׁשלמה,
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'B‡ˆn‰ ˙zÓ‡'ממש הבורא של עצמותו Ïkכלומר e‡ˆÓ� epnnL ¬ƒ«ƒ»¿∆ƒ∆ƒ¿¿»

ÌÏBÚa ÈeÏ‚a ‰È‰iL ,(Ì"aÓ¯‰ ¯ÙÒ ˙lÁ˙·k) ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆»«¿«∆ƒ¿∆¿»»»
„ÚÂ .C¯a˙È BÏ ‰¯È„Â ‰�ÈÎL ¯wÚ ‰È‰È BaL ,ÔBzÁz‰ ‰f‰«∆««¿∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈¿«
·e˙kL BÓÎe ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓa È¯Ó‚Ï ¯cÁÈ ˙e˜Ï‡‰ ÈelbL∆ƒ»¡…«¿…¿«¿≈ƒ¿ƒ»»¿∆»

‰‡ÏÓ Èk'הארץ'ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc69 ƒ»¿»ֶָָ≈»∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
ÌeiÒ·k)ספרÌ"aÓ¯‰נתון יהיה העולם שבו המצב בתיאור המסיים ƒ¿ƒ»«¿«

צדקנו משיח ‰ÌÈ¯eLwבביאת ÌiaL ÌÈ‡e¯aa BÓk ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆«»«¿ƒ
Ì¯B˜Ó ÌÚ „ÈÓz70מה וכל ביבשה יש בים שיש מה "כל אומרים חז"ל »ƒƒ¿»

ההבדל בים" יש ביבשה שיש

לבין בים הקיימים היצורים בין

כמה עד הוא ביבשה הנמצאים

ממנו אשר במקור קשורים הם

בפרשת חיותם. את מקבלים הם

ממנו המקור אשר נאמר בראשית

ביבשה הנמצאים היצורים נתהוו

ממנו אשר והמקור האדמה הינו

בים הנמצאים היצורים נתהוו

הנמצאים היצורים המים. הוא

אך מהאדמה נתהוו הם ביבשה

לה. מחוצה אלא בתוכה אינם

הינם שבים היצורים זאת לעומת

ÍÂ˙·של מציאותם כלומר המים.

מכוסה הינה שבים היצורים

כן כמו עימה, ומאוחדת במקורה

של מציאותם הגאולה בזמן

מכוסה תהיה כולם הנבראים

באלוקות nÎÂ·‡¯ומאוחדת ,¿«¿…»
‡¯Óba71Lשבין זה קשר «¿»»∆

המים לבין שבים ∆e‰fהנבראים
¯Lw‰ ÔÙ‡ ÏÚ ÏLÓ»»«…∆«∆∆

‰¯B˙Â Ï‡¯NÈcאשר ¿ƒ¿»≈¿»
היא ישראל של מציאותם

‰ÈÂ'התורה „B·k ‰Ï‚�Â' ·e˙kM ‰Ó Ìi˜È LnÓ ·B¯˜·e .¿»«»¿À««∆»¿ƒ¿»¿¬»»
,'B‚ ÂÈcÁÈ ¯Na Ïk e‡¯ÂהןÔË˜ ÌÏBÚaשÌ„‡‰ ‰Ê72eהן ¿»»»»«¿»¿»»»∆»»»

‰ÎeÏn‰ 'ÈÂ‰Ï ‰˙È‰Â ,BËeLÙk ÌÏBÚ·73È·LBÈ Ïk ·¯˜a »»ƒ¿¿»¿»«¬»»«¿»¿∆∆»¿≈
·e˙kM ‰Ó Ìi˜ÈÂ ,Ï·˙74‰¯e¯a ‰ÙN ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡ Ê‡ ≈≈ƒÀ««∆»»∆¿…∆«ƒ»»¿»

˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ '‰ ÌLa Ìlk ‡¯˜Ïƒ¿…À»¿≈¿»¿¿∆∆»«¿À»»¬ƒƒ
M‰Â.LnÓ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ,‰ÓÏ ¿«¿≈»ƒ¿≈»¿»≈«»
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מוגה בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

הזקן). ואדמו"ר המגיד, (דהבעלֿשםֿטוב, תנועות" "שלש לנגן צוה

ענינים:‡. ג' ישנם השבועות בחג
ב"סדר כמובא השבועות, דחג והקידוש התפילה בנוסח שאומרים כפי תורתנו", מתן "זמן - לראש לכל
פעמים וכמה כמה (שנדפס הזקן אדמו"ר של לסידורו עד סידורים, בשאר וכן להרמב"ם, השנה" כל תפילות

אדמו"ר). מוריֿוחמי כ"ק והוראת ציווי עלֿפי

בגמרא כדאיתא המלך, דוד של הסתלקותו - השבועות בחג ענין עוד נוסף שלאחריֿזה מת1ובדורות "דוד
אחר במקום ומובא ז"ל2בעצרת", רבותינו מאמר מיום3שעלֿפי צדיקים של שנותיהם וממלא יושב ש"הקב"ה

בעצרת. היתה דוד של לידתו שגם לומר, יש ליום",

השבועות בחג היא אף שהיתה הבעלֿשםֿטוב, של הסתלקותו - ענין עוד נוסף שלאחריֿזה .4ובדורות

הבעלֿשםֿטוב·. תורת עלֿפי במכלֿשכן5והנה, מובן שמזה פרטית, בהשגחה הוא שבעולם דבר שכל
הרשות, בעניני אפילו פרטית, בהשגחה בוודאי הם קדוש", "גוי ישראל, בני עם הקשורים שענינים וקלֿוחומר
בהכרח הנ"ל, ענינים ג' ישנם השבועות שבחג שמכיון מובן, הרי - ומצוותיה תורה בעניני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ביניהם. ושייכות קשר שיש לומר
כללי, בענין להתבטא צריכה שביניהם השייכות אלא פרטי, בענין השוה צד ביניהם שיש רק לא ועוד: זאת

ביותר. עיקרי וענין גדול" "כלל אם כי סתם, כלל או קטן כלל רק ולא

המשנה כדברי - בפועל מעשה של בענין לבוא צריך זה שכל מובן, כן אלא6וכמו עיקר המדרש "לא :

המעשה".

משיח לביאת זמן בסמיכות משיחא", ב"עקבות נמצאים כאשר ביותר מודגש העיקר) הוא (המעשה זה וענין
כידוע - גדול"7צדקנו תלמוד ואמרו כולם ("נענו גדול" "תלמוד הזה שבזמן לעתיד8שאףֿעלֿפי מכלֿמקום, ,(

גדול". ש"מעשה ההלכה תהיה לבוא

האריז"ל בכתבי שכתוב למה בנוגע פעמים כמה דלא9וכמדובר שמאי, כבית הלכה תהיה לבוא שלעתיד
ד"מעשה דין' ה'פסק יהיה לבוא שלעתיד להאמור בנוגע מובן (ועלֿדרךֿזה הלל כבית שהלכה הזה כבזמן
ביתֿדין דברי על לחלוק ביתֿדין יכול התורה כללי שעלֿפי מכיון - התורה לנצחיות בסתירה זה שאין גדול"),

ובמנין בחכמה ממנו גדול ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כמותו חשוב הוא אם כאשר10הקודם, לבוא, לעתיד ולכן, ,
עמנו יהיו ואהרן שנפסק11משה ממה אחר באופן לפסוק יוכלו אזי הדורות, שבכל ישראל גדולי שאר כל וכן ,

שמאי. לבית הלל בית שבין לפלוגתות בנוגע והן ומעשה, תלמוד בענין לפלוגתא בנוגע הן הקודם, בביתֿדין

גדול" ד"מעשה להלכה בנוגע בזה וכיוצא שמאי, כבית הלכה תהיה לבוא שלעתיד האריז"ל דברי תוכן וזהו
כזה. באופן ויפסקו למנין יעמדו לבוא שלעתיד קדשו ברוח שראה -

מכיון העיקר", הוא ד"המעשה הענין ביותר מודגש אזי משיחא", ב"עקבות שנמצאים מכיון לעניננו: ובנוגע
השבועות שבחג הענינים ג' דכל המשותפת שהנקודה מובן, ומזה גדול", ש"מעשה ההלכה תהיה לבוא שלעתיד
למעשה בהוראה ביטוי לידי לבוא צריכה הבעלֿשםֿטוב) והסתלקות המלך דוד הסתלקות תורה, מתן (זמן

כדלקמן. בפועל,
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אף1) בתוד"ה הובא ה"ג. פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב ביצה ירושלמי
ב. פ"ג, רבה רות א. יז, חגיגה - עצרת

וש"נ.2) .568 ע' ח"ב לקו"ש
וש"נ.3) א. יא, ר"ה
א.4) לב, ח"א לקו"ד
וש"נ.5) ואילך. סקי"ט הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט
מי"ז.6) פ"א אבות

תרכ"ט7) סה"מ ואילך. רמז ס"ע ואתחנן ויגש. ר"פ אוה"ת ראה
ואילך. 193 ס"ע תרצ"ט יט. ע'

ב.8) מ, קידושין
(9321 ע' חט"ז לקו"ש ג. נד, קרח לקו"ת ב. יז, לזח"א מק"מ

וש"נ. .87 הע'
ה"ב.10) פ"ב ממרים הל' רמב"ם מ"ה. פ"א עדיות
ב.11) ה, יומא וראה סע"ב. קיד, פסחים - אחד תוד"ה
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קשר‚. ישנו ה), (סעיף כדלקמן תורה", מתן ל"זמן והבעלֿשםֿטוב המלך דוד שבין הקשר על נוסף והנה
תורתנו": מתן ל"זמן והבעלֿשםֿטוב) המלך דוד - (ובעניננו צדיקים של הסתלקות דיום הענין כללות בין

תורה כבר היתה תורה מתן לפני עוד כי: מטה, למטה ופועלת נמשכת שהתורה - הוא תורה דמתן החידוש
כו' האבות אצל - לעולם"12בעולם תורה קדמה שנה ש"אלפים ועד בדרגא13. זה וכל העולם. בריאת לפני -

משייכות למעלה שהיא כפי התורה ענין ישנו - מזה ולמעלה כו'", שנה "אלפים - הזמן לגדר כבר השייכת
תורה", "מתן - ובהדגשה מטה, למטה התורה ונתינת המשכת - הוא דמתןֿתורה החידוש כן, ואם כלל. לעולם

נותן" יפה בעין הנותן "כל מתנה, של כו').14באופן המתנה שבענין העילוי גודל מקומות בכמה (כמבואר

בעולם" שלום לעשות ניתנה "התורה שהרי ביותר, תחתון במקום - גופא שייך15ולמטה ה"שלום" וענין ,
השלום, ענין את ופועלת התורה נמשכת זה תחתון ובמקום וכו', מחלוקת השלום, היפך של מצב ישנו כאשר רק

שלימות. מלשון ל"שלום" ועד

התורה ענין עצם עליון, הכי הענין ומתגלה נמשך תחתון הכי שבמקום - הוא דמתןֿתורה שהחידוש ונמצא,
כלל. לעולם משייכות למעלה שהיא כפי

הקודש' ב'אגרת כמבואר - צדיקים של דהסתלקות הענין תוכן גם נפשו16וזהו שעמלה האדם עמל ש"כל
הארץ", בקרב ישועות ופועל . . פטירתו בעת למטה מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר מתגלה . . למעלה בחייו

תורתנו". מתן ד"זמן החידוש בדוגמת מטה, למטה עד נעלית הכי הדרגא המשכת היינו,

לענין„. מקום מה דלכאורה, צדיקים, של הסתלקות דיום העילוי לכללות בנוגע ביאור דרוש עדיין אמנם,
ז"ל חכמינו אמרו הרי והילולא, שמחה אלקינו"?!17של בית כשריפת צדיקים של סילוקן "קשה

נעלה: ענין מצינו אלקינו" בית ד"שריפת בענין שגם מפני הנותנת, שהיא - בזה והביאור

ז"ל חכמינו במדרשי פרתו18איתא געתה וכאשר המקדש, בית שנשרף ידע הערבי, של פרתו געתה שכאשר
הגאולה ענין כבר התחיל החורבן שלאחרי ברגע ומיד שתיכף כלומר, ישראל. של מושיען שנולד ידע שני', פעם

מו נולד ישראל.- של שיען

בפשטות: מובן - ישראל) של מושיען לידת תהיה החורבן לאחרי ומיד (שתיכף שבדבר וההכרח

עלֿידי ("חטאינו", הסיבה כשמתבטלת הרי שכן, ומכיון מארצנו", גלינו חטאינו "מפני - היא הגלות סיבת
הרמב"ם ובלשון (הגלות). המסובב מיד בטל ממילא בדרך - התשובה) ישראל19ענין שסוף תורה "הבטיחה :

נגאלין". הן ומיד . . תשובה לעשות

מיראת חוץ שמים בידי "הכל שהרי - ישראל של ובחירתם ברצונם אלא תלוי אינו התשובה ענין והנה,
ומכיון20שמים" החורבן, שלאחרי ברגע ומיד תיכף בתשובה לחזור יכולים היו - ישראל רצו אילו כן, ואם .

הגמרא כפסקֿדין חדא", וברגעא חדא "בשעתא להיות יכולה שאני21שתשובה מנת על האשה את "המקדש :
צריך היה שהקב"ה נמצא, גמור, צדיק נעשה אחד, ברגע תשובה, הרהור שעלֿידי מכיון מקודשת", גמור צדיק
נגאלין. הן ומיד תשובה עושין דישראל לפסקֿדין בהתאם החורבן, שלאחרי ברגע ומיד תיכף הגאולה את להביא

הרמב"ם כפסקֿדין צדקנו, משיח ודם, בשר עלֿידי לבוא צריכה שהגאולה דוד22ומכיון מבית מלך "יעמוד
שתהיה כדי ישראל", של ד"מושיען המציאות בעולם יהיה החורבן לאחרי ומיד שתיכף בהכרח הרי - כו'"
שדבר תשובה, לעשות יחליטו שישראל ברגע בו צדקנו) משיח עלֿידי לבוא (המוכרחת הגאולה לענין אפשרות

החורבן. לאחרי מיד אפשרי זה

הרגע - אדרבה אלא החורבן, שלאחרי ברגע גם תשובה יעשו שישראל אפשרות שהיתה בלבד זו ולא
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ובכ"מ.12) ב. כח, יומא ראה
וישב13) תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ג. צ, מזמור תהלים מדרש ראה

ועוד. א. מט, זח"ב ד.
וש"נ.14) א. ע, ב"ב ראה
בסופן.15) חנוכה הל' רמב"ם
סכ"ח.16)
לז.17) פ"א, רבה איכה ב. יח, ר"ה

נא.18) שם, איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי
ה"ה.19) ט"ז תשובה הל'
ב.20) לג, ברכות
אה"ע21) טושו"ע ה"ה. פ"ה אישות הל' רמב"ם ב. מט, קידושין

סל"א. סל"ח
ספי"א.22) מלכים הל'



יט n"cyz'd zereayd bgc 'a mei zgiy

קשר‚. ישנו ה), (סעיף כדלקמן תורה", מתן ל"זמן והבעלֿשםֿטוב המלך דוד שבין הקשר על נוסף והנה
תורתנו": מתן ל"זמן והבעלֿשםֿטוב) המלך דוד - (ובעניננו צדיקים של הסתלקות דיום הענין כללות בין

תורה כבר היתה תורה מתן לפני עוד כי: מטה, למטה ופועלת נמשכת שהתורה - הוא תורה דמתן החידוש
כו' האבות אצל - לעולם"12בעולם תורה קדמה שנה ש"אלפים ועד בדרגא13. זה וכל העולם. בריאת לפני -

משייכות למעלה שהיא כפי התורה ענין ישנו - מזה ולמעלה כו'", שנה "אלפים - הזמן לגדר כבר השייכת
תורה", "מתן - ובהדגשה מטה, למטה התורה ונתינת המשכת - הוא דמתןֿתורה החידוש כן, ואם כלל. לעולם

נותן" יפה בעין הנותן "כל מתנה, של כו').14באופן המתנה שבענין העילוי גודל מקומות בכמה (כמבואר

בעולם" שלום לעשות ניתנה "התורה שהרי ביותר, תחתון במקום - גופא שייך15ולמטה ה"שלום" וענין ,
השלום, ענין את ופועלת התורה נמשכת זה תחתון ובמקום וכו', מחלוקת השלום, היפך של מצב ישנו כאשר רק

שלימות. מלשון ל"שלום" ועד

התורה ענין עצם עליון, הכי הענין ומתגלה נמשך תחתון הכי שבמקום - הוא דמתןֿתורה שהחידוש ונמצא,
כלל. לעולם משייכות למעלה שהיא כפי

הקודש' ב'אגרת כמבואר - צדיקים של דהסתלקות הענין תוכן גם נפשו16וזהו שעמלה האדם עמל ש"כל
הארץ", בקרב ישועות ופועל . . פטירתו בעת למטה מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר מתגלה . . למעלה בחייו

תורתנו". מתן ד"זמן החידוש בדוגמת מטה, למטה עד נעלית הכי הדרגא המשכת היינו,

לענין„. מקום מה דלכאורה, צדיקים, של הסתלקות דיום העילוי לכללות בנוגע ביאור דרוש עדיין אמנם,
ז"ל חכמינו אמרו הרי והילולא, שמחה אלקינו"?!17של בית כשריפת צדיקים של סילוקן "קשה

נעלה: ענין מצינו אלקינו" בית ד"שריפת בענין שגם מפני הנותנת, שהיא - בזה והביאור

ז"ל חכמינו במדרשי פרתו18איתא געתה וכאשר המקדש, בית שנשרף ידע הערבי, של פרתו געתה שכאשר
הגאולה ענין כבר התחיל החורבן שלאחרי ברגע ומיד שתיכף כלומר, ישראל. של מושיען שנולד ידע שני', פעם

מו נולד ישראל.- של שיען

בפשטות: מובן - ישראל) של מושיען לידת תהיה החורבן לאחרי ומיד (שתיכף שבדבר וההכרח

עלֿידי ("חטאינו", הסיבה כשמתבטלת הרי שכן, ומכיון מארצנו", גלינו חטאינו "מפני - היא הגלות סיבת
הרמב"ם ובלשון (הגלות). המסובב מיד בטל ממילא בדרך - התשובה) ישראל19ענין שסוף תורה "הבטיחה :

נגאלין". הן ומיד . . תשובה לעשות

מיראת חוץ שמים בידי "הכל שהרי - ישראל של ובחירתם ברצונם אלא תלוי אינו התשובה ענין והנה,
ומכיון20שמים" החורבן, שלאחרי ברגע ומיד תיכף בתשובה לחזור יכולים היו - ישראל רצו אילו כן, ואם .

הגמרא כפסקֿדין חדא", וברגעא חדא "בשעתא להיות יכולה שאני21שתשובה מנת על האשה את "המקדש :
צריך היה שהקב"ה נמצא, גמור, צדיק נעשה אחד, ברגע תשובה, הרהור שעלֿידי מכיון מקודשת", גמור צדיק
נגאלין. הן ומיד תשובה עושין דישראל לפסקֿדין בהתאם החורבן, שלאחרי ברגע ומיד תיכף הגאולה את להביא

הרמב"ם כפסקֿדין צדקנו, משיח ודם, בשר עלֿידי לבוא צריכה שהגאולה דוד22ומכיון מבית מלך "יעמוד
שתהיה כדי ישראל", של ד"מושיען המציאות בעולם יהיה החורבן לאחרי ומיד שתיכף בהכרח הרי - כו'"
שדבר תשובה, לעשות יחליטו שישראל ברגע בו צדקנו) משיח עלֿידי לבוא (המוכרחת הגאולה לענין אפשרות

החורבן. לאחרי מיד אפשרי זה

הרגע - אדרבה אלא החורבן, שלאחרי ברגע גם תשובה יעשו שישראל אפשרות שהיתה בלבד זו ולא
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רגע שבאותו פשוט, ליהודי גם כמובן התשובה, לענין ומסוגל ומוכשר מתאים הכי זמן היה החורבן שלאחרי
שעת זה שהיה בודאי הרי - שולחנו מעל בניו את ומגלה היכלו את שורף שהקב"ה עיניהם במו ראו שישראל

בתשובה! לחזור הכושר

את להשלות מקום היה - כו' בהם התרו שהנביאים למרות הרי בפועל, החורבן היה לא שעדיין זמן כל
היכלו את שורף שהקב"ה בשר בעיני רואים כאשר מהֿשאיןֿכן מאומה; יקרה שלא זיך") ("איינרעדן עצמם

כו'). תשובה עשו לא שלפועל (אלא בתשובה לחזור אותם לעורר הדבר צריך בוודאי הרי - כו'

לענין ביותר הכושר שעת היתה אז שכן, - מעלה של ענין גם ישנו אלקינו" בית ד"שריפת שבזמן ונמצא,
אחריה שאין גאולה העתידה, דגאולה העילוי יהיה שעלֿידו ישראל", של "מושיען אז נולד ולכן התשובה,

גלות.

הגמרא בדברי גם מרומז הנ"ל "כמער23ועילוי בזה", זה המעורין כרובים ראו להיכל נכרים שנכנסו "בשעה :
ולויות" בזה24איש ומבואר כו'25, אשתו את לפקוד חייב לדרך שיוצא דקודם הענין עלֿדרך היינו,26שזהו -

זה שענין עד העילוי, בתכלית ישראל לבני הקב"ה חיבת היתה החורבן ברגע הנה הענינים, פנימיות שמצד
במרום" לפני המשמשים "שמשי דלמטה, ב"כרובים" גם היחוד.27התבטא תכלית בזה", זה "מעורין שהיו ,

פנימיות שמצד מכיון - אלקינו" בית כשריפת צדיקים של סילוקן ד"קשה מהענין להקשות שאין מובן ומזה
בארוכה. כנ"ל אלקינו", בית ב"שריפת גם עילוי של ענין ישנו הענינים,

(כנ"ל‰. תורה מתן לזמן והבעלֿשםֿטוב המלך דוד של הסתלקותם שבין הכללי הקשר על נוסף והנה,
שענינם היינו, תורתנו", מתן "זמן עם קשור והבעלֿשםֿטוב המלך דוד של הפרטי ענינם שגם מובן, - ב) סעיף

תורה". ד"מתן הענין מכללות חלק הוא והבעלֿשםֿטוב המלך דוד של
בזה: והביאור

ישראל" זמירות "נעים - הוא המלך דוד של המיוחד שזהו28ענינו להקב"ה, ותשבחות תהילות תהלים, ספר ,
המלך דוד של ענינו המלכות, ספירת על דקאי תפלה", "ואני בענין וכמבואר התפילה. דעבודת הענין .29תוכן

"עדינו נקרא המלך דוד שהרי - מתןֿתורה עם קשור התפילה) (קו המלך דוד של עבודתו אופן גם אמנם,
בתו30העצני" ועוסק יושב "כשהיה כו'", עצמו את מעדן היה תהלים31רה לאמירת בנוגע אפילו ועוד: זאת .

במדרש איתא - התפילה) פי32(ענין אמרי לרצון "יהיו מהקב"ה ביקש המלך בהן33שדוד קורין יהיו . .
שבתורה. עמוקים הכי ענינים לימוד ואהלות", כנגעים עליהם שכר ונוטלין (בתהלים)

לבעלֿשםֿטוב: בנוגע כן וכמו

התורה. פנימיות החסידות, תורת נתגלתה שעלֿידו – הוא הבעלֿשםֿטוב של המיוחד ענינו

התורה, פנימיות כולל כולה, התורה עניני כל ניתנו שבמתןֿתורה – הוא דמתןֿתורה הענין לכללות והקשר
תצא" מאתי חדשה ד"תורה הענין יהיה לבוא שלעתיד אףֿעלֿפי משיח34שהרי עלֿידי התורה פנימיות גילוי ,

דהבעלֿשםֿטוב המעיינות חוצה", מעינותיך ד"יפוצו ההכנה (לאחרי עוד35צדקנו יהיה לא תורה" "מתן הרי ,(

כו'.36פעם בהעלם היה זה שענין אלא משיח, של תורתו כולל התורה, עניני כל כבר ניתנו שבמתןֿתורה מכיון ,

המדרש מדברי - לדבר שנאמר37וראיה נאמרה, בסיני השירים הענין38ש"שיר והרי פיהו", מנשיקות ישקני
צפונותיה". ומסתר טעמיה "סוד רש"י: בפירוש שכתוב כמו התורה, פנימיות על קאי פיהו" מנשיקות ד"ישקני
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בזה: והענין

תורה עם ביחד שבכתב תורה ניתנה, בפירושה תורה - כולה התורה עניני כל רבינו למשה ניתנו במתןֿתורה
דאורייתא"39שבעלֿפה "נשמתא כולל נתינת40, באופן חילוקים יש תורה שבנגלה כשם זה, עם ביחד אבל ,

- גופא ובזה שבעלֿפה), (תורה בעלֿפה שניתנו ענינים ויש שבכתב) (תורה בכתב שניתנו ענינים יש התורה:
שמה מכיון אלו, ענינים שיחדש ותיק" ל"תלמיד שזקוקים עד כו', בהעלם שניתנו וענינים בגלוי, שניתנו ענינים

כו' והעלם כלל של באופן רק זה הרי מסיני למשה לפנימיות41שניתנו דתורה נגלה בין חילוק ישנו כן כמו ,

העלם. של באופן - התורה ופנימיות גלוי, באופן ניתנה דתורה שנגלה - התורה

והשגה, הבנה בהם שיהיה באופן מלכתחילה ניתנו שבהעלם הענינים גם הרי - דתורה בנגלה ובכללות:
ניתנה - התורה פנימיות אבל כו'; להתגלות ניתנה לא שמלכתחילה - התורה פנימיות מהֿשאיןֿכן "יתפרנסון",
החכמה" זאת לגלות ומצוה "מותר שאז האריז"ל של זמנו שהגיע עד כו', בהעלם שתשאר באופן ,42מלכתחילה

חב"ד, חסידות תורת לגילוי ועד הכללית, החסידות תורת נתגלתה שאז הבעלֿשםֿטוב, של בזמנו - יותר ועוד
"יתפרנסון" והשגה, הבנה של באופן התורה דפנימיות הענינים באים בבחינת43שעלֿידה הוא זה שענין ועד .

הידוע ובלשון זכו", חיים "טועמיה משיח, של מתורתו הלשון44טעימה שכפל ותבשיל", תבשיל מכל "לטעום :
ואיש" "איש הלשון כפל [עלֿדרך התבשילים סוגי כל על מורה ותבשיל") יהיה45("תבשיל שאז בזה], וכיוצא ,

לפרדס כניסה שבין החילוק [ועלֿדרך תצא" מאתי חדשה "תורה התורה, פנימיות דגילוי הענין ושלימות עיקר
בפרדס ].46לטיול

- ליהושע מסר זה וכל התורה, דפנימיות הענינים גם אצלו היו בוודאי - עצמו רבינו למשה בנוגע כלומר:
המפרשים המשנה47כדיוק גם48בדברי - לו מסר שקיבל מה שכל ליהושע", ומסרה מסיני תורה קבל "משה

שכתוב במה הדיוק [ועלֿדרך נעלים הכי "לחמו"49הענינים גו'", מלחמו נתן כי יבורך הוא עין "טוב משה אצל
ז"ל חכמינו ובלשון כל50דייקא], משתקף הלבנה באור והרי - לבנה" כפני יהושע פני חמה כפני משה "פני :

- לדור מדור אלו ענינים כל נמסרו יהושע ועלֿידי השמש. של שנמסראורה מה ואילו סגולה, ליחידי רק אבל
הרבה" תלמידים ד"העמידו באופן לכולם, שבתורה.51בגלוי דנגלה הענינים רק זה הרי -

"תורה אומרים זה על הנה - התורה נתינת לעצם בנוגע אבל וגילוי, להעלם בנוגע אלא אינו זה כל אמנם,
יעקב" קהלת מורשה משה לנו מישראל.52צוה ואחת אחד לכל בירושה ניתנה כולה התורה שכל היינו, ,

אבנים שבתוכה סגורה תיבה לו שנותנים מאדם משל עלֿפי – שבפשוטים פשוט ליהודי גם מובן זה וענין
באבנים משתמש אינו מסויים זמן שבמשך שהעובדה התיבה, של ה"מפתח" את גם לו ונותנים ומרגליות, טובות
כאשר ובפרט וברשותו. בבעלותו היא הטובות האבנים עם התיבה שהרי מבעלותו, מאומה גורעת אינה טובות
שירצה. עת בכל התיבה את לפתוח שביכלתו כך התיבה, את פותחים שעלֿידו ה"מפתח" את גם לו נותנים

טובות אבנים כנתינת כמוה הגילוי) זמן בוא (עד העלם של באופן התורה פנימיות שנתינת - בנמשל ודוגמתו
ה"מפתח" שבידו ובפרט שלו. זה הרי בהעלם הוא הדבר כאשר שגם התיבה, מפתח עם ביחד סגורה בתיבה

כו'. ועבודתנו במעשינו תלויה העתידה הגאולה שהרי - שירצה עת בכל התיבה את לפתוח

משיח של תורתו ללימוד ההכנה שזוהי החסידות, תורת בגילוי הבעלֿשםֿטוב של שחידושו מובן ועלֿפיֿזה
תורה". ד"מתן הענין מכללות חלק זה הרי - משיחא מלכא דוד צדקנו,

המבואר עלֿפי – השבועות לחג התורה פנימיות דגילוי בשייכות להוסיף דרבי53ויש ההילולא יום בענין
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בזה: והענין

תורה עם ביחד שבכתב תורה ניתנה, בפירושה תורה - כולה התורה עניני כל רבינו למשה ניתנו במתןֿתורה
דאורייתא"39שבעלֿפה "נשמתא כולל נתינת40, באופן חילוקים יש תורה שבנגלה כשם זה, עם ביחד אבל ,

- גופא ובזה שבעלֿפה), (תורה בעלֿפה שניתנו ענינים ויש שבכתב) (תורה בכתב שניתנו ענינים יש התורה:
שמה מכיון אלו, ענינים שיחדש ותיק" ל"תלמיד שזקוקים עד כו', בהעלם שניתנו וענינים בגלוי, שניתנו ענינים

כו' והעלם כלל של באופן רק זה הרי מסיני למשה לפנימיות41שניתנו דתורה נגלה בין חילוק ישנו כן כמו ,

העלם. של באופן - התורה ופנימיות גלוי, באופן ניתנה דתורה שנגלה - התורה

והשגה, הבנה בהם שיהיה באופן מלכתחילה ניתנו שבהעלם הענינים גם הרי - דתורה בנגלה ובכללות:
ניתנה - התורה פנימיות אבל כו'; להתגלות ניתנה לא שמלכתחילה - התורה פנימיות מהֿשאיןֿכן "יתפרנסון",
החכמה" זאת לגלות ומצוה "מותר שאז האריז"ל של זמנו שהגיע עד כו', בהעלם שתשאר באופן ,42מלכתחילה

חב"ד, חסידות תורת לגילוי ועד הכללית, החסידות תורת נתגלתה שאז הבעלֿשםֿטוב, של בזמנו - יותר ועוד
"יתפרנסון" והשגה, הבנה של באופן התורה דפנימיות הענינים באים בבחינת43שעלֿידה הוא זה שענין ועד .

הידוע ובלשון זכו", חיים "טועמיה משיח, של מתורתו הלשון44טעימה שכפל ותבשיל", תבשיל מכל "לטעום :
ואיש" "איש הלשון כפל [עלֿדרך התבשילים סוגי כל על מורה ותבשיל") יהיה45("תבשיל שאז בזה], וכיוצא ,

לפרדס כניסה שבין החילוק [ועלֿדרך תצא" מאתי חדשה "תורה התורה, פנימיות דגילוי הענין ושלימות עיקר
בפרדס ].46לטיול

- ליהושע מסר זה וכל התורה, דפנימיות הענינים גם אצלו היו בוודאי - עצמו רבינו למשה בנוגע כלומר:
המפרשים המשנה47כדיוק גם48בדברי - לו מסר שקיבל מה שכל ליהושע", ומסרה מסיני תורה קבל "משה

שכתוב במה הדיוק [ועלֿדרך נעלים הכי "לחמו"49הענינים גו'", מלחמו נתן כי יבורך הוא עין "טוב משה אצל
ז"ל חכמינו ובלשון כל50דייקא], משתקף הלבנה באור והרי - לבנה" כפני יהושע פני חמה כפני משה "פני :

- לדור מדור אלו ענינים כל נמסרו יהושע ועלֿידי השמש. של שנמסראורה מה ואילו סגולה, ליחידי רק אבל
הרבה" תלמידים ד"העמידו באופן לכולם, שבתורה.51בגלוי דנגלה הענינים רק זה הרי -

"תורה אומרים זה על הנה - התורה נתינת לעצם בנוגע אבל וגילוי, להעלם בנוגע אלא אינו זה כל אמנם,
יעקב" קהלת מורשה משה לנו מישראל.52צוה ואחת אחד לכל בירושה ניתנה כולה התורה שכל היינו, ,

אבנים שבתוכה סגורה תיבה לו שנותנים מאדם משל עלֿפי – שבפשוטים פשוט ליהודי גם מובן זה וענין
באבנים משתמש אינו מסויים זמן שבמשך שהעובדה התיבה, של ה"מפתח" את גם לו ונותנים ומרגליות, טובות
כאשר ובפרט וברשותו. בבעלותו היא הטובות האבנים עם התיבה שהרי מבעלותו, מאומה גורעת אינה טובות
שירצה. עת בכל התיבה את לפתוח שביכלתו כך התיבה, את פותחים שעלֿידו ה"מפתח" את גם לו נותנים

טובות אבנים כנתינת כמוה הגילוי) זמן בוא (עד העלם של באופן התורה פנימיות שנתינת - בנמשל ודוגמתו
ה"מפתח" שבידו ובפרט שלו. זה הרי בהעלם הוא הדבר כאשר שגם התיבה, מפתח עם ביחד סגורה בתיבה

כו'. ועבודתנו במעשינו תלויה העתידה הגאולה שהרי - שירצה עת בכל התיבה את לפתוח

משיח של תורתו ללימוד ההכנה שזוהי החסידות, תורת בגילוי הבעלֿשםֿטוב של שחידושו מובן ועלֿפיֿזה
תורה". ד"מתן הענין מכללות חלק זה הרי - משיחא מלכא דוד צדקנו,

המבואר עלֿפי – השבועות לחג התורה פנימיות דגילוי בשייכות להוסיף דרבי53ויש ההילולא יום בענין
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דעיקרי הבירור ושלימות סיום שבהוד, הוד שענינו בעומר, בל"ג התורה) דפנימיות (מארי יוחאי בן שמעון
התורה. לקבלת ההכנה עיקר מסתיימת שאז ונמצא, המדות,

חיים' ב'תורת המבואר עלֿפי עם54ובפרט קשורים ששניהם השבועות, חג עם בעומר דל"ג הקשר אודות
דאורייתא, רזין התגלות היתה בעומר ובל"ג הנגלית, התורה התגלות היתה השבועות שבחג מכיון תורה, מתן
הסעודה שבין החילוק עלֿדרך שזהו אלא הקב"ה, עם דכנסתֿישראל הנישואין ענין עם קשורים ושניהם

בבית שעושים לסעודה הכלה בבית כו'.שעושים החתן

(נתינת יוחאי בן שמעון רבי של שתורתו מכיון - השבועות לחג דהבעלֿשםֿטוב הקשר יומתק ועלֿפיֿזה
ד"יתפרנסון". באופן לגילוי ועד הבעלֿשםֿטוב, של תורתו עלֿידי נתגלתה בעומר) בל"ג התורה פנימיות
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ב.54) רחצ, שמות

•

zereayd bg zegiy ihewlgi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
"ÌÈÓ˘‰ ÏÚ Í„Â‰ ‰�˙" :ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙�ÚË

בגמרא מסופר תורה מתן משה1על שעלה "בשעה :

רבונו הקדושֿברוךֿהוא: לפני השרת מלאכי אמרו למרום

תורה לקבל להם: אמר בינינו? אשה לילוד מה שלֿעולם,

מבקש אתה – שגנוזה... גנוזה, חמודה לפניו: אמרו בא.

תזכרנו... כי אנוש מה לבשרֿודם? על2ליתנה הודך תנה

להן3השמים החזיר למשה, הקדושֿברוךֿהוא לו אמר .

נותן שאתה תורה עולם, של רבונו לפניו: אמר תשובה...

בה כתיב מה מארץ4לי, הוצאתיך אשר אלוקיך ה' אנכי –

השתעבדתם? לפרעה ירדתם? למצרים להם: אמר מצרים.

בה כתיב מה שוב לכם?! תהא למה לך5תורה יהיה לא –

עבודה שעובדין שרויין, אתם עמים בין אחרים, אלקים

האחרים:) הדברות על המלאכים את משה שאל (וכך זרה?

אב ביניכם.. יש ומתן משא מלאכה.. עושים אתם כלום

מיד ביניכם.. יש הרע יצר ביניכם יש קנאה לכם.. יש ואם

להקדושֿברוךֿהוא...". לו הודו

בספרים המלאכים6נאמר לטענת ההלכתי שהיסוד ,

מצרא":jced"תנה "בר דין הוא השמים" על

קובעת זכאי7ההלכה לרעהו, קרקע מוכר אדם שכאשר

מן הקרקע את לקחת זו, לקרקע הגובל השכן ברֿהמצר,

לזו זו סמוכות יהיו קרקעותיו שכל היא טובתו כי ,8הלוקח,

בתורה ה'".9ונאמר בעיני והטוב הישר "ועשית

היא התורה המלאכים: טענת היתה נמצאתdfepb10וזו ,

ברֿמצרא של הדין כך על חל ולכן שם, הם ואף במרום,

השמים". על הודך "תנה – ולפיכך התורה, את לקבל

התורה את לקחת המלאכים רצו כיצד מובן [ובכך

אל11לאחר "דבר ישראל", בני את "צו בה נאמר שכבר

קובעת, ברֿמצרא לגבי ההלכה כי וכדומה, ישראל" בני

ונותניםxg`lשגם השדה מן הלוקח את מסלקים המכירה

לברֿהמצר ].12אותו

טענתם את להפריך המפרשים13כדי מציינים מספר14,

ומהם: תירוצים,

ולא קרקע, לגבי רק חלה ברֿמצרא לגבי ההלכה א)

מטלטלין קרקע15לגבי איננה והתורה ,16.

לגבי ולא מכירה לגבי רק הוא ברֿמצרא של הדין ב)

במתנה.17מתנה ניתנה והתורה ,
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ואילך.1) ב פח, שבת

ה.2) ח, תהילים

ב.3) שם, תהילים

ב.4) כ, יתרו

ג.5) שם, יתרו

מביא6) תרומה ר"פ תפ"ו) אמשטרדאם חזקוני. (להר"א ידות שתי בס'

ליוורנו תקי"א. קושט' אלגאזי. (להרי"י יעקב שארית ובס' המדרש. בשם זה

(להחיד"א) דוד ובפני "ראשונים". ז"ל", הקודמי' "כת בשם במדבר פ' תק"נ)

(נוסף ומהם – ספרים בהרבה בזה ושקו"ט ומשוגרת". "שוגרת דהוא יתרו פ'

ראש ב'. דרוש יתרו פ' תצ"ה) שאולינקי שאנגי'. (להר"י יצחק באר הנ"ל): על

לב מערכי מי"ד. פ"ג (להנ"ל) לאבות אבות חסדי יתרו. פ' (להחיד"א) דוד

(להר"א אבות ברית י"ב. דרוש מ"ת ערך תקפ"א) שאולניקי חזן. (להר"י

לנחל שער פתח יתרו. פ' עה"ת אמת שפת יתרו. פ' תרכ"ב) ליוורנו בורייאט.

מצרא. בר מע' תלמודית אנציקלופדיא וראה וח"ב. ח"א יצחק

קעה7) סי' חו"מ טושו"ע ה"ה. פי"ב שכנים הל' רמב"ם א. ק"ח ב"מ

ס"ו.

שם.8) רמב"ם שם. ב"מ רש"י

קרוב9) שהוא טז) (סי' קנין לס' מיימוניות ובתשובות יח. ו, ואתחנן

למ"ע.

שגנוזה.10) חמודה בקיצור אמרו שלא זה יומתק ועפ"ז

ד.11) פ"א, ב"ר ראה אבל

על12) הוא דב"מ דינא עיקר עלgweldואדרבא, ולא להסתלק, שצריך

שם, לב מערכי בס' וראה ועוד*), עכו"ם. ד"ה ב שם, ב"מ (פרש"י המוכר

להם השיב ולא תשובה להם יחזיר שהוא למשה הקב"ה אמר זה שמטעם

(הלוקח). משה על היתה המלאכים טענת כי בעצמו,

משה צריך שסו"ס כיון א) י"ל: – להקב"ה** טענו שהמלאכים ומה

– לי למה מטרתא הפוכי א"כ לשמים (משא"כc"rלהחזירה א קי, כתובות

המוכר על מטיל – הלוקח שעל החיוב ב) ב)). שם, (ב"מ לעכו"ם בדזבין

שאינו (אף איסור המוכר על יש דסו"ס – צ"ע עפ"ז (אבל עוור. דלפני האיסור

בעלמא). טרחא – מטרתא הפוכי משא"כ מצרא), דבר איסור

שייכת13) אינה שהתורה היא משה תשובת שתוכן לומר, אפשר לכאורה

ס"ה, בפנים לקמן ראה אבל – וב"מ מצרא בזה אין ובמילא כלל, בשמים

שבתורה. הסוד חלק על כ"א) הפשט, חלק על (לא היתה המלאכים שטענת

(14.6 בהערה שנסמנו בס' ראה – לקמן שהובאו בהתירוצים

שכנים15) הל' במ"מ הובא – קרקעות*** מכירת מ' אות ח"א העיטור

סנ"ג. שו"ע שם. בטור הובא – ברצלוני הר"י ה"ד. פי"ג

כו'".16) וירדה נסעה "ומשם (פ"ד) מתניא להעיר

והעולם העולם קיום היא כי לה יש קרקע דין שלתורה כ', אבות ברית בס'

ומאי המטלטל, דבר היא עצמה התורה סוףֿסוף א) צ"ע: אבל ידה. על נברא

להיפך, ולא התורה בשביל נברא העולם ב) העולם. קיום הוא שע"י נפק"מ

ולא שבה אחוריים בחי' רק הוא העולם וקיום בריאת הוא שע"י זה ג) ח"ו.

.54 הערה לקמן וראה ובכ"מ). זמירות. דוד ד"ה קו"א (תניא פנים בחי'

סנ"ד.17) שם טושו"ע ה"א. פי"ג שם רמב"ם רע"ב. שם, ב"מ
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d"awdc 'k my al ikxrna (**dlib!gweld lr `edy epipr zellk cal ± n"ac oic erciy l"v f"tr la` .dyn itlk wx `id mzprhy mdl

:my n"na la` .oilhlhn 'it` :my xehira (***xal.gqw ze` my xehirl ycgd xry d`xe .ilhlhnn

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשי"ז

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מנחם שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc zegpn(ipy meil)

epnn x`yp oiicry oeike ,beln dzegt dcna eixg`ly dlila
ic didy ,bel ivg lr ecnry cr exeriya ezgte ekld ,xweaa

.xwead cr welciy ick df xeriyaéøîàc àkéàåexn`y yie - §¦¨§¨§¦
,eøòéL äìòîì ähnî,bel rax xp lka e`ln dligza ,xnelk ¦©¨§©§¨¦£

cr etiqede ekld witqd `ly e`xyke ,witqi m` ze`xl my ecnre
.xwead cr witqdy bel ivg
:ewlgp dna `xnbd zx`an,eøòéL äìòîì ähnî øîàc ïàî©§¨©¦©¨§©§¨¦£

y meyn enrh,ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñç äøBzäeid m`e ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥
onyd z` xweaa jetyl mikixv eid ,dhnl dlrnln mixryn

.x`ypd,eøòéL ähîì äìònî øîàc ïàîey meyn enrhïéà ©§¨©¦©§¨§©¨¦£¥
,úeøéLò íB÷îa úeiðòly epkyn mewn `ed ycwnd zia ,xnelk £¦¦§£¦

micceny miipr ly mkxck ebdpziy zeklnd ceakn df oi`e jln
z` jetyl mikixv eid jk meyny s` lr ,mevnvae dcna xac lk

.xzepd

äðùî
li` xt mr mi`iany dgpnd xeriyy x`azp zencewd zeipyna
oii mibel dyye zleq mipexyr dyly xt ly ,dfn df dpey yake
yak lye ,onye oii mibel drax`e zleq mipexyr ipy li` ly ,onye
dgpn daxrzpyk dpc epizpyn .onye oii mibel dylye zleq oexyr

:dpic dn dzxiaga mdn cg` lyíéìéà ékñða íéøô ékñð ïéáøòî§¨§¦¦§¥¨¦§¦§¥¥¦
xzen -,mili` lya mixt ly zleqde onyd e` oiid ikqp z` axrl

oia oky ,dey ozlila xeriyy itl ,dfn df dpey mzgpn xeriyy s`
`vnpe ,oexyrl ony oibel ipy ozep mili` lya oiae mixtd zgpna
zegpnde mikqpd z` aixwie ,dpick dllap zegpnd on zg` lky

miaxrn oke .cg`k li`de xtd myl,íéNáë ékñða íéNáë ékñð¦§¥§¨¦§¦§¥§¨¦
miyakd lk ly mdizegpny itl ,mitqen lya micinz ly oebk
oke .ony mibel dylya lela zleq oexyr ,dey mzlila xeriy

miyak ikqp miaxrnìLoaxwa ãéçémiyak ikqp,øeaéö ìLiptn ¤¨¦§¤¦
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zerh icil jkn e`eai `le md mifixfe ,xacd mrh z` mircei `ld
,legl mivexiad z`vedn mle` ,zxy ilka miciwtny xnel

a dyrp ilka myeciwy,õeç,dxfraéòãé àîìò éleklkd - ¥¨§¨¨§¦
zxy ilkn mi`iveny eaygi `ny zerhl yeygl yi dfae ,mircei

.legl
:mivexiad zece` mitqep mixacíúä ïðz(c"n c"t milwy)øúBî §©¨¨©

íéëñðozip,çaænä õé÷ìzelerl miyak mikqpd xzenn mipewy §¨¦§¥©¦§¥©
:`xnbd zxxan .zepaxwn lha `ed xy`k gafnd lr maixwdl ick

.íéëñð øúBî éàî:`xnbd zxne`éöeøéa ,øîà óñBé øa àéiç éaø ©©§¨¦©¦¦¨©¥¨©¥¥
úBcîzecnd znerl ycwd dpwy zeyecbd zecna sqepy dn - ¦

dcna dpew ycwd didy ,xnelk .mikqp i`ianl exknpy zewegnd
zecnd oiay yxtdde ,dwegn dcna mikqp i`ianl xkene ,dyecb
.gafnd uiwl zeler mipew eincae ,dctp df xzen .'mikqp xzen' `ed

,øîà ïðçBé éaø`ed 'mikqp xzen'a dpeekdeðéðML dúBàkdpyna ©¦¨¨¨©§¨¤¨¦
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
"ÌÈÓ˘‰ ÏÚ Í„Â‰ ‰�˙" :ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙�ÚË

בגמרא מסופר תורה מתן משה1על שעלה "בשעה :

רבונו הקדושֿברוךֿהוא: לפני השרת מלאכי אמרו למרום

תורה לקבל להם: אמר בינינו? אשה לילוד מה שלֿעולם,

מבקש אתה – שגנוזה... גנוזה, חמודה לפניו: אמרו בא.

תזכרנו... כי אנוש מה לבשרֿודם? על2ליתנה הודך תנה

להן3השמים החזיר למשה, הקדושֿברוךֿהוא לו אמר .

נותן שאתה תורה עולם, של רבונו לפניו: אמר תשובה...

בה כתיב מה מארץ4לי, הוצאתיך אשר אלוקיך ה' אנכי –

השתעבדתם? לפרעה ירדתם? למצרים להם: אמר מצרים.

בה כתיב מה שוב לכם?! תהא למה לך5תורה יהיה לא –

עבודה שעובדין שרויין, אתם עמים בין אחרים, אלקים

האחרים:) הדברות על המלאכים את משה שאל (וכך זרה?

אב ביניכם.. יש ומתן משא מלאכה.. עושים אתם כלום

מיד ביניכם.. יש הרע יצר ביניכם יש קנאה לכם.. יש ואם

להקדושֿברוךֿהוא...". לו הודו

בספרים המלאכים6נאמר לטענת ההלכתי שהיסוד ,

מצרא":jced"תנה "בר דין הוא השמים" על

קובעת זכאי7ההלכה לרעהו, קרקע מוכר אדם שכאשר

מן הקרקע את לקחת זו, לקרקע הגובל השכן ברֿהמצר,

לזו זו סמוכות יהיו קרקעותיו שכל היא טובתו כי ,8הלוקח,

בתורה ה'".9ונאמר בעיני והטוב הישר "ועשית

היא התורה המלאכים: טענת היתה נמצאתdfepb10וזו ,

ברֿמצרא של הדין כך על חל ולכן שם, הם ואף במרום,

השמים". על הודך "תנה – ולפיכך התורה, את לקבל

התורה את לקחת המלאכים רצו כיצד מובן [ובכך

אל11לאחר "דבר ישראל", בני את "צו בה נאמר שכבר

קובעת, ברֿמצרא לגבי ההלכה כי וכדומה, ישראל" בני

ונותניםxg`lשגם השדה מן הלוקח את מסלקים המכירה

לברֿהמצר ].12אותו

טענתם את להפריך המפרשים13כדי מציינים מספר14,

ומהם: תירוצים,

ולא קרקע, לגבי רק חלה ברֿמצרא לגבי ההלכה א)

מטלטלין קרקע15לגבי איננה והתורה ,16.

לגבי ולא מכירה לגבי רק הוא ברֿמצרא של הדין ב)

במתנה.17מתנה ניתנה והתורה ,
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ואילך.1) ב פח, שבת

ה.2) ח, תהילים

ב.3) שם, תהילים

ב.4) כ, יתרו

ג.5) שם, יתרו

מביא6) תרומה ר"פ תפ"ו) אמשטרדאם חזקוני. (להר"א ידות שתי בס'

ליוורנו תקי"א. קושט' אלגאזי. (להרי"י יעקב שארית ובס' המדרש. בשם זה

(להחיד"א) דוד ובפני "ראשונים". ז"ל", הקודמי' "כת בשם במדבר פ' תק"נ)

(נוסף ומהם – ספרים בהרבה בזה ושקו"ט ומשוגרת". "שוגרת דהוא יתרו פ'

ראש ב'. דרוש יתרו פ' תצ"ה) שאולינקי שאנגי'. (להר"י יצחק באר הנ"ל): על

לב מערכי מי"ד. פ"ג (להנ"ל) לאבות אבות חסדי יתרו. פ' (להחיד"א) דוד

(להר"א אבות ברית י"ב. דרוש מ"ת ערך תקפ"א) שאולניקי חזן. (להר"י

לנחל שער פתח יתרו. פ' עה"ת אמת שפת יתרו. פ' תרכ"ב) ליוורנו בורייאט.

מצרא. בר מע' תלמודית אנציקלופדיא וראה וח"ב. ח"א יצחק

קעה7) סי' חו"מ טושו"ע ה"ה. פי"ב שכנים הל' רמב"ם א. ק"ח ב"מ

ס"ו.

שם.8) רמב"ם שם. ב"מ רש"י

קרוב9) שהוא טז) (סי' קנין לס' מיימוניות ובתשובות יח. ו, ואתחנן

למ"ע.

שגנוזה.10) חמודה בקיצור אמרו שלא זה יומתק ועפ"ז

ד.11) פ"א, ב"ר ראה אבל

על12) הוא דב"מ דינא עיקר עלgweldואדרבא, ולא להסתלק, שצריך

שם, לב מערכי בס' וראה ועוד*), עכו"ם. ד"ה ב שם, ב"מ (פרש"י המוכר

להם השיב ולא תשובה להם יחזיר שהוא למשה הקב"ה אמר זה שמטעם

(הלוקח). משה על היתה המלאכים טענת כי בעצמו,

משה צריך שסו"ס כיון א) י"ל: – להקב"ה** טענו שהמלאכים ומה

– לי למה מטרתא הפוכי א"כ לשמים (משא"כc"rלהחזירה א קי, כתובות

המוכר על מטיל – הלוקח שעל החיוב ב) ב)). שם, (ב"מ לעכו"ם בדזבין

שאינו (אף איסור המוכר על יש דסו"ס – צ"ע עפ"ז (אבל עוור. דלפני האיסור

בעלמא). טרחא – מטרתא הפוכי משא"כ מצרא), דבר איסור

שייכת13) אינה שהתורה היא משה תשובת שתוכן לומר, אפשר לכאורה

ס"ה, בפנים לקמן ראה אבל – וב"מ מצרא בזה אין ובמילא כלל, בשמים

שבתורה. הסוד חלק על כ"א) הפשט, חלק על (לא היתה המלאכים שטענת

(14.6 בהערה שנסמנו בס' ראה – לקמן שהובאו בהתירוצים

שכנים15) הל' במ"מ הובא – קרקעות*** מכירת מ' אות ח"א העיטור

סנ"ג. שו"ע שם. בטור הובא – ברצלוני הר"י ה"ד. פי"ג

כו'".16) וירדה נסעה "ומשם (פ"ד) מתניא להעיר

והעולם העולם קיום היא כי לה יש קרקע דין שלתורה כ', אבות ברית בס'

ומאי המטלטל, דבר היא עצמה התורה סוףֿסוף א) צ"ע: אבל ידה. על נברא

להיפך, ולא התורה בשביל נברא העולם ב) העולם. קיום הוא שע"י נפק"מ

ולא שבה אחוריים בחי' רק הוא העולם וקיום בריאת הוא שע"י זה ג) ח"ו.

.54 הערה לקמן וראה ובכ"מ). זמירות. דוד ד"ה קו"א (תניא פנים בחי'

סנ"ד.17) שם טושו"ע ה"א. פי"ג שם רמב"ם רע"ב. שם, ב"מ
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:my n"na la` .oilhlhn 'it` :my xehira (***xal.gqw ze` my xehirl ycgd xry d`xe .ilhlhnn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc zegpn(ipy meil)

epnn x`yp oiicry oeike ,beln dzegt dcna eixg`ly dlila
ic didy ,bel ivg lr ecnry cr exeriya ezgte ekld ,xweaa

.xwead cr welciy ick df xeriyaéøîàc àkéàåexn`y yie - §¦¨§¨§¦
,eøòéL äìòîì ähnî,bel rax xp lka e`ln dligza ,xnelk ¦©¨§©§¨¦£

cr etiqede ekld witqd `ly e`xyke ,witqi m` ze`xl my ecnre
.xwead cr witqdy bel ivg
:ewlgp dna `xnbd zx`an,eøòéL äìòîì ähnî øîàc ïàî©§¨©¦©¨§©§¨¦£

y meyn enrh,ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñç äøBzäeid m`e ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥
onyd z` xweaa jetyl mikixv eid ,dhnl dlrnln mixryn

.x`ypd,eøòéL ähîì äìònî øîàc ïàîey meyn enrhïéà ©§¨©¦©§¨§©¨¦£¥
,úeøéLò íB÷îa úeiðòly epkyn mewn `ed ycwnd zia ,xnelk £¦¦§£¦

micceny miipr ly mkxck ebdpziy zeklnd ceakn df oi`e jln
z` jetyl mikixv eid jk meyny s` lr ,mevnvae dcna xac lk

.xzepd

äðùî
li` xt mr mi`iany dgpnd xeriyy x`azp zencewd zeipyna
oii mibel dyye zleq mipexyr dyly xt ly ,dfn df dpey yake
yak lye ,onye oii mibel drax`e zleq mipexyr ipy li` ly ,onye
dgpn daxrzpyk dpc epizpyn .onye oii mibel dylye zleq oexyr

:dpic dn dzxiaga mdn cg` lyíéìéà ékñða íéøô ékñð ïéáøòî§¨§¦¦§¥¨¦§¦§¥¥¦
xzen -,mili` lya mixt ly zleqde onyd e` oiid ikqp z` axrl

oia oky ,dey ozlila xeriyy itl ,dfn df dpey mzgpn xeriyy s`
`vnpe ,oexyrl ony oibel ipy ozep mili` lya oiae mixtd zgpna
zegpnde mikqpd z` aixwie ,dpick dllap zegpnd on zg` lky

miaxrn oke .cg`k li`de xtd myl,íéNáë ékñða íéNáë ékñð¦§¥§¨¦§¦§¥§¨¦
miyakd lk ly mdizegpny itl ,mitqen lya micinz ly oebk
oke .ony mibel dylya lela zleq oexyr ,dey mzlila xeriy

miyak ikqp miaxrnìLoaxwa ãéçémiyak ikqp,øeaéö ìLiptn ¤¨¦§¤¦
.dey mzlilay
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc zegpn(iyily meil)

,lkiddéòãé àîìò élek åàìmde ,mipdkd `l` mircei lkd oi` - ¨¥¨§¨¨§¦
zerh icil jkn e`eai `le md mifixfe ,xacd mrh z` mircei `ld
,legl mivexiad z`vedn mle` ,zxy ilka miciwtny xnel

a dyrp ilka myeciwy,õeç,dxfraéòãé àîìò éleklkd - ¥¨§¨¨§¦
zxy ilkn mi`iveny eaygi `ny zerhl yeygl yi dfae ,mircei

.legl
:mivexiad zece` mitqep mixacíúä ïðz(c"n c"t milwy)øúBî §©¨¨©

íéëñðozip,çaænä õé÷ìzelerl miyak mikqpd xzenn mipewy §¨¦§¥©¦§¥©
:`xnbd zxxan .zepaxwn lha `ed xy`k gafnd lr maixwdl ick

.íéëñð øúBî éàî:`xnbd zxne`éöeøéa ,øîà óñBé øa àéiç éaø ©©§¨¦©¦¦¨©¥¨©¥¥
úBcîzecnd znerl ycwd dpwy zeyecbd zecna sqepy dn - ¦

dcna dpew ycwd didy ,xnelk .mikqp i`ianl exknpy zewegnd
zecnd oiay yxtdde ,dwegn dcna mikqp i`ianl xkene ,dyecb
.gafnd uiwl zeler mipew eincae ,dctp df xzen .'mikqp xzen' `ed

,øîà ïðçBé éaø`ed 'mikqp xzen'a dpeekdeðéðML dúBàkdpyna ©¦¨¨¨©§¨¤¨¦
(h"n c"t my)÷tñì åéìò ìa÷îäycwdlúBúìñzegpnlòaøàî ©§©¥¨¨§©¥§¨¥©§©

ycwdl wtqiy zpn lr xafbd on mirlq jke jk laiwy ,rlqa oi`q
exwiizd okn xg`le ,rlql oi`q rax` ly xry itl zezlqeãîòå§¨§

ìLa,L,rlql oi`q yely `ed oiiey dzryòaøàî ÷tñéoi`q §¨Ÿ§©¥¥©§©
xak ixde ,sqka dpew ycwdy meyn ,y`xn enr mkeqy itk ,rlql

.rlql oi`q rax` itl wtql icka zern laiw
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שנאמר כמו הקדושֿברוךֿהוא, אל קרובים ישראל 18ג)

עלֿכן: יתר אליו", קרובים אלקים לו אשר גדול גוי "מי

למקום" "בנים הם קרובים19ישראל ולגבי ובודאי20, ,

ברֿמצרא.21בנים של הדין חל לא ,

נאמר רבינו משה על האלוקים",22ד) "איש היה שהוא

במדרש נאמר כך מחציו23ועל איש, ולמטה "מחציו

"ברֿמצרא" היה רבינו משה כך, ואם האלוקים", ולמעלה

בשמים. שהיא לתורה

הפסוק על עד24ה) הבוקר מן משה על העם "ויעמוד

חז"ל אומרים אמת25הערב" דין "דן היה רבינו שמשה ,

להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה "כאילו ואז לאמיתו"

קובעת וההלכה בראשית". הוא26במעשה הלוקח שאם ,

ברֿמצרא של הדין חל לא המוכר, של .27שותפו

.·
ÏÈÚÏ˘ ÌÈˆÂ¯È˙‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

האחרונים: התירוצים שני על לשאול אפשר לכאורה

מסיני תורה קבל משה רק30ישראלlk29עבור28הרי ולא ,

עצמו? עבור

א) המפרשים: לתורה,lkyיש בניֿמצרא הם ישראל

הכבוד" כסא מתחת "גזורות ישראל נשמות .31כי

היו תורה מתן בשעת לקדושlkֿב) שותפים ישראל

במרה שבת מצות את קבלו כבר הם כי iptl,32ברוךֿהוא,

חז"ל ואמרו תורה, ואומר33מתן שבת בערב המתפלל "כל

במעשה להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה כאילו ויכולו...

בראשית".

.‚
¯ÙÒ‰ ÔÓ ¯ÒÁ ¯˜ÈÚ‰

לגבי הספרlkאבל, מן חסר העיקר דלעיל, התירוצים

למלאכים משה בתשובת מוזכר אינו מהם אחד אף –34.

לכאורה, נאמר, האחרונים התירוצים בשלשת ואדרבה:

jtidd,שמשה מודגש אלה בתירוצים רבינו: משה מטענת

יהודי, edÎjexaÎyecwl`וכל aexwאל קשור ,minydוהוא ,

szey`edÎjexaÎyecwl:ההיפך נאמר בגמרא ואילו .

את ומבטאת למצרים, בירידה כרוכה zeinyblשהתורה

וכדומה.gweldשל הרע", "יצר ל"קנאה", ועד ,

.„
ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈˆÂ¯È˙‰ È�˘ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÏ‡˘

התירוצים משני אחד כל על קושי מתעורר כמוֿכן

הנ"ל: הכללית לשאלה בנוסף הראשונים,

חל אינו "ברֿמצרא" של הדין הראשון: התירוץ על א)

יהיו ששדותיו הוא ברֿמצרא לדין הטעם כי מטלטלין, על

אפשר שאותם למטלטלין, מתאים אינו זה וטעם סמוכים,

אליו ולהביאם מקום בכל מתאים35לקנות אינו זה טעם .

התורה מקום36בענין בשום להשיג איֿאפשר אותה אשר ,

.37אחר
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ז.18) ד, ואתחנן

כבֿכג.19) ד, שמות א. יד, ראה מי"ד. פ"ג אבות

ואפילו.20) ד"ה שם חו"מ לטור הר"ן בשם – בב"י (הובא הבה"ג כגירסת

משום בהו לית ות"ח ד"קרוב שם בב"מ עוד) וכתב דב"מ".ד"ה דינא

סק"ל:21) שם חו"מ ובש"ך שם. לב"מ בשטמ"ק הובא הרי"ף תשובת

וצ"ע. לכאורה נוטה הדעת ולזה

א.22) צ, תהלים ברכה. ר"פ

ר"פ23) ספרי וראה צ. מזמור (באבער) תהלים מדרש ד. פי"א דב"ר

לשמים. קרוב משה ב): שם תנחומא שם. ותיב"ע בת"י (ועד"ז האזינו

יג.24) יח, יתרו

וש"נ.25) א. י, שבת

טושו"ע26) שם. נמוק"י סל"א. שם ב"מ רא"ש ה"ה. פי"ב שם רמב"ם

סמ"ט. שם

(כמ"ש27) בא מ"ת קודם יתרו א) קטז, (זבחים דמ"ד אליבא הוא זה תי'

יצחק). באר בס'

לי.28) נותן שאתה תורה שם: ובשבת מ"א. פ"א אבות

עין29) טובת בה שנהג אלא למשה שניתנה דאורייתא מפילפולא חוץ

א). לח, (נדרים לישראל ונתנה

זה30) מצד מהמלאכים) (יותר לשמים ב"מ שהאדם לומר דאין ופשוט

דומה דברים (ד') ובג' ח), פי"ב, יא. פ"ח, (ב"ר העליונים" "מן מורכב שהוא

שם). פ"ח ב"ר ב. פל"ז, אדר"נ א. טז, (חגיגה השרת למלאכי דומה) – (רק

א.31) קיג, לזח"א זהר בנצוצי הנסמן וראה רע"ב. כט, זח"ג

ב.32) נו, סנהדרין

רע"ב.33) קיט, שבת

רמז34) כבודי" בכסא "אחוז למשה הקב"ה שא"ל דבזה במפרשים, ומ"ש

שהרי מובן, אינו – הכבוד כסא מתחת גזורות דנשמות ס"ב) (דלעיל לתשובה

ע"דdynבדברי – הנ"ל במפרשים מ"ש וראה לזה. רמז כל –letltdאין

דלעיל. תירוצים בכמה

שהוא35) בקרקע "דדוקא סקצ"ז) שם (חו"מ בסמ"ע mlerומ"ש oipw

השותפין מן שא' איירי ששם לפי היינו – בהני" ולא כו' מצרנות דין תקנו

בפרישה (וכן דמפרש והא בפנים. המבואר טעם שייך לא ובזה למכור רוצה

בלא"ה כי י"ל, – דשותפות* בנדון איירי שבשו"ע שייךheytלטור) שאין

בפנים. המבואר מטעם דדב"מ במטלטלין

הוא36) דב"מ דינא שהרי מצרא, דבר הדין בטל שוב דא"כ להקשות ואין

– במק"א שדה לקנות יכול הלוקח אם רק

על הודך תנה המלאכים בקשת שתהי'minydכי דהיינו כמ"שwxפשיטא

הלימוד – ואילך)) תקלא ע' ב' כרך (שם ובאוה"ת ב. (כג, תזריע בלקו"ת

(ליקוטי בכתהאריז"ל ורז"ל תנ"ך בלימוד עתה והוא יצירה, המלאכים) ב(עולם

בגוף נשמות בנ"י ג"כ ילמדוה כזה באופן ו(רק) וכו'), שלו והש"ס תנ"ך

עיקרה אז אבל ולאminyaבעוה"ז, הרוחנית מציאות רק ידועה (למטה כי

בכ"ז) – המלאכים עם ישתוו בזה גם אם ואפילו xzeiמהותה. lwהבנתה

שהם (ולמשליםxzeiלמלאכים, יותר ליגיעה יצטרכו ובנ"י mybdnרוחניים,

במק"א). קניה דוגמת –

(37" – למטה תורה שניתנה לאחר ב).l`כי נט, (ב"מ היא" בשמים

.oilhlhna `l la` d"c my xehl i"aa h"ewyd d`xe .zetzeyc oecpa ixii`y xkfp `l (15 dxrda onqp) oicd xewnay hxtae (*
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שלשה ישנם התורה לגבי השני: התירוץ על ב)

"ירושה" (א) כנאמר38ביטויים: משה39, לנו ציווה "תורה

dyxenחז"ל כמאמר "מכירה", (ב) הקדוש40ֿ...". "אמר

"מתנה", (ג) תורתי...". לכם מכרתי לישראל ברוךֿהוא

חז"ל הקדושֿברוךֿהוא41כמאמר נתן טובות מתנות "ג'

זמן התפילה: וכנוסח תורה...". .42נותורתoznלישראל...

בשייכות אופנים שלשה על מראים אלה ביטויים שלשה

מקומות בכמה כמוסבר לישראל, כך,43התורה ואם .

עליה חל ולכן "מכר", של בענין גם לישראל שייכת התורה

ברֿמצרא של .44הדין

.‰
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ÌÈÙÒÂ� ÌÈˆÂ¯È˙

הגמרא, לדברי לכאורה, המתאים, נוסף, תירוץ ישנו

המפרשים הקדמת לאחר המלאכים45והמובא שטענת ,

יודעים המלאכים גם שבתורה: הסוד חלק על היתה

אבל קשר, להם אין שבתורה והמעשה הפשט שלחלק

וכיון הסוד. חלק על היתה ברֿמצרא דין לגבי טענתם

רק לקבל יכלו והמלאכים כולה, התורה ניתנה שלישראל

היא כזה במקרה ההלכה הרי ממנה, כל46חלק "מכר :

דברֿמצרא". דינא משום בה לית לאחד נכסיו

דין ישנו לרווחים,47כן הנכס את צריך ברֿהמצר שאם

שעתא", ליה "דחיקא – דחקו משום זאת צריך והלוקח

בני הזדקקות בעניננו: וכך ברֿמצר. של הדין חל לא

התורה כי שעתא", ליה ש"דחיקא כמי היא לתורה ישראל

התורה ובאמצעות חיינו"), ("הם ישראל של חיותם היא

חז"ל כמאמר הרע, היצר את היהודי יצר48מנצח "בראתי

את רצו המלאכים ואילו תבלין". תורה לו ובראתי הרע

שרוצה כמי וזה הרע, יצר להם ואין שבתורה, הסוד חלק

לרווחים. הנכס את

משה דברי לשאול: אפשר אלו תירוצים על אך

ומתן.. משא מלאכה.. עושים אתם כלום ירדתם.. "למצרים

לחלק קשר אין שלמלאכים ביניכם", יש הרע יצר ואם.. אב

ידעו המלאכים לגביהם. חידוש היו לא שבתורה, הפשט

וביקשו לכן, קודם חלקdligzklnזאת שבתורה.ceqdאת

בה לית לאחד נכסיו כל ש"מכר כך, על התשובה ואילו

דברֿמצ דינא שלמשום חיותם היא שהתורה או רא",

ברמז? אפילו משה בדברי מוזכרת אינה ישראל,

עקב – שעתה" ליה "דחיקא – לתורה ישראל הזדקקות

znglnשל הסבר היא ישavndהיצר, הרע "יצר שבו

אתם "כלום ומהרחבתו רבינו משה מדברי אבל ביניכם".

נראה, לכם" יש ואם אב ומתן.. משא מלאכה.. עושים

על איננה למלאכים עלznglnשתשובתו אלא היצר,

מתאים אינו שבתורה והמעשה הפשט שחלק הכללי, הענין

להם.

.Â
'‰Ï ˙È· ˙ÈÈ�· Y ‰¯Â˙‰

הוא: בזה והביאור

של הבריאה כוונת הגשמת היא התורה מטרת

(יתברך49"נתאווה לו להיות דירה50הקדושֿברוךֿהוא (

וידוע שכשם51בתחתונים". "דירה", שבמילה הדיוק

הקדושֿ נתאווה כך עצמותו, בכל האדם נמצא שבדירה

זה רצון "בתחתונים". ישכון ממש שעצמותו ברוךֿהוא

" שדרכה התורה, באמצעות אותם`izeמתגשם

.52לוקחים"

ברֿ של דין לגבי המלאכים טענת מופרכת זה לפי

היא ההלכה השדה53מצרא: את רוצה ברֿהמצר שאם ,

נותנים בית, בניית לשם אותו רוצה והלוקח זריעה, לשם
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א.38) נט, סנהדרין ראה – להלכה ונוגע

ד.39) לג, ברכה

הקב"ה40) כמדת שלא וראה בא א: ה, ברכות וראה א. פל"ג, שמו"ר

כו'. חפץ מוכר אדם כו'

וראה41) לעולם. מתנה ניתנו דברים ג' ה: פ"ו, ב"ר וראה שם. ברכות

א: קה, שבת וראה ב. פל"ג, שם ועד"ז לו. נתנה במתנה א: פכ"ח, שמו"ר

.. .ziadiאנא

מתנה42) בחי' הוא תורה מתן וי"ל פע"א: תרל"ז וככה המשך ראה

.23 הערה 115 ע' חי"ג לקו"ש ראה – התורה ברכת לנוסח בנוגע שבתורה.

המושל43) רוח אם ד"ה סח. פס"ו. שם וככה המשך בארוכה: בכ"ז ראה

ואילך פ"ד תרצ"ה המושל רוח אם ד"ה תרנ"ד. צוה תורה ד"ה פ"ג. תר"ל

ס"ב שם לקו"ש תש"ב. צוה תורה ד"ה ואילך). א שסא, ח"ב קונט' (סה"מ

ואילך.

(ראה44) דב"מ דינא בה יש אחריות בה שיש דמתנה מהא במכ"ש

וראה במס'. ה"ג ד"ה א נא, (ב"ב הרשב"ם לפמ"ש וגם .(17 בהערה בהמצוין

בה לית ומתנה מכר לשון בשטר שכתב דהיכא א) כו, קידושין ולמה תוד"ה

לו כתב ולמה לו ליתנה ביקש "במתנה כי הטעם שם מפורש הרי – דדב"מ

ישנם הרי בתורה אבל כחו". ליפות כדי מכר ואופניםa'בלשון micxtpענינים

דדב"מ. בזה שייך המכר ומצד ומתנה, דמכר

מהס'45) בכמה וראה ועוד. כאן. שבת חדא"ג ח. מזמור לתהילים אלשיך

ואילך. תרמו ע' בשלח אוה"ת וראה .6 בהערה שנסמנו

סל"ו.46) שם טושו"ע ה"ו. פי"ב שם רמב"ם ב. קח, ב"מ

ב"מ47) בנמוק"י הובא שם, לב"מ בעה"מ ארבעה. ד"ה א ה, ב"ב רש"י

על ופליגי סמ"ט. שם בשו"ע רמ"א קרקעות. מכירת מ' אות העיטור שם.

הי"ג. פי"ב שם הג"מ שם. ב"מ במלחמות רמב"ן ארבעה. ד"ה שם ב"ב התוס'

שם. ברמ"א הב' דיעה

ב.48) ל, קידושין

פל"ו.49) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא

נתבאר50) – נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק רבות) (פעמים מוסיף הי' כן

ואילך. 27 ע' חי"ט בלקו"ש

ובכ"מ.51) ג') (ס"ע בתחילתו תרס"ו המשך תתקצז. ר"ע בלק אוה"ת

ו.52) פל"ג, תרומה. ר"פ שמו"ר וראה מצות). (לענין יג פ"ל, ויק"ר

ועוד. פמ"ז. תניא וראה ג. תרומה תנחומא

סכ"ו.53) שם טושו"ע ה"א פי"ד שם רמב"ם שם. ב"מ
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שלשה ישנם התורה לגבי השני: התירוץ על ב)

"ירושה" (א) כנאמר38ביטויים: משה39, לנו ציווה "תורה

dyxenחז"ל כמאמר "מכירה", (ב) הקדוש40ֿ...". "אמר

"מתנה", (ג) תורתי...". לכם מכרתי לישראל ברוךֿהוא

חז"ל הקדושֿברוךֿהוא41כמאמר נתן טובות מתנות "ג'

זמן התפילה: וכנוסח תורה...". .42נותורתoznלישראל...

בשייכות אופנים שלשה על מראים אלה ביטויים שלשה

מקומות בכמה כמוסבר לישראל, כך,43התורה ואם .

עליה חל ולכן "מכר", של בענין גם לישראל שייכת התורה

ברֿמצרא של .44הדין

.‰
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הגמרא, לדברי לכאורה, המתאים, נוסף, תירוץ ישנו

המפרשים הקדמת לאחר המלאכים45והמובא שטענת ,

יודעים המלאכים גם שבתורה: הסוד חלק על היתה

אבל קשר, להם אין שבתורה והמעשה הפשט שלחלק

וכיון הסוד. חלק על היתה ברֿמצרא דין לגבי טענתם

רק לקבל יכלו והמלאכים כולה, התורה ניתנה שלישראל

היא כזה במקרה ההלכה הרי ממנה, כל46חלק "מכר :

דברֿמצרא". דינא משום בה לית לאחד נכסיו

דין ישנו לרווחים,47כן הנכס את צריך ברֿהמצר שאם

שעתא", ליה "דחיקא – דחקו משום זאת צריך והלוקח

בני הזדקקות בעניננו: וכך ברֿמצר. של הדין חל לא

התורה כי שעתא", ליה ש"דחיקא כמי היא לתורה ישראל

התורה ובאמצעות חיינו"), ("הם ישראל של חיותם היא

חז"ל כמאמר הרע, היצר את היהודי יצר48מנצח "בראתי

את רצו המלאכים ואילו תבלין". תורה לו ובראתי הרע

שרוצה כמי וזה הרע, יצר להם ואין שבתורה, הסוד חלק

לרווחים. הנכס את

משה דברי לשאול: אפשר אלו תירוצים על אך

ומתן.. משא מלאכה.. עושים אתם כלום ירדתם.. "למצרים

לחלק קשר אין שלמלאכים ביניכם", יש הרע יצר ואם.. אב

ידעו המלאכים לגביהם. חידוש היו לא שבתורה, הפשט

וביקשו לכן, קודם חלקdligzklnזאת שבתורה.ceqdאת

בה לית לאחד נכסיו כל ש"מכר כך, על התשובה ואילו

דברֿמצ דינא שלמשום חיותם היא שהתורה או רא",

ברמז? אפילו משה בדברי מוזכרת אינה ישראל,

עקב – שעתה" ליה "דחיקא – לתורה ישראל הזדקקות

znglnשל הסבר היא ישavndהיצר, הרע "יצר שבו

אתם "כלום ומהרחבתו רבינו משה מדברי אבל ביניכם".

נראה, לכם" יש ואם אב ומתן.. משא מלאכה.. עושים

על איננה למלאכים עלznglnשתשובתו אלא היצר,

מתאים אינו שבתורה והמעשה הפשט שחלק הכללי, הענין

להם.

.Â
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הוא: בזה והביאור

של הבריאה כוונת הגשמת היא התורה מטרת

(יתברך49"נתאווה לו להיות דירה50הקדושֿברוךֿהוא (

וידוע שכשם51בתחתונים". "דירה", שבמילה הדיוק

הקדושֿ נתאווה כך עצמותו, בכל האדם נמצא שבדירה

זה רצון "בתחתונים". ישכון ממש שעצמותו ברוךֿהוא

" שדרכה התורה, באמצעות אותם`izeמתגשם

.52לוקחים"

ברֿ של דין לגבי המלאכים טענת מופרכת זה לפי

היא ההלכה השדה53מצרא: את רוצה ברֿהמצר שאם ,

נותנים בית, בניית לשם אותו רוצה והלוקח זריעה, לשם
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א.38) נט, סנהדרין ראה – להלכה ונוגע

ד.39) לג, ברכה

הקב"ה40) כמדת שלא וראה בא א: ה, ברכות וראה א. פל"ג, שמו"ר

כו'. חפץ מוכר אדם כו'

וראה41) לעולם. מתנה ניתנו דברים ג' ה: פ"ו, ב"ר וראה שם. ברכות

א: קה, שבת וראה ב. פל"ג, שם ועד"ז לו. נתנה במתנה א: פכ"ח, שמו"ר

.. .ziadiאנא

מתנה42) בחי' הוא תורה מתן וי"ל פע"א: תרל"ז וככה המשך ראה

.23 הערה 115 ע' חי"ג לקו"ש ראה – התורה ברכת לנוסח בנוגע שבתורה.

המושל43) רוח אם ד"ה סח. פס"ו. שם וככה המשך בארוכה: בכ"ז ראה

ואילך פ"ד תרצ"ה המושל רוח אם ד"ה תרנ"ד. צוה תורה ד"ה פ"ג. תר"ל

ס"ב שם לקו"ש תש"ב. צוה תורה ד"ה ואילך). א שסא, ח"ב קונט' (סה"מ

ואילך.

(ראה44) דב"מ דינא בה יש אחריות בה שיש דמתנה מהא במכ"ש

וראה במס'. ה"ג ד"ה א נא, (ב"ב הרשב"ם לפמ"ש וגם .(17 בהערה בהמצוין

בה לית ומתנה מכר לשון בשטר שכתב דהיכא א) כו, קידושין ולמה תוד"ה

לו כתב ולמה לו ליתנה ביקש "במתנה כי הטעם שם מפורש הרי – דדב"מ

ישנם הרי בתורה אבל כחו". ליפות כדי מכר ואופניםa'בלשון micxtpענינים

דדב"מ. בזה שייך המכר ומצד ומתנה, דמכר

מהס'45) בכמה וראה ועוד. כאן. שבת חדא"ג ח. מזמור לתהילים אלשיך

ואילך. תרמו ע' בשלח אוה"ת וראה .6 בהערה שנסמנו

סל"ו.46) שם טושו"ע ה"ו. פי"ב שם רמב"ם ב. קח, ב"מ

ב"מ47) בנמוק"י הובא שם, לב"מ בעה"מ ארבעה. ד"ה א ה, ב"ב רש"י

על ופליגי סמ"ט. שם בשו"ע רמ"א קרקעות. מכירת מ' אות העיטור שם.

הי"ג. פי"ב שם הג"מ שם. ב"מ במלחמות רמב"ן ארבעה. ד"ה שם ב"ב התוס'

שם. ברמ"א הב' דיעה

ב.48) ל, קידושין

פל"ו.49) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא

נתבאר50) – נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק רבות) (פעמים מוסיף הי' כן

ואילך. 27 ע' חי"ט בלקו"ש

ובכ"מ.51) ג') (ס"ע בתחילתו תרס"ו המשך תתקצז. ר"ע בלק אוה"ת

ו.52) פל"ג, תרומה. ר"פ שמו"ר וראה מצות). (לענין יג פ"ל, ויק"ר

ועוד. פמ"ז. תניא וראה ג. תרומה תנחומא

סכ"ו.53) שם טושו"ע ה"א פי"ד שם רמב"ם שם. ב"מ



zereaydכו bg - zegiyÎihewl

דינא משום בה ולית עדיף "ישוב כי ללוקח, השדה את

בעניננו וכך עשיית54דברֿמצרא". היא התורה מטרת :

dxic'להmipezgza"בית" טענת55– מופרכת ולכן ,

ברֿמצרא. של דין כאן ואין המלאכים,

"למצרים רבנו משה תשובת היתה ירדתם..56וזאת

ביניכם...": יש ומתן משא מלאכה.. עושים אתם כלום

העולם, לישוב קשורה שהיא כפי לישראל, שייכת התורה

הזה כדיinybdעולם ניתנה היא כי קנאה), עמים.. (בין

דירה לה' .mipezgza57לעשות

.Ê
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האלקי לשפע זקוקים המלאכים, העליונים, גם אמנם,

שהם כפי העליונים, בעולמות גם כי התורה, cvnשעלֿידי

mnvrרק מאירה ,dx`d" יש שם וגם האלקות, dcixiמן

xe`n"יתברך ;58פניו

עבודת שלmipezgzdובאמצעות העצמיות יורדת

אל העליונים, אל גם יתברך" לו "דירה "סדרlkהאלקות,

.59ההשתלשלות"

בנין60וידוע להרים רוצים כאשר עלֿכך: המשל

צריך (=מנוף)", ליווער הנקרא ההגבהה "כלי באמצעות

דוקא", שבו התחתונים ל"חלקים מתחת המנוף את להניח

התחתונים". מגביה היה לא "מאמצע... ירימו אילו כי

הזה בעולם דוקא התורה את לתת מוכרחים לכן

epnn"התחתון... dhnl oezgz oi`y"61כך ידי ועל ,

ההשתלשלות". "סדר של ה"בנין" כל מתרומם

יצר ביניכם יש "קנאה בתשובתו משה הדגיש וזאת

" הוא העולם כיצד להדגיש כדי ביניכם", יש oezgzdהרע

dbxcnaתחתו בעניןשאין ממנו למטה אורוxzqdן

קליפות..." מלא שהוא עד 59יתברך...

.Á
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דירה לה' לעשות כדי אמנם, מובן: אינו עדיין אך

mipezgzaקיימת עדיין אך למטה. להיות התורה צריכה

לפי המלאכים xvnÎxa`טענת ly oicבני הם זאת בכל :

לפחות ("בית") דירה לה' לעשות רוצים והם המצר,

mipeilra?

המשכת – יתברך, לו שדירה לומר, אפוא הכרחי

באמצעות לפעול כלל איֿאפשר למטה, – ית' עצמותו

המלאכים רק62עבודת העליונים. בעולמות לא אפילו ,

"סדר אל ית' עצמותו "נמשכת" התחתונים עבודת עלֿידי

ההשתלשלות".

מתגלה שבתורה ה'עצמות' כח הוא: לכך ההסבר

בתוך נמצאת היא כאשר הנשמה בעבודת רק ומתבטא

הזה שבעולם והגבולות לעולם63המיצרים יורדת הנשמה .

שהן אחרא וסטרא קליפות "מלא ממש"cbpשהוא .59ה'

על מתגברת הרע, ביצר לוחמת היא השפל הזה ובעולם

עבודה לאור. מחושך אותם והופכת וההסתרים, ההעלמות

של (=הפיכה) ו"אתהפכא" (=הכנעה) "אתכפיא" של זו

"שהן הטומאה) (=כוחות לעניןcbpה"קליפות" ממש" ה'

ה"יש" הפיכת התחדשות, של עבודה היא קדושה, של

שרק ית', מעצמותו נובע הזה ההתחדשות וכח ל"אין",

מאין יש (לחדש) לברוא וביכולתו בכחו לבדו והוא64הוא ,

לאין יש להפיכת הכח את .65נותן
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נברא54) שבתורה שמכיון ,(6 (שבהערה יעקב שארית בס' עד"ז ראה

וא"ל מוטב תורתי מקבלים ישראל אם במע"ב הקב"ה התנה ותנאי העולם,

משום עדיף לבתי דארעא הדין דוגמת הר"ז ובוהו, לתוהו אתכם מחזיר אני

עולמות של החיות גם א) כי: מספיק, אינו זה טעם אבל לן. עדיף דישוב

mipeilrd,(ובכ"מ זמירות. דוד ד"ה קו"א רפכ"ג. תניא (ראה בתורה* תלוי'

ג) שם). (קו"א שבה "פנים" בחי' ולא שבתורה אחוריים בחי' רק זהו ב)

זה משה.meiwyועיקר: בתשובת כלל נרמז אינו התורה ע"י הוא העולם

נתינת של התכלית כי היא משה שתשובת בפנים, עפמש"כ משא"כ

ובזה העולם. וחיזוק ישוב דוגמת – בתחתונים דירה ית' לו לעשות הוא התורה

.63 והערה ס"ח לקמן ראה – התורה ופנימיות עצם מתבטא

לנו55) יבחר ד"ה תשי"ב. שהקדימו בשעה (ד"ה מהמבואר להעיר

שהכוונה הסיבהdxiccתשכ"ג) היא ית'), בעצמותו (שמושרשת בתחתונים

לבנות בעצמותו מוחלט רצון לו יש אדם שכל מה .zia(וע"ד)

(תו"א56) והסתר העלם בחי' וגבול, מיצר כללותמל' – ועוד) ד. מט,

ב נ, שם (ראה הטבע מן שלמעלה ית' אלקותו גילוי שם מאיר שאינו עוה"ז

הגלות). זמן לענין –

והיכן57) .. בכם להתקיים ראוי' אינה א"ל ח: מזמור תהלים מדרש וראה

בראתי. עלי' ואדם ארץ עשיתי אנכי שנאמר בתחתונים מתקיימת היא

פ"ד.58) ה'תשי"א לגני באתי ד"ה וראה פל"ו. תניא

מז].59) ע' ח"ג ב"התמים" [נדפס ספ"א תרמ"ג נ"ח מד"ה להעיר

א.60) ד, תו"א

שם.61) תניא

(62.43 שבהערה בשלח אוה"ת ג"כ וראה ב. תתנה, ויצא אוה"ת ראה

מרז"ל63) (בביאור סי"ט החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה

התורה דעצם תבלין), תורה לו ובראתי יצה"ר בראתי – ב ל, קידושין –

להיצה"ר. תבלין שהיא בזה דוקא מתבטא ית' בעצמותו שמיוחדת

רע"ב).64) (קל, כ סי' אגה"ק

(65.74ֿ5 ע' חי"ב ואילך. 23 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

וש"נ.

ielz dfy s`e (*meiwa,(cere dxezd liaya ziy`xa l"fxn 'it edfy) dxeza zeaezkd zevnd meiw epiid ,dxezddyrna`lel) ixd ± (my `"ewe `ipz) mipezgzd ly zevnd

dpz mik`lnd eywiayky heyt ixdy ,dhnl dpzip dxezdy iptn edf (onwlc mrhdjcedd`x) l"fxnn xirdle .(zeipgexa `edy `l`) dfa lelk zevnd meiw mb ± minyd lr

.h"ltx `ipz d`xe .'eke mik`lnd zcear d"d x"ied`e ± z"lne r"n lk yxy md x"ied`c (k"te c"t `ipz
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משה בתשובת מרומזת ההתחדשות, דכח זו מעלה וגם

לכם": יש ואם "אב בטענה -

ליש,66ידוע מאין התחדשות כעין הוא ההולדה שכח ,

המלאכים אצל קיים אינו זה .67וכח

אצל רק קיים ההתחדשות שכח רבנו, משה טען ולכן

הן הזה בעולם עבודתן שבאמצעות למטה, הנשמות

כל ואת התחתונים, הדברים את הופכות – "מולידות"

יתברך. ומהותו לעצמותו לדירה ההשתלשלות", "סדר

(g"iyz zereayd bgc 'a mei zgiyn)
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א.66) מ, שה"ש לקו"ת וראה ואילך. 3 ע' תרנ"ז תשמח שמח ד.67)המשך ה, ביאוה"ז ואילך). ד (לט, שם לקו"ת

•
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משה בתשובת מרומזת ההתחדשות, דכח זו מעלה וגם

לכם": יש ואם "אב בטענה -

ליש,66ידוע מאין התחדשות כעין הוא ההולדה שכח ,

המלאכים אצל קיים אינו זה .67וכח

אצל רק קיים ההתחדשות שכח רבנו, משה טען ולכן

הן הזה בעולם עבודתן שבאמצעות למטה, הנשמות

כל ואת התחתונים, הדברים את הופכות – "מולידות"

יתברך. ומהותו לעצמותו לדירה ההשתלשלות", "סדר

(g"iyz zereayd bgc 'a mei zgiyn)
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום רביעי עמ' א



כח

אבא שאול

לבונה  בזיכי  שני  נותנין  היו  שם  אומר,  שאול  אבא 
של לחם הפנים. אמרו לו, והלא כבר נאמר1 ונתת על 
נאמר2  כבר  והלא  להם,  אמר  זכה.  לבונה  המערכת 

ועליו מטה מנשה3.

ועליו  הרי  )כי  מנש"ה  מן  מט"ה  מספר  תסיר  אם 
היו רק המטה של מנשה, ולא מנשה עצמו( — ישאר 

מספר אב"א שאו"ל.
נו"ן שי"ן  מן מנש"ה מלא, מ"ם  תסיר מט"ה  ואם 

ה"ה — ישאר מספר שנ"י בזיכ"י לבונ"ה.
לרמז, שאב"א שאו"ל יאמר ששנ"י בזיכ"י לבונ"ה 
שבלחם הפנים יהיו לא על הלחם ממש, רק אצל הלחם 
עליו  לא  שפירושו  מנשה,  מטה  ועליו  כמו  בסמוך, 

ממש, אלא אצלו בסמוך.
)תורת לוי יצחק עמ' רלח(

מטה  ועליו  נאמר  כבר  והלא   .  . אומר  שאול  אבא 
מנשה.

הכנענית,  בן  שאול  הוא  בישראל  הראשון  שאול 
ונישאת  שכם,  לכנעני,  שנבעלה  דינה  בן  שהוא 

לשמעון4. 
והנה, מנשה היה בו חלק מאמו, אסנת, שהיתה בת 
דינה ושכם5. והבן דומה לאחי האם6, ושאול הרי היה 

אחי אמו של מנשה, אם כן מנשה דומה לו. 
ראיה  הביא  לכן  למנשה.  שייך  אבא שאול  כן,  אם 

מפסוק ועליו מטה מנשה דוקא, כי זה שייך לבחינתו.
 )תורת לוי יצחק עמ' רמו(

אביי ורבא

קידושין שאין מסורין לביאה, אביי אמר הוי קידושין, 
רבא אמר לא הוי קידושין7.

לאשה  מהבעל  מקיף  אור  נמשך  קידושין  ידי  על 
קדוש  מקיף  האור  כי  הבדלה,  לשון  הוא  )קדושה 

1( אמור כד, ז.
2( במדבר ב, כ.

3( מנחות צו, א במשנה.
4( רש"י ויגש מו, י.

5( תרגום יונתן בן עוזיאל מקץ מא, מה.
6( בבא בתרא קי, א. 

7( קידושין נא, א.

ביאה  ידי  ועל  עליו(,  ומקיף  ששורה  מהדבר  ומובדל 
נמשך אור פנימי8.

ויש שתי בחינות מקיף.
מקיף הרחוק — שאין לו שייכות לאור פנימי, שלא 
שלא  קידושין  בחינת  והוא  פנימי.  אור  ממנו  נמשך 

נמסרו לביאה.
פנימי,  לאור  שייכות  לו  שיש   — הקרוב  מקיף 
שממנו נמשך אחר כך אור פנימי. והוא בחינת קידושין 

שנמסרו לביאה.
אחוי  רבא  יתיב,  היכא  רחמנא  אמרו9  רז"ל  והנה, 

לשמי טללא, אביי נפק לברא אחוי כלפי שמיא.
תקרת הבית — הוא מקיף הקרוב.

כמו שכתוב10 שמים  הרחוק,  מקיף  הוא   — שמיא 
לרום, וכתיב11 כגבוה שמים על הארץ.

והיינו מה שאביי סבירא ליה שקידושין שלא נמסרו 
לביאה הוו קידושין, כבחינתו, מקיף הרחוק.

ורבא סבירא ליה דלא הוו קידושין, כבחינתו, מקיף 
הקרוב.

)תורת לוי יצחק עמ' קלט(

אבימי

ושני,  וחמישי  שני   .  . להכריז  בא   .  . ]אמר[  אבימי 
ששים יום12.

אבימי — הוא א"ב ימ"י.
ימי, שהוא  )והיינו  יום  הוא מספר ששים   — ימ"י 

ימים(.
ימים,  רומז על השלשה  שמספרו שלשה,   — א"ב 

שני חמישי שני.
לפי זה אתי שפיר מה שאמר שני וחמישי ושני, כי 
לכאורה היה די באומרו שני וחמישי, כי שני וחמישי 

ושני, שהם שלשה, הוא א"ב דאבימי.
)תורת לוי יצחק עמ' רלג(

8( משנת חסידים מסכת חתונה ומילה פ"א סוף משנה ה'. פ"ב מ"א.
9( ברכות מז, א.
10( משלי כה, ג.

11( תהלים קג, יא.
12( מנחות ז, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כט
ח, ב – דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך 
שבעת  יאירו  המנורה1  פני  מול  אל  הנרות  את 

הנרות

הנהגתו  וכל  יתברך  השפעתו  כל  אל  זו  במצוה  רמז  א. 
בעולם בשבעה אלפים שנה שימשך קיומו, ואמנם כל הששת 
ימי בראשית החול2 המכינים מזון  אלפים הם כדמיון ששת 
ליום השביעי הנקרא שבת כי אין בו מלאכה כלל וכל המצוה 
שבני אדם עושין בשיתא אלפי שני דהוה עלמא וכל התורה 
כל  גם  אור,  ותורה  מצוה  נר  כי  נאמר  שעליהם  שעוסקים, 
השפע שהקב"ה מאיר בעולם למען תת להם הכנה שיעסקו 
בתורה ובמצות הכל הוא לתכלית האלף השביעי וכל ששת 

אלפים מגמתם ופנייתם אל האלף ההוא.
הם  אלפי  השיתא  כי  המנורה,  פני  מול  אל  שכתוב  וזה 
נמשלים אל אחוריים שאינם מאירים והאלף השביעי נמשל 
נר  דהוא  המנורה  פני  מול  אל  ולכן  המאירים  הפנים  אל 
השביעי יאירו כל שבעת הנרות כולם, להורות כי כל תכליתם 

אינו אלא על אלף השביעי.
עץ הדעת טוב3

ב. הסדר הזה היינו סדר בהעלותך הוא סדר הל”ו בתורה, 
נזכר  פעמים  ל"ו  ז”ל,  הרוקח  בעל  הקדוש  מ”ש  ע”פ  הוא 
בתורה לשון או"ר ומנור"ה ונירו"ת, והוא עפ”י מה שכתבתי 
הגנוז  אור  נגד  תקנו  נרות  ל"ו  חנוכה  במאמרי  פעמים  כמה 
שעות,  ל"ו  הראשון  לאדם  בעולם  ושימש  בתורה  נגנז  והוא 
הרמוזה  המנורה  אור  של  הזה  סדר  וע”כ  ארוכים,  הדברים 
לתורה שנגנז בה האור כי טוב, הוא סדר הל"ו בתורה, ציינתי 

למשמרת.
לקוטי מהרצ"א4

ג. בהקדים מה שכתב הרב בני יששכר5 בשם הרב עיר דוד, 
הטעם במעשה המנורה ז' קנים, דאמרו רז"ל6 )שמות רבה פ' 
בשלח( בפסוק נקבה תסובב גבר, דבעולם הזה נטלו ישראל 
כנקבה עישור נכסי )עיין כתובות סט.(, שלקחו ז' עממין מן 

משיח  בילקוט  המנורה,  בענין  עוד  עיין  המנורה:  פני  מול  אל  הנרות  את  בהעלותך   )1

וגאולה על התורה פרשת תרומה במפתחות, ערך “כלי המקדש – המנורה” עמוד 784. 

שכא  סימנים  אמור  פרשת  סד(.  ַעד  א  )סימנים  כ-כא  פסוקים  כז  פרק  תצוה  פרשת 

ַעד שכז.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  בראשית:  ימי  ששת  כדמיון  הם  אלפים  הששת  כל   )2

התורה פרשת בראשית סימן רמא, ובהנסמן שם. פרשת בהר סימן ז הערה א, ובהנסמן 

שם.

3( ר' חיים וויטאל ז”ל.

4( ר' צבי אלימלך מדינוב ז”ל.

5( בני יששכר בשם הרב עיר דוד: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת תרומה 

סימן קנז.

6( דאמרו רז"ל בפסוק נקבה תסובב גבר: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בשלח סימן קכו, ובהנסמן שם.

ע' אומות, ולעתיד לבוא יהיו כזכרים ויירשו הכל, ולכן במשכן 
עשה מנורה בשבעה קנים, ולכן מגינו של דוד המלך ע"ה הי' 
אך  מנצח,  והי'  לפניו  נושאין  והיו  מנורה,  צורת  עליו  מצוייר 
בבית המקדש עשה שלמה המלך ע"ה עשרה מנורות של ז' ז' 
קנים, סך הכל ע' קנים, לרמוז על נצוח ישראל לעתיד ליקח 
כל ע' אומות, ולכך רמז זה בבית המקדש שמקומו נתקדש 
לעולם ועתיד להיות בנוי בנין עולם אחר ביאת המשיח, עכ"ד 

בקיצור ע"ש.
במנורה  ישראל  לשליטת  רמז  שנעשה  מה  בס"ד,  ונ"ל 
ז'  וכן התורה היא  ז' קנים,  יש בה  שהיא רומזת לתורה, לכן 
בפני  ספר  הוא  בנסוע  ויהי  פסוק  כי  קטז.(,  )שבת  ספרים 
שבעה,  עמודי'  חצבה  א(  ט,  )משלי  בה  כתיב  ולכך  עצמו7, 
וידוע תורה שבכתב קבלו ברצון, וכפיית ההר הייתה על תורה 
שבעל פה, וידוע כי יין כינוי לתורה שבעל פה שיש בה שבעים 
פנים כמנין יין, לכן בזכות תורה שבעל פה שיש בה שבעים 
זכו  ברצון  שקבלו  שבכתב  תורה  בזכות  לכן  יין,  כמנין  פנים 
לירש ז' עממין כנקבה שיורשת עישור נכסי, כי תורה שבכתב 
היא ז' ספרים, אך תורה שבעל פה שלא קבלו ברצון לא זכו 
לשכר שלה עדיין, אמנם לעתיד בגמר התיקון שיושלם הרצון 
גם בתורה שבעל פה שהיא בסוד שבעים, אז יהיו דוגמת הזכר 
שיורשים כל שבעים אומות, ולכן התורה נקראת עז דכתיב ה' 
עז לעמו יתן, עז רמז לתורה שבכתב שהיא ז' ספרים, ולתורה 

שבעל פה שיש בה שבעים פנים, ונקראת יין גימטריא ע'.
בן איש חיל8 – דרוש א' לשבת כלה

יא, כז – וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד 
ומידד מתנבאים במחנה

“מתנבאים  “ומידד  “אלדד  יא(  סימן  כז  )פסוק  עיין  ד. 
“במחנה, איתא במדרש9 שהיו מתנבאים על מפלתו של גוג 
ומגוג, ולעניות דעתי להוסיף נופך ולפרש איך דבר זה מרומז 
בתורה, משום שהרמז בראשי-תיבות הוא )בראשית לח, יד( 
"ותסר "בגדי "אלמנותה "מעלי'10 – וגם ראשי-תיבות )ישעי' 
ראשי-תיבות  וגם   – "אלקיך  "בכף  "מלוכה  "וצניף  ג(  סב, 
"והוצאתי "את "בלעו "מפיו היינו נה"ק וכשיהי' גמר הבירור 
"בגדי  "ותסר  וזהו  גלות,  שום  גוג  מפלות  אחר  יהי'  לא  תו 

"אלמנותה.
מקרי דרדקי11 אות רכז 

וגאולה על התורה פרשת  ילקוט משיח  עיין בזה  ויהי בנסוע הוא ספר בפני עצמו:   )7

בהעלותך  פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  שם.  ובהנסמן  טז,  סימן  בהעלותך 

סימן פט, ובהנסמן שם.

8( הבן איש חי.

9( איתא במדרש: עיין במדבר רבה פרק טו, יט.

10( "ותסר "בגדי "אלמנותה "מעלי': עיין בזה בילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

וישב סימן קנט. רד.

11( ר' הלל מקאלאמיי, תלמיד החתם סופר.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בהעלותך
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i"yx£E˙ÏÚ‰a∑אז חלׁשה הּנׂשיאים, חנּכת אהרן ׁשּכׁשראה לפי הּנׂשיאים? לפרׁשת הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¬…¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
מּׁשּלהם, ּגדֹולה ׁשּל ,חּיי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ׁשבטֹו. ולא הּוא לא ּבחנּכה עּמהם היה ּכׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻּדעּתֹו,

הּנרֹות את ּומיטיב מדליק ׁשּצריE˙ÏÚ‰a∑.ׁשאּתה "עלּיה", לׁשֹון ּבהדלקתן ּכתּוב עֹולה, ׁשהּלהב ׁשם על ְִִֵֵֶֶַַַָ¿«¬…¿ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּכהן ׁשעליה הּמנֹורה, לפני היתה ׁשּמעלה מּכאן, רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מאליה. עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלהדליק

ּומיטיב ‰B�n¯‰.עֹומד È�t ÏeÓŒÏ‡∑מנֹורה ׁשל ּבגּוף אּלא ּבּקנים ׁשאינֹו האמצעי נר מּול Ú·L˙.אל e¯È‡È ִֵֵ∆¿≈«¿»ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ»ƒƒ¿«
˙B¯p‰∑הּמערבּיים ׁשלׁשה וכן ׁשּבהן, הּפתילֹות האמצעי למּול ּפֹונים הּמזרחּיים ׁשלׁשת הּקנים. ׁשׁשת ׁשעל ׁשּׁשה «≈ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

צרי הּוא לאֹורּה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ולּמה? האמצעי, למּול הּפתילֹות .ראׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã4 'nr gi zegiy ihewl)(9

הּנרֹות את ּומטיב מדליק ב)ׁשאּתה ח, (רש"י ְִִֵֵֶֶַַַָ
הּכהנים.ׁשאּתה ידי על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו הּמנֹורה, את הדליק עצמֹו אהרן ּומטיב- אתמדליק הן עׂשה אהרן - ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(הקרבת הּגמר את ולא קרּבן) (הבאת ההתחלה את עׂשּו הּנׂשיאים ואּלּו (הדלקתם), הּגמר את והן הּנרֹות) (הטבת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹההתחלה

הּנרֹותהּקרּבן). החיצֹון.את הּמזּבח על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו ּבפנים, היתה הּנרֹות הדלקת החיים- אור ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב C˙e˜Ï„‡a dÏ ¯ÓÈ˙Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈¿«¿»»»
ÔÈ¯‰�Ó ÔB‰È ‡z¯�Ó Èt‡ Ï·˜Ï ‡i�ÈˆBaƒ«»»√≈«≈¿«¿»¿¿«¬ƒ

:‡i�ÈˆB· ‡Ú·Lƒ¿»ƒ«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ac.z¯Ó‡Â¯ב) 'B‚Âּכפל לּמה לדעת צרי «≈¿¿»«¿»ִַַַָָָָָ

z¯Ó‡Â,לֹומר ¯ac.ׁשֹונֹות ּבמּלֹות ּגם ַ«≈¿»«¿»ְִַ

במד"ר (ּתנחּומא ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַָָויתּבאר

מנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה לׁשֹונם וזה ְְְְְִֶַָָָָָָָפט"ו)

חנּכת אהרן ׁשראה לפי נׂשיאים, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֻלפרׁשת

ּבחנּכה עּמהם היה ׁשּלא ּדעּתֹו חלׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֻנׂשיאים

ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ׁשבטֹו ולא הּוא ְְִַַָָָֹֹלא

מדליק ׁשאּתה מּׁשּלהם ּגדֹולה ׁשּל חּיי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא

ּכאן. עד וכּו' ּובקר ערב הּנרֹות את ְִֵֵֶֶֶֶַַָֹּומיטיב

זֹו ּנחמה מה ּבאּור, צריכין ז"ל ּדבריהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָהּנה

חנּכת על אהרן ׁשל ּדעּתֹו לחליׁשּות ְֲֲֲִֶַַַַַָֹֻעֹוׂשה

מעׂשה אין הלא ּבּכלל היה ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּנׂשיאים

הּניח לא לּמה ּגם לחנּכה, מקּביל ְְֲִִִַַַַַָָָָֹֻהּמנֹורה

ּתמידין, מקריב, ׁשהּוא הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְִִִֶַַַָָָּדעּתֹו

עצמּה החנּכה ּבהקרבת ּגם והּקטרת, ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹֻּומּוספין,

ולּמה הּמקריב, הּוא הרי הּנׂשיאים ּכל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשל

ויתיּׁש ּבּמנֹורה, אּלא רּצהּו ּבתתלא הענין ב ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּדף מּדֹות ב' ּבפרק ּבמנחֹות ּׁשאמרּו למה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָלב

ּומּניחן מסּלקן עֹוׂשה ּכיצד לׁשֹונם וזה ְְְְִֵֶֶַַַָָָפ"ח

וכּו' ׁשמן ּבהם ונֹותן ּבספֹוג ּומקּנחן ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבאהל

וסֹובר זֹו סברא על החֹולק ולסברת ּכאן. ְְְְִֵֵַַַַָָָָעד

ׁשּבהם קּנים ׁשהיּו ּכן ּגם סֹובר נרֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּדקביעי

עד למּטה ּכֹופפם והיה ּדּקים קבּועים ְְְְִִֵַַַָָָָנרֹות

וזֹוקפם וחֹוזר ּומקּנחם מיטיבם ְְְְְִֵֵֶַָָָָָׁשהיה

ד"ה רׁש"י מּדברי ׁשם ּכדמּוכח ְְְִִִִִֵַָָָָּכבראׁשֹונה

וכּו': ּפרקים ְְִֶָׁשל

ÁÈÎBÓ È˙ÈÈ‰ ÌL È˙ÈÈ‰ el‡ ¯ÓB‡ È�‡Â«¬ƒ≈ƒ»ƒƒ»»ƒƒƒ«
Ô„Â,נרֹות קביעי ּדלא מהּכתּובים לפניהם ¿»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַֹ

ּפרטי ּכל ּכׁשהזּכיר ּׁשּמצינּו מּמה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָהראׁשֹון

למּול ׁשעׂשה זה ּפרט הזּכיר לא הּמנֹורה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹמעׂשה

קבּועים הּנרֹות ׁשאם יאירּו, הּמנֹורה ְְְִִִֵֵֶַַָָּפני

ראיה ועֹוד הּדבר, זכרֹון חל הּמעׂשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּכׁשהזּכיר

(ד' ּבּמדּבר ּבפרׁשת הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאחרת

הּמאֹור מנרת את וכּסּו ּתכלת ּבגד ולקחּו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹט')

ואת מחּתתיה ואת מלקחיה ואת נרתיה ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹואת

ׁשאין ּבאצּבע מראה זה הרי ׁשמנּה, ּכלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכל

ּבכלל הּנרֹות הרי כן לא ׁשאם קבּועים, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹהּנרֹות

וּדאי אּלא לפרטם, צרי היה ולא הם ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמנֹורה

ּכמלקחיה לפרטם הצר ולזה קבּועים ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינם

עצמם: ּבפני ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹּוכמחּתתיה

·eLואת ד') (ב' הּימים ּבדברי ּכזה ְְְִִִִֵֶֶַָָָראיתי

ּכי מּגיד זה הרי ונרתיהם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַֹֹהּמנרֹות

ראיתי וגם נרֹותיהם, יּכללּו לא מנֹורֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹּבזכרֹון

להֹוציא לׁשֹונֹו וזה ׁשּכתב ׁשם ז"ל ְְְְִִֶֶַַָָלרׁש"י

ׁשל מּגּופּה עׂשּויים היּו נרֹות המפרׁשים ְְֲִִִִֵֵֶַָָָמּלב

מנרֹות ּכתיב ׁשהרי ּבה ואדּוקים ְְְֲֲִִֵֶַָָֹמנֹורה

,ּבאר ּדבריו ׁשם יעּין ּכאן עד וכּו' ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻונרתיהם

לא ּכי יּגידּו הּכתּובים ׁשּפׁשטּיּות למדּת ְְְְִִִִֶַַַַָָֹהא

נרֹות: ְִֵֵקביעי

Ê"ÙÎeּכי לאהרן, ה' ּתׁשּובת ּכּונת נׂשּכיל ¿ְְְֲִִַַַַַָֹ

הּמזּבח חנּכת על מתאּנח היה ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָֹֻאהרן

מעׂשה ּפרּוׁש וכּו' ׁשּל חּיי הקב"ה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַוהׁשיבֹו

ּבאהל ּומּניחן הּנרֹות ׁשּמֹוריד ּומקּנחםהּמנֹורה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכל הרי ּומדליקּה מחדׁש אֹותם ּובֹונה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָוחֹוזר

הּמנֹורה הּוא ׁשּמחּנ חדׁש מעׂשה ּכעֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָיֹום

ּומטיב מדליק ואֹומרֹו והדלקה, הדלקה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּבכל

ּבערב, אּלא הדלקה מצינּו ולא ּובקר ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹערב

נר ּכי מ"ט) (פ"ג ּתמיד ּבמּסכת אמרּו ְְֲִִֵֵֶֶַָָהרי

ּובתֹורת ולילה, יֹומם ּדֹולק להיֹות צרי ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמערבי

מערבי נר נר להעלֹות לׁשֹונם וזה אמרּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָֹּכהנים

ּומדליקֹו מדּׁשנֹו ׁשּכבה מצאֹו ּתדיר ְְְְִִֵֶַַָָָָּדֹולק

להדלקה ׁשּיׁשנּה הרי ּכאן. עד העֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּמזּבח

יֹום ּבכל ׁשּמחּנ ונמצא ויֹום, לילה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָוהטבה

הּמזּבח, אחת ּפעם אּלא חנכּו לא והם ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּמנֹורה

ּבמאמרֹו הּכתּוב ּׁשּכפל מה z¯Ó‡Â,והּוא ¯ac ְְֲֶַַַַָָָ«≈¿»«¿»

ר מענה ואמרּת לּמצוה, הּצרי ּדּבּור ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּדּבר

ׁשחלׁשה ׁשאמרנּו מחלׁשתּה הּדעת ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהמיּׁשב

וכּו', ּגדֹול ׁשּלֹו ּכי והׁשיבֹו אהרן ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַָֹּדעּתֹו

ּתבת ּתתּפרׁש ּדרz¯Ó‡Âּגם על מעלה לׁשֹון ְִֵֵַַָ¿»«¿»ְֲֶֶַַָ

ׁשהׁשיבֹו האמרּת ה' את כו) (ּדברים ְְְֱִִֵֶֶֶַָָאֹומרֹו

מּכּלן: מעּלה ְִֶָָֻֻׁשּלֹו

Ì‚Âהּוא הּנה נרֹות קביעי האֹומר לסברת ¿«ְְִִִֵֵֵֵַָָ

ּדּקים הּנרֹות ׁשּבֹו הּקנים ׁשהיּו ִִֵֵֶֶַַַָָאֹומר

עד למּטה הּנרֹות ּולהֹוריד לכפף יכל ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשהיה

הּקּנּוח ּובאמצעּות להעלֹותם ולחזר ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיקּנחם

יֹום, ּבכל מחּנ הּוא והרי ּכמחּדׁש יחׁשב ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָוכּו'

ׁשּכתבּתי: ּכמֹו עצמֹו הּכתּוב ער ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָויתיּׁשב

.˙B¯p‰ ˙‡ E˙ÏÚ‰aלא לּמה לדעת צרי ¿«¬…¿∆«≈ִַַָָָָֹ

ּדרׁשּו ורז"ל ,ּבהדליק ְְְְְִַַַַָאמר

ּגם רּבֹות. ּדרׁשֹות ּבֹו ספרי) פט"ו ְְִִַַָ(במד"ר

ּביֹום זֹו מצוה ה' צּוה לא לּמה לדעת ְְִִִַַָָָָָָֹצרי

ראׁשֹון מּיֹום הּנֹוהגת מצוה היא ּכי ְִִִִִִֶֶַָראׁשֹון

עצמּה הּמצוה ּכתּובה היא הלא ועֹוד ְְְְֲֲִִַַַָָָָֹּבעבֹודה,

כה) (ׁשמֹות ּתרּומה ּבפרׁשת ּכאן ְְְְֶֶַַָָָָׁשּמצּוה

ולּמה ּפניה, עבר על והאיר נרתיה את ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוהעלה

אמר לּמה עֹוד לׁשנֹותּה, צּוהe¯È‡Èחזר ולא ְִַַָָָָָ»ƒְִָֹ

ּוכמֹו ,ּבהעלת ּכׁשעּור ּתאיר לּמצטּוה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹלנֹוכח

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b oey`x meil inei xeriy

(â)äéúøð äìòä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nòiå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡¨−¥«Ÿ¤®¨
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי)ׁשּנה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו החיים.להּגיד אור «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

(ã)dçøt-ãò dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©¦§−̈
ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

ô :äøðnä-úà äNò̈¨−¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯�n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)"וזה" נאמר לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ∑L˜Ó‰.ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿»

נקׁשן" לדא "ּדא לׁשֹון (געׁשלאגען) ּבלעז הבטדי"ץ ע)(דניאל ּבכּׁשיל. וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש היתה זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
חּבּור ידי על איברים איברים נעׂשית ולא ּכתּקּונן, איבריה dÁ¯tŒ„Ú.לפּׁשט dÎ¯ÈŒ„Ú∑הּׁשּדה היא "ירכּה" ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ«¿≈»«ƒ¿»ְִִֵַָָ

הּׂשרים ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר חלּול, הרגלים, dÁ¯tŒ„Ú.ׁשעל dÎ¯ÈŒ„Ú∑וכל ּכּלּה מנֹורה ׁשל ּגּופּה ּכלֹומר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿≈»«ƒ¿»ְְְֶַָָָָֻ
ּבּה ּגדֹול∑dÎ¯ÈŒ„Ú.הּתלּוי אבר לׁשּמׁש∑dÁ¯tŒ„Ú.ׁשהּוא "עד" ודר מקׁשה. הּכל – ׁשּבּה ּדק מעׂשה ׁשהּוא ַָָ«¿≈»ֵֶָָ«ƒ¿»ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּכמֹו זה, טו)ּבלׁשֹון זית"(שופטים ועדּֿכרם ועדֿקמה "מּגדיׁש :.'B‚Â ‰‡¯‰ ¯L‡ ‰‡¯nk∑הראהּו אׁשר ּכּתבנית ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ««¿∆¬∆∆¿»¿ְְֲִֶֶַַָ
ׁשּנאמר ּכמֹו כה)ּבהר, וגֹו'"(שמות בתבניתם ועׂשה "ּוראה :.‰¯�n‰Œ˙‡ ‰NÚ Ôk∑:אּגדה ּומדרׁש ׁשעׂשאּה. מי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ≈»»∆«¿…»ְֲִִֶַַָָָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידי מאליהעל החיים.נעׂשית אור ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָ

‡„Ï˜ג ‡z¯�Ó Èt‡ Ï·˜Ï Ô¯‰‡ Ôk „·ÚÂ«¬«≈«¬…»√≈«≈¿«¿»«¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰�ÈˆBaƒ»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

d„ÈLד „Ú ·‰„ ‡„È‚� ‡z¯�Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚� dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡z¯�Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עבר על והאיר ּתרּומה ּבפרׁשת ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר

יתיּׁשב חז"ל ּבמאמר ּׁשהקּדמּתי ּבּמה אכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָוגֹו'.

אֹומרֹו ּכי נכֹון, על ׁשהּנרֹותE˙ÏÚ‰aהּכל לצד ְִַַָֹ¿«¬…¿ְֵֶַַ

יֹורידם אׁשר עת ׁשּבכל ה' יצו קבּועים היּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹלא

יסּדרם ּבמקֹומם לסּדרם אֹותם ויעלה ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלקּנחם

ולזה וגֹו', הּמנֹורה ּפני מּול אל ׁשּיאירּו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָּכדר

ּבׁשעת הּמצוה אין ּכי ּתאיר ּכן ּגם אמר ְְִִִִֵֵַַַַָָָֹלא

היא הּמצוה אּלא ּתאיר לֹומר ׁשּיצּדק ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻהדלקה

אל ׁשּיאירּו ּבסדר ׁשּיּניחם הּנחתם סדר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

והבן: וגֹו' ְְֵָמּול

‰Ê·e,לזה ּולצּוֹות לחזר הצר לּמה נתיּׁשב »∆ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֻ

עֹוׂשה מׁשה היה עּתה ׁשעד לצד ְִֶֶֶַַַָָָּכי

ׁשּידין ה' וחׁש הּמּלּואים, ימי ּבז' זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּכסדר

ואדרּבא הּנחתן סדר מעּכב ׁשאין ּבדעּתֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאהרן

יׁשרים הּנרֹות ׁשּיהיּו נכֹון סדר הּוא ְְִִֵֵֵֶֶַָָיֹותר

ׁשּיאמר ה' צּוה לזה ּבאלכסֹון, ולא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּפיפּיֹותיהם

מצוה לסּדר ּובחר מעּכב, זה ׁשּדבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאהרן

אׁשר הּקרּבנֹות סּדּורי עם סּדרּה ולא ּכאן ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹזֹו

הקּפדת להֹודיענּו המעּכבת, ועבֹודה ה' ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָצּוה

ז"ל: ּבמאמרם ּׁשּנזּכר מה ורּצּויֹו ְְְֲֲִִֶַַַַָָֹאהרן

.'B‚Â ‰¯B�n‰ È�t ÏeÓ Ï‡הּדבר טעם ∆¿≈«¿»¿ַַַָָ

ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַָָיתּבאר

מחּוץ לׁשֹונם וזה כ"ב ּדף ׁשּבת ְְְִֶֶֶַַַָָּבמּסכת

צרי הּוא לאֹורּה וכי וגֹו' העדּות ְְְְִִֵֶָָָָֹלפרכת

לא ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ּכל ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹוהלא

עֹולם לבאי עדּות אּלא לאֹורֹו אּלא ְְְֵֵֶֶָָָָָהלכּו

רב אמר עדּות מאי ּביׂשראל ׁשֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהּׁשכינה

חברֹותיה ּכמּדת ׁשמן ּבּה ׁשּנֹותן מערבי נר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזֹו

ּכאן. עד מסּים היה ּובּה מדליק היה ְְִִֵֶַַַָָָָָָָּומּמּנה

מּול אל להאיר ה' יצו האּלה הּדברים ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ּכל להראֹות הּמערבי נר ׁשהּוא הּמנֹורה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּפני

יּגיד אׁשר עדּות ּבׁשביל אּלא ּבא ׁשּלא ונר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנר

הּפֹונים הּנזּכר,נר נּסֹו להראֹות ּכּלם אליו ְְְִִִֵֵַַַַָָֻ

ּבתמיהת התם הּתֹוספֹות ׁשּדקּדקּו ּׁשראיתי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּומה

ׁשנה מ' ּכל מּטעם וכּו' צרי הּוא לאֹורּה ְְְִִִַַָָָָָוכי

לאֹורֹו ּכּלֹו העֹולם ּכל והלא אמרּו ולא ְְְְֲַָָָָֹֹֻוכּו'

ּתצּדיק ּכי ּדקּדּוק אינֹו ּדעּתי לענּיּות מקֹום, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָׁשל

הּבאים מּדברים יֹותר להם מהּמרּגׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּתמיהה

הּמאירים וירח ׁשמׁש ּברא ה' ּכי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָּבאמּונה

ׁשהביאּו ההיא עם יתיּׁשב זה ּולדר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלעֹולם,

ּדבריהם: ׁשם יעּין וכּו' הּקרּבנֹות ּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻמּׁשלהי

LÈÂהּמנֹורה ּבא ׁשּלא מעּתה זאת לחקר לנּו ¿≈ְֲֵֶַַַָָָָֹֹֹ

היה מערבי, ׁשּבנר נּסּה להּגיד ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

הּׁשני, מּצּדּה ונר האחד מּצּדּה ּבנר ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמסּפיק

ׁשאחר לנֹוי ׁשהּוא הּפׁשט ּכפי לֹומר ְְְְִֵֶֶַַַַָויׁש

להביא נכֹון אין הּנזּכר לרּמז ּביאתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשהצרכה

ׁשּבּמנֹורֹות, ונכֹון מתּקן ּדבר אּלא ה' ְְְֵֶֶַָָָָָֻּבית

העֹולם לאּמֹות נרֹות ּבז' ירמז רמז ְְְְִֵֶֶֶֶָָֹֻּובדר

העׂשירי, לּכלל ירמז אחד ּכל אּמֹות ע' ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻׁשהם

ׁשהם הּמערבי לנכח מאירים ּכּלן ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻורמז

ליֹודעי ּכּידּוע הּמערב ּבחינת ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיׂשראל

לא יׂשראל ונר ּכלים ׁשּכּלן ּכן ּגם ורמז ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻחן,

ּבּלילה אּלא אינֹו הּנרֹות ׁשהארת ותמצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיכּבה,

ּכן ּׁשאין מה לילה, ׁשּנקרא הּגלּות סֹוד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָוהּוא

ּכתיב ּבקר לּה הּמתיחס הּיׁשּועה זמן ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹּבבא

האּמֹות נר יכּבה וגֹו' בקר אתא כא) ְְְְִֵֶֶַָָָָֹֻ(יׁשעיה

ואֹור הֹול ׁשהּוא יׂשראל נר מּכללּותם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָויּׁשאר

הּנרֹות הדלקת ּבמצות רמז ּגם הּיֹום, נכֹון ְְְְִֵַַַַַַַַָָעד

הארתם ׁשּתהיה ּבהדלקתם הּמדליק ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיכּון

יׂשראל לצרכי יהיּו ׁשהּכל הּמנֹורה ּפני ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹלמּול

לּמבינים: ּכּידּוע ּפנים ׁשם להם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמתיחס

ÚiÂ.'B‚Âג) ¯L‡k 'B‚Â Ôk Nלדעת צרי «««≈¿«¬∆¿ִַַָָ

לֹומר הצר È�tלּמה ÏeÓ Ï‡ולא וגֹו' ְַַָָֻ∆¿≈ְְֹ

לֹומר חזר עֹוד וגֹו'. ּכן וּיעׂש ּבמאמר ְְְֲִִֵַַַַַַַָהסּפיק

‰eˆ ¯L‡kׁשאמר עצמֹו הּמאמר והּוא וגֹו' «¬∆ƒ»ְְְֲֶַַַַָָ

אֹומרֹו ,הּדר זה על לֹומר יכּון וגֹו', ּכן ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַוּיעׂש

ׁשּתהיה ּכדי וקּנּוחם הּנרֹות ּפרּוק ּכנגד ּכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוּיעׂש

ׁשאמרנּו, ּכמֹו החּנּו יצּדק ׁשּבזה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֻּכחדׁשה

È�tואֹומרֹו ÏeÓ Ï‡הּנחתן סדר ּכנגד וגֹו' ְְ∆¿≈ְְֵֶֶֶַָָָ

ואֹומרֹו וגֹו', ּפני מּול אל ּפיפּיֹותיהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶׁשּיהיּו

‰eˆ ¯L‡kותבא ּבּיֹום היה ׁשהּדּבּור לצד «¬∆ƒ»ְְִֶַַַָָָֹ

האמּור, מעׂשה עׂשה ׁשּנצטּוה ּבזמן ׁשאז ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלֹומר

אמר ׁשּצּוהL‡k¯לזה ּבּזמן ׁשעׂשה לֹומר וגֹו' ֶַָָ«¬∆ְְִֶֶַַָָָָ

יׁשנּה ּכי ׁשאמרנּו והגם ּבערב, ׁשהיא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָה'

היה לא זה ּדבר מערבי, ּבנר ּבּיֹום ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹלהדלקה

נר ּכבה ׁשהיה ה' עם ירידת ּבזמּני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

ּגם ּומה אהרן, ּבימי לא לט:) (יֹומא ֲֲִִֵַַַַָָֹֹמערבי

ּבאֹומרֹו רמז ּגם הּמׁשּכן. הקמת L‡k¯ּבתחּלת ְְְְֲִִִַַַַַָָָ«¬∆

‰eˆמה ּכי אהרן, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע וגֹו' ƒ»ְְְֲִִִֶַַַֹ

והּכבֹוד הּמעלה לצד עׂשאֹו לא אהרן ְְֲֲֲֶַַַַַָָָָָֹֹּׁשעׂשה

מצות עׂשֹות לצד אּלא ה' אֹותֹו האמיר ְְֱֲֲִִֶֶֶַַָאׁשר

רצֹונ לעׂשֹות מ) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְְְֲִִֶֶַַה',

חפצּתי: ְֱִַָָֹאלהי

B‚Â'.ד) ‰¯�n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂׁשהצר טעם ¿∆«¬≈«¿…»¿ְֶַַַֻ

הסּפיק ולא ּכאן אחרת ּפעם זה ּפסּוק ְְִִֶֶֶַַַַָָֹלֹומר

ּובפרׁשת ּתרּומה ּבפרׁשת ּכבר ּׁשאמר ְְְְֶַַַַָָָָָָָמה

קביעי לא ּדאמר למאן ּבין יתיּׁשב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֹוּיקהל,

הּנמׁש הּטעּות מכׁשֹול להסיר ׁשּבא ְְְִִִֵֶַַָָָָנרֹות

וחֹוזר מפרק ׁשהיה ׁשאמרנּו ּבהעלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּמאמר

ּכי לֹומר הּסברא ּתבא ּומּזה אֹותם, ְֲִִֶֶַַַָָָָֹּומעלה

מקׁשה, ּבקּיּומּה חּיּוב אין הּמנֹורה ׁשאר ְְְְִִִֵַַָָָָּגם

הם מהּמנֹורה חלק ּבכלל הּנרֹות ּגם ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי

ּדבר ּכדין מהם ונדּון מפרקים ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּומצינּו

ׁשהגם הּכלל, על ללּמד וכּו' ויצא ּבּכלל ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

אבל ּבתחּלה היה זה מקׁשה הּכתּוב ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָׁשאמר

אמ לזה יחּפץ, ּכאׁשר לעׂשֹות יכֹול ּכ ראחר ְֲֲֶֶַַַַַַָָָָֹ
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(â)äéúøð äìòä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nòiå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡¨−¥«Ÿ¤®¨
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי)ׁשּנה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו החיים.להּגיד אור «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

(ã)dçøt-ãò dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©¦§−̈
ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

ô :äøðnä-úà äNò̈¨−¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯�n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)"וזה" נאמר לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ∑L˜Ó‰.ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿»

נקׁשן" לדא "ּדא לׁשֹון (געׁשלאגען) ּבלעז הבטדי"ץ ע)(דניאל ּבכּׁשיל. וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש היתה זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
חּבּור ידי על איברים איברים נעׂשית ולא ּכתּקּונן, איבריה dÁ¯tŒ„Ú.לפּׁשט dÎ¯ÈŒ„Ú∑הּׁשּדה היא "ירכּה" ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ«¿≈»«ƒ¿»ְִִֵַָָ

הּׂשרים ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר חלּול, הרגלים, dÁ¯tŒ„Ú.ׁשעל dÎ¯ÈŒ„Ú∑וכל ּכּלּה מנֹורה ׁשל ּגּופּה ּכלֹומר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿≈»«ƒ¿»ְְְֶַָָָָֻ
ּבּה ּגדֹול∑dÎ¯ÈŒ„Ú.הּתלּוי אבר לׁשּמׁש∑dÁ¯tŒ„Ú.ׁשהּוא "עד" ודר מקׁשה. הּכל – ׁשּבּה ּדק מעׂשה ׁשהּוא ַָָ«¿≈»ֵֶָָ«ƒ¿»ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּכמֹו זה, טו)ּבלׁשֹון זית"(שופטים ועדּֿכרם ועדֿקמה "מּגדיׁש :.'B‚Â ‰‡¯‰ ¯L‡ ‰‡¯nk∑הראהּו אׁשר ּכּתבנית ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ««¿∆¬∆∆¿»¿ְְֲִֶֶַַָ
ׁשּנאמר ּכמֹו כה)ּבהר, וגֹו'"(שמות בתבניתם ועׂשה "ּוראה :.‰¯�n‰Œ˙‡ ‰NÚ Ôk∑:אּגדה ּומדרׁש ׁשעׂשאּה. מי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ≈»»∆«¿…»ְֲִִֶַַָָָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידי מאליהעל החיים.נעׂשית אור ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָ
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d„ÈLד „Ú ·‰„ ‡„È‚� ‡z¯�Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
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:‡z¯�Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עבר על והאיר ּתרּומה ּבפרׁשת ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר

יתיּׁשב חז"ל ּבמאמר ּׁשהקּדמּתי ּבּמה אכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָוגֹו'.

אֹומרֹו ּכי נכֹון, על ׁשהּנרֹותE˙ÏÚ‰aהּכל לצד ְִַַָֹ¿«¬…¿ְֵֶַַ

יֹורידם אׁשר עת ׁשּבכל ה' יצו קבּועים היּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹלא

יסּדרם ּבמקֹומם לסּדרם אֹותם ויעלה ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלקּנחם

ולזה וגֹו', הּמנֹורה ּפני מּול אל ׁשּיאירּו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָּכדר

ּבׁשעת הּמצוה אין ּכי ּתאיר ּכן ּגם אמר ְְִִִִֵֵַַַַָָָֹלא

היא הּמצוה אּלא ּתאיר לֹומר ׁשּיצּדק ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻהדלקה

אל ׁשּיאירּו ּבסדר ׁשּיּניחם הּנחתם סדר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

והבן: וגֹו' ְְֵָמּול

‰Ê·e,לזה ּולצּוֹות לחזר הצר לּמה נתיּׁשב »∆ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֻ

עֹוׂשה מׁשה היה עּתה ׁשעד לצד ְִֶֶֶַַַָָָּכי

ׁשּידין ה' וחׁש הּמּלּואים, ימי ּבז' זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּכסדר

ואדרּבא הּנחתן סדר מעּכב ׁשאין ּבדעּתֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאהרן

יׁשרים הּנרֹות ׁשּיהיּו נכֹון סדר הּוא ְְִִֵֵֵֶֶַָָיֹותר

ׁשּיאמר ה' צּוה לזה ּבאלכסֹון, ולא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּפיפּיֹותיהם

מצוה לסּדר ּובחר מעּכב, זה ׁשּדבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאהרן

אׁשר הּקרּבנֹות סּדּורי עם סּדרּה ולא ּכאן ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹזֹו

הקּפדת להֹודיענּו המעּכבת, ועבֹודה ה' ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָצּוה

ז"ל: ּבמאמרם ּׁשּנזּכר מה ורּצּויֹו ְְְֲֲִִֶַַַַָָֹאהרן

.'B‚Â ‰¯B�n‰ È�t ÏeÓ Ï‡הּדבר טעם ∆¿≈«¿»¿ַַַָָ

ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַָָיתּבאר

מחּוץ לׁשֹונם וזה כ"ב ּדף ׁשּבת ְְְִֶֶֶַַַָָּבמּסכת

צרי הּוא לאֹורּה וכי וגֹו' העדּות ְְְְִִֵֶָָָָֹלפרכת

לא ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ּכל ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹוהלא

עֹולם לבאי עדּות אּלא לאֹורֹו אּלא ְְְֵֵֶֶָָָָָהלכּו

רב אמר עדּות מאי ּביׂשראל ׁשֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהּׁשכינה

חברֹותיה ּכמּדת ׁשמן ּבּה ׁשּנֹותן מערבי נר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזֹו

ּכאן. עד מסּים היה ּובּה מדליק היה ְְִִֵֶַַַָָָָָָָּומּמּנה

מּול אל להאיר ה' יצו האּלה הּדברים ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ּכל להראֹות הּמערבי נר ׁשהּוא הּמנֹורה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּפני

יּגיד אׁשר עדּות ּבׁשביל אּלא ּבא ׁשּלא ונר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנר

הּפֹונים הּנזּכר,נר נּסֹו להראֹות ּכּלם אליו ְְְִִִֵֵַַַַָָֻ

ּבתמיהת התם הּתֹוספֹות ׁשּדקּדקּו ּׁשראיתי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּומה

ׁשנה מ' ּכל מּטעם וכּו' צרי הּוא לאֹורּה ְְְִִִַַָָָָָוכי

לאֹורֹו ּכּלֹו העֹולם ּכל והלא אמרּו ולא ְְְְֲַָָָָֹֹֻוכּו'

ּתצּדיק ּכי ּדקּדּוק אינֹו ּדעּתי לענּיּות מקֹום, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָׁשל

הּבאים מּדברים יֹותר להם מהּמרּגׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּתמיהה

הּמאירים וירח ׁשמׁש ּברא ה' ּכי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָּבאמּונה

ׁשהביאּו ההיא עם יתיּׁשב זה ּולדר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלעֹולם,

ּדבריהם: ׁשם יעּין וכּו' הּקרּבנֹות ּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻמּׁשלהי

LÈÂהּמנֹורה ּבא ׁשּלא מעּתה זאת לחקר לנּו ¿≈ְֲֵֶַַַָָָָֹֹֹ

היה מערבי, ׁשּבנר נּסּה להּגיד ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

הּׁשני, מּצּדּה ונר האחד מּצּדּה ּבנר ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמסּפיק

ׁשאחר לנֹוי ׁשהּוא הּפׁשט ּכפי לֹומר ְְְְִֵֶֶַַַַָויׁש

להביא נכֹון אין הּנזּכר לרּמז ּביאתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשהצרכה

ׁשּבּמנֹורֹות, ונכֹון מתּקן ּדבר אּלא ה' ְְְֵֶֶַָָָָָֻּבית

העֹולם לאּמֹות נרֹות ּבז' ירמז רמז ְְְְִֵֶֶֶֶָָֹֻּובדר

העׂשירי, לּכלל ירמז אחד ּכל אּמֹות ע' ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻׁשהם

ׁשהם הּמערבי לנכח מאירים ּכּלן ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻורמז

ליֹודעי ּכּידּוע הּמערב ּבחינת ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיׂשראל

לא יׂשראל ונר ּכלים ׁשּכּלן ּכן ּגם ורמז ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻחן,

ּבּלילה אּלא אינֹו הּנרֹות ׁשהארת ותמצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיכּבה,

ּכן ּׁשאין מה לילה, ׁשּנקרא הּגלּות סֹוד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָוהּוא

ּכתיב ּבקר לּה הּמתיחס הּיׁשּועה זמן ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹּבבא

האּמֹות נר יכּבה וגֹו' בקר אתא כא) ְְְְִֵֶֶַָָָָֹֻ(יׁשעיה

ואֹור הֹול ׁשהּוא יׂשראל נר מּכללּותם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָויּׁשאר

הּנרֹות הדלקת ּבמצות רמז ּגם הּיֹום, נכֹון ְְְְִֵַַַַַַַַָָעד

הארתם ׁשּתהיה ּבהדלקתם הּמדליק ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיכּון

יׂשראל לצרכי יהיּו ׁשהּכל הּמנֹורה ּפני ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹלמּול

לּמבינים: ּכּידּוע ּפנים ׁשם להם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמתיחס

ÚiÂ.'B‚Âג) ¯L‡k 'B‚Â Ôk Nלדעת צרי «««≈¿«¬∆¿ִַַָָ

לֹומר הצר È�tלּמה ÏeÓ Ï‡ולא וגֹו' ְַַָָֻ∆¿≈ְְֹ

לֹומר חזר עֹוד וגֹו'. ּכן וּיעׂש ּבמאמר ְְְֲִִֵַַַַַַַָהסּפיק

‰eˆ ¯L‡kׁשאמר עצמֹו הּמאמר והּוא וגֹו' «¬∆ƒ»ְְְֲֶַַַַָָ

אֹומרֹו ,הּדר זה על לֹומר יכּון וגֹו', ּכן ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַוּיעׂש

ׁשּתהיה ּכדי וקּנּוחם הּנרֹות ּפרּוק ּכנגד ּכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוּיעׂש

ׁשאמרנּו, ּכמֹו החּנּו יצּדק ׁשּבזה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֻּכחדׁשה

È�tואֹומרֹו ÏeÓ Ï‡הּנחתן סדר ּכנגד וגֹו' ְְ∆¿≈ְְֵֶֶֶַָָָ

ואֹומרֹו וגֹו', ּפני מּול אל ּפיפּיֹותיהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶׁשּיהיּו

‰eˆ ¯L‡kותבא ּבּיֹום היה ׁשהּדּבּור לצד «¬∆ƒ»ְְִֶַַַָָָֹ

האמּור, מעׂשה עׂשה ׁשּנצטּוה ּבזמן ׁשאז ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלֹומר

אמר ׁשּצּוהL‡k¯לזה ּבּזמן ׁשעׂשה לֹומר וגֹו' ֶַָָ«¬∆ְְִֶֶַַָָָָ

יׁשנּה ּכי ׁשאמרנּו והגם ּבערב, ׁשהיא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָה'

היה לא זה ּדבר מערבי, ּבנר ּבּיֹום ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹלהדלקה

נר ּכבה ׁשהיה ה' עם ירידת ּבזמּני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

ּגם ּומה אהרן, ּבימי לא לט:) (יֹומא ֲֲִִֵַַַַָָֹֹמערבי

ּבאֹומרֹו רמז ּגם הּמׁשּכן. הקמת L‡k¯ּבתחּלת ְְְְֲִִִַַַַַָָָ«¬∆

‰eˆמה ּכי אהרן, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע וגֹו' ƒ»ְְְֲִִִֶַַַֹ

והּכבֹוד הּמעלה לצד עׂשאֹו לא אהרן ְְֲֲֲֶַַַַַָָָָָֹֹּׁשעׂשה

מצות עׂשֹות לצד אּלא ה' אֹותֹו האמיר ְְֱֲֲִִֶֶֶַַָאׁשר

רצֹונ לעׂשֹות מ) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְְְֲִִֶֶַַה',

חפצּתי: ְֱִַָָֹאלהי

B‚Â'.ד) ‰¯�n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂׁשהצר טעם ¿∆«¬≈«¿…»¿ְֶַַַֻ

הסּפיק ולא ּכאן אחרת ּפעם זה ּפסּוק ְְִִֶֶֶַַַַָָֹלֹומר

ּובפרׁשת ּתרּומה ּבפרׁשת ּכבר ּׁשאמר ְְְְֶַַַַָָָָָָָמה

קביעי לא ּדאמר למאן ּבין יתיּׁשב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֹוּיקהל,

הּנמׁש הּטעּות מכׁשֹול להסיר ׁשּבא ְְְִִִֵֶַַָָָָנרֹות

וחֹוזר מפרק ׁשהיה ׁשאמרנּו ּבהעלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּמאמר

ּכי לֹומר הּסברא ּתבא ּומּזה אֹותם, ְֲִִֶֶַַַָָָָֹּומעלה

מקׁשה, ּבקּיּומּה חּיּוב אין הּמנֹורה ׁשאר ְְְְִִִֵַַָָָָּגם

הם מהּמנֹורה חלק ּבכלל הּנרֹות ּגם ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי

ּדבר ּכדין מהם ונדּון מפרקים ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּומצינּו

ׁשהגם הּכלל, על ללּמד וכּו' ויצא ּבּכלל ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

אבל ּבתחּלה היה זה מקׁשה הּכתּוב ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָׁשאמר

אמ לזה יחּפץ, ּכאׁשר לעׂשֹות יכֹול ּכ ראחר ְֲֲֶֶַַַַַַָָָָֹ



jzelrdaלב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b oey`x meil inei xeriy

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å):íúà zøäèå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ç÷©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑לּמקֹום ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּתזּכּו אׁשריכם ּבדברים: החיים.קחם אור «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(æ)úàhç éî íäéìò äfä íøäèì íäì äNòú-äëå§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
:eøähäå íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìò øòú eøéáòäå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−§¦¤¨«

i"yx£˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑מתים טמאי מּפני הּפרה, אפר ׁשל «≈¬≈∆≈«»ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
˙Ú¯.ׁשּבהם e¯È·Ú‰Â∑אלילים עבֹודת ׁשעבדּו הּבכֹורֹות על ּכּפרה ׁשּנּתנּו לפי הּדרׁשן: מׁשה רּבי ּבדברי מצאתי ֶֶָ¿∆¡ƒ««ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּכמצרעים ּתגלחת הזקיקם – "מת" קרּוי והמצרע מתים", "זבחי קרּויה: .והיא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ

(ç)éðL-øôe ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤©¥¦¬
:úàhçì çwz ø÷a-ïá¤¨−̈¦©¬§©¨«

i"yx£¯˜aŒÔa ¯t eÁ˜ÏÂ∑זרה ּבעבֹודה צּבּור קרּבן והּוא עלה", האחד את "ועׂשה ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, .והּוא ¿»¿«∆»»ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
È�L ¯Ùe∑(ת"כ)נאכלת לא חּטאת אף נאכלת, לא עֹולה מה :ל לֹומר "ׁשני"? לֹומר ּתלמּוד ר"מ)מה דברי ּובזֹו(ע"כ , «≈ƒְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

זרה עבֹודה לחּטאת להביא להם היה ׁשּׂשעיר היתה, ׁשעה ׁשהֹוראת אני ואֹומר ּכהנים, ּבתֹורת לדבריו סמ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹיׁש
העֹולה ּפר .עם ִַָָ

(è)zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
:ìàøNé éða úãò-ìk-úà¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑וי קרּבנם על ויעמדּו יבֹואּו ּתחּתיהם, ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים אתלפי סמכּו ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם .ידיהם ְֲֵֵֶֶ

(é)ìàøNé-éðá eëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯§¥«¦§¨¥²
:íiåìä-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©©«§¦¦«

(àé)éðäåéða úàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−§¥´
:ýåýé úãáò-úà ãáòì eéäå ìàøNé¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰Ùe�z ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ�‰Â∑:זֹו ּבפרׁשה נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה טעּון מצרע ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הארֹון עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת את לעבד "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונה
יריעֹות הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ּבם: נאמר לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוהּׁשלחן
מררי לבני והּׁשליׁשית הּקדׁשים, קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני מּׂשא ּביד קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: .ּוקרׁשים ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

(áé)äNòå íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®Â©«£¥Â
øtëì ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½§©¥−

:íiåìä-ìò©©«§¦¦«

ÓÈÓÏ¯:ה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èkc˙eו Ï‡¯NÈ È�a BbÓ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
:ÔB‰˙È»¿

ÔB‰ÈÏÚז Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ ¯tÒÓ Ôe¯aÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ÔB‰¯Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח d˙Á�Óe È¯Bz ¯a ¯Bz Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
·qz È¯Bz ¯a ÔÈ�z ¯B˙Â ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

LB�Î˙Âט ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

È�aי ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

ÔÓיא ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡�ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

i¯Bz‡יב LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰L˜Ó ‰¯�n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂהיא ׁשּכן וגֹו' ¿∆«¬≈«¿…»ƒ¿»ְִֵֶ

הּנרֹות ּכי למד אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ִִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומדת,

ּתלמד ולא הּמנֹורה ׁשל מקׁשה מהּכלל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹיצאּו

ּבא ּכן ּגם נרֹות קביעי ּדאמר ּולמאן ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָמהם.

ּגם מקׁשה ּבמעׂשה הּמנֹורה ׁשעמדה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלהֹודיע

ּבּה: ׁשהׁשּתּמׁשּו ְְִֶַַַָאחר

B‚Â'.ו) ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜,ּבדברים קחם פרש"י «∆«¿ƒƒ¿ְִִֵָָ

מּיׂשראל ׁשּיבּדילם לֹומר ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָונראה

ּבטהרתם הּצר לצד לוּיה מחנה להם ְְְְֲֲֳִֵֶֶַַַַָָָָָֹולעׂשֹות

אמר ּׁשּגמר מה והעד יׂשראל, מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹותר

,Ì˙‡ z¯‰ËÂהּכתּוב טהרה ׁשּבצרכי הרי ¿ƒ«¿»…»ְְֲֳֵֵֶַָָָָ

ְֵַמדּבר:
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(âé)zôðäå åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýéì äôeðz íúàŸ¨²§¨−©«Ÿ̈«

(ãé):íiåìä éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«

ß oeiq 'c ipy mei ß

(åè)èå ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàåzøä §©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®§¦«©§¨´
:äôeðz íúà zôðäå íúàŸ½̈§¥«©§¨¬Ÿ¨−§¨«

(æè)úçz ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®©Á©Á
:éì íúà ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦Ÿ−̈¦«

i"yx£ÌÈ�˙� ÌÈ�˙�∑לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

לׁשיר נתּונים למּׂשא, טז)נתּונים ח, (רש"י ְְְְִִִַָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא "(ג, נאמר ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, לאהרן הּלוּים את "ונתּתה ",לֹו- ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לסּיע הּלוּים על הּטל ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת מּׂשאלּכהניםוהּכּונה על קאי ׁשהּכפל אפֹוא, לפרׁש, אין ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

חֹובת ׁשהם "הּלוּיםוׁשיר, נאמר ּכאן אְך וׁשיר.ליעצמם. מּׂשא - הּלוּים לעבֹודת ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

(æé)íBéa äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®§À
:éì íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ¨−¦«

i"yx£¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑עד לי אֹותם ולקחּתי מצרים, ּבכֹורי ּבין עליהם ׁשהגנּתי הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו ׁשּלי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
אתֿהלוּים" "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, .ׁשּטעּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(çé):ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

(èé)íéðúð íiåìä-úà äðzàå|éða CBzî åéðáìe ïøäàì ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´
øtëìe ãòBî ìäàa ìàøNé-éða úãáò-úà ãáòì ìàøNé¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−

âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìòúLâa ó ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤§¤¬¤
:Lãwä-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ‰�z‡Â∑אחד ּבמקרא אזּכרֹותיהן ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע זה ּבמקרא יׂשראל" "ּבני נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ח חמּׁשה רּבהּכמנין ּבבּמדּבר ראיתי וכ ּתֹורה. �‚Û.מׁשי Ï‡¯NÈ È�·a ‰È‰È ‡ÏÂ∑אל לגׁשת יצטרכּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֻ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆ְְִֶֶֶֶָָֹ

נגף יהיה – יּגׁשּו ׁשאם החיים.הּקדׁש, אור ְְִִִֶֶֶֶֶַֹ

È‰B�aיג Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד Ï‡¯NÈ È�a BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡�ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

È�aטז BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ È�aÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

L�‡a‡יז Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

È�·aיח ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰B�·ÏÂיט Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
È�a ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ È�a BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
È�a ÏÚ ‡¯tÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈ È�·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יט) Ô¯‰‡Ï ÌÈ�˙� ÌiÂl‰ ˙‡ ‰�z‡Â»∆¿»∆«¿ƒƒ¿Àƒ¿«¬…¿
ּתבת לֹומר המקּבל�˙�ÌÈ,ּכפל לחּיב יכּון ֵַַַָ¿Àƒְְְֵֵֵַַַַ

לקּבל אפׁשי אי לֹומר ׁשּלא הּמּתנה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלקּבל

יכֹול לחברֹו איׁש ׁשּבמׁשּפטי והגם זֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָמּתנה

זכה ולא לידֹו הּגיעה ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִֵֶָָָָָָֹֹלמאן

ׁשּיׁש הגם זֹו מּתנה לקּבל מחּיבם ּכאן ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָּבּה,

זה ּבאמצעּות ּכי זֹו, ּבמּתנה למאן צד ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָלהם

ויתחּיבּו הּלוּיים עבֹודת הּכהנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָֹיאסר

יח (לקּמן ּבספרי ז"ל ּכאֹומרם עליה ְְְְְִִִֶַָָָָָמיתה

והם ּבׁשּלהם אּתם אּתם ּגם הם ּגם וז"ל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָג')

ג' ּבפרק ׁשהרמּב"ם והגם ּבמיתה. ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשּלכם

לוּים לׁשֹונֹו וזה ּכתב הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמהלכֹות

ּבידי מיתה חּיבים וכּו' הּכהנים עבֹודת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹׁשעבדּו

אינֹו הּלוי עבֹודת ׁשעבד הּכהן אבל ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשמים

ּכל על ּכאן. עד ּתעׂשה ּבלא אּלא ְְֲִֶֶַַַָָָָֹּבמיתה

ּבעבֹודת מעבֹודתם ונגרע לענׁש יׁשנֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹּפנים

ּכפל לזה למאן, מקֹום יׁש זה ּולטעם ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁש.

:ּכרח ּבעל נתנים ְְְֲִַַָֻלֹומר

.Ï‡¯NÈ È�a CBzÓּפעמים ה' הּכתּוב אמר ƒ¿≈ƒ¿»≈ְִַַָָָ

רז"ל ,צר ללא זה ּבפסּוק יׂשראל ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹּבני

ּכפל החּבה מראה ׁשהּוא פ"ב) (ויק"ר ְְִֶֶַַַָָָּדרׁשּו

ה' ּכנגד א' ּבפסּוק ּפעמים ה' ׁשמֹותם ְְְְְִִֶֶָָָזכרֹון

ּפׁשט ּולפי ּדרׁש. ּדר והּוא ּתֹורה, ְְְְְִֵֶֶַָָֻחּמׁשי

ּבני הזּכרֹות נאמרּו ּבדּיּוק ּכי נראה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָהּכתּוב

אֹומרֹו Ï‡¯NÈיׂשראל. È�a CBzÓאל יכּון ְְִֵָƒ¿≈ƒ¿»≈ְֵֶַ

מּתֹו הּלוּים את קח הּקֹודם ּוכּמאמר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּכללּות

לעבד ואֹומרֹו יׂשראל, È�aּבני ˙„·Ú ˙‡ ְְְְֲִֵֵַָֹ∆¬…«¿≈



לג jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c ipy meil inei xeriy

(âé)zôðäå åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýéì äôeðz íúàŸ¨²§¨−©«Ÿ̈«

(ãé):íiåìä éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«

ß oeiq 'c ipy mei ß

(åè)èå ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàåzøä §©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®§¦«©§¨´
:äôeðz íúà zôðäå íúàŸ½̈§¥«©§¨¬Ÿ¨−§¨«

(æè)úçz ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®©Á©Á
:éì íúà ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦Ÿ−̈¦«

i"yx£ÌÈ�˙� ÌÈ�˙�∑לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

לׁשיר נתּונים למּׂשא, טז)נתּונים ח, (רש"י ְְְְִִִַָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא "(ג, נאמר ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, לאהרן הּלוּים את "ונתּתה ",לֹו- ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לסּיע הּלוּים על הּטל ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת מּׂשאלּכהניםוהּכּונה על קאי ׁשהּכפל אפֹוא, לפרׁש, אין ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

חֹובת ׁשהם "הּלוּיםוׁשיר, נאמר ּכאן אְך וׁשיר.ליעצמם. מּׂשא - הּלוּים לעבֹודת ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

(æé)íBéa äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®§À
:éì íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ¨−¦«

i"yx£¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑עד לי אֹותם ולקחּתי מצרים, ּבכֹורי ּבין עליהם ׁשהגנּתי הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו ׁשּלי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
אתֿהלוּים" "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, .ׁשּטעּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(çé):ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

(èé)íéðúð íiåìä-úà äðzàå|éða CBzî åéðáìe ïøäàì ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´
øtëìe ãòBî ìäàa ìàøNé-éða úãáò-úà ãáòì ìàøNé¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−

âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìòúLâa ó ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤§¤¬¤
:Lãwä-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ‰�z‡Â∑אחד ּבמקרא אזּכרֹותיהן ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע זה ּבמקרא יׂשראל" "ּבני נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ח חמּׁשה רּבהּכמנין ּבבּמדּבר ראיתי וכ ּתֹורה. �‚Û.מׁשי Ï‡¯NÈ È�·a ‰È‰È ‡ÏÂ∑אל לגׁשת יצטרכּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֻ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆ְְִֶֶֶֶָָֹ

נגף יהיה – יּגׁשּו ׁשאם החיים.הּקדׁש, אור ְְִִִֶֶֶֶֶַֹ

È‰B�aיג Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד Ï‡¯NÈ È�a BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡�ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

È�aטז BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ È�aÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

L�‡a‡יז Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

È�·aיח ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰B�·ÏÂיט Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
È�a ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ È�a BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
È�a ÏÚ ‡¯tÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈ È�·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יט) Ô¯‰‡Ï ÌÈ�˙� ÌiÂl‰ ˙‡ ‰�z‡Â»∆¿»∆«¿ƒƒ¿Àƒ¿«¬…¿
ּתבת לֹומר המקּבל�˙�ÌÈ,ּכפל לחּיב יכּון ֵַַַָ¿Àƒְְְֵֵֵַַַַ

לקּבל אפׁשי אי לֹומר ׁשּלא הּמּתנה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלקּבל

יכֹול לחברֹו איׁש ׁשּבמׁשּפטי והגם זֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָמּתנה

זכה ולא לידֹו הּגיעה ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִֵֶָָָָָָֹֹלמאן

ׁשּיׁש הגם זֹו מּתנה לקּבל מחּיבם ּכאן ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָּבּה,

זה ּבאמצעּות ּכי זֹו, ּבמּתנה למאן צד ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָלהם

ויתחּיבּו הּלוּיים עבֹודת הּכהנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָֹיאסר

יח (לקּמן ּבספרי ז"ל ּכאֹומרם עליה ְְְְְִִִֶַָָָָָמיתה

והם ּבׁשּלהם אּתם אּתם ּגם הם ּגם וז"ל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָג')

ג' ּבפרק ׁשהרמּב"ם והגם ּבמיתה. ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשּלכם

לוּים לׁשֹונֹו וזה ּכתב הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמהלכֹות

ּבידי מיתה חּיבים וכּו' הּכהנים עבֹודת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹׁשעבדּו

אינֹו הּלוי עבֹודת ׁשעבד הּכהן אבל ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשמים

ּכל על ּכאן. עד ּתעׂשה ּבלא אּלא ְְֲִֶֶַַַָָָָֹּבמיתה

ּבעבֹודת מעבֹודתם ונגרע לענׁש יׁשנֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹּפנים

ּכפל לזה למאן, מקֹום יׁש זה ּולטעם ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁש.

:ּכרח ּבעל נתנים ְְְֲִַַָֻלֹומר

.Ï‡¯NÈ È�a CBzÓּפעמים ה' הּכתּוב אמר ƒ¿≈ƒ¿»≈ְִַַָָָ

רז"ל ,צר ללא זה ּבפסּוק יׂשראל ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹּבני

ּכפל החּבה מראה ׁשהּוא פ"ב) (ויק"ר ְְִֶֶַַַָָָּדרׁשּו

ה' ּכנגד א' ּבפסּוק ּפעמים ה' ׁשמֹותם ְְְְְִִֶֶָָָזכרֹון

ּפׁשט ּולפי ּדרׁש. ּדר והּוא ּתֹורה, ְְְְְִֵֶֶַָָֻחּמׁשי

ּבני הזּכרֹות נאמרּו ּבדּיּוק ּכי נראה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָהּכתּוב

אֹומרֹו Ï‡¯NÈיׂשראל. È�a CBzÓאל יכּון ְְִֵָƒ¿≈ƒ¿»≈ְֵֶַ

מּתֹו הּלוּים את קח הּקֹודם ּוכּמאמר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּכללּות

לעבד ואֹומרֹו יׂשראל, È�aּבני ˙„·Ú ˙‡ ְְְְֲִֵֵַָֹ∆¬…«¿≈
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(ë)ìëk íiåìì ìàøNé-éða úãò-ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©̧©¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®Â§ÂŸ
éða íäì eNò-ïk íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ידיהם את סמכּו ויׂשראל הניפם ואהרן העמידן החיים.מׁשה אור «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

(àë)ðiå íäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiåíúà ïøäà ó ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²
:íøäèì ïøäà íäéìò øtëéå ýåýé éðôì äôeðz§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«

(áë)ãòBî ìäàa íúãáò-úà ãáòì íiåìä eàa ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤¥½
äLî-úà ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ

ñ :íäì eNò ïk íiåìä-ìò©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
i"yx£eNÚ Ôk 'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשבח עּכבלהּגיד לא מהן ׁשאחד ּבהם, והּנעׂשה .העֹוׂשין «¬∆ƒ»¿≈»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)äìòîå äðL íéøNòå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨
:ãòBî ìäà úãáòa àáö àáöì àBáé̈Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê∑ּבהם ּפֹוסלין הּמּומין ואין ּבהם ּפֹוסלין ÌÈ¯NÚÂ.ׁשנים LÓÁ ÔaÓ∑אֹומר אחר ּובמקֹום …¬∆«¿ƒƒְְְִִִִֵֶֶַָָָƒ∆»≈¿∆¿ƒְֵֵַָ
ד) ּכיצד?(במדבר הא ׁשנה". ׁשלׁשים "מּבן כז): ׁשלׁשים(חולין ּובן ׁשנים, חמׁש ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ּבא כ"ה מּבן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

רֹואה אינֹו ׁשּׁשּוב ׁשנים, ּבחמׁש ּבמׁשנתֹו יפה סימן ראה ׁשּלא לתלמיד מּכאן .עֹובד. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

(äë)ãáòé àìå äãáòä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ©«£−Ÿ
:ãBò«

i"yx£„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ∑וׁשרת" וזהּו עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא חֹוזר אבל ּבּכתף, מּׂשא עבֹודת ¿…«¬…ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתרּגּומֹו אחֹוהי", "עם – .אתֿאחיו" ְְֲִִֶֶַָ

(åë)ì ãòBî ìäàa åéçà-úà úøLåäãáòå úøîLî øîL §¥¥¸¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤©«£Ÿ̈−
ô :íúøîLîa íiåìì äNòz äëk ãáòé àì́Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

i"yx£˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ∑הּמּסעֹות ּבׁשעת ּולהֹוריד ּולהקים לאהל סביב .לחנֹות ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

„·�Èכ ‡zL�k ÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡¯NÈ È�a ÔB‰Ï e„·Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

Ì¯‡Âכא ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡«¬…¿«≈

ÔB‰�ÁÏtכב ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»»¿«¿
‡Ók È‰B�a Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»√»«¬…¿»»¿ƒ¿»
e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ï¿

ÓÈÓÏ¯:כג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈ�Lכד ÔÈ¯NÚÂ LÓÁ ¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c»ƒ¿≈»≈ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ
ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ È˙ÈÈ ‡lÚÏe¿≈»≈≈«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

ÁÏt�‡כה ÏÈÁÓ ·e˙È ÔÈ�L ÔÈLÓÁ ¯aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

hÓÏ¯כו ‡�ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡�ÁÏÙe ‡¯hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙¯hÓa¿«¿«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡¯NÈׁשּלהם זֹו ׁשעבֹודה הּבכֹורֹות אל יכּון ƒ¿»≈ְְֲֵֶֶֶֶַַָָ

הצר ולזה עבֹודתם, עֹובדים והּלוּיים ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֻהיתה

היתה ׁשאז עבֹודתם אמר ולא יׂשראל ּבני ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹלֹומר

ואֹומרֹו הּכתּוב. לּה ּכּון אׁשר הּכּונה ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָנאבדת

Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ¯tÎÏeוחׁש הּכללּות, אל חֹוזר ¿«≈«¿≈ƒ¿»≈ְְֵֶַָָ

ׁשחֹוזר הּכּונה ּתהיה ׁשאז עליהם לכּפר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר

ּבני אמר לזה לבד, הּבכֹורֹות ׁשהם הּקֹודם ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָאל

ואֹומרֹו אֹומר, הּוא הּכללּות ׁשעל לֹומר ְְְְִֵֵֶַַַָָיׂשראל

Ï‡¯NÈ È�·a ‰È‰È ‡ÏÂולא אמר ולא וגֹו' ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְַָֹֹ

לכּפר אמרֹו ּכי להֹודיע נתחּכם נגף, ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיהיה

חברּתּה ּגזרת אחת אין נגף בהם יהיה ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוגֹו'

ּבהם יהיה ׁשּלא ּכדי וגֹו' לכּפר הּדר זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹעל

הּדר זה על הּטֹובה הדרגֹות ב' הם אּלא ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנגף,

הּנפׁש מּתחלּואי נפׁשֹותיכם על ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַלכּפר

ּבבני יהיה לא ועֹוד מהחּטאים, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהמסּובבים

מּמה מּובנת זֹו וכּונה ּבגׁשּתם, נגף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׂשראל

הּמאמר הבּדל יּגיד ׁשּזה יׂשראל ּבבני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּׁשאמר

ואֹומרֹו למעלה. קׁשּור Ï‡¯NÈׁשאינֹו È�a ˙L‚a ְְְְֵֶַָָ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈

היחידים אּלא יּגׁשּו ׁשּלא ׁשהגם לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹנתּכּון

ּומצינּו הּדבר, על יקצף יׂשראל ּבני ּכל ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹעל

ּבׁשביל הּכללּות על ה' ׁשּיקצף ּבזה ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא

ׁשם ה' מאמר קרח מעדת ּולמד וצא ְְְֲֲֵֵַַַַַַָָֹהּפרט,

והצר וגֹו' העדה מּתֹו הּבדלּו כ"א) ְְְְִִֵַָָָֻ(ט"ז

הּטעם: וע"ש הּדבר, על לה' להתּפּלל ְְְִֵֶַַַַַַַָָמׁשה

Ì‰Ïכ) eNÚ Ôk 'B‚Â ˙„Ú ÏÎÂ 'B‚Â NÚiÂ«««¿¿»¬«¿≈»»∆
.Ï‡¯NÈ È�aלֹומר ּכפל לּמה להעיר יׁש ¿≈ƒ¿»≈ְִֵַַָָָָ

לֹומר ׁשהתחיל ׁשּנה עֹוד עׂשּו, Ú„˙ּכן Ïk ְִִִֵֶַָָ»¬«

אֹומרֹו Ï‡¯NÈ.וגמר È�aּבּכפל ׁשּנתּכּון ונראה ְְַָ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִֵֶֶֶֶַַ

להחזיק ּובא הּבכֹורֹות, על יׂשראל ּבני עׂשּו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָּכן

מקֹומן ׁשּנטלּו ׁשהגם יֹותר לּבכֹורֹות ְְְֲֵֶֶַַָָָטֹובה

ה', צּוה אׁשר ּככל עׂשּו אלהינּו ּבית ְֱֲֲִֵֵֶַַָָָֹּבעבֹודת

ולא לּבם יכאיב אנֹוׁשי הּטבע ּכפי ּכי ְְְֱֲִִִִִֶַַַַָֹהגם

ׁשּנה ולזה הּמצוה, ּפרטי ּככל עׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָידקּדקּו

עדת ּכל ּבֹו לדּבר ׁשהתחיל מּלׁשֹון ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּבמאמרֹו

ואמר יׂשראל Ï‡¯NÈ,ּבני È�aּכּלן על לא ּכי ְְְִֵֵַָָ¿≈ƒ¿»≈ִַָֹֻ

ּכאמּור: אחד ּפרט על אּלא ּכאן הּכתּוב ְְֵֶֶַַַָָָָָָָמדּבר
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ß oeiq 'd iyily mei ß

è(à)úéðMä äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧©¥¦¹
:øîàì ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−¥«Ÿ

i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑,למדּת אּיר, עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ספרי)ּפרׁשה פ"ק. ּומאחר(פסחים מקּדם סדר ׁשאין «…∆»ƒְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ
הקריבּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבּתֹורה.

ּבלבד זה ּפסח החיים.אּלא אור ְִֶֶֶַַָ

(á):BãòBîa çñtä-úà ìàøNé-éðá eNòéå§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
i"yx£B„ÚBÓa∑(שם)ּבטמאה אף – ּבמֹועדֹו ּבׁשּבת, .אף ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

(â)eNòz íéaøòä ïéa äfä Lãça íBé-øNò äòaøàa§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯¨«©§©²¦©«£¬
:Búà eNòz åéètLî-ìëëe åéúwç-ìëk Bãòîa BúàŸ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈©«£¬Ÿ«

i"yx£ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑ׁשנה ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות מּמקֹום∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.אּלּו ּגּופֹו ׁשעל מצֹות אּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶֶָָָָָ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶַָ
ׁשעל ׁשנה. ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים חמץ. ּולבעּור למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאחר,

חמץ) ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו; ועל ּכרעיו על ראׁשֹו צליֿאׁש, .ּגּופֹו: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד מה «¿«≈…∆¿ְְֱֲֶַַַַַָֹ

כג) מעׂשה(ויקרא ּבׁשעת והזהירם וחזר להם, אמר מּסיני מֹועדים ּפרׁשת ּכׁשּׁשמע אּלא ה'? מֹועדי את מׁשה וידּבר :. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(ä)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤
äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½

:ìàøNé éða eNò ïk¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

zLa‡א È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙È�ƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

d�ÓÊa:ב ‡ÁÒt ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

ÔÈaג ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙¯Êb ÏÎk d�ÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

aÚÓÏ„ד Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה ˙Úa¯‡a ÔÒÈ�a ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
È�a e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) ˙È�M‰ ‰�Maלּמה לדעת צרי «»»«≈ƒ¿ִַַָָָָ

זכרֹון להקּדים הרגיל סדר הּכתּוב ְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּנה

ּתמצא ׁשּכן הּׁשנה, זכרֹון ּכ ואחר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהחדׁש

הּׁשני לחדׁש ּבאחד ׁשאמר הּספר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבתחּלת

נתחּיב ׁשּכתב זה ּבסדר ּכי ּגם הּׁשנית. ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׁשנה

ּבמאמר הּזמן זכרֹון ּבאמצע להפסיק ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָהּכתּוב

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡ˆÏעֹוׂשה היה ּׁשּלא מה ¿≈»≈∆∆ƒ¿«ƒֶֶַָָֹ

ּכ ואחר החדׁש זכרֹון מקּדים היה אם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכן

מצרים מארץ לצאתם יאמר ׁשאז הּׁשנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹזכרֹון

ּפרׁשה נׁשּתּנית לּמה להעיר יׁש עֹוד כן, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָאחרי

ּככל יׂשראל ּבני אל ּדּבר ּבּה נאמר ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזֹו

אֹומרֹו עֹוד ּבהעיר יתּבאר אכן ּכּלּה. ְְְִִֵֵַָָָָָֻהּתֹורה

'Â ˙ÙÒB˙a eNÚÈÂקׁשה עֹוד ענין, ּבתחּלת ¿«¬¿∆∆ְְִִִֶַָָ

הּפסח על יׂשראל ּבני לצּוֹות ה' הצר ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֻלּמה

ּפרעה, אל ּבא ּבפרׁשת ּכאמּור צּוה ּכבר ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹֹוהלא

לֹומר הּכתּוב חׁש ּכי לזה לֹומר נראה ְְִִֶֶַַַָָָָָוהיה

ּובבֹואם מצרים ּבארץ אּלא ּפסח מצות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין

לֹומר ּבא לזה ּבּמדּבר, ולא נֹוׁשבת ארץ ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹאל

,ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È�a eNÚÈÂ ¯a„naוזה «ƒ¿»¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«ְֶ

רחֹוק: ָָָּדבר

‰‡¯�Âׁשאמרה לצד היא הּכתּוב ּכּונת ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִֶַַַַָָָָ

לא נכר ּבן ּכל יב) (ׁשמֹות ְֵֶָָָֹּתֹורה

ּכל לׁשֹונם וזה ּבמכילתא ותניא ּבֹו, ְְְְְְִִֶַַָָָָֹיאכל

ּבמׁשמע ּגֹוי ואחד מּומר יׂשראל אחד נכר ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבן

עׂשּו ׁשּיׂשראל ׁשּמצינּו ּולצד לׁשֹונם. ּכאן ְְְִִֵֶֶַַָָָָָעד

הּמֹודה ּכל ה.) (חּלין ז"ל ואמרּו וכּו' ְְְִֵֶֶַָָָֻהעגל

ויאמר ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר זרה ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֻּבעבֹודה

ּביׂשראל לדּון מקֹום יׁש מעּתה נכר, ּבן ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעליו

ׁשּנתרּצה והגם הּפסח, לעׂשֹות יכֹולין ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשאינם

עׂשה אׁשר ּובמׁשּפטיו ּבתפּלֹותיו למׁשה ְְְְֲִִִֶֶָָָָָה'

נתּבּׂשרּו לא עֹודם זה ּכל עם ְְְְִִִֵֶַָָָֹּביׂשראל,

ּבא לזה ּבּדבר, ספק ויׁש העגל עון ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתּכּפר

להם ואמר רׁשּות ונתן הּוא ּברּו ְְְֶַַַָָָָָהּקדֹוׁש

,ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È�· eNÚÈÂלֹומר ודקּדק ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«ְְִֵַ

eNÚÈÂ'ה ׁשּנחם ּׁשהבטחּו מה מּלבד לֹומר ¿«¬ְְְִִֶֶַַַַֻ

להם עֹוד לעׂשֹות ּדּבר אׁשר הרעה ֲֲִֵֶֶַַָָָָעל

הּפסח, לעׂשֹות ראּויים להיֹות ְְְְֲִִֶֶַַַֻׁשהכׁשרּו

הקּדמת ׁשּנּוי להטיב להׂשּכיל ּבאנּו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָּומעּתה

ּכי הּׁשנה, ּבאזכרֹון לא עצמֹו ׁשּכל ּכיון ְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הּפסח, לעׂשֹות להכׁשירם אּלא ּכאן ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָהּמאמר

הזּכיר ּדבריו ּפתח ‰È�M˙לזה ‰�Lלהׂשּכיל ְְִִֶֶַָָָ»»«≈ƒְְִַ

אחר זה ׁשהיה לצד ׁשהּוא הּמאמר ְֲֵֶֶֶַַַַַָָָסֹובב

מׂשּכל הּדבר ּכן ּׁשאין מה העגל ְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמעׂשה

הערת ּבזה מסּתּים ׁשאינֹו החדׁש זמן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהזּכרת

יׂשראל ּבני אל ּדּבר אמר לא ולזה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּדבר,

ּבהֹודעת ודי לרׁשיֹון אּלא לזה לצּוֹות ּבא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

לפי ואּולי הּדין, הּוא ׁשּכן למׁשה ְְְְִִִֵֶֶַַַָהּמׁשּפט

היה זה ׁשּמאמר (ו:) ּבפסחים ּׁשאמרּו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָמה

היה הּמאמר זה ּכי לֹומר נּוכל חדׁש ְֲִֶֶַַַַָָָֹֹּבראׁש

חדׁש ראׁש ּביֹום לּמׁשּכן ׁשכינה ירידת ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹקדם

ׁשּכׁשרים לבּׂשרם זה מאמר ה' והקּדים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָניסן

ולזה ׁשכינה, ירדה ואחר ּפסח לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהם

זה אחרי ּבסמּו ׁשאמר ‰˜ÌÈּתמצא ÌBÈ·e ְְֲִֵֶֶַַָָָ¿»ƒ

:Ô�Ú‰ ‰qk ÔkLn‰ ˙‡∆«ƒ¿»ƒ»∆»»



לה jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iyily meil inei xeriy

ß oeiq 'd iyily mei ß

è(à)úéðMä äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧©¥¦¹
:øîàì ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−¥«Ÿ

i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑,למדּת אּיר, עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ספרי)ּפרׁשה פ"ק. ּומאחר(פסחים מקּדם סדר ׁשאין «…∆»ƒְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ
הקריבּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבּתֹורה.

ּבלבד זה ּפסח החיים.אּלא אור ְִֶֶֶַַָ

(á):BãòBîa çñtä-úà ìàøNé-éðá eNòéå§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
i"yx£B„ÚBÓa∑(שם)ּבטמאה אף – ּבמֹועדֹו ּבׁשּבת, .אף ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

(â)eNòz íéaøòä ïéa äfä Lãça íBé-øNò äòaøàa§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯¨«©§©²¦©«£¬
:Búà eNòz åéètLî-ìëëe åéúwç-ìëk Bãòîa BúàŸ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈©«£¬Ÿ«

i"yx£ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑ׁשנה ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות מּמקֹום∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.אּלּו ּגּופֹו ׁשעל מצֹות אּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶֶָָָָָ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶַָ
ׁשעל ׁשנה. ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים חמץ. ּולבעּור למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאחר,

חמץ) ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו; ועל ּכרעיו על ראׁשֹו צליֿאׁש, .ּגּופֹו: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד מה «¿«≈…∆¿ְְֱֲֶַַַַַָֹ

כג) מעׂשה(ויקרא ּבׁשעת והזהירם וחזר להם, אמר מּסיני מֹועדים ּפרׁשת ּכׁשּׁשמע אּלא ה'? מֹועדי את מׁשה וידּבר :. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(ä)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤
äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½

:ìàøNé éða eNò ïk¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

zLa‡א È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙È�ƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

d�ÓÊa:ב ‡ÁÒt ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

ÔÈaג ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙¯Êb ÏÎk d�ÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

aÚÓÏ„ד Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה ˙Úa¯‡a ÔÒÈ�a ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
È�a e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) ˙È�M‰ ‰�Maלּמה לדעת צרי «»»«≈ƒ¿ִַַָָָָ

זכרֹון להקּדים הרגיל סדר הּכתּוב ְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּנה

ּתמצא ׁשּכן הּׁשנה, זכרֹון ּכ ואחר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהחדׁש

הּׁשני לחדׁש ּבאחד ׁשאמר הּספר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבתחּלת

נתחּיב ׁשּכתב זה ּבסדר ּכי ּגם הּׁשנית. ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׁשנה

ּבמאמר הּזמן זכרֹון ּבאמצע להפסיק ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָהּכתּוב

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡ˆÏעֹוׂשה היה ּׁשּלא מה ¿≈»≈∆∆ƒ¿«ƒֶֶַָָֹ

ּכ ואחר החדׁש זכרֹון מקּדים היה אם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכן

מצרים מארץ לצאתם יאמר ׁשאז הּׁשנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹזכרֹון

ּפרׁשה נׁשּתּנית לּמה להעיר יׁש עֹוד כן, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָאחרי

ּככל יׂשראל ּבני אל ּדּבר ּבּה נאמר ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזֹו

אֹומרֹו עֹוד ּבהעיר יתּבאר אכן ּכּלּה. ְְְִִֵֵַָָָָָֻהּתֹורה

'Â ˙ÙÒB˙a eNÚÈÂקׁשה עֹוד ענין, ּבתחּלת ¿«¬¿∆∆ְְִִִֶַָָ

הּפסח על יׂשראל ּבני לצּוֹות ה' הצר ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֻלּמה

ּפרעה, אל ּבא ּבפרׁשת ּכאמּור צּוה ּכבר ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹֹוהלא

לֹומר הּכתּוב חׁש ּכי לזה לֹומר נראה ְְִִֶֶַַַָָָָָוהיה

ּובבֹואם מצרים ּבארץ אּלא ּפסח מצות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין

לֹומר ּבא לזה ּבּמדּבר, ולא נֹוׁשבת ארץ ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹאל

,ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È�a eNÚÈÂ ¯a„naוזה «ƒ¿»¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«ְֶ

רחֹוק: ָָָּדבר

‰‡¯�Âׁשאמרה לצד היא הּכתּוב ּכּונת ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִֶַַַַָָָָ

לא נכר ּבן ּכל יב) (ׁשמֹות ְֵֶָָָֹּתֹורה

ּכל לׁשֹונם וזה ּבמכילתא ותניא ּבֹו, ְְְְְְִִֶַַָָָָֹיאכל

ּבמׁשמע ּגֹוי ואחד מּומר יׂשראל אחד נכר ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבן

עׂשּו ׁשּיׂשראל ׁשּמצינּו ּולצד לׁשֹונם. ּכאן ְְְִִֵֶֶַַָָָָָעד

הּמֹודה ּכל ה.) (חּלין ז"ל ואמרּו וכּו' ְְְִֵֶֶַָָָֻהעגל

ויאמר ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר זרה ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֻּבעבֹודה

ּביׂשראל לדּון מקֹום יׁש מעּתה נכר, ּבן ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעליו

ׁשּנתרּצה והגם הּפסח, לעׂשֹות יכֹולין ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשאינם

עׂשה אׁשר ּובמׁשּפטיו ּבתפּלֹותיו למׁשה ְְְְֲִִִֶֶָָָָָה'

נתּבּׂשרּו לא עֹודם זה ּכל עם ְְְְִִִֵֶַָָָֹּביׂשראל,

ּבא לזה ּבּדבר, ספק ויׁש העגל עון ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתּכּפר

להם ואמר רׁשּות ונתן הּוא ּברּו ְְְֶַַַָָָָָהּקדֹוׁש

,ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È�· eNÚÈÂלֹומר ודקּדק ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«ְְִֵַ

eNÚÈÂ'ה ׁשּנחם ּׁשהבטחּו מה מּלבד לֹומר ¿«¬ְְְִִֶֶַַַַֻ

להם עֹוד לעׂשֹות ּדּבר אׁשר הרעה ֲֲִֵֶֶַַָָָָעל

הּפסח, לעׂשֹות ראּויים להיֹות ְְְְֲִִֶֶַַַֻׁשהכׁשרּו

הקּדמת ׁשּנּוי להטיב להׂשּכיל ּבאנּו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָּומעּתה

ּכי הּׁשנה, ּבאזכרֹון לא עצמֹו ׁשּכל ּכיון ְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הּפסח, לעׂשֹות להכׁשירם אּלא ּכאן ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָהּמאמר

הזּכיר ּדבריו ּפתח ‰È�M˙לזה ‰�Lלהׂשּכיל ְְִִֶֶַָָָ»»«≈ƒְְִַ

אחר זה ׁשהיה לצד ׁשהּוא הּמאמר ְֲֵֶֶֶַַַַַָָָסֹובב

מׂשּכל הּדבר ּכן ּׁשאין מה העגל ְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמעׂשה

הערת ּבזה מסּתּים ׁשאינֹו החדׁש זמן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהזּכרת

יׂשראל ּבני אל ּדּבר אמר לא ולזה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּדבר,

ּבהֹודעת ודי לרׁשיֹון אּלא לזה לצּוֹות ּבא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

לפי ואּולי הּדין, הּוא ׁשּכן למׁשה ְְְְִִִֵֶֶַַַָהּמׁשּפט

היה זה ׁשּמאמר (ו:) ּבפסחים ּׁשאמרּו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָמה

היה הּמאמר זה ּכי לֹומר נּוכל חדׁש ְֲִֶֶַַַַָָָֹֹּבראׁש

חדׁש ראׁש ּביֹום לּמׁשּכן ׁשכינה ירידת ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹקדם

ׁשּכׁשרים לבּׂשרם זה מאמר ה' והקּדים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָניסן

ולזה ׁשכינה, ירדה ואחר ּפסח לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהם

זה אחרי ּבסמּו ׁשאמר ‰˜ÌÈּתמצא ÌBÈ·e ְְֲִֵֶֶַַָָָ¿»ƒ

:Ô�Ú‰ ‰qk ÔkLn‰ ˙‡∆«ƒ¿»ƒ»∆»»



jzelrdaלו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iyily meil inei xeriy

(å)eìëé-àìå íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈§Ÿ¨«§¬
ïøäà éðôìå äLî éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNòì©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ

:àeää íBia©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ È�ÙÏÂ ‰LÓ È�ÙÏ∑(ספרי),זה אחר זה לֹומר יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לֹו? מּנין אהרן יֹודע, היה לא מׁשה החיים.ׁשאם אור ֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

(æ)Lôðì íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiåÂ©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−§¤´¤
ýåýé ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãàBãòîa ¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ú¯b� ‰nÏ∑(שם)ויאכל טהֹורים, ּבכהנים עלינּו הּדם יּזרק לֹו: אמרּו ּבטמאה. קרבים קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

לטמאים iהּבׂשר
ראם) כ"ג לטהורים. אּׁשה(ס"א: ילּוד אׁשרי רּבֹו. מּפי לׁשמע הּמבטח ּכתלמיד ואׁשמעה, עמדּו להם: אמר . ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

�LÙ‡ו ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L�‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô¯‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

ÔÈ·‡ÒÓז ‡�Á�‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a Ú�Ó˙� ‡ÓÏ ‡L�‡„ ‡LÙ� ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
È�a B‚a d�ÓÊa ÈÈ„ ‡�a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ו) ÌÈL�‡ È‰ÈÂאמר לּמה לדעת צרי «¿ƒ¬»ƒ¿ִַַַָָָָָ

הצר לּמה ועֹוד הרּבים, על יחיד ְְְִִַַַָָָָֻלׁשֹון

‰ÁÒtלֹומר ˙BNÚÏ eÏÎÈ ‡ÏÂׁשהֹודיע אחר ַ¿…»¿«¬«∆«ִֶַַַ

מראׁש ה' ׁשּצּוה לצד ּכי ואּולי טמאים, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשהיּו

ו' ּדף ּבפסחים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו הּפסח על ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹחדׁש

היה הּפסח את יׂשראל ּבני ויעׂשּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמאמר

להם היה הראּוי ּומן ניסן, חדׁש ְִִֶֶָָָָָָֹֹּבראׁש

ּבהם להּטיל הּסברא ותבֹוא מּטמאה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻלהׁשּתּמר

ולא ונטמאּו ה' מצות את ׁשמרּו לא אׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶָֹֹֹֹּדפי

לֹומר ּתלמּוד ּפסח, למצות לׁשֹוןÈ‰ÈÂחׁשׁשּו ְְְְִֶַַַַָ«¿ƒְ

אחת טמאה ענין אּלא היה לא ּכי לֹומר ְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻיחיד

זה טמאה וענין ּבּה, האנׁשים נטמאּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֻאׁשר

ּובעל מּמּנּו להׁשּתּמר ּבידם היה לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹעצמֹו

כה:) (סּכה ז"ל ּכמאמרם נטמאים היּו ְְְֲִִַָָָָָָָֻּכרחם

ׁשל ארֹונֹו נֹוׂשאי ׁשאמר הּגלילי יֹוסי לר' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּבין

יצחק לר' ּבין עקיבא לרּבי ּבין היּו, ְְְֲִִִֵֵֵַָָָיֹוסף

הגם לּטמא צריכין היּו מצוה מת טמאי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשאמר

עׂשר, ארּבעה עד נמׁשכת ׁשּטמאתם ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּידעּו

מאמר ּׁשרמז מה eÏÎÈוהּוא ‡ÏÂהּפסח לעׂשֹות ְֲֶַַַַָ¿…»¿ֲֶַַַ

לעׂשֹות מהּטמאה עצמן לׁשמר יכלּו ׁשּלא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹֻלֹומר

ואֹומרֹו ‰‰e‡,הּפסח, ÌBiaרז"ל ּדקּדקּו ּכבר ְְֶַַ««ְְְִַַָ

עֹוד(ּפס ּכדעּתֹו, ּולמר ּכדעּתֹו למר צ:) חים ְְְְְְְִַַַַָ

ׁשהיּו לצד ּכי לֹומר יחיד לׁשֹון ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָירצה

אבל הּפסח, לעׂשֹות יכלּו ׁשּלא הּוא ְְֲֲִִֶֶַַַָָֹיחידים

ּבא ּכי הּפסח לעׂשֹות יכֹולין היּו צּבּור היּו ְֲִִִִֶַַַָָָאם

ּכן: ׁשּדּיקּו מרז"ל ּבספרי ראיתי ׁשּוב ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻּבטמאה,

.Ì„‡ LÙ�ÏאֹומרֹוÌ„‡ LÙ�Ïאבל לֹומר ¿∆∆»»ְ¿∆∆»»ֲַָ

ּדבריהם ּפי על הם. יכֹולין ׁשרץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַלטמא

טמא על וזֹורקין ׁשֹוחטין ׁשאמרּו (ׁשם) ְְְְֲִִֵֶַָָז"ל

טמא אבל לערב, ּפסחֹו ואֹוכל וטֹובל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשרץ

אין י"ד ּביֹום ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל הגם ְְֲִִֵֵֶֶַָמת

אֹומרֹו והּוא עליו, ‰‰e‡ׁשֹוחטין ÌBiaואמר ְְֲִָָ««ְַָ

ּבערב ׁשּלהם ׁשביעי ׁשחל לׁשֹונֹו וזה יצחק ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָר'

יכֹולין ׁשאינם הּוא ההּוא ּבּיֹום ּכתיב ְְִִֵֶֶַַַַָהּפסח

לסברת וגם יכֹולין, היּו ׁשּלאחריו ּבּיֹום ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָאבל

לפרּוׁשנּו יׁשנֹו נטמאּו ההּוא ּבּיֹום ְְְְִֵֵֵֶַַָהאֹומר

‡„Ìּבמאמר LÙ�Ïׁשרץ היה ׁשאם לֹומר ְֲַַ¿∆∆»»ִֶֶֶַָָ

עליו: ֲִָָׁשֹוחטין

.'B‚Â ‰LÓ È�ÙÏ e·¯˜iÂלפני קרבתם טעם «ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿ְְִֵַַָָָ

ּכדי הּכתּוב ּפׁשט לפי ואהרן, ְְְְֲִֵֶַַַָֹמׁשה

לּכהן ּומּיד ּתכף מּמׁשה ההֹוראה ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתבֹוא

ורז"ל יֹורה, ּכן אם קרּבניהם את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָלהקריב

קי"ט ּדף נֹוחלין יׁש ּפרק ּבתרא ּבבא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָּבמּסכת

מׁשה לפני עמדּו אפׁשר לׁשֹונם וזה ְְְְְְִֵֶֶֶָָָָאמרּו

ודרׁשהּו הּמקרא סרס אּלא וכּו', אמר ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹולא

אליעזר רּבי מּׁשּום חנן אּבא יאׁשּיה ר' ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּדברי

וכּו' ּובאּו יֹוׁשבים היּו הּמדרׁש ּבבית ְְְְִִֵֵַָָָאֹומר

קא ּבמאי לׁשֹונם וזה ּבּגמרא ואמרּו ְְְְְְֶַַָָָָָע"כ,

ּבמקֹום לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין סבר מר ְְְְְְִִִִַַַָָָמפלגי

חֹולקין, והלכתא חֹולקין, אין סבר ּומר ְְְְְִִִֵַַַָָָהרב

ּדפליג הא קׁשיא ולא חֹולקין אין ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹוהלכתא

רּביה ליה ּפליג ּדלא הא יקרא, רּביה ְְִֵֵֵֵַַָָָָָליה

ּׁשאמרּו מּמה הּנה לׁשֹונם. ּכאן עד ְְְִִֵֶַַָָָָָיקרא

והעמידּו חֹולקין אין והלכתא חֹולקין ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶָָהלכתא

רּביה ליה ּבדפליג חֹולקין הלכתא ְְְְְִִִִֵֵַָָאֹומרֹו

ליה ּפליג ּבדלא חֹולקין אין והלכתא ְְְְְְִִִִֵֵָָָָֹיקרא

רּבי ׁשחֹולקין מֹוכיחים הּדברים יקרא ְְְִִִִִֵֶַַַָָָרּביה

חֹולקין סבר מר ּבקצוֹות חנן ואּבא ְְְִִִַַַָָָָָָֹיאׁשּיה

אין סבר ּומר ּכבֹוד לֹו חֹולק רּבֹו אין ֲִֵֵֵַַַָָאפּלּו

יצּדק ׁשּבזה ּכבֹוד רּבֹו לֹו חֹולק אפּלּו ְְֲִִֵֶֶַַָָֻחֹולקין

ּדפליגי: מּכלל וכו' והלכתא וכּו' הלכתא ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָלֹומר

LÈÂלחקר להעמידלנּו לּׁש"ס לֹו מּנין זאת ¿≈ְֲֲִִִַַַַַָֹֹ

ּגם ּומה ּבּקצוֹות, ׁשחֹולקין זֹו ְְֲִֶֶַַַַָֹמחלקת

להעמיד ׁשאין אֹומרים ׁשאנּו הּכלל הפ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָהיֹות

נֹודע ׁשּלא לצד ואם ּבּקצוֹות, רז"ל ְְְֲִֶֶַַַַַַָֹֹמחלקת

חֹולק ּבׁשאין אם וכּו' ּבׁשחֹולק אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָמחלקּתם

ּבׁשאין אּלא חֹולקין ׁשאין לֹומר הכרע אין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוכּו'

וכּו' רּבֹו לֹו ּכׁשחֹולק אבל וכּו' רּבֹו לֹו ְְְֲֵֵֶַַָחֹולק

חֹולקין ׁשאין זה לצד נל אֹו ׁשחֹולקין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַמֹודים

אבל וכּו' רּבֹו לֹו ּכׁשחֹולק אּלא ְְֲִֵֶֶַַַָָָהּתּנאים

לֹו חֹולקים ׁשאין מֹודים חֹולק רּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַּכׁשאין

מחלקת הּׁש"ס העמיד ּכן על ואׁשר ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹּכבֹוד

לעמד להּׁש"ס לֹו ׁשהיה ּדחק, זה ְְֲֶֶַַַַַָָָֹֹּבּקצוֹות,

הּׁש"ס ּכמנהג קדם הּתּנאים ּדברי מׁשמעּות ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹעל

וכּו': הלכתא יאמר ּכ ואחר מחלקּתם ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹויגּלה

‰È‰Âׁשחֹולקין ּדּיק הּׁש"ס ּכי לֹומר נראה ¿»»ְְִִִִֵֶֶַַַ

ּׁשחֹולקין, מּמה מחלקּתם מּתֹו ְְְְִִִֶַַַָָָּבּקצוֹות

ּבּקצוֹות ׁשחֹולקים אמרינן אי ּבׁשלמא ְְְְִִִִִֶַָָָָָּכי

ּבחלּקה אּלא חֹולקין אינם אם אּלא ְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשפיר

על ּתּנא ּפליג לּמה ּבחברּתּה וׁשוים ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָאחת

ּבחלּקה ּדבריו להעמיד ׁשּיכֹול ּכיון חברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּדברי

זה ּכי מסּפיק, אינֹו זה ּגם הּוא, ּבּה ְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיֹודה

ּבּקצוֹות ׁשחֹולק חנן אּבא ּבדברי צֹודק ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּטעם

רּבי אבל יקרא, רּביה לֹו ּפליג ּדלא ְְֲֲִִִֵַַָָָָֹאפּלּו

אפּלּו חֹולקין אין ׁשּסֹובר יאמר מי ְֲִִִִֵֵֶַָֹֹיאׁשּיה

החֹולק על ּגם ועֹוד יקרא, רּביה ליה ְְִֵֵֵַַַַָָָּפליג

הּקצוֹות ּבכל קּמא ׁשּתּנא לֹו ּגּלה מי ּדן ְְֲִִִֶַַַָָָָָָאני

אֹומר: ֵהּוא

ÔÎ‡יאׁשּיה רּבי ּׁשהצר מּמה ּכי הּוא הּטעם »≈ְִִִִֶַַַַַַָֹֻ

ּפׁשט הפ והּוא ּולדרׁשֹו הּמקרא ְְְְְְִֵֵֶַַָָָלסרס

ּדר לֹו מצא לא ּכי מּגיד זה הרי ֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּכתּוב

רּבי סֹובר היה ואם סרּוס, ּבלא ְְְֲִִִֵֵַַָָֹלהעמידֹו

הרב ּבמקֹום לּתלמיד ּכבֹוד ׁשחֹולקין ְְְִִִִֶַַַָָָֹיאׁשּיה

ּולהעמידֹו ּכפׁשּוטֹו הּכתּוב להּניח לֹו ְְְֲִִִַַַַָָָהיה

ּבהאיׁש הּדברים ויצּדקּו ּכבֹוד, רּבֹו לֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָֻּכׁשחֹולק

ׁשהיה מאד ענו ׁשהיה הּׁשלֹום עליו רּבנּו ְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמׁשה

ּגדֹול ׁשהיה ּגם ּומה אחיו לאהרן ּכבֹוד ְֲִֵֶַַַָָָָָֹחֹולק

ּכבֹוד לֹו חֹולק ׁשהיה מצאנּוהּו עֹוד ְִֵֶֶָָָָמּמּנּו,

ׁשאמרּו יב) ּבא ּפרׁשת (מכילתא ז"ל ְְְְְִֶַָָָָָֹּכאֹומרם

ּכבֹוד חֹולק מׁשה ּפרעה לפני עֹומדים ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּכׁשהיּו

והיה למׁשה ואהרן ּבּדּבּור ׁשּיקּדים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹלאהרן

לֹו חֹולק הּוא הּנה ׁשניהם, מּבין יֹוצא ְִִִֵֵֵֵֵֶַהּדּבּור

ָּכבֹוד:

‰nÓeׁשאין ׁשּסֹובר ּדעּתֹו ּגּלה הּמקרא ּׁשּסרס ƒ«ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכבֹוד, רּבֹו לֹו חֹולק אפּלּו וכּו' ְְֲִִֵַָחֹולקין

ּבנֹות ּבענין ּכן ּגם ׁשּנחלקּו ּׁשּמצינּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּומּמה

ולפני מׁשה לפני וּתעמדנה ּדכתיב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹצלפחד

לפני עמדּו אפׁשר לׁשֹונם וזה וגֹו', ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָָאלעזר

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iyily meil inei xeriy

הּׁשכינה עם מדּבר היה רֹוצה ׁשהיה זמן ׁשּכל מבטח, פ"ק)ׁשּכ ידי(סנהדרין על להאמר זֹו ּפרׁשה היתה ּוראּויה . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
זּכאי עלֿידי זכּות ׁשּמגלּגלין ידיהן, על ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכׁשאר החיים.מׁשה אור ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ç)ýåýé äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬§Ÿ̈−
ô :íëì̈¤«

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)àîè äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac| ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´¨¥´
çñô äNòå íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì̈¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑.ׁשחיטה זמן ּכל העזרה לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ׁשרחֹוקה לא לֹומר עליו נקּוד ¿∆∆¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבי עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּבאכילתֹוּפסח עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין טֹוב, יֹום ׁשם ואין .ת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
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ּבּבית עּמֹו ּומּצה י)חמץ ט, (רש"י ִִֵַַַָָ

ּכזכּיֹות". לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּפסח

אחת". ּבׁשעה עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא היא הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָולכן

(àé)eNòé íéaøòä ïéa íBé øNò äòaøàa éðMä Lãça©¸Ÿ¤©¥¦¹§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´
:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìò BúàŸ®©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª«

(áé)Bá-eøaLé àì íöòå ø÷a-ãò epnî eøéàLé-àì«Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®
:Búà eNòé çñtä úwç-ìëk§¨ª©¬©¤−©©«£¬Ÿ«

(âé)úBNòì ìãçå äéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈§¨©Æ©«£´
ék äénòî àåää Lôpä äúøëðå çñtä|àì ýåýé ïaø÷ ©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ

:àeää Léàä àOé Bàèç Bãòîa áéø÷äהחיים אור ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦¨−¨¦¬©«

Ó‰ח ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á¯‡· B‡ ‡L�‡„ ‡LÙ� ÈÓËÏ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿̄ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»

ÔÈaיא ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‡�È�˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿¿««¿»»≈
ÔÈ¯¯Óe ¯Èht ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ¿»ƒ

:dpÏÎÈÈ≈¿À≈

Ï‡יב ‡Ó¯‚Â ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡LÈ ‡Ï»«¿¬ƒ≈««¿»¿«¿»»
:d˙È Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙¯Êb ÏÎk da Ôe¯a˙Èƒ¿¿≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿»≈

Ú�Ó˙ÈÂיג ‰Â‰ ‡Ï Á¯‡·e ÈÎ„ ‡e‰„ ‡¯·‚Â¿«¿»¿¿≈¿…«»¬»¿ƒ¿¿«
dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒt „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««
Ïa˜È d·BÁ d�ÓÊa ·È¯˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡�a¯˜ È¯‡¬≈À¿»»«¿»»»ƒ¿ƒ¿≈≈¿«≈

:‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ועמדּו וכּו' אמר ולא אלעזר ולפני וכּו' ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹמׁשה

הּמקרא סרס אּלא העדה וכל הּנׂשיאים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלפני

אמר חנן אּבא יאׁשּיה רּבי ּדברי ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹודרׁשהּו

יֹוׁשבים היּו הּמדרׁש ּבבית אליעזר רּבי ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָמּׁשּום

ׁשהבאנּו עצמֹו הענין הּׁש"ס ּומביא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָוכּו',

חנן אּבא ׁשחלק ּׁשראינּו מּמה והּנה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה,

והעדה הּנׂשיאים לפני צלפחד ּבנֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּבעמידת

לכל ּכבֹוד חֹולקין הּנׂשיאים היּו לא הּסתם ְְְְִִִִַַָָָָֹמן

יׂשראל מל מׁשה לֹומר צרי ואין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעדה

להם ׁשחלקּו חנן אּבא אמר כן ּפי על ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָואף

אפּלּו ּכבֹוד ׁשחֹולקין ׁשּסֹובר למדּת הא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָּכבֹוד

טעם הרוחנּו ּומעּתה ּכבֹוד, לֹו חֹולק רּבֹו ְְִֵֵֵַַַַַָָאין

ואּבא יאׁשּיה ר' ּפעמים ב' נחלקּו לּמה ְְְְִִֶַָָָָָָֹנכֹון

ָָחנן:

B‚Â'.ז) Ú¯b� ‰nÏהאנׁשים טענת לדעת צרי »»ƒ»«¿ֲֲִִַַַַָָָָ

ּבפיהם טעמם הלא נּגרע, לּמה ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָֹּבמאמר

להם לּתן מבּקׁשים ּומה טמאים, אנחנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָיענּו

ּברׁשּותֹו ׁשּנטמאּו לצד ּכי ואּולי חדׁשה. ְְְְְֲִִִֶַַָָָּתֹורה

ּבין מצוה מת טמאי ּדאמר למאן ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָיתּבר

ּכי חׁשבּו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נֹוׂשאי ּדאמר ְְְְֲִֵֵֶַָָָלמאן

(ּפסחים ׁשּמצינּו ּוכׁשם ּכטהֹורים, אֹותם ה' ְְְִִִִִֵֶָָָָידין

ּבצּבּור, ּבטמאה הּפסח עׂשֹות ה' ׁשּיתרּצה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֻעז.)

טענּו �Ú¯b,לזה ‰nÏמצוה ׁשעׂשּו ּבׁשביל וכי ֲֶָָ»»ƒ»«ְְְִִִִֶָָ

נגרעים לֹומריהיּו ירצה אֹו ּפסח, מּקרּבן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ּלּה ׁשּיׁש ּכחגיגה ּתׁשלּומין לפסח ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיעׂשּו

חֹוגג ט.) (חגיגה ׁשאמרּו ז' ּכל ְְֲִִֵֶַָָָּתׁשלּומין

ׁשּיעׂשּו להם ה' יצו כן ּכמֹו הרגל, ּכל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָוהֹול

מאמר והּוא למחר, מֹועדB„ÚBÓaּפסח ׁשהּוא ְְֲֶַַַָָ¿¬ֵֶ

ֶַַהּפסח:

¯ÓBÏ ·e˙k‰ ˜c˜c ‰ÊÏ Èk ÈÏe‡ÂÌBia ¿«ƒ»∆ƒ¿≈«»««

‡e‰‰ׁשל ז' יֹום האֹומר לדברי ּפרּוׁש «ְְִֵֵֵֶָ

ׁשּיאמר ּכדי ההּוא ּבּיֹום לזה היה ְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻטמאתם

למחר: ּתׁשלּומין לעׂשֹותֹו ְְֲִֶַַָָָלהם

C¯„Ïeמצוה אמר ׁשה' טעם מרויחים אנּו זה ¿∆∆ְְִִִֶֶַַַַָָָ

ההּמה, האנׁשים ׁשּׁשאלּו אחר ׁשני ּפסח ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו

הּפסח ימי ּבתֹו טהֹורים ׁשּיהיּו ׁשהגם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַלֹומר

ּתׁשלּומין לֹו אין כן ּפי על אף ׁשּלפנינּו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָּכּנּדֹון

ּבחדׁש אּלא ּכחגיגה הּפסח ימי ּבז' ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹלעׂשֹותֹו

אֹומרֹו ירצה עֹוד �Ú¯bהּׁשני. ‰nÏּכיון ּפרּוׁש ְְִִֵֶַ»»ƒ»«ֵֵָ

לׁשחט ׁשּיכֹולין טֹוענים לטמאתם ז' יֹום ְְְְֲִִִֶֶָָָָֹֻׁשהיה

על וזֹורקין ׁשּׁשֹוחטין ּכדר ּפסחיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַעליהם

להם ואין לערב נטהרים ׁשהם ּכיון ׁשרץ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָטמא

מאמר והּוא ההּוא, ּבּיֹום אּלא ÌBiaטמאה ְְֲֶַַַַָָֻ«

,‡e‰‰ואּלּו ואּלּו אחרים, ענינים אמרּו ורז"ל «ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ

חּיים: אלהים ְֱִִִֵַֹּדברי

B‚Â'.יג) ¯B‰Ë ‡e‰ ¯L‡ LÈ‡‰Âצרי ¿»ƒ¬∆»¿ִָ

ּפסח המבּטל ענׁש ּכתב לא לּמה ְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלדעת

הּפסח, מצות ּכׁשּכתב ולא עּתה עד ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹּבזמּנֹו

וזה צג.) (ּפסחים זה ּבענין ּׁשּנחלקּו מה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָּולפי

על וחּיב הראׁשֹון על חּיב רּבנן ּתנּו ְְִַַַַַָָָָָָָלׁשֹונם

הראׁשֹון על חּיב אֹומר נתן רּבי רּבי, ּדברי ְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּב'



לז jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iyily meil inei xeriy

הּׁשכינה עם מדּבר היה רֹוצה ׁשהיה זמן ׁשּכל מבטח, פ"ק)ׁשּכ ידי(סנהדרין על להאמר זֹו ּפרׁשה היתה ּוראּויה . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
זּכאי עלֿידי זכּות ׁשּמגלּגלין ידיהן, על ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכׁשאר החיים.מׁשה אור ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ç)ýåýé äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬§Ÿ̈−
ô :íëì̈¤«

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)àîè äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac| ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´¨¥´
çñô äNòå íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì̈¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑.ׁשחיטה זמן ּכל העזרה לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ׁשרחֹוקה לא לֹומר עליו נקּוד ¿∆∆¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבי עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּבאכילתֹוּפסח עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין טֹוב, יֹום ׁשם ואין .ת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr gi zegiy ihewl)

ּבּבית עּמֹו ּומּצה י)חמץ ט, (רש"י ִִֵַַַָָ

ּכזכּיֹות". לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּפסח

אחת". ּבׁשעה עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא היא הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָולכן

(àé)eNòé íéaøòä ïéa íBé øNò äòaøàa éðMä Lãça©¸Ÿ¤©¥¦¹§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´
:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìò BúàŸ®©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª«

(áé)Bá-eøaLé àì íöòå ø÷a-ãò epnî eøéàLé-àì«Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®
:Búà eNòé çñtä úwç-ìëk§¨ª©¬©¤−©©«£¬Ÿ«

(âé)úBNòì ìãçå äéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈§¨©Æ©«£´
ék äénòî àåää Lôpä äúøëðå çñtä|àì ýåýé ïaø÷ ©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ

:àeää Léàä àOé Bàèç Bãòîa áéø÷äהחיים אור ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦¨−¨¦¬©«

Ó‰ח ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á¯‡· B‡ ‡L�‡„ ‡LÙ� ÈÓËÏ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿̄ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»

ÔÈaיא ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‡�È�˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿¿««¿»»≈
ÔÈ¯¯Óe ¯Èht ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ¿»ƒ

:dpÏÎÈÈ≈¿À≈

Ï‡יב ‡Ó¯‚Â ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡LÈ ‡Ï»«¿¬ƒ≈««¿»¿«¿»»
:d˙È Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙¯Êb ÏÎk da Ôe¯a˙Èƒ¿¿≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿»≈

Ú�Ó˙ÈÂיג ‰Â‰ ‡Ï Á¯‡·e ÈÎ„ ‡e‰„ ‡¯·‚Â¿«¿»¿¿≈¿…«»¬»¿ƒ¿¿«
dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒt „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««
Ïa˜È d·BÁ d�ÓÊa ·È¯˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡�a¯˜ È¯‡¬≈À¿»»«¿»»»ƒ¿ƒ¿≈≈¿«≈

:‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ועמדּו וכּו' אמר ולא אלעזר ולפני וכּו' ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹמׁשה

הּמקרא סרס אּלא העדה וכל הּנׂשיאים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלפני

אמר חנן אּבא יאׁשּיה רּבי ּדברי ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹודרׁשהּו

יֹוׁשבים היּו הּמדרׁש ּבבית אליעזר רּבי ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָמּׁשּום

ׁשהבאנּו עצמֹו הענין הּׁש"ס ּומביא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָוכּו',

חנן אּבא ׁשחלק ּׁשראינּו מּמה והּנה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה,

והעדה הּנׂשיאים לפני צלפחד ּבנֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּבעמידת

לכל ּכבֹוד חֹולקין הּנׂשיאים היּו לא הּסתם ְְְְִִִִַַָָָָֹמן

יׂשראל מל מׁשה לֹומר צרי ואין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעדה

להם ׁשחלקּו חנן אּבא אמר כן ּפי על ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָואף

אפּלּו ּכבֹוד ׁשחֹולקין ׁשּסֹובר למדּת הא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָּכבֹוד

טעם הרוחנּו ּומעּתה ּכבֹוד, לֹו חֹולק רּבֹו ְְִֵֵֵַַַַַָָאין

ואּבא יאׁשּיה ר' ּפעמים ב' נחלקּו לּמה ְְְְִִֶַָָָָָָֹנכֹון

ָָחנן:

B‚Â'.ז) Ú¯b� ‰nÏהאנׁשים טענת לדעת צרי »»ƒ»«¿ֲֲִִַַַַָָָָ

ּבפיהם טעמם הלא נּגרע, לּמה ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָֹּבמאמר

להם לּתן מבּקׁשים ּומה טמאים, אנחנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָיענּו

ּברׁשּותֹו ׁשּנטמאּו לצד ּכי ואּולי חדׁשה. ְְְְְֲִִִֶַַָָָּתֹורה

ּבין מצוה מת טמאי ּדאמר למאן ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָיתּבר

ּכי חׁשבּו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נֹוׂשאי ּדאמר ְְְְֲִֵֵֶַָָָלמאן

(ּפסחים ׁשּמצינּו ּוכׁשם ּכטהֹורים, אֹותם ה' ְְְִִִִִֵֶָָָָידין

ּבצּבּור, ּבטמאה הּפסח עׂשֹות ה' ׁשּיתרּצה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֻעז.)

טענּו �Ú¯b,לזה ‰nÏמצוה ׁשעׂשּו ּבׁשביל וכי ֲֶָָ»»ƒ»«ְְְִִִִֶָָ

נגרעים לֹומריהיּו ירצה אֹו ּפסח, מּקרּבן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ּלּה ׁשּיׁש ּכחגיגה ּתׁשלּומין לפסח ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיעׂשּו

חֹוגג ט.) (חגיגה ׁשאמרּו ז' ּכל ְְֲִִֵֶַָָָּתׁשלּומין

ׁשּיעׂשּו להם ה' יצו כן ּכמֹו הרגל, ּכל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָוהֹול

מאמר והּוא למחר, מֹועדB„ÚBÓaּפסח ׁשהּוא ְְֲֶַַַָָ¿¬ֵֶ

ֶַַהּפסח:

¯ÓBÏ ·e˙k‰ ˜c˜c ‰ÊÏ Èk ÈÏe‡ÂÌBia ¿«ƒ»∆ƒ¿≈«»««

‡e‰‰ׁשל ז' יֹום האֹומר לדברי ּפרּוׁש «ְְִֵֵֵֶָ

ׁשּיאמר ּכדי ההּוא ּבּיֹום לזה היה ְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻטמאתם

למחר: ּתׁשלּומין לעׂשֹותֹו ְְֲִֶַַָָָלהם

C¯„Ïeמצוה אמר ׁשה' טעם מרויחים אנּו זה ¿∆∆ְְִִִֶֶַַַַָָָ

ההּמה, האנׁשים ׁשּׁשאלּו אחר ׁשני ּפסח ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו

הּפסח ימי ּבתֹו טהֹורים ׁשּיהיּו ׁשהגם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַלֹומר

ּתׁשלּומין לֹו אין כן ּפי על אף ׁשּלפנינּו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָּכּנּדֹון

ּבחדׁש אּלא ּכחגיגה הּפסח ימי ּבז' ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹלעׂשֹותֹו

אֹומרֹו ירצה עֹוד �Ú¯bהּׁשני. ‰nÏּכיון ּפרּוׁש ְְִִֵֶַ»»ƒ»«ֵֵָ

לׁשחט ׁשּיכֹולין טֹוענים לטמאתם ז' יֹום ְְְְֲִִִֶֶָָָָֹֻׁשהיה

על וזֹורקין ׁשּׁשֹוחטין ּכדר ּפסחיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַעליהם

להם ואין לערב נטהרים ׁשהם ּכיון ׁשרץ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָטמא

מאמר והּוא ההּוא, ּבּיֹום אּלא ÌBiaטמאה ְְֲֶַַַַָָֻ«

,‡e‰‰ואּלּו ואּלּו אחרים, ענינים אמרּו ורז"ל «ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ

חּיים: אלהים ְֱִִִֵַֹּדברי

B‚Â'.יג) ¯B‰Ë ‡e‰ ¯L‡ LÈ‡‰Âצרי ¿»ƒ¬∆»¿ִָ

ּפסח המבּטל ענׁש ּכתב לא לּמה ְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלדעת

הּפסח, מצות ּכׁשּכתב ולא עּתה עד ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹּבזמּנֹו

וזה צג.) (ּפסחים זה ּבענין ּׁשּנחלקּו מה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָּולפי

על וחּיב הראׁשֹון על חּיב רּבנן ּתנּו ְְִַַַַַָָָָָָָלׁשֹונם

הראׁשֹון על חּיב אֹומר נתן רּבי רּבי, ּדברי ְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּב'
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומר עקיבא ּבן חנינא רּבי הּב', על ֲֲִִִֵֶַַַָָָּופטּור

לא ּכן אם אּלא חּיב אינֹו הראׁשֹון על ִִֵֵֶַַַָָָֹאף

ּוׁשלׁשּתם ּבפסחים ׁשם ואמרּו הּב', ְְְְְִִַָָָָָָָעׂשה

ׁשם, יעּין ּדרׁשּו א' אחתמקרא לכל מעּתה ְְְְִֵֵַַַַָָָָָ

לכל ּכאן עד לֹומר הּכתּוב הּניח ְְִִֵַַַַַָָָָמהּסברֹות

ׁשֹומעין היינּו ּׁשּלא מה ּכדרּכֹו, מהּסברֹות ְְְְִִֵֶַַַָָֹא'

ּבמקֹומֹו: מצּוה היה אם ְְִִֵֶַָָּכן

e‚È¯.יד) ÈÎÂּבזה נתּכּון ו', ּבתֹוספת אמר ¿ƒ»ְְִֵֶֶֶַַָָ

לבל הּגרים מׁשּפט יׂשראל על ְְְְִִִִֵֵַַַַַָלהּטיל

אמר ולזה ּבמצוֹות, e‚È¯יזלזלּו ÈÎÂעל מֹוסיף ְְְְְְִֶַַָָ¿ƒ»ִַ

ּגם יׂשראל לבני ראׁשֹון ענין ּומה ראׁשֹון, ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָענין

ליׂשראל: ְְִֵֶָזה

.'B‚Â ‰NÚÂועׂשה ּכתב לּמה לדעת צרי ¿»»¿ְִַַַָָָָָָָ

לּמה עֹוד ענין. ּבתחּלת ו' ְְְִִִֶֶַָָָּבתֹוספת

לחזר לֹומרהצר,‰NÚÈ Ôkלֹומר נראה והיה ְֲַַַֹֻ≈«¬∆ְְִֶַָָ

אמר ולזה ּתֹוׁשב ּגר לׁשלל e‚È¯ׁשּבא ÈÎÂ ְְִֵֶֶַָָָָֹ¿ƒ»

¯b ÌÎz‡ּדהינּו ּפסח ׁשעֹוׂשים מאֹותם ויהיה ƒ¿∆≈ְְְְִִֵֶֶֶַַָ

ּכחּקת מצּו אני זה על הּתֹורה ׁשּמקּים ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֻּגר

מסּפיק זה ּפרּוׁש ואין יעׂשה, ּכן וגֹו' ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַהּפסח

ּבגר אּלא מדּבר ׁשאינֹו הּדבר הּוא מּובן ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי

ּבספרי ז"ל ּדבריהם ּפי על ויתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָּגמּור,

ׁשּנתּגּיר הרי אֹומר רׁשּב"א לׁשֹונם וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ(ּכאן)

ּתלמּוד ׁשני יעׂשה אני ׁשֹומע ּפסחים ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָּבין

עד וכּו' עׂשה ׁשּלא אזרח מה ּולאזרח, ְְְְֶֶֶַַַַָָָֹלֹומר

ו' ּבתֹוספת ועׂשה הּכתּוב מאמר והּוא ְְְֲֶֶַַַָָָָּכאן,

יתחּיב אז הראׁשֹון מעׂשה ּבן היה אם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלֹומר

אֹומרֹו זה ּוכפי הכׁשר, ּכׁשּלא ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶַַֹֻלעׂשֹות

‰NÚÂהּוא אז הּוא ‰ÁÒtּתנאי ˙wÁk'וגֹו ¿»»ְַָ¿À««∆«ְ

ּכן ּגם ׁשּיׁשנֹו הּוא הּפסח חּקת ּפרּוׁש ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַֻיעׂשה,

אינֹו אחד ּבפסח אינֹו אם אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבתׁשלּומין,

ׁשני: ְִֵֶַּבפסח

„BÚהּכתּוב ּפרט לּמה עֹוד ּבהעיר לפרׁש ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָנראה

והגם הּמצוֹות, מּכל זֹו ּבמצוה ְְְֲִִִֵַַַַָָהּגר

אּלא לי אין לׁשֹונם וזה (ספרי) ז"ל ְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשאמרּו

ׁשּבּתֹורה הּמצוֹות ּכל לאזרח הּגר ׁשהׁשוה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפסח

חּק לֹומר ּתלמּוד ּכאן.מּנין עד וגֹו' אחת ה ְְִִַַַַַַָָֻ

ּבמצות אּלא לפרט ּבחר לא לּמה זה ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹעם

הּגר ׁשאין לֹומר מקֹום ׁשּיׁש לצד אכן ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּפסח.

אבֹותיו ולא הּוא לא היה ׁשּלא לפי ּבפסח ְְְֲִֶֶַַָָָָֹֹֹחּיב

ּכי אצלם ּפסח למעׂשה מקֹום ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבמצרים

ּדֹומה וזה ּבמצרים, ּבּתיהם על ה' ּפסח ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹלא

מביא ּגר פ"א) (ּבּכּורים ׁשאמרּו ז"ל ְְֲִִִֵֵֶַָָָלמאמרם

כן ּכמֹו וכּו' לֹומר יכֹול ׁשאינֹו קֹורא ְְְֵֵֵֵֶַָואינֹו

ּכאן זה ּדין הּכתּוב חּדׁש לזה הּזה, ִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדבר

b¯ואמר ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂהֹוסיף ּפסח ועׂשה ְַָ¿ƒ»ƒ¿∆≈ְִֶַָָ

מהּיֹוצאים ׁשאינֹו ׁשהגם ּפרּוׁש ּתֹוספת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַּבֹו

לעׂשֹות ׁשּצרי מּלבד כן ּפי על אף ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָמּמצרים

וגֹו': פסח ועׂשה זאת ּגם ואף הּמצוֹות ְְְְִֶַַַַָָָֹּכל

¯ÓBÏ ˜c˜„ÂÌÎz‡ׁשאּתם ׁשהגם לֹומר ¿ƒ¿≈«ƒ¿∆ֲֶֶֶַַַ

ּכל עם ּבא מּקרֹוב חדׁש זה ִִִֶָָָָָרֹואים

מּמצרים ויציאתנּו מּמּנּו, ּכאחד הּוא אּתכם ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָזה

ׁשּלא הגם הּגר, לנפׁש ּגם עֹולם ּגאּלת ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהיתה

הּקדּׁשה ׁשרׁש ּכי ּבּנסּתר, היה ּבּנגלה ְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻהיה

היתה ּבמצרים אבֹותינּו ּוכׁשהיּו הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָאחד

ואם מצרים ּבטמאת טבּועה הּקדּׁשה ְְְְְְְִִִַַַָָָֻֻּכללּות

אין נטּבע הּקדּׁשה ּכללּות היה וׁשלֹום ְְְְִֵַַַָָָָָֻחס

העּקר אחר הֹול הּכל ּכי לענפים ְֲִִִֵַַַָָָָָֹּתרּופה

ואמר לענפים, ּגם נֹוגעת העּקר wÁk˙והּצלת ְְֲִִַַַַַַָָָָָָ¿À«

,ÁÒt‰האמת הן האֹומר ׁשּיאמר הּכתּוב חׁש «∆«ֱֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּדברים אבל ּפסח מׁשּפטי ּכל יעׂשה עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכי

להּגיד ׁשּתאמר ּכמֹו ׁשקר ּדברי מּמׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהם

וגֹו' וּיֹוציאנּו ּבמצרים לפרעה היינּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹעבדים

ּבדברי יׁשעּו לא ּכי אנכי ּדן עדין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹוכּדֹומה

יּוכל יכֹול ּכי הּפסח ּכחּקת לֹומר ּתלמּוד ְְִֶֶֶַַַַַַָֻׁשקר,

הּוא ּגם היה היה ּכי האּלה ּכּדברים ְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדּבר

ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין הּׁשרׁשים, ּבבחינת ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַַַָּבמצרים

נפׁש את ידעּתם ואּתם כג) (ׁשמֹות ְְְְֶֶֶֶֶַַַָּבּפסּוק

ואֹומרֹו BÁÏ·‰הּגר, ‡a ‰NÚÈ Ôkּתאמר ׁשּלא ְְֵַ≈«¬∆»¿»ֶַֹֹ

לֹומר ׁשּיכֹול לרׁשּות אּלא הּכתּוב ּבא ְִֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּומאמר חֹובה, יעׂשה ּכן לֹומר ּתלמּוד wÁ‰ּכן ְֲֲֵֵֶַַַַַָÀ»

:dlk ‰¯Bz‰ Ïk ˙BÂL‰Ï ‡a ˙Á‡««»¿«¿»«»À»

‰BÏÚ˙.יז) ÈÙÏeלֹומר ענין, ּבתחּלת ו' אמר ¿ƒ≈»ְְִִִַַַָָ

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈©«£«

i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑יׂשרא ׁשהיּו ּכיון הּמׁשּכן: ּבמלאכת עלׁשנינּו ונמׁש מתקּפל הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל «ƒƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
מחנה ּדגל ונסע ה'" "קּומה אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, והריעּו ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּגּבי

ּבּספרי זֹו e�ÁÈ.יהּודה. '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ּבני ּגּבי על ונמׁש ועֹולה מתּמר הענן עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ְְִֵַָ¿«ƒ«¬ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה' "עלּֿפי אֹומר: הוי יׂשראל", אלפי רבבֹות ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא סּכה, ּכמין ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻיהּודה

החיים.ּובידֿמׁשה" אור ְֶַֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ét-ìò ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®©¦³
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑מעטים החיים.ימים אור ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

(àë)ïðòä äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯¤«¨²̈
:eòñðå ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aaהחיים אור ©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈§¨¨«

ÏÚÂיח Ï‡¯NÈ È�a ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡��Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡�kLÓ«¿¿»»»

ÔÈ‡ÈbÒיט ÔÈÓBÈ ‡�kLÓ ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË� ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ�‡כ ÏÚ ÔÈ�Ó„ ÈÓBÈ ‡��Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

ˆÙ¯‡כא „Ú ‡LÓ¯Ó ‡��Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏË�Â ‡¯Ùˆa ‡��Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏË�Â ‡��Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מׁשּמׁש היה הּמׁשּכן על אׁשר הענן ענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכי

לכבֹוד האהל על למכסה הּוא ּדברים,אחד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשני

מאמר והּוא ‰ÔkLnּולתפארת, ˙‡ Ô�Ú‰ ‰qk ְְְֲִֶַַָƒ»∆»»∆«ƒ¿»

,˙e„Ú‰ Ï‰‡Ïואמר עֹוד B‚Â'והֹוסיף ÈÙÏe ¿…∆»≈ְְִַָ¿ƒ¿

Le¯tהעלּותֹו ׁשּלפי זה לצר הענן היה ועֹוד ≈ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּוזמן הּנסיעה זמן ׁשּידעּו ּכדי יׂשראל ּבני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָיּסעּו

ֲַָָהחניה:

.'B‚Â eÚÒÈ Ôk È¯Á‡Âהּוא מה לדעת צרי ¿«¬≈≈ƒ¿¿ִַַַָָ

ÔÎאֹומרֹו È¯Á‡Âצרי ׁשהיה וגֹו' ְ¿«¬≈≈ְִֶָָָ

ּולפי הּדר זה על ּבמאמר ּגזרה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות

הּסמּו מאמר ּכׁשעּור יסעּו וגֹו' ְְְֲִִֵַַָָָהעלֹות

ונראה יחנּו. ׁשם וגֹו' יׁשּכן אׁשר ְְְְְֲֲִִִֶֶַָֹּובמקֹום

נׁשמע היה יסעּו כן אחרי אֹומר היה ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשאם

הּכּונה, הּוא כן ולא הּכתּוב, ּגזרת הּוא ְְֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּזה

ּכ אחר הּבא ּבּמאמר הּוא ׁשהּגזרה ÏÚאּלא ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ«

'‰ Ètהּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה ‰BÏÚ˙וגֹו', ÈÙÏe ƒְְִֶַָ¿ƒ≈»

וכיון וגֹו' נֹוסעים ׁשּיהיּו הּוא כן ואחרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָוגֹו'

‰'ׁשּכן Èt ÏÚּפי על נֹוסעים הם הרי וגֹו' ֵֶ«ƒְְֲִִֵֵַ

אם ּכן ׁשּזּולת זה ּבדר לֹומר נתּכּון עֹוד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַה'.

ּבתבת הּגזרה היתה יסעּו ּכן אחרי אֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהיה

נֹוסעים היּו ׁשּלא הּמׁשמעּות והיה כן ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹאחרי

על ׁשהיּו ּבּנׁשמע ואין כן אחרי אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹקדם

אמר לזה הענן, נֹוסע ּכׁשהיה נֹוסעים ּפנים ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

ÔÎ È¯Á‡Âותבֹוא למעלה נרּדפת ׁשּתהיה ּכדי ¿«¬≈≈ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

אמר ּכאּלּו יׂשראל, ּבני יסעּו ּבמאמר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּגזרה

ּבסדר אֹומר היה ואם יסעּו, וגֹו' העלֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָּולפי

העלֹות ּולפי נׁשמעזה היה אז יסעּו, וגֹו' ְְְְִִִֵֶָָָָָ

ּבּמּובן ואין לּסע, ׁשּמתחּיבים הּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּבעלֹותֹו

הענן, עלּית מניעת ׁשּתמנעם לּסע ירצּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאם

לֹומר כן ואחרי וגֹו' העלֹות ּולפי אמר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָלזה

קדם: ְֶֹֹולא

B‚Â'.יח) Ï‡¯NÈ È�a eÚÒÈ '‰ Èt ÏÚוהענן «ƒƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿ְֶָָ

יּקבּנּו: ה' ּפי אׁשר ֲִִִֶֶַָיּגיד

.'B‚Â CÈ¯‡‰·e 'B‚Â ÈÓi Ïkהּכתּוב ּבא »¿≈¿¿«¬ƒ¿ַָָ

ּוללּמד הענן, הנהגֹות ּבחינֹות ּכל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָלסּדר

יחּפץ ּבאׁשר חפצים ׁשהיּו יׂשראל ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשבחן

ואמר החניה זמן אריכּות ּבענין והתחיל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָה',

e�ÁÈ Ô�Ú‰ ÔkLÈ ¯L‡ ÈÓÈ Ïkיחנּו ּפרּוׁש »¿≈¬∆ƒ¿…∆»»«¬ֲֵַ

יׂשראל ּבני חנּו אמר לא ולזה לחנֹות, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹיחּפצּו

מהּמנהיג, ההכרח לצד ׁשעׂשּו נׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה

לֹומר ׁשאפּלּוCÈ¯‡‰·eוהֹוסיף לֹומר וגֹו' ְִַ¿«¬ƒְֲִֶַ

כן ּפי על אף רּבים ימים ּכ ּכל ֲִִִִֵַַַַָָָיארי

ואֹומרֹו lÓ·„יחנּו, Èk ¯ÓBÏ 'B‚Â e¯ÓLÂ ְְֲַ¿»¿¿«ƒƒ¿«

ÔÓÊ Ïk ÌÈ�BÁ eÈ‰Lּכי מֹודיע עֹוד וכּו' ∆»ƒ»¿»ְִִַ

חפצים ׁשהיּו לצד הּדבר עֹוׂשים היּו ְֲִִֵֶַַָָָָֹלא

ּדבר ׁשמירת לצד אּלא ּבהּלּו ולא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹּבׁשבת

אֹומרֹו והּוא Ì‰Lה', Ì‚‰ 'B‚Â e¯ÓLÂ ְְ¿»¿¿¬«∆≈

,ÌÈa¯ ÌÈÓÈואֹומרֹו¯Ó‡ ‡ÏÂ eÚqÈ ‡ÏÂ »ƒ«ƒְְ¿…ƒ»¿…»«

,eÚÒ� ‡ÏÂאמר ּכאּלּו החֹוׁשב ּבחינת לׁשלל ¿…»¿ְְְִִִֵַַַָֹ

לּסע: יחּפצּו ְְְִַַֹולא

tÒÓ¯.כ) ÌÈÓÈ 'B‚Â ¯L‡ LÈÂמסּפר זה ּגם ¿≈¬∆¿»ƒƒ¿»ְֵֶַַ

לפּוׁש יחנּו ׁשּלא ׁשהגם יׂשראל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשבח

ואמר הענן, ּבהעלֹות יסעּו מּועטים ימים ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָאּלא

,e�ÁÈ '‰ Èt ÏÚׁשניהם לזכרֹון ׁשּיכּות ואין «ƒ«¬ְְְְִֵֵֶַָ

לחניה הּנסיעה להׁשוֹות נתּכּון לּמּסע, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאּלא

והׁשלמת ּברצֹון יחנּו ה' ּפי ׁשעל ּכׁשם ְְְְֲִֵֶַַַַַָָלֹומר

היּו הּׁשלם ּברצֹון כן ּכמֹו מהּדר לנּוח ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדעת

וראיתי מּועט. זמן נֹוחים ׁשהיּו הגם ְְְֲִִִִֶַָָָָנֹוסעים

ׁשבעתי מסּפר ימים עּזיאל ּבן יֹונתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשּתרּגם

לדברנּו מקֹום אין ז"ל ּדבריו ּולפי ְְְִִִֵֵָָָָיֹומין,

ז' ּבמׁש יׁש ּכי יׂשראל לׁשּבח ׁשּבא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹומר

יתּבאר ז"ל ולדבריו ,הּדר מן לנּוח ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימים

ּבפרק ׁשּבין לֹומר ׁשּבא הּדר זה על ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּכתּוב

להם ׁשהיה הגם הּנסיעה ּבפרק ּובין ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחניה

היֹות לצד אּלא הּדבר עֹוׂשים היּו לא ְֱִֶַַָָָָָָֹהרצֹון

אֹומרֹו והּוא ,יתּבר מאמרֹו ‰'הּדבר Èt ÏÚ ְְְֲִַַַָָָָ«ƒ

:eÚqÈ '‰ Èt ÏÚÂ e�ÁÈ«¬¿«ƒƒ»

B‚Â'.כא) ¯˜a „Ú ·¯ÚÓ 'B‚Â ¯L‡ LÈÂ¿≈¬∆¿≈∆∆«…∆¿
ההדרגֹות להֹודיע הּכתּוב ּבא ואיל ְְִִֵַַַַָָָָָָמּכאן

לילה, חנית מּזמן והתחיל חניתם, ּבׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשהיּו

אֹומרֹו a˜¯,והּוא „Ú ·¯ÚÓלּה סמּו ואמר ְְ≈∆∆«…∆ְַָָָ

ּכאֹומרֹו ולילה יֹום חנית ÏÈÏÂ‰,זמן ÌÓBÈ ְְְְְֲַַַָָ»»«¿»

ּכאֹומרֹו ימים ב' זמן לּה סמּו ÌÈÓÈ,ואמר ְְְְִַַָָָָ…«ƒ

לּה וסמּו,L„Áלּה וסמּוÌÈÓÈ,ׁשנה ׁשהּוא ְָָ…∆ְָָ»ƒֶָָ

הּקֹודמין ּבּפסּוקים ּכהֹודעה אינֹו ּבזה ְְְְִִֵֶַַָָָָָוהֹודעה

ימים וגֹו' אׁשר ויׁש ּופסּוק ּובהארי ְְְֲֲִִֵֶַָָָּפסּוק

זכרֹון להקּדים לֹו היה לא ּכן ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמסּפר,

לֹומר ואין ּבקר, עד ערב לזכרֹון מסּפר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹימים

מסּפר ימים וגֹו' ויׁש ּובהארי ּפסּוקים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָּכי

,ּכ אחר ּׁשּבּפרט מה ּכלל ּדר זכרֹון ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהם

מערב ׁשהּוא ּׁשּבּפרט מה ּבּכלל אין ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהרי

ׁשני ּכי וּדאי אּלא וּלילה. ויֹומם ּבקר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹעד

ּכמֹו אחד ענין יּגידּו הראׁשֹונים ְְְִִִִִֶַָָָּכתּובים

הדרגֹות יּגידּו האחרֹונים ּכתּובים וג' ְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁשּכתבנּו,

אחת לילה מּגדר מׁשּתּנים ׁשהיּו העּכבה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנּוי

אנׁשי מאמר לפי ּבזה והּטעם אחת, ׁשנה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלגדר

לברר הּוא ּבּמדּבר העברתם ׁשּטעם ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָאמת
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(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈©«£«

i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑יׂשרא ׁשהיּו ּכיון הּמׁשּכן: ּבמלאכת עלׁשנינּו ונמׁש מתקּפל הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל «ƒƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
מחנה ּדגל ונסע ה'" "קּומה אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, והריעּו ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּגּבי

ּבּספרי זֹו e�ÁÈ.יהּודה. '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ּבני ּגּבי על ונמׁש ועֹולה מתּמר הענן עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ְְִֵַָ¿«ƒ«¬ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה' "עלּֿפי אֹומר: הוי יׂשראל", אלפי רבבֹות ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא סּכה, ּכמין ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻיהּודה

החיים.ּובידֿמׁשה" אור ְֶַֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ét-ìò ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®©¦³
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑מעטים החיים.ימים אור ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

(àë)ïðòä äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯¤«¨²̈
:eòñðå ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aaהחיים אור ©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈§¨¨«

ÏÚÂיח Ï‡¯NÈ È�a ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡��Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡�kLÓ«¿¿»»»

ÔÈ‡ÈbÒיט ÔÈÓBÈ ‡�kLÓ ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË� ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ�‡כ ÏÚ ÔÈ�Ó„ ÈÓBÈ ‡��Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

ˆÙ¯‡כא „Ú ‡LÓ¯Ó ‡��Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏË�Â ‡¯Ùˆa ‡��Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏË�Â ‡��Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מׁשּמׁש היה הּמׁשּכן על אׁשר הענן ענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכי

לכבֹוד האהל על למכסה הּוא ּדברים,אחד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשני

מאמר והּוא ‰ÔkLnּולתפארת, ˙‡ Ô�Ú‰ ‰qk ְְְֲִֶַַָƒ»∆»»∆«ƒ¿»

,˙e„Ú‰ Ï‰‡Ïואמר עֹוד B‚Â'והֹוסיף ÈÙÏe ¿…∆»≈ְְִַָ¿ƒ¿

Le¯tהעלּותֹו ׁשּלפי זה לצר הענן היה ועֹוד ≈ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּוזמן הּנסיעה זמן ׁשּידעּו ּכדי יׂשראל ּבני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָיּסעּו

ֲַָָהחניה:

.'B‚Â eÚÒÈ Ôk È¯Á‡Âהּוא מה לדעת צרי ¿«¬≈≈ƒ¿¿ִַַַָָ

ÔÎאֹומרֹו È¯Á‡Âצרי ׁשהיה וגֹו' ְ¿«¬≈≈ְִֶָָָ

ּולפי הּדר זה על ּבמאמר ּגזרה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות

הּסמּו מאמר ּכׁשעּור יסעּו וגֹו' ְְְֲִִֵַַָָָהעלֹות

ונראה יחנּו. ׁשם וגֹו' יׁשּכן אׁשר ְְְְְֲֲִִִֶֶַָֹּובמקֹום

נׁשמע היה יסעּו כן אחרי אֹומר היה ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשאם

הּכּונה, הּוא כן ולא הּכתּוב, ּגזרת הּוא ְְֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּזה

ּכ אחר הּבא ּבּמאמר הּוא ׁשהּגזרה ÏÚאּלא ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ«

'‰ Ètהּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה ‰BÏÚ˙וגֹו', ÈÙÏe ƒְְִֶַָ¿ƒ≈»

וכיון וגֹו' נֹוסעים ׁשּיהיּו הּוא כן ואחרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָוגֹו'

‰'ׁשּכן Èt ÏÚּפי על נֹוסעים הם הרי וגֹו' ֵֶ«ƒְְֲִִֵֵַ

אם ּכן ׁשּזּולת זה ּבדר לֹומר נתּכּון עֹוד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַה'.

