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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ, בו כותב אודות מלאכתו בקדש ואשר חי חיי צער.

ויהי רצון אשר השי"ת בורא עולם ומנהיגו ירחיב פרנסתו בגשמיות ובטח מצדו הוא ירחיב פרנסתו 

ברוחניות, זאת אומרת ההשתדלות בהחזקת היהדות והפצתה, ודבר משנתנו, כך היא דרכה של תורה וכו' 

וחיי צער תחי' כו' יקיים זה ע"י צער ברוחניות ז.א. קיום ההוראה ונפשי כעפר לכל תהי', שמצטער מתוך 

היותו ענו ושפל וכמאמר המשנה מאד מאד הוה שפל רוח.

מהנכון אשר יבדוק את התפילין שלו ואת המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין, וילמוד 

שיעור בפנימיות התורה ובפרט באותן הימים שעוסק במלאכת שמים כתיבת סת"ם.

בברכה לבשו"ט.
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משה על חלק קורח ועדתו. קורח מחלוקת אודות מסופר 'קרח', פרשת ַָֹבפרשתינו,

אהרן. של כהונתו על ערער הוא ואהרן,

בשביל רק הייתה לא זו מחלוקת קורח של שמבחינתו מוסבר החסידות בתורת

זה דבר מחלוקת, של מצב יצירת בעצם מטרה לו הייתה אלא מסויים דבר להשיג

ועדתו, קורח בדוגמת הוא במחלוקת' 'המחזיק אדם שכל ז"ל: חכמינו בדברי רמוז

זו - מחלוקת של במצב האחיזה עצם מדובר, מחלוקת באיזה משנה לא ְֶַכלומר

קורח. של מהותו

המחלוקת איננה זו מחלוקת של תכליתה אך 'מחלוקת', באמצעות נברא העולם

מופלאה. אחדות ויצירת זו מחלוקת בביטול היא התכלית ‡ÊÈÁ‰כשלעצמה,

נברא. העולם בשבילה אשר לתכלית הגמור הניגוד היא במחלוקת

הדברים: הסברת

בעצם הקיימת ה'מחלוקת' את היוצר הוא אשר ב'צמצּום' כרוכה העולם ְִבריאת

כולה. המציאות של הווייתה

הראשון: צמצום

ברוך הקדוש של סוף האין אור היה העולמות בריאת שקודם האריז"ל בכתבי נאמר

עלה כאשר העולמות. לעמידת 'מקום' היה שלא כך המציאות כל את ממלא הוא

הוא העולמות את לברוא הבורא של גבולˆÌˆÓברצונו בעל הבלתי אורו את וגנז ƒ¿≈

ועומדים נצבים זה 'חלל' בתוך האלוקית. מההתגלות פנוי ומקום חלל ְִִַָָָָָָויצר

היא כולה כל אשר הראשונה המציאות בין מבדיל זה צמצּום כולם. ְִהעולמות

העולמות של מציאותם לבין הבורא, של גבול הבלי סוף אין אור של ההתגלות

יוצר זה צמצום הנבראים של הרגשתם מבחינת ומידה. גבול בעלי ְִָשהינם

'˙˜ÂÏÁÓהמוגבלות בעיניים נראית המציאות שבה הצורה בין וׁשֹוני הבדל כלומר ,'ִ

האמת של מבחינתה נראים שהם כפי הדברים של האמיתית המציאות לבין שלהם

האלוקית.

---

נוספים: ְִִצמצּומים

כך ידי על נעשית הפנוי', וה'מקום ה'חלל' יצירת לאחר העולמות, של ָָבריאתם

והנבראים העולמות של החיים מקור היא זו הארה והאיר, חזר האלוקי שהאור

המציאות את ממלא שהיה גבול בעל הבלתי העליון האור מבחינת כאמור, כולם.

שהעול כיוון לעולמות מקום נתינת הייתה לא ה'חלל', יצירת המוגבליםלפני מות ָָ

ההארה אך מוגבלת. הבלתי רוממותו בפני לעמוד בכוחם ואין להכילֹו יכולים ְִָלא

היא להכילה. יכולים שהעולמות כך במדידה מאירה היא הצמצום, לאחר המאירה

נשמה בדוגמת אותם, המחייה כנשמה להם משמשת והיא בתוכם, ושוכנת מאירה

אותו. ומחייה הממלאה האדם, בגוף השוכנת

יותר בעולמות שמדובר ככל שווה. בצורה העולמות בכל מאירה איננה זו הארה

פחות שלהם שמציאותם כך יתירה בהתגלות בהם מאירה האלוקית ההארה עליונים

ההארה תחתונים יותר בעולמות שמדובר ככל זאת ולעומת מורגשת, ופחות

וישותם. מציאותם יותר ומורגשת שניכרת כך בקרבם ונעלמת מסתתרת האלוקית

נקראים שהעליונים בכך מתבטא התחתונים לבין העליונים העולמות שבין ההבדל

' „‡˙ÈÒk‡בשם ‡ÓÏÚבשם הנקראים התחתונים לעומת מכוסים) (=עולמות ' «¿»¿ƒ¿«¿»

'‡ÈÏ‚˙‡„ ‡ÓÏÚ'מכוסים' בשם נקראים העליונים עולמות גלויים). (=עולמות ' «¿»¿ƒ¿«¿»

האלוקית ּבחיּות ומכוסה טבועה היא מורגשת, איננה שלהם שמציאותם ִָכיוון

ומציאותם שישותם כיוון 'גלויים' בשם נקראים התחתונים עולמות בהם. השופעת

היא האלוקית, ההארה שהינה שלהם הנשמה ואילו עצמו בפני כדבר נראית ִֶָשלהם

בתוכם. ומסתתרת ְָטבּועה

שאין מאחר ('אתכסיא'): 'מכוסים' בשם נקראים שהעליונים לכך נוספת סיבה

שמאירה האלוקית בהארה ולתפוס להשיג התחתונים הנבראים של ביכולתם

בבחינת היא לכן זוÍ˘ÂÁבעליונים הארה מהם.ÒÂÎÓ‰לגּבם, ְַָ

הקיימים שונים מצמצומים נובע התחתונים לבין העליונים העולמות שבין זה הבדל

יוצרים אלה צמצומים לעולם. מעולם האלוקי האור של והשתלשלותו בירידתו

דאתכסיא' 'עלמא בין התחתונים, לבין העליונים בין וׁשֹוני הבדל כלומר ִ'מחלוקת',

דאתגליא'. 'עלמא לבין

---

'נתאוה ז"ל: חכמינו כדברי היא כולם העולמות נבראו בשבילה אשר ְֲִָהתכלית

הקדוש של ותאוותו תשוקתו כלומר בתחתונים', דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש

של מציאותם בתוך דווקא ותשכון תתגלה האלוקית שההתגלות היא הוא ברוך

התחתונים. העולמות

למציאותם מקום לתת מנת על היא השונים הצמצומים נוצרו לשמה אשר המטרה

האלוקית שההתגלות בכך היא התכלית דבר של בסופו אך התחתונים, הנבראים של

היא שבה מידה באותה מטה למטה ותשכון ותאיר האמורים הצמצומים על ְִַּתגּבר

מעלה. למעלה מאירה

ובפר העולמות, יצירת לשם אחרות: שבהם,במילים התחתונים יצירת לשם ט

דווקא היא זה בכל התכלית אך ומטה מעלה בין (הבדל) 'מחלוקת' להיות מוכרחת

העולמות של העליונים, עם התחתונים של ובהתאחדותם זו מחלוקת של בביטולה

הוא. ברוך סוף אין אור עם כולם

בעצם היא המטרה מבחינתו במחלוקת': 'החזיק שהוא בכך היה קורח של ְֶחטאֹו

הווייתו ובעצם האלוקי האור של בהתעלמותו מהעליונים, התחתונים של ההיפרדות

האלוקית. מההתגלות פנוי' ו'מקום 'חלל' של

---

נשמות של עבודתם ידי על נעשית האמורה האלוקית הכוונה של ְְִַָהתממשּותה

ולאחר ויעקב יצחק אברהם האבות של עבודתם ידי על תחילה הזה. בעולם ישראל

תורה. במתן ישראל לבני שניתן הנוסף הכוח ידי על ִֶָמכן

'עלמא של ההתחברות היא האבות של עבודתם ידי על שנעשית האלוקית ההתגלות

דאתגליא'. 'עלמא עם ִדאתכסיא'

העולמות של יותר, עליונה להתחברות לגרום ניתן תורה במתן שנוסף הכוח ידי על

אף למעלה שהוא הראשון הצמצום שלפני הוא ברוך סוף אין אור עם כולם

דאתכסיא'. שב'עלמא עליונה היותר מהדרגא

אחד מצד דאתכסיא', ב'עלמא המאירה האלוקית ההתגלות אודות מדובר כאשר

את מרגישים שאינם כזו במידה העליונים של מציאותם בתוך ושֹורה ממלאה ְָהיא

סוף שסוף מאחר שני מצד אך הוא, ברוך מהקדוש חלילה נפרד כדבר ֵַַעצמם

עצם את לחלוטין שוללת איננה לכן העולמות מסגרת בתוך מאירה זו ְִֶֶהתגלות

ישותם הרגשת אזי בהם מאירה זו שהארה זמן כל העולמות. של ישותם הרגשת

שאכן כפי 'לצוץ' יכולה זו ישות הרגשת אך האלוקית, בהתגלות ו'מכוסה' 'טבועה'

העולמות של ישותם שהרגשת לכך לגרום האפשרות התחתונים. בעולמות ֶקֹורה

לחלוף, עלולה תהיה לא הוא ברוך הקדוש עם שהתאחדותם כך לחלוטין תתבטל

הצמצום לפני שהוא כפי גבול הבלי האלוקי האור של התגלותו ידי על זה הרי

העולמות כאשר כלל. מקום' 'תופסים אינם וישותם מציאותם לגביו אשר הראשון,

אמיתית. התבטלות לדרגת מגיעים הם זו בהתגלות ִָחשים

של מציאותה את קורח, של חטאֹו את לחלוטין לשלול מנת על אחרות: ְֶבמילים

עבודתם מבחינת תורה, מתן לפני תורה. במתן שניתן בכוח צורך יש ה'מחלוקת',

לצוץ. עלולה עדיין ה'מחלוקת' האבות, של
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משה על חלק קורח ועדתו. קורח מחלוקת אודות מסופר 'קרח', פרשת ַָֹבפרשתינו,

אהרן. של כהונתו על ערער הוא ואהרן,

בשביל רק הייתה לא זו מחלוקת קורח של שמבחינתו מוסבר החסידות בתורת

זה דבר מחלוקת, של מצב יצירת בעצם מטרה לו הייתה אלא מסויים דבר להשיג

ועדתו, קורח בדוגמת הוא במחלוקת' 'המחזיק אדם שכל ז"ל: חכמינו בדברי רמוז

זו - מחלוקת של במצב האחיזה עצם מדובר, מחלוקת באיזה משנה לא ְֶַכלומר

קורח. של מהותו

המחלוקת איננה זו מחלוקת של תכליתה אך 'מחלוקת', באמצעות נברא העולם

מופלאה. אחדות ויצירת זו מחלוקת בביטול היא התכלית ‡ÊÈÁ‰כשלעצמה,

נברא. העולם בשבילה אשר לתכלית הגמור הניגוד היא במחלוקת

הדברים: הסברת

בעצם הקיימת ה'מחלוקת' את היוצר הוא אשר ב'צמצּום' כרוכה העולם ְִבריאת

כולה. המציאות של הווייתה

הראשון: צמצום

ברוך הקדוש של סוף האין אור היה העולמות בריאת שקודם האריז"ל בכתבי נאמר

עלה כאשר העולמות. לעמידת 'מקום' היה שלא כך המציאות כל את ממלא הוא

הוא העולמות את לברוא הבורא של גבולˆÌˆÓברצונו בעל הבלתי אורו את וגנז ƒ¿≈

ועומדים נצבים זה 'חלל' בתוך האלוקית. מההתגלות פנוי ומקום חלל ְִִַָָָָָָויצר

היא כולה כל אשר הראשונה המציאות בין מבדיל זה צמצּום כולם. ְִהעולמות

העולמות של מציאותם לבין הבורא, של גבול הבלי סוף אין אור של ההתגלות

יוצר זה צמצום הנבראים של הרגשתם מבחינת ומידה. גבול בעלי ְִָשהינם

'˙˜ÂÏÁÓהמוגבלות בעיניים נראית המציאות שבה הצורה בין וׁשֹוני הבדל כלומר ,'ִ

האמת של מבחינתה נראים שהם כפי הדברים של האמיתית המציאות לבין שלהם

האלוקית.

---

נוספים: ְִִצמצּומים

כך ידי על נעשית הפנוי', וה'מקום ה'חלל' יצירת לאחר העולמות, של ָָבריאתם

והנבראים העולמות של החיים מקור היא זו הארה והאיר, חזר האלוקי שהאור

המציאות את ממלא שהיה גבול בעל הבלתי העליון האור מבחינת כאמור, כולם.

שהעול כיוון לעולמות מקום נתינת הייתה לא ה'חלל', יצירת המוגבליםלפני מות ָָ

ההארה אך מוגבלת. הבלתי רוממותו בפני לעמוד בכוחם ואין להכילֹו יכולים ְִָלא

היא להכילה. יכולים שהעולמות כך במדידה מאירה היא הצמצום, לאחר המאירה

נשמה בדוגמת אותם, המחייה כנשמה להם משמשת והיא בתוכם, ושוכנת מאירה

אותו. ומחייה הממלאה האדם, בגוף השוכנת

יותר בעולמות שמדובר ככל שווה. בצורה העולמות בכל מאירה איננה זו הארה

פחות שלהם שמציאותם כך יתירה בהתגלות בהם מאירה האלוקית ההארה עליונים

ההארה תחתונים יותר בעולמות שמדובר ככל זאת ולעומת מורגשת, ופחות

וישותם. מציאותם יותר ומורגשת שניכרת כך בקרבם ונעלמת מסתתרת האלוקית

נקראים שהעליונים בכך מתבטא התחתונים לבין העליונים העולמות שבין ההבדל

' „‡˙ÈÒk‡בשם ‡ÓÏÚבשם הנקראים התחתונים לעומת מכוסים) (=עולמות ' «¿»¿ƒ¿«¿»

'‡ÈÏ‚˙‡„ ‡ÓÏÚ'מכוסים' בשם נקראים העליונים עולמות גלויים). (=עולמות ' «¿»¿ƒ¿«¿»

האלוקית ּבחיּות ומכוסה טבועה היא מורגשת, איננה שלהם שמציאותם ִָכיוון

ומציאותם שישותם כיוון 'גלויים' בשם נקראים התחתונים עולמות בהם. השופעת

היא האלוקית, ההארה שהינה שלהם הנשמה ואילו עצמו בפני כדבר נראית ִֶָשלהם

בתוכם. ומסתתרת ְָטבּועה

שאין מאחר ('אתכסיא'): 'מכוסים' בשם נקראים שהעליונים לכך נוספת סיבה

שמאירה האלוקית בהארה ולתפוס להשיג התחתונים הנבראים של ביכולתם

בבחינת היא לכן זוÍ˘ÂÁבעליונים הארה מהם.ÒÂÎÓ‰לגּבם, ְַָ

הקיימים שונים מצמצומים נובע התחתונים לבין העליונים העולמות שבין זה הבדל

יוצרים אלה צמצומים לעולם. מעולם האלוקי האור של והשתלשלותו בירידתו

דאתכסיא' 'עלמא בין התחתונים, לבין העליונים בין וׁשֹוני הבדל כלומר ִ'מחלוקת',

דאתגליא'. 'עלמא לבין

---

'נתאוה ז"ל: חכמינו כדברי היא כולם העולמות נבראו בשבילה אשר ְֲִָהתכלית

הקדוש של ותאוותו תשוקתו כלומר בתחתונים', דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש

של מציאותם בתוך דווקא ותשכון תתגלה האלוקית שההתגלות היא הוא ברוך

התחתונים. העולמות

למציאותם מקום לתת מנת על היא השונים הצמצומים נוצרו לשמה אשר המטרה

האלוקית שההתגלות בכך היא התכלית דבר של בסופו אך התחתונים, הנבראים של

היא שבה מידה באותה מטה למטה ותשכון ותאיר האמורים הצמצומים על ְִַּתגּבר

מעלה. למעלה מאירה

ובפר העולמות, יצירת לשם אחרות: שבהם,במילים התחתונים יצירת לשם ט

דווקא היא זה בכל התכלית אך ומטה מעלה בין (הבדל) 'מחלוקת' להיות מוכרחת

העולמות של העליונים, עם התחתונים של ובהתאחדותם זו מחלוקת של בביטולה

הוא. ברוך סוף אין אור עם כולם

בעצם היא המטרה מבחינתו במחלוקת': 'החזיק שהוא בכך היה קורח של ְֶחטאֹו

הווייתו ובעצם האלוקי האור של בהתעלמותו מהעליונים, התחתונים של ההיפרדות

האלוקית. מההתגלות פנוי' ו'מקום 'חלל' של

---

נשמות של עבודתם ידי על נעשית האמורה האלוקית הכוונה של ְְִַָהתממשּותה

ולאחר ויעקב יצחק אברהם האבות של עבודתם ידי על תחילה הזה. בעולם ישראל

תורה. במתן ישראל לבני שניתן הנוסף הכוח ידי על ִֶָמכן

'עלמא של ההתחברות היא האבות של עבודתם ידי על שנעשית האלוקית ההתגלות

דאתגליא'. 'עלמא עם ִדאתכסיא'

העולמות של יותר, עליונה להתחברות לגרום ניתן תורה במתן שנוסף הכוח ידי על

אף למעלה שהוא הראשון הצמצום שלפני הוא ברוך סוף אין אור עם כולם

דאתכסיא'. שב'עלמא עליונה היותר מהדרגא

אחד מצד דאתכסיא', ב'עלמא המאירה האלוקית ההתגלות אודות מדובר כאשר

את מרגישים שאינם כזו במידה העליונים של מציאותם בתוך ושֹורה ממלאה ְָהיא

סוף שסוף מאחר שני מצד אך הוא, ברוך מהקדוש חלילה נפרד כדבר ֵַַעצמם

עצם את לחלוטין שוללת איננה לכן העולמות מסגרת בתוך מאירה זו ְִֶֶהתגלות

ישותם הרגשת אזי בהם מאירה זו שהארה זמן כל העולמות. של ישותם הרגשת

שאכן כפי 'לצוץ' יכולה זו ישות הרגשת אך האלוקית, בהתגלות ו'מכוסה' 'טבועה'

העולמות של ישותם שהרגשת לכך לגרום האפשרות התחתונים. בעולמות ֶקֹורה

לחלוף, עלולה תהיה לא הוא ברוך הקדוש עם שהתאחדותם כך לחלוטין תתבטל

הצמצום לפני שהוא כפי גבול הבלי האלוקי האור של התגלותו ידי על זה הרי

העולמות כאשר כלל. מקום' 'תופסים אינם וישותם מציאותם לגביו אשר הראשון,

אמיתית. התבטלות לדרגת מגיעים הם זו בהתגלות ִָחשים

של מציאותה את קורח, של חטאֹו את לחלוטין לשלול מנת על אחרות: ְֶבמילים

עבודתם מבחינת תורה, מתן לפני תורה. במתן שניתן בכוח צורך יש ה'מחלוקת',

לצוץ. עלולה עדיין ה'מחלוקת' האבות, של
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מאת רחמים ביקש שהוא אבינו יעקב אודות ז"ל חכמינו בדברי רמוז זה דבר

אבינ יעקב (של שמו ייזכר שלא הוא ברוך כשהתורההקדוש קורח, בפרשת ו)

שמבחינת היא הדבר משמעות אחורה. דורות כמה קורח של ייחוסו את מפרטת

קורח, של לחטאֹו מקום נתינת כל לשלול מנת על אבינו, יעקב של הרוחנית ְְֶדרגתו

מלמעלה. מיוחד כוח בנתינת צורך יש

·
שמאיר האלוקי שהאור היא האבות עבודת של הרוחנית משמעותה כאמור,

דאתגליא'. 'עלמא של המציאות בתוך ויאיר ירד דאתכסיא', ֵֵב'עלמא

שקיימות השונות הדרגות אודות באריכות מדובר זה מאמר של הראשון בחציו

דאתכסיא'. ב'עלמא

מושגים. כמה מעט לבאר כדאי הדברים הבנת על להקל מנת ְֵָעל

ועשייה. יצירה בריאה אצילות עולמות: ארבעה ברא הוא ברוך הקדוש

בעולם המאירות הספירות בעשר היא תחילה הוא ברוך הקדוש של התגלותו

בריאה עולמות ה'נבראים', לעולמות יורד האלוקי האור מכן ולאחר האצילות

ועשייה. יצירה

השונות בדרגות תחילה התבוננות ידי על יובן השונים העולמות שבין ההבדל

האדם. של נפשו בתוך שקיימות

הרובד הינֹו החיצוני הרובד כלליים. רבדים שלושה קיימים האדם ְִִָבנפש

קשור האמצעי הרובד לה. ׁשמחּוצה מה אל הנפש של בהתייחסותה ִֶָהקשור

של עצמותה הינו הפנימי הרובד עצמה. לבין ּבינה הנפש של ְֵֵָבהתגלותה

שתהיה. התגלות מכל למעלה היא אשר הנשמה

È�ÂˆÈÁ‰ „·Â¯‰שימוש ידי על נעשית לה שמחוצה מה אל הנפש של התגלותה :

הינן הדיבור אותיות המחשבה'. 'אותיות וישנן הדיבור' 'אותיות ישנן ִָבאותיות.

הינן המחשבה ואותיות מדבר, כשהוא עצמו את מבטא האדם שדרכן ְִֵַָהאותיות

את 'אומר' האדם שבהם האותיות הן אלה מחשבתו, בתוך שנמצאות האותיות

ּולשם'. לשם 'אגׁש וכך' כך 'אעשה שלו, המחשבות בתוך לעצמו ְְֱַָָהדברים

אך עצמה, את לבטא מנת על משתמשת הנפש שבהם 'כלים' בדוגמת הן ְֵַהאותיות

לדבר יכול שהאדם בכך ביטוי לידי בא זה דבר עצמה, מהנשמה חלק אינן ֵָהאותיות

ולחשוב לדבר מכן לאחר ומיד מסויימות ובאותיות במילים הדברים את ולחשוב

הוא המחשבה אותיות לבין הדיבור אותיות בין ההבדל אחרות. ובאותיות במילים

של מציאותן לעומת מהנפש לגמרי נפרדת הדיבור אותיות של שמציאותן בכך,

הן זאת בכל אך עצמה מהנפש חלק אינן הן שגם שלמרות המחשבה אותיות

לגמרי. עמּה ִָמאוחדות

ÈÚˆÓ‡‰ „·Â¯‰בהתגלותה מדובר עצמה. לבין בינה הנפש של והארתה התגלותה :

אתוהא 'מכניס' שהאדם לפני עוד האדם, של ורגשותיו ׂשכלֹו בתוך הנפש של ְִרתה

בׂשכלֹו, שמאיר ההיגיון כשלעצמה, ההבנה אודות מדובר אותיות. לתוך ְִהדברים

מדובר כן, כמו וכך'. שכך אומרת, '...זאת במחשבתו: ּומסּכם 'אומר' שהוא ְֵַלפני

לפני האהוב, אל האוהב של הרצון עצם כשלעצמו, האהבה רגש אודות לדוגמא,

מציאותן לעומת למענו'. לעשות עליי כן, '...אם במחשבתו: לעצמו 'אומר' שהאדם

התובנה הרי עצמה, מהנפש חלק שאינן משתמש, האדם שבהן האותיות של

הנפש של מהארתה נובעות הם האהבה, אור כן וכמו האדם, של בנפשו שמאירה

עצמה.

האדם של בשכלו הנפש ומאירה מתגלה שבה הצורה הנפש, של האמצעי ברובד

ההסבר וברגשותיו. בליבו מאירה היא שבה הצורה לעומת יתירה ברוממות היא

אך לה, ׁשחּוצה מה מכל ומרוממת מובדלת הינה כשלעצמה הנפש הוא: ֶָלכך

זו התפעלות אם בין מולה, שעומד מהזולת התפעלותה זו הרגש, עולם של מהותו

הנפש הרגש בעולם כלומר, יראה. של בצורה היא אם ובין אהבה בצורת היא

הזולת אל יציאה של בתנועה נמצאת היא ממקומה, יציאה של בתנועה נמצאת

בו קיימת אחד מצד הנפש, של השכל עולם של מהותו זאת לעומת לה. שמחוצה

שני ומצד לנפש, שמחוץ הדברים של גם דבר, שבכל ההיגיון אל ההתייחסות

עצמה. הנפש של המרומם ממקומה היא הדברים אל ההתייחסות

ÈÓÈ�Ù‰ „·Â¯‰מההארה למעלה והיא מוגבלת, בלתי הינה הנשמה של עצמותה :

האדם. של בשכלו הנתפסת המרוממת מההארה למעלה ואפילו בליבו, המורגשת

הוא הנפש של הפנימי הרובד מעלה. כלפי משל בבחינת הם האמורים ָָהדברים

האצילות, מעולם אף שלמעלה הוא ברוך סוף אין אור של להתגלותו משל ָָבבחינת

הקדוש של להתגלותו ּכמשל משמש האמצעי הרובד הצמצום. שלפני סוף אין ְְֵַָָאור

בדוגמת ממש, אלוקית הארה שהינן האצילות, שבעולם הספירות בעשר הוא ברוך

ההתגלות בין הבדל שישנו וכשם האדם. של וברגשותיו בשכלו הנפש הארת

בעולם חוץ כלפי והטייתּה שלה הירידה לבין השכל, בעולם הנפש של ְַָָָהמרוממת

בשלושת שמאירה האלוקית בהתגלות יתירה מעלה ישנה זאת בדוגמת הרגש,

הקשורות האצילות שבעולם הראשונות בבחינת‰·ÈÙÒ·'‰�È¯˙הספירות שהם ,'

הספירות בששת מטה, כלפי האלוקי האור של 'וההטייה' הירידה לעומת ְֲִָָָ'מֹוחין',

' בשם הנקראות תחתונות ‡�Ê'ÔÈÙהיותר ¯ÈÚהתחתונה הספירה קטנות'). (='פנים

' האצילות, ‰ÂÎÏÓ˙שבעולם ˙¯ÈÙÒוכשם הנבראים. אל 'החוצה' שיורדת זו היא ,'

עצמה, מהנפש חלק איננה ה'אותיות' של מציאותן האדם, שבנפש החיצוני שברובד

שבספירת האלוקית ההארה ידי על מתהווים הם הנבראים: של מציאותם כן כמו

הנבראים של מציאותם עצמה. מהאלוקות חלק איננה מציאותם אך המלכות

משל מציאות להן שיש שלמרות המחשבה' 'אותיות בדוגמת היא הבריאה ִֶשבעולם

הנבראים של מציאותם זאת לעומת הנפש. עם לגמרי מאוחדות הן אך ִעצמן,

אנו שבו העשייה שבעולם הנבראים וכמה כמה אחת ועל היצירה, שבעולם

אלה נבראים גם כך מהנפש, נפרדות שהן הדיבור' 'אותיות שבדוגמת הרי נמצאים,

אותם. שמחייה האלוקי מהאור נפרדים הם כאילו עצמם את מרגישים הם

דאתגליא' 'עלמא הדרגות: לשתי העולמות של החלוקה אודות מדובר כאשר

בבחינת הוא הבריאה עולם הנבראים, עולמות של במסגרת הרי דאתכסיא', ו'עלמא

עולם עליונה, יותר בבחינה אך והעשייה. היצירה עולמות לעומת דאתכסיא' 'עלמא

האצילות בעולם האצילות. עולם לגבי דאתגליא' כ'עלמא הוא אף נחשב הבריאה

ספירת של ברוממותה קשורה דאתכסיא' 'עלמא דרגת של מהותה עיקר עצמו,

הבינה.

---

השונים בשמות ביטוי לידי ּבאֹות הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו השונות ָהדרגות

ספירת של הירידה האלוקית, שבהתגלות התחתונה הדרגה נקרא. הוא ֶֶָשּבהם

נבראים אותם של מציאותם ובעיקר הנבראים, של מציאותם תוך אל המלכות

' בשם קשורה זו ירידה עצמם, משל ישות כבעלי עצמם את '.‡ÌÈ˜ÂÏשמרגישים ִֶ

של בתפקידה כן גם קשור זה שם והצמצום, ההסתר כוח את מבטא זה 'ÈÙÒ¯˙שם

˙ÂÎÏÓ‰.'

כוח על לגבור שבכוחם עליונות, היותר בספירות הוא ברוך הקדוש של התגלותו

' בשם קשורה והצמצום, ˘È-„Œההסתר Ï-‡מדובר כאשר גם אמורים הדברים .' ≈«»

ה' ספירות ‡�ÔÈtאודות ¯ÈÚÊההתגלות אודות מדובר כאשר וכמה כמה אחת ועל ,' ¿≈¬¿ƒ

שב' ‰·È�‰האלוקית ˙¯ÈÙÒ.'

בשם קשורה כולם, מהעולמות שלמעלה הוא ברוך סוף אין אור של ‰ÈÂ'התגלותו

=)‰ŒÂŒ‰ŒÈ.הוא ברוך (
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mikxan ,gxew zyxt zay .c"qa

f"iyz'd ,fenz ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ˙Á�‰)

ÁwiÂלוי ּבן קהת ּבן יצהר ּבן ולא1קרח רׁש"י, ּופרׁש , «ƒ«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּלא עצמֹו על רחמים ׁשּבּקׁש יעקב, ּבן ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹהזּכיר

ׁשּנאמר מחלקתם, על ׁשמֹו ּתחד2יּזכר אל ּבקהלם ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
היה זֹו ּבּקׁשה ׁשּלּולי מׁשמע ּדמּזה להבין, וצרי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכבֹודי.
ׁשּי אי ולכאֹורה, ליעקב, ּגם קרח מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹמתיחס
יעקב על ּובפרט ּבכלל, האבֹות על ּכזה ּדבר ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹלֹומר

האבֹות ּבחיר ּׁשּכתּוב3אבינּו, מה להבין צרי ועֹוד . ְְְִִִִֶַָָָָָָ
קרחה4ּבּגמרא ׁשּנעׂשה קרח יצהר, ּבן קרח ּפסּוק על ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

העֹולם ּכל את עליו ׁשהרּתיח ּבן יצהר ּבן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּביׂשראל,
לבאר רֹוצים ׁשּכאׁשר הּטעם מהּו להבין וצרי ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכּצהרים,
מתארים קרח, מעׂשה עלֿידי ׁשּנעׂשית הּפעּלה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּולתאר
מּׂשערֹות, ּפנּוי מקֹום ׁשהּוא ּדוקא, ּדקרחה ּבענין ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹזאת
ועֹוד ּכּצהרים. העֹולם את עליו ׁשהרּתיח הענין מהּו ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָוגם
ואתּפלג קרח, וּיּקח הּפסּוק על ּׁשּתרּגם מה להבין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצרי
וכאן ונסיב, הּוא ּדוּיּקח הּתרּגּום מקֹום ּדבכל ְְְְְִִִַַַַַָָָָֹקרח,

ואתּפלג. ְְְְְִֵֵַמתרּגם

הּואLÈÂב) הענין ׁשּמׁשמעּות הא', ּדּיּוק ּתחּלה לבאר ¿≈ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
קרח מעׂשה מתיחס היה רחמים ּבּקׁשת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּלּולי
ׁשל ענינם ּתחּלה ּבהקּדים זה ויּובן אבינּו. ליעקב ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹּגם

ּגּלּוי5האבֹות להמׁשי הּוא האבֹות ׁשענין ידּוע ּדהּנה , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
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נאמר פרשתינו ÈÂÏבתחילת Ôa ˙‰˜ Ôa ¯‰ˆÈ Ôa Á¯˜ ÁwiÂ1, «ƒ«…«∆ƒ¿»∆¿»∆≈ƒ
:È"L¯ L¯Ùeדורות כמה ומזכיר קורח של ייחוסו את מפרט הפסוק ≈≈«ƒ

אבינו יעקב של בנו ללוי בהגיעו נעצר והוא 'Ôaאחורה ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ∆
'·˜ÚÈיעקב של בנו לוי היות את מציין לא הפסוק היא,כלומר לכך הסיבה «¬…
LwaLמאת אבינו יעקב ∆ƒ≈

הוא ברוך ÏÚהקדוש ÌÈÓÁ«̄¬ƒ«
ÏÚ BÓL ¯ÎfÈ ‡lL BÓˆÚ«¿∆…ƒ»≈¿«

,Ì˙˜ÏÁÓכתובה בקשתו «¿…¿»
בפרשתÓ‡pL2¯בתורה ∆∆¡«

אבינו יעקב של בדבריו 'ויחי',

אשר הסתלקותו, לפני לבניו

את צופה הוא קדשו ברוח

הוא לוי אודות להיות, העתיד

Áz„מבקש: Ï‡ ÌÏ‰˜a'ƒ¿»»«≈«
'È„B·k,בהתקהלותם כלומר ¿ƒ

אל ועדתו, קורח של ַבהתקהלותו

עימם יוזכר שלא כבודי, יתייחד

רש"י..שמי דברי כאן עד

‰fÓc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆
BÊ ‰Lwa ÈÏelL ÚÓLÓ«¿«∆≈«»»
Á¯˜ ‰NÚÓ ÒÁÈ˙Ó ‰È‰»»ƒ¿«≈«¬≈…«
,‰¯B‡ÎÏÂ ,·˜ÚÈÏ Ìb«¿«¬…¿ƒ¿»
‰Êk ¯·c ¯ÓBÏ CiL CÈ‡≈«»«»»»∆
Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa ˙B·‡‰ ÏÚ«»»ƒ¿»ƒ¿»

,e�È·‡ ·˜ÚÈ ÏÚשהוא ««¬…»ƒ
˙B·‡‰ ¯ÈÁa3מבחינת ¿ƒ»»

וצדיקותם הרוחנית דרגתם

שייכים אינם בוודאי הגדולה

קורח של ˆ¯CÈלחטאֹו „BÚÂ . ְְֶ¿»ƒ
·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆»

‡¯Óba4˜eÒt ÏÚÁ¯˜' «¿»»«»…«
'¯‰ˆÈ Ôaמפרטת הגמרא ∆ƒ¿»ְֶֶָ

בשמו רמּוז קורח של חטאֹו ְֶָכיצד

אבותיו נקרא,ובשמות הוא

שם'˜¯Á'בשם על …«
'Ï‡¯NÈa ‰Á¯˜ ‰NÚpL'שבדוגמת היא כך של הפשוטה המשמעות ∆«¬»»¿»¿ƒ¿»≈

גרם קורח של חטאו כך משערות, הפנוי מקום שהיא אדם של שבראשו קרחת

באדמה נבלעּו משפחתו וכל שהוא לאחר ישראל במחנה כן,ל'קרחת' כמו ְְִ

בשם נקרא Èˆ‰¯'הוא Ôa'היותו שם Ïkעל ˙‡ ÂÈÏÚ ÁÈz¯‰L Ôa' ∆ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ«»»∆»
'ÌÈ¯‰vk ÌÏBÚ‰'ו'הרתיח עורר שהוא היא כך של הפשוטה המשמעות »»«»√»ƒ

הצהריים' כ'חום כלפיו כולם של כעסם ‰ÌÚhאת e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,¿»ƒ¿»ƒ««««
¯‡˙Ïe ¯‡·Ï ÌÈˆB¯ ¯L‡kLאתÈ„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰lÚt‰ ∆«¬∆ƒ¿»≈¿»≈«¿À»∆«¬≈«¿≈

a ˙‡Ê ÌÈ¯‡˙Ó ,Á¯˜ ‰NÚÓאמצעות,‡˜Âc '‰Á¯˜'c ÔÈ�Ú «¬≈…«¿»¬ƒ…¿ƒ¿«¿»¿»«¿»
˙B¯ÚOÓ Èe�t ÌB˜Ó ‡e‰Lבין הפנימית השייכות מהי להבין צריך ∆»»ƒ¿»

'קרחת'? של למצב קורח של חטאֹו Ì‚Âמהות להבין, ‰ÔÈ�Úצריך e‰Ó ְֶ¿««»ƒ¿»
'ÌÈ¯‰vk ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÁÈz¯‰L'הפנימית השייכות מהי כלומר ∆ƒ¿ƒ«»»∆»»«»√»ƒ

ל'חום קורח של חטאו בין

ז"להצהריים' חכמינו שלכן

זה בדימוי BÚÂ„משתמשים ?¿
Ìb¯zM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿≈

'ÁwiÂאונקלוס ˜eÒt‰ ÏÚ««»«ƒ«
,'Á¯˜אלה מילים מתרגם הוא …«
˜¯Á'בארמית: ‚Ït˙‡Â'¿ƒ¿¿≈…«

קרח' 'ויחלֹוק הוא: ,שפירושן ֲַַֹ

מאחר מובן זה «¿ÏÎ·cƒואין
ÌB˜Óהמילה מופיעה שבו »
ÁwiÂ'c''ויקח' Ìeb¯z‰««¿¿«ƒ«

'·ÈÒ�Â' ‡e‰שזו (=ויקח) ¿»ƒ
של הפשוטה משמעותה אכן

'לקיחה' מלשון זו, Âמילה ¿אילו,
'‚Ït˙‡Â' Ìb¯˙Ó Ô‡Î»¿«¿≈¿ƒ¿¿≈

'מחלוקת' מלשון .כלומר
‡·Ï LÈÂ (·‰lÁz את¯ ¿≈¿»≈¿ƒ»

‰‡'ה ˜eicהדיוק את כלומר ƒ»
הדיוק לעיל, שמובא הראשון

הפסוק על רש"י של ,בפירושו
‰ÔÈ�Úוהוא: ˙eÚÓLnL∆«¿»»ƒ¿»
‡e‰רש"י של מפירושו כלומר:

Lwa˙משתמע ÈÏelL∆≈«»«
ÌÈÓÁ¯מאת אבינו יעקב של «¬ƒ

הוא ברוך ««‰È‰הקדוש
Ìb Á¯˜ ‰NÚÓ ÒÁÈ˙Óƒ¿«≈«¬≈…««

.e�È·‡ ·˜ÚÈÏ¿«¬…»ƒ
מבחינת למאמר, במבוא כאמור

האבות, של הרוחנית דרגתם

מלמעלה, מיוחד כוח נתינת ללא

לטעותו מקום נתינת ישנּה ְֶָעדיין

תורה. במתן ישראל בני לכל הייתה זה כוח נתינת קורח. של

האבות. עבודת של מהותה מבוארת ו' סעיף סוף ועד מכאן הבאים, בסעיפים

כללי. ובאופן בקיצור הקבלה, תורת של בסגנון נאמרים הדברים זה בסעיף

יותר. באריכות מבוארים הדברים ו' סעיף סוף עד ג' מסעיף הבאים, בסעיפים

תורה. במתן שניתנה יותר העליונה ההארה אודות מדובר ז' בסעיף מכן לאחר

˙B·‡‰ ÏL Ì�È�Ú ‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ5: ¿»∆¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»»∆»»
CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ˙B·‡‰ ÔÈ�ÚL Úe„È ‰p‰cולהאיר˙e˜Ï‡ Èelb ¿ƒ≈»«∆ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ¡…
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mikxan ,gxew zyxt zay .c"qa

f"iyz'd ,fenz ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ˙Á�‰)

ÁwiÂלוי ּבן קהת ּבן יצהר ּבן ולא1קרח רׁש"י, ּופרׁש , «ƒ«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּלא עצמֹו על רחמים ׁשּבּקׁש יעקב, ּבן ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹהזּכיר

ׁשּנאמר מחלקתם, על ׁשמֹו ּתחד2יּזכר אל ּבקהלם ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
היה זֹו ּבּקׁשה ׁשּלּולי מׁשמע ּדמּזה להבין, וצרי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכבֹודי.
ׁשּי אי ולכאֹורה, ליעקב, ּגם קרח מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹמתיחס
יעקב על ּובפרט ּבכלל, האבֹות על ּכזה ּדבר ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹלֹומר

האבֹות ּבחיר ּׁשּכתּוב3אבינּו, מה להבין צרי ועֹוד . ְְְִִִִֶַָָָָָָ
קרחה4ּבּגמרא ׁשּנעׂשה קרח יצהר, ּבן קרח ּפסּוק על ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

העֹולם ּכל את עליו ׁשהרּתיח ּבן יצהר ּבן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּביׂשראל,
לבאר רֹוצים ׁשּכאׁשר הּטעם מהּו להבין וצרי ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכּצהרים,
מתארים קרח, מעׂשה עלֿידי ׁשּנעׂשית הּפעּלה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּולתאר
מּׂשערֹות, ּפנּוי מקֹום ׁשהּוא ּדוקא, ּדקרחה ּבענין ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹזאת
ועֹוד ּכּצהרים. העֹולם את עליו ׁשהרּתיח הענין מהּו ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָוגם
ואתּפלג קרח, וּיּקח הּפסּוק על ּׁשּתרּגם מה להבין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצרי
וכאן ונסיב, הּוא ּדוּיּקח הּתרּגּום מקֹום ּדבכל ְְְְְִִִַַַַַָָָָֹקרח,

ואתּפלג. ְְְְְִֵֵַמתרּגם

הּואLÈÂב) הענין ׁשּמׁשמעּות הא', ּדּיּוק ּתחּלה לבאר ¿≈ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
קרח מעׂשה מתיחס היה רחמים ּבּקׁשת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּלּולי
ׁשל ענינם ּתחּלה ּבהקּדים זה ויּובן אבינּו. ליעקב ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹּגם

ּגּלּוי5האבֹות להמׁשי הּוא האבֹות ׁשענין ידּוע ּדהּנה , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
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ebe'ח gxew gwie

ּבחינת הּוא עצמֹו מּצד ׁשהעֹולם והינּו, ּבעֹולם, ְְְְֱִִֶַַַַָָָָֹאלקּות
עבֹודתֹו6העלם ּובפרט ּבכלל האבֹות עבֹודת ועלֿידי , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ

וזהּו ּבעֹולם. אלקּות ּגּלּוי נמׁש האבֹות, ּבחיר יעקב ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹׁשל
ּׁשּכתּוב יעקב7מה ואל יצחק אל אברהם אל וארא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אלקים מּׁשם היא העֹולם ׁשהתהּוּות לפי ׁשּדֿי, ְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָֹּבא-ל
הּטבע ועלֿידי8ּבגימטרּיא והסּתר, העלם ענין ׁשהּוא , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

איתא ׁשּד-י א-ל ּובענין ׁשּדֿי. א-ל ׁשם נמׁש ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָהאבֹות
קּבלה ּובחסידּות9ּבספרי ּומלכּות, יסֹוד יחּוד ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

הּוא10איתא ּובכללּות ּותבּונה, יׂשראלֿסבא יחּוד ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶָָָָָָ
ׁשּנעׂשית ּבהמׁשכה החּדּוׁש וזהּו הּבינה. המׁשכת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָענין
היא עצמֹו מּצד העֹולם ׁשהתהּוּות לפי האבֹות, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעלֿידי
מּספירת ממׁשיכים האבֹות ואּלּו הּמלכּות, ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָמּספירת

ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו יׂשראל11הּבינה. אלקי הוי' ּברּו ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבּזהר ואיתא העֹולם, ועד העֹולם היינּו12מן העֹולם מן ְְְִִִַַַַָָָָָָָֹ

היינּו העֹולם עד ּדאתּכסיא, עלמא ׁשהּוא עיּלאה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָעלמא
ענין ּכללּות והרי ּדאתּגליא, עלמא ׁשהּוא ּתּתאה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָעלמא
ההמׁשכה ענין וזהּו הּבינה, ּבחינת הּוא עיּלאה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָעלמא

האבֹות. ְֵֶַָָׁשעלֿידי

ÔÈ�Ú‰Âועלמא ּדאתּגליא עלמא ּבענין ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
ּובהתאם מדרגֹות. ּכּמה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָּדאתּכסיא,
מׁשל מׁשלים. ג' מקֹומֹות ּבכּמה נתּבארּו אּלּו ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָלמדרגֹות
הּב' מׁשל הּדּבּור. ואֹותּיֹות הּמחׁשבה מאֹותּיֹות הּוא ְֲִִִֵַַַַָָָָא'
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ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. והאמונה היחוד שער תניא סי"ח. צבי א9)חכם פרק הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

קנז. ע' וארא באוה"ת הובא ב. שער גיקטליא) (לר"י אורה שערי וראה ההודאות). אֿל שם.10)(ערך ואוה"ת תער"ב המשך

מח.11) קו, א.12)תהלים תקנא, ג כרך בראשית אוה"ת ב. קנח, ב. קנג, זח"א ראה
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ÌÏBÚaנמצאים אנו בו e�È‰Â,התחתון הוא, האבות של בעבודתם הצורך »»¿«¿
‰ÌÏÚהתחתוןÌÏBÚ‰Lבגלל ˙�ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ „vÓ6נברא הוא ∆»»ƒ««¿¿ƒ«∆¿≈

בתוכו ונעלמת מסתתרת האלוקית שהחיות כזה B·Ú„˙באופן È„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈¬«
Ë¯Ù·e ÏÏÎa ˙B·‡‰ידי ‰‡·B˙,על ¯ÈÁa ·˜ÚÈ ÏL B˙„B·Ú »»ƒ¿»ƒ¿»¬»∆«¬…¿ƒ»»

CLÓ�ומאיר˙e˜Ï‡ Èelb ƒ¿«ƒ¡…
‰Ó e‰ÊÂ .ÌÏBÚa»»¿∆«

·e˙kM7של התגלותו אודות ∆»
האבות אל הוא ברוך הקדוש

Ï‡ Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â'»≈»∆«¿»»∆
Ï-‡a ·˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈƒ¿»¿∆«¬…¿≈

'ÈŒcLאל האלוקית ההתגלות , «»
בשם קשורה ˘ÈŒ„Œהאבות ÏŒ‡

אשר האלוקית ההתגלות לעומת

העולמות נבראו באמצעותה

' בשם קשורה '‡ÌÈ˜ÂÏשהיא

ברא 'בראשית ‡ÌÈ˜ÂÏכאמור:

הארץ'. ואת השמים ÈÙÏ¿ƒאת
ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»

ÌMÓכשלעצמו ‡È‰ƒƒ≈
'ÌÈ˜Ï‡'הוא זה שם אשר ¡…ƒ

'Ú·h‰' ‡i¯ËÓÈ‚a8,דבר ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
כך על ÔÈ�Úהמורה ‡e‰Lשל ∆ƒ¿«

Â ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰זאת לעומת ∆¿≈¿∆¿≈¿
CLÓ� ˙B·‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»ƒ¿»

בעולם ‡-ÌLÏומאיר ≈≈
.ÈŒcLשבהם השונים השמות «»

מבטאים נקרא הוא ברוך הקדוש

בהתגלותו השונות הדרגות את

שם בעולם. האלוקי האור של

ההסּתר'אלוקים' כוח את ְֵֶַמבטא

לעומת הוא, ברוך הקדוש של

את המבטא שֿדֿי אֿל שם

הצמצום, ואת ההסתר את הבוקעת האלוקית È-cLההתגלות Ï-‡ ÔÈ�Ú·e, ¿ƒ¿«≈«»
העליונות הספירות מבחינת זו התגלות של מהותה אודות «È‡ƒ˙‡כלומר

˜Ïa‰(=מובא) È¯ÙÒa9Lשֿדֿי אֿל eÎÏÓe˙שם „BÒÈ „eÁÈ ‡e‰ ¿ƒ¿≈«»»∆ֵƒ¿«¿
המלכות) ספירת עם היסוד ספירת של ‡È˙‡(=החיבור ˙e„ÈÒÁ·e ,10 «¬ƒƒ»

e·˙e�‰(=מובא) ‡·ÒŒÏ‡¯NÈ „eÁÈ ‡e‰Lחיצוניותה של (=החיבור ∆ƒƒ¿»≈»»¿»
ספירת של חיצוניותה עם 'ישראלֿסבא' בשם המכונה החכמה ספירת של

הנקראת תבונה)הבינה eÏÏÎ·e˙בשם התגלות, של משמעותה כללי באופן ƒ¿»
‰ÎLÓ˙זו ÔÈ�Ú ‡e‰ספירת בדרגת הקשור האלוקי האור והתגלות ƒ¿««¿»«

‰�Èa‰בהמשך תהיה בהרחבה יותר מעט אלה מושגים e‰ÊÂהסברת . «ƒ»¿∆

‰ÎLÓ‰a LecÁ‰ובהתגלותÈÙÏ ,˙B·‡‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL «ƒ««¿»»∆«¬≈«¿≈»»¿ƒ
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqÓ ‡È‰ BÓˆÚ „vÓ ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Lאשר ∆ƒ¿«»»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«««¿

ובכוח אלוקים בשם קשורה המלכות ספירת העליונות הספירות מבחינת

הבורא של ÌÈÎÈLÓÓההסּתר ˙B·‡‰ el‡Â ממקום, בעולם ומאירים ְֵֶַ¿ƒ»»«¿ƒƒ
גבוה, ‰Èa�‰.יותר ˙¯ÈÙqÓƒ¿ƒ««ƒ»
Ìb e‰ÊÂהפנימית המשמעות ¿∆«

e˙kM·של ‰Ó11Ce¯a' «∆»»
ÔÓ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈ƒ¿»≈ƒ
,'ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰»»¿«»»

¯‰fa ‡˙È‡Âומובא=) ¿ƒ»«…«
של12בזוהר) הפנימי שפירושה

השפע ירידת הוא 'ּברכה' ְָָהמילה

למטה. פירושמלמעלה זה ולפי

העולם מן ה'... 'ברוך המילים

אור של ירידתו הוא העולם' ועד

ÓÏÚ‡ה' e�ÈÈ‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»«¿»¿»
‰‡lÈÚהעולם מן (=כלומר ƒ»»
ÓÏÚ‡העליון) ‡e‰L∆»¿»

,‡ÈÒk˙‡cהיא Ú„וירידתו ¿ƒ¿«¿»«
‡ÓÏÚ e�ÈÈ‰ ÌÏBÚ‰»»«¿»¿»

‰‡zzהעולם עד (=כלומר «»»
ÓÏÚ‡התחתון) ‡e‰L∆»¿»

È¯‰Â ,‡ÈÏb˙‡cמבחינת ¿ƒ¿«¿»«¬≈
העליונות «¿eÏÏk˙הספירות

‰‡lÈÚ ‡ÓÏÚ ÔÈ�Úƒ¿«»¿»ƒ»»
העליון) קשור‰e‡(=העולם

Âב ,‰�Èa‰ ˙�ÈÁaכאמור ¿ƒ««ƒ»¿
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú e‰Ê∆ƒ¿«««¿»»

È„ÈŒÏÚנעשתהLוההתגלות ∆«¿≈
.˙B·‡‰»»

‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âכאשר ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
'ÓÏÚ‡מדובר ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¿»

,'‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ'Â '‡ÈÏb˙‡cהריLÈבזה,˙B‚¯„Ó ‰nkאיזה ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»≈«»«¿≈
ספירות ואלו עולמות ואיזה דאתגליא עלמא בבחינת הם ספירות ואלּו ְֵעולמות

דאתכסיא עלמא בבחינת �˙e¯‡aהם el‡ ˙B‚¯„ÓÏ Ì‡˙‰·e .¿∆¿≈¿«¿≈≈ƒ¿»¬
כך על BÓB˜Ó˙והובאו ‰nÎaהחסידות ÌÈÏLÓבתורת המסבירים‚' ¿«»¿¿»ƒ

דאתכסיא עלמא לבין דאתגליא עלמא שבין ההבדל ‰e‡את '‡ ÏLÓ .»»
Óשבין Âההבדל ‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡בין'a‰ ÏLÓ .¯eac‰ ˙Bi˙B‡ ≈ƒ««¬»»¿ƒ«ƒ»»«

LÓM‰ ¯B‡Ó ‡e‰שהוא כמו השמש אור שבין מההבדל הוא המשל ≈«∆∆ַָָ

האדם לעיני שנראה השמש אור לבין בו, להביט ניתן לא שאזי עוצמתו ֶַַבכל

אותו המצמצמים שונים ראייה אמצעי ‰e‡דרך '‚ ÏLÓe עיוור,. מאדם »»
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f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