ּבתבת הּגזרה היתה יסעּו ּכן אחרי אֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהיה

נֹוסעים היּו ׁשּלא הּמׁשמעּות והיה כן ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹאחרי

על ׁשהיּו ּבּנׁשמע ואין כן אחרי אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹקדם

אמר לזה הענן, נֹוסע ּכׁשהיה נֹוסעים ּפנים ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

ÔÎ È¯Á‡Âותבֹוא למעלה נרּדפת ׁשּתהיה ּכדי ¿«¬≈≈ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

אמר ּכאּלּו יׂשראל, ּבני יסעּו ּבמאמר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּגזרה

ּבסדר אֹומר היה ואם יסעּו, וגֹו' העלֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָּולפי

העלֹות ּולפי נׁשמעזה היה אז יסעּו, וגֹו' ְְְְִִִֵֶָָָָָ

ּבּמּובן ואין לּסע, ׁשּמתחּיבים הּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּבעלֹותֹו

הענן, עלּית מניעת ׁשּתמנעם לּסע ירצּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאם

לֹומר כן ואחרי וגֹו' העלֹות ּולפי אמר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָלזה

קדם: ְֶֹֹולא

B‚Â'.יח) Ï‡¯NÈ È�a eÚÒÈ '‰ Èt ÏÚוהענן «ƒƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿ְֶָָ

יּקבּנּו: ה' ּפי אׁשר ֲִִִֶֶַָיּגיד

.'B‚Â CÈ¯‡‰·e 'B‚Â ÈÓi Ïkהּכתּוב ּבא »¿≈¿¿«¬ƒ¿ַָָ

ּוללּמד הענן, הנהגֹות ּבחינֹות ּכל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָלסּדר

יחּפץ ּבאׁשר חפצים ׁשהיּו יׂשראל ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשבחן

ואמר החניה זמן אריכּות ּבענין והתחיל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָה',

e�ÁÈ Ô�Ú‰ ÔkLÈ ¯L‡ ÈÓÈ Ïkיחנּו ּפרּוׁש »¿≈¬∆ƒ¿…∆»»«¬ֲֵַ

יׂשראל ּבני חנּו אמר לא ולזה לחנֹות, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹיחּפצּו

מהּמנהיג, ההכרח לצד ׁשעׂשּו נׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה

לֹומר ׁשאפּלּוCÈ¯‡‰·eוהֹוסיף לֹומר וגֹו' ְִַ¿«¬ƒְֲִֶַ

כן ּפי על אף רּבים ימים ּכ ּכל ֲִִִִֵַַַַָָָיארי

ואֹומרֹו lÓ·„יחנּו, Èk ¯ÓBÏ 'B‚Â e¯ÓLÂ ְְֲַ¿»¿¿«ƒƒ¿«

ÔÓÊ Ïk ÌÈ�BÁ eÈ‰Lּכי מֹודיע עֹוד וכּו' ∆»ƒ»¿»ְִִַ

חפצים ׁשהיּו לצד הּדבר עֹוׂשים היּו ְֲִִֵֶַַָָָָֹלא

ּדבר ׁשמירת לצד אּלא ּבהּלּו ולא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹּבׁשבת

אֹומרֹו והּוא Ì‰Lה', Ì‚‰ 'B‚Â e¯ÓLÂ ְְ¿»¿¿¬«∆≈

,ÌÈa¯ ÌÈÓÈואֹומרֹו¯Ó‡ ‡ÏÂ eÚqÈ ‡ÏÂ »ƒ«ƒְְ¿…ƒ»¿…»«

,eÚÒ� ‡ÏÂאמר ּכאּלּו החֹוׁשב ּבחינת לׁשלל ¿…»¿ְְְִִִֵַַַָֹ

לּסע: יחּפצּו ְְְִַַֹולא

tÒÓ¯.כ) ÌÈÓÈ 'B‚Â ¯L‡ LÈÂמסּפר זה ּגם ¿≈¬∆¿»ƒƒ¿»ְֵֶַַ

לפּוׁש יחנּו ׁשּלא ׁשהגם יׂשראל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשבח

ואמר הענן, ּבהעלֹות יסעּו מּועטים ימים ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָאּלא

,e�ÁÈ '‰ Èt ÏÚׁשניהם לזכרֹון ׁשּיכּות ואין «ƒ«¬ְְְְִֵֵֶַָ

לחניה הּנסיעה להׁשוֹות נתּכּון לּמּסע, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאּלא

והׁשלמת ּברצֹון יחנּו ה' ּפי ׁשעל ּכׁשם ְְְְֲִֵֶַַַַַָָלֹומר

היּו הּׁשלם ּברצֹון כן ּכמֹו מהּדר לנּוח ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדעת

וראיתי מּועט. זמן נֹוחים ׁשהיּו הגם ְְְֲִִִִֶַָָָָנֹוסעים

ׁשבעתי מסּפר ימים עּזיאל ּבן יֹונתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשּתרּגם

לדברנּו מקֹום אין ז"ל ּדבריו ּולפי ְְְִִִֵֵָָָָיֹומין,

ז' ּבמׁש יׁש ּכי יׂשראל לׁשּבח ׁשּבא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹומר

יתּבאר ז"ל ולדבריו ,הּדר מן לנּוח ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימים

ּבפרק ׁשּבין לֹומר ׁשּבא הּדר זה על ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּכתּוב

להם ׁשהיה הגם הּנסיעה ּבפרק ּובין ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחניה

היֹות לצד אּלא הּדבר עֹוׂשים היּו לא ְֱִֶַַָָָָָָֹהרצֹון

אֹומרֹו והּוא ,יתּבר מאמרֹו ‰'הּדבר Èt ÏÚ ְְְֲִַַַָָָָ«ƒ

:eÚqÈ '‰ Èt ÏÚÂ e�ÁÈ«¬¿«ƒƒ»

B‚Â'.כא) ¯˜a „Ú ·¯ÚÓ 'B‚Â ¯L‡ LÈÂ¿≈¬∆¿≈∆∆«…∆¿
ההדרגֹות להֹודיע הּכתּוב ּבא ואיל ְְִִֵַַַַָָָָָָמּכאן

לילה, חנית מּזמן והתחיל חניתם, ּבׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשהיּו

אֹומרֹו a˜¯,והּוא „Ú ·¯ÚÓלּה סמּו ואמר ְְ≈∆∆«…∆ְַָָָ

ּכאֹומרֹו ולילה יֹום חנית ÏÈÏÂ‰,זמן ÌÓBÈ ְְְְְֲַַַָָ»»«¿»

ּכאֹומרֹו ימים ב' זמן לּה סמּו ÌÈÓÈ,ואמר ְְְְִַַָָָָ…«ƒ

לּה וסמּו,L„Áלּה וסמּוÌÈÓÈ,ׁשנה ׁשהּוא ְָָ…∆ְָָ»ƒֶָָ

הּקֹודמין ּבּפסּוקים ּכהֹודעה אינֹו ּבזה ְְְְִִֵֶַַָָָָָוהֹודעה

ימים וגֹו' אׁשר ויׁש ּופסּוק ּובהארי ְְְֲֲִִֵֶַָָָּפסּוק

זכרֹון להקּדים לֹו היה לא ּכן ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמסּפר,

לֹומר ואין ּבקר, עד ערב לזכרֹון מסּפר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹימים

מסּפר ימים וגֹו' ויׁש ּובהארי ּפסּוקים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָּכי

,ּכ אחר ּׁשּבּפרט מה ּכלל ּדר זכרֹון ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהם

מערב ׁשהּוא ּׁשּבּפרט מה ּבּכלל אין ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהרי

ׁשני ּכי וּדאי אּלא וּלילה. ויֹומם ּבקר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹעד

ּכמֹו אחד ענין יּגידּו הראׁשֹונים ְְְִִִִִֶַָָָּכתּובים

הדרגֹות יּגידּו האחרֹונים ּכתּובים וג' ְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁשּכתבנּו,

אחת לילה מּגדר מׁשּתּנים ׁשהיּו העּכבה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנּוי

אנׁשי מאמר לפי ּבזה והּטעם אחת, ׁשנה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלגדר

לברר הּוא ּבּמדּבר העברתם ׁשּטעם ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָאמת
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(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-BàïkLnä-ìò ïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ
ìåéìò ïkL:eòqé Búìòäáe eòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®§¥¨«Ÿ−¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו"(ויקרא ּתהיה החיים."ימים אור »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)úøîLî-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤¦§¤³¤
ô :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

é(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íúà äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ¨®
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

i"yx£EÏŒ‰NÚ∑("מל ּביׁשרּון "ויהי ,ּכמל לפני ּתֹוקעין EÏ.(ׁשּיהיּו ‰NÚ∑עֹוׂשה אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ¬≈¿ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָֻ¬≈¿ְְֲִֵֶֶַָ
אחר) ולא ּבהם ‰Ú„‰.ּומׁשּתּמׁש ‡¯˜ÓÏ∑,אלי לאסף ותקראם העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ּכׁשּתרצה ְְִֵֵֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
חצֹוצרֹות ידי על ‡˙B�Án‰Œ˙.ּתקראם ÚqÓÏe∑:אֹומר אּתה נמצאת לסימן; ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ְְְֲִֵֵַָ¿««∆««¬ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

חצֹוצרֹות ועלּֿפי מׁשה ועלּֿפי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עלּֿפי נֹוסעים: היּו ׁשלׁשה ּתעׂשה∑L˜Ó‰.עלּֿפי מהעׁשת ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹƒ¿»ֲֵֶֶֶַָ
הּקרנס החיים.ּבהּקׁשת אור ְְַַַָָֻ

(â)éìà eãòBðå ïäa eò÷úåìäà çút-ìà äãòä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£Ô‰a eÚ˜˙Â∑"מֹועד אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא .ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(ã)éìà eãòBðå eò÷úé úçàa-íàåéôìà éLàø íéàéNpä E §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−©§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑אל יעידתן הן ואף הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: הּנׂשיאים, למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּספרי ּבא הּוא ׁשוה ּומּגזרה מֹועד, אהל .ּפתח ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ÔcÚaכב ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡�kLÓ ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË� ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�a Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË�»¿ƒ

„ÈÈכג ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË�»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב „È‚� ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zL�Î ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

zL�k‡ג Ïk C˙ÂÏ Ôe�n„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד Ôe�n„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מדּבר ׁשֹוכן ּביד הּׁשבּויֹות הּקדּׁשה ְְְְִִֵֵַַַַָֻניצֹוצי

מׁשערצּיה היה נסּתרֹות הּיֹודע ּכן על אׁשר , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אם ההּוא ּבּמקֹום לברּור יסּפיק אׁשר ְְֲִִִֵֶַַַָׁשעּור

,הּצר ּכפי מתעּכבים והיּו הרּבה ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹמעט

לברר ׁשּיׁש ּבמקֹום אּלא חֹונים היּו לא ְְִֵֵֶֶַָָָָֹּגם

זמן ּבמׁש הּברּור ּבֹו ׁשּיסּפיק ּבמקֹום ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹולא

ּבֹו: ִָהּלּוכם

B‚Â'.כב) Ô�Ú‰ CÈ¯‡‰aּכאן יסּפר ּפרּוׁש ¿«¬ƒ∆»»¿ְֵֵַָ

נתעּכב ּכ ּכל ׁשאפּלּו יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבׁשבח

ּברצֹונם, יחנּו אחת ׁשנה ‡elÙהענן B˙BÏÚ‰·e ְֲִֶַַַָָָָָ¿≈»¬ƒ

·kÚ˙È ‡Ïהענן ונעלה ּבקר עד מערב אּלא …ƒ¿«≈ְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּנסיעה רצֹון ׁשניהם הּכתּוב והׁשוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָנֹוסעים,

לילה אּלא מתעּכב היה ּבׁשּלא להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהיתה

אחת ׁשנה אחר לנסע להם ׁשהיה לרצֹון ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאחת

רצֹון הּכתּוב והׁשוה לּסע, יחּפצּו וּדאי ְְְְִִִַַַַַָָָּכי

לנסיעה אחת ׁשנה אחר ּבּנסיעה להם ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיה

קצים היּו ׁשּלא לחניתם אחת לילה ְֲִֶַַַַַַָָָָָָֹאחר

ּכ ּכל היה ׁשּלא הּזמן לצד החניה ְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָֹּבעּכבת

אמר וגמר אחת, ׁשנה ּבחניתם כן ּכמֹו ְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֹאר

‰'הּטעם, Èt ÏÚאּלא חפצים היּו ׁשּלא ַַַ«ƒֲִֵֶֶָָֹ

וׁשמרּו ואֹומרֹו ה', מאמר ÓLÓ¯˙לעׂשֹות ˙‡ ְְְְֲֲַַַָ∆ƒ¿∆∆

ימּתין‰' אׁשר ּכּׁשעּור ממּתינים היּו ְְֲִִִִֵֶַַַָּפרּוׁש

אם ּתאמר ואם הרּבה: ואם מעט אם לּסע ְְְְִִִִִֵַַַַֹה'

ראׁשֹונים ּפסּוקים ב' להקּדים הצר לּמה ְְְְִִִִֵַַָָֻּכן

È‰È‰ּפסּוק ¯L‡ LÈÂ ˜eÒÙe CÈ¯‡‰·e,'וגֹו ָ¿«¬ƒ»¿≈¬∆ƒ¿∆ְ

ּביתר הּוא הּנה יׂשראל ׁשל ׁשבחן להּגיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָאם

הּנה ׁשּפרׁשנּו. ּכמֹו ּדברים ׁשל ּבגמרן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשבח

מאמר קדם לא ‰ÔkLnאם ÏÚ Ô�Ú‰ CÈ¯‡‰·e ֲִַַַָֹ¿«¬ƒ∆»»««ƒ¿»

ּבמאמרLÈÂוגֹו' מפרׁשים היינּו לא וגֹו' ְ¿≈ְְְְֲִִַַָָֹ

ּכדר וגֹו' ה' ּפי על וגֹו' הּמׁשּכן על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָּובהארי

ממּתינים ׁשהיּו אֹומרים היינּו אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּפרׁשּתי,

ולא הּמּועט ּבּזמן נֹוסעים והיּו האר ְְְְְִַַַָָָָָָֹֹּבּזמן

הּׁשלם הרצֹון ידיעת אבל קּדמּו, ולא ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹאחרּו

אחר אּלא יֹודעים, היינּו לא ׁשּפרׁשּתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכדר

ּבּפסּוקים אחרּו ולא קּדמּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֶֶַֹֹׁשהקּדים

לא ּכחֹוׁשב ׁשאפּלּו ׁשּפרׁשנּו ּכדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹהראׁשֹונים

והעירנּו הּכתּוב ּבא ּולאחר, להקּדים ְְְְְִִֵֵַַַָָָָחׁשבּו

ּבהם, ּׁשּפרׁשנּו מה להבין ּדברים ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבגמרן

עֹוד ּׁשאמר LÓ‰,ּומה „Èa '‰ Èt ÏÚרז"ל ֶַַָ«ƒ¿«∆ַַ

מתעּגל הענן ׁשהיה פ"ד) ח"א (ספרי ּדרׁשּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכבר

קּומה אֹומר מׁשה ׁשהיה עד מזּדּקף היה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹולא

וגֹו': ְה'

B‚Â'.ב) EÏ ‰NÚהצר לּמה לדעת צרי ¬≈¿¿ְִַַַָָָָֻ

ּכל עיני הלא הּמחנֹות למּסע ְְֲֲֲֵֵַַַַַָֹלחצֹוצרֹות

נֹוסעים, נֹוסע ּוכׁשּיראּוהּו הענן על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

אּלא יחד נֹוסעים היּו ׁשּלא לצד ּכי ְְְִִֶֶַַַַָָֹואּולי

נֹוׂשאי ּגרׁשֹון ּבני ואחריו יהּודה ּדגל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָיקּדים

היה לזה וכּו', ראּובן ּדגל ואחריו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהּמׁשּכן

הּזמן ידע אחד ׁשּכל ּכדי לחצֹוצרֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָצרי

נראה עֹוד זה. אחר ּבזה ּבֹו ׁשּיּסע ְְִִִֶֶֶֶַַַָּבדּיּוק

ּתבת אֹומרֹו עֹוד ˆ¯CÈּבדקּדּוק ‰È‰ ‡lL EÏ ְְְִֵַ¿∆…»»»ƒ

,¯ÓBÏׁשּכתבנּו ז"ל ּדבריהם ּפי על ויתּבאר «ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהיה עד הענן מזּדּקף היה ׁשּלא ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבסמּו

ּתלּוי הּדבר והיה וגֹו' קּומה לֹו אֹומר ְְֵֶַָָָָָָמׁשה

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑.ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע סימן ¿«¿∆¿»ְְְֲִִִַַַַַָָָ

היתרים הּמקראֹות מן ּבּספרי נדרׁש הּוא לד)ּכ .(ר"ה ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

(å)äðîéz íéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äòeøz ízò÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥¨®¨
:íäéòñîì eò÷úé äòeøzהחיים אור §¨¬¦§§−§©§¥¤«

(æ):eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáe§©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
i"yx£'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e∑העדה ּמקרא מה אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל "והיּו אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּמחנֹות ּמּסע מה יכֹול ּבׁשּתיהם. הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן "ותקעּו ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּתֹוקע
הּמחנֹות? את למּסע העדה מקרא ּבין חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע העדה מקרא אף ותֹוקע, ּומריע ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּתֹוקע

סימןּתלמּו הרי לּנׂשיאים, הּדין והּוא העדה, למקרא ּתרּועה ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל "ּובהקהיל לֹומר ד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עלֿידי – ּבׁשּתים הּמחנֹות ּומּסע ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו וזֹו ּבאחת, נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָלׁשלׁשּתם:

ּותקיעה .ּתרּועה ְְִָָ

(ç)úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBò−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È�·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות .ּבּמקראֹות ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

(è)íëúà øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½
íëéäìà ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëéáéàî ízòLBðå§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
eéäå íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®§¨¸
ô :íëéäìà ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì̈¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין מדּבר(ספרי. הּכתּוב צּבּור ‡ÌÎÈ‰Ï.ּבקרּבן '‰ È�‡∑זכרֹונֹות עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן «……≈∆ְְְִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְְִִִַַָָֻ
– אלהיכם" ה' "אני זכרֹונֹות. הרי "לזּכרֹון" ׁשֹופרֹות, הרי – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וכּו'וׁשֹופרֹות, מלכּיֹות .זֹו ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדּבר הּכתּוב צּבּור י)ּבקרּבן י, (רש"י ְְְִֵַַַָָ

הּמלחמה נצחֹון על ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום נאמר לזה ּובהמׁשְך מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבּפסּוק

ׁשּגם מּובן צּבּור, ּבעניני מדּברת הּפרׁשה ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ׁשהרי לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ(ּדאין

צּבּור. ּבקרּבן מדּבר ׁשלמיכם" ו"זבחי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ"עֹולֹותיכם

Ô¯Lcה ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»

È¯MÓ˙‡ו ÔeÏhÈÂ ˙e�È�z ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

˙Ôe·aÈ:ז ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È L�ÎÓ·e¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

BˆÁaˆ¯˙‡ח ÔeÚ˜˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

ÏÚט ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆBˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ�¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡�qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡�¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּיצו ּכן ּגם לֹומר נּוכל ּומעּתה מׁשה. ְְֵֵֶֶַַַַַַָּביד

מׁשה ּפי על יׂשראל נסיעת ּתהיה כן ׁשּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָה'

ּכבֹוד לֹו ׁשחלק ּכדר מׁשה, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶַָָלכבֹודֹו

קּומה, לֹו ׁשּיאמר עד יּסע ׁשּלא הענן ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלמּסע

ּבמאמר ּׁשרמז מה E˙eL¯Ïוהּוא Le¯t EÏ ְְֲֶַַַַָ¿≈ƒ¿¿

,E¯Ó‡ÓÏeל עׂשה ּכאן) (ספרי ּדרׁשּו ורז"ל ¿«¬«¿ְְְְֲִִֵַַָָ

אּתהמׁשּמׁש ל פט"ו) (במד"ר ּדרׁשּו ּגם ,ְְְְִֵֶַַַָָמּׁשּל

לּתֹורה: ּפנים וע' ּבהם להׁשּתּמׁש יכֹול אחר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹולא

È�L˙.ו) ‰Úe¯z ÌzÚ˜˙eמס היה ּפיקולא ¿«¿∆¿»≈ƒְְִַָָֹ

למערב ׁשּתֹוקע ּכדר לכּלן אחת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבתקיעה

ּבספרי, ּכאֹומרם לׁשניהם אחת ּתקיעה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָוצפֹון

מֹורידים ׁשהיּו לצד הּטעם ע"ג) ְִִֶַַַַָ(ח"ב

ׁשּיּסעּו קדם ּגרׁשֹון ּבני ונֹוסעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹהּמׁשּכן

ּתקיעה צרי לזה ּתימנה, ראּובן ּבני ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדגל

הּמׁשּכן: נסיעת אחר עצמּה ְְְְִִִֵַַַַַָָּבפני



מי jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iriax meil inei xeriy

(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑.ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע סימן ¿«¿∆¿»ְְְֲִִִַַַַַָָָ

היתרים הּמקראֹות מן ּבּספרי נדרׁש הּוא לד)ּכ .(ר"ה ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

(å)äðîéz íéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äòeøz ízò÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥¨®¨
:íäéòñîì eò÷úé äòeøzהחיים אור §¨¬¦§§−§©§¥¤«

(æ):eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáe§©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
i"yx£'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e∑העדה ּמקרא מה אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל "והיּו אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּמחנֹות ּמּסע מה יכֹול ּבׁשּתיהם. הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן "ותקעּו ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּתֹוקע
הּמחנֹות? את למּסע העדה מקרא ּבין חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע העדה מקרא אף ותֹוקע, ּומריע ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּתֹוקע

סימןּתלמּו הרי לּנׂשיאים, הּדין והּוא העדה, למקרא ּתרּועה ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל "ּובהקהיל לֹומר ד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עלֿידי – ּבׁשּתים הּמחנֹות ּומּסע ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו וזֹו ּבאחת, נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָלׁשלׁשּתם:

ּותקיעה .ּתרּועה ְְִָָ

(ç)úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBò−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È�·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות .ּבּמקראֹות ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

(è)íëúà øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½
íëéäìà ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëéáéàî ízòLBðå§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
eéäå íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®§¨¸
ô :íëéäìà ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì̈¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין מדּבר(ספרי. הּכתּוב צּבּור ‡ÌÎÈ‰Ï.ּבקרּבן '‰ È�‡∑זכרֹונֹות עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן «……≈∆ְְְִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְְִִִַַָָֻ
– אלהיכם" ה' "אני זכרֹונֹות. הרי "לזּכרֹון" ׁשֹופרֹות, הרי – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וכּו'וׁשֹופרֹות, מלכּיֹות .זֹו ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדּבר הּכתּוב צּבּור י)ּבקרּבן י, (רש"י ְְְִֵַַַָָ

הּמלחמה נצחֹון על ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום נאמר לזה ּובהמׁשְך מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבּפסּוק

ׁשּגם מּובן צּבּור, ּבעניני מדּברת הּפרׁשה ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ׁשהרי לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ(ּדאין

צּבּור. ּבקרּבן מדּבר ׁשלמיכם" ו"זבחי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ"עֹולֹותיכם

Ô¯Lcה ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»

È¯MÓ˙‡ו ÔeÏhÈÂ ˙e�È�z ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

˙Ôe·aÈ:ז ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È L�ÎÓ·e¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

BˆÁaˆ¯˙‡ח ÔeÚ˜˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

ÏÚט ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆBˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ�¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡�qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡�¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּיצו ּכן ּגם לֹומר נּוכל ּומעּתה מׁשה. ְְֵֵֶֶַַַַַַָּביד

מׁשה ּפי על יׂשראל נסיעת ּתהיה כן ׁשּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָה'

ּכבֹוד לֹו ׁשחלק ּכדר מׁשה, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶַָָלכבֹודֹו

קּומה, לֹו ׁשּיאמר עד יּסע ׁשּלא הענן ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלמּסע

ּבמאמר ּׁשרמז מה E˙eL¯Ïוהּוא Le¯t EÏ ְְֲֶַַַַָ¿≈ƒ¿¿

,E¯Ó‡ÓÏeל עׂשה ּכאן) (ספרי ּדרׁשּו ורז"ל ¿«¬«¿ְְְְֲִִֵַַָָ

אּתהמׁשּמׁש ל פט"ו) (במד"ר ּדרׁשּו ּגם ,ְְְְִֵֶַַַָָמּׁשּל

לּתֹורה: ּפנים וע' ּבהם להׁשּתּמׁש יכֹול אחר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹולא

È�L˙.ו) ‰Úe¯z ÌzÚ˜˙eמס היה ּפיקולא ¿«¿∆¿»≈ƒְְִַָָֹ

למערב ׁשּתֹוקע ּכדר לכּלן אחת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבתקיעה

ּבספרי, ּכאֹומרם לׁשניהם אחת ּתקיעה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָוצפֹון

מֹורידים ׁשהיּו לצד הּטעם ע"ג) ְִִֶַַַַָ(ח"ב

ׁשּיּסעּו קדם ּגרׁשֹון ּבני ונֹוסעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹהּמׁשּכן

ּתקיעה צרי לזה ּתימנה, ראּובן ּבני ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדגל

הּמׁשּכן: נסיעת אחר עצמּה ְְְְִִִֵַַַַַָָּבפני



מב
eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

úåòåáù ìù ïåùàø íåéì äøèôäà ÷øô ìà÷æçé

ààéäéå|ìLaeçzôð øák-øäð-ìr äìBbä-CBúá éðàå Lãçì äMîça éréáøa äðL íéL ©§¦´¦§¦´¨À̈¨«§¦¦¸©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦¬§«©−̈©§©§¨®¦§§¸

:íéýìû úBàøî äàøàå íéîMäá:ïéëéBé Cìnä úeìâì úéLéîçä äðMä àéä Lãçì äMîça ©¨©½¦¨«¤§¤−©§¬¡Ÿ¦«©«£¦−̈©®Ÿ¤¦ µ©¨¨´©«£¦¦½§¨−©¤¬¤«¨¦«

âíL åéìr éäzå øák-øäð-ìr íécNk õøàa ïäkä éæea-ïa ìà÷æçé-ìà äBäé-øáã äéä äéä̈Ÿ́¨¨´§©§ÂÂ̈¤§¤§¥̧¤¦¯©Ÿ¥²§¤¬¤©§¦−©§©§¨®©§¦¬¨¨²−̈

:ýåýé-ãéãáéáñ Bì dâðå úçwìúî Làå ìBãb ïðr ïBôvä-ïî äàa äørñ çeø äpäå àøàå ©§Ÿ̈«¨¥¿¤§¦¥Á¸©§¨¹̈¨¨´¦©¨À¨³̈¨¸§¥´¦§©©½©§¬Ÿ©−¨¦®

:Làä CBzî ìîLçä ïérk dëBzîeä:äpäì íãà úeîc ïäéàøî äæå úBiç òaøà úeîc dëBzîe ¦̧½̈§¥¬©«©§©−¦¬¨¥«¦̧½̈§−©§©´©®§¤¸©§¥¤½§¬¨−̈¨¥«¨

å:íäì úçàì íéôðk òaøàå úçàì íéðô äraøàåæìâø óëk íäéìâø óëå äøLé ìâø íäéìâøå §©§¨¨¬¨¦−§¤¨®§©§©¬§¨©−¦§©©¬¨¤«§©§¥¤−¤´¤§¨¨®§©´©§¥¤À§©¸¤´¤

:ìì÷ úLçð ïérk íéööðå ìârçíäéôðëå íäéðôe íäéráø úraøà ìr íäéôðk úçzî íãà éãéå ¥½¤§´Ÿ§¦½§¥−§¬Ÿ¤¨¨«¦¥´¨À̈¦©̧©¸©§¥¤½©−©§©´©¦§¥¤®§¥¤¬§©§¥¤−

:ízraøàìè:eëìé åéðt øár-ìà Léà ïzëìá eaqé-àì íäéôðk dúBçà-ìà äMà úøáçéúeîãe §©§©§¨««Ÿ§²Ÿ¦¨¬¤£−̈©§¥¤®«Ÿ¦©´§¤§½̈¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«§´

øLð-éðôe ïzraøàì ìåàîOäî øBL-éðôe ízraøàì ïéîiä-ìà äéøà éðôe íãà éðt íäéðt§¥¤»§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³¤©¨¦¸§©§©§½̈§¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§¨®§¥¤−¤

:ïzraøàìàéézL Léàì äìrîìî úBãøt íäéôðëå íäéðôeúà úBqëî íézLe Léà úBøáç í §©§©§¨«§¥¤¾§©§¥¤¬§ª−¦§¨®§¨§¦À§©̧¦¸«Ÿ§´¦½§©´¦§©½¥−

:äðäéúiåbáé:ïzëìa eaqé àì eëìé úëìì çeøä änM-äéäé øLà ìà eëìé åéðt øár-ìà Léàå §¦«Ÿ¥¤«¨§¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥®¤´£¤Á¦«§¤¨̧¨¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨«

âédâðå úBiçä ïéa úëläúî àéä íéãtlä äàøîk úBøra Là-éìçâk íäéàøî úBiçä úeîãe§¸©«©¹©§¥¤´§©«£¥¥À«Ÿ£¸§©§¥´©©¦¦½¦¾¦§©¤−¤¥´©«©®§´Ÿ©

:÷øá àöBé Làä-ïîe Làìãé:÷æaä äàøîk áBLå àBöø úBiçäååèïôBà äpäå úBiçä àøàå ¨¥½¦¨¥−¥¬¨«¨§©«©−¨´¨®§©§¥−©¨¨«¨¥−¤©«©®§¦¥Á©̧

:åéðt úraøàì úBiçä ìöà õøàa ãçàæèãçà úeîãe LéLøz ïérk íäéNrîe íépôBàä äàøî ¤¨¬¨¨²¤¥¬¤©«©−§©§©¬©¨¨«©§¥̧¨«©¦³©«£¥¤¸§¥´©§¦½§¬¤−̈

:ïôBàä CBúa ïôBàä äéäé øLàk íäéNrîe íäéàøîe ïzraøàìæéízëìa ïäéráø úraøà-ìr §©§©§¨®©§¥¤¸©´£¥¤½©«£¤²¦«§¤¬¨«©−§¬¨«¨«©©§©¬©¦§¥¤−§¤§¨´

:ïzëìa eaqé àì eëìéçé:ïzraøàì áéáñ íéðér úàìî íúaâå íäì äàøéå íäì dáâå ïäéaâå ¥¥®¬Ÿ¦©−§¤§¨«§©̧¥¤½§¬Ÿ©¨¤−§¦§¨´¨¤®§©ŸÀ̈§¥¬Ÿ¥©²¦¨¦−§©§©§¨«

èé:íépôBàä eàNpé õøàä ìrî úBiçä àNpäáe íìöà íépôBàä eëìé úBiçä úëìáeëøLà ìr §¤̧¤¸©«©½¥«§¬¨«©¦−¤§¨®§¦¨¥³©«©¸¥©´¨½̈¤¦¨«§−¨«©¦«©´£¤Á

:íépôBàa äiçä çeø ék íúnrì eàNpé íépôBàäå úëìì çeøä änL eëìé úëìì çeøä íM-äéäé¦«§¤¨̧¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¨¬¨¨−©¨¤®¤§¨«©¦À¦¨«§¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈¨«©¦«

àëäiçä çeø ék íúnrì íépôBàä eàNpé õøàä ìrî íàNpäáe eãîré íãîráe eëìé ízëìa§¤§¨´¥¥½§¨§−̈©«£®Ÿ§¦¨«§º̈¥©´¨À̈¤¦¨«§³¨«©¦¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈

:íépôBàaáë:äìrîìî íäéLàø-ìr éeèð àøBpä çøwä ïérk ré÷ø äiçä éLàø-ìr úeîãe ¨«©¦«§º©¨¥³©«©¨¸¨¦½©§¥−©¤´©©¨®¨¬©¨«¥¤−¦§¨«§¨

âëíézL Léàìe äpäì úBqëî íézL Léàì dúBçà-ìà äMà úBøLé íäéôðk ré÷øä úçúå§©̧©¸¨«¨¦½©©§¥¤´§¨½¦−̈¤£¨®§¦À§©³¦§©¸¨¥½¨§¦À§©³¦

:íäéúiåb úà äpäì úBqëîãëìB÷ ízëìa écL-ìB÷k íéaø íéî ìB÷k íäéôðk ìB÷-úà òîLàå §©¸¨¥½¨¥−§¦«Ÿ¥¤«¨«¤§©´¤´©§¥¤¿§Á©̧¦©¦³§«©©¸§¤§½̈¬

:ïäéôðë äðétøz íãîra äðçî ìB÷k älîääëíãîra íLàø-ìr øLà ré÷øì ìrî ìB÷-éäéå £ª−̈§´©«£¤®§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«©«§¦¾¥©¾¨«¨¦−©£¤´©Ÿ¨®§¨§−̈

:ïäéôðë äðétøzåëúeîc ìrå àqk úeîc øétñ-ïáà äàøîk íLàø-ìr øLà ré÷øì ìrnîe §©¤¬¨©§¥¤«¦©À©¨«̈¦̧©̧£¤´©Ÿ½̈§©§¥¬¤«¤©¦−§´¦¥®§©¸§´

:äìrîìî åéìr íãà äàøîk úeîc àqkäæëàøàå|áéáñ dì-úéa Là-äàøîk ìîLç ïérk ©¦¥½§º§©§¥¬¨¨²¨−̈¦§¨«§¨¨¥´¤§¥´©§©À§©§¥¥³¥¨¸¨¦½

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

ß oeiq 'f iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£È�M‰ L„Áa∑סיון ּבראׁשֿחדׁש ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר חדׁש עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּבאה לּׁשנה ּבאּיר עׂשרים עד נסעּו ולא ׁשם החיים.חנּו אור ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹ

˙�È�‡יא ‡Á¯Èa ‡˙È�˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡��Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓ«¿¿»¿«¬»

:áéáñ Bì dâðå Là-äàøîk éúéàø ähîìe åéðúî äàønîe äìrîìe åéðúî äàønîçëäàøîk ¦©§¥¬¨§−̈§¨®§¨¦©§¥³¨§¨¸§©½¨¨¦̧¦¸§©§¥¥½§¬Ÿ©−¨¦«§©§¥´

äàøàå ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk íLbä íBéa ïðrá äéäé øLà úLwä©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´©¤À¤¥´©§¥³©Ÿ̧©¸¨¦½¾©§¥−§´§«§Ÿ̈®¨«¤§¤¸

:øaãî ìB÷ òîLàå éðt-ìr ìtàåâáéCeøa ìBãb Lrø ìB÷ éøçà òîLàå çeø éðàOzå ¨«¤´Ÿ©¨©½¨«¤§©−¬§©¥«©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´©«£©½−©´©¨®¨¬

:BîB÷nî ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈−¦§«

úåòåáù ìù éðù íåéì äøèôäá ÷øô ÷å÷áç

áë:õøàä-ìk åéðtî ñä BLã÷ ìëéäa ýåýéåâà:úBðéâL ìr àéápä ÷ewáçì älôzáýåýé ©«Ÿ̈−§¥©´¨§®©¬¦¨−̈¨¨¨«¤§¦−̈©«£©´©¨¦®©−¦§Ÿ«§Ÿ̈À

:øBkæz íçø æâøa réãBz íéðL áø÷a eäéiç íéðL áø÷a Eìrt ýåýé éúàøé ErîL ézrîL̈©´§¦¦§£»¨¥¼¦¼§Ÿ̈À¨«¨§¸§¤³¤¨¦¸©¥½§¤¬¤¨¦−¦®©§−Ÿ¤©¥¬¦§«

â:õøàä äàìî Búläúe BãBä íéîL äqk äìñ ïøàt-øäî LBã÷å àBáé ïîézî dåìàãøBàk dâðå ¡¸Ÿ©̧¦¥¨´¨½§¨¬¥«©¨−̈¤®¨¦¨³¨©̧¦¸½§¦¨−¨«§¨¬¨¨«¤§Ÿ̧©¸¨´

:Bfr ïBéáç íLå Bì Bãiî íéðø÷ äéäzä:åéìâøì óLø àöéå øác Cìé åéðôìåãîr|õøà ããîéå ¦«§¤½©§©¬¦¦¨−®§−̈¤§¬ª«§¨−̈¥¤́¨®¤§¥¥¬¤−¤§©§¨«¨©´©§´Ÿ¤¤À¤

:Bì íìBò úBëéìä íìBò úBòáb eçL ãr-éøøä eöötúiå íéBb øziå äàøæéìäà éúéàø ïåà úçz ¨¨¸©©¥´¦½©¦§«Ÿ§¸©§¥©½©−¦§´¨®£¦¬−̈«©´©½̈¤¨¦−¦¨«¢¥´

:ïéãî õøà úBòéøé ïeæbøé ïLeëçákøú ék Eúøár íia-íà Età íéøäpa-íà ýåýé äøç íéøäðáä ¨®¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«£¦§¨¦¸¨¨´§Ÿ̈½¦©§¨¦¸©¤½¦©−̈¤§¨¤®¦³¦§©¸

éñeñ-ìréúákøî E:äreLé Eè:õøà-òwáz úBøäð äìñ øîà úBhî úBòáL EzL÷ øBòú äéør ©¤½©§§Ÿ¤−§¨«¤§¨³¥¸©§¤½§ª¬©−´Ÿ¤¤®¨§¨−§©©¨«¤

é:àNð eäéãé íBø BìB÷ íBäz ïúð øár íéî íøæ íéøä eìéçé EeàøàéøBàì äìáæ ãîr çøé LîL ¨³¨¦̧¸¨¦½¤¬¤©−¦¨¨®¨©³§¸½−¨¥¬¨¨«¤¬¤¨¥−©¨´©§ª®¨§³

évç:Eúéðç ÷øa dâðì eëläé Eáé:íéBb Leãz óàa õøà-ãröz íræaâéòLéì Enr òLéì úàöé ¦¤̧¸§©¥½§−Ÿ©§©¬£¦¤«§©−©¦§©¨®¤§©−¨¬¦«¨¨̧¨̧§¥´©©¤½§¥−©

:äìñ øàeö-ãr ãBñé úBør òLø úéaî Làø zöçî EçéLî-úàãéåéæøt Làø åéhîá zá÷ð ¤§¦¤®¨©³§¨Ÿ¸¦¥´¨½̈¨²§¬©©−̈¤«¨¨©³§¨§©¨¸´Ÿ§¨½̈

:øzñna éðr ìëàì-Bîk íúöéìr éðöéôäì eørñéåèéñeñ íiá zëøc:íéaø íéî øîç E ¦§£−©«£¦¥®¦£¦´ª½̈§¤«¡¬Ÿ¨¦−©¦§¨«¨©¬§¨©−̈¤®−Ÿ¤©¬¦©¦«

æèézrîL|äøö íBéì çeðà øLà æbøà ézçúå éîöra á÷ø àBáé éúôN eììö ìB÷ì éðèa æbøzå ¨©´§¦©¦§©´¦§¦À§¸¨«§´§¨©½¨¬¨¨²©«£¨©−§©§©´¤§¨®£¤³¨¸©̧§´¨½̈

:epãeâé írì úBìrìæéäNr-àì úBîãLe úéæ-äNrî Lçk íéðôba ìeáé ïéàå çøôú-àì äðàú-ék ©«£−§©¬§¤«¦«§¥¨´«Ÿ¦§À̈§¥³§¸©§¨¦½¦¥¸©«£¥©½¦§¥−«Ÿ¨´¨

:íéúôøa ø÷a ïéàå ïàö äìënî øæb ìëàçé:érLé éýìûa äìéâà äæBìrà ýåýéa éðàåèéäåäé ®Ÿ¤¨©³¦¦§¨¸½Ÿ§¥¬¨−̈¨«§¨¦«©«£¦−©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨¥«Ÿ¥¬¦§¦«¡Ÿ¦´

:éúBðéâða çöðîì éðëéøãé éúBîa-ìrå úBìiàk éìâø íNiå éìéç éðãà£Ÿ¨̧¥¦½©¨³¤©§©̧¨«©¨½§©¨«©−©§¦¥®¦©§©¥−©¦§¦«¨«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יא) L„Áa ˙È�M‰ ‰�Maיפי הּוא כן ּכי לחדׁש, ּבעׂשרים לּמאמר הענן נעלה מאמר להסמי ּכדי החדׁש, לזכרֹון הּׁשנה זכרֹון הקּדים «»»«≈ƒ«…∆¿ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הּדּבּור: ִִַׁשעּור



מג jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

ß oeiq 'f iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£È�M‰ L„Áa∑סיון ּבראׁשֿחדׁש ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר חדׁש עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּבאה לּׁשנה ּבאּיר עׂשרים עד נסעּו ולא ׁשם החיים.חנּו אור ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹ

˙�È�‡יא ‡Á¯Èa ‡˙È�˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡��Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓ«¿¿»¿«¬»

:áéáñ Bì dâðå Là-äàøîk éúéàø ähîìe åéðúî äàønîe äìrîìe åéðúî äàønîçëäàøîk ¦©§¥¬¨§−̈§¨®§¨¦©§¥³¨§¨¸§©½¨¨¦̧¦¸§©§¥¥½§¬Ÿ©−¨¦«§©§¥´

äàøàå ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk íLbä íBéa ïðrá äéäé øLà úLwä©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´©¤À¤¥´©§¥³©Ÿ̧©¸¨¦½¾©§¥−§´§«§Ÿ̈®¨«¤§¤¸

:øaãî ìB÷ òîLàå éðt-ìr ìtàåâáéCeøa ìBãb Lrø ìB÷ éøçà òîLàå çeø éðàOzå ¨«¤´Ÿ©¨©½¨«¤§©−¬§©¥«©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´©«£©½−©´©¨®¨¬

:BîB÷nî ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈−¦§«

úåòåáù ìù éðù íåéì äøèôäá ÷øô ÷å÷áç

áë:õøàä-ìk åéðtî ñä BLã÷ ìëéäa ýåýéåâà:úBðéâL ìr àéápä ÷ewáçì älôzáýåýé ©«Ÿ̈−§¥©´¨§®©¬¦¨−̈¨¨¨«¤§¦−̈©«£©´©¨¦®©−¦§Ÿ«§Ÿ̈À

:øBkæz íçø æâøa réãBz íéðL áø÷a eäéiç íéðL áø÷a Eìrt ýåýé éúàøé ErîL ézrîL̈©´§¦¦§£»¨¥¼¦¼§Ÿ̈À¨«¨§¸§¤³¤¨¦¸©¥½§¤¬¤¨¦−¦®©§−Ÿ¤©¥¬¦§«

â:õøàä äàìî Búläúe BãBä íéîL äqk äìñ ïøàt-øäî LBã÷å àBáé ïîézî dåìàãøBàk dâðå ¡¸Ÿ©̧¦¥¨´¨½§¨¬¥«©¨−̈¤®¨¦¨³¨©̧¦¸½§¦¨−¨«§¨¬¨¨«¤§Ÿ̧©¸¨´

:Bfr ïBéáç íLå Bì Bãiî íéðø÷ äéäzä:åéìâøì óLø àöéå øác Cìé åéðôìåãîr|õøà ããîéå ¦«§¤½©§©¬¦¦¨−®§−̈¤§¬ª«§¨−̈¥¤́¨®¤§¥¥¬¤−¤§©§¨«¨©´©§´Ÿ¤¤À¤

:Bì íìBò úBëéìä íìBò úBòáb eçL ãr-éøøä eöötúiå íéBb øziå äàøæéìäà éúéàø ïåà úçz ¨¨¸©©¥´¦½©¦§«Ÿ§¸©§¥©½©−¦§´¨®£¦¬−̈«©´©½̈¤¨¦−¦¨«¢¥´

:ïéãî õøà úBòéøé ïeæbøé ïLeëçákøú ék Eúøár íia-íà Età íéøäpa-íà ýåýé äøç íéøäðáä ¨®¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«£¦§¨¦¸¨¨´§Ÿ̈½¦©§¨¦¸©¤½¦©−̈¤§¨¤®¦³¦§©¸

éñeñ-ìréúákøî E:äreLé Eè:õøà-òwáz úBøäð äìñ øîà úBhî úBòáL EzL÷ øBòú äéør ©¤½©§§Ÿ¤−§¨«¤§¨³¥¸©§¤½§ª¬©−´Ÿ¤¤®¨§¨−§©©¨«¤

é:àNð eäéãé íBø BìB÷ íBäz ïúð øár íéî íøæ íéøä eìéçé EeàøàéøBàì äìáæ ãîr çøé LîL ¨³¨¦̧¸¨¦½¤¬¤©−¦¨¨®¨©³§¸½−¨¥¬¨¨«¤¬¤¨¥−©¨´©§ª®¨§³

évç:Eúéðç ÷øa dâðì eëläé Eáé:íéBb Leãz óàa õøà-ãröz íræaâéòLéì Enr òLéì úàöé ¦¤̧¸§©¥½§−Ÿ©§©¬£¦¤«§©−©¦§©¨®¤§©−¨¬¦«¨¨̧¨̧§¥´©©¤½§¥−©

:äìñ øàeö-ãr ãBñé úBør òLø úéaî Làø zöçî EçéLî-úàãéåéæøt Làø åéhîá zá÷ð ¤§¦¤®¨©³§¨Ÿ¸¦¥´¨½̈¨²§¬©©−̈¤«¨¨©³§¨§©¨¸´Ÿ§¨½̈

:øzñna éðr ìëàì-Bîk íúöéìr éðöéôäì eørñéåèéñeñ íiá zëøc:íéaø íéî øîç E ¦§£−©«£¦¥®¦£¦´ª½̈§¤«¡¬Ÿ¨¦−©¦§¨«¨©¬§¨©−̈¤®−Ÿ¤©¬¦©¦«

æèézrîL|äøö íBéì çeðà øLà æbøà ézçúå éîöra á÷ø àBáé éúôN eììö ìB÷ì éðèa æbøzå ¨©´§¦©¦§©´¦§¦À§¸¨«§´§¨©½¨¬¨¨²©«£¨©−§©§©´¤§¨®£¤³¨¸©̧§´¨½̈

:epãeâé írì úBìrìæéäNr-àì úBîãLe úéæ-äNrî Lçk íéðôba ìeáé ïéàå çøôú-àì äðàú-ék ©«£−§©¬§¤«¦«§¥¨´«Ÿ¦§À̈§¥³§¸©§¨¦½¦¥¸©«£¥©½¦§¥−«Ÿ¨´¨

:íéúôøa ø÷a ïéàå ïàö äìënî øæb ìëàçé:érLé éýìûa äìéâà äæBìrà ýåýéa éðàåèéäåäé ®Ÿ¤¨©³¦¦§¨¸½Ÿ§¥¬¨−̈¨«§¨¦«©«£¦−©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨¥«Ÿ¥¬¦§¦«¡Ÿ¦´

:éúBðéâða çöðîì éðëéøãé éúBîa-ìrå úBìiàk éìâø íNiå éìéç éðãà£Ÿ¨̧¥¦½©¨³¤©§©̧¨«©¨½§©¨«©−©§¦¥®¦©§©¥−©¦§¦«¨«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יא) L„Áa ˙È�M‰ ‰�Maיפי הּוא כן ּכי לחדׁש, ּבעׂשרים לּמאמר הענן נעלה מאמר להסמי ּכדי החדׁש, לזכרֹון הּׁשנה זכרֹון הקּדים «»»«≈ƒ«…∆¿ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הּדּבּור: ִִַׁשעּור



jzelrdaמד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

(áé)ïðòä ïkLiå éðéñ øaãnî íäéòñîì ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈
:ïøàt øaãîa§¦§©¬¨¨«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓÏ∑אחרֹון ּומי ראׁשֹון מי ּדגליהם, למּסע המפרׁש Ô¯‡t.ּכּמׁשּפט ¯a„Óa∑ּבמדּבר הּתאוה קברֹות ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְְְֲִִַַַָ
זה מּמּסע חנּו וׁשם היה, .ּפארן ְִֶַָָָָָָָ

(âé):äLî-ãéa ýåýé ét-ìò äðLàøa eòñiå©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(ãé)íúàáöì äðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð Bàáö-ìòå§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

(åè):øòeö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«

(æè):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

(æé)éàNð éøøî éðáe ïBLøâ-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå§©−©¦§¨®§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−
:ïkLnä©¦§¨«

i"yx£ÔkLn‰ „¯e‰Â∑ׁשּנאמר הארֹון, את ּבּה וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו ּובניו אהרן נכנסּו יהּודה, ּדגל ׁשּנֹוסע ּכיון ¿««ƒ¿»ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ד) והארֹון(במדבר ּבעגלֹות, אֹותֹו וטֹוענין הּמׁשּכן ּפֹורקין מררי ּובני ּגרׁשֹון ּובני הּמחנה", ּבנסע ּובניו אהרן "ּובא :ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

"ונסעּו ּכ ואחר ראּובן, מחנה ּדגל ׁשּנסע עד הּמֹוטֹות על ּונתּונין מכּסין עֹומדים קהת ּבני מּׂשא ׁשל הּקדׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּוכלי
.הּקהתים" ְִַָ

(çé)øeöéìà Bàáö-ìòå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(èé):écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(ë):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìòå§©̧§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

(àë)ïkLnä-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤©¦§−̈
:íàa-ãò©Ÿ¨«

i"yx£Lc˜n‰ È‡N�∑המקּדׁשים ּדברים ‡˙ÔkLn‰Œ.נֹוׂשאי eÓÈ˜‰Â∑להם קֹודמים ׁשהיּו מררי, ּובני ּגרׁשֹון ּבני …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
חֹונים, והם יהּודה. מחנה ּבדגל נראה החניה וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה הּמׁשּכן את מקימין היּו ּדגלים, ׁשני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָמּסע
ּוכׁשּבאים הּמׁשּכן, את מקימין מררי ּובני ּגרׁשֹון ּבני היּו האחרֹונים, ּדגלים ׁשני עם מאחריהם ּבאים קהת ּבני ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָועדין
הּמקרא מׁשמעּות וזהּו והּמזּבחֹות; והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ּבֹו ּומכניסין מכֹונֹו על אֹותֹו מֹוצאים קהת, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּבני

קהת ּבני ׁשל - "ּבֹואם" טרם – "עד" אֹותֹו - הּמׁשּכן מקימי - ."והקימּו" ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(áë)Bàáö-ìòå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½
:ãeäénò-ïa òîLéìà¡¦«¨−̈¤©¦«

(âë):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦¨−¤¦§¦«

a„nÓ¯‡יב ÔB‰È�ÏhÓÏ Ï‡¯NÈ È�· eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡��Ú ‡¯Le È�ÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏË�e¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד ‰„e‰È È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ� dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»

�˙�‡Ïטו ¯Î˘OÈ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈
:¯Úeˆ ¯a«»

a¯טז ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«
:ÔBÏÁ≈

È�·eיז ÔBL¯‚ È�a ÔÈÏË�Â ‡�kLÓ ˜¯t˙Óeƒ¿»≈«¿¿»¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈
:‡�kLÓ ÈÏË� È¯¯Ó¿»ƒ»¿≈«¿¿»

ÏÚÂיח ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e¿«≈««¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

Ï‡ÈÓÏLיט ÔBÚÓL È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a«ƒ«»

a¯כ ÛÒÈÏ‡ „‚ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא ‡Lc˜Ó ÈÏË� ˙‰˜ È�a ÔÈÏË�Â¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב ÌÈ¯Ù‡ È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbכג ‰M�Ó È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

a¯כד Ô„È·‡ ÔÓÈ�· È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:È�BÚ„bƒ¿ƒ

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

(äë)íúàáöì úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ¨®
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙�Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑,ּבאחרֹונה נֹוסע היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
מאּב ׁשהיה מי מןוכל לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן אתיא לֹו. מחזירֹו היה ּדבר ב)ד "ּכאׁשר(במדבר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לכלֿהּמחנת" "מאּסף מן לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכקֹורה ּדאמרי: ואית יּסעּו". ּכן .יחנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

לֹו מחזירֹו היה ּדבר ׁשּמאּבד מי כה)וכל י, (רש"י ְְֲִִֵֶַַָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל הּיצרמהאמרּו ּבגלל אְך לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ּכלֹומר: לֹו". ּׁשּנֹותנים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

אְך ה"מה"; אּבּוד להיֹות עלּול לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. לאּבד הּוא עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מלְך ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהרע,

יׂשראל. ּבני לכל אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – רגל ּבחינת ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבמחנה

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑מסעיהם סדר נסעּו∑eÚqiÂ.זה ההּוא .ּבּיֹום ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

(èë)äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼
íéòñð|ïzà Búà ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà «Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´

-ìò áBè-øac ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−©
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי)ׁשּנאמר יתרֹו, ד)הּוא לֹומר(שופטים ּתלמּוד ּומה מׁשה". חֹותן חבב "מּבני ב): "וּתבאנה(שמות : …»ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
היּו הרּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות מלּמד, אביהן"? יתראלֿרעּואל ׁשּיּתרלֹו: ׁשם על – ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכּו' הּתֹורה את ׁשחּבב על – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ּפרׁשה e�Á�‡ ÌÈÚÒ�∑(ספרי)ׁשלׁשה עד – מּיד ְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ…¿ƒ¬«¿∆«»ְִַָָֹ
ּומּפני ּבּמתאֹוננים. ׁשחטאּו אּלא יׂשראל, לארץ להּכנס מנת על נסעּו הראׁשֹון זה ׁשּבמּסע לארץ; נכנסין אנּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָימים

נכנס ׁשהּוא ּוכסבּור עליו ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין עּמהם? עצמֹו מׁשה ׁשּתף החיים.מה אור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ÏÎÏכה LÈ�ÎÓ Ô„ È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�Â¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו ¯L‡ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

‡Ú¯ÈÁכז ÈÏzÙ� È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:Ô�ÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח Ï‡¯NÈ È�a È�ÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏË�e¿»

È„Ó�‡‰כט Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡�Á�‡ ÔÈÏË� ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËB�Â ‡�nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כט) e�Á�‡ ÌÈÚÒ�לּמה לדעת צרי …¿ƒ¬«¿¿ִַַָָָָ

הּדבר היה ידּוע הלא זה לֹומר ְֲֶַַַַָָָָָֹֻהצר

ּכאן) (ספרי ואמרּו מּזה הרּגיׁשּו ורז"ל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָלהם,

להם נׁשאר ׁשּלא לֹומר זה ּבמאמר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

ויתּבאר חפצם, למחֹוז ויּגיעּו אחת נסיעה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

ּבמאמר ּבהעיר הּכתּוב ÌÎÏעֹוד Ôz‡ B˙‡ ְְֲִַַַָָ…∆≈»∆

ׁשּלא לצד אכן אֹותֹו, ּתבת לֹומר לֹו היה ְֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

לנּו לתת לאבֹותינּו ּבהבטחֹותיו ה' ְְְֲִִֵֵַַַָָָָהבטיח

ּוכמאמרם ועֹוג, סיחֹון ארץ ולא ּכנען ארץ ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא

(ז' למעלה ּוכתבנּוהּו רצ"ט) ח"ב (ספרי ְְְְְִִַָָז"ל

סיחֹון לארץ נֹוסעים אז ׁשהיּו ּולצד ְְְִִֶֶֶַָָמ"ב),

הּמקֹום אל אנחנּו נֹוסעים לחֹובב אמר ְְְְֲִֶַַַָָָועֹוג

הגם לכם ּכן ּגם אּתן אֹותֹו ה' אמר ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָאׁשר

ידע ּכי לנּו, אֹותֹו יּתן לאבֹותינּו נתנֹו ְֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא

ׁשאמרּו והגם להיֹות, ּׁשעתיד מה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבנבּואה

סיחֹון לארץ ּפרט לׁשֹונם וזה (ׁשם) ְְְְְְִִִֶֶֶָָָּבספרי

כן ּפי על אף ע"כ, מעצמכם ׁשּנטלּתם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַועֹוג

ּבּמאמר נתּכּון עֹוד להם. ּונתנּה ה' ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהסּכים

ÌÎÏ Ôz‡ B˙‡יּתנם ועֹוג סיחֹון ארץ ּכי רמז …∆≈»∆ְְִִִֵֶֶַָ

הּוא ּכי מׁשה אל ּגם לרמז ּבכּנּוי להם ְְִִִֶֶֶַָֹה'

הּמּטה, וחצי הּמּטֹות לב' והֹוריׁשּה ְְְֲִִֶַַַַַָָָלכדּה

לא ּכי ּכנען ארץ למעט אֹותֹו לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹודקּדק

ליהֹוׁשע: אּלא יּתנּנה ְְִִֶֶֶַָָֻלמׁשה

.'B‚Â CÏ e�·Ë‰Â e�z‡ ‰ÎÏהּדברים ּכּונת ¿»ƒ»¿≈«¿»¿ְִַַַָָ

קל"ב) ח"א (ספרי ז"ל ׁשאמרּו לצד ְְְִִֶַָהּוא

לגרים, ולא לׁשבטים נתחּלקה יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹארץ

לבני ונחלה חלק לתת מקֹום אין ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּומעּתה

מחלקם, מּתנה ּבדר זּולת יׂשראל ּתֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָחֹובב

לֹו לֹומר ּדקּדק להבטחֹו מׁשה ּכׁשּבא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָולזה

CÏ e�·Ë‰Âלֹו יּתנּו יׂשראל מחלק ּפרּוׁש ¿≈«¿»ְְִִֵֵֵֵֶָ

יחּפצּו ׁשּלא מׁשה ׁשחׁש ּולצד הטבה, ְְְְֲֶֶֶַַַָָָֹּבתֹורת

מהּדבר, יסּובבּו אׁשר סּבֹות מה' מׁשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָּבמאמר

מּבחינת ּוב' הּמּתנה, מּבחינת יסּובבּו ְְְְִִִִַַַַָָג'

ׁשּיתּבּיׁש לצד א' הּמּתנה, מּבחינת ג' ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָההבטחה,

(ירּוׁשלמי אֹומרם ּדר על מהּמׁשּפיע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּנׁשּפע

ּדיליה ּדלאו ּדאכיל מאן ה"ג) פ"א ְְְִִֵָָָָָערלה

מּתנה המקּבל ּכבֹוד ׁשּיתמעט לצד ב' ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָוכּו',

ּבּכבֹוד ּבעיניו עֹומד יהיה ולא הנֹותן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבעיני

אדם ּבער הּמּתנה המעטת לצד ג' ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹון,

מציאּותּה וימאס לחרּפה לֹו ּתהיה ְְְְְְִִִֶֶַָָָּגדֹול

ׁשּיׁש מּצד א' ההבטחה, מּבחינת ב' ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהעּדרּה.

לעׂשֹות, ּדּבר אׁשר הּטֹוב מּדברֹו ׁשּיּנחם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָלחּוׁש

מּטֹובֹו, מּתת עינֹו ּתרע ּכי עין צרּות מּצד ִִִִִֵֵֵַַָָאֹו

ּבלּבֹו, מּמּנּו הּמבטח אהבת יתמעט ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻאֹו

ּוכמאמר עׂשֹות, ידֹו ּתּׂשיג ׁשּלא לצד ְְְֲֲִֶַַַַַָֹוהּב'

אמרֹות ּבּפסּוק פכ"ו) (ויק"ר אמרֹותרז"ל ה' ְֲִַַַָָ

והסיר ּדבריו ּבנעם מׁשה נתחּכם ולזה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹטהרֹות,

הּנזּכרים: חׁשׁשֹות הה' ְֲִִַַָָָּכל

¯Ó‡Óa e¯È‡‰ ÂÈ¯·c Á˙Ùee�z‡ ‰ÎÏ ∆«¿»»≈ƒ¿«¬«¿»ƒ»

e�·Ë‰Âעּמנּו הליכת ּבעד ּפרּוׁש וגֹו' ¿≈«¿ְְְֲִִֵַָָ

ויכֹול ּבחּנם אינּה ההטבה ּומעּתה ,ל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהטבנּו



מה jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f iying meil inei xeriy

(äë)íúàáöì úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ¨®
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙�Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑,ּבאחרֹונה נֹוסע היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
מאּב ׁשהיה מי מןוכל לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן אתיא לֹו. מחזירֹו היה ּדבר ב)ד "ּכאׁשר(במדבר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לכלֿהּמחנת" "מאּסף מן לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכקֹורה ּדאמרי: ואית יּסעּו". ּכן .יחנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

לֹו מחזירֹו היה ּדבר ׁשּמאּבד מי כה)וכל י, (רש"י ְְֲִִֵֶַַָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל הּיצרמהאמרּו ּבגלל אְך לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ּכלֹומר: לֹו". ּׁשּנֹותנים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

אְך ה"מה"; אּבּוד להיֹות עלּול לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. לאּבד הּוא עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מלְך ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהרע,

יׂשראל. ּבני לכל אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – רגל ּבחינת ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבמחנה

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑מסעיהם סדר נסעּו∑eÚqiÂ.זה ההּוא .ּבּיֹום ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

(èë)äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼
íéòñð|ïzà Búà ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà «Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´

-ìò áBè-øac ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−©
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי)ׁשּנאמר יתרֹו, ד)הּוא לֹומר(שופטים ּתלמּוד ּומה מׁשה". חֹותן חבב "מּבני ב): "וּתבאנה(שמות : …»ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
היּו הרּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות מלּמד, אביהן"? יתראלֿרעּואל ׁשּיּתרלֹו: ׁשם על – ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכּו' הּתֹורה את ׁשחּבב על – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ּפרׁשה e�Á�‡ ÌÈÚÒ�∑(ספרי)ׁשלׁשה עד – מּיד ְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ…¿ƒ¬«¿∆«»ְִַָָֹ
ּומּפני ּבּמתאֹוננים. ׁשחטאּו אּלא יׂשראל, לארץ להּכנס מנת על נסעּו הראׁשֹון זה ׁשּבמּסע לארץ; נכנסין אנּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָימים

נכנס ׁשהּוא ּוכסבּור עליו ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין עּמהם? עצמֹו מׁשה ׁשּתף החיים.מה אור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ÏÎÏכה LÈ�ÎÓ Ô„ È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�Â¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו ¯L‡ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

‡Ú¯ÈÁכז ÈÏzÙ� È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:Ô�ÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח Ï‡¯NÈ È�a È�ÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏË�e¿»

È„Ó�‡‰כט Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡�Á�‡ ÔÈÏË� ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËB�Â ‡�nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כט) e�Á�‡ ÌÈÚÒ�לּמה לדעת צרי …¿ƒ¬«¿¿ִַַָָָָ

הּדבר היה ידּוע הלא זה לֹומר ְֲֶַַַַָָָָָֹֻהצר

ּכאן) (ספרי ואמרּו מּזה הרּגיׁשּו ורז"ל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָלהם,

להם נׁשאר ׁשּלא לֹומר זה ּבמאמר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

ויתּבאר חפצם, למחֹוז ויּגיעּו אחת נסיעה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

ּבמאמר ּבהעיר הּכתּוב ÌÎÏעֹוד Ôz‡ B˙‡ ְְֲִַַַָָ…∆≈»∆

ׁשּלא לצד אכן אֹותֹו, ּתבת לֹומר לֹו היה ְֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

לנּו לתת לאבֹותינּו ּבהבטחֹותיו ה' ְְְֲִִֵֵַַַָָָָהבטיח

ּוכמאמרם ועֹוג, סיחֹון ארץ ולא ּכנען ארץ ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא

(ז' למעלה ּוכתבנּוהּו רצ"ט) ח"ב (ספרי ְְְְְִִַָָז"ל

סיחֹון לארץ נֹוסעים אז ׁשהיּו ּולצד ְְְִִֶֶֶַָָמ"ב),

הּמקֹום אל אנחנּו נֹוסעים לחֹובב אמר ְְְְֲִֶַַַָָָועֹוג

הגם לכם ּכן ּגם אּתן אֹותֹו ה' אמר ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָאׁשר

ידע ּכי לנּו, אֹותֹו יּתן לאבֹותינּו נתנֹו ְֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא

ׁשאמרּו והגם להיֹות, ּׁשעתיד מה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבנבּואה

סיחֹון לארץ ּפרט לׁשֹונם וזה (ׁשם) ְְְְְְִִִֶֶֶָָָּבספרי

כן ּפי על אף ע"כ, מעצמכם ׁשּנטלּתם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַועֹוג

ּבּמאמר נתּכּון עֹוד להם. ּונתנּה ה' ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהסּכים

ÌÎÏ Ôz‡ B˙‡יּתנם ועֹוג סיחֹון ארץ ּכי רמז …∆≈»∆ְְִִִֵֶֶַָ

הּוא ּכי מׁשה אל ּגם לרמז ּבכּנּוי להם ְְִִִֶֶֶַָֹה'

הּמּטה, וחצי הּמּטֹות לב' והֹוריׁשּה ְְְֲִִֶַַַַַָָָלכדּה

לא ּכי ּכנען ארץ למעט אֹותֹו לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹודקּדק

ליהֹוׁשע: אּלא יּתנּנה ְְִִֶֶֶַָָֻלמׁשה

.'B‚Â CÏ e�·Ë‰Â e�z‡ ‰ÎÏהּדברים ּכּונת ¿»ƒ»¿≈«¿»¿ְִַַַָָ

קל"ב) ח"א (ספרי ז"ל ׁשאמרּו לצד ְְְִִֶַָהּוא

לגרים, ולא לׁשבטים נתחּלקה יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹארץ

לבני ונחלה חלק לתת מקֹום אין ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּומעּתה

מחלקם, מּתנה ּבדר זּולת יׂשראל ּתֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָחֹובב

לֹו לֹומר ּדקּדק להבטחֹו מׁשה ּכׁשּבא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָולזה

CÏ e�·Ë‰Âלֹו יּתנּו יׂשראל מחלק ּפרּוׁש ¿≈«¿»ְְִִֵֵֵֵֶָ

יחּפצּו ׁשּלא מׁשה ׁשחׁש ּולצד הטבה, ְְְְֲֶֶֶַַַָָָֹּבתֹורת

מהּדבר, יסּובבּו אׁשר סּבֹות מה' מׁשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָּבמאמר

מּבחינת ּוב' הּמּתנה, מּבחינת יסּובבּו ְְְְִִִִַַַַָָג'

ׁשּיתּבּיׁש לצד א' הּמּתנה, מּבחינת ג' ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָההבטחה,

(ירּוׁשלמי אֹומרם ּדר על מהּמׁשּפיע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּנׁשּפע

ּדיליה ּדלאו ּדאכיל מאן ה"ג) פ"א ְְְִִֵָָָָָערלה

מּתנה המקּבל ּכבֹוד ׁשּיתמעט לצד ב' ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָוכּו',

ּבּכבֹוד ּבעיניו עֹומד יהיה ולא הנֹותן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבעיני

אדם ּבער הּמּתנה המעטת לצד ג' ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹון,

מציאּותּה וימאס לחרּפה לֹו ּתהיה ְְְְְְִִִֶֶַָָָּגדֹול

ׁשּיׁש מּצד א' ההבטחה, מּבחינת ב' ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהעּדרּה.

לעׂשֹות, ּדּבר אׁשר הּטֹוב מּדברֹו ׁשּיּנחם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָלחּוׁש

מּטֹובֹו, מּתת עינֹו ּתרע ּכי עין צרּות מּצד ִִִִִֵֵֵַַָָאֹו

ּבלּבֹו, מּמּנּו הּמבטח אהבת יתמעט ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻאֹו

ּוכמאמר עׂשֹות, ידֹו ּתּׂשיג ׁשּלא לצד ְְְֲֲִֶַַַַַָֹוהּב'

אמרֹות ּבּפסּוק פכ"ו) (ויק"ר אמרֹותרז"ל ה' ְֲִַַַָָ

והסיר ּדבריו ּבנעם מׁשה נתחּכם ולזה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹטהרֹות,

הּנזּכרים: חׁשׁשֹות הה' ְֲִִַַָָָּכל

¯Ó‡Óa e¯È‡‰ ÂÈ¯·c Á˙Ùee�z‡ ‰ÎÏ ∆«¿»»≈ƒ¿«¬«¿»ƒ»

e�·Ë‰Âעּמנּו הליכת ּבעד ּפרּוׁש וגֹו' ¿≈«¿ְְְֲִִֵַָָ

ויכֹול ּבחּנם אינּה ההטבה ּומעּתה ,ל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהטבנּו
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(ì)ézãìBî-ìàå éöøà-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥¨−´Ÿ¥¥®¦¯¦¤©§¦²§¤«©§¦−
:Cìà¥¥«

i"yx£Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡∑(ספרי)מׁשּפחּתי ּבׁשביל אם נכסי, ּבׁשביל החיים.אם אור ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

(àì)ék eðúà áæòz àð-ìà øîàiå|eðúðç zòãé ïk-ìò ©¾Ÿ¤©¨−©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ
:íéðéòì eðl úééäå øaãna©¦§½̈§¨¦¬¨¨−§¥¨«¦

i"yx£·ÊÚz ‡�ŒÏ‡∑ׁשּיׁש היה סבּור מחּבה; יתרֹו נתּגּיר לא יאמרּו: ׁשּלא ּבּקׁשה, לׁשֹון אּלא "נא" אין «»«¬…ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו והל הּניחם חלק, להם ׁשאין ׁשראה עכׁשו ּבארץ, חלק a„na¯.לּגרים e�˙�Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk∑ּכי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ִ

לנּו ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות נּסים וראית ּבּמדּבר, חנֹותנּו ידעּת אׁשר על זאת לעׂשֹות ל zÚ„È.נאה ÔkŒÏÚ Èk∑ ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ«≈»«¿»
ּכמֹו ידעּת, אׁשר על לח)ּכמֹו: בני"(בראשית לׁשלה לאֿנתּתיה "ּכיֿעלּֿכן יח): עברּתם"(שם "ּכיֿעלּֿכן יט): :(שם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבאּו" עלּֿכן לג)"ּכי ּפני"(שם ראיתי עלּֿכן "ּכי :.ÌÈ�ÈÚÏ e�l ˙ÈÈ‰Â∑,אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו. עבר, לׁשֹון ִִִִֵֵֶַַָָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְְְֵַַַָָָ
עתיד: ּכגלּגללׁשֹון עלינּו חביב ׁשּתהא אחר: ּדבר עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו ׁשּיתעּלם ודבר ּדבר ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר י)עינינּו, אתֿהּגר"(דברים "ואהבּתם החיים.: אור ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

(áì)äéäå eðnò Cìú-ék äéäå|áéèéé øLà àeää áBhä §¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À£¤̧¥¦¯
:Cì eðáèäå eðnò ýåýé§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

i"yx£'B‚Â ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â∑יריחֹו ׁשל ּדׁשנּה היה הארץ את מחּלקין יׂשראל ּכׁשהיּו אמרּו: לֹו? היטיבּו ּטֹובה מה ¿»»««¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּכ ּובין ּכ ּובין יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּיּבנה מי אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו אּמה, ת"ק על אּמה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹת"ק

וגֹו'" הּתמרים מעיר עלּו מׁשה חתן קיני "ּובני ׁשּנאמר: רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, לבני א)נתנּוהּו החיים.(שופטים אור ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

È˙e„lÈÏeל ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

Ôkלא ÏÚ È¯‡ ‡�˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa Ô¯L ‡�ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈ�ÈÚ· ‡˙ÈÊÁ ‡�Ï Ô„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ

Ècלב ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡�nÚ ÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈≈ƒ»»ƒ≈»»«ƒ
:CÏ ·ÈËB�Â ‡�nÚ ÈÈ ·ÈËBÈƒ¿»ƒ»»¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מחּוׁש הּוסר זה ּובדר ּבּדּינים, ּולהֹוציא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹלתּבע

מחּוׁש ּגם ּדיליה, ּדלאו ּדאכיל ּדמאן ְְְִִֵֵַַָָָָהּבּוׁשה

מחּוׁש ּגם מּמּנּו, ׁשּנהנה לצד ּבכבֹודֹו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהמעטת

הֹול אינֹו ׁשהרי יתנחם ּכי ההבטחה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּטּול

זה, ּבתנאי אּלא ונחלתֹו ארצֹו ועֹוזב ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָעּמם

CÏואֹומרֹו e�·Ë‰Âההטבה ׁשעּור ּפרּוׁש ּכאן ְְ¿≈«¿»ֲִֵַָָָ

חלק מּכל וטֹוב מבחר חֹובב ּבני חלק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻׁשּיהיה

וכן הּמבחר, חלק לֹו ׁשּיּתנּו יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻעם

ׁשל ּדׁשנּה לֹו ׁשּנתנּו ּכאן) (ספרי רז"ל ְְְְִִֶֶַַָָָָָאמרּו

ואֹומרֹו BË·יריחֹו. ¯ac '‰ Èk'ב סתר ּבזה ְְְִƒƒ∆ֶַָָ

והם ׁשרׁשמנּו מהּמחּוׁשים ׁשּנׁשארּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּמחּוׁשים

לקּים יד הּׂשג ּומניעת ההטבה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהמעטת

מפלאת ה' וטֹובת טֹוב ּדּבר ה' ּכי ְְִִִֵֵַַָֻהּבּטחֹון,

הער ּגדֹולת ההטבה ּתהיה זה ּולׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהיא,

ּבּה ואין ּובריאה חזקה ּגם להתּכּבד, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּוראּויה

ּובפרט ויתנחם וגֹו' הּוא איׁש לא ה' ּכי ְְְְֲִִִִֶָָָָֹחזרה

ׁשּנחם הּוא הרעה על ּדוקא ּכי הּטֹוב, ְְִִִֶַַַַָָָָָמדברֹו

ודקּדק הרעה, על ה' וּיּנחם לב) (ׁשמֹות ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּדכתיב

לצד הּטֹוב חּזּוק לתֹוספת יׂשראל על ְְְִִֵֶֶַַַַָלֹומר

יּנחם ולא העֹולם לאּמֹות ולא ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹֻׁשהּוא

להם: הּטֹובה ֶַַָָעל

‡CÏ.ל) 'B‚Â Èˆ¯‡ Ï‡ Ì‡ Èkלדעת צרי ƒƒ∆«¿ƒ¿≈≈ִַַָָ

ּתבת לֹומר הצר מּובן‡CÏלּמה והלא ְֵַַַָָֻ≈≈ֲַָֹ

על יתּבאר וגֹו'. אם ּכי אל לא מאֹומרֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָֹהּוא

לׁשֹונם וזה יתרֹו) (מכילתא ז"ל אֹומרם ְְְְְְִִֶֶֶָָָּדר

ׁשלחֹו אֹומר יהֹוׁשע רּבי חתנֹו את מׁשה ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹֻויׁשּלח

אֹומר הּמֹודעי אליעזר רּבי עֹולם, ׁשל ְֱִִִִֵֶֶֶַַָָמּכבֹודֹו

החׁש ּבמקֹום אּלא מהּנה הּנר ּכלּום לֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָאמר

הֹול אני אּלא ּולבנה חּמה ּבין מהּנה אני ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמה

ללמד ואביאם מדינה ּבני ּכל ּומגּיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹלארצי

אֹומר הרי כן עׂשה ולא הל יכֹול ְְֲֵֵֵַָָָָֹוכּו'

ּדבריהם מּתֹו וגֹו', קני ּובני א) ְְְְִִִִֵֵֵֶ(ׁשֹופטים

נתּגּיר לא ׁשּיתרֹו סֹובר יהֹוׁשע ׁשרּבי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻמׁשמע

נתּגּיר, ּולר"א עֹולם, ׁשל מּכבֹודֹו מׁשה ְְְְִִֵֶֶַָָּוׁשלחֹו

יּתּור יתיּׁשב ׁשניהם �ÔBÎ,ּולדברי ÏÚ CÏ‡ ְְְְִִִֵֵֵֶַ≈≈«»

‡Ï C¯c‰ ‰Ê ÏÚ ¯ÓBÏ Ôek˙� ÚLB‰È Èa¯Ï¿«ƒ¿À«ƒ¿«≈««∆«∆∆…

Èˆ¯‡ Ï‡ Ì‡ Èk CÏ‡חביבּות לטעם ולא ≈≈ƒƒ∆«¿ƒְְֲִַַֹ

כן לא יֹוׁשב, הייתי זה זּולת אבל לבד ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹארצי

רּבי ולסברת ּפנים, ּכל על אל אּלא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּוא

הּדר זה על ‡CÏאליעזר ‡Ïלחלּוטין ּפרּוׁש ֱִֶֶֶֶֶַַ…≈≈ֲִֵַ

זֹו Èz„ÏBÓּבהליכה Ï‡Â Èˆ¯‡ Ï‡ Ì‡ Èk ֲִַָƒƒ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒ

ּומֹולדּתי ארצי לבני יאֹות אׁשר אל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַּפרּוׁש

ּומֹולדּתי ארצי לֹומר וכפל ולׁשּוב, לגּירם ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָאל

מדינתי ּבני ּכל אגּיר מקֹום אמצא אם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹומר

מֹולדּתי: ּבני ְְְִֵַָּולפחֹות

B‚Â'.לא) e�˙‡ ·ÊÚz ‡� Ï‡ר"א לדברי «»«¬……»¿ְְִֵ

ׁשּלא מּמּנּו ׁשּמבּקׁש הּדר זה על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹיתּבאר

והּוא לחזר, ׁשּדעּתֹו הגם ׁשעה לפי אפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָֹיל

ׁשרגא טענת ּוכנגד נא, ּבתבת ּׁשרמז ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

הּטעם אמר מּמּנּו קּבלה ׁשּלא ÏÚּבטהרא Èk ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹƒ«

¯a„na e�˙�Á zÚ„È Ôkּדרכנּו האירּו יד ועל ≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ְְְִֵֵַָָ

מּכל ּתחזה ואּתה יח) (ׁשמֹות ּדכתיב ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָּבעצת

וּיבחר ּוכתיב עצת על ה' והסּכים וגֹו' ְְְְְְֲִִִִַַַָָָהעם

אפּלּו להאיר אּתה יכֹול ּכן אם וגֹו' ְְֲִִִֵֶַָָָמׁשה

יתּבאר יהֹוׁשע ר' ּולדברי ּולבנה, חּמה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻלפני

הּדר זה �‡על Ï‡עּתה נכֹון אין ּפרּוׁש ֶֶֶַַ«»ֵֵַָָ

והּטעם אֹותנּו, zÚ„Èלעזב Ôk ÏÚ Èk,'וגֹו ְֲַַַַָֹƒ«≈»«¿ְָ

עּקר ּכל אצלנּו ּבאת לא אם ּבׁשלמא ְְִִִֵֵֶָָָָָָֹּפרּוׁש

וידעּת ׁשּבאת עּתה אבל ל חֹוׁשׁש אני ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָאין

מכּסים ׁשּיׂשראל לצד ּפרּוׁש ּבּמדּבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֻחנֹותנּו

ז"ל ּכמאמרם מקֹומם יֹודע אדם ואין ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָּבעננים

אהרן ּגוע ּכי ּבּפסּוק ג.) ר"ה פי"ט ֲִַַַָָֹ(במד"ר

ואמרּו וגֹו', יׂשראל ּבא ּכי הּכנעני וּיׁשמע ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָוגֹו'

מקֹומן הּכר ּכבֹוד ענני ׁשּנסּתּלקּו לצד ְְְְְִֵֶַַַַַַָָֻרז"ל

קד מעּתה אמר יׂשראל, נֹודעׁשל לא לכן ם ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

יׂשראל, ׁשל חנֹותם ה' הֹודיעֹו וחֹובב ְְֲֲִִֵֶַָָָָּתחנֹותם

עיניהם ּׁשהאיר למה ה' ׁשהסּכים לֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַועֹוד

אֹומרֹו והּוא e�Ïּבעצתֹו, ˙ÈÈ‰Âנכֹון ואין וגֹו', ְְֲַָ¿»ƒ»»ְְֵָ

חּלּול ּבזה יׁש ּכי זה, ּכל אחר אֹותם ֲִִֵֶֶַַַָָָֹלעזב

והחׁשיבּוהּו אמּונתם על ׁשעמד יאמרּו ּכי ְְְֱִִֶֶַַָָָֹה',

הצּדקּו ׁשּלא אּלא זה אין אֹותם ועזב ּכ ְְְֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכל

ּכן, עׂשֹות נכֹון ואין האמּונה מֹופתי ְְְֱֲֵֵֵֶָָָאצלֹו

עֹולם: ׁשל מּכבֹודֹו מׁשה ּגרׁשֹו קּבל ְְְִִֵֵֶֶֶָֹּוכׁשּלא

B‚Â'.לב) ‰È‰Â 'B‚Â CÏ˙ Èk ‰È‰Âצרי ¿»»ƒ≈≈¿¿»»¿ִָ

לֹומר ּכפל לּמה ּפעמיםÈ‰Â‰לדעת ב' ַַַַָָָָ¿»»ְִָ

הּדברים הן ׁשהן מיּתר הּכתּוב ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָֻעֹוד

לב' ויתּבאר ראׁשֹון, ּבמאמר ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָהּנאמרים

נמׁשכת וגֹו' והיה ּתבת ר"א לסברת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּסברֹות,

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

(âì)ìL Cøc ýåýé øäî eòñiåýåýé-úéøa ïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸§¦«§Ÿ̈¹
ìL Cøc íäéðôì òñð:äçeðî íäì øeúì íéîé úL Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c∑ׁשהיה אחד, ּביֹום הלכּו ימים ׁשלׁשת מהל ∆∆¿…∆»ƒְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹ
מּיד לארץ להכניסם חפץ הּוא ּברּו ÌÈÓÈ.הּקדֹוׁש ˙LÏL C¯c Ì‰È�ÙÏ ÚÒ� '‰Œ˙È¯a ÔB¯‡Â∑(יד ב"ב זה(ספרי. ְְִִֵֶַַָָָָָָָ«¬¿ƒ…≈ƒ¿≈∆∆∆¿…∆»ƒֶ

מקֹום להם לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר לפניהם ּומקּדים מּנחים, לּוחֹות ׁשברי ּובֹו לּמלחמה עּמהם הּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻהארֹון
.חניה ַָָ

(ãì)ñ :äðçnä-ïî íòñða íîBé íäéìò ýåýé ïðòå©«£©̄§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§¨−¦©©«£¤«
i"yx£ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ Ô�ÚÂ∑ארּבע ּבמסעיהם: ּכתּובים עננים ׁשבעה «¬«¬≈∆»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

נחׁשים והֹורג הּנמּו את ּומגּביּה הּגבּה את מנמי לפניהם, ואחד למּטה ואחד למעלה ואחד רּוחֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמארּבע
‰Án�‰.ועקרּבים ÔÓ∑חנּיתן .מּמקֹום ְְִַַƒ««¬∆ְֲִִָָ

ß oeiq 'g iyiy mei ß

gäëåôä ð(äì)äîe÷ äLî øîàiå ïøàä òñða éäéå|ýåýé ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©´Ÿ¤¤®¨´§Ÿ̈À
éáéà eöôéåéàðNî eñðéå Eéðtî E:E §¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

i"yx£Ô¯‡‰ ÚÒ�a È‰ÈÂ∑ּכדי ּכאן? נכּתב ולּמה מקֹומֹו; זה ׁשאין לֹומר ּומּלאחריו, מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה «¿ƒƒ¿…«»»…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּקדׁש ּכתבי ּבכל ּכדאיתא וכּו', לפרענּות ּפרענּות ּבין קטז)להפסיק ‰'.(שבת ‰Óe˜∑לפניהם מקּדים ׁשהיה לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻֻ»ְְְִִִֵֶֶַָָ

יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן עמד אֹומר: מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת בויקהל)מהל ‡EÈ·È.(תנחומא eˆÙÈÂ∑המכּנסין. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ¿»À…¿∆ְִַָֻ
EÈ‡�NÓ eÒ�ÈÂ∑הרֹודפים והיהEÈ‡�NÓ.אּלּו ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , ¿»À¿«¿∆ְִֵָ¿«¿∆ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּנאמר פג)העֹולם, ראׁש",(תהילים נׂשאּו ּומׂשנאי" סֹוד": יערימּו עלֿעּמ" הם? .ּומי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bk zegiy ihewl)

העֹולם והיה ׁשאמר מי את לה)ׂשֹונא י, (רש"י ְִֵֶֶַָָָָָ
והיה ׁשאמר מי – ּוברׁש"י אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם נאמר ׁשּבחּמׁש הרי אֹויביו". ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים ְְְְְְֱֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻנאמר

ׁשהּוא אלקים, ׁשם יֹותר, למּטה הּדבר נמׁשְך ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – אֹויבָך" "יפּוצּו ׁשל הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻהעֹולם.

ּובּתֹורה העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ּפהׁשרׁש עצמֹו.ׁשּבעל העֹולם העלם לתֹוְך הּדבר החייםנמׁשְך אור ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

„ÈÈלג ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯ehÓ eÏË�e¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»
ÏË� ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»«¿»»≈
‰‡�˜˙‡Ï ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„√̃»≈«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»»

:È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔB‰Ï¿¬«≈≈¿≈

ÔB‰ÏhÓaלד ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È Ô�ÚÂ«¬«¿»»«¿»¬≈ƒ»»¿ƒ«¿
:‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»

ÈÈלה ÈÏb˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡�B¯‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C··„ ÈÏÚa Ôe˜¯ÚÈÂ CÈ‡�Ò Ôe¯ca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לנּו והיית הּדר זה על ּׁשּלמעלה מה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָעם

תחׁשב עּמנּו ּתל ּכי כן ּכמֹו והיה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָלעינים

חּמה לפני נר ּבגדר ּתהיה ולא זֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבמדרגה

יהֹוׁשע ר' ּולדברי ר"א, לדברי ּכמאמר ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָֻּולבנה

ואֹומרֹו ּבעינינּו, ּגדֹול זה ּבמּצב ׁשּתעמד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹירצה

‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Âר"א לדברי ּפרּוׁש וגֹו' ¿»»««ְְְִֵֵ

ללכת נכֹון אין אליו אמר ולחזר ללכת ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשרצה

אׁשר ּבעת מצּוי ׁשּתהא רֹוצה אני ּכי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָֹולחזר

ּבחלק ל ׁשּניטיב ּכדי לעּמֹו הּטֹוב יּתן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַה'

מצּוי ּתהיה לא אם כן לא אׁשר מּמּנּו, ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹהּיפה

אּלא הּדבר על ונתרּצה הארץ, חּלּוק ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעת

יׂשראל על ּגזרה ׁשּנגזרה ּכׁשראה זמן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאחר

ּדברֹו לעׂשֹות הל ׁשנה מ' ּבּמדּבר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָלהתעּכב

הטבת ּבעת ונמצא וחזר עירֹו ּבני לגּיר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָהּטֹוב

יהֹוׁשע ר' ּולדברי מׁשה. ּכמאמר ליׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֻה'

עצמֹו ּבעיני יראה ׁשּלא לֹו לֹומר נתּכּון ּכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּגם

מהעם ׁשפלה ּבמדרגה ׁשּיהיה ּגר ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָהיֹותֹו

ׁשּיֹורה מֹולדּתי ואל ארצי אל אם ּכי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַּכמאמר

לזה מּכירין, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום ללכת ְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשחפץ

אּלא הּוא כן לא ‡L¯אמר ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â ֵֶַָָֹ¿»»««¬∆

e�nÚ ‰È‰È '‰ ·ÈËÈÈׁשּלא יחד ּכּלנּו עם ּפרּוׁש ≈ƒƒ¿∆ƒ»ִֵֶַַָֹֻ

ׁשּיהיה ועֹוד מהם. ׁשפלה ּבמדרגה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָיחׁשבּוהּו

והּוא ׁשּבחלקים, והּמבחר הּטֹוב חלק ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻל

:ל והטבנּו ְְֲֵַַַָמאמר

B‚Â'.לה) '‰ ‰Óe˜ 'B‚Â Ô¯‡‰ ÚÒ�a È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿…«»»…¿»¿
הּכתּוב ויתּבאר הּמאמר, ּכּונת לדעת ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָצרי

ׁשרׁשמנּו פ"א) של"ב (ע"ח ּדבריהם ּפי ְְִִֵֶֶַַָעל

ּבּמדּבר יׂשראל הליכת ׁשּטעם מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבכּמה

ּברׁשּות הּׁשבּויֹות הּקדּׁשה ניצֹוצי לברר ְְְְְִִֵֵַַָָָָֻהיתה

ּכי לדעת אּתה וצרי צּיה, מדּבר ְְִִִִֵַַַַָָָָׁשֹוכן

ּבחינת הּוא א' הּדרגֹות ּבב' יׁשנם ְְְְִִִֶַַַָָהחיצֹונים

ּולהׁשחית, להרע ּבֹו לּנדּבק והמפּתה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָהּמסית

לפּתֹות, ּבטבעֹו ואין והמחּבל הּמּזיק ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַב'

ּכאן הּמאמר ‰‡¯Ôּובא ÚÒ�a È‰ÈÂּכׁשּנֹוסע ּכי ֲַַָָָ«¿ƒƒ¿…«»»…ְִֵֶַ

הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל ּבֹו ְְְִִִֵַַָָֻּומתּדּבקים

מתּפֹוצצים הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָֻּוכׁשּמתּבררים

מאמר והּוא הּקלּפֹות, ‰',ּומׁשּתּברים ‰Óe˜ ְְְְֲִִִַַַַ»

EÈ·È‡ eˆÙÈÂּבניצֹוצי הּנאחזֹות הּקלּפֹות ׁשהם ¿»À…¿∆ְְֱִִֵֵֶֶַַָ

ּבתבת רמז ואליהם יתּפֹוצצּו, È‰ÈÂהּקדּׁשה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻ«¿ƒ

˙‡ ‰zÙÓ‰ Ú¯‰ ˙�ÈÁa „‚�Îe ,¯Úˆ ÔBLÏ¿««¿∆∆¿ƒ«»««¿«∆∆

EÈ�tÓ EÈ‡pNÓ eÒ�ÈÂ ¯Ó‡ Ì„‡‰אֹותם ּפרּוׁש »»»»«¿»À¿«¿∆ƒ»∆ֵָ

אדם ּבני ּבלּבֹות ה' ּדר הּמׂשניאים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּבחינֹות

רּבים היֹותם לצד רּבים לׁשֹון ואֹומר ְְְֱִִֵַַַָָינּוסּו,

ׁשּיׁש (סט:) ּביֹומא ז"ל ּכמאמרם ְְְֲִֵֶַַַָָָהמפּתים

וכל וכּו', זנּות וׁשל זרה עבֹודה ׁשל הרע ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָיצר

חֹונה ּוכׁשהיה נסיעה, ּבדר ּפרּוׁש ּבנסע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹזה

ּבמקֹום ּכׁשחֹונה ה' ּכי אחר, ּבאפן אֹומר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹהיה

ׁשם חנה ׁשּלא הּמקֹומֹות ּכי ּבזה יּגיד ְִִֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ׁשּיצטר הּקדּׁשה ניצּוצי ּברּור ׁשם היה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻלא

ּובמקֹום ׁשם, ּדר מעבר ויסּפיק ׁשּמה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָלחנֹות

הּקדּׁשה ניצֹוצי יׁש ׁשם ּכי יּגיד יחנה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻאׁשר

ל היהׁשּצרי זה ועל ׁשם, ּבׁשבילם התעּכב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ואֹומר מׁשה ¯··B˙מכּון '‰ ‰·eL ‰Á�a ְְֵֵֶַ¿À…»ƒ¬

,Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡הּקדּׁשה ניצֹוצי ׁשּיׁשיב ּפרּוׁש «¿≈ƒ¿»≈ְִִֵֵֶַָָֻ

יׂשראל הּנקראים ואלפים הרבבֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָלקּבץ

ּואּולי יׂשראל יּקראּו הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכי

ּבתבת Ó˙Âˆ‡ׁשרמז ,˙e�a¯Â ‰ÏÚÓ ÔBLÏ ÈÙÏ‡ ְֵֶַַָ«¿≈¿«¬»¿«»¿ƒ¿»
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(âì)ìL Cøc ýåýé øäî eòñiåýåýé-úéøa ïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸§¦«§Ÿ̈¹
ìL Cøc íäéðôì òñð:äçeðî íäì øeúì íéîé úL Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c∑ׁשהיה אחד, ּביֹום הלכּו ימים ׁשלׁשת מהל ∆∆¿…∆»ƒְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹ
מּיד לארץ להכניסם חפץ הּוא ּברּו ÌÈÓÈ.הּקדֹוׁש ˙LÏL C¯c Ì‰È�ÙÏ ÚÒ� '‰Œ˙È¯a ÔB¯‡Â∑(יד ב"ב זה(ספרי. ְְִִֵֶַַָָָָָָָ«¬¿ƒ…≈ƒ¿≈∆∆∆¿…∆»ƒֶ

מקֹום להם לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר לפניהם ּומקּדים מּנחים, לּוחֹות ׁשברי ּובֹו לּמלחמה עּמהם הּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻהארֹון
.חניה ַָָ

(ãì)ñ :äðçnä-ïî íòñða íîBé íäéìò ýåýé ïðòå©«£©̄§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§¨−¦©©«£¤«
i"yx£ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ Ô�ÚÂ∑ארּבע ּבמסעיהם: ּכתּובים עננים ׁשבעה «¬«¬≈∆»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

נחׁשים והֹורג הּנמּו את ּומגּביּה הּגבּה את מנמי לפניהם, ואחד למּטה ואחד למעלה ואחד רּוחֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמארּבע
‰Án�‰.ועקרּבים ÔÓ∑חנּיתן .מּמקֹום ְְִַַƒ««¬∆ְֲִִָָ

ß oeiq 'g iyiy mei ß

gäëåôä ð(äì)äîe÷ äLî øîàiå ïøàä òñða éäéå|ýåýé ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©´Ÿ¤¤®¨´§Ÿ̈À
éáéà eöôéåéàðNî eñðéå Eéðtî E:E §¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

i"yx£Ô¯‡‰ ÚÒ�a È‰ÈÂ∑ּכדי ּכאן? נכּתב ולּמה מקֹומֹו; זה ׁשאין לֹומר ּומּלאחריו, מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה «¿ƒƒ¿…«»»…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּקדׁש ּכתבי ּבכל ּכדאיתא וכּו', לפרענּות ּפרענּות ּבין קטז)להפסיק ‰'.(שבת ‰Óe˜∑לפניהם מקּדים ׁשהיה לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻֻ»ְְְִִִֵֶֶַָָ

יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן עמד אֹומר: מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת בויקהל)מהל ‡EÈ·È.(תנחומא eˆÙÈÂ∑המכּנסין. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ¿»À…¿∆ְִַָֻ
EÈ‡�NÓ eÒ�ÈÂ∑הרֹודפים והיהEÈ‡�NÓ.אּלּו ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , ¿»À¿«¿∆ְִֵָ¿«¿∆ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּנאמר פג)העֹולם, ראׁש",(תהילים נׂשאּו ּומׂשנאי" סֹוד": יערימּו עלֿעּמ" הם? .ּומי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bk zegiy ihewl)

העֹולם והיה ׁשאמר מי את לה)ׂשֹונא י, (רש"י ְִֵֶֶַָָָָָ
והיה ׁשאמר מי – ּוברׁש"י אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם נאמר ׁשּבחּמׁש הרי אֹויביו". ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים ְְְְְְֱֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻנאמר

ׁשהּוא אלקים, ׁשם יֹותר, למּטה הּדבר נמׁשְך ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – אֹויבָך" "יפּוצּו ׁשל הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻהעֹולם.

ּובּתֹורה העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ּפהׁשרׁש עצמֹו.ׁשּבעל העֹולם העלם לתֹוְך הּדבר החייםנמׁשְך אור ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

„ÈÈלג ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯ehÓ eÏË�e¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»
ÏË� ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»«¿»»≈
‰‡�˜˙‡Ï ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„√̃»≈«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»»

:È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔB‰Ï¿¬«≈≈¿≈

ÔB‰ÏhÓaלד ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È Ô�ÚÂ«¬«¿»»«¿»¬≈ƒ»»¿ƒ«¿
:‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»

ÈÈלה ÈÏb˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡�B¯‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C··„ ÈÏÚa Ôe˜¯ÚÈÂ CÈ‡�Ò Ôe¯ca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לנּו והיית הּדר זה על ּׁשּלמעלה מה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָעם

תחׁשב עּמנּו ּתל ּכי כן ּכמֹו והיה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָלעינים

חּמה לפני נר ּבגדר ּתהיה ולא זֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבמדרגה

יהֹוׁשע ר' ּולדברי ר"א, לדברי ּכמאמר ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָֻּולבנה

ואֹומרֹו ּבעינינּו, ּגדֹול זה ּבמּצב ׁשּתעמד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹירצה

‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Âר"א לדברי ּפרּוׁש וגֹו' ¿»»««ְְְִֵֵ

ללכת נכֹון אין אליו אמר ולחזר ללכת ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשרצה

אׁשר ּבעת מצּוי ׁשּתהא רֹוצה אני ּכי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָֹולחזר

ּבחלק ל ׁשּניטיב ּכדי לעּמֹו הּטֹוב יּתן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַה'

מצּוי ּתהיה לא אם כן לא אׁשר מּמּנּו, ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹהּיפה

אּלא הּדבר על ונתרּצה הארץ, חּלּוק ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעת

יׂשראל על ּגזרה ׁשּנגזרה ּכׁשראה זמן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאחר

ּדברֹו לעׂשֹות הל ׁשנה מ' ּבּמדּבר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָלהתעּכב

הטבת ּבעת ונמצא וחזר עירֹו ּבני לגּיר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָהּטֹוב

יהֹוׁשע ר' ּולדברי מׁשה. ּכמאמר ליׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֻה'

עצמֹו ּבעיני יראה ׁשּלא לֹו לֹומר נתּכּון ּכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּגם

מהעם ׁשפלה ּבמדרגה ׁשּיהיה ּגר ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָהיֹותֹו

ׁשּיֹורה מֹולדּתי ואל ארצי אל אם ּכי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַּכמאמר

לזה מּכירין, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום ללכת ְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשחפץ

אּלא הּוא כן לא ‡L¯אמר ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â ֵֶַָָֹ¿»»««¬∆

e�nÚ ‰È‰È '‰ ·ÈËÈÈׁשּלא יחד ּכּלנּו עם ּפרּוׁש ≈ƒƒ¿∆ƒ»ִֵֶַַָֹֻ

ׁשּיהיה ועֹוד מהם. ׁשפלה ּבמדרגה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָיחׁשבּוהּו

והּוא ׁשּבחלקים, והּמבחר הּטֹוב חלק ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻל

:ל והטבנּו ְְֲֵַַַָמאמר

B‚Â'.לה) '‰ ‰Óe˜ 'B‚Â Ô¯‡‰ ÚÒ�a È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿…«»»…¿»¿
הּכתּוב ויתּבאר הּמאמר, ּכּונת לדעת ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָצרי

ׁשרׁשמנּו פ"א) של"ב (ע"ח ּדבריהם ּפי ְְִִֵֶֶַַָעל

ּבּמדּבר יׂשראל הליכת ׁשּטעם מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבכּמה

ּברׁשּות הּׁשבּויֹות הּקדּׁשה ניצֹוצי לברר ְְְְְִִֵֵַַָָָָֻהיתה

ּכי לדעת אּתה וצרי צּיה, מדּבר ְְִִִִֵַַַַָָָָׁשֹוכן

ּבחינת הּוא א' הּדרגֹות ּבב' יׁשנם ְְְְִִִֶַַַָָהחיצֹונים

ּולהׁשחית, להרע ּבֹו לּנדּבק והמפּתה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָהּמסית

לפּתֹות, ּבטבעֹו ואין והמחּבל הּמּזיק ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַב'

ּכאן הּמאמר ‰‡¯Ôּובא ÚÒ�a È‰ÈÂּכׁשּנֹוסע ּכי ֲַַָָָ«¿ƒƒ¿…«»»…ְִֵֶַ

הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל ּבֹו ְְְִִִֵַַָָֻּומתּדּבקים

מתּפֹוצצים הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָֻּוכׁשּמתּבררים

מאמר והּוא הּקלּפֹות, ‰',ּומׁשּתּברים ‰Óe˜ ְְְְֲִִִַַַַ»

EÈ·È‡ eˆÙÈÂּבניצֹוצי הּנאחזֹות הּקלּפֹות ׁשהם ¿»À…¿∆ְְֱִִֵֵֶֶַַָ

ּבתבת רמז ואליהם יתּפֹוצצּו, È‰ÈÂהּקדּׁשה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻ«¿ƒ

˙‡ ‰zÙÓ‰ Ú¯‰ ˙�ÈÁa „‚�Îe ,¯Úˆ ÔBLÏ¿««¿∆∆¿ƒ«»««¿«∆∆

EÈ�tÓ EÈ‡pNÓ eÒ�ÈÂ ¯Ó‡ Ì„‡‰אֹותם ּפרּוׁש »»»»«¿»À¿«¿∆ƒ»∆ֵָ

אדם ּבני ּבלּבֹות ה' ּדר הּמׂשניאים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּבחינֹות

רּבים היֹותם לצד רּבים לׁשֹון ואֹומר ְְְֱִִֵַַַָָינּוסּו,

ׁשּיׁש (סט:) ּביֹומא ז"ל ּכמאמרם ְְְֲִֵֶַַַָָָהמפּתים

וכל וכּו', זנּות וׁשל זרה עבֹודה ׁשל הרע ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָיצר

חֹונה ּוכׁשהיה נסיעה, ּבדר ּפרּוׁש ּבנסע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹזה

ּבמקֹום ּכׁשחֹונה ה' ּכי אחר, ּבאפן אֹומר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹהיה

ׁשם חנה ׁשּלא הּמקֹומֹות ּכי ּבזה יּגיד ְִִֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ׁשּיצטר הּקדּׁשה ניצּוצי ּברּור ׁשם היה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻלא

ּובמקֹום ׁשם, ּדר מעבר ויסּפיק ׁשּמה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָלחנֹות

הּקדּׁשה ניצֹוצי יׁש ׁשם ּכי יּגיד יחנה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻאׁשר

ל היהׁשּצרי זה ועל ׁשם, ּבׁשבילם התעּכב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ואֹומר מׁשה ¯··B˙מכּון '‰ ‰·eL ‰Á�a ְְֵֵֶַ¿À…»ƒ¬

,Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡הּקדּׁשה ניצֹוצי ׁשּיׁשיב ּפרּוׁש «¿≈ƒ¿»≈ְִִֵֵֶַָָֻ

יׂשראל הּנקראים ואלפים הרבבֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָלקּבץ

ּואּולי יׂשראל יּקראּו הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכי

ּבתבת Ó˙Âˆ‡ׁשרמז ,˙e�a¯Â ‰ÏÚÓ ÔBLÏ ÈÙÏ‡ ְֵֶַַָ«¿≈¿«¬»¿«»¿ƒ¿»
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(åì):ìàøNé éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬¦§¨¥«
gäëåôä ðô

i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו ל)מנחם ּתּוׁשעּון"(ישעיה ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑,מּגיד »ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈ִַ
רבבֹות ּוׁשּתי אלפים מּׁשני ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה .ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

àé(à)ýåýé òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ
:äðçnä äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬©©«£¤«

i"yx£ÌÈ��‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי)הּוא וכן רׁשעים, אּלא העם אין «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒְְִֵֵֶָָָָ
יז)אֹומר ואֹומר(שמות הּזה". לעם אעׂשה "מה יג): ׁשּנאמר(ירמיה "עּמי", קרּואים: ּכׁשרים, ּוכׁשהם הּזה". הרע "העם : ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה) עּמי"(שמות את "ׁשּלח ו): ל"(מיכה מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ��‡˙Ók∑מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא מתאֹוננים אין ְִִִִֶֶַַַַָ¿ƒ¿…¿ƒְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

ּבׁשמׁשֹון אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, מאחרי לפרׁש האי יד)עלילה הּואֿמבּקׁש"(שופטים תאנה "ּכי :.'‰ È�Ê‡a Ú¯∑ ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ«¿»¿≈
ׁשלׁשה הּזה ּבּדר לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ויקניט. ּבאזניו ׁשּתבֹוא ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני רעה ׁשהיא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּתֹואנה

"הּדר מעּנּוי נחנּו ׁשּלא ‡Bt.ימים, ¯ÁiÂ∑מּיד לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, מתּכּון הייתי ‰Án�‰.אני ‰ˆ˜a∑ ְִִֵֶֶֶַַָֹ«ƒ««ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָƒ¿≈««¬∆
ּובּגדֹולים ׁשּבהם ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ּבן ׁשמעֹון רּבי רב. ערב אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם .ּבּמקצין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

(á)ò÷Lzå ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà íòä ÷òöiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©−
:Làä̈¥«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑(ספרי)ואמר אביו ׁשל אֹוהבֹו אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ּבׂשרֿודם למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
מאּבא עלי ּובּקׁש צא ‰‡L.לֹו: Ú˜LzÂ∑(שם)היתה – הרּוחֹות לאחת חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה ֵֵֵַַַָָ«ƒ¿«»≈ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

הרּוח אֹותֹו ּכל והֹולכת .מקּפלת ְְֶֶֶֶַַָָ

(â)Là íá äøòá-ék äøòáz àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ã)ekáiå eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®©¨ª´©¦§À
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNé éða íb©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬©«£¦¥−¨¨«

i"yx£ÛÒÙÒ‡‰Â∑מּמצרים ּבצאתם עליהם ׁשּנאספּו רב ערב עּמהם(שם)∑e·LiÂ.אּלּו וּיבּכּו יׂשראל ּבני ÈÓ.ּגם ¿»«¿Àְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ«»Àְְְִִִֵֵֶַַָָƒ
¯Na e�ÏÎ‡È∑נאמר ּכבר והלא ּבׂשר? להם היה לא יב)וכי ואם(שמות וגֹו'". ּובקר וצאן אּתם עלה רב "וגםֿערב : «¬ƒ≈»»ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

נאמר לארץ ּבכניסתם והלא אכלּום, לב)ּתאמר: עלילה(במדבר ׁשּמבּקׁשים אּלא וגֹו'", ראּובן לבני היה רב "ּומקנה :. ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

(ä)úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ̈©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´
íéìöaä-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå íéàMwä©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−

:íéîeMä-úàå§¤©¦«
i"yx£ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡�Œ¯L‡∑והל חּנם, ּדגים להם נֹותנים ׁשּמצריים ּתאמר נאמראם ּכבר ה)א "ותבן(שמות : ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מן חּנם "חּנם"? אֹומר ּומהּו חּנם? להם נֹותנים היּו ּדגים חּנם, להם נֹותנים היּו לא ּתבן אם לכם". ְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹלאֿיּנתן
‰ÌÈ‡Mw.(ספרי)הּמצֹות קׁשים∑‡˙ ׁשהם מּפני מאּלּו? חּוץ ּדבר, לכל מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ׁשמעֹון: רּבי אמר ְִַ≈«ƒÀƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבּספרי ּכדאיתא כּו' למל מׁשל הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל לאּׁשה: אֹומרים הם∑‰ÌÈ‡Mw.לּמניקֹות. ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ«ƒÀƒֵ
ּבלעז (גורקען) וכּו'∑‰ÈˆÁ¯.בורק"ש∑‡·ÌÈÁh.קוקומברו"ש ּבֹוצינּיא ית ותרּגּומֹו (לויך), פוריל"ש .ּכריׁשין ְַַ¬«ƒƒ∆»ƒְְְְִִִַַָָ

B‚aלו C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

ÈÈא Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

ÈÈב Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

‡¯Èג ‡z˜Ïc ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»«¿∆¿»¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ÔB‰a ˙˜Ï„¿≈«¿∆»»ƒ√»¿»

zÏ‡L‡ד eÏÈ‡L ÔB‰È�È· Èc ÔÈ·¯·¯ÚÂ«¬«¿¿ƒƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»
ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Û‡ BÎ·e e·˙Â¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡�pÏÎÈÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»

‡ÔÈÏÎה ‡�ÈÂ‰c ‡i�e� ˙È ‡�Á�‡ Ô¯ÈÎc¿ƒ«¬«¿»»«»«¬≈»»¿ƒ
‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡i�ÈˆBa ˙È ÔbÓ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯Îe¿»≈¿≈¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰M„w‰ ÈˆBˆÈ� Èkיׂשראל קדּׁשת ּכח להתעּצם להתּפּלל ּבזה מׁשה ויכּון יצתה, מּנין רּות ּולמד וצא ונכּבדים, רּבים היּו הרׁשע ס"מ ׁשבה אׁשר ƒƒ≈«¿À»ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ההּוא: ּבּמקֹום יּמצא אׁשר ּכל ּולברר לנּצח ה' ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעזר

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£e�È�ÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ּבערב מן ּבּׁשחר .מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©
i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑:אֹומרים יׂשראל זה, אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

על עֹולם ּבאי ראּו ּכלֹומר: וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: הכּתיב הּוא ּברּו והּקדֹוׁש עינינּו", אלֿהּמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ"ּבלּתי
חׁשּוב הּוא וכ ּכ והּמן ּבני, ּמתלֹוננים קוליינדר"י∑bŒÚ¯Êk„.מה זרע ּכגּדא טֹובה∑ÁÏ„a.עגל אבן ׁשם ְְְְִִַַַָָָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ¿…«ֵֶֶָ

.קריסט"ל ְְִָ

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
ì íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáeãL ¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬

:ïîMä©¨«¤
i"yx£eËL∑עמל ּבלא אישבני"ר, טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" e�ÁËÂ.אין »ְְִִֵֶַָָָֹ¿»¬

'B‚Â ÌÈÁÈ¯a∑ולמבּׁשלין ולנדֹוכין לנטחנין טעמֹו היה מׁשּתּנה אּלא ּבּמדֹוכה, ולא ּבּקדרה ולא ּבריחים ירד .לא »≈«ƒ¿ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
¯e¯ta∑קדרה.ÔÓM‰ „LÏ∑:לֹו ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל לב)לחלּוח קיץ",(תהילים ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" : «»ְֵָ¿««»∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּפרׁשּוהּו ורּבֹותינּו קיץ. ּבחרבֹוני לחלּוחי נהּפ – יסֹוד ׁשמן.(ספרי)והּלמ"ד אצל ׁשדים ענין אין א ׁשדים, לׁשֹון ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ
לׁשֹון הּׁשמן, לׁשד לֹומר אפׁשר לב)ואי וטעמֹו(דברים (צירה) קטן קמץ נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון, וּיׁשמן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּנקּודה והּׁשי"ן הּוא, ׁשמן לׁשֹון הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ּפּתח נקּוד ׁשהּמ"ם עכׁשו הּמ"ם. ּתחת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָלמּטה
ּד'בׁש ׁש'מן ל'יׁש נֹוטריקֹון: לׁשֹון "לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא מּפני קטן ּבפּתח נקּודה ואינּה ּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבקמץ
ׁשל לפתרֹונֹו נֹוטה ּבמׁשחא" "ּדליׁש ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ּבדבׁש. ּוקטּופה ּבׁשמן הּנּלֹוׁשה ּכעּסה –ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּה יׁש ׁשמן לחלּוחית ּבׁשמן, הּנּלֹוׁשה ׁשהעּסה .ּדֹונׁש; ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)çúôì Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−§¤´©
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà̈«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑"למׁשּפחתיו" אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ּובֹוכים, נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
להם– הּנאסרֹות עריֹות ׁשל מׁשּפחֹות עסקי החיים.(ספרי)על אור ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

(àé)änìå Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½§¨²¨
éðéòa ïç éúöî-àìäfä íòä-ìk àOî-úà íeNì E «Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²¨¨¨¬©¤−

:éìòהחיים אור ¨¨«

‡Ô‰lו ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡�LÙ� ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡��ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

eÊÁkז dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

iÁÈ¯a‡ח ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

�Á˙ט ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á� „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
È�ÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e d�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»
:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡„.י) '‰ Û‡ ¯ÁiÂטעםÏkL „ˆÏ ,„‡Ó «ƒ««¿…ַַ¿…¿«∆»

‰ÚL¯ ‰NBÚוערבּות הּפּתּוי ּתגּברת לצד ∆ƒ¿»ְְֲִִֵֶַַַֹ

אּלּו אבל האנס, צד ּבֹו לדּון יׁש ֲִֵֵֶַָָָָֹהאּסּור

יצר ּבהם ּכמגרים הם הרי לׁשּוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּמבּקׁשים

מּזה: ּגדֹול רע ּגדר ואין ְִֵֶֶֶַַָָהרע

.Ú¯ ‰LÓ È�ÈÚ·eמעׂשה על האיׁש יקּפיד ּכי ¿≈≈∆»ְֲִִִֵַַַָ

ּבׁשמּואל ּׁשּנאמר מּמה ּולמד ּוצא ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָידיו,

ּברעה יראה ׁשּלא מּימיו ׁשחסרּו ה:) ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ(ּתענית

מׁשה על רע כן ּוכמֹו ׁשאּול, את ּתמצא ְְֲִֵֶֶֶַַָָאׁשר

על ירצה עֹוד יׂשראל. ׁשל הגּון ּבלּתי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמעׂשה

אּפֹו ה' ּׁשחרה מה מׁשה ּבעיני ׁשרע הּדר ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה

צ"ה) ח"א (ספרי ז"ל ּוכמאמרם ,ּכ ּכל ְְְֲִִַָָָָֹמאד

להביא ׁשעתיד ּפרענּות למׁשה ה' ְְְְִִֶֶֶֶָָָָֻׁשהראה

הּוא הגּון וכי עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לפניו ְְְִִֶַָָָָָואמר

ּכאן: עד וכּו' ותהרגם ּבׂשר להם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּתּתן

B‚Â'.יא) ‰nÏÂ 'B‚Â ˙Ú¯‰ ‰nÏלּמה קׁשה »»¬≈…»¿¿»»¿ֶָָָ

ּבתרעמת ּכ ואחר הּנזק ּבתרעמת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹהתחיל

לא לּמה לֹוּמר צרי ׁשהיה הּתֹועלת ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹמניעת

הּכּו אכן וגֹו'. הרעת ולּמה וגֹו'. חן נהמצאתי ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָֹ

ּבּפסּוק צ"א) (ׁשם ז"ל ּדבריהם ּפי על ְִִִֵֶַַָָהיא

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר העם את נחה ְֵֵֶֶַַָָָָָל

וכּו' הם טרחנים הם סרבנים ּבני ְְְְִִֵֵֶַַַָָָלמׁשה

וכּו' ּבאבנים אתכם סֹוקלים אתכם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָמקּללים

ּכאן מׁשה מאמר ּבא זה ועל לׁשֹונם, ּכאן ְְֲֶֶַַַַָָָָעד

˙Ú¯‰ ‰nÏהּזאת הרעה עלי הּטלּת ּפרּוׁש »»¬≈…»ְִֵַַַָָָָָֹ

מן היה ׁשּקּבלּתי ואחר ,ּבני רעת ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹלסּבל

לּׂשא עֹוזר לי לתת ּבעיני חן למצא ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹהראּוי



מט jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£e�È�ÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ּבערב מן ּבּׁשחר .מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©
i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑:אֹומרים יׂשראל זה, אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

על עֹולם ּבאי ראּו ּכלֹומר: וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: הכּתיב הּוא ּברּו והּקדֹוׁש עינינּו", אלֿהּמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ"ּבלּתי
חׁשּוב הּוא וכ ּכ והּמן ּבני, ּמתלֹוננים קוליינדר"י∑bŒÚ¯Êk„.מה זרע ּכגּדא טֹובה∑ÁÏ„a.עגל אבן ׁשם ְְְְִִַַַָָָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ¿…«ֵֶֶָ

.קריסט"ל ְְִָ

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
ì íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáeãL ¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬

:ïîMä©¨«¤
i"yx£eËL∑עמל ּבלא אישבני"ר, טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" e�ÁËÂ.אין »ְְִִֵֶַָָָֹ¿»¬

'B‚Â ÌÈÁÈ¯a∑ולמבּׁשלין ולנדֹוכין לנטחנין טעמֹו היה מׁשּתּנה אּלא ּבּמדֹוכה, ולא ּבּקדרה ולא ּבריחים ירד .לא »≈«ƒ¿ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
¯e¯ta∑קדרה.ÔÓM‰ „LÏ∑:לֹו ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל לב)לחלּוח קיץ",(תהילים ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" : «»ְֵָ¿««»∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּפרׁשּוהּו ורּבֹותינּו קיץ. ּבחרבֹוני לחלּוחי נהּפ – יסֹוד ׁשמן.(ספרי)והּלמ"ד אצל ׁשדים ענין אין א ׁשדים, לׁשֹון ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ
לׁשֹון הּׁשמן, לׁשד לֹומר אפׁשר לב)ואי וטעמֹו(דברים (צירה) קטן קמץ נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון, וּיׁשמן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּנקּודה והּׁשי"ן הּוא, ׁשמן לׁשֹון הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ּפּתח נקּוד ׁשהּמ"ם עכׁשו הּמ"ם. ּתחת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָלמּטה
ּד'בׁש ׁש'מן ל'יׁש נֹוטריקֹון: לׁשֹון "לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא מּפני קטן ּבפּתח נקּודה ואינּה ּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבקמץ
ׁשל לפתרֹונֹו נֹוטה ּבמׁשחא" "ּדליׁש ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ּבדבׁש. ּוקטּופה ּבׁשמן הּנּלֹוׁשה ּכעּסה –ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּה יׁש ׁשמן לחלּוחית ּבׁשמן, הּנּלֹוׁשה ׁשהעּסה .ּדֹונׁש; ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)çúôì Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−§¤´©
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà̈«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑"למׁשּפחתיו" אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ּובֹוכים, נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
להם– הּנאסרֹות עריֹות ׁשל מׁשּפחֹות עסקי החיים.(ספרי)על אור ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

(àé)änìå Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½§¨²¨
éðéòa ïç éúöî-àìäfä íòä-ìk àOî-úà íeNì E «Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²¨¨¨¬©¤−

:éìòהחיים אור ¨¨«

‡Ô‰lו ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡�LÙ� ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡��ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

eÊÁkז dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

iÁÈ¯a‡ח ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

�Á˙ט ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á� „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
È�ÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e d�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»
:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡„.י) '‰ Û‡ ¯ÁiÂטעםÏkL „ˆÏ ,„‡Ó «ƒ««¿…ַַ¿…¿«∆»

‰ÚL¯ ‰NBÚוערבּות הּפּתּוי ּתגּברת לצד ∆ƒ¿»ְְֲִִֵֶַַַֹ

אּלּו אבל האנס, צד ּבֹו לדּון יׁש ֲִֵֵֶַָָָָֹהאּסּור

יצר ּבהם ּכמגרים הם הרי לׁשּוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּמבּקׁשים

מּזה: ּגדֹול רע ּגדר ואין ְִֵֶֶֶַַָָהרע

.Ú¯ ‰LÓ È�ÈÚ·eמעׂשה על האיׁש יקּפיד ּכי ¿≈≈∆»ְֲִִִֵַַַָ

ּבׁשמּואל ּׁשּנאמר מּמה ּולמד ּוצא ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָידיו,

ּברעה יראה ׁשּלא מּימיו ׁשחסרּו ה:) ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ(ּתענית

מׁשה על רע כן ּוכמֹו ׁשאּול, את ּתמצא ְְֲִֵֶֶֶַַָָאׁשר

על ירצה עֹוד יׂשראל. ׁשל הגּון ּבלּתי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמעׂשה

אּפֹו ה' ּׁשחרה מה מׁשה ּבעיני ׁשרע הּדר ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה

צ"ה) ח"א (ספרי ז"ל ּוכמאמרם ,ּכ ּכל ְְְֲִִַָָָָֹמאד

להביא ׁשעתיד ּפרענּות למׁשה ה' ְְְְִִֶֶֶֶָָָָֻׁשהראה

הּוא הגּון וכי עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לפניו ְְְִִֶַָָָָָואמר

ּכאן: עד וכּו' ותהרגם ּבׂשר להם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּתּתן

B‚Â'.יא) ‰nÏÂ 'B‚Â ˙Ú¯‰ ‰nÏלּמה קׁשה »»¬≈…»¿¿»»¿ֶָָָ

ּבתרעמת ּכ ואחר הּנזק ּבתרעמת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹהתחיל

לא לּמה לֹוּמר צרי ׁשהיה הּתֹועלת ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹמניעת

הּכּו אכן וגֹו'. הרעת ולּמה וגֹו'. חן נהמצאתי ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָֹ

ּבּפסּוק צ"א) (ׁשם ז"ל ּדבריהם ּפי על ְִִִֵֶַַָָהיא

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר העם את נחה ְֵֵֶֶַַָָָָָל

וכּו' הם טרחנים הם סרבנים ּבני ְְְְִִֵֵֶַַַָָָלמׁשה

וכּו' ּבאבנים אתכם סֹוקלים אתכם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָמקּללים

ּכאן מׁשה מאמר ּבא זה ועל לׁשֹונם, ּכאן ְְֲֶֶַַַַָָָָעד

˙Ú¯‰ ‰nÏהּזאת הרעה עלי הּטלּת ּפרּוׁש »»¬≈…»ְִֵַַַָָָָָֹ

מן היה ׁשּקּבלּתי ואחר ,ּבני רעת ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹלסּבל

לּׂשא עֹוזר לי לתת ּבעיני חן למצא ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹהראּוי
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(áé)eäézãìé éëðà-íà äfä íòä-ìk úà éúéøä éëðàä¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®
÷ðiä-úà ïîàä àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà øîàú-ék¦«Ÿ©̧¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½

:åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«
i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡˙ŒÈk∑?ּכן לֹו אמר והיכן .בחיק ׂשאהּו אלי אֹומר לב)ׁשאּתה ואֹומר(שמות אתֿהעם", נחה ל" : ƒ…«≈«ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ו) אתכם(שמות ּומחרפים אתכם סֹוקלים ׁשּיהיּו מנת על יׂשראל" אלּֿבני "ויצּום :.zÚaL� ¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ«»¬»»¬∆ƒ¿«¿»
ÂÈ˙·‡Ï∑ּבחיקי לׂשאתם לי אֹומר החיים.אּתה אור «¬…»ְְִִֵֵֵַָָ

(âé)éìò ekáé-ék äfä íòä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ
:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì¥½Ÿ§¨¨¬¨¨−§Ÿ¥«¨

(ãé)ék äfä íòä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®¦¬
:épnî ãáëהחיים אור ¨¥−¦¤«¦

(åè)äëk-íàå|éúàöî-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà §¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦¨¨¬¦
éðéòa ïçô :éúòøa äàøà-ìàå E ¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

i"yx£Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â∑עתיד ׁשהּוא הּפרענּות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהראהּו ּכנקבה. מׁשה ׁשל ּכחֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ
ּתחּלה הרגני ּכן, אם לפניו: אמר זאת, על עליהם È˙Ú¯a.להביא ‰‡¯‡ŒÏ‡Â∑אּלא לכּתב, לֹו היה "ּברעתם" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ¿«∆¿∆¿»»ƒְְִֶָָָָָָֹ

לׁשֹון ּולתּקּון לכּנּוי ּבּתֹורה סֹופרים מּתּקּוני אחד וזה הּכתּוב. החיים.ׁשּכּנה אור ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

‡Ôepיב È�a Ì‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡�‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ¿«ƒ
¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c¿»¿≈ƒ«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«
‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜�È ˙È ‡�Èa¯zÀ¿¿»»»«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ï«¬»»ƒ

‡¯Èיג ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ ‡¯Na ÈÏ Ô�Ó¿«ƒƒ¿»¿≈«¿»«»»≈¬≈
:ÏeÎÈ�Â ‡¯Ò· ‡�Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÔÎa»«»«¿≈««»»ƒ¿»¿≈

Ïkיד ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ≈¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»»
:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¬≈«ƒƒƒ

˜ÏBËטו ÔÚÎ È�ÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡ ÔÈ„k Ì‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿
ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈ·a¿ƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עלי ׁשּנתּת עׂשית כן ולא הּגדֹול ּבעל ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹעּמי

ואמר הּמּׂשא, È˙ˆÓּכל ‡Ïלֹומר א', חסר ְַַַָָָ…»»ƒֵַָ

הּׂשגּתי: לא מהחן מּועט ּדבר ּפרּוׁש מּצּוי ְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹאפּלּו

C¯c‰ ‰Ê ÏÚ ‰ˆ¯È B‡˙Ú¯‰ ‰nÏּכמֹו ƒ¿∆«∆«∆∆»»¬≈…»ְ

ואֹומרֹו È˙‡ˆÓׁשּפרׁשּתי, ‡Ï ‰nÏÂּפרּוׁש ְְְִֵֶַ¿»»…»»ƒֵ

לטען לי יׁש הּזה הּדבר על עלי ׁשּנתּת ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּכיון

מּׂשא עלי ׁשּׂשמּת לצד חן מצאתי לא ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹלּמה

ׁשל למ"ד ּופרּוׁש העם, למ"דÌeNÏּכל היא ֵֶָָָ»ִ

ּבּקׁש ּכי ׁשראה לצד מׁשה, זה ואמר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּסּבה,

הּמדרׁש ּכדברי יהרגם ולא ּבׂשר להם יּתן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

לקּבל ה' ּבעיני חן מצא ולא ּבסמּו ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּכתבנּו

ּגרמּו ׁשהם מהם המסּובב ראה ּגם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּתפּלתֹו,

סּובב אׁשר הּיגֹון ענפי וכּמה ּבּמדּבר מיתה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָלֹו

להׁשּתּלם הראּוי מן היה כן לא אׁשר מהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלֹו

וסבלּותֹו: יגיעֹו ְְְִִַעל

B‚Â'.יב) È˙È¯‰ ÈÎ�‡‰יתּבאר זה, ּבסדר ּדּבר ∆»…ƒ»ƒƒ¿ְְִִֵֵֵֶֶָ

ׁשּכל יט:) (סנהדרין ז"ל ּדבריהם ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַָעל

אמרּוהמלּמד ּגם ילדֹו, ּכאּלּו ּתֹורה חברֹו ּבן ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

יׂשראל ּבני עם נׁשמֹות ׁשּכל ע') (ּתּקּונים ְְְִִִִֵֵֶַָָז"ל

רּבנּו מׁשה ׁשל נׁשמתֹו ענפי היּו הּמדּבר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדֹור

אני האב אמר לא לזה לאב, להם היה ְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹוהּוא

האמת ּכפי הּוא כן ּכי הם, ּבני אם אֹו הּזה ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָלעם

ּבנ ונקראים לנׁשמֹותם אב היה ּכןׁשהּוא ּגם יו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

אּלא ּתֹורה, ׁשּלּמדם ‰¯È˙Èלצד ÈÎ�‡‰ּפרּוׁש ְְִֶֶַָָָ∆»…ƒ»ƒƒֵ

ׁשּלא ּכיון ּבכ מה אמר ענפיו היֹותם צד ְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכנגד

ּוכנגד ּבטּפּולם, יתחּיב לא מהם ּגבר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהֹורה

אמר ּתֹורה ׁשּלּמדם לצד ּבניו ‡Ìׁשּנקראים ְְְִִִֶֶַַָָָָָָƒ

e‰Èz„ÏÈ ÈÎ�‡לא לדה ּדר הּבא ּבן ּדוקא ּכי »…ƒ¿ƒ¿ƒְִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּתֹורה: לּמּוד מאמצעּות ְִֵֶַָָָהּבא

ÏÙÎa Ôek˙� „BÚe‰Èz„ÏÈÂ È˙È¯‰לֹומר ƒ¿«≈¿∆∆»ƒƒƒƒ¿ƒַ

ׁשל ּכמּׂשא הּוא העם ׁשל ׁשעליו ְֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּמּׂשא

ּומתה אּמֹו ׁשּילדּתֹו לבן ׁשּדֹומה יחד אם וׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאב

ּכן ּגם ואּולי והאם, האב מעׂשה יעׂשה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהאב

הא' הּבן, על לּׂשא האב ׁשחּיב זמּנים לב' ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשרמז

ׁשבע ּבן עד ׁשׁש ּבן עד ׁשהּוא ּתֹורה ּדבר ְֵֶֶֶֶַַַַָהּוא

י"ג ּבן עד סֹופרים מּדברי והּב' סה:), ְְְְִִִֵֶַַֻ(ּכתּבֹות

והגם פי"ב) איׁשּות הל' רמּב"ם מט: (ׁשם ְְֲִִַַַָָָָׁשנה

ענין הּוא זה, זמן ּתֹוספת חז"ל ּתּקנּו לא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשעדין

נביא, ׁשהיה מׁשה ׁשּכן ּומּכל אנֹוׁש לדעת ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמׂשּכל

אברהם קּים כח:) (יֹומא רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָותמצא

לא ׁשעדין הגם ּתבׁשילין ערּובי אפּלּו ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹאבינּו

ואמר חז"ל, מּתּקנת ה' נביא ידע כן ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָּתּקנּום

הּזמּנים ב' ‰¯È˙Èעל ÈÎ�‡‰,הּתֹורה חּיּוב ּכנגד ְִַַַ∆»…ƒ»ƒƒְִֶֶַָ

e‰Èz„ÏÈאם ÈÎ�‡ּופרּוׁש ּדבריהם, חּיּוב ּכנגד ִ»…ƒ¿ƒ¿ƒְְִִֵֵֶֶֶ

ּפרּוׁש ההנחה ה"א היא האנכי ׁשל ה"א ֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּתבת

לּבן האב ׁשחּיב ּבּמה להתחּיב מׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמתרּצה

הּנה כן ּפי על ואף ּדבריהם ׁשל חּיּוב ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַואפּלּו

הּקצּוב מּזמן למעלה הּמה ּגדֹולים אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאּלה

ּגדֹול לאדם בחיק ׂשאהּו אלי אֹומר אּתה ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָולּמה

ועֹוד מהם, ּפטּור הריני ּבני ׁשהם יהיה לּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבׁשנים

לצד קטן ּדין ּבהם ׁשּיּדֹון יהיה לּו וטֹוען ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָחֹוזר

אף ּכקטן ודינם הּמזֹון ּבהּׂשגת מׁשללים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשהם

מּמּני מהּׁשּׁשֹואלים לעׂשֹות מתחּיב לא כן ּפי ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַֹעל

אֹומרֹו והּוא ּבׂשר, להם ÈÏלתת ÔÈ‡Óּפרּוׁש ּבׂשר ְְֵֶָָָָ≈«ƒƒֵָָ

מּדין יתחּיב הּצרי מזֹון ׁשֹואלין היּו אם ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָּבׁשלמא

ׁשהם הגם ועֹוד מֹותרֹות, ׁשֹואלין הם אבל ְֲֲֲִֵֵֶַָָָאב

ּכפי ּבנֹו לׁשעׁשע האב על לֹו היה אם ְְְְִִֵַַַָָָָָמֹותרֹות

וגֹו': לי מאין אבל ְְְֲִִֵַָָיכלּתֹו

B‚Â'.יד) Èc·Ï ÈÎ�‡ ÏÎe‡ ‡Ïהחליט ּכאן …«»…ƒ¿«ƒ¿ְִִָ

מתרעם הּוא לבד ּתרעמת לא ּכי ְְְִִֵֶַַַָָֹֹהרצֹון,

ּורצֹונֹו ּדעּתֹו ּגּלה אּלא לׂשאת, יסּכים ְְְֲִִֵֶַַָָָָאבל

ח"ו לא הּטעם ונתן לבּדֹו, לּׂשא רֹוצה ְְִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאינֹו

ׁשהּוא ׁשּׁשער אּלא ה' מאמר עׂשֹות ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּממאן

ׂשאתֹו: יּוכל ולא מּמּנּו ּכבד ְִֵֵֶַַָָֹמּׂשא

B‚Â'.טו) Èl ‰NBÚ z‡ ‰Îk Ì‡Âּפרּוׁש ¿ƒ»»«¿∆ƒ¿ֵ

ּכרחֹו ּבעל לׂשאת אליו ה' יאמר ּכי ְְִֵֵַַָָָָֹחׁש

עד ה' יעבד ּכן מנת על יּוכל ׁשּלא ְֲֲֵֶַַַַַָֹֹהגם

,נפׁש ּבכל ו) (ּדברים ּדכתיב נׁשמה ְְְְְְְִִִִַַָָָָיציאת

אמר �‡וגֹו'Ì‡Âלזה È�‚¯‰מסר עּתה ּפרּוׁש ֶַָָ¿ƒְ»¿≈ƒ»ֵַַָָ

הּטעם ונתן לבּדֹו, הּמּׂשא עֹוד יּׂשא ולא ְְְְִַַַַַַַַָָָֹנפׁשֹו

È˙Ú¯a ‰‡¯‡ Ï‡Âלּנפׁש רע הּגֹורם ּדבר ּפרּוׁש ¿«∆¿∆¿»»ƒֵֵֶֶַַַָָ

עליה אׁשר והרעה הּצּדיקים, יקּפידּו ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשעליו

יתחּיבּו יׂשראל יהרגּוהּו ׁשאם היא לּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָצעק

לזה ּגם להעניׁשם, לֹו ׁשּגרמּו ונמצא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָּכליה

(מׁשלי מאמר ּדר על הּנפׁש ּתחלּואי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָיחׁשב

לֹומר וכפל וגֹו', לּצּדיק ענֹוׁש ּגם ‰¯‚�Èיז) ְְֲִַַַַַָ»¿≈ƒ

‚¯‰ ה'�‡ יהרגהּו לא אם הּוא ׁשהרּוג לֹומר »»…ְִֵֶַַַָֹ

ּכׁשה' ּכן ואם יׂשראל, ׁשּיהרגּוהּו וּדאי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּכי

ּגברא הרּוג אדם אּלא הֹורג אינֹו אֹותֹו ְֵֵֵֶַָָָָָהֹורג

ׁשּור"ק ּבנּקּוד נדרׁשת הרג ותבת קטיל, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻקטילא

מדרׁש ֿ תשל"ה ּכאן (ילקּוט אמרּו ְְְְִַַַַָָורז"ל

הֹורגים הם אּתן לא אם וז"ל כג) ְְְִִִִֵֵֶֹּתהּלים

ּכנגּד אדּבר ואם והּכתּובאֹותי הרגני, אּתה  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

הּדרכים: לכל ְְְִֵַַָָיכּון

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

(æè)éð÷fî Léà íéòáL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»¦¦§¥´
zç÷ìå åéøèLå íòä éð÷æ íä-ék zòãé øLà ìàøNé¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®§¨«©§¨³

:Cnò íL eávéúäå ãòBî ìäà-ìà íúàŸ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬¨−¦¨«
i"yx£ÈlŒ‰ÙÒ‡∑והלא היּו? היכן הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי "לאֿאּוכל ׁשאמרּת: לתלּונת ּתׁשּובה הרי ∆¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּבמ ׁשּנאמראף עּמהם, יׁשבּו ג)צרים היּו(שמות ּוראּויים מתּו ּתבערה ּבאׁש אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספּת ל" : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּדכתיב ,לכ כד)מּסיני וזהּו(שמות .הּמל ּבפני ּומדּבר ּפּתֹו ּכנֹוׁש ראׁש, קּלּות ׁשּנהגּו אתֿהאלהים", "וּיחזּו :(שם): ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּכאן להם ּופרע ּתֹורה ּבמּתן אבלּות לּתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ולא וּיׁשּתּו". B‚Â'."וּיאכלּו Ì‰ŒÈk zÚ„È ¯L‡∑ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ¬∆»«¿»ƒ≈¿
ׁשּנאמר ידם, על ּומּכים עליהם מרחמים והיּו ּפר ּבעבֹודת ּבמצרים ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו מּכיר ׁשאּתה ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻאֹותן

ה) ּבצרתן(שמות ׁשּנצטערּו ּכדר ּבגדּלתן, יתמּנּו עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :.Ì˙‡ zÁ˜ÏÂ∑:ּבדברים קחם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ¿»«¿»…»ְִִֵָָ
מקֹום!" ׁשל ּבניו על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם CnÚ."אׁשריכם ÌL e·vÈ˙‰Â∑ּגדּלה ּבהם וינהגּו יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ¿ƒ¿«¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֻ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ׁשּנכנסּו אּלּו חביבין ויאמרּו: החיים.(ספרי)וכבֹוד אור ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

(æé)øLà çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©£¤¬
éìòàOú-àìå íòä àOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E ¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´¨½̈§«Ÿ¦¨¬

:Ecáì äzà©−̈§©¤«
i"yx£Èz„¯ÈÂ∑י מעׂשר אחת ּבּתֹורהזֹו הּכתּובֹות EnÚ.רידֹות Èz¯a„Â∑עּמהם "וארּבי",∑ÈzÏˆ‡Â.ולא ּכתרּגּומֹו ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒְְֲֵַַַ
כד)ּכמֹו יׂשראל"(שמות ּבני "ואלֿאצילי :.Ì‰ÈÏÚ ÈzÓNÂ∑מנֹורה ּגּבי על ׁשּמּנח לנר ׁשעה? ּבאֹותּה ּדֹומה מׁשה למה ְְְְֲִִֵֵֵֶָ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ּכלּום חסר אֹורֹו ואין הימּנּו מדליקין ‡Ez.והּכל e‡N�Â∑ׁשהם ּבני, טרח עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם התנה ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ¿»¿ƒ¿ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וסרבנים Ec·Ï.טרחנים ‰z‡ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)"לבּדי אנכי "לאֿאּוכל ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה החיים.הרי אור ְְְִִַַָָ¿…ƒ»«»¿«∆ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

(çé)ék øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼¦¿
eðì áBè-ék øNa eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈¦¬−̈

:ízìëàå øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨¨−©«£©§¤«
i"yx£eLc˜˙‰∑אֹומר הּוא וכן לפרענּות, עצמכם יב)הזמינּו הרגה"(ירמיה ליֹום "והקּדׁשם החיים.: אור ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

b·¯‡טז ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LB�k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»

¯Áe‡יז ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

ÔeÏÎÈ˙Âיח ¯ÁÓÏ e�ncÊ‡ ¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡�Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òa ‡�pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡¯NÈ.טז) È�˜fÓ 'B‚Â Èl ‰ÙÒ‡אמר ולא ∆¿»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְַָֹ

למה ירמז יׂשראל, זקני ע' וגֹו' ּלי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹאספה

ׁשאסף זקנים ׁשהע' פט"ו) (במד"ר ז"ל ְְִֵֶֶֶַָָָּׁשאמרּו

אליו אמר לזה חּור, עם ּכּלן נהרגּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבמצרים

ּתבת ואמר יׂשראל, מּזקני אחרים ע' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשּיאסף

‡lL È„k C¯a˙È BÓLÏ ¯·ca Ôek˙iL ÈÏƒ∆ƒ¿«≈«»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈∆…

‰È‰iLÎe ,ÔBÎ� B�È‡L Ô˜Êa ÔËO‰ e‰ÚËÈ«¿≈«»»¿»≈∆≈»¿∆ƒ¿∆

:Ú¯ ¯·c Ú„È ‡Ï ‰ÂˆÓ ¯ÓBL '˙È BÓLÏƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»…≈«»»«

„BÚׁשּיקּבלּו לה' ּתהיה ׁשאסיפתם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָנתּכּון

ולא יׂשראל על מה' והׂשררה ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהּמּנּוי

ׁשּזקנים הגם להם ׁשּיאמר ירצה עֹוד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹמּמׁשה.

מּגׁשת הם עצמם ימנעּו לא נהרגּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהראׁשֹונים

נהרגים ּפרּוׁש נאספים ׁשּיהיּו הגם הּמּנּוי ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָאל

עלי ּכי מד) (ּתהּלים אֹומרֹו ּכדר לׁשמי, ְְְְִִִִִִֶֶֶָלי

ְַֹהרגנּו:

.ÂÈ¯ËLÂ ÌÚ‰ È�˜Êהעם ּבעיני ׁשהם ּפרּוׁש ƒ¿≈»»¿…¿»ְֵֵֵֵֶָָ

ויחרדּו ּבהם לרּדֹות ויכֹולין ְְְְִִִִֶֶֶֶָָנחׁשבים

מאמר והּוא ÂÈ¯ËLÂ:למאמרם, ְְֲֲַַַָָ¿…¿»

B‚Â'.יז) Áe¯‰ ÔÓ ÈzÏˆ‡Â,זה סדר טעם ¿»«¿ƒƒ»«¿ֵֶֶַַ

מּׂשא ׂשאת ׁשּיכֹול ּכח ּבֹו נתן ה' ּכי ְְְִֵֶַַַַָָָֹלהראֹותֹו

ּׁשּצרי מה מּמּנּו ונטל חזר ּוכׁשּמאן העם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

העם: ּבמּׂשא עּמֹו לׂשאת ְִִֵַַָָָָָלּבאים

.Ec·Ï ‰z‡ ‡O˙ ‡ÏÂמּמּנּו החליט ּכאן ¿…ƒ»«»¿«∆ְִִִֶָ

לֹומר מׁשה ׁשּיחזר ׁשהגם ּפרּוׁש ֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹהחזרה

.לבּד אּתה תּׂשא לא אליו ה' אמר לבּדי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאּׂשא

ּתּׁשאר לא הּדבר ׁשּבאמצעּות לֹו רמז ְְִֵֶֶַַָָָָָֹעֹוד

מאמר והּוא לבּדֹו, למׁשה והּמעלה ְְְְְֲֲִֶַַַַַַָהּנׂשיאּות

‡O˙ ‡ÏÂלבּד ּתהיה לא ראׁש נׂשיאּות לׁשֹון ¿…ƒ»ְְְְְִִֶַֹֹ

(במד"ר חז"ל מאמר לידי ּבא ׁשּוב ְְְֲֲִִַַַַָָָּכבּתחּלה.

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר לׁשֹונם וזה ְְֶַַָָָָפט"ו)

את לפרנס ודעת ּבינה ל נתּתי אני ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלמׁשה

מּׁשּל עכׁשו ּגדּלה ּבאֹותּה אּתה ותתיחד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻּבני

לסברת יתּבאר עֹוד ּכאן. עד נֹוטלים ְְְִִִֵֵַַָָָהם

ּפסקּו, לא יספּו ולא יז.) (סנהדרין ְְְְְִִֶַָָָָֹֹהאֹומרים

˙O‡ּובזה ‡ÏÂמלאכי) ּכאֹומר נבּואה לׁשֹון ֶָ¿…ƒ»ְְְְִֵַָָ

נביא אּתה ּתהיה לא ּפרּוׁש ה' ּדבר מּׂשא ְְִִֵֶַַַָָָֹא)

ג"כ: נביאים הּזקנים ּכל יהיּו אּלא ְְְְְִִִִֵֶַַָָלבּד

B‚Â'.יח) ¯ÁÓÏ eLc˜˙‰נתן ׁשּלא טעם ƒ¿«¿¿»»¿ֶַַַָֹ

ׁשּדרׁשּו ּכאן) (ספרי ז"ל ּדבריהם לפי מחר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָעד

עצמכם הזמינּו לׁשֹונם וזה התקּדׁשּו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָּבתבת

להם לתת ה' רצה לא לזה ּכאן. עד ְְֵֶֶַָָָָָָָֹֻלפרענּות

נֹותן הּוא ּפרענּות ּכי ׁשהֹודיעם עד ּומּיד ְִִִֵֵֶֶַָָָֻּתכף

להם והארי ּבהם והתרה הּבׂשר ּבנתינת ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלהם

עד ואמר ‰ÏÈl‰זמן Ì‰Ï ‰È‰È ‰Ê·e ¯ÁÓÏ ְְַַָָ¿»»»∆ƒ¿∆»∆««¿»

ויּנחם ּבתׁשּובה יׁשּובּו אּולי הּנפׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלחׁשּבֹון

עּמֹו: להׁשחית ה' יחּפץ לא ּכי הרעה על ְְְִִַַַַָָָֹֹה'

.¯Na ÌzÏÎ‡ÂאמרÌzÏÎ‡Âוא"ו ּבתֹוספת «¬«¿∆»»ַָ«¬«¿∆ְֶֶָ

להם ׁשאמר (ספרי) ז"ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָלדבריהם

לֹומר יצּדק זה ּכפי וכּו', עצמכם ְְְְְִִֶֶַַַָֻהכינּו

הראׁשֹון על נֹוסף ענין הֹודעת הּוא ּכי ְְֲִִִֶַַַַָָָָואכלּתם

ּבׂשר: ואכלּתם ועֹוד לפרענּות ְְְְְְֲִֶַַַָָָֻהתקּדׁשּו

.'B‚Â Ì˙ÈÎa Èkעל ה' יקּפיד ּכי מׁשמע ƒ¿ƒ∆¿ְְִִַַַָ

ּבּבכי יׁש ּכעּור מה לדעת וצרי ְְְִִִִֵַַַַַָָהּבכי

הּוא ההקּפדה טעם ּכי ונראה עצמֹו, ְְְְִִִֶַַַַַַָָמּצד

ּבׁשלילת הּמחלט חּסרֹון על יֹורה ׁשהּבכי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֻלצד

מה' לׁשאל להם היה כן לא ׁשאם ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹההּׂשגה

אׁשר את מאביו הּׁשֹואל נפׁשֹו,ּכבן ּתאּוה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ



ני jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

(æè)éð÷fî Léà íéòáL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»¦¦§¥´
zç÷ìå åéøèLå íòä éð÷æ íä-ék zòãé øLà ìàøNé¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®§¨«©§¨³

:Cnò íL eávéúäå ãòBî ìäà-ìà íúàŸ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬¨−¦¨«
i"yx£ÈlŒ‰ÙÒ‡∑והלא היּו? היכן הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי "לאֿאּוכל ׁשאמרּת: לתלּונת ּתׁשּובה הרי ∆¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּבמ ׁשּנאמראף עּמהם, יׁשבּו ג)צרים היּו(שמות ּוראּויים מתּו ּתבערה ּבאׁש אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספּת ל" : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּדכתיב ,לכ כד)מּסיני וזהּו(שמות .הּמל ּבפני ּומדּבר ּפּתֹו ּכנֹוׁש ראׁש, קּלּות ׁשּנהגּו אתֿהאלהים", "וּיחזּו :(שם): ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּכאן להם ּופרע ּתֹורה ּבמּתן אבלּות לּתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ולא וּיׁשּתּו". B‚Â'."וּיאכלּו Ì‰ŒÈk zÚ„È ¯L‡∑ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ¬∆»«¿»ƒ≈¿
ׁשּנאמר ידם, על ּומּכים עליהם מרחמים והיּו ּפר ּבעבֹודת ּבמצרים ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו מּכיר ׁשאּתה ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻאֹותן

ה) ּבצרתן(שמות ׁשּנצטערּו ּכדר ּבגדּלתן, יתמּנּו עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :.Ì˙‡ zÁ˜ÏÂ∑:ּבדברים קחם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ¿»«¿»…»ְִִֵָָ
מקֹום!" ׁשל ּבניו על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם CnÚ."אׁשריכם ÌL e·vÈ˙‰Â∑ּגדּלה ּבהם וינהגּו יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ¿ƒ¿«¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֻ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ׁשּנכנסּו אּלּו חביבין ויאמרּו: החיים.(ספרי)וכבֹוד אור ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

(æé)øLà çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©£¤¬
éìòàOú-àìå íòä àOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E ¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´¨½̈§«Ÿ¦¨¬

:Ecáì äzà©−̈§©¤«
i"yx£Èz„¯ÈÂ∑י מעׂשר אחת ּבּתֹורהזֹו הּכתּובֹות EnÚ.רידֹות Èz¯a„Â∑עּמהם "וארּבי",∑ÈzÏˆ‡Â.ולא ּכתרּגּומֹו ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒְְֲֵַַַ
כד)ּכמֹו יׂשראל"(שמות ּבני "ואלֿאצילי :.Ì‰ÈÏÚ ÈzÓNÂ∑מנֹורה ּגּבי על ׁשּמּנח לנר ׁשעה? ּבאֹותּה ּדֹומה מׁשה למה ְְְְֲִִֵֵֵֶָ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ּכלּום חסר אֹורֹו ואין הימּנּו מדליקין ‡Ez.והּכל e‡N�Â∑ׁשהם ּבני, טרח עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם התנה ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ¿»¿ƒ¿ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וסרבנים Ec·Ï.טרחנים ‰z‡ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)"לבּדי אנכי "לאֿאּוכל ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה החיים.הרי אור ְְְִִַַָָ¿…ƒ»«»¿«∆ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

(çé)ék øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼¦¿
eðì áBè-ék øNa eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈¦¬−̈

:ízìëàå øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨¨−©«£©§¤«
i"yx£eLc˜˙‰∑אֹומר הּוא וכן לפרענּות, עצמכם יב)הזמינּו הרגה"(ירמיה ליֹום "והקּדׁשם החיים.: אור ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

b·¯‡טז ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LB�k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»

¯Áe‡יז ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

ÔeÏÎÈ˙Âיח ¯ÁÓÏ e�ncÊ‡ ¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡�Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òa ‡�pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡¯NÈ.טז) È�˜fÓ 'B‚Â Èl ‰ÙÒ‡אמר ולא ∆¿»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְַָֹ

למה ירמז יׂשראל, זקני ע' וגֹו' ּלי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹאספה

ׁשאסף זקנים ׁשהע' פט"ו) (במד"ר ז"ל ְְִֵֶֶֶַָָָּׁשאמרּו

אליו אמר לזה חּור, עם ּכּלן נהרגּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבמצרים

ּתבת ואמר יׂשראל, מּזקני אחרים ע' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשּיאסף

‡lL È„k C¯a˙È BÓLÏ ¯·ca Ôek˙iL ÈÏƒ∆ƒ¿«≈«»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈∆…

‰È‰iLÎe ,ÔBÎ� B�È‡L Ô˜Êa ÔËO‰ e‰ÚËÈ«¿≈«»»¿»≈∆≈»¿∆ƒ¿∆

:Ú¯ ¯·c Ú„È ‡Ï ‰ÂˆÓ ¯ÓBL '˙È BÓLÏƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»…≈«»»«

„BÚׁשּיקּבלּו לה' ּתהיה ׁשאסיפתם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָנתּכּון

ולא יׂשראל על מה' והׂשררה ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהּמּנּוי

ׁשּזקנים הגם להם ׁשּיאמר ירצה עֹוד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹמּמׁשה.

מּגׁשת הם עצמם ימנעּו לא נהרגּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהראׁשֹונים

נהרגים ּפרּוׁש נאספים ׁשּיהיּו הגם הּמּנּוי ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָאל

עלי ּכי מד) (ּתהּלים אֹומרֹו ּכדר לׁשמי, ְְְְִִִִִִֶֶֶָלי

ְַֹהרגנּו:

.ÂÈ¯ËLÂ ÌÚ‰ È�˜Êהעם ּבעיני ׁשהם ּפרּוׁש ƒ¿≈»»¿…¿»ְֵֵֵֵֶָָ

ויחרדּו ּבהם לרּדֹות ויכֹולין ְְְְִִִִֶֶֶֶָָנחׁשבים

מאמר והּוא ÂÈ¯ËLÂ:למאמרם, ְְֲֲַַַָָ¿…¿»

B‚Â'.יז) Áe¯‰ ÔÓ ÈzÏˆ‡Â,זה סדר טעם ¿»«¿ƒƒ»«¿ֵֶֶַַ

מּׂשא ׂשאת ׁשּיכֹול ּכח ּבֹו נתן ה' ּכי ְְְִֵֶַַַַָָָֹלהראֹותֹו

ּׁשּצרי מה מּמּנּו ונטל חזר ּוכׁשּמאן העם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

העם: ּבמּׂשא עּמֹו לׂשאת ְִִֵַַָָָָָלּבאים

.Ec·Ï ‰z‡ ‡O˙ ‡ÏÂמּמּנּו החליט ּכאן ¿…ƒ»«»¿«∆ְִִִֶָ

לֹומר מׁשה ׁשּיחזר ׁשהגם ּפרּוׁש ֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹהחזרה

.לבּד אּתה תּׂשא לא אליו ה' אמר לבּדי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאּׂשא

ּתּׁשאר לא הּדבר ׁשּבאמצעּות לֹו רמז ְְִֵֶֶַַָָָָָֹעֹוד

מאמר והּוא לבּדֹו, למׁשה והּמעלה ְְְְְֲֲִֶַַַַַַָהּנׂשיאּות

‡O˙ ‡ÏÂלבּד ּתהיה לא ראׁש נׂשיאּות לׁשֹון ¿…ƒ»ְְְְְִִֶַֹֹ

(במד"ר חז"ל מאמר לידי ּבא ׁשּוב ְְְֲֲִִַַַַָָָּכבּתחּלה.

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר לׁשֹונם וזה ְְֶַַָָָָפט"ו)

את לפרנס ודעת ּבינה ל נתּתי אני ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלמׁשה

מּׁשּל עכׁשו ּגדּלה ּבאֹותּה אּתה ותתיחד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻּבני

לסברת יתּבאר עֹוד ּכאן. עד נֹוטלים ְְְִִִֵֵַַָָָהם

ּפסקּו, לא יספּו ולא יז.) (סנהדרין ְְְְְִִֶַָָָָֹֹהאֹומרים

˙O‡ּובזה ‡ÏÂמלאכי) ּכאֹומר נבּואה לׁשֹון ֶָ¿…ƒ»ְְְְִֵַָָ

נביא אּתה ּתהיה לא ּפרּוׁש ה' ּדבר מּׂשא ְְִִֵֶַַַָָָֹא)

ג"כ: נביאים הּזקנים ּכל יהיּו אּלא ְְְְְִִִִֵֶַַָָלבּד

B‚Â'.יח) ¯ÁÓÏ eLc˜˙‰נתן ׁשּלא טעם ƒ¿«¿¿»»¿ֶַַַָֹ

ׁשּדרׁשּו ּכאן) (ספרי ז"ל ּדבריהם לפי מחר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָעד

עצמכם הזמינּו לׁשֹונם וזה התקּדׁשּו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָּבתבת

להם לתת ה' רצה לא לזה ּכאן. עד ְְֵֶֶַָָָָָָָֹֻלפרענּות

נֹותן הּוא ּפרענּות ּכי ׁשהֹודיעם עד ּומּיד ְִִִֵֵֶֶַָָָֻּתכף

להם והארי ּבהם והתרה הּבׂשר ּבנתינת ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלהם

עד ואמר ‰ÏÈl‰זמן Ì‰Ï ‰È‰È ‰Ê·e ¯ÁÓÏ ְְַַָָ¿»»»∆ƒ¿∆»∆««¿»

ויּנחם ּבתׁשּובה יׁשּובּו אּולי הּנפׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלחׁשּבֹון

עּמֹו: להׁשחית ה' יחּפץ לא ּכי הרעה על ְְְִִַַַַָָָֹֹה'

.¯Na ÌzÏÎ‡ÂאמרÌzÏÎ‡Âוא"ו ּבתֹוספת «¬«¿∆»»ַָ«¬«¿∆ְֶֶָ

להם ׁשאמר (ספרי) ז"ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָלדבריהם

לֹומר יצּדק זה ּכפי וכּו', עצמכם ְְְְְִִֶֶַַַָֻהכינּו

הראׁשֹון על נֹוסף ענין הֹודעת הּוא ּכי ְְֲִִִֶַַַַָָָָואכלּתם

ּבׂשר: ואכלּתם ועֹוד לפרענּות ְְְְְְֲִֶַַַָָָֻהתקּדׁשּו

.'B‚Â Ì˙ÈÎa Èkעל ה' יקּפיד ּכי מׁשמע ƒ¿ƒ∆¿ְְִִַַַָ

ּבּבכי יׁש ּכעּור מה לדעת וצרי ְְְִִִִֵַַַַַָָהּבכי

הּוא ההקּפדה טעם ּכי ונראה עצמֹו, ְְְְִִִֶַַַַַַָָמּצד

ּבׁשלילת הּמחלט חּסרֹון על יֹורה ׁשהּבכי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֻלצד

מה' לׁשאל להם היה כן לא ׁשאם ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹההּׂשגה

אׁשר את מאביו הּׁשֹואל נפׁשֹו,ּכבן ּתאּוה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ
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(èé)àìå íéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì|íéîé äMîç ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´¨¦À
:íBé íéøNò àìå íéîé äøNò àìåהחיים אור §ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

(ë)ãò|íëì äéäå íëtàî àöé-øLà ãò íéîé Lãç ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬¨¤−
ekázå íëaø÷a øLà ýåýé-úà ízñàî-ék ïòé àøæì§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½©¦§³

:íéøönî eðàöé äf änì øîàì åéðôì§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑הּבׂשר" אֹומר: הּוא ּוברׁשעים יֹוצאה. נׁשמתן ּכ ואחר מּטֹותיהן על ׁשּמתמּצין ּבּכׁשרים, זֹו «…∆»ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשלׁשים ּומצטערין אֹוכלין הרׁשעים חּלּוף: ׁשנּויה ּבּמכילּתא אבל ּבּספרי, ׁשנּויה היא ּכ – ׁשּניהם" ּבין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעֹודּנּו
ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר והּכׁשרים ÌÎt‡Ó.יֹום, ‡ˆÈŒ¯L‡ „Ú∑תקֹוצּון "די ּדֹומהּכתרּגּומֹו: יהא ּביּה". ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ«¬∆≈≈≈«¿∆ְְְְִֵֵֶַ

האף ּדר לחּוץ ונגעל ׁשּיֹוצא עד מּדאי, יֹותר מּמּנּו אכלּתם ּכאּלּו ÊÏ¯‡.לכם ÌÎÏ ‰È‰Â∑(ספרי)מרחקין ׁשּתהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿»»»∆¿»»ְְֲִִֶַ
"זרא" לחרב ׁשּקֹורין מקֹום ׁשּיׁש ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ּובדברי ּׁשּקרבּתם. מּמה יֹותר ‡L¯.אֹותֹו '‰Œ˙‡ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ∆¬∆

ÌÎa¯˜a∑הּללּו הּדברים לכל לּכנס לבבכם ּגבּה לא ּביניכם, ׁשכינתי ׁשּנטעּתי לא .אם ¿ƒ¿¿∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(àë)éëðà øLà íòä éìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬¨«Ÿ¦−
:íéîé Lãç eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå Baø÷a§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−¬Ÿ¤¨¦«

i"yx£ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL∑ׁשּלא ּפירׁש: הּדרׁשן מׁשה ורּבי היתרים. אלפים ׁשלׁשת הּפרט, את למנֹות חׁש לא ≈≈∆∆«¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
מּמצרים ׁשּיצאּו אֹותן אּלא החיים.ּבכּו אור ְְִִִֶֶַָָָָ

ÏÂ‡יט ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

ÔBÎÏכ È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ Á¯È „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎ·e ÔBÎÈ�Èa ˙È¯L dz�ÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˜Ù� Ô�„ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

b·¯‡כא ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
z¯Ó‡ z‡Â ÔB‰È�È· ‡�‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚ƒ̄¿»»«»ƒ¬»≈≈¿«¿¬«¿¿

:ÔÈÓBÈ Á¯È ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰Ï Ôz‡ ‡¯Òaƒ¿»∆≈¿¿≈¿¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי אצלם מחלט הּדבר ּכי יֹורה ּׁשּבכּו ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻּומּמה

מה והּוא ׁשאלתם, לתת ח"ו ּכח לֹו אין ְְֵֵֵַַָָָֹה'

לֹומר e�ÏÎ‡Èּׁשּדקּדק ÈÓׁשּיּוכל מי אין לֹומר ְִֵֶַƒ«¬ƒ≈ִֵֶַַ

רז"ל ׁשאמרּו ּבֹו ּתמצא וכן זה, ּדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָעׂשֹות

ּכפירה וזֹו וכּו', ּכח אין יׂשראל ׁשאמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ(ספרי)

ּבּפסּוק ועּין הּוא ּברּו ּכל על הּיכֹול ְִֵֶַַַַָָָֹֹּביכלת

זה: ֲֵֶֶַׁשאחרי

.'‰ È�Ê‡aּכּדברים לדּבר חׁשּו ׁשּלא ּפרּוׁש ¿»¿≈ְְִֵֵֶַַָָֹ

ּבתֹוכם ׁשֹוכן ׁשה' הגם ְֲֵֵֶֶַָָהאּלה

ׁשֹוכן ׁשֹומע ּכי ויֹודעים מרּגיׁשים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַוהמדּברים

מאד עד ּגדֹולה חציפּות ּבזה ויׁש ְְְְֲִֵֶַָָָֹּבתֹוכם,

ּבּפסּוק ועּין ה' ּבאזני ּכפירה ּדברי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָלֹומר

זה: ֶֶַַׁשאחר

.'B‚Â e�Ï ·BË Èkאֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי ƒ»¿ְִַַַַָָָ

Èkּתבת ,Èkּבקטב נכֹון ׁשעּור לּה אין ּגם ֵַƒƒְִֵֶַָָֹ

ּכל ּכי הּכתּוב ׁשּיֹודיע ואּולי הּנׁשמע, ְְְִִִֶַַַַָָָלׁשֹון

ּבמצרים ׁשּבחרּו עד הּבׂשר ּתאות עצמה ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָּכ

זה על הּכתּוב יתּבאר עֹוד ּבׂשר. ּבּה ְֱִֵֶֶַַָָָָָֹלאכל

הּדר¯Ó‡Ï '‰ È�Ê‡a Ì˙ÈÎa Èkטעם ּפרּוׁש ֶֶַƒ¿ƒ∆¿»¿≈≈…ֵַַ

יאכלנּו מי הּוא ה' לאזני ׁשהׁשמעּתם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבכי

הּקדׁש רּוח אבל הּמאמר, ּבגדר היה זה ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבׂשר

הּדברים ּבתכלית חפצם ּכי יֹודע לּבֹותם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבֹוחן

ּבֹוחרים ּכי מצרים, להם טֹוב יֹותר ּכי ְֲִִִִִֵֶַָהּוא

ולזה הּׁשכינה, ּבׁשכּונת מּׁשבת מצרים ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָארץ

עצמכם הזמינּו ואמר ּבהם ה' אף ְְְְִֶֶַַַַָָָָחרה

ה' ּבמאמר רּוח נחת ּתמצא ּובזה ְְְְֲִֶַַַַַָָָֻלפרענּות,

לבּסֹוף ‡L¯ׁשאמר '‰ ˙‡ ÌzÒ‡Ó Èk ÔÚÈ ְֶַַָ««ƒ¿«¿∆∆¬∆

ÌÎa¯˜a,ּבדבריהם זה ׁשהזּכר מצינּו ולא וגֹו' ¿ƒ¿¿∆ְְְְְִִֵֶֶֶַָֹֻ

ידּיק ּגם נכֹון, על יתיּׁשב ּׁשּפרׁשנּו מה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻּולפי

מאסּתם Èkאֹומרֹו ,˙‡ ˙·z ÔB¯˙Èa '‰ ˙‡ ְְְֶַ∆¿ƒ¿≈«∆ƒ

ÔÎBM‰ '‰ ÌÚ ˙BÈ‰Ï eÒ‡nL ¯ÓBÏ Ôek˙�ƒ¿«≈«∆»¬ƒ¿ƒ«≈

:ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈ˜LBÁÂ Ìz‡ƒ»¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ

.ÌzÏÎ‡Â ¯Na ÌÎÏ '‰ Ô˙�Âלדעת צרי ¿»«»∆»»«¬«¿∆ִַַָָ

,ּבסמּו ׁשאמר הּדברים לֹומר חזר ְְִֶַַַַָָָָָָלּמה

ואמר וגֹו' ונתן ּבּמאמר הסּפיק ׁשּלא ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹעֹוד

ÌzÏÎ‡Âהּנּתן ׁשּיאכלּו הּדבר הּוא מּובן והלא «¬«¿∆ְֲִֶַַַָָָָֹֹ

ׁשהגם להם לֹומר הּכתּוב ׁשּיכּון ונראה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלהם,

ׁשּבא ּופרׁשנּוהּו וגֹו' למחר התקּדׁשּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשאמר

ּפרענּות יהיה ולא ּבתׁשּובה ׁשּיחזרּו ְְְְְְִִֶֶַַָָֹֻלֹומר

יהיה זה ּכל מחר, עד זמן להם נתן ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָולזה

להם ׁשּיּתן אחר אבל להם הּבׂשר נתינת ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקדם

ׁשּלא להם והּתׁשּובה החרטה ּתֹועיל לא ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּבׂשר

מאמר והּוא ‡Êיאכלּוהּו, ¯Na ÌÎÏ '‰ Ô˙�Â ְְֲַַֹ¿»«»∆»»»

ÌzÏÎ‡Âּובדר ּבחּיּוב, לאכל אּתם צריכין «¬«¿∆ְְְֱִִִֶֶֶֶַֹ

יחזרּו ׁשאם להם לרמז ּכן לֹומר ּכפל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹרמז

ּכי ּבׂשר יאכלּו ּפנים ּכל על ּכן ּגם ְְִִִֵַַָָָָָֹּבתׁשּובה

הּדברים, הבינּו לא והם ׁשלטֹון, מל ּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹיצא

הצּדיקּו: ולא הבינּו ְְִִִֵֹאֹו

B‚Â'.יט) „Á‡ ÌBÈ ‡Ïׁשל ארּכן טעם …∆»¿ְֶַַָָ

ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ּבהם, והּכּונה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּדברים,

הּוא מל מצות ּכי ּבׂשר ואכלּתם ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָּבּמאמר

ׁשּתׁשלים אדם ל ׁשּיׁש ּולצד לאכל, ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹלחּיבם

ּבב', ויׁש אחד, ּביֹום ּבׂשר ּבאכילת ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָּתאותֹו

האדם ויאמר ּבעׂשרים, ויׁש ּבי', ויׁש ּבה', ְְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹויׁש

ּבא לזה עֹוד, יאכל ולא ּתאותי הׁשלמּתי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹהּנה

ּכתב אחד ּביֹום ּתאותֹו להּמׁשלים מל ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָּדבר

ּבב' ּתאותֹו ּולהּמׁשלים אחד, יֹום לא ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹאזהרה

ּכּלם, וכן יֹומים, ולא האזהרה עליו ְְְִֵַָָָָָָָָָֹֻּבאה

ּכדי האכילה ּבחּיּוב יֹום ל' להם ְְְְֲִִִִֵֶָָָוהגּביל

ּתמּורת אנֹוׁשי ּבטבע לזרא והיה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָׁשּימאסּוהּו

יֹום מאכילתֹו המבּטל ּכל ּומעּתה ּבֹו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָהּתאוה

עׂשה: מצות ּובּטל לאו על עבר זה הרי ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָא'

B‚Â'.כאֿכב) ¯˜·e Ô‡ˆ‰ 'B‚Â ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆∆¿¬…»»¿
ׁשאמרםנפלא מּמי הּדברים מּמּני ּו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָ

הּכיר ׁשּלא מאדם אפּלּו ּכזה לאמר נכֹון ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

האלהים, לאיׁש ׁשּכן ּומּכל יׂשראל אלהי ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻּגדּלת

ּומהם לחטא, לֹו חּׁשבּו מהם (ספרי) ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַורז"ל

לּמה יתּפּלא יׂשראל ׁשל מּפלתן על ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמרּו

הּבׂשר, ּבׁשביל וגֹו' אלף מאֹות ׁשׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָיּומתּו

ליּׁשב צרי ּפנים ּכל על אבל ּתּדרׁש, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוהּדרׁשה

חזר לּמה לדעת צרי עֹוד ּדברים, ׁשל ְְִִֶַַַָָָָָָָָּפׁשטן

הּנאמרים הּדברים Na¯לֹומר z¯Ó‡ ‰z‡Â ְֱִִֶַַַָָ¿«»»«¿»»»

.Ôz‡זאת היא ּתמיהה מה לדעת צרי עֹוד ∆≈ְִִִַַַָָָֹ

¯˜·e Ô‡ˆ‰מקנה להם יׁש נס ּבלא ּגם וגֹו' ¬…»»ְְְִֵֵֶֶַָֹ

ּדּבר מלא ּומקרא ימים, חדׁש מּמּנּו ְִִִִִֵֵֶֶָָָֹלּזֹון

וצאן וגֹו' רב ערב וגם יב) (ׁשמֹות ְְְְֵֶַַַָֹהּכתּוב

ּכל הגזים לּמה לדעת צרי עֹוד וגֹו'. ְְִִִַַָָָָָָָּובקר

להסּתּפק הּים ּדגי ּכל ׁשּצרי הּים ּדגי ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכ

אֹוכלים העֹולם ּכל והלא ימים חדׁש ְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹמהם

ׁשׁש על ּפעמים ּכ ּכל ּכפלים ׁשהם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָּדגים

יׂשראל: ׁשהיּו אלף ְִֵֵֶֶֶָָמאֹות

ÔÎ‡האחד ּדרכים. ּבב' הּכתּובים יתיּׁשבּו »≈ְְְְְִִִֶַַָָָ

סתם ּבׂשר להם ׁשּיּתן אליו ה' ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשאמר

אחד מין ּכי הּדברים מׁשמעּות מׁשה ְְִִִִֵֶֶַַָָָהבין

לפניו אמר לזה להם, יּתן ּבׂשר B‡Ó˙ׁשל LL ְִֵֶֶֶַָָָָָָָ≈≈

ÛÏ‡ּבהם יּמצא ּכזה רב ּומנין ּפרּוׁש וגֹו' ∆∆ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

יחּפץ וזה צאן, ּבׂשר יחּפץ זה ׁשֹונֹות, ְְְְֵֶֶַַַֹֹֹּדעֹות

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy
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i"yx£ËÁMÈ ¯˜·e Ô‡ˆ‰∑(ספרי).ּכמֹותֹו ּדֹורׁש ׁשמעֹון רּבי ואין ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ּדברים מארּבעה אחד זה ¬…»»ƒ»≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּוב הצאן ימים חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה רגלי... אלף "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא –רּבי וגֹו'" קר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר ּכענין להם? יסּפיק מי ּכמׁשמעֹו: כה)הּכל אֹו(ויקרא זֹו, קׁשה: ואיזֹו ּגאּלתֹו". ּכדי "ּומצא כ): "ׁשמעּוֿנא(במדבר : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
לא לפיכ ּבּגלּוי, היתה מריבה ׁשל וזֹו מּמּנּו, נפרע ולא הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי אּלא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּמרים"?

ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק אֹותֹו ׁשל ּדעּתֹו על עלתה לא וׁשלֹום, חס אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו יב)חס :(שם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
אמרּת ואּתה וגֹו', רגלי אלף "ׁשׁשֿמאֹות אמר: ּכ אּלא לנּו? מסּפיק הּמקֹום אין יאמר: הּוא", נאמן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּבכלּֿביתי
אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ּכדי להם" יּׁשחט ּובקר "הצאן ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה ּתהרג ּכ ואחר ימים, לחדׁש אּתן" ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבׂשר
הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ׂשעֹורים ּכֹור "טל לחמֹור: לֹו אֹומרים זה? הּוא ׁשבח וכי עֹולם? עד מסּפקּתן ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹזֹו
ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ׁשּיד ּבעיני הטֹוב ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אּתן, לא "ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

אחת"! ׁשעה אפּלּו לפניהם קצרה ידי ּתהי ואל ּבהם .ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(âë)äàøú äzò øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬¦§¤²
:àì-íà éøáã Eø÷éä£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

i"yx£È¯·„ E¯˜È‰ ‰‡¯˙ ‰zÚ∑,הּטפל על לעמד אפׁשר אי אֹומר: הּנׂשיא יהּודה רּבי ׁשל ּבנֹו ּגמליאל רּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּגּסה, ּבהמה ּבׂשר להם נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן להם, ּתסּפיק לא עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמאחר
ּבּקׁשנּו! וחגבים ּדגים ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, להם נֹותן אּתה ואם ּבּקׁשנּו, ּדּקה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹיאמרּו:
– דברי" היקר תראה "עּתה לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אםּֿכן לֹו: ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמר

ּתקצר? ה' היד להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן מׁשה הל .ל יׁשמעּו עח)ׁשּלא הּכהֿצּור(תהילים "הן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
זֹו, היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' מים "וּיצאוּיזּובּו ׁשּנאמר: וזהּו ׁשאלתנּו. למּלאֹות ּכח ּבֹו אין ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וגֹו' איׁש ׁשבעים וּיאסף לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר החיים.מׁשה אור ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ÔB‰Ïכב Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk�˙È ÔÈ¯B˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ È�e� Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

ÔÚkכג ·kÚ˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדגים, וזה עֹופֹות, וזה ּוצבי, אּיל וזה ְְְְִִֶֶֶַָָָָּבקר,

Ì‰Ï Ôz‡ ¯Na z¯Ó‡ ‰z‡Âּבׂשר מין מׁשמע ¿«»»«¿»»»∆≈»∆ְִַָָָ

ׁשּתּתן, הּבׂשר היא מה e·˜¯א', Ô‡ˆ‰'וגֹו ִִֵֶַַָָ¬…»»ְ

מבּקׁשם, ּפרּוׁש להם È‚cּומצא Ïk ˙‡ Ì‡ ְֵֶָָָָָֻƒ∆»¿≈

וגֹו' ּדגים מיני ּכל Ì‰Ïּפרּוׁש ‡ˆÓeּפרּוׁש ְִִֵֵָָ»»»∆ֵ

ּובקר צאן ּבׂשר להם ּכׁשּתּתן הלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻמבּקׁשם,

אּיל להם ּוכׁשּתּתן ּוצבי, ּבאּיל חפצים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹיאמרּו

ּוכׁשּתּתן עֹופֹות, ּבבׂשר חפצים יאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַֹּוצבי

קצוֹות ב' ורׁשם ּדגים, יאמרּו עֹופֹות ְְְִֶַַָָָֹלהם

ּדגיםה ּבׂשר האחרֹון וקצה ּובקר צאן ּבׂשר ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹ

ּובקר צאן ּבׂשר ׁשּבין אמצעּיים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוהּדרגֹות

ואמר מּובנים, ּדגים ‰Ìiלבׂשר È‚c Ïkּפרּוׁש ְְִִִַַָָָ»¿≈«»ֵ

יביא אם אּלא מהּדגים ּבמינים יֹועיל ְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּלא

החסר הּמין זה ׁשּזּולת ׁשּבּים ּדגים מיני ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

זּולת ּפיהם סתימת אין ּומעּתה עליו, ְְִִִֵֵֶַַַָָָיבּכּו

עֹופֹות מיני וכל וחּיה ּבהמה ּבׂשר מיני ְְְִִֵֵֵַָָָָָָּכל

ימים, חדׁש להם הּמסּפיקים ּדגים מיני ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל

לצד היתה הפלאתֹו ׁשעּקר אֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָנמצאת

ואין ּבׂשר, ׁשל אחד מין ּכי ה' מּדברי ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשהבין

מינים ּכל להם ׁשּיּתן אֹומר היה אם נמי ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָהכי

ּובזה מתמיּה, היה לא ּבׂשר ׁשל ְִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

ועּקר חן, מׁשה ודברי הּדקּדּוקים ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָנתיּׁשבּו

ולא הּבׂשר מּתת יּמנע אּולי ּבזה משה ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכּונת

ּבזה: זה ּתלה ה' ּכי יׂשראל ּבני ְְִִֵֵֶֶָָָָָימּותּו

C¯„Â(.נח (ּברכֹות ז"ל ּדבריהם ּפי על ב' ¿∆∆ְְִִֵֶַָ

עֹוׂשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ְֵֶֶַָָָׁשאמרּו

הּוא ׁשהּבׂשר אליו ה' ׁשאמר ּולצד לׁשקר, ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנס

רׁש"י ּבפרּוׁש כ') (ּבפ' ז"ל ּכמאמרם ְְְְֲִֵַַַָָָחרּבם

זרא לחרב וכּו' קֹורין ׁשּכן לזרא לכם ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָוהיה

ׁשּיאכלּו אּלא הּכתּוב מדּבר הּנס על לא ּכן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹאם

להם נמצא ׁשאין ּתמּה זה ועל הּנמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּבׂשר

ּומאמר יֹום, ׁשלׁשים Ì‰Ïלאכל Ôz‡ ¯Na ְֱֲִֶַַֹ»»∆≈»∆

להם ׁשּיּתן הּוא ּפרּוׁש מחדׁש ׁשּיּתנֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּנראה

להם היה לא עּתה ׁשעד לצד לאכלֹו, ְְְְֶֶַַַָָָָָֹרׁשּות

ואמר ה' לעבֹודת והיּו מּמקניהם לאכל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹרׁשּות

ּומאמר ּבׂשר, לאכל רׁשּות להם יּתן ּכי ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹה'

Ìi‰ È‚c Ïk ˙‡ Ì‡להם ׁשהיּו לצד ּפרּוׁש ƒ∆»¿≈«»ְֵֶֶַָָ

לא אבל עּמהם הֹולכת ׁשהיתה מהּבאר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּדגים

ּבחדׁש, אחד ליֹום אפּלּו הסּתּפקּות להם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹהיה

יֹום ל' רּבֹוא לס' הּצרי ּדבר מׁשה ְְִִִֵֶֶַָָָּכׁשּׁשער

ּבּנמצא ׁשם להיֹות ׁשּיכֹולין ּדגים ׁשּכל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשער

ׁשּלא ׁשּסבר אמרנּו ּכבר נס ּובדר יסּפיקּו, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא

ׁשּכתבּתי, ּכמֹו רע ּדבר לתכלית נס ה' ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָיעׂשה

עליו ואין ּתמיהה מׁשה ּתמיהת זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּולדר

ה' ּביכלת חּסרֹון עֹוׂשה אינֹו ּכי ּדבר ְִִִֵֶֶַַָָָֹאׁשמת

וׁשלֹום: ְַָחס

B‚Â'.כג) È¯·„ E¯˜È‰ 'B‚Â ¯ˆ˜z '‰ „È‰¬«ƒ¿»¿¬ƒ¿¿¿»ƒ¿
לּדר ׁשּכתבנּו, הּדרכים ב' ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָיתּבאר

לא ּכי היתה מׁשה ׁשּתמיהת ׁשּפרׁשנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהא'

ותרעמּתם להם הּנּתן ּבׂשר ּבמין ּכּלם ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻיסּתּפקּו

ּבידֹו יכלת יׁש ּכי ה' הֹודיעֹו לעד, ְְִִֵֶֶֶַָָֹעֹומדת

והּוא ּבֹו, ּתאותם ּכל ׁשּימּלא ּבׂשר מין ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלתת

z˜ˆ¯מאמר '‰ „È‰ּבׂשר ּבמין לתת ּפרּוׁש ֲַַ¬«ƒ¿»ְִֵֵָָָ

הּמתאּוים, ּכל יתאּוּו אׁשר ּכל סּפּוקם ּדי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

˙¯‡‰ואֹומרֹו ‰zÚּדבר ּפרּוׁש ּדברי היקר ְְ«»ƒ¿∆ְְְֲִִֵָָָ

ׁשאמרּתי אחד ּדּבּור אֹו עֹוׂשה ׁשאני ְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָאחד

הסּתּפקּות ּבֹו ׁשּיׁש ּכ ּכל יקר יהיה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָלעׂשֹות

ׁשּיּתן להיֹות, ׁשּיכֹולין הּתאוֹות חלקי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָלכל

ׁשּיכֹולין ּבׂשר מיני ּכל ּבֹו ׁשּיׁש ּבׂשר מין ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלהם

ּתבת וׁשעּור ּבעֹולם, יהיהE¯˜Èלהיֹות הּוא ְְִִֵַָָƒ¿¿ְִֶ

יתּפרׁש אֹו הּפעּלה, יקר ּכׁשּתראה אצל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻיקר

¯˜È epnÓ EÏ ‰È‰È E¯˜Èידי על ה' ּכׁשּיּתן ƒ¿¿ƒ¿∆¿ƒ∆¿»ְְִֵֵֶַ

למׁשה יהיה ּכמֹוהּו ׁשאין הּבׂשר מין ְְִִֵֶֶֶֶַָָָמׁשה

ּובנבּואתֹו ּבֹו להאמין יׂשראל ּבעיני ּוגדּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻיקר

ּבעיניהם: ְְְִֵֵֵֶַויתיּקר

C¯„Ïeהיתה מׁשה ׁשּתמיהת ׁשּכתבנּו ב' ¿∆∆ְְְִֶֶֶַַָָָ

ּבני יׂשּבעּו ׁשּמּמּנּו ׁשהּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָלחׁשבֹו

יעׂשה לא מהּנס אבל מהּנמצא הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל

אליו ה' אמר ּכזה, לדבר z˜ˆ¯נס '‰ „È‰ ְֵֵֶַָָָָָ¬«ƒ¿»
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(áë)éâc-ìk-úà íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe ïàöä£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´¤¨§¥¬
ô :íäì àöîe íäì óñàé íiä©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

i"yx£ËÁMÈ ¯˜·e Ô‡ˆ‰∑(ספרי).ּכמֹותֹו ּדֹורׁש ׁשמעֹון רּבי ואין ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ּדברים מארּבעה אחד זה ¬…»»ƒ»≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּוב הצאן ימים חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה רגלי... אלף "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא –רּבי וגֹו'" קר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר ּכענין להם? יסּפיק מי ּכמׁשמעֹו: כה)הּכל אֹו(ויקרא זֹו, קׁשה: ואיזֹו ּגאּלתֹו". ּכדי "ּומצא כ): "ׁשמעּוֿנא(במדבר : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
לא לפיכ ּבּגלּוי, היתה מריבה ׁשל וזֹו מּמּנּו, נפרע ולא הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי אּלא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּמרים"?

ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק אֹותֹו ׁשל ּדעּתֹו על עלתה לא וׁשלֹום, חס אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו יב)חס :(שם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
אמרּת ואּתה וגֹו', רגלי אלף "ׁשׁשֿמאֹות אמר: ּכ אּלא לנּו? מסּפיק הּמקֹום אין יאמר: הּוא", נאמן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּבכלּֿביתי
אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ּכדי להם" יּׁשחט ּובקר "הצאן ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה ּתהרג ּכ ואחר ימים, לחדׁש אּתן" ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבׂשר
הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ׂשעֹורים ּכֹור "טל לחמֹור: לֹו אֹומרים זה? הּוא ׁשבח וכי עֹולם? עד מסּפקּתן ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹזֹו
ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ׁשּיד ּבעיני הטֹוב ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אּתן, לא "ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

אחת"! ׁשעה אפּלּו לפניהם קצרה ידי ּתהי ואל ּבהם .ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(âë)äàøú äzò øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬¦§¤²
:àì-íà éøáã Eø÷éä£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

i"yx£È¯·„ E¯˜È‰ ‰‡¯˙ ‰zÚ∑,הּטפל על לעמד אפׁשר אי אֹומר: הּנׂשיא יהּודה רּבי ׁשל ּבנֹו ּגמליאל רּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּגּסה, ּבהמה ּבׂשר להם נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן להם, ּתסּפיק לא עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמאחר
ּבּקׁשנּו! וחגבים ּדגים ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, להם נֹותן אּתה ואם ּבּקׁשנּו, ּדּקה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹיאמרּו:
– דברי" היקר תראה "עּתה לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אםּֿכן לֹו: ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמר

ּתקצר? ה' היד להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן מׁשה הל .ל יׁשמעּו עח)ׁשּלא הּכהֿצּור(תהילים "הן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
זֹו, היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' מים "וּיצאוּיזּובּו ׁשּנאמר: וזהּו ׁשאלתנּו. למּלאֹות ּכח ּבֹו אין ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וגֹו' איׁש ׁשבעים וּיאסף לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר החיים.מׁשה אור ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ÔB‰Ïכב Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk�˙È ÔÈ¯B˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ È�e� Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

ÔÚkכג ·kÚ˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדגים, וזה עֹופֹות, וזה ּוצבי, אּיל וזה ְְְְִִֶֶֶַָָָָּבקר,

Ì‰Ï Ôz‡ ¯Na z¯Ó‡ ‰z‡Âּבׂשר מין מׁשמע ¿«»»«¿»»»∆≈»∆ְִַָָָ

ׁשּתּתן, הּבׂשר היא מה e·˜¯א', Ô‡ˆ‰'וגֹו ִִֵֶַַָָ¬…»»ְ

מבּקׁשם, ּפרּוׁש להם È‚cּומצא Ïk ˙‡ Ì‡ ְֵֶָָָָָֻƒ∆»¿≈

וגֹו' ּדגים מיני ּכל Ì‰Ïּפרּוׁש ‡ˆÓeּפרּוׁש ְִִֵֵָָ»»»∆ֵ

ּובקר צאן ּבׂשר להם ּכׁשּתּתן הלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻמבּקׁשם,

אּיל להם ּוכׁשּתּתן ּוצבי, ּבאּיל חפצים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹיאמרּו

ּוכׁשּתּתן עֹופֹות, ּבבׂשר חפצים יאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַֹּוצבי

קצוֹות ב' ורׁשם ּדגים, יאמרּו עֹופֹות ְְְִֶַַָָָֹלהם

ּדגיםה ּבׂשר האחרֹון וקצה ּובקר צאן ּבׂשר ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹ

ּובקר צאן ּבׂשר ׁשּבין אמצעּיים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוהּדרגֹות

ואמר מּובנים, ּדגים ‰Ìiלבׂשר È‚c Ïkּפרּוׁש ְְִִִַַָָָ»¿≈«»ֵ

יביא אם אּלא מהּדגים ּבמינים יֹועיל ְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּלא

החסר הּמין זה ׁשּזּולת ׁשּבּים ּדגים מיני ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

זּולת ּפיהם סתימת אין ּומעּתה עליו, ְְִִִֵֵֶַַַָָָיבּכּו

עֹופֹות מיני וכל וחּיה ּבהמה ּבׂשר מיני ְְְִִֵֵֵַָָָָָָּכל

ימים, חדׁש להם הּמסּפיקים ּדגים מיני ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל

לצד היתה הפלאתֹו ׁשעּקר אֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָנמצאת

ואין ּבׂשר, ׁשל אחד מין ּכי ה' מּדברי ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשהבין

מינים ּכל להם ׁשּיּתן אֹומר היה אם נמי ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָהכי

ּובזה מתמיּה, היה לא ּבׂשר ׁשל ְִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

ועּקר חן, מׁשה ודברי הּדקּדּוקים ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָנתיּׁשבּו

ולא הּבׂשר מּתת יּמנע אּולי ּבזה משה ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכּונת

ּבזה: זה ּתלה ה' ּכי יׂשראל ּבני ְְִִֵֵֶֶָָָָָימּותּו

C¯„Â(.נח (ּברכֹות ז"ל ּדבריהם ּפי על ב' ¿∆∆ְְִִֵֶַָ

עֹוׂשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ְֵֶֶַָָָׁשאמרּו

הּוא ׁשהּבׂשר אליו ה' ׁשאמר ּולצד לׁשקר, ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנס

רׁש"י ּבפרּוׁש כ') (ּבפ' ז"ל ּכמאמרם ְְְְֲִֵַַַָָָחרּבם

זרא לחרב וכּו' קֹורין ׁשּכן לזרא לכם ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָוהיה

ׁשּיאכלּו אּלא הּכתּוב מדּבר הּנס על לא ּכן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹאם

להם נמצא ׁשאין ּתמּה זה ועל הּנמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּבׂשר

ּומאמר יֹום, ׁשלׁשים Ì‰Ïלאכל Ôz‡ ¯Na ְֱֲִֶַַֹ»»∆≈»∆

להם ׁשּיּתן הּוא ּפרּוׁש מחדׁש ׁשּיּתנֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּנראה

להם היה לא עּתה ׁשעד לצד לאכלֹו, ְְְְֶֶַַַָָָָָֹרׁשּות

ואמר ה' לעבֹודת והיּו מּמקניהם לאכל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹרׁשּות

ּומאמר ּבׂשר, לאכל רׁשּות להם יּתן ּכי ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹה'

Ìi‰ È‚c Ïk ˙‡ Ì‡להם ׁשהיּו לצד ּפרּוׁש ƒ∆»¿≈«»ְֵֶֶַָָ

לא אבל עּמהם הֹולכת ׁשהיתה מהּבאר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּדגים

ּבחדׁש, אחד ליֹום אפּלּו הסּתּפקּות להם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹהיה

יֹום ל' רּבֹוא לס' הּצרי ּדבר מׁשה ְְִִִֵֶֶַָָָּכׁשּׁשער

ּבּנמצא ׁשם להיֹות ׁשּיכֹולין ּדגים ׁשּכל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשער

ׁשּלא ׁשּסבר אמרנּו ּכבר נס ּובדר יסּפיקּו, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא

ׁשּכתבּתי, ּכמֹו רע ּדבר לתכלית נס ה' ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָיעׂשה

עליו ואין ּתמיהה מׁשה ּתמיהת זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּולדר

ה' ּביכלת חּסרֹון עֹוׂשה אינֹו ּכי ּדבר ְִִִֵֶֶַַָָָֹאׁשמת

וׁשלֹום: ְַָחס

B‚Â'.כג) È¯·„ E¯˜È‰ 'B‚Â ¯ˆ˜z '‰ „È‰¬«ƒ¿»¿¬ƒ¿¿¿»ƒ¿
לּדר ׁשּכתבנּו, הּדרכים ב' ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָיתּבאר

לא ּכי היתה מׁשה ׁשּתמיהת ׁשּפרׁשנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהא'

ותרעמּתם להם הּנּתן ּבׂשר ּבמין ּכּלם ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻיסּתּפקּו

ּבידֹו יכלת יׁש ּכי ה' הֹודיעֹו לעד, ְְִִֵֶֶֶַָָֹעֹומדת

והּוא ּבֹו, ּתאותם ּכל ׁשּימּלא ּבׂשר מין ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלתת

z˜ˆ¯מאמר '‰ „È‰ּבׂשר ּבמין לתת ּפרּוׁש ֲַַ¬«ƒ¿»ְִֵֵָָָ

הּמתאּוים, ּכל יתאּוּו אׁשר ּכל סּפּוקם ּדי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

˙¯‡‰ואֹומרֹו ‰zÚּדבר ּפרּוׁש ּדברי היקר ְְ«»ƒ¿∆ְְְֲִִֵָָָ

ׁשאמרּתי אחד ּדּבּור אֹו עֹוׂשה ׁשאני ְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָאחד

הסּתּפקּות ּבֹו ׁשּיׁש ּכ ּכל יקר יהיה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָלעׂשֹות

ׁשּיּתן להיֹות, ׁשּיכֹולין הּתאוֹות חלקי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָלכל

ׁשּיכֹולין ּבׂשר מיני ּכל ּבֹו ׁשּיׁש ּבׂשר מין ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלהם

ּתבת וׁשעּור ּבעֹולם, יהיהE¯˜Èלהיֹות הּוא ְְִִֵַָָƒ¿¿ְִֶ

יתּפרׁש אֹו הּפעּלה, יקר ּכׁשּתראה אצל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻיקר

¯˜È epnÓ EÏ ‰È‰È E¯˜Èידי על ה' ּכׁשּיּתן ƒ¿¿ƒ¿∆¿ƒ∆¿»ְְִֵֵֶַ

למׁשה יהיה ּכמֹוהּו ׁשאין הּבׂשר מין ְְִִֵֶֶֶֶַָָָמׁשה

ּובנבּואתֹו ּבֹו להאמין יׂשראל ּבעיני ּוגדּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻיקר

ּבעיניהם: ְְְִֵֵֵֶַויתיּקר

C¯„Ïeהיתה מׁשה ׁשּתמיהת ׁשּכתבנּו ב' ¿∆∆ְְְִֶֶֶַַָָָ

ּבני יׂשּבעּו ׁשּמּמּנּו ׁשהּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָלחׁשבֹו

יעׂשה לא מהּנס אבל מהּנמצא הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל

אליו ה' אמר ּכזה, לדבר z˜ˆ¯נס '‰ „È‰ ְֵֵֶַָָָָָ¬«ƒ¿»
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i"yx£ÌÈL�‡ŒÈ�L e¯‡MiÂ∑(ספרי)זֹו לגדּלה ּכּדאין אנּו אין אמרּו: ׁשּנבחרּו. ÌÈ·˙ka.מאֹותן ‰n‰Â∑ּבמבררים «ƒ»¬¿≈¬»ƒְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻ¿≈»«¿Àƒְִַָֹ

ׁשּׁשה ׁשּׁשה ׁשבטים לי"ב עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ּגֹורל; ידי ועל ּבׁשמֹות נקּובים ּכּלם ונכּתבּו לסנהדרין. ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּבהם
לי ׁשֹומע ׁשבט אין מׁשה: אמר חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם מּגיע ׁשאין ׁשבטים מּׁשני חּוץ וׁשבט, ׁשבט ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלכל
ּוברר חלק. ׁשנים ועל "זקן", ׁשבעים על וכתב ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל עׂשה? מה אחד. זקן מׁשבטֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלפחֹות
נתקּדׁש, "זקן" ּבידֹו ׁשעלה מי קלּפי. מּתֹו ּפתקיכם טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ׁשּׁשה, וׁשבט ׁשבט ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמּכל

ּב חפץ לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה החיים.ּומי אור ְְִֵֶַַָָָָָָָָֹ
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:‡˙È¯LÓa e‡Èa�˙‡Â ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Le¯tּכן ואם ּתקצר, ח"ו ה' ׁשּיד נכֹון האם ≈ְְִִִֵֶַַַָ

יד ּתּגיע לא ּכי יאמרּו הּנס נעׂשה לא ְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹאם

עׂשֹות ה' יחּפץ ולזה מבּקׁשם, עׂשֹות ְְְְֲֲֶֶַָָָָֹֻעליֹונה

ּגמר ולזה ה', חּלּול ּבׁשביל ּכסדרֹו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹנס

˙¯‡‰אמר ‰zÚּתראה עֹוׂשה ּׁשאני ּבּמה ֶֹ«»ƒ¿∆ְֲִִֶֶֶֶַ

È¯·„ E¯˜È‰מּכן ּבעיני יקר יהיה ּפרּוׁש וגֹו' ¬ƒ¿¿¿»ƒְְְִִֵֵֶֶָָָ

לכבֹודי לי הּנֹוגע ּדבר ּפרּוׁש ּדברי ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָוהלאה

נס ועֹוׂשה הּׁשּורה מקלקל ׁשאני ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָּכׁשּתראה

ּתדע מּזה ׁשמי יחּללּו ׁשּלא ּבׁשבילי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹלּׁשקר

קטן אֹו ּגדֹול אם הּדבר על הקּפדתי ְִִִַַַָָָָָָָׁשעּור

ׁשהפליאּו מ.) (קּדּוׁשין רז"ל ותמצא ְְְִִִִִֶַַָהּוא,

ּגדֹולה: ׁשהקּפדתֹו ה' חּלּול ּבענין ְְְְִִֶַַַָָָלֹומר

B‚Â'.כד) ¯a„ÈÂ ‰LÓ ‡ˆiÂהּדברים הקּדים «≈≈∆«¿«≈¿ְְִִִַָ

לא אׁשר הּזקנים אסף ּכ ואחר העם ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאל

אסיפת ׁשהקּדים אליו ה' ּדברי ּבסדר מצינּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָכן

ׁשּדן לצד ּתאמר, העם ואל ּכ ואחר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹזקנים

מאמרֹו להקּדים היא עליֹון ּדעת ּכי ְְְְְֲִִִֶַַַַַָּבדעּתֹו

האסיפה להקּדים ּכּונתֹו היתה ׁשאם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָליׂשראל,

הרי אּלא העם, מאמר לֹו לצּוֹות לֹו היה ְֲֲֵֶַַַָָָָָֹלא

יאסף ּכ ואחר לעם מאמר ׁשּיקּדים מּגיד ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

ּבענין: האמּור ּכל ויעׂשה לאהל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּזקנים

ÌÚËÂלצד האסיפה, מאמר ה' הקּדים אׁשר ¿««ְְֲֲֲִִִֶַַַָָ

מׁשה לדברי ּתׁשּובה היתה ְְְְִֵֶֶֶָָָָׁשּבזה

העם, ּכל את לׂשאת לבּדי אּוכל לא ְִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר

ואחר ּתחּלה ּדבריו על להׁשיבֹו הקּדים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָלזה

ּכי ה' וידע יׂשראל, ּבני אל לדּבר צּוהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכ

ׁשּכן ּכמֹו להקּדים הּצרי לידע חכם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשה

מאמר ּכי לֹומר אפׁשר עֹוד עׂשֹות. ְְֲֲִִִֶַַַָהׂשּכיל

'‰ È¯·c ˙‡ ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„ÈÂאסיפת ּדברי הם «¿«≈∆»»≈ƒ¿≈ְֲִִֵֵַ

ּׁשּצּוה מה יגמר אׁשר עד וחׁשב לבד, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּזקנים

העם אל לדּבר ויצא הּזקנים ּבאסיפת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָה'

מדרׁש מּדברי וגם ּתאמר, העם ואל ב' ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹמאמר

ּכן: מׁשמע ְְֵַַָָּתנחּומא

‡ÂÈÏ.כה) ¯a„ÈÂ 'B‚Â '‰ „¯iÂלדעת צרי «≈∆¿«¿«≈≈»ִַַָָ

לּמה לדעת צרי עֹוד אליו, ה' ּדּבר ִִֵֵַַַָָָָָמה

נהצר ולא זה סדרלכל ּכל מּבלי אֹותם ּבא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ּבספר ז"ל מאמרם ּפי על הענין ויתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמּוכן

נֹותן הנני אמר לכן ּבּפסּוק רכ.) (ּפנחס ְְֱִִִֵֵַַַָָָֹֹהּזהר

מׁשה על ה' יצו ּכי ׁשלֹום, ּבריתי את ְְִִִֶֶַַָלֹו

ׁשּזכה מּפני והּטעם וגֹו', נֹותן הנני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאמר

ּוכׁשרצה יחׁשב וׁשּלֹו הּׁשלֹום ּבברית מׁשה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכבר

וזכה למׁשה נתנֹו ׁשּכבר נמצא לפנחס ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָלּתנֹו

מּתנֹותיו, ונֹוטל חֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין ְְְֵֵֵַַָָָּבֹו

הּבא וכל למנה למׁשה נתן הּנבּואה כן ְְְְְֵֶַַַָָָָָָּכמֹו

הּנזּכר, מהּטעם הּנֹותן הּוא מׁשה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַלהתנּבאֹות

ה' מאמר והּוא הּנביאים, אדֹון יּקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָולזה

וּירד עּמהם והּוא הּזקנים לאסף ׁשּצּוה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכאן

ואֹומרֹו ּבענן, ‡ÂÈÏה' ¯a„ÈÂׂשררה לׁשֹון ּפרּוׁש ְְֶָָ«¿«≈≈»ְְֵָָ

עּמים ידּבר מז) (ּתהּלים אֹומרֹו ּכדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּוממׁשלה

אליו זה ּבדבר הּׂשררה ה' ׁשעׂשה ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָּתחּתינּו

וגֹו': האציל ּוברצֹונֹו ּוברׁשּותֹו למׁשה ְְְְֱִִִֵֶֶּפרּוׁש

.Áe¯‰ ÔÓ Ïˆ‡iÂאֹומרֹו,Ïˆ‡iÂׁשרֹומז אּולי «»∆ƒ»«ְ«»∆ֵֶַ

זֹו, ׁשּבבחינה הּנבּואה רּוח ְְְִִִֶַַָָלמקֹור

ואֹומרֹו וּיאצל, לאמר יצּדק זה ּובדרÔÓ ְְְְֵֶֶֶֶַַָֹֻƒ

,ÂÈÏÚ ¯L‡ Áe¯‰הּבחינה מאֹותּה ּפרּוׁש »«¬∆»»ְִֵֵַָָ

הּוא ּברּו מהּמאציל ּבא הּנאצל אבל ֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשעליו,

יאמר אֹו אחרים. על ולּתן מּמׁשה ׁשּיֹוציא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹֹולא

Áe¯‰ ÔÓואמר מׁשה על Ïˆ„אׁשר Ïˆ‡iÂ ƒ»ְֲֶֶַַַָ«»∆¿«

Ôzp‰ Áe¯Ï ÂÈÏÚ ep„BÚL Áe¯Ï Ïc·‰ ÔÈ‡L∆≈∆¿≈»«∆∆»»»««ƒ»

¯L‡ ¯Ó‡na ÔeÎÈ ‰Ê C¯„Ïe ,ÌÈ�˜fÏ epnÓƒ∆«¿≈ƒ¿∆∆∆¿«≈««¬»¬∆

ÂÈÏÚעליו ׁשעֹודּנּו ּבעצמֹו הּנאצל החלק על »»ְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָ

פט"ו) (במד"ר הּמדרׁש ּולדברי וּיאצל, ְְְִִֵֶַַַַָָאחר

מנה מהע' יֹותר לב' ׁשהיּו הּמעלֹות ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּמנה

והּב' מׁשה מּׁשל נבּואתם ׁשהּׁשבעים ּכן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּגם

הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ִֶַָָמּׁשל

.ÁB�k È‰ÈÂאמרÈ‰ÈÂלדבריהם צער, לׁשֹון «¿ƒ¿«ַָ«¿ƒְְְִֵֶַַ

מאמר התנּבאּו ׁשהּזקנים (ׁשם) ְְְֲִִֵֶַַַַָז"ל

ׁשאמרּו מּזה ּגדֹול צער ל אין למחר, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהתקּדׁשּו

עצמן יכינּו נבּואתם ּבתחּלת ְְְְְִִִִֵַַָָָָָליׂשראל

ואֹומרֹו וא"ו,e‡a�˙iÂלפרענּות, ּבתֹוספת ְְְְָֻ«ƒ¿«¿ְֶֶָ

עליהם לנּוח מכׁשר ּכלי ׁשהיּו ׁשּמּלבד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻלֹומר

הּכתּוב והֹודיע ׁשהתנּבאּו, להם עֹוד ְְְִִֶֶַַַַָָָהרּוח

ּכנֹוח ּכאֹומרֹו ּומּיד ּתכף היתה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּנבּואתם

סברת ּפי על יתּבאר עֹוד וּיתנּבאּו. וגֹו' ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָעליהם

אֹותֹו אּלא נתנּבאּו ׁשּלא יספּו ולא ְְְְִִֶֶַָָָָֹֹהאֹומרים

צער לׁשֹון וגֹו' ּכנֹוח ויהי הּדר זה על ְְְְִֶֶֶַַַַַַיֹום

ולא ׁשהתנּבאּו להם אחר צער ועֹוד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹּכּנזּכר

ָָיספּו:

B‚Â'.כו) ÌÈL�‡ È�L e¯‡MiÂלדעת צרי «ƒ»¬¿≈¬»ƒ¿ִַַָָ

ב' נׁשארּו. מּנין וּיּׁשארּו מאמר ּכּונת ְֲֲֲִִִִַַַַַַָָא'

אֹומרֹו ג' ׁשמם. להזּכיר הצר Á�zÂלּמה ְְְְְִַַָָָֻ«»«

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyiy meil inei xeriy

(æë)íéàaðúî ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå øòpä õøiå©¨´̈©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈¦§©§¦−
:äðçna©©«£¤«

i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂ∑היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: החיים.יׁש אור «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

(çë)éðãà øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé ïòiå©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®£Ÿ¦¬
:íàìk äLî¤−§¨¥«

i"yx£Ì‡Ïk∑(ו מאליהם.(סנהדרין ּכלים והם צּבּור צרכי עליהם ׁשהיּו(ספרי)הּטל לפי הּכלא, ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ¿»≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לארץ יׂשראל את מכניס ויהֹוׁשע מת מׁשה החיים.מתנּבאים: אור ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

(èë)íò-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìò Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð ýåýé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

‡cÏ„כז ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a�˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח d�LnLÓ Ôe� ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ È�Ba¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

ÈÏכט Èp˜Ó z‡ È˙‡�˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È¯‡ Ô‡È·� ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡�ÈÚ¿̄≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·�„ ‡Áe¯ ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì‰ÈÏÚהרי מהע' הם אם ּנפׁש מּמה וגֹו' ¬≈∆ְְֲִִֵֵֵַַָָ

וּיאצל ּדכתיב הע' ּבכלל הּכתּוב הזּכירם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּכבר

מׁשמע וּתנח מאֹומרֹו ּכי ע', על וּיּתן ְְְִִֵֵַַַַַָָוגֹו'

אינם ואם עּתה, עד הזּכר ׁשּלא חדׁש ְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻּדבר

ע'. אּלא מׁשה אל ה' אמר לא הלא ֲֵֶֶֶַָָָֹֹמהע'

אֹומרֹו ÌÈ·˙kaד' ‰n‰Âהּכּונה ידּוע אין ְ¿≈»«¿Àƒֵַַַָָָ

אֹומרֹו ה' e¯‡MiÂּבזה. B¯ÓB‡Ó ‡Ï‰ e‡ˆÈ ‡ÏÂ ְֶָ¿…»¿¬…≈¿«ƒ»¬

B¯ÓB‡ 'Â .e‡ˆÈ ‡lL ¯·c‰ Ô·eÓ ‰�Ána««¬∆»«»»∆…»¿¿

e‡a�˙iÂהּנמׁש להסמי לֹו ׁשהיה לבּסֹוף «ƒ¿«¿ְְְְִִֶַַַָָָ

עצמֹו ּבפני מהם והּנעׂשה עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהם

והּמה וגֹו' אנׁשים ב' וּיּׁשארּו הּדר זה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָעל

הרּוח עליהם וּתנח האהלה יצאּו ולא ְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻּבּכתבים

ּכּסדר ׁשּלא הּדברים ּכתב ולּמה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוּיתנּבאּו,

ַָהּנכֹון:

Ï"Ê¯Âאֹומר יׁש נׁשארּו, מּנין (ספרי) יםנחלקּו ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶַ

מּיׂשראל מׁשה ׁשּברר מהע"ב, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָנׁשארּו

היתרים הּב' להֹוציא והגריל ּבׁשוה ׁשבט מּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָו'

ורּבי ׁשּנׁשארּו, הּב' והם ה' לֹו ׁשאמר הע' ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָעל

לּכנס רצּו ׁשּלא נׁשארּו מהע' ּכי אמר ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשמעֹון

ּבּמחנה ונׁשארּו וׁשפלּות ענוה לצד מֹועד ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹלאהל

יתּבאר נׁשארּו מהע' האֹומר לסברת ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָע"כ.

ּבּמחנה אנׁשים ב' וּיּׁשארּו הּדר זה על ֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכתּוב

ּכׁשירים, עצמן חֹוׁשבם ‰‡'לצד ÌLּפרּוׁש וגֹו' ְְְְִִַַַָָ≈»ְֵ

ּבעיני ּומחזקים יׁשרֹות ּבמּדֹות היּו ְְְְְִִִֵֵָָָֻידּועים

זה ׁשּזּולת ּבּמחנה, נׁשארּו זֹו ׁשּלסּבה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָיׂשראל

וׁשלֹום חס ׁשּמאסּו אחריהם לרּנן לעם ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

וימאסם ה' מחּללים ונמצאּו עליהם הרּוח ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּבנחת

המיחד האחד ׁשּׁשם לצד אּלא זֹו, לסּבה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻעליֹון

ּבהם ּדנּו לא לזה מידד לֹו הּׁשני וׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלּדד

עליהם וּתנח נמאסּו לא ּובזה להרע, ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמעׂשה

ההרחקה מנעּתם לא הע' על ׁשּנחה עצמּה ְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָֹהרּוח

ּגם ונחה הּמחנה ּובין מֹועד אהל ּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיתה

לֹומר ודקּדק קנתהÁ�zÂ,עליהם, ׁשּׁשם לֹומר ְְֲִֵֵֶַ«»«ְֶַָָָ

ואּלּו ּפסקּו הע' ׁשּׁשאר ּכאֹומרם הרּוח ְְְְְְֵֶַָָָָָָמקֹומּה

הּנבּואה ׁשהזּכיר וקדם מהם, נבּואה ּפסקּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹלא

ּדברי ּכי העם יצּדיקּו ׁשּבהם ּדברים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהזּכיר

ואמר אמת, ּבפיהם ÌÈ·˙kaנבּואה ‰n‰Âּפרּוׁש ְְְֱִֶֶַָָ¿≈»«¿Àƒֵ

ּתחׁשב ׁשּלא ּוכדי ׁשּנכּתבּו, הע' ְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹמאֹותם

לזה הּגֹורלֹות, ּבפתקי ׁשּנכּתבּו הם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּכתּובים

יכֹולין ׁשהיּו למדּת הא האהלה יצאּו ולא ְְְְֱִֶַַָָָָָָָָֹֹאמר

והּוא נבּואה ׁשהיּו ּדבריהם נאמנּו ּובזה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָלצאת,

יחזיקe‡a�˙iÂ,אֹומרֹו מי הּנזּכר הּתנאי וזּולת ְ«ƒ¿«¿ְְְֲִִִַַַַַָ

ּכל נתיּׁשבּו ּובזה נביאּות, לדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּדבריהם

ְִִַהּדקּדּוקים:

È¯·„Ïeהּכתּוב יתּבאר נׁשארּו מהע"ב האֹומר ¿ƒ¿≈ְְֲִִֵֵֵַָָָָ

הּדר זה הגםe¯‡MiÂעל ּפרּוׁש ֶֶֶַַ«ƒ»¬ֲֵַ

הע' על יתרים ׁשהיּו האנׁשים ב' ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּנׁשארּו

‰‡Á„ּבּמחנה, ÌLוּתנח כן ּפי על אף וגֹו' ֲֶַַ≈»∆»ְִֵַַַַָ

הע' על ׁשּנחה מּלבד ּכן ּגם הרּוח ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעליהם

וּיּתן וגֹו' הרּוח מן וּיאצל למעלה ׁשאמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּכמֹו

לֹומר הצר לּמה נכֹון על וידּיק איׁש ע' ְִִַַַַַָָָֻֻעל

ּבפסּוק הזּכיר ׁשּלא לצד הרּוח, עליהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹוּתנח

ה' הֹודיע הע' על אּלא הרּוח ׁשּנתן ֲִִֶֶַַַָָָָראׁשֹון

ואמר הּב', על נחה ÌÈ·˙kaׁשּגם ‰n‰Â'וגֹו ְֶַַַַָָָ¿≈»«¿Àƒְ

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו נבּואתם להצּדקת טעם לתת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָּבא

ואמר ÌÈ·˙kaלמעלה ‰n‰Âּבּפתקים ּפרּוׁש ְְְַַָָ¿≈»«¿Àƒְִֵַָ

ראּויים הרי ּומעּתה זקן, ע"ב מׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּכתב

ׁשּיתנּבאּו, להיֹות ויכֹול ּבע' ּכּיֹוצא לנבּואה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהם

האהלה ׁשּבאּו ּבּכתבים ׁשהּמה ּתבין ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּוכדי

ּבּפתקין יצאּו ולא ואמר הּכתּוב ּברר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹלזה

האהלה: ֱָָָֹלבֹוא

C¯„Âׁשהׁשנים הּכתּוב ׁשּיֹודיע אּולי ּדרׁש ¿∆∆ְְִִֶֶַַַַַָָ

ונכנסּו נכלמּו ּבּפתקין יצאּו ְְְְְְְִִִֶַָָֹׁשּלא

ׁשּיצאּו יׂשראל ּכל ּכן עׂשּו ּׁשּלא מה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמחנה

וּירא ּבּמחנה, נחּבאּו והּב' מֹועד לאהל ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָֹֻּכּלם

אֹומרֹו והּוא וּיתנּבאּו, ּוכלימתם ּבׁשּתם ְְְְְְִִַַָָָָה'

ÌÈ·˙ka ‰n‰Âולא זה ּומּטעם הּפתקין ׁשהן ¿≈»«¿Àƒְְִִֵֶֶַַַָֹ

ּתאותם ּומּלא ה' וחננם מהּמחנה, ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָיצאּו

ְְִַַוּיתנּבאּו:

B‚Â'.כז) ¯Úp‰ ı¯iÂנתרעׁש לּמה לדעת צרי «»»«««¿ְִִֵַַַָָָָ

ׁשרעׁש לֹו ועֹוד ׁשּנתנּבאּו, להּגיד ְְְְִִִֶֶַַַַַָהּמּגיד

נענׁש הּמתנּבא ּכל וכי ּכלא ּבבית לתּתם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם

טעם לתת ויׁש הּתימה, מן וזה ׁשּנּבא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

ּכי ּבּפתקין, ׁשּנׁשארּו ב' ׁשהיּו האֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָלסברת

רּוח ׁשּיּתן ה' ּפי על ליׂשראל מׁשה ׁשאמר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלצד

לחּוׁש יׁש הּב' ּגם נּבאּו ועכׁשו ע' על ְְְְִֵַַַַָָָנבּואה

וׁשלֹום חס מׁשה יאמן לא אֹו ּדברים, מּב' ְְְִִֵֵֶַָָָֹלא'

הּמתנּבאים אֹו ׁשבעים, ה' לֹו ׁשאמר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָּבמאמרֹו

מהּׁשבעים היּו ּכי האֹומר ולסברת ׁשקר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָנּבאּו

ׁש הגּון הּבלּתי הּמעׂשה למׁשה אמרהּגידּו הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

ונּבאּו ּבּמחנה עמדּו והם מֹועד לאהל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּילכּו

ּדבר קּימּו ׁשּלא א' רעֹות, ׁשּתים ּבזה ויׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשם,

ׁשּתאצל רצּו ׁשּלא ּדעּתם ּגּלּו ׁשּבזה והּב' ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשה,

מּמקֹור אּלא מׁשה ׁשל מרּוחֹו הרּוח ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָעליהם

ּבּמחנה: ּומתנּבאים ְְֲִִֶַַַַָהרּוח

Ì‡Ïk.כח) 'B‚Â ÚLB‰È ÔÚiÂלדעת צרי «««¿À«¿¿»≈ִַַָָ

רּבֹו, לפני להֹורֹות יהֹוׁשע סמ מי ְְְִִֵַַַַָֻעל

מהּזרּות, וזה ּתעׂשה וכה ּכה להֹורֹותֹו ּגם ְְְֲֵֶֶַַַַָֹֹּומה

מּלה ּדמֹותיב ּכל סג.) (ערּובין אמרּו ְְְִִִֵַַָָָורז"ל

יהֹוׁשע וּיען ׁשּנאמר ולד ּבלא אזיל רּביה ְְֱֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻקדם

על יהֹוׁשע למעׂשה טעם לתת ואפׁשר ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָֻוגֹו',

לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו (ספרי) ז"ל ּדבריהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָּפי

עד מכניס יהֹוׁשע מת מׁשה אמרּו ּנבּואה ְְְְִֵֶַַַַָָֻמה

לדּבר ּבחר הּדברים יהֹוׁשע ּכׁשּׁשמע לזה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכאן.

הּדברים מאּוסים ּכי ּדעּתֹו ׁשּיגּלה ּכדי רּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָלפני

ׁשלל ּובזה ּבפיהם, ׁשקר וכי ואֹומריהם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאצלֹו

הּנאמרים ּבּדברים הּוא יחּפץ ּכי ְְֱֲִִִֶַַַַָָָֹהחׁשד

ּברצֹונֹו: ההפּכּיּות וגּלה ְְְְֲִִִַַַָָלמעלתֹו

¯Ó‡Âמׁשה ‡Ì˙Bאדני Ôz Le¯t Ì‡Ïk ¿»«ֲִֶֹ¿»≈≈≈»

¯ÓLÓaמל ּדבר יבֹוא אׁשר עד ¿ƒ¿»ְֲֶֶֶַַָ

וטעם העֹולם, מן ּכּלם אֹו עׂשֹות, ְְִִֵַַַַָָָמׁשּפט

ּבין מהע' חּוץ האֹומר לסברת ּבין ְִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר

ׁשּכתבנּו, מהּטעמים מהע' האֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָלסברת

ּבאֹומרֹו ׁשרמז LÓ‰ואּולי È�„‡חפץ ׁשאינֹו , ְְְֶַַָ¬…ƒ∆ֵֵֶָ

מׁשה אדֹונֹו לֹו היֹות אּלא אדֹון הּוא ֱֱֲֶֶָָהיֹות

והּוא מׁשה ימּות ּכי ּבּנאמר הרצֹון ְְֱִִֶֶַַָָָֹלׁשלל

מאמר ּכן ּגם וידּיק ּתׁשּובהÔÚiÂיכניס, ׁשעׂשה ְֲִִֵַַַַַֻ«««ְֶָָָ

לא ּכי ההיא ּבּנבּואה עליו הּנאמרים ְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֹלּדברים

ואף ּכלא, ּבבית לּנתן ּוצריכין נכֹונה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּדּברּו

הׁשיב סֹוף סֹוף ּכי הּכתּוב, ענׁשֹו כן ּפי ֲִִִֵֵַַָָעל

רּבֹו: ּבפני ְִֵַָָּדבר
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i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂ∑היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: החיים.יׁש אור «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ
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i"yx£Ì‡Ïk∑(ו מאליהם.(סנהדרין ּכלים והם צּבּור צרכי עליהם ׁשהיּו(ספרי)הּטל לפי הּכלא, ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ¿»≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לארץ יׂשראל את מכניס ויהֹוׁשע מת מׁשה החיים.מתנּבאים: אור ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

(èë)íò-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
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‡cÏ„כז ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a�˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח d�LnLÓ Ôe� ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ È�Ba¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

ÈÏכט Èp˜Ó z‡ È˙‡�˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È¯‡ Ô‡È·� ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡�ÈÚ¿̄≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·�„ ‡Áe¯ ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì‰ÈÏÚהרי מהע' הם אם ּנפׁש מּמה וגֹו' ¬≈∆ְְֲִִֵֵֵַַָָ

וּיאצל ּדכתיב הע' ּבכלל הּכתּוב הזּכירם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּכבר

מׁשמע וּתנח מאֹומרֹו ּכי ע', על וּיּתן ְְְִִֵֵַַַַַָָוגֹו'

אינם ואם עּתה, עד הזּכר ׁשּלא חדׁש ְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻּדבר

ע'. אּלא מׁשה אל ה' אמר לא הלא ֲֵֶֶֶַָָָֹֹמהע'

אֹומרֹו ÌÈ·˙kaד' ‰n‰Âהּכּונה ידּוע אין ְ¿≈»«¿Àƒֵַַַָָָ

אֹומרֹו ה' e¯‡MiÂּבזה. B¯ÓB‡Ó ‡Ï‰ e‡ˆÈ ‡ÏÂ ְֶָ¿…»¿¬…≈¿«ƒ»¬

B¯ÓB‡ 'Â .e‡ˆÈ ‡lL ¯·c‰ Ô·eÓ ‰�Ána««¬∆»«»»∆…»¿¿

e‡a�˙iÂהּנמׁש להסמי לֹו ׁשהיה לבּסֹוף «ƒ¿«¿ְְְְִִֶַַַָָָ

עצמֹו ּבפני מהם והּנעׂשה עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהם

והּמה וגֹו' אנׁשים ב' וּיּׁשארּו הּדר זה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָעל

הרּוח עליהם וּתנח האהלה יצאּו ולא ְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻּבּכתבים

ּכּסדר ׁשּלא הּדברים ּכתב ולּמה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוּיתנּבאּו,

ַָהּנכֹון:

Ï"Ê¯Âאֹומר יׁש נׁשארּו, מּנין (ספרי) יםנחלקּו ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶַ

מּיׂשראל מׁשה ׁשּברר מהע"ב, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָנׁשארּו

היתרים הּב' להֹוציא והגריל ּבׁשוה ׁשבט מּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָו'

ורּבי ׁשּנׁשארּו, הּב' והם ה' לֹו ׁשאמר הע' ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָעל

לּכנס רצּו ׁשּלא נׁשארּו מהע' ּכי אמר ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשמעֹון

ּבּמחנה ונׁשארּו וׁשפלּות ענוה לצד מֹועד ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹלאהל

יתּבאר נׁשארּו מהע' האֹומר לסברת ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָע"כ.

ּבּמחנה אנׁשים ב' וּיּׁשארּו הּדר זה על ֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכתּוב

ּכׁשירים, עצמן חֹוׁשבם ‰‡'לצד ÌLּפרּוׁש וגֹו' ְְְְִִַַַָָ≈»ְֵ

ּבעיני ּומחזקים יׁשרֹות ּבמּדֹות היּו ְְְְְִִִֵֵָָָֻידּועים

זה ׁשּזּולת ּבּמחנה, נׁשארּו זֹו ׁשּלסּבה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָיׂשראל

וׁשלֹום חס ׁשּמאסּו אחריהם לרּנן לעם ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

וימאסם ה' מחּללים ונמצאּו עליהם הרּוח ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּבנחת

המיחד האחד ׁשּׁשם לצד אּלא זֹו, לסּבה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻעליֹון

ּבהם ּדנּו לא לזה מידד לֹו הּׁשני וׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלּדד

עליהם וּתנח נמאסּו לא ּובזה להרע, ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמעׂשה

ההרחקה מנעּתם לא הע' על ׁשּנחה עצמּה ְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָֹהרּוח

ּגם ונחה הּמחנה ּובין מֹועד אהל ּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיתה

לֹומר ודקּדק קנתהÁ�zÂ,עליהם, ׁשּׁשם לֹומר ְְֲִֵֵֶַ«»«ְֶַָָָ

ואּלּו ּפסקּו הע' ׁשּׁשאר ּכאֹומרם הרּוח ְְְְְְֵֶַָָָָָָמקֹומּה

הּנבּואה ׁשהזּכיר וקדם מהם, נבּואה ּפסקּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹלא

ּדברי ּכי העם יצּדיקּו ׁשּבהם ּדברים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהזּכיר

ואמר אמת, ּבפיהם ÌÈ·˙kaנבּואה ‰n‰Âּפרּוׁש ְְְֱִֶֶַָָ¿≈»«¿Àƒֵ

ּתחׁשב ׁשּלא ּוכדי ׁשּנכּתבּו, הע' ְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹמאֹותם

לזה הּגֹורלֹות, ּבפתקי ׁשּנכּתבּו הם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּכתּובים

יכֹולין ׁשהיּו למדּת הא האהלה יצאּו ולא ְְְְֱִֶַַָָָָָָָָֹֹאמר

והּוא נבּואה ׁשהיּו ּדבריהם נאמנּו ּובזה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָלצאת,

יחזיקe‡a�˙iÂ,אֹומרֹו מי הּנזּכר הּתנאי וזּולת ְ«ƒ¿«¿ְְְֲִִִַַַַַָ

ּכל נתיּׁשבּו ּובזה נביאּות, לדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּדבריהם

ְִִַהּדקּדּוקים:

È¯·„Ïeהּכתּוב יתּבאר נׁשארּו מהע"ב האֹומר ¿ƒ¿≈ְְֲִִֵֵֵַָָָָ

הּדר זה הגםe¯‡MiÂעל ּפרּוׁש ֶֶֶַַ«ƒ»¬ֲֵַ

הע' על יתרים ׁשהיּו האנׁשים ב' ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּנׁשארּו

‰‡Á„ּבּמחנה, ÌLוּתנח כן ּפי על אף וגֹו' ֲֶַַ≈»∆»ְִֵַַַַָ

הע' על ׁשּנחה מּלבד ּכן ּגם הרּוח ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעליהם

וּיּתן וגֹו' הרּוח מן וּיאצל למעלה ׁשאמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּכמֹו

לֹומר הצר לּמה נכֹון על וידּיק איׁש ע' ְִִַַַַַָָָֻֻעל

ּבפסּוק הזּכיר ׁשּלא לצד הרּוח, עליהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹוּתנח

ה' הֹודיע הע' על אּלא הרּוח ׁשּנתן ֲִִֶֶַַַָָָָראׁשֹון

ואמר הּב', על נחה ÌÈ·˙kaׁשּגם ‰n‰Â'וגֹו ְֶַַַַָָָ¿≈»«¿Àƒְ

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו נבּואתם להצּדקת טעם לתת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָּבא

ואמר ÌÈ·˙kaלמעלה ‰n‰Âּבּפתקים ּפרּוׁש ְְְַַָָ¿≈»«¿Àƒְִֵַָ

ראּויים הרי ּומעּתה זקן, ע"ב מׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּכתב

ׁשּיתנּבאּו, להיֹות ויכֹול ּבע' ּכּיֹוצא לנבּואה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהם

האהלה ׁשּבאּו ּבּכתבים ׁשהּמה ּתבין ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּוכדי

ּבּפתקין יצאּו ולא ואמר הּכתּוב ּברר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹלזה

האהלה: ֱָָָֹלבֹוא

C¯„Âׁשהׁשנים הּכתּוב ׁשּיֹודיע אּולי ּדרׁש ¿∆∆ְְִִֶֶַַַַַָָ

ונכנסּו נכלמּו ּבּפתקין יצאּו ְְְְְְְִִִֶַָָֹׁשּלא

ׁשּיצאּו יׂשראל ּכל ּכן עׂשּו ּׁשּלא מה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמחנה

וּירא ּבּמחנה, נחּבאּו והּב' מֹועד לאהל ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָֹֻּכּלם

אֹומרֹו והּוא וּיתנּבאּו, ּוכלימתם ּבׁשּתם ְְְְְְִִַַָָָָה'

ÌÈ·˙ka ‰n‰Âולא זה ּומּטעם הּפתקין ׁשהן ¿≈»«¿Àƒְְִִֵֶֶַַַָֹ

ּתאותם ּומּלא ה' וחננם מהּמחנה, ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָיצאּו

ְְִַַוּיתנּבאּו:

B‚Â'.כז) ¯Úp‰ ı¯iÂנתרעׁש לּמה לדעת צרי «»»«««¿ְִִֵַַַָָָָ

ׁשרעׁש לֹו ועֹוד ׁשּנתנּבאּו, להּגיד ְְְְִִִֶֶַַַַַָהּמּגיד

נענׁש הּמתנּבא ּכל וכי ּכלא ּבבית לתּתם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם

טעם לתת ויׁש הּתימה, מן וזה ׁשּנּבא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

ּכי ּבּפתקין, ׁשּנׁשארּו ב' ׁשהיּו האֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָלסברת

רּוח ׁשּיּתן ה' ּפי על ליׂשראל מׁשה ׁשאמר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלצד

לחּוׁש יׁש הּב' ּגם נּבאּו ועכׁשו ע' על ְְְְִֵַַַַָָָנבּואה

וׁשלֹום חס מׁשה יאמן לא אֹו ּדברים, מּב' ְְְִִֵֵֶַָָָֹלא'

הּמתנּבאים אֹו ׁשבעים, ה' לֹו ׁשאמר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָּבמאמרֹו

מהּׁשבעים היּו ּכי האֹומר ולסברת ׁשקר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָנּבאּו

ׁש הגּון הּבלּתי הּמעׂשה למׁשה אמרהּגידּו הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

ונּבאּו ּבּמחנה עמדּו והם מֹועד לאהל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּילכּו

ּדבר קּימּו ׁשּלא א' רעֹות, ׁשּתים ּבזה ויׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשם,

ׁשּתאצל רצּו ׁשּלא ּדעּתם ּגּלּו ׁשּבזה והּב' ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשה,

מּמקֹור אּלא מׁשה ׁשל מרּוחֹו הרּוח ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָעליהם

ּבּמחנה: ּומתנּבאים ְְֲִִֶַַַַָהרּוח

Ì‡Ïk.כח) 'B‚Â ÚLB‰È ÔÚiÂלדעת צרי «««¿À«¿¿»≈ִַַָָ

רּבֹו, לפני להֹורֹות יהֹוׁשע סמ מי ְְְִִֵַַַַָֻעל

מהּזרּות, וזה ּתעׂשה וכה ּכה להֹורֹותֹו ּגם ְְְֲֵֶֶַַַַָֹֹּומה

מּלה ּדמֹותיב ּכל סג.) (ערּובין אמרּו ְְְִִִֵַַָָָורז"ל

יהֹוׁשע וּיען ׁשּנאמר ולד ּבלא אזיל רּביה ְְֱֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻקדם

על יהֹוׁשע למעׂשה טעם לתת ואפׁשר ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָֻוגֹו',

לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו (ספרי) ז"ל ּדבריהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָּפי

עד מכניס יהֹוׁשע מת מׁשה אמרּו ּנבּואה ְְְְִֵֶַַַַָָֻמה

לדּבר ּבחר הּדברים יהֹוׁשע ּכׁשּׁשמע לזה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכאן.

הּדברים מאּוסים ּכי ּדעּתֹו ׁשּיגּלה ּכדי רּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָלפני

ׁשלל ּובזה ּבפיהם, ׁשקר וכי ואֹומריהם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאצלֹו

הּנאמרים ּבּדברים הּוא יחּפץ ּכי ְְֱֲִִִֶַַַַָָָֹהחׁשד

ּברצֹונֹו: ההפּכּיּות וגּלה ְְְְֲִִִַַַָָלמעלתֹו

¯Ó‡Âמׁשה ‡Ì˙Bאדני Ôz Le¯t Ì‡Ïk ¿»«ֲִֶֹ¿»≈≈≈»

¯ÓLÓaמל ּדבר יבֹוא אׁשר עד ¿ƒ¿»ְֲֶֶֶַַָ

וטעם העֹולם, מן ּכּלם אֹו עׂשֹות, ְְִִֵַַַַָָָמׁשּפט

ּבין מהע' חּוץ האֹומר לסברת ּבין ְִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר

ׁשּכתבנּו, מהּטעמים מהע' האֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָלסברת

ּבאֹומרֹו ׁשרמז LÓ‰ואּולי È�„‡חפץ ׁשאינֹו , ְְְֶַַָ¬…ƒ∆ֵֵֶָ

מׁשה אדֹונֹו לֹו היֹות אּלא אדֹון הּוא ֱֱֲֶֶָָהיֹות

והּוא מׁשה ימּות ּכי ּבּנאמר הרצֹון ְְֱִִֶֶַַָָָֹלׁשלל

מאמר ּכן ּגם וידּיק ּתׁשּובהÔÚiÂיכניס, ׁשעׂשה ְֲִִֵַַַַַֻ«««ְֶָָָ

לא ּכי ההיא ּבּנבּואה עליו הּנאמרים ְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֹלּדברים

ואף ּכלא, ּבבית לּנתן ּוצריכין נכֹונה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּדּברּו

הׁשיב סֹוף סֹוף ּכי הּכתּוב, ענׁשֹו כן ּפי ֲִִִֵֵַַָָעל

רּבֹו: ּבפני ְִֵַָָּדבר



jzelrdaנו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy

i"yx£ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑?מקּנא אּתה על∑ÈÏ.הקנאתי לב הּנֹותן אדם – "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ּכמֹו «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒְְְְִִִִֵֵַַָָָָ
הּמּׂשא ּבעבי אֹוחז ּבלעז, אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו החיים.הּדבר, אור ְְֲֳִִֵַַַַַַָָָָֹֹ

ß oeiq 'h ycew zay ß

(ì):ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑מֹועד אהל איׁש∑‡Án‰ŒÏ�‰.מּפתח נכנסּו «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆««¬∆ְְִִ

ּכמֹו∑ÛÒ‡iÂ.לאהלֹו הּבית, אל ּכניסה כב)לׁשֹון לכּלם(דברים ואב ."ּבית אלּֿתֹו "ואספּתֹו לט): "יצּבר(תהילים : ְֳָ«≈»≈ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
לאהלֹו איׁש הּצּדיקים ׁשּנכנסּו עד ּפרענּות עליהם הביא ׁשּלא מלּמד, אספם". מי .(ספרי)ולאֿידע ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ

(àì)òñð çeøå|Lhiå íiä-ïî íéåìN æâiå ýåýé úàî §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼©¦¸
äðçnä úBáéáñ äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìò©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ§¦−©©«£¤®

:õøàä éðt-ìò íéúnàëe§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
i"yx£Ê‚iÂ∑וכן צ)וּיפריח, וכן(תהילים חיׁש". גז "ּכי א): ועבר"(נחום "נגֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמֹו ל)וּיפׁשט, א "והּנה(שמואל : «»»ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ«ƒ…ְְְִִֵַֹ

כלֿהארץ", עלּֿפני כט)נטׁשים הּמדּברה"(יחזקאל ּונטׁשּתי" :.ÌÈ˙n‡Îe∑ׁשל לּבֹו ּכנגד ׁשהן עד ּבגבּה ּפֹורחֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻ¿«»«ƒְְְִֵֶֶֶֶַַֹ
לׁשחֹות ולא להגּביּה לא ּבאסיפתן, טֹורח יהא ׁשּלא ּכדי .(ספרי)אדם, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹ

(áì)ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk íòä í÷iå|íBé ©¨´¨¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ´
-úà eôñàiå úøçnäáéúëåìùäéø÷óñà èéòînä åéìOä ©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈©©§¦¾¨©−

:äðçnä úBáéáñ çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNò£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©§¦−©©«£¤«
i"yx£ËÈÚÓn‰∑חמרים עׂשרה אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף מׁשטיחין∑eÁËLiÂ.מי אֹותם עׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ְִִַָָ

.מׁשטיחין ְִִַ

(âì)äøç ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä©¨À̈¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ¨¨´
iå íòá:ãàî äaø äkî íòa ýåýé C ¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©¨−©¨¬§«Ÿ

i"yx£˙¯kÈ Ì¯Ë∑יֹוצאה ׁשּנׁשמתֹו עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר פסק". לא "עד .ּכתרּגּומֹו: ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(ãì)íL-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦¨Æ
:íéeàúnä íòä-úà eøá÷̈«§½¤¨¨−©¦§©¦«

(äì)ô :úBøöça eéäiå úBøöç íòä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«

áé(à)äMàä úBãà-ìò äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
:ç÷ì úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

i"yx£¯a„zÂ∑(ספרי)וכן קׁשה. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "ּדּבּור" אֹומראין מב)הּוא הארץ(בראשית אדני האיׁש "ּדּבר : «¿«≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

È·ÒÂל ‡e‰ ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ L�k˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÓלא ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË� ‡Áe¯Â¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈz¯z Ìe¯Îe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

ÏÎÂלב ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
L�k ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eL�Îe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

ÒÙ˜לג ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡¯Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

˜·¯Èלד ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

B¯ˆÁÏ˙לה ‡nÚ eÏË� ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙B¯ˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈

ÒÚ˜א ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe«≈«ƒ¿»¿«¬…¿…∆«≈«
‡z¯tL ‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ� Èc ‡z¯tL ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ¿»

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ�„ƒ¿ƒ»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

p˜Ó‰.'B‚Â‡כט) ÈÏ ‰z‡האֹומר לסברת «¿«≈«»ƒ¿ְִֵַָָ

המקּנא הּדר זה על ירצה מהע' ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהיּו

לבֹוא האנׁשים רצּו ׁשּלא ּכבֹודי ּבׁשביל ְְֲִִִִֶַָָָָָֹאּתה

נביאים ה' עם ּכל יּתן מי מּמּני, הּנבּואה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלקּבל

מה', אּלא מּמּני הּנבּואה מקּבלים יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹולא

מאמר והּוא Ì‰ÈÏÚּכאּלּו, BÁe¯ ˙‡ '‰ ÔzÈ Èk ְְֲֵַַƒƒ≈∆¬≈∆

הענוה מקֹור ׁשם ּכי מׁשה, אמצעּות ְְְֲִֶֶָָָָָֹּבלא

האֹומר ולסברת ההקּפדה, העּדר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהחלט

לי אּתה המקּנא הּדר זה על ירצה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמהּפתקין

מי ע"ב, ונּבאּו ע' ׁשאמרּתי למאמרי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָּפרּוׁש

ּפרּוׁש וגֹו' את ה' יּתן ּכי והּטעם וגֹו', את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַיּתן

מׁשה ׁשל מרּוחֹו ׁשּיׁשּפעּו ה' ׁשאמר ְְֵֶֶֶֶֶַָָֻׁשהע'

את לנּבאֹות ה' ׁשהתחיל קדם ּבתחּלה ְְְְִִִִֶֶֶַָֹהּוא

ה' ׁשהאציל אחר אבל מׁשה. זּולת ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָאחרים

לּכל נבּואה הּתרה לע' ונתן מׁשה ׁשל ְְְְֶֶַַָָָֹֻרּוחֹו

הכחׁשה ּכאן ואין עליהם, רּוחֹו את ה' יּתן ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּכי

מׁשה: ְִֶַּבנבּואת

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy

אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". יט)אּתנּו ּתרעּו",(בראשית אחי אלֿנא "וּיאמר : ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
יב) ּבּקׁשה(במדבר לׁשֹון "נא" ּכל דברי". ׁשמעּוֿנא "וּיאמר :.Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי),ּתחּלה ּבּדּבּור ּפתחה היא ְְְִֶַַָָָָָָָֹ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…ְְִִִַָָָ

היתה מרים אֹומר: נתן רּבי האּׁשה? מן מׁשה ׁשּפירׁש מרים יֹודעת היתה ּומּנין ּתחּלה. הּכתּוב הקּדימּה ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלפיכ
לנׁשֹותיהן "אֹוי אמרה: צּפֹורה, ׁשּׁשמעה ּכיון ּבּמחנה", מתנּבאים ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ּבׁשעה צּפֹורה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבצד
והּגידה מרים ידעה ּומּׁשם מּמּני!". ּבעלי ׁשּפרׁש ּכדר מּנׁשֹותיהן ּפֹורׁשין ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל

חברֹו ׁשל ּבגנּותֹו למסּפר וחמר קל נענׁשה, ּכ לגּנֹותֹו, נתּכּונה ׁשּלא ּמרים ּומה ‰ÈLk˙.לאהרן. ‰M‡‰∑(שם) ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒ
ּכּוׁשי ׁשל ּבׁשחרּותֹו מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ּביפיּה, מֹודים ׁשהּכל מראה∑ÈLÎ˙.מּגיד, יפת B„‡ŒÏÚ˙.ּבגימטרּיא: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹÀƒְְְְִִֶַַַָ«…

‰M‡‰∑ּגרּוׁשיה אֹודֹות Á˜Ï.על ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑נאה ואינּה ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא לֹומר? ּתלמּוד מה »ƒ»ֵֶַָƒƒ»Àƒ»»ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּבּכל נאה זאת אבל ּביפיּה, ולא ּבמעׂשיה ‰ÈLk˙‰‡.ּבמעׂשיה, ‰M∑ּכאדם "ּכּוׁשית", נקראת נֹויּה ׁשם על ְְְְְֲֲֲֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒְְִִֵֵַָָָ

רעה עין ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי "ּכּוׁשי", נאה: ּבנֹו את Á˜Ï.הּקֹורא ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ּגרׁשּה החיים.ועּתה אור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ

(á)øaã eða-íb àìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´¦¥®
:ýåýé òîLiå©¦§©−§Ÿ̈«

i"yx£C‡ ה'∑‰¯˜ ּדּבר לבּדֹו „a¯.עּמֹו e�aŒÌb ‡Ï‰∑ארץ מּדר ּפירׁשנּו החיים.ולא אור ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ

(â)éðt-ìò øLà íãàä ìkî ãàî åéðò äLî Léàäå§¨¦¬¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
ñ :äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£Â�Ú∑וסבלן החיים.ׁשפל אור »»ְְַָָָ

(ã)íéøî-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íàút ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈
ìL eàöìL eàöiå ãòBî ìäà-ìà íëzL:ízL §¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−§¨§¨«

i"yx£Ì‡˙t∑מׁשה עׂשה ׁשּיפה להֹודיעם מים, מים, צֹועקים: והיּו ארץ, ּבדר טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לּדּבּור קבּועה עת ואין ּתדיר ׁשכינה עליו ׁשּנגלית מאחר האּׁשה, מן ÌÎzLÏL.ׁשּפירׁש e‡ˆ∑ׁשּׁשלׁשּתן מּגיד, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¿¿»¿¿∆ְְִֶַָָ

לׁשמע ולאזן לֹומר לּפה אפׁשר ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור החיים.נקראּו אור ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

i"yx£Ô�Ú „enÚa∑(שם).ּבאֹוכלֹוסין יֹוצא למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ודם ּבׂשר מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת ׁשּלא יחידי, יצא ¿«»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּדת ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום טו)ּוכׁשּיֹוצא מלחמה".(שמות איׁש "ה' : ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

‰Ï‡ב ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»
:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡�nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

Ècג ‡L�‡ ÏkÓ ‡„ÁÏ Ô˙Â�Ú ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…¡»»ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¿»

ÌÈ¯ÓÏeד Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ù�e ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

Ú¯˙aה Ì˜Â ‡��Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ù�e ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡�kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓa‰.א) 'B‚Â ¯a„zÂּבפניו ׁשּדּברּו אּולי «¿«≈¿¿∆ְְִֶַָָ

ּכי ּכן, ּגם ּבזה מסּכמת והּדעת מׁשה, ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל

עצמן, לבין ּביניהם טֹוב לא ּדּבר ּיֹועילּו ְְִֵֵֵֵֶַַַָֹמה

ׁשֹומע והּוא ּתֹוכחה ּדר ּדבריהם אמרּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא

ׁשאמרּו (ספרי) רז"ל ּבדברי ראיתי ׁשּוב ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמּלתם,

מׁשה והאיׁש ה' וּיׁשמע ּבּמאמר ּורמזּוהּו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָּכן

ׁשמע: הּוא ּגם ּפרּוׁש ְֵַַָוגֹו'

LÓa‰.ב) C‡ פ"א)‰¯˜ (ב"ר אמרּו רז"ל ¬««¿∆ְַַָ

לֹומר נתּכּונּו וכאן מעּוטין, ורּקין ְְְְִִִִִַַַַָאכין

ּגם ּבהם הּפגם ירׁשם מׁשה ׁשּמעׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבזה

הּוא וכן ה', עּמהם ּדּבר אׁשר העֹולם ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָּבאבֹות

עם ּגם והלא לׁשֹונם וזה (ספרי) ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹּבּמדרׁש

ׁשּנתּכּונּו אפׁשר ועֹוד ּכאן. עד ּדּבר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהאבֹות

א' מׁשה, ּבנבּואת ׁשהיּו מעּוטים ב' ְְִִִִֶֶַָֹלרמז

ּדכתיב ׁשנה פ' ּבן ׁשהיה עד נתנּבא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּב וגֹו' ׁשנה ׁשמנים ּבן ּומׁשה ז) דּברם(ׁשמֹות ְְְְְִֶֶַָָָֹ

ה' אליו ׁשּדּבר הּוא זמן ּובאֹותֹו ּפרעה ְְְִֵֵֶֶַָָֹאל

ׁשּנֹולד קדם וה' ג' ּבני נתנּבאּו ּומרים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹואהרן

ּדכתיב נצטרע ׁשּנתנּבא ׁשּבּיֹום ב' ּומעּוט ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשה,

היה ּׁשּלא מה וגֹו' מצרעת ידֹו והּנה ד') ְְְִֵֶַַַָָָָֹֹ(ׁשם

:א הרק אמר זה ּוכנגד להם, ְֲֵֶֶֶֶַַַָָכן

.'‰ ÚÓLiÂלֹומר הצר,'‰ ÚÓLiÂׁשּלא לֹומר «ƒ¿«ְַַֻ«ƒ¿«ֶַֹ

ּדּברּו ׁשּלא ּבזה הּכּונה ה' אּלא ְִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשמע

ולא ׁשמע ׁשּמהם לֹומר נתּכּון עֹוד ּברּיה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפני

הּנעלבין ּכדר ה' לפני קבל ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּמׁשה,

ִָָמּזּולתם:

Â�Ú.ג) ‰LÓ LÈ‡‰Â,ּכאן זֹו הּכתּוב הֹודיע ¿»ƒ∆»»ִַַָָ

הּכתּוב נתן ּבפניו ׁשּדּברּו ּׁשּכתבנּו מה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלפי

ּבענין, האמּור ּכל לעׂשֹות ה' ׁשהצר ְְֲִֶַַַַָָָָָֻטעם

ענוּותֹו ּולצד מאד ענו מׁשה האיׁש ּכי ְְְִִִֶַַַַָָָֹֹמּטעם

לבֹוא הּמתחּיבת הּתׁשּובה להם מהׁשיב ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנמנע

מׁשה נבּואת ׁשּבין ההפרׁש ׁשּידעּו ּכדי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבענין

לֹומר ודקּדק נביאים, ‡L¯לׁשאר Ì„‡‰ ÏkÓ ְְְְִִִִֵַָƒ»»»»¬∆

,‰Ó„‡‰ È�t ÏÚהּתׁשּובה מניעת להחליט «¿≈»¬»»ְְְְִִַַַָ

ח"ו למּטה הּוא ׁשּבדעּתֹו אדם ּכי ּבענין ְְְְִִִֶֶַַָָָָָמּמּנּו

ח"ו יׁשער אי האדמה ּפני על אׁשר ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֻמּכל

מּכל ּגדֹול ׁשהּוא מּמּנה ׁשּיצא ּתׁשּובה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיאמר

והׁשיבם: מה' מאמר ּבא ולזה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּנביאים,

מׁשהÌ‡˙t.ד) אֹונאה) (לׁשֹון ׁשאּנּו לצד ƒ¿…ְְִֶֶַָָ

נּצב ה' והּנה ז) (עמֹוס ּוכתיב ְְְִִִִִֵָָָּבדברים

ּפתאם (ילקּוט) אמרּו ורז"ל ,אנ חֹומת ְְְְֲִַַַַַָָֹעל

וכּו': לּזיקה ְִַָָסמּו
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אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". יט)אּתנּו ּתרעּו",(בראשית אחי אלֿנא "וּיאמר : ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
יב) ּבּקׁשה(במדבר לׁשֹון "נא" ּכל דברי". ׁשמעּוֿנא "וּיאמר :.Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי),ּתחּלה ּבּדּבּור ּפתחה היא ְְְִֶַַָָָָָָָֹ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…ְְִִִַָָָ

היתה מרים אֹומר: נתן רּבי האּׁשה? מן מׁשה ׁשּפירׁש מרים יֹודעת היתה ּומּנין ּתחּלה. הּכתּוב הקּדימּה ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלפיכ
לנׁשֹותיהן "אֹוי אמרה: צּפֹורה, ׁשּׁשמעה ּכיון ּבּמחנה", מתנּבאים ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ּבׁשעה צּפֹורה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבצד
והּגידה מרים ידעה ּומּׁשם מּמּני!". ּבעלי ׁשּפרׁש ּכדר מּנׁשֹותיהן ּפֹורׁשין ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל

חברֹו ׁשל ּבגנּותֹו למסּפר וחמר קל נענׁשה, ּכ לגּנֹותֹו, נתּכּונה ׁשּלא ּמרים ּומה ‰ÈLk˙.לאהרן. ‰M‡‰∑(שם) ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒ
ּכּוׁשי ׁשל ּבׁשחרּותֹו מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ּביפיּה, מֹודים ׁשהּכל מראה∑ÈLÎ˙.מּגיד, יפת B„‡ŒÏÚ˙.ּבגימטרּיא: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹÀƒְְְְִִֶַַַָ«…

‰M‡‰∑ּגרּוׁשיה אֹודֹות Á˜Ï.על ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑נאה ואינּה ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא לֹומר? ּתלמּוד מה »ƒ»ֵֶַָƒƒ»Àƒ»»ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּבּכל נאה זאת אבל ּביפיּה, ולא ּבמעׂשיה ‰ÈLk˙‰‡.ּבמעׂשיה, ‰M∑ּכאדם "ּכּוׁשית", נקראת נֹויּה ׁשם על ְְְְְֲֲֲֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒְְִִֵֵַָָָ

רעה עין ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי "ּכּוׁשי", נאה: ּבנֹו את Á˜Ï.הּקֹורא ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ּגרׁשּה החיים.ועּתה אור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ

(á)øaã eða-íb àìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´¦¥®
:ýåýé òîLiå©¦§©−§Ÿ̈«

i"yx£C‡ ה'∑‰¯˜ ּדּבר לבּדֹו „a¯.עּמֹו e�aŒÌb ‡Ï‰∑ארץ מּדר ּפירׁשנּו החיים.ולא אור ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ

(â)éðt-ìò øLà íãàä ìkî ãàî åéðò äLî Léàäå§¨¦¬¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
ñ :äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£Â�Ú∑וסבלן החיים.ׁשפל אור »»ְְַָָָ

(ã)íéøî-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íàút ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈
ìL eàöìL eàöiå ãòBî ìäà-ìà íëzL:ízL §¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−§¨§¨«

i"yx£Ì‡˙t∑מׁשה עׂשה ׁשּיפה להֹודיעם מים, מים, צֹועקים: והיּו ארץ, ּבדר טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לּדּבּור קבּועה עת ואין ּתדיר ׁשכינה עליו ׁשּנגלית מאחר האּׁשה, מן ÌÎzLÏL.ׁשּפירׁש e‡ˆ∑ׁשּׁשלׁשּתן מּגיד, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¿¿»¿¿∆ְְִֶַָָ

לׁשמע ולאזן לֹומר לּפה אפׁשר ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור החיים.נקראּו אור ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

i"yx£Ô�Ú „enÚa∑(שם).ּבאֹוכלֹוסין יֹוצא למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ודם ּבׂשר מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת ׁשּלא יחידי, יצא ¿«»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּדת ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום טו)ּוכׁשּיֹוצא מלחמה".(שמות איׁש "ה' : ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

‰Ï‡ב ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»
:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡�nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

Ècג ‡L�‡ ÏkÓ ‡„ÁÏ Ô˙Â�Ú ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…¡»»ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¿»

ÌÈ¯ÓÏeד Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ù�e ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

Ú¯˙aה Ì˜Â ‡��Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ù�e ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡�kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓa‰.א) 'B‚Â ¯a„zÂּבפניו ׁשּדּברּו אּולי «¿«≈¿¿∆ְְִֶַָָ

ּכי ּכן, ּגם ּבזה מסּכמת והּדעת מׁשה, ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל

עצמן, לבין ּביניהם טֹוב לא ּדּבר ּיֹועילּו ְְִֵֵֵֵֶַַַָֹמה

ׁשֹומע והּוא ּתֹוכחה ּדר ּדבריהם אמרּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא

ׁשאמרּו (ספרי) רז"ל ּבדברי ראיתי ׁשּוב ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמּלתם,

מׁשה והאיׁש ה' וּיׁשמע ּבּמאמר ּורמזּוהּו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָּכן

ׁשמע: הּוא ּגם ּפרּוׁש ְֵַַָוגֹו'

LÓa‰.ב) C‡ פ"א)‰¯˜ (ב"ר אמרּו רז"ל ¬««¿∆ְַַָ

לֹומר נתּכּונּו וכאן מעּוטין, ורּקין ְְְְִִִִִַַַַָאכין

ּגם ּבהם הּפגם ירׁשם מׁשה ׁשּמעׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבזה

הּוא וכן ה', עּמהם ּדּבר אׁשר העֹולם ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָּבאבֹות

עם ּגם והלא לׁשֹונם וזה (ספרי) ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹּבּמדרׁש

ׁשּנתּכּונּו אפׁשר ועֹוד ּכאן. עד ּדּבר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהאבֹות

א' מׁשה, ּבנבּואת ׁשהיּו מעּוטים ב' ְְִִִִֶֶַָֹלרמז

ּדכתיב ׁשנה פ' ּבן ׁשהיה עד נתנּבא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּב וגֹו' ׁשנה ׁשמנים ּבן ּומׁשה ז) דּברם(ׁשמֹות ְְְְְִֶֶַָָָֹ

ה' אליו ׁשּדּבר הּוא זמן ּובאֹותֹו ּפרעה ְְְִֵֵֶֶַָָֹאל

ׁשּנֹולד קדם וה' ג' ּבני נתנּבאּו ּומרים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹואהרן

ּדכתיב נצטרע ׁשּנתנּבא ׁשּבּיֹום ב' ּומעּוט ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשה,

היה ּׁשּלא מה וגֹו' מצרעת ידֹו והּנה ד') ְְְִֵֶַַַָָָָֹֹ(ׁשם

:א הרק אמר זה ּוכנגד להם, ְֲֵֶֶֶֶַַַָָכן

.'‰ ÚÓLiÂלֹומר הצר,'‰ ÚÓLiÂׁשּלא לֹומר «ƒ¿«ְַַֻ«ƒ¿«ֶַֹ

ּדּברּו ׁשּלא ּבזה הּכּונה ה' אּלא ְִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשמע

ולא ׁשמע ׁשּמהם לֹומר נתּכּון עֹוד ּברּיה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפני

הּנעלבין ּכדר ה' לפני קבל ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּמׁשה,

ִָָמּזּולתם:

Â�Ú.ג) ‰LÓ LÈ‡‰Â,ּכאן זֹו הּכתּוב הֹודיע ¿»ƒ∆»»ִַַָָ

הּכתּוב נתן ּבפניו ׁשּדּברּו ּׁשּכתבנּו מה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלפי

ּבענין, האמּור ּכל לעׂשֹות ה' ׁשהצר ְְֲִֶַַַַָָָָָֻטעם

ענוּותֹו ּולצד מאד ענו מׁשה האיׁש ּכי ְְְִִִֶַַַַָָָֹֹמּטעם

לבֹוא הּמתחּיבת הּתׁשּובה להם מהׁשיב ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנמנע

מׁשה נבּואת ׁשּבין ההפרׁש ׁשּידעּו ּכדי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבענין

לֹומר ודקּדק נביאים, ‡L¯לׁשאר Ì„‡‰ ÏkÓ ְְְְִִִִֵַָƒ»»»»¬∆

,‰Ó„‡‰ È�t ÏÚהּתׁשּובה מניעת להחליט «¿≈»¬»»ְְְְִִַַַָ

ח"ו למּטה הּוא ׁשּבדעּתֹו אדם ּכי ּבענין ְְְְִִִֶֶַַָָָָָמּמּנּו

ח"ו יׁשער אי האדמה ּפני על אׁשר ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֻמּכל

מּכל ּגדֹול ׁשהּוא מּמּנה ׁשּיצא ּתׁשּובה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיאמר

והׁשיבם: מה' מאמר ּבא ולזה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּנביאים,

מׁשהÌ‡˙t.ד) אֹונאה) (לׁשֹון ׁשאּנּו לצד ƒ¿…ְְִֶֶַָָ

נּצב ה' והּנה ז) (עמֹוס ּוכתיב ְְְִִִִִֵָָָּבדברים

ּפתאם (ילקּוט) אמרּו ורז"ל ,אנ חֹומת ְְְְֲִַַַַַָָֹעל

וכּו': לּזיקה ְִַָָסמּו



jzelrdaנח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy

ׁשּנאמר ּבאֹוכלֹוסין, לׁשלֹום סח)ויֹוצא ׁשנאן"(תהילים אלפי רּבתים אלהים "רכב :.ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ∑ׁשּיהיּו ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ«ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְִֶ
הּדּבּור לקראת החצר מן ויֹוצאין Ì‰È�L.נמׁשכין e‡ˆiÂ∑ׁשאֹומרים לפי מּמׁשה? והפרידן מׁשכן מה ּומּפני ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ«≈¿¿≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

נאמר ּבפניו, ׁשּלא ּבנח: מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו ז)מּקצת ּתמים".(בראשית צּדיק "איׁש : ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
נאמר אהרן(שם)ּובפניו ׁשל ּבנזיפתֹו יׁשמע ׁשּלא אחר: ּדבר לפני". צּדיק ראיתי את "ּכי החיים.: אור ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(å)äàøna ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À©©§¨Æ
:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

i"yx£È¯·„ ‡�ŒeÚÓL∑ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא "נא" �·ÌÎ‡È.אין ‰È‰ÈŒÌ‡∑נביאים לכם יהיּו na¯‡‰.אם '‰ ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ««¿»
ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡∑וחּזיֹון ּבחלֹום אּלא הּמאירה ּבאסּפקלריא עליו נגלית אין ׁשמי החיים.ׁשכינת אור ≈»∆¿«»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ÔBÎÏו ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡�‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡�‡ ÔÈ‡È·�¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡�‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

.'B‚Â ‰LÓ Ï‡לדבריהם מׁשה, קריאת טעם ∆…∆¿ְְְִִֵֶֶַַַ

קרא טמאים, ׁשהיּו ׁשאמרּו (ׁשם) ְְִֵֶֶָָָָָז"ל

ׁשּפרׁש הּפריׁשה ּתֹולדֹות להּכיר ּכדי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָלמׁשה

מֹונע ּבאין אליו ה' לדּבר מּוכן ׁשּנמצא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָמׁשה

לצאת, יכלּו ולא ה' ׁשּקראם הם כן לא ְְְֲֵֵֵֶֶָָָָֹֹאׁשר

להתּפּלל מׁשה מּוכן ׁשּיהיה ּכדי הּפׁשט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּולפי

ׁשּנתּכּון לצד מׁשה קריאת טעם עֹוד מרים. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָעל

ּכי הּקריאה ּבסדר ּומּיד ּתכף להם לגּלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָה'

ּבּקריאה להם ּׁשהקּדימֹו מּמה מהם מׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגדֹול

סתירה ירּגיׁשּו ּובזה הּדבר ְְְְִִִִֶַַָָָָָוהׁשמיעם

ּבנּו ּגם הלא ּבמׁשה הרק ׁשאמרּו ְְְְְֲֲֶֶַַַַָָָֹלמחׁשבּתם

ְוגֹו':

Ô�Ú.ה) „enÚa '‰ „¯iÂלּמה לדעת צרי «≈∆¿«»»ִַַָָָָ

ׁשּנראה ראׁשֹונה, קריאה קדם ה' ירד ְְִִִֶֶֶַָָָֹֹלא

קריאה, אחר אּלא ירד ׁשּלא הּכתּובים ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּסדר

אל ׁשלׁשּתכם צאּו ּבּקריאה ּׁשאמר מּמה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָּגם

לא ׁשאם ירד, לא ׁשעדין יעיד זה מֹועד ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאהל

הם ּכי הּמקֹום להם לרׁשם צרי היה לא ְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹכן

ּולדבריהם הענן, ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹרֹואים

יׁש הּקריאה ּבׁשעת טמאים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתבנּו

קדם לרדת ה' רצה לא ּכי ּבּדבר, נכֹון ִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטעם

ּכביכֹול להם ּוממּתין יֹוׁשב ויהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהּקריאה

חס להם יּמׁש ּגם מהּכבֹוד, ואינֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָלצאתם,

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לּנקראים ענׁש ְְְִִֵֶַַָָָָֹוׁשלֹום

ה' ׁשּירד והּטעם להיטיב, אּלא להעניׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָחפץ

לפרסם ּכדי הּקריאה, ּכסדר מּמקֹומֹו ּדּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹולא

האהל ּפתח ועמד הענן ׁשּירד ּכׁשּיראּו ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר

יׂשראל לכל ויּודע ּגדֹולה והערה ּפרסּום ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָוהּוא

ּביתֹו ּבנאמן נגעּו אׁשר על ה' הקּפיד ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָּכי

הּדבר: על ְֱִֶַַָָָוהעניׁשם

„·¯È.ו) ‡� eÚÓLהצר לּמה לדעת צרי ƒ¿»¿»»ְִַַַָָָָֻ

ידּבר, אׁשר את יׁשמעּו ּכי וּדאי ּכן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַלֹומר

ּתבת אֹומרֹו לדעת צרי יצּדק�‡עֹוד לא ּכי ְִֵַַַָָ»ְִַֹֻ

יתּכּון אכן ּבּקׁשה. לׁשֹון לעבּדֹו האדֹון ְְְְִֵֵַַַַָָָָָלֹומר

הּׁשמיעה ּבמניעת להרּגיׁשם אמריו ּבנעם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹה'

ולא לׁשמע ראּויים הם עּתה ּכי לכן, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּקדם

ּומּמֹוצא ז"ל, לדבריהם טמאתם לצד ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֻקדם

נ אין ּכי יֹודע אּתה ׁשּיהיהּדבר לעבד כֹון ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

עליו. יצּוה אדֹונֹו אׁשר ּבעת ההכנה ְְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֻמׁשלל

ּבמעׂשיו מׁשה מכרח ּכי ּתבחן מּלין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹֻואזן

לקׁשיא ּתרּוץ הרוחנּו זה ּולדר מאׁשּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֻלפרׁש

ּבדבריו הּפריׁשּות טעם ה' נתן לא לּמה ְְִִַַַַָָָָָֹא',

ּולפי להׁשמיעם, הּצרי העּקר הּוא ּכי ְְְִִִִִֶַַָָָָָלהם

רב: צבא המבּׁשר אמר נתן ה' ְֵֶֶַַַָָָָֹזה

„BÚהּדר זה על �‡ירצה eÚÓLעּתה ּפרּוׁש ְִֶֶֶֶַַƒ¿»ֵַָ

ליּסרכם ההכרח לצד ׁשֹומעים ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַאּתם

על אּלּו ּדברים לכם לדּבר ואין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּולהֹוכיחכם,

ּבּדבר נֹוגע הּוא ּכי א' טעמים מּב' מׁשה ְְִִִֵֵֶַַָָָידי

האמּור עצמֹו מהּטעם ועֹוד הּדברים, ּבאּו ְְְְִֵַַַַַָָָָָָועליו

עּמהם לדּבר ּומרים לאהרן ה' ׁשּקרא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבענין

אני אין ּכ ואחר קדם אבל מׁשה, ּבפני ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבהם ׁשּגם למאמרם סתירה וזֹו עּמכם, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמדּבר

נׂשא) ס"פ (במד"ר ז"ל ׁשאמרּו ותמצא ְְְִִֵֶָָָֹּדּבר,

אל ה' וידּבר הּכתּוב ׁשאמר הּמקֹומֹות ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבכל

אהרן עם ּגם ּבּדבר הּכּונה אין אהרן ואל ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹמׁשה

ׁשרמז הּדברים והם לאהרן, ׁשּיאמר למׁשה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאּלא

נא: ּבתבת ְֵַָה'

¯ÓBÏ ˜c˜„ÂÈ¯·cׁשמעּו לֹומר הסּפיק ולא ¿ƒ¿≈«¿»»ְְְִִִַֹ

ּדבריו, הם ּׁשּיׁשמעּו ׁשּמה ּומּובן ְְְִֵֶֶַָָָָנא

היה לא קדם מתנּבאים ׁשהיּו הגם ּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹנתּכּון

עליֹון אל מּפי הּדברים ׁשּיׁשמעּו זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָּכסדר

נביאכם יהיה אם ּבסמּו ּדבריו ה' ׁשּפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָּוכמֹו

וגֹו': ְה'

„BÚעּמהם ידּבר ׁשּלא להם ׁשרמז ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאפׁשר

ּכי ּבדעּתם יחׁשבּו לבל עּתה, אּלא ְְְְְִֶַַַַָָָעֹוד

יֹום ּכזה והיה ּכזאת עליֹונה לנבּואה ְְְְְִֶֶָָָָָָֹֻהכׁשרּו

ּבּמאמר ירצה עֹוד עּתה. אמר לזה �‡מחר, ְֲִֶֶַַַַַָָָָָ»

טמאה טהרת ּובדיני קרי טמאי ׁשהיּו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָֻלצד

ּגֹומרת הּטבילה ׁשאין כב) (וּיקרא ּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאמרה

וענין ׁשמׁש, הערב עד ּבתרּומה לאכל ְְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּטהרה

הרּוח האצלת צרי ּכי ׁשּמצינּו ּכיון ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנבּואה

יסּפיק לא עּמֹו ה' לדּבר ׁשּיכׁשר ּכדי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻהּקדֹוׁשה

יהיה ׁשּלא וטהר, הּׁשמׁש ּבא עד מים ְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹטהרת

ּתרּומה לאכילת הּצריכה מּטהרה ּגרּוע ְְֲֳִִִֶַַַַָָָָָזה

טמאת טמאים ׁשהיּו עצמֹו ׁשּבּיֹום מצינּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻוכאן

אמר לזה עּמהם, ה' ּדּבר לטבילתם סמּו ְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרי

È¯·cה' ‡� eÚÓLהֹוראת ּדוקא עּתה ּפרּוׁש ƒ¿»¿»»ְֵַַַָָָ

ׁשעדין הגם ּדברי ׁשאׁשמיעכם היא ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָׁשעה

(ב"ר ּׁשּנאמר מה לקּים ׁשמׁש, הערב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַצריכין

עם ה' אהבת הּׁשּורה מקלקלת אהבה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָנה)

מחר: עד להתאּפק יכֹול לא ידידֹו ְְְִִֵֶַַָָָֹמׁשה

.'B‚Â ÌÎ‡È·� ‰È‰È Ì‡לנכח ּדּבר ולא ƒƒ¿∆¿ƒ¬∆¿ְְִֵַֹֹ

הזּכירּו ׁשהם לצד נביאים, ּתהיּו אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַאליהם

ּוכמאמר מהם חּוץ אחרים נביאים ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָּבטענתם

עם ּגם ּדּבר הלא ׁשאמרּו (ספרי) ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹהּמדרׁש

יתּבר ּדברֹו ּבא לזה וכּו', ּפרׁש ולא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹאברהם

למׁשה, ּבדבריהם מהּנרמז ּגם הפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָלעׂשֹות

יהיה: אם יחיד לׁשֹון אמר לזה ּכי ְְְִִִִֶֶַַָָָואּולי

.'B‚Â ÂÈÏ‡ ‰‡¯na הפרׁש‰' להֹודיענּו ּבא ««¿»≈»¿ְְִֵֵֶָ

ּולצד מׁשה, מהדרגת הּנביאים ְְְְִִֵֶַַַַַַָָהדרגת

הּׂשגת א' הּנבּואה, ּבענין ּדברים ג' ְְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּיׁש

יתנּבא אם ּפרּוׁש הּׂשגתה זמן ב' ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּמראה,

ּברצֹונֹו ּתלּוי הּדבר אין אֹו ׁשּירצה עת ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּבכל

הּדּבּור ּבחינת הּׂשגת ג' ה', ׁשּיחּפץ ּבזמן ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹאּלא

הדרגת ּבבחינת לֹומר ה' והתחיל אבאר, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָּכאׁשר

ואמר הראּיה, ‡˙ÚcÂהּׂשגת ÂÈÏ‡ ‰‡¯na '‰ ְְִַַַָָָָ««¿»≈»∆¿««

ּבהּכרת ּכללּיֹות הדרגֹות ג' ׁשּיׁש לפי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּפרּוׁש

מה והּוא ּבנבּואה אדם הּׂשיגּה לא הא' ְְִִִַָָָָָֹה',

את נא הראני יח) לג (ּתּׂשא מׁשה ְִִֵֶֶֶַַָָָּׁשּׁשאל

עתיד ּׁשאּתה מה עּתה נא ּפרּוׁש ְִֵֶֶַַַָָָָֹּכבד

מׁשה היה יֹודע ּכי מיתה, לאחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלהראֹותני

ה' והׁשיבֹו העליֹון, ּבעֹולם לּצּדיקים ְְִִִֵֶַַַָָָָֻהּמּׂשג

אּלאל וחי האדם יראני לא ּכי וגֹו' תּוכל ְְִִִֶַַָָָָָָֹֹא

אֹורֹו ּבעצמּות היא זֹו והדרגה מיתה, ְְְְְִִַַַַָָָלאחר

עצמּות מאמר אליו יתיחס ׁשּלא והגם ,ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹיתּבר

אֹור היא ב' הדרגה וכּו', אזן לׁשּכ ְְְִֵֶֶַַָָָֹאּלא

ּתמּונה, אליו ׁשּיתיחס יתּבר מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמאיר

מההוים ּתמּונה לׁשּום ּדֹומה זֹו ּתמּונה ְְְְִֵֵַָָָֹואין

לּנעלם ּתמּונה אּלא ּתמּונה לֹו אין ּכי ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָּבּנמצא,

אׁשר מׁשה זּולת מּכיר לּה ׁשאין חי ּכל ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמעיני

מה יּביט, ה' ּותמּונת ּדכתיב ה' לֹו ְְִִִִִַַַָהּכירּה

ג' הדרגה הּנביאים, ּבכל זּולתֹו הּׂשיג ְְְִִִִֶַַָָָָֹּׁשּלא

ּזה למה הא ּברחֹוק, ית' אֹורֹו הבהקת ְְְְִִֶַַַָָָהיא

ויראה למרחֹוק אֹורֹו יל אׁשר ּדלּוק לנר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָּדֹומה

הּוא וזה מראה, יּקרא וזה ההּוא, האֹור ְְְִֵֶֶַַָָָָָאדם

ה' מאמר והּוא מׁשה, זּולת הּנביאים ְְֲִִֶַַַַַַָהּׂשגת

ּותמּונת ּבמׁשה אמר ּוכנגּדּה והבן, ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָּבּמראה

יּביט: ִַה'

„‚�Îeאמר הּנבּואה הּׂשגת ‡˙ÚcÂ,זמן ÂÈÏ‡ ¿∆∆ְְַַַַַָָָ≈»∆¿««

אינּה ּכזֹו קטּנה מדרגה אפּלּו ְְֲִֵֵֵַַָָָָּפרּוׁש

אּלא יּׂשיגּנה, יחּפץ אׁשר ּבעת ּבתמידּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאצלֹו

הּוא ּוכׁשּיחּפץ ּבּה, לֹו אתוּדע רֹוצה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָֹּכׁשאני

ּכמֹו עת, ּבכל ׁשּיּׂשיגּנה מבטח אינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהּׂשיגּה

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy

(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àìŸ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי)ה) לֹו אזאמרּתי היה אםּֿכן לׁשבח, הזּכר ּפה אל ׁשּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ּכ לפרׁש כרח ∆∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
אלּֿפה ּפה אּלא ּברּׁש"י, ׁשם ועּין אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא אפׁשר, אי וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפה
והיכן האּׁשה. מן לפרׁש ודֹוק) ּבהדיא, לֹומר רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה ּופה כּו'. לפרׁש לֹו אמרּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרּוׁשֹו:

ּבסיני לֹו? ה)אמרּתי עּמדי"(דברים עמד ּפה ואּתה לאהליכם לכם ׁשּובּו להם אמר ל" :.˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑ ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ«¿∆¿…¿ƒ…
ליחזקאל ׁשּנאמר ּכענין ּבחּדֹות, לֹו סֹותמֹו ואיני ׁשּבֹו ּפנים ּבמראית ּדּבּורי לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, מראה זה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומראה

יז) לֹומר(יחזקאל ּתלמּוד ׁשכינה? מראה יכֹול וגֹו'". חּדה "חּוד לג): אתּֿפני"(שמות לראת תּוכל "לא :.'‰ ˙�Ó˙e ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ¿À«
ËÈaÈ∑ׁשּנאמר ּכענין אחֹורים, מראה אתֿאחרי"(שם)זה ·LÓ‰."וראית Èc·Úa∑,"מׁשה "ּבעבּדי אֹומר אינֹו «ƒְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿«¿ƒ¿…∆ְְִֵֵֶַֹ

וכל מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, אינֹו אפּלּו ּבמׁשה. מׁשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבעבּדי, במׁשה". "ּבעבּדי ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹאּלא
חּנם אֹוהבֹו הּמל אין לֹומר: לכם היה ,מל – מל ועבד עבּדי, ׁשהּוא תנחומא)ׁשּכן מּכיר(ספרי. איני ּתאמרּו: ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מן קׁשה זֹו – החיים.הראׁשֹונהּבמעׂשיו אור ְֲִִַָָָָָ

‰e‡:ז ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

ÏÂ‡ח eÊÁa dnÚ ‡�ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדכתיב יחּפץ אׁשר עת ּבכל מׁשה מבטח ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא

ּבלא ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה עמדּו ח') ְְְְְְִֶֶַַָֹ(ט'

הּנביאים ּכל אֹומר נמצאת ּבּדבר, ספק ְְִִִֵֵֵַַָָָָָׁשּום

מדרגה ׁשהיא הגם אצלם ּבטּוחה נבּואה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאין

הגם נבּואתֹו ּומׁשה מׁשה, מּמדרגת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָקטּנה

עת ּבכל אצלֹו ּבטּוחה מהם ּגדֹולה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָׁשהיא

מאמר והּוא ‰e‡ׁשּירצה ÔÓ‡� È˙Èa ÏÎa ְְֲִֶֶַַ¿»≈ƒ∆¡»

לעׂשֹות ּוברׁשּותֹו ּבידֹו ׁשהּכל הּזה ּכּנאמן ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָֹּפרּוׁש

לֹומר ודקּדק מׁשה, כן ּכמֹו יחּפץ אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹּכל

È˙Èa ÏÎaהּגדֹולה נבּואה ּבהּׂשגת אפּלּו לכלל ¿»≈ƒְְְְֲִִַַַָָָֹ

נׁשמע היה ּׁשּלא מה להתנּבא, ּברׁשּותֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּדבר

אֹומר ׁשהייתי הּוא נאמן ּבביתי אֹומר היה ְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָָאם

הּקטּנה מדרגה אּלא לחפצֹו מסּור הּדבר ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין

אין ׁשהם הּוא וההפרׁש הּנביאים, ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשל

לֹומר ּתלמּוד הּוא ּכן ּׁשאין מה ּברׁשּותם ְְִֵֵֶַַַַָָָהּדבר

וגֹו': ְְָּבכל

„‚�Îeאמר הּדּבּור ּבחינת ‡„a¯הּׂשגת ÌBÏÁa ¿∆∆ְִִַַַַַָָ«¬¬«∆

,Baּבהֹודעת מּדֹות ב' ּכי ּדע ְִִֵַַָּפרּוׁש

ּדעּתֹו ּתהיה הּדברים ּכׁשּיׁשמע הא' ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָהחלֹומֹות,

הּנדּבר להׂשּכיל מּלין אזנֹו ּתבחן ולא ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֻמערּבבת

אין ּבחלֹום הּנדּבר ּכל ב' מבלּבלת, ּדעּתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֻּכי

ּולמד וצא ודמיֹון, מׁשל אּלא ּכפׁשטן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהּדברים

והּוא ּופתרֹוניהם, ּבּתֹורה הּכתּובים ְְְֲִִֵֵֶַַָמחלֹומֹות

ּדברֹו ּבֹוא ּבעת הּנביאים ּכי ה' ּׁשאמר ְְְִִִֵֶַַַָָמה

הּׁשֹוכב ּכאדם ויהיּו ּדעּתם יתּבלּבל להם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּטֹוב

הּדּבּור להם יבֹוא לא ּגם ויתהֹוללּו, ים ְְְִִֵֶַַָָָָֹּבלב

ּכדי ּומׁשל ּדמיֹון ּתֹו מלּבׁש אּלא ְְְְִֵֶָָָָָֻּבצּורתֹו

מתהֹוללים, כן ּפי על ואף הּדּבּור ׂשאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָׁשּיּוכלּו

ּתבת ּבאיכּותÌBÏÁaּופרּוׁש חלֹום ּבגדר הּוא ֵֵַ«¬ְְֲֵֶֶ

אל נגלה ה' היה ּבהקיץ ּולעֹולם ְְְִִֶֶַָָָָּומהּות,

אּלא הּנביאים, הּדּבּורעבדיו להם ּבא ּכׁשהיה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

והיּו ּכּנזּכר החלֹום ּכתכּונת אֹותֹו מקּבלים ְְְְְֲִִִַַַַַָָהיּו

מה מעליהם, ּדעּתם ּומתטרפת לארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנֹופלים

היתה ׁשּלא מּזה מׁשלל ׁשהיה מׁשה ּכן ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּׁשאין

מׁשּתּנית ּבדעתּדעּתֹו ׁשֹומע והיה ה' ּדבר ּבבֹוא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָ

ּבדר הּדברים אליו ּבאים היּו לא ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלמה,

אּלא ּומליצה ּוברּוריםמׁשל מבארים ּדברים ְְְְִִִִֶָָָָָָֹ

ה' מאמר והּוא ּפתרֹון, צריכין ‡Ïואינן ‰t ְְְְֲִִִֵַַָ∆∆

Ba ¯a„‡ ‰tרֹואֹות יׂשראל ּכל עיני הּנה ּפרּוׁש ∆¬«≈ְִִֵֵֵֵֵָָ

ׁשּכּלן מׁשה אל ה' ּדּבר אׁשר ּפרׁשּיֹות ְֲִִֵֶֶֶֶַַָֻהּג"ן

מבין ּכל ּדברים ׁשל ּפׁשטן ׁשּיבין ּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהם

ה' אצר אׁשר חכמה אֹוצרֹות ּגם הּקדׁש, ְְְֲֶֶַַַָָָֹלׁשֹון

ּולהעמיק לעּין הּבא לּמבין נכֹוחים ּכּלם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבהם

אׁשר את עצמן הּכתּובים ּבמׁשמעּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָירּגיׁש

ּבּדברים זה ּדר ואין ּבהם, לֹומר ה' ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָחׁשב

ירמיה הּנביאים עבדיו ּביד ה' ּדּבר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאׁשר

(יחזקאל ּכמאמר ּומליצה, מׁשל ׁשּכּלן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻויׁשעיה

הּנׁשר ּוביֹותריז) וגֹו', הּכנפים ּגדֹול הּגדֹול ְְְְִֵֶֶַַַַָָ

הּנבּואה ׁשערי המסּגר זכריה נבּואת ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָמהּמה

ּכּונת יֹודע אּתנּו ואין נבּואתֹו ּגם סגר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָאׁשר

ְָנבּואתֹו:

LÈÂאלהינּו ה' הּוא ׁשהמנּבא ּכיון זאת לחקר ¿≈ְֱֲֵֵֵֶַַַָֹֹֹ

ּדּברֹו ולזה נכֹוחֹות ידּבר לזה לּמה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאחד

לנּו ּׁשּקדם ּבּמה אמת אנׁשי ואמרּו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָמעקּׁשים,

ׁשהיה ההרּגׁש לדניאל הּמלא ּבדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהידיעה

מין הרּכבת ּכי לראֹות ּתׂשּכיל מּזה ּבֹו ְְְִִִִִֵֶַַַָּפֹועל

יכֹולה ואינּה הרּוחני הרּגׁשת ּתפסידּנה ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָהאנֹוׁשי

ּבחכמתֹו ה' ּכֹונן אׁשר הּמרּכב זּולת ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֻלסּבל

והלא והּגּוף, הּנפׁש יחד ׁשּתּוף ׁשּיּוכלּו ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּנפלאה

אׁש ונתּפסֹות הּנרּגׁשֹות ּבּמקֹורֹות אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָּתראה

ּכֹוננּו אׁשר הּׁשמים זּולת זה את מכּלה זה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָּומים

ּבדבר עמֹוד יּוכל אי ּתׁשער ּומּזה יֹוצר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָידי

אׁש להבת קֹולֹו ויחצב הרּוחנּיּות מקֹור ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֹאלהים

לעמד מּׂשיג אדם אין ולזה עמֹוד, יּוכל ְֲִֵֵֶַַַָָָָֹאי

האיׁש זּולת חּיים אלהים קֹול לׁשמע ְְֱִִִִַַַָֹֹֹּבכחֹו

ׁשרׁשמנּו ּכמֹו צּורה ועׂשאֹו חמרֹו הפ ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָאׁשר

ׂשאת ויכֹול ּגּוף לֹו אין ׁשּזה אחרים ְְְֲִִֵֵֵֶֶָּבמקֹומֹות

ּגּופֹו ׁשאין לאדם ה' ּבהּנבא ולכן ,מל ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר

האפן, זה על עׂשֹות ה' יתחּכם לצּורתֹו ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹּדֹומה

יתעּטף והּדּבּור עליֹון מּפי מל ּדבר יצא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַּכי

ּובזה נביא לאזן יּגיע ּכ ואחר ּדּקים ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבאוירים

הרּגׁש יפעיל זה ּגם ואף הּנביא, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָיסּבלּנּו

ּבֹוא יסֹובב זה ודבר להׁשּתּגע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּבּנביאים

החלֹום: ּבבחינת ּומליצה מׁשל ּדר ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָהּדברים

‰ÊÏÂמׁשלים ידּברּו מּמׁשה לבד הּנביאים ּכל ¿»∆ְְְְְִִִִֶַַַָָ

ׁשהיה זכריה מהּמה ויֹותר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָּומליצֹות

ונגלם ונגלד ּבא הּדּבּור היה ּבּנביאּות ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָאחרֹון

ולזה לסּבל, ׁשּיּוכל ּכדי נבּואֹות מּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּביֹותר

ׁשאין עד הּדמיֹון ועמק הּמליצֹות ּבֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹנתרּבּו

מה והּוא ּדבריו, יֹודעים אחרֹונים ְְְֲִִַַָָּדֹורֹות

ואמר למׁשה הּמּׂשג ּבבחינת ּכאן ה' ְְְִִִֶֶַַַַָָָֻּׁשהֹודיע

‰t Ï‡ ‰tמּפי נפסק הּדּבּור היה לא ּפרּוׁש ∆∆∆ְִִִִֵַַָָֹ

העֹולם ּבאויר לעבר מׁשה לפי עליֹון ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאל

ויסֹובב האוירים ּבהלּבׁשת הּדּבּור ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּיׁשּתּנה

ׁשלל ּגם וחּדֹות, מׁשלים ּדברי ְְְְִִִֵֵַַַָָלדּבר

ּכמאמר לּנביאים ּתקרה אׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַההתרּגׁשּות

Ì„¯È ‡Ï Le¯t ‰‡¯Óeאּלא יתּבהל ולא «¿∆≈…≈»≈ְְִֵֶַָֹ

מדּבר ׁשאני עצמּה ּובּׁשעה ּבעת ּפרּוׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומראה

ּומראה אּלא החלֹום ּכסדר אינֹו ּפה אל ּפה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבֹו

יּגיד וזה ּומּביט, המנּבא אֹור לֹו מראה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַׁשאני

הּׂשכל: והתּכֹוננּות ְְְִֵֶֶַַָָההערה

‡ÏÂ B¯ÓB‡Â,˙„ÈÁ·ּבתֹולדת להעיר הּוא ¿¿¿…¿ƒ…ְְִַָָ

אל ּפה מדּבר ׁשהיה לצד ּכי ְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּדבר

חידֹות, ּבלא יֹוצא הּדּבּור ּכן ּגם היה ּבזה ְִִֵֵֶֶַַָָָֹּפה

לֹומר t‰ודקּדק Ï‡על הּמׂשּכיל לאזן, ולא ְְִֵַ∆∆ְְְִֶַַַֹֹ

נביא סֹודּדבר ידע ׁשמע לב ג') (מ"א ׁשאמר ְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

למעלה ׁשאין נבּואה הדרגת היא וזֹו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָהּדבר,

המנּבא ּבּמקֹור נביא נפׁש ה' ׁשּיקׁשר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּמּנה

ּכן ּגם ּובזה ּפה, אל ּפה הּנבּואה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָויׁשלׁשל

אֹומרֹו Baּתבין ¯a„‡עּמֹו אֹו אּתֹו אמר ולא ְִָ¬«∆ְִִַָֹ

היה ׁשּלא להׂשּכיל נתּכּון עֹוד והבן. ּבֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

רֹואה היה ולא מׁשה לפי ה' מּפי אּלא ְְִִִִֶֶֶַָָָֹהּדּבּור

ּבֹו: מאמר והּוא עֹולם, ְְֲֵַַָּפני

B‚Â'.ח) Ì˙‡¯È ‡Ï ÚecÓe'ה חֹוזר ּפרּוׁש ««…¿≈∆¿ֵֵ

הּוא ּכי ּבדעּתם לׁשער להם ׁשהיה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוטֹוען
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(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àìŸ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי)ה) לֹו אזאמרּתי היה אםּֿכן לׁשבח, הזּכר ּפה אל ׁשּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ּכ לפרׁש כרח ∆∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
אלּֿפה ּפה אּלא ּברּׁש"י, ׁשם ועּין אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא אפׁשר, אי וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפה
והיכן האּׁשה. מן לפרׁש ודֹוק) ּבהדיא, לֹומר רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה ּופה כּו'. לפרׁש לֹו אמרּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרּוׁשֹו:

ּבסיני לֹו? ה)אמרּתי עּמדי"(דברים עמד ּפה ואּתה לאהליכם לכם ׁשּובּו להם אמר ל" :.˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑ ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ«¿∆¿…¿ƒ…
ליחזקאל ׁשּנאמר ּכענין ּבחּדֹות, לֹו סֹותמֹו ואיני ׁשּבֹו ּפנים ּבמראית ּדּבּורי לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, מראה זה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומראה

יז) לֹומר(יחזקאל ּתלמּוד ׁשכינה? מראה יכֹול וגֹו'". חּדה "חּוד לג): אתּֿפני"(שמות לראת תּוכל "לא :.'‰ ˙�Ó˙e ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ¿À«
ËÈaÈ∑ׁשּנאמר ּכענין אחֹורים, מראה אתֿאחרי"(שם)זה ·LÓ‰."וראית Èc·Úa∑,"מׁשה "ּבעבּדי אֹומר אינֹו «ƒְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿«¿ƒ¿…∆ְְִֵֵֶַֹ

וכל מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, אינֹו אפּלּו ּבמׁשה. מׁשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבעבּדי, במׁשה". "ּבעבּדי ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹאּלא
חּנם אֹוהבֹו הּמל אין לֹומר: לכם היה ,מל – מל ועבד עבּדי, ׁשהּוא תנחומא)ׁשּכן מּכיר(ספרי. איני ּתאמרּו: ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מן קׁשה זֹו – החיים.הראׁשֹונהּבמעׂשיו אור ְֲִִַָָָָָ

‰e‡:ז ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

ÏÂ‡ח eÊÁa dnÚ ‡�ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדכתיב יחּפץ אׁשר עת ּבכל מׁשה מבטח ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא

ּבלא ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה עמדּו ח') ְְְְְְִֶֶַַָֹ(ט'

הּנביאים ּכל אֹומר נמצאת ּבּדבר, ספק ְְִִִֵֵֵַַָָָָָׁשּום

מדרגה ׁשהיא הגם אצלם ּבטּוחה נבּואה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאין

הגם נבּואתֹו ּומׁשה מׁשה, מּמדרגת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָקטּנה

עת ּבכל אצלֹו ּבטּוחה מהם ּגדֹולה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָׁשהיא

מאמר והּוא ‰e‡ׁשּירצה ÔÓ‡� È˙Èa ÏÎa ְְֲִֶֶַַ¿»≈ƒ∆¡»

לעׂשֹות ּוברׁשּותֹו ּבידֹו ׁשהּכל הּזה ּכּנאמן ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָֹּפרּוׁש

לֹומר ודקּדק מׁשה, כן ּכמֹו יחּפץ אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹּכל

È˙Èa ÏÎaהּגדֹולה נבּואה ּבהּׂשגת אפּלּו לכלל ¿»≈ƒְְְְֲִִַַַָָָֹ

נׁשמע היה ּׁשּלא מה להתנּבא, ּברׁשּותֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּדבר

אֹומר ׁשהייתי הּוא נאמן ּבביתי אֹומר היה ְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָָאם

הּקטּנה מדרגה אּלא לחפצֹו מסּור הּדבר ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין

אין ׁשהם הּוא וההפרׁש הּנביאים, ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשל

לֹומר ּתלמּוד הּוא ּכן ּׁשאין מה ּברׁשּותם ְְִֵֵֶַַַַָָָהּדבר

וגֹו': ְְָּבכל

„‚�Îeאמר הּדּבּור ּבחינת ‡„a¯הּׂשגת ÌBÏÁa ¿∆∆ְִִַַַַַָָ«¬¬«∆

,Baּבהֹודעת מּדֹות ב' ּכי ּדע ְִִֵַַָּפרּוׁש

ּדעּתֹו ּתהיה הּדברים ּכׁשּיׁשמע הא' ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָהחלֹומֹות,

הּנדּבר להׂשּכיל מּלין אזנֹו ּתבחן ולא ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֻמערּבבת

אין ּבחלֹום הּנדּבר ּכל ב' מבלּבלת, ּדעּתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֻּכי

ּולמד וצא ודמיֹון, מׁשל אּלא ּכפׁשטן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהּדברים

והּוא ּופתרֹוניהם, ּבּתֹורה הּכתּובים ְְְֲִִֵֵֶַַָמחלֹומֹות

ּדברֹו ּבֹוא ּבעת הּנביאים ּכי ה' ּׁשאמר ְְְִִִֵֶַַַָָמה

הּׁשֹוכב ּכאדם ויהיּו ּדעּתם יתּבלּבל להם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּטֹוב

הּדּבּור להם יבֹוא לא ּגם ויתהֹוללּו, ים ְְְִִֵֶַַָָָָֹּבלב

ּכדי ּומׁשל ּדמיֹון ּתֹו מלּבׁש אּלא ְְְְִֵֶָָָָָֻּבצּורתֹו

מתהֹוללים, כן ּפי על ואף הּדּבּור ׂשאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָׁשּיּוכלּו

ּתבת ּבאיכּותÌBÏÁaּופרּוׁש חלֹום ּבגדר הּוא ֵֵַ«¬ְְֲֵֶֶ

אל נגלה ה' היה ּבהקיץ ּולעֹולם ְְְִִֶֶַָָָָּומהּות,

אּלא הּנביאים, הּדּבּורעבדיו להם ּבא ּכׁשהיה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

והיּו ּכּנזּכר החלֹום ּכתכּונת אֹותֹו מקּבלים ְְְְְֲִִִַַַַַָָהיּו

מה מעליהם, ּדעּתם ּומתטרפת לארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנֹופלים

היתה ׁשּלא מּזה מׁשלל ׁשהיה מׁשה ּכן ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּׁשאין

מׁשּתּנית ּבדעתּדעּתֹו ׁשֹומע והיה ה' ּדבר ּבבֹוא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָ

ּבדר הּדברים אליו ּבאים היּו לא ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלמה,

אּלא ּומליצה ּוברּוריםמׁשל מבארים ּדברים ְְְְִִִִֶָָָָָָֹ

ה' מאמר והּוא ּפתרֹון, צריכין ‡Ïואינן ‰t ְְְְֲִִִֵַַָ∆∆

Ba ¯a„‡ ‰tרֹואֹות יׂשראל ּכל עיני הּנה ּפרּוׁש ∆¬«≈ְִִֵֵֵֵֵָָ

ׁשּכּלן מׁשה אל ה' ּדּבר אׁשר ּפרׁשּיֹות ְֲִִֵֶֶֶֶַַָֻהּג"ן

מבין ּכל ּדברים ׁשל ּפׁשטן ׁשּיבין ּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהם

ה' אצר אׁשר חכמה אֹוצרֹות ּגם הּקדׁש, ְְְֲֶֶַַַָָָֹלׁשֹון

ּולהעמיק לעּין הּבא לּמבין נכֹוחים ּכּלם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבהם

אׁשר את עצמן הּכתּובים ּבמׁשמעּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָירּגיׁש

ּבּדברים זה ּדר ואין ּבהם, לֹומר ה' ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָחׁשב

ירמיה הּנביאים עבדיו ּביד ה' ּדּבר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאׁשר

(יחזקאל ּכמאמר ּומליצה, מׁשל ׁשּכּלן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻויׁשעיה

הּנׁשר ּוביֹותריז) וגֹו', הּכנפים ּגדֹול הּגדֹול ְְְְִֵֶֶַַַַָָ

הּנבּואה ׁשערי המסּגר זכריה נבּואת ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָמהּמה

ּכּונת יֹודע אּתנּו ואין נבּואתֹו ּגם סגר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָאׁשר

ְָנבּואתֹו:

LÈÂאלהינּו ה' הּוא ׁשהמנּבא ּכיון זאת לחקר ¿≈ְֱֲֵֵֵֶַַַָֹֹֹ

ּדּברֹו ולזה נכֹוחֹות ידּבר לזה לּמה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאחד

לנּו ּׁשּקדם ּבּמה אמת אנׁשי ואמרּו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָמעקּׁשים,

ׁשהיה ההרּגׁש לדניאל הּמלא ּבדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהידיעה

מין הרּכבת ּכי לראֹות ּתׂשּכיל מּזה ּבֹו ְְְִִִִִֵֶַַַָּפֹועל

יכֹולה ואינּה הרּוחני הרּגׁשת ּתפסידּנה ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָהאנֹוׁשי

ּבחכמתֹו ה' ּכֹונן אׁשר הּמרּכב זּולת ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֻלסּבל

והלא והּגּוף, הּנפׁש יחד ׁשּתּוף ׁשּיּוכלּו ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּנפלאה

אׁש ונתּפסֹות הּנרּגׁשֹות ּבּמקֹורֹות אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָּתראה

ּכֹוננּו אׁשר הּׁשמים זּולת זה את מכּלה זה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָּומים

ּבדבר עמֹוד יּוכל אי ּתׁשער ּומּזה יֹוצר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָידי

אׁש להבת קֹולֹו ויחצב הרּוחנּיּות מקֹור ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֹאלהים

לעמד מּׂשיג אדם אין ולזה עמֹוד, יּוכל ְֲִֵֵֶַַַָָָָֹאי

האיׁש זּולת חּיים אלהים קֹול לׁשמע ְְֱִִִִַַַָֹֹֹּבכחֹו

ׁשרׁשמנּו ּכמֹו צּורה ועׂשאֹו חמרֹו הפ ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָאׁשר

ׂשאת ויכֹול ּגּוף לֹו אין ׁשּזה אחרים ְְְֲִִֵֵֵֶֶָּבמקֹומֹות

ּגּופֹו ׁשאין לאדם ה' ּבהּנבא ולכן ,מל ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר

האפן, זה על עׂשֹות ה' יתחּכם לצּורתֹו ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹּדֹומה

יתעּטף והּדּבּור עליֹון מּפי מל ּדבר יצא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַּכי

ּובזה נביא לאזן יּגיע ּכ ואחר ּדּקים ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבאוירים

הרּגׁש יפעיל זה ּגם ואף הּנביא, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָיסּבלּנּו

ּבֹוא יסֹובב זה ודבר להׁשּתּגע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּבּנביאים

החלֹום: ּבבחינת ּומליצה מׁשל ּדר ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָהּדברים

‰ÊÏÂמׁשלים ידּברּו מּמׁשה לבד הּנביאים ּכל ¿»∆ְְְְְִִִִֶַַַָָ

ׁשהיה זכריה מהּמה ויֹותר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָּומליצֹות

ונגלם ונגלד ּבא הּדּבּור היה ּבּנביאּות ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָאחרֹון

ולזה לסּבל, ׁשּיּוכל ּכדי נבּואֹות מּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּביֹותר

ׁשאין עד הּדמיֹון ועמק הּמליצֹות ּבֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹנתרּבּו

מה והּוא ּדבריו, יֹודעים אחרֹונים ְְְֲִִַַָָּדֹורֹות

ואמר למׁשה הּמּׂשג ּבבחינת ּכאן ה' ְְְִִִֶֶַַַַָָָֻּׁשהֹודיע

‰t Ï‡ ‰tמּפי נפסק הּדּבּור היה לא ּפרּוׁש ∆∆∆ְִִִִֵַַָָֹ

העֹולם ּבאויר לעבר מׁשה לפי עליֹון ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאל

ויסֹובב האוירים ּבהלּבׁשת הּדּבּור ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּיׁשּתּנה

ׁשלל ּגם וחּדֹות, מׁשלים ּדברי ְְְְִִִֵֵַַַָָלדּבר

ּכמאמר לּנביאים ּתקרה אׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַההתרּגׁשּות

Ì„¯È ‡Ï Le¯t ‰‡¯Óeאּלא יתּבהל ולא «¿∆≈…≈»≈ְְִֵֶַָֹ

מדּבר ׁשאני עצמּה ּובּׁשעה ּבעת ּפרּוׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומראה

ּומראה אּלא החלֹום ּכסדר אינֹו ּפה אל ּפה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבֹו

יּגיד וזה ּומּביט, המנּבא אֹור לֹו מראה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַׁשאני

הּׂשכל: והתּכֹוננּות ְְְִֵֶֶַַָָההערה

‡ÏÂ B¯ÓB‡Â,˙„ÈÁ·ּבתֹולדת להעיר הּוא ¿¿¿…¿ƒ…ְְִַָָ

אל ּפה מדּבר ׁשהיה לצד ּכי ְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּדבר

חידֹות, ּבלא יֹוצא הּדּבּור ּכן ּגם היה ּבזה ְִִֵֵֶֶַַָָָֹּפה

לֹומר t‰ודקּדק Ï‡על הּמׂשּכיל לאזן, ולא ְְִֵַ∆∆ְְְִֶַַַֹֹ

נביא סֹודּדבר ידע ׁשמע לב ג') (מ"א ׁשאמר ְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

למעלה ׁשאין נבּואה הדרגת היא וזֹו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָהּדבר,

המנּבא ּבּמקֹור נביא נפׁש ה' ׁשּיקׁשר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּמּנה

ּכן ּגם ּובזה ּפה, אל ּפה הּנבּואה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָויׁשלׁשל

אֹומרֹו Baּתבין ¯a„‡עּמֹו אֹו אּתֹו אמר ולא ְִָ¬«∆ְִִַָֹ

היה ׁשּלא להׂשּכיל נתּכּון עֹוד והבן. ּבֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

רֹואה היה ולא מׁשה לפי ה' מּפי אּלא ְְִִִִֶֶֶַָָָֹהּדּבּור

ּבֹו: מאמר והּוא עֹולם, ְְֲֵַַָּפני

B‚Â'.ח) Ì˙‡¯È ‡Ï ÚecÓe'ה חֹוזר ּפרּוׁש ««…¿≈∆¿ֵֵ

הּוא ּכי ּבדעּתם לׁשער להם ׁשהיה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוטֹוען



jzelrdaס zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy

(è):Cìiå ía ýåýé óà-øçiå©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«
i"yx£CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑על יכעס ׁשּלא לבׂשרֿודם, וחמר קל נּדּוי, עליהם ּגזר סרחֹונם, ׁשהֹודיעם מאחר «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרחֹונֹו ׁשּיֹודיעּנּו עד החיים.חברֹו אור ְֲִִֵֶֶַ

(é)ïôiå âìMk úòøöî íéøî äpäå ìäàä ìòî øñ ïðòäå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤©¦¯¤
:úòøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

i"yx£¯Ò Ô�Ú‰Â∑ּתרּדּנּו לא אבל ּבני, את רדה לּפּדגֹוג: ׁשאמר למל מׁשל ּכּׁשלג. מצרעת מרים והּנה :ּכ ואחר ¿∆»»»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליו ׁשרחמי ,מאצל ׁשאל החיים.עד אור ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(àé)eðéìò úLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³¨¥̧Æ
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

i"yx£e�Ï‡B�∑אויל לׁשֹון החיים.ּכתרּגּומֹו, אור «¿ְְְֱִַ

(áé)ìëàiå Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½©¥«¨¥−
:BøNá éöç£¦¬§¨«

i"yx£È‰˙ ‡�ŒÏ‡∑זֹו ּבביאה∑nk˙.אחֹותנּו מטּמא מצרע אף ּבביאה, מטּמא ּמת מה ּכּמת: חׁשּוב .ׁשהמצרע «»¿ƒֲֵ«≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
Bn‡ ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa ¯L‡∑,לֹומר לֹו היה ּבׂשרנּו חצי בׂשרֹו, חצי וכן הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו היה אּמנּו ¬∆¿≈≈∆∆ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּכענין ּבׂשרנּו, חצי נאכל ּכאּלּו לנּו היא אּמנּו, מרחם ׁשּיצאה מאחר הּכתּוב. ׁשּכּנה לז)אּלא "ּכי(בראשית : ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּכּמת להיֹות אחֹותֹו את להּניח לאח ראּוי אין ּכן; נראה הּוא אף מׁשמעֹו ּולפי הּוא". ּבׂשרנּו B˙‡ˆa.אחינּו ¯L‡∑ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ¬∆¿≈

הּוא. ּבׂשרֹו ׁשאחיו – ּבׂשרֹו חצי נאכל הרי עֹוזרֹו, ואינֹו לעזר ּבידֹו ּכח ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם זה ׁשּיצא ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמאחר
– ּכּמת" תהי "אלֿנא אחר: לראֹותּה,(ספרי)ּדבר אפׁשר אי אני מטהרּה? ּומי מסּגירּה מי ּבתפּלה, רֹופאּה אינ אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

אּמֹו" מרחם ּבצאתֹו "אׁשר וזהּו: ּבעֹולם. אין אחר וכהן הּנגעים, את רֹואה קרֹוב ואין קרֹוב .ׁשאני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

lzÒ‡Â˜:ט ÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛÈ˜˙e¿≈»¿»«¿»¿¿ƒ¿«»

ÌÈ¯Óי ‡‰Â ‡�kLÓ ÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡��ÚÂ«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈«¿¿»¿»ƒ¿»
‡‰Â ÌÈ¯Ó ˙ÂÏ Ô¯‰‡ È�t˙‡Â ‡bÏ˙k ‡¯eÁ«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙¯È‚Ò¿ƒ«

ÔÚÎיא ‡Ï È�Ba¯ eÚ·a ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿…∆¿»ƒƒ»¿«
:‡�Á¯Ò È„Â ‡�LtË‡c ‡·BÁ ‡�ÏÚ ÈeLz¿«ƒ¬»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»

‡Á˙�‡יב È¯‡ ‡��ÈaÓ ‡c ˜Á¯˙z ÔÚÎ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»¬≈¬»»»
d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òa ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»≈ƒ«

:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עול עֹוׂשה היה ואם ה', לפני ּומׁשּמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָעֹומד

ּבה' מעּתה אמר ידֹו, על מסּכים ה' היה ְֱִֵַַַַָָָָֹֹלא

אֹומרֹו והּוא ידֹו, על ׁשהסּכים ÚecÓּדּברּתם ְְְְִִִֶֶַַָ««

ׁשהּואLÓa‰ואֹומרֹוÈc·Úa,וגֹו' אדם ּפרּוׁש ְ¿«¿ƒְְ¿∆ֵֶָָ

מגּנה, ּבדבר ּתחׁשדּוהּו ה' ּבעיני לגדֹול ְְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻמבחן

ּבאֹומרֹו להם עֹוד ׁשרמז עלLÓa‰ואפׁשר ְְְְֶֶֶַָָָ¿∆ַ

ּכמ ּבדבריהם והכלימּוהּו ּבפניו אמרׁשּדּברּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

א'): (ּבפסּוק למעלה ׁשּכתבּתי ְְְְִֶַַַַָָָרז"ל

‰'.ט) Û‡ ¯ÁiÂהּנחרים ּבהם ּגרה ּפרּוׁש «ƒ««ֱִִֵֶֶַָָ

האף, ּכת ׁשהם ׁשּיעׂשהCÏiÂּבהם ּכדי ֵֶֶַַָָ«≈«ְֲֵֶֶַ

הּכתּוב אמר ׁשּבּסנה והגם ּׁשהרׁשה, מה ְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהאף

רׁשם ׁשם ּבמׁשה, ה' אף וּיחר ד') ְְִֶַַַַָָ(ׁשמֹות

מּמּנּו ׁשּיסּור והּוא האף ּבֹו יפעל אׁשר ְְֲִִִֶֶֶַָָֹׁשעּור

לאהרן ותּנתן הּכהּנה ּבחינת ׁשהיא הּנׁשמה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻּכח

פ"ג) שמו"ר קב. (זבחים רז"ל ְְֲִַַַַָּכמאמר

האף עׂשה וכאן הּכהּנה, הסרת הּוא ְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהרׁשם

ּכאמּור ּכמיתה היא ׁשהּצרעת ּגדֹול ְְִִִֶַַַָָָָָָמׁשּפט

ּכאֹומרֹו הענׁש היה ּובׁשניהם וכןÌa,ּבענין, ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ»ְֵ

מּצרעּתֹו, ּפנה וגֹו' וּיפן (ספרי) רז"ל ְְְְִִִִֶַַַַָָָָאמרּו

ּומּיד, ּתכף ּכאהרן נתרּפאה לא ׁשּמרים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאּלא

מּצרעּתֹו: אדם ידע ְְִַַָָָָֹולא

Ú¯ˆÓ˙.י) ‰p‰Âהּדבר לֹומר צרי היה לא ¿ƒ≈¿…»«ִַַָָָָָֹ

וגֹו' מצרעת מרים והּנה אמר ׁשּכבר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹאחר

אהרן ׁשּגם ׁשאמרּו (ספרי) ז"ל ּדבריהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹּולפי

מצרעת עדין היא הּנה לֹומר ירצה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹנצטרע

חז"ל עֹוד ואמרּו ּכאהרן מּמּנה ּפרחה ְְְְְֲֲִֶַַָָָָֹֹולא

מצרעת היתה ּפֹונה ּכׁשהיה ׁשּדוקא ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ׁשם)

מּמּנה, ּפֹורחת היתה ּפניו מחזיר ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּוכׁשהיה

מּביט היה לא מׁשה ּכי לֹומר צרי ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּולדבריהם

מּמה כן לא ׁשאם היא, מה לדעת ְְִִִִֵֶַַַַָָֹּבמרים

והבן: קׁשה ְְֵֶַָָָּנפׁש

B‚Â'.יא) ˙L˙ ‡� Ï‡ È�„‡ Èaמּדברי הּנה ƒ¬…ƒ«»»≈¿ְִִִֵֵ

ּדבריהם על הקּפיד מׁשה ּכי מׁשמע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹאהרן

חּטאתם, להם ׁשּימחל ּפניו מחּלה ּכן על ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאׁשר

ּבמׁשה ׁשּדן הּוא אהרן ׁשל טעמֹו ּכי ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָֹונראה

חכם לב:) (קּדּוׁשין הּדין ׁשּכפי חכם, ְִִִִִֶַָָָָּדין

ּכבֹו על אמדׁשּמחל ולזה מחּול, ּכבֹודֹו דֹו ְְְֶֶַַַָָָָ

ואמר הּנגע, סר ימחל ׁשאם �‡ּבדעּתֹו Ï‡ ְְְְִִֶֶַַַַָָֹ«»

˙L˙הּדברים על ׁשהקּפדּת הגם ּפרּוׁש וגֹו' »≈ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

העון יכּפר הענׁש ׁשּבא עּתה הענׁש ׁשּבא ְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻעד

לא האמת ואחר חּטאת, עלינּו עֹוד ּתׁשת ְְֱֵֵֶַַַָָָָֹֹולא

ולזה הּדבר, על הקּפיד לא מׁשה ּכי הּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָֹכן

והאיׁש אמר ּבֹו לדּברם וסמּו הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַַָָָָָנתחּכם

ּכאן, אהרן ּדברי לׁשלל נתּכּון מאד ענו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹמׁשה

לנּו ׁשּיׁש הא' סּבֹות, לב' הּוא הענׁש ְְִֵֶֶַַָָָֹוטעם

(ּדברים ּכתיב ׁשּכן ,מל מׁשּפט ּבמׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָלדּון

ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ּומל מל ביׁשרּון ויהי ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻל"ג)

ּכן ּגם לזה ּכי ואּולי (ׁשם), מחּול ּכבֹודֹו ְְִֵֵֶַַָָָאין

להם ּבמאמרֹו ה' Ì˙‡¯Èנתּכּון ‡Ï ÚecÓ ְְֲִֵֶַַָָ««…¿≈∆

Èc·Úa ¯a„Ïמל מל ועבד הּמלּוכה לה' ּכי ¿«≈¿«¿ƒְְִֶֶֶֶֶֶַַָ

מז:): ְ(ׁשבּועֹות

‰aÒÂעל ה' ׁשהקּפיד ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ב' ¿ƒ»ְְְִִִִֵֶֶַַַ

וׁשלֹום חס עול מׁשה ׁשעׂשה ְְֶֶֶֶַָָָָָׁשחׁשדּו

מּלין ּכן אם הֹוכיחֹו, ולא ידֹו על ה' ְְְִִִִִִֵַָֹוהסּכים

ּכאן ׁשאין הגם העניׁשם ולזה הם, עּלאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלצד

הּוא לא ּכי מׁשה והצּדיק מׁשה, ְְְִִִֶֶַַָֹהקּפדת

ואף לה', להתּפּלל ׁשהצר ּבהקּפדתֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֻהּסֹובב

ׁשבעת עבֹור עד לרּפאֹות הֹועיל לא כן ּפי ְְְֲִִִֵַַַַֹעל

לתפּלה צרי היה לא ּבֹו הּדבר היה ואם ְְִִִִִַָָָָָָָָָֹימים,

ּבא ׁשהענׁש למדּת הא הּנגע, וסר ימחל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאּלא

ואפׁשר יחד, לׁשניהם אֹו הּטעמים, מּב' ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלאחד

הענׁש היה ּבדּברם מקּפיד מׁשה היה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאם

וׁשלֹום: חס להם ּומכּפל ּכפּול אחר ְְְֵֶֶַַָָָָֹֻּבאפן

.'B‚Â ¯L‡Â e�Ï‡B� ¯L‡,ענינים ּבב' הּכּונה ¬∆«¿«¬∆¿ְְִִַַָָָ

ה' ּבתרעמת ּׁשּפרׁשּתי מה ּפי על ְְְִִֵֶֶַַַַֹהּוא

לנבּואת נבּואתם ׁשהׁשוּו על ׁשהקּפיד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָעליהם

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h ycew zayl inei xeriy

(âé):dì àð àôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬¨−¨«
i"yx£dÏ ‡� ‡Ù¯ ‡� Ï‡∑ׁשהּׁשֹואל ארץ, ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא ≈»¿»»»ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשאלֹותיו יבּקׁש ּכן ואחר ּתחנּונים ּדברי ׁשלׁשה אֹו ׁשנים לֹומר צרי מחברֹו לֹומר?∑Ó‡Ï¯.ּדבר ּתלמּוד מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ≈…ְַַַ
עזריה ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ירק "ואביה ׁשהׁשיבֹו: עד לאו? אם אֹותּה מרּפא אּתה אם הׁשיבני לֹו: ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמר
ּבֹו ּכּיֹוצא לאו. אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם להׁשיבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּלפני מׁשה ּבּקׁש מקֹומֹות ּבארּבעה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאֹומר:

ו) וגֹו'"(שמות לאמר ה' לפני מׁשה "וידּבר עד(ספרי): לאו. אם אּתה ּגֹואלם אם הׁשיבני לאמר? לֹומר ּתלמּוד מה , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא וגֹו'. תראה עּתה כז)ׁשהׁשיבֹו: לכלּֿבׂשר".(במדבר הרּוחת אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מׁשה "וידּבר : ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ל "קח ג)הׁשיבֹו: "רבֿל"(דברים הׁשיבֹו: לאמר". ההוא ּבעת ה' אל "ואתחּנן :.dÏ ‡� ‡Ù¯∑מּפני ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ¿»»»ְִֵ
(ּדבר ּבתפּלה! ּומרּבה עֹומד והּוא ּבצרה עֹומדת אחֹותֹו אֹומרים: יׂשראל יהיּו ׁשּלא ּבתפּלה? מׁשה הארי לא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹמה

ּבתפּלה) מארי אינֹו ּבׁשבילנּו אבל ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ּבׁשביל יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא החיים.אחר: אור ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

(ãé)àìä äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨£¬Ÿ
äðçnì õeçî íéîé úòáL øâqz íéîé úòáL íìkú¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´©©«£¤½

:óñàz øçàå§©©−¥«¨¥«
i"yx£‰È�Ùa ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â∑,ימים ׁשבעת ּתּכלם הלא זֹועפֹות, ּפנים לּה הראה אביה כ"ה)ואם וחמר(ב"ק קל ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ימים ׁשבעת ּתּסגר ּבנזיפתי אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין מן לּבא ּדּיֹו אּלא יֹום; י"ד ÛÒ‡z.לּׁשכינה ¯Á‡Â∑ ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ¿««≈»≈
אל נאסף – נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ מׁשּלח ׁשהּוא ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות "האסיפֹות" ּכל אני: ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאֹומר

הכנסה לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב החיים.הּמחנה, אור ְְֲֲִֶַַַָָָָ

(åè)àì íòäå íéîé úòáL äðçnì õeçî íéøî øâqzå©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ
:íéøî óñàä-ãò òñð̈©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ� ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט ליאֹור,(סוטה ּכׁשהׁשל למׁשה ׁשּנתעּכבה אחת ׁשעה ּבׁשביל הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ב)ׁשּנאמר וגֹו'"(שמות מרחק אחתֹו "וּתתּצב :. ְֱֲֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi zegiy ihewl)

הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד טו)זה יב, (רש"י ֶַַַָָָָ
" נאמר "והעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י אְך נסע", מהתעֹוררּותהּמקֹוםלא ּבא מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש רמז ." ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

אדם ּבני לב להּטֹות הּקּב"ה ּדביד ּפׁשיטא מקֹום מּכל הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ׁשמים, מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי ׁשהּכל ואף ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּלמעלה.

ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ׁשהתעֹוררּות ּכתב, והּבחּיי א)לטֹובה. טו, במדבר תורה לקוטי החיים.(ראה אור ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

eÚ·aיג ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
:d˙È ÔÚÎ Èq‡«≈¿«»«

�ÛÈÊיד ÛÊ�Ó ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:L�k˙zƒ¿¿≈

Ú·L‡טו ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈ¯Ó ˙L�k˙‡c „Ú ÏË� ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר מׁשה ּבכבֹוד ׁשּנגעּו על והקּפיד ְְְְִִִֶֶֶַַָמׁשה,

נבּואתם הׁשואת ּכנגד אמר לזה עׂשה, טֹוב ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

אמר È¯·cלנבּואתֹו e¯ac Èk e�Ï‡B� ¯L‡ ְִַָָ¬∆«¿ƒƒ¿ƒ¿≈

טֹוב לא עליו ּׁשאמרּו מה ּוכנגד ּבזה, ְְְֶֶֶֶַָָָָֹׁשטּות

אמר e�‡ËÁ:עׂשה ¯L‡Â ַָָָ«¬∆»»

Ó‡Ï¯.יג) 'B‚Â ˜ÚˆiÂאֹומרֹו Ó‡Ï¯,טעם «ƒ¿«¿≈…ְַַ≈…

ׁשהקּפיד יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּבטענה ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹּבא

יּגידּו אהרן ודברי איבה, ּכנֹוטר ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹויחזיקּוהּו

יאמרּו ׁשּלא ּבׁשביל לה' ּבצעקֹו אמר לזה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלמֹו,

אהרן: מּפי ּבסמּו הּנאמרים ְְֱֲִִִִֶַַָָָֹּדברים

„BÚהתּפּללֹו קדם ה' לפני אמר ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹירצה

התּפּלל ּכ ואחר ּכבֹודֹו על מֹוחל ְְְִֵֵֶַַַַָׁשהּוא

וגֹו': נא ְֵָאל

‡� Ï‡ּכאֹומרֹו החסד מּמּדת לׁשאל נתּכּון ≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַַֹ

ּבּקׁשה לׁשֹון נא אל, חסד נב) ְְִִֵֶֶַָָָ(ּתהּלים

הרחמים, לעֹורר �‡ּופּיּוס ‡Ù¯עּתה ּפרּוׁש ְֲִִֵַָ¿»»ֵַָ

יתעּכב: ְְִֵַֹולא

B‚Â'.יד) ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Âׁשעּור הלּביׁש ¿»ƒ»»…»«¿ְִִִ

ירֹוק אם האב אמר ולא ּבּה ְְִִַַָָָָָָֹהּדברים

ּבת ּבמדרגת ׁשהיא לֹומר וכּו', ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַּבפני

לֹומר וכפל הּצּדיקים, מדרגת È¯˜,ׁשהיא ˜¯È ְְִִִֵֶַַַַַַָ»…»«

רֹוקק היה לא קדם לֹו צֹועק היה ׁשאם ִֵֵֶֶַָָָָֹֹלֹומר

הּדברים ׁשעּור הּוא וזה È¯˜ּבפניה, ‰È·‡Â ְְְִִֶֶַָָָ¿»ƒ»»…

מי היה ולא ּבפניה ׁשּירק ּכׁשּגרמה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפרּוׁש

אמרֹו והּוא ׁשירק עד לרּוק ׁשּלא È¯˜ׁשּירּצהּו ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹ»«

‰È‰L ÔÙ‡ ‰È‰ Ì‡L z„ÓÏ ‡‰ ,'B‚Â '· ÌÚt««¿»»«¿»∆ƒ»»…∆∆»»

:˙L�Ú� ‰˙È‰ ‡Ï Ì„˜ ‰LÓ Ïlt˙Óƒ¿«≈∆…∆…»¿»∆¡∆∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯‚qzמּמּנה ׁשּפרחה נראה ƒ»≈ƒ¿«»ƒְְִִֶֶֶָָָ

רפא ּוכמאמרֹו מׁשה, ּבתפּלת ְְְֲִִֶַַַַָָָצרעת

ּכמנּדה, ׁשּתׁשב ה' ׁשּגזר אּלא עּתה, ּפרּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנא

ּתּסגר לֹומר הּכתּוב צרי היה לא כן לא ִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאם

אּלא מּצרעּתּה, ׁשּתתרּפא עד ׁשּתּסגר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפׁשיטא

הזּכיר לא ּכן ּגם ולזה נתרּפאה, ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹוּדאי

רז"ל ּולדברי אסיפתּה, ּביֹום צרעּתּה ְְְְֲֳִִֵַַַַָָָָָטהרת

צרעת ראה לא ׁשאהרן ספרי) קב. ְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹ(זבחים

לצד ּכי נכֹון, על יתּבאר קּורבה, מּטעם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָמרים

טמא ׁשּיאמר ּכהן אין ּכי צרעת ּכאן ִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשאין

אֹו ּכמנּדה, לבד סגירה אּלא ּכאן אין ּכן ְְְִִִֵֵֶַָָָָֻאם

ּכהן, ׁשהּוא אלהינּו ה' ּפי על ׁשּנסּגרה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹֹאפׁשר

אֹומרֹו ונטהרהqz‚¯והּוא הּסגירה, הרי וגֹו' ְְƒ»≈ְְְְֲֲִִֵַָָ

ּדכתיב ה' ּפי ÛÒ‡z:על ¯Á‡Â ְִִִַ¿««≈»≈

�ÚÒ.טו) ‡Ï ÌÚ‰Âולא ּבעם הּדבר ּתלה ¿»»…»«ְַָָָָָָֹ

העם ּכי להֹודיע העם, נסע ולא ְְִִַַַָָָָָָֹאמר

והגם מרים, האסף עד יּסעּו לבל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהסּכימּו

הּתֹורה הענן, ּבנסיעת ּתלּוי היה ְִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּדבר
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(âé):dì àð àôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬¨−¨«
i"yx£dÏ ‡� ‡Ù¯ ‡� Ï‡∑ׁשהּׁשֹואל ארץ, ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא ≈»¿»»»ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשאלֹותיו יבּקׁש ּכן ואחר ּתחנּונים ּדברי ׁשלׁשה אֹו ׁשנים לֹומר צרי מחברֹו לֹומר?∑Ó‡Ï¯.ּדבר ּתלמּוד מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ≈…ְַַַ
עזריה ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ירק "ואביה ׁשהׁשיבֹו: עד לאו? אם אֹותּה מרּפא אּתה אם הׁשיבני לֹו: ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמר
ּבֹו ּכּיֹוצא לאו. אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם להׁשיבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּלפני מׁשה ּבּקׁש מקֹומֹות ּבארּבעה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאֹומר:

ו) וגֹו'"(שמות לאמר ה' לפני מׁשה "וידּבר עד(ספרי): לאו. אם אּתה ּגֹואלם אם הׁשיבני לאמר? לֹומר ּתלמּוד מה , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא וגֹו'. תראה עּתה כז)ׁשהׁשיבֹו: לכלּֿבׂשר".(במדבר הרּוחת אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מׁשה "וידּבר : ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ל "קח ג)הׁשיבֹו: "רבֿל"(דברים הׁשיבֹו: לאמר". ההוא ּבעת ה' אל "ואתחּנן :.dÏ ‡� ‡Ù¯∑מּפני ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ¿»»»ְִֵ
(ּדבר ּבתפּלה! ּומרּבה עֹומד והּוא ּבצרה עֹומדת אחֹותֹו אֹומרים: יׂשראל יהיּו ׁשּלא ּבתפּלה? מׁשה הארי לא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹמה

ּבתפּלה) מארי אינֹו ּבׁשבילנּו אבל ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ּבׁשביל יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא החיים.אחר: אור ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

(ãé)àìä äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨£¬Ÿ
äðçnì õeçî íéîé úòáL øâqz íéîé úòáL íìkú¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´©©«£¤½

:óñàz øçàå§©©−¥«¨¥«
i"yx£‰È�Ùa ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â∑,ימים ׁשבעת ּתּכלם הלא זֹועפֹות, ּפנים לּה הראה אביה כ"ה)ואם וחמר(ב"ק קל ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ימים ׁשבעת ּתּסגר ּבנזיפתי אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין מן לּבא ּדּיֹו אּלא יֹום; י"ד ÛÒ‡z.לּׁשכינה ¯Á‡Â∑ ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ¿««≈»≈
אל נאסף – נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ מׁשּלח ׁשהּוא ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות "האסיפֹות" ּכל אני: ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאֹומר

הכנסה לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב החיים.הּמחנה, אור ְְֲֲִֶַַַָָָָ

(åè)àì íòäå íéîé úòáL äðçnì õeçî íéøî øâqzå©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ
:íéøî óñàä-ãò òñð̈©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ� ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט ליאֹור,(סוטה ּכׁשהׁשל למׁשה ׁשּנתעּכבה אחת ׁשעה ּבׁשביל הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ב)ׁשּנאמר וגֹו'"(שמות מרחק אחתֹו "וּתתּצב :. ְֱֲֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi zegiy ihewl)

הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד טו)זה יב, (רש"י ֶַַַָָָָ
" נאמר "והעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י אְך נסע", מהתעֹוררּותהּמקֹוםלא ּבא מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש רמז ." ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

אדם ּבני לב להּטֹות הּקּב"ה ּדביד ּפׁשיטא מקֹום מּכל הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ׁשמים, מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי ׁשהּכל ואף ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּלמעלה.

ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ׁשהתעֹוררּות ּכתב, והּבחּיי א)לטֹובה. טו, במדבר תורה לקוטי החיים.(ראה אור ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

eÚ·aיג ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
:d˙È ÔÚÎ Èq‡«≈¿«»«

�ÛÈÊיד ÛÊ�Ó ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:L�k˙zƒ¿¿≈

Ú·L‡טו ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈ¯Ó ˙L�k˙‡c „Ú ÏË� ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר מׁשה ּבכבֹוד ׁשּנגעּו על והקּפיד ְְְְִִִֶֶֶַַָמׁשה,

נבּואתם הׁשואת ּכנגד אמר לזה עׂשה, טֹוב ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

אמר È¯·cלנבּואתֹו e¯ac Èk e�Ï‡B� ¯L‡ ְִַָָ¬∆«¿ƒƒ¿ƒ¿≈

טֹוב לא עליו ּׁשאמרּו מה ּוכנגד ּבזה, ְְְֶֶֶֶַָָָָֹׁשטּות

אמר e�‡ËÁ:עׂשה ¯L‡Â ַָָָ«¬∆»»

Ó‡Ï¯.יג) 'B‚Â ˜ÚˆiÂאֹומרֹו Ó‡Ï¯,טעם «ƒ¿«¿≈…ְַַ≈…

ׁשהקּפיד יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּבטענה ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹּבא

יּגידּו אהרן ודברי איבה, ּכנֹוטר ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹויחזיקּוהּו

יאמרּו ׁשּלא ּבׁשביל לה' ּבצעקֹו אמר לזה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלמֹו,

אהרן: מּפי ּבסמּו הּנאמרים ְְֱֲִִִִֶַַָָָֹּדברים

„BÚהתּפּללֹו קדם ה' לפני אמר ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹירצה

התּפּלל ּכ ואחר ּכבֹודֹו על מֹוחל ְְְִֵֵֶַַַַָׁשהּוא

וגֹו': נא ְֵָאל

‡� Ï‡ּכאֹומרֹו החסד מּמּדת לׁשאל נתּכּון ≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַַֹ

ּבּקׁשה לׁשֹון נא אל, חסד נב) ְְִִֵֶֶַָָָ(ּתהּלים

הרחמים, לעֹורר �‡ּופּיּוס ‡Ù¯עּתה ּפרּוׁש ְֲִִֵַָ¿»»ֵַָ

יתעּכב: ְְִֵַֹולא

B‚Â'.יד) ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Âׁשעּור הלּביׁש ¿»ƒ»»…»«¿ְִִִ

ירֹוק אם האב אמר ולא ּבּה ְְִִַַָָָָָָֹהּדברים

ּבת ּבמדרגת ׁשהיא לֹומר וכּו', ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַּבפני

לֹומר וכפל הּצּדיקים, מדרגת È¯˜,ׁשהיא ˜¯È ְְִִִֵֶַַַַַַָ»…»«

רֹוקק היה לא קדם לֹו צֹועק היה ׁשאם ִֵֵֶֶַָָָָֹֹלֹומר

הּדברים ׁשעּור הּוא וזה È¯˜ּבפניה, ‰È·‡Â ְְְִִֶֶַָָָ¿»ƒ»»…

מי היה ולא ּבפניה ׁשּירק ּכׁשּגרמה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפרּוׁש

אמרֹו והּוא ׁשירק עד לרּוק ׁשּלא È¯˜ׁשּירּצהּו ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹ»«

‰È‰L ÔÙ‡ ‰È‰ Ì‡L z„ÓÏ ‡‰ ,'B‚Â '· ÌÚt««¿»»«¿»∆ƒ»»…∆∆»»

:˙L�Ú� ‰˙È‰ ‡Ï Ì„˜ ‰LÓ Ïlt˙Óƒ¿«≈∆…∆…»¿»∆¡∆∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯‚qzמּמּנה ׁשּפרחה נראה ƒ»≈ƒ¿«»ƒְְִִֶֶֶָָָ

רפא ּוכמאמרֹו מׁשה, ּבתפּלת ְְְֲִִֶַַַַָָָצרעת

ּכמנּדה, ׁשּתׁשב ה' ׁשּגזר אּלא עּתה, ּפרּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנא

ּתּסגר לֹומר הּכתּוב צרי היה לא כן לא ִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאם

אּלא מּצרעּתּה, ׁשּתתרּפא עד ׁשּתּסגר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפׁשיטא

הזּכיר לא ּכן ּגם ולזה נתרּפאה, ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹוּדאי

רז"ל ּולדברי אסיפתּה, ּביֹום צרעּתּה ְְְְֲֳִִֵַַַַָָָָָטהרת

צרעת ראה לא ׁשאהרן ספרי) קב. ְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹ(זבחים

לצד ּכי נכֹון, על יתּבאר קּורבה, מּטעם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָמרים

טמא ׁשּיאמר ּכהן אין ּכי צרעת ּכאן ִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשאין

אֹו ּכמנּדה, לבד סגירה אּלא ּכאן אין ּכן ְְְִִִֵֵֶַָָָָֻאם

ּכהן, ׁשהּוא אלהינּו ה' ּפי על ׁשּנסּגרה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹֹאפׁשר

אֹומרֹו ונטהרהqz‚¯והּוא הּסגירה, הרי וגֹו' ְְƒ»≈ְְְְֲֲִִֵַָָ

ּדכתיב ה' ּפי ÛÒ‡z:על ¯Á‡Â ְִִִַ¿««≈»≈

�ÚÒ.טו) ‡Ï ÌÚ‰Âולא ּבעם הּדבר ּתלה ¿»»…»«ְַָָָָָָֹ

העם ּכי להֹודיע העם, נסע ולא ְְִִַַַָָָָָָֹאמר

והגם מרים, האסף עד יּסעּו לבל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהסּכימּו

הּתֹורה הענן, ּבנסיעת ּתלּוי היה ְִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּדבר
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(æè):ïøàt øaãîa eðçiå úBøöçî íòä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬¨¨«

בהעלותך פרשת סימן.חסלת מהללא"ל פסוקים, קל"ו

B¯Leטז ˙B¯ˆÁÓ ‡nÚ eÏË� Ôk ¯˙·e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»

åô÷ 'îòá êúåìòäá úùøôì äøèôä
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשם ׁשּיׁשב ּבוּדאי ט.) (ּתענית להם הּמים היה ּבזכּותּה ּכי להם ידּוע היה אם ּגם ּומה לכּבדּה, ּבעּכבה חפצים היּו הם ּבזכּותּה ּגם ּכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָמעידה

הּמים: על ִַַַָָהעם

E˙ÏÚ‰a ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿«¬…¿

             

           
           

          
        

       
        

       
     

            
          

     
         

           
        

        


      
        

     
         
       

      
      

     
       

          
         

         
         

        
      

          

        
        


       

         
        

        
   

       
         

          
            

        
       

       
       

    
          

         


         
    

        
         


       

         
       

        
        

         
     

































































































































המשך ביאור למס' סוטה ליום שבעה וארבעים לעומר עמ' ב

             

            
     

          
           

        
   

         
         

          
        

 
           

           
        

       
       

       
         

         
  









































המשך ביאור למס' סוטה ליום שבעה וארבעים לעומר עמ' א
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לשבוע פרשת בהעלותך תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ג' סיון
פרק כ 

מפרק יח 
עד סוף פרק כב 

יום רביעי - ו' סיון
פרק כ

מפרק לה 
עד סוף פרק לח  

יום שני - ד' סיון
פרק כ

מפרק כג
עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' סיון
פרק כ

מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' סיון
פרק כ

מפרק כט
עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' סיון
פרק כ

מפרק מד
עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' סיון
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 



oeiqסד 'b oey`x mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ג' ראשון יום

,cr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äéäùë äðäå âð ÷øô,148 'nr cr.[ç"éì òãåðë

.âð ÷øtxe` `edy ,dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
yeal .mlera xi`dl lkeiy ick "yeal"l wewf ,llka mlerdn dlrnly

dpia ,dnkgd mdy ,dxezde oigend mieedn ,mler lkae ;"dxez" ± `ed ,df

dxey eay ,mler eze` ly "miycw iycw lkid" ± mler eze` ly zrce

;dpikyÎdpiaÎdnkgy ixg`le

oday) mler eze` ly zrc

zpigaa zecxei (dpikyd dxey

± mler eze` ly "zekln"

ly mipiprde mi`xapd mieedzn

.mler eze`zeyalzdd ici lr

jynp ,mler eze` ly "zekln"a

lkeiy ,dpikyd xe` mb cxeie

"miycw iycw lkid"a xi`dl

dhnl `edy ,mler eze` ly

.dbixcnamixacd mixaqen jk

mlerl cr ,zenlerd lkl qgia

eze` ,b"p wxta .ipgexd diyrd

dfd mlera mb xi`n dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep`

iycw lkid"a dpikyd xe` xi`d miiw did ycwnd ziay onfa .inybd

icediy dxezd ± ycwnd zia oaxeg ixg`l ,eli`e .ycwnd ziaay "miycw

dxey eay ,"miycw iycw lkid" md od ,miiwn icediy zeevnde cnel

zbixcn oiay milcadd z` ,owfd epax xiaqi ,b"p wxt jynda .meik dpikyd

dpikyd xe` zbixcn oial ,oey`xd ycwnd ziaa dxi`dy dpikyd xe`

ici lr meik dxi`nd dpikyd zbixcn oiale ,ipyd ycwnd ziaa dxi`dy

.zeevne dxez

úBçeläå ïBøàä äéä BaL ,íi÷ ïBLàø úéa äéäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨©¦¦©¨¤¨¨¨¨§©
,úeìéöàc úeëìî àéäL ,äðéëMä äúéä ¯ íéLã÷ éLã÷ úéáa§¥¨§¥¨¨¦¨§¨©§¦¨¤¦©§©£¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà éelb úðéça àéäL`edy xe`y - ¤¦§¦©¦¥¨
ef dpiky ixd ,mlera dlbzn ± "mler"n dlrnle "seq oi`" mvra

- dzid,íL äøBL,ycwnd ziaay miycw iycwa -úLaìîe ¨¨§ª¤¤
,úBøacä úøNòaoex`a migpen eidy ,zixad zegelay - ©£¤¤©¦§

,miycw iycwayøúBé íeöòå áø éelâa ,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨§¦©§¨¥
déelbî,dpikyd ly ±äìòîlL íéLã÷ éLã÷ úBìëéäa ¦¦¨§¥§¨§¥¨¨¦¤§©§¨

.íéðBéìò úBîìBòa"dxivi"e "diyr" zenlerl dpeekd ±1mb ,oky , §¨¤§¦
`idy itk dpiky zbixcn wx ixd dxi`n "dxivid mler"aixg`l

ixg`le ,"d`ixad mler"ay miycw iycw lkida dzeyalzd

zxyt`n ,ef zeyalzdy) "d`ixa"ay "zekln"a dzeyalzd

,eli`e .("dxivid mler" ly miycw iycw lkida xi`dl lkezy

lr df did ,my s`y mbd ,oey`xd ycwnd ziaa dzxyy dpikyd

"zekln"a dzeyalzd ici

did j` ,"d`ixad mler"ay

dxzqddy ote`a df

zeyalzdnefdhrn dzid ,

xi`dy xe` eze`e ,xzei

ixg` (ycwnd ziaa)

wx jiiy oiicr ,ef dxzqd

`le "d`ixad mler"l

zexnle ± ."dxivid mler"l

ixd `ed ycwnd ziay

,cvike ,inybd dfd mlera

zbixcn my dxi`d `eti`

dwfge ,dlrp dxeva ,dpiky

:meyn ,df ixd ± ?mipeilrd zenlera xy`n ,ielib xziae xzeiék¦
,dlk äøBzä úeììk ïä úBøacä úøNòlk z` zellek od - £¤¤©¦§¥§¨©¨ª¨

cvik ,oe`b dicrq iax zexdf`a xaqeny itk ,dlek dxezd

xirdle) ,dxezd zeevn b"ixz lk ,zexacd zxyra milelk

,('k wxt zlgzdn,äàlò äîëç Bbî à÷ôðc(dxezd) `idy - §¨§¨¦¨§¨¦¨¨
,("zeliv`d mler"ay dnkg) "d`lir dnkg"n d`aàìéòìc¦§¥¨

,àéìbúàã àîìòî àìéòìly mlerdn dlrn dlrnly - §¥¨¥©§¨§¦§©§¨
,"dpiky"d zpiga ,"zeliv`d mler" ly "zekln" enk ,zelbzd

seq oi` xe` ly zelbzdd idef ik ,"`ilbz`c `nlr" z`xwpd

dlrnl ,"`ilbz`c `nlr"n dlrnl `id dxez ,ixde ± zenlera

ipta lhazi `ly "yeal" zeidl dxezd geka yi okle ;"dpiky"n

`wec `ed ,xizqnd yeal ,j` .yeal eze`a yalznd dpikyd xe`

ed okly ,dpikyn dhnly oipra cxei `edykxe` lr xizqn `

zxyra d`ay itk ,dxezd ,mxa ;lawzdl lkeiy dpikyd

mleray mipiprd enk didzy ote`a dppi` ,zegelay zexacd

dbixcn dze`a dx`yp `id ± oldl xaqeiy itk ± `l` ,inybd

.mixen`d mipeilrd zenlerdn dlrnlyï÷÷çì éãëez` ± §¥§¨§¨
,zexacd zxyräãøé àì ¯ íéiîLb íéðáà úBçeìadnkg" ± §£¨¦©§¦¦Ÿ¨§¨
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íéøîà éèå÷éì
ôäðäå âð ÷øäéä åáù íéé÷ ïåùàø úéá äéäùë

äúéä ÷"÷ úéáá úåçåìäå ïåøàä
øåà éåìéâ 'éçá àéäù úåìéöàã úåëìî àéäù äðéëùä
øúéá úåøáãä úøùòá úùáåìîå íù äøåù ä"á ñ"à
úåìëéäá äéåìéâî øúåé íåöòå áø éåìéâá æò øúéå úàù
ïä úåøáãä úøùò éë íéðåéìò úåîìåòá äìòîìù ÷"÷
àìéòìã äàìéò äîëç åâî à÷ôðã äìåë äøåúä úåììë
íéðáà úåçåìá ï÷÷çì éãëå àéìâúàã àîìòî àìéòì
úåìùìúùä êøãë äâøãîì äâøãîî äãøé àì íééîùâ
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9

.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" וכהטעם ועשי') ליצירה רק (דהכוונה הלשון מפשטות משמע כן "לכאורה :ÈÎובריאה דאצי' כו' Ô„·Ïעשה"ד

האריכותÔ„·Ïוהן צ"ע (2 כו', כללות הן שעשה"ד האריכות כל צע"ג עפ"ז (1 אלא איך˘Ê"ÙÏכו'", ועצום" רב בגילוי עז ויתר שאת "ביתר

בפי' כמעט משמע ד) צ"ח, (סידור הת"ת בשער – ועיקר (3 דיצירה, במלכות ההתלבשות רק החילוק באם וכו' וכו' ביתר ·˙�È‡זה 'ÈÙ‰˘–

דמפרש – נלפענ"ד ולכן רלג. ע' ריש שם וצע"ק ט"ז) ע' (סוף לבמדבר באוה"ת ג"כ וכ"מ עליונים, עולמות מכל למע' שזהו – קאי דעלי'

לחקקן")·'בתניא ("וכדי המשכתו אופן מצד (2 קארף). שי' הר"י בביאור ג"כ (ראה כו' כללות הן עשה"ד – האור מצד (1 שבביהמ"ק: מעלות

–‡Ï'בסי] כו' "מפניירדה כו' אוא"ס עצמות גילוי (1 העליונים: עולמות כל לגבי והמעלה תחתונים]. שבדברים – שלישית מעלה – שם

) הנ"ל" ומטעם שם שהיו ˘‰ÂÁÂÏ˙הלוחות ‡Ï‡ Ì˘ 'ÈÒניתוסף שעי"ז מיני'‚Ìפעלו בסי' יוקשה שלא כדי כצ"ל – דבריאה ק"ק בהיכל

המהות השגת (2 מאצי'), כשמאיר או מצ"ע בריאה – בחילוק (עט"ז) באוה"ת וכמוש"כ עט"ז),Ï‡ובי', באוה"ת (כ"מ המציאות ידיעת רק

הבחי' הרי ממקום, למע' – ומסובב מקום, נמשך שמממלא [וכיון ערל"ג) באוה"ת (כ"מ העליון עונג בחי' וממלא, מסובב שלמע' בחי' (3

משניהם (ÌÂ˜Óנמשך:ÓÓ�‰שלמע' זה)ÁÈ·Â„ארון המדה]".‡Â�Èעם מן

oeiq 'c ipy mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ד' שני יום

,148 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðù úéááå,148 'nr cr.àúøá ãñé

,dxez `idy "d`lirìzLä Cøãk ,äâøãîì äâøãnîúeìL ¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤¦§©§§
úBîìBòä,xzei oezgz mlerl xzei oeilr mlern milylzynd ± ¨¨

`id ,inybd dfd mlerl zcxei `idy cry ,xcqd ixd `ed jky

,miipgexd diyre dxivi zenler ly zelylzydd xearl dkixv

dfd mlerdn dlrnly

`a df ,f` wxe ,inybd

,inybd dfd mlerlãò©
ék ,éîLbä äfä íìBò¨©¤©©§¦¦
âäðúî éîLbä äfä íìBò¨©¤©©§¦¦§©¥
òáhä úeLaìúäa§¦§©§©¤©

,éîLbädrtydd - ©©§¦
mlera zcxeid ziwl`d

zyalzn ,inybd dfd

eli`e ,"rah" ly yeala

,jk did `l ,"zegel"a

,`l`äNòî úçläå"§©ªŸ©£¥
,änä íéäìàdxivi - ¡Ÿ¦¥¨

zi`xp day ,ziwl`

,rah `le ,zewl`ázënäå§©¦§¨
"àeä íéäìà ázëî2,- ¦§©¡Ÿ¦

,zewl` zi`xp eay ,iwl` azkäfä íìBò ìL òáhäî äìòîì§©§¨¥©¤©¤¨©¤
òtLpä ,éîLbä,ezrtyd lawn inybd dfd mlerd ±úøàäî ©©§¦©¦§¨¥¤¨©

äpnnL ,äiNòc íéLã÷ éLã÷ ìëéäaL äðéëMäzx`dn ± ©§¦¨¤§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨¤¦¤¨
dpikyef- ,äfä íìBò íbL ,äiNòä íìBòì úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¨£¦¨¤©¨©¤
,Bììëad mlerd -lelk ,dfd mlerd `ed `edy ,inybd df ¦§¨

iycw lkiday dpikyd zx`dn ezeig z` lawnd "diyrd mler"a

"zekln"a dzeyalzd ixg`l) "diyrd mler" ly miycw

,jk did `l ,"zegel"a ,j` ;("diyr"cäàlò äîëç úðéça àlà¤¨§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg ±'éaL äøBzä úeììk àéäL ,úeìéöàc©£¦¤¦§¨©¨¤§

,ïcáì äàéøáãå úeìéöàc úeëìîa äLaìúð ,úBøacä- ©¦§¦§©§¨§©§©£¦§¦§¦¨§©¨
,mdn dhnly zenlera dzeyalzd icrlaïcáì ïäådnkg" ± §¥§©¨

zeklnae zeliv`c zeklna zyaeln `idy itk "zeliv`c

,odixg`ly zeyalzdd icrla ,d`ixac-ïéà-øBàa úBãçéîä©§ª¨§¥
ïä ¯ ïëBúaL óBñ¤§¨¥
,"äðéëL" íLa úBàø÷pä©¦§¨§¥§¦¨
íéLã÷ éLã÷a äøBMä©¨§¨§¥¨¨¦
éãé ìò ,ïBLàø úéác§©¦¦©§¥

dúeLaìúä,dpikyd ly ± ¦§©§¨
úB÷e÷çä úBøacä 'éa§©¦§©£
ñða ïBøàaL úBçela± ©¤¨¨§¥

,zegela zewewgd zeize`d

ly oipr meyn oda did

l"f epinkg xn`nk ,"qp"3,

"q"e "n" zeize`dy

eid qpa" ± zegelay

ozeida ,oky ,"micner

`l ,xarl xarn zewewg

ixdy ± qpa wx cenrl elki

,qtzidl dna odl ozip `l

eid ,zegelay zexacd zxyreíéiç íéäìà äNòîemyd `ed ± ©£¥¡Ÿ¦©¦
,"d`ixad mler"a xi`nd ,"zeliv`d mler" ly "dpia" zxitqay

:oldlckàeä]ly dpia zxitq `ed ,zexitqa "miig miwl`" ±

z`xwpd ,zeliv`d mler,"àéñkúàc àîìò",dqeknd mlerd - ¨§¨§¦§©§¨
ïp÷îä,xi`ne ±ïç éòãBéì òãBpk ,äàéøaä íìBòa±gdnk ©§©¥§¨©§¦¨©¨§§¥¥

pdlawd zxez `id ,dxzq[,"zeliv`d mler" ly "dpia" zxitqy

"`iqkz`c `nlr" ly oipr oiicr `edy ,"d`ixad mler"a dxi`n

e dqekn mler)`l oiicr la` ,"mler" `ed "d`ixa" :xnelk ,(mlrp

.zelbzday xac ,"yi" ly ze`ivna

,úBçeläå ïBøàä Ba äéä àlL éðL úéááemixacd zyng oia - §©¦¥¦¤Ÿ¨¨¨¨§©
,zegelde oex`d eid ,ipy ziaa exqgyíðBøëæ eðéúBaø eøîà̈§©¥¦§¨

äëøáì4äúéä àlL ¦§¨¨¤Ÿ¨§¨
Leøt ,Ba äøBL äðéëL± §¦¨¨¥

ipyd ycwnd ziaay ,`l

dpikyd z`xyd dzid `l

:dpeekd `l` ,llkúâøãî©§¥©
äøBL äúéäL äðéëL§¦¨¤¨§¨¨
Cøãk àlL ïBLàø úéáa§©¦¦¤Ÿ§¤¤

ìzLä,úBîìBòä úeìL- ¦§©§§¨¨
dze``l ± dpikyd zbixcn

ik ,ipyd ziaa dxey dzid

zbixcnl llk jxra dpi`y ,dpiky ly xzei dphw dpiga ,m`

,oey`x ziaay dpikydäøBL äúéä éðL úéáa àlà,dpikyd ± ¤¨§©¦¥¦¨§¨¨
ìzLä Cøãkúeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL`idy itk ± §¤¤¦§©§§§¦§©§©§©£¦

zyalznúeëìîa§©§
äàéøáãå ,äàéøác± ¦§¦¨§¦§¦¨

,d`ixad mler ly zeklne

äøéöéãå ,äøéöéc úeëìîa§©§¦¦¨§¦¦¨
mler" ly zeklne ±

`idy itk "dxivid

zyalznéLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥
,äiNòc íéLã÷Îdnkga - ¨¨¦©£¦¨

lkid" ze`xwpd ,zrcÎdpia

mler ly ,"miycw iycw

,diyrdäiNòc íéLã÷ éLã÷åly zeyalzdd ila ±zeklnly §¨§¥¨¨¦©£¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

âäðúî éîùâä æ"äåò éë éîùâä æ"äåò ãò úåîìåòä
äîä íéäìà äùòî úåçåìäå éîùâä òáèä úåùáìúäá
æ"äåò ìù òáèäî äìòîì àåä íéäìà áúëî áúëîäå
äéùòã ÷"÷ ìëéäáù äðéëùä úøàäî òôùðä éîùâä
æ"äåò íâù äéùòä íìåòì úåéçå øåà êùîð äðîîù
úåììë àéäù úåìéöàã äàìéò äîëç 'éçá àìà åììëá
'àéøáãå 'éöàã úåëìîá äùáìúð úåøáãä 'éáù äøåúä
ïä ïëåúáù ñ"à øåàá úåãçåéîä ïãáì ïäå ïãáì
é"ò ïåùàø úéáã ÷"÷á äøåùä äðéëù íùá úåàø÷ðä
ïåøàáù úåçåìá úå÷å÷çä úåøáãä 'éá äúåùáìúä
ïð÷îä àéñëúàã àîìò àåä] íééç íéäìà äùòîå ñðá

[ç"éì òãåðë äàéøáä íìåòá

äéä àìù éðù úéááå
äøåù äðéëù äúéä àìù ì"æøîà úåçåìäå ïåøàä åá
ïåùàø úéáá äøåù äúéäù äðéëù úâøãî 'éô .åá
éðù úéáá àìà úåîìåòä úåìùìúùä êøãë àìù
úåëìî úåùáìúäå úåìùìúùä êøãë äøåù äúéä
'éöéãå äøéöéã 'åëìîá 'àéøáãå äàéøáã úåëìîá 'éöàã
÷"÷á ùáìúî äéä 'éùòã ÷"÷å 'éùòã ÷"÷ ìëéäá
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טז.2. כה, ב.3.שמות ב, ב.4.מגילה ט, יומא



סה oeiq 'c ipy mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ד' שני יום

,148 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðù úéááå,148 'nr cr.àúøá ãñé

,dxez `idy "d`lirìzLä Cøãk ,äâøãîì äâøãnîúeìL ¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤¦§©§§
úBîìBòä,xzei oezgz mlerl xzei oeilr mlern milylzynd ± ¨¨

`id ,inybd dfd mlerl zcxei `idy cry ,xcqd ixd `ed jky

,miipgexd diyre dxivi zenler ly zelylzydd xearl dkixv

dfd mlerdn dlrnly

`a df ,f` wxe ,inybd

,inybd dfd mlerlãò©
ék ,éîLbä äfä íìBò¨©¤©©§¦¦
âäðúî éîLbä äfä íìBò¨©¤©©§¦¦§©¥
òáhä úeLaìúäa§¦§©§©¤©

,éîLbädrtydd - ©©§¦
mlera zcxeid ziwl`d

zyalzn ,inybd dfd

eli`e ,"rah" ly yeala

,jk did `l ,"zegel"a

,`l`äNòî úçläå"§©ªŸ©£¥
,änä íéäìàdxivi - ¡Ÿ¦¥¨

zi`xp day ,ziwl`

,rah `le ,zewl`ázënäå§©¦§¨
"àeä íéäìà ázëî2,- ¦§©¡Ÿ¦

,zewl` zi`xp eay ,iwl` azkäfä íìBò ìL òáhäî äìòîì§©§¨¥©¤©¤¨©¤
òtLpä ,éîLbä,ezrtyd lawn inybd dfd mlerd ±úøàäî ©©§¦©¦§¨¥¤¨©

äpnnL ,äiNòc íéLã÷ éLã÷ ìëéäaL äðéëMäzx`dn ± ©§¦¨¤§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨¤¦¤¨
dpikyef- ,äfä íìBò íbL ,äiNòä íìBòì úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¨£¦¨¤©¨©¤
,Bììëad mlerd -lelk ,dfd mlerd `ed `edy ,inybd df ¦§¨

iycw lkiday dpikyd zx`dn ezeig z` lawnd "diyrd mler"a

"zekln"a dzeyalzd ixg`l) "diyrd mler" ly miycw

,jk did `l ,"zegel"a ,j` ;("diyr"cäàlò äîëç úðéça àlà¤¨§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg ±'éaL äøBzä úeììk àéäL ,úeìéöàc©£¦¤¦§¨©¨¤§

,ïcáì äàéøáãå úeìéöàc úeëìîa äLaìúð ,úBøacä- ©¦§¦§©§¨§©§©£¦§¦§¦¨§©¨
,mdn dhnly zenlera dzeyalzd icrlaïcáì ïäådnkg" ± §¥§©¨

zeklnae zeliv`c zeklna zyaeln `idy itk "zeliv`c

,odixg`ly zeyalzdd icrla ,d`ixac-ïéà-øBàa úBãçéîä©§ª¨§¥
ïä ¯ ïëBúaL óBñ¤§¨¥
,"äðéëL" íLa úBàø÷pä©¦§¨§¥§¦¨
íéLã÷ éLã÷a äøBMä©¨§¨§¥¨¨¦
éãé ìò ,ïBLàø úéác§©¦¦©§¥

dúeLaìúä,dpikyd ly ± ¦§©§¨
úB÷e÷çä úBøacä 'éa§©¦§©£
ñða ïBøàaL úBçela± ©¤¨¨§¥

,zegela zewewgd zeize`d

ly oipr meyn oda did

l"f epinkg xn`nk ,"qp"3,

"q"e "n" zeize`dy

eid qpa" ± zegelay

ozeida ,oky ,"micner

`l ,xarl xarn zewewg

ixdy ± qpa wx cenrl elki

,qtzidl dna odl ozip `l

eid ,zegelay zexacd zxyreíéiç íéäìà äNòîemyd `ed ± ©£¥¡Ÿ¦©¦
,"d`ixad mler"a xi`nd ,"zeliv`d mler" ly "dpia" zxitqay

:oldlckàeä]ly dpia zxitq `ed ,zexitqa "miig miwl`" ±

z`xwpd ,zeliv`d mler,"àéñkúàc àîìò",dqeknd mlerd - ¨§¨§¦§©§¨
ïp÷îä,xi`ne ±ïç éòãBéì òãBpk ,äàéøaä íìBòa±gdnk ©§©¥§¨©§¦¨©¨§§¥¥

pdlawd zxez `id ,dxzq[,"zeliv`d mler" ly "dpia" zxitqy

"`iqkz`c `nlr" ly oipr oiicr `edy ,"d`ixad mler"a dxi`n

e dqekn mler)`l oiicr la` ,"mler" `ed "d`ixa" :xnelk ,(mlrp

.zelbzday xac ,"yi" ly ze`ivna

,úBçeläå ïBøàä Ba äéä àlL éðL úéááemixacd zyng oia - §©¦¥¦¤Ÿ¨¨¨¨§©
,zegelde oex`d eid ,ipy ziaa exqgyíðBøëæ eðéúBaø eøîà̈§©¥¦§¨

äëøáì4äúéä àlL ¦§¨¨¤Ÿ¨§¨
Leøt ,Ba äøBL äðéëL± §¦¨¨¥

ipyd ycwnd ziaay ,`l

dpikyd z`xyd dzid `l

:dpeekd `l` ,llkúâøãî©§¥©
äøBL äúéäL äðéëL§¦¨¤¨§¨¨
Cøãk àlL ïBLàø úéáa§©¦¦¤Ÿ§¤¤

ìzLä,úBîìBòä úeìL- ¦§©§§¨¨
dze``l ± dpikyd zbixcn

ik ,ipyd ziaa dxey dzid

zbixcnl llk jxra dpi`y ,dpiky ly xzei dphw dpiga ,m`

,oey`x ziaay dpikydäøBL äúéä éðL úéáa àlà,dpikyd ± ¤¨§©¦¥¦¨§¨¨
ìzLä Cøãkúeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL`idy itk ± §¤¤¦§©§§§¦§©§©§©£¦

zyalznúeëìîa§©§
äàéøáãå ,äàéøác± ¦§¦¨§¦§¦¨

,d`ixad mler ly zeklne

äøéöéãå ,äøéöéc úeëìîa§©§¦¦¨§¦¦¨
mler" ly zeklne ±

`idy itk "dxivid

zyalznéLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥
,äiNòc íéLã÷Îdnkga - ¨¨¦©£¦¨

lkid" ze`xwpd ,zrcÎdpia

mler ly ,"miycw iycw

,diyrdäiNòc íéLã÷ éLã÷åly zeyalzdd ila ±zeklnly §¨§¥¨¨¦©£¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

âäðúî éîùâä æ"äåò éë éîùâä æ"äåò ãò úåîìåòä
äîä íéäìà äùòî úåçåìäå éîùâä òáèä úåùáìúäá
æ"äåò ìù òáèäî äìòîì àåä íéäìà áúëî áúëîäå
äéùòã ÷"÷ ìëéäáù äðéëùä úøàäî òôùðä éîùâä
æ"äåò íâù äéùòä íìåòì úåéçå øåà êùîð äðîîù
úåììë àéäù úåìéöàã äàìéò äîëç 'éçá àìà åììëá
'àéøáãå 'éöàã úåëìîá äùáìúð úåøáãä 'éáù äøåúä
ïä ïëåúáù ñ"à øåàá úåãçåéîä ïãáì ïäå ïãáì
é"ò ïåùàø úéáã ÷"÷á äøåùä äðéëù íùá úåàø÷ðä
ïåøàáù úåçåìá úå÷å÷çä úåøáãä 'éá äúåùáìúä
ïð÷îä àéñëúàã àîìò àåä] íééç íéäìà äùòîå ñðá

[ç"éì òãåðë äàéøáä íìåòá

äéä àìù éðù úéááå
äøåù äðéëù äúéä àìù ì"æøîà úåçåìäå ïåøàä åá
ïåùàø úéáá äøåù äúéäù äðéëù úâøãî 'éô .åá
éðù úéáá àìà úåîìåòä úåìùìúùä êøãë àìù
úåëìî úåùáìúäå úåìùìúùä êøãë äøåù äúéä
'éöéãå äøéöéã 'åëìîá 'àéøáãå äàéøáã úåëìîá 'éöàã
÷"÷á ùáìúî äéä 'éùòã ÷"÷å 'éùòã ÷"÷ ìëéäá
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טז.2. כה, ב.3.שמות ב, ב.4.מגילה ט, יומא



oeiqסו 'c ipy mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"diyrd mler"Lc÷nä úéáaL íéLã÷ éLã÷a Laìúî äéä̈¨¦§©¥§¨§¥¨¨¦¤§¥©¦§¨
Ba äúøLå ,ähîlL,ipyd ycwnd ziaa ±Y äðéëMädze` ¤§©¨§¨§¨©§¦¨

ly dpiky zbixcnéLã÷a úLaìîä äøéöéc úeëìîíéLã÷ ©§¦¦¨©§ª¤¤§¨§¥¨¨¦
ïëìå .äiNòcdzid ,ycwnd ziaay miycw iycway iptn ± ©£¦¨§¨¥

,dpikyd z`xydäéä àìŸ¨¨
ñðkì íãà íeL éàMø©©¨¨¦¨¥

,íLmiycw iycwa - ¨
,ipye oey`x ziaayãáì§©

ìBãb ïäkel xzen did ± Ÿ¥¨
,my qpkidlíBéa§

úéa áøçMî"e .íéøetkä©¦¦¦¤¨©¥
Y Lc÷nälkid" mb llek ©¦§¨

ziaay "miycw iycw

lkid dfi`a ixd ,ycwnd

zyalzn miycw iycw ly

,xen`k ,ixdy ?dpikyd

wx `id dpikyd zeyalzd

"miycw iycw lkid"a

dpikyd xe`l yeal `edy

,oldl owfd epax xiaqi ±

md od dizeevne dxezy

"miycw iycw lkid"

,dpikyd xe`l "yeal"de

àeä-Ceøa-LBãwäì Bì ïéà¥§©¨¨
ìL úBnà 'ã àlà BîìBòa§¨¤¨©¤

"ãáìa äëìä5,z` zcg`nd "miycw iycw lkid"d `id ,dxez - £¨¨¦§©
xe` ,lcaene yecw `edy xe` ,"yecwd"y ,mlerd mr d"awd

.mlera jynii ± (dkynd oeyln) "jexa" didi ,dpikydelôà"å©£¦
àúéàãk ,"Bnò äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçàenk ± ¤¨¤¥§¥©¨§¦¨¦¦§¦¨

aezky,àn÷ ÷øt úBëøáazekxa zkqn ly oey`x wxta -20- ¦§¨¤¤©¨
Y "Bnò äðéëL" Leøt,inybd dfd mler ly `xap ezeiday ¥§¦¨¦

?xaecn ,dpikyd zx`d ly dbixcn efi`a - ,dpikyd xe` ea xi`n

-ìzLä Cøãkúeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL §¤¤¦§©§§§¦§©§©§©£¦§©§
.äiNòå äøéöéå äàéøácmiycw iycwa dpikyd z`xydk `ly ± ¦§¦¨¦¦¨©£¦¨

zeklna zeyalzd ici lr dzid `ly ,ipy zia ly (elit`)

zkynd oial dxezay dpikyd z`xyd oiay lcadd ."diyr"c

xcq eze` jxc ok mb d`ay ,llka mlera dpikyd zx`de

ly yeal ici lr `a df ,mleray jka `hazn ± zelylzyd

recn ,xac ly enrh .zeevne dxeza ok oi`y dn ,"dbep ztilw"

pikyd z`xydjxc xearl ok mb dkixv ,dxez ici lry d

iptn ,`edy ,oldl xaqei ± "diyrd mler" ly zeklna zeyalzdd

yiy zeevn ± zeiyrn zeevn ,lecbd oaexa od ,dxezde zeevndy

"dyrn" ly oipra o`k `a dpikyd xe`y ixd ± "dyrn"a ozeyrl

"zekln"a mb zeyalzd ici lr zeidl jixv df okl ,"diyr"e

mler"ay"diyrd;â"éøz ék,613 ±ïä ïlëk ïaø ,äøBzä úBöî ¦©§©¦§©¨ª¨§ª¨¥
íâå ,úBiNòî úBöî,zeevnd ±Bîk ,äáLçîe øeaãa úBéeìzä ¦§©£¦§©©§§¦©£¨¨§

Y älôúe òîL úàéø÷e ïBænä úkøáe äøBz ãeîìzmbdy ©§¨¦§©©¨§¦©§©§¦¨
micnely dn oiadle aeygl ± daygna zexeyw el` zeevny

dpeeka yibxdle yegle

dlitzaye rny z`ixway

dxe`kl od oi`y ixd ±

,"diyr"l zekiiyàîé÷ àä̈©§¨
ïì,epilr laewn ±øeäøä"c ¨§¦§

,"éîc øeaãk åàì- ¨§¦¨¥
,xeaic enk dppi` daygn

BúáBç éãé àöBé Bðéàå§¥¥§¥¨
ãáì äðeëå øeäøäamb ± §¦§§©¨¨§©

,xeaicl aexwd xedxda `l

dfy ,xacl cvik aeygl

,"xedxd" `xwpàéöBiL ãò©¤¦
ïì àîé÷å ,åéúôNa± ¦§¨¨§©§¨¨

xexad ote`a epilr laewne

,xzeiaåéúôN úîé÷ò"c± ©£¦©§¨¨
,xeaicd zryaéåä,`ed ± ¨¥

"äNòîzeevna mby ,jk ± ©£¤
el`dyrn ly oiprd epyi ,

.diyrex"enc` w"k zxrd

`"hilyweicd l"v oiicre" :

ly `"ccdkld`a `wec

mewnaw"dwpikyd f` mby s` mzq dxeza wqer `le ,± enr d

zlrn mb yi dfay x`aneoevxd."h"kq w"db`a dkex`a - ,

â"éøúå,613 ±àiøèîéâa ïðaøc úBöî òáL íò äøBzä úBöî §©§©¦§©¨¦¤©¦§§©¨¨§¦©§¦¨
,"øúk",620àeä Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäL,xzk `xwp oevx ± ¤¤¤§¨¤§¨

y`xd lr siwn `edy xzkd enk ,siwn ly oipr `ed oevx ,oky

,h"k oniq "ycewd zxb`"a onwl dkex`a d`x ± oigendeLaìîä©§ª¨
,yaeln oeilrd oevxd ±,Cøaúé Búîëçadxezdy dfl :xnelk - §¨§¨¦§¨¥

`id ,zenlerd zelylzyda dzcixiay ± jxazi eznkg `id

oevx ly oiprd mb o`k sqep ± dpikyl "miycw iycw lkid" deedn

zeevne "dkld xac"a cgeina edfe ,dnkgn dlrnl `edy oeilrd

,d"awd oevx mdyúBãçéîä,jxazi epevxe eznkg ±-ïéà-øBàa ©§ª¨§¥
.ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa óBñdxezy epcnly dnl xywda ± ¨§©§¦©¦

lray dxez mby ,oldl owfd epax xiaqi ± "d`lir dnkg"n d`a

:"`ipz"d oeylae ,"dnkg"n d`a dt"õøà ãñé äîëça 'ä"å6¯ §§¨§¨¨©¨¤
ät ìòaL äøBz àéäd"awd "cqi" ef "ux`"e ,"ux`" z`xwpy ± ¦¨¤§©¤

,"dnkg"aà÷ôðcz`vei ,dtÎlray dxez `idy ,ef "ux`" ± §¨§¨
äàlò äîëçîdpeilrd dnkgn ±àaà"c øäfa áeúkL Bîk , ¥¨§¨¦¨¨§¤¨©Ÿ©§©¨

,dnkg ±"àzøa ãñézekln" ,dtÎlray dxez `idy ;zekln ± ¨©§©¨
"dl opixw dtÎlray dxez ,dt.
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íéøîà éèå÷éì
äøéöéã úåëìî äðéëùä åá äúøùå äèîìù ÷"îäááù
íåù éàùø äéä àì ïëìå .äéùòã ÷"÷á úùáåìîä
úéá áøçùîå ë"äéá ìåãâ ïäë ãáì íù ñðëéì íãà
äëìä ìù à"ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä
åîò äðéëù äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàå ãáìá
úåìùìúùä êøãë åîò äðéëù 'éô ÷"ô 'åëøáá 'úéàãë
äøéöéå äàéøáã úåëìîá úåìéöàã úåëìî úåùáìúäå
úåöî ïä ïìåëë ïáåø äøåúä úåöî â"éøú éë äéùòå
æ"îäáå ú"ú åîë äáùçîå øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä äìôúå ù"÷å
àéöåéù ãò ãáì äðååëå øåäøäá åúáåç éãé àöåé åðéàå
â"éøúå äùòî éåä åéúôù úîé÷òã ì"é÷å åéúôùá
ø"úë àéøèîéâá ïðáøã úåöî òáù íò äøåúä úåöî
êøáúé åúîëçá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø àåäù
'äå ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à øåàá úåãçåéîä
à÷ôðã äô ìòáù äøåú àéä õøà ãñé äîëçá
.àúøá ãñé àáàã øäæá ù"îë äàìéò äîëçî
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א.5. ו, יט.6.ברכות ג, משלי

oeiq 'd iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ה' שלישי יום

,148 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...à÷åðéä ù"æå,dr 'nr cr.'úéå 'úé

ztqeza (`"p wxta) xiaqdl lgdy dn ,owfd epax miiqn ,oldl

lr xi`nd dpikyd xe`y xn`y ,"xdef"a "`wepi"d oeyl ,xe`ia

oicaer oepi`e" siqen `wepide ,onyl ,"`gyn"l jixv ± mc`d y`x

oiivn mewn lka ;zeevnd dyrn ,miaeh miyrn md dl`e ± "oiah

± "dnkg"d oiprd z` "ony"

yi ,`eti` ,zekiiy efi`

"dnkg"l ,zeevnd dyrnl

± ?ony ± "`gyn" z`xwpd

xe` lry ,oldl xaqei

,dnkga yalzdl dpikyd

,dnkgy iptn ,ony `idy

xe`l yeale ilk `id ,oigen

dnkgd `ide ,dpikyd

ick ,mxa ;dxeza zyaelnd

dpikyd xe` z` jiyndl

ly ziwl`d eytpa xi`iy

onyl wx `l mikixv ± icedi

,xe`l elek jtdpd (dnkg)

`idy "dlizt"l mb `l`

zlret (onyd ici lr)

jynidl drahy) y`dy

± xpa dnvr wifgz (dlrnl

`id ,mc`d ytpa "dlizt"d

dliztd idef ,miinyb miiga ,sebd z` dignd zipeigd ytpd

wlgdy ,zinyb "dlizt"a enk :zeevne dxez ici lr ztxypd

,zeevne dxez ici lry ,mc`a mb jk ,y`dn sxyp ± dly oeilrd

,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ly miyeald mitxyp

dxez ly dyrne xeaic ,daygnd ici lr ,dpikyd xe` ly y`a

,zeevnd dyrn ,"oiah oicaer"a `hazdl "ony"d lr ,okle ;zeevne

mi`adeznkgny) cala dxeza ic `le ,jxazi`id(dnkg ixd

xe`y jkl mi`ian `wec zeevnd dyrn ,ik ,"ony"l ynyzy

ytpdy ici lr z`fe ,zipeigd ytpa ± "dlizt"a jynii dpikyd

:"`ipz"d oeylae .ey`x lr xi`nd dpikyd xe`a ztxyp zipeigd

:à÷eðiä øîàL äæå:d"l wxta lirl `aen ,"xdef"a -àøBäðc" §¤¤¨©©¨¨¦§¨
éøèöà" ¯ àzðéëL àéä ¯ "déLéø ìò ÷éìãàc äàlò,"àçLîì C ¦¨¨§©§¦©¥¥¦§¦§¨¦§¨¦§¦§¨

jixv ± "dpiky" `edy ,(icedi ly) ey`x lr xi`nd oeilrd xe`d -

,"ony"l,"Lã÷ úçLî ïîL" àø÷pä ,äîëça Laìúäì Leøt¥§¦§©¥§¨§¨©¦§¨¤¤¦§©Ÿ¤
,"dnkg" df "ycw" -øäfa áeúkL Bîk`ed "ycw zgyn ony"y ± §¤¨©Ÿ©

eilr :xnelk ,"ony"l jixv ,"ey`x lr"y dpikyd xe`e ± "dnkg"

"xdef"de ± dpikyd xe`l ,ilkd ,yeald `idy dnkga yalzdl

:`wepid ixac z` ,my miiqnY "ïéáè ïéãáBò ïeðéà"å(onyd) dl`e §¦¨¦¨¦
,zeevnd dyrn ,miaeh miyrn ,mdâ"éøz ïä,613 ±úBöî± ¥©§©¦§

,"ony"l ± zeevnd dyrnl yi zekiiy efi` :oiadl jixv ,dxe`kl

,zeevnd b"ixz mdy iptn ,`l` ?dnkgBúîëçî úBëLîpä©¦§¨¥¨§¨
,Cøaúé,dnkg ,ony `idy ,cala dxez ,jkl dwitqn `l recne - ¦§¨¥

zeevnd dyrnl ± "oiah oicaer"l mb mikixvemikynpd?dnkgn

Î,óebaL úéðeiçä Lôð àéä ,äìéúta äðéëMä øBà æçàì éãk§¥¤¡Ÿ©§¦¨©§¦¨¦¤¤©¦¦¤©
Cøc ìò äìéút úàø÷pä©¦§¥§¦¨©¤¤
øpaL Bîk ék .ìLî̈¨¦§¤©¥
éãé ìò øéàî øBàä éîLbä©©§¦¨¥¦©§¥
äìéútä úôøNe ïBélk¦¨§¥©©§¦¨
øBà Ck ¯ Làì úëtäpä©¤§¤¤§¥¨
Lôð ìò äøBL äðéëMä©§¦¨¤©¤¤

úéäìàäxp" ± "xp" `idy ± ¨¡Ÿ¦
,"mc` znyp 'déãé ìò©§¥

úéîäaä Lôð ïBélk¦§¤¤©©£¦
àëeLçî dúeëtäúäå§¦§©§¨¥£¨

àøBäðì(dtilwd) jyegn ± ¦§¨
,(dyecwd) xe`leøéønîe¦§¦

à÷úîìzexixnn ± §¦§¨
zewiznl (dtilwd)

(dyecwd),íé÷écöa- §©¦¦
xen`k ,jk xacd mday

miktdn mdy ,'i wxt lirl

ytp zenvre zedn z`

,dlkye dizecn ,zindad

,dyecwe aehl rxnäéLeáì ïBéìk éãé ìò úBçôì Bàytpd ly ± §¨©§¥¦§§¤¨
,zindad,äNòîe øeac äáLçî ïäLly miyeal ok iptl eidy - ¤¥©£¨¨¦©£¤

,dtilw ly ytp `idy ,zindad ytpdCLçî ïúeëtäúäå§¦§©§¨¥Ÿ¤
ãçéîe ùaìîä ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBàì úBtìwä©§¦§¥¨©§ª¨§ª¨

Bzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçîaíéðBðéaa ,äøitk ± §©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§©¨©¥¦
ytpd zenvre zedn zektdp `l "mipepia"ay ,a"i wxta epcnly

,miyeald wx `l` ,miwicva xacdy itk ,dyecwle aehl zindad

ici lr aehl miktdp ,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn

qgiae ± mdly zeevnde dxezd ly dyrne xeaic ,daygn

,mdly zipeigd ytpd ly ,"dlizt"d oeilk `xwp df "mipepia"l

dyecwle xe`l zktdpdúéîäaä Lôð úeëtäúä éãé ìò ék .¦©§¥¦§©§¤¤©©£¦
Y 'eëå àøBäðì àëeLçî dâð útìwî äàaäjyegn zktdpd ©¨¨¦§¦©Ÿ©¥£¨¦§¨§

,dyecwd xe`l dtilwd,"ïéá÷eð ïéî úàìòä" úðéça äNòðitk - ©£¤§¦©©£¨©©¦§¦
zxxern ,lawnd ly dceardy zexxerzdl dpeekde ,epcnl xaky

,dlrnléLîäì,äðéëMä øBà C± dxez ± dnkgÎony wx `l - §©§¦©§¦¨
dkiynn `id m` ik ,xe`d z` "helwl" ,dpikyd xe`l ilk `edy

,dpikyd xe` z`ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà éelb úðéça àéä¦§¦©¦¥¨©
BLàøaL ïéçnaL úéäìàä BLôð`edd" "`wepi"d xne` okly ± ©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ¦¤§Ÿ

± icedi ly (oigend lr) ey`x lry xe`d ± "diyix lrc `xedp

md dl`e ± "oiah oicaer oepi`e" ,"ony"l jixv ± "`gynl jixhvi`"
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íéøîà éèå÷éì
ù"æåâðàéä äéùéø ìò ÷éìãàã äàìéò àøåäðã à÷åðéä

'÷ðä äîëçá ùáìúäì 'éô àçùîì êéøèöà àúðéëù
ïä ïéáè ïéãáåò ïåðéàå øäæá ù"îë ùã÷ úçùî ïîù
øåà æåçàì éãë 'úé åúîëçî úåëùîðä úåöî â"éøú
úàø÷ðä óåâáù úéðåéçä ùôð àéä äìéúôá äðéëùä
é"ò øéàî øåàä éîùâä øðáù åîë éë î"ãò äìéúô
äðéëùä øåà êë ùàì úëôäðä äìéúôä úôéøùå ïåéìë
úéîäáä ùôð ïåéìë éãé ìò úéäìàä ùôð ìò äøåù
íé÷éãöá à÷úîì åøéøîîå àøåäðì àëåùçî äúåëôäúäå
äùòîå øåáã äáùçî ïäù äéùåáì ïåéìë é"ò úåçôì åà
ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåàì úåôéì÷ä êùçî ïúåëôäúäå
äøåúä úåöî â"éøú äùòîå øåáã äáùçîá ãçåéîå
'ôéì÷î äàáä úéîäáä ùôð úåëôäúä é"ò éë íéðåðéáá
ï"î úàìòä 'éçá äùòð 'åëå àøåäðì àëåùçî äâåð
ìò ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéä äðéëùä øåà êéùîäì
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כד.7. ד, דברים



סז oeiq 'd iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ה' שלישי יום

,148 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...à÷åðéä ù"æå,dr 'nr cr.'úéå 'úé

ztqeza (`"p wxta) xiaqdl lgdy dn ,owfd epax miiqn ,oldl

lr xi`nd dpikyd xe`y xn`y ,"xdef"a "`wepi"d oeyl ,xe`ia

oicaer oepi`e" siqen `wepide ,onyl ,"`gyn"l jixv ± mc`d y`x

oiivn mewn lka ;zeevnd dyrn ,miaeh miyrn md dl`e ± "oiah

± "dnkg"d oiprd z` "ony"

yi ,`eti` ,zekiiy efi`

"dnkg"l ,zeevnd dyrnl

± ?ony ± "`gyn" z`xwpd

xe` lry ,oldl xaqei

,dnkga yalzdl dpikyd

,dnkgy iptn ,ony `idy

xe`l yeale ilk `id ,oigen

dnkgd `ide ,dpikyd

ick ,mxa ;dxeza zyaelnd

dpikyd xe` z` jiyndl

ly ziwl`d eytpa xi`iy

onyl wx `l mikixv ± icedi

,xe`l elek jtdpd (dnkg)

`idy "dlizt"l mb `l`

zlret (onyd ici lr)

jynidl drahy) y`dy

± xpa dnvr wifgz (dlrnl

`id ,mc`d ytpa "dlizt"d

dliztd idef ,miinyb miiga ,sebd z` dignd zipeigd ytpd

wlgdy ,zinyb "dlizt"a enk :zeevne dxez ici lr ztxypd

,zeevne dxez ici lry ,mc`a mb jk ,y`dn sxyp ± dly oeilrd

,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ly miyeald mitxyp

dxez ly dyrne xeaic ,daygnd ici lr ,dpikyd xe` ly y`a

,zeevnd dyrn ,"oiah oicaer"a `hazdl "ony"d lr ,okle ;zeevne

mi`adeznkgny) cala dxeza ic `le ,jxazi`id(dnkg ixd

xe`y jkl mi`ian `wec zeevnd dyrn ,ik ,"ony"l ynyzy

ytpdy ici lr z`fe ,zipeigd ytpa ± "dlizt"a jynii dpikyd

:"`ipz"d oeylae .ey`x lr xi`nd dpikyd xe`a ztxyp zipeigd

:à÷eðiä øîàL äæå:d"l wxta lirl `aen ,"xdef"a -àøBäðc" §¤¤¨©©¨¨¦§¨
éøèöà" ¯ àzðéëL àéä ¯ "déLéø ìò ÷éìãàc äàlò,"àçLîì C ¦¨¨§©§¦©¥¥¦§¦§¨¦§¨¦§¦§¨

jixv ± "dpiky" `edy ,(icedi ly) ey`x lr xi`nd oeilrd xe`d -

,"ony"l,"Lã÷ úçLî ïîL" àø÷pä ,äîëça Laìúäì Leøt¥§¦§©¥§¨§¨©¦§¨¤¤¦§©Ÿ¤
,"dnkg" df "ycw" -øäfa áeúkL Bîk`ed "ycw zgyn ony"y ± §¤¨©Ÿ©

eilr :xnelk ,"ony"l jixv ,"ey`x lr"y dpikyd xe`e ± "dnkg"

"xdef"de ± dpikyd xe`l ,ilkd ,yeald `idy dnkga yalzdl

:`wepid ixac z` ,my miiqnY "ïéáè ïéãáBò ïeðéà"å(onyd) dl`e §¦¨¦¨¦
,zeevnd dyrn ,miaeh miyrn ,mdâ"éøz ïä,613 ±úBöî± ¥©§©¦§

,"ony"l ± zeevnd dyrnl yi zekiiy efi` :oiadl jixv ,dxe`kl

,zeevnd b"ixz mdy iptn ,`l` ?dnkgBúîëçî úBëLîpä©¦§¨¥¨§¨
,Cøaúé,dnkg ,ony `idy ,cala dxez ,jkl dwitqn `l recne - ¦§¨¥

zeevnd dyrnl ± "oiah oicaer"l mb mikixvemikynpd?dnkgn

Î,óebaL úéðeiçä Lôð àéä ,äìéúta äðéëMä øBà æçàì éãk§¥¤¡Ÿ©§¦¨©§¦¨¦¤¤©¦¦¤©
Cøc ìò äìéút úàø÷pä©¦§¥§¦¨©¤¤
øpaL Bîk ék .ìLî̈¨¦§¤©¥
éãé ìò øéàî øBàä éîLbä©©§¦¨¥¦©§¥
äìéútä úôøNe ïBélk¦¨§¥©©§¦¨
øBà Ck ¯ Làì úëtäpä©¤§¤¤§¥¨
Lôð ìò äøBL äðéëMä©§¦¨¤©¤¤

úéäìàäxp" ± "xp" `idy ± ¨¡Ÿ¦
,"mc` znyp 'déãé ìò©§¥

úéîäaä Lôð ïBélk¦§¤¤©©£¦
àëeLçî dúeëtäúäå§¦§©§¨¥£¨

àøBäðì(dtilwd) jyegn ± ¦§¨
,(dyecwd) xe`leøéønîe¦§¦

à÷úîìzexixnn ± §¦§¨
zewiznl (dtilwd)

(dyecwd),íé÷écöa- §©¦¦
xen`k ,jk xacd mday

miktdn mdy ,'i wxt lirl

ytp zenvre zedn z`

,dlkye dizecn ,zindad

,dyecwe aehl rxnäéLeáì ïBéìk éãé ìò úBçôì Bàytpd ly ± §¨©§¥¦§§¤¨
,zindad,äNòîe øeac äáLçî ïäLly miyeal ok iptl eidy - ¤¥©£¨¨¦©£¤

,dtilw ly ytp `idy ,zindad ytpdCLçî ïúeëtäúäå§¦§©§¨¥Ÿ¤
ãçéîe ùaìîä ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBàì úBtìwä©§¦§¥¨©§ª¨§ª¨

Bzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçîaíéðBðéaa ,äøitk ± §©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§©¨©¥¦
ytpd zenvre zedn zektdp `l "mipepia"ay ,a"i wxta epcnly

,miyeald wx `l` ,miwicva xacdy itk ,dyecwle aehl zindad

ici lr aehl miktdp ,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn

qgiae ± mdly zeevnde dxezd ly dyrne xeaic ,daygn

,mdly zipeigd ytpd ly ,"dlizt"d oeilk `xwp df "mipepia"l

dyecwle xe`l zktdpdúéîäaä Lôð úeëtäúä éãé ìò ék .¦©§¥¦§©§¤¤©©£¦
Y 'eëå àøBäðì àëeLçî dâð útìwî äàaäjyegn zktdpd ©¨¨¦§¦©Ÿ©¥£¨¦§¨§

,dyecwd xe`l dtilwd,"ïéá÷eð ïéî úàìòä" úðéça äNòðitk - ©£¤§¦©©£¨©©¦§¦
zxxern ,lawnd ly dceardy zexxerzdl dpeekde ,epcnl xaky

,dlrnléLîäì,äðéëMä øBà C± dxez ± dnkgÎony wx `l - §©§¦©§¦¨
dkiynn `id m` ik ,xe`d z` "helwl" ,dpikyd xe`l ilk `edy

,dpikyd xe` z`ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà éelb úðéça àéä¦§¦©¦¥¨©
BLàøaL ïéçnaL úéäìàä BLôð`edd" "`wepi"d xne` okly ± ©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ¦¤§Ÿ

± icedi ly (oigend lr) ey`x lry xe`d ± "diyix lrc `xedp

md dl`e ± "oiah oicaer oepi`e" ,"ony"l jixv ± "`gynl jixhvi`"
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íéøîà éèå÷éì
ù"æåâðàéä äéùéø ìò ÷éìãàã äàìéò àøåäðã à÷åðéä

'÷ðä äîëçá ùáìúäì 'éô àçùîì êéøèöà àúðéëù
ïä ïéáè ïéãáåò ïåðéàå øäæá ù"îë ùã÷ úçùî ïîù
øåà æåçàì éãë 'úé åúîëçî úåëùîðä úåöî â"éøú
úàø÷ðä óåâáù úéðåéçä ùôð àéä äìéúôá äðéëùä
é"ò øéàî øåàä éîùâä øðáù åîë éë î"ãò äìéúô
äðéëùä øåà êë ùàì úëôäðä äìéúôä úôéøùå ïåéìë
úéîäáä ùôð ïåéìë éãé ìò úéäìàä ùôð ìò äøåù
íé÷éãöá à÷úîì åøéøîîå àøåäðì àëåùçî äúåëôäúäå
äùòîå øåáã äáùçî ïäù äéùåáì ïåéìë é"ò úåçôì åà
ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåàì úåôéì÷ä êùçî ïúåëôäúäå
äøåúä úåöî â"éøú äùòîå øåáã äáùçîá ãçåéîå
'ôéì÷î äàáä úéîäáä ùôð úåëôäúä é"ò éë íéðåðéáá
ï"î úàìòä 'éçá äùòð 'åëå àøåäðì àëåùçî äâåð
ìò ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéä äðéëùä øåà êéùîäì
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כד.7. ד, דברים



oeiqסח 'e iriax mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ו' רביעי יום
חלקשני ,dr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr.äìòúéå êøáúé

miaeh miyrnáeúkM äî áèéä ïáeé äæáe .7éäìà 'ä ék" :Là E ¨¤¨¥¥©¤¨¦¡Ÿ¤¥
,"àeä äìëàlr wx ,xaca fg`idl y`l xyt` i`y enk :xnelk - Ÿ§¨

dlkpe sxyp xac eze`y ici

xe` xi`n jk ± y`d ici lr

didi 'dy ,dpikydjiwl`±

dwl`jlyytp lr xi`iy ,

ici lr `wec df ixd ± icedi

y` ,"dlke` y`" `edy

dliztd z` dlkne ztxey

ztxyp ± dtilwn d`a `idy zipeigd ytpdy ,zipeigd ytpd ly

dpe,dyecw ly y`l zktøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe8`wecy - §¤¦§¨¥§¨©¥
,icedi ly ezelhazd

,d"awdl envr z` lhany

enk ± eze`ivnn lhazne

z` ca`ne "sxyp"y xac

`wec df xac ± eze`ivn

xe` z` eilr jiynn

dpikyd:

ohw jepig

étî èwìî "ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨¦¦
íéøôBñ étîe íéøôñjk ± §¨¦¦¦§¦

ly yecwd epeyl mb `ed

ly xryd±sca owfd epax

hweln" ± oey`xd wlgd

± "mixteq itne mixtq itn

eznyp mcewd iaxdy itke

eizegiya `ian ocr

dpeekdy laewn ,zeyecwd

d"lyd ixtql "mixtq"a

,b`xtn l"xdnde yecwd

aeh my lral ± "mixteq"ae

,yhixfnn cibnd axdle

,ïãò íúîLð ïBéìò éLBã÷§¥¤§¦§¨¨¥¤
äðBLàø äLøt ìò ãqéî§ª¨©¨¨¨¦¨

¯ *òîL úàéø÷ ìLel` milin ze`a ,oldl owfd epax ixac itl ¤§¦©§©
rny"a mi`haznd ,'d zecg`a dpadd ipte` ipy xiaqdl ick

,xdfa xn`p mdilr ,'"ek ezekln ceak my jexa"ae "l`xyi

zpada xzei dlrpd otd ± "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y

zpada xzei jenpd otd ± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e ,'d zecg`

,"mixn` ihewl" ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d zecg`

."dpen`de cegid xry" `xwpd

(owfd epax ,xagnd oeyl ok mb od el` zxzek zeln):
ðç""äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc ét ìò øòpì C1,äpä . £Ÿ©©©©¦©§©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨¦¥

áéúëcîxne` weqtdy dnn ±,"Bkøc ét ìò" :jpgl yiy - ¦¦§¦©¦©§
jxcd itl xrpd z`ely,dðéàL òîLî,ef jxc ±úîàä Cøc ©§©¤¥¨¤¤¨¡¤

,Bzîàì,zizin`d jxcd dpi`e ,cala xrpl jxc idef -ïk íàå ©£¦§¦¥
àúeiìòî éàî,cr jka dlrnd idn ±øeñé àì ïé÷æé ék íb"L ©©£¦¨¤©¦©§¦Ÿ¨

?"äpnîly ekxcn xeql ,ok` ,eilr ± xbaziyk ,daxc` ± ¦¤¨
`ly ,`eti` ,dlrnd idn .zizin`d jxcl ribdl ick ,"xrp"d

?ef jxcn xeqi,úàæ úòãeî äpä ,Cà,`ed reci xac -ék ©¦¥©©Ÿ¦
äéúBãBñéå 'ä úãBáò éLøL2,eîéçøe eìéçc ïä'd z`xi - ¨§¥£©¦¤¨¥§¦§¦

miyxyd od 'd zad`e

,'d zcear ly zeceqide

dxez meiwa z`haznd

xeaic daygna zeevne

lkn xdfidl ± dyrne

miiwle dyrzÎ`l zeevn

:dyrÎzeevn lk'd z`xi

icediy zlrete drityn

,dyrzÎ`l lkn xnyii

'd zad`ezlrete drityn

dyrÎzevn lk miiwiy

ytpd ly inipt ybx jezn

)x"enc` w"k zxrd

`"hily,(c"tx lirlck :

:oldl xaqend itk,"òøî øeñ"ì ãBñéå LøL ¯ äàøiä`ly - ©¦§¨Ÿ¤¦§¥¨
zeyrl xeq`y dn zeyrl3,Y äáäàäå,ceqie yxey `id §¨©£¨

,ïðaøãe àúéøBàc äNò úBöî ìk íei÷å ,"áBè äNòå"ì- §©£¥§¦¨¦§£¥§©§¨§©¨¨
,opaxcny zeevne dxezd ony zeevn.ïîB÷îa øàaúiL Bîk± §¤¦§¨¥¦§¨

dzid ,miciqg oia laewnd itk ."`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

didi ("`ipz"d xtqn ipyd) df wlgy ,owfd epax lv` `xaq

eidi ,oey`xd wlgd ly miwxtd dylye miyinge ,oey`xd wlgd

lgl o`k qgiizn `edyk ,okl .ipyd wlgd`ed ,oey`xd w

enk" oeyla ynzyn"x`aziy.oldlCepçä úåöîe)jpgl ± ¦§©©¦
,ohwd z`íéiç çøàa áeúkL Bîk ,äNò úåöîa ïk íb àéä¦©¥§¦§©£¥§¤¨§Ÿ©©¦

:(âîù ïîéñzeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik - ¦¨
yxeyd `id 'd zad`y xg`ne ,dyrÎzeevna mb `l` dyrzÎ`l

) dyrÎzeevn lkl ceqide`"hily x"enc` w"k zxrdf"r sqep" :

zniiwy xnel yi ("zeihxt r"n od ± d`xi oke ± dnvr dad`y

Îzeevnl ceqie yxey zynynd dad` zpigadminiiwny dyr
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éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî

ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì
äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá

1
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3
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ונמשכים.˘¯˘ נמצאים שממנו –„ÂÒÈ."[אמיתי קיום נמשכות... [ובפ"ד: עי"ז מתקיים המצוה מעשה בשעת שגם –.3¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘תיבה נשמטה ואולי בפ"ד. וכדלעיל באהבה. כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא "וצ"ע :˙Á‡מ"ע 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל

(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמצאו – מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :

(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת

oeiq 'e iriax mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dad`d zbixcnl dnec dpi` ef dad` ,xnelk .jepig cvn

mc`d ici lr zeyrpd dyrdÎzeevnl ceqie yxey zynynd

oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb ezeida ,zeicinz ly avna

oze` miniiwny dyrdÎzeevn meiwl yxey zynyn ef dad`y

zllkp ,cala jepig xeza

jepig ly beqa ef dad` mb

xyt`y ,daivi dad` `l ±

oldl .cinzl dz` x`yidl

,ef dad` ± jepig ote` xaqei

xnel mi`zn dilr mby

,"ekxc it lr xrpl jepg"

mby dlrn o`k zniiw ,oky

.dpnn xeqi `l "oiwfi ik"

áéúk äáäàa ,äpäå± §¦¥¨©£¨§¦
,aezk:á÷ò úLøt óBña§¨¨©¥¤

íëúà äeöî éëðà øLà"£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤
'ä úà äáäàì ,dúNòì©£Ÿ¨§©£¨¤

éøöå ."'Bâåéà ,ïéáäì CiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBL`idy ± §§¨¦§¨¦¥©¨§£¦¨©¥©£¨
ybx?álaL,cvik .dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld ± ¤©¥

ybx `idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl mi`zn ,`eti`

ici lr dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei oldl ± ?alay

okl .ef dad` mixxernd mipipra ezewnrzd ici lr ,zeppeazd

dad` iabl ynzydl mi`znefgztle xevil ± diyr ly oeyla

dpeilrd dbixcna oeicd ixg` oldl xaqei df xac .ef dad` ekeza

iptn ,diyr oeyla ynzydl mi`zn `l diably ,dad` ly xzei

dpkd dyer wx `ed :mc`d ici lr zlrtpe zxvepd dad` ef oi`y

.elv` zelbzdl lkez ef dad`yCàéðéî éðL Léc ,àeä ïéðòä ©¨¦§¨§¥§¥¦¥
,dàøBa ìà dòáèa Lôpä úBìk àéä ,úçàä .'ä úáäà- ©£©¨©©¦§©¤¤§¦§¨¤§¨

ytpd ixdy ."ytpd zelk" ly efk dad` dpyi ytpd raha

"seq oi`"d mvrn wlg `id ,"ynn lrnn dwl` wlg" `id ziwl`d

oi`"l ,dzenvrl oeilk ly efk dad` ,rahd cvn ,da yi okl ±

oi` s`e ± xevil jxev oi` ef dad`y oaen ixd .`ed jexa "seq

j` ;ziwl`d ytpd raha z`vnp `idy oeeik ± dze` xevil zleki

inybd xyad al mby ,ziwl`d ytpd ly ef dad` zelbl yi

?dlbzn ok` `id cvik .el` ytpd zelkae dad`a yibxiøLàk©£¤
øîçä ìò úéìëOä Lôð øabúz,sebd ly ±eäìétLúå ¦§©¥¤¤©¦§¦©©Ÿ¤§©§¦¥

,äézçz eäòéðëúå± ziwl`d ytpd zceara `haznd xac - §©§¦¥©§¤¨
lr :zilkyd ytpd ici lr sebd z` jkfle zindad ytpd z` owzl

ziwl`d ytpd ly lkyd ,oky .zewl` ipipr oian lkydy ici

lr ritydl xy`n xzei dlrpe mnexn avna md zewl`a ezbyde

xy`k ,mc`d ly irahd lkyd `idy zilkyd ytpd eli`e ,sebd

,sebd xneg lr rityne sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian `ed

."xnegd lr dxevd zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl

- sebd xneg zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdykeéæà£©
èäìúúå áäìúz,ytpd ±,äéìàî äìBòä úáäìLa`l - ¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨

ly zadly `l` ,zeppeazd ici lr zxvepd dad` ly zadly

`l` ,ef dad` zniiw ytpa ,oky ;dnvr ytpa zgwlznd dad`

± zelbzdl dzexyt`a did `le sebd xneg dilr dqik dligzay

,dlbzn `id dzre'ä ìò âpòúúå ,dNBò 'äa çîNúå ìâúå± §¨¥§¦§©©¨§¦§©¥©
,d"awa.àìôð âeðòzxkyk beprzd ynyn xg` beqn dceara ± ©£¦§¨

dad`a eli`e ,dceard lr

`ed beprzd ,ef dceare

.zinvr dcearae dad`a

äáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨
íéàø÷pä íä ¯ Bæ äaø©¨¥©¦§¨¦

,íé÷écödad`d ote` - ©¦¦
beprza `ed miwicv ly

,dgnye:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky4:íé÷écö eçîN"¦§©¦¦
"'äaote` ,xnelk ± ©

`ed miwicva dceard

.beprze dgnya dad`

idef ,lirl xen`ky zexnl

,jk m`e ,l`xyin cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd cvny dad`

± efk dad`l ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid ixd

jk myl ,oky ,jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen

`ly xnegd z` jkfl ick ,c`n dlecb dceare dax dcear zyxcp

efk dad` zhilw zlekil rixti,äæì äëBæ íãà ìk àì ,Cà .- ©Ÿ¨¨¨¤¨¤
,wicv zbixcna `ed f`y ,ef dad`l ribdléøö äæì ékCmyl ± ¦¨¤¨¦

,yxcp jkøîçä Cekæ,sebd ly ±íâå ,ãàî ãàîamiyxcp ± ¦©Ÿ¤¦§Ÿ§Ÿ§©
cenil ,jk myl,äaøä íéáBè íéNòîe äøBzickäîLðì úBkæì ¨©£¦¦©§¥¦§¦§¨¨

çeø úâøãnî äìòîlL äðBéìòzbxcl mc`d dkef jk ici lry ± ¤§¨¤§©§¨¦©§¥©©
,"dnyp" ,"gex" ,"ytp" :zebxcd yly oia dpeilrd `idy "dnyp"

,alay zecna `id dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky,Lôðå- ¨¤¤
dbixcn ef `l` ± ler zlawa `ed zeevnd meiw ote` "ytp"d cvn

:aezkd oeylk ± lky ly `id dceard dzpigany ,dnyp ly

.ekkfle eripkdl xnegd lr ritynd ± "mpiaz icy znype"Bîk§
.äáäàä øòL 'äîëç úéLàø'a áúkLdxeyw efk dad`y ± ¤¨©§¥¦¨§¨©©¨©£¨

`l ef dad` lry ,oaen mipt lk lr ± `wec dnyp ly dbixcna

oi` ,oky ± ekeza dze` xviie lrti mc`dy xnel mi`zn

z` jkfle xiykdl wx leki `ed ;dze` xevil ezexyt`aenvrjk ,

ribdl cg` lk zlekia oi` oke ,ekeza dlbzz ytpdny dad`dy

.jkl,úéðMäådad` ly dipyd dpigad -íãà ìkL äáäà àéä §©¥¦¦©£¨¤¨¨¨
,äéìà òébäì ìëeé- ,ef dad` zbixcnl ribdl leki mc` lk - ©§©¦©¥¤¨

- ?cvikàaìc à÷îòa áèéä ïðBaúiLk,ald wnera ± §¤¦§¥¥¥§¨§¨§¦¨
,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddyúà íéøøBònä íéøáca©§¨¦©§§¦¤

.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàäz` mixxernd mipipr mpyi ± ¨©£¨©§¥¨¦§¨¥
mipipra opeazi `ed xy`ke ± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d

- dl`,ììk Cøc ïä,illk ote`a opeazn `edyk mb-àeä ék± ¥¤¤§¨¦
,d"awd,Lnî eðéiç-`"hily x"enc` w"k zxrdlirl x`eank" : ©¥©¨
,"c"nt,'ä úà áäàé ïk ¯ åéiçå BLôð úà áäBà íãàä øLàëå§©£¤¨¨¨¥¤©§§©¨¥Ÿ©¤

åéiçå úézîàä BLôð àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk©£¤¦§¥§¨¦¤¦¦©§¨£¦¦§©¨
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יב.4. צז, תהלים



סט oeiq 'e iriax mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dad`d zbixcnl dnec dpi` ef dad` ,xnelk .jepig cvn

mc`d ici lr zeyrpd dyrdÎzeevnl ceqie yxey zynynd

oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb ezeida ,zeicinz ly avna

oze` miniiwny dyrdÎzeevn meiwl yxey zynyn ef dad`y

zllkp ,cala jepig xeza

jepig ly beqa ef dad` mb

xyt`y ,daivi dad` `l ±

oldl .cinzl dz` x`yidl

,ef dad` ± jepig ote` xaqei

xnel mi`zn dilr mby

,"ekxc it lr xrpl jepg"

mby dlrn o`k zniiw ,oky

.dpnn xeqi `l "oiwfi ik"

áéúk äáäàa ,äpäå± §¦¥¨©£¨§¦
,aezk:á÷ò úLøt óBña§¨¨©¥¤

íëúà äeöî éëðà øLà"£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤
'ä úà äáäàì ,dúNòì©£Ÿ¨§©£¨¤

éøöå ."'Bâåéà ,ïéáäì CiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBL`idy ± §§¨¦§¨¦¥©¨§£¦¨©¥©£¨
ybx?álaL,cvik .dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld ± ¤©¥

ybx `idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl mi`zn ,`eti`

ici lr dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei oldl ± ?alay

okl .ef dad` mixxernd mipipra ezewnrzd ici lr ,zeppeazd

dad` iabl ynzydl mi`znefgztle xevil ± diyr ly oeyla

dpeilrd dbixcna oeicd ixg` oldl xaqei df xac .ef dad` ekeza

iptn ,diyr oeyla ynzydl mi`zn `l diably ,dad` ly xzei

dpkd dyer wx `ed :mc`d ici lr zlrtpe zxvepd dad` ef oi`y

.elv` zelbzdl lkez ef dad`yCàéðéî éðL Léc ,àeä ïéðòä ©¨¦§¨§¥§¥¦¥
,dàøBa ìà dòáèa Lôpä úBìk àéä ,úçàä .'ä úáäà- ©£©¨©©¦§©¤¤§¦§¨¤§¨

ytpd ixdy ."ytpd zelk" ly efk dad` dpyi ytpd raha

"seq oi`"d mvrn wlg `id ,"ynn lrnn dwl` wlg" `id ziwl`d

oi`"l ,dzenvrl oeilk ly efk dad` ,rahd cvn ,da yi okl ±

oi` s`e ± xevil jxev oi` ef dad`y oaen ixd .`ed jexa "seq

j` ;ziwl`d ytpd raha z`vnp `idy oeeik ± dze` xevil zleki

inybd xyad al mby ,ziwl`d ytpd ly ef dad` zelbl yi

?dlbzn ok` `id cvik .el` ytpd zelkae dad`a yibxiøLàk©£¤
øîçä ìò úéìëOä Lôð øabúz,sebd ly ±eäìétLúå ¦§©¥¤¤©¦§¦©©Ÿ¤§©§¦¥

,äézçz eäòéðëúå± ziwl`d ytpd zceara `haznd xac - §©§¦¥©§¤¨
lr :zilkyd ytpd ici lr sebd z` jkfle zindad ytpd z` owzl

ziwl`d ytpd ly lkyd ,oky .zewl` ipipr oian lkydy ici

lr ritydl xy`n xzei dlrpe mnexn avna md zewl`a ezbyde

xy`k ,mc`d ly irahd lkyd `idy zilkyd ytpd eli`e ,sebd

,sebd xneg lr rityne sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian `ed

."xnegd lr dxevd zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl

- sebd xneg zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdykeéæà£©
èäìúúå áäìúz,ytpd ±,äéìàî äìBòä úáäìLa`l - ¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨

ly zadly `l` ,zeppeazd ici lr zxvepd dad` ly zadly

`l` ,ef dad` zniiw ytpa ,oky ;dnvr ytpa zgwlznd dad`

± zelbzdl dzexyt`a did `le sebd xneg dilr dqik dligzay

,dlbzn `id dzre'ä ìò âpòúúå ,dNBò 'äa çîNúå ìâúå± §¨¥§¦§©©¨§¦§©¥©
,d"awa.àìôð âeðòzxkyk beprzd ynyn xg` beqn dceara ± ©£¦§¨

dad`a eli`e ,dceard lr

`ed beprzd ,ef dceare

.zinvr dcearae dad`a

äáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨
íéàø÷pä íä ¯ Bæ äaø©¨¥©¦§¨¦

,íé÷écödad`d ote` - ©¦¦
beprza `ed miwicv ly

,dgnye:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky4:íé÷écö eçîN"¦§©¦¦
"'äaote` ,xnelk ± ©

`ed miwicva dceard

.beprze dgnya dad`

idef ,lirl xen`ky zexnl

,jk m`e ,l`xyin cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd cvny dad`

± efk dad`l ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid ixd

jk myl ,oky ,jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen

`ly xnegd z` jkfl ick ,c`n dlecb dceare dax dcear zyxcp

efk dad` zhilw zlekil rixti,äæì äëBæ íãà ìk àì ,Cà .- ©Ÿ¨¨¨¤¨¤
,wicv zbixcna `ed f`y ,ef dad`l ribdléøö äæì ékCmyl ± ¦¨¤¨¦

,yxcp jkøîçä Cekæ,sebd ly ±íâå ,ãàî ãàîamiyxcp ± ¦©Ÿ¤¦§Ÿ§Ÿ§©
cenil ,jk myl,äaøä íéáBè íéNòîe äøBzickäîLðì úBkæì ¨©£¦¦©§¥¦§¦§¨¨

çeø úâøãnî äìòîlL äðBéìòzbxcl mc`d dkef jk ici lry ± ¤§¨¤§©§¨¦©§¥©©
,"dnyp" ,"gex" ,"ytp" :zebxcd yly oia dpeilrd `idy "dnyp"

,alay zecna `id dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky,Lôðå- ¨¤¤
dbixcn ef `l` ± ler zlawa `ed zeevnd meiw ote` "ytp"d cvn

:aezkd oeylk ± lky ly `id dceard dzpigany ,dnyp ly

.ekkfle eripkdl xnegd lr ritynd ± "mpiaz icy znype"Bîk§
.äáäàä øòL 'äîëç úéLàø'a áúkLdxeyw efk dad`y ± ¤¨©§¥¦¨§¨©©¨©£¨

`l ef dad` lry ,oaen mipt lk lr ± `wec dnyp ly dbixcna

oi` ,oky ± ekeza dze` xviie lrti mc`dy xnel mi`zn

z` jkfle xiykdl wx leki `ed ;dze` xevil ezexyt`aenvrjk ,

ribdl cg` lk zlekia oi` oke ,ekeza dlbzz ytpdny dad`dy

.jkl,úéðMäådad` ly dipyd dpigad -íãà ìkL äáäà àéä §©¥¦¦©£¨¤¨¨¨
,äéìà òébäì ìëeé- ,ef dad` zbixcnl ribdl leki mc` lk - ©§©¦©¥¤¨

- ?cvikàaìc à÷îòa áèéä ïðBaúiLk,ald wnera ± §¤¦§¥¥¥§¨§¨§¦¨
,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddyúà íéøøBònä íéøáca©§¨¦©§§¦¤

.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàäz` mixxernd mipipr mpyi ± ¨©£¨©§¥¨¦§¨¥
mipipra opeazi `ed xy`ke ± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d

- dl`,ììk Cøc ïä,illk ote`a opeazn `edyk mb-àeä ék± ¥¤¤§¨¦
,d"awd,Lnî eðéiç-`"hily x"enc` w"k zxrdlirl x`eank" : ©¥©¨
,"c"nt,'ä úà áäàé ïk ¯ åéiçå BLôð úà áäBà íãàä øLàëå§©£¤¨¨¨¥¤©§§©¨¥Ÿ©¤

åéiçå úézîàä BLôð àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk©£¤¦§¥§¨¦¤¦¦©§¨£¦¦§©¨
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì
'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö

äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú
çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä

יב.4. צז, תהלים



oeiqע 'e iriax mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Lnîd"awd `linne ,eytp ly zeigde ytpd `ed d"awd ixdy - ©¨
dad` ea xxerz dfa zewnrzdd okl ± miizin`d eiig `ed

,eiigle eytpl mc`d zad`k ,d"awdlìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©
."'Bâå Eúéeà éLôð" :÷eñtlr dpeekd "iytp"y ,yxtn xdfd ± ¨©§¦¦¦¦§
iptn ,"iytp" :d"awd

,mler ly epeaix ,dz`y

okl ,iige iytp `ed

jze` ade` ip` ,"jizie`"

jl de`zne5.Cøc ïäå§¥¤¤
,èøtote`a opeaziyk mbe - §¨

"e"nt lirl x`eank" ± ihxt

±x"enc` w"k zxrd

`"hily,ìékNéå ïéáiLkL¤§¤¨¦§©§¦
éëìî Cìî ìL Búlãâa¦§ª¨¤¤¤©§¥
-Ceøa-LBãwä íéëìnä©§¨¦©¨¨

úéèøt Cøc àeä,oebk ± ¤¤§¨¦
,zewl`d zelcb ihxta

lk `lnn" `ed d"awdy

,oinlr lk aaeqe oinlr

± "iaiyg `lk dinw `leke

ihxta opeaziyk ixd

,zelcbdúàN ìëeé øLàk©£¤©§¥
.BìëOî äìòîlM äîe BìëNaoiai ,oiadl elky gekay mipipr ± §¦§©¤§©§¨¦¦§

mze` oiai ,ezpadn dlrnly mipipre ± "aeigd zrici"a mze`

itk wx `l` ,envr xacd z` oian `ed oi`y ,"dlilyd zrici"a

zewl`d ipipr ,xnelk .miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy

zllyen zewl` ji` zegtd lkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly

drici ly zniieqn dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiprn

;zewl`aCk øçàå,'d zelcb ihxta opeaziy ixg` ±ïðBaúé §©©¨¦§¥
,eðéìà äàìôðå äìBãbä 'ä úáäàad`iady dad` ,l`xyi ipa - §©£©©§¨§¦§¨¨¥¥

:mipipr ihxt dnklãøéì,zcxl ±,"õøàä úåøò" íéøöîìmy - ¥¥§¦§©¦¤§©¨¨¤
,d"awd lekiak "cxi"àeäL ,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð àéöBäì§¦¦§¥¦©©§¤¤

,ïìvì àðîçø "àøçà àøèq"ämirewy l`xyi ipa eid da - ©¦§¨¨¢¨©£¨¨¦§¨
,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvna mzeida olvil `pngx

,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLa eð÷áãìe åéìà eðáø÷ìici lre - §¨§¥¥¨§¨§¥¦§©¨§§¤¨
.jxazi ea epwaczd enya miweac epzeid,eðéäc:xnelk - §©§

,äMãwä úéìëúì äàîhäå úeìôMä úéìëzî eðîîBøL¤§¨¦©§¦©¦§§©ª§¨§©§¦©§ª¨
úéìëúå õ÷ dì ïéàL Cøaúé Búlãâe6,hxetna oiaiy ixg`e - §ª¨¦§¨¥¤¥¨¥§©§¦

ipal dlecbd d"awd zad`a wnrziy ixg`le ,d"awd zelcb z`

- l`xyiY "íéðt ìà íéðtä íénk" éæà,"mc`l mc`d al" ixd £©©©¦©¨¦¤¨¦
zlefdn zxfeg dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d ,ald

pipra mb jk ;eil`,l`xyi ipal d"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep

y ,"miptl miptd mink" rityzìékNî ìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨©§¦
,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe,ald wnera -'ä úà áäàì ¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨¤¡Ÿ¤

dîB÷îa øàaúiL Bîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§¤¦§¨¥¦§¨
.úeëéøàa,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ± ©£¦

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga `ede

Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däLî äöø §¦¥¦§©©£¨¨¨Ÿ¤
òhì íBìMä åéìò eðaø± ©¥¨¨©¨¦©

,zrhl,ìàøNé ìk áìa§¥¨¦§¨¥
äLøôa7ìàøNé äzòå" : §¨¨¨§©¨¦§¨¥

'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå§©¨¥©
éäìà,'Bâå íéîMä E- ¡Ÿ¤©¨©¦§

zece` xaecn df weqta

mi`ad miweqtae ;'d zelcb

mipipr mi`aen eixg`

dlecbd ezad` lr mi`xnd

:l`xyi ipal d"awd ly÷ø©
éúBáàa,'Bâå ÷Lç E ©£¤¨©§

Lôð íéòáLa ,'Bâå ízìîe©§¤§§¦§¦¤¤
,'Bâåjizea` ecxi - §

'd jny dzre dnixvn

minyd iakekk jiwl`

itk ,yxecd xac ,aexl

z` ,oldl xne` weqtdy

:ly oiprd"'Bâå záäàå8.± §¨©§¨§
.'d zad`l ribdlåéøác íiñ ïëìå,ef dyxta ±:Bæ äáäà ìò §¨¥¦¥§¨¨©©£¨

"dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà"9,cvik ,oaen `l dxe`kly - £¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨
,`l` ± ?diyr oeyl ± alay ybx `idy ± dad` lr xnel mi`zn

`zn dilr ,zeppeazdn d`ad dad` lr xaecny iptnoeyld mi

,meyn ,"dzeyrl"äðéaä éãé ìò ,ála äéeNò äáäà àéäL¤¦©£¨£¨©¥©§¥©¦¨
úòcäå,dwnrde dpadd ±.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãa± §©©©¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨

ici lr ef dad` xxerl yiy oeeikn :le`yl xyt` dxe`kl ,mxa

?opeazdl mikixvy dligza zexedl weqtd lr did ,zeppeazd

:ok`y ,cin owfd epax xirnälçz øák äeö äæ ìòådyxta ± §©¤¦¨§¨§¦¨
"rny z`ixw" ly dpey`xéëðà øLà älàä íéøácä eéäå" :§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦

"Eááì ìò íBiä Eeöî10úà äáäàì àáz äæ éãé ìòL éãk , §©§©©§¨¤§¥¤©§¥¤¨Ÿ§©£¨¤
àúéàãk ,'ä`aeny itk ±äæ ÷eñt ìò éøôqa11ìò ,äpäå . ¦§¦¨©¦§¥©¨¤§¦¥©

úéðMä Bæ äáäà,zeppeazdn d`ad ±iLì C,éeeöå äåöî ïBL- ©£¨©¥¦©¨§¦§¨§¦
,ixdy ."dad`l dzeyrl mkz` devn ikp` xy`" weqtd oeylk

oeeik ,ieeiv ly oeyla ef dad` iabl ynzydl mi`zn `l ,dxe`kl

xzein ,df ybx el yi m` :jytp dnne ,ald ybx ixd `id dad`y

iabl ,mxa ± ?ieeivd lirei dn ,df ybx el xqg m`e ;ieeivd ixd

dad`efoeyla ynzydl mi`zn ,zeppeazdn d`a `idy oeikn

.dad`d z` xxerie opeaziy ieeiv :ieeiveðéäczpeek ,xnelk ± §©§
:`id ieeivd.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãa Bzòãå Baì íeNì̈¦§©§¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨

,äðBLàø äáäàa ìáàdzece` dpey`xd dad`d zbixcn iabl - £¨§©£¨¦¨
,lirl xaec,äéìàî äìBòä úáäìL àéäLdad` `id oi`e - ¤¦©§¤¤¨¨¥¥¤¨
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå
úéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åúìåãâá
äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð
åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå
äáäà ïéðò äðäå .úåëéøàá äîå÷îá

ìàøùé ìë áìá òèéì ä"òøî äöø åæ
ïä ÷åñôá 'åâå ìàøùé äúòå äùøôá
êéúåáàá ÷ø 'åâå íéîùä êéäìà 'äì
ùôð íéòáùá 'åâå íúìîå 'åâå ÷ùç
ìò åéøáã íééñ ïëìå .'åâå úáäàå 'åâå
íëúà äåöî éëðà øùà åæ äáäà
áìá äéåùò äáäà àéäù äúåùòì
íéøøåòîä íéøáãá úòãäå äðéáä é"ò
åéäå äìçú øáë äåö æ"òå äáäàä úà
íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä
äáäàì àáú æ"éòù éãë êááì ìò
.äæ ô"ò éøôñá àúéàãë 'ä úà
ïåùì êééù úéðùä åæ äáäà ìò äðäå
åúòãå åáì íåùì åðééäã éååöå äåöî
ìáà äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá
äìåòä úáäìù àéäù 'ðåùàø äáäàá
ììë äåöîå éååö ïåùì êééù àì äéìàî

.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו ופרטים דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :.6˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."פמ"ו עיין – האהבה יותר תגדל וכו' הערך ריחוק יותר בפרטיות שידע "וככל כד.7.: – טז – טו – יד – יב י, 8.עקב

א. יא, כב.9.שם ו.10.יא, ו, ˘ËÈÏ"‡11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הספרי דברי מובנים "עפ"ז :ÌÈÓÂ˙Ò‰'כו ת"ל כו' יודע איני שם:

oeiq 'e iriax mei Ð ipy wlg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dze` mixveiyiL àìì C,ãBò àìå .ììk äåöîe éeeö ïBL`l - Ÿ©¨§¦¦§¨§¨§Ÿ
r xevil xyt` i` ef dpey`x dad` zbixcny cala efici l

,ieeiv oeyl diabl mi`zn `l okly ,zeppeazdàéäL àlàdad` ± ¤¨¤¦
`id efíìBòa àaä íìBò ïéòî íòèì ,íé÷écö ìL ïøëN ïzî©©§¨¨¤©¦¦¦§Ÿ¥¥¨©¨¨¨
,äfä`ed `ad mlerd - ©¤

eifn oipdp" ly oiprd ixd

,zewl`n beprz ± "dpikyd

mlera miwicv mipdp dfne

,ef dad`a ,dfdäéìòL± ¤¨¤¨
,ef dad` zbixcn lr

øîàð12äðzî úãBáò" : ¤¡©£©©¨¨
"íëúpäk úà ïzà13,- ¤¥¤§ª©§¤

`ay dcear ote` epyiy

,dlrnln dpznkBîk§
dîB÷îa øàaúiLokid ± ¤¦§¨¥¦§¨

zbixcn zece` xaecny

mibeprza dad`.oldl

zlrn z`hazn dna xiaqdl ligzd xy` z` owfd epax miiqn

,xnelk ,"dpnn xeqi `l oiwfi ik mb"y cr ,"ekxc it lr xrpl jepg"

dceard jxcn xeqi `l ,xzei dpeilr dbixcnl ribiyk ,"oiwfi"yk

ixd ,oiprd zpad lr lwdl ick .cala "xrpl jepg" ly oipr `idy

ici lr d`ad ,xzei dkenpd dad`dy zexnl :`ed dxvwa xe`iad

lky "xrp" ly dceard jxc) "jepig" ly dpigaa `id ,zeppeazd

ly xzei dpeilrd dbixcnl d`eeyda (dil` ribdl leki cg`

ixd ± (cala miwicvl zkiiyde) zicinze zizenvr `idy ,dad`

,wicv zbixcna `vnpyk mby ,dlrn ("jepig" ly dad`a) da yi

f` mb wwcfdl eilr ± xzei dpeilrd dad`d zbixcn zllekd

leki wicva mb ,oky .zeppeazd ici lr d`ad "jepig" ly dad`dl

`l mibeprza dad`a ely dpeilrd dbixcndy ,mrtÎi` zeidl

,dbixcnl dbixcnn mileryky meyn cgeina ;ieliba elv` didz

yxcpdbixcndn zbql ,xzei dpeilrd dbixcnl miribny iptl ,

xzei dpeilrd dbixcnl ribdl rixtz `l `idy ick z`fe ,zncewd

dbixcnd el dxqgyk ,f`e ±elydna 'd z` caer `ed ,dad`a

"jepig" ly dad`d ,ely dpey`xd dad`d zbixcnn el x`ypy

.wicv zbixcnl ribdy iptl "jpgzd" da ,zeppeazd ici lr d`ad

:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦
:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"14,wicva mby - ¦¤©¦©¦¨¨
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`id efíìBòa àaä íìBò ïéòî íòèì ,íé÷écö ìL ïøëN ïzî©©§¨¨¤©¦¦¦§Ÿ¥¥¨©¨¨¨
,äfä`ed `ad mlerd - ©¤

eifn oipdp" ly oiprd ixd

,zewl`n beprz ± "dpikyd

mlera miwicv mipdp dfne
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oeiqעב 'f iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ז' חמישי יום
פרקא

,152 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðåîàäå ãåçéä øòù,fr 'nr cr:ãç àìåë ä"á÷å

geka miqtzpe lkydn dlrnly mipiprd z` dpen`a "migwel"y

dlrnly dn qetzl dpen`d gek oipr ixd df ,oky .cala dpen`d

,dpen`a eze` "migwel"e qetzl leki lkydy xac ixdy .lkydn

lky lr :"eygen qtez yeg lk" ik ,oekpd gekae yega dqitz ef oi`

dlrnly mipipr "zgwl" dpen` lre ,lky ly mipipr "zgwl"

xyt`y dl`k mpyi mda oin`n `edy mipipray oeeike .lkydn

ozipy dn mipian lkyayk `wec .dxedh dpen` ef oi` ± mze` oiadl

dpen` `id f` ,dpadn dlrnly dna wx `id dpen`de ,dpadl

jixve leki lkydy mipipr ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk .dxedh

`eti` mikixv ,dpadn dlrnl mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl

didz dpen`dy ick ,mpiadl lkyd zlekiay mipiprd z` xiaqdl

.dpaddn dlrnly mipipra wx diwpe dxedh

äðeîàäå ãeçiä øòL©©©¦§¨¡¨
("dpen`de cegid xry"l `eank zeynyn ,oldlc zexeyd)

¯ "'eë ìàøNé òîL"c ,øäfa áeúkM äî øòfî èòî ïéáäì§¨¦§©¦§¥©¤¨©Ÿ©¦§©¦§¨¥
¯ "ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,äàlò àãeçé àeä¦¨¦¨¨¨¥§©§§¨¨¤

.äàzz àãeçé àeä± ¦¨©¨¨
x"enc` w"k zxrd

`"hilycegid xry okez" :

ele ,oiadl ± "`ed dpen`de

aezky dnn edyn hrna

.` ,ai .` ,gi `"g) xdfa

'd l`xyi rny"y ,(cere

ote`d `ed "cg` 'd epiwl`

zpada xzeia oeilrd

ceak my jexa"e ,'d zecg`

dlnd) "cre mlerl ezekln

`id zeize` iteliga "cre"

`ed ,(xdfa xn`pk ,"cg`"

zpada xzei oezgzd ote`d

epkzi ji` ,oiadl ,'d zecg`

,'d zecg`a dpad ipte` ipy

± mxe`iae ,oezgze oeilr

.à ÷øtaezk1:zòãéå" ¤¤§¨©§¨
ìònî íéîMa íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå íBiä©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦©¨©¦¦©©

"ãBò ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå2weqtd ly heytd eyexit ± §©¨¨¤¦¨©¥
.ux`l zgzne ux`d lre lrnn minya sqep lÎ` oi`y ,`ed

éøöåäøLð íéäìà LiL Ezòc ìò äìòz éëå :ïéáäì C± §¨¦§¨¦§¦©£¤©©§§¤¥¡Ÿ¦¦§¤
iexyéøvL ,õøàì úçzî íénaúáLäå" Ck ìk øéäæäì C ©©¦¦©©¨¨¤¤¨¦§©§¦¨¨©£¥Ÿ¨

?"Eááì ìàxacd oi` ik al miyle ahid opeazdl ,xnelk ± ¤§¨¤
?jkáéúk ,äpä3Løôe ,"íéîMa ávð Eøác ,'ä ,íìBòì" : ¦¥§¦§¨§¨§¦¨©¨¨¦¥©

:ì"æ áBè-íL-ìòaäly ote`a xe`iaae ,zekix`a xiaqd - ©©©¥©
dvtd4:`ed weqtd yexityEøác ék,d"awd ly ±zøîàL ¦§¨§¤¨©§¨

"'Bâå íénä CBúa òé÷ø éäé"`xap el` zeize`e xeaicny - §¦¨¦©§©¨¦§
,minyd riwxúBãîBòå úBávð ïä ,elà úBiúBàå úBáz¥§¦¥¥¦¨§§

òé÷ø CBúa íìBòì§¨§§¦©
CBúa úBLaìîe ,íéîMä©¨©¦§ª¨§

ìkíìBòì íéòé÷øä ¨¨§¦¦§¨
,íúBéçäì-w"k zxrd §©£¨

`"hily x"enc`± w"le" :

xn`p xacdyxakniptl ,

- "dpy mitl` dnk

:áéúëãkaezky enk -5: §¦§¦
íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨¨¦

"'eë ãòì íéîi÷å`le ± §©¨¦¨©
mixacdy cala ef

enk `xapl miqgiizn

cinz miiwd ,"minya"

minyd `ave minyd)

miniiw" 'ek gxie yny

mday hxt lk :"yi`a

`av mb `l` ± (cinz miiw

oind :"oina oiniiw"d) ux`dmiihxtd mi`xapd eli`e ,miiw cala

ziwl`d zeigd cinz miiwzz `xap lkay gxkdd on (mitlgzn

iabl `ed xacdy itk ,ycgn eze` digze xevize ,eze` d`xay

,oldl x`an `edy itk ,cinz ea cenrl gxken xeaicdy ,"miny"

úBiúBàä eéä elà ék,minyd z` `xay iwl`d xn`nd ly ± ¦¦¨¨¦
ïøB÷îì úBøæBçå íBìLå ñç òâøk úB÷lzñîdbxc dze`l - ¦§©§§¤©©§¨§§¦§¨

,zeize`d ze`a dpnny zewl`aíéîMä ìk eéä,miriwxd lk ± ¨¨©¨©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äàìéò àãåçé àåä 'åë ìàøùé òîùã øäæá ù"î øòæî èòî ïéáäì

é àåä å"ìîëùáå:äàúú àãåç

úòãéå à ÷øôàåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä
õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä

.ãåò ïéà úçúîùéù êúòã ìò äìòú éëå ïéáäì êéøöå
ë"ë øéäæäì êéøöù õøàì úçúî íéîá äøùð íéäìà
áöð êøáã 'ä íìåòì áéúë äðä .êááì ìà úåáùäå

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî
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זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) ‰�"Ïכ"מ ¯˙ÂÒע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפך, כו' ודעת הבינה ע"י שבאים –

עתה) לבארם שבא וכו'. ויחו"ת (יחו"ע כו' ביחודו הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה ÍÈ‡Âהאהבה

' הפי': ולפ"ז וכו'. כו') חייו והוא גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר 'דברים'¯‡˘È˙מעוררת שכמה – הדברים'

כדלעיל) – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ה'È˘‡¯Â˙ישנם ביחוד באמונתו כו' באמונה כו' 'כשיעמיק פל"ג מש"כ ע"ד והוא כו'. האמונה כולם

ע"י כו' בגילוי שיבוא... כדי אך כו' אחד ה' אמונת :(226 ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ באגה"ק ועד"ז מצות'. התרי"ג כל (עיי"ש).כו' כו' התבוננות

התבוננות כו' האמונה חיזוק ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ÂÁÈÂ"˙ועייג"כ Ú"ÂÁÈ·'כו¯"ÈÂ‰‡."'לט.1.כו ד, Î"˜2.ואתחנן ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡במים אשר דגה מטה) מלמטה -) גו' תשחיתון פן יב) (ד, גו' וידבר שאז מ"ת), (בעת הראת אתה לקודמו בהמשך בא "שזה :

˙Á˙Ó."'גו השמימה עיניך תשא למעלה) (ועד פט.3.לארץ קיט, ˘ËÈÏ"‡4.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנקודת אחרי ר"פ בלקו"ת "וכמובא :

הפסוק]. [על במד"ת" היא ח.5.הענין מ, ישעי'

oeiq 'f iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éäé" øîàî íã÷ Bîëe ,ììk eéä àìk eéäå ,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©£©§¦
Lnî "'eë òé÷øly ze`ivn mey llk zniiw dziid `l f`y ± ¨¦©©¨

eli` riwx ly ze`ivn mey zniiw dzid `l dzr mb jk ,riwx

mixacdy ,owfd epax xiaqn oldl .epnn zewlzqn eid zeize`d

,riwx iabl wx `l mixen`

lka mb xacd jk `l`

:mi`xapdìëa ïëå§¥§¨
úBîìBòä ìëaL íéàeøaä©§¦¤§¨¨¨
elôàå ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©£¦
úéîLbä Bælä õøà¤¤©¨©©§¦

,Lnî íîBc úðéçáe- §¦©¥©¨
mday minnecd mixacd

ly drepz mey zi`xp `l

`l mb ,zeipgex lye zeig

"gnev"a zi`xpd zeigd

eli`e ,lecbl ohwn lcbyk

mipa` ,dnc` enk ,"mnec"a

mey zi`xp `l ,dnecke

s` ± cala xneg `l` ,zeig

miiw "mnec"a mb ok it lr

`xay iwl`d gekd cinz

,eze`úB÷lzñî eéä elà¦¨¦§©§
íBìLå ñç òâøk äpnî¦¤¨§¤©©§¨
äøNòî úBiúBàä̈¦¥£¨¨
úàøáð ïäaL úBøîàî©£¨¤¨¤¦§¥
éîé úLLa õøàä̈¨¤§¥¤§¥

úéLàøaz`ixa zligza ± §¥¦
,mlerdäúéä,ux`d ± ¨§¨

,Lnî ñôàå ïéàì úøæBç¤¤§©¦¨¤¤©¨
éîé úLL éðôì Bîk§¦§¥¥¤§¥

Lnî úéLàøaixd f`y ± §¥¦©¨
mey zniiw dzid `l

`l jk ,ux` ly ze`ivn

mey dzr mb zniiw dziid

.ux` ly ze`ivnáúkL eäæå6,Lnî íîBãa íbL ,ì"æ é"øàä §¤¤¨©¨£¦©¤©§¥©¨
,íéîe øôòå íéðáà Bîkmeye zeig mey zi`xp `l mda - §£¨¦§¨¨©¦

,zeipgex,eðéäc .úéðçeø úeiçå Lôð úðéça Lézeig efi` - ¥§¦©¤¤§©£¦§©§
dppi` ,"gnev"a zniiwy zeigd mby xg`n ,"mnec"a dpyi zipgex

ef ± ?ea z`vnpäøNòî ,øeacä úBiúBà úeLaìúä úðéça§¦©¦§©§¦©¦¥£¨¨
úBéäì ,íîBcä úà úBeäîe úBiçnä úBøîàîmnecd `diy ± ©£¨©§©§©¤©¥¦§
úéLàøa éîé úLL éðôlL ñôàå ïéàî Léavnd mewnay ± ¥¥©¦¨¤¤¤¦§¥¥¤§¥§¥¦

ly ze`ivn mey zniiw dzid `l f`y ziy`xa ini zyy iptly

,"mnec" ly ze`ivn eiykr didz ± "qt`e oi`" wx m` ik ,"mnec"

ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr" ly zeize`d zervn`a

."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd od "zexn`n dxyr"

,äøBzaL úBøîàî äøNòa "ïáà" íL økæä àlL óàå- §©¤Ÿª§©¥¤¤©£¨¨©£¨¤©¨
dxyr" ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik

?dxezay "zexn`nïáàì úeiç CLîð ïë ét-ìò-óàdxyr"n ± ©©¦¥¦§¨©¨¤¤
,"zexn`n,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé ìòdtilgn zg` ze` - ©§¥¥¦§¦¥¦

ze`d :dnbecl ,dipyd z`

,`"d ze`a ztlgzn s"l`

,cg` `venn od odizy ik

,dneckeúBìbìbúnä©¦§©§§
íéðt íéøòL à"ìøa§§¨¦¨¦

,øBçàåzelblbznd - §¨
miz`n itl zetlgzne

,mipte` cg`e miyely

"xeg`e mipt" ly ote`a26,

,äøéöé øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨
ìzLnL ãòäøNòî ìL ©¤¦§©§¥¥£¨¨

ïäî CLîðå úBøîàî©£¨§¦§¨¥¤
óeøözeednd zeize`d ± ¥

àeäå ,"ïáà" íLsexiv ± ¥¤¤§
zelylzynd zeize`d

"zexn`n dxyr"n

od ,"oa`" dlnl zetxhvne

ìëa ïëå .ïáàä ìL Búeiç©¤¨¤¤§¥§¨
,íìBòaL íéàøápä©¦§¨¦¤¨¨
íäa íéàø÷pL úBîMä± ©¥¤¦§¨¦¨¤

,mi`xapdìaLãwä ïBL± ¦§©Ÿ¤
oeyld `id ycewd oeyl

± mlerd `xap day

ly ycewd oeyla zenyde

± mzednl mixeyw mixacd

,zexg` zetya enk `ly

,cala dnkqdÎzety ody

`exwl ehilgd mc` ipay

± miieqn mya miieqn xacl

mi`xwp mda zenyd ixd

- ycewd oeyla mi`xapdìzLnä ,øeacä úBiúBà ïä ïäúBìL ¥¥¦©¦©¦§©§§
íéôelç éãé ìò ,äøBzaL úBøîàî äøNòî äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨¥£¨¨©£¨¤©¨©§¥¦¦
úBLaìúîe úBòébnL ãò ,íéøòL à"ìøa úBiúBàä úBøeîúe§¨¦§§¨¦©¤©¦¦§©§

íéàøápä éèøt ïéàL éôì .BúBéçäì àøáð BúBàa`l) ± §¦§¨§©£§¦¤¥§¨¥©¦§¨¦
mi`xapd (`l` ,gxie yny e` ,ux` ,miny enk miillkd mi`xapd

,mpi` miihxtdïîöò úBøîàî äøNòî íúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨¥£¨¨©£¨©§¨
ïäî CLîpä úeiçäL ,äøBzaL"zexn`n dxyr"n ±¯ ïîöò ¤©¨¤©©©¦§¨¥¤©§¨

,íéièøt íéàøápä úðéçaî ãàî ìBãbly zeigd zeidln - ¨§Ÿ¦§¦©©¦§¨¦§¨¦¦
,mi`xapdíäa çk ïéàå,miihxtd mi`xapa ±,úeiçä ìa÷ì §¥Ÿ©¨¤§©¥©©

ìzLîe úeiçä ãøBiL éãé ìò àlàäâøãnî ìL,dly ± ¤¨©§¥¤¥©©¦§©§¥¦©§¥¨
,äpnî äúeçt äâøãîìziyrp ef dcixie -íéôelç éãé ìò §©§¥¨§¨¦¤¨©§¥¦¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî

äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç
ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé

åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà
äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî

ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä
úéùàøá éîé úùù éðôìùïáà íù øëæåä àìù óàå

ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(יוד (פ"ב, ש"נ מע"ח "להעיר :.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ש הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :

ה. פרק הצירוף שער הפרדס בספר בפרוטרוט מחושבים – פ"ה" הצירוף



עג oeiq 'f iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éäé" øîàî íã÷ Bîëe ,ììk eéä àìk eéäå ,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©£©§¦
Lnî "'eë òé÷øly ze`ivn mey llk zniiw dziid `l f`y ± ¨¦©©¨

eli` riwx ly ze`ivn mey zniiw dzid `l dzr mb jk ,riwx

mixacdy ,owfd epax xiaqn oldl .epnn zewlzqn eid zeize`d

,riwx iabl wx `l mixen`

lka mb xacd jk `l`

:mi`xapdìëa ïëå§¥§¨
úBîìBòä ìëaL íéàeøaä©§¦¤§¨¨¨
elôàå ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©£¦
úéîLbä Bælä õøà¤¤©¨©©§¦

,Lnî íîBc úðéçáe- §¦©¥©¨
mday minnecd mixacd

ly drepz mey zi`xp `l

`l mb ,zeipgex lye zeig

"gnev"a zi`xpd zeigd

eli`e ,lecbl ohwn lcbyk

mipa` ,dnc` enk ,"mnec"a

mey zi`xp `l ,dnecke

s` ± cala xneg `l` ,zeig

miiw "mnec"a mb ok it lr

`xay iwl`d gekd cinz

,eze`úB÷lzñî eéä elà¦¨¦§©§
íBìLå ñç òâøk äpnî¦¤¨§¤©©§¨
äøNòî úBiúBàä̈¦¥£¨¨
úàøáð ïäaL úBøîàî©£¨¤¨¤¦§¥
éîé úLLa õøàä̈¨¤§¥¤§¥

úéLàøaz`ixa zligza ± §¥¦
,mlerdäúéä,ux`d ± ¨§¨

,Lnî ñôàå ïéàì úøæBç¤¤§©¦¨¤¤©¨
éîé úLL éðôì Bîk§¦§¥¥¤§¥

Lnî úéLàøaixd f`y ± §¥¦©¨
mey zniiw dzid `l

`l jk ,ux` ly ze`ivn

mey dzr mb zniiw dziid

.ux` ly ze`ivnáúkL eäæå6,Lnî íîBãa íbL ,ì"æ é"øàä §¤¤¨©¨£¦©¤©§¥©¨
,íéîe øôòå íéðáà Bîkmeye zeig mey zi`xp `l mda - §£¨¦§¨¨©¦

,zeipgex,eðéäc .úéðçeø úeiçå Lôð úðéça Lézeig efi` - ¥§¦©¤¤§©£¦§©§
dppi` ,"gnev"a zniiwy zeigd mby xg`n ,"mnec"a dpyi zipgex

ef ± ?ea z`vnpäøNòî ,øeacä úBiúBà úeLaìúä úðéça§¦©¦§©§¦©¦¥£¨¨
úBéäì ,íîBcä úà úBeäîe úBiçnä úBøîàîmnecd `diy ± ©£¨©§©§©¤©¥¦§
úéLàøa éîé úLL éðôlL ñôàå ïéàî Léavnd mewnay ± ¥¥©¦¨¤¤¤¦§¥¥¤§¥§¥¦

ly ze`ivn mey zniiw dzid `l f`y ziy`xa ini zyy iptly

,"mnec" ly ze`ivn eiykr didz ± "qt`e oi`" wx m` ik ,"mnec"

ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr" ly zeize`d zervn`a

."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd od "zexn`n dxyr"

,äøBzaL úBøîàî äøNòa "ïáà" íL økæä àlL óàå- §©¤Ÿª§©¥¤¤©£¨¨©£¨¤©¨
dxyr" ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik

?dxezay "zexn`nïáàì úeiç CLîð ïë ét-ìò-óàdxyr"n ± ©©¦¥¦§¨©¨¤¤
,"zexn`n,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé ìòdtilgn zg` ze` - ©§¥¥¦§¦¥¦

ze`d :dnbecl ,dipyd z`

,`"d ze`a ztlgzn s"l`

,cg` `venn od odizy ik

,dneckeúBìbìbúnä©¦§©§§
íéðt íéøòL à"ìøa§§¨¦¨¦

,øBçàåzelblbznd - §¨
miz`n itl zetlgzne

,mipte` cg`e miyely

"xeg`e mipt" ly ote`a26,

,äøéöé øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨
ìzLnL ãòäøNòî ìL ©¤¦§©§¥¥£¨¨

ïäî CLîðå úBøîàî©£¨§¦§¨¥¤
óeøözeednd zeize`d ± ¥

àeäå ,"ïáà" íLsexiv ± ¥¤¤§
zelylzynd zeize`d

"zexn`n dxyr"n

od ,"oa`" dlnl zetxhvne

ìëa ïëå .ïáàä ìL Búeiç©¤¨¤¤§¥§¨
,íìBòaL íéàøápä©¦§¨¦¤¨¨
íäa íéàø÷pL úBîMä± ©¥¤¦§¨¦¨¤

,mi`xapdìaLãwä ïBL± ¦§©Ÿ¤
oeyld `id ycewd oeyl

± mlerd `xap day

ly ycewd oeyla zenyde

± mzednl mixeyw mixacd

,zexg` zetya enk `ly

,cala dnkqdÎzety ody

`exwl ehilgd mc` ipay

± miieqn mya miieqn xacl

mi`xwp mda zenyd ixd

- ycewd oeyla mi`xapdìzLnä ,øeacä úBiúBà ïä ïäúBìL ¥¥¦©¦©¦§©§§
íéôelç éãé ìò ,äøBzaL úBøîàî äøNòî äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨¥£¨¨©£¨¤©¨©§¥¦¦
úBLaìúîe úBòébnL ãò ,íéøòL à"ìøa úBiúBàä úBøeîúe§¨¦§§¨¦©¤©¦¦§©§

íéàøápä éèøt ïéàL éôì .BúBéçäì àøáð BúBàa`l) ± §¦§¨§©£§¦¤¥§¨¥©¦§¨¦
mi`xapd (`l` ,gxie yny e` ,ux` ,miny enk miillkd mi`xapd

,mpi` miihxtdïîöò úBøîàî äøNòî íúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨¥£¨¨©£¨©§¨
ïäî CLîpä úeiçäL ,äøBzaL"zexn`n dxyr"n ±¯ ïîöò ¤©¨¤©©©¦§¨¥¤©§¨

,íéièøt íéàøápä úðéçaî ãàî ìBãbly zeigd zeidln - ¨§Ÿ¦§¦©©¦§¨¦§¨¦¦
,mi`xapdíäa çk ïéàå,miihxtd mi`xapa ±,úeiçä ìa÷ì §¥Ÿ©¨¤§©¥©©

ìzLîe úeiçä ãøBiL éãé ìò àlàäâøãnî ìL,dly ± ¤¨©§¥¤¥©©¦§©§¥¦©§¥¨
,äpnî äúeçt äâøãîìziyrp ef dcixie -íéôelç éãé ìò §©§¥¨§¨¦¤¨©§¥¦¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî

äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç
ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé

åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà
äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî

ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä
úéùàøá éîé úùù éðôìùïáà íù øëæåä àìù óàå

ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(יוד (פ"ב, ש"נ מע"ח "להעיר :.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ש הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :

ה. פרק הצירוף שער הפרדס בספר בפרוטרוט מחושבים – פ"ה" הצירוף



oeiqעד 'g iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ח' שישי יום

,fr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .á ÷øô,154 'nr cr.ïë åðéà íéîä

,úBiúBàä ïBaLç ïäL úBàiøèîéâå ,úBiúBàä úBøeîúe- §¨¦§¦©§¦¨¤¥¤§¨¦
ici lr wx `l `id zeigd

,dipya zg` ze` selig

aeyig ici lr mb `l`

,ze`d oeaygìëeiL ãò± ©¤©
,zeigd lkezyíöîöúäì§¦§©§¥

úBeäúäìe Laìúäìe§¦§©¥§¦§©
epnî,zeigdn ±àøáð ¦¤¦§¨

øLà BîL äæå .éèøt§¨¦§¤§£¤
Bì eàø÷émi`xewy myd ± ¦§§

,`xaplìa,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤
ìzLpL ,äæ íL úBiúBàa íöîöîä úeiçì éìk àeäìL §¦©©©§ª§¨§¦¥¤¤¦§©§¥

íäa LiL ,äøBzaL úBøîàî äøNòî,"zexn`n dxyr"a ± ¥£¨¨©£¨¤©¨¤¥¨¤
Lé àøáì úeiçå çkŸ©§©¦§Ÿ¥

BúBéçäìe ,ïéàîz` ± ¥©¦§©£
,`xapd "yi"d,íìBòì- §¨

ixd ± ?df gk mda yi recn

iptn dfàLã÷å àúéøBàc§©§¨§ª§¨
éøaàeä Cdxezd ± §¦

`ed jexa yecwdeãç àlkª¨©
yiy myke .cg` lkd md ±

`exal d"awd ly egeka

dxyr"l yi jk ,oi`n yi

."oi`"n "yi" `exal zeigde gekd dxezay "zexn`n

.á ÷øtlk `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
m` ,oky .ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap

oi`"l `xapd jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd

.`xapy iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,"qt`e

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy

`xapd z` `xay iwl`d

,`xapa cinz miiwzdl aiig

,ycgn ezeigdle e`xal

íéðénä úáeLzdaeyzd ± §©©¦¦
,mipinlLøL éelâå§¦Ÿ¤
,íúeòè.mipind ly - ¨¨

`id ,o`k "mipin"a dpeekd

yeciga mixteky dl`l `l

lr `xap mlerdy ,mlerd

,micen md jka ± `xead ici

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
éúôBîe úBúBàáe úéèøt§¨¦§§¥

,äøBzäjka mixtek md - ©¨
dgbyda gibyn d"awdy

miztenae zeze`a mb mixteke ,xevie `xap lk lr "zihxt"

micen mdy zexnl ,jka mixtek ok` md recn ;dxeza miaezkd

iptn df ixd ?mlerd z` `xa d"awdy,áæBkä íðBéîãa íéòBhL¤¦§¦§¨©¥
mb ,oky .jkl sqepa mb mireh mde zafekd mz`eeyda mireh md -

itk ,miayeg mdy itkn zxg` zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl

:`ad xaqddn oaenyïéîãnLmieeyn mdy ±äNò" 'ä äNòî ¤§©¦©£¥Ÿ¥
óøBvì àöé øLàk ék ,åéúBìeaçúå LBðà äNòîì "õøàå íéîL̈©¦¨¨¤§©£¥¡§©§¨¦©£¤¥¥©¥

Y éìk,one`d ici zgzn `vei ilkykéøö éìkä ïéà áeLéãéì C §¦¥©§¦¨¦¦¥
ék ,óøBvä,ixdy ±åéãiL óà,one`d ly ±epîéä úB÷lñî± ©¥¦©¤¨¨§ª¨¥¤

,ilkdnLnî Bîìöå Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå§¥©©§¦©¨§©§¦§©§©¨
ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé øLàk,mieeyn ±elàä íéìëqä ©£¤¨¨¦¥©¥¨§©¦©§¨¦¨¥

.õøàå íéîL äNòîmd oi` ,ux`e miny `xa d"awdy ixg`y ± ©£¥¨©¦¨¨¤
mixtek md okle ,m`xea ,d"awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv

d"awdy mi`xnd dxezay miztenae zeze`ae zihxt dgbyda

z` ,miztene miqp ici lr ,dpyn mb minrtle mi`xapd lr gibyn

.mi`xapd rah,íäéðéò úBàøî çè Cà,z` -ìBãbä ìcáää ©¨¥§¥¥¤©¤§¥©¨
àeäL ,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL,yep`d dyrn ±Lé ¤¥©£¥¡§©§¨¤¥
,Liîmiiw xaky xacn - ¦¥

,ztqep dxivi mc`d xvei

lr ,oldl `aend lynd itk

,sqk zkizgn xvepd ilk

xaky xac `ed sqkdy

,miiwäpLnL ÷øone`d ± ©¤§©¤
z`äðeîzäå äøeväly ± ©¨§©§¨

:xnegdúëéúç úðeîzî¦§©£¦©
,éìk úðeîúì óñkixd - ¤¤¦§©§¦

ze`ivn o`k xvi `ly oeeik

,ze`ivnd ,ixdy ,dycg

dzid ,ilkd ly xnegd

;ilkd ziiyr iptl mb zniiw

ly zipazde dxevd mbe

zkizgn one`d xviy ilkd

zn`a mda oi` ,sqkd

zpzip `idy ,jk d`xap sqkd ze`ivn ,oky ,sqka yecig meyn

ycig `l mc`dy ixd ± milk ly zeipaze zexev ipin lka aevirl

jixv ,ezxivi ixg` ,ilkd oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig

cvik mi`ex mpi` "mipin"d eli`e ± eze` xviy mc`d icil wwcfdl

- ilk zxivi zeeydl xyt` i`Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤¥
.ïéàîeid `l md ,qt`e oi` eid md ,ux`de minyd e`xapy iptl ± ¥©¦

ixd ± iynn xac "yi" zpigaa eyrp md mzeedzd mre ,llk miniiw

oeeikne .llk mcewn miiw did `ly ycg xac o`k ycgzpy

,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn dxivi o`k zxvepy

`l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig xviy gekdy ,`eti`

.eze`ivnn xacd lhazi ± okàeäåux`e miny ly mzeedzda ± §
,"oi`n yi",ìLî Cøc ìò óeñ íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt- ¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨

ici lr dzidyéìBäLäìélä ìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä C ¤¦¤©¨§©¨¦©¨¨©©§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî
úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
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oeiq 'h ycew zay mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ט' קודש שבת יום

,154 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàéøáá å"÷å ù"ëå,154 'nr cr:äàéøáä íìåòá

micwd gexa yalzd mid z` rway gekd ,xnelk ±,íénä eò÷aiå©¦¨§©©¦
,äîBçëe ãð Bîk eávðåekiynd `l mindy cala ef `ly - §¦§§¥§¨

mznixfa.dxeva dnegk ecnr mb `l` ,zirahd'ä ÷éñôä elàå§¦¦§¦
íkøãk ãøBna íéøbðå íéøæBç íénä eéä - òâøk çeøä úà¤¨©§¤©¨©©¦§¦§¦¨¦©¨§©§¨

äîBçk eî÷ àìå ,íòáèå§¦§¨§Ÿ¨§¨
,÷ôñ éìaoi` ,xnelk - §¦¨¥

mindy ,llk aeygl mewn

dnegk micner mix`yp eid

dwiqtn dzid gexdy ixg`

`l` ,dwfga mdilr aeypl

mixfeg mind eid i`ceea

dlrnln mixbipe mrahl

.dhnläfä òáhäL óà©¤©¤©©¤
Lcçîe àøáð ïk íb íéna©©¦©¥¦§¨§ª¨

,ïéàî Lé± dfk rah did `ly ,"oi`" did mcewny mewnay - ¥¥©¦
± `"hily iaxd yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp ,"yi" dyrp

`xap `ed mb ,dnegk micner mpi`e cinz mixbipd ,mina df rahy

`xap mby `l` ,"oi`n yi" d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n yi"

dwfgd gexdyk ixd .dnegk cenrl `le mixbip zeidl rahd mina

ycg xac xvepy ote`a df oi` ,dnegk ecnriy mind lr drityn

zeidl mind rah) cg` "yi" iepiy wx `l` ,"oi`n yi" ,ixnbl

ecnri mindy ick ,ok it lr s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l (mixbip

`exal ,df yecig lretd gekd lry gxkdd on ,yecig ly ote`a

zeyrl xicq ote`ae cinz dgxken gexd ± wqtd ila yecigd z`

,ef ezelirt rbxl wiqtn df gekyke ± dnegk micner mind z`

mby xacd giken ok m` .yecigd lhaznyeciga,"yi"n "yi" ly

itlke .yecigd z` `exaln wiqti `l ycgnd gekdy gxkdd on

`le "yin yi" d`ixa `ed mixbip zeidl mind rahy xaecy dn

,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py ,xnelk ± mina invr oipr

enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl mdilry gxkdd on

,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl

`l` ,"oi`n yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz lry ote`a

dn eli`e ,mewn qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi mr

"oi`n yi" d`ixa `ed envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy

enk ,mi`xap mpyiy dnn di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ±

wifgiy xg` gekl wwcfdl ilan mnvrn micnerd ,dneg ,xiw

- mze`úîBç éøäL¤£¥©
éìa dîöòî úávð íéðáà£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦

çeø,dze` wifgiy ±÷ø ©©
;ïë Bðéà íénä òáhL- ¤¤©©©¦¥¥

`l rah yi minl m`e

zeidl `l` ,micner zeidl

hnl dlrnln mixbipixd ,d

yi" d`ixa `ed df rahy

,ixd mnvr mina "oi`n
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שאינו]". מוכיחה ה' שהוליך שקרי"ס אלא – שבראם אחרי לגמרי עצמאים ו.1.מעשיו ט, ב.2.נחמיה כג, ב, ו.3.שמואל לג, תהלים

ה'תש"גג סיון, מז לעומריום ראשון

חומש: נשא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק נג. והנה . . . ־148־ לי"ח.

ה. "ּב[ נֹוָחה ִמּזֶ י ]ָהַרׁשַ בּועֹות, ֹלא ָהְיָתה רּוַח ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָלה, ֹקֶדם ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ יֵמי ַהְגּבָ רּו ּבִ ּפְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

בּועֹות הּוא ְזַמן  ַחג ַהּשָׁ ת פט. א( ָיִבין, ׁשֶ ּבָ ְתִחיל "ּתֹוָרה" )ׁשַ ּבּור ַהּמַ יַטת ּתֹוְספֹות ּדִ ׁשִ ן ּבְ ַהְמַעּיֵ
ַעת  ׁשְ ּבִ ַהְטָרָדתֹו  ֻדְגַמת  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַהְמַקְטֵרג  ֶאת  ַמְטִריד  ֵרְך  ִיְתּבָ ְוה'  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון  ֵעת 

ּפּוִרים. צֹום ּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ֹראׁש ַהּשָׁ ִקיעֹות ּבְ ַהּתְ

יום 
ראשון

היום יום . . . 



עז היום יום . . . 

ה'תש"גד סיון, מח לעומריום שני

חומש: נשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובבית שני . . . ־148־ ברתא.

ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ר ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְלטֹוַבת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה ּבְ ְכׁשָ בּועֹות הּוא ְזַמן ַהּמֻ ַחג ַהּשָׁ
ֹראׁש  ִקיעֹות ּבְ ֻדְגַמת ְזַמן ַהּתְ ָטן ַהְמַקְטֵרג, ּכְ ֵאין ַמְפִריַע ִמּשָׂ ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוָרה ּבְ ְתׁשּוָבה ּבְ ק ּבִ ְוֵכן ְלִהְתַעּסֵ

ּפּוִרים. צֹום ַהּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ַהּשָׁ

ה'תש"גה סיון, עחה"ש, מט לעומריום שלישי

חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וז"ש הינוקא . . . במ"א.

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה:
וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם דָאס 
דארף מען אליין. דָאס איז געווען די גַאנצע תורה. דער צ"צ הָאט מבאר געווען: וקדשתם 
איז געזָאגט געווָארען צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ווָאס זיי קענען 
הייליג מַאכען דעם היינט און דעם מָארגען, ָאבער מ'דארף דערצו וכבסו שמלותם - 

לבושי מחשבה דבור ומעשה, ווָאס דָאס דארף מען אליין.

ֵקן ּתֹוָרה: נּו ַהּזָ בּועֹות תקנ"ז ָאַמר ַרּבֵ ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ
ְמֹלָתם"  ׂשִ סּו  "ְוִכּבְ ֲאָבל  ַמְעָלה,  ִמּלְ ֶזהּו  ּוָמָחר"  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ּגֹו'".  ּוָמָחר  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ
ה,  ְלֹמׁשֶ ֶנֱאַמר  ם"  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ֵאר:  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַה'ּתֹוָרה'.  ל  ּכָ ָהְיָתה  זֹו  ְלַבד.  ]ַלֲעׂשֹות[  ָצִריְך  ֶזה 
ָחר'; ַאְך ָנחּוץ  ׁש ֶאת 'ַהּיֹום' ְוֶאת ַה'ּמָ ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקּדֵ ָרא ְוָדָרא – ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמׁשֶ טּוָתא ּדְ ׁשְ ְוִאְתּפַ

ה ָצִריְך ]ַלֲעׂשֹות[ ְלַבד. ּזֶ ה, ׁשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ י ַמֲחׁשָ ְמֹלָתם" – ְלבּוׁשֵ סּו ׂשִ ְלָכְך "ְוִכּבְ

ה'תש"גו סיון, א דחה"שיום רביעי
מּות. ֶפר ּתֹוָרה, ֵאין אֹוְמִרים ַאְקּדָ רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם . . . ואחדותו ית'.

מֶעִזיּבּוׁש.  בֹוד ּבְ בּועֹות תק"ך, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ַחג ַהּשָׁ יֹום ָהְרִביִעי א ּדְ ם טֹוב – ּבַ ַעל ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ִהְסּתַ
לּו  ִנּטְ ָהְרִביִעי  ּיֹום  ּבַ  – פֶעטֶעְרּבּוְרג  ּבְ תקנ"ט  ִכְסֵלו  ּבְ כ  ד  יֹום   – ֶזה  ַעל  ָאַמר  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 

אֹורֹות. ַהּמְ

ה'תש"גז סיון, ב דחג השבועות ]בחו"ל[יום חמישי

חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: שער היחוד . . . כולא חד.

ִים:  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ
ֹמאל  ִהיא ׂשְ ֶאְמַצע. ה' - ֵמֵסב ֹראׁשֹו ִליִמינֹו, ׁשֶ ֵרְך ֹראׁשֹו ּבָ ְתּבָ ַבת ְיָבֶרְכָך - ַהּמִ אֹוְמִרים ּתֵ ׁשֶ ּכְ

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . עח
ֶאְמַצע.  לֹום - ֹראׁשֹו ּבָ ִהיא ְיִמין ַהְמָבֵרְך ְוכּו'. ׁשָ ֹמאלֹו ׁשֶ ֶאְמַצע. ָיֵאר - ִלׂשְ ְמֶרָך - ּבָ ַהְמָבֵרְך. ְוִיׁשְ
מֹוַע.  בֹות ָצִריְך ִלׁשְ אֹוְמִרים ַהּתֵ ׁשֶ ְוָקא, ֲאָבל ּכְ ִנים ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמַנּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם - ּבְ ֲאִמיַרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִנים ְלֵתַבת "ְלָך" - ְוִאם .  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ יק. ּכְ ּדִ ל עֹוָלם . . . ַהּצַ ם", אֹוְמִרים ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִנים ְל"ְוָיׂשֵ ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ָהל[  לֹום" - אֹוְמִרים ]ַהּקָ אֹוְמִרים ]ַהּכֲֹהִנים[ "ׁשָ ׁשֶ ם . . . ְלטֹוָבה. ּכְ לֹום" - ּוְכׁשֵ ע. ְל"ׁשָ . . ֱאִליׁשָ
ָניו. ית ַעל ּפָ ּלִ ֲעַדִין ַהּטַ ׁשֶ ת ָאֵמן, ּכְ רֹום" אֹוְמִרים ַאַחר ֲעִנּיַ ּמָ יר ּבַ ִני ְוִתְרֵצִני". "ַאּדִ ְמֵרִני ּוְתָחּנֵ "ְוִתׁשְ

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט ּפלַאץ, 
וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת אגוז 
)בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש קען זיך 

אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ּבֹו  ׁש, ׁשֶ רּוְך הּוא )ְמקֹום ִמְפּגָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ינּוְנָיא" ׁשֶ ל "ּגִ ֲעֹרֶבת ׁשֶ ִמי הּוא ּתַ ׁשְ ה ַהּגַ ָהעֹוָלם ַהּזֶ
ַהּכֹוֵלל[  ִעם  'ֱאגֹוז'  ה  ּלָ ]=ַהּמִ ֱאגֹוז"  ת  ְו"ִגּנַ ְבָרִאים(  ַהּנִ ִחיר  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה' 
ֶרְך  ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ א ֵחְטא(. ְוַהּשֵׁ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ

ים. ַחּיִ ּבַ

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. די 
אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי משנה 
)בעל־פה( איז א "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות ווָאס מען וועט חזר'ן וואו 
מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די פארבינדונג 
געפינען  צו  זייער שווער  איז  נשמה. עס  אותיות  איז  קוב"ה. משנה  מיט  ישראל  פון 
די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה כללית און 
דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י בריינגען. און 
ווָאס מען וועט  ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח,  עס פעלען אויס די 

פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ָך ּבַ ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ת ַהּשִׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ִמיָרה ּפְ ָלִלית ּוׁשְ ִמיָרה ּכְ ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ים ְלַהּבִ ּלִ ה ְמֹאד ִלְמֹצא ֶאת ַהּמִ ָמה. ָקׁשֶ ָנה ִהיא אֹוִתּיֹות ְנׁשָ ִריְך הּוא. ִמׁשְ א ּבְ ָרֵאל ִעם קּוְדׁשָ ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ָרִטית, ׁשֶ ִמיָרה ּפְ ָלִלית ּוַבׁשְ ִמיָרה ַהּכְ ׁשְ ֵרְך, ּבַ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ יֹוֵתר, ּבְ דֹוָלה ּבְ ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת ַהּגְ
ְגְרמּו  ּיִ ֶדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֹ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ
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ה'תשע"א סיון ג' ראשון יום מנות? שולחים למה
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הדשן' ה'תרומת קי"א)כתב "כדי(סי' הוא מנות שמשלוח

אין ולכן כדינה", הסעודה לקיים וספק די אחד לכל שיהא

ומשקה. במאכל רק אלא וכד' בגדים במשלוח חובה ידי יוצאים

שכתבו י"ז)ויש פ"ט, מג"א על הלוי בשלום(מנות להרבות שמטרתה

ומפורד". מפוזר אחד עם "ישנו שאמר המן לדברי כניגוד ורעות

לדיני כהמשך מנות משלוח מצות את הביא הרמב"ם אך

בהלכה כתב לאביונים מתנות מצות את (ואילו פורים סעודת

מחיוב שכחלק היא המצוה שלדעתו ונראה עצמה), בפני

שלelyהסעודה סעודה העושה כי בסעודתו, אחרים ישתף

ידידיו את בה משתף עמ"סשמחה הקודש קהלות .368 ע' ט"ז (לקו"ש

י"א) סי' .מגילה

הטעמים: בין ונפקאֿמינה

יקיים שהמקבל כדי הוא שהמשלוח הראשון, הטעם לפי א.

אם אך חובתו, ידי יצא שם בעילום השולח גם כדינה סעודה

השולח מי יידע שהמקבל צריך ידידות להרבות כדי הוא הטעם

קמ"א) סי' כת"ס .(שו"ת

בסעודתו, אחרים לשתף הוא שהחיוב הרמב"ם שיטת לפי ב.

אברהם' ה'מגן של חידושו סקי"ג)מובן תרצ"ה על(סי' שהסמוך

אך מנות, ממשלוח פטור לעצמו סעודה הכין ולא חברו שולחן

תלויה אינה מנות משלוח מצוות הראשונים הטעמים שני לפי

שלו תצוה)בסעודתו ס"פ עה"ת .(כת"ס

לאביונים ומתנות המגילה קריאת כאשר משולש', ב'פורים ג.

לגבי הדעות נחלקו ראשון, ביום היא והסעודה שישי ביום היא

הגדולה' ה'כנסת מנות: הטור)(סי'משלוח הגהות "כמהתרצ"ה - כתב

שלאחר ביום מנות משלוח שיקיימו תמוהין הדברים נראין

ראשון ביום הוא המשלוח הפוסקים רוב לדעת אך הפורים",

סקי"ח) שם משלוח(משנ"ב מצות אם אלו: בטעמים תלוי והדבר .

לשתף כדי או לקיימה המקבל שיוכל (כדי לסעודה שייכת מנות

אם אך הסעודה; ביום לקיימה יש השולח) בסעודת אחרים

הפורים עיקר שהוא ו' ביום לקיימה יש אחווה, להרבות עניינה

שם) הקודש .(קהלות

ה'תשע"א סיון ד' שני יום ישועות נר

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂ�Á ˙ÂÎÏ‰äåöî ¯ äkðç øð úåöî¦§©¥£ª¨¦§¨

éøöå ,ãàî ãò àéä äáéáçñpä òéãBäì éãk da øäfäì íãà C £¦¨¦©§Ÿ§¨¦¨¨§¦¨¥¨§¥§¦©©¥

éñBäìe.íéqpä ìò Bì äéãBäå ìàä çáLa ó §¦§¤©¨¥§¨¨©©¦¦

השמן, פך נס לזכר חנוכה נרות הדלקת נתקנה פשוטו לפי

ישראל וישועת להצלת זכר משום גם בה שיש לומר יש אך

לאחרי שאומרים הללו" "הנרות בנוסח כמפורש החנוכה, בימי

על מדליקין "אנו ".zereyzdההדלקה:

הגמרא מדברי לכך א)וראיה כג, בנר(שבת חייבות "נשים

לנס הכוונה שאין רש"י פירש הנס", באותו היו הן שאף חנוכה

שהנשים ומחמת היוונים, מיד ישראל הצלת לנס אלא השמן פך

חנוכה. בנר הן גם חייבות להצלה, זכו הן שאף הנס, באותו היו

חנוכה. נר "מצוות שכתב: הרמב"ם, מלשון גם מוכח ..וכך

האֿל בשבח ולהוסיף הנס להודיע כדי בה להזהר אדם צריך

על לו שעשה".miqpdוהודיה

מתייחס יחיד בלשון הנס" "להודיע ברור: הלשון ודקדוק

ואילו חנוכה, נר הדלקת של הטעם עיקר שהוא השמן, פך לנס

העובדה כלפי מכוון רבים, בלשון לנו" שעשה "הנסים ההמשך,

שאירעו הנסים כל על והודיה שבח גם יש חנוכה נר שבהדלקת

היוונים. מיד וההצלה התשועה נס כולל ההם, בימים

מזו: ויתרה

עניין הוא חנוכה נר לקביעות כטעם המלחמה לניצחון הזכר

אלא אינה הישועה נס על ההודאה תקנת כל אם כי עיקרי,

הנסים" "ועל אמר לא שאם הוא הדין הרי קשה: הנסים", ב"ועל

אותו מחזירין ס"א)אין סתרפ"ב או"ח היא(טושו"ע שהתקנה ונמצא

ערבית שתפילת כיון ועוד: זה! נס על שיודה הכרח שאין באופן

מישועת שונה ומה – בלילה להודות חיוב שאין נמצא רשות,

ובלילה? ביום הוא המגילה קריאת שחיוב בפורים ישראל

ל"ישועות", זכר יש בלילה שמדליקין בנרות שגם וודאי אלא

שהזכרת ומכאן גמור. חיוב הוא הנרות הדלקת חיוב והרי

אלא בחנוכה, הישועות בזכר צדדי פרט אינו בנרות הישועות

ועיקר. יסוד הוא

(366 'nr e"hg y"ewl)

ה'תשע"א סיון ה' שלישי יום לראותה מבלי אשה לקדש

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ãò äMà Lc÷é àìå§Ÿ§©¥¦¨©

.åéðéòa ïç àöîz àì ànL åéðéòa äøLk äéäúå äpàøiL¤¦§¤¨§¦§¤§¥¨§¥¨¤¨Ÿ¦§¨¥§¥¨

א)בגמרא מא, האישה(קידושין את שיקדש לאדם "אסור נאמר

בדבר, איסור שאין משמע הרמב"ם מלשון ואילו שיראנה", עד

ביאה איסורי בהל' גם כתב ה"ג)וכך בפני(פכ"א להסתכל שראוי

הנישואין. לפני האישה

אסור אכן כלל מכירה אינו אם משנה': ה'לחם ומבאר

אם אף לקדשה איסור אין מכירה אם אבל שיראנה, עד לקדשה

יראנה. לא

יוסף' אבל)וה'בית ומ"ש ד"ה ל"ה סי' הטור(אהע"ז מלשון דקדק

אפשרות לו כשיש הוא מכירה כשאינה אשה לקדש שהאיסור

שהוא "כגון לקדשה יכול אינו אם אך בעצמו, ולקדשה לראותה

יכול לראותה" למקומה לילך לו אפשר ואי ממנה, רחוק במקום

לראותה. בלי שליח ידי על לקדשה

חז"ל אמרו א)והנה, טז, בתרא את(בבא ראה לא אבינו שאברהם

את" מראה יפת אשה כי ידעתי נא "הנה שאמר עד אשתו
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ה'תשע"א סיון ג' ראשון יום מנות? שולחים למה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰?Bæ äcòñ úáBç ãöék¥©©§ª¨

ì íãà áiç ïëå ...äàð äcòñ ïwúéå øNa ìëàiL...úBðî ézL çìL ¤Ÿ©¨¨¦©¥§ª¨¨¨§¥©¨¨¨¦§Ÿ©§¥¨

.eäòøì Léà úBðî çBìLîe :øîàpL¤¤¡©¦§©¨¦§¥¥

הדשן' ה'תרומת קי"א)כתב "כדי(סי' הוא מנות שמשלוח

אין ולכן כדינה", הסעודה לקיים וספק די אחד לכל שיהא

ומשקה. במאכל רק אלא וכד' בגדים במשלוח חובה ידי יוצאים

שכתבו י"ז)ויש פ"ט, מג"א על הלוי בשלום(מנות להרבות שמטרתה

ומפורד". מפוזר אחד עם "ישנו שאמר המן לדברי כניגוד ורעות

לדיני כהמשך מנות משלוח מצות את הביא הרמב"ם אך

בהלכה כתב לאביונים מתנות מצות את (ואילו פורים סעודת

מחיוב שכחלק היא המצוה שלדעתו ונראה עצמה), בפני

שלelyהסעודה סעודה העושה כי בסעודתו, אחרים ישתף

ידידיו את בה משתף עמ"סשמחה הקודש קהלות .368 ע' ט"ז (לקו"ש

י"א) סי' .מגילה

הטעמים: בין ונפקאֿמינה

יקיים שהמקבל כדי הוא שהמשלוח הראשון, הטעם לפי א.

אם אך חובתו, ידי יצא שם בעילום השולח גם כדינה סעודה

השולח מי יידע שהמקבל צריך ידידות להרבות כדי הוא הטעם

קמ"א) סי' כת"ס .(שו"ת

בסעודתו, אחרים לשתף הוא שהחיוב הרמב"ם שיטת לפי ב.

אברהם' ה'מגן של חידושו סקי"ג)מובן תרצ"ה על(סי' שהסמוך

אך מנות, ממשלוח פטור לעצמו סעודה הכין ולא חברו שולחן

תלויה אינה מנות משלוח מצוות הראשונים הטעמים שני לפי

שלו תצוה)בסעודתו ס"פ עה"ת .(כת"ס

לאביונים ומתנות המגילה קריאת כאשר משולש', ב'פורים ג.

לגבי הדעות נחלקו ראשון, ביום היא והסעודה שישי ביום היא

הגדולה' ה'כנסת מנות: הטור)(סי'משלוח הגהות "כמהתרצ"ה - כתב

שלאחר ביום מנות משלוח שיקיימו תמוהין הדברים נראין

ראשון ביום הוא המשלוח הפוסקים רוב לדעת אך הפורים",

סקי"ח) שם משלוח(משנ"ב מצות אם אלו: בטעמים תלוי והדבר .

לשתף כדי או לקיימה המקבל שיוכל (כדי לסעודה שייכת מנות

אם אך הסעודה; ביום לקיימה יש השולח) בסעודת אחרים

הפורים עיקר שהוא ו' ביום לקיימה יש אחווה, להרבות עניינה

שם) הקודש .(קהלות

ה'תשע"א סיון ד' שני יום ישועות נר

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂ�Á ˙ÂÎÏ‰äåöî ¯ äkðç øð úåöî¦§©¥£ª¨¦§¨

éøöå ,ãàî ãò àéä äáéáçñpä òéãBäì éãk da øäfäì íãà C £¦¨¦©§Ÿ§¨¦¨¨§¦¨¥¨§¥§¦©©¥

éñBäìe.íéqpä ìò Bì äéãBäå ìàä çáLa ó §¦§¤©¨¥§¨¨©©¦¦

השמן, פך נס לזכר חנוכה נרות הדלקת נתקנה פשוטו לפי

ישראל וישועת להצלת זכר משום גם בה שיש לומר יש אך

לאחרי שאומרים הללו" "הנרות בנוסח כמפורש החנוכה, בימי

על מדליקין "אנו ".zereyzdההדלקה:

הגמרא מדברי לכך א)וראיה כג, בנר(שבת חייבות "נשים

לנס הכוונה שאין רש"י פירש הנס", באותו היו הן שאף חנוכה

שהנשים ומחמת היוונים, מיד ישראל הצלת לנס אלא השמן פך

חנוכה. בנר הן גם חייבות להצלה, זכו הן שאף הנס, באותו היו

חנוכה. נר "מצוות שכתב: הרמב"ם, מלשון גם מוכח ..וכך

האֿל בשבח ולהוסיף הנס להודיע כדי בה להזהר אדם צריך

על לו שעשה".miqpdוהודיה

מתייחס יחיד בלשון הנס" "להודיע ברור: הלשון ודקדוק

ואילו חנוכה, נר הדלקת של הטעם עיקר שהוא השמן, פך לנס

העובדה כלפי מכוון רבים, בלשון לנו" שעשה "הנסים ההמשך,

שאירעו הנסים כל על והודיה שבח גם יש חנוכה נר שבהדלקת

היוונים. מיד וההצלה התשועה נס כולל ההם, בימים

מזו: ויתרה

עניין הוא חנוכה נר לקביעות כטעם המלחמה לניצחון הזכר

אלא אינה הישועה נס על ההודאה תקנת כל אם כי עיקרי,

הנסים" "ועל אמר לא שאם הוא הדין הרי קשה: הנסים", ב"ועל

אותו מחזירין ס"א)אין סתרפ"ב או"ח היא(טושו"ע שהתקנה ונמצא

ערבית שתפילת כיון ועוד: זה! נס על שיודה הכרח שאין באופן

מישועת שונה ומה – בלילה להודות חיוב שאין נמצא רשות,

ובלילה? ביום הוא המגילה קריאת שחיוב בפורים ישראל

ל"ישועות", זכר יש בלילה שמדליקין בנרות שגם וודאי אלא

שהזכרת ומכאן גמור. חיוב הוא הנרות הדלקת חיוב והרי

אלא בחנוכה, הישועות בזכר צדדי פרט אינו בנרות הישועות

ועיקר. יסוד הוא

(366 'nr e"hg y"ewl)

ה'תשע"א סיון ה' שלישי יום לראותה מבלי אשה לקדש

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ãò äMà Lc÷é àìå§Ÿ§©¥¦¨©

.åéðéòa ïç àöîz àì ànL åéðéòa äøLk äéäúå äpàøiL¤¦§¤¨§¦§¤§¥¨§¥¨¤¨Ÿ¦§¨¥§¥¨

א)בגמרא מא, האישה(קידושין את שיקדש לאדם "אסור נאמר

בדבר, איסור שאין משמע הרמב"ם מלשון ואילו שיראנה", עד

ביאה איסורי בהל' גם כתב ה"ג)וכך בפני(פכ"א להסתכל שראוי

הנישואין. לפני האישה

אסור אכן כלל מכירה אינו אם משנה': ה'לחם ומבאר

אם אף לקדשה איסור אין מכירה אם אבל שיראנה, עד לקדשה

יראנה. לא

יוסף' אבל)וה'בית ומ"ש ד"ה ל"ה סי' הטור(אהע"ז מלשון דקדק

אפשרות לו כשיש הוא מכירה כשאינה אשה לקדש שהאיסור

שהוא "כגון לקדשה יכול אינו אם אך בעצמו, ולקדשה לראותה

יכול לראותה" למקומה לילך לו אפשר ואי ממנה, רחוק במקום

לראותה. בלי שליח ידי על לקדשה

חז"ל אמרו א)והנה, טז, בתרא את(בבא ראה לא אבינו שאברהם

את" מראה יפת אשה כי ידעתי נא "הנה שאמר עד אשתו
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בה"). ידע הוה לא דמעיקרא ("מכלל

את הכיר לא אבינו שאברהם יתכן איך המהרש"א: והקשה

ואמרו שיראנה", עד האשה את שיקדש לאדם אסור הרי אשתו,

ב)חז"ל כח, מדרבנן?(יומא מצוות גם קיים שאברהם

תירוצים: שני ותירץ

השנים בכל אך הנישואין, קודם שרה את ראה אבינו אברהם א.

שבחלוף סבור והיה צניעותה מחמת בה הביט לא הנישואין מאז

ביופיה היא ועדיין אותה ראה כן וכאשר יופיה נחלש כבר השנים

את". מראה יפת אשה כי ידעתי נא "הנה אמר הקודם,

שנימול, לאחר רק התורה את לקיים התחיל אבינו אברהם ב.

הקפיד לא ולכן התורה את קיים לא עדיין שרה את נשא וכאשר

הקידושין. לפני לראותה

ה'תשע"א סיון ו' רביעי יום למתקדשת ומותר למקדש בהנאה אסור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰øeñà àeäL øáãa Lc÷îä©§©¥§¨¨¤¨

.úLc÷î dðéà ...çñôa õîç ïBâk ,äàðäa©£¨¨§¨¥§¤©¥¨§ª¤¤

הנאה באיסורי אשה המקדש למלך': ה'משנה הסתפק

בה שיש בחולה דאורייתא הנאה איסורי (כגון לה המותרים

האם סכנה), בה שאין בחולה מדרבנן הנאה איסורי או סכנה,

מותר שלה וכיוון האישה מצב הוא הקובע בהנאה,הגורם

ערך וחסר בהנאה אסור הדבר הבעל שלגבי כיוון או מקודשת,

מקודשת? אינה

דלהלן מההלכה להוכיח דבר(ה"ב)ורצה ומכר עבר שאם

רש"י ופירש מקודשת, – בדמיו וקידש בהנאה ב,האסור נד, (ע"ז

למעוטי) האסוריםד"ה הדמים, היינו הנאה', איסור ש'חליפי

מותרים. הם לאשה למחליף, שנאסרו אף כי למקדש, בהנאה

אף לגביה ממוני שווי לו שיש בדבר להתקדש שיכולה הרי

ערך. כל לו אין המקדש שלגבי

הריטב"א דעת את הביא ב)ואולם נו, סי'והרדב"ז(קידושין (ח"ז

השווהלז) דבר לתת צריך המקדש כי חלים הקידושין שאין

ממון. נחשב אינו בהנאה לו האסור ודבר ממון,

של ברשותו אינם הנאה שאיסורי המלך', ה'יד גם כתב וכך

ברשותו הוא כאילו עשהו שהכתוב בפסח חמץ ואפילו אדם,

ב) ו, אבל(פסחים ימצא', ובל יראה ב'בל לחייבו כדי רק זה הרי

ולכן, כלום. נתן שלא ונמצא אדם מכל יותר בו זכות לבעליו אין

מההפקר כהנאה זו הרי מכך ליהנות יכולה כן האישה אם גם

מקודשת. ואינה

הוא מקודשת, בדמיו ומקדש הנאה איסור שבמוכר והטעם

דבר בדמיו וקנה האסור הדבר את ומכר שעבר שלאחר משום

ולכן מותרים חליפין' 'חליפי כי בו להשתמש מותר אחר

האישה לרשות ההנאה באה וממנו ברשותו הדמים נחשבים

שאם אף עצמו, הנאה באיסור המקדש כן שאין מה ומקודשת,

הקנוי, בדבר להשתמש מותר יהא בדמיו ויקנה וימכרנו יעבור

הגיע כאילו ונחשב בדמים 'נתפס' האיסור שאין משום זה הרי

למקדש. לייחסו אפשר אי אבל במתנה אליו

ה'תשע"א סיון ז' חמישי יום חתנים ברכת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰éøöåíéðúç úkøa Cøáì C §¨¦§¨¥¦§©£¨¦
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המצוות "כל מדין הוא הברכה הקדמת שטעם אומרים יש

לעשייתן" עובר עליהן זהשם)(ב"ימברך טעם דוחים יש אך (ר"ן.

ב) ז, ברכותפסחים אלא המצוות ברכת אינן אלו שברכות בנימוק

המשתה ימי שבעת כל אותן שמברכים והראיה, ושבח, תפילה

הרמב"ם של שטעמו מפרשים ולכן הנישואין. נגמרו שכבר אף

לשיטתו הקודמת)הוא ראויה(בהלכה כאשר רק קונה שהחופה

החופה קודם לברך צריך ולכן קונה, אינה נידה וחופת לייחוד,

החופה קודם יברכו לא ואם לבעלה, אסורה ברכה בלא כלה כי

קונה. שאינה נידה כחופת זו הרי

משה' ה'דרכי חתנים(שם)וכתב ברכת מברכים מנהגינו שלפי

שהחופה הרא"ש כדעת נפסק להלכה כי לחופה, הכניסה אחר

(בד ה'חופה' שבזמנינו ועוד ליחוד. ראויה להיות צריכה אינה

ב'חדר היא החופה ועיקר ייחוד, איננה כלונסאות) על המתוח

שתחת חתנים ברכת מועילה הרמב"ם לדעת אפילו ולכן ייחוד',

'עובר דין בזה ומתקיים ייחוד, לחדר הכניסה לפני החופה,

סק"א)לעשייתן' ב"ש ס"א. שם .(פרישה

הרמב"ם: לדעת קשה לכאורה כי זה הסבר השוללים יש אך

במקום נעשית הברכה והרי לחופה הכניסה לפני מברכים איך

כהפסק? נחשבת ביניהם וההליכה אחר במקום והנישואין אחד

נעשית שהברכה dpezgdאלא ziaaהייחוד לחדר הכניסה לפני

אכן החופה תחת הברכה אך הפסק. אינה לחדר מחדר והליכה

מהחופה ההליכה כי כך, אחר הנעשה הייחוד בשביל אינה

הפסק. נחשבת החתונה למקום

והטור הרמב"ם כשיטת החופה לפני מברכים שאין והטעם

שהאירוסין הקדום המנהג לפי רק נאמרו שדבריהם משום הוא

לפני חתנים ברכת לברך וניתן הנישואין, לפני רב זמן נעשו

שהאירוסין, למנהגינו אך חתן, כבר הוא שהרי לחופה הכניסה

תחת נעשים הקידושין, כיהיינו קודם לברך אפשר אי החופה

אחרי מברכים ולכן וכלה חתן כאן אין עדיין הקידושין לפני

סק"א)הקידושין בפת"ש מובא שם, .(המקנה

תשע"א ה' סיון ח' שישי יום בימינו? בארץ לדור מצוה
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ישראל לארץ לעלות מבקש מהם ואחד בחו"ל הגרים זוג בני

כתובה, בלא תצא - האשה מסרבת אם להצטרף. השני חייב –

כתובה. ויתן יוציא מסרב האיש ואם

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ערוך ה)ובשולחן עה, סי' שכופים(אהע"ז אחת) (לדעה כתב

מבלי העליה את לבצע כשאפשר רק ישראל לארץ לעלות

לעלות, כופין אין אמון נוא עד המערב מסוף "הלכך להסתכן.

בימות ים דרך וגם יבש, דרך לעלות כופין ולמעלה אמון ומנוא

הביא הטור על בהגהותיו ואמנם ליסטים". שם אין אם החמה,

ו)הרמ"א ס"ק שם משה אין(בדרכי הזה שבזמן חיים רבנו שיטת את

לא ערוך השולחן על בהגהותיו אבל ישראל, בארץ לדור מצוה

זו. דעה הביא

ומשיב' ה'שואל זה על קנא):וכתב סי' לא(ח"א שהרמ"א "זה

שם)הגיה היה(באהע"ז המקדש שבית לזמן הזה הזמן בין לחלק

שמואל הבית ודברי כרמב"ם. פסק כאן שגם משום [הוא] קיים,

אותה כופין אין הזה שבזמן וברא"ש במרדכי עיין שכתב: [כאן]

חילוק ואין כהרמב"ם, לן קיימא דאנן תמוה... הוא אותו, אלא

את כופין אין סכנה יש אם ורק המקדש, לזמן הזה זמן בין

שניהם".

דעה' ב'יורה פד)ואכן רס, שאמר(סי' "עבד המחבר: כתב

אותו ימכור או עמו לעלות רבו את כופין ישראל לארץ לעלות

שהארץ הזה בזמן אפילו זמן, בכל זה ודין שם... שיעלהו למי

ברמב"ם ומקורו כוכבים". עובדי ה"ט)ביד פ"ח עבדים .(הל'

ועוד: זאת

הבדל אין הרמב"ם שלדעת להוכיח מוסיף ומשיב' ה'שואל

חילק לא אישות, בהלכות שכאן, מכך הזה לזמן הבית זמן בין

כן ואם קיים, היה המקדש שבית לזמן הזה זמן בין הרמב"ם

לא שהרמ"א כיוון כן, ואם לעלות. כופין שבשניהם משמע

כמותו. סובר הוא שגם משמע המחבר על השיג

ה'תשע"א סיון ט' קודש שבת נישואין? לדחות מותר מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,Â"Ë ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äiøt ìò äeöî Léàä̈¦§ª¤©§¦¨
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נאמרה לא - המצוה מן פטור במצוה שעוסק - זו הלכה

לענין היא, מפורשת גמרא שהרי תורה, תלמוד לענין לכאורה

לאדם אומרים אחרים, ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה

במצוה" ועסוק תורה תלמוד שם)"תבטל וברש"י י, ט, מדוע(מו"ק .

על לעשותה יכולים שאין - ורביה פריה מצוות נדחית כן, אם

תורה? תלמוד מפני - אחרים ידי

המצוה ביטול ביו להבדיל שיש וסרמן, הגר"א מסביר

המצוה לביטול יביא תורה בלימוד העיסוק אם לאיחורה:

באופן הוא המצוה ביטול אם אך המצוה, את לקיים עליו לגמרי,

שהרי תורה, לבטל אין - ולקיימה להשלים יוכל כך ואחר זמני

לעוסק הרמב"ם התיר ולכן דבר. של בסופו תתבצע המצוה

נישואיו את לאחר א).בתורה הוספות יבמות, הערות (קובץ

זה. בענין חדשה דרך סלל הזקן ואדמו"ר

התורה. ידיעת א. חלקים: שני בו יש פה שבעל תורה לימוד

הלימוד הוא העיקרי החלק ועיון. פלפול ידיעתב. לצורך

לכך, בנוסף בקצרה". בטעמיהן ההלכות "כל דהיינו התורה,

עיון ידי "על וזאת דבר, מתוך דבר להבין כדי ללמוד צריך

ההלכות". בעמקי ופלפול

בבחינת מוגבל, בלתי הוא ופלפול עיון בדרך הלימוד

ממצות ליבטל לו "אין שכך ומכיוון מידה", מארץ "ארוכה

שאין מה וסוף". קץ לו שאין לימוד בשביל עליו, המוטלת עשה

קצוב, זמן לו קבעו חז"ל ההלכות, ידיעת העיקרי, הלימוד כן

תלמוד" שנים חמש משנה, שנים כב),"חמש ה, "אין(אבות כן ועל

אפשר שאי אף ורבו, דפרו זו מצוה מפני נדחית התורה ידיעת

אחרים" ידי על שם)לעשות ובקו"א א, ג, ת"ת הל' אדמוה"ז .(שו"ע
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ערוך ה)ובשולחן עה, סי' שכופים(אהע"ז אחת) (לדעה כתב

מבלי העליה את לבצע כשאפשר רק ישראל לארץ לעלות

לעלות, כופין אין אמון נוא עד המערב מסוף "הלכך להסתכן.

בימות ים דרך וגם יבש, דרך לעלות כופין ולמעלה אמון ומנוא

הביא הטור על בהגהותיו ואמנם ליסטים". שם אין אם החמה,

ו)הרמ"א ס"ק שם משה אין(בדרכי הזה שבזמן חיים רבנו שיטת את

לא ערוך השולחן על בהגהותיו אבל ישראל, בארץ לדור מצוה

זו. דעה הביא

ומשיב' ה'שואל זה על קנא):וכתב סי' לא(ח"א שהרמ"א "זה

שם)הגיה היה(באהע"ז המקדש שבית לזמן הזה הזמן בין לחלק

שמואל הבית ודברי כרמב"ם. פסק כאן שגם משום [הוא] קיים,

אותה כופין אין הזה שבזמן וברא"ש במרדכי עיין שכתב: [כאן]

חילוק ואין כהרמב"ם, לן קיימא דאנן תמוה... הוא אותו, אלא

את כופין אין סכנה יש אם ורק המקדש, לזמן הזה זמן בין

שניהם".

דעה' ב'יורה פד)ואכן רס, שאמר(סי' "עבד המחבר: כתב

אותו ימכור או עמו לעלות רבו את כופין ישראל לארץ לעלות

שהארץ הזה בזמן אפילו זמן, בכל זה ודין שם... שיעלהו למי

ברמב"ם ומקורו כוכבים". עובדי ה"ט)ביד פ"ח עבדים .(הל'

ועוד: זאת

הבדל אין הרמב"ם שלדעת להוכיח מוסיף ומשיב' ה'שואל

חילק לא אישות, בהלכות שכאן, מכך הזה לזמן הבית זמן בין

כן ואם קיים, היה המקדש שבית לזמן הזה זמן בין הרמב"ם

לא שהרמ"א כיוון כן, ואם לעלות. כופין שבשניהם משמע

כמותו. סובר הוא שגם משמע המחבר על השיג

ה'תשע"א סיון ט' קודש שבת נישואין? לדחות מותר מתי
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נאמרה לא - המצוה מן פטור במצוה שעוסק - זו הלכה

לענין היא, מפורשת גמרא שהרי תורה, תלמוד לענין לכאורה

לאדם אומרים אחרים, ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה

במצוה" ועסוק תורה תלמוד שם)"תבטל וברש"י י, ט, מדוע(מו"ק .

על לעשותה יכולים שאין - ורביה פריה מצוות נדחית כן, אם

תורה? תלמוד מפני - אחרים ידי

המצוה ביטול ביו להבדיל שיש וסרמן, הגר"א מסביר

המצוה לביטול יביא תורה בלימוד העיסוק אם לאיחורה:

באופן הוא המצוה ביטול אם אך המצוה, את לקיים עליו לגמרי,

שהרי תורה, לבטל אין - ולקיימה להשלים יוכל כך ואחר זמני

לעוסק הרמב"ם התיר ולכן דבר. של בסופו תתבצע המצוה

נישואיו את לאחר א).בתורה הוספות יבמות, הערות (קובץ

זה. בענין חדשה דרך סלל הזקן ואדמו"ר

התורה. ידיעת א. חלקים: שני בו יש פה שבעל תורה לימוד

הלימוד הוא העיקרי החלק ועיון. פלפול ידיעתב. לצורך

לכך, בנוסף בקצרה". בטעמיהן ההלכות "כל דהיינו התורה,

עיון ידי "על וזאת דבר, מתוך דבר להבין כדי ללמוד צריך

ההלכות". בעמקי ופלפול

בבחינת מוגבל, בלתי הוא ופלפול עיון בדרך הלימוד

ממצות ליבטל לו "אין שכך ומכיוון מידה", מארץ "ארוכה

שאין מה וסוף". קץ לו שאין לימוד בשביל עליו, המוטלת עשה

קצוב, זמן לו קבעו חז"ל ההלכות, ידיעת העיקרי, הלימוד כן

תלמוד" שנים חמש משנה, שנים כב),"חמש ה, "אין(אבות כן ועל

אפשר שאי אף ורבו, דפרו זו מצוה מפני נדחית התורה ידיעת

אחרים" ידי על שם)לעשות ובקו"א א, ג, ת"ת הל' אדמוה"ז .(שו"ע

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc zegpn(oey`x meil)

weqta xn`py(my)DzF` dUri xFdh adf xMM'íéìkä ìk úà ¦¨¨¨¨©£¤¨¥¨©¥¦
,'älàä`a .xkkdn eyrp zexpd mby dingp iax cnl epnny ¨¥¤

cnll weqtd,áäæ ìL íéìk eéäLmilkd x`y z` s` xnelk ¤¨¥¦¤¨¨
.xkkd adfn `l la` adfn dyri

:`xnbd dywnBa áéúk àéãäa áäæadf ly eidy eprinydl m` - ¨¨§¤§¨§¦
dfa xn`p yxetn `xwn ixd(gl-fl dk my),äòáL äéúøð úà úéNòå'§¨¦¨¤¥Ÿ¤¨¦§¨

áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe ,äéðt øáò ìà øéàäå äéúøð úà äìòäå§¤¡¨¤¥Ÿ¤¨§¥¦¤¥¤¨¤¨©§¨¤¨©§Ÿ¤¨¨¨
.'øBäè:`xnbd zvxznð àìàëøöeprinydl aezkd jxved `l - ¨Ÿ©§§¨

,adf ly eidiyúBøð éôì àlà,zwlec dliztdy mewnl -à÷ìñ ¤¨§¦¥¨§¨
àðéîà Czòcxnel jzrca dler did -éøeçLà úBøð éôe ìéàBä ©§¨¨¦¨¦¦¥©§¥

øçLî,xigyn zwlec dliztdy mewny oeik -ìò äñç äøBzä ©§©©¨¨¨©
,ìàøNé ìL ïðBîî̈¨¤¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zegpn(iying meil)

øNòî ,äëéîñdndaåéøçàìe åéðôì Lc÷nLmb ycwl lekiy ± §¦¨©£¥¤§©¥§¨¨§©£¨
,dnda xyrna ycgzd oky ,dxyr zg`de ziriyzd dndad z`
dndal `xw ,oze` dpne eiptl zendad z` xiardy drya m`y
od mb zeqtzp ,'zixiyr' mya dxyr zg`d dndal e` ziriyzd

dyecwam`d ,àìå Bðaø÷' ,øîBì ãeîìz .äëéîñ ïeòhL ïéc Bðéà¥¦¤¨§¦¨©§©¨§¨§Ÿ
.'øNòî©£¥

,ziyily dyxc,'çñt àìå Bðaø÷'.dkinq oerh gqt oaxw oi`y ¨§¨§Ÿ¤©
äîe ,àeä ïéc àìäå ìBëiLoaxwa BðéàL íéîìMly ieeivãBîò' ¤¨©£Ÿ¦©§¨¦¤¥§£

'àáäå,dacp e` xcpa mi`a md `l` ,minly `iadl aeig oi`y ± §¨¥
,äëéîñ ïéðeòèoaxw'àáäå ãBîò'a àeäL çñt`iadl miaiigy ± §¦§¦¨¤©¤©£§¨¥

,gqt oaxwàìå Bðaø÷' ,øîBì ãeîìz .äëéîñ ïeòhL ïéc Bðéà¥¦¤¨§¦¨©§©¨§¨§Ÿ
.'çñt¤©

:`xnbd dywnCøôéîì àkéàoky ,xnege lwd z` jextl xyt` ± ¦¨§¦§©
ïéðeòè ïkL íéîìMl äîz`ad,÷BLå äæç úôeðze íéëñðokle ©©§¨¦¤¥§¦§¨¦§©¨¤¨

,dkinq miperh mdz`ad mda oi`y ,gqte xyrne xeka ok oi`y dn
recn ok m`e ,dkinq miperh mpi` okle ,weye dfg ztepz `le mikqp
did xyt` i` zn`a :`xnbd zvxzn .miweqtn z`f hrnl mikixv

e ,miweqtn z`f hrnl jixv oi`e ,xnege lwn cenllàzëîñà éàø÷§¨¥©§©§¨
àîìòa.df oicl `zknq` `l` mpi` elld miweqtd ± §¨§¨

:`xnbd dywnàlà¤¨
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zeiprzפב zekld - oeiq 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd oeiq 'hÎ'b -

ה'תשע"א סיון ג' ראשון יום

zFkldzFIprY ¦§©£¦
חמיׁשי 1ּפרק ¤¤£¦¦

הּצרֹות‡. מּפני ּבהם מתעּנים יּׂשראל ׁשּכל ימים ׁשם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיׁש
הּתׁשּובה. ּדרכי לפּתח הּלבבֹות לעֹורר ּכדי ּבהן, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשארעּו
ׁשהיה אבֹותינּו ּומעּׂשה הרעים, למעּׂשינּו זּכרֹון זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויהיה
ׁשּבזכרֹון הּצרֹות. אֹותן ולנּו להם ׁשּגרם עד עּתה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכמעּׂשינּו
ואת עֹונם את והתוּדּו ׁשּנאמר: להיטיב. נׁשּוב אּלּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּדברים

וגֹו'. אבתם ְֲֲָֹעֹון
ּבן·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו ּבתׁשרי, ׁשליׁשי יֹום הן: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָואּלּו

ּגלּותן להתם וסּבב הּנׁשארת, יּׂשראל ּגחלת ונכּבת .2אחיקם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
על הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבבל מל סמ ׁשּבֹו ּבטבת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָועּׂשירי
ּבתּמּוז עּׂשר וׁשבעה ּובמצֹוק. ּבמצֹור והביאּה ְְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָָירּוׁשלים,

הּלּוחֹות נׁשּתּברּו ּבֹו: ארעּו דברים הּתמיד3חמּׁשה ּובטל , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ראׁשֹון ׁשני4מּבית ּבחרּבן ירּוׁשלים והבקעה וּׂשרף5, , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻ

הרׁשע הּתֹורה6אּפֹוסטֹומֹוס צלם7את והעמיד ּבהיכל., ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
יּׂשראל‚. על נגזר ּבֹו: ארעּו דברים חמּׁשה ּבאב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָותׁשעה

לארץ יּכנסּו ׁשּלא הּבית8ּבּמדּבר וחרב 10ּבראׁשֹונה9. ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אלפים11ּובּׁשנּיה ּבּה והיּו ׁשמּה. ּוביתר ּגדֹולה, עיר ונלּכדה . ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

ּגדֹול מל להם והיה מּיּׂשראל. יּׂשראל12ּורבבֹות ּכל ודּמּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
הּמׁשיח מל ׁשהּוא החכמים הרֹומּיים,13ּוגדֹולי ּביד ונפל , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּמקּדׁש ּבית חרּבן ּכמֹו גדֹולה צרה והיתה ּכּלם, .14ונהרגּו ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ
ּבּיֹום את15ּובֹו הרׁשע טֹורנֹוסרֹוּפֹוס חרׁש לפרענּות הּמּוכן ְְְְֶַַַָָָָָָֻ

תחרׁש. ּׂשדה צּיֹון ּׁשּנאמר: מה לקּים סביביו, ואת ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההיכל
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי האּלּו, הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹוארּבעה

ׁשבעה זה - הרביעי צֹום וגֹו'. החמיׁשי וצֹום הרביעי ְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָצֹום
הרביעי ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, זה16עּׂשר - החמיׁשי וצֹום ; ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

זה - הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי; ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹּתׁשעה
זה - העּׂשירי וצֹום הּׁשביעי; ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשלׁשה

העּׂשירי. ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹעּׂשרה
להתעּנֹות‰. אּלּו ּבזמּנים יּׂשראל ּכל ּובׁשלׁשה17ונהגּו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

ּבאדר ׁשּנאמר:18עּׂשר המן, ּבימי ׁשהתעּנּו לּתענית זכר , ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
להיֹות ּבאדר עּׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם. הּצמֹות ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָֹּדברי

מקּדימין ּבחמיׁשי19ּבׁשּבת, עּׂשר.20ּומתעּנין אחד ׁשהּוא , ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאבל

הּׁשּבת לאחר ׁשּבת21אֹותֹו ּבערב להיֹות חל מתעּנין22. , ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהוא1) לפי באב, תשעה צום בענין הבאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג, קבלה, מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו
המקדש ובית ירושלים והרואה הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה ונמשך דברים. בהרבה השאר, מן חמור
ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות בביאור האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות חייב הוא מה יהודה, וערי

המשיח. כי2)בימות "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי ועל הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג השנה לקבל3)בראש משה עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו בסיוון בששה

הלוחות את וישבר העגל את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה כלים נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר
בתמוז.4)לעיניהם. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה ירושלים. על נבוכדנצר עשרה5)כשצר "בעשתי כתוב הראשון בבית כי

חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח: בתענית הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש בתשעה לצדקיהו שנה
של לאמיתו אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה שבו התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב כאן", יש

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה שני.6)דבר בית חורבן בימי יווני בתמוז.7)שר בי"ז היה זה כי בידינו וקבלה
להם8) אמר היה, באב תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר - ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת

לדורות". בכייה לכם קובע ואני חינם, של בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך המקדש.9)הקדוש "ובחודש10)בית שכתוב:
בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית את וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן בא לחודש... בשבעה החמישי
באב בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים.... רב נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי "ובחודש וכתיב: ירושלים",

כולו. היום כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה סמוך ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים "מגלגלין11)נכנסו
חייב". ליום וחוב זכאי ליום המלך.12)זכות כוזיבא כוכב13)בן "דרך דורש: היה רבי עקיבא יוחי, בן שמעון רבי "תני

משיחא". מלכא הוא דין אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה כד עקיבא רבי מיעקב, כוזבא דרך - כי14)מיעקב" בידינו וקבלה ֵ
באב. בתשעה היה חכמים.15)זה ביד קבלה זו ראש16)אף לכם הזה "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן

השנה". לחדשי לכם הוא ראשון לששון17)חדשים, יהודה לבית (יהיה ושמחה ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום להו "קרי
ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות גזרת יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר, הכי פפא רב אמר - ולשמחה)?
להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום שאין הזה, שבזמן לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו מתענים רצו שלום

לחובה. הצומות את עליהם קבלו מתענין18)וכבר כולן עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון אחאי דרב בשאילתות
בשלושה נפשם על ועמוד נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה יצחק בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה

תענית". יום קהילה? מאי בו שמקדימים19)עשר שכשם מאחרין", ולא מקדימין אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
לנס. זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את מקדימים - מגילה השבת.20)מקרא כבוד מפני להתענות אין שבת שבערב

השבת.21) כבוד מפני להתענות אין שבת בערב קביעות22)כי לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת, עשרה
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ולא מתריעין אין האּלּו הּצֹומֹות ּובכל ׁשּבת. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבערב
ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל נעילה, ּתפּלת ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָמתּפּללין

ּבּלילה וׁשֹותין אֹוכלים ּובכּלן מׁשה". ּב"ויחל חּוץ23ּומנחה , ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻ
ּבאב .24מּתׁשעה ְְִִָָ

.Âוׁשּבת ּבּׂשמחה. ממעטין אב ּבאב25מּׁשּיּכנס ּתׁשעה ׁשחל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, מגהץ27ּולכּבס26להיֹות ּכלי ,28וללּבׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

פׁשּתן ּכלי לכּבס29אפּלּו ואפּלּו הּתענית. ׁשּיעבר עד , ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
לאכל ׁשּלא יּׂשראל נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית לאחר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּולהּניח
ויׁש הּתענית. ׁשּיעבר עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבּׂשר
הּתענית. עד החדׁש מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

.Êמּבעֹוד אּלא אֹוכלין ואין ּדבר. לכל ּכיֹומֹו לילֹו ּבאב ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה
יאכל ולא הּכּפּורים. ּכיֹום אסּור, ׁשּלֹו הּׁשמׁשֹות ּובין ְְְִִֵֶַַַָָֹֹיֹום.

ּבּהּב הּמפסיק ּבּסעּדה יין יׁשּתה ולא הּוא30ּׂשר ׁשֹותה אבל ; ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּפחֹות אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו מליח31יין ּבּׂשר ואֹוכל , ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

יתר אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ּתבׁשילין.32ׁשּיׁש ׁשני יאכל ולא . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
.Á?אמּורים ּדברים אחר33ּבּמה ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מפסיק ׁשהּוא ּפי על אף חצֹות, קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות.
להיֹות ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב ּׁשּירצה. מה ּכל אֹוכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה,
אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת

ׁשלמה ּבׁשּבת,34ּכסעּדת להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻ
ּכלּום מחּסר .35אינֹו ְְֵֵַ

.Ë;מּדאי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו
ּבאב ּתׁשעה ערב מּדתן: היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָָאבל

לבּדֹו לאדם לֹו מביאין וׁשֹורּה36היּו ּבמלח, חרבה ּפת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
קיתֹון עליה וׁשֹותה ואֹוכלּה, וכירים, ּתּנּור ּבין ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמים,
לפניו. מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה מים ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשל
לא ּומּימינּו מּזה. קרֹוב אֹו לעּׂשֹות, לחכמים ראּוי ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכזה
אּלא עדׁשים, ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ערב ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאכלנּו

ּבׁשּבת. היה ּכן ְִֵַָָָאם
.Èּבאב ּבתׁשעה ּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות .37עּברֹות ְְְְְְִִִִַַָָָֻ

להֹוׁשיט ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָואסּור
ּתענּוג ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים. ּובנעילת38אצּבעֹו , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּסנּדל,
לעּׂשֹות ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוּׂשין, - מלאכה ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעּׂשֹות
ואמרּו ּבטלין. חכמים ּתלמידי מקֹום ּובכל עֹוּׂשין. אין -ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ
ּברכה סימן רֹואה אינֹו מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוּׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָחכמים,

ְָלעֹולם.
.‡È,ּבאב ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתלמידי

ּדוים יֹוׁשבים עם39אּלא להם נתן ואם ּכאבלים. ונאנחים ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ראׁש וכבד רפה ּבּׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, ואסּור40הארץ . ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּבּכתּובים, אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה ְְְְְְִִִִִַַַָָָלקרֹות
ּובהּגדֹות ּובּגמרא ּובהלכֹות אּלא41ּובּמׁשנה קֹורא ואינֹו . ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשל ותינֹוקֹות ׁשּבירמיהּו. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּבאּיֹוב
ּבֹו ּבטלין רּבן להּניח42ּבית ׁשּלא נֹוהגין החכמים ּומקצת . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ראׁש ׁשל ּתפּלין .43ּבֹו ְִִֶֹ
.·È,הּדֹור ּבאֹותֹו ׁשהיּו חכמים ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּׁשחרב

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין אּלא44ׁשאין הּמלכים; ּכבנין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּביתֹו אּמה45טח על אּמה מקֹום ּומׁשּיר ּבסיד וסד ּבטיט ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

הּפתח הרי46ּכנגד ּומכּירת, מסּידת חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ
ּבחזקתּה מחּיבים47זֹו ואין הּכתלים., לקלף אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

.‚È,לאֹורחים סעּדה לעּׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻֻוכן
מעט מּמּנּו מן48מחּסר קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּתכׁשיטי עֹוּׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת הראּויֹות ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּקערֹות
ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת והּזהב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכסף
לֹוקח אּׁשה, נֹוּׂשא ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט יהיה ׁשּלא 49ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אּלּו וכל הּתפּלין. הּנחת מקֹום ּבראׁשֹו ונֹותן מקלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאפר
אׁשּכח אם ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, לזּכר ּכדי - ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּדברים
אזּכרכי, לא אם לחּכי לׁשֹוני ּתדּבק ימיני. ּתׁשּכח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָֹירּוׁשלים,

ּׂשמחתי. ראׁש על ירּוׁשלים את אעלה לא ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹאם
.„Èוכל זמר מיני וכל ׁשיר. ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוכן

לׁשמען, ואסּור ּבהן לּׂשמח אסּור ׁשיר ׁשל קֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמׁשמיעי
ׁשּנאמר: אסּורה, הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמּפני
ּדברי לֹומר יּׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר יין. יׁשּתּו לא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּבּׁשיר

ּבהן וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו הּיין.50ּתׁשּבחֹות על ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
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שלנו. התענית.23)החדשים יום שכך24)ליל אלא גזירה, ואין שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי שעל שכיון
יחידים. כתענית אלא באב, מתשעה חוץ הצומות, ביתר נהגו לא בגד28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25)נהגו,

מותר. - זו שבת לפני שכבסוהו מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל כך.29)מגוהץ. כל בו ניכר הגיהוץ שאין פי על אף
על30) לגזור שאין אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו והנסכים, הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום

המפסקת. בסעודה לפחות, החמירו ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר לנסכים.31)הציבור לכתחילה כשר בגמרא32)שאינו
שמחה. בו אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר כשלמים", שהוא זמן "כל שני33)אמרו: בסעודה יאכל שלא

שם).34)תבשילין. (רש"י סולת" כור ושריו הוא אוכל ראשון.35)"שהיה ליום הצום וידום".36)ונדחה בדד "ישב
באב.37) בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף שחולה מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל38)אבל

מותר. הזוהמא החורבן.39)להעביר על וצער מכאב שלום.40)עצבים דרכי משמחי41)משום ישרים ה' "פקודי שנאמר: ֵ
שמחה.42)לב". להם גורמת בלימוד ישראל".43)שההתקדמות תפארת ארץ משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל כדין באב תשעה שדין אלו, חכמים הקיר.44)וסוברים על נאים אומרים45)ציורים יש ֳֵ
זה. בכלל אינם המדרש ובית הכנסת בית לבית.46)כי בכניסה יהודי.47)שיראוהו אינו זאת שבת48)שעשה לסעודת אבל

תבשיל. לחסר צריך אינו טוב שמחתי".49)ויום ראש "על נאמר שהרי צבור, תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן
וכלה.50) חתן בבית כגון:



פג zeiprz zekld - oeiq 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ולא מתריעין אין האּלּו הּצֹומֹות ּובכל ׁשּבת. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבערב
ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל נעילה, ּתפּלת ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָמתּפּללין

ּבּלילה וׁשֹותין אֹוכלים ּובכּלן מׁשה". ּב"ויחל חּוץ23ּומנחה , ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻ
ּבאב .24מּתׁשעה ְְִִָָ

.Âוׁשּבת ּבּׂשמחה. ממעטין אב ּבאב25מּׁשּיּכנס ּתׁשעה ׁשחל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, מגהץ27ּולכּבס26להיֹות ּכלי ,28וללּבׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

פׁשּתן ּכלי לכּבס29אפּלּו ואפּלּו הּתענית. ׁשּיעבר עד , ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
לאכל ׁשּלא יּׂשראל נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית לאחר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּולהּניח
ויׁש הּתענית. ׁשּיעבר עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבּׂשר
הּתענית. עד החדׁש מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

.Êמּבעֹוד אּלא אֹוכלין ואין ּדבר. לכל ּכיֹומֹו לילֹו ּבאב ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה
יאכל ולא הּכּפּורים. ּכיֹום אסּור, ׁשּלֹו הּׁשמׁשֹות ּובין ְְְִִֵֶַַַָָֹֹיֹום.

ּבּהּב הּמפסיק ּבּסעּדה יין יׁשּתה ולא הּוא30ּׂשר ׁשֹותה אבל ; ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּפחֹות אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו מליח31יין ּבּׂשר ואֹוכל , ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

יתר אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ּתבׁשילין.32ׁשּיׁש ׁשני יאכל ולא . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
.Á?אמּורים ּדברים אחר33ּבּמה ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מפסיק ׁשהּוא ּפי על אף חצֹות, קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות.
להיֹות ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב ּׁשּירצה. מה ּכל אֹוכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה,
אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת

ׁשלמה ּבׁשּבת,34ּכסעּדת להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻ
ּכלּום מחּסר .35אינֹו ְְֵֵַ

.Ë;מּדאי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו
ּבאב ּתׁשעה ערב מּדתן: היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָָאבל

לבּדֹו לאדם לֹו מביאין וׁשֹורּה36היּו ּבמלח, חרבה ּפת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
קיתֹון עליה וׁשֹותה ואֹוכלּה, וכירים, ּתּנּור ּבין ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמים,
לפניו. מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה מים ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשל
לא ּומּימינּו מּזה. קרֹוב אֹו לעּׂשֹות, לחכמים ראּוי ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכזה
אּלא עדׁשים, ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ערב ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאכלנּו

ּבׁשּבת. היה ּכן ְִֵַָָָאם
.Èּבאב ּבתׁשעה ּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות .37עּברֹות ְְְְְְִִִִַַָָָֻ

להֹוׁשיט ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָואסּור
ּתענּוג ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים. ּובנעילת38אצּבעֹו , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּסנּדל,
לעּׂשֹות ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוּׂשין, - מלאכה ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעּׂשֹות
ואמרּו ּבטלין. חכמים ּתלמידי מקֹום ּובכל עֹוּׂשין. אין -ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ
ּברכה סימן רֹואה אינֹו מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוּׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָחכמים,

ְָלעֹולם.
.‡È,ּבאב ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתלמידי

ּדוים יֹוׁשבים עם39אּלא להם נתן ואם ּכאבלים. ונאנחים ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ראׁש וכבד רפה ּבּׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, ואסּור40הארץ . ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּבּכתּובים, אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה ְְְְְְִִִִִַַַָָָלקרֹות
ּובהּגדֹות ּובּגמרא ּובהלכֹות אּלא41ּובּמׁשנה קֹורא ואינֹו . ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשל ותינֹוקֹות ׁשּבירמיהּו. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּבאּיֹוב
ּבֹו ּבטלין רּבן להּניח42ּבית ׁשּלא נֹוהגין החכמים ּומקצת . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ראׁש ׁשל ּתפּלין .43ּבֹו ְִִֶֹ
.·È,הּדֹור ּבאֹותֹו ׁשהיּו חכמים ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּׁשחרב

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין אּלא44ׁשאין הּמלכים; ּכבנין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּביתֹו אּמה45טח על אּמה מקֹום ּומׁשּיר ּבסיד וסד ּבטיט ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

הּפתח הרי46ּכנגד ּומכּירת, מסּידת חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ
ּבחזקתּה מחּיבים47זֹו ואין הּכתלים., לקלף אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

.‚È,לאֹורחים סעּדה לעּׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻֻוכן
מעט מּמּנּו מן48מחּסר קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּתכׁשיטי עֹוּׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת הראּויֹות ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּקערֹות
ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת והּזהב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכסף
לֹוקח אּׁשה, נֹוּׂשא ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט יהיה ׁשּלא 49ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אּלּו וכל הּתפּלין. הּנחת מקֹום ּבראׁשֹו ונֹותן מקלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאפר
אׁשּכח אם ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, לזּכר ּכדי - ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּדברים
אזּכרכי, לא אם לחּכי לׁשֹוני ּתדּבק ימיני. ּתׁשּכח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָֹירּוׁשלים,

ּׂשמחתי. ראׁש על ירּוׁשלים את אעלה לא ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹאם
.„Èוכל זמר מיני וכל ׁשיר. ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוכן

לׁשמען, ואסּור ּבהן לּׂשמח אסּור ׁשיר ׁשל קֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמׁשמיעי
ׁשּנאמר: אסּורה, הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמּפני
ּדברי לֹומר יּׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר יין. יׁשּתּו לא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּבּׁשיר

ּבהן וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו הּיין.50ּתׁשּבחֹות על ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
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שלנו. התענית.23)החדשים יום שכך24)ליל אלא גזירה, ואין שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי שעל שכיון
יחידים. כתענית אלא באב, מתשעה חוץ הצומות, ביתר נהגו לא בגד28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25)נהגו,

מותר. - זו שבת לפני שכבסוהו מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל כך.29)מגוהץ. כל בו ניכר הגיהוץ שאין פי על אף
על30) לגזור שאין אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו והנסכים, הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום

המפסקת. בסעודה לפחות, החמירו ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר לנסכים.31)הציבור לכתחילה כשר בגמרא32)שאינו
שמחה. בו אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר כשלמים", שהוא זמן "כל שני33)אמרו: בסעודה יאכל שלא

שם).34)תבשילין. (רש"י סולת" כור ושריו הוא אוכל ראשון.35)"שהיה ליום הצום וידום".36)ונדחה בדד "ישב
באב.37) בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף שחולה מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל38)אבל

מותר. הזוהמא החורבן.39)להעביר על וצער מכאב שלום.40)עצבים דרכי משמחי41)משום ישרים ה' "פקודי שנאמר: ֵ
שמחה.42)לב". להם גורמת בלימוד ישראל".43)שההתקדמות תפארת ארץ משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל כדין באב תשעה שדין אלו, חכמים הקיר.44)וסוברים על נאים אומרים45)ציורים יש ֳֵ
זה. בכלל אינם המדרש ובית הכנסת בית לבית.46)כי בכניסה יהודי.47)שיראוהו אינו זאת שבת48)שעשה לסעודת אבל

תבשיל. לחסר צריך אינו טוב שמחתי".49)ויום ראש "על נאמר שהרי צבור, תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן
וכלה.50) חתן בבית כגון:



dkepgeפד dlibn zekld - oeiq 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂËּכ ּכלל.51ואחר להּניחם ׁשּלא חתנים, עטרֹות על ּגזרּו ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹ
הּמצנפת הסר ׁשּנאמר: ּכליל, ׁשּום ּבראׁשֹו החתן יּניח ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוׁשּלא

ּגזרּו וכן העטרה. ּכּלֹות52והרם עטרֹות ׁשל53על היה אם , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לּכּלה. מּתר ּגדיל ׁשל אבל זהב, אֹו ְֲִֶֶֶַַָָָָָֻּכסף

.ÊËּבחרּבנם יהּודה ערי ׁשראה היּו54מי קדׁש ערי אֹומר: , ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻ
מדּבר ירּוׁשלים אֹומר: ּבחרּבנּה, ירּוׁשלים ראה וקֹורע. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻמדּבר,

ותפארּתנּו55וגֹו' קדׁשנּו ּבית אֹומר: ּבחרּבנֹו, הּמקּדׁש ּבית . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ
הּצֹופים מן לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. ּוכׁשּיּגיע56וגֹו', . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

ּכׁשּיבֹוא ּתחּלה, ּבּמקּדׁש ּפגע ואם אחר. קרע קֹורע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש,
ירּוׁשלים. על ּומֹוסיף הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּדר

.ÊÈּבידֹו קֹורע ּכּלם האּלּו הּקרעים ּכל57ּכל וקֹורע מעּמד. ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ
לּבֹו את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, מאחה58ּכסּות ואינֹו קרעים59. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ללקטן למללן, לׁשללן, הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם. ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָאּלּו
סּלמֹות ּכמין .60ּולתפרן ְְְִָָָֻ

.ÁÈ- יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ובא, הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ְִִִֵֵַָָָָָָהיה
וקֹורע חֹוזר - יֹום ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע .61אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַ

.ËÈולא הּמׁשיח. לימֹות לּבטל עתידים האּלּו הּצֹומֹות ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּכל
וּׂשמחה. ּׂשּׂשֹון וימי טֹוב יֹום להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,
החמיׁשי וצֹום הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר ּכה ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
לּׂשּׂשֹון יהּודה לבית יהיה העּׂשירי וצֹום הּׁשביעי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָוצֹום

אהבּוּולּׂשמחה והּׁשלֹום והאמת טֹובים, .62ּולמעדים ְְְְְֱֱֲִִִֶַָָָָֹ
ּתענּיֹות הלכֹות ְְֲִִִַסליק
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מן ואינן סֹופרים, מּדברי עּׂשה מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

הּמנין.
הלכותמגילהוחנוכה

ְִַָ
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦

סֹופרים.‡. מּדברי עּׂשה מצות ּבזמּנּה הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת
חּיבים והּכל הּנביאים. ּתּקנת ׁשהיא ידּועים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֹוהּדברים
מׁשחררים. ועבדים וגרים ונׁשים, אנׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה:
ּבעבֹודתן ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים וכן מגּלה. מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
מצֹות לׁשאר וחמר קל מגּלה; מקרא לׁשמע ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּתלמּוד
ּדבר ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשל

לֹו ׁשאין מצוה מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה מקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּנדחה
קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה קֹוברֹו - ּבֹו ׁשהּפֹוגע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָקֹוברין;

חֹובתֹו.·. ידי יצא הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
אם לפיכ ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מי מּפי ׁשּיׁשמע ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָוהּוא,

יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע ׁשֹוטה, אֹו קטן הּקֹורא ִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
ּובּיֹום.‚. ּבּלילה לקרֹותּה ּומצוה ּכּלּה. את לקרֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻמצוה

לקריאת ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל
הן: ואּלּו ּברכֹות. ׁשלׁש ּבּלילה קריאתּה קדם ּומבר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּיֹום.
ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּברּו
העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו מגּלה. מקרא על ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹוצּונּו
אּתה ּברּו הּזה. ּובּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעּׂשה
הּזה. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם מל אלהינּו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיי
לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום "ׁשהחינּו". ּומבר חֹוזר אינֹו ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּובּיֹום
האל העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו :מבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹאחריה,
והּנפרע נקמתנּו, את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ריבנּו, את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרב
אּתה ּברּו נפׁשנּו. אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם מּצרינּו, ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָלנּו

הּמֹוׁשיע. האל צריהם, מּכל ליּׂשראל הּנפרע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיי,
חכמים,„. לּה ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאיזהּו

מדינה ּכל קריאתּה: זמּני הן ואּלּו ּבזמּניהם. ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ּבין ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף לארץ, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה
וכל .ּכר הּנקראת היא זֹו ּומדינה ּבאדר. עּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי על ואף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
היא זֹו ּומדינה עּׂשר. ּבארּבעה קֹוראין עּתה, מּקפת ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהיא

עיר. ְִִֵַהּנקראת
ּבימי‰. חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף הּבירה, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס, היה ׁשּבּה עּׂשר, ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻיהֹוׁשע
ּבימי הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו. עּׂשר ּבחמּׁשה ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה ׁשהיתה יּׂשראל, לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?

ק ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן. ּכאּלּוּבאֹותֹו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני ֹוראין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהן ּפי על אף חֹומה, הּמּקפין ּכרּכין ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהן
זּכרֹון ויהיה עּׂשר, ּבחמּׁשה קֹורין יהֹוׁשע ּבימי מּקפין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻוהיּו

זה. ּבנס יּׂשראל ְְְִֵֵֶֶֶָלארץ
.Âּבׁשני אּלא כנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

ּביֹום וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָּובחמיׁשי,
אֹו ּבׁשני להיֹות עּׂשר ארּבעה יֹום חל אם ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּכניסה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החורבן.51) בעת ירושלים על שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) ידו52)בפולמוס על הבית שנחרב טיטוס, של בפולמוס
גדולה. יותר הייתה מותרים.53)והצרה אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים היינו,54)דווקא ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו

עליהן. שלטת עודנה גויים על55)שיד וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף "וקורע". כאן: נוסף אחר בנוסח
הקודש. עיר המקדש.מקו56)ירושלים מקום את משם לראות שאפשר לירושלים מסביב כלי.57)ם ידי על שעושה58)ולא

איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו. כנגד שמאלו בצד הקרע
זה. על חולק והראב"ד כבראשונה.59)הקריעה. הקרעים את שמחברת מיושרת שהיכר60)תפירה מיושרות שאינן תפירות

נשאר. המקדש.61)הקרע ומקום יהודה בערי הדין אמר62)וכן כה שנאמר לישראל, טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
כל בה וגילו ירושלים את שמחו שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם עליה המתאבלים וכל וגו', הרביעי צום ה'

וגו'". המקומות.1)אוהביה חילוף לפי וחילופו המגילה, קריאת וזמן בקריאה, המחוייבים בו נתבאר
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מּׁשני חּוץ אחר ּביֹום חל ואם ּבּיֹום. ּבֹו קֹוראין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָּבחמיׁשי,
הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָוחמיׁשי,

עּׂשר. ְְַָָָָלארּבעה
.Êמקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עּׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּבׁשליׁשי להיֹות חל עּׂשר. אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָוקֹוראין
ּברביעי להיֹות חל עּׂשר. ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָ
ׁשּמקּדימין אּלּו וכל עּׂשר. ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבפחֹות אֹותּה קֹוראין אין עּׂשר, ארּבעה קדם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹוקֹוראין

ֲֵָָמעּׂשרה.
.Áׁשאין ּבזמן הּכניסה, ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּכפר

ּבארּבעה אּלא אֹותּה קֹוראין אין ּובחמיׁשי ּבׁשני ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָנכנסין
הּכנסת ּבבית קבּועין ּבטלנין עּׂשרה ּבּה ׁשאין עיר וכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעּׂשר.
ּביֹום וקֹוראין ּומקּדימין ּככפר, היא הרי - הּצּבּור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָלצרכי
קלקלתֹו, ּתּקנתֹו - אדם ּבני עּׂשרה ׁשם אין ואם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהּכניסה.
עּׂשר. ּבארּבעה אּלא קֹוראין ואין ּגדֹולה עיר ּכאנׁשי הם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהרי

.Ë?הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה
אין הּזה ּבּזמן אבל מלכּות; ליּׂשראל להם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזמן
ויֹום עּׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָקֹוראין
ּבארּבעה קֹוראין עירֹות ּובני הּכפרים ּבני עּׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָחמּׁשה

עּׂשר. ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין ּובני ְְְֲִִִֵַַָָָָָעּׂשר,
.Èהיה אם לעיר, ׁשהל ּכר ּבן אֹו ,לכר ׁשהל עיר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבן

קֹורא - חזר ולא ונתעּכב קריאה, ּבזמן למקֹומֹו לחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹדעּתֹו
זמן לאחר אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֹּכמקֹומֹו;
וכל ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּקריאה
אלּפים על יתר ּביניהם אין אם עּמֹו, הּנראה וכל לֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּסמּו

עּׂשר. ּבחמּׁשה וקֹוראין ּככר זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָאּמה,
.‡Èחֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני קֹוראין הּקפה, ּכן אחר אֹו נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהם. עּׂשר, וחמּׁשה עּׂשר ארּבעה ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
זמן והיא הֹואיל ּבלבד, עּׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין

העֹולם. לרב ְְִָָָָֹקריאתּה
.·Èּבית עּברּו ּכ ואחר ראׁשֹון, ּבאדר הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָקראּו

ּבזמּנּה. הּׁשני ּבאדר אֹותּה וקֹוראים חֹוזרים - הּׁשנה את ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדין
.‚Èאֹותּה יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת. הּמגּלה את קֹוראין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאין

ארּבע ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו
הּכל ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים. ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות
ּבׁשּבת, קריאתּה זמן חל אם לפיכ ּבקריאתּה. ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָּבקיאין
ודֹורׁשין וׁשֹואלין הּׁשּבת. קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין

ׁשּב ּבאֹותּה ּפּורים ּפּורים.ּבהלכֹות ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ת, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.„Èּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עּׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?

קֹוראים ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעירֹות
- ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר חמּׁשה יֹום חל ּבׁשּבת. ּבאחד ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָּבזמּנם

ארּבעה יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם; ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעּׂשר;

עּׂשר. ּבארּבעה קֹוראין ְְְִַַָָָָֹהּכל
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ּפסּוק‡. וׁשכח קרא יצא. לא - למפרע הּמגּלה את ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּקֹורא
וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ׁשני ּפסּוק וקרא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד,
אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא - ׁשליׁשי ּפסּוק ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹוקרא
ׁשּׁשכח ׁשני מּפסּוק מתחיל עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלמפרע.

הּסדר. על ְֵֵֶַַוקֹורא
חציּה·. אקרא יאמר: לא חציּה, ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

קֹורא ׁשּזה ראׁשֹון, חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור עם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
וׁשהה קרא הּסדר. על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמפרע;
ּכּלּה, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמעט

יצא. - הּסדר על וקרא ְִֵֶַַָָָָהֹואיל
הּלֹועז‚. חֹובתֹו. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקֹורא

- הּקדׁש ּובכתב הּקדׁש ּבלׁשֹון הּכתּובה הּמגּלה את ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּׁשמע
וכן חֹובתֹו. ידי יצא אֹומרין, הן מה יֹודע ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאף

הי ׁשאינֹואם ּפי על אף יצא, - ּוׁשמעּה יונית ּכתּובה תה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ
עברי. הּׁשֹומע היה ואפּלּו ְֲִִִִֵַַַַָָמּכיר.

הּגֹוים„. מּלׁשֹונֹות אחרת ּבלׁשֹון אֹו ּתרּגּום ּכתּובה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָהיתה
הּלׁשֹון אֹותֹו הּמּכיר אּלא ּבקריאתּה חֹובתֹו ידי יצא לא -ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אם אבל הּלׁשֹון. אֹותֹו ּבכתב ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבלבד.
יצא; לא - לארּמי ארמית ּוקראּה עברי ּבכתב ּכתּובה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֹהיה
הּקֹורא חֹובתֹו ידי יצא ׁשּלא וכיון ּפה, על קֹורא זה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא -ִֵֶַַָָֹ
היה‰. ּכיצד? יצא. לא - ּכּונה ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

לצאת לּבֹו את ּכּון אם מּגיהּה, אֹו ּדֹורׁשּה אֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָָּכֹותבּה
והּוא קרא יצא. לא - לּבֹו ּכּון לא ואם יצא, - זֹו ְְְִִִִִֵָָָָָָָֹֹּבקריאה

יצא. - ּבׁשנה נרּדם ולא הֹואיל ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹמתנמנם,
.Â?יצא ּבכתיבה לּבֹו ׁשהּמכּון אמּורים ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

מּמּנּו ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקֹורא ּבּקריאה לצאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבׁשּנתּכּון
זֹו ּבקריאה לצאת נתּכּון לא אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה
ּבקריאתּה אּלא חֹובתֹו ידי יֹוצא ׁשאינֹו יצא. לא - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּכתב

קריאה. ּבׁשעת ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה ְְְִִִֵֶֶַָָָֻמּספר
.Êקריאה וקרא ּבקריאתּה וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא

עֹומד קראּה ּבקריאתּה. מדקּדקין ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמׁשּבׁשת
יֹוׁשב בצּבּור יקרא לא אבל ּבצּבּור. ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָֹאֹו
עּׂשרה אפּלּו ׁשנים, קראּוה הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָלכּתחּלה,
וקֹורא הּקֹוראין. מן והּׁשֹומעים הּקֹוראין יצאּו - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכאחד

ּבצּבּור. ואפּלּו הּקטן עם ּגדֹול ְֲִִִַַָָָָאֹותּה
.Áואם הּכתּובים. ּבין הּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור קֹוראין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומשלוח1) מהשמחה, בהם לעשות והמחוייב אלו, בימים והאבל הענוי מן והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו
מזרענו. יסוף לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור הפרק ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות,
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מּׁשני חּוץ אחר ּביֹום חל ואם ּבּיֹום. ּבֹו קֹוראין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָּבחמיׁשי,
הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָוחמיׁשי,

עּׂשר. ְְַָָָָלארּבעה
.Êמקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עּׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּבׁשליׁשי להיֹות חל עּׂשר. אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָוקֹוראין
ּברביעי להיֹות חל עּׂשר. ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָ
ׁשּמקּדימין אּלּו וכל עּׂשר. ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבפחֹות אֹותּה קֹוראין אין עּׂשר, ארּבעה קדם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹוקֹוראין

ֲֵָָמעּׂשרה.
.Áׁשאין ּבזמן הּכניסה, ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּכפר

ּבארּבעה אּלא אֹותּה קֹוראין אין ּובחמיׁשי ּבׁשני ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָנכנסין
הּכנסת ּבבית קבּועין ּבטלנין עּׂשרה ּבּה ׁשאין עיר וכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעּׂשר.
ּביֹום וקֹוראין ּומקּדימין ּככפר, היא הרי - הּצּבּור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָלצרכי
קלקלתֹו, ּתּקנתֹו - אדם ּבני עּׂשרה ׁשם אין ואם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהּכניסה.
עּׂשר. ּבארּבעה אּלא קֹוראין ואין ּגדֹולה עיר ּכאנׁשי הם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהרי

.Ë?הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה
אין הּזה ּבּזמן אבל מלכּות; ליּׂשראל להם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזמן
ויֹום עּׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָקֹוראין
ּבארּבעה קֹוראין עירֹות ּובני הּכפרים ּבני עּׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָחמּׁשה

עּׂשר. ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין ּובני ְְְֲִִִֵַַָָָָָעּׂשר,
.Èהיה אם לעיר, ׁשהל ּכר ּבן אֹו ,לכר ׁשהל עיר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבן

קֹורא - חזר ולא ונתעּכב קריאה, ּבזמן למקֹומֹו לחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹדעּתֹו
זמן לאחר אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֹּכמקֹומֹו;
וכל ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּקריאה
אלּפים על יתר ּביניהם אין אם עּמֹו, הּנראה וכל לֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּסמּו

עּׂשר. ּבחמּׁשה וקֹוראין ּככר זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָאּמה,
.‡Èחֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני קֹוראין הּקפה, ּכן אחר אֹו נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהם. עּׂשר, וחמּׁשה עּׂשר ארּבעה ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
זמן והיא הֹואיל ּבלבד, עּׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין

העֹולם. לרב ְְִָָָָֹקריאתּה
.·Èּבית עּברּו ּכ ואחר ראׁשֹון, ּבאדר הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָקראּו

ּבזמּנּה. הּׁשני ּבאדר אֹותּה וקֹוראים חֹוזרים - הּׁשנה את ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדין
.‚Èאֹותּה יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת. הּמגּלה את קֹוראין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאין

ארּבע ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו
הּכל ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים. ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות
ּבׁשּבת, קריאתּה זמן חל אם לפיכ ּבקריאתּה. ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָּבקיאין
ודֹורׁשין וׁשֹואלין הּׁשּבת. קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין

ׁשּב ּבאֹותּה ּפּורים ּפּורים.ּבהלכֹות ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ת, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.„Èּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עּׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?

קֹוראים ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעירֹות
- ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר חמּׁשה יֹום חל ּבׁשּבת. ּבאחד ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָּבזמּנם

ארּבעה יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם; ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעּׂשר;

עּׂשר. ּבארּבעה קֹוראין ְְְִַַָָָָֹהּכל
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ּפסּוק‡. וׁשכח קרא יצא. לא - למפרע הּמגּלה את ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּקֹורא
וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ׁשני ּפסּוק וקרא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד,
אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא - ׁשליׁשי ּפסּוק ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹוקרא
ׁשּׁשכח ׁשני מּפסּוק מתחיל עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלמפרע.

הּסדר. על ְֵֵֶַַוקֹורא
חציּה·. אקרא יאמר: לא חציּה, ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

קֹורא ׁשּזה ראׁשֹון, חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור עם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
וׁשהה קרא הּסדר. על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמפרע;
ּכּלּה, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמעט

יצא. - הּסדר על וקרא ְִֵֶַַָָָָהֹואיל
הּלֹועז‚. חֹובתֹו. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקֹורא

- הּקדׁש ּובכתב הּקדׁש ּבלׁשֹון הּכתּובה הּמגּלה את ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּׁשמע
וכן חֹובתֹו. ידי יצא אֹומרין, הן מה יֹודע ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאף

הי ׁשאינֹואם ּפי על אף יצא, - ּוׁשמעּה יונית ּכתּובה תה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ
עברי. הּׁשֹומע היה ואפּלּו ְֲִִִִֵַַַַָָמּכיר.

הּגֹוים„. מּלׁשֹונֹות אחרת ּבלׁשֹון אֹו ּתרּגּום ּכתּובה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָהיתה
הּלׁשֹון אֹותֹו הּמּכיר אּלא ּבקריאתּה חֹובתֹו ידי יצא לא -ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אם אבל הּלׁשֹון. אֹותֹו ּבכתב ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבלבד.
יצא; לא - לארּמי ארמית ּוקראּה עברי ּבכתב ּכתּובה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֹהיה
הּקֹורא חֹובתֹו ידי יצא ׁשּלא וכיון ּפה, על קֹורא זה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא -ִֵֶַַָָֹ
היה‰. ּכיצד? יצא. לא - ּכּונה ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

לצאת לּבֹו את ּכּון אם מּגיהּה, אֹו ּדֹורׁשּה אֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָָּכֹותבּה
והּוא קרא יצא. לא - לּבֹו ּכּון לא ואם יצא, - זֹו ְְְִִִִִֵָָָָָָָֹֹּבקריאה

יצא. - ּבׁשנה נרּדם ולא הֹואיל ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹמתנמנם,
.Â?יצא ּבכתיבה לּבֹו ׁשהּמכּון אמּורים ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

מּמּנּו ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקֹורא ּבּקריאה לצאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבׁשּנתּכּון
זֹו ּבקריאה לצאת נתּכּון לא אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה
ּבקריאתּה אּלא חֹובתֹו ידי יֹוצא ׁשאינֹו יצא. לא - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּכתב

קריאה. ּבׁשעת ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה ְְְִִִֵֶֶַָָָֻמּספר
.Êקריאה וקרא ּבקריאתּה וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא

עֹומד קראּה ּבקריאתּה. מדקּדקין ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמׁשּבׁשת
יֹוׁשב בצּבּור יקרא לא אבל ּבצּבּור. ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָֹאֹו
עּׂשרה אפּלּו ׁשנים, קראּוה הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָלכּתחּלה,
וקֹורא הּקֹוראין. מן והּׁשֹומעים הּקֹוראין יצאּו - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכאחד

ּבצּבּור. ואפּלּו הּקטן עם ּגדֹול ְֲִִִַַָָָָאֹותּה
.Áואם הּכתּובים. ּבין הּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור קֹוראין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומשלוח1) מהשמחה, בהם לעשות והמחוייב אלו, בימים והאבל הענוי מן והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו
מזרענו. יסוף לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור הפרק ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות,
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א יצא. לא - היריעֹותקרא ׁשאר על יתרה היתה ּכן אם ּלא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ
ואפּלּו ּבּה קֹורא הּיחיד אבל הּכר. לּה ׁשּיהא ּכדי חסרה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹו

חֹובתֹו. ידי ּבּה ויֹוצא יתרה, ולא חסרה ְְְְֲֵֵֵֵֵָָָָָֹאינּה
.Ë,הּקלף על אֹו הּגויל על ּבדיֹו אּלא הּמגּלה ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָאין

ּכׁשרה. - וקנקנּתּום עפצא ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּכספר
ּכּתֹורה ּׂשרטּוט ּוצריכה ּפסּולה. - צבעֹונין מיני ּבׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָּכתבּה
ּכתּובה היתה לׁשמּה. לעּבד צרי ׁשּלּה העֹור ואין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָעצמּה.
אֹו עּכּו"ם ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ׁשאינֹו עֹור על אֹו הּניר ְְְֵֶֶַַַַָָָָֻעל

ּפסּולה. - ְִֶָאּפיקֹורֹוס
.È,נּכר רּׁשּומן אם מקרעֹות: אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִִָָָָָָֹֻהיּו

רּבּה היה אם נּכר, רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה; - רּבּה היּו ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָָֻֻאפּלּו
יצא. לא ּבּה והּקֹורא ּפסּולה, - לאו ואם ּכׁשרה, - ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָֹׁשלם
את הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו אֹותּיֹות הּסֹופר ּבּה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהׁשמיט

יצא. - ּפה על ְִֶַַָָָהּמגּלה
.‡Èּכל ׁשּיהיּו עד ּכּלּה ּתפּורה ׁשּתהא צריכה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּמגּלה

ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה אחת. מגּלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָעֹורֹותיה
לתּפר צרי ואינֹו ּפסּולה. - ּבגידין ׁשּלא ּתפרּה ואם ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹֹּתֹורה.
ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ּתֹורה, ּכספר ּבגידין היריעה ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה וׁשלׁש היריעה ּבקצה ּתפירֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש

אּגרת. ׁשּנקראת מּפני ּכׁשרה, - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָהּׁשני
.·È"ו"עּׂשרת המן ּבני עּׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוצרי

ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם העם לכל להֹודיע ּכדי אחת, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבנׁשימה
ּופֹוׁשט קֹורא הּמגּלה ׁשהּקֹורא יּׂשראל, ּכל ּומנהג ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכאחד.
.ּומבר ּכּלּה וכֹורכּה חֹוזר ּוכׁשּיגמר, הּנס; להראֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכאּגרת,

.‚È,עּׂשר וחמּׁשה עּׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
לבני ּבין מקֹום. ּבכל אדם לכל ותענית ּבהסּפד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָאסּורין
ׁשהן עירֹות לבני ּבין ּבלבד, עּׂשר חמּׁשה עֹוּׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכרּכין
ּבהסּפד אסּורין הּימים ּוׁשני ּבלבד. עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָעֹוּׂשין
ׁשהקּדימּו ּכפרים אנׁשי הּׁשני. ּובאדר הראׁשֹון ּבאדר ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָותענית
ּבהסּפד מּתרים - לפּורים הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻוקראּו
הּימים ּבׁשני ותענית ּבהסּפד ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָותענית

ּבהן. קֹוראין ׁשאין ּפי על ואף ְְִִֵֵֶֶַַָָהאּלּו,
.„Èחמּׁשה ויֹום ועירֹות ּכפרים לבני עּׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָמצות

ּומׁשלֹוח ּומׁשּתה, ּׂשמחה יֹום להיֹותן ּכרּכים לבני ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָעּׂשר
ואף מלאכה. ּבעּׂשּית ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמנֹות
ּכל חכמים: אמרּו מלאכה. ּבֹו לעּׂשֹות ראּוי אין כן ּפי ְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָעל
לעֹולם. ּברכה סימן רֹואה אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָהעֹוּׂשה
חּלקּו אם ּבחמיׁשי, אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָּבני
הּׂשמחה אבל יצאּו. - קריאתן ּביֹום לאביֹונים ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָמעֹות
ואם עּׂשר, ארּבעה ּביֹום אּלא אֹותם עֹוּׂשין אין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּמׁשּתה
לא - ּבּלילה ׁשעּׂשאּה ּפּורים ּוסעּדת יצאּו. לא - ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהקּדימּו

חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא

.ÂËנאה סעּדה ויתּקן ּבּׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּדה חֹובת ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻּכיצד
וירדם ׁשּיׁשּתּכר עד יין וׁשֹותה ידֹו. ּתמצא אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכפי
מיני ׁשני אֹו ּבּׂשר מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹּבׁשכרּותֹו.
מנֹות ּומׁשלֹוח ׁשּנאמר: לחברֹו, אכלין מיני ׁשני אֹו ְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּתבׁשיל

אח לאיׁש מנֹות ׁשּתי - לרעהּו לׁשלחאיׁש הּמרּבה וכל ד. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשֹולח זה חברֹו: עם מחליף - לֹו אין ואם מׁשּבח. - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֻלרעים
ּומׁשלֹוח לקּים: ּכדי סעּדתֹו. לזה ׁשֹולח וזה סעּדתֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻלזה

לרעהּו. איׁש ְִֵֵָמנֹות
.ÊËמּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים. ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

ּתבׁשיל מיני אֹו מעֹות אֹו אחת מּתנה אחד לכל נֹותן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָענּיים.
מּתנֹות ׁשּתי - לאביֹונים ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין. מיני ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
הּפֹוׁשט ּכל אּלא ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָלׁשני
אחרת. לצדקה ּפּורים מעֹות מׁשּנין ואין לֹו. נֹותנין לּטל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹידֹו

.ÊÈמּלהרּבֹות אביֹונים ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב
גדֹולה ּׂשמחה ׁשם ׁשאין לרעיו. מנֹות ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּבסעּדתֹו
וגרים. ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לּׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה
ׁשּנאמר: לּׁשכינה, ּדֹומה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּמּׂשּמח

נדּכאים. לב ּולהחיֹות ׁשפלים רּוח ְְְְֲֲִִִֵַַַָָלהחיֹות
.ÁÈלימֹות לּבטל עתידין הּכתּובים וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָּכל

חּמׁשי ּכחמּׁשה קּימת היא והרי אסּתר. מּמגּלת חּוץ ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּמׁשיח,
לעֹולם. ּבטלין ׁשאינן ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָתֹורה
נׁשּכחּו ּכי ׁשּנאמר: יּבטל, הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואף
לא הּפּורים ימי - מעיני נסּתרּו וכי הראׁשֹונֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹהּצרֹות
מּתֹו יעברּו לא האּלה הּפּורים וימי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹיּבטלּו,

מּזרעם. יסּוף לא וזכרם ְְְְִִִַַָָָֹהּיהּודים,

ה'תשע"א סיון ד' שני יום

חנּכה הלכֹות - ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦¦§£ª¨

יּׂשראל‡. על ּגזרֹות ּגזרּו יון ּכׁשּמלכי ׁשני, ּובּטלּו2ּבבית , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ידם ּופׁשטּו ּובמצֹות, ּבתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹדתם,

ּובבנֹותיהם וטּמאּו3ּבממֹונם ּפרצֹות ּבֹו ּופרצּו להיכל ונכנסּו , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
לחץ ּולחצּום מּפניהם, מאד ליּׂשראל להם וצר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּטהרֹות,
מּידם והֹוׁשיעם אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּגדֹול;
והרגּום, הּגדֹולים, הּכהנים חׁשמֹונאי, ּבני וגברּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹוהּצילם.
וחזרה הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם. יּׂשראל ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוהֹוׁשיעּו
הּׁשני. החרּבן עד ׁשנה, מאתים על יתר ליּׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻמלכּות

ועּׂשרים·. ּבחמּׁשה ואּבדּום, אֹויביהם על יּׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו
טהֹור ׁשמן מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבחדׁש
אחד יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד. ּפ אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּמקּדׁש
עד ימים, ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו והדליקּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבלבד,

טהֹור. ׁשמן והֹוציאּו זיתים ְְִִֵֶֶֶָָׁשּכתׁשּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונמשך1) הימים. בשמונת ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב שני. בית בימי החנוכה, בזמן שארע הנס ענין בו נבאר
בזמן אותו קוראין היו כיצד כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי שהוא בהם, הנקרא הימים בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה

והתלמוד. המשנה להם:2)חכמי אומרת שהייתה בגזירותיהם, ישראל של עיניהם שהחשיכה יון, מלכות זו - תהום פני על "וחושך
ישראל". באלוקי חלק לכם שאין השור קרן על באותו3)כתבו היו הן שאף חנוכה בנר חייבות נשים לוי בן יהושע רבי "אמר

dkepge dlibn zekld - oeiq 'c ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשמֹונת‚. ׁשּיהיּו הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו חכמים התקינּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּומּפני
והּלל. ּׂשמחה ימי ּבכסלו, כ"ה ׁשּתחּלתן האּלּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָימים
לילה ּבכל הּבתים ּפתחי על ּבערב הּנרֹות ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדליקין

להראֹות הּלילֹות, מּׁשמֹונת אּלּו4ולילה וימים הּנס. ּולגּלֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ּכימי ותענית ּבהסּפד אסּורין והן חנּכה. הּנקראין ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהן
ּכקריאת סֹופרים, מּדברי מצוה ּבהן הּנרֹות והדלקת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּפּורים.

ְִַָהּמגּלה.
חנּכה„. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .5ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

אֹות ואּלּווהּמדליק ּברכֹות, ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה ּה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהן:
וכּו'. לאבֹותינּו" נּסים ו"ׁשעּׂשה חנּכה. ׁשל נר להדליק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻוצּונּו

ּבר ולא אֹותּה הרֹואה וכל וכּו'. וקּימנּו" מבר6ו"ׁשהחינּו , ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
ו"ׁשהחינּו" לאבֹותינּו" נּסים "ׁשעּׂשה ּובׁשאר7ׁשּתים: . ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּתים מבר הּמדליק - ׁשאין8הּלילֹות אחת. מבר והרֹואה , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא "ׁשהחינּו" ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָמברכין

ההּלל‰. את ּגֹומרין אּלּו הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום .9ּבכל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
לגמר וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר לפניו: את10ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף צּבּור. ּבין יחיד ּבין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָההּלל;
סֹופרים ּבמצֹותיו11מּדברי קּדׁשנּו "אׁשר עליו מבר , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ

וּדאי12וצּונּו" ׁשּכל הערּוב. ועל הּמגּלה על ׁשּמבר ּכדר , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּדבריהם מּדבריהם13ׁשל ׁשהּוא ּדבר אבל עליו. מברכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ּדמאי מעּׂשר ּכגֹון הּספק, מּפני לֹו עּׂשּיתן אין14ועּקר , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשני טֹוב יֹום על מברכין ולּמה עליו. לא15מברכין והם , ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבֹו יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא .16ּתּקנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Âאּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא

ׁשּגֹומרין הּימים ּבכל סֹופרים מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת
ההּלל את יֹום17ּבהן עּׂשר ּוׁשמֹונה לגמר18. מצוה ּבּׁשנה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ימי ּוׁשמֹונת החג, ימי ׁשמֹונת הן: ואּלּו ההּלל, את ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבהן
ויֹום הּׁשנה ראׁש אבל עצרת. ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֻחנּכה,

ופחד, ויראה ּתׁשּובה ימי ׁשהן לפי הּלל, ּבהן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים
יתרה ּׂשמחה ימי ׁשּקריאת19לא ּבפּורים, הּלל ּתּקנּו ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

ההּלל היא .20הּמגּלה ְִִֵַַַָ
.Êההּלל את ּגֹומרין ימים, ׁשני טֹוב יֹום ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִֵֵֶֶַַָמקֹומֹות

חנּכה, ימי ּוׁשמֹונה החג, ימי ּתׁשעה יֹום: ועּׂשרים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאחד
ּבראׁשי אבל עצרת. ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּוׁשני

מצוה ואינֹו מנהג ההּלל קריאת -21חדׁשים זה ּומנהג . ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבדּלּוג קֹוראין לפיכ ׁשאין22ּבצּבּור, עליו, מברכין ואין . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

- התחיל ואם ּכלל. יקרא לא ויחיד הּמנהג. על ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמברכין
ּבׁשאר23יׁשלים וכן הּצּבּור. ׁשּקֹוראין ּכדר ּבדּלּוג ויקרא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבדּלּוג קֹוראין הּפסח חדׁשים.24ימי ּכראׁשי , ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָ
.Áחּלמיׁש" עד ההּלל מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד

עד וכּו' "יבר זכרנּו "ה' ואֹומר ּומדּלג, מים", ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָלמעינֹו
"הללּויּה", עד לה'" אׁשיב "מה ואֹומר ּומדּלג, ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה",
ז ההּלל. סֹוף עד ּיּה" קראתי הּמצר "מן ואֹומר הּומדּלג, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אחר ּדּלּוג מדּלגין ויׁש הּפׁשּוט. הּמנהג .25הּוא ְְְְִִִֵֵַַַַָָ
.Ëההּלל את והּקֹורא ההּלל. לקריאת ּכׁשר הּיֹום ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

יצא26למפרע לא ּפי27- על אף - וקרא וחזר וׁשהה קרא . ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָֹ
את ּבהן ׁשּגֹומרין ימים יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻׁשּׁשהה
הּפרק ּבאמצע אבל לפרק, ּפרק ּבין להפסיק לֹו יׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָההּלל,
הּפרק ּבאמצע אפּלּו ּבדּלּוג, ּבהן ׁשּקֹוראין וימים יפסיק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלא

ֵּפֹוסק.
.Èּומקֹום לפניו. מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרין יֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּכל

ה' יהּללּו ?מבר ּכיצד .מבר - אחריו לבר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנהגּו
וכל ,רצֹונ עֹוּׂשי וחסידים וצּדיקים ,מעּׂשי ּכל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו
טֹוב ל ה', אּתה ּכי .לׁשמ יֹודּו ּברּנה יּׂשראל ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָעּמ
האל. אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, לׁשמ ונעים ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלהֹודֹות,
וקּים חי המפאר המׁשּבח המהּלל הּמל ה', אּתה ְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻּברּו

ועד. לעֹולם ימל ְְִִֶָָָֹּתמיד
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נראה4)הנס". הנר אור (אין מהני" מאי בטיהרא "שרגא כי שבמקדש, במנורה שהדליקו כמו ביום, להדליק אין כך ומשום
היו5)ביום). הן שאף מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות שהן פי על שאף זה, בכלל הנשים ואף

הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן וכמו הנס הדליק.6)באותו לא עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי על אף
בביתו.7) עליו הדליקו כבר שהרי "להדליק", מברך נסים".8)ואינו ו"שעשה דילוגים.9)"להדליק" בלי ההלל כל את קורין
ההלל".10) את "לקרוא לומר נהג מרוטנברג מאיר שיהיו11)ורבי לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי זה "והלל

גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא שלא וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו ציוונו?12)אומרים "והיכן
תסור". מלא אמר אויא עםֿהארץ.14)מדרבנן.13)רב הפריש לא שמא מספק אלא אינו גלויות.15)שהפרשתו של

מלאכה.16) בו לעשות לעצמם יקילו שני, טוב יום על מברכין שלא יראו דאורייתא17)אם שמע "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
דרבנן". הלל ימים.18)- שלושה אלה על נוספו לארץ בחוץ אבל ישראל. השרת19)בארץ מלאכי אמרו אבהו: רבי "אמר

אפשר להם: אמר הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל אין מה מפני עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני
לפני?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים וספרי חיים וספרי דין כסא על יושב שאם20)מלך המאירי חידש זה ולפי

הלל. לקרוא חייב מגילה, לו דקא21)אין שחזי כיוון לאפסקינהו, סבר ירחא, בריש הלילא קרי דקא חזינהו לבבל, אקלע "רב
להפסיק סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים וראה לבבל, הגיע [=רב בידיהם" אבותיהם מנהג מינה שמע אמר: דלוגי, מדלגי

בידיהם]. אבותיהם מנהג מינה שמע אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר אך אלא22)אותם, שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד מחבירו24)"תנא חלוק יום שכל לפי ההלל את גומרים הסוכות בימי רק

בקרבנותיהם. שווים הפסח ימי אבל ו"אהבתי".25)בקרבנותיו לנו" "לא לדלג נוהגים [=והרבי26)ואנו להתחלה מהסוף
לזמננו]. קשר כל לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא "למפרע" טוב: שם הבעל בשם ממה27)מסביר זאת למדו



פז dkepge dlibn zekld - oeiq 'c ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשמֹונת‚. ׁשּיהיּו הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו חכמים התקינּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּומּפני
והּלל. ּׂשמחה ימי ּבכסלו, כ"ה ׁשּתחּלתן האּלּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָימים
לילה ּבכל הּבתים ּפתחי על ּבערב הּנרֹות ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדליקין

להראֹות הּלילֹות, מּׁשמֹונת אּלּו4ולילה וימים הּנס. ּולגּלֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ּכימי ותענית ּבהסּפד אסּורין והן חנּכה. הּנקראין ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהן
ּכקריאת סֹופרים, מּדברי מצוה ּבהן הּנרֹות והדלקת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּפּורים.