העינים, אֹור מרּבּוי הּוא ג' ּומׁשל הּׁשמׁש. מאֹור ִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
ז"ל חכמינּו ּבמאמרי ולפעמים13ׁשּנקרא נהֹור. סּגי ּבׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּכנגד הם אּלּו ּומׁשלים החֹותם. מאֹותּיֹות ד' מׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמבאר
ּדאתּכסיא, ועלמא ּדאתּגליא ׁשּבעלמא הּמדרגֹות ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּפרטי
עֹולמֹות ּבב' הא' מדרגה מדרגֹות. ּבג' הם ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָׁשּבכללּות
ׁשעֹולם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות היא ְְְֲִִִִֶַַָָָָָהּנ"ל
הּיצירה ועֹולם ּדאתּכסיא, עלמא ּבׁשם נקרא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהּבריאה
הּב' ּומדרגה ּדאתּגליא. עלמא ּבׁשם נקראים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָוהעׂשּיה
ּבריאהֿ ׁשעֹולמֹות ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבאצילּות ְְְֲֲִִִִִִֶָָָָָָהיא
עלמא הּוא ואצילּות ּדאתּגליא, עלמא הם ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָיצירהֿעׂשּיה
הרי ּגּופא, ּבאצילּות הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָּדאתּכסיא.
ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבחינת היא הּמלכּות ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָספירת
מהּֿׁשאיןּֿכן ּדאתּגליא, עלמא ּבׁשם ונקראת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאצילּות
האיןֿ עֹולמֹות וסֹוף האצילּות עּקר ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָזעירֿאנּפין
היא הג' ּומדרגה ּדאתּכסיא. עלמא ּבׁשם נקרא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָסֹוף,
זעירֿ ּבחינת ּדהינּו ּתחּתֹונֹות, ׁשהז' ּגּופא, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָּבאצילּות
ּוספירת ּדאתּגליא, עלמא ּבׁשם נקראים ּומלכּות, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָאנּפין
מדרגֹות ג' ּוכנגד ּדאתּכסיא. עלמא ּבׁשם נקראת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבינה

הּנ"ל. מׁשלים ג' הם ְִֵֵַַָאּלּו

ׁשּבב'e‡·e¯ג) הראׁשֹונה מדרגה ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות היא אּלּו ְְִִִֵָָָָָעֹולמֹות
ּדאתּכסיא, עלמא ּבׁשם נקרא הּבריאה ׁשעֹולם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשּיה,
ּדאתּגליא, עלמא ּבׁשם נקראים ועׂשּיה הּיצירה ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָועֹולם

ׁשּכתּוב אֹור14ּוכמֹו הּוא ּדיצירה ,חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר ְִִֵֵֶֶָָֹ
וכּסּוי חׁש הּוא ּובריאה היֹות15וגּלּוי, ּדעם והינּו, . ְְְְְְֱִִִִֶַָֹ

הּיצירה, מעֹולם ּבמדרגה למעלה הּוא הּבריאה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשעֹולם
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ועוד.13) א. נח, א. נו, ק"ש.14)ברכות ברכת ז. מה, ועוד.15)ישעי' ד. מב, ג. ד, שה"ש לקו"ת ראה
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נובע זה דבר כלל בדרך שלÓאשר ‰ÌÈ�ÈÚמצב ¯B‡ Èea¯אור בו מצב ≈ƒ»≈«ƒ
בעוצמה הוא האדם, שבגוף הגשמית העין את להפעיל שאמור הרוחני הנפש

דבר לראות מסוגלת איננה העין ואזי מידי Lגדולה העיוור, p˜¯‡לכן ∆ƒ¿»
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ È¯Ó‡Óa13'¯B‰� ÈbÒ' ÌLa(אור מרובה .(=הרבה, ¿«¬»≈¬»≈«¿≈«ƒ»

ÏLÓ ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ]¿ƒ¿»ƒ¿…»»»
.[Ì˙BÁ‰ ˙Bi˙B‡Ó '„≈ƒ«»
„‚�k Ì‰ el‡ ÌÈÏLÓe¿»ƒ≈≈¿∆∆

˙B‚¯„n‰ ÈË¯tוהאופנים ¿»≈««¿≈
אתLהשונים לסווג ניתן ְֵָ∆בהם

כולם סaהעולמות שני וגיתוך ¿
ÈÏb˙‡c‡העולמות ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»

,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÂ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
˙eÏÏÎaLכללי ‰Ìבאופן ∆ƒ¿»≈

˙B‚¯„Ó '‚aשונים .ואופנים ¿«¿≈
'·a '‡‰ ‰‚¯„Óסוגי «¿≈»»¿
‡È‰ Ï"p‰ ˙BÓÏBÚרק »««ƒ

aמסגרת˙BÓÏBÚ'ה'נבראים ¿»
«Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒשהם:

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL ,‰iNÚ¬ƒ»∆»«¿ƒ»
‡ÓÏÚ ÌLa ‡¯˜�ƒ¿»¿≈»¿»
ÌÏBÚÂ ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»

‰iNÚ‰Â ‰¯Èˆi‰שלמטה «¿ƒ»¿»¬ƒ»
הם ÌLaממנו ÌÈ‡¯˜�ƒ¿»ƒ¿≈

.‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»
a ‡È‰ 'a‰ ‰‚¯„Óeמסגרת «¿≈»«ƒ»

עולם העולמות, כל של

eה ˙eÏÈˆ‡עולמותŒ‰‡È¯· ¬ƒ¿ƒ»
L ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈזו במסגרת ¿ƒ»¬ƒ»∆

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»
Ì‰ ‰iNÚבבחינת‡ÓÏÚ ¬ƒ»≈»¿»
Â ,‡ÈÏb˙‡cהעולם˙eÏÈˆ‡ ¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

.‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ‡e‰»¿»¿ƒ¿«¿»
¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eבאופן ƒ¿»ƒ≈

יותר aמפורט ‰p‰ תוך, ƒ≈¿
ה עולם של eÏÈˆ‡¬ƒ˙המסגרת

‡Ùebשל במסגרת (=עצמו), »
האצילות בעולם המאירות הספירות ‰eÎÏn˙עשר ˙¯ÈÙÒ È¯‰ שהיא, ¬≈¿ƒ«««¿

מעולם היורדת האלוקית להארה כמקור משמשת והיא מביניהם התחתונה

מעולם חלק בהיותה עוד שלכן ועשיה, יצירה בריאה לעולמות האצילות

Âהאצילות '˙eÏÈˆ‡aL ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a' ˙�ÈÁa ‡È‰לכן ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆«¬ƒ¿
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהיא ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÌLa הספירות�˜¯‡˙ שש ƒ¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿«¿»«∆≈≈ֵ

ה שבדרגת הספירות שהם המלכות מספירת ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ'שלמעלה
Â ˙eÏÈˆ‡‰ ¯wÚ ‡e‰Lאיננההרי אנפין' ב'זעיר שמאיר האור של מהותו ∆ƒ«»¬ƒ¿

קשורה היא אלא האצילות מעולם שלמטה ה'נבראים' לעולמות כלל שייכת

שהוא כשלעצמו האצילות עולם של ‰‡ÛBÒŒÔÈ,במהותו ˙BÓÏBÚ ÛBÒ»»≈
אלה ספירות ‰‚'הרי ‰‚¯„Óe .‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ÌLa ‡¯˜�ƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿«¿»«¿≈»«

עלמא לבין דאתכסיא עלמא שבין החלוקה קיימת כיצד השלישי האופן

מדובר‰È‡דאתגליא כאשר גם ƒ
aעולםעיקרו ‡ˆeÏÈ˙השל «¬ƒ

‡Ùeb(עצמו=)'Ê‰L , »∆«
ה e�È‰cספירות ,˙B�BzÁz«¿¿«¿

הקשורות הספירות שש

'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'ב ˙�ÈÁa¿ƒ«¿≈«¿ƒ
eספירת,˙eÎÏÓאלה כל «¿

‡ÓÏÚ ÌLa ÌÈ‡¯˜�ƒ¿»ƒ¿≈»¿»
‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒe ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ««ƒ»
אנפין זעיר מדרגת למעלה שהיא

‡ÓÏÚ ÌLa ˙‡¯˜�ƒ¿≈¿≈»¿»
'‚ „‚�Îe .‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿∆∆
'‚ Ì‰ el‡ ˙B‚¯„Ó«¿≈≈≈

.Ï"p‰ ÌÈÏLÓ¿»ƒ««
,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈

‰�BL‡¯‰ ‰‚¯„Óצורת «¿≈»»ƒ»
הראשונה ∆קיימתLהחלוקה

el‡ ˙BÓÏBÚ '·aעלמא , ¿»≈
דאתכסיא, ועלמא דאתגליא

a ‡È‰עולמות שלושת מסגרת ƒ¿
שהם: «BÓÏBÚ˙ה'נבראים'

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
כזה באופן היא והחלוקה

‡¯˜� ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL∆»«¿ƒ»ƒ¿»
,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ÌLa¿≈»¿»¿ƒ¿«¿»
‰iNÚÂ ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ¿»«¿ƒ»«¬ƒ»
‡ÓÏÚ ÌLa ÌÈ‡¯˜�ƒ¿»ƒ¿≈»¿»

e ,‡ÈÏb˙‡cעולם של הקשר ¿ƒ¿«¿»
'עלמא דרגת עם הבריאה

עם היצירה עולם ושל דאתכסיא'

רמוז דאתגליא' 'עלמא דרגת

הפסוק e˙kL·בלשון BÓÎ14 ¿∆»
'CLÁ ‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ'ל מתייחסת 'יוצר' 'בורא'‡Â¯המילה והמילה ≈≈…∆

ל Í˘ÂÁCLÁמתייחסת ‡e‰ ‰‡È¯·e ,Èel‚Â ¯B‡ ‡e‰ ‰¯ÈˆÈc ,ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»…∆
ÈeqÎÂ15.אך בחושך, ולא באור דווקא מעלה ישנה כלל שבדרך ולמרות ¿ƒ

ּבמבֹוא שמבואר וכפי רוממותו, את מבטא הבריאה עולם של החושך ַָכאן

אלה של בחושים נתפסת איננה דאתכסיא בעלמא שמאיר האור שדרגת למאמר

חושך. הוא זה אור מבחינתם ולכן דאתגליא בעלמא ÌÚcהנמצאים ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ
‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÓ ‰‚¯„Óa ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL ˙BÈ‰¡∆»«¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈»≈»«¿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



ט f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

העינים, אֹור מרּבּוי הּוא ג' ּומׁשל הּׁשמׁש. מאֹור ִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
ז"ל חכמינּו ּבמאמרי ולפעמים13ׁשּנקרא נהֹור. סּגי ּבׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּכנגד הם אּלּו ּומׁשלים החֹותם. מאֹותּיֹות ד' מׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמבאר
ּדאתּכסיא, ועלמא ּדאתּגליא ׁשּבעלמא הּמדרגֹות ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּפרטי
עֹולמֹות ּבב' הא' מדרגה מדרגֹות. ּבג' הם ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָׁשּבכללּות
ׁשעֹולם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות היא ְְְֲִִִִֶַַָָָָָהּנ"ל
הּיצירה ועֹולם ּדאתּכסיא, עלמא ּבׁשם נקרא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהּבריאה
הּב' ּומדרגה ּדאתּגליא. עלמא ּבׁשם נקראים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָוהעׂשּיה
ּבריאהֿ ׁשעֹולמֹות ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבאצילּות ְְְֲֲִִִִִִֶָָָָָָהיא
עלמא הּוא ואצילּות ּדאתּגליא, עלמא הם ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָיצירהֿעׂשּיה
הרי ּגּופא, ּבאצילּות הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָּדאתּכסיא.
ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבחינת היא הּמלכּות ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָספירת
מהּֿׁשאיןּֿכן ּדאתּגליא, עלמא ּבׁשם ונקראת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאצילּות
האיןֿ עֹולמֹות וסֹוף האצילּות עּקר ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָזעירֿאנּפין
היא הג' ּומדרגה ּדאתּכסיא. עלמא ּבׁשם נקרא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָסֹוף,
זעירֿ ּבחינת ּדהינּו ּתחּתֹונֹות, ׁשהז' ּגּופא, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָּבאצילּות
ּוספירת ּדאתּגליא, עלמא ּבׁשם נקראים ּומלכּות, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָאנּפין
מדרגֹות ג' ּוכנגד ּדאתּכסיא. עלמא ּבׁשם נקראת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבינה

הּנ"ל. מׁשלים ג' הם ְִֵֵַַָאּלּו

ׁשּבב'e‡·e¯ג) הראׁשֹונה מדרגה ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות היא אּלּו ְְִִִֵָָָָָעֹולמֹות
ּדאתּכסיא, עלמא ּבׁשם נקרא הּבריאה ׁשעֹולם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשּיה,
ּדאתּגליא, עלמא ּבׁשם נקראים ועׂשּיה הּיצירה ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָועֹולם

ׁשּכתּוב אֹור14ּוכמֹו הּוא ּדיצירה ,חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר ְִִֵֵֶֶָָֹ
וכּסּוי חׁש הּוא ּובריאה היֹות15וגּלּוי, ּדעם והינּו, . ְְְְְְֱִִִִֶַָֹ

הּיצירה, מעֹולם ּבמדרגה למעלה הּוא הּבריאה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשעֹולם
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נובע זה דבר כלל בדרך שלÓאשר ‰ÌÈ�ÈÚמצב ¯B‡ Èea¯אור בו מצב ≈ƒ»≈«ƒ
בעוצמה הוא האדם, שבגוף הגשמית העין את להפעיל שאמור הרוחני הנפש

דבר לראות מסוגלת איננה העין ואזי מידי Lגדולה העיוור, p˜¯‡לכן ∆ƒ¿»
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ È¯Ó‡Óa13'¯B‰� ÈbÒ' ÌLa(אור מרובה .(=הרבה, ¿«¬»≈¬»≈«¿≈«ƒ»

ÏLÓ ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ]¿ƒ¿»ƒ¿…»»»
.[Ì˙BÁ‰ ˙Bi˙B‡Ó '„≈ƒ«»
„‚�k Ì‰ el‡ ÌÈÏLÓe¿»ƒ≈≈¿∆∆

˙B‚¯„n‰ ÈË¯tוהאופנים ¿»≈««¿≈
אתLהשונים לסווג ניתן ְֵָ∆בהם

כולם סaהעולמות שני וגיתוך ¿
ÈÏb˙‡c‡העולמות ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»

,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÂ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
˙eÏÏÎaLכללי ‰Ìבאופן ∆ƒ¿»≈

˙B‚¯„Ó '‚aשונים .ואופנים ¿«¿≈
'·a '‡‰ ‰‚¯„Óסוגי «¿≈»»¿
‡È‰ Ï"p‰ ˙BÓÏBÚרק »««ƒ

aמסגרת˙BÓÏBÚ'ה'נבראים ¿»
«Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒשהם:

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL ,‰iNÚ¬ƒ»∆»«¿ƒ»
‡ÓÏÚ ÌLa ‡¯˜�ƒ¿»¿≈»¿»
ÌÏBÚÂ ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»

‰iNÚ‰Â ‰¯Èˆi‰שלמטה «¿ƒ»¿»¬ƒ»
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.‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»
a ‡È‰ 'a‰ ‰‚¯„Óeמסגרת «¿≈»«ƒ»

עולם העולמות, כל של

eה ˙eÏÈˆ‡עולמותŒ‰‡È¯· ¬ƒ¿ƒ»
L ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈזו במסגרת ¿ƒ»¬ƒ»∆
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Â ,‡ÈÏb˙‡cהעולם˙eÏÈˆ‡ ¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

.‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ‡e‰»¿»¿ƒ¿«¿»
¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eבאופן ƒ¿»ƒ≈

יותר aמפורט ‰p‰ תוך, ƒ≈¿
ה עולם של eÏÈˆ‡¬ƒ˙המסגרת

‡Ùebשל במסגרת (=עצמו), »
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מעולם היורדת האלוקית להארה כמקור משמשת והיא מביניהם התחתונה

מעולם חלק בהיותה עוד שלכן ועשיה, יצירה בריאה לעולמות האצילות
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ה שבדרגת הספירות שהם המלכות מספירת ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ'שלמעלה
Â ˙eÏÈˆ‡‰ ¯wÚ ‡e‰Lאיננההרי אנפין' ב'זעיר שמאיר האור של מהותו ∆ƒ«»¬ƒ¿

קשורה היא אלא האצילות מעולם שלמטה ה'נבראים' לעולמות כלל שייכת
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עלמא לבין דאתכסיא עלמא שבין החלוקה קיימת כיצד השלישי האופן

מדובר‰È‡דאתגליא כאשר גם ƒ
aעולםעיקרו ‡ˆeÏÈ˙השל «¬ƒ

‡Ùeb(עצמו=)'Ê‰L , »∆«
ה e�È‰cספירות ,˙B�BzÁz«¿¿«¿

הקשורות הספירות שש
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הראשונה ∆קיימתLהחלוקה

el‡ ˙BÓÏBÚ '·aעלמא , ¿»≈
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e ,‡ÈÏb˙‡cעולם של הקשר ¿ƒ¿«¿»
'עלמא דרגת עם הבריאה
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ebe'י gxew gwie

ׁשל ּבתפּלין למׁשמׁש צרי אֹור' ׁשּב'יֹוצר ׁשּמצינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּוכפי
למׁש צרי 'חׁש ּוב'ּבֹורא ראׁשיד, ׁשל ּבּתפּלין ,16מׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשל מּתפּלין ּבמדרגה למעלה הם ראׁש ׁשל ּתפּלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוהרי
הּבריאה,17יד ּדעֹולם הּנֹותנת, היא הרי מּכלֿמקֹום, , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

לפי וכּסּוי, ּבהעלם הּוא הרי יֹותר, נעלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַלהיֹותֹו
עֹולם מהּֿׁשאיןּֿכן ּכזה, נעלה אֹור לקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאיֿאפׁשר
ועלֿזה ּבגּלּוי. הּוא הרי ּבמדרגה, למּטה ׁשהּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּיצירה
הּדּבּור. ואֹותּיֹות הּמחׁשבה מאֹותּיֹות הא' הּמׁשל ְֲִִִֵַַַַָָָָָהּוא
היא ּומחׁשבה לזּולתֹו, ּגּלּוי הּוא הּדּבּור ענין ְְְֲִִִִִֵַַַָָָּדהּנה,
לא וזּולתֹו הּיֹום, ּכל לחׁשב יכֹול ׁשהרי לעצמֹו, ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבהעלם
ּבמחׁשבּתֹו, מעמיק ׁשהּוא ירּגיׁש ׁשּזּולתֹו ּדאף ּכלל, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָידע
והּטעם חֹוׁשב. ׁשהּוא מה ּכלל ידע לא ְְִֵֵֶַַַַַָָָֹמּכלֿמקֹום,
לפי הּוא, מהּזּולת, ּבהעלם הם הּמחׁשבה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאֹותּיֹות
היא והּמחׁשבה יֹותר, ּבדּקּות הם הּמחׁשבה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשאֹותּיֹות
ּוכמֹו הּנפׁש. אֹור רּבּוי ּבּה ּומאיר הּנפׁש, עם ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֻמאחדת
ּדכאׁשר לדּבּור, מחׁשבה ּבין ההפרׁש ּבמּוחׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשרֹואים
יכֹול אינֹו אזי הּמּדֹות, ּתקף ׁשל ּבתנּועה נמצא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאדם
ׁשּתתּגּלה איֿאפׁשר הּמּדה ׁשּתקף לפי ּכלל, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלדּבר
יכֹול אינֹו הּׂשכל אֹור ׁשרּבּוי ּבּׂשכל, כן ּוכמֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבדּבּור,
ּבמחׁשבה מהּֿׁשאיןּֿכן הּדּבּור, ּבאֹותּיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלהתצמצם
רּבּוי ּומּצד הּמּדֹות. ותקף הּׂשכל אֹור רּבּוי ּבּה ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּמאיר
לּזּולת, האֹור ׁשּיתּגּלה איֿאפׁשר ׁשּבּמחׁשבה, הּנפׁש ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹור
עצמֹו אצל קרֹוב ׁשאדם ּדכיון ּדוקא, לעצמֹו ,18ּכיֿאם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

והינּו, הּנפׁש. אֹור ׁשּיתּגּלה אפׁשר לעצמֹו ּדוקא ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלכן
ּדאב הּקרבה ּכמֹו הּזּולת, ׁשל ּגדֹולה הּיֹותר הּקרבה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּגם
וגּלּוי מחׁשבּתֹו, את להרּגיׁש ׁשּיּוכל מסּפיקה אינּה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָואח,
ׁשאדם לפי ּדוקא, לעצמֹו הּוא ׁשּבּמחׁשבה הּנפׁש ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹור
ׁשּמחּוץ מציאּות ּכאן ׁשאין היינּו, עצמֹו, אצל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָקרֹוב
אֹותּיֹות ּגם הרי להבין, צרי עדין אמנם ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלעצמֹו.
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חושך של ולא אור של עניין אליו לייחס הנכון מן היה לכאורה eשלכן דבר,

בכך ביטוי לידי בא היצירה, מעולם למעלה היא הבריאה עולם שדרגת זה
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גדולה בהתפעלות להיות
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עצמו ‰eac¯,את ˙Bi˙B‡a¿ƒ«ƒ
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‰lb˙iL ¯LÙ‡ BÓˆÚÏ¿«¿∆¿»∆ƒ¿«∆
ÌbL ,e�È‰Â .LÙp‰ ¯B‡«∆∆¿«¿∆«

‰Bi˙¯דרגת ‰·¯w‰«ƒ¿»«≈
BÓk ,˙Ïef‰ ÏL ‰ÏB„b¿»∆««¿

Âדרגת ·‡c ‰·¯w‰דרגת «ƒ¿»¿»¿
של היא‡Á,הקירבה גם »

‰˜ÈtÒÓ d�È‡מנת על ≈»«¿ƒ»
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¯B‡ Èel‚Â ,Bz·LÁÓ«¿«¿¿ƒ
‡e‰ ‰·LÁnaL LÙp‰«∆∆∆««¬»»

רק Âc˜‡,אפשרי BÓˆÚÏ¿«¿«¿»
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לעצמו ÔÈ„Úגדולה Ì�Ó‡ .BÓˆÚÏ ıeÁnL ˙e‡ÈˆÓ Ô‡k ÔÈ‡L ,∆≈»¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿»¬«ƒ
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆשÈ¯‰מסוגלת הדיבור, אותיות לעומת שהמחשבה, למרות »ƒ¿»ƒ¬≈
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f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

ּכן ואם הּנפׁש, עצם לגּבי זּולת ּכמֹו הם איהּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
אפּלּו ּדהּנה, ּבּמחׁשבה. אפּלּו הּנפׁש אֹור להתּגּלֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָיכֹול
ׁשהּנפׁש ּדאף הּנפׁש, לגּבי 'זּולת' הּוא הּׂשכל ּכח ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכללּות
ּבּׂשכל, מתלּבׁשת ׁשהיא לפי הּמׂשּכלת נפׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַנקראת
הּנפׁש, עצם לגּבי זּולת הּוא הּׂשכל הרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּכלֿמקֹום,
ׂשכל לגּבי זּולת הּוא הּטבעי ׂשכל הּנה ּגּופא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובּׂשכל
ּבמׂשּכל ההתלּבׁשּות הּנה ּגּופא הּטבעי ּובּׂשכל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהאלקי,
הּנה ּגּופא ּובזה הּׂשכל, ּכח עצם לגּבי זּולת הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפרטי,
הּוא הרי הּגּוף, ׁשּמּצד והּמח הּׂשכל ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹההתלּבׁשּות
מאיר ׁשּבּמחׁשבה לֹומר ׁשּי אי ּכן ואם זּולת. ּכן ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּגם
היא הּמחׁשבה ּדמעלת הּוא, הענין א הּנפׁש. אֹור ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָרּבּוי
ּבבּטּול, הם אּלא מרּגׁשֹות אינן הּמחׁשבה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשאֹותּיֹות
כן ּוכמֹו הּנפׁש. אֹור ּבתֹוכם מאיר ׁשּבהם הּבּטּול ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּצד
לגּבי זּולת הּוא ׁשהּׂשכל ׁשאף הּׂשכל, ענין ּבכללּות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּוא
ּומאחד ּבטל הּוא הּׂשכל הרי מּכלֿמקֹום, הּנפׁש, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻעצם
הּמׂשּכלת, נפׁש ּבׁשם נקראת ׁשהּנפׁש ׁשּזהּו הּנפׁש, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַעם
ּבּמחׁשבה, ּגם הּוא וכן הּׂשכל. עם מתאחדת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלפי
הּנפׁש. עם ּומאחדים ּבבּטּול הם הּמחׁשבה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאֹותּיֹות
והם מרּגׁשֹות ׁשהן ּכיון הּדּבּור, אֹותּיֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻמהּֿׁשאיןּֿכן
וזהּו ּכּנ"ל. הּנפׁש אֹור ּבהם מאיר אין לכן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּביׁשּות,
ּבבּטּול, היא ׁשּמחׁשבה לדּבּור, מחׁשבה ּבין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָההפרׁש
ּבהעלם היא זה ּומּׁשּום הּנפׁש, אֹור רּבּוי ּבּה מאיר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָולכן
אין ּביׁשּות, ׁשהּוא הּדּבּור מהּֿׁשאיןּֿכן הּזּולת, ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַלגּבי
ֿועלּֿדר לזּולתֹו. ּבגּלּוי הּוא ולכן אֹור, רּבּוי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָמאיר
הּיצירה לעֹולם הּבריאה עֹולם ּבין ההפרׁש יּובן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
נברא ּכן ּגם היֹותֹו עם הּבריאה, ּדעֹולם ְְְְֱֲִִִִֵַַָָָָָוהעׂשּיה,
ּכיון מּכלֿמקֹום, ּדוקא, ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָונתחּדׁש
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יי f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

ּכן ואם הּנפׁש, עצם לגּבי זּולת ּכמֹו הם איהּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
אפּלּו ּדהּנה, ּבּמחׁשבה. אפּלּו הּנפׁש אֹור להתּגּלֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָיכֹול
ׁשהּנפׁש ּדאף הּנפׁש, לגּבי 'זּולת' הּוא הּׂשכל ּכח ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכללּות
ּבּׂשכל, מתלּבׁשת ׁשהיא לפי הּמׂשּכלת נפׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַנקראת
הּנפׁש, עצם לגּבי זּולת הּוא הּׂשכל הרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּכלֿמקֹום,
ׂשכל לגּבי זּולת הּוא הּטבעי ׂשכל הּנה ּגּופא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובּׂשכל
ּבמׂשּכל ההתלּבׁשּות הּנה ּגּופא הּטבעי ּובּׂשכל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהאלקי,
הּנה ּגּופא ּובזה הּׂשכל, ּכח עצם לגּבי זּולת הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפרטי,
הּוא הרי הּגּוף, ׁשּמּצד והּמח הּׂשכל ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹההתלּבׁשּות
מאיר ׁשּבּמחׁשבה לֹומר ׁשּי אי ּכן ואם זּולת. ּכן ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּגם
היא הּמחׁשבה ּדמעלת הּוא, הענין א הּנפׁש. אֹור ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָרּבּוי
ּבבּטּול, הם אּלא מרּגׁשֹות אינן הּמחׁשבה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשאֹותּיֹות
כן ּוכמֹו הּנפׁש. אֹור ּבתֹוכם מאיר ׁשּבהם הּבּטּול ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּצד
לגּבי זּולת הּוא ׁשהּׂשכל ׁשאף הּׂשכל, ענין ּבכללּות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּוא
ּומאחד ּבטל הּוא הּׂשכל הרי מּכלֿמקֹום, הּנפׁש, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻעצם
הּמׂשּכלת, נפׁש ּבׁשם נקראת ׁשהּנפׁש ׁשּזהּו הּנפׁש, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַעם
ּבּמחׁשבה, ּגם הּוא וכן הּׂשכל. עם מתאחדת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלפי
הּנפׁש. עם ּומאחדים ּבבּטּול הם הּמחׁשבה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאֹותּיֹות
והם מרּגׁשֹות ׁשהן ּכיון הּדּבּור, אֹותּיֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻמהּֿׁשאיןּֿכן
וזהּו ּכּנ"ל. הּנפׁש אֹור ּבהם מאיר אין לכן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּביׁשּות,
ּבבּטּול, היא ׁשּמחׁשבה לדּבּור, מחׁשבה ּבין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָההפרׁש
ּבהעלם היא זה ּומּׁשּום הּנפׁש, אֹור רּבּוי ּבּה מאיר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָולכן
אין ּביׁשּות, ׁשהּוא הּדּבּור מהּֿׁשאיןּֿכן הּזּולת, ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַלגּבי
ֿועלּֿדר לזּולתֹו. ּבגּלּוי הּוא ולכן אֹור, רּבּוי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָמאיר
הּיצירה לעֹולם הּבריאה עֹולם ּבין ההפרׁש יּובן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
נברא ּכן ּגם היֹותֹו עם הּבריאה, ּדעֹולם ְְְְֱֲִִִִֵַַָָָָָוהעׂשּיה,
ּכיון מּכלֿמקֹום, ּדוקא, ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָונתחּדׁש
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‡Ùeb ÏÎO·e ,LÙp‰«∆∆«≈∆»
כוח במסגרת עצמו) (=ובשכל

ישנו שונות, דרגות ישנם השכל

האלוקית הנפש של השכל כוח

מעצמותה רחוק הוא שכאמור

למעלה שהיא הנשמה, של

ובנוסף שתהיה, התגלות מכל

ה‰p‰לכך ÏÎNכוח ƒ≈≈∆
ÈÚ·h‰היותר הנפש של «ƒ¿ƒ

האנושית הנפש שזו תחתונה

זה ׁשׂשכל וודאי הנה ֵֶֶהטבעית,

‡e‰כ Èa‚Ïנחשב '˙ÏeÊ'»¿«≈
ה ‰‡È˜Ïכוח ÏÎNשהרי ≈∆»¡…ƒ

האלוקי השכל של ביכולתו

האלוקי באור ולהשיג לתפוס

ביכולתו כן, שאין מה ממש,

רק לתפוס הטבעי השכל של

ולא העולם של במציאותו

שמעליו e·באלוקות עולם, Ùeb‡התוך ÈÚ·h‰ ÏÎO(עצמו=)‰p‰ ¿≈∆«ƒ¿ƒ»ƒ≈
ידי על זה הרי פועל, שהשכל פעם שלו‰‰˙eLaÏ˙כל וההתצמצמות «ƒ¿«¿

aשל מסגרת ÈË¯tתוך ÏkNÓבתוך מתקבע הוא זה ברגע כלומר ¿À¿»¿»ƒ
השכל כוח של זה מצומצם שגילוי וודאי כן ואם דווקא, מסויימת סברא

‡e‰כ רחוק'ÏeÊ˙'נחשב Ê·e‰וכדבר ,ÏÎO‰ Ák ÌˆÚ Èa‚Ï »¿«≈∆∆…««≈∆»∆
‡Ùebהשכל לתוך האלוקי השכל כוח של לירידה בנוסף עצמו) (=ובזה »

מוגבל, ספציפי ברעיון ההתקבעות מכן ולאחר והטבעי, ≈p‰ƒ‰האנושי
שהיא נוספת התצמצמות הטבעי‰‰˙eLaÏ˙ישנה השכל תוךaשל «ƒ¿«¿¿

Án‰Â ÏÎO‰ ÈÏÎהגשמייםÛeb‰ „vnLפועל מתוכם אשר ¿≈«≈∆¿«…«∆ƒ««
מבלי דבר להבין יכול איננו שהשכל לכך גורם הגשמי והמוח השכל,

ממש גשמית בתבנית יצטייר ‰¯Èשהוא שאפילו, מובן האמור מכל ¬≈
השכל Ôkכוח Ìb ‡e‰כ הנפש'ÏeÊ˙'נחשב של עצמותה .לגבי «≈»

¯ÓBÏ CiL CÈ‡ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈«»«
Èea¯ ¯È‡Ó ‰·LÁnaL∆««¬»»≈ƒƒ
ÔÈ�Ú‰ C‡ .LÙp‰ ¯B‡«∆∆«»ƒ¿»
‰·LÁn‰ ˙ÏÚÓc ,‡e‰¿«¬«««¬»»

‡È‰של ‡Bi˙B˙ׁשמציאותן ƒֶƒ
‰·LÁn‰ש כזו ‡Ô�Èהיא ««¬»»≈»

Ì‰ ‡l‡ ˙BLb¯ÓÀ¿»∆»≈
Ïeh·aבהתבטלות הם ¿ƒ

הנפש אור בפני ,מוחלטת
Ì‰aL Ïeha‰ „vÓeƒ««ƒ∆»∆
¯B‡ ÌÎB˙a ¯È‡Ó≈ƒ¿»
‡e‰ ÔÎ BÓÎe .LÙp‰«∆∆¿≈
,ÏÎO‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿««≈∆
˙ÏeÊ ‡e‰ ÏÎO‰L Û‡L∆«∆«≈∆»
ŒÏkÓ ,LÙp‰ ÌˆÚ Èa‚Ï¿«≈∆∆«∆∆ƒ»

È¯‰ ,ÌB˜ÓכוחÏÎO‰ »¬≈«≈∆
ÏËa ‡e‰בהתבטלות הוא »≈

ÌÚמוחלטת „Á‡Óe¿À»ƒ
e‰fL ,LÙp‰לכך הסיבה «∆∆∆∆

ÌLa ˙‡¯˜� LÙp‰L∆«∆∆ƒ¿≈¿≈
ÈÙÏ ,˙ÏkNn‰ LÙ�∆∆««¿∆∆¿ƒ
ÌÚ ˙„Á‡˙Ó ‡È‰L∆ƒƒ¿«∆∆ƒ
Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .ÏÎO‰«≈∆¿≈«
˙Bi˙B‡L ,‰·LÁna««¬»»∆ƒ
Ïeh·a Ì‰ ‰·LÁn‰««¬»»≈¿ƒ
.LÙp‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡Óe¿À»ƒƒ«∆∆
˙Bi˙B‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ

L ÔÂÈk ,¯eac‰מציאותן «ƒ≈»∆
ש כזו היא אלה אותיות ≈‰Ôשל

,˙eLÈa Ì‰Â ˙BLb¯ÓÀ¿»¿≈¿≈
¯B‡ Ì‰a ¯È‡Ó ÔÈ‡ ÔÎÏ»≈≈≈ƒ»∆
e‰ÊÂ .Ï"pk LÙp‰«∆∆««¿∆
‰·LÁÓ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈«¬»»
‡È‰ ‰·LÁnL ,¯ea„Ï¿ƒ∆«¬»»ƒ

Ïeh·aהנפש ÌeMÓeלגבי ,LÙp‰ ¯B‡ Èea¯ da ¯È‡Ó ÔÎÏÂ , ¿ƒ¿»≈≈ƒ»ƒ«∆∆ƒ
‰Êלכן רב אור בה ‰Ïef˙,שמאיר Èa‚Ï ÌÏÚ‰a ‡È‰ ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈««

Èea¯ Ba ¯È‡Ó ÔÈ‡ ,˙eLÈa ‡e‰L ¯eac‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ∆¿≈≈≈ƒƒ
‡e‰ ÔÎÏÂ ,¯B‡להיות Ô·eÈיכול ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .B˙ÏeÊÏ Èel‚a ¿»≈¿ƒ¿»¿«∆∆∆»

,‰iNÚ‰Â ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÏ ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»«¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿»¬ƒ»
Â '‡¯·�' Ôk Ìb B˙BÈ‰ ÌÚ ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚcחלק איננו ¿»«¿ƒ»ƒ¡«≈ƒ¿»¿

מציאותו שהרי עצמה ה'נבראים'�˙LcÁמהאלוקות עולמות במסגרת ƒ¿«≈
,‡˜Âc ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aאךÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»ƒ»»≈»
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ebe'יב gxew gwie

וכּידּוע ּבבּטּול, הּוא הּבריאה ׁשּבעֹולם19ׁשעֹולם ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
הּמציאּות אפׁשרי אּלא עדין, מציאּות ׁשּום אין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהּבריאה

רּבּויּבלבד ּומּצד האצילּות, אֹור רּבּוי ּבּה מאיר לכן , ְֲִִִִִִֵֵַַָָָ
והעלם חׁש היא הרי ּבּבריאה, ׁשּמאיר האצילּות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹאֹור
עֹולם מהּֿׁשאיןּֿכן מּמּנה. ׁשּלמּטה הּמדרגֹות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלגּבי
מציאּות אּלא הּמציאּות, אפׁשרי רק לא ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּיצירה
אֹור ּבֹו ׁשּיאיר איֿאפׁשר ׁשּבֹו הּיׁשּות מּצד הּנה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּמׁש,

וגּלּוי. אֹור ּבחינת הּוא הרי ולכן ְְְֲֲִִִֵֵַָָהאצילּות,

ּביןÈÁ·e�‰ד) ההפרׁש היא הּנ"ל עֹולמֹות ׁשּבב' הּב' ¿ƒ»ְְִֵֵֶֶַַַַָ
ועֹולם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲִִִָָָָָעֹולמֹות
ׁשאיֿ הּׁשמׁש, מאֹור הּוא עלֿזה והּמׁשל ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָהאצילּות.
ׁשּזהּו ממּצע. עלֿידי אּלא הּׁשמׁש ּבאֹור להסּתּכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאפׁשר
הּלבנה, ׁשאֹור הּלבנה, לאֹור הּׁשמׁש אֹור ּבין ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההפרׁש
ּבּה להסּתּכל אפׁשר ּבטֹוב, הּוא הראּיה ּכח ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּנה
איֿאפׁשר הּׁשמׁש ּבאֹור מהּֿׁשאיןּֿכן ממּצע, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבלי
מאירה, ׁשאינּה אסּפקלריא עלֿידי ּכיֿאם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהסּתּכל
ּבחינת הּוא האסּפקלריא קדם ׁשהּוא ּכמֹו ׁשהאֹור ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹוהינּו,
ּגּלּוי. ּבחינת הּוא הרי האסּפקלריא ואחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָהעלם,
אצילּות ּבין ההפרׁש ּבענין למעלה יּובן מּזה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוהּדגמא
עֹולם הּוא האצילּות ׁשעֹולם ְְֲֲִִִִִֶָָָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

חד וגרמֹוהי ואיהּו חד וחּיֹוהי ּדאיהּו ולכן20האחדּות, , ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָ
ּבריאהֿיצירהֿ מהּֿׁשאיןּֿכן מהּנבראים, ּבהעלם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
ׁשאינּה אסּפקלריא ּבחינת עלֿידי היא ׁשהתהּוּותם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשּיה
עלֿידי הּמלכּות מּספירת היא ׁשהתהּוּותם והינּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָמאירה,
ּבאצילּות כן ּוכמֹו ּגּלּוי. ּבחינת הם לכן הּפרסא, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפסק
ּכּנ"ל. ל'זעירֿאנּפין' מלכּות ּבין ההפרׁש זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּגּופא
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Úe„iÎÂ ,Ïeh·a ‡e‰ ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL19Lקיימת שבו האופן ∆»«¿ƒ»¿ƒ¿«»«∆
‰È¯a‡‰המציאות ÌÏBÚaש כזו בצורה זה ÔÈ‡˙˘‚¯ÂÓÌeLהרי ¿»«¿ƒ»≈

‡l‡ ,ÔÈ„Ú ˙e‡ÈˆÓבכך רק זה הרי מציאות, שם שיש מתבטא במה ¿ƒ¬«ƒ∆»
של הרגשה הּמציאּות'שישנּה ÔÎÏאפׁשרי ,„·Ïa גודל' בגלל ְְְִִֶֶֶַָָƒ¿«»≈

¯Èeaההתבטלות da ¯È‡Ó≈ƒ»ƒ
„vÓe ,˙eÏÈˆ‡‰ ¯B‡»¬ƒƒ«
˙eÏÈˆ‡‰ ¯B‡ Èeaƒ̄»¬ƒ
È¯‰ ,‰‡È¯aa ¯È‡nL∆≈ƒƒ¿ƒ»¬≈

‡È‰בבחינתÌÏÚ‰Â CLÁ ƒ…∆¿∆¿≈
‰hÓlL ˙B‚¯„n‰ Èa‚Ï¿«≈««¿≈∆¿«»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‰pnÓƒ∆»«∆≈≈

L ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚהרגשת »«¿ƒ»∆
שם ¯˜המציאות ‡Ï ‡e‰…«

של È¯LÙ‡'∆¿»ƒבאופן
‡l‡ ,'˙e‡Èˆn‰מציאּות «¿ƒ∆»ְִ

‰eLi˙מּמׁש „vÓ ‰p‰ , ַָƒ≈ƒ««≈
Ba ¯È‡iL ¯LÙ‡ŒÈ‡ BaL∆ƒ∆¿»∆»ƒ
È¯‰ ÔÎÏÂ ,˙eÏÈˆ‡‰ ¯B‡»¬ƒ¿»≈¬≈
Èel‚Â ¯B‡ ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ
הוא בו שמאיר האור כלומר

שהנבראים כזו במידה מועט

כך בו, לתפוס יכולים התחתונים

חושך ולא אור הוא .שמבחינתם
'a‰ ‰�ÈÁ·e האופן„) ¿ƒ»«

·'חלוקתaLהנוסף ∆¿
Ï"p‰ ˙BÓÏBÚ'אתכסיא' »««

‰‰L¯Ùו'אתגליא', ‡È‰ƒ«∆¿≈
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ÔÈa≈»¿ƒ»
ÌÏBÚÂ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿»
ŒÏÚ ÏLn‰Â .˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿«»»«

‰Êמדוע להבין ניתן ידו שעל ∆
האצילות בעולם שמאיר האור

עולם לגבי חושך בבחינת הוא

B‡Ó¯הבריאה, ‡e‰≈
¯LÙ‡ŒÈ‡L ,LÓM‰«∆∆∆ƒ∆¿»
LÓM‰ ¯B‡a ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿«∆∆

ÚvÓÓ È„ÈŒÏÚ ‡l‡שונים אמצעים ידי על רק בו להביט e‰fLניתן . ∆»«¿≈¿À»∆∆
‰p‰ ,‰�·l‰ ¯B‡L ,‰�·l‰ ¯B‡Ï LÓM‰ ¯B‡ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈«∆∆¿«¿»»∆«¿»»ƒ≈

‰i‡¯‰ Ák ¯L‡kהאדם aשל ‡e‰מצב,·BËאזי¯LÙ‡ «¬∆…«»¿ƒ»¿∆¿»
da ÏkzÒ‰Ïהלבנה B‡a¯באור ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÚvÓÓ ÈÏa ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿À»«∆≈≈¿

‡È¯Ï˜tÒ‡' È„ÈŒÏÚ Ì‡ŒÈk ÏkzÒ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ LÓM‰«∆∆ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈ƒƒ«¿≈«¿«¿«¿»
'‰¯È‡Ó d�È‡Lלהביט ניתן לא כהה. בחומר המצופה זכוכית (=מראה, ∆≈»¿ƒ»ְַָ

כהה) זכוכית דרך נצפית שהיא כפי רק אלא עצמה e�È‰Â,בשמש ,¿«¿
¯B‡‰Lהשמש e‰L‡של BÓkעוצמתו נצפה˜„Ìבמלוא שהוא לפני ∆»¿∆…∆

זה‰'‡È¯Ï˜tÒ‡'דרך ‰ÌÏÚב‰e‡בשלב ˙�ÈÁaהאדם לגבי »«¿«¿«¿»¿ƒ«∆¿≈
בו להביט יכול שאינו מאחר È¯Á‡Âהצופה, דרך, מאיר שהוא ¿«¬≈

‡È¯Ï˜tÒ‡‰אזי‡e‰ È¯‰בÔ·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚c‰Â .Èelb ˙�ÈÁa »«¿«¿«¿»¬≈¿ƒ«ƒ¿«À¿»ƒ∆»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡ ÔÈa L¯Ù‰‰ ÔÈ�Úa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ¿««∆¿≈≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒ

˙e„Á‡‰ ÌÏBÚכיוון »»«¿
שמאירות העליונות שהספירות

אחד כדבר נחשבות הינן בו

האלוקית ההארה עם ,ממש
הזוהר: בתיקוני שכתוב וכמו

e‰È‡Â „Á È‰BiÁÂ e‰È‡c'¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ
'„Á È‰BÓ¯‚Â20,שהוא=) ¿«¿ƒ«

של והאורות הוא, ברוך הקדוש

כן, וכמו אחד. הכול הספירות,

את המכילים והכלים הוא

אחד) הכול ÔÎÏÂהאורות, ,¿»≈
בעולם שמאיר האלוקי האור

Óהאצילות ÌÏÚ‰a ‡e‰כל ¿∆¿≈≈
ÌÈ‡¯·p‰לגבי אפילו «ƒ¿»ƒ

שבעולם העליונים הנבראים

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהבריאה ,«∆≈≈
עולמות אודות מדובר כאשר

שהם: «Œ‰‡È¯a¿ƒה'נבראים'
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ Ì˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»ƒ«¿≈
˙�ÈÁaשמאיר האלוקי שהאור ¿ƒ«

האצילות עולם של בספירות

שהוא כמו בהם מאיר איננו

ידי על אלא במקומו,

ב «¿»¿»¿»'‡È¯Ï˜tÒ‡הצטמצמותו
e�È‰Â ,'‰¯È‡Ó d�È‡L∆≈»¿ƒ»¿«¿

Ì˙ee‰˙‰Lהנבראים של ∆ƒ¿«»
Ó ‡È‰דרך שמאירה ההארה ƒƒ

שבעולם התחתונה הספירה

שזו »ÈÙq¿ƒ¯˙האצילות
˙eÎÏn‰הארה לכך ובנוסף , ««¿

הנבראים בעולמות מאירה ‰Ò¯t‡זו ˜ÒÙ‰ È„ÈŒÏÚהמחיצה=) «¿≈∆¿≈««¿»
הבריאה) עולם לבין האצילות עולם בין ÔÎÏשעומדת ה'נבראים', עולמות »≈

האצילות, עולם Èelbלעומת ˙�ÈÁa Ì‰ואורa ÔÎ BÓÎe תוך. ≈¿ƒ«ƒ¿≈»
הה עולם של Ùeb‡מסגרת ˙eÏÈˆ‡,ואור חושך של החלוקה (=עצמו), ¬ƒ»

ואתגליא, אתכסיא של החלוקה ÔÈaשזו L¯Ù‰‰ ‰Ê È¯‰האור דרגת ¬≈∆«∆¿≈≈
ה בספירת שמאיר שלeÎÏÓ˙האלוקי למציאותם כמקור משמש זה שאור «¿

הÏהנבראים, בספירות שמאיר האור דרגת שהוא'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'עומת ƒ¿≈«¿ƒ
יותר למאמרÏ"pkלמעלה במבוא כן וכמו ג' .בסעיף ««
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f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

ההפרׁשÈÁ·e�‰ה) הּוא הּנ"ל עֹולמֹות ׁשּבב' הג' ¿ƒ»ְְֵֶֶַַַַָ
הּבינה ספירת ּבין ּגּופא האצילּות ְְֲִִִֵַַָָָָּבעֹולם
ּבׁשם ׁשּנקרא מּסּומא הּוא עלֿזה והּמׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָל'זעירֿאנּפין'.