ְִַָהּמגּלה.
חנּכה„. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .5ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

אֹות ואּלּווהּמדליק ּברכֹות, ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה ּה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהן:
וכּו'. לאבֹותינּו" נּסים ו"ׁשעּׂשה חנּכה. ׁשל נר להדליק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻוצּונּו

ּבר ולא אֹותּה הרֹואה וכל וכּו'. וקּימנּו" מבר6ו"ׁשהחינּו , ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
ו"ׁשהחינּו" לאבֹותינּו" נּסים "ׁשעּׂשה ּובׁשאר7ׁשּתים: . ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּתים מבר הּמדליק - ׁשאין8הּלילֹות אחת. מבר והרֹואה , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא "ׁשהחינּו" ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָמברכין

ההּלל‰. את ּגֹומרין אּלּו הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום .9ּבכל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
לגמר וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר לפניו: את10ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף צּבּור. ּבין יחיד ּבין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָההּלל;
סֹופרים ּבמצֹותיו11מּדברי קּדׁשנּו "אׁשר עליו מבר , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ

וּדאי12וצּונּו" ׁשּכל הערּוב. ועל הּמגּלה על ׁשּמבר ּכדר , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּדבריהם מּדבריהם13ׁשל ׁשהּוא ּדבר אבל עליו. מברכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ּדמאי מעּׂשר ּכגֹון הּספק, מּפני לֹו עּׂשּיתן אין14ועּקר , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשני טֹוב יֹום על מברכין ולּמה עליו. לא15מברכין והם , ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבֹו יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא .16ּתּקנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Âאּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא

ׁשּגֹומרין הּימים ּבכל סֹופרים מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת
ההּלל את יֹום17ּבהן עּׂשר ּוׁשמֹונה לגמר18. מצוה ּבּׁשנה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ימי ּוׁשמֹונת החג, ימי ׁשמֹונת הן: ואּלּו ההּלל, את ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבהן
ויֹום הּׁשנה ראׁש אבל עצרת. ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֻחנּכה,

ופחד, ויראה ּתׁשּובה ימי ׁשהן לפי הּלל, ּבהן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים
יתרה ּׂשמחה ימי ׁשּקריאת19לא ּבפּורים, הּלל ּתּקנּו ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

ההּלל היא .20הּמגּלה ְִִֵַַַָ
.Êההּלל את ּגֹומרין ימים, ׁשני טֹוב יֹום ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִֵֵֶֶַַָמקֹומֹות

חנּכה, ימי ּוׁשמֹונה החג, ימי ּתׁשעה יֹום: ועּׂשרים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאחד
ּבראׁשי אבל עצרת. ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּוׁשני

מצוה ואינֹו מנהג ההּלל קריאת -21חדׁשים זה ּומנהג . ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבדּלּוג קֹוראין לפיכ ׁשאין22ּבצּבּור, עליו, מברכין ואין . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

- התחיל ואם ּכלל. יקרא לא ויחיד הּמנהג. על ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמברכין
ּבׁשאר23יׁשלים וכן הּצּבּור. ׁשּקֹוראין ּכדר ּבדּלּוג ויקרא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבדּלּוג קֹוראין הּפסח חדׁשים.24ימי ּכראׁשי , ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָ
.Áחּלמיׁש" עד ההּלל מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד

עד וכּו' "יבר זכרנּו "ה' ואֹומר ּומדּלג, מים", ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָלמעינֹו
"הללּויּה", עד לה'" אׁשיב "מה ואֹומר ּומדּלג, ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה",
ז ההּלל. סֹוף עד ּיּה" קראתי הּמצר "מן ואֹומר הּומדּלג, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אחר ּדּלּוג מדּלגין ויׁש הּפׁשּוט. הּמנהג .25הּוא ְְְְִִִֵֵַַַַָָ
.Ëההּלל את והּקֹורא ההּלל. לקריאת ּכׁשר הּיֹום ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

יצא26למפרע לא ּפי27- על אף - וקרא וחזר וׁשהה קרא . ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָֹ
את ּבהן ׁשּגֹומרין ימים יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻׁשּׁשהה
הּפרק ּבאמצע אבל לפרק, ּפרק ּבין להפסיק לֹו יׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָההּלל,
הּפרק ּבאמצע אפּלּו ּבדּלּוג, ּבהן ׁשּקֹוראין וימים יפסיק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלא

ֵּפֹוסק.
.Èּומקֹום לפניו. מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרין יֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּכל

ה' יהּללּו ?מבר ּכיצד .מבר - אחריו לבר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנהגּו
וכל ,רצֹונ עֹוּׂשי וחסידים וצּדיקים ,מעּׂשי ּכל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו
טֹוב ל ה', אּתה ּכי .לׁשמ יֹודּו ּברּנה יּׂשראל ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָעּמ
האל. אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, לׁשמ ונעים ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלהֹודֹות,
וקּים חי המפאר המׁשּבח המהּלל הּמל ה', אּתה ְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻּברּו

ועד. לעֹולם ימל ְְִִֶָָָֹּתמיד
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נראה4)הנס". הנר אור (אין מהני" מאי בטיהרא "שרגא כי שבמקדש, במנורה שהדליקו כמו ביום, להדליק אין כך ומשום
היו5)ביום). הן שאף מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות שהן פי על שאף זה, בכלל הנשים ואף

הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן וכמו הנס הדליק.6)באותו לא עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי על אף
בביתו.7) עליו הדליקו כבר שהרי "להדליק", מברך נסים".8)ואינו ו"שעשה דילוגים.9)"להדליק" בלי ההלל כל את קורין
ההלל".10) את "לקרוא לומר נהג מרוטנברג מאיר שיהיו11)ורבי לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי זה "והלל

גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא שלא וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו ציוונו?12)אומרים "והיכן
תסור". מלא אמר אויא עםֿהארץ.14)מדרבנן.13)רב הפריש לא שמא מספק אלא אינו גלויות.15)שהפרשתו של

מלאכה.16) בו לעשות לעצמם יקילו שני, טוב יום על מברכין שלא יראו דאורייתא17)אם שמע "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
דרבנן". הלל ימים.18)- שלושה אלה על נוספו לארץ בחוץ אבל ישראל. השרת19)בארץ מלאכי אמרו אבהו: רבי "אמר

אפשר להם: אמר הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל אין מה מפני עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני
לפני?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים וספרי חיים וספרי דין כסא על יושב שאם20)מלך המאירי חידש זה ולפי

הלל. לקרוא חייב מגילה, לו דקא21)אין שחזי כיוון לאפסקינהו, סבר ירחא, בריש הלילא קרי דקא חזינהו לבבל, אקלע "רב
להפסיק סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים וראה לבבל, הגיע [=רב בידיהם" אבותיהם מנהג מינה שמע אמר: דלוגי, מדלגי

בידיהם]. אבותיהם מנהג מינה שמע אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר אך אלא22)אותם, שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד מחבירו24)"תנא חלוק יום שכל לפי ההלל את גומרים הסוכות בימי רק

בקרבנותיהם. שווים הפסח ימי אבל ו"אהבתי".25)בקרבנותיו לנו" "לא לדלג נוהגים [=והרבי26)ואנו להתחלה מהסוף
לזמננו]. קשר כל לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא "למפרע" טוב: שם הבעל בשם ממה27)מסביר זאת למדו
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.‡È"עניתני ּכי מ"אֹוד לכּפל. ׁשּנהגּו מקֹומֹות עד28יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹ
ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ההּלל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָסֹוף
ּכֹופלין. אין - לכּפל ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל, - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹלכּפל

.·È:היה ּכ הראׁשֹונים חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ואֹומראחר מתחיל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

"הללּו ואֹומר וחֹוזר "הללּויּה". עֹונין העם וכל ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ"הללּויּה",
"הללּו ואֹומר וחֹוזר "הללּויּה". עֹונין העם וכל ה'", ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָעבדי
"יהי ואֹומר וחֹוזר "הללּויּה". עֹונין העם וכל ה'", ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָאת
"הללּויּה". עֹונין העם וכל עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹׁשם
"הללּויּה" ההּלל ּבכל עֹונין ׁשּנמצאּו עד ּדבר. ּכל על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
אהרן ׁשל ׁשנֹותיו להם: סימן ּפעמים. ועּׂשרים וׁשלׁש .29מאה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

.‚Èופרק ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא חֹוזרין30וכן הן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
יּׂשראל "ּבצאת אֹומר ּכׁשהּוא ּכיצד? ּׁשאמר. מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואֹומרין
יּׂשראל "ּבצאת ואֹומרין חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
העם וכל לעז", מעם יּׂשראל "ּבית אֹומר והּקֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹמּמצרים".
קֹולי את ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר עד "הללּויּה". ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹעֹונין
ה'" יׁשמע ּכי "אהבּתי ואֹומרין חֹוזרין העם וכל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָּתחנּוני",
העם ּכל ּגֹוים", ּכל ה' את "הללּו הּקֹורא ּכׁשּיאמר וכן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ּגֹוים". ּכל ה' את "הללּו ואֹומרין ְְְְִִִֶַָחֹוזרין
.„Èאחריו עֹונין והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר ְֲִִֵֵֵַַָָָָָהּקֹורא

הּוא ּפרק. ראׁש ׁשאינֹו ּפי על אף ּנא", הֹוׁשיעה ה' ִִֵֶֶֶַַָָָָֹ"אּנא
הצליחה ה' "אּנא עֹונים והם נא", הצליחה ה' "אּנא ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָאֹומר
ּברּו" אֹומרים העם וכל הּבא", ּברּו" אֹומר הּוא ְְִֵַָָָָָָָנא".
אּׁשה, אֹו עבד אֹו קטן ההּלל את הּמקרא היה ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבא".
זהּו ההּלל. ּבכל מּלה מּלה אֹומרין ּׁשהן מה אחריהם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹונה
ראיתי אּלּו ּבזמּנים אבל .ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָהּמנהג
ואין העם, ּובענּית ּבקריאתֹו מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻּבכל

לאחד. ּדֹומה מהם ְֵֶֶֶֶָָאחד

רביעי 1ּפרק ¤¤§¦¦

ּבית‡. ּכל ׁשּיהיה מצותּה ּבחנּכה? מדליק הּוא נרֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּמה
ׁשּלא ּבין מרּבין הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּובית
נרֹות מדליק הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ּבין אנׁשים ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמנין
הּמבחר, מן מצוה ועֹוּׂשה זה על יֹותר והמהּדר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻנׁשים.
ּבכל והֹול ּומֹוסיף הראׁשֹון ּבּלילה אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמדליק

אחד. נר ולילה ְְֵֶַַָָָָלילה
הראׁשֹון·. ּבּלילה - עּׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשליׁשי ּובליל עּׂשרים, ׁשני ּובליל נרֹות, עּׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק
נרֹות. ׁשמֹונים ׁשמיני ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָׁשלׁשים,

הּבית‚. אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינּו ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
ּבכל נר והֹולכין ּומֹוסיפין הראׁשֹון ּבּלילה אחד נר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמדליקין
ּבין נרֹות, ׁשמֹונה ׁשמיני ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלילה,

אחד. אדם ׁשהיה ּבין מרּבים הּבית אנׁשי ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיּו
קערה„. מּלא אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר

ּפתילה ּכל - ּכלי עליה ּכפה אם ּפתילֹות, והּקיפּה ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָׁשמן
נעּׂשית - ּכלי עליה ּכפה לא אחד; ּכנר נחׁשבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּופתילה

נחׁשבת. אינּה אחד ּכנר ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכמדּורה,
עם‰. אּלא החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין

ולא הזיד אֹו ׁשכח מקּדימין. ולא מאחרין לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹֹֹׁשקיעתּה;
רגל ׁשּתכלה עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהדליק
עבר יתר. אֹו ׁשעה חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה הּׁשּוק. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָמן
ׁשּתהיה ּכדי ּבּנר ׁשמן ׁשיּתן וצרי מדליק. אינֹו זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָזמן
וכבתה, הדליקּה הּׁשּוק. מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדֹולקת
אחר דֹולקת נׁשארה אחרת. ּפעם להדליקּה זקּוק ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאינֹו
לסּלקּה, אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן רגל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכלתה

ֶעֹוּׂשה.
.Âעל ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל

נתלית האּור ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
חנּכה ימי ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻיפה
נר ּבהן להדליק ׁשאסּור והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמּתר
ּבחל. ּבין ּבׁשּבת ּבין חנּכה לנר להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּבת,

אסּור. לאֹורּה למנֹותן אֹו מעֹות לבּדק ְְְֲִִִַָָָָֹואפּלּו
.Êּבּטפח מּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻנר

מזּוזה ׁשּתהיה ּכדי לּבית, הּנכנס ּׂשמאל על לּפתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּסמּו
ּבחּלֹון מּניחֹו ּבעלּיה, דר היה ואם מּׂשמאל. חנּכה ונר ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָֹֻּבימין
למעלה ׁשהּניחֹו חנּכה ונר הרּבים. לרׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻהּסמּוכה

נּכר. ׁשאינֹו לפי ּכלּום, עּׂשה לא - אּמה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹמעּׂשרים
.Á.מּבפנים ּביתֹו ּבתֹו חנּכה נר אדם מּניח הּסּכנה ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּבימי

נר הּבית ּבתֹו להיֹות וצרי ּדּיֹו. - ׁשלחנֹו על הּניחֹו ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָֻואפּלּו
צרי אינֹו מדּורה, ּׁשם היתה ואם לאֹורֹו. להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָאחר
להׁשּתּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין הּוא, חׁשּוב אדם ואם אחר. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָנר

אחר. נר צרי - ְִִֵֵַָָלמדּורה
.Ëאֹו וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשהדליקֹו חנּכה לאנר - עּכּו"ם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

הדליקֹו ּבהדלקה. חּיב ׁשהּוא מי ׁשּידליקּנּו עד ּכלּום, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָעּׂשה
עּׂשה לא - ּביתֹו ּפתח על והּניחֹו דלּוק והֹוציאֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמּבפנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למפרע. ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו, לא וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש "ממזרח בהלל לפי28)שנאמר
הפסוקים. לכפול נהגו ולפיכך כפול אינו ולמטה ומ"אודך" כפול הפרק הללויה29)שכל עונין שישראל פעמים וג' ועשרים "מאה

ה'". קדש לאהרן קדושו, לאהרן בקדשו, אֿל הללו הללויֿה אהרן, של שנותיו פרקים".30)כנגד ראשי לענות "שמצוה
ליהנות1) אסור ואם שמן, זה ובאי השמן, ושיעור זמן, זה ובאי מדליקין, הם נרות כמה בשלמות, ההדלקה משפטי בו נתבארו

ונסתיים בשבילו. שמדליקים מפני נפטר אדם ואם להדליקו, הראויים הם ומי אותו, ומדליקין אותו מניחין מקום זה ובאי ממנו,
רבינו ונכנס השלום מפני חנוכה לנר קודם ביתו שנר נתבאר כן ואחר היום, לקידוש קודמת ושהיא המצוה, מעלת בביאור הפרק

בשלום. ויצא בשביתה זה בספרו

zeyi` zekld - oeiq 'c ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לא - ועמד ּבידֹו הּנר אחז ּבמקֹומֹו. ׁשּידליקּנּו עד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכלּום,
עׁשׁשית עֹומד. הּוא לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה ּכלּום, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָעּׂשה
ּומבר מכּבּה ׁשּבת למֹוצאי ּכּלֹו, הּיֹום ּכל דֹולקת ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה
ּומּתר ההּנחה. ולא הּמצוה, היא ׁשההדלקה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּומדליקּה.

חנּכה. מּנר חנּכה נר ְְֲֲִִֵֵַָָֻֻלהדליק
.Èׁשּתי צריכה רּוחֹות, ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָחצר

חנּכה. נר הּניח לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻנרֹות;
מהן. ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח היּו אם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאבל

.‡Èלהדליק צרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורח
ּבֹו, עליו להדליק ּבית לֹו אין ּבֹו. ׁשּנתארח ּבּמקֹום ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָעליו
ּבּׁשמן. עּמהן ּומׁשּתּתף ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָצרי
עליו ׁשּמדליקין ּפי על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָואם
העֹוברין. מּפני ּבֹו, ׁשהּוא ּבּבית להדליק צרי ּביתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבתֹו

.·Èאדם וצרי מאד, עד היא חביבה מצוה - חנּכה נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻמצות
לֹו והֹודיה האל ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס להֹודיע ּכדי ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלהּזהר
מן אּלא ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו לנּו. ׁשעּׂשה הּנּסים ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל
ּומדליק. ונרֹות ׁשמן ולֹוקח ּכסּותֹו מֹוכר אֹו ׁשֹואל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצדקה,

.‚Èהּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
חנּכה נר להדליק ׁשמן לקנֹות מקּדים - חנּכה נר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻוהדלקת
מּוטב סֹופרים, מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש הּיין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָעל

הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים
.„Èהּיֹום וקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָֻהיה

נמחק הּׁשם ׁשהרי ּביתֹו; ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
הּתֹורה ׁשּכל הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום ְְֲִִֵֶַַַָָָָָלעּׂשֹות
וכל נעם, דרכי ּדרכיה ׁשּנאמר: ּבעֹולם. ׁשלֹום לעּׂשֹות ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנּתנה

ׁשלֹום. ְִֶָָנתיבֹותיה
זמּנים. ספר והּוא ׁשליׁשי, ספר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַנגמר
ותׁשעים: ׁשבעה ּופרקיו עּׂשר, ְְְְְִִִִֶֶָָָָהלכֹותיו

ּפרקים. ׁשלׁשים - ׁשּבת ְְְִִִַָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - ערּובין ְְְִִִֵָָהלכֹות

ּפרקים. ׁשלׁשה - עּׂשֹור ׁשביתת ְְְְִִִַָָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - טֹוב יֹום ׁשביתת ְְְְִִִַָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - ּומּצה חמץ ְְְִִֵַָָָָהלכֹות

ּפרקים. ׁשמֹונה - ולּולב וסּכה ׁשֹופר ְְְְְִִָָָָָֻהלכֹות
ּפרקים. ארּבעה - ׁשקלים ְְְְִִִַָָָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - החדׁש קּדּוׁש ְְְִִִִֶַָָָָֹהלכֹות
ּפרקים. חמּׁשה - ּתענּיֹות ְְֲֲִִִִַָָהלכֹות

ּפרקים. ארּבעה - וחנּכה מגּלה ְְְְֲִִִַַָָָָָֻהלכֹות

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת
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ב. איׁשּות. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. הלכֹותהלכֹותיו ְְְְִִִִִֵֶָָָ

ּבתּולה. נערה הלכֹות ד. וחליצה. יּבּום הלכֹות ג. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין.
מפרׁשים ּבהם הּנכללים והּמצֹות סֹוטה. הלכֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹה.

ּבמקֹומֹותם. ְְִִָָּבׁשמֹותם

zEWi` zFkld¦§¦
מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלאֿתעּׂשה,
קּדּוׁשין. ּובלא כתּבה ּבלא אּׁשה תּבעל ׁשּלא ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֹֻוקּדּוׁשין.
מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות ד) ועֹונה. ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹג)

אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦

רצה‡. אם ּבּׁשּוק, אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹקדם
ּבינֹו ּובֹועלּה ּביתֹו לתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא ְְֲִִִֵֵַָָָָָהּוא
נצטּוּו ּתֹורה ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלבין
ּתחּלה אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיּׂשראל,
יּקח ּכי ׁשּנאמר: לאּׁשה; לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפני

אליה. ּובא אּׁשה ִִֵֶָָָאיׁש
ּובאחד·. הם. ּתֹורה ׁשל עּׂשה מצות - אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָולּקּוחין

אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנית: האּׁשה אּלּו דברים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָמּׁשלׁשה
מּדברי - ּובכסף מהּתֹורה, - ּובׁשטר ּבביאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבביאה.
ּבכל ארּוסין אֹו קּדּוׁשין הּנקראין הן אּלּו, ולּקּוחין ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָסֹופרים.
היא אּלּו, דברים מּׁשלׁשה ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָמקֹום.

מארסת. אֹו מקּדׁשת ְְְִֵֶֶֶֶַֹֻהּנקראת
ׁשּלא‚. אףֿעלּֿפי מקּדׁשת, ונעּׂשית האּׁשה ׁשּנקנית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכיון

והּבא איׁש, אׁשת היא הרי - ּבעלּה לבית נכנסה ולא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנבעלה
לגרׁש רצה ואם ּדין. ּבית מיתת חּיב - מּבעלּה חּוץ ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעליה

ּגט. צריכה -ְִֵָ
רצה„. אם ּבּׁשּוק, אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹקדם

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ּׂשכרּה לּה נֹותן - והיא ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּוא
נאסרה הּתֹורה מּׁשּנּתנה קדׁשה. הּנקראת היא וזֹו .ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהֹול
,לפיכ יּׂשראל. מּבנֹות קדׁשה תהיה לא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקדׁשה,
הּתֹורה, מן לֹוקה - קּדּוׁשין ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל

קדׁשה. ׁשּבעל ְְִֵֶַָָלפי
והם‰. - ּכרת ּביאתֹו על וחּיב ּבּתֹורה, ּביאתֹו ׁשאסר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכל

וכל עריֹות. הּנקראֹות הן - מֹות אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה. נקראת מהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת

.Âואּסּורן הּקּבלה, מּפי אסּורֹות ׁשהן אחרֹות, נׁשים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁש
ׁשנּיֹות ׁשהן מּפני ׁשנּיֹות, הּנקראֹות והן סֹופרים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמּדברי
הן, נׁשים ועּׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעריֹות.
אם אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו. אם א) הן: ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָואּלּו
אּמֹו אבי אם ב) אסּורה. - מעלה מעלה עד אּמֹו אם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָאם

אםּב אם אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו. אם ג) לבד. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואיסורי1) לאווין איסורי שניות, עריות, קדשה, מתקדשת, האשה כיצד האשה, מקדשין היו לא תורה מתן שקודם רבינו בו ביאר
עשה.
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לא - ועמד ּבידֹו הּנר אחז ּבמקֹומֹו. ׁשּידליקּנּו עד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכלּום,
עׁשׁשית עֹומד. הּוא לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה ּכלּום, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָעּׂשה
ּומבר מכּבּה ׁשּבת למֹוצאי ּכּלֹו, הּיֹום ּכל דֹולקת ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה
ּומּתר ההּנחה. ולא הּמצוה, היא ׁשההדלקה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּומדליקּה.

חנּכה. מּנר חנּכה נר ְְֲֲִִֵֵַָָֻֻלהדליק
.Èׁשּתי צריכה רּוחֹות, ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָחצר

חנּכה. נר הּניח לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻנרֹות;
מהן. ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח היּו אם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאבל

.‡Èלהדליק צרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורח
ּבֹו, עליו להדליק ּבית לֹו אין ּבֹו. ׁשּנתארח ּבּמקֹום ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָעליו
ּבּׁשמן. עּמהן ּומׁשּתּתף ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָצרי
עליו ׁשּמדליקין ּפי על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָואם
העֹוברין. מּפני ּבֹו, ׁשהּוא ּבּבית להדליק צרי ּביתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבתֹו

.·Èאדם וצרי מאד, עד היא חביבה מצוה - חנּכה נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻמצות
לֹו והֹודיה האל ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס להֹודיע ּכדי ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלהּזהר
מן אּלא ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו לנּו. ׁשעּׂשה הּנּסים ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל
ּומדליק. ונרֹות ׁשמן ולֹוקח ּכסּותֹו מֹוכר אֹו ׁשֹואל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצדקה,

.‚Èהּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
חנּכה נר להדליק ׁשמן לקנֹות מקּדים - חנּכה נר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻוהדלקת
מּוטב סֹופרים, מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש הּיין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָעל

הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים
.„Èהּיֹום וקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָֻהיה

נמחק הּׁשם ׁשהרי ּביתֹו; ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
הּתֹורה ׁשּכל הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום ְְֲִִֵֶַַַָָָָָלעּׂשֹות
וכל נעם, דרכי ּדרכיה ׁשּנאמר: ּבעֹולם. ׁשלֹום לעּׂשֹות ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנּתנה

ׁשלֹום. ְִֶָָנתיבֹותיה
זמּנים. ספר והּוא ׁשליׁשי, ספר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַנגמר
ותׁשעים: ׁשבעה ּופרקיו עּׂשר, ְְְְְִִִִֶֶָָָָהלכֹותיו

ּפרקים. ׁשלׁשים - ׁשּבת ְְְִִִַָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - ערּובין ְְְִִִֵָָהלכֹות

ּפרקים. ׁשלׁשה - עּׂשֹור ׁשביתת ְְְְִִִַָָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - טֹוב יֹום ׁשביתת ְְְְִִִַָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - ּומּצה חמץ ְְְִִֵַָָָָהלכֹות

ּפרקים. ׁשמֹונה - ולּולב וסּכה ׁשֹופר ְְְְְִִָָָָָֻהלכֹות
ּפרקים. ארּבעה - ׁשקלים ְְְְִִִַָָָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - החדׁש קּדּוׁש ְְְִִִִֶַָָָָֹהלכֹות
ּפרקים. חמּׁשה - ּתענּיֹות ְְֲֲִִִִַָָהלכֹות

ּפרקים. ארּבעה - וחנּכה מגּלה ְְְְֲִִִַַָָָָָֻהלכֹות

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת

iriax xtqxtq `EdemiWp ¥¤§¦¦§¥¤¨¦
ב. איׁשּות. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. הלכֹותהלכֹותיו ְְְְִִִִִֵֶָָָ

ּבתּולה. נערה הלכֹות ד. וחליצה. יּבּום הלכֹות ג. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין.
מפרׁשים ּבהם הּנכללים והּמצֹות סֹוטה. הלכֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹה.

ּבמקֹומֹותם. ְְִִָָּבׁשמֹותם

zEWi` zFkld¦§¦
מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלאֿתעּׂשה,
קּדּוׁשין. ּובלא כתּבה ּבלא אּׁשה תּבעל ׁשּלא ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֹֻוקּדּוׁשין.
מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות ד) ועֹונה. ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹג)

אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦

רצה‡. אם ּבּׁשּוק, אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹקדם
ּבינֹו ּובֹועלּה ּביתֹו לתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא ְְֲִִִֵֵַָָָָָהּוא
נצטּוּו ּתֹורה ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלבין
ּתחּלה אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיּׂשראל,
יּקח ּכי ׁשּנאמר: לאּׁשה; לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפני

אליה. ּובא אּׁשה ִִֵֶָָָאיׁש
ּובאחד·. הם. ּתֹורה ׁשל עּׂשה מצות - אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָולּקּוחין

אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנית: האּׁשה אּלּו דברים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָמּׁשלׁשה
מּדברי - ּובכסף מהּתֹורה, - ּובׁשטר ּבביאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבביאה.
ּבכל ארּוסין אֹו קּדּוׁשין הּנקראין הן אּלּו, ולּקּוחין ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָסֹופרים.
היא אּלּו, דברים מּׁשלׁשה ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָמקֹום.

מארסת. אֹו מקּדׁשת ְְְִֵֶֶֶֶַֹֻהּנקראת
ׁשּלא‚. אףֿעלּֿפי מקּדׁשת, ונעּׂשית האּׁשה ׁשּנקנית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכיון

והּבא איׁש, אׁשת היא הרי - ּבעלּה לבית נכנסה ולא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנבעלה
לגרׁש רצה ואם ּדין. ּבית מיתת חּיב - מּבעלּה חּוץ ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעליה

ּגט. צריכה -ְִֵָ
רצה„. אם ּבּׁשּוק, אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹקדם

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ּׂשכרּה לּה נֹותן - והיא ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּוא
נאסרה הּתֹורה מּׁשּנּתנה קדׁשה. הּנקראת היא וזֹו .ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהֹול
,לפיכ יּׂשראל. מּבנֹות קדׁשה תהיה לא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקדׁשה,
הּתֹורה, מן לֹוקה - קּדּוׁשין ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל

קדׁשה. ׁשּבעל ְְִֵֶַָָלפי
והם‰. - ּכרת ּביאתֹו על וחּיב ּבּתֹורה, ּביאתֹו ׁשאסר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכל

וכל עריֹות. הּנקראֹות הן - מֹות אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה. נקראת מהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת

.Âואּסּורן הּקּבלה, מּפי אסּורֹות ׁשהן אחרֹות, נׁשים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁש
ׁשנּיֹות ׁשהן מּפני ׁשנּיֹות, הּנקראֹות והן סֹופרים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמּדברי
הן, נׁשים ועּׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעריֹות.
אם אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו. אם א) הן: ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָואּלּו
אּמֹו אבי אם ב) אסּורה. - מעלה מעלה עד אּמֹו אם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָאם

אםּב אם אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו. אם ג) לבד. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואיסורי1) לאווין איסורי שניות, עריות, קדשה, מתקדשת, האשה כיצד האשה, מקדשין היו לא תורה מתן שקודם רבינו בו ביאר
עשה.



`zeyiצ zekld - oeiq 'd iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבלבד. אביו אבי אם ד) אסּורה. - למעלה עד אביו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָאם
יעקב אׁשת אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו. אבי אׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹה)
ז) ּבלבד. אּמֹו אבי אׁשת ו) מּמּנּו. אחד על אסּורה ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָאבינּו
האם מן ּבין האם, אחי אׁשת ח) האם. מן האב אחי ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאׁשת
ּכּלת אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו ּבנֹו. ּכּלת ט) האב. מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבין
ׁשּתהיה עד אסּורה, - העֹולם ּכל סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָּבן
ּבלבד. ּבּתֹו ּכּלת י) אבינּו. יעקב על ׁשנּיה מּמּנּו אחד ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאׁשת
ּבת ּבת יג) ּבלבד. ּבנֹו ּבן ּבת יב) ּבלבד. ּבנֹו ּבת ּבת ְְְְִִֶַַַַַַַיא)
אׁשּתֹו ּבן ּבן ּבת טו) ּבלבד. ּבּתֹו ּבן ּבת יד) ּבלבד. ְְְִִִִִֶֶֶַַַַּבּתֹו
אׁשּתֹו אבי אם אם יז) ּבלבד. אׁשּתֹו ּבת ּבת ּבת טז) ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַּבלבד.
אׁשּתֹו אם אם אם יט) ּבלבד. אׁשּתֹו אם אב אם יח) ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַּבלבד.
ׁשאין הּׁשנּיֹות נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב אם כ) ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַּבלבד.
עד האב ואם למעלה, עד האם אם ארּבע: - הפסק ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלהן
עד ּבנֹו ּבן ואׁשת למעלה, עד האב אבי ואׁשת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה,

ְַָלמּטה.
.Ê- ּכרת עליו חּיב ולא ּבּתֹורה, ּביאתֹו ׁשאסר ְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכל

קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין. אּסּורי הּנקראים ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻהן
אֹו ּגרּוׁשה ּגדֹול. לכהן אלמנה הן: ואּלּו הן, ְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָֹותׁשעה
הדיֹוט. לכהן ּבין ּגדֹול לכהן ּבין חללה אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶָָָָֹֹזֹונה
יּׂשראל ּובת לממזר. יּׂשראל ּובת יּׂשראל. לבן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּוממזרת
ׁשפכה. ּוכרּות ּדּכא לפצּוע יּׂשראל ּובת ּומֹואבי. ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָלעּמֹוני
ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר. ׁשּנּׂשאת אחר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּוגרּוׁשתֹו
והיא ּכגרּוׁשה, היא הרי - החלּוצה עליה. הּיבם ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָרׁשּות
הם הרי - והּנתינים סֹופרים. מּדברי לּכהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹאסּורה
מּדברי ואּסּורם נקבֹות, ואחד זכרים אחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכממזרים,
הם מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָסֹופרים.

ְִִַהּנתינים.
.Áּוׁשלׁשה לאוין. מחּיבי ואינֹו ּבעּׂשה, ּביאתן ׁשאּסּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָויׁש

ואחד זכרים אחד ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ואדֹומי, מצרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָהם:
'לא ּבאּלּו נאמר ׁשּלא לפי ּגדֹול. לכהן ּובעּולה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹנקבֹות.
יבא ׁשליׁשי 'ּדֹור ׁשּנאמר מּכלל אּלא יּקח', 'לא אֹו ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹיבֹוא'
יבֹוא; לא וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד, אּתה ה' ּבקהל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלהם
למד, אּתה יּקח' בבתּוליה אּׁשה 'והּוא ׁשּנאמר ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּכלל
הּוא הרי - עּׂשה מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשאינּה

ֲֵַּכעּׂשה.

ה'תשע"א סיון ה' שלישי יום

ׁשני 1ּפרק ¤¤¥¦

ׁשנה‡. עּׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד לדתּה מּיֹום ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבת
קטּנה הּנקראת היא - ואפּלּו2ּגמּורֹות ּתינקת. ונקראת , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹ

ּכׁשּומא אּלא אינם - הּזה הּזמן ּבתֹו ּׂשערֹות ּכּמה .3הביאה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבּמקֹומֹות ּבּגּוף למּטה ּׂשערֹות ׁשּתי הביאה אם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָאבל
ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים מּבת והיא ּׂשער, להבאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהידּועֹות

נערה נקראת - ומעלה .4אחד ְְֲִֵֶַַָָָָ
הּזה·. ּבּזמן ּׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.5והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּׁשה עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון סימן ׁשּתביא ְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּומאחר
ּתּקרא6ּגמּורים ומעלה חדׁשים הּׁשּׁשה ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת . ְְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ּבלבד7ּבֹוגרת חדׁשים ׁשּׁשה אּלא לבגרּות נערּות ּבין ואין .8. ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּתי‚. הביאה ולא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה לׁשּתים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹהּגיעה
אילֹונית סימני ּבּה ׁשּנראּו אףֿעלּֿפי קטּנה9ּׂשערֹות, עדין - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבׁשנת אפּלּו ּׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. עּׂשרים עד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהיא,
ּתּקרא10עּׂשרים ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה - ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.11ּבֹוגרת ֶֶ
הביאה„. ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה עּׂשרים ּבת ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה

היא הרי - אילֹונית סימני ּכל ּבּה ונראּו ּׂשערֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָׁשּתי
קטּנה12אילֹונית עדין - אילֹונית סימני ּכל ּבּה נראּו לא ואם . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹ

ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּתביא עד חמׁש13היא, ּבת ׁשּתהיה עד אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אחד ויֹום ׁשנה .14ּוׁשלׁשים ְְִֶָָָ

זֹו‰. הרי - ּׂשערֹות ׁשּתי הביאה ולא הּזה לּזמן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּגיעה
מּסימני סימן ּבּה נראה ׁשּלא אףֿעלּֿפי אילֹונית, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנקראת
ימי לּה אין ׁשהאילֹונית למד, אּתה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאילֹונית.

לבגרּות15נערּות ּתצא מּקטנּותּה אּלא ,16. ְְְֲִֵֵֶַַַָָ
.Âּומתקּׁשה ּדּדין, לּה ׁשאין ּכל אילֹונית: סימני הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואּלּו

ּתׁשמיׁש ּכּנׁשים17ּבׁשעת מעים ׁשּפּולי לּה ואין וקֹולּה18, , ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
והּבֹוגרת והּנערה לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעבה

ּגדֹולה נקראת מּׁשלׁשּתן אחת ּכל - .19והאילֹונית ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
.Ê.העליֹון סימן הּנקראין והן מלמעלה, סימנין ּבּבת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָויׁש

ּבמקֹום קמט ויעּׂשה לאחֹורּה ידיה מּׁשּתחזיר הן: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
הּדד ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר עקץ20הּדּדין. על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן . ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּדד חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר. וׁשֹוהה ׁשֹוקע והּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּדד,
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אנדרוגינוס1) בודקין, מי פי ועל הסימנים בדיקת וסימניהם, וסריס וגדול, קטן וסימניהן, ואילונית ובוגרת נערה קטנה, הן מה בו ביאר
ופקחת. פקח וחרשת, חרש ודיניהם, עונשים.2)וטומטום בת שיער.3)ואינה לגדל ודרכה יבלת לכל4)מין גדולה היא והרי

שבתורה. ומעלה.5)עונשים שנה עשרה שתים ליום.6)מגיל שעיר7)מיום איש של ירושלמי תרגום כי שער, מלאה כלומר,
וא אביה ברשות היא שהנערה בעוד לדעתה, קידושיה מקבלת היא והרי בה, רשות לאביה אין הבת ומשבגרה בגר. גבר מתקדשת- ינה

שתיבגר. עד הנערה בתו של ידיה ובמעשה במציאתה זכאי האב וכן אביה. לדעת אינה8)שלא נערות סימני שהביאה משעה
חדשים. שישה אלא בוגרת להיות יולד.9)שוהה שאינו כאיל היא הרי - איילונית במקצת, לה גבר ודמות מטבעה עקרה אשה

אילונית.10) סימני בה שנראו פי על נערות.11)ואף ימי חדשי שישה אחרי אלא לבגרות יוצאת אינה איילונית דין לה שאין כל כי
לבגרות.12) תצא מקטנותה אלא נערות, ימי לה נערה.13)אין תהיה של14)ואז שנותיו רוב הוא זה גיל כי איילונית, היא ואז

שנה. שבעים הם שנותינו ימי כי כבוגרת.15)אדם, היא הרי איילונית ומשנקראה קטנה, הייתה לאיילונית שהוקבעה עד הרי כי
סימנים.16) לה אין וזו תלויה, שערות) (שתי בסימנים לה.17)שהנערות קשה מן18)התשמיש למעלה תפוח) (מקום כף כמין

הבטן. לעומת ממאנות.19)הערוה שאינן מיאון, לעניין וכן שבתורה. עונשים הפטמה.20)לכל

zeyi` zekld - oeiq 'd iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החטם מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויעּׂשה
ּומּׁשּתּקיף הּדּדין. ּומּׁשּיתקׁשקׁשּו הּדּדין. מּׁשּיּטּו וכן ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַעצמֹו.
הערוה מן ׁשּלמעלה הּתפּוח הּבּׂשר מקֹום ׁשהּוא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהעטרה,
קׁשה. יהיה ולא הּזה הּבּׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻלעּמת

.Áמּכל אחד סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין אּלּו ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכל
אין - ּפחֹות אֹו ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ּכּלן, אֹו ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֻאּלּו
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת נעּׂשית קטּנה. היא והרי ּבֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמׁשּגיחין
ּבאחד מׁשּגיחין אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

אּלּו מּכל21מּכל אחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
להחמיר ּבּה ודנים לקטּנה, נערה ּבין ספק היא הרי - .22אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

גדֹולה זֹו הרי - הּתחּתֹון] סימן נראה [ולא ּכּלן, נראּו ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֻואם
ּכּלן23וּדאית ׁשּיבֹואּו אפׁשר ׁשאי סימן24; ּבא ּכבר אּלא , ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ונׁשר .25הּתחּתֹון ְְַַַָ
.Ë,ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים אחר ׁשּילדה ׁשּלאהּבת אףֿעלּֿפי ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבנים גדֹולה. זֹו הרי - עליֹון ולא ּתחּתֹון לא סימנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה
ּכסימנין. הם ְֲִִֵֵָהרי

.Èנקרא - ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּׁשּיּולד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּבן
ּתינֹוק ונקרא הּזמן26קטן, ּבתֹו ּׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו . ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

למּטה ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן, אינֹו - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּזה
ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש מּבן והּוא לּׂשער, הידּועֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבּמקֹומֹות

איׁש ונקרא גדֹול, נקרא - ומעלה .27אחד ְְְְִִִֶַָָָָָָ
.‡Èהּזה לּזמן אףֿעלּֿפי28הּגיע ּׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

עּׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי - סריס סימני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנראּו
ׁשּתי הביא ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשנה
ּבֹו נראה אם ּבּזקן, ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּׂשערֹות

סריס מּסימני סריס29אחד הּוא הרי הּגדֹול30- ּדין ודינֹו , ְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
קטן עדין - סריס מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר; ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
אֹו להן, הראּוי ּבּמקֹום למּטה ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא,

אחד ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה .31עד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
.·Èאףֿעלּֿפי סריס, זה הרי - הביא ולא הּזה לּזמן ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגיע

ּפחֹות עּׂשרים לׁשנת הּגיע סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשּתי והביא למּטה, ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹׁשלׁשים
אינֹו - סריס מּסימני אחד לֹו ׁשּנֹולד אףֿעלּֿפי ּבּזקן, ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּׂשערֹות

סימני ּכל לֹו ׁשּיּולדּו עד ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָסריס;
אחד. ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָסריס,

.‚Èזקן לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני הן לקּוי32ואּלּו ּוּׂשערֹו ,33, ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
מחליק רתיחה34ּובּׂשרֹו מעלים רגליו מימי ואין ,35, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ּכּפה עֹוּׂשה אינֹו מים ואין36ּוכׁשּמטיל ּדהה, זרעֹו וׁשכבת , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מחמיצין רגליו מעלה37מימי ואינֹו הּגׁשמים ּבימֹות ורֹוחץ , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

הבל לקּוי38ּבּׂשרֹו וקֹולֹו לאּׁשה.39, איׁש ּבין נּכר ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
.„Èחּמה סריס הּנקרא הּוא זה אבל40וסריס מקֹום. ּבכל ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

ׁשחתכּו נּתקּו41הּבן ּכמֹו42אֹו ּביציו, אֹו גידיו מעכּו אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
אדם סריס הּנקרא הּוא - עֹוּׂשין ּבן43ׁשהעּכּו"ם ּוכׁשּיהיה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מביא זה ׁשאין גדֹול, נקרא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשלׁש
לעֹולם .44סימן ְִָָ

.ÂËסימן הביא ׁשּלא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּבן
מעלה ׁשל הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו הר45ׁשּלמּטה, ספק- זה י ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבֹו ׁשּנראה ּכיון - מּלמּטה נבּדק לא ואם לקטן. ּגדֹול ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבין
ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מלמעלה, ּבגרּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָסימני

.ÊËׁשעּורן מקֹום, ּבכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ּׂשערֹות ְְְֲִֵֵַַַָָָָָׁשּתי
ּבפי להּנטל יכֹולֹות ויהיּו ּומּׁשּיצמחּו לעּקרן. ראׁשן לכף ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹֹּכדי

להחמיר46הּזּוג ּבהן ּדנין לעּקרן, ראׁשן לכף ׁשיּגיעּו עד ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּגדֹולים אֹותם נחׁשב ּובבת ּבבן ,לפיכ מקֹום. ְְְְְְִִֵַַָָָָֹּבכל
אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ּבפי להּנטל ּכדי וצמחּו הֹואיל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹלהחמיר,
לעּקרן. ראׁשן לכף הּגיעּו ולא הֹואיל להחמיר, ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹֹֹקטּנים

.ÊÈּובית הערוה. ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ּׂשערֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּתי
על ּבין למּטה, ּבין למעלה, ּבין - סימנין מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה

אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע וׁשּיהיה47איברי . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
סימן.48ּבעּקרן אּלּו הרי - אחת ּבגּמא ׁשּתיהן ואפּלּו ּגּמֹות. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ

סימן; אּלּו הרי - ּׂשער ּבהן ואין זֹו, ּבצד זֹו גּמֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻנמצאּו
ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוּׂשערֹות ּׂשער, ּבלא ּגּמא אין ְְְְֲֵֵֶָָָָָָָָֹֻחזקה

.ÁÈ,ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבתֹו ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבת
ּכמֹו ׁשּומא, ׁשניהם - עּׂשרה ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָוהּבן
אחר עֹומדֹות הם ּבמקֹומן ּׂשערֹות ׁשאֹותן אףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו.
סימן. אינן - לנקבה עּׂשרה ׁשּתים ואחר לזכר עּׂשרה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלׁש

.ËÈׁשהן ונֹודע הּזמן ּבתֹו ּכׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבּמה
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העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא היא.22)והרי קטנה עדיין שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת אינה
התחתון.23) הסימן בה נראה שלא פי על בא.24)אף לא עדיין התחתון מזה26)ונפל.25)וסימן היוצא עונשים. בר ואינו

- הצלע את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו לברכה זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה להיות מקדימה שהבת
בינה. מלשון "ויבן" דרשו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא שנתן מה27)מלמד - נדר לנדור יפליא כי איש

הכתוב וכן קיימים. נדריו נדר) מי לשם (לפרש להפליא יודע שאינו פי על שאף אחד ויום שנה י"ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
האדם. חטאות מכל יעשו כי אשה או איש אחד.28)אומר: ויום שנה ההולדה.29)י"ג כוח לו שאין זה הוא כל30)סריס

סריס. הוא הרי סריס, מסימני אחד אלא בו נראה לא אם אפילו בזקן שערות שתי הביא שלא שנותיו,31)מי לרוב נכנס כבר כי
שנה. שבעים זקנו.32)שהן נתמלא שער.34)רך.33)שלא בלי אשה כבשר הולך36)קצף.35)חלק השתן קלוח שאין

מיד. יורדים אלא מעלה כלפי מים כשמטיל (=קשת) כיפה בכלי.37)ועושה שוהים כאשר כעין38)מסריחים וחמימות אדים
בין39)עשן. ניכר שאינו עד דק הנשים"."וקולו לקול אחת40)קולו שעה ראה שלא אמו. מבטן סריס שנולד כלומר שמש.

שנולד.43)ביד.42)בכלי.41)בכשרותו. לאחר אדם בידי שערות.44)שנסתרס שתי ושערות45)של הזקן, שערות
השחי. לעיקרן.46)בית ראשן לכוף של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. למטה.47)של או למעלה בשרשם.48)שתיהן
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החטם מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויעּׂשה
ּומּׁשּתּקיף הּדּדין. ּומּׁשּיתקׁשקׁשּו הּדּדין. מּׁשּיּטּו וכן ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַעצמֹו.
הערוה מן ׁשּלמעלה הּתפּוח הּבּׂשר מקֹום ׁשהּוא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהעטרה,
קׁשה. יהיה ולא הּזה הּבּׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻלעּמת

.Áמּכל אחד סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין אּלּו ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכל
אין - ּפחֹות אֹו ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ּכּלן, אֹו ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֻאּלּו
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת נעּׂשית קטּנה. היא והרי ּבֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמׁשּגיחין
ּבאחד מׁשּגיחין אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

אּלּו מּכל21מּכל אחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
להחמיר ּבּה ודנים לקטּנה, נערה ּבין ספק היא הרי - .22אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

גדֹולה זֹו הרי - הּתחּתֹון] סימן נראה [ולא ּכּלן, נראּו ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֻואם
ּכּלן23וּדאית ׁשּיבֹואּו אפׁשר ׁשאי סימן24; ּבא ּכבר אּלא , ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ונׁשר .25הּתחּתֹון ְְַַַָ
.Ë,ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים אחר ׁשּילדה ׁשּלאהּבת אףֿעלּֿפי ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבנים גדֹולה. זֹו הרי - עליֹון ולא ּתחּתֹון לא סימנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה
ּכסימנין. הם ְֲִִֵֵָהרי

.Èנקרא - ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּׁשּיּולד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּבן
ּתינֹוק ונקרא הּזמן26קטן, ּבתֹו ּׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו . ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

למּטה ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן, אינֹו - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּזה
ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש מּבן והּוא לּׂשער, הידּועֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבּמקֹומֹות

איׁש ונקרא גדֹול, נקרא - ומעלה .27אחד ְְְְִִִֶַָָָָָָ
.‡Èהּזה לּזמן אףֿעלּֿפי28הּגיע ּׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

עּׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי - סריס סימני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנראּו
ׁשּתי הביא ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשנה
ּבֹו נראה אם ּבּזקן, ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּׂשערֹות

סריס מּסימני סריס29אחד הּוא הרי הּגדֹול30- ּדין ודינֹו , ְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
קטן עדין - סריס מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר; ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
אֹו להן, הראּוי ּבּמקֹום למּטה ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא,

אחד ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה .31עד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
.·Èאףֿעלּֿפי סריס, זה הרי - הביא ולא הּזה לּזמן ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגיע

ּפחֹות עּׂשרים לׁשנת הּגיע סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשּתי והביא למּטה, ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹׁשלׁשים
אינֹו - סריס מּסימני אחד לֹו ׁשּנֹולד אףֿעלּֿפי ּבּזקן, ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּׂשערֹות

סימני ּכל לֹו ׁשּיּולדּו עד ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָסריס;
אחד. ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָסריס,

.‚Èזקן לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני הן לקּוי32ואּלּו ּוּׂשערֹו ,33, ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
מחליק רתיחה34ּובּׂשרֹו מעלים רגליו מימי ואין ,35, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ּכּפה עֹוּׂשה אינֹו מים ואין36ּוכׁשּמטיל ּדהה, זרעֹו וׁשכבת , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מחמיצין רגליו מעלה37מימי ואינֹו הּגׁשמים ּבימֹות ורֹוחץ , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

הבל לקּוי38ּבּׂשרֹו וקֹולֹו לאּׁשה.39, איׁש ּבין נּכר ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
.„Èחּמה סריס הּנקרא הּוא זה אבל40וסריס מקֹום. ּבכל ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

ׁשחתכּו נּתקּו41הּבן ּכמֹו42אֹו ּביציו, אֹו גידיו מעכּו אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
אדם סריס הּנקרא הּוא - עֹוּׂשין ּבן43ׁשהעּכּו"ם ּוכׁשּיהיה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מביא זה ׁשאין גדֹול, נקרא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשלׁש
לעֹולם .44סימן ְִָָ

.ÂËסימן הביא ׁשּלא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּבן
מעלה ׁשל הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו הר45ׁשּלמּטה, ספק- זה י ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבֹו ׁשּנראה ּכיון - מּלמּטה נבּדק לא ואם לקטן. ּגדֹול ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבין
ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מלמעלה, ּבגרּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָסימני

.ÊËׁשעּורן מקֹום, ּבכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ּׂשערֹות ְְְֲִֵֵַַַָָָָָׁשּתי
ּבפי להּנטל יכֹולֹות ויהיּו ּומּׁשּיצמחּו לעּקרן. ראׁשן לכף ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹֹּכדי

להחמיר46הּזּוג ּבהן ּדנין לעּקרן, ראׁשן לכף ׁשיּגיעּו עד ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּגדֹולים אֹותם נחׁשב ּובבת ּבבן ,לפיכ מקֹום. ְְְְְְִִֵַַָָָָֹּבכל
אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ּבפי להּנטל ּכדי וצמחּו הֹואיל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹלהחמיר,
לעּקרן. ראׁשן לכף הּגיעּו ולא הֹואיל להחמיר, ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹֹֹקטּנים

.ÊÈּובית הערוה. ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ּׂשערֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּתי
על ּבין למּטה, ּבין למעלה, ּבין - סימנין מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה

אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע וׁשּיהיה47איברי . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
סימן.48ּבעּקרן אּלּו הרי - אחת ּבגּמא ׁשּתיהן ואפּלּו ּגּמֹות. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ

סימן; אּלּו הרי - ּׂשער ּבהן ואין זֹו, ּבצד זֹו גּמֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻנמצאּו
ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוּׂשערֹות ּׂשער, ּבלא ּגּמא אין ְְְְֲֵֵֶָָָָָָָָֹֻחזקה

.ÁÈ,ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבתֹו ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבת
ּכמֹו ׁשּומא, ׁשניהם - עּׂשרה ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָוהּבן
אחר עֹומדֹות הם ּבמקֹומן ּׂשערֹות ׁשאֹותן אףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו.
סימן. אינן - לנקבה עּׂשרה ׁשּתים ואחר לזכר עּׂשרה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלׁש

.ËÈׁשהן ונֹודע הּזמן ּבתֹו ּכׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא היא.22)והרי קטנה עדיין שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת אינה
התחתון.23) הסימן בה נראה שלא פי על בא.24)אף לא עדיין התחתון מזה26)ונפל.25)וסימן היוצא עונשים. בר ואינו

- הצלע את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו לברכה זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה להיות מקדימה שהבת
בינה. מלשון "ויבן" דרשו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא שנתן מה27)מלמד - נדר לנדור יפליא כי איש

הכתוב וכן קיימים. נדריו נדר) מי לשם (לפרש להפליא יודע שאינו פי על שאף אחד ויום שנה י"ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
האדם. חטאות מכל יעשו כי אשה או איש אחד.28)אומר: ויום שנה ההולדה.29)י"ג כוח לו שאין זה הוא כל30)סריס

סריס. הוא הרי סריס, מסימני אחד אלא בו נראה לא אם אפילו בזקן שערות שתי הביא שלא שנותיו,31)מי לרוב נכנס כבר כי
שנה. שבעים זקנו.32)שהן נתמלא שער.34)רך.33)שלא בלי אשה כבשר הולך36)קצף.35)חלק השתן קלוח שאין

מיד. יורדים אלא מעלה כלפי מים כשמטיל (=קשת) כיפה בכלי.37)ועושה שוהים כאשר כעין38)מסריחים וחמימות אדים
בין39)עשן. ניכר שאינו עד דק הנשים"."וקולו לקול אחת40)קולו שעה ראה שלא אמו. מבטן סריס שנולד כלומר שמש.

שנולד.43)ביד.42)בכלי.41)בכשרותו. לאחר אדם בידי שערות.44)שנסתרס שתי ושערות45)של הזקן, שערות
השחי. לעיקרן.46)בית ראשן לכוף של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. למטה.47)של או למעלה בשרשם.48)שתיהן
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ׁשּתי ׁשם ונמצאּו זמן, אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּומא;
קדם ׁשּמא אֹומרין: ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּׂשערֹות

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו, ְְְְִֵֶַָָזמן
.Îׁשּתים ׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן, ּבתֹו ּבין - הּבת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָּכׁשּבֹודקין

ּפי על ּבֹודקין - הּזמן לאחר ּבין זה, זמן קדם ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹעּׂשרה,
וׁשֹומעין ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ּכׁשרֹות ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָנׁשים

הביאה. לא ואם הביאה אם ְִִִִֵֵָָָֹלּה
.‡Îּובערכין ּובבת ּבבן האמּורֹות הּׁשנים מקֹום,49ּכל ּובכל ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ

סדר ׁשל ׁשנים אּלא החּמה, ׁשני ולא הּלבנה ׁשני לא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאינן
ׁשהם ּכמֹו ּדין, ּבית ּפי על ּומעּברֹות, ּפׁשּוטֹות ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֻהעּבּור,
ּובאֹותן החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹקֹובעין

הּדת. ּדברי לכל מֹונין ְְִִִֵַַָָָהּׁשנים
.·Îעל ולא הּׁשנים, ּבמנין הּנׁשים על סֹומכין ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹאין

להעיד. ּכׁשרים אנׁשים ׁשנים ּפי על אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּקרֹובים,
.‚Îזֹו ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ׁשאמר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהאב

למּכֹות לא אבל לקרּבן, נאמן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש 50ּבת ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבן זה ּבני לענׁשים. ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹולא
ולערכין לנדרים נאמן - אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָזֹו
לענׁשים. ולא למּכֹות לא אבל ּולהקּדׁשֹות, ְְְְְֲֲֳִֵֶַַָָָָֹֹולחרמֹות

.„Îל ׁשּיׁש הּנקראמי הּוא - נקבּות ואבר זכרּות אבר ֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לֹו ואין נקבה. אם ספק זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס,
וּדאית נקבה היא אם וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ׁשּיּודע ְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָסימן

ְָלעֹולם.
.‰Îאטּום אּלא נקבּות, ולא זכרּות לא לֹו ׁשאין מי 51וכל ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹ

נקרע ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא הּטמטּום52- ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻ
הרי - נקבה נמצא ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי - זכר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונמצא
עּׂשרה ׁשּתים ּבן ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום נקבה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּוא
ּבהן ׁשּנדּבר והם ּגדֹולים. ּבחזקת הן הרי - אחד ויֹום ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנה

מקֹום. ְָָּבכל
.ÂÎמקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת ׁשאין53חרׁש האּלמים הן , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

מדּברים ולא ׁשֹומע54ׁשֹומעין ואינֹו ׁשּמדּבר מי אבל אֹו55; , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ
מדּבר ואינֹו ׁשהן56ׁשֹומע ואּׁשה ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשֹוטים ולא חרׁשים לא ואינן ּבדעּתן, נקראין57ׁשלמים - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹֹ
ּופּקחת. ִִֵַַַּפּקח

.ÊÎהּׁשמֹות ּכל אּלּו58נמצאּו ּפרקים ּבׁשני ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
אּסּורי ׁשנּיה. ערוה. קּדּוׁשין. הן: ואּלּו ׁשמֹות. עּׂשרים -ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ּגדֹולה. אילֹונית. ּבֹוגרת. נערה. קטּנה. עּׂשה. אּסּורי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאוין.

הע סימן הּתחּתֹון. אדם.סימן סריס חּמה. סריס קטן. ליֹון. ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָ

ּכל ּׂשים ּפקחים. חרׁשים. טמטּום. אנּדרֹוגינֹוס. ְְְְְִִִִִֵַָָֻּגדֹול.
עניניהם, ּכל מעיני ילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּׁשמֹות
מקֹום ּבכל מהן ׁשם ּכל לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּכדי

אֹותֹו. ְִֶַׁשּנזּכיר

ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦

אין‡. - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם מתקּדׁשת? האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכיצד
אּת הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה. ׁשוה אֹו ּכסף מּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
לאּׁשה לי אּת הרי אֹו: לי, מארסת אּת הרי אֹו: לי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻמקּדׁשת
ּדברים ׁשאֹומר הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבזה,
הּכסף. לּה ׁשּיּתן והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקֹונה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמׁשמען

הריני·. ,ל מקּדׁשת אני הרי לֹו: ואמרה היא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻנתנה
אינּה - הקנאה לׁשֹון ּבכל אֹו לאנּתּו, ל הריני ,ל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמארסת
מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא נתנה אם וכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת.

מּספק. מקּדׁשת זֹו הרי - היא ואמרה הּוא נתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻואם
על‚. אֹו החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ּבׁשטר קּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

הרי אֹו: לי, מקּדׁשת אּת הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל על אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעלה
ּבפני לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי, מארסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹאּת

ִֵעדים.
ואינֹו„. ּכגט. הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוצרי

ׁשּלא לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכֹותבֹו
אינּה - עדים ּבפני לדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּדעּתּה,

ְֶֶֻמקּדׁשת.
מק‰. אּת הרי לּה: אֹומר - ּבביאה קּדׁש אֹו:ואם לי, ּדׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

וכל זֹו, ּבבעילה לאּׁשה לי אּת הרי אֹו: לי, מארסת אּת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהרי
והמקּדׁש ּובֹועלּה. עדים ׁשני ּבפני עּמּה ּומתיחד ּבזה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכּיֹוצא
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו מּסתמא - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹּבביאה
עליה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא (ּובין מקּדׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּתהיה

מקּדׁשת). זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא
.Âמׁשמעם ׁשּיהיה צרי ּכׁשּיקּדׁש, האיׁש ׁשּיאמר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּדברים

לּה. עצמֹו ׁשהקנה מׁשמע ׁשּיהא ולא האּׁשה, קֹונה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
הריני לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ׁשּכתב אֹו לּה, ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
אין - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,איׁשי הריני ,ארּוסי הריני ,ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹּבעלי
אׁשּתי, אּת הרי לּה: ּכתב אֹו לּה, אמר ּכלל. קּדּוׁשין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכאן
הרי ׁשּלי, אּת הרי לי, קנּויה אּת הרי אֹו: ארּוסתי, אּת ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָהרי
אּת הרי ּברׁשּותי, אּת הרי חרּופתי, אּת הרי לקּוחתי, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָאּת

מקּדׁשת. זֹו הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל לי, ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹֻזקּוקה
.Êאּת הרי לי, מיחדת אּת הרי לּה: ּכתב אֹו לּה, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאמר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנערך.49) גיל לפי משתנה בשוגג.50)שהערך האשם חטא ערוותו.52)סתום.51)אם את המכסה הקרום את ממנו שהסירו
דעת.53) בני שאינם מפני דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם מה54)השוו מעולם שמע שלא וכיוון אמו, ממעי חרש שנולד

שידבר. אפשר אי עימו נתחרש.55)שמדברים כן ואחרי לדבר שלמד עד פיקח היה דיבורו.56)תחילתו וניטל שנשתתק
מהלך57) שהוא שוטה "ולא ט: ט, עדות הלכות רבינו ולשון לו. שנותנים מה כל והמאבד כסותו, את המקרע שוטה? ואיזהו

הדברים". מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא . . . כלים ומשבר מונחים.58)ערום מושגים,
בחצי1) קידש לחצאים. קדשה פירש, ולא קידש לה. עצמו הקנה וביאה. שטר קידושי הנותן, הוא ומי כסף קידושי דיני בו נתבארו

ארוסין. ברכת ובשוק, שידוכין, בלא בביאה, לקדש שלא בקדושין, שליחות שתנשא, עד או שתבגר עד בבתו זכאי שהאב פרוטה,

zeyi` zekld - oeiq 'd iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

צלעתי, אּת הרי נגּדתי, אּת הרי עזרתי, אּת הרי לי, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמיעדת
אּת הרי עצּורתי, אּת הרי ּתחּתי, אּת הרי סגּורתי, אּת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָהרי
עּמּה מדּבר ׁשּיהיה והּוא, ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּתפּוסתי
ּתחּלה עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין; עסקי על ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָּתחּלה

אּלּו: למּלֹות חֹוׁשׁשין אין - קּדּוׁשין עסקי ְְְִִִִִֵֵֵַעל
.Á,ּבֹו מּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּקנאּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה הּדברים מׁשמע ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָויהיה
ועמד ורצתה, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
אֹו ּבידּה נתן אּלא ּכלּום, לּה אמר ולא ּפרׁש ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹוקּדׁש,
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, - ּבענין עסּוקין והן הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּבעל
אּתם להם: לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
מקּדׁשת זֹו הרי - ּבפניהם קּדׁש אֹו ׁשּגרׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי,

מגרׁשת. ְֶֶֹאֹו
.Ëהא מקּדׁשת. זֹו הרי - לחציי התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻהאֹומר

ׁשּנמצא ואחרת, אּת אׁשּתי ּתהי לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָלמה
לי מקּדׁשת חצי אמר: אם אבל איׁש. חצי אּלא לּה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשאין
אם וכן לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מקּדׁשת. אינּה - ולזה לי מקּדׁשת אּת הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻאֹומר:
.Èוחצי ּבפרּוטה, לי מקּדׁשת חצי הרי לּה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאמר

ּפרּוטה, ּבחצי לי מקּדׁשת חצי לּה: ׁשאמר אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבפרּוטה;
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּפרּוטה ּבחצי מקּדׁשת האחרת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻוחצי
ּבפרּוטה וחצי הּיֹום, ּבפרּוטה לי מקּדׁשת חצי לּה: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאמר
ּבני לׁשני ּבנֹותי ׁשּתי ּבפרּוטה; חציי ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר;
אֹו: ּבפרּוטה; לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֻּבפרּוטה;
ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה לי וקרקעת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבּת

.‡È,קטּנה ׁשהיא זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את מקּדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהאב
נתּתי ּבּתי את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ּכׁשהיא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכן
זּכאי הּוא וכן לאביה. וקּדּוׁשיה לאּׁשה. הּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלאיׁש
אֹו נתּגרׁשה אם ּובכתּבתּה. ידיה ּובמעּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻּבמציאתּה
לפיכ ׁשּתבּגר. עד ּבּכל זּכאי הּוא הארּוסין, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתאלמנה
ואפּלּו ׁשּתבּגר. עד ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמקּבל
איׁש אׁשת היא הרי - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיתה

מתקּדׁשתּגמּורה אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם . ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה אביה קּדׁשּה אם מּכן, ּפחֹות אביה; מּדעת ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּבביאה

מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ
.·Èּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה

הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאינם הּנׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
ּברׁשּות היא הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה,
אין ׁשּנּׂשאת, ּכיון קטּנה. היא ׁשעדין ואףֿעלּֿפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעצמּה,

לעֹולם. רׁשּות ּבּה ְְְִָָָָלאביה
.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתקּדׁשה

ואפּלּו ׁשּנתקּדׁשה. אחר האב נתרּצה אם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקּדׁשת,
אסּורה אינּה - הּקּדּוׁשין אֹותן מן נתּגרׁשה אֹו נתאלמנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָאם
נתקּדׁשה אם ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא ּובין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹלכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו
.„Èׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין ּבֹוגרת, ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה

לאיׁש יׁש מּספק. גט צריכה לפיכ ּבספק, מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻזֹו
אּׁשה ּבין ּפלֹונית אּׁשה ּבין אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָלעּׂשֹות
לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה הּגדֹולה האּׁשה וכן הּנׁשים. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּׁשאר
וכן אנׁשים. מּׁשאר מאיׁש ּבין ּפלֹוני מאיׁש ּבין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָקּדּוׁשיה,
ּברׁשּותֹו. ּכׁשהיא ּבּתֹו קּדּוׁשי לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאב

.קּדּוׁשי וקּבלי צאי הּקטּנה: לבּתֹו האב ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָואֹומר
.ÂËּבפני לעּׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ׁשליח העֹוּׂשה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

צרי אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעּׂשה האיׁש אבל ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעדים.
אּלא האיׁש ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלעּׂשֹותֹו
- והמׁשּלח הּׁשליח הֹודּו אם לפיכ הּדבר, אמּתת ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָלהֹודיע
ׁשהרׁשהּו ׁשליח ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים. צריכין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינן
ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו - מקֹום ּבכל ּבהן וכּיֹוצא ּתרּומה, לֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלהפריׁש

עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, ְְִִֵֵָָָאדם
.ÊËלקּדׁש ׁשלּוחין ׁשני עּׂשה אם ,לפיכ עד. נעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשליח

עדי הן והן ׁשלּוחיו הן הן - אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָלֹו
אחרים. ׁשנים ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָהּקּדּוׁשין,

.ÊÈלפי - וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לׁשליחּות, ּכׁשרין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹהּכל
ּכן ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי - והעּכּו"ם דעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאינן
אף ּברית, ּבני אּתם ּומה הּׁשליח; לרּבֹות - אּתם גם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתרימּו
העבד, אבל העּכּו"ם. את להֹוציא ּברית, ּבני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָׁשלּוחכם
ּפסּול הּוא הרי ׁשּבממֹון, לדבר ׁשליח נעּׂשה ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
וקּדּוׁשין. ּגּטין ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַלׁשליחּות

.ÁÈמקּדׁשת אּת הרי לּה: אֹומר ׁשּמקּדׁש האיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשליח
הּוא האּׁשה ׁשליח אם זה. ּבׁשטר אֹו זה ּבכסף ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָלפלֹוני
אֹות ׁשּׁשלחה ּפלֹונית הרי לֹו: אֹומר הּקּדּוׁשין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּמקּבל
,ל ארסּתיה אֹו: ,ל קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ידי על המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה, ל נתּתיה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאֹו:
אֹומר והּוא לי. מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֻהאב
ּדּיֹו. - הן הּׁשליח: אֹו האב אמר אם .ל קּדׁשּתיה ְִִִִֵַַַַַָָָָָָלֹו:
אֹו לאב ונתן ענין, ּבאֹותֹו עסּוקין היּו ואם ׁשתק. ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָואפּלּו

מקּד והיא ּדּיֹו, - ּדבר אמר ולא ּפרׁש ולא ואםלּׁשליח ׁשת. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּדעת אֹו האב מּדעת אּלא ּכֹותבֹו אינֹו ּבׁשטר, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָקּדׁש
עם האיׁש ּדין קּדּוׁשין, ׁשל ּכּלן הּדברים ּבכל וכן ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּׁשליח.

האב. עם אֹו ׁשליח עם ׁשליח ּכדין ְִִִִִִַַָָָָָָהאּׁשה
.ËÈידי מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו את אדם ׁשּיקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה

מעל יֹותר ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש לאּׁשה מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו.
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ואףֿעלּֿפי ׁשלּוחּה. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָידי
ראּוי אין - ׁשּירצה מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּכׁשהיא ּבּתֹו אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעּׂשֹות
האיׁש וכן רֹוצה. אני לפלֹוני ותאמר: ׁשּתגּדיל עד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹקטּנה,
ותהיה ׁשּיראּנה עד אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה. לקּדׁש ראּוי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאין
מגרׁשּה ונמצא ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו; ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹּכׁשרה

ּׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב ְְִֵָָאֹו
.Îמתקּדׁשת וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ּבביאה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהמקּדׁש

לּה וכתב ׁשּנאמר: ּומגרׁש, ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה. מן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׁשטר
סֹופרים מּדברי הּכסף אבל ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָספר
ׁשּנאמר: סֹופרים), מּדברי ּופרּוׁשֹו ּתֹורה, ּדין הּכסף ּדין ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ(וכן
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צלעתי, אּת הרי נגּדתי, אּת הרי עזרתי, אּת הרי לי, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמיעדת
אּת הרי עצּורתי, אּת הרי ּתחּתי, אּת הרי סגּורתי, אּת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָהרי
עּמּה מדּבר ׁשּיהיה והּוא, ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּתפּוסתי
ּתחּלה עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין; עסקי על ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָּתחּלה

אּלּו: למּלֹות חֹוׁשׁשין אין - קּדּוׁשין עסקי ְְְִִִִִֵֵֵַעל
.Á,ּבֹו מּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּקנאּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה הּדברים מׁשמע ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָויהיה
ועמד ורצתה, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
אֹו ּבידּה נתן אּלא ּכלּום, לּה אמר ולא ּפרׁש ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹוקּדׁש,
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, - ּבענין עסּוקין והן הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּבעל
אּתם להם: לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
מקּדׁשת זֹו הרי - ּבפניהם קּדׁש אֹו ׁשּגרׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי,

מגרׁשת. ְֶֶֹאֹו
.Ëהא מקּדׁשת. זֹו הרי - לחציי התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻהאֹומר

ׁשּנמצא ואחרת, אּת אׁשּתי ּתהי לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָלמה
לי מקּדׁשת חצי אמר: אם אבל איׁש. חצי אּלא לּה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשאין
אם וכן לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מקּדׁשת. אינּה - ולזה לי מקּדׁשת אּת הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻאֹומר:
.Èוחצי ּבפרּוטה, לי מקּדׁשת חצי הרי לּה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאמר

ּפרּוטה, ּבחצי לי מקּדׁשת חצי לּה: ׁשאמר אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבפרּוטה;
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּפרּוטה ּבחצי מקּדׁשת האחרת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻוחצי
ּבפרּוטה וחצי הּיֹום, ּבפרּוטה לי מקּדׁשת חצי לּה: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאמר
ּבני לׁשני ּבנֹותי ׁשּתי ּבפרּוטה; חציי ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר;
אֹו: ּבפרּוטה; לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֻּבפרּוטה;
ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה לי וקרקעת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבּת

.‡È,קטּנה ׁשהיא זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את מקּדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהאב
נתּתי ּבּתי את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ּכׁשהיא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכן
זּכאי הּוא וכן לאביה. וקּדּוׁשיה לאּׁשה. הּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלאיׁש
אֹו נתּגרׁשה אם ּובכתּבתּה. ידיה ּובמעּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻּבמציאתּה
לפיכ ׁשּתבּגר. עד ּבּכל זּכאי הּוא הארּוסין, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתאלמנה
ואפּלּו ׁשּתבּגר. עד ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמקּבל
איׁש אׁשת היא הרי - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיתה

מתקּדׁשתּגמּורה אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם . ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה אביה קּדׁשּה אם מּכן, ּפחֹות אביה; מּדעת ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּבביאה

מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ
.·Èּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה

הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאינם הּנׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
ּברׁשּות היא הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה,
אין ׁשּנּׂשאת, ּכיון קטּנה. היא ׁשעדין ואףֿעלּֿפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעצמּה,

לעֹולם. רׁשּות ּבּה ְְְִָָָָלאביה
.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתקּדׁשה

ואפּלּו ׁשּנתקּדׁשה. אחר האב נתרּצה אם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקּדׁשת,
אסּורה אינּה - הּקּדּוׁשין אֹותן מן נתּגרׁשה אֹו נתאלמנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָאם
נתקּדׁשה אם ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא ּובין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹלכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו
.„Èׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין ּבֹוגרת, ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה

לאיׁש יׁש מּספק. גט צריכה לפיכ ּבספק, מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻזֹו
אּׁשה ּבין ּפלֹונית אּׁשה ּבין אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָלעּׂשֹות
לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה הּגדֹולה האּׁשה וכן הּנׁשים. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּׁשאר
וכן אנׁשים. מּׁשאר מאיׁש ּבין ּפלֹוני מאיׁש ּבין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָקּדּוׁשיה,
ּברׁשּותֹו. ּכׁשהיא ּבּתֹו קּדּוׁשי לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאב

.קּדּוׁשי וקּבלי צאי הּקטּנה: לבּתֹו האב ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָואֹומר
.ÂËּבפני לעּׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ׁשליח העֹוּׂשה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

צרי אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעּׂשה האיׁש אבל ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעדים.
אּלא האיׁש ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלעּׂשֹותֹו
- והמׁשּלח הּׁשליח הֹודּו אם לפיכ הּדבר, אמּתת ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָלהֹודיע
ׁשהרׁשהּו ׁשליח ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים. צריכין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינן
ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו - מקֹום ּבכל ּבהן וכּיֹוצא ּתרּומה, לֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלהפריׁש

עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, ְְִִֵֵָָָאדם
.ÊËלקּדׁש ׁשלּוחין ׁשני עּׂשה אם ,לפיכ עד. נעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשליח

עדי הן והן ׁשלּוחיו הן הן - אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָלֹו
אחרים. ׁשנים ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָהּקּדּוׁשין,

.ÊÈלפי - וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לׁשליחּות, ּכׁשרין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹהּכל
ּכן ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי - והעּכּו"ם דעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאינן
אף ּברית, ּבני אּתם ּומה הּׁשליח; לרּבֹות - אּתם גם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתרימּו
העבד, אבל העּכּו"ם. את להֹוציא ּברית, ּבני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָׁשלּוחכם
ּפסּול הּוא הרי ׁשּבממֹון, לדבר ׁשליח נעּׂשה ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
וקּדּוׁשין. ּגּטין ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַלׁשליחּות

.ÁÈמקּדׁשת אּת הרי לּה: אֹומר ׁשּמקּדׁש האיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשליח
הּוא האּׁשה ׁשליח אם זה. ּבׁשטר אֹו זה ּבכסף ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָלפלֹוני
אֹות ׁשּׁשלחה ּפלֹונית הרי לֹו: אֹומר הּקּדּוׁשין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּמקּבל
,ל ארסּתיה אֹו: ,ל קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ידי על המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה, ל נתּתיה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאֹו:
אֹומר והּוא לי. מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֻהאב
ּדּיֹו. - הן הּׁשליח: אֹו האב אמר אם .ל קּדׁשּתיה ְִִִִֵַַַַַָָָָָָלֹו:
אֹו לאב ונתן ענין, ּבאֹותֹו עסּוקין היּו ואם ׁשתק. ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָואפּלּו

מקּד והיא ּדּיֹו, - ּדבר אמר ולא ּפרׁש ולא ואםלּׁשליח ׁשת. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּדעת אֹו האב מּדעת אּלא ּכֹותבֹו אינֹו ּבׁשטר, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָקּדׁש
עם האיׁש ּדין קּדּוׁשין, ׁשל ּכּלן הּדברים ּבכל וכן ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּׁשליח.

האב. עם אֹו ׁשליח עם ׁשליח ּכדין ְִִִִִִַַָָָָָָהאּׁשה
.ËÈידי מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו את אדם ׁשּיקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה

מעל יֹותר ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש לאּׁשה מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו.
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ואףֿעלּֿפי ׁשלּוחּה. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָידי
ראּוי אין - ׁשּירצה מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּכׁשהיא ּבּתֹו אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעּׂשֹות
האיׁש וכן רֹוצה. אני לפלֹוני ותאמר: ׁשּתגּדיל עד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹקטּנה,
ותהיה ׁשּיראּנה עד אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה. לקּדׁש ראּוי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאין
מגרׁשּה ונמצא ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו; ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹּכׁשרה

ּׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב ְְִֵָָאֹו
.Îמתקּדׁשת וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ּבביאה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהמקּדׁש

לּה וכתב ׁשּנאמר: ּומגרׁש, ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה. מן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׁשטר
סֹופרים מּדברי הּכסף אבל ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָספר
ׁשּנאמר: סֹופרים), מּדברי ּופרּוׁשֹו ּתֹורה, ּדין הּכסף ּדין ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ(וכן
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ּבכסף, יהיּו אּלּו לּקּוחים חכמים: ואמרּו אּׁשה, איׁש יּקח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָּכי
מּמּני. קח הּׂשדה ּכסף נתּתי ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

.‡Îיּׂשראל ּכל נהגּו ּכבר הּוא, ּכ הּדבר ׁשעּקר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָאףֿעלּֿפי
- ּבׁשטר לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף. ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
קּדׁש ואם לכּתחּלה. ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָמקּדׁש.
יּׂשראל יהיּו ׁשּלא ּכדי מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבביאה
ּגמּורין. קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו אףֿעלּֿפי זה, ּבדבר ְְְִִִִִִֶֶַַָָָּפרּוצים

.·Î- ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ׁשּדּוכין ּבלא המקּדׁש ְְְְִִֵֵֵַַַַַֹוכן
מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְִִִִִִֶַַַַַָאףֿעלּֿפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה דבר יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמרּדּות,

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Îׁשליח ידי על ּבין עצמֹו ידי על ּבין - אּׁשה המקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָּכל

ּכדר ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא אֹו הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי -ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
ולא קּדׁש ואם מקּדׁש. ּכ ואחר הּמצֹות, ּכל על ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּמברכין
מה לבּטלה. ּברכה ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא - ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבר

נעּׂשה. ּכבר - ְֲֲֶַַָָָּׁשּנעּׂשה
.„Îאׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ?מבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכיצד

את לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצֹותיו, ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָקּדׁשנּו
וקּדּוׁשין. חּפה ידי על הּנּׂשּואֹות את לנּו והּתיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻהארּוסֹות,
ונהגּו ארּוסין. ּברּכת היא זֹו יּׂשראל. מקּדׁש יי, אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּברּו
ואם ׁשכר. ׁשל אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהעם
ּברּכת מבר ּכ ואחר ּתחּלה, הּיין על מבר - יין ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָיׁש
מבר - ׁשכר אֹו יין לֹו אין ואם מקּדׁשּה. ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָארּוסין,

עצמּה. ּבפני ְְִֵַָָאֹותּה

רביעי 1ּפרק ¤¤§¦¦

ּבעל‡. אּׁשה והמקּדׁש לרצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשּקּדׁש עד ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת. אינּה - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכרחּה
רּבֹות נׁשים לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכרחֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבעל
לכל ּפרּוטה - ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכאחת.
על הּקּדּוׁשין לקּבל לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַאחת

מּדעּתן. כּלן ְְִֵַָָֻידי
חברּתּה,·. ּביד מּדעּתּה הּקּדּוׁשין ונתן האּׁשה את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהמקּדׁש

וכן אֹו: נּמי, ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואמר
נתן אם אבל מקּדׁשֹות. ׁשּתיהן הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּגם
מקּדׁשת הּקּדּוׁשין ׁשּקּבלה זֹו הרי - ואּת לּה: ואמר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבידּה
אמר ּוכאּלּו ּבלּבּה, מה לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבספק;
הּקּדּוׁשין קּבלה ּולפיכ זה? ּבדבר ּתאמרי מה ואּת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹלּה:
זה ּומּפני ּבלּבּה, מה לראֹות ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהיא,

מקּדׁשת. ספק ְִֵֶֶָֻהיא
לפניו‚. ּוזרקּתּו נטלּתּו זה, ּבדינר לי התקּדׁשי לּה: ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאמר

אמרה מקּדׁשת. אינּה - האבד לדבר אֹו לאּור אֹו לּים ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֻאֹו

אינּה - ונתן ּפלֹוני, לאיׁש אֹו ,לאבי אֹו לאּבא, ּתנהּו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלֹו:
הרי - ונתן לי, ׁשּיקּבלהּו לֹו ּתנהּו לֹו: אמרה ואם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמקּדׁשת.

מקּדׁשת. ְֶֶֻזֹו
היה„. ואם מקּדׁשת. אינּה - הּסלע על הּניחהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמרה:

מקּדׁשת זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל סלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻסלע
ּתנהּו לֹו: אמרה זה, ּבכּכר לי התקּדׁשי לּה: אמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבספק.
ּתנהּו מקּדׁשת. אינּה עליה, הּסמּו עני היה אפּלּו - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻלעני
- ׁשּלּה הּכלב היה ואם מקּדׁשת. אינּה זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻלכלב
ּתנהּו לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה ואם ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמקּדׁשת.

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - זה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָֻלכלב
אּׁשה‰. ּבאה ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ּפרֹות מֹוכר ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהיה

ּתהי ל אּתן אם לּה: ואמר מאּלּו, מעט לי ּתן לֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָואמרה
מקּדׁשת; זֹו הרי - לּה ונתן הן, אמרה: אם - לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת
דברים אֹו לי, הׁשל אֹו: מהן, לי ּתן לֹו: אמרה אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאבל
ּבלבד, לי ּתן אּלא אּלּו, ּבדברים עּמי ּתּׂשחק לא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשענינם:
לֹו: ואמרה יין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻונתן
מקּדׁשת אּת הרי ל אּתן אם לּה: ואמר אחד, ּכֹוס לי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּתן
- הׁשל הׁשקה, ּתן, אֹו: הׁשקֹות, הׁשקני ואמרה: ּבֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָלי
ּבלבד, הׁשקני אּלא: נראין הּדברים ׁשאין מקּדׁשת; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאינּה

אחר. ּבדבר עּמי ּתּׂשחק ְְְִִֵֵַַָָֹולא
.Âואףֿעלּֿפי לקּדּוׁשיו, חֹוׁשׁשין אין - אחד ּבעד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהמקּדׁש

המקּדׁש עדים. ּבלא למקּדׁש וחמר קל מֹודין. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּׁשניהם
ׁשל עדּות ּבפסּולי מקּדׁשת; אינּה - ּתֹורה ׁשל עדּות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻּבפסּולי
רצה אם ּתֹורה, ּפסּולי ספק ׁשהן ּבעדים אֹו סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּדברי
צריכה - לכנס רצה לא ואם ּבכׁשרים, ּומקּדׁש חֹוזר - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹֹֹלכנס
העדים את והכחיׁשה האּׁשה ּכפרה ואפּלּו מּספק. מּמּנּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָגט
ּכל ּדין וכן ּגט. לּקח אֹותּה ּכֹופין - קּדׁשּתני לא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹואמרה:
לא ואם וּדאי, ּומקּדׁש חֹוזר - לכנס רצה אם ספק: ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹקּדּוׁשי

מּספק. מּמּנּו גט צריכה - לכנס ְְִִִִֵֵֶָָָָֹרצה
.Êאת ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין - ׁשּקּדׁש ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָקטן

היתה אם אביה, מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהּקטּנה
ּביֹותר לחׁש נבֹונת ׁשהיא אףֿעלּֿפי ׁשׁש, מּבת ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּפחּותה
למאן; צריכה ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין - ּומבחנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומּכרת
ׁשהיא אףֿעלּֿפי ּולמעלה, ׁשנים עּׂשר מּבת היתה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָואם
מקּדׁשת זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה הֹואיל - ּביֹותר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻסכלה
יפי את ּבֹודקין - עּׂשר סֹוף ועד ׁשׁש מּבת היתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלמאּון.
- והּקּדּוׁשין הּנּׂשּואין עסקי ּומבחנת מּכרת אם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָדעּתּה,
ואינּה למאּון, מקּדׁשת אינּה - לאו ואם למאן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻצריכה

למאן. ְְִֵָָצריכה
.Áליׁשב רצתה ולא נתקּדׁשה ׁשאם למאּון? מקּדׁשת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכיצד

ּבֹו, רֹוצה איני ולֹומר: ׁשנים ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
היא וזֹו ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו גט, ּבלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹויֹוצאה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סריס,1) שוטה, או חרשת שוטה, או חרש קידושי עדות, בפסולי או אחד בעד קידושין ברצון, שלא קידושין דין רבינו בו כלל
חורין, בת וחצייה שפחה חצייה מומר, וישראל עבד גוי, שפחה, או גויה לשוק, יבמה שניות, עריות, אילונית, אנדרוגינוס, טומטום,

סבלונות. ושלח קטן או פרוטה משוה פחות ושיכור, חורין, בן וחציו עבד חציו

zeyi` zekld - oeiq 'e iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאין מּפני גט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּנקראת
סֹופרים, מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָקּדּוׁשיה
ּגמרּו - ׁשּגדלה עד ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוהן
לחזר צרי ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעּׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקּדּוׁשיה,
למאן, צריכה - ליׁשב רצתה לא ואם ׁשּגדלה; אחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹלקּדׁשּה

גט. ּבלא ְְֵֵֵֹותצא
.Ëאין - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן ּפּקחת, ׁשּנּׂשא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחרׁש

,לפיכ סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָקּדּוׁשיהן
מקּדׁשת זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻאם
החרׁש. לבעלּה מּתרת והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין. קּדּוׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻלּׁשני
אין - ׁשֹוטה ׁשּקּדׁש ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִֵֵָָָֹֹּכאן

.Èאילֹונית וכן אדם, סריס ּבין חּמה סריס ּבין ׁשּקּדׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָסריס
ּגמּורין. קּדּוׁשין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַָׁשּנתקּדׁשה

.‡È- איׁש ׁשּקּדׁשן אֹו אּׁשה, ׁשּקּדׁשּו ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִִִִִֶֶַָָֻטמטּום
מּספק. ּגט ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָהרי

.·Èׁשאין ּכלּום, עּׂשה לא - העריֹות מן אחת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹהמקּדׁש
הּנּדה את ׁשהמקּדׁש הּנּדה, מן חּוץ לערוה; ּתֹופסין ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָקּדּוׁשין
ּכן. לעּׂשֹות ראּוי ואין ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֻ

.‚Èּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת
לבעלּה ׁשאמרה ׁשהאּׁשה לּׁשני; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבעלּה
ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה אין חזקה נאמנת. - ּגרׁשּתני ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו:
קּדּוׁשין אין - ּבעלּה ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

מעּזה. - ּבפניו ׁשּלא ּכל ְְִִִֶַָָָֹֹהּקּדּוׁשין.
.„Èמאּסּורי אֹו לאוין מאּסּורי אֹו הּׁשנּיֹות מן אחת ְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָהמקּדׁש

קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי - יבמה צרת ׁשּקּדׁש יבם וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעּׂשה,
ּבספק. מקּדׁשת ׁשהיא לזר, ׁשּנתקּדׁשה מיבמה חּוץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּגמּורין;
חּיבי ּכׁשאר ּביבמה ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָנסּתּפק
ואףֿעלּֿפי ּכערוה. ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין אין אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָלאוין,
ּבגט. מגרׁש זה הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאסּור

.ÂËהיא הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּכּותית ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהמקּדׁש
ועבד עּכּו"ם וכן הּקּדּוׁשין. קדם ׁשהיתה ּכמֹו הּקּדּוׁשין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאחר
מּומר יּׂשראל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין - יּׂשראל ּבת ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּקּדׁשּו
ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּקּדׁש,
מּמּנּו. גט ּוצריכה ּגמּורים, קּדּוׁשין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָּברצֹונֹו

.ÊËאינּה - חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמקּדׁש
ׁשּנׁשּתחררה וכיון ׁשּתׁשּתחרר, עד ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת
לקּדׁשּה צרי ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה, ּגמרּו -ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הרי - ׁשּנׁשּתחררה אחר וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקּדּוׁשין

ס לׁשניהם.זֹו קּדּוׁשין פק ְְִִִֵֵֶ
.ÊÈמי זֹו ּבּתֹורה? האמּורה חרּופה ׁשפחה היא זֹו ְְֲֲִִִֵַָָָָָואי

ּומי עברי. עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציּה

ספק זֹו הרי - חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַׁשחציֹו
ִִקּדּוׁשין.

.ÁÈׁשּנׁשּתּכר ואףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָהרּבה.

זה. ּבדבר ְְְִִֶַָָּומתיּׁשבין
.ËÈּבאכל קּדׁשּה מקּדׁשת. אינּה - מּפרּוטה ּבפחֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהמקּדׁש

מקּדׁשת זֹו הרי - מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ּפרּוטה ׁשוה זה דבר ׁשּמא מּספק; גט ּוצריכה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבספק,
היה אם ּכסף: ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא אחר. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבמקֹום
ואם וּדאי, קּדּוׁשי אּלּו הרי - ּפרּוטה ׁשוה הּמדינה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבאֹותּה
ׁשאם לי, יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ּפרּוטה ׁשוה ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָאינֹו
לא אם ּבהם, וכּיֹוצא מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו ּבתבׁשיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹקּדׁש
ׁשהרי ּכלל; מקּדׁשת אינּה - הּמקֹום ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיּו
יהא ולא ויאבד, ׁשּיּפסד עד אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹדבר
עליו. לסמ וראּוי זה, הּוא טעם ׁשל ודבר ּפרּוטה. ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשוה

.Îנׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש
אינּה - מּכן לאחר סבלֹונֹות ׁשּׁשלח אףֿעלּֿפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבפרּוטה,
לאחר סבלֹונֹות ׁשּׁשלח אףֿעלּֿפי ׁשּקּדׁש, קטן וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּדׁשת.
הראׁשֹונים קּדּוׁשין ׁשּמחמת מקּדׁשת. אינּה - ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשהגּדיל

ּפסּולין. קּדּוׁשין ׁשהיּו ְְִִִֶָָָׁשלחן,
.‡Îׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצתה ּכיון אּלא ידּה; לתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
אֹו חצרּה לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה לתֹו ּבין - ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקן

ׁשּל ּׂשדה ּברׁשּותלתֹו עֹומדת היתה מקּדׁשת. זֹו הרי - ּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
עֹומדת היתה חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּבעל,
ולא מּדעּתּה, קּדּוׁשיה לּה וזרק ׁשניהן, ׁשל ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּברׁשּות
ואפּלּו ספק. קּדּוׁשי מקּדׁשת זֹו הרי לחיקּה אֹו לידּה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּגיעּו
ׁשל הּמקֹום ואֹותֹו זה, מקֹום על קּדּוׁשין הּנח לֹו: ְְִִֶֶַַַַָָָָאמרה

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֶָׁשניהם
.·Îׁשל ׁשאינֹו ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות עֹומדים ְְְִִִִֵֶֶַָָהיּו

מקּדׁשת; אינּה - לֹו קרֹוב קּדּוׁשיה: לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשניהם,
ׁשהיּו אֹו מחצה, על מחצה מקּדׁשת; זֹו הרי - לּה ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻקרֹוב
לידּה ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לּה, קרֹוב ספק לֹו קרֹוב ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹספק
לּה? וקרֹוב לֹו קרֹוב הּוא ּכיצד מקּדׁשת. ספק זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֻ
הּוא זה - יכֹולה אינּה והיא אֹותן, לׁשמר יכֹול ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹּכל
זהּו - יכֹול אינֹו והּוא אֹותן, לׁשמר יכֹולה היא לֹו. ְְְִִֵֶָָָָֹקרֹוב
אין ׁשניהן אֹו אֹותן, לׁשמר יכֹולין ׁשניהן לּה. ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹקרֹוב

מחצה. על מחצה הּוא זה - אֹותן לׁשמר ְְֱֱִִֶֶֶַָָָֹיכֹולים

ה'תשע"א סיון ו' רביעי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנתן1) מתנה בהנאת במלוה, בפקדון, ואבדה, ובגנבה בגזל הנאה, בטובת בהקדש, הנאה, באיסורי קידושין דיני בו נתבארו
מעות. מתן לאחר שתיקה להחזיר, מנת על במתנה במשכון, ברצונה, מאחרים שקבל או בפקודתה, לאחרים
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ׁשאין מּפני גט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּנקראת
סֹופרים, מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָקּדּוׁשיה
ּגמרּו - ׁשּגדלה עד ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוהן
לחזר צרי ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעּׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקּדּוׁשיה,
למאן, צריכה - ליׁשב רצתה לא ואם ׁשּגדלה; אחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹלקּדׁשּה

גט. ּבלא ְְֵֵֵֹותצא
.Ëאין - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן ּפּקחת, ׁשּנּׂשא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחרׁש

,לפיכ סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָקּדּוׁשיהן
מקּדׁשת זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻאם
החרׁש. לבעלּה מּתרת והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין. קּדּוׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻלּׁשני
אין - ׁשֹוטה ׁשּקּדׁש ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִֵֵָָָֹֹּכאן

.Èאילֹונית וכן אדם, סריס ּבין חּמה סריס ּבין ׁשּקּדׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָסריס
ּגמּורין. קּדּוׁשין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַָׁשּנתקּדׁשה

.‡È- איׁש ׁשּקּדׁשן אֹו אּׁשה, ׁשּקּדׁשּו ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִִִִִֶֶַָָֻטמטּום
מּספק. ּגט ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָהרי

.·Èׁשאין ּכלּום, עּׂשה לא - העריֹות מן אחת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹהמקּדׁש
הּנּדה את ׁשהמקּדׁש הּנּדה, מן חּוץ לערוה; ּתֹופסין ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָקּדּוׁשין
ּכן. לעּׂשֹות ראּוי ואין ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֻ

.‚Èּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת
לבעלּה ׁשאמרה ׁשהאּׁשה לּׁשני; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבעלּה
ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה אין חזקה נאמנת. - ּגרׁשּתני ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו:
קּדּוׁשין אין - ּבעלּה ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

מעּזה. - ּבפניו ׁשּלא ּכל ְְִִִֶַָָָֹֹהּקּדּוׁשין.
.„Èמאּסּורי אֹו לאוין מאּסּורי אֹו הּׁשנּיֹות מן אחת ְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָהמקּדׁש

קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי - יבמה צרת ׁשּקּדׁש יבם וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעּׂשה,
ּבספק. מקּדׁשת ׁשהיא לזר, ׁשּנתקּדׁשה מיבמה חּוץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּגמּורין;
חּיבי ּכׁשאר ּביבמה ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָנסּתּפק
ואףֿעלּֿפי ּכערוה. ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין אין אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָלאוין,
ּבגט. מגרׁש זה הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאסּור

.ÂËהיא הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּכּותית ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהמקּדׁש
ועבד עּכּו"ם וכן הּקּדּוׁשין. קדם ׁשהיתה ּכמֹו הּקּדּוׁשין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאחר
מּומר יּׂשראל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין - יּׂשראל ּבת ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּקּדׁשּו
ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּקּדׁש,
מּמּנּו. גט ּוצריכה ּגמּורים, קּדּוׁשין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָּברצֹונֹו

.ÊËאינּה - חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמקּדׁש
ׁשּנׁשּתחררה וכיון ׁשּתׁשּתחרר, עד ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת
לקּדׁשּה צרי ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה, ּגמרּו -ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הרי - ׁשּנׁשּתחררה אחר וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקּדּוׁשין

ס לׁשניהם.זֹו קּדּוׁשין פק ְְִִִֵֵֶ
.ÊÈמי זֹו ּבּתֹורה? האמּורה חרּופה ׁשפחה היא זֹו ְְֲֲִִִֵַָָָָָואי

ּומי עברי. עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציּה

ספק זֹו הרי - חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַׁשחציֹו
ִִקּדּוׁשין.

.ÁÈׁשּנׁשּתּכר ואףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָהרּבה.

זה. ּבדבר ְְְִִֶַָָּומתיּׁשבין
.ËÈּבאכל קּדׁשּה מקּדׁשת. אינּה - מּפרּוטה ּבפחֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהמקּדׁש

מקּדׁשת זֹו הרי - מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ּפרּוטה ׁשוה זה דבר ׁשּמא מּספק; גט ּוצריכה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבספק,
היה אם ּכסף: ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא אחר. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבמקֹום
ואם וּדאי, קּדּוׁשי אּלּו הרי - ּפרּוטה ׁשוה הּמדינה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבאֹותּה
ׁשאם לי, יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ּפרּוטה ׁשוה ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָאינֹו
לא אם ּבהם, וכּיֹוצא מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו ּבתבׁשיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹקּדׁש
ׁשהרי ּכלל; מקּדׁשת אינּה - הּמקֹום ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיּו
יהא ולא ויאבד, ׁשּיּפסד עד אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹדבר
עליו. לסמ וראּוי זה, הּוא טעם ׁשל ודבר ּפרּוטה. ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשוה

.Îנׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש
אינּה - מּכן לאחר סבלֹונֹות ׁשּׁשלח אףֿעלּֿפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבפרּוטה,
לאחר סבלֹונֹות ׁשּׁשלח אףֿעלּֿפי ׁשּקּדׁש, קטן וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּדׁשת.
הראׁשֹונים קּדּוׁשין ׁשּמחמת מקּדׁשת. אינּה - ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשהגּדיל

ּפסּולין. קּדּוׁשין ׁשהיּו ְְִִִֶָָָׁשלחן,
.‡Îׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצתה ּכיון אּלא ידּה; לתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
אֹו חצרּה לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה לתֹו ּבין - ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקן

ׁשּל ּׂשדה ּברׁשּותלתֹו עֹומדת היתה מקּדׁשת. זֹו הרי - ּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
עֹומדת היתה חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּבעל,
ולא מּדעּתּה, קּדּוׁשיה לּה וזרק ׁשניהן, ׁשל ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּברׁשּות
ואפּלּו ספק. קּדּוׁשי מקּדׁשת זֹו הרי לחיקּה אֹו לידּה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּגיעּו
ׁשל הּמקֹום ואֹותֹו זה, מקֹום על קּדּוׁשין הּנח לֹו: ְְִִֶֶַַַַָָָָאמרה

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֶָׁשניהם
.·Îׁשל ׁשאינֹו ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות עֹומדים ְְְִִִִֵֶֶַָָהיּו

מקּדׁשת; אינּה - לֹו קרֹוב קּדּוׁשיה: לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשניהם,
ׁשהיּו אֹו מחצה, על מחצה מקּדׁשת; זֹו הרי - לּה ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻקרֹוב
לידּה ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לּה, קרֹוב ספק לֹו קרֹוב ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹספק
לּה? וקרֹוב לֹו קרֹוב הּוא ּכיצד מקּדׁשת. ספק זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֻ
הּוא זה - יכֹולה אינּה והיא אֹותן, לׁשמר יכֹול ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹּכל
זהּו - יכֹול אינֹו והּוא אֹותן, לׁשמר יכֹולה היא לֹו. ְְְִִֵֶָָָָֹקרֹוב
אין ׁשניהן אֹו אֹותן, לׁשמר יכֹולין ׁשניהן לּה. ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹקרֹוב

מחצה. על מחצה הּוא זה - אֹותן לׁשמר ְְֱֱִִֶֶֶַָָָֹיכֹולים

ה'תשע"א סיון ו' רביעי יום
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ּבפסח‡. חמץ ּכגֹון ּבהנאה, אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנתן1) מתנה בהנאת במלוה, בפקדון, ואבדה, ובגנבה בגזל הנאה, בטובת בהקדש, הנאה, באיסורי קידושין דיני בו נתבארו
מעות. מתן לאחר שתיקה להחזיר, מנת על במתנה במשכון, ברצונה, מאחרים שקבל או בפקודתה, לאחרים
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ּבחלב ּבּׂשר אינּה2אֹו - הנאה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ
חמץ3מקּדׁשת ּכגֹון מּדבריהם, ּבהנאה אסּור היה ואפּלּו .4 ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

עּׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית מקּדׁשת.5ּבׁשעה אינּה - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
זֹו·. הרי - ּבדמיו וקּדׁש ּבהנאה האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר

ּבדמיה קּדׁש ׁשאם ּומּזלֹות, ּכֹוכבים מעבֹודת חּוץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת;
אסּורין ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּדמי מּפני מקּדׁשת, אינּה -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת עגלי ּבפרׁש המקּדׁש ּכמֹוה. ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהנאה
אסּור ּומּזלֹות ּכֹוכבים מעבֹודת ׁשהּכל מקּדׁשת; אינּה -ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
אבל החרם. מן מאּומה ּביד ידּבק ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהנאה,

הּנסקל ׁשֹור ּבפרׁש אףֿעלּֿפי6המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבהנאה, אסּור אינֹו ּפרׁשֹו - ּבהנאה אסּור הּנסקל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּׁשֹור

הּׁשֹור. לגּבי חׁשּוב דבר ְֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
ּב‚. ּבמיםהמקּדׁש אֹו אדּמה ּפרה ּבאפר אֹו ׁשביעית פרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּבהקּדׁש המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - נּדה מי לעּׂשֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּמלאן
הּבית ּבדק מקּדׁשת8ּבׁשֹוגג7ׁשל זֹו הרי קרן9- יׁשּלם והּוא , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻ

ואם ּבׁשגגה. מֹועל ּכל ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹוחמׁש
מקּדׁשת אינּה - ּבמזיד אּׁשה ּבֹו .10קּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶָָֻ

ׁשני„. ּבמעּׂשר אינּה11קּדׁשּה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָ
ׁשּיתחּלל, עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעּׂשֹות לֹו ׁשאין לפי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמקּדׁשת;

הּוא. ליי ּבּמעּׂשר: ְֱֲֵֶֶַַַָׁשּנאמר
ּבחלקֹו‰. ׁשּקּדׁש קדׁשים12ּכהן מּקדׁשים13מּקדׁשי אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

לאכילה14קּלים אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, אינּה - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻ
גדֹולה15ּבלבד ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ּכהן אבל מעּׂשר16. ּובתרּומת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ראׁשֹון17ּובבּכּורים ּבמעּׂשר ׁשּקּדׁש לוי וכן ויּׂשראל18, , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָ
עני ּבמעּׂשר מקּדׁשת19ׁשּקּדׁש זֹו הרי -20. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Âהּורמּו21מּתנֹות ׁשהּורמּו22ׁשּלא ּכמֹו הם הרי ,23,לפיכ . ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
לֹו ׁשּנפלּו והפריׁש25טבלים24יּׂשראל ּכהן, אּמֹו אבי 26מּבית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹ

ׁשּנ ּומעּׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי - ּומעּׂשרֹות ּתרּומה פלּומהן ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
אּמֹו מאבי ּבירּׁשה זֹו27לֹו הרי - אּׁשה ּבהן קּדׁש ואם . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָֻ

לאכילה לֹו ראּוין ׁשאינן ׁשאףֿעלּֿפי לֹו28מקּדׁשת; יׁש , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
לֹו ראּוין ׁשהן למי ּבתרּומה29למכרן ׁשּקּדׁש יּׂשראל אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

מּגרנֹו למכרּה30ׁשהפריׁש לֹו אין ׁשהרי מקּדׁשת; אינּה -31, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה לפי הנאה, טֹובת אּלא ּבּה לֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹואין

ממֹון32ׁשּירצה אינּה הנאה וטֹובת ,33. ְְֲִֵֶֶַָָָָ
.Êּבחמס אֹו ּבגנבה אֹו ּבגזל האּׁשה את אם34המקּדׁש , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ונֹודע הּבעלים ּביאּוׁש35נתיאׁשּו דבר אֹותֹו הרי36ׁשּקנה - ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
מקּדׁשת. אינּה - לאו ואם מקּדׁשת, ְְְִֵֶֶֶֶַָֻֻזֹו

.Áּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס
לּמה לֹו: ׁשאמר אףֿעלּֿפי הּבית, ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוקּדׁש
אינּה - לּה? ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה נתּת ִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלא
עּמֹו, להתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמקּדׁשת;
גזל זה הרי - חברֹו מּדעת ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹוהֹואיל
מקּפיד הּבית ּבעל ׁשאין ּבדבר קּדׁשּה ואם מקּדׁשת. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינּה

מּספק מקּדׁשת זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון .37עליו, ְְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָֻ
.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה מּדעת38היתה ׁשּלא וחלקּה , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּדין ּבית ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש ,39חברֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ויּניח ּׁשּירצה מה לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת; 40אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻ

ּׁשּירצה .41מה ְִֶֶַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

ּבֹו מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, ּובחמס ּובּגנבה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּגזל
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בחלב.2) כלום.3)שנתבשל לה נתן שלא נמצא קידושיו, מכסף ליהנות יכולה אינה בהנאה4)שהרי שאסור גמור חמץ היינו
קידושיו מדרבנן, אלא אסור שאינו חמץ אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ששית שבשעה פי על אף מקודשת, אינה ולפיכך התורה מן

ביום.5)קידושין. שביעית שעה מתחילת אלא אסור החמץ אין התורה שמן ומשנגמר6)בניסן. להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה. אסור הבית.7)דינו תיקון לצרכי המקדש בית לגזבר הניתן הקדש.8)כסף של שהוא בו ידע ידי9)שלא על כי

לחולין. הכסף ויצא קדושתו נתחללה מעילה.10)מעילתו בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל הקדש אין העשירי11)כי החלק הוא
בקדושה. בירושלים הנאכל הכוהנים.12)מהתבואה, אחיו עם והאשם.13)שחולק החטאת קרבנות שלמים14)כגון כגון

קלה. לאכילה.15)שקדושתם בהם זכה הקב"ה) של (שולחנו גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי ממונו הם אין אחד16)כי
מריחת אחרי ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע) (לאדם מחמישים
ממאה. אחד אלא ואינה קיבל, [=הלוי] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש הלוי מידי לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי,

בירושלים.17) ונאכלים לכהן הם אף נאכל18)הניתנים שהוא אחריו הבא שני ממעשר בהבדל ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל
בירושלים. והחמישית19)לבעליו הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני. מעשר מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

שני. מעשר וממונו.20)- המקבל של קניינו הם אלה לכהן,21)שכל במתנה הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני. הפירות.22)ללוי בין הן מעורבות ועדיין בעליהן ידי על הופרשו הם.23)שלא כמורמים להרים ועומדים הואיל

מורכבת.25)בירושה.24) מלה טבֿלא, טבל, ולשון באכילה, ואסורה טבל היא הרי מתנותיה ממנה הופרשו שלא תבואה
הנכד.26) יפרישן27)הישראל, זה יורש ואף לעצמו, ולקיימן להפרישן אלא עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי

לכוהנים. (ישראל).28)וימכרן לזר באכילה אסורה תרומה שלו.29)כי הוא הכהן.30)והכסף מזקנו בירושה לו נפל שלא
לכהן.31) מתנה לתיתה אחר].32)אלא לכהן [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט דבר ליטול לקדש33)שרשאי

אשה. כורחו.34)בו בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ דמי ידעו35)שנתן לא אם כי הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי
מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה הרי בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין היא:36)עדי שהלכה פי על ואף

הבעל. אותה קנה וממילא האשה, וקנאתו רשות ושינוי יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ שהגיע מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש
הבית.37) בעל הקפיד זאת בכל שמא ויודעים39)בשותפות.38)כי נאמנים שיהו ובלבד הדיוטות הם ואפילו שלושה "של

חברו.40)בשומא". לפי41)לשותף מקודשת, אינה - פרוטה שוה לפחות לחלקו שמגיע פרוטות שתי שווה לה נתן ואפילו

zeyi` zekld - oeiq 'e iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם זֹו42- הרי - וׁשתקה ונטלה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ
מעֹולם43מקּדׁשת אֹותּה ׁשּד לא ואם אףֿעלּֿפי44; , ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ

אינּה - קּדּוׁשין ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשתקה
הן45מקּדׁשת אמרה: ואם מקּדׁשת.46; זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֻֻ

.‡Èוחזר זה, ּפּקדֹון ּכנסי לּה: ואמר ּפּקדֹון, לּה נתן אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָוכן
קדם לּה אמר אם - ּבֹו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻואמר

מקּדׁשת זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו אחר47ׁשּנטלּתּו, ואם ; ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבֹו, מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנטלּתּו
מעֹות מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה

מֹועלת זֹו48אינּה הרי - ׁשּנטלה אחר 'הן' אמרה אם אבל ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
.49מקּדׁשת ְֶֶֻ

.·Èלּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה אּת50החזיר 'הרי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו' היה51מקּדׁשת אם וׁשתקה: ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשּדּוכין מקּדׁשת52ּביניהן זֹו הרי אינּה53- - ׁשּד לא ואם , ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻ
החֹוב ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם 'הן'. ׁשּתאמר עד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻמקּדׁשת,
אינּה 'הן', אמרה אפּלּו - ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּלּה

ׁשּלּה54מקּדׁשת אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לחזר יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת ּפעם ּבחֹוב .55ּולתבעֹו ְְֶֶַַַַָ
.‚È.מקּדׁשת אינּה - ּבׁשטר היתה אפּלּו ּבמלוה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהמקּדׁש

אּת הרי לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
מּפני מקּדׁשת; אינּה - ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻמקּדׁשת

נּתנה להֹוצאה קּים56ׁשהּמלוה ּדבר ׁשּום ּכאן ואין להנֹות57, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
דינר אֹותֹו הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, הנאתֹו58ּבֹו .59ועברה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

.„Èהּמׁשּכֹון על מלוה אצלּה לֹו ּבאֹותּה60היה וקּדׁשּה , ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָ
היא ׁשהרי מקּדׁשת; זֹו הרי - הּמׁשּכֹון לּה והחזיר ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה,

מעּת ּבּמׁשּכֹון לידּה.נהנית הנאה הּגיע והרי ה, ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.ÂËּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשת. זֹו הרי - מלוה ּבהנאת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהמקּדׁש

עּתה אֹותּה אּת61ׁשהלוה הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשארויח זמן ּבהנאת לי ׁשּתהיה62מקּדׁשת זֹו, ּבמלוה ל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

הרי - ּפלֹוני זמן עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּביד
זֹו ּבמלוה להׁשּתּמׁש מעּתה הנאה לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו
ּכרּבית ׁשהיא מּפני ּכן, לעּׂשֹות ואסּור ׁשּקבע. זמן סֹוף .63עד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לׁשמען ראּוי ׁשאין ּדברים מלוה ּבהנאת רּבֹותי .64ּופרׁשּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÊËׁשּיׁש ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
ׁשּיׁש ּבמלוה לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת. זֹו הרי - אצל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלי

מקדׁשת זֹו הרי - זֹו ּובפרּוטה אצל .65לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֻ
.ÊÈלי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר אחרים ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה

ׁשלׁשּתם ּבמעמד זה ּביד לי ׁשּיׁש מקּדׁשת66ּבחֹוב זֹו הרי -67. ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
.ÁÈּבׁשאלה אֹו ּבידּה לֹו ׁשּיׁש ּבּפּקדֹון ׁשהׁשאילּה,68קּדׁשּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבאחד ּפרּוטה ׁשוה אֹו ּפרּוטה והּׁשאלה הּפּקדֹון היה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאם
ּברׁשּותּה קּים מקּדׁשת.69מהן זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶַָָֻ

.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבּׂשכר לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: 70אמר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ולא71לּׁשלטֹון הּׁשלטֹון והּניח לּׁשלטֹון, עליה ודּבר , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹ
מּׁשּלֹו;72תבעּה ּפרּוטה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת, אינּה - ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

והמקּדׁש ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה ׁשּבאה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשההנאה
מקּדׁשת. אינּה - ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.Îעּמ ׁשאעּׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ועּׂשה73הרי , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
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בו". לי שיש במה לי "התקדשי לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום בכל להתקדש להסכים42)שרצונה וריצוי שידול דברי
ממנה. שגזל לפני אלה היו ואפילו נישואיו. קידושין.43)להצעת לשם וקבלתו לו שמחלה סימן ושתקה שנטלתו אפילו44)מתוך

הגזילה. קידושין.45)לפני לשם ולא לקחה, שלה הקידושין.46)כי קבלת47)בשעת כי שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם הייתה פיקדון.48)הפיקדון לשם רק קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו, כלום לה איכפת לא הואיל49)כי

שמקודשת. - בידך לי שיש בפיקדון לי התקדשי כאומר זה הרי קיים, החוב.50)והפיקדון החזרת שתתקדש51)בשעת ודעתו
זה. בכסף נפרעת תהיה לו.52)וגם לו.53)ונתרצית מחלה החוב ואת קידושין לשם קבלתו בתורת54)כי לומר: יכולה כי

מקודשת את הרי ואמר לפרוע, זמנו והגיע כסף לה חייב שהוא אלא הפירעון, אודות בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי פירעון
קבלתי, חובי לפירעון אלא נתכוונתי לקידושין לא כן אחרי תאמר ואפילו שידך, שלא פי על אף מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף לי

נאמנת. קידושין.55)אינה לשם כלום לה נתן שלא שתהא56)נמצא להעמידה חייב ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל עינינו.57)מצוייה מול הוציאתן.58)הנמצא כבר כאילו הן הרי בידה עדיין המעות ואפילו

ואפילו59) הכסף. ליתן צריך הקניין שבשעת הרי ממני" קח השדה כסף "נתתי בו: שנאמר עפרון שדה מקניין נלמדים כסף וקידושי
המלווה. כסף על דעתה שעיקר מפני מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב] השטר לה בשעת60)החזיר שמשכנה בין

דין. בית ידי על ומשכנה מעותיו תבע הפירעון זמן כשהגיע אלא ההלוואה, בשעת שלא בין הקידושין.61)ההלוואה, בשעת
שאאריך).62) (כלומר שהרי63)שארחיב "כריבית", אלא גמורה ריבית זו אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר

וההנאה הואיל סובר, המאירי והרב ריבית. הערמת היא והרי גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה נתחייב אשה כשנושא
גמורה. ריבית כאן אין לשניהם מכבר,64)מגעת לה שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי"ף] אלפסי יצחק לרבנו הכוונה

רבינו אולם פלוני. יום עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה לי התקדשי לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע
גופא המלווה ממחילת עדיפה אינה הפירעון זמן הרווחת כי להתקדש יכולה אינה כסף, כל עכשיו לה נותן ואינו הואיל פירושו דוחה

מקודשת. שאינה אמרנו הואיל65)שכבר במלווה, כמקדש נחשב זה אין הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי על אף
הקידושין. מעשה בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין בשעת פרוטה לה 3)66)ונתן המקדש (2 הלווה (1

נוספת.67)המתקדשת. הקנאה כל ללא למקבל, החוב את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי שעל היא כלים68)ההלכה שאלת
בעינם. לבעליהם חוזרים אלא להוצאה, ניתנים שאינם ואינה69)וכדומה, "מלווה" כמו זה הרי אבד אם כי אבד, או נגנב שלא

וטבעות.73)למשפט.72)מושל.71)לטובתך.70)מקודשת. נזמים ממנו לי עשה לו: ואמרה זהב לו שנתנה וכגון למענך,
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ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם זֹו42- הרי - וׁשתקה ונטלה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ
מעֹולם43מקּדׁשת אֹותּה ׁשּד לא ואם אףֿעלּֿפי44; , ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ

אינּה - קּדּוׁשין ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשתקה
הן45מקּדׁשת אמרה: ואם מקּדׁשת.46; זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֻֻ

.‡Èוחזר זה, ּפּקדֹון ּכנסי לּה: ואמר ּפּקדֹון, לּה נתן אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָוכן
קדם לּה אמר אם - ּבֹו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻואמר

מקּדׁשת זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו אחר47ׁשּנטלּתּו, ואם ; ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבֹו, מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנטלּתּו
מעֹות מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה

מֹועלת זֹו48אינּה הרי - ׁשּנטלה אחר 'הן' אמרה אם אבל ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
.49מקּדׁשת ְֶֶֻ

.·Èלּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה אּת50החזיר 'הרי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו' היה51מקּדׁשת אם וׁשתקה: ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשּדּוכין מקּדׁשת52ּביניהן זֹו הרי אינּה53- - ׁשּד לא ואם , ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻ
החֹוב ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם 'הן'. ׁשּתאמר עד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻמקּדׁשת,
אינּה 'הן', אמרה אפּלּו - ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּלּה

ׁשּלּה54מקּדׁשת אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לחזר יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת ּפעם ּבחֹוב .55ּולתבעֹו ְְֶֶַַַַָ
.‚È.מקּדׁשת אינּה - ּבׁשטר היתה אפּלּו ּבמלוה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהמקּדׁש

אּת הרי לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
מּפני מקּדׁשת; אינּה - ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻמקּדׁשת

נּתנה להֹוצאה קּים56ׁשהּמלוה ּדבר ׁשּום ּכאן ואין להנֹות57, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
דינר אֹותֹו הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, הנאתֹו58ּבֹו .59ועברה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

.„Èהּמׁשּכֹון על מלוה אצלּה לֹו ּבאֹותּה60היה וקּדׁשּה , ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָ
היא ׁשהרי מקּדׁשת; זֹו הרי - הּמׁשּכֹון לּה והחזיר ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה,

מעּת ּבּמׁשּכֹון לידּה.נהנית הנאה הּגיע והרי ה, ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.ÂËּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשת. זֹו הרי - מלוה ּבהנאת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהמקּדׁש

עּתה אֹותּה אּת61ׁשהלוה הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשארויח זמן ּבהנאת לי ׁשּתהיה62מקּדׁשת זֹו, ּבמלוה ל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

הרי - ּפלֹוני זמן עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּביד
זֹו ּבמלוה להׁשּתּמׁש מעּתה הנאה לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו
ּכרּבית ׁשהיא מּפני ּכן, לעּׂשֹות ואסּור ׁשּקבע. זמן סֹוף .63עד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לׁשמען ראּוי ׁשאין ּדברים מלוה ּבהנאת רּבֹותי .64ּופרׁשּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÊËׁשּיׁש ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
ׁשּיׁש ּבמלוה לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת. זֹו הרי - אצל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלי

מקדׁשת זֹו הרי - זֹו ּובפרּוטה אצל .65לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֻ
.ÊÈלי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר אחרים ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה

ׁשלׁשּתם ּבמעמד זה ּביד לי ׁשּיׁש מקּדׁשת66ּבחֹוב זֹו הרי -67. ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
.ÁÈּבׁשאלה אֹו ּבידּה לֹו ׁשּיׁש ּבּפּקדֹון ׁשהׁשאילּה,68קּדׁשּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבאחד ּפרּוטה ׁשוה אֹו ּפרּוטה והּׁשאלה הּפּקדֹון היה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאם
ּברׁשּותּה קּים מקּדׁשת.69מהן זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶַָָֻ

.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבּׂשכר לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: 70אמר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ולא71לּׁשלטֹון הּׁשלטֹון והּניח לּׁשלטֹון, עליה ודּבר , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹ
מּׁשּלֹו;72תבעּה ּפרּוטה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת, אינּה - ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

והמקּדׁש ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה ׁשּבאה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשההנאה
מקּדׁשת. אינּה - ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.Îעּמ ׁשאעּׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ועּׂשה73הרי , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
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בו". לי שיש במה לי "התקדשי לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום בכל להתקדש להסכים42)שרצונה וריצוי שידול דברי
ממנה. שגזל לפני אלה היו ואפילו נישואיו. קידושין.43)להצעת לשם וקבלתו לו שמחלה סימן ושתקה שנטלתו אפילו44)מתוך

הגזילה. קידושין.45)לפני לשם ולא לקחה, שלה הקידושין.46)כי קבלת47)בשעת כי שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם הייתה פיקדון.48)הפיקדון לשם רק קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו, כלום לה איכפת לא הואיל49)כי

שמקודשת. - בידך לי שיש בפיקדון לי התקדשי כאומר זה הרי קיים, החוב.50)והפיקדון החזרת שתתקדש51)בשעת ודעתו
זה. בכסף נפרעת תהיה לו.52)וגם לו.53)ונתרצית מחלה החוב ואת קידושין לשם קבלתו בתורת54)כי לומר: יכולה כי

מקודשת את הרי ואמר לפרוע, זמנו והגיע כסף לה חייב שהוא אלא הפירעון, אודות בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי פירעון
קבלתי, חובי לפירעון אלא נתכוונתי לקידושין לא כן אחרי תאמר ואפילו שידך, שלא פי על אף מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף לי

נאמנת. קידושין.55)אינה לשם כלום לה נתן שלא שתהא56)נמצא להעמידה חייב ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל עינינו.57)מצוייה מול הוציאתן.58)הנמצא כבר כאילו הן הרי בידה עדיין המעות ואפילו

ואפילו59) הכסף. ליתן צריך הקניין שבשעת הרי ממני" קח השדה כסף "נתתי בו: שנאמר עפרון שדה מקניין נלמדים כסף וקידושי
המלווה. כסף על דעתה שעיקר מפני מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב] השטר לה בשעת60)החזיר שמשכנה בין

דין. בית ידי על ומשכנה מעותיו תבע הפירעון זמן כשהגיע אלא ההלוואה, בשעת שלא בין הקידושין.61)ההלוואה, בשעת
שאאריך).62) (כלומר שהרי63)שארחיב "כריבית", אלא גמורה ריבית זו אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר

וההנאה הואיל סובר, המאירי והרב ריבית. הערמת היא והרי גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה נתחייב אשה כשנושא
גמורה. ריבית כאן אין לשניהם מכבר,64)מגעת לה שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי"ף] אלפסי יצחק לרבנו הכוונה

רבינו אולם פלוני. יום עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה לי התקדשי לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע
גופא המלווה ממחילת עדיפה אינה הפירעון זמן הרווחת כי להתקדש יכולה אינה כסף, כל עכשיו לה נותן ואינו הואיל פירושו דוחה

מקודשת. שאינה אמרנו הואיל65)שכבר במלווה, כמקדש נחשב זה אין הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי על אף
הקידושין. מעשה בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין בשעת פרוטה לה 3)66)ונתן המקדש (2 הלווה (1

נוספת.67)המתקדשת. הקנאה כל ללא למקבל, החוב את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי שעל היא כלים68)ההלכה שאלת
בעינם. לבעליהם חוזרים אלא להוצאה, ניתנים שאינם ואינה69)וכדומה, "מלווה" כמו זה הרי אבד אם כי אבד, או נגנב שלא

וטבעות.73)למשפט.72)מושל.71)לטובתך.70)מקודשת. נזמים ממנו לי עשה לו: ואמרה זהב לו שנתנה וכגון למענך,
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לפי מּׁשּלֹו; ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת, אינּה -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
זמן ּכל סֹוף, ועד מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּׂשכירּות
ונמצא הּׂשכר, מן ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה מן מקצת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיעּׂשה
מקּדׁשת. אינּה - ּבמלוה והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּׂשכר

.‡Îאני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה
זֹו מּתנה ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ונתן, ,ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻל
לּה הּגיע ׁשּלא אףֿעלּֿפי מקּדׁשת. זֹו הרי - ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּנתּתי
ּבגללּה. ּפלֹוני ונהנה ׁשּנעּׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי - ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכלּום
ונתן לֹו, ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר ּתן לֹו: אמרה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻלֹו,
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבהנאת

.·Î,לפלֹוני והתקּדׁשי ּבמּתנה זה ּדינר היל לּה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר
ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
נתן ׁשּלא אףֿעלּֿפי מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבגללי לי הּבאה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻזֹו
ואתקּדׁש מּתנה זה ּדינר היל לֹו: אמרה ּכלּום. המקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּה
זֹו ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ּולקחֹו, ,ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֻל
זֹו הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - מּתנה מּמ ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּקּבלּתי
זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ׁשהנאה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמקּדׁשת;

לֹו. עצמּה ְְִַָָהקנת
.‚Îהּמׁשּכֹון זה והרי ּבדינר, לי התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהאֹומר

הּגיע ׁשּלא לפי לֹו; מקּדׁשת אינּה - הּדינר ׁשאּתן עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּביד
ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא לידּה, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּדינר
- אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש חֹוב על ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָמׁשּכֹון
יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֻאףֿעלּֿפי

מׁשּכֹון. ׁשל ּבגּופֹו קנין מקצת ְְְְִִֶַָָלֹו
.„Îמנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לא ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה - לי ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשּתחזיריהּו
ואם הּתנאי, נתקּים לא - החזירּתּו לא ׁשאם ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום. לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי - ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהחזירּתּו
.‰Îאּת הרי לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָֻנתן

ׁשוה ּבּה אין והלא לֹו: אמרּו אֹותֹו, וקּבלּה ּבזֹו, לי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
ּבתֹו הּמחּבאים זּוזים ּבארּבעה ּתתקּדׁש ואמר: ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻּפרּוטה,
- ׁשתקה ואם מקּדׁשת, זֹו הרי - 'הן' אמרה אם - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻהאגּדה
מעֹות מּתן ׁשּלאחר ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאינּה
האגּדה, מּפני ּבספק מקּדׁשת ותהיה ּכלּום; מֹועלת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאינּה

אחר. ּבמקֹום ּפרּוטה ׁשוה ְְֵֶַָָָָָׁשּמא
.ÂÎליה התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי התקּדׁשי לאּׁשה: אֹומר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ

- ּפרּוטה ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם - ּבזֹו לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,
ׁשּמא מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת, זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻהרי

אחר. ּבמקֹום ּפרּוטה אחת ּתמרה ְְְְִֵֶַַַָָָָּתׁשוה
.ÊÎּבכּלם יׁש אם - ּובזֹו ּובזֹו ּבזֹו לי התקּדׁשי לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר

מקּדׁשת - ּפרּוטה אּלא74ׁשוה מקּדׁשת אינּה - לאו ואם , ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻ
ּבאחרֹונה יׁש אם ראׁשֹונה ראׁשֹונה אֹוכלת היתה ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמּספק.

אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת, - ּפרּוטה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻׁשוה
והמקּדׁש ּכמלוה, הן הרי ׁשאכלה ּתמרים ׁשאֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּספק;
ּבתמרה אּלא הּקּדּוׁשין ׁשאין ונמצא מקּדׁשת, אינּה - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבמלוה

ֲַָאחרֹונה.
.ÁÎׁשוה ּבכּלן יׁש אם ּבאּלּו, לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאמר

ראׁשֹונה אֹוכלת ׁשהיא אףֿעלּֿפי מקּדׁשת; - ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻּפרּוטה
ּומקּדׁשת. אֹוכלת, היא ׁשּלּה - ְִִֶֶֶֶֶָָֻראׁשֹונה

.ËÎאם - זה ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאֹומר
ואם ּׁשּבתֹוכֹו, ּובמה ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי - מים מלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיה
ואם ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה ולא ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי - יין מלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיה
ּבֹו. ולא ּׁשּבתֹוכֹו ּבמה מקּדׁשת זֹו הרי - ׁשמן מלא ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהיה
מקּדׁשת זֹו הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבּׁשמן היה לא אם :ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלפיכ
וּדאי. מקּדׁשת זֹו הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבּׁשמן היה ואם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבספק,

הּכֹוס. על מׁשּגיחין ְְִִֵַַַואין

ׁשּׁשי 1ּפרק ¤¤¦¦

ואם‡. מקּדׁשת, - הּתנאי נתקּים אם ּתנאי על, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש
ּבין האיׁש, מן הּתנאי ׁשּיהיה ּבין מקּדׁשת. אינּה - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלאו
ּבין ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל האּׁשה. מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה
- ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּבממּכר, ּבין ּבמּקח, ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָּבגרּוׁשין,

דברים. ארּבעה ּבּתנאי להיֹות ְְְְִִִַַַָָָָצרי
ּכפּול,·. ׁשּיהיה ּתנאי: ּכל ׁשל דברים הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואּלּו

לּמעּׂשה, קֹודם הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַוׁשּיהיה
אחד הּתנאי חסר ואם לקּימֹו. ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוׁשּיהיה
ּתהיה אּלא ּכלל; ּתנאי ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהן
מּיד, הּמּתנה אֹו הּמּקח ויתקּים מּיד, מגרׁשת אֹו מקּדׁשת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻזֹו
הארּבעה. מן אחד הּתנאי וחסר הֹואיל ּכלל, התנה לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּוכאּלּו

אּת‚. הרי זּוז מאתים לי ּתּתני אם לאּׁשה: האֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?
מקּדׁשת, ּתהיי לא לי ּתּתני לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
קּים, הּתנאי הרי - הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
ּתהיה - זּוז מאתים לֹו נתנה ואם ּתנאי; על מקּדׁשת זֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻוהרי

מקּדׁשת. אינּה - לֹו נתנה לא ואם ְְְְִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻמקּדׁשת,
ונתן„. זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר אם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאבל

זּוז מאתים לי ּתּתני אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָהּדינר
הרי - מקּדׁשת ּתהיי לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֹֹֻֻּתהיי
ּכ ואחר ּבידּה ונתן הּמעּׂשה ׁשהקּדים מּפני ּבטל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּתנאי
מקּדׁשת זֹו הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ואףֿעלּֿפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻהתנה.

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה ְְְִִִֵֵָָָמּיד,
אּתוכן‰. הרי זּוז מאתים לי ּתּתני אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָ

הרי - ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה, ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת
לּה: אמר לא ׁשהרי ּתנאֹו; ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּתנאי
מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת. ּתהיי לא תּתני לא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻואם

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פרוטה.74) לשווה מצטרפות ולפיכך כאחת. בכולן לקדשה נתכוון - קידושין - מהן אחת בכל הזכיר שלא רבינו1)כיוון בו כלל
מנת". ו"על "מעכשיו" דין שבממון, תנאי דין בתורה, שכתוב מה על המתנה לו, הצריכים דברים וארבעה תנאי דיני

zeyi` zekld - oeiq 'e iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּתהיי לא זּוז מאתים לי תּתני לא אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן
לי מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי - ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר
צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי להן. לאו ׁשהקּדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי

ּכלּום. לֹו ְִֵלּתן
.Êהרי לּתהֹום ּתרדי אֹו לרקיע ּתעלי אם לּה: אמר אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכן

ּתרדי ולא לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאּת
הרי - ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת, ּתהיי לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻלּתהֹום
ׁשאי ידּוע ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּתנאי
ּבדברים ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאפׁשר

והּתּול. ּׂשחֹוק ְְִֶֶּדר
.Áׁשהּתֹורה אּלא לעּׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

הרי ודם חלב ּתאכלי אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
מקּדׁשת; ּתהיי לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֻֻאּת
לא ּתאכלי לא ואם ,גּטי זה הרי חזיר ּבּׂשר ּתאכלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַֹֹֹֹאם
הרי - ּבידּה הּגט אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר גט; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהא
מגרׁשת, אֹו מקּדׁשת ּתהיה - ואכלה עברה ואם קּים; ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּתנאי
אֹומרים ואין מגרׁשת. ואינּה מקּדׁשת אינּה - אכלה לא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֻואם
ׁשּלא ּבידּה ׁשהרי ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה הרי ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבזה:

ּתתגרׁש. ולא ּתתקּדׁש וׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹֹּתאכל
.Ëּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה ּכל חכמים: אמרּו ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָּובּמה

ׁשּקּדׁש ּכגֹון קּים? ׁשּתנאֹו ׁשּבממֹון מּדבר חּוץ ּבטל, ּתנאֹו -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי, על מכר אֹו נתן אֹו גרׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה לֹו זּכתה ׁשּלא ּבדבר ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹעצמֹו
לֹו: ׁשאֹומרין הּתֹורה; ּבֹו אֹותֹו ׁשחּיבה מּדבר ּבתנאֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָעצמֹו
מּדבר נפטר אּתה ואין ,מעּׂשי נתקּימּו ּוכבר ּבטל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתנא
אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא הּתֹורה, ּבֹו אֹות ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשחּיבה

ִֶמּמּנּו.
.Èׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ּתנאי ׁשהּוא ּוׁשאר, ּבכסּות לֹו: ׁשאֹומרין ועֹונה; ְְְְְְִִֵֶֶַָּכסּות
ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא - ּבעֹונה אבל קּים, ּתנא - ְְְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּבממֹון
ּבעֹונתּה, חּיב ואּתה מקּדׁשת, זֹו והרי ּבעֹונה, אֹות ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻחּיבה
וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבתנא עצמ לפטר ּביד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואין
מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבּה ׁשּיתעּמר ּתנאי על ּתאר יפת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻהמקּדׁש
אֹותֹו מנעה הּתֹורה ׁשהרי ּבּה; להתעּמר לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָואין
ּבדבר יזּכה ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתעּבד
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, אֹותֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמנעה

.‡Èּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
ּכמי זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
ּותנאֹו לתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהתנה
ונמצא הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבטל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו ּבדבר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהתנה

.·Èׁשּיּׂשיא אֹו חצרֹו ּפלֹוני לי ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
ּבידּה אפׁשר ׁשהרי קּים; ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבּתֹו
ועד חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד רב ממֹון לפלֹוני ותּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָלקּימֹו,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא

.‚Èוכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּׂשים
הּנֹותן אֹו ,וכ ּכ ּתנאי על המקּדׁש ׁשֹומע: ׁשאּתה ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמקֹום
ּתדע, - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אֹו ,וכ ּכ ּתנאי על ְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָּגט
נהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו דברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
אין - מהן אחד חסר ואם מקֹום, ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָצריכין

ּתנאי. ְַָּכאן
.„Èאדם צרי ׁשאין ׁשאמרּו, אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָיׁש

- ממֹון ּבדיני אבל ּבלבד, וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹלכּפל
ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל. צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
ראּובן ּובני גד ּבני מּתנאי דברים הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
יעברּו, לא ואם וגֹו' גד בני יעברּו אם חכמים: אֹותן ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹלמדּו
גדֹולי הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין לא היה לא זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹּותנאי

לעּׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, ְְֲִִִֵַַָָהּגאֹונים
.ÂËמקּדׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ּכיצד? ׁשּנתקּדׁשה. מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשעה
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת, ּתהיי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
אחר קּדׁשּה אם ,לפיכ מאלּול. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּבאלּול
לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
הּוא הּתנאי, ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות: ּבגּטין הּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
.ÊËאמר ולא ּתנאי ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ'מעכׁשו';
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז, מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻמאתים
,לפיכ מרּבה. זמן לאחר אּלא ּתנאֹו נעּׂשה ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻאףֿעלּֿפי
וכן מקּדׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיעּׂשה קדם הּׁשני קּדׁשּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאם

ּובממֹון. ּבגּטין ְְִִִַָהּדין
.ÊÈלהקּדים ולא ּתנאֹו לכּפל יצטר לא 'מעכׁשיו', האֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹֹּכל

ּתנאֹו - הּמעּׂשה ׁשהקּדים אףֿעלּֿפי אּלא הּמעּׂשה, על ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּתנאי
התנה ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָקּים.
ׁשם ואין ּבדברים, ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדבר
צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר וכל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָּתנאי.

לּמעּׂשה. להקּדימֹו ולא הּתנאי ְְְְְֲִִֶַַַַַֹֹלכּפל
.ÁÈמנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?

לי ׁשּתּתני מנת על גּטי זה הרי זּוז, מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתני מנת על ּבמּתנה לי נתּונה זֹו חצר הרי זּוז, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
נתּגרׁשה אֹו ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז מאתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא - נתנּו לא ואם זּוז; הּמאתים יּתנּו והם ּבחצר, זֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוזכתה
ּבחצר. זֹו ּתזּכה ולא מגרׁשת ולא מקּדׁשת זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֻּתהיה

ואףֿ ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא הּמעּׂשהואףֿעלּֿפי ׁשהקּדים עלּֿפי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ואחר ּבחצר זֹו והחזיקה ּבידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלּתנאי
ּבחצר זֹו ּתזּכה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ּתנאֹו; הׁשלים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכ
הּמעּׂשה נעּׂשה ׁשּבּה ראׁשֹונה מּׁשעה ותתּגרׁש זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָותתקּדׁש

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ְְְִַָָָָֹּכאּלּו
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.Âּתהיי לא זּוז מאתים לי תּתני לא אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן
לי מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי - ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר
צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי להן. לאו ׁשהקּדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי

ּכלּום. לֹו ְִֵלּתן
.Êהרי לּתהֹום ּתרדי אֹו לרקיע ּתעלי אם לּה: אמר אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכן

ּתרדי ולא לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאּת
הרי - ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת, ּתהיי לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻלּתהֹום
ׁשאי ידּוע ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּתנאי
ּבדברים ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאפׁשר

והּתּול. ּׂשחֹוק ְְִֶֶּדר
.Áׁשהּתֹורה אּלא לעּׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

הרי ודם חלב ּתאכלי אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
מקּדׁשת; ּתהיי לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֻֻאּת
לא ּתאכלי לא ואם ,גּטי זה הרי חזיר ּבּׂשר ּתאכלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַֹֹֹֹאם
הרי - ּבידּה הּגט אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר גט; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהא
מגרׁשת, אֹו מקּדׁשת ּתהיה - ואכלה עברה ואם קּים; ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּתנאי
אֹומרים ואין מגרׁשת. ואינּה מקּדׁשת אינּה - אכלה לא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֻואם
ׁשּלא ּבידּה ׁשהרי ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה הרי ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבזה:

ּתתגרׁש. ולא ּתתקּדׁש וׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹֹּתאכל
.Ëּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה ּכל חכמים: אמרּו ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָּובּמה

ׁשּקּדׁש ּכגֹון קּים? ׁשּתנאֹו ׁשּבממֹון מּדבר חּוץ ּבטל, ּתנאֹו -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי, על מכר אֹו נתן אֹו גרׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה לֹו זּכתה ׁשּלא ּבדבר ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹעצמֹו
לֹו: ׁשאֹומרין הּתֹורה; ּבֹו אֹותֹו ׁשחּיבה מּדבר ּבתנאֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָעצמֹו
מּדבר נפטר אּתה ואין ,מעּׂשי נתקּימּו ּוכבר ּבטל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתנא
אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא הּתֹורה, ּבֹו אֹות ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשחּיבה

ִֶמּמּנּו.
.Èׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ּתנאי ׁשהּוא ּוׁשאר, ּבכסּות לֹו: ׁשאֹומרין ועֹונה; ְְְְְְִִֵֶֶַָּכסּות
ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא - ּבעֹונה אבל קּים, ּתנא - ְְְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּבממֹון
ּבעֹונתּה, חּיב ואּתה מקּדׁשת, זֹו והרי ּבעֹונה, אֹות ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻחּיבה
וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבתנא עצמ לפטר ּביד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואין
מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבּה ׁשּיתעּמר ּתנאי על ּתאר יפת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻהמקּדׁש
אֹותֹו מנעה הּתֹורה ׁשהרי ּבּה; להתעּמר לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָואין
ּבדבר יזּכה ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתעּבד
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, אֹותֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמנעה

.‡Èּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
ּכמי זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
ּותנאֹו לתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהתנה
ונמצא הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבטל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו ּבדבר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהתנה

.·Èׁשּיּׂשיא אֹו חצרֹו ּפלֹוני לי ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
ּבידּה אפׁשר ׁשהרי קּים; ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבּתֹו
ועד חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד רב ממֹון לפלֹוני ותּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָלקּימֹו,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא

.‚Èוכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּׂשים
הּנֹותן אֹו ,וכ ּכ ּתנאי על המקּדׁש ׁשֹומע: ׁשאּתה ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמקֹום
ּתדע, - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אֹו ,וכ ּכ ּתנאי על ְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָּגט
נהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו דברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
אין - מהן אחד חסר ואם מקֹום, ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָצריכין

ּתנאי. ְַָּכאן
.„Èאדם צרי ׁשאין ׁשאמרּו, אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָיׁש

- ממֹון ּבדיני אבל ּבלבד, וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹלכּפל
ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל. צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
ראּובן ּובני גד ּבני מּתנאי דברים הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
יעברּו, לא ואם וגֹו' גד בני יעברּו אם חכמים: אֹותן ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹלמדּו
גדֹולי הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין לא היה לא זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹּותנאי

לעּׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, ְְֲִִִֵַַָָהּגאֹונים
.ÂËמקּדׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ּכיצד? ׁשּנתקּדׁשה. מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשעה
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת, ּתהיי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
אחר קּדׁשּה אם ,לפיכ מאלּול. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּבאלּול
לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
הּוא הּתנאי, ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות: ּבגּטין הּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
.ÊËאמר ולא ּתנאי ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ'מעכׁשו';
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז, מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻמאתים
,לפיכ מרּבה. זמן לאחר אּלא ּתנאֹו נעּׂשה ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻאףֿעלּֿפי
וכן מקּדׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיעּׂשה קדם הּׁשני קּדׁשּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאם

ּובממֹון. ּבגּטין ְְִִִַָהּדין
.ÊÈלהקּדים ולא ּתנאֹו לכּפל יצטר לא 'מעכׁשיו', האֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹֹּכל

ּתנאֹו - הּמעּׂשה ׁשהקּדים אףֿעלּֿפי אּלא הּמעּׂשה, על ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּתנאי
התנה ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָקּים.
ׁשם ואין ּבדברים, ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדבר
צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר וכל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָּתנאי.

לּמעּׂשה. להקּדימֹו ולא הּתנאי ְְְְְֲִִֶַַַַַֹֹלכּפל
.ÁÈמנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?

לי ׁשּתּתני מנת על גּטי זה הרי זּוז, מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתני מנת על ּבמּתנה לי נתּונה זֹו חצר הרי זּוז, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
נתּגרׁשה אֹו ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז מאתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא - נתנּו לא ואם זּוז; הּמאתים יּתנּו והם ּבחצר, זֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוזכתה
ּבחצר. זֹו ּתזּכה ולא מגרׁשת ולא מקּדׁשת זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֻּתהיה

ואףֿ ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא הּמעּׂשהואףֿעלּֿפי ׁשהקּדים עלּֿפי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ואחר ּבחצר זֹו והחזיקה ּבידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלּתנאי
ּבחצר זֹו ּתזּכה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ּתנאֹו; הׁשלים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכ
הּמעּׂשה נעּׂשה ׁשּבּה ראׁשֹונה מּׁשעה ותתּגרׁש זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָותתקּדׁש

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ְְְִַָָָָֹּכאּלּו
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ׁשּירצה‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר
ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו רצה, לא מקּדׁשת; - האב רצה ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻאבי:
ימחה ׁשּלא מנת על מקּדׁשת. אינּה - הּדבר ׁשּיׁשמע ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻקדם
- ׁשּמת אֹו מחה, לא מקּדׁשת; אינּה - ּומחה ׁשמע ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאבי:
מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ואחר הּבן מת מקּדׁשת. זֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהרי
ּתּפל ולא קּדּוׁשין יהּו ׁשּלא ּכדי רֹוצה, איני ׁשּיאמר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹהאב

יבם. ְִֵָָלפני
ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לֹו ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם עפר: ּכֹור ּבית אֹו זּוז מאתים ִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלי
מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי - לֹו אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֻֻ

לקלקלּה. ּכדי לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָׁשּמא
אֹו‚. זּוז מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהרי

הרי - מקֹום ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם ּפלֹוני, ּבמקֹום עפר ּכֹור ְְְֲִִִֵֵֵָָָּבית
זֹו הרי - ׁשאֹומר מקֹום ּבאֹותֹו לֹו אין ואם מקּדׁשת; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָֻזֹו
לקלקלּה. מתּכּון והּוא ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא מּספק, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת

אֹוהר„. זּוז מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת י ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּביד הּזּוזים הראה ויראּנה. מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר ּכֹור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבית
אינּה - אחרים ּבּׂשדה עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאחרים,
אֹו ּבהלואה הּמעֹות לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמקּדׁשת,
- והראּה ּבאריסּות, לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשּתפּות,
- 'ׁשארא' ׁשּמׁשמע מּׁשּלֹו; ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻאינּה

.ל ׁשאמרּתי זה ּדבר עצמי מּׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשארא
עּׂשרה‰. עמּקים נקעים בֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו ְְֲֲִִֵָָָָָָָָָֻהיה

הּנקעים היּו אם טפחים, עּׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָטפחים,
מּפני עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים, הן הרי - מים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָמלאים
עּמֹו, נמּדדין - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאינן

לזריעה. ראּויין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶָמּפני
.Âׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ׁשּלא אּלּו: נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצא נדרים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעלי
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבּׂשר, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתאכל
מאּלּו, חּוץ נדר עליה נמצא מקּדׁשת. אינּה - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻצבעֹונין
זֹו הרי - זה על אפּלּו אני מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַאףֿעלּֿפי
אפּלּו - נדר ּכל עלי ׁשאין מנת על לּה: אמר ואם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמקּדׁשת.

מקּדׁשת. אינּה חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻנמצאת
.Êונמצא מּומין, ּב ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהרי

נמצא מקּדׁשת. אינּה - ּבנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבּה
ׁשאמר: אףֿעלּֿפי הּמּומין, מאֹותן חּוץ אחר מּום ִִֵֵֶַַַַַָָָּבּה
הּמּומין הן ּומה מקּדׁשת. זֹו הרי - זה על אפּלּו אני ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻמקּפיד
ּפֹוסלין ּבּכהנים הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ּבנׁשים? ְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹהּפֹוסלין
ׁשל מּומין ּכל יתּבארּו מקּדׁש ּביאת ּובהלכֹות ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָּבנׁשים.

הּפ וריח וזיעה. רע. ריח ּבנׁשים: עליהן ויֹותר ה.ּכהנים. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לדד. ּדד ּבין וטפח טפח. מחברֹותיה ּגּסין ודּדין עבה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוקֹול
- הּפּדחת ׁשעל וׁשּומא צּלקת. הּמקֹום ונעּׂשה ּכלב ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּונׁשיכת
ראׁשּה, לּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה היתה ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹאפּלּו
אּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ּׂשער. ּבּה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואףֿעלּֿפי
ּבׁשאר ּׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם אבל הּכהנים. ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעל
ּׂשער ּבּה ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכאיסר גדֹולה ׁשּומא אֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפנים,

ּבנׁשים. ּבין ּבּכהנים ּבין מּום זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶָֹ
.Áהּמּומין מן אחד עליה ונמצא סתם, אּׁשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהמקּדׁש

הרי - נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו ּבנׁשים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהּפֹוסלין
והיּו נדרים, עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. מקּדׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻזֹו
מקּדׁשת. זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה נדרים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻעליה

.Ëוהלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין, ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה
התנה אם אבל מקּדׁשת. אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻאצל
נדרים עליו והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים עליו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאיׁש
ורּפאֹו רֹופא אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהיּו
נרּפאּו, ׁשּכבר ּבמּומין לאיׁש ּגנאי ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֻ

זאת. על מקּפדת אינּה ְְִֵֶֶַַָָָֹוהאּׁשה
.Èׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם יֹום: ׁשלׁשים ועד מּכן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָלי
לּה נתן ולא יֹום ׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת, - יֹום ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֻׁשלׁשים
לאחר אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת הרי מקּדׁשת. אינּה -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻ
יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו אףֿעלּֿפי יֹום, ְְְְְִִִִֶַַַַָׁשלׁשים
ּבתֹו ּבֹו חזר ואם יֹום. ׁשלׁשים לאחר מקּדׁשת זֹו הרי -ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֻ

מקּדׁשת. אינּה - היא חזרה אֹו ְְְִִֵֶֶַָָָֻהּׁשלׁשים
.‡Èמקּדׁשת זֹו הרי - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻּבא

היתה לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבּׁשעה לפי לעֹולם. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלּׁשני
ּולאחר איׁש; אׁשת ונעּׂשת ׁשני, קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמקּדׁשת,
אׁשת אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהּׁשלׁשים
ׁשאין איׁש, אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי הראׁשֹון ונמצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאיׁש,

ּבּה. ּתֹופסין ְִִִַָהּקּדּוׁשין
.·Èּולאחר מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר

הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה, ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשלׁשים
נֹותנין ׁשניהם לפיכ לׁשניהם. מּספק מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻיֹום
הרי יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַּגט,
אחר ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּולאחר מעכׁשיו לי מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻאּת
ּובא יֹום, עּׂשרים ּולאחר מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻואמר:
עּׂשרה ּולאחר מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת הרי ואמר: ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאחר
ּתֹופסין ּכּלן קּדּוׁשי - הּזה הּסדר על מאה הן אפּלּו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻימים,
מקּדׁשת ספק ׁשהיא מּפני ואחד, אחד מּכל גט ּוצריכה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻּבּה,

ְָֻלכּלן.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלושים1) לאחר מעכשיו מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו, שירצה מנת על המקדש תנאי: דיני המשך בו נתבארו
באה שלא אשה או לו, לכשתותר עכשיו לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר אשתו המקדש מפלוני, חוץ המקדש יום,

בקידושין. חזרה ותנאי, שליח הקידושין, כסף בסכום בינם ודברים דין שומא, הצריכים דברים לעולם,

zeyi` zekld - oeiq 'f iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚È,מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר
ּכל על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר,
אם אבל מּספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהעֹולם
לפלֹוני מּתרת ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
מּפני העם, ּכׁשאר עליו אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְִִֶֶֶַָָָָׁשהתנה
.„Èמקּדׁש אּת הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי תהּנֹותן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מקּדׁשת, זֹו הרי - ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻלי
ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת, ּתהיה אֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיגרׁש
אּת הרי לאּׁשה: אמר אם אבל ׁשנּיה. ּפרּוטה קּדּוׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָמן
לאחר ׁשּתתּגּירי, לאחר ׁשאתּגּיר, לאחר ּבזה לי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻמקּדׁשת
,ּבעלי ׁשּימּות לאחר ׁשּתׁשּתחררי, לאחר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשאׁשּתחרר,
יכֹול ׁשאינֹו לפי מקּדׁשת, אינּה - אחֹותי ׁשּתמּות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻלאחר

לקּדׁשּה. ְְַַָָעּתה
.ÂËׁשּיחלץ לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת הרי ליבמה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאֹומר

היּו עּתה, קּדׁשּה ואּלּו הֹואיל מקּדׁשת; זֹו הרי - יבמי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻלי
מּספק. ּבּה ּתֹופסין ְִִִִֵָָקּדּוׁשין

.ÊËהיא הרי נקבה אׁשּת ילדה אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר
חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
ׁשּצרי לי, ויראה מקּדׁשת. זֹו הרי - העּבר והּכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻמעּברת
ׁשּיכניס ּכדי אביה, ידי על ׁשּתלד אחר אֹותּה ּולקּדׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלחזר

ּדפי. ּבהן ׁשאין ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָָֹאֹותּה
.ÊÈונתן דינרין, ּבמאה לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר

הּדינר. מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - אחד דינר אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלּה
אּת הרי ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה הּׁשאר. לּה ׁשּיׁשלים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּוא,
דינרים, מאה לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ּכׁשאמר אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשיו. לֹו מקּדׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיא
אּת הרי לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם; דינרים' 'ּבמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלּה
- ידּה לתֹו למנֹות והתחיל אּלּו, דינרין ּבמאה לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻמקּדׁשת
האחרֹון ּבּדינר ואפּלּו מאה], [לּה ׁשּיׁשלים עד מקּדׁשת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאינּה
ּדינר, חסר מנה נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר יכֹולים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשניהם
ּדינר ּבהם נמצא מקּדׁשת. אינּה - נחׁשת ּדינר מהן נמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻאֹו
לאו ואם יחליפּנּו, - הּדחק ידי על להֹוציאֹו יכֹולה אם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָרע:

מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ
.ÁÈׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר

מתאּוה ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינרים, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
לקיחה, מּׁשעת מקּדׁשת זֹו הרי - חמּׁשים ׁשוין היּו אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלהן:
ּכדי מקּדׁשת, ּתהיה ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואינן
הרי - לּה ׁשאמר ּכמֹו ׁשוין והן הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתסמ
מקּדׁשת. אינּה - ׁשוין אינן ואם ראׁשֹונה; מּׁשעה מקּדׁשת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻזֹו

.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסּוקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָאיׁש

מתקּדׁשת איני אֹומרת: והיא ,אֹות אקּדׁש דינרים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמאה
ּכ ואחר לביתּה, וזֹו לביתֹו זה והל ּבמאתים, אּלא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָל
האּׁשה את ּתבע האיׁש אם סתם: וקּדׁשּו זה את זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּתבעּו
יעּׂשּו - האיׁש את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה, ּדברי יעּׂשּו -ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

האיׁש. ְִִֵָּדברי
.Îעל וקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהעֹוּׂשה

ּתנאי, על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּתנאי
הּתנאי את ׁשּׁשּנה אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהל

מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ
.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני, ּבמקֹום לי קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר

ּבמקֹום היא והרי לי קּדׁשּה מקּדׁשת. אינּה - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבמקֹום
מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני,

לׁשלּוח ׁשאמרה היא וכן לֹו. הּוא מקֹום ליׁשּמראה קּבל ּה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אינּה - אחר ּבמקֹום לּה וקּבלם ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקּדּוׁשי
- אחר ּבמקֹום לּה וקּבל ּפלֹוני, ּבמקֹום הּבעל הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻמקּדׁשת.

לֹו. היא מקֹום ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻהרי
.·Î,היא אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזרּו האּׁשה את ְְְִִִֵֶַַָָָָהמקּדׁש

והרי ּכלּום, חזרתם אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאףֿעלּֿפי
מקּדׁשת. ְִֶֶֻהיא

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי, על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאףֿעלּֿפי
מן הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי. ּבטל - ּובינֹו ּבינּה ּכ אחר אֹותֹו ּובּטלה ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאּׁשה,
הרי - סתם ּבעל אֹו סתם וכנס ּתנאי, על המקּדׁש ,ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָלפיכ
ּבּטל ׁשּמא הּתנאי; נתקּים ׁשּלא אףֿעלּֿפי גט, צריכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹזֹו
מּׁשוה ּבפחֹות המקּדׁש וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתנאי
צריכה - עדים ּבפני סתם ּובעל וחזר ּבמלוה, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּפרּוטה
הּפסּולין. הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹגט;
ּבעילתֹו עֹוּׂשה הּכׁשרים מּיּׂשראל אדם ׁשאין היא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחזקה
מצוה. ּבעילת לעּׂשֹותּה עּתה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָּבעילת

ה'תשע"א סיון ז' חמישי יום

ׁשמיני 1ּפרק ¤¤§¦¦

יין,‡. ׁשל זה ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהאֹומר
ׁש ּדבׁש; ׁשל ייןונמצא ׁשל ונמצא ּדבׁש, ׁשל2ל זה ּבדינר ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכסף ׁשל ונמצא זהב, ׁשל זהב; ׁשל ונמצא מנת3ּכסף, על ; ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ממזר; ונמצא נתין, ּכהן; ונמצא לוי, לוי; ונמצא ּכהן, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשאני
ונמצא ,ּכר ּבן ;ּכר ּבן ונמצא עיר, ּבן נתין; ונמצא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָממזר,
עני; ונמצא עׁשיר, עׁשיר; ונמצא עני, ׁשאני מנת על עיר; ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָּבן
ונמצא רחֹוק, רחֹוק; ונמצא לּמרחץ, קרֹוב ׁשּביתי מנת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התנאי.1) קוים שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך הקידושין.2)כולל אחרי עד הכירה ולא מכוסה שהיה כתוב3)כגון
נראתה הצורף בעיני וגם זהב של שהיא הקידושין עדי בפני שעה באותה נראית שהייתה בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב"הגהות
שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר, חסר ונמצא במנה לי להתקדשי דומה זה הרי - נחושת של נמצאת שנה לחצי קרוב כן ואחרי כן,



קי zeyi` zekld - oeiq 'f iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚È,מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר
ּכל על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר,
אם אבל מּספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהעֹולם
לפלֹוני מּתרת ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
מּפני העם, ּכׁשאר עליו אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְִִֶֶֶַָָָָׁשהתנה
.„Èמקּדׁש אּת הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי תהּנֹותן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מקּדׁשת, זֹו הרי - ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻלי
ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת, ּתהיה אֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיגרׁש
אּת הרי לאּׁשה: אמר אם אבל ׁשנּיה. ּפרּוטה קּדּוׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָמן
לאחר ׁשּתתּגּירי, לאחר ׁשאתּגּיר, לאחר ּבזה לי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻמקּדׁשת
,ּבעלי ׁשּימּות לאחר ׁשּתׁשּתחררי, לאחר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשאׁשּתחרר,
יכֹול ׁשאינֹו לפי מקּדׁשת, אינּה - אחֹותי ׁשּתמּות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻלאחר

לקּדׁשּה. ְְַַָָעּתה
.ÂËׁשּיחלץ לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת הרי ליבמה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאֹומר

היּו עּתה, קּדׁשּה ואּלּו הֹואיל מקּדׁשת; זֹו הרי - יבמי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻלי
מּספק. ּבּה ּתֹופסין ְִִִִֵָָקּדּוׁשין

.ÊËהיא הרי נקבה אׁשּת ילדה אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר
חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
ׁשּצרי לי, ויראה מקּדׁשת. זֹו הרי - העּבר והּכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻמעּברת
ׁשּיכניס ּכדי אביה, ידי על ׁשּתלד אחר אֹותּה ּולקּדׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלחזר

ּדפי. ּבהן ׁשאין ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָָֹאֹותּה
.ÊÈונתן דינרין, ּבמאה לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר

הּדינר. מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - אחד דינר אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלּה
אּת הרי ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה הּׁשאר. לּה ׁשּיׁשלים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּוא,
דינרים, מאה לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ּכׁשאמר אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשיו. לֹו מקּדׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיא
אּת הרי לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם; דינרים' 'ּבמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלּה
- ידּה לתֹו למנֹות והתחיל אּלּו, דינרין ּבמאה לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻמקּדׁשת
האחרֹון ּבּדינר ואפּלּו מאה], [לּה ׁשּיׁשלים עד מקּדׁשת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאינּה
ּדינר, חסר מנה נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר יכֹולים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשניהם
ּדינר ּבהם נמצא מקּדׁשת. אינּה - נחׁשת ּדינר מהן נמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻאֹו
לאו ואם יחליפּנּו, - הּדחק ידי על להֹוציאֹו יכֹולה אם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָרע:

מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ
.ÁÈׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר

מתאּוה ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינרים, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
לקיחה, מּׁשעת מקּדׁשת זֹו הרי - חמּׁשים ׁשוין היּו אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלהן:
ּכדי מקּדׁשת, ּתהיה ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואינן
הרי - לּה ׁשאמר ּכמֹו ׁשוין והן הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתסמ
מקּדׁשת. אינּה - ׁשוין אינן ואם ראׁשֹונה; מּׁשעה מקּדׁשת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻזֹו

.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסּוקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָאיׁש

מתקּדׁשת איני אֹומרת: והיא ,אֹות אקּדׁש דינרים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמאה
ּכ ואחר לביתּה, וזֹו לביתֹו זה והל ּבמאתים, אּלא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָל
האּׁשה את ּתבע האיׁש אם סתם: וקּדׁשּו זה את זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּתבעּו
יעּׂשּו - האיׁש את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה, ּדברי יעּׂשּו -ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

האיׁש. ְִִֵָּדברי
.Îעל וקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהעֹוּׂשה

ּתנאי, על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּתנאי
הּתנאי את ׁשּׁשּנה אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהל

מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ
.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני, ּבמקֹום לי קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר

ּבמקֹום היא והרי לי קּדׁשּה מקּדׁשת. אינּה - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבמקֹום
מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני,

לׁשלּוח ׁשאמרה היא וכן לֹו. הּוא מקֹום ליׁשּמראה קּבל ּה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אינּה - אחר ּבמקֹום לּה וקּבלם ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקּדּוׁשי
- אחר ּבמקֹום לּה וקּבל ּפלֹוני, ּבמקֹום הּבעל הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻמקּדׁשת.

לֹו. היא מקֹום ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻהרי
.·Î,היא אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזרּו האּׁשה את ְְְִִִֵֶַַָָָָהמקּדׁש

והרי ּכלּום, חזרתם אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאףֿעלּֿפי
מקּדׁשת. ְִֶֶֻהיא

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי, על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאףֿעלּֿפי
מן הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי. ּבטל - ּובינֹו ּבינּה ּכ אחר אֹותֹו ּובּטלה ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאּׁשה,
הרי - סתם ּבעל אֹו סתם וכנס ּתנאי, על המקּדׁש ,ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָלפיכ
ּבּטל ׁשּמא הּתנאי; נתקּים ׁשּלא אףֿעלּֿפי גט, צריכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹזֹו
מּׁשוה ּבפחֹות המקּדׁש וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתנאי
צריכה - עדים ּבפני סתם ּובעל וחזר ּבמלוה, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּפרּוטה
הּפסּולין. הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹגט;
ּבעילתֹו עֹוּׂשה הּכׁשרים מּיּׂשראל אדם ׁשאין היא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחזקה
מצוה. ּבעילת לעּׂשֹותּה עּתה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָּבעילת

ה'תשע"א סיון ז' חמישי יום

ׁשמיני 1ּפרק ¤¤§¦¦

יין,‡. ׁשל זה ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהאֹומר
ׁש ּדבׁש; ׁשל ייןונמצא ׁשל ונמצא ּדבׁש, ׁשל2ל זה ּבדינר ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכסף ׁשל ונמצא זהב, ׁשל זהב; ׁשל ונמצא מנת3ּכסף, על ; ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ממזר; ונמצא נתין, ּכהן; ונמצא לוי, לוי; ונמצא ּכהן, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשאני
ונמצא ,ּכר ּבן ;ּכר ּבן ונמצא עיר, ּבן נתין; ונמצא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָממזר,
עני; ונמצא עׁשיר, עׁשיר; ונמצא עני, ׁשאני מנת על עיר; ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָּבן
ונמצא רחֹוק, רחֹוק; ונמצא לּמרחץ, קרֹוב ׁשּביתי מנת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָעל
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התנאי.1) קוים שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך הקידושין.2)כולל אחרי עד הכירה ולא מכוסה שהיה כתוב3)כגון
נראתה הצורף בעיני וגם זהב של שהיא הקידושין עדי בפני שעה באותה נראית שהייתה בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב"הגהות
שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר, חסר ונמצא במנה לי להתקדשי דומה זה הרי - נחושת של נמצאת שנה לחצי קרוב כן ואחרי כן,



`zeyiקב zekld - oeiq 'f iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּגֹודלת ּבת אֹו ׁשפחה לי ׁשּיׁש מנת על ואין4קרֹוב; אֹופה, אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לֹו ויׁש לֹו, ׁשאין מנת על אּׁשה5לֹו; לי ׁשּיׁש מנת על ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

וכל אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לי, ׁשאין מנת על לֹו; ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָּובנים,
להן ׁשהטעּתּו.6הּדֹומה היא וכן מקּדׁשת. אינּה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

לֹו·. להתקּדׁש היה ּבלּבי ׁשאמרה: אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם,
אמר אם וכן ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאףֿעלּֿפי
אינּה - ׁשהטעתני אףֿעלּֿפי לקּדׁשּה היה ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים אינם ׁשּבּלב ׁשהּדברים לפי .7מקּדׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ּבּסם‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת ּבּסם8הרי ונמצא , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

על9ּוברסי ;ּכר ּובן עיר ּבן ונמצא עיר, ּבן ׁשאני מנת על ; ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - וׁשמעֹון יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף, ׁשּׁשמי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֻמנת
ׁשמֹו ונמצא יֹוסף, אּלא ׁשמי ׁשאין מנת על לּה: אמר אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבל
ׁשאיני ּוברסי; ּבּסם ונמצא ּבּסם, אּלא ׁשאיני וׁשמעֹון; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיֹוסף

מקּדׁשת. אינּה - עיר ּובן ּכר ּבן ונמצא עיר, ּבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻאּלא
יֹודע„. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹומר

ׁש צרי אנקלֹוסלקרֹות, ּתרּגּום אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ּיקרא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ
יֹודע להיֹות צרי קֹורא, ׁשאני מנת על לּה: אמר ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּגר.
ׁשאני מנת על יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָלקרֹות
אמר: ואם הּמׁשנה. לקרֹות יֹודע להיֹות צרי לׁשנֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָיֹודע
הּמׁשנה לקרֹות יֹודע להיֹות צרי ּתּנאה, ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָעל

חּיא12ותֹוספּתא11וספרי10וספרא רּבי .13ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
ּובן‰. עּזאי ּכבן אֹומרין: אין - ּתלמיד ׁשאני מנת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָעל

ואֹומרֹו; ּבתלמּודֹו אחד ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹזֹומא,
מּדברים ּברּבים אֹותן ׁשּמלּמדין החג, ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָואפּלּו
מנת על ּבהן. ּבקיאין העם ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג, סמּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּקּלים
ּכל אּלא וחבריו, עקיבא ּכרּבי אֹומרין: אין - חכם ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאני

חכמה ּדבר מקֹום ּבכל אֹותֹו מנת14ׁשּׁשֹואלין על ואֹומר. ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
נר ּבן ּכאבנר אֹומרין: אין - גּבֹור אּלא16ּוכיֹואב15ׁשאני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשאני מנת על גבּורתֹו. מּפני מּמּנּו מתיראים ׁשחבריו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל
חרסֹום ּבן אלעזר [ּכרּבי אֹומרין: אין - ּוכרּבי17עׁשיר [ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

עזריה ּבן מּפני18אלעזר אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
זֹו הרי ּגמּור, רׁשע אפּלּו - צּדיק ׁשאני מנת על ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָעׁשרֹו.

ּבלּבֹו ּתׁשּובה הרהר ׁשּמא מּספק, ׁשאנ19מקּדׁשת מנת על י. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו - ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻרׁשע
ּכֹוכבים עבֹודת ׁשעֹון ּבלּבֹו; ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּבעבֹודת ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָהרהר
רׁשע, נעּׂשה ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר הּוא, ּגדֹול ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּומּזלֹות
ּבית את ּתפּׂש למען וכתּוב: לבבכם, יפּתה ּפן ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

ּבלּבם. ְְִִֵָָיּׂשראל
.Â,ּכהנת ׁשהיא סבּור הייתי ואמר: האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמקּדׁש

היא והרי ענּיה, ּכהנת; היא והרי לוּיה, לוּיה; היא ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהרי
מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה היא והרי עׁשירה, ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׁשירה;

הטעּתּו ּכהן,20ׁשּלא ׁשהּוא הייתי סבּורה ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
עני; הּוא והרי עׁשיר, ּכהן; הּוא והרי לוי, לוי; הּוא ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹוהרי
הטעה ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר הּוא והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻעני,

ָאֹותּה.

ּתׁשיעי 1ּפרק ¤¤§¦¦

ערוה,‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים, ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש
אֹו ּובּתּה אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכאחת

מקּדׁשת. מהן אחת אין - ּכאחת אחיֹות ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשּתי
לי,·. מקּדׁשֹות ּכּלכם הרי ואמר: ּכאחת, רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש

אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה אּׁשה אֹו אחיֹות ׁשּתי ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהיּו
לביאה לי מּכם הראּויה להן: אמר ואם מקּדׁשת. מּכּלן ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻאחת
אּׁשה אֹו מאחיֹות חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ּכּלן הרי - לי ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻמקּדׁשת
מקּדׁשֹות ּכּלכם הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּובּתּה
ּכגֹון ערוה, אחת אּׁשה אֹו עּכּו"ם אֹו ׁשפחה ּבהן והיתה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלי,
מּכּלם אחת אין - ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאׁשת
מקּדׁשת ּתהיה לביאה לי מּכם הראּויה אמר: ואם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת.
קּדּוׁשין ׁשאין אּׁשה מאֹותּה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ּכּלן הרי - ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֻֻלי

ּבּה.ּתֹופס ין ְִָ
ונתן‚. ּבזה, לי מקּדׁשת מּכם אחת הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאמר

האֹומר וכן חברּתּה; יד על אחת ׁשּקּבלּתה אֹו ּפרּוטה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהן
ּכּלן - קּדּוׁשיה האב וקּבל לי, מקּדׁשת מּבנֹותי אחת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻלאב:
מּפני מהן, אחת על לבֹוא לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָצריכֹות
על לבֹוא אפׁשר ׁשאי אףֿעלּֿפי ּבהן ּתֹופסין ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּקּדּוׁשין
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גט. בלי להתירה לא להחמיר יש שלמעשה אלא אמרוהו, העדים אלא זהב של שהוא אמר לא עצמו שהמקדש פי על ואף מקודשת,

פרוטה". בשווה אלא מקדשה שאינו הכלה שתדע כדי פרוטה, שווה הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין זה ומטעם
שערות.4) עליה5)קולעת לספר תלך שכינותיה בבתי מצוייה שהיא מתוך הגודלת כי חיסרון, זהו גודלת לו יש אם לפעמים כי

אנשים. הרבה אצל שמצוייה באופה הדין וכן רצונה. נגד שהם אינה6)דברים אחרים בשבח אפילו כי לחיסרון. בין למעלה בין
בו". חפצה איני רגלי ממידת הגדול "מנעל שאומרת: הקידושין.7)מרוצה, בשעת בפה לפרש לה היה בשמים.8)כי מוכר

רע.9) וריחו עורות רב.10)מעבד וחיברו כהנים, ודברים.11)תורת במדבר לספרים: הלכה לבאר12)מדרשי למשנה תוספת
קצרה. בלשון השנויים ביותר.13)ענייניה מוסמכת בסברא.14)שהיא התלוי המלך.15)דבר שאול של צבא בן16)שר
המלך. דוד של צבא שר בים.17)צרויה, ספינות אלף וכנגדן ביבשה עיירות אלף לו הניח ואביו גדול עשיר הוא18)היה אף

ושנה. שנה בכל עגל אלף עשר שנים מעדרו מעשר מפריש והיה גדול עשיר [=רשעים]19)היה עדים בפסולי המקדש זאת, ובכל
לחוש יש צדיק", שאני מנת "על לפנינו: בפירוש שאומר כאן רק כי בליבם, תשובה הרהרו שמא חוששים ואין מקודשת אינה

להם. נחוש למה כלום אומרים העדים אין כאשר אבל בליבו, הרהר אינם20)שמא שבלב ודברים עצמו את הטעה הוא אלא
בקידושין,1)דברים. בתו על האב נאמנות סתם, מבנותיו אחת קדש בדרך, שמת שליח לביאה, נמסרו שלא קדושין דין בו נתבארו

בהם. והכחשות בקידושין, קול השליחות, ביטול לעצמו, האשה שקדש ושליח כופרת, והיא קדשתיך לאשה האומר
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לֹו,„. וקּדׁשּה והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהעֹוּׂשה
ואין לאחֹותּה, אֹו לבּתּה אֹו לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָוקּדׁש
ּגט, צריכֹות ׁשּתיהן - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן זֹו אי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָידּוע
והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעּׂשתה אּׁשה וכן עליו. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָואסּורֹות
זֹו אי ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָוקּדׁשּה,
ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט. לּה נֹותנין ׁשניהן - קֹודם ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמהן

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
הּׁשליח‰. קּדׁשּה אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה

ׁשניהם - ּבהן וכּיֹוצא לאח אֹו לּבן עצמּה היא וקּדׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלאב,
לׁשניהם. אסּורה והיא ּגט, ְְְֲִִִֵֵֶָנֹותנין

.Âואינֹו הּׁשליח, ּומת אּׁשה, לי וקּדׁש צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת זה הרי - אּׁשה לֹו קּדׁש לא אם קּדׁש אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיֹודע
ידּוע ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו. לעּׂשֹות ׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּקּדׁש,
לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי - לֹו קּדׁש אּׁשה זֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאי
אֹו אם אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עּמּה, ערוה ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָקרֹובֹות
קּדׁש אּמּה ׁשּמא זֹו, יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחֹות
לּה ׁשאין ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה אֹו ׁשלּוחֹו ְְֲִִֵֶָָָָָֻלֹו
אחֹות אֹו אם ּכגֹון קרֹובה, לּה היתה אּלּו. ּכגֹון ְְְְְֵֵָָָָָקרֹובֹות
הּוא ׁשעּׂשה ּבּׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ּבהן, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוכּיֹוצא
זה הרי - הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה אףֿעלּֿפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליח,
קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרים: ואין ּבּה; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּתר
ׁשעּׂשה ּבּׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ׁשּנתּגרׁשה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאחר
ׁשּיכֹול אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח עֹוּׂשה אדם ואין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשליח,

הּׁשליחּות. ּבׁשעת לקּדׁשּה ְְְְִִַַַָהּוא
.Êאביהם את ׁשליח ּכּלן ועּׂשּו ּבנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשּיׁש לאיׁש הּבנים אבי ואמר אּׁשה, להם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלקּדׁש
האב וקּבל מּבני, לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
אחד מת אּׁשה. להן לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהֹואיל
מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת ּכל - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהם

ֵֶמהם.
.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה, אֹו קטּנה ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב

ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
ּבּתי ויאמר: ׁשּיפרׁש עד ּבכלל, הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח. אֹותי ׁשעּׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת). ְֲֶֶַָֻ(ואחֹותּה
.Ë,ּברׁשּותֹו וכּלן נׁשים, מּׁשתי ּבנֹות ּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֻמי

ל קּדׁשּתי לּבעל: אמר הּקּדּוׁשין ּובׁשעת מהן, אחת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָוקּדׁש
גדֹולה ׁשּמא לֹומר: ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי הּגדֹולה, ּבּתי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאת
קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות, גדֹולה אֹו לֹו קּדׁש ְְְְִֵֶֶַַַַָָׁשּבּגדֹולֹות
ּכּלן הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן גדֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבּגדֹולֹות
המקּדׁשת. לבּדּה ׁשהיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה מן חּוץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמּתרֹות

הּקטּנה ּבּתֹו קּדׁש אם ׁשּמאוכן לֹומר: ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנה
חּוץ מּתרֹות ּכּלן הרי - ׁשּבּגדֹולֹות הּקטּנה מן קטּנה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשהיא
ּבּתֹו ׁשּמׁשמע המקּדׁשת. לבּדּה והיא ׁשּבּקטּנֹות, הּקטּנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻמן

הּקטּנה ּבּתֹו ּומׁשמע מּמּנה, ּגדֹולה ּבבנֹותיו ׁשאין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּגדֹולה
מּמּנה. קטּנה ּבהן ׁשאין -ְִֵֶֶֶַָָָ

.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן
הּכל. על ְְַַָֹואֹוסרּה

.‡Èקּדׁשּתיה למי יֹודע ואיני ּבּתי את קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב
נֹודע האב: ׁשּיאמר עד אדם, ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי -ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבלבד. גט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה, ׁשּלפלֹוני ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָלי

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ְְִֶֶַַַַַָָואףֿעלּֿפי
.·È:ואמר אחד ּובא קּדׁשּתיה, למי יֹודע איני האב: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר

קּדּוׁשין צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה הּוא ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאני
ֲִֵאחרים.

.‚Èאני אֹומר: וזה קּדׁשּתיה, אני אֹומר: זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ואחד ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט. נֹותנין ׁשניהן - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקּדׁשּתיה
ׁשּקּדׁשּתיה הּוא אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכֹונס.

ּבעלּה. על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו -ְְְֱֵֵֶַַָָָ
.„È,נתקּדׁשּתי למי יֹודעת ואיני נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהאּׁשה

ותהיה ּגט, לּתן נאמן - ׁשּקּדׁשּתי הּוא אני ואמר: אחד ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובא
ׁשּמא לכנס, נאמן אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻמּתרת

להּתירּה. ּכדי לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָיצרֹו
.ÂË- קּדׁשּתני לא אֹומרת: והיא ,קּדׁשּתי לאּׁשה: ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר

והּוא קּדׁשּתני, ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֻהּוא
אסּורה והיא ּבקרֹובֹותיה, מּתר הּוא - קּדׁשּתי לא ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֻאֹומר:
- ּבּתי אּלא קּדׁשּת לא אֹומרת: והיא ,קּדׁשּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹּבקרֹוביו.
ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ּוגדֹולה ּגדֹולה, ּבקרֹובֹות אסּור ְְְְִִֶֶָָָָָֻֻהּוא
,ּבּת את קּדׁשּתי ּבקרֹוביו. מּתרת והּבת הּבת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּבקרֹובֹות
ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - אֹותי אּלא קּדׁשּת לא אֹומרת: ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹוהיא
והאם האם, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּבת,

קרֹוביו. על ְֲַָָאסּורה
.ÊËׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשטען הּקּדּוׁשין, ׁשּטֹוענין אּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכל

אם אבל מתּו; אֹו אחרת למדינה והלכּו עדים ּבפני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָקּדּוׁשין
ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - עדים ּבלא הּקּדּוׁשין ׁשהיּו ְְִִִִִֵֵֶַָָֹהֹודּו
והּוא קּדׁשּתני, לאיׁש: אּׁשה ׁשּתאמר מקֹום וכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו.
ּגט לּה ׁשּיכּתב מּמּנּו מבקׁשים - קּדׁשּתי לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאֹומר:
ּגט לּה נתן ואם הפסד. ּבזה לֹו ׁשאין העם, לׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהּתירּה

ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ּכֹופין - ְְִִֵֵַָֻמעצמֹו
.ÊÈ- לעצמֹו וקּדׁשּה והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוּׂשה

דבר העֹוּׂשה וכל ּכן. לעּׂשֹות ואסּור לּׁשליח. מקּדׁשת זֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהרי
רׁשע. נקרא - ּוממּכר מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָזה

.ÁÈהּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוּׂשה
ׁשּׁשלחֹו לראׁשֹון אֹומרת: והאּׁשה קּדׁשּתיה, לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר:
הּׁשל הרי - ּבעדים הּׁשליח עּׂשה לא אם - יחנתקּדׁשּתי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

אסּורה והאּׁשה ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָֻאסּור
החזק ואם ּבקרֹובֹותיה; מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻּבקרֹובי

לראׁשֹון. מקּדׁשת זֹו הרי - ּבעדים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהּׁשליח
.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:

מקּדׁשת זֹו הרי - ּבעדים הּׁשליח החזק לא אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו:
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לֹו,„. וקּדׁשּה והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהעֹוּׂשה
ואין לאחֹותּה, אֹו לבּתּה אֹו לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָוקּדׁש
ּגט, צריכֹות ׁשּתיהן - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן זֹו אי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָידּוע
והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעּׂשתה אּׁשה וכן עליו. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָואסּורֹות
זֹו אי ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָוקּדׁשּה,
ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט. לּה נֹותנין ׁשניהן - קֹודם ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמהן

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
הּׁשליח‰. קּדׁשּה אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה

ׁשניהם - ּבהן וכּיֹוצא לאח אֹו לּבן עצמּה היא וקּדׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלאב,
לׁשניהם. אסּורה והיא ּגט, ְְְֲִִִֵֵֶָנֹותנין

.Âואינֹו הּׁשליח, ּומת אּׁשה, לי וקּדׁש צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת זה הרי - אּׁשה לֹו קּדׁש לא אם קּדׁש אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיֹודע
ידּוע ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו. לעּׂשֹות ׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּקּדׁש,
לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי - לֹו קּדׁש אּׁשה זֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאי
אֹו אם אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עּמּה, ערוה ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָקרֹובֹות
קּדׁש אּמּה ׁשּמא זֹו, יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחֹות
לּה ׁשאין ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה אֹו ׁשלּוחֹו ְְֲִִֵֶָָָָָֻלֹו
אחֹות אֹו אם ּכגֹון קרֹובה, לּה היתה אּלּו. ּכגֹון ְְְְְֵֵָָָָָקרֹובֹות
הּוא ׁשעּׂשה ּבּׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ּבהן, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוכּיֹוצא
זה הרי - הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה אףֿעלּֿפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליח,
קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרים: ואין ּבּה; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּתר
ׁשעּׂשה ּבּׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ׁשּנתּגרׁשה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאחר
ׁשּיכֹול אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח עֹוּׂשה אדם ואין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשליח,

הּׁשליחּות. ּבׁשעת לקּדׁשּה ְְְְִִַַַָהּוא
.Êאביהם את ׁשליח ּכּלן ועּׂשּו ּבנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשּיׁש לאיׁש הּבנים אבי ואמר אּׁשה, להם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלקּדׁש
האב וקּבל מּבני, לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
אחד מת אּׁשה. להן לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהֹואיל
מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת ּכל - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהם

ֵֶמהם.
.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה, אֹו קטּנה ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב

ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
ּבּתי ויאמר: ׁשּיפרׁש עד ּבכלל, הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח. אֹותי ׁשעּׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת). ְֲֶֶַָֻ(ואחֹותּה
.Ë,ּברׁשּותֹו וכּלן נׁשים, מּׁשתי ּבנֹות ּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֻמי

ל קּדׁשּתי לּבעל: אמר הּקּדּוׁשין ּובׁשעת מהן, אחת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָוקּדׁש
גדֹולה ׁשּמא לֹומר: ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי הּגדֹולה, ּבּתי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאת
קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות, גדֹולה אֹו לֹו קּדׁש ְְְְִֵֶֶַַַַָָׁשּבּגדֹולֹות
ּכּלן הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן גדֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבּגדֹולֹות
המקּדׁשת. לבּדּה ׁשהיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה מן חּוץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמּתרֹות

הּקטּנה ּבּתֹו קּדׁש אם ׁשּמאוכן לֹומר: ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנה
חּוץ מּתרֹות ּכּלן הרי - ׁשּבּגדֹולֹות הּקטּנה מן קטּנה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשהיא
ּבּתֹו ׁשּמׁשמע המקּדׁשת. לבּדּה והיא ׁשּבּקטּנֹות, הּקטּנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻמן

הּקטּנה ּבּתֹו ּומׁשמע מּמּנה, ּגדֹולה ּבבנֹותיו ׁשאין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּגדֹולה
מּמּנה. קטּנה ּבהן ׁשאין -ְִֵֶֶֶַָָָ

.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן
הּכל. על ְְַַָֹואֹוסרּה

.‡Èקּדׁשּתיה למי יֹודע ואיני ּבּתי את קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב
נֹודע האב: ׁשּיאמר עד אדם, ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי -ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבלבד. גט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה, ׁשּלפלֹוני ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָלי

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ְְִֶֶַַַַַָָואףֿעלּֿפי
.·È:ואמר אחד ּובא קּדׁשּתיה, למי יֹודע איני האב: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר

קּדּוׁשין צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה הּוא ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאני
ֲִֵאחרים.

.‚Èאני אֹומר: וזה קּדׁשּתיה, אני אֹומר: זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ואחד ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט. נֹותנין ׁשניהן - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקּדׁשּתיה
ׁשּקּדׁשּתיה הּוא אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכֹונס.

ּבעלּה. על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו -ְְְֱֵֵֶַַָָָ
.„È,נתקּדׁשּתי למי יֹודעת ואיני נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהאּׁשה

ותהיה ּגט, לּתן נאמן - ׁשּקּדׁשּתי הּוא אני ואמר: אחד ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובא
ׁשּמא לכנס, נאמן אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻמּתרת

להּתירּה. ּכדי לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָיצרֹו
.ÂË- קּדׁשּתני לא אֹומרת: והיא ,קּדׁשּתי לאּׁשה: ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר

והּוא קּדׁשּתני, ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֻהּוא
אסּורה והיא ּבקרֹובֹותיה, מּתר הּוא - קּדׁשּתי לא ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֻאֹומר:
- ּבּתי אּלא קּדׁשּת לא אֹומרת: והיא ,קּדׁשּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹּבקרֹוביו.
ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ּוגדֹולה ּגדֹולה, ּבקרֹובֹות אסּור ְְְְִִֶֶָָָָָֻֻהּוא
,ּבּת את קּדׁשּתי ּבקרֹוביו. מּתרת והּבת הּבת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּבקרֹובֹות
ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - אֹותי אּלא קּדׁשּת לא אֹומרת: ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹוהיא
והאם האם, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּבת,

קרֹוביו. על ְֲַָָאסּורה
.ÊËׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשטען הּקּדּוׁשין, ׁשּטֹוענין אּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכל

אם אבל מתּו; אֹו אחרת למדינה והלכּו עדים ּבפני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָקּדּוׁשין
ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - עדים ּבלא הּקּדּוׁשין ׁשהיּו ְְִִִִִֵֵֶַָָֹהֹודּו
והּוא קּדׁשּתני, לאיׁש: אּׁשה ׁשּתאמר מקֹום וכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו.
ּגט לּה ׁשּיכּתב מּמּנּו מבקׁשים - קּדׁשּתי לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאֹומר:
ּגט לּה נתן ואם הפסד. ּבזה לֹו ׁשאין העם, לׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהּתירּה

ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ּכֹופין - ְְִִֵֵַָֻמעצמֹו
.ÊÈ- לעצמֹו וקּדׁשּה והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוּׂשה

דבר העֹוּׂשה וכל ּכן. לעּׂשֹות ואסּור לּׁשליח. מקּדׁשת זֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהרי
רׁשע. נקרא - ּוממּכר מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָזה

.ÁÈהּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוּׂשה
ׁשּׁשלחֹו לראׁשֹון אֹומרת: והאּׁשה קּדׁשּתיה, לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר:
הּׁשל הרי - ּבעדים הּׁשליח עּׂשה לא אם - יחנתקּדׁשּתי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

אסּורה והאּׁשה ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָֻאסּור
החזק ואם ּבקרֹובֹותיה; מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻּבקרֹובי

לראׁשֹון. מקּדׁשת זֹו הרי - ּבעדים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהּׁשליח
.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:

מקּדׁשת זֹו הרי - ּבעדים הּׁשליח החזק לא אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו:
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ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהן - ׁשלּוחֹו ׁשהּוא החזק ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻלּׁשני,
ּכֹונס. ואחד ּגט נֹותן אחד ְֵֵֵֶֶָָָרצּו,

.Îּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעּׂשתה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
קדם אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

ּבֹו. וחזר ׁשליח ׁשעּׂשה האיׁש וכן מּספק. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמקּדׁשת
.‡Îמהן זֹו אי יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

ּבקרֹובֹות אסּור - קּדׁש אֹותי אֹומרת: ואחת אחת וכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָקּדׁש,
ּביניהן אחת ּכתּבה ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ונֹותן ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻֻּכּלן,
ׁשּיּתן חכמים, אֹותֹו קנסּו - ּבביאה קּדׁש ואם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָּומסּתּלק.
לאחת ׁשּכתב ׁשּכתּבה ידּוע והּדבר ואחת. אחת לכל ְְְְְְֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻּכתּבה
ׁשּקּדׁשּתני היא אני אֹומרת: ואחת אחת וכל אבדה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמהן

ּכתּבתי. ואבדה ּכתּבה לי ְְְְְְִִַָָָָָָֻֻוכתבּת
.·Îהרי - לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻהאּׁשה

וכל ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי מקּדׁשת, ּבחזקת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻזֹו
הּוא וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻקֹול
ׁשנים ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקֹות, הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו,
נתקּדׁשה ואֹומרֹות: לּה ּׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
- הּיֹום ּתתקּדׁש ּפלֹונית אֹומרֹות: אֹותן ׁשמעּו הּיֹום. ְְְְְִִִֵַַַָָּפלֹונית
עד נתקּדׁשה, ולא לקּדׁש נזּדּמנּו ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹאין
ּכמֹו ראינּו ואמרּו: ׁשנים ּבאּו אם וכן ׁשּנתקּדׁשה. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׁשמעּו
ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו הברה, קֹול וׁשמענּו ארּוסין, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּׂשמחת
להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּפלֹונית ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָמּפלֹוני
אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - מתּו אֹו אחרת למדינה ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעדים

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‚Îאבל אמתלא; ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹּבּמה

ּכׁשּׁשמעּו האמתלא וׁשמעּו אמתלא, ׁשם היתה ְְְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָאם
האמתלא? היא ּכיצד מקּדׁשת. החזקה לא - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשּנתקּדׁשה
החזקה, לא - ספק קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻּפלֹונית
ׁשם ואין הֹואיל ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאּלא

חזק. קֹול ולא ּברּורה ְְְָָָָָֹראיה
.„Îאמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא

סֹומכין - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים נראין אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָאמתלא,
ולא הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלא, ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֻֻעל
חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמעה

ְֲַָָלאמתלא.
.‰Îׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעּׂשה

ּכ ּתנאי על ואמר: לאביו ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָּפלֹוני,
על חכמים סמכּו ולא הּתנאי. נתקּים ולא לֹו ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹנתקּדׁשה
ׁשם אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו הרי אמרּו: אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּדבריו,

ְֲַָאמתלא.
.ÂÎוקּדׁשּה ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻיצא

ּבאּו אם ּבקֹול: ׁשהן ראׁשֹון קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבפנינּו
קּדּוׁשי אין - לראׁשֹון מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻעדים
ונֹוּׂשא ּבקֹול, ׁשּקּדּוׁשיו ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ּכלּום; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשני
הראׁשֹון, יכנס לא - הּׁשני ּגרׁש ואם וּדאי. ׁשּקּדּוׁשיו ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּׁשני
ׁשּנתארסה אחר הארּוסין מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

ְֵַלאחר.
.ÊÎאחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון. ּבין ראׁשֹון ֲִֵֵַּבין

.ÁÎ,ׁשּתתארס אחר לארּוסה סבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹמקֹום
ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - לּה ׁשהּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָּובאּו
העיר אנׁשי ׁשרב אףֿעלּֿפי מּספק, גט ּוצריכה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנתקּדׁשה,
ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא סבלֹונֹות מׁשּלחין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאין
וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּבּתחּלה סבלֹונֹות לׁשלח ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻּכּלן

לּה. חֹוׁשׁשין אין - ְְִִֵָסבלֹונֹות
.ËÎהּמקֹום אנׁשי מקצת ּדר אם ּכתּבתּה: ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהחזק

ואףֿעלּֿפי לּה; חֹוׁשׁשין - ּכֹותבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָׁשּמקּדׁשין
ׁשּמצא הּסֹופר מּפני ׁשּמא אֹומרין: אין סֹופר, ׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
הּכתּבה ׁשּכֹותבין הּמקֹום אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהקּדים

לּה. חֹוׁשׁשין אין - הּקּדּוׁשין ְִִִֵֶַָֹקדם
.Ïּוׁשנים ּפלֹוני, ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה ראינּוה אֹומרין: ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ׁשכנ ׁשּכּלם אףֿעלּֿפי - ראינּוה לא אחת,אֹומרין: ּבחצר ים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּדר ראיה, ראינּוה' 'לא [טענת] ׁשאין מקּדׁשת; זֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהרי

ּבצנעה. לקּדׁש ְְְִֵַָָָהעם
.‡Ïלא אֹומרת: והיא זֹו, היא מקּדׁשת אחד: עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד מקּדׁשת, אֹומר: אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי
ּתצא, לא - נּׂשאת ואם ּתּנּׂשא; לא - מקּדׁשת אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֻאֹומר:
אני, מקּדׁשת אמרה: נתקּדׁשּתי. לא אֹומרת: היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהרי
אמתלא נתנה אם עצמּה: וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר
ׁשאני ּבּתחּלה אמרּתי וכ כ מּפני ואמרה: ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָלדבריה,
ואם לּׁשני; מּתרת זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה וראינּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻמקּדׁשת,
זֹו הרי - מּמׁש ּבהן ואין ׁשּנתנה אֹו אמתלא, נתנה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק. קּדּוׁשי ׁשני וקּדּוׁשי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָאסּורה,
האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד הּכל ועל עליו אסּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹותהיה
אני ּפנּויה ואמרה: וחזרה אני, איׁש אׁשת ואמרה: ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבאת
זֹו הרי מּמׁש, ּבדבריה ויׁש לדבריה אמתלא נתנה אם -ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ֱֶֶֶנאמנת.

עּׂשירי 1ּפרק ¤¤£¦¦

ׁשהיא‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה
אֹותֹו מּכין - חמיו ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה. ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבבית
לבֹוא לֹו אסּור - ּבביאה קּדׁשּה אם ואפּלּו מרּדּות. ְְְֲִִִִַַַַָָָָמּכת
ּביתֹו לתֹו אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעליה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נשאת1) האשה יום באיזה הנישואין, ושמחת המשתה ימי כתובה, חתנים, ברכת נישואין, ארוסתו, על ביאה איסור רבינו בו כלל
הנישואין. זמן וקביעת להנשא אסורה ימים ובאיזה

zeyi` zekld - oeiq 'f iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכניסה הּנקרא הּוא זה ויחּוד לֹו. ויפריׁשּנה עּמּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָויתיחד
ארּוסתֹו על והּבא מקֹום. ּבכל נּׂשּואין הּנקרא והּוא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻלחּפה
ונעּׂשית קנאּה, ּבּה מּׁשּיערה - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשם

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי ְְְֲִִֵַָָָָנּׂשּואה,
עליה·. לבֹוא מּתרת זֹו הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּכיון

אׁש היא והרי ׁשּירצה, עת ּדבר.ּבכל לכל גמּורה ּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
נבעלה. ׁשּלא אףֿעלּֿפי נּׂשּואה, נקראת לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָָוהּוא,
גמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻאףֿעלּֿפי

עדין. ּכארּוסה היא והרי ֲֲֲִִִִֵַַַַָהּנּׂשּואין,
הּנּׂשּואין.‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו יי אּתה ּברּו הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹוהן
מל אלהינּו יי אּתה ּברּו לכבֹודֹו. ּברא ׁשהּכל ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו האדם. יֹוצר ְֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
ּׂשֹוּׂש האדם. יֹוצר יי, אּתה ּברּו עד. עדי ּבנין מּמּנּו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו
אּתה ּברּו ּבּׂשמחה. לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה ותגל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָּתּׂשיּׂש
האהּובים, רעים ּתּׂשּמח ּׂשּמח ּבבניה. צּיֹון מּׂשּמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָיי,
חתן מּׂשּמח יי, אּתה ּברּו מּקדם. עדן ּבגן יציר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכּׂשּמח
ּׂשּׂשֹון ּברא אׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכּלה.
אחוה אהבה וחדוה, ּדיצה רּנה ּגילה וכּלה, חתן ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָָוּׂשמחה,
ּובחּוצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע אלהינּו יי מהרה ורעּות. ְְְְְְֱִֵֵֵֵַָָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ּׂשמחה קֹול ּׂשּׂשֹון קֹול ְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים
ּברּו מנגינתם. מּמׁשּתה ּונערים מחּפתם חתנים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָֻמצהלֹות

הּכּלה. עם החתן מּׂשּמח יי, ְְִֵֶַַַַַָָָָָאּתה
הּיין„. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ּברכֹות. ׁשבע מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחּלה,
ההדס על ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

הּׁשׁש. מבר ּכ ואחר הּיין, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר
ּובני‰. גדֹולים ּבעּׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין,
.Âעּמּה נתיחד ולא חתנים ּברּכת ּובר האּׁשה את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהמארס

עֹוּׂשה חתנים ּברּכת ׁשאין היא; ארּוסה עדין - ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּבביתֹו
ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר גמּורה, נּׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנּׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו - ּובר ונּׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Êיהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּכֹותב הּוא וכּמה הּסֹופר. ּׂשכר נֹותן והחתן ּבאׁשּתֹו. ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
מּמאתים ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין - ּבתּולה היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
דינרים. מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין - ּבעּולה ואם ְְְִִִִִִִֵֵָָָָָָּדינרים;
אפּלּו לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה. עּקר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻוזה
לרב הּוא אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכּכר
הּוא סתם, ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל ,לפיכ ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻהּדברים.
לאּׁשה, ּכתּבה ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהעּקר

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּכדי

.Áאּלא הּטהֹור, הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים
נחׁשת חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמטּבע
מאתים ונמצא ּכסף. זּוז חצי ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
טהֹור, ּכסף ׁשל זּוזין ועּׂשרים חמּׁשה - ּבתּולה ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָּדינרים
ּומחצה. זּוזים עּׂשר ׁשנים - ּבעּולה ׁשל דינרים ְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָּומאה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - זּוז ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָּומׁשקל

והּד ערּובין. ּביןּבתחּלת מקֹום, ּבכל זּוז הּנקרא הּוא ינר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
הּימים. אֹותן מּמטּבע ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור הּכסף מן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

.Ëוכל מּמאה, ולבעּולה מּמאתים לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין
הּכתּבה את הּכֹותב אחד זנּות. ּבעילת ּבעילתֹו - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּפֹוחת
לּה חּיב ׁשהּוא מּידֹו וקנּו עדים עליו ׁשהעידּו ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבׁשטר
מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר. זה הרי - מאתים אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמאה
ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל מּתר זה הרי - ּכתּבתּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻּכנגד

ְִֹלכּתב.
.Èואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס

לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר
לפי לקּימּה, רצה אם ּכתּבה, עּקר לּה וכֹותב חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה
ּבלא אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹׁשאסּור
אינֹו - הנאה ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּכתּבה.
ּכדי אּלא ּכתּבה ּתּקנּו ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻֻצרי
מׁשּלם - זה הֹוציא ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
מכרה. לא אם לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכתּבתּה

.‡Èלחּפה נכנסה ולא ּכתּבה, לּה וכתב האּׁשה, את ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס
עֹוּׂשה הּכתּבה ׁשאין נּׂשּואה; ואינּה היא, ארּוסה עדין -ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ
חֹורין, מּבני ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה - גרׁשּה אֹו מת ואם ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָֻנּׂשּואין.
ארס אם אבל כנסּה. ולא הֹואיל ּכלל, ּתֹוספת ּגֹובה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹואינּה
- ארּוסה והיא גרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, לּה ּכתב ולא ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹֻאּׁשה
עד ּכתּבה עּקר לּה ּתּקנּו ׁשּלא העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאין
ּכתּבה, לּה וכתב ּבּתֹו, את והמארס ׁשּיכּתב. עד אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּתּנּׂשא
ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - נערה ּכׁשהיתה גרׁשּה אֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָֻּומת

ׁשליׁשי]. ּבפרק [למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּבארנּו
.·Èעּמּה ּׂשמח יהיה ּבתּולה הּנֹוּׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ּבּׁשּוק, ונֹותן נֹוּׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו ימים. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹׁשבעת
ׁשהיה ּבין ּבחּור, ׁשהיה ּבין וּׂשמח. וׁשֹותה אֹוכל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ימים. מּׁשלׁשה ּפחֹות אין - ּבעּולה היתה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָאלמֹון.
עם ּׂשמח ׁשּיהיה יּׂשראל, לבנֹות היא חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתּקנת

אלמֹון. ּבין ּבחּור ּבין ימים, ׁשלׁשה ְְְִֵֵַַָָָָהּבעּולה
.‚Èּומבר אחד, ּביֹום ּכאחת רּבֹות נׁשים לּׂשא לאדם לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש

עם לּׂשמח צרי - לּׂשמחה אבל ּכאחת. לכּלן חתנים ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָֹֻּברּכת
עם ׁשבעה, - ּבתּולה עם לּה: הראּויה ּׂשמחה אחת ְְְְִִִִַַָָָָָָָּכל

ּבּׂשמחה. ּׂשמחה מערבין ואין ׁשלׁשה; - ְְְְְְְְִִִֵָָָָָּבעּולה
.„Èּבּיֹום ּבין ּבאב, ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לארס ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻמּתר

ולא ׁשּבת ּבערב לא נׁשים נֹוּׂשאין אין אבל ּבּלילה. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבין
ּבתּקּון ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאחד
ׁשאסּור לֹומר צרי ואין ּבּסעּדה. טרּוד ׁשהחתן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻהּסעּדה,
נֹוּׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. אּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלּׂשא
ּבּׂשמחה, ּׂשמחה מערבין ׁשאין לפי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנׁשים,
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ּכניסה הּנקרא הּוא זה ויחּוד לֹו. ויפריׁשּנה עּמּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָויתיחד
ארּוסתֹו על והּבא מקֹום. ּבכל נּׂשּואין הּנקרא והּוא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻלחּפה
ונעּׂשית קנאּה, ּבּה מּׁשּיערה - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשם

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי ְְְֲִִֵַָָָָנּׂשּואה,
עליה·. לבֹוא מּתרת זֹו הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּכיון

אׁש היא והרי ׁשּירצה, עת ּדבר.ּבכל לכל גמּורה ּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
נבעלה. ׁשּלא אףֿעלּֿפי נּׂשּואה, נקראת לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָָוהּוא,
גמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻאףֿעלּֿפי

עדין. ּכארּוסה היא והרי ֲֲֲִִִִֵַַַַָהּנּׂשּואין,
הּנּׂשּואין.‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו יי אּתה ּברּו הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹוהן
מל אלהינּו יי אּתה ּברּו לכבֹודֹו. ּברא ׁשהּכל ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו האדם. יֹוצר ְֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
ּׂשֹוּׂש האדם. יֹוצר יי, אּתה ּברּו עד. עדי ּבנין מּמּנּו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו
אּתה ּברּו ּבּׂשמחה. לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה ותגל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָּתּׂשיּׂש
האהּובים, רעים ּתּׂשּמח ּׂשּמח ּבבניה. צּיֹון מּׂשּמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָיי,
חתן מּׂשּמח יי, אּתה ּברּו מּקדם. עדן ּבגן יציר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכּׂשּמח
ּׂשּׂשֹון ּברא אׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכּלה.
אחוה אהבה וחדוה, ּדיצה רּנה ּגילה וכּלה, חתן ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָָוּׂשמחה,
ּובחּוצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע אלהינּו יי מהרה ורעּות. ְְְְְְֱִֵֵֵֵַָָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ּׂשמחה קֹול ּׂשּׂשֹון קֹול ְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים
ּברּו מנגינתם. מּמׁשּתה ּונערים מחּפתם חתנים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָֻמצהלֹות

הּכּלה. עם החתן מּׂשּמח יי, ְְִֵֶַַַַַָָָָָאּתה
הּיין„. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ּברכֹות. ׁשבע מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחּלה,
ההדס על ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

הּׁשׁש. מבר ּכ ואחר הּיין, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר
ּובני‰. גדֹולים ּבעּׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין,
.Âעּמּה נתיחד ולא חתנים ּברּכת ּובר האּׁשה את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהמארס

עֹוּׂשה חתנים ּברּכת ׁשאין היא; ארּוסה עדין - ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּבביתֹו
ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר גמּורה, נּׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנּׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו - ּובר ונּׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Êיהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּכֹותב הּוא וכּמה הּסֹופר. ּׂשכר נֹותן והחתן ּבאׁשּתֹו. ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
מּמאתים ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין - ּבתּולה היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
דינרים. מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין - ּבעּולה ואם ְְְִִִִִִִֵֵָָָָָָּדינרים;
אפּלּו לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה. עּקר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻוזה
לרב הּוא אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכּכר
הּוא סתם, ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל ,לפיכ ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻהּדברים.
לאּׁשה, ּכתּבה ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהעּקר

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּכדי

.Áאּלא הּטהֹור, הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים
נחׁשת חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמטּבע
מאתים ונמצא ּכסף. זּוז חצי ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
טהֹור, ּכסף ׁשל זּוזין ועּׂשרים חמּׁשה - ּבתּולה ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָּדינרים
ּומחצה. זּוזים עּׂשר ׁשנים - ּבעּולה ׁשל דינרים ְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָּומאה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - זּוז ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָּומׁשקל

והּד ערּובין. ּביןּבתחּלת מקֹום, ּבכל זּוז הּנקרא הּוא ינר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
הּימים. אֹותן מּמטּבע ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור הּכסף מן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

.Ëוכל מּמאה, ולבעּולה מּמאתים לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין
הּכתּבה את הּכֹותב אחד זנּות. ּבעילת ּבעילתֹו - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּפֹוחת
לּה חּיב ׁשהּוא מּידֹו וקנּו עדים עליו ׁשהעידּו ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבׁשטר
מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר. זה הרי - מאתים אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמאה
ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל מּתר זה הרי - ּכתּבתּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻּכנגד

ְִֹלכּתב.
.Èואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס

לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר
לפי לקּימּה, רצה אם ּכתּבה, עּקר לּה וכֹותב חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה
ּבלא אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹׁשאסּור
אינֹו - הנאה ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּכתּבה.
ּכדי אּלא ּכתּבה ּתּקנּו ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻֻצרי
מׁשּלם - זה הֹוציא ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
מכרה. לא אם לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכתּבתּה

.‡Èלחּפה נכנסה ולא ּכתּבה, לּה וכתב האּׁשה, את ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס
עֹוּׂשה הּכתּבה ׁשאין נּׂשּואה; ואינּה היא, ארּוסה עדין -ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ
חֹורין, מּבני ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה - גרׁשּה אֹו מת ואם ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָֻנּׂשּואין.
ארס אם אבל כנסּה. ולא הֹואיל ּכלל, ּתֹוספת ּגֹובה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹואינּה
- ארּוסה והיא גרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, לּה ּכתב ולא ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹֻאּׁשה
עד ּכתּבה עּקר לּה ּתּקנּו ׁשּלא העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאין
ּכתּבה, לּה וכתב ּבּתֹו, את והמארס ׁשּיכּתב. עד אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּתּנּׂשא
ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - נערה ּכׁשהיתה גרׁשּה אֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָֻּומת

ׁשליׁשי]. ּבפרק [למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּבארנּו
.·Èעּמּה ּׂשמח יהיה ּבתּולה הּנֹוּׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ּבּׁשּוק, ונֹותן נֹוּׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו ימים. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹׁשבעת
ׁשהיה ּבין ּבחּור, ׁשהיה ּבין וּׂשמח. וׁשֹותה אֹוכל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ימים. מּׁשלׁשה ּפחֹות אין - ּבעּולה היתה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָאלמֹון.
עם ּׂשמח ׁשּיהיה יּׂשראל, לבנֹות היא חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתּקנת

אלמֹון. ּבין ּבחּור ּבין ימים, ׁשלׁשה ְְְִֵֵַַָָָָהּבעּולה
.‚Èּומבר אחד, ּביֹום ּכאחת רּבֹות נׁשים לּׂשא לאדם לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש

עם לּׂשמח צרי - לּׂשמחה אבל ּכאחת. לכּלן חתנים ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָֹֻּברּכת
עם ׁשבעה, - ּבתּולה עם לּה: הראּויה ּׂשמחה אחת ְְְְִִִִַַָָָָָָָּכל

ּבּׂשמחה. ּׂשמחה מערבין ואין ׁשלׁשה; - ְְְְְְְְִִִֵָָָָָּבעּולה
.„Èּבּיֹום ּבין ּבאב, ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לארס ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻמּתר

ולא ׁשּבת ּבערב לא נׁשים נֹוּׂשאין אין אבל ּבּלילה. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבין
ּבתּקּון ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאחד
ׁשאסּור לֹומר צרי ואין ּבּסעּדה. טרּוד ׁשהחתן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻהּסעּדה,
נֹוּׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. אּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלּׂשא
ּבּׂשמחה, ּׂשמחה מערבין ׁשאין לפי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנׁשים,
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ּוׁשאר זאת. את ּגם ל ונּתנה זאת ׁשבע מּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּיטרח והּוא, ׁשּירצה. יֹום ּבכל אּׁשה לּׂשא מּתר ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהּימים

הּנּׂשּואין. קדם ימים ׁשלׁשה נּׂשּואין ְְִִִִִִֶַַָָֹֻּבסעּדת
.ÂËּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין דינים ּבּתי ׁשאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָמקֹום

טענת לֹו היתה ׁשאם רביעי; ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
ח ּומנהג ּדין. לבית יׁשּכים אתּבתּולים, ׁשהּנֹוּׂשא כמים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

חמיׁשי עּמּה ּׂשמח ׁשּיהיה ּכדי ּבחמיׁשי, יּׂשאּנה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבעּולה
ראׁשֹון. יֹום למלאכּתֹו ויֹוצא וׁשּבת, ׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָוערב

.ÊËּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה, ּבּתֹו את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהמארס
ותעּׂשה ׁשּתגּדיל עד ּתּנּׂשא ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהיא
ּכן. לעּׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס. - לכנסּה רצה ואם ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָנערה.

.ÊÈהיא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס הּתביעה מּיֹום חדׁש עּׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה
ּתּנּׂשא. ּכ ואחר לּה, צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן עצמּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאת
מּיֹום חדׁש עּׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ׁשּבגרה אחר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּתבעּה
עּׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - הּבגר ּביֹום קּדׁשּה אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּבגר.
ׁשּבגרה, אחר קּדׁשּה הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחדׁש
ּכ ּולאחר ּבבגרּותּה חדׁש עּׂשר ׁשנים עליה עברּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאם
הּתביעה. מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אּלא לּה נֹותנין אין - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָנתקּדׁשה
מּיֹום יֹום ׁשלׁשים לּה נֹותנין - הּבעּולה את המארס ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָוכן

ְִַָהּתביעה.
.ÁÈאת לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנּׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין וכּמה אֹותֹו. האּׁשה מּׁשּתבעה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָעצמֹו
ׁשלׁשים ואם חדׁש, עּׂשר ׁשנים - חדׁש עּׂשר ׁשנים אם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלּה:

יֹום. ׁשלׁשים - ְִיֹום
.ËÈ,ּבמזֹונֹותיה נתחּיב - נּׂשאּה ולא לאיׁש ׁשּנתנּו זמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּגיע

אֹו ּבׁשּבת ּבאחד הּזמן הּגיע ואם ּכנס. ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹאףֿעלּֿפי
מּפני הּיֹום, ּבאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבערב

לכ יכֹול ׁשּפרסהׁשאינֹו אֹו היא אֹו הּוא חלה אם וכן נס. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
אינּה ׁשהרי מזֹונֹות; לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנּדה
אינֹו הּוא וכן ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנּׂשא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָראּויה

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא ְִִִֶַַָָָיכֹול

ה'תשע"א סיון ח' שישי יום

עּׂשר אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨

אם‡. נחלצה. אֹו ׁשּנתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּנֹוּׂשא

ּכתּבתּה - נחלצה אֹו נתּגרׁשה אֹו נתאלמנה הארּוסין 2מן ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
הרי ׁשּמּׁשּנּׂשאת מאה, ּכתּבתּה - הּנּׂשּואין מן ואם ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמאתים,

ּכבעּולה מׁשחררת3היא ּבתּולה הּנֹוּׂשא וכן אֹו4. גּיֹורת אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֻ
ונפּדית הּכּותית ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה אם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּויה:
ּכתּבתן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותֹות והן ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻהּׁשבּויה

-5מאתים ומעלה אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבנֹות היּו ואם , ְְְְִִִֶַַָָָָָָָ
מאה. ְֵָָָֻּכתּבתן

ואףֿעלּֿפי·. מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּומּפני
וחזקת ׁשּתּבעל, הּנּׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן

ׁשּתּבעל והּׁשבּויה והּכּותית ּבין6הּׁשפחה מאה לאּלּו ּתּקנּו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּדבר. לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹנבעלּו

עץ‚. ׁשהיא7מּכת מנת על נּׂשאת אפּלּו מאה. ּכתּבתּה - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
קטּנה מאה. ּכתּבתּה - עץ מּכת ונמצאת ׁשלמה, ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻּבתּולה

ׁשּנבעל ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש אדםמּבת עליה ּבא אפּלּו ה, ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
ּכׁשאר ּבתּולה ׁשּתחזר סֹופּה מאתים; ּכתּבתּה - ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹֻּגדֹול
ׁשנים ּתׁשע מּבן קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּבתּולֹות.
ׁשּביאת ּכלל; נבעלה לא ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה - ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻּולמּטה
אין - מּזה ּפחֹות ּביאה, ּביאתֹו - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבן

ּביאה. ִִָָּביאתֹו
אילֹונית„. אֹו סֹומא אֹו ּבֹוגרת ׁשהיא ּכתּבתן8ּבתּולה - ְְְִִֶֶֶַָָָָֻ

ּכתּבה. להן ּתּקנּו לא והּׁשֹוטה החרׁשת אבל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמאתים.
אףֿעלּֿפי והחרׁשת, ּכלל; נּׂשּואין לּה ּתּקנּו לא - ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוטה
ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא - מּדבריהם נּׂשּואין לּה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֻׁשּיׁש
לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. מּלּׂשאת ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻיּמנעּו

ּכתּבה מּתנאי ּתנאי ולא החרׁשת9מזֹונֹות ּכנס ואם . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּכתּבה10ונתּפּקחה לּה יׁש מאה.11- ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻ

ּכתּבתן‰. - מנה מאה להן וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻנּׂשא
נכסיו להּזיק ׁשרצה מּפני .12קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

.Âאףֿעלּֿפי ּפקחֹות, נׁשים ׁשּנּׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש
ונׁשּתּפה החרׁש עליהם13ׁשּנתּפּקח לנׁשיהם אין - הּׁשֹוטה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּוכתּבתן ּכתּבה, להן יׁש - ׁשהבריאּו אחר לקּימן רצּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּכלּום.
ּכתּבתּה לּה וכתבּו החרׁש ׁשהּׂשיאּו הם ּדין ּבית ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמאה.
הּׁשֹוטה אבל ּדין. ּבית לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ּתּקנת ׁשאין ּומּפני מקֹום. ּבכל אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין
ּתּקנּו לא הּקטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא ּבֹו, עֹומדת ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹחכמים
ּגמּורין. נּׂשּואין לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים ְְֲִִִִִִִִֵָָלֹו
לידי ּבאה ׁשהיא ואףֿעלּֿפי לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּומּפני

הפקר מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? ואין14נּׂשּואין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שוטה1) וחרש ושוטה, חרשת סומא אילונית, בוגרת, עץ, ומוכת בעולה, וגרושה, אלמנה בתולה, כתובת היא כמה רבינו בו ביאר
פתוח. פתח או בתולים טענת וגיורת, גר נשים, שנשאו השני.2)וקטן עם3)מהבעל (נתייחדה) נסתרה שלא עדים יש אפילו

מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או ושוחררה.4)הראשון כנענית שפחה להיות5)שהייתה שיחזרו סופן נבעלו, שאפילו
הבתולות. כשאר בשבייתה.6)בתולות והשבוייה בנכריותן ונבעלות הן הפקר בחזקת לביאה שראויות והכה7)כיוון שנפלה
בתוליה. והלכו עץ כתובה.8)אותה לה אין איילונית שהיא בה הכיר לא אבל איילונית, לשם נשאה ומתחילה בה, שידע וכגון

נשבית.9) אם פדיונה או רפואה ולדבר.10)כגון לשמוע בעלה11)שחזרה עם תשב שאיך שנתפקחה, אחר לקיימה רוצה אם
כתובה. בלא - דעת בת והיא נזוק12)- ולהיות להפסיד ורצה הואיל לה, כתב הוא הרי כתובה חכמים לה תקנו שלא פי על אף

קיים. תנאו - דעתו.13)מנכסיו בזנות.14)נצטללה הפקר מנהג בה וינהגו שישמרנה מי אין תינשא לא אם

zeyi` zekld - oeiq 'g iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּקטן את ׁשהביא15מּׂשיאין ויֹודעים אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
.16סימנין ִִָ

.Êאחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו -17קטן, אּׁשה ׁשּנּׂשא , ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכתּבה לּה ׁשהגּדיל18אין אחר וקּימּה הגּדיל ואם יׁש19. - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

מנה, ּכתּבתּה - ואׁשּתֹו הּוא ׁשּנתּגּיר ּגר וכן ּכתּבה. עּקר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻלּה
קּימּה ּכן מנת .20ׁשעל ְְִֵֶַָָ

.Áּבתּולים טענת לּה יׁש - מאתים ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;21ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
מאה ׁשּכתּבתּה ּכתּבה22וכל חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו ,23- ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻֻ

ּבתּולים טענת לּה נּׂשּואין24אין קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּבתּולים טענת לּה אין -25. ְֲִֵַַָ

.Ëׁשחזקתּה אּׁשה ׁשּנּׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה
ּבתּול מצאתיה לא ואֹומר: וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשניׁשהיא ה. ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבסֹוף מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים - האחד לבתּולה: הן ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָסימנין
ראׁשֹונה ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק - והּׁשני ראׁשֹונה. ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

ּתׁשמיׁש .26ּבׁשעת ְְִִַַ
.Èלא ואמר: וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה הּבתּולה את ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוּׂשא

הּוא, אמת אמרה: אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
והלכּו קרקע אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, מצאני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

למנה ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - אףֿעלּֿפי27ּבתּולי . ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּכלּום ל ואין עלי ּבא איׁש ׁשּמא ואֹומר: טֹוען -28ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטענתֹו מׁשּגיחין ּבא29אין ׁשּלא סתם להחרים לֹו ויׁש . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לֹו וּדאי הּדבר ׁשאין איׁש, .30עליה ִֵֶֶַַַָָָָ

.‡Èּבא ואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר, אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
לֹו ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס ּוכתּבתּה31עלי נאמנת, זֹו הרי - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּלא עד ׁשּמא ואמר: טען ואם ׁשהיתה. ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמאתים
טעּות מּקח ּומּקחי נאנסּת 32ארסּתיׁשארסּתי אחר אֹו , ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשקר ׁשּטֹוען מי על סתם מחרים זה הרי - ּברצֹונ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעלּת
ּבֹו חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני .33ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

.·Èּבא לא אֹומרת: והיא ּבתּולה, מצאתיה לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹטען
אֹותּה ּבֹודקין - ּבתּולה אני ועדין ּובֹועל34עלי חֹוזר אֹו , ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

עדים ּככל35ּבפני מצאני ּובתּולה עלי ּבא אמרה: . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

מה לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען הּוא וׁשקר ְְְְֲִִֵֶֶֶַהּבתּולֹות,
מּפני אמר: אם ּבתּולה? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד הּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהיה
להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה, ּבֹודקין - ּדם לּה מצאתי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
ּכן ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים. ּדם ולא נּדה ּדם לא ּכלל, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֻּדם
ּבֹודקין - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ּבחזקתּה; זֹו הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש גדֹול חלי ׁשּמא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹותּה,

אֹותּה מרטיבין ּברעב. מתעּנית ׁשהיתה אֹותּה36אֹו ּומאכילין ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּתֹוציא אם ונראה ׁשנית, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומׁשקין
- ּבֹו ּכּיֹוצא ולא רעב ולא חלי ׁשם אין ואם לאו. אם ְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹדם
ּתׁשמיׁש ּבעת דחק ׁשּמצא ואףֿעלּֿפי ּבתּולים. טענת זֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהרי
יׁש ּבתּולה ׁשּכל ּבתּולים; ּכאן אין דם, יצא ולא הֹואיל -ְְְִִֵֵֶָָָָָָֹ
אּלא - ּבֹוגרת ּבין נערה ּבין ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין - ּדם ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלּה
מצאתי ׁשּלא מּפני אמר: ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו החלי, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמּפני
ׁשּמא ׁשנֹותיה, על ׁשֹואלין - מצאתי ּפתּוח ּפתח אּלא ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדחק,
ּבֹו ׁשּמרּגיׁשין ּדחק להן אין הּבֹוגרֹות ׁשרב היא; ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבֹוגרת
לא ואם ּבתּוליה. וכלּו איבריה ונתרּפּו גדלה ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהרּבה,
ּבנחת ּבעלּתּה אֹו הּטיתה ׁשּמא לֹו: אֹומרין - עדין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבגרה
וּדאי אּלא ּכי, לא אמר: אם ּבדחק? הרּגׁשּת לא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹּולפיכ
ׁשּלא ּבתּולה לכל ּבתּולים טענת זֹו הרי - היה ּפתּוח ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹּפתח
ׁשּכל חֹולה; ּבין ּבריאה ּבין נערה, ּבין קטּנה ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגרה,
הּדם ׁשּיצא ואףֿעלּֿפי הּוא. סתּום ּפתחּה - ּבתּולה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָנערה

ּבתּולים. ּכאן אין ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל -ְִִֵֶַַָָָָ
.‚Èויׁש ּדמים טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ּגאֹונים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ואי ּפתּוח. ּפתח טענת זה,לּה דבר מראה הּגמרא ּדר ן ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
רּבים ספרים על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהם. ּבּנסחאֹות היה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻוטעּות
לּבֹוגרת ׁשאין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוקדמֹונים,

ּבלבד. ּדמים טענת ְֲִִֶַַַָָאּלא
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה, ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

- אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו,
היא,37נאמן ׁשחזקה האיׁש; על לא ראיה, להביא ועליה , ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּומפסידּה ּבסעּדה טֹורח אדם אבל.38ׁשאין ּׂשמחתֹו והֹופ , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
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זנות.15) כביאת למעלה.16)שזוהי המפורשים בגרות ביאה.17)סימני שתי18)שביאתו שיביא עד כלום קטן קניין "שאין
כשהגדיל.19)שערות". עליה היא.20)ובא בעולה עכשיו שהרי - מנה הפסידה21)כתובתה בתולה מצאתיה לא טען שאם

כתובתה. כבעולה.22)כל היא הרי - הראשון בעלה עם נתייחדה לא שעדיין פי על שאף הנישואין מן אלמנה כגון23)כגון
כתובה. להן כתב והוא ושוטה לבתולה)24)חרשת (=מאתיים דין בית תנאי שהוא ממה להפסידה אלא בתולים טענת שאין

כלל. טענה לו אין להן כתב עצמו שהוא במה ושכח.25)אבל עליה בא כתובתה.26)שמא להפסידה כדי] רק [=היא הטענה וכל
- הקידושין לאחר נבעלה אם ואפילו הקידושין לפני נבעלה שמא ספיקות שני כאן שיש כהן אשת אינה אם מותרת לבעלה אבל

באונס. מנה.27)שמא כתובתה עץ מוכת ונמצאת בתולה בחזקת טעות.28)קידשה מקחה בעולה -29)נמצאת טענתה כי
ספק, - וטענתו עדיף.וודאי, ברי ושמא יהיה30)וברי בחרם ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק, להשביעה יכול אינו כלומר,

בו. חייב שאיני ממון ממני שמוציא שנתקלקלתי.31)מי גרם ומזלך נתארסתי בתולה שהרי מאתיים לך32)וכתובתי ואין
לה,33)כלום. המסייעת הגוף חזקת אשה לכל יש וגם שמא, - טוען והוא וודאי, - טוענת היא כי יכול אינו להשביעה אבל

נאנסה. כן ואחרי נתארסה ובתולה חזקתה על ונעמידנה נולדה בתולה שפחות34)שהרי שתי לי הביאו רבי בר גמליאל רבן "אמר
אף נודף, ריחה אין - בתולה יין) ריח מריחים (מפיה נודף ריחה בעולה יין, של חבית פי על הושיבן בעולה, ואחת בתולה אחת

במקחך". זכה לך לו: אמר נודף, ריחה היה ולא הושיבה דמים35)זו טיפי לראות מפה לה ומכינים עדים בפני מתייחד שרק
אסור. בפניהם ממש לבעול אבל הביאה. למרחץ.36)שאחר אותה כתובתה.37)מכניסים שונא38)להפסידה היה "שאם

בסעודה טרח לא אילו מזה משמע תחילה". מגרשה היה אלא חינם סעודתו ומפסיד וכונסה בסעודה טורח היה לא מתחילה אותה



קז zeyi` zekld - oeiq 'g iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּקטן את ׁשהביא15מּׂשיאין ויֹודעים אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
.16סימנין ִִָ

.Êאחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו -17קטן, אּׁשה ׁשּנּׂשא , ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכתּבה לּה ׁשהגּדיל18אין אחר וקּימּה הגּדיל ואם יׁש19. - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

מנה, ּכתּבתּה - ואׁשּתֹו הּוא ׁשּנתּגּיר ּגר וכן ּכתּבה. עּקר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻלּה
קּימּה ּכן מנת .20ׁשעל ְְִֵֶַָָ

.Áּבתּולים טענת לּה יׁש - מאתים ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;21ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
מאה ׁשּכתּבתּה ּכתּבה22וכל חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו ,23- ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻֻ

ּבתּולים טענת לּה נּׂשּואין24אין קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּבתּולים טענת לּה אין -25. ְֲִֵַַָ

.Ëׁשחזקתּה אּׁשה ׁשּנּׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה
ּבתּול מצאתיה לא ואֹומר: וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשניׁשהיא ה. ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבסֹוף מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים - האחד לבתּולה: הן ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָסימנין
ראׁשֹונה ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק - והּׁשני ראׁשֹונה. ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

ּתׁשמיׁש .26ּבׁשעת ְְִִַַ
.Èלא ואמר: וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה הּבתּולה את ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוּׂשא

הּוא, אמת אמרה: אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
והלכּו קרקע אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, מצאני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

למנה ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - אףֿעלּֿפי27ּבתּולי . ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּכלּום ל ואין עלי ּבא איׁש ׁשּמא ואֹומר: טֹוען -28ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטענתֹו מׁשּגיחין ּבא29אין ׁשּלא סתם להחרים לֹו ויׁש . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לֹו וּדאי הּדבר ׁשאין איׁש, .30עליה ִֵֶֶַַַָָָָ

.‡Èּבא ואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר, אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
לֹו ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס ּוכתּבתּה31עלי נאמנת, זֹו הרי - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּלא עד ׁשּמא ואמר: טען ואם ׁשהיתה. ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמאתים
טעּות מּקח ּומּקחי נאנסּת 32ארסּתיׁשארסּתי אחר אֹו , ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשקר ׁשּטֹוען מי על סתם מחרים זה הרי - ּברצֹונ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעלּת
ּבֹו חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני .33ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

.·Èּבא לא אֹומרת: והיא ּבתּולה, מצאתיה לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹטען
אֹותּה ּבֹודקין - ּבתּולה אני ועדין ּובֹועל34עלי חֹוזר אֹו , ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

עדים ּככל35ּבפני מצאני ּובתּולה עלי ּבא אמרה: . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

מה לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען הּוא וׁשקר ְְְְֲִִֵֶֶֶַהּבתּולֹות,
מּפני אמר: אם ּבתּולה? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד הּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהיה
להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה, ּבֹודקין - ּדם לּה מצאתי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
ּכן ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים. ּדם ולא נּדה ּדם לא ּכלל, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֻּדם
ּבֹודקין - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ּבחזקתּה; זֹו הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש גדֹול חלי ׁשּמא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹותּה,

אֹותּה מרטיבין ּברעב. מתעּנית ׁשהיתה אֹותּה36אֹו ּומאכילין ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּתֹוציא אם ונראה ׁשנית, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומׁשקין
- ּבֹו ּכּיֹוצא ולא רעב ולא חלי ׁשם אין ואם לאו. אם ְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹדם
ּתׁשמיׁש ּבעת דחק ׁשּמצא ואףֿעלּֿפי ּבתּולים. טענת זֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהרי
יׁש ּבתּולה ׁשּכל ּבתּולים; ּכאן אין דם, יצא ולא הֹואיל -ְְְִִֵֵֶָָָָָָֹ
אּלא - ּבֹוגרת ּבין נערה ּבין ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין - ּדם ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלּה
מצאתי ׁשּלא מּפני אמר: ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו החלי, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמּפני
ׁשּמא ׁשנֹותיה, על ׁשֹואלין - מצאתי ּפתּוח ּפתח אּלא ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדחק,
ּבֹו ׁשּמרּגיׁשין ּדחק להן אין הּבֹוגרֹות ׁשרב היא; ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבֹוגרת
לא ואם ּבתּוליה. וכלּו איבריה ונתרּפּו גדלה ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהרּבה,
ּבנחת ּבעלּתּה אֹו הּטיתה ׁשּמא לֹו: אֹומרין - עדין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבגרה
וּדאי אּלא ּכי, לא אמר: אם ּבדחק? הרּגׁשּת לא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹּולפיכ
ׁשּלא ּבתּולה לכל ּבתּולים טענת זֹו הרי - היה ּפתּוח ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹּפתח
ׁשּכל חֹולה; ּבין ּבריאה ּבין נערה, ּבין קטּנה ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגרה,
הּדם ׁשּיצא ואףֿעלּֿפי הּוא. סתּום ּפתחּה - ּבתּולה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָנערה

ּבתּולים. ּכאן אין ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל -ְִִֵֶַַָָָָ
.‚Èויׁש ּדמים טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ּגאֹונים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ואי ּפתּוח. ּפתח טענת זה,לּה דבר מראה הּגמרא ּדר ן ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
רּבים ספרים על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהם. ּבּנסחאֹות היה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻוטעּות
לּבֹוגרת ׁשאין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוקדמֹונים,

ּבלבד. ּדמים טענת ְֲִִֶַַַָָאּלא
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה, ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

- אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו,
היא,37נאמן ׁשחזקה האיׁש; על לא ראיה, להביא ועליה , ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּומפסידּה ּבסעּדה טֹורח אדם אבל.38ׁשאין ּׂשמחתֹו והֹופ , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
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זנות.15) כביאת למעלה.16)שזוהי המפורשים בגרות ביאה.17)סימני שתי18)שביאתו שיביא עד כלום קטן קניין "שאין
כשהגדיל.19)שערות". עליה היא.20)ובא בעולה עכשיו שהרי - מנה הפסידה21)כתובתה בתולה מצאתיה לא טען שאם

כתובתה. כבעולה.22)כל היא הרי - הראשון בעלה עם נתייחדה לא שעדיין פי על שאף הנישואין מן אלמנה כגון23)כגון
כתובה. להן כתב והוא ושוטה לבתולה)24)חרשת (=מאתיים דין בית תנאי שהוא ממה להפסידה אלא בתולים טענת שאין

כלל. טענה לו אין להן כתב עצמו שהוא במה ושכח.25)אבל עליה בא כתובתה.26)שמא להפסידה כדי] רק [=היא הטענה וכל
- הקידושין לאחר נבעלה אם ואפילו הקידושין לפני נבעלה שמא ספיקות שני כאן שיש כהן אשת אינה אם מותרת לבעלה אבל

באונס. מנה.27)שמא כתובתה עץ מוכת ונמצאת בתולה בחזקת טעות.28)קידשה מקחה בעולה -29)נמצאת טענתה כי
ספק, - וטענתו עדיף.וודאי, ברי ושמא יהיה30)וברי בחרם ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק, להשביעה יכול אינו כלומר,

בו. חייב שאיני ממון ממני שמוציא שנתקלקלתי.31)מי גרם ומזלך נתארסתי בתולה שהרי מאתיים לך32)וכתובתי ואין
לה,33)כלום. המסייעת הגוף חזקת אשה לכל יש וגם שמא, - טוען והוא וודאי, - טוענת היא כי יכול אינו להשביעה אבל

נאנסה. כן ואחרי נתארסה ובתולה חזקתה על ונעמידנה נולדה בתולה שפחות34)שהרי שתי לי הביאו רבי בר גמליאל רבן "אמר
אף נודף, ריחה אין - בתולה יין) ריח מריחים (מפיה נודף ריחה בעולה יין, של חבית פי על הושיבן בעולה, ואחת בתולה אחת

במקחך". זכה לך לו: אמר נודף, ריחה היה ולא הושיבה דמים35)זו טיפי לראות מפה לה ומכינים עדים בפני מתייחד שרק
אסור. בפניהם ממש לבעול אבל הביאה. למרחץ.36)שאחר אותה כתובתה.37)מכניסים שונא38)להפסידה היה "שאם

בסעודה טרח לא אילו מזה משמע תחילה". מגרשה היה אלא חינם סעודתו ומפסיד וכונסה בסעודה טורח היה לא מתחילה אותה
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.ÂË- נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
יֹום.39מּיד ׁשלׁשים לאחר אפּלּו - נסּתרה לא ואם , ְְְְְֲִִִִִַַָָֹ

.ÊËנאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו
הּכתּבה עּקר להפסידּה - אׁשּתֹו הכחיׁשּתּו אבל40אם , ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֻ

לּה יׁש - ּברּורה41הּתֹוספת ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא ; ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ׁשהֹודת אֹו ּבעּולה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהיתה

לפיכ42והטעּתּו חפץ43. ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו ּכדין44יׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ
לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלהׁשּביעֹו

לּהׁשחז ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּדה טֹורח אדם ׁשאין היא קה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ׁשקר. עליה ׁשּטען מי על סתם ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָלהחרים

.ÊÈהּכתּבה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה -45הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם ׁשאסּור לפי מאה, לּה וכֹותב ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָחֹוזר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּבלא אחת ְְְְֵֶַַַָָָֹֻׁשעה
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ּגדֹולה‡. ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין - אּׁשה אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוּׂשא
- המׁשחררת אֹו הּגּיֹורת ואחת יּׂשראל ּבת אחת קטּנה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבין

דברים. ּבארּבעה ויזּכה דברים, ּבעּׂשרה לּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָיתחּיב
ׁשארּה,·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה - ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָוהעּׂשרה

- ּכסּותּה מזֹונֹותיה. אּלּו - ׁשארּה ועֹונתּה. ְְְְְֵֵֶָָָָָָּכסּותּה,
והּׁשבעה הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא - עֹונתּה ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכמׁשמעֹו.
עּקר - מהם האחד הם. ּדין ּבית ּתנאי וכּלן סֹופרים. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻמּדברי
הן: ואּלּו ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הם - והּׁשאר ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֻֻּכתּבה,
מתה, אם לקברּה נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹלרּפאתּה
זמן ּכל מֹותֹו אחר ּבביתֹו ויֹוׁשבת נכסיו מן נּזֹונת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָולהיֹות
מֹותֹו אחרי מּנכסיו נּזֹונֹות מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאלמנּותּה,
ּכתּבתּה יֹורׁשין מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּתתארסנה, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעד

אחיהם. ׁשעם ּבירּׁשה חלקם על ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻיֹותר
הן:‚. ואּלּו סֹופרים, מּדברי ּכּלם - ּבהן ׁשּזֹוכה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻוהארּבעה

וׁשּיהיה ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
יירׁשּנה, - ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּפרֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשה אדם לכל קֹודם .והּוא ְְְֵַָָָָֻ
ּכנגד„. האּׁשה ידי מעּׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

- ּוקבּורתּה נכסיה, ּפרֹות אכילת ּכנגד - ּופדיֹונּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמזֹונֹותיה,
נּזֹונת איני האּׁשה: אמרה אם ,לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻּכנגד
אמר אם אבל אֹותּה. ּכֹופין ואין לּה, ׁשֹומעין - עֹוּׂשה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָואיני

אין - ידי מּמעּׂשה ּכלּום נֹוטל ואיני זנ איני ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּבעל:
ּבמזֹונֹותיה. ידיה מעּׂשה לּה יסּפקּו לא ׁשּמא לֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשֹומעין

הּכתּבה. מּתנאי הּמזֹונֹות יחׁשבּו זֹו ּתּקנה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻּומּפני
ּבׁשטר‰. נכּתבּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי האּלּו, הּדברים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּכל

ּכיון - סתם נּׂשא אּלא ּכתּבה ּכתבּו לא ואפּלּו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהּכתּבה,
ּבעּׂשרה האּׁשה וזכתה ׁשּלֹו, דברים ּבארּבעה זכה ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָׁשּנּׂשאּה,

לפרׁש. צריכין ואינן ׁשּלּה, ְְְְִִִֵֵֶָָָָדברים
.Âחּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

הּדברים מן ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,
ׁשאין דברים, מּׁשלׁשה חּוץ קּים; הּתנאי - ּבהם זֹוכה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ואּלּו ּבטל. ּתנאֹו - עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתנאי

וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר עֹונתּה, ְְִִֵַָָָָָָֻֻהן:
.Êּתנאֹו - עֹונה עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּכיצד?

ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי ּבעֹונתּה; וחּיב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבטל,
ממֹון. ּתנאי ְְֵַָואינֹו

.Áמאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה
,וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה, עּקר מאה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו
לבתּולה הּפֹוחת ׁשּכל בטל; ּתנאֹו - נתקּבלה לא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹוהיא
זנּות. ּבעילת ּבעילתֹו הרי - מּמאה ּולאלמנה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמּמאתים

.Ë.ּבטל ּתנאֹו - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנּׂשאּה אחר עּמּה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנה
חּזּוק עּׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואףֿעלּֿפי
ואףֿעלּֿפי ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה. ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
- הּדברים ּובׁשאר מׁשּפט. לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּוא
על ּוכסּות, ׁשאר לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתנאֹו
קּים. ּתנאֹו - ּבזה ּכּיֹוצא וכל נכסיה, ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמנת

.Èׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה
העיר, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּדה יֹום. ּבכל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֻֻסעּדֹות
אנׁשי ׁשל מאכל ּומאֹותֹו גרּגרן. ולא חֹולה לא ׁשאינֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכאדם
ּׂשעֹורים, - ּׂשעֹורים ואם חּטים, - חּטים אם העיר: ְְְִִִִִִִִִָָאֹותּה
לּה ּופֹוסקין ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ודחן ארז ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹוכן
וכּיֹוצא ירקֹות אֹו קטנית ּכגֹון הּפת, את ּבּה לאכל ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפרּפרת
יין ּומעט ּופרֹות, הּנר, להדלקת וׁשמן לאכילה, וׁשמן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבהן.
ּופֹוסקין יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו הּמקֹום מנהג היה אם ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָלׁשּתֹות,
הּמקֹום. ּכמנהג דגים אֹו ּובּׂשר ּבׁשּבת, סעּדֹות ׁשלׁש ְְְְִִַַַָָָָָָָֻלּה
ּפרּוטה ּכגֹון לצרכיה, ּכסף מעה וׁשּבת ׁשּבת ּבכל לּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָונֹותן

ּבהן. וכּיֹוצא למרחץ אֹו ְְְְִֵֶֶַָָלכּבּוס
.‡Èהיה אם אבל ׁשּביּׂשראל; ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נולדה. בתולה שהרי עדיפא, גופה חזקת אך אצלו), נמצא (הממון ממון חזקת לו שיש פי על ואף נאמן. יכול39)אינו אינו אבל
ורק שתק ולפיכך בתולה מצאה ודאי עכשיו עד ששתק ומכיוון אותה בעל בוודאי איתה שנתייחד מכיוון כי זמן, לאחר לטעון

עליה. ומעליל כועס הוא נאמן.40)עכשיו שיהיה אמרו והם חכמים תקנת מרצונו41)שהוא שנתחייב אלא תקנה מחמת שאינה
ברורה. ראייה בלי חיובם את להפקיע יכולים שאינם החייבים כשאר הוא בעולה42)והרי ונמצאת בתולה בחזקת שכינסה וכל

טעות. מקח זה זו.43)הרי תוספת לה שכתב השטר מחמת הוא גבייתה כוח וכל קדוש.44)הואיל חפץ ויש45)באחיזת
עליו. נאסרה בעולה שמצאה טוען ובעלה היא כהן אשת אם כגון כשירצה אפילו לקיימה לו עשרה1)שאסור רבינו בו כלל

את הדיר הים, למדינת הבעל הלך הקטנים, ובנותיו בניו מזונות ידיה, ומעשה מזונותיה בה, ושזכאי לאשתו האיש שחייב דברים
היא. שנדרה או אשתו

zeyi` zekld - oeiq 'g iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּה לעּׂשֹות ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו. לפי הּכל - ְְֲֲִִִַַָָָָָָָֹעׁשיר
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין - יֹום ּבכל ּבּׂשר ּתבׁשילי ְְְִִִֵַַָָָָָּכּמה
לּה לּתן יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם ממֹונֹו. ּכפי ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָמזֹונֹות

ל ותהיהאפּלּו להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא חם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָ
ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו חֹוב ְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכתּבתּה

.·Èותהיה לּה, הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעל
- לעצמֹו ואֹוכל ׁשֹותה והּוא לעצמּה, וׁשֹותה ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָאֹוכלת
ללילי ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד ּבידֹו; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהרׁשּות

ַָׁשּבת.
.‚È.לּבעל הּמֹותר - והֹותירּו מזֹונֹות, לּה ׁשּפסקּו ְְְִִֶַַַַָָָָָהאּׁשה

מּפני ּתרּומה, מזֹונֹותיה ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹהיה
ּולאכלן המטּמאין מּדברים לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשּטרח

ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָֻּבטהרה;
.„Èחּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ְְְִִֵֶַַָָָָָּכׁשם

ׁשנים; ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמזֹונֹות
ואם חכמים. ּכתּקנת ׁשּיגּדלּו, עד מאכילן - ואיל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמּכאן
ואם ּבֹו. ּופֹוצרין אֹותֹו, ּומכלימין ּבֹו, ּגֹוערין - רצה ְְְֲִִִִִַָָֹלא
אכזרי ּפלֹוני ואֹומרים: ּבּצּבּור עליו מכריזין - רצה ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֹלא
טמא מעֹוף הּוא ּפחּות והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ואינֹו ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָהּוא,
אחר לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו. את זן ְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

ֵׁשׁש.
.ÂËידּוע ואין אמּוד, ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה

ׁשּיׁש אמּוד היה אם אבל ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָאם
מֹוציאין - להן המסּפקת צדקה מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ׁשּיגּדלּו. עד אֹותן וזנין צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנּו

.ÊËּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמי
הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה מזֹונֹות: ְְְֲֳִִִִִִַָָָָֹלתּבע
מּניח אדם ׁשאין ׁשחזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ּפֹוסקין אין -ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואם מזֹונֹות. לּה ּפֹוסקין - ואיל מּכאן ריקן; ְְְְִִִֵֵֵָָָָּביתֹו
ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - נכסים לֹו ְְְְִִִִִֵָָָָהיּו
עד ידיה, מעּׂשה על עּמּה מחּׁשבין ואין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמזֹונֹותיה.
ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשעּׂשתה מצאּה אם ּבעלּה; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיבֹוא
למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ּבּדין, עמדה לא אם ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹוכן
עד ׁשבּועה, ולא הכרזה צריכה ואינּה קּים. מכרּה -ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּכתּבתּה לגּבֹות ׁשּתבֹוא עד אֹו ויטען, ּבעלּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֻׁשּיבֹוא
למזֹונֹות אּלא מכרה ׁשּלא עליה מגלּגלין - מֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

להן. צריכה ְִִֶֶָָׁשהיא
.ÊÈׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשם

ׁשׁש ּבני ּכׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון מֹוכרין ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּבעלּה,
אֹותן זנין אינן - ׁשׁש על יתר אבל ּפחֹות; אֹו ֲִִֵֵֵַָָָָָָָׁשנים
מי וכן אמּוד. ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּבפניו, ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּנכסיו
וזנין ּומֹוכרים, לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָׁשּנׁשּתּטה
ּפחֹות, אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו ְְְִִֵֵֵֶָָָָָאׁשּתֹו

אֹותן. ְְְִַָּומפרנסין
.ÁÈלאּׁשה מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיׁש

ׁשטר ׁשּיהא עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו הּים למדינת ּבעלּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהל

אין - ּכתּבה ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה, מּתחת יֹוצא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻֻּכתּבה
לֹו מחלה אֹו מּבעלּה ּכתּבתּה נטלה ׁשּמא מזֹונֹות; ְְְְֲִֶַָָָָָָָָָֻלּה
ׁשהֹורה, מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, לּה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּכתּבתּה,
ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ּבחזקת מזֹונֹות לּה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּפֹוסקין
ׁשהל ּבמי לזה נֹוטה ודעּתי ּכתּבה. להביא אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצריכין
מת אם אבל הּתֹורה; מן מזֹונֹות לּה ויׁש הֹואיל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבעלּה,

מ ּכתּבה, ׁשּתביא עד מזֹונֹות לּה אין - ׁשהיאּבעלּה ּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
יֹורׁשים, מּנכסי ׁשּנּזֹונת ועֹוד, חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכלת

ליֹורׁש. טֹוענין ְְֲִֵָּולעֹולם
.ËÈעמד לׁשּלם. חּיב ּכׁשּיבֹוא - ואכלה ולותה ּבעלּה, ְְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָהל

חּיב אינֹו הּבעל, יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
לזּונּה צּוהּו ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה והרי לֹו; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשּלם

מּמּנּו. לותה לא ְְִִֶָָֹוהיא
.Îידי מעּׂשה טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא זה ּבדבר רצתה לא ׁשאּלּו מזֹונֹות; לּה אין - ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
מעּׂשה אין לֹו: לֹומר אֹו לתבעֹו, לּה היה - דעּתּה ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָסמכה

לי. מסּפיקין ְִִִַַָידי
.‡Îּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות, לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: הּבעל ּובא לעצמּה, היא ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָונתנּו
הּניח ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות לּה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּנחּתי
הּוא ׁשּבא, עד ׁשהתה אּלא מכרה, ולא ּתבעה לא ְְְֲֶֶַָָָָָָָָָֹֹלּה.
מּזה לויתי אּלא הּנחּת, לא אֹומרת: והיא הּנחּתי, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:
ויּׁשאר ונפטר, לּה ׁשהּניח הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָונתּפרנסּתי

עליה. ֶַָָהחֹוב
.·Îוהּוא מכרּתי, למזֹונֹות ואמרה: מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָמכרה

הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי מזֹונֹותי ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַטֹוען
אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא הרי הּניח. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
לּה אין - ואכלה ועּׂשתה ּובּלילה ּבּיֹום עצמּה ְְְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָָדחקה

ְּכלּום.
.‚Îעד ׁשּפרׁש ּבין - לֹו מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּמּדיר

לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּבין ּפלֹוני, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזמן
והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו ימי ּתּמּו אם יֹום: ְְְְִִִִִֵֶַַֹׁשלׁשים
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - לאו ואם מּוטב, זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻנדרֹו
ויהיה ואֹוכלת, עֹוּׂשה היא ּתהיה יֹום הּׁשלׁשים ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָּובאֹותן
להן צריכה ׁשהיא ּדברים אֹותּה מפרנס מחבריו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
מסּפיקין ידיה מעּׂשה אין אם ידיה, מעּׂשה על ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיתר

ַֹלּכל.
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר יֹום; ׁשלׁשים עד לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֻממּתינין
מּמין הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתאכל ׁשּלא הּדירּה ֲֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
לּה וקּים הּפרֹות, מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻּכתּבה.
רצה אם לּה: הפר ולא ּבנזיר נדרה אֹו נדרּה, את ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹהּוא
ואם ּתׁשב, - נזירה ּתהיה אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּתׁשב
ׁשהרי ּכתּבה; ויּתן יֹוציא - נדרנית ּבאּׁשה רֹוצה איני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאמר:

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר, ּבידֹו ְְְְִִֵֵָָָָָהיה
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לּה לעּׂשֹות ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו. לפי הּכל - ְְֲֲִִִַַָָָָָָָֹעׁשיר
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין - יֹום ּבכל ּבּׂשר ּתבׁשילי ְְְִִִֵַַָָָָָּכּמה
לּה לּתן יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם ממֹונֹו. ּכפי ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָמזֹונֹות

ל ותהיהאפּלּו להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא חם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָ
ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו חֹוב ְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכתּבתּה

.·Èותהיה לּה, הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעל
- לעצמֹו ואֹוכל ׁשֹותה והּוא לעצמּה, וׁשֹותה ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָאֹוכלת
ללילי ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד ּבידֹו; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהרׁשּות

ַָׁשּבת.
.‚È.לּבעל הּמֹותר - והֹותירּו מזֹונֹות, לּה ׁשּפסקּו ְְְִִֶַַַַָָָָָהאּׁשה

מּפני ּתרּומה, מזֹונֹותיה ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹהיה
ּולאכלן המטּמאין מּדברים לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשּטרח

ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָֻּבטהרה;
.„Èחּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ְְְִִֵֶַַָָָָָּכׁשם

ׁשנים; ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמזֹונֹות
ואם חכמים. ּכתּקנת ׁשּיגּדלּו, עד מאכילן - ואיל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמּכאן
ואם ּבֹו. ּופֹוצרין אֹותֹו, ּומכלימין ּבֹו, ּגֹוערין - רצה ְְְֲִִִִִַָָֹלא
אכזרי ּפלֹוני ואֹומרים: ּבּצּבּור עליו מכריזין - רצה ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֹלא
טמא מעֹוף הּוא ּפחּות והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ואינֹו ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָהּוא,
אחר לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו. את זן ְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

ֵׁשׁש.
.ÂËידּוע ואין אמּוד, ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה

ׁשּיׁש אמּוד היה אם אבל ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָאם
מֹוציאין - להן המסּפקת צדקה מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ׁשּיגּדלּו. עד אֹותן וזנין צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנּו

.ÊËּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמי
הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה מזֹונֹות: ְְְֲֳִִִִִִַָָָָֹלתּבע
מּניח אדם ׁשאין ׁשחזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ּפֹוסקין אין -ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואם מזֹונֹות. לּה ּפֹוסקין - ואיל מּכאן ריקן; ְְְְִִִֵֵֵָָָָּביתֹו
ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - נכסים לֹו ְְְְִִִִִֵָָָָהיּו
עד ידיה, מעּׂשה על עּמּה מחּׁשבין ואין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמזֹונֹותיה.
ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשעּׂשתה מצאּה אם ּבעלּה; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיבֹוא
למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ּבּדין, עמדה לא אם ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹוכן
עד ׁשבּועה, ולא הכרזה צריכה ואינּה קּים. מכרּה -ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּכתּבתּה לגּבֹות ׁשּתבֹוא עד אֹו ויטען, ּבעלּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֻׁשּיבֹוא
למזֹונֹות אּלא מכרה ׁשּלא עליה מגלּגלין - מֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

להן. צריכה ְִִֶֶָָׁשהיא
.ÊÈׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשם

ׁשׁש ּבני ּכׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון מֹוכרין ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּבעלּה,
אֹותן זנין אינן - ׁשׁש על יתר אבל ּפחֹות; אֹו ֲִִֵֵֵַָָָָָָָׁשנים
מי וכן אמּוד. ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּבפניו, ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּנכסיו
וזנין ּומֹוכרים, לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָׁשּנׁשּתּטה
ּפחֹות, אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו ְְְִִֵֵֵֶָָָָָאׁשּתֹו

אֹותן. ְְְִַָּומפרנסין
.ÁÈלאּׁשה מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיׁש

ׁשטר ׁשּיהא עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו הּים למדינת ּבעלּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהל

אין - ּכתּבה ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה, מּתחת יֹוצא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻֻּכתּבה
לֹו מחלה אֹו מּבעלּה ּכתּבתּה נטלה ׁשּמא מזֹונֹות; ְְְְֲִֶַָָָָָָָָָֻלּה
ׁשהֹורה, מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, לּה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּכתּבתּה,
ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ּבחזקת מזֹונֹות לּה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּפֹוסקין
ׁשהל ּבמי לזה נֹוטה ודעּתי ּכתּבה. להביא אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצריכין
מת אם אבל הּתֹורה; מן מזֹונֹות לּה ויׁש הֹואיל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבעלּה,

מ ּכתּבה, ׁשּתביא עד מזֹונֹות לּה אין - ׁשהיאּבעלּה ּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
יֹורׁשים, מּנכסי ׁשּנּזֹונת ועֹוד, חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכלת

ליֹורׁש. טֹוענין ְְֲִֵָּולעֹולם
.ËÈעמד לׁשּלם. חּיב ּכׁשּיבֹוא - ואכלה ולותה ּבעלּה, ְְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָהל

חּיב אינֹו הּבעל, יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
לזּונּה צּוהּו ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה והרי לֹו; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשּלם

מּמּנּו. לותה לא ְְִִֶָָֹוהיא
.Îידי מעּׂשה טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא זה ּבדבר רצתה לא ׁשאּלּו מזֹונֹות; לּה אין - ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
מעּׂשה אין לֹו: לֹומר אֹו לתבעֹו, לּה היה - דעּתּה ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָסמכה

לי. מסּפיקין ְִִִַַָידי
.‡Îּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות, לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: הּבעל ּובא לעצמּה, היא ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָונתנּו
הּניח ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות לּה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּנחּתי
הּוא ׁשּבא, עד ׁשהתה אּלא מכרה, ולא ּתבעה לא ְְְֲֶֶַָָָָָָָָָֹֹלּה.
מּזה לויתי אּלא הּנחּת, לא אֹומרת: והיא הּנחּתי, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:
ויּׁשאר ונפטר, לּה ׁשהּניח הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָונתּפרנסּתי

עליה. ֶַָָהחֹוב
.·Îוהּוא מכרּתי, למזֹונֹות ואמרה: מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָמכרה

הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי מזֹונֹותי ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַטֹוען
אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא הרי הּניח. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
לּה אין - ואכלה ועּׂשתה ּובּלילה ּבּיֹום עצמּה ְְְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָָדחקה

ְּכלּום.
.‚Îעד ׁשּפרׁש ּבין - לֹו מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּמּדיר

לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּבין ּפלֹוני, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזמן
והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו ימי ּתּמּו אם יֹום: ְְְְִִִִִֵֶַַֹׁשלׁשים
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - לאו ואם מּוטב, זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻנדרֹו
ויהיה ואֹוכלת, עֹוּׂשה היא ּתהיה יֹום הּׁשלׁשים ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָּובאֹותן
להן צריכה ׁשהיא ּדברים אֹותּה מפרנס מחבריו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
מסּפיקין ידיה מעּׂשה אין אם ידיה, מעּׂשה על ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיתר

ַֹלּכל.
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר יֹום; ׁשלׁשים עד לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֻממּתינין
מּמין הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתאכל ׁשּלא הּדירּה ֲֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
לּה וקּים הּפרֹות, מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻּכתּבה.
רצה אם לּה: הפר ולא ּבנזיר נדרה אֹו נדרּה, את ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹהּוא
ואם ּתׁשב, - נזירה ּתהיה אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּתׁשב
ׁשהרי ּכתּבה; ויּתן יֹוציא - נדרנית ּבאּׁשה רֹוצה איני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאמר:

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר, ּבידֹו ְְְְִִֵֵָָָָָהיה
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חמּׁשים‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה
החמּׁשים ׁשּנמצאּו הּימים, אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָזּוז
ּבימֹות חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע דינרין ׁשּׁשה -ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָ
והם והּׁשחקים, החּמה. ּבימֹות ּבלאֹותיהן ולֹובׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגׁשמים,
ּבימי ּבהם ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, הן הרי - הּכסּות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמֹותר
ּומנעל לראׁשּה וכּפה למתניה חגֹורה לּה ונֹותנין ְְְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָָֹנּדתּה.

למֹועד. ְִֵֵמּמֹועד
יּׂשראל;·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

זמּנים ּבׁשאר יׁשאבל עּקר. הּדמים אין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
הרּבה. בזֹול אֹו הרּבה ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ׁשּלֹובׁשת ּבפחֹות החּמה, ּובימֹות הּגׁשמים ּבימֹות ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהראּויים

הּמדינה. ׁשּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ְְֲִִִֶַַַַָָָָּכל
ּומדֹור‚. ּבית, ּכלי לּה לּתן חּיב ׁשהּוא - הּכסּות ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּובכלל

אֹו ּומּפץ מּצעת, מּטה ּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיֹוׁשבת
קדרה ּכגֹון ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמחצלת
ּבית לּה ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור? ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוקערה
לּה חּוצה רחבה ותהיה אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָׁשל

מּמּנּו. חּוץ הּכּסא ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכדי
צבעֹונין„. ּבגדי ּכגֹון ּתכׁשיטים, לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָוכן

ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא וּׂשרק ּופּו ּופּדחּתּה, ראׁשּה על ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹלהּקיף
עליו. ּתתּגּנה ְִֶֶַָָֹׁשּלא

.‰- ּבעׁשיר אבל ׁשּביּׂשראל; ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה
מׁשי ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה ואפּלּו עׁשרֹו. לפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהּכל
לפי - הּמדֹור וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין - זהב ּוכלי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָורקמה
קצרה ואם עׁשרֹו. לפי הּכל - הּבית ּוכלי והּתכׁשיט ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹעׁשרֹו,
להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשּביּׂשראל ּכעני אפּלּו לּה לּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָידֹו

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו הּכתּבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻותהיה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּוכלי להם, הּמסּפקת ּכסּות להם לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
אּלא עׁשרֹו, לפי להם נֹותן ואינֹו ּבֹו. לׁשּכן ּומדֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּתׁשמיׁש,
ּבין מזֹונֹות עליו לֹו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה ּבלבד. צרּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכפי
וכל ּומדֹור; ּבית ּוכלי ּכסּות לֹו יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ְְְְִֵֵֵַַַַָָֹּבחּייו
ּביתֹו ּוכלי לכסּותֹו מֹוכרין ּכ למזֹונֹותיו, מֹוכרין ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָׁשּבית

ְּומדֹורֹו.
.Êּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

אין ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוּׂשכר ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי
אֹו ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל לֹו; ׁשּתתקּׁשט ּבעל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלּה
אׁשּתֹו עם הּבעל ודין ּתכׁשיט. לּה ּפֹוסקין - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּנתחרׁש
ּבטענת ּכדינם - הּמדֹור ּוּׂשכר והּכלים הּכסּות ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָּבטענת
ּדין - נתּת לא אֹומרת: והיא נתּתי, הּוא: אמר אם ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמזֹונֹות.

לּכל. ֶַָֹאחד

.Á- הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר
נדרֹו את יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים, - אחת ׁשנה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבענּיֹות:
יתר יקּים, - יֹום ׁשלׁשים ּובעׁשירֹות: ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻאֹו

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו את יּתיר - ּכן ְְְִִִִֵֵֶַַָֻעל
.Ë,אחת ׁשּבת - ּבכרּכים למרחץ: ּתל ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּדירּה

ׁשלׁשה - ּבכפרים מנעל: תנעל ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּבכפרים
נדרֹו את יּתיר - זה על יתר לעת. מעת - ּובכרּכים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָימים,

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ְְִִֵָֻאֹו
.Èּכל ׁשּדר הּבית מּכלי ּתׁשאיל ולא ּתׁשאל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּדירּה

רחים ּוכברה, נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשכנֹות
ּכתּבה, ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו את יּתיר - ּבהם וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻותּנּור
ׁשּלא ׁשּנדרה היא וכן ּבׁשכנֹותיה. רע ׁשם ׁשּמּׂשיאּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני

ור ּוכברה נפה ּתׁשאיל ולא ּבהם,ּתׁשאל וכּיֹוצא ותּנּור חים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
אֹותם לארג ׁשּדרּכן ּבמקֹום לּבנים, נאים ּבגדים ּתארג ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוׁשּלא
ּבׁשכּונתֹו רע ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו מּפני ּכתּבה, ּבלא ּתצא - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻלּבנים

ּכילי. ִֶַׁשהּוא
.‡Èראׁשּה ׁשעל ּבּכּפה לּׁשּוק אּׁשה ּתצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמקֹום

ּכמֹו ּגּופּה ּכל את החֹופה רדיד עליה ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבלבד,
הרדידין. מּכל הּפחּות רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָטּלית
לבית ּבֹו ׁשּתצא ּכדי עׁשרֹו. לפי לּה נֹותן - עׁשיר היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָואם
יׁש אּׁשה ׁשּכל לפי הּמׁשּתה. לבית אֹו האבל לבית אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאביה
ּולבית האבל ּולבית לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָלּה
ׁשּיבֹואּו ּכדי לקרֹובֹותיה, אֹו לרעֹותיה חסד לגמל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּמׁשּתה
אבל ּתבֹוא. ולא ּתצא ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה לּה, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהם
ּפעם ּבחּוץ ּפעם ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהיה לאּׁשה הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּגנאי
לצאת יּניחּנה ולא מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּברחֹובֹות.
לפי ּבחדׁש, ּפעמים ּכמֹו אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָֹֹאּלא
ׁשּכ ּביתּה, ּבזוית ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ׁשאין .ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹהּצר

ּפנימה. מל בת ּכבּוּדה ּכל ְְִֶֶַָָָָּכתּוב:
.·Èׁשהּוא ּבזמן - אביה לבית ּתל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר

ויּתן יֹוציא - ׁשנים לֹו, ממּתינין - אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו, ממּתינין - אחד רגל אחרת: ּבעיר ׁשהּוא ּובזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה;

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ְְְִִִֵַָֻׁשנים
.‚Èלבית אֹו האבל לבית ּתל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהּמּדיר

ׁשּזה ּכתּבה; ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו את יּתיר אֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
מּפני טֹוען היה ואם ּבפניה. ונעל הּסהר ּבבית ׁשאסרּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכמי
הּמׁשּתה, ּבבית אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצים אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבני

לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצים ׁשם ְְְְְִִָֻוהחזקּו
.„È,ואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר

להם הֹולכת היא ותהיה לֹו. ׁשֹומעין - ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
רגל ּובכל ּבחדׁש ּפעם אביה לבית ותל ּדבר, להם ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
חלי ּכגֹון ּדבר, לּה ארע אם אּלא לּה הם יּכנסּו ולא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹורגל;
ּברׁשּותֹו. אחרים ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לדה. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה1) את זה הרחיקו מלהתקשט. אותה הדיר ואם הקטנים, ולבנותיו ולבניו לאשתו שחייב הבית וכלי הדירה הכסות, בו יבאר
שירצה. למקום בעלה עם לצאת אותה כופין ואם נשואין, לענין ארצות שלש הפרוצים, מפני לדירה שהתנגד בעל מקרוביהם,

zeyi` zekld - oeiq 'h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

,ואחיֹותי אּמ אצלי ׁשּיּכנסּו רצֹוני אין ׁשאמרה: היא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכן
ּומצרין לי ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהם ׁשֹוכנת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואיני
אחרים ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָלי

ּברׁשּותֹו. ְִִעּמֹו
.ÂËאדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור דר איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

- מהם מתירא ואני ּבׁשכּונתי עּכּו"ם אֹו ּפרּוצים אֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָרעים
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות, החזקּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לֹו, ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים
- ׁשּלּה הּמדֹור היה ואפּלּו רע. מּׁשכן הרחק ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָחכמים:
היא וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, אֹותּה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמֹוציאין
מקּפיד איני אני אֹומר: ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּכן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמרה
ׁשּיצא רצֹוני אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ׁשֹומעין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָעליהם

אּלּו. ּבׁשכנֹות רע ׁשם ְִֵֵֵַַָעלי
.ÊËוארץ ּכנען ארץ ּכגֹון הּוא, ארצֹות ארצֹות הּיּׁשּוב ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָּכל

וכל ּבהן. וכּיֹוצא ׁשנער וארץ ּכּוׁש וארץ ּתימן וארץ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמצרים
נּׂשּואין לענין יּׂשראל וערי ּוכפרים. מּמדינֹות - וארץ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָארץ

והּגליל. הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשלׁש
.ÊÈמן מארץ ׁשהיה אחרתאיׁש ּבארץ אּׁשה ונּׂשא הארצֹות, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּכתּבה; ּבלא ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין -ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ
הּנֹוּׂשא אבל ּפרׁש. ׁשּלא אףֿעלּֿפי נּׂשאּה, ּכן מנת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשעל
אינֹו - הארץ אֹותּה מאנׁשי והיא הארצֹות, מן ּבאחת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּׁשה
למדינה מּמדינה מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָיכֹול
מּמדינה להֹוציאּה יכֹול ואינֹו הארץ. ּבאֹותּה לכפר ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָּומּכפר
הּמדינה ׁשּיׁשיבת ּדברים ׁשּיׁש למדינה; מּכפר ולא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלכפר,
להם. טֹובה הּכפרים ׁשּיׁשיבת ּדברים ויׁש להם, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָטֹובה

.ÁÈּבאֹותּה לכפר ּומּכפר למדינה מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה
ולא הרע, לנוה הּיפה מּנוה להֹוציאּה יכֹול אינֹו - ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהארץ
ּבּנוה עצמּה ולבּדק להּטּפל צריכה ׁשהיא מּפני ליפה; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמרע
יֹוציאּה לא וכן ּוכעּורה. קּלה ּבֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיפה,
מקֹום ּובכל עּכּו"ם. ׁשרּבֹו למקֹום יּׂשראל ׁשרּבֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּמקֹום

יּׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום עּכּו"ם ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְִִִִֵֶֶַָָָֻֻמֹוציאין
.ËÈאֹו לארץ, לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

לארץ לארץ מחּוצה אבל יּׂשראל; לארץ יּׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמארץ
הרע, לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות. אֹותּה ּכֹופין - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיּׂשראל
מעלין. - עּכּו"ם ׁשרּבֹו למקֹום יּׂשראל ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻואפּלּו
הרע מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יּׂשראל מארץ מֹוציאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
ׁשרּבֹו למקֹום עּכּו"ם ׁשרּבֹו מּמקֹום] [ואפּלּו הּיפה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻלנוה

ְִֵָיּׂשראל.

.Î- רֹוצה אינּה והיא יּׂשראל, לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר
- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות, היא אמרה ּכתּבה. ּבלא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻּתצא
עם יּׂשראל מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה. ויּתן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא

לארץ מעלין ׁשהּכל מֹוציאיןירּוׁשלים. הּכל ואין יּׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מּׁשם. מֹוציאין הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין הּכל ְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּׁשם;

ה'תשע"א סיון ט' קודש שבת יום
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ּבּתֹורה‡. האמּורה ּוכפי2עֹונה ּכחֹו ּכפי ואיׁש איׁש לכל - ְְְֲִִִִַָָָָָָֹ
והענּגים והרּכים הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? ׁשאין3מלאכּתֹו. , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ויֹוׁשבין וׁשֹותין אֹוכלין אּלא ּכחן, ׁשּמכׁשלת מלאכה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהם
החּיטין ּכגֹון הּפֹועלין, לילה. ּבכל עֹונתן - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבבּתיהן
- ּבעיר מלאכּתן היתה אם ּבהן, וכּיֹוצא והּבֹונים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָוהאֹורגין
- אחרת ּבעיר מלאכּתן היתה ואם ּבׁשּבת, ּפעמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָעֹונתן

החּמרים ּבׁשּבת. אחת ּפעם ּבׁשּבת.4עֹונתן אחת ּפעם - ְְִַַַַַַַַַַַַָָָָָ
והּמּלחין5והּגּמלים יֹום. לׁשלׁשים אחת לׁשּׁשה6- אחת - ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָ

מּפני ּבׁשּבת, אחת ּפעם עֹונתן - חכמים ּתלמידי ְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַַָָָָָחדׁשים.
לׁשּמׁש חכמים ּתלמידי ודר ּכחן. מּתיׁש ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתלמּוד

ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי ְִִֵֵֵֵַַָָָָמּטתן
אּלא7יׁש·. לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּברׁשּותּה. אּלא יצא ולא מעֹונתּה ימנע ׁשּלא קרֹוב, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלמקֹום
למלאכה קרֹובה ׁשעֹונתּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָוכן
גּמל אֹו ּגּמל, להעּׂשֹות ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעֹונתּה

מּלח ּתֹורה8להעּׂשֹות לתלמּוד יֹוצאין חכמים ותלמידי . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
וענ ר וכן ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ּברׁשּות גׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

לעּכב. יכֹולה אׁשּתֹו אין - חכם ּתלמיד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנעּׂשה
ּבין‚. אחת ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָנֹוּׂשא

לעּכב יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר יכֹול9ּבזֹו ׁשּיהיה והּוא, . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
יכֹול ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלכף

.10לעצמּה ְְַָ
מנין„. לפי עֹונתן? היא ּפֹועל11וכּמה ּכיצד? לֹו12. ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

אחת עֹונה לזֹו ויׁש ּבׁשּבת, אחת עֹונה לזֹו יׁש - נׁשים ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָׁשּתי
מהן13ּבׁשּבת אחת ּכל עֹונת נמצא - נׁשים ארּבע לֹו היּו . ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּבתֹות ּבׁשּתי אחת ארּבע14ּפעם לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן . ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
ׁשנים. ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת ּתהיה - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנׁשים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישא1) שלא לעכב האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין ביתו, יעזוב שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים
וקבורתה. פדיונה מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר נשים, מארבע יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה חיי2)בעלה

שבעיר.4)מפונקים.3)אישות. לשוק מכפרים חמורים על תבואה רחוק.5)מוליכים ממקום הגמלים על סחורות מביאים
ארץ.6) ולקצווי הגדול לים ותיפלות8)יכולה.7)פורשים בקב אשה "רוצה כי יותר, מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף

ופרישות". קבים מעשרה עימה) בעלה על9)(להיות אחרת אשה לישא רשאי אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
מסכימה. הראשונה אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום" דרבינו "חרם תקנת ואחרי בזו.10)אשתו" זו יתקנאו שלא כדי

הנשים.11) מספר בשבוע.12)לפי פעמים ועונתו בעיר במקום13)שמלאכתו והמנהג הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף
נשים. עוד ליקח עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לא14)לישא שהאיש אלא אחת לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי

לו. שקבעו מהזמן פחות ולרבות מלפרות יימנע
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,ואחיֹותי אּמ אצלי ׁשּיּכנסּו רצֹוני אין ׁשאמרה: היא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכן
ּומצרין לי ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהם ׁשֹוכנת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואיני
אחרים ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָלי

ּברׁשּותֹו. ְִִעּמֹו
.ÂËאדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור דר איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

- מהם מתירא ואני ּבׁשכּונתי עּכּו"ם אֹו ּפרּוצים אֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָרעים
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות, החזקּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לֹו, ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים
- ׁשּלּה הּמדֹור היה ואפּלּו רע. מּׁשכן הרחק ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָחכמים:
היא וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, אֹותּה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמֹוציאין
מקּפיד איני אני אֹומר: ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּכן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמרה
ׁשּיצא רצֹוני אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ׁשֹומעין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָעליהם

אּלּו. ּבׁשכנֹות רע ׁשם ְִֵֵֵַַָעלי
.ÊËוארץ ּכנען ארץ ּכגֹון הּוא, ארצֹות ארצֹות הּיּׁשּוב ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָּכל

וכל ּבהן. וכּיֹוצא ׁשנער וארץ ּכּוׁש וארץ ּתימן וארץ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמצרים
נּׂשּואין לענין יּׂשראל וערי ּוכפרים. מּמדינֹות - וארץ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָארץ

והּגליל. הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשלׁש
.ÊÈמן מארץ ׁשהיה אחרתאיׁש ּבארץ אּׁשה ונּׂשא הארצֹות, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּכתּבה; ּבלא ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין -ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ
הּנֹוּׂשא אבל ּפרׁש. ׁשּלא אףֿעלּֿפי נּׂשאּה, ּכן מנת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשעל
אינֹו - הארץ אֹותּה מאנׁשי והיא הארצֹות, מן ּבאחת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּׁשה
למדינה מּמדינה מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָיכֹול
מּמדינה להֹוציאּה יכֹול ואינֹו הארץ. ּבאֹותּה לכפר ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָּומּכפר
הּמדינה ׁשּיׁשיבת ּדברים ׁשּיׁש למדינה; מּכפר ולא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלכפר,
להם. טֹובה הּכפרים ׁשּיׁשיבת ּדברים ויׁש להם, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָטֹובה

.ÁÈּבאֹותּה לכפר ּומּכפר למדינה מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה
ולא הרע, לנוה הּיפה מּנוה להֹוציאּה יכֹול אינֹו - ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהארץ
ּבּנוה עצמּה ולבּדק להּטּפל צריכה ׁשהיא מּפני ליפה; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמרע
יֹוציאּה לא וכן ּוכעּורה. קּלה ּבֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיפה,
מקֹום ּובכל עּכּו"ם. ׁשרּבֹו למקֹום יּׂשראל ׁשרּבֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּמקֹום

יּׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום עּכּו"ם ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְִִִִֵֶֶַָָָֻֻמֹוציאין
.ËÈאֹו לארץ, לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

לארץ לארץ מחּוצה אבל יּׂשראל; לארץ יּׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמארץ
הרע, לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות. אֹותּה ּכֹופין - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיּׂשראל
מעלין. - עּכּו"ם ׁשרּבֹו למקֹום יּׂשראל ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻואפּלּו
הרע מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יּׂשראל מארץ מֹוציאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
ׁשרּבֹו למקֹום עּכּו"ם ׁשרּבֹו מּמקֹום] [ואפּלּו הּיפה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻלנוה

ְִֵָיּׂשראל.