נהֹור לׁשֹו13סּגי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ז"ל. חכמינּו 13ן ְְְֲִִֵֵַַָָָָ
זה הרי ּדלכאֹורה נהֹור, סּגי ּבׁשם הּסּומא את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּקראּו

לרׁש ּבזה21לֹועג הענין ידּוע א ּכן,22. הּוא ּדהאמת , ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשהּוא ּכפי הראּיה אֹור ּדהּנה, נהֹור. סּגי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּסּומא
ׁשּי אינֹו עצמֹו ּומּצד רּוחני, הּוא הרי הּנפׁש ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּצד
ׁשּבּה נקּדה ׁשּיׁשנּה אּלא ּכלל, ּגׁשמי ּדבר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּיתּפס
ּכּמה יׁשנם זֹו נקּדה ועל הראּיה, אֹורֹות ּכל ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻמתרּכזים
עד הראּיה אֹור את ּומעלימים מצמצמים ׁשהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמסּכים
הּנ"ל, מהּמסּכים נחסר וכאׁשר ּגׁשמי. ּדבר לתּפס ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיּוכל
אז הּנה אחרת, סּבה מּצד אם הּׁשּמּוׁש רּבּוי מּצד ִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָאם
וזהּו ּגׁשמי. ּדבר לתּפס יכֹול אינֹו ולכן האֹור, רּבּוי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹמאיר
אֹור. רּבּוי ּבֹו ׁשּיׁש לפי נהֹור, סּגי ּבׁשם נקרא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּסּומא
ּכיון הּנ"ל, מהּמׁשלים הּוא ׁשֹונה זה מׁשל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּנה,
(לא עצמֹו ּבאדם הּכחֹות ּגּלּוי ׁשּגם מבאר זה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּבמׁשל
הּוא ּבעצמֹו) ּכחֹותיו ּגּלּוי ּגם אּלא לזּולתֹו, ּגּלּוי ְְְִִֶַַַָָָֹרק
ּבאדם ּגם יּובן ועלּֿדרֿזה וההעלם. הּצמצּום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעלֿידי
ׁשּכאׁשר עצמֹו, האצילּות ּבעֹולם היינּו עצמֹו, ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָהעליֹון
ׁשל ענין הּוא ּגּופא ּבאצילּות ּגם הּנה האֹור, רּבּוי ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָמאיר
הרי עצמֹו, ּבאצילּות ּבגּלּוי, האֹור ׁשּיבֹוא ּובכדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָהעלם,
היא הּבינה ׁשּספירת וזהּו ּדוקא. ההעלם עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזה
ׁשּבינה ּדהגם והינּו 'זעירֿאנּפין', לגּבי העלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבחינת
מּכלֿמקֹום, ל'זעירֿאנּפין', מקֹור ׁשהיא הּבנים, אם ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהיא
נצחֿהֹודֿיסֹוד ּבחינת ּגם עד ׁשּבמֹוחין, ׁשהּמּדֹות ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָידּוע
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aL '‚‰ ‰�ÈÁ·e ‰Ï"pחלוקת‰) ˙BÓÏBÚ ו'אתגליא':·' 'אתכסיא' ¿ƒ»«∆¿»««
‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa L¯Ù‰‰ ‡e‰(עצמו=)ÔÈaהאור דרגת «∆¿≈¿»»¬ƒ»≈

ב Ïשמאיר ‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒה בספירות שמאיר האור דרגת 'Œ¯ÈÚÊבין ¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈
‰ÊŒÏÚ ÏLn‰Â .'ÔÈt�‡האור מדוע להסביר ניתן ידו שעל המשל «¿ƒ¿«»»«∆
הוא הבינה בדרגת שמאיר

אנפין הזעיר לגבי חושך בבחינת

עולם, באותו ששניהם למרות

האצילות, ‰e‡בעולם
‡ÓeqÓ(עיוור=)‡¯˜pL ƒ»∆ƒ¿»

ז"ל חכמינו 'ÈbÒבלשון ÌLa¿≈«ƒ
'¯B‰�13אלו מילים של פירושן »
' ‡Â¯הוא: ‰·¯‰'‰¯B‡ÎÏc .¿ƒ¿»

e�ÈÓÎÁ ÔBLÏ Ô·eÓ B�È‡≈»¿¬»≈
Ï"Ê13יתכן ‡˙איך e‡¯wL «∆»¿∆

ÈbÒ' ÌLa ‡Óeq‰«»¿≈«ƒ
È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc ,!?'¯B‰�»¿ƒ¿»¬≈

‰Êבבחינת'L¯Ï ‚ÚBÏ'21 ∆≈»»
דווקא שמדגיש בשם אדם לכנות

זה הרי לו, שחסר מה את

כלפיו לעג Úe„Èבבחינת C‡ .«»«
‰Êa ÔÈ�Ú‰22˙Ó‡‰c , »ƒ¿»»∆¿»¡∆

‡e‰ ‡Óeq‰L ,Ôk ‡e‰≈∆«»
¯B‰� ÈbÒבאמת הוא העיוור «ƒ»

הסיבה מזו, ויתירה באור, מרובה

דווקא היא לעיוורון שגורמת

אור הרבה אצלו שמאיר .בגלל
הדבר: ‡B¯הסברת ,‰p‰c¿ƒ≈

‰i‡¯‰הנפש של הרוחני האור »¿ƒ»
הנה העין, את שמפעיל זה שהוא

זה vÓ„אור ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ«
È�Áe¯ ‡e‰ È¯‰ LÙp‰«∆∆¬≈»ƒ
הרוחניות את לראות וביכולתו

דבר BÓˆÚשבכל „vÓe ,ƒ««¿
Òt˙iL CiL B�È‡ויראה ≈«»∆ƒ¿…

‡l‡ ,ÏÏk ÈÓLb ¯·c»»«¿ƒ¿»∆»
‰c˜� d�LiLשל בבשר ∆∆¿»¿À»

Ïkהעין ÌÈÊk¯˙Ó daLה˙B¯B‡בכוח הקשורים הנפש של הרוחניים ∆»ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈkÒÓ ‰nk Ì�LÈ BÊ ‰c˜� ÏÚÂ ,‰i‡¯‰ושכבותÌ‰L »¿ƒ»¿«¿À»∆¿»«»»«ƒ∆≈

˙‡ ÌÈÓÈÏÚÓe ÌÈÓˆÓˆÓה Ú„הרוחנית‰¯‡i‰של‡B¯עוצמת ¿«¿¿ƒ«¬ƒƒ∆»¿ƒ»«
כך Òt˙Ïכדי ÏÎeiLולראות¯ÒÁ� ¯L‡ÎÂ .ÈÓLb ¯·c ∆«ƒ¿…»»«¿ƒ¿«¬∆∆¿«

ÌÈkÒn‰ÓוהשכבותÏ"p‰נׁשחקים קורה‡Ìבין,והם ¯Èeaזה „vÓ ≈«»«ƒ««ְִִָƒƒ«ƒ
LenM‰ובין השנים È‡Ó¯במשך Ê‡ ‰p‰ ,˙¯Á‡ ‰aÒ „vÓ Ì‡ «ƒƒƒ«ƒ»«∆∆ƒ≈»≈ƒ

¯B‡‰ Èea¯הרוחניe‰ÊÂ .ÈÓLb ¯·c Òt˙Ï ÏBÎÈ B�È‡ ÔÎÏÂ , ƒ»¿»≈≈»ƒ¿…»»«¿ƒ¿∆

לכך הפנימית ÌLaהסיבה ‡¯˜� ‡Óeq‰L'נהֹור ÈÙÏ'סּגי , ∆«»ƒ¿»¿≈ִַָ¿ƒ
Lבאמת‡e‰ ‰�BL ‰Ê ÏLÓ ,‰p‰Â .¯B‡ Èea¯ Ba Li ∆≈ƒ¿ƒ≈»»∆∆

ÔÂÈk ,Ï"p‰ ÌÈÏLn‰Óאותיות שבין ההבדל אודות המשל שלעומת ≈«¿»ƒ««≈»
מחוץ הם סוף סוף אלו אותיות סוגי ששני הדיבור, אותיות לבין המחשבה

לעומת כן וכמו עצמה, לנפש

שמאיר האור אודות המשל

הכהה, הזכוכית דרך מהשמש

לשמש מחוץ כבר הוא זה שאור

משליםLעצמה, לעומת ∆הרי
Ó·‡¯אלו, ‰Ê ÏLÓa¿»»∆¿…»

a ˙BÁk‰ Èelb ÌbLתוך ∆«ƒ«…»
Èelbה ˜¯ ‡Ï) BÓˆÚ Ì„‡»»«¿…«ƒ

Èelb Ìb ‡l‡ ,B˙ÏeÊÏ¿»∆»«ƒ
a ÂÈ˙BÁkתוך‡e‰ (BÓˆÚ …»¿«¿

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈¿«∆∆∆
'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'a Ìb Ô·eÈ»«»»»»∆¿

BÓˆÚ'העליון 'אדם בשם «¿
האור של ההתגלות מכונה

העליונות בספירות האלוקי

האצילות ‰e�ÈÈשבעולם ,«¿
,BÓˆÚ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ«¿
Èea¯ ¯È‡Ó ¯L‡kL∆«¬∆≈ƒƒ
a Ìb ‰p‰ ,¯B‡‰תוך »ƒ≈«»

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡לגבי (=עצמו) ¬ƒ»
שבאותו התחתונות הדרגות

כ‰e‡עולם ÏLנחשב ÔÈ�Úƒ¿»∆
‡B·iL È„Î·e ,ÌÏÚ‰∆¿≈ƒ¿≈∆»
˙eÏÈˆ‡a ,Èel‚a ¯B‡‰»¿ƒ»¬ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ«¿¬≈∆«¿≈

ÌÏÚ‰‰של וההצטמצמות «∆¿≈
ÈÙqL¯˙האור e‰ÊÂ .‡˜Âc«¿»¿∆∆¿ƒ«

ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰�Èa‰«ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈
e�È‰Â ,'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ' Èa‚Ï¿«≈¿≈«¿ƒ¿«¿
Ì‡ ‡È‰ ‰�ÈaL Ì‚‰c∆¬«∆ƒ»ƒ≈

ÌÈ�a‰שבנפש השכל בדוגמת «»ƒ
הן שאלה התולדות, באים שממנו וכ'אמא' כמקור משמש שהוא האדם

שבלב הבינה,הרגשות ספירת גם ּבנים,ÏואםB˜Ó¯בבחינתÈ‰L‡כך ∆ƒ»ֵƒִָ
ה ספירות הן Lשאלה Úe„È ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'דרגתה רק לא ¿≈«¿ƒƒ»»»«∆

ה'זעיר של הספירות הן שאלה מהמידות למעלה היא הבינה של העליונה

שהיא בבינה דרגה אותה הבינה, של התחתונה דרגתה אפילו אלא אנפין',

בשם נקראת היא שלכן למידות, כמקור ÔÈÁBÓaL,המשמשת ˙Bcn‰«ƒ∆«ƒ
שהיאÌbשÚ„ו שבבינה שבחצוניות '�ˆŒ„B‰ŒÁהחיצוניות ˙�ÈÁa ««¿ƒ«≈«
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יג f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

ההפרׁשÈÁ·e�‰ה) הּוא הּנ"ל עֹולמֹות ׁשּבב' הג' ¿ƒ»ְְֵֶֶַַַַָ
הּבינה ספירת ּבין ּגּופא האצילּות ְְֲִִִֵַַָָָָּבעֹולם
ּבׁשם ׁשּנקרא מּסּומא הּוא עלֿזה והּמׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָל'זעירֿאנּפין'.

נהֹור לׁשֹו13סּגי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ז"ל. חכמינּו 13ן ְְְֲִִֵֵַַָָָָ
זה הרי ּדלכאֹורה נהֹור, סּגי ּבׁשם הּסּומא את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּקראּו

לרׁש ּבזה21לֹועג הענין ידּוע א ּכן,22. הּוא ּדהאמת , ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשהּוא ּכפי הראּיה אֹור ּדהּנה, נהֹור. סּגי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּסּומא
ׁשּי אינֹו עצמֹו ּומּצד רּוחני, הּוא הרי הּנפׁש ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּצד
ׁשּבּה נקּדה ׁשּיׁשנּה אּלא ּכלל, ּגׁשמי ּדבר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּיתּפס
ּכּמה יׁשנם זֹו נקּדה ועל הראּיה, אֹורֹות ּכל ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻמתרּכזים
עד הראּיה אֹור את ּומעלימים מצמצמים ׁשהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמסּכים
הּנ"ל, מהּמסּכים נחסר וכאׁשר ּגׁשמי. ּדבר לתּפס ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיּוכל
אז הּנה אחרת, סּבה מּצד אם הּׁשּמּוׁש רּבּוי מּצד ִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָאם
וזהּו ּגׁשמי. ּדבר לתּפס יכֹול אינֹו ולכן האֹור, רּבּוי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹמאיר
אֹור. רּבּוי ּבֹו ׁשּיׁש לפי נהֹור, סּגי ּבׁשם נקרא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּסּומא
ּכיון הּנ"ל, מהּמׁשלים הּוא ׁשֹונה זה מׁשל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּנה,
(לא עצמֹו ּבאדם הּכחֹות ּגּלּוי ׁשּגם מבאר זה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּבמׁשל
הּוא ּבעצמֹו) ּכחֹותיו ּגּלּוי ּגם אּלא לזּולתֹו, ּגּלּוי ְְְִִֶַַַָָָֹרק
ּבאדם ּגם יּובן ועלּֿדרֿזה וההעלם. הּצמצּום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעלֿידי
ׁשּכאׁשר עצמֹו, האצילּות ּבעֹולם היינּו עצמֹו, ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָהעליֹון
ׁשל ענין הּוא ּגּופא ּבאצילּות ּגם הּנה האֹור, רּבּוי ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָמאיר
הרי עצמֹו, ּבאצילּות ּבגּלּוי, האֹור ׁשּיבֹוא ּובכדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָהעלם,
היא הּבינה ׁשּספירת וזהּו ּדוקא. ההעלם עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזה
ׁשּבינה ּדהגם והינּו 'זעירֿאנּפין', לגּבי העלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבחינת
מּכלֿמקֹום, ל'זעירֿאנּפין', מקֹור ׁשהיא הּבנים, אם ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהיא
נצחֿהֹודֿיסֹוד ּבחינת ּגם עד ׁשּבמֹוחין, ׁשהּמּדֹות ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָידּוע
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aL '‚‰ ‰�ÈÁ·e ‰Ï"pחלוקת‰) ˙BÓÏBÚ ו'אתגליא':·' 'אתכסיא' ¿ƒ»«∆¿»««
‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa L¯Ù‰‰ ‡e‰(עצמו=)ÔÈaהאור דרגת «∆¿≈¿»»¬ƒ»≈

ב Ïשמאיר ‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒה בספירות שמאיר האור דרגת 'Œ¯ÈÚÊבין ¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈
‰ÊŒÏÚ ÏLn‰Â .'ÔÈt�‡האור מדוע להסביר ניתן ידו שעל המשל «¿ƒ¿«»»«∆
הוא הבינה בדרגת שמאיר

אנפין הזעיר לגבי חושך בבחינת

עולם, באותו ששניהם למרות

האצילות, ‰e‡בעולם
‡ÓeqÓ(עיוור=)‡¯˜pL ƒ»∆ƒ¿»

ז"ל חכמינו 'ÈbÒבלשון ÌLa¿≈«ƒ
'¯B‰�13אלו מילים של פירושן »
' ‡Â¯הוא: ‰·¯‰'‰¯B‡ÎÏc .¿ƒ¿»

e�ÈÓÎÁ ÔBLÏ Ô·eÓ B�È‡≈»¿¬»≈
Ï"Ê13יתכן ‡˙איך e‡¯wL «∆»¿∆

ÈbÒ' ÌLa ‡Óeq‰«»¿≈«ƒ
È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc ,!?'¯B‰�»¿ƒ¿»¬≈

‰Êבבחינת'L¯Ï ‚ÚBÏ'21 ∆≈»»
דווקא שמדגיש בשם אדם לכנות

זה הרי לו, שחסר מה את

כלפיו לעג Úe„Èבבחינת C‡ .«»«
‰Êa ÔÈ�Ú‰22˙Ó‡‰c , »ƒ¿»»∆¿»¡∆

‡e‰ ‡Óeq‰L ,Ôk ‡e‰≈∆«»
¯B‰� ÈbÒבאמת הוא העיוור «ƒ»

הסיבה מזו, ויתירה באור, מרובה

דווקא היא לעיוורון שגורמת

אור הרבה אצלו שמאיר .בגלל
הדבר: ‡B¯הסברת ,‰p‰c¿ƒ≈

‰i‡¯‰הנפש של הרוחני האור »¿ƒ»
הנה העין, את שמפעיל זה שהוא

זה vÓ„אור ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ«
È�Áe¯ ‡e‰ È¯‰ LÙp‰«∆∆¬≈»ƒ
הרוחניות את לראות וביכולתו

דבר BÓˆÚשבכל „vÓe ,ƒ««¿
Òt˙iL CiL B�È‡ויראה ≈«»∆ƒ¿…

‡l‡ ,ÏÏk ÈÓLb ¯·c»»«¿ƒ¿»∆»
‰c˜� d�LiLשל בבשר ∆∆¿»¿À»

Ïkהעין ÌÈÊk¯˙Ó daLה˙B¯B‡בכוח הקשורים הנפש של הרוחניים ∆»ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈkÒÓ ‰nk Ì�LÈ BÊ ‰c˜� ÏÚÂ ,‰i‡¯‰ושכבותÌ‰L »¿ƒ»¿«¿À»∆¿»«»»«ƒ∆≈

˙‡ ÌÈÓÈÏÚÓe ÌÈÓˆÓˆÓה Ú„הרוחנית‰¯‡i‰של‡B¯עוצמת ¿«¿¿ƒ«¬ƒƒ∆»¿ƒ»«
כך Òt˙Ïכדי ÏÎeiLולראות¯ÒÁ� ¯L‡ÎÂ .ÈÓLb ¯·c ∆«ƒ¿…»»«¿ƒ¿«¬∆∆¿«

ÌÈkÒn‰ÓוהשכבותÏ"p‰נׁשחקים קורה‡Ìבין,והם ¯Èeaזה „vÓ ≈«»«ƒ««ְִִָƒƒ«ƒ
LenM‰ובין השנים È‡Ó¯במשך Ê‡ ‰p‰ ,˙¯Á‡ ‰aÒ „vÓ Ì‡ «ƒƒƒ«ƒ»«∆∆ƒ≈»≈ƒ

¯B‡‰ Èea¯הרוחניe‰ÊÂ .ÈÓLb ¯·c Òt˙Ï ÏBÎÈ B�È‡ ÔÎÏÂ , ƒ»¿»≈≈»ƒ¿…»»«¿ƒ¿∆

לכך הפנימית ÌLaהסיבה ‡¯˜� ‡Óeq‰L'נהֹור ÈÙÏ'סּגי , ∆«»ƒ¿»¿≈ִַָ¿ƒ
Lבאמת‡e‰ ‰�BL ‰Ê ÏLÓ ,‰p‰Â .¯B‡ Èea¯ Ba Li ∆≈ƒ¿ƒ≈»»∆∆

ÔÂÈk ,Ï"p‰ ÌÈÏLn‰Óאותיות שבין ההבדל אודות המשל שלעומת ≈«¿»ƒ««≈»
מחוץ הם סוף סוף אלו אותיות סוגי ששני הדיבור, אותיות לבין המחשבה

לעומת כן וכמו עצמה, לנפש

שמאיר האור אודות המשל

הכהה, הזכוכית דרך מהשמש

לשמש מחוץ כבר הוא זה שאור

משליםLעצמה, לעומת ∆הרי
Ó·‡¯אלו, ‰Ê ÏLÓa¿»»∆¿…»

a ˙BÁk‰ Èelb ÌbLתוך ∆«ƒ«…»
Èelbה ˜¯ ‡Ï) BÓˆÚ Ì„‡»»«¿…«ƒ

Èelb Ìb ‡l‡ ,B˙ÏeÊÏ¿»∆»«ƒ
a ÂÈ˙BÁkתוך‡e‰ (BÓˆÚ …»¿«¿

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈¿«∆∆∆
'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'a Ìb Ô·eÈ»«»»»»∆¿

BÓˆÚ'העליון 'אדם בשם «¿
האור של ההתגלות מכונה

העליונות בספירות האלוקי

האצילות ‰e�ÈÈשבעולם ,«¿
,BÓˆÚ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ«¿
Èea¯ ¯È‡Ó ¯L‡kL∆«¬∆≈ƒƒ
a Ìb ‰p‰ ,¯B‡‰תוך »ƒ≈«»

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡לגבי (=עצמו) ¬ƒ»
שבאותו התחתונות הדרגות

כ‰e‡עולם ÏLנחשב ÔÈ�Úƒ¿»∆
‡B·iL È„Î·e ,ÌÏÚ‰∆¿≈ƒ¿≈∆»
˙eÏÈˆ‡a ,Èel‚a ¯B‡‰»¿ƒ»¬ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ«¿¬≈∆«¿≈

ÌÏÚ‰‰של וההצטמצמות «∆¿≈
ÈÙqL¯˙האור e‰ÊÂ .‡˜Âc«¿»¿∆∆¿ƒ«

ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰�Èa‰«ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈
e�È‰Â ,'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ' Èa‚Ï¿«≈¿≈«¿ƒ¿«¿
Ì‡ ‡È‰ ‰�ÈaL Ì‚‰c∆¬«∆ƒ»ƒ≈

ÌÈ�a‰שבנפש השכל בדוגמת «»ƒ
הן שאלה התולדות, באים שממנו וכ'אמא' כמקור משמש שהוא האדם

שבלב הבינה,הרגשות ספירת גם ּבנים,ÏואםB˜Ó¯בבחינתÈ‰L‡כך ∆ƒ»ֵƒִָ
ה ספירות הן Lשאלה Úe„È ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'דרגתה רק לא ¿≈«¿ƒƒ»»»«∆

ה'זעיר של הספירות הן שאלה מהמידות למעלה היא הבינה של העליונה

שהיא בבינה דרגה אותה הבינה, של התחתונה דרגתה אפילו אלא אנפין',

בשם נקראת היא שלכן למידות, כמקור ÔÈÁBÓaL,המשמשת ˙Bcn‰«ƒ∆«ƒ
שהיאÌbשÚ„ו שבבינה שבחצוניות '�ˆŒ„B‰ŒÁהחיצוניות ˙�ÈÁa ««¿ƒ«≈«
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ebe'יד gxew gwie

ׁשּבּמּדֹות, הּמֹוחין מּבחינת מעלה למעלה הם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדאימא,
'זעירֿ לגּבי העלם ׁשל ענין הּוא הּבינה ספירת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָולכן

ְִַאנּפין'.

אe‰ÊÂו) ׁשהאבֹותוארא ׁשדֿי, ּבא-ל וגֹו' אברהם ל ¿∆ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָ
התהּוּות ּדהּנה, ּבעֹולם. אלקּות ּגּלּוי ְְְֱִִִִִֵַָָֹהמׁשיכּו
ּדבתחּלה האֹור, והעלם צמצּום עלֿידי היא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָהעֹולמֹות
היה ּכ ואחר לגמרי, סּלּוק ׁשהּוא הראׁשֹון צמצּום ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהיה
הּמדרגֹות ּפרטי ּבכל וכּנ"ל צמצּום, אחר צמצּום ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָעֹוד
למּטה ׁשהּגּלּוי ּדאתּגליא, ועלמא ּדאתּכסיא ְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעלמא
ההתהּוּות ׁשּכללּות וזהּו העליֹון. אֹור העלם עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּוא

ּכּידּוע הּמלכּות, ספירת עלֿידי ב'23הּוא יׁש ׁשּבמלכּות ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָ
ּפנימּיּות הּמלכּות, וחיצֹונּיּות הּמלכּות ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִַַַַּבחינֹות,
ׁשּכֹונסת ׁשם על יׂשראל, ּכנסת ּבׁשם נקראת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּמלכּות
הּנה ועלֿידיֿזה העליֹונים, האֹורֹות ּכל ּבתֹוכּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָואֹוספת
מקֹור נעׂשית ארץ, ּבׁשם ׁשּנקראת הּמלכּות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָחיצֹונּיּות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מּמּנה. ׁשּלמּטה גֹו'24לּנבראים הּמים יּקוּו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהּמים ׁשעלֿידיֿזה הּיּבׁשה, ותראה אחד מקֹום ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאל
ּבמקֹום הּיּבׁשה ּתראה אזי אחד, מקֹום אל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמתּכּנסים
כן ּכמֹו ּבגׁשמּיּות, ׁשהּוא ּוכמֹו הּמים). ּבמקֹום (לא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹאחר
הּמלכּות ׁשּפנימּיּות ׁשעלֿידיֿזה למעלה, ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהּוא
ּכל את ּבתֹוכּה וכֹונסת מגּבילה ים ּבׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנקראת
הּיּבׁשה ּתראה אזי לחּוץ, יתּגּלּו ׁשּלא העליֹונים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאֹורֹות
עלֿידי העֹולמֹות התהּוּות ענין ׁשהּוא אחר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹום

הּמלכּות. ְִִַַחיצֹונּיּות

ÔÈ�ÚÂאחר ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר למה סֹותר אינֹו 25זה ¿ƒ¿»ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
לפי החטא, מּצד הּוא הּיּבׁשה ותראה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשענין
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לכך קשור זה ««∆B·‡‰L˙דבר
eÎÈLÓ‰והאירוÈelb ƒ¿ƒƒ

,‰p‰c .ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»¿ƒ≈
‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»ƒ
ÌÏÚ‰Â ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¿∆¿≈
‰È‰ ‰lÁ˙·c ,¯B‡‰»¿ƒ¿ƒ»»»
‡e‰L ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓƒ̂¿»ƒ∆

של È¯Ó‚Ï,האורelÒ˜באופן ƒ¿«¿≈
Ck ¯Á‡Âהוא ברוך כשהקדוש ¿««»

וה'מקום ה'חלל' לתוך והאיר חזר

גם הרי יותר, מועטת הארה פנוי'

‡Á¯בה ÌeˆÓˆ „BÚ ‰È‰»»ƒ¿««
Ï"pÎÂ ,ÌeˆÓˆשנתבאר כפי ƒ¿¿««
הקודמים ÈË¯tבסעיפים ÏÎa¿»¿»≈

‡ÓÏÚa'L ˙B‚¯„n‰««¿≈∆¿»¿»
‡ÓÏÚ'Â '‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»

,'‡ÈÏb˙‡cאומרת זאת ¿ƒ¿«¿»
Èelb‰Lשמאיר האלוקי ∆«ƒ

התחתונים עלhÓÏ‰בעולמות ¿«»
ולקיימם להחיותם ‰e‡מנת

È„ÈŒÏÚהÌÏÚ‰ «¿≈∆¿≈
ה של ‡B¯וההצטמצמות

e‰ÊÂ .ÔBÈÏÚ‰המשמעות גם »∆¿¿∆
כך ‰‰˙‰ee˙של ˙eÏÏkL∆¿»«ƒ¿«

ה'נבראים' עולמות ‰e‡של
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«««¿

Úe„ik23aLהספירת˙eÎÏÓ «»«∆¿«¿
˙eiÓÈ�t ,˙B�ÈÁa '· LÈ≈¿ƒ¿ƒƒ
˙ei�BˆÈÁÂ ˙eÎÏn‰««¿¿ƒƒ

,˙eÎÏn‰שלה הפנימי החלק ישנו חלקים. שני בה שיש גשמית ּכֹוס בדוגמת ««¿
החלק וישנו בתוכו, שניתן השפע את להכיל שתפקידו שלה ה'ּתֹוך' שהוא

יהיה שהוא כך השפע את ומגבילות 'עוצרות' שהן הּכֹוס, של הדפנות החיצוני,

שבעולם התחתונה הספירה שהינה המלכות ספירת לכך בדומה במידה.

בשם שנקראת הרוחנית הדרגה בה קיימת ‰eÎÏn˙'האצילות, ˙eiÓÈ�t'¿ƒƒ««¿

המלכות שבספירת זה ÌLשחלק ÏÚ ,'Ï‡¯NÈ ˙Ò�k' ÌLa ˙‡¯˜�ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿»≈«≈
LהיאdÎB˙a ˙ÙÒB‡Â ˙Ò�BkאתÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙B¯B‡‰ Ïkשבספירות ∆∆∆¿∆∆¿»»»»∆¿ƒ

עליונות ‰p‰היותר ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של, ‰eÎÏn˙'התפקיד ˙ei�BˆÈÁ' ¿«¿≈∆ƒ≈ƒƒ««¿
'ı¯‡' ÌLa ˙‡¯˜pLהתפשטותו את ש'עוצרת' הגשמית הארץ בדוגמת ∆ƒ¿≈¿≈∆∆

הים שבספירת,של זה חלק הרי

B˜Ó¯המלכות ˙ÈNÚ�«¬≈»
.‰pnÓ ‰hÓlL ÌÈ‡¯·pÏ«ƒ¿»ƒ∆¿«»ƒ∆»

BÓÎeבמה זה דבר שרמוז ¿
·e˙kL24'B‚ ÌÈn‰ eÂwÈ' ∆»ƒ»««ƒ

‰‡¯˙Â „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡∆»∆»¿≈»∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,'‰Lai‰««»»∆«¿≈∆
Ï‡ ÌÈÒpk˙Ó ÌÈn‰L∆««ƒƒ¿«¿ƒ∆

„Á‡ ÌB˜Óשאינם כך »∆»
ועוד עוד ‡ÈÊמתפשטים ,¬«
a ‰Lai‰ ‰‡¯zÌB˜Ó ≈»∆««»»¿»
ÌB˜Óa ‡Ï) ¯Á‡ששם «≈…ƒ¿

BÓÎeנמצאים .(ÌÈn‰««ƒ¿
ÔÎ BÓk ,˙eiÓL‚a ‡e‰L∆¿«¿ƒ¿≈

‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰במשמעות «¿«¿»
הדברים של המים,הרוחנית

האלוקי השפע את מסמלים

כולה, המציאות את הממלא

היא זה פסוק »∆ŒÏÚLמשמעות
˙eiÓÈ�t'L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆¿ƒƒ
ÌLa ˙‡¯˜p‰ '˙eÎÏn‰««¿«ƒ¿≈¿≈
˙Ò�BÎÂ ‰ÏÈa‚Ó 'ÌÈ'»«¿ƒ»¿∆∆
˙B¯B‡‰ Ïk ˙‡ dÎB˙a¿»∆»»
elb˙È ‡lL ÌÈ�BÈÏÚ‰»∆¿ƒ∆…ƒ¿«

,ıeÁÏלעולם מחוץ יתגלו שלא «
z¯‡‰האצילות ÈÊ‡ ,¬«≈»∆

,¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Lai‰««»»¿»«≈
וישותם מציאותם תצוץ כלומר

הנבראים, ÔÈ�Úשל ‡e‰L∆ƒ¿«
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰של ƒ¿«»»

ei�BˆÈÁ˙ה'נבראים' È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ
.˙eÎÏn‰««¿
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f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

מקֹום נתינת ׁשּיׁש ּגּופא הא ּכי, ,ה היינּו ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבאמת
הּמלכּות. ּדספירת האֹור העלם מּצד זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָלחטא,
איתא ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת עלּֿדרֿמׁשל זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָויּובן

ויד26ּבּזהר ּדנׁשמתא. חּולׁשא ּדגּופא הּפרּוׁשּתּוקּפא ּוע ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹ
ּדגּופא.27ּבזה ּתּוקּפא נעׂשה ּדנׁשמתא חּולׁשא ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּנה ּכדבעי, הּיֹום ּכל עבֹודתֹו עֹובד ׁשּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהינּו,
הרי הּנׁשמה, אֹור אצלֹו ׁשּמאיר ּדנׁשמתא ּתּוקּפא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעלֿידי
ּפֹועל ׁשאינֹו ואף הּבהמית. ּבּנפׁש חליׁשּות ּפֹועל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּוא
מדרגת הּוא זה ענין ׁשהרי הרע, מהּות את להפ ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבעצמֹו
הּיֹום, ּכל עבֹודתֹו עלֿידי מּכלֿמקֹום, הּצּדיקים, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָעבֹודת
אצלֹו, ּוכיׁשן ּבהעלם הּוא ׁשהרע עלּֿכלּֿפנים הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפֹועל

הּיֹום ּכל הּמתּפּלל ּבינֹוני הרי28ּוכדגמת ועלֿידיֿזה , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻ
ּבאברי עלּֿדרֿמׁשל זה ויּובן ּברע. חליׁשּות ּפֹועל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
וכח, אבר ּבאיזה מׁשּתּמׁשים אין ׁשּכאׁשר הּגׁשמי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּגּוף
כן ּוכמֹו ההּוא. הּכח נחלׁש הּׁשּמּוׁש העּדר עלֿידי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּנה
נפׁש ּבכחֹות הּׁשּמּוׁש העּדר ׁשעלֿידי ּבעבֹודה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיּובן
יׁשן הרע ּכאׁשר ּומּכלֿׁשּכן נחלׁשים. הם הרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבהמית,
ּגם אּלא ּבלבד, ההׁשּתּמׁשּות העּדר זה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאצלֹו,
הרי אצלֹו, נׁשאר הרע ׁשּמהּות ּדאף ההתּפּׁשטּות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהעּדר
עלֿידיֿזה הּנה עלּֿכלּֿפנים, ההתּפּׁשטּות ּבהעּדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוא
עֹובד ּכאׁשר הּוא זה וכל ּברע. חליׁשּות הּוא ְֲֲִֵֵֶֶַַָָּפֹועל
חּולׁשא עלֿידי אמנם הּנׁשמה. אֹור אצלֹו ּומאיר ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָעבֹודתֹו
ּבהתּפׁשטּות הּוא והרע ּבעבֹודתֹו, ׁשחסר היינּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּדנׁשמתא,
העּדר ׁשעלֿידי והינּו ּדגּופא, ּתּוקּפא נעׂשה אזי ְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצלֹו,
יֹותר, ּבתקף ונעׂשה הרע אצלֹו מתּגּבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה,

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

ב.26)יבשה). קמ, שם ב. קפ, ח"א זהר 27.63)ראה ע' תש"ט סה"מ רעח. ע' ח"א תער"ב פי"ג.28)המשך תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡Ùeb(עצמו Ï(=זה ÌB˜Ó ˙�È˙� LiLשל Ê‰מציאות È¯‰ ,‡ËÁ »∆≈¿ƒ«»¿≈¿¬≈∆
„vÓהנבראים של התהוותם שעצם בזה ÈÙÒc¯˙כרוכה ¯B‡‰ ÌÏÚ‰ ƒ«∆¿≈»ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰האלוקי האור של התגלותו לכךוהתמעטות ממילא בדרך גורמת ««¿
ברוך מהקדוש נפרד כדבר עצמם את ירגישו והם 'תצוץ' הנבראים של שישותם

יהיו שהם כך כדי עד הוא

כלומר חטא, לידי לבוא מסוגלים

ממש מרידה Ê‰לידי Ô·eÈÂ .¿»∆
˙„B·Úa ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»«¬«
‡˙È‡ ‰p‰c ,Ì„‡‰»»»¿ƒ≈ƒ»

¯‰fa26‡Ùe‚c ‡t˜ez' : «…«¿»¿»
'‡˙ÓL�c ‡LÏeÁ¿»¿ƒ¿»»
זו הרי הגוף של (=תוקפו

הנשמה) של Úe„ÈÂחולשה .¿»«
‰Êa Le¯t‰27:הירידה «≈»∆

וחולשת האדם של הרוחנית

בזה מתחילה לא נשמתו

אלא גוברת, גופו שחומריות

שתחילהÈ„ÈŒÏÚLלהיפך, זה ∆«¿≈
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טו f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

מקֹום נתינת ׁשּיׁש ּגּופא הא ּכי, ,ה היינּו ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבאמת
הּמלכּות. ּדספירת האֹור העלם מּצד זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָלחטא,
איתא ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת עלּֿדרֿמׁשל זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָויּובן

ויד26ּבּזהר ּדנׁשמתא. חּולׁשא ּדגּופא הּפרּוׁשּתּוקּפא ּוע ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹ
ּדגּופא.27ּבזה ּתּוקּפא נעׂשה ּדנׁשמתא חּולׁשא ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּנה ּכדבעי, הּיֹום ּכל עבֹודתֹו עֹובד ׁשּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהינּו,
הרי הּנׁשמה, אֹור אצלֹו ׁשּמאיר ּדנׁשמתא ּתּוקּפא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעלֿידי
ּפֹועל ׁשאינֹו ואף הּבהמית. ּבּנפׁש חליׁשּות ּפֹועל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּוא
מדרגת הּוא זה ענין ׁשהרי הרע, מהּות את להפ ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבעצמֹו
הּיֹום, ּכל עבֹודתֹו עלֿידי מּכלֿמקֹום, הּצּדיקים, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָעבֹודת
אצלֹו, ּוכיׁשן ּבהעלם הּוא ׁשהרע עלּֿכלּֿפנים הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפֹועל

הּיֹום ּכל הּמתּפּלל ּבינֹוני הרי28ּוכדגמת ועלֿידיֿזה , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻ
ּבאברי עלּֿדרֿמׁשל זה ויּובן ּברע. חליׁשּות ּפֹועל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
וכח, אבר ּבאיזה מׁשּתּמׁשים אין ׁשּכאׁשר הּגׁשמי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּגּוף
כן ּוכמֹו ההּוא. הּכח נחלׁש הּׁשּמּוׁש העּדר עלֿידי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּנה
נפׁש ּבכחֹות הּׁשּמּוׁש העּדר ׁשעלֿידי ּבעבֹודה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיּובן
יׁשן הרע ּכאׁשר ּומּכלֿׁשּכן נחלׁשים. הם הרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבהמית,
ּגם אּלא ּבלבד, ההׁשּתּמׁשּות העּדר זה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאצלֹו,
הרי אצלֹו, נׁשאר הרע ׁשּמהּות ּדאף ההתּפּׁשטּות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהעּדר
עלֿידיֿזה הּנה עלּֿכלּֿפנים, ההתּפּׁשטּות ּבהעּדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוא
עֹובד ּכאׁשר הּוא זה וכל ּברע. חליׁשּות הּוא ְֲֲִֵֵֶֶַַָָּפֹועל
חּולׁשא עלֿידי אמנם הּנׁשמה. אֹור אצלֹו ּומאיר ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָעבֹודתֹו
ּבהתּפׁשטּות הּוא והרע ּבעבֹודתֹו, ׁשחסר היינּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּדנׁשמתא,
העּדר ׁשעלֿידי והינּו ּדגּופא, ּתּוקּפא נעׂשה אזי ְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצלֹו,
יֹותר, ּבתקף ונעׂשה הרע אצלֹו מתּגּבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה,
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Ák‰ LÏÁ� LenM‰«ƒ∆¿»«…«
Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe .‡e‰‰«¿≈»

‰„B·Úaבעבודת הפנימית, »¬»
È„ÈŒÏÚLה' ‰cÚ¯עצם, ∆«¿≈∆¿≈

˙BÁÎa LenM‰ה �LÙשל «ƒ¿…∆∆
Ì‰ È¯‰ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¬≈≈
ÔkLŒÏkÓe .ÌÈLÏÁ�∆¿»ƒƒ»∆≈
,BÏˆ‡ ÔLÈ Ú¯‰ ¯L‡k«¬∆»«»≈∆¿
¯cÚ‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆¿≈

„·Ïa ˙eLnzL‰‰כלומר «ƒ¿«¿ƒ¿«
'בוער' חלילה שהרע רק אין

לבצע לו נותן לא והאדם בקרבו

בדיבור במחשבה זממו את

‡l‡ובמעשה שהרע, בשעה ∆»
הוא הרע אזי 'יׁשן', Ìbהוא ֵָ«

‰‰˙eËMt˙ב ¯cÚ‰כלומר ∆¿≈«ƒ¿«¿
משאלותיו את מביע הרע שאין

האדם של ליבו בתוך Û‡cאף ,¿«
BÏˆ‡ ¯‡L� Ú¯‰ ˙e‰nL∆«»«ƒ¿»∆¿
של במצב אינו כשהאדם שלכן

להתעורר יכול הרע אזי תפילה,

שעה‰¯Èאך,שנית ‰e‡לפי ¬≈
ŒÏÚ ˙eËMt˙‰‰ ¯cÚ‰a¿∆¿≈«ƒ¿«¿«

‡e‰ ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,ÌÈ�tŒÏkממילא eLÈÏÁ˙בדרך »»ƒƒ≈«¿≈∆≈¬ƒ
Ú¯aשתתאפשר כך יותר רכות יהיו הבהמית הנפש של הרעות שמידותיה »«

האדם ידי על הזדככותן יתירה L‡k¯בקלות ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ BÚ·„האדם. ¿»∆«¬∆≈
'LÏeÁ‡את È„ÈŒÏÚ Ì�Ó‡ .‰ÓLp‰ ¯B‡ BÏˆ‡ ¯È‡Óe B˙„B·Ú¬»≈ƒ∆¿«¿»»»¿»«¿≈¿»

'‡˙ÓL�c(הנשמה a(=חולשת ¯ÒÁL e�ÈÈ‰ האדם, של התמסרותו ¿ƒ¿»»«¿∆»≈¿
‡ÈÊל ,BÏˆ‡ ˙eËLt˙‰a ‡e‰ Ú¯‰Â ,B˙„B·Úממילא בדרך ¬»¿»«¿ƒ¿«¿∆¿¬«

'‡Ùe‚c ‡t˜ez' ‰NÚ�(הגוף בחומריות הקשורים ברצונות ,(=תוקף «¬∆¿»¿»
Â Ú¯‰ BÏˆ‡ ¯ab˙Ó ,‰„B·Ú‰ ¯cÚ‰ È„ÈŒÏÚL e�È‰Âהוא ¿«¿∆«¿≈∆¿≈»¬»ƒ¿«≈∆¿»«¿
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ebe'טז gxew gwie

ז"ל רּבֹותינּו ּומחר29ּוכמאמר ,ּכ עׂשה לֹו אֹומר הּיֹום ְֲֲֵֵֵַַַַַָָָ
הּתר, ּתאות מתאּוה ּדבתחּלה כּו', ּכ עׂשה לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹומר
ּבעבֹודה, ׁשהּוא ּוכמֹו האּסּור. אל יסיתנּו ּכ ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָואחר
לתאות מקֹום נתינת יׁשנֹו הּנׁשמה אֹור העלם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּצד
האֹור העלם ׁשּמּצד למעלה, ּגם יּובן עלּֿדרֿזה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּסּור,

הּמ ׁשּב'ּדספירת וזהּו לחטא. מקֹום נתינת נעׂשה לכּות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
לזה זה סֹותרים אינם הּיּבׁשה ותראה ּבּפסּוק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּפרּוׁשים
הרי לחטא, מקֹום נתינת ׁשּיהיה ּגּופא ׁשּזה לפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ(ּכּנ"ל),

הּמלכּות. ּדספירת האֹור העלם מּצד ְְְִִִֵֶֶַַַַָזה

‰p‰Âֿׁשעל הראׁשֹון, אדם עלֿידי היה הּגּלּוי התחלת ¿ƒ≈ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
עלמא חּבּור הראׁשֹון אדם ּפעל עבֹודתֹו ְְֲִִֵַָָָָָָָידי

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּדאתּגליא, ועלמא אֹור30ּדאתּכסיא ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ
מּסֹוף ּבֹו מּביט הראׁשֹון אדם היה הראׁשֹון ּבּיֹום ְִִִִִֶַַָָָָָָָׁשּנברא
ּדאתּכסיא עלמא חּבּור ענין ׁשהּוא סֹופֹו, ועד ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָהעֹולם

ּדאתּגליא ּבהיכל31ועלמא היה הראׁשֹון ׁשאדם והינּו, , ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ואּמא' הּבינה.32'אּבא אֹור והמׁשי ּובינה], [=חכמה ְְְְִִִִִַַָָָָָָ

אחֹור יחּוד היה הראׁשֹון אדם ׁשּפעל הּיחּוד ְִִִֶַַָָָָָָָָָאמנם,
ּגּלּוי33ּבאחֹור ׁשהרי אלקּות, ּגּלּוי זה אין ּכן ואם , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָֹ

אחֹור. ּבבחינת ולא ּדוקא, ּפנים ּבבחינת הּוא ְְְְֱִִִִִַַַָָָֹֹאלקּות
היתה הראׁשֹון אדם ׁשל עבֹודתֹו אחרי ּגם הּנה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָולכן
אחֹור יחּוד ּדענין ּבעבֹודה, זה ויּובן לחטא. מקֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָנתינת
(עס הּפנימית והּנתינה ה'מסירה' העּדר הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבאחֹור
אף ולכן, איּבערגעגעּבנקייט), ּפנימיּות'דיקע די ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָפעלט
אצלֹו ׁשחסר מאחר מּכלֿמקֹום, ּומצוֹות, ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמקּים
מקֹום נתינת יׁש והּנתינה, וה'מסירה' הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהּבּטּול
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Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,¯˙BÈ Û˜˙a ‰NÚ�29היצר של שהתגברותו «¬∆¿…∆≈¿«¬««≈«
ש כזה באופן היא אלא אחת בבת איננה האדם של בליבו היצר‰ÌBiהרע «

Ck ‰NÚ BÏ ¯ÓB‡קטן בדבר מסיתו הוא ÁÓe¯כלומר ‡ÓB¯הוא, ≈¬≈»»»≈
Ck ‰NÚ BÏגדול יותר בדבר מסיתו lÁ˙·c‰הוא ,'eÎהגוף‰e‡˙Ó ¬≈»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆

‰z¯רק ˙Â‡zמתאווה הוא «¬«∆≈ְִֶַ

המותרות הגוף לתאוות ,רק
Ck ¯Á‡Âהיצרe�˙ÈÒÈ ¿««»¿ƒ∆

BÓÎeלהתאוות .¯eq‡‰ Ï‡∆»ƒ¿
‰„B·Úa ‡e‰Lשל הרוחנית ∆»¬»

‡B¯האדם ÌÏÚ‰ „vnL ,∆ƒ«∆¿≈
˙�È˙� B�LÈ ‰ÓLp‰«¿»»∆¿¿ƒ«

ÌB˜Óאפילו דבר של בסופו »
,¯eq‡ ˙Â‡˙ÏהנהŒÏÚ ¿«¬«ƒ«

‰ÏÚÓÏ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯c∆∆∆»«¿«¿»
כולם vnL„בעולמות ,∆ƒ«

˙¯ÈÙÒc ¯B‡‰ ÌÏÚ‰∆¿≈»ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰עצם ידי על הנה ««¿

של והצטמצמותו התעלמותו

האלוקי, �˙È�˙האור ‰NÚ�«¬∆¿ƒ«
ÌB˜Óלהרגשת רק לא »

אלא הנבראים של מציאותם

דבר של .ממשËÁÏ‡בסופו ¿≈¿
ÌÈLe¯t‰ 'aL e‰ÊÂ¿∆∆«≈ƒ
,'‰Lai‰ ‰‡¯˙Â' ˜eÒta«»¿≈»∆««»»
מדובר שלפיו הפשוט הפירוש

על מלכתחילה שנעשית בפעולה

לצורך הוא ברוך הקדוש ידי

התחתונים, עולמות בריאת

בפעולה מדובר שלפיו והפירוש

פירושים שני הרי רצויה, בלתי

ÊÏ‰אלה ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ Ì�È‡≈»¿ƒ∆¿∆
‡Ùeb ‰fL ÈÙÏ ,(Ï"pk)««¿ƒ∆∆»

�˙È�˙(=עצמו) ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ«
‰Ê È¯‰ ,‡ËÁÏ ÌB˜Ó»«≈¿¬≈∆
¯B‡‰ ÌÏÚ‰ „vÓƒ«∆¿≈»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒcהוא ברוך הקדוש ידי על .שנעשית ƒ¿ƒ«««¿

˙ÏÁ˙‰ ‰p‰Âשל השונים‰Èelbהתגברותו הצמצומים לאחר האלוקי, ¿ƒ≈«¿»««ƒ
העולם, בריאת לצורך È„ÈŒÏÚLשהיו ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ È„ÈŒÏÚ ‰È‰»»«¿≈»»»ƒ∆«¿≈

B˙„B·Úאת המליך שהוא בכך חטאו, עד נברא שהוא מאז הזמן במשך ¬»
זה ידי על הרי כולה, הבריאה על הוא ברוך ‰¯‡ÔBLהקדוש Ì„‡ ÏÚt»«»»»ƒ

ה Ó‡Ók¯שלeaÁ¯את ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÂ ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯30Ì„‡ ‰È‰ ÔBL‡¯‰ ÌBia ‡¯·pL ¯B‡' «≈«∆ƒ¿»«»ƒ»»»»

¯eaÁ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,'BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ Ba ËÈaÓ ÔBL‡¯‰»ƒ«ƒƒ»»¿«∆ƒ¿«ƒ
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÂ ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ31מתבטאים אינם שחז"ל בכך »¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

'מ 'מ˙ÏÈÁ˙בלשון בלשון אלא סופו' ועד הםÛÂÒהעולם סופו', ועד העולם

עלמא שבדרגת עליון הכי והקצה ה'סוף' עולמות, שתי של לחיבור רומזים

הכי והקצה ה'סוף' עם דאתכסיא

עלמא שבדרגת תחתון

Ì„‡Lדאתגליא ,e�È‰Â ,¿«¿∆»»
‰È‰ ÔBL‡¯‰בדרגתו »ƒ»»

העליוןÏÎÈ‰aהרוחנית ¿≈«
ההיכל שהוא האצילות שבעולם

n‡Â‡'של ‡a‡'32 «»¿ƒ»
לספירות[= כינוי «¿«ÓÎÁ‰שזהו

Â ,[‰�È·eהוא ‰CÈLÓמשם ƒ»¿ƒ¿ƒ
את למטה בעולמות ‡B¯והאיר

,Ì�Ó‡ .‰�Èa‰של פעולתו «ƒ»»¿»
שלימה הייתה לא הראשון אדם

שצורת eÁi‰«ƒ„כיוון
‡„Ì(=החיבור) ÏÚtL∆»«»»

¯BÁ‡ „eÁÈ ‰È‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»»ƒ»
¯BÁ‡a33אדם בדוגמת ¿»

שהוא מבלי לחבירו המתחבר

שהוא כדי תוך אלא בפניו מביט

ללא כלומר גבו, את לו ְֶַמפנה

קשור זה מצב פנימי. ורצון חשק

הראשון אדם של החיבור לצורת

שבתחילת אשתו, חוה עם

של באופן זה היה הבריאה

באחור' Ôk'אחור Ì‡Â מצב, ¿ƒ≈
‡e˜Ï˙,זה Èelb ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¡…

˙e˜Ï‡ Èelb È¯‰Lאמיתי ∆¬≈ƒ¡…
‡e‰שהוא »ÈÁ·aƒ¿ƒ�˙מתי

‡˜Âc ÌÈ�tבחשק כלומר »ƒ«¿»
ÈÁ·a�˙וברצון ‡ÏÂ ,¿…ƒ¿ƒ«

Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ .¯BÁ‡»¿»≈ƒ≈«
Ì„‡ ÏL B˙„B·Ú È¯Á‡«¬≈¬»∆»»

Ô·eÈÂ .‡ËÁÏ ÌB˜Ó ˙�È˙� ‰˙È‰ ÔBL‡¯‰כל של Ê‰המשמעות »ƒ»¿»¿ƒ«»«≈¿¿»∆
‰„B·Úaהאדם של BÁ‡a¯הרוחנית ¯BÁ‡ „eÁÈ' ÔÈ�Úc ,‡e‰ מצב' »¬»¿ƒ¿«ƒ»¿»

ב הוא ומצוות בתורה הוא ברוך הקדוש עם יהודי של החיבור ≈¿∆‰cÚ¯שבו
Ú˜È„'˙eÈÓÈ�t È„ ËÏÚÙ ÒÚ) ˙ÈÓÈ�t‰ ‰�È˙p‰Â '‰¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ∆∆¿ƒ¿ƒƒƒ∆

(ËÈÈ˜�aÚ‚Ú‚¯ÚaÈ‡של נפשו מפנימיות הנובעת 'התמסרות' =חסירה ƒ∆∆∆¿¿«
Á‡Ó¯היהודי ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz Ìi˜nL Û‡ ,ÔÎÏÂ ,(¿»≈«∆¿«≈»ƒ¿ƒ»»≈««

‰�È˙p‰Â '‰¯ÈÒÓ'‰Â ÈÓÈ�t‰ Ïeha‰ BÏˆ‡ ¯ÒÁLעצמו ,של ∆»≈∆¿«ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»
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היתה ּבעֹולם אלקּות ּגּלּוי התחלת עּקר אמנם, ְְְְְֱִִֵַַַָָָָָָָֹלחטא.
ּבא-ל גֹו' אברהם אל וארא ׁשּכתּוב ּכמֹו האבֹות, ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעלֿידי

ּבחסד הּוא א-ל ּדׁשם וזהּו34ׁשדֿי, הּגּלּוי, ענין ׁשהּוא , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ׂשפתֹותיכם ׁשּיבלּו עד מּלׁשֹון ׁשדֿי, ׁשם ענין ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּגם

ּדי ה35מּלֹומר ענין ׁשהּוא ּדי,, ּבלי עד מרּבה ׁשּפעה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻ
ספירת מּצד היא ּבעֹולם ההמׁשכה ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָוהינּו,
היא ההׁשּפעה אזי הּנבראים, ּומקֹור ׁשרׁש ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹהּמלכּות,
הּבינה ספירת מּצד היא ההמׁשכה ּכאׁשר אבל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָּבהגּבלה,
והמׁשכת יחּוד עלֿידי הּנה העֹולמֹות, מּׁשרׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלמעלה
ּגבּול. ּבלי הׁשּפעה ּבּנבראים נמׁשכת ּבמלכּות ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהּבינה
ׁשהרי הּפרסא, עלֿידי היא ׁשההמׁשכה ּדאף ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוהינּו,

ּדוקא ּתֹורה ּבמּתן היה הּגזרה מהּֿׁשאיןּֿכן36ּבּטּול , ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּפרסא, עלֿידי רק ההמׁשכה ּכל היתה האבֹות ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאצל
מּספירת הּוא ההמׁשכה ׁשּׁשרש להיֹות ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹמּכלֿמקֹום,
הּנה לכן הּנבראים, ּומקֹור מּׁשרׁש למעלה ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבינה,
מרּבה הׁשּפעה זֹו הרי הּפרסא, עלֿידי ׁשּנמׁש ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֻּגם
הּוא ׁשד-י ׁשם ּפרּוׁש הּנה יֹותר, ּולמעלה ּדי. ּבלי ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָעד

הּטבע מערכֹות ׁשּדּוד ׁשהתהּוּות37מּלׁשֹון והינּו, . ְְְְְִִִֶֶַַַַַַ
הּטבע ּבגימטרּיא אלקים מּׁשם היא וטבע8העֹולמֹות , ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

סּוף ּבים טּבעּו מּלׁשֹון נטּבע38הּוא ׁשהאלקּות , ְְְְֱִִֶַָָֹֻ
ׁשּגם היא ׁשהאמת ּדאף ּבּטבע, ונעלם ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ(פארטרּונקען)
ּכּוּלא ואלקים והוי' אלקּות, מּצד היא הּטבע ְֱֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹהנהגת

האבֹות39חד אמנם, והעלם. ּבהסּתר זה הרי מּכלֿמקֹום , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ענין ׁשהּוא הּמערכֹות, ׁשּדּוד מּלׁשֹון ׁשדֿי, ׁשם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהמׁשיכּו
מּלׁשֹון הּוא ּדנס מהּטבע, ׁשּלמעלה נּסית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהנהגה

ּבהעלם,40הרמה הּוא ׁשהאלקּות ּבּטבע ּכמֹו לא ּדהינּו, , ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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יז f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

היתה ּבעֹולם אלקּות ּגּלּוי התחלת עּקר אמנם, ְְְְְֱִִֵַַַָָָָָָָֹלחטא.
ּבא-ל גֹו' אברהם אל וארא ׁשּכתּוב ּכמֹו האבֹות, ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעלֿידי

ּבחסד הּוא א-ל ּדׁשם וזהּו34ׁשדֿי, הּגּלּוי, ענין ׁשהּוא , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ׂשפתֹותיכם ׁשּיבלּו עד מּלׁשֹון ׁשדֿי, ׁשם ענין ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּגם

ּדי ה35מּלֹומר ענין ׁשהּוא ּדי,, ּבלי עד מרּבה ׁשּפעה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻ
ספירת מּצד היא ּבעֹולם ההמׁשכה ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָוהינּו,
היא ההׁשּפעה אזי הּנבראים, ּומקֹור ׁשרׁש ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹהּמלכּות,
הּבינה ספירת מּצד היא ההמׁשכה ּכאׁשר אבל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָּבהגּבלה,
והמׁשכת יחּוד עלֿידי הּנה העֹולמֹות, מּׁשרׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלמעלה
ּגבּול. ּבלי הׁשּפעה ּבּנבראים נמׁשכת ּבמלכּות ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהּבינה
ׁשהרי הּפרסא, עלֿידי היא ׁשההמׁשכה ּדאף ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוהינּו,

ּדוקא ּתֹורה ּבמּתן היה הּגזרה מהּֿׁשאיןּֿכן36ּבּטּול , ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּפרסא, עלֿידי רק ההמׁשכה ּכל היתה האבֹות ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאצל
מּספירת הּוא ההמׁשכה ׁשּׁשרש להיֹות ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹמּכלֿמקֹום,
הּנה לכן הּנבראים, ּומקֹור מּׁשרׁש למעלה ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבינה,
מרּבה הׁשּפעה זֹו הרי הּפרסא, עלֿידי ׁשּנמׁש ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֻּגם
הּוא ׁשד-י ׁשם ּפרּוׁש הּנה יֹותר, ּולמעלה ּדי. ּבלי ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָעד

הּטבע מערכֹות ׁשּדּוד ׁשהתהּוּות37מּלׁשֹון והינּו, . ְְְְְִִִֶֶַַַַַַ
הּטבע ּבגימטרּיא אלקים מּׁשם היא וטבע8העֹולמֹות , ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

סּוף ּבים טּבעּו מּלׁשֹון נטּבע38הּוא ׁשהאלקּות , ְְְְֱִִֶַָָֹֻ
ׁשּגם היא ׁשהאמת ּדאף ּבּטבע, ונעלם ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ(פארטרּונקען)
ּכּוּלא ואלקים והוי' אלקּות, מּצד היא הּטבע ְֱֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹהנהגת

האבֹות39חד אמנם, והעלם. ּבהסּתר זה הרי מּכלֿמקֹום , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ענין ׁשהּוא הּמערכֹות, ׁשּדּוד מּלׁשֹון ׁשדֿי, ׁשם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהמׁשיכּו
מּלׁשֹון הּוא ּדנס מהּטבע, ׁשּלמעלה נּסית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהנהגה

ּבהעלם,40הרמה הּוא ׁשהאלקּות ּבּטבע ּכמֹו לא ּדהינּו, , ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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ההודאות).34) אֿל (ערך פ"א הכינויים) ערכי (שער כג שער פ"ה. השמות) (שער כ שער ב.35)פרדס לב, וארא36)שבת תנחומא

ג. פי"ב, שמו"ר א.37)טו. יז, בראשית ובחיי רמב"ן ע'38)ראה תרח"ץ ואילך. פח ס"ע תרע"ח סה"מ גם וראה ד. טו, בשלח

ואילך. ב.39)קסז כו, סע"ב.40)זח"ב מד, דא"ח) (עם סידור יז. כ, יתרו פרש"י
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ּפרּוׁש ּגם יׁש זה ּומּצד ּבגּלּוי. הּוא ׁשהאלקּות ּבאפן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאּלא
ּברּיה לכל ּבאלקּותי ׁשּדי מּלׁשֹון ׁשדֿי, ּבּׁשם והינּו41ג' , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ה המׁשכת (ּכדלקּמן),ׁשעלֿידי ּבּטבע הּמתלּבׁשים ּנּסים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָ
ׁשּדי וזהּו הּטבע. ׁשּבהנהגת האלקּות ּגם ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמתּגּלה
ׁשּבכל האלקּות הׁשּפעת ׁשּגם ּברּיה, לכל ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבאלקּותי

ּבגּלּוי. ּגם זה הרי הּטבע, ּבהנהגת ּדהיינּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּברּיה,

האבֹות,‡Ì�Óז) עלֿידי ׁשּנעׂשה העּלּוי ּכל אחרי »¿»ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ
ּדׁשם להם, נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ּבהם ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר

ּכאחד ויהיה הוה היה הּוא מהּטבע,42הוי' ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
נמׁשכה לא לגמרי מהּטבע ׁשּלמעלה ההנהגה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנה
המׁשיכּו ׁשהאבֹות לעיל ׁשּנתּבאר ואף האבֹות. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעלֿידי
הּנּסים ׁשּבענין ידּוע הרי מהּטבע, ׁשּלמעלה נּסית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהנהגה
המלּבׁשים נּסים הּוא הא' אפן אֹופּנים, ב' יׁש ְִִִִֵֶַַָָָֹֻּגּופא
ׁשראּו ּגלּוי נס זה ׁשהיה ּדאף ּדפּורים, הּנס ּוכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבטבע,
הּנס נתלּבׁש מּכלֿמקֹום, נס, ׁשהּוא ארץ אפסי ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
מלּבׁשים ׁשאינם נּסים הּוא הּב' ואפן הּטבע. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּבלבּוׁשי
האלקּות המׁשכת מּצד והינּו הּטבע, ּבלבּוׁשי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹּכלל
ׁשּלמעלה אֹור ׁשּזהּו הּבינה, מּספירת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה
ּתֹורה מּתן עלֿידי נתחּדׁש זה וגּלּוי לגמרי, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמהעֹולמֹות

ְַָּדוקא.

¯e‡·eּכתיב ּדהּנה אּת43הענין, לבּד הוי' הּוא אּתה ≈ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
אּתה ּׁשּכתּוב ּדמה וידּוע גֹו'. הּׁשמים את ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָעׂשית
הּוא 'אּתה' הּצמצּום. לפני על קאי ,לבּד הוי' ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא
מהעלם ׁשּלמעלה ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף עצמּות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּבחינת
מהּותֹו, את מּׂשיג אינֹו ׁשּבּגדֹולים הּגדֹול ּדגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַָוגּלּוי,
ׁשגּור ׁשמים ּדׁשם לּכל, ּגלּוי מציאּותֹו הרי ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּומּכלֿמקֹום

ּכל החלל,44ּבפי את ממּלא ׁשהיה האֹור על קאי 'הּוא' . ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
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ג.41) פמ"ו, (פב,42)ב"ר פ"ז והאמונה היחוד שער תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג

ו.43)א). ט, וש"נ.44)נחמי' .20 ע' תרפ"ט סה"מ יב. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ב. יד, וירא תו"א ראה
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ÌMa '‚ Le¯t Ìb LÈ ‰Ê „vÓe .Èel‚a ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰Lׁשד-י, ∆»¡…¿ƒƒ«∆≈«≈«≈ַָ
' ÔBLlÓׁשּדי'‰i¯a ÏÎÏ È˙e˜Ï‡a41È„ÈŒÏÚL e�È‰Â , ƒ»ֶַ∆¡…ƒ¿»¿ƒ»¿«¿∆«¿≈
˙ÎLÓ‰בשם הנקראים הניסים סוג ‰ÌÈLaÏ˙nוהתגלות ÌÈqp‰' «¿»««ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ

Ôn˜Ï„k) 'Ú·haאודותם שיוסבר הבאכפי ניסים),בסעיף ידי על הרי «∆«¿ƒ¿«»
סוףlb˙Ó‰אלה Ìbסוף ƒ¿«∆«

L ˙e˜Ï‡‰עתה עד הסתתרה »¡…∆
e‰ÊÂ .Ú·h‰ ˙‚‰�‰a¿«¿»««∆«¿∆

ÏÎÏׁשּדי' È˙e˜Ï‡a ֶַ∆¡…ƒ¿»
,'‰i¯aמשמע זו מלשון ¿ƒ»

ההשפעה אודות דווקא שמדובר

העולם,˘Â„Ó„‰לוקיתהא בתוך

לפירושים בסתירה זה ואין

שעל כיוון ׁשדֿי, בשם ַָהקודמים

ב ׁשד-י שם על,הטבע˘Â„È„ידי ַָ

מתגלה זה ‰ÚtL˙ידי ÌbL∆««¿»«
L ˙e˜Ï‡‰מדודהÏÎa »¡…∆¿»
e�ÈÈ‰c ,‰i¯aהאלוקי הכוח ¿ƒ»¿«¿

‰¯Èש ,Ú·h‰ ˙‚‰�‰a¿«¿»««∆«¬≈
ש Ìbמתחדש ‰Êמאיר ∆«

.Èel‚a¿ƒ
ÈelÚ‰ Ïk È¯Á‡ Ì�Ó‡ (Ê»¿»«¬≈»»ƒ
,˙B·‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈»»

ÈÓLe' Ì‰a ¯Ó‡�'הוי ∆¡«»∆¿ƒֲָָ
,'Ì‰Ï ÈzÚ„B� ‡Ïכלומר …«¿ƒ»∆

'ÈÂ‰' ÌLcש‡e‰כולל ¿≈¬»»
המילים שלושת את בתוכו

'‰È‰È'Â '‰Â‰' '‰È‰'»»…∆¿ƒ¿∆
,„Á‡k42זה שם כלומר ¿∆»

אין אור של ההתגלות את מבטא

למעלה שהוא הוא ברוך סוף

העולמות, של הזמן ממגבלת

האלוקי בכוח מדובר

Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlLלגמרי, ∆¿«¿»≈«∆«
‰‚‰�‰‰ ‰p‰הזו ƒ≈««¿»»

Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«
,È¯Ó‚Ïעדיין היא Ï‡הרי ¿«¿≈…
‰ÎLÓ�בעולם ŒÏÚונתגלתה ƒ¿¿»«

Û‡Â .˙B·‡‰ È„È¿≈»»¿«
L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pLאףeÎÈLÓ‰ ˙B·‡‰בעולם �Èq˙וגילו ‰‚‰�‰ ∆ƒ¿»≈¿≈∆»»ƒ¿ƒ«¿»»ƒƒ

‡Ùeb ÌÈqp‰ ÔÈ�ÚaL Úe„È È¯‰ ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL(עצמם=) ∆¿«¿»≈«∆«¬≈»«∆¿ƒ¿««ƒƒ»
ÌÈpÙB‡ '· LÈוסוגיםa ÌÈLaÏÓ‰ ÌÈq� ‡e‰ '‡‰ ÔÙ‡ תוך, ≈«ƒ…∆»ƒƒ«¿À»ƒ¿

ה ÈeÏbמסגרת Ò� ‰Ê ‰È‰L Û‡c ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ BÓÎe ,Ú·Ë∆«¿«≈¿ƒ¿«∆»»∆≈»

Òp‰ LaÏ˙� ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ò� ‡e‰L ı¯‡ ÈÒÙ‡ Ïk e‡¯L∆»»«¿≈»∆∆≈ƒ»»ƒ¿«≈«≈
aתוךÚ·h‰ ÈLe·Ïשל הטבעית אהבתו דרך בעולם פעל זה נס ƒ¿≈«∆«

וכו' המלכה לאסתר Âאחשוורוש ‰a'ישנו. ÔÙ‡שÌ�È‡L ÌÈq� ‡e‰ ¿…∆«ƒƒ∆≈»
e�È‰Â ,Ú·h‰ ÈLe·Ïa ÏÏk ÌÈLaÏÓנעשים הם אלה מרוממים ניסים ¿À»ƒ¿»ƒ¿≈«∆«¿«¿

‰ÎLÓ˙בעולם „vÓƒ««¿»«
כזו‰‡e˜Ï˙והתגלות בדרגה »¡…

‰ÏÚÓlL,כולם מהעולמות ∆¿«¿»
היותר מהדרגה אף למעלה

דאתכסיא, שבעלמא עליונה

‰Èa�‰,למעלה ˙¯ÈÙqÓƒ¿ƒ««ƒ»
Lזו ‡B¯התגלות e‰f ∆∆

˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»
LcÁ˙� ‰Ê Èel‚Â ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈
.‡˜Âc ‰¯Bz ÔzÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈««»«¿»
‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈

·È˙k43'ÈÂ‰ ‡e‰ ‰z‡' ¿ƒ«»¬»»
˙‡ ˙ÈNÚ z‡ Ec·Ï¿«∆«»»ƒ»∆
‰Óc Úe„ÈÂ .'B‚ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»«¿«

·e˙kMבתחילה‡e‰ ‰z‡' ∆»«»
,'Ec·Ï 'ÈÂ‰אלה מילים הרי ¬»»¿«∆

È‡˜(מוסבות=)ÏÚהתגלותו »≈«
הוא ברוך הקדוש ≈¿È�ÙÏƒשל

ÌeˆÓv‰המילה.הראשון «ƒ¿
'‰z‡'נוכחותו את שמבטאת «»

שהוא כמו הוא ברוך הקדוש של

על‰e‡בעצמו, »ÈÁa¿ƒ�˙רומז
ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ«¿≈»

Ó ‰ÏÚÓlL ‡e‰של מצב ∆¿«¿»≈
Â ÌÏÚ‰של ממצב למעלה ∆¿≈¿
c ,Èel‚אודות מדובר כאשר ƒ¿

הבורא של מצדעצמותו הרי

‰ÏB„bאדם‚Ìאחד ««»
‚ÈOÓ B�È‡ ÌÈÏB„baL∆«¿ƒ≈«ƒ

B˙e‰Ó דבר‡˙ הבורא, של ∆«
מכל למעלה היותו את מבטא זה

‰¯È'גילוי' ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ƒ»»¬≈
של הנוכחות עצם מידה, באותה

B˙e‡ÈˆÓברוך הקדוש של ¿ƒ
ÏkÏ,הוא ÈeÏbבכך מתבטא זה Ïk'דבר ÈÙa ¯e‚L ÌÈÓL ÌLc'44 »«…¿≈»«ƒ»¿ƒ…

מ'העלם' גם למעלה שהוא מתבטא התייחסות'‰e‡'המילה.בכך שמבטאת

נסתר ורומזת)˜‡Èלדבר ‡˙דרגתÏÚ(=מוסבת ‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰ »≈«»∆»»¿«≈∆
,‰Ê ¯B‡c ,'ÏÏÁ'‰לכן מוגבלת הבלתי רוממותו ÈÁa�˙בגלל ‡e‰ ∆»»¿∆¿ƒ«
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f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

ההׁשערה על קאי ו'הּוי'' העלם. ּבחינת הּוא זה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדאֹור
הה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ׁשּיהיּוׁשּׁשער הּוא45ויֹות זה וכל . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

א .לבּד הוי') הּוא (אּתה אֹומרֹו ׁשּזהּו הּצמצּום, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלפני
התהּוּות ענין ׁשהּוא גֹו', הּׁשמים את עׂשית ׁשּיהיה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכדי
ה', חסר אּת עׂשית, אּת נאמר עלֿזה הּנה ֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולמֹות,
ספירת עד הּכתר מּבחינת ּפרצּופים הה' ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּנחסרּו
ּבאֹור ׁשהיה הּצמצּום ענין ׁשּזהּו ּדאיןֿסֹוף ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּמלכּות
לבד ׁשּבמלכּות מלכּות ּבחינת רק ונׁשאר ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַאיןֿסֹוף
ּבּצמצּום ׁשהּוא ּוכׁשם כּו'. לעֹולמֹות מקֹור ְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּנעׂשה
להתהּוּות עד הּצמצּומים ּבכל ּגם הּוא ּכן ְְְְִִִִֵַַַַָָהראׁשֹון,
האצילּות, מעֹולם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְֲֲִִִִֵָָָָָָעֹולמֹות
רק ונׁשארה ּפרצּופים ה' נחסרּו ההתהּוּות ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָׁשּבׁשביל
וכיון ההתהּוּות. ּכל היא ׁשּמּמּנּה ּבלבד, הּמלכּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבחינת
ּפרצּופים, ה' התעּלמּות עלֿידי הּוא ההתהּוּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹׁשאפן
וזהּו מדרגֹות. ּכּמה יׁשנם ההמׁשכה ּבענין ּגם הּנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלכן
ׁשהמׁשיכּו ּדהגם יֹותר, נמּוכה מדרגה המׁשיכּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאבֹות
רק היתה ההמׁשכה ּכל מּכלֿמקֹום, ּבעֹולם, אלקּות ְְֱִִַַַָָָָָָָָָֹּגּלּוי
ואמּתית לעֹולמֹות, ׁשּׁשּי אֹור ׁשהּוא הּבינה, ְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָמּבחינת
ּדוקא. ּתֹורה מּתן עלֿידי היתה ּבעֹולם אלקּות ְְְְֱֵַַַַַַָָָָָָָֹהמׁשכת

ותרּגםÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) קרח, וּיּקח ענין ואתּפלגיּובן ¿«ƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֹ
עמקֹות ּבמגּלה (ּכּמּובא ּדהּנה,46קרח ,( ְְֲִִֵֶַַַָֹֻ

אלימל נעם ּבספר עלּֿדר47איתא הּוא ואתּפלג ׁשענין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּכתּוב מים48מה ּבין מבּדיל ויהי הּמים ּבתֹו רקיע יהי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ענין הּוא מים ּדהּנה, (הּתחּתֹונים). למים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ(העליֹונים)
ּומים ּבאלקּות, הּתענּוג הּוא עליֹונים מים ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַַֹהּתענּוג.

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

ג.45) נו, וארא תו"א קפא.46)ראה עה"פ.47)אופן ו.48)פרשתנו א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Â .'ÌÏÚ‰'המילה''Èe‰'שמו דרך הבורא של התגלותו את ˜‡Èשמבטאת ∆¿≈¿«»»»≈
ורומזת) מתחילהÏÚ(=מוסבת כבר ששם הוא ברוך סוף אין באור ה'מקום' «

שזו העולמות, ואודות הצימצום אודות aהמחשבה ¯ÚML ‰¯ÚL‰‰ינו ««¿»»∆ƒ≈¿
ÁÎaלבין ,BÓˆÚאודות eÈ‰iL(=בפוטנציאל) ˙BÈÂ‰‰ Ïk45ÏÎÂ . «¿¿…«»«¬»∆ƒ¿¿»

,ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ ‡e‰ ‰Ê∆ƒ¿≈«ƒ¿
) B¯ÓB‡ e‰fLמסיים הפסוק ∆∆¿

המשפט ‰ÈÂ'את ‡e‰ ‰z‡«»¬»»
'במילה ('לבּדÈ„Îa C‡ . ְֶַ«ƒ¿≈
‰È‰iLהפסוק המשך ויתקיים ∆ƒ¿∆

,'B‚ ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ'»ƒ»∆«»«ƒ
‡e‰Lעל ÔÈ�Úרומז ∆ƒ¿«

‰p‰ ,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»ƒ≈
' ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚאּת,'˙ÈNÚ «∆∆¡«ַָ»ƒ»

‰'המילה ¯ÒÁ 'z‡'«»»≈
'ה' האות של וחסרונה היעדרותה

אין אור של להיעלמותו רומזת

'נתינת לצורך הנדרשת סוף,

במבוא כמוסבר לעולמות, מקום'

‰‰'ונגנזוe¯ÒÁpלמאמר. ∆¿¿«
'ÌÈÙeˆ¯t'(פרצופים (=חמש «¿ƒ

למבנה כינוי הינו 'פרצוף' המושג

בתוך הספירות. עשר של השלם

ישנם עצמן הספירות עשר

שכל כיוון שונים 'פרצופים'

מכל בתוכה מכילה ספירה

באופן כן. גם האחרות הספירות

פרצופים ה' קיימים כללי

הדרגות בחמשת הקשורים

החכמה, הכתר, פרצוף הכלליות:

והמלכות. הזעירֿאנפין הבינה,

עשר של הגלויה מציאותן

השונים הפרצופים ושל הספירות

כעת אך האצילות, בעולם היא

שלהם העליון השורש על מדובר

הוא. ברוך סוף אין באור הקיים

אין שבאור הפרצופים' 'חמשת של היעלמותן ידי על נעשה הראשון הצמצום

הוא ברוך ÛBÒŒÔÈ‡c'סוף ˙eÎÏn‰' ˙¯ÈÙÒ „Ú ¯˙k‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆«¿ƒ«««¿¿≈
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ‰È‰L ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú e‰fLו'מקום 'חלל' ונשאר ∆∆ƒ¿««ƒ¿∆»»¿≈

העולמותÂפנוי', של התהוותן ¯˜לצורך ¯‡L�מאור ביותר מועטת הארה ¿ƒ¿««
שהיא גבול, Lהבלי „·Ï ˙eÎÏÓaL ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaזו מועטת הארה ¿ƒ««¿∆¿«¿¿«∆

,ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓva ‡e‰L ÌLÎe .'eÎ ˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó ‰NÚp«¬»»»»¿≈∆«ƒ¿»ƒ
ÌÈÓeˆÓv‰ ÏÎa Ìb ‡e‰ Ôkעל עצמה זו הארה בתוך שנעשו הנוספים ≈«¿»«ƒ¿ƒ

מוגבלים ויותר יותר עולמות להיברא שיוכלו אודותÚ„מנת שמדובר «
האצילות מעולם האור ירידת לצורך שקיימים »¿ee‰˙‰Ï¿ƒ˙הצמצומים

ÏÈ·LaL ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈»»¬ƒ∆ƒ¿ƒ
˙ee‰˙‰‰'ה'נבראים עולמות ÌÈÙeˆ¯tשל '‰ e¯ÒÁ�שבעולם «ƒ¿«∆¿¿«¿ƒ

Ïkהאצילות ‡È‰ dpnnL ,„·Ïa ˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa ˜¯ ‰¯‡L�Â¿ƒ¿¬»«¿ƒ«««¿ƒ¿«∆ƒ∆»ƒ»
lÚ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙ee‰˙‰‰ ÔÙ‡L ÔÂÈÎÂ .˙ee‰˙‰‰'‰ ˙eÓ «ƒ¿«¿≈»∆…∆«ƒ¿««¿≈ƒ¿«¿

ÔÎÏ ,ÌÈÙeˆ¯tשלצורך כשם «¿ƒ»≈
של סדר ישנו העולמות בריאת

שונים, Ìbצמצומים ‰p‰ƒ≈«
מדובר »¿ÔÈ�Úa¿ƒכאשר

‰ÎLÓ‰‰וההתגלות ««¿»»
'לתקן' מנת על שבאה האלוקית

ידי על שנגרם החושך את

בכך גם הרי אלו, צמצומים

˙B‚¯„Ó ‰nk Ì�LÈשל ∆¿»«»«¿≈
עליה אחר e‰ÊÂעליה .¿∆

L,תורה מתן לפני ∆תחילה,
eÎÈLÓ‰ ˙B·‡‰והאירו »»ƒ¿ƒ

�ÎeÓ‰בעולם ‰‚¯„Ó«¿≈»¿»
eÎÈLÓ‰L Ì‚‰c ,¯˙BÈ≈«¬«∆ƒ¿ƒ
,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…»»
Ïk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»
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יט f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

ההׁשערה על קאי ו'הּוי'' העלם. ּבחינת הּוא זה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדאֹור
הה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ׁשּיהיּוׁשּׁשער הּוא45ויֹות זה וכל . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

א .לבּד הוי') הּוא (אּתה אֹומרֹו ׁשּזהּו הּצמצּום, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלפני
התהּוּות ענין ׁשהּוא גֹו', הּׁשמים את עׂשית ׁשּיהיה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכדי
ה', חסר אּת עׂשית, אּת נאמר עלֿזה הּנה ֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולמֹות,
ספירת עד הּכתר מּבחינת ּפרצּופים הה' ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּנחסרּו
ּבאֹור ׁשהיה הּצמצּום ענין ׁשּזהּו ּדאיןֿסֹוף ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּמלכּות
לבד ׁשּבמלכּות מלכּות ּבחינת רק ונׁשאר ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַאיןֿסֹוף
ּבּצמצּום ׁשהּוא ּוכׁשם כּו'. לעֹולמֹות מקֹור ְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּנעׂשה
להתהּוּות עד הּצמצּומים ּבכל ּגם הּוא ּכן ְְְְִִִִֵַַַַָָהראׁשֹון,
האצילּות, מעֹולם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְֲֲִִִִֵָָָָָָעֹולמֹות
רק ונׁשארה ּפרצּופים ה' נחסרּו ההתהּוּות ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָׁשּבׁשביל
וכיון ההתהּוּות. ּכל היא ׁשּמּמּנּה ּבלבד, הּמלכּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבחינת
ּפרצּופים, ה' התעּלמּות עלֿידי הּוא ההתהּוּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹׁשאפן
וזהּו מדרגֹות. ּכּמה יׁשנם ההמׁשכה ּבענין ּגם הּנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלכן
ׁשהמׁשיכּו ּדהגם יֹותר, נמּוכה מדרגה המׁשיכּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאבֹות
רק היתה ההמׁשכה ּכל מּכלֿמקֹום, ּבעֹולם, אלקּות ְְֱִִַַַָָָָָָָָָֹּגּלּוי
ואמּתית לעֹולמֹות, ׁשּׁשּי אֹור ׁשהּוא הּבינה, ְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָמּבחינת
ּדוקא. ּתֹורה מּתן עלֿידי היתה ּבעֹולם אלקּות ְְְְֱֵַַַַַַָָָָָָָֹהמׁשכת

ותרּגםÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) קרח, וּיּקח ענין ואתּפלגיּובן ¿«ƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֹ
עמקֹות ּבמגּלה (ּכּמּובא ּדהּנה,46קרח ,( ְְֲִִֵֶַַַָֹֻ

אלימל נעם ּבספר עלּֿדר47איתא הּוא ואתּפלג ׁשענין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּכתּוב מים48מה ּבין מבּדיל ויהי הּמים ּבתֹו רקיע יהי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ענין הּוא מים ּדהּנה, (הּתחּתֹונים). למים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ(העליֹונים)
ּומים ּבאלקּות, הּתענּוג הּוא עליֹונים מים ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַַֹהּתענּוג.
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Â .'ÌÏÚ‰'המילה''Èe‰'שמו דרך הבורא של התגלותו את ˜‡Èשמבטאת ∆¿≈¿«»»»≈
ורומזת) מתחילהÏÚ(=מוסבת כבר ששם הוא ברוך סוף אין באור ה'מקום' «

שזו העולמות, ואודות הצימצום אודות aהמחשבה ¯ÚML ‰¯ÚL‰‰ינו ««¿»»∆ƒ≈¿
ÁÎaלבין ,BÓˆÚאודות eÈ‰iL(=בפוטנציאל) ˙BÈÂ‰‰ Ïk45ÏÎÂ . «¿¿…«»«¬»∆ƒ¿¿»

,ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ ‡e‰ ‰Ê∆ƒ¿≈«ƒ¿
) B¯ÓB‡ e‰fLמסיים הפסוק ∆∆¿

המשפט ‰ÈÂ'את ‡e‰ ‰z‡«»¬»»
'במילה ('לבּדÈ„Îa C‡ . ְֶַ«ƒ¿≈
‰È‰iLהפסוק המשך ויתקיים ∆ƒ¿∆

,'B‚ ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ'»ƒ»∆«»«ƒ
‡e‰Lעל ÔÈ�Úרומז ∆ƒ¿«

‰p‰ ,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»ƒ≈
' ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚאּת,'˙ÈNÚ «∆∆¡«ַָ»ƒ»

‰'המילה ¯ÒÁ 'z‡'«»»≈
'ה' האות של וחסרונה היעדרותה

אין אור של להיעלמותו רומזת

'נתינת לצורך הנדרשת סוף,

במבוא כמוסבר לעולמות, מקום'

‰‰'ונגנזוe¯ÒÁpלמאמר. ∆¿¿«
'ÌÈÙeˆ¯t'(פרצופים (=חמש «¿ƒ

למבנה כינוי הינו 'פרצוף' המושג

בתוך הספירות. עשר של השלם

ישנם עצמן הספירות עשר

שכל כיוון שונים 'פרצופים'

מכל בתוכה מכילה ספירה

באופן כן. גם האחרות הספירות

פרצופים ה' קיימים כללי

הדרגות בחמשת הקשורים

החכמה, הכתר, פרצוף הכלליות:

והמלכות. הזעירֿאנפין הבינה,

עשר של הגלויה מציאותן

השונים הפרצופים ושל הספירות

כעת אך האצילות, בעולם היא

שלהם העליון השורש על מדובר

הוא. ברוך סוף אין באור הקיים

אין שבאור הפרצופים' 'חמשת של היעלמותן ידי על נעשה הראשון הצמצום

הוא ברוך ÛBÒŒÔÈ‡c'סוף ˙eÎÏn‰' ˙¯ÈÙÒ „Ú ¯˙k‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆«¿ƒ«««¿¿≈
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ‰È‰L ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú e‰fLו'מקום 'חלל' ונשאר ∆∆ƒ¿««ƒ¿∆»»¿≈

העולמותÂפנוי', של התהוותן ¯˜לצורך ¯‡L�מאור ביותר מועטת הארה ¿ƒ¿««
שהיא גבול, Lהבלי „·Ï ˙eÎÏÓaL ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaזו מועטת הארה ¿ƒ««¿∆¿«¿¿«∆

,ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓva ‡e‰L ÌLÎe .'eÎ ˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó ‰NÚp«¬»»»»¿≈∆«ƒ¿»ƒ
ÌÈÓeˆÓv‰ ÏÎa Ìb ‡e‰ Ôkעל עצמה זו הארה בתוך שנעשו הנוספים ≈«¿»«ƒ¿ƒ

מוגבלים ויותר יותר עולמות להיברא שיוכלו אודותÚ„מנת שמדובר «
האצילות מעולם האור ירידת לצורך שקיימים »¿ee‰˙‰Ï¿ƒ˙הצמצומים

ÏÈ·LaL ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈»»¬ƒ∆ƒ¿ƒ
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עליה אחר e‰ÊÂעליה .¿∆
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ebe'כ gxew gwie

ׁשּקרח ואתּפלג, וזהּו ּגׁשמּיים, ּתענּוגים הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹּתחּתֹונים
מהּתענּוגים הּגׁשמּיים הּתענּוגים את להפריד ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָרצה
צרי ּגׁשמּיים ּבתענּוגים ׁשּגם היא ּדהאמת ְְְֱֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָהרּוחנּיים,
יהיּו הּגׁשמּיים עניניו ׁשּכל היינּו הרּוחני, נרּגׁש ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָלהיֹות
את להפריד רצה קרח אבל אלקי, ענין ְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָֹֹּבׁשביל
זה, לחטא מקֹום ּונתינת והּׁשרׁש מהרּוחנּיּות. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּגׁשמּיּות
ׁשהאֹורֹות הּמלכּות, ספירת אֹור העלם מּצד ְְְִִֵֶֶַַַַָהּוא
ועלֿידיֿזה הּמלכּות, ּבפנימּיּות מתעּלמים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָהעליֹונים
וענין ׁשּלמּטה, לּנבראים ׁשרׁש הּמלכּות חיצֹונּיּות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹנעׂשית
הּוא ׁשּלמּטה) מהּבחינֹות העליֹונים האֹורֹות (ּפרּוד ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָזה
הּגׁשמּיּות להפריד ׁשרצה קרח מעׂשה לענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשרׁש
לא קרח ׁשּמעׂשה רחמים יעקב ׁשּבּקׁש וזהּו ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמהרּוחנּיּות.
אלקּות ּגּלּוי המׁשיכּו ׁשהאבֹות הגם ּדהּנה, אליו, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹיתיחס
מּבחינת רק היתה ׁשהמׁשכתם ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם,
לא לגמרי מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה האֹור אבל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּבינה,
לכ מקֹום יׁש זה מּצד הּנה (ּכּנ"ל), ּבעֹולם ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָנמׁש
ּבּקׁש ועלֿזה קרח. ואתּפלג יהיה ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹׁשּברּבּוי
ּתֹוספת המׁשכת הּוא רחמים ּבּקׁשת ּדענין רחמים, ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָֹיעקב
המׁשכה ׁשּמּצד ּתֹורה, ׁשּבמּתן ההמׁשכה עלּֿדר ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹור,

קרח. למעׂשה ּכלל מקֹום אין ְְֲֵֵַַָָֹזֹו

e‰ÊÂקרחה ׁשּנעׂשה ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם ¿∆ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדהּנה מּׂשערֹות. ּפנּוי מקֹום הּוא ּדקרחה ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָּביׂשראל,
ּביֹותר, מצמצמת חּיּות ּבהם ׁשּיׁש הּׂשערֹות ּבענין ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻידּוע
ּכאב מרּגיׁשים אין הּׂשערֹות את ּגֹוזזים ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלכן
ּׁשּנמׁש חּיּות, קצת ּבהם יׁש הרי מּכלֿמקֹום, אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכלל,
עלֿידי היא ׁשהּדבקּות אּלא ּבּמח, הּדבקּות ידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹעל
ׁשל ענין זה הרי ּומּכלֿמקֹום הּגלגלת, עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהפסק
הּגׁשמּיים הענינים ׁשּגם ּברּוחנּיּות, ּבזה והענין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדבקּות.
ּדבּוקים להיֹות צריכים מצמצמת, ׁשּבהם ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֻׁשהחּיּות
להפריד ׁשרצה קרח אבל העליֹונים, מים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹלבחינת

מהרּו ּפנּויהּגׁשמּיּות מקֹום ׁשּזהּו קרחה, עׂשה חנּיּות, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
הּדבקּות. ענין יהיה ׁשּלא היינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹמּׂשערֹות,
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e‰ÊÂּכל את עליו ׁשהרּתיח יצהר, ּבן ענין ּכן ּגם ¿∆ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּגם ּכפׁשּוטֹו אינֹו ּבזה ׁשהּפרּוׁש ּכּצהרים, ְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹולם
מעׂשה על הּתּקּון ענין ׁשהּוא אּלא קרח, ּבחטא נכלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹזה
והענין החטא. ּתּקּון הּוא ׁשענינֹו ענׁש ּכל ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹקרח,

הּתֹורה ּפנימּיּות לּמּוד ענין הּוא ּדיצהר ׁשעל49ּֿבזה, , ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ׁשעלֿידי לפי והינּו קרח, מעׂשה על ּתּקּון נעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹידיֿזה
ּכן ּגם וזהּו ּברּוחנּיּות. ּגׁשמּיּות מקּׁשרים הּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּפנימּיּות
יעקב) ׁשל (ׁשמֹו נזּכר והיכן רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּמסּים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמה

הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח הּׁשירה,50על ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו על51ּדהּנה אּלא ׁשירה אֹומרים אין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אלקים המׂשּמח יין ענין והּוא מׁשמע52הּיין, ּומּזה , ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַַֹ
ההעלם ּכלל ּבּה ׁשאין ּכזֹו ּבבחינה אינֹו הּיין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשענין
אלקים. המׂשּמח לֹומר ׁשּי לא ּכן ּדאם אלקים, ְְְֱֱִִִֵֵֵַַַַַָֹֹֹּדׁשם
אלקים, ּדׁשם ההעלם ׁשּיׁשנֹו ׁשאף היא, הּכּונה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
ענין ׁשהּוא אלקים, מׂשּמח להיֹות הּיין ּפֹועל ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּכלֿמקֹום
וזהּו אלקים, ּדׁשם ההעלם לאחרי ּגם האֹור ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהמׁשכת

סֹוד יצא יין ּגם53נכנס הּבינה אֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא , ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשם ׁשהתהּוּותֹו הּגׁשמּיּות ׁשּגם והינּו, ההעלם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּבמקֹום
מה ּגם וזהּו הוי'. ּדׁשם האֹור ּבֹו ימׁש ְְְֱֲִֵֶַַַָָָֹֻאלקים,

מּלׁשֹון54ּׁשּכתּוב ׁשּמחצּתי, ּדאף ארּפא, ואני מחצּתי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
אני מּכלֿמקֹום, הּמפסקת, מחיצה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָמחיצה,
לגמרי. הּמחּצה ּבהסרת ּכמֹו האֹור ׁשּימׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֻארּפא,
האלקּות ירּגׁש הּגׁשמּיים ענינים ּבכל ׁשּגם ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹֻוהינּו,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהעֹולמֹות, הוי'55ׁשּלמעלה ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ
מּׁשם ׁשהתהּוּותֹו הּגׁשמי ּבּבׂשר ׁשּגם ּבׂשר, ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוראּו
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כי f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxew zyxt zay

e‰ÊÂּכל את עליו ׁשהרּתיח יצהר, ּבן ענין ּכן ּגם ¿∆ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּגם ּכפׁשּוטֹו אינֹו ּבזה ׁשהּפרּוׁש ּכּצהרים, ְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹולם
מעׂשה על הּתּקּון ענין ׁשהּוא אּלא קרח, ּבחטא נכלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹזה
והענין החטא. ּתּקּון הּוא ׁשענינֹו ענׁש ּכל ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹקרח,

הּתֹורה ּפנימּיּות לּמּוד ענין הּוא ּדיצהר ׁשעל49ּֿבזה, , ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ׁשעלֿידי לפי והינּו קרח, מעׂשה על ּתּקּון נעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹידיֿזה
ּכן ּגם וזהּו ּברּוחנּיּות. ּגׁשמּיּות מקּׁשרים הּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּפנימּיּות
יעקב) ׁשל (ׁשמֹו נזּכר והיכן רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּמסּים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמה

הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח הּׁשירה,50על ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו על51ּדהּנה אּלא ׁשירה אֹומרים אין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אלקים המׂשּמח יין ענין והּוא מׁשמע52הּיין, ּומּזה , ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַַֹ
ההעלם ּכלל ּבּה ׁשאין ּכזֹו ּבבחינה אינֹו הּיין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשענין
אלקים. המׂשּמח לֹומר ׁשּי לא ּכן ּדאם אלקים, ְְְֱֱִִִֵֵֵַַַַַָֹֹֹּדׁשם
אלקים, ּדׁשם ההעלם ׁשּיׁשנֹו ׁשאף היא, הּכּונה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
ענין ׁשהּוא אלקים, מׂשּמח להיֹות הּיין ּפֹועל ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּכלֿמקֹום
וזהּו אלקים, ּדׁשם ההעלם לאחרי ּגם האֹור ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהמׁשכת

סֹוד יצא יין ּגם53נכנס הּבינה אֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא , ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשם ׁשהתהּוּותֹו הּגׁשמּיּות ׁשּגם והינּו, ההעלם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּבמקֹום
מה ּגם וזהּו הוי'. ּדׁשם האֹור ּבֹו ימׁש ְְְֱֲִֵֶַַַָָָֹֻאלקים,

מּלׁשֹון54ּׁשּכתּוב ׁשּמחצּתי, ּדאף ארּפא, ואני מחצּתי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
אני מּכלֿמקֹום, הּמפסקת, מחיצה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָמחיצה,
לגמרי. הּמחּצה ּבהסרת ּכמֹו האֹור ׁשּימׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֻארּפא,
האלקּות ירּגׁש הּגׁשמּיים ענינים ּבכל ׁשּגם ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹֻוהינּו,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהעֹולמֹות, הוי'55ׁשּלמעלה ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ
מּׁשם ׁשהתהּוּותֹו הּגׁשמי ּבּבׂשר ׁשּגם ּבׂשר, ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוראּו

ּדּבר. הוי' ּפי אׁשר יראּו ְֱֲֲִִִִֵֶָָֹאלקים
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תרצג.49) ע' פרשתנו אוה"ת כג.50)ראה ו, הימיםֿא א.51)דברי לה, יג.52)ברכות ט, א.53)שופטים סה, האזינו54)עירובין

ואילך). קנב ס"ע תרל"ח (סה"מ פכ"ה תרל"ח לברך אדם חייב המשך וראה לט. ה.55)לב, מ, ישעי'
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.f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

"ויהי‡ שנה"1. –2בשלושים

וכמה ובכמה החודש, כל של עיקריים ענינים ביניהם שלו, הענינים ישנם חודש שבכל פעמים, כמה דובר
השנה. לכל עיקריים – חדשים

מתגלה. הוא שבו הזמן ישנו שבחודש ענין לכל ולכן, זמן. הוא ענינם – חדשים

לפני זה. חודש של הלאֿטובים המאורעות רק בגלוי היו שנה, שלושים לפני עד הרי תמוז, לחודש בנוגע
ומצוות דתורה וההתחזקות תמוז, וי"ג י"ב הגאולה דימי הענין – הטוב הענין בגילוי בא (תרפ"ז) שנה שלושים

עיקרי. ענין שזהו עמהם, הקשורה

במכתב הרבי שכותב כפי – תמוז וי"ג די"ב הגאולה איש3כי, עבור גאולה היתה לא – תמוז) י"ב (לחגיגת
יכונה" ישראל בשם "אשר עבור וגם מצוה", שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי "כל עבור גם אלא .4פרטי,

הענינים לכל גאולה היא תמוז וי"ג די"ב שהגאולה מובן, ומזה הבריאה. כל תכלית הוא ומצוות התורה ענין
ובימים ומצוות, תורה היא הרי כולם תכלית יתברך. לעצמותו עד ביותר, הנעלים הגילויים השתלשלות, דסדר

יתברך. לעצמותו עד הנ"ל, ענינים לכל גאולה נמשכה תמוז וי"ג די"ב

ז"ל· רבותינו מאמר עלֿפי ועוד מברכים, בשבת היא הבא החודש של ההמשכה התחלת מיניה5. "שבת
יומין" כולהו בשבת6מתברכין שהיום, ונמצא, החודש. ימי כל שכולל חודש, ראש גם נכלל אלו שבימים ,

תמוז. וי"ג די"ב הגאולה כבר מתחילה מברכים,
רבותי שאמרו הכלל מצד כמובן "בכח", יותר שהוא אלא לכן, קודם עוד זה הרי ז"לובאמת "הקב"ה7נו

לזה. קודם כבר היה הגאולה שענין לומר בהכרח ואםֿכן סיון, חודש באמצע היה המאסר למכה". רפואה מקדים

האריז"ל‚ בכתבי שכתוב וכמו הפעם. עוד הענין מתחדש שנה בכל ושנה. שנה בכל הוא זה ענין על8.
"ונעשים",9הפסוק אזי – כדבעי הימים את שזוכרים ה"נזכרים", ישנו כאשר ונעשים": נזכרים האלה "והימים

אלו ימים של וההשפעות ההמשכות הפעם עוד .10שנפעלות

ממש. חדש דבר זה היה שאז הראשונה, לפעם מגיע זה ואין בלבד, הישנות" "חידוש זה הרי ואףֿעלֿפיֿכן,

באגרתֿהקודש שמבואר שנה11ואף שבכל ונמצא מעולם, היה שלא ממש חדש אור נמשך ושנה שנה שבכל
חדש, אור פעם בכל נמשך אכן "הישנות" שבענין ל"הישנות", בנוגע הוא זה כל אבל חדשים, ענינים נוספים

הישנות". "חידוש אלא זה אין מכלֿמקום אבל

עשרים„ עשר, – שנים של מסויים מספר עובר כאשר מדריגות. חילוקי ישנם גופא הישנות" ב"חידוש גם .
שנה. שבכל והתחדשות לההמשכה בדומה שלא יותר, גדולים ושינוי המשכה ישנם אזי מהמאורע, – וכדומה שנה

במשנה דאיתא וכו'12ועלֿדרך ארבעים בן שנה, שלושים בן שנה, עשרים בן מתחדש13: שנים עשר שבכל ,
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שליט"א1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה סוס"ה) (עד זו שיחה
591 ע' ח"ב בלקו"ש אח"כ ונדפסה לכו"כ*, ונשלחה (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ועוד. ואילך.

א.2) א, יחזקאל
תש"ח3) (בסה"מ ה'תש"ח תמוז יבֿיג הגאולה חג בקונטרס נדפס

פ. ע' ח"ב שלו אג"ק .(263 ע'
ע'4) ה'תשי"א (סה"מ תרצ"ג תמוז יבֿיג לקונטרס הקדמה ראה

ובנות בני סוגי "כל נכללים שבזה איך :(176 ע' ח"ג תו"מ רפז.
שם. עיין ישראל",

א.5) פח, ב. סג, זח"ב ראה
שהכנתם6) אלו ובפרט הבאה; השבת של ענינים כמה גם ובזה

ועש"ק, ביום
(בינה) שבת הקבלה: ובלשון מן. – בזהר מהדוגמא גם כמובן

אשתכח שתיתאה ויומא מדות, שש – יומין כולהו מתברכין דמיני'
מלכות). (שלאחריו, השבת וחלק חלקו יתיר, בי'

ב.7) יג, מגילה ראה
(8– דוד לב בס' גם ונתבאר הובא שובבים, תיקון בס' הרמ"ז

פכ"ט. – להחיד"א
כח.9) ט, אסתר
הדברים.10) וגשם לטבע בהשייך גם ואפילו ברוחניות, רק לא

. . היין את "בודקין ספ"ג): (גיטין מהמשנה המוכחת הראי' וכידוע
.(184 ע' חי"ט תו"מ גם (וראה כו'" סמדר ובהוצאת

סי"ד.11)
ספ"ה.12) אבות
הזמן13) קביעות בביאור אדמו"ר מו"ח מכ"ק פעם ששמענו וכפי
ע"דדהול שהוא לומר יש א): סד, (יבמות שנים עשר שהוא בנים, דת

.(`rx 'r ;aqx 'r my) ef dpy fenz 'g ;fenz 'd azkn mb d`xe .(dxr 'r e"hg w"b`) ef dpy fenz 'h azkn d`x (*

f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy

בפרדס המבואר עלֿפי הטעם לומר ואפשר חדש. הספירות,14דבר עשר כנגד עשרה, של בסדר נקבע שהכל ,

זה. בענין גם הוא וכן

צדק' ה'צמח ביאור ועלֿדרך שנה, שלושים זה הרי גופא דעשר שבמספרים "ויהי15ובפרט הפסוק על
הכל. כללות שהם – מקיפים אורות ועשר פנימיים אורות עשר כלים, עשר כנגד שהוא שנה", בשלושים

יותר נעלית הגאולה, בענין חדשה המשכה נמשכת מהגאולה, שנה שלושים שנשלמות שבשעה מובן, מזה
לזה.וכ מקודם יותר ללית

והלאה‰ מהיום הנה הגאולה, עלֿידי שניתן בכח ומצוות בתורה עדֿעתה שפעלו הענינים בכל ובמילא, .
בתורה ויותר יותר ולגלות להמשיך להוסיף, גם צריכים בגאולה, יותר ונתגלה שנמשך דכיון מספיק, זה אין

ומצוות.
חסדים וגמילות עבודה דתורה הקוים לג' מחולקים ומצוות דתורה –16הענינים בפשטות בזה והכוונה ,

דגמילותֿחסדים. בקו והן העבודה בקו הן התורה, בקו הן להוסיף שצריכים

"לחיים שיהיו החודש, ימי כל את מברכים מברכים בשבת כי ואילך, מברכים משבת מקבלים – לזה והכח
החודש. בברכת שמונים והענינים הלשונות ככל כו'",

ומצוות. בתורה להוסיף והכח הברכה את גם אז מקבלים ולכן

צדקנו. משיח ידי על והשלימה הגאולה ממש בקרוב תתגלה ומצוות בתורה העבודה ועלֿידי

***

Â.קרח ויקח המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Ê"תתנשאו ומדוע גו' קדושים כולם העדה "כל קרח טענת שלילת אודות דובר היא17. אמיתית שאחדות ,

בנבראים המדריגות התחלקות עלֿידי הדדית18דוקא והשלמה השפעה כדי תוך תפקידו, ממלא אחד וכל עד19, ,
וסוף ראש האדם ימצא מבלי שלימה, אחת קומה התחלקות20שנעשים של ענין נעשה זאת לולי מהֿשאיןֿכן ;21,

העונשים22"ואתפלג" סוגי ב' שזהו למטה, נבלעת התחתונה והדרגא למעלה, מסתלקת העליונה שהדרגא ,

ואילך 202 עמוד י"ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – ובלועים .23דשרופים

Á:זה בכל להוסיף ויש .
כהנים "ממלכת ישראל בני נעשו מתןֿתורה בשעת שכן, – הוי'" ובתוכם קדושים כולם העדה ש"כל אמת הן
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כו'. שלשים עשרים בן אבות, במשנה הזמנים חילוקי
שני.14) שער פרדס ראה
ב.15) רמו, זח"ג גם וראה עו. ע' לתניא והערות קיצורים ראה

פי"ט. ח"ד הקודש עבודת
מ"ב.16) פ"א אבות ראה
ג.17) טז, פרשתנו
ואילך18) ס"י דאשתקד תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה

חי"ח (תו"מ סט"ו זו שנה נח ש"פ שיחת ואילך). 19 ע' חי"ז (תו"מ
ואילך). 189 ע'

"רצה19) – המצוות ריבוי כל שבין המצוות, בקיום גם הוא וכן
כג, (מכות ומצוות" תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקב"ה
אם כי לקיימם, יכולים ישראל כל שלא מצוות כו"כ ישנם – רע"ב)
הם הרי שבישראל ההתכללות ענין שמצד אלא, דוקא, מיוחדים סוגים
הערה 40 ע' ח"י לקו"ש (ראה אלו במצוות בנ"י שאר כל את מזכים

וש"נ). שם. ובשוה"ג ,55 הערה 192 ע' חי"ח .22

לכל20) תורה המשפיע ה"ראש" הוא שמשה שאע"פ והיינו,
דב"ר יא. יט, יתרו (מכילתא חז"ל אמרו זה, עם ביחד הרי ישראל,
התורה היתה לא אחד, חסר ריבוא ששים ישראל היו שאילו ח) פ"ז,

כא) יא, (בהעלותך הכתוב בפירוש גם וכידוע למשה, אפילו ניתנת
"רגלי ע"י שדוקא בקרבו", אנכי אשר העם רגלי אלף מאות "שש
ח"ו מלוקט סה"מ (ראה משה של בקרבו "אנכי" בחי' נמשך העם"

וש"נ). קכט. ע'
זה עם שביחד וזבולון, דישכר להחלוקה בנוגע גם הוא וכן
(ישכר), לבעליֿתורה בטלים להיות צריכים (זבולון) שבעליֿעסקים
ובפרש"י) יח לג, (ברכה כמ"ש ישכר, לגבי בזבולון מעלה גם יש
לפי לישכר, זבולון "הקדים באהליך", וישכר בצאתך זבולון "שמח

עלשתורתו הרגל מעלת ע"ד שזהו היתה", זבולון ע"י ישכר של
הראש.
טען21) שבחיצוניות (אף קרח של הפנימית כוונתו היתה שזו

במדרש כדאיתא – אחדות) להיות שצריכה תתנשאו", "מדוע
שמן של בנו אני אמר, משה, על קרח חלק "ולמה טז) פי"ח, (במדב"ר
אהרן . . עליון נמצא הוא השמן את שתתן משקים בכל . . יצהר בן
שאני אני ומלכות, כהונה נטלו בלבד המשחה בשמן שנמשחו . . ודוד

(בתמי'). ומלך" כהן ונעשה נמשח איני שמן של בנו
פרשתנו.22) ריש ת"א
תשל"א.23) שבט י"א מוצש"ק שיחת עם בשילוב
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בפרדס המבואר עלֿפי הטעם לומר ואפשר חדש. הספירות,14דבר עשר כנגד עשרה, של בסדר נקבע שהכל ,

זה. בענין גם הוא וכן

צדק' ה'צמח ביאור ועלֿדרך שנה, שלושים זה הרי גופא דעשר שבמספרים "ויהי15ובפרט הפסוק על
הכל. כללות שהם – מקיפים אורות ועשר פנימיים אורות עשר כלים, עשר כנגד שהוא שנה", בשלושים

יותר נעלית הגאולה, בענין חדשה המשכה נמשכת מהגאולה, שנה שלושים שנשלמות שבשעה מובן, מזה
לזה.וכ מקודם יותר ללית

והלאה‰ מהיום הנה הגאולה, עלֿידי שניתן בכח ומצוות בתורה עדֿעתה שפעלו הענינים בכל ובמילא, .
בתורה ויותר יותר ולגלות להמשיך להוסיף, גם צריכים בגאולה, יותר ונתגלה שנמשך דכיון מספיק, זה אין

ומצוות.
חסדים וגמילות עבודה דתורה הקוים לג' מחולקים ומצוות דתורה –16הענינים בפשטות בזה והכוונה ,

דגמילותֿחסדים. בקו והן העבודה בקו הן התורה, בקו הן להוסיף שצריכים

"לחיים שיהיו החודש, ימי כל את מברכים מברכים בשבת כי ואילך, מברכים משבת מקבלים – לזה והכח
החודש. בברכת שמונים והענינים הלשונות ככל כו'",

ומצוות. בתורה להוסיף והכח הברכה את גם אז מקבלים ולכן

צדקנו. משיח ידי על והשלימה הגאולה ממש בקרוב תתגלה ומצוות בתורה העבודה ועלֿידי

***

Â.קרח ויקח המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Ê"תתנשאו ומדוע גו' קדושים כולם העדה "כל קרח טענת שלילת אודות דובר היא17. אמיתית שאחדות ,

בנבראים המדריגות התחלקות עלֿידי הדדית18דוקא והשלמה השפעה כדי תוך תפקידו, ממלא אחד וכל עד19, ,
וסוף ראש האדם ימצא מבלי שלימה, אחת קומה התחלקות20שנעשים של ענין נעשה זאת לולי מהֿשאיןֿכן ;21,

העונשים22"ואתפלג" סוגי ב' שזהו למטה, נבלעת התחתונה והדרגא למעלה, מסתלקת העליונה שהדרגא ,
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Á:זה בכל להוסיף ויש .
כהנים "ממלכת ישראל בני נעשו מתןֿתורה בשעת שכן, – הוי'" ובתוכם קדושים כולם העדה ש"כל אמת הן
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כו'. שלשים עשרים בן אבות, במשנה הזמנים חילוקי
שני.14) שער פרדס ראה
ב.15) רמו, זח"ג גם וראה עו. ע' לתניא והערות קיצורים ראה

פי"ט. ח"ד הקודש עבודת
מ"ב.16) פ"א אבות ראה
ג.17) טז, פרשתנו
ואילך18) ס"י דאשתקד תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה

חי"ח (תו"מ סט"ו זו שנה נח ש"פ שיחת ואילך). 19 ע' חי"ז (תו"מ
ואילך). 189 ע'

"רצה19) – המצוות ריבוי כל שבין המצוות, בקיום גם הוא וכן
כג, (מכות ומצוות" תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקב"ה
אם כי לקיימם, יכולים ישראל כל שלא מצוות כו"כ ישנם – רע"ב)
הם הרי שבישראל ההתכללות ענין שמצד אלא, דוקא, מיוחדים סוגים
הערה 40 ע' ח"י לקו"ש (ראה אלו במצוות בנ"י שאר כל את מזכים

וש"נ). שם. ובשוה"ג ,55 הערה 192 ע' חי"ח .22

לכל20) תורה המשפיע ה"ראש" הוא שמשה שאע"פ והיינו,
דב"ר יא. יט, יתרו (מכילתא חז"ל אמרו זה, עם ביחד הרי ישראל,
התורה היתה לא אחד, חסר ריבוא ששים ישראל היו שאילו ח) פ"ז,

כא) יא, (בהעלותך הכתוב בפירוש גם וכידוע למשה, אפילו ניתנת
"רגלי ע"י שדוקא בקרבו", אנכי אשר העם רגלי אלף מאות "שש
ח"ו מלוקט סה"מ (ראה משה של בקרבו "אנכי" בחי' נמשך העם"

וש"נ). קכט. ע'
זה עם שביחד וזבולון, דישכר להחלוקה בנוגע גם הוא וכן
(ישכר), לבעליֿתורה בטלים להיות צריכים (זבולון) שבעליֿעסקים
ובפרש"י) יח לג, (ברכה כמ"ש ישכר, לגבי בזבולון מעלה גם יש
לפי לישכר, זבולון "הקדים באהליך", וישכר בצאתך זבולון "שמח

עלשתורתו הרגל מעלת ע"ד שזהו היתה", זבולון ע"י ישכר של
הראש.
טען21) שבחיצוניות (אף קרח של הפנימית כוונתו היתה שזו

במדרש כדאיתא – אחדות) להיות שצריכה תתנשאו", "מדוע
שמן של בנו אני אמר, משה, על קרח חלק "ולמה טז) פי"ח, (במדב"ר
אהרן . . עליון נמצא הוא השמן את שתתן משקים בכל . . יצהר בן
שאני אני ומלכות, כהונה נטלו בלבד המשחה בשמן שנמשחו . . ודוד

(בתמי'). ומלך" כהן ונעשה נמשח איני שמן של בנו
פרשתנו.22) ריש ת"א
תשל"א.23) שבט י"א מוצש"ק שיחת עם בשילוב
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קדוש" בעדינו"24וגוי ערבים ש"בנינו עלֿידיֿזה נעשה זה וענין ישראל25, ילדי את מחנכים שכאשר והיינו, ,
קדושים"; ש"כולם באופן ישראל עם של לקיומו היסוד זה הרי כדבעי,

נעלית למדריגה ולהתעלות להוסיף הצורך מהו תתנשאו", "מדוע ולומר בכך להסתפק אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל
יותר.