.Î- רֹוצה אינּה והיא יּׂשראל, לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר
- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות, היא אמרה ּכתּבה. ּבלא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻּתצא
עם יּׂשראל מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה. ויּתן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא

לארץ מעלין ׁשהּכל מֹוציאיןירּוׁשלים. הּכל ואין יּׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מּׁשם. מֹוציאין הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין הּכל ְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּׁשם;
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ּבּתֹורה‡. האמּורה ּוכפי2עֹונה ּכחֹו ּכפי ואיׁש איׁש לכל - ְְְֲִִִִַָָָָָָֹ
והענּגים והרּכים הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? ׁשאין3מלאכּתֹו. , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ויֹוׁשבין וׁשֹותין אֹוכלין אּלא ּכחן, ׁשּמכׁשלת מלאכה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהם
החּיטין ּכגֹון הּפֹועלין, לילה. ּבכל עֹונתן - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבבּתיהן
- ּבעיר מלאכּתן היתה אם ּבהן, וכּיֹוצא והּבֹונים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָוהאֹורגין
- אחרת ּבעיר מלאכּתן היתה ואם ּבׁשּבת, ּפעמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָעֹונתן

החּמרים ּבׁשּבת. אחת ּפעם ּבׁשּבת.4עֹונתן אחת ּפעם - ְְִַַַַַַַַַַַַָָָָָ
והּמּלחין5והּגּמלים יֹום. לׁשלׁשים אחת לׁשּׁשה6- אחת - ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָ

מּפני ּבׁשּבת, אחת ּפעם עֹונתן - חכמים ּתלמידי ְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַַָָָָָחדׁשים.
לׁשּמׁש חכמים ּתלמידי ודר ּכחן. מּתיׁש ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתלמּוד

ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי ְִִֵֵֵֵַַָָָָמּטתן
אּלא7יׁש·. לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּברׁשּותּה. אּלא יצא ולא מעֹונתּה ימנע ׁשּלא קרֹוב, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלמקֹום
למלאכה קרֹובה ׁשעֹונתּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָוכן
גּמל אֹו ּגּמל, להעּׂשֹות ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעֹונתּה

מּלח ּתֹורה8להעּׂשֹות לתלמּוד יֹוצאין חכמים ותלמידי . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
וענ ר וכן ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ּברׁשּות גׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

לעּכב. יכֹולה אׁשּתֹו אין - חכם ּתלמיד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנעּׂשה
ּבין‚. אחת ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָנֹוּׂשא

לעּכב יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר יכֹול9ּבזֹו ׁשּיהיה והּוא, . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
יכֹול ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלכף

.10לעצמּה ְְַָ
מנין„. לפי עֹונתן? היא ּפֹועל11וכּמה ּכיצד? לֹו12. ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

אחת עֹונה לזֹו ויׁש ּבׁשּבת, אחת עֹונה לזֹו יׁש - נׁשים ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָׁשּתי
מהן13ּבׁשּבת אחת ּכל עֹונת נמצא - נׁשים ארּבע לֹו היּו . ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּבתֹות ּבׁשּתי אחת ארּבע14ּפעם לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן . ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
ׁשנים. ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת ּתהיה - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנׁשים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישא1) שלא לעכב האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין ביתו, יעזוב שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים
וקבורתה. פדיונה מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר נשים, מארבע יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה חיי2)בעלה

שבעיר.4)מפונקים.3)אישות. לשוק מכפרים חמורים על תבואה רחוק.5)מוליכים ממקום הגמלים על סחורות מביאים
ארץ.6) ולקצווי הגדול לים ותיפלות8)יכולה.7)פורשים בקב אשה "רוצה כי יותר, מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף

ופרישות". קבים מעשרה עימה) בעלה על9)(להיות אחרת אשה לישא רשאי אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
מסכימה. הראשונה אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום" דרבינו "חרם תקנת ואחרי בזו.10)אשתו" זו יתקנאו שלא כדי

הנשים.11) מספר בשבוע.12)לפי פעמים ועונתו בעיר במקום13)שמלאכתו והמנהג הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף
נשים. עוד ליקח עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לא14)לישא שהאיש אלא אחת לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי

לו. שקבעו מהזמן פחות ולרבות מלפרות יימנע



`zeyiקיב zekld - oeiq 'h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אדם15לפיכ יּׂשא ׁשּלא חכמים, ארּבע16צּוּו על יֹותר ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנׁשים,

ּבחדׁש אחת ּפעם .17עֹונה ְֶַַַַָֹ
אֹו‰. לּה ּׁשאמר מה לאחרים ׁשּתאמר אׁשּתֹו את ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמּדיר

עם אדם ׁשּמדּבר ראׁש וקּלּות ּׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמה
ׁשאין ּכתּבה; ויּתן יֹוציא זה הרי - ּתׁשמיׁש עסקי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻאׁשּתֹו
אם וכן קלֹון. ּדברי לאחרים ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָזֹו
אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ּתׁשמיׁש ּבעת ּפֹועלת ׁשּתהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהּדירּה
מּמׁש ּבהן ׁשאין ּודברים ׁשֹוטים מעּׂשה ׁשּתעּׂשה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּדירּה

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻאּלא
.Âאחת ׁשּבת הּמּטה: מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את -18הּמּדיר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ

לֹו נדרֹו.19ממּתינין יפר אֹו ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
- ׁשּנדר ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח, היה ְֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאפּלּו
ּתׁשמיׁשי לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. צערּה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהרי
ּכלּום, נדר לא - מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,עלי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור

לּה מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע אמר20ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
עלי אסּורה ּתׁשמיׁש הנאת ואסּור21לּה: נדר, זה הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לֹו האסּור ּדבר לאדם מאכילין ׁשאין .22לׁשּמׁש; ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
.Êּכדי ּומנע עבר ואם מעֹונתּה. אׁשּתֹו למנע לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹאסּור

ּכסּותּה ׁשארּה ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, תעּׂשה ּבלא עבר - ְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלצערּה
לבעל יכֹול ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע. לא ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֹֹועֹונתּה
ּגדֹולה עֹונה ל ׁשאין יבריא, ׁשּמא חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין -ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכתּבה.23מּזֹו ויּתן יֹוציא אֹו רׁשּות מּמּנה יּטל אֹו ּכ ואחר , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻ
.Áהּנקראת היא הּמּטה, מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמֹורדת.
מּדעּתי לֹו להּבעל יכֹולה ואיני אֹותֹו24מאסּתיהּו ּכֹופין - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

לּה.25לׁשעתֹו לּׂשנּוא ׁשּתּבעל ּכׁשבּויה ׁשאינּה לפי לגרׁשּה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
ּכלל ּכתּבה ּבלא ּבלאֹותיה26ותצא ותּטל ּבין27. - הּקּימין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ

ּבאחריּותן ונתחּיב לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסי28מּנכסים ּבין , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבאחריּותן נתחּיב ׁשּלא ּבעל29מלֹוג ּבׁשל נֹוטלת ואינּה . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּלקחן ׁשּבראׁשּה ּומטּפחת ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכלּום.
מחזרת מּתנה לּה ּׁשּנתן מה וכל לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלּה,

ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹותֹו,
.Ëהריני ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם

מּפני אֹו ,וכ ּכ לי ׁשעּׂשה מּפני ּבכ אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמצערת
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא מריבה, עּמי ׁשעּׂשה מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּקללני,
אּת ׁשאם יֹודעת, הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים -ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
אֹותּה. הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו - ּבמרּד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻעֹומדת
ּבכל מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָואחר

על מרדה ּפלֹונית ואֹומרים: זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ארּבע ְְְְְִִַַַַַַָָָיֹום,
ְַָּבעלּה.

.Èואֹומרים ׁשנּיה ּפעם ּדין ּבית לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָואחר
עמדה אם .ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת אּת אם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלּה:
יהיה ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ולא ְְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹֹֹֻּבמרּדּה
חדׁש, עּׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ּכלל. ּכתּבה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻלּה
הּגט קדם מתה ואם חדׁש. עּׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות לּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואין

יֹורׁשּה. ּבעלּה -ְְַָָ
.‡Èואפּלּו לצערֹו. ּכדי מרדה אם לּה עֹוּׂשין הּזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכּסדר

היה ואפּלּו לתׁשמיׁש. ראּויה ׁשאינּה חֹולה, אֹו נּדה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים. לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח, ְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָּבעלּה

ֶֶַאחרת.
.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנּׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

רצתה ׁשּלא יבמה וכן מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹולא
לּה. עֹוּׂשין הּזה ּכּסדר לצערֹו, ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָלהתיּבם

.‚Èחדׁש עּׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא הּזאת, ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת
נכסים אבל ּבעל. ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻּבלא
מֹוציאים אין - ּתפסה אם קּימים, ּובלאֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין - הּבעל ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה,
לּה מׁשּלם אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּגמרא ּדין הּוא זה ְְְִֶֶֶַָָּכלּום.
.„Èאחרֹות מנהגֹות ּבבבל להם ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים יּׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת.
ראּוי הּגמרא ּוכדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהם חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּוגדֹולים

ולדּון. ְְִָֹלתּפס
.ÂËאבל אֹותּה, ּומפרנס זן הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָהּמֹורד

ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׁשּׂשנאתיה מּפני עליה ּבא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻאיני
וׁשּבת. ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ּׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָמׁשקל
ואףֿעלּֿפי ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעּׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי ונֹוספת, הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה

-ׁשּנאמר: לעּנֹות אבל יׁשּלחּה, - ּׂשנאּה ׁשאם יגרע. לא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ולּמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאסּור.

.ÊËמֹורדת זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש
אני הארץ ּכל ּכדר אּלא ּכי, לא אֹומרת: והיא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש,
מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה היא טענה אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָעּמֹו;
- עּמּה אני הארץ ּכל ּכדר אּלא ּכי, לא אֹומר: ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהּוא
ּדין, ּבבית יֹודה ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ּבּתחּלה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹמחרימין

התיחדּו להם: אֹומרין הֹודּו, לא אם ,ּכ עדים.30ואחר ּבפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
טֹוענין הם ועדין ועֹוּׂשין31נתיחדּו, הּנטען מן מבקׁשין - ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָ
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מניינן.15) לפי ועונתן בשבוע.16)הואיל פעם שעונתו חכם כתלמיד שעונתם17)המתנהג ממלאכתם הבטלים הענוגים אבל
נשים. מארבע יותר לישא יכולים לילה נדרו.19)אחד.שבוע18)בכל את יתיר אינם20)שמא והשבועה והנדר התורה. מן

זה. שעבוד להפקיע עליו.21)יכולים תשמישה הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא מאליו22)כאן בטל ושעבודו
הוא. שאסור במלח.23)כיוון הנוהגת ביותר הרחוקה העונה ודחיות.25)מרצוני.24)זוהי שהיות כל ללא כי26)מיד,

חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה שנפחתו27)במרדה נכסים לשאר הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. ברזל".28)מרוב צאן "נכסי הותירו29)ונקראים: - הותירו אם לה, פחתו - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא

התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות אוכל שהבעל שם על - מלוג ביאה.30)לה. על31)לשם מורד שאחד

zeyi` zekld - oeiq 'h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּדין ּכח ּכפי אפׁשר,32ּפׁשרה אי אדם ּבני ּבפני לבעל אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבריה. ּכל ּבפני לבעל ׁשאסּור ְְְְִִִִֵֶָָָֹלפי

.ÊÈראה ׁשּתבריא. עד אֹותּה לרּפאת חּיב - ׁשחלתה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאּׁשה
הרי לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשהחלי

הריני33ּכתּבתי אֹו מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻֻֻ
לֹו ׁשֹומעין - והֹול ּכתּבה ונֹותן ראּוי34מגרׁש ואין . ְְְְְְְִֵֵֵֵָָָֻ
ארץ ּדר מּפני ּכן, .35לעּׂשֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶַ

.ÁÈנא36נׁשּבית ׁשּכבר ּכהן, היה ואם לפּדֹותּה. חּיב סרה- ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
אֹותּה37עליו ּפֹודה היה38- אפּלּו אביה. לבית ּומחזירּה ְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָ

ּומגרׁשּה למדינתּה. ׁשּמחזירּה עד לּה מּטּפל - אחרת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבעיר
מּתרת ׁשהּׁשבּויה יּׂשראל, ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל לּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻונֹותן

ּכ,39לֹו אחר רצה ואם ׁשהיתה. ּכמֹו לאּׁשה לֹו מחזירּה ,ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ּכתּבתּה.40מגרׁשּה לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻ

.ËÈעל יֹותר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַאין
ׁשוה ׁשהיא ּכּמה אּלא הּׁשבּויֹות41ּדמיה, דמיה42ּכׁשאר היּו . ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכתּבתּה, וזֹו מגרׁשּה, הריני ואמר: ּכתּבתּה, ּכדי על ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻיֹותר
אֹותֹו ּכֹופין אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - עצמּה את ותפּדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָותל
ואפּלּו ּבכתּבתּה, עּׂשרה עד דמיה היּו אפּלּו אֹותּה. ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻּופֹודה
ּבפעם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאין
לגרׁשּה ורצה ׁשנּיה, ּפעם ונׁשּבית ּפדאּה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָראׁשֹונה;

עצמּה את ּתפּדה והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁשּה זה הרי -43. ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
.Îיֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזה44לנכסיו ׁשהּבעל45ּומֹוכרין ּכדר אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ֶּפֹודה.

.‡Îולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
ׁשּמּׁשעה לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה,

ּכתּבה. לּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשהּדירּה

.·Îלאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ,46האּׁשה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
והיא ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
הּוא והרי לכהן אסּורה הּׁשבּויה והלא עצמּה. את ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּתפּדה
ואּסּור מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני אֹותּה? ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּפֹודה

לּה ׁשּגרם הּוא .47הּׁשביה ְִֶַַָָָ
.‚Îמסּפד לּה ולעּׂשֹות ּבקבּורתּה, חּיב - אׁשּתֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָמתה

יפחתּו48וקינים לא ׁשּביּׂשראל עני ואפּלּו הּמדינה. ּכל ּכדר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
חלילין מּׁשני לפי50ּומקֹוננת49לֹו הּכל - עׁשיר היה אם . ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

לפי אֹותּה קֹוברין - מּכבֹודֹו יֹותר ּכבֹודּה היה ואם ְְְְְְִִִִֵָָָָּכבֹודֹו.
לאחר אפּלּו יֹורדת ואינּה ּבעלּה, עם עֹולה ׁשהאּׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכבֹודּה;

ִָמיתה.
.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא

ׁשּלא ּכדי לזה, ונֹותנין ּכרחֹו על מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוקברּה
ּכׁשּמתה אחרת ּבמדינה היה לּכלבים. מׁשלכת זֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּתהיה
הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ,51אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לפי אֹו ּכבֹודֹו ּולפי הּבעל ממֹון לפי אֹותּה ְְְְְְִִִִַַַָָוקֹוברין
.52ּכבֹודּה ְָ

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨

עֹונתּה‡. ׁשּימנע הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּׁשה
ּבנים, לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לבעל חּיב - קּים לא אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכבר
ׁשל עּׂשה מצות ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל

ּורבּו. ּפרּו ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָּתֹורה,
ואימתי·. האּׁשה. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻהאיׁש

ׁשעברּו וכיון עּׂשרה. ׁשבע מּבן זֹו? ּבמצוה נתחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהאיׁש
מצות ּומבּטל עֹובר זה הרי - אּׁשה נּׂשא ולא ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעּׂשרים

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתשמיש. מעל32)השני רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי: ופירשו בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים
בקשה" "דרך רבינו וסובר סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו - בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
על כופין אין שתתפייס, - בקשה דרך אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת היא סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה -

דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים אלא בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר מכריחין אין וגם הגירושין
שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים ואין כתובתך.33)השלום, בעל34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן

וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה שמחוייב וודאי גרשום, דרבינו חרם משום "ושלחתה35)כורחה, ִָשנינּו:
הי "שאם - וטהורות".לנפשה" קדושות שהן ישראל לבנות וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר) יפת (אשת בין36)יתה

לבעלה.37)הגויים. אסורה נאנסה אפילו כהן אשת הגויים.38)כי בין תיטמע ישראל39)שלא אשת בשבי, נבעלה אפילו כי
לבעלה. מותרת שאין40)שנאנסה וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה שהיא או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה

לגרשה. יכול אינו כורחה, בעל בשוק.41)מגרשים להימכר העומדת מפני42)כשפחה שוויין מכדי יותר אותן פודים שאין
לשבותן. אחריהן רודפים האויבים יהיו שלא העולם שניים.43)תיקון ולא חכמים לה תקנו אחד בית44)פדיון תנאי כל על

מוכרין. שבכתובתה המוסיפים.45)דין שיפסקו עד פומבית מכירה על לכהן46)שמכריזים גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן לישראל ממזרת או אחר47)הדיוט, דבר איסור לפדותה, חייב לה גורם שבייה שאיסור "כל

לפדותה". חייב אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו מקוננת.48)(כגון ידי על ויגון אבל חלולים49)שירי ניגון כלי
בכי. מעורר הספד.50)שקולם דברי בקול מקוננת לצורך51)אשה הלווה מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי

חסדים. גומלי בפני דלת תנעל שלא כדי הכרזה בלא מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי מכבודו.52)קבורה, יותר הוא אם
להוליד,1) יכול שאינו בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם עמד ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

ותשמע בביתה צנועה האשה שתהא מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב שלא
זה. את זה שיכבדו לבעלה,
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הּדין ּכח ּכפי אפׁשר,32ּפׁשרה אי אדם ּבני ּבפני לבעל אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבריה. ּכל ּבפני לבעל ׁשאסּור ְְְְִִִִֵֶָָָֹלפי

.ÊÈראה ׁשּתבריא. עד אֹותּה לרּפאת חּיב - ׁשחלתה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאּׁשה
הרי לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשהחלי

הריני33ּכתּבתי אֹו מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻֻֻ
לֹו ׁשֹומעין - והֹול ּכתּבה ונֹותן ראּוי34מגרׁש ואין . ְְְְְְְִֵֵֵֵָָָֻ
ארץ ּדר מּפני ּכן, .35לעּׂשֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶַ

.ÁÈנא36נׁשּבית ׁשּכבר ּכהן, היה ואם לפּדֹותּה. חּיב סרה- ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
אֹותּה37עליו ּפֹודה היה38- אפּלּו אביה. לבית ּומחזירּה ְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָ

ּומגרׁשּה למדינתּה. ׁשּמחזירּה עד לּה מּטּפל - אחרת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבעיר
מּתרת ׁשהּׁשבּויה יּׂשראל, ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל לּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻונֹותן

ּכ,39לֹו אחר רצה ואם ׁשהיתה. ּכמֹו לאּׁשה לֹו מחזירּה ,ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ּכתּבתּה.40מגרׁשּה לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻ

.ËÈעל יֹותר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַאין
ׁשוה ׁשהיא ּכּמה אּלא הּׁשבּויֹות41ּדמיה, דמיה42ּכׁשאר היּו . ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכתּבתּה, וזֹו מגרׁשּה, הריני ואמר: ּכתּבתּה, ּכדי על ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻיֹותר
אֹותֹו ּכֹופין אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - עצמּה את ותפּדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָותל
ואפּלּו ּבכתּבתּה, עּׂשרה עד דמיה היּו אפּלּו אֹותּה. ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻּופֹודה
ּבפעם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאין
לגרׁשּה ורצה ׁשנּיה, ּפעם ונׁשּבית ּפדאּה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָראׁשֹונה;

עצמּה את ּתפּדה והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁשּה זה הרי -43. ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
.Îיֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזה44לנכסיו ׁשהּבעל45ּומֹוכרין ּכדר אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ֶּפֹודה.

.‡Îולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
ׁשּמּׁשעה לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה,

ּכתּבה. לּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשהּדירּה

.·Îלאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ,46האּׁשה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
והיא ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
הּוא והרי לכהן אסּורה הּׁשבּויה והלא עצמּה. את ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּתפּדה
ואּסּור מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני אֹותּה? ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּפֹודה

לּה ׁשּגרם הּוא .47הּׁשביה ְִֶַַָָָ
.‚Îמסּפד לּה ולעּׂשֹות ּבקבּורתּה, חּיב - אׁשּתֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָמתה

יפחתּו48וקינים לא ׁשּביּׂשראל עני ואפּלּו הּמדינה. ּכל ּכדר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
חלילין מּׁשני לפי50ּומקֹוננת49לֹו הּכל - עׁשיר היה אם . ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

לפי אֹותּה קֹוברין - מּכבֹודֹו יֹותר ּכבֹודּה היה ואם ְְְְְְִִִִֵָָָָּכבֹודֹו.
לאחר אפּלּו יֹורדת ואינּה ּבעלּה, עם עֹולה ׁשהאּׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכבֹודּה;

ִָמיתה.
.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא

ׁשּלא ּכדי לזה, ונֹותנין ּכרחֹו על מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוקברּה
ּכׁשּמתה אחרת ּבמדינה היה לּכלבים. מׁשלכת זֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּתהיה
הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ,51אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לפי אֹו ּכבֹודֹו ּולפי הּבעל ממֹון לפי אֹותּה ְְְְְְִִִִַַַָָוקֹוברין
.52ּכבֹודּה ְָ

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨

עֹונתּה‡. ׁשּימנע הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּׁשה
ּבנים, לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לבעל חּיב - קּים לא אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכבר
ׁשל עּׂשה מצות ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל

ּורבּו. ּפרּו ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָּתֹורה,
ואימתי·. האּׁשה. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻהאיׁש

ׁשעברּו וכיון עּׂשרה. ׁשבע מּבן זֹו? ּבמצוה נתחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהאיׁש
מצות ּומבּטל עֹובר זה הרי - אּׁשה נּׂשא ולא ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעּׂשרים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתשמיש. מעל32)השני רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי: ופירשו בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים
בקשה" "דרך רבינו וסובר סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו - בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
על כופין אין שתתפייס, - בקשה דרך אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת היא סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה -

דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים אלא בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר מכריחין אין וגם הגירושין
שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים ואין כתובתך.33)השלום, בעל34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן

וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה שמחוייב וודאי גרשום, דרבינו חרם משום "ושלחתה35)כורחה, ִָשנינּו:
הי "שאם - וטהורות".לנפשה" קדושות שהן ישראל לבנות וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר) יפת (אשת בין36)יתה

לבעלה.37)הגויים. אסורה נאנסה אפילו כהן אשת הגויים.38)כי בין תיטמע ישראל39)שלא אשת בשבי, נבעלה אפילו כי
לבעלה. מותרת שאין40)שנאנסה וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה שהיא או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה

לגרשה. יכול אינו כורחה, בעל בשוק.41)מגרשים להימכר העומדת מפני42)כשפחה שוויין מכדי יותר אותן פודים שאין
לשבותן. אחריהן רודפים האויבים יהיו שלא העולם שניים.43)תיקון ולא חכמים לה תקנו אחד בית44)פדיון תנאי כל על

מוכרין. שבכתובתה המוסיפים.45)דין שיפסקו עד פומבית מכירה על לכהן46)שמכריזים גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן לישראל ממזרת או אחר47)הדיוט, דבר איסור לפדותה, חייב לה גורם שבייה שאיסור "כל

לפדותה". חייב אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו מקוננת.48)(כגון ידי על ויגון אבל חלולים49)שירי ניגון כלי
בכי. מעורר הספד.50)שקולם דברי בקול מקוננת לצורך51)אשה הלווה מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי

חסדים. גומלי בפני דלת תנעל שלא כדי הכרזה בלא מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי מכבודו.52)קבורה, יותר הוא אם
להוליד,1) יכול שאינו בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם עמד ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

ותשמע בביתה צנועה האשה שתהא מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב שלא
זה. את זה שיכבדו לבעלה,
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מתירא והיה ּבּה, וטרּוד ּבּתֹורה עֹוסק היה ואם ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָעּׂשה.
ויּבטל אׁשּתֹו ּבעבּור ּבמזֹונֹות יטרח ׁשּלא ּכדי אּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּלּׂשא
ּפטּור ּבמצוה ׁשהעֹוסק להתאחר; מּתר זה הרי - הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמן

ּתֹורה. ּבתלמּוד ׁשּכן וכל הּמצוה, ְְְְִִֵֶַַָָָמן
עּזאי,‚. ּכבן ּבּה וׁשֹוגה ּתמיד ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָמי

והּוא, עֹון. ּבידֹו אין - אּׁשה נּׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ְְְִֵַָָָָָָָָָָָֹודבק
מתּגּבר יצרֹו היה אם אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
יבֹוא ׁשּמא ּבנים, לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - ֲִִִִֶַַָָָָָָָָָעליו

הרהּור. ְִִֵלידי
זכר„. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה

אֹו סריס, הּבן היה ּבראם. ּונקבה זכר ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּונקבה.
זֹו. מצוה קּים לא - אילֹונית הּבת ְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשהיתה

ּפרּיה‰. מצות קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבנים. הם הרי ּבנים ּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּורבּיה.
ּונקבה. מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
והם הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאףֿעלּֿפי

ק הרי ּבאים, הן ּבניו אםמּׁשני אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות ּים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ומתּו, ּובת ּבן לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו

הּמצוה. קּים ְִִֵַָֹלא
.Âקּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיּו

לא - והם הּוא ונׁשּתחרר עבד, והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹמצוה
ׁשּנׁשּתחרר; אחר ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקּים

יחּוס. לֹו אין ִֵֶֶֶָׁשהעבד
.Êׁשאינּה ּוקטּנה ואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹלא

אֹו ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים ּכן אם אּלא לילד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָראּויה
אּׁשה נּׂשא מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות אחרת אּׁשה לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ויּתן יֹוציא זה הרי - ילדה ולא ׁשנים עּׂשר עּמֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹוׁשהתה
להֹוציא רצה לא ואם לילד. הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֻּכתּבה,
אמר: ואם ׁשּיֹוציא. עד ּבׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין -ְְִִִִֶַַַָ
אתיחד ׁשּלא ּכדי עדים ּבפני עּמּה ׁשֹוכן והריני ּבֹועלּה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאיני
ׁשֹומעין, אין - הּוא ׁשאמר ּבין היא, ׁשאמרה ּבין - ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָעּמּה

לילד. הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו יֹוציא ְִִִֵֵֶָָָָָאּלא
.Áׁשכבת ּכחץ יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עּׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהתה

לּה ויׁש ּבכתּבה. ׁשּלא ותצא מּמּנה, החלי חזקת - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻזרע
ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו ּתהיה לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּתֹוספת.
החלי חזקת - ּכחץ יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתֹוספת, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלּה

ותֹוספת. עּקר ּכּלּה, הּכתּבה ויּתן ויֹוציא ּבלבד, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻמּמּנּו
.Ëמּמּנּו אֹומרת: והיא הֹולדה, נמנע מּמּנה אֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָהּוא

סתם להחרים לֹו ויׁש נאמנת. - ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו מּפני ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָנמנע,
יּתן ּכ ואחר ּבוּדאי, ּבֹו יֹודעת ׁשאינּה ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
אין - מּמּנּו אם מּמּני אם יֹודעת איני אמרה: ואם ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכתּבה.
ּבעליו, ּבחזקת ממֹון העמד ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, עּקר ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֻלּה
היא נאמנת ולּמה ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
יֹורה לא אם ּכחץ יֹורה אם מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּבטענה

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ְְְִֵֵַּכחץ,
.Èׁשנים עּׂשר אחר לגרׁשּה מּבעלּה לתּבע ׁשּבאה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשֹומעין - ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹמּפני

היא צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻלּה.
ּכתּבה עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לזקנּותּה. ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלבנים
לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבלבד;

ְִֹותּטל.
.‡È,חֹולה הּבעל ׁשהיה אֹו ׁשנים, עּׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהל

- האסּורין ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ׁשהיתה ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָאֹו
הּמנין. מן זמן אֹותֹו להן עֹולה ְְִִֵֶֶַַָָאין

.·Èוחזרה הּפילה אם ׁשהּפילה. מּיֹום מֹונה - ְְִִִִִִִִֶֶָָָָָהּפילה
זכה לא וׁשּמא לנפלים, החזקה - ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֻוהּפילה

ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה, ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות
.‚Èוהיא עּמּה, ׁשּיׁשהה ּכדי עּׂשר, ּבתֹו הּפילה אֹומר: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא

עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - הּפלּתי לא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאֹומרת:
הּפלּתי אֹומרת: והיא ׁשנים, הּפילה אֹומר: הּוא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּבעקרּות.
ויּתן ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשלׁשה
אֹו הּפילה ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ּובכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכתּבה.

ׁשּבטענ ׁשלׁשה, ּכתּבה.ׁשהּפילה לּתן יתחּיב זֹו ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
.„Èילדה ולא ׁשנים עּׂשר עּמֹו וׁשהתה לראׁשֹון ְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָֹנּׂשאת

עּׂשר הּׁשני עם ׁשהתה לׁשני. להּנּׂשא מּתרת - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהֹוציאּה
לׁשליׁשי נּׂשאת ואם לׁשליׁשי. ּתּנּׂשא לא - ילדה ולא ְְְְְִִִִִִִִִִֵָָָָָֹֹׁשנים
אֹו אחרת אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּבכתּבה, ׁשּלא ּתצא -ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

ּורבּיה. ּפרּיה מצות ְְְִִִִֵֶַָָׁשּקּים
.ÂËיכֹול אינֹו ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

יֹורה ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד, ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
ׁשּתנהגי לי ראּוי לּה: ואֹומרים ּפׁשרה. הּדּינין יעּׂשּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכחץ
ּכ ואחר ּתֹולידי, ולא ׁשנים עּׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעם
ליׁשב, אֹותּה ּכֹופין ואין זה. ּבדבר עּמּה ּומגלּגלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָּתתּבעי.
עד זה ּבדבר מאריכין אּלא הּמֹורדת, ּכדין אֹותּה דנין ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ּפׁשרה. ְֲֶַָָׁשּיעּׂשּו
.ÊËהּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאףֿעלּֿפי

זמן ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא סֹופרים מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻמצּוה
ּבנה ּכאּלּו - ּביּׂשראל אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל ּכח; ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
אּׁשה, ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם.
ׁשּלא איׁש, ּבלא אּׁשה ּתׁשב ולא הרהּור; לידי יבֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹׁשּלא

ֵֵָּתחׁשד.
.ÊÈאין חכמים: אמרּו לאׁשּתֹו. לקּנאת איׁש ּכל על ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹוחֹובה

ולא טהרה. רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם אּלא לאׁשּתֹו מקּנא ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאדם
ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה יאנס ולא מּדאי. ּביֹותר לּה ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹיקּנא

וּׂשמחה. ּׂשיחה ּומּתֹו ּבדעּתּה ְְְְִִִֶַָָָָאּלא
.ÁÈ,ּביתּה ּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה, על חכמים צּוּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָוכן

ּתתּבע ולא ּבעלּה. ּבפני ראׁש וקּלּות ּׂשחֹוק ּתרּבה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֹולא
ולא זה. ּבעסק מדּברת ּתהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתׁשמיׁש
אּלא ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתמנע
ּכדי ּביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
הּדֹומה ּומן הּכעּור מן ותתרחק קנאה. רּוח עליו יעבר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ְִלּכעּור.
.ËÈיֹותר אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהא חכמים, צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוכן

ּבטֹובתּה מרּבה ממֹון, לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו. ואֹוהבּה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָמּגּופֹו,
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עּמּה דּבּורֹו ויהיה יתרה. אימה עליה יטיל ולא ממֹונֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹּכפי
רגזן. ולא עצב יהיה ולא ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹּבנחת.

.Îּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה, על צּוּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
ּפיו. על מעּׂשיה ּכל ותעּׂשה מּמּנּו, מֹורא עליה ויהיה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּדאי,
לּבֹו ּבתאות מהּלכת ,מל אֹו ּׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָויהיה
יּׂשראל ּובני יּׂשראל ּבנֹות ּדר וזה ּׁשּיּׂשנא. מה ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומרחקת
נאה יּׁשּובן יהיה אּלּו ּובדרכים ּבזּוּוגן. והּטהֹורים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּקדֹוׁשים

ְָֻּומׁשּבח.

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨

ּבין‡. קרקע, ּבין - לבעלּה האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנכסים
ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן אףֿעלּֿפי - עבדים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמּטלטלין,
קּבל ואם ׁשמם. נדּוניא אּלא ּכתּבה, נקראין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻֻהּכתּבה,
ּפחתה אם - ּברׁשּותֹו ונעּׂשית עליו הּנדּוניא אחריּות ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּבעל
נכסי נקראת זֹו הרי - לֹו הֹותירה הֹותירה ואם לֹו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָּפחתה
הרי אּלא עליו, הּנדּוניא אחריּות קּבל לא ואם ּברזל. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹצאן
הֹותירה ואם לּה, ּפחתה ּפחתה אם - האּׁשה ּברׁשּות ְְֲֲִִִִִִָָָָָָָָהיא

מלֹוג. נכסי נקראת זֹו הרי - לּה ְְְֲִִִֵֵֵָָהֹותירה
לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן

לּה נפלּו אֹו לעצמּה, נׁשארּו אּלא ּבּכתּבה, אֹותן ּכתבּו ְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֻולא
נקראין הּכל - ּבמּתנה לּה נתנּו אֹו ׁשּנתארסה, אחר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבירּׁשה
עּקר אּלא ּכתּבה נקראין ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻנכסי

ּבלבד. הּתֹוספת עם מאתים, אֹו מאה ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכתּבה,
הּתֹוספת‚. ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים הֹודענּו, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻּכבר

הרי אּלא ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּו ולא העּקר. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכדין
לאחר אּלא נגּבית הּכתּבה ואין זמן, לֹו ׁשּיׁש ּכחֹוב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהיא
לּבעל היּו ׁשאם התקינּו, וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמיתת
ּכתּבתּה לגּבֹות האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ְְְִִִֵָָָָָָָָֻּׂשדֹות
הּנקראת והיא ׁשּבנכסיו, הרעה מן אּלא ּתגּבה ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּמּנּו,

ִִזּבּורית.
לא„. - מֹותֹו אחר ּכתּבתּה לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻוכן

ּכלּום, אצלּה הּניח ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ׁשּתּׁשבע עד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּתגּבה
מה ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא ּכתּבתּה, לֹו מכרה ְְְְְֲִַָָָָָָָָָָֹֹֻולא
- לרצֹונֹו ּגרׁשּה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻּׁשעליה,
לקחן ׁשהרי ׁשעליה; ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה, ּבלא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּגֹובה

היא. לא להֹוציאּה, רֹוצה והּוא ּבהן, וזכתה ְְְְִִֶֶָָָָָֹלּה
מן‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה ּתגּבה ׁשּלא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן

מיתת לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּקרקע.
מּׁשבח אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל.
ּבׁשבח ּבכתּבתּה טֹורפת ואינּה מיתתֹו. לאחר נכסים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּׁשבחּו

הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל אףֿעלּֿפי הּלֹוקח, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשהׁשּביח
הם. ּכתּבה מּקּלי אּלּו ְְִִֵֵֵָָֻֻּודברים

.Âהּפחֹות מן ּבכתּבתּה האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻֻוכן
ּבמקֹום וגרׁשּה אחד, ּבמקֹום אּׁשה נּׂשא ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּמטּבעֹות.
מקֹום מּמעֹות טֹובים הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם ְְִִִִִֵַַָָָאחר:
מעֹות היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן - ְְִִִִֵֵֵַַָָָָהּגרּוׁשין
לּה נֹותן - הּנּׂשּואין מקֹום מּמעֹות טֹובים הּגרּוׁשין ְְִִִִִֵֵַַָָמקֹום
ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָמּמעֹות
ּבין ידּוע, מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֻּבכתּבתּה
מטּבע חברֹו את הּמלוה ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבעּקר
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָידּוע,

ְַָָהלואה.
.Êגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו

ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מֹות אחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה ּופׁשטה הּמּטלטלין. מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו
הן, ּכּכתּבה ּכּלן - ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן יּׂשראל. ּברב ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹֻֻֻזֹו
ׁשּלא ּדכרין', 'ּבנין מּכתּבת חּוץ ּכבקרקע. ּבמּטלטלין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָֹֻויׁשנן
אֹומר: אני לפיכ היׁשיבֹות. ּבכל ּפׁשּוט ירּׁשתן מנהג ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻמצאנּו
אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין הּגמרא, ּדין על אֹותּה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמעמידין

הּקרקע. מן ְִֶַַַָאּלא
.Á,ׁשמען וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו הּמקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָּכבר

זה ודבר מּמטלטלי. ּבין מּמקרקעי ּבין ּבּכתּבה: ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיכּתבּו
זה; דבר הנהיגּו ּונבֹונים ּגדֹולים ואנׁשים הּוא, ּגדֹול ְְְֲִִִִִִֶַָָָָּתּקּון

ּתנ זה מןׁשהרי גֹובה האלמנה ונמצא ׁשּבממֹון, אי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אחרֹונים. ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹהּמּטלטלין

.Ëאם סתם: נּׂשא אּלא הּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהרי
אֹו לאו, ואם ּגֹובה, - ּגאֹונים ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָָָהיה
ּכח ׁשאין הרּבה; ּבּדבר מתיּׁשבין - הּדבר לנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנסּתּפק
ּכדין נתּפרׁשה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבּה לדּון הּגאֹונים ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבתּקנת
ּבּה ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ּכתּבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּתנאי

הּיֹורׁשים. מן ְִִַָממֹון
.Èאחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

ּבאלפים קרקע לֹו ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה. ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻוערבאין
אחר ׁשּימּכר וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻזהּובים
ּכל למּכר לֹו ויׁש קּים ׁשּממּכרֹו אףֿעלּֿפי מּנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּנּׂשּואין
ּכׁשּיגרׁשּנה ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש - ירצה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻנכסיו
- ּוכׁשּתטרף חֹורין. ּבני נכסים ּתמצא לא אם ּכׁשּימּות, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹאֹו
ּבעלי ּכל ּכדין חפץ, ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא ּתטרף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ּבעיניו. קּלה ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻחֹובֹות.

.‡Èהאלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמׁשּביעין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שתגבה1) הגאונים תקנת הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי ברזל צאן נכסי נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר
או בפניו שלא הנפרעת כתובתה, הפוגמת בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין וכיצד שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה
אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה אומרת היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין מקום כתובתה, הפוחתת

כתובות. ושתי גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד הקטן נאמן
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עּמּה דּבּורֹו ויהיה יתרה. אימה עליה יטיל ולא ממֹונֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹּכפי
רגזן. ולא עצב יהיה ולא ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹּבנחת.

.Îּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה, על צּוּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
ּפיו. על מעּׂשיה ּכל ותעּׂשה מּמּנּו, מֹורא עליה ויהיה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּדאי,
לּבֹו ּבתאות מהּלכת ,מל אֹו ּׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָויהיה
יּׂשראל ּובני יּׂשראל ּבנֹות ּדר וזה ּׁשּיּׂשנא. מה ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומרחקת
נאה יּׁשּובן יהיה אּלּו ּובדרכים ּבזּוּוגן. והּטהֹורים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּקדֹוׁשים

ְָֻּומׁשּבח.

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨

ּבין‡. קרקע, ּבין - לבעלּה האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנכסים
ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן אףֿעלּֿפי - עבדים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמּטלטלין,
קּבל ואם ׁשמם. נדּוניא אּלא ּכתּבה, נקראין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻֻהּכתּבה,
ּפחתה אם - ּברׁשּותֹו ונעּׂשית עליו הּנדּוניא אחריּות ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּבעל
נכסי נקראת זֹו הרי - לֹו הֹותירה הֹותירה ואם לֹו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָּפחתה
הרי אּלא עליו, הּנדּוניא אחריּות קּבל לא ואם ּברזל. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹצאן
הֹותירה ואם לּה, ּפחתה ּפחתה אם - האּׁשה ּברׁשּות ְְֲֲִִִִִִָָָָָָָָהיא

מלֹוג. נכסי נקראת זֹו הרי - לּה ְְְֲִִִֵֵֵָָהֹותירה
לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן

לּה נפלּו אֹו לעצמּה, נׁשארּו אּלא ּבּכתּבה, אֹותן ּכתבּו ְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֻולא
נקראין הּכל - ּבמּתנה לּה נתנּו אֹו ׁשּנתארסה, אחר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבירּׁשה
עּקר אּלא ּכתּבה נקראין ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻנכסי

ּבלבד. הּתֹוספת עם מאתים, אֹו מאה ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכתּבה,
הּתֹוספת‚. ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים הֹודענּו, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻּכבר

הרי אּלא ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּו ולא העּקר. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכדין
לאחר אּלא נגּבית הּכתּבה ואין זמן, לֹו ׁשּיׁש ּכחֹוב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהיא
לּבעל היּו ׁשאם התקינּו, וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמיתת
ּכתּבתּה לגּבֹות האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ְְְִִִֵָָָָָָָָֻּׂשדֹות
הּנקראת והיא ׁשּבנכסיו, הרעה מן אּלא ּתגּבה ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּמּנּו,

ִִזּבּורית.
לא„. - מֹותֹו אחר ּכתּבתּה לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻוכן

ּכלּום, אצלּה הּניח ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ׁשּתּׁשבע עד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּתגּבה
מה ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא ּכתּבתּה, לֹו מכרה ְְְְְֲִַָָָָָָָָָָֹֹֻולא
- לרצֹונֹו ּגרׁשּה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻּׁשעליה,
לקחן ׁשהרי ׁשעליה; ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה, ּבלא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּגֹובה

היא. לא להֹוציאּה, רֹוצה והּוא ּבהן, וזכתה ְְְְִִֶֶָָָָָֹלּה
מן‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה ּתגּבה ׁשּלא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן

מיתת לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּקרקע.
מּׁשבח אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל.
ּבׁשבח ּבכתּבתּה טֹורפת ואינּה מיתתֹו. לאחר נכסים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּׁשבחּו

הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל אףֿעלּֿפי הּלֹוקח, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשהׁשּביח
הם. ּכתּבה מּקּלי אּלּו ְְִִֵֵֵָָֻֻּודברים

.Âהּפחֹות מן ּבכתּבתּה האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻֻוכן
ּבמקֹום וגרׁשּה אחד, ּבמקֹום אּׁשה נּׂשא ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּמטּבעֹות.
מקֹום מּמעֹות טֹובים הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם ְְִִִִִֵַַָָָאחר:
מעֹות היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן - ְְִִִִֵֵֵַַָָָָהּגרּוׁשין
לּה נֹותן - הּנּׂשּואין מקֹום מּמעֹות טֹובים הּגרּוׁשין ְְִִִִִֵֵַַָָמקֹום
ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָמּמעֹות
ּבין ידּוע, מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֻּבכתּבתּה
מטּבע חברֹו את הּמלוה ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבעּקר
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָידּוע,

ְַָָהלואה.
.Êגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו

ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מֹות אחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה ּופׁשטה הּמּטלטלין. מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו
הן, ּכּכתּבה ּכּלן - ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן יּׂשראל. ּברב ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹֻֻֻזֹו
ׁשּלא ּדכרין', 'ּבנין מּכתּבת חּוץ ּכבקרקע. ּבמּטלטלין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָֹֻויׁשנן
אֹומר: אני לפיכ היׁשיבֹות. ּבכל ּפׁשּוט ירּׁשתן מנהג ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻמצאנּו
אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין הּגמרא, ּדין על אֹותּה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמעמידין

הּקרקע. מן ְִֶַַַָאּלא
.Á,ׁשמען וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו הּמקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָּכבר

זה ודבר מּמטלטלי. ּבין מּמקרקעי ּבין ּבּכתּבה: ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיכּתבּו
זה; דבר הנהיגּו ּונבֹונים ּגדֹולים ואנׁשים הּוא, ּגדֹול ְְְֲִִִִִִֶַָָָָּתּקּון

ּתנ זה מןׁשהרי גֹובה האלמנה ונמצא ׁשּבממֹון, אי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אחרֹונים. ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹהּמּטלטלין

.Ëאם סתם: נּׂשא אּלא הּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהרי
אֹו לאו, ואם ּגֹובה, - ּגאֹונים ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָָָהיה
ּכח ׁשאין הרּבה; ּבּדבר מתיּׁשבין - הּדבר לנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנסּתּפק
ּכדין נתּפרׁשה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבּה לדּון הּגאֹונים ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבתּקנת
ּבּה ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ּכתּבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּתנאי

הּיֹורׁשים. מן ְִִַָממֹון
.Èאחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

ּבאלפים קרקע לֹו ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה. ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻוערבאין
אחר ׁשּימּכר וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻזהּובים
ּכל למּכר לֹו ויׁש קּים ׁשּממּכרֹו אףֿעלּֿפי מּנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּנּׂשּואין
ּכׁשּיגרׁשּנה ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש - ירצה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻנכסיו
- ּוכׁשּתטרף חֹורין. ּבני נכסים ּתמצא לא אם ּכׁשּימּות, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹאֹו
ּבעלי ּכל ּכדין חפץ, ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא ּתטרף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ּבעיניו. קּלה ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻחֹובֹות.

.‡Èהאלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמׁשּביעין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שתגבה1) הגאונים תקנת הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי ברזל צאן נכסי נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר
או בפניו שלא הנפרעת כתובתה, הפוגמת בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין וכיצד שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה
אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה אומרת היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין מקום כתובתה, הפוחתת

כתובות. ושתי גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד הקטן נאמן



`zeyiקטז zekld - oeiq 'h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּוץ אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין - ּכתּבתּה לגּבֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻּכׁשּתבֹוא
מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי מּפני ּדין; ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
ואם ּבּׁשבּועה. עצמּה על ּתדקּדק לא ׁשּמא לּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוׁשׁשין
ּומּדירין ּׁשּירצּו, מה ּכל להן נֹודרת - להּדירּה היתֹומים ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָרצּו

ּכתּבתּה. נֹוטלת ּכ ואחר ּדין, ּבבית ְְְִֵֶֶַַָָָָֻאֹותּה
.·Èיֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה

נּׂשאת ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום; ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. לּה יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזמן

.‚Èּבארּבעת לּה ׁשּיחד ּבין - ּבכתּבתּה קרקע לּה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻיחד
ּבלא מּמּנה ּכתּבתּה את ּגֹובה - אחד ּבמצר ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻהּמצרים,
- קּימין עצמן והן מּטלטלין, לּה ּכתב אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשבּועה.
ּבהן ונלקח נמּכרּו אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹנֹוטלת
הּמּטלטלין מּדמי הּׁשנּיים ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַמּטלטלין

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלּתן - ְְְִִַָָָֹהראׁשֹונים
.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא ּתּפרע לא - ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת

אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
.וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי לא אֹומרת: והיא הּכל, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנתקּבלּת
דקּדקה ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
הּׁשאר ּתּטל לא - ּפרּוטה ּבחצי ּׁשּנטלה מה ּבחׁשּבֹון ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹעצמּה

ּבׁשבּועה. ְִֶָָאּלא
.ÂËנתקּבלּתי לא אֹומרת: והיא הּכל, נתקּבלּת הּבעל: ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹֹאמר

לא - מקצת אֹו הּכל ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכלּום,
ּבׁשבּועה. אּלא הּכתּבה ּכל ְְִִֶַַָָָָָֻּתּפרע

.ÊË?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא ּתּפרע לא - ּבפניו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּנפרעת
לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּבמקֹום ׁשּיהיה והּוא, ּכתּבתּה. אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאחר
קרֹוב ּבמקֹום היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹרחֹוק,

ׁשֹו - -להֹודיעֹו יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו לחין ְְְִִִִִָֹ
ותּטל. ְִִַָֹּתּׁשבע

.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת
הּכל, נתקּבלּת אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻהֹוציאה
מאֹות חמׁש אּלא לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי לא אֹומרת: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוהיא
זֹו הרי - לבינֹו ּביני היתה אמנה אלף, לי ׁשּכתב וזה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָזּוז;
ּכתּבתי ּבׁשטר אין אמרה: אם אבל ּבׁשבּועה. ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻנפרעת
אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת אינּה - מאֹות חמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
ׁשקר. ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו אֹותֹו ּבטלה ׁשהרי ּכלּום, ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָזּוז

ונפטר. הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְִִִֵֶַָָָלפיכ
.ÁÈאֹומרים - ּבׁשבּועה אּלא ּתּפרע לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ׁשּלא ּתּפרע ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי; הּׁשבעי ּדין: ּבית ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלּה
נאמן אּתה ואין לּה, ותן עמד לּבעל: אֹומרים - ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשבּועה

.לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָּבטענה
.ËÈאֹומרין - טענתי על לי ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָאמר

עּמֹו התנית חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי, הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָלּה:
מה ּבכל נאמנת ׁשּתהא אֹו ּבׁשבּועה, ׁשּלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאה אם אבל ּכלל. ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָֹֹּׁשּתטען

ּתּטל. ּכ ואחר ּתּׁשבע - מּיֹורׁשיו ְְְִִִִַַַָָָֹלגּבֹות

.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹורׁשיו ּכתּבתּה ׁשּתגּבה עּמֹו ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹֻהתנת
נֹוטלת זֹו הרי - יֹורׁשיו על ּׁשּתטען מה ּבכל נאמנת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתהיה
מׁשעּבדים מּנכסים לטרף ּבאה אם אבל ׁשבּועה. ּבלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹֹֻמהן
הּבעל; ׁשהאמינּה ואףֿעלּֿפי ּבׁשבּועה, אּלא ּתטרף לא -ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
אבל יֹורׁשיו, ועל עליו אּלא מֹועיל הּבעל ּתנאי ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

מֹועיל. אינֹו אחרים ממֹון ְְֲִִִֵֵַָלהפסיד
.‡Îנׁשּבעת - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻאלמנה

ׁשהיתה ּבין ׁשנה. מאה אחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻוגֹובה
ּכתּבה ׁשטר אין ואם אביה. ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבבית
ואפּלּו ּכתּבה, עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ידּה מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֻיֹוצא
ּכתּבה עּקר אפּלּו הּגרּוׁשה, וכן ּבעלּה. מיתת ּביֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻּתבעה

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה ְְִֵֶַַָָֻאין
.·Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה

ּתנאי על סֹומכין אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ּבידּה ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכתּבה עּקר גֹובה זֹו הרי - ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבית
ּבבית ׁשהיתה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין - ּכתּבה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשטר
ּבכל לּה אין ּתֹוספת אבל אביה, ּבבית ׁשהיתה ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה

ּברּורה. ּבראיה אּלא ְְִֶָָָָָמקֹום
.‚Îּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה ואם לעֹולם, ּגֹובה - ּבעלּה ּבבית היתה אם ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
אחר לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עּׂשרים עד - אביה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבבית
לא - מחלה לא ׁשאּלּו ּכלּום; לּה אין - ׁשנה וחמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹעּׂשרים
ׁשּתאמר: ּכדי הּיֹורׁשים עם אינּה והרי זה, זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתקה

ּבּבית. עּמי והן מּלתבען ְְְְְִִִִִִֵַַַָָנכלמּתי
.„Îלבית מזֹונֹותיה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלפיכ

אחר ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש - ּבּה ּומטּפל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻאביה
מּפני ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזֹו מּפני ׁשנה; וחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹעּׂשרים

ּבֹוׁש הּיֹורׁש.ׁשהיא מן ה ִִֵֶַָ
.‰Î,מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא לּה ואין נּׂשאת ּבעּולה אֹומרים: יֹורׁשיו אֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָוהּבעל
אנׁשי ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעּׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאה
ּכתרים אֹו ּׂשמחה מיני ּכגֹון לבתּולה, לעּׂשֹותן העיר ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָאֹותּה
אּלא ּכ עֹוּׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו ידּוע, מלּבּוׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָאֹו
- ּבזה עדים לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבתּולה
להׁשּביעֹו לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהרי
הּקטן ונאמן הּטענה. ּבמקצת הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשבּועת
ׁשּנעּׂשה קטן ּכׁשהייתי אני זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלהעיד
ׁשאין ּבמקֹום - האּלּו הּדברים וכל הּבתּולֹות. מנהג ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹלפלֹונית

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ְְְְִֶַָָֻּכֹותבין
.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

ׁשטר ׁשהֹוציאה האּׁשה ,לפיכ ּבעלּה. ּבפני ּפניה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמעּזה
ּגּטי, ואבד ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻּכתּבה
עּקר לּה לּתן חּיב - גרׁשּתי לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי, לי ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻּתן
ראיה ׁשּתביא עד הּתֹוספת, לּה נֹותן אינֹו אבל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכתּבה;

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם גט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,
.ÊÎ,הּכתּבה ּכל לּה ונתּתי ּגרׁשּתי היה, ּכ הּבעל: לּה ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֻאמר

ׁשּיכֹול מּתֹו - ׁשֹוברי ואבד ׁשֹובר, לי וכתבה ותֹוספת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָעּקר
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ּומׁשּביעּה נאמן. ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹומר
הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, את לּה ונֹותן חפץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבנקיטת

הּתֹוספת. ֶֶַַעל
.ÁÎאֹותֹו ּדר אם ּכתּבה, ׁשטר ּבידּה ואין גט ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻהֹוציאה

ׁשּבידּה; ּבּגט ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה - ּכתּבה יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻמקֹום
ׁשּתֹוציא עד לּה אין עּקר אפּלּו - ּכתּבה לכּתב ּדרּכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֻואם
על הּסת ׁשבּועת הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻׁשטר

ונפטר. ְְֲִַָָָטענתּה,
.ËÎ.ּכתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - ּכתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה

ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט ּכתּבֹות ׁשּתי ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻהֹוציאה
ּבּטלה - ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? מהן זֹו ואי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאחת.
מּזמן אּלא טֹורפת ואינּה הראׁשֹונה, את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאחרֹונה
- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהאחרֹונה;

הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּגֹובה
.Ïּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה

ּכתּבתּה על - סתם והחזירּה אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאחת;
הּבעל: מיתת אחר ּוכתּבה גט הֹוציאה החזירּה. ְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהראׁשֹונה
אין אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה - לּכתּבה קֹודם ּגט ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאם

ׁשהרי זֹו, ּבכתּבתּה ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻּדרּכן
לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻזכתה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבתּה ׁשעל אחת, ּכתּבה ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻאּלא
.‡Ïּכמֹו ׁשּתּנּׂשא, ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּׁשה

ּתּנּׂשא ׁשאם - הּכתּבה ּומּתנאי ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּכל ּתּטל מֹותֹו, אחר ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלאחר
הּתירּוני ּבעלי, מת ואמרה: ּדין לבית ּבאה אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָלפיכ
אֹותּה מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם הזּכירה ולא ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֻלהּנּׂשא,
ּבאה ּכתּבתּה. לּה ונֹותנין אֹותּה ּומׁשּביעין ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻלהּנּׂשא,

ּכתּב את לי ּתנּו ּבעלי, מת איןואמרה: להּנּׂשא אף - תי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּבחזקת זה והרי ּבאה, הּכתּבה עסקי ׁשעל אֹותּה; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתירין
מחּיים ּכתּבה לּטל אּלא להּנּׂשא, ּדעּתּה ואין מת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא
לי ּותנּו להּנּׂשא הּתירּוני ּבעלי, מת ואמרה: ּבאה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבלבד.
ּכתּבתּה, לּה ונֹותנין להּנּׂשא אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻֻאת
ּבאה אם אבל ּבאה; הּנּׂשּואין עסקי על ּדבריה ׁשעּקר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּפני
מּתירין - להּנּׂשא והּתירּוני ּכתּבתי את לי ּתנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֻואמרה:
מֹוציאין אין - ּתפּׂשה ואם ּכתּבה. לּה נֹותנין ואין ְְְְְִִִִֵֵָָָָָֻאֹותּה,

ִָָמּידּה.
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יפה‡. והּמּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים לצּדק עּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות
צדק מאזני ׁשּנאמר: עּׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה
מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי הּקרקע ּבמּדת וכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָוגֹומר.
הּגימטרּיא. ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ּפי על ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּקרקע
היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו

ּכרּכם .מלאה ְְֵַָֹ
ּבמׁשיחתן.·. מזלזלין - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע

ׁשהן מּפני ּכלל, אֹותן מֹוׁשחין אין - הּנהר לּׂשפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּסמּוכים
הרּבים. רׁשּות ּבני ְְִֵֶַָׁשל

ּולאחד‚. החּמה ּבימֹות לאחד ימד לא הּקרקע את ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהּמֹודד
החּמה. ּבימֹות מתקּצר ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבימֹות
ּבהם וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ּבקנה מדד אם ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלפיכ

ּכלּום. ּבכ אין -ְְֵָ
ולא„. עֹופרת ׁשל ולא ּברזל ׁשל לא מׁשקלֹות עֹוּׂשין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹאין

חלּדה ׁשּמעלין מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשל
וׁשל זכּוכית וׁשל סלע צחיח ׁשל עֹוּׂשין אבל ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָּומתחּסרין;

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם ְֵֶֶֶַַָֹאבן
מקל,‰. ׁשהּוא מּפני ּדלעת, ׁשל לא הּמחק את עֹוּׂשין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאין

זית ׁשל עֹוּׂשהּו אבל מכּביד; ׁשהּוא מּפני מּתכת, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹולא
ּבהן. וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע וׁשל ׁשקמה וׁשל אגֹוזים ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָוׁשל

.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק את עֹוּׂשין ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאין
ימחק ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולא

לּלֹוקח. ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, ְְְִִֵֵֶַַַַַַּבבת
.Êולא ׁשּיפחתּו. ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין

קטּנה הּמּדה היתה ואפּלּו ׁשּמֹודד, ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָירּתיח
ׁשהּוא, ּבכל הּמּדֹות על הקּפידה הּתֹורה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּביֹותר;
מּׁשלׁשים קטּנה אחת מּדה והיא ּובּמּׂשּורה, ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

ּבלג. ְְָֹּוׁשלׁשה
.Áלהיֹות צרי - ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל עׁשׁשּיֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹוכרי

ׁשלׁשה ּבאויר ּתלּוי ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּוטי
קני ואר טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹטפחים,

טפח. עּׂשר ׁשנים החּוטים ואר ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמאזנים
.Ëיהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזנים

מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן החּוטים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹאר
ּתׁשעה ארּכן והחּוטין והּקנה טפחים, ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהארץ

ְִָטפחים.
.Èהחּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים

והּקנה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
טפחים. ׁשּׁשה ארּכן ְְְִִִַָָָָוהחּוטין

.‡Èוׁשל זהב ׁשל מאזנים חּוט וכן הּפלס, ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהחּוט
הארץ מן ּוגבֹוהין אצּבעֹות, ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָמֹוכרי
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ּומׁשּביעּה נאמן. ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹומר
הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, את לּה ונֹותן חפץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבנקיטת

הּתֹוספת. ֶֶַַעל
.ÁÎאֹותֹו ּדר אם ּכתּבה, ׁשטר ּבידּה ואין גט ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻהֹוציאה

ׁשּבידּה; ּבּגט ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה - ּכתּבה יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻמקֹום
ׁשּתֹוציא עד לּה אין עּקר אפּלּו - ּכתּבה לכּתב ּדרּכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֻואם
על הּסת ׁשבּועת הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻׁשטר

ונפטר. ְְֲִַָָָטענתּה,
.ËÎ.ּכתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - ּכתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה

ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט ּכתּבֹות ׁשּתי ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻהֹוציאה
ּבּטלה - ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? מהן זֹו ואי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאחת.
מּזמן אּלא טֹורפת ואינּה הראׁשֹונה, את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאחרֹונה
- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהאחרֹונה;

הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּגֹובה
.Ïּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה

ּכתּבתּה על - סתם והחזירּה אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאחת;
הּבעל: מיתת אחר ּוכתּבה גט הֹוציאה החזירּה. ְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהראׁשֹונה
אין אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה - לּכתּבה קֹודם ּגט ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאם

ׁשהרי זֹו, ּבכתּבתּה ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻּדרּכן
לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻזכתה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבתּה ׁשעל אחת, ּכתּבה ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻאּלא
.‡Ïּכמֹו ׁשּתּנּׂשא, ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּׁשה

ּתּנּׂשא ׁשאם - הּכתּבה ּומּתנאי ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּכל ּתּטל מֹותֹו, אחר ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלאחר
הּתירּוני ּבעלי, מת ואמרה: ּדין לבית ּבאה אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָלפיכ
אֹותּה מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם הזּכירה ולא ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֻלהּנּׂשא,
ּבאה ּכתּבתּה. לּה ונֹותנין אֹותּה ּומׁשּביעין ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻלהּנּׂשא,

ּכתּב את לי ּתנּו ּבעלי, מת איןואמרה: להּנּׂשא אף - תי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּבחזקת זה והרי ּבאה, הּכתּבה עסקי ׁשעל אֹותּה; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתירין
מחּיים ּכתּבה לּטל אּלא להּנּׂשא, ּדעּתּה ואין מת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא
לי ּותנּו להּנּׂשא הּתירּוני ּבעלי, מת ואמרה: ּבאה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבלבד.
ּכתּבתּה, לּה ונֹותנין להּנּׂשא אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻֻאת
ּבאה אם אבל ּבאה; הּנּׂשּואין עסקי על ּדבריה ׁשעּקר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּפני
מּתירין - להּנּׂשא והּתירּוני ּכתּבתי את לי ּתנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֻואמרה:
מֹוציאין אין - ּתפּׂשה ואם ּכתּבה. לּה נֹותנין ואין ְְְְְִִִִֵֵָָָָָֻאֹותּה,

ִָָמּידּה.
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יפה‡. והּמּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים לצּדק עּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות
צדק מאזני ׁשּנאמר: עּׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה
מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי הּקרקע ּבמּדת וכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָוגֹומר.
הּגימטרּיא. ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ּפי על ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּקרקע
היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו

ּכרּכם .מלאה ְְֵַָֹ
ּבמׁשיחתן.·. מזלזלין - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע

ׁשהן מּפני ּכלל, אֹותן מֹוׁשחין אין - הּנהר לּׂשפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּסמּוכים
הרּבים. רׁשּות ּבני ְְִֵֶַָׁשל

ּולאחד‚. החּמה ּבימֹות לאחד ימד לא הּקרקע את ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהּמֹודד
החּמה. ּבימֹות מתקּצר ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבימֹות
ּבהם וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ּבקנה מדד אם ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלפיכ

ּכלּום. ּבכ אין -ְְֵָ
ולא„. עֹופרת ׁשל ולא ּברזל ׁשל לא מׁשקלֹות עֹוּׂשין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹאין

חלּדה ׁשּמעלין מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשל
וׁשל זכּוכית וׁשל סלע צחיח ׁשל עֹוּׂשין אבל ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָּומתחּסרין;

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם ְֵֶֶֶַַָֹאבן
מקל,‰. ׁשהּוא מּפני ּדלעת, ׁשל לא הּמחק את עֹוּׂשין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאין

זית ׁשל עֹוּׂשהּו אבל מכּביד; ׁשהּוא מּפני מּתכת, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹולא
ּבהן. וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע וׁשל ׁשקמה וׁשל אגֹוזים ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָוׁשל

.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק את עֹוּׂשין ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאין
ימחק ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולא

לּלֹוקח. ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, ְְְִִֵֵֶַַַַַַּבבת
.Êולא ׁשּיפחתּו. ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין

קטּנה הּמּדה היתה ואפּלּו ׁשּמֹודד, ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָירּתיח
ׁשהּוא, ּבכל הּמּדֹות על הקּפידה הּתֹורה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּביֹותר;
מּׁשלׁשים קטּנה אחת מּדה והיא ּובּמּׂשּורה, ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

ּבלג. ְְָֹּוׁשלׁשה
.Áלהיֹות צרי - ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל עׁשׁשּיֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹוכרי

ׁשלׁשה ּבאויר ּתלּוי ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּוטי
קני ואר טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹטפחים,

טפח. עּׂשר ׁשנים החּוטים ואר ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמאזנים
.Ëיהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזנים

מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן החּוטים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹאר
ּתׁשעה ארּכן והחּוטין והּקנה טפחים, ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהארץ

ְִָטפחים.
.Èהחּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים

והּקנה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
טפחים. ׁשּׁשה ארּכן ְְְִִִַָָָָוהחּוטין

.‡Èוׁשל זהב ׁשל מאזנים חּוט וכן הּפלס, ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהחּוט
הארץ מן ּוגבֹוהין אצּבעֹות, ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָמֹוכרי
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ּכפי - ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ואר הּפלס ואר אצּבעֹות, ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלׁש
רֹוצה. ּׁשהּוא ֶֶַמה

.·È?לֹו ׁשּׁשֹוקל ּבעת לּלֹוקח להכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמּנין
צּדק ּתֹורה: אמרה .ּל יהיה וצדק ׁשלמה אבן ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:

לֹו. ותן ְִֵֶָמּׁשּל
.‚Èלארּבע אחד - ּוביבׁש למאה, אחד - ּבלח ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּמה?

אחד גרּומין לֹו נֹותן - לח לטרא עּׂשר לֹו מכר ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאֹות.
ע לֹו מכר ואם ּבלטרא, לֹומעּׂשרה נֹותן - יבׁש לטרין ּׂשרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

רב ּבין זה חׁשּבֹון לפי וכן ּבלטרא. מעּׂשרים אחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָגרּומין
מעט. ְֵַּבין

.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה
טפח. לֹו להכריע חּיב - להכריע ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָאבל

.ÂËאחת ׁשקל לֹו: יאמר לא - לטרים עּׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹהיה
אחד והכרע אחת, ּבבת עּׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע; ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת

ְָֻלכּלן.
.ÊËלא - ּבגּסה ּבגּסה; ימד לא - ּבדּקה למד ׁשּנהגּו ְְְֲֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹמקֹום

נהגּו אם וכן ּבּדמים; ויֹוסיף יגּדׁש לא - למחק ּבדּקה. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹֹימד
ּכמנהג מֹודד אּלא הּדמים. מן ויפחת ימחק לא - ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹלגּדׁש

ְִַָהּמדינה.
.ÊÈהּמׁשקלֹות על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבני

חמּׁשה, מכיל הּקב היה ׁשאם ׁשתּות. על יתר יֹוסיפּו לא -ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לא - ׁשּׁשה על יתר ּבידן; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹועּׂשאּוהּו

ֲַיעּׂשּו.
.ÁÈּובעל יֹום, לׁשלׁשים אחת מּדֹותיו את מקּנח ְְִִִִֵֶַַַַַַַָהּסיטֹון

ּפעמים מקּנחן והחנוני חדׁש. עּׂשר לׁשנים אחת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּבית
ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם מׁשקלֹותיו ּוממחה ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָּבׁשּבת,

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, מׁשקל ּכל על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹמאזנים
.ËÈּבכף לטרא נֹותן - לטרא רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהמבּקׁש

ּור והּבּׂשר אֹומרמאזנים אּתה ׁשאם ׁשנּיה; ּבכף לטרא ביע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
רביע יּפל ׁשּמא אחת, ּבכף לטרא ּורביע לטרא חצי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹותן

רֹואהּו. הּלֹוקח ואין ְְִֵֵֵַַַָהּלטרא
.Îּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין

את ּומצּדקין החנּיֹות על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
ׁשּנמצא מי וכל הּׁשערים. ּופֹוסקין הּמּדֹות ואת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמאזנים
יׁש - מקלקלין מאזנים אֹו חסרה מּדה אֹו חסר מׁשקל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻעּמֹו
ּדין ּבית ראּות ּכפי ּולקנסֹו ּכחֹו ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות ְְְְְְְִִִֵֶַָָֹלהם
- ּביקר ּומֹוכר הּׁשער את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלחּזק

הּׁשּוק. ּכׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו ְְִִֵַַַַמּכין
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לא‡. ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - אדם נפׁש הּגֹונב ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
לגֹונב אזהרה היא הּדברים ּבעּׂשרת האמּור זה ּפסּוק ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹתגנב.
לא ּבכלל: ׁשּזה תעּׂשה, ּבלא עֹובר - הּמֹוכרֹו וכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹנפׁשֹות.
מּפני אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין עבד. ממּכרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיּמכרּו

יּמצא ּכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּבחנק. ּומיתתֹו וגֹומר. מאחיו נפׁש ּגנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאיׁש

הּיּׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין
ׁשּנאמר: לאחרים; וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַויכניסּנּו
ּבפחֹות אּלא ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו. ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוהתעּמר
ּפי על אף ּבֹו, נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשוה

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּנגנב
ולא‚. עצמֹו ּברׁשּות הּגנּוב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּגנבֹו

לרׁש הּגּנב לרׁשּותֹוהכניסֹו והֹוציאֹו ּגנבֹו ּפטּור. - ּותֹו ְְְְְִִִִִַַָָָ
אֹו ּבֹו, ׁשּנׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון ּגנּוב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
מאחיו נפׁש ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלאביו
ּגנבֹו אם וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
יׁשן הּוא ועדין ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא

ּפטּור. זה הרי -ֲֵֶָ
ׁשהתנה„. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי - הּולדֹות אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור. ֶָזה

האּפֹוטרֹוּפין‰. וכן הּקטן, אחיו את אֹו ּבנֹו את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגֹונב
ׁשּגנב הּבית ּובעל אצלם, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ׁשּגנב ּתינֹוקֹות ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ּביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש ּפי על אף אצלֹו, הּלֹומדים הּקטּנים מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחד
ׁשהן לאּלּו ּפרט - בידֹו ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָּומכרֹו

ּבידם. ְְִָָמצּויין
.Âׁשּכלּו יֹומֹו ּבן הּקטן את הּגֹונב אֹו הּגדֹול את הּגֹונב ֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

אּׁשה אֹו איׁש הּגּנב ׁשהיה ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין חדׁשיו, ְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלֹו
ואחד מקֹום. מּכל - נפׁש ּגנב ׁשּנאמר: נהרגין; אּלּו הרי -ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר: מׁשחרר; עבד אֹו ּגר ׁשּגנב אֹו יּׂשראל את ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּגֹונב
אבל ּובמצֹות. ּבתֹורה הן אחינּו ּבכלל ואּלּו מאחיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנפׁש
ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אֹו העבד את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּגֹונב

.Ê;ּדמים לֹו אין - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבא
ּורׁשּות ּפטּורין. - האדם ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו, לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים. לֹו אין ׁשּנאמר: ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו;
.Áאדם ׁשל ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא גּנב אֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָואחד

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין קרּפיפֹו, ּבתֹו אֹו חצרֹו ּבתֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַָאֹו
ּבּמחּתרת לבֹוא הּגּנבים רב ׁשּדר לפי מחּתרת? נאמר ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ְַַָּבּלילה.
.Ëׁשּבא ּפי על אף ּגּנב ׁשל דמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

לפניו הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּכרֹודף לגנב חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא יהרגּנּו, - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומנעֹו
ׁשהיה ּבין גדֹול ׁשהיה ּבין יהרג. ּולפיכ להרגֹו, חברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאחר

נקבה. ּבין זכר ּבין ְֵֵֵָָָָָקטן,
.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה

ואם להרגֹו, אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,
עליו הּׁשמׁש זרחה אם ׁשּנאמר: נפׁש; הֹורג זה הרי - ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגֹו
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אל ,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם -ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נהרג, אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתהרגהּו.
נהרג. - אביו על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּוּדאי

.‡Èמן יֹוצא ּומצאֹו גנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
וכן ּדמים. לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמחּתרת
הּוא ׁשעדין ּפי על אף עדים, אֹו אדם ּבני הּקיפּוהּו ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָאם
ּבא אם לֹומר צרי ואין נהרג. אינֹו - עליו ׁשּבא זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות

נהרג. ׁשאינֹו ּדין ְֱִֵֵֶֶָלבית
.·Èלתֹו אֹו ּׂשדהּו לתֹו אֹו ּגּנתֹו לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

הּממֹון על ׁשּבא ׁשחזקתֹו ּדמים; לֹו יׁש - והּסהר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדיר
אּלּו. ּבמקֹומֹות מצּויים הּבעלים רב ׁשאין לפי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹּבלבד,

.‚È- ּבׁשּבת ּגל עליו נפל אם דמים, לֹו ׁשּיׁש ּגּנב ְִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ּבתׁשלּומין; חּיב - ּבביאתֹו ּכלים ׁשּבר ואם עליו, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמפּקחים
ּכמֹו ּפטּור, - ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר דמים לֹו ׁשאין מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָאבל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּגנבה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָסליקּו

ה'תשע"א סיון ה' שלישי יום
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לא מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיׁש

פרטן: הּוא וזה ְְֲֶֶַָָתעּׂשה,
ׁשּלא ד) לחמד. ׁשּלא ג) לעׁשק. ׁשּלא ב) לגזל. ׁשּלא ְְֲִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹֹא)
מן יתעּלם ׁשּלא ו) הּגזלה. את להׁשיב ה) ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהתאּוֹות.

האבדה להׁשיב ז) האבדה.
הלכותגזילהואבידה
. ְֲֲִֵֵָָָָָ

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

תעּׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל
הּכתּוב ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל. לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
את והׁשיב ׁשּנאמר: להחזיר; חּיב - ּגזל ׁשאם לעּׂשה, ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
אינֹו - הּגזלה ּׂשרף ואפּלּו עּׂשה. מצות זֹו - ּגזל אׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּגזלה
ׁשּנּתן לאו וכל ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹוקה;

עליו. לֹוקין אין ְְִִֵַָָלתׁשלּומין
ּכֹוכבים·. עֹובד אפּלּו ּתֹורה. ּדין ׁשהּוא ּכל לגזל ְְֲִִִִֵֶָָָָֹואסּור

יחזיר. - עׁשקֹו אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו ְְְְְְֲֲִִַָָָָָאסּור
ּכגֹון‚. ּבחזקה. האדם ממֹון הּלֹוקח זה גֹוזל? זהּו ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָאי

ּברצֹון ׁשּלא לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּטלטלין, מּידֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשחטף
ּובבהמּתֹו ּבעבּדֹו ׁשּתקף אֹו ּכלים, מּׁשם ונטל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים
וכל ּפרֹותיה, ואכל ּׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּתּמׁש
החנית את וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין גֹוזל. הּוא - ּבזה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכּיֹוצא

הּמצרי. ְִִִַַמּיד
ּברצֹון„. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? זהּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאי

ולא ּבחזקה אצלֹו הּממֹון ּכבׁש ׁשּתבעּוהּו וכיון ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּבעלים,
והּוא ּׂשכירּות, אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָהחזירֹו.
וקׁשה. אּלם ׁשהּוא מּפני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתֹובעֹו,

.רע את תעׁשק לא נאמר: זה ְֱֲֲֵֶֶֶַַַֹֹועל

והׁשיב‰. ׁשּנאמר: עצמּה, הּגזלה להחזיר חּיב הּגֹוזל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכל
ּדמיה. מׁשּלם - נׁשתּנית אֹו אבדה ואם ּגזל. אׁשר הּגזלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת
הרי - ׁשּגזל עדים עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו מּפי ׁשהֹודה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
ּבבירה ּובנאּה קֹורה גזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
הּבנין ּכל את ׁשּיהרס הּוא ּתֹורה ּדין נׁשתּנית, ולא הֹואיל -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּתּקנת מּפני חכמים ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָויחזיר
ּכל וכן הּבנין. יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשבים,
ּבעל ּובא החג, ּבסּכת ועּׂשאּה קֹורה גזל אפּלּו ּבזה. ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּכּיֹוצא
אחר אבל ּדמיה; את לֹו נֹותן - החג ּבתֹו לתבעּה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּקֹורה
את מחזיר ּבטיט, ּבנאה ולא נׁשתּנית ולא הֹואיל - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהחג

עצמּה. ְַַָָהּקֹורה
.Âאינֹו - ׁשעבר ּפי על אף ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגֹוזל

ה ּפרּוטֹות,ּבתֹורת ׁשלׁש ׁשוֹות אגּדֹות ׁשלׁש ּגזל ּגזלה. ׁשבת ְְְֲֲֵַַַָָָָָָֻ
ׁשּתים לֹו והחזיר ּפרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָוהּוזלּו,
ׁשוה היתה ּובּתחּלה הֹואיל הּׁשליׁשית, להחזיר חּיב -ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ
אין ּגזלה - אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרּוטה.

ּכאן. אין ּגזלה הׁשבת מצות ְְֲִֵֵַַָָָָּכאן,
.Ê- ּבּמדּבר גזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; - רצה אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
היא והרי ּכאן. מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאיני
וכן ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ּובאחריּותֹו הּגזלן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּברׁשּות

הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי
.Áהחזיר ואם יצא. - ּבחׁשּבֹון לֹו והבליע חברֹו את ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגֹוזל

ּבכיסֹו למׁשמׁש עּׂשּוי ׁשאדם יצא; - מעֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָלכיסֹו
מעֹותיו, ּבכלל לֹו ׁשהחזיר הּמעֹות מנה והרי ׁשעה, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבכל
ּכלּום ּבֹו ׁשאין לכיס החזיר ואם ּפֹוטר. מּדעת ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּומנין
לכיס ׁשהחזיר ׁשּיֹודיעֹו עד הּגזלה ּבאחריּות וחּיב יצא, לא -ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ְִּפלֹוני.
.Ëאֹו חברֹו, ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו החֹומד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָּכל

והפציר ּברעים עליו והכּביר מּמּנּו, ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָדבר
הרי - רּבים דמים לֹו ׁשּנתן ּפי על אף מּמּנּו, ׁשּלקחֹו עד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבֹו
על לֹוקין ואין תחמד. לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹזה
עד זה ּבלאו עֹובר ואינֹו מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלאו
וזהב ּכסף תחמד לא ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּיּקח

מעּׂשה. ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד - ל ולקחּת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעליהם
.Èּבי הּמתאּוה ּכלּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו תֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּכיון - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
עבר ּבּדבר ּבלּבֹו ונפּתה זה דבר יקנה היא ּבלּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשחׁשב
ּבּלב אּלא ּתאוה ואין תתאּוה, לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

ְִַּבלבד.
.‡È;גזל לידי מביא והחּמּוד חּמּוד, לידי מביאה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּתאוה

להם ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
וחמדּו ׁשּנאמר: גזל; לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים
אֹו ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם וגזלּו. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָבּתים
ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא - מּלגזל ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. אחאב ְְֲִֵַַָָמּמעּׂשה
.·Èדבר והּקֹונה אחד, ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהא
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אל ,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם -ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נהרג, אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתהרגהּו.
נהרג. - אביו על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּוּדאי

.‡Èמן יֹוצא ּומצאֹו גנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
וכן ּדמים. לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמחּתרת
הּוא ׁשעדין ּפי על אף עדים, אֹו אדם ּבני הּקיפּוהּו ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָאם
ּבא אם לֹומר צרי ואין נהרג. אינֹו - עליו ׁשּבא זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות

נהרג. ׁשאינֹו ּדין ְֱִֵֵֶֶָלבית
.·Èלתֹו אֹו ּׂשדהּו לתֹו אֹו ּגּנתֹו לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

הּממֹון על ׁשּבא ׁשחזקתֹו ּדמים; לֹו יׁש - והּסהר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדיר
אּלּו. ּבמקֹומֹות מצּויים הּבעלים רב ׁשאין לפי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹּבלבד,

.‚È- ּבׁשּבת ּגל עליו נפל אם דמים, לֹו ׁשּיׁש ּגּנב ְִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ּבתׁשלּומין; חּיב - ּבביאתֹו ּכלים ׁשּבר ואם עליו, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמפּקחים
ּכמֹו ּפטּור, - ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר דמים לֹו ׁשאין מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָאבל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּגנבה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָסליקּו

ה'תשע"א סיון ה' שלישי יום
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לא מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיׁש

פרטן: הּוא וזה ְְֲֶֶַָָתעּׂשה,
ׁשּלא ד) לחמד. ׁשּלא ג) לעׁשק. ׁשּלא ב) לגזל. ׁשּלא ְְֲִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹֹא)
מן יתעּלם ׁשּלא ו) הּגזלה. את להׁשיב ה) ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהתאּוֹות.

האבדה להׁשיב ז) האבדה.
הלכותגזילהואבידה
. ְֲֲִֵֵָָָָָ

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

תעּׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל
הּכתּוב ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל. לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
את והׁשיב ׁשּנאמר: להחזיר; חּיב - ּגזל ׁשאם לעּׂשה, ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
אינֹו - הּגזלה ּׂשרף ואפּלּו עּׂשה. מצות זֹו - ּגזל אׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּגזלה
ׁשּנּתן לאו וכל ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹוקה;

עליו. לֹוקין אין ְְִִֵַָָלתׁשלּומין
ּכֹוכבים·. עֹובד אפּלּו ּתֹורה. ּדין ׁשהּוא ּכל לגזל ְְֲִִִִֵֶָָָָֹואסּור

יחזיר. - עׁשקֹו אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו ְְְְְְֲֲִִַָָָָָאסּור
ּכגֹון‚. ּבחזקה. האדם ממֹון הּלֹוקח זה גֹוזל? זהּו ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָאי

ּברצֹון ׁשּלא לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּטלטלין, מּידֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשחטף
ּובבהמּתֹו ּבעבּדֹו ׁשּתקף אֹו ּכלים, מּׁשם ונטל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים
וכל ּפרֹותיה, ואכל ּׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּתּמׁש
החנית את וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין גֹוזל. הּוא - ּבזה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכּיֹוצא

הּמצרי. ְִִִַַמּיד
ּברצֹון„. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? זהּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאי

ולא ּבחזקה אצלֹו הּממֹון ּכבׁש ׁשּתבעּוהּו וכיון ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּבעלים,
והּוא ּׂשכירּות, אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָהחזירֹו.
וקׁשה. אּלם ׁשהּוא מּפני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתֹובעֹו,

.רע את תעׁשק לא נאמר: זה ְֱֲֲֵֶֶֶַַַֹֹועל

והׁשיב‰. ׁשּנאמר: עצמּה, הּגזלה להחזיר חּיב הּגֹוזל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכל
ּדמיה. מׁשּלם - נׁשתּנית אֹו אבדה ואם ּגזל. אׁשר הּגזלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת
הרי - ׁשּגזל עדים עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו מּפי ׁשהֹודה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
ּבבירה ּובנאּה קֹורה גזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
הּבנין ּכל את ׁשּיהרס הּוא ּתֹורה ּדין נׁשתּנית, ולא הֹואיל -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּתּקנת מּפני חכמים ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָויחזיר
ּכל וכן הּבנין. יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשבים,
ּבעל ּובא החג, ּבסּכת ועּׂשאּה קֹורה גזל אפּלּו ּבזה. ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּכּיֹוצא
אחר אבל ּדמיה; את לֹו נֹותן - החג ּבתֹו לתבעּה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּקֹורה
את מחזיר ּבטיט, ּבנאה ולא נׁשתּנית ולא הֹואיל - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהחג

עצמּה. ְַַָָהּקֹורה
.Âאינֹו - ׁשעבר ּפי על אף ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגֹוזל

ה ּפרּוטֹות,ּבתֹורת ׁשלׁש ׁשוֹות אגּדֹות ׁשלׁש ּגזל ּגזלה. ׁשבת ְְְֲֲֵַַַָָָָָָֻ
ׁשּתים לֹו והחזיר ּפרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָוהּוזלּו,
ׁשוה היתה ּובּתחּלה הֹואיל הּׁשליׁשית, להחזיר חּיב -ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ
אין ּגזלה - אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרּוטה.

ּכאן. אין ּגזלה הׁשבת מצות ְְֲִֵֵַַָָָָּכאן,
.Ê- ּבּמדּבר גזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; - רצה אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
היא והרי ּכאן. מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאיני
וכן ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ּובאחריּותֹו הּגזלן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּברׁשּות

הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי
.Áהחזיר ואם יצא. - ּבחׁשּבֹון לֹו והבליע חברֹו את ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגֹוזל

ּבכיסֹו למׁשמׁש עּׂשּוי ׁשאדם יצא; - מעֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָלכיסֹו
מעֹותיו, ּבכלל לֹו ׁשהחזיר הּמעֹות מנה והרי ׁשעה, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבכל
ּכלּום ּבֹו ׁשאין לכיס החזיר ואם ּפֹוטר. מּדעת ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּומנין
לכיס ׁשהחזיר ׁשּיֹודיעֹו עד הּגזלה ּבאחריּות וחּיב יצא, לא -ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ְִּפלֹוני.
.Ëאֹו חברֹו, ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו החֹומד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָּכל

והפציר ּברעים עליו והכּביר מּמּנּו, ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָדבר
הרי - רּבים דמים לֹו ׁשּנתן ּפי על אף מּמּנּו, ׁשּלקחֹו עד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבֹו
על לֹוקין ואין תחמד. לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹזה
עד זה ּבלאו עֹובר ואינֹו מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלאו
וזהב ּכסף תחמד לא ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּיּקח

מעּׂשה. ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד - ל ולקחּת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעליהם
.Èּבי הּמתאּוה ּכלּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו תֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּכיון - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
עבר ּבּדבר ּבלּבֹו ונפּתה זה דבר יקנה היא ּבלּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשחׁשב
ּבּלב אּלא ּתאוה ואין תתאּוה, לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

ְִַּבלבד.
.‡È;גזל לידי מביא והחּמּוד חּמּוד, לידי מביאה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּתאוה

להם ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
וחמדּו ׁשּנאמר: גזל; לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים
אֹו ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם וגזלּו. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָבּתים
ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא - מּלגזל ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. אחאב ְְֲִֵַַָָמּמעּׂשה
.·Èדבר והּקֹונה אחד, ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהא
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עֹובר - מהן ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהתאּוה
ּגזל ואם תתאּוה'. ו'לא תחמד' 'לא נאמר: לכ לאוין. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבׁשני

לאוין. ּבׁשלׁשה עבר -ְִִַָָָ
.‚Èנׁשמתֹו נֹוטל ּכאּלּו - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

וגֹומר. נפׁש את ּבצע ּבצע ּכל ארחֹות ּכן ׁשּנאמר: ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמּנּו;
הּגזלן ורצה קּימת, הּגזלה היתה לא אם כן, ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואף
ּתּקנת - הּגזלה ּדמי והחזיר מאליו ּובא ּתׁשּובה, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעּׂשֹות
ּומֹוחלין אֹותֹו עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין ׁשאין היא ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָחכמים
מּמּנּו המקּבל וכל הּׁשבים. על היׁשרה הּדר לקרב ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלֹו,

מּמּנּו. נֹוחה חכמים רּוח אין - הּגזלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָדמי

ה'תשע"א סיון ו' רביעי יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ה‡. הרי אּלא נׁשתּנית ׁשּלא אףהּגזלה ׁשהיתה, ּכמֹו יא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּגזלן ׁשּמת ּפי על ואף מּמּנה, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ואם ּבעצמּה. לבעליה חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי
הּבעלים נתיאׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּגזלן, ּביד ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנׁשתּנית

הּגזלה. ּכׁשעת ּדמיה ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, קנאּה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
אׁשר·. הּגזלה את והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָודין

אֹותּה, מׁשּלם - ּכׁשּגזלּה היא אם למדּו: הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגזל.
מּמּנה הּבעלים נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם - ּבידֹו נׁשתּנית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואם
יאּוׁש, אחר ׁשהׁשּביחה הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשתּנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
מּפני מּדבריהם, זה ודבר הּגזלה. ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואינֹו
ונֹוטל הּׁשבח לֹו ׁשמין הּגזלה, לֹו ּוכׁשּמחזיר הּׁשבים. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתּקנת

הּנגזל. ְִִַָמן
נׁשתּנית‚. ׁשּלא ּפי על אף ּבמּתנה, נתנּה אֹו הּגזלן ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמכרּה

ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח; מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה
ּונתינה, מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח ְְְְִֵֵַַָָקנאּה
מה„. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָהּגֹוזל

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
הּגזלה, לֹו ּומחזיר הּנגזל מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת
לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּנגזל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוחֹוזר
הּׁשבח נֹוטל - הּיֹורׁש אֹו הּלֹוקח הׁשּביח אם וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָנתיאׁש.

הּנגזל. ְִִַָמן
העֹובד‰. ׁשהׁשּביח ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד הּגזלן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמכר

ליּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד מכרּה לבעליה. חֹוזרת - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכֹוכבים
ּבידֹו ׁשהיא וזה יּׂשראל והּגזלן הֹואיל - ׁשהׁשּביח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחר
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּנגזל ּתפּׂש ואם הּׁשבח; קנה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיּׂשראל,

.Âאחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר
ּפי על אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני לּגזלן, הּׁשבח - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּנׁשתּנית
ּבין אצלֹו, ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? מאליה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהׁשּביחה
רחל ּגזל ילדה; לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּילדה
לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ׁשּגזזּה ּבין אצלֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹונטענה
ואם הּגזלה. ּכׁשעת מׁשּלם הּבעלים, ונתיאׁשּו הֹואיל - ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָגזזּה
ילדה לא עדין ואם ּגזלן; ׁשל והּולדֹות הּגּזֹות - ּוגזזּה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹילדה

ּומחזיר הּנגזל, מן הּׁשבח ונֹוטל לֹו, ׁשמין - גזזּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹולא
עצמּה. ְְֵַַָָהּבהמה

.Ê;ילדה ּכ ואחר הּבעלים, ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּגזל
ּדמי מׁשּלם - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים, ונתיאׁשּו טעּונה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָרחל
לפני ואם לּגזז. העֹומדת רחל ּודמי לילד העֹומדת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּפרה
והּולדֹות הּגּזֹות הרי - גזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנה קדם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיאּוׁש
הּגזלן; ּביד נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ּבעלים, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשל
ּברׁשּות - הּגזלה נׁשתּנית ולא הּבעלים נתיאׁשּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹהֹואיל

ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, היא ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעליה
.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש גזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב

ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נּׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיהא

הקּדׁש ּבעלים.ׁשעת ׁשל - ְְְִֵֶֶַָ
.Ëּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

יאּוׁש לפני אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָָּוולדֹות;
מּׁשבח ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנֹוטל

הֹוצאה. ּבֹו ֵֶָָׁשּיׁש
.Èעצים הּגֹוזל ּכיצד? ׁשּנּוי. אינֹו - לברּיתֹו החֹוזר ְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָׁשּנּוי

אפׁשר ׁשהרי ׁשּנּוי; אינֹו - ּתבה מהן ועּׂשה ּבמסמרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָודּבקן
ּכׁשהיּו. לּוחֹות וחֹוזרין ְְְְְִֶָָָלפרקן,

.‡È,הּלבנה ידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועּׂשאהּו עפר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּגזל
מטּבע ועּׂשאהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתחזר
ּכל וכן ּכׁשהיתה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע יּתי ׁשאם קנה; לא -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·Èועּׂשאן ּבהן חקק אֹו ּוקצצן וׁשפן עצים הּגֹוזל ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאבל

טוי ׁשּגזל אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו צמר ׁשּגזל אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכלים,
וסּתתן, אבנים אֹו עפר, ועּׂשאּה לבנה ׁשּגזל אֹו ּבגד, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָועּׂשהּו
מעֹות יעּׂשם ׁשאם ּבידֹו; ׁשּנּוי זה הרי - והּתיכן מעֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. חדׁשֹות ּפנים - ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָֹאחרֹות
.‚Èׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשים מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין
- ּוקצצֹו מחּבר ּדקל ּגזל הן. חדׁשֹות ּפנים - יחּדׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאם
קנה. - קֹורֹות עּׂשהּו חליֹות; חליֹות ּכרתֹו ואפּלּו קנה, ְְְֲִַָָָָָָָֹֻֻלא

.„Èעּׂשאן קנה; לא - קטּנֹות ועּׂשאן ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְֲֲַַַָָָָָָָֹּגזל
- עליו והפריד לּולב ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה עד ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָלּוחֹות
טלה ּגזל קנה. - חּופּיה ועּׂשאן עלים ּגזל העלים. ֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָקנה
וקנהּו, ּבידֹו ׁשּנּוי זה הרי - ׁשֹור ונעּׂשה עגל איל, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָונעּׂשה
הּבעלים. נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ואף הּגזלה, ּכׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומׁשּלם

.ÂËמׁשּלם אּלא הּפחת; לֹו ׁשמין אין - וׁשּברֹו ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּגזל
הּכלי לּטל הּבעלים רצּו ואם ּגזלן. ׁשל הּׁשבּור והּכלי ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹּדמיו,
לּבעלים, היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּפחת; ּומׁשּלם נֹוטלין, - ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשבּור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבידן. הרׁשּות - רצּו לא ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹואם
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף והּוקרה, נׁשתּנית ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגזלה

ּבּה לּגזלן ואין לּבעלים, חֹוזרת זֹו הרי - מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּבעלים
ּכגֹון אּלא יאּוׁש אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכלּום.
חֹוזרת הּגזלה היתה אם הּיקר, ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגּזֹות

ּבּה. זֹוכה אינֹו ְֵֵֶֶָָּבעיניה,
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ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

ּבׁשעת‡. דינר ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּגֹוזל
החבית ׁשּבר אם ּבארּבעה: ועמדה אצלֹו והּוקרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּגזלה,
- ׁשהּוקרה אחר ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה ְְְְֶַַַָָָָָָָָָָאֹו
הּניחּה, ׁשאּלּו העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמׁשּלם
מׁשּלם - אבדה אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

הּגזלה. ּכׁשעת ְְִִֵַַָָּדינר,
הֹוצא·. ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה מןהיתה ה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּׁשּברּה ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
ּכּיֹוצא ּכל וכן מאליה. אבדה אֹו ׁשּנׁשּברה ּבין ׁשתאּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹו

ֶָּבזה.
החֹותל‚. ּוכׁשּיּמכר ּתמרים, חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש חֹותל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזל

יּמכר אחת אחת ּוכׁשּיּמכר ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכּלֹו
לֹומר יכֹול הּנגזל ואין ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשרה
ּכל וכן ּבמּזיק, הּדין וכן מֹוכר. הייתי אחת אחת אני ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹלֹו:
אּלא כן, אינֹו ּבהקּדׁש אבל הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּיֹוצא

עּׂשרה. ְֲֵַָָמׁשּלם
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

מטּבע ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון
אֹו ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו ,הּמל ּפסלֹו אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻונסּדק
ּומׁשּלם וׁשּברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּגזל
ׁשאפׁשר ּכחׁש וכחׁשּו ּבהמֹות ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשעת
ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו והזקינּו, עבדים ׁשּגזל אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלחזר,
ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא הּוא והרי זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדינה
ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה אֹו מקצתם, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָוהרקיבּו
נפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעבדה ּבהמה אֹו הּפסח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעליו
ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - להּסקל יֹוצאה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּלּקרב,

ּבעצמּה. אֹותּה ּומחזיר ,ְְְֲִֶַַָָָלפני
אם‰. אבל הּגזלה; ּכׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב - ּבהנאה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנּׂשרפה
ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ הּגזלה. ּכׁשעת דמיה לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלהחזיר
וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהנאה ׁשּנאסרה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

ְָָואׁשם.
.Âחרׁש אֹו עליה רכב אֹו מּׂשא עליה ונּׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל

ׁשעבר ּפי על אף לבעליה, והחזיר ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה דׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
הפסידּה לא ׁשהרי ּכלּום, לׁשּלם חּיב אינֹו - תעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבלא
אֹו לעׁשק אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹֻולא
ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעּׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעּׂשֹות
ּבּבהמה ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועּׂשה חברֹו ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

עבּדֹו. יּבטל ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור; - אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל. לֹו מׁשּלם - אחרת מּמלאכה ּבּטלֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואם

.Áאינּה אם מלאכה: ּבּה ועּׂשה חברֹו ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהּתֹוקף

עּׂשּויה היא ואם ּומׁשּלם; ּפחתה ּכּמה ׁשמין - לּׂשכר ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָעּׂשּויה
ׁשּלא וירד הֹואיל - ּׂשכירּות ּבתֹורת לּה ירד אם ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלּׂשכר:
לּטל רצה נֹוטל, - ּׂשכרּה לּטל הּבעל רצה אם ְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּברׁשּות,
וכן הּפחת. נֹותן - ּגזל ּבתֹורת לּה ירד ואם נֹוטל; - ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָּפחתּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Ëאינּה חצר אֹותּה אם מּדעּתֹו: ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר

ּפי על אף ּׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לּׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעּׂשּויה
אינֹו וזה נהנה ׁשּזה לעצמֹו, מקֹום לּׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּדר
זה ּדר ׁשאין ּפי על אף לּׂשכר, עּׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר;

ממֹון. חּסרֹו ׁשהרי ּׂשכר, לֹו להעלֹות צרי - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹלּׂשּכר
.Èהּצמר וצבע אחד ּובא ׁשרּויין, וסּמנים צמר לֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ּׁשהפסידּב מה דמי לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ּסּמנין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ואם הּצמר. ּגּבי ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבּצמר,
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּסּמנין מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּתפּׂש

.‡Èעל אֹו ּבעצמֹו יד ׁשּׁשלח ּבין ּבפּקדֹון, יד ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹולח
ּבאנסיו, ונתחּיב ּגזלן; זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ּבנֹו ְְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַַַָָָיד
לׁשלח חׁשב הּגזלנים. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, הּגזלה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹונעּׂשת
יד. ׁשּיׁשלח עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו - ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיד
מּמּנּו חּסר ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו. נתחּיב יד ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּומּׁשּׁשלח
ּכדי ּברׁשּותֹו למקֹום מּמקֹום הּפּקדֹון נטל אּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכלּום,
צריכה אינּה יד ׁשּׁשליחּות חּיב; זה הרי - יד ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלׁשלח

ִָחּסרֹון.
.·Èנתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה

הּכיס את הגּביּה אם אבל נטל. ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּבאנסיה,
- אחד ּגּוף ׁשאינן מּדברים ּבכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּטל
ּבדינר אּלא נתחּיב לא אֹו הּכיס ּבכל נתחּיב אם ספק זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

ְִַּבלבד.
.‚Èאּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

- ּבמקֹומֹו הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל, הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
- ׁשּנטל זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם הּוא. ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּברׁשּות
מּמּנה ונטל ּבמקֹומּה החבית את הּטה ּכיצד? ּבּכל. ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל אחר נׁשּברה אם יתר: אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
ואם החבית; הגּביּה לא ׁשהרי ׁשּנטל, ּכּמה אּלא חּיב ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו
ּכל וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מׁשּלם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחמיצה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„Èהי אם ּדין, ּבבית ּבפּקדֹון ּבּׁשעההּכֹופר ּברׁשּותֹו ה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

ּבאנסֹו. וחּיב ּגזלן, עליו נעּׂשה - ְְְְֲֶַַַַָָָָָָָׁשּכפר
.ÂËּכלי היה ּגזלן. זה הרי - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשֹואל

מהן אחד ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית ּבעל ׁשל ּבנֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּביד
ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה מּדעת; ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים. ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָונתחּיב
חּיב - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊËהרי - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹהחֹוטף

נכנס אם לֹומר צרי ואין לֹו. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָזה
ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: גזלן, ׁשהּוא ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹלתֹו
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ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

ּבׁשעת‡. דינר ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּגֹוזל
החבית ׁשּבר אם ּבארּבעה: ועמדה אצלֹו והּוקרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּגזלה,
- ׁשהּוקרה אחר ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה ְְְְֶַַַָָָָָָָָָָאֹו
הּניחּה, ׁשאּלּו העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמׁשּלם
מׁשּלם - אבדה אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

הּגזלה. ּכׁשעת ְְִִֵַַָָּדינר,
הֹוצא·. ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה מןהיתה ה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּׁשּברּה ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
ּכּיֹוצא ּכל וכן מאליה. אבדה אֹו ׁשּנׁשּברה ּבין ׁשתאּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹו

ֶָּבזה.
החֹותל‚. ּוכׁשּיּמכר ּתמרים, חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש חֹותל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזל

יּמכר אחת אחת ּוכׁשּיּמכר ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכּלֹו
לֹומר יכֹול הּנגזל ואין ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשרה
ּכל וכן ּבמּזיק, הּדין וכן מֹוכר. הייתי אחת אחת אני ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹלֹו:
אּלא כן, אינֹו ּבהקּדׁש אבל הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּיֹוצא

עּׂשרה. ְֲֵַָָמׁשּלם
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

מטּבע ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון
אֹו ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו ,הּמל ּפסלֹו אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻונסּדק
ּומׁשּלם וׁשּברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּגזל
ׁשאפׁשר ּכחׁש וכחׁשּו ּבהמֹות ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשעת
ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו והזקינּו, עבדים ׁשּגזל אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלחזר,
ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא הּוא והרי זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדינה
ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה אֹו מקצתם, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָוהרקיבּו
נפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעבדה ּבהמה אֹו הּפסח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעליו
ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - להּסקל יֹוצאה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּלּקרב,

ּבעצמּה. אֹותּה ּומחזיר ,ְְְֲִֶַַָָָלפני
אם‰. אבל הּגזלה; ּכׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב - ּבהנאה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנּׂשרפה
ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ הּגזלה. ּכׁשעת דמיה לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלהחזיר
וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהנאה ׁשּנאסרה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

ְָָואׁשם.
.Âחרׁש אֹו עליה רכב אֹו מּׂשא עליה ונּׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל

ׁשעבר ּפי על אף לבעליה, והחזיר ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה דׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
הפסידּה לא ׁשהרי ּכלּום, לׁשּלם חּיב אינֹו - תעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבלא
אֹו לעׁשק אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹֻולא
ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעּׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעּׂשֹות
ּבּבהמה ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועּׂשה חברֹו ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

עבּדֹו. יּבטל ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור; - אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל. לֹו מׁשּלם - אחרת מּמלאכה ּבּטלֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואם

.Áאינּה אם מלאכה: ּבּה ועּׂשה חברֹו ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהּתֹוקף

עּׂשּויה היא ואם ּומׁשּלם; ּפחתה ּכּמה ׁשמין - לּׂשכר ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָעּׂשּויה
ׁשּלא וירד הֹואיל - ּׂשכירּות ּבתֹורת לּה ירד אם ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלּׂשכר:
לּטל רצה נֹוטל, - ּׂשכרּה לּטל הּבעל רצה אם ְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּברׁשּות,
וכן הּפחת. נֹותן - ּגזל ּבתֹורת לּה ירד ואם נֹוטל; - ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָּפחתּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Ëאינּה חצר אֹותּה אם מּדעּתֹו: ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר

ּפי על אף ּׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לּׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעּׂשּויה
אינֹו וזה נהנה ׁשּזה לעצמֹו, מקֹום לּׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּדר
זה ּדר ׁשאין ּפי על אף לּׂשכר, עּׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר;

ממֹון. חּסרֹו ׁשהרי ּׂשכר, לֹו להעלֹות צרי - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹלּׂשּכר
.Èהּצמר וצבע אחד ּובא ׁשרּויין, וסּמנים צמר לֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ּׁשהפסידּב מה דמי לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ּסּמנין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ואם הּצמר. ּגּבי ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבּצמר,
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּסּמנין מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּתפּׂש

.‡Èעל אֹו ּבעצמֹו יד ׁשּׁשלח ּבין ּבפּקדֹון, יד ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹולח
ּבאנסיו, ונתחּיב ּגזלן; זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ּבנֹו ְְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַַַָָָיד
לׁשלח חׁשב הּגזלנים. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, הּגזלה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹונעּׂשת
יד. ׁשּיׁשלח עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו - ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיד
מּמּנּו חּסר ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו. נתחּיב יד ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּומּׁשּׁשלח
ּכדי ּברׁשּותֹו למקֹום מּמקֹום הּפּקדֹון נטל אּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכלּום,
צריכה אינּה יד ׁשּׁשליחּות חּיב; זה הרי - יד ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלׁשלח

ִָחּסרֹון.
.·Èנתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה

הּכיס את הגּביּה אם אבל נטל. ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּבאנסיה,
- אחד ּגּוף ׁשאינן מּדברים ּבכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּטל
ּבדינר אּלא נתחּיב לא אֹו הּכיס ּבכל נתחּיב אם ספק זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

ְִַּבלבד.
.‚Èאּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

- ּבמקֹומֹו הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל, הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
- ׁשּנטל זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם הּוא. ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּברׁשּות
מּמּנה ונטל ּבמקֹומּה החבית את הּטה ּכיצד? ּבּכל. ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל אחר נׁשּברה אם יתר: אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
ואם החבית; הגּביּה לא ׁשהרי ׁשּנטל, ּכּמה אּלא חּיב ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו
ּכל וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מׁשּלם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחמיצה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„Èהי אם ּדין, ּבבית ּבפּקדֹון ּבּׁשעההּכֹופר ּברׁשּותֹו ה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

ּבאנסֹו. וחּיב ּגזלן, עליו נעּׂשה - ְְְְֲֶַַַַָָָָָָָׁשּכפר
.ÂËּכלי היה ּגזלן. זה הרי - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשֹואל

מהן אחד ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית ּבעל ׁשל ּבנֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּביד
ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה מּדעת; ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים. ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָונתחּיב
חּיב - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊËהרי - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹהחֹוטף

נכנס אם לֹומר צרי ואין לֹו. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָזה
ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: גזלן, ׁשהּוא ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹלתֹו
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רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּכל‡. על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, חכמים קנסּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָקנס
ׁשּגזלֹו מחזק זה ׁשּיהיה והּוא, הּגזלן. מן ונֹוטל ּׁשּיטען ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמה

עדים. ְִִֵֵּבׁשני
עדים,·. ּבפני למׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַּכיצד?

ּתחת לֹו מּטלין וכלים ויצא ּכנפיו, ּתחת ּכלּום היה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֻולא
ּכ אֹומר: הּבית ּובעל הן, מה העדים ידעּו ולא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּכנפיו,
ולא נכנסּתי לא מעֹולם הּגזלן: ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹוכ
ׁשראּו ּכמֹו למׁשּכן נכנסּתי ׁשאמר: ּבין ּכלּום, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָנטלּתי
ּכלים אּלא ּכנפי ּתחת היה ולא נטלּתי, לא אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהעדים,
ׁשּנטל טֹוען הּבית ּובעל זה, ּכלי נטלּתי ׁשאמר: ּבין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּלי,

ונֹוטלזה חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ּׁשּיטען. מה ְִֶַַָּכל

ּבהן‚. אמּוד ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה
וטען ׁשּטען, ּדברים אֹותן אצלֹו ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ׁשהעידּו ּכמֹו הּכנפים ּתחת ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדברים

ִֵָהעדים.
ּבעת„. ראּוהּו ולא חברֹו את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹראּוהּו

הּבית ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיצא,
נכנסּתי, לא מעֹולם אֹומר: אפּלּו נטל, וכ ּכ ואֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹטֹוען
אמר: ׁשאם ּפטּור. זה הרי - העדים את מכחיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
ּכלּום, נטל ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - נטלּתי ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹנכנסּתי

גזל. ולא לגזל ׁשּיּכנס ׁשאפׁשר ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹוהֹול
ּכנפיו,‰. ּתחת ּכלים ונטל ׁשּנכנס מעידֹו אחד עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

ׁשאמר: אֹו ּכלּום, גזלּתי לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואינֹו
ּכנפיו, ּתחת היה מה יֹודע העד ואין הֹואיל - נטלּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבחֹובי
מחזק ׁשאינֹו גזל; ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהרי

עדים. ּבׁשני אּלא ְְְִִֵֵֶַָָּבגזלנּות
.Âׁשל ׁשֹומר ּכ הּגזלן, מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכׁשם

ּכ נטל ׁשּזה נׁשּבעת ׁשֹומר ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו הּבית. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבעל
הּגזלן. ּומׁשּלם ,ְְְֵַַַָָוכ

.Êנׁשּבעין אינן - הּבית ּבעל ׁשל ּׂשכירֹו אֹו לקיטֹו ׁשם ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
ּבביתֹו היה לא ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול הּנגזל ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹונֹוטלין;
ּכדי ּכנפיו ּתחת ּנטל מה יֹודעים העדים ואין ׁשּנגזל; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבּׁשעה
ׁשהּוא מּפני הּגזלן, את מׁשּביעין ואין להחזיר; הּגזלן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלחּיב

הּׁשבּועה. על ְַַָָחׁשּוד
.Áסתם חרם הּבית ּבעל מחרים זה? ּבדין עֹוּׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָוכיצד

ואפּלּו ּדין. ּבבית מֹודה ואינֹו ּכלּום מּביתֹו ׁשּנטל מי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָעל
ּבלבד, ּבּה ׁשהֹודה הּמקצת מחזיר - קצת ׁשּגזל הּגזלן ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה

וּדאי. טענת טֹוענֹו הּבית ּבעל אין ֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַַׁשהרי
.Ëאחד וכל הּנגזל, הּוא מי ידּוע ואין מחמּׁשה אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּגֹוזל

ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּגזלּת, לי ואֹומר: ּתֹובעֹו מהן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואחד
ּומׁשּלם גזלֹו, ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ׁשּגזל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעדים
ׁשּקנסּוהּו הּוא קנס זה ּדבר אף ואחד. אחד לכל ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּגזלה

חּיב אינֹו ּתֹורה ּדין אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָחכמים,
מּספק. ְִֵֵַָלׁשּלם

.Èמּכם אחד ׁשל אביו אֹו מּכם אחד ּגזלּתי לׁשנים: ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאמר
לׁשּלם חּיב - ׁשמים ידי לצאת ּבא אם איזהּו, יֹודע ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואיני
אחת, גזלה אּלא נֹותן אינֹו ּבדין אבל ואחד; אחד לכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגזלה
ׁשּנגזל, יֹודע מהן אחד אין ׁשהרי ּביניהן. אֹותּה חֹולקין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוהן
מּפני זה, ּבדבר חכמים קנסּו ולא והֹודיעם, ּבא זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

ּתֹובע. לֹו ֵֵֶַׁשאין
.‡È:אמר אם מאה, ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוען

ואם נתּבע; ּכל ּכדין הּסת, ׁשבּועת נׁשּבע - גזלּתי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹלא
על הּתֹורה ׁשבּועת ונׁשּבע מׁשּלם, - חמּׁשים ׁשּגזלֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהֹודה
ּגזלן החזק לא ׁשהרי ּבמקצת, מֹודה ּכל ּכדין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשאר,

ה וכן ּכלים,ּבעדים. ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס חברֹו את ּטֹוען ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
,אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹובי לקחּתי מׁשּכֹון ּדר אֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָוהּוא
ּפי על אף - ּכלּום ּבידי ל אין אֹומר: הּבית ְְְִִִֵֵַַַַַַָּובעל
עדים ׁשם ואין הֹואיל ּברׁשּות, ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשהֹודה
הּמׁשּכֹון; מן חֹובֹו וגֹובה נׁשּבע זה הרי ׁשּגזל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמעידים
נׁשּבע והּוא והֹואיל ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּפה
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָונֹוטל,

ֵטֹוען.
.·Èּבפני ׁשּלא חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹראּוהּו

מגּלין ׁשהֹוציאן ּפי על אף ּכלים, מּׁשם ונטל הּבית ְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻּבעל
אם ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ּבאתי, ּברׁשּות אֹומר: והּלה לקחן, ּגזל ּדר ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטען
אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב אֹו לי, נתּתם אֹו לי מכרּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואּתה
ׁשּלא חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו - ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתפּׂשּתים
זה הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם ּכלים ונטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבפניו
ואין הּבית. לבעל הּכלים מחזיר לפיכ ּגזלן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָּבחזקת
ׁשּיחזיר ואחר ּגזל. מה ראּו העדים ׁשהרי ׁשבּועה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכאן
והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל הּבית ּבעל את ותֹובע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָחֹוזר

ֵֵֶּביניהן.
.‚Èטֹוען הּבית ּובעל ּבלבד, אחד עד ׁשם היה אם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

ּבידי, הּוא לקּוח אֹומר: והּלה ּבידֹו, זה ּכלי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגזּול
הרי - אצל הּוא ּופּקדֹון היה ׁשּלי אֹו ּגביתיו, ּבחֹוב ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָאֹו
היה ׁשאּלּו ׁשבּועה. ּבלא לבעליו הּכלי להחזיר חּיב ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹזה
אּלא ׁשם ׁשאין ועכׁשו, לׁשּלם; חּיב היה עדים, ׁשני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשם
אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה; חּיב אחד, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד
לּׁשבע יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל העד; את ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמכחיׁש
ולא לביתֹו נכנסּתי לא ואמר: ּכפר אם ,לפיכ מׁשּלם. -ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
והּוא אחד עד אּלא ׁשם ואין הֹואיל - ּכלּום ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָנטלּתי
מּביתֹו לקח ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמכחיׁשֹו,

ונפטר. ְְְִָּכלּום,
.„Èּבפני חברֹו מּיד ּכסף ׁשל לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעּׂשה

וחּיבּוהּו חטפּתי, וׁשּלי חטפּתי ואמר: החֹוטף ּובא אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
ואינֹו זה, ּבעד ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא מּפני להחזיר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחכמים
היה לא ואּלּו העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי לּׁשבע, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיכֹול
ואּלּו חטף; ׁשּׁשּלֹו הּסת ׁשבּועת נׁשּבע היה ּכלל, עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם
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ׁשבּועת נׁשּבע היה חטפּתי, לא מעֹולם ואמר: העד ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהכחיׁש
ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּבכל דנין זה ּוכדין חטף. ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּתֹורה

ָמקֹום.
.ÂËׁשּלי אֹומר: והּוא אחד], [ּבעד זהּובים מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָחטף

חטף ּכּמה יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף היּו, ועּׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחטפּתי
חטף, ׁשּזהּובים ּבוּדאי ידע ׁשהרי העּׂשרים. מׁשּלם זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מחּיב אחד ּבעד ונמצא לׁשּלם, חּיב היה ׁשנים היּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻואּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָׁשבּועה
.ÊË:אֹומר והּנגזל הן, וׁשּלי חטפּתי עּׂשרים החֹוטף: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמר

מׁשּלם הרי מנינן, יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמאה
על הּתֹורה ׁשבּועת ונׁשּבע ׁשחטפן, ּבהן ׁשהֹודה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּׂשרים
ׁשּיּׁשבע ּבזה נֹוטה ודעּתי ּבמקצת. נתחּיב ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשאר,
חטפּתי'. 'ׁשּלי אמר אּלא ּכלּום, הֹודה לא ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּסת,

.ÊÈּבפני ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
אֹומר: הּבית ּבעל (הרי) נטל, ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעד

ּכ אּלאעּׂשרים נטלּתי לא אֹומר: והּגֹוזל ּבביתי, היּו לים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מחּיב ׁשהּוא מּפני העּׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי והם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעּׂשרה
אפּלּו הּׁשאר על נׁשּבע ואינֹו לּׁשבע. יכֹול ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָׁשבּועה
וּדאי. טענת הּגזלן על לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹׁשבּועת

ה'תשע"א סיון ט' קודש שבת יום
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על‡. לסעדֹו ואסּור הּגזלן. מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאסּור
- ּבהן וכּיֹוצא אּלּו דברים העֹוּׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו. ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנּויֹו
תּתן לא עּור 'ולפני על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָֹמחּזק

ְִֹמכׁשל'.
והּוא,·. יאּוׁש. לאחר ואפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאסּור

ידע ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
ּבּה. לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור - ּגזּולה זֹו ׁשּבהמה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבוּדאי

ּבּה‚. לּכנס אֹו ּבתֹוכּה לעבר אסּור - ּׂשדה אֹו ּבית ְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּגזל
ּדר ואם הּגׁשמים. מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבחּמה
חברֹו ּבחצר הּדר ּכדין לּבעלים, ּׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
לעבר אסּור - ּגׁשר מהן ועּׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָָֹעליו.
ואם„. מּלׁשּלם. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמי
ּגֹובין,אכ - האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם ל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

הּגזלן. מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָׁשעדין
יאּוׁש‰. אחר לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל

- קרקע הּניח אם אבדה: אֹו מכרּה אּלא האכילם ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבין
לׁשּלם; חּיבין אינן - הּמּטלטלין מן אבל לׁשּלם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָחּיבין
מׁשּתעּבדין הּמּטלטלין ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּדמי

חֹוב. ְַַלבעל
.Âהּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין לפיכ ּפה. על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ּבין הּקרקע מן ּבין נתיאׁשּו, לא ּבין נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹלא

ׁשהּניח. הּמּטלטלין ְְִִִִִֶַַַמן

.Êאם הּגּנב: מן ּכלֹוקח הּגזלן מן מּטלטלין הּלֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּדין
אינֹו ואם הּׁשּוק; ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו לא - הּוא מפרסם ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻּגזלן
ׁשּנתן ּדמים הּנגזל ונֹותן הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמפרסם
ּכבר ואם הּגזלה. ּבדמי הּגזלן ותֹובע וחֹוזר ּגזלתֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָולֹוקח
ואינֹו ּגזלה ׁשל עצמּה לֹוקח קנה - הּבעלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו

ֲִַָמחזירּה.
.Áּפי על אף ׁשּלֹו, מעּוט היה ואם הּגזלן. מן להנֹות ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאסּור

ּבוּדאי ׁשּידע עד מּמּנּו, להנֹות מּתר - ּגזּול ממֹונֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשרב
ּבידֹו. ּגזּול זה ְֶֶָָָָׁשּדבר

.Ë,הּגזל מן ממֹונן ּכל וחזקת ּגזלנין ׁשחזקתן אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני
- והּלסטים הּמֹוכסין ּכגֹון ּגזלנין, מלאכת ׁשּמלאכּתן ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמּפני
ואין גזּול. ׁשהּוא זֹו מלאכה ׁשחזקת מהן; להנֹות ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור
ּגזלה. ּבחזקת ׁשהּכל ׁשּלהן, הּתבה מן ּדינרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמצרפים

.Èחמֹורֹו (נטלּו אחרת, לֹו והחזירּו ּכסּותֹו מֹוכסים ְְְְְֱֲִִֶֶֶַָָנטלּו
ּכמכירהוה ׁשּזֹו מּפני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - אחר) חמֹור לֹו חזירּו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ּבוּדאי יֹודע ואינֹו מּמּנה, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו וחזקתּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא,
מחזירן - עצמֹו על ּומחמיר ותיק היה ואם גזלה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזֹו

הראׁשֹונים. ְִִִַָָלּבעלים
.‡Èּבזמן ּכלסטים? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה

מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה, לֹו ואין הּמל מחמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהעֹומד
ׁשּיּקח ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה; מה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּומּניח
לגּבֹות יּׂשראל מֹוכס והעמיד קצּוב, דבר אֹו רביע אֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָׁשליׁש
ּכלּום מֹוסיף ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל זה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָחלק
הּמל ׁשּדין לפי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - הּמל ּׁשּגזר מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעל
זה, מּמכס הּמבריח עֹובר ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא הּוא. ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּדין
ּכֹוכבים עֹובד הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל מנת גֹוזל ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני

יּׂשראל. הּמל ׁשהיה ְִֵֵֶֶֶַָָָּבין
.·Èאיׁש ּכל על אֹו העיר ּבני על מס ׁשּמּׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר וּׂשדה ּׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש
ּכל יּלקחּו - זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר, אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקצּוב;
הּגרן ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ;הּמל לבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ּבין הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, הּמס יּתן הּוא -ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
גזל, אינֹו - אּלּו מּדברים ּכּיֹוצא וכל הּׂשדה; ּבעל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
הּוא והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - לּמל אֹותן ׁשּגבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויּׂשראל
ּכלּום. לעצמֹו יּקח ולא יׁשּנה ולא יֹוסיף ׁשּלא והּוא, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹּכׁשר.

.‚Èמּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
להנֹותהּמדי ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ּׂשדהּו ולקח נה, ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ

הּבעלים ואין ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן והּלֹוקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה,
ממֹון ּכל לּקח ּכּלם, הּמלכים דין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻמֹוציאין
ׁשעּבּודן, הפקיע הּמל והרי עליהם, ּכׁשּכֹועסין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשיהם
מן אֹותּה הּקֹונה וכל ּכהפקר, זֹו ּׂשדה אֹו זֹו חצר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָונעּׂשת
אחד ׁשל ּׂשדה אֹו חצר ׁשּלקח מל אבל ּבּה. זכה - ֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּמל
והּלֹוקח ּגזלן; זה הרי - ׁשחקק ּבּדינין ׁשּלא הּמדינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּבני

מּידֹו. הּבעלים מֹוציאין - ְִִִִִֶַָָמּמּנּו
.„Èולא לּכל הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכללֹו

מאיׁש ׁשּיּקח וכל גזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה
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ׁשבּועת נׁשּבע היה חטפּתי, לא מעֹולם ואמר: העד ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהכחיׁש
ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּבכל דנין זה ּוכדין חטף. ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּתֹורה

ָמקֹום.
.ÂËׁשּלי אֹומר: והּוא אחד], [ּבעד זהּובים מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָחטף

חטף ּכּמה יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף היּו, ועּׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחטפּתי
חטף, ׁשּזהּובים ּבוּדאי ידע ׁשהרי העּׂשרים. מׁשּלם זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מחּיב אחד ּבעד ונמצא לׁשּלם, חּיב היה ׁשנים היּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻואּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָׁשבּועה
.ÊË:אֹומר והּנגזל הן, וׁשּלי חטפּתי עּׂשרים החֹוטף: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמר

מׁשּלם הרי מנינן, יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמאה
על הּתֹורה ׁשבּועת ונׁשּבע ׁשחטפן, ּבהן ׁשהֹודה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּׂשרים
ׁשּיּׁשבע ּבזה נֹוטה ודעּתי ּבמקצת. נתחּיב ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשאר,
חטפּתי'. 'ׁשּלי אמר אּלא ּכלּום, הֹודה לא ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּסת,

.ÊÈּבפני ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
אֹומר: הּבית ּבעל (הרי) נטל, ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעד

ּכ אּלאעּׂשרים נטלּתי לא אֹומר: והּגֹוזל ּבביתי, היּו לים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מחּיב ׁשהּוא מּפני העּׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי והם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעּׂשרה
אפּלּו הּׁשאר על נׁשּבע ואינֹו לּׁשבע. יכֹול ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָׁשבּועה
וּדאי. טענת הּגזלן על לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹׁשבּועת

ה'תשע"א סיון ט' קודש שבת יום

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

על‡. לסעדֹו ואסּור הּגזלן. מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאסּור
- ּבהן וכּיֹוצא אּלּו דברים העֹוּׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו. ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנּויֹו
תּתן לא עּור 'ולפני על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָֹמחּזק

ְִֹמכׁשל'.
והּוא,·. יאּוׁש. לאחר ואפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאסּור

ידע ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
ּבּה. לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור - ּגזּולה זֹו ׁשּבהמה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבוּדאי

ּבּה‚. לּכנס אֹו ּבתֹוכּה לעבר אסּור - ּׂשדה אֹו ּבית ְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּגזל
ּדר ואם הּגׁשמים. מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבחּמה
חברֹו ּבחצר הּדר ּכדין לּבעלים, ּׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
לעבר אסּור - ּגׁשר מהן ועּׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָָֹעליו.
ואם„. מּלׁשּלם. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמי
ּגֹובין,אכ - האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם ל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

הּגזלן. מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָׁשעדין
יאּוׁש‰. אחר לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל

- קרקע הּניח אם אבדה: אֹו מכרּה אּלא האכילם ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבין
לׁשּלם; חּיבין אינן - הּמּטלטלין מן אבל לׁשּלם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָחּיבין
מׁשּתעּבדין הּמּטלטלין ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּדמי

חֹוב. ְַַלבעל
.Âהּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין לפיכ ּפה. על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ּבין הּקרקע מן ּבין נתיאׁשּו, לא ּבין נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹלא

ׁשהּניח. הּמּטלטלין ְְִִִִִֶַַַמן

.Êאם הּגּנב: מן ּכלֹוקח הּגזלן מן מּטלטלין הּלֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּדין
אינֹו ואם הּׁשּוק; ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו לא - הּוא מפרסם ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻּגזלן
ׁשּנתן ּדמים הּנגזל ונֹותן הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמפרסם
ּכבר ואם הּגזלה. ּבדמי הּגזלן ותֹובע וחֹוזר ּגזלתֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָולֹוקח
ואינֹו ּגזלה ׁשל עצמּה לֹוקח קנה - הּבעלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו

ֲִַָמחזירּה.
.Áּפי על אף ׁשּלֹו, מעּוט היה ואם הּגזלן. מן להנֹות ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאסּור

ּבוּדאי ׁשּידע עד מּמּנּו, להנֹות מּתר - ּגזּול ממֹונֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשרב
ּבידֹו. ּגזּול זה ְֶֶָָָָׁשּדבר

.Ë,הּגזל מן ממֹונן ּכל וחזקת ּגזלנין ׁשחזקתן אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני
- והּלסטים הּמֹוכסין ּכגֹון ּגזלנין, מלאכת ׁשּמלאכּתן ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמּפני
ואין גזּול. ׁשהּוא זֹו מלאכה ׁשחזקת מהן; להנֹות ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור
ּגזלה. ּבחזקת ׁשהּכל ׁשּלהן, הּתבה מן ּדינרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמצרפים

.Èחמֹורֹו (נטלּו אחרת, לֹו והחזירּו ּכסּותֹו מֹוכסים ְְְְְֱֲִִֶֶֶַָָנטלּו
ּכמכירהוה ׁשּזֹו מּפני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - אחר) חמֹור לֹו חזירּו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ּבוּדאי יֹודע ואינֹו מּמּנה, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו וחזקתּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא,
מחזירן - עצמֹו על ּומחמיר ותיק היה ואם גזלה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזֹו

הראׁשֹונים. ְִִִַָָלּבעלים
.‡Èּבזמן ּכלסטים? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה

מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה, לֹו ואין הּמל מחמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהעֹומד
ׁשּיּקח ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה; מה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּומּניח
לגּבֹות יּׂשראל מֹוכס והעמיד קצּוב, דבר אֹו רביע אֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָׁשליׁש
ּכלּום מֹוסיף ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל זה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָחלק
הּמל ׁשּדין לפי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - הּמל ּׁשּגזר מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעל
זה, מּמכס הּמבריח עֹובר ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא הּוא. ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּדין
ּכֹוכבים עֹובד הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל מנת גֹוזל ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני

יּׂשראל. הּמל ׁשהיה ְִֵֵֶֶֶַָָָּבין
.·Èאיׁש ּכל על אֹו העיר ּבני על מס ׁשּמּׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר וּׂשדה ּׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש
ּכל יּלקחּו - זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר, אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקצּוב;
הּגרן ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ;הּמל לבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ּבין הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, הּמס יּתן הּוא -ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
גזל, אינֹו - אּלּו מּדברים ּכּיֹוצא וכל הּׂשדה; ּבעל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
הּוא והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - לּמל אֹותן ׁשּגבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויּׂשראל
ּכלּום. לעצמֹו יּקח ולא יׁשּנה ולא יֹוסיף ׁשּלא והּוא, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹּכׁשר.

.‚Èמּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
להנֹותהּמדי ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ּׂשדהּו ולקח נה, ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ

הּבעלים ואין ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן והּלֹוקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה,
ממֹון ּכל לּקח ּכּלם, הּמלכים דין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻמֹוציאין
ׁשעּבּודן, הפקיע הּמל והרי עליהם, ּכׁשּכֹועסין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשיהם
מן אֹותּה הּקֹונה וכל ּכהפקר, זֹו ּׂשדה אֹו זֹו חצר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָונעּׂשת
אחד ׁשל ּׂשדה אֹו חצר ׁשּלקח מל אבל ּבּה. זכה - ֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּמל
והּלֹוקח ּגזלן; זה הרי - ׁשחקק ּבּדינין ׁשּלא הּמדינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּבני

מּידֹו. הּבעלים מֹוציאין - ְִִִִִֶַָָמּמּנּו
.„Èולא לּכל הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכללֹו

מאיׁש ׁשּיּקח וכל גזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה
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הרי - זה את חמס אּלא לּכל, הידּועה ּכּדת ׁשּלא ּבלבד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹזה
ּבּמס הּׂשדֹות ׁשּמֹוכרים וׁשֹוטריו הּמל ּגּבאי ,לפיכ ּגזל. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה
איׁש ּכל ׁשעל מס אבל ממּכר; ממּכרן - הּׂשדֹות על ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָהּקצּוב
הּׂשדה מכרּו ואם עצמֹו, האדם מן אּלא גֹובה אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָואיׁש
היה ּכן אם אּלא ממּכר, אינֹו זה הרי - הראׁש ׁשעל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמס

.ּכ הּמל ִֶֶַָדין
.ÂË- הּׂשדה ׁשעל הּמס יּתן ׁשּלא ׁשּכל דיניו, ׁשהיּו ִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמל

ּובא הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתהיה
אּלא ּגזל, זה אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
הּמל ׁשּדין הּבעלים; ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאֹוכל

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ְְִֶַָּדין
.ÊËהאיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר, מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

יּׂשראל ׁשעל הּמס ונתן יּׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיׁשּתעּבד
ּדין; הּמל ׁשּדין מּדי, יֹותר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָזה

ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו ְֲֵֵֶֶָאבל
.ÊÈ- ּגׁשר מהן ועּׂשה ּבּתים ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל

חֹומה אֹו ּדר ועּׂשאן ּבּתים הרס אם וכן עליו. לעבר ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻמּתר
ּדין. הּמל ׁשּדין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר -ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

.ÁÈּבאֹותן יֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָּבּמה
וסמכה הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָָהארצֹות;
מטּבעֹו אין אם אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָדעּתן
לסטים חבּורת ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָיֹוצא
ּגזלנין עבדיו וכל זה מל וכן ּדין, ּדיניהם ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻהמזּינין

ּדבר. ְָָָלכל

�
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ה'תשע"א סיון ג' ראשון יום

ˆÓË� ‰˘Ú ˙Â:
יוםראשוֿןשלישיג'ֿה'סיון

'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„� .·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂ�ÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ÂÙŒ„Ù

― הנ"ט לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּבחצֹוצרֹות
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִֶַַָָמּקרּבנֹות
ּותקעּתם חדׁשיכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׂשמחתכם

i)ּבחצצרת" ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש .dpyd y`x) ְְְֲֵַָֹֹ
(:ekּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

ּבספרי זֹו jzelrda)מצוה zyxt)הּׁשנה וראׁש ְְְְִִֵַָָָֹ
(:ek)ותענּיֹות(.eh)לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻ

אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות הּצרֹות ּבזמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבחצֹוצרֹות
ּבארצכם מלחמה "וכיֿתבאּו ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתעּלה

h)וגֹו'" ,my). ְ

ה'תשע"א סיון ד' שני יום

'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„� .„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂ�ÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ËÙŒÂÙ

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ
― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְִִִַַַַָָָָָּובמּתן
"ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. מצות ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָוזֹוהי

ּובעלּה" אּׁשּה `(איׁש ,ck mixac(מׁשמע ― , ְְִִַַָָָ

והיתה" "ויצאה ואמר ּבביאה. a(ׁשּקֹונה ,my(― ְְְְְְִֶֶַָָָָָָ
ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ההויה)hb(ּכׁשם ּכ)oi`eypd( ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

נקנית ׁשהיא למדנּו וכן מּמהּֿבׁשטר. ּבכסף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(ּׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ

לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָאמרּו:
ּומּנּו? eza(אב.)edin?(אחר, eyciw xy`k edfe ֵַַָ

sqka(ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא קּדּוׁשין ְְְְֲִִִֵַָָָאבל
ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה וקּדּוׁשין)b.(ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֶַָָֻ

)` dpyn ` wxt(ונּדה)c dpyn d wxt(ּוכבר . ְְִָָ
המיחדתנתּבארּו ּבּמּסכּתא ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

על אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,ְְְְִִֵֶֶַַַָָלכ
ׁשּמצות נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין

ה'תשע"א סיון ה' שלישי יום

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ג לבעֹולהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ּובמּתן ְְְְִִִִַַַַָָָָּבקּדּוׁשין
ּכ על והרמז קּדּוׁשין. מצות וזֹוהי ― ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבביאה

ּובעלּה" אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח `)אמרֹו: ,ck mixac), ְְִִִִַָָָָ
והיתה" "ויצאה ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ―ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָ

(a ,my)ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―(hb)ההויה ּכ ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
(oi`eypd)ּבכסף נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּבׁשטר.

ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה (zenyמּמהּֿׁשּנאמר ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

oeiq 'hÎ'e ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(`i ,`kּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ּומּנּו? אחר, eyciwאב.(edin?)לאדֹון xy`k edfe) ְֵַַָָ

(sqka ezaּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא קּדּוׁשין ְְְְֲִִִֵַָָָאבל
ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה וקּדּוׁשין(b.)ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֶַָָֻ

(` dpyn ` wxt)ונּדה(c dpyn d wxt)ּוכבר . ְְִָָ
ּבּמּסכּתא ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָנתּבארּו
ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻהמיחדת
הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאמרּו

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ׁשּמצות ְְְְִִִִֵֶַַָָנתּבאר

ה'תשע"א סיון ו' רביעי יום

ה'תשע"א סיון ז' חמישי יום

ה'תשע"א סיון ח' שישי יום

― השנ"ה מּלבעֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ּכתּבה ְְְְְְִִִֶַָָֹֹֻּבלא

יׂשראל" מּבנֹות קדׁשה gi)תהיה ,bk mixac)ּוכבר , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ
אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכפל

להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל (xwie`יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ
(hk ,hiספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)אלּֿתחּלל" : ְְְִֵַַָ

לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתּֿבּת
איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאיׁשּות,
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוׁשמע
ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָענין
אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתעּלה,
אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― ֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹונס
ׁשּפגע, אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּתׁשלּום
ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּככלּֿדבר
לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָָלחברֹו
ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, חּיב ְְִִֶֶַַַַַַַָָָּבמהּֿׁשהּוא
וימחֹול עליה לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָהּנערה

ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ ְְְְִֵֶֶַָָָֻלֹו
ּכסף dztnd)החמּׁשים e` qpe`d qpwpy)ׁשהם ֲִִֵֶֶֶַ

לֹו ׁשּיּתן מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאבי
לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻּכ

להזנֹותּה" אתּֿבּת my)"אלּֿתחּלל `xwie)לפי , ְְְְְִִֵֶַַַָ
אּלאׁש אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ׁשּפּתה קרה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
וגּלה .לכ ּדר אין ― ּובהּתר ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּברצֹון
ּומלאה הארץ "ולאֿתזנה ואמר: לכ ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿהּטעם

זּמה" קֹורה(my)הארץ והּפּתּוי ׁשהאֹונס לפי . ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמעט,
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָוהּוא
לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. מׁשּפטי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָּׁשּיחּיבּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין ― ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָּדפנּויה

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו
יוםרביעֿישבתקודשו'ֿט'סיון

ְְִִִֻ

ה'תשע"א סיון ט' קודש שבת יום

― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעברּיה
ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ׁשּלא לּה. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹו
לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוהּוא

i)יגרע" ,`k zeny)ּֿכל ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנֹוׂשא
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּדברים
מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתעּלה
יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, ּכסּותּה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹׁשארּה

(h ,my)ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט למדנּו מּכאן ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא אמרם והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

(mihtyn zyxt)הּבנֹות למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעּתה?
ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ― .(`zeyi)עֹונתּה ֶֶֶֶָָ
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(`i ,`kּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ּומּנּו? אחר, eyciwאב.(edin?)לאדֹון xy`k edfe) ְֵַַָָ

(sqka ezaּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא קּדּוׁשין ְְְְֲִִִֵַָָָאבל
ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה וקּדּוׁשין(b.)ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֶַָָֻ

(` dpyn ` wxt)ונּדה(c dpyn d wxt)ּוכבר . ְְִָָ
ּבּמּסכּתא ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָנתּבארּו
ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻהמיחדת
הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאמרּו

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ׁשּמצות ְְְְִִִִֵֶַַָָנתּבאר

ה'תשע"א סיון ו' רביעי יום

ה'תשע"א סיון ז' חמישי יום

ה'תשע"א סיון ח' שישי יום

― השנ"ה מּלבעֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ּכתּבה ְְְְְְִִִֶַָָֹֹֻּבלא

יׂשראל" מּבנֹות קדׁשה gi)תהיה ,bk mixac)ּוכבר , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ
אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכפל

להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל (xwie`יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ
(hk ,hiספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)אלּֿתחּלל" : ְְְִֵַַָ

לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתּֿבּת
איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאיׁשּות,
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוׁשמע
ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָענין
אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתעּלה,
אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― ֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹונס
ׁשּפגע, אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּתׁשלּום
ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּככלּֿדבר
לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָָלחברֹו
ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, חּיב ְְִִֶֶַַַַַַַָָָּבמהּֿׁשהּוא
וימחֹול עליה לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָהּנערה

ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ ְְְְִֵֶֶַָָָֻלֹו
ּכסף dztnd)החמּׁשים e` qpe`d qpwpy)ׁשהם ֲִִֵֶֶֶַ

לֹו ׁשּיּתן מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאבי
לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻּכ

להזנֹותּה" אתּֿבּת my)"אלּֿתחּלל `xwie)לפי , ְְְְְִִֵֶַַַָ
אּלאׁש אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ׁשּפּתה קרה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
וגּלה .לכ ּדר אין ― ּובהּתר ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּברצֹון
ּומלאה הארץ "ולאֿתזנה ואמר: לכ ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿהּטעם

זּמה" קֹורה(my)הארץ והּפּתּוי ׁשהאֹונס לפי . ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמעט,
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָוהּוא
לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. מׁשּפטי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָּׁשּיחּיבּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין ― ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָּדפנּויה

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו
יוםרביעֿישבתקודשו'ֿט'סיון

ְְִִִֻ

ה'תשע"א סיון ט' קודש שבת יום

― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעברּיה
ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ׁשּלא לּה. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹו
לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוהּוא

i)יגרע" ,`k zeny)ּֿכל ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנֹוׂשא
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּדברים
מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתעּלה
יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, ּכסּותּה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹׁשארּה

(h ,my)ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט למדנּו מּכאן ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא אמרם והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

(mihtyn zyxt)הּבנֹות למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעּתה?
ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ― .(`zeyi)עֹונתּה ֶֶֶֶָָ
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יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקכו

ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
       

         
      

           
            

        
          

         
           

        
       

         
           

        
         

         
           

            
         

         
        

          
          

        
          

           


          
            


        

     
        
          

 
        

         
    

       
            

         
        

          
         

         
           

       
         

          
         
        

         
       

        
       

        
       

         
          

        
         

         
        

           
         

         
           

        
          

           
           


        

          
         

            
          

         
          

        
          

        
        

         
        

           
         

       
        

        
          

         
         

       
         

          
         

         
          

        
      

         
          

        
      

        
        

           
         

      
           

       
     

         
        









































































































































































































































המשך בעמוד סב
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קכח
      

           
           
           

           
      

     
     

      
     

     
      

      
    

    
     

      
    

      
     
     
      

    
       

     
      

      

        
         

        
         

     
   

   
     
     

     
     
     

     
     

    
    

   
      

    
    

   
    

       
    

    
      











































































































         
       

       
         
        
        
        
         

         
        
       
        
        
         
          
         
         
         
                    

                     
                     
                    
                     
                      
                    

                   
                     
                     
                        
                   
                   
                  
                  
                 
                   
                    

                  
                  

                    
                 
                   
                     
                    

























































































סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         
           

   
        
           

           
  

          
      

        
          

      
       

         
         
        

         
         

          
         

          
       

          
       

          
      
         

          
            

         
       

   
        

          
       

         
          

        
          

           
   

        
          

           
         

        
         

         
   

        
         

        
             

           
         

          
      

         
           

         
         
         

         
         

           
           
            

   
          

         
         

        
         

        
          
         

         
           

         
           
         

         
           

          
         

       
         

         
          

          
          

        
         

          
         

           
    

        
           

       


        
         
           

          
          

         
            

         
        

         
       

        
         

         











































































































































































































































קכט יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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יום שני - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקל

ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מח עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלג יום שני - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
          


      

        
         
          

        
      

      
    

         
        

       
         

    
        

         
          

          
        

          
          

            
         

         
          

 
          

        
      

         
         

         
      

          
           

         
         

           
          
         

         
          

        
       

       
            

         
       

         
         

         
         

           
           

          
          

        

      
        

       
        

        
        

         
       

        
      
      

       
         

       
       
     

         
          

           
  

           
        

          
        

       
         

       
           

       
        

           
         

           
        

        
       

         
        

        
        

          
         

        
          

         
          

        
         

       
      

        
         

          
        

         
          

         
         

   















































































































































































































































יום שלישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקלד

ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

    
         

     
           

       
          

          
   

          
       

         
          

        
          

         
         

          
        

      
 

          
         

       
          

         
         

           
 

          
         

         
          

        
           

        
         

         
          

     
         

          
           

         
          

           
          

            
        

         
          

          
         

        
          

        

         
          

          
        

            
         

         
         

           
             

           
          

          
         

           
      

          
            

         
           

             
         
          

      
       

        
        

        
        

    
          

         
         

        
           

          
         

        
         

           
        

          
         

  
          

       
       

         
     

        
         

        
        

         
































































































































































































































קלה
      

          
         

            
             

      
       
      
      

    
    

      
     

     
     

    
       

     
       
     

     
        

      
      

      
     

     
     

    
      

      
       

     
     

     
      
     
     
     
     
      
     
       
      

     
   

     
     

      
      

     
      

      

           
         

         
        

      
    

    
   

   
     
     

   
      

    
     
    

    
     
    

      
     

    
      

     
    

     
       

      
       
      

       
     

    
     

    
    

     
      

     
       

      
      

     
     

    
      

     
    

   
   

     
 



















































































































































































































           

        
         
         
        
       
       
        
        
       
        
        
        
          
         
        

          
       

           
          

        
           

         
         
         
        
          

          
      
         
         
         
       
       
        
        
         
        

                          
                    

                    
                     
                     
                      

                       
                        

                  
































































































סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

             

       
       

        
        

         
          

          
         

         
          

         
          

          
           

     
         
           

         
          

         
           

   
         

          
         

           
           

             
         

         
          

    
         

          
           

           
       

       
          

          
        

        
         

         
        

        
       

         
       

         
      

        
         

         
         

        
          

   
         

        
           

          
          

        
        

     
         

        
           

           
      

          
         

         
       

         
       

        
    

        
        

        
    

      
         

         
         

        
        

          
        

       
         
          

        
        
         


         

       
           

          

       















































































































































































































קלז יום שלישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

       
       

        
        

         
          

          
         

         
          

         
          

          
           

     
         
           

         
          

         
           

   
         

          
         

           
           

             
         

         
          

    
         

          
           

           
       

       
          

          
        

        
         

         
        

        
       

         
       

         
      

        
         

         
         

        
          

   
         

        
           

          
          

        
        

     
         

        
           

           
      

          
         

         
       

         
       

        
    

        
        

        
    

      
         

         
         

        
        

          
        

       
         
          

        
        
         


         

       
           

          

       















































































































































































































bקלח wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enybclÎbk

ââëCìiå eäçlLéå Cìnä-ìà øð-ïa øðáà-àa øîàì áàBéì eãbiå eàa Bzà-øLà àávä-ìëå áàBéå§¨²§¨©¨¨¬£¤¦−¨®©©¦³§¨Æ¥½Ÿ¨©§¥µ¤¥Æ¤©¤½¤©§©§¥−©¥¬¤
:íBìLaãëéìà øðáà àá-äpä äúéNò äî øîàiå Cìnä-ìà áàBé àáiå:CBìä Cìiå BzçlL äf-änì E §¨«©¨³Ÿ¨Æ¤©¤½¤©−Ÿ¤¤´¨¦®¨¦¥¨³©§¥Æ¥¤½¨¨¤¬¦©§−©¥¬¤¨«

äëEàåáî-úàå EàöBî-úà úòãìå àa Eúzôì ék øð-ïa øðáà-úà zòãé(éø÷ EàáBî)úà úòãìå ¨©Æ§¨Æ¤©§¥´¤¥½¦¬§©Ÿ§−¨®§¨©¹©¤¨£Æ§¤´Ÿ¨¤½´¨¤½§¨©¾©¥²
:äNò äzà øLà-ìkåëLiå øðáà éøçà íéëàìî çìLiå ãåc íòî áàBé àöiåäøqä øBaî Búà eá ¨£¤¬©−̈Ÿ¤«©¥¥³¨Æ¥¦´¨¦½©¦§©³©§¨¦Æ©£¥´©§¥½©¨¦¬Ÿ−¦´©¦¨®

:òãé àì ãåãåæëLîçä íL eäkiå éìMa Bzà øacì øòMä CBz-ìà áàBé eäèiå ïBøáç øðáà áLiå §¨¦−¬Ÿ¨¨«©¨µ¨©§¥Æ¤§½©©¥³¨Æ¤´©©½©§©¥¬¦−©¤®¦©©¥³¨Æ©½Ÿ¤
:åéçà ìàäNò íãa úîiåçëíìBò-ãò äåäé íòî ézëìîîe éëðà é÷ð øîàiå ïë éøçàî ãåc òîLiå ©¾̈¨§©−£¨¥¬¨¦«©¦§©³¨¦Æ¥©´£¥¥½©½Ÿ¤¨¦̧¨Ÿ¦¯©§©§¦²¥¦¬§Ÿ̈−©¨®

:øð-ïa øðáà éîcîèë÷éæçîe òøöîe áæ áàBé úéaî úøké-ìàå åéáà úéa-ìk ìàå áàBé Làø-ìò eìçé ¦§¥−©§¥¬¤¥«¨ªÆÆ©´Ÿ½̈§¤−¨¥´¨¦®§©¦¨¥´¦¥´¿̈Â̈§Ÿ̈º©£¦¬
:íçì-øñçå áøça ìôðå Cìtaìíäéçà ìàäNò-úà úéîä øLà ìò øðáàì eâøä åéçà éLéáàå áàBéå ©¤²¤§Ÿ¥¬©¤−¤©£©¨«¤§¨Æ©£¦©´¨¦½¨§−§©§¥®©Á£¤̧¥¦¹¤£¨¥¯£¦¤²

ô:äîçìna ïBòáâaàìeãôñå íéwN eøâçå íëéãâá eòø÷ Bzà-øLà íòä-ìk-ìàå áàBé-ìà ãåc øîàiå §¦§−©¦§¨¨«©Ÿ¤Á¨¦̧¤¹̈§¤¨¨¨´£¤¦À¦§µ¦§¥¤Æ§¦§´©¦½§¦§−
:ähnä éøçà Cìä ãåc Cìnäå øðáà éðôìáìjáiå BìB÷-úà Cìnä àOéå ïBøáça øðáà-úà eøa÷iå ¦§¥´©§¥®§©¤´¤¨¦½Ÿ¥−©£¥¬©¦¨«©¦§§¬¤©§¥−§¤§®©¦¨¯©¤´¤¤À©¥§§Æ

ô:íòä-ìk ekáiå øðáà øá÷-ìàâì:øðáà úeîé ìáð úBîkä øîàiå øðáà-ìà Cìnä ïð÷éåãìEãé ¤¤´¤©§¥½©¦§−¨¨¨«©§Ÿ¥¬©¤²¤¤©§¥−©Ÿ©®©§¬¨−̈¨¬©§¥«¨¤´
éìâøå úBøñà-àì:åéìò úBkáì íòä-ìë eôñiå zìôð äìåò-éðá éðôì ìBôðk eLbä íézLçðì-àì E Ÿ£ªÀ§©§¤ÆÆŸ¦§ª§©´¦ª½̈¦§²¦§¥¬§¥©§−̈¨¨®§¨©Ÿ¦¬¨¨−̈¦§¬¨¨«

i"yx

(ÊÎ).¯Ú˘‰ ÍÂ˙ Ï‡דם על להשפט סנהדרין, לפני

אחיו: שבלבו·˘ÈÏ.עשהאל אבנר הבין שלא בשגגה,

השער תוך אל בשלי, יואב ויטהו המקרא, וסרס להרגו,

אתו: עלÂÏÂÁÈ.(ËÎ)לדבר אבנר. דמי יחולו ינוחו,

וממלכתי אני 'נקי שאמר מוסב, הוא שלפניו מקרא

הנזכרים 'דמי' יואב, ראש על דמיו יחולו אבנר', מדמי

שלפניו: ·ÍÏÙ.במקרא ˜ÈÊÁÓÂמחמת מקלו על נשען

הרגלים: Ï‡·�¯.(Ï)חולי Â‚¯‰ודומה אבנר, את כמו

יד)לו לח וכן(ישעיהו אותי; עשקה ערבני', לי 'עשקה :

יג) יב וכמוהו(במדבר אותה; רפא לה', נא 'רפא (דברי:

ז) יז ללמדהימיםֿב וגו' לעובדיה חיל לבן לשריו שלח :

חיל: בן את שריו את שלח ופתרונו, יהודה, בערי

(‚Ï).Ï·� ˙ÂÓÎ‰:בחרב רשע Ï‡(Ï„)הכמות ÍÈ„È
.˙Â¯ÂÒ‡:עולה בני לפני כמותך גבור נפל ואיך היו

cec zcevn
(‚Î).‡·ˆ‰ ÏÎÂזה שבעבור לומר ובא איש, מהם נפקד ולא

המלך, מעשה לסכל לבו מלאו שהביא, השלל רוב ובעבור
יאמר: הואÚ„È˙.(Î‰)וכאשר אשר אבנר את ידעת הלא

דעתו: אחר לפתותך אם כי בא ולא לך, Â‚Â'.שונא ˙Ú„ÏÂ
בעניני עושה אתה מה לומר: רצה מוצאך, כל את לדעת ובכדי

בבית: עושה אתה ומה בשםÁÏ˘ÈÂ.(ÂÎ)המלחמות, לקראו
עמו: בדברו מה שכח כאלו ‰Ò¯‰.המלך, ¯Â·Óהבור מן

יואב: מלאכי מצאוהו שם כי הסירים, במקום העומד
(ÊÎ).Â‰ËÈÂ:השער חלל תוך אל הדרך מן אותו ·˘ÈÏ.הטה

עמו: לדבר המלך שכח אשר השכחה ˘Ì.בדבר Â‰ÎÈÂבעת
ההוא: השער בתוך הכהו אז נזהר, היה ולא עמו דברו

.˘ÓÂÁ‰תלוין ומרה שכבד מקום החמישית, דופן א)אל מט Ï‡‰˘Ú.:(סנהדרין Ì„·:אחיו עשהאל דם ששפך �˜È(ÁÎ)בעבור
.ÈÎ�‡:המלכות בדבר הן בגוף, עונש הן מהעונש, נקי ואהיה נעשתה, מדעתי לא לומר: אבנרÂÏÂÁÈ.(ËÎ)רצה דמי עונשי

יואב: ראש על Â‚Â'.יחולו ÏÎ Ï‡:נעשתה ובעצתם ÎÈ¯˙.הואיל Ï‡Â:חדל להיות יופסק לא לומר: ·ÍÏÙ.רצה ˜ÈÊÁÓÂאוחז
הרגלים: חולי מחמת גםÈ˘È·‡Â.(Ï)במשענת, כאילו הכתוב עליו מעלה לעזר, לו להיות השער לתוך יואב עם שנכנס לפי

הרגו: בשלום:·ÓÁÏÓ‰.הוא לאבנר הרגו והם במלחמה, עשהאל את הרג אבנר כי עשו, כן לא הנה יאמר: ‡Ï(Ï‡)כאילו
.·‡ÂÈ:שהרגו מה על ומתחרט מיתתו, על כדואג הוא גם נעשתה‰ÍÏÂ.להיות שלא הכל דעת למען המטה, אחר הולך היה

�·Ï.(Ï‚)בעצתו: ˙ÂÓÎ‰:נבל איש כמות מלחמה, בזולת בחרב אבנר שימות הוא ראוי מה ‡Â¯ÂÒ˙.(Ï„)וכי ‡Ï ÍÈ„Èהיות
היו לא ידיך הלא אמר לזה מלחמה, בזולת בחרב בסוף ויהרגוהו ורגליו ידיו ויאסרו וגדול שר בשבי יקחו יקרה, פעמים רבות

מלחמה: בזולת בחרב הרגוך כן אם ומדוע בשבי, נלקחת לא כי וכו', Â‚Â'.אסורות ÏÂÙ�Îלא מעולם כי היות עם כאומר
כאשר אתה, גם נפלת כן וכמו עולה, בני ידי על נעשתה לפעמים הנה מלחמה, זולת בחרב וגדול שר להמית הזה כדבר נעשתה

יחשבו: עולה לבני צוריה בני גם כי עולה, בני לפני הנופל יפול

oeiv zcevn
(ÂÎ).‰¯Ò‰כמו קוצים, ו)מין ז הסירים:(קהלת כקול :

(ÊÎ).ÈÏ˘·כמו ושכחה, שגגה ז)ענין ו וכן(לקמן השל; על :

טז) ב תשלו:(רות של גם :(ËÎ).ÂÏÂÁÈכמו וישכנו, (ירמיהויחנו

כג) יחול:ל רשעים ראש על :.·Êכעין מאמתו שנוטף חולי
לו·ÍÏÙ.זרע: ודומה ומטה, משענת יט)ענין לא וכפיה(משלי :

הנשים: בו שטוות המטה והוא פלך, אתÏ‡·�¯.(Ï)תמכו
כמו ג)אבנר, כז כליו:(שמות כל את ומשפטו: כליו, לכל :

(·Ï).¯·˜ Ï‡:קבר על המעלה:�·Ï.(Ï‚)כמו פחות אדם
(„Ï).˙Â¯ÂÒ‡:קשורות.ÌÈ˙˘Á�Ï,נחושת שלשלאות

השבוים: רגלי בהם אוסרים

ak wxt mildz - miaezk

mildzakalÎdk

áëäë:òîL åéìà BòeLáe epnî åéðt øézñä-àìå éðò úeðò õwL àìå äæá-àì ékåëéúläz Ezàî ¦³«Ÿ¨¨̧§¶Ÿ¦©¿¡Ä¨¦À§«Ÿ¦§¦´¨¨´¦¤®§©§−¥¨´¨¥«©¥«¦§À§¦Å̈¦¬
:åéàøé ãâð ílLà éøãð áø ìä÷aæë:ãòì íëááì éçé åéLøc äåäé eììäé eòaNéå | íéåðò eìëàé §¨¨¬¨®§¨©¬£¹©¥À¤´¤§¥¨««Ÿ§Ä£¨¦̧§¦§À̈§©§´−§Ÿ̈´Ÿ§¨®§¦−§©§¤´¨©«

çëéðôì eåçzLéå õøà-éñôà-ìk äåäé-ìà eáLéå | eøkæé:íéBb úBçtLî-ìk Eèëäëeìnä äåäéì ék ¦§§³§¨ª´¤−§Ÿ̈¨©§¥¨®¤§¦§©«£¬§¹¨¤À¨¦§§¬¦«¦´−©Ÿ̈©§¨®
:íéBba ìLîeì:äiç àì BLôðå øôò éãøBé-ìk eòøëé åéðôì õøà-éðLc-ìk | eåçzLiå eìëààìòøæ ¹Ÿ¥À©¦«¨«§Ä©¦§©«£¸¨¦§¥¤À¤§¨¨´−¦§§¨«§¥´¨¨®§¹©§À´Ÿ¦¨«¤¬©

:øBcì éðãàì øtñé epãáòéáì:äNò ék ãìBð íòì Bú÷ãö eãébéå eàáé ©«©§¤®§ª©−©«Ÿ¨´©«−¨Ÿ§©¦´¦§¨®§©¬¹À̈¦´¨¨«

i"yx

(‰Î).È�Ú ˙Â�Úכמו הכנעה לשון ענות לפתור יש ועוד צעקה. לשון שבמקרא ענייה כל דל י')צעקת (שמות

לפניך: ומתפלל נכנע שהוא מפני. המשיח:ÂÏÎ‡È.ÌÈÂ�Ú(ÊÎ)לענות לימות הגאולה ÚÏ„.לעת ÌÎ··Ï ÈÁÈ
לפניהם: אומר זה ‰'.(ÁÎ)כל Ï‡ Â·Â˘ÈÂ Â¯ÎÊÈוישובו הטובה את כשיראו שמצאתנו הרעה האומות יזכרו

ה': ‰ÎÂÏÓ‰.(ËÎ)אל '‰Ï ÈÎ:והממשלה המלוכה לך שחוזרת יראו ‡¯ı.(Ï)כי È�˘„ ÏÎ ÂÂÁ˙˘ÈÂ ÂÏÎ‡
חלב טוב ארץ דשני הטובה, על והודאה בהלל לה' וישתחוו ארץ דשני כל ענוים אכלו מסורס מקרא זה הרי

ה': אל וישובו הארץ אפסי יראו זה כל ÂÚ¯ÎÈ.הארץ ÂÈ�ÙÏעליהם ירחם ולא גיהנם מתוך הרשעים מתי כל אז

מגיהנם: נפשם את ואחד:Â˘Ù�Â.לחיות אחד כל ÈÁ‰.של ‡Ïשהמתים הזה המקרא מן דרשו רבותינו יחיה, לא

שכינה: פני רואין נשמה נטילת בשעת מיתתם Â‚Â'.(Ï‡)לפני Â�„·ÚÈ Ú¯Êעובדים תמיד אשר ישראל זרע

Â„Ï¯.אותו: È�„‡Ï ¯ÙÂÒÈ:זרע לאותו עשה אשר את ולשבחו ה' לשם אחרון לדור יסופר ודרשהו המקרא סרס

(·Ï).Â‡·È:צדקה להם עשה כי הנולד לעם צדקתו ויגידו הראשונים

cec zcevn
(‰Î).‰Ê· ‡Ï ÈÎ:העני הכנעת בזה שלא אבלÂÚÂ˘·Â.על

אליו: שמע ה' אל Â‚Â'.(ÂÎ)כשצעק Í˙‡Óמה לומר רצה
שעשית התשועה בעבור מאתך היא באה רב בקהל שאהללך

הנס: לפרסם יראיו נגד אשלם צרה בעת שנדרתי הנדרים ולזה לה':ÂÏÎ‡È.(ÊÎ)לי אביא אשר התודה שלמי רצהÈÁÈ.מזבחי
לבו וימת הכרמלי בנבל כמ"ש מת לבו כאילו המיצר כי לעד בלבבם ישמחו כ"ה)לומר ה'Â¯ÎÊÈ.(ÁÎ):(ש"א פלאי בגודל

אליו: כולם ‰ÎÂÏÓ‰.(ËÎ)וישובו '‰Ï ÈÎ:הגוים בכל מושל והוא המלוכה לה' אשר יכירו הכל לומר „˘�È(Ï)רצה ÏÎ
.ı¯‡:מידו בא שהכל יכירו כי לה' ישתחוו טובה להם יבוא כאשר ר"ל מה יאכלו כאשר ובריאים שמנים ÙÚ¯.כל È„¯ÂÈ ÏÎ

הקבר: בעפר לרדת המעותדים אדם בני Â�„·ÚÈ.(Ï‡)כל Ú¯Êיחיה אותם מעולם עבדוהו ואשר בו שמאמינים אדם בני כל
שאח להדור ה' מעשה יספרו אחריהם:Â‡Â·È.(Ï·)ריהם:והם הנולד לעם צדקתו ויגידו יבואו Ú˘‰.הם ÈÎ:עמהם עשה אשר

oeiv zcevn
(‰Î).ı˜˘:תעוב מפניÂ�Ú˙.ענין לענות כמו (שמותהכנעה

ושמן:„˘�È.(Ï)קצות:‡ÈÒÙ.(ÁÎ):י') דשן מלשון

xe` ldi
בימיםכיכט ס"פ באסתר רבות בגוים. ומושל המלוכה לה'

בישראל. מלכות היתה לשעבר ב' דקי"ט המלך כשבת ההם
נצב באדום אין מלך ע"ד ממשלה רק הי' ובעכומ"ז ור"ל
שט"ס ע"י היינו כו'. ונתנה מהם מל' ניטלה שחטאו כיון מלך.
נתמלאה לא החרבה אמלאה כעין בק"נ ונתלבשו ירדו דמל'
ב' קי"ט במדבר ובזח"ג ל"ד ושער מ"ט שער בע"ח וע' צור.
ציון בהר מושיעים ועלו אימתי כו' תשובה עושין וכשישראל
ואז פ"ד המלואים ימי ענין סד"ה צו פ' בלק"ת ועמ"ש כו'
בחיי ב'. ק"י ב' מ"ד ע"מ תנ"ב עמוד זח"ג כו'. ומושל רק

וגו' תבין בין מושל את ללחום תשב כי ע"פ אחרי ר"פ
יאמר ולכן בגוים ומושל וכמ"ש מושל בכתוב נק' שהקב"ה
החכמה בהשגת להתבונן כשתתישב מושל את ללחום תשב כי
מתוך כלומר לפניך אשר את תבין בין כו'. הנפש מזון שהיא
עילאה מטרוניתא ב' רמ"ד פינחס זח"ג כו'. ופעולותיו דרכיו
ר"ל בגוים ומושל המלוכה לה' כי עלה דאתמר דאתי עלמא
מעמלקים המלוכה תנטל עילאה עלמא גילוי כשיהיה כי

אצלם: ממשלה רק וישאר



קלט ak wxt mildz - miaezk

mildzakalÎdk

áëäë:òîL åéìà BòeLáe epnî åéðt øézñä-àìå éðò úeðò õwL àìå äæá-àì ékåëéúläz Ezàî ¦³«Ÿ¨¨̧§¶Ÿ¦©¿¡Ä¨¦À§«Ÿ¦§¦´¨¨´¦¤®§©§−¥¨´¨¥«©¥«¦§À§¦Å̈¦¬
:åéàøé ãâð ílLà éøãð áø ìä÷aæë:ãòì íëááì éçé åéLøc äåäé eììäé eòaNéå | íéåðò eìëàé §¨¨¬¨®§¨©¬£¹©¥À¤´¤§¥¨««Ÿ§Ä£¨¦̧§¦§À̈§©§´−§Ÿ̈´Ÿ§¨®§¦−§©§¤´¨©«

çëéðôì eåçzLéå õøà-éñôà-ìk äåäé-ìà eáLéå | eøkæé:íéBb úBçtLî-ìk Eèëäëeìnä äåäéì ék ¦§§³§¨ª´¤−§Ÿ̈¨©§¥¨®¤§¦§©«£¬§¹¨¤À¨¦§§¬¦«¦´−©Ÿ̈©§¨®
:íéBba ìLîeì:äiç àì BLôðå øôò éãøBé-ìk eòøëé åéðôì õøà-éðLc-ìk | eåçzLiå eìëààìòøæ ¹Ÿ¥À©¦«¨«§Ä©¦§©«£¸¨¦§¥¤À¤§¨¨´−¦§§¨«§¥´¨¨®§¹©§À´Ÿ¦¨«¤¬©

:øBcì éðãàì øtñé epãáòéáì:äNò ék ãìBð íòì Bú÷ãö eãébéå eàáé ©«©§¤®§ª©−©«Ÿ¨´©«−¨Ÿ§©¦´¦§¨®§©¬¹À̈¦´¨¨«

i"yx

(‰Î).È�Ú ˙Â�Úכמו הכנעה לשון ענות לפתור יש ועוד צעקה. לשון שבמקרא ענייה כל דל י')צעקת (שמות

לפניך: ומתפלל נכנע שהוא מפני. המשיח:ÂÏÎ‡È.ÌÈÂ�Ú(ÊÎ)לענות לימות הגאולה ÚÏ„.לעת ÌÎ··Ï ÈÁÈ
לפניהם: אומר זה ‰'.(ÁÎ)כל Ï‡ Â·Â˘ÈÂ Â¯ÎÊÈוישובו הטובה את כשיראו שמצאתנו הרעה האומות יזכרו

ה': ‰ÎÂÏÓ‰.(ËÎ)אל '‰Ï ÈÎ:והממשלה המלוכה לך שחוזרת יראו ‡¯ı.(Ï)כי È�˘„ ÏÎ ÂÂÁ˙˘ÈÂ ÂÏÎ‡
חלב טוב ארץ דשני הטובה, על והודאה בהלל לה' וישתחוו ארץ דשני כל ענוים אכלו מסורס מקרא זה הרי

ה': אל וישובו הארץ אפסי יראו זה כל ÂÚ¯ÎÈ.הארץ ÂÈ�ÙÏעליהם ירחם ולא גיהנם מתוך הרשעים מתי כל אז

מגיהנם: נפשם את ואחד:Â˘Ù�Â.לחיות אחד כל ÈÁ‰.של ‡Ïשהמתים הזה המקרא מן דרשו רבותינו יחיה, לא

שכינה: פני רואין נשמה נטילת בשעת מיתתם Â‚Â'.(Ï‡)לפני Â�„·ÚÈ Ú¯Êעובדים תמיד אשר ישראל זרע

Â„Ï¯.אותו: È�„‡Ï ¯ÙÂÒÈ:זרע לאותו עשה אשר את ולשבחו ה' לשם אחרון לדור יסופר ודרשהו המקרא סרס

(·Ï).Â‡·È:צדקה להם עשה כי הנולד לעם צדקתו ויגידו הראשונים

cec zcevn
(‰Î).‰Ê· ‡Ï ÈÎ:העני הכנעת בזה שלא אבלÂÚÂ˘·Â.על

אליו: שמע ה' אל Â‚Â'.(ÂÎ)כשצעק Í˙‡Óמה לומר רצה
שעשית התשועה בעבור מאתך היא באה רב בקהל שאהללך

הנס: לפרסם יראיו נגד אשלם צרה בעת שנדרתי הנדרים ולזה לה':ÂÏÎ‡È.(ÊÎ)לי אביא אשר התודה שלמי רצהÈÁÈ.מזבחי
לבו וימת הכרמלי בנבל כמ"ש מת לבו כאילו המיצר כי לעד בלבבם ישמחו כ"ה)לומר ה'Â¯ÎÊÈ.(ÁÎ):(ש"א פלאי בגודל

אליו: כולם ‰ÎÂÏÓ‰.(ËÎ)וישובו '‰Ï ÈÎ:הגוים בכל מושל והוא המלוכה לה' אשר יכירו הכל לומר „˘�È(Ï)רצה ÏÎ
.ı¯‡:מידו בא שהכל יכירו כי לה' ישתחוו טובה להם יבוא כאשר ר"ל מה יאכלו כאשר ובריאים שמנים ÙÚ¯.כל È„¯ÂÈ ÏÎ

הקבר: בעפר לרדת המעותדים אדם בני Â�„·ÚÈ.(Ï‡)כל Ú¯Êיחיה אותם מעולם עבדוהו ואשר בו שמאמינים אדם בני כל
שאח להדור ה' מעשה יספרו אחריהם:Â‡Â·È.(Ï·)ריהם:והם הנולד לעם צדקתו ויגידו יבואו Ú˘‰.הם ÈÎ:עמהם עשה אשר

oeiv zcevn
(‰Î).ı˜˘:תעוב מפניÂ�Ú˙.ענין לענות כמו (שמותהכנעה

ושמן:„˘�È.(Ï)קצות:‡ÈÒÙ.(ÁÎ):י') דשן מלשון

xe` ldi
בימיםכיכט ס"פ באסתר רבות בגוים. ומושל המלוכה לה'

בישראל. מלכות היתה לשעבר ב' דקי"ט המלך כשבת ההם
נצב באדום אין מלך ע"ד ממשלה רק הי' ובעכומ"ז ור"ל
שט"ס ע"י היינו כו'. ונתנה מהם מל' ניטלה שחטאו כיון מלך.
נתמלאה לא החרבה אמלאה כעין בק"נ ונתלבשו ירדו דמל'
ב' קי"ט במדבר ובזח"ג ל"ד ושער מ"ט שער בע"ח וע' צור.
ציון בהר מושיעים ועלו אימתי כו' תשובה עושין וכשישראל
ואז פ"ד המלואים ימי ענין סד"ה צו פ' בלק"ת ועמ"ש כו'
בחיי ב'. ק"י ב' מ"ד ע"מ תנ"ב עמוד זח"ג כו'. ומושל רק

וגו' תבין בין מושל את ללחום תשב כי ע"פ אחרי ר"פ
יאמר ולכן בגוים ומושל וכמ"ש מושל בכתוב נק' שהקב"ה
החכמה בהשגת להתבונן כשתתישב מושל את ללחום תשב כי
מתוך כלומר לפניך אשר את תבין בין כו'. הנפש מזון שהיא
עילאה מטרוניתא ב' רמ"ד פינחס זח"ג כו'. ופעולותיו דרכיו
ר"ל בגוים ומושל המלוכה לה' כי עלה דאתמר דאתי עלמא
מעמלקים המלוכה תנטל עילאה עלמא גילוי כשיהיה כי

אצלם: ממשלה רק וישאר

 נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח לאנ"ש שי' 
בכל מרחבי תבל לקראת חג השבועות, ה'תשד"מ

"קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהמשיך כל זה ובנשיאת ראש במשך כל השנה כולה ויום טוב 

שמח וידעו כי אתה שמך הוי' לבדך עליון על כל הארץ".

/מקום החתימה/



xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc zegpn(oey`x meil)

åézçz àéáà éî úàmewna ycwna dzidy yxt` dcn dfi` ± ¤¦¨¦©§¨
,my eidy zecnd rayl milydl 'oid'd zcnìL äøéúé äcî àlà¤¨¦¨§¥¨¤

ããBî äéä BaL ,íL äúéä äöçîe âBìonyâBì ,ìBãb ïäk ézéáçì ¤¡¨¨§¨¨¤¨¨¥©£¦¥Ÿ¥¨
íéaøòä ïéa äöçîe âBì ø÷aa äöçîeBì eøîà .dcn `ld ,minkg ¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥¨©§©¦¨§

lyíL äúéä âBì éöçycwna ±ì øLôàåøòLdvgne beld z` £¦¨§¨¨§¤§¨§©¥
azcnéöçd,âBìrecne ,axra dylye xweaa bel i`vg dyly §£¦

.zcgein dcn jkl owzl ekxvedíäì øîà,oerny iaxóà ¨©¨¤©
íëéøáãì,dywiäNòé àì âBìå [âBì éöç]zcn ixdy ,ycwna §¦§¥¤£¦¨Ÿ©£¤

ì øLôàå ,íL äúéä úéòéáøøòLmze`,úéòéáøamiinrt cecniy §¦¦¨§¨¨§¤§¨§©¥¨§¦¦
,bell minrt rax`e ,bel ivglàlàlr el` zecn epiwzdy dfn ¤¨

,xnel epgxkäéä ììkä äæbdepLnLnL éìk ,Lc÷nal,Bæ äcî ¤©§¨¨¨©¦§¨§¦¤§©¥¦¨
LnLî Bðéàea cecnlúøçà äcî,mb ycwna jxvp did jkle ¥§©¥¦¨©¤¤

.dvgne bel zcn mbe bele bel ivg zecn
'åëå ïéäa eéä úBúðL øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø).( ©¦¤§¨¨§©¦¨¥§¨¨©¦

m`pn dcedi iaxy ,ycwna eidy gld zecn oipra `ziixaa epipy
:`xnbd zx`an .dhnl dlrnln m`pn xi`n iaxe ,dlrnl dhnln

àkéà éàîyi welig dfi` -éaø øîà .äãeäé éaøì øéàî éaø ïéa ©¦¨¥©¦¥¦§©¦§¨¨©©¦
eäééðéa àkéà úBcî éöeøéa ,ïðçBédn oica mdipia welig yi ± ¨¨¥¥¦¦¨¥©§

dyecb dcna eze` mi`lnnyk uegan eizeptc lr ilkd on jtypy
.'mivexia' `xwpdøîàc ïàîìzecnd z` dpny dcedi iax - §©§¨©

eLc÷úð úBcnä éöeøéa øáñ÷ ,äìòîì ähnîyceb eze` s` ± ¦©¨§©§¨¨¨©¥¥©¦¦§©§
jtypd,dcnd ly dyecwd llka `ed ixd dcnd lr sqepy

äLîì àðîçø déì áéäé úéòéáøådyn z` 'd cnil xy`ke ± §§¦¦¨¦¥©£¨¨§Ÿ¤
dphwd dcnd `idy] bel ziriax xeriy el ozp ,dxezd ixeriy

[mlekayøòL déì øîàådyr ,ziriaxd zcn itl zecnd x`y z` §¨©¥©¥¥
ici lr bel zcne ,zeiriax izy dkezl cecnzy ici lr bel ivg zcn
dcna ligzdl edxedy mrhde ,oid cr d`ld oke ,bel i`vg ipy

,dphwdïéöeøéa eäì éìééò à÷c±oivexiad mb etxhvie elriy ick §¨¨§¦§¥¦
oky ,zecnlilkl ohw ilkn jtey mc`yk jxcdjtey `ed lecb

iax ligzd jk meyne .lecbd ilkl mivexiad mb miktype ,dxdna
e .zecnd lkl dligz `edy ziriax xeriyn mzepnl dcediïàîì§©

øîàczecnd z` dpny xi`n iax ±éöeøéa øáñ÷ ,ähîì äìònî §¨©¦©§¨§©¨¨¨©¥¥
øòL déì øîàå äLîì àðîçø déì áéäé ïéäå ,eLc÷úð àì úBcî¦Ÿ¦§©§§¦¨¦¥©£¨¨§Ÿ¤§¨©¥©¥

àäa'oid'd zcn z` dynl ozp d"awd ±x`y z` xry el xn`e §¨
jetyzy ici lr oid ivg zcn z` dyr xnelk ,ef dcn itl zecnd
dyri oke ,ezivgn wifgnd ohw ilkl 'oid' ly lecbd ilkd zivgn
zecnd z` xryl edxedy mrhde ,odn dhnly zecnd x`ya

,'oid'd zcnnïéöeøéa é÷ôð à÷cellki `le 'oivexia'd e`viy ick ± §¨¨§¦¥¦
h`l ziyrp ezkity ohwl lecb ilkn jtey mc`yky iptn ,zecna
jk meyne ,ux`l oivexiad miltep dkitya ddey `edy cre ,zgpae
.zecnd lkl dligz `edy oid xeriyn mzepnl xi`n iax ligzd

na sqep xe`ia d`ian `xnbd:dcedi iaxe xi`n iax zwelgééaà©©¥
àîìò éleëc ,øîàoica dcedi iax oiae xi`n iax oia ±éöeøéa ¨©§¥¨§¨¥¥
øîéîì àkéà úBcnäxnel xyt` -y mixaeqyàkéàå ,eLc÷úð ©¦¦¨§¥©¦§©§§¦¨

øîéîìmixaeqyéâìôéî à÷ 'íéàìî'a àëäå ,eLc÷úð àìo`ke ± §¥©Ÿ¦§©§§¨¨¦§¥¦¨¦§§¦
mi`iypd oaxwa dxeza xn`py dna ewlgp(bi f xacna)mdipW'§¥¤

,'zlFq mi`lnøîàc ïàîdpny xi`n iax ±à÷ ähîì äìòîìî §¥¦¤©§¨©¦§©§¨§©¨¨
øáñdxezd dxn`y dn'íéàìî'epiidøéúBé àlLå øqçé àlL ¨©§¥¦¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦

,xizei `le xqgi `l gld zecn x`ya oicd oke ,zleqd xeriya
dhnly zecnd cecniy ick oid zcn dynl d"awd d`xd jkle
ccen `ed ixd oid i`vg ipyl oidn jtey `edyky ,mevnva dpnn

,xizen epi`e mevnvaøîàc ïàîedpny dcedi iaxe ±ähnî ©§¨©¦©¨
äìòîì,yxtn'íéàìî'dxeza xen`depiidìáà ,øqçé àlLm` §©§¨§¥¦¤Ÿ§©¥£¨

,déa àðéø÷ íéàìî øéúBézcnl mtxvne zeiriax izy ccenyky ¦§¥¦¨¦¨¥
ipta eccenyk bel ivga yiy dnn xzei mda yi mlerl ,bel ivg
`vnp ,xiqgd `ny hrn siqedl jixv dcicn lka ik ,envr
dcicna bel ivg ccenyke ,zetqez izy yi zeiriax izy ccenyk

.zg` ztqez wx yi zg`
:`ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàl `ziixaa,lir ¨©©

íL äéä àì ,øîBà ïBòîL éaøzcn [ycwna-],ïéädid dn ike ©¦¦§¥Ÿ¨¨¨¦
:`xnbd zl`ey .ynyn oidïðaøì ïBòîL éaø eäì øîà÷ øétL± ©¦¨¨©§©¦¦§§©¨¨

ziaa oid zcna jxev did `ly minkgl oerny iax mdl xn` dti
:`xnbd zayiin .ycwndïðaøå,el miaiynäLî ãáòc ïéä äåä §©¨¨£¨¦©£©Ÿ¤

ìäçLnä ïîLony zcicn jxevl dyn dyry oid zcn did ± §¤¤©¦§¨
,[eipae oxd` z`e eilke okynd z` egyn eay] dgyndáéúëczeny) ¦§¦

(ck l.'ïéä úéæ ïîLå',ewlgp jkaeøî[oerny iax-]ïåék ,øáñ §¤¤©¦¦©¨©¥¨
c'oid' zcnéøö äåä àì úBøBãìæpbéàå déãáòc àeä äòL éôì ,C ¦§Ÿ£¨¨¦§¦¨¨§©§¥§¦©©

.fpbpe ezryl wx dyrp ±Cãéàå,[mixaeq minkg-]äåä äåäc ïåék §¦¨¥¨©£¨£¨
.myn edelhp `le `edy zenk edegipd dyn inia didy oeik ±

:`ziixaa oerny iax ixac z` x`al dkiynn `xnbdøî øîà̈©©
,'eke 'oid my did `l xne` oerny iax' ,lirl `ziixaaéî úàå§¤¦

.åézçz àéáà:`xnbd zl`eyìéiòî àìc àéâñ àìic `l ike ± ¨¦©§¨Ÿ©§¨§Ÿ§©¥
`iai `l m`ray znlyda yi jxev dne ,oid zgz zxg` dcn

:`xnbd daiyn .zecnéøéîb ,àðéáø øîàãkdynl dkld epcnl ± ¦§¨©©¦¨§¦¦
,ipiqnøeaéöa úBëéîñ ézLdkinq dzid `l xeaiv zepaxwa ± §¥§¦§¦

,zepaxw izya `l`eéä çì ìL úBcî òáLc éøéîb énð àëä̈¨©¦§¦¦§¤©¦¤©¨
ùc÷na±zeidl mikixvy ipiqn dynl dkld ecnl o`k ok enk ©¦§¨

.ycwna zecn ray
:dpyna epipy.ïéäa eéä úBúðL ,øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¨¥§¨¨©¦

:`xnbd zl`eyúBcî òáL déì úéìåxaeq epi` xfrl` iax ike ± §¥¥¤©¦
daiyn .ycwna dcn ilk ray eidy ipiqn dynl dkldd z`

:`xnbddéì úéì.df oipra dkld dlawzp `ly xaeq `ed ok` ± ¥¥
àîéà úéòa éàåj` ,ef dkld laiw `ed s`y xen` jpevx m` ± §¦¨¥¥¨

yxtnéàîdpeekd,úBcî òáLeidiyòáLipniq,úBãéãîmle` ©¤©¦¤©§¦
.cg` ilka eidi mleky xyt`

äðùî
dpyna exkfpy zecnd ray zeynyn eid dn zx`an dpynd

zcn :zncewdúéòéáøbel,úLnLî äúéä äîcecnlíéî úéòéáø §¦¦¤¨§¨§©¤¤§¦¦©¦
,òøBöîìxdhind rxevna xn`py(d ci `xwie)xFRSd z` hgWe' ¦§¨§¨©¤©¦

min lr qxg ilM l` zg`dminkg eyxce ,'miIg(:fh dheq)mcy minl ¨©©¤§¦¤¤©©¦©¦
,mda xkip xetvd.beld ziriaxa edexriyeåcecnl okïîL úéòéáø §§¦¦¤¤

øéæðìxn`pk ,exfp znlyd meia xifpd `iany miwiwxe zelgl ± §¨¦
(eh e xacna)migWn zFSn iwiwxE onXA zlElA zNg zlq zFSn lqe'§©©Ÿ¤©Ÿ§Ÿ©¤¤§¦¥©§ª¦

.'mdiMqpe mzgpnE onXA,LnLî äéä äî âBì éöçcecnlâBì éöç ©¨¤¦§¨¨§¦§¥¤£¦¤¨¨§©¥£¦
ì íéîz`wydd,äèBñ.dzlibn z` mkeza miwgen eidyåok ©¦§¨§
cecnläãBúì ïîL âBì éöçzelg] dcezay dvnd ipin zylyl ± £¦¤¤§¨

oldl x`eank dkeaxe oiwiwx(.ht).[,úBçðnä ìëì ããBî äéä âBláe©¨¨¥§¨©§¨
e .ony bel oerh zegpnl mi`iany zleq oexyr lkyäçðî eléôà£¦¦§¨

,ïBøOò íéML ìL,zleq mipexyr miyy acpy oebkíéML dì ïúBð ¤¦¦¦¨¥¨¦¦
âBì.oexyr cbpk bel ,onyäçðî eléôà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦¦§¨

äbeì àlà dì ïéà ïBøOò íéML ìL,cala cg` bel ±øîàpL ¤¦¦¦¨¥¨¤¨¨¤¤¡©
ipr rxevn oaxwa(`k ci `xwie)zlFq oFxXre 'ebe mW` cg` UaM gwle'§¨©¤¤¤¨¨¨§¦¨Ÿ¤
onWA lElA cg`,'ïîL âBìå äçðîìbele dgpnl' zeaizdn eyxce ¤¨¨©¤¤§¦§¨§¨¤

.ony bel `l` dperh dpi` ,`idy dgpn lky 'onyzcnäMLoibel ¦¨
zynyn dzid ,oidd ivg epiidc onyìly eikqp zgpnøtdzidy §¨

,ony oid ivg mr d`aåzcnäòaøàoidd ziyily epiidc oibel §©§¨¨
zynyn dzidìikqp zgpnìéàoidd yily mr d`ad,ìLeäL §©¦§Ÿ¨

zynyn oidd ziriax epiidc oibelìikqp zgpnNákdtiqen . §¤¤
:dpyndìLäLoibeläöçîemikxvp eid onyìd zwlcdäøBðn §Ÿ¨¤¡¨§§¨

,ycwnd ziaaøð ìëì âBì éöçxeriyd `ede ,zexpd zrayn £¦§¨¥
eide .mikex`d zah zelila mb ,dlild lk welcl ick mda didiy

.beld ivg zcna mze` miccen

àøîâ
áéúé[ayi±],déì àéL÷ à÷å éaøzcnäçLîð änì úéòéáøonya ¨¦©¦§¨©§¨¥§¦¦¨¨¦§§¨

,ycwna dgyndéàl min ziriax da cecnl liayaòøBöî ¦§¨
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oifge` mipy` cenr gt sc ± oey`x wxtzereay

åéúçú àéáà éî úàzecn dray milydl -?âåì éöçá øòùì øùôàå.axra dylye xweaa oibel i`vg dyly -

úéòéáøá øòùì øùôàå.bel eed ziriax rax`c -àìàivgl `le ,bel i`vg dylya oiziagl xryn did `l jkitl -

.llkd df dil zil wecv iax xa xfrl` iaxe .'eke ycwna did llkd dfc ,ziriaxaúåãîä éöåøéáz` mi`lnnykc -

dwynd ltep - xg` ilk jezl dxdn eze` oixrnyke .jli`e jli` ilkd iptecl ekezay dwynd on ltep ,xzeia ilkd

.ux`l ltep - e`l m`e ,ekezaåäééðéá àëéàdcedi iaxl -

cvik .eycwzp zecnd ivexia :xaqw - dlrnl dhnln xn`c?

ziriaxa xry :dil xn`e ,ipiqn dynl `pngx dil aidi ziriaxc

bel aeye .bel ivg mdn dyrie ,ziriax ipy cecnie .mixg`d z`

lk ly oivexia eqpkiy lecb ,jk lk oid eze` xrye .oid cr 'eke

miphw milk ipy dxrn mc`yke .eycwzp oivexiac .zecn el`

mr lecba elek xzl`l ekteyl leki - mdipy wifgnd ilka

zeidl ,mdipy lawnd ,lecbd jixv jkld .ipyd oke ,oivexiad

.eycwzp jklid .mdivexia z`e mze` lawiy jk lk lecbïàîå

äèîì äìòîî øîàãoide .eycwzp `l zecnd ivexia :xaqw -

ivg ,mixg`d z` epnn xry :dil xn`e ,dynl `pngx dil aidi

dcnn jetyl jixvc oeike .oidd ziriaxe oidd ziyilye oidd

mr zg` zaa jetyl leki oi` - milk ipyl mwlgl dlecb

.ci lr jetyl jixve ,ohw ilk dfe ,lecb ilk dfy itl .mivexiad

vy dn - oivexiad oixqgp oihrnny jezne.dry lk ilkd lr s

mzd eed `lc oeike .oivexia iwtpc ,epiide .oivexia my eid `le

.eycwzp `l - oivexiaøîéîì àëéàå åùã÷úð øîéîì àëéà

'åë åùã÷úð àì.mzd opiyxtnck -éâìôéî÷ íéàìîá-

ilk x`ya oicd `ede ,"zlq mi`ln mdipy" (f xacna) aizkc

i`dc .`weec mi`ln :xaqw - dhnl dlrnn xn`c o`n .[gl]

oidd `l` .xizei `le xqgi `ly ,gl ilk `edy ,wxfna `xw

.mlek oke ,minvnevn oidd i`vg ipy jeza wlgnøîàã ïàîå

øéúåé ìáà øñçé àìù øáñ÷ äìòîì äèîîdyriy -

`edy lk xzei ea yi oi`vg ipyac .miphw ipy xeriy lecbd

mly lwy oilweyy mipy oiprl (`,a milwy) opixn`ck ,mlyan

.lwy i`vg ipyc rxkd meyn ,oealwa oiaiigy - odipiaòáù

úåãéãî.cg` ilka mlek zeyrl xyt` la` -äðùî

úùîùî äúéä äî úéòéáødlrnl dhnn aiygw `zyd -

.("miig min" da aizkc)âåì éöç.zeiriax izy ,epiidc -

òøåöîì íéî úéòéáømina "miig min lr" (ci `xwie) aizkc -

.ziriax minkg exriy ,oda xkip xetv mc `diy -øéæðì ïîù-

,oiwiwxe zelg dcezay dvnk ,zeci izy d`a dzid xifpc meyn

.bel ziriax `l` jixv ded `leäèåñì âåì éöç`zkld -

.dl ixinbàøîâäçùîð äîì úéòéáøycwnd ilk lky -

.dgynd onya egynpíéî úéòéáø ìéáùá íà.rxevnl -

àìäå
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óàdcnk .inc `lc :ixaq opaxe Ð my dzid ziriaxy dyri `l [bele] bel ivg mkixacl

:`aeh ilinl jixv Ð bel ivg la` ,oiziagl `l` dkixv `l Ð dvgne bel ly

.dxepnle ,dcezle ,dheql

éöåøéáxzen :(`,v) onwl xn`c `d `gip Ð eycwzp `l xn`c o`nl Ð eycwzp zecn

iax xa miig epiax yxtne ,gafn uiwl mikqp

oigwele ,oeict odl yic ,zecn ivexia :iqei

.eze` oiviwne ,dlerl miyak mikqp xzenn

mdl oi` `d :`iyw Ð eycwzp xn`c o`nl la`

oic zia ale ,xeav ikqpa ixiinc :xnel yie ?oeict

.milwyc inlyexia yxtnck ,odilr dpzn

opixn`ck ,dpila ilqtin Ð epl m` ,edine

dpila ilqtincne .epzn `l ,ikd oiprlc .onwl

.eycwzp zecn ivexia :xaqwc wcwcl yi inp

ilkn oi`iven" exn`i `ny ,xefbpe :xn`z m`e

gla iqei iaxl mzd opixfbck ,"legl zxy

yie !(a,hr) "dcezd" wxta lirle ,xwrpca

:ediiytpl opixn`c ,opixfb `l `kdc :xnel

.eycwzp `l oivexia

ïàîåmi`ln xaqw dhnl dlrnln xn`c

dyri jkld Ð xizei `le xqgi `ly

oido`ne .zecnd x`y oieki epnne ,mvnevn

x`y dyri ziriaxne ,`yixa ziriax xn`c

izy edi `ly mlerl xyt` i`e .oid cr zecnd

`ly ,dlecb zg` jezl eccnyk ,zephw zecn

dlecbd `ite`d iptn ,dilr zexizi edi

la` .cg` ilk jeza milk ipy oixrnyk

oidd on jtey Ð oidd ivg z` oida ccenyk

dben jk .`ite` o`k oi` ,zgpa oidd ivgl

`nrh epiidc :yxtl yi cere .i"yx iyexita

enkc ,oniq ied Ð dhnl dlrnln xn`c o`nc

.xizei `l jk ,siqene jled epi`e xqgne jledy

la` .caric ,epiid Ð oivexia eycwzp elit`c

dhnln xn`c o`ne .xizei `l Ð dligzkl

jk ,siqene jledy enkc ,oniq ied Ð dlrnl

.oivexiad xizedl lekiòáù:yexit Ð zecicn

yxit oke .oida eid zezpyc ,cg` ilk jezl

:`iywe ."oid `l` my dzid `l"c oizipzna

oa] xfrl` iax xn` ,`ipz (i wxt) `ztqezac

,ycwna eid gl ly zecn rax` :[wecv iax

li`e xtl `l` zezpy ipzw `l inp oizipznae

.yakeúéòéáøwxtac :dniz Ð rxevnl min

?rxevnd z` oixdhn cvik :opz mirbpc `xza

dkezl ozepe ,dycg qxg ly iliit `ian did

axd oa dcedi epiax axd dibde !min bel ivg

axe .`kd opzck ,"min ziriax" aeh mei epiax

,`id i`pzc :yxtn wgvi xa aeh mei epiax

:(a,fh) "`ian did" wxta dheq iab ogky`ck

,dxt xt`e ,dheq xtr :E`xIW oikixv dyly¤¥¨

mc s` :exn` l`rnyi iax meyn .dnai wexe

meyn :l`rnyi iaxc `nrh yxtne .xetv

dhegyd xetvd mca mze` lahe" aizkc

dnke ,oda xkip xetvd mcy min `ad Ð "minae¨¥

era ,iyiig `lc ,opaxc `xazqne .ziriax ?od

ivg ekezl ozepe :dheq iab mzd opzck .bel ivg

.ziriax :xne` dcedi iax .xeikd on min bel

"ilk" dheq opitlic `xnba lirl mzd ogky`e

oizipzna `kd opzc iab aeygl :df yexitl dywe .mzeeydl yiy rnyn Ð rxevnn "ilk"

aiyg `w (`,gl) "oipin dyly" wxta ,xifpa :cere !dheql bel ivge rxevnl min ziriax

:ipyne !dheql min ziriax aiyg `lc :jixte .rxevnl min [ziriax] "ziriax xyr" iab

`l ,`id `zbeltc s` `nye !`id `zbelt e`l rxevnc ,`nl` .ixiinw `l `zbeltac

hrnny myk dcedi iaxc ,oizipzna xn`wck ,ibilt dheqa `weece .`zbeltl dl aiyg

`nlr ileklc ab lr s` ,rxevna la` .bel ivga xkip did `lc ,mina hrnn jk ,azka

.zinenc` zvw ea yiy ,`nlra `zefg `l` `kile ,mina lhazp elit` `l` ,yiig `l Ð xne ,xenb mc zinenc` ira Ð xnc :ikd ibilt ziriaxa ied
i`dheql
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é"úë é"ùø

åéúçú àéáà éî úàzecn ray milydl -?úåãîä éöåøéá

.oivexia ea yi - xzeia ilk `lnne ,oii oiccenyk (yceb `lnd) -

- e`l m`e ,ekeza oivexia e`vnp - lecb ilka dxrn cin m`e

.odil`n ux`l ltepäìòîì äèîî [øîàã ïàîì]aiygc -

.oey`xa ziriaxúéòéáøå åùã÷úð úåãîä éöåøéá øáñ÷

äéì øîàå äùîì àðîçø áéäé,bel ivg dUr dl` [izyn] -£¥

.oid [cr] oke ,bel ivg izyneïéöåøéá åäá éìééòã øòù`diy -

ikd `nzqac .odivexiae zeiriax izy ea eqpkiy lecb bel ivgd

bel ivg oebk ,lecb ilk jezl ziriax ly ohw ilk dxrndy ,`ed

.ux`l oiktyp opi`e ,dkezl oiltep divexia -øéàî éáøå

äéì áéäé ïéäå åùã÷úð àì øáñ÷ àùéøá ïéä áéùçã

åì øîàå äùîì àðîçøziyilye oidd ivg epnn zeyrl -

,jxcd oke .oiddohw ilk ze`lnl ,oid oebk lecb ilk dxrndy

:dil xn`w ikd ,`nl` .ux`l oiktyp odivexia - oidd ivg oebk

.oivexiad ewtic xrWéâìôéî à÷ íéàìîámdipy" [aizkc] - ¨¥

oid aiygc o`n .`xwc zecnd lkl oicd `ede ,"zleq mi`ln

oid dyri ,jkld .xizei `lye xqgi `ly ,mi`ln :xaqw - `yixa

mlerl xyt` i`c .oid [zcnl] zecnd x`y oieki epnne ,mvnevn

zexizi ,dlecb zg` jezl eccenyk ,zephw zecn izy eidi `ly

jeza milk ipy oixrnyk ,dlecbd `ite`d [iptn] (`iptn) dilr

ivgl oiid on jtey - oidd ivg z` oida oiccenyk la` .cg` ilk

.`ite` o`k oi` ,zgpa oiddøñçé àìù íéàìî øáñ÷la` -

.dia opixw "mi`ln" - xized m`ïåòîù éáø åäì øîà÷ øéôù

ïðáøìynyn oidd did dn ike -?àðéáø øîàãëi`da onwl -

.`wxitúåãéãî òáù.oida eid zezpyc ,cg` ilk jeza -

äðùîòøåöîì íéî úéòéáø[dheq] (xifp) zkqna opixn`e ,'ebe "qxg ilk l` zg`d xetvd z` hgye" aizkck -

md dnke .mda xkip xetv mcy min :(a,fh)?.ziriaxøéæðì ïîù úéòéáø.xifp mgll "dcezd" wxta xn`ck -âåì éöç

äèåñì íéî.xeikd on `lnn did min bel ivg :(a,eh) dheq zkqna opixn`ck -äãåúì ïîù âåì éöçåinp yxetn -

.`wxit i`daøôì ïéâåì äùù."onya lela" aizkck ,oidd ivg ,epiidc -ïéää éöçgly" zyxta ,mikqp zgpn iab -

."jlìéàì òáøàå.oidd ziyily epiidc -ùáëì äùìùå.oibel xyr mipy - oidc ,oidd ziriax -ããåî äéä âåìá

.zegpnd lkl ony -ïåøùò íéùù ìù äçðî åìéôàåilka mc` acpzn oexyr miyyc - "oexyr miyy" hwpc `de -

."mikqpde zegpnd" wxta yxtnck ,`l - ikdn ithe ,cg`øôì äùù.onyl oicd `ede ,xtd ikqpl oii oibel dyy -
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äöçîe âBì ìL äøéúé äcî àlà ?åézçz àéáà éî úà¤¦¨¦©§¨¤¨¦¨§¥¨¤¤¡¨
âBì :ìBãb ïäë ézéáçì ããBî äéä BaL ,íL äúéä̈§¨¨¤¨¨¥©£¦¥Ÿ¥¨
éöç :Bì eøîà .íéaøòä ïéa äöçîe âBì ,ø÷aa äöçîe¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥¨©§©¦¨§£¦

,íL äúéä âBìøLôàåìøòL:íäì øîà .âBì éöça ¨§¨¨§¤§¨§¨¥©£¦¨©¨¤
äúéä úéòéáø ,äNòé àì âBìå âBì éöç ,íëéøáãì óà©§¦§¥¤£¦§Ÿ©£¤§¦¦¨§¨

ì øLôàå íLäéä ììkä äæ àlà !úéòéáøa øòL ¨§¤§¨§¨¥¦§¦¦¤¨¤©§¨¨¨
éìk :Lc÷naLnLnLäcî LnLî Bðéà ,Bæ äcî ©¦§¨§¦¤§©¥¦¨¥§©¥¦¨

" .úøçà"ïéäa eéä úBúðL øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø ©¤¤©¦¤§¨¨§©¦¨¥§¨¨©¦
åëå.'éaø øîà ?äãeäé éaøì øéàî éaø ïéa àkéà éàî©¦¨¥©¦¥¦§©¦§¨£©©¦

øîàc ïàîì .eäééðéa àkéà úBcî éöeøéa :ïðçBéähnî ¨¨¥¥¦¦¨¥©§§©©£©¦©¨
äìòîì¯áéäé úéòéáøe ,eLc÷úð úBcnä éöeøéa :øáñ÷ §©§¨¨¨©¥¥©¦¦§©§§¦¦¨¥

eäì éìééò à÷c ,øòL :déì øîàå ,äLîì àðîçø déì¥©£¨¨§¤©£©¥¨¥§¨¨§¦§
ähîì äìònî øîàc ïàîì .ïéöeøéa¯éöeøéa :øáñ÷ ¥¦§©©£©¦©§¨§©¨¨¨©¥¥

øîàå ,äLîì àðîçø déì áéäé ïéäå ,eLc÷úð àì úBcî¦Ÿ¦§©§§¦¨¥¥©£¨¨§¤©£©
øòL :déìéleëc :øîà ééaà .ïéöeøéa é÷ôð à÷c ,àäa ¥¨¥§¨§¨¨§¦¥¦©©¥£©§¥

àîìò¯àkéàå eLc÷úð øîéîì àkéà ,úBcnä éöeøéa ¨§¨¥¥©¦¦¨§¥©¦§©§§¦¨
àì øîéîì,àëäå .eLc÷úð"íéàìî"aïàî :éâìtéî à÷ §¥©Ÿ¦§©§§¨¨¦§¥¦¨¦©§¦©

"íéàìî" :øáñ à÷ ähîì äìòîìî øîàc¯øqçé àlL ©£©¦§©§¨§©¨¨¨©§¥¦¤Ÿ§©¥
.øéúBé àlLå"íéàìî" :äìòîì ähnî øîàc ïàîe¯ §¤Ÿ¦©©£©¦©¨§©§¨§¥¦

øéúBé ìáà ,øqçé àlL¯ø÷ "íéàìî"øî øîà .déa àðé ¤Ÿ§©¥£¨¦§¥¦¨¥¨¥£©¨
eäì øîà÷ øétL ."ïéä íL äéä àì øîBà ïBòîL éaø"©¦¦§¥Ÿ¨¨¨¦©¦¨¨©§

!ïðaøì ïBòîL éaø¯?ïðaøå¯äLî ãáòc ïéä äåäìïîL ©¦¦§§©¨©§©¨©£¨¦©£©¤§¤¤
ïåék :øáñ øî ."ïéä úéæ ïîLå" :áéúëc ,äçLnä©¦§¨¦§¦§¤¤©¦¦¨¨©¥¨

éøö äåä àì úBøBãìcC¯,déãáòc àeä äòL éôìæðâéàå. ¦§¨£¨§¦§¦¨¨§©§¥§¦§©
Cãéàå¯àéáà éî úàå" øî øîà .äåä äåäc ïåék §¦¨¥¨©£¨£¨£©¨§¤¦¨¦

?ìéiòî àìc àéâñ àì ."åézçz¯éøéîb :àðéáø øîàãk ©§¨¨©§¨§¨§©¥§©£©¨¦¨§¦¦
éøéîb éîð àëä ,øeaéöa úBëéîñ ézLòáLcìL úBcî §¥§¦§¦¨¨©¦§¦¦§¤©¦¤

úBúðL øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø" .Lc÷na eéä çì©¨©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¨¥§¨
?úBcî òáL déì úéìå ."ïéäa eéä¯úéòa éàå .déì úéì ¨©¦§¥¥¤©¦¥¥§¦¨¥

?úBcî òáL éàî :àîéà¯.úBãéãî òáLäðùî ¥¨©¤©¦¤©§¦
,òøBönì íéî úéòéáø ?úLnLî äúéä äî úéòéáø§¦¦¤¨§¨§©¤¤§¦¦©¦©§¨
âBì éöç ?LnLî äéä äî âBì éöç .øéæpì ïîL úéòéáøe§¦¦¤¤©¨¦£¦¤¨¨§©¥£¦

ïîL âBì éöçå ,äèBqì íéîäãBzì.âBìáeìëì ããBî äéä ©¦©¨©£¦¤¤©¨§¨¨¥§¨
íéML dì ïúBð ïBøOò íéML ìL äçðî eléôà ,úBçðnä©§¨£¦¦§¨¤¦¦¦¨¥¨¦¦
íéML ìL äçðî eléôà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .âBì©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦¦§¨¤¦¦

àlà dì ïéà ïBøOòdbeìäçðîì" øîàpL ,âìå."ïîL ¦¨¥¨¤¨¨¤¤¡©§¦§¨§Ÿ¨¤
ìLe ,ìéàì äòaøàå ,øtì äMLìL .Lákì äLäL ¦¨©¨§©§¨¨¨©¦§¨©¤¤§¨
.øð ìëì âBì éöç ,äøBðnì äöçîeàøîâà÷å éaø áéúé ¤¡¨©§¨£¦§¨¥¨¥©¦§¨

,òøBöî éà ?äçLîð äîì úéòéáø :déì àéL÷©§¨¥§¦¦§¨¦§§¨¦§¨
õåç
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc zegpn(oey`x meil)

åézçz àéáà éî úàmewna ycwna dzidy yxt` dcn dfi` ± ¤¦¨¦©§¨
,my eidy zecnd rayl milydl 'oid'd zcnìL äøéúé äcî àlà¤¨¦¨§¥¨¤

ããBî äéä BaL ,íL äúéä äöçîe âBìonyâBì ,ìBãb ïäk ézéáçì ¤¡¨¨§¨¨¤¨¨¥©£¦¥Ÿ¥¨
íéaøòä ïéa äöçîe âBì ø÷aa äöçîeBì eøîà .dcn `ld ,minkg ¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥¨©§©¦¨§

lyíL äúéä âBì éöçycwna ±ì øLôàåøòLdvgne beld z` £¦¨§¨¨§¤§¨§©¥
azcnéöçd,âBìrecne ,axra dylye xweaa bel i`vg dyly §£¦

.zcgein dcn jkl owzl ekxvedíäì øîà,oerny iaxóà ¨©¨¤©
íëéøáãì,dywiäNòé àì âBìå [âBì éöç]zcn ixdy ,ycwna §¦§¥¤£¦¨Ÿ©£¤

ì øLôàå ,íL äúéä úéòéáøøòLmze`,úéòéáøamiinrt cecniy §¦¦¨§¨¨§¤§¨§©¥¨§¦¦
,bell minrt rax`e ,bel ivglàlàlr el` zecn epiwzdy dfn ¤¨

,xnel epgxkäéä ììkä äæbdepLnLnL éìk ,Lc÷nal,Bæ äcî ¤©§¨¨¨©¦§¨§¦¤§©¥¦¨
LnLî Bðéàea cecnlúøçà äcî,mb ycwna jxvp did jkle ¥§©¥¦¨©¤¤

.dvgne bel zcn mbe bele bel ivg zecn
'åëå ïéäa eéä úBúðL øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø).( ©¦¤§¨¨§©¦¨¥§¨¨©¦

m`pn dcedi iaxy ,ycwna eidy gld zecn oipra `ziixaa epipy
:`xnbd zx`an .dhnl dlrnln m`pn xi`n iaxe ,dlrnl dhnln

àkéà éàîyi welig dfi` -éaø øîà .äãeäé éaøì øéàî éaø ïéa ©¦¨¥©¦¥¦§©¦§¨¨©©¦
eäééðéa àkéà úBcî éöeøéa ,ïðçBédn oica mdipia welig yi ± ¨¨¥¥¦¦¨¥©§

dyecb dcna eze` mi`lnnyk uegan eizeptc lr ilkd on jtypy
.'mivexia' `xwpdøîàc ïàîìzecnd z` dpny dcedi iax - §©§¨©

eLc÷úð úBcnä éöeøéa øáñ÷ ,äìòîì ähnîyceb eze` s` ± ¦©¨§©§¨¨¨©¥¥©¦¦§©§
jtypd,dcnd ly dyecwd llka `ed ixd dcnd lr sqepy

äLîì àðîçø déì áéäé úéòéáøådyn z` 'd cnil xy`ke ± §§¦¦¨¦¥©£¨¨§Ÿ¤
dphwd dcnd `idy] bel ziriax xeriy el ozp ,dxezd ixeriy

[mlekayøòL déì øîàådyr ,ziriaxd zcn itl zecnd x`y z` §¨©¥©¥¥
ici lr bel zcne ,zeiriax izy dkezl cecnzy ici lr bel ivg zcn
dcna ligzdl edxedy mrhde ,oid cr d`ld oke ,bel i`vg ipy

,dphwdïéöeøéa eäì éìééò à÷c±oivexiad mb etxhvie elriy ick §¨¨§¦§¥¦
oky ,zecnlilkl ohw ilkn jtey mc`yk jxcdjtey `ed lecb

iax ligzd jk meyne .lecbd ilkl mivexiad mb miktype ,dxdna
e .zecnd lkl dligz `edy ziriax xeriyn mzepnl dcediïàîì§©

øîàczecnd z` dpny xi`n iax ±éöeøéa øáñ÷ ,ähîì äìònî §¨©¦©§¨§©¨¨¨©¥¥
øòL déì øîàå äLîì àðîçø déì áéäé ïéäå ,eLc÷úð àì úBcî¦Ÿ¦§©§§¦¨¦¥©£¨¨§Ÿ¤§¨©¥©¥

àäa'oid'd zcn z` dynl ozp d"awd ±x`y z` xry el xn`e §¨
jetyzy ici lr oid ivg zcn z` dyr xnelk ,ef dcn itl zecnd
dyri oke ,ezivgn wifgnd ohw ilkl 'oid' ly lecbd ilkd zivgn
zecnd z` xryl edxedy mrhde ,odn dhnly zecnd x`ya

,'oid'd zcnnïéöeøéa é÷ôð à÷cellki `le 'oivexia'd e`viy ick ± §¨¨§¦¥¦
h`l ziyrp ezkity ohwl lecb ilkn jtey mc`yky iptn ,zecna
jk meyne ,ux`l oivexiad miltep dkitya ddey `edy cre ,zgpae
.zecnd lkl dligz `edy oid xeriyn mzepnl xi`n iax ligzd

na sqep xe`ia d`ian `xnbd:dcedi iaxe xi`n iax zwelgééaà©©¥
àîìò éleëc ,øîàoica dcedi iax oiae xi`n iax oia ±éöeøéa ¨©§¥¨§¨¥¥
øîéîì àkéà úBcnäxnel xyt` -y mixaeqyàkéàå ,eLc÷úð ©¦¦¨§¥©¦§©§§¦¨

øîéîìmixaeqyéâìôéî à÷ 'íéàìî'a àëäå ,eLc÷úð àìo`ke ± §¥©Ÿ¦§©§§¨¨¦§¥¦¨¦§§¦
mi`iypd oaxwa dxeza xn`py dna ewlgp(bi f xacna)mdipW'§¥¤

,'zlFq mi`lnøîàc ïàîdpny xi`n iax ±à÷ ähîì äìòîìî §¥¦¤©§¨©¦§©§¨§©¨¨
øáñdxezd dxn`y dn'íéàìî'epiidøéúBé àlLå øqçé àlL ¨©§¥¦¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦

,xizei `le xqgi `l gld zecn x`ya oicd oke ,zleqd xeriya
dhnly zecnd cecniy ick oid zcn dynl d"awd d`xd jkle
ccen `ed ixd oid i`vg ipyl oidn jtey `edyky ,mevnva dpnn

,xizen epi`e mevnvaøîàc ïàîedpny dcedi iaxe ±ähnî ©§¨©¦©¨
äìòîì,yxtn'íéàìî'dxeza xen`depiidìáà ,øqçé àlLm` §©§¨§¥¦¤Ÿ§©¥£¨

,déa àðéø÷ íéàìî øéúBézcnl mtxvne zeiriax izy ccenyky ¦§¥¦¨¦¨¥
ipta eccenyk bel ivga yiy dnn xzei mda yi mlerl ,bel ivg
`vnp ,xiqgd `ny hrn siqedl jixv dcicn lka ik ,envr
dcicna bel ivg ccenyke ,zetqez izy yi zeiriax izy ccenyk

.zg` ztqez wx yi zg`
:`ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàl `ziixaa,lir ¨©©

íL äéä àì ,øîBà ïBòîL éaøzcn [ycwna-],ïéädid dn ike ©¦¦§¥Ÿ¨¨¨¦
:`xnbd zl`ey .ynyn oidïðaøì ïBòîL éaø eäì øîà÷ øétL± ©¦¨¨©§©¦¦§§©¨¨

ziaa oid zcna jxev did `ly minkgl oerny iax mdl xn` dti
:`xnbd zayiin .ycwndïðaøå,el miaiynäLî ãáòc ïéä äåä §©¨¨£¨¦©£©Ÿ¤

ìäçLnä ïîLony zcicn jxevl dyn dyry oid zcn did ± §¤¤©¦§¨
,[eipae oxd` z`e eilke okynd z` egyn eay] dgyndáéúëczeny) ¦§¦

(ck l.'ïéä úéæ ïîLå',ewlgp jkaeøî[oerny iax-]ïåék ,øáñ §¤¤©¦¦©¨©¥¨
c'oid' zcnéøö äåä àì úBøBãìæpbéàå déãáòc àeä äòL éôì ,C ¦§Ÿ£¨¨¦§¦¨¨§©§¥§¦©©

.fpbpe ezryl wx dyrp ±Cãéàå,[mixaeq minkg-]äåä äåäc ïåék §¦¨¥¨©£¨£¨
.myn edelhp `le `edy zenk edegipd dyn inia didy oeik ±

:`ziixaa oerny iax ixac z` x`al dkiynn `xnbdøî øîà̈©©
,'eke 'oid my did `l xne` oerny iax' ,lirl `ziixaaéî úàå§¤¦

.åézçz àéáà:`xnbd zl`eyìéiòî àìc àéâñ àìic `l ike ± ¨¦©§¨Ÿ©§¨§Ÿ§©¥
`iai `l m`ray znlyda yi jxev dne ,oid zgz zxg` dcn

:`xnbd daiyn .zecnéøéîb ,àðéáø øîàãkdynl dkld epcnl ± ¦§¨©©¦¨§¦¦
,ipiqnøeaéöa úBëéîñ ézLdkinq dzid `l xeaiv zepaxwa ± §¥§¦§¦

,zepaxw izya `l`eéä çì ìL úBcî òáLc éøéîb énð àëä̈¨©¦§¦¦§¤©¦¤©¨
ùc÷na±zeidl mikixvy ipiqn dynl dkld ecnl o`k ok enk ©¦§¨

.ycwna zecn ray
:dpyna epipy.ïéäa eéä úBúðL ,øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¨¥§¨¨©¦

:`xnbd zl`eyúBcî òáL déì úéìåxaeq epi` xfrl` iax ike ± §¥¥¤©¦
daiyn .ycwna dcn ilk ray eidy ipiqn dynl dkldd z`

:`xnbddéì úéì.df oipra dkld dlawzp `ly xaeq `ed ok` ± ¥¥
àîéà úéòa éàåj` ,ef dkld laiw `ed s`y xen` jpevx m` ± §¦¨¥¥¨

yxtnéàîdpeekd,úBcî òáLeidiyòáLipniq,úBãéãîmle` ©¤©¦¤©§¦
.cg` ilka eidi mleky xyt`

äðùî
dpyna exkfpy zecnd ray zeynyn eid dn zx`an dpynd

zcn :zncewdúéòéáøbel,úLnLî äúéä äîcecnlíéî úéòéáø §¦¦¤¨§¨§©¤¤§¦¦©¦
,òøBöîìxdhind rxevna xn`py(d ci `xwie)xFRSd z` hgWe' ¦§¨§¨©¤©¦

min lr qxg ilM l` zg`dminkg eyxce ,'miIg(:fh dheq)mcy minl ¨©©¤§¦¤¤©©¦©¦
,mda xkip xetvd.beld ziriaxa edexriyeåcecnl okïîL úéòéáø §§¦¦¤¤

øéæðìxn`pk ,exfp znlyd meia xifpd `iany miwiwxe zelgl ± §¨¦
(eh e xacna)migWn zFSn iwiwxE onXA zlElA zNg zlq zFSn lqe'§©©Ÿ¤©Ÿ§Ÿ©¤¤§¦¥©§ª¦

.'mdiMqpe mzgpnE onXA,LnLî äéä äî âBì éöçcecnlâBì éöç ©¨¤¦§¨¨§¦§¥¤£¦¤¨¨§©¥£¦
ì íéîz`wydd,äèBñ.dzlibn z` mkeza miwgen eidyåok ©¦§¨§
cecnläãBúì ïîL âBì éöçzelg] dcezay dvnd ipin zylyl ± £¦¤¤§¨

oldl x`eank dkeaxe oiwiwx(.ht).[,úBçðnä ìëì ããBî äéä âBláe©¨¨¥§¨©§¨
e .ony bel oerh zegpnl mi`iany zleq oexyr lkyäçðî eléôà£¦¦§¨

,ïBøOò íéML ìL,zleq mipexyr miyy acpy oebkíéML dì ïúBð ¤¦¦¦¨¥¨¦¦
âBì.oexyr cbpk bel ,onyäçðî eléôà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦¦§¨

äbeì àlà dì ïéà ïBøOò íéML ìL,cala cg` bel ±øîàpL ¤¦¦¦¨¥¨¤¨¨¤¤¡©
ipr rxevn oaxwa(`k ci `xwie)zlFq oFxXre 'ebe mW` cg` UaM gwle'§¨©¤¤¤¨¨¨§¦¨Ÿ¤
onWA lElA cg`,'ïîL âBìå äçðîìbele dgpnl' zeaizdn eyxce ¤¨¨©¤¤§¦§¨§¨¤

.ony bel `l` dperh dpi` ,`idy dgpn lky 'onyzcnäMLoibel ¦¨
zynyn dzid ,oidd ivg epiidc onyìly eikqp zgpnøtdzidy §¨

,ony oid ivg mr d`aåzcnäòaøàoidd ziyily epiidc oibel §©§¨¨
zynyn dzidìikqp zgpnìéàoidd yily mr d`ad,ìLeäL §©¦§Ÿ¨

zynyn oidd ziriax epiidc oibelìikqp zgpnNákdtiqen . §¤¤
:dpyndìLäLoibeläöçîemikxvp eid onyìd zwlcdäøBðn §Ÿ¨¤¡¨§§¨

,ycwnd ziaaøð ìëì âBì éöçxeriyd `ede ,zexpd zrayn £¦§¨¥
eide .mikex`d zah zelila mb ,dlild lk welcl ick mda didiy

.beld ivg zcna mze` miccen

àøîâ
áéúé[ayi±],déì àéL÷ à÷å éaøzcnäçLîð änì úéòéáøonya ¨¦©¦§¨©§¨¥§¦¦¨¨¦§§¨

,ycwna dgyndéàl min ziriax da cecnl liayaòøBöî ¦§¨
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oifge` mipy` cenr gt sc ± oey`x wxtzereay

åéúçú àéáà éî úàzecn dray milydl -?âåì éöçá øòùì øùôàå.axra dylye xweaa oibel i`vg dyly -

úéòéáøá øòùì øùôàå.bel eed ziriax rax`c -àìàivgl `le ,bel i`vg dylya oiziagl xryn did `l jkitl -

.llkd df dil zil wecv iax xa xfrl` iaxe .'eke ycwna did llkd dfc ,ziriaxaúåãîä éöåøéáz` mi`lnnykc -

dwynd ltep - xg` ilk jezl dxdn eze` oixrnyke .jli`e jli` ilkd iptecl ekezay dwynd on ltep ,xzeia ilkd

.ux`l ltep - e`l m`e ,ekezaåäééðéá àëéàdcedi iaxl -

cvik .eycwzp zecnd ivexia :xaqw - dlrnl dhnln xn`c?

ziriaxa xry :dil xn`e ,ipiqn dynl `pngx dil aidi ziriaxc

bel aeye .bel ivg mdn dyrie ,ziriax ipy cecnie .mixg`d z`

lk ly oivexia eqpkiy lecb ,jk lk oid eze` xrye .oid cr 'eke

miphw milk ipy dxrn mc`yke .eycwzp oivexiac .zecn el`

mr lecba elek xzl`l ekteyl leki - mdipy wifgnd ilka

zeidl ,mdipy lawnd ,lecbd jixv jkld .ipyd oke ,oivexiad

.eycwzp jklid .mdivexia z`e mze` lawiy jk lk lecbïàîå

äèîì äìòîî øîàãoide .eycwzp `l zecnd ivexia :xaqw -

ivg ,mixg`d z` epnn xry :dil xn`e ,dynl `pngx dil aidi

dcnn jetyl jixvc oeike .oidd ziriaxe oidd ziyilye oidd

mr zg` zaa jetyl leki oi` - milk ipyl mwlgl dlecb

.ci lr jetyl jixve ,ohw ilk dfe ,lecb ilk dfy itl .mivexiad

vy dn - oivexiad oixqgp oihrnny jezne.dry lk ilkd lr s

mzd eed `lc oeike .oivexia iwtpc ,epiide .oivexia my eid `le

.eycwzp `l - oivexiaøîéîì àëéàå åùã÷úð øîéîì àëéà

'åë åùã÷úð àì.mzd opiyxtnck -éâìôéî÷ íéàìîá-

ilk x`ya oicd `ede ,"zlq mi`ln mdipy" (f xacna) aizkc

i`dc .`weec mi`ln :xaqw - dhnl dlrnn xn`c o`n .[gl]

oidd `l` .xizei `le xqgi `ly ,gl ilk `edy ,wxfna `xw

.mlek oke ,minvnevn oidd i`vg ipy jeza wlgnøîàã ïàîå

øéúåé ìáà øñçé àìù øáñ÷ äìòîì äèîîdyriy -

`edy lk xzei ea yi oi`vg ipyac .miphw ipy xeriy lecbd

mly lwy oilweyy mipy oiprl (`,a milwy) opixn`ck ,mlyan

.lwy i`vg ipyc rxkd meyn ,oealwa oiaiigy - odipiaòáù

úåãéãî.cg` ilka mlek zeyrl xyt` la` -äðùî

úùîùî äúéä äî úéòéáødlrnl dhnn aiygw `zyd -

.("miig min" da aizkc)âåì éöç.zeiriax izy ,epiidc -

òøåöîì íéî úéòéáømina "miig min lr" (ci `xwie) aizkc -

.ziriax minkg exriy ,oda xkip xetv mc `diy -øéæðì ïîù-

,oiwiwxe zelg dcezay dvnk ,zeci izy d`a dzid xifpc meyn

.bel ziriax `l` jixv ded `leäèåñì âåì éöç`zkld -

.dl ixinbàøîâäçùîð äîì úéòéáøycwnd ilk lky -

.dgynd onya egynpíéî úéòéáø ìéáùá íà.rxevnl -
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óàdcnk .inc `lc :ixaq opaxe Ð my dzid ziriaxy dyri `l [bele] bel ivg mkixacl

:`aeh ilinl jixv Ð bel ivg la` ,oiziagl `l` dkixv `l Ð dvgne bel ly

.dxepnle ,dcezle ,dheql

éöåøéáxzen :(`,v) onwl xn`c `d `gip Ð eycwzp `l xn`c o`nl Ð eycwzp zecn

iax xa miig epiax yxtne ,gafn uiwl mikqp

oigwele ,oeict odl yic ,zecn ivexia :iqei

.eze` oiviwne ,dlerl miyak mikqp xzenn

mdl oi` `d :`iyw Ð eycwzp xn`c o`nl la`

oic zia ale ,xeav ikqpa ixiinc :xnel yie ?oeict

.milwyc inlyexia yxtnck ,odilr dpzn

opixn`ck ,dpila ilqtin Ð epl m` ,edine

dpila ilqtincne .epzn `l ,ikd oiprlc .onwl

.eycwzp zecn ivexia :xaqwc wcwcl yi inp

ilkn oi`iven" exn`i `ny ,xefbpe :xn`z m`e

gla iqei iaxl mzd opixfbck ,"legl zxy

yie !(a,hr) "dcezd" wxta lirle ,xwrpca

:ediiytpl opixn`c ,opixfb `l `kdc :xnel

.eycwzp `l oivexia

ïàîåmi`ln xaqw dhnl dlrnln xn`c

dyri jkld Ð xizei `le xqgi `ly

oido`ne .zecnd x`y oieki epnne ,mvnevn

x`y dyri ziriaxne ,`yixa ziriax xn`c

izy edi `ly mlerl xyt` i`e .oid cr zecnd

`ly ,dlecb zg` jezl eccnyk ,zephw zecn

dlecbd `ite`d iptn ,dilr zexizi edi

la` .cg` ilk jeza milk ipy oixrnyk

oidd on jtey Ð oidd ivg z` oida ccenyk

dben jk .`ite` o`k oi` ,zgpa oidd ivgl

`nrh epiidc :yxtl yi cere .i"yx iyexita

enkc ,oniq ied Ð dhnl dlrnln xn`c o`nc

.xizei `l jk ,siqene jled epi`e xqgne jledy

la` .caric ,epiid Ð oivexia eycwzp elit`c

dhnln xn`c o`ne .xizei `l Ð dligzkl

jk ,siqene jledy enkc ,oniq ied Ð dlrnl

.oivexiad xizedl lekiòáù:yexit Ð zecicn

yxit oke .oida eid zezpyc ,cg` ilk jezl

:`iywe ."oid `l` my dzid `l"c oizipzna

oa] xfrl` iax xn` ,`ipz (i wxt) `ztqezac

,ycwna eid gl ly zecn rax` :[wecv iax

li`e xtl `l` zezpy ipzw `l inp oizipznae

.yakeúéòéáøwxtac :dniz Ð rxevnl min

?rxevnd z` oixdhn cvik :opz mirbpc `xza

dkezl ozepe ,dycg qxg ly iliit `ian did

axd oa dcedi epiax axd dibde !min bel ivg

axe .`kd opzck ,"min ziriax" aeh mei epiax

,`id i`pzc :yxtn wgvi xa aeh mei epiax

:(a,fh) "`ian did" wxta dheq iab ogky`ck

,dxt xt`e ,dheq xtr :E`xIW oikixv dyly¤¥¨

mc s` :exn` l`rnyi iax meyn .dnai wexe

meyn :l`rnyi iaxc `nrh yxtne .xetv

dhegyd xetvd mca mze` lahe" aizkc

dnke ,oda xkip xetvd mcy min `ad Ð "minae¨¥

era ,iyiig `lc ,opaxc `xazqne .ziriax ?od

ivg ekezl ozepe :dheq iab mzd opzck .bel ivg

.ziriax :xne` dcedi iax .xeikd on min bel

"ilk" dheq opitlic `xnba lirl mzd ogky`e

oizipzna `kd opzc iab aeygl :df yexitl dywe .mzeeydl yiy rnyn Ð rxevnn "ilk"

aiyg `w (`,gl) "oipin dyly" wxta ,xifpa :cere !dheql bel ivge rxevnl min ziriax

:ipyne !dheql min ziriax aiyg `lc :jixte .rxevnl min [ziriax] "ziriax xyr" iab

`l ,`id `zbeltc s` `nye !`id `zbelt e`l rxevnc ,`nl` .ixiinw `l `zbeltac

hrnny myk dcedi iaxc ,oizipzna xn`wck ,ibilt dheqa `weece .`zbeltl dl aiyg

`nlr ileklc ab lr s` ,rxevna la` .bel ivga xkip did `lc ,mina hrnn jk ,azka

.zinenc` zvw ea yiy ,`nlra `zefg `l` `kile ,mina lhazp elit` `l` ,yiig `l Ð xne ,xenb mc zinenc` ira Ð xnc :ikd ibilt ziriaxa ied
i`dheql
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é"úë é"ùø

åéúçú àéáà éî úàzecn ray milydl -?úåãîä éöåøéá

.oivexia ea yi - xzeia ilk `lnne ,oii oiccenyk (yceb `lnd) -

- e`l m`e ,ekeza oivexia e`vnp - lecb ilka dxrn cin m`e

.odil`n ux`l ltepäìòîì äèîî [øîàã ïàîì]aiygc -

.oey`xa ziriaxúéòéáøå åùã÷úð úåãîä éöåøéá øáñ÷

äéì øîàå äùîì àðîçø áéäé,bel ivg dUr dl` [izyn] -£¥

.oid [cr] oke ,bel ivg izyneïéöåøéá åäá éìééòã øòù`diy -

ikd `nzqac .odivexiae zeiriax izy ea eqpkiy lecb bel ivgd

bel ivg oebk ,lecb ilk jezl ziriax ly ohw ilk dxrndy ,`ed

.ux`l oiktyp opi`e ,dkezl oiltep divexia -øéàî éáøå

äéì áéäé ïéäå åùã÷úð àì øáñ÷ àùéøá ïéä áéùçã

åì øîàå äùîì àðîçøziyilye oidd ivg epnn zeyrl -

,jxcd oke .oiddohw ilk ze`lnl ,oid oebk lecb ilk dxrndy

:dil xn`w ikd ,`nl` .ux`l oiktyp odivexia - oidd ivg oebk

.oivexiad ewtic xrWéâìôéî à÷ íéàìîámdipy" [aizkc] - ¨¥

oid aiygc o`n .`xwc zecnd lkl oicd `ede ,"zleq mi`ln

oid dyri ,jkld .xizei `lye xqgi `ly ,mi`ln :xaqw - `yixa

mlerl xyt` i`c .oid [zcnl] zecnd x`y oieki epnne ,mvnevn

zexizi ,dlecb zg` jezl eccenyk ,zephw zecn izy eidi `ly

jeza milk ipy oixrnyk ,dlecbd `ite`d [iptn] (`iptn) dilr

ivgl oiid on jtey - oidd ivg z` oida oiccenyk la` .cg` ilk

.`ite` o`k oi` ,zgpa oiddøñçé àìù íéàìî øáñ÷la` -

.dia opixw "mi`ln" - xized m`ïåòîù éáø åäì øîà÷ øéôù

ïðáøìynyn oidd did dn ike -?àðéáø øîàãëi`da onwl -

.`wxitúåãéãî òáù.oida eid zezpyc ,cg` ilk jeza -

äðùîòøåöîì íéî úéòéáø[dheq] (xifp) zkqna opixn`e ,'ebe "qxg ilk l` zg`d xetvd z` hgye" aizkck -

md dnke .mda xkip xetv mcy min :(a,fh)?.ziriaxøéæðì ïîù úéòéáø.xifp mgll "dcezd" wxta xn`ck -âåì éöç

äèåñì íéî.xeikd on `lnn did min bel ivg :(a,eh) dheq zkqna opixn`ck -äãåúì ïîù âåì éöçåinp yxetn -

.`wxit i`daøôì ïéâåì äùù."onya lela" aizkck ,oidd ivg ,epiidc -ïéää éöçgly" zyxta ,mikqp zgpn iab -

."jlìéàì òáøàå.oidd ziyily epiidc -ùáëì äùìùå.oibel xyr mipy - oidc ,oidd ziriax -ããåî äéä âåìá

.zegpnd lkl ony -ïåøùò íéùù ìù äçðî åìéôàåilka mc` acpzn oexyr miyyc - "oexyr miyy" hwpc `de -

."mikqpde zegpnd" wxta yxtnck ,`l - ikdn ithe ,cg`øôì äùù.onyl oicd `ede ,xtd ikqpl oii oibel dyy -
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äöçîe âBì ìL äøéúé äcî àlà ?åézçz àéáà éî úà¤¦¨¦©§¨¤¨¦¨§¥¨¤¤¡¨
âBì :ìBãb ïäë ézéáçì ããBî äéä BaL ,íL äúéä̈§¨¨¤¨¨¥©£¦¥Ÿ¥¨
éöç :Bì eøîà .íéaøòä ïéa äöçîe âBì ,ø÷aa äöçîe¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥¨©§©¦¨§£¦

,íL äúéä âBìøLôàåìøòL:íäì øîà .âBì éöça ¨§¨¨§¤§¨§¨¥©£¦¨©¨¤
äúéä úéòéáø ,äNòé àì âBìå âBì éöç ,íëéøáãì óà©§¦§¥¤£¦§Ÿ©£¤§¦¦¨§¨

ì øLôàå íLäéä ììkä äæ àlà !úéòéáøa øòL ¨§¤§¨§¨¥¦§¦¦¤¨¤©§¨¨¨
éìk :Lc÷naLnLnLäcî LnLî Bðéà ,Bæ äcî ©¦§¨§¦¤§©¥¦¨¥§©¥¦¨

" .úøçà"ïéäa eéä úBúðL øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø ©¤¤©¦¤§¨¨§©¦¨¥§¨¨©¦
åëå.'éaø øîà ?äãeäé éaøì øéàî éaø ïéa àkéà éàî©¦¨¥©¦¥¦§©¦§¨£©©¦

øîàc ïàîì .eäééðéa àkéà úBcî éöeøéa :ïðçBéähnî ¨¨¥¥¦¦¨¥©§§©©£©¦©¨
äìòîì¯áéäé úéòéáøe ,eLc÷úð úBcnä éöeøéa :øáñ÷ §©§¨¨¨©¥¥©¦¦§©§§¦¦¨¥

eäì éìééò à÷c ,øòL :déì øîàå ,äLîì àðîçø déì¥©£¨¨§¤©£©¥¨¥§¨¨§¦§
ähîì äìònî øîàc ïàîì .ïéöeøéa¯éöeøéa :øáñ÷ ¥¦§©©£©¦©§¨§©¨¨¨©¥¥

øîàå ,äLîì àðîçø déì áéäé ïéäå ,eLc÷úð àì úBcî¦Ÿ¦§©§§¦¨¥¥©£¨¨§¤©£©
øòL :déìéleëc :øîà ééaà .ïéöeøéa é÷ôð à÷c ,àäa ¥¨¥§¨§¨¨§¦¥¦©©¥£©§¥

àîìò¯àkéàå eLc÷úð øîéîì àkéà ,úBcnä éöeøéa ¨§¨¥¥©¦¦¨§¥©¦§©§§¦¨
àì øîéîì,àëäå .eLc÷úð"íéàìî"aïàî :éâìtéî à÷ §¥©Ÿ¦§©§§¨¨¦§¥¦¨¦©§¦©

"íéàìî" :øáñ à÷ ähîì äìòîìî øîàc¯øqçé àlL ©£©¦§©§¨§©¨¨¨©§¥¦¤Ÿ§©¥
.øéúBé àlLå"íéàìî" :äìòîì ähnî øîàc ïàîe¯ §¤Ÿ¦©©£©¦©¨§©§¨§¥¦

øéúBé ìáà ,øqçé àlL¯ø÷ "íéàìî"øî øîà .déa àðé ¤Ÿ§©¥£¨¦§¥¦¨¥¨¥£©¨
eäì øîà÷ øétL ."ïéä íL äéä àì øîBà ïBòîL éaø"©¦¦§¥Ÿ¨¨¨¦©¦¨¨©§

!ïðaøì ïBòîL éaø¯?ïðaøå¯äLî ãáòc ïéä äåäìïîL ©¦¦§§©¨©§©¨©£¨¦©£©¤§¤¤
ïåék :øáñ øî ."ïéä úéæ ïîLå" :áéúëc ,äçLnä©¦§¨¦§¦§¤¤©¦¦¨¨©¥¨

éøö äåä àì úBøBãìcC¯,déãáòc àeä äòL éôìæðâéàå. ¦§¨£¨§¦§¦¨¨§©§¥§¦§©
Cãéàå¯àéáà éî úàå" øî øîà .äåä äåäc ïåék §¦¨¥¨©£¨£¨£©¨§¤¦¨¦

?ìéiòî àìc àéâñ àì ."åézçz¯éøéîb :àðéáø øîàãk ©§¨¨©§¨§¨§©¥§©£©¨¦¨§¦¦
éøéîb éîð àëä ,øeaéöa úBëéîñ ézLòáLcìL úBcî §¥§¦§¦¨¨©¦§¦¦§¤©¦¤

úBúðL øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø" .Lc÷na eéä çì©¨©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¨¥§¨
?úBcî òáL déì úéìå ."ïéäa eéä¯úéòa éàå .déì úéì ¨©¦§¥¥¤©¦¥¥§¦¨¥

?úBcî òáL éàî :àîéà¯.úBãéãî òáLäðùî ¥¨©¤©¦¤©§¦
,òøBönì íéî úéòéáø ?úLnLî äúéä äî úéòéáø§¦¦¤¨§¨§©¤¤§¦¦©¦©§¨
âBì éöç ?LnLî äéä äî âBì éöç .øéæpì ïîL úéòéáøe§¦¦¤¤©¨¦£¦¤¨¨§©¥£¦

ïîL âBì éöçå ,äèBqì íéîäãBzì.âBìáeìëì ããBî äéä ©¦©¨©£¦¤¤©¨§¨¨¥§¨
íéML dì ïúBð ïBøOò íéML ìL äçðî eléôà ,úBçðnä©§¨£¦¦§¨¤¦¦¦¨¥¨¦¦
íéML ìL äçðî eléôà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .âBì©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦¦§¨¤¦¦

àlà dì ïéà ïBøOòdbeìäçðîì" øîàpL ,âìå."ïîL ¦¨¥¨¤¨¨¤¤¡©§¦§¨§Ÿ¨¤
ìLe ,ìéàì äòaøàå ,øtì äMLìL .Lákì äLäL ¦¨©¨§©§¨¨¨©¦§¨©¤¤§¨
.øð ìëì âBì éöç ,äøBðnì äöçîeàøîâà÷å éaø áéúé ¤¡¨©§¨£¦§¨¥¨¥©¦§¨

,òøBöî éà ?äçLîð äîì úéòéáø :déì àéL÷©§¨¥§¦¦§¨¦§§¨¦§¨
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מנחות. פרק עשירי - שתי מדות דף פח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc zegpn(oey`x meil)

àeä õeçz` ycwl jixv oi`e dpgnl uegn ziyrp ezxdh `ld -
.zxy ilka mda xdhiny mindøéæð éàåonyd ziriax meyn m` - §¦¨¦

z` ycwie ycwziy ick zxy ilka eccenl jxvpy ,xifp ingl ly
ixdy ,jxvp df oi` jk meyn mb ,enr llea didy mgldøéæð íçì¤¤¨¦

Léã÷c àeä ìéà úèéçLa.eycwiy onyl jixv dneéaø déì øîà ¦§¦©©¦§¨¦¨©¥©¦
àéiçiptn dycwl ekxved ,iaxlïäk ézéáçì ããBî äéä daL ¦¨¤¨¨¨¥©£¦¥Ÿ¥
,ìBãbjixve ,zelg dxyr mizyl ony mibel dyly mda didy ¨

mwlgl,älçå älç ìëì ïîL úéòéáøoycwiy onyl ekxved dfae §¦¦¤¤§¨©¨§©¨
.mycwiy xg` xac oi`y oeikdéìò éø÷z` `iig iax lr iax `xw - ¨¥£¥

weqtd(`i en diryi),'éúöò Léà ÷çøî õøàî'dlr `iig iax ,xnelk ¥¤¤¤§¨¦£¨¦
.df oic mrh ippiadle dvrl il zeidl l`xyi ux`l laan

:dpyna epipy,LnLî äéä äî âBì éöç,dheql min bel ivg cecnl £¦¤¨¨§©¥
:`xnbd zl`ey .dcezl ony bel ivge,déì àéL÷ à÷å éaø áéúé̈¦©¦§¨©§¨¥

ly dcn ilkçLîð änì âBì éöç,ycwzdl dgynd onyaéà £¦¨¨¦§¨¦
äèBñ,ea miccen eidy dheq ziiwyd ly mind yeciw jxevl m` - ¨

éLeã÷ì éëéøöc àeä ïéìeç éëågwle' ixd ,ilka eycwl jixvy - §¦¦§§¦¥§¦¥§¨©
odMdíéLBã÷ íéî'qxg ilkAáéúk(fi d xacna)ixtqa jkn ecnle , ©Ÿ¥©¦§¦¦§¦¤¤§¦

(i"t xacna).xeika el` min eycwzpyäãBz éàz` ycwl ick m`e - ¦¨
oi` dfl s` ,eci lr mgld ycwziy ,dcez ingla llapd onyd

ixdy ,jixvéLã÷c àeä äãBz úèéçLa äãBú éîçìmikixv mpi`e ©§¥¨¦§¦©¨§¨§¦
:`xnbd daiyn .mycwiy onyléaøa ïBòîL éaø déì øîàiaxl ¨©¥©¦¦§§©¦

,eia`meyn eycwl mikixv eidìëì ïîL âBì éöç ÷lçî äéä BaL¤¨¨§©¥£¦¤¤§¨
øðå øð.dxepnd zexpayBì øîà,epa oerny iaxl iaxìàøNé øð ¥¨¥¨©¥¦§¨¥

,dz` minkgd ipir xi`n -äéä Ckeycwl ekxvedy ,jixack ¨¨¨
.dxepnd jxevl

yd zcn dxkfedy ab`oecl `xnbd dkiynn ,dxepnd zexpa on
:dxepnd zekldaøð ,éaø øîà ïðçBé éaø øîàdxepnayäúákL ¨©©¦¨¨¨©©¦¥¤¨§¨

,meid xi`dy mcewäìéútä äðLcéð ïîMä ïMcéð-myk ¦©¥©¤¤¦©§¨©§¦¨
die`x die`x dpi`e zkxegn xak `idy ,oyc dzyrp dliztdy
.yenyl lqtpe oyck dyrp xpa x`ypy onyd mb jk ,dwlcdl

dáéèî ,äNBò ãöékz` epnn xiqn epiidc ,daky xpd z` dwpn - ¥©¤§¦¨
,onyd z`e dliztdïîL da ïúBðåxg`.d÷éìãîe , §¥¨¤¤©§¦¨

:dzaky dxepna ozil jixv ony dnk `xnbd zx`anéaø áéúé̈¦©¦
déì àéòaéî à÷å à÷éøæ,wtzqpe `wixf iax ayi -da ïúBð àeäLk §¦¨§¨¦©§¨¥§¤¥¨

,ïîLm`d ,ozep ony dnk,äðBLàø äcîkenk ,bel ivg epiidc ¤¤§¦¨¦¨
,dlild zligza dwilcdyk da ozpy,äøñçL Bîk Bàzcnk §¤¨§¨

.xpdn jilydy dna xqgy onydàèéLt ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨§¦¨
äðBLàø äcîëc,ozepøqéç éàî ïðéòãé àðî äøñçL äîk éàc- ¦§¦¨¦¨§¦§¨¤¨§¨§¨¨§¦©©¦¥

.xqig dnk rcp cvikdéì øòLîc àîéz éëåxryiy xn`z m`e - §¦¥¨¦§©¥¥
,dcn ilka eppzi epkilyiy mcew epiidc ,eze`ïk íàrecn dywi ¦¥

lirl dpyna epipy(:ft)'úBcî òáL'ycwna eid gl ly`ld ¤©¦
jixaclàáeè úBcî eäì Léôðixdy ,zecicn ilk xzei daxd eid - ¨¦§¦¨

jxhvi oexqg zcn lkle ,jk mrte jk xqgi mrty ,reaw oexqgd oi`
.envr ipta dcn ilk,ef daeyz `wixf iax rnyy xg`ndéìò éø÷̈¥£¥

weqtd z` dinxi iax lr `xw -(d dn mildz)ìò áëø çìö Eøãäå'©£¨§§©§©©
,'÷ãö äåðòå úîà øác`ed mkg cinlz ly ezglvde excd ,xnelk §©¡¤§©§¨¤¤

obedke zck dit lr zexedl dxez ly dzin` xac lr akexy
dinxi iax z` jka gaiye ,wcv zeepra bdpzdleef dlrnl ribdy

:dinxi iax ixacl di`x d`ian `xnbd .zn` xac eaiydyøîzéà¦§©
énð,yxcnd ziaa xn`p mb jk -,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîà ©¦¨©©¦£¨¨©©¦¨¨

,äúákL øð ,éaø øîà àðéðç éaø øîà àaà éaø øîà dì éøîàå§¨§¦¨¨©©¦©¨¨©©¦£¦¨¨©©¦¥¤¨§¨
ïîL da ïúBðå dáéèî ,äNBò ãöék ,äìéútä äðLcéð ïîMä ïMcéð¦©¥©¤¤¦©§¨©§¦¨¥©¤§¦¨§¥¨¤¤

,d÷éìãîe 'äðBLàø äcîk'mdixac eyxit iax e` opgei iax xnelk §¦¨¦¨©§¦¨
.dinxi iax xn`y enk

:ycwnay dxepnd oipra oecl dkiynn `xnbddéøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥
äåä íé÷øt ìL Lc÷naM øð ,úLL áø øîà äãeäé áøcipw - §©§¨¨©©¥¤¥¤©¦§¨¤§¨¦£¨

miieyr eli`k mittkpe miwc eid ,zexpd mireaw mday dxepnd
dahdd zrya zexpd z` zewple mzehdl lkeiy ick ,zeileg dnkn

:`xnbd zx`an .dwlcdd zrya mtwefleøáñ÷zyy axáéúk ék ¨¨©¦§¦
äéúBøðå äøBðnà 'äL÷î'e 'økk'áéúkdxepnd lr xn`py dn - ¦¨¦§¨©§¨§¥¤¨§¦

(hl dk zeny)xkkdn ieyrd lk `diye ,'DzF` dUri xFdh adf xMM'¦©¨¨¨©£¤¨
xn`py enk ,zg` dkizg(`l dk my)df ixd ,'dxFpOd dUriY dWwn'¦§¨¥¨¤©§¨

e ,onyd zgpd mewn mdy zexpd z` mb llek,äáèä àéòaéîc ïåék¥¨§¦©§¨£¨¨
déì àáééhî äåä àì éåä íé÷øôc åàì éàdkixvy xg`ne - ¦¨¦§¨¦¨¥Ÿ£¨¦©§¨¥

.daihdl leki did `l mittkp mipwd eidy ilel ,dahd
:zyy ax lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipyäNBò ãöék ¥¦¥¥©¤
,zexpd z` aihidl `aykï÷lñî,dxepndn zexpd z`ïçépîe §©§¨©¦¨

ìäBàa,ycwna -âBôña ïçp÷îe,dxepnl oxifgneïîL ïäa ïúBðå ¨¤§©§¨¦§§¥¨¤¤¤
,ï÷éìãîemr zg` dywn zexpd eid `ly `ziixaa yxetn ixd ©§¦¨

:`xnbd zvxzn .zyy ax ixack `lye ,dxepndék øîàc àeä§¨©¦
àpz éàä.oldl `ziixaa `aend `pzk xaeq zyy ax -àéðúc ©©¨§©§¨
,`ziixaadúBà ïéæéæî eéä àì ,íéøîBà íéîëç[xpd z`-] £¨¦§¦Ÿ¨§¦¦¨
dîB÷nîdxepnd on -mr zg` dywn dzidy itl ,dahdd zrya ¦§¨
.dxepnd

'oififn eid `l' dhwpy `ziixad oeyln daxc` :`xnbd dywn
dì æéæî éöî dæeæBàì déì àéòaéàc ììkîmivex eid m`y rnyn - ¦§¨§¦©§¨¥§¨¨¥¥¦¨

zvxzn .zg` dywn dzid `ly o`kn gken ixd ,mileki eid dfifdl
:`xnbdàîéà àlàminkg ,jk `ziixaa qxeb zyy ax `l` - ¤¨¥¨
mixne`äúéä àìxpd,dîB÷nî äææmr zg` dywn dzidy itl Ÿ¨§¨¨¨¦§¨

:`xnbd zx`an .dxepndíéîëç ïàîe,`ziixaa mixkfpdéaø ©£¨¦©¦
àéðúc ,àeä [÷Bãö éaøa] øæòìà,`ziixaa÷Bãö éaøa øæòìà éaø ¤§¨¨§©¦¨§©§¨©¦¤§¨¨§©¦¨

dab ìò dì äéä áäæ ìL ñè ïéîk ,øîBà,dxepnay xp lk ly ¥§¦©¤¨¨¨¨¨©©¨
jled did dliztd zpizp mewnay dpitq oink ieyr xpd didy

.dliztd mewn cr ,xp ly eaex z` dqkn did qhde ,xvineàeäLk§¤
B÷çBc dáéèîqhd z`äét étìkxpd ly xvd eciv itlk - §¦¨£§©¥¦¨

dti onyd jtyie agxd eciv dlbziy ick ,my zgpen dliztdy
e .dhn itlk xpd z` steknyk,ïîL da ïúBð àeäLkxpd z` swef §¤¥¨¤¤

eB÷çBcdxfg qhd z`dLàø étìkeciv z` dqkiy ,xpd ly £§©¥Ÿ¨
.dxepnl ony wvei did awpd jxce ervn`a awepn did qhde ,agxd

:`xnbd zx`anéàpz éðäc àúâeìôáe`ziixaa `pzde zyy ax - ¦§§¨§¨¥©¨¥
,`l e` dahdd jxevl dxepndn zexpd z` miwlqn eid m` ewlgpy

.oldl `ziixaa mi`pzd zwelgna ielz mnrhàéðúc,`ziixaa §©§¨
äéúBøðå äøBðî,onyd zgpd mewne -økkä ïî úBàaadf §¨§¥¤¨¨¦©¦¨

xn`p mdilre dxepnd epnn dzyrpy(el dk zeny),'zg` dWwn'ïéàå ¦§¨©©§¥
,økkä ïî äéúBzçîe äéç÷ìîdhiyke ,xg` adfn eyrp md `l` ©§¨¤¨©§¤¨¦©¦¨

xn` okle ,zg` dywn eid dxepnde zexpdy zyy ax xaq ef
.dnewna daihdl elkeiy ick miwxt dieyr dzidyäéîçð éaø©¦§¤§¨

äøBðî ,øîBàcalaäéç÷ìîe äéúBøð àìå ,økkä ïî äàa äúéä ¥§¨¨§¨¨¨¦©¦¨§Ÿ¥¤¨©§¨¤¨
,økkä ïî úBàa äéúBzçîedywn eid `l zexpde dxepndy `vnpe ©§¤¨¨¦©¦¨

`ziixad s`e ,zg`dxepnd on zexpd z` ewliqy dxn`y lirl
.dingp iaxk zxaeq dahd zrya

:x`al `xnbd dtiqenéâìôéî à÷ éàîa,el` mi`pz,àø÷ éàäa §©¨¦§§¦§©§¨
,àéðúcdxepna xn`p(hl dk zeny),'dúBà äNòé øBäè áäæ økk' §©§¨¦¨¨¨¨©£¤¨

äéúBøð úBaøì ïépî ,økkä ïî äàaL äøBðnì eðãîìe`a md s`y ¨©§©§¨¤¨¨¦©¦¨¦©¦§©¥¤¨
,xkkd onøîBì ãeîìzweqtd jynda,'älàä íéìkä ìk úà' ©§©¥¨©¥¦¨¥¤

z ,äéúBzçîe äéç÷ìî óà äaøî éðàL ìBëéøîBì ãeîìadf xMM' ¨¤£¦©§¤©©§¨¤¨©§¤¨©§©¦¨¨¨
,'DzF` dUri xFdh'dúBà'zexpd la` ,dizezgne digwln z` `le ¨©£¤¨¨

,dxepndn wlg md ixd.äéîçð éaø éøác`xnbd d`iany mcew ¦§¥©¦§¤§¨
:ef dhiy lr dywn `ziixaa dipyd dhiyd z`äéîçð éaøc àéL÷©§¨§©¦§¤§¨

äéîçð éaøcà-eid zexpdy o`k dingp iax ixacn dxizq dyw ©§©¦§¤§¨
.xkkdn e`a `l zexpdy lirl `ziixaa eixac lr ,xkkd llka

:`xnbd zvxznäéîçð éaøc àaélàå éàpz éøzmi`pz ipy - §¥©¨¥§©¦¨§©¦§¤§¨
:`ziixad dkiynn .dingp iax zrca ewlgpäçø÷ ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¨§¨

e dingp iax lr wlegäøBðî ,øîBàcalaïéàå ,økkä ïî äàa ¥§¨¨¨¦©¦¨§¥
.økkä ïî äàa äéúBøðå äéúBzçîe äéç÷ìîz` ryedi iax x`an ©§¨¤¨©§¤¨§¥¤¨¨¨¦©¦¨

,xg` ote`a dingp iax `iady weqtdíéi÷î éðà äî àlàådn §¤¨¨£¦§©¥
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oifge` mipya cenr gt sc ± oey`x wxtzereay

åéä õåçá àìäå.dxfra `le ,xepwp xrya eiyrn lk -øéæð ìù ïîù úéòéáø ìéáùá éàåycwziy -

xifp mglc ,jixv did `l jk liaya - ycwzn mgld `di ,mgla llap didy onyd ici lre .zxy ilka onyd

ycwzn li` zhigyaäìçå äìç ìëì ïîù úéòéáø !mdy ,oibel dyly eedc meyn .ziriax ozep did -

.zeiriax dyy ody - "xweaa dvgne bel" oizipzna xn`c epiide .zeiriax xyr mipyéúöò ùéà ÷çøî õøàî

.l`xyi ux`l laan dlr `iig iaxy -ìù âåì éöçì éà

àåä õåç äèåñ éîxrya ,uega dze` dwyn didy -

.ilka mycwle dxfra mind qipkdl jixv did `le ,xepwpéà

äãåúì ïîù âåì éöç åá ãåãîì,onyd ycwziy ick -

dcez inglc ,jixv `l jkl - onyd ab` zelgd eycwzie

.'ekeäéä êë ìàøùé øð.eaiyd dtiy eqliwy -øð

äúáëù.meid xe` mcew e` dlild ivga -ïîùä ïùãð

äìéúôä äðùãð`l` ,`weec e`l - "onyd oycp" i`d -

ixdy ,dpwz dl oi` - dzaky dliztdy myk :xn`w ikd

el oi`e ,oyck `ed ixd - xpa x`ypy onyd jk .oyck `id

.onyd oycp dliztd dpycpe li`ed ,dpwzàåä ãöéë

äáéèî äùåòony da ozepe ,uegl xpay dn lk jilyny -

.dwilcne ,zxg` dlizteäðåùàø äãîëenk ,bel ivg -

.uegl wxefy dna dxqgy dnk e` .dlgzn ozpyéùéôð

àáåè úåãî åäì`l` .i`ce `l `d - xqg dnk xryl -

,zigxfnd daknyk xgnle ,da ozep did dpey`x dcnk

.ef inp daknúîà øáã ìò áëø çìö êøãäå,xnelk -

.dfk zn` xac ipzaydy `ed dglvdùã÷î ìù øð-

.y"iileyexw oixewy ,oda wilcny dxepna mireawd zexpìù

äéä íé÷øôon `l` ,olhil leki didy `l .zeilg ly -ª§

ly" epiid `l` ."dywn" aizkck ,zexpd eid dnvr dxepnd

dide ,daxd miwc mireaw zexpd mday mipw eidy - "miwxt

oycd jilydle ,dahd zrya dhnl ozehdle ottekl leki

- "miwxt ly" :xg` oipr .dwlcd zrya dtwefle ,ueg

ieqk odly ieqk did la` ,dxepna zereaw eid zexpdy

epiide .dvxiy dry lk elhil leki didy qh oink ,dlrnln

ixw - "dizexp" .(my) aizk zexp`e dxepn` "miwxt ly"

`irac oeike ."dywn" ded i`ce edfe .onyd zgpd mewnl

`l - ewlql lekiy miwxt ly ieqikd iedc `l i` ,dahd

jk .dlek oke ,onwl dl uxzncke ,minkg epiide .`pahiizn

.izrnyäéúåøðå äøåðîà äù÷îå øëë áéúë éë øáñ÷

áéúëirac oeike .zg` dkizgn eid zexpde dxepndy -

zehple dttekl leki didy ,dzid miwxt lyc e`l i` ,dahd

.ahiizn zeed `l - oycd z` zeptle dtwefleï÷ìñî-

`lc `nl` - ld`a ogipne ,dxepnd on dahd zrya zexpd

.dzid ynn miwxt ly `l` ,dywn dzidøîàã àðåä áø

äúåà ïéæéæî åéä àì íéøîåà íéîëç àðú éàä éë

äøåðîä ïî øðì.dxepna eid mixaegnc -äæåæåàì éöî

.dywn dil ded `l ok m` -äîå÷îî äææ øðä äúéä àì

.dzid dywnc -äáâ ìò äúéä áäæ ìù ñèlk lr -

ciar `l qh i`dae .mipaln oiieyry oze`k ,ieqk oirk ,xpe xp

dlizty mewn ,xpd z` dqkny `ed ieqk oink `l` ,melk

.zwlecå÷çåãonyd ztlece ,dit itlk xpd iab lry qhl -

qhl wgec - dtwefl dvexe onyd da ozep `edyke .uegl

dfifn did `l la` ,dtwefe dy`x itlk xpd iab lry

.dnewnnøëëä ïî úåàá äéúåøð.dywn od s`y -

dizexp`e dxepn` "dywn"e "xkk" :xn`c zyy axk ,epiide

`l` ,xkkd on ze`a dizexp oi` :xne` dingp iax .aizk

owlqn :xn`c `pz i`d ik ,epiide .dxepna oixaegn eidy

.ogipneäúåà øîåì ãåîìúdlekc ,dizexpe dxepnc -

biltc ,`nw `pze .digwln `le ,xkkd on ze`a - `id `cg

dyri xedh adf xkk" :ikd `xwl yixc ,dingp iaxc dilr

dizexp s` daxn ip`y leki ,'eke dxepnl epcnl - "dze`

'eke digwlne?yixcck ,dizexp `le - "dze`" xnel cenlz

.onwl dgxw oa ryedi iax diléáøãì äéîçð éáøã àéù÷

äéîçð.dizexp zeaxl :xn` `kde ,xkkd on ze`a dizexp oi`e :xn` lirlc -úåøð éôì.zwlec dliztdy mewna -åäã ìë áäæ ãáòéìå.xedh adf jixvc ol rnyn `w - xedh adf erail `le ,zexp it mze`l -
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éàmin" `de ?oycwl jixv `diy ,mind eed oileg ike .dinza Ð `ed oileg dheql

`nl` ,xeika eycwzpy `l` "miyecw" oi` :ixtqa opixn`e ,(d xacna) aizk "miyecw

ilka eycwzpy xg`c (`,g zegpn) `nw wxta ziyixt `de :xn`z m`e !edl eycw xak

axwd xaca ilin ipdc :xnel yie !`zlin `ipbinc meyn leg ilka edl opiniyn `l ,zxy

.gafnløðipy wxtae o`k Ð did jk l`xyi

dyrn" iab "l`xyi xp" dil ixw (`,i) oikxrc

."epnfa yceg d`xpe ,oixiqg dryz iax dyre

icina ixii`c meyn :miig epiax axd yxtne

.dpala mzde zexpa `kd oebk ,dxe`cøðly

lkeiy ,zeileg ly `le Ð ded miwxt ly ycwn

"oiwilcn dna" wxta opixn`c `de .dwlql

ibq `l ,zexp iriawc oeik `kd `de :(`,ak zay)

Ð iwelc`e lwyn `lcly :xn`c o`nk epiid

.miwxtììëîÐ dl fifn ivn ifefe`l ira i`c

Ð did zeileg lyc ,inp ikd oi` :`niz ikem`

.dti gpwiy ick ,ixnbl wlqiy did aeh ok
carile
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àøîâàåä õåçiyecwl edl dnle ,rxevnd z` oixdhn eid dpgnl uegn -?øéæð éàå.xifp ingll ziriax ycwny -ùéã÷ã àåä ìéà úèéçùá íçìzxy ilk onyl dil dnl :"dcezd" wxta opixn`ck ,onya `le -?eziit` xg`l `d

`l].li`d zhigy cr ,`ed [yecwäìçå äìç ìëì ïîù úéòéáø.dlg lkl ziriax epiid - ony dvgne bele ,xweaa eid zelg yyc -÷çøî õøàî.dkeqc `nw wxta `zi`ck ,laan dlr `iig iax -éà çùîð äîì âåì éöç

àåä ïéìåç äèåñã íéî âåì éöçìoycwl jixv `diy ,mind md oileg ike .dinza -?áéúë íéùåã÷ íéî àäå:opiqxb ikd .edl eycw xak ,`nl` .xeika eycwzpy `l` "miyecw min" oi` :ixtqa opixn`c -çùîð äîì âåì éöç

.'åë äãåú éà áéúë íéùåã÷ íéî àåä ïéìåç äèåñ éàïîùä ïùãð.epycny cr ewilcdl leki epi` .dliztd oycn ,[epny] `lnzp ,xnelk -äðåùàø äãîë.bel ivg -äøñçù äîë éàjilydy dcn dze` ,xnelk -

.uegläéì øòùîã.zg` dcna edpzi dpkilyiy mcew -êøãäå 'åë ïë íà.dklda df z` df oiccgny minkg icinlz ipy el` - "akx glv jxcde" :[`,bq zay] zkqna opiyxc ikdc .dz` ccegn ,xnelk .jcecige -úîà øáã ìò

iy -.[ipzayd] (ipzxrv) dtùã÷î ìù øð.dliztde onyd z` oipzep oday ,dxepn ly zexp -íé÷øô ìù.'ixiilt frlae .dnewna dtwefle dhnl dttekl lekiy `l` ,dxepnd on owlqle owxetl lkeiy ,ynn zeileg ly `l .zeileg ly -

äù÷îå øëë áéúë éë øáñ÷.lkd dyri zg` dkizgn :rnync -äéúåøðå äøåðîàdaiihzn did `l - dttekl lekiy ,i`ed `wxtnc e`l i`e .oycd z` sexbl ,dahd zrya owlql leki oi`e ,dnvr dkizg dze`n da mixaegn md zexpd -

.dtiï÷ìñî.dxepnd on zexpl -ìäàá ïçéðîå.ycwna -'åë âåôñá ïçð÷îå.owlql lekie ,dkizg dze`n ze`a oi`c ,i`w zexp` e`l - "dywn" `nl` -äì æéæî éöîdti dgpwl dl fifn ded `l i`n` ,dl fifn ivn ded i`e .dinza -

dti?äææ äúéä àì àîéà àìà.dwlql leki oi`y -äáâ ìò.dphw dpitq oink dkex` dzid xpde ,iieqkl xp [lk lr] -äáéèî àåäùë.dhnl xpd dtteke ,dlbzn xpde ,dit itlk qhl wgec - xpl -ïîù äá ïúåð àåäùëåxg`l -

.qhd z` wgec - dlgza dtwfyäùàø éôìë.dliztd `edy mewn - "dit" .xpd jezl onyd z` ozep awpd cbpe ,rvn`a awepn did qhde ,dxepnl xaegn `edy y`x -
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äãBz éà !áéúk¯àeä äãBz úèéçLa äãBz éîçì §¦¦¨©§¥¨¦§¦©¨
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Ck ,ìàøNé øð :Bì øîà .øðå øð ìëì ïîL âBì éöç£¦¤¤§¨¥§¥¨©¥¦§¨¥¨

øð :éaø øîà ,ïðçBé éaø øîà .äéääúákL,ïMcéð ¨¨¨©©¦¨¨¨©©¦¥¤¨§¨¦©¥
ïîMääðMcéðäìéútäïîL da ïúBðå ,dáéèî ?äNBò ãöék .d÷éìãîeà÷å à÷éøæ éaø áéúé . ©¤¤¦©§¨©§¦¨¥©¤§¦¨§¥¨¤¤©§¦¨¨¥©¦§¦¨§¨

ïîL da ïúBð àeäLk :déì àéòaéî¯äcîk:äéîøé éaø øîà ?äøñçL Bîk Bà ,äðBLàø ¦¨£¨¥§¤¥¨¤¤§¦¨¦¨§¤¨§¨£©©¦¦§§¨
àèéLtäcîëcäøñçL äîk éàc ,äðBLàø¯àîéz éëå ?øqéç éàî ïðéòãé àðîøòLîc §¦¨¦§¦¨¦¨§¦§¨¤¨§¨§¨¨§¦©©¦¥§¦¥¨¦§¨¥
déì¯" déìò éø÷ .àáeè úBcî eäì Léôð ,úBcî òáL ïk íàEøãäåçìöáëøøác ìò ¥¦¥¤©¦¨¥§¦¨¨¥£¥©£¨§§©§©©§©
úîàäåðòå,àaà éaø øîà dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîà :éîð øîúéà ."÷ãö ¡¤§©§¨¤¤¦§©©¦¨©©¦©¨¨©©¦¨¨§¨§¦¨¨©©¦©¨

,dáéèî ?äNBò ãöék .äìéútä äðMcéð ïîMä ïMcéð ,äúákL øð :éaø øîà ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©©¦¥¤¨§¨¦©¥©¤¤¦©§¨©§¦¨¥©¤§¦¨
:úLL áø øîà ,äãeäé áøc déøa àðeä áø øîà .d÷éìãîe äðBLàø äcîk ïîL da ïúBðå§¥¨¤¤§¦¨¦¨©§¦¨¨©©¨§¥§©§¨¨©©¥¤

"økk" áéúk ék :øáñ÷ .äåä íé÷øt ìL Lc÷naL øðäL÷î"e"¯äøBðnàäéúBøðå.áéúk ¥¤©¦§¨¤§¨¦£¨¨¨©¦§¦¦¨¦§¨©§¨§¥¤¨§¦
ïåékàéòaéîcäáèä¯åàì éàcíé÷øôäåä àì ,éåäàáééèî?äNBò ãöék :éáéúéî .déì¯ ¥¨§¦¨£¨£¨¨¦¨¦§¨¦¨¥¨£¨§©§¨¥¥¦¦¥©¤

ï÷lñîïçépîeìäBàa,ïçp÷îeâBôñaïîL ïäa ïúBðå ,ï÷éìãîe!¯.àpz éàä ék øîàc àeä §©§¨©¦¨¨¤§©§¨¦§§¥¨¤¤¤©§¦¨©£©¦©©¨
eéä àì :íéøîBà íéîëç ,àéðúcïéæéæîdéì àéòaéàc ììkî .dîB÷nî dúBàdæBæBàì¯éöî §©§¨£¨¦§¦Ÿ¨§¦¦¨¦§¨¦§¨§¦©£¨¥§¨¨¥

æéæîéaø ,àéðúc .àeä øæòìà éaø ?"íéîëç" ïàîe .dîB÷nî äææ äúéä àì :àîéà àlà ?dì ¥¦¨¤¨¥¨Ÿ¨§¨¨¨¦§¨©£¨¦©¦¤§¨¨§©§¨©¦
dáéèî àeäLk ,dab ìò dì äéä áäæ ìL ñè ïéîk :øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà¯étìk B÷çBc ¤§¨¨§©¦¨¥§¦©¤¨¨¨¨¨©©¨§¤§¦¨£§©¥

ïîL da ïúBð àeäLk ,äét¯äøBðî :àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôáe .dLàø étìk B÷çBc ¦¨§¤¥¨¤¤£§©¥Ÿ¨¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨§¨
ïî úBàa äéúBøðåøkkääéç÷ìî ïéàå ,äéúBzçîeäúéä äøBðî :øîBà äéîçð éaø .økkä ïî §¥¤¨¨¦©¦¨§¥©§¨¤¨©§¤¨¦©¦¨©¦§¤§¨¥§¨¨§¨

äéúBøð àìå ,økkä ïî äàaäéç÷ìîe?éâìtéî à÷ éàîa .økkä ïî úBàa äéúBzçîe¯éàäa ¨¨¦©¦¨§Ÿ¥¤¨©§¨¤¨©§¤¨¨¦©¦¨§©¨¦©§¦§©
"dúà äNòé øBäè áäæ økk" :àéðúc ,àø÷¯úBaøì ïépî .økkä ïî äàaL äøBðnì eðãîì §¨§©§¨¦¨¨¨¨©£¤Ÿ¨¨©§©§¨¤¨¨¦©¦¨¦©¦§©

ìk úà" :øîBì ãeîìz ?äéúBøðíéìkä?äéúBzçîe äéç÷ìî óà äaøî éðàL ìBëé ."älàä ¥¤¨©§©¥¨©¥¦¨¥¤¨¤£¦§©¤©©§¨¤¨©§¤¨
¯.äéîçð éaø éøác ,"dúà" :øîBì ãeîìz¯!äéîçð éaøcà äéîçð éaøc àéL÷¯éàpz éøz ©§©Ÿ¨¦§¥©¦§¤§¨©§¨§©¦§¤§¨©§©¦§¤§¨§¥©¨¥

äéç÷ìî ïéàå ,økkä ïî äàa äøBðî :øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø .äéîçð éaøc àaélàå§©¦¨§©¦§¤§¨©¦§ª©¤¨§¨¥§¨¨¨¦©¦¨§¥©§¨¤¨
eéäL ?"älàä íéìkä ìk úà" íéi÷î éðà äî àlàå ,økkä ïî äàa äéúBøðå äéúBzçîe©§¤¨§¥¤¨¨¨¦©¦¨§¤¨¨£¦§©¥¥¨©¥¦¨¥¤¤¨

.áäæ ìL íéìk¯úà úéNòå" Ba áéúk àéãäa ,áäæäéúøðøéàäå äéúøð úà äìòäå äòáL ¥¦¤¨¨¨¨§¤§¨§¦§¨¦¨¤¥Ÿ¤¨¦§¨§¤¡¨¤¥Ÿ¤¨§¥¦
äéç÷ìîe .äéðt øáò ìàäéúzçîe!"øBäè áäæ¯Czòc à÷ìñ .úBøð éôì àlà àëøöð àì ¤¥¤¨¤¨©§¨¤¨©§Ÿ¤¨¨¨¨¨¦§§¨¤¨§¦¥¨§¨©§¨

ìéàBä :àðéîàéôeéøeçLà úBøðøçLî,ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñç äøBzä , ¨¦¨¦¦¥©§¦¦§©©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc zegpn(oey`x meil)

àeä õeçz` ycwl jixv oi`e dpgnl uegn ziyrp ezxdh `ld -
.zxy ilka mda xdhiny mindøéæð éàåonyd ziriax meyn m` - §¦¨¦

z` ycwie ycwziy ick zxy ilka eccenl jxvpy ,xifp ingl ly
ixdy ,jxvp df oi` jk meyn mb ,enr llea didy mgldøéæð íçì¤¤¨¦

Léã÷c àeä ìéà úèéçLa.eycwiy onyl jixv dneéaø déì øîà ¦§¦©©¦§¨¦¨©¥©¦
àéiçiptn dycwl ekxved ,iaxlïäk ézéáçì ããBî äéä daL ¦¨¤¨¨¨¥©£¦¥Ÿ¥
,ìBãbjixve ,zelg dxyr mizyl ony mibel dyly mda didy ¨

mwlgl,älçå älç ìëì ïîL úéòéáøoycwiy onyl ekxved dfae §¦¦¤¤§¨©¨§©¨
.mycwiy xg` xac oi`y oeikdéìò éø÷z` `iig iax lr iax `xw - ¨¥£¥

weqtd(`i en diryi),'éúöò Léà ÷çøî õøàî'dlr `iig iax ,xnelk ¥¤¤¤§¨¦£¨¦
.df oic mrh ippiadle dvrl il zeidl l`xyi ux`l laan

:dpyna epipy,LnLî äéä äî âBì éöç,dheql min bel ivg cecnl £¦¤¨¨§©¥
:`xnbd zl`ey .dcezl ony bel ivge,déì àéL÷ à÷å éaø áéúé̈¦©¦§¨©§¨¥

ly dcn ilkçLîð änì âBì éöç,ycwzdl dgynd onyaéà £¦¨¨¦§¨¦
äèBñ,ea miccen eidy dheq ziiwyd ly mind yeciw jxevl m` - ¨

éLeã÷ì éëéøöc àeä ïéìeç éëågwle' ixd ,ilka eycwl jixvy - §¦¦§§¦¥§¦¥§¨©
odMdíéLBã÷ íéî'qxg ilkAáéúk(fi d xacna)ixtqa jkn ecnle , ©Ÿ¥©¦§¦¦§¦¤¤§¦

(i"t xacna).xeika el` min eycwzpyäãBz éàz` ycwl ick m`e - ¦¨
oi` dfl s` ,eci lr mgld ycwziy ,dcez ingla llapd onyd

ixdy ,jixvéLã÷c àeä äãBz úèéçLa äãBú éîçìmikixv mpi`e ©§¥¨¦§¦©¨§¨§¦
:`xnbd daiyn .mycwiy onyléaøa ïBòîL éaø déì øîàiaxl ¨©¥©¦¦§§©¦

,eia`meyn eycwl mikixv eidìëì ïîL âBì éöç ÷lçî äéä BaL¤¨¨§©¥£¦¤¤§¨
øðå øð.dxepnd zexpayBì øîà,epa oerny iaxl iaxìàøNé øð ¥¨¥¨©¥¦§¨¥

,dz` minkgd ipir xi`n -äéä Ckeycwl ekxvedy ,jixack ¨¨¨
.dxepnd jxevl

yd zcn dxkfedy ab`oecl `xnbd dkiynn ,dxepnd zexpa on
:dxepnd zekldaøð ,éaø øîà ïðçBé éaø øîàdxepnayäúákL ¨©©¦¨¨¨©©¦¥¤¨§¨

,meid xi`dy mcewäìéútä äðLcéð ïîMä ïMcéð-myk ¦©¥©¤¤¦©§¨©§¦¨
die`x die`x dpi`e zkxegn xak `idy ,oyc dzyrp dliztdy
.yenyl lqtpe oyck dyrp xpa x`ypy onyd mb jk ,dwlcdl

dáéèî ,äNBò ãöékz` epnn xiqn epiidc ,daky xpd z` dwpn - ¥©¤§¦¨
,onyd z`e dliztdïîL da ïúBðåxg`.d÷éìãîe , §¥¨¤¤©§¦¨

:dzaky dxepna ozil jixv ony dnk `xnbd zx`anéaø áéúé̈¦©¦
déì àéòaéî à÷å à÷éøæ,wtzqpe `wixf iax ayi -da ïúBð àeäLk §¦¨§¨¦©§¨¥§¤¥¨

,ïîLm`d ,ozep ony dnk,äðBLàø äcîkenk ,bel ivg epiidc ¤¤§¦¨¦¨
,dlild zligza dwilcdyk da ozpy,äøñçL Bîk Bàzcnk §¤¨§¨

.xpdn jilydy dna xqgy onydàèéLt ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨§¦¨
äðBLàø äcîëc,ozepøqéç éàî ïðéòãé àðî äøñçL äîk éàc- ¦§¦¨¦¨§¦§¨¤¨§¨§¨¨§¦©©¦¥

.xqig dnk rcp cvikdéì øòLîc àîéz éëåxryiy xn`z m`e - §¦¥¨¦§©¥¥
,dcn ilka eppzi epkilyiy mcew epiidc ,eze`ïk íàrecn dywi ¦¥

lirl dpyna epipy(:ft)'úBcî òáL'ycwna eid gl ly`ld ¤©¦
jixaclàáeè úBcî eäì Léôðixdy ,zecicn ilk xzei daxd eid - ¨¦§¦¨

jxhvi oexqg zcn lkle ,jk mrte jk xqgi mrty ,reaw oexqgd oi`
.envr ipta dcn ilk,ef daeyz `wixf iax rnyy xg`ndéìò éø÷̈¥£¥

weqtd z` dinxi iax lr `xw -(d dn mildz)ìò áëø çìö Eøãäå'©£¨§§©§©©
,'÷ãö äåðòå úîà øác`ed mkg cinlz ly ezglvde excd ,xnelk §©¡¤§©§¨¤¤

obedke zck dit lr zexedl dxez ly dzin` xac lr akexy
dinxi iax z` jka gaiye ,wcv zeepra bdpzdleef dlrnl ribdy

:dinxi iax ixacl di`x d`ian `xnbd .zn` xac eaiydyøîzéà¦§©
énð,yxcnd ziaa xn`p mb jk -,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîà ©¦¨©©¦£¨¨©©¦¨¨

,äúákL øð ,éaø øîà àðéðç éaø øîà àaà éaø øîà dì éøîàå§¨§¦¨¨©©¦©¨¨©©¦£¦¨¨©©¦¥¤¨§¨
ïîL da ïúBðå dáéèî ,äNBò ãöék ,äìéútä äðLcéð ïîMä ïMcéð¦©¥©¤¤¦©§¨©§¦¨¥©¤§¦¨§¥¨¤¤

,d÷éìãîe 'äðBLàø äcîk'mdixac eyxit iax e` opgei iax xnelk §¦¨¦¨©§¦¨
.dinxi iax xn`y enk

:ycwnay dxepnd oipra oecl dkiynn `xnbddéøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥
äåä íé÷øt ìL Lc÷naM øð ,úLL áø øîà äãeäé áøcipw - §©§¨¨©©¥¤¥¤©¦§¨¤§¨¦£¨

miieyr eli`k mittkpe miwc eid ,zexpd mireaw mday dxepnd
dahdd zrya zexpd z` zewple mzehdl lkeiy ick ,zeileg dnkn

:`xnbd zx`an .dwlcdd zrya mtwefleøáñ÷zyy axáéúk ék ¨¨©¦§¦
äéúBøðå äøBðnà 'äL÷î'e 'økk'áéúkdxepnd lr xn`py dn - ¦¨¦§¨©§¨§¥¤¨§¦

(hl dk zeny)xkkdn ieyrd lk `diye ,'DzF` dUri xFdh adf xMM'¦©¨¨¨©£¤¨
xn`py enk ,zg` dkizg(`l dk my)df ixd ,'dxFpOd dUriY dWwn'¦§¨¥¨¤©§¨

e ,onyd zgpd mewn mdy zexpd z` mb llek,äáèä àéòaéîc ïåék¥¨§¦©§¨£¨¨
déì àáééhî äåä àì éåä íé÷øôc åàì éàdkixvy xg`ne - ¦¨¦§¨¦¨¥Ÿ£¨¦©§¨¥

.daihdl leki did `l mittkp mipwd eidy ilel ,dahd
:zyy ax lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipyäNBò ãöék ¥¦¥¥©¤
,zexpd z` aihidl `aykï÷lñî,dxepndn zexpd z`ïçépîe §©§¨©¦¨

ìäBàa,ycwna -âBôña ïçp÷îe,dxepnl oxifgneïîL ïäa ïúBðå ¨¤§©§¨¦§§¥¨¤¤¤
,ï÷éìãîemr zg` dywn zexpd eid `ly `ziixaa yxetn ixd ©§¦¨

:`xnbd zvxzn .zyy ax ixack `lye ,dxepndék øîàc àeä§¨©¦
àpz éàä.oldl `ziixaa `aend `pzk xaeq zyy ax -àéðúc ©©¨§©§¨
,`ziixaadúBà ïéæéæî eéä àì ,íéøîBà íéîëç[xpd z`-] £¨¦§¦Ÿ¨§¦¦¨
dîB÷nîdxepnd on -mr zg` dywn dzidy itl ,dahdd zrya ¦§¨
.dxepnd

'oififn eid `l' dhwpy `ziixad oeyln daxc` :`xnbd dywn
dì æéæî éöî dæeæBàì déì àéòaéàc ììkîmivex eid m`y rnyn - ¦§¨§¦©§¨¥§¨¨¥¥¦¨

zvxzn .zg` dywn dzid `ly o`kn gken ixd ,mileki eid dfifdl
:`xnbdàîéà àlàminkg ,jk `ziixaa qxeb zyy ax `l` - ¤¨¥¨
mixne`äúéä àìxpd,dîB÷nî äææmr zg` dywn dzidy itl Ÿ¨§¨¨¨¦§¨

:`xnbd zx`an .dxepndíéîëç ïàîe,`ziixaa mixkfpdéaø ©£¨¦©¦
àéðúc ,àeä [÷Bãö éaøa] øæòìà,`ziixaa÷Bãö éaøa øæòìà éaø ¤§¨¨§©¦¨§©§¨©¦¤§¨¨§©¦¨

dab ìò dì äéä áäæ ìL ñè ïéîk ,øîBà,dxepnay xp lk ly ¥§¦©¤¨¨¨¨¨©©¨
jled did dliztd zpizp mewnay dpitq oink ieyr xpd didy

.dliztd mewn cr ,xp ly eaex z` dqkn did qhde ,xvineàeäLk§¤
B÷çBc dáéèîqhd z`äét étìkxpd ly xvd eciv itlk - §¦¨£§©¥¦¨

dti onyd jtyie agxd eciv dlbziy ick ,my zgpen dliztdy
e .dhn itlk xpd z` steknyk,ïîL da ïúBð àeäLkxpd z` swef §¤¥¨¤¤

eB÷çBcdxfg qhd z`dLàø étìkeciv z` dqkiy ,xpd ly £§©¥Ÿ¨
.dxepnl ony wvei did awpd jxce ervn`a awepn did qhde ,agxd

:`xnbd zx`anéàpz éðäc àúâeìôáe`ziixaa `pzde zyy ax - ¦§§¨§¨¥©¨¥
,`l e` dahdd jxevl dxepndn zexpd z` miwlqn eid m` ewlgpy

.oldl `ziixaa mi`pzd zwelgna ielz mnrhàéðúc,`ziixaa §©§¨
äéúBøðå äøBðî,onyd zgpd mewne -økkä ïî úBàaadf §¨§¥¤¨¨¦©¦¨

xn`p mdilre dxepnd epnn dzyrpy(el dk zeny),'zg` dWwn'ïéàå ¦§¨©©§¥
,økkä ïî äéúBzçîe äéç÷ìîdhiyke ,xg` adfn eyrp md `l` ©§¨¤¨©§¤¨¦©¦¨

xn` okle ,zg` dywn eid dxepnde zexpdy zyy ax xaq ef
.dnewna daihdl elkeiy ick miwxt dieyr dzidyäéîçð éaø©¦§¤§¨

äøBðî ,øîBàcalaäéç÷ìîe äéúBøð àìå ,økkä ïî äàa äúéä ¥§¨¨§¨¨¨¦©¦¨§Ÿ¥¤¨©§¨¤¨
,økkä ïî úBàa äéúBzçîedywn eid `l zexpde dxepndy `vnpe ©§¤¨¨¦©¦¨

`ziixad s`e ,zg`dxepnd on zexpd z` ewliqy dxn`y lirl
.dingp iaxk zxaeq dahd zrya

:x`al `xnbd dtiqenéâìôéî à÷ éàîa,el` mi`pz,àø÷ éàäa §©¨¦§§¦§©§¨
,àéðúcdxepna xn`p(hl dk zeny),'dúBà äNòé øBäè áäæ økk' §©§¨¦¨¨¨¨©£¤¨

äéúBøð úBaøì ïépî ,økkä ïî äàaL äøBðnì eðãîìe`a md s`y ¨©§©§¨¤¨¨¦©¦¨¦©¦§©¥¤¨
,xkkd onøîBì ãeîìzweqtd jynda,'älàä íéìkä ìk úà' ©§©¥¨©¥¦¨¥¤

z ,äéúBzçîe äéç÷ìî óà äaøî éðàL ìBëéøîBì ãeîìadf xMM' ¨¤£¦©§¤©©§¨¤¨©§¤¨©§©¦¨¨¨
,'DzF` dUri xFdh'dúBà'zexpd la` ,dizezgne digwln z` `le ¨©£¤¨¨

,dxepndn wlg md ixd.äéîçð éaø éøác`xnbd d`iany mcew ¦§¥©¦§¤§¨
:ef dhiy lr dywn `ziixaa dipyd dhiyd z`äéîçð éaøc àéL÷©§¨§©¦§¤§¨

äéîçð éaøcà-eid zexpdy o`k dingp iax ixacn dxizq dyw ©§©¦§¤§¨
.xkkdn e`a `l zexpdy lirl `ziixaa eixac lr ,xkkd llka

:`xnbd zvxznäéîçð éaøc àaélàå éàpz éøzmi`pz ipy - §¥©¨¥§©¦¨§©¦§¤§¨
:`ziixad dkiynn .dingp iax zrca ewlgpäçø÷ ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¨§¨

e dingp iax lr wlegäøBðî ,øîBàcalaïéàå ,økkä ïî äàa ¥§¨¨¨¦©¦¨§¥
.økkä ïî äàa äéúBøðå äéúBzçîe äéç÷ìîz` ryedi iax x`an ©§¨¤¨©§¤¨§¥¤¨¨¨¦©¦¨

,xg` ote`a dingp iax `iady weqtdíéi÷î éðà äî àlàådn §¤¨¨£¦§©¥
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המשך בעמוד אא

oifge` mipya cenr gt sc ± oey`x wxtzereay

åéä õåçá àìäå.dxfra `le ,xepwp xrya eiyrn lk -øéæð ìù ïîù úéòéáø ìéáùá éàåycwziy -

xifp mglc ,jixv did `l jk liaya - ycwzn mgld `di ,mgla llap didy onyd ici lre .zxy ilka onyd

ycwzn li` zhigyaäìçå äìç ìëì ïîù úéòéáø !mdy ,oibel dyly eedc meyn .ziriax ozep did -

.zeiriax dyy ody - "xweaa dvgne bel" oizipzna xn`c epiide .zeiriax xyr mipyéúöò ùéà ÷çøî õøàî

.l`xyi ux`l laan dlr `iig iaxy -ìù âåì éöçì éà

àåä õåç äèåñ éîxrya ,uega dze` dwyn didy -

.ilka mycwle dxfra mind qipkdl jixv did `le ,xepwpéà

äãåúì ïîù âåì éöç åá ãåãîì,onyd ycwziy ick -

dcez inglc ,jixv `l jkl - onyd ab` zelgd eycwzie

.'ekeäéä êë ìàøùé øð.eaiyd dtiy eqliwy -øð

äúáëù.meid xe` mcew e` dlild ivga -ïîùä ïùãð

äìéúôä äðùãð`l` ,`weec e`l - "onyd oycp" i`d -

ixdy ,dpwz dl oi` - dzaky dliztdy myk :xn`w ikd

el oi`e ,oyck `ed ixd - xpa x`ypy onyd jk .oyck `id

.onyd oycp dliztd dpycpe li`ed ,dpwzàåä ãöéë

äáéèî äùåòony da ozepe ,uegl xpay dn lk jilyny -

.dwilcne ,zxg` dlizteäðåùàø äãîëenk ,bel ivg -

.uegl wxefy dna dxqgy dnk e` .dlgzn ozpyéùéôð

àáåè úåãî åäì`l` .i`ce `l `d - xqg dnk xryl -

,zigxfnd daknyk xgnle ,da ozep did dpey`x dcnk

.ef inp daknúîà øáã ìò áëø çìö êøãäå,xnelk -

.dfk zn` xac ipzaydy `ed dglvdùã÷î ìù øð-

.y"iileyexw oixewy ,oda wilcny dxepna mireawd zexpìù

äéä íé÷øôon `l` ,olhil leki didy `l .zeilg ly -ª§

ly" epiid `l` ."dywn" aizkck ,zexpd eid dnvr dxepnd

dide ,daxd miwc mireaw zexpd mday mipw eidy - "miwxt

oycd jilydle ,dahd zrya dhnl ozehdle ottekl leki

- "miwxt ly" :xg` oipr .dwlcd zrya dtwefle ,ueg

ieqk odly ieqk did la` ,dxepna zereaw eid zexpdy

epiide .dvxiy dry lk elhil leki didy qh oink ,dlrnln

ixw - "dizexp" .(my) aizk zexp`e dxepn` "miwxt ly"

`irac oeike ."dywn" ded i`ce edfe .onyd zgpd mewnl

`l - ewlql lekiy miwxt ly ieqikd iedc `l i` ,dahd

jk .dlek oke ,onwl dl uxzncke ,minkg epiide .`pahiizn

.izrnyäéúåøðå äøåðîà äù÷îå øëë áéúë éë øáñ÷

áéúëirac oeike .zg` dkizgn eid zexpde dxepndy -

zehple dttekl leki didy ,dzid miwxt lyc e`l i` ,dahd

.ahiizn zeed `l - oycd z` zeptle dtwefleï÷ìñî-

`lc `nl` - ld`a ogipne ,dxepnd on dahd zrya zexpd

.dzid ynn miwxt ly `l` ,dywn dzidøîàã àðåä áø

äúåà ïéæéæî åéä àì íéøîåà íéîëç àðú éàä éë

äøåðîä ïî øðì.dxepna eid mixaegnc -äæåæåàì éöî
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owlqn :xn`c `pz i`d ik ,epiide .dxepna oixaegn eidy

.ogipneäúåà øîåì ãåîìúdlekc ,dizexpe dxepnc -

biltc ,`nw `pze .digwln `le ,xkkd on ze`a - `id `cg

dyri xedh adf xkk" :ikd `xwl yixc ,dingp iaxc dilr

dizexp s` daxn ip`y leki ,'eke dxepnl epcnl - "dze`

'eke digwlne?yixcck ,dizexp `le - "dze`" xnel cenlz

.onwl dgxw oa ryedi iax diléáøãì äéîçð éáøã àéù÷
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dti?äææ äúéä àì àîéà àìà.dwlql leki oi`y -äáâ ìò.dphw dpitq oink dkex` dzid xpde ,iieqkl xp [lk lr] -äáéèî àåäùë.dhnl xpd dtteke ,dlbzn xpde ,dit itlk qhl wgec - xpl -ïîù äá ïúåð àåäùëåxg`l -
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âBì éöçì.ony bel ivg `l` da miaxrn oi`y - ©£¦
ipin zyly oia beld ivg wlgzn cvik x`al `aiwr iax jiynn

:dcezay dvnd÷lçúî äæ âBì éöç àäé ìBëédeyaììLúL ¨§¥£¦¤¦§©¥¦§Ÿ¤
dïéðéî,dcezay dvnd ly,äëéáøìå ïé÷é÷øìå úBlçìj`kàeäL ¦¦©©§¨§¦¦§¨§¦¨§¤

øîBàzaiz'ïîMa'mb,äëéáøaxn`py(ai f `xwie)zkAxn zlqe' ¥©¤¤¨§¦¨§Ÿ¤ª§¤¤
,'onyA zlElA zNgøîBì ãeîìz ïéàL-,z`f xnel el did `ly ©Ÿ§Ÿ©¤¤¤¥©§©

`a ,o`kl cenll yi dpnne oiziagay dkiaxa ony xn`p xak ixdy
y epcnlläaéøxeriyäëéáøì ïîLx`yn xzei ony da oziy ¦¨¤¤¨§¦¨

.mipindãöék àä,onyd wlgzn,eäéöBçå ïîL âBì éöç àéáî ¨¥©¥¦£¦¤¤§¥
[Béöç]bel ziriax epiidcïé÷é÷øìå úBlçì,cgiBéöçåziriax - ¤§©©§¨§¦¦§¤§

bel.äëéáøì̈§¦¨
:`ziixad dkiynnäéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà,`aiwr iaxl ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨

äaøî äzà íà àáé÷òzegkedaBlek íBiä ìkzaizn yexcl £¦¨¦©¨©§¤¨©
'ïîMa' 'ïîMa',zxzeind,Eì òîBL éðéàdfa miwewf eppi` ik ©¤¤©¤¤¥¦¥©§

,ze`xwnd zyxclàlày df oicïîL âBì éöçmi`ianyìzelg ¤¨£¦¤¤§
däãBz.dkiaxl eivge oiwiwxe zelgl eivg wlgznåoic okúéòéáø ¨§§¦¦

øéæðì ïîL.ony ziriax `l` miperh xifp ingl oi`y -åoicãçà ¤¤§¨¦§©©
ïéaL íBé øNòiniì äcðiniäcðlk ,daif ini mdy mdixg`ly ¨¨¤¥¦¨¦¦¨

md el`.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
:dpyna epipyããBî äéä âBladpynd d`iane .zegpnd lkl ©¨¨¥

mipexyr miyy ly dgpna minkge awri oa xfril` iax zwelgn
.cg` bel e` ,oexyr lk cbpk bel ,ony oibel miyy da ozil jixv m`

:mzwelgn mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
éðò òøBöîamy`l cg` yak ezxdhl ipinyd meia `iandáéúk ¦§¨¨¦§¦

eikqp zgpna `ianyïBøOò'zlqcg`ìeìadgpnl onWAâBìå ¦¨Ÿ¤¤¨¨©¤¤§¦§¨§
'onW(`k ci `xwie).'bele lela oexyr' xn`py dnneìò ãnéìlk ¨¤¦¥©
ïBøOòzegpn ly zleq oexyre,âBì ïeòhLzegta epllai `le ¦¨¤¨
,belnéaøå äéîçð éaø .íéîëç éøác,íéøîBà [á÷òé ïa] øæòéìà ¦§¥£¨¦©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦

dbeì àlà dì ïéà íéðBøNò íéML ìL äçðî eléôà,cg` bel - £¦¦§¨¤¦¦¤§¦¥¨¤¨¨
,dti enr zllap oiicr ikøîàpL(my),'ïîL âBìå äçðîì'rnyne ¤¤¡©§¦§¨§¤¤

`idy dgpn lk.cg` bel dpny xeriy ,dlecb elit`
:`xnbd zl`eyéàä á÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð éaøåzeaiz - §©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©

el`'âBìå' 'ìeìa' 'ïBøOò'lkl bel jixvy minkg ecnl mdny ¦¨¨§
,oexyrdéì éãáò éàî:`xnbd daiyn .mnr eyri dn -mixaeq md ©¨§¦¥

cdéôeâì àeää,envr ipr rxevn lr cnll jxvp df weqty -à÷c ©§¥§¨
ïBøOò ãç éúééì àðîçø øîàzgpn `iadl jixvy dxez dxn`y - ¨©©£¨¨©§¥©¦¨

:`xnbd zl`ey .ony bela lela oexyr eikqpCãéàåcvik minkg - §¦¨
:`xnbd daiyn .etebl jxvp `ed `ld ,zegpn x`yl df weqt eyxc

éøö àì déôeâì,Cokyàðîçø élâcîdxez dzliby dnn -éab §¥Ÿ¨¦¦§©¥©£¨¨©¥
øéLò òøBöî`ianyìLúBðaø÷ äL[my`e dler z`hg]åmnr §¨¨¦§Ÿ¨¨§¨§

`ianìLúBðBøNò äL,mdikqplàëäipr rxevna -ïaø÷ ãçc §Ÿ¨¤§¨¨§©¨§¨
eil`n oaen ,cg` oaxw wx `iany -enr `ianyïBøOò ãçekqpl. ©¦¨

Cãéàå,xaeq awri oa xfril` iax -éøèöéàC`iany cnll aezkd §¦¨¦§§¦
c meyn ,cg` oexyràðéîà Czòc à÷ìñjzrc lr dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨

xnelúelãa ééeúàì déìò àðîçø ñçå ìéàBäeilr dqge li`ed - ¦§¨©£¨¨£¥§¨¥§©
,cg` dnda oaxw wx ezelca `iadl dxezdäçðî éòaéì àì àîéà¥¨Ÿ¦¨¥¦§¨

ììkjxved jkitl ,llk dgpn `iadl jxhvi `ly xne` - §¨
.dgpn `iany eprinydlCãéàåjxved `ly mixaeq minkg - §¦¨

oky ,z`f eprinydlïçkLà àì éøîâì`la gaf `eaiy epivn `l - §©§¥Ÿ©§§¨
.llk dgpn

:`xnbd zl`eyéàä ,ïðaøåel` zeaiz -'ïîL âBìå äçðîì'mdny §©¨¨©§¦§¨§¨¤
yxcbel dpny xeriy dlecb dgpn elit`y awri oa xfril` iax
cg`déì éãáò éàî ,md :`xnbd daiyn .onr miyer md dn - ©¨§¦¥

weqtdy mixaeqàeääcnll `aäçðî ácðúîì,mzqúBçôé àlL ©§¦§©¥¦§¨¤Ÿ¦§
îoziløác[zleq xeriy-]âBì ïeòhäonyeäéð éàîe .`ed dnke - ¦¨¨©¨©¦

,df xeriy,ïBøOòdzegtd dgpn mr `ay ony bel epivn `l oky ¦¨
:`xnbd zl`ey .oexyrnCãéàåoic cnl oipn awri oa xfril` iax - §¦¨

:`xnbd daiyn .dfdpéî úòîL ézøzef dyxcy xaeq `ed - ©§¥¨§©¦¨
elit`e ony bel da didi dgpn lky zg`d ,zeiernyn izy zlaeq
xeriy zegtl da didi dgpn lky dipyde ,dxeriya dlecb `id

.oexyr epiidc ,ony bel oerhd zleq
zcn :dpyna epipyäMLzynyn mibelìzcicnly eikqpøt ¦¨§¨
,mibel dyy oerhdåzcnäòaøàmikqp zcicnl mibel,ìéàì §©§¨¨¨©¦

ezcnìLäLmikqp zcicnl ,oidd ziriax epiidc mibel.Nákì §Ÿ¨©¤¤
:el` mixeriyl xewn d`ian `xnbdïìðîmixeriy ecnl oipn - §¨¨

,el`áéúëcyceg y`x zepaxw ly mikqpa(ci gk xacna)íäékñðå' ¦§¦§¦§¥¤
øtì äéäé ïéää éöçUaMl oidd ziriaxE li`l oidd ziWilWE'ïéä , £¦©¦¦§¤©¨§¦¦©¦¨©¦§¦¦©¦©¤¤¦
ïééåä éâeì øñéøz,bel xyr mipy `ed oid -áéúëcziiyr oipra §¥©¥¨§¨¦§¦

dgynd ony(ck l zeny)áéúëe ,'ïéä úéæ ïîL'ea xn`p cere -my) ¤¤©¦¦§¦
(`l l','íëéúBøBãì éì äæ äéäé Lã÷ úçLî ïîLzaiz'äæ' ¤¤¦§©Ÿ¤¦§¤¤¦§¥¤¤

ïééåä øñéøz àiøèîéâadcnd `id bely xg`ne ,xyr mipy - §¦©§¦¨§¥©¨§¨
zyxetnd dphwdjkle ,bel xyr mipy o`k efnxpy `vnp ,dxeza

xen`d oidd yilye ,mibel dyy xeriy `ed xta xen`d oidd ivg
dyly `ed yaka xen`d oidd ziriaxe ,mibel drax` `ed li`a

.mibel
:dpyna epipyìLäöçîe äLekxved belìëì âBì éöç ,äøBðnì §Ÿ¨¤¡¨©§¨£¦§¨

.øð:bel ivg xp lk xeriyy oipn zx`an `xnbdéléî éðä àðî- ¥§¨¨¥¦¥
,z`f micnl okidn,ïðaø eðúczexpd zwlcd oipra xn`p §¨©¨¨

FzF` jxri zcrd lr xW` zkxRl uEgn crFn ld`A' ,ycwnay§Ÿ¤¥¦©¨Ÿ¤£¤©¨¥ª©£Ÿ
eipaE oxd`ø÷a ãò áøòî'ebe ''d iptl(`k fk zeny),mikxer oi` ixde ©£Ÿ¨¨¥¤¤©Ÿ¤¦§¥

aezkd zpeek `l` ,xwead cr axrdn zexpd z`dúcî dì ïz- ¤¨¦¨¨
xeriyk xpa ony `ln,ø÷a ãò áøòî úëìBäå ú÷ìBc àäzL¤§¥¤¤§¤¤¥¤¤©Ÿ¤

.exeriy edn `xnbd x`az oldleøçà øác,eyxc ztqep dyxc - ¨¨©¥
ø÷a ãò áøòî äøéLkL äãBáò Eì ïéà 'ø÷a ãò áøòî',xnelk ¥¤¤©Ÿ¤¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©Ÿ¤

,zeceard lk xg`e miaxrd ly cinz xg` dxykBæ àlàzwlcd - ¤¨
zexpd.ãáìa¦§©

:xwea cr axrn zwlec `dzy xeriyd edn x`al `xnbd zxfeg
âBì éöç íéîëç eøòéLåwelcl xpl witqnàøôö ãòå àúøBàî- §¦££¨¦£¦¥§¨§©©§¨

.xwea cr axrn,minkg z`f exriy cvik `xnbd zx`anàkéà¦¨
éøîàcexn`y yi -,eøòéL ähîì äìòîìîe`ln dligza ,xnelk §¨§¦¦§©§¨§©¨¦£

e`lne exfg ,xweaa epnn x`ypy e`vny oeike ,mly bel xp lka
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המשך בעמוד כב

oifge` mipy` cenr ht sc ± oey`x wxtzereay

íéîòô éðù ïîùá ïîùá øîåì ãåîìú äî.(f `xwie) "onya migeyn zevn iwiwxe onya zelela zevn zelg" -ãç

éåáéø!cegl `ieaix cg - "onya" jci`e ,ditebl jixv "onya" cgc -âåìì úåçðîä ìëë àåä éøäzelg epivn `lc -

.ony `la oiwiwxeïîùá ïîùá øîàðù åéùëò.llk ikixv `lc -ïéðéî äùìùì ÷ìçúîlkl dviak oziy ,deya -

.oine oinøîåì ãåîìú ïéàù äëåáøá ïîùá øîåà àåäùëzagn lr" aizkc ,oiziaga dkeaxa ony epivn ixdy -

.(e `xwie) "zkaxen dyrz onyaäëåáøá ïîù äáéøoziy -

.oipind x`yan xzei ony daéðéñî äùîì äëìäeivgc `ed -

.iz` `xwn e`le ,dkeaxl eivge zelglúìñ ïåøùòå ïðáø åðú

'åâå ïîù âåìå äçðîì ïîùá ìåìá ãçà- aizk rxevna -

.ony bel oerh zlq oexyr lk `diy ,oexyr lr cnilåìéôà

ïîù ìù âåì àìà äì ïéà ïåøùò íéùù ìù äçðîikdac -

,cg` ilka oillap - oexyr miyy :(a,bw) onwl xn`ck ,zellap

.oillap oi` - cg`e miyyäçðîì øîàðù`dzy dnk ,xnelk -

.ony bel `l` dl oi` - dlecb dgpndòøåöî`iany ,xiyr -

,ipra inp ikd .dgpnl zepexyr dyly `ian - zepaxw [yly]

jixhvi` ik ,ibq oexyr cga - my`l oaxw cg `l` iziin `lc

.bel oerhy oexyr lr cnll :oxn`ckl `xwêãéàåxfril` iax -

.'eke jzrc `wlq ,ditebl jixhvi` ikd elit` :xne` awri oa

éøîâìxninl zivn `le ,ogky` `l llk dgpn `la gaf -

.jixhvi` ikdlcïðáøåly dgpn elit`c ,`xaq i`d edl zilc -

oexyr miyy-.cg` bel `l` dl oi`äçðîì éàälkc ,jixv -

.oexyrn dzegt dpi` dgpnøôì ïîùå ïéé ïéâåì äùùaizkc -

onye "xtl didi oidd ivg" (gk xacna)-lela" (eh my) aizkc

li`l onye oii oibel drax`e ,"oidd ivg onya-(gk my) aizkc

.onyl oicd `ede ,"li`l oidd ziyilye"øñéøú àéøèîâá äæ

éåäziriax xqixz `ni` :jl `iyw i`e -?`lc ,`iyw `l `d

.bel xyr mipy ixn` ikdl ,beln dzegt dcn `ziixe`cn ogky`

ø÷á ãòå áøòî øùëù,miaxrd oia cinz xg` dxyk `dzy -

.ef `l` ,zeceard lk xg`eàúøåàî âåì éöç íéîëç åøòéùå

exriy ikide -?dlgzay - exriy dhnl dlrnln :ixn`c `ki`

exriyy cr ,ezgt ipyd dlilae .xwaa xiizype ,xpa ony epzp

ozep oke .jex` lila elit` bel ivgn xzei jixv did `ly ,xacd

`ki`e .uegl wxef - xweaa xiizypy dne ,xvw lila elit`

,dwc dlizt ded - sxegae ,dar dlizt dyer did - uiwa :xn`c

- dlrnl dhnn :xn`c o`nle .xwaa inp uiwa dlkiy ick

zay,etiqed aeye ,wetiq oi`y e`xe my ecnre ,ziriax epzp dlg

.bel ivg crìò äñç äøåúä äìòîì äèîî øîàã ïàî

ìàøùé ìù ïðåîîdne ,dlgzkl bel ea oipzep did eli`y -

uegl oiktey eid xgnl xiiyny-.oexqg `ki`úåéðò ïéà

úåøéùò íå÷îá.uegl jteyy dna oiyyeg oi` -äðùî

íéøô éëñð ïéáøòîoiaxrn :xn`w ikde ,xn`w onye oiin i`d -

dil zi` - xtlc ab lr s`e ,mili` ikqp oiia mixt ikqp oiin

zlq oexyr ipy - li`le ,onye oii oidd ivge zlq oexyr dyly

meyn ,dfa df miaxrn ok it lr s` .ony oke oii oidd ziyilye

.oexyrl oibel ipy `ki` ediiexzlc - dey ozlila mdipyc

`ede ,oibel drax` epiidc - "li`l oidd ziyily" aizk li`ac

- "oid ivg" aizk mixtae ,"mipexyr ipy" aizke] onyl oicd

"xtl mipexyr dyly" aizke ,[ony oicd `ede ,oibel dyy epiidc

oiaxrn ikd meyn ,dey ozlilac oeike .oexyrl oibel ipy epiidc -

.odikqpíéùáë éëñðá íéùáë éëñð éîð ïéáøòîåoebk -

dyly yi odipyac .dkx ozlila ediiexzc meyn ,oitqen ikqpa

(my) aizke ,"yakl oexyre" (gk my) aizkc ,oexyrl ony oibel

inp oke .ony oke ,oibel dyly epiidc - "oii yakl oidd ziriaxe"

xeav ly miyak ikqpa cigi ly miyak ikqp oiaxrn

ïëå
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ãáòéìåadf elek `diy" lirl opiqxb df itle .xedh adf caril `le Ð edc lk adf

opiqxb `lc ab lr s` ,xity iz` Ð "edc lk ciarile" `kd opiqxb i`e ."xedh

.adf olek ediy `l` ,"xedh" lirlãçjixhvi`c ,xn`w "onya" cgc Ð `ed ieaix

lirl "ieaix xg` ieaix" ixw `peeb i`d ikc :dniz .bell zegpnd lka ony oerhc ditebl

Ð "zefefn" :`ipzc .(` ,cl) "dax unewd"a

xne` `edyk .mizy zefefn ,herin ip` rney

ied Ð xnel cenlz oi`y ,dipy dyxta "zefefn"

.ieaix xg` ieaix

éöçjixv did dnl :dniz Ð xpe xp lkl bel

?zxy ilka onyd ycwlïéàdcear jl

jixv Ð cala ef `l` xwea cre axrn dxyky

:yxtl yie !oycd znexze oixa` zxhwd ayiil

,mei ceran zlgzn mixa` zxhwdc ,inc `lc

(` ,ar zegpn) "l`rnyi iax" wxta xn`ck

`l oycd znexze ,dzrya devn daiagc

.dngd zriwyn `lgzn

åøòéùåÐ `xtv cre `zxe`n bel ivg opax

fenz ztewza onyd on xiizyn m`e

uiwd zeniac opixn` inlyexiae .opiyiig `l Ð

Ð sxegd zeniae ,dqb dlizt oiyer eid Ð

exriy ,dligzn exriyyk edine .dwc dlizt

.zipepia dlizta

ïéàlekiy it lr s`e Ð zexiyr mewna zeipr

zeipr oi` mewn lkn ,leg ly onya xryl

.zexiyr mewna
olla
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é"úë é"ùø

åäã ìë.wwefn epi` -ïîùá ïîùá .ïì òîùî à÷-

cg - "onya zegeyn zevn ,onya zelela zelg" dcez iab

lkk ony [oerhc] - jixhvi` `nw ["ony"e] ,`ed iieaix

.zegpndàìà,xwir] lk "onya" xn`p `l eli` :`ni` -

.zegpn x`yn rxb `lc xne` [iziidàäé ìåëéwlgzn -

.ozep did `l ungay [caln] ,oine oin lkl onyd [bel ivg]äëåáøá ïîùá øîåà àåäùëded `zyd cre ."onya zelela zelg zkaxn zlqe onya migeyn zevn iwiwxe onya zelela zevn zelg dcezd gaf lr aixwde" aizkc -

.`xwc `tiqc "ony" yixc `zyde ,`nw "onya" yixcêì òîåù éðéà.ditebl jixhvi` cgc ,ieaix xg` ieaix iedlc -ïîùä [úéòéáøå] (ùéìùå) .[ïéðéîä ìëì] (äìåëì) äãåúì ïîù âåì éöç àìà.[xifp ingl] lkl -ãçàå

äãðì äãð ïéáù íåé øùò`l` mei xyr cg` oze`a d`ex dpi` m`e .`id daif mc - dz`x m` elit`e .mei xyr cg` cr dcp zeidl zlgzn dpi` aey ,dcp dy`dy dcp ini zray elky xg`ly .dcp zlgzl dcp seq oiay -

la` .oaxwe dray dxitq `irae ,[daf] (daif) `ied - mitevx dz`x mini dyly m`e .zxgnd meil zlaehe ,"mei cbpk mei zxney" `ied - xedh meie `nh mei oebk ,oitevx mpi`y mini dyly elit` e` ,oitevx mini ipy (e`) e` ,cg` mei

,onvr lr exingd od l`xyi zepa la` .dxezd on oaxwe dray dxitq dkixv dpi`e cin zlaeh - axrl zwqete dz`x dray lk m`e ,`ede mini dyy zxney - oey`x mei d`ex m`e .`id dcp - mc d`ex m` ,mei xyr cg` xg`l

zayei - lcxgk mc ztih d`ex elit`y.df xac odilr elaw mipy dnk xg`le ,miiwp dray eilrïåøùòå.dinrh ik xne dinrh ik xn ,dil iyxce .aizk ipr rxevna - "ony bele dgpnl onya lela cg` zleq" -äçðîìelit`e -

.dlecbïçëùà àì éøîâì.`ira cg `din - ipr ,zepexyr dyly - xiyr oaxwc oeike .xiyr oaxwn xehtlc -äøùëù äãåáò êì ïéà.xwea cr jli`e dngd zriwyn -ãáìá åæ àìà.zexp zwlcd -åøòéù äèîì äìòîìî

ipy lil xfge .meid mbe dlild lk wlce ,zeqpl mly bel e`iad dligza :eyr jk ,xp lkl bel ivg zcn exriyyk - exriy dhnl dlrnlne .zexiyr mewna zeipr oi`c ,izii` `l - dhnl la` ,iziil ira i` - bel ivgn dlrnl -

.zexiyr mewna zeipr oi`c ,dlrnl dhnln eqp `le .dlild xeriyk wlce ,bel ivg e`iady cr ,zelil dnk eyr oke .xwad xe`n xzei wlc oiicre ,bel iyily ipy e`iadeåøòéù äìòîì äèîìî øîàã ïàîåziriax dlgza -

.l`xyi ly mpenn lr dqg dxezde ,jetyl `l` dpwz el oi` xpa xzezipc dn itl ,`l dhnl dlrnln la` .dlill bel ivg exriyy cr ,zelil dnk oke ,etiqed ipy lil .dlild ivg `l` wlc `le ,beldäðùîéëñð ïéáøòî

íéøô(zelela) xtl mipexyr dyly zleq [dgpn] (oaxw) xwad oa lr aixwde" aizkck ,mipexyr dyly edl eed - zleqe ,xtl oibel dyy :lirl ipzwc .oexyrl oibel ipy dey odizy zlilay itl ,mili` ikqp zgpna mixt ikqp zgpn -

."li`l mipexyr ipy" - zleqe ,oibel drax` - li`le .oibel dyy epiidc - "oidd ivg onya [lela]íéùáë éëñð.oibel dyly ,epiidc - "oidd ziriax zizk onya lela" aizke ,"cg`d yakl cg` oexyr" aizkc ,oexyrl oibel -
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ïîL âBì éöç" .ïì òîLî à÷ .eäc ìk áäæ ãáòéìå§¥¨¥¨¨¨§¨©§©¨£¦¤¤
øîBì ãeîìz äî :øîBà àáé÷ò éaø ,àéðz ."äãBúì§¨©§¨©¦£¦¨¥©©§©
àlà øîàð àì eléà ?íéîòô éðL "ïîMa" "ïîMa"©¤¤©¤¤§¥§¨¦¦Ÿ¤¡©¤¨

úBçðnä ìëk àeä éøä :øîBà éúééä ,ãçà "ïîMa"âBìì. ©¤¤¤¨¨¦¦¥£¥§¨©§¨§
"ïîMa" "ïîMa" áúkL åéLëò¯,éeaéø øçà éeaéø éåä ©§¨¤¨©©¤¤©¤¤¨¥¦©©¦

éöçì áeúkä Bèòéî ,èòîì àlà éeaéø øçà éeaéø ïéàå§¥¦©©¦¤¨§©¥¦£©¨©£¦
.âBì¯àì eléà ,àlà !àeä éeaéø ãç ?éeaéø øçà éeaéø¦©©¦©¦¤¨¦Ÿ

øwéò ìk "ïîMa" øîàð¯ìëk àeä éøä :øîBà éúééä ¤¡©©¤¤¨¦¨¨¦¦¥£¥§¨
"ïîMa" "ïîMa" øîàpL åéLëò .âBìì ,úBçðnä¯éåä ©§¨§©§¨¤¤¡©©¤¤©¤¤¨¥

,èòîì àlà éeaéø øçà éeaéø ïéàå ,éeaéø øçà éeaéø¦©©¦§¥¦©©¦¤¨§©¥
÷lçúî äæ âBì éöç àäé ìBëé .âBì éöçì ,áeúkä Bèòéî¦£©¨©£¦¨§¥£¦¤¦§©¥

ììLúBlçì ,ïéðéî úLïé÷é÷øìåäëéáøìåøîBà àeäLk ? ¦§¤¦¦§©§¦§¦¦§¦§¦¨§¤¥
"ïîMa"äëéáøaøîBì ãeîìz ïéàL ,¯ïîL äaéø ©¤¤¦§¦¨¤¥©§©¦¨¤¤

ïîL âBì éöç àéáî ?ãöék àä .äëéáøìeäéöBçå[Béöç] , ¦§¦¨¨¥©¥¦£¦¤¤§¥¤§
ïa øæòìà éaø Bì øîà .äëéáøì Béöçå ïé÷é÷øìå úBlçì§©§¦§¦¦§¤§¦§¦¨¨©©¦¤§¨¨¤
"ïîMa" Blek íBiä ìk äaøî äzà íà ,àáé÷ò :äéøæò£©§¨£¦¨¦©¨§©¤¨©©¤¤
,äãBúì ïîL âBì éöç ,àlà .Eì òîBL éðéà "ïîMa"©¤¤¥¦¥©§¤¨£¦¤¤§¨

äcðì äcð ïéaL íBé øNò ãçàå ,øéæðì ïîL úéòéáøe¯."ããBî äéä âBìa" .éðéqî äLîì äëìä §¦¦¤¤§¨¦§©©¨¨¤¥¦¨§¦¨£¨¨§¤¦¦©§¨¨¥
eðzòøBöîa :ïðaø"âìå ...ìeìa ...ïBøOò" áéúk éðò¯.íéîëç éøác ,âBì ïeòhL ïBøOò ìò ãnéì ¨©¨©¦§©¨¦§¦¦¨¨§Ÿ¦¥©¦¨¤¨¦§¥£¨¦

íéðBøNò íéML ìL äçðî eléôà :íéøîBà øæòéìà éaøå äéîçð éaø¯,dbeì àlà dì ïéà ©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤§¦£¦¦§¨¤¦¦¤§¦¥¨¤¨¨
éàî "âìå ...ìeìa ...ïBøOò" éàä á÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð éaøå ."ïîL âìå äçðîì" øîàpL¤¤¡©§¦§¨§Ÿ¨¤§©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦¨¨§Ÿ©

?déì éãáò¯.ïBøOò ãç éúééì :àðîçø øîà à÷c ,déôeâì àeää¯?Cãéàå¯àì déôeâì ¨§¦¥©§¥§¨£©©£¨¨¥¥©¦¨§¦¨§¥¨
éøöìL òøBöî éab àðîçø élâcî ,CìLe úBðaø÷ äL.ïBøOò ãç ïaø÷ ãçc àëä ,úBðBøNò äL §¦¦§©¥©£¨¨©¥§¨§¨¨§¨§¨¤§¨¨§©¨§¨©¦¨
¯?Cãéàå¯éøèöéààîéà ,úelãa ééezàì déìò àðîçø ñçå ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C §¦¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§©©£¨¨£¥§©¥§©¥¨

.ììk dpéî éòaéì àì¯?Cãéàå¯.ïçkLà àì éøîâì¯éàî "ïîL âìå äçðîì" éàä ,ïðaøå ¨¦¨¥¦¨§¨§¦¨§©§¥¨©§©©§©¨©©§¦§¨§Ÿ¤¤©
?déì éãáò¯,àeääácðúnìøácî úBçôé àlL ,äçðîïeòhä.ïBøOò ?eäéð éàîe ,âBì¯ ¨§¦¥©©¦§©¥¦§¨¤Ÿ¦§¦¨¨©¨©¦¦¨

?Cãéàå¯ìL ìéàì äòaøà øtì äML" .dpéî zòîL ézøz?ïìðî ."Lákì äL¯:áéúëc §¦¨©§¥¨©§§¦¨¦¨©¨©§¨¨¨©¦§¨©¤¤§¨©¦§¦
øñéøz ïéä ,"øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå"ébeì,"ïéä úéæ ïîL" áéúëc ,ïééåäïîL" áéúëe §¦§¥¤£¦©¦¦§¤©¨¦§¥¨¥¨§¨¦§¦¤¤©¦¦§¦¤¤

àiøèîéâa "äæ" ,"íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷ úçLî¯ìL" .ïééåä øñéøzäøBðnì äöçîe äL ¦§©Ÿ¤¦§¤¤¦§ŸŸ¥¤¤§¦©§¦¨§¥¨¨§¨§¨¤¡¨©§¨
?éléî éðä àðî ."øð ìëì âBì éöç¯"ø÷a ãò áøòî" :ïðaø eðúc¯àäzL dúcî dì ïz £¦§¨¥§¨¨¥¦¥§¨©¨©¥¤¤©Ÿ¤¥¨¦¨¨¤§¥

"ø÷a ãò áøòî" :øçà øác .ø÷a ãò áøòî úëìBäå ú÷ìBc¯áøòî äøéLkL äãBáò Eì ïéà ¤¤§¤¤¥¤¤©Ÿ¤¨¨©¥¥¤¤©Ÿ¤¥§£¨¤§¥¨¥¤¤
äìòîìî :éøîàc àkéà .àøôö ãòå àzøBàî âBì éöç íéîëç eøòéLå .ãáìa Bæ àlà ø÷a ãò©Ÿ¤¤¨¦§©§¦££¨¦£¦¥§¨§©©§¨¦¨§¨§¦¦§©§¨

eøòéL äìòîì ähnî øîàc ïàî .eøòéL äìòîì ähnî :éøîàc àkéàå ,eøòéL ähîì¯äøBzä §©¨¦£§¦¨§¨§¦¦©¨§©§¨¦£©©£©¦©¨§©§¨¦£©¨
eøòéL ähîì äìònî øîàc ïàîe .ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñç¯.úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéà ¨¨©¨¨¤¦§¨¥©©£©¦©§¨§©¨¦£¥£¦¦§£¦

äðùîíéøô ékñð ïéáøòîékñða,øeaéö ìLa ãéçé ìL ,íéNáë ékñða íéNáë ékñð ,íéìéà §¨§¦¦§¥¨¦§¦§¥¥¦¦§¥§¨¦§¦§¥§¨¦¤¨¦§¤¦
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc zegpn(ipy meil)

eäc ìk áäæ ãáòéìåadfn elit` zexpd it z` zeyrl lkeie - §¤¡©¨¨¨§
,wwefn epi`yïì òîLî à÷adfn zeyrl yi mze` mby aezkd ¨©§©¨

.xedh
zcicnl zynyn bel ivg zcn :dpyna epipyì ïîL âBì éöçzelg £¦¤¤§

d.äãBz:z`f micnl oipn zx`and `ziixa `xnbd d`ian,àéðz ¨©§¨
øîBì ãeîìz äî ,øîBà àáé÷ò éaødcez ingl zyxta'ïîMa' ©¦£¦¨¥©©§©©¤¤

,íéîòô éðL 'ïîMa'xn`py(ai f `xwie)aixwde EPaixwi dcFY lr m`' ©¤¤§¥§¨¦¦©¨©§¦¤§¦§¦
migWn zFSn iwiwxE onWA zFlElA zFSn zFNg dcFYd gaf lr©¤©©¨©©§©¤¤§¦¥©§ª¦
migyn zevn iwiwxe zelela zevn zelg' xn`iy ic did 'onWA©¤¤

`l` .'onyaéøä øîBà éúééä ,ãçà 'ïîMa' àlà øîàð àì eléà¦Ÿ¤¡©¤¨©¤¤¤¨¨¦¦¥£¥
àeä[dcezd mgl-]âBìì úBçðnä ìëkzegpn x`yk epic - §¨©§¨§

,ony bel zeperhd'ïîMa' 'ïîMa' áúkL åéLëò,minrt ipyéåä ©§¨¤¨©©¤¤©¤¤¨¥
å ,éeaéø øçà éeaéødxeza `ed llkàlà éeaéø øçà éeaéø ïéà ¦©©¦§¥¦©©¦¤¨

âBì éöçì áeúkä Bèòéî ,èòîìdcezd mgl ly epny xeriyy - §©¥¦£©¨©£¦
.zegpn x`yk bel `le bel ivg

yexcl yi df weqta ike :`xnbd ddnz,éeaéø øçà éeaéø`ldãç ¦©©¦©
,àeä éeaéøzg` mrt j` ,zxzein 'onya' zaiz zelitk wx ik ¦

:`xnbd daiyn .ony da epziy etebl eprinydl jxvedàlà¤¨
,`id jk dyxcdøwéò ìk 'ïîMa' øîàð àì eléàoaxwa llk - ¦Ÿ¤¡©©¤¤¨¦¨

,dcezúBçðnä ìëk àeä éøä øîBà éúééäoiwiwxe zelg ly ¨¦¦¥£¥§¨©§¨
ìekixvdâBì`la d`ad miwiwxe zelg ly dgpn epivn `ly ,ony §

,ony'ïîMa' 'ïîMa' øîàpL åéLëò,mixzein mdipyeéeaéø éåä ©§¨¤¤¡©©¤¤©¤¤¨¥¦
áeúkä Bèòéî ,èòîì àlà éeaéø øçà éeaéø ïéàå ,éeaéø øçà©©¦§¥¦©©¦¤¨§©¥¦£©¨

âBì éöçì.ony bel ivg `l` da miaxrn oi`y - ©£¦
ipin zyly oia beld ivg wlgzn cvik x`al `aiwr iax jiynn

:dcezay dvnd÷lçúî äæ âBì éöç àäé ìBëédeyaììLúL ¨§¥£¦¤¦§©¥¦§Ÿ¤
dïéðéî,dcezay dvnd ly,äëéáøìå ïé÷é÷øìå úBlçìj`kàeäL ¦¦©©§¨§¦¦§¨§¦¨§¤

øîBàzaiz'ïîMa'mb,äëéáøaxn`py(ai f `xwie)zkAxn zlqe' ¥©¤¤¨§¦¨§Ÿ¤ª§¤¤
,'onyA zlElA zNgøîBì ãeîìz ïéàL-,z`f xnel el did `ly ©Ÿ§Ÿ©¤¤¤¥©§©

`a ,o`kl cenll yi dpnne oiziagay dkiaxa ony xn`p xak ixdy
y epcnlläaéøxeriyäëéáøì ïîLx`yn xzei ony da oziy ¦¨¤¤¨§¦¨

.mipindãöék àä,onyd wlgzn,eäéöBçå ïîL âBì éöç àéáî ¨¥©¥¦£¦¤¤§¥
[Béöç]bel ziriax epiidcïé÷é÷øìå úBlçì,cgiBéöçåziriax - ¤§©©§¨§¦¦§¤§

bel.äëéáøì̈§¦¨
:`ziixad dkiynnäéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà,`aiwr iaxl ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨

äaøî äzà íà àáé÷òzegkedaBlek íBiä ìkzaizn yexcl £¦¨¦©¨©§¤¨©
'ïîMa' 'ïîMa',zxzeind,Eì òîBL éðéàdfa miwewf eppi` ik ©¤¤©¤¤¥¦¥©§

,ze`xwnd zyxclàlày df oicïîL âBì éöçmi`ianyìzelg ¤¨£¦¤¤§
däãBz.dkiaxl eivge oiwiwxe zelgl eivg wlgznåoic okúéòéáø ¨§§¦¦

øéæðì ïîL.ony ziriax `l` miperh xifp ingl oi`y -åoicãçà ¤¤§¨¦§©©
ïéaL íBé øNòiniì äcðiniäcðlk ,daif ini mdy mdixg`ly ¨¨¤¥¦¨¦¦¨

md el`.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
:dpyna epipyããBî äéä âBladpynd d`iane .zegpnd lkl ©¨¨¥

mipexyr miyy ly dgpna minkge awri oa xfril` iax zwelgn
.cg` bel e` ,oexyr lk cbpk bel ,ony oibel miyy da ozil jixv m`

:mzwelgn mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
éðò òøBöîamy`l cg` yak ezxdhl ipinyd meia `iandáéúk ¦§¨¨¦§¦

eikqp zgpna `ianyïBøOò'zlqcg`ìeìadgpnl onWAâBìå ¦¨Ÿ¤¤¨¨©¤¤§¦§¨§
'onW(`k ci `xwie).'bele lela oexyr' xn`py dnneìò ãnéìlk ¨¤¦¥©
ïBøOòzegpn ly zleq oexyre,âBì ïeòhLzegta epllai `le ¦¨¤¨
,belnéaøå äéîçð éaø .íéîëç éøác,íéøîBà [á÷òé ïa] øæòéìà ¦§¥£¨¦©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦

dbeì àlà dì ïéà íéðBøNò íéML ìL äçðî eléôà,cg` bel - £¦¦§¨¤¦¦¤§¦¥¨¤¨¨
,dti enr zllap oiicr ikøîàpL(my),'ïîL âBìå äçðîì'rnyne ¤¤¡©§¦§¨§¤¤

`idy dgpn lk.cg` bel dpny xeriy ,dlecb elit`
:`xnbd zl`eyéàä á÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð éaøåzeaiz - §©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©

el`'âBìå' 'ìeìa' 'ïBøOò'lkl bel jixvy minkg ecnl mdny ¦¨¨§
,oexyrdéì éãáò éàî:`xnbd daiyn .mnr eyri dn -mixaeq md ©¨§¦¥

cdéôeâì àeää,envr ipr rxevn lr cnll jxvp df weqty -à÷c ©§¥§¨
ïBøOò ãç éúééì àðîçø øîàzgpn `iadl jixvy dxez dxn`y - ¨©©£¨¨©§¥©¦¨

:`xnbd zl`ey .ony bela lela oexyr eikqpCãéàåcvik minkg - §¦¨
:`xnbd daiyn .etebl jxvp `ed `ld ,zegpn x`yl df weqt eyxc

éøö àì déôeâì,Cokyàðîçø élâcîdxez dzliby dnn -éab §¥Ÿ¨¦¦§©¥©£¨¨©¥
øéLò òøBöî`ianyìLúBðaø÷ äL[my`e dler z`hg]åmnr §¨¨¦§Ÿ¨¨§¨§

`ianìLúBðBøNò äL,mdikqplàëäipr rxevna -ïaø÷ ãçc §Ÿ¨¤§¨¨§©¨§¨
eil`n oaen ,cg` oaxw wx `iany -enr `ianyïBøOò ãçekqpl. ©¦¨

Cãéàå,xaeq awri oa xfril` iax -éøèöéàC`iany cnll aezkd §¦¨¦§§¦
c meyn ,cg` oexyràðéîà Czòc à÷ìñjzrc lr dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨

xnelúelãa ééeúàì déìò àðîçø ñçå ìéàBäeilr dqge li`ed - ¦§¨©£¨¨£¥§¨¥§©
,cg` dnda oaxw wx ezelca `iadl dxezdäçðî éòaéì àì àîéà¥¨Ÿ¦¨¥¦§¨

ììkjxved jkitl ,llk dgpn `iadl jxhvi `ly xne` - §¨
.dgpn `iany eprinydlCãéàåjxved `ly mixaeq minkg - §¦¨

oky ,z`f eprinydlïçkLà àì éøîâì`la gaf `eaiy epivn `l - §©§¥Ÿ©§§¨
.llk dgpn

:`xnbd zl`eyéàä ,ïðaøåel` zeaiz -'ïîL âBìå äçðîì'mdny §©¨¨©§¦§¨§¨¤
yxcbel dpny xeriy dlecb dgpn elit`y awri oa xfril` iax
cg`déì éãáò éàî ,md :`xnbd daiyn .onr miyer md dn - ©¨§¦¥

weqtdy mixaeqàeääcnll `aäçðî ácðúîì,mzqúBçôé àlL ©§¦§©¥¦§¨¤Ÿ¦§
îoziløác[zleq xeriy-]âBì ïeòhäonyeäéð éàîe .`ed dnke - ¦¨¨©¨©¦

,df xeriy,ïBøOòdzegtd dgpn mr `ay ony bel epivn `l oky ¦¨
:`xnbd zl`ey .oexyrnCãéàåoic cnl oipn awri oa xfril` iax - §¦¨

:`xnbd daiyn .dfdpéî úòîL ézøzef dyxcy xaeq `ed - ©§¥¨§©¦¨
elit`e ony bel da didi dgpn lky zg`d ,zeiernyn izy zlaeq
xeriy zegtl da didi dgpn lky dipyde ,dxeriya dlecb `id

.oexyr epiidc ,ony bel oerhd zleq
zcn :dpyna epipyäMLzynyn mibelìzcicnly eikqpøt ¦¨§¨
,mibel dyy oerhdåzcnäòaøàmikqp zcicnl mibel,ìéàì §©§¨¨¨©¦

ezcnìLäLmikqp zcicnl ,oidd ziriax epiidc mibel.Nákì §Ÿ¨©¤¤
:el` mixeriyl xewn d`ian `xnbdïìðîmixeriy ecnl oipn - §¨¨

,el`áéúëcyceg y`x zepaxw ly mikqpa(ci gk xacna)íäékñðå' ¦§¦§¦§¥¤
øtì äéäé ïéää éöçUaMl oidd ziriaxE li`l oidd ziWilWE'ïéä , £¦©¦¦§¤©¨§¦¦©¦¨©¦§¦¦©¦©¤¤¦
ïééåä éâeì øñéøz,bel xyr mipy `ed oid -áéúëcziiyr oipra §¥©¥¨§¨¦§¦

dgynd ony(ck l zeny)áéúëe ,'ïéä úéæ ïîL'ea xn`p cere -my) ¤¤©¦¦§¦
(`l l','íëéúBøBãì éì äæ äéäé Lã÷ úçLî ïîLzaiz'äæ' ¤¤¦§©Ÿ¤¦§¤¤¦§¥¤¤

ïééåä øñéøz àiøèîéâadcnd `id bely xg`ne ,xyr mipy - §¦©§¦¨§¥©¨§¨
zyxetnd dphwdjkle ,bel xyr mipy o`k efnxpy `vnp ,dxeza

xen`d oidd yilye ,mibel dyy xeriy `ed xta xen`d oidd ivg
dyly `ed yaka xen`d oidd ziriaxe ,mibel drax` `ed li`a

.mibel
:dpyna epipyìLäöçîe äLekxved belìëì âBì éöç ,äøBðnì §Ÿ¨¤¡¨©§¨£¦§¨

.øð:bel ivg xp lk xeriyy oipn zx`an `xnbdéléî éðä àðî- ¥§¨¨¥¦¥
,z`f micnl okidn,ïðaø eðúczexpd zwlcd oipra xn`p §¨©¨¨

FzF` jxri zcrd lr xW` zkxRl uEgn crFn ld`A' ,ycwnay§Ÿ¤¥¦©¨Ÿ¤£¤©¨¥ª©£Ÿ
eipaE oxd`ø÷a ãò áøòî'ebe ''d iptl(`k fk zeny),mikxer oi` ixde ©£Ÿ¨¨¥¤¤©Ÿ¤¦§¥

aezkd zpeek `l` ,xwead cr axrdn zexpd z`dúcî dì ïz- ¤¨¦¨¨
xeriyk xpa ony `ln,ø÷a ãò áøòî úëìBäå ú÷ìBc àäzL¤§¥¤¤§¤¤¥¤¤©Ÿ¤

.exeriy edn `xnbd x`az oldleøçà øác,eyxc ztqep dyxc - ¨¨©¥
ø÷a ãò áøòî äøéLkL äãBáò Eì ïéà 'ø÷a ãò áøòî',xnelk ¥¤¤©Ÿ¤¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©Ÿ¤

,zeceard lk xg`e miaxrd ly cinz xg` dxykBæ àlàzwlcd - ¤¨
zexpd.ãáìa¦§©

:xwea cr axrn zwlec `dzy xeriyd edn x`al `xnbd zxfeg
âBì éöç íéîëç eøòéLåwelcl xpl witqnàøôö ãòå àúøBàî- §¦££¨¦£¦¥§¨§©©§¨

.xwea cr axrn,minkg z`f exriy cvik `xnbd zx`anàkéà¦¨
éøîàcexn`y yi -,eøòéL ähîì äìòîìîe`ln dligza ,xnelk §¨§¦¦§©§¨§©¨¦£

e`lne exfg ,xweaa epnn x`ypy e`vny oeike ,mly bel xp lka
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oifge` mipy` cenr ht sc ± oey`x wxtzereay

íéîòô éðù ïîùá ïîùá øîåì ãåîìú äî.(f `xwie) "onya migeyn zevn iwiwxe onya zelela zevn zelg" -ãç

éåáéø!cegl `ieaix cg - "onya" jci`e ,ditebl jixv "onya" cgc -âåìì úåçðîä ìëë àåä éøäzelg epivn `lc -

.ony `la oiwiwxeïîùá ïîùá øîàðù åéùëò.llk ikixv `lc -ïéðéî äùìùì ÷ìçúîlkl dviak oziy ,deya -

.oine oinøîåì ãåîìú ïéàù äëåáøá ïîùá øîåà àåäùëzagn lr" aizkc ,oiziaga dkeaxa ony epivn ixdy -

.(e `xwie) "zkaxen dyrz onyaäëåáøá ïîù äáéøoziy -

.oipind x`yan xzei ony daéðéñî äùîì äëìäeivgc `ed -

.iz` `xwn e`le ,dkeaxl eivge zelglúìñ ïåøùòå ïðáø åðú

'åâå ïîù âåìå äçðîì ïîùá ìåìá ãçà- aizk rxevna -

.ony bel oerh zlq oexyr lk `diy ,oexyr lr cnilåìéôà

ïîù ìù âåì àìà äì ïéà ïåøùò íéùù ìù äçðîikdac -

,cg` ilka oillap - oexyr miyy :(a,bw) onwl xn`ck ,zellap

.oillap oi` - cg`e miyyäçðîì øîàðù`dzy dnk ,xnelk -

.ony bel `l` dl oi` - dlecb dgpndòøåöî`iany ,xiyr -

,ipra inp ikd .dgpnl zepexyr dyly `ian - zepaxw [yly]

jixhvi` ik ,ibq oexyr cga - my`l oaxw cg `l` iziin `lc

.bel oerhy oexyr lr cnll :oxn`ckl `xwêãéàåxfril` iax -

.'eke jzrc `wlq ,ditebl jixhvi` ikd elit` :xne` awri oa

éøîâìxninl zivn `le ,ogky` `l llk dgpn `la gaf -

.jixhvi` ikdlcïðáøåly dgpn elit`c ,`xaq i`d edl zilc -

oexyr miyy-.cg` bel `l` dl oi`äçðîì éàälkc ,jixv -

.oexyrn dzegt dpi` dgpnøôì ïîùå ïéé ïéâåì äùùaizkc -

onye "xtl didi oidd ivg" (gk xacna)-lela" (eh my) aizkc

li`l onye oii oibel drax`e ,"oidd ivg onya-(gk my) aizkc

.onyl oicd `ede ,"li`l oidd ziyilye"øñéøú àéøèîâá äæ

éåäziriax xqixz `ni` :jl `iyw i`e -?`lc ,`iyw `l `d

.bel xyr mipy ixn` ikdl ,beln dzegt dcn `ziixe`cn ogky`

ø÷á ãòå áøòî øùëù,miaxrd oia cinz xg` dxyk `dzy -

.ef `l` ,zeceard lk xg`eàúøåàî âåì éöç íéîëç åøòéùå

exriy ikide -?dlgzay - exriy dhnl dlrnln :ixn`c `ki`

exriyy cr ,ezgt ipyd dlilae .xwaa xiizype ,xpa ony epzp

ozep oke .jex` lila elit` bel ivgn xzei jixv did `ly ,xacd

`ki`e .uegl wxef - xweaa xiizypy dne ,xvw lila elit`

,dwc dlizt ded - sxegae ,dar dlizt dyer did - uiwa :xn`c

- dlrnl dhnn :xn`c o`nle .xwaa inp uiwa dlkiy ick

zay,etiqed aeye ,wetiq oi`y e`xe my ecnre ,ziriax epzp dlg

.bel ivg crìò äñç äøåúä äìòîì äèîî øîàã ïàî

ìàøùé ìù ïðåîîdne ,dlgzkl bel ea oipzep did eli`y -

uegl oiktey eid xgnl xiiyny-.oexqg `ki`úåéðò ïéà

úåøéùò íå÷îá.uegl jteyy dna oiyyeg oi` -äðùî

íéøô éëñð ïéáøòîoiaxrn :xn`w ikde ,xn`w onye oiin i`d -

dil zi` - xtlc ab lr s`e ,mili` ikqp oiia mixt ikqp oiin

zlq oexyr ipy - li`le ,onye oii oidd ivge zlq oexyr dyly

meyn ,dfa df miaxrn ok it lr s` .ony oke oii oidd ziyilye

.oexyrl oibel ipy `ki` ediiexzlc - dey ozlila mdipyc

`ede ,oibel drax` epiidc - "li`l oidd ziyily" aizk li`ac

- "oid ivg" aizk mixtae ,"mipexyr ipy" aizke] onyl oicd

"xtl mipexyr dyly" aizke ,[ony oicd `ede ,oibel dyy epiidc

oiaxrn ikd meyn ,dey ozlilac oeike .oexyrl oibel ipy epiidc -

.odikqpíéùáë éëñðá íéùáë éëñð éîð ïéáøòîåoebk -

dyly yi odipyac .dkx ozlila ediiexzc meyn ,oitqen ikqpa

(my) aizke ,"yakl oexyre" (gk my) aizkc ,oexyrl ony oibel

inp oke .ony oke ,oibel dyly epiidc - "oii yakl oidd ziriaxe"

xeav ly miyak ikqpa cigi ly miyak ikqp oiaxrn
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ãáòéìåadf elek `diy" lirl opiqxb df itle .xedh adf caril `le Ð edc lk adf

opiqxb `lc ab lr s` ,xity iz` Ð "edc lk ciarile" `kd opiqxb i`e ."xedh

.adf olek ediy `l` ,"xedh" lirlãçjixhvi`c ,xn`w "onya" cgc Ð `ed ieaix

lirl "ieaix xg` ieaix" ixw `peeb i`d ikc :dniz .bell zegpnd lka ony oerhc ditebl

Ð "zefefn" :`ipzc .(` ,cl) "dax unewd"a

xne` `edyk .mizy zefefn ,herin ip` rney

ied Ð xnel cenlz oi`y ,dipy dyxta "zefefn"

.ieaix xg` ieaix

éöçjixv did dnl :dniz Ð xpe xp lkl bel

?zxy ilka onyd ycwlïéàdcear jl

jixv Ð cala ef `l` xwea cre axrn dxyky

:yxtl yie !oycd znexze oixa` zxhwd ayiil

,mei ceran zlgzn mixa` zxhwdc ,inc `lc

(` ,ar zegpn) "l`rnyi iax" wxta xn`ck

`l oycd znexze ,dzrya devn daiagc

.dngd zriwyn `lgzn

åøòéùåÐ `xtv cre `zxe`n bel ivg opax

fenz ztewza onyd on xiizyn m`e

uiwd zeniac opixn` inlyexiae .opiyiig `l Ð

Ð sxegd zeniae ,dqb dlizt oiyer eid Ð

exriy ,dligzn exriyyk edine .dwc dlizt

.zipepia dlizta

ïéàlekiy it lr s`e Ð zexiyr mewna zeipr

zeipr oi` mewn lkn ,leg ly onya xryl

.zexiyr mewna
olla
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é"úë é"ùø

åäã ìë.wwefn epi` -ïîùá ïîùá .ïì òîùî à÷-

cg - "onya zegeyn zevn ,onya zelela zelg" dcez iab

lkk ony [oerhc] - jixhvi` `nw ["ony"e] ,`ed iieaix

.zegpndàìà,xwir] lk "onya" xn`p `l eli` :`ni` -

.zegpn x`yn rxb `lc xne` [iziidàäé ìåëéwlgzn -

.ozep did `l ungay [caln] ,oine oin lkl onyd [bel ivg]äëåáøá ïîùá øîåà àåäùëded `zyd cre ."onya zelela zelg zkaxn zlqe onya migeyn zevn iwiwxe onya zelela zevn zelg dcezd gaf lr aixwde" aizkc -

.`xwc `tiqc "ony" yixc `zyde ,`nw "onya" yixcêì òîåù éðéà.ditebl jixhvi` cgc ,ieaix xg` ieaix iedlc -ïîùä [úéòéáøå] (ùéìùå) .[ïéðéîä ìëì] (äìåëì) äãåúì ïîù âåì éöç àìà.[xifp ingl] lkl -ãçàå

äãðì äãð ïéáù íåé øùò`l` mei xyr cg` oze`a d`ex dpi` m`e .`id daif mc - dz`x m` elit`e .mei xyr cg` cr dcp zeidl zlgzn dpi` aey ,dcp dy`dy dcp ini zray elky xg`ly .dcp zlgzl dcp seq oiay -

la` .oaxwe dray dxitq `irae ,[daf] (daif) `ied - mitevx dz`x mini dyly m`e .zxgnd meil zlaehe ,"mei cbpk mei zxney" `ied - xedh meie `nh mei oebk ,oitevx mpi`y mini dyly elit` e` ,oitevx mini ipy (e`) e` ,cg` mei

,onvr lr exingd od l`xyi zepa la` .dxezd on oaxwe dray dxitq dkixv dpi`e cin zlaeh - axrl zwqete dz`x dray lk m`e ,`ede mini dyy zxney - oey`x mei d`ex m`e .`id dcp - mc d`ex m` ,mei xyr cg` xg`l

zayei - lcxgk mc ztih d`ex elit`y.df xac odilr elaw mipy dnk xg`le ,miiwp dray eilrïåøùòå.dinrh ik xne dinrh ik xn ,dil iyxce .aizk ipr rxevna - "ony bele dgpnl onya lela cg` zleq" -äçðîìelit`e -

.dlecbïçëùà àì éøîâì.`ira cg `din - ipr ,zepexyr dyly - xiyr oaxwc oeike .xiyr oaxwn xehtlc -äøùëù äãåáò êì ïéà.xwea cr jli`e dngd zriwyn -ãáìá åæ àìà.zexp zwlcd -åøòéù äèîì äìòîìî

ipy lil xfge .meid mbe dlild lk wlce ,zeqpl mly bel e`iad dligza :eyr jk ,xp lkl bel ivg zcn exriyyk - exriy dhnl dlrnlne .zexiyr mewna zeipr oi`c ,izii` `l - dhnl la` ,iziil ira i` - bel ivgn dlrnl -

.zexiyr mewna zeipr oi`c ,dlrnl dhnln eqp `le .dlild xeriyk wlce ,bel ivg e`iady cr ,zelil dnk eyr oke .xwad xe`n xzei wlc oiicre ,bel iyily ipy e`iadeåøòéù äìòîì äèîìî øîàã ïàîåziriax dlgza -

.l`xyi ly mpenn lr dqg dxezde ,jetyl `l` dpwz el oi` xpa xzezipc dn itl ,`l dhnl dlrnln la` .dlill bel ivg exriyy cr ,zelil dnk oke ,etiqed ipy lil .dlild ivg `l` wlc `le ,beldäðùîéëñð ïéáøòî

íéøô(zelela) xtl mipexyr dyly zleq [dgpn] (oaxw) xwad oa lr aixwde" aizkck ,mipexyr dyly edl eed - zleqe ,xtl oibel dyy :lirl ipzwc .oexyrl oibel ipy dey odizy zlilay itl ,mili` ikqp zgpna mixt ikqp zgpn -

."li`l mipexyr ipy" - zleqe ,oibel drax` - li`le .oibel dyy epiidc - "oidd ivg onya [lela]íéùáë éëñð.oibel dyly ,epiidc - "oidd ziriax zizk onya lela" aizke ,"cg`d yakl cg` oexyr" aizkc ,oexyrl oibel -
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ïîL âBì éöç" .ïì òîLî à÷ .eäc ìk áäæ ãáòéìå§¥¨¥¨¨¨§¨©§©¨£¦¤¤
øîBì ãeîìz äî :øîBà àáé÷ò éaø ,àéðz ."äãBúì§¨©§¨©¦£¦¨¥©©§©
àlà øîàð àì eléà ?íéîòô éðL "ïîMa" "ïîMa"©¤¤©¤¤§¥§¨¦¦Ÿ¤¡©¤¨

úBçðnä ìëk àeä éøä :øîBà éúééä ,ãçà "ïîMa"âBìì. ©¤¤¤¨¨¦¦¥£¥§¨©§¨§
"ïîMa" "ïîMa" áúkL åéLëò¯,éeaéø øçà éeaéø éåä ©§¨¤¨©©¤¤©¤¤¨¥¦©©¦

éöçì áeúkä Bèòéî ,èòîì àlà éeaéø øçà éeaéø ïéàå§¥¦©©¦¤¨§©¥¦£©¨©£¦
.âBì¯àì eléà ,àlà !àeä éeaéø ãç ?éeaéø øçà éeaéø¦©©¦©¦¤¨¦Ÿ

øwéò ìk "ïîMa" øîàð¯ìëk àeä éøä :øîBà éúééä ¤¡©©¤¤¨¦¨¨¦¦¥£¥§¨
"ïîMa" "ïîMa" øîàpL åéLëò .âBìì ,úBçðnä¯éåä ©§¨§©§¨¤¤¡©©¤¤©¤¤¨¥

,èòîì àlà éeaéø øçà éeaéø ïéàå ,éeaéø øçà éeaéø¦©©¦§¥¦©©¦¤¨§©¥
÷lçúî äæ âBì éöç àäé ìBëé .âBì éöçì ,áeúkä Bèòéî¦£©¨©£¦¨§¥£¦¤¦§©¥

ììLúBlçì ,ïéðéî úLïé÷é÷øìåäëéáøìåøîBà àeäLk ? ¦§¤¦¦§©§¦§¦¦§¦§¦¨§¤¥
"ïîMa"äëéáøaøîBì ãeîìz ïéàL ,¯ïîL äaéø ©¤¤¦§¦¨¤¥©§©¦¨¤¤

ïîL âBì éöç àéáî ?ãöék àä .äëéáøìeäéöBçå[Béöç] , ¦§¦¨¨¥©¥¦£¦¤¤§¥¤§
ïa øæòìà éaø Bì øîà .äëéáøì Béöçå ïé÷é÷øìå úBlçì§©§¦§¦¦§¤§¦§¦¨¨©©¦¤§¨¨¤
"ïîMa" Blek íBiä ìk äaøî äzà íà ,àáé÷ò :äéøæò£©§¨£¦¨¦©¨§©¤¨©©¤¤
,äãBúì ïîL âBì éöç ,àlà .Eì òîBL éðéà "ïîMa"©¤¤¥¦¥©§¤¨£¦¤¤§¨

äcðì äcð ïéaL íBé øNò ãçàå ,øéæðì ïîL úéòéáøe¯."ããBî äéä âBìa" .éðéqî äLîì äëìä §¦¦¤¤§¨¦§©©¨¨¤¥¦¨§¦¨£¨¨§¤¦¦©§¨¨¥
eðzòøBöîa :ïðaø"âìå ...ìeìa ...ïBøOò" áéúk éðò¯.íéîëç éøác ,âBì ïeòhL ïBøOò ìò ãnéì ¨©¨©¦§©¨¦§¦¦¨¨§Ÿ¦¥©¦¨¤¨¦§¥£¨¦

íéðBøNò íéML ìL äçðî eléôà :íéøîBà øæòéìà éaøå äéîçð éaø¯,dbeì àlà dì ïéà ©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤§¦£¦¦§¨¤¦¦¤§¦¥¨¤¨¨
éàî "âìå ...ìeìa ...ïBøOò" éàä á÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð éaøå ."ïîL âìå äçðîì" øîàpL¤¤¡©§¦§¨§Ÿ¨¤§©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦¨¨§Ÿ©

?déì éãáò¯.ïBøOò ãç éúééì :àðîçø øîà à÷c ,déôeâì àeää¯?Cãéàå¯àì déôeâì ¨§¦¥©§¥§¨£©©£¨¨¥¥©¦¨§¦¨§¥¨
éøöìL òøBöî éab àðîçø élâcî ,CìLe úBðaø÷ äL.ïBøOò ãç ïaø÷ ãçc àëä ,úBðBøNò äL §¦¦§©¥©£¨¨©¥§¨§¨¨§¨§¨¤§¨¨§©¨§¨©¦¨
¯?Cãéàå¯éøèöéààîéà ,úelãa ééezàì déìò àðîçø ñçå ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C §¦¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§©©£¨¨£¥§©¥§©¥¨

.ììk dpéî éòaéì àì¯?Cãéàå¯.ïçkLà àì éøîâì¯éàî "ïîL âìå äçðîì" éàä ,ïðaøå ¨¦¨¥¦¨§¨§¦¨§©§¥¨©§©©§©¨©©§¦§¨§Ÿ¤¤©
?déì éãáò¯,àeääácðúnìøácî úBçôé àlL ,äçðîïeòhä.ïBøOò ?eäéð éàîe ,âBì¯ ¨§¦¥©©¦§©¥¦§¨¤Ÿ¦§¦¨¨©¨©¦¦¨

?Cãéàå¯ìL ìéàì äòaøà øtì äML" .dpéî zòîL ézøz?ïìðî ."Lákì äL¯:áéúëc §¦¨©§¥¨©§§¦¨¦¨©¨©§¨¨¨©¦§¨©¤¤§¨©¦§¦
øñéøz ïéä ,"øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå"ébeì,"ïéä úéæ ïîL" áéúëc ,ïééåäïîL" áéúëe §¦§¥¤£¦©¦¦§¤©¨¦§¥¨¥¨§¨¦§¦¤¤©¦¦§¦¤¤

àiøèîéâa "äæ" ,"íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷ úçLî¯ìL" .ïééåä øñéøzäøBðnì äöçîe äL ¦§©Ÿ¤¦§¤¤¦§ŸŸ¥¤¤§¦©§¦¨§¥¨¨§¨§¨¤¡¨©§¨
?éléî éðä àðî ."øð ìëì âBì éöç¯"ø÷a ãò áøòî" :ïðaø eðúc¯àäzL dúcî dì ïz £¦§¨¥§¨¨¥¦¥§¨©¨©¥¤¤©Ÿ¤¥¨¦¨¨¤§¥

"ø÷a ãò áøòî" :øçà øác .ø÷a ãò áøòî úëìBäå ú÷ìBc¯áøòî äøéLkL äãBáò Eì ïéà ¤¤§¤¤¥¤¤©Ÿ¤¨¨©¥¥¤¤©Ÿ¤¥§£¨¤§¥¨¥¤¤
äìòîìî :éøîàc àkéà .àøôö ãòå àzøBàî âBì éöç íéîëç eøòéLå .ãáìa Bæ àlà ø÷a ãò©Ÿ¤¤¨¦§©§¦££¨¦£¦¥§¨§©©§¨¦¨§¨§¦¦§©§¨

eøòéL äìòîì ähnî øîàc ïàî .eøòéL äìòîì ähnî :éøîàc àkéàå ,eøòéL ähîì¯äøBzä §©¨¦£§¦¨§¨§¦¦©¨§©§¨¦£©©£©¦©¨§©§¨¦£©¨
eøòéL ähîì äìònî øîàc ïàîe .ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñç¯.úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéà ¨¨©¨¨¤¦§¨¥©©£©¦©§¨§©¨¦£¥£¦¦§£¦

äðùîíéøô ékñð ïéáøòîékñða,øeaéö ìLa ãéçé ìL ,íéNáë ékñða íéNáë ékñð ,íéìéà §¨§¦¦§¥¨¦§¦§¥¥¦¦§¥§¨¦§¦§¥§¨¦¤¨¦§¤¦
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מנחות. פרק עשירי - שתי מדות דף פט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zegpn(ipy meil)

ikqp miaxrn okeoaxwíBé ìLdfìLaly oaxwLîàzlila m` ¤§¤¤¤
li`e xt e` miyak md migafd ipyy oebk ,dey zegpnd izy

.dnecke,íéìéàå íéøt ékñðá íéNáë ékñð ïéáøòî ïéà ìáàitl £¨¥§¨§¦¦§¥§¨¦§¦§¥¨¦§¥¦
zgpnay ,miyakd zgpn iabl daixg `id mili`de mixtd zgpny
ipy wx mili`e mixt lya eli`e ,oexyrl mibel dyly ozep miyakd
dxizi ef z`vnpe efn ef zegpnd zerlea oaxrnyke ,oexyrl mibel
z` axrl `eai `ny yygn opii aexir s` xeq`l exfbe .dxiqg efe

.ozlqe opnyíàådligzaïììazegpne mili`d e` mixtd zegpnl §¦§¨¨
miyakd,ïîöò éðôa elàå ïîöò éðôa elà,opickeáøòúðåxg`l ¥¦§¥©§¨§¥¦§¥©§¨§¦§¨§

,mixt zgpna miyak zgpn dliladíéøLklr oxihwdl carica §¥¦
.gafndj`íàmiyak lya mixt ly ozlq e` opny axrzpãò ¦©

ììa àlLenvr ipta cg` lkìeñt ,elit` gafnd lr exihwdl ¤Ÿ¨©¨
.ie`xk olleal xyt` i`e dey ozlila xeriy oi`y iptn ,carica

íò àaä Nákäzgpnäìeôk BúçðnL ét ìò óà ,øîBòäx`yn ©¤¤©¨¦¨¤©©¦¤¦§¨§¨
,mipexyr ipy ly `idy ,miyak zegpn,íéìeôk åéëñð eéä àìŸ¨§¨¨§¦
bel dylye oii mibel dyly `ian `l`zepaxw x`ya enk ony mi

.miyak

àøîâ
`xnbd ,mikqpa mikqp axrl xzeny epizpyn ly `yixa epipy

:`ziixan dxizq jk lr dywn,eäðéîøexn`p ,`ziixaa epipy §¦§
minly oaxw ialg zaxwd oipra weqta'Bøéè÷äå'dgAfOd odMd §¦§¦©Ÿ¥©¦§¥¨

'ebe(`i b `xwie)epcnll ,'xihwde' xn`p `leLe ecal epaixwiáøòé àl ¤Ÿ§¨¥
íéáìçdf oaxw lyíéáìçamb myn cenll yie .xg` oaxw ly £¨¦©£¨¦

epizpyna epipy recne ,mxihwdle cgi maxrl oi`y mikqp oiprl
:`xnbd zvxzn .mikqpa mikqp miaxrny,ïðçBé éaø øîàdn ¨©©¦¨¨

,'oiaxrn' dpyna epipyyøîà à÷ eáøòúð íà`pzd zpeek - ¦¦§¨§¨¨©
eyxcy dne ,daxwdl mixyk md ixd eaxrzp xak m` carica

.dligzkl wx xeqi` `ed 'exihwde'n `ziixaa
:`xnbd dywnéëä éà,carica xn`p `yixd oicy jixack m` - ¦¨¦

[`tiqc `yixd] dpynd jyndy `vnp'íéNáë ékñð ïéáøòî ïéàå§¥§¨§¦¦§¥§¨¦
'íéìéàå íéøt ékñðayxtzieáøòúð eléôàåcaricaàì énð §¦§¥¨¦§¥¦©£¦¦§¨§©¦Ÿ

.aixwiådywàôéñ éðz÷cî àä,miyake mixt ly zegpn iabl §¨¦§¨¨¥¥¨
'eáøòúðå ïîöò éðôa elàå ïîöò éðôa elà ïììacarica,'ïéøLk §¨¨¥¦§¥©§¨§¥¦§¥©§¨§¦§¨§§¥¦

ììkî,cnl dz` df jezn -øîà à÷ älçzëì àLéøczpeeky - ¦§¨§¥¨§©§¦¨¨¨©
`yixc `yixa mby o`kne ,dligzkl wx xeq`l `tiqc `yixd
dnewnl `xnbd ziiyew zxfege ,dligzkl maxrl xzeny dpeekd

.axrl xeq`y epipy `ziixaay
:`xnbd zvxznáøòúð íà ïðéé ïéáøòî øîà÷ éëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©§¨§¦¥¨¦¦§¨¥
,ïðîLå ïzìñ`ed 'oiaxrn' dpynd ly `yixa epipyy dn ,xnelk ¨§¨§©§¨

z` axrl xzeny epiide ,oiil `l` onyl dpeekd oi` j` ,dligzkl
,daxrzp xak ef dgpny xg`ny ,opnye ozlq axrzp xaky itl opii
`weec df mle` ,mialg aexir xeqi` meyn oiid aexira oi` aey
la` ,cgi llaidl zeie`x mdizegpny ,mili`e mixt zaexrza
cgi mdizegpn z` lla m`y dxeng mzaexrzy miyake mixta
xakyk elit` mpii z` axrl exq`e minkg exingd ,elqtp oxihwde

.opnye ozlq axrzp
:`xnbd dywnàì älçzëì ïðééåmpnye mzlq axrzp `lyk ike - §¥¨§©§¦¨Ÿ

.oiid z` axrl xeq`íéøeîà íéøác äna ,àéðúäåmiaxrn oi`y §¨©§¨©¤§¨¦£¦
,mili`e mixt ikqpa miyak ikqp.ïéáøòî ïéé ìáà ,ïîLå úìña§Ÿ¤¨¤¤£¨©¦§¨§¦

eaxrzp oia oipr lka miaxrn oiiy rnyn `ziixad oeyl znizqne
.eaxrzp `l oiae mpiie mpny

ã àëéä (øîà÷ éëä) ,ééaà øîà àlàxakøè÷eäïðîLå ïzìñ ¤¨¨©©©¥¨¦¨¨©¥¨§§©¨§¨§©§¨
f` ,ezevnk,älçzëì ïéé ïéáøòîz` mb axri `ny yyg oi` ik §¨§¦©¦§©§¦¨

,exhwed xak ixdy ,opnye ozlq`ziixaa epipy df ote` lre
miaxrnyoke ,ozlqe opny axrzp `ly s` opii z`àìc àëéä¥¨§Ÿ

øè÷eä,opnye ozlqïðéé énð ïéáøòî ïðîLå ïzìñ áøòúð íà- §©¦¦§¨¥¨§¨§©§¨§¨§¦©¦¥¨
axrl `eai `nyyeygl oi` o`k mb ik ,opii z` miaxrn df ote`a mb

.eaxrzp xak ixdy ,opiie opny z`åàì íàåozlq axrzp `l m` - §¦¨
,opnyeïéáøòî ïéà,opii z`éáeøòéàì éúà àîìc`eai `ny - ¥§¨§¦¦§¨¨¥§¦¨¥

mb axrlälçzëì ïîLå úìñmcew dze` axri m` dgpnd lqtze Ÿ¤¨¤¤§©§¦¨
.epizpyn ly `zrivna xaecn eilry ote`d edfe ,dlila

:dpyna epipyøîBòä íò àaä Nákdletk ezgpny it lr s` ¤¤©¨¦¨¤
zx`and `ziixa d`ian `xnbd .miletk eikqp oi` zegpn x`yn

:z`f micnl oipn,ïðaø eðzxnerd zgpna xn`p(bi bk `xwie)'Búçðîe ¨©¨¨¦§¨
äìeôk BúçðnL øîBòä íò àaä Nák ìò ãnéì ,'íéðBøNò éðL§¥¤§¦¦¥©¤¤©¨¦¨¤¤¦§¨§¨

.migaf x`yn dzleqaìBëéxnel iziidCk äìeôk BúçðnL íLk ¨§¥¤¦§¨§¨¨
Bðéé`diøîBì ãeîìz ,ìeôkaezkd jynd epcnln -(my)Bkñðå' ¥¨©§©§¦§

'ïéää úéòéáø ïééz` ltek epi`e mipexyrd ipyl oii ziriax `iany ©¦§¦¦©¦
.ekqpoiicreìBëémpn`y xnel iziidL ìeôk Bðéé àäé àìixdBðéà ¨Ÿ§¥¥¨¤¥

ìeôk BðîL àäé ìáà ,Búçðî íò ììáðmeyn,Búçðî íò ììápL ¦§¨¦¦§¨£¨§¥©§¨¤¦§¨¦¦§¨
.dletk `id ixd ezgpneøîBì ãeîìzzaiz epcnln -'Bkñðå'yìk ©§©§¦§¨

åéëñðony ly oiae oii ly oia.úéòéáø àlà eäé àì:`xnbd zxxan §¨¨Ÿ§¤¨§¦¦
àãeîìz éàîxacn weqtd ixd ,epny zcinl o`kn micnl cvik - ©©§¨

:`xnbd daiyn .oiia,øæòìà éaø øîàepyi 'oii ekqpe' xkfpd weqta ¨©©¦¤§¨¨
,aizke ixwãöék ,'Bkñðå' ïðéø÷å 'dkñðå' áéúkixwd yxtzi §¦§¦§¨§¨¦©§¦§¥©

y epcnll ,aizkdeäçðîc dkñðdxeriy ,onyd epiidc,ïééc Bkñðk ¦§¨§¦§¨§¦§§©¦
úéòéáø ïéi äî,letk epi`e calaéòéáø énð ïîL óàúx`yak ©©¦§¦¦©¤¤©¦§¦¦

miyak.
oldl dpyna(:v)x`y llkn e`vi eny`e rxevn ly ez`hgy epipy

oipra oecip d`ian epiptly `xnbd .mikqp miperhe zeny`e ze`hg
dywne ,mikqp oiprl epic dn enyl `ly hgypy rxevn ly eny`

:epizpyna xen`d xnerd mr `ad yak oicn jk lr,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
òøBöî íLàì àlL BèçML,BîL,xg` my` myl ehgyy oebk £©§¨¤§¨¤Ÿ¦§
íéëñð ïeòèeny x`yp ,xnelk ,enyl ehgyy rxevn my` oick ¨§¨¦

.daeg myl eilral dler epi`y s` eilrïk øîBà äzà éà íàL¤¦¦©¨¥¥
y `vnp ,mikqp ila ep`iai xtkn epi`e li`edy xn`z `l`Bzìñt§©§

xg`n xg` oaxw myl ezepyl xyt` i` ik ,gafnd lr axwdln
my` oi` ik ,xyt` i` rxevn my`l eaixwdle ,my` myl yxtede

.mikqp ila `a rxevn
:`xnbd dywné÷úî,äzòî àlà ,àãb øa àéLðî áø dì ó ©§¦¨©§©§¨©¨¨¤¨¥©¨

m` s` ,daegl `ayk zcgein ztqeza aiigzpy oaxw lky jixacl
ok m` ,lqti `ly ick ztqezd mr eaixwdl jixv enyl `ly ehgy

øîBòä íò àaä Nák,mipexyr ipy ezgpnyì àlL BèçML,BîL ¤¤©¨¦¨¤¤§¨¤Ÿ¦§
äìeôk Búçðî àäz,daeg myl dler epi`y s`äzà éà íàL §¥¦§¨§¨¤¦¦©¨

,ïk øîBà,cg` oexyr mzgpny dler iyak x`yk epaixwz `l` ¥¥
Bzìñt.daxwdne,dyw ok enkàlL BèçML øçL ìL ãéîú §©§¨¦¤©©¤§¨¤Ÿ

ì,ãçà ïäëa ïéøéæâ éðL ïeòè àäé BîLxcq `ed jke li`edy ¦§§¥¨§¥§¦¦§Ÿ¥¤¨
dkxrnl siqedl jixv gafnd lr edlrny mcewy cinzd zaxwd
enyl `ly ehgyyk mb jixacl ,cg` odk ici lr mivr ixifb ipy

,ok oicd zeidl jixv,ïk øîBà äzà éà íàLmzqk epaixwz `l` ¤¦¦©¨¥¥
,mixifb ipy sexiva d`a dpi`y dlerå .Bzìñtokïéa ìL ãéîú §©§§¨¦¤¥

ì àlL BèçML íéaøòäíéðäë éðLa ïéøéæâ éðL ïeòè àäé BîL ¨©§©¦¤§¨¤Ÿ¦§§¥¨§¥§¦¦¦§¥Ÿ£¦
ezaxwd mcew,miaxrd oia ly cinz oickïk øîBà äzà éà íàL¤¦¦©¨¥¥

.Bzìñténð éëä ïéà [àîéú éëå]mby `ed jk ok`y xn`z m`e - §©§§¦¥¨¦¨¦©¦
`la zepaxw mzqk maixwi m` ,exkfedy zepaxwd x`ya

,dyw ,elqti mdizetqez[eäì áéLç àì àä]`l opgei iax ixd - ¨Ÿ¨¦§
.ok oicd oi` mday rnyn ,rxevn my` wx xn` ixdy ,mxikfd

:mivexiz ipy `xnbd d`ianè÷ð eäéépéî àãç ,ééaà øîà (àlà)¤¨¨©©©¥£¨¦©§¨©
zepaxwd x`ya mb jk oicd mlerle zg` `nbec hwp opgei iax -

.o`k exkfedyðä àîìLa ,øîà àaà éaøeäðéð úBìBò Cx`ya - ©¦©¨¨©¦§¨¨¨¨¦§
,zeler mde li`edy ,xacd oaen exkfedy zepaxwd
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oifge` mipya cenr ht sc ± oey`x wxtzereay

o`kn eikqpe ,meid egaf mc` `ian :(a,eh zegpn) opixn`ck ,yn` ly miyak ikqpa meid ly miyak ikqp oiaxrn inp oke

.mini dxyr cr'åëå ïéáøòî ïéà ìáà.dar ozlila ellde ,dkx ozlila elldc meyn -ïììáipta mixt ikqpl -

.dleqt - lla `ly cr ,eaxrzp m`e .oixyk - eaxrzp aeye ,onvr ipta miyak ikqple ,onvràøîâáøòé àìù

íéáìç!mikqp axri `l inp ikd -ïðçåé éáø øîà`de .xn`w "eaxrzp m`" `l` ,dlgzkl "oiaxrn" `niz `l -

.ixiin dlgzkl - "axri `ly ,exihwde" ipzwcéëä éàipzwc -

elit`c ,"mixt ikqpa miyak ikqp oiaxrn oi` la`" oizipzna

.`l inp - caric eaxrzpåáøòúð àôéñ éðú÷ãî àäå

úåøùë.caric epiidc -ïéáøòî ïéà àùéøã ììëî

äìçúëì,dlgzkl - "oiaxrn" inp `yixc `yix oicd `ede -

.mialga mialg axri `ly ,dizkecl `iyw xcdeééáà øîà-

`le .`id dligzkl - "oiaxrn" ipzc oizipznc `yix i`ce

ikde .ixiinw zepiia - oizipznc "mikqp eaxrzp"c ,jl iywiz

axrzp m` ,dlgzkl mili`e mixt mikqp ly opii oiaxrn :xn`w

meyn `kil ,axrl ligzde li`ed .odili`n opnye ozlq xak

miyak ikqp oiaxrn oi` la`" ipzc `de ."mialg axri `l"

kqpa.opnye ozlq axrzpc `kid elit` - "mixt iäìçúëì ïééå

àì`de .opnye ozlq axrzp `l m` ,mixte mili`c elit` -

mixt ikqpa miyak ikqp oiaxrn oi`c mixen` mixac dna :`ipz

mili`e?axrzp oia .dligzkl oiaxrn - oii la` ,onye zlqa

.axrzp `l oia ,epnye ezlqøè÷åäã àëéä ééáà øîà àìà

ïðîùå ïúìñ øáë.ozevnk mili`e mixt ly -ïéé éîð áøòî

ipac opnye ozlq iaexrl iz` `nlic yginl `kilc ,dlgzkl -

mialga mialg axri `ly "exihwde" meyn `ki`e ,edpip dxhwd

opnye ozlq xhwed `lc ,e`l m`e .oicnere oiaxern xak ixdy -

,dlgzkl onye zlq iaexirl iz` `nlc ,opiyiigc .oiaxrn oi` -

oii la`" `ziixa ipzwc `de .mialga mialg axri `ly xeq`c

`zrivn ipzwc `de .opnye ozlq xhwed m` ,epiid - "oiaxrn

.opnye ozlq eaxrzp `lya ,epiid - "oiaxrn oi` la`" oizipznc

äìåôë åúçðîù éô ìò óà,"mipexyr ipy mzgpne" aizkc -

.yakl oexyr `l` mdl oi` miyak x`yeåéëñð åéä àì

íéìåôë.ony oibel dylye oii oibel dyly `l` -ìò ãîéì

ùáë.migafd lka cnil `ly dn df gafa cnilc ,xnelk -

åúçðî íò ììáðù.letk epny `di jk ,`id dletk ezlqe -

àãåîìú éàîletk epny oi`y "ekqpe" on rnyn ikid -?

äçðî ìù äëñð.oii epiidc - "yak ly ekqpk" ,ony epiidc -

íéëñð ïåòè"rxevn my`" hwp ikdle .onyl ehgy m`y enk -

mikqp `la axw - onyl `ly ehgy m` ,`nlrc my` eli`c -

xninl jixhvi` - mikqp oerhc ,rxevn my` la` .`xwirnck

,onyl `ly ehgy ikc.mikqp oerhøîåà äúà éà íàù

ïë.mikqp `la aixwi `l` ,mikqp oerhc -åúìñô-

`ly hgyp ixdy - ifg `l rxevnlc .gafnd iab lr axwiln

ie`x oi`e ,diirxl wzip `l ixdy - ifg `l dlerle ,enyl

,gafnl ez` mikqp la` .dacpa iz` `l my`c - dacpl

xg` my` jixve ,mipdkl - my`e.exiykdlíò àáä ùáë

øîåòäoerh rxevn my`c ikid ikc .rxevn my`c `inec -

mr `ad yak jk - mikqp oiperh zeny` x`y oi`e ,mikqp

x`y eli`c .miyak zegpn x`yn ezgpn zipzyp ,xnerd

ipy oerh - dfe ,oexyr `l` oiperh oi` - miyakikdl .zepexyr

."xnerd mr `ad yak" hwpéðù ïåòè àäé øçù ìù ãéîú

ãçà ïäëá ïéøéæâdilr xrae" :(a,ek) `nei zkqna yxtnck -

aizkck ,mipdk ipya oixifb ipy - miaxrd oia la` ,"mivr odkd

."ekxre xrae"éîð éëä ïéàediipic edl carinl jixvc -

.rxevn my` enk ,onyl ehgyp eli`kééáà øîà àìà`d -

.hwp ediipin `cg ,rxevn my`a `l` ixn` `lcêðä àîìùá

mlerl - onyl `ly ohgyy cinze xnerc miyak -jl `ni`

.dletk dgpn `le oixifb `l ,`xwirnck ediizkld ikixv `lc

elqtin `l ikd elit`emeyn - gafnl axwinledpip zelerc

éàå
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ïììáiaxc dilr ibiltc opaxk Ð zexyk [eaxrzpe] onvr ipta el`e onvr ipta el`

.axwi Ð lelaa axrzpy axg :ixn`c ,(`,bk zegpn) "dax unewd"a dcediíàå
.dlial ie`x opirac Ð zeleqt eaxrzp lla `ly cr

àäå,oiaxrn oi` mlerlc ?`iyw i`n :dniz Ð 'ek onvr ipta el` olla `tiq ipzwcn

d`xpe !lla `ly oebke ,`l inp eaxrzp elit`

meyn `l` "oiaxrn oi`"c `edd iziin `lc

,i`w dlr 'ek "onvr ipta el` olla"c `tiqc

`l la` ."mili`e mixt ikqpa miyak ikqp"`

"eaxrzpe" `tiq ipzwcnc `dn `l` llk wiic

Ð `yixc "oiaxrn"c llkn ,caric oeyla

.xn`w dligzkl

íàùok m` :dniz Ð ezlqt ok xne` dz` i`

`ipzc ,onyl `ly ohgyy zxvr iyak

,wxfi Ð mcd :(`,gn zegpn) "zlkzd" wxta

`le ,mgl irac oeik `d ?i`n` ,lk`i Ð xyade

`ly dhgyy dcez oke !lqti Ð mgld ycw

inlye .mgld ycw `lc oeik ,lqtiz Ð dnyl

oiperh oi`c xn`wc ,ozevnk `ly ohgyy xifp

ezexifpl zern yixtn oke .rexf `le mgl `l

minly inc :(a,c zegpn) `nw wxta xn`c ,zne

`axle .mgl miperh oi`e ,minly oda `iai Ð

`l i` ,edpip zeler jpd `nlya :ipync ,`gip

inp `kd Ð dacp zlerl efg ,daeg zlerl efg

efg ,daeg inlyl efg `l i` ,edpip minly

`axl elit`e .`iyw iia`l `l` .dacp inlyl

yie .dacp inly eziin `l xeaiv `dc :dyw inp

iaiyg Ð mikqpc .mikqpl inc `l mglc :xnel

mgl la` ,gafnl iaxwc meyn ,oaxwd sebk ith

.gafnl ea oi`c meyn ,oaxwd sebk aiyg `l Ð

`ed `gaifc `tebc ab lr s` ,inp dliya rexfe

`l elit` ediiteb xifp inlyc ,jka yegl oi` Ð

oileqt eid `l ,dliya rexf zevn oda miiwn did

.ozevnk zeceard eyrpe li`ed ,jkaãéîú
xg` ,cg` odka Ð oixifb ipy oerh xgy ly

ipya Ð miaxrd oia lye .dkxrnd lk xeciq

zkqnc ipy wxta yxtnck ,oixifb ipye mipdk

mzd opz ikde .qxhpewa yxit jk .(a,ek) `nei

,dxyra ,dryza axw cinzc :(my) ipy wxta

Ð envr .xzei `le zegt `l ,xyr cg`a

ixd Ð min ly zigelv cg` cia ,bga ,dryza

envr ,xyr cg`a Ð miaxrd oia .dxyr o`k

`zyde .mivr ixifb ipy ocia mipye dryza

cg` odka xgy ly cinzc mivr ixifb i` :dniz

i` Ð xyr cg`a e` ,dxyra envr dil ded Ð

`aiyg `lc :xnel jixve !mipdk ipy miperh
ipy
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é"úë é"ùø

ùîà ìùá íåéä ìùmeid lye .dpila elqtl `lc ,yn`n ilka eycwi `ly calae ,xgnl elit`e - "mdikqpe mzgpne" ,dlila - "mdikqpe mzgpne" aizkc ,mini dxyr cre o`kn eikqpe egaf mc` `ian :ol `niiwc ,mikqp `la yn` `iad m` -

.li`e xt e` mili` ipy e` miyak ipy eidiy - zeey zepaxwd m` cgi oiaxrn .yn` ly liaya - cg`e ,eliaya - cg` :enr eikqp ipye ,cg` oaxw `iad'åë ïéáøòî ïéàz`vnpe ,dpnn zrleae ,miyak zgpn iabl `id dar li`e xt zgpn -

.dxizi mili`e [mixt] lye dxiqg miyak ly[ïîöò éðôá åìà] ïììá íàå.epny [zlila zevn] dkld xaky -íéøùë.aixwi - lelaa axrzpy axg :ixn`e ,"dax unewd"a ,dcedi iaxc dilr ibiltc opaxk -ììá àìù ãò íàåeaxrzp -

.`xizi li` lye ,yak ly dxiqgc ,`kile ,dlial ie`x opirac ,zeleqt -äìåôë åúçðîù éô ìò óà."mipexyr ipy ezgpne" :"mipdkd l` xn`"a aizkc -àøîâåøéè÷äådf oaxw ialg axri `ly ,ecal :rnyn - "xihwde" aizk `lcn -

.ecal [`l`] dxhwda dpi` inp `edc ,mikqpl oicd `ede .xg` oaxw ialg mråáøòúð íàk lya mixt ly oiaxrn oi` la`" ipzwc `tiq ,ok m` :jixt `we .mixyk mili`e mixt ikqpc ,oizipzn xn`w caric -`l inp caric elit`e - "miya?

!dizkecl oiiyew xcde ,xn`w dlgzkl inp - mili`e mixt ,xn`w dlgzkl - miyaka mixt oiaxrn oi`cne .xn`w dlgzkl - "oiaxrn oi`" ipzwc `yixc llkn ,'ek ipzwcn `de .dinzaééáà øîà.xn`w dlgzkl - oizipznc "oiaxrn"c i`ce .

eaxrzp m` - "mil` lya mixt ly oii ikqp oiaxrn" :ikd `l` ivxzn `lc iia`l dil riny oizipznc ."exihwde" meyn ,`l dlgzkl - zleqe ony la` .opnye ozlq axrzp xak m` ,dlgzkl - mpii oiaxrn :xn`w ikdc - "exihwde" iywz `le

mixg`de ,mixg`l iiez`l irae ,opnye ozlq leqt lqtn `dc ,opnye ozlq eaxrzp elit`e - "miyak lya mili`e mixt ly oii ikqp oiaxrn oi`e" ."exihwde"` xar `we ,dlgzkl onye zleq inp iaexr`l `z` `nlc ,`l - `l i`e .xak opnye ozlq

.oiaxrn `l inp oiie - "leqt lla `ly cr m`e" .dlgzkl oiid s` oiaxrzne - "zexyk eaxrzpe onvrl el`e onvrl el` olla" .oiaxrn `l inp oii jkld ,eaxrzp `làì äìçúëì ïééå.xak onye zleq axrzp `l [m`] (elit`) -íéøáã äîá

íéøåîà.(`ztqeza dlre) miyak zgpna mixt zgpn oiaxrn oi` -ïîùå úìåñá."exihwde" llka iede ,edpip dxhwd ipa -ïðîùå ïúìñ øè÷åäã àëéä.ozkldk ,envr ipta dfe envr ipta df :yexit -äìçúëì ïéé ïéáøòîyginl `kil -

:`ziixac eyexit ikde ."miyak ikqpa mixt ikqp oiaxrn oi`" ipzw ikd `l` ,"mili` lya mixt ikqp oiaxrn" ipzw `l `ztqezac .mili` lya mixt ikqp oicd `ede ,"miyaka mixt ikqp" `pze ."oiaxrn oii la`" ipzwc `ziixa `nwezn ikde .icinl

mixen` mixac dna .mili` lya mixt ly oicd `ede - "miyak lya mili`e mixtc oii ikqp oiaxrn oi`"?ky ,oii `l` o`k oi` la` .axrzpe xhwed `lc ,epiptl onyde zleqdy onfaozlq xhwed `lc `kide .dlgzkl oiaxrn - dgpnd xhwed xa

.opnye ozlq axrzp xak m` oii oiaxrn :xn`w ikdc `pinwe`c oizipzna dil opirnyc ,'ek opnyeàì àì éàåoiaxrn oi`" :`ziixac `yix qxhpewd yexit oeilb ."exihwde"` xar `we ,dlgzkl mili`e mixtc onye zleq iaexr`l `z` `nlc -

zlila xg` zezlqd axrzpc `nwe`l jixv ded `le .lirl qxhpewd yxitck .axrzp `lk iede ,mixg` `iadl jixve ,mili`a miyak [zgpn] axrzpc [yxtl xyt` dide] (:xnel yie) 'ek mixen` mixac dna :xn`e ."mili`e mixt ikqpa miyak ikqp

"mili` lya mixt" hwp `lc `dc xnel jixv eixac itle .oiaxrn oi`c mili` lya mixt oicd `ede ,miyaka mixt `pz :`ziixadc qxhpewd yexit oeilb cer .o`k cr .`peeb i`da ixii`c ,ikd rnyn `l `ziixac `pyilc itl ,[envr ipta] cg` lk

.o`k cr .oiaxrn [oiid] ,ikd elit`c ,`tiqc `zeaxl - "miyaka mixt" hwp ,zeey mdikqpc ab lr s`c ,ith `zeax iedcíéðåøùò éðù åúçðîå.aizk xnerd mr `ad yak -åúçðî íò ììáðù.'ek xnel cenlz ,letk `di jkld -éàî

àãåîìú.ony dgpnc dkqpy dipin dil `wtp `l ony la` ,"oii ekqpe" aizkck ,oii epiid rnyn cgc ,"ekqpe" i` -åîùì àìù åèçùù òøåöî íùà.rxevn myl `le ,xg` my` myl oebk -íéëñð ïåòèoizipzna ipzwc rxevn my` oic -

.daeg myl milral elr `ly `l` ,mixyky - onyl `ly ohgyy migaf x`yk iede ,mikqp oerh rxevn ly eny`e ez`hgy `l` ,[a,v]åúìñô`la xykzn `l rxevn my`e ,yxted my` myl ixdy ,xyt` i` - xg` gaf myl ezepyl -

.mikqp `la rxevn my` oi`y ,mikqpøçù ìù ãéîú.`neic ipy wxta yxtnck ,oixifb ipy ,mipdk ipya - miaxrd oia lye .dkxrnd lk xecq xg` ,cg` odka oixifb ipy oerh -øîà àáø.oey`xd oic oiperh oi` jpd mlerl -
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ékñða íéNáë ékñð ïéáøòî ïéà ìáà ,Lîà ìLa íBé ìL¤§¤¤¤£¨¥§¨§¦¦§¥§¨¦§¦§¥
ïîöò éðôa elàå ïîöò éðôa elà ïììa íàå .íéìéàå íéøô̈¦§¥¦§¦§¨¨¥¦§¥©§¨§¥¦§¥©§¨

eáøòúðå¯ììa àlL ãò íà ,íéøLk¯Lákä .ìeñt §¦§¨§§¥¦¦©¤Ÿ¨©¨©¤¤
ét ìò óà ,øîBòä íò àaäBúçðnLeéä àì äìeôk ©¨¦¨¤©©¦¤¦§¨§¨Ÿ¨

.íéìeôk åéëñðàøîâ"eøéè÷äå" :eäðéîøe¯áøòé àlL §¨¨§¦§¦§§¦§¦¤Ÿ§¨¥
.øîà à÷ eáøòúð íà :ïðçBé éaø øîà !íéáìça íéáìç£¨¦©£¨¦¨©©¦¨¨¦¦§¨§¨£©

¯,íéìéàå íéøô ékñða íéNáë ékñð ïéáøòî ïéàå ,éëä éà¦¨¦§¥§¨§¦¦§¥§¨¦§¦§¥¨¦§¥¦
elà ïììa :àôéñ éðú÷cî àäå ,àì éîð eáøòúð eléôàå©£¦¦§¨§©¦¨§¨¦§¨¨¥¥¨§¨¨¥

eáøòúðå ïîöò éðôa elàå ïîöò éðôa¯ììkî ,ïéøLk ¦§¥©§¨§¥¦§¥©§¨§¦§¨§§¥¦¦§¨
!øîà à÷ älçzëì àLéøc¯:øîà÷ éëä ,ééaà øîà §¥¨§©§¦¨¨£©£©©©¥¨¦¨¨©

áøòúð íà ïðéé ïéáøòîïzìñïðîLå.¯ïðééåälçzëì §¨§¦¥¨¦¦§¨¥¨§¨§©§¨§¥¨§©§¦¨
íéøeîà íéøác äna :àéðúäå ?àì¯úìñaìáà ,ïîLå ¨§¨©§¨©¤§¨¦£¦§Ÿ¤§¤¤£¨

!ïéáøòî ïéé¯øè÷eäc àëéä :øîà÷ éëä ,ééaà øîà àlà ©¦§¨§¦¤¨£©©©¥¨¦¨¨©¥¨§§©
ïðîLå ïzìñ¯àìc àëéä .älçzëì ïéé ïéáøòîøè÷eä, ¨§¨§©§¨§¨§¦©¦§©§¦¨¥¨§¨§©

ïðîLå ïzìñ áøòúð íà¯,ïðéé éîð ïéáøòîåàì íàå¯ ¦¦§¨¥¨§¨§©§¨§¨§¦©¦¥¨§¦¨
éúà àîìc ,ïéáøòî ïéàéáeøòéàì.älçzëì ïîLå úìñ ¥§¨§¦¦§¨¨¥§¦£¥Ÿ¤§¤¤§©§¦¨

" :ïðaø eðz ."øîBòä íò àaä Lák"BúçðîeéðL ¤¤©¨¦¨¤¨©¨©¦§¨§¥
"íéðBøNò¯BúçðnL øîBòä íò àaä Lák ìò ãnéì ¤§¦¦¥©¤¤©¨¦¨¤¤¦§¨

?ìeôk Bðéé Ck ,äìeôk BúçðnL íLk ìBëé .äìeôk§¨¨§¥¤¦§¨§¨¨¥¨
Bðéé àäé àì ìBëé ."ïéää úéòéáø ïéé Bkñðå" :øîBì ãeîìz©§©§¦§©¦§¦¦©¦¨Ÿ§¥¥
,ìeôk BðîL àäé ìáà .Búçðî íò ììáð BðéàL ,ìeôk̈¤¥¦§¨¦¦§¨£¨§¥©§¨

ììápL"Bkñðå" :øîBì ãeîìz ?Búçðî íò¯åéëñð ìk ¤¦§©¦¦§¨©§©§¦§¨§¨¨
:øæòìà éaø øîà ?àãeîìz éàî .úéòéáø àlà eäé àìŸ§¤¨§¦¦©©§¨¨©©¦¤§¨¨

" áéúk"dkñðå?ãöék ,"Bkñðå" ïðéø÷ådkñðäçðîc §¦§¦§¨§¨¥©§¦§¥©¦§¨§¦§¨
Bkñðkïéi äî ,ïééc¯ïîL óà ,úéòéáø¯.úéòéáø éîð §¦§§©¦©©¦§¦¦©¤¤©¦§¦¦

òøBöî íLà :ïðçBé éaø øîàBèçMLì àlLïeòè BîL ¨©©¦¨¨£©§¨¤§¨¤Ÿ¦§¨
é÷úî .ezìñt ,ïk øîBà äzà éà íàL ,íéëñðáø dì ó §¨¦¤¦¦©¨¥¥§¨©©§¦¨©

øîBòä íò àaä Lák ,äzòî àlà :àcb øa àéLðî§©§¨©©¨¤¨¥©¨¤¤©¨¦¨¤
ì àlL BèçMLBîL¯éà íàL ,äìeôk Búçðî àäz ¤§¨¤Ÿ¦§§¥¦§¨§¨¤¦¦

!ezìñt ,ïk øîBà äzàãéîúåàlL BèçML øçL ìL ©¨¥¥§¨©§¨¦¤©©¤§¨¤Ÿ
ìBîL¯äzà éà íàL ,ãçà ïäëa ïéøéæb éðL ïeòè àäé ¦§§¥¨§¥§¦¦§Ÿ¥¤¨¤¦¦©¨

àlL BèçML íéaøòä ïéa ìL ãéîúå !ezìñt ,ïk øîBà¥¥§¨©§¨¦¤¥¨©§©¦¤§¨¤Ÿ
ìBîL¯!ezìñt ,ïk øîBà äzà éà íàL ,íéðäë éðLa ïéøéæâ éðL ïeòè àäé¯.éîð éëä ïéà¯ ¦§§¥¨§¥§¦¦¦§¥Ÿ£¦¤¦¦©¨¥¥§¨©¦¨¦©¦

ðä àîìLa :øîà àaà éaø .è÷ð eäéépéî àãç :ééaà øîà àlà,eäðéð úBìBò C ¤¨£©©©¥£¨¦©§§©©¦©¨£©¦§¨¨¨¨¦§
éà
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zegpn(ipy meil)

ikqp miaxrn okeoaxwíBé ìLdfìLaly oaxwLîàzlila m` ¤§¤¤¤
li`e xt e` miyak md migafd ipyy oebk ,dey zegpnd izy

.dnecke,íéìéàå íéøt ékñðá íéNáë ékñð ïéáøòî ïéà ìáàitl £¨¥§¨§¦¦§¥§¨¦§¦§¥¨¦§¥¦
zgpnay ,miyakd zgpn iabl daixg `id mili`de mixtd zgpny
ipy wx mili`e mixt lya eli`e ,oexyrl mibel dyly ozep miyakd
dxizi ef z`vnpe efn ef zegpnd zerlea oaxrnyke ,oexyrl mibel
z` axrl `eai `ny yygn opii aexir s` xeq`l exfbe .dxiqg efe

.ozlqe opnyíàådligzaïììazegpne mili`d e` mixtd zegpnl §¦§¨¨
miyakd,ïîöò éðôa elàå ïîöò éðôa elà,opickeáøòúðåxg`l ¥¦§¥©§¨§¥¦§¥©§¨§¦§¨§

,mixt zgpna miyak zgpn dliladíéøLklr oxihwdl carica §¥¦
.gafndj`íàmiyak lya mixt ly ozlq e` opny axrzpãò ¦©

ììa àlLenvr ipta cg` lkìeñt ,elit` gafnd lr exihwdl ¤Ÿ¨©¨
.ie`xk olleal xyt` i`e dey ozlila xeriy oi`y iptn ,carica

íò àaä Nákäzgpnäìeôk BúçðnL ét ìò óà ,øîBòäx`yn ©¤¤©¨¦¨¤©©¦¤¦§¨§¨
,mipexyr ipy ly `idy ,miyak zegpn,íéìeôk åéëñð eéä àìŸ¨§¨¨§¦
bel dylye oii mibel dyly `ian `l`zepaxw x`ya enk ony mi

.miyak

àøîâ
`xnbd ,mikqpa mikqp axrl xzeny epizpyn ly `yixa epipy

:`ziixan dxizq jk lr dywn,eäðéîøexn`p ,`ziixaa epipy §¦§
minly oaxw ialg zaxwd oipra weqta'Bøéè÷äå'dgAfOd odMd §¦§¦©Ÿ¥©¦§¥¨

'ebe(`i b `xwie)epcnll ,'xihwde' xn`p `leLe ecal epaixwiáøòé àl ¤Ÿ§¨¥
íéáìçdf oaxw lyíéáìçamb myn cenll yie .xg` oaxw ly £¨¦©£¨¦

epizpyna epipy recne ,mxihwdle cgi maxrl oi`y mikqp oiprl
:`xnbd zvxzn .mikqpa mikqp miaxrny,ïðçBé éaø øîàdn ¨©©¦¨¨

,'oiaxrn' dpyna epipyyøîà à÷ eáøòúð íà`pzd zpeek - ¦¦§¨§¨¨©
eyxcy dne ,daxwdl mixyk md ixd eaxrzp xak m` carica

.dligzkl wx xeqi` `ed 'exihwde'n `ziixaa
:`xnbd dywnéëä éà,carica xn`p `yixd oicy jixack m` - ¦¨¦

[`tiqc `yixd] dpynd jyndy `vnp'íéNáë ékñð ïéáøòî ïéàå§¥§¨§¦¦§¥§¨¦
'íéìéàå íéøt ékñðayxtzieáøòúð eléôàåcaricaàì énð §¦§¥¨¦§¥¦©£¦¦§¨§©¦Ÿ

.aixwiådywàôéñ éðz÷cî àä,miyake mixt ly zegpn iabl §¨¦§¨¨¥¥¨
'eáøòúðå ïîöò éðôa elàå ïîöò éðôa elà ïììacarica,'ïéøLk §¨¨¥¦§¥©§¨§¥¦§¥©§¨§¦§¨§§¥¦

ììkî,cnl dz` df jezn -øîà à÷ älçzëì àLéøczpeeky - ¦§¨§¥¨§©§¦¨¨¨©
`yixc `yixa mby o`kne ,dligzkl wx xeq`l `tiqc `yixd
dnewnl `xnbd ziiyew zxfege ,dligzkl maxrl xzeny dpeekd

.axrl xeq`y epipy `ziixaay
:`xnbd zvxznáøòúð íà ïðéé ïéáøòî øîà÷ éëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©§¨§¦¥¨¦¦§¨¥
,ïðîLå ïzìñ`ed 'oiaxrn' dpynd ly `yixa epipyy dn ,xnelk ¨§¨§©§¨

z` axrl xzeny epiide ,oiil `l` onyl dpeekd oi` j` ,dligzkl
,daxrzp xak ef dgpny xg`ny ,opnye ozlq axrzp xaky itl opii
`weec df mle` ,mialg aexir xeqi` meyn oiid aexira oi` aey
la` ,cgi llaidl zeie`x mdizegpny ,mili`e mixt zaexrza
cgi mdizegpn z` lla m`y dxeng mzaexrzy miyake mixta
xakyk elit` mpii z` axrl exq`e minkg exingd ,elqtp oxihwde

.opnye ozlq axrzp
:`xnbd dywnàì älçzëì ïðééåmpnye mzlq axrzp `lyk ike - §¥¨§©§¦¨Ÿ

.oiid z` axrl xeq`íéøeîà íéøác äna ,àéðúäåmiaxrn oi`y §¨©§¨©¤§¨¦£¦
,mili`e mixt ikqpa miyak ikqp.ïéáøòî ïéé ìáà ,ïîLå úìña§Ÿ¤¨¤¤£¨©¦§¨§¦

eaxrzp oia oipr lka miaxrn oiiy rnyn `ziixad oeyl znizqne
.eaxrzp `l oiae mpiie mpny

ã àëéä (øîà÷ éëä) ,ééaà øîà àlàxakøè÷eäïðîLå ïzìñ ¤¨¨©©©¥¨¦¨¨©¥¨§§©¨§¨§©§¨
f` ,ezevnk,älçzëì ïéé ïéáøòîz` mb axri `ny yyg oi` ik §¨§¦©¦§©§¦¨

,exhwed xak ixdy ,opnye ozlq`ziixaa epipy df ote` lre
miaxrnyoke ,ozlqe opny axrzp `ly s` opii z`àìc àëéä¥¨§Ÿ

øè÷eä,opnye ozlqïðéé énð ïéáøòî ïðîLå ïzìñ áøòúð íà- §©¦¦§¨¥¨§¨§©§¨§¨§¦©¦¥¨
axrl `eai `nyyeygl oi` o`k mb ik ,opii z` miaxrn df ote`a mb

.eaxrzp xak ixdy ,opiie opny z`åàì íàåozlq axrzp `l m` - §¦¨
,opnyeïéáøòî ïéà,opii z`éáeøòéàì éúà àîìc`eai `ny - ¥§¨§¦¦§¨¨¥§¦¨¥

mb axrlälçzëì ïîLå úìñmcew dze` axri m` dgpnd lqtze Ÿ¤¨¤¤§©§¦¨
.epizpyn ly `zrivna xaecn eilry ote`d edfe ,dlila

:dpyna epipyøîBòä íò àaä Nákdletk ezgpny it lr s` ¤¤©¨¦¨¤
zx`and `ziixa d`ian `xnbd .miletk eikqp oi` zegpn x`yn

:z`f micnl oipn,ïðaø eðzxnerd zgpna xn`p(bi bk `xwie)'Búçðîe ¨©¨¨¦§¨
äìeôk BúçðnL øîBòä íò àaä Nák ìò ãnéì ,'íéðBøNò éðL§¥¤§¦¦¥©¤¤©¨¦¨¤¤¦§¨§¨

.migaf x`yn dzleqaìBëéxnel iziidCk äìeôk BúçðnL íLk ¨§¥¤¦§¨§¨¨
Bðéé`diøîBì ãeîìz ,ìeôkaezkd jynd epcnln -(my)Bkñðå' ¥¨©§©§¦§

'ïéää úéòéáø ïééz` ltek epi`e mipexyrd ipyl oii ziriax `iany ©¦§¦¦©¦
.ekqpoiicreìBëémpn`y xnel iziidL ìeôk Bðéé àäé àìixdBðéà ¨Ÿ§¥¥¨¤¥

ìeôk BðîL àäé ìáà ,Búçðî íò ììáðmeyn,Búçðî íò ììápL ¦§¨¦¦§¨£¨§¥©§¨¤¦§¨¦¦§¨
.dletk `id ixd ezgpneøîBì ãeîìzzaiz epcnln -'Bkñðå'yìk ©§©§¦§¨

åéëñðony ly oiae oii ly oia.úéòéáø àlà eäé àì:`xnbd zxxan §¨¨Ÿ§¤¨§¦¦
àãeîìz éàîxacn weqtd ixd ,epny zcinl o`kn micnl cvik - ©©§¨

:`xnbd daiyn .oiia,øæòìà éaø øîàepyi 'oii ekqpe' xkfpd weqta ¨©©¦¤§¨¨
,aizke ixwãöék ,'Bkñðå' ïðéø÷å 'dkñðå' áéúkixwd yxtzi §¦§¦§¨§¨¦©§¦§¥©

y epcnll ,aizkdeäçðîc dkñðdxeriy ,onyd epiidc,ïééc Bkñðk ¦§¨§¦§¨§¦§§©¦
úéòéáø ïéi äî,letk epi`e calaéòéáø énð ïîL óàúx`yak ©©¦§¦¦©¤¤©¦§¦¦

miyak.
oldl dpyna(:v)x`y llkn e`vi eny`e rxevn ly ez`hgy epipy

oipra oecip d`ian epiptly `xnbd .mikqp miperhe zeny`e ze`hg
dywne ,mikqp oiprl epic dn enyl `ly hgypy rxevn ly eny`

:epizpyna xen`d xnerd mr `ad yak oicn jk lr,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
òøBöî íLàì àlL BèçML,BîL,xg` my` myl ehgyy oebk £©§¨¤§¨¤Ÿ¦§
íéëñð ïeòèeny x`yp ,xnelk ,enyl ehgyy rxevn my` oick ¨§¨¦

.daeg myl eilral dler epi`y s` eilrïk øîBà äzà éà íàL¤¦¦©¨¥¥
y `vnp ,mikqp ila ep`iai xtkn epi`e li`edy xn`z `l`Bzìñt§©§

xg`n xg` oaxw myl ezepyl xyt` i` ik ,gafnd lr axwdln
my` oi` ik ,xyt` i` rxevn my`l eaixwdle ,my` myl yxtede

.mikqp ila `a rxevn
:`xnbd dywné÷úî,äzòî àlà ,àãb øa àéLðî áø dì ó ©§¦¨©§©§¨©¨¨¤¨¥©¨

m` s` ,daegl `ayk zcgein ztqeza aiigzpy oaxw lky jixacl
ok m` ,lqti `ly ick ztqezd mr eaixwdl jixv enyl `ly ehgy

øîBòä íò àaä Nák,mipexyr ipy ezgpnyì àlL BèçML,BîL ¤¤©¨¦¨¤¤§¨¤Ÿ¦§
äìeôk Búçðî àäz,daeg myl dler epi`y s`äzà éà íàL §¥¦§¨§¨¤¦¦©¨

,ïk øîBà,cg` oexyr mzgpny dler iyak x`yk epaixwz `l` ¥¥
Bzìñt.daxwdne,dyw ok enkàlL BèçML øçL ìL ãéîú §©§¨¦¤©©¤§¨¤Ÿ

ì,ãçà ïäëa ïéøéæâ éðL ïeòè àäé BîLxcq `ed jke li`edy ¦§§¥¨§¥§¦¦§Ÿ¥¤¨
dkxrnl siqedl jixv gafnd lr edlrny mcewy cinzd zaxwd
enyl `ly ehgyyk mb jixacl ,cg` odk ici lr mivr ixifb ipy

,ok oicd zeidl jixv,ïk øîBà äzà éà íàLmzqk epaixwz `l` ¤¦¦©¨¥¥
,mixifb ipy sexiva d`a dpi`y dlerå .Bzìñtokïéa ìL ãéîú §©§§¨¦¤¥

ì àlL BèçML íéaøòäíéðäë éðLa ïéøéæâ éðL ïeòè àäé BîL ¨©§©¦¤§¨¤Ÿ¦§§¥¨§¥§¦¦¦§¥Ÿ£¦
ezaxwd mcew,miaxrd oia ly cinz oickïk øîBà äzà éà íàL¤¦¦©¨¥¥

.Bzìñténð éëä ïéà [àîéú éëå]mby `ed jk ok`y xn`z m`e - §©§§¦¥¨¦¨¦©¦
`la zepaxw mzqk maixwi m` ,exkfedy zepaxwd x`ya

,dyw ,elqti mdizetqez[eäì áéLç àì àä]`l opgei iax ixd - ¨Ÿ¨¦§
.ok oicd oi` mday rnyn ,rxevn my` wx xn` ixdy ,mxikfd

:mivexiz ipy `xnbd d`ianè÷ð eäéépéî àãç ,ééaà øîà (àlà)¤¨¨©©©¥£¨¦©§¨©
zepaxwd x`ya mb jk oicd mlerle zg` `nbec hwp opgei iax -

.o`k exkfedyðä àîìLa ,øîà àaà éaøeäðéð úBìBò Cx`ya - ©¦©¨¨©¦§¨¨¨¨¦§
,zeler mde li`edy ,xacd oaen exkfedy zepaxwd
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oifge` mipya cenr ht sc ± oey`x wxtzereay

o`kn eikqpe ,meid egaf mc` `ian :(a,eh zegpn) opixn`ck ,yn` ly miyak ikqpa meid ly miyak ikqp oiaxrn inp oke

.mini dxyr cr'åëå ïéáøòî ïéà ìáà.dar ozlila ellde ,dkx ozlila elldc meyn -ïììáipta mixt ikqpl -

.dleqt - lla `ly cr ,eaxrzp m`e .oixyk - eaxrzp aeye ,onvr ipta miyak ikqple ,onvràøîâáøòé àìù

íéáìç!mikqp axri `l inp ikd -ïðçåé éáø øîà`de .xn`w "eaxrzp m`" `l` ,dlgzkl "oiaxrn" `niz `l -

.ixiin dlgzkl - "axri `ly ,exihwde" ipzwcéëä éàipzwc -

elit`c ,"mixt ikqpa miyak ikqp oiaxrn oi` la`" oizipzna

.`l inp - caric eaxrzpåáøòúð àôéñ éðú÷ãî àäå

úåøùë.caric epiidc -ïéáøòî ïéà àùéøã ììëî

äìçúëì,dlgzkl - "oiaxrn" inp `yixc `yix oicd `ede -

.mialga mialg axri `ly ,dizkecl `iyw xcdeééáà øîà-

`le .`id dligzkl - "oiaxrn" ipzc oizipznc `yix i`ce

ikde .ixiinw zepiia - oizipznc "mikqp eaxrzp"c ,jl iywiz

axrzp m` ,dlgzkl mili`e mixt mikqp ly opii oiaxrn :xn`w

meyn `kil ,axrl ligzde li`ed .odili`n opnye ozlq xak

miyak ikqp oiaxrn oi` la`" ipzc `de ."mialg axri `l"

kqpa.opnye ozlq axrzpc `kid elit` - "mixt iäìçúëì ïééå

àì`de .opnye ozlq axrzp `l m` ,mixte mili`c elit` -

mixt ikqpa miyak ikqp oiaxrn oi`c mixen` mixac dna :`ipz

mili`e?axrzp oia .dligzkl oiaxrn - oii la` ,onye zlqa

.axrzp `l oia ,epnye ezlqøè÷åäã àëéä ééáà øîà àìà

ïðîùå ïúìñ øáë.ozevnk mili`e mixt ly -ïéé éîð áøòî

ipac opnye ozlq iaexrl iz` `nlic yginl `kilc ,dlgzkl -

mialga mialg axri `ly "exihwde" meyn `ki`e ,edpip dxhwd

opnye ozlq xhwed `lc ,e`l m`e .oicnere oiaxern xak ixdy -

,dlgzkl onye zlq iaexirl iz` `nlc ,opiyiigc .oiaxrn oi` -

oii la`" `ziixa ipzwc `de .mialga mialg axri `ly xeq`c

`zrivn ipzwc `de .opnye ozlq xhwed m` ,epiid - "oiaxrn

.opnye ozlq eaxrzp `lya ,epiid - "oiaxrn oi` la`" oizipznc

äìåôë åúçðîù éô ìò óà,"mipexyr ipy mzgpne" aizkc -

.yakl oexyr `l` mdl oi` miyak x`yeåéëñð åéä àì

íéìåôë.ony oibel dylye oii oibel dyly `l` -ìò ãîéì

ùáë.migafd lka cnil `ly dn df gafa cnilc ,xnelk -

åúçðî íò ììáðù.letk epny `di jk ,`id dletk ezlqe -

àãåîìú éàîletk epny oi`y "ekqpe" on rnyn ikid -?

äçðî ìù äëñð.oii epiidc - "yak ly ekqpk" ,ony epiidc -

íéëñð ïåòè"rxevn my`" hwp ikdle .onyl ehgy m`y enk -

mikqp `la axw - onyl `ly ehgy m` ,`nlrc my` eli`c -

xninl jixhvi` - mikqp oerhc ,rxevn my` la` .`xwirnck

,onyl `ly ehgy ikc.mikqp oerhøîåà äúà éà íàù

ïë.mikqp `la aixwi `l` ,mikqp oerhc -åúìñô-

`ly hgyp ixdy - ifg `l rxevnlc .gafnd iab lr axwiln

ie`x oi`e ,diirxl wzip `l ixdy - ifg `l dlerle ,enyl

,gafnl ez` mikqp la` .dacpa iz` `l my`c - dacpl

xg` my` jixve ,mipdkl - my`e.exiykdlíò àáä ùáë

øîåòäoerh rxevn my`c ikid ikc .rxevn my`c `inec -

mr `ad yak jk - mikqp oiperh zeny` x`y oi`e ,mikqp

x`y eli`c .miyak zegpn x`yn ezgpn zipzyp ,xnerd

ipy oerh - dfe ,oexyr `l` oiperh oi` - miyakikdl .zepexyr

."xnerd mr `ad yak" hwpéðù ïåòè àäé øçù ìù ãéîú

ãçà ïäëá ïéøéæâdilr xrae" :(a,ek) `nei zkqna yxtnck -

aizkck ,mipdk ipya oixifb ipy - miaxrd oia la` ,"mivr odkd

."ekxre xrae"éîð éëä ïéàediipic edl carinl jixvc -

.rxevn my` enk ,onyl ehgyp eli`kééáà øîà àìà`d -

.hwp ediipin `cg ,rxevn my`a `l` ixn` `lcêðä àîìùá

mlerl - onyl `ly ohgyy cinze xnerc miyak -jl `ni`

.dletk dgpn `le oixifb `l ,`xwirnck ediizkld ikixv `lc

elqtin `l ikd elit`emeyn - gafnl axwinledpip zelerc
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ïììáiaxc dilr ibiltc opaxk Ð zexyk [eaxrzpe] onvr ipta el`e onvr ipta el`

.axwi Ð lelaa axrzpy axg :ixn`c ,(`,bk zegpn) "dax unewd"a dcediíàå
.dlial ie`x opirac Ð zeleqt eaxrzp lla `ly cr

àäå,oiaxrn oi` mlerlc ?`iyw i`n :dniz Ð 'ek onvr ipta el` olla `tiq ipzwcn

d`xpe !lla `ly oebke ,`l inp eaxrzp elit`

meyn `l` "oiaxrn oi`"c `edd iziin `lc

,i`w dlr 'ek "onvr ipta el` olla"c `tiqc

`l la` ."mili`e mixt ikqpa miyak ikqp"`

"eaxrzpe" `tiq ipzwcnc `dn `l` llk wiic

Ð `yixc "oiaxrn"c llkn ,caric oeyla

.xn`w dligzkl

íàùok m` :dniz Ð ezlqt ok xne` dz` i`

`ipzc ,onyl `ly ohgyy zxvr iyak

,wxfi Ð mcd :(`,gn zegpn) "zlkzd" wxta

`le ,mgl irac oeik `d ?i`n` ,lk`i Ð xyade

`ly dhgyy dcez oke !lqti Ð mgld ycw

inlye .mgld ycw `lc oeik ,lqtiz Ð dnyl

oiperh oi`c xn`wc ,ozevnk `ly ohgyy xifp

ezexifpl zern yixtn oke .rexf `le mgl `l

minly inc :(a,c zegpn) `nw wxta xn`c ,zne

`axle .mgl miperh oi`e ,minly oda `iai Ð

`l i` ,edpip zeler jpd `nlya :ipync ,`gip

inp `kd Ð dacp zlerl efg ,daeg zlerl efg

efg ,daeg inlyl efg `l i` ,edpip minly

`axl elit`e .`iyw iia`l `l` .dacp inlyl

yie .dacp inly eziin `l xeaiv `dc :dyw inp

iaiyg Ð mikqpc .mikqpl inc `l mglc :xnel

mgl la` ,gafnl iaxwc meyn ,oaxwd sebk ith

.gafnl ea oi`c meyn ,oaxwd sebk aiyg `l Ð

`ed `gaifc `tebc ab lr s` ,inp dliya rexfe

`l elit` ediiteb xifp inlyc ,jka yegl oi` Ð

oileqt eid `l ,dliya rexf zevn oda miiwn did

.ozevnk zeceard eyrpe li`ed ,jkaãéîú
xg` ,cg` odka Ð oixifb ipy oerh xgy ly

ipya Ð miaxrd oia lye .dkxrnd lk xeciq

zkqnc ipy wxta yxtnck ,oixifb ipye mipdk

mzd opz ikde .qxhpewa yxit jk .(a,ek) `nei

,dxyra ,dryza axw cinzc :(my) ipy wxta

Ð envr .xzei `le zegt `l ,xyr cg`a

ixd Ð min ly zigelv cg` cia ,bga ,dryza

envr ,xyr cg`a Ð miaxrd oia .dxyr o`k

`zyde .mivr ixifb ipy ocia mipye dryza

cg` odka xgy ly cinzc mivr ixifb i` :dniz

i` Ð xyr cg`a e` ,dxyra envr dil ded Ð

`aiyg `lc :xnel jixve !mipdk ipy miperh
ipy
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é"úë é"ùø

ùîà ìùá íåéä ìùmeid lye .dpila elqtl `lc ,yn`n ilka eycwi `ly calae ,xgnl elit`e - "mdikqpe mzgpne" ,dlila - "mdikqpe mzgpne" aizkc ,mini dxyr cre o`kn eikqpe egaf mc` `ian :ol `niiwc ,mikqp `la yn` `iad m` -

.li`e xt e` mili` ipy e` miyak ipy eidiy - zeey zepaxwd m` cgi oiaxrn .yn` ly liaya - cg`e ,eliaya - cg` :enr eikqp ipye ,cg` oaxw `iad'åë ïéáøòî ïéàz`vnpe ,dpnn zrleae ,miyak zgpn iabl `id dar li`e xt zgpn -

.dxizi mili`e [mixt] lye dxiqg miyak ly[ïîöò éðôá åìà] ïììá íàå.epny [zlila zevn] dkld xaky -íéøùë.aixwi - lelaa axrzpy axg :ixn`e ,"dax unewd"a ,dcedi iaxc dilr ibiltc opaxk -ììá àìù ãò íàåeaxrzp -

.`xizi li` lye ,yak ly dxiqgc ,`kile ,dlial ie`x opirac ,zeleqt -äìåôë åúçðîù éô ìò óà."mipexyr ipy ezgpne" :"mipdkd l` xn`"a aizkc -àøîâåøéè÷äådf oaxw ialg axri `ly ,ecal :rnyn - "xihwde" aizk `lcn -

.ecal [`l`] dxhwda dpi` inp `edc ,mikqpl oicd `ede .xg` oaxw ialg mråáøòúð íàk lya mixt ly oiaxrn oi` la`" ipzwc `tiq ,ok m` :jixt `we .mixyk mili`e mixt ikqpc ,oizipzn xn`w caric -`l inp caric elit`e - "miya?

!dizkecl oiiyew xcde ,xn`w dlgzkl inp - mili`e mixt ,xn`w dlgzkl - miyaka mixt oiaxrn oi`cne .xn`w dlgzkl - "oiaxrn oi`" ipzwc `yixc llkn ,'ek ipzwcn `de .dinzaééáà øîà.xn`w dlgzkl - oizipznc "oiaxrn"c i`ce .

eaxrzp m` - "mil` lya mixt ly oii ikqp oiaxrn" :ikd `l` ivxzn `lc iia`l dil riny oizipznc ."exihwde" meyn ,`l dlgzkl - zleqe ony la` .opnye ozlq axrzp xak m` ,dlgzkl - mpii oiaxrn :xn`w ikdc - "exihwde" iywz `le

mixg`de ,mixg`l iiez`l irae ,opnye ozlq leqt lqtn `dc ,opnye ozlq eaxrzp elit`e - "miyak lya mili`e mixt ly oii ikqp oiaxrn oi`e" ."exihwde"` xar `we ,dlgzkl onye zleq inp iaexr`l `z` `nlc ,`l - `l i`e .xak opnye ozlq

.oiaxrn `l inp oiie - "leqt lla `ly cr m`e" .dlgzkl oiid s` oiaxrzne - "zexyk eaxrzpe onvrl el`e onvrl el` olla" .oiaxrn `l inp oii jkld ,eaxrzp `làì äìçúëì ïééå.xak onye zleq axrzp `l [m`] (elit`) -íéøáã äîá

íéøåîà.(`ztqeza dlre) miyak zgpna mixt zgpn oiaxrn oi` -ïîùå úìåñá."exihwde" llka iede ,edpip dxhwd ipa -ïðîùå ïúìñ øè÷åäã àëéä.ozkldk ,envr ipta dfe envr ipta df :yexit -äìçúëì ïéé ïéáøòîyginl `kil -

:`ziixac eyexit ikde ."miyak ikqpa mixt ikqp oiaxrn oi`" ipzw ikd `l` ,"mili` lya mixt ikqp oiaxrn" ipzw `l `ztqezac .mili` lya mixt ikqp oicd `ede ,"miyaka mixt ikqp" `pze ."oiaxrn oii la`" ipzwc `ziixa `nwezn ikde .icinl

mixen` mixac dna .mili` lya mixt ly oicd `ede - "miyak lya mili`e mixtc oii ikqp oiaxrn oi`"?ky ,oii `l` o`k oi` la` .axrzpe xhwed `lc ,epiptl onyde zleqdy onfaozlq xhwed `lc `kide .dlgzkl oiaxrn - dgpnd xhwed xa

.opnye ozlq axrzp xak m` oii oiaxrn :xn`w ikdc `pinwe`c oizipzna dil opirnyc ,'ek opnyeàì àì éàåoiaxrn oi`" :`ziixac `yix qxhpewd yexit oeilb ."exihwde"` xar `we ,dlgzkl mili`e mixtc onye zleq iaexr`l `z` `nlc -

zlila xg` zezlqd axrzpc `nwe`l jixv ded `le .lirl qxhpewd yxitck .axrzp `lk iede ,mixg` `iadl jixve ,mili`a miyak [zgpn] axrzpc [yxtl xyt` dide] (:xnel yie) 'ek mixen` mixac dna :xn`e ."mili`e mixt ikqpa miyak ikqp

"mili` lya mixt" hwp `lc `dc xnel jixv eixac itle .oiaxrn oi`c mili` lya mixt oicd `ede ,miyaka mixt `pz :`ziixadc qxhpewd yexit oeilb cer .o`k cr .`peeb i`da ixii`c ,ikd rnyn `l `ziixac `pyilc itl ,[envr ipta] cg` lk

.o`k cr .oiaxrn [oiid] ,ikd elit`c ,`tiqc `zeaxl - "miyaka mixt" hwp ,zeey mdikqpc ab lr s`c ,ith `zeax iedcíéðåøùò éðù åúçðîå.aizk xnerd mr `ad yak -åúçðî íò ììáðù.'ek xnel cenlz ,letk `di jkld -éàî

àãåîìú.ony dgpnc dkqpy dipin dil `wtp `l ony la` ,"oii ekqpe" aizkck ,oii epiid rnyn cgc ,"ekqpe" i` -åîùì àìù åèçùù òøåöî íùà.rxevn myl `le ,xg` my` myl oebk -íéëñð ïåòèoizipzna ipzwc rxevn my` oic -

.daeg myl milral elr `ly `l` ,mixyky - onyl `ly ohgyy migaf x`yk iede ,mikqp oerh rxevn ly eny`e ez`hgy `l` ,[a,v]åúìñô`la xykzn `l rxevn my`e ,yxted my` myl ixdy ,xyt` i` - xg` gaf myl ezepyl -

.mikqp `la rxevn my` oi`y ,mikqpøçù ìù ãéîú.`neic ipy wxta yxtnck ,oixifb ipy ,mipdk ipya - miaxrd oia lye .dkxrnd lk xecq xg` ,cg` odka oixifb ipy oerh -øîà àáø.oey`xd oic oiperh oi` jpd mlerl -
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ékñða íéNáë ékñð ïéáøòî ïéà ìáà ,Lîà ìLa íBé ìL¤§¤¤¤£¨¥§¨§¦¦§¥§¨¦§¦§¥
ïîöò éðôa elàå ïîöò éðôa elà ïììa íàå .íéìéàå íéøô̈¦§¥¦§¦§¨¨¥¦§¥©§¨§¥¦§¥©§¨

eáøòúðå¯ììa àlL ãò íà ,íéøLk¯Lákä .ìeñt §¦§¨§§¥¦¦©¤Ÿ¨©¨©¤¤
ét ìò óà ,øîBòä íò àaäBúçðnLeéä àì äìeôk ©¨¦¨¤©©¦¤¦§¨§¨Ÿ¨

.íéìeôk åéëñðàøîâ"eøéè÷äå" :eäðéîøe¯áøòé àlL §¨¨§¦§¦§§¦§¦¤Ÿ§¨¥
.øîà à÷ eáøòúð íà :ïðçBé éaø øîà !íéáìça íéáìç£¨¦©£¨¦¨©©¦¨¨¦¦§¨§¨£©

¯,íéìéàå íéøô ékñða íéNáë ékñð ïéáøòî ïéàå ,éëä éà¦¨¦§¥§¨§¦¦§¥§¨¦§¦§¥¨¦§¥¦
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d`iai xnerd zlera jkle ,daeg zlerk mdilr dtqepy ztqezd

,mixifb ipy `la d`iai cinzd zlerae ,cg` oexyraàëä àlà- ¤¨¨¨
,rxevn my`a la`déúléîa déì úéî÷Bî àì éà`l m` - ¦Ÿ§¥¥§¦§¥
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meyn ef ixde opaxcn `l` epi` eycwzpyäøæâ`ly xn`p m`y §¥¨

yegl yi ,eycwziànLoilegk mivexiaa mibdepy mi`exdeøîàé ¤¨Ÿ§
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jkle ,ok xnel e`eai `l ,mlern ilkd jeza eid `ly yaid ivexiaa
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àëéà éî äáãð íùà .'åëå åæç àì éàå.mikqp ici lr `l` gafnl axwil xzed `l ,jklid -äðùîäéäù

äëåúá äùãåâ.oexyr da did zwgnp dzidyky ,jk lk dlecb dzidy -ìåç ïäéöåøéá ùáéä úãîltepy dn -

."oivexia" epiid ,`lnzpy xg`l ilkd onø÷òð çìäù àìàepnn exwrp aeye ,ea eycwzpe ilka eqpkp oivexiady -

.ea eycwzpe ilka eqpkpc - ycw od jkitl .ueg eltpykø÷òð åðéà ùáé ìù ïéöåøéáåqpkp `ly ,ilk ly ekezn -

.leg `ed jkitl .ea ycwzp `le ilkd jezaàøîâéðî`d -

"zeycbp eid zecnd lk" ipzwc?øéàî éáø éàlirl xn`c -

ly dcn - wegn ,zegpnd lkl ccen did eay - yecb :(`,ft)

.dkeza dyceby jk lk dlecb dzidy ,lecb odkéåä ÷åçîå-

!ded `l yecb cg elit`eúåãî ìë éàîålk :`niz `lc -

.dyecb zg` `l` dzid `lc ,zeyecb eid my eidy zecnd

úåãéãî ìë ïéúéðúî éðú÷ éëä àìàeid da oiccen eidy -

.zeyecbõåçá åçùîð àì.leg odivexia jkitl -àáé÷ò éáø

ø÷éò ìë äçùîð àì ùáé úãî øáñjkitl .`id lege -

dn ,jklid .dil ycwnc `ed dt zyecw - ilka miptay dn

.ycwn `l - dil jixv `lc ,oivexia ,ycwn - dil jixhvi`c

.leg odivexia jkitlàîòè åðééä- ycew odivexia glc -

.ilkd jezn xwrp dly odivexiayéúà÷ àðîã äååâîåon -

.ycew ied ikdl ,ycwdêéøöã éàîìilkd jezay dnl -

oivexiad iycwin i`n`e ,oivexial `le ,ycwinl oieki`?àìù

úòãîoiyecw oivexiad - yicwdl oiekzp `ly it lr s`y -

.zxy ilkåøîàé àîù äøéæâ`l oivexia jpdc ifgc o`nc -

oi`iven inp ikd :ixn` ,`pnc dieebn ez`c ab lr s` ,iycw

ez` `l ,`pnc ditebn iz` `lc ,yai la` .legl zxy ilkn

.legl zxy ilkn oi`iven :dia xninlúàå íçìä úà øãéñ

úáùä øçàì ïéëéæáäexcql did ezevnc .ezevnk `ly -

.zayaäìåñôizy ogleyd lr mgld `diy jixvy itl -

.zezayäùòé ãöéëoikifade mgld oixiyk eidiy -?åðçéðé

.d`ad dipy zayl cr mgld wlqi `le ,oikifad xihwi `ly -

ini ipye mini xyr dyng ogleyd lr oikifade mgld `vnpe

zayl cry mini dray oze` ogleyd lr `ed elit`y .zay

zayl epgipi `ly xefbip ,inp `kd .melk jka oi` - epicn xzei

my edyy it lr s` ,oilqtp oi` el`y myk :exn`i `ny ,d`ad

lqtp oi`e ,dvexy onf lk zxy ilka miciwtn jk - opicn xzei

.dpilaíéðôody zinxw zecn` ,lkida `edc miptd mgl -

dxfra ueg?!éòãé àîìò éìåë åàì íéðôdfa rxi` oky -

mipdkc ,`zlinc `nrh irci - mipdke .mipdkd `l` ,mgld

.xfbinl `kile ,oifixféòãé àîìò éìåë õåç,xfbinl `ki`e -

.'eke exn`i `nyçáæîä õé÷ìoiviiwne zeler odn oipewy -

.lha gafnd `di `ly ick ,zepaxw my oi`yk ,gafnd z` oda

úåúìñ ÷ôñì åéìò ìá÷îäick xafbd on zern lawy -

,rlqa oi`q drax` zzl eilr laiwe ,dpyd lk zleq wtql

.exwedeòìñá ïéàñ äùìù åãîòåenk oi`q rax` ozep -

.elfede ,rlqa oi`q yly zzl eilr laiw .laiwy

åãîòå

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

,dkxrnd xcql oinikyn od xgyd cinz zhigy iptlc meyn Ð zixgy ly oixifb ipy

mcew elit` did oixifb ipy xeciqc .cinzd zrya oiwqerd `l` aiyg `l

.(`,bl `nei) "dpennd odl xn`" wxta iia`c dkxrnd xeciqa `zi`ck ,oycd znexz

zixgya oixifb ipy lr exfb `l ,opgei iax xn` :`neic ipy wxta inlyexia xn`c epiide

ax xn` .mixai` zxhwd zrya ediy :yexit Ð

oia axw mei lka" ok dxn` oizipzn :iq`

.melk zixgya xn` `le ,"xyr cg`a miaxrd

zydne`ied i` ,llk mzdn wcinl `kil `

wcwcl yi edine .mipdk ipya e` cg` odka

oipn :(a,ek) `neia `xnba mzd `ipzc `dn

ipya oixifb ipy oerhy miaxrd oia ly cinzl

m` Ð "y`d lr mivr ekxre" xn`py ?mipdk

dilr xrae" xn`py ,xgy ly cinzl oipr epi`

oia ly cinzl oipr edipz ,"xwaa mivr odkd

,xgy ly cinza Ð ici`e ici` :`ni`e .miaxrd

!ixza ciarp xcde ,cga carip `pngx xn`we

meyn ,cga Ð xgy lyc `icda rnyn `nl`

Ð miaxrd oia lye ,cigi oeyl "xriae" aizkc

cere .miax oeyl "ekxre" aizkc meyn ,ixza

znexza dkfy in :`wxit seqa (a,fk) mzd `ipz

.mivr ixifb ipyae dkxrn xeciqa dkfi Ð oycd

ãöéëdpgipi ?leqtl xac `ai `ly Ð dyri

on dyri dn :inp i` .d`ad zayl oikifad mr

?oikifad exhwedy xg` mgld

åìéôàùoi` [miax] mini ogleyd lr `ed

gafnd" wxtac dniz Ð melk jka

:daxn `ax dipin `ra (`,ft migaf) "ycwn

?zlren dpi` e` gafn ly ey`xa zlren dpil

dxfra epl `zyd Ð ecxi `lc i` :inc ikid

!?`irain gafn ly ey`xa ,"ecxi `l" zxn`

elit`y :opzc ,dl opincn ogleyl ecxic `l`

.melk jka oi` [miax] mini ogleyd lr `ed

exciq` `dc ,ogleyl inc `l `d ,`zyde

oiycwn oi` zxy ilkc meyn ,i`w zaya cg`a

zegpn) "mgld izy" wxta gkenck .opnfa `ly

zxy ilk jzrc `wlq i`e :`kdn opiwiicc (`,w

m`e .lqtile yecwil Ð opnfa `ly oiycwn

zayl owliq `l m`c ,inp ikd Ð zaya oxciq

cg`c dteb jd`e .dpila lqtp did ,zxg`

ik ,onf xqegn oi` dlil i`c ,mzd iywn zaya

ipyne !lqtize yecwiz Ð iyniy iac dlil ihn

elit` :ipyn iy` axe .ewliqe mcwya :`ax

.sewd exciqy ink dyrp Ð ewliqe mcw `lya

,ogleyl dil zincn elit` ,gafn iab ok m`e

elit`y" oeylc :xnel yie !dpil ea lirez inp

`edd` mrh zpizp dil rnyn "ogleyd lr `ed

,dilr opiyiig `l jklc ,zayd xg` exciqc

elit` epnfa xcqpd enk miptd mgl lkac meyn

.melk jka oi` Ð [miax] mini ogleyd lr `ed

epiid `kdc ,`ed xenb mrh e`l oigxk lr edine

.opnfa `l` oiycwn oi` zxy ilkc meyn :`nrh

éöåøéáyixa ziyixtck ,uiiw zelerl miyak odn oigwel ,eycwzpc ab lr s` Ð zecn

.mdilr dpzn oic zia alc :(`,gt) oiwxit

òáøàî:yxtn (a,fp `rivn `aa) "adfd" wxta Ð rax`n wtqn ylyn ecnre

,rax`n zezlq wtql eilr laiwy oebk ?inc ikid "ycwd ziax" i`dc

?inc ikid :dnize .xeq` Ð `peeb i`d ik ,exiagac .rax`n wtqnc Ð ylyn ecnre

,ixy heicda elit` Ð ycwd zern odilr ellgziy oihig e` zezlq dil zi`c i`

iz ike .yicbd lr enr wqet :(a,ar my) opz yicbd lr elit`cd :`nweqtl ixyc `

i` la` .zehewld xrya elit` (e`) ,xryd itl wqeta epiid Ð yicbd lr enr

`dc ,ok xnel xyt` i` Ð ixy ,ycwd iab `kde .el yia elit` xeq` Ð ith lifen

oz" ipgleyl xn`e ,eze` miraez eilrete eixng eid :`ipz (`,en my) "adfd" yixa
il
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é"úë é"ùø

äáåç úìåòì åæç àì éàmW xwr `lc oeike .dacp zlerl efg -¥

[dlerl] inp `xwirnc ,[zxg` dlerl] ezepyl [xzen] - dler

.dedàëéà éî äáãð íùà[e`] `hg lr `l` `a my` oi` -

.dpgnd l` `al rxevnl exizdläðùîäùãåâ äéäù

äëåúá.yecb oexyr x`yk wifgn did wegn didyk -ïäéöåøéá

ùãå÷.yceb `ki` inp [gld ilk] -äæ àåä íùä ïî àì-

.ycw inp yai zcn i`cec ,xac ly mrh edf `l ,xnelkàìà

ø÷òð çìäùeilr oitiqenyk ,oey`x ltepd ilkd ileyay dn -

.ilkd jeza mivexiad iycw xaky `vnpe .dlrnl dlere xwrp -

ø÷òð åðéà ùáéäå- miptay dn ,jklid .cner dnewna `l` -

.ycw `l - uegay dne ,yecwàøîâéðîlk" ipzwc `d -

"zeycbp eid ycwnay yaid zcn?odk lyn ueg" ipzwcnc

- lkd ixacl did wegn ely oexyrc lirl opixn`c ,"lecbd

.zeycbp [eid] ycwnay yai zcn lkc llknøéàî éáø éà-

`l eze ,yecb did cg` - my eid zepexyr ipy xn`cïðáø éàå !

ãç.opaxl rnyp xi`n iaxcn :lirl opixn`ck ,wegn diteb `ede ,ded -úåãéãî ìëycwnay zecicn lk ,xnelk -

.zeycbp eid - xte li`e yakc oebk ,oexyr eze`a oiccen eidyõåçáî ïéá.odivexial dycwn dty ,jklid .ilkd zty -

ø÷éò ìë åçùîð àì,yicwn - jixvc i`nl `xabe ,dtd zyecw yecw ea oicceny dn edin ."leg yaid zcne" ipzwck -

.edl jixv `lc ,yicwn `l - odivexiaeäìåñôdcnr `le ,mini dray oglyd lr cenrl dhtync ,`id onf zxqegnc -

.dyy `l`äàáä úáùì äåçéðé.mei xyr dyly -íéáø íéîé ïçìù ìò àéä åìéôàùcnry ,mini dyy oebk -

.d`ad zay mcew oglyd lréàîàåmelk jka oi` -?.exn`i `ly xefbl ea zlqet dpil oi`c inp idpéìëá ïéãé÷ôî

úøùonf icka xzei cnr mgl i`d `dc .dpila lqtp oi` - zxy ilka `edy onf lkc .yecwd xac zxy ilka oigipn -

.my `edy onf lk lqtie ca`i `ly ,oecwt oirk - "oiciwtn" .dpila leqtd xac ixeyk`l `z`e ,lqtp `le ,oglyd lr

íéðô.lkida `ed miptd mgl xeciq -õåçà.xfbnl `ki`e - edl ifg `nlr ileke ,dxfra [zegpn] (zgpen) zecicn -

.xfbnl `kile - jk lk mgld my cnrc irci `nlr ilek e`l ,mipt la`çáæîä õé÷ìoze`n oigwel ,lha gafndyk -

opixn` ikde .dcerq xg`l mip`z el oi`iany mc`k ,zelac epiid - "uiw" oeyle .mze` oiviwne ,dlerl miyak mikqp

.mc`l gey zepaa uiw :zereayc `nw wxtaåéìò ìá÷îäzleq el wtql eilr lawe ,xafbd on zern lawy cg` -

.dpyd lkl zegpnlòìñá ïéàñ òáøàî`dc ,zepew ycwd zernc .rax`n wtqn - rlqa oi`q yly ecnre exwede -

."el mwe sqkd ozpe" aizkc ,zerna epnn epw [ycwd] (heicd)
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ìúBðBäá éab ìò Bîcî ïúð àlL Bà ,BîL¯äìBò Bæ éøä ¦§¤Ÿ¨©¦¨©©¥§£¥¨
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äðùîïäk ìMî õeç ,úBLcâð eéä Lc÷naL úBcî ìk̈¦¤©¦§¨¨¦§¨¦¤Ÿ¥

äéäL ,ìBãbdLãBbçlä úcî .dëBúì¯,Lã÷ ïäéöeøéa ¨¤¨¨§¨§¨¦©©©¥¥¤Ÿ¤
Láiä úcîe¯úcî :øîBà àáé÷ò éaø .ìBç ïäéöeøéa ¦©©¨¥¥¥¤©¦£¦¨¥¦©
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc zegpn(iyily meil)

äáBç úìBòì eæç àì éà,mzaegl axwdl miie`x mpi` m` -itl ¦Ÿ£§©¨
,onyl `ly mhgyyì éáø÷my,äáãð úìBòmd xy`ky oeike ¨§¦§©§¨¨

`la mb maixwdl xyt` ,mdn mny xwrp `l dacp zlerk miaixw
d`iai xnerd zlera jkle ,daeg zlerk mdilr dtqepy ztqezd

,mixifb ipy `la d`iai cinzd zlerae ,cg` oexyraàëä àlà- ¤¨¨¨
,rxevn my`a la`déúléîa déì úéî÷Bî àì éà`l m` - ¦Ÿ§¥¥§¦§¥

,oey`xd epick epcinrzàkéà éî äáãð íLà`ay my` yi ike - £©§¨¨¦¦¨
.mikqp enr `iaiy `la my` mya x`ydl leki epi` ok lr ,dacpa

:opgei iaxl di`x d`ian `xnbdíLà ,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨£©
ì àlL BèçML òøBöî,úBðBäa éab ìò Bîcî ïúð àlL Bà ,BîL §¨¤§¨¤Ÿ¦§¤Ÿ¨©¦¨©©¥§
ezxdh zyxta xn`pk(ci ci `xwie)lr my`d mcn ozil odkd jixvy

,zipnid elbx odea lre zipnid eci odea lre zipnid epf` jepzm`e
,xtkzp `l ozp `lçaæî éaâì äìBò eæ éøälr my`d z` aixwi - £¥¤§©¥¦§¥©

,gafndíéëñð ïeòèåenriax ixaca x`eank ,rxevn my` oick §¨§¨¦
opgeiéøöå ,C`iadl rxevndøçà íLàexdhl ick enyl axwiy §¨¦¨¨©¥

eBøézäìmiycwa lek`l. §©¦

äðùî
zx`an ,ycwna eidy dcnd ilk zencewd zeipyna ex`azpy xg`

:yaid zecn ly olceb z` dpyndúBcî ìkyaidLc÷naLeéä ¨¦¤©¦§¨¨
,úBLcâðycebd mr wx oexyr likd oexyr zcicnl yniyy ilkdy ¦§¨

,eayî õeçoexyr zcicnl dyniyy dcndìMiziag zgpnïäk §¤Ÿ¥
dëBúì dLãBb äéäL ,ìBãbdlikde xzei dlecb ef dcn dzidy - ¨¤¨¨§¨§¨

.dwegn `idyk mb oexyr
:yaid zecnae gld zecna ycebd oic z` zx`an dpyndúcî¦©

[zcicn ilk-]ïäéöeøéa ,çlä[mda yiy ycebd-]úcîe ,Lã÷ ©©¥¥¤Ÿ¤¦©
,øîBà àáé÷ò éaø .ìBç ïäéöeøéa Láiäy `ed weligd mrhúcî ©¨¥¥¥¤©¦£¦¨¥¦©

[zcicn ilk-]çläonvr od,Lã÷ ïäéöeøéa Cëéôì ,Lã÷itl ©©Ÿ¤§¦¨¥¥¤Ÿ¤
eli`e ,ilka eycwzpyúcî[zcicn ilk-]LáiäodCëéôì ,ìBç ¦©©¨¥§¦¨

ìBç ïäéöeøéa.ilka eycw `ly itl,øîBà éñBé éaøoia weligd ¥¥¤©¦¥¥
`ed yaid zcn ivexial gld zcn ivexiaäæ íeMî àìiax xn`y Ÿ¦¤
,ycew `id yaid zcn mby i`cey ,`aiwrø÷òð çläL àlàjezn ¤¨¤©©¤§¨

xak ea didy dn xwrp ilkd jezl jteye siqene jteyyky ,ilkd
,ycew md jkitle ilka eycw xak mivexiady `vnpe ,dlrnl `ae

åeli`ø÷òð Bðéà Láiä`l mivexiady `vnpe ,eilr mitiqen xy`k §©¨¥¥¤§¨
.leg md jkitle ,eycw `le ilkd jeza mlern eid

àøîâ
.lecb odk lyn ueg ,zeycbp eid ycwnay zecn lky dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .`id drc efi`ke dpynd ixac z` zx`an `xnbd

épî,epizpyn z` dpyy `pzd `ed in -,øéàî éaø éàlirl xn`y ©¦¦©¦¥¦
(.ft),oexyr ly zecn izy ycwna eidyäåä Leãb ãçzg` wx - ©¨£¨

,[dyceb mr de`lin xy`k wx oexyr dlikdy] dyecb dzid odn
xen`k ,[dycbpy `la mb oexyr dlikdy] dwegn dzid zxg`de

e .zeycbp eid zecnd lky dpyna o`k x`ean ji`e ,`ziixaa myéà¦
,ïðaø,xi`n iax lr my ewlgpyäåä ÷eçîe àãçdcn wx dzid - ©¨¨£¨¨£¨

eidy mbe zecn dnk eidy x`ean dpyna eli`e ,dzid dwegne zg`
zeycbp:`xnbd daiyn .íìBòì ,àcñç áø øîàepizpynéaø ¨©©¦§¨§¨©¦
øéàî,`idéàîedpynd zpeekúBcî ìk','zeycbp eid ycwnay ¥¦©¨¦

y `id dzpeekúBãéãî ìkeccn xy`k oebk ,df dcn ilka eccny ¨§¦
eid ,yakl cg` oexyre li`l mipexyr ipy xtl mipexyr dyly

.lirl xi`n iax ixacke ,zeycbp
:dpyna epipyLã÷ ïäéöeøéa çlä úcî.leg odivexia yaid zcne ¦©©©¥¥¤Ÿ¤

zcn ,ycew odivexia jkitl ycew gld zcn ,xne` `aiwr iax
`l` df meyn `l ,xne` iqei iax .leg odivexia jkitl leg yaid

.xwrp epi` yaide xwrp gldy

.iqei iaxe `aiwr iax ,`nw `pz ly mdinrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîa.dpyna mi`pzd ewlgp dna - §©¨¦§§¦
:`xnbd zxne`äçLîð çlä úcî øáñ àn÷ àpzíéðôaî ïéadn] ©¨©¨¨©¦©©©¦§§¨¥¦¦§¦
[ilkd jezayõeçaî ïéauegany divexia mb ok lre ,[ilkd zty] ¥¦©

eli`e ,dnd miyecwäçLîð àìå íéðôaî äçLîð Láé úcî¦©¨¥¦§§¨¦¦§¦§Ÿ¦§§¨
õeçaî.miyecw mpi` uegany divexia ok lre,øáñ àáé÷ò éaøå ¦©§©¦£¦¨¨©

,õeçaî ïéa íéðôaî ïéa äçLîð çlä úcî,miyecw divexia jkitl ¦©©©¦§§¨¥¦¦§¦¥¦©
eli`e,øwéò ìk äçLîð àì Láé úcîlre ,uegan `le miptan `l ¦©¨¥Ÿ¦§§¨¨¦¨

zty lry dn eli`e ,dta ycwzpy meyn yecw dkezay dn ok
mby oeike ,el jixvd z` `l` yciw `ly dta ycwzp `l ilkd

.leg `ed ixd ,eycwn epi` ilkdéãéàå éãéà ,øáñ éñBé éaøåoia - §©¦¥¨©¦¦§¦¦
,gld zcn oiae yaid zcn,õeçaî äçLîð àìå íéðôaî äçLîð¦§§¨¦¦§¦§Ÿ¦§§¨¦©

àîòè eðééä àëäåoiprl efn ef od zewelgy jkl mrhde - §¨¨©§©£¨
,miyecw mpi` yaid ivexiae miyecw gld ivexiay ,mivexiadçìc§©

ø÷òð,cere cer eilr mipzep xy`k ilka aaxrzneåycebdy `vnp ¤§¨§
éúà à÷ àðîc dåebî,ekeza ycwzp xake ,`a ilkd ikkezn - ¦©¨§¨¨¨¨¥

åeli`ø÷òð Bðéà Láiäycebde ,cere cer eilr mitiqen xy`k §©¨¥¥¤§¨
.ycwzp `le mlern ekeza did `l ilkd lrny

.mc`d zrc `ll gld zecn ivexia eycwzp cvik zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyéåä éàî ø÷òð éëådid glay ycebdy jka dne - §¦¤§¨©¨¥

`lde ,jka ycwzp ike ,ilkd jeza okl mcewéøöc éàîì àøábC ©§¨§©§¨¦
ïéekî à÷daiyn .el jixv `edy dn z` wx ycwl oeekzd mc`d - ¨¦©¥
:`xnbdî àðNéN øa éîéc áø øîàdéîM[enya-]úàæ ,áøc ¨©©¦¦©¦§¨¦§¥§©Ÿ
úøîBày cenll yi o`kn -ïéLc÷î úøL éìks` mkezay dn z` ¤¤§¥¨¥§©§¦

úòcî àlLdid `ly s` mivexiad eycwzp o`k mb ok lre ,mc`d ¤Ÿ¦©©
.mycwl mc`d zrca

:sqep uexizàîéà íìBòì ,øîà àðéáø[xne`-]Cìyïéà úøL éìk ©¦¨¨©§¨¥¨¨§¥¨¥¥
úòcî àlà ïéLc÷îmikixv eid `l gld ivexia s`e ,mc`d §©§¦¤¨¦©©

,mycwl mc`d zrc dzid `ly oeik ycwzdleminkg exn`y dn
meyn ef ixde opaxcn `l` epi` eycwzpyäøæâ`ly xn`p m`y §¥¨

yegl yi ,eycwziànLoilegk mivexiaa mibdepy mi`exdeøîàé ¤¨Ÿ§
y,ìBçì úøL éìkî ïéàéöBîilka ycwzpy xacy exaqiy xnelk ¦¦¦§¥¨¥§

zxy ilka eid xaky el` mivexia ok lry ,oilegl z`vl leki zxy
dzid `ly meyn df ixd leg mdy dny erci `le ,legl md mi`vei
la` ,gld ivexiaa z`f lke .mlern eycwzp `le mycwl ezrc
jkle ,ok xnel e`eai `l ,mlern ilkd jeza eid `ly yaid ivexiaa

.leg mde mda exfb `l
:`piax ixac lr dywn `xnbd,àøéæ éaø áéúBîdpyna epipyoldl) ¦©¦¥¨

(.w,lkiday adfd ogley lr miptd mgl xeciq zece`úà øcéñ¦¥¤
ïéëéæaä úàå íçläogleyd lrïéëéæaä úà øéè÷äå ,úaMä øçàì ©¤¤§¤©§¦¦§©©©©¨§¦§¦¤©§¦¦

úaLa,d`adäìeñtogleyd lr edy `l ixdy ,mikifad zxhwd §©¨§¨
,dlik`l xzip `l mgld mbe ,mpick zayl zayn mini drayãöék¥©

äNòé,elqti `ly icka dligzklnepçépémikifad mr ogleyd lr ©£¤©¦¤
ì,äàaä úaL`ed lekiy dne ,mipdkl mgld xzEie mxihwi f`e §©¨©¨¨

meyn edf ,dpila milqtp md oi`e ok zeyrlàeä eléôàLgpenìò ¤£¦©
díéaø íéîé ïçìL,zayd mcew,íeìk Cëa ïéàycwzp `ly oeik ª§¨¨¦©¦¥§¨§

lre ,dpil leqta lqtdl xyked `l ycwzp `ly lke ,zayd mcew
mikifad z` xihwdl f`e ,ztqep zayl exi`ydl `ed leki ok

.mipdkl mgld z` xizdleéànàåxi`ydl minkg exizd [recn-] §©©
,ogleyd lr mgld z`àîéì énð íúäxnel mdl did my mb - ¨¨©¦¥¨

ok zeyrl oi` mewn lkn ,dpila mgld lqtp `l oicd ony s`y
meynànL äøéæb,zay xg` ogleyd lr ddey mgld z` mi`exd §¥¨¤¨
eøîàéyïéãé÷ôîyecw xac mixi`yn -úøL éìëalqti `ly ick Ÿ§©§¦¦¦§¥¨¥

.my `edy onf lk dpila
:`xnbd dgecúéîø à÷ õeçà íéðtdywne dncn dz` m`d - §¦©¨¨¥

yi `ld ,dxfra ,el dvegn dyrpd lr lkidd mipta dyrpdn
a ziyrpd ogleyd lr mgld ziidydny ,mdipia wlglíéðô§¦
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oifge` mipy` cenr v sc ± oey`x wxtzereay

àëéà éî äáãð íùà .'åëå åæç àì éàå.mikqp ici lr `l` gafnl axwil xzed `l ,jklid -äðùîäéäù

äëåúá äùãåâ.oexyr da did zwgnp dzidyky ,jk lk dlecb dzidy -ìåç ïäéöåøéá ùáéä úãîltepy dn -

."oivexia" epiid ,`lnzpy xg`l ilkd onø÷òð çìäù àìàepnn exwrp aeye ,ea eycwzpe ilka eqpkp oivexiady -

.ea eycwzpe ilka eqpkpc - ycw od jkitl .ueg eltpykø÷òð åðéà ùáé ìù ïéöåøéáåqpkp `ly ,ilk ly ekezn -

.leg `ed jkitl .ea ycwzp `le ilkd jezaàøîâéðî`d -

"zeycbp eid zecnd lk" ipzwc?øéàî éáø éàlirl xn`c -

ly dcn - wegn ,zegpnd lkl ccen did eay - yecb :(`,ft)

.dkeza dyceby jk lk dlecb dzidy ,lecb odkéåä ÷åçîå-

!ded `l yecb cg elit`eúåãî ìë éàîålk :`niz `lc -

.dyecb zg` `l` dzid `lc ,zeyecb eid my eidy zecnd

úåãéãî ìë ïéúéðúî éðú÷ éëä àìàeid da oiccen eidy -

.zeyecbõåçá åçùîð àì.leg odivexia jkitl -àáé÷ò éáø

ø÷éò ìë äçùîð àì ùáé úãî øáñjkitl .`id lege -

dn ,jklid .dil ycwnc `ed dt zyecw - ilka miptay dn

.ycwn `l - dil jixv `lc ,oivexia ,ycwn - dil jixhvi`c

.leg odivexia jkitlàîòè åðééä- ycew odivexia glc -

.ilkd jezn xwrp dly odivexiayéúà÷ àðîã äååâîåon -

.ycew ied ikdl ,ycwdêéøöã éàîìilkd jezay dnl -

oivexiad iycwin i`n`e ,oivexial `le ,ycwinl oieki`?àìù

úòãîoiyecw oivexiad - yicwdl oiekzp `ly it lr s`y -

.zxy ilkåøîàé àîù äøéæâ`l oivexia jpdc ifgc o`nc -

oi`iven inp ikd :ixn` ,`pnc dieebn ez`c ab lr s` ,iycw

ez` `l ,`pnc ditebn iz` `lc ,yai la` .legl zxy ilkn

.legl zxy ilkn oi`iven :dia xninlúàå íçìä úà øãéñ

úáùä øçàì ïéëéæáäexcql did ezevnc .ezevnk `ly -

.zayaäìåñôizy ogleyd lr mgld `diy jixvy itl -

.zezayäùòé ãöéëoikifade mgld oixiyk eidiy -?åðçéðé

.d`ad dipy zayl cr mgld wlqi `le ,oikifad xihwi `ly -

ini ipye mini xyr dyng ogleyd lr oikifade mgld `vnpe

zayl cry mini dray oze` ogleyd lr `ed elit`y .zay

zayl epgipi `ly xefbip ,inp `kd .melk jka oi` - epicn xzei

my edyy it lr s` ,oilqtp oi` el`y myk :exn`i `ny ,d`ad

lqtp oi`e ,dvexy onf lk zxy ilka miciwtn jk - opicn xzei

.dpilaíéðôody zinxw zecn` ,lkida `edc miptd mgl -

dxfra ueg?!éòãé àîìò éìåë åàì íéðôdfa rxi` oky -

mipdkc ,`zlinc `nrh irci - mipdke .mipdkd `l` ,mgld

.xfbinl `kile ,oifixféòãé àîìò éìåë õåç,xfbinl `ki`e -

.'eke exn`i `nyçáæîä õé÷ìoiviiwne zeler odn oipewy -

.lha gafnd `di `ly ick ,zepaxw my oi`yk ,gafnd z` oda

úåúìñ ÷ôñì åéìò ìá÷îäick xafbd on zern lawy -

,rlqa oi`q drax` zzl eilr laiwe ,dpyd lk zleq wtql

.exwedeòìñá ïéàñ äùìù åãîòåenk oi`q rax` ozep -

.elfede ,rlqa oi`q yly zzl eilr laiw .laiwy

åãîòå
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,dkxrnd xcql oinikyn od xgyd cinz zhigy iptlc meyn Ð zixgy ly oixifb ipy

mcew elit` did oixifb ipy xeciqc .cinzd zrya oiwqerd `l` aiyg `l

.(`,bl `nei) "dpennd odl xn`" wxta iia`c dkxrnd xeciqa `zi`ck ,oycd znexz

zixgya oixifb ipy lr exfb `l ,opgei iax xn` :`neic ipy wxta inlyexia xn`c epiide

ax xn` .mixai` zxhwd zrya ediy :yexit Ð

oia axw mei lka" ok dxn` oizipzn :iq`

.melk zixgya xn` `le ,"xyr cg`a miaxrd

zydne`ied i` ,llk mzdn wcinl `kil `

wcwcl yi edine .mipdk ipya e` cg` odka

oipn :(a,ek) `neia `xnba mzd `ipzc `dn

ipya oixifb ipy oerhy miaxrd oia ly cinzl

m` Ð "y`d lr mivr ekxre" xn`py ?mipdk

dilr xrae" xn`py ,xgy ly cinzl oipr epi`

oia ly cinzl oipr edipz ,"xwaa mivr odkd

,xgy ly cinza Ð ici`e ici` :`ni`e .miaxrd

!ixza ciarp xcde ,cga carip `pngx xn`we

meyn ,cga Ð xgy lyc `icda rnyn `nl`

Ð miaxrd oia lye ,cigi oeyl "xriae" aizkc

cere .miax oeyl "ekxre" aizkc meyn ,ixza

znexza dkfy in :`wxit seqa (a,fk) mzd `ipz

.mivr ixifb ipyae dkxrn xeciqa dkfi Ð oycd

ãöéëdpgipi ?leqtl xac `ai `ly Ð dyri

on dyri dn :inp i` .d`ad zayl oikifad mr

?oikifad exhwedy xg` mgld

åìéôàùoi` [miax] mini ogleyd lr `ed

gafnd" wxtac dniz Ð melk jka

:daxn `ax dipin `ra (`,ft migaf) "ycwn

?zlren dpi` e` gafn ly ey`xa zlren dpil

dxfra epl `zyd Ð ecxi `lc i` :inc ikid

!?`irain gafn ly ey`xa ,"ecxi `l" zxn`

elit`y :opzc ,dl opincn ogleyl ecxic `l`

.melk jka oi` [miax] mini ogleyd lr `ed

exciq` `dc ,ogleyl inc `l `d ,`zyde

oiycwn oi` zxy ilkc meyn ,i`w zaya cg`a

zegpn) "mgld izy" wxta gkenck .opnfa `ly

zxy ilk jzrc `wlq i`e :`kdn opiwiicc (`,w

m`e .lqtile yecwil Ð opnfa `ly oiycwn

zayl owliq `l m`c ,inp ikd Ð zaya oxciq

cg`c dteb jd`e .dpila lqtp did ,zxg`

ik ,onf xqegn oi` dlil i`c ,mzd iywn zaya

ipyne !lqtize yecwiz Ð iyniy iac dlil ihn

elit` :ipyn iy` axe .ewliqe mcwya :`ax

.sewd exciqy ink dyrp Ð ewliqe mcw `lya

,ogleyl dil zincn elit` ,gafn iab ok m`e

elit`y" oeylc :xnel yie !dpil ea lirez inp

`edd` mrh zpizp dil rnyn "ogleyd lr `ed

,dilr opiyiig `l jklc ,zayd xg` exciqc

elit` epnfa xcqpd enk miptd mgl lkac meyn

.melk jka oi` Ð [miax] mini ogleyd lr `ed

epiid `kdc ,`ed xenb mrh e`l oigxk lr edine

.opnfa `l` oiycwn oi` zxy ilkc meyn :`nrh

éöåøéáyixa ziyixtck ,uiiw zelerl miyak odn oigwel ,eycwzpc ab lr s` Ð zecn

.mdilr dpzn oic zia alc :(`,gt) oiwxit

òáøàî:yxtn (a,fp `rivn `aa) "adfd" wxta Ð rax`n wtqn ylyn ecnre

,rax`n zezlq wtql eilr laiwy oebk ?inc ikid "ycwd ziax" i`dc

?inc ikid :dnize .xeq` Ð `peeb i`d ik ,exiagac .rax`n wtqnc Ð ylyn ecnre

,ixy heicda elit` Ð ycwd zern odilr ellgziy oihig e` zezlq dil zi`c i`

iz ike .yicbd lr enr wqet :(a,ar my) opz yicbd lr elit`cd :`nweqtl ixyc `

i` la` .zehewld xrya elit` (e`) ,xryd itl wqeta epiid Ð yicbd lr enr

`dc ,ok xnel xyt` i` Ð ixy ,ycwd iab `kde .el yia elit` xeq` Ð ith lifen

oz" ipgleyl xn`e ,eze` miraez eilrete eixng eid :`ipz (`,en my) "adfd" yixa
il
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é"úë é"ùø

äáåç úìåòì åæç àì éàmW xwr `lc oeike .dacp zlerl efg -¥

[dlerl] inp `xwirnc ,[zxg` dlerl] ezepyl [xzen] - dler

.dedàëéà éî äáãð íùà[e`] `hg lr `l` `a my` oi` -

.dpgnd l` `al rxevnl exizdläðùîäùãåâ äéäù

äëåúá.yecb oexyr x`yk wifgn did wegn didyk -ïäéöåøéá

ùãå÷.yceb `ki` inp [gld ilk] -äæ àåä íùä ïî àì-

.ycw inp yai zcn i`cec ,xac ly mrh edf `l ,xnelkàìà

ø÷òð çìäùeilr oitiqenyk ,oey`x ltepd ilkd ileyay dn -

.ilkd jeza mivexiad iycw xaky `vnpe .dlrnl dlere xwrp -

ø÷òð åðéà ùáéäå- miptay dn ,jklid .cner dnewna `l` -

.ycw `l - uegay dne ,yecwàøîâéðîlk" ipzwc `d -

"zeycbp eid ycwnay yaid zcn?odk lyn ueg" ipzwcnc

- lkd ixacl did wegn ely oexyrc lirl opixn`c ,"lecbd

.zeycbp [eid] ycwnay yai zcn lkc llknøéàî éáø éà-

`l eze ,yecb did cg` - my eid zepexyr ipy xn`cïðáø éàå !

ãç.opaxl rnyp xi`n iaxcn :lirl opixn`ck ,wegn diteb `ede ,ded -úåãéãî ìëycwnay zecicn lk ,xnelk -

.zeycbp eid - xte li`e yakc oebk ,oexyr eze`a oiccen eidyõåçáî ïéá.odivexial dycwn dty ,jklid .ilkd zty -

ø÷éò ìë åçùîð àì,yicwn - jixvc i`nl `xabe ,dtd zyecw yecw ea oicceny dn edin ."leg yaid zcne" ipzwck -

.edl jixv `lc ,yicwn `l - odivexiaeäìåñôdcnr `le ,mini dray oglyd lr cenrl dhtync ,`id onf zxqegnc -

.dyy `l`äàáä úáùì äåçéðé.mei xyr dyly -íéáø íéîé ïçìù ìò àéä åìéôàùcnry ,mini dyy oebk -

.d`ad zay mcew oglyd lréàîàåmelk jka oi` -?.exn`i `ly xefbl ea zlqet dpil oi`c inp idpéìëá ïéãé÷ôî

úøùonf icka xzei cnr mgl i`d `dc .dpila lqtp oi` - zxy ilka `edy onf lkc .yecwd xac zxy ilka oigipn -

.my `edy onf lk lqtie ca`i `ly ,oecwt oirk - "oiciwtn" .dpila leqtd xac ixeyk`l `z`e ,lqtp `le ,oglyd lr

íéðô.lkida `ed miptd mgl xeciq -õåçà.xfbnl `ki`e - edl ifg `nlr ileke ,dxfra [zegpn] (zgpen) zecicn -

.xfbnl `kile - jk lk mgld my cnrc irci `nlr ilek e`l ,mipt la`çáæîä õé÷ìoze`n oigwel ,lha gafndyk -

opixn` ikde .dcerq xg`l mip`z el oi`iany mc`k ,zelac epiid - "uiw" oeyle .mze` oiviwne ,dlerl miyak mikqp

.mc`l gey zepaa uiw :zereayc `nw wxtaåéìò ìá÷îäzleq el wtql eilr lawe ,xafbd on zern lawy cg` -

.dpyd lkl zegpnlòìñá ïéàñ òáøàî`dc ,zepew ycwd zernc .rax`n wtqn - rlqa oi`q yly ecnre exwede -

."el mwe sqkd ozpe" aizkc ,zerna epnn epw [ycwd] (heicd)
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äáBç úìBòì eæç àì éà¯,àëä àlà ,äáãð úìBòì éáø÷ ¦¨¨§©¨¨§¦§©§¨¨¤¨¨¨
àì éàúéî÷Bîdéúléîa déì¯!?àkéà éî äáãð íLà ¦¨§¥¥§¦§¥¨¨§¨¨¦¦¨

àlL BèçML òøBöî íLà :ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨£©§¨¤§¨¤Ÿ
ìúBðBäá éab ìò Bîcî ïúð àlL Bà ,BîL¯äìBò Bæ éøä ¦§¤Ÿ¨©¦¨©©¥§£¥¨

éøöå ,íéëñð ïeòèå ,çaæî éaâì.Bøézäì øçà íLà C §©¥¦§¥©§¨§¨¦§¨¦¨¨©¥§©¦
äðùîïäk ìMî õeç ,úBLcâð eéä Lc÷naL úBcî ìk̈¦¤©¦§¨¨¦§¨¦¤Ÿ¥

äéäL ,ìBãbdLãBbçlä úcî .dëBúì¯,Lã÷ ïäéöeøéa ¨¤¨¨§¨§¨¦©©©¥¥¤Ÿ¤
Láiä úcîe¯úcî :øîBà àáé÷ò éaø .ìBç ïäéöeøéa ¦©©¨¥¥¥¤©¦£¦¨¥¦©

çlä¯Láiä úcî .Lã÷ ïäéöeøéa Cëéôì ,Lã÷¯,ìBç ©©Ÿ¤§¦¨¥¥¤Ÿ¤¦©©¨¥
àlà ,äæ íeMî àì :øîBà éñBé éaø .ìBç ïäéöeøéa Cëéôì§¦¨¥¥¤©¦¥¥Ÿ¦¤¤¨

çläL.ø÷òð Bðéà Láiäå ,ø÷òðàøîâéaø éà ?éðî ¤©©¤¡¨§©¨¥¥¤¡¨¨¦¦©¦
øéàî¯ïðaø éà !äåä Leãb ãç¯àãç÷eçîe!äåä¯ ¥¦©¨£¨¦©¨©£¨¨£¨

?"úBcî ìk" éàîe ,øéàî éaø íìBòì :àcñç áø øîà¯ £©©¦§¨§¨©¦¥¦©¨¦
à÷ éàîa ."Lã÷ ïäéöeøéa çlä úcî" .úBãéãî ìk̈§¦¦©©©¥¥¤Ÿ¤§©¨

çlä úcî :øáñ àn÷ àpz ?éâìtéî¯ïéá äçLîð ¦©§¦©¨©¨¨©¦©©©¦§§¨¥
Láé úcî ,õeçaî ïéa íéðôaî¯àìå íéðôaî äçLîð ¦¦§¦¥¦©¦©¨¥¦§§¨¦¦§¦§Ÿ
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc zegpn(iyily meil)
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,'ebe 'xwAd oA lr aixwde ,'dl minlW F` xcp `Ntl gaf F` dlrŸ¨¨©§©¥¤¤§¨¦©§¦§¦©¤©¨¨
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åãîòåxzen" epiid - eilr laiwy dnn xzei ycwdl ozepy d`q dze`e .oi`q rax`n wtqn - rlqa oi`q rax` -
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.ol rnyn `wäðùîçñôå øùòîå øåëáä ïî õåçzgkyn ze`hg la` ,edpip daeg meyn - edlek jpdc -

.inp xeaiva'åëå úàèç àìàueg" opixn`c ab lr s`e -

meyn ,mikqp oiperh rxevn ly eny`e ez`hg - "my`e z`hgn

.`icda iaizkcàøîâäçðî åìéôàå`la dnvr ipta d`ad -

.gafäìåò øîåì ãåîìúdperh gaf mr d`ad dgpnc -

.gaf `la dnvr ipta d`ad dgpn `le ,mikqpàéöåäì òîùî

åìà úàdacpa oi`a oi`y ,my`e z`hge gqte xyrne xeka -

mpi`y (dbibg inlye dii`x zler :edip i`ne) ,od daeg `l`

- dbibge ,"mwix ipt e`xi `l"l - di`x zler `l` lbxd zaeg

`lc ab lr s` ,`ivedl ivn `l meid zaege oitqene .minlyl

.mikqp eda azk `icda `dc - dacpae xcpa eedàéáäì òîùî

åìà úà`inec `iedc meyn ,dgny inlye dii`x zeler -

.lbxd zaeg opi`y dacpae xcpa oi`ad zeler x`ye zelerc

úàèç éøéòù àéáà.mikqp oiperh edi crena oi`ae li`edc -

äéä ììëá ø÷á ïágix zeyrl" `xwc diyixa aizk `dc -

il dnl "xwa oa dyrz ike" ,"o`vd on e` xwad on 'dl gegip?

!'ebe "xwad oa lr aixwde" aezkiløãðá àáä ìë óàoerh -

xcpa `a `diy z`hg epivn `lc - z`hg ixiry iwet`l ,mikqp

.dacpeáä ïîøîåì ãåîìú äî ïàöä ïî åà ø÷`lde -

edpip gaf llka edleke ,"gaf" xn`p xak?óåòä úìåò åìéôà

.mikqp dnr `iai -íäéðùî àéáé.o`ve xwa -ïúðåé éáøå

àø÷ éì äîìo`vd on e` xwad on wlgl -?llwn iab `d

- "ecgi" eda aizk `lc oeik :(`,eq oixcdpq) xn` en`e eia`

."ecgi" aezkd jl hextiy cr ,cg` cg` inp rnyn
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`l ixd ?zern zncwda egiexn dn ,ok m` Ð yicb elit` el oi` m`e .dil xhp xb` o`k

mlerlc :xnel yie !oilegl iwtp `le ,llgziy dn lr mdl oi`c ,oda ynzydl lkei

zern lawn `l` ,yicb elit` dil zilca

xzei el oipzepy miza ilra lv` jlede ycwd

ozep oi`y dne .xzid giexne ,oi`q rax`n

ecnre ylyn` dedc icin ,scerd eze` ycwdl

itk `l` ycwdl aidi `lc meyn Ð rax``

,df mrh itl edine .rax`n `ed xryde ,xryd

ick ,dxegql ycwd zern jiledl xzen did

`l i`n` ,ok m`c ,dniz edfe .oda xkzydl

wxta ,`peeb i`d ika ycwda ziaix ogky`

oekp oi`c d`xp jkl !?(a,fp `rivn `aa) "adfd"

meyn e` ,ycwd oeifa meyn e` Ð ok zeyrl

ycwda `kd ixyc `de .dlirn icil `ai `ly

edfi`" seqc `idd ik :xnel yi Ð heicda xeq`e

Ð mizy xqegn ,ax xn` :(`,cr my) "jyp

icia :xn` l`enye .wqet epi` Ð yly ,wqet

elit` ,miny icia .wqet Ð d`n elit` ,mc`

,yicbd lr enr wqet :opz .wqet epi` Ð zg`

ycinle yainl dnga `cyn xqegn `de

l`enyle .yaie dnga `cyc oebk :ipyne ?ccine

`de ,wqet epi` cg` elit` miny icia xn`c]

.`zeetpa xyt` !`id miny iciac ,ccin [xqegn

yi cere .ixy Ð ipd lk xqegn elit` ycwdae

oipzepe miacpznd mixiyra `kd ixiinc :xnel

.rax`n wtql ick ,zezlq ixkenl oileg zern

wxta ,dti mexqni `l `ny yiigc o`nl elit`e

migitq ixney" iab (`,giw my) "dilrde ziad"

`kil `kd Ð "mpg xney acpzn oi`c ,ziriaya

,dti dti mixiyrd exqn `l elit`c .yginl

zernd elaiwy zezlqd ixken mewn lkn

ziaix elit` :`niz ike .dti dti mze` oixqen

oileg ly d`n mixiyrd eeliy ,ixzyil dvevw

ogky`ck ,mixyre d`n ycwdl mlyl

zia ipa`" iab (a,fp `rivn `aa) "adfd"a

lkd Ð mzdc ,inc `l !"xafibl zexeqnd

xfbinl `kile ,oipal zecner mipa`dy mircei

iz` `nlic opixfb Ð `kd la` .heicd eh`

m` ixy ,mixyre d`na d`n deln ikc ,xninl

d`n ozeeldl ixyc ikid ik ,jk xg` meyicwd

ik elit`c :cere .mixyre d`n ycwdl mlyl

`ied eli`k aiygc ,`ziixe`cn xeq` `peeb i`d

dpn oz" oebk ,eit lr ciarwc oeik ,delnl d`pd

`le .axr oicn zycewnc "jl ip` ycw`e ipeltl

inc `le .oda wlg xafbl oi`y ,oipa ipa`l inc

`ipltl dil `nile ,ifef rax` lewy"l inp

xninl xeq`c i`ce `hiyt `dc Ð "ifef otfelc

rax` `ipltl ade ifef jl `ptifen `p`" dixagl

."ifefùìùîÐ rax`n wtqn rax`n ecnre

enr wqt `ly it lr s` :(a,ar `rivn `aa) "jyp edfi`" seqa opzc ,dcedi iaxl heicdan ith ycwda `lew `kil `da."izern il oz e` ,dfk il oz" el xnel leki ,deabd xryk
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,gafnl olekc ,mikqp iab `kd :inp i` .daix "zxez z`f" :inp i` .zeaxl rnync Ð "rbepd lk" aizkc ,mzd ip`yc :xnel yie !dgpn elit` ,oiler lk :`pin` ded Ð "miyak" aizk `le

.lilk dlekc ynn dler xazqníéîìù'dl minly e` xcp `ltl" (eh xacna) iaizk `icda minly :xn`z m`e Ð oipnoa dyrz ike" aizk `xw `eddc diyixa `dc :xnel yie !"

.o`vd on iieaxl "gaf" `z`e ,"xwaéîìù.milbxd lka bdepd xac hwp `l` ,zxvr iyak hwpinl ivn ded Ð dii`x zlere dbibgåàonwlc ,yixc "mkicrena"n Ð mkicrena

."e`" "e`" :yixc (`,`v)ïáon e` xwad on" (eh xacna) dyxta aizk `icdac ,ok yxit mpgae .miyi`l dlerd lk :opirnyc ,"dy` mziyre" llka :qxhpewa yxit Ð did llka xwa

.qxhpewd yexitk rnyn "llka" oeyle ."xwad oa lr aixwde" dixza aizk cere ."o`vdäîÐ dacpa e` xcpa `a cgein xwa oaoda `veik oi`c meyn Ð ith z`hg ixiry witne

.dacp oda `veik Ð dii`x zlere dbibgc inly la` .dacp
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òáøàî ÷ôñî òáøàî åãîòåxeng heicd [`di] `l -

jyn `ly onf lkc .ycwdnzleq xzen eze`e ,xefgl leki -

,"mikqp" ixw zezlqe .gafnd z` oiviwn - [oiwtqne] oixfegy

.mi`a md mikqp zgpnl ixdy.äðéìá åìñôð åðì íàå

àøîâ'åë äùà íúéùòågly" zyxta ,mikqp zyxt edf -

."miyp` jlúàèç éøéòùedlekac ,milbx itqen ly -

miaezk ef dkld ly ze`xwnd lk ."cg` z`hg xirye" aizk

.dyxt dze`aäéä ììëáopirnyc ,"dy` mziyre" llka -

.hrn`c el`n ueg ,mikqp oerh dy` lkc dpinøîàðù éôì

äìåò,mikqp dperh dler lk :rnyn "gaf e` dler" -

.serd zler elit`eçáæ åðéà óåòå`le ,`ed dwilnac -

.dgiafaïàöä ïî åà ø÷áä ïî øîåì ãåîìú"e`" -

.`iai mipy - dvx m`e ,`iai cg` - dvx m`y ,wlgl `a

àø÷ éì äîì ïúðåé éáøåwlgl -?øîà àäiabl -

en`e eia`"cg` cg` rnyne cg`k mdipy rnyn - "llw

.envr iptaåãçé áåúëä êì èøôéù ãòoeik ,inp `kde -

`linn - "ecgi" aizk `le ,"o`vd one xwad on" aizkc

.`iai cg` `iadl dvx m`y opirnyàðéîà êúòã à÷ìñ

áéúëå ìéàåä`xw ipyc oeikc ,"o`vd one" `xwiea -

.aizk `wec i`ce - "o`vd one xwad on" aizkc ,dixeaica

hwp `wec rnyn ,"one" aizk o`v iabe ,"on" aizk xwa iabcn

- o`v iabe ,`z` dndad on iyextlc meyn - xwa iab

cg` dfne ,cg` dfn :xn`w ikde ."one" aizk ,`z` iteqe`l

.inc "ecgi" aizkc o`nke ,`iai
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y ,'znei zen en`áéúk àìc áb ìò óàyi` yi` ik' [xn`p `ly-] ©©©§Ÿ§¦
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oerh dacpae xcpa `ad lky micnl 'dacpa e` xcp `ltl'ny
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,'dacpa e` xcp' xn`p jkle ,`weec mdipy z`adïúðBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨
`ly lk `weec mdipyl dpeekd 'en`e eia`'y xnel oi`y xn`y
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.wlgl `xw jixhvi` `le ,envr ipta cg` lk inp rnyn - "ecgi" eda aizk `lc oeik ,"o`vd one xwad on" inp ikd

ïàöä ïîå àø÷éåá áéúëã ìéàåäiabe .inc "ecgi" aizkc enk - "one" aizke ,"o`vd on" azkinl dil dedc oeik -

aezkil ikidc .e"ie `la xyt` `l mzdc meyn ,"ecgi" rnyn `l - "en`e" aizkc ab lr s` ,"en`e eia`"?eia` llwne"

.en` lliw eia` :rnyn - "en`éîã áéúëã ïàîë åãçé áéúë àìã áâ ìò óà øîàã äéùàé éáøìåon" i`de -

.serd zler `ivedl dil irain "o`vd on e` xwadàø÷ éòáéì

.`ian cg` - dvxc ,wlgl -áéúë àäwlgl `pixg` `xw -?

'åâå åðáø÷ ïàöä ïî íàå ø÷áä ïî åðáø÷ äìåò íà-

.wlgl rnyncêì øîà ïúðåé éáøåm`" aizkc iab lr s` -

"o`vd on e` xwad on" dil jixhvi` ,"xwad on epaxw dler

.wlgléìéî éðä.iziil jd ira i`c -ùéøôîáxcpd zrya -

.xwa e` o`vàåä çáæ åàì äãåúdler iwtpc `kidn -

"e`"n iieaxl il dnl ,dcez rnyn inp `eddn ,minlye?ìéàåä

äãäá íçì éúàå:inp i` .mikqp irail `l ,gaf daeyg dpi`e -

edc meyn.mikqp mewna mewil (inp i`) ,mikqp mewna mgld i

äáãðá åà øãð àìôì àø÷ áåúëéìå`l aezkil `le -

dceze dler epiidc dacpae xcpa `ay lkc ,"gaf" `le "dler"

on e` xwad on"n hirnin - mikqp dperh oi`c dgpne ,minlye

."o`vd(çñôå) øåëá àéáà.gqte xyrne -áéúëã àúùäå

äìåòdteb dler iede ,gqte xyrne xeka iieaxl zivn `le -

'dl dy` mziyre"c ,llke hxte llk iedc - hxtdler" ,llk - "

xfg - "gegip gix zeyrl" ,hxt - "dacpa e` xcp `ltl gaf e`

.llkeäéá úéáøî éàîz`hg `ive`" zxn`e li`edc -

edpip i`ne ,"lk s` ,yxetn hxtd dn" xnel jl yi [dn] ,"my`e

df hxtn iieaxl xn`wc?ãîåòå áééåçî ïéàùaiiegn oi`y -

.ixiin dacp zlerac ,dleraíéùã÷ ìù úåãìå àéáäì-

.[cle jiiy `le] ,xkf - dlerc ,miycw x`y ly zeawpäìåòå
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.cge cg lk mikqp ira - dacpa dler ,xcpaçáæ åàdnl "e`" -

il?íéîìù åàil dnl "e`" -?äéùàé éáøådil `wtpc -

il dnl "e`" ,"xwad" on serd zler herin?ozpei iaxl `nlyac

on m`e" on wlgl dil `wtp diy`i iaxe ,wlgl "e`" i`d yixcc

o`vd`wtp serd zler ihernle ,"xwad on epaxw dler m`"ne ,"

."o`vd one xwad on"n diléðéî éøúá]lkl mikqp irac [`ed -

.'ek dil ibqz "xwa e` o`vd on" cga ,cgãçàì åùòú äëë

il dnl envr ipta eikqp cg` lkl inp rnync -?yxit xcde

.cg` lk ly epicúçà úáá éúééà ìáà`ni` ,dacpe xcp -

.'eke ibqzïîùá äìåìá äçðî úìñ íéðåøùò äùìùå-

.aizk xiyr rxevnaçáæä íò äàáä äçðîá,xnelk -

.enr daixwy gafl dwewfyäàáä äçðîá àìà åðéà åà

äîöò éðôádgpn `l` ,gafl dwewf dpi` dgpndy ,xnelk -

.`id dnvr iptaíà ïéé éëñð íéðåòè íà òãåé éðéà ïééãòå

àì.yexita oii da aizk `l `dc -øîåì ãåîìúzyxta -

,xninl `xw jixv ded `l - 'ebe "oidd ziriax jqpl oiie" :"gly"

lr" xnel cenlz dn ,"gaf e` dler" dyxtd y`xa aizk xakc

"gafl e` dlerd?äìåò àìà.rxevn zler ef -íùà äæ

òøåöî.mikqp miperh ozylyy -åäééåøú äéì ÷åôéúå-

cge cg lkl `xw irail `le ,"gaf"n my`e z`hg!
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dllw aizkc e`l i`c ,"llw eia`" iab xn`c diy`i iaxle

- "llw en`" aizkc `xwe ,"eia` z` llwi ik" [aizkc] ,eia`l

aizkc enkc ,mdipy z` llwiy cr :`pin` ied ikd e`l `d

dil yixc `kide ,"o`vd one" iab wlgl `xw irail .inc "ecgi"

.serd zler ihernl ,`pixg` `yxcl "o`vd on e` xwad on"c

ùøôîãá."xey ilr ixd" e` "yak ilr ixd" -åàì äãåú åèà

àåä çáæiieaxl "e`" jixhvi`c -?!"gaf"n wetizéòáéú àì

íéëñð.mikqp mewna `di mglc -øéæð ìéàî àðù éàîå-

.oizrnya onwl ipzwck ,ira inp mikqpe ,"mgl" dia aizkc

mewna mgl `dic opixn` `le ,dcez `wtp inp "e`" `la jklid

.mikqpïéðéî éðù.dkeaxe ung `le ,oiwiwxe zelg aizk xifpa -

äìåò àéòá àìåmeyn i`c .`id dacpe xcp llka `dc -

gaf [e`l] dgpnc `wtp "gaf"n `d ,lirl ipzwck ,dgpn ihernl

.`edàðéîà äåä.iz` `zernynn dacpe xcp lk `dc ,`ed dacpe xcp e`lc i`n elit` `z` iieaxl hxte llk jgxk lrc ,edl opihrnn `l dacpe xcpc zernynnc -äìåò øîåì ãåîìúdn :opiyxce ,xyrne xeka opihrnn `xwc iieaixn .

dia ziaxn i`n hxte llkc "lk s`" ,xyrne xeka ihernl "dler" aizkc `zyde :jixte .xyrne xeka e`vi ,onwlck yxetn hxtd?!`icda dyxta miaezk mikqp miperhd lk `díéùã÷ úåãìå àéáäìly dxenze ,minly oebk ,dawp ly -

.minlyäøåîúä ïî àáä äìåòå.dler zxenz -àåíù.drex my`a - dzn z`hgay lk :ol `niiwc ,xg`a extkzp e` eilra ezny -äééòøì ÷úéðù.dlerl xyk - mzq ehgye ,dirxl wzipy my` :`nw wxta opixn`e ,drexl edexqny -

`herin e`l i` la` .mipdkl - zexere ,gafnl - xyad :lirl opixn`c ,mikqp xzen oebke .gafnd uiiwl zeler epiid dacp dze`e ,"dacpl einc elti" opixn`c jpd lk ,zexzend on `ad dlere :opiqxb `pixg` `pyil .mikqp ira dler `edde

.`hg lr `a epi`y lk zeaxl :dia iyxc ded ,`wec e`l dacpe xcpc oeik - "dler"cäéùàé éáøì àçéðä.welg irac -éì äîì íëéãòåîá åà.ira `w mikqp zyxt on "e`" edlek -äéùàé éáøå"o`vd on e` xwad on" i`dc lirl xn`c -

il dnl "e`" ,`z` serd zler ihernl?dia yixc i`n diy`i iaxl `l` ,wlgl "e`" yixc - ozpei iaxl `nlya?éìéî éðäzaa o`iade ,zg` zaa iycwnc `kid la` .cg`k o`iade df xg` df ycwedc `kid ,zepaxw ipyl mikqp ipy irac -

.ol rnyn `w .cgc mikqpa ibqz - zg`'åâå äçðî úìåñ íéðåøùò äùìùå.aizk rxevna -çáæä íò äàáä äçðîá.mipexyr dyly ira jklid ,my`e z`hge dler ,miyak dyly `ian xiyr rxevnc .xacn aezkd mikqp zgpna -úà

äçðîä úàå äìåòä.dler llb d`ad dgpnd :rnyn -íéëñð.oii -êñðì ïééå.aizk mikqp zyxta -
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"ïàvä ïîe" áéúëe ìéàBä¯.éîc "åcçé" áéúëc ïàîk ¦§¦¦©Ÿ§©¦§¦©§¨¨¦
ïàîk ,"åcçé" áéúk àìc áb ìò óà :øîàc äiLàé éaøìe§©¦Ÿ¦¨©£©©©©§¨§¦©§¨§©
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àîúña¯äãBz :øî øîà .ïì òîLî à÷ ,eäééåøzî éúééì ¦§¨¨¥§¥¦©§©§¨©§©¨£©¨¨
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ìk óà ,àèç¯íLàå úàhç àéöBà .àèç ìò àa ïéàL¯øNòîe øBëa àéáà ,àèç ìò ïéàa ïäL ¥§©Ÿ¤¥¨©¥§¦©¨§¨¨¤¥¨¦©¥§¨¦§©£¥
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BúàhçLìLe" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî .íéëñð ïeòè BîLàå òøBöî ìLúìñ íéðBøNò äL ¤©©¤§¨©£¨¨§¨¦§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¨¤§¦Ÿ¤
"äçðî¯Bðéà Bà ,çáfä íò äàaä äçðîa :øîBà äzà .øaãî áeúkä çáfä íò äàaä äçðîa ¦§¨§¦§¨©¨¨¦©¤©©¨§©¥©¨¥§¦§¨©¨¨¦©¤©¥

éåä ,"äçðnä úàå äìòä úà ïäkä äìòäå" :øîBà àeäLk ?dîöò éðôa äàaä äçðîa àlà¤¨§¦§¨©¨¨¦§¥©§¨§¤¥§¤¡¨©Ÿ¥¤¨Ÿ¨§¤©¦§¨¡¥
?åàì íàå íéëñð äðeòè íà òãBé éðéà ïééãòå .øaãî áeúkä çáfä íò äàaä äçðîa :øîBà¥§¦§¨©¨¨¦©¤©©¨§©¥©£©¦¥¦¥©¦§¨§¨¦§¦¨

"äìò" ,"ãçàä Lákì çáfì Bà äìòä ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå" øîBì ãeîìz¯úìBò Bæ ©§©§©¦©¤¤§¦¦©¦©£¤©¨Ÿ¨©¤©©¤¤¨¤¨Ÿ¨©
"çáæ" ,òøBöî¯"çáfì Bà" ,òøBöî úàhç Bæ¯.òøBöî íLà Bæ¯eäééåøz déì ÷Btéúå,"çáæ"î §¨¤©©©§¨©¤©£©§¨§¥¥©§©§¦¤©

øîàã

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



קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zegpn(iriax meil)

yáéúëe ìéàBäxwAd on''ïàvä ïîe,'o`vd on xwad on' xn`p `le ¦§¦¦©¨¨¦©Ÿ
áéúëc ïàîkxn`p eli`k -éîc 'åécçé'`iadl jxhvie ,[aygp-] §©¦§¦©§¨¨¥

weqtd jxved jkl ,o`vd on cg`e xwad on cg` ,zepaxw ipy
`ian mipy dvx `ian cg` dvxy cnll xen`d.

:`xnbd dywn .diy`i iax zrc z` zxxan `xnbdäiLàé éaøìe§©¦Ÿ¦¨
øîàcweqtd iabl(h k `xwie)z`e eia` z` llwi xy` yi` yi` ik' §¨©

y ,'znei zen en`áéúk àìc áb ìò óàyi` yi` ik' [xn`p `ly-] ©©©§Ÿ§¦
en` z`e eia` z` llwi xy`åécçéz`f lka ,'znei zenïàîk ©§¨§©

áéúëcxn`p eli`k -éîc 'åécçé'weqta jxev yi ok lre ,[aygp-] ¦§¦©§¨¨¥
s`y dyw eixacl ,mdn cg` wx lliw m` elit` zneiy zelbl xg`
yxtl yi 'mkpaxw z` e`iaz o`vd on e` xwad on' xen`d z`

ok m`e ,`weec mdipy z` `iai oaxw acpzndyàø÷ éòaéì- ¦¨¥§¨
xn` cvike ,mdn cg` `iaiy ice jk df oi`y cnll weqt jxveiy
zler hrnl `a mikqp zyxta xen`d 'o`vd on e` xwad on'y
:`xnbd zvxzn .mdipy z` `ian epi` ok`y el oipn ok m`y ,serd

,mikqp zyxta weqtdn z`f yexcl jxved `láéúëä`ldy-] ¨§¦
dler oaxw zyxta [xn`p xak(b ` `xwie),'ø÷aä ïî Bðaø÷ äìBò íà'¦¨¨§¨¦©¨¨

xn`p cere(i ` my),'Bðaø÷ ïàvä ïî íàå'`iadl lekiy rnyne §¦¦©Ÿ¨§¨
`iadl jixv epi`e ,dcal o`vd on dler e` dcal xwad on dler
,mdn cg`a icy dxezd dcnil xaky `vnp .`weec cgi mdipy z`

p zyxta xen`d weqta jxev oi`e.z`f cnll mikq
:`xnbd zl`eyCãéàåjxvpy xaeqd ,ozpei iax ,xg`d `pzde - §¦¨

,`weec mdipy z` `iaiy jxev oi`y cnll mikqp zyxta weqtd
zyxta z`f dxezd drinyd xaky diy`i iax zprhl dpri dn

y xn`i ozpei iax :`xnbd daiyn .dleréøèöéàCxen`d s` lry - ¦§§¦
,mikqp zyxta weqtd jxvp dler zyxtaàðéîà Czòc à÷ìñ- ¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrc lr dler didéléî éðäon gkeny el` mixac - ¨¥¦¥
o`vd on e` ecal xwad on `iadl lekiy dler zyxta miweqtd

`l` mpi` ,ecalLøôîa,o`vd on e` xwad on `iaiy excp zra ¦§¨¥
àîúña ìáàdfa ,oaxw `iaiy `l` xn` `ly ,yxtl `la xcepa - £¨¦§¨¨

eäééåøzî éúééì,`weec mdipyn `iadl eilr -ïì òîLî à÷- ©§¥¦©§©§¨©§©¨
mby mikqp zyxta xen`d 'o`vd on e` xwad on' weqtd eprinyn

.mdn cg`a ic df ote`a
dcez aeigl xewnd zece` `ziixad ixac z` zyxtn `xnbd

:mikqpaøî øîàoaxw ,`ziixaaïépî äãBz,mikqp oerh `edy ¨©©¨¦©¦
.'çáæ Bà' øîBì ãeîìz:`xnbd zl`eyeèàoaxw [m`d-]äãBz ©§©¤©¨¨

àeä çáæ åàìoeik `ld ,'e`' daizdn ezeaxl `ziixad dkxvedy ¨¤©
minlyy `ziixad dcnle ,'gaf e` dler 'dl dy` mziyre' xn`py
:`xnbd daiyn .llka dcez s` dzrn ,md gafy itl mikqp miperh

éøèöéàCd dkxved -y meyn ,`weec 'e`'n ezeaxl `ziixaà÷ìñ ¦§§¦¨§¨
àðéîà Czòcy xnel jzrc lr dler did -íçì àkéàå ìéàBä ©§¨¨¦¨¦§¦¨¤¤

dãäaok lr ,dz`ada mgl dperh xak dcezdy oeikn -éòaéz àì ©£¨Ÿ¦¨¥
[jxhvz-]íéëñðcenil dkxved jkl ,mnewna `ed mgldy itl §¨¦

.dzeaxl 'e`' daizd d`ae ,cgein
:`xnbd zl`eyàðL éàîedcezd dpey dnae -øéæð ìéàîli` - ©§¨¥¥¨¦

,exfp ini z`ln meia xifpd `iany minlydíçì déãäa àkéàc- §¦¨©£¥¤¤
,ez`ada mgl enr yi `ed s`yíéëñð éòáe`ed ok it lr s`e - ¨¥§¨¦

oldl eyxcy itk ,mikqpl mb wewf(a"r):`xnbd daiyn .à÷ìñ̈§¨
àðéîà Czòcy xnel jzrc lr dler did -íúäxifp li`a [my-] ©§¨¨¦¨¨¨

`l` oi`ïéðéî éðLmle` ,mikqp oerh `ed ok lre ,zelg lyàëä §¥¦¦¨¨
da yi dceza [o`k-]ïéðéî äòaøà,mikqp mewna od ixde ,zelg ly ©§¨¨¦¦

ïì òîLî à÷s`e ,jk df oi`y aezkd eprinyn -dperh dcez ¨©§©¨
.xen`ke ,'e`'n dzaxzpy ,mikqp

cer `ziixaa epipy :`ziixad ixac z` xxal dkiynn `xnbd
oerh dacpae xcpa `ad lky micnl 'dacpa e` xcp `ltl'ny

:`xnbd zl`ey .mikqpàðîçø áBzëìådxezd aezkzy -àlôì' §¦§©£¨¨§©¥
'äáãðá Bà øãð,calaéòa àìåaezkl jxhvz `le -,'äìBò'`ldy ¤¤¦§¨¨§Ÿ¨¥¨

:`xnbd daiyn .dacpae xcpa d`a dler s`àðîçø áúk àì éà¦Ÿ¨©©£¨¨

àðéîà äåä ,'äìBò'hxte llka miweqtd yexcl yiy xne` iziid - ¨£¨¨¦¨
,llke''äì äMà íúéNòå'`ed,ììklka `ed mikqp oicy rnyny ©£¦¤¦¤©§¨

,gafnd lr xhwpe miyi`l dlerd oaxw'äáãðá Bà øãð àlôì'`ed §©¥¤¤¦§¨¨
,èøtxn`py dne ,mikqp oerh dacpae xcpa `ad oaxw wxyçéøì' §¨§¥©

,ììëå øæç 'çBçéðepyi xy`ke ,mikqp oerh gegip gixl dlerd lky ¦©¨©§¨©
àlà ïc äzà éà ììëe èøôe ììk`edy dn z`e hxtd z`ïéòk §¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥

,èøtä`ad oirk `edy dn lk mikqp oerhy cenll yi o`k ok lre ©§¨
xn`pe ,dacpae xcpayàèç ìò àa BðéàL øác LøBôî èøtä äî̈©§¨§¨¨¨¤¥¨©¥§

,mikqp oerhìk óà[oaxw] xacàèç ìò àa ïéàLlre ,mikqp oerh ©Ÿ¤¥¨©¥§
okàèç ìò ïéàa ïäL íLàå úàhç àéöBà,mikqp miperh eidi `ly ¦©¨§¨¨¤¥¨¦©¥§

mle`àèç ìò ïéàa ïéàL çñôå øNòîe øBëa àéáàmiperh eidiy ¨¦§©£¥¨¤©¤¥¨¦©¥§
gqte xyrne xeka df 'llke hxte llk'n daxp `ly icke .mikqp

,mikqp mpirhdløîBì ãeîìzaezkd epcnln -,'äìBò'jk ici lre ©§©¨
xyrne xeka `ivend ,oldlcke ,xg` ote`a hxtd oirk zeaxl yi

.gqte
:`xnbd zl`eyáéúëc àzLäxn`py dzr -'äìBò'xeka hrnl ©§¨¦§¦¨

,lirlcke ,gqte xyrneèøôe ììk,hxtd oirk daxnd llkeäî §¨§¨©
déa úéaønmikqp miperhd lk `lde ,epnid daxn dz` dn - §©¥¥

daiyn .df llke hxte llkn ecnell jxvpy mikqp zyxta miaezk
,eyxecl yi jk :`xnbd,èøtä äîxcp `ltl gaf e` dler' `ede ¨©§¨

,'dacpa e`LøBôîoaxw `edy,ãîBòå áéieçî BðéàL,mikqp oerh §¨¤¥§¨§¥
ìk óàoaxw,ãîBòå áéieçî BðéàLxcpa `a epi`y s`e ,mikqp oerh ©Ÿ¤¥§¨§¥

r dacpae,dzíéLã÷ úBãìå àéáäì,miaixwe miyecw mdy §¨¦©§¨¨¦
ïúøeîúe,daixw `id s`y minlye dler zxenz -ïî äàaä äìBòå §¨¨§¨©¨¨¦
úBøúBnälirlck gafnd uiwl jledd mikqp xzen oebk](.v),[íLàå ©¨§¨¨

äiòøì ÷zépLdrxiy `ed epice xg`a extkzpy e` eilra ezny - ¤¦©¦§¦¨
m`y ,dacpl einc eltie xknie men ea letiy cr [drxna-] mb`a

,dxiyk dler `ed ixd dler myl ehgye mcweçaæpL íéçáfä ìëå§¨©§¨¦¤¦§§
ì àlLïîLzaeg myl elr `ly `l` mixyk mdy `ed mpicy ¤Ÿ¦§¨

mpi` elld zepaxwd lk .mdizgz mixg` `iadl mdilre mdilra
micnere miaiegn mdilra eid `ly oeikn mpn` ,dacpe xcp
df llke hxte llk .mikqp miperh mdy mzeaxl yi ok lr ,m`iadl
mdilray gqte xyrne xeka `iven ,el`d zepaxwd z` daxnd

.mikqp miperh mpi` ok lry ,mz`ada miaiegn
iweqta zenewn xtqna zxn`pd 'e`' daizd z` zyxec `xnbd

:`xnbd zl`ey .ef dyxtàzLäå[dzre-]úøîàcdy'Bà'xen`d §©§¨§¨§©
`a 'o`vd on e` xwad on 'ebe 'dl dy` mziyre' weqta,àLøãì¦§¨¨

iabl zxn`pd 'e`' daizd ,le`yl yi ,`ziixaa xen`køãð àlôì'§©¥¤¤
.éì änì 'äáãðá Bà:`xnbd daiyní÷lçìdfn df dacple xcpl ¦§¨¨¨¨¦§©§¨

éøèöéàC.'e`'d jxved -àðéîà Czòc à÷ìñxn`p did m`y - ¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨
xnel jzrc lr dler did 'dacpe xcp `ltl'éúééîc ãò[`iaiy-] ©§©§¥

äáãðe øãðcgiéòaéì àì[jxhvi-]ïì òîLî à÷ ,íéëñðjkl - ¤¤§¨¨Ÿ¦¨¥§¨¦¨©§©¨
eprinydl ,'dacpa e` xcp `ltl' xn`péòaéì déãeçì øãð éúééàc§©§¥¤¤§¥¦¨¥

íéëñð éúééì déãeçì äáãð éúééà éàå íéëñðecal xcp `iandy - §¨¦§¦©§¥§¨¨§¥©§¥§¨¦
.mikqp oerh dcal dacp `iand oke mikqp oerh

:`xnbd zl`eyàçéðäxacd oaen -,äiLàé éaøìllwna xne`d ¨¦¨§©¦Ÿ¦¨
cg` wx ellwa mb yprp `edy cnll cgein weqt jxvpy en`e eia`
zra wx mikqp `ian did 'dacpe xcp' xn`p did eli` o`k s`e ,mdn

,'dacpa e` xcp' xn`p jkle ,`weec mdipy z`adïúðBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨
`ly lk `weec mdipyl dpeekd 'en`e eia`'y xnel oi`y xn`y
mwlgl ick 'e`'a jxev ezhiyl oi` o`k s`e ,'eicgi' yxetna xn`p

'e`' dywe ,dfn df.éì änì:`xnbd daiynàðéîà Czòc à÷ìñ- ¨¨¦¨§¨©§¨¨¦¨
m` mpn`y xnel jzrc lr dler did oiicrdéãeçì øãð éúééà©§¥¤¤§¥

íéëñð éòaéì déãeçì äáãð éúééà íéëñð éòaéìxcp `iad m` - ¦¨¥§¨¦©§¥§¨¨§¥¦¨¥§¨¦
m` mle` ,dcal dacp `iad m` oke mikqp oerh didi ecaléúééà©§¥

[`iad-]äáãðe øãðcgiébñéz[eic didi-]ãçc íéëñða,mdnà÷ ¤¤§¨¨¦§¥¦§¨¦§©¨
ïì òîLîlky rinydl 'dacpa e` xcp `ltl' dxez dxn` jkl - ©§©¨

.cgi m`iad elit`e ,mikqp oerh ecal cg`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

oifge` mipy` cenr `v sc ± oey`x wxtzereay

.wlgl `xw jixhvi` `le ,envr ipta cg` lk inp rnyn - "ecgi" eda aizk `lc oeik ,"o`vd one xwad on" inp ikd

ïàöä ïîå àø÷éåá áéúëã ìéàåäiabe .inc "ecgi" aizkc enk - "one" aizke ,"o`vd on" azkinl dil dedc oeik -

aezkil ikidc .e"ie `la xyt` `l mzdc meyn ,"ecgi" rnyn `l - "en`e" aizkc ab lr s` ,"en`e eia`"?eia` llwne"

.en` lliw eia` :rnyn - "en`éîã áéúëã ïàîë åãçé áéúë àìã áâ ìò óà øîàã äéùàé éáøìåon" i`de -

.serd zler `ivedl dil irain "o`vd on e` xwadàø÷ éòáéì

.`ian cg` - dvxc ,wlgl -áéúë àäwlgl `pixg` `xw -?

'åâå åðáø÷ ïàöä ïî íàå ø÷áä ïî åðáø÷ äìåò íà-

.wlgl rnyncêì øîà ïúðåé éáøåm`" aizkc iab lr s` -

"o`vd on e` xwad on" dil jixhvi` ,"xwad on epaxw dler

.wlgléìéî éðä.iziil jd ira i`c -ùéøôîáxcpd zrya -

.xwa e` o`vàåä çáæ åàì äãåúdler iwtpc `kidn -

"e`"n iieaxl il dnl ,dcez rnyn inp `eddn ,minlye?ìéàåä

äãäá íçì éúàå:inp i` .mikqp irail `l ,gaf daeyg dpi`e -

edc meyn.mikqp mewna mewil (inp i`) ,mikqp mewna mgld i

äáãðá åà øãð àìôì àø÷ áåúëéìå`l aezkil `le -

dceze dler epiidc dacpae xcpa `ay lkc ,"gaf" `le "dler"

on e` xwad on"n hirnin - mikqp dperh oi`c dgpne ,minlye

."o`vd(çñôå) øåëá àéáà.gqte xyrne -áéúëã àúùäå

äìåòdteb dler iede ,gqte xyrne xeka iieaxl zivn `le -

'dl dy` mziyre"c ,llke hxte llk iedc - hxtdler" ,llk - "

xfg - "gegip gix zeyrl" ,hxt - "dacpa e` xcp `ltl gaf e`

.llkeäéá úéáøî éàîz`hg `ive`" zxn`e li`edc -

edpip i`ne ,"lk s` ,yxetn hxtd dn" xnel jl yi [dn] ,"my`e

df hxtn iieaxl xn`wc?ãîåòå áééåçî ïéàùaiiegn oi`y -

.ixiin dacp zlerac ,dleraíéùã÷ ìù úåãìå àéáäì-

.[cle jiiy `le] ,xkf - dlerc ,miycw x`y ly zeawpäìåòå

úåøúåîä ïî äàáä.(a,v) lirl oiwxita opixn`ck -

ïúøåîúå.dlerd z` xindy epiid -äééòøì ÷úéðù íùàå

.mikqp oerh jklid ,dlerk lilk ezeyrle ,dler myl ehgye -

ïîùì àìù åçáæðù íéçáæä ìëå`ly `l` ,mixyk ody -

.mikqp oiperhy milral elråà úøîàã àúùäå"o`vd on" -

"dacp e` xcp `ltl"c "e`" ,wlgl `yxcl iz`wlgl il dnl?

.'ek `pin` jzrc `wlqc ,jixhvi`äéùàé éáøì àçéðä-

ikdl ,inc aizkc enk - "ecgi" aizk `lc ab lr s` :xn`c

.wlgl "e`" i`d jixhvi`àëôéà éîð éàminly izii`c -

.cge cg lk mikqp ira - dacpa dler ,xcpaçáæ åàdnl "e`" -

il?íéîìù åàil dnl "e`" -?äéùàé éáøådil `wtpc -

il dnl "e`" ,"xwad" on serd zler herin?ozpei iaxl `nlyac

on m`e" on wlgl dil `wtp diy`i iaxe ,wlgl "e`" i`d yixcc

o`vd`wtp serd zler ihernle ,"xwad on epaxw dler m`"ne ,"

."o`vd one xwad on"n diléðéî éøúá]lkl mikqp irac [`ed -

.'ek dil ibqz "xwa e` o`vd on" cga ,cgãçàì åùòú äëë

il dnl envr ipta eikqp cg` lkl inp rnync -?yxit xcde

.cg` lk ly epicúçà úáá éúééà ìáà`ni` ,dacpe xcp -

.'eke ibqzïîùá äìåìá äçðî úìñ íéðåøùò äùìùå-

.aizk xiyr rxevnaçáæä íò äàáä äçðîá,xnelk -

.enr daixwy gafl dwewfyäàáä äçðîá àìà åðéà åà

äîöò éðôádgpn `l` ,gafl dwewf dpi` dgpndy ,xnelk -

.`id dnvr iptaíà ïéé éëñð íéðåòè íà òãåé éðéà ïééãòå

àì.yexita oii da aizk `l `dc -øîåì ãåîìúzyxta -

,xninl `xw jixv ded `l - 'ebe "oidd ziriax jqpl oiie" :"gly"

lr" xnel cenlz dn ,"gaf e` dler" dyxtd y`xa aizk xakc

"gafl e` dlerd?äìåò àìà.rxevn zler ef -íùà äæ

òøåöî.mikqp miperh ozylyy -åäééåøú äéì ÷åôéúå-

cge cg lkl `xw irail `le ,"gaf"n my`e z`hg!

øîàã

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

ìéàåäon" aizk xcde ,"dndad on" aizkcnc Ð ecgi aizkc o`nk o`vd one aizke

ediiexzc .(xg` oipra yxit qxhpewae) mdipy rnyn Ð "o`vd one xwad

efi`n yxtl `z`c ,mdipy rnyn "o`vde xwad on" aizk `lcn ,"dnda"c `yexit`

(a,gk) dxenza opiyxcc ab lr s`e .cg` dfne cg` dfn ,o`vd one xwad on :dnda

i` mewn lkn ,mzd yixc inp dicic e"iec ,dilek

dil `pyixc ded ,wlgl "e`" `kd aizk `l

.ecgi `pirac xninlìëå`ly egafpy migafd

opiyxcc oeik ?`xw il dnl `d :dniz Ð onyl

Ð ziyr zxcpy dnk m` :(`,a) oizlikn yixa

mikqp irail ,dacp `di Ð e`l m`e ,xcp `di

iwen ded `l mikqp iablc :`niz ike !dacpk

,ikd inewe`l jixv jigxk lr `d Ð `xwl dil

dz` i` m`yiax xn`ck ,ezlqt Ð ok xne`

,diaqp ickc :d`xpe !rxevn my` iab lirl opgei

`kdn ,"jizty `ven"c `xw e`l i`c meyn

ixg`l `xw xwire ,dil `wtp ded.`z` `p
xn`c
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dllw aizkc e`l i`c ,"llw eia`" iab xn`c diy`i iaxle

- "llw en`" aizkc `xwe ,"eia` z` llwi ik" [aizkc] ,eia`l

aizkc enkc ,mdipy z` llwiy cr :`pin` ied ikd e`l `d

dil yixc `kide ,"o`vd one" iab wlgl `xw irail .inc "ecgi"

.serd zler ihernl ,`pixg` `yxcl "o`vd on e` xwad on"c

ùøôîãá."xey ilr ixd" e` "yak ilr ixd" -åàì äãåú åèà

àåä çáæiieaxl "e`" jixhvi`c -?!"gaf"n wetizéòáéú àì

íéëñð.mikqp mewna `di mglc -øéæð ìéàî àðù éàîå-

.oizrnya onwl ipzwck ,ira inp mikqpe ,"mgl" dia aizkc

mewna mgl `dic opixn` `le ,dcez `wtp inp "e`" `la jklid

.mikqpïéðéî éðù.dkeaxe ung `le ,oiwiwxe zelg aizk xifpa -

äìåò àéòá àìåmeyn i`c .`id dacpe xcp llka `dc -

gaf [e`l] dgpnc `wtp "gaf"n `d ,lirl ipzwck ,dgpn ihernl

.`edàðéîà äåä.iz` `zernynn dacpe xcp lk `dc ,`ed dacpe xcp e`lc i`n elit` `z` iieaxl hxte llk jgxk lrc ,edl opihrnn `l dacpe xcpc zernynnc -äìåò øîåì ãåîìúdn :opiyxce ,xyrne xeka opihrnn `xwc iieaixn .

dia ziaxn i`n hxte llkc "lk s`" ,xyrne xeka ihernl "dler" aizkc `zyde :jixte .xyrne xeka e`vi ,onwlck yxetn hxtd?!`icda dyxta miaezk mikqp miperhd lk `díéùã÷ úåãìå àéáäìly dxenze ,minly oebk ,dawp ly -

.minlyäøåîúä ïî àáä äìåòå.dler zxenz -àåíù.drex my`a - dzn z`hgay lk :ol `niiwc ,xg`a extkzp e` eilra ezny -äééòøì ÷úéðù.dlerl xyk - mzq ehgye ,dirxl wzipy my` :`nw wxta opixn`e ,drexl edexqny -

`herin e`l i` la` .mipdkl - zexere ,gafnl - xyad :lirl opixn`c ,mikqp xzen oebke .gafnd uiiwl zeler epiid dacp dze`e ,"dacpl einc elti" opixn`c jpd lk ,zexzend on `ad dlere :opiqxb `pixg` `pyil .mikqp ira dler `edde

.`hg lr `a epi`y lk zeaxl :dia iyxc ded ,`wec e`l dacpe xcpc oeik - "dler"cäéùàé éáøì àçéðä.welg irac -éì äîì íëéãòåîá åà.ira `w mikqp zyxt on "e`" edlek -äéùàé éáøå"o`vd on e` xwad on" i`dc lirl xn`c -

il dnl "e`" ,`z` serd zler ihernl?dia yixc i`n diy`i iaxl `l` ,wlgl "e`" yixc - ozpei iaxl `nlya?éìéî éðäzaa o`iade ,zg` zaa iycwnc `kid la` .cg`k o`iade df xg` df ycwedc `kid ,zepaxw ipyl mikqp ipy irac -

.ol rnyn `w .cgc mikqpa ibqz - zg`'åâå äçðî úìåñ íéðåøùò äùìùå.aizk rxevna -çáæä íò äàáä äçðîá.mipexyr dyly ira jklid ,my`e z`hge dler ,miyak dyly `ian xiyr rxevnc .xacn aezkd mikqp zgpna -úà

äçðîä úàå äìåòä.dler llb d`ad dgpnd :rnyn -íéëñð.oii -êñðì ïééå.aizk mikqp zyxta -
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àîúña¯äãBz :øî øîà .ïì òîLî à÷ ,eäééåøzî éúééì ¦§¨¨¥§¥¦©§©§¨©§©¨£©¨¨

."çáæ Bà" øîBì ãeîìz ?ïépî¯?àeä çáæ åàì äãBz ehà ¦©¦©§©¨©©¨¨¤©
¯éøèöéàíçì àkéàå ìéàBä :àðéîà Cúòc à÷ìñ ,C ¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¦§¦¨¤¤
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ìk óà ,àèç¯íLàå úàhç àéöBà .àèç ìò àa ïéàL¯øNòîe øBëa àéáà ,àèç ìò ïéàa ïäL ¥§©Ÿ¤¥¨©¥§¦©¨§¨¨¤¥¨¦©¥§¨¦§©£¥
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øãð éúééîc ãò :àðéîà Cúòc à÷ìñäáãðedéãeçì øãð éúééàc ,ïì òîLî à÷ ,íéëñð éòaéì àì ¨§¨©£¨¨¦¨©§©§¥¤¤§¨¨¨¦¨¥§¨¦¨©§©¨§©§¥¤¤§¥
¯déãeçì äáãð éúééà éàå ,íéëñð éòaéì¯.íéëñð éúééì¯ïúðBé éaøì àlà ,äiLàé éaøì àçéðä ¦¨¥§¨¦§¦©§¥§¨¨§¥©§¥§¨¦¨¦¨§©¦Ÿ¦¨¤¨§©¦¨¨

?éì änì¯déãeçì øãð éúééà :àðéîà Cúòc à÷ìñ¯déãeçì äáãð éúééà ,íéëñð éòaéì¯éòaéì ¨¨¦¨§¨©£¨¨¦¨©§¥¤¤§¥¦¨¥§¨¦©§¥§¨¨§¥¦¨¥
äáãðe øãð éúééà ,íéëñð¯?éì änì "íëéãòBîa Bà" .ïì òîLî à÷ ,ãçc íéëñða ébñéz¯à÷ìñ §¨¦©§¥¤¤§¨¨¦§¥¦§¨¦§©¨©§©¨§£¥¤¨¨¦¨§¨
éléî éðä :àðéîà Cúòc¯à÷c àëéä ìáà ,àëtéà éîð éà ,äáãða íéîìLe øãða äìBò éúééî à÷c ©£¨¨¦¨¨¥¦¥§¨¨§¥¨§¤¤§¨¦¦§¨¨¦©¦¦§¨£¨¥¨§¨

äáãða íéîìLe äìBò éîð éà ,øãða íéîìLe äìBò éúééî¯,àéä úçà äáãð íLå ãçà øãð íL ¨§¥¨§¨¦§¤¤¦©¦¨§¨¦¦§¨¨¥¤¤¤¨§¥§¨¨©©¦
éâñéúå."íëéãòBîa Bà" ïì òîLî à÷ ,ãçc íéëñða déìänì "çáæ Bà äìò ø÷a ïa äNòz éëå" §¦§¥¥¦§¨¦§©¨©§©¨§£¥¤§¦©£¤¤¨¨Ÿ¨¨©¨¨

éøèöéà ?éìäìBò éîð éà ,øãða íéîìLe äìBò éúééî à÷c àëéä éléî éðä :àðéîà Cúòc à÷ìñ ,C ¦¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨¨§¥¨§¨¦§¤¤¦©¦¨
íéîìL éðL éîð éà ,äáãða àãçå øãða àãç úBìBò ézL éúééî à÷c àëéä ìáà ,äáãða íéîìLe§¨¦¦§¨¨£¨¥¨§¨¨§¥§¥£¨§¤¤©£¨¦§¨¨¦©¦§¥§¨¦
íéëñða déì ébñéúå ,àéä úçà äìBò íL àéä úçà íéîìL íL :àîéà ,äáãða ãçàå øãða ãçà¤¨§¤¤§¤¨¦§¨¨¥¨¥§¨¦©©¦¥¨©©¦§¦§¥¥¦§¨¦
éúééîc àëéä éléî éðä :àðéîà Cúòc à÷ìñ ?éì änì "íéîìL Bà øãð àlôì" .ïì òîLî à÷ ,ãçc§©¨©§©¨§©¥¤¤§¨¦¨¨¦¨§¨©£¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨§¥
àëéä ìáà ,äáãða àãçå øãða àãç íéîìL éðL éîð éà ,äáãða àãçå øãða àãç úBìBò ézL§¥£¨§¤¤©£¨¦§¨¨¦©¦§¥§¨¦£¨§¤¤©£¨¦§¨¨£¨¥¨
,äáãða íéîìL éðLe øãða íéîìL éðL éîð éà ,äáãða úBìBò ézLe øãða úBìBò ézL éúééî à÷c§¨¨§¥§¥§¤¤§¥¦§¨¨¦©¦§¥§¨¦§¤¤§¥§¨¦¦§¨¨
äiLàé éaøå .ïì òîLî à÷ ,ãçc íéëñða déì ébñéúå àeä ãçà øãð íLå àeä ãçà äìBò íL¥¨¤¨§¥¤¤¤¨§¦§¥¥¦§¨¦§©¨©§©¨§©¦Ÿ¦¨

?éì änì "ïàvä ïî Bà ø÷aä ïî" éàä¯ãça ìáà ,éðéî éøúa] éléî éðä :àðéîà Cúòc à÷ìñ ©¦©¨¨¦©Ÿ¨¨¦¨§¨©£¨¨¦¨¨¥¦¥¦§¥¦¥£¨§©
àðéî¯.ïì òîLî à÷ ,ãçc íéëñða déì ébñz?éì änì "ãçàì eNòz äëk"¯Cúòc à÷ìñ ¦¨¦§¥¥¦§¨¦§©¨©§©¨¨¨©£§¤¨¨¨¦¨§¨©£¨

úçà úáa ìáà ,äæ øçà äæa [éléî éðä :àðéîà¯àlà .ïì òîLî à÷ ,ãçc íéëñða déì ébñéz ¨¦¨¨¥¦¥¨¤©©¤£¨§©©©¦§¥¥¦§¨¦§©¨©§©¨¤¨
BúàhçLìLe" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî .íéëñð ïeòè BîLàå òøBöî ìLúìñ íéðBøNò äL ¤©©¤§¨©£¨¨§¨¦§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¨¤§¦Ÿ¤
"äçðî¯Bðéà Bà ,çáfä íò äàaä äçðîa :øîBà äzà .øaãî áeúkä çáfä íò äàaä äçðîa ¦§¨§¦§¨©¨¨¦©¤©©¨§©¥©¨¥§¦§¨©¨¨¦©¤©¥

éåä ,"äçðnä úàå äìòä úà ïäkä äìòäå" :øîBà àeäLk ?dîöò éðôa äàaä äçðîa àlà¤¨§¦§¨©¨¨¦§¥©§¨§¤¥§¤¡¨©Ÿ¥¤¨Ÿ¨§¤©¦§¨¡¥
?åàì íàå íéëñð äðeòè íà òãBé éðéà ïééãòå .øaãî áeúkä çáfä íò äàaä äçðîa :øîBà¥§¦§¨©¨¨¦©¤©©¨§©¥©£©¦¥¦¥©¦§¨§¨¦§¦¨

"äìò" ,"ãçàä Lákì çáfì Bà äìòä ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå" øîBì ãeîìz¯úìBò Bæ ©§©§©¦©¤¤§¦¦©¦©£¤©¨Ÿ¨©¤©©¤¤¨¤¨Ÿ¨©
"çáæ" ,òøBöî¯"çáfì Bà" ,òøBöî úàhç Bæ¯.òøBöî íLà Bæ¯eäééåøz déì ÷Btéúå,"çáæ"î §¨¤©©©§¨©¤©£©§¨§¥¥©§©§¦¤©
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zegpn(iriax meil)

øî øîàcz` ozi eglbzd xg`ly dxezd dkixvdy ,xifp oiprl §¨©©
,minlyd xya lyazn ea cecd zgz xriydúàhçxedh xifp ly ©¨

íLàå,`nh xifp lyïépîmd ea cecd zgz exry z` ozp m`y §¨¨¦©¦
,`viy ,milyaznçáæ' øîBì ãeîìzdxezl ic didy ,'minlXd ©§©¤©©§¨¦

zeaxl yi 'minlyd gaf' dazky dnne ,'minlyd zgz xy`' xnel
ly my`e z`hg daxp o`k s` dzrne .ef devnl my`e z`hg s`
.sqep cenill jxhvp `le ,cala 'gaf' daizdn mikqpl rxevn

:`xnbd daiynéléî éðäode z`hg od zeaxl xyt`y el` mixac - ¨¥¦¥
,'gaf'n my`eäðéð éããä ék eäééåøúc àëéäz`hgd ,mdipyy - ¥¨§©§©§¦£¨¥¦§

z`hgd ,exizdle exiykdl mi`a mdipyy xifpa oebk ,miey my`de
exiykn [`nhpy xifpa `ad] my`de ,zglbze oii ziizya ezxizn

,dxdha dycg zexifp zepnl ligzdlíLàc àëéä ìáà`a £¨¥¨§¨¨
úàhçå øéLëäìd`a,øtëìqpkdl exiykn my`dy ,rxevnak §©§¦§©¨§©¥

ea xeq` didy dpiky dpgn l`mi`hgd lr xtkl d`a z`hgde ,
,zrxva yprp mllbayéàø÷ éøz ïðéòa,miweqt ipy mikxvp - ¨¦©§¥§¨¥

.cg` weqtn mdipy z` cenll oi`y
epipy :`weec rxevn zepaxw `ziixad dzaix recn zxxan `xnbd

,`ziixaaòøBöî úàhç Bæ 'çáæ'.:`xnbd zl`eyàîéàå`nye - ¤©©©§¨§¥¨
y yexcpøéæðc íLàå úàhç Bæly my`e xedh xifp ly z`hg - ©¨§¨¨§¨¦

daiyn .`weec rxevn z`hg zeaxl `ziixal oipne ,`nh xifp
:`xnbdCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrc lr dlri l` -,àéðúc Ÿ¨§¨©§¨§©§¨

xedh xifpa xn`p(eh-ci e xacna)FzpW oA UaM 'dl FpAxw z` aixwde'§¦§¦¤¨§¨©¤¤¤§¨
cg` li`e z`Hgl dninY DzpW zA zg` dUake dlrl cg` minz̈¦¤¨§Ÿ¨§©§¨©©©§¨¨§¦¨§©¨§©¦¤¨

'ebe minlWl minY,'íäékñðå íúçðîey `ziixad zyxtneBúìBòa ¨¦¦§¨¦¦§¨¨§¦§¥¤§¨
åéîìLáecalaøaãî áeúkä`le ,mikqpe dgpn mnr `iany ¦§¨¨©¨§©¥
.z`hgaBà ,åéîìLáe BúìBòa øîBà äzà`nyBðéàwx xacn ©¨¥§¨¦§¨¨¥

minlye dleraeléôà àlàaúàhç,mikqp dperhy xifpãeîìz ¤¨£¦©¨©§
ììka ìéà ,'Bkñðå Búçðîe íéîìL çáæ äNòé ìéàä úàå' øîBì©§¤¨©¦©£¤¤©§¨¦¦§¨§¦§©¦©§¨

xifp zepaxw x`y ly,äéä,'mdikqpe mzgpne' mda xn`pyänìå ¨¨§¨¨
àöé`a df ixd ,envr ipta mikqpe dgpn ea xkfpe llkd onLéwäì ¨¨§©¦
åéìà,xnele zepaxwd x`y z`ãçeéî ìéà äîe minly `edyàa ¥¨¨©¦§¨¨

äáãðe øãða,mikqp oerheìk óà`edy xifp zepaxwnøãða àa §¤¤§¨¨©Ÿ¨§¤¤
,äáãðemi`a mpi`y eny`e ez`hg la` .mikqp oerh ,ezler epiide §¨¨

zeaxl oi` s` df ywid iptne .mikqp miperh mpi` dacpae xcpa
dcnl ok lre ,mikqp zyxta xen`d 'gaf'n xifp my`e z`hg

.rxevn z`hg zeaxl `a 'gaf'y `ziixad
,`ziixaa epipy cer.òøBöî úìBò Bæ 'äìBò':`xnbd zl`eyàîéàå ¨©§¨§¥¨
y yexcp `nye -,úãìBé úìBò Bædperh `idy xnel aezkd `ae ©¤¤

:`xnbd daiyn .mikqpúãìBé úìBò ,ééaà øîàdperh `idy ¨©©©¥©¤¤
,mikqpà÷ôð àø÷c àôéqîxen`d weqtd seqn zcnlp -,,àéðúc ¦¥¨¦§¨¨§¨§©§¨

,øîBà ïúð éaømikqp zyxta xn`p(d eh xacna)ziriax KqPl oiie' ©¦¨¨¥§©¦©¤¤§¦¦
on yexcl yie ,'cg`d UaMl gaGl F` dlrd lr dUrY oidd©¦©£¤©¨Ÿ¨©¨©©¤¤¨¤¨

,zeaxl e`ay 'cg`d yakl' zeaizdúãìBé úìBò Bæ 'Nákì'©¤¤©¤¤
,mikqp dperhy[íéîìL áøwL] øNòî ìL øNò ãçà äæ 'ãçàä'¨¤¨¤©©¨¨¤©£¥¤¨¥§¨¦

,`ed yecige ,mikqp oerh `ed s`yäøBzä ìëa dì eðéöî àlL¤Ÿ¨¦¨§¨©¨
àäiLd,øwéòä ïî øeîç ìôèdn gkn ycwzpy xyr cg`d o`ke ¤§¥¨¥¨¦¨¦¨

['xyrn'] envr ixiyrdy cera ,mikqp oerh ixiyr e`xwe drhy
lirl xen`ke mikqp oerh epi`(:v)zler dzaxzp xaky meyne .