מהם ולקבל ואהרן, משה עם להתקשר צריכים אלא עתה, נמצאים שבה הקדושה במדריגת להסתפק אין
בקדושה. יותר נעלית דרגא

ענין גם זה הרי ומצבו מעמדו שלפי לטעון שאין – הקדושה) את (שפועל החינוך לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה
במצב להסתפק שפיר יכולים השדה" ל"ערי ביחס הרי, ל"שדה", "עיר" בין חילוק שישנו שכיון או קדושה, של
שיהיו בקדושה, יותר נעלית לדרגא ולהתעלות באיכות, והן בכמות הן להוסיף, תמיד צריך אלא עתה, שהוא כפי

הגאולה. בזמן – ולירושלים הגלות, בזמן – הבירה" ל"שושן אותם להביא יכולים

Ë,גדול כהן להיות צריך אלא קדושים", כולם העדה ש"כל בכך להסתפק אין ישראל שבכללות וכשם .
קדושים, עניניו שכל בכך להסתפק שאין מישראל, אחד בכל גם הוא כן – קדושה תוספת נמשכת שעלֿידו

עניניו. בכל קדושה תוספת תומשך שעלֿידו פנימה, שבנפשו הכהןֿגדול להיות צריך אלא
יותר: ובפרטיות

מלא ובית מציצית), פטורה (שתהיה תכלת שכולה טלית אהרן, כהונת ענינים: ג' על היתה קרח מחלוקת
ממזוזה) פטור (שיהיה בספרים26ספרים וכדאיתא אמת"27. ותורתו אמת "משה קרח בני אמירת ,28בענין

ראשיֿתיבות כלת.zזוזהnהרן`ש"אמת"

ובית לבוש דמזון הענינים ג' הם אלו ענינים ג' –29והנה, תכלת שכולה טלית בית. – ספרים מלא בית :

עבור קצרה תפילה מתפלל היה הקדשים בקדש הכהןֿגדול בהיות שהרי המזון, ענין הוא אהרן וכהונת לבוש.
בפרט (מזון) פרנסתם ועבור בכלל ישראל עם .30הצטרכות

יתירה. קדושה בהם להמשיך צורך אין ובמילא קדושים", ש"כולם קרח טוען אלו ענינים ג' לכל ובנוגע
בכל יתירה קדושה ולהמשיך גדול, כהן בחינת עם להתקשר יש אלא כן, האמת שאין – ההוראה היא ועלֿזה

ובית. לבוש דמזון הענינים ג'

È:הרוחניות עם הגשמיות ואיחוד קישור להיות צריך ישראל בני שאצל – הענין ונקודת .
עם הארון מקום הקדשים, לקדש שנכנס הוא שענינו הכהןֿגדול, עלֿידי נעשית בישראל הקדושה תוספת

המדה" מן אינו ארון "מקום שהרי – הרוחניות עם הגשמיות ואיחוד קישור מודגש שבהם שבו, וכן31הלוחות ,
בירושלמי כדאיתא איתא32הלוחות, ובבבלי עבריהם, מכל נקראים היו שבלוחות33שהלוחות וסמ"ך ש"מ"ם

במוחש. אלקות גילוי היה גופא שּבגשמיות והיינו, עומדין", היו ַבנס

בבית רק לא השנה, כל במשך ישראל, בני כל אצל הרוחניות עם הגשמיות ואיחוד קישור נמשך ועלֿידיֿזה
אחד "גוי הם ישראל שבני בגלוי ניכר שיהיה היינו, העולם, בכל גם אלא ישראל, בארץ רק ולא המקדש,

"בארץ"34בארץ" גם "אחד" בחינת שממשיכים ,35.

‡Èבהמאמר) לעיל שנתבאר כמו קרח, מחלוקת היפך הוא זה וענין (מים36. הגשמיות את להפריד שרצה (

קרחה, מלשון קרח ענין גם וזהו עליונים), (מים מהרוחניות שעניןתחתונים) – משערות פנוי מקום שהוא
תהיה שלא רצה קרח ואילו במוח, הדביקות בהם יש מכלֿמקום, מצומצמת, חיות בהם שיש אף השערות,

הרוחניות. עם הגשמיות של הדביקות
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ו.24) יט, יתרו
(א).25) ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא ראה
וש"נ.26) ואילך. 102 ע' ח"ח לקו"ש בארוכה ראה
(27.18ֿ17 הערות שם בלקו"ש הובא
(28.10 הערה שם בלקו"ש בהנסמן וראה יא. פרשתנו תנחומא
(תו"מ29) ס"א תשי"ד תמוז מבה"ח קרח, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(54 ס"ע חי"ב

ב.30) נג, יומא ראה
וש"נ.31) סע"א. כא, יומא
ה"א.32) פ"ו שקלים
וש"נ.33) רע"א. קד, שבת
ועוד.34) כג. ז, שמואלֿב
ובכ"מ.35) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
ואילך).36) יט ע' (לעיל פ"ח

f"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy

בזה: והענין

הקדושה במדריגת היא כשלעצמה הגשמיות שגם טענה מתוך הרוחניות, מן הגשמיות את מבדילים כאשר
שאולה" חיים ד"וירדו ומצב מעמד נעשה סוףֿכלֿסוף הנה –37.

לך" במותר עצמך ד"קדש הענין וחסר בגשמיות, מושקעים היה38כאשר "החרש מטומטם, הלב נעשה אזי ,

איסור.39לבם" לתאוות לבסוף באים היתר שמתאוות ועד ,

בהכרח ישראל בני אצל כי, הגשמיות, של הקיום לעצם גם נוגע הרוחניות עם הגשמיות שקישור זאת, ועוד
ומעין בקונטרס בארוכה וכמבואר הרוחניות, עם קשורה תהיה ללא40שהגשמיות לבדה, הגשמיות שמציאות

בלבד. שעה לפי אם כי ישראל, בני אצל להיות יכולה אינה הרוחניות, עם ודביקות קישור

כידוע – הרוחניות עם הגשמיות קישור נעשה שעלֿידם השערות, ענין גם שמשון41וזהו שערות בענין
מהטבע. שלמעלה באופן היתה שגבורתו ועד כפשוטו, בגשמיות גדול גיבור היה שעלֿידם הגיבור,

ז"ל רבותינו אמרו לשמשון שבנוגע שנאמר42[ולהעיר, נקרא הקב"ה של שמו על ומגן43"שמשון שמש כי
שלא באופן הוא הרוחניות עם הגשמיות שקישור – בזה והענין מהעולמות. שלמעלה דייקא הוי' שם גו'", הוי'

ומדריגות פירושים ג' ישנם גופא (שבזה שדֿי שם עם בקישור די"44די מלומר שפתותיכם שיבלו "עד (א) :45,

בריה" לכל באלקותי "שדי לאלקותי"46(ב) כדאי ומלואו העולם "שאין (ג) גם47, הקישור להיות צריך אלא ,(

הוי']. שם עם

במדרשי שמצינו כפי – כפשוטו בגשמיות העשירות ענין גם נוסף הרוחניות עם הגשמיות קישור ועלֿידי
ז"ל (שליש48חכמינו לקרח נתגלתה מהם ואחת מטמוניות, שלש הטמין ביותר, גדול עשיר שהיה שיוסף, ,

המטמוניות שלש כל לבוא לעתיד יתגלו הרוחניות עם הגשמיות דקישור העבודה ועלֿידי יוסף), של מעשרו
אור' ב'תורה כמבואר השלישים), ג' חיים'49(כל כמאמר50וב'תורת בגשמיות, גם כן וכמו ברוחניות, הענין תוכן

ז"ל מלכים,51רבותינו הלכות בסוף הרמב"ם שכתב וכמו מילת", וכלי גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ "עתידה
"כדי כעפר", מצויין המעדנים וכל הרבה מושפעת תהיה שהטובה וכו' רעב לא שם יהיה לא הזמן ש"באותו

היעוד שיקויים ועד וחכמתה", בתורה פנויין מכסים".52שיהיו לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי
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(תו"מ37) ס"ה הנ"ל קרח ש"פ שיחת גם וראה לֿלג. טז, פרשתנו
.(58 ע' שם

א.38) כ, יבמות
וש"נ.39) .103 ס"ע שם תו"מ וראה ב. קמז, שבת
ואילך.40) פ"ג ו' מאמר
ואילך.41) יז טז, שופטים ס' ראה
א.42) יו"ד, סוטה
יב.43) פד, תהלים
ח"ה44) מלוקט סה"מ גם וראה ואילך. קכד ע' וארא אוה"ת ראה

(לעיל פ"ו בהתוועדות שנאמר קרח ויקח ד"ה וש"נ. ואילך. קלז ע'

ואילך). יד ע'
סע"ב.45) לב, שבת
א.46) יז, לך לך פרש"י
ג.47) פמ"ו, ב"ר
וש"נ.48) א. קיט, פסחים
ואילך.49) ב מד, ויגש
ואילך.50) ג [רמז], קו ויחי
וש"נ.51) סע"ב. ל, שבת
ט.52) יא, ישעי'
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בזה: והענין

הקדושה במדריגת היא כשלעצמה הגשמיות שגם טענה מתוך הרוחניות, מן הגשמיות את מבדילים כאשר
שאולה" חיים ד"וירדו ומצב מעמד נעשה סוףֿכלֿסוף הנה –37.

לך" במותר עצמך ד"קדש הענין וחסר בגשמיות, מושקעים היה38כאשר "החרש מטומטם, הלב נעשה אזי ,

איסור.39לבם" לתאוות לבסוף באים היתר שמתאוות ועד ,

בהכרח ישראל בני אצל כי, הגשמיות, של הקיום לעצם גם נוגע הרוחניות עם הגשמיות שקישור זאת, ועוד
ומעין בקונטרס בארוכה וכמבואר הרוחניות, עם קשורה תהיה ללא40שהגשמיות לבדה, הגשמיות שמציאות

בלבד. שעה לפי אם כי ישראל, בני אצל להיות יכולה אינה הרוחניות, עם ודביקות קישור

כידוע – הרוחניות עם הגשמיות קישור נעשה שעלֿידם השערות, ענין גם שמשון41וזהו שערות בענין
מהטבע. שלמעלה באופן היתה שגבורתו ועד כפשוטו, בגשמיות גדול גיבור היה שעלֿידם הגיבור,

ז"ל רבותינו אמרו לשמשון שבנוגע שנאמר42[ולהעיר, נקרא הקב"ה של שמו על ומגן43"שמשון שמש כי
שלא באופן הוא הרוחניות עם הגשמיות שקישור – בזה והענין מהעולמות. שלמעלה דייקא הוי' שם גו'", הוי'

ומדריגות פירושים ג' ישנם גופא (שבזה שדֿי שם עם בקישור די"44די מלומר שפתותיכם שיבלו "עד (א) :45,

בריה" לכל באלקותי "שדי לאלקותי"46(ב) כדאי ומלואו העולם "שאין (ג) גם47, הקישור להיות צריך אלא ,(

הוי']. שם עם

במדרשי שמצינו כפי – כפשוטו בגשמיות העשירות ענין גם נוסף הרוחניות עם הגשמיות קישור ועלֿידי
ז"ל (שליש48חכמינו לקרח נתגלתה מהם ואחת מטמוניות, שלש הטמין ביותר, גדול עשיר שהיה שיוסף, ,

המטמוניות שלש כל לבוא לעתיד יתגלו הרוחניות עם הגשמיות דקישור העבודה ועלֿידי יוסף), של מעשרו
אור' ב'תורה כמבואר השלישים), ג' חיים'49(כל כמאמר50וב'תורת בגשמיות, גם כן וכמו ברוחניות, הענין תוכן

ז"ל מלכים,51רבותינו הלכות בסוף הרמב"ם שכתב וכמו מילת", וכלי גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ "עתידה
"כדי כעפר", מצויין המעדנים וכל הרבה מושפעת תהיה שהטובה וכו' רעב לא שם יהיה לא הזמן ש"באותו

היעוד שיקויים ועד וחכמתה", בתורה פנויין מכסים".52שיהיו לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי
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(תו"מ37) ס"ה הנ"ל קרח ש"פ שיחת גם וראה לֿלג. טז, פרשתנו
.(58 ע' שם

א.38) כ, יבמות
וש"נ.39) .103 ס"ע שם תו"מ וראה ב. קמז, שבת
ואילך.40) פ"ג ו' מאמר
ואילך.41) יז טז, שופטים ס' ראה
א.42) יו"ד, סוטה
יב.43) פד, תהלים
ח"ה44) מלוקט סה"מ גם וראה ואילך. קכד ע' וארא אוה"ת ראה

(לעיל פ"ו בהתוועדות שנאמר קרח ויקח ד"ה וש"נ. ואילך. קלז ע'

ואילך). יד ע'
סע"ב.45) לב, שבת
א.46) יז, לך לך פרש"י
ג.47) פמ"ו, ב"ר
וש"נ.48) א. קיט, פסחים
ואילך.49) ב מד, ויגש
ואילך.50) ג [רמז], קו ויחי
וש"נ.51) סע"ב. ל, שבת
ט.52) יא, ישעי'
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בזה: והענין

הקדושה במדריגת היא כשלעצמה הגשמיות שגם טענה מתוך הרוחניות, מן הגשמיות את מבדילים כאשר
שאולה" חיים ד"וירדו ומצב מעמד נעשה סוףֿכלֿסוף הנה –37.

לך" במותר עצמך ד"קדש הענין וחסר בגשמיות, מושקעים היה38כאשר "החרש מטומטם, הלב נעשה אזי ,

איסור.39לבם" לתאוות לבסוף באים היתר שמתאוות ועד ,

בהכרח ישראל בני אצל כי, הגשמיות, של הקיום לעצם גם נוגע הרוחניות עם הגשמיות שקישור זאת, ועוד
ומעין בקונטרס בארוכה וכמבואר הרוחניות, עם קשורה תהיה ללא40שהגשמיות לבדה, הגשמיות שמציאות

בלבד. שעה לפי אם כי ישראל, בני אצל להיות יכולה אינה הרוחניות, עם ודביקות קישור

כידוע – הרוחניות עם הגשמיות קישור נעשה שעלֿידם השערות, ענין גם שמשון41וזהו שערות בענין
מהטבע. שלמעלה באופן היתה שגבורתו ועד כפשוטו, בגשמיות גדול גיבור היה שעלֿידם הגיבור,

ז"ל רבותינו אמרו לשמשון שבנוגע שנאמר42[ולהעיר, נקרא הקב"ה של שמו על ומגן43"שמשון שמש כי
שלא באופן הוא הרוחניות עם הגשמיות שקישור – בזה והענין מהעולמות. שלמעלה דייקא הוי' שם גו'", הוי'

ומדריגות פירושים ג' ישנם גופא (שבזה שדֿי שם עם בקישור די"44די מלומר שפתותיכם שיבלו "עד (א) :45,

בריה" לכל באלקותי "שדי לאלקותי"46(ב) כדאי ומלואו העולם "שאין (ג) גם47, הקישור להיות צריך אלא ,(

הוי']. שם עם

במדרשי שמצינו כפי – כפשוטו בגשמיות העשירות ענין גם נוסף הרוחניות עם הגשמיות קישור ועלֿידי
ז"ל (שליש48חכמינו לקרח נתגלתה מהם ואחת מטמוניות, שלש הטמין ביותר, גדול עשיר שהיה שיוסף, ,

המטמוניות שלש כל לבוא לעתיד יתגלו הרוחניות עם הגשמיות דקישור העבודה ועלֿידי יוסף), של מעשרו
אור' ב'תורה כמבואר השלישים), ג' חיים'49(כל כמאמר50וב'תורת בגשמיות, גם כן וכמו ברוחניות, הענין תוכן

ז"ל מלכים,51רבותינו הלכות בסוף הרמב"ם שכתב וכמו מילת", וכלי גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ "עתידה
"כדי כעפר", מצויין המעדנים וכל הרבה מושפעת תהיה שהטובה וכו' רעב לא שם יהיה לא הזמן ש"באותו

היעוד שיקויים ועד וחכמתה", בתורה פנויין מכסים".52שיהיו לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי
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(תו"מ37) ס"ה הנ"ל קרח ש"פ שיחת גם וראה לֿלג. טז, פרשתנו
.(58 ע' שם

א.38) כ, יבמות
וש"נ.39) .103 ס"ע שם תו"מ וראה ב. קמז, שבת
ואילך.40) פ"ג ו' מאמר
ואילך.41) יז טז, שופטים ס' ראה
א.42) יו"ד, סוטה
יב.43) פד, תהלים
ח"ה44) מלוקט סה"מ גם וראה ואילך. קכד ע' וארא אוה"ת ראה

(לעיל פ"ו בהתוועדות שנאמר קרח ויקח ד"ה וש"נ. ואילך. קלז ע'

ואילך). יד ע'
סע"ב.45) לב, שבת
א.46) יז, לך לך פרש"י
ג.47) פמ"ו, ב"ר
וש"נ.48) א. קיט, פסחים
ואילך.49) ב מד, ויגש
ואילך.50) ג [רמז], קו ויחי
וש"נ.51) סע"ב. ל, שבת
ט.52) יא, ישעי'
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בזה: והענין

הקדושה במדריגת היא כשלעצמה הגשמיות שגם טענה מתוך הרוחניות, מן הגשמיות את מבדילים כאשר
שאולה" חיים ד"וירדו ומצב מעמד נעשה סוףֿכלֿסוף הנה –37.

לך" במותר עצמך ד"קדש הענין וחסר בגשמיות, מושקעים היה38כאשר "החרש מטומטם, הלב נעשה אזי ,

איסור.39לבם" לתאוות לבסוף באים היתר שמתאוות ועד ,

בהכרח ישראל בני אצל כי, הגשמיות, של הקיום לעצם גם נוגע הרוחניות עם הגשמיות שקישור זאת, ועוד
ומעין בקונטרס בארוכה וכמבואר הרוחניות, עם קשורה תהיה ללא40שהגשמיות לבדה, הגשמיות שמציאות

בלבד. שעה לפי אם כי ישראל, בני אצל להיות יכולה אינה הרוחניות, עם ודביקות קישור

כידוע – הרוחניות עם הגשמיות קישור נעשה שעלֿידם השערות, ענין גם שמשון41וזהו שערות בענין
מהטבע. שלמעלה באופן היתה שגבורתו ועד כפשוטו, בגשמיות גדול גיבור היה שעלֿידם הגיבור,

ז"ל רבותינו אמרו לשמשון שבנוגע שנאמר42[ולהעיר, נקרא הקב"ה של שמו על ומגן43"שמשון שמש כי
שלא באופן הוא הרוחניות עם הגשמיות שקישור – בזה והענין מהעולמות. שלמעלה דייקא הוי' שם גו'", הוי'

ומדריגות פירושים ג' ישנם גופא (שבזה שדֿי שם עם בקישור די"44די מלומר שפתותיכם שיבלו "עד (א) :45,

בריה" לכל באלקותי "שדי לאלקותי"46(ב) כדאי ומלואו העולם "שאין (ג) גם47, הקישור להיות צריך אלא ,(

הוי']. שם עם

במדרשי שמצינו כפי – כפשוטו בגשמיות העשירות ענין גם נוסף הרוחניות עם הגשמיות קישור ועלֿידי
ז"ל (שליש48חכמינו לקרח נתגלתה מהם ואחת מטמוניות, שלש הטמין ביותר, גדול עשיר שהיה שיוסף, ,

המטמוניות שלש כל לבוא לעתיד יתגלו הרוחניות עם הגשמיות דקישור העבודה ועלֿידי יוסף), של מעשרו
אור' ב'תורה כמבואר השלישים), ג' חיים'49(כל כמאמר50וב'תורת בגשמיות, גם כן וכמו ברוחניות, הענין תוכן

ז"ל מלכים,51רבותינו הלכות בסוף הרמב"ם שכתב וכמו מילת", וכלי גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ "עתידה
"כדי כעפר", מצויין המעדנים וכל הרבה מושפעת תהיה שהטובה וכו' רעב לא שם יהיה לא הזמן ש"באותו

היעוד שיקויים ועד וחכמתה", בתורה פנויין מכסים".52שיהיו לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי
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(תו"מ37) ס"ה הנ"ל קרח ש"פ שיחת גם וראה לֿלג. טז, פרשתנו
.(58 ע' שם

א.38) כ, יבמות
וש"נ.39) .103 ס"ע שם תו"מ וראה ב. קמז, שבת
ואילך.40) פ"ג ו' מאמר
ואילך.41) יז טז, שופטים ס' ראה
א.42) יו"ד, סוטה
יב.43) פד, תהלים
ח"ה44) מלוקט סה"מ גם וראה ואילך. קכד ע' וארא אוה"ת ראה

(לעיל פ"ו בהתוועדות שנאמר קרח ויקח ד"ה וש"נ. ואילך. קלז ע'

ואילך). יד ע'
סע"ב.45) לב, שבת
א.46) יז, לך לך פרש"י
ג.47) פמ"ו, ב"ר
וש"נ.48) א. קיט, פסחים
ואילך.49) ב מד, ויגש
ואילך.50) ג [רמז], קו ויחי
וש"נ.51) סע"ב. ל, שבת
ט.52) יא, ישעי'
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נתתי הנה "ואני שבין והקשר הפרשיות סמיכות אודות

ישראל..." בני קדשי לכל תרומותי משמרת את ענין1לך –

כן לפני האמורה קרח מחלקות לבין – כהונה מתנות

בפירושו זאת מציין ורש"י ב"ספרי", נאמר ,2בפרשה,

הכהונה" על וערער קרח ש"בא הקדוש3ֿשלאחר אמר

ומעלה וחותם כותב הוא אהרן כהונת שאת ברוךֿהוא,

כהונה מתנות באמצעות וזאת .4בערכאין,

מתנות שבין לקשר הסבר זהו להבין: לביןdpedkיש

ענין בין הקשר מה אך קרח, iellהניתןxyrnd5מחלוקת

לאחר, מיד המוזכר מעשר...", כל נתתי הנה לוי ("ולבני

אינון לך דייהבית מתנן חלקך, "אני של אמירה ובאותה

כהונה6חולקך" מתנות קרח?7– מחלוקת לבין – (

קשר שום לכך שאין בלבד זו לא לכאורה, מכך: יותר

קרח מחלוקת לכך: הנוגד ענין זהו אלא קרח, למחלוקת

כהונה"wxהיתה גם "ובקשתם – הכהונה עלle`–8על

ומבין לוי, היה עצמו קרח שהרי –miaeygdלויה, שבהם

קהת בן יצהר ?9בן

הסיבה: היא עצמה זו שאכן לתרץ היה ניתן לכאורה,

ועל עלֿידו נגרמה והמחלוקת לוי, משבט היה שקרח כיון

לוי בני היותם עצם הרי – לוי משבט אנשים עוד 10ידי

משה להם שאמר כפי ומחלוקתם, לטענתם הגורם :11היה

ישראל אלקי הבדיל כי מכם המעט לוי בני נא "שמעו

אחיך כל ואת אותך ויקרב לעבוד... ישראל... מעדת אתכם

ובקשתם אתך לוי dpedkבני mbלטעות היה ניתן – "

לוי שבט של חשיבותו ח"ו נפגעה זאת שעקב ולחשוב

הקדושֿברוךֿהוא, ציוה לכן עלcgiaותפקידו. הציווי עם

ללמדנו לוי... לבני מעשר נתינת על גם כהונה, מתנות

בחשיבותם נשארו לוי .12שבני

ענין את מזכירה שהתורה מכך כי כך, לומר קשה אך

וא"וjyndaהמעשרות ובתוספת כהונה, למתנות

xeaigd13ללויים המעשר ענין שבין הקשר שגם מובן, ,

שבין הקשר כמו אופן באותו הוא קרח מחלוקת לבין

להדגיש כדי כלומר, קרח, מחלוקת לבין כהונה מתנות

הלויה מעלת את חיובי באופן כדי14מלכתחילה רק ולא ,

המעלה שלילת את .15למנוע

יש לחלוטין, מדוייקים התורה עניני שכל כיון כן: כמו

מחלוקת לבין ולויה כהונה מתנות שבין שהקשר לומר,

סימן הם כהונה שמתנות כללי, באופן רק אינו calaקרח

הערעור לאחר אהרן כהונת אלא16לחיזוק ,ozednyשל

קרח למחלוקת קשורה ולויה כהונה מענה17מתנות ומהווה

קרח. לטענת
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ואילך.1) ח יח, פרשתנו

כ.2) פסוק לקמן גם נשנה ובספרי עה"פ.

בא3) הכהונה על אהרן כנגד וערער קרח (בא בפרש"י ועד"ז בספרי כ"ה

על קרח שערער לפי טוב: לקח במדרש אבל לו). ונתן dpedkהכתוב zepzn

תנחומא וראה כו'. ללמדך המתנות את ולבניו לאהרן לקיים ללמד הכתוב בא

כו'. מת"כ כ"ד כו' להתגרות כו' התחילו ד: פי"ח במדב"ר ג. פרשתנו

"לכך4) "ולכךdxn`pבספרי מסיים בפרש"י אבל לקרח". סמוך זו פרשה

dknqpבארוכה ונתבאר שם), טוב לקח במדרש (ועד"ז לכאן" זו פרשה

ואכ"מ. ואילך. 124 ע' חכ"ג בלקו"ש

ואילך.5) כא שם הפרשה בהמשך המדובר

חלקך").6) "אנא שתרגם – מתיב"ע יותר לפשש"מ קרוב (שהוא שם ת"א

המעשר7) מן מעשר דתרומת דמכיון להנ"ל) (בהמשך אפ"ל הי' בפשטות

ללוי. מעשר נתינת מצות תחלה להקדים הוצרך כהונה, מתנות מכ"ד א' היא

ע"ד (לאהרן)* הדיבור ובתוך בהמשך נאמרה מעשר דמצות קשה לפי"ז אבל

(ובפרשה) בדיבור נאמרה מעשר ותרומת המוסיף), (ובוא"ו כהונה מתנות

.15 הערה לקמן וראה כה). (יח, ולמשה – בפ"ע

יוד.8) טז,

שם9) (פרש"י משה" עם "לחלוק שבא גרם זה ואדרבא פרשתנו. ריש

ודתן). ד"ה

א"צ10) שלדעתם – תכלת שכולה טלית ע"ד סנהדראות) ראשי (או

ודתן). ד"ה קרח ר"פ פרש"י (ראה – לציצית

ואילך.11) ח טז,

כו.12) יח, פרשתנו עה"ת מש"ך להעיר

כא).13) (יח, גו' לוי ולבני

לוי14) "ולבני נאמר שם שגם הנהdpdלהעיר "אין שם ובספרי נתתי"

הנ"ל. חכ"ג לקו"ש וראה כהונה. במתנות ח שם, ופרש"י כבספרי שמחה" אלא

מעצמה,15) מובנת ללוי מעשר וכן כהונה מתנות שסמיכות י"ל בפשטות

אתך אביך ובית ובניך "אתה ואילך) א (יח, שלפנ"ז לפרשה בהמשך בא כי

מענה (שהוא גו'" המקדש עון את כלi"palתשאו גו' גוענו "הן כזֿכח) (יז,

ושמרו גו' אתך הקרב גו' לוי מטה אחיך את "וגם ה'") משכן אל הקרב הקרב

מעשר כל נתתי הנה לוי "ולבני כאֿב), (יח, בהפסוק וכמפורש גו'". לעבוד גו'

ועד"ז גו'" מועד אוהל אל בנ"י עוד יקרבו ולא גו' עבודתם חלף גו' בישראל

ועוד. שם. אוה"ח ח. יח, ספורנו – התורה במפרשי (כמ"ש כהונה במתנות הוא

מתרצים (ופרש"י) שבספרי אלא יאשי'). ר' דעת כא שם, מספרי ולהעיר

הגדולה –ihxtaהאריכות מת"כ לו שניתנו הענין כללות ולא כהונה מתנות

נסמכה "ולכך קרח ערעור לבטל כו', למלך משל הוא זוdyxtשהביאור

לכאן".

כג)16) (יז, אהרן" מטה ש"פרח מזה ההוכחה היתה כבר שע"ז ובפרט

כה). שם, (רש"י הכהן" באהרן שבחרתי "לזכרון – לאות" "למשמרת וניתן

(17.3 שבהערה טוב לקח ממדרש להעיר

.oxd` l` 'd xn`ie (g weqta dyxtd zlgz lr sqep) t"der xn`p k weqtay xirdle (*
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בהרחבה דובר אלימלך"18כבר ב"נועם הנאמר 19על

בתרגום אשר קרח, של "20שהענין קרח",bltz`eנאמר

למים מים בין המבדיל לרקיע בדומה לחלק21הוא ,

התבססה כך ועל לתחתונים. עליונים בין ולהבדיל

אהרן: כהונת על מחלוקתו

עסוק הוא העולם, מעניני לחלוטין מנותק שהכהן כיון

קדושה בעניני הפסוק22רק ובלשון –23"lcaieאהרן

miycwלהקדישו ycw,"ובניו הוא

נאמר שעליו גדול, כהן אהרן, המקדש24ובמיוחד "ומן

ה'" קהל על תתנשאו "מדוע כך אם – יצא" כיצד25לא –

וקדושת התנשאות של ההשפעה להיות צריכה ומדוע

יתעלו הם שגם ה'") קהל ("על ישראל על elcaeieאהרן

היא עבודתם אשר בעוד העולם, עםwqrzdlמעניני

לאלקות. כלים מהם ולעשות גשמיים דברים

אינה ה'" קהל על תתנשאו "מדוע טענתם ולפיכך

חפץ קרח כי – כהנים יהיו עצמם שהם לרצונם סותרת

"כל על להשפעה קשר לה שאין כהונה, של אחר בסוג

העדה".

ששמאי בקדושה, מוצאים שאנו לענין מצד26בדומה –

הבנין"27קפדנותו באמת "דחפו במקום28– שמאי ו"בית ,

משנה" אינה הלל "ושם29בית של באופן היא דרכם כי ,

דרכיו" ששוקל .30דרך...

אשר – וחבריו יוחאי בר שמעון רבי נוספת: דוגמא

בידם" עלתה ולא יוחאי בר שמעון כרבי עשו ,31"הרבה

השלושֿ השנה לאחר אפילו ("חבריו") בנו אלעזר ורבי

מחי" "הוי במערה מכה).32עשרה (=היה

לאחר נכתב כהונה מתנות על הציווי מדוע מובן בכך

שבין הקשר את מבטאות כהונה מתנות קרח: מחלוקת

לכהנים, מרכושם נותנים שישראל – לכהנים ישראל

הם כלומר, העולם. מעניני אתminnexnהמופרשים

ואשר כהונה, למתנות ההופכים שלהם, הגשמיים הענינים

ניתנים שהם כדלעיל, חלקך", "אני נאמר Îyecwlעליהם

`edÎjexa.

על קרח חלק בפועל אמנם, בכך: די אין לכאורה, אך,

את ותפיסתו כוונתו, אך אהרן, כהונת על ובמיוחד הכהונה

הפרדה רק שתהיה היתה הכהונה, יהיה33ענין ולא ,xeaig

קדושה – "עליונים" לבין העולם, "תחתונים", בין

להיות, לכאורה, התיקון, צריך היה לכך ובהתאם ואלקות.

יימסרו הגשמיים שהענינים לקדושֿברוךixnblֿבאופן

דבר כאשר לתחתון, עליון בין נצחי חיבור שיווצר כך הוא,

לה' המוקרבים שקרבנות כשם לגמרי, קדוש ייעשה גשמי

מתנות כל מן לא אך לחלוטין, קדושים הם המזבח על

dpedkאשר ,milk`p)z`pdlהם מהם וחלק הכהנים, (

oileg.
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ÊÂÓ˙ '‚· ˆ"ÈÈ¯‰
תמוז, ג' בו שחל בשבוע לפעמים נקראת קרח פרשת

מו"ח כ"ק שוחרר שבו היום – עצמו תמוז ג' ביום או

תרפ"ז בשנת ממאסר .34אדמו"ר,

דברי לפי ובמיוחד פרטית, בהשגחה שהכל וכידוע,

התורה35ה"של"ה" בפרשיות נרמזים המועדים שכל

קשורה זה יום שמשמעות מובן, להם, בסמוך הנקראות

קרח. פרשת של למשמעותה

לכאורה ניתן קרח מחלוקת על דלעיל ההסבר לפי

ביניהם: הקשר את בפשטות להסביר

להבדלתם הכהונה, ענין לעצם התנגד לא שקרח כשם

כך על כאמור, היתה, מחלוקתו אלא העם, מן הכהנים של

העדה",miritynשהם "כל אל זו קדושה ומעבירים
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וש"נ.18) ואילך, 116 ע' ח"ח לקו"ש ראה

ד"19) תשכג. תרצז, ע' פרשתנו באוה"ת ונתבאר רחםהובא פטר כל ה

כאן. המור בצרור גם הובא – ואילך א יז, זח"א ע"פ ועוד. תרכ"ז.

בפרש"י.20) הובא

ואילך.21) ב תצו, ח"ג שם אוה"ת וראה ז. א, בראשית

(22dyxtd 'l.פמ"ו תניא קדושים. ר"פ ופרש"י תו"כ (ראה והבדלה

ועוד). פ"י. אגה"ת

יג.23) כג, דה"א

יב.24) כא, אמור

ג.25) טז,

וראה26) התניא). הקדמת וראה א. רמה, (זח"ג הגבורה מקו ששרשו

.77 בהערה ובהנסמן ואילך. סע"ב נד, פרשתנו לקו"ת שם. זח"א

ביאוה"ז27) (וראה במ"א ומבואר קפדנין. כהנים ע"ד ב) (קס, ב"ב וראה

שמברכין אף זה להיות שיכול איך שפט) ע' חקת לקלוי"צ תצא. ע' להצ"צ

אהרן: של בניו) (וכש"כ ותלמידיו באהבה, בנ"י כמאמר`adeאת הבריות את

lld.(א לא, (בשבת והנהגתו

שם.28) שבת

וש"נ.29) רע"ב. לו, ברכות

ג.30) מח, שה"ש לקו"ת

ב.31) לה, ברכות

ב.32) לג, שבת

השייכות33) דלאוdlilycע"ד בה מחריב דמינה א) (ג, זבחים וראה .

בה. מחריב לא מינה

לדֿלז.34) ליקוט לקו"ד ראה – והגאולה המאסר פרשת

וישב.35) ר"פ תושב"כ חלק
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בהרחבה דובר אלימלך"18כבר ב"נועם הנאמר 19על

בתרגום אשר קרח, של "20שהענין קרח",bltz`eנאמר

למים מים בין המבדיל לרקיע בדומה לחלק21הוא ,

התבססה כך ועל לתחתונים. עליונים בין ולהבדיל

אהרן: כהונת על מחלוקתו

עסוק הוא העולם, מעניני לחלוטין מנותק שהכהן כיון

קדושה בעניני הפסוק22רק ובלשון –23"lcaieאהרן

miycwלהקדישו ycw,"ובניו הוא

נאמר שעליו גדול, כהן אהרן, המקדש24ובמיוחד "ומן

ה'" קהל על תתנשאו "מדוע כך אם – יצא" כיצד25לא –

וקדושת התנשאות של ההשפעה להיות צריכה ומדוע

יתעלו הם שגם ה'") קהל ("על ישראל על elcaeieאהרן

היא עבודתם אשר בעוד העולם, עםwqrzdlמעניני

לאלקות. כלים מהם ולעשות גשמיים דברים

אינה ה'" קהל על תתנשאו "מדוע טענתם ולפיכך

חפץ קרח כי – כהנים יהיו עצמם שהם לרצונם סותרת

"כל על להשפעה קשר לה שאין כהונה, של אחר בסוג

העדה".

ששמאי בקדושה, מוצאים שאנו לענין מצד26בדומה –

הבנין"27קפדנותו באמת "דחפו במקום28– שמאי ו"בית ,

משנה" אינה הלל "ושם29בית של באופן היא דרכם כי ,

דרכיו" ששוקל .30דרך...

אשר – וחבריו יוחאי בר שמעון רבי נוספת: דוגמא

בידם" עלתה ולא יוחאי בר שמעון כרבי עשו ,31"הרבה

השלושֿ השנה לאחר אפילו ("חבריו") בנו אלעזר ורבי

מחי" "הוי במערה מכה).32עשרה (=היה

לאחר נכתב כהונה מתנות על הציווי מדוע מובן בכך

שבין הקשר את מבטאות כהונה מתנות קרח: מחלוקת

לכהנים, מרכושם נותנים שישראל – לכהנים ישראל

הם כלומר, העולם. מעניני אתminnexnהמופרשים

ואשר כהונה, למתנות ההופכים שלהם, הגשמיים הענינים

ניתנים שהם כדלעיל, חלקך", "אני נאמר Îyecwlעליהם

`edÎjexa.

על קרח חלק בפועל אמנם, בכך: די אין לכאורה, אך,

את ותפיסתו כוונתו, אך אהרן, כהונת על ובמיוחד הכהונה

הפרדה רק שתהיה היתה הכהונה, יהיה33ענין ולא ,xeaig

קדושה – "עליונים" לבין העולם, "תחתונים", בין

להיות, לכאורה, התיקון, צריך היה לכך ובהתאם ואלקות.

יימסרו הגשמיים שהענינים לקדושֿברוךixnblֿבאופן

דבר כאשר לתחתון, עליון בין נצחי חיבור שיווצר כך הוא,

לה' המוקרבים שקרבנות כשם לגמרי, קדוש ייעשה גשמי

מתנות כל מן לא אך לחלוטין, קדושים הם המזבח על

dpedkאשר ,milk`p)z`pdlהם מהם וחלק הכהנים, (

oileg.
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תמוז, ג' בו שחל בשבוע לפעמים נקראת קרח פרשת

מו"ח כ"ק שוחרר שבו היום – עצמו תמוז ג' ביום או

תרפ"ז בשנת ממאסר .34אדמו"ר,

דברי לפי ובמיוחד פרטית, בהשגחה שהכל וכידוע,

התורה35ה"של"ה" בפרשיות נרמזים המועדים שכל

קשורה זה יום שמשמעות מובן, להם, בסמוך הנקראות

קרח. פרשת של למשמעותה

לכאורה ניתן קרח מחלוקת על דלעיל ההסבר לפי

ביניהם: הקשר את בפשטות להסביר

להבדלתם הכהונה, ענין לעצם התנגד לא שקרח כשם

כך על כאמור, היתה, מחלוקתו אלא העם, מן הכהנים של

העדה",miritynשהם "כל אל זו קדושה ומעבירים
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וש"נ.18) ואילך, 116 ע' ח"ח לקו"ש ראה

ד"19) תשכג. תרצז, ע' פרשתנו באוה"ת ונתבאר רחםהובא פטר כל ה

כאן. המור בצרור גם הובא – ואילך א יז, זח"א ע"פ ועוד. תרכ"ז.

בפרש"י.20) הובא

ואילך.21) ב תצו, ח"ג שם אוה"ת וראה ז. א, בראשית

(22dyxtd 'l.פמ"ו תניא קדושים. ר"פ ופרש"י תו"כ (ראה והבדלה

ועוד). פ"י. אגה"ת

יג.23) כג, דה"א

יב.24) כא, אמור

ג.25) טז,

וראה26) התניא). הקדמת וראה א. רמה, (זח"ג הגבורה מקו ששרשו

.77 בהערה ובהנסמן ואילך. סע"ב נד, פרשתנו לקו"ת שם. זח"א

ביאוה"ז27) (וראה במ"א ומבואר קפדנין. כהנים ע"ד ב) (קס, ב"ב וראה

שמברכין אף זה להיות שיכול איך שפט) ע' חקת לקלוי"צ תצא. ע' להצ"צ

אהרן: של בניו) (וכש"כ ותלמידיו באהבה, בנ"י כמאמר`adeאת הבריות את

lld.(א לא, (בשבת והנהגתו

שם.28) שבת

וש"נ.29) רע"ב. לו, ברכות

ג.30) מח, שה"ש לקו"ת

ב.31) לה, ברכות

ב.32) לג, שבת

השייכות33) דלאוdlilycע"ד בה מחריב דמינה א) (ג, זבחים וראה .

בה. מחריב לא מינה

לדֿלז.34) ליקוט לקו"ד ראה – והגאולה המאסר פרשת

וישב.35) ר"פ תושב"כ חלק
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הרבה כך כל מהם סבל שהרבי אלו אצל היה גם כך

הם בגללו ואשר להם, שהפריע הדבר ורדיפות: התנגדויות

לעצמו ובמצוות בתורה עבודתו עצם היה לא אותו, אסרו

" למען עבודתו אלא מרחביzvaxd36ובעצמו, בכל התורה

ההיא במדינה אז חיו אשר היהודים כל בין מדינתנו",

(=רוסיה).

תמוז, בג' שחרורו משמעות היתה לכך ובדומה

יכול שהרבי כל, לעין בגלוי הוכיח שהקדושֿברוךֿהוא

בפעילות שהקדושֿברוךzvaxdֿלהמשיך כשם התורה,

"כותב שהוא בכך קרח של ערעורו את וביטל הסיר הוא

אהרן. כהונת את בערכאין" ומעלה לך וחותם

תמוז ג' הרי לעיל: לאמור בדומה זה אין לכאורה, אך,

שחרור אלא הרבי, של המלא שחרורו עדיין היה לא

ל"קאסטראמא", לגלות אז נשלח הוא שהרי בלבד, ממאסר

התורה הרבצת בפעילות להמשיך היה יכול לא הוא שבה

רק התרחש המלא והשחרור xzeiכראוי, xge`nבי"בֿי"ג ,

מן ליציאתו עד קשיים, עדיין היו אז גם כי אם תמוז,

ההיא .37המדינה

הענין לבין הרבי שחרור שבין שהדמיון לומר, הכרחי

קשור אהרן, כהונת בערכאין" ומעלה לך וחותם "כותב של

(בחיצוניות היה שהוא כפי והגאולה השחרור של לחלק

את שאסרו אלו אצל הגלות בהגבלות עדיין מוגבל לפחות)

הרבי.
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פשוטה, שאלה ולהזכיר להקדים יש זאת להבין כדי

מעשר: לגבי וכן בכלל, כהונה מתנות ענין לגבי לכאורה,

כהונה קטן38מתנות חלק רק הן לכהן, נותן שיהודי ,

הדברים – וכדומה חלה תרומה, אפילו מנכסיו. ומסויים

את לתת לתתoziy`xשצריך צריך שיעור, להן יש – לכהן

לתרומה שיעור נקבע מדרבנן ואפילו ה"ראשית", את רק

מארבעים אחד יפה עין בחלה39– גם וכך אין40. אבל .

כתרומה תבואתו כל את לחלוטין לתת צריך היהודי

ניכרין" "שיריה להיות צריך אלא לגבי41וכדומה, גם וכך ,

והתבואה. הפירות מן בלבד עשירית הרי שהוא מעשר,

"למטה" שיעור יש מדוע מובן שאסור42ולכאורה, ,

שאסור – "למעלה" שיעור יש מדוע אך ממנו. פחות לתת

לתת אסור מהם ובחלק לה', נכסיו כל את ולהקדיש לתת

שנקבע השיעור מן הרמב"ם43יותר פוסק ואף "לעולם44,

על עובר כן והעושה נכסיו כל יחרים ולא אדם יקדיש לא

יותר יפזר אל במצוות ממונו המפזר כל אלא הכתוב... דעת

מחומש...".

.‰
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החסידות בתורת הוא: זה לכל מבואר45ההסבר

היא כהן של שמהותו לויים, לבין כהנים שבין ההבדל

החסד איש וקרח,46היותו גבורה. היא הלויים של ומהותם ,

את להגביר אהרן כהונת על במחלוקתו חפץ לוי, היה אשר

הכהנים. במקום יהיו שהלויים החסדים, על הגבורות

לבין חסד בין ההבדל האדם, של הרוחנית בעבודה

"שוב" – למטה מלמעלה השפעה הוא חסד הוא: גבורה

– למעלה ממטה העלאה היא וגבורה העולם, תוך אל

העולם. מן יציאה "רצוא",

הגבורה, ענין הוא שהעיקר היה, קרח טענת של שרשה

ועליה. "רצוא" של הרוחנית העבודה

שהם כפי שהתחתונים, סבר אינםmze`ivnaקרח ,

רצוא של פעולה אצלם להיות צריכה ולכן לאלקות, כלים

לאלקות. ועליה מטה של מהמצב יציאה –

ולמבואר כן, לפני לנאמר סתירה אינם אלה דברים

אחר שהכהנים,47במקום כך על היתה קרח שמחלוקת ,

של רוח הלך ישראל בכל מעוררים הגדול, הכהן ובמיוחד

בעולם למטה הרוחנית עבודתם ידי על –48התרוממות
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(בסה"מ36) תרפ"ח סיון טו – אלה ימים לחגיגת הגאולה בעל במכתב

בפ"ע). בקונטרס עוה"פ (תשל"ח) ועתה – קמו ע' תרפ"ח

ח"ג.37) תשל"ג) חב"ד, (כפר מהוריי"ץ אדמו"ר התולדות ספר ראה

חלה38) תוספתא ב. קלג, חולין ב. קי, (ב"ק וכו' בגמרא מנויות כולן

בכורים. הל' ריש וברמב"ם ב) יח, פרשתנו ספרי פ"ב.

מ"ג.39) פ"ד תרומות

כ.40) שם, בפרש"י הובא כא טו, שלח ספרי מ"ז. פ"ב חלה

ה"ה41) פ"ג תרומות הל' רמב"ם ב. קלו, חולין מ"ה. פ"ד תרומות ראה

פ"י (שם פסק הגז לראשית בנוגע אבל (חלה). בכורים מהל' רפ"ה (בתרומה).

בבכורים גם קיימין, ראשית גזיי כל שאמר שדבריו שם) (חולין כמ"ד ה"ח)

(בכורים עושהו בכורים שדהו כל לעשות הרוצה אבל מדרבנן שיעור נאמר

הי"ז). פ"ב שם רמב"ם מ"ד. פ"ב

תרומות.42) מהל' רפ"ה רמב"ם (ראה מדאורייתא משא"כ עכ"פ, מדרבנן

ואילך 179 ע' לעיל מהמבואר ולהעיר רפ"י). שם. רפ"ה שם. בכורים הל'

וש"נ. מדאורייתא. גם כו' חלה תרומה, בנתינת שיעור יש דיעות שלכמה

ב).43) נד, מנחות טז. א, (אבות אומדות לעשר שלא ואמחז"ל

וחרמין.44) ערכין הל' סוף

תקמא.45) ע' אחרי תרצב. תרפו. ע' פרשתנו אוה"ת ראה – לקמן בהבא

ועוד. א'מג. ע' ח"ב תער"ב המשך שם. רחם פטר כל ד"ה קצ. ע' אור יהל

ב נד, פרשתנו לקו"ת (קרח).וראה בערכו הליקוטים ספר ואילך.

רפ"ג.46) תניא א). רמד, ח"א א. רמב, א. קעו, שם (וראה ב. קמה, זח"ג

וש"נ.47) ואילך. 116 ע' ואילך. 106 ע' ח"ח לקו"ש

שהם48) כפי שתחתונים קרח של בהטענה בפנים לעיל שהמבואר וי"ל

הסתעפות הוא דרצוא, התנועה צ"ל ולכן לאלקות כלים אינם במציאותם
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איש הכהן אהרן של מפעולתם נובע שהענין כיון שהרי

אל למטה מלמעלה אלקות ו"ממשיך" המשפיע החסד

כך, לידי מביא הוא הרי במציאותו, שהוא כפי התחתון

של באופן אינה ישראל אצל ,dhndמןd`iviשההתעלות

לאלקות, כלי נעשה במצבו שה"מטה" ל"כלdnecaאלא

jiyrnבכל" שמים", "לשם שלך, המעשים ,"jikxc,"

"דעהו" שלך, .49הדרכים

אינה קרח למחלוקת והתיקון התשובה זו ומסיבה

וצריך לה', לגמרי הניתנים וקדשים, קרבנות באמצעות

כהונה: מתנות באמצעות דוקא אלא המזבח, על להקריבם

היהודי כאשר בכלל, ובקדשים הקרבנות, בהקרבת

הדברים שכל ניכר אין לה', נכסיו את mipezgzdמקדיש

יוצאים הרי הקרבנות כי לאלקות, כלי נעשים הגשמיים

של ענין ונעשים למטה, לאדם משייכותם החולין, מגדר

המזבח. על אותם מקריבים – קדושה

לכהן מנכסיו נותן שאדם כהונה במתנות כן לא ,50אך

לגדולה" – "למשחה אצלו ונעשה זאת, אוכל ,51והכהן ָ

אוכלים" – לאֿיהודים אף – שהמלכים כדי52"כדרך עד ,

לארץ, בחוץ גם הנוהגים הכהונה, ממתנות שחלק כך

במצבם שגם ומודגש ניכר בכך ודוקא – חולין נשארים

שייכים הם חולין, בהיותם שלמטה, הדברים של

.53לאלקות
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מושלם, באופן מודגש אין עדיין כהונה במתנות גם אך

במצב לאלקות, להתקשר יכולים תחתונים דברים שגם

כי: ב"מטה", שרויים, הם שבו

כהונה מתנות רוב וארבע54א) במקדש עשר ,

נעשות חלהdligzבירושלים, מכן לאחר ורק קודש

"משולחן והכהנים לכהן, לתתן זכו"deabהחובה .55קא

הרמה תחילה בהם יש וחלה, בכורים תרומה, גם כך

כפי לכהן, ניתנים הם מכן לאחר ורק לה', ונתינה

בפרשתנו התורה אשר56שמדגישה dl'"ראשיתם epziלך

אשר בארצכם אשר כל "בכורי dl'נתתים", e`iaiלך

"57יהיו" ,epzz"תרומה הגר58לה' גזל אצל ואפילו ,

ניתן הוא מכן לאחר ורק ה'", "קנאו תחילה מתקיים

.59לכהן

עשר המתנות, יתר גם הם60ב) אלה הרי בגבולין,

שייכים כבר הם ישראל ברשות בהיותם שעוד דברים

שדה61לכהן אחוזה, שדה וקיבה, לחיים זרוע כ"מתנות" ,

,62חרמים

אחוזה" ו"שדה ש"מתנות" לכך, נזכרים63[בנוסף אינם

בפרשתנו חז"ל64במפורש וכדברי ענין65. קשור ,

יותר מאוחר שהיה פינחס, למעשה ],66ה"מתנות"

ללויים, המעשר גם בפרשה לכך בהמשך מוזכר לפיכך

ללוי ונתינתו המעשר הבדלת לאחר גם א) הוא67אשר:

גמורים חולין מותר68נשאר והוא כלל" קדושה בו ש"אין ,

לפני69לזרים גם ללוי השייך מסויים חלק זה אין ב) .

היהודי. הפרשת

לחלוטין, חול שהוא דבר שגם יותר מודגש וכך

שהוא בכך הקדושֿברוךֿהוא עם קשור ממש, "תחתונים"

נחלתו" הוא "ה' אשר ללוי, .70ניתן
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מעניני שעושים העדה בכל מעלה שיש מטענתו יותר), נמוכה (במדרי' והשתל'

היינו לאלקות, כלים המבוארdlcaddהעולם – העדה לכל הכהנים עבודת בין

ס"ב). לעיל (הובא שם בלקו"ש

ו.49) ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות

ועוד.50) שם. ובפרש"י א. עג, מנחות רפ"ב. בכורים ראה – כהן נכסי הם

ח.51) יח, בפרשתנו פרש"י

וש"נ.52) א. צא, זבחים

עומד53) והוא ד"ה לכהנים, ק"ק אכילת מצות להצ"צ מסהמ"צ להעיר

ואכילת מלמטלמ"ע והעלאה הבירור הו"ע מזבח שאכילת – תרס"ג עליהם

בפנים. לקמן ראה מלמעלמ"ט. המשכה כהנים

ח"ח54) וש"נ. ,72 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה – לקמן בהבא

ואילך. 33 ע' [המתורגם]

וש"נ.55) א. יג, ב"ק

(בתרומה).56) יב יח,

(בבכורים).57) יג שם,

לה'".58) תרומה "תרימו יט לפנ"ז ושם (בחלה). כא טו, שלח

מפורש59) גֿד) (יח, שופטים בפ' משא"כ ח. ה, נשא פרש"י ב. קט, ב"ק

צאנך גז וראשית גו' דגנך ראשית גו' העם מאת הכהנים משפט יהי' ozz"וזה

el."

הם60) לפנ"ז שנזכרו וחלה תרומה גם – ורמב"ם בגמ' זו לחלוקה

בגבולין. מהעשר

דאין61) ועוד) ג' שער אבודרהם יח. סי' (ח"א הרשב"א שו"ת ראה

הבעלים. משל ולא זכו קא גבוה דמשולחן משום כהונה מתנות על מברכין

המצות. ברכת ערך תלמודית אנצקלופדי' וראה

ה"ה)62) פ"ו וחרמין ערכין הל' רמב"ם סע"א. (לב, מבכורות להעיר

כו'. דבריהם לכל כהקדש ה"ה בעלים בבית שהן זמן כל חרמים

בהערה63) בהנסמן וראה ה"וֿז. פ"א בכורים הל' רמב"ם – הם שחולין

שלפנ"ז.

נתן64) אשר כל הזכיר (בפרשתנו) כי ושם ג. יח, שופטים רמב"ן ראה

כו'. גמורים חולין הן כו' הזרוע אבל בקודש, לו

ג.65) יח, שופטים ופרש"י ספרי ב. קלד, חולין ראה

ועוד.66) שם. מלבי"ם שם. שופטים רמב"ן וראה

שם67) פרש"י ראה – תרומה" לה' ירימו "אשר כד) (יח, ע"ז ומש"כ

ולהעיר מעשר". תרומת ממנו שיפריש עד תרומה קראו "הכתוב (מספרי)

כו'. השם קנאה זו אף כא: יח, מספרי

ל.68) יח, פרשתנו פרש"י

ה"ב.69) פ"א מעשר הל' רמב"ם

ב.70) יח, שופטים
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איש הכהן אהרן של מפעולתם נובע שהענין כיון שהרי

אל למטה מלמעלה אלקות ו"ממשיך" המשפיע החסד

כך, לידי מביא הוא הרי במציאותו, שהוא כפי התחתון

של באופן אינה ישראל אצל ,dhndמןd`iviשההתעלות

לאלקות, כלי נעשה במצבו שה"מטה" ל"כלdnecaאלא

jiyrnבכל" שמים", "לשם שלך, המעשים ,"jikxc,"

"דעהו" שלך, .49הדרכים

אינה קרח למחלוקת והתיקון התשובה זו ומסיבה

וצריך לה', לגמרי הניתנים וקדשים, קרבנות באמצעות

כהונה: מתנות באמצעות דוקא אלא המזבח, על להקריבם

היהודי כאשר בכלל, ובקדשים הקרבנות, בהקרבת

הדברים שכל ניכר אין לה', נכסיו את mipezgzdמקדיש

יוצאים הרי הקרבנות כי לאלקות, כלי נעשים הגשמיים

של ענין ונעשים למטה, לאדם משייכותם החולין, מגדר

המזבח. על אותם מקריבים – קדושה

לכהן מנכסיו נותן שאדם כהונה במתנות כן לא ,50אך

לגדולה" – "למשחה אצלו ונעשה זאת, אוכל ,51והכהן ָ

אוכלים" – לאֿיהודים אף – שהמלכים כדי52"כדרך עד ,

לארץ, בחוץ גם הנוהגים הכהונה, ממתנות שחלק כך

במצבם שגם ומודגש ניכר בכך ודוקא – חולין נשארים

שייכים הם חולין, בהיותם שלמטה, הדברים של

.53לאלקות
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מושלם, באופן מודגש אין עדיין כהונה במתנות גם אך

במצב לאלקות, להתקשר יכולים תחתונים דברים שגם

כי: ב"מטה", שרויים, הם שבו

כהונה מתנות רוב וארבע54א) במקדש עשר ,
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"57יהיו" ,epzz"תרומה הגר58לה' גזל אצל ואפילו ,

ניתן הוא מכן לאחר ורק ה'", "קנאו תחילה מתקיים
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שייכים כבר הם ישראל ברשות בהיותם שעוד דברים

שדה61לכהן אחוזה, שדה וקיבה, לחיים זרוע כ"מתנות" ,

,62חרמים

אחוזה" ו"שדה ש"מתנות" לכך, נזכרים63[בנוסף אינם

בפרשתנו חז"ל64במפורש וכדברי ענין65. קשור ,

יותר מאוחר שהיה פינחס, למעשה ],66ה"מתנות"

ללויים, המעשר גם בפרשה לכך בהמשך מוזכר לפיכך

ללוי ונתינתו המעשר הבדלת לאחר גם א) הוא67אשר:

גמורים חולין מותר68נשאר והוא כלל" קדושה בו ש"אין ,

לפני69לזרים גם ללוי השייך מסויים חלק זה אין ב) .

היהודי. הפרשת

לחלוטין, חול שהוא דבר שגם יותר מודגש וכך
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כהונת על מחלוקתו את קרח פתח שבה הטענות אחת

מן פטורה שתהא מהו תכלת שכולה "טלית היתה: אהרן

החסידות71הציצית" בתורת הטלית,72. טענתו: מבוארת

והענין "מקיף", בחינת על מצביעה תכלת, שכולה לבוש,

– ממנו הנמשכים חוטים לציצית, זקוק אינו מקיף של

על מחלוקתו את להביע קרח רצה בכך בפנימיות. המשכה

החסידות. בתורת בהרחבה שמבואר כפי אהרן, כהונת

(גם): היא הדברים משמעות בדקות, ה', בעבודת

היהודי של הגשמית מציאותו זיכוך של העבודה כאשר

zraepהעובד האדם מצד ולא מלמעלה, האור מהמשכת

הרי אלקות, עם מתאחד שהוא למרות הרי למעלה, ממטה

ענין למציאותו ביחס הוא הרי מלמעלה, בא שהענין כיון

מצד הנעשית בפנימיות, ההמשכה חסרה – "מקיף" של

העובד. היהודי של מציאותו

עדיין מעשר של הענין גם שבדקות לומר יש זה ולפי

גם צורך יש אלא קרח, של למחלוקתו מספיק תיקון אינו

והם למטה, משפיעים ומעשר כהונה שמתנות בענין

הנכסים, ליתר ביחס ומבטאים אצלmix`ypyמדגישים

היהודי.

מקיים המעשר, את וכן הכהונה, מתנות שאת כיוון

הן שאלה מפני d'היהודי zeevnבלבד באמצעותם לכן ,

הם שבו במצב גשמיים, דברים שגם בשלמות, מובע לא

בהגבלותיהם לגמרי כליםmdlyנמצאים נעשים למטה

צדקה, לגבי אפילו חז"ל, מדברי גם שמובן וכפי לאלקות,

ומנכסיו מממונו זה חלק הרי מעשרות על הציווי שלאחר

אצלו כפקדון הוא אלא מלכתחילה, לאדם שייך ,73אינו

ומעשר כהונה מתנות של והנתינה ההפרשה כאשר אך

שייך שנשאר שלמרות להשתמשmc`lמדגישה, לצרכיו, ,

זה הרי –meynבהם, לו אותם נתן שהקדושֿברוךֿהוא

למטה עלֿידו מנוצלים הם כך משום ote`aודוקא

– רוצה שהקדושֿברוך

ממש הגשמיים שהדברים מגלה הוא כך עלֿידי דוקא

שהם בבחינתmix`ypכפי לחלוטין, האדם של רכושו

בפנימי נעשים באופן"תחתונים", לאלקות, קשורים ותם

דרכיך "בכל .edrc"74של

" של השלימות מושגת כך יתברךdxicועלֿידי לו

mipezgza"75.

כהונה במתנות שהן לכך הסיבה שזוהי לומר, ואפשר

את לתת לאדם ואסור מסויים, שיעור נקבע במעשר והן

בנכסים לאלקות ההתקשרות כי נכסיו, באופן`elכל היא

ולכן לתת. חייב שהוא בחלק מאשר עלdqgשונה התורה

ישראל של ויזדכך76ממונם "יתברר" זה שממון כדי ,

המתאים .elבאופן
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oirn,ממש קדשים – הללו והדרגות הענינים שלושת

אצל שנשארים והנכסים ומעשר, כהונה מתנות ועיקר רוב

של הענין ה': שבאחדות בדרגות למצוא ניתן – האדם

למטה ממעלה אחד הוי' למעלה, ממטה אחד הוי' ,77יחוד

תתאה" ל"יחודא עילאה" "יחודא בין .78איחוד

למעלה ממטה עליה של באופן אחד הוי' של הענין

לגמרי העולמות בטלים העולמות התהוות לאחר שגם הוא,

הנבראים דבר, של לאמיתו כלומר, התהוותם. כלפני בדיוק

שהם כפי היא האמיתית ומציאותם כלל, מציאות אינם

האצילות. בעולם למעלה,

העולם מעניני פרישה של רוחנית עבודה נוצרת מכך

ועבודתם הצדיקים חיי מענינים79– מובדלים הם אשר ,

גשמיים.

אח "הוי'ה של השני מלמעלההאופן המשכה) (בדרך ד

דבר.80למטה" כל בתוך "מתלבשת" שהאלקות הוא

עצמה זו מציאות אך קיימת, מציאות הוא העולם כלומר,

של רוחנית עבודה נוצרת יחוד של זו מדרגה אלקות. ִהיא

– מהם הינתקות של ולא גשמיים, בדברים התעסקות

אלקית. הנאה היא הנאתו אך הגשמי, מהדבר נהנה האדם
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ועוד.71) ב. פרשתנו תנחומא ג. פי"ח, במדב"ר

בפרשתנו.72) תקעה ע' שלח אוה"ת פרשתנו. ריש ג מו, שלח לקו"ת ראה

שם תער"ב המשך רפ"ג. ע' תרס"ו המשך שם. להאריז"ל הליקוטים ספר ראה

ובכ"מ. (א'מד).

קונטרסים73) בסה"מ (נדפס פ"ג תר"ץ נחמני בר שמואל א"ר ד"ה ראה

א). קיט, ח"א

ספ"ג.74) תניא עיין

(75.335 ע' ח"כ ואילך. 76 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש גם ראה

ולהעיר76) וש"נ). א. כז, (ר"ה וחרמין ערכין הל' סוף רמב"ם ראה

לקו"ש וראה ד. קא, להה"מ או"ת ק"ט. סי' הריב"ש צוואת רי"ח. סי' מכש"ט

.245 ע' חי"ז [המתורגם]

ההבדלה77) שישאר רצה קרח "אבל תרצז ע' פרשתנו מאוה"ת להעיר

והלל שמאי אבל כו' זו"נ יתייחדו שלא לש"ש שאינה והבדל מחלוקת וזהו

כו'". ומלמטלמ"ע מלמעלמ"ט יש זה ביחוד רק זו"נ יחוד לש"ש מחלוקת

ואילך). תשד (ע' בסופו להבין ד"ה שם וראה

תורת78) רמב. רכח. ע' ואילך. קנג ס"ע תרס"ו המשך ראה – לקמן בהבא

אלו אופנים ב' ואילך 196 ע' שם (וראה ואילך 184 ואילך. 51 ע' שלום

בהגה"ה. פ"ב פר"ת לעד סמוכים ד"ה וראה בעצמות).

בהביאור.79) סכ"ז אגה"ק ראה

רמב).80) ע' שם (המשך הא' מאופן יותר נעלית במדרי' הוא זה ואופן

gxw zyxt - zegiyÎihewl

ניכר הגשמי, הדבר עם שהוא למרות זה, יחוד גם אך

אלקות – שהתאחדו שונים דברים שני הם שאלה

והגשמיות,

תתאה ויחודא עילאה יחודא של האיחוד מצד ואילו

ההנאה, הגשמית, והעשיה הגשמית שהמציאות ניכר

אלקות. נעשים

.Ë
ÏÚ ˙Â˜Ï‡‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡Ë·˙Ó ÊÂÓ˙ '‚· ‡˜Â„

˘ÓÓ ˙ÂÈÓ˘‚‰
של הקשר את להסביר ניתן לעיל האמור כל b'לפי

קרח: לפרשת במיוחד, בתמוז

מן גם לגמרי, הרבי את שחררו כאשר תמוז, וי"ג בי"ב

התורה שהפצת בגלוי ניכר לא בקאסטראמא, הגלות

שגם אותו, שאסרו ה"תחתונים" על גם השפיעה והיהדות

אמותיהם מד' בגלוי הרבי יצא אז שהרי לכך, יסכימו הם

ויהדות). יהודים נגד פעלו הם בכלל ההיא במדינה אם (גם

כאשר תמוז, בג' לגלותmdדוקא אותו שלחו

ארגן לשם הגיעו לפני אף לשם, ובנסעו בקאסטראמא,

myyמקוהֿטהרה תיקן "חדר", ויפתחו ילדים ,81יאספו

חסידות דברי שם –82ואמר וכדומה ,

בדרגתם ממש, ה"תחתונים" שגם הודגש בכך דוקא

בגלות, הרבי את מחזיקים הם בעוד ביותר, הנחותה

– הרבי של והיהדות התורה הפצת עם "מסכימים"

מחלוקת את וביטל שהסיר המושלם לתיקון בדומה

שבו במצב גשמיים, דברים שגם שלmdקרח, שרויים,

אלקות. – בפנימיותם הם ממש, "תחתונים"

.È
Â˙‡ÈˆÈ È�ÙÏ ˆ"ÈÈ¯‰ È·¯‰ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

‡Ó‡¯ËÒ‡˜Ï
הענינים ששלושת לומר, יש לעיל, האמור כל לפי

באופן רומזים קרח, מחלוקת את ותיקנו ביטלו אשר הללו,

המאסר, מן בהשתחררו הרבי שאמר התורה לדברי כללי

לקאסטראמא נסיעתו חפשי):83לפני (בתרגום דבריו ואלה ,

כאשר עמנו אלקינו ה' "יהי יתברך, מה' מבקשים "אנו

יטשנו" ואל יעזבנו אל אבותינו עם יתברך84היה שה' ,

כאבותינו, אנו שאין אף אבותינו, עם היה כאשר עמנו יהיה

תורה למען ממש בפועל נפש מסירות בעלי היו אשר

וכו'". ומצוות

"יהי היא הבקשה לשון מדוע א) להבין: יש ולכאורה,

שמשמעותו הוי', שם הזכרת מובנת עמנו...": אלקינו ה'

אחד ברגע ויהיה הווה הי' הוא שם85שהקדושֿברוךֿהוא ,

יש ולכן העולם, מן הנעלית אלקות דרגת על מורה זה

אלקים שם כן לא אך "עמנו". שהוא ולציין להוסיף צורך

ואמיץ "תקיף הוא שהקדושֿברוךֿהוא היא שמשמעותו

ובתחתונים" בעליונים היכולת לו ומשמעות78אשר ,

– עמנו שהקדושֿברוךֿהוא הוא "אלקינו" הביטוי

שצריך או "עמנו", המילה את להוסיף הכרחי לא ולכאורה

עמנו"? ה' "יהי לומר היה

אלקינו ה' "יהי הבקשה מןepnrב) ערוך לאין נעלית "

יטשנו". ואל יעזבנו "אל הבקשה

בעלי היו אשר כאבותינו, אנו שאין "אף אמר הרבי ג)

ולכאורה: ומצוות". תורה למען ממש בפועל נפש מסירות

ואף בפועל, נפש מסירות תקופה באותה היתה הרבי אצל

ענותנותו שעקב נאמר אם וגם מכן. ולאחר במאסר בהיותו

כמסירות אינה שלו הנפש שמסירות סבר הוא הרבי של

צריך היה לא הוא זאת בכל "אבותינו", של הנפש

היו אשר כאבותינו, אנו שאין "אף זה בסגנון להתבטא

שוללת שמשמעותו ממש", בפועל נפש מסירות בעלי

ממש. בפועל שלו הנפש מסירות את לגמרי

.‡È
ÏÎÏ ‰ÏÂ‡‚‰ ÔÈ�Ú ˙‡ ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ ˆ"ÈÈ¯‰ È·¯‰

È„Â‰È
הגאולה ענין את להביא רצה הרבי הוא: לכך ההסבר

יכונה" ישראל "בשם אשר אלה אל ואף ישראל, כל ,86אל

אלקינו ה' "יהי הפסוק לשון את דוקא ציטט הוא ולכן

כלומר, כאבותינו...". אנו שאין "אף ההוספה עם עמנו"

אצלם ואשר לאבותינו, דומים אינם אשר יהודים לגבי שגם

oi`'הוי" יהיה ומצוות, תורה עבור בפועל נפש מסירות

אבותינו". עם היה כאשר עמנו אלקינו

הגאולה ענין את להביא רצה שהרי לעיל, האמור ולפי

ישראל "בשם רק אשר אלה אל להתחשבdpekiגם בלי ,"

"על שבהוסיפו לומר, ניתן ומצוות, תורה בשמירת במצבם

על לפירוש לרמוז הרבי התכוון כאבותינו" אנו שאין אף

מלך87המדרש הקדושֿברוךֿהוא, לפני אומר שלמה "וכן

להם ונותן יפה מלאכתן עושין והן פועלים שוכר שהוא
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(81.1063 ע' ח"ד לקו"ש ראה

(82.352 ע' ח"א קונטרסים בסה"מ נדפס – ממצרים גפן ד"ה

(83.350 ע' שם נדפס

נז.84) ח, מ"א

פ"ז.85) היחוה"א שער – (ס"ג) נ' סי' או"ח (ואדה"ז) טושו"ע

וש"נ.86) ואילך, 329 ע' ח"ח לקו"ש וראה סיון. דט"ו הנ"ל מכתב

כו.87) תהלים מדרש
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ניכר הגשמי, הדבר עם שהוא למרות זה, יחוד גם אך

אלקות – שהתאחדו שונים דברים שני הם שאלה

והגשמיות,

תתאה ויחודא עילאה יחודא של האיחוד מצד ואילו

ההנאה, הגשמית, והעשיה הגשמית שהמציאות ניכר

אלקות. נעשים

.Ë
ÏÚ ˙Â˜Ï‡‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡Ë·˙Ó ÊÂÓ˙ '‚· ‡˜Â„

˘ÓÓ ˙ÂÈÓ˘‚‰
של הקשר את להסביר ניתן לעיל האמור כל b'לפי

קרח: לפרשת במיוחד, בתמוז

מן גם לגמרי, הרבי את שחררו כאשר תמוז, וי"ג בי"ב

התורה שהפצת בגלוי ניכר לא בקאסטראמא, הגלות

שגם אותו, שאסרו ה"תחתונים" על גם השפיעה והיהדות

אמותיהם מד' בגלוי הרבי יצא אז שהרי לכך, יסכימו הם

ויהדות). יהודים נגד פעלו הם בכלל ההיא במדינה אם (גם

כאשר תמוז, בג' לגלותmdדוקא אותו שלחו

ארגן לשם הגיעו לפני אף לשם, ובנסעו בקאסטראמא,

myyמקוהֿטהרה תיקן "חדר", ויפתחו ילדים ,81יאספו

חסידות דברי שם –82ואמר וכדומה ,

בדרגתם ממש, ה"תחתונים" שגם הודגש בכך דוקא

בגלות, הרבי את מחזיקים הם בעוד ביותר, הנחותה

– הרבי של והיהדות התורה הפצת עם "מסכימים"

מחלוקת את וביטל שהסיר המושלם לתיקון בדומה

שבו במצב גשמיים, דברים שגם שלmdקרח, שרויים,

אלקות. – בפנימיותם הם ממש, "תחתונים"

.È
Â˙‡ÈˆÈ È�ÙÏ ˆ"ÈÈ¯‰ È·¯‰ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

‡Ó‡¯ËÒ‡˜Ï
הענינים ששלושת לומר, יש לעיל, האמור כל לפי

באופן רומזים קרח, מחלוקת את ותיקנו ביטלו אשר הללו,

המאסר, מן בהשתחררו הרבי שאמר התורה לדברי כללי

לקאסטראמא נסיעתו חפשי):83לפני (בתרגום דבריו ואלה ,

כאשר עמנו אלקינו ה' "יהי יתברך, מה' מבקשים "אנו

יטשנו" ואל יעזבנו אל אבותינו עם יתברך84היה שה' ,

כאבותינו, אנו שאין אף אבותינו, עם היה כאשר עמנו יהיה

תורה למען ממש בפועל נפש מסירות בעלי היו אשר

וכו'". ומצוות

"יהי היא הבקשה לשון מדוע א) להבין: יש ולכאורה,

שמשמעותו הוי', שם הזכרת מובנת עמנו...": אלקינו ה'

אחד ברגע ויהיה הווה הי' הוא שם85שהקדושֿברוךֿהוא ,

יש ולכן העולם, מן הנעלית אלקות דרגת על מורה זה

אלקים שם כן לא אך "עמנו". שהוא ולציין להוסיף צורך

ואמיץ "תקיף הוא שהקדושֿברוךֿהוא היא שמשמעותו

ובתחתונים" בעליונים היכולת לו ומשמעות78אשר ,

– עמנו שהקדושֿברוךֿהוא הוא "אלקינו" הביטוי

שצריך או "עמנו", המילה את להוסיף הכרחי לא ולכאורה

עמנו"? ה' "יהי לומר היה

אלקינו ה' "יהי הבקשה מןepnrב) ערוך לאין נעלית "

יטשנו". ואל יעזבנו "אל הבקשה

בעלי היו אשר כאבותינו, אנו שאין "אף אמר הרבי ג)

ולכאורה: ומצוות". תורה למען ממש בפועל נפש מסירות

ואף בפועל, נפש מסירות תקופה באותה היתה הרבי אצל

ענותנותו שעקב נאמר אם וגם מכן. ולאחר במאסר בהיותו

כמסירות אינה שלו הנפש שמסירות סבר הוא הרבי של

צריך היה לא הוא זאת בכל "אבותינו", של הנפש

היו אשר כאבותינו, אנו שאין "אף זה בסגנון להתבטא

שוללת שמשמעותו ממש", בפועל נפש מסירות בעלי

ממש. בפועל שלו הנפש מסירות את לגמרי

.‡È
ÏÎÏ ‰ÏÂ‡‚‰ ÔÈ�Ú ˙‡ ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ ˆ"ÈÈ¯‰ È·¯‰

È„Â‰È
הגאולה ענין את להביא רצה הרבי הוא: לכך ההסבר

יכונה" ישראל "בשם אשר אלה אל ואף ישראל, כל ,86אל

אלקינו ה' "יהי הפסוק לשון את דוקא ציטט הוא ולכן

כלומר, כאבותינו...". אנו שאין "אף ההוספה עם עמנו"

אצלם ואשר לאבותינו, דומים אינם אשר יהודים לגבי שגם

oi`'הוי" יהיה ומצוות, תורה עבור בפועל נפש מסירות

אבותינו". עם היה כאשר עמנו אלקינו

הגאולה ענין את להביא רצה שהרי לעיל, האמור ולפי

ישראל "בשם רק אשר אלה אל להתחשבdpekiגם בלי ,"

"על שבהוסיפו לומר, ניתן ומצוות, תורה בשמירת במצבם

על לפירוש לרמוז הרבי התכוון כאבותינו" אנו שאין אף

מלך87המדרש הקדושֿברוךֿהוא, לפני אומר שלמה "וכן

להם ונותן יפה מלאכתן עושין והן פועלים שוכר שהוא
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(81.1063 ע' ח"ד לקו"ש ראה

(82.352 ע' ח"א קונטרסים בסה"מ נדפס – ממצרים גפן ד"ה

(83.350 ע' שם נדפס

נז.84) ח, מ"א

פ"ז.85) היחוה"א שער – (ס"ג) נ' סי' או"ח (ואדה"ז) טושו"ע

וש"נ.86) ואילך, 329 ע' ח"ח לקו"ש וראה סיון. דט"ו הנ"ל מכתב

כו.87) תהלים מדרש
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כשישכור משובח, הוא ואימתי למלך, יש שבח מה שכרן,

היא וזו שכרן להן ונותן מלאכתן עושין שאין רעים פועלים

" אומר הוא וכן גדולה didטובה xy`k epnr epiwl` 'd idi

epizea` mrהגאולה ענין את להביא חפץ הוא כלומר, ."

רעים". ל"פועלים גם

.·È
"...Â�ÓÚ Â�È˜Ï‡ '‰ È‰È"· ˙Â‚¯„‰ ˘ÂÏ˘

אלקינו ה' "יהי של שבענין להסביר, ניתן זה לפי

לשלוש במקביל שהן לומר ויש דרגות, שלוש יש עמנו..."

לעיל: שהוזכרו הדרגות

הוא שהקדושֿברוךֿהוא – אלקינו" (נהיה) "הוי' א)

וכחו האדם של מציאותו שכל כלומר, וחיותנו, כוחנו

אלקות. הם בגלוי וחיותו

אלקינו "ה' בפניepnrֿב) כמציאות הוא האדם – "

" שהקדושֿברוךֿהוא אלא העובדהenrעצמו, עצם אך ."

קשור שהוא לכך הוכחה מהוה "עמנו" הוא ש"אלקינו"

לאלקות.

אצל שגם לכך לגרום כדי יטשנו": ואל יעזבנו "אל ג)

ישראל בשם – ממש "תחתונים" בבחינת שהם יהודים

לאלקות הקשר כלל אצלם נראה שאין – יהיה88יכונה ,

אף אבותינו, עם היה "כאשר הרבי מוסיף הגאולה, ענין

לפירוש לרמוז היתה וכוונתו – כאבותינו..." אנו שאין

כדלעיל ה"פועלים89המדרש אצל שגם גרם הוא ובכך ,

יטשנו" ואל יעזבנו "אל של תחושה לפחות תהיה רעים"

במצב שגם –dfמנותקים הם שאין ניכר נמצאים הם שבו

הקדושֿברוךֿהוא. עלֿידי ח"ו ועזובים

במציאותם ה"תחתונים" שגם מודגש בכך ודוקא

בה, שרוי שיהודי דרגה שבכל לאלקות. קשורים הגלויה

של ובלשונו אלקות. היא והפנימית האמיתית מהותו

הפרטי79הרבי מצבו עם התחשב "מבלי ישראל איש כל :

ותורתו". ה' עם תמים לבו המצוות וקיום בשמירת

אלה על ואף שבעולם, ה"תחתונים" על גם השפיע וזה

להפצת יסכימו הם שלהם במצבם שגם אותו, אסרו אשר

וגאולתו לשחרורו סיועם כדי ועד הרבי, עלֿידי התורה

כפשוטה.

ונעשים כדי) (עד נזכרים האלו שהימים יש90כיוון ,

– ולכולם אחד ג'epnrלכל מיום כח ונתינת הוראה –

המונעים והעיכובים ההפרעות עקב להירתע שלא בתמוז,

כמשמעות – ההבטחה ניתנה ואף ויהדות, תורה הפצת

"יהי שיקויים – יטשנו" ואל יעזבנו "אל "יהי" של השניה

ואל יעזבנו אל אבותינו עם היה כאשר עמנו אלקינו ה'

ובגשמיות" ברוחניות אור יהיה ישראל בני ולכל .91יטשנו

't 'b mei .d"kyz ,elqk h"i .c"kyz fenz 'b ,gxw t"y zegiyn)
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שם.88) לקו"ש ראה

בפועל89) נפש מסירת "בעלי היו שהם אבותינו מעלת אמר שלכן וי"ל

וראה רפ"ג. תניא (ראה המוחין עבודת על מורה בכלל שאבותינו אף – ממש"

בכאו"א השוה דבר הרי"ז המסנ"פ ענין כי – בסופו) תש"י ה"א יהי ד"ה

דמשיחא דעקבתא בדור יתירה מעלה ואדרבה פי"ח. תניא (ראה מישראל

ואילך. 106 ע' ח"א קונטרסים סה"מ ראה – במסנ"פ התומ"צ שמקיימים

בהם. נראה לא זה וגם – ועוד) .122 ע' תש"ט .237 ע' תש"י סה"מ

(ראה90) "נעשים" הם כדבעי "נזכרים" כשהם אשר האריז"ל פי' כידוע

פכ"ט). (להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים. תיקון בספר רמ"ז

הנ"ל.91) תמוז ג' בשיחתו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון סיום

•

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי לפ' בהעלותך.

על טהרת  חינוך  למוסד  כוונתו  בודאי  בישיבה קטנה, שהרי  נכונה ההצעה שיקבל משרת מורה 

הקדש, ואם כן הרי זוהי פרנסה גשמית ורוחניות גם יחד, ובודאי יסתדר באופן שיוסיף בהקביעות שלו 

בלימוד תורת הנגלה וחסידות, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט כשישפיע גם בסביבתו להחזקת 

היהדות והפצתה שאז הרי זכות הרבים מסייעתו, ובודאי למותר להאריך שתכלית הפצה זו הוא כהוראת 

הסדרה בהעלותך את הנרות אלו נשמות ישראל כמבואר בלקוטי תורה לרבנו הזקן, וכהוראת חז"ל עד 

שתהא שלהבת עולה מאלי', וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לג
רב אמי

רבי אמי, כי הוה חזי פרסא דרכיב, אמר היינו דובא 
ניידא1.

פרסיים — הם בחינת גבורות, כי עשרה קבין גבורה 
ירדו לעולם, תשעה נטלו פרסיים2.

לשרשן,  הגבורות  בעלות  הוא   — דרכיב  פרסא 
בינה, מקור הגבורות, ככתוב3 אני בינה לי גבורה.

ורבי אמי, בינה, כשמו אמי, מלשון אם — הוא יודע 
זה.

)ליקוטים ואגרות עמ' שלה(

רבן גמליאל

לזה  גמליאל(  )רבן  אמר  נדרו,  על  לישאל  אחד  בא 
שעמו, כלום שתינו רביעית יין האיטלקי, אמר לו הן, 
אם כן יטייל אחרינו עד שיפיג יינינו, וטייל אחריהן ג' 
מילין . . כיון שהגיע לסולמא דצור, ירד רבן גמליאל 

מן החמור ונתעטף והתיר לו את נדרו4.

גמליאל — הוא תיבות ג' מי"ל א"ל.
ג' מיל — הוא הג' מילין שטייל.

פירושו קשה, כמו מי כמכה באלים5, אילי   — אל 
הארץ6, וכדומה, והיינו סולמה של צור, צור הוא אבן 

קשה.
ועל ידי טיול זה פג היין — פ"ג הוא מספר גמל"י.
)תורת לוי יצחק עמ' קצח(

רב דימי

עבדי  קרבי  ותרין  תלתין  אמר,  דימי  רב  אתא  כי 
רומאי בהדי יוונים כו'7.

דימ"י - מספרו ב' פעמים ל"ב. והוא יודע שעבדו 
ל"ב קרבי.

)תורת לוי יצחק עמ' ריד(

רב הונא

עזיזא  הוה  רחימתין  כי  ואזיל,  קאמר  דהוה  ההוא 

1( קידושין עב, א.
2( שם מט, ב.

3( משלי ח, יד.
4( עירובין סד, ב.
5( בשלח טו, יא.
6( יחזקאל יז, יג.

7( עבודה זרה ח, ב.

ביני לאשתי, רש"י(, אפותיא  עזה  )כשאהבתינו היתה 
דספסירא שכיבין )על רוחב הסייף היינו שוכבים שנינו, 
רש"י(, השתא דלא עזיזא רחימתין, פוריא בר שיתין 
גרמידי גם כן לא סגי לן )לא די לנו, רש"י(. אמר רב 

הונא, קראי כתיבי כו'8.

את  ידע  והאדם  שכתוב9  כמו  חיבור,  פירושו  דעת 
הקב"ה  ומלכות,  ז"א  ואשה,  איש  חיבור  והוא  חוה. 

וישראל.
ויש שתי בחינות דעת, ככתוב10 כי אל דעות הוי' ולא 

)ולו קרי( נתכנו עלילות.
דעת עליון — הוא כאשר האהבה עזה. ושם הוא ולא 
נתכנו עלילות, שאינו נוגע שם מעשי ישראל, שאפילו 
אם עלילותיהם אינם כדבעי, מכל מקום הקב"ה אוהב 
אותם ביותר, וכמו לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל 

בישראל11. ולכן אפותיא דספסירא שכיבין.
דעת תחתון — הוא כאשר האהבה אינה עזה. ושם 
הוא ולו נתכנו עלילות, שכשחוטאים ישראל ח"ו אין 
הקב"ה  אהבת  יש  אז  שגם  )אם  ועוז  בתוקף  האהבה 
ישנה  וכן בישראל  ה'12,  לישראל, אהבתי אתכם אמר 
האהבה המסותרת13(. ולכן גם פוריא בר שיתין גרמידי 

לא סגי לן.
לכן האומר קראי כתיבי הוא רב הונא.

הונא — רומז על דעת, כי הונא מלשון הון, וכתיב14 
ובדעת חדרים ימלאון כל הון יקר ונעים.

הונ"א — מספרו ב' פעמים א"ל, הוא חסד וגבורה 
שבדעת.

ויש לומר,
— הוא חסד וגבורה  הב' אלפי"ן דב' פעמים א"ל 

שבדעת עליון.
— הוא חסד וגבורה  הב' למדי"ן דב' פעמים א"ל 

שבדעת תחתון.
אם כן, ברב הונא יש שתי הבחינות, דעת עליון ודעת 
תחתון. זהו שהוא דוקא יודע ואמר קראי כתיבי, הן על 
כד רחימתין עזיזא, והן על השתא דלא עזיזא רחימתין.
)תורת לוי יצחק עמ' קפה(

8( סנהדרין ז, א.
9( בראשית ד, א.

10( שמואל א ב, ג. ועיין לקוטי תורה להאריז"ל שמות ג, ד. עץ חיים 
שער ז"א פ"ג.

11( בלק כג, כא.

12( מלאכי א, ב.
13( תניא פי"ח.

14( משלי כד, ד.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לד
טז, א – ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי 
ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן

א. האר"י זצ"ל דרש על קרח פסוק )תהלים צב, יג( צדיק 
ללמד2  אלה  תיבות  בסופי  רש"ם  שמו  שכן  יפרח1,  כתמר 
הוא  שהרי  אמר  ויפה  יתקן,  הוא  גם  עולם  תקון  שבסוף 
התחילו  שם  שירדו  ראשונה  משעה  גיהנם  במדור  וסיעתו 
להצדיק עליהם דין שמים וכך הם אומרים משה אמת ותורתו 
אמת ואנו בדאים, ואין בעולם קלקול גדול כל כך שוידוי זה 

לא יספיק לתקנו.
ק"כ  בגי'  הן  יפרח  כתמר  צדיק  אלה  תיבות  ראשי  והנה 
ק"כ  אותיות  חמש  רבנן  כדאמור  אלקים  שם  של  צרופים 
יגבו חובם תחלה ממנו ואחרי  בתים ללמד שכל כתות הדין 
כן יפרח, וכן האותיות האמצעיות ד"י ת"ם פ"ר יש בהן רמז 
של  לצרותיו  ד"י  להכריז  עתידים  אלקים  שהק"כ  מפורש 
גבורות שרשי הדינין  ונשלם לפייס החמש  ת"ם  קרח שהרי 
שהן אותיות3 מנצפ"ך מספרן פ"ר, וכמו שאמר הנביא )ישעי' 
ס, כ( ושלמו ימי אבלך, ע"ד מה שבארנו במאמרו חקור דין 
בריש חלק ה' בפירוש מלת גיהנם4 ושם זכרנו מה יקר חסדו 
ית' אפי' עם המורדים והפושעים להוציא יקר חסדו מזולל, 
וכן אמר המלך החכם )משלי טז, ד( כל פעל ה' למענהו ואמרו 

חכמים לקלוסו.
עשרה מאמרות – אם כל חי ח"ג פרק לד

כולם  העדה  "כל  קרח6  בטענת  בחסידות5  מבואר  ב. 
שעצם   – ה'"  קהל  על  תתנשאו  ומדוע  ה'  ובתוכם  קדושים 
נכונה, כיון שראה את המעלה שישנה  טענתו של קרח היא 
לו  )דנתאווה הקב"ה להיות  כי הכוונה  דוקא אצל המקבל – 
אמנם  בתחתונים;  דוקא  נשלמת  בתחתונים(  דירה  יתברך 
לבוא  לעתיד  רק  תהי'  בגלוי  המעלה  כי  היתה,  שלו  הטעות 
)כאשר נקבה תסובב גבר7(, לאחרי שישנה הקדמת העבודה 
הבירור  וגמר  בהתחתונים,  מעליונים  והשפעה  דהמשכה 
דהתחתון )לוי מבחי' גבורות( שבא על ידי זה שלפני זה הוא 

מקבל מהעליון )כהן איש החסד(.
תורה"(  של  )“יינה  הפנימי  הפירוש  לומר  יש  זה  פי  ועל 
נדרשת  יפה  זו  “פרשה   – בפרשתנו  הראשון  רש"י  בפירוש 
במדרש רבי תנחומא": חלק הדרוש )שבדרוש8( שבתורה – 

והאר"י זצ"ל דרש על קרח פסוק )תהלים צב, יג( צדיק כתמר יפרח: עיין עוד בזה   )1

ילקוט משיח וגאולה על התורה  פרשת קרח סימן ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. לו. קג. קה. )ועיין 

פרשת תזריע סימן קמט דפי' קרח הוא ֵקֵרַח ע"ש(.

2( ללמד שבסוף התקון גם הוא כתמר יפרח.

3( אותיות מנצפ"ך המורין על דין.

4( בפי' מלת גיהנ' שעל הנשמות שנטהרו בתוכ' אומרים הנם הא אתלבנו.

5( ראה לקוטי תורה פרשתנו נד, ב ואילך. ושם נתבאר. אור התורה פרשתנו עמוד תרפו. 

תרצב. סד"ה ויקח קרח העת"ר. ספר המאמרים – מלוקט חלק ג עמוד רג ואילך. ובכמה 

מקומות.

6( פרשתנו טז, ג.

7( ירמי' לא, כא.

8( כי במדרש עצמו ישנם פירושים על דרך הפשט )כמובן מזה שרש"י בכמה מקומות 

מביא פירוש ממדרש ואינו מזכיר שזהו ממדרש(, וכן לאידך – ישנם דרשות שהובאו 

מדגיש שהוא דרש(  בספרי פשט )וגם בפירוש רש"י מובאים ענינים של דרש )ורש"י 

אלא שהם קרובים לדרך הפשט(; ואילו כאן כתב רש"י שפרשה זו נדרשת במדרש רבי 

תנחומא, היינו – דרש שבדרש.

זו",  ב"פרשה  וה"יפה"  הטוב  מגלה  תנחומא("  )רבי  "מדרש 
 – ובחיצוניות  בגלוי  הפשט,  דרך  על  )משא"כ  קרח  פרשת 
מעשה קרח אינו "יפה"( – כפי שטענת קרח היא למעליותא, 
מצד )שראה את( הסדר שיהי' בפועל בגאולה העתידה לבוא, 
כשיהי' הענין ד"תנחומא" מלשון תנחומין ונחמה על הגלות.

בסגנון אחר: “פרשה זו" )טענת קרח( כפי שהיא כתובה 
ב")מדרש רבי( תנחומא" – בגאולה העתידה לבוא – הרי היא 
על  משא"כ  הטוב.  ותכלית  שלימות  )נדרשת(",  “יפה  בענין 
והיום לעשותם  הפשט – כפי שהענינים הם בזמן הזה,  דרך 
בהסדר  אינו  עדיין  העולם   – הפשט(  עולם  העשי',  )עולם 
דתכלית השלימות, זה יהי' רק לעתיד לבוא, לאחרי שלימות 

בירור התחתון על ידי זה שהוא מקבל מלמעלה ממנו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ג, משיחות ש"פ 

קרח

מטהו  בו  אבחר  אשר  האיש  והיה   – כ  יז, 
ישראל  בני  תלנות  את  מעלי  והשכתי  יפרח 

אשר הם מלינם עליכם

ג. והי' האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח. במסורה יפרח 
צדיק  ]ג[  צדיק.  בימיו  יפרח  ז(  עב,  )תהלים  ואידך  דין.  ג'9, 
יג(. על פי מה ששמעתי בשם הגאון  יפרח )שם צב,  כתמר 
החתם סופר זצ"ל על הכתוב )שמות לג, כג( וראית את אחורי 
)היינו שזהו ההסתר פנים אחרי המעשה הלז הידוע במדבר 
השם  טובת  שרואים  מה  כי  תשא,  בפרשת  זה  שם  שנאמר 
יתברך וצדקתו הוא רק אחור"י לאחרי כן. אבל( ופני לא יראו 
)מלפנים בתחלה לא יכירו ולא ידעו זה, איך הוא הכל כן ראוי 
פי  ודברי  וחסדי השי"ת(, עד כאן דבריו  להיות שהוא טובה 

חכם חן.
)שער  זצ"ל  הקדוש  מהאר"י  הנודע  פי  על  לומר  יש  וזהו 
קר"ח10,  ס"ת  יפרח,  כתמר  צדיק  כי  שם(  תהלים  הפסוקים 
היינו שיפרח לעתיד, אבל זהו החסרון הי' שהוא רק בסופ"י 
תיב"ת קר"ח, שהכיר רק בסו"ף, כי משה אמת ותורתו אמת 
כן  שאין  מה  עליו,  חלק  בתחלה  אבל  יא(,  קרח  )תנחומא 
במש"ה נאמר )תהלים צב, א( מזמור שיר ליום השבת, ר"ת 
האריז"ל(,  בכתבי  מזמור  באותו  בסידור  )כמבואר  למש"ה 
היינו כי משה רבינו השיג מיד בראש"י תיבות בתחלה וראש 
האמת מראש ועד סוף, לא כמו קרח שהשיג רק בסופו כנזכר. 
וזה שכתוב אשר אבחר בו מטהו יפר"ח )בתחל"ה כדרך פר"ח 

החנטה לידע האמת(.
וזה שכתוב המסורה יפרח בימיו צדיק )שנאמר על משיח 
הרמב"ם  ]כמ"ש  דוד  בן  שלמה  מזרע  להיות  שצריך  צדקנו, 
בפרק חלק )פ"י מ"א בא"ד יסוד י"ב([, והיינו שצריכין לעבוד 
דוד  בן  ביאת  מגמתינו  הי'  זה  ורק  האמת,  ולידע  לכתחלה 
ומלכותו במהרה בימינו. ולאפוקי מדברי קרח שנאמר עליו( 
לבסוף  שרק  היינו  כנ"ל,  תיבות  )בסופי  יפרח  כתמר  צדיק 

הכיר האמת לאמיתו( כנ"ל.
חיים ושלום11

9( במסורה יפרח ג': עיין ילקוט משיח וגאולה פרשת קרח סימן קב. קג.

10( צדיק כתמר יפרח, ס"ת קר"ח: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה פרשת קרח סימן א, 

ובהנסמן שם.

11( האדמו"ר ר' חיים אלעזר ז"ל שפירא, בעמח"ס שו"ת מנחת אלעזר ועוד.
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i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ּתנחּומא רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ˜¯Á.ּפרׁשה ÁwiÂ∑להיֹות אחד לצד עצמֹו את לקח «ƒ«…«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«…«ְְְִֶֶַַַָָ
ּבמחלקת. להחזיק העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻנחלק

טו)וכן סנהדראֹות(איוב ראׁשי מׁש קרח" "וּיּקח אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"לּב מהּֿיּקח" : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדברים, כ)ׁשּבהם אתֿאהרן",(במדבר "קח יד): ּדברים"(הושע עּמכם "קחּו :.ÈÂÏŒÔa ˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa∑ ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ∆ƒ¿»∆¿»∆≈ƒ

ׁשּנאמר מחלקּתם, על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא עצמֹו, על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר מט)ולא אלּֿתחד(בראשית "ּבקהלם : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ
ׁשּנאמר הּימים, ּבדברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ׁשמֹו נזּכר והיכן ו)ּכבדי". א ּבןֿקרח(דה"י "ּבןֿאביסף : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי ּבןֿקהת Ì¯È·‡Â.ּבןֿיצהר Ô˙„Â∑(תנחומא),ּתימנה ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ׁשהיה ּבׁשביל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿»»«¬ƒ»ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, אֹוי ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻׁשכן
קרח: אמר הּדּבּור. ּפי על קהת ּבני על נׂשיא מׁשה ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻמׁשה?

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא ו)אחי ואחד(שמות מל אחד ּגדּלה: ּבניו ׁשני נטלּו הּבכֹור עמרם וגֹו'". קהת "ּובני : ְְְְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ּבן ׁשאני אני, לא הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול; ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹּכהן
ראּובן מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? מה ּדבריו! את ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻהּקטן

אֹומר הּוא ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא וחבריו ׁשדאּור ּבן אליצּור והם (במדברׁשכניו, ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתכלתא) ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות והלּביׁשן העדה". קרּואי "אּלה :ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? אֹו ּבציצית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָחּיבת
עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו ּפֹוטרּה. ¯‡Ô·e.ּתכלת È�a∑ואבירם ּפלתּדתן ּבן .ואֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרח א)וּיּקח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם "ואתּפלגאּונקלּוס רׁש"י ּכתב וכן מּלׁשֹוןנחלק". הּוא וקרח ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּתעׂשּו (לא תתּגֹודדּו" "לא ׁשל מהּסמיכּות ּולהעיר מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון והתחּלקּות נּתּוק – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ"קרחה",

.(578) מחלק"ת ּגימטרּיא - ר"ע קר"ח יפֹות: ּובפנים קרחה". תׂשימּו ל"ולא אגּדֹות) החייםאגּדֹות אור ְְְְְֲֲִִִִַָָָָָָֹֻֻ

ÈÂÏא ¯a ˙‰˜ ¯a ¯‰ˆÈ ¯a Á¯˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«¿»«≈ƒ
È�a ˙Ït ¯a ÔB‡Â ·‡ÈÏ‡ È�a Ì¯È·‡Â Ô˙„Â¿»»«¬ƒ»¿≈¡ƒ»¿«∆∆¿≈

:Ô·e‡¿̄≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÁwiÂ.'B‚Âא) Á¯˜אֹומרֹו לדעת צרי,ÁwiÂ «ƒ«…«¿ְִַַָָ«ƒ«

ׁשלקח לצד פי"ח) (במד"ר אמרּו ְְְֶַַַַָָורז"ל

זכרֹון ּכי עצמֹו, חסר זה ּולדר א', לצד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָעצמֹו

הּנחלק, וחסר החֹולק הּוא מי לֹומר הּוא ְֱִֵֵֶַַַַָָֹקרח

ואתּפליג, אנקלּוס ּכדברי לֹומר ּכּונתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָֻואם

וּיּקח, ּתבת ּכׁשעּור ואתּפליג ּתבת ׁשעּור ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָאין

ׁשּדבריהם והגם המכּון, מפרׁש ׁשהּתרּגּום ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאּלא

וּיּקח ּתבת לדּיק מּלין לאלּה יׁש עֹוד ְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹאמת

לּמה אמת ּדבר על להעיר יׁש ב' נכֹון. ְְֱִֵֶַַַָָָָעל

לוי קהת יצהר הּצּדיקים זכרֹון ה' ְְְְִִִִִִֵַַַָָיזּכיר

ּבּדבר, יׁש ּצר ּומה ּכזה הגּון ּבלּתי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמעׂשה

עצמֹו על יעקב ׁשהתּפּלל (ׁשם) אמרּו ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹורז"ל

היה ׁשּצרי מׁשמע זה ּבמעׂשה יּזכר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

על ּגם מתּפּלא ואני ׁשהתּפּלל, אּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלּזכר

הּכתּוב ּכּונת לדעת יׁש ג' ׁשהזּכיר. ְִִֵֶַַַַַָָָָאֹותם

Ì¯È·‡Âּבּמאמר Ô˙„Âּבזכרֹונם הּכתּוב ּכּונת מה ֲַַַ¿»»«¬ƒ»ְְִַַַַָָָ

עצמן חלקּו הם ׁשּגם לֹומר אם ּמעׂשיהם, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָמה

קרח וּיּקחּו ויאמר ּבּלקיחה לכללן לֹו ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹהיה

ׁשּקרח לֹומר ּכּונתֹו ואם ואבירם, ודתן ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹוגֹו'

ּדתן וגֹו' קרח וּיּקח לֹומר לֹו היה אֹותם ְִַַַַַָָָָָָֹלקח

אֹומרֹו ד' וגֹו'. מהeÓ˜iÂואבירם מׁשה לפני ְְֲִַָ«»Àְִֵֶַ

לחלק, ׁשּבאּו לֹומר אם זֹו, ּבקימה הּכתּוב ְֲִִִֶַַַַָָָֹּיּגיד

וגֹו', וּיאמרּו וגֹו' וּיּקהלּו אֹומר הּוא כן ְְְֲֲִֵֵֵַַַָֹאחרי

היה לפניו, זקּופה ּבקֹומה ׁשעמדּו לֹומר ְְְְְִֶַָָָָָָָואם

הּדר זה על וּיּקהלּו אחר וּיקמּו לֹומר ֲִֶֶֶַַַַַַַָָֻלֹו

ולּמה וגֹו', וּיאמרּו וגֹו' וּיקמּו וגֹו' ְְְְְֲִַַַָָָָֹֻוּיּקהלּו

ואנׁשים ּבמאמר לוּיּקהלּו וּיקמּו ּבין ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָֻהפסיק

וגֹו': יׂשראל ְְְִִֵֵָמּבני

ÔÎ‡,הּמחלקת ּדבר יסֹוד להֹודיע הּכתּוב נתּכּון »≈ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹ

מ אדם קרחׁשּיאמר ּדעת על עלה ּנין ִִֶַַַַַַָָָָֹֹ

וקרח נבּואתֹו צּדקּו אׁשר נאמן נביא על ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹלחלק

הּדבר לעׂשֹות נׁשּתּטה ואי היה ּגדֹול ְְֲִֵַַַָָָָָָָָחכם

לזה אבן, אֹותֹו ירּגמּו יׂשראל ּכל הלא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹהּזה

לריב, לבֹוא ּבדעּתֹו ׁשּלקח הּטעמים ְְְִִֶַַַַָָָָָאמר

Èˆ‰¯ראׁשֹונה Ôaׁשהּוא יצהר ּבן היֹותֹו ּפרּוׁש ִָ∆ƒ¿»ְֱִֵֶֶָ

קהת ּבבני אחריו הּבאים אחים מּב' ְְֲִִִִֵַַַָָָָּגדֹול

ּגדֹול ּכי ּכנגּדֹו ּפניהם להחציף יכֹולין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָואינם

ב' ˜‰˙מהם, Ôaׁשהיּו לוי ּבבני המעּלה הּוא ֵֶ∆¿»ְְִִֵֵֶֶַָֻ

(ׁשם) רז"ל ואמרּו הּקדׁשים, קדׁש ְְְֳִִֶַַַָָָֹנֹוׂשאים

ּומררי ּגרׁשֹון ואין היה הארֹון מּנֹוׂשאי ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹקרח

ּכנגּדֹו, ÈÂÏידּברּו Ôaמּכל מעּלה ׁשבט ׁשהּוא ְְְְֶַ∆≈ƒְִֵֶֶֶָֻ

אֹותֹו מקּפחין הּׁשבטים ׁשאר ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָיׂשראל

ׁשאר מּכל הּוא מעּלה ּכי מׁשה לפני ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻּבדּברֹו

קהת ּבענפי ּגם לוי ּבני מּכל ּגם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשבטים

הּבאים האחים לב' ראׁשֹונה מדרגה ְְִִִֵַַַָָָָהּוא

ואֹומרֹו ועּזיאל, חברֹון ׁשהם Ô˙„Âאחריו ְְְְֲִֵֵֶֶַָֻ¿»»

Ì¯È·‡Âלערער ּכדי לקח אֹותם ּגם ּפרּוׁש וגֹו' «¬ƒ»ְְְְֵֵֵַַַָָ

הּבכֹור ראּובן ׁשבט ּגדֹולי ׁשהם מּכחם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹּגם

עצמן החׁשיבּו זה ּובאמצעּות eÓ˜iÂליעקב, ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ«»À

‰LÓ È�ÙÏעם ּבהׁשואה ּומעלה קימה ּפרּוׁש ƒ¿≈∆ְְֲִִֵַַָָָָ

ואבירם ודתן ּכּנזּכר, ּׁשהּוא למה קרח ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹמׁשה,

מּכל ּגדֹול ׁשהּוא ראּובן ּגדֹולי היֹותם ְְְֱִֵֵֶַָָָלצד

ואֹומרֹו מּלוי, וגם ּפרּוׁשÌÈL�‡Âהאחים וגֹו' ְְְִִִֵַַָ«¬»ƒְֵ

יׂשראל ּגדֹולי היֹותם לצד עּמֹו לקח אּלּו ְְְֱִִֵֵֵַַַָָָּגם

לגדר ּבאּו לא אּלּו אבל זרֹועֹותיו, לחּזק ְְְְֲֵֵֵֵַָָָָֹּכדי

להחזיק ׁשּנקהלּו אּלא מׁשה לפני לקּום ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָזה

וּיקמּו לֹומר הקּדים ולזה ועדתֹו, קרח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֻּדברי

נתיּׁשבּו ּובזה וגֹו', ּומאתים חמּׁשים זכרֹון ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹקדם

הּדקּדּוקים: ְִִַָּכל

„BÚז"ל ּדבריהם ּבהקּדים הּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶַַָָיתּבאר

קרח ׁשל מחלקּתֹו ׁשעּקר ׁשאמרּו ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ(ׁשם)

מׁשה לֹו ׁשּנתן עּזיאל ּבן אליצפן על ֱִִֵֶֶֶַַָָָֻהּוא

מערכת קרח ׁשּלקח הּכתּוב והֹודיע ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּנׂשיאּות,
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i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ּתנחּומא רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ˜¯Á.ּפרׁשה ÁwiÂ∑להיֹות אחד לצד עצמֹו את לקח «ƒ«…«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«…«ְְְִֶֶַַַָָ
ּבמחלקת. להחזיק העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻנחלק

טו)וכן סנהדראֹות(איוב ראׁשי מׁש קרח" "וּיּקח אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"לּב מהּֿיּקח" : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדברים, כ)ׁשּבהם אתֿאהרן",(במדבר "קח יד): ּדברים"(הושע עּמכם "קחּו :.ÈÂÏŒÔa ˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa∑ ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ∆ƒ¿»∆¿»∆≈ƒ

ׁשּנאמר מחלקּתם, על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא עצמֹו, על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר מט)ולא אלּֿתחד(בראשית "ּבקהלם : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ
ׁשּנאמר הּימים, ּבדברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ׁשמֹו נזּכר והיכן ו)ּכבדי". א ּבןֿקרח(דה"י "ּבןֿאביסף : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי ּבןֿקהת Ì¯È·‡Â.ּבןֿיצהר Ô˙„Â∑(תנחומא),ּתימנה ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ׁשהיה ּבׁשביל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿»»«¬ƒ»ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, אֹוי ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻׁשכן
קרח: אמר הּדּבּור. ּפי על קהת ּבני על נׂשיא מׁשה ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻמׁשה?