.rxevn zler 'dler'n `ziixad dzaix ,'yakl'n zclei
:zexen`d zel`yd izy lr xg` aeyii d`ian `xnbd,øîà àáø̈¨¨©

my`e z`hg zeaxl 'gaf'n `ziixad dyxc `l recn le`yl oi`
dler' ,df weqtay oeiky meyn ,zclei zler zeaxl 'dler'ne ,xifp

,miieaix dyly mpyi ,'gaf e`éøvL øác eäæéàìL Céåä ,ïééeaø äL ¥¤¨¨¤¨¦§Ÿ¨¦¦¡¥
,òøBöî äæ øîBà,dlere my` z`hg ,zepaxw dyly ea yiy ¥¤§¨

oi` ok lre ,miieaix dyly mikixv mpi` zclei zlere xifp eli`y
.df weqtn mcnell

mikqp zyxta xn`p :li`a xn`pd weqtd z` zyxec `xnbdxacna)

(e ehF`'ìéàìziWlW onXa dlElA mipxUr ipW zlq dgpn dUrY ¨©¦©£¤¦§¨Ÿ¤§¥¤§Ÿ¦§¨©¤¤§¦¦
:`xnbd zl`ey .''dl ggip gix aixwY oidd ziWlW KqPl oiie ,oidd©¦§©¦©¤¤§¦¦©¦©§¦¥©¦Ÿ©©

df weqt,éì änìmda mitqend zyxta li` ikqp eyxtzp xak `ld ¨¨¦
xn`p(ai gk my).'cg`d li`l onXa dlElA dgpn zlq mipxUr ipWE'§¥¤§Ÿ¦Ÿ¤¦§¨§¨©¤¤¨©¦¨¤¨

:`xnbd daiyn,úLL áø øîà`a df weqt,ïøäà ìL Bìéà úBaøì ¨©©¥¤§©¥¤©£Ÿ
.elyn mixetkd meia lecb odk aixwny li`d `ede

z` jixvdl :`xnbd zl`eyïøäà ìL Bìéà,mikqpa'íëéãòBîa'î ¥¤©£Ÿ¦§£¥¤
xen`def dyxtaà÷ôðlirl xen`ke ,[cnlp-](:v)zepaxwd lky ¨§¨

:`xnbd daiyn .mikqp miperh micrena mi`adCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîàc ,xnel jzrc lr dler did -éléî éðäel` mixac - ¨¦¨¨¥¦¥

zepaxwa `l` opi` ,'mkicrena'n epyxcyìáà ,øeaöczepaxw §¦£¨
ãéçéc`ny micrenaàì'li`l' ieaixd z` jixv jkl .mikqp eprhi §¨¦Ÿ

.mikqp oerh oxd` ly eli`y
:`xnbd zl`eyàðL éàîerecne -dpey li`d `diúãìBé úìBòî ©§¨¥©¤¤

oky ,'cg`d yakl'a ieaixd meyn mikqp dperhe cigi oaxw `idy
.cigi oaxw `edy s` mikqp oerh didiy oxd` ly eli`a mb xnel yi

:`xnbd daiynéléî éðä àðéîà Czòc à÷ìñzler dxez dzaixy ¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥
`idy meyn ,mikqpl zcleiøác ìáà ,ïîæ Bì òeá÷ ïéàL øác̈¨¤¥¨©§©£¨¨¨

ïîæ Bì òeáwL,mixetkd meia `l` `a epi`y oxd` ly eli`kàîéà ¤¨©§©¥¨
y [xn`p `ny-]àì,mikqp oerh didiïì òîLî à÷e`' weqtd Ÿ¨©§©¨

.mikqp oerh `ed s`y 'li`l
:`xnbd zl`ey,éì änì 'ìéàì Bà'`ll 'li`l' xnel ic didy ¨©¦¨¨¦

:`xnbd daiyn .'e`' daizdñbìtä úà úBaøì.li` ikqpk eikqpy §©¤©©§¨
:`xnbd zl`eyøîàc ïðçBé éaøì àçéðäqbltdyäiøadnvr ipta ¨¦¨§©¦¨¨§¨©§¦¨

àeä,li` `le yak `l epi`eïðúcdpyna(b"n `"t dxt),qbltd zece` ¦§©
m`yBçáfî Bì äìBò Bðéàå ìéà ékñð åéìò àéáî Báéø÷ä`ed m` ¦§¦¥¦¨¨¦§¥©¦§¥¤¦¦§

,yak e` li` aiegn,ïðçBé éaø øîàåli` ikqp eilr `iany dn §¨©©¦¨¨
xn`py meyn,'ìéàì Bà''e`'ñbìtä úà úBaøì,li`k mikqpl ¨©¦§©¤©©§¨

eikqp mewn lkne li` `le yak `l epi` qbltdy meyn df ixde
.li` ikqpkøîàc àãt øáì àlàdpynd dxn`y dn zece` ¤¨§©¨¨§¨©

y ,li` ikqp `ianyéðúîe éúééî`ed yak m`y dpzne `iany - ©§¥©§¥
,dacpa `a [yak ikqpan xzei li` ikqpa yiy dn] xzend didi

meyneàeä à÷éôñcike ,dyw ,`ed li` e` `ed yak m`éøèöàC ¦§¥¨¦§§¦
à÷éôñ ééeaøì àø÷ikqp `ian qblty cnll weqtd jxved ike - §¨§©¥§¥¨

:`xnbd dwiqn .dinza ,wtqd iptn li`àéL÷ àãt øáì [éàcå]©©§©¨¨©§¨
.'e`' daizd dxn`p recn

xn`p :mikqp zyxta sqep weqt zyxec `xnbd(`i eh xacna)äëk'¨¨
,'íéfòá Bà íéNáká äOì Bà ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé¥¨¤©¨¤¨¨©¦¨¤¨©¤©§¨¦¨¦¦
weqtd `a ,dye li` xey ikqp dyxt dze`a ex`azp xaky oeike

.dyxcl
÷ìçL eðéönL éôì ,øîBì ãeîìz äî 'ãçàä øBMì'[wligy-] ©¨¤¨©©§©§¦¤¨¦¤¨©

ìéà ékñð ïéa áeúkämiizpy oa `edyNáë ékñðì,dpy oa `edy ©¨¥¦§¥©¦§¦§¥¤¤
÷lçð ìBëémbøô ékñð ïéamiizpy oa `edyìâò ékñðìoa `edy ¨§©¥¥¦§¥©§¦§¥¥¤

,dpy,'ãçàä øBMì' øîBì ãeîìzmilecb ,mixeeyd lky cnll ©§©©¨¤¨
.mikqpa md miey ,miphwe

÷ìçL eðéönL éôì ,øîBì ãeîìz äî 'ìéàì Bà'[wligy-]áeúkä ¨©¦©©§©§¦¤¨¦¤¨©©¨
ékñð ïéayakékñðì äðL ïa`edy li`÷lçð ìBëé ,íézL ïamb ¥¦§¥¤¨¨§¦§¥¤§©¦¨§©¥
ékñð ïéali`ékñðì íézL ïali`ìL ïaìéàì Bà' øîBì ãeîìz ,L ¥¦§¥¤§©¦§¦§¥¤¨Ÿ©§©¨©¦
,'ãçàä.mikqpa miey mili`d lky cnll ¨¤¨

áeúkä ÷ìçL eðéönL éôì ,øîBì ãeîìz äî 'íéNáká äOì Bà'©¤©§¨¦©©§©§¦¤¨¦¤¨©©¨
ìéà ékñðì Náë ékñð ïéa,mixkf mdy÷lçð ìBëéiabl ok enk ¥¦§¥¤¤§¦§¥©¦¨§©¥

zeawpäNáë ékñð ïéadzpy za `idyäìçø ékñðìizy za `idy ¥¦§¥¦§¨§¦§¥§¥¨
,mipy,'íéNáká äOì Bà' øîBì ãeîìzwlgl oi` zeawpay cnll ©§©©¤©§¨¦

.mipy izy zal dzpy za oia
,øîBì ãeîìz äî 'íéfòá Bà',eixac lkl `ed yak llka fr `ldy ¨¦¦©©§©

÷lçð ìBëé ,ìéà ékñðì Náë ékñð ïéa áeúkä ÷ìçL eðéönL éôì§¦¤¨¦¤¨©©¨¥¦§¥¤¤§¦§¥©¦¨§©¥
éãâ ékñð ïéaxirv fr `edyøéòN ékñðì,xzei lecb fr `edy ¥¦§¥§¦§¦§¥¨¦

,'íéfòá Bà' øîBì ãeîìzmiey ,miphwe milecb ,mifird lky cnll ©§©¨¦¦
.mikqpl dnd

:df oipra mixac d`ian `xnbdïì ÷éãa ,àtt áø øîàepze` oga - ¨©©¨¨§¦¨
àáø,epl`ye ¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

oifge` mipya cenr `v sc ± oey`x wxtzereay

øî øîàãgaf zgz `l` il oi` - "minlyd gaf zgz xy` y`d lr ozpe exfp y`x xry z` gwle" xifp iab -

oipn my`e z`hg ly cecd zgz ,minlyd?."gaf" xnel cenlzéìéî éðä,xifp ly my`e z`hg ediiexz iwtpc -

`kd la` .ez` mizna `nhile oiia exiykdl (`nh xifpc my`e xedh xifpc z`hg) ediiexzc - edpip iccd ikc

.oi`a mirbp mixac dray lrc ,xtkl - z`hge ,iz` dpgna `al exiykdl - my`c ,rxevnaøåäè øéæðã úàèç

.`nh xifpc my`e -êúòã à÷ìñ àì"mdikqpe mzgpn"c -

miperhc ,xacn aezkd einlye ezlera - xedh xifpa aizkc

.`nh xifp ly eny`e xedh ly ez`hg `le ,mikqpììëá ìéà

äéä."minlyl minz cg` li`e" `yixa aizk `dc -ìéà äî

.dacpe xcpa `ay cgein ,minly `edy -øãðá àá ìë óà

äáãðåoi`y ,dacpae xcpa oi`a oi`y my`e z`hg `ive` -

mikqpl zeaxl `kil ,jklid .mikqp oiperhz`hg `l` "gaf"n

.rxevnúãìåé úìåò åæ.mikqp dperhy -øùò ãçà äæ

øùòî ìùiriyzl `xw :(`,q zexeka) opzck ,mikqp oerhc -

ozyly - "ixiyr" xyr cg`le ,"iriyz" ixiyrle ,"ixiyr"

minly axw - xyr cg`de ,enena lk`p - iriyzd .oiycewn

.mikqp oerheø÷éòä ïî øåîç ìôè àäéù,df `l` -

.mikqp oerh - egkn iz`c i`de ,mikqp ira `l - diteb xyrnc

øîà àáø`le ,xifpc my`e z`hg `l xninl zivn `l -

,"e`"e ,"dlerd" :weqta yi oiieaix dylyc - zcleic dler

."gafl"äæ øîåà éåä ïééåáø äùìù êéøöù øáã åäæéàå

òøåöîi`c .my`e ,dlere ,z`hg :zepaxw dyly dia zi`c -

,z`hg :dia zi` `dc ,dil `irain oiieaix rax` - xifpa

.minlye ,my`e ,dlereìéàìdyrz li`l e`" aizkc -

il dnl "dgpn?mipexyr ipy zlq dgpn dyrz ike" aezkil

jixvc ,li` epiidc `prci `p`e ,"oidd ziyily onya dlela

!mipexyr ipy.oxd` ly eli` zeaxl `l`íëéãòåîáî

à÷ôðcrena `a `ed oxd` ly eli`e ,mkicrena `ad lk -

.mixetkd meiaéìéî éðä- mikqp oerh crena `ad xacc -

.`l `ni` - oxd` ly eli`a ,cigia la` .xeaivcàðù éàîå

oerhi `lc `pin` ded ,cigic iedc meync ,oxd` ly eli` -

.mikqpúãìåé úìåòîcigi lyc ab lr s` ,lirl opiaxnc -

!diieaxl "li`" irail `l ,inp oxd` ly s` .mikqp dperh ,`id

'åë àðéîà êúòã à÷ìñ êéøèöéàreaw oxd` ly eli` -

.onf elñâìôä úà úåáøì éì äîì ìéàì åà.mikqpl -

.mipy llkl `a `le ,ezpy dxary - "qblt"éáøì àçéðä

ïðçåé.mikqp oerhe ,`ed envr ipta dixa :xn`c -ïðúã

åáéø÷ä- qblt aixwde ,yak e` li` xcpc `kid ,qbltl -

,excp zaeg myl egafn el zeler oi`e ,li` ikqp eilr `ian

ipta dixac ab lr s`c .i`ce yak e` i`ce li` `iadl jixve

.`xw dil iaxnw ,`ed envréúééî øîàã àãô øáì àìà

úîå ìéà éëñðéðoiie`xd mikqp eyicwi - `ed yak m`" -

."eikqp ixd - `ed li` (e`l) m`e .dacp edi - xzende ,el

azkinl `xw jixhvi` in ,`witq `l` ,`ed dixa e`l :xaqwc

`witq iieaxl "e`"?!`witq oi`e ,ielb lkd mewnd iptl `lde

.`witq meyn aizkc `xw ogky` `le ,eiptlàãô øáì éàãå

àéù÷.il dnl "e`" `pirci `l diciclc -äî ãçàä øåùì

øîåì ãåîìúoa lr aixwde" (eh xacna) xn`p xak `de -

.'ebe "dgpn xwadãçàä øåùì øîåì ãåîìúlecb oiac -

.oiey eikqp ,ohw oiaøîåì ãåîìú äî ãçàä ìéàì åà-

"dgpn dyrz li`l e`" (my) xn`p xak `lde?äùì åà]

øîåì ãåîìú äî íéùáëágafl e`" xn`p xak `lde -

["cg`d yakl?øîåì ãåîìú äî íéæòá åàmifr `lde -

md miyak llka?éãâ.owf epiid - xiry ,xega epiid -
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øîàãiab (`,el migaf) "oileqtd lk" wxta Ð gaf xnel cenlz oipn my`e z`hg xn

xifp z`hg iab (a,dn) "oipin dyly" wxta xifpa yxit qxhpewae .dlile meil lk`p

.eny`eìáàixz ol `iran `lc `de Ð i`xw ixz ira xiykdl my`e xtkl z`hgc `kid

`xw cgn ol `wtp `l` ,(`,el migaf) "oileqtd lk" wxta ,rxevn ly my`e z`hgl i`xw

Ð dlile meil milk`pc zeny`e ze`hg edlek

ze`hg x`y oicn edl opipyn `lc `kid epiid

ze`hg x`yc ,edl opipyn `kd la` .zeny`e

.mikqp era Ð ipde ,mikqp era `l Ð zeny`e

àîéàmy`e z`hg` Ð xifpc my`e z`hg

eda zi`c meyn Ð ipdn `l` ,jixt `l `nlrc

.`id dacp Ð zexifpc ,dacpl enc mbe ,dgpn

ìéàezgpn" dia aizkc Ð `vi dnle did llka

`nw wxta dil opiyxc `de :xn`z m`e ."ekqpe

.yixcw e"ie mzdc :xnel yie ?(`,g) migafc

.(a,cn) "zlkzd" wxta izyxit lirleøåîç
.mikqp ira `l diteb xyrnc Ð xwird on

éúééîãikqp `ian :qxhpewa [yxit] Ð ipzne

ixd Ð `ed li` m`" :xne`e ,li`

xeriyk mikqp edi Ð `ed yak m`e .enr eikqp

."dacp ikqp edi Ð x`yde ,el daeg oi`a yak

`nw wxtae .gaf `la mikqp mc` acpzn ixdy

opzc ab lr s` :qxhpewa siqed (`,bk) oilegc

oi` ,(`,cw zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta

ediy Ð dyly `l` ,dynge mipy bel acpzn

,li` ikqp oiiexwyÐ drax` e` ,yak ikqp oiiexw

,`peeb i`d ik ,`kd .xtl oiie`xd Ð dyy e`

`xnba onwl opixn`c `de .iaxw ipixg` icda

raw oi` zxn` i` :dyng izii`c `kidc (`,cw)

Ð li`l efgc ediipin drax` jiyn Ð mikqpl

:qxhpewa my yxite .dacp eed Ð jci`e ,aixwne

axwi e` .zexteyl einc eltie ,xknie ,xeav zacp

axwie ,mixg` oibel ipy mr sxhvie ,envr `ed

bel eze`c rnyn .xeavl inp ipdc ,cinz ikqpl

.`kdl inc `l Ð drax`d mr axw epi` iying

daeg oi`a dylyd Ð `ed yak m`c ab lr s`c

`dc Ð `kd ip`y ,mdilr sqezip iriaxde ,el

`ipz `de :xn`z m`e .`nlra li`l efg drax`

iax ixack ,oii :(a,`v migaf) "xiczd lk" seqa

.miy`l Ð oetxh iax ixack ,miltql Ð `aiwr

oetxh iaxl `l` ,`gip `aiwr iaxl `zyde

,dacp ediipin id rci `l `d ,miy`l xn`c

Ð oetxh iax xn`w ikc :xnel yie !miy`l ciarc

dcen Ð "miltql" yxtna la` ,mzqa

zegpn izy iziin Ð dgpnd oiprle .miltqlc

,li`l Ð mipexyr ipy ly zg` :milk ipya

Ð cg` oexyr ly zg`e .ony oibel drax`e

,ezaegl Ð `cg `iede .ony oibel dylye ,yakl

acpznc ,zevnwp opi` odizye .dacp Ð jci`e

Ð axrl xyt` i`e .mei lka mikqp zgpn mc`

ikqpa miyak ikqp oiaxrn oi` :oizipzna opzck

.mili`e mixtãåîìúÐ cg`d xeyl xnel

xey" (fi `xwie) aizkck ,"xey" iexw enei oa xeye

."clei ik fr e` ayk e`
xtke
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é"úë é"ùø

øî øîàã."oipin dyly" wxta xifp zkqna -úàèçly]-

.[xedh xifpíùàåegelb xriy ozp m`y oipn ,[`nh] xifp -

`viy oipn ,ea oilyazn my`e z`hgdy [y`d] zgz?[xn`py]

"minly zgz" aizk `lcn ."[gaf] zgz [xy`] y`d lr ozpe"

.md "gaf" llka [my`e] z`hg `nl` -[éìéî éðä]`wtpc -

mdipyc ,xifpc oebk .edpip iccd ik ediiexzc `kid ,`xw cgn

dipy zexifp [zepnl] exiykdl - `nh xifp my` :xiykdl mi`a

la` .zglbze oiia exiykdl - xedh xifpa z`hge ,dxdh ly

l` `al exiykdl - my` :zg`k mi`a mdipyc ,rxevn

.oikxra opixn`ck ,mdilr mi`a mirbpdy mixac dray lr xtkl - z`hge .zepedal oipzep einc ixdy ,dpgndíäéëñðå íúçðîå.aizk xifp zyxta -äùòé ìéàä úàå."ekqp z`e ezgpn z` odkd dyre" `xwc ditiq -ìéàinly -

.xifpììëá.mili` x`y -äéä.'ebe "dgpn dyrz li`l e`" mikqp zyxta aizkck ,mikqp oiperhc -àöé äîìå."ekqp z`e ezgpn z`" [xifp] li`a aizk xcdc -åéìà ùé÷äì.zepaxwd x`y lk -ãçåéî ìéà äî,minly `edy -

.dacpe xcpa `al minly jxceäáãðå øãðá àá ìë óà.my`e z`hg z`vi -øùòî ìù øùò ãçà äæ .òøåöî úìåò åæ äìåò øî øîà`xw :zexekac `xza wxta opixn`c -xyr cg`le ,"iriyz" ixiyrle ,"ixiyr" iriyzl

.mikqpl `xw dil iaxn `we .minly axwi - xyr cg`de ,xyrn - ixiyre ,enena lk`p - iriyz :mzd opixn`e .zeycewn ozyly - "ixiyr"ø÷éòä ïî øåîç ìôè,dicic lth .lirl opixn`ck ,mikqp ira `l - diteb xyrnc ,`kd oebk -

.mikqp oerh - xyr cg`d oebkøîà àáøzclei zler ef `ni`e" lirl zkxtwc -?,"gafl" "e`" "dlerd" mikqp zyxta aizkc ,`kd oebk .i`xw dyly jixv `diy zepaxw dyly oerhy ,oiieaix dyly jixvy xac edfi`c .`id `kxit e`l - "

oaxw cg iaxn cg lkc?.('ek) rxevn df :xne` iedìéàìdnl ,('ek) "dgpn dyrz li`l e`" aizkc -?.'ebe "li`l onya lela dgpn zleq mipexyr ipye" qgpta xn`p xak ixdïøäà ìù åìéà.mixetk mei ly -úãìåé úìåòî àðù éàîå

!`xw ira `le ,oxd` ly eli`l `prci ded inp ikd .mikqp i`axz`e ,`ed cigi oaxwc -ïîæ åì òåá÷ ïéàù øáã éìéî éðä.`xwa aizkc ,dacpe xcpc `inec -ñâìôä úà úåáøì`ed eli`k ,mili`c mikqp eilr `ian - qblt `iad m`y -

.li`ñâìô- xyr dyly ycg jeza la` ."li`" dil ixw - dipy dpya ycg qpkpy ,cg` meie miycg xyr dyly oa `edyk .mipy izy oa - "li`"e ,dpy oa - "yak"c .`a `l "li`" llkle ,"yak" llkn `vi - miycg xyr dyely oa yak -

."qblt" dil ixwåáéø÷ä.li` ikqp eilr `iai ,qbltl -àîòè éàî äãåäé éáø øîàåli` ikqp eilr `ian -?.iieaxl `xw jixhvi` ,`ed envr ipta dixac meyne .qbltd z` zeaxl ,"li`l e`" mikqpa aizkc -øîàã àãô øáì àìà-

xninl `ki` i`n .gaf `la mikqp mc` acpzn ixdy ."dacp ikqp `di x`yde ,el daeg mi`a yak xeriyk mikqp ixd - `ed yak m`e ,enr eikqp ixd - li` m`" :xne`e .`ed yak wtq li` wtqc meyn ,ipzne li` ikqp `ian?li` wtqc oeik

!li` ikqp eilr `ianc xninl `xw jixhvi` ,`ed.dinzaøîåì ãåîìú äî ãçàä øåùì.cg` xeyl wlgl `z` "cg`" i`de -ìéà éëñð ïéá.mipy izy oa `edy -ùáë éëñðì.dpy oa `edy -ìâò éëñðì.dpy oa `edy -øîåì ãåîìú

ãçàä øåùì.mipy izy oa epiidc ,xt oiae lbr oia ,mdl cg` oic - "xey" mzqc -øîåì ãåîìú äî ìéàì åàmipy `iai - dvx ,`iai cg` - dvx :xak opireny` `dc ,wlgl `z` dnc -?ãçàä ìéàì [åà] øîåì ãåîìú(cg`l)[lk] -

.el yi "li`" oic ,mipy yly oa elit` ,"li`" enyc(úçà) äáùë.dzpy za -äìçø.mipy izy za -÷éãá.dqpn -
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!"çáæ" :øîBì ãeîìz ?ïépî íLàå úàhç :øî øîàc¯éðä ©£©¨©¨§¨¨¦©¦©§©¤©¨¥
íLàc àëéä ìáà ,eäðéð éããä ék eäééåøúc àëéä éléî¦¥¥¨§©§©§¦£¨¥¦§£¨¥¨§¨¨

"çáæ" .éàø÷ éøz ïðéòa ,øtëì úàhçå øéLëäì¯úàhç Bæ §©§¦§©¨§©¥¨¥©§¥§¨¥¤©©©
!øéæðã íLàå úàhç Bæ :àîéàå .òøBöî¯,Cúòc à÷ìñ àì §¨§¥¨©¨§¨¨§¨¦¨¨§¨©£¨

"íäékñðå íúçðîe" :àéðúc¯BúìBòaåéîìLáeáeúkä §©§¨¦§¨¨§¦§¥¤§¨¦§¨¨©¨
eléôà àlà Bðéà Bà ,åéîìLáe BúìBòa :øîBà äzà .øaãî§©¥©¨¥§¨¦§¨¨¥¤¨£¦
...íéîìL çáæ äNòé ìéàä úàå" øîBì ãeîìz ?úàhç©¨©§©§¤¨©¦©£¤¤©§¨¦

?àöé änìå ,äéä ììka ìéà ,"Bkñðå Búçðîe¯,åéìà Léwäì ¦§¨§¦§©¦©§¨¨¨§¨¨¨¨§©¦¥¨
.äáãðe øãða àa ìk óà ,äáãðe øãða àa ãçeéî ìéà äî̈©¦§¨¨§¤¤§¨¨©Ÿ¨§¤¤§¨¨

"äìò"¯øîà !úãìBé úìBò Bæ :àîéàå .òøBöî úìBò Bæ Ÿ¨©§¨§¥¨©¤¤£©
ïúð éaø ,àéðúc .à÷ôð àø÷c àôéqî úãìBé úìBò :ééaà©©¥©¤¤¦¥¨¦§¨¨§¨§©§¨©¦¨¨

"Nákì" :øîBà¯"ãçàä" ,úãìBé úìBò Bæ¯øNò ãçà äæ ¥©¤¤©¤¤¨¤¨¤©©¨¨
äøBzä ìëa dì eðéöî àlL ,[íéîìL áøwL] øNòî ìL¤©£¥¤¨¥§¨¦¤Ÿ¨¦¨§¨©¨
éøvL øác eäæéà :øîà àáø .øwéòä ïî øeîç ìôè àäiLC ¤§¥¨¥¨¦¨¦¨¨¨¨©¥¤¨¨¤¨¦

ìLøîà ?éì änì "ìéàì" .òøBöî Bæ :øîBà éåä ?ïééeaø äL §¨¦¦¡¥¥§¨¨©¦¨¨¦¨©
ïøäà ìL Bìéà .ïøäà ìL Bìéà úBaøì :úLL áø©¥¤§©¥¤©£Ÿ¥¤©£Ÿ

"íëéãòBîa"î!à÷ôðéléî éðä :àðéîà Cúòc à÷ìñ ¦§£¥¤¨§¨¨§¨©£¨¨¦¨¨¥¦¥
.àì ãéçéc ìáà ,øeaöc¯àðL éàîeúìBòîà÷ìñ ?úãìBé §¦£¨§¨¦¨©§¨¥©¤¤¨§¨

øác ìáà ,ïîæ Bì òeá÷ ïéàL øác éléî éðä :àðéîà Cúòc©£¨¨¦¨¨¥¦¥¨¨¤¥¨©§©£¨¨¨
òeáwLänì "ìéàì Bà" .ïì òîLî à÷ ,àì àîéà ïîæ Bì ¤¨©§©¥¨¨¨©§©¨¨©¦¨¨

úà úBaøì ?éìñbìtääéøa :øîàc ïðçBé éaøì àçéðä . ¦§©¤©©§¥¨¦¨§©¦¨¨©£©¦§¨
Báéø÷ä :ïðúc .àeä¯Bì äìBò Bðéàå ,ìéà ékñð åéìò àéáî ¦§©¦§¦¥¦¨¨¦§¥©¦§¥¤

"ìéàì Bà" :ïðçBé éaø øîàå .Bçáfî¯.ñbìtä úà úBaøì ¦¦§§¨©©¦¨¨¨©¦§©¤©©§¥
éøèöà ,àeä à÷éôñc ,éðúîe éúééî :øîàc àct øáì àlàC ¤¨§©©¨©£©¨§¥©§¥¦§¥¨¦§§¦
äNòé äëk" .àéL÷ àct øáì éàcå ?à÷éôñ ééeaøì àø÷§¨§©¥§¥¨©©§©©¨©§¨¨¨¥¨¤

Bà ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMìäOìíéNákáBàíéfòá." ©¨¤¨¨©¦¨¤¨©¤©§¨¦¨¦¦
"øBMì÷lçL eðéönL éôì ?øîBì ãeîìz äî "ãçàä ©¨¤¨©©§©§¦¤¨¦¤¦¥

ìéà ékñð ïéa áeúkäékñðìøô ékñð ïéa ÷lçð ìBëé ,Nák ©¨¥¦§¥©¦§¦§¥¤¤¨§©¥¥¦§¥¨
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?äìçø ékñðì äNáë ékñð ïéa ÷lçð ìBëé ,ìéà ékñðì Láë¤¤§¦§¥©¦¨§©¥¥¦§¥¦§¨§¦§¥§¥¨
ãeîìz äî "íéfòá Bà" ."íéNáká äOì Bà" øîBì ãeîìz©§©©¤©§¨¦¨¦¦©©§
ékñðì Náë ékñð ïéa áeúkä ÷lçL eðéönL éôì ?øîBì©§¦¤¨¦¤¦¥©¨¥¦§¥¤¤§¦§¥
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מנחות. פרק עשירי - שתי מדות דף צא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zegpn(iriax meil)

øî øîàcz` ozi eglbzd xg`ly dxezd dkixvdy ,xifp oiprl §¨©©
,minlyd xya lyazn ea cecd zgz xriydúàhçxedh xifp ly ©¨

íLàå,`nh xifp lyïépîmd ea cecd zgz exry z` ozp m`y §¨¨¦©¦
,`viy ,milyaznçáæ' øîBì ãeîìzdxezl ic didy ,'minlXd ©§©¤©©§¨¦

zeaxl yi 'minlyd gaf' dazky dnne ,'minlyd zgz xy`' xnel
ly my`e z`hg daxp o`k s` dzrne .ef devnl my`e z`hg s`
.sqep cenill jxhvp `le ,cala 'gaf' daizdn mikqpl rxevn

:`xnbd daiynéléî éðäode z`hg od zeaxl xyt`y el` mixac - ¨¥¦¥
,'gaf'n my`eäðéð éããä ék eäééåøúc àëéäz`hgd ,mdipyy - ¥¨§©§©§¦£¨¥¦§

z`hgd ,exizdle exiykdl mi`a mdipyy xifpa oebk ,miey my`de
exiykn [`nhpy xifpa `ad] my`de ,zglbze oii ziizya ezxizn

,dxdha dycg zexifp zepnl ligzdlíLàc àëéä ìáà`a £¨¥¨§¨¨
úàhçå øéLëäìd`a,øtëìqpkdl exiykn my`dy ,rxevnak §©§¦§©¨§©¥

ea xeq` didy dpiky dpgn l`mi`hgd lr xtkl d`a z`hgde ,
,zrxva yprp mllbayéàø÷ éøz ïðéòa,miweqt ipy mikxvp - ¨¦©§¥§¨¥

.cg` weqtn mdipy z` cenll oi`y
epipy :`weec rxevn zepaxw `ziixad dzaix recn zxxan `xnbd

,`ziixaaòøBöî úàhç Bæ 'çáæ'.:`xnbd zl`eyàîéàå`nye - ¤©©©§¨§¥¨
y yexcpøéæðc íLàå úàhç Bæly my`e xedh xifp ly z`hg - ©¨§¨¨§¨¦

daiyn .`weec rxevn z`hg zeaxl `ziixal oipne ,`nh xifp
:`xnbdCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrc lr dlri l` -,àéðúc Ÿ¨§¨©§¨§©§¨

xedh xifpa xn`p(eh-ci e xacna)FzpW oA UaM 'dl FpAxw z` aixwde'§¦§¦¤¨§¨©¤¤¤§¨
cg` li`e z`Hgl dninY DzpW zA zg` dUake dlrl cg` minz̈¦¤¨§Ÿ¨§©§¨©©©§¨¨§¦¨§©¨§©¦¤¨

'ebe minlWl minY,'íäékñðå íúçðîey `ziixad zyxtneBúìBòa ¨¦¦§¨¦¦§¨¨§¦§¥¤§¨
åéîìLáecalaøaãî áeúkä`le ,mikqpe dgpn mnr `iany ¦§¨¨©¨§©¥
.z`hgaBà ,åéîìLáe BúìBòa øîBà äzà`nyBðéàwx xacn ©¨¥§¨¦§¨¨¥

minlye dleraeléôà àlàaúàhç,mikqp dperhy xifpãeîìz ¤¨£¦©¨©§
ììka ìéà ,'Bkñðå Búçðîe íéîìL çáæ äNòé ìéàä úàå' øîBì©§¤¨©¦©£¤¤©§¨¦¦§¨§¦§©¦©§¨

xifp zepaxw x`y ly,äéä,'mdikqpe mzgpne' mda xn`pyänìå ¨¨§¨¨
àöé`a df ixd ,envr ipta mikqpe dgpn ea xkfpe llkd onLéwäì ¨¨§©¦
åéìà,xnele zepaxwd x`y z`ãçeéî ìéà äîe minly `edyàa ¥¨¨©¦§¨¨

äáãðe øãða,mikqp oerheìk óà`edy xifp zepaxwnøãða àa §¤¤§¨¨©Ÿ¨§¤¤
,äáãðemi`a mpi`y eny`e ez`hg la` .mikqp oerh ,ezler epiide §¨¨

zeaxl oi` s` df ywid iptne .mikqp miperh mpi` dacpae xcpa
dcnl ok lre ,mikqp zyxta xen`d 'gaf'n xifp my`e z`hg

.rxevn z`hg zeaxl `a 'gaf'y `ziixad
,`ziixaa epipy cer.òøBöî úìBò Bæ 'äìBò':`xnbd zl`eyàîéàå ¨©§¨§¥¨
y yexcp `nye -,úãìBé úìBò Bædperh `idy xnel aezkd `ae ©¤¤

:`xnbd daiyn .mikqpúãìBé úìBò ,ééaà øîàdperh `idy ¨©©©¥©¤¤
,mikqpà÷ôð àø÷c àôéqîxen`d weqtd seqn zcnlp -,,àéðúc ¦¥¨¦§¨¨§¨§©§¨

,øîBà ïúð éaømikqp zyxta xn`p(d eh xacna)ziriax KqPl oiie' ©¦¨¨¥§©¦©¤¤§¦¦
on yexcl yie ,'cg`d UaMl gaGl F` dlrd lr dUrY oidd©¦©£¤©¨Ÿ¨©¨©©¤¤¨¤¨

,zeaxl e`ay 'cg`d yakl' zeaizdúãìBé úìBò Bæ 'Nákì'©¤¤©¤¤
,mikqp dperhy[íéîìL áøwL] øNòî ìL øNò ãçà äæ 'ãçàä'¨¤¨¤©©¨¨¤©£¥¤¨¥§¨¦

,`ed yecige ,mikqp oerh `ed s`yäøBzä ìëa dì eðéöî àlL¤Ÿ¨¦¨§¨©¨
àäiLd,øwéòä ïî øeîç ìôèdn gkn ycwzpy xyr cg`d o`ke ¤§¥¨¥¨¦¨¦¨

['xyrn'] envr ixiyrdy cera ,mikqp oerh ixiyr e`xwe drhy
lirl xen`ke mikqp oerh epi`(:v)zler dzaxzp xaky meyne .

.rxevn zler 'dler'n `ziixad dzaix ,'yakl'n zclei
:zexen`d zel`yd izy lr xg` aeyii d`ian `xnbd,øîà àáø̈¨¨©

my`e z`hg zeaxl 'gaf'n `ziixad dyxc `l recn le`yl oi`
dler' ,df weqtay oeiky meyn ,zclei zler zeaxl 'dler'ne ,xifp

,miieaix dyly mpyi ,'gaf e`éøvL øác eäæéàìL Céåä ,ïééeaø äL ¥¤¨¨¤¨¦§Ÿ¨¦¦¡¥
,òøBöî äæ øîBà,dlere my` z`hg ,zepaxw dyly ea yiy ¥¤§¨

oi` ok lre ,miieaix dyly mikixv mpi` zclei zlere xifp eli`y
.df weqtn mcnell

mikqp zyxta xn`p :li`a xn`pd weqtd z` zyxec `xnbdxacna)

(e ehF`'ìéàìziWlW onXa dlElA mipxUr ipW zlq dgpn dUrY ¨©¦©£¤¦§¨Ÿ¤§¥¤§Ÿ¦§¨©¤¤§¦¦
:`xnbd zl`ey .''dl ggip gix aixwY oidd ziWlW KqPl oiie ,oidd©¦§©¦©¤¤§¦¦©¦©§¦¥©¦Ÿ©©

df weqt,éì änìmda mitqend zyxta li` ikqp eyxtzp xak `ld ¨¨¦
xn`p(ai gk my).'cg`d li`l onXa dlElA dgpn zlq mipxUr ipWE'§¥¤§Ÿ¦Ÿ¤¦§¨§¨©¤¤¨©¦¨¤¨

:`xnbd daiyn,úLL áø øîà`a df weqt,ïøäà ìL Bìéà úBaøì ¨©©¥¤§©¥¤©£Ÿ
.elyn mixetkd meia lecb odk aixwny li`d `ede

z` jixvdl :`xnbd zl`eyïøäà ìL Bìéà,mikqpa'íëéãòBîa'î ¥¤©£Ÿ¦§£¥¤
xen`def dyxtaà÷ôðlirl xen`ke ,[cnlp-](:v)zepaxwd lky ¨§¨

:`xnbd daiyn .mikqp miperh micrena mi`adCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîàc ,xnel jzrc lr dler did -éléî éðäel` mixac - ¨¦¨¨¥¦¥

zepaxwa `l` opi` ,'mkicrena'n epyxcyìáà ,øeaöczepaxw §¦£¨
ãéçéc`ny micrenaàì'li`l' ieaixd z` jixv jkl .mikqp eprhi §¨¦Ÿ

.mikqp oerh oxd` ly eli`y
:`xnbd zl`eyàðL éàîerecne -dpey li`d `diúãìBé úìBòî ©§¨¥©¤¤

oky ,'cg`d yakl'a ieaixd meyn mikqp dperhe cigi oaxw `idy
.cigi oaxw `edy s` mikqp oerh didiy oxd` ly eli`a mb xnel yi

:`xnbd daiynéléî éðä àðéîà Czòc à÷ìñzler dxez dzaixy ¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥
`idy meyn ,mikqpl zcleiøác ìáà ,ïîæ Bì òeá÷ ïéàL øác̈¨¤¥¨©§©£¨¨¨

ïîæ Bì òeáwL,mixetkd meia `l` `a epi`y oxd` ly eli`kàîéà ¤¨©§©¥¨
y [xn`p `ny-]àì,mikqp oerh didiïì òîLî à÷e`' weqtd Ÿ¨©§©¨

.mikqp oerh `ed s`y 'li`l
:`xnbd zl`ey,éì änì 'ìéàì Bà'`ll 'li`l' xnel ic didy ¨©¦¨¨¦

:`xnbd daiyn .'e`' daizdñbìtä úà úBaøì.li` ikqpk eikqpy §©¤©©§¨
:`xnbd zl`eyøîàc ïðçBé éaøì àçéðäqbltdyäiøadnvr ipta ¨¦¨§©¦¨¨§¨©§¦¨

àeä,li` `le yak `l epi`eïðúcdpyna(b"n `"t dxt),qbltd zece` ¦§©
m`yBçáfî Bì äìBò Bðéàå ìéà ékñð åéìò àéáî Báéø÷ä`ed m` ¦§¦¥¦¨¨¦§¥©¦§¥¤¦¦§

,yak e` li` aiegn,ïðçBé éaø øîàåli` ikqp eilr `iany dn §¨©©¦¨¨
xn`py meyn,'ìéàì Bà''e`'ñbìtä úà úBaøì,li`k mikqpl ¨©¦§©¤©©§¨

eikqp mewn lkne li` `le yak `l epi` qbltdy meyn df ixde
.li` ikqpkøîàc àãt øáì àlàdpynd dxn`y dn zece` ¤¨§©¨¨§¨©

y ,li` ikqp `ianyéðúîe éúééî`ed yak m`y dpzne `iany - ©§¥©§¥
,dacpa `a [yak ikqpan xzei li` ikqpa yiy dn] xzend didi

meyneàeä à÷éôñcike ,dyw ,`ed li` e` `ed yak m`éøèöàC ¦§¥¨¦§§¦
à÷éôñ ééeaøì àø÷ikqp `ian qblty cnll weqtd jxved ike - §¨§©¥§¥¨

:`xnbd dwiqn .dinza ,wtqd iptn li`àéL÷ àãt øáì [éàcå]©©§©¨¨©§¨
.'e`' daizd dxn`p recn

xn`p :mikqp zyxta sqep weqt zyxec `xnbd(`i eh xacna)äëk'¨¨
,'íéfòá Bà íéNáká äOì Bà ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé¥¨¤©¨¤¨¨©¦¨¤¨©¤©§¨¦¨¦¦
weqtd `a ,dye li` xey ikqp dyxt dze`a ex`azp xaky oeike

.dyxcl
÷ìçL eðéönL éôì ,øîBì ãeîìz äî 'ãçàä øBMì'[wligy-] ©¨¤¨©©§©§¦¤¨¦¤¨©

ìéà ékñð ïéa áeúkämiizpy oa `edyNáë ékñðì,dpy oa `edy ©¨¥¦§¥©¦§¦§¥¤¤
÷lçð ìBëémbøô ékñð ïéamiizpy oa `edyìâò ékñðìoa `edy ¨§©¥¥¦§¥©§¦§¥¥¤

,dpy,'ãçàä øBMì' øîBì ãeîìzmilecb ,mixeeyd lky cnll ©§©©¨¤¨
.mikqpa md miey ,miphwe

÷ìçL eðéönL éôì ,øîBì ãeîìz äî 'ìéàì Bà'[wligy-]áeúkä ¨©¦©©§©§¦¤¨¦¤¨©©¨
ékñð ïéayakékñðì äðL ïa`edy li`÷lçð ìBëé ,íézL ïamb ¥¦§¥¤¨¨§¦§¥¤§©¦¨§©¥
ékñð ïéali`ékñðì íézL ïali`ìL ïaìéàì Bà' øîBì ãeîìz ,L ¥¦§¥¤§©¦§¦§¥¤¨Ÿ©§©¨©¦
,'ãçàä.mikqpa miey mili`d lky cnll ¨¤¨

áeúkä ÷ìçL eðéönL éôì ,øîBì ãeîìz äî 'íéNáká äOì Bà'©¤©§¨¦©©§©§¦¤¨¦¤¨©©¨
ìéà ékñðì Náë ékñð ïéa,mixkf mdy÷lçð ìBëéiabl ok enk ¥¦§¥¤¤§¦§¥©¦¨§©¥

zeawpäNáë ékñð ïéadzpy za `idyäìçø ékñðìizy za `idy ¥¦§¥¦§¨§¦§¥§¥¨
,mipy,'íéNáká äOì Bà' øîBì ãeîìzwlgl oi` zeawpay cnll ©§©©¤©§¨¦

.mipy izy zal dzpy za oia
,øîBì ãeîìz äî 'íéfòá Bà',eixac lkl `ed yak llka fr `ldy ¨¦¦©©§©

÷lçð ìBëé ,ìéà ékñðì Náë ékñð ïéa áeúkä ÷ìçL eðéönL éôì§¦¤¨¦¤¨©©¨¥¦§¥¤¤§¦§¥©¦¨§©¥
éãâ ékñð ïéaxirv fr `edyøéòN ékñðì,xzei lecb fr `edy ¥¦§¥§¦§¦§¥¨¦

,'íéfòá Bà' øîBì ãeîìzmiey ,miphwe milecb ,mifird lky cnll ©§©¨¦¦
.mikqpl dnd

:df oipra mixac d`ian `xnbdïì ÷éãa ,àtt áø øîàepze` oga - ¨©©¨¨§¦¨
àáø,epl`ye ¨¨
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oifge` mipya cenr `v sc ± oey`x wxtzereay

øî øîàãgaf zgz `l` il oi` - "minlyd gaf zgz xy` y`d lr ozpe exfp y`x xry z` gwle" xifp iab -

oipn my`e z`hg ly cecd zgz ,minlyd?."gaf" xnel cenlzéìéî éðä,xifp ly my`e z`hg ediiexz iwtpc -

`kd la` .ez` mizna `nhile oiia exiykdl (`nh xifpc my`e xedh xifpc z`hg) ediiexzc - edpip iccd ikc

.oi`a mirbp mixac dray lrc ,xtkl - z`hge ,iz` dpgna `al exiykdl - my`c ,rxevnaøåäè øéæðã úàèç

.`nh xifpc my`e -êúòã à÷ìñ àì"mdikqpe mzgpn"c -

miperhc ,xacn aezkd einlye ezlera - xedh xifpa aizkc

.`nh xifp ly eny`e xedh ly ez`hg `le ,mikqpììëá ìéà

äéä."minlyl minz cg` li`e" `yixa aizk `dc -ìéà äî

.dacpe xcpa `ay cgein ,minly `edy -øãðá àá ìë óà

äáãðåoi`y ,dacpae xcpa oi`a oi`y my`e z`hg `ive` -

mikqpl zeaxl `kil ,jklid .mikqp oiperhz`hg `l` "gaf"n

.rxevnúãìåé úìåò åæ.mikqp dperhy -øùò ãçà äæ

øùòî ìùiriyzl `xw :(`,q zexeka) opzck ,mikqp oerhc -

ozyly - "ixiyr" xyr cg`le ,"iriyz" ixiyrle ,"ixiyr"

minly axw - xyr cg`de ,enena lk`p - iriyzd .oiycewn

.mikqp oerheø÷éòä ïî øåîç ìôè àäéù,df `l` -

.mikqp oerh - egkn iz`c i`de ,mikqp ira `l - diteb xyrnc

øîà àáø`le ,xifpc my`e z`hg `l xninl zivn `l -

,"e`"e ,"dlerd" :weqta yi oiieaix dylyc - zcleic dler

."gafl"äæ øîåà éåä ïééåáø äùìù êéøöù øáã åäæéàå

òøåöîi`c .my`e ,dlere ,z`hg :zepaxw dyly dia zi`c -

,z`hg :dia zi` `dc ,dil `irain oiieaix rax` - xifpa

.minlye ,my`e ,dlereìéàìdyrz li`l e`" aizkc -

il dnl "dgpn?mipexyr ipy zlq dgpn dyrz ike" aezkil

jixvc ,li` epiidc `prci `p`e ,"oidd ziyily onya dlela

!mipexyr ipy.oxd` ly eli` zeaxl `l`íëéãòåîáî

à÷ôðcrena `a `ed oxd` ly eli`e ,mkicrena `ad lk -

.mixetkd meiaéìéî éðä- mikqp oerh crena `ad xacc -

.`l `ni` - oxd` ly eli`a ,cigia la` .xeaivcàðù éàîå

oerhi `lc `pin` ded ,cigic iedc meync ,oxd` ly eli` -

.mikqpúãìåé úìåòîcigi lyc ab lr s` ,lirl opiaxnc -

!diieaxl "li`" irail `l ,inp oxd` ly s` .mikqp dperh ,`id

'åë àðéîà êúòã à÷ìñ êéøèöéàreaw oxd` ly eli` -

.onf elñâìôä úà úåáøì éì äîì ìéàì åà.mikqpl -

.mipy llkl `a `le ,ezpy dxary - "qblt"éáøì àçéðä

ïðçåé.mikqp oerhe ,`ed envr ipta dixa :xn`c -ïðúã

åáéø÷ä- qblt aixwde ,yak e` li` xcpc `kid ,qbltl -

,excp zaeg myl egafn el zeler oi`e ,li` ikqp eilr `ian

ipta dixac ab lr s`c .i`ce yak e` i`ce li` `iadl jixve

.`xw dil iaxnw ,`ed envréúééî øîàã àãô øáì àìà

úîå ìéà éëñðéðoiie`xd mikqp eyicwi - `ed yak m`" -

."eikqp ixd - `ed li` (e`l) m`e .dacp edi - xzende ,el

azkinl `xw jixhvi` in ,`witq `l` ,`ed dixa e`l :xaqwc

`witq iieaxl "e`"?!`witq oi`e ,ielb lkd mewnd iptl `lde

.`witq meyn aizkc `xw ogky` `le ,eiptlàãô øáì éàãå

àéù÷.il dnl "e`" `pirci `l diciclc -äî ãçàä øåùì

øîåì ãåîìúoa lr aixwde" (eh xacna) xn`p xak `de -

.'ebe "dgpn xwadãçàä øåùì øîåì ãåîìúlecb oiac -

.oiey eikqp ,ohw oiaøîåì ãåîìú äî ãçàä ìéàì åà-

"dgpn dyrz li`l e`" (my) xn`p xak `lde?äùì åà]

øîåì ãåîìú äî íéùáëágafl e`" xn`p xak `lde -

["cg`d yakl?øîåì ãåîìú äî íéæòá åàmifr `lde -

md miyak llka?éãâ.owf epiid - xiry ,xega epiid -

éëñð
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øîàãiab (`,el migaf) "oileqtd lk" wxta Ð gaf xnel cenlz oipn my`e z`hg xn

xifp z`hg iab (a,dn) "oipin dyly" wxta xifpa yxit qxhpewae .dlile meil lk`p

.eny`eìáàixz ol `iran `lc `de Ð i`xw ixz ira xiykdl my`e xtkl z`hgc `kid

`xw cgn ol `wtp `l` ,(`,el migaf) "oileqtd lk" wxta ,rxevn ly my`e z`hgl i`xw

Ð dlile meil milk`pc zeny`e ze`hg edlek

ze`hg x`y oicn edl opipyn `lc `kid epiid

ze`hg x`yc ,edl opipyn `kd la` .zeny`e

.mikqp era Ð ipde ,mikqp era `l Ð zeny`e

àîéàmy`e z`hg` Ð xifpc my`e z`hg

eda zi`c meyn Ð ipdn `l` ,jixt `l `nlrc

.`id dacp Ð zexifpc ,dacpl enc mbe ,dgpn

ìéàezgpn" dia aizkc Ð `vi dnle did llka

`nw wxta dil opiyxc `de :xn`z m`e ."ekqpe

.yixcw e"ie mzdc :xnel yie ?(`,g) migafc

.(a,cn) "zlkzd" wxta izyxit lirleøåîç
.mikqp ira `l diteb xyrnc Ð xwird on

éúééîãikqp `ian :qxhpewa [yxit] Ð ipzne

ixd Ð `ed li` m`" :xne`e ,li`

xeriyk mikqp edi Ð `ed yak m`e .enr eikqp

."dacp ikqp edi Ð x`yde ,el daeg oi`a yak

`nw wxtae .gaf `la mikqp mc` acpzn ixdy

opzc ab lr s` :qxhpewa siqed (`,bk) oilegc

oi` ,(`,cw zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta

ediy Ð dyly `l` ,dynge mipy bel acpzn

,li` ikqp oiiexwyÐ drax` e` ,yak ikqp oiiexw

,`peeb i`d ik ,`kd .xtl oiie`xd Ð dyy e`

`xnba onwl opixn`c `de .iaxw ipixg` icda

raw oi` zxn` i` :dyng izii`c `kidc (`,cw)

Ð li`l efgc ediipin drax` jiyn Ð mikqpl

:qxhpewa my yxite .dacp eed Ð jci`e ,aixwne

axwi e` .zexteyl einc eltie ,xknie ,xeav zacp

axwie ,mixg` oibel ipy mr sxhvie ,envr `ed

bel eze`c rnyn .xeavl inp ipdc ,cinz ikqpl

.`kdl inc `l Ð drax`d mr axw epi` iying

daeg oi`a dylyd Ð `ed yak m`c ab lr s`c

`dc Ð `kd ip`y ,mdilr sqezip iriaxde ,el

`ipz `de :xn`z m`e .`nlra li`l efg drax`

iax ixack ,oii :(a,`v migaf) "xiczd lk" seqa

.miy`l Ð oetxh iax ixack ,miltql Ð `aiwr

oetxh iaxl `l` ,`gip `aiwr iaxl `zyde

,dacp ediipin id rci `l `d ,miy`l xn`c

Ð oetxh iax xn`w ikc :xnel yie !miy`l ciarc

dcen Ð "miltql" yxtna la` ,mzqa

zegpn izy iziin Ð dgpnd oiprle .miltqlc

,li`l Ð mipexyr ipy ly zg` :milk ipya

Ð cg` oexyr ly zg`e .ony oibel drax`e

,ezaegl Ð `cg `iede .ony oibel dylye ,yakl

acpznc ,zevnwp opi` odizye .dacp Ð jci`e

Ð axrl xyt` i`e .mei lka mikqp zgpn mc`

ikqpa miyak ikqp oiaxrn oi` :oizipzna opzck

.mili`e mixtãåîìúÐ cg`d xeyl xnel

xey" (fi `xwie) aizkck ,"xey" iexw enei oa xeye

."clei ik fr e` ayk e`
xtke
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é"úë é"ùø

øî øîàã."oipin dyly" wxta xifp zkqna -úàèçly]-

.[xedh xifpíùàåegelb xriy ozp m`y oipn ,[`nh] xifp -

`viy oipn ,ea oilyazn my`e z`hgdy [y`d] zgz?[xn`py]

"minly zgz" aizk `lcn ."[gaf] zgz [xy`] y`d lr ozpe"

.md "gaf" llka [my`e] z`hg `nl` -[éìéî éðä]`wtpc -

mdipyc ,xifpc oebk .edpip iccd ik ediiexzc `kid ,`xw cgn

dipy zexifp [zepnl] exiykdl - `nh xifp my` :xiykdl mi`a

la` .zglbze oiia exiykdl - xedh xifpa z`hge ,dxdh ly

l` `al exiykdl - my` :zg`k mi`a mdipyc ,rxevn

.oikxra opixn`ck ,mdilr mi`a mirbpdy mixac dray lr xtkl - z`hge .zepedal oipzep einc ixdy ,dpgndíäéëñðå íúçðîå.aizk xifp zyxta -äùòé ìéàä úàå."ekqp z`e ezgpn z` odkd dyre" `xwc ditiq -ìéàinly -

.xifpììëá.mili` x`y -äéä.'ebe "dgpn dyrz li`l e`" mikqp zyxta aizkck ,mikqp oiperhc -àöé äîìå."ekqp z`e ezgpn z`" [xifp] li`a aizk xcdc -åéìà ùé÷äì.zepaxwd x`y lk -ãçåéî ìéà äî,minly `edy -

.dacpe xcpa `al minly jxceäáãðå øãðá àá ìë óà.my`e z`hg z`vi -øùòî ìù øùò ãçà äæ .òøåöî úìåò åæ äìåò øî øîà`xw :zexekac `xza wxta opixn`c -xyr cg`le ,"iriyz" ixiyrle ,"ixiyr" iriyzl

.mikqpl `xw dil iaxn `we .minly axwi - xyr cg`de ,xyrn - ixiyre ,enena lk`p - iriyz :mzd opixn`e .zeycewn ozyly - "ixiyr"ø÷éòä ïî øåîç ìôè,dicic lth .lirl opixn`ck ,mikqp ira `l - diteb xyrnc ,`kd oebk -

.mikqp oerh - xyr cg`d oebkøîà àáøzclei zler ef `ni`e" lirl zkxtwc -?,"gafl" "e`" "dlerd" mikqp zyxta aizkc ,`kd oebk .i`xw dyly jixv `diy zepaxw dyly oerhy ,oiieaix dyly jixvy xac edfi`c .`id `kxit e`l - "

oaxw cg iaxn cg lkc?.('ek) rxevn df :xne` iedìéàìdnl ,('ek) "dgpn dyrz li`l e`" aizkc -?.'ebe "li`l onya lela dgpn zleq mipexyr ipye" qgpta xn`p xak ixdïøäà ìù åìéà.mixetk mei ly -úãìåé úìåòî àðù éàîå

!`xw ira `le ,oxd` ly eli`l `prci ded inp ikd .mikqp i`axz`e ,`ed cigi oaxwc -ïîæ åì òåá÷ ïéàù øáã éìéî éðä.`xwa aizkc ,dacpe xcpc `inec -ñâìôä úà úåáøì`ed eli`k ,mili`c mikqp eilr `ian - qblt `iad m`y -

.li`ñâìô- xyr dyly ycg jeza la` ."li`" dil ixw - dipy dpya ycg qpkpy ,cg` meie miycg xyr dyly oa `edyk .mipy izy oa - "li`"e ,dpy oa - "yak"c .`a `l "li`" llkle ,"yak" llkn `vi - miycg xyr dyely oa yak -

."qblt" dil ixwåáéø÷ä.li` ikqp eilr `iai ,qbltl -àîòè éàî äãåäé éáø øîàåli` ikqp eilr `ian -?.iieaxl `xw jixhvi` ,`ed envr ipta dixac meyne .qbltd z` zeaxl ,"li`l e`" mikqpa aizkc -øîàã àãô øáì àìà-

xninl `ki` i`n .gaf `la mikqp mc` acpzn ixdy ."dacp ikqp `di x`yde ,el daeg mi`a yak xeriyk mikqp ixd - `ed yak m`e ,enr eikqp ixd - li` m`" :xne`e .`ed yak wtq li` wtqc meyn ,ipzne li` ikqp `ian?li` wtqc oeik

!li` ikqp eilr `ianc xninl `xw jixhvi` ,`ed.dinzaøîåì ãåîìú äî ãçàä øåùì.cg` xeyl wlgl `z` "cg`" i`de -ìéà éëñð ïéá.mipy izy oa `edy -ùáë éëñðì.dpy oa `edy -ìâò éëñðì.dpy oa `edy -øîåì ãåîìú

ãçàä øåùì.mipy izy oa epiidc ,xt oiae lbr oia ,mdl cg` oic - "xey" mzqc -øîåì ãåîìú äî ìéàì åàmipy `iai - dvx ,`iai cg` - dvx :xak opireny` `dc ,wlgl `z` dnc -?ãçàä ìéàì [åà] øîåì ãåîìú(cg`l)[lk] -

.el yi "li`" oic ,mipy yly oa elit` ,"li`" enyc(úçà) äáùë.dzpy za -äìçø.mipy izy za -÷éãá.dqpn -
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!"çáæ" :øîBì ãeîìz ?ïépî íLàå úàhç :øî øîàc¯éðä ©£©¨©¨§¨¨¦©¦©§©¤©¨¥
íLàc àëéä ìáà ,eäðéð éããä ék eäééåøúc àëéä éléî¦¥¥¨§©§©§¦£¨¥¦§£¨¥¨§¨¨

"çáæ" .éàø÷ éøz ïðéòa ,øtëì úàhçå øéLëäì¯úàhç Bæ §©§¦§©¨§©¥¨¥©§¥§¨¥¤©©©
!øéæðã íLàå úàhç Bæ :àîéàå .òøBöî¯,Cúòc à÷ìñ àì §¨§¥¨©¨§¨¨§¨¦¨¨§¨©£¨

"íäékñðå íúçðîe" :àéðúc¯BúìBòaåéîìLáeáeúkä §©§¨¦§¨¨§¦§¥¤§¨¦§¨¨©¨
eléôà àlà Bðéà Bà ,åéîìLáe BúìBòa :øîBà äzà .øaãî§©¥©¨¥§¨¦§¨¨¥¤¨£¦
...íéîìL çáæ äNòé ìéàä úàå" øîBì ãeîìz ?úàhç©¨©§©§¤¨©¦©£¤¤©§¨¦

?àöé änìå ,äéä ììka ìéà ,"Bkñðå Búçðîe¯,åéìà Léwäì ¦§¨§¦§©¦©§¨¨¨§¨¨¨¨§©¦¥¨
.äáãðe øãða àa ìk óà ,äáãðe øãða àa ãçeéî ìéà äî̈©¦§¨¨§¤¤§¨¨©Ÿ¨§¤¤§¨¨

"äìò"¯øîà !úãìBé úìBò Bæ :àîéàå .òøBöî úìBò Bæ Ÿ¨©§¨§¥¨©¤¤£©
ïúð éaø ,àéðúc .à÷ôð àø÷c àôéqî úãìBé úìBò :ééaà©©¥©¤¤¦¥¨¦§¨¨§¨§©§¨©¦¨¨

"Nákì" :øîBà¯"ãçàä" ,úãìBé úìBò Bæ¯øNò ãçà äæ ¥©¤¤©¤¤¨¤¨¤©©¨¨
äøBzä ìëa dì eðéöî àlL ,[íéîìL áøwL] øNòî ìL¤©£¥¤¨¥§¨¦¤Ÿ¨¦¨§¨©¨
éøvL øác eäæéà :øîà àáø .øwéòä ïî øeîç ìôè àäiLC ¤§¥¨¥¨¦¨¦¨¨¨¨©¥¤¨¨¤¨¦

ìLøîà ?éì änì "ìéàì" .òøBöî Bæ :øîBà éåä ?ïééeaø äL §¨¦¦¡¥¥§¨¨©¦¨¨¦¨©
ïøäà ìL Bìéà .ïøäà ìL Bìéà úBaøì :úLL áø©¥¤§©¥¤©£Ÿ¥¤©£Ÿ

"íëéãòBîa"î!à÷ôðéléî éðä :àðéîà Cúòc à÷ìñ ¦§£¥¤¨§¨¨§¨©£¨¨¦¨¨¥¦¥
.àì ãéçéc ìáà ,øeaöc¯àðL éàîeúìBòîà÷ìñ ?úãìBé §¦£¨§¨¦¨©§¨¥©¤¤¨§¨

øác ìáà ,ïîæ Bì òeá÷ ïéàL øác éléî éðä :àðéîà Cúòc©£¨¨¦¨¨¥¦¥¨¨¤¥¨©§©£¨¨¨
òeáwLänì "ìéàì Bà" .ïì òîLî à÷ ,àì àîéà ïîæ Bì ¤¨©§©¥¨¨¨©§©¨¨©¦¨¨

úà úBaøì ?éìñbìtääéøa :øîàc ïðçBé éaøì àçéðä . ¦§©¤©©§¥¨¦¨§©¦¨¨©£©¦§¨
Báéø÷ä :ïðúc .àeä¯Bì äìBò Bðéàå ,ìéà ékñð åéìò àéáî ¦§©¦§¦¥¦¨¨¦§¥©¦§¥¤

"ìéàì Bà" :ïðçBé éaø øîàå .Bçáfî¯.ñbìtä úà úBaøì ¦¦§§¨©©¦¨¨¨©¦§©¤©©§¥
éøèöà ,àeä à÷éôñc ,éðúîe éúééî :øîàc àct øáì àlàC ¤¨§©©¨©£©¨§¥©§¥¦§¥¨¦§§¦
äNòé äëk" .àéL÷ àct øáì éàcå ?à÷éôñ ééeaøì àø÷§¨§©¥§¥¨©©§©©¨©§¨¨¨¥¨¤

Bà ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMìäOìíéNákáBàíéfòá." ©¨¤¨¨©¦¨¤¨©¤©§¨¦¨¦¦
"øBMì÷lçL eðéönL éôì ?øîBì ãeîìz äî "ãçàä ©¨¤¨©©§©§¦¤¨¦¤¦¥

ìéà ékñð ïéa áeúkäékñðìøô ékñð ïéa ÷lçð ìBëé ,Nák ©¨¥¦§¥©¦§¦§¥¤¤¨§©¥¥¦§¥¨
äî "ìéàì Bà" ."ãçàä øBMì" øîBì ãeîìz ?ìâò ékñðì§¦§¥¥¤©§©©¨¤¨¨©¦©
äðL ïá ékñð ïéa áeúkä ÷lçL eðéönL éôì ?øîBì ãeîìz©§©§¦¤¨¦¤¦¥©¨¥¦§¥¤¨¨
ïá ékñðì íézL ïá ékñð ïéa ÷lçð ìBëé ,íézL ïá ékñðì§¦§¥¤§©¦¨§©¥¥¦§¥¤§©¦§¦§¥¤

ìL"íéNáka äOì Bà" ."ãçàä ìéàì Bà" øîBì ãeîìz ?L ¨©§©¨©¦¨¤¨©¤©§¨¦
ékñð ïéa áeúkä ÷lçL eðéönL éôì ?øîBì ãeîìz äî©©§©§¦¤¨¦¤¦¥©¨¥¦§¥
?äìçø ékñðì äNáë ékñð ïéa ÷lçð ìBëé ,ìéà ékñðì Láë¤¤§¦§¥©¦¨§©¥¥¦§¥¦§¨§¦§¥§¥¨
ãeîìz äî "íéfòá Bà" ."íéNáká äOì Bà" øîBì ãeîìz©§©©¤©§¨¦¨¦¦©©§
ékñðì Náë ékñð ïéa áeúkä ÷lçL eðéönL éôì ?øîBì©§¦¤¨¦¤¦¥©¨¥¦§¥¤¤§¦§¥
øîBì ãeîìz ?øéòN ékñðì éãâ ékñð ïéa ÷lçð ìBëé ,ìéà©¦¨§©¥¥¦§¥§¦§¦§¥¨¦©§©
,àáø ïì ÷éãa :àtt áø øîà ."íéfòá Bà"¨¦¦£©©©¨¨¥¨¨¨
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zegpn(iying meil)

äìçø ékñð,mipy izy za `idy.änëamircei m` epzeqpl dvxe ¦§¥§¥¨§©¨
.dawpl xkf oia dfa wlgl ep`déì àðéèLôedf wtq el ephyt ± ©§¦¨¥

ïéúéðúnîmilwya(b"n d"t)enr `iad `le oaxw `iady in zece` ¦©§¦¦
dze`xdl znzeg el ozep did dlde xafbl zern ozep didy ,mikqp
x`eane ,epaxwl el yexcd z` el mipzep eide mikqpd lr mipennl

eilr meyx didy mzegdy my'éãb'didLnLîlïàö ékñðoiaìL §¦§©¥¦§¥Ÿ¤
e íéìBãboia,íépè÷ ìLoiae íéøëæ ìLoiaõeç ,úBá÷ð ìL §¦¤§©¦¤§¨¦¤§¥

îmikqplíéìéà ìMz` mixzeq dpynd ixac ixde .mipey eidy ¦¤¥¦
,miphwe milecb o`vl cg` mikqp oicy dxn` dligzny ,mnvr
dny `l` .miyakdn mdikqpa miwelg mili`y dxn` aeye
,`weec zeawpl dpeekd 'miphw lye milecb ly' dpynd dxn`y
dyakl zg` mikqp zcine ,miphwe milecb oia wlgl oi` oday

.dlgxle

äðùî
:zepaxwd lr dkinq ipica zwqer dpyndìkdaø÷úBðyøeavä ¨¨§¨©¦

,mi`ianïäa ïéàoic,äëéîñmicid z` migipn milrady epiidc ¥¨¤§¦¨
,eilr miprype oaxwd y`x lrúBönä ìk ìò àaä øtä ïî õeç± ¦©¨©¨©¨©¦§

zeevnd zg` lr l`xyi aex exar m` z`hgl ldwd `iany xt
,eilr mikneq oixcdpqd df xte ,oic zia z`xedaådn uegøéòN §¨¦

çlzLnä.eilr jneq lecbd odkdy ,mixetkd meia lf`frléaø ©¦§©¥©©¦
íéáëBk úãBáò øéòN óà ,øîBà ïBòîLldwd `iany xiry ± ¦§¥©§¦£©¨¦

zia z`xed it lr bbeya dxf dcear l`xyi aex ecar m` z`hgl
.dkinq oerh `ed mb ,oic

ìkdúBðaø÷yãéçiä,`ian,äëéîñ ïéðeòèøBëaä ïî õeçxeka ± ¨¨§¨©¨¦§¦§¦¨¦©§
,dxedh dndaøNònäå,dnda xyrn ±çñtäåoaxw ±mpi`y ,gqt §©©£¥§©¤©
.dkinq miperh

LøBiäåepa ,zne minly e` dler oaxw `iadl acpzd eia`y in ± §©¥
CîBñ.oaxwd lråokàéáîd z` yxeidíéëñðaiigzd eia`y ¥§¥¦§¨¦

,oaxwd mr `iadløîéîeyxiy oaxwd z` xindl yxeid leki oke ± ¥¦
.xind eia` eli`k ,miyecw dxenzd mbe oaxwde ,zxg` dndaa

àøîâ
ïðaø eðz,`ziixaaøtî õeç ,äëéîñ ïäa ïéà øeavä úBðaø÷ ìk ¨©¨¨¨¨§§©¦¥¨¤§¦¨¦©

éaø .ïBòîL éaø éøác ,íéáëBk úãBáò éøéòNå úBönä ìk ìò àaä©¨©¨©¦§§§¦¥£©¨¦¦§¥©¦¦§©¦
.äëéîñ ïäa ïéà íéáëBk úãBáò éøéòN ,øîBà äãeäéiax siqene §¨¥§¦¥£©¨¦¥¨¤§¦¨

,dcediíäézçz àéáà éî úàådkinq aiigy xeaiv oaxw dfi` ± §¤¦¨¦©§¥¤
d z` mdizgz `ia` ,miakek zcear ixiry mewna qipk`øéòN̈¦

çlzLnä,mixetkd meia lf`frl.dkinqa aiig `edy ©¦§©¥©
:dcedi iax ixac lr dywne `ziixad ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

ikeìéiòî àìc àéâñ àìxeaiv oaxw qipki `ly xyt` i` m`d ± Ÿ©§¨§Ÿ§©¥
,dkinq oi` miakek zcear ixiryay meyn ike ,mdizgz xg`

.dkinq oerhd xg` oaxw yiy gxkda
:`xnbd zvxznéøéîb ,àðéáø øîà,ipiqn dynl dkld ecnl ± ¨©©¦¨§¦¦

yiya úBëéîñ ézLzepaxw,øeaözcear ixiry m` `linne §¥§¦§¦
aiigy xg` xeaiv oaxw yiy gxkda ,dkinqn ehrnzd miakek

.dkinq
:`ziixad ixac z`ada dkiynn `xnbdïBòîL éaø Bì øîàiaxl ¨©©¦¦§

,dcediäæå ,íéìòaa àlà äëéîñ ïéà àìäå,glzynd xiry ± ©£Ÿ¥§¦¨¤¨©§¨¦¨¤
åéðáe ïøäàeixg` mi`ad milecbd mipdkd e` oxd` ±,Ba ïéëîBñ ©£Ÿ¨¨§¦

cvike ,xwir dpi` ef dkinq `linne ,oaxwd ly milrad mpi` mde
yiy xeaivd zepaxw ipyn cg`k glzynd xiryd z` dpen dz`

.dkinq mda
Bì øîà,oerny iaxl dcedi iaxäæ óàaygp glzynd xiry mb ± ¨©©¤

mb oky ,eilr mikneq milradyBa ïéøtkúî åéðáe ïøäàx`y mr ©£Ÿ¨¨¦§©§¦
.oaxwd ilrak md mb miaygp okle ,l`xyi

:ewlgpy zxg` zwelgna mzwelgn z` dlez `xnbdéaø øîà̈©©¦
eäééîòèì eãæàå ,äéîøé,oerny iaxe dcedi iax exn`y df xac ± ¦§§¨§¨§§©§©§

.edexn` mzhiylàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(bl fh `xwie)xt iabl §©§¨
WcTd WCwn z` xRke' ,mixetkd meia lecbd odkd aixwny xirye§¦¤¤¦§©©Ÿ¤
ldTd mr lM lre mipdMd lre xRki gAfOd z`e crFn ld` z`e§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©§©¥§©©Ÿ£¦§©¨©©¨¨

,weqtd z` `ziixad zyxec .'xRkiäæ 'Lãwä Lc÷î úà øtëå' §©¥§¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤
íéðôìå éðôì,miycwd ycew ±äæ 'ãòBî ìäà úàå'd'çaæî' ,ìëéä ¦§¥§¦§¦§¤Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©

,úBøæòä elà 'øtëé' ,BòîLîkz`neh lr mixtkn xiryde xtdy §©§¨§©¥¥¨£¨
e` lkidl e` cren ld`l qpkpy `nh lr epiidc ,eiycwe ycwn
lr xiryde ,mipdkd lr xtkn xtd ,gafna rbpy e` ,dxfrl

,`ziixad zyxec weqtd jynd z`e .l`xyi.ïòîLîk ,'íéðäk'Ÿ£¦§©§¨¨
.íiåìä elà ,'øtëé' .ìàøNé elà ,'ìäwä íò ìk ìò'el` zeaizae ©¨©©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦

ïlek eåLeämil`xyide miield mipdkd ±,úçà äøtëìepiidc §¨§©¨¨©©
,mlek lr zxtkny zg` dxtk yiyLmlekøéòOa ïéøtkún ¤¦§©§¦©¨¦

çlzLnämd el` .eiycwe ycwn z`nehn ueg ,zexiar x`y lr ©¦§©¥©
,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøáciax mr mikqn ip` cg` xaca ¦§¥©¦§¨©¦¦§¥

y ,dcediícL íLkdìò ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòN §¥¤©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥©
úàîeè ìò íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè§©¦§¨§¨¨¨¨©©¨§©¥©©Ÿ£¦©§©

.åéLã÷å Lc÷îmipdkd eixacly ,dcedi iax lr wleg ip` z`fa j` ¦§¨§¨¨¨
mdy xaeq ip`e ,zexiar x`y lr glzynd xirya mixtkzn
,xtd lr lecbd odkd dceezny ieciea zexiar x`y lr mixtkzn

yøtëî çlzLnä øéòN ìL éecéeL íLkøàLa ìàøNé ìò §¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¦§¨
Ck ,úBøéáòdìL éecéåd.úBøéáò øàLa íéðäkä ìò øtëî øt £¥¨¦¤¨§©¥©©Ÿ£¦¦§¨£¥

,glzynd xirya llk mixtkzn mpi` mipdkd oerny iaxly ,`vnp
dcedi iaxl eli`e .eilr jenql eitlk 'milra' mi`xwp mpi` md okle
eipae oxd` mi`xwp ,mipdkd lr mb xtkn glzynd xirydy

.eilr jenql milekie ,eilr 'milra'
:`xnbd dywnàä ,ïBòîL éaøåixd ±éàcåmiiele mipdky §©¦¦§¨©©

mil`xyieeåLeäiable ,weqtdn yxcp jk ixdy ,zg` dxtkl mlek §
,l`xyi lr wx xtkn glzynd xiryd ezhiyl ixd ,eeyed dn

:`xnbd zvxzn .mipdkd lr wx xtkn xtdeïéàiaxl mb ,ok` ± ¦
oernyeåLeädfl df mlekeäðéð äøtë éðácmixtkzn mleky ± §¦§¥©¨¨¦§

,lecbd odkd zcearadéLôðãa øtkî ãçå ãç ìk eäéîmle` ± ¦¨©§©¦©©¦§©§¥
l`xyie ,xta mipdkd ,ely oaxwa xtkzn mdn cg`e cg` lk

.glzynd xirya
:oerny iaxe dcedi iax ewlgp dna znkqn `xnbd,äãeäé éaøìlr §©¦§¨

éøtkî ìàøNé åéLã÷å Lc÷î úàîeèmixtkzn ±íãadøéòN §©¦§¨§¨¨¨¦§¨¥¦©§¦§©¨¦
íéðäëå ,íéðôa äNòpämixtkzn,ïøäà ìL øtae,úBøéáò øàLá ©©£¤¦§¦§Ÿ£¦©©¤©£Ÿ¦§¨£¥

éecéåa éøtkî elàå elàd lr xn`pdéaøìe .çlzLnä øéòN ¥¨¥¦©§¦©¦¨¦©¦§©¥©§©¦
,ïBòîL`l` ,eiycwe ycwn z`neh lr wx mipdkl xtkn epi` xtd ¦§

éøtkúî øôc éecéåa íéðäk ,énð úBøéáò øàLax`ya mb ± ¦§¨£¥©¦Ÿ£¦§¦§¨¦§©§¦
glzynd xiryd eli`e ,xtd lry ieciea mixtkzn mipdkd zexiar

.l`xyi lr wx xtkn
:`xnbd dtiqenéðz÷ãkdpyna epipy oke ±(:a zereay),,ìàøNé ãçà ¦§¨¨¥¤¨¦§¨¥

çéLî ïäk ãçàå ,íéðäk ãçàåonya gynpy lecbd odkd ± §¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨¦©
lk lr ea mixtkzny ,glzynd xiry oiprl miey mlek ,dgynd

.eiycwe ycwn z`nehn ueg ,zexiardíéðäkì ìàøNé ïéa äî©¥¦§¨¥©Ÿ£¦
úàîeè ìò íéðäkä ìò øtëî øtä ícL àlà ,çéLî ïäëìe§Ÿ¥¨¦©¤¨¤©©¨§©¥©©Ÿ£¦©§©

,åéLã÷å Lc÷îlr l`xyi lr xtkn mipta dyrpd xiryd mce ¦§¨§¨¨¨
eiycwe ycwn z`neh,øîBà ïBòîL éaøå .[äãeäé éaø éøác Bæ]¦§¥©¦§¨§©¦¦§¥

y ,dcedi iax mr mikqn ip` cg` xacaäNòpä øéòOä ícL íLk§¥¤©©¨¦©©£¤
ìàøNé ìò øtëî íéðôa,eiycwe ycwn z`neh lrøtä íc Ck ¦§¦§©¥©¦§¨¥¨©©¨

íéðäkä ìò øtëîlr wleg ip` z`fa j` .eiycwe ycwn z`neh lr §©¥©©Ÿ£¦
x`y lr glzynd xirya mixtkzn mipdkd eixacly ,dcedi iax
lry ieciea zexiar x`y lr mixtkzn mdy xaeq ip`e ,zexiar

y ,xtdìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN ìL BéecéeL íLklr §¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥
iar x`y,zexíéðäkä ìò øtëî øt ìL Béecéå Ckx`y lr ¨¦¤¨§©¥©©Ÿ£¦
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המשך בעמוד אנא

oifge` mipy` cenr av sc ± oey`x wxtzereay

äîëá äìçø éëñðdkixv `id oii -?dlgx oia :xg` oipr .dawpl xkf oia oiyixtn epiid m` epizeqpl epevx didy

- "icb" ."`heg" ,"icb" ,"xkf" ,"lbr" ,ycwna eid zenzeg rax` ,milwy zkqna `id oizipzn :dil opixn`e .dyakl

oia mixkf oia ,miphw oia milecb oia" .o`v oaxwl mikqp oigwel eid ,"icb" eilr aezky mzeg eze`ny .o`v ikqp ynyn

,mili` ikqp jxevl myn oilhep eid `ly - "mili` lyn ueg" .oiey odikqp olekc .dlgxe dyakl inp epiidc - "zeawp

oidd ziriax oerh did yakdc .ipdc oikqpl oiey oikqp oi`y itl

dpennd opgei lv` jld ,mikqp ywan didy in .cg` oexyrl

xafb lv` jlede ,mzeg el ozepe ,eikqp lr ozepe ,zenzegd lr

.mikqp el ozep `ede ,mzeg el ozepe oiid lr dpenndäðùî

êîåñ ùøåéä.eia` zzin xg`l eia` oaxw lr -àéáîå

íéëñð.gafd mr `iadl aiig eia` didy -øîéîålekiy -

.eia`k eia` oaxwa xindlàøîâäæå- glzynd xiry -

.dkinq `ied `le ,milra `le ,ea oikneq eipae oxd`åì øîà

íéøôëúî åéðáå ïøäà äæ óà äãåäé éáø,xeavd mr -

.`id milraa dkinqe'åë äæ ùã÷ä ùã÷î úà øôëå-xg`

dyrpd xiryd mcne xtd mcn lhep dide ,ze`fdd lk xnby

drici da dzidy eiycwe ycwn z`neh lr xtkne .mipta

oia lkidc oia - "miptle iptl oia" .seqa drici da oi`e ,dlgza

.mipdkd lr - xtd mce ,l`xyi lr - xiryd mc xtkne .zexfrc

ååùåä íéåìäå ìä÷äå íéðäëxirya oixtkzn oleky -

`ied - mipdkd ea oixtkznc oeike .zexiar x`ya glzynd

.milraa dkinqøîåà ïåòîù éáøå`pin` `da i`cec ,oi` -

- `da la` .'eke mipta dyrpd xirya oixtkzny mykc ,jzeek

.'eke ieciey mykc ,jzeek `pin` `lïåòîù éáøåxne`c -

`ziixa ipzw `d ,glzynd xirya oixtkzn mipdkd oi`c

xirya oixtkzny xnelk ,eeyedc?éðáã ååùåä éàî êì øîà

äéùôðãá øôëî ãçå ãç ìë ìáà åäðéð äøôël`xyi -

.xtd mca - mipdkde ,xiryd mca -ïäë ãçà ìàøùé ãçà

íéðäë ãçàå çéùîxirya zexiar x`ya oixtkzn -

.glzynd'åëå íéðäëì ìàøùé ïéá äî.dcedi iax ixac ef -

.'eke xne` oerny iaxúà äãòä éð÷æ åëîñå ïðáø åðú

øôä ùàø ìò íäéãé.'ek xeav ly xac mlrd xta aizkc -

äëéîñ íéðåòè äøæ äãåáò éøéòù ïéàå:od zekinq izye -

"ipir"n xnbc] ,zevnd lk lr `ad xte ,xeav ly xac mlrd xt

.[xeav ly xac mlrd xtn "ipir"ïøäàá àìà,odka ,xnelk -

.xiryd lr odkd jneq [dxf dcear] ecar `l mipdkc ab lr s`e

éçä'ebe oxd` jnqe" -.(fh `xwie) "igd xiryd

ïéàå
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øôëåwxta Ð ernynk gafn lkid df cren ld` miptle iptl df ycewd ycwn z`

e` ,miptle iptl yniyy `nha ixiinc :qxhpewa yxit (a,bi) zereayc `nw

!d`neha ynyn` mipta dyrpd xiry xtknc ogky` `lc :dnize .gafna e` lkida

i`n`c :dywe .gafna rbp e` ,miptle iptl qpkpy `nha ixiinc :qxhpewa yxit o`ke

ipy wxta `d ,cge cg lk` `kd `xw ira

,`xw cgn edleka zxk `wtp (a,fh) zereayc

oipr epi` m` Ð "ycwn"e "okyn" aizkcn

d`nehl oipr edpz ,uegay d`nehl!miptay

edleka `kd ol `wtpc xg`n `nye

.`xw cg `l` zxk oiprl irain `l ,oixtkznc

zereayc `nw wxta `ipzc `d :dyw cere

,"l`xyi ipa ze`nehn ycewd lr xtke" :(a,f)

:ze`neh yly `iadl dfd oipra il yiy

zekitye ,zeixr ielibe ,dxf dcear z`neh

,gxken `ed enewnn :oerny iax xn`we .minc

z`neha jgxk lrc `kdn xninl dil ded

"el e`ived" seqac :cere !xacn aezkd ycewd

mcd jtyp"a oizipzn` dl iziin (`,`q `nei)

oke .mipta dlgz dfie xefgie ,xg` `iai Ð

`icda rnyn Ð "adfd gafna oke ,lkida

lre micad oia lr dfnc ,yixc ze`fd oiprlc

lr Ð mcd ixiye ,adfd gafn lre zkextd

oevigd gafnl dil ixwe .oevigd gafn ceqi

zxfr `ki`c ,dxfra didy itl Ð "zexfr"

aygil dey mzyecwc l`xyi zxfre mipdk

xak ze`fd edlekc ab lr s`e .dpiky dpgn

wxta "dlke"n opiyxc `aekir elit`e ,iaizk

m`e ,xtik Ð dlik m` :(a,fh) zereayc ipy

`lc ,`xw i`d jixhvi` .xtik `l Ð dlik `l

`pngx azk ikdl ,oxd` Ð ilin ipd :`niz

,"`lni xy`e eze` gyni xy` odkd xtke"

xtke" dixza aizke ,mipdk zxeza opiyxcck

."ycewd ycwn z`

ååùåäxirya oixtkzny zg` dxtkl olek

dyrpd xirya la` Ð glzynd

.mixtkzn mipdk oi`c ,eeyed `l Ð mipta

aizkc :(a,bi) zereayc `nw wxta opiyxcck

?mixtkzn dna miele :xn`z m`e "mrl xy`"

,aizk "mrl xy`" Ð mipta dyrpd xirya i`

:(a,`lw oileg) "rexfd" wxta xn`c o`nl `ki`e

Ð oxd` ly exta i`e ."mr" exwi` `l miel

oixtkznc :xnel yie !mipdk epiidc ,aizk "ezia"

Ð "xtki" aizkc xg`n ,mipta dyrpd xirya

.oixtkznc `xw opireny`c ,mield el`

ïéàåÐ dkinq oiperh dxf dcear ixiry

xtn sliz `lc ,ihernl `xw jixhvi`e

i` .xeav i`de xeav dfc ,xeav ly xac mlrd

jenqa edl iaxn oerny iaxc meyn :inp

."xiryd y`x lr eci jnqe" (c `xwie) aizkcn

.oeygp xiry zeaxl :dl iwen dcedi iaxe

"igd"nc ,xninl dil `xazqn `l `kti`e

ixiry daxi "xiryd"ne ,oeygp xiry hrnn

iab aizkc ,"xiryd"nc meyn Ð dxf dcear

enk `iyp xiry inp ith iieaxl ol zi` ,`iyp

xninl `kil ikdlc :d`xp ile .oeygpc xiry

zxn` i`c meyn ,oeygp [xiry] hrnl "ig"

hrnl zxn` i` `l` .xity Ð zeaxl `nlya

,opitli `l zexecn dryc ,dipin `xw wezyl Ð

zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxt xn`ck

.dpeall ipiny zgpn iab (`,hp
`d
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é"úë é"ùø

àéä ïéúéðúîeid [zenzeg rax`] :opzc .[milwy zkqna] -

."icb" aezk [did cg` lre] ,ycwnaïàö éëñðmixkf" -

oia lecb oia `ian didy - "miphw lye milecb ly ,zeawpe

,zleqe oii [ezian `ian did] `le .dawp oiae mixkf oia ,ohw

didy] mzeg xafb [el ozep dide ,xafbl] zern ozep [did `l`]

.mikqpe zezlqd lr [dpenndl xqene] ,"icb" eilr [aezk

.[mdl did] zxg` dcny [df] .mzeg mdl did [`l] oikqpc

dphw oiae dlecb oia zeawpc ,"zeawp"` ipzwc "icb"ac `nl`

.[odl zg`] dcn -äðùîúåöîä ìë ìò àáä øô-

- xzen algy oic zia [exedy] oebk ,zevnd lkn dxiar¥¤

.[dia] aizk dkinqe ,xac mlrd xt [oi`ian]äãåáò øéòùå

äøæ.'eke "ebyz ike" :"jl gly" zyxta aizkc -ùøåéä

êîåñ[jneq] - zne ,minlye dler oaxw eia` acpzd m` -

.eilr yxeidøîéîådxenz - zxg` dndaa oze` xind m` -

.eia` xind eli`k zeyecw odizye ,odilr dlgàøîâéøéîâ

øåáöá úåëéîñ éúù.liirn `lc ibq `l jklid -äæå-

.glzynd xiryíéëîåñ åéðáå ïøäàoxd` jnqe" aizkck -

zekinq izy milyn epi`e ,oxwir e`l ,jkld ."eici izy z`

.xeav lyäæ óàea mixtkzn eipae oxd` ,glzynd xiry -

g ,zexiar x`y lr.eiycwe ycwn z`nehn ueåäééîòèì-

xirya oixtkzn eipae oxd` :dcedi iaxlc .`nlra ebilt`c

,eiycwe ycwn z`nehn ueg ,zexiar x`ya glzynd

.ea oixtkzn [oi`] :oerny iaxle .eda [ied] milrakeúà øôëå

ùã÷ä ùã÷îmei [ly xirye] xta ze`fdd [xnby] xg`l -

."zen ixg`"a aizk ,mixetkdíéðôìå éðôì äæxiryy -

eiycwe ycwn [z`neh] lr mixtkn ,xte [mipta] dyrpd

.miptle iptl [qpkpy]çáæîrbpy d`neh lr mixtkny -

epnn [mlrpe] ,`nhpyk dlgza drici el dzidy oebke .gafna

mipta] dyrpd xirye .ea rbpe ,[ycw mlrd] e` .ef d`neh

.zereaya [xn`ck] .cxeie dler oaxw `iaie rceiy cr ,[xtkn

ïìåë ååùåä."xtki" i`da eeyed mil`xyie miel mipdk -

[xtknc xnel] - "xtki ldwd mr lk lre mipdkd lr" aizkc

eiycwe ycwn z`nehac .zexiar x`y` glzynd xirya

[mce] ,mipdkd lr xtkn - xtd mc `dc ,xtknc xninl `kil

.zereayc `nw wxta xn`ck .lkd ixacl ,l`xyi lr - [iniptd] xiryøîåà ïåòîù éáø,'ek glzynd xiry ly ieciey myk ,jlr `piblt i`da la` .'eke xiryd mcy mykc ,eeyed `l eiycwe ycwn z`nehac zxn`w xity i`d -

glzynd xirya mixtkzn mipdk oi`c xninl ivn ikid ,oerny iaxe :jixt `we .'ek xt ly iecie jk?ååùåä éàãå àä.edpip dxtk ipac ,mil`xyie miel mipdk eeyed i`cec .`xza "xtki" i`da mil`xyie miel mipdk ,zg` dxtk -

.`ed `xizi yexit - 'ek "dcedi iaxl" mixtqa aezkc i`d .oxn`ck ,diytp dit`a xtkzn cg lk zexiar x`ya s` mlerleçéùî ïäë ãçàå íéðäë ãçàå ìàøùé ãçàcg`" xn`we ,glzynd xiry zxtka ,[ixiin] dipin lirl -

.l`xyi lr - mipta dyrpd xiryd mce ,mipdkd lr xtkn - xtd mcy `l` .zexiar x`ya - "ea mixtkzn 'ek mipdkøôä ïðáø åðú."xtd y`x lr dcrd ipwf eknqe" -éçä."igd xiryd y`x lr" -
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?änëa äìçø ékñðàðéèLôeLnLî éãb :ïéúéðúnî déì ¦§¥§¥¨§©¨¨§¦¨¥¦©§¦¦§¦§©¥
,úBá÷ð ìLå íéøëæ ìL ,íépè÷ ìLå íéìBãb ìL ïàö ékñð¦§¥Ÿ¤§¦§¤§©¦¤§¨¦§¤§¥

.íéìéà ìMî õeçäðùîïäa ïéà øeavä úBðaø÷ ìk ¦¤¥¦¨¨§§©¦¥¨¤
úåönä ìk ìò àaä øtä ïî õeç ,äëéîñøéòNå §¦¨¦©¨©¨©¨©¦§Ÿ§¨¦

ìk .äøæ äãBáò øéòN óà :øîBà ïBòîL éaø .çlzLnä©¦§©¥©©¦¦§¥©§¦£¨¨¨¨
øNònäå øBëaä ïî õeç ,äëéîñ ïéðeòè ãéçiä úBðaø÷̈§§©¨¦§¦§¦¨¦©§§©©£¥

.çñtäåLøBiäå.øîéîe ,íéëñð àéáîe ,CîBñàøîâeðz §©¤©§©¥¥¥¦§¨¦¥¥¨
àaä øtî õeç ,äëéîñ ïäa ïéà øeavä úBðaø÷ ìk :ïðaø©¨©¨¨§§©¦¥¨¤§¦¨¦¨©¨

úåönä ìk ìòéøéòNeéaø .ïBòîL éaø éøác ,äøæ äãBáò ©¨©¦§Ÿ§¦¥£¨¨¨¦§¥©¦¦§©¦
éî úàå ,äëéîñ ïäa ïéà äøæ äãBáò éøéòN :øîBà äãeäé§¨¥§¦¥£¨¨¨¥¨¤§¦¨§¤¦

.çlzLnä øéòN ?íäézçz àéáà¯?ìéiòî àìc àéâñ àì ¨¦©§¥¤¨¦©¦§©¥©Ÿ©§¨§¨§©¥
¯éaø Bì øîà .øeaöa úBëéîñ ézL éøéîb :àðéáø øîà£©¨¦¨§¦¦§¥§¦§¦¨©©¦

åéðáe ïøäà äæå ,íéìòáa àlà äëéîñ ïéà àìäå :ïBòîL¦§©£Ÿ¥§¦¨¤¨¦§¨¦§¤©£Ÿ¨¨
øîà .Ba ïéøtkúî åéðáe ïøäà äæ óà :Bì øîà !Ba ïéëîBñ§¦¨©©¤©£Ÿ¨¨¦§©§¦£©

:äéîøé éaøeãæàåLc÷î úà øtëå" :àéðúc ,eäééîòèì ©¦¦§§¨§¨§§©£©§§©§¨§¦¤¤¦§©
"Lãwä¯,íéðôìå éðôì äæ"ãòBî ìäà úàå"¯,ìëéä äæ ©Ÿ¤¤¦§¨§¦§¦§¤Ÿ¤¥¤¥¨
"çaæî"¯"øtëé" ,BòîLîk¯"íéðäk" ,úBøæòä elà¯ ¦§¥©§©§¨§©¥¥¨£¨Ÿ£¦

"ìäwä íò ìk ìò" ,ïòîLîk¯"øtëé" ,ìàøNé elà¯elà §©§¨¨©¨©©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥
úçà äøtëì ïlek eåLeä .íiåìäïéøtkúnLøéòNa ©§¦¦§¨§©¨¨©©¤¦§©§¦§¨¦

ícL íLk :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,çlzLnä©¦§©¥©¦§¥©¦§¨©¦¦§¥§¥¤©
øéòNäNòpäLc÷î úàîeè ìò ìàøNé ìò øtëî íéðôa ¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥©§©¦§¨

Lc÷î úàîeè ìò íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck ,åéLã÷å§¨¨¨¨©©¨§©¥©©Ÿ£¦©§©¦§¨
ìò øtëî çlzLnä øéòN ìL éecéeL íLk .åéLã÷å§¨¨¨§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥©
íéðäkä ìò øtëî øt ìL éecéå Ck ,úBøéáò øàLa ìàøNé¦§¨¥¦§¨£¥¨¦¤¨§©¥©©Ÿ£¦

!eåLeä éàcå àä ,ïBòîL éaøå .úBøéáò øàLa¯eåLeä ,ïéà ¦§¨£¥§©¦¦§¨©©§¦§
øtkî ãçå ãç ìk eäéî ,eäðéð äøtë éðácdéLôðãaéaøì . ¦§¥©¨¨¦§¦¨©§©¦©¥¦§©§¥§©¦

øéòN íãa éøtkî ìàøNé åéLã÷å Lc÷î úàîeè ,äãeäé§¨§©¦§¨§¨¨¨¦§¨¥¦©§¦§©¨¦
,íéðôa äNòpäíéðäëåøôaelà úBøéáò øàLa ,ïøäà ìL ©©£¤¦§¦§Ÿ£¦§¨¤©£Ÿ¦§¨£¥¥

éecéåa éøtkî elàåøàLa ,ïBòîL éaøìe .çlzLnä øéòN ¨¥¦©§¥§¦¨¦©¦§©¥©§©¦¦§¦§¨
ãçà .éðú÷ãk ,éøtkúî øôc éecéåa íéðäk éîð úBøéáò£¥©¦Ÿ£¦§¦§¨¦§©§¦¦§¨¨¥¤¨
ìàøNé ïéa äî ,çéLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàå ìàøNé¦§¨¥§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨¦©©¥¦§¨¥

íéðäkìïäëìeíéðäkä ìò øtëî øtä ícL àlà ?çéLî ©Ÿ£¦§Ÿ¥¨¦©¤¨¤©©¨§©¥©©Ÿ£¦
ïBòîL éaøå .äãeäé éaø éøác Bæ ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò©§©¦§¨§¨¨¨¦§¥©¦§¨§©¦¦§

ícL íLk :øîBàøéòOäìò øtkî íéðôa äNòpä ¥§¥¤©©¨¦©©£¤¦§¦¦©¥©
íLk .íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck ,ìàøNéBéecéeLìL ¦§¨¥¨©©¨§©¥©©Ÿ£¦§¥¤¦¤

øtëî øt ìL Béecéå Ck ,ìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN̈¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¨¦¤¨§©¥
" :ïðaø eðz .íéðäkä ìòeëîñåìò íäéãé úà äãòä éð÷æ ©©Ÿ£¦¨©¨©§¨§¦§¥¨¥¨¤§¥¤©

"øtä Làø¯äøæ äãBáò éøéòN ïéàå ,äëéîñ ïeòè øt Ÿ©¨¨¨§¦¨§¥§¦¥£¨¨¨
øt :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,äëéîñ ïéðeòè§¦§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥¨

äëéîñ ïeòèíéð÷æaäëéîñ ïeòè äøæ äãBáò éøéòN ïéàå , ¨§¦¨¦§¥¦§¥§¦¥£¨¨¨¨§¦¨
àlà ,íéð÷æaïøäàa"éçä" :eäðéîøe .¯,äëéîñ ïeòè éçä ¦§¥¦¤¨§©£Ÿ§¦§©©©©¨§¦¨

.äãeäé éaø éøác ,äëéîñ ïéðeòè äøæ äãBáò éøéòN ïéàå§¥§¦¥£¨¨¨§¦§¦¨¦§¥©¦§¨
,ïøäàa äëéîñ ïeòè éç :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©¨§¦¨§©£Ÿ
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zegpn(iying meil)

äìçø ékñð,mipy izy za `idy.änëamircei m` epzeqpl dvxe ¦§¥§¥¨§©¨
.dawpl xkf oia dfa wlgl ep`déì àðéèLôedf wtq el ephyt ± ©§¦¨¥

ïéúéðúnîmilwya(b"n d"t)enr `iad `le oaxw `iady in zece` ¦©§¦¦
dze`xdl znzeg el ozep did dlde xafbl zern ozep didy ,mikqp
x`eane ,epaxwl el yexcd z` el mipzep eide mikqpd lr mipennl

eilr meyx didy mzegdy my'éãb'didLnLîlïàö ékñðoiaìL §¦§©¥¦§¥Ÿ¤
e íéìBãboia,íépè÷ ìLoiae íéøëæ ìLoiaõeç ,úBá÷ð ìL §¦¤§©¦¤§¨¦¤§¥

îmikqplíéìéà ìMz` mixzeq dpynd ixac ixde .mipey eidy ¦¤¥¦
,miphwe milecb o`vl cg` mikqp oicy dxn` dligzny ,mnvr
dny `l` .miyakdn mdikqpa miwelg mili`y dxn` aeye
,`weec zeawpl dpeekd 'miphw lye milecb ly' dpynd dxn`y
dyakl zg` mikqp zcine ,miphwe milecb oia wlgl oi` oday

.dlgxle

äðùî
:zepaxwd lr dkinq ipica zwqer dpyndìkdaø÷úBðyøeavä ¨¨§¨©¦

,mi`ianïäa ïéàoic,äëéîñmicid z` migipn milrady epiidc ¥¨¤§¦¨
,eilr miprype oaxwd y`x lrúBönä ìk ìò àaä øtä ïî õeç± ¦©¨©¨©¨©¦§

zeevnd zg` lr l`xyi aex exar m` z`hgl ldwd `iany xt
,eilr mikneq oixcdpqd df xte ,oic zia z`xedaådn uegøéòN §¨¦

çlzLnä.eilr jneq lecbd odkdy ,mixetkd meia lf`frléaø ©¦§©¥©©¦
íéáëBk úãBáò øéòN óà ,øîBà ïBòîLldwd `iany xiry ± ¦§¥©§¦£©¨¦

zia z`xed it lr bbeya dxf dcear l`xyi aex ecar m` z`hgl
.dkinq oerh `ed mb ,oic

ìkdúBðaø÷yãéçiä,`ian,äëéîñ ïéðeòèøBëaä ïî õeçxeka ± ¨¨§¨©¨¦§¦§¦¨¦©§
,dxedh dndaøNònäå,dnda xyrn ±çñtäåoaxw ±mpi`y ,gqt §©©£¥§©¤©
.dkinq miperh

LøBiäåepa ,zne minly e` dler oaxw `iadl acpzd eia`y in ± §©¥
CîBñ.oaxwd lråokàéáîd z` yxeidíéëñðaiigzd eia`y ¥§¥¦§¨¦

,oaxwd mr `iadløîéîeyxiy oaxwd z` xindl yxeid leki oke ± ¥¦
.xind eia` eli`k ,miyecw dxenzd mbe oaxwde ,zxg` dndaa

àøîâ
ïðaø eðz,`ziixaaøtî õeç ,äëéîñ ïäa ïéà øeavä úBðaø÷ ìk ¨©¨¨¨¨§§©¦¥¨¤§¦¨¦©

éaø .ïBòîL éaø éøác ,íéáëBk úãBáò éøéòNå úBönä ìk ìò àaä©¨©¨©¦§§§¦¥£©¨¦¦§¥©¦¦§©¦
.äëéîñ ïäa ïéà íéáëBk úãBáò éøéòN ,øîBà äãeäéiax siqene §¨¥§¦¥£©¨¦¥¨¤§¦¨

,dcediíäézçz àéáà éî úàådkinq aiigy xeaiv oaxw dfi` ± §¤¦¨¦©§¥¤
d z` mdizgz `ia` ,miakek zcear ixiry mewna qipk`øéòN̈¦

çlzLnä,mixetkd meia lf`frl.dkinqa aiig `edy ©¦§©¥©
:dcedi iax ixac lr dywne `ziixad ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

ikeìéiòî àìc àéâñ àìxeaiv oaxw qipki `ly xyt` i` m`d ± Ÿ©§¨§Ÿ§©¥
,dkinq oi` miakek zcear ixiryay meyn ike ,mdizgz xg`

.dkinq oerhd xg` oaxw yiy gxkda
:`xnbd zvxznéøéîb ,àðéáø øîà,ipiqn dynl dkld ecnl ± ¨©©¦¨§¦¦

yiya úBëéîñ ézLzepaxw,øeaözcear ixiry m` `linne §¥§¦§¦
aiigy xg` xeaiv oaxw yiy gxkda ,dkinqn ehrnzd miakek

.dkinq
:`ziixad ixac z`ada dkiynn `xnbdïBòîL éaø Bì øîàiaxl ¨©©¦¦§

,dcediäæå ,íéìòaa àlà äëéîñ ïéà àìäå,glzynd xiry ± ©£Ÿ¥§¦¨¤¨©§¨¦¨¤
åéðáe ïøäàeixg` mi`ad milecbd mipdkd e` oxd` ±,Ba ïéëîBñ ©£Ÿ¨¨§¦

cvike ,xwir dpi` ef dkinq `linne ,oaxwd ly milrad mpi` mde
yiy xeaivd zepaxw ipyn cg`k glzynd xiryd z` dpen dz`

.dkinq mda
Bì øîà,oerny iaxl dcedi iaxäæ óàaygp glzynd xiry mb ± ¨©©¤

mb oky ,eilr mikneq milradyBa ïéøtkúî åéðáe ïøäàx`y mr ©£Ÿ¨¨¦§©§¦
.oaxwd ilrak md mb miaygp okle ,l`xyi

:ewlgpy zxg` zwelgna mzwelgn z` dlez `xnbdéaø øîà̈©©¦
eäééîòèì eãæàå ,äéîøé,oerny iaxe dcedi iax exn`y df xac ± ¦§§¨§¨§§©§©§

.edexn` mzhiylàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(bl fh `xwie)xt iabl §©§¨
WcTd WCwn z` xRke' ,mixetkd meia lecbd odkd aixwny xirye§¦¤¤¦§©©Ÿ¤
ldTd mr lM lre mipdMd lre xRki gAfOd z`e crFn ld` z`e§¤Ÿ¤¥§¤©¦§¥©§©¥§©©Ÿ£¦§©¨©©¨¨

,weqtd z` `ziixad zyxec .'xRkiäæ 'Lãwä Lc÷î úà øtëå' §©¥§¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤
íéðôìå éðôì,miycwd ycew ±äæ 'ãòBî ìäà úàå'd'çaæî' ,ìëéä ¦§¥§¦§¦§¤Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©

,úBøæòä elà 'øtëé' ,BòîLîkz`neh lr mixtkn xiryde xtdy §©§¨§©¥¥¨£¨
e` lkidl e` cren ld`l qpkpy `nh lr epiidc ,eiycwe ycwn
lr xiryde ,mipdkd lr xtkn xtd ,gafna rbpy e` ,dxfrl

,`ziixad zyxec weqtd jynd z`e .l`xyi.ïòîLîk ,'íéðäk'Ÿ£¦§©§¨¨
.íiåìä elà ,'øtëé' .ìàøNé elà ,'ìäwä íò ìk ìò'el` zeaizae ©¨©©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥©§¦¦

ïlek eåLeämil`xyide miield mipdkd ±,úçà äøtëìepiidc §¨§©¨¨©©
,mlek lr zxtkny zg` dxtk yiyLmlekøéòOa ïéøtkún ¤¦§©§¦©¨¦

çlzLnämd el` .eiycwe ycwn z`nehn ueg ,zexiar x`y lr ©¦§©¥©
,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøáciax mr mikqn ip` cg` xaca ¦§¥©¦§¨©¦¦§¥

y ,dcediícL íLkdìò ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòN §¥¤©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥©
úàîeè ìò íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè§©¦§¨§¨¨¨¨©©¨§©¥©©Ÿ£¦©§©

.åéLã÷å Lc÷îmipdkd eixacly ,dcedi iax lr wleg ip` z`fa j` ¦§¨§¨¨¨
mdy xaeq ip`e ,zexiar x`y lr glzynd xirya mixtkzn
,xtd lr lecbd odkd dceezny ieciea zexiar x`y lr mixtkzn

yøtëî çlzLnä øéòN ìL éecéeL íLkøàLa ìàøNé ìò §¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¦§¨
Ck ,úBøéáòdìL éecéåd.úBøéáò øàLa íéðäkä ìò øtëî øt £¥¨¦¤¨§©¥©©Ÿ£¦¦§¨£¥

,glzynd xirya llk mixtkzn mpi` mipdkd oerny iaxly ,`vnp
dcedi iaxl eli`e .eilr jenql eitlk 'milra' mi`xwp mpi` md okle
eipae oxd` mi`xwp ,mipdkd lr mb xtkn glzynd xirydy

.eilr jenql milekie ,eilr 'milra'
:`xnbd dywnàä ,ïBòîL éaøåixd ±éàcåmiiele mipdky §©¦¦§¨©©

mil`xyieeåLeäiable ,weqtdn yxcp jk ixdy ,zg` dxtkl mlek §
,l`xyi lr wx xtkn glzynd xiryd ezhiyl ixd ,eeyed dn

:`xnbd zvxzn .mipdkd lr wx xtkn xtdeïéàiaxl mb ,ok` ± ¦
oernyeåLeädfl df mlekeäðéð äøtë éðácmixtkzn mleky ± §¦§¥©¨¨¦§

,lecbd odkd zcearadéLôðãa øtkî ãçå ãç ìk eäéîmle` ± ¦¨©§©¦©©¦§©§¥
l`xyie ,xta mipdkd ,ely oaxwa xtkzn mdn cg`e cg` lk

.glzynd xirya
:oerny iaxe dcedi iax ewlgp dna znkqn `xnbd,äãeäé éaøìlr §©¦§¨

éøtkî ìàøNé åéLã÷å Lc÷î úàîeèmixtkzn ±íãadøéòN §©¦§¨§¨¨¨¦§¨¥¦©§¦§©¨¦
íéðäëå ,íéðôa äNòpämixtkzn,ïøäà ìL øtae,úBøéáò øàLá ©©£¤¦§¦§Ÿ£¦©©¤©£Ÿ¦§¨£¥

éecéåa éøtkî elàå elàd lr xn`pdéaøìe .çlzLnä øéòN ¥¨¥¦©§¦©¦¨¦©¦§©¥©§©¦
,ïBòîL`l` ,eiycwe ycwn z`neh lr wx mipdkl xtkn epi` xtd ¦§

éøtkúî øôc éecéåa íéðäk ,énð úBøéáò øàLax`ya mb ± ¦§¨£¥©¦Ÿ£¦§¦§¨¦§©§¦
glzynd xiryd eli`e ,xtd lry ieciea mixtkzn mipdkd zexiar

.l`xyi lr wx xtkn
:`xnbd dtiqenéðz÷ãkdpyna epipy oke ±(:a zereay),,ìàøNé ãçà ¦§¨¨¥¤¨¦§¨¥

çéLî ïäk ãçàå ,íéðäk ãçàåonya gynpy lecbd odkd ± §¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨¦©
lk lr ea mixtkzny ,glzynd xiry oiprl miey mlek ,dgynd

.eiycwe ycwn z`nehn ueg ,zexiardíéðäkì ìàøNé ïéa äî©¥¦§¨¥©Ÿ£¦
úàîeè ìò íéðäkä ìò øtëî øtä ícL àlà ,çéLî ïäëìe§Ÿ¥¨¦©¤¨¤©©¨§©¥©©Ÿ£¦©§©

,åéLã÷å Lc÷îlr l`xyi lr xtkn mipta dyrpd xiryd mce ¦§¨§¨¨¨
eiycwe ycwn z`neh,øîBà ïBòîL éaøå .[äãeäé éaø éøác Bæ]¦§¥©¦§¨§©¦¦§¥

y ,dcedi iax mr mikqn ip` cg` xacaäNòpä øéòOä ícL íLk§¥¤©©¨¦©©£¤
ìàøNé ìò øtëî íéðôa,eiycwe ycwn z`neh lrøtä íc Ck ¦§¦§©¥©¦§¨¥¨©©¨

íéðäkä ìò øtëîlr wleg ip` z`fa j` .eiycwe ycwn z`neh lr §©¥©©Ÿ£¦
x`y lr glzynd xirya mixtkzn mipdkd eixacly ,dcedi iax
lry ieciea zexiar x`y lr mixtkzn mdy xaeq ip`e ,zexiar

y ,xtdìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN ìL BéecéeL íLklr §¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥
iar x`y,zexíéðäkä ìò øtëî øt ìL Béecéå Ckx`y lr ¨¦¤¨§©¥©©Ÿ£¦
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oifge` mipy` cenr av sc ± oey`x wxtzereay

äîëá äìçø éëñðdkixv `id oii -?dlgx oia :xg` oipr .dawpl xkf oia oiyixtn epiid m` epizeqpl epevx didy

- "icb" ."`heg" ,"icb" ,"xkf" ,"lbr" ,ycwna eid zenzeg rax` ,milwy zkqna `id oizipzn :dil opixn`e .dyakl

oia mixkf oia ,miphw oia milecb oia" .o`v oaxwl mikqp oigwel eid ,"icb" eilr aezky mzeg eze`ny .o`v ikqp ynyn

,mili` ikqp jxevl myn oilhep eid `ly - "mili` lyn ueg" .oiey odikqp olekc .dlgxe dyakl inp epiidc - "zeawp

oidd ziriax oerh did yakdc .ipdc oikqpl oiey oikqp oi`y itl

dpennd opgei lv` jld ,mikqp ywan didy in .cg` oexyrl

xafb lv` jlede ,mzeg el ozepe ,eikqp lr ozepe ,zenzegd lr

.mikqp el ozep `ede ,mzeg el ozepe oiid lr dpenndäðùî

êîåñ ùøåéä.eia` zzin xg`l eia` oaxw lr -àéáîå

íéëñð.gafd mr `iadl aiig eia` didy -øîéîålekiy -

.eia`k eia` oaxwa xindlàøîâäæå- glzynd xiry -

.dkinq `ied `le ,milra `le ,ea oikneq eipae oxd`åì øîà

íéøôëúî åéðáå ïøäà äæ óà äãåäé éáø,xeavd mr -

.`id milraa dkinqe'åë äæ ùã÷ä ùã÷î úà øôëå-xg`

dyrpd xiryd mcne xtd mcn lhep dide ,ze`fdd lk xnby

drici da dzidy eiycwe ycwn z`neh lr xtkne .mipta

oia lkidc oia - "miptle iptl oia" .seqa drici da oi`e ,dlgza

.mipdkd lr - xtd mce ,l`xyi lr - xiryd mc xtkne .zexfrc

ååùåä íéåìäå ìä÷äå íéðäëxirya oixtkzn oleky -

`ied - mipdkd ea oixtkznc oeike .zexiar x`ya glzynd

.milraa dkinqøîåà ïåòîù éáøå`pin` `da i`cec ,oi` -

- `da la` .'eke mipta dyrpd xirya oixtkzny mykc ,jzeek

.'eke ieciey mykc ,jzeek `pin` `lïåòîù éáøåxne`c -

`ziixa ipzw `d ,glzynd xirya oixtkzn mipdkd oi`c

xirya oixtkzny xnelk ,eeyedc?éðáã ååùåä éàî êì øîà

äéùôðãá øôëî ãçå ãç ìë ìáà åäðéð äøôël`xyi -

.xtd mca - mipdkde ,xiryd mca -ïäë ãçà ìàøùé ãçà

íéðäë ãçàå çéùîxirya zexiar x`ya oixtkzn -

.glzynd'åëå íéðäëì ìàøùé ïéá äî.dcedi iax ixac ef -

.'eke xne` oerny iaxúà äãòä éð÷æ åëîñå ïðáø åðú

øôä ùàø ìò íäéãé.'ek xeav ly xac mlrd xta aizkc -

äëéîñ íéðåòè äøæ äãåáò éøéòù ïéàå:od zekinq izye -

"ipir"n xnbc] ,zevnd lk lr `ad xte ,xeav ly xac mlrd xt

.[xeav ly xac mlrd xtn "ipir"ïøäàá àìà,odka ,xnelk -

.xiryd lr odkd jneq [dxf dcear] ecar `l mipdkc ab lr s`e

éçä'ebe oxd` jnqe" -.(fh `xwie) "igd xiryd
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øôëåwxta Ð ernynk gafn lkid df cren ld` miptle iptl df ycewd ycwn z`

e` ,miptle iptl yniyy `nha ixiinc :qxhpewa yxit (a,bi) zereayc `nw

!d`neha ynyn` mipta dyrpd xiry xtknc ogky` `lc :dnize .gafna e` lkida

i`n`c :dywe .gafna rbp e` ,miptle iptl qpkpy `nha ixiinc :qxhpewa yxit o`ke

ipy wxta `d ,cge cg lk` `kd `xw ira

,`xw cgn edleka zxk `wtp (a,fh) zereayc

oipr epi` m` Ð "ycwn"e "okyn" aizkcn

d`nehl oipr edpz ,uegay d`nehl!miptay

edleka `kd ol `wtpc xg`n `nye

.`xw cg `l` zxk oiprl irain `l ,oixtkznc

zereayc `nw wxta `ipzc `d :dyw cere

,"l`xyi ipa ze`nehn ycewd lr xtke" :(a,f)

:ze`neh yly `iadl dfd oipra il yiy

zekitye ,zeixr ielibe ,dxf dcear z`neh

,gxken `ed enewnn :oerny iax xn`we .minc

z`neha jgxk lrc `kdn xninl dil ded

"el e`ived" seqac :cere !xacn aezkd ycewd

mcd jtyp"a oizipzn` dl iziin (`,`q `nei)

oke .mipta dlgz dfie xefgie ,xg` `iai Ð

`icda rnyn Ð "adfd gafna oke ,lkida

lre micad oia lr dfnc ,yixc ze`fd oiprlc

lr Ð mcd ixiye ,adfd gafn lre zkextd

oevigd gafnl dil ixwe .oevigd gafn ceqi

zxfr `ki`c ,dxfra didy itl Ð "zexfr"

aygil dey mzyecwc l`xyi zxfre mipdk

xak ze`fd edlekc ab lr s`e .dpiky dpgn

wxta "dlke"n opiyxc `aekir elit`e ,iaizk

m`e ,xtik Ð dlik m` :(a,fh) zereayc ipy

`lc ,`xw i`d jixhvi` .xtik `l Ð dlik `l

`pngx azk ikdl ,oxd` Ð ilin ipd :`niz

,"`lni xy`e eze` gyni xy` odkd xtke"

xtke" dixza aizke ,mipdk zxeza opiyxcck

."ycewd ycwn z`

ååùåäxirya oixtkzny zg` dxtkl olek

dyrpd xirya la` Ð glzynd

.mixtkzn mipdk oi`c ,eeyed `l Ð mipta

aizkc :(a,bi) zereayc `nw wxta opiyxcck

?mixtkzn dna miele :xn`z m`e "mrl xy`"

,aizk "mrl xy`" Ð mipta dyrpd xirya i`

:(a,`lw oileg) "rexfd" wxta xn`c o`nl `ki`e

Ð oxd` ly exta i`e ."mr" exwi` `l miel

oixtkznc :xnel yie !mipdk epiidc ,aizk "ezia"

Ð "xtki" aizkc xg`n ,mipta dyrpd xirya

.oixtkznc `xw opireny`c ,mield el`

ïéàåÐ dkinq oiperh dxf dcear ixiry

xtn sliz `lc ,ihernl `xw jixhvi`e

i` .xeav i`de xeav dfc ,xeav ly xac mlrd

jenqa edl iaxn oerny iaxc meyn :inp

."xiryd y`x lr eci jnqe" (c `xwie) aizkcn

.oeygp xiry zeaxl :dl iwen dcedi iaxe

"igd"nc ,xninl dil `xazqn `l `kti`e

ixiry daxi "xiryd"ne ,oeygp xiry hrnn

iab aizkc ,"xiryd"nc meyn Ð dxf dcear

enk `iyp xiry inp ith iieaxl ol zi` ,`iyp

xninl `kil ikdlc :d`xp ile .oeygpc xiry

zxn` i`c meyn ,oeygp [xiry] hrnl "ig"

hrnl zxn` i` `l` .xity Ð zeaxl `nlya

,opitli `l zexecn dryc ,dipin `xw wezyl Ð

zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxt xn`ck

.dpeall ipiny zgpn iab (`,hp
`d
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é"úë é"ùø

àéä ïéúéðúîeid [zenzeg rax`] :opzc .[milwy zkqna] -

."icb" aezk [did cg` lre] ,ycwnaïàö éëñðmixkf" -

oia lecb oia `ian didy - "miphw lye milecb ly ,zeawpe

,zleqe oii [ezian `ian did] `le .dawp oiae mixkf oia ,ohw

didy] mzeg xafb [el ozep dide ,xafbl] zern ozep [did `l`]

.mikqpe zezlqd lr [dpenndl xqene] ,"icb" eilr [aezk

.[mdl did] zxg` dcny [df] .mzeg mdl did [`l] oikqpc

dphw oiae dlecb oia zeawpc ,"zeawp"` ipzwc "icb"ac `nl`

.[odl zg`] dcn -äðùîúåöîä ìë ìò àáä øô-

- xzen algy oic zia [exedy] oebk ,zevnd lkn dxiar¥¤

.[dia] aizk dkinqe ,xac mlrd xt [oi`ian]äãåáò øéòùå

äøæ.'eke "ebyz ike" :"jl gly" zyxta aizkc -ùøåéä

êîåñ[jneq] - zne ,minlye dler oaxw eia` acpzd m` -

.eilr yxeidøîéîådxenz - zxg` dndaa oze` xind m` -

.eia` xind eli`k zeyecw odizye ,odilr dlgàøîâéøéîâ

øåáöá úåëéîñ éúù.liirn `lc ibq `l jklid -äæå-

.glzynd xiryíéëîåñ åéðáå ïøäàoxd` jnqe" aizkck -

zekinq izy milyn epi`e ,oxwir e`l ,jkld ."eici izy z`

.xeav lyäæ óàea mixtkzn eipae oxd` ,glzynd xiry -

g ,zexiar x`y lr.eiycwe ycwn z`nehn ueåäééîòèì-

xirya oixtkzn eipae oxd` :dcedi iaxlc .`nlra ebilt`c

,eiycwe ycwn z`nehn ueg ,zexiar x`ya glzynd

.ea oixtkzn [oi`] :oerny iaxle .eda [ied] milrakeúà øôëå

ùã÷ä ùã÷îmei [ly xirye] xta ze`fdd [xnby] xg`l -

."zen ixg`"a aizk ,mixetkdíéðôìå éðôì äæxiryy -

eiycwe ycwn [z`neh] lr mixtkn ,xte [mipta] dyrpd

.miptle iptl [qpkpy]çáæîrbpy d`neh lr mixtkny -

epnn [mlrpe] ,`nhpyk dlgza drici el dzidy oebke .gafna

mipta] dyrpd xirye .ea rbpe ,[ycw mlrd] e` .ef d`neh

.zereaya [xn`ck] .cxeie dler oaxw `iaie rceiy cr ,[xtkn

ïìåë ååùåä."xtki" i`da eeyed mil`xyie miel mipdk -

[xtknc xnel] - "xtki ldwd mr lk lre mipdkd lr" aizkc

eiycwe ycwn z`nehac .zexiar x`y` glzynd xirya

[mce] ,mipdkd lr xtkn - xtd mc `dc ,xtknc xninl `kil

.zereayc `nw wxta xn`ck .lkd ixacl ,l`xyi lr - [iniptd] xiryøîåà ïåòîù éáø,'ek glzynd xiry ly ieciey myk ,jlr `piblt i`da la` .'eke xiryd mcy mykc ,eeyed `l eiycwe ycwn z`nehac zxn`w xity i`d -

glzynd xirya mixtkzn mipdk oi`c xninl ivn ikid ,oerny iaxe :jixt `we .'ek xt ly iecie jk?ååùåä éàãå àä.edpip dxtk ipac ,mil`xyie miel mipdk eeyed i`cec .`xza "xtki" i`da mil`xyie miel mipdk ,zg` dxtk -

.`ed `xizi yexit - 'ek "dcedi iaxl" mixtqa aezkc i`d .oxn`ck ,diytp dit`a xtkzn cg lk zexiar x`ya s` mlerleçéùî ïäë ãçàå íéðäë ãçàå ìàøùé ãçàcg`" xn`we ,glzynd xiry zxtka ,[ixiin] dipin lirl -

.l`xyi lr - mipta dyrpd xiryd mce ,mipdkd lr xtkn - xtd mcy `l` .zexiar x`ya - "ea mixtkzn 'ek mipdkøôä ïðáø åðú."xtd y`x lr dcrd ipwf eknqe" -éçä."igd xiryd y`x lr" -
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?änëa äìçø ékñðàðéèLôeLnLî éãb :ïéúéðúnî déì ¦§¥§¥¨§©¨¨§¦¨¥¦©§¦¦§¦§©¥
,úBá÷ð ìLå íéøëæ ìL ,íépè÷ ìLå íéìBãb ìL ïàö ékñð¦§¥Ÿ¤§¦§¤§©¦¤§¨¦§¤§¥

.íéìéà ìMî õeçäðùîïäa ïéà øeavä úBðaø÷ ìk ¦¤¥¦¨¨§§©¦¥¨¤
úåönä ìk ìò àaä øtä ïî õeç ,äëéîñøéòNå §¦¨¦©¨©¨©¨©¦§Ÿ§¨¦

ìk .äøæ äãBáò øéòN óà :øîBà ïBòîL éaø .çlzLnä©¦§©¥©©¦¦§¥©§¦£¨¨¨¨
øNònäå øBëaä ïî õeç ,äëéîñ ïéðeòè ãéçiä úBðaø÷̈§§©¨¦§¦§¦¨¦©§§©©£¥

.çñtäåLøBiäå.øîéîe ,íéëñð àéáîe ,CîBñàøîâeðz §©¤©§©¥¥¥¦§¨¦¥¥¨
àaä øtî õeç ,äëéîñ ïäa ïéà øeavä úBðaø÷ ìk :ïðaø©¨©¨¨§§©¦¥¨¤§¦¨¦¨©¨

úåönä ìk ìòéøéòNeéaø .ïBòîL éaø éøác ,äøæ äãBáò ©¨©¦§Ÿ§¦¥£¨¨¨¦§¥©¦¦§©¦
éî úàå ,äëéîñ ïäa ïéà äøæ äãBáò éøéòN :øîBà äãeäé§¨¥§¦¥£¨¨¨¥¨¤§¦¨§¤¦

.çlzLnä øéòN ?íäézçz àéáà¯?ìéiòî àìc àéâñ àì ¨¦©§¥¤¨¦©¦§©¥©Ÿ©§¨§¨§©¥
¯éaø Bì øîà .øeaöa úBëéîñ ézL éøéîb :àðéáø øîà£©¨¦¨§¦¦§¥§¦§¦¨©©¦

åéðáe ïøäà äæå ,íéìòáa àlà äëéîñ ïéà àìäå :ïBòîL¦§©£Ÿ¥§¦¨¤¨¦§¨¦§¤©£Ÿ¨¨
øîà .Ba ïéøtkúî åéðáe ïøäà äæ óà :Bì øîà !Ba ïéëîBñ§¦¨©©¤©£Ÿ¨¨¦§©§¦£©

:äéîøé éaøeãæàåLc÷î úà øtëå" :àéðúc ,eäééîòèì ©¦¦§§¨§¨§§©£©§§©§¨§¦¤¤¦§©
"Lãwä¯,íéðôìå éðôì äæ"ãòBî ìäà úàå"¯,ìëéä äæ ©Ÿ¤¤¦§¨§¦§¦§¤Ÿ¤¥¤¥¨
"çaæî"¯"øtëé" ,BòîLîk¯"íéðäk" ,úBøæòä elà¯ ¦§¥©§©§¨§©¥¥¨£¨Ÿ£¦

"ìäwä íò ìk ìò" ,ïòîLîk¯"øtëé" ,ìàøNé elà¯elà §©§¨¨©¨©©¨¨¥¦§¨¥§©¥¥
úçà äøtëì ïlek eåLeä .íiåìäïéøtkúnLøéòNa ©§¦¦§¨§©¨¨©©¤¦§©§¦§¨¦

ícL íLk :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,çlzLnä©¦§©¥©¦§¥©¦§¨©¦¦§¥§¥¤©
øéòNäNòpäLc÷î úàîeè ìò ìàøNé ìò øtëî íéðôa ¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥©§©¦§¨

Lc÷î úàîeè ìò íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck ,åéLã÷å§¨¨¨¨©©¨§©¥©©Ÿ£¦©§©¦§¨
ìò øtëî çlzLnä øéòN ìL éecéeL íLk .åéLã÷å§¨¨¨§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥©
íéðäkä ìò øtëî øt ìL éecéå Ck ,úBøéáò øàLa ìàøNé¦§¨¥¦§¨£¥¨¦¤¨§©¥©©Ÿ£¦

!eåLeä éàcå àä ,ïBòîL éaøå .úBøéáò øàLa¯eåLeä ,ïéà ¦§¨£¥§©¦¦§¨©©§¦§
øtkî ãçå ãç ìk eäéî ,eäðéð äøtë éðácdéLôðãaéaøì . ¦§¥©¨¨¦§¦¨©§©¦©¥¦§©§¥§©¦

øéòN íãa éøtkî ìàøNé åéLã÷å Lc÷î úàîeè ,äãeäé§¨§©¦§¨§¨¨¨¦§¨¥¦©§¦§©¨¦
,íéðôa äNòpäíéðäëåøôaelà úBøéáò øàLa ,ïøäà ìL ©©£¤¦§¦§Ÿ£¦§¨¤©£Ÿ¦§¨£¥¥

éecéåa éøtkî elàåøàLa ,ïBòîL éaøìe .çlzLnä øéòN ¨¥¦©§¥§¦¨¦©¦§©¥©§©¦¦§¦§¨
ãçà .éðú÷ãk ,éøtkúî øôc éecéåa íéðäk éîð úBøéáò£¥©¦Ÿ£¦§¦§¨¦§©§¦¦§¨¨¥¤¨
ìàøNé ïéa äî ,çéLî ïäk ãçàå íéðäk ãçàå ìàøNé¦§¨¥§¤¨Ÿ£¦§¤¨Ÿ¥¨¦©©¥¦§¨¥

íéðäkìïäëìeíéðäkä ìò øtëî øtä ícL àlà ?çéLî ©Ÿ£¦§Ÿ¥¨¦©¤¨¤©©¨§©¥©©Ÿ£¦
ïBòîL éaøå .äãeäé éaø éøác Bæ ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò©§©¦§¨§¨¨¨¦§¥©¦§¨§©¦¦§

ícL íLk :øîBàøéòOäìò øtkî íéðôa äNòpä ¥§¥¤©©¨¦©©£¤¦§¦¦©¥©
íLk .íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck ,ìàøNéBéecéeLìL ¦§¨¥¨©©¨§©¥©©Ÿ£¦§¥¤¦¤

øtëî øt ìL Béecéå Ck ,ìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN̈¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¨¦¤¨§©¥
" :ïðaø eðz .íéðäkä ìòeëîñåìò íäéãé úà äãòä éð÷æ ©©Ÿ£¦¨©¨©§¨§¦§¥¨¥¨¤§¥¤©

"øtä Làø¯äøæ äãBáò éøéòN ïéàå ,äëéîñ ïeòè øt Ÿ©¨¨¨§¦¨§¥§¦¥£¨¨¨
øt :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,äëéîñ ïéðeòè§¦§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥¨

äëéîñ ïeòèíéð÷æaäëéîñ ïeòè äøæ äãBáò éøéòN ïéàå , ¨§¦¨¦§¥¦§¥§¦¥£¨¨¨¨§¦¨
àlà ,íéð÷æaïøäàa"éçä" :eäðéîøe .¯,äëéîñ ïeòè éçä ¦§¥¦¤¨§©£Ÿ§¦§©©©©¨§¦¨

.äãeäé éaø éøác ,äëéîñ ïéðeòè äøæ äãBáò éøéòN ïéàå§¥§¦¥£¨¨¨§¦§¦¨¦§¥©¦§¨
,ïøäàa äëéîñ ïeòè éç :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©¨§¦¨§©£Ÿ

ïéàå

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

מנחות. פרק עשירי - שתי מדות דף צב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zegpn(iying meil)

.íéð÷fa àlà ,ïøäàa äëéîñ ïéðeòè íéáëBk úãBáò éøéòN ïéàå§¥§¦¥£©¨¦§¦§¦¨§©£Ÿ¤¨©§¥¦
zcear ixirya dkinqd m` ,oerny iax zrca dxizq yiy `vnpe

.mipwfd ici lr e` odk ici lr `id miakek
:ddinz jxca `xnbd zvxznCäc àøañúå ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¦§§¨§©

àéä àzöøúî àúéén÷`id dpey`xd `ziixady xeaq dz` ike ± ©©§¨§¨©§¨¦
zcear ixirya dkinqdy da epipy ixd ,dpekp xnelk ,zvxezn

e ,mipdkd ici lr `id oerny iaxl miakekïBòîL éaø øîà àä̈¨©©¦¦§
lirl `ziixaa(`"r)mipdkd ici lr dkinqy ,glzynd xiry iabl

,dkinq zaygp dpi`y meyn,ïðéòa íéìòaa äëéîñmpi` mipdkde §¦¨©§¨¦¨¦©
.milra

:dxizqd z` ayiine zyy ax jiynnéëä õéøz àlàz` uxzz ± ¤¨¨¥¨¦
weqtdny ,jk zeziixad(eh c `xwie)lr mdici z` dcrd ipwf Eknqe'§¨§¦§¥¨¥¨¤§¥¤©

W`x'øtäwxy ,cenll yiøtxeaiv ly xac mlrd,äëéîñ ïeòè Ÿ©¨¨¨§¦¨
äëéîñ ïéðeòè íéáëBk úãBáò éøéòN ïéàå,éaø .äãeäé éaø éøác §¥§¦¥£©¨¦§¦§¦¨¦§¥©¦§¨©¦

,øîBà ïBòîLyi `l` ,xta wqerd weqtn mixiry hrnl xyt` i` ¦§¥
glzynd xiry iabl xen`d weqtdn miakek zcear ixiry hrnl

(`k fh my)xirVd W`x lr eici iYW z` oxd` Knqe','éçäwxy §¨©©£Ÿ¤§¥¨¨©Ÿ©¨¦©©
d xiryd,éç,glzynd xiry epiidcïøäàa äëéîñ ïeòèici lr ± ©¨§¦¨§©£Ÿ

,odkàlà ,ïøäàa äëéîñ ïéðeòè íéáëBk úãBáò éøéòN ïéàå§¥§¦¥£©¨¦§¦§¦¨§©£Ÿ¤¨
e .íéð÷fadf itldéì øîà à÷ éëäel xn` jk ±éaøì ïBòîL éaø ©§¥¦¨¦¨¨©¥©¦¦§§©¦
,äãeäé,dkinq mikixv oi` miakek zcear ixiryy jixack oicd oi` §¨
`l`eòa íéáëBk úãBáò éøéòNmikixv ±Cì òéîL éàå ,äëéîñ §¦¥£©¨¦¨§¦¨§¦§¦©¨

jaxn zrny m`e ±Cì òéîLc àeä ïøäàa ,äëéîñ eòa àìc± §Ÿ¨§¦¨§©£Ÿ¦§¦©¨
mipwfd ici lr la` ,odk ici lr dkinq mikixv mpi`y dzid dpeekd

.dkinq miperhec meynàèeòéî,df xac cnlp epnny herind ± ¦¨
`l` ,jixack 'xtd'n epi`àeä 'éçä'îehrnzdyk okle ,cnlp ¥©©

daezkd odk zkinqn `l` ehrnzd `l miakek zcear ixiry
.mda yi mipwf zkinq la` ,glzynd xirya

:`xnbd dywnezrcløäãeäé éazcear ixirya dkinq oi`y ©¦§¨
,miakekàøwî eäðéèòîì éì änì,weqtn mhrnl mikixv recn ± ¨¨¦§©£¦§¦§¨

éøéîb ,àðéáø øîà àäåwx yiy ipiqn dynl dkld ecnl ±ézL §¨¨©©¦¨§¦¦§¥
a úBëéîñzepaxw,øeaéöly xac mlrd xta dkinq yiy xg`ne §¦§¦

zcear ixirya dkinq oi`y i`cea ok m` ,glzynd xiryae xeaiv
.xeaiva zekinq yly yi ok m`y ,miakek

,weqtn z`f hrnl dcedi iax jxved `l zn`a :`xnbd daiyn
l `ed `iady weqtdeàîìòa àñøéb,`qxibd z` cinrdl ick ± ¦§¨§¨§¨

.cala oniqle
:`xnbd dywnezrclïBòîL éaøiabl xaeqdúãBáò éøéòN ©¦¦§§¦¥£©
éòác íéáëBkmikixv mdy ±ïìðî ,äëéîñ,df xac cnlp oipn ± ¨¦§¨¥§¦¨§¨¨

`l` oxd`a dkinq miperh mpi`y 'igd'n hrnn oerny iax ixdy
.dkinqn oihelgl mhrnl weqtd zpeek `ny ,ok cnl oipne ,mipwfa

:`xnbd zvxznïì à÷ôðcnlp df xac ±àéðúcîxn`p ,`ziixaa ¨§¨¨¦§©§¨
`iyp ly z`hg xirya(ck c `xwie),'øéòOä Làø ìò Bãé Cîñå'§¨©¨©Ÿ©¨¦

äëéîñì ïBLçð øéòN úBaøìoeygp eaixwdy mixiryd z` zeaxl ± §©§¦©§¦§¦¨
dzid mda mby ,gafnd zkepg zra mi`iypd x`ye acpinr oa

dkinq,úãBáò éøéòN úBaøì ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¥§©§¦¥£©
.äëéîñì íéáëBk,`ziixad dtiqeneìk ,øîBà ïBòîL éaø äéäL ¨¦¦§¦¨¤¨¨©¦¦§¥¨

íéðôì dîc ñðëpL úàhç,miycwd ycewl e` lkidd jezl ± ©¨¤¦§©¨¨¦§¦
,äëéîñ äðeòèixdy ,dkinq miperh miakek zcear ixiry mb okle §¨§¦¨

.lkidl qpkp ency z`hg oaxw md
:ef `ziixa lr `xnbd zl`eyàøîéîì éì änì'äéäL'recn ± ¨¨¦§¥§¨¤¨¨

ixd ,'eke 'xne` oerny iax didy' xnele siqedl `ziixad dkxved
l :`xnbd daiyn .miweqtn z`f cnl xakàîìòa àðîéñ± ¦¨¨§¨§¨

.cala oniql z`f dxn` `ziixad
zeaxl oerny iax cnl oipn :`ziixad lr cer dywn `xnbd

,miakek zcear ixiry `weec 'xiryd'nàîéàåxn`p `ny ± §¥¨
a dkinq daxn weqtdyíéðôa äNòpä øéòNeilr dlry xiry ± ¨¦©©£¤¦§¦

dxn`p `ly ,lkidd jeza z`hgl axwe ,mixetkd meia 'dl lxebd
.yexita dkinq ea

,miakek zcear ixiry zeaxl xazqn :`xnbd zvxznàéîec§¨
àéNð øéòNc,aezkd wqer eay `iyp xiryl minec mdy ±cxiry ¦§¦¨¦¦

`iypäòeãé äåöî úBøéáò ìò øtëîreciy ±,da `hgy `iypl §©¥©£¥¦§¨§¨
e`hgy xeaivl rcepy `hg lr mixtkn miakek zcear ixiry mbe
el rcep `ly inl wx xtkne dlez mipta dyrpd xiry la` ,ea

.eiycwe ycwn z`neha `hgy
:oerny iax zrcl ztqep `iyew `xnbd dywn,øîàc àðéáøìe§©¦¨§¨©

éøéîbwx yiy ipiqn dynl dkld ecnl ±a úBëéîñ ézLzepaxw §¦¦§¥§¦§
,øeaéöok m`éì änì éàø÷zeaxl oerny iax jxved recn ± ¦§¨¥¨¨¦

,dkinq mda yiy i`ce ixd ,miweqtn miakek zcear ixirya dkinq
lr dkinqd oerny iaxl ixdy ,xeaiva zekinq izy oi` ok `l m`y

.milraa dpi`y oeik ,dkinq zaygp dpi` glzynd xiry
:`xnbd zvxznéøèöéààúëìä Cdynl dkldd z` mikixv ± ¦§§¦¦§§¨

,ipiqnéøèöéàåéàø÷ C.miweqtd z` mb mikixve ±àøwî éàc± §¦§§¦§¨¥§¦¦§¨
,miweqtdn wx z`f micnel eid m`yøeaéö éîìL éçáæ àðéîà äåä£¨¨¦¨¦§¥©§¥¦

miyakd ipy `edy ,xeaiv ly minly oaxw mby xne` iziid ±
,dkinq oerh ,mgld izy mr zereayd bga miaixwdàéL÷ ék¦ª§¨

'úBàa úBçðnä ìk'c à÷øét Cäc ïéúéðúnàeywdy `iyewd enk ± ©©§¦¦§©¦§¨§¨©§¨¨
my epipyy ,'ze`a zegpnd lk' wxta dpynd lr(.`q lirl),øîà̈©

ìL ,ïBòîL éaøïéðéî äLzepaxw lyìL ïéðeòèúBöî Llka ± ©¦¦§§Ÿ¨¦¦§¦¨Ÿ¦§
,zeevn yly jezn mizy zebdep mdn cg`,oerny iax my x`ane

xg`l weye dfg ztepze ,miig mcera dkinq miperh cigi inlyy
xeaiv inly igaf eli`e .miig mdyk dtepz miperh mpi` j` ,dhigy
.dkinq mda oi`e ,dhigy xg`l dtepze ,miig mdyk dtepz miperh

my `xnba jk lr eywdeéîìL éçáæ eäéå ,(øîBçå ì÷a éúéì)¥¥§©¨¤¦§¦§¥©§¥
ïéðeòè øeaéömd mbøîBçå ìwî ,äëéîñ,cigi inlynéîìM äî ¦§¦§¦¨¦©¨¤©©§¥

äôeðz ïéðeòè ïéàL ãéçén,íéiçäëéîñ ïéðeòèn,'åëå íéiçigaf ¨¦¤¥§¦§¨©¦§¦§¦¨©¦
.dkinq miperh eidiy oic epi` ,miign dtepz miperhy xeaiv inly
dkinq miaiign epiid ,cala miweqtdn micnel epiid m`y ,`vnpe

okle ,xeaiv inly igafaéøèöéààúëìä Cdkldd z` mikixv ± ¦§§¦¦§§¨
inly igafy cnll ,xeaiva zekinq izy wx yiy ipiqn dynl

.dkinq miperh mpi` xeaiv
àúëìäî éàåmiweqtd `ll ipiqn dynl dkldd wx dzid m` ± §¦¥¦§§¨

eäðéð éä ïðéòãé àì (àðéîà äåä)zepaxw ipy el` mircei epiid `l ± £¨¨¦¨Ÿ¨§¦©¥¦§
xac mlrd xt `ed mdn cg`y xacd reciy ,dkinq miperh xeaiv
m` mircei epiid `l j` ,yexita dkinq ea dxn`p ixdy ,xeaiv ly
mixetkd mei xiry e` ,miakek zcear ixiry `ed ipyd oaxwd

.mipta dyrpdïì òîLî÷`iyp z`hga xen`d weqtd `a ± ¨©§©¨
xeaivd oaxwy ,epcnllzcear ixiry `ed dkinq oerhy ipyd

mdy ,miakekäåöî úBøéáò ìò øtëîc ,àéNð øéòNc àéîec§¨¦§¦¨¦¦§©¥©£¥¦§¨
.äòeãé§¨

:dpyna epipyøBëaî õeç ,äëéîñ ïéðeòè ãéçiä úBðaø÷ ìk̈¨§§©¨¦§¦§¦¨¦§
.çñôå øNòîe©£¥¨¤©

ïðaø eðzdlnd minrt yly dxn`p minly oaxw zyxta ,`ziixaa ¨©¨¨
'epaxw',zg`d .zeyxc yly o`kn miyxece ,dkinq oiprlBðaø÷'¨§¨

,'øBëaä àìå.dkinq oerh xekad oi`yàeä ïéc àìäå ìBëiLleki ± §Ÿ©§¤¨©£Ÿ¦
,xnege lwn dkinq oerh xekay cenll ziidäîezepaxwíéîìM ©§¨¦

íçøî ïúMeã÷ ïéàLwx `l` ,mzcil zryn miyecw mpi`y ± ¤¥§¨¨¥¤¤
,myicwdy drynïéc Bðéà ,íçøî BúMeãwL øBëa ,äëéîñ ïéðeòè§¦§¦¨§¤§¨¥¤¤¥¦

øîBì ãeîìz .äëéîñ ïeòhL,aezkd epcnln jkitl ±àìå Bðaø÷' ¤¨§¦¨©§©¨§¨§Ÿ
.'øBëaä©§

,dipy dyxc,'øNòî àìå Bðaø÷'.dkinq oerh dnda xyrn oi`y ¨§¨§Ÿ©£¥
íäéðôì ïéLc÷î ïéàL ,íéîìM äîe ,àeä ïéc àìäå ìBëiL¤¨©£Ÿ¦©§¨¦¤¥§©§¦¦§¥¤

íäéøçàìee` mdiptly dndad z` ycwl mileki mpi`y ± §©£¥¤
,dyecw minlyl yicwdy dndad wx `l` ,mdixg`lyïéðeòè§¦
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oifge` mipya cenr av sc ± oey`x wxtzereay

íéð÷æá àìà ïøäàá äëéîñ ïéðåòè äøæ äãåáò éøéòù ïéàåmzdc ,oerny iaxc` oerny iaxc `iywe -

!mipwfa xne` `kde oxd`a xn`íéìòáá äëéîñ øîàäå`le ,mipwf epiid - dxf dcear ixiryc milrae -

.mipdkäéì øîà÷ éëäåjixv "xt"c ,dxf dcear hrnnc dil rnyn `l "xt"n :dcedi iaxl oerny iax -

`lc ,rnync `ed oxd`a - dkinq ira `lc jaxn jl riny i`e .dkinq miperh dxf dcear ixiry i`ce ,ditebl

"xtd"n `l oxd`c `herine .mipwfa `l` dia dkinq ira

xtd oi`e ,xiry hrnn xiryc ,xn`wck "igd"n `l` ,iz`

dil xn`w ikdc ,`piipr i`da uxznw ikdle .xiry hrnn

`ede ,"xt"n dinrh witn dcedi iaxc meyn .'eke oerny iaxl

xirya dkinq jixhvi`cn :xg` oipr ."igd"n dil xcdn

llkn - ibq cala oxd`a `l` ,milran hrnl glzynd

,milraa dkinq dperh dxf dcear xiry epiidc ,`nlrac

.axd itn `le .mipwfa epiidcéèåòîì éì äîì äãåäé éáøå

"igd" one "xt"n ,i`xwn dxf dcear ixiry -?øîàäå

øåáöá úåëéîñ éúù éøéîâ àðéáøxn`c oeike ,`l eze -

"glzynd xirye xeav ly xac mlrd xtn ueg" oizipzna

`ziixaa edpihernl `xw jixv `le ,zekinq izy epiid -

!i`xwnàîìòá àñøéâedpihernl jixv `l i`ce ,xnelk -

`qxib" meyn - edpihrne xcd ikdl `l` ,i`xwn ith

i`xwe .`l eze "xeava zekinq izy" :libx `dzy ,"`nlra

`l i`ce - "`nlra `qxib" :xg` oipr .`nlra `zknq` -

jk .df oeyla eaxn dcedi iax dlaiw jk `l` ,i`xw ikixv

dxf dcear ixiry daxnc ab lr s` ,oerny iaxle .izrny

xnb `dc ,xeava zekinq izy `l` `kil ikd elit` ,dkinql

xirye ,milraa epiid - oerny iaxl xeava zekinq izy

raa dkinq oerh oi` glzyndoerny iaxl oxd` ipac ,mil

ira `lc dcedi iaxl la` .glzynd xirya oixtkzn oi`

.jixhvi` - milraa dkinqïåòîù éáøådil `hiytc -

olpn ,mipwfa dkinq oiperh dxf dcear ixiryc?äéì à÷ôð

åãé êîñå àéðúãî.`iyp xirya aizkc -øéòù úåáøì

äëéîñì ïåùçð`iyw i`e .`iyp xiry inp `ed ixdy -

oaxw inp i`de ,"dkinq oiperh cigid zepaxw lk" opzc :jl

`xw il dnle ,`ed cigi?iieaxl `xw jixhvi` ikd elit`

.opitli `l zexecn dryc ,dkinqløîà ïåòîù éáøå

äøæ äãåáò éøéòù úåáøì.dkinql xiry inp ody -

'åëå øîåà ïåòîù éáø äéäùinp dxf dcear ixirye -

.miptl qpkp enc oi`c ,oeygp xiry iwet`l .miptl onc qpkp

éì äîì`xwn dil daxnc xg`n -?àîìòá àðîéñ-

.'eke dnc qpkpy z`hg lkcïåòîù éáøìåzeaxl :xn`c -

dyrpd mixetkd mei xiry zeaxl :`ni` ,dxf dcear ixiry

!miptl enc qpkp `dc ,miptaàéîåã êúòã à÷ìñ àì

äòåãé äåöî úåøéáò ìò øôëîã àéùð øéòùã-

eiycwe ycwn z`neh lr xtknc ,mipta dyrpd xiry iwet`l

.seqa drici da oi`e dlgza drici da yiyøîàã àðéáøìå

'åëå éøéîâiax xn`c oeik :dil `iranw oerny iaxl -

`hiyt i`ce `d - xeava zekinq izy ixinbe ,milraa oerny

ipdc ,dxf dcear ixirye xeav ly xac mlrd xt epiidc ol

dkinq ied `lc ,glzynd xiry iwet`l - milraa edpzi`

dnle ,ea oixtkzn eipae oxd` oi` oerny iaxl `dc ,milraa

dkinql dxf dcear ixiry zeaxl `xw il?àø÷î éàã-

,dkinq inp miperh xeav inly igaf :`pin` ded "igd" on

dne :(a,aq zegpn) "zegpnd lk" wxta opzck ,xnege lwn

oiperh - oihegye oiig dtepz oiperh oi`y ,cigi inly igaf

.`l eze ,xeava zekinq izyc `zklid jixhvi` ikdl ,xeava zekinq dyly `ki`e mipwfa `l` ,oxd`a dkinq oiperh xeav inly `le ,oxd`a dkinq oerh - ig :xn`w ikde .'eke ,xeav inly igaf .dkinqåäðéð éä ïðéòãé àì-

:`pin` ded - "xiryd" azk i`e .`ed `iyp xiryc `inec `lc - xeav inly igaf iwet`l .`iyp xiryc `inec ,dxf dcear ixiry zeaxl ,"xiryd" `xw jci` ol rnyn `w - dxf dcearc i` ,xeav inly igafc i` :zekinq izy oze`

:xaqwc meyn e`l - "dxf dcear ixiry s`" oizipzna oerny iax xn`c i`d .mipwfa `l` ,oxd`a dkinq oiperh dxf dcear ixiry `le ,oxd`a dkinq oerh igc :xninl - "igd" jixhvi` ikdl `ed .oxd`a dxf dcear ixiry zkinq

.dxf dcear ixirye xac mlrd xt ,epiidc - mipdka `le onvr milraa xeava opira zekinq izy mlerle .glzynd xirye xeav ly xac mlrd xt ,el`k dkinq oiperh dxf dcear ixiry :xaqw `l` .xeava zekinq dyly
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àäxtkzny meyn i`c .`ed milra e`l oxd`e Ð opira milraa dkinq oerny iaxl

`de !hay lkl xirye xt :(`,d) zeixed zkqna oerny iax xn` `d Ð l`xyi lk mr

odici lrc oeik Ð onvr ipta oic zial xirye xt yiy it lr s` ,milra mipwf iaiygc

."milra" edl ixw ,`hgd dyrpàñøéâ:qxhpewa yxit `pixg` `pyil Ð `nlra

ipiqn dynl dkld dil zil dcedi iaxc xnelk

,edl hwp `nlra `qxiba `l` ,zekinq izya

:dywe .i`xwn edl siliezegpnd lk" wxtac

inly igaf edie :jixt (a,aq zegpn) "dvn ze`a

,ixinb :ipyne !xnege lwn dkinq oiperh xeav

iaxl ixiin mzdc :xnel yie !xeava zekinq izy

jenqa inp xn`ck ,`xnb dil zi`c ,oerny

xeav inly igaf hrnn ded dcedi iaxe .`piaxl

,`nlra `qxib :xg` oeyl yxit cer ."xtd"n

.`pniql `qxib inwe`l ,`nlra `zknq` i`xw

àëéàlkc `yiwdn slip :dniz Ð jxtinl

Ð "ezeev meia" :(a,f migaf) opiyxcck ,zepaxwd

.gqte xyrn ,xeka dfïëùmikqp oiperh

my`e z`hg :`niz ike Ð weye dfg ztepze

daexn minc oznc ,edlekl dn Ð egikei

.zg` dpznac ,ipda xn`z .gafnl
i`xw
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ïåòîù éáø.[lirl] -ïðéòá íéìòáá äëéîñ.xeava yiy zekinq izyn `cgl [oxd`a dxf dcear ixiryl] aiyg [`kde .dxf dcear] ixiryk [glzynd xiryl] aiyg [`le ,milraa] `l` dkinq [oi` `lde] ipzwc -àìã êì òéîù éàå

ïøäàá [äëéîñ] éòáoerh dxf dcear ixiry oi`e ,"eici izy z` oxd` jnqe" [aizkc] ,oxd`a dkinq [ira] ,"igd" zngn [dxf dcear] ixiry [hrine] ,mzkinqa [oxd` ira `lc] i`dn `l` [hrni`] `l edcicac ,dkinq ira [mipwfa] la` -

.mipwfa `l` oxd`a dkinqåäðéèòîì éì äîì äãåäé éáøå.dxf dcear ixiryl -àø÷î`linn - xeava zekinq izy ixinb :xn`c oeike .`ed [milraa] dkinq `nl` ,glzynd xirya mixtkzn [eipae] oxd` :dcedi iax [xaqc] oeik -

.xeav ly xac mlrd xte glzynd xiry `l` ,dkinq dxf dcear ixiry ira [`lc] opirciàîìòá àñøéâ,zekinq izya ipiqn dynl dkld dil zil dcedi iax ,xnelk - `nlra `hwp `pniqle ,`qxib :`pixg` `pyil .`nlra `zknq` -

.i`xwn edl silie ,edl hiwp `nlra `qxiba `l`ïì àðî!hirnn ixnblc `ni` ,mipwfa dkinq irac i`nne ,[oxd`a] dkinq ira `lc `l` witp `l `dc -øéòùä ùàø ìò åãé êîñå.aizk `iyp xirya -äëéîñì ïåùçð øéòù úåáøì

."dvn ze`a zegpnd lk" wxta opixn` ikde .ol rnyn `w - dkinq [ira `lc `pin` ied] cigi oaxwc ab lr s`e .opitli `l zexecn dryc - iieaxl jixhv`e ,oey`x micwd `edy - [oeygp xiry] hwp ikdl -íéðôì äîã ñðëðù úàèç ìë

.miptl lkida -äëéîñ äðåòèzxeza xn`ck ,dpgnl ueg oitxypy ,dxf dcear ixiry md - "oitxypd mixiry"e .'ek oetva ozhigy - oitxypd mixirye oitxypd mixt :"onewn edfi`"a opixn`ck ,lkida [miptl] onc qpkp dxf dcear ixirye -

.mipdkäéäù øîéîì éì äîì,iieaxl `z`c xninl `kil - mipta dyrpd xirye ,dkinq [irac] aizk giyn odk xac mlrd xta `dc ,dkinq dperh miptl dnc qpkpy z`hg lkc `prci `linn - dkinq oerh dxf dcear ixiry :xn`c oeik -

.dl yxtnckàîìòá àðîéñ.miptl dnc qpkp `dc ,mipta dyrpd xiry :xn`z `ly ,dihwp -êéøôåmiptl dnc qpkp `dc ,mipta dyrpd xiry zeaxl :`ni` -?.aizk `iyp xirya i`dc ,iaxn `w dil `inec :ipyneúåøéáò ìò øôëîã

äòéãé äá ùéù.cxeie dler `iaie ,el rceiy cr eiycwe ycwn z`neh lr `l` xtkn epi` - mipta dyrpd xiry la` .`hgd el rcepy -éì äîì éàø÷xirya mikneq oi` eipae oxd` xn`c ,oerny iaxl dxf dcear ixiry zeaxl -

!`piaxc zekinq milydl zxg` dkinq irae ,`id dkinq e`l - dkinq `iddc `hiyt ,glzyndøîåçå ì÷î.`l eze ,xeava zekinq izyc :`zklid `piax ol rnyn `w ,"dvn ze`a zegpnd lk" wxta opixn`ck -äî êãéà àðòãé àì

àéä.mipta dyrpd xiry i` ,dxf dcear ixiry i` :`prci `l jci`e ,`icda aizk - xac mlrd xt ,ediipin cgc -ïì òîùî à÷.dzenk reci devn zexiar lr xtkny ,iaxn `w dicic `inec `xaqc ,`heg `iyp xiryc "eci jnqe" -

[åðáø÷].dxtkl `le ,eilr md daeg `l` ievixl mi`a opi`y gqte xyrne xeka `le ,oexece ievix meyl `ay - "epaxw" :"`xwie"a minlya dkinqa iaizk zepaxw dyly -åéøçàìå åéðôì ùã÷î øùòîiriyzl `xw :zexekaa opixn`ck -

.zeycewn ozyly - "ixiyr" xyr cg`le ,"iriyz" ixiyrle ,"ixiyr"êøôéîì àëéà.lirlc oizrnya edpihrnnc - jpda ok oi`y dn .mikqp oerh oky - minlyl dn :jxtinl `ki`c ,dkinq iralc `picn iz` `lc ,edpihrnl il dnl -
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!íéð÷æa àlà ïøäàa äëéîñ ïéðeòè äøæ äãBáò éøéòN ïéàå§¥§¦¥£¨¨¨§¦§¦¨§©£Ÿ¤¨¦§¥¦
àä ?àéä àzöøúî àúéén÷ Cäc àøañúå :úLL áø øîà£©©¥¤§¦§§¨§¨©©§¨§¨©§¨¦¨
:éëä õéøz àlà !ïðéòa íéìòáa äëéîñ :ïBòîL éaø øîà£©©¦¦§§¦¨¦§¨¦¨¥©¤¨§¥¨¦

"øtä"¯ïéðeòè äøæ äãBáò éøéòN ïéàå ,äëéîñ ïeòè øt ©¨¨¨§¦¨§¥§¦¥£¨¨¨§¦
"éçä" :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,äëéîñ¯éç §¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥©©©

äëéîñ ïéðeòè äøæ äãBáò éøéòN ïéàå ,ïøäàa äëéîñ ïeòè̈§¦¨§©£Ÿ§¥§¦¥£¨¨¨§¦§¦¨
éaøì ïBòîL éaø déì øîà à÷ éëäå .íéð÷æa àlà ïøäàa§©£Ÿ¤¨¦§¥¦§¨¦¨£©¥©¦¦§§©¦
àìc Cì òéîL éàå ,äëéîñ eòa äøæ äãBáò éøéòN :äãeäé§¨§¦¥£¨¨¨¨§¦¨§¦§¦©¨§¨

äëéîñ eòa¯àèeòéîe ,Cì òéîLc àeä ïøäàaéçä"î" ¨§¦¨§©£Ÿ¦§¦©¨¦¨¥©©
éì änì äãeäé éaøå .àeäeäðéèòîìàøwîøîà àäå ? §©¦§¨¨¨¦§©£¦§¦§¨§¨£©

!øeaöa úBëéîñ ézL éøéîb :àðéáø¯éaøå .àîìòa àñøéb ¨¦¨§¦¦§¥§¦§¦¦§¨§¨§¨§©¦
ïì à÷ôð ?ïìðî äëéîñ àéòác äøæ äãBáò éøéòN ,ïBòîL¦§§¦¥£¨¨¨§¨£¨§¦¨§¨©¨§¨¨

"øéòOä Làø ìò Bãé Cîñå" :àéðúcî¯øéòN úBaøì ¦§©§¨§¨©¨©Ÿ©¨¦§©§¦
éaø äéäL .äëéîñì äøæ äãBáò éøéòN úBaøì :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,äëéîñì ïBLçð©§¦§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥§©§¦¥£¨¨¨¦§¦¨¤¨¨©¦

úàhç ìk :øîBà ïBòîLñðëpL?"äéäL" àøîéîì éì änì .äëéîñ äðeòè íéðôì dîc¯àðîéñ ¦§¥¨©¨¤¦§¨¨¨¦§¦§¨§¦¨¨¨¦§¥§¨¤¨¨¦¨¨
!íéðôa äNòpä øéòN :àîéàå .àîìòa¯àéîecøéòNc.äòeãé äåöî úBøéáò ìò øtëîc àéNð §¨§¨§¥¨¨¦©©£¤¦§¦§¨¦§¦¨¦¦§©¥©£¥¦§¨§¨

àðéáøìeéøèöéà ?éì änì éàø÷ ,øeaéöa úBëéîñ ézL éøéîb :øîàcéøèöéàå àúëìä C.éàø÷ C §¨¦¨©£©§¦¦§¥§¦§¦§¨¥¨¨¦¦§§¦¦§§¨§¦§§¦§¨¥
à÷øét Cäc ïéúéðúnà àéL÷ ék ,øeaéö éîìL éçáæ :àðéîà äåä ,àøwî éàcìk"c,"úBàa úBçðnä §¦¦§¨£¨¨¦¨¦§¥©§¥¦¦©§¨©©§¦¦§¨¦§¨§¨©§¨¨

ìL :ïBòîL éaø øîàìL ïéðeòè ïéðéî äL,øîBçå ì÷a éúéì ,úåöî Leäéåïéðeòè øeaéö éîìL éçáæ ¨©©¦¦§§¨¦¦§¦¨¦§Ÿ¥¥§©¨¤¦¦§¥©§¥¦§¦
íéiç äëéîñ ïéðeòè íéiç äôeðz ïéðeòè ïéàL ãéçé éîìM äî :øîBçå ìwî äëéîñåëåéøèöéà ,'C §¦¨¦©¨¤©©§¥¨¦¤¥§¦§¨©¦§¦§¦¨©¦¦§§¦

éàå .àúëìäàúëìäîøtëîc ,àéNð øéòNc àéîec ïì òîLî÷ ,eäðéð éä ïðéòãé àì àðéîà äåä , ¦§§¨§¦¥¦§§¨£¨¨¦¨¨¨§¦©¥¦§¨©§©¨§¨¦§¦¨¦¦§©¥
:ïðaø eðz ."çñôe øNòîe øBëaî õeç ,äëéîñ ïéðeòè ãéçiä úBðaø÷ ìk" .äòeãé äåöî úBøéáò ìò©£¥¦§¨§¨¨¨§§©¨¦§¦§¦¨¦§©£¥¤©¨©¨©

"Bðaø÷"¯,äëéîñ ïéðeòè íçøî ïúMeã÷ ïéàL íéîìM äîe :àeä ïéc àìäå ìBëiL ,øBëaä àìå ¨§¨§Ÿ©§¤¨©£Ÿ¦©§¨¦¤¥§¨¨¥¤¤§¦§¦¨
øBëaBúMeãwL"Bðaø÷" :øîBì ãeîìz !äëéîñ ïeòhL ïéc Bðéà íçøî¯"Bðaø÷" .øBëaä àìå¯ §¤§¨¥¤¤¥¦¤¨§¦¨©§©¨§¨§Ÿ©§¨§¨

,äëéîñ ïéðeòè íäéøçàìe íäéðôì ïéLc÷î ïéàL íéîìM äîe :àeä ïéc àìäå ìBëiL ,øNòî àìå§Ÿ©£¥¤¨©£Ÿ¦©§¨¦¤¥§©§¦¦§¥¤§©£¥¤§¦§¦¨
øNòîLc÷nLåéðôìåéøçàìe"Bðaø÷" :øîBì ãeîìz !äëéîñ ïeòhL ïéc Bðéà¯.øNòî àìå ©£¥¤§©¥§¨¨§©£¨¥¦¤¨§¦¨©§©¨§¨§Ÿ©£¥
"Bðaø÷"¯,äëéîñ ïéðeòè "àáäå ãBîò"a BðéàL íéîìM äîe :àeä ïéc àìäå ìBëiL ,çñt àìå ¨§¨§Ÿ¤©¤¨©£Ÿ¦©§¨¦¤¥©£§¨¥§¦§¦¨

.çñt àìå "Bðaø÷" :øîBì ãeîìz !äëéîñ ïeòhL ïéc Bðéà "àáäå ãBîò"a àeäL çñt¯àkéà ¤©¤©£§¨¥¥¦¤¨§¦¨©§©¨§¨§Ÿ¤©¦¨
l äî :Cøôéîì!÷BLå äæç úôeðúe íéëñð ïéðeòè ïkL íéîìL¯.àîìòa àzëîñà éàø÷¯àlà §¦§©©¦§¨¦¤¥§¦§¨¦§©¨¤§§¨¥©§©§¨§¨§¨¤¨
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zegpn(iying meil)

.íéð÷fa àlà ,ïøäàa äëéîñ ïéðeòè íéáëBk úãBáò éøéòN ïéàå§¥§¦¥£©¨¦§¦§¦¨§©£Ÿ¤¨©§¥¦
zcear ixirya dkinqd m` ,oerny iax zrca dxizq yiy `vnpe

.mipwfd ici lr e` odk ici lr `id miakek
:ddinz jxca `xnbd zvxznCäc àøañúå ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¦§§¨§©

àéä àzöøúî àúéén÷`id dpey`xd `ziixady xeaq dz` ike ± ©©§¨§¨©§¨¦
zcear ixirya dkinqdy da epipy ixd ,dpekp xnelk ,zvxezn

e ,mipdkd ici lr `id oerny iaxl miakekïBòîL éaø øîà àä̈¨©©¦¦§
lirl `ziixaa(`"r)mipdkd ici lr dkinqy ,glzynd xiry iabl

,dkinq zaygp dpi`y meyn,ïðéòa íéìòaa äëéîñmpi` mipdkde §¦¨©§¨¦¨¦©
.milra

:dxizqd z` ayiine zyy ax jiynnéëä õéøz àlàz` uxzz ± ¤¨¨¥¨¦
weqtdny ,jk zeziixad(eh c `xwie)lr mdici z` dcrd ipwf Eknqe'§¨§¦§¥¨¥¨¤§¥¤©

W`x'øtäwxy ,cenll yiøtxeaiv ly xac mlrd,äëéîñ ïeòè Ÿ©¨¨¨§¦¨
äëéîñ ïéðeòè íéáëBk úãBáò éøéòN ïéàå,éaø .äãeäé éaø éøác §¥§¦¥£©¨¦§¦§¦¨¦§¥©¦§¨©¦

,øîBà ïBòîLyi `l` ,xta wqerd weqtn mixiry hrnl xyt` i` ¦§¥
glzynd xiry iabl xen`d weqtdn miakek zcear ixiry hrnl

(`k fh my)xirVd W`x lr eici iYW z` oxd` Knqe','éçäwxy §¨©©£Ÿ¤§¥¨¨©Ÿ©¨¦©©
d xiryd,éç,glzynd xiry epiidcïøäàa äëéîñ ïeòèici lr ± ©¨§¦¨§©£Ÿ

,odkàlà ,ïøäàa äëéîñ ïéðeòè íéáëBk úãBáò éøéòN ïéàå§¥§¦¥£©¨¦§¦§¦¨§©£Ÿ¤¨
e .íéð÷fadf itldéì øîà à÷ éëäel xn` jk ±éaøì ïBòîL éaø ©§¥¦¨¦¨¨©¥©¦¦§§©¦
,äãeäé,dkinq mikixv oi` miakek zcear ixiryy jixack oicd oi` §¨
`l`eòa íéáëBk úãBáò éøéòNmikixv ±Cì òéîL éàå ,äëéîñ §¦¥£©¨¦¨§¦¨§¦§¦©¨

jaxn zrny m`e ±Cì òéîLc àeä ïøäàa ,äëéîñ eòa àìc± §Ÿ¨§¦¨§©£Ÿ¦§¦©¨
mipwfd ici lr la` ,odk ici lr dkinq mikixv mpi`y dzid dpeekd

.dkinq miperhec meynàèeòéî,df xac cnlp epnny herind ± ¦¨
`l` ,jixack 'xtd'n epi`àeä 'éçä'îehrnzdyk okle ,cnlp ¥©©

daezkd odk zkinqn `l` ehrnzd `l miakek zcear ixiry
.mda yi mipwf zkinq la` ,glzynd xirya

:`xnbd dywnezrcløäãeäé éazcear ixirya dkinq oi`y ©¦§¨
,miakekàøwî eäðéèòîì éì änì,weqtn mhrnl mikixv recn ± ¨¨¦§©£¦§¦§¨

éøéîb ,àðéáø øîà àäåwx yiy ipiqn dynl dkld ecnl ±ézL §¨¨©©¦¨§¦¦§¥
a úBëéîñzepaxw,øeaéöly xac mlrd xta dkinq yiy xg`ne §¦§¦

zcear ixirya dkinq oi`y i`cea ok m` ,glzynd xiryae xeaiv
.xeaiva zekinq yly yi ok m`y ,miakek

,weqtn z`f hrnl dcedi iax jxved `l zn`a :`xnbd daiyn
l `ed `iady weqtdeàîìòa àñøéb,`qxibd z` cinrdl ick ± ¦§¨§¨§¨

.cala oniqle
:`xnbd dywnezrclïBòîL éaøiabl xaeqdúãBáò éøéòN ©¦¦§§¦¥£©
éòác íéáëBkmikixv mdy ±ïìðî ,äëéîñ,df xac cnlp oipn ± ¨¦§¨¥§¦¨§¨¨

`l` oxd`a dkinq miperh mpi`y 'igd'n hrnn oerny iax ixdy
.dkinqn oihelgl mhrnl weqtd zpeek `ny ,ok cnl oipne ,mipwfa

:`xnbd zvxznïì à÷ôðcnlp df xac ±àéðúcîxn`p ,`ziixaa ¨§¨¨¦§©§¨
`iyp ly z`hg xirya(ck c `xwie),'øéòOä Làø ìò Bãé Cîñå'§¨©¨©Ÿ©¨¦

äëéîñì ïBLçð øéòN úBaøìoeygp eaixwdy mixiryd z` zeaxl ± §©§¦©§¦§¦¨
dzid mda mby ,gafnd zkepg zra mi`iypd x`ye acpinr oa

dkinq,úãBáò éøéòN úBaøì ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¥§©§¦¥£©
.äëéîñì íéáëBk,`ziixad dtiqeneìk ,øîBà ïBòîL éaø äéäL ¨¦¦§¦¨¤¨¨©¦¦§¥¨

íéðôì dîc ñðëpL úàhç,miycwd ycewl e` lkidd jezl ± ©¨¤¦§©¨¨¦§¦
,äëéîñ äðeòèixdy ,dkinq miperh miakek zcear ixiry mb okle §¨§¦¨

.lkidl qpkp ency z`hg oaxw md
:ef `ziixa lr `xnbd zl`eyàøîéîì éì änì'äéäL'recn ± ¨¨¦§¥§¨¤¨¨

ixd ,'eke 'xne` oerny iax didy' xnele siqedl `ziixad dkxved
l :`xnbd daiyn .miweqtn z`f cnl xakàîìòa àðîéñ± ¦¨¨§¨§¨

.cala oniql z`f dxn` `ziixad
zeaxl oerny iax cnl oipn :`ziixad lr cer dywn `xnbd

,miakek zcear ixiry `weec 'xiryd'nàîéàåxn`p `ny ± §¥¨
a dkinq daxn weqtdyíéðôa äNòpä øéòNeilr dlry xiry ± ¨¦©©£¤¦§¦

dxn`p `ly ,lkidd jeza z`hgl axwe ,mixetkd meia 'dl lxebd
.yexita dkinq ea

,miakek zcear ixiry zeaxl xazqn :`xnbd zvxznàéîec§¨
àéNð øéòNc,aezkd wqer eay `iyp xiryl minec mdy ±cxiry ¦§¦¨¦¦

`iypäòeãé äåöî úBøéáò ìò øtëîreciy ±,da `hgy `iypl §©¥©£¥¦§¨§¨
e`hgy xeaivl rcepy `hg lr mixtkn miakek zcear ixiry mbe
el rcep `ly inl wx xtkne dlez mipta dyrpd xiry la` ,ea

.eiycwe ycwn z`neha `hgy
:oerny iax zrcl ztqep `iyew `xnbd dywn,øîàc àðéáøìe§©¦¨§¨©

éøéîbwx yiy ipiqn dynl dkld ecnl ±a úBëéîñ ézLzepaxw §¦¦§¥§¦§
,øeaéöok m`éì änì éàø÷zeaxl oerny iax jxved recn ± ¦§¨¥¨¨¦

,dkinq mda yiy i`ce ixd ,miweqtn miakek zcear ixirya dkinq
lr dkinqd oerny iaxl ixdy ,xeaiva zekinq izy oi` ok `l m`y

.milraa dpi`y oeik ,dkinq zaygp dpi` glzynd xiry
:`xnbd zvxznéøèöéààúëìä Cdynl dkldd z` mikixv ± ¦§§¦¦§§¨

,ipiqnéøèöéàåéàø÷ C.miweqtd z` mb mikixve ±àøwî éàc± §¦§§¦§¨¥§¦¦§¨
,miweqtdn wx z`f micnel eid m`yøeaéö éîìL éçáæ àðéîà äåä£¨¨¦¨¦§¥©§¥¦

miyakd ipy `edy ,xeaiv ly minly oaxw mby xne` iziid ±
,dkinq oerh ,mgld izy mr zereayd bga miaixwdàéL÷ ék¦ª§¨

'úBàa úBçðnä ìk'c à÷øét Cäc ïéúéðúnàeywdy `iyewd enk ± ©©§¦¦§©¦§¨§¨©§¨¨
my epipyy ,'ze`a zegpnd lk' wxta dpynd lr(.`q lirl),øîà̈©

ìL ,ïBòîL éaøïéðéî äLzepaxw lyìL ïéðeòèúBöî Llka ± ©¦¦§§Ÿ¨¦¦§¦¨Ÿ¦§
,zeevn yly jezn mizy zebdep mdn cg`,oerny iax my x`ane

xg`l weye dfg ztepze ,miig mcera dkinq miperh cigi inlyy
xeaiv inly igaf eli`e .miig mdyk dtepz miperh mpi` j` ,dhigy
.dkinq mda oi`e ,dhigy xg`l dtepze ,miig mdyk dtepz miperh

my `xnba jk lr eywdeéîìL éçáæ eäéå ,(øîBçå ì÷a éúéì)¥¥§©¨¤¦§¦§¥©§¥
ïéðeòè øeaéömd mbøîBçå ìwî ,äëéîñ,cigi inlynéîìM äî ¦§¦§¦¨¦©¨¤©©§¥

äôeðz ïéðeòè ïéàL ãéçén,íéiçäëéîñ ïéðeòèn,'åëå íéiçigaf ¨¦¤¥§¦§¨©¦§¦§¦¨©¦
.dkinq miperh eidiy oic epi` ,miign dtepz miperhy xeaiv inly
dkinq miaiign epiid ,cala miweqtdn micnel epiid m`y ,`vnpe

okle ,xeaiv inly igafaéøèöéààúëìä Cdkldd z` mikixv ± ¦§§¦¦§§¨
inly igafy cnll ,xeaiva zekinq izy wx yiy ipiqn dynl

.dkinq miperh mpi` xeaiv
àúëìäî éàåmiweqtd `ll ipiqn dynl dkldd wx dzid m` ± §¦¥¦§§¨

eäðéð éä ïðéòãé àì (àðéîà äåä)zepaxw ipy el` mircei epiid `l ± £¨¨¦¨Ÿ¨§¦©¥¦§
xac mlrd xt `ed mdn cg`y xacd reciy ,dkinq miperh xeaiv
m` mircei epiid `l j` ,yexita dkinq ea dxn`p ixdy ,xeaiv ly
mixetkd mei xiry e` ,miakek zcear ixiry `ed ipyd oaxwd

.mipta dyrpdïì òîLî÷`iyp z`hga xen`d weqtd `a ± ¨©§©¨
xeaivd oaxwy ,epcnllzcear ixiry `ed dkinq oerhy ipyd

mdy ,miakekäåöî úBøéáò ìò øtëîc ,àéNð øéòNc àéîec§¨¦§¦¨¦¦§©¥©£¥¦§¨
.äòeãé§¨

:dpyna epipyøBëaî õeç ,äëéîñ ïéðeòè ãéçiä úBðaø÷ ìk̈¨§§©¨¦§¦§¦¨¦§
.çñôå øNòîe©£¥¨¤©

ïðaø eðzdlnd minrt yly dxn`p minly oaxw zyxta ,`ziixaa ¨©¨¨
'epaxw',zg`d .zeyxc yly o`kn miyxece ,dkinq oiprlBðaø÷'¨§¨

,'øBëaä àìå.dkinq oerh xekad oi`yàeä ïéc àìäå ìBëiLleki ± §Ÿ©§¤¨©£Ÿ¦
,xnege lwn dkinq oerh xekay cenll ziidäîezepaxwíéîìM ©§¨¦

íçøî ïúMeã÷ ïéàLwx `l` ,mzcil zryn miyecw mpi`y ± ¤¥§¨¨¥¤¤
,myicwdy drynïéc Bðéà ,íçøî BúMeãwL øBëa ,äëéîñ ïéðeòè§¦§¦¨§¤§¨¥¤¤¥¦

øîBì ãeîìz .äëéîñ ïeòhL,aezkd epcnln jkitl ±àìå Bðaø÷' ¤¨§¦¨©§©¨§¨§Ÿ
.'øBëaä©§

,dipy dyxc,'øNòî àìå Bðaø÷'.dkinq oerh dnda xyrn oi`y ¨§¨§Ÿ©£¥
íäéðôì ïéLc÷î ïéàL ,íéîìM äîe ,àeä ïéc àìäå ìBëiL¤¨©£Ÿ¦©§¨¦¤¥§©§¦¦§¥¤

íäéøçàìee` mdiptly dndad z` ycwl mileki mpi`y ± §©£¥¤
,dyecw minlyl yicwdy dndad wx `l` ,mdixg`lyïéðeòè§¦
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המשך בעמוד אא

oifge` mipya cenr av sc ± oey`x wxtzereay

íéð÷æá àìà ïøäàá äëéîñ ïéðåòè äøæ äãåáò éøéòù ïéàåmzdc ,oerny iaxc` oerny iaxc `iywe -

!mipwfa xne` `kde oxd`a xn`íéìòáá äëéîñ øîàäå`le ,mipwf epiid - dxf dcear ixiryc milrae -

.mipdkäéì øîà÷ éëäåjixv "xt"c ,dxf dcear hrnnc dil rnyn `l "xt"n :dcedi iaxl oerny iax -

`lc ,rnync `ed oxd`a - dkinq ira `lc jaxn jl riny i`e .dkinq miperh dxf dcear ixiry i`ce ,ditebl

"xtd"n `l oxd`c `herine .mipwfa `l` dia dkinq ira

xtd oi`e ,xiry hrnn xiryc ,xn`wck "igd"n `l` ,iz`

dil xn`w ikdc ,`piipr i`da uxznw ikdle .xiry hrnn

`ede ,"xt"n dinrh witn dcedi iaxc meyn .'eke oerny iaxl

xirya dkinq jixhvi`cn :xg` oipr ."igd"n dil xcdn

llkn - ibq cala oxd`a `l` ,milran hrnl glzynd

,milraa dkinq dperh dxf dcear xiry epiidc ,`nlrac

.axd itn `le .mipwfa epiidcéèåòîì éì äîì äãåäé éáøå

"igd" one "xt"n ,i`xwn dxf dcear ixiry -?øîàäå

øåáöá úåëéîñ éúù éøéîâ àðéáøxn`c oeike ,`l eze -

"glzynd xirye xeav ly xac mlrd xtn ueg" oizipzna

`ziixaa edpihernl `xw jixv `le ,zekinq izy epiid -

!i`xwnàîìòá àñøéâedpihernl jixv `l i`ce ,xnelk -

`qxib" meyn - edpihrne xcd ikdl `l` ,i`xwn ith

i`xwe .`l eze "xeava zekinq izy" :libx `dzy ,"`nlra

`l i`ce - "`nlra `qxib" :xg` oipr .`nlra `zknq` -

jk .df oeyla eaxn dcedi iax dlaiw jk `l` ,i`xw ikixv

dxf dcear ixiry daxnc ab lr s` ,oerny iaxle .izrny

xnb `dc ,xeava zekinq izy `l` `kil ikd elit` ,dkinql

xirye ,milraa epiid - oerny iaxl xeava zekinq izy

raa dkinq oerh oi` glzyndoerny iaxl oxd` ipac ,mil

ira `lc dcedi iaxl la` .glzynd xirya oixtkzn oi`

.jixhvi` - milraa dkinqïåòîù éáøådil `hiytc -

olpn ,mipwfa dkinq oiperh dxf dcear ixiryc?äéì à÷ôð

åãé êîñå àéðúãî.`iyp xirya aizkc -øéòù úåáøì

äëéîñì ïåùçð`iyw i`e .`iyp xiry inp `ed ixdy -

oaxw inp i`de ,"dkinq oiperh cigid zepaxw lk" opzc :jl

`xw il dnle ,`ed cigi?iieaxl `xw jixhvi` ikd elit`

.opitli `l zexecn dryc ,dkinqløîà ïåòîù éáøå

äøæ äãåáò éøéòù úåáøì.dkinql xiry inp ody -

'åëå øîåà ïåòîù éáø äéäùinp dxf dcear ixirye -

.miptl qpkp enc oi`c ,oeygp xiry iwet`l .miptl onc qpkp

éì äîì`xwn dil daxnc xg`n -?àîìòá àðîéñ-

.'eke dnc qpkpy z`hg lkcïåòîù éáøìåzeaxl :xn`c -

dyrpd mixetkd mei xiry zeaxl :`ni` ,dxf dcear ixiry

!miptl enc qpkp `dc ,miptaàéîåã êúòã à÷ìñ àì

äòåãé äåöî úåøéáò ìò øôëîã àéùð øéòùã-

eiycwe ycwn z`neh lr xtknc ,mipta dyrpd xiry iwet`l

.seqa drici da oi`e dlgza drici da yiyøîàã àðéáøìå

'åëå éøéîâiax xn`c oeik :dil `iranw oerny iaxl -

`hiyt i`ce `d - xeava zekinq izy ixinbe ,milraa oerny

ipdc ,dxf dcear ixirye xeav ly xac mlrd xt epiidc ol

dkinq ied `lc ,glzynd xiry iwet`l - milraa edpzi`

dnle ,ea oixtkzn eipae oxd` oi` oerny iaxl `dc ,milraa

dkinql dxf dcear ixiry zeaxl `xw il?àø÷î éàã-

,dkinq inp miperh xeav inly igaf :`pin` ded "igd" on

dne :(a,aq zegpn) "zegpnd lk" wxta opzck ,xnege lwn

oiperh - oihegye oiig dtepz oiperh oi`y ,cigi inly igaf

.`l eze ,xeava zekinq izyc `zklid jixhvi` ikdl ,xeava zekinq dyly `ki`e mipwfa `l` ,oxd`a dkinq oiperh xeav inly `le ,oxd`a dkinq oerh - ig :xn`w ikde .'eke ,xeav inly igaf .dkinqåäðéð éä ïðéòãé àì-

:`pin` ded - "xiryd" azk i`e .`ed `iyp xiryc `inec `lc - xeav inly igaf iwet`l .`iyp xiryc `inec ,dxf dcear ixiry zeaxl ,"xiryd" `xw jci` ol rnyn `w - dxf dcearc i` ,xeav inly igafc i` :zekinq izy oze`

:xaqwc meyn e`l - "dxf dcear ixiry s`" oizipzna oerny iax xn`c i`d .mipwfa `l` ,oxd`a dkinq oiperh dxf dcear ixiry `le ,oxd`a dkinq oerh igc :xninl - "igd" jixhvi` ikdl `ed .oxd`a dxf dcear ixiry zkinq

.dxf dcear ixirye xac mlrd xt ,epiidc - mipdka `le onvr milraa xeava opira zekinq izy mlerle .glzynd xirye xeav ly xac mlrd xt ,el`k dkinq oiperh dxf dcear ixiry :xaqw `l` .xeava zekinq dyly
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àäxtkzny meyn i`c .`ed milra e`l oxd`e Ð opira milraa dkinq oerny iaxl

`de !hay lkl xirye xt :(`,d) zeixed zkqna oerny iax xn` `d Ð l`xyi lk mr

odici lrc oeik Ð onvr ipta oic zial xirye xt yiy it lr s` ,milra mipwf iaiygc

."milra" edl ixw ,`hgd dyrpàñøéâ:qxhpewa yxit `pixg` `pyil Ð `nlra

ipiqn dynl dkld dil zil dcedi iaxc xnelk

,edl hwp `nlra `qxiba `l` ,zekinq izya

:dywe .i`xwn edl siliezegpnd lk" wxtac

inly igaf edie :jixt (a,aq zegpn) "dvn ze`a

,ixinb :ipyne !xnege lwn dkinq oiperh xeav

iaxl ixiin mzdc :xnel yie !xeava zekinq izy

jenqa inp xn`ck ,`xnb dil zi`c ,oerny

xeav inly igaf hrnn ded dcedi iaxe .`piaxl

,`nlra `qxib :xg` oeyl yxit cer ."xtd"n

.`pniql `qxib inwe`l ,`nlra `zknq` i`xw

àëéàlkc `yiwdn slip :dniz Ð jxtinl

Ð "ezeev meia" :(a,f migaf) opiyxcck ,zepaxwd

.gqte xyrn ,xeka dfïëùmikqp oiperh

my`e z`hg :`niz ike Ð weye dfg ztepze

daexn minc oznc ,edlekl dn Ð egikei

.zg` dpznac ,ipda xn`z .gafnl
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é"úë é"ùø

ïåòîù éáø.[lirl] -ïðéòá íéìòáá äëéîñ.xeava yiy zekinq izyn `cgl [oxd`a dxf dcear ixiryl] aiyg [`kde .dxf dcear] ixiryk [glzynd xiryl] aiyg [`le ,milraa] `l` dkinq [oi` `lde] ipzwc -àìã êì òéîù éàå

ïøäàá [äëéîñ] éòáoerh dxf dcear ixiry oi`e ,"eici izy z` oxd` jnqe" [aizkc] ,oxd`a dkinq [ira] ,"igd" zngn [dxf dcear] ixiry [hrine] ,mzkinqa [oxd` ira `lc] i`dn `l` [hrni`] `l edcicac ,dkinq ira [mipwfa] la` -

.mipwfa `l` oxd`a dkinqåäðéèòîì éì äîì äãåäé éáøå.dxf dcear ixiryl -àø÷î`linn - xeava zekinq izy ixinb :xn`c oeike .`ed [milraa] dkinq `nl` ,glzynd xirya mixtkzn [eipae] oxd` :dcedi iax [xaqc] oeik -

.xeav ly xac mlrd xte glzynd xiry `l` ,dkinq dxf dcear ixiry ira [`lc] opirciàîìòá àñøéâ,zekinq izya ipiqn dynl dkld dil zil dcedi iax ,xnelk - `nlra `hwp `pniqle ,`qxib :`pixg` `pyil .`nlra `zknq` -

.i`xwn edl silie ,edl hiwp `nlra `qxiba `l`ïì àðî!hirnn ixnblc `ni` ,mipwfa dkinq irac i`nne ,[oxd`a] dkinq ira `lc `l` witp `l `dc -øéòùä ùàø ìò åãé êîñå.aizk `iyp xirya -äëéîñì ïåùçð øéòù úåáøì

."dvn ze`a zegpnd lk" wxta opixn` ikde .ol rnyn `w - dkinq [ira `lc `pin` ied] cigi oaxwc ab lr s`e .opitli `l zexecn dryc - iieaxl jixhv`e ,oey`x micwd `edy - [oeygp xiry] hwp ikdl -íéðôì äîã ñðëðù úàèç ìë

.miptl lkida -äëéîñ äðåòèzxeza xn`ck ,dpgnl ueg oitxypy ,dxf dcear ixiry md - "oitxypd mixiry"e .'ek oetva ozhigy - oitxypd mixirye oitxypd mixt :"onewn edfi`"a opixn`ck ,lkida [miptl] onc qpkp dxf dcear ixirye -

.mipdkäéäù øîéîì éì äîì,iieaxl `z`c xninl `kil - mipta dyrpd xirye ,dkinq [irac] aizk giyn odk xac mlrd xta `dc ,dkinq dperh miptl dnc qpkpy z`hg lkc `prci `linn - dkinq oerh dxf dcear ixiry :xn`c oeik -

.dl yxtnckàîìòá àðîéñ.miptl dnc qpkp `dc ,mipta dyrpd xiry :xn`z `ly ,dihwp -êéøôåmiptl dnc qpkp `dc ,mipta dyrpd xiry zeaxl :`ni` -?.aizk `iyp xirya i`dc ,iaxn `w dil `inec :ipyneúåøéáò ìò øôëîã

äòéãé äá ùéù.cxeie dler `iaie ,el rceiy cr eiycwe ycwn z`neh lr `l` xtkn epi` - mipta dyrpd xiry la` .`hgd el rcepy -éì äîì éàø÷xirya mikneq oi` eipae oxd` xn`c ,oerny iaxl dxf dcear ixiry zeaxl -

!`piaxc zekinq milydl zxg` dkinq irae ,`id dkinq e`l - dkinq `iddc `hiyt ,glzyndøîåçå ì÷î.`l eze ,xeava zekinq izyc :`zklid `piax ol rnyn `w ,"dvn ze`a zegpnd lk" wxta opixn`ck -äî êãéà àðòãé àì

àéä.mipta dyrpd xiry i` ,dxf dcear ixiry i` :`prci `l jci`e ,`icda aizk - xac mlrd xt ,ediipin cgc -ïì òîùî à÷.dzenk reci devn zexiar lr xtkny ,iaxn `w dicic `inec `xaqc ,`heg `iyp xiryc "eci jnqe" -

[åðáø÷].dxtkl `le ,eilr md daeg `l` ievixl mi`a opi`y gqte xyrne xeka `le ,oexece ievix meyl `ay - "epaxw" :"`xwie"a minlya dkinqa iaizk zepaxw dyly -åéøçàìå åéðôì ùã÷î øùòîiriyzl `xw :zexekaa opixn`ck -

.zeycewn ozyly - "ixiyr" xyr cg`le ,"iriyz" ixiyrle ,"ixiyr"êøôéîì àëéà.lirlc oizrnya edpihrnnc - jpda ok oi`y dn .mikqp oerh oky - minlyl dn :jxtinl `ki`c ,dkinq iralc `picn iz` `lc ,edpihrnl il dnl -
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zegpn(iyiy meil)

éàø÷,'epaxw' mda xn`py ,el` miweqt ±éì änìdn myl ± §¨¥¨¨¦
.exn`p

yexcl yi jke ,zexg` zeyxcl e`a el` miweqt :`xnbd zvxzn
,mdnBøéáç ïaø÷ àìå ,'Bðaø÷'ly epaxw lr jneq mc` oi` ± ¨§¨§Ÿ¨§©£¥
.exiagíéáëBk ãáBò ïaø÷ àìå ,'Bðaø÷'lr jneq l`xyi oi` ± ¨§¨§Ÿ¨§©¥¨¦

.ieb ly oaxwäëéîñì ïaø÷ éìòa ìk úBaøì ,'Bðaø÷'yi m`y ± ¨§¨§©¨©£¥¨§¨¦§¦¨
ic oi`e ,eilr jenql jixv mdn cg` lk ,cg` oaxwa mitzey dnk

.mlek xear jenqi cg`y
:dpyna epipyCîBñ LøBiä.xinne mikqp `iane ©¥¥

éðzdpy ±dén÷ äéððç áø[iptl±]àáøc,xn`p day `ziixaLøBé ¨¥©£©§¨©¥§¨¨¥
CîBñ Bðéà,eia` oaxw lrøîéî Bðéà LøBém`e ,eia` oaxw z` ¥¥¥¥¥¦

.dlg dxenzd oi` zxg` dndaa eze` xind
:ef `ziixa lr `ax dywdïðz ïðà àäå,dpyna epipy epgp` ixde ± §¨£©§©

åéëñð úà àéáîe ,CîBñ LøBiä,eia` oaxw lr mikqpd ±.øîéîe ©¥¥¥¦¤§¨¨¥¦
déì øîà,dl`ya `axl dippg axéàkôéà±z` jetd` m`d ¨©¥¤§©

xei jneq yxei' da qexb`e ,iciay `ziixaa `qxibdick ,'xinn y
.dpyndn dilr dywi `ly

déì øîà,dippg axl `axàì,`qxibd z` jetdz l` ±àúéðúî ¨©¥Ÿ©§¦¨
épîzhiya ,`id in zhiya ,zipyy ef `ziixa ±.àéä äãeäé éaø ©¦©¦§¨¦

àéðúc,zxg` `ziixaa,øîBà äãeäé éaø .øîéî LøBé ,CîBñ LøBé §©§¨¥¥¥¥¦©¦§¨¥
.øîéî Bðéà LøBé ,CîBñ Bðéà LøBé¥¥¥¥¥¥¦

:`xnbd zl`ey .ef `ziixaay zwelgnd yxeya dpc `xnbdéàî©
äãeäé éaøc àîòè.xinn epi`e jneq epi` yxeiy ©£¨§©¦§¨

lry ,dkinq iabl xen`d 'epaxw'n yxec dcedi iax :`xnbd daiyn
Bðaø÷,jneq mc`àìålréìéå .åéáà ïaø÷ódcedi iax cnele ± ¨§¨§Ÿ¨§©¨¦§¨¦

`idy ,dxenz,Lc÷ä úlçzz` ligzn `ed xinnyk ixdy §¦©¤§¥
,dxenz dyer dze`y dndad lr dyecwdî`idy dkinqóBq ¦

,Lc÷ä,dhigy dkinql skizy ,oaxwd z` mihgey dixg` ciny ¤§¥
äî`idy dkinqaóà ,CîBñ Bðéà LøBé Lc÷ä óBq`idy dxenza ©¤§¥¥¥¥©

.øîéî Bðéà LøBé ,Lc÷ä úléçz§¦©¤§¥¥¥¥¦
:`xnbd zl`eyïðaøåminkg ±oipn ,xinne jneq yxeiy mixaeqd §©¨¨
.z`f micnel md

xn`py :`xnbd daiyn(i fk `xwie)dide dndaA dndA xini xnd m`e'§¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¨
,'xini m`e' xnel aezkd did lekie ,'WcT didi FzxEnzE `Ed§¨¦§¤Ÿ¤

oeyld ly zelitkdne'øéîé øîä'cnlp,LøBiä úà úBaøìmby ¨¥¨¦§©¤©¥
.xindl leki `edéìéåó`idy dkinq minkg micnele ±,Lc÷ä óBñ §¨¦¤§¥

î`idy dxenzäî ,Lc÷ä úléçz`idy dxenzaLc÷ä úlçz ¦§¦©¤§¥©§¦©¤§¥
óà ,øîéî LøBé`idy dkinqa.CîBñ LøBé ,Lc÷ä óBñ ¥¥¦©¤§¥¥¥

:zl`eye `xnbd zxfegéàä ,ïðaøåly df weqt ±'Bðaø÷'epnny §©¨¨©¨§¨
,jneq epi` yxeiy dcedi iax cnldéì éãáò éàîmiyer md dn ± ©¨§¦¥

.azkp dn myle ,ea
zeyxcd zylyn zg` o`kn miyxec minkg :`xnbd daiyn

epiidc ,'epaxw' dlindn lirl ecnlpyãáBò ïaø÷ àìå Bðaø÷̈§¨§Ÿ¨§©¥
,íéáëBke`,Bøéáç ïaø÷ àìå Bðaø÷e`éìòa ìk úBaøì Bðaø÷ ¨¦¨§¨§Ÿ¨§©£¥¨§¨§©¨©£¥

.äëéîñì ïaø÷̈§¨¦§¦¨
:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåmipicd zyly z` cnli `ed oipn §©¦§¨

.jneq epi` yxeiy cnll ick jxvp cg` 'epaxw' ixd ,elld
dcedi iax :`xnbd daiynúéì 'äëéîñì ïaø÷ éìòa ìk úBaøì'§©¨©£¥¨§¨¦§¦¨¥

déìcg` `l` ,jenql mikixv oaxwd ilra lky df oic xaeq epi` ± ¥
epnn cenll ,xzein cg` 'epaxw' el x`yp okle ,mlek xear jneq

.jneq epi` yxeiy
:sqep uexizdéì úéà énð éàåilra lky xaeq dcedi iax m` mb ± §¦©¦¦¥

y uxzl yi ,jenql mikixv oaxwdBøéáçå íéáëBk ãáBòoicd ± ¥¨¦©£¥
oaxw lr jneq mc` oi`y oicde ieb ly oaxw lr jneq l`xyi oi`y

mdipy ,exiag lyà÷ôð àø÷ ãçî`linne ,cg` weqtn micnlp ± ¥©§¨¨§¨
éàø÷ éøz déì eøzéià,mixzein 'epaxw' ipy ex`yp ±ãçcg`n ± ¦©§¥§¥§¨¥©

cnlpCãéàå ,'åéáà ïaø÷ àìå Bðaø÷'cnlp xg`dne ±ìk úBaøì' ¨§¨§Ÿ¨§©¨¦§¦¨§©¨
.'äëéîñì ïaø÷ éìòa©£¥¨§¨¦§¦¨

:zl`eye `xnbd zxfegéàä ,äãeäé éaøåly df xezi ±,'øéîé øîä' §©¦§¨©¨¥¨¦
,jneqe xinn yxeiy minkg ecnl epnny.déì ãéáò éàî©¨¦¥

:`xnbd daiyndéì éòaéîick df weqt jixv dcedi iax ±úBaøì ¦¨¥¥§©
äMàä úàdndaa dze` dxinde oaxw dyixtdy dy`y cnll ± ¤¨¦¨

.'xini `l' ly e`ld meyn jk lr dwele ,dlg dxenzd ,zxg`
àéðúc,`ziixaaéðòä ìkL éôìïdxenz lyàlà øaãî Bðéà Blek §©§¨§¦¤¨¨¦§¨¥§©¥¤¨

ìa,øëæ ïBLxn`p ixdy(i fk `xwie)`veike 'Fz` xini `le EPtilgi `l' ¦§¨¨Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ
,'eptilgz `l' xn`p `le ,dfaeðéôBq äîepiteqy oipn ±úBaøìmb ©¥§©

,äMàä úà,dxenz oic bdep da s`yøîBì ãeîìzzcnln ± ¤¨¦¨©§©
dxezd,'øéîé øîä'.dy`d z` zeaxl ¨¥¨¦

:`xnbd zl`ey,ïðaøå.dy`d z` miaxn md oipn §©¨¨
:`xnbd daiyn'íàe'î éLøczxzeind e"`e ze`dn miyxec ± ¨§¦¦§¦

dnda xini xnd m`' xnel aezkd did lekiy ,'m`e' dlinay
.e"`e ila 'dndaaLéøc àì 'íàå' ,äãeäé éaøåze`dn yxec epi` ± §©¦§¨§¦Ÿ¨¦

.xzein df oi` ezrcly meyn ,'m`e' dlina e"`e

äðùî
ipic x`ye ,mpaxw lr dkinqa miaiegnd md in zx`an epizpyn

:dkinqìkädkinq oerhd oaxw mi`iand lk ±ïéëîBñmdici z` ©Ÿ§¦
,oaxwd lrãáòäå íéáëBk ãáBòå àîeñå ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨§¨§¥¨¦§¨¤¤

,äMàäå çéìMäå.`xnba x`azi mrhde §©¨¦©§¨¦¨
äåöî éøéL äëéîñeevn xwirn dpi` oaxwd lr dkinqd ±z §¦¨§¨¥¦§¨

.dxtkd z` zakrn dpi`e devnd ly miixiy enk `l` daxwdd
ziyrp dkinqdLàøä ìòziyrpe ,oaxwd ly.íéãé ézLa ©¨Ÿ¦§¥¨©¦

ïéëîBqL íB÷îáemy oaxwd lrïéèçBLuegn jnq m` j` ,eze` §¨¤§¦£¦
.dhigyd mewn `edy dxfra jenqle xefgl jixv dxfrlóëúå§¥¤

äèéçL äëéîñì.dkinqd xg`l cin oaxwd z` hegyl yi - ¦§¦¨§¦¨

àøîâ
zx`an `xnbd ,oaxwd lr mdici mikneq mpi`y dl` epnp dpyna

,`xnbd zl`ey :mrhd z`àîìLay dpyna oicd oaen ±Løç ¦§¨¨¥¥
ïè÷å äèBLmeyn ,mikneq mpi`eäðéð äòã éða åàìcmdl oi`y ± ¤§¨¨§¨§¥¥¨¦§

.devn ipa mpi`e zrcénð íéáëBk ãáBòjneq epi` ieby oicd mb ± ¥¨¦©¦
dkinqd zevna wqerd weqta xn`py meyn ,oaen(c-a ` `xwie)xAC'©¥

minkg eyxce ,'dlrd W`x lr Fci Knqe 'ebe l`xUi ipA l`éða' ¤§¥¦§¨¥§¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¥
àlà ,'ïéëîBñ íéáëBë éãáBò ïéàå ïéëîBñ ìàøNéoicàîeñepi` ¦§¨¥§¦§¥§¥¨¦§¦¤¨¨

,oaenàì àîòè éàî.jneq epi` recn ± ©©£¨Ÿ
mi`xen` ipy :`xnbd daiynéîécáà øa ÷çöé áøå àcñç áø©¦§¨§©¦§¨©©§¦¦

exn`minrh,jneq epi` `neqy oicl mipeyàéúà ,øîà ãç± ©¨©¨§¨
dey dxifb micnl,äãò éð÷fî 'äëéîñ' 'äëéîñ'dxn`p ,xnelk §¦¨§¦¨¦¦§¥¥¨

xeav ly xac mlrd xta 'dkinq' dxn`pe ,zepaxw x`ya 'dkinq'
(eh c `xwie)ipwfy myk ,'xRd W`x lr mdici z` dcrd ipwf Eknqe'§¨§¦§¥¨¥¨¤§¥¤©Ÿ©¨

jneq lk mb jk ,mineq mpi` oaxwd lr mikneqd [oixcdpqd] dcrd
.`neq didi `ly jixv oaxw lr

,øîà ãçåàéúàdey dxifb micnl ±úìBòî 'äëéîñ' 'äëéîñ' §©¨©¨§¨§¦¨§¦¨¥©
,äéiàøxeht `edy itl dii`x zler lr jneq epi` `neqy myk §¦¨

.jneq epi` `neq zepaxw x`ya jk ,df oaxw `iadln
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìe`ed cenildy,äéiàø úìBòîéàî §©§¨©¥©§¦¨©
éìé àì àîòèóz`f cnl `l recn ±äãò éð÷æ ïî`xen`d ixack ©£¨Ÿ¨¦¦¦§¥¥¨
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oifge` mipy` cenr bv sc ± oey`x wxtzereay

åðáø÷dylye ,`pixg` `yxcl mzd edl yixc ediipin dyly ,(b `xwie) minlyc `piipra iaizk "epaxw" zlzc -

.`kd yixcøåëáä àìå.dkinq oerh -øùòîixiyr iriyzl `xw :(`,q zexeka) xn`ck ,eixg`le eiptl ycwny -

.'ekeêøôéîì àëéà"epaxw"n `pngx hrin `l elit`c ,i`xw ikixv eed `lc --minlyl dn .minlyn ztli zivn `l

-el`a xn`z .weye dfg ztepz oiperh oky ,dkinq miperhc `ed oica-i`xw il dnle ,dtepz oiperh oi`c?àì éàãå

éàø÷ éëéøödnl i`xw xwir `l` ,`nlra `zknq` `l` -

edpip `zknq`e li`ed ,il?åøéáç ïáø÷ àìåmc` oi`y -

.exiag oaxw lr jneqéåâ ïáø÷ ìò àìåmilraa dkinqc -

.opiraïáø÷ éìòá ìëoaxwa wlg el yiy in --.eilr jneq

éàëôéà äéì øîà äéððç éáøåjneq yxei" ipz`c ,xnelk -

.oizipzn dil dywz `lc ikid ik ,"xnin yxeieàì äéì øîà

úëéøö"xnin epi`e jneq epi`" ipzc `zipznc --dcedi iax

.`idéìéåùã÷ä úìçú ó,dligz dyicwny dxenz ,epiidc -

"ycwd seqn"-skzc ,dhigy zrya jneq `edy ,dkinqn

.dhigy dkinqlêîåñ åðéà ùøåé"epaxw" :xn`ck --`le

.eia` oaxw`wtp `xw cgn exiage ieb,jly eppi` dfe dfc -

.opira milraa dkinqc ,`ed `nrh i`dn ediiexzeøáãî åðéà

øëæ ïåùìá àìà"xini `le eptilgi `l" --.`ed xkf oeyla

åðéôåñ äîdy`d z` daxp j`id ,xnelk -?øîåì ãåîìú

øéîé øîä.dy`d z` zeaxl -ïðáøå."m`e"n dy`l iwtp -

àøîâäëéîñ àéúàxtc ,dcr ipwfc dkinqn ,oaxw lkl -

xac mlrdlyoldl dnc ,xeav-oixcdpq) opixn`c ,`l `neq

"jz`" :(`,fi-.jl oinecaäééàø úìåòî"d`xi" aizk mzdc -

.`neql hxt :(a,c dbibg) opixn`e ,"d`xi"

ïéðã
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éàø÷o`vd on m`e" :"`xwie"a ,minlya iaizk "epaxw" zlzc :qxhpewa yxit Ð il dnl

mipdk zxezae ."epaxw y`x lr eci jnqe" ,"epaxw aixwn `ed yak m`" ,"epaxw

epnn aixwde" ,"epaxw fr m`e" Ð ixz `l` iaizk `l mzde ,i`w frc "epaxw"`c :rnyn

."epaxw" enk aiyg "ey`x lr eci jnqe" ,`nye ."epaxwúìçúÐ ycwd seqn ycwd

"i`ny zia" wxta xifpae .dkinqn dxenz

`kd la` ,"ycwd seq" dxenzl aiyg (`,`l)

mixtq zi`e ."ycwd zlgz" aiyg ,dkinq iabl

`rivn `aa) "adfd" wxtae ,`kti` `kd iqxbc

.lelig iabl ,"ycwd seq" dxenz ixw inp (`,dp

åðáø÷wxta opiyxcc `d Ð ieb oaxw `le

ipa :(a,`q zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk"

.my izyxit ,oikneq miebd oi`e ,oikneq l`xyi

úåáøìÐ dil zil dkinql oaxw ilra lk

yixae .olek ici lr jneq cg` :qxhpewa yxit

.llk iknq `lc :qxhpewa yxit (`,a) dxenz

cgiin `lc ?`nrh i`n" :my aezky mixtq yie

:dyw la` .eyexitk rnyn Ð "edcic oaxw

ilra lk zeaxl Ð "epaxw" :opixn` onwlc

oihegya dzaxzpy dtepz dne ,lekiy .dkinq

dzaxzp `ly dkinq .oixaegna dhrnzn Ð

:rnyn !oixaegna hrnzzy oic oi` Ð oihegya

cg`c ,dtepzk iedc `pin` ded ,`xw e`l i`c

ici lr jneq cg` inp o`ke ,olek ici lr sipn

.olekéòáéî:dniz Ð dy`d z` zeaxl dil

opirny (`,fk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtac

dildxez dxac Ð "leni lend" iab dcedi iaxl

,giken weqtdy mewna `nye !mc` ipa oeylk

.opixn` `léôìxacn epi` elek oiprd lky

`xw ira zenewn dnka Ð xkf oeyla `l`

zepa oi`e ,oikneq l`xyi ipa" :oebk ,dy` hrnl

Ð "ezaipba" :(a,bk dheq) oke ."zekneq l`xyi

xacn epi` oiprd lky it lr s` ,dzaipba `le

aezkd deeydc meyn ,xkf oeyla `l` elek

oiyecw) dxezay miyper lkl yi`l dy`

yixa yxtnck ,`nrh epiid `kd `l` .(`,dl

yper Ð ilin ipd ,`nizc edn :(a,a) dxenz

oeik ,`kd la` .xeaiva oia cigia oia deyc

xeaivd oi` :opzc ,`ed lka dey epi`y yperc

,dxar ik ,inp dy` Ð dxenz oiyer oitzeyde

dil dnle :xn`z m`e .ol rnyn `w .iwliz `l

itl :xninl dil ded ,"elek oiprd lky" xninl

ikc ,ycwd seqn ycwd zlgz cenll epl yiy

:dyw cere !dxinn dpi` Ð zkneq dpi`c ikid

ycwd zligzn ,dhigy oebk ycwd seq slipc

opira `l `nlrac llkn Ð "el xy` z`hgd xt z` hgye" oxd` ly exta `pngx ilbc ,(`,hi zegpn) "dax unewd"a xn`ck :xnel yi dfa edine !milraa dhigy irape ,dkinq oebk

wetiz .milra ziaa Ð dxenz s` ,milra ziaa ?dlg dyecw okid Ð "ycw didi ezxenze `ed" aizkc meyn ,xekaa oixinn mipdk oi`c (a,f) dxenz yixa opzc `d :dyw cere .milra

,iccdn ixnb yxei iab `weecc :xnel yie !jneq ieb oi`c dkinqn slip ?xiniy edn ieb :(a,a) dxenza mzd irac :dyw cere !milrac dkinqn ycwd seqn ycwd zligz opitlic ,dil

.llk iccdn itli `l ,`nlra la` .i`d iabl inp aiyg ,i`d iabl "epaxw" aiyg i`céáøåzegpn) "zlkzd" seqa izyxit ,e"ie dcedi iax yixc `nlrac `d Ð yixc `l m`e dcedi

.(e"ie ligznd xeaic ,a,`pìëädxenz yixa mzd opixn`c "oixinn lkd"n :dyw ok enke !`yix dil `pz `d :dnize .yxei iiezi`l Ð "lkd" :opixn` (`,a) oikxr yixa Ð oikneq

zepyl libx ,jka `aa dil xziin `lc oeik ,ikd `pzc digxe`c :xnel yie !dcedi iaxk `lc `pniwe`c dl opirny lirlc oizipznne ,dcedi iaxk `lce ,yxei iiezi`l "lkd"c (`,a)

iwet`l ?"mlerl" i`n :`xnba yxtn .'ek a`d zeyxa `id mlerl :opzc ,(a,gn) "dxrp" wxta zeaezka ogky`ck .izkec x`ya `icda dl ipzc ab lr s` ,digxe` ab` zg` daiz

la` ,maiil zxqe` :`pin` ded Ð "zxqe`" `pz i`c meyn ,"zexhet" opz (`,b) zenai yixa oke .(`,fp my) "it lr s`" wxta opz dpexg`e dpey`x dpync ab lr s` .dpey`x dpynn

,jpi`c `nl` .znaizn `le zvleg dzxv Ð dp`in `le ,o`nl dlekid lk :(`,a my) ipzwck ,ira `l dvilg elit`c ,oizipzn dnkn opirny `zlin `dc ab lr s` .dvlg ulgin

dcnre ,miyly jeza zn" iab (a,el my) "ulegd" yixa ogky`ck ,oilqet eid opaxcn elit` ,dvilg `ira i`e .oixiykn lld zia Ð evlg :(a,bi my) opz cer .era `l dvilg elit`

dpyn `idy it lr s` ,dnexza lke` eyny aixrd ,ol rnyn `w digxe` ab` `zlin :opixn` inp (`,a) zekxa yixae .el lqtiz `ly Ð zvleg dpi` odk zy` m`c ,"dycwzpe

.(b dpyn ci wxt) mirbp zkqnaáødid `ede ,`cqg ax ly exag didy rnyn (`,gv) "mgld izy" wxta onwle o`k Ð inica` xa wgvi iaxe `cqg
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é"úë é"ùø

åøéáç ïáø÷ àìå.[exiag lya] dkinq [ira `lc] -ìë

ïáø÷ éìòájneq cg` - oaxw [zetzeya mdl did] m`y -

.mlek [jenql iaiigzn] `le ,eilràëôéàikd .jtd` -

.`id dcedi iax oizipzn :opiqxbùã÷ä úìçú,dxenz -

.dyicwdl dligz `ed - xinnyk [`zyd][ùã÷ä óåñî]-

[jneq] cg` :xaqwc ,dkinq xg`l oi` [dkinq] dnc .dkinq

.mleklåøéáçå éåâ,gilyd `le - [elync] `wtp `xw cgn -

.l`xyi ly egely oiae ,ieb ly egely oiaïéðòä ìëùly -

.dxenzúåáøì åðéôåñ äîz` zeaxl epiteqy xg` -

.dy`däðùîäåöî éøéù äëéîñå.dxtk akrn epi`c -

ïéèçåù ïéëîåñù íå÷îádpfifi `le ,mewn eze`a -

.[dnewnn]àøîâäãòä éð÷æî,edpip oineq e`l -

ziay myk :[cere] .mirbpl miaix [yiwn] :oixcdpqa opixn`ck

izirx dti jlk" aizkc ,menn miwepn jk ,wcva oiwepn oic

."ja oi` meneäééàø úìåòî- oineq mzd ,dkinq irac -

.`l - oineq la` :opixn`e ,"d`xi" "d`xi" [aizkc] ,`l
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?éì änì éàø÷¯"Bðaø÷"¯"Bðaø÷" ,Bøéáç ïaø÷ àìå §¨¥¨¨¦¨§¨§Ÿ¨§©£¥¨§¨
¯"Bðaø÷" ,éBb ïaø÷ àìå¯ïaø÷ éìòa ìk úBaøì §Ÿ¨§©¨§¨§©¨©£¥¨§¨

:àáøc dén÷ äéððç áø éðz ."CîBñ LøBiä" .äëéîñì¦§¦¨©¥¥¨¥©£©§¨©¥§¨¨
LøBiä :ïðz ïðà àäå .øîéî Bðéà LøBé ,CîBñ Bðéà LøBé¥¥¥¥¥¥¥§¨£©§©©¥

!øîéîe ,åéëñð úà àéáîe ,CîBñ¯?éàëtéà :déì øîà ¥¥¦¤§¨¨¥¥£©¥¦§¨
¯,àéä äãeäé éaø ?éðî ïéúéðúî ,àì :déì øîà£©¥¨©§¦¦¨¦©¦§¨¦

:øîBà äãeäé éaø .øîéî LøBé ,CîBñ LøBé :àéðúc§©§¨¥¥¥¥¥©¦§¨¥
éaøc àîòè éàî .øîéî Bðéà LøBé ,CîBñ Bðéà LøBé¥¥¥¥¥¥¥©©£¨§©¦

"Bðaø÷" ?äãeäé¯éìéå ,åéáà ïaø÷ àìåLc÷ä úlçz ó §¨¨§¨§Ÿ¨§©¨¦§¨¥§¦©¤§¥
óà ,CîBñ Bðéà LøBé Lc÷ä óBq äî ,Lc÷ä óBqî¦¤§¥©¤§¥¥¥¥©
"øéîé øîä" ?ïðaøå .øîéî Bðéà LøBé Lc÷ä úléçz¯ §¦©¤§¥¥¥¥¥§©¨©¨¥¨¦

éìéå ,LøBiä úà úBaøì,Lc÷ä úléçzî Lc÷ä óBñ ó §©¤©¥§¨¥¤§¥¦§¦©¤§¥
LøBé Lc÷ä óBñ óà ,øîéî LøBé Lc÷ä úlçz äî©§¦©¤§¥¥¥¥©¤§¥¥
"Bðaø÷" ?déì éãáò éàî "Bðaø÷" éàä ïðaøå .CîBñ¯ ¥§©¨©©¨§¨©¨§¦¥¨§¨

"Bðaø÷" ,éBb ïaø÷ àìå¯"Bðaø÷" ,Bøéáç ïaø÷ àìå¯ §Ÿ¨§©¨§¨§Ÿ¨§©£¥¨§¨
úBaøì ?äãeäé éaøå .äëéîñì ïaø÷ éìòa ìk úBaøì§©¨©£¥¨§¨¦§¦¨§©¦§¨§©
,déì úéà éîð éàå ,déì úéì äëéîñì ïaø÷ éìòa ìk̈©£¥¨§¨¦§¦¨¥¥§¦©¦¦¥

,à÷ôð àø÷ ãçî Bøéáçå éBb,éàø÷ éøz déì eøúéià ©£¥¥©§¨¨§¨¦©§¥§¥§¨¥
"Bðaø÷" ,ãç¯ìk úBaøì ,Cãéàå ,åéáà ïaø÷ àìå ©¨§¨§Ÿ¨§©¨¦§¦¨§©¨

éàî "øéîé øîä" éàä äãeäé éaøå .äëéîñì ïaø÷ éìòa©£¥¨§©¦§¦¨§©¦§¨©¨¥¨¦©
éôì :àéðúc ,äMàä úà úBaøì déì éòaéî ?déì ãéáò̈¥¥¦¨¥¥§©¤¨¦¨§©§¨§¦

ìa àlà øaãî Bðéà Blek ïéðòä ìkLäî ,øëæ ïBL ¤¨¨¦§¨¥§©¥¤¨¦§¨¨©
eðéôBq."øéîé øîä" :øîBì ãeîìz ?äMàä úà úBaøì ¥§©¤¨¦¨©§©¨¥¨¦

¯?ïðaøå¯éLøcíàå"î."¯?äãeäé éaøå¯"íàå" §©¨©¨§¥¥§¦§©¦§¨§¦
.Léøc àìäðùî,àîeñå ïè÷å äèBL Løçî õeç ,ïéëîBñ ìkäéBâå,ãáòäå ,,çéìMäå ¨¨¥©Ÿ§¦¥¥¥¤§¨¨§¨§§¨¤¤§©¨¦©
.äMàäåäëéîñeíB÷îáe .íéãé ézLa Làøä ìò .äåöî éøéLïéëîBqLóëúå ,ïéèçBL §¨¦¨§¦¨§¨¥¦§¨©¨Ÿ¦§¥¨©¦§¨¤§¦£¦§¥¤

.äèéçL äëéîñìàøîâïè÷å äèBL Løç àîìLa¯éîð éBb ,eäðéð äòc éða åàìc¯éða ¦§¦¨§¦¨¦§¨¨¥¥¤§¨¨§¨§¥¥¨¦§©¦§¥
øa ÷çöé áøå àcñç áø ?àì àîòè éàî àîeñ àlà ,ïéëîBñ íéBb ïéàå ïéëîBñ ìàøNé¦§¨¥§¦§¥¦§¦¤¨¨©©£¨¨©¦§¨§©¦§¨©
äëéîñ äëéîñ àéúà :øîà ãçå ,äãò éð÷fî äëéîñ äëéîñ àéúà :øîà ãç ,éîécáà©§¦¦©£©¨§¨§¦¨§¦¨¦¦§¥¥¨§©£©¨§¨§¦¨§¦¨

éìé àì àîòè éàî ,äéiàø úìBòî øîàc ïàîìe .äéiàø úìBòî?äãò éð÷æ ïî ó ¥©§¦¨§©©£©¥©§¦¨©©£¨¨¨¥¦¦§¥¥¨
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zegpn(iyiy meil)

éàø÷,'epaxw' mda xn`py ,el` miweqt ±éì änìdn myl ± §¨¥¨¨¦
.exn`p

yexcl yi jke ,zexg` zeyxcl e`a el` miweqt :`xnbd zvxzn
,mdnBøéáç ïaø÷ àìå ,'Bðaø÷'ly epaxw lr jneq mc` oi` ± ¨§¨§Ÿ¨§©£¥
.exiagíéáëBk ãáBò ïaø÷ àìå ,'Bðaø÷'lr jneq l`xyi oi` ± ¨§¨§Ÿ¨§©¥¨¦

.ieb ly oaxwäëéîñì ïaø÷ éìòa ìk úBaøì ,'Bðaø÷'yi m`y ± ¨§¨§©¨©£¥¨§¨¦§¦¨
ic oi`e ,eilr jenql jixv mdn cg` lk ,cg` oaxwa mitzey dnk

.mlek xear jenqi cg`y
:dpyna epipyCîBñ LøBiä.xinne mikqp `iane ©¥¥

éðzdpy ±dén÷ äéððç áø[iptl±]àáøc,xn`p day `ziixaLøBé ¨¥©£©§¨©¥§¨¨¥
CîBñ Bðéà,eia` oaxw lrøîéî Bðéà LøBém`e ,eia` oaxw z` ¥¥¥¥¥¦

.dlg dxenzd oi` zxg` dndaa eze` xind
:ef `ziixa lr `ax dywdïðz ïðà àäå,dpyna epipy epgp` ixde ± §¨£©§©

åéëñð úà àéáîe ,CîBñ LøBiä,eia` oaxw lr mikqpd ±.øîéîe ©¥¥¥¦¤§¨¨¥¦
déì øîà,dl`ya `axl dippg axéàkôéà±z` jetd` m`d ¨©¥¤§©

xei jneq yxei' da qexb`e ,iciay `ziixaa `qxibdick ,'xinn y
.dpyndn dilr dywi `ly

déì øîà,dippg axl `axàì,`qxibd z` jetdz l` ±àúéðúî ¨©¥Ÿ©§¦¨
épîzhiya ,`id in zhiya ,zipyy ef `ziixa ±.àéä äãeäé éaø ©¦©¦§¨¦

àéðúc,zxg` `ziixaa,øîBà äãeäé éaø .øîéî LøBé ,CîBñ LøBé §©§¨¥¥¥¥¦©¦§¨¥
.øîéî Bðéà LøBé ,CîBñ Bðéà LøBé¥¥¥¥¥¥¦

:`xnbd zl`ey .ef `ziixaay zwelgnd yxeya dpc `xnbdéàî©
äãeäé éaøc àîòè.xinn epi`e jneq epi` yxeiy ©£¨§©¦§¨

lry ,dkinq iabl xen`d 'epaxw'n yxec dcedi iax :`xnbd daiyn
Bðaø÷,jneq mc`àìålréìéå .åéáà ïaø÷ódcedi iax cnele ± ¨§¨§Ÿ¨§©¨¦§¨¦

`idy ,dxenz,Lc÷ä úlçzz` ligzn `ed xinnyk ixdy §¦©¤§¥
,dxenz dyer dze`y dndad lr dyecwdî`idy dkinqóBq ¦

,Lc÷ä,dhigy dkinql skizy ,oaxwd z` mihgey dixg` ciny ¤§¥
äî`idy dkinqaóà ,CîBñ Bðéà LøBé Lc÷ä óBq`idy dxenza ©¤§¥¥¥¥©

.øîéî Bðéà LøBé ,Lc÷ä úléçz§¦©¤§¥¥¥¥¦
:`xnbd zl`eyïðaøåminkg ±oipn ,xinne jneq yxeiy mixaeqd §©¨¨
.z`f micnel md

xn`py :`xnbd daiyn(i fk `xwie)dide dndaA dndA xini xnd m`e'§¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¨
,'xini m`e' xnel aezkd did lekie ,'WcT didi FzxEnzE `Ed§¨¦§¤Ÿ¤

oeyld ly zelitkdne'øéîé øîä'cnlp,LøBiä úà úBaøìmby ¨¥¨¦§©¤©¥
.xindl leki `edéìéåó`idy dkinq minkg micnele ±,Lc÷ä óBñ §¨¦¤§¥

î`idy dxenzäî ,Lc÷ä úléçz`idy dxenzaLc÷ä úlçz ¦§¦©¤§¥©§¦©¤§¥
óà ,øîéî LøBé`idy dkinqa.CîBñ LøBé ,Lc÷ä óBñ ¥¥¦©¤§¥¥¥

:zl`eye `xnbd zxfegéàä ,ïðaøåly df weqt ±'Bðaø÷'epnny §©¨¨©¨§¨
,jneq epi` yxeiy dcedi iax cnldéì éãáò éàîmiyer md dn ± ©¨§¦¥

.azkp dn myle ,ea
zeyxcd zylyn zg` o`kn miyxec minkg :`xnbd daiyn

epiidc ,'epaxw' dlindn lirl ecnlpyãáBò ïaø÷ àìå Bðaø÷̈§¨§Ÿ¨§©¥
,íéáëBke`,Bøéáç ïaø÷ àìå Bðaø÷e`éìòa ìk úBaøì Bðaø÷ ¨¦¨§¨§Ÿ¨§©£¥¨§¨§©¨©£¥

.äëéîñì ïaø÷̈§¨¦§¦¨
:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåmipicd zyly z` cnli `ed oipn §©¦§¨

.jneq epi` yxeiy cnll ick jxvp cg` 'epaxw' ixd ,elld
dcedi iax :`xnbd daiynúéì 'äëéîñì ïaø÷ éìòa ìk úBaøì'§©¨©£¥¨§¨¦§¦¨¥

déìcg` `l` ,jenql mikixv oaxwd ilra lky df oic xaeq epi` ± ¥
epnn cenll ,xzein cg` 'epaxw' el x`yp okle ,mlek xear jneq

.jneq epi` yxeiy
:sqep uexizdéì úéà énð éàåilra lky xaeq dcedi iax m` mb ± §¦©¦¦¥

y uxzl yi ,jenql mikixv oaxwdBøéáçå íéáëBk ãáBòoicd ± ¥¨¦©£¥
oaxw lr jneq mc` oi`y oicde ieb ly oaxw lr jneq l`xyi oi`y

mdipy ,exiag lyà÷ôð àø÷ ãçî`linne ,cg` weqtn micnlp ± ¥©§¨¨§¨
éàø÷ éøz déì eøzéià,mixzein 'epaxw' ipy ex`yp ±ãçcg`n ± ¦©§¥§¥§¨¥©

cnlpCãéàå ,'åéáà ïaø÷ àìå Bðaø÷'cnlp xg`dne ±ìk úBaøì' ¨§¨§Ÿ¨§©¨¦§¦¨§©¨
.'äëéîñì ïaø÷ éìòa©£¥¨§¨¦§¦¨

:zl`eye `xnbd zxfegéàä ,äãeäé éaøåly df xezi ±,'øéîé øîä' §©¦§¨©¨¥¨¦
,jneqe xinn yxeiy minkg ecnl epnny.déì ãéáò éàî©¨¦¥

:`xnbd daiyndéì éòaéîick df weqt jixv dcedi iax ±úBaøì ¦¨¥¥§©
äMàä úàdndaa dze` dxinde oaxw dyixtdy dy`y cnll ± ¤¨¦¨

.'xini `l' ly e`ld meyn jk lr dwele ,dlg dxenzd ,zxg`
àéðúc,`ziixaaéðòä ìkL éôìïdxenz lyàlà øaãî Bðéà Blek §©§¨§¦¤¨¨¦§¨¥§©¥¤¨

ìa,øëæ ïBLxn`p ixdy(i fk `xwie)`veike 'Fz` xini `le EPtilgi `l' ¦§¨¨Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ
,'eptilgz `l' xn`p `le ,dfaeðéôBq äîepiteqy oipn ±úBaøìmb ©¥§©

,äMàä úà,dxenz oic bdep da s`yøîBì ãeîìzzcnln ± ¤¨¦¨©§©
dxezd,'øéîé øîä'.dy`d z` zeaxl ¨¥¨¦

:`xnbd zl`ey,ïðaøå.dy`d z` miaxn md oipn §©¨¨
:`xnbd daiyn'íàe'î éLøczxzeind e"`e ze`dn miyxec ± ¨§¦¦§¦

dnda xini xnd m`' xnel aezkd did lekiy ,'m`e' dlinay
.e"`e ila 'dndaaLéøc àì 'íàå' ,äãeäé éaøåze`dn yxec epi` ± §©¦§¨§¦Ÿ¨¦

.xzein df oi` ezrcly meyn ,'m`e' dlina e"`e

äðùî
ipic x`ye ,mpaxw lr dkinqa miaiegnd md in zx`an epizpyn

:dkinqìkädkinq oerhd oaxw mi`iand lk ±ïéëîBñmdici z` ©Ÿ§¦
,oaxwd lrãáòäå íéáëBk ãáBòå àîeñå ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨§¨§¥¨¦§¨¤¤

,äMàäå çéìMäå.`xnba x`azi mrhde §©¨¦©§¨¦¨
äåöî éøéL äëéîñeevn xwirn dpi` oaxwd lr dkinqd ±z §¦¨§¨¥¦§¨

.dxtkd z` zakrn dpi`e devnd ly miixiy enk `l` daxwdd
ziyrp dkinqdLàøä ìòziyrpe ,oaxwd ly.íéãé ézLa ©¨Ÿ¦§¥¨©¦

ïéëîBqL íB÷îáemy oaxwd lrïéèçBLuegn jnq m` j` ,eze` §¨¤§¦£¦
.dhigyd mewn `edy dxfra jenqle xefgl jixv dxfrlóëúå§¥¤

äèéçL äëéîñì.dkinqd xg`l cin oaxwd z` hegyl yi - ¦§¦¨§¦¨

àøîâ
zx`an `xnbd ,oaxwd lr mdici mikneq mpi`y dl` epnp dpyna

,`xnbd zl`ey :mrhd z`àîìLay dpyna oicd oaen ±Løç ¦§¨¨¥¥
ïè÷å äèBLmeyn ,mikneq mpi`eäðéð äòã éða åàìcmdl oi`y ± ¤§¨¨§¨§¥¥¨¦§

.devn ipa mpi`e zrcénð íéáëBk ãáBòjneq epi` ieby oicd mb ± ¥¨¦©¦
dkinqd zevna wqerd weqta xn`py meyn ,oaen(c-a ` `xwie)xAC'©¥

minkg eyxce ,'dlrd W`x lr Fci Knqe 'ebe l`xUi ipA l`éða' ¤§¥¦§¨¥§¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¥
àlà ,'ïéëîBñ íéáëBë éãáBò ïéàå ïéëîBñ ìàøNéoicàîeñepi` ¦§¨¥§¦§¥§¥¨¦§¦¤¨¨

,oaenàì àîòè éàî.jneq epi` recn ± ©©£¨Ÿ
mi`xen` ipy :`xnbd daiynéîécáà øa ÷çöé áøå àcñç áø©¦§¨§©¦§¨©©§¦¦

exn`minrh,jneq epi` `neqy oicl mipeyàéúà ,øîà ãç± ©¨©¨§¨
dey dxifb micnl,äãò éð÷fî 'äëéîñ' 'äëéîñ'dxn`p ,xnelk §¦¨§¦¨¦¦§¥¥¨

xeav ly xac mlrd xta 'dkinq' dxn`pe ,zepaxw x`ya 'dkinq'
(eh c `xwie)ipwfy myk ,'xRd W`x lr mdici z` dcrd ipwf Eknqe'§¨§¦§¥¨¥¨¤§¥¤©Ÿ©¨

jneq lk mb jk ,mineq mpi` oaxwd lr mikneqd [oixcdpqd] dcrd
.`neq didi `ly jixv oaxw lr

,øîà ãçåàéúàdey dxifb micnl ±úìBòî 'äëéîñ' 'äëéîñ' §©¨©¨§¨§¦¨§¦¨¥©
,äéiàøxeht `edy itl dii`x zler lr jneq epi` `neqy myk §¦¨

.jneq epi` `neq zepaxw x`ya jk ,df oaxw `iadln
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìe`ed cenildy,äéiàø úìBòîéàî §©§¨©¥©§¦¨©
éìé àì àîòèóz`f cnl `l recn ±äãò éð÷æ ïî`xen`d ixack ©£¨Ÿ¨¦¦¦§¥¥¨
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oifge` mipy` cenr bv sc ± oey`x wxtzereay

åðáø÷dylye ,`pixg` `yxcl mzd edl yixc ediipin dyly ,(b `xwie) minlyc `piipra iaizk "epaxw" zlzc -

.`kd yixcøåëáä àìå.dkinq oerh -øùòîixiyr iriyzl `xw :(`,q zexeka) xn`ck ,eixg`le eiptl ycwny -

.'ekeêøôéîì àëéà"epaxw"n `pngx hrin `l elit`c ,i`xw ikixv eed `lc --minlyl dn .minlyn ztli zivn `l

-el`a xn`z .weye dfg ztepz oiperh oky ,dkinq miperhc `ed oica-i`xw il dnle ,dtepz oiperh oi`c?àì éàãå

éàø÷ éëéøödnl i`xw xwir `l` ,`nlra `zknq` `l` -

edpip `zknq`e li`ed ,il?åøéáç ïáø÷ àìåmc` oi`y -

.exiag oaxw lr jneqéåâ ïáø÷ ìò àìåmilraa dkinqc -

.opiraïáø÷ éìòá ìëoaxwa wlg el yiy in --.eilr jneq

éàëôéà äéì øîà äéððç éáøåjneq yxei" ipz`c ,xnelk -

.oizipzn dil dywz `lc ikid ik ,"xnin yxeieàì äéì øîà

úëéøö"xnin epi`e jneq epi`" ipzc `zipznc --dcedi iax

.`idéìéåùã÷ä úìçú ó,dligz dyicwny dxenz ,epiidc -

"ycwd seqn"-skzc ,dhigy zrya jneq `edy ,dkinqn

.dhigy dkinqlêîåñ åðéà ùøåé"epaxw" :xn`ck --`le

.eia` oaxw`wtp `xw cgn exiage ieb,jly eppi` dfe dfc -

.opira milraa dkinqc ,`ed `nrh i`dn ediiexzeøáãî åðéà

øëæ ïåùìá àìà"xini `le eptilgi `l" --.`ed xkf oeyla

åðéôåñ äîdy`d z` daxp j`id ,xnelk -?øîåì ãåîìú

øéîé øîä.dy`d z` zeaxl -ïðáøå."m`e"n dy`l iwtp -

àøîâäëéîñ àéúàxtc ,dcr ipwfc dkinqn ,oaxw lkl -

xac mlrdlyoldl dnc ,xeav-oixcdpq) opixn`c ,`l `neq

"jz`" :(`,fi-.jl oinecaäééàø úìåòî"d`xi" aizk mzdc -

.`neql hxt :(a,c dbibg) opixn`e ,"d`xi"
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éàø÷o`vd on m`e" :"`xwie"a ,minlya iaizk "epaxw" zlzc :qxhpewa yxit Ð il dnl

mipdk zxezae ."epaxw y`x lr eci jnqe" ,"epaxw aixwn `ed yak m`" ,"epaxw

epnn aixwde" ,"epaxw fr m`e" Ð ixz `l` iaizk `l mzde ,i`w frc "epaxw"`c :rnyn

."epaxw" enk aiyg "ey`x lr eci jnqe" ,`nye ."epaxwúìçúÐ ycwd seqn ycwd

"i`ny zia" wxta xifpae .dkinqn dxenz

`kd la` ,"ycwd seq" dxenzl aiyg (`,`l)

mixtq zi`e ."ycwd zlgz" aiyg ,dkinq iabl

`rivn `aa) "adfd" wxtae ,`kti` `kd iqxbc

.lelig iabl ,"ycwd seq" dxenz ixw inp (`,dp

åðáø÷wxta opiyxcc `d Ð ieb oaxw `le

ipa :(a,`q zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk"

.my izyxit ,oikneq miebd oi`e ,oikneq l`xyi

úåáøìÐ dil zil dkinql oaxw ilra lk

yixae .olek ici lr jneq cg` :qxhpewa yxit

.llk iknq `lc :qxhpewa yxit (`,a) dxenz

cgiin `lc ?`nrh i`n" :my aezky mixtq yie

:dyw la` .eyexitk rnyn Ð "edcic oaxw

ilra lk zeaxl Ð "epaxw" :opixn` onwlc

oihegya dzaxzpy dtepz dne ,lekiy .dkinq

dzaxzp `ly dkinq .oixaegna dhrnzn Ð

:rnyn !oixaegna hrnzzy oic oi` Ð oihegya

cg`c ,dtepzk iedc `pin` ded ,`xw e`l i`c

ici lr jneq cg` inp o`ke ,olek ici lr sipn

.olekéòáéî:dniz Ð dy`d z` zeaxl dil

opirny (`,fk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtac

dildxez dxac Ð "leni lend" iab dcedi iaxl

,giken weqtdy mewna `nye !mc` ipa oeylk

.opixn` `léôìxacn epi` elek oiprd lky

`xw ira zenewn dnka Ð xkf oeyla `l`

zepa oi`e ,oikneq l`xyi ipa" :oebk ,dy` hrnl

Ð "ezaipba" :(a,bk dheq) oke ."zekneq l`xyi

xacn epi` oiprd lky it lr s` ,dzaipba `le
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ãéçéî ãéçé ïáø÷ ïéðã.cigi oaxw inp iedc ,dii`x zlern -ïéðã,diteba dkinq dia aizkc ,cigi oaxwa dkinq -

.(c `xwie) "dcrd ipwf eknqe" diteba dkinq dia aizkc ,xeaiv ly xac mlrd xtn "jnqe" aizkcúìåò ìò ãîéì

äáåç.`id daeg zler enk dii`x zlere ,mi`elinc i`d oebk -éì äîì éðä ìëihrnn "eci" cgn edlek jpde -?

åúåîë íãà ìù åçåìùå.'ebe "ldw lk eze` ehgye" aizkc ,gqtn (a,`n oiyecw) opixnbc -éøéù äëéîñ)

äåöî.(akrn `l - d`yr `l m`y -øôéë àì åìéàë-

...jnqe" (` `xwie) aizkck ,xgaend on devn dyr `l eli`k

.`ed mca dxtkc ,xtik - ikd elit`e ,"dvxpeøàåöä ìò àìå

.dhigyd zia ,oexbd epiid -íééáâä.ab epiid -éãäì éà÷ã

äéùéø.hrnp `l `ni` y`xd deya -ïéããöä ìòly -

.miigld lr y`xõåçúù åäîy`xd oial eci oia -?áéúë

åãé.xqg -ãô÷ài` :dil iyw`e ,enyn dxn` `ly lr -

dxeza mewn meya `pngx azkc il dnl 'eke jzrc `wlq

`ln "eici"?.ixz inp rnyne ,"eci" aezkläëéîñã åãé

éøîà÷.dkinqc `ln "eici" ogky` `l `de ,ixz rnync -

éøîà÷ äîäáã äëéîñrnyn "eci" xn`py mewn lkc -

.ixzøîà÷ (éàî),xnelk ,"oihgey oikneqy mewna" -

.dhigy dkinql skzy ,oihgey xzl`l - oikneqy xg`lc

dil rnync - "xn`w i`n" :(xg` oipr) .xity xazqn ikdc

my ,oikneqy dndaa mewn eze`acdkinq oi` `lde ,oihgey

.il d`xp .x`evaïéëîåñù íå÷îámewna ,dxfra -

.my qpkil oi`yx l`xyi eid dkinq zryac ,zerahd
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dil xn` (a,dr oixcdpq) "oitxypd" wxtae (`,b) zenai yixa `ax xn`c ,`ax ly eax

,iax inia did xg` cere ."dnf" "dnf" `iz` ,"dpd" "dpd" `iz` :inicea` xa wgvi ax

xg` izqpkp zg` mrt :inicea` xa wgvi ax xn`c (a,n zay) "dxik" wxta ogky`ck

:(`,ft `xza `aa) "dpitqd" wxta xn`c ,ax ly eax did `ede .'ek ugxnd zial iax

axl diieg` .zecn axl diipz`c `pz `ki`

diipz`c" qixb l`eny epiaxe .inicea` xa wgvi

.zecna ax el dpyy ,xnelk ,c"nl `la ,"ax

oileg) "xyad lk" wxtn di`x iziin mz epiaxe

`pz `ki` :xn`c ,did ax ly eaxc (`,iw

xa wgvi axl diieg` .lgk axl diipz`c

,"ax diipz`c" my qexbl xyt` i`e .inicea`

.el izipy dwipn lgk ip` :dil xcdnwc `edc

crena ogky`ck ,epnn enk "el"c :miyxtn yie

.el oikixv miax eid m`e :(`,`k) ohw

àéúà,ok m` :dniz Ð ipwfn dkinq dkinq

silic o`nle ?men lkn miwepn iraip

,eipirn cg`a `neq hrnp Ð dii`x zlern

mixehtc edpd lk x`ye ,dii`xn dil xhtc

?miyp ihernl "l`xyi ipa" il dnl :cere !mzd

!`kdn il wetiz

éìéódii`x zlerc ab lr s` Ð dii`x zlern

,jenqack ,dxnb dacp zlern dteb

Ð ywida cnld xacc (a,hn migaf) ol `niiwe

`kid Ð ilin ipd .dey dxfba cnlne xfeg oi`

zler opitli `kd la` ,dteb `zlin `idd silic

opixnb xcde ,dacp zlern dkinq dperhc daeg

.`lc `neqåãéaizkc `dn Ð ezy` ci `le

`wtp `l ,dkinqn miyp ihernl "l`xyi ipa"

cikc ,dlra oaxwa jenqz :`pin` dedc .ezy`

ihernl `xw il dnle :xn`z m`e .`inc dlra

onfdy dyr zevnc il wetiz ?dkinqn miyp

.`ziixe`c dhigy dkinql skz m` ,`nxb

(`,bl migaf) "oileqtd lk" wxta xn`ck

Ð xgyd cenrl skz dlild seqa jnq elit`c

`di `ly ,dligz cinzd z` oiicr hegyl jixv

dlibnc ipy wxta opz cer .cinzl mcew xac

yixc ,dhigyle dkinql xyk meid lk :(a,k)

dkinq ywzi`e ,"mkgaf meia" aizkc :`xnba

."jnqe ...hgye" aizkc ,dhigyl

åìéàëmigafc `nw wxta Ð xtike xtik `l

xtkn `lc `kdn wcinl ira (`,e)

xtik ,e`l i`n :xn`wc ,dyxtd xg`lc dyr`

,dkinq Ð xtik `l ,dyxtd mcewc dyr Ð

:`ax xn`e .dyxtd xg`lc dyr dil dedc

dnk lkc oeik ,`kd ip`y ?zxn`w dkinqc dyr

ied `w zni` .i`w "jenqe cenr"a Ð hgy `lc

xg`lc dyrk aiyg dhigy xg`l dyr

:`axl dcedi (iax) xa `ped ax dil xn` .dhigy

,`iny inw Ð xtik `l ,`xab Ð xtik `ni`e

?'ek "odkd sk lr xy` onya xzepde" :`ipzck

lrc ,`kdc dtepzc `ziixan iziin `lc :dnize

jiiy `lc ,xn`w `iny inw xtik `l oigxk

xg`l `id dtepzc dyr Ð xtik `l xninl

my` iab `ipzin `ziixa jdc :xnel yie ?dwixf

jiiye ,ig dtepz oerhy ,mipdk zxeza rxevn

.miign dtepzc dyr Ð xtik `l yxtlàìåeci

myy ,oipniqd mewn ,oexbd cvl Ð x`evd lr

.(a,hi) oilegc `nw wxta opzck ,"x`ev" iexw
dkinq
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é"úë é"ùø

äøîâ äáãð úìåòî,dacp] zlera `l` [dkinq] aizk `lc -

`ed] "`xwie" zlgzd lke ."dlerd [y`x] lr eci jnqe" [aizkc

[dvxi m`] :rnyn - "mkn aixwi ik mc`" aizkc ,[dacp zlera

.aixwdlèôùîë äùòéåmeia idie"a ,aizk daeg zlera -

xwa oa lbr jl gw" aizkc ,dzid daeg zler `idde ,"ipinyd

.["minz"] dkinqa aizke ,"mininz dlerl li`e z`hglàìå åãé

åøéáç ãé,exiag oaxw `le - ["epaxw"] lirl xn`c ab lr s` -

[hrni`] `kid :`pin` ied ,"eci" aizk `l i`c ."eci" jixhvi`

exiag?.drici `la [aixwdc] `kidåçåìù,ezenk l`xyi ly -

ldwd lk ike ,"l`xyi zcr ldw lk ehgye"n migqta opitli

oihgey?.ezenk mc` ly egelyy o`kn `l`äåöî éøéù-

`ly.jnqøôë àì åìéàë.xgaend on -øôéëålk dxtk -

.mca dxtkc ,edcøàåöä.oexbd zgz Ðmiiabdly eab Ð

.dndaùàø.z`hge minlye dlera ,da `aeh iaizk Ðéãäá

åùàø.ey`x cbpk ey`x [retiy] Ðïéããöäy`xd iciv Ð

ednzilhn .iax iaca ?.jnqe eci lr zilhn jxk m`Ð`di `ly

uveg xac.`nei zkqna ,oxd` ly ext iab Ðeci.c"ei `la Ð

yiwl yix rny.dinyn dxn` `lc Ðdil aize`eedi` Ð

.ditebdnl .ixz rnyn eci jzrc `wlq i`eici azknl ilÐ

.dxezd lkarax`e mixyr dil iyw`"eci" aizk `l i`n` Ð?

dil xn` dizrc gpc xzadnc :a` oipaa ,opitli dkinqa op` Ð

mewn lk s` Ð "izy" aizke "eci" aizk glzynd xirya

.oiied izy ,dkinqa "eci" [aizkc]øîà÷ éàîskiz" ipzlc Ð

itl Ð oihgey oikneqy mewnac `prci `p`e ,"dhigy dkinql

dil jinqe ,"oxd` jnqe" aizkc ,dhigy dkinql skizy

."hgye"äðùîipn cg`ymixaegd lkl sacpzdl [evxy] Ð

zegpnd" wxta xn`ck ,zetzeya oi`ian zepaxwd lky .oaxw

.`xnba yxtnck ,mlek ici lr sipn [cg`e] ."mikqpdezepaxwa

.minly ly weye dfga Ðxeavd zepaxwae.zxvr iyak Ð
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zegpn(iyiy meil)

y xaeq `ed :`xnbd daiynïéðcoaxw ipic micnl -î ãéçéoaxw ¨¦¨¦¦
ãéçi,dii`x zler enk xg`ïéðc ïéàåoaxw ipic micnl oi`e -ãéçé ¨¦§¥¨¦¨¦
îoaxwøeaév.xeaiv ly xac mlrd xt enk ¦¦

:`xnbd zl`eyéìéc ïàîìeó`neqd ly epic z` cnly `xen`d - §©§¨¦
éð÷fîdéìé àì àîòè éàî ,äãòóz`f cnl `l recn -úìBòî ¦¦§¥¥¨©©£¨Ÿ¨¦¥©
.äéiàø§¦¨

y xaeq `ed :`xnbd daiyndéôeâa äëéîñ déa áéúëc éãéî ïéðc̈¦¦¦¦§¦¥§¦¨§¥
déôeâa äëéîñ déa áéúëc éãénîdxn`py oaxw ipic cenll yi - ¦¦¦¦§¦¥§¦¨§¥

a eazevn yexita ea dxn`py xg` oaxwn ,dkinq zevn yexit
,dkinqé÷etàìoaxw `ivedl -äéiàø úìBòda xn`p `ly §©¥©§¦¨

,dkinq zevn yexitaäøîb äáãð úìBòî dôeb àéäc`id ixdy - §¦¨¥©§¨¨¨§¨
.dkinq dperhd dacp zlern cnlp day dkinq oic dnvréðúc§¨¥

àaà øa ÷çöé áøc dén÷ àpzwgvi ax iptl `ziixa epy jky - ©¨©¥§©¦§¨©©¨
mi`elinl ipinyd meia oxd` ly daeg zlera xn`p ,`a` xa`xwie)

(fh h,'ètLnk äNòiå äìBòä úà áø÷iå'zlera bdp `edy xnelk ©©§¥¤¨¨©©£¤¨©¦§¨
ef daegètLîkoick -,äáãð úìBòe dfd weqtd `aeìò ãnéì §¦§©©§¨¨¦¥©

äáBç úìBò,mi`elind ly ef oebk,äëéîñ äðeòhLmb cnlp jke ©¨¤§¨§¦¨
.dkinq dperhy daeg `idy dii`x zlerl

:dpyna epipyäMàäå çéìMäå ãáòäå.mpaxw lr mikneq mpi` §¨¤¤§©¨¦©§¨¦¨
:z`f micnl oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

oaxwa dkinq zevn oipra 'eci' dxeza xn`p minrt yly ,`ziixaa
,hrnl mi`a el` zeaizy minkg eyxce .minly,Bcáò ãé àìå 'Bãé'¨§Ÿ©©§
.epec` ly oaxw xear jneq epi` cary epiide,BçeìL ãé àìå 'Bãé'¨§Ÿ©§

.epaxw lr jenql exiagl gily dyrp mc` oi`y epiideãé àìå 'Bãé'¨§Ÿ©
,BzLà.dlra xear elit` zkneq dy`d oi`y epiidc ¦§

:`xnbd dywnéì änì éðä ìklkl cgein herina jxev yi recn - ¨¨¥¨¨¦
dxezdy eprnyy oeiky ,mlekl cg` herina ic `ld ,dl`n cg`
xg` oi`y rnyp `linn ,envr aixwnd icia dkinq lr dcitwd

.ecar oiae exiag oia ezy` oia ,exear jneq
:`xnbd zvxznàëéøö,miherin dylya jxev yi -áúk éà §¦¨¦¨©

ãç àðîçø,'eci' ly cg` herin wx zazek dxezd dzid m` -äåä ©£¨¨©£¨
àðéîàwx `a weqtdy xne` iziid -ãáò éèeòîì,jneq epi`y ¨¦¨§©¥¤¤
meynìL BçeìLe ,àeä äåöî øác çéìL ìáà ,úBöî øa åàìc§¨©¦§£¨¨¦©§©¦§¨§¤

àîéà ,BúBîk íãài`yx gilydy xn`z `ny -CBîñìxear ¨¨§¥¨¦§
.dkinqn gily s` hrnle siqedl ekxved jkl ,aixwndéàå§¦

ézøz éðä ïðéòîLàegelye ecar] el` ipyy eprinyn did m`e - ©§§¦©¨¥©§¥
,mikneq mpi` mdy xne` iziid ,exear mikneq mpi` [aixwnd ly

meynàéîc déôeâk åàìc,etebk miaygp mpi`y oeik -BzLà ìáà §¨§¥¨§¨£¨¦§
àéîc déôeâëcaixwnd dlra ly etebk zaygp `idy -àîéà- ¦§¥¨§¨¥¨
y xn`z `nyCîñéz,exearàëéøömby iyily herin jixv okl - ¦§Ÿ§¦¨

.exear zkneq dpi` mc` ly ezy`
:dpyna epipyäëéîñ`l` dpi`äåöî éøéLz` zakrn dpi`e §¦¨§¨¥¦§¨

:df oic zx`and `ziixa d`ian `xnbd .dxtkd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
weqta(c ` `xwie)Cîñå'dlrd W`x lr Fciäöøðå,'eilr xRkl Fl §¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¦§¨§©¥¨¨

le`yl yieíca àlà äøtk ïéà àìäå úøtëî äëéîñ éëåwxfpd §¦§¦¨§©¤¤©£Ÿ¥©¨¨¤¨©¨
,gafnd lrøîàpL(`i fi `xwie),'øtëé Lôpa àeä ícä ék'àlà ¤¤¡©¦©¨©¤¤§©¥¤¨
`a weqtdíàL ,Cì øîBìaixwndäëéîñì dàNòk,äåöî éøéL ©¨¤¦£¨¨¦§¦¨§¨¥¦§¨

,jnq `le zakrn dpi`y devnk dze` aiygd xnelkåéìò äìòî©£¤¨¨
,øtéëå øték àì eléàk áeúkäon devn dyr `l eli`k xnelk ©¨§¦Ÿ¦¥§¦¥

.dxtk el dzlr ok it lr s`e xgaend
:`xnbd dtiqenéab àéðúåàðåeb éàä ék äôeðz`ziixa epipy oke - §©§¨©¥§¨¦©©§¨

oaxw oipra weqta xn`p ,dtepz oiprl ef oirk dyxc zyxecd
rxevnd(`k ci `xwie)mW` cg` UaM gwle'øtëì äôeðúìyie ,'eilr §¨©¤¤¤¨¨¨¦§¨§©¥¨¨
,le`yløîàpL ,íca àlà äøtk ïéà àìäå úøtëî äôeðz éëå§¦§¨§©¤¤©£Ÿ¥©¨¨¤¨©¨¤¤¡©

àlà ,'øtëé Lôpa àeä ícä ék'`a weqtddàNò íàL Cì øîBì ¦©¨©¤¤§©¥¤¨©¨¤¦£¨¨
,äåöî éøéL äôeðúì,dtepz zevn miiw `ly xnelkåéìò äìòî ¦§¨§¨¥¦§¨©£¤¨¨

,øtéëå øték àì eléàk áeúkäxgaend on devn miiw `l xnelk ©¨§¦Ÿ¦¥§¦¥

.dxtk el dzlr ok it lr s`e
jenql yiy dpyna epipyLàøä ìòd`ian `xnbd .dndad ly ©¨Ÿ

:weqtn z`f zcneld `ziixa,ïðaø eðzweqta xn`p(c ` `xwie)Knqe' ¨©¨¨§¨©
,minkg eyxce ,'dlrd W`x lr FciBãé`dz jneqd lyLàøä ìò ¨©Ÿ¨Ÿ¨¨©¨Ÿ

,oaxwd ly,øàevä ìò Bãé àìåzia mewna oexbd lr xnelk §Ÿ¨©©©¨
.dhigydíééabä ìò Bãé àìå Làøä ìò Bãé.dndad ab -ìò Bãé ¨©¨Ÿ§Ÿ¨©©©©¦¨©

äæçä ìò Bãé àìå Làøä.dndad ly ¨Ÿ§Ÿ¨©¤¨¤
:`xnbd zl`eyéì änì éðä ìk.miherin dylya jxev yi recn - ¨¨¥¨¨¦
:`xnbd daiynéëéøö.mzylya jxev yi -àðîçø áúk éàcwx §¦¦§¦¨©©£¨¨

,ãç`a weqtdy xne` iziidéèeòîìd z` wxéãäa éà÷ àìc øàeö ©§©¥©¨§Ÿ¨¥©£¥
BLàø,epnn jenp `l` y`xd daeba `vnp epi` dhigyd mewny - Ÿ

BLàø éãäì éà÷c Bab ìáà`vnpe y`xdn jenp epi`y eab la` - £¨©§¨¥©£¥Ÿ
,daeb eze`aàì àîéàlr dkinqa oexqg oi`y xnel dreh iziid - ¥¨Ÿ

okle ,abdàëéøö.eab z` hrnl weqt jixv -éðä ïðéòîLà éàå §¦¨§¦©§§¦©¨¥
éøz,abd lre x`evd lr jenql oi`y rinyn weqtd did m`e - §¥

jenql oi` my `weecy xne` iziidäôeðúì éaøúéà àìc íeMî- ¦§Ÿ¦§©¦¦§¨
,aba `le x`eva `l dtepz zevn miniiwn oi`yéaøúéàc äæç ìáà£¨¨¤§¦§©¥

äôeðúì,dtepzk ztqep devn ea dzax dxezdy -àì àîéà- ¦§¨¥¨Ÿ
okl ,my dkinq dhrnzp `ly xnel dreh iziid¯ àëéøöjixv §¦¨

.dfgl cgein herin
:y`xd lr dkinq oica zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

z` jnq ,daiyidïéããvä ìò Bãé,miigld lr oebk y`xd iciv - ¨©©§¨¦
eäî.dkinq zevn miiw m`d - ©

:zyxetn `ziixan wtqd z` zhyet `xnbdàéðúc ,òîL àz̈§©§©§¨
éaøa äàøéa àaàiax ly ecinlz -,øîBà á÷òé ïa øæòéìà ©¨¦¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

gipi jneqdBLàø ìò Bãéoaxwd lyïéããvä ìò Bãé àìåiciv lr - ¨©Ÿ§Ÿ¨©©§¨¦
.y`xd

:`xnbd zwtzqn cer,äéîøé éaø éòaeci lr jxkúéìèîlr jnqe ¨¥©¦¦§§¨©§¦
,oaxwdõBçzL eäî.dkinqd z` zlqet dvivg m`d - ©¤¨

:zyxetn `ziixan wtqd z` zhyet `xnbdòîL àzdi`x ¨§©
`ziixanmixetikd meia ely xtd lr oxd` zkinqa zwqery,

,çáfä ïéáì Bðéa õöBç øác àäz àlL ãáìáedvivgy yxetn ixd ¦§©¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¥©¤©
.dkinqd z` zlqet

:dpyna epipyíéãé ézLáe:`xnbd zl`ey .oaxwd lr jenql yi ¦§¥¨©¦
éléî éðä àðî:`xnbd daiyn .df oic micnl oipn -Léø øîà §¨¨¥¦¥¨©¥

àø÷ øîàc ,Lé÷ìigd xiryd y`x lr dkinq oipra weqta xn`p - ¨¦§¨©§¨
mixetikd meia(`k fh `xwie)'åãé' áéúk ,'åãé ézL úà ïøäà Cîñå'- §¨©©£Ÿ¤§¥¨¨§¦¨¨

'Fci' mb z`f `xwl ozipe ,'i ze`d ila xqg 'eci' aezkoeyla,cigi ¨
'ézL' áéúëedxe`kle ,miax oeyla 'eci iYW' azkp okl mcewe - §¦§¥§¥¨¨

'izy' zaiza jxev `di `le 'eici' aezkl dxezd dlki`l` ,äða äæ¤¨¨
áàl a` oipaa cenll yi o`kn -íB÷î ìkdxezaøîàpL''Bãés` ¨¨¨¤¤¡©¨

,cigi oeyl dfyíézL ïàk éøä,micid izyl dxezd zpeek -ãò £¥¨§©¦©
áeúkä Eì èøôiLeci' yexita xn`i aezkdy cr -.'úçà ¤¦§Ÿ§©¨©©

:ef dyxc oipra mi`xen`d oia ozne `yn d`ian `xnbdìæàjld - ¨©
àLøãî éáa àzòîL àäì døîà øæòìà éaøef dreny xn`e - ©¦¤§¨¨©§¨§¨§©§¨§¥¦§§¨

yxcnd ziaaLé÷ì Léø òîL .Lé÷ì Léøc déîMî døîà àìå§Ÿ©§¨¦§¥§¥¨¦¨©¥¨¦
ãt÷éàå.enya df xac xfrl` iax xn` `ly jk lrdéì øîàyix §¦§©¨©¥

xfrl` iaxl yiwlCzòc à÷ìñ éày jzrca dler mpn` m` -ìk ¦¨§¨©§¨¨
eäðéð ézøz Bãé áéúëc àëéä,mici izyl dpeekd -ázëîì éì änì ¥¨¦§¦¨©§¥¦§¨¨¦§¦§©

aezkl dxez dkxved recn -'åéãé'''åéãédnke dnk miax oeyla ¨¨¨¨
.minrtdéì éL÷àn yiwl yix el dywd -òaøàå íéøNòminrt ©§¥¥¤§¦§©§©

dxeza azkpy,'åéãé'minlya dtepza wqerd weqt mdipiaef `xwie) ¨¨
(läðàéáz åéãé'dtEpY Fz` sipdl 'ebe 'd iX` z`,'dyn zkxaae ¨¨§¦¤¨¥¦¥§¨¦Ÿ§¨

dcedil(f bl mixac),'Bì áø åéãé'mixt`e dypnl awri zkxaa oke ¨¨¨
(ci dn ziy`xa),'åéãé úà ìkN'aezkl el did ,elld zenewnd lkae ¦¥¤¨¨

.miaxl dpeekdy rcpe xqg aizka 'eci'÷ézLéàxfrl` iax wzy - ¦§¦
.yiwl yix zl`yl dpr `ledézòc çðc øúáìdgpy xg`l - §¨©§¨©§¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך בעמוד אסכ

oifge` mipya cenr bv sc ± oey`x wxtzereay

ãéçéî ãéçé ïáø÷ ïéðã.cigi oaxw inp iedc ,dii`x zlern -ïéðã,diteba dkinq dia aizkc ,cigi oaxwa dkinq -

.(c `xwie) "dcrd ipwf eknqe" diteba dkinq dia aizkc ,xeaiv ly xac mlrd xtn "jnqe" aizkcúìåò ìò ãîéì

äáåç.`id daeg zler enk dii`x zlere ,mi`elinc i`d oebk -éì äîì éðä ìëihrnn "eci" cgn edlek jpde -?