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא ו)אחי ואחד(שמות מל אחד ּגדּלה: ּבניו ׁשני נטלּו הּבכֹור עמרם וגֹו'". קהת "ּובני : ְְְְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ּבן ׁשאני אני, לא הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול; ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹּכהן
ראּובן מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? מה ּדבריו! את ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻהּקטן

אֹומר הּוא ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא וחבריו ׁשדאּור ּבן אליצּור והם (במדברׁשכניו, ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתכלתא) ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות והלּביׁשן העדה". קרּואי "אּלה :ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? אֹו ּבציצית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָחּיבת
עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו ּפֹוטרּה. ¯‡Ô·e.ּתכלת È�a∑ואבירם ּפלתּדתן ּבן .ואֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרח א)וּיּקח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם "ואתּפלגאּונקלּוס רׁש"י ּכתב וכן מּלׁשֹוןנחלק". הּוא וקרח ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּתעׂשּו (לא תתּגֹודדּו" "לא ׁשל מהּסמיכּות ּולהעיר מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון והתחּלקּות נּתּוק – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ"קרחה",

.(578) מחלק"ת ּגימטרּיא - ר"ע קר"ח יפֹות: ּובפנים קרחה". תׂשימּו ל"ולא אגּדֹות) החייםאגּדֹות אור ְְְְְֲֲִִִִַָָָָָָֹֻֻ

ÈÂÏא ¯a ˙‰˜ ¯a ¯‰ˆÈ ¯a Á¯˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«¿»«≈ƒ
È�a ˙Ït ¯a ÔB‡Â ·‡ÈÏ‡ È�a Ì¯È·‡Â Ô˙„Â¿»»«¬ƒ»¿≈¡ƒ»¿«∆∆¿≈

:Ô·e‡¿̄≈
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ÁwiÂ.'B‚Âא) Á¯˜אֹומרֹו לדעת צרי,ÁwiÂ «ƒ«…«¿ְִַַָָ«ƒ«

ׁשלקח לצד פי"ח) (במד"ר אמרּו ְְְֶַַַַָָורז"ל

זכרֹון ּכי עצמֹו, חסר זה ּולדר א', לצד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָעצמֹו

הּנחלק, וחסר החֹולק הּוא מי לֹומר הּוא ְֱִֵֵֶַַַַָָֹקרח

ואתּפליג, אנקלּוס ּכדברי לֹומר ּכּונתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָֻואם

וּיּקח, ּתבת ּכׁשעּור ואתּפליג ּתבת ׁשעּור ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָאין

ׁשּדבריהם והגם המכּון, מפרׁש ׁשהּתרּגּום ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאּלא

וּיּקח ּתבת לדּיק מּלין לאלּה יׁש עֹוד ְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹאמת

לּמה אמת ּדבר על להעיר יׁש ב' נכֹון. ְְֱִֵֶַַַָָָָעל

לוי קהת יצהר הּצּדיקים זכרֹון ה' ְְְְִִִִִִֵַַַָָיזּכיר

ּבּדבר, יׁש ּצר ּומה ּכזה הגּון ּבלּתי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמעׂשה

עצמֹו על יעקב ׁשהתּפּלל (ׁשם) אמרּו ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹורז"ל

היה ׁשּצרי מׁשמע זה ּבמעׂשה יּזכר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

על ּגם מתּפּלא ואני ׁשהתּפּלל, אּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלּזכר

הּכתּוב ּכּונת לדעת יׁש ג' ׁשהזּכיר. ְִִֵֶַַַַַָָָָאֹותם

Ì¯È·‡Âּבּמאמר Ô˙„Âּבזכרֹונם הּכתּוב ּכּונת מה ֲַַַ¿»»«¬ƒ»ְְִַַַַָָָ

עצמן חלקּו הם ׁשּגם לֹומר אם ּמעׂשיהם, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָמה

קרח וּיּקחּו ויאמר ּבּלקיחה לכללן לֹו ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹהיה

ׁשּקרח לֹומר ּכּונתֹו ואם ואבירם, ודתן ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹוגֹו'

ּדתן וגֹו' קרח וּיּקח לֹומר לֹו היה אֹותם ְִַַַַַָָָָָָֹלקח

אֹומרֹו ד' וגֹו'. מהeÓ˜iÂואבירם מׁשה לפני ְְֲִַָ«»Àְִֵֶַ

לחלק, ׁשּבאּו לֹומר אם זֹו, ּבקימה הּכתּוב ְֲִִִֶַַַַָָָֹּיּגיד

וגֹו', וּיאמרּו וגֹו' וּיּקהלּו אֹומר הּוא כן ְְְֲֲִֵֵֵַַַָֹאחרי

היה לפניו, זקּופה ּבקֹומה ׁשעמדּו לֹומר ְְְְְִֶַָָָָָָָואם

הּדר זה על וּיּקהלּו אחר וּיקמּו לֹומר ֲִֶֶֶַַַַַַַָָֻלֹו

ולּמה וגֹו', וּיאמרּו וגֹו' וּיקמּו וגֹו' ְְְְְֲִַַַָָָָֹֻוּיּקהלּו

ואנׁשים ּבמאמר לוּיּקהלּו וּיקמּו ּבין ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָֻהפסיק

וגֹו': יׂשראל ְְְִִֵֵָמּבני

ÔÎ‡,הּמחלקת ּדבר יסֹוד להֹודיע הּכתּוב נתּכּון »≈ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹ

מ אדם קרחׁשּיאמר ּדעת על עלה ּנין ִִֶַַַַַַָָָָֹֹ

וקרח נבּואתֹו צּדקּו אׁשר נאמן נביא על ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹלחלק

הּדבר לעׂשֹות נׁשּתּטה ואי היה ּגדֹול ְְֲִֵַַַָָָָָָָָחכם

לזה אבן, אֹותֹו ירּגמּו יׂשראל ּכל הלא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹהּזה

לריב, לבֹוא ּבדעּתֹו ׁשּלקח הּטעמים ְְְִִֶַַַַָָָָָאמר

Èˆ‰¯ראׁשֹונה Ôaׁשהּוא יצהר ּבן היֹותֹו ּפרּוׁש ִָ∆ƒ¿»ְֱִֵֶֶָ

קהת ּבבני אחריו הּבאים אחים מּב' ְְֲִִִִֵַַַָָָָּגדֹול

ּגדֹול ּכי ּכנגּדֹו ּפניהם להחציף יכֹולין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָואינם

ב' ˜‰˙מהם, Ôaׁשהיּו לוי ּבבני המעּלה הּוא ֵֶ∆¿»ְְִִֵֵֶֶַָֻ

(ׁשם) רז"ל ואמרּו הּקדׁשים, קדׁש ְְְֳִִֶַַַָָָֹנֹוׂשאים

ּומררי ּגרׁשֹון ואין היה הארֹון מּנֹוׂשאי ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹקרח

ּכנגּדֹו, ÈÂÏידּברּו Ôaמּכל מעּלה ׁשבט ׁשהּוא ְְְְֶַ∆≈ƒְִֵֶֶֶָֻ

אֹותֹו מקּפחין הּׁשבטים ׁשאר ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָיׂשראל

ׁשאר מּכל הּוא מעּלה ּכי מׁשה לפני ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻּבדּברֹו

קהת ּבענפי ּגם לוי ּבני מּכל ּגם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשבטים

הּבאים האחים לב' ראׁשֹונה מדרגה ְְִִִֵַַַָָָָהּוא

ואֹומרֹו ועּזיאל, חברֹון ׁשהם Ô˙„Âאחריו ְְְְֲִֵֵֶֶַָֻ¿»»

Ì¯È·‡Âלערער ּכדי לקח אֹותם ּגם ּפרּוׁש וגֹו' «¬ƒ»ְְְְֵֵֵַַַָָ

הּבכֹור ראּובן ׁשבט ּגדֹולי ׁשהם מּכחם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹּגם

עצמן החׁשיבּו זה ּובאמצעּות eÓ˜iÂליעקב, ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ«»À

‰LÓ È�ÙÏעם ּבהׁשואה ּומעלה קימה ּפרּוׁש ƒ¿≈∆ְְֲִִֵַַָָָָ

ואבירם ודתן ּכּנזּכר, ּׁשהּוא למה קרח ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹמׁשה,

מּכל ּגדֹול ׁשהּוא ראּובן ּגדֹולי היֹותם ְְְֱִֵֵֶַָָָלצד

ואֹומרֹו מּלוי, וגם ּפרּוׁשÌÈL�‡Âהאחים וגֹו' ְְְִִִֵַַָ«¬»ƒְֵ

יׂשראל ּגדֹולי היֹותם לצד עּמֹו לקח אּלּו ְְְֱִִֵֵֵַַַָָָּגם

לגדר ּבאּו לא אּלּו אבל זרֹועֹותיו, לחּזק ְְְְֲֵֵֵֵַָָָָֹּכדי

להחזיק ׁשּנקהלּו אּלא מׁשה לפני לקּום ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָזה

וּיקמּו לֹומר הקּדים ולזה ועדתֹו, קרח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֻּדברי

נתיּׁשבּו ּובזה וגֹו', ּומאתים חמּׁשים זכרֹון ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹקדם

הּדקּדּוקים: ְִִַָּכל

„BÚז"ל ּדבריהם ּבהקּדים הּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶַַָָיתּבאר

קרח ׁשל מחלקּתֹו ׁשעּקר ׁשאמרּו ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ(ׁשם)

מׁשה לֹו ׁשּנתן עּזיאל ּבן אליצפן על ֱִִֵֶֶֶַַָָָֻהּוא

מערכת קרח ׁשּלקח הּכתּוב והֹודיע ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּנׂשיאּות,
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ÔÓÊ ÈÚ¯ÚÓ ‡zL�Î È·¯·¯ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿«
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

היֹותֹו טענת ראׁשֹונה מׁשה, ּבמעׂשה ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָהּסתירֹות

הּגדֹול אחר ּבא אּתה אם ּנפׁש מּמה יצהר, ְְִִִֶַַַַַַָָָָָּבן

היֹותֹו לצד לאהרן הּכהּנה נתּת ולזה ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּבּבנים

יאֹות לי עצמֹו מהּטעם ּכן אם עמרם ְְִִֵֵֵֶַַַַַָּבן

ׁשהּוא לעמרם ׁשני יצהר ּבן ׁשאני לצד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָהּנׂשיאּות

אהרן מּמּנּו ׁשּבא עצמֹו הענף ׁשהּוא קהת ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבן

הּנׂשיאּות נתּת ולּמה ועּזיאל, לחברֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻוקֹודם

ּגדּלה ׁשאין מֹוכיחֹות מעׂשי הרי ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻלאליצפן,

ּׁשּנתן למה הּדין חֹוזר ּכן אם ׁשּבּבנים, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלּגדֹול

אין הּבכֹור הּוא ׁשעמרם מּטעם לאהרן ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹֻהּכהּנה

מׁשה ּדברי ׁשּמצאּו ּכיון ּומעּתה טעם, זה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָטעם

חס ׁשקר ּדבר ּבבחינת נכנס ּכן אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַסתּורים

ליל ּדבריו יאמנּו לא אהרן ּבכהּנת וגם ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֹֻוׁשלֹום

לוי ׁשבט ּכל אּלא עמרם הקּדמת אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבֹו

לוי, ּבן ּבמאמר ּׁשרמז מה והּוא הּוא, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּבהׁשואה

אּלא טענֹותיו יקּבלּו ׁשּלא קרח ׁשחׁש ְְְֲֶֶֶַַַָָָֹֹֻּולצד

לחּוׁש ׁשאין לֹומר אבל אליצפן נׂשיאּות ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָלבּטל

מּודעת ּכי לֹו ׁשֹומע אין ליצהר עמרם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָלקדימת

ּבטענת הּקיף לזה ּבּמעלה, קֹודם ׁשהּגדֹול ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹזאת

ראּובן, ּגדֹולי ולקח הּׁשבטים לכל הּבכֹור ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָראּובן

מאמר Ì¯È·‡Âוהּוא Ô˙c'וגֹוÔ·e‡¯ È�aלֹומר ְֲַַ»»«¬ƒ»ְ¿≈¿≈ַ

אחר נל הּגדֹול אחר הּל לֹומר ּתכריחּו אם ְִִִֵֵֵַַַַַַַַָּכי

ואֹומרֹו הּכהּנה, יּתן ולֹו האחים ׁשּבכל ְְְְְְִֶַַַַָָָֻֻהּבכֹור

‰LÓ È�ÙÏ eÓ˜iÂהּסתירֹות מערכת לער ּפרּוׁש «»Àƒ¿≈∆ְֲֲִֵֶֶַַַֹ

ואֹומרֹו ּדבריו, Ï‡¯NÈלהּפיל È�aÓ ÌÈL�‡Â ְְְְִַָָ«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

מריבתֹו הֹוכחֹות לפניהם להערי הביאם ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָוגֹו'

הּׂשררה: ּבכח יּדחּנּו ְְְִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

טעםÏ"Ê¯Ïeא) קט:) (סנהדרין ׁשאמרּו ראיתי ¿««ְְְִִִֶֶַַַָָ

לׁשֹונם: וזה מֹולידיו זכרֹון הּכתּוב ְְְְִִִִֶֶַָָָׁשהזּכיר

ּבי קרחה ׁשעׂשה ׁשהרּתיחקרח יצהר ּבן ׂשראל, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מֹולידיו, ּבןקהתׁשּקההׁשּני ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאתהעֹולםּכצהרים,

יעקב ּבן ּגם ולחׁשב לּגיהּנם, לויה ׁשּנעׂשה לוי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּבן

עד וכּו' רחמים ּבּקׁש יעקב לגיהּנם עצמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹׁשעקב

הרעים ּדברים יכּנה לּמה יּפלא ּובעיני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכאן.

ּבעל ׁשּמקׁשה אּלא זה ּדי ולא הּצּדיקים ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹלׁשמֹות

נכֹון לא אׁשר וכּו' יעקב ּבן ולחׁשב ְְְֲֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹהּדרׁשה

יׁש עֹוד זה, ּבדר האבֹות מבחר ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָלהזּכיר

ּכבר הלא לּגיהּנם עצמֹו ׁשעקב ּבאֹומרם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹלהעיר

הּדבר יכּפל ולּמה לּגיהּנם ׁשּנתלּוה לוי ּבן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאמר

ּפעמים: ְִָב'

¯È‡‰Ïeמּסתרי ּגרּגרים ג' ב' אסּדר ּתֹורה אֹור ¿»ƒְְֲִִִֵֵֵַַָ

ָּתֹורה:

הּמאציל‰‡' וסּדר הכין אׁשר הּקדּׁשה ענפי ּכי »ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻ

הּתֹורה ּומׁשּפטי ׁשבילי הם הּוא ְְְִִֵֵֵַָָּברּו

הּמחליף וכל עבּדֹו, מׁשה ּביד ה' חקק ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָאׁשר

ּבסֹוד ההּוא הענף עֹוקר הּוא הּנה מּסדרֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָסדר

רע ענף ההּוא הענף ועֹוׂשה נׁשמתֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָָּבחינת

האֹות ל וזה המקּדׁש, ּכח מּמּנּו יסּתּלק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכי

ּבמחׁשבת טמא ויחׁשב יתּפּגל אׁשר הּקרּבן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָסֹוד

מּכבֹוד וירד ּובּנֹותר למקֹומֹו וחּוץ לזמּנֹו ְְְְְִִִֵֵַַָחּוץ

ּכרת: אֹוכליו ּומחּיב טמא להיֹות ְְְְִֵֵֵַָָָָֻקדּׁשתֹו

קֹודם·' הּוא און ּפעל ׁשּבֹו עצמֹו הענף ְִֵֶֶֶַַָָָָּכי

ּתיּסר ב') (ירמיה ּבסֹוד יד ּבֹו ְְְְְְִִֵַַָָֹלׁשלח

יהפ הּקדּׁשה ענף ּכי אֹומר נמצאת ,ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻרעת

לצלן: רחמנא למׁשחית לֹו הֹודֹו ויהיה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָלרעה

ּבעּמֹו‚' ה' נטע אׁשר הּנׁשמֹות ּבחינת ּכי ְְְֲִִֶַַַַַָָּדע

חן: ליֹודעי ּכּידּוע הּתֹורה אֹותּיֹות ְְִֵֵֵַַַָָהם

אתהאדםּבראנטעאחדׁשּבֹו„' ּכׁשּבראה' ְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדעּכי

ונפּגם ּוכׁשחטא הּקדּׁשה, ענפי ּכל ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻּכלּולים

ׁשּיצאּו וכל ּבֹו ּתלּויים ׁשהיּו הּנׁשמֹות ּכל ְְְְְְִִֶֶַָָָָָנפּגמּו

עדׁשּיצתהנפׁשאברהםאבינּו ּפגּומיםהיּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו

ונתּברר נסיֹונֹות עׂשר ּבאמצעּות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָונתלּבנה

ונתלּבנה יצחק נׁשמת ויצתה ּביׁשמעאל ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּפסלת

ונתּבררהּפסלתּבתגּברתהאׁשהּואעׂשו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבעקדה,

מה והּוא ּדפי, ׁשּום ּבלא יעקב נׁשמת ְְְְְֲִִַַַָָֹֹֹויצתה

ׁשפריה פד.) (ב"מ ּבמאמרם רז"ל ְְֱֲִֵֶַַַָָֻּׁשהעירּונּו

ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻּדיעקבאבינּומעיןׁשפריהדאדםקדמאהעדּכאן.

ׁשחטא: קדם ּכאדם ּפסלת ּבֹו היה ְְֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹּפרּוׁשׁשּלא

e�ÈˆÓ�ויצאּו יעקב, הּוא ׁשהאילן אֹומרים ƒ¿ƒְְְֲִִֶַָָָֹ

הּוא מהם ואחד ענפים, י"ב ְֲִִֵֶֶֶָָמּמּנּו

קהת ּגרׁשֹון ענפים ג' העניף זה ענף ְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָלוי,

יצהר עמרם ענפים ד' העניף ּוקהת ְְְְֱֲִִִִֶַָָָָָּומררי,

והּנה קרח, הּוא יצהר וענפי ועּזיאל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֻחברֹון

הּכהּנה ולהפ הּקדּׁשה ענפי להחליף קרח ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָֹֹֹֻֻּבבא

נׁשמתֹו ׁשּבׁשרׁש הּקדּׁשה ענפי נפּגמּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּמקֹומּה

למעלה מּמּטה והתחיל לׁשבח, ּכּלן ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻׁשהיּו

היה ּבתחּלה קרח ׁשהּוא עצמֹו הענף ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹּבראׁשֹונה

לעֹולם מאיר ׁשהיה יצהר ּבן טהֹור, קרח ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנקרא

רֹואה ּכל ׁשּני מקהה ׁשהיה קהת ּבן ְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכצהרים,

לדתֹו מּיֹום ׁשּנתלּוה לוי ּבן ּומעלתֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּגדּלתֹו

עצמֹו הענף ועכׁשו מעלֹות, ּבכּמה ְְְְְֲֶַַַַָָָָלהקב"ה

ענפֹו ולא קרחה, ּבֹו ועׂשה נפּגם קרח ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ׁשהּוא מּמּנּו ׁשּבא הענף ׁשרׁש ּגם אּלא ְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלבד

ּכל והרּתיח נׁשמתֹו ּכׁשרׁש לרעה נהּפ ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹיצהר

אּלא לבד אחד ׁשרׁש ולא ּכצהרים, ּכּלֹו ְְְֳִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהעֹולם

נהּפ קהת ּבן ׁשהּוא מּמּנּו ׁשּלמעלה ׁשרׁש ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּגם

ּבלבד זֹו ולא מֹולידיו, ׁשּני להקהֹות ְְְְְִִִֵַַָָָֹלרעה

מּיעקב ׁשּיצא הראׁשֹון הענף ׁשרׁש ּגם ֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאּלא

נפּגמה נעקרה ׁשם אׁשר קרח נפׁש ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשרׁש

ּׁשּלא ּומּמה לּגיהּנם, ללּוֹותֹו נקמה ּבֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹועׂשתה

הראׁשֹון ׁשרׁש עדין יעקב ּבן הּכתּוב ְֲֲִִִִֶֶַַַָָֹֹהזּכיר

נֹודעּו לא יעקב ׁשהּוא האילן ּבעּקר ְְֲִִֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

נעקר ונמצא הּפגם הּגיע עדיו ּגם אם ְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָָמעׂשיו

לא: אֹו מעּקרֹו קרח ׁשל ְִֵֶַָָֹֹׁשרׁשֹו

Ú„Âּבקרח ק"ח.) (סנהדרין רז"ל מחלקת ׁשּיׁש ¿«ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

הּבא,וע לעֹולם חלק להם יׁש אם דתֹו ֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּגם הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ּדאמר ְְֵֵֶַַַָָָָָלמאן

הּׁשֹואל ּׁשּׁשאל מה והּוא נמק, ּביעקב ְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹׁשרׁשֹו

עצמֹו ׁשעקב לֹומר ודקּדק יעקב, ּבן ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹולחׁשב

מּועט לזמן ׁשהּוא לבד נתלּוה לא ּפרּוׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלּגיהּנם

ּבמאמר ּׁשרמז מה והּוא העֹולם, סֹוף עד ְְֲֶֶַַַַַָָָָאּלא

ׁשהם ּכעקבים ותכלית סֹוף לׁשֹון עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָׁשעקב

זה ּבלׁשֹון יׁשּתּמׁשּו ורז"ל האדם, ּתכּונת ְְְְְִֶַַַַָָָָסֹוף

וכּו', מׁשיחא ּבעקבֹות מ"ט:) (סֹוטה ְְְְְְִִָָָּכאֹומרם

לעֹולם ּפרּוׁש וכּו' עצמֹו על ׁשהתּפּלל לפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָותרץ

ליעקב רּוח נחת עׂשה ׁשה' אּלא הּוא ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכן

חלק לֹו ׁשּיׁש ׁשּסֹובר אפׁשר אֹו וכּו', ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָׁשהתּפּלל

ׁשּלא יעקב ׁשל ּתפּלתֹו היתה וזֹו הּבא ְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹֹלעֹולם

ולא ׁשּביעקב הּׁשרׁש עּקר עד החטא ּכח ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹיּגיע

לאחריתם, ּתקוה ויׁש מעּקרֹו הּכסף חבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּנתק

אמר עליהם ׁשם) (סנהדרין הּתּנא מאמר ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָוהּוא

וראיתי וּיעל, ׁשאֹול מֹוריד ב') (ש"א ְְִִִַַַָָָהּכתּוב

ּכּׁשעּור ּומעלה אמר ולא וּיעל אֹומרֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹלדקּדק

אמר כן ּוכמֹו ּומחּיה ממית ה' ּבסמּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשאמר

לֹומר נתּכּון אכן ּומעׁשיר, מֹוריׁש ה' ּכ ְֲִִִֵֵַַַַַָָאחר

מדּבר, הּוא קרח עדת ׁשעל עצמֹו הּתּנא ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָֹּדברי

קדם אֹותם העלה ּכבר ּפרּוׁש וּיעל אמר ְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה

לירידתם יעקב ּתפּלת קדמה ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהֹורידם

ע"כ: העלּיה ּבספר נכּתבּו ְְְֲִִֵֵֶָָָּומאז

B‚Â'.¯·ג) ÚecÓe 'B‚Â ‰„Ú‰ ÏÎ Èk ÌÎÏּפרּוׁש «»∆ƒ»»≈»¿««¿ֵ

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈ�tŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ּבעגל(תנחומא. חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, לב)מּפני מׁשה",(שמות "ויחל : «ƒ…«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

יא)ּבּמתאֹוננים ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): קרח(שם ׁשל ּבמחלקּתֹו מצרים", וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹֹֻ
רב ּכׁשּסרח וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. ידינתרּׁשלּו נתרּׁשלּו יעית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמּני עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי עד אמר: ההּוא, החיים.האֹוהב אור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

(ä)ýåýé òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯
øLà úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²£¤¬

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבהעּתה לדחֹותם)(במדבר מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו היא ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ּבהם יחזרּו ‡˙BÏŒ¯L‡Œ.ׁשּמא '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a∑לוּיה אליו∑È¯˜‰Â·.לכהּנה∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת אֹותם ְְֶֶַָָ…∆¿…«∆¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ¿ƒ¿ƒֵָָ
חּלק(תנחומא) ּגבּולֹות מׁשה: להם אמר – ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ויקרב ּכן: מֹוכיח והּתרּגּום .ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, א)הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "ויהיֿערב(בראשית : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּכ וּיבּדל". כג)ויהיֿבקר... וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל החיים.: אור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«
i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑אמר ?ּכ להם לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ֶַַָָָָָָ

אין אנּו אחד; ּבבית מתקּבצים ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ּוכמרים הרּבה נימּוסים יׁש העּכּו"ם ּבדרכי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻלהם:
ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש ר"נ ואּתם – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח אחת ותֹורה אחד ארֹון אחד, ה' אּלא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלנּו

ּב רֹוצה אני ּבתֹוכֹו,אף נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, מּכל החביבה הּקטרת היא מּכל, חביב ּתׁשמיׁש לכם הא ,כ ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
וכי ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' אׁשרֿיבחר האיׁש "והיה ּבהם: התרה לפיכ ואביהּוא, נדב נׂשרפּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻׁשּבֹו
ׁשּיבחר מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: להם אמר אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ׁשּמי יֹודעים, אנּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאין

אֹובדים וכּלכם חי יצא רבה)ּבֹו יד∑BzÁÓ˙.(במדבר ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם ׁשחֹותין .ּכלים ְְְִֵֵֶַֻ«¿ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

‡È‰Bt:ד ÏÚ ÏÙ�e ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

ÓÈÓÏ¯ה dzL�k Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

ÏÎÂו Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzL�k¿ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מהראּוי, יֹותר לעצמכם נטלּתם ּגדֹולה ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָרּבנּות

כל ּכי הּגדֹולה, הרּבנּות היא מה ּתאמר ְְִִִַַַַָָָָֹואם

מה ה' ׁשּבתֹוכם להם ועֹוד קדׁשים ּכּלם ְְְִֵֶֶַָָָָָֻהעדה

עליהם, רּבנים ואּתם ּבעֹולם אּמה הּׂשיגה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּׁשּלא

ׁשכנה הּׁשכינה ּכי לֹומר זה ּבמאמר רמזּו ְְְְֲִִֶַַַָָָָָעֹוד

מאמר והּוא אהרן לכבד לא יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵַַַָֹֹֹלכבֹוד

,'‰ ÌÎB˙aואֹומרּוÚecÓeלּמה ּפרּוׁש וגֹו' ¿»ְְ««ְֵָָ

עליהם, לעצמכם הרֹוממּות הּכר מֹוסיפין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאּתם

הּקרב יׂשראל ׁשאיׁש אֹומרים ׁשהם ּבזה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכּונה

יפליג זֹו מיתה חּיב אהרן ּבֹו ׁשעֹומד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹלגדר

ּכ ּכל לזלזל ראּוי ואין ה' קהל על ְְְְְִֵֵַַַַָָָהּנׂשיאּות

לבלּתי לפסלם עליֹון אל קרֹובי קדֹוׁש ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָּבקהל

אלהיהם: לה' לעבד ְֱֲֵֵֶַַַֹֹהקרב

ÚÓLiÂ.'B‚Âד) ÏtiÂ ‰LÓלּמה לדעת צרי «ƒ¿«∆«ƒ…¿ִַַָָָָ

הּכתּוב ׁשאמר אחר וּיׁשמע לֹומר ְְִֶַַַַַַַַָָֻהצר

ׁשּלא הּדעת על יעלה מּנין אליהם ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹוּיאמרּו

ונראה נפילה. ּזאת מה לדעת צרי עֹוד ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹיׁשמע.

המכּון ּגזרת ּגמרּו לא ׁשהמלגלגים לצד ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻּכי

מׁשה ׁשהבין הּכתּוב הֹודיע הּדברים הּצעת ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל

ּדבריהם, ּפרׁשּו ׁשּלא הגם הּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹּתכלית

ׁשהםÏtiÂואֹומרֹו ּׁשאמרּו מה נגד וגֹו' ְְ«ƒ…ְְֵֶֶֶֶַָ

מׁשה ּבדבריהם ׁשּכללּו ה' קהל על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָמתנּׂשאים

ּפניו על נפל למׁשה ּׁשּנֹוגע מה ּכנגד ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹואהרן

נפׁשֹו וׁשּוה ההכנעה האחרֹון קצה ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָלהראֹות

הּׂשררה, לפני הּמׁשּתחוה ּכעבד הארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכעפר

אמר אהרן ּגדּלת ˜¯Áּוכנגד Ï‡ ¯a„ÈÂ'וגֹו ְְֲֶֶַַַָֹֻ«¿«≈∆…«ְ

¯˜aעד ּבזה ּדברי ּתצּדיקּו לא ּפרּוׁש וגֹו' …∆ְְְִֵֶַַַָָֹ

מה' אם הּדברים יצאּו מּמּני אם ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתבחינּו

ע"כ: הּדבר ַָָָָיצא

a.'B‚Â˜¯ה) Ú„ÈÂאֹומרֹו ולאa˜¯טעם וגֹו' …∆¿…«¿ְַַ…∆ְְֹ

ׁשּכבר אּולי עצמֹו, זמן ּבאֹותֹו הּמבחן ְְְְְִֶַַַָָָָָעׂשה

הּמבחן, ׁשּבֹו הערּבים ּבין ׁשל קטרת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה

ּבלּתי ּבזמן הּמבחן ׁשעׂשה יחׁשדּוהּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹעֹוד

הרצֹון, זמן ׁשאינֹו הערּבים ּבין ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָהגּון

ל"ט:) (ח"ב הּקדֹוׁש ּבּזהר ז"ל ְֲַַַַָָָֹּוכמאמרם

ּבזה נתּכּון עֹוד הּדינים. ּתגּברת זמן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

להתּבֹונן הּלילה זמן להם לתת האלהים ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹאיׁש

עֹוׂשים טֹוב לא ּכי יּכירּו אּולי ְֲִִִֵֶַַַֹּבמעׂשיהם

פי"ח)ו (במד"ר אמרּו ורז"ל ּבתׁשּובה יחזרּו ְְְְְְִַַַָָ

ואּלּו אּלּו ּבקר, עד עּכב לּמה אחרים ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹטעמים

ע"כ: חּיים אלהים ְֱִִִֵַֹּדברי

˙‡.'B‚Â LB„w‰ ˙‡Â BÏ ¯L‡לּמה לדעת צרי ∆¬∆¿∆«»¿ִַַָָָָ

לֹומר ‰LB„w,ּכפל ˙‡Â BÏ ¯L‡ ˙‡ ַַָ∆¬∆¿∆«»

לוּיה זֹו לֹו אׁשר ּכאן) (זהר אמרּו ְְְֲִֶַַַָָָֹורז"ל

הצר לּמה לדעת וצרי ּכהּנה, זֹו ְְְִַַַַָָָָָָֻֻהּקדֹוׁש

אּלא ערערּו ׁשּלא ּכיון הּלוּיה ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלהזּכיר

לקח קרח ּכי ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי הּכהּנה, ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֻעל

ׁשּתחזיר ּבטענתֹו עּמֹו ראּובן ׁשבט ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָּגדֹולי

להׁשיב הכרח לזה ׁשּבאחים לּבכֹור ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻֻהּגדּלה

הּזֹו: החלּקה על ֲַַַַָֻּגם

„BÚלֹומר ּכפל לּמה עֹוד ּבהעיר Â‡˙יתּבאר ְְִִֵַַָָָָָ¿≈

,ÂÈÏ‡ ·È¯˜È Ba ¯Á·È ¯L‡ירצה אכן ¬∆ƒ¿««¿ƒ≈»ְִֵֶָ

ּפנים, ב' יׁש ׁשּבערעּורם לצד הּדר זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָעל

ּבהם יׁש ּכי ּכ ּכל ראּוי אינֹו אהרן ּכי ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאחד

ּבֹו לכּיֹוצא ׁשּיׁשנֹו והּב' מּמּנּו, וטֹובים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַּגדֹולים

ּכנגד לזה עּמֹו, לׁשרת לעמד הראּויים ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבעם

אמר מּמּנּו ראּוי ׁשּיׁש אהרן לכהּנת ּׁשּנֹוגע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמה

BÏ ¯L‡ לעבֹודתֹו‡˙ לֹו מזּמן אׁשר ּפרּוׁש ∆¬∆ְֲֲֵֶַָָֻ

א') (ירמי' אֹומרֹו ּדר על הּבריאה, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָמּתחּלת

וגֹו', בּבטן אּצר ‰LB„wּבטרם ˙‡Âּפרּוׁש ְְְֶֶֶֶֶַָ¿∆«»ֵ

עצמֹו ועׂשה עצמֹו קּדׁש לעֹולם ׁשּיצא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָאחר

לֹומר ודקּדק ּבּקדׁש, לׁשרת ראּוי È¯˜‰Â·ּכלי ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ¿ƒ¿ƒ

ידֹו, על ׁשכינתֹו והׁשרה הקריבֹו ׁשּכבר ְְְְְִִִִֶַַָָָָלֹומר

אמר עליו להֹוסיף ׁשרצֹונם מהם הּמּובן ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכנגד

ÂÈÏ‡ ·È¯˜È Ba ¯Á·È ¯L‡ ˙‡Âראּויים יׁש אם ¿≈¬∆ƒ¿««¿ƒ≈»ְִִֵ

אליו: יקריב לׁשרת ּכן ּגם לעמד ּבאהרן ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹּכּיֹוצא



לז gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈ�tŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ּבעגל(תנחומא. חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, לב)מּפני מׁשה",(שמות "ויחל : «ƒ…«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

יא)ּבּמתאֹוננים ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): קרח(שם ׁשל ּבמחלקּתֹו מצרים", וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹֹֻ
רב ּכׁשּסרח וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. ידינתרּׁשלּו נתרּׁשלּו יעית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמּני עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי עד אמר: ההּוא, החיים.האֹוהב אור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

(ä)ýåýé òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯
øLà úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²£¤¬

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבהעּתה לדחֹותם)(במדבר מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו היא ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ּבהם יחזרּו ‡˙BÏŒ¯L‡Œ.ׁשּמא '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a∑לוּיה אליו∑È¯˜‰Â·.לכהּנה∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת אֹותם ְְֶֶַָָ…∆¿…«∆¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ¿ƒ¿ƒֵָָ
חּלק(תנחומא) ּגבּולֹות מׁשה: להם אמר – ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ויקרב ּכן: מֹוכיח והּתרּגּום .ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, א)הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "ויהיֿערב(בראשית : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּכ וּיבּדל". כג)ויהיֿבקר... וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל החיים.: אור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«
i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑אמר ?ּכ להם לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ֶַַָָָָָָ

אין אנּו אחד; ּבבית מתקּבצים ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ּוכמרים הרּבה נימּוסים יׁש העּכּו"ם ּבדרכי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻלהם:
ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש ר"נ ואּתם – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח אחת ותֹורה אחד ארֹון אחד, ה' אּלא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלנּו

ּב רֹוצה אני ּבתֹוכֹו,אף נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, מּכל החביבה הּקטרת היא מּכל, חביב ּתׁשמיׁש לכם הא ,כ ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
וכי ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' אׁשרֿיבחר האיׁש "והיה ּבהם: התרה לפיכ ואביהּוא, נדב נׂשרפּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻׁשּבֹו
ׁשּיבחר מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: להם אמר אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ׁשּמי יֹודעים, אנּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאין

אֹובדים וכּלכם חי יצא רבה)ּבֹו יד∑BzÁÓ˙.(במדבר ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם ׁשחֹותין .ּכלים ְְְִֵֵֶַֻ«¿ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

‡È‰Bt:ד ÏÚ ÏÙ�e ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

ÓÈÓÏ¯ה dzL�k Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

ÏÎÂו Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzL�k¿ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מהראּוי, יֹותר לעצמכם נטלּתם ּגדֹולה ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָרּבנּות

כל ּכי הּגדֹולה, הרּבנּות היא מה ּתאמר ְְִִִַַַַָָָָֹואם

מה ה' ׁשּבתֹוכם להם ועֹוד קדׁשים ּכּלם ְְְִֵֶֶַָָָָָֻהעדה

עליהם, רּבנים ואּתם ּבעֹולם אּמה הּׂשיגה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּׁשּלא

ׁשכנה הּׁשכינה ּכי לֹומר זה ּבמאמר רמזּו ְְְְֲִִֶַַַָָָָָעֹוד

מאמר והּוא אהרן לכבד לא יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵַַַָֹֹֹלכבֹוד

,'‰ ÌÎB˙aואֹומרּוÚecÓeלּמה ּפרּוׁש וגֹו' ¿»ְְ««ְֵָָ

עליהם, לעצמכם הרֹוממּות הּכר מֹוסיפין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאּתם

הּקרב יׂשראל ׁשאיׁש אֹומרים ׁשהם ּבזה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכּונה

יפליג זֹו מיתה חּיב אהרן ּבֹו ׁשעֹומד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹלגדר

ּכ ּכל לזלזל ראּוי ואין ה' קהל על ְְְְְִֵֵַַַַָָָהּנׂשיאּות

לבלּתי לפסלם עליֹון אל קרֹובי קדֹוׁש ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָּבקהל

אלהיהם: לה' לעבד ְֱֲֵֵֶַַַֹֹהקרב

ÚÓLiÂ.'B‚Âד) ÏtiÂ ‰LÓלּמה לדעת צרי «ƒ¿«∆«ƒ…¿ִַַָָָָ

הּכתּוב ׁשאמר אחר וּיׁשמע לֹומר ְְִֶַַַַַַַַָָֻהצר

ׁשּלא הּדעת על יעלה מּנין אליהם ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹוּיאמרּו

ונראה נפילה. ּזאת מה לדעת צרי עֹוד ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹיׁשמע.

המכּון ּגזרת ּגמרּו לא ׁשהמלגלגים לצד ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻּכי

מׁשה ׁשהבין הּכתּוב הֹודיע הּדברים הּצעת ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל

ּדבריהם, ּפרׁשּו ׁשּלא הגם הּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹּתכלית

ׁשהםÏtiÂואֹומרֹו ּׁשאמרּו מה נגד וגֹו' ְְ«ƒ…ְְֵֶֶֶֶַָ

מׁשה ּבדבריהם ׁשּכללּו ה' קהל על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָמתנּׂשאים

ּפניו על נפל למׁשה ּׁשּנֹוגע מה ּכנגד ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹואהרן

נפׁשֹו וׁשּוה ההכנעה האחרֹון קצה ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָלהראֹות

הּׂשררה, לפני הּמׁשּתחוה ּכעבד הארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכעפר

אמר אהרן ּגדּלת ˜¯Áּוכנגד Ï‡ ¯a„ÈÂ'וגֹו ְְֲֶֶַַַָֹֻ«¿«≈∆…«ְ

¯˜aעד ּבזה ּדברי ּתצּדיקּו לא ּפרּוׁש וגֹו' …∆ְְְִֵֶַַַָָֹ

מה' אם הּדברים יצאּו מּמּני אם ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתבחינּו

ע"כ: הּדבר ַָָָָיצא

a.'B‚Â˜¯ה) Ú„ÈÂאֹומרֹו ולאa˜¯טעם וגֹו' …∆¿…«¿ְַַ…∆ְְֹ

ׁשּכבר אּולי עצמֹו, זמן ּבאֹותֹו הּמבחן ְְְְְִֶַַַָָָָָעׂשה

הּמבחן, ׁשּבֹו הערּבים ּבין ׁשל קטרת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה

ּבלּתי ּבזמן הּמבחן ׁשעׂשה יחׁשדּוהּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹעֹוד

הרצֹון, זמן ׁשאינֹו הערּבים ּבין ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָהגּון

ל"ט:) (ח"ב הּקדֹוׁש ּבּזהר ז"ל ְֲַַַַָָָֹּוכמאמרם

ּבזה נתּכּון עֹוד הּדינים. ּתגּברת זמן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

להתּבֹונן הּלילה זמן להם לתת האלהים ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹאיׁש

עֹוׂשים טֹוב לא ּכי יּכירּו אּולי ְֲִִִֵֶַַַֹּבמעׂשיהם

פי"ח)ו (במד"ר אמרּו ורז"ל ּבתׁשּובה יחזרּו ְְְְְְִַַַָָ

ואּלּו אּלּו ּבקר, עד עּכב לּמה אחרים ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹטעמים

ע"כ: חּיים אלהים ְֱִִִֵַֹּדברי

˙‡.'B‚Â LB„w‰ ˙‡Â BÏ ¯L‡לּמה לדעת צרי ∆¬∆¿∆«»¿ִַַָָָָ

לֹומר ‰LB„w,ּכפל ˙‡Â BÏ ¯L‡ ˙‡ ַַָ∆¬∆¿∆«»

לוּיה זֹו לֹו אׁשר ּכאן) (זהר אמרּו ְְְֲִֶַַַָָָֹורז"ל

הצר לּמה לדעת וצרי ּכהּנה, זֹו ְְְִַַַַָָָָָָֻֻהּקדֹוׁש

אּלא ערערּו ׁשּלא ּכיון הּלוּיה ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלהזּכיר

לקח קרח ּכי ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי הּכהּנה, ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֻעל

ׁשּתחזיר ּבטענתֹו עּמֹו ראּובן ׁשבט ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָּגדֹולי

להׁשיב הכרח לזה ׁשּבאחים לּבכֹור ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻֻהּגדּלה

הּזֹו: החלּקה על ֲַַַַָֻּגם

„BÚלֹומר ּכפל לּמה עֹוד ּבהעיר Â‡˙יתּבאר ְְִִֵַַָָָָָ¿≈

,ÂÈÏ‡ ·È¯˜È Ba ¯Á·È ¯L‡ירצה אכן ¬∆ƒ¿««¿ƒ≈»ְִֵֶָ

ּפנים, ב' יׁש ׁשּבערעּורם לצד הּדר זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָעל

ּבהם יׁש ּכי ּכ ּכל ראּוי אינֹו אהרן ּכי ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאחד

ּבֹו לכּיֹוצא ׁשּיׁשנֹו והּב' מּמּנּו, וטֹובים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַּגדֹולים

ּכנגד לזה עּמֹו, לׁשרת לעמד הראּויים ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבעם

אמר מּמּנּו ראּוי ׁשּיׁש אהרן לכהּנת ּׁשּנֹוגע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמה

BÏ ¯L‡ לעבֹודתֹו‡˙ לֹו מזּמן אׁשר ּפרּוׁש ∆¬∆ְֲֲֵֶַָָֻ

א') (ירמי' אֹומרֹו ּדר על הּבריאה, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָמּתחּלת

וגֹו', בּבטן אּצר ‰LB„wּבטרם ˙‡Âּפרּוׁש ְְְֶֶֶֶֶַָ¿∆«»ֵ

עצמֹו ועׂשה עצמֹו קּדׁש לעֹולם ׁשּיצא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָאחר

לֹומר ודקּדק ּבּקדׁש, לׁשרת ראּוי È¯˜‰Â·ּכלי ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ¿ƒ¿ƒ

ידֹו, על ׁשכינתֹו והׁשרה הקריבֹו ׁשּכבר ְְְְְִִִִֶַַָָָָלֹומר

אמר עליו להֹוסיף ׁשרצֹונם מהם הּמּובן ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכנגד

ÂÈÏ‡ ·È¯˜È Ba ¯Á·È ¯L‡ ˙‡Âראּויים יׁש אם ¿≈¬∆ƒ¿««¿ƒ≈»ְִִֵ

אליו: יקריב לׁשרת ּכן ּגם לעמד ּבאהרן ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹּכּיֹוצא



gxwלח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy

(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|øçî ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈
éða íëì-áø LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−§¥¬

:éåì¥¦«
i"yx£ÈÂÏ È�a ÌÎÏŒ·¯∑אּלא לקרב, עליהם וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ולא לכם. אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

זה? לׁשטּות ראה מה היה, ׁשּפּקח וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים מחּתֹות "את ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהם
נמלט! אני ּבׁשבילֹו אמר: ואהרן. מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ּגדֹולה ׁשלשלת ראה הטעּתֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעינֹו

ׁשּנאמר הּקדׁש, ּברּוח מתנּבאים ּכּלם ּבניו לבני עֹומדֹות מׁשמרֹות כה)וכ"ד א אמר:(ד"ה להימן". בנים "ּכלֿאּלה : ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּכּלם מׁשה מּפי ׁשּׁשמע חזקה לאֹותּה לבא נׁשּתּתף לכ אּדם? ואני מּמּני לעמד עתידה הּזאת הּגדּלה ּכל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻאפׁשר
ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי יפה ראה ולא ּבעצמֹו. ותלה טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ה' "אׁשרֿיבחר נמלט: ואחד ְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאֹובדים

יפה. רֹואה היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)ּומׁשה על לחלק ּבעצמכם נטלּתם ּגדֹול .ּדבר ֶֶֶָָָֹ«»∆ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§¨−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ È�a ‡�ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑:אמר ערף, קׁשה ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר התחיל «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לוי" ּבני "ׁשמעּוֿנא ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר עּמֹו, ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא .עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(è)úãòî íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ¥«£©´
ïkLî úãáò-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé:íúøL §Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ È�ÙÏ „ÓÚÏÂ∑הּדּוכן על .לׁשיר ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåízLwáe Czà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®¦©§¤−
:äpäk-íb©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑יׂשראל עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות החיים.לאֹותֹו אור ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑לנּו ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', אּת הּנעדים וכלֿעדת אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּזה הּמחלקת החיים.הּוא אור ֲֶֶַַַֹ

(áé)eøîàiå áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−
:äìòð àì¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי ּבדברי(סנהדרין להׁשלימם אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, מחזיקין ׁשאין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
�ÏÚ‰.ׁשלֹום ‡Ï∑ירידה אּלא להם ׁשאין הכׁשילם, החיים.ּפיהם אור ָ…«¬∆ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

˜BË¯˙ז ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ È�a ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

ÈÂÏ:ח È�a ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈט ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡�kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zL�k Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

ÔÚÎeי CnÚ ÈÂÏ È�a CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא ÏÚ Ôez�ncÊ‡c CzL�k ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

È�aיב Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q� ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ההבּדלהiÂ.'B‚Â˜¯·י) היא מה לדעת צרי ««¿≈¿ְִִַַַַַָָָָ

הּקריבה היא ּומה זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשאמר

הא' הּדרגֹות לב' ׁשּנתּכּון ואּולי ּכאן, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר

ּבדר יׂשראל מעדת לוי ׁשבט הבּדלת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא

אמר זה ּוכנגד ‰·ÏÈcּכלל Èk'וגֹו˙„ÚÓ ְְֶֶֶַָָƒƒ¿ƒְ≈¬«

Ï‡¯NÈיֹותר ׁשהקריבם קהת ּבני הקרבת והּב' ƒ¿»≈ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

מה ועּין קדׁשים, קדׁש לׂשאת הּלוּיים ְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּׁשאר

ּבני ראׁש את נׂשא ב') (ד' ּבּפסּוק ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹּׁשּפרׁשּתי

אמר זה ּוכנגד Ïkקהת, ˙‡Â E˙‡ ·¯˜iÂ ְְֶֶֶַָָ««¿≈…¿¿∆»

EÈÁ‡ודקּדק לוי, ּבני הּקהתים ענף ּפרּוׁש «∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָ

והּוא‡˙Eלֹומר עליו נסמכין ׁשּכּלן לֹו רמז ַ…¿ְְִִֶַָָָָָֻ

ׁשּבכּלן: ְֶָָֻּגדֹול

ÔÎÏ.'B‚Âיא) ÏÎÂ ‰z‡אֹומרֹוÔÎÏ,ׁשבּועה הּוא »≈«»¿»¿ְ»≈ְָ

הּוא וזה ה' על ׁשּנֹועדים היא ְְְֲִִֶֶַַָוהּׁשבּועה

הּנֹועדים, עדת וכל אּתה הּדבר ְְֲִִַַַָָָָָָׁשעּור

ּדבריו, לסּתר נֹועדים אּתם ה' ׁשעל ְְְִִִֶֶַַָָָָֹּבׁשבּועה

מּלהחזיק וירעדּו ירתעּו אּולי ּכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָואמר

ֲֶַַֹּבּמחלקת:

(·ÈÁÏLiÂ.'B‚Â ‡¯˜Ï ‰LÓלדּבר ּבזה נתחּכם «ƒ¿«∆ƒ¿…¿ְְִֵֵֶַַָ

ירויח אּולי הּועד ּבׁשעת ׁשּלא ּביחּוד ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹעּמם

החׁשיבּות ּבאמצעּות ּגם לאחד, אחד ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּדעּתם

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy

(âé)eðúéîäì Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¦¥−
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãna©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ß oeiq g"i ipy mei ß

(ãé)eðì-ïzzå eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈©¦̧¤½̈
:äìòð àì øwðz íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²§©¥−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£e�ÏŒÔzzÂ∑לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ְְְַַַַָָָָָָֹֹ
לנּו אמרּת וכרם, ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא ג)הביאֹותנּו –(שמות וגֹו'" טֹובה אלֿארץ מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב זבת ארץ אל ולא הֹוצאתנּו יד)מּׁשם :(במדבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
פגריכם" יּפלּו הּזה B‚Â'."ּבּמדּבר ¯w�z Ì‰‰ ÌÈL�‡‰ È�ÈÚ‰∑נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה אפּלּו ְְְִִִֵֶֶַַָ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

נעלה לא ,אלי.Ì‰‰ ÌÈL�‡‰∑ּבחברֹו קללתֹו הּתֹולה החיים.ּכאדם אור ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְְֲִֵֶַַָָָ

(åè)-ìà ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤¤
éúòøä àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦

:íäî ãçà-úà¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑למאד עד ‡Ì˙Á�ÓŒÏ.נצטער ÔÙzŒÏ‡∑לפני מקריבים ׁשהם הּקטרת ּפׁשּוטֹו: לפי «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

לרצֹון, לפני יקּבל לא חלקם אף צּבּור, ּבתמידי חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמחר,
ּתאכלּנּו ולא האׁש �È˙‡N.ּתּניחּנּו Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï∑,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו ּכׁשהלכּתי(תנחומא)לא אפּלּו ְְִֵֶֶַָֹֹ…¬∆»≈∆»»ƒְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אּלאמּמד נטלּתי לא מּׁשּלהם, החמֹור אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשחוֹור מל ׁשל אנּגריא נקראת ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ותרּגּום מ"ז)מּׁשּלי. החיים.(ב"ב אור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ÏÁ·יג ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡�z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡�˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡�ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙�ÒÁ‡ ‡�Ï ‡z·‰ÈÂ ‡�zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b È�ÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q� ‡Ï»ƒ»

Ï‡טו ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰�a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מּכללּות אליהם לדּבר מחׁשיבם הּוא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָאׁשר

ודקּדק אזן, להּטֹות לּבם יתרּכ ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהּנֹועדים

לֹומר Ï˜¯‡הּכתּוב ‰LÓ ÁÏLiÂׁשּלא וגֹו' ַַָ«ƒ¿«∆ƒ¿…ְֶֹ

זכרֹונֹו על ויסמ מׁשה לזכרֹון צרי ְְְְְִִִִֶַָָָֹהיה

מׁשה הּׁשֹולח הּוא מי להעיר אּלא ,ְְִִֵֶֶַַָָָּבסמּו

הדיֹוטֹות לב' לקרא ה' ּונביא יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶֶָֹמל

אליו: אזנם להּטֹות יתעּׁשתּו ּבזה ְְְְִֵֶַַַָָָָאּולי

‡Ï.'B‚Â ËÚÓ‰ 'B‚Â ‰ÏÚ�אֹומרֹו‰ÏÚ� ‡Ï, …«¬∆¿«¿«¿ְ…«¬∆

מׁשה ׁשּנתחּכם ּׁשּפרׁשּתי מה לעׂשֹותלפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַ

אין אמרּו ּביחּוד עּמהם לדּבר מעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלהם

אֹותנּו מחׁשיב ׁשאּתה זֹו ּבמעלה חפצים ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָאנּו

לֹומר זה ּבמאמר נתּכּונּו ּגם אחרינּו, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָֹלׁשלח

לעׂשֹות להנאתם יהיה זה ׁשּׁשליחּות ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָׁשהגם

ּומעלה ּכבֹוד איזה כןלהם ּפי על Ï‡אף ֲִֵֵֶֶַַַָָָ…

,‰ÏÚ�ּתבֹוא אׁשר הּמעלה אֹותּה הם מֹואסים «¬∆ֲֲֲִֵֶַַָָָ

ואמרּו לדבריהם טעם ונתנּו מּמׁשה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלהם

e�˙ÈÏÚ‰ Èk ËÚÓ‰זה ּדבר הקטן ּפרּוׁש וגֹו' «¿«ƒ∆¡ƒ»ְֲֵֶָָָָ

הּדבר לנּו עׂשית ּפרּוׁש ׁשהעליתנּו לנּו ֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשעׂשית

והיה מצרים ּביציאת וכבֹוד העלאה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבגדר

ּודבׁש חלב זבת מארץ ירידה העלּיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּתכלית

מעלֹותי ּכן אם ּבּמדּבר להמיתנּו ׁשם ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהיינּו

ואמרּו וירידֹות, הׁשּפלֹות אּלא ˙zN¯¯אינם Èk ְְְִִֵֶַָָָָƒƒ¿»≈

אּלא הענינים ּבכל טעמ אין ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָוגֹו'

זה ּבׁשליחּות ּגם לנּו, להטיב לא ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹלהׂשּתרר

מּתּכּון אּתה לטֹובתנּו לא אחרינּו ׁשֹולח ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשאּתה

אֹומרֹו והּוא להׂשּתרר, ‰zN¯¯,אּלא Ìbּגם ְְְְִֵֶָָ«ƒ¿»≈ַ

ּבכפל ‰zN¯¯נתּכּונּו Ìb ¯¯zN˙ּכי לֹומר ְְְִֶֶַƒ¿»≈«ƒ¿»≈ִַ

ּומכּפלת ּכפּולה היא מׁשה ׁשל ְְְִֶֶֶֶָָֻׂשררּותֹו

מּמצרים, צאתם קדם עליהם ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמהּׂשררה

ּברּבּוי עלינּו תׂשּתרר ּכי הּדברים ׁשעּור ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָוזה

אֹומרֹו והּוא ‰zN¯¯הּׂשררֹות, Ìbׁשרמזּו ואּולי , ְְְַָ«ƒ¿»≈ְְֶַָ

להמׁשי ּבּמדּבר להתעּכב חפץ ׁשהּוא ּכן ּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָלֹו

(שמו"ר ז"ל ּׁשאמרּו מה לפי עצמֹו ׁשל ְְְְִֶֶַַַָָָהּׂשררה

עֹומדת היתה לא מׁשה ׁשל מלכּותֹו ּכי ְְִֶֶֶֶַָָֹפ"ה)

הׂשּתרר: ּגם אמרּו ולזה ּבּמדּבר, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

Û‡.'B‚Âיד) ı¯‡ Ï‡ ‡Ïׁשאמרּו אחר קׁשה «…∆∆∆¿ְֶֶַַָָ

על להתרעם ּמקֹום מה ּבּמדּבר ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלהמיתנּו

ּבדחק, יּׁשב ז"ל ורׁש"י מּמּנה, קטּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמדרגה

אצלֹו הליכתם ׁשּׁשלילת לֹומר ׁשּנתּכּונּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָואּולי

ׁשהֹוציאם מּמּנּו ׁשּקּבלּו הרעה ּגדר לצד ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹלא

הּטֹוב העּדר לצד אפּלּו אּלא ּבּמדּבר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָלהמיתם

אֹומרֹו והּוא לבד, מּמּנּו Ï‡הּמבטחים Û‡ ְְְְִִֶַַָֻ«…

Ï‡'וגֹו ארץ אל לא לצד אף ּפרּוׁש וגֹו' ∆ְְְֵֶֶֶַַֹ

ׁשּכן ּומּכל וגֹו' האנׁשים העיני לבד זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלטעם

הּנזק: הקרבת ְְִֵֶֶַַַָָׁשּסּבבם

�È�ÈÚ‰.‰ÏÚיד) ‡Ï 'B‚Âנּקּור ּבֹוחרים ּפרּוׁש «≈≈¿…«¬∆ֲִִֵ

מּמּנּו, ּבּה יבטחּו אׁשר מּמעלה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֻעיניהם

ׂשנּואה אׁשר הּׂשנאה הפלגת עצם ּגּלּו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹּבזה

לזה עיניהם, מּנּקּור יֹותר אצלם הּצּדיק ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטֹובת

ע"כ: מאד מׁשה ׁשל אּפֹו ְֶֶַָָֹחרה

Ó‡iÂ.'B‚Â¯טו) ÔÙz Ï‡ '‰ Ï‡לצד הּכּונה «…∆∆«≈∆¿ְַַַָָ

מּזה עּמֹו הרׁשעים ׂשנאת הפלגת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָׁשראה

טבעֹו אׁשר ּגמּור הרע ּבחינת היֹותם ְְֱֲִִִִֶַַָָָהּכיר

סּבה, ּבלא מות ׂשנאת הּטֹוב ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָֹֹלׂשנא

ה' אל אמר Ì˙Á�Óולזה Ï‡ ÔÙz Ï‡והּכּונה , ְֶֶַָָ«≈∆∆ƒ¿»»ְַַָָ

מצוֹות ּבידֹו ׁשאין אדם ל ׁשאין לצד ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּבזה

הּקדֹוׁש ׁשאין לנּו קדם ּוכבר טֹובים, ְֲִִֵֶַַַָָָָּומעׂשים

ואפּלּו ּוברּיה ּברּיה ּכל ׂשכר מקּפח הּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּברּו

אמּונה אל ל"ב) (ּדברים ּדכתיב רׁשעים ְְְֱִִִִֵֶָָָׁשל

ׁשל ּפסיעֹותיו מּׂשכר ּולמד וצא עול, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָואין

חׁש ּכן על אׁשר צ"ו.) (סנהדרין רׁשע ְְֲִֵֶֶַַָָָאֹותֹו

ׁשּבידם מצוה איזה להם ׁשּתעמד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמׁשה

ּתפן אל ואמר מה' ּבּקׁש לזה ּתֹולה, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּזכּות

Ì˙Á�Ó Ï‡הּגיעה ׁשּכבר זכּות אפּלּו ּפרּוׁש ∆ƒ¿»»ְְֲִִִֵֶָָ

אליה: יּביט ולא לּה יפן לא לה' ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמנחה

Ì‡Âלאנׁשים ית' מּדתֹו יבּטל אי ּתאמר ¿ƒְֲִִִֵֵַַָָָֹ

מׁשּפטם: לעּות ְְִֵֵַַָָההם

Úcזכּות להפקיע ּבהם ּכח יׁש הּצּדיקים ּכי «ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ

מחלטים ׁשהם ּכׁשּיראּו לרׁשעים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻהּנמצאת

יראת מֹוׁשל צּדיק כ"ג) (ש"ב סֹוד והּוא ְְִִֵַַַָּברע,

האדםאל ׁשּיעׂשה ה' ּביראת מֹוׁשל ּפרּוׁש הים ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

יׁש מּמּנּו זכּותֹו להפקיע ּבעיניהם יראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאם



לט gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy

(âé)eðúéîäì Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¦¥−
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãna©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ß oeiq g"i ipy mei ß

(ãé)eðì-ïzzå eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈©¦̧¤½̈
:äìòð àì øwðz íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²§©¥−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£e�ÏŒÔzzÂ∑לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ְְְַַַַָָָָָָֹֹ
לנּו אמרּת וכרם, ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא ג)הביאֹותנּו –(שמות וגֹו'" טֹובה אלֿארץ מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב זבת ארץ אל ולא הֹוצאתנּו יד)מּׁשם :(במדבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
פגריכם" יּפלּו הּזה B‚Â'."ּבּמדּבר ¯w�z Ì‰‰ ÌÈL�‡‰ È�ÈÚ‰∑נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה אפּלּו ְְְִִִֵֶֶַַָ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

נעלה לא ,אלי.Ì‰‰ ÌÈL�‡‰∑ּבחברֹו קללתֹו הּתֹולה החיים.ּכאדם אור ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְְֲִֵֶַַָָָ

(åè)-ìà ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤¤
éúòøä àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦

:íäî ãçà-úà¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑למאד עד ‡Ì˙Á�ÓŒÏ.נצטער ÔÙzŒÏ‡∑לפני מקריבים ׁשהם הּקטרת ּפׁשּוטֹו: לפי «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

לרצֹון, לפני יקּבל לא חלקם אף צּבּור, ּבתמידי חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמחר,
ּתאכלּנּו ולא האׁש �È˙‡N.ּתּניחּנּו Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï∑,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו ּכׁשהלכּתי(תנחומא)לא אפּלּו ְְִֵֶֶַָֹֹ…¬∆»≈∆»»ƒְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אּלאמּמד נטלּתי לא מּׁשּלהם, החמֹור אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשחוֹור מל ׁשל אנּגריא נקראת ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ותרּגּום מ"ז)מּׁשּלי. החיים.(ב"ב אור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ÏÁ·יג ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡�z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡�˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡�ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙�ÒÁ‡ ‡�Ï ‡z·‰ÈÂ ‡�zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b È�ÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q� ‡Ï»ƒ»

Ï‡טו ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰�a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מּכללּות אליהם לדּבר מחׁשיבם הּוא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָאׁשר

ודקּדק אזן, להּטֹות לּבם יתרּכ ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהּנֹועדים

לֹומר Ï˜¯‡הּכתּוב ‰LÓ ÁÏLiÂׁשּלא וגֹו' ַַָ«ƒ¿«∆ƒ¿…ְֶֹ

זכרֹונֹו על ויסמ מׁשה לזכרֹון צרי ְְְְְִִִִֶַָָָֹהיה

מׁשה הּׁשֹולח הּוא מי להעיר אּלא ,ְְִִֵֶֶַַָָָּבסמּו

הדיֹוטֹות לב' לקרא ה' ּונביא יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶֶָֹמל

אליו: אזנם להּטֹות יתעּׁשתּו ּבזה ְְְְִֵֶַַַָָָָאּולי

‡Ï.'B‚Â ËÚÓ‰ 'B‚Â ‰ÏÚ�אֹומרֹו‰ÏÚ� ‡Ï, …«¬∆¿«¿«¿ְ…«¬∆

מׁשה ׁשּנתחּכם ּׁשּפרׁשּתי מה לעׂשֹותלפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַ

אין אמרּו ּביחּוד עּמהם לדּבר מעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלהם

אֹותנּו מחׁשיב ׁשאּתה זֹו ּבמעלה חפצים ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָאנּו

לֹומר זה ּבמאמר נתּכּונּו ּגם אחרינּו, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָֹלׁשלח

לעׂשֹות להנאתם יהיה זה ׁשּׁשליחּות ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָׁשהגם

ּומעלה ּכבֹוד איזה כןלהם ּפי על Ï‡אף ֲִֵֵֶֶַַַָָָ…

,‰ÏÚ�ּתבֹוא אׁשר הּמעלה אֹותּה הם מֹואסים «¬∆ֲֲֲִֵֶַַָָָ

ואמרּו לדבריהם טעם ונתנּו מּמׁשה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלהם

e�˙ÈÏÚ‰ Èk ËÚÓ‰זה ּדבר הקטן ּפרּוׁש וגֹו' «¿«ƒ∆¡ƒ»ְֲֵֶָָָָ

הּדבר לנּו עׂשית ּפרּוׁש ׁשהעליתנּו לנּו ֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשעׂשית

והיה מצרים ּביציאת וכבֹוד העלאה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבגדר

ּודבׁש חלב זבת מארץ ירידה העלּיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּתכלית

מעלֹותי ּכן אם ּבּמדּבר להמיתנּו ׁשם ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהיינּו

ואמרּו וירידֹות, הׁשּפלֹות אּלא ˙zN¯¯אינם Èk ְְְִִֵֶַָָָָƒƒ¿»≈

אּלא הענינים ּבכל טעמ אין ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָוגֹו'

זה ּבׁשליחּות ּגם לנּו, להטיב לא ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹלהׂשּתרר

מּתּכּון אּתה לטֹובתנּו לא אחרינּו ׁשֹולח ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשאּתה

אֹומרֹו והּוא להׂשּתרר, ‰zN¯¯,אּלא Ìbּגם ְְְְִֵֶָָ«ƒ¿»≈ַ

ּבכפל ‰zN¯¯נתּכּונּו Ìb ¯¯zN˙ּכי לֹומר ְְְִֶֶַƒ¿»≈«ƒ¿»≈ִַ

ּומכּפלת ּכפּולה היא מׁשה ׁשל ְְְִֶֶֶֶָָֻׂשררּותֹו

מּמצרים, צאתם קדם עליהם ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמהּׂשררה

ּברּבּוי עלינּו תׂשּתרר ּכי הּדברים ׁשעּור ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָוזה

אֹומרֹו והּוא ‰zN¯¯הּׂשררֹות, Ìbׁשרמזּו ואּולי , ְְְַָ«ƒ¿»≈ְְֶַָ

להמׁשי ּבּמדּבר להתעּכב חפץ ׁשהּוא ּכן ּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָלֹו

(שמו"ר ז"ל ּׁשאמרּו מה לפי עצמֹו ׁשל ְְְְִֶֶַַַָָָהּׂשררה

עֹומדת היתה לא מׁשה ׁשל מלכּותֹו ּכי ְְִֶֶֶֶַָָֹפ"ה)

הׂשּתרר: ּגם אמרּו ולזה ּבּמדּבר, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

Û‡.'B‚Âיד) ı¯‡ Ï‡ ‡Ïׁשאמרּו אחר קׁשה «…∆∆∆¿ְֶֶַַָָ

על להתרעם ּמקֹום מה ּבּמדּבר ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלהמיתנּו

ּבדחק, יּׁשב ז"ל ורׁש"י מּמּנה, קטּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמדרגה

אצלֹו הליכתם ׁשּׁשלילת לֹומר ׁשּנתּכּונּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָואּולי

ׁשהֹוציאם מּמּנּו ׁשּקּבלּו הרעה ּגדר לצד ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹלא

הּטֹוב העּדר לצד אפּלּו אּלא ּבּמדּבר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָלהמיתם

אֹומרֹו והּוא לבד, מּמּנּו Ï‡הּמבטחים Û‡ ְְְְִִֶַַָֻ«…

Ï‡'וגֹו ארץ אל לא לצד אף ּפרּוׁש וגֹו' ∆ְְְֵֶֶֶַַֹ

ׁשּכן ּומּכל וגֹו' האנׁשים העיני לבד זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלטעם

הּנזק: הקרבת ְְִֵֶֶַַַָָׁשּסּבבם

�È�ÈÚ‰.‰ÏÚיד) ‡Ï 'B‚Âנּקּור ּבֹוחרים ּפרּוׁש «≈≈¿…«¬∆ֲִִֵ

מּמּנּו, ּבּה יבטחּו אׁשר מּמעלה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֻעיניהם

ׂשנּואה אׁשר הּׂשנאה הפלגת עצם ּגּלּו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹּבזה

לזה עיניהם, מּנּקּור יֹותר אצלם הּצּדיק ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטֹובת

ע"כ: מאד מׁשה ׁשל אּפֹו ְֶֶַָָֹחרה

Ó‡iÂ.'B‚Â¯טו) ÔÙz Ï‡ '‰ Ï‡לצד הּכּונה «…∆∆«≈∆¿ְַַַָָ

מּזה עּמֹו הרׁשעים ׂשנאת הפלגת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָׁשראה

טבעֹו אׁשר ּגמּור הרע ּבחינת היֹותם ְְֱֲִִִִֶַַָָָהּכיר

סּבה, ּבלא מות ׂשנאת הּטֹוב ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָֹֹלׂשנא

ה' אל אמר Ì˙Á�Óולזה Ï‡ ÔÙz Ï‡והּכּונה , ְֶֶַָָ«≈∆∆ƒ¿»»ְַַָָ

מצוֹות ּבידֹו ׁשאין אדם ל ׁשאין לצד ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּבזה

הּקדֹוׁש ׁשאין לנּו קדם ּוכבר טֹובים, ְֲִִֵֶַַַָָָָּומעׂשים

ואפּלּו ּוברּיה ּברּיה ּכל ׂשכר מקּפח הּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּברּו

אמּונה אל ל"ב) (ּדברים ּדכתיב רׁשעים ְְְֱִִִִֵֶָָָׁשל

ׁשל ּפסיעֹותיו מּׂשכר ּולמד וצא עול, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָואין

חׁש ּכן על אׁשר צ"ו.) (סנהדרין רׁשע ְְֲִֵֶֶַַָָָאֹותֹו

ׁשּבידם מצוה איזה להם ׁשּתעמד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמׁשה

ּתפן אל ואמר מה' ּבּקׁש לזה ּתֹולה, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּזכּות

Ì˙Á�Ó Ï‡הּגיעה ׁשּכבר זכּות אפּלּו ּפרּוׁש ∆ƒ¿»»ְְֲִִִֵֶָָ

אליה: יּביט ולא לּה יפן לא לה' ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמנחה

Ì‡Âלאנׁשים ית' מּדתֹו יבּטל אי ּתאמר ¿ƒְֲִִִֵֵַַָָָֹ

מׁשּפטם: לעּות ְְִֵֵַַָָההם

Úcזכּות להפקיע ּבהם ּכח יׁש הּצּדיקים ּכי «ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ

מחלטים ׁשהם ּכׁשּיראּו לרׁשעים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻהּנמצאת

יראת מֹוׁשל צּדיק כ"ג) (ש"ב סֹוד והּוא ְְִִֵַַַָּברע,

האדםאל ׁשּיעׂשה ה' ּביראת מֹוׁשל ּפרּוׁש הים ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

יׁש מּמּנּו זכּותֹו להפקיע ּבעיניהם יראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאם
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(æè)éðôì eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−¦§¥´
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑החיים.עדת אור »≈ְֲָ

(æé)eç÷e|ízáø÷äå úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º
äzàå úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ§©¨¬

:Búzçî Léà ïøäàå§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ׁשּבכם איׁש ּומאתים החיים.החמּׁשים אור ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)íäéìò eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬£¥¤−
:ïøäàå äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ

(èé)ìäà çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©´Ÿ¤
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא)ּכסבּורין" אֹותם: ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא הּלילה ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּולאחיו הּמלכּות לֹו הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל אּלא מקּפיד איני מקּפיד? אני לבּדי ׁשעלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻאּתם

ּכּלם ׁשּנתּפּתּו עד ‰'.הּכהּנה! „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ענן ּבעּמּוד החיים.ּבא אור ְְִֶַַַָָֻֻ«≈»¿ְַָָָ

‰BÂטז CzL�k ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈ�ÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

˜Ë¯˙יז ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒ�e¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט ‡zL�k Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ L�Î‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zL�k ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכביכֹול הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשאין מה ּבידם ְְִֵֶַַַָָָָָֹּכח

ּבּדבר ּכּיֹוצא ׁשּלמּטה ּבּדין ותמצא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעֹוׂשה,

רׁשע אדם נכסי להפקיר ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשּיכֹולין

הפקר, ּדין ּבית הפקר ל"ו:) (ּגּטין ְְְְִִִֵֵֵֶֶָּכאֹומרם

ׁשל ענׁשם להפליא מׁשה ל לּמה ּתאמר ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹואם

זה מּפני לא אֹותֹו ׂשנאתם לצד ואם ְְְְִִִֵֵֶַָָֹאּלּו,

לחּוׁש הּדין לבעל יׁש ּגם ענׁש, ּכ ּכל ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹיתחּיבּו

אם אּלא ּדבר על נחׁשד אדם אין ולֹומר ְֱִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן

ּכּלֹו ּבֹו אין ואם י"ח:), (מוע"ק ּבֹו יׁש ְִֵֵֵֻּכן

הּמסּפיק טעם ה' לפני אמר לזה מּקצתֹו, ּבֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָיׁש

ואמר החׁשד מחּוׁש להסיר והתחיל ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָלחּיבם,

¯BÓÁ ‡Ïלחׁשדני מקֹום להם אין ּפרּוׁש וגֹו' …¬ְְְִֵֵֵֶָָָ

לקחת המלכים ּדר ׁשהרי ּבׂשררה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו

לצר ׁשהם ּבענינים ּובפרט מהעם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹצרכיהם

לֹו צרי ׁשהיה אחד חמֹור אפּלּו והּוא ְֲֲִִֶֶָָָָָָהעם,

מּנין ּכן ואם נׂשא, לא ּולגאלם עליו ְְֲִִִֵַָָָָָָָֹלבֹוא

ע"כ: ּבׂשררה לחׁשדֹו מקֹום ְְְִֶָָָָָלהם

ÛÈÒB‰ÂלֹומרÈ˙Ú¯‰ ‡ÏÂּתאמר ּפרּוׁש וגֹו' ¿ƒַ¿…¬≈…ƒְֵַֹ

סּבה לאיזֹו עּמי ׂשנאה להם ְְִִִִֵֵֶֶָָָׁשּיׁש

ׁשּיארעּו ּבעֹולם הרגיל ּבּדבר להם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּגרמּתי

איבֹות, יּמׁשכּו ׁשּמהם אדם ּבני ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָּדברים

È˙Ú¯‰ ‡Ïלהם עׂשיתי לא מּימי ּפרּוׁש וגֹו' …¬≈…ƒְִִִֵֶַָָָֹ

ודקּדק מּסּבתּה, עּמי ׂשנאה להם ׁשּתּמׁש ְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָרעה

Ì‰Óלֹומר „Á‡ בהמׁשכת‡˙ אפּלּו ּפרּוׁש ַ∆««≈∆ְְֲִֵַַָ

ּכמֹו סּבבּתי, לא לחברֹו מהם מאחד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹהרע

הּזּכאי את וחּיבּתי לּדין לפני ּבאּו לא ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹׁשּתאמר

מהם אחד את הּוא ׁשהרע החּיב את זּכיתי ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאֹו

הרעה לחברֹו לתת לאחד ממֹון ּכׁשּמחּיב ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפרּוׁש

ּׁשאינֹו מה מּמּנּו ׁשּנֹוטל מחברֹו לֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַנמׁשכת

הּׁשלֹום עליו עׂשה לא זה ואפּלּו לֹו, ֲִֶַַַָָָָָָֹחּיב

ּוכמֹו לאמּתֹו, אמת ּדין ּבנבּואה ּדן ׁשהיה ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָלצד

יהיה ּכי ּבּפסּוק ע"ח.) (זוח"ב ז"ל ְְִִֶֶַָָׁשאמרּו

לׂשנאתם סּבה אין מעּתה אלי, ּבא ּדבר ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלהם

היֹותם לצד אּלא זה ואין אפן ּבׁשּום ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹוחׁשדם

ׂשנאה הּטֹוב לׂשנא הרע וטבע ּגמּור רע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹחלק

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל מעּתה סּבה, ּבלא טבעית ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעּזה

ה' יפן לבל זכּותֹו ּולהפקיע לעקרֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָמצוה

אני וסֹובר רּנה, רׁשעים ּבאבד ּכי ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָֹלמנחתם

עדת ּבכלל אינם האּלה הרׁשעים האנׁשים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכי

מֹוריד ק"ח.) (סנהדרין עליהם ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַֹקרח

ענף ׁשּכּלן ּתקותם אבדה ׁשאּלּו וּיעל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשאֹול

ה': אֹויבי ּכל יאבדּו ּכן ְְְִֵֵַָָֹהּקלּפה

z‡.'B‚Â‰טז) eÈ‰ E˙„Ú ÏÎÂלֹו היה קׁשה «»¿»¬»¿¡¿ֶָָָ

Ô¯‰‡Âלֹומר E˙„Ú ÏÎÂ ‰z‡ּובזה וגֹו' ַ«»¿»¬»¿¿«¬…ְֶָ

ולֹומר לחזר צרי היה Ì‰Âלא ‰z‡,אּולי ְֲִַַָָָֹֹ«»»≈ַ

לברר מחר לבֹוא הּנֹועדים להזמין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתּכּון

מּיֹום נׁשמטים יהיּו לבל ּבזה ונתּכּון ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּדבר,

לזה הּמחלקת, מאֹוהבי עליהם ויתרּבּו יֹום ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאל

על אׁשר ה', לפני מחר לבֹוא להכריחם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָרצה

ּבּמחלקת, הּבאים אּלא הזמין לא ˜¯Áּכן ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹ…«

,B˙„ÚÂׁשהזּכירֹו אּלא אהרן, ּכן ּׁשאין מה «¬»ְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ

עּמהם: מחּתתֹו ְִִֶֶַַָָׁשּיּקח

„BÚּובטהרה ּבקדּׁשה עצמן ׁשּיכינּו לֹומר ְְְְֳִִִֶֶַַָָָָָֻירצה

והּוא ה', לפני להיֹות ראּויים ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶּכדי

‰',מאמר È�ÙÏ eÈ‰להם נתן לזה ּכי ואּולי ֲַַ¡ƒ¿≈ְִֶֶַַָָָ

ואמר עּמהםÁÓ¯,זמן ׁשּתף לא זה ּובפרט ְְַָָ»»ְִִִֵֶֶָָֹ

ׁשהזּכירֹו אּלא הּוא, ועֹומד מּוכן ּכי ְְֲִִִֵֶֶַָָֹאהרן

ואמר ּכ Ô¯‰‡Âאחר Ì‰Â ‰z‡הּוא ׁשּגם ְַַַָָ«»»≈¿«¬…ֶַ

הּדברים להם אמר ׁשּכבר והגם עּמהם, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה

וגֹו' מחּתֹות לכם קחּו ּדכתיב למעלה ְְְְְְְִִֶַַַָָָעצמן

אחרי ּבדברים ׁשהֹוכיחם לפי מחר, ה' ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָלפני

ּבני לכם רב וגֹו' מּכם המעט להם ואמר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָכן

ּׁשאמר מה הפּכּיּות יּגיד הּדברים ּתכן וגֹו' ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹלוי

לֹומר חזר הּתֹוכחה קּבלּו ּכׁשּלא לזה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּקדם,

הּקטרת: מבחן לעׂשֹות הראׁשֹונים ְְְֲִִִִֶַַַָָֹּדברים

ÌÈMÓÁ.'B‚Âיז) Ô¯‰‡Â ‰z‡Â 'B‚Â ÌÈ˙‡Óeּכל ¬ƒƒ»«ƒ¿¿«»¿«¬…¿ָ

אמר ׁשּכבר מיּתר E˙„Úזה ÏÎÂ ‰z‡'וגֹו ְְֶֶַָָָֻ«»¿»¬»¿ְ

,Ô¯‰‡Âלמעלה ּכּלם, חׁשּבֹון לֹומר רצה ואם ¿«¬…ְְְְִֶַַָָָָֻ

מאתים לֹומר לֹו היה ׁשם עדת ְְֲִֶַַַָָָָָָּכׁשאמר

ּולהזּכיר לחזר צרי היה ולא ‡z‰וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִַַַָָָֹֹ«»

,Ô¯‰‡Âיתערב ׁשּלא לֹומר ׁשּנתחּכם ואּולי ¿«¬…ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

ועׂשה אהרן, עם ּביחּוד אּלא הר"ן עם ְְֲִִִֶַַָָָָֹֹקרח

קרח אחר לּטֹועים מקֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּכן

רּבּוי עם היֹותֹו לצד הרעה ּדּבקּתֹו ּכי ְְֱִִִִַַַָָָלֹומר

עצמֹו ּבפני היה אם אבל הּקטרת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמקטירי

אמר לזה ּכאהרן, Ô¯‰‡Âהיה ‰z‡Âּבפני ְֲֶַַָָָָֹ¿«»¿«¬…ְִֵ

הקריבּו ׁשּכּלן והגם מחּתתֹו, איׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֻעצמכם

קרח אחת ּכת ּכּתֹות ב' נעׂשּו זה ּכל על ֲִֶַַַַַַַַָֹיחד,

ע"כ: איׁש ר"ן ב' וכת ְְֲִַַֹואהרן

Ï‰˜iÂ.'B‚Âיט) Ì‰ÈÏÚנקהלּו ׁשּלא ּפרּוׁש ««¿≈¬≈∆¿ְֲִֵֶֹ

זה ּוכפי הקהילם, קרח אּלא ְְְִִִִֶֶַָָָֹלרצֹונם

טעם לתת ירצה אֹו העדה, ׁשבח הּכתּוב ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיּגיד

ּכ אחר ׁשּבא ה' ‰Ú„‰למאמר CBzÓ eÏ„a‰ ְֲֶַַַַָָƒ»¿ƒ»≈»

‡˙Ì,וגֹו' ‰lÎ‡Âקרח אם האֹומר ויאמר ְ«¬«∆…»ְִֵַַָֹֹ

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

ß oeiq h"i iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

הּזאת העדה מּתֹוְך כא)הּבדלּו ּוכתיב(טז, יׂשראל, ּבני ּבתֹוְך ונקּדׁשּתי . . ּכתיב מעׂשרה, ּפחֹות יהא לא ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
הּזאת העדה מּתֹוְך הּבדלּו . ב). כא, .(ברכות . ּביחד מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד עֹומד אחד מלאְך נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ּכתב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּׁשכינּתא . . ופחד אימתה עליו לגמריּתּפל מּמציאּותֹו יׁשמתּבּטל אלקּיֹות נפׁשֹות עׂשר ּבמעמד ." ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לגמרי. ּומתּבּטל זאת רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ּומלאְך, נעלה, ּבאפן הּׁשכינה החייםהׁשראת אור ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
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i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑,מדינה מקצת עליו ׁשּסרחה ודם ּבׂשר מל ודם: ּבׂשר ּכמּדת מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מי אּתה ויֹודע הּמחׁשבֹות ּכל ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ּכֹועס ּכׁשהּוא לפיכ החֹוטא, מי יֹודע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻאינֹו

‡Á„.החֹוטא LÈ‡‰∑יֹודע אני אמרּת, יפה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא הּוא ֵַ»ƒ∆»ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
חטאּומֹודיע לא ּומי חטא החיים.מי אור ִִִַָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כ Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

‡dÏכב Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zL�k¿ƒ¿»¿≈»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לזה יּכלּו, לּמה הּצאן אּלה חטאּו ְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹועדתֹו

ּולחּבתֹו קרח לרצֹון נקהלּו ּכי ואמר ְְְְְֲִִִִִִַַָָֹהקּדים

ה' אמר ולזה ּבמעׂשיו ּכחפצים נראים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָולזה

אתם: ואכּלה וגֹו' ְְֲִֶַַָָֹהּבדלּו

‡¯iÂיתּבר ׁשכינתֹו נתּגּלית וגֹו'. ה' כבֹוד «≈»ְְְְְִִִֵַַָָ

העֹוׂשה הּוא ּכי ׁשּיּכירּו ּכדי העדה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלכל

לפניו לׁשרת הראּוי הּבֹורר והּוא ּכתּוב ְְְְִֵֵַָָָָָָָמׁשּפט

ע"כ:

eÏ„a‰.'B‚Âכא) CBzÓואהרן מׁשה על לא ƒ»¿ƒ¿ְֲֶַַֹֹ

הּדין מּדת ּתפּגע לא לאּלה ּכי אֹומר ְְִִִִֵֵֶַַַֹהּוא

ל וזה ח"ו, הּכלה העדה ּבתֹו ׁשּיהיּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָהגם

ונבקעה קרח עדת ּבתֹו ׁשהיה אהרן ְְְְֲֲִֶַַַָָָָֹֹהאֹות

מאמר ּכּונת אּלא נפּגע, ולא ּתחּתיהם ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהאדמה

העדה ּבתֹו ׁשהיּו הּצּדיקים על הּוא ְִִֵֶַַַָָָה'

ּבּתיהם ּובני הּצּדיקים ּוׁשאר וכלב ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכיהֹוׁשע

ולזה הּצּדיקים, ׁשאר וׁשל ואהרן מׁשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשל

הּבדלּו לּמאמר קדם LÓ‰אמר Ï‡ '‰ ¯a„iÂ ְֲִֶַַַַָָֹ«¿«≈∆∆

אֹומרÓ‡Ï¯וגֹו' הּוא ואהרן מׁשה על ואם , ְ≈…ְְֲִֵֶַַֹ

ּתבת לֹומר צרי היה לאמרÓ‡Ï¯לא אּלא , ִֵַַָָָֹ≈…ֵֶָֹ

ּובני ולבניהם אצלם הּבחּונים הּצּדיקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָלעדת

העדה: ּבתֹו ׁשהיּו ְֵֵֶָָָָּביתם

‰lÎ‡Â.Ú‚¯k Ì˙‡אמר לּמה לדעת צרי «¬«∆…»¿»«ִַַַָָָָָ

Ú‚¯kּכח ׂשּגיא הּוא ּכי להֹודיע ואם ¿»«ְְִִִִַַַֹ

מּקדם זה הֹודיע ּכבר ּכרגע רּבֹוא ׁשּׁשים ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹלהרג

בקרּב אעלה א' רגע ל"ג) (ׁשמֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶַּדכתיב

(רּבה) הּמדרׁש ּדברי לפי ונראה .ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָוכּליתי

ּבידם זה ּפניו על וּיּפל ּבּפסּוק רׁש"י ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהביא

וכּו' ּבמרּגלים ּבּמתאֹוננים ּבעגל רביעי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָסרחֹון

למחלקת קדם המרּגלים עון ּכן אם ּכאן. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹעד

ה' ׁשּגזר ּכליה ּגזרת ּכי ּפרׁשּתי וׁשם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹקרח,

ּתפּלת ׁשהֹועילה אּלא נתקּימה ההּוא הּדֹור ְְְִִִֶֶַַַַַָָָעל

ּבהמׁש אּלא אחד ּכאיׁש העם ימּות ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹמׁשה

מחּיבת היא ּכבר העדה ּכן אם ,אר ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֻזמן

הּגזרה ּבחּדּוׁש ּכאן ה' מאמר ּבא לזה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכליה,

הּזמןÚ‚¯kׁשּיהיה להם יארי ׁשּלא ּפרּוׁש ְִֶֶ¿∆«ְֲִֵֶֶַַָָֹ

נחת מצאנּו זה ּולדר מּקדם, ׁשּנתרּצה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו

ע מיתה ה' יגזר לּמה ׁשּבענין לּקׁשיא לרּוח ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

ּוכמֹו ּבּמעל ידם היתה ׁשּלא יׂשראל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹעדת

לצד ולדברנּו ,ּבסמּו מׁשה מּמאמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּגּלה

המרּגלים מעון מיתה מחּיבי יׂשראל היּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻׁשּכבר

(ׁשּבת ז"ל ואמרּו זמן להם הארי ׁשה' ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָאּלא

וצּוּו הּסּכנה, ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָל"ב.)

לחזר לּיֹוצר יׁשּתּבח ּבין ׂשיחה ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלמי

ּבחטא ׁשאין הגם (ירּוׁשלמי) הּמלחמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹורכי

ׁשהיּו ּכיון ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּוכמֹו להמית, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכדי

הּמׁשחית ּבצאת נמלטים אין מיתה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻמחּיבי

ּתקוה: ּבאפס ְְְְִִֶֶָויכלּו

·eLהם ּכאן ה' ּדברי ּכי וראיתי ְְְִִִִִֵֵֵַָָהצצּתי

אם ּכי יׂשראל, לעדת ּותעלה ְְְֲִִִֵַַָָָָרפּואה

אֹומר ה' היה ‰Ú„‰לא CBzÓ eÏ„a‰והיה ֵָָֹƒ»¿ƒ»≈»ְָָ

ׁשּלא הּצּדיקים נמלטים היּו הּמׁשחית ְְִִִִִֵֶַַַַָָֹיֹוצא

ּבכלל ׁשהיּו וכל המרּגלים ּגזרת ּבכלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהיּו

אֹותם, מכּלה הּמׁשחית היה המרּגלים ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָּגזרת

לבל מהם נבּדלים ׁשּיהיּו ליׂשראל ה' ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָולֹומר

לזה זכּות להם היה לא רע, מקרה להם ְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹיקר

ׁשּלא מהחטא ׁשמץ ּבידם היה סֹוף סֹוף ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהרי

נתחּכם לזה לרצֹונֹו, ּבאּו ואדרּבא ּבקרח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹמחּו

הּצּדיקים להבּדיל ּולאהרן למׁשה וצּוה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָֹה'

זכּותֹו ּובאמצעּות עליהם רחמים לבּקׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָוהעירֹו

אליו ה' אמר מׁשה וגֹו'ac¯ׁשל העדה אל ֵֶֶַָָ«≈ְֵֶָָ

·È·qÓ eÏÚ‰ּכי לפרׁש נּוכל זה ּולדר וגֹו', ≈»ƒ»ƒְְְִֵֶֶֶַָ

ואהרן למׁשה ׁשאמר ה' ּבא‰eÏ„aמאמר לא ְְֲֲֶֶַַַַָֹƒ»¿ָֹ

צרי ׁשהיה לא להתּפּלל להעירם אּלא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּדּבּור

ואּולי קרח, ּבחּטאת יסּפּו לבל להבּדיל ְְְְְְִִֶַַַַַָֹמׁשה

ּבּמאמר ּׁשרמז מה זה הּוא ּפרּוׁשÓ‡Ï¯ּכי ֲִֶֶַַַַַָ≈…ֵ

לאמר הּוא ּבענין האמּור הּמאמר ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּתכלית

יׂשראל הבּדלת ענין ׁשהּוא אחריו הּבא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָמאמר

צריכין אין ואהרן מׁשה לענין ּכי קרח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹמעדת

ּׁשּפרׁשנּו למה צריכין אנּו אין זה ּוכפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלהבּדיל,

הּצּדיקים ועל ּבּתיהם ּבני על הּדּבּור ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבא

ּבהם: ֵֶֶַָׁשּכּיֹוצא

e¯Ó‡iÂ.'B‚Âכב) ˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡ׁשם אמר «…¿≈¡…≈»…¿ֵַָ

Ï‡ּתגּברת התעֹוררּות ׁשראה לצד , ≈ְְְְִִֶֶַָָֹ

ואֹומרֹו הּדינים למּתק אל חסד הזּכיר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַהּדינים

˙Áe¯‰ È‰Ï‡הּנׁשמעת טענה טען ּבׂשר לכל ¡…≈»…ְְֲִַַַַַָָָָָ

יקּבלּו הרּוחֹות ׁשּכל חפץ ה' ּכי הּבֹורא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָלפני

הּזה ּבעֹולם ּבּבׂשר ּבעֹודם עליהם ְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹאלהּותֹו

אלהי אֹומרֹו הּוא‰¯Áe˙והּוא הרּוחת ּפרּוׁש ְְֱֵֹ»…ֵָֹ

(יחזקאל אֹומרֹו ּדר על ורצֹון מחׁשבה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָלׁשֹון

ׁשהּמׁשּפט הגם ּכן ואם רּוחכם, על והעלה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹכ')

אמת מׁשּפט הּוא ּכרגע לכּלֹותם יעׂשה ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָאׁשר

לפי זה ּכל עם למעלה, הּטעם ׁשּכתבּתי ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּוכמֹו

ועל יחטא אחד ׁשאיׁש הּוא ּבּמעׂשה ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּנראה

זה ּבחטא העדה ּכל ׁשאין ּתקצף העדה ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּכל

הרּוח וׁשלֹום חס ּומעּתה ּכּלן ממית ְְִֵֵַַַַָָָָָֻואּתה

ּכזה: ּבאלהּות ְֱֵֶֶָָֹּתמאן

„BÚהּמתקּבל רּצּוי ּדברי לפניו לדּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָנתּכּון

ּבידיעת לֹו ּׁשּקדם מה ּפי על ְִִִֶַַַַָָָלפניו,

ׁשבח הּוא האחד לּבֹורא, ׁשּיׁש החפץ ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהדרגת

מּמּנּו למעלה מעלה, צבא לֹו יּתנּו אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוהּלל

הּצּדיקים נׁשמֹות לֹו יּתנּו אׁשר והּלל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַׁשבח

נׁשמֹות ׁשל א' אֹוצר החּיים, אֹוצרֹות ְְִִֶַַָָמּב'

אמרּו ׁשעליהם הּזה לעֹולם ּבאּו לא ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשעדין
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הּזאת העדה מּתֹוְך כא)הּבדלּו ּוכתיב(טז, יׂשראל, ּבני ּבתֹוְך ונקּדׁשּתי . . ּכתיב מעׂשרה, ּפחֹות יהא לא ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
הּזאת העדה מּתֹוְך הּבדלּו . ב). כא, .(ברכות . ּביחד מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד עֹומד אחד מלאְך נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ּכתב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּׁשכינּתא . . ופחד אימתה עליו לגמריּתּפל מּמציאּותֹו יׁשמתּבּטל אלקּיֹות נפׁשֹות עׂשר ּבמעמד ." ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לגמרי. ּומתּבּטל זאת רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ּומלאְך, נעלה, ּבאפן הּׁשכינה החייםהׁשראת אור ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

(áë)øNa-ìëì úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®
ñ :óö÷z äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä̈¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈¦§«Ÿ

i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑,מדינה מקצת עליו ׁשּסרחה ודם ּבׂשר מל ודם: ּבׂשר ּכמּדת מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מי אּתה ויֹודע הּמחׁשבֹות ּכל ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ּכֹועס ּכׁשהּוא לפיכ החֹוטא, מי יֹודע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻאינֹו

‡Á„.החֹוטא LÈ‡‰∑יֹודע אני אמרּת, יפה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא הּוא ֵַ»ƒ∆»ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
חטאּומֹודיע לא ּומי חטא החיים.מי אור ִִִַָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כ Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

‡dÏכב Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zL�k¿ƒ¿»¿≈»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לזה יּכלּו, לּמה הּצאן אּלה חטאּו ְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹועדתֹו

ּולחּבתֹו קרח לרצֹון נקהלּו ּכי ואמר ְְְְְֲִִִִִִַַָָֹהקּדים

ה' אמר ולזה ּבמעׂשיו ּכחפצים נראים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָולזה

אתם: ואכּלה וגֹו' ְְֲִֶַַָָֹהּבדלּו

‡¯iÂיתּבר ׁשכינתֹו נתּגּלית וגֹו'. ה' כבֹוד «≈»ְְְְְִִִֵַַָָ

העֹוׂשה הּוא ּכי ׁשּיּכירּו ּכדי העדה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלכל

לפניו לׁשרת הראּוי הּבֹורר והּוא ּכתּוב ְְְְִֵֵַָָָָָָָמׁשּפט

ע"כ:

eÏ„a‰.'B‚Âכא) CBzÓואהרן מׁשה על לא ƒ»¿ƒ¿ְֲֶַַֹֹ

הּדין מּדת ּתפּגע לא לאּלה ּכי אֹומר ְְִִִִֵֵֶַַַֹהּוא

ל וזה ח"ו, הּכלה העדה ּבתֹו ׁשּיהיּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָהגם

ונבקעה קרח עדת ּבתֹו ׁשהיה אהרן ְְְְֲֲִֶַַַָָָָֹֹהאֹות

מאמר ּכּונת אּלא נפּגע, ולא ּתחּתיהם ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהאדמה

העדה ּבתֹו ׁשהיּו הּצּדיקים על הּוא ְִִֵֶַַַָָָה'

ּבּתיהם ּובני הּצּדיקים ּוׁשאר וכלב ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכיהֹוׁשע

ולזה הּצּדיקים, ׁשאר וׁשל ואהרן מׁשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשל

הּבדלּו לּמאמר קדם LÓ‰אמר Ï‡ '‰ ¯a„iÂ ְֲִֶַַַַָָֹ«¿«≈∆∆

אֹומרÓ‡Ï¯וגֹו' הּוא ואהרן מׁשה על ואם , ְ≈…ְְֲִֵֶַַֹ

ּתבת לֹומר צרי היה לאמרÓ‡Ï¯לא אּלא , ִֵַַָָָֹ≈…ֵֶָֹ

ּובני ולבניהם אצלם הּבחּונים הּצּדיקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָלעדת

העדה: ּבתֹו ׁשהיּו ְֵֵֶָָָָּביתם

‰lÎ‡Â.Ú‚¯k Ì˙‡אמר לּמה לדעת צרי «¬«∆…»¿»«ִַַַָָָָָ

Ú‚¯kּכח ׂשּגיא הּוא ּכי להֹודיע ואם ¿»«ְְִִִִַַַֹ

מּקדם זה הֹודיע ּכבר ּכרגע רּבֹוא ׁשּׁשים ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹלהרג

בקרּב אעלה א' רגע ל"ג) (ׁשמֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶַּדכתיב

(רּבה) הּמדרׁש ּדברי לפי ונראה .ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָוכּליתי

ּבידם זה ּפניו על וּיּפל ּבּפסּוק רׁש"י ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהביא

וכּו' ּבמרּגלים ּבּמתאֹוננים ּבעגל רביעי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָסרחֹון

למחלקת קדם המרּגלים עון ּכן אם ּכאן. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹעד

ה' ׁשּגזר ּכליה ּגזרת ּכי ּפרׁשּתי וׁשם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹקרח,

ּתפּלת ׁשהֹועילה אּלא נתקּימה ההּוא הּדֹור ְְְִִִֶֶַַַַַָָָעל

ּבהמׁש אּלא אחד ּכאיׁש העם ימּות ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹמׁשה

מחּיבת היא ּכבר העדה ּכן אם ,אר ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֻזמן

הּגזרה ּבחּדּוׁש ּכאן ה' מאמר ּבא לזה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכליה,

הּזמןÚ‚¯kׁשּיהיה להם יארי ׁשּלא ּפרּוׁש ְִֶֶ¿∆«ְֲִֵֶֶַַָָֹ

נחת מצאנּו זה ּולדר מּקדם, ׁשּנתרּצה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו

ע מיתה ה' יגזר לּמה ׁשּבענין לּקׁשיא לרּוח ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

ּוכמֹו ּבּמעל ידם היתה ׁשּלא יׂשראל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹעדת

לצד ולדברנּו ,ּבסמּו מׁשה מּמאמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּגּלה

המרּגלים מעון מיתה מחּיבי יׂשראל היּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻׁשּכבר

(ׁשּבת ז"ל ואמרּו זמן להם הארי ׁשה' ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָאּלא

וצּוּו הּסּכנה, ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָל"ב.)

לחזר לּיֹוצר יׁשּתּבח ּבין ׂשיחה ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלמי

ּבחטא ׁשאין הגם (ירּוׁשלמי) הּמלחמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹורכי

ׁשהיּו ּכיון ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּוכמֹו להמית, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכדי

הּמׁשחית ּבצאת נמלטים אין מיתה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻמחּיבי

ּתקוה: ּבאפס ְְְְִִֶֶָויכלּו

·eLהם ּכאן ה' ּדברי ּכי וראיתי ְְְִִִִִֵֵֵַָָהצצּתי

אם ּכי יׂשראל, לעדת ּותעלה ְְְֲִִִֵַַָָָָרפּואה

אֹומר ה' היה ‰Ú„‰לא CBzÓ eÏ„a‰והיה ֵָָֹƒ»¿ƒ»≈»ְָָ

ׁשּלא הּצּדיקים נמלטים היּו הּמׁשחית ְְִִִִִֵֶַַַַָָֹיֹוצא

ּבכלל ׁשהיּו וכל המרּגלים ּגזרת ּבכלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהיּו

אֹותם, מכּלה הּמׁשחית היה המרּגלים ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָּגזרת

לבל מהם נבּדלים ׁשּיהיּו ליׂשראל ה' ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָולֹומר

לזה זכּות להם היה לא רע, מקרה להם ְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹיקר

ׁשּלא מהחטא ׁשמץ ּבידם היה סֹוף סֹוף ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהרי

נתחּכם לזה לרצֹונֹו, ּבאּו ואדרּבא ּבקרח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹמחּו

הּצּדיקים להבּדיל ּולאהרן למׁשה וצּוה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָֹה'

זכּותֹו ּובאמצעּות עליהם רחמים