åúåîë íãà ìù åçåìùå.'ebe "ldw lk eze` ehgye" aizkc ,gqtn (a,`n oiyecw) opixnbc -éøéù äëéîñ)

äåöî.(akrn `l - d`yr `l m`y -øôéë àì åìéàë-

...jnqe" (` `xwie) aizkck ,xgaend on devn dyr `l eli`k

.`ed mca dxtkc ,xtik - ikd elit`e ,"dvxpeøàåöä ìò àìå

.dhigyd zia ,oexbd epiid -íééáâä.ab epiid -éãäì éà÷ã

äéùéø.hrnp `l `ni` y`xd deya -ïéããöä ìòly -

.miigld lr y`xõåçúù åäîy`xd oial eci oia -?áéúë

åãé.xqg -ãô÷ài` :dil iyw`e ,enyn dxn` `ly lr -

dxeza mewn meya `pngx azkc il dnl 'eke jzrc `wlq

`ln "eici"?.ixz inp rnyne ,"eci" aezkläëéîñã åãé

éøîà÷.dkinqc `ln "eici" ogky` `l `de ,ixz rnync -

éøîà÷ äîäáã äëéîñrnyn "eci" xn`py mewn lkc -

.ixzøîà÷ (éàî),xnelk ,"oihgey oikneqy mewna" -

.dhigy dkinql skzy ,oihgey xzl`l - oikneqy xg`lc

dil rnync - "xn`w i`n" :(xg` oipr) .xity xazqn ikdc

my ,oikneqy dndaa mewn eze`acdkinq oi` `lde ,oihgey

.il d`xp .x`evaïéëîåñù íå÷îámewna ,dxfra -

.my qpkil oi`yx l`xyi eid dkinq zryac ,zerahd
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dil xn` (a,dr oixcdpq) "oitxypd" wxtae (`,b) zenai yixa `ax xn`c ,`ax ly eax

,iax inia did xg` cere ."dnf" "dnf" `iz` ,"dpd" "dpd" `iz` :inicea` xa wgvi ax

xg` izqpkp zg` mrt :inicea` xa wgvi ax xn`c (a,n zay) "dxik" wxta ogky`ck

:(`,ft `xza `aa) "dpitqd" wxta xn`c ,ax ly eax did `ede .'ek ugxnd zial iax

axl diieg` .zecn axl diipz`c `pz `ki`

diipz`c" qixb l`eny epiaxe .inicea` xa wgvi

.zecna ax el dpyy ,xnelk ,c"nl `la ,"ax

oileg) "xyad lk" wxtn di`x iziin mz epiaxe

`pz `ki` :xn`c ,did ax ly eaxc (`,iw

xa wgvi axl diieg` .lgk axl diipz`c

,"ax diipz`c" my qexbl xyt` i`e .inicea`

.el izipy dwipn lgk ip` :dil xcdnwc `edc

crena ogky`ck ,epnn enk "el"c :miyxtn yie

.el oikixv miax eid m`e :(`,`k) ohw

àéúà,ok m` :dniz Ð ipwfn dkinq dkinq

silic o`nle ?men lkn miwepn iraip

,eipirn cg`a `neq hrnp Ð dii`x zlern

mixehtc edpd lk x`ye ,dii`xn dil xhtc

?miyp ihernl "l`xyi ipa" il dnl :cere !mzd

!`kdn il wetiz

éìéódii`x zlerc ab lr s` Ð dii`x zlern

,jenqack ,dxnb dacp zlern dteb

Ð ywida cnld xacc (a,hn migaf) ol `niiwe

`kid Ð ilin ipd .dey dxfba cnlne xfeg oi`

zler opitli `kd la` ,dteb `zlin `idd silic

opixnb xcde ,dacp zlern dkinq dperhc daeg

.`lc `neqåãéaizkc `dn Ð ezy` ci `le

`wtp `l ,dkinqn miyp ihernl "l`xyi ipa"

cikc ,dlra oaxwa jenqz :`pin` dedc .ezy`

ihernl `xw il dnle :xn`z m`e .`inc dlra

onfdy dyr zevnc il wetiz ?dkinqn miyp

.`ziixe`c dhigy dkinql skz m` ,`nxb

(`,bl migaf) "oileqtd lk" wxta xn`ck

Ð xgyd cenrl skz dlild seqa jnq elit`c

`di `ly ,dligz cinzd z` oiicr hegyl jixv

dlibnc ipy wxta opz cer .cinzl mcew xac

yixc ,dhigyle dkinql xyk meid lk :(a,k)

dkinq ywzi`e ,"mkgaf meia" aizkc :`xnba

."jnqe ...hgye" aizkc ,dhigyl

åìéàëmigafc `nw wxta Ð xtike xtik `l

xtkn `lc `kdn wcinl ira (`,e)

xtik ,e`l i`n :xn`wc ,dyxtd xg`lc dyr`

,dkinq Ð xtik `l ,dyxtd mcewc dyr Ð

:`ax xn`e .dyxtd xg`lc dyr dil dedc

dnk lkc oeik ,`kd ip`y ?zxn`w dkinqc dyr

ied `w zni` .i`w "jenqe cenr"a Ð hgy `lc

xg`lc dyrk aiyg dhigy xg`l dyr

:`axl dcedi (iax) xa `ped ax dil xn` .dhigy

,`iny inw Ð xtik `l ,`xab Ð xtik `ni`e

?'ek "odkd sk lr xy` onya xzepde" :`ipzck

lrc ,`kdc dtepzc `ziixan iziin `lc :dnize

jiiy `lc ,xn`w `iny inw xtik `l oigxk

xg`l `id dtepzc dyr Ð xtik `l xninl

my` iab `ipzin `ziixa jdc :xnel yie ?dwixf

jiiye ,ig dtepz oerhy ,mipdk zxeza rxevn

.miign dtepzc dyr Ð xtik `l yxtlàìåeci

myy ,oipniqd mewn ,oexbd cvl Ð x`evd lr

.(a,hi) oilegc `nw wxta opzck ,"x`ev" iexw
dkinq
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é"úë é"ùø

äøîâ äáãð úìåòî,dacp] zlera `l` [dkinq] aizk `lc -

`ed] "`xwie" zlgzd lke ."dlerd [y`x] lr eci jnqe" [aizkc

[dvxi m`] :rnyn - "mkn aixwi ik mc`" aizkc ,[dacp zlera

.aixwdlèôùîë äùòéåmeia idie"a ,aizk daeg zlera -

xwa oa lbr jl gw" aizkc ,dzid daeg zler `idde ,"ipinyd

.["minz"] dkinqa aizke ,"mininz dlerl li`e z`hglàìå åãé

åøéáç ãé,exiag oaxw `le - ["epaxw"] lirl xn`c ab lr s` -

[hrni`] `kid :`pin` ied ,"eci" aizk `l i`c ."eci" jixhvi`

exiag?.drici `la [aixwdc] `kidåçåìù,ezenk l`xyi ly -

ldwd lk ike ,"l`xyi zcr ldw lk ehgye"n migqta opitli

oihgey?.ezenk mc` ly egelyy o`kn `l`äåöî éøéù-

`ly.jnqøôë àì åìéàë.xgaend on -øôéëålk dxtk -

.mca dxtkc ,edcøàåöä.oexbd zgz Ðmiiabdly eab Ð

.dndaùàø.z`hge minlye dlera ,da `aeh iaizk Ðéãäá

åùàø.ey`x cbpk ey`x [retiy] Ðïéããöäy`xd iciv Ð

ednzilhn .iax iaca ?.jnqe eci lr zilhn jxk m`Ð`di `ly

uveg xac.`nei zkqna ,oxd` ly ext iab Ðeci.c"ei `la Ð

yiwl yix rny.dinyn dxn` `lc Ðdil aize`eedi` Ð

.ditebdnl .ixz rnyn eci jzrc `wlq i`eici azknl ilÐ

.dxezd lkarax`e mixyr dil iyw`"eci" aizk `l i`n` Ð?

dil xn` dizrc gpc xzadnc :a` oipaa ,opitli dkinqa op` Ð

mewn lk s` Ð "izy" aizke "eci" aizk glzynd xirya

.oiied izy ,dkinqa "eci" [aizkc]øîà÷ éàîskiz" ipzlc Ð

itl Ð oihgey oikneqy mewnac `prci `p`e ,"dhigy dkinql

dil jinqe ,"oxd` jnqe" aizkc ,dhigy dkinql skizy

."hgye"äðùîipn cg`ymixaegd lkl sacpzdl [evxy] Ð

zegpnd" wxta xn`ck ,zetzeya oi`ian zepaxwd lky .oaxw

.`xnba yxtnck ,mlek ici lr sipn [cg`e] ."mikqpdezepaxwa

.minly ly weye dfga Ðxeavd zepaxwae.zxvr iyak Ð

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

ãéçé ïéðcãéçiîãéçé ïéðc ïéàåøeaévî.¯éìéc ïàîìeó ¨¦¨¦¦¨¦§¥¨¦¨¦¦¦§©§¨¥
éìé àì àîòè éàî ,äãò éð÷fî?äéiàø úìBòî ó¯ïéðc ¦¦§¥¥¨©©£¨¨¨¥¥©§¦¨¨¦

déa áéúëc éãénî déôeâa äëéîñ déa áéúëc éãéî¦¦¦§¦¥§¦¨§¥¦¦¦¦§¦¥
úìBòî dôeb àéäc ,äéiàø úìBò é÷etàì ,déôeâa äëéîñ§¦¨§¥§©¥©§¦¨§¦¨¥©
áø÷iå" :àaà øa ÷çöé áøc dén÷ àpz éðúc .äøîb äáãð§¨¨¨§¨§¨¥©¨©¥§©¦§¨©©¨©©§¥

"ètLnk äNòiå äìòä úà¯ãnéì ,äáãð úìBò ètLîk ¤¨Ÿ¨©©£¤¨©¦§¨§¦§©©§¨¨¦¥
çéìMäå ãáòäå" .äëéîñ äðeòhL äáBç úìBò ìò©©¨¤§¨§¦¨§¨¤¤§©¨¦©

"Bãé" :ïðaø eðz ."äMàäå¯"Bãé" ,Bcáò ãé àìå¯àìå §¨¦¨¨©¨©¨§Ÿ©©§¨§Ÿ
"Bãé" ,BçeìL ãé¯?éì änì éðä ìk .BzLà ãé àìå¯ ©§¨§Ÿ©¦§¨¨¥¨¨¦

ãáò éèeòîì :àðéîà äåä ,ãç àðîçø áúk éà ,àëéøö§¦¨¦§©©£¨¨©£¨¨¦¨§©¥¤¤
BçeìLe àeä äåöî øác çéìL ìáà ,úåöî øa åàìcìL §¨©¦§Ÿ£¨¨¦©§©¦§¨§¤

åàìc ,ézøz éðä ïðéòîLà éàå .CBîñì àîéà ,BúBîk íãà̈¨§¥¨¦§§¦©§§¦©¨¥©§¥§¨
BzLà ìáà ,àéîc déôeâkdéôeâëcàîéà àéîcCîñéz, §¥¨§¨£¨¦§¦§¥¨§¨¥¨¦§©

"äöøðå ...Cîñå" :ïðaø eðz ."äåöî éøéL äëéîñ" .àëéøö§¦¨§¦¨§¨¥¦§¨¨©¨©§¨©§¦§¨
¯,íca àlà äøtk ïéà àìäå ?úøtëî äëéîñ éëå§¦§¦¨§©¤¤©£Ÿ¥©¨¨¤¨©¨

,Eì øîBì àlà !"øtëé Lôpa àeä ícä ék" :øîàpL¤¤¡©¦©¨©¤¤§©¥¤¨©§
áeúkä åéìò äìòî ,äåöî éøéL äëéîñì dàNò íàL¤¦£¨¨¦§¦¨§¨¥¦§¨©£¤¨¨©¨

,øték àì eléàkøtéëåék äôeðz éab àéðúå .:àðååb éàä §¦Ÿ¦¥§¦¥§©§¨©¥§¨¦©©§¨
"øtëì äôeðúì"¯äøtk ïéà àìäå ?úøtëî äôeðz éëå ¦§¨§©¥§¦§¨§©¤¤©£Ÿ¥©¨¨

àlà !"øtëé Lôpa àeä ícä ék" :øîàpL ,íca àlà¤¨©¨¤¤¡©¦©¨©¤¤§©¥¤¨
åéìò äìòî ,äåöî éøéL äôeðúì dàNò íàL ,Eì øîBì©§¤¦£¨¨¦§¨§¨¥¦§¨©£¤¨¨
:ïðaø eðz ."Làøä ìò" .øtéëå ,øték àì eléàk áeúkä©¨§¦Ÿ¦¥§¦¥©¨Ÿ¨©¨©

"Làøä ìò Bãé"¯"Làøä ìò Bãé" ,øàevä ìò Bãé àìå ¨©¨Ÿ§Ÿ¨©©©¨¨©¨Ÿ
¯ìò Bãé àìåíééabä"Làøä ìò Bãé" ,¯ìò Bãé àìå §Ÿ¨©©©©¦¨©¨Ÿ§Ÿ¨©

,ãç àðîçø áúk éàc ,éëéøö ?éì änì éðä ìk .äæçä¤¨¤¨¨¥¨¨¦§¦¦§¦§©©£¨¨©
éãäì éà÷c Bab ìáà ,BLàø éãäa éà÷ àìc øàeö éèeòîì§©¥©©§¨¨¥©£¥Ÿ£¨©§¨¥©£¥
íeMî ,éøz éðä ïðéòîLà éàå .àëéøö ,àì àîéà BLàøŸ¥¨¨§¦¨§¦©§§¦©¨¥§¥¦
àîéà äôeðúì éaøúéàc äæç ìáà ,äôeðúì éaøúéà àìc§¨¦§©¥¦§¨£¨¨¤§¦§©¥¦§¨¥¨
àz ?eäî ,ïéããvä ìò Bãé :eäì àéòaéà .àëéøö ,àì̈§¦¨¦©£¨§¨©©§¨¦©¨
:øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøa äàøéa àaà ,àéðúc :òîL§©§©§¨©¨¦¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

BLàø ìò Bãé¯àìå:äéîøé éaø éòa .ïéããvä ìò Bãé ¨©Ÿ§Ÿ¨©©§¨¦¨¥©¦¦§§¨
eäî úéìèîõeçzL."íéãé ézLáe" .çáfä ïéáì Bðéa õöBç øác àäz àlL ãáìáe :òîL àz ? ©§¦©¤¨¨§©¦§©¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¥©¤©¦§¥¨©¦

áéúëe "Bãé" áéúk ,"åãé ézL úà ïøäà Cîñå" :àø÷ øîàc ,Lé÷ì Léø øîà ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥£©¥¨¦©£©§¨§¨©©£Ÿ¤§¥¨¨§¦¨§¦
ìæà .úçà áeúkä Eì èøôiL ãò ,íézL ïàk éøä "Bãé" øîàpL íB÷î ìk ,áà äða äæ ,"ézL"§¥¤¨¨¨¨¨¤¤¡©¨£¥¨§©¦©¤§¨¥§©¨©©£©
Lé÷ì Léø òîL .Lé÷ì Léøc déîMî døîà àìå ,àLøãî éáa àúòîL àäì døîà øæòìà éaø©¦¤§¨¨£©¨§¨§©£¨§¥¦§§¨§¨£¨¨¦§¥§¥¨¦¨©¥¨¦
"åéãé" ázëîì éì änì ,eäðéð ézøz "Bãé" áéúëc àëéä ìk Cúòc à÷ìñ éà :déì øîà ,ãt÷éàå§¦§©£©¥¦¨§¨©£¨¨¥¨¦§¦¨©§¥¦§¨¨¦§¦§©¨¨

" ,"Bì áø åéãé" ,"äðéàéáz åéãé" ,åéãé òaøàå íéøNò déì éL÷à ?"åéãé"ìkN.÷ézLéà ,"åéãé úà ¨¨©§¥¥¤§¦§©§©¨¨¨¨§¦¤¨¨¨©¦¥¤¨¨¦§¦
.éøîà÷ äëéîñc "åéãé" :éì àîéz àì àîòè éàî :déì øîà ,dézòc çðc øúáì¯äëéîñaéîð §¨©§¨©§¥£©¥©©£¨¨¥¨¦¨¨¦§¦¨¨¨§¦¦§¦¨©¦

" :áéúkCîñiå!"eäeöéå åéìò åéãé úà¯óëz ,ïéèçBL ïéëîBqL íB÷îáe" .éøîà÷ äîäác äëéîñ §¦©¦§Ÿ¤¨¨¨¨©§©¥§¦¨¦§¥¨¨¨§¦§¨¤§¦£¦¥¤
,ïéèçBL ïéëîBqL íB÷îa :øîà÷ éëä ?øîà÷ éàî ."äèéçL äëéîñìóëzL.äèéçL äëéîñì ¦§¦¨§¦¨©¨¨©¨¦¨¨©§¨¤§¦£¦¤¥¤¦§¦¨§¦¨

äðùîäëéîña øîBçäôeðúaî,äôeðúáeäëéîñaî;ãçàLéðîìëì óíéøáçäãçà ïéàå , ¤¦§¦¨¦¦§¨¦§¨¦¦§¦¨¤¤¨¥¦§¨©£¥¦§¥¤¨
øîBç .íéøáçä ìëì CîBñäôeðúa,äôeðzäLãéçiä úBðaø÷a úâäBðúBðaø÷áe,øeavä ¥§¨©£¥¦¤¦§¨¤©§¨¤¤§¨§§©¨¦§¨§§©¦
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc zegpn(ycew zay meil)

,ïéèeçMáe íéiça,miig oiicr mdyk zepaxwa zbdep dtepzd xnelk ©©¦©§¦
xg`l zepaxwa dtepz zbdep oke ,xeav lya oiae cigi lya oia

dkinqa ok oi`y dn ,xeav lya oiae cigi lya oia ,dhigys`y
zbdep dpi` mewn lkn xeav zepaxwae cigi zepaxwa zbdep `idy

.llk mihegyaåoia zbdep dtepz okíéiç çeø Ba LiL øáãaoebk §§¨¨¤¤©©¦
,dnda oaxweoiaíéiç çeø Ba ïéàL øáãázgpne xnerd zgpn oebk §¨¨¤¥©©¦

.xifpe dcez ingle dheqäëéîqa ïk ïéàM äî`l` zbdep dpi`y ©¤¥¥©§¦¨
.miig mdyk zepaxwa

àøîâ
,mlek xear sipn cg` mitzey dnk ea yiy oaxwy dpyna epipy
z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .mlek xear jneq cg` oi`e

:df oic xewnïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(a b `xwie)lr Fci Knqe' ¨©¨¨§¨©¨©
'FpAxw W`xzaizne'Bðaø÷'micnléìòa ìk úBaøìdïaø÷ Ÿ¨§¨¨§¨§©¨©£¥¨§¨
ea mitzeyd,äëéîñìjneq cg` oi`e jenql mikixv mleky xnelk ¦§¦¨

.mleklìBëiL,mixagd lkl jneq cg`y xnel ziidïéc àìäålw] ¤¨©£Ÿ¦
[xnege,àeääîezevnäôeðzdxengdjkaïéèeçMa äúaøúpL± ©§¨¤¦§©§¨©§¦

ok it lr s` ,dpyna x`eank mihegya s` dniiwl yiyäèòîúð¦§©£¨
ïéøáBçazeevn ,mlek xear sipn mdn cg`y ,mixaga -äëéîñ ©§¦§¦¨
dlwdïéèeçMa äúaøúð àlLwx `l` mihegya dniiwl oi`y ± ¤Ÿ¦§©§¨©§¦

,miig ilraaïéøáBça èòîúzL ïéc Bðéàmdn cg` didie ,mixaga ± ¥¦¤¦§©¥©§¦
.mlek xear jneqøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±úBaøì 'Bðaø÷'z` ©§©¨§¨§©

éìòa ìkdïaø÷ea mitzeyd,äëéîñìmikixv mleky epiidc ¨©£¥¨§¨¦§¦¨
.jenql

:`xnbd zl`eyøîBçå ìwî ïéøáBça äôeðz äaøúúåcnlp ± §¦§©¤§¨©§¦¦©¨¤
`le mitzeyd oaxwd ilra lk z` dtepza aiigl xnege lwn

.sipny mdn cg`a ic didiäîezeevnäëéîqdlwdàlL ©§¦¨¤Ÿ
äúaøúðdniiwl oi`yïéèeçMaok it lr s` ,miiga wx `l` ¦§©§¨©§¦

y jka `id dxeng,ïéøáBça äúaøúðmixagd lk lr aeig yiy ¦§©§¨©§¦
zevn ,[lirl `ziixaa x`eank] jenql mitzeydäôeðzdxengd §¨

äúaøúpLmb dniiwl yiyïéèeçMa,miiga wx `leïéc Bðéà± ¤¦§©§¨©§¦¥¦
xnele da xingdl yiy xnege lw df oi` ikeäúaøúpL¤¦§©§¨

,ïéøáBçapdl jixv mitzeyd mixagdn cg` lkezayiin .si ©§¦
:`xnbdøLôà àìc íeMîcg` lk aiigl mewn did mpn` ± ¦§Ÿ¤§¨

ixdy ,ok zeyrl xyt` i` mle` ,sipdlãéáòéì éëéäcvik ± ¥¦¤¡¦
,z`f eyriéããä éãäa eälek eôðéì,zg` zaa mlek etipiy ± ¦§§©£¥£¨¥

ici zgz eici gipi ipyde oaxwd zgz eci gipi cg`y epiide
,oey`xdäöéöç àéåä à÷oaxwd oia zvveg oey`xd ici `ld ± ¨¨§¨£¦¨

.sipn ipydy aygp df oi`e ,ipyléðéìéðéìå øcäéìå óósipiy ± ¥¦§¤§©§¥¦
y itl xyt` i` df mb ,ipyd ixg` cg`däôeðzzg`øîà §¨¨©

àðîçødxez dxn` ±àìådnk,úBôeðzxn`p `l dkinqa la` ©£¨¨§Ÿ§
jenqi jk xg`e cg`d jenqiy epiide ,'jnqe' `l` ,zg` dkinq

.d`ld oke exiag
dywn .oihegya zbdep dpi` dkinqy dpynd jynda epipy

:`xnbdàúéì ïéèeçMa äëéîñezepaxwa dkinq epivn `l ike ± §¦¨©§¦¥¨
,mihegyïðúäådpyna epipy ixde ±(:bl cinz),ìBãb ïäkL ïîæa' §¨§©¦§©¤Ÿ¥¨

úéöçîì òébä .Bðéîéa ïâqäå Láka äìBò äéä ,øéè÷äì äöBø¤§©§¦¨¨¤©¤¤§©§¨¦¦¦¦©§©£¦
Bðéîéa ïâñ æçà ,Lákälecbd odkd lyeäìòäå.zelrl eriiqne ± ©¤¤¨©§¨¦¦§¤¡¨

Bì èéLBäåodkdïBLàøäoaxwa miwqerd mipdk xyr cg` jezn §¦¨¦
z` cinzdìâøäå Làøä.oaxwd lyCîBñeici lecbd odkdíäéìò ¨Ÿ§¨¤¤¥£¥¤

ï÷øBæå.dkxrnd lrèéLBäodkdì éðMäodkdïBLàøz`ézL §§¨¦©¥¦¨¦§¥
d,íéãé`ede,ìBãb ïäëì BðúBðodky lecb odk ly eceak edfy itl ¨©¦§§Ÿ¥¨

aeye .el epzepe mlekn lawn cg`CîBñlecbd odkdíäéìòlr ± ¥£¥¤
micidï÷øBæå.dkxrnd lrCëå ,Bì Cìäå éðMä èîLðmipdkd x`y §§¨¦§©©¥¦§¨©§¨

exez itl cg` lkBì ïéèéLBî eéäz` oey`xd odklìk øàL ¨¦¦§¨¨
,íéøáàäy ,lecbd odkl epzep `edeï÷øBæå íäéìò CîBñlr ¨¥¨¦¥£¥¤§§¨
.dkxrndàeäL ïîæáelecbd odkd ±CîBñ àeä ,äöBømixai`d lr ¦§©¤¤¥

ïé÷øBæ íéøçàåyiy dpyna yxetn ok m`e .'dkxrnd lr mze` ©£¥¦§¦

:`xnbd zvxzn .mihegya mb dkinq zaeg,ééaà øîàdi`x oi` ¨©©©¥
oky mihegya mb dxezdn dkinq zaeg yiy cinza dpyndníúä̈¨

jk bedpl epwiz my ±ìBãb ïäëc BãBák íeMîeli`k d`xp didiy ¦§§Ÿ¥¨
.mlek z` aixwd `ed

úåãî éúù êìò ïøãä

íçìä éúù ¯ øùò ãçà ÷øô

äðùî
:miptd mgle ,mgld izy ziit`e zyil ipica zwqer epizpynézL§¥

íçläod ,zereayd bga eaxwedy,úçà úçà úBLBléðepiidc ©¤¤¦©©©©
sqep oexyr yl eixg`e ,cg` mgl xear zleq oexyr yl dligzy

.mwlgi jk xg`e cgi mipexyr ipy yeli `le ,ipyd mgld xearåok §
od.úçà úçà úBôàð¤¡©©©©

mle`íéðtä íçìlr zayl zayn egpedy mingld xyr mipy - ¤¤©¨¦
eid ,lkiday ogleyd,íézL íézL úBôàðå ,úçà úçà úBLBléð¦©©©©§¤¡§©¦§©¦

et`p s`y mgld izyk mpi`e ,mizy mizy xepzl eqpked ,xnelk
.x`eai `xnba oldle ,zg` zg`

:miptd mgl ly ezxev dxnype dzyrp cvik zx`an epizpyn
ãáeñeô,miptd mgl zxevk dzxevy zipaz ±,ïúBà äNBò äéäz` ¦§¨¨¤¨

e ,ezxev z` lawi mgldy ick ,mingldïãBø àeäLk,xepzd on §¤¨
,eì÷ì÷úé àlL éãk ,ñeôcì ïðúBðepzi `l m` wc mgldy jezny §¨©§§¥¤Ÿ¦§©§§

.xayidl lelr `ed ,eziit` xg`l qetca

àøîâ
mgld izy ziit`e zyila ,dpynd ixac xewn z` zxxan `xnbd

:miptd mgleéléî éðä àðîzg` zet`pe zeyelip mgld izyy §¨¨¥¦¥
zyxtn .mizy mizy zet`pe ,zg` zg` zeyelip miptd mgle ,zg`

:`xnbd,ïðaø eðúc`xwna xn`p(d ck `xwie)miptd mgl oipra §¨©¨¨
zFlg dxUr miYW dzF` zit`e','úçàä älçä äéäé íéðBøNò éðL §¨¦¨¨§¥¤§¥©§¥¤§¦¦§¤©©¨¨¤¨

df ,zg`d dlgl zleqd zenk hxety jkneúçà úBLBlépL ãnìî§©¥¤¦©©
.úçà©©

:`ziixad zxxanCk íçlä ézL óàL ïépîcg` cg` miyelipy - ¦©¦¤©§¥©¤¤¨
:`ziixad zyxtn .miptd mglk,'äéäé' øîBì ãeîìzxnelk ©§©¦§¤

izya epiidc ,xg` mgla mb `dz zg` zg` miyelipy ef diiedy
.mgld

:`ziixad zxxanïúéiôàL ïépîea miptd mgl ly,íézL íézL ¦©¦¤£¦¨¨§©¦§©¦
:`ziixad zyxtn .mzyilk zg` zg` `lezîNå' øîBì ãeîìz©§©§©§¨

'íúBà(e weqt my),zelgd z` my odkdy dpey`xd dniydy xnel , ¨
.cgi mizy epiidc 'mze`' didz ,xepza mzniy `idy

:zxxane dkiynn `ziixadìBëé[`ny-]óàly mziit`ézL ¨©§¥
ïk íçlä:`ziixad zyxtn .cgi mizy et`iy epiidc ,`edãeîìz ©¤¤¥©§

'íúBà' øîBì,mizy mite` ,miptd mgl z` epiidc 'mze`' `weecy ©¨
.mizy mit`p mpi` mgld izy la`

:micenil ipy 'mze`' `xwndn cenll ozip cvik dywn `xnbdéàä©
déz÷étà àä ,'íúBà'dt`p miptd mgly epnn epcnl xak ixd ± ¨¨©¦§¥

:`xnbd zvxzn .sqep xac cnll iept epi`e ,mizyïk íàaezkdy ¦¥
,mizy dt`p miptd mgly wx epcnlnàø÷ àîéìlr did - ¥¨§¨

xnele xvwl `xwnd,ízîNåmizy et`iy rnyn df oeyln mby §©§¨
ok m`e ,cgiéàîxnel `xwnd jix`d recn -,'íúBà zîNå'`l` ©§©§¨¨

ézøz dépéî úòîLmgly .` ,mixac ipy df `xwnn cnlz ± ¨§©¦¥©§¥
izy `le ,mizy dt`p miptd mgl wxy .a ,mizy dt`p miptd

.mgld
lr miptd mgl ziit` jldn z` zcnlnd ,`ziixa d`ian `xnbd

:miqetcd iciïðaø eðzxaa`xwna aezk ,`zii,'íúBà zîNå'ixde ¨©¨¨§©§¨¨
yiy rnyn ,dniy oeyll wwfpy dfne ,mze` zzpe xnel leki did

ezzlajezñeôc.miptd mgl zxev z` dl didy zipaz oink - §§
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המשך בעמוד אסח

oifge` mipy` cenr cv sc ± oey`x wxtzereay

äðùîoihegyae oiiga.zxvr iyaka Ðmiig gex ea oi`y xacae.zegpne mgl Ðdkinqa ok oi`y dnoibdep oi`c Ð

.miig gex ea yiy xaca `l` bdep oi`e ,oihegyaàøîâìåëéù`lde ,mixiagd lkl jneq cg`d `diy Ð

.'eke `ed oicoixaega.ïéøéáçá =oixaega dhrnzp.mlek ci lr sipn cg` `l` ,sipdl oikixv mlek oi`y Ðiaxzze

oixaega dtepz.sipdl oikixv mlek `diy Ðoihegya ziaxzpy dtepz.cigi inlya oia xeav inlya oia Ðéåä à÷

äöéöçoia zvveg eci `ied Ð exiag ici lr eci df sipn ikc Ð

.gafl exiag ciéðéìó.dixag sipil xcde ,cg ÐäôåðúÐ

`l` ,`icda dkinq aizk `l Ð dkinqa la` ,aizk zg`

.jenql xcde jenql [leki] ,mzq "jnqe"åäìòäå.lecb odkl Ð

ïåùàøä èéùåäjneqe ,cinza miweqry xyr mipy oze`n Ð

`ae ,el jlde ipyd hnype ,miyi`d lr owxefe ,lecb odk mdilr

.lecb odkl Ð oey`xde ,oey`xl hiyene iyily exiagíåùî

ìåãâ ïäëã àø÷é,olek z` `ed aixwdy enk d`xp `diy Ð

.dxezd on oihegya zbdep mzkinq `dzy `le ,odilr jneq did

úåãî éúù êìò ïøãä

äðùîñåôã ,íçìä éúù,frla `"nxet -

.ieyr j`id yxtn `xnbaeäãåø àåäùëå-

.xepzd onñåôãá ïðúåð`ly ick -

.exayie ,elwlwziàøîâúçàä äìçä-

.aizk miptd mglaíúåà úîùådniy -

- xepza epiidc ,mdn dyer dz`y dpey`x

ozep didy :rnync ,"mze`" oeyla `dz

.xepza cgi oiqetc ipya mizyàéä ïééãòå
÷öáoink ieyr qetcdy .qetca dpzep -

,zcwex dpitq oink - xnle ,dvext daiz

,qetcd jeza wvad owzne .onwl ibiltck

el did mgldy ,qetcd oirk ieyr `diy

.jeze zeptcøåðúá äì äéä ñåôã ïéîëå-

z` dte`e ,xepzd mr eze` oiwiqn eide

.mgldäøãäéìå`nw qetcl dcxy xg`l -

.ea dpwzyäçôðon lecb qetc dkixve -

.oey`xd
ïéîë
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äëéîñ,dtepzn xnege lwn oihegya daxzze :dniz Ð oihegya dzaxzp `ly

?oihegya dzaxzpe ,oixaega dhrnzpyà÷ci zgz eci gipn odkc `de Ð dvivg `ied

.(a,`q) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta lirl izyxit Ð sipne milradïîæálecb odky

.(a,bl) cinz zkqna `id dpyn Ð xihwdl dvex

zecn izy jlr jxcd

éúùxwnae dpyna Ð mgldxkf oeyl iexw `

,"mgld izy" opz `kdc .dawp oeyle

izy jl epzpe" le`y iab aizk (i ,`) l`enyae

"zegpn el`e" wxt lirle ."mcin zgwle mgl

mgln `aa" xn`wc ,xkf oeyl dil ixw (a,dr)

."engl xqgi `le" (`p diryi) aizke ,"lecb

ñåôãáå,"qeth" iqxbc zi`Ð oze` dyer did

,"oihib iqteh" :(`,ek) oihib enk .cg` lkde

owzn did m` xxal xyt` i`e .frla `"nxet

,mgld jeza qetcd didy ,qetcl uegn mgld

mgldy d`xp `xaqd jezne .mipta mgld e`

dxcdile :`xnba xn`wcn la` .qetcd jeza

rnyn ,dgtp Ð dl it`c oeik :ipyne !`nw qetca

oeik Ð qetcd jeza i`c .qetcl ueg mgldy

oi` `d ?dgtpin ikid ,xepza dl did qetc oinkc

eidy rnyn `zkec lkac :cere !dgipn qetcd

dpezp qetcd jeza m`e ,xepza ztd z` oiwiacn

`edyke" ipzwc `dne !dwiacdl xyt` i` Ð

dicx jiiyc ,wcwcl oi` Ð "qetca opzep ,ocex

.xepza dwacedy iptn `le ,qetcd iptn

àåäùëåly zexrwd od Ð qetca opzep ocex

el` Ð "eizexrw" :(`,fv zegpn) xn`ck ,ogley

didy :yneg iyexita i"yx yxit oke .oiqetc

ibiltc `d :dnize .diit` xg`l ,zexrwa epzep

o`nlc .zay `igc i` ,oziit`a (a,dv) onwl

it` i`c meyn ,zay `igc Ð ycwn xepz :xn`c

oi` :xn`c o`nle .dpila `lqti` Ð lenz`n dl

Ð xnl oiae xnl oia `d .`igc `l Ð ycwn xepz

zgyne" :"`yp" zyxta aizkck ,eycwzp zexrw

ogleyd z` zecrd oex` z`e cren ld` z` ea

ogly iab aizkc ab lr s` ,`nye !"eilk lk z`e

"ogleyd ilk" mewn lkn ,"eizexrw ziyre"

"eizexrw" yxtnc o`n :inp i` .exwin `l `din

o`n la` .ycwn xepz :xaqw ,miqetcd el` Ð

"eizexrw"c yxtn did Ð ycwn xepz oi` :xn`c

izy lr mgld z` mda mipzep eidy zexrw epiid

lr .adfn cg`e sqkn cg` ,mle`ay zepgley

ly lre ,ozqipka miptd mgl mipzep Ð sqk ly

ly ogley lrc yxtl oi` la` .oz`ivia Ð adf

m`c Ð zexrwd jeza oixceq eid lkiday dyn

.migth xyr dyngn xzei ycwn did ogley ,ok

úîùå`de :xn`z m`e Ð qetca mze`

?mizy mizy oziit`y xnel dizwit`

la` ,"mze` zzpe" aezkl ,ok m`c :xnel yie

.qetca dniy rnyn "znye"
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é"úë é"ùø

oihegye miig."dvn ze`a zegpnd [lk" wxta yxtn] Ðxaca

miig gex ea yiy.dnda oaxw oebk Ðmiig gex ea oi`y xaca

.mikqpe dcez ingl oebk Ðàøîâdkinql oaxw ilra lkÐ

.oikneq oixaegd lkïéøáåçá äèòîúð,sipn [cg`y] Ð

df ly ci oia dvivg `iedc [meyn] ,xyt` `lc meyn :yxtnck

,milra ci zgz eci gipn odk ,opixn` `d :`iyw i`e .oaxwl

,milraa dtepz xwirc meyn ,citw` `l !dvivg eci iede ,sipne

."xifpd itk lr" aizkckøéè÷äì äöåø ìåãâ ïäëù ïîæáÐ

wlg aixwn cvik :`nei zkqna xn`c ,`ed ezeyxac ,oaxwd

y`xa?:øîåà."áéø÷î éðà åæ äìåò"edlrdeediirqn Ð

.zelrlhiyedelbxde y`xd,cinza oey`x oiaxw odc Ð

.`nei zkqna opixn`ckodilr jneqelr owxefe ,lecb odk Ð

.dkxrndipyd hiyed[oiweqr eid] mipdk xyr dylyc Ð

.cinzaíéãéä éúùhiyen ipyde ,lbxde y`xd xg` oiaxw Ð

ozepe ,mlekn hiyen cg` `diy ,jka `ed ceak jxc Ð oey`xl

yi ,`nl` Ð "mdilr jneqe ,oey`xd el hiyede" ipzwcne .el

`xwi meyn `l` ,`id dxenb dkinq e`l `d .oihegya dkinq

.zxhwd x`yn dlern ezxhwd `dzy lecb odkco`k cr)

.(dkxal epexkf ifpky` l`lva epiax ci azkn

úåãî éúù êìò ïøãä
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íéiçaïéèeçMáeBa ïéàL øáãáe íéiç çeø Ba LiL øáãáe , ©©¦©§¦§¨¨¤¥©©¦§¨¨¤¥
.äëéîña ïk ïéàM äî ,íéiç çeøàøîâ"Bðaø÷" :ïðaø eðz ©©¦©¤¥¥¦§¦¨¨©¨©¨§¨

¯äîe :àeä ïéc àìäå ìBëiL ,äëéîñì ïaø÷ éìòa ìk úBaøì§©¨©£¥¨§¨¦§¦¨¤¨©£Ÿ¦©
äôeðzäúaøúpLïéèeçMaäèòîúðïéøáBçaäëéîñ , §¨¤¦§©§¨©§¦¦§©£¨©§¦§¦¨

ïéc Bðéà ïéèeçMa äúaøúð àlLèòîúzL!ïéøáBça ¤Ÿ¦§©§¨©§¦¥¦¤¦§©¥©§¦
"Bðaø÷" :øîBì ãeîìz¯.äëéîñì ïaø÷ éìòa ìk úBaøì ©§©¨§¨§©¨©£¥¨§¨¦§¦¨

äaøúúåàlL äëéîq äîe :øîBçå ìwî ïéøáBça äôeðz §¦§©¤§¨©§¦¦©¨¤©§¦¨¤Ÿ
äúaøúpL äôeðz ,ïéøáBça äúaøúð ïéèeçMa äúaøúð¦§©§¨©§¦¦§©§¨©§¦§¨¤¦§©§¨
,øLôà àìc íeMî !ïéøáBça äúaøúpL ïéc Bðéà ïéèeçMa©§¦¥¦¤¦§©§¨©§¦¦§¨¤§¨

?ãéáòéì éëéäeôðéìéããä éãäa eälek¯.äöéöç àéåä à÷ ¥¦¦£¦¦§§©£¥£¨¥¨¨§¨£¦¨
éðéìóøãäéìåéðéìåó¯.úBôeðz àìå àðîçø øîà äôeðz ¥¦§¦£©§¥¦§¨£©©£¨¨§¨§

äöBø ìBãb ïäkL ïîæa :ïðúäå ?àúéì ïéèeçMa äëéîñe§¦¨©§¦¥¨§¨§©¦§©¤Ÿ¥¨¤
úéöçîì òébä .Bðéîéa ïâqäå Láka äìBò äéä ,øéè÷äì§©§¦¨¨¤©¤¤§©§¨¦¦¦¦©§©£¦

.eäìòäå Bðéîéa ïâñ æçà ,LákäèéLBäåLàøä ïBLàøä Bì ©¤¤¨©§¨¦¦§¤¡¨§¦¨¦¨Ÿ
ézL ïBLàøì éðMä èéLBä .ï÷øBæå íäéìò CîBñ ,ìâøäå§¨¤¤¥£¥¤§§¨¦©¥¦¨¦§¥
éðMä èîLð .ï÷øBæå íäéìò CîBñ ,ìBãb ïäëì BðúBð ,íéãé̈©¦§§Ÿ¥¨¥£¥¤§§¨¦§©©¥¦
CîBñ ,íéøáàä ìk øàL Bì ïéèéLBî eéä Cëå ,Bì Cìäå§¨©§¨¨¦¦§¨¨¨¥¨¦¥

äöBø àeäL ïîæáe .ï÷øBæå íäéìò¯,CîBñ àeäíéøçàå £¥¤§§¨¦§©¤¤¥©£¥¦
!ïé÷øBæ¯.ìBãb ïäëc BãBák íeMî íúä :ééaà øîà §¦£©©©¥¨¨¦§§Ÿ¥¨

êìò ïøãäéúùúåãî

ézL,úçà úçà úBLBléð íçläúBôàðå.úçà úçà §¥©¤¤¦©©©©§¤¡©©©©
íézL úBôàðå ,úçà úçà úBLBléð íéðtä íçì¤¤©¨¦¦©©©©§¤¡§©¦

.íézLñeôãáeïðúBð ïãBø àeäLk .ïúBà äNBò äéä §©¦¦§¨¨¤¨§¤¨§¨
àlL éãk ,ñeôãìeì÷ì÷úé.àøîâeðúc ?éléî éðä àðî ¦§§¥¤Ÿ¦§©§§§¨¨¥¦¥§¨

äéäé íéðøNò éðL" :ïðaøälçä"úçàä¯ãnìî ©¨©§¥¤§Ÿ¦¦§¤©©¨¨¤¨§©¥
úBLBlépL?Ck íçlä ézL óàL ïépî .úçà úçà ¤¦©©©©¦©¦¤©§¥©¤¤¨

ïépîe ."äéäé" øîBì ãeîìzïúéiôàL?íézL íézL ©§©¦§¤¦©¦¤£¦¨¨§©¦§©¦
?ïk íçlä ézL óà ìBëé ."íúBà zîNå" øîBì ãeîìz©§©§©§¨¨¨©§¥©¤¤¥

."íúBà" øîBì ãeîìz¯!déz÷étà àä "íúBà" éàä¯ ©§©¨©¨¨©¦§¥
?"íúBà zîNå" éàî ,"ízîNå" àø÷ àîéì ,ïk íà¦¥¥¨§¨§©§¨©§©§¨¨

"íúBà zîNå" :ïðaø eðz .ézøz dépéî zòîL¯.ñeôãa ¨©§§¦¥©§¥¨©¨©§©§¨¨¦§
ìLdðúBð :íä ïéñeôc äL,ñeôãì;÷öa àéä ïééãòåïéîëe §¨§¦¥§¨¦§©£©¦¦¨¥§¦

éãk ,ñeôãa dðúBð ,dãBø àeäLëe ;øepza dì äéä ñeôc§¨¨¨©©§¤¨§¨¦§§¥
àlLì÷ì÷úz.¯døãäìe!àn÷ ñeôãì¯ïåékéôàcdì ¤Ÿ¦§©§¥§©§¨¦§©¨¥¨§¨¥¨

?BúBà ïéNBò ãöék ,íéðtä íçì :øîúéà .äçôð̈§¨¦§©¤¤©¨¦¥©¦
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc zegpn(ycew zay meil)

,ïéèeçMáe íéiça,miig oiicr mdyk zepaxwa zbdep dtepzd xnelk ©©¦©§¦
xg`l zepaxwa dtepz zbdep oke ,xeav lya oiae cigi lya oia

dkinqa ok oi`y dn ,xeav lya oiae cigi lya oia ,dhigys`y
zbdep dpi` mewn lkn xeav zepaxwae cigi zepaxwa zbdep `idy

.llk mihegyaåoia zbdep dtepz okíéiç çeø Ba LiL øáãaoebk §§¨¨¤¤©©¦
,dnda oaxweoiaíéiç çeø Ba ïéàL øáãázgpne xnerd zgpn oebk §¨¨¤¥©©¦

.xifpe dcez ingle dheqäëéîqa ïk ïéàM äî`l` zbdep dpi`y ©¤¥¥©§¦¨
.miig mdyk zepaxwa

àøîâ
,mlek xear sipn cg` mitzey dnk ea yiy oaxwy dpyna epipy
z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .mlek xear jneq cg` oi`e

:df oic xewnïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(a b `xwie)lr Fci Knqe' ¨©¨¨§¨©¨©
'FpAxw W`xzaizne'Bðaø÷'micnléìòa ìk úBaøìdïaø÷ Ÿ¨§¨¨§¨§©¨©£¥¨§¨
ea mitzeyd,äëéîñìjneq cg` oi`e jenql mikixv mleky xnelk ¦§¦¨

.mleklìBëiL,mixagd lkl jneq cg`y xnel ziidïéc àìäålw] ¤¨©£Ÿ¦
[xnege,àeääîezevnäôeðzdxengdjkaïéèeçMa äúaøúpL± ©§¨¤¦§©§¨©§¦

ok it lr s` ,dpyna x`eank mihegya s` dniiwl yiyäèòîúð¦§©£¨
ïéøáBçazeevn ,mlek xear sipn mdn cg`y ,mixaga -äëéîñ ©§¦§¦¨
dlwdïéèeçMa äúaøúð àlLwx `l` mihegya dniiwl oi`y ± ¤Ÿ¦§©§¨©§¦

,miig ilraaïéøáBça èòîúzL ïéc Bðéàmdn cg` didie ,mixaga ± ¥¦¤¦§©¥©§¦
.mlek xear jneqøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±úBaøì 'Bðaø÷'z` ©§©¨§¨§©

éìòa ìkdïaø÷ea mitzeyd,äëéîñìmikixv mleky epiidc ¨©£¥¨§¨¦§¦¨
.jenql

:`xnbd zl`eyøîBçå ìwî ïéøáBça äôeðz äaøúúåcnlp ± §¦§©¤§¨©§¦¦©¨¤
`le mitzeyd oaxwd ilra lk z` dtepza aiigl xnege lwn

.sipny mdn cg`a ic didiäîezeevnäëéîqdlwdàlL ©§¦¨¤Ÿ
äúaøúðdniiwl oi`yïéèeçMaok it lr s` ,miiga wx `l` ¦§©§¨©§¦

y jka `id dxeng,ïéøáBça äúaøúðmixagd lk lr aeig yiy ¦§©§¨©§¦
zevn ,[lirl `ziixaa x`eank] jenql mitzeydäôeðzdxengd §¨

äúaøúpLmb dniiwl yiyïéèeçMa,miiga wx `leïéc Bðéà± ¤¦§©§¨©§¦¥¦
xnele da xingdl yiy xnege lw df oi` ikeäúaøúpL¤¦§©§¨

,ïéøáBçapdl jixv mitzeyd mixagdn cg` lkezayiin .si ©§¦
:`xnbdøLôà àìc íeMîcg` lk aiigl mewn did mpn` ± ¦§Ÿ¤§¨

ixdy ,ok zeyrl xyt` i` mle` ,sipdlãéáòéì éëéäcvik ± ¥¦¤¡¦
,z`f eyriéããä éãäa eälek eôðéì,zg` zaa mlek etipiy ± ¦§§©£¥£¨¥

ici zgz eici gipi ipyde oaxwd zgz eci gipi cg`y epiide
,oey`xdäöéöç àéåä à÷oaxwd oia zvveg oey`xd ici `ld ± ¨¨§¨£¦¨

.sipn ipydy aygp df oi`e ,ipyléðéìéðéìå øcäéìå óósipiy ± ¥¦§¤§©§¥¦
y itl xyt` i` df mb ,ipyd ixg` cg`däôeðzzg`øîà §¨¨©

àðîçødxez dxn` ±àìådnk,úBôeðzxn`p `l dkinqa la` ©£¨¨§Ÿ§
jenqi jk xg`e cg`d jenqiy epiide ,'jnqe' `l` ,zg` dkinq

.d`ld oke exiag
dywn .oihegya zbdep dpi` dkinqy dpynd jynda epipy

:`xnbdàúéì ïéèeçMa äëéîñezepaxwa dkinq epivn `l ike ± §¦¨©§¦¥¨
,mihegyïðúäådpyna epipy ixde ±(:bl cinz),ìBãb ïäkL ïîæa' §¨§©¦§©¤Ÿ¥¨

úéöçîì òébä .Bðéîéa ïâqäå Láka äìBò äéä ,øéè÷äì äöBø¤§©§¦¨¨¤©¤¤§©§¨¦¦¦¦©§©£¦
Bðéîéa ïâñ æçà ,Lákälecbd odkd lyeäìòäå.zelrl eriiqne ± ©¤¤¨©§¨¦¦§¤¡¨

Bì èéLBäåodkdïBLàøäoaxwa miwqerd mipdk xyr cg` jezn §¦¨¦
z` cinzdìâøäå Làøä.oaxwd lyCîBñeici lecbd odkdíäéìò ¨Ÿ§¨¤¤¥£¥¤

ï÷øBæå.dkxrnd lrèéLBäodkdì éðMäodkdïBLàøz`ézL §§¨¦©¥¦¨¦§¥
d,íéãé`ede,ìBãb ïäëì BðúBðodky lecb odk ly eceak edfy itl ¨©¦§§Ÿ¥¨

aeye .el epzepe mlekn lawn cg`CîBñlecbd odkdíäéìòlr ± ¥£¥¤
micidï÷øBæå.dkxrnd lrCëå ,Bì Cìäå éðMä èîLðmipdkd x`y §§¨¦§©©¥¦§¨©§¨

exez itl cg` lkBì ïéèéLBî eéäz` oey`xd odklìk øàL ¨¦¦§¨¨
,íéøáàäy ,lecbd odkl epzep `edeï÷øBæå íäéìò CîBñlr ¨¥¨¦¥£¥¤§§¨
.dkxrndàeäL ïîæáelecbd odkd ±CîBñ àeä ,äöBømixai`d lr ¦§©¤¤¥

ïé÷øBæ íéøçàåyiy dpyna yxetn ok m`e .'dkxrnd lr mze` ©£¥¦§¦

:`xnbd zvxzn .mihegya mb dkinq zaeg,ééaà øîàdi`x oi` ¨©©©¥
oky mihegya mb dxezdn dkinq zaeg yiy cinza dpyndníúä̈¨

jk bedpl epwiz my ±ìBãb ïäëc BãBák íeMîeli`k d`xp didiy ¦§§Ÿ¥¨
.mlek z` aixwd `ed

úåãî éúù êìò ïøãä

íçìä éúù ¯ øùò ãçà ÷øô
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:miptd mgle ,mgld izy ziit`e zyil ipica zwqer epizpynézL§¥

íçläod ,zereayd bga eaxwedy,úçà úçà úBLBléðepiidc ©¤¤¦©©©©
sqep oexyr yl eixg`e ,cg` mgl xear zleq oexyr yl dligzy

.mwlgi jk xg`e cgi mipexyr ipy yeli `le ,ipyd mgld xearåok §
od.úçà úçà úBôàð¤¡©©©©

mle`íéðtä íçìlr zayl zayn egpedy mingld xyr mipy - ¤¤©¨¦
eid ,lkiday ogleyd,íézL íézL úBôàðå ,úçà úçà úBLBléð¦©©©©§¤¡§©¦§©¦

et`p s`y mgld izyk mpi`e ,mizy mizy xepzl eqpked ,xnelk
.x`eai `xnba oldle ,zg` zg`

:miptd mgl ly ezxev dxnype dzyrp cvik zx`an epizpyn
ãáeñeô,miptd mgl zxevk dzxevy zipaz ±,ïúBà äNBò äéäz` ¦§¨¨¤¨

e ,ezxev z` lawi mgldy ick ,mingldïãBø àeäLk,xepzd on §¤¨
,eì÷ì÷úé àlL éãk ,ñeôcì ïðúBðepzi `l m` wc mgldy jezny §¨©§§¥¤Ÿ¦§©§§

.xayidl lelr `ed ,eziit` xg`l qetca

àøîâ
mgld izy ziit`e zyila ,dpynd ixac xewn z` zxxan `xnbd

:miptd mgleéléî éðä àðîzg` zet`pe zeyelip mgld izyy §¨¨¥¦¥
zyxtn .mizy mizy zet`pe ,zg` zg` zeyelip miptd mgle ,zg`

:`xnbd,ïðaø eðúc`xwna xn`p(d ck `xwie)miptd mgl oipra §¨©¨¨
zFlg dxUr miYW dzF` zit`e','úçàä älçä äéäé íéðBøNò éðL §¨¦¨¨§¥¤§¥©§¥¤§¦¦§¤©©¨¨¤¨

df ,zg`d dlgl zleqd zenk hxety jkneúçà úBLBlépL ãnìî§©¥¤¦©©
.úçà©©

:`ziixad zxxanCk íçlä ézL óàL ïépîcg` cg` miyelipy - ¦©¦¤©§¥©¤¤¨
:`ziixad zyxtn .miptd mglk,'äéäé' øîBì ãeîìzxnelk ©§©¦§¤

izya epiidc ,xg` mgla mb `dz zg` zg` miyelipy ef diiedy
.mgld

:`ziixad zxxanïúéiôàL ïépîea miptd mgl ly,íézL íézL ¦©¦¤£¦¨¨§©¦§©¦
:`ziixad zyxtn .mzyilk zg` zg` `lezîNå' øîBì ãeîìz©§©§©§¨

'íúBà(e weqt my),zelgd z` my odkdy dpey`xd dniydy xnel , ¨
.cgi mizy epiidc 'mze`' didz ,xepza mzniy `idy

:zxxane dkiynn `ziixadìBëé[`ny-]óàly mziit`ézL ¨©§¥
ïk íçlä:`ziixad zyxtn .cgi mizy et`iy epiidc ,`edãeîìz ©¤¤¥©§

'íúBà' øîBì,mizy mite` ,miptd mgl z` epiidc 'mze`' `weecy ©¨
.mizy mit`p mpi` mgld izy la`

:micenil ipy 'mze`' `xwndn cenll ozip cvik dywn `xnbdéàä©
déz÷étà àä ,'íúBà'dt`p miptd mgly epnn epcnl xak ixd ± ¨¨©¦§¥

:`xnbd zvxzn .sqep xac cnll iept epi`e ,mizyïk íàaezkdy ¦¥
,mizy dt`p miptd mgly wx epcnlnàø÷ àîéìlr did - ¥¨§¨

xnele xvwl `xwnd,ízîNåmizy et`iy rnyn df oeyln mby §©§¨
ok m`e ,cgiéàîxnel `xwnd jix`d recn -,'íúBà zîNå'`l` ©§©§¨¨

ézøz dépéî úòîLmgly .` ,mixac ipy df `xwnn cnlz ± ¨§©¦¥©§¥
izy `le ,mizy dt`p miptd mgl wxy .a ,mizy dt`p miptd

.mgld
lr miptd mgl ziit` jldn z` zcnlnd ,`ziixa d`ian `xnbd

:miqetcd iciïðaø eðzxaa`xwna aezk ,`zii,'íúBà zîNå'ixde ¨©¨¨§©§¨¨
yiy rnyn ,dniy oeyll wwfpy dfne ,mze` zzpe xnel leki did

ezzlajezñeôc.miptd mgl zxev z` dl didy zipaz oink - §§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

oifge` mipy` cenr cv sc ± oey`x wxtzereay

äðùîoihegyae oiiga.zxvr iyaka Ðmiig gex ea oi`y xacae.zegpne mgl Ðdkinqa ok oi`y dnoibdep oi`c Ð

.miig gex ea yiy xaca `l` bdep oi`e ,oihegyaàøîâìåëéù`lde ,mixiagd lkl jneq cg`d `diy Ð

.'eke `ed oicoixaega.ïéøéáçá =oixaega dhrnzp.mlek ci lr sipn cg` `l` ,sipdl oikixv mlek oi`y Ðiaxzze

oixaega dtepz.sipdl oikixv mlek `diy Ðoihegya ziaxzpy dtepz.cigi inlya oia xeav inlya oia Ðéåä à÷

äöéöçoia zvveg eci `ied Ð exiag ici lr eci df sipn ikc Ð

.gafl exiag ciéðéìó.dixag sipil xcde ,cg ÐäôåðúÐ

`l` ,`icda dkinq aizk `l Ð dkinqa la` ,aizk zg`

.jenql xcde jenql [leki] ,mzq "jnqe"åäìòäå.lecb odkl Ð

ïåùàøä èéùåäjneqe ,cinza miweqry xyr mipy oze`n Ð

`ae ,el jlde ipyd hnype ,miyi`d lr owxefe ,lecb odk mdilr

.lecb odkl Ð oey`xde ,oey`xl hiyene iyily exiagíåùî

ìåãâ ïäëã àø÷é,olek z` `ed aixwdy enk d`xp `diy Ð

.dxezd on oihegya zbdep mzkinq `dzy `le ,odilr jneq did
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.ieyr j`id yxtn `xnbaeäãåø àåäùëå-

.xepzd onñåôãá ïðúåð`ly ick -

.exayie ,elwlwziàøîâúçàä äìçä-

.aizk miptd mglaíúåà úîùådniy -

- xepza epiidc ,mdn dyer dz`y dpey`x

ozep didy :rnync ,"mze`" oeyla `dz

.xepza cgi oiqetc ipya mizyàéä ïééãòå
÷öáoink ieyr qetcdy .qetca dpzep -

,zcwex dpitq oink - xnle ,dvext daiz

,qetcd jeza wvad owzne .onwl ibiltck

el did mgldy ,qetcd oirk ieyr `diy

.jeze zeptcøåðúá äì äéä ñåôã ïéîëå-

z` dte`e ,xepzd mr eze` oiwiqn eide

.mgldäøãäéìå`nw qetcl dcxy xg`l -

.ea dpwzyäçôðon lecb qetc dkixve -

.oey`xd
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?oihegya dzaxzpe ,oixaega dhrnzpyà÷ci zgz eci gipn odkc `de Ð dvivg `ied

.(a,`q) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta lirl izyxit Ð sipne milradïîæálecb odky

.(a,bl) cinz zkqna `id dpyn Ð xihwdl dvex

zecn izy jlr jxcd

éúùxwnae dpyna Ð mgldxkf oeyl iexw `

,"mgld izy" opz `kdc .dawp oeyle

izy jl epzpe" le`y iab aizk (i ,`) l`enyae

"zegpn el`e" wxt lirle ."mcin zgwle mgl

mgln `aa" xn`wc ,xkf oeyl dil ixw (a,dr)

."engl xqgi `le" (`p diryi) aizke ,"lecb

ñåôãáå,"qeth" iqxbc zi`Ð oze` dyer did

,"oihib iqteh" :(`,ek) oihib enk .cg` lkde

owzn did m` xxal xyt` i`e .frla `"nxet

,mgld jeza qetcd didy ,qetcl uegn mgld

mgldy d`xp `xaqd jezne .mipta mgld e`

dxcdile :`xnba xn`wcn la` .qetcd jeza

rnyn ,dgtp Ð dl it`c oeik :ipyne !`nw qetca

oeik Ð qetcd jeza i`c .qetcl ueg mgldy

oi` `d ?dgtpin ikid ,xepza dl did qetc oinkc

eidy rnyn `zkec lkac :cere !dgipn qetcd

dpezp qetcd jeza m`e ,xepza ztd z` oiwiacn

`edyke" ipzwc `dne !dwiacdl xyt` i` Ð

dicx jiiyc ,wcwcl oi` Ð "qetca opzep ,ocex

.xepza dwacedy iptn `le ,qetcd iptn

àåäùëåly zexrwd od Ð qetca opzep ocex

el` Ð "eizexrw" :(`,fv zegpn) xn`ck ,ogley

didy :yneg iyexita i"yx yxit oke .oiqetc

ibiltc `d :dnize .diit` xg`l ,zexrwa epzep

o`nlc .zay `igc i` ,oziit`a (a,dv) onwl

it` i`c meyn ,zay `igc Ð ycwn xepz :xn`c

oi` :xn`c o`nle .dpila `lqti` Ð lenz`n dl

Ð xnl oiae xnl oia `d .`igc `l Ð ycwn xepz

zgyne" :"`yp" zyxta aizkck ,eycwzp zexrw

ogleyd z` zecrd oex` z`e cren ld` z` ea

ogly iab aizkc ab lr s` ,`nye !"eilk lk z`e

"ogleyd ilk" mewn lkn ,"eizexrw ziyre"

"eizexrw" yxtnc o`n :inp i` .exwin `l `din

o`n la` .ycwn xepz :xaqw ,miqetcd el` Ð

"eizexrw"c yxtn did Ð ycwn xepz oi` :xn`c

izy lr mgld z` mda mipzep eidy zexrw epiid

lr .adfn cg`e sqkn cg` ,mle`ay zepgley

ly lre ,ozqipka miptd mgl mipzep Ð sqk ly

ly ogley lrc yxtl oi` la` .oz`ivia Ð adf

m`c Ð zexrwd jeza oixceq eid lkiday dyn

.migth xyr dyngn xzei ycwn did ogley ,ok

úîùå`de :xn`z m`e Ð qetca mze`

?mizy mizy oziit`y xnel dizwit`

la` ,"mze` zzpe" aezkl ,ok m`c :xnel yie

.qetca dniy rnyn "znye"
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oihegye miig."dvn ze`a zegpnd [lk" wxta yxtn] Ðxaca

miig gex ea yiy.dnda oaxw oebk Ðmiig gex ea oi`y xaca

.mikqpe dcez ingl oebk Ðàøîâdkinql oaxw ilra lkÐ

.oikneq oixaegd lkïéøáåçá äèòîúð,sipn [cg`y] Ð

df ly ci oia dvivg `iedc [meyn] ,xyt` `lc meyn :yxtnck

,milra ci zgz eci gipn odk ,opixn` `d :`iyw i`e .oaxwl

,milraa dtepz xwirc meyn ,citw` `l !dvivg eci iede ,sipne

."xifpd itk lr" aizkckøéè÷äì äöåø ìåãâ ïäëù ïîæáÐ

wlg aixwn cvik :`nei zkqna xn`c ,`ed ezeyxac ,oaxwd

y`xa?:øîåà."áéø÷î éðà åæ äìåò"edlrdeediirqn Ð

.zelrlhiyedelbxde y`xd,cinza oey`x oiaxw odc Ð

.`nei zkqna opixn`ckodilr jneqelr owxefe ,lecb odk Ð

.dkxrndipyd hiyed[oiweqr eid] mipdk xyr dylyc Ð

.cinzaíéãéä éúùhiyen ipyde ,lbxde y`xd xg` oiaxw Ð

ozepe ,mlekn hiyen cg` `diy ,jka `ed ceak jxc Ð oey`xl

yi ,`nl` Ð "mdilr jneqe ,oey`xd el hiyede" ipzwcne .el

`xwi meyn `l` ,`id dxenb dkinq e`l `d .oihegya dkinq

.zxhwd x`yn dlern ezxhwd `dzy lecb odkco`k cr)

.(dkxal epexkf ifpky` l`lva epiax ci azkn
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zegpn(ycew zay meil)

,äöeøt äáéz ïéîk ,øîà àðéðç éaøyiy [fbx`] daiz oink epiidc ©¦£¦¨¨©§¦¥¨§¨
ly dizeptec evxtp oke dieqik uxtpe ,zeptc rax`e zirwxw dl

.mexce oetv ly dizeptec wx exzepe ,axrne gxfn

úã÷Bø äðéôñ ïéîk ,øîà ïðçBé éaødlw dpitq zxevk ± ©¦¨¨¨©§¦§¦¨¤¤
cr ,dkx` seqe y`x cvl zklede dxivne ,dagx `id dzirvn`ay
zcxeie dxivn `id ,ddaeba oke ,dcg ziyrp dkx` seqe y`xay
rav` lr rav` ick ,dcg `id dzizgzay cr ,dagxae dkx`a
jk ,xdn dhye ,llk mina mirbep diy`x oi` ef dzxev iptne ,cala

.mgld d`xp ynn

:oikifad egped okid zcwex dpitqk xaeql dywn `xnbdàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîì[`pipg iax]éáúé eåäc eðééä ,äöeøt äáéz ïéîk §©§¨©§¦¥¨§¨©§©£¨§¦

ïéëéæazizgz ixdy ,mgld lr dpeald ikifa eayi cvik oaen ± §¦¦
,mikifad z` egipd dilre dxyi dzid mgldøîàc ïàîì àlàiax] ¤¨§©§¨©

,[opgei,úã÷Bø äðéôñ ïéîk,dywïéëéæa éáúé eåä éëéäeayi cvik - §¦§¦¨¤¤¥¦£¨§¦§¦¦
gipdl ozip `le ,dxyi dpi` mgld zizgz ixd ,mgld lr mikifad

:`xnbd zayiin .mikifad z` dilreäì ãéáò íB÷îeziit` iptl ± ¨¨¦§
zcnrdl xyi mewn ,zerteynd eizepteca miyer eid ,mgld ly

.mikifad

:mgld lr mipwd eayi cvik ,zcwex dpitqk xaeql dywn `xnbd
øîàc ïàîì ,àîìLa[`pipg iax]eåäc eðééä ,äöeøt äáéz ïéîk ¦§¨¨§©§¨©§¦¥¨§¨©§©£

íéð÷ éáúély eagex lkl oky ,mgld lr mipwd eayi cvik oaen ± ¨§¦¨¦
,ipyd on cg`d zewegx eid eizeptec ,[ogleyd jxe`l jenqa] mgld

,ef otecl ef otecn ,mipwd ecnr mdilreøîàc ïàîì àlà[opgei iax] ¤¨§©§¨©
,úã÷Bø äðéôñ ïéîk,dywéáúé eåä éëéä íéð÷,mipwd eayi okid ± §¦§¦¨¤¤¨¦¥¦£¨§¦

mgld iptecy xg`n ,mgld iciv ipya mipw gipdl zexyt` oi` ixd
,micg eyrp [ogleyd jxe` cv ly] mdizevwae ,ipyl cg`d eaxw

.mceg lr cenrl leki epi` dpwde

:`xnbd zayiineäì ãéáò àLøeîhrn rav`a mgll ewiacd ± §¨¨¦§
.dpwd z` wifgdl ick agx `diy eceg z` eaigxde ,ecega wva

z` oitipqd eknq cvik ,zcwex dpitq oink xaeql dywn `xnbd
:mgldøîàc ïàîì àîìLa[`pipg iax]eðééä ,äöeøt äáéz ïéîk ¦§¨¨§©§¨©§¦¥¨§¨©§

íçlì ïéôéðñ déì éëîñc,mgld z` mitipqd eknq cvik oaen ± §¨§¦¥§¦¦©¤¤
cvl mitewf ecnry mitipqde ,zetewfe zexyi eid mgld zeptc oky
,exayi `ly mingld z` ewifgde ,mgld otec lka erbp ,ogleyd

øîàc ïàîì àlà[opgei iax],úã÷Bø äðéôñ ïéîk,dywéëîñ éëéä ¤¨§©§¨©§¦§¦¨¤¤¥¦¨§¦

íçlì ïéôéðñ déìixd ,xayi `ly mgld z` mitipqd eknq cvik ± ¥§¦¦©¤¤
,dlrnl eizevwa wx mgla mirbep mgld icivly mitewfd mitipqd
leki oiicry otecd retiy x`y z` mikneq `le ,eretiy seqa epiidc

.xayidl
:`xnbd zayiinìbòéî eäì ìéâòcmze` elbir ,mitipqd ziiyra ± §¨¦§¦§¨

eknqe mgld otec lk zgz cnr df lebire ,lebir ivg oink mzizgza
.sipqd ly eztiwf lr jnqp mgld y`xe ,xayi `ly

oitipql ekxved recn ,dvext daizk xaeql dywn `xnbd
:mgld zcnrdløîàc ïàîì àîìLa[opgei iax]äðéôñ ïéîk ¦§¨¨§©§¨©§¦§¦¨

ïéôéðñ ïðéòác eðééä ,úã÷Bøzeidy ,oitipqd eyny dnl oaen ± ¤¤©§§¨¦©§¦¦
,eze` eknqiy oitipql miwewf eid dhnl cg did mgldyïàîì àlà¤¨§©

øîàcdzid miptd mgl zxevy ,[`pipg iax],äöeøt äáéz ïéîk §¨©§¦¥¨§¨
dywéì änì ïéôéðñmgll did ixd ,oitipql llk ewwfed recn ± §¦¦¨¨¦

:`xnbd zayiin .cenri mgldy ick miic zeagx miileyàø÷eé ábà©©§¨
çìz íçìcmipezgzd mingld mipeilrd mingld caek zngn ± §¤¤¨©

,xayidl milelr.exayi `ly meknq oitipqde
zgpdl ogleya mewn did okid ,dvext daizk xaeql dywn `xnbd

,oitipqd:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLa[opgei iax]ïéîk ¦§¨¨§©§¨©§¦
úã÷Bø äðéôñoaendy,ïéçpeî ïçìL éab ìò ïéôéðñileyy zeidy §¦¨¤¤§¦¦©©¥ª§¨¨¦

xzep if` ,ogleyd iab lr cnr cala rav` iaerke micg eid mgld
,oitipqd zcnrdl mgld retiy zgz mewnøîàc ïàîì àlàiax] ¤¨§©§¨©

[`pipgeäì çpî àëéä ïéôéðñ ,äöeøt äáéz ïéîkmewn xzep okid ± §¦¥¨§¨§¦¦¥¨©©§
cr ogleyd lk agexk mikex` eid mgld iley ixd ,oitipqd zgpdl

,eiccvlm`deäì çpî àòøààzayiin .oitipqd egped rwxwd lr ± ©©§¨©©§
:`xnbdïéàecnr oitipqd ,dvext daizk xaeqy `pipg iaxl ok` ± ¦

itke ,rwxwd lr,ìnî øa àaà éaø øîàcyïéîk øîBàä éøáãì §¨©©¦©¨©©¨§¦§¥¨¥§¦
,úã÷Bø äðéôñdéab ìò ïéôéðñd,ïéçpeî ïçìLeøîBàä éøáãì §¦¨¤¤§¦¦©©¥ª§¨¨¦§¦§¥¨¥

,äöeøt äáéz ïéîkdéab ìò ïéôéðñd.ïéçpeî ò÷ø÷ §¦¥¨§¨§¦¦©©¥©§©¨¦
df ecinrd oitipqde mgldy dcedi iax xn` ink ,zxxan `xnbd

:dfløîàc àä àìæà ïàîkdpitq e` dvext daiz] dhiy efi`k ± §©¨§¨¨§¨©
ixac mikled [zcwexäãeäé áø,xn`y,ïéôéðqä úà ãéîòî íçlä ©§¨©¤¤©£¦¤©§¦¦

.íçlä úà ïéãéîòî ïéôéðqäå:`xnbd zyxtnîàc ïàîkøiax] §©§¦¦©£¦¦¤©¤¤§©§¨©
[opgei,úã÷Bø äðéôñ ïéîkogleyd lr ecnr oitipqd ezhiyle §¦§¦¨¤¤

eknq mnvr oitipqde ,mwifgde mdilr cnry mgld ici lr eknzpe
.micg eileyy s` lr cenriy ,mgld z`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zegpn(iyiy meil)

,yiwl yix ly ezrcdéì øîà,xfrl` iaxlàîéz àì àîòè éàî ¨©¥©©£¨Ÿ¥¨
éì,eci aezky dxeza mewn lkl dpeekd oi`y il zipr `l recn - ¦

l `l`éøîà÷ äëéîñc 'åéãé'dazkpy 'eci' zaizl dzid dpeekd - ¨¨¦§¦¨¨¨§¦
`ld :`xnbd dywn .dkinq oipraáéúk énð äëéîñaoipra - ¦§¦¨©¦§¦

ryedie dyn oipra aezky epivn mb dkinq(bk fk xacna)úà CBîñiå'©¦§¤
,'eäeöéå åéìò åéãé.xqg aizka 'eci' aezkl el dide:`xnbd zvxzn ¨¨¨¨©§©¥

éøîà÷ äîäác äëéîñw zndaa dkinq lr wx dzid dpeekd -oax §¦¨¦§¥¨¨¨§¦
mewn lk oaxw lr dkinq iably ,mc` y`x lr dkinqa `le

.mici izyl dpeekd 'eci' xn`py
:dpyna epipy,ïéèçBL ïéëîBqL íB÷îáeeäèéçL äëéîñì óëz- ¦§¤§¦£¦¥¤¦§¦¨§¦¨

:`xnbd zl`ey .dhigyd d`a dkinqd xg`l cineøîà÷ éàî- ©¨¨©
dkinql skz'y itl ,oeyl ltk o`k yi `ld ,dpynd zpeek dn
`linn ok m` ,dkinqd xg`l cin hegyl yiy dzernyn 'dhigy

.'oihgey oikneqy mewna'y jkn rnyp
:`xnbd daiynøîà÷ éëä,dpynd zpeek efïéëîBqL íB÷îa ¨¦¨¨©¦§¤§¦

ïéèçBLmeyn.äèéçL äëéîñì óëzL £¦¤¥¤¦§¦¨§¦¨

äðùî
:dtepz zevnl dkinq zevn oia milcadd z` dpen dpyndøîBç¤

äôeðzaî äëéîqa,dtepzd zevnn dxeng dkinq zevne yi - ©§¦¨¦©§¨
äëéîqaî äôeðzáe.dkinq zevnn dxeng dtepz zevny yie - ©§¨¦©§¦¨

,dtepzan dkinqa xneg :dpynd zx`anéðî ãçàLìëì ó ¤¤¨¥¦§¨
íéøáçä,mlek xear sipn cg` ,mitzey dnk ea eidy oaxw -åeli` ©£¥¦§

dkinq iabläôeðza øîBç .íéøáçä ìëì CîBñ ãçà ïéà¥¤¨¥§¨©£¥¦¤©§¨
,dkinqanøeavä úBðaø÷áe ãéçiä úBðaø÷a úâäBð äôeðzäL¤©§¨¤¤§¨§§©¨¦§¨§§©¦
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oifge` mipya cenr cv sc ± oey`x wxtzereay

äöåøô äáéú ïéîë.ef cbpk ef dizeptec izye ,dieqik lhipy -

:dfk .miagx miileye ,zeptc izy el eid mgld jkäðéôñ ïéîë
úã÷åø,dagx dlrnln `l` ,miiley dl oi`e .y"ieew -

oicg diy`x ipye :dfk .rav`k cr zklede dlk dhnlne

.mina oirbep oi`e ,dlrnl oideabe oiklede

zklede zcwxny - "zcwex" dl ixw ikdle

.xdnïéëéæá éáúéã åðééäjeza dpeal ly -

lr" (ck `xwie) aizkck ,oeilrd mgl

miileyde li`edc ."dkf dpeal zkxrnd

.dti mdilr oikifad miayei eid ,miagxàìà
éáúé éëéä úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì

ïéëéæámiiley el oi` `d -?ãéáò äåä íå÷î
åäìodl owzn did zeptcd cg` iaera -

.ayen ziaäáéú ïéîë øîàã ïàîì àîìùá
äöåøô.zeptcd eid -íéð÷ éáúéã åðééä-

,my eid mipw dpenye mixyr :oizipzn ipzwc

didymgld lr adf ly mipw dyly ozep

otec lr dpw ly ey`x ,[cg`d] oey`xd

lre .df otec lr xg` (ly) ey`xe ,df

yy mdy cr ,xg` mgl aiyen did mipwd

dlg oia mipwd oilicane .ef lr ef zelg

.eytrzi `ly ick ,dzxiaglïàîì àìà
íéð÷ éáúé éëéä úã÷åø äðéôñë øîàã-

`l` my ayil leki oi`e ,micg oy`x `lde

ezirvn`a cg` dpw?åäì ãéáò àùøåî-

hrn wiacne ,o`kne o`kn ,y`xd lv`

.mipwd z` lawl wvaøîàã ïàîì àîìùá
äöåøô äáéú ïéîëzetewf zeptcd eidy -

`ipzwc ,mgll oitipq ikinqc epiid - deya

oilvetn ,my eid oitipq drax` :`zipzn

iy`xa.df xcql mipye df xcql mipy ,od

,ogley ly eagexl ekx` gpen mgldy

mgld jxe`y dn okine okin dlrnl ltewe

,letk ,dvext daiz oink xn`c o`nle .mgld iptec od ode .ogleyd agex lr xzi

.deya zetewf zeptcdyoitipq ipy iknqc epiidmicnerd ,y"wxit oixewy Ð

`ly ,mgld oikneq oeilrd mgl cr zedeabe zekex` rwxwa

:dfk daxd oilevit mdiy`xa oilvetn ikdle .eizeptec exayi

lr oigpen mgle mgl lk lry mipwd iy`xy.oilevit mze`

zcwex dpitq oink xn`c o`nl `l`Ðzeptcd oiieyr

mgll oitipq iknq ikid ,retiya?`l` oirbep oitipqd oi` `lde

.xayi `ly eizeptec x`y jenql leki oi`e mgl ly ey`xa hrnìâòéî åäì ìéâòã
Ðmiieyr `l` ,oitewf oicner oitipqd oi`oixewy lbrn ivgk

lk z` jneqe ,mgl ly eretiy zgz lebir eze`e :dfk `"lwxiv

jneq sipqd y`xe .mgldlbrin .mgld y`xl,`"lwxiv Ð

.(`,hi ziprz) dber my lr "lbrnd ipeg" opixwckopirac epiid

oitipq.áùåé åðéàå ,íéáçø íçìä éìåù ïéàù Z`xwei ab`

mglc.åãéáëî äæ ìò çðåî äæù Zglz.(a,bp oileg) "igliz igliz" enk ,xayp Ð

migpen ogly iab lr oitipq.oxn`ck ,edl librce Ðdvext daiz oink xn`c o`nl `l`eede Ð

!oglyd lr azinl oitipq evn `l ez ,zetewfe zeey zeptcdúà ãéîòî íçìä
ïéôéðñä,"lbrin librc" xn`ck ,sipq ly eletiw lr gpen mgl ly eretiyy Ð

.leti `ly mgld cinrn sipqde
ïéîë
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ïéîëiaxl Ð dyye ,(`,ev zegpn) dcedi iaxl dyng eagx ogleyc Ð dvext daiz

,ltewe .ogley ly eagx cbpk ekx` oipzepe .dyng eagxe ,dxyr ekx` mgle .xi`n

o`kn miigth Ð xi`n iaxle ,o`kn dvgne miigthe o`kn dvgne miigth Ð dcedi iaxl

oiagx miileye ,ef cbpk ef zeptc izy ,dvext daiz oink didy `vnp .o`kn miigthe

dl oi`e .zcwex dpitq oink ,dlrnln dvexte

dlk dhnlne dagx dlrnln `l` ,miiley

oiklede ,oicg diy`x ipye .rav`k cr zklede

yxit jk .mina oirbep oi`e ,dlrnln oideabe

mgld geztc d`xp eyexit jezne .qxhpewa

dcgd dpitqk .oicg oiy`x ipye ,dhnln

cg mgld jk ,dxdn uexl ick dteqae dy`xa

ikdle .ogleyd jxe` cv (cg ly) eteqae ey`xa

iazi ikid ,zcwex dpitq oink xn`c o`nl :jixt

`l` my ayil leki oi`e oicg oy`x `ld ?mipw

my eidy it lr s`e !ezirvn`a cg` dpw

ick odiy`xa oilvetn adf ly oitipq drax`

mgl `diy opira mewn lkn ,mipw iy`x lawl

.mgld caekn eltwzi `ly ,orvn`a wfg o`yn

:dfk ezxev qxhpewa xiivy dne

ey`xay oicecigd md

ogleyd jxe` ly eteqaye

oikix`n mgld iptec eidy ,oagex cvle

jkle .ey`x cvl oitteky df oipra oiaigxne

daeb la` .lbrin edl libr oitipqc onwl yxtn

retiya diabne jled did `l ,zirvn`n mgld

dyng cr aigxne jled didy cr ,o`kne o`kn

ly eagx mi`lnnd miileyd mde ,migth

o`kn ltek cg`e .ogley

iaxl .sewf otec enk ,o`kne

,dvgne miigth Ð dcedi

:dfk .miigth xi`n iaxle

oicg diy`x ipye :qxhpewa yxity dn la`

m` .mina oirbep oi`e ,dlrnl oideabe oiklede

ikc `vnp Ð mina rbep epi`e jlede rteyn eteqe ey`xy ,eply zepitq oirk xnel dvex

,eteqae eizgzy mgld y`xa migpend mipw` mgl aizi `l ,ogleyd lr mgll dil xcqn

xn`c o`nl `l`" jixtc `d epiidc :miyxtn yie !dicegla irvn` dpw` `l` aizi `lc

Ð ?mipwd lr mgld ayei did j`id ,xnelk "?iazi eed ikid ,mipw zcwex dpitq oink

Ð "edl ciar `yxen" :ipyne .mdilr mgld ayiy ,ehtynk mipw iazi eed ikid :yexit

dhnly ecega eizgzn mgld ileya wva wiacn didyoeyld oi`e .mipwd lr oryiy ick ,

rtyne jled oi` ogleyd jxe` itlky eteqae ey`xa mgldy d`xp jkitl .llk ok rnyn

mglc oizipzn `yxtin ikid ,zcwex dpitq oink xn`c o`nl :xn`z m`e .sewf `l` ,llk

miigthe o`kn dvgne miigth Ð dcedi iaxl ltewe ,dyng eagexe dxyr ekx` miptd

opz ikid ,rav`k cr jlede dlk dhnlc oeikc .miigth Ð xi`n iaxle ,o`kn dvgne

ezirvn`n oideabe oikled eileyy dn dil xqg `d ?"ogley ly eagx `lnn ekx` `vnp"

t ikc .o`kne o`kn!`zxet dil xqg Ð dil zrtyn ike .`l eze dil `lnnw Ð dil zhy

xne`d ixacl :(`,ev zegpn) opgei iax xn`c `d :dyw cere .aiyg `l `zxet `edd `nye

ith deab `d .dlrnl migth xyr dyng ycwn ogley `vnp Ð ltew dvgne miigth

:onwl opixn`e ,gth ied `lc :xnel jixve !zcwex dpitq oink xn`c oeik ,diteb opgei iaxl

i`e ,df ab lr df eid mingl dyy ixdy ,`ed wgece .aiygw `l Ð gth ied `lc oeik

iazi ikid zcwex dpitq oink xn`c o`nl jixt `w i`n ,gth zezy wilq `l cge cg lkl

dil rnyn ikd elit`c :xnel yie ?gth zezy elit` miileyd oirityn oi` `d Ð oikifa

miptd mgl ixd izk` :xn`z m`e .xwir lk oirbep edi `ly opirac ,xity oikifa iazi `lc

iaxl miigth e` dcedi iaxl dvgne miigth letiwdy ,letiwd jeza did gth iaer eze`c :xnel yie !`aeh ycwn ogley `vnp ,(`,fl) "dry lk" wxta migqta opixn`ck ,gth eiaer

.xi`néëîñã.mgl ly eagxk ,dyng oiagx oitipqc d`xp Ð mgll oitipq dil.oilevit oze`a oigpen mgle mgl lk ly mipwd iy`xy :qxhpewa yxit Ð xn`c "odiy`xa oilvetn"e

zcnk ,oitipqd iy`xl zenibt oirk eid oilevit oze`c xyt`e .mgl ly edaeb zcna ,miigth Ð xi`n iaxle ,dvgne miigth Ð dcedi iaxl ,dfn dlrnl df oilevitd eid df yexitle

.mgld z` oikneq mday :`ziixaa onwl ipzw oke .mgld z` oda oikneq ediy ick ,odiy`xa oilvetn ,my eid adf ly oitipq drax` :(`,ev zegpn) opz oizipznac :dnize .dpwd iaer

oday ,my eid oitipq drax` :`ipz inp (`i wxt) `ztqezae .ogley ly exdh lr gpend oezgzd mgll `l` ,dcnrd ira `lc rnyn Ð mipwd iy`x zpizp llk mewn meya xikfn oi`e

!zcwex dpitq oink xn`c o`nl ,llk zeidl xyt` `le .`weec dpezgzd dlg ,rnyn Ð mgld z` oikneqçìú.(a,bp oileg) "zetxh el`" wxtc "igliz igliz ltp" enk Ð
oink
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ïðçBé éaø ,äöeøt äáéz ïéîk :øîà àðéðç éaø:øîà ©¦£¦¨¨©§¦¥¨§¨©¦¨¨¨©
äáéz ïéîk øîàc ïàîì àîìLa .úã÷Bø äðéôñ ïéîk§¦§¦¨¤¤¦§¨¨§©©£©§¦¥¨
øîàc ïàîì àlà .ïéëéæa éáúé eåäc eðééä ,äöeøt§¨©§§¨¨§¦¨¦¦¤¨§©©£©

?ïéëéæa éáúé eåä éëéä ,úã÷Bø äðéôñ ïéîk¯íB÷î §¦§¦¨¤¤¥¦¨¨§¦¨¦¦¨
,äöeøt äáéz ïéîk øîàc ïàîì àîìLa .eäì ãéáò£¦§¦§¨¨§©©£©§¦¥¨§¨
äðéôñ ïéîk øîàc ïàîì àlà .íéð÷ éáúé eåäc eðééä©§§¨¨§¦¨¦¤¨§©©£©§¦§¦¨

?éáúé eåä éëéä íéð÷ ,úã÷Bø¯.eäì ãéáò àLøBî ¤¤¨¦¥¦¨¨§¦§¨£¦§
ïàîì àîìLaøîàc,äöeøt äáéz ïéîk ¦§¨¨§©©£©§¦¥¨§¨

ïéôéðñ déì éëîñc eðééäïéîk øîàc ïàîì àlà .íçlì ©§§¨§¦¥§¦¦©¤¤¤¨§©©£©§¦
?íçlì ïéôéðñ déì éëîñ éëéä ,úã÷Bø äðéôñ¯ìéâòc §¦¨¤¤¥¦¨§¦¥§¦¦©¤¤©£¦

eäììâòéî,úã÷Bø äðéôñ ïéîk øîàc ïàîì àîìLa . §¦£©¦§¨¨§©©£©§¦§¦¨¤¤
,äöeøt äáéz ïéîk øîàc ïàîì àlà .ïéôéðñ ïðéòác eðééä©§§¨¥©§¦¦¤¨§©©£©§¦¥¨§¨

?éì änì ïéôéðñ¯íçìc àø÷eé ábàçìzïàîì àîìLa . §¦¦¨¨¦©©§¨§¤¤§©¦§¨¨§©
øîàc.ïéçpeî ïçìL éab ìò ïéôéðñ ,úã÷Bø äðéôñ ïéîk ©£©§¦§¦¨¤¤§¦¦©©¥ª§¨¨¦

àëéä ïéôéðñ ,äöeøt äáéz ïéîk øîàc ïàîì àlà¤¨§©©£©§¦¥¨§¨§¦¦¥¨
!?eäì çpî àòøàà ,eäì çpî¯,ïéààaà éaø øîàc ©©§©©§¨©©§¦©£©©¦©¨

úã÷Bø äðéôñ ïéîk øîBàä éøáãì :ìîî øa¯ìò ïéôéðñ ©¤¤§¦§¥¨¥§¦§¦¨¤¤§¦¦©
äöeøt äáéz ïéîk øîBàä éøáãì ,ïéçpeî ïçìL éab¯ ©¥ª§¨¨¦§¦§¥¨¥§¦¥¨§¨

éaø øîàc àä àìæà ïàîk .ïéçpeî ò÷ø÷ éab ìò ïéôéðñ§¦¦©©¥©§©¨¦§©¨§¨¨©£©©¦
:äãeäéúà ãéîòî íçlä,ïéôéðqäïéôéðqäåïéãéîòî §¨©¤¤©£¦¤©§¦¦§©§¦¦©£¦¦

úà.úã÷Bø äðéôñ ïéîk øîàc ïàîk ?íçlä ¤©¤¤§©©£©§¦§¦¨¤¤
:éáéúéî
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zegpn(ycew zay meil)

,äöeøt äáéz ïéîk ,øîà àðéðç éaøyiy [fbx`] daiz oink epiidc ©¦£¦¨¨©§¦¥¨§¨
ly dizeptec evxtp oke dieqik uxtpe ,zeptc rax`e zirwxw dl

.mexce oetv ly dizeptec wx exzepe ,axrne gxfn

úã÷Bø äðéôñ ïéîk ,øîà ïðçBé éaødlw dpitq zxevk ± ©¦¨¨¨©§¦§¦¨¤¤
cr ,dkx` seqe y`x cvl zklede dxivne ,dagx `id dzirvn`ay
zcxeie dxivn `id ,ddaeba oke ,dcg ziyrp dkx` seqe y`xay
rav` lr rav` ick ,dcg `id dzizgzay cr ,dagxae dkx`a
jk ,xdn dhye ,llk mina mirbep diy`x oi` ef dzxev iptne ,cala

.mgld d`xp ynn

:oikifad egped okid zcwex dpitqk xaeql dywn `xnbdàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîì[`pipg iax]éáúé eåäc eðééä ,äöeøt äáéz ïéîk §©§¨©§¦¥¨§¨©§©£¨§¦

ïéëéæazizgz ixdy ,mgld lr dpeald ikifa eayi cvik oaen ± §¦¦
,mikifad z` egipd dilre dxyi dzid mgldøîàc ïàîì àlàiax] ¤¨§©§¨©

,[opgei,úã÷Bø äðéôñ ïéîk,dywïéëéæa éáúé eåä éëéäeayi cvik - §¦§¦¨¤¤¥¦£¨§¦§¦¦
gipdl ozip `le ,dxyi dpi` mgld zizgz ixd ,mgld lr mikifad

:`xnbd zayiin .mikifad z` dilreäì ãéáò íB÷îeziit` iptl ± ¨¨¦§
zcnrdl xyi mewn ,zerteynd eizepteca miyer eid ,mgld ly

.mikifad

:mgld lr mipwd eayi cvik ,zcwex dpitqk xaeql dywn `xnbd
øîàc ïàîì ,àîìLa[`pipg iax]eåäc eðééä ,äöeøt äáéz ïéîk ¦§¨¨§©§¨©§¦¥¨§¨©§©£

íéð÷ éáúély eagex lkl oky ,mgld lr mipwd eayi cvik oaen ± ¨§¦¨¦
,ipyd on cg`d zewegx eid eizeptec ,[ogleyd jxe`l jenqa] mgld

,ef otecl ef otecn ,mipwd ecnr mdilreøîàc ïàîì àlà[opgei iax] ¤¨§©§¨©
,úã÷Bø äðéôñ ïéîk,dywéáúé eåä éëéä íéð÷,mipwd eayi okid ± §¦§¦¨¤¤¨¦¥¦£¨§¦

mgld iptecy xg`n ,mgld iciv ipya mipw gipdl zexyt` oi` ixd
,micg eyrp [ogleyd jxe` cv ly] mdizevwae ,ipyl cg`d eaxw

.mceg lr cenrl leki epi` dpwde

:`xnbd zayiineäì ãéáò àLøeîhrn rav`a mgll ewiacd ± §¨¨¦§
.dpwd z` wifgdl ick agx `diy eceg z` eaigxde ,ecega wva

z` oitipqd eknq cvik ,zcwex dpitq oink xaeql dywn `xnbd
:mgldøîàc ïàîì àîìLa[`pipg iax]eðééä ,äöeøt äáéz ïéîk ¦§¨¨§©§¨©§¦¥¨§¨©§

íçlì ïéôéðñ déì éëîñc,mgld z` mitipqd eknq cvik oaen ± §¨§¦¥§¦¦©¤¤
cvl mitewf ecnry mitipqde ,zetewfe zexyi eid mgld zeptc oky
,exayi `ly mingld z` ewifgde ,mgld otec lka erbp ,ogleyd

øîàc ïàîì àlà[opgei iax],úã÷Bø äðéôñ ïéîk,dywéëîñ éëéä ¤¨§©§¨©§¦§¦¨¤¤¥¦¨§¦

íçlì ïéôéðñ déìixd ,xayi `ly mgld z` mitipqd eknq cvik ± ¥§¦¦©¤¤
,dlrnl eizevwa wx mgla mirbep mgld icivly mitewfd mitipqd
leki oiicry otecd retiy x`y z` mikneq `le ,eretiy seqa epiidc

.xayidl
:`xnbd zayiinìbòéî eäì ìéâòcmze` elbir ,mitipqd ziiyra ± §¨¦§¦§¨

eknqe mgld otec lk zgz cnr df lebire ,lebir ivg oink mzizgza
.sipqd ly eztiwf lr jnqp mgld y`xe ,xayi `ly

oitipql ekxved recn ,dvext daizk xaeql dywn `xnbd
:mgld zcnrdløîàc ïàîì àîìLa[opgei iax]äðéôñ ïéîk ¦§¨¨§©§¨©§¦§¦¨

ïéôéðñ ïðéòác eðééä ,úã÷Bøzeidy ,oitipqd eyny dnl oaen ± ¤¤©§§¨¦©§¦¦
,eze` eknqiy oitipql miwewf eid dhnl cg did mgldyïàîì àlà¤¨§©

øîàcdzid miptd mgl zxevy ,[`pipg iax],äöeøt äáéz ïéîk §¨©§¦¥¨§¨
dywéì änì ïéôéðñmgll did ixd ,oitipql llk ewwfed recn ± §¦¦¨¨¦

:`xnbd zayiin .cenri mgldy ick miic zeagx miileyàø÷eé ábà©©§¨
çìz íçìcmipezgzd mingld mipeilrd mingld caek zngn ± §¤¤¨©

,xayidl milelr.exayi `ly meknq oitipqde
zgpdl ogleya mewn did okid ,dvext daizk xaeql dywn `xnbd

,oitipqd:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLa[opgei iax]ïéîk ¦§¨¨§©§¨©§¦
úã÷Bø äðéôñoaendy,ïéçpeî ïçìL éab ìò ïéôéðñileyy zeidy §¦¨¤¤§¦¦©©¥ª§¨¨¦

xzep if` ,ogleyd iab lr cnr cala rav` iaerke micg eid mgld
,oitipqd zcnrdl mgld retiy zgz mewnøîàc ïàîì àlàiax] ¤¨§©§¨©

[`pipgeäì çpî àëéä ïéôéðñ ,äöeøt äáéz ïéîkmewn xzep okid ± §¦¥¨§¨§¦¦¥¨©©§
cr ogleyd lk agexk mikex` eid mgld iley ixd ,oitipqd zgpdl

,eiccvlm`deäì çpî àòøààzayiin .oitipqd egped rwxwd lr ± ©©§¨©©§
:`xnbdïéàecnr oitipqd ,dvext daizk xaeqy `pipg iaxl ok` ± ¦

itke ,rwxwd lr,ìnî øa àaà éaø øîàcyïéîk øîBàä éøáãì §¨©©¦©¨©©¨§¦§¥¨¥§¦
,úã÷Bø äðéôñdéab ìò ïéôéðñd,ïéçpeî ïçìLeøîBàä éøáãì §¦¨¤¤§¦¦©©¥ª§¨¨¦§¦§¥¨¥

,äöeøt äáéz ïéîkdéab ìò ïéôéðñd.ïéçpeî ò÷ø÷ §¦¥¨§¨§¦¦©©¥©§©¨¦
df ecinrd oitipqde mgldy dcedi iax xn` ink ,zxxan `xnbd

:dfløîàc àä àìæà ïàîkdpitq e` dvext daiz] dhiy efi`k ± §©¨§¨¨§¨©
ixac mikled [zcwexäãeäé áø,xn`y,ïéôéðqä úà ãéîòî íçlä ©§¨©¤¤©£¦¤©§¦¦

.íçlä úà ïéãéîòî ïéôéðqäå:`xnbd zyxtnîàc ïàîkøiax] §©§¦¦©£¦¦¤©¤¤§©§¨©
[opgei,úã÷Bø äðéôñ ïéîkogleyd lr ecnr oitipqd ezhiyle §¦§¦¨¤¤

eknq mnvr oitipqde ,mwifgde mdilr cnry mgld ici lr eknzpe
.micg eileyy s` lr cenriy ,mgld z`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zegpn(iyiy meil)

,yiwl yix ly ezrcdéì øîà,xfrl` iaxlàîéz àì àîòè éàî ¨©¥©©£¨Ÿ¥¨
éì,eci aezky dxeza mewn lkl dpeekd oi`y il zipr `l recn - ¦

l `l`éøîà÷ äëéîñc 'åéãé'dazkpy 'eci' zaizl dzid dpeekd - ¨¨¦§¦¨¨¨§¦
`ld :`xnbd dywn .dkinq oipraáéúk énð äëéîñaoipra - ¦§¦¨©¦§¦

ryedie dyn oipra aezky epivn mb dkinq(bk fk xacna)úà CBîñiå'©¦§¤
,'eäeöéå åéìò åéãé.xqg aizka 'eci' aezkl el dide:`xnbd zvxzn ¨¨¨¨©§©¥

éøîà÷ äîäác äëéîñw zndaa dkinq lr wx dzid dpeekd -oax §¦¨¦§¥¨¨¨§¦
mewn lk oaxw lr dkinq iably ,mc` y`x lr dkinqa `le

.mici izyl dpeekd 'eci' xn`py
:dpyna epipy,ïéèçBL ïéëîBqL íB÷îáeeäèéçL äëéîñì óëz- ¦§¤§¦£¦¥¤¦§¦¨§¦¨

:`xnbd zl`ey .dhigyd d`a dkinqd xg`l cineøîà÷ éàî- ©¨¨©
dkinql skz'y itl ,oeyl ltk o`k yi `ld ,dpynd zpeek dn
`linn ok m` ,dkinqd xg`l cin hegyl yiy dzernyn 'dhigy

.'oihgey oikneqy mewna'y jkn rnyp
:`xnbd daiynøîà÷ éëä,dpynd zpeek efïéëîBqL íB÷îa ¨¦¨¨©¦§¤§¦

ïéèçBLmeyn.äèéçL äëéîñì óëzL £¦¤¥¤¦§¦¨§¦¨

äðùî
:dtepz zevnl dkinq zevn oia milcadd z` dpen dpyndøîBç¤

äôeðzaî äëéîqa,dtepzd zevnn dxeng dkinq zevne yi - ©§¦¨¦©§¨
äëéîqaî äôeðzáe.dkinq zevnn dxeng dtepz zevny yie - ©§¨¦©§¦¨

,dtepzan dkinqa xneg :dpynd zx`anéðî ãçàLìëì ó ¤¤¨¥¦§¨
íéøáçä,mlek xear sipn cg` ,mitzey dnk ea eidy oaxw -åeli` ©£¥¦§

dkinq iabläôeðza øîBç .íéøáçä ìëì CîBñ ãçà ïéà¥¤¨¥§¨©£¥¦¤©§¨
,dkinqanøeavä úBðaø÷áe ãéçiä úBðaø÷a úâäBð äôeðzäL¤©§¨¤¤§¨§§©¨¦§¨§§©¦
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום שישי עמ' ב

oifge` mipya cenr cv sc ± oey`x wxtzereay

äöåøô äáéú ïéîë.ef cbpk ef dizeptec izye ,dieqik lhipy -

:dfk .miagx miileye ,zeptc izy el eid mgld jkäðéôñ ïéîë
úã÷åø,dagx dlrnln `l` ,miiley dl oi`e .y"ieew -

oicg diy`x ipye :dfk .rav`k cr zklede dlk dhnlne

.mina oirbep oi`e ,dlrnl oideabe oiklede

zklede zcwxny - "zcwex" dl ixw ikdle

.xdnïéëéæá éáúéã åðééäjeza dpeal ly -

lr" (ck `xwie) aizkck ,oeilrd mgl

miileyde li`edc ."dkf dpeal zkxrnd

.dti mdilr oikifad miayei eid ,miagxàìà
éáúé éëéä úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì

ïéëéæámiiley el oi` `d -?ãéáò äåä íå÷î
åäìodl owzn did zeptcd cg` iaera -

.ayen ziaäáéú ïéîë øîàã ïàîì àîìùá
äöåøô.zeptcd eid -íéð÷ éáúéã åðééä-

,my eid mipw dpenye mixyr :oizipzn ipzwc

didymgld lr adf ly mipw dyly ozep

otec lr dpw ly ey`x ,[cg`d] oey`xd

lre .df otec lr xg` (ly) ey`xe ,df

yy mdy cr ,xg` mgl aiyen did mipwd

dlg oia mipwd oilicane .ef lr ef zelg

.eytrzi `ly ick ,dzxiaglïàîì àìà
íéð÷ éáúé éëéä úã÷åø äðéôñë øîàã-

`l` my ayil leki oi`e ,micg oy`x `lde

ezirvn`a cg` dpw?åäì ãéáò àùøåî-

hrn wiacne ,o`kne o`kn ,y`xd lv`

.mipwd z` lawl wvaøîàã ïàîì àîìùá
äöåøô äáéú ïéîëzetewf zeptcd eidy -

`ipzwc ,mgll oitipq ikinqc epiid - deya

oilvetn ,my eid oitipq drax` :`zipzn

iy`xa.df xcql mipye df xcql mipy ,od

,ogley ly eagexl ekx` gpen mgldy

mgld jxe`y dn okine okin dlrnl ltewe

,letk ,dvext daiz oink xn`c o`nle .mgld iptec od ode .ogleyd agex lr xzi

.deya zetewf zeptcdyoitipq ipy iknqc epiidmicnerd ,y"wxit oixewy Ð

`ly ,mgld oikneq oeilrd mgl cr zedeabe zekex` rwxwa

:dfk daxd oilevit mdiy`xa oilvetn ikdle .eizeptec exayi

lr oigpen mgle mgl lk lry mipwd iy`xy.oilevit mze`

zcwex dpitq oink xn`c o`nl `l`Ðzeptcd oiieyr

mgll oitipq iknq ikid ,retiya?`l` oirbep oitipqd oi` `lde

.xayi `ly eizeptec x`y jenql leki oi`e mgl ly ey`xa hrnìâòéî åäì ìéâòã
Ðmiieyr `l` ,oitewf oicner oitipqd oi`oixewy lbrn ivgk

lk z` jneqe ,mgl ly eretiy zgz lebir eze`e :dfk `"lwxiv

jneq sipqd y`xe .mgldlbrin .mgld y`xl,`"lwxiv Ð

.(`,hi ziprz) dber my lr "lbrnd ipeg" opixwckopirac epiid

oitipq.áùåé åðéàå ,íéáçø íçìä éìåù ïéàù Z`xwei ab`

mglc.åãéáëî äæ ìò çðåî äæù Zglz.(a,bp oileg) "igliz igliz" enk ,xayp Ð

migpen ogly iab lr oitipq.oxn`ck ,edl librce Ðdvext daiz oink xn`c o`nl `l`eede Ð

!oglyd lr azinl oitipq evn `l ez ,zetewfe zeey zeptcdúà ãéîòî íçìä
ïéôéðñä,"lbrin librc" xn`ck ,sipq ly eletiw lr gpen mgl ly eretiyy Ð

.leti `ly mgld cinrn sipqde
ïéîë
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ïéîëiaxl Ð dyye ,(`,ev zegpn) dcedi iaxl dyng eagx ogleyc Ð dvext daiz

,ltewe .ogley ly eagx cbpk ekx` oipzepe .dyng eagxe ,dxyr ekx` mgle .xi`n

o`kn miigth Ð xi`n iaxle ,o`kn dvgne miigthe o`kn dvgne miigth Ð dcedi iaxl

oiagx miileye ,ef cbpk ef zeptc izy ,dvext daiz oink didy `vnp .o`kn miigthe

dl oi`e .zcwex dpitq oink ,dlrnln dvexte

dlk dhnlne dagx dlrnln `l` ,miiley

oiklede ,oicg diy`x ipye .rav`k cr zklede

yxit jk .mina oirbep oi`e ,dlrnln oideabe

mgld geztc d`xp eyexit jezne .qxhpewa

dcgd dpitqk .oicg oiy`x ipye ,dhnln

cg mgld jk ,dxdn uexl ick dteqae dy`xa

ikdle .ogleyd jxe` cv (cg ly) eteqae ey`xa

iazi ikid ,zcwex dpitq oink xn`c o`nl :jixt

`l` my ayil leki oi`e oicg oy`x `ld ?mipw

my eidy it lr s`e !ezirvn`a cg` dpw

ick odiy`xa oilvetn adf ly oitipq drax`

mgl `diy opira mewn lkn ,mipw iy`x lawl

.mgld caekn eltwzi `ly ,orvn`a wfg o`yn

:dfk ezxev qxhpewa xiivy dne

ey`xay oicecigd md

ogleyd jxe` ly eteqaye

oikix`n mgld iptec eidy ,oagex cvle

jkle .ey`x cvl oitteky df oipra oiaigxne

daeb la` .lbrin edl libr oitipqc onwl yxtn

retiya diabne jled did `l ,zirvn`n mgld

dyng cr aigxne jled didy cr ,o`kne o`kn

ly eagx mi`lnnd miileyd mde ,migth

o`kn ltek cg`e .ogley

iaxl .sewf otec enk ,o`kne

,dvgne miigth Ð dcedi

:dfk .miigth xi`n iaxle

oicg diy`x ipye :qxhpewa yxity dn la`

m` .mina oirbep oi`e ,dlrnl oideabe oiklede

ikc `vnp Ð mina rbep epi`e jlede rteyn eteqe ey`xy ,eply zepitq oirk xnel dvex

,eteqae eizgzy mgld y`xa migpend mipw` mgl aizi `l ,ogleyd lr mgll dil xcqn

xn`c o`nl `l`" jixtc `d epiidc :miyxtn yie !dicegla irvn` dpw` `l` aizi `lc

Ð ?mipwd lr mgld ayei did j`id ,xnelk "?iazi eed ikid ,mipw zcwex dpitq oink

Ð "edl ciar `yxen" :ipyne .mdilr mgld ayiy ,ehtynk mipw iazi eed ikid :yexit

dhnly ecega eizgzn mgld ileya wva wiacn didyoeyld oi`e .mipwd lr oryiy ick ,

rtyne jled oi` ogleyd jxe` itlky eteqae ey`xa mgldy d`xp jkitl .llk ok rnyn
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וכן967) אֹותֹו. ׁשּמקּדיׁשים חּולין ׁשל חפץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַּדהינּו:
אְך968) לאכילה, היבּול הּתר ּובזה להפריׁש, ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֻׁשחּיבים

היבּול נקרא והּמעׂשרֹות, הּתרּומֹות מּמּנּו הפרׁשּו ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָֻּבטרם
ּבאכילה. ואסּור ה969)"טבל" ׁשל ולא970)עקרֹונֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ

ּבעלמא. להׁשּתּמׁש971)חּומרא עליהם, סֹומכים ואנּו , ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
אֹותם, הקּדיׁשּו הם ׁשּמא חֹוׁשׁשים ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹּבמטלטליהם,

התחרטּו. ּכְך מקּים,972)ואחר ואינֹו ּגם973)ׁשהּנֹודר ּכי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּומי הּנפׁש, אל הּקׁשּור ּכדבר נחׁשבים האּׁשה וגם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנדר
אל ּגם ׁשּלֹו הּקׁשר מתערער מהם, ּבאחד נזהר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאינֹו

נדרָך]974)הּׁשני. לאׁשּתָך.975)[את הּכּונה קּיּום976). אי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּבגללֹו977) עד ּביֹותר, חמּור הּנֹודר978)הּוא אף979)ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַָָ

עליהן, להענׁש איׁשּיֹות עברֹות עדין להם ׁשאין ּפי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָעל
לׂשאת מסּגלים אינם ּכׁשעדין ׁשּבצעירּותם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

ּולרע, לטֹוב עליהם אחראים האבֹות [ּבנדרי980)ּבאחריּות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבניָך],981)ׁשוא] את קּימּת]982)[לחּיב ולא [ׁשּנדרּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ל"בׂשרָך"?983) לעיל.)984הּקׁשּורים מתים985)ּכּמבאר ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
הּגמרא: מבארת מּובן986)הּילדים. הּילדים987)הּדבר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

לעיל.988)מתים ׁשּנתּבאר הּמקרא?989)ּכפי הּוא מה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבּתֹורה? זה ּדבר ּכתּוב האם990)והיכן הּנביא: ּבתֹוכחת ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּוא992)ּבחּנם991) מה על חּנם! היה לא הענׁש ולא! לא ְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
הֹוריהם.993)ּבא? ּתֹורה, ֵֶָָ
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ׁשּבגללֹו977) עד ּביֹותר, חמּור הּנֹודר978)הּוא אף979)ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַָָ

עליהן, להענׁש איׁשּיֹות עברֹות עדין להם ׁשאין ּפי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָעל
לׂשאת מסּגלים אינם ּכׁשעדין ׁשּבצעירּותם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

ּולרע, לטֹוב עליהם אחראים האבֹות [ּבנדרי980)ּבאחריּות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבניָך],981)ׁשוא] את קּימּת]982)[לחּיב ולא [ׁשּנדרּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ל"בׂשרָך"?983) לעיל.)984הּקׁשּורים מתים985)ּכּמבאר ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
הּגמרא: מבארת מּובן986)הּילדים. הּילדים987)הּדבר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

לעיל.988)מתים ׁשּנתּבאר הּמקרא?989)ּכפי הּוא מה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבּתֹורה? זה ּדבר ּכתּוב האם990)והיכן הּנביא: ּבתֹוכחת ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּוא992)ּבחּנם991) מה על חּנם! היה לא הענׁש ולא! לא ְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
הֹוריהם.993)ּבא? ּתֹורה, ֵֶָָ

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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הֿו סעיפים שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

íéâäåð ùé [éהזקן רבינו בסידור הוא כן -12.

íäì òåãéä íòèî [àéהקשור - קבלה פי על טעם הוא -

בשבת העולמות עליית .13עם

íá åçåðéå [áéנעילה בתפלת הדין והוא כן14- אם וצ"ע ,
שבמנחה 'והשיאנו' בברכת בשבת שחל ביו"ט .15הוא

zetqede mipeiv

(12:(411 ע' חכ"ט בלקו"ש גם (נדפס רחצ ע' חי"ד אג"ק ראה
שבתות בסדורנו: ככתוב הוא שבת, מנחה בתפלת חב"ד נוסח
הברכה' ב'היכל וראה רבים, לשון שניהם בם, וינוחו קדשך
שבת של במנחה לומר כטועים לא יג: לא, תשא פ' שמות
וכן בם, וינוחו קדשך שבת לומר צריכים אלא קדשך, שבתות

התניא. בעל מהר"ז הקדוש הגאון בסידור גם הוא
ג'13) שבין החילוק בכ"מ מבואר :18 ע' חי"ד לקו"ש ראה

זמן ג) דשבתא; יומא ב) שבתא; (ליל) מעלי א) דשבת: הזמנים
המלכות עליית הוא שבת שבליל - רעוין רכל רעוא שבת, מנחת
לברר לבי"ע המל' יורדת החול בימות כי לאצילות, מבי"ע
משם עולה היא שבת ובליל גו", יורדות "רגלי' וכמ"ש בירורים,
הרי המלכות, מספירת מקבלים שהעולמות ומכיון לאצילות.
ביומא אח"כ באצילות. שהיא כפי המל' ספי' בבי"ע אז מאיר
דאצילות. מדות ז"א, בחי' יותר, נעלית בחי' מאיר דשבתא
שלמעלה ומדרי' הבחי' גילוי הוא דרעוין רעוא בזמן ואח"כ
בתפלת אומרים ולכן ומל'. דז"א היחוד בא שממנה ומל', מז"א
בו" "וינוחו שחרית בתפלת (מל'), בה" "וינוחו שבת של ערבית

ומל'). ז"א (יחוד בם" "וינוחו מנחה ובתפלת (ז"א)
האר"י שגורי סק"ז) רסח סימן (להחיד"א ברכה במחזיק הוא וכן
וכמו בדבר, סוד וכתבו בם, וינוחו במנחה לומר המנהג קיימו
בהגהות נמצא וכן מ"ב), שם על (שרומז חסידים במשנת שכתב
שבת של בערבית לומר הנכונה שהנוסחא הכוונות, לספר הרמ"ז

סוד וכתב בם, וינוחו ובמנחה בו, וינוחו ובשחרית בה, וינוחו
לשנות ואין האר"י, בדרך ההולכים דרזין מארי מנהג וכן לדבר.

המנהג.
שבליל הטעם כתב סק"ב) רסח (סימן הגדולה כנסת בשיורי
ובשחרית בה, וינוחו אומרים לכן אביה, בבית ככלה היא שבת
לכן החתן, בבית השמחה שעיקר חמיה, בבית ככלה היא
עיקר. שניהם מכן שלאחר בם, וינוחו ובמנחה בו. וינוחו אומרים

שהיא14) שבנעילה, לי, נראה במחזור: אדמו"ר כ"ק הערת
ולעת-עתה בם. . . שבתות במנחה: כמו לומר צריך מנחה, לאחר

בפירוש. זה מצאתי לא
על ת"ח :(407 ע' שם בלקו"ש גם (נדפס טז ע' חי"ט ואג"ק
נעילה בתפילה לומר הוראה, קדושים, דעת בסידור שמצא כתבו
בהמשך בא ובודאי בם", "וינוחו בש"ק שחל ביוהכ"פ

"שבתות". לשאומרים
שחל15) יו"ט של במנחה כן לשנות כתבו 64 ע' המנהגים בס'

ראינו שלא שצ"ע העירו תכו גליון התקשרות ובקובץ בשבת,
עם הזקן רבינו ובסידור בזה, טה"'ד איזו יש ואולי כן. נוהגים
המנהגים בס' היא טה"ד שלכאורה העיר והערות ציונים
הטעם שעיקר לעיל), שהובא אדמו"ר כ"ק לשון על (שהוסיף
בם', 'וינוחו לאחמ"כ שאומרים משום הוא 'שבתות' שאומרים
טעם אין ושוב בם' 'וינוחו אומרים אין והשיאנו בברכת אמנם

'שבתות'. לומר

•
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Áבקבלנות נכרים שוכרים שהקהל היתר נוהגין מקומות בקצת
בשבת ואפילו לעצמו עושה והנכרי הרחוב מן הזבל לפנות

חושש שכברואין לפי זכות עליהם שלמדו ויש העין למראית ין
ולא הזבל לפנות בקבלנות נכרי לשכור שדרך הדבר נתפרסם
רמ"ג בסימן כמ"ש העין מראית חשש כאן אין וא"כ יום שכיר

ע"ש. ורחיים תנור מרחץ לענין

בשבת הכנסת בית לבנות לנכרים להניח להתיר יש זה ומטעם
אומנים ע"י הבתים בנין דרך בו שמפורסם מקום הוא אם
המקומות ברוב שהוא כמו יום שכירי ע"י ולא קבלנים
הם שתחתיו מלאכה עושי והאומנים קבלן הוא לבדו שהאדריכל

להתיר אין מקום ומכל העין מראית חשש יש ששם יום שכירי
הזמן בהמשך יתבטל שמא חשש שיש כגון הדחק בשעת אלא
בשעת שלא אבל הנכרים רשעת מחמת לגמרי הכנסת בית בנין
אינם שהם הנכרים בעיני השם חילול מפני להתיר אין הדחק
ואנו אידם ביום בפרהסיא מלאכה לעשות אדם לשום מניחים
כיבוד אבל בפרהסיא בשבילנו בשבת מלאכה לעשות מניחים
השם חילול בו ואין כך כל הישראל שם על נקרא אינו הרחוב
במקום מקום ומכל הדחק בשעת שלא אף להתירו נוהגין לכן

הרחוב: בכיבוד אף להקל אין מנהג שם שאין

Ëשיארוג או לו שיכתוב לשתים או לשנה נכרי לו ששכר מי
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וכן967) אֹותֹו. ׁשּמקּדיׁשים חּולין ׁשל חפץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַּדהינּו:
אְך968) לאכילה, היבּול הּתר ּובזה להפריׁש, ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֻׁשחּיבים

היבּול נקרא והּמעׂשרֹות, הּתרּומֹות מּמּנּו הפרׁשּו ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָֻּבטרם
ּבאכילה. ואסּור ה969)"טבל" ׁשל ולא970)עקרֹונֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ

ּבעלמא. להׁשּתּמׁש971)חּומרא עליהם, סֹומכים ואנּו , ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
אֹותם, הקּדיׁשּו הם ׁשּמא חֹוׁשׁשים ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹּבמטלטליהם,

התחרטּו. ּכְך מקּים,972)ואחר ואינֹו ּגם973)ׁשהּנֹודר ּכי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּומי הּנפׁש, אל הּקׁשּור ּכדבר נחׁשבים האּׁשה וגם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנדר
אל ּגם ׁשּלֹו הּקׁשר מתערער מהם, ּבאחד נזהר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאינֹו

נדרָך]974)הּׁשני. לאׁשּתָך.975)[את הּכּונה קּיּום976). אי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּבגללֹו977) עד ּביֹותר, חמּור הּנֹודר978)הּוא אף979)ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַָָ

עליהן, להענׁש איׁשּיֹות עברֹות עדין להם ׁשאין ּפי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָעל
לׂשאת מסּגלים אינם ּכׁשעדין ׁשּבצעירּותם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

ּולרע, לטֹוב עליהם אחראים האבֹות [ּבנדרי980)ּבאחריּות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבניָך],981)ׁשוא] את קּימּת]982)[לחּיב ולא [ׁשּנדרּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ל"בׂשרָך"?983) לעיל.)984הּקׁשּורים מתים985)ּכּמבאר ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
הּגמרא: מבארת מּובן986)הּילדים. הּילדים987)הּדבר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

לעיל.988)מתים ׁשּנתּבאר הּמקרא?989)ּכפי הּוא מה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבּתֹורה? זה ּדבר ּכתּוב האם990)והיכן הּנביא: ּבתֹוכחת ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּוא992)ּבחּנם991) מה על חּנם! היה לא הענׁש ולא! לא ְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
הֹוריהם.993)ּבא? ּתֹורה, ֵֶָָ
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הֿו סעיפים שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק
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`zax `zkld

íéâäåð ùé [éהזקן רבינו בסידור הוא כן -12.

íäì òåãéä íòèî [àéהקשור - קבלה פי על טעם הוא -

בשבת העולמות עליית .13עם

íá åçåðéå [áéנעילה בתפלת הדין והוא כן14- אם וצ"ע ,
שבמנחה 'והשיאנו' בברכת בשבת שחל ביו"ט .15הוא

zetqede mipeiv

(12:(411 ע' חכ"ט בלקו"ש גם (נדפס רחצ ע' חי"ד אג"ק ראה
שבתות בסדורנו: ככתוב הוא שבת, מנחה בתפלת חב"ד נוסח
הברכה' ב'היכל וראה רבים, לשון שניהם בם, וינוחו קדשך
שבת של במנחה לומר כטועים לא יג: לא, תשא פ' שמות
וכן בם, וינוחו קדשך שבת לומר צריכים אלא קדשך, שבתות

התניא. בעל מהר"ז הקדוש הגאון בסידור גם הוא
ג'13) שבין החילוק בכ"מ מבואר :18 ע' חי"ד לקו"ש ראה

זמן ג) דשבתא; יומא ב) שבתא; (ליל) מעלי א) דשבת: הזמנים
המלכות עליית הוא שבת שבליל - רעוין רכל רעוא שבת, מנחת
לברר לבי"ע המל' יורדת החול בימות כי לאצילות, מבי"ע
משם עולה היא שבת ובליל גו", יורדות "רגלי' וכמ"ש בירורים,
הרי המלכות, מספירת מקבלים שהעולמות ומכיון לאצילות.
ביומא אח"כ באצילות. שהיא כפי המל' ספי' בבי"ע אז מאיר
דאצילות. מדות ז"א, בחי' יותר, נעלית בחי' מאיר דשבתא
שלמעלה ומדרי' הבחי' גילוי הוא דרעוין רעוא בזמן ואח"כ
בתפלת אומרים ולכן ומל'. דז"א היחוד בא שממנה ומל', מז"א
בו" "וינוחו שחרית בתפלת (מל'), בה" "וינוחו שבת של ערבית

ומל'). ז"א (יחוד בם" "וינוחו מנחה ובתפלת (ז"א)
האר"י שגורי סק"ז) רסח סימן (להחיד"א ברכה במחזיק הוא וכן
וכמו בדבר, סוד וכתבו בם, וינוחו במנחה לומר המנהג קיימו
בהגהות נמצא וכן מ"ב), שם על (שרומז חסידים במשנת שכתב
שבת של בערבית לומר הנכונה שהנוסחא הכוונות, לספר הרמ"ז

סוד וכתב בם, וינוחו ובמנחה בו, וינוחו ובשחרית בה, וינוחו
לשנות ואין האר"י, בדרך ההולכים דרזין מארי מנהג וכן לדבר.

המנהג.
שבליל הטעם כתב סק"ב) רסח (סימן הגדולה כנסת בשיורי
ובשחרית בה, וינוחו אומרים לכן אביה, בבית ככלה היא שבת
לכן החתן, בבית השמחה שעיקר חמיה, בבית ככלה היא
עיקר. שניהם מכן שלאחר בם, וינוחו ובמנחה בו. וינוחו אומרים

שהיא14) שבנעילה, לי, נראה במחזור: אדמו"ר כ"ק הערת
ולעת-עתה בם. . . שבתות במנחה: כמו לומר צריך מנחה, לאחר

בפירוש. זה מצאתי לא
על ת"ח :(407 ע' שם בלקו"ש גם (נדפס טז ע' חי"ט ואג"ק
נעילה בתפילה לומר הוראה, קדושים, דעת בסידור שמצא כתבו
בהמשך בא ובודאי בם", "וינוחו בש"ק שחל ביוהכ"פ

"שבתות". לשאומרים
שחל15) יו"ט של במנחה כן לשנות כתבו 64 ע' המנהגים בס'

ראינו שלא שצ"ע העירו תכו גליון התקשרות ובקובץ בשבת,
עם הזקן רבינו ובסידור בזה, טה"'ד איזו יש ואולי כן. נוהגים
המנהגים בס' היא טה"ד שלכאורה העיר והערות ציונים
הטעם שעיקר לעיל), שהובא אדמו"ר כ"ק לשון על (שהוסיף
בם', 'וינוחו לאחמ"כ שאומרים משום הוא 'שבתות' שאומרים
טעם אין ושוב בם' 'וינוחו אומרים אין והשיאנו בברכת אמנם

'שבתות'. לומר

•
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Áבקבלנות נכרים שוכרים שהקהל היתר נוהגין מקומות בקצת
בשבת ואפילו לעצמו עושה והנכרי הרחוב מן הזבל לפנות

חושש שכברואין לפי זכות עליהם שלמדו ויש העין למראית ין
ולא הזבל לפנות בקבלנות נכרי לשכור שדרך הדבר נתפרסם
רמ"ג בסימן כמ"ש העין מראית חשש כאן אין וא"כ יום שכיר

ע"ש. ורחיים תנור מרחץ לענין

בשבת הכנסת בית לבנות לנכרים להניח להתיר יש זה ומטעם
אומנים ע"י הבתים בנין דרך בו שמפורסם מקום הוא אם
המקומות ברוב שהוא כמו יום שכירי ע"י ולא קבלנים
הם שתחתיו מלאכה עושי והאומנים קבלן הוא לבדו שהאדריכל

להתיר אין מקום ומכל העין מראית חשש יש ששם יום שכירי
הזמן בהמשך יתבטל שמא חשש שיש כגון הדחק בשעת אלא
בשעת שלא אבל הנכרים רשעת מחמת לגמרי הכנסת בית בנין
אינם שהם הנכרים בעיני השם חילול מפני להתיר אין הדחק
ואנו אידם ביום בפרהסיא מלאכה לעשות אדם לשום מניחים
כיבוד אבל בפרהסיא בשבילנו בשבת מלאכה לעשות מניחים
השם חילול בו ואין כך כל הישראל שם על נקרא אינו הרחוב
במקום מקום ומכל הדחק בשעת שלא אף להתירו נוהגין לכן

הרחוב: בכיבוד אף להקל אין מנהג שם שאין

Ëשיארוג או לו שיכתוב לשתים או לשנה נכרי לו ששכר מי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



c"agקע i`iyp epizeax zxezn

דרך שהוא כמו שכירותו משך זמן בתוך שיצטרך עת בכל לו
וכשאין שצריך עת כל לו שכותב מיוחד סופר להם שיש השרים
לו שצוה מה בשבת שיעשה להניחו מותר בטל יושב הוא צריך
אינו אם בשבת) שיעשה לו יאמר שלא שיזהר (רק השבת קודם
שעושה במה ריוח לישראל שאין לפי הישראל בבית עושה
אם ואף השבת אחר יעשה בשבת יעשה לא שאם בשבת
נקרא זה אין מקום מכל מיד שבת במוצאי לו צריכה המלאכה
היתה שהמלאכה כגון הוא וריוח בעלמא הנאה אלא ריוח
מרויח הוא שאז בשבת נעשית היתה לא אם לגמרי מתבטלת
יש אם וכן רנ"ב בסימן וכמ"ש בשבת שנעשית ע"י המלאכה
המלאכה שנעשית ע"י ומתרבה מתרווח שרכושו אחר ריוח לו

רמ"ג: בסימן כמ"ש בשבת

Èאם כלל עמו מקפיד הישראל כשאין אמורים דברים במה
בידו אלא המלאכה לעשות לו שצוה לאחר ובטל יושב הוא
לדעת בשבת עושה כשהוא לפיכך שירצה עת בכל לעשותה
עמו מקפיד הוא אם אבל הישראל מחמת ולא עושה הוא עצמו
צריך לפיכך הישראל מחמת בשבת עושה הוא הרי ביטולו על
אינו עושה הוא אעפ"כ ואם בשבת יעשה שלא לו לומר הוא

עושה: הוא עצמו שלדעת בידו למחות צריך

‡Èמיוחדות למלאכות אלא לו מושכר הנכרי כשאין זה וכל
שגמר ואחר שיצטרך עת בכל לארוג או לכתוב כגון
המלאכות לכל שכרו אם אבל ובטל יושב הוא המלאכה
בשבת שיעשה להניחו אסור שכירתו זמן משך בתוך שיצטרך
אחר פנוי כשיהיה שהרי בשבת זו מלאכה מרויח שהישראל לפי
שהנכרי מפני להתיר ואין אחרות מלאכות לעשות יצטרך השבת
יעשה לא אם אף שהרי שכרו כל לקבל כדי עצמו לטובת עושה
גם מתירים ויש רמ"ג בסימן כמ"ש כלום לו ינכה לא בשבת
מכריחו אינו שהישראל דעתו על מעלה אינו שהנכרי לפי בזה
יעשה לא אם אף משכרו כלום לו ינכה ושלא בשבת לעשות
קבלנותו להשלים תומו לפי מאליו עושה הוא אלא בשבת כלום
שיצטרכו המלאכות כל לעשות שכירותו בתחילת עליו שקיבל
משלם שכרו כל לו שישלם כדי שכירותו זמן משך בכל לישראל
(מטעם זו סברא על לסמוך ואין תרעומת שום עליו לו יהיה ולא
בסימן כמ"ש הפסד משום דליקה לענין אם כי שם) שנתבאר
הטעם: ע"ש רמ"ז בסימן כמ"ש איגרת שליחות ולענין של"ד

·Èאפילו בשבת מכס לקבל לו אסור מכס הקונה ישראל

שהובא כגון לאכילה וראוי מוקצה שאינו מאכל דבר הביאו
היום נלקט שמא חשש בו שאין דבר והוא התחום מתוך
בעצמו לקבל לו אסור אעפ"כ היום ניצד שמא או מהמחובר
ש"ו בסימן כמ"ש אסורים חפציך חפצך ממצוא שנאמר משום
מאה לכשתגבה לו שאומר דהיינו בקבלנות נכרי לו שוכר אלא
השבת ליום נכרי לו ישכור לא אבל וכך כך לך אתן דינרים
משא"כ ישראל של כשלוחו הוא הרי יום שכיר הוא שכשהנכרי
כדי טורח הוא לעצמו אלא ישראל של כשלוחו שאינו בקבלנות

שכרו. להרבות

בזה אין בשבת שיעשה מלאכתו לו קובע שהישראל ואע"פ
איסור בה אין המכס שקבלת לפי שבות לנכרי אמירה משום
ש דשבות שבות זה והרי שבות משום אלא לישראל ישאפילו

אוסרין שיש ואף ש"[ז] בסימן כמ"ש הפסד במקום אותו מתירין
מקום מכל שם כמ"ש מצוה לצורך לא אם הפסד במקום אף
לא בשבת מהנכרי המכס יטול לא שאם מצוה דבר חשוב כאן
הוא והרי הנכרי ביד הממון וישתקע השבת אחר לגבותו יוכל
קמ"ט סימן בי"ד כמ"ש מידם הממון שמציל במה מצוה עושה

ושע"ב:

‚Èכגון גמורה מלאכה בו לעשות שצריך מכס הוא אם אפילו
בשבת בו שיתעסק לנכרי לומר מותר אעפ"כ לכתוב שצריך
אמירה לו נתיר לא ואם ממונו על בהול שאדם לפי בקבלנות
מתירים לפיכך ויכתוב ישכח ושמא בעצמו להתעסק יבא לנכרי
לידי יבא שלא כדי סופרים מדברי שהוא לנכרי אמירה איסור לו

התורה: מן האסורה כתיבה

„Èמה לעצמו שיטול המכס את לנכרי להשכיר לו מותר וכן
קצוב דבר לישראל יתן והוא מעט הן רב הן בשבת שיגבה
ישראל של כשלוחו ואינו לעצמו טורח שהוא שנמצא
אין בקבלנות הנכרי לו כששוכר וכן לנכרי המכס וכשמשכיר
לפי אצלו הוא יום שכיר יאמר שהרואה העין למראית חוששין
לפעמים אם ואף העין מראית על גזרו לא גדול הפסד שבמקום
הפסד להיות דרך הרוב שעל כיון מקום מכל מועט הפסד הוא
והתירו חכמים חלקו לא בשבתות המכס קבלת במניעת גדול
שדרך בזה כיוצא ובכל במכס העין מראית של זו גזירה לגמרי

הרוב: על גדול הפסד שם להיות

הישראל בעד לעשות הנכרי יכול מלאכות איזו רמד, סימן ב חלק
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לרע ושנאה רוגז מעורר לאלקות הצמאון

(בחינת לאלקות הצמאון כיצד לבאר חוזר זה [בפרק

הבהמיתמדבר" מהנפש הרע את המפריד הוא דקדושה) "

אותו:] ומבטל

,óèòúú íäá íùôð íéàîö íâ íéáòø áéúë äðäå
ãò ïåàîöä úðéçáîù ,'åë íäì øöá 'ä ìà å÷òöéå
ìò áìá ä÷òöä úðéçá ãìåð ,óèòúú åéìò åùôðù
.éîùâä óåâä øñàîå úåìâä ãàî åì øö éë ,êôéää

רעבים גו' במדבר "תעו כתיב: מדבריות בהולכי
בצר ה' אל ויצעקו תתעטף, בהם נפשם צמאים גם
שמגיע עד במדבר וצמא רעב האדם כאשר כי להם",
ה' אל צועק הוא הרי תתעטף", עליו ש"נפשו כך לידי

הקשה. ממצבו אותו ויציל שיחלץ

שבזה: הפנימי והתוכן

ב"מדבר" נמצא הוא כיצד מרגיש האדם כאשר
אלקית, חיות שום בעצמו מרגיש שאינו דלעומתֿזה,
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– לאלקות גדול בצמאון מתעורר הוא מכך וכתוצאה
כלפי ושנאה רוגז בו מעורר הזה הצמאון רגש הרי

אלקות. מלהרגיש אותו המעכבים הדברים

שהיא להם", בצר ה' אל "ויצעקו ענין וזהו
ביטוי היא זו צעקה כלומר, ההיפך". על הלב "צעקת
שרוי הוא שבו הרוחני המיצר על הנפש מרירות של
מאסר מאד לו צר "כי הגשמי", הגוף ומאסר ב"גלות
אי אלקות גילוי שיהי' שכדי לפי . . הגשמי הגוף
לכך רע, יגורך לא כמ"ש עדיין רע בחינת כשיש אפשר

בתכלית". הרע את שונא הוא

ìëì éúéîà úåéç ïéàù åáìì åîåùá éë ,åðééäå
äúà àìà ,íéðåéìò úåîìåòì åìéôàå ,íéàøáðä

.'åë 'éçîä àåä

'äî ÷åçø àåäù êéà åùôð íùà íéùé úàæì éàå
.ìáää ééç àìà íééç ïðéà åééçå ,÷åçéøä úéìëúá

לבו אל ישים האדם חיותכאשר שום שאין איך
נפשו את ישים אזי – עצמם מצד בנבראים אמיתית
שהרי הירוד, מצבו על ויתודה" "שיודה "אשם",

אלקותשהואהחיים של חיים אינם אותם וחי מרגיש
"חיי אלא אמיתיים חיים ואינם גשמיים, חיים אלא

–הבל הריחוק בתכלית מה' רחוק הוא הרי כן ואם ,"
ובהיות מצבו, על עצומה במרירות יתעורר זה ידי ועל

ההיפך". על בלב "צעקה לידי יבא מאד לו צר

שמי שגם איך ה', בגדולת יותר שיתבונן מה ו"כל
חלק יותר (ירגיש) יבחין לבד, דומם בחינת הם השמים
אור את שמחשיך החומרי שבגופו והגסות הדומם
עד הגשמיים, בחייו ויקוץ בנפשו, ויתמרמר אלקות,

הגס". הרע את שישנא

úîçîù ,òøä ìò äàðù äãøéù ,éðéñ øáãîá åäæå
,òøä ìò äàðù øøåòì íøåâ ïåàîöå øáãîä úðéçá

.ì"ðë 'åëå áìä ú÷òö úåéäì
"מדבר השם את פירשו "שירדהסיניחז"ל – "

תורה"). בו קבלו ("שלא העולם" לאומות שנאה

(ב) מדבר (א) – הענינים שני בין הפנימי והקשר
שהאדם ידי שעל תליא, בהא הא כי הוא, – סיני
דלעומתֿ "מדבר" בבחינת נמצא שהוא בעצמו מרגיש
של רגש אצלו נולד לאלקות, בצמאון ומתעורר זה,

עניני לכל ותיעוב ומסתיריםהעולםשנאה המעלימים
ההיפך". על בלב ל"צעקה בא ומזה אלקות, על

(רק) ותיעוב לשנאה הכוונה שאין להדגיש ויש –

ל"לבושי גם אלא ממש, עבירות (כנ"ל)נוגהלעניני "
ידי על מתבטל נוגה דלבושי זה ורע – גמור רע שאינם
סיני"). ("מדבר לאלקותבשעתהתפלה צמאון התעוררות

שיפריד "עד זו בעבודה להתחיל אפשר שאי [אלא
שמשלש גמור הרע טומאת חלאת קודם מנפשו
גמור מרע סור להיות דהיינו לגמרי, הטמאות קליפות
ומדריגת בחינת לידי לבוא יכול ואזי . . ממש בפועל

כו'"]. סיני במדבר

úéá ïáøåç ïîæá äìôúä åð÷úù äî ïáåé äæáå
.à÷åã ùã÷îä

שעיקר – התפילה ענין בביאור הנ"ל כל פי על
לידי לבא הוא (צמאוןענינה "מדבר"),לאלקות בחינת

שבנפש הרע את לבטל ניתן זה צמאון ידי על ורק
את תיקנו הגדולה כנסת שאנשי הטעם יובן – הבהמית

דוקא. המקדש בית חורבן לאחרי התפילה

äèéìù äúéä àì íéé÷ ùã÷îä úéá äéäù ïîæá éë
÷áãéì àøçà àøèñå úåôéì÷îù òøäì äìùîîå

.'åë ïåà éìòåô ìë åãøôúéå ,êë ìë íãàá
שרתה והשכינה קיים, הי' המקדש שבית בזמן
שולטים שהיו עליונה, במדריגה ישראל היו בישראל,
פנימה. שבנפשם הרע על וגם – והקליפות הרע על

זו, מיוחדת בעבודה צורך הי' לא שכן, וכיון
לאלקות הצמאון ידי על מנפשם הרע את "להפריד"
שורר שהי' אלקות גילוי גודל מחמת כי בתפלה,
און". פועלי כל "יתפרדו ממילא בדרך ההם, בימים

,'åë èìù øùà úò ,ùã÷îä úéá ïáøåç ïîæá ìáà
ãéøôäì êéøö ,úéîäáä ùôðå òøä øöéä úøåáâú
ú÷òöå ïåàîöå ùà éôùøá ,à÷åã äìôúä éãé ìò

.ì"ðë 'åë áìä
לו", לרע באדם האדם שלט אשר "עת כתיב
"אדם" בחינת למעלה שיש הוא, בזה הפנימי והפירוש
("אדם דקליפה "אדם" בחינת לעומתֿזה ויש דקדושה,
ובזמן אחרא; והסטרא הקליפות כחות הם – בליעל")
דקדושה. אדם בחינת על שולט דקליפה האדם הגלות
והנפש הרע שהיצר למטה, האדם אצל גם הוא וכך

שבאדם. הקדושה הנשמה על מתגברים הבהמית

בעבודת צורך יש הגלות בזמן דוקא ולפיכך,
וצעקת וצמאון אש "רשפי התעוררות שהיא התפילה,
הבהמית הנפש מן הרע את מפרידים ידה שעל הלב",

כנ"ל.
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– לאלקות גדול בצמאון מתעורר הוא מכך וכתוצאה
כלפי ושנאה רוגז בו מעורר הזה הצמאון רגש הרי

אלקות. מלהרגיש אותו המעכבים הדברים

שהיא להם", בצר ה' אל "ויצעקו ענין וזהו
ביטוי היא זו צעקה כלומר, ההיפך". על הלב "צעקת
שרוי הוא שבו הרוחני המיצר על הנפש מרירות של
מאסר מאד לו צר "כי הגשמי", הגוף ומאסר ב"גלות
אי אלקות גילוי שיהי' שכדי לפי . . הגשמי הגוף
לכך רע, יגורך לא כמ"ש עדיין רע בחינת כשיש אפשר

בתכלית". הרע את שונא הוא

ìëì éúéîà úåéç ïéàù åáìì åîåùá éë ,åðééäå
äúà àìà ,íéðåéìò úåîìåòì åìéôàå ,íéàøáðä
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'äî ÷åçø àåäù êéà åùôð íùà íéùé úàæì éàå
.ìáää ééç àìà íééç ïðéà åééçå ,÷åçéøä úéìëúá

לבו אל ישים האדם חיותכאשר שום שאין איך
נפשו את ישים אזי – עצמם מצד בנבראים אמיתית
שהרי הירוד, מצבו על ויתודה" "שיודה "אשם",

אלקותשהואהחיים של חיים אינם אותם וחי מרגיש
"חיי אלא אמיתיים חיים ואינם גשמיים, חיים אלא

–הבל הריחוק בתכלית מה' רחוק הוא הרי כן ואם ,"
ובהיות מצבו, על עצומה במרירות יתעורר זה ידי ועל

ההיפך". על בלב "צעקה לידי יבא מאד לו צר

שמי שגם איך ה', בגדולת יותר שיתבונן מה ו"כל
חלק יותר (ירגיש) יבחין לבד, דומם בחינת הם השמים
אור את שמחשיך החומרי שבגופו והגסות הדומם
עד הגשמיים, בחייו ויקוץ בנפשו, ויתמרמר אלקות,

הגס". הרע את שישנא

úîçîù ,òøä ìò äàðù äãøéù ,éðéñ øáãîá åäæå
,òøä ìò äàðù øøåòì íøåâ ïåàîöå øáãîä úðéçá

.ì"ðë 'åëå áìä ú÷òö úåéäì
"מדבר השם את פירשו "שירדהסיניחז"ל – "

תורה"). בו קבלו ("שלא העולם" לאומות שנאה

(ב) מדבר (א) – הענינים שני בין הפנימי והקשר
שהאדם ידי שעל תליא, בהא הא כי הוא, – סיני
דלעומתֿ "מדבר" בבחינת נמצא שהוא בעצמו מרגיש
של רגש אצלו נולד לאלקות, בצמאון ומתעורר זה,

עניני לכל ותיעוב ומסתיריםהעולםשנאה המעלימים
ההיפך". על בלב ל"צעקה בא ומזה אלקות, על

(רק) ותיעוב לשנאה הכוונה שאין להדגיש ויש –

ל"לבושי גם אלא ממש, עבירות (כנ"ל)נוגהלעניני "
ידי על מתבטל נוגה דלבושי זה ורע – גמור רע שאינם
סיני"). ("מדבר לאלקותבשעתהתפלה צמאון התעוררות

שיפריד "עד זו בעבודה להתחיל אפשר שאי [אלא
שמשלש גמור הרע טומאת חלאת קודם מנפשו
גמור מרע סור להיות דהיינו לגמרי, הטמאות קליפות
ומדריגת בחינת לידי לבוא יכול ואזי . . ממש בפועל

כו'"]. סיני במדבר

úéá ïáøåç ïîæá äìôúä åð÷úù äî ïáåé äæáå
.à÷åã ùã÷îä

שעיקר – התפילה ענין בביאור הנ"ל כל פי על
לידי לבא הוא (צמאוןענינה "מדבר"),לאלקות בחינת

שבנפש הרע את לבטל ניתן זה צמאון ידי על ורק
את תיקנו הגדולה כנסת שאנשי הטעם יובן – הבהמית

דוקא. המקדש בית חורבן לאחרי התפילה

äèéìù äúéä àì íéé÷ ùã÷îä úéá äéäù ïîæá éë
÷áãéì àøçà àøèñå úåôéì÷îù òøäì äìùîîå

.'åë ïåà éìòåô ìë åãøôúéå ,êë ìë íãàá
שרתה והשכינה קיים, הי' המקדש שבית בזמן
שולטים שהיו עליונה, במדריגה ישראל היו בישראל,
פנימה. שבנפשם הרע על וגם – והקליפות הרע על

זו, מיוחדת בעבודה צורך הי' לא שכן, וכיון
לאלקות הצמאון ידי על מנפשם הרע את "להפריד"
שורר שהי' אלקות גילוי גודל מחמת כי בתפלה,
און". פועלי כל "יתפרדו ממילא בדרך ההם, בימים

,'åë èìù øùà úò ,ùã÷îä úéá ïáøåç ïîæá ìáà
ãéøôäì êéøö ,úéîäáä ùôðå òøä øöéä úøåáâú
ú÷òöå ïåàîöå ùà éôùøá ,à÷åã äìôúä éãé ìò

.ì"ðë 'åë áìä
לו", לרע באדם האדם שלט אשר "עת כתיב
"אדם" בחינת למעלה שיש הוא, בזה הפנימי והפירוש
("אדם דקליפה "אדם" בחינת לעומתֿזה ויש דקדושה,
ובזמן אחרא; והסטרא הקליפות כחות הם – בליעל")
דקדושה. אדם בחינת על שולט דקליפה האדם הגלות
והנפש הרע שהיצר למטה, האדם אצל גם הוא וכך

שבאדם. הקדושה הנשמה על מתגברים הבהמית

בעבודת צורך יש הגלות בזמן דוקא ולפיכך,
וצעקת וצמאון אש "רשפי התעוררות שהיא התפילה,
הבהמית הנפש מן הרע את מפרידים ידה שעל הלב",

כנ"ל.
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ìù åøöé íåé ìëá éë ,íåé ìëá ììôúäì åð÷éúå
éñåäì êéøöå ,åéìò øáâúî íãà.'åë õîåà ó

בכחות האדם על מתגבר הרע היצר ויום יום בכל

מחדש, יום בכל להתפלל צריכים ולכן מחודשים,

בעבודת חדש אומץ להוסיף צריכים יום שבכל היינו

ההתגברות את לבטל כדי בתפלה, לאלקות הצמאון

הרע. היצר של החדשה

åðééäã ,äåàð êøáãîå øîàð åæ äìôú úðéçá ìòå
.'åë ïåàîöå øáãî úðéçáá äìåòùë
" בכתוב הפנימי הפירוש נאוה",ומדברךוזהו

"יפים": שדיבוריהם לישראל אומר שהקב"ה

דיבורי הם בבחינתהתפילה"מדברך" הם כאשר

צמאוןמדבר" מתוך התפילה עבודת שהיא דקדושה, "

"נאוה" שהיא נאמר זו תפלה ועל – לאלקות עצום

ו"יפה".

כזו שתפלה היא הדבר של הפנימית המשמעות –

הנשמה עבודת לגבי גם ויפה "נאה" ירידתהקודםהיא
בנשמה מתעורר להקב"ה זה גדול צמאון כי למטה,
אצלה נרגש אז רק שהרי בגוף, מלובשת בהיותה רק

הגוף),ריחוקהגודל והסתר העלם (מחמת ה' פני מאור
משא"כ הצמאון; רגש את בה המעורר הוא זה וריחוק
השכינה, מזיו ונהנית עדן בגן למעלה הנשמה בהיות

לאלקות. הצמאון רגש בה שייך לא

ה היא לאלקות זה בנשמהעלי'וצמאון הנפעלת
ירידת ענין וזהו הזה, לעולם ירידתה ידי על דוקא

לצורך למטה .עלי'הנשמה

מברר הוא זה צמאון ידי שעל לכך נוסף [כלומר:
ירידת תכלית (שזוהי הבהמית ונפשו גופו את ומזכך
עלי' הוא לאלקות זה צמאון הנה למטה), הנשמה

עדן]. בגן עבודתה לגבי במדריגתה
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לעמודÂ‰�‰(מב) ביכולתם הי' לא הדור שבאותו ישראל
מעטי' שהיו מפני דעכו"ם קשה קליפה נגד
נגד שבלב בעבודה דקדושה בסט' ברוחניות גם וחלשי'
שנק' האלקית בנפשם ועוז כח הי' ולא הקליפה התגברות
ולהפרידם אורם להחשיך המנגד עליהם שגבר מצד ה' נר
בהם שהי' מס"נ בחי' ע"י ורק אך כנ"ל לגמרי ה' מאחדות
לעבור שלא קדה"ש על למס"נ ודעת הטעם מן שלמעלה

דת יהדותםעל נקודת עיקר שזהו ולפי בעולם אופן בשום
בעצמות ממש חוצבם מקור בשרש דבוקים שהן כמו
דשרש (כידוע עדיין ה' נר נק' מהיות שלמעלה אלקות
שעמדה היא ע"י) פנימי' שהוא אבא אור בפנימיות נש"י
המנגד לנגד לעמוד בנפשם גדול ועוז כח להם ליתן להם
ממש מחדש כו' להשכיחם שרצו דתו"מ אור להמשיך
במקדש הנרו' הדלקת והוא העליוני' פנים הארת ממקור
דחכמ' האור גילוי ממקור אור תוס' בחי' להמשיך שזהו
שיבה תפארת עטרת בענין וכנ"ל ממש במהו"ע שהוא כמו
צדקה שבדרך מפני דוקא התו"מ על מס"נ ע"י (והיינו כו'
בהדלקת הנס עיקר שעשו וזהו וד"ל) כנ"ל דוקא תמצא
מלחמתם ניצחון היה הנס שעיקר אעפ"י במקדש הנרות
הנה התו"מ על שלהם מס"נ מפני הוא שנצחום מה כי כו'
אור להאיר שהוא הנרות שהדליקו מה הדבר עיקר היה זה
הנס של הענין שמפרש וזהו וד"ל כנ"ל ממקורם דתו"מ

הרבים ברחמיך ואתה תו"מ להשכיחם כו' כשעמדה כו'
כו' ריבם לריב כגבור בעמידה צרתם בעת להם עמדת
גדולה תשועה ע"י והוא מחדש תו"מ באור להם להאיר
כו' בניך באו ואח"כ המדה מן למעלה להם שעשית
בגמ' ומפרש כו' חנוכה ימי ח' וקבעו כו' נרות והדליקו
שהוא השמנים כל טמאו להיכל העכו"ם נכנסו דכאשר
ארמי (וכמ"ש כו' דקדושה החכמ' אור הסתלקות בחי'
לא וכשנצחום כו' תורתיך להשכיחם והיינו כו') אבי אובד
נטמא שלא כה"ג של בחותמו חתום א' פך אלא מצאו
לא הנס דא"כ הקושיא ידוע והנה ימים ח' ממנו והדליקו
דאדרבה הוא והענין הנס מן אינו הא' ויום ימים ז' רק הי'
ימים ח' ממנו שהדליקו במה והוא הא' ביום הנס עיקר
ונק' בחכמ' שכלולים דחכמ' מדות ז' היינו נרות דז' כידוע
שהדליקו מה ונמצא יחד שכוללם הימים ז' אור החכמה
עיקר הוא כנ"ל מחדש החכמה אור להאיר שהוא זה מפך
בלי ימים ח' הן יחד שכללותם ימים ז' כולל והוא הנס
א' יום להדליק בו יש זה שפך מאחר ביניהן כלל הבדל
בפרט כלול דכאשר ופרט הכלל מן (עד"מ ימים ז' שכולל
איך הכלל מן לגילוי הפרט וכשיוצא א' דבר רק הכלל אין
ממנו והדליקו שא' וזהו יצאו שממנו מאחר הכלל ימנה לא
וזהו כמוהם) נמנה הא' יום גם כי ז' ולא ימים ח'
ימים הח' כי חנוכה נרות ולא חנוכה נר להדליק שמברכים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

(מפני הימים ז' אור שנק' דחכמ' אור והוא הן א' יום
הח ממקור לבדשהאור דחכמ' א' נר להדליק שזהו כמה

מאיר המדות מן א' שבכל (ומפני ימים) ח' יודלקו וממילא
ביום וגם מברך ויום יום בכל ע"כ מחדש החכמ' ממקור
חנוכה נר שמברך מה אך הא') ביום כמו נר להדליק הח'
בריבוי המזבח חנוכת בענין למעלה מבואר הנה דוקא
עליון ממקום להמשיך שצריך נערים חינוך כמו המתנות
ולהכיל לקבל כנ"י שיוכלו כדי כך כו' לחזק כדי ביותר
שרצו עד היו וחלשים שמעטים אחר מחדש תו"מ מאור
מרובה למתנה צריכים היו ע"כ כנ"ל לגמרי להשכיחם
שיאור אוא"ס עצמות מבחי' והוא ביותר עליון ממקום
הנ"ל שיבה תפארת עטרת בבחי' כמו בתו"מ חדש באור
לב' נחלק כי חנייה וענין חינוך ענין חנוכה לשון וזהו וד"ל
הארת מקור נהורין שע"ה המשכת והוא כה חנו תיבות
להיות שבראשו ישועה כובע מבחי' שנמשך העליוני' פנים
כח המשכת ושרש מקור שמשם כנ"ל תפארת עטרת משם

מישראל א' בכל דתו"מ החכמה אור הארת בחי' לכל ועוז
זמן כל מעט מעט לקבל ערכו לפי א' בכל להאיר שיוכל
כנ"י כי חנוכה נר להדליק מברכין ולזה בגוף הנשמה היות
ביותר העליוני' האורות מכל וההמשכה כידוע כ"ה נק'
כו' להדליק א' לכך דוקא להבא על כנ"ל חינוך בשביל
מאור עליון יותר ושרשו מדרבנן הוא חנוכה (ונר להבא
כנ"ל) דתורה דחכמה אור ממקור בא שהוא לפי דתורה
פי' גדולה תשועה עשית ישראל ולעמך אומרים שאנו (וזהו
ישועות כל מקור שהוא ישועה כובע מבחי' היינו גדולה
העליוני' הפנים בהארת מלך פני שבאור עליונים וחסדים
כנ"ל לחינוך לכנ"י שנמשך המרובה המתנה בחי' והיינו
והדליקו בניך באו ואח"כ חנוכה לשון ענין עיקר שזהו
מקור מבחי' דכנ"י נרות בז' החכמ' אור גילוי שזהו נרות
גם עד לדורות חנוכה נר להדליק ענין שזהו כנ"ל החכמה
ממקור אליהם פניו ה' יאר משיחא שבעקבות האחרון דור
וד"ל): חנוכה נר להדליק מברכין כאשר כו' הישועות
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כיÏ˘‡˙(שע"ט) שנאמר הכתף על הארון הכהנים
ישאו בכתף עליהם הקדש עבודת
מהל' פ"ב הרמב"ם פי' המצוה זאת וענין ט') ז' (במדבר
הארון שמוליכים בעת וז"ל י"ג י"ב הלכה המקדש כלי
על ולא הבהמה על לא אותו מוליכין אין למקום ממקום
דוד ששכח ולפי הכתף על לנוטלו מצוה אלא העגלות
אותו כשנושאים כו' בעוזא פרץ נפרץ העגלות על ונשאו
ופניהם לחוץ ואחוריהם פנים כנגד פנים נושאי' הכתף על
מעלת תחלה לבאר יש כ"ז להבין הנה עכ"ל: לפנים
עבריהם משני כתובים שהיו בארון מונחים שהיו הלוחות
ותוי"ט הרע"ב הביאום פ"ו דשקלים בירושלמי ומבואר
וסיים צדדים הארבע מכל נקראים שהיו מ"ו דאבות פ"ה
בלתי אלקים מעשה זה שהי' הרמ"ע בשם התוי"ט שם
פנים בחי' בהן היתה שלא והיינו כו' בשכלינו משוער
נובלות מארז"ל בהקדים הוא ענינם, ולהבין ע"ש: ואחור
מובן אינו שלכאורה פי"ז) (ב"ר תורה שלמעלה חכמה
כתיב דהא בלבד נובלות בחי' היא שהתורה ז"ל אמרם
דייקא אצלו ל') ח' (משלי כו' שעשועים כו' אצלו ואהי'
שעשועים אמיתית שהיא הרי דייקא לפניו לפניו משחקת
שהנובלות לבד נובלות ולא ובעצמו בכבודו הקב"ה של
אמת דשניהם הענין אך לבד, וחיצוני' אחוריים בחי' הוא
התורה על קאי תורה שלמעלה חכמה נובלות דמ"ש

בה המלובשת ב"ה האלקות חכמת בחי' שגם לנו שניתנה
וכמ"ש דחכמה אחוריים בחי' נק' מרע"ה שהשיג מה וכפי
בחי' שהוא כ"ג) ל"ג (שמות אחורי את וראית במשה
ששם אבא פנימי' בחי' שהוא יראו לא ופני דאבא אחוריים
אלקות מחכ' למעלה וה"ז השגה שום למשה הי' לא
דוקא שם הרי ומ"מ שלפנינו התורה שז"ס למשה שנתגלה
נאמר וע"ז ועיקרה ותכליתה התורה שרש אבא בפנימית
ל' נעתיק הענין וביאור כו', שעשועים כו' אצלו ואהי'
וז"ל דט"ו כשלמה אור עוטה ע"פ י"ט) (סי' באגה"ק הזהב
מצות בתרי"ג המלובשת ב"ה אלהות חכמת בחי' והנה
אחוריים כל כי דחכמה אחוריים בחי' בשם נק' התורה
במעלה והתחתונות החיצונות מדריגות הן שבספירות
להתלבש למטה ולהתפשט לירד שיוכלו מה זו שבספירה
עצמה הספירה היא פנים ובחי' להחיותם, בברואים

כ היחוד בתכלית ב"ה במאצילה ספירתהמיוחדת ד"מ גון
היחוד בתכלית ב"ה א"ס במאצילה מיוחדת שהיא החכמה
ומתפשט שמאיר ומה כמש"ל א' וחכמתו הקב"ה כי
ותכלית גבול בעלי שהם בתחתונים למטה ית' מחכמתו
עשיה בחי' ג"כ ונק' אחוריים נק' בהם ומתלבש
בנשמתו שיש התחתון שבאדם כמו עד"מ פי' שבאצילות
ומדות השכל בחי' שהן מזו למעלה זו מדריגות ה'
שבכולם התחתונה היא והמעשה ומעשה ודיבור ומחשבה
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קעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

(מפני הימים ז' אור שנק' דחכמ' אור והוא הן א' יום
הח ממקור לבדשהאור דחכמ' א' נר להדליק שזהו כמה

מאיר המדות מן א' שבכל (ומפני ימים) ח' יודלקו וממילא
ביום וגם מברך ויום יום בכל ע"כ מחדש החכמ' ממקור
חנוכה נר שמברך מה אך הא') ביום כמו נר להדליק הח'
בריבוי המזבח חנוכת בענין למעלה מבואר הנה דוקא
עליון ממקום להמשיך שצריך נערים חינוך כמו המתנות
ולהכיל לקבל כנ"י שיוכלו כדי כך כו' לחזק כדי ביותר
שרצו עד היו וחלשים שמעטים אחר מחדש תו"מ מאור
מרובה למתנה צריכים היו ע"כ כנ"ל לגמרי להשכיחם
שיאור אוא"ס עצמות מבחי' והוא ביותר עליון ממקום
הנ"ל שיבה תפארת עטרת בבחי' כמו בתו"מ חדש באור
לב' נחלק כי חנייה וענין חינוך ענין חנוכה לשון וזהו וד"ל
הארת מקור נהורין שע"ה המשכת והוא כה חנו תיבות
להיות שבראשו ישועה כובע מבחי' שנמשך העליוני' פנים
כח המשכת ושרש מקור שמשם כנ"ל תפארת עטרת משם

מישראל א' בכל דתו"מ החכמה אור הארת בחי' לכל ועוז
זמן כל מעט מעט לקבל ערכו לפי א' בכל להאיר שיוכל
כנ"י כי חנוכה נר להדליק מברכין ולזה בגוף הנשמה היות
ביותר העליוני' האורות מכל וההמשכה כידוע כ"ה נק'
כו' להדליק א' לכך דוקא להבא על כנ"ל חינוך בשביל
מאור עליון יותר ושרשו מדרבנן הוא חנוכה (ונר להבא
כנ"ל) דתורה דחכמה אור ממקור בא שהוא לפי דתורה
פי' גדולה תשועה עשית ישראל ולעמך אומרים שאנו (וזהו
ישועות כל מקור שהוא ישועה כובע מבחי' היינו גדולה
העליוני' הפנים בהארת מלך פני שבאור עליונים וחסדים
כנ"ל לחינוך לכנ"י שנמשך המרובה המתנה בחי' והיינו
והדליקו בניך באו ואח"כ חנוכה לשון ענין עיקר שזהו
מקור מבחי' דכנ"י נרות בז' החכמ' אור גילוי שזהו נרות
גם עד לדורות חנוכה נר להדליק ענין שזהו כנ"ל החכמה
ממקור אליהם פניו ה' יאר משיחא שבעקבות האחרון דור
וד"ל): חנוכה נר להדליק מברכין כאשר כו' הישועות
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כיÏ˘‡˙(שע"ט) שנאמר הכתף על הארון הכהנים
ישאו בכתף עליהם הקדש עבודת
מהל' פ"ב הרמב"ם פי' המצוה זאת וענין ט') ז' (במדבר
הארון שמוליכים בעת וז"ל י"ג י"ב הלכה המקדש כלי
על ולא הבהמה על לא אותו מוליכין אין למקום ממקום
דוד ששכח ולפי הכתף על לנוטלו מצוה אלא העגלות
אותו כשנושאים כו' בעוזא פרץ נפרץ העגלות על ונשאו
ופניהם לחוץ ואחוריהם פנים כנגד פנים נושאי' הכתף על
מעלת תחלה לבאר יש כ"ז להבין הנה עכ"ל: לפנים
עבריהם משני כתובים שהיו בארון מונחים שהיו הלוחות
ותוי"ט הרע"ב הביאום פ"ו דשקלים בירושלמי ומבואר
וסיים צדדים הארבע מכל נקראים שהיו מ"ו דאבות פ"ה
בלתי אלקים מעשה זה שהי' הרמ"ע בשם התוי"ט שם
פנים בחי' בהן היתה שלא והיינו כו' בשכלינו משוער
נובלות מארז"ל בהקדים הוא ענינם, ולהבין ע"ש: ואחור
מובן אינו שלכאורה פי"ז) (ב"ר תורה שלמעלה חכמה
כתיב דהא בלבד נובלות בחי' היא שהתורה ז"ל אמרם
דייקא אצלו ל') ח' (משלי כו' שעשועים כו' אצלו ואהי'
שעשועים אמיתית שהיא הרי דייקא לפניו לפניו משחקת
שהנובלות לבד נובלות ולא ובעצמו בכבודו הקב"ה של
אמת דשניהם הענין אך לבד, וחיצוני' אחוריים בחי' הוא
התורה על קאי תורה שלמעלה חכמה נובלות דמ"ש

בה המלובשת ב"ה האלקות חכמת בחי' שגם לנו שניתנה
וכמ"ש דחכמה אחוריים בחי' נק' מרע"ה שהשיג מה וכפי
בחי' שהוא כ"ג) ל"ג (שמות אחורי את וראית במשה
ששם אבא פנימי' בחי' שהוא יראו לא ופני דאבא אחוריים
אלקות מחכ' למעלה וה"ז השגה שום למשה הי' לא
דוקא שם הרי ומ"מ שלפנינו התורה שז"ס למשה שנתגלה
נאמר וע"ז ועיקרה ותכליתה התורה שרש אבא בפנימית
ל' נעתיק הענין וביאור כו', שעשועים כו' אצלו ואהי'
וז"ל דט"ו כשלמה אור עוטה ע"פ י"ט) (סי' באגה"ק הזהב
מצות בתרי"ג המלובשת ב"ה אלהות חכמת בחי' והנה
אחוריים כל כי דחכמה אחוריים בחי' בשם נק' התורה
במעלה והתחתונות החיצונות מדריגות הן שבספירות
להתלבש למטה ולהתפשט לירד שיוכלו מה זו שבספירה
עצמה הספירה היא פנים ובחי' להחיותם, בברואים

כ היחוד בתכלית ב"ה במאצילה ספירתהמיוחדת ד"מ גון
היחוד בתכלית ב"ה א"ס במאצילה מיוחדת שהיא החכמה
ומתפשט שמאיר ומה כמש"ל א' וחכמתו הקב"ה כי
ותכלית גבול בעלי שהם בתחתונים למטה ית' מחכמתו
עשיה בחי' ג"כ ונק' אחוריים נק' בהם ומתלבש
בנשמתו שיש התחתון שבאדם כמו עד"מ פי' שבאצילות
ומדות השכל בחי' שהן מזו למעלה זו מדריגות ה'
שבכולם התחתונה היא והמעשה ומעשה ודיבור ומחשבה
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c"agקעד i`iyp epizeax zxezn

הוא המעשה בכח ומלובש מהנשמה המתפשט שהחיות
הדיבור בכח ומלובש ממנה המתפשט החיות לגבי כאין
במחשבה ומלובש המתפשט החיות לגבי כאין שהוא
מה ית' חכמתו בחי' הוא ממש עד"ז כן ושכל ומדות
כאין הם כולם בתחתונים להשפיע ממנה להתפשט שיוכל
כלא קמי' דכולא ב"ה במאציל המיוחד פנים בחי' לגבי
גבול בעלי שהם כולם הנבראים לכל וההשפעה חשיב
א"ס המאציל לגבי כביכול וצמצום ירידה נחשבת ותכלית
האדם לשכל וצמצום ירידה שנחשבת כמו עד"מ ב"ה
ולכן ממש וחומריות גשמיות עשיה באיזה המצומצם
ידו על שתנתן זכה דחכמה אחוריים עד שהשיג מרע"ה
ויורד שנובל מה פי' שלמעלה חכ' נובלות שהם התורה
ותכליתה שעיקרה שלנו גשמיות בתורה ומתלבש למטה
היום כמאמר ומעשה בפועל ועשה ל"ת מצות קיום הוא
מעשה לידי שמביא תלמוד וגדול א') ג' (ע"ז לעשותם
שנהפכה לו נוח לעשות שלא והלומד ב') מ' (קדושין
מוכרח אדם וכל ה"ב) פ"א ברכות (ירושלמי וכו' שלייתו
עכ"ל. ממש בפועל מצות התרי"ג כל שיקיים עד להתגלגל
שעל למרע"ה שנתגלו תורה טעמי בחי' שדוקא מזה ומובן
מצות בתרי"ג המלובש ב"ה אלהות חכמת באומרו כיון זה
שהוא דחכמה נובלות אחוריים בחי' שנק' הוא כו' התורה

בכלל, ומרע"ה בע"ג בתחתונים ממנה להתפשט שיוכל מה
כביכול עצמו בידיעת שהן כמו התורה טעמי עיקרי אבל
פנימי' (כי יראו לא ופני נאמר וע"ז החכמה פנימי' זהו
כי ע"פ במ"א ומובא בפע"ח כמ"ש ע"י פנימי' הוא אבא
בחי' הוא ע"י ובחי' תקס"ה ג' בביאור למלחמה תצא
ונעלמה שעשועי' אצלו ואהי' בעצמותו המלך שעשוע
המפורש מן הסתום וילמד כ"א)) כ"ח (איוב חי כל מעיני
זמירות דוד א') ל"ה סוטה (ע' מארז"ל ע"פ במ"א בכי"ק
מבחי' כו' זו מעלתה כו' ל"ו) סי' (אגה"ק להו קרית
שהוא שבעומק פנימי' אבל כו' חכמה נובלות כו' אחוריים
יעו"ש, כו' ב"ה באא"ס לגמרי מיוחדת היא התורה פנימי'
(ובזאת פנימית מבחי' נמשכו שבארון הלוחות והנה
כי בו"ד בידי הכתובה שלפנינו התורה על יתירה מעלתם

אלה מכתב והמכתב כתיב ט"ז))בלוחות ל"ב (שמות כו' ים
שזהו בגשמיות גם ואחור פנים בחי' בהן היתה לא ולכן
מכל נקראים ויהיו עבריהם משני כתובים להיות השכל נגד
בהם העליון פנים בחי' גילוי מחמת אלא בשוה צדדיהם
את ולייחד לחבר הכתף על הארון לשאת נצטוינו ולכן
ח"ע היא הקדש עבודת אל אחוריים בחי' שהן הכתפים
תוכן ע"כ שבארון הלוחות נמשכו שמשם פנים בבחי'

שם: דבריו
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a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âישנם כן בפרטיות בי"ע עולמות ג' שיש כמו
שיטת לפי כי מחדו"מ, בחי' ג' שהוא ג"כ, בכללות
יצי' נק' ואצי' דכללות, עשי' נק' בי"ע עולמות ג' הרמ"ז
הבחי' כל בהם ויובן דכללות. בריאה נק' ומחה"ק דכללות
שיותר שנת' וכמו העולמות, בפרטי שנת"ל כמו מחדו"מ
לגבי מהדיבור יותר דיבור, יצי' לגבי עשי' ערוך אין
אין דכללות עשי' שהן בי"ע עולמות שג' יובן כן מחשבה,
לגבי מאצי' דכללות יצי' שהוא אצי' לגבי יותר ערוך
ראשים, לד' והי' יפרד ומשם כתיב בי"ע על כי מחה"ק,
במספר ה"ה מ"מ שכינה, מחנות ד' הם ראשים שהד' והגם
מל' או הפירושים, ב' לפי אצי' אבל לפירוד, מקור והוא ד'
ההעלם גילוי ה"ה הארה הפרשת מל' או וסמוך אצל

לגבי אצי' ערוך שאין הגם וא"כ מ"ממאלקות, מחה"ק
בי"ע אבל למחה"ק, מאצי' לומר שייך דערך ערך איזה
דע"ס כלים יו"ד וכן וכלל. כלל ערוך אין אצילות לגבי
כי נה"י, חג"ת חב"ד והם סוף, תוך ראש לבחי' כ"א יחלק
והטעם המוחין הוא חב"ד בחי', מג' כלולה מדה כל

מפני או הוא לזולת שמשפיע החסד השפעת כמו מהמדה
ונה"י המדה, ועצם הרחמנות, גודל מפני או שאוהבו
לגבי מחג"ת חג"ת לגבי נה"י ערוך אין ויותר שבהמדה,
היותר כח שהוא המעשה כח כמו הוא נה"י כי חב"ד,
עשי'. בחי' הם המעשה כח שבהם הידים כי ונמצא אחרון
נה"י היינו כו', ימינא דרועא חסד כי בת"ז איתא כי והגם
משכן עיקר הוא ובלב הלב כנגד הם שהידים שבמדה,
שבמדה. המוחין הוא חושב הלב במד"ר דאי' ומה המדות,

È�ÙÓÂאחרון כח שהוא המעשה כח מלובש שבהידים
ולכן החיצונים, יניקות מהם להיות יוכל שבנפש
תתפש בידים שממית כתי' דהנה והענין ידים. נטילת ניתקן
אותן בזכות מתפשת השממית זכות באיזה במד"ר ואיתא
נמצא לאביו מטעמים הוא גם ויעש שנא' הידים
יש בידים הנה כי הידים, מבחי' מקבלת שהשממית
ע"ג שערות שיש דכמו מדות, מותרי הוא והצפורן צפרניים
והוא מדות מותרי יש כמ"כ מוחין, מותרי והוא הראש
ומותרי כו', ויצחק כו' ממנו יצא שאברהם וכמו הצפרניים,
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בחי', ב' יש בצפרניים והנה מוחין. ממותרי גרועים מדות
צואה יש ושם לבשר שחוץ והצפורן הבשר, שע"ג הצפורן
צריך בע"ש ולכן יניקה, תוס' החיצונים מקבלים ומשם
קורי לפנות צריך וגם לבשר, שחוץ הצפרניים לקצץ
להעבירם. וצריך תתפש בידים שממית כי עכביש
של אבוקה של הנר לאור הידים מקרבים ובמוצש"ק

לבשר, שחוץ הצפורן קצצו שבע"ש מאחר הבדלה
הקדושה אל אותן לקרב יכולים הבשר שע"ג והצפורן
אדה"ר וע"ד הבדלה, של האבוקה אור עליו ולהמשיך
קודם שהי' הקליפה וכמו צפורן לבושו שהי' החטא קודם
דהיינו ידים נטילת ענין וזהו לפרי. שומר רק עה"ד חטא

הקדושה. אל אותם ולקרב מהקליפות הידים ליטול

[dben dgpd] mifrd xcrk jxry d"c
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˘"ÓÂ)לכאורה כו', דרע מסט' כו' מחטיאין כו' ובזמנא
כו', דג"ק גמור רע בחי' הוא דמר מזה משמע
מה דהנה דנוגה, רע בחי' על הכוונה ג"כ דבזה י"ל
אלא לגמרי האסורים בדברים הי' לא ישראל את שהחטיאו
נפשם תאות למלאות רק מותרות שהי' המותרים בדברים
כו', וישובו תאוה התאוו בקרבו אשר והאספסוף וכמ"ש
הוא דמר והענין מר. וזהו"ע כו', דנוגה הרע בחי' שזהו
דנוגה אחרים דאלהי' צירופי' ק"ך הם ק"ך ב"פ בגימט'
מר נעשה שאז דקדושה צירופים ק"ך עם כשמתחברת
שק"נ כמו זהו הנ"ל רע בחי' ומ"מ כו', קשות גבורות
וענין טו"ר מעורבת מצ"ע נוגה דהנה בגקה"ט. נכללה
מותר דבר עד"מ כשאוכל הוא מצ"ע הנוגה לבושי

לש"ש מכוון שאינו אלא וקיומו הגוף לצורך לו המוכרח
בסש"ב כמ"ש כו', נפשו תאוות למלאות לא ג"כ אבל כו',
טו"ר, שמעורב עצמן הנוגה לבושי וזהו רפ"ז, ח"א
בקדושה ונכלל הרע מן הטוב מתברר אז לש"ש וכשאוכלו
אז והוא בג"ק נכלל אז נפשו תאוות למלאות וכשאוכלו
שאינו דג"ק גמור לרע מ"מ דומה שאינו אלא גמור, רע
עמו ולעלות לחזור יכול וזה כו' ה' אל ולעלות לחזור יכול
ולפ"ז כו'. היתר מאכל שהיא לפי כו' ה' לעבודת בשובו
הרע שהוא מר ג"כ נקרא עצמן הנוגה דלבושי דהרע יובן
לתאוות אוכל וכשהוא כו') החולי מקור מחלה (וזהו דנוגה
דנוגה שהרע כמו הוא כו' התאוו כו' והאספסוף וכמו נפשו

וכמשי"ת). ועון חטא שזהו בג"ק נכלל
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עבודת הקדושה. דהיפך כללי ציור - דגיהנום שלהבת דקדושה. כללי ציור - י"ה שלהבת
שלהבת ע"י בזה. זה נוגעים ואין כמים, אהבה - הנשמות עבודת אש. כרשפי אהבה המלאכים

היהשל אבינו אברהם אש. כרשפי אהבה - בנה"א עילוי פועל למטה, הנה"ב הסתר - גיהנום
כמים אהבה למעלה: כמו למטה

e‰ÊÂׁשלהבת ּדיׁשנֹו י"ּה", ׁשלהבת אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ¿∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הם ּדבכללּות ּגהּנֹום. ׁשל ׁשלהבת ּולעּמתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻי"ּה,
עצם אינּה היא הּנה ּדׁשלהבת .ההּפּו וצּיּור ּדקדּׁשה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּצּיּור
ּבטבעי רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו הּדבר, ּכללית להב אם ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּדבר,
ּדבר איזה ּפתאם ׁשֹומע אֹו רֹואה האדם ּדכאׁשר אדם, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבני

סּומקא ואתי חורא ּדאזיל מתאּדמים, ּפניו הּנה ,יט28טֹוב, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ
אֹו הּמצטער ּדבר ּפתאם וׁשֹומע רֹואה האדם ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹא

חורא ואתי סּומקא ּדאזיל מתלּבנים, ּדפניו הריכ28מפחיד, , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּדבר עצם אינֹו הּטֹוב, ּדבר ׁשמיעת אֹו מראּית הּנעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאדם
הּמפחיד, ּדבר ׁשמיעת אֹו מראּית הּנעׂשה הּלבן וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹטֹוב,
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קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

בחי', ב' יש בצפרניים והנה מוחין. ממותרי גרועים מדות
צואה יש ושם לבשר שחוץ והצפורן הבשר, שע"ג הצפורן
צריך בע"ש ולכן יניקה, תוס' החיצונים מקבלים ומשם
קורי לפנות צריך וגם לבשר, שחוץ הצפרניים לקצץ
להעבירם. וצריך תתפש בידים שממית כי עכביש
של אבוקה של הנר לאור הידים מקרבים ובמוצש"ק

לבשר, שחוץ הצפורן קצצו שבע"ש מאחר הבדלה
הקדושה אל אותן לקרב יכולים הבשר שע"ג והצפורן
אדה"ר וע"ד הבדלה, של האבוקה אור עליו ולהמשיך
קודם שהי' הקליפה וכמו צפורן לבושו שהי' החטא קודם
דהיינו ידים נטילת ענין וזהו לפרי. שומר רק עה"ד חטא

הקדושה. אל אותם ולקרב מהקליפות הידים ליטול
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miigd ur qxhpew

˘"ÓÂ)לכאורה כו', דרע מסט' כו' מחטיאין כו' ובזמנא
כו', דג"ק גמור רע בחי' הוא דמר מזה משמע
מה דהנה דנוגה, רע בחי' על הכוונה ג"כ דבזה י"ל
אלא לגמרי האסורים בדברים הי' לא ישראל את שהחטיאו
נפשם תאות למלאות רק מותרות שהי' המותרים בדברים
כו', וישובו תאוה התאוו בקרבו אשר והאספסוף וכמ"ש
הוא דמר והענין מר. וזהו"ע כו', דנוגה הרע בחי' שזהו
דנוגה אחרים דאלהי' צירופי' ק"ך הם ק"ך ב"פ בגימט'
מר נעשה שאז דקדושה צירופים ק"ך עם כשמתחברת
שק"נ כמו זהו הנ"ל רע בחי' ומ"מ כו', קשות גבורות
וענין טו"ר מעורבת מצ"ע נוגה דהנה בגקה"ט. נכללה
מותר דבר עד"מ כשאוכל הוא מצ"ע הנוגה לבושי

לש"ש מכוון שאינו אלא וקיומו הגוף לצורך לו המוכרח
בסש"ב כמ"ש כו', נפשו תאוות למלאות לא ג"כ אבל כו',
טו"ר, שמעורב עצמן הנוגה לבושי וזהו רפ"ז, ח"א
בקדושה ונכלל הרע מן הטוב מתברר אז לש"ש וכשאוכלו
אז והוא בג"ק נכלל אז נפשו תאוות למלאות וכשאוכלו
שאינו דג"ק גמור לרע מ"מ דומה שאינו אלא גמור, רע
עמו ולעלות לחזור יכול וזה כו' ה' אל ולעלות לחזור יכול
ולפ"ז כו'. היתר מאכל שהיא לפי כו' ה' לעבודת בשובו
הרע שהוא מר ג"כ נקרא עצמן הנוגה דלבושי דהרע יובן
לתאוות אוכל וכשהוא כו') החולי מקור מחלה (וזהו דנוגה
דנוגה שהרע כמו הוא כו' התאוו כו' והאספסוף וכמו נפשו

וכמשי"ת). ועון חטא שזהו בג"ק נכלל
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עבודת הקדושה. דהיפך כללי ציור - דגיהנום שלהבת דקדושה. כללי ציור - י"ה שלהבת
שלהבת ע"י בזה. זה נוגעים ואין כמים, אהבה - הנשמות עבודת אש. כרשפי אהבה המלאכים

היהשל אבינו אברהם אש. כרשפי אהבה - בנה"א עילוי פועל למטה, הנה"ב הסתר - גיהנום
כמים אהבה למעלה: כמו למטה

e‰ÊÂׁשלהבת ּדיׁשנֹו י"ּה", ׁשלהבת אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ¿∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הם ּדבכללּות ּגהּנֹום. ׁשל ׁשלהבת ּולעּמתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻי"ּה,
עצם אינּה היא הּנה ּדׁשלהבת .ההּפּו וצּיּור ּדקדּׁשה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּצּיּור
ּבטבעי רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו הּדבר, ּכללית להב אם ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּדבר,
ּדבר איזה ּפתאם ׁשֹומע אֹו רֹואה האדם ּדכאׁשר אדם, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבני

סּומקא ואתי חורא ּדאזיל מתאּדמים, ּפניו הּנה ,יט28טֹוב, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ
אֹו הּמצטער ּדבר ּפתאם וׁשֹומע רֹואה האדם ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹא

חורא ואתי סּומקא ּדאזיל מתלּבנים, ּדפניו הריכ28מפחיד, , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּדבר עצם אינֹו הּטֹוב, ּדבר ׁשמיעת אֹו מראּית הּנעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאדם
הּמפחיד, ּדבר ׁשמיעת אֹו מראּית הּנעׂשה הּלבן וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹטֹוב,
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הּדבר ׁשל ּכללי להב ׁשהם רק טֹוב, הּלא ּדבר עצם ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאינֹו
ּדקדּׁשה, ּכללי הּצּיּור ׁשהיא י"ּה, ּבׁשלהבת הּוא וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻההּוא.
הּפּו ׁשהיא טֹוב ּדלא ּכללי הּצּיּור היא ּגהּנֹום ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹוׁשלהבת
ּכּמים. ּבאהבה היא עבֹודתּה הּנה האלקית והּנפׁש ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּקדּׁשה,
הּמים ואין לּמים מכּבה האׁש אין מעלה ׁשל ּדאׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוזהּו
והם הוי', ּבעבֹודת עבֹודה אפני ׁשני להיֹותם לאׁש, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמכּבין
היא הּמלאכים ּדעבֹודת הּמלאכים, ועבֹודת הּנׁשמֹות ְְְֲֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָעבֹודת
נׂשרפים ׁשהם הּׂשרפים ענין ּדזהּו אׁש, ּכרׁשּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעבֹודה

ּכּמים,29ּבעבֹודתם ּבאהבה עבֹודה היא הּנׁשמֹות ועבֹודת , ְְֲֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָ
ינהלני", מנּוחֹות מי "על ד) כג, (ּתהּלים ׁשּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֶַַָּוכמֹו

להתעּנג הּתענּוג ענין האלקיתׁשהּוא ּבהּנפׁש ׁשּיׁש הוי' על ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
עבֹודת ּדאין לּמים, מכּבה האׁש ואין ּכּנ"ל, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּבטבעּה
מכּבים הּמים ואין הּנׁשמֹות, לעבֹודת נֹוגעת ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַָָהּמלאכים
הּמלאכים, לעבֹודת נֹוגעת הּנׁשמֹות עבֹודת ּדאין ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַַָָָלאׁש,
זה ּכל אמנם מּזה. זה חלּוקים עבֹודה אפני ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלהיֹותם
למּטה ירידתּה קדם למעלה ׁשהיא ּכמֹו ּבהּנׁשמה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹהּוא
עבֹודתּה הּנה ּדאז הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף להתלּבׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשביל
האלקית והּנפׁש למּטה, ּבירידתּה אבל ּכּמים, ּבאהבה ְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהיא
ּבהכרח הרי ּולזּככּה, לבררּה הּבהמית ּבהּנפׁש ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמתלּבׁשת
ּבענין וכּנ"ל האלקית, ּבהּנפׁש ּפֹועלת הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּדגם
הּמים ּדאּמת מהּמׁשל היטב זה ּומּובן הּמתאּבקים. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשנים
הּלּוכן, לעּכב ּבהּמים ּפֹועלת הּסתימה ּדתחּלה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהּסתימה,
ּכח ּגּלּוי ּבהּמים ּפֹועלת הּסתימה הּנה זה ּבעּכּוב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאׁשר
ׁשּבהּסתימה, הּכבד ידי על היא הּפעּלה ּדעּקר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻּפנימי,
ּדכל לעבר, להּמים נֹותנת אינּה ּכבדּה ּגדל מּצד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּדהּסתימה
אֹור ּגּלּוי ּבהּמים ּפֹועל זה הּנה ּביֹותר, היא ּׁשהּסתימה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמה
ּובֹוקעים מתּגּברים הּמים ּכאׁשר הּנה ּכ ואחר יֹותר, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָּפנימי

טבעּה, הּפּו ּבהּסתימה ּפֹועלים הּמים הּנה הּסתימה, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָאת
מּכיון אבל ּבכח, העמידה הּפּו ׁשהּוא ההּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹוהּוא
היא ׁשּלּה הּכבד מּצד הּנה מּמקֹומּה, נּזזה היא ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּסתימה
על אׁשר הרּוחנית, ּבעבֹודה הּוא כן ּדכמֹו ללכת, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָממהרת
ׁשּמסּתירים הּבהמית הּנפׁש והעלם הּגּוף הסּתר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַידי
ּבּגּוף מלּבׁשת האלקית והּנפׁש הּנׁשמה, אֹור על ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּומעלימים
ּגּלּוי האלקית ּבהּנפׁש ּפֹועלת זֹו סתימה הּנה הּבהמית, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹונפׁש
הּסתימה ּבקיעת ּפֹועלת ּבעבֹודתּה אׁשר עד יֹותר ּפנימי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכח
ּבאה הּבהמית הּנפׁש ּכאׁשר הּנה ואז הּבהמית, ונפׁש ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדהּגּוף
ּבהּנפׁש עּלּוי ּפֹועל זה הּנה ּכּנ"ל, ּגדֹול ּבתקף להוי' ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבאהבה
"רׁשפים רׁש"י ׁשּפרׁש וזהּו אׁש. רׁשּפי לידי ּדבאה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהאלקית

אׁש ּדׁשלהבתׁשל ּגהּנֹום", ׁשל ׁשלהבת מּכח הּבאה חזקה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ועֹון ּדחטא הּדבר, עצם ולא הּדבר ׁשל ּכללי הּלהב רק ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהיא
נקראת הּבהמית הּנפׁש צּיּור ּוכללית ּגהּנֹום, ׁשל אׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּוא
החמרּיּות אחר ׁשּנמׁשכה ּדטבעּה לפי ּגהּנֹום", ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"ׁשלהבת
הּנפׁש ׁשל ּדהעּלּוי ולהיֹות ּגׁשמּיים, לתענּוגים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָּומתאּוה
ּבזּכּו העבֹודה ידי על ּבאה אׁש ּכרׁשּפי ּבאהבה ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹהאלקית
חזקה אׁש ׁשל "רׁשפים רׁש"י ּפרׁש לכן הּבהמית, ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנפׁש
עליו אבינּו ׁשאברהם וזה ּגהּנֹום". ׁשל ׁשלהבת מּכח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּבאה
ּבהיֹותֹו ּדגם לפי הּוא הּמים, ּבאפן אהבתֹו היתה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּׁשלֹום
ידי על היתה ׁשּלא והינּו מעלה, ׁשל ּבדגמא היה ְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלמּטה
נפׁש, ּבמסירּות היֹותּה ועם וההעלמֹות, ההסּתרים ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהתּגּברּות
אּדרּבא אּלא ּכלל, והעלם הסּתר ידי על היה לא מקֹום ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּכל
ׁשּבאה האלקית ּדנפׁש ּבהאהבה אבל מרּכבה, ּבבחינת ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹהיה
אׁש הרׁשּפי הּנה הּבהמית, ונפׁש ּדגּוף והעלם הסּתר ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָעל
ּבהּנפׁש ׁשּנעׂשה העלּיה היא ּדזה ורמה, ּגבהה מעלה ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיא

ּדוקא. למּטה ּומצוֹות ּבתֹורה העסק ידי על ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאלקית
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נסמן.29) ושם .118 עמוד תרצ"ז המאמרים ספר ד. עז, פנחס תורה לקוטי ראה

•
mixeaic ihewl

לתת בידו שאין בלבד זו לא הנוכחי, המודרני החינוך

מדובר לא וכבר שמים, יראי כיהודים ישראל ילדי לנו

משחיתים הם כך על נוסף הרי וגאונים, ישראל גדולי על

להגיע יוכלו שבקושי הלומדים, של הרוחני הכושר את

האחרים. הלומדים של לדרגתם

יהודי. השם ב"ה יקר הכלל, מן יוצא בלי יהודי, לכל

ישראל, כלל של המאיר הכתר שהוא יהודי, השם

הנפש, מסירות בעל היהודי העקשן, היהודי משמעו

מנוצח. הבלתי הנצחי היהודי

האינקוויזיציה ועינויי קור ומים, אש שגם היהודי

החופש וחיי העשירות וגם האחרונים, המתוחכמים

אותו. ינצחו ולא ניצחו לא � וההתבוללות

היהודי ברחוב רק ב"ה וצומח צמח כזה יהודי

ירא יהודי מלמד של חינוכו ברכי על העתיק, ב"חדר"

הכתלים ובין גמרא, ולומדים למדו בה בישיבה שמים,

שמים. ביראת ממולא יעקב קול הקול בהם

רבינו משה ידי על לנו אמר "ושמרתם1השי"ת

אשר העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם

ונבון חכם עם רק ואמרו האלו החקים כל את ישמעון

הזה". הגדול הגוי
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

רפואה תכונה, כמו כללית תרבות היינו העמים" "עיני

הם האלה" "החקים תורה. היא יהודית תרבות וכו'.

בדרך מתחנכים וכאשר ומצוות. תורה אלקיים, חוקים

חכם "עם בתואר אז נכתרים � ועשיתם" "ושמרתם של

הישרים. העולם בחיי גם ונבון"

כעם, היהודי הקיום זהו ומצוות, תורה � הוא היסוד

של בסיס על הארצים עמי של והישיבות החדרים וכל

וגאון ישראל להדרת אסון מהווים � כללית השכלה

יעקב.

וכדומה "יבנה" ארץ", ודרך כ"תורה הלימוד מקומות

בלבד כאמצעי זה הרי כאלה פרוגרמות להם שיש

כפיתיים ספר בתי כשקיימים לעשות מה למכה, שחיפשו

כאלו. לפרוגרמות גם להזדקק מוכרחים

הלימוד מקומות שכל לדעת, אחד כל על אך,

לומדים לא העתיק, ל"חדר" כלל תחליף אינם האמורים

חסרה העיקר, חסר העתיק, בחדר שלמדו כפי בהם

קר, הכל הקדושה, חסרה שמים, יראת של ההשרשה

פיוט, הם הנביאים והיסטוריה, לימוד ספר הוא החומש

שווים, הספרים כל הבדלות אלפי אלף להבדיל שירה,

בעברית עברית ומדברים קודש ספרי כאן מונחים הנה

אבינו, אברהם של נפשו מסירות מכוח השי"ת, מכוח

איך בעברית עברית ומדברים לשחק, ילכו שעה וכעבור

החולין. בספרי המובא כפי ההתעמלות את לעשות

� היהודית הקדושה כל את עשתה בעברית העברית

ובמוחו היהודית, החמימות את חלילה מקררת והיא חול,

בלב. קרירה והתיחסות וגס חשוך דמיון נשאר הילד של

שמי יראת של היסוד מאד.חסר רעוע הבנין וכל ם,

לדעת מוכרחים הספר בתי מכל והמורות המורים

הדור גורל מונח בידם ואשר ישראל, לכלל אחריותם

הבא.

ספר בתי מאותם יותר טובים אלה ספר שבתי ברור

בתי גם אך יכונו. ישראל בשם שלדאבוננו יהודיים

יכולים אינם וכדומה ו"יבנה" ארץ" ודרך "תורה החינוך

הנוכחית. בפרוגרמה היהודי הילד את לחנך

ארץ" ודרך "תורה החינוך בתי של הפרוגרמות

בזמני דריתחא, בעידנא המאבק, ברגעי נוסדו ו"יבנה"

ריחם כשהשי"ת כיום אך מסויימות, בנסיבות הבלבול

ההכרח מן � ב"ה סדר כבר יש מסויימות ובמדינות

ולתקנן. הפרוגרמות את לבדוק

של הנפש שמהלך פרוגרמה שתיווצר ההכרח מן

העול בה יהווה והחם העתיק ישראל ואהבת שמים יראת

יבורך. ישרים לדור לקוות אנו יכולים אז העיקרי,
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ליובאויטש] [תרנ"ג ניסן, יג ַה,

הרה"ק אאזמו"ר כ"ק קדש לאהלי סמוך הקברות בבית אשר התפלה בחדר בקר, עשר אחד שעה
מוהר"ש. ואדמו"ר צדק, צמח אדמו"ר

קדש אהלי היכלי את בביקוריו אאמו"ר כ"ק את מלווה הנני – והלאה תר"ן משנת שנה בכל כמו
היום גם הנה מוהר"ש, ואדמו"ר צדק צמה אדמו"ר אאזמו"ר מייקר29כ"ק הנני וכאשר עמו, נסעתי

רשימותיי. כתיבת להמשיך בו אשתמש בהזמן

וגריווא. דענעבורג חסידי זקני אודות על סיפורו את ממשיך הורעויטש הר"ש

אתכסיא דוד אבא והתפרנס30ר' גדולה לא חנות בעל הי' נפתלי ר' אביו ּפאלאצק, עיר יליד ָָהיה
טובים, מלמדים אצל בניו את והדריך וחינך פשוט, ולא למדן לא בינוני איש היה הוא בדוחק, ממנה
את ישלח כי הדבר טוב אשר מכריו הסבירוהו גדול, ומתמיד כשרון בעל הי' דוד אבא בנו כי ובהיות

לעירו. מחוץ הגדולות הישיבות אחד אל זה בנו
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צדק.29) הצמח אדמו"ר כ"ק של ההילולא יום – ניסן י"ג

(30.(000 ע' לקמן ואילך. 413 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות (ספר תרנ"ו אייר כ' היומן רשימת גם ראה – לקמן בהבא
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רפואה תכונה, כמו כללית תרבות היינו העמים" "עיני

הם האלה" "החקים תורה. היא יהודית תרבות וכו'.

בדרך מתחנכים וכאשר ומצוות. תורה אלקיים, חוקים

חכם "עם בתואר אז נכתרים � ועשיתם" "ושמרתם של

הישרים. העולם בחיי גם ונבון"

כעם, היהודי הקיום זהו ומצוות, תורה � הוא היסוד

של בסיס על הארצים עמי של והישיבות החדרים וכל

וגאון ישראל להדרת אסון מהווים � כללית השכלה

יעקב.

וכדומה "יבנה" ארץ", ודרך כ"תורה הלימוד מקומות

בלבד כאמצעי זה הרי כאלה פרוגרמות להם שיש

כפיתיים ספר בתי כשקיימים לעשות מה למכה, שחיפשו

כאלו. לפרוגרמות גם להזדקק מוכרחים

הלימוד מקומות שכל לדעת, אחד כל על אך,

לומדים לא העתיק, ל"חדר" כלל תחליף אינם האמורים

חסרה העיקר, חסר העתיק, בחדר שלמדו כפי בהם

קר, הכל הקדושה, חסרה שמים, יראת של ההשרשה

פיוט, הם הנביאים והיסטוריה, לימוד ספר הוא החומש

שווים, הספרים כל הבדלות אלפי אלף להבדיל שירה,

בעברית עברית ומדברים קודש ספרי כאן מונחים הנה

אבינו, אברהם של נפשו מסירות מכוח השי"ת, מכוח

איך בעברית עברית ומדברים לשחק, ילכו שעה וכעבור

החולין. בספרי המובא כפי ההתעמלות את לעשות

� היהודית הקדושה כל את עשתה בעברית העברית

ובמוחו היהודית, החמימות את חלילה מקררת והיא חול,

בלב. קרירה והתיחסות וגס חשוך דמיון נשאר הילד של

שמי יראת של היסוד מאד.חסר רעוע הבנין וכל ם,

לדעת מוכרחים הספר בתי מכל והמורות המורים

הדור גורל מונח בידם ואשר ישראל, לכלל אחריותם

הבא.

ספר בתי מאותם יותר טובים אלה ספר שבתי ברור

בתי גם אך יכונו. ישראל בשם שלדאבוננו יהודיים

יכולים אינם וכדומה ו"יבנה" ארץ" ודרך "תורה החינוך

הנוכחית. בפרוגרמה היהודי הילד את לחנך

ארץ" ודרך "תורה החינוך בתי של הפרוגרמות

בזמני דריתחא, בעידנא המאבק, ברגעי נוסדו ו"יבנה"

ריחם כשהשי"ת כיום אך מסויימות, בנסיבות הבלבול

ההכרח מן � ב"ה סדר כבר יש מסויימות ובמדינות

ולתקנן. הפרוגרמות את לבדוק

של הנפש שמהלך פרוגרמה שתיווצר ההכרח מן

העול בה יהווה והחם העתיק ישראל ואהבת שמים יראת

יבורך. ישרים לדור לקוות אנו יכולים אז העיקרי,
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ליובאויטש] [תרנ"ג ניסן, יג ַה,

הרה"ק אאזמו"ר כ"ק קדש לאהלי סמוך הקברות בבית אשר התפלה בחדר בקר, עשר אחד שעה
מוהר"ש. ואדמו"ר צדק, צמח אדמו"ר

קדש אהלי היכלי את בביקוריו אאמו"ר כ"ק את מלווה הנני – והלאה תר"ן משנת שנה בכל כמו
היום גם הנה מוהר"ש, ואדמו"ר צדק צמה אדמו"ר אאזמו"ר מייקר29כ"ק הנני וכאשר עמו, נסעתי

רשימותיי. כתיבת להמשיך בו אשתמש בהזמן

וגריווא. דענעבורג חסידי זקני אודות על סיפורו את ממשיך הורעויטש הר"ש

אתכסיא דוד אבא והתפרנס30ר' גדולה לא חנות בעל הי' נפתלי ר' אביו ּפאלאצק, עיר יליד ָָהיה
טובים, מלמדים אצל בניו את והדריך וחינך פשוט, ולא למדן לא בינוני איש היה הוא בדוחק, ממנה
את ישלח כי הדבר טוב אשר מכריו הסבירוהו גדול, ומתמיד כשרון בעל הי' דוד אבא בנו כי ובהיות

לעירו. מחוץ הגדולות הישיבות אחד אל זה בנו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

צדק.29) הצמח אדמו"ר כ"ק של ההילולא יום – ניסן י"ג

(30.(000 ע' לקמן ואילך. 413 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות (ספר תרנ"ו אייר כ' היומן רשימת גם ראה – לקמן בהבא



c"agקעח i`iyp epizeax zxezn

בכל רוח קור בעל ובטבעו מתון הי' כי אם החנוני נפתלי מיודעיור' של עצתיהם לרגלי הנה זה
מינסק. בעיר הישיבות לאחד דוד אבא בנו את לשלוח הזדרז תורה, הבני הגדול המדרש בית מתפללי

תקיף הוא כבר הנה זה בכל עשרה, חמש כבן כולו, לימים צעיר עדיין כי אם דוד אבא התלמיד
סוגיות וכמה ונזיקין, מועד סדרים בהשני נכונה בקיאות לו רכש כבר העצומה ובשקידתו בדעתו
ובעל נפלא זכרון בעל ובהיותו הראשונים, וחידושי פירושי עם רב בעיון למדם האלו בהסדרים עמוקות
ברורה. בשפה בו ומדבר טוב, בסדר אצלו מסודר שלמד וענין סוגיא כל היתה תולדתו, בטבע הגיון

ביקר הקיץ במשך הנה – תק"מ הפסח חג אחר – למינסק ּפאלאצקער דוד אבא התלמיד ָָבבוא
זה על ויצטער ענג, מצא לא ובכולם גדולים, היותר בהשיעורים שמה, שהיו ישיבות בשלשה מזמן
בטוב. ׁשמעּה את שמע אשר סלוצק עיר אל וילך מינסק העיר את עזב אלול חדש ובתחלת ְִָבמאד,

במינסק, בהישיבות מכמו יותר לטוב לו נראה כי ואם החורף כל דוד אבא התלמיד התעכב בסלוצק
ללכת רגליו לכתת ויחליט הגיוני, בלימוד ושאיפתו צמאונו את הרווה לא שם גם הנה זה עם אבל

תבל. וקצוי המדינות בכל הולך גאונותו ׁשמע אשר נ"ע הגר"א מפי לקח לשמוע וילנא ַָלעיר

כנסיות הבתי באחד עצומה בהתמדה בלימודיו דוד אבא שקד - תקמאֿמב - שנים שתי
ומשומעי נ"ע הגר"א פני מרואי לאחד נהי' תקמג בשנת כי עד חייו ארוחת נמצא בשם כי ַבשניפישאק,

רב. עונג זה על ומתענג בשבוע, פעמים לקחו

על אחד שכם וימצא במאד, והצליח ועשה גדולה בהתמדה בלימודו דוד אבא שקד שנים ארבעה
והעילויים. תורה הבני מצעירי הרבה אותו ויקנאו גילו, בני כל

חדשה. בתקופה דוד אבא העילוי התלמיד נכנס לרגלי' אשר דבר אירע - תקמט בשנת - פעם

הדבר ,31וזה

שמואל ר' מרדכי32הגאון ברוך ר' המפורסמים, העילוים אחד לבתו חתן לקח וילנא דעיר 33האב"ד

במנוחה בתורה לשקוד יוכל אשר למען מיוחדת בדירה שנה עשרה חמש שלחנו על להחזיקו עמו ויתנה
הדעת. הרחבת מתוך

תקל"ג בשנת התקיימה רב"מ העילוי וילנא34חתונת גאוני בחורי של בנוכחותם והדר פאר ברוב ,

בהגיון. כשרונו על וביותר החתן של גאונותו עוצם גודל על ויתפלאו בראשם, הגר"א הגאונים וגאון

למען העילוי, חתנו עבור מיוחדת דירה וישכור הבטחתו את מילא שמואל הר' הראב"ד הגאון
בלימודו שקד והרב"מ עתיקים ספרים לו ויקנה - הראב"ד את לבקר הבאים אותו יטרידו לא אשר

ומאדו. נפשו בכל שאף זה אל אשר הגיון, בדרך הלימוד הי' נפשו ומגמת גדולה, בהתמדה

לפלפל וילנא גאוני האסף בעת לזמן ומזמן רב, חיל ויעש ויצליח בלימוד הרב"מ שקד שנים חמשה
ראשונה. בשורה מקום לו תופס הרב"מ גם הנה תורה, בחידושי

התורה*) שולחן לאסיפת לבוא וסלוצק בריסק וילנא, גאוני את שקלאוו גאוני הזמינו תקלט ָבשנת
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ואילך.31) 31 ע' תש"ב השיחות ספר גם ראה – לקמן בהבא

נאמנה"32) "קרי' – אודותו ראה תקנ"א. טבת כא נפטר

ואילך. 138 ע' העת"ר) (ווילנא,

שם.33) השיחות ספר – אודותו ראה

תקמ"א.34) שם, השיחות בספר

התורה". "שולחן נקרא המדינה גאוני התועדות (*

c"ag i`iyp epizeax zxezn

האחרונה הועידה היתה מאז הזמן במשך התקבלו אשר הסוגיות לימודי ובירורי השאלות אותן לפתור
ברוך ר' העילוי חתנו גם הנה ראב"ד, ר"ש הגאון של רצונו ועפ"י בריסק, בעיר – תקלד בשנת –

ווילנא. צירי גאוני בין השתתף מרדכי

שכלית, ומדע סברא דבר בכל ומתעמק חודר הי' ובטבעו רב"מ, אצל מאד מפותח הי' הבקרת חוש
בטבעו מתון להיותו אך שמעם, את שמע ואשר הכיר אשר התורה, גדולי הגאונים כל את ְִָומבקר
בני צעירי לב את לו רכש המסבירות ופניו ובחכמתו בזה אשר נעימי, וברוך בנעימות דיבר ואיסטניס

ווילנא. גאוני מבחירי גם ידוע וחלק התורה

רושם עליו שעשה מה ואצילי', התורה נסיכי ליטא גאוני בחורי עם רב"מ העילוי נפגש זו בועידה
בו כל יוסף ר' ההגיון בעל אדיר הגאון עם אז בהזדמנותו כולם ועל לתהלה35אדיר, לשם המפורסם

למדינה. מחוץ וגם המדינה מרחבי בכל

לפניו ויגלה ויקרבהו מופלא כשרון בעל טובה מרגליות רב"מ בהעילוי ראה בו כל יוסף ר' הגאון
את שהפליא מה מיוחד בסגנון עמוקות, היותר הסוגיות את לו ויפתור הכבירות, ידיעותיו אוצרי את

במאד. הרב"מ

בשבוע פעמים שתי לפניהם אומר שהי' תורה, בני גדולי צעירי מסיבת ר"י הגאון לו יסד ההיא בעת
גם היה ההם הצעירים ובין הגיון, בדרך גמרא פנחסשיעור ר' נפלא כשרון הגאון36הבעל של בנו

שיק הענעך ר' בשקלאוו.36האדיר חדשים כשלשה והתעכב רב"מ, העילוי על מאד שנתחבב ,ָ

עם ידידותי ביחס הוא ר"י הגאון אשר לו נודע הנה בשקלאוו רב"מ לשבת ימים כחדש ָכעבור
כמה עד הוא ידע כי לפלא, לו ויהי במעזיבוז, טוב שם הבעל של ושיטתו תורתו ומפיץ המטיף ראש

טוב. שם הבעל שיטת מחזיקי את הם עוים בראשם, הגר"א הגאונים וגאון המדינה גאוני

ונשאר להם, הלכו כבר והצעירים השיעור, אמירת את גמר הר"י הגאון אשר אחר הימים באחד
הוא עתה כי ויחליט עליו טובה רוחו הר"י כי וירא רה"ש, בהגאון פנחס ר' האברך ועמיתו הוא רק
מטיפי ולראש בכלל במעזיבוז טוב שם הבעל לשיטת הטוב יחסו אודות על אותו לשאול המועד

בפרט. מליאזנא המגיד ליטא במדינת שיטתו ָומפיצי

מליאזנא, המגיד – קל – בתואר אדמו"ר כ"ק של שמו מזכיר הרב"מ כי הר"י הגאון ָכשמוע
על יותר וזה הגאונים, גאון הוא מליאזנא הגאון ורבי מורי אש, בלבת ויאמר אש, ניצוצי עיניו ָהבריקו

להכירו זכיתי אשר שנים הלימוד.37שמונה בדרך בשבחו וירבה כמותו, פגשתי לא עוד

מתורת הארות ואיזה טוב, שם הבעל שיטת יסודי בלבו נקבעו כבר הנה שקלאוו את הרב"מ ָבעזוב
והקבלה המחקר בספרי שיעורים סדר לו קבע לביתו ובבואו החסידות, בתורת החדשה ודרכו רבינו

משקלאוו. ר"י הגאון של הוראתו ָעפ"י
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האחרונה הועידה היתה מאז הזמן במשך התקבלו אשר הסוגיות לימודי ובירורי השאלות אותן לפתור
ברוך ר' העילוי חתנו גם הנה ראב"ד, ר"ש הגאון של רצונו ועפ"י בריסק, בעיר – תקלד בשנת –

ווילנא. צירי גאוני בין השתתף מרדכי

שכלית, ומדע סברא דבר בכל ומתעמק חודר הי' ובטבעו רב"מ, אצל מאד מפותח הי' הבקרת חוש
בטבעו מתון להיותו אך שמעם, את שמע ואשר הכיר אשר התורה, גדולי הגאונים כל את ְִָומבקר
בני צעירי לב את לו רכש המסבירות ופניו ובחכמתו בזה אשר נעימי, וברוך בנעימות דיבר ואיסטניס

ווילנא. גאוני מבחירי גם ידוע וחלק התורה

רושם עליו שעשה מה ואצילי', התורה נסיכי ליטא גאוני בחורי עם רב"מ העילוי נפגש זו בועידה
בו כל יוסף ר' ההגיון בעל אדיר הגאון עם אז בהזדמנותו כולם ועל לתהלה35אדיר, לשם המפורסם

למדינה. מחוץ וגם המדינה מרחבי בכל

לפניו ויגלה ויקרבהו מופלא כשרון בעל טובה מרגליות רב"מ בהעילוי ראה בו כל יוסף ר' הגאון
את שהפליא מה מיוחד בסגנון עמוקות, היותר הסוגיות את לו ויפתור הכבירות, ידיעותיו אוצרי את

במאד. הרב"מ

בשבוע פעמים שתי לפניהם אומר שהי' תורה, בני גדולי צעירי מסיבת ר"י הגאון לו יסד ההיא בעת
גם היה ההם הצעירים ובין הגיון, בדרך גמרא פנחסשיעור ר' נפלא כשרון הגאון36הבעל של בנו

שיק הענעך ר' בשקלאוו.36האדיר חדשים כשלשה והתעכב רב"מ, העילוי על מאד שנתחבב ,ָ

עם ידידותי ביחס הוא ר"י הגאון אשר לו נודע הנה בשקלאוו רב"מ לשבת ימים כחדש ָכעבור
כמה עד הוא ידע כי לפלא, לו ויהי במעזיבוז, טוב שם הבעל של ושיטתו תורתו ומפיץ המטיף ראש

טוב. שם הבעל שיטת מחזיקי את הם עוים בראשם, הגר"א הגאונים וגאון המדינה גאוני

ונשאר להם, הלכו כבר והצעירים השיעור, אמירת את גמר הר"י הגאון אשר אחר הימים באחד
הוא עתה כי ויחליט עליו טובה רוחו הר"י כי וירא רה"ש, בהגאון פנחס ר' האברך ועמיתו הוא רק
מטיפי ולראש בכלל במעזיבוז טוב שם הבעל לשיטת הטוב יחסו אודות על אותו לשאול המועד

בפרט. מליאזנא המגיד ליטא במדינת שיטתו ָומפיצי

מליאזנא, המגיד – קל – בתואר אדמו"ר כ"ק של שמו מזכיר הרב"מ כי הר"י הגאון ָכשמוע
על יותר וזה הגאונים, גאון הוא מליאזנא הגאון ורבי מורי אש, בלבת ויאמר אש, ניצוצי עיניו ָהבריקו

להכירו זכיתי אשר שנים הלימוד.37שמונה בדרך בשבחו וירבה כמותו, פגשתי לא עוד

מתורת הארות ואיזה טוב, שם הבעל שיטת יסודי בלבו נקבעו כבר הנה שקלאוו את הרב"מ ָבעזוב
והקבלה המחקר בספרי שיעורים סדר לו קבע לביתו ובבואו החסידות, בתורת החדשה ודרכו רבינו

משקלאוו. ר"י הגאון של הוראתו ָעפ"י
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תרפ"ג] סיון [שלהי

שי' אלטער מוהר"ר

וברכה שלום

ובד"כ העבר, אייר מט"ו מכתבי על נענתי טרם עוד ואני

הראוי דבר אתם, מהנעשה ידיעות שום לי אין האחרונה בעת

ופעמים בקצרה פעמי' שבוע, בכל שי' לראד"מ שיכתבו הי'

בארוכה.

שי' ברד"מ שי' רש"ז לידידנו כתבתי העברה בשבוע והנה

בפרט. לו בהנוגע לו ועניתי ברבים, דא"ח לימוד ע"ד

ייסד כי כתבתי אשר הרוח באותו לדבר, אכפול ועתה

ונוסף שם, וכאמור ברבים דא"ח יחזרו יחיו התלמידים אשר

המוסד. הרחבת על ונפשם לבם יתנו כי להם ראוי הי' לזה

בטח (אשר בארוכה אז כתבתי ההתיסדות בראשית והנה

ית' בעזרתו לסדר צריכים כי אצלם), שמורים המכתבי'

שיעורים שני הגדול, אולם דליובאויטש בארעא דהווה כגוונא

אשר הדבר ופלא כלל, ההוצאה אודות יחשבו ולא וחדרים,

בית לעשות יוכלו לא ירבו כן כמחנם ת"ל בישראל ואם בעיר

ומערכה מערכה כל תלמידים מאות עם כראוי אולפנא

אתם מה על ידים, בחבוק יושבים אתם ולמה כראוי, מסודרה

שלנו שי' האברכים הם שוכחים מחכים, אתם מי ועל מחכים

והמצוה החובה ועליכם ועסקני' הדור זקני המה הן עתה אשר

ית', בעזרתו ולעשות לפעול נרחב כר ת"ל ולפניכם בזה,

אנשיל ור' ראסקין, שי' מענדיל מנחם ר' מקום לכם והסמוך

בהם יש ת"ל אשר הקטנות העיירות וגם אראנאויטש, שי'

במאד, יקר הזמן ותחכו, תתמהמהו ולמה טובים, תלמידים

בהתרשלות. דבר לא על ועובר

שיהי' הנגלה, לימוד וענין בסדר מנהיג שנדרש הדבר מובן

שי' אלי' אברהם ר' אודות דעתו לדעת וחפצי לכך, ראוי איש

לו ויהי' זה, על מסכמת דעתו ואם מאוסוועט, פלאטקין

מניעה אין אז רשיון, וגם רב בתור לבוא מביהמ"ד בקשה

זה. בענין להתעסק אליהם שיסע בדבר

בעזרתו ליסד והמצוה החובה לכם כי לדעת ית'עליכם

לעשותה, מאומה כל מכם ישגב ולא מכבר, הי' כאשר תו"ת

בשביל לכם ינתן לים מעבר מאחינו הבאה מהתרומה וחלק

בתלמידים המוסד להרחיב השתדלו רק המוסד, הנהגת

חדש, כל ואין הימים, מכבר הי' אשר את ידעת ואתה טובים,

בעבודת עבודה ואוהבי כשרון בעלי טובים תלמידי' שיהיו רק

ועיון. בשקידה התורה

גם רעבים מסביבתם אשר שי' אנ"ש ידידינו הדבר כן

חסידות, וארט א שמעו לא אשר שנים איזה וזה צמאים,

ע"כ נכונה, התעוררות ודורש הלימוד עסק ח"ו ונתבטל

וראשית משינתם, להעירם נכונה עצה ותתבוננו יחד תתאספו

הרבה. בעזה"י יפעול זה אשר בכתובים, עמם אתם יבואו כל

בתור יהי' אשר אחד איש ישיגו אשר עיקר והוא זאת עוד

הזה הדבר ויהי' שבזה, ההוצאה על יחוסו ואל נוסע, משפיע

בכתובים לבוא זה על א"ע יתן מכם א' ואיש אצלם, מסודר

יתן אשר ראסקין שי' ברי"ל בוחר והנני ומקום. מקום כל עם

עוד ויחתמו מכתבים, בכתיבת יהי' שעסקו היינו לזה, א"ע

וכן שימחאויטש. שי' ור"א הורעויטש, שי' רד"נ שנים

יב[ו]או איליו אשר שי' לרי"ל יהי' זה בענין הקבוע האדרעס

בזה. לו כותב והנני המכתבים,

דא"ח בחזרת הסדר בדבר א"ע יתן שי' ברד"מ שי' הרש"ז

ועוזרים כנסיות, הבתי מגבאי הרשיון בהשגת וישתדל במחנם

שי'. רמ"מ וגיסו שי' שמואל ר' אחיו יהיו בדבר

בזה ויכנוס מיוחד ועד יעשה כנ"ל המוסד הרחבת ובדבר

הרי"מ של בנו בעזפאלאוו שי' רד"נ את לזה ויצרפו שי' רש"פ

בעיני חכמים ל"ע ישנם כי בכלל, מתאמת שהוראתו (באם ז"ל
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ycew zegiyn zecewp

הקשר ב. הבבות. שלשת בין הקשר א. במשנתנו: השאלות
פרחי'. בן יהושע – המאמר לבעל

והביאור:

בין והאחוה האחדות ענין מבטאים אלו מאמרים שלשה
היינו אדם, לכל מכוונת זו הוראה – רב לך עשה לחבירו. אדם
ומורה לרב זקוק שהוא לדעת חייב מעם מורם שהוא אדם שגם
יש – חבר לך וקנה פשוט. ליהודי משתווה הוא ובזה דרך,
לכף האדם כל את דן והוי יהודי. לכל ואהבה בידידות להתנהג

המדרגה. בשפל שנמצא יהודי אפילו – זכות

פרחי': בן ליהושע שייכת ההוראות משלשת אחת וכל

שאמר ומצינו נשיא, הי' פרחי' בן יהושע – רב לך :1עשה

לפני ונותנו כופתו אני (לגדולה), לה עלה האומר כל "בתחלה,
קומקום עליו מטיל אני ממנה, לירד לי האומר כל – עתה הארי;
רשאי אינו נשיא גם – רב" לך "עשה אמר לכן חמין". של

אלקיו" ה' אלא גביו על ש"אין לרב.2לחשוב זקוק הוא אלא ,

שנינו – חבר לך חטים3וקנה אומר: פרחי' בן "יהושע :

לו אמרו שלהן. אנטליא מפני טמאות, מאלכסנדריא הבאות
לכל וטהורות פרחי' בן ליהושע טמאות יהא – כן אם חכמים:
ושם באלכסנדריא, דר הי' פרחי' בן יהושע (פירוש: ישראל"
זה ועל טומאה. לקבל הוכשרו ובזה החטים על מים ליתן נהגו
במקום ולא בלבד, באלכסנדריא טמאות יהיו החכמים: אמרו

אחר).

בני בין האחדות ענין הדגיש פרחי' בן שיהושע נמצא,
ההלכה תהי' אלכסנדריא שלבני לו ניחא הי' לא שלכן ישראל,

שונה. ההלכה תהי' ישראל ולכל כך

מספרים רז"ל – זכות לכף האדם כל את דן שאותו4והוי ,

שיצא ולאחר פרחי', בן יהושע של תלמידו בתחלה הי' האיש
לו: אמר בך! חזור פרחי': בן יהושע לו אמר רעה לתרבות

לעשות בידו מספיקין אין ומחטיא שהחוטא ממך, מקובלני
זה, כלל ידע פרחי' בן יהושע גם הרי לשאול, ויש תשובה.

בתניא מבואר אלא, בך"? "חזור לו אמר איפוא שגם5ומדוע ,

"היינו – תשובה" לעשות בידו מספיקין "אין שנאמר במקום
אבל תשובה, לעשות הכושר שעת לו להיות ידו מחזיקים שאין
בפני שעומד דבר לך אין תשובה, ועשה השעה דחק אם
לכף האדם כל את דן שהי' פרחי', בן יהושע ורבי התשובה".
יעשה שאולי חשב המדריגה, בשפל הנמצא אדם אפילו זכות,

השעה" "דחק בבחינת תשובה .6תלמידו

úeëæ óëì íãàä ìk úà ïã éåäå¤¡¥¨¤¨¨¨¨§©§

כמוך" לרעך "ואהבת בכלל זה הרי א. ולא7השאלות: ,
לשני זה מאמר בין הקשר ב. חסידות. מדת של הנהגה
חבר"). לך וקנה רב, לך ("עשה זו שבמשנה הקודמים המאמרים

פרחי'. בן יהושע רבי – המאמר לבעל הקשר ג.

והביאור:

כזה אדם גם לרבות בא זכות" לכף האדם כל את דן "והוי
חייב אחד שכל מכיון כי זכות. לימוד שום עליו אין שלכאורה
שמא וחבריו, רבו לבחון צריכים חבר, לו ולקנות רב לו לעשות
ברבו דדקות, בדקות קל חסרון אפילו והרי בהם. הוא החסרון

התלמיד. אצל גדול לחסרון להביא עלול ובחבריו,

בגמרא מסופר פרחי' בן יהושע רבי על ש"דחה8והנה,
ש"זקף יצא ומזה ידים", בשתי מתלמידיו) (שהי' האיש לאותו
רצה כי רצוי', היתה שכוונתו ואף לה". והשתחווה לבינה
של ולדעתו שיצא. מה מזה יצא בפועל אך למוטב, להחזירו
ותולה זכות עליו מלמד הי' שבאם יתכן פרחי', בן יהושע רבי
הזהיר ולכן כאלה. תוצאות היו לא אולי ובחבריו ברבו החסרון

זו מדה על .9במיוחד

סע"ב.1. קט, מנחות

כב.2. ד, ויקרא ספרא

ב.3. פ"ג, מכשירין תוספתא

הש"ס.4. בחסרונות – ב קז, סנהדרין

פכ"ה.5.

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"א בהעלותך ש"פ משיחת

בלבד.

הוי7. עמיתך, תשפוט בצדק א: ל, שבועות וראה יח. יט, קדושים

שאתה דבר, עושה חבירך אתה רואה (אם זכות לכף חבירך את דן

תחשדהו ואל לזכות הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו יכול

רש"י). בעבירה,

הש"ס.8. בחסרונות – ב קז, סנהדרין

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשכ"ח פינחס ש"פ משיחת
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:äåäéì äôeðz íúà zôðäåãéíiåìä-úà zìcáäå §¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈©«Ÿ̈«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½

:íiåìä éì eéäå ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr a zegiy ihewl)

˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a(ב (ח, ¿«¬¿∆«≈

אבל הּכהן, לאהרן נאמר אמנם הּנרֹות הדלקת על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי

ּב'הדלקת' לעסק חּיב אחד ׁשּכל ,ל לֹומר ּבזר". ּכׁשרה ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"הדלקה

"ׁשלהבת להיֹות וצרי ׁשּבּׁשמים. לאביהם וקרּובן יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנׁשמֹות

זקּוק ׁשאינֹו ּכ עצמֹו, ּבכחֹות 'ּדֹולק' ה'נר' ׁשּיהא מאליה": ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעֹולה

ל'מדליק'. ְִַַעֹוד

éðùåèãrBî ìäà-úà ãárì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®
:äôeðz íúà zôðäå íúà zøäèåæèíéðúð ék §¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«¦Á§ª¦̧

úøèt úçz ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®©Á©Á¦§©¸
:éì íúà ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk̈¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦Ÿ−̈¦«

æéäîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥®̈

íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈
:éìçééðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå ¦«¨«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬

:ìàøNéèéïøäàì | íéðúð íiåìä-úà äðzàå ¦§¨¥«¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ
-éða úãár-úà ãárì ìàøNé éða CBzî åéðáìe§¨À̈¦»§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«
àìå ìàøNé éða-ìr øtëìe ãrBî ìäàa ìàøNé¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ

âð ìàøNé éðáa äéäé-ìà ìàøNé-éða úLâa ó ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤
:LãwäëìàøNé-éða úãr-ìëå ïøäàå äLî Nriå ©«Ÿ¤©©̧©¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−

íiåìì äLî-úà äåäé äeö-øLà ìëk íiåìì©«§¦¦®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½
:ìàøNé éða íäì eNr-ïkàëíiåìä eàhçúiå ¥¨¬¨¤−§¥¬¦§¨¥«©¦§©§´©«§¦¦À

ðiå íäéãâa eñaëéåäåäé éðôì äôeðz íúà ïøäà ó ©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:íøäèì ïøäà íäéìr øtëéåáëeàa ïë-éøçàå ©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«§©«£¥¥º¨´

ïøäà éðôì ãrBî ìäàa íúãár-úà ãárì íiåìä©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤¥½¦§¥¬©«£−Ÿ
íiåìä-ìr äLî-úà äåäé äeö øLàk åéðá éðôìå§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©©«§¦¦½

:íäì eNr ïkñâë:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéå ¥−¨¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
ãëäðL íéøNrå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ

:ãrBî ìäà úãára àáö àáöì àBáé äìrîå̈©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«
äëàìå äãárä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ

:ãBr ãáréåëì ãrBî ìäàa åéçà-úà úøLåøîL ©«£−Ÿ«§¥¥¸¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ
íiåìì äNrz äëk ãáré àì äãárå úøîLî¦§¤½¤©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−

:íúøîLîaô §¦§§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qw 'nr a ycw zexb`)

Ï‡¯NÈ È�·a ¯Îa ÏÎ ÈÏ Èk(טז (ח, ƒƒ»¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈

רחּום. אּתה אף רחּום הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי רז"ל ְֱֵֶַַַַַַַָָאמרּו

ּבכֹורֹות, מּכת ּבעת יׂשראל ּבכֹורי את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואף

וילדֹות ילדי את להּציל ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי להׁשּתּדל עלינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף

הּוא", ּכהן ׁש"אלקיכם ואף הּגֹוים. ּבין יּטמעּו ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיׂשראל

חמּׁשה מסּפיקים לא ּבכהן אדרּבה: הרי - הּבן ּפדיֹון אין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּובכהן

זה. ידי על נתקּדׁש ּגּופֹו אם ּכי לפדֹותֹו, ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָסלעים

,éðù
éùéìùèàéðéñ-øaãîá äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â

Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä äðMa©¨¨̧©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤
:øîàì ïBLàøäáçñtä-úà ìàøNé-éðá eNréå ¨«¦−¥«Ÿ§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©

:BãrBîaâïéa äfä Lãça íBé-øNr äraøàa §«£«§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯
ç-ìëk Bãrîa Búà eNrz íéaørä-ìëëe åéúw ¨«©§©²¦©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨

:Búà eNrz åéètLîãìàøNé éða-ìà äLî øaãéå ¦§¨−̈©«£¬Ÿ«©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−
:çñtä úNrìäïBLàøa çñtä-úà eNriå ©«£¬©¨«©©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿

øaãîa íéaørä ïéa Lãçì íBé øNr äraøàa§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´

iying ,iriax - i - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éða eNr ïk äLî-úà äåäé äeö øLà ìëk éðéñ¦®̈Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬
:ìàøNéåLôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå ¦§¨¥«©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤

eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNrì eìëé-àìå íãà̈½̈§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º
:àeää íBia ïøäà éðôìå äLî éðôìæeøîàiå ¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«Â©«Ÿ§Â

íãà Lôðì íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä̈«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−§¤´¤¨®̈
Bãrîa äåäé ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì̈´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½

:ìàøNé éða CBúaçeãîr äLî íäìà øîàiå §−§¥¬¦§¨¥«©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´
:íëì äåäé äeöi-äî ärîLàåôèäåäé øaãéå §¤§§½̈©§©¤¬§Ÿ̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàéLéà øîàì ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´
íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì | àîè äéäé-ék Léà¦´¦¦«§¤¬¨¥´¨¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤À

:äåäéì çñô äNrå íëéúøãì BààééðMä Lãça µ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤©¥¦¹
-ìr Búà eNré íéaørä ïéa íBé øNr äraøàa§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´Ÿ®©

:eäìëàé íéøøîe úBvîáé-ãr epnî eøéàLé-àì ©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª««Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©
eNré çñtä úwç-ìëk Bá-eøaLé àì íörå ø÷a½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®§¨ª©¬©¤−©©«£¬

:Búàâéäéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå Ÿ«§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈
äénrî àåää Lôpä äúøëðå çñtä úBNrì ìãçå§¨©Æ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨

kàOé Bàèç Bãrîa áéø÷ä àì äåäé ïaø÷ | é ¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦−̈
:àeää Léàäãéçñô äNrå øb íëzà øeâé-éëå ¨¦¬©«§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ

äwç äNré ïk BètLîëe çñtä úwçk äåäéì©«Ÿ̈½§ª©¬©¤²©§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³
:õøàä çøæàìe øbìå íëì äéäé úçàñ ©©Æ¦«§¤´¨¤½§©¥−§¤§©¬¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr g zegiy ihewl)

'‰Ï ÁÒt ‰NÚÂ . . ‰˜Á¯ C¯„a B‡(ט (ט, ¿∆∆¿…»¿»»∆««

ּבידֹו מסּפיקין אין ואׁשּוב, אחטא "האֹומר אמרּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרז"ל

ּבמֹועדֹו הּפסח את הקריב ׁשּלא מי אמנם, ּתׁשּובה". ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות

יכֹול ׁשאינֹו מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא - ׁשני ּפסח על ׁשּסמ ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּום

ׁשאֹומר למי אפילּו ּתּקּון ּכאן ׁשּיׁש הרי ׁשני; ּפסח ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָלעׂשֹות

הענין ּכל מּלכּתחּלה ּכאן ׁשאין ּבלבד זֹו ולא ואׁשּוב". ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"אחטא

האדם אדרּבה: אּלא ּבידֹו", מסּפיקין "אין להקריב�ˆeË‰ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָƒ¿«»ְְִַ

ׁשני. ִֵֶַּפסח

éòéáøåè-úà ïðrä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤
ïkLnä-ìr äéäé áøráe úãrä ìäàì ïkLnä©¦§½̈§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²

:ø÷a-ãr Là-äàøîkæèïðrä ãéîú äéäé ïk §©§¥¥−©«Ÿ¤¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈
:äìéì Là-äàøîe epqëéæéìrî ïðrä úBìrä éôìe §©¤®©§¥¥−¨«§¨§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´

øLà íB÷îáe ìàøNé éða eòñé ïë éøçàå ìäàä̈½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³
:ìàøNé éða eðçé íL ïðrä íL-ïkLéçéét-ìr ¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬¦§¨¥«©¦´

éîé-ìk eðçé äåäé ét-ìrå ìàøNé éða eòñé äåäé§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®¨§¥À

:eðçé ïkLnä-ìr ïðrä ïkLé øLàèééøàäáeC £¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈©«£«§©«£¦¯
ìàøNé-éðá eøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìr ïðrä¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯§¥«¦§¨¥²

:eòqé àìå äåäé úøîLî-úàëäéäé øLà Léå ¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤¯
eðçé äåäé ét-ìr ïkLnä-ìr øtñî íéîé ïðrä¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®©¦³§Ÿ̈Æ©«£½

:eòqé äåäé ét-ìråàëáørî ïðrä äéäé øLà Léå §©¦¬§Ÿ̈−¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤¤́
äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§©«£¨¯¤«¨¨²©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨

ðå:eòñðå ïðrä äìráëíéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bà §©«£¨¬¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À
éøàäaïðrä Cì ïkLnä-ìr-éðá eðçé åéìr ïkL §©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«

:eòqé Búìräáe eòqé àìå ìàøNéâëäåäé ét-ìr ¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®§¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³§Ÿ̈Æ
eøîL äåäé úøîLî-úà eòqé äåäé ét-ìrå eðçé©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈

:äLî-ãéa äåäé ét-ìrôéàäåäé øaãéå ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáóñk úøöBöç ézL Eì äNr ¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤

äãrä àø÷îì Eì eéäå íúà äNrz äL÷î¦§−̈©«£¤´Ÿ®̈§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈
:úBðçnä-úà òqîìeâéìà eãrBðå ïäa eò÷úåE §©©−¤©©«£«§¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ

:ãrBî ìäà çút-ìà äãrä-ìkãúçàa-íàå ¨¨´¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§©©−
éìà eãrBðå eò÷úééôìà éLàø íéàéNpä E ¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−©§¥¬

:ìàøNéäúBðçnä eòñðå äreøz ízr÷úeíéðçä ¦§¨¥«§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:äîã÷åúBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe ¥«§¨§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½

:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîéz íéðçä©«Ÿ¦−¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«
æ:eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáeçéðáe §©§¦−¤©¨®̈¦§§−§¬Ÿ¨¦«§¥³

úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBòèíëöøàa äîçìî eàáú-éëå −̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À

úøööça íúòøäå íëúà øøvä øvä-ìr©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ
:íëéáéàî ízrLBðå íëéäìà äåäé éðôì ízøkæðå§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

éíëLãç éLàøáe íëéãrBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
éçáæ ìrå íëéúìò ìr úøööça ízr÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´

ïBøkæì íëì eéäå íëéîìLäåäé éðà íëéäìà éðôì ©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàô ¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÈÓÏL ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ(י (י, «……≈∆¿«ƒ¿≈«¿≈∆

‰ÏBÚ.'לה מחלט לבּטּול רֹומז לה', ּכליל ׁשהיא ,ÌÈÓÏL, »ְְִִִֵֶַַָָֻ¿»ƒ

והּׂשגה. הבנה מּתֹו ה' לעבֹודת רֹומז לּבעלים, הנאה ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

מּתֹו להיֹות צריכה העבֹודה ּתחּלת ּכי לׁשלמים, עֹולה קדם ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָלכן

והכנעה. ְְִַָָּבּטּול

éùéîçàéíéøNra éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´



קפג iying ,iriax - i - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éða eNr ïk äLî-úà äåäé äeö øLà ìëk éðéñ¦®̈Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬
:ìàøNéåLôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå ¦§¨¥«©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤

eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNrì eìëé-àìå íãà̈½̈§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º
:àeää íBia ïøäà éðôìå äLî éðôìæeøîàiå ¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«Â©«Ÿ§Â

íãà Lôðì íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä̈«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−§¤´¤¨®̈
Bãrîa äåäé ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì̈´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½

:ìàøNé éða CBúaçeãîr äLî íäìà øîàiå §−§¥¬¦§¨¥«©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´
:íëì äåäé äeöi-äî ärîLàåôèäåäé øaãéå §¤§§½̈©§©¤¬§Ÿ̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàéLéà øîàì ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´
íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì | àîè äéäé-ék Léà¦´¦¦«§¤¬¨¥´¨¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤À

:äåäéì çñô äNrå íëéúøãì BààééðMä Lãça µ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤©¥¦¹
-ìr Búà eNré íéaørä ïéa íBé øNr äraøàa§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´Ÿ®©

:eäìëàé íéøøîe úBvîáé-ãr epnî eøéàLé-àì ©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª««Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©
eNré çñtä úwç-ìëk Bá-eøaLé àì íörå ø÷a½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®§¨ª©¬©¤−©©«£¬

:Búàâéäéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå Ÿ«§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈
äénrî àåää Lôpä äúøëðå çñtä úBNrì ìãçå§¨©Æ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨

kàOé Bàèç Bãrîa áéø÷ä àì äåäé ïaø÷ | é ¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦−̈
:àeää Léàäãéçñô äNrå øb íëzà øeâé-éëå ¨¦¬©«§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ

äwç äNré ïk BètLîëe çñtä úwçk äåäéì©«Ÿ̈½§ª©¬©¤²©§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³
:õøàä çøæàìe øbìå íëì äéäé úçàñ ©©Æ¦«§¤´¨¤½§©¥−§¤§©¬¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr g zegiy ihewl)

'‰Ï ÁÒt ‰NÚÂ . . ‰˜Á¯ C¯„a B‡(ט (ט, ¿∆∆¿…»¿»»∆««

ּבידֹו מסּפיקין אין ואׁשּוב, אחטא "האֹומר אמרּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרז"ל

ּבמֹועדֹו הּפסח את הקריב ׁשּלא מי אמנם, ּתׁשּובה". ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות

יכֹול ׁשאינֹו מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא - ׁשני ּפסח על ׁשּסמ ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּום

ׁשאֹומר למי אפילּו ּתּקּון ּכאן ׁשּיׁש הרי ׁשני; ּפסח ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָלעׂשֹות

הענין ּכל מּלכּתחּלה ּכאן ׁשאין ּבלבד זֹו ולא ואׁשּוב". ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"אחטא

האדם אדרּבה: אּלא ּבידֹו", מסּפיקין "אין להקריב�ˆeË‰ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָƒ¿«»ְְִַ

ׁשני. ִֵֶַּפסח

éòéáøåè-úà ïðrä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤
ïkLnä-ìr äéäé áøráe úãrä ìäàì ïkLnä©¦§½̈§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²

:ø÷a-ãr Là-äàøîkæèïðrä ãéîú äéäé ïk §©§¥¥−©«Ÿ¤¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈
:äìéì Là-äàøîe epqëéæéìrî ïðrä úBìrä éôìe §©¤®©§¥¥−¨«§¨§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´

øLà íB÷îáe ìàøNé éða eòñé ïë éøçàå ìäàä̈½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³
:ìàøNé éða eðçé íL ïðrä íL-ïkLéçéét-ìr ¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬¦§¨¥«©¦´

éîé-ìk eðçé äåäé ét-ìrå ìàøNé éða eòñé äåäé§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®¨§¥À

:eðçé ïkLnä-ìr ïðrä ïkLé øLàèééøàäáeC £¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈©«£«§©«£¦¯
ìàøNé-éðá eøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìr ïðrä¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯§¥«¦§¨¥²

:eòqé àìå äåäé úøîLî-úàëäéäé øLà Léå ¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤¯
eðçé äåäé ét-ìr ïkLnä-ìr øtñî íéîé ïðrä¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®©¦³§Ÿ̈Æ©«£½

:eòqé äåäé ét-ìråàëáørî ïðrä äéäé øLà Léå §©¦¬§Ÿ̈−¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤¤́
äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§©«£¨¯¤«¨¨²©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨

ðå:eòñðå ïðrä äìráëíéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bà §©«£¨¬¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À
éøàäaïðrä Cì ïkLnä-ìr-éðá eðçé åéìr ïkL §©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«

:eòqé Búìräáe eòqé àìå ìàøNéâëäåäé ét-ìr ¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®§¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³§Ÿ̈Æ
eøîL äåäé úøîLî-úà eòqé äåäé ét-ìrå eðçé©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈

:äLî-ãéa äåäé ét-ìrôéàäåäé øaãéå ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáóñk úøöBöç ézL Eì äNr ¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤

äãrä àø÷îì Eì eéäå íúà äNrz äL÷î¦§−̈©«£¤´Ÿ®̈§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈
:úBðçnä-úà òqîìeâéìà eãrBðå ïäa eò÷úåE §©©−¤©©«£«§¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ

:ãrBî ìäà çút-ìà äãrä-ìkãúçàa-íàå ¨¨´¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§©©−
éìà eãrBðå eò÷úééôìà éLàø íéàéNpä E ¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−©§¥¬

:ìàøNéäúBðçnä eòñðå äreøz ízr÷úeíéðçä ¦§¨¥«§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:äîã÷åúBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe ¥«§¨§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½

:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîéz íéðçä©«Ÿ¦−¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«
æ:eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáeçéðáe §©§¦−¤©¨®̈¦§§−§¬Ÿ¨¦«§¥³

úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBòèíëöøàa äîçìî eàáú-éëå −̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À

úøööça íúòøäå íëúà øøvä øvä-ìr©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ
:íëéáéàî ízrLBðå íëéäìà äåäé éðôì ízøkæðå§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

éíëLãç éLàøáe íëéãrBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
éçáæ ìrå íëéúìò ìr úøööça ízr÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´

ïBøkæì íëì eéäå íëéîìLäåäé éðà íëéäìà éðôì ©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàô ¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÈÓÏL ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ(י (י, «……≈∆¿«ƒ¿≈«¿≈∆

‰ÏBÚ.'לה מחלט לבּטּול רֹומז לה', ּכליל ׁשהיא ,ÌÈÓÏL, »ְְִִִֵֶַַָָֻ¿»ƒ

והּׂשגה. הבנה מּתֹו ה' לעבֹודת רֹומז לּבעלים, הנאה ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

מּתֹו להיֹות צריכה העבֹודה ּתחּלת ּכי לׁשלמים, עֹולה קדם ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָלכן

והכנעה. ְְִַָָּבּטּול

éùéîçàéíéøNra éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´



iyyקפד - `i - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úãrä ïkLî ìrî ïðrä äìrð Lãçaáéeòñiå ©®Ÿ¤©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯
ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦®̈©¦§¬Ÿ¤«¨−̈

:ïøàt øaãîaâé-ãéa äåäé ét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©
:äLîãéäðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå ¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöìåè-ìrå §¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«§©̧
:øreö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáöæè-ìrå §½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«§©̧
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáöæéãøeäå §½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ§©−

-éðá eòñðå ïkLnä:ïkLnä éàNð éøøî éðáe ïBLøâ ©¦§®̈§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«
çéBàáö-ìrå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ®̈§©̧§¨½

:øeàéãL-ïa øeöéìàèéïBòîL éða ähî àáö-ìrå ¡¦−¤§¥«§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìLëãâ-éðá ähî àáö-ìrå §ª«¦¥−¤¦«©¨«§©̧§−̈©¥´§¥¨®
:ìàeòc-ïa óñéìààëéàNð íéúäwä eòñðå ¤§¨−̈¤§¥«§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−

-úà eîé÷äå Lc÷nä:íàa-ãr ïkLnäáëòñðå ©¦§¨®§¥¦¬¤©¦§−̈©Ÿ¨«§¨©À
Bàáö-ìrå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:ãeäénr-ïa òîLéìàâëäMðî éða ähî àáö-ìrå ¡¦«¨−̈¤©¦«§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®
:øeöäãt-ïa ìàéìîbãëïîéðá éða ähî àáö-ìrå ©§¦¥−¤§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®

:éðBòãb-ïa ïãéáàäëäðçî ìâc òñðåóqàî ïã-éðá £¦−̈¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬
-ïa øæréçà Bàáö-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ®̈§©§¨½£¦¤−¤¤

:écLénråë-ïa ìàérât øLà éða ähî àáö-ìrå ©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤
:ïøëræë:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìrå ¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

çë:eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá érñî älàñ ¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
èëäLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©´Ÿ¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼

Búà äåäé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà | íérñð«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−
áBè-øac äåäé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì ïzà¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−

:ìàøNé-ìrì-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå ©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤
:Cìà ézãìBî-ìàå éöøààìáærz àð-ìà øîàiå ©§¦²§¤«©§¦−¥¥«©¾Ÿ¤©−̈©«£Ÿ́
zrãé ïk-ìr | ék eðúàeðl úééäå øaãna eðúðç Ÿ¨®¦´©¥´¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈

:íéðérìáìàeää áBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå §¥¨«¦§¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À
:Cì eðáèäå eðnr äåäé áéèéé øLàâìøäî eòñiå £¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«©¦§Æ¥©´

ìL Cøc äåäérñð äåäé-úéøa ïBøàå íéîé úL §Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸§¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©
ìL Cøc íäéðôì:äçeðî íäì øeúì íéîé úL ¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬¨¤−§¨«

ãì:äðçnä-ïî írñða íîBé íäéìr äåäé ïðråñ ©«£©¯§Ÿ̈²£¥¤−®̈§¨§−̈¦©©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr ek zegiy ihewl)

Ì‰È�ÙÏ ÚÒ� '‰ ˙È¯a ÔB¯‡Â(לג (י, «¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆

ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ È¯·L B·e(רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ È¯·L'לקחת' ּכדי הּדרּוׁשים ּובּטּול לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַַַָ

ּפתח ּדוקא) זה ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ּכמאמר ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּתֹורה,

ׂשכל ואין סֹוף אין הּוא הּקּב"ה ּכי הּדבר, וטעם ."ּבתֹורת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלּבי

להּגיע הּנברא צרי לכן ּתֹורתֹו. לגּבי הּדין והּוא ּבֹו, ּתֹופס ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָנברא

חכמה ּבאמת להּׂשיג יּוכל אז רק ּכי מחלט, ‡È˜Ï˙לבּטּול ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻ¡…ƒ

לּנברא. מעל ּבעצם ׁשהיא הּתֹורה, את ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָולקחת

éùùgäìäåäé | äîe÷ äLî øîàiå ïøàä rñða éäéå©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©´Ÿ¤¤®¨´§Ÿ̈À
éáéà eöôéåéàðNî eñðéå Eéðtî E:Eåìøîàé äçðáe §¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«§ª−ŸŸ©®
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eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL(ח (יא, »»»¿»¿

eË˜ÏÂ eËL ,ÌÈÚL¯(א עה, (יומא ¿»ƒ»¿»¿

מן לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע ּגם נּתן ׁשהּמן העבּדה הּתֹורה. לפנימּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,

לרׁשע: ּגם הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות את להביא יׁש ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמלּמדנּו,

אמרּו ּוכבר ּבּתֹורה. זה חלק ללמד ראּוי ׁשאינֹו יהּודי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאין

למּוטב". מחזירֹו החכמה) (סֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור ְְְִֶַַַַַָָָָָרז"ל:
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:õøàä éðt-ìr íéúnàëe äðçnäáìírä í÷iå ©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤©¨´¨¨¿̈

úøçnä íBé | ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk̈©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ´©¨«¢À̈
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:úBøöçaôáéàäLîa ïøäàå íéøî øaãzå ©«£¥«©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½
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eàöiå íéøîe ïøäà àø÷iå ìäàä çút ãîriå©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−
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:äðçnaæëãcìà øîàiå äLîì ãbiå ørpä õøiå ©©«£¤«©¨´̈©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´

:äðçna íéàaðúî ããéîeçëïeð-ïa rLBäé ïriå ¥½̈¦§©§¦−©©«£¤«©©¹©§ª´©¦À
:íàìk äLî éðãà øîàiå åéøçaî äLî úøLî§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®£Ÿ¦¬¤−§¨¥«

èëír-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìr Bçeø-úà äåäé ïzé-ék íéàéáð äåäé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1039 'nr c zegiy ihewl)

eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL(ח (יא, »»»¿»¿

eË˜ÏÂ eËL ,ÌÈÚL¯(א עה, (יומא ¿»ƒ»¿»¿

מן לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע ּגם נּתן ׁשהּמן העבּדה הּתֹורה. לפנימּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,

לרׁשע: ּגם הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות את להביא יׁש ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמלּמדנּו,

אמרּו ּוכבר ּבּתֹורה. זה חלק ללמד ראּוי ׁשאינֹו יהּודי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאין

למּוטב". מחזירֹו החכמה) (סֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור ְְְִֶַַַַַָָָָָרז"ל:

éòéáùì:ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«
àìçeøåLhiå íiä-ïî íéåìN æâiå äåäé úàî | òñð §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼©¦¸

úBáéáñ äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìr©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ§¦−
:õøàä éðt-ìr íéúnàëe äðçnäáìírä í÷iå ©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤©¨´¨¨¿̈

úøçnä íBé | ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk̈©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ´©¨«¢À̈
eôñàiå-úàáéúëåìùäéø÷óñà èérînä åéìOä ©©«©§Æ¤©§½̈©©§¦¾¨©−

úBáéáñ çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNr£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©§¦−
:äðçnäâìúøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä ©©«£¤«©¨À̈¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®

iå írá äøç äåäé óàåäaø äkî íra äåäé C §©³§Ÿ̈Æ¨¨´¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬
:ãàîãìúBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå §«Ÿ©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´

:íéeàúnä írä-úà eøá÷ íL-ék äåàzä©©«£¨®¦¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«
äìeéäiå úBøöç írä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−

:úBøöçaôáéàäLîa ïøäàå íéøî øaãzå ©«£¥«©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½
äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä äMàä úBãà-ìr©Ÿ²¨«¦¨¬©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬

:ç÷ì úéLëáäåäé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå ª¦−¨¨«©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½
:äåäé òîLiå øaã eða-íb àìäâäLî Léàäå £−Ÿ©¨´¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«§¨¦¬¤−

áéúëåðòéø÷éðt-ìr øLà íãàä ìkî ãàî åéðr̈¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
:äîãàäñãäLî-ìà íàút äåäé øîàiå ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³

ìL eàö íéøî-ìàå ïøäà-ìàå-ìà íëzLìäà §¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤
ìL eàöiå ãrBî:ízLäïðr ãenra äåäé ãøiå ¥®©¥«§−§¨§¨«©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈

eàöiå íéøîe ïøäà àø÷iå ìäàä çút ãîriå©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−
íäéðL:åíëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå §¥¤«©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½

:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà äàøna äåäéæ-àì §Ÿ̈À©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«Ÿ
:àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écár ïëçät-ìà ät ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«¤´¤¤º

èéaé äåäé úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬§Ÿ̈−©¦®
àì recîe:äLîá écára øaãì íúàøéèóà-øçiå ©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«©¦«©©¯

:Cìiå ía äåäééíéøî äpäå ìäàä ìrî øñ ïðräå §Ÿ̈²−̈©¥©«§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈
:úrøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå âìMk úrøöî§Ÿ©´©©®̈¤©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

àéúLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìráéàð-ìà ¨¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«©¨¬

éöç ìëàiå Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½©¥«¨¥−£¦¬



iriayקפו - ai - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:BøNáâé-ìà äLî ÷röiåàôø àð ìà øîàì äåäé §¨«©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬
:dì àðôøéèôîãéäéáàå äLî-ìà äåäé øîàiå −̈¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ

øâqz íéîé úráL íìkú àìä äéðôa ÷øé ÷øé̈³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º
:óñàz øçàå äðçnì õeçî íéîé úráLåèøâqzå ¦§©³¨¦Æ¦´©©«£¤½§©©−¥«¨¥«©¦¨¥¬

òñð àì íräå íéîé úráL äðçnì õeçî íéøî¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ¨©½
:íéøî óñàä-ãræèúBøöçî írä eòñð øçàå ©¥«¨¥−¦§¨«§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®

ôôô :ïøàt øaãîa eðçiå©©«£−§¦§©¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr ` mgpn zxez)

‡e‰ ÔÓ‡� È˙Èa ÏÎa¿»≈ƒ∆¡»

ּדבר ׁשּום לקחת אפׁשר ּכׁשאי נאמנּות ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

מגּלים. ּׁשרֹואים מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהּבית.

ׁשחזר קדם אחד ּתלמיד אליו ׁשּנכנס הּמּגיד, הרב על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּומסּפר

אֹותֹו לעּכב ׁשּינּסּו לחברייא אמר א מּמּנּו, נפרד הּמּגיד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלביתֹו.

ּבבֹואֹו לדרּכֹו. יצא והּתלמיד הצליחּו, לא החברייא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹמּנסיעתֹו.

ּכי – יּסע ׁשּלא ּבמפרׁש הּמּגיד לֹו אמר לא ּומּדּוע מת. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹלביתֹו,

לגּלֹות. מּתר ּדבר ּכל ְַָָָָֹֻלא

.oniq l"`lldn ,miweqt e"lw

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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

êúìòäá úùøôì äøèôäá ÷øô äéøëæá

áãé:ýåýé-íàð CëBúá ézðëLå àá-éððä ék ïBiö-úa éçîNå épøåèíéaø íéBâ eåìðå ¨¦¬§¦§¦−©¦®¦¯¦«§¦¨²§¨«©§¦¬§¥−§ª§Ÿ̈«§¦§Á¦̧©¦³
éìà éðçìL úBàáö ýåýé-ék zrãéå êëBúá ézðëLå írì éì eéäå àeää íBia ýåýé-ìà:C ¤§Ÿ̈¸©´©½§¨¬¦−§¨®§¨«©§¦´§¥½§¨©¾©§¦«§Ÿ̈¬§¨−§¨©¬¦¥¨«¦

æè:íéìLeøéa ãBò øçáe Lãwä úîãà-ìr B÷ìç äãeäé-úà ýåýé ìçðåæéøùa-ìk ñä §¨©̧§Ÿ̈³¤§¨¸¤§½©−©§©´©®Ÿ¤¨©¬−¦«¨¨«¦©¬¨¨¨−Ÿ
:BLã÷ ïBònî øBòð ék ýåýé éðtîâàCàìî éðôì ãîò ìBãbä ïäkä rLBäé-úà éðàøiå ¦§¥´§Ÿ̈®¦¬¥−¦§¬¨§«©©§¥À¦¤§ª̧©̧©Ÿ¥´©¨½Ÿ¥¾¦§¥−©§©´
:BðèNì Bðéîé-ìr ãîò ïèOäå ýåýéáørâéå ïèOä Ea ýåýé ørâé ïèOä-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈®§©¨¨²Ÿ¥¬©§¦−§¦§«©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤©¨À̈¦§©̧§Ÿ̈³§¸©¨½̈§¦§©³

:Làî ìvî ãeà äæ àBìä íéìLeøéa øçaä Ea ýåýéâíéàBö íéãâa Láì äéä rLBäéå §Ÿ̈¸§½©Ÿ¥−¦«¨¨®¦£¯¤¬¬−ª¨¬¥¥«¦«ª¾©¨¨¬¨ª−§¨¦´¦®
:Càìnä éðôì ãîòåãåéìrî íéàvä íéãâaä eøéñä øîàì åéðôì íéãîrä-ìà øîàiå ïriå §Ÿ¥−¦§¥¬©©§¨«©©´©©ÀŸ¤¤¨«Ÿ§¦³§¨¨¸¥½Ÿ¨¦²©§¨¦¬©Ÿ¦−¥«¨¨®

éìrî ézøárä äàø åéìà øîàiåðår E:úBöìçî Eúà Laìäå Eäéðö eîéOé øîàåøBäè ó ©Ÿ́¤¥À̈§¥̧¤«¡©³§¦¥«¨¤̧¸£Ÿ¤½§©§¥¬«Ÿ§−©«£¨«¨«Ÿ©¾¨¦²¨¦¬¨−
éðvä eîéùiå BLàø-ìr:ãîò ýåýé Càìîe íéãâa eäLaìiå BLàø-ìr øBähä óåãriå ©Ÿ®©¨¦ÁŸÁ©¨¦̧©¨¹©ŸÀ©©§¦ª̧¸§¨¦½©§©¬§Ÿ̈−Ÿ¥«©¨̧©¸

:øîàì rLBäéa ýåýé CàìîæézøîLî-úà íàå Cìz éëøãa-íà úBàáö ýåýé øîà-äk ©§©´§Ÿ̈½¦«ª−©¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À¦¦§¨©³¥¥¸§¦´¤¦§©§¦´
úà ïéãz äzà-íâå øîLúíéãîrä ïéa íéëìäî Eì ézúðå éøöç-úà øîLz íâå éúéa- ¦§½Ÿ§©©¨¸¨¦´¤¥¦½§©−¦§´Ÿ¤£¥¨®§¨«©¦³§¸©§§¦½¥¬¨«Ÿ§¦−

:älàäçérøå äzà ìBãbä ïäkä | rLBäé àð-òîLéðôì íéáLiä EúôBî éLðà-ék E ¨¥«¤§©º̈§ª´©©Ÿ¥´©¨À©¨¸§¥¤̧¸©«Ÿ§¦´§¨¤½¦«©§¥¬¥−
:çîö écár-úà àéáî éððä-ék änäèïáà-ìr rLBäé éðôì ézúð øLà ïáàä äpä | ék ¥®¨¦«¦§¦¬¥¦²¤©§¦−¤«©¦´¦¥´¨¤À¤£¤³¨©̧¦¸¦§¥´§ª½©©¤¬¤

àéää-õøàä ïår-úà ézLîe úBàáö ýåýé íàð dçzt çzôî éððä íéðér äráL úçà©©−¦§¨´¥¨®¦¦«§¦¯§©¥´©¦ªÀ̈§ª¸§Ÿ̈´§¨½©§¦²¤£¬Ÿ¨¨«¤©¦−
:ãçà íBéaéúçz-ìàå ïôb úçz-ìà eärøì Léà eàø÷z úBàáö ýåýé íàð àeää íBia §¬¤¨«©´©À§ª¸§Ÿ̈´§¨½¦§§−¦´§¥¥®¤©¬©¤−¤§¤©¬©

:äðàzãà:BúðMî øBòé-øLà Léàk éðøéréå éa øácä Càìnä áLiåáäî éìà øîàiå §¥¨«©¾̈¨©©§−̈©Ÿ¥´¦®©§¦¥¾¦§¦−£¤¥¬¦§¨«©Ÿ́¤¥©½¨¬
äàø äzàáéúëøîàéåéø÷äráLå dLàø-ìr dlâå dlk áäæ úøBðî äpäå éúéàø øîàå ©−̈Ÿ¤®¨«Ÿ©¿¨«Ÿ©¿¨¦´¦§¦¥´§©Á¨¨̧ª¹̈§ª¨´©ŸÀ̈§¦§¨³

:dLàø-ìr øLà úBøpì úB÷öeî äráLå äráL äéìr äéúøðâãçà äéìr íéúéæ íéðLe ¥«Ÿ¤̧¨¨¤½¨¦§¨³§¦§¨¸«¨½©¥−£¤¬©Ÿ¨«§©¬¦¥¦−¨¤®¨¤¨¸
:dìàîN-ìr ãçàå älbä ïéîéîãälà-äî øîàì éa øácä Càìnä-ìà øîàå ïràå ¦¦´©ª½̈§¤−̈©§Ÿ¨«¨©̧©¸¨«Ÿ©½¤©©§¨²©Ÿ¥¬¦−¥®Ÿ¨¥−¤

:éðãàä:éðãà àì øîàå älà änä-äî zrãé àBìä éìà øîàiå éa øácä Càìnä ïriå £Ÿ¦«©Â©Â©©©§º̈©Ÿ¥¬¦¸©´Ÿ¤¥©½£¬¨©−§¨¨¥´¨¥®¤¨«Ÿ©−¬Ÿ£Ÿ¦«
åéçeøa-íà ék çëá àìå ìéçá àì øîàì ìáaøæ-ìà ýåýé-øác äæ øîàì éìà øîàiå ïriå©©¹©©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿµ¤§©§Ÿ̈½¤§ª¨¤−¥®Ÿ³Ÿ§©̧¦¸§´Ÿ§½Ÿ©¦´¦§¦½

:úBàáö ýåýé øîàæöBäå øLéîì ìáaøæ éðôì ìBãbä-øä äzà-éîäLàøä ïáàä-úà àé ¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦«©¨¯©©¨²¦§¥¬§ª¨¤−§¦®Ÿ§¦¸¤¨¤´¤¨«Ÿ½̈
:dì ïç ïç úBàLz§ª¾¥¬¥−¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨
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ה

zereayd bgl `"hily x"enc` w"k ze`xed

חז"ל הוראת אודות1ע"פ הפע� עוד ולזרז להזכיר המקו� כא� – מעשה" בשעת . . "ומזרזי� דמזכירי�
גרמא: שהזמ� דלקמ� העניני�

אחד . . בפני� נאמנת ..." הוא: יצירה דספר הסיו� – שראיתי הדפוסי� בכל – שבועות" ליל ב"תיקו� א)
בלב". ואחד בפה

כלל. מוב� אינו זה נוסח הרי) טוב, בדבר סיו� שחסר לזה (נוס� כי נכו�. אינו ולפענ"ד
בפ"ע: הנדפס יצירה דספר הוצאות בכו"כ שהוא כמו להיות, oiylndeוצרי� rx xeaic oeyll zerx 'b zpn`p ..."

"zn` xeaice oeyld zxinye dwizy oeyll zeaeh 'b ala cg`e dta cg` xacnde.
תליא בחביבותא "אנ� רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקו�" לעני�: ומעני�

פסוקי�. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא
כבזהר: `mkzוצ"ל izad` aizke mkz` 'd zad`n aizke jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"

"'d xn`2.
מרז"ל ע"פ – פעמי� כמה כמדובר שנה3ב) בכל הזאת הפרשה את קורי� היו בני לישראל הקב"ה "אמר

הדברות עשרת שאמירת כש� – התורה" את ומקבלי� סיני הר לפני עומדי� את� כאילו עליכ� מעלה ואני
בעת אשר להשתדל כדאי – קטני� הקטני ג� וט�, נשי� אנשי� ישראל, ע� כל בנוכחות היתה הראשונה בפע�

ושנה, שנה בכל מ"ת בזמ� הזאת הפרשה קריאת
zexacd zxyr z`ixw zra (zegtd lkl) zqpkd ziaa eidi ,(ze)miphw iphwd mb ,l`xyi ipa lk.

" אשר ע"י הוא מ"ת אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבי�
– יו� בכל צדקה בנתינת הרגילי� zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi df y"dg axraעש"ק בכל ועד"ז .5

כו' יו"ט .6וערב
(b"nyz y"dgc 'a mei zgiyn)

כד.1) יט, יתרו (ורש"י) מכילתא
ביאור2) – ואיל� שנה ס"ע נשא פ' לזהר הערות לוי"צ לקוטי עיי�

אלו. פסוקי� ג'
סרצ"ו).3) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
(א).4) ד פ"א, שהש"ר

כביו"ט5) אורחי� הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכ� ד"פרש א�
ג רג, – ל� יגלה ד"ה ש� א. רא, דא"ח ע� סידור ב. פח, (זח"ב

ואיל�).
ב).6) (מח, פל"ז תניא ועיי�
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשי"ד

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
מנחם שניאורסאהן

c"iyz'd ,zereayd bgc 'a mei

עושה, שהאד� מה כביכול עושה שהבורא צל�, הוי' ג� כ� עושה, שהאד� מה עושה
שג� בהכרח הרי צל�), (הוי' הוי' ש� הוא שהצל וכיו� האד�. בעבודת תלוי שהכל היינו,
העבודה ע"י היא והתגלותו שבנפש, הוי' ש� והו"ע הוי', ש� יש הצל את הגור� בהאד�
ה"א מטו"ד, שלמעלה שבנשמה עצמי הביטול הוא יו"ד שבנפש, הוי' ש� אותיות בד'
הגילוי והנה, צל�. הוי' נעשה ועי"ז תומ"צ, ה� ו"ה ואותיות וההשגה, ההתבוננות הו"ע
שלמעלה בחי' שהמשכת וכיו� מהשתלשלות, שלמעלה המשכה הוא הוי' דש�
(שבו דמ"ת הגילוי להיות הוצר� לכ� בהדרגה, שלא הו"ע בפנימיות, שתבוא מהשתלשלות
שלא הגילוי כי וגבורה, כח מלשו� שהוא דוקא, אלקי� בש� בפנימיות) הוי' ש� נמש�
אלקי�, הוי' אנכי גו' אלקי� וידבר מ"ש וזהו ס"ג). (כנ"ל דוקא וגבורה בכח בא בהדרגה
הוי' אנכי נעשה עי"ז הנה וגבורה, בכח היתה שההמשכה אלקי�, וידבר שע"י היינו,

וחיות�. כח� להיות בפנימיות נמש� מהשתלשלות שלמעלה שהוי' אלקי�,

•

       

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

  

השני. בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ

זה. זמ
אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו

            
 

          

     

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת

            
 

          

  

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 



קפט

ה

zereayd bgl `"hily x"enc` w"k ze`xed

חז"ל הוראת אודות1ע"פ הפע� עוד ולזרז להזכיר המקו� כא� – מעשה" בשעת . . "ומזרזי� דמזכירי�
גרמא: שהזמ� דלקמ� העניני�

אחד . . בפני� נאמנת ..." הוא: יצירה דספר הסיו� – שראיתי הדפוסי� בכל – שבועות" ליל ב"תיקו� א)
בלב". ואחד בפה

כלל. מוב� אינו זה נוסח הרי) טוב, בדבר סיו� שחסר לזה (נוס� כי נכו�. אינו ולפענ"ד
בפ"ע: הנדפס יצירה דספר הוצאות בכו"כ שהוא כמו להיות, oiylndeוצרי� rx xeaic oeyll zerx 'b zpn`p ..."

"zn` xeaice oeyld zxinye dwizy oeyll zeaeh 'b ala cg`e dta cg` xacnde.
תליא בחביבותא "אנ� רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקו�" לעני�: ומעני�

פסוקי�. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא
כבזהר: `mkzוצ"ל izad` aizke mkz` 'd zad`n aizke jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"

"'d xn`2.
מרז"ל ע"פ – פעמי� כמה כמדובר שנה3ב) בכל הזאת הפרשה את קורי� היו בני לישראל הקב"ה "אמר

הדברות עשרת שאמירת כש� – התורה" את ומקבלי� סיני הר לפני עומדי� את� כאילו עליכ� מעלה ואני
בעת אשר להשתדל כדאי – קטני� הקטני ג� וט�, נשי� אנשי� ישראל, ע� כל בנוכחות היתה הראשונה בפע�

ושנה, שנה בכל מ"ת בזמ� הזאת הפרשה קריאת
zexacd zxyr z`ixw zra (zegtd lkl) zqpkd ziaa eidi ,(ze)miphw iphwd mb ,l`xyi ipa lk.

" אשר ע"י הוא מ"ת אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבי�
– יו� בכל צדקה בנתינת הרגילי� zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi df y"dg axraעש"ק בכל ועד"ז .5

כו' יו"ט .6וערב
(b"nyz y"dgc 'a mei zgiyn)

כד.1) יט, יתרו (ורש"י) מכילתא
ביאור2) – ואיל� שנה ס"ע נשא פ' לזהר הערות לוי"צ לקוטי עיי�

אלו. פסוקי� ג'
סרצ"ו).3) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
(א).4) ד פ"א, שהש"ר

כביו"ט5) אורחי� הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכ� ד"פרש א�
ג רג, – ל� יגלה ד"ה ש� א. רא, דא"ח ע� סידור ב. פח, (זח"ב

ואיל�).
ב).6) (מח, פל"ז תניא ועיי�

zereayd bgl `"hily x"enc` w"k ze`xed

חז"ל הוראת אודות1ע"פ הפע� עוד ולזרז להזכיר המקו� כא� – מעשה" בשעת . . "ומזרזי� דמזכירי�
גרמא: שהזמ� דלקמ� העניני�

אחד . . בפני� נאמנת ..." הוא: יצירה דספר הסיו� – שראיתי הדפוסי� בכל – שבועות" ליל ב"תיקו� א)
בלב". ואחד בפה

כלל. מוב� אינו זה נוסח הרי) טוב, בדבר סיו� שחסר לזה (נוס� כי נכו�. אינו ולפענ"ד
בפ"ע: הנדפס יצירה דספר הוצאות בכו"כ שהוא כמו להיות, oiylndeוצרי� rx xeaic oeyll zerx 'b zpn`p ..."

"zn` xeaice oeyld zxinye dwizy oeyll zeaeh 'b ala cg`e dta cg` xacnde.
תליא בחביבותא "אנ� רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקו�" לעני�: ומעני�

פסוקי�. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא
כבזהר: `mkzוצ"ל izad` aizke mkz` 'd zad`n aizke jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"

"'d xn`2.
מרז"ל ע"פ – פעמי� כמה כמדובר שנה3ב) בכל הזאת הפרשה את קורי� היו בני לישראל הקב"ה "אמר

הדברות עשרת שאמירת כש� – התורה" את ומקבלי� סיני הר לפני עומדי� את� כאילו עליכ� מעלה ואני
בעת אשר להשתדל כדאי – קטני� הקטני ג� וט�, נשי� אנשי� ישראל, ע� כל בנוכחות היתה הראשונה בפע�

ושנה, שנה בכל מ"ת בזמ� הזאת הפרשה קריאת
zexacd zxyr z`ixw zra (zegtd lkl) zqpkd ziaa eidi ,(ze)miphw iphwd mb ,l`xyi ipa lk.

" אשר ע"י הוא מ"ת אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבי�
– יו� בכל צדקה בנתינת הרגילי� zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi df y"dg axraעש"ק בכל ועד"ז .5

כו' יו"ט .6וערב
(b"nyz y"dgc 'a mei zgiyn)

כד.1) יט, יתרו (ורש"י) מכילתא
ביאור2) – ואיל� שנה ס"ע נשא פ' לזהר הערות לוי"צ לקוטי עיי�

אלו. פסוקי� ג'
סרצ"ו).3) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
(א).4) ד פ"א, שהש"ר

כביו"ט5) אורחי� הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכ� ד"פרש א�
ג רג, – ל� יגלה ד"ה ש� א. רא, דא"ח ע� סידור ב. פח, (זח"ב

ואיל�).
ב).6) (מח, פל"ז תניא ועיי�

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשי"ד

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
מנחם שניאורסאהן

c"iyz'd ,zereayd bgc 'a mei

עושה, שהאד� מה כביכול עושה שהבורא צל�, הוי' ג� כ� עושה, שהאד� מה עושה
שג� בהכרח הרי צל�), (הוי' הוי' ש� הוא שהצל וכיו� האד�. בעבודת תלוי שהכל היינו,
העבודה ע"י היא והתגלותו שבנפש, הוי' ש� והו"ע הוי', ש� יש הצל את הגור� בהאד�
ה"א מטו"ד, שלמעלה שבנשמה עצמי הביטול הוא יו"ד שבנפש, הוי' ש� אותיות בד'
הגילוי והנה, צל�. הוי' נעשה ועי"ז תומ"צ, ה� ו"ה ואותיות וההשגה, ההתבוננות הו"ע
שלמעלה בחי' שהמשכת וכיו� מהשתלשלות, שלמעלה המשכה הוא הוי' דש�
(שבו דמ"ת הגילוי להיות הוצר� לכ� בהדרגה, שלא הו"ע בפנימיות, שתבוא מהשתלשלות
שלא הגילוי כי וגבורה, כח מלשו� שהוא דוקא, אלקי� בש� בפנימיות) הוי' ש� נמש�
אלקי�, הוי' אנכי גו' אלקי� וידבר מ"ש וזהו ס"ג). (כנ"ל דוקא וגבורה בכח בא בהדרגה
הוי' אנכי נעשה עי"ז הנה וגבורה, בכח היתה שההמשכה אלקי�, וידבר שע"י היינו,

וחיות�. כח� להיות בפנימיות נמש� מהשתלשלות שלמעלה שהוי' אלקי�,

•

       

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

  

השני. בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ

זה. זמ
אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו

            
 

          

     

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת

            
 

          

  

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 



לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:335:328:328:329:049:0410:1610:1619:4519:4820:1220:1519:2820:27באר שבע  )ק(

5:285:288:298:309:019:0210:1410:1419:4919:5220:1620:1919:2120:31חיפה )ק( 

5:285:288:308:309:019:0110:1310:1419:4719:5020:1420:1719:0920:27ירושלים )ק( 

5:325:328:318:329:049:0410:1610:1619:4719:4920:1420:1719:2920:29תל אביב )ק(

4:514:498:198:188:508:5010:1110:1120:5520:5921:3221:3720:4021:58אוסטריה וינה )ק(

7:257:289:189:209:509:5210:3910:4117:1217:1117:4017:3916:5317:51אוסטרליה מלבורן )ח(

5:035:018:258:258:578:5710:1710:1720:4820:5221:2321:2820:3421:32אוקראינה אודסה )ק(

4:374:358:048:038:368:359:579:5620:4020:4421:1721:2220:2621:26אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:554:528:258:248:578:5710:2010:1921:1321:1821:5321:5820:5922:02אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:454:438:178:168:498:4810:1110:1121:0821:1221:4821:5320:5421:57אוקראינה קייב )ק(

4:274:257:547:538:258:259:469:4620:2720:3221:0421:0920:1321:13אוקראינה דונייצק )ק(

5:335:318:538:539:259:2510:4410:4421:1121:1521:4521:5020:5622:09איטליה מילאנו )ק(

6:016:028:358:369:059:0610:0710:0818:2418:2518:4618:4718:0718:51אקוואדור קיטו )ח(

7:517:549:479:4910:2010:2211:1011:1217:5217:5118:1918:1817:3418:30ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:579:0010:4810:5011:1811:2012:0612:0818:3018:2918:5918:5818:1119:02ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:385:378:478:479:199:1910:3510:3520:3220:3521:0221:0620:1721:10ארה״ב בולטימור )ק(

5:215:208:348:349:069:0610:2210:2220:2820:3120:5921:0220:1321:17ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:225:218:348:349:079:0610:2310:2320:2720:3020:5821:0220:1221:18ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:525:519:089:089:399:3910:5710:5721:1021:1321:4221:4620:5522:01ארה״ב דטרויט )ק(

6:176:179:149:159:479:4710:5810:5820:2220:2520:4920:5120:0721:03ארה״ב היוסטן )ק(

5:375:378:418:419:129:1310:2510:2620:0620:0820:3320:3619:5020:48ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:266:269:189:199:519:5111:0011:0120:1220:1520:3820:4019:5620:51ארה״ב מיאמי )ק(

5:175:168:298:299:029:0210:1810:1820:2320:2720:5520:5820:0821:16ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:115:098:278:278:588:5810:1510:1520:2720:3120:5921:0320:1221:18ארה״ב שיקאגו )ק(

6:456:479:079:099:369:3810:3410:3618:1618:1718:3918:4017:5918:44בוליביה לה פאס )ח(

5:275:249:008:599:329:3110:5510:5521:5522:0022:3622:4221:4123:10בלגיה אנטוורפן )ק(

5:285:259:019:009:329:3110:5510:5521:5521:5922:3522:4121:4123:07בלגיה בריסל )ק(

4:184:148:038:028:348:3310:0110:0021:3121:3722:2022:2721:1822:31בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:376:408:488:509:199:2110:1410:1617:3217:3217:5617:5617:1418:04ברזיל ס. פאולו )ח(

6:226:258:348:359:059:0610:0010:0217:2017:2017:4417:4417:0217:51ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:414:388:178:168:488:4710:1210:1121:1721:2221:5922:0421:0322:31בריטניה לונדון )ק(

4:394:368:208:198:518:5010:1710:1621:3621:4122:2122:2821:2223:00בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:434:408:208:198:528:5110:1610:1621:2721:3222:1122:1721:1322:21גרמניה ברלין )ק(

5:135:108:458:459:169:1610:3910:3921:3521:4022:1522:2021:2122:24גרמניה פרנקפורט )ק(

6:426:448:528:549:229:2410:1710:1817:3117:3017:5517:5517:1217:59דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

5:585:588:438:449:169:1610:2310:2419:1619:1819:4019:4219:0019:46הודו בומביי )ח(

5:535:538:398:409:119:1210:1810:1919:1319:1519:3719:3918:5619:43הודו פונה )ח(

4:454:438:108:098:428:4110:0210:0220:4020:4421:1621:2120:2521:25הונגריה בודפשט )ק(

5:305:288:428:429:149:1410:3010:3120:3520:3921:0721:1020:2021:14טורקיה איסטנבול )ק(

6:005:599:089:089:409:4010:5410:5520:4720:5021:1721:2020:3221:24יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:095:078:328:319:049:0410:2410:2420:5721:0221:3321:3820:4321:42מולדובה קישינב )ק(

6:496:509:409:4110:1010:1111:1811:1920:2120:2320:4520:4720:0520:51מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:537:579:359:3810:0810:1110:5510:5717:0217:0117:3317:3216:4317:36ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:015:017:598:008:308:309:419:4119:0319:0619:2919:3118:4719:35נפאל קטמנדו )ח(

6:556:569:249:259:579:5810:5911:0019:1119:1219:3419:3518:5419:39סינגפור סינגפור )ח(

4:134:107:517:508:228:219:469:4620:5621:0221:4021:4620:4321:50פולין ורשא )ק(

6:216:238:398:419:129:1310:1010:1117:5217:5318:1518:1617:3518:20פרו לימה )ח(

5:485:469:109:109:429:4111:0111:0121:3021:3422:0522:0921:1622:28צרפת ליאון )ק(

5:455:429:149:139:459:4411:0611:0621:5321:5822:3222:3721:3922:59צרפת פריז )ק(

5:365:378:148:158:438:449:479:4818:1418:1518:3618:3717:5718:41קולומביה בוגוטה )ח(

5:335:318:518:519:229:2210:4010:4020:5921:0321:3221:3720:4521:53קנדה טורונטו )ק(

5:035:018:248:248:568:5510:1510:1520:4320:4721:1721:2220:2821:40קנדה מונטריאול )ק(

5:315:308:328:329:059:0510:1810:1919:5720:0020:2520:2819:4220:32קפריסין לרנקה )ק(

4:434:398:338:329:039:0210:3210:3122:1322:2023:0623:1322:0123:52רוסיה מוסקבה )ק(

5:245:228:488:479:209:1910:4010:4021:1521:1921:5121:5621:0122:00רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:255:238:528:529:239:2210:4310:4321:2321:2822:0022:0521:0922:24שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:278:288:599:0010:0510:0618:4618:4819:0919:1118:3019:15תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:335:328:328:329:049:0410:1610:1619:4519:4820:1220:1519:2820:27באר שבע  )ק(

5:285:288:298:309:019:0210:1410:1419:4919:5220:1620:1919:2120:31חיפה )ק( 

5:285:288:308:309:019:0110:1310:1419:4719:5020:1420:1719:0920:27ירושלים )ק( 

5:325:328:318:329:049:0410:1610:1619:4719:4920:1420:1719:2920:29תל אביב )ק(

4:514:498:198:188:508:5010:1110:1120:5520:5921:3221:3720:4021:58אוסטריה וינה )ק(

7:257:289:189:209:509:5210:3910:4117:1217:1117:4017:3916:5317:51אוסטרליה מלבורן )ח(

5:035:018:258:258:578:5710:1710:1720:4820:5221:2321:2820:3421:32אוקראינה אודסה )ק(

4:374:358:048:038:368:359:579:5620:4020:4421:1721:2220:2621:26אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:554:528:258:248:578:5710:2010:1921:1321:1821:5321:5820:5922:02אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:454:438:178:168:498:4810:1110:1121:0821:1221:4821:5320:5421:57אוקראינה קייב )ק(

4:274:257:547:538:258:259:469:4620:2720:3221:0421:0920:1321:13אוקראינה דונייצק )ק(

5:335:318:538:539:259:2510:4410:4421:1121:1521:4521:5020:5622:09איטליה מילאנו )ק(

6:016:028:358:369:059:0610:0710:0818:2418:2518:4618:4718:0718:51אקוואדור קיטו )ח(

7:517:549:479:4910:2010:2211:1011:1217:5217:5118:1918:1817:3418:30ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:579:0010:4810:5011:1811:2012:0612:0818:3018:2918:5918:5818:1119:02ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:385:378:478:479:199:1910:3510:3520:3220:3521:0221:0620:1721:10ארה״ב בולטימור )ק(

5:215:208:348:349:069:0610:2210:2220:2820:3120:5921:0220:1321:17ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:225:218:348:349:079:0610:2310:2320:2720:3020:5821:0220:1221:18ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:525:519:089:089:399:3910:5710:5721:1021:1321:4221:4620:5522:01ארה״ב דטרויט )ק(

6:176:179:149:159:479:4710:5810:5820:2220:2520:4920:5120:0721:03ארה״ב היוסטן )ק(

5:375:378:418:419:129:1310:2510:2620:0620:0820:3320:3619:5020:48ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:266:269:189:199:519:5111:0011:0120:1220:1520:3820:4019:5620:51ארה״ב מיאמי )ק(

5:175:168:298:299:029:0210:1810:1820:2320:2720:5520:5820:0821:16ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:115:098:278:278:588:5810:1510:1520:2720:3120:5921:0320:1221:18ארה״ב שיקאגו )ק(

6:456:479:079:099:369:3810:3410:3618:1618:1718:3918:4017:5918:44בוליביה לה פאס )ח(

5:275:249:008:599:329:3110:5510:5521:5522:0022:3622:4221:4123:10בלגיה אנטוורפן )ק(

5:285:259:019:009:329:3110:5510:5521:5521:5922:3522:4121:4123:07בלגיה בריסל )ק(

4:184:148:038:028:348:3310:0110:0021:3121:3722:2022:2721:1822:31בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:376:408:488:509:199:2110:1410:1617:3217:3217:5617:5617:1418:04ברזיל ס. פאולו )ח(

6:226:258:348:359:059:0610:0010:0217:2017:2017:4417:4417:0217:51ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:414:388:178:168:488:4710:1210:1121:1721:2221:5922:0421:0322:31בריטניה לונדון )ק(

4:394:368:208:198:518:5010:1710:1621:3621:4122:2122:2821:2223:00בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:434:408:208:198:528:5110:1610:1621:2721:3222:1122:1721:1322:21גרמניה ברלין )ק(

5:135:108:458:459:169:1610:3910:3921:3521:4022:1522:2021:2122:24גרמניה פרנקפורט )ק(

6:426:448:528:549:229:2410:1710:1817:3117:3017:5517:5517:1217:59דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

5:585:588:438:449:169:1610:2310:2419:1619:1819:4019:4219:0019:46הודו בומביי )ח(

5:535:538:398:409:119:1210:1810:1919:1319:1519:3719:3918:5619:43הודו פונה )ח(

4:454:438:108:098:428:4110:0210:0220:4020:4421:1621:2120:2521:25הונגריה בודפשט )ק(

5:305:288:428:429:149:1410:3010:3120:3520:3921:0721:1020:2021:14טורקיה איסטנבול )ק(

6:005:599:089:089:409:4010:5410:5520:4720:5021:1721:2020:3221:24יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:095:078:328:319:049:0410:2410:2420:5721:0221:3321:3820:4321:42מולדובה קישינב )ק(

6:496:509:409:4110:1010:1111:1811:1920:2120:2320:4520:4720:0520:51מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:537:579:359:3810:0810:1110:5510:5717:0217:0117:3317:3216:4317:36ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:015:017:598:008:308:309:419:4119:0319:0619:2919:3118:4719:35נפאל קטמנדו )ח(

6:556:569:249:259:579:5810:5911:0019:1119:1219:3419:3518:5419:39סינגפור סינגפור )ח(

4:134:107:517:508:228:219:469:4620:5621:0221:4021:4620:4321:50פולין ורשא )ק(

6:216:238:398:419:129:1310:1010:1117:5217:5318:1518:1617:3518:20פרו לימה )ח(

5:485:469:109:109:429:4111:0111:0121:3021:3422:0522:0921:1622:28צרפת ליאון )ק(

5:455:429:149:139:459:4411:0611:0621:5321:5822:3222:3721:3922:59צרפת פריז )ק(

5:365:378:148:158:438:449:479:4818:1418:1518:3618:3717:5718:41קולומביה בוגוטה )ח(

5:335:318:518:519:229:2210:4010:4020:5921:0321:3221:3720:4521:53קנדה טורונטו )ק(

5:035:018:248:248:568:5510:1510:1520:4320:4721:1721:2220:2821:40קנדה מונטריאול )ק(

5:315:308:328:329:059:0510:1810:1919:5720:0020:2520:2819:4220:32קפריסין לרנקה )ק(

4:434:398:338:329:039:0210:3210:3122:1322:2023:0623:1322:0123:52רוסיה מוסקבה )ק(

5:245:228:488:479:209:1910:4010:4021:1521:1921:5121:5621:0122:00רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:255:238:528:529:239:2210:4310:4321:2321:2822:0022:0521:0922:24שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:278:288:599:0010:0510:0618:4618:4819:0919:1118:3019:15תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
מוצאי חג השבועות

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשכ"ז

יומא טבא וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ולקבלה תיכף שכר שלא תהא אומה ולשון שולטת בהם.

מנחם שניאורסאהן
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éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLeðëîñúå íBìL §¦éðôlî ïBöø éäé§¦éðôlî ïBöø éäé¨éðôlî ïBöø éäé¨éðôlî ïBöø éäé¦§¨¤éðôlî ïBöø éäé¦§¨¤éðôlî ïBöø éäé§¨ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¡ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¡ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé EŸì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé EŸì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E£ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E£ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¤ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¤ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¦¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨§¦§§¥

ììe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúåókî eðìévúå ,(íBìL §¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL §¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¦§ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¦§ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¤§¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¤§¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¦§¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¦§¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¨ ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¨ ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìL §¨) ,íBìL§©£¦¥§¨ókî eðìévúå ,(íBìL §¨ókî eðìévúå ,(íBìL§©¦¥ókî eðìévúå ,(íBìL§©¦¥ókî eðìévúå ,(íBìLókî eðìévúå ,(íBìL¦©ókî eðìévúå ,(íBìL

äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk̈¥§¥§¦§¦§©¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi©¤¤äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi©¤¤äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¦¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¦¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¨¦äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¨¦äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi©¦§©§äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi©¦§©§äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¦§©äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¦§©äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¨¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¨¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi
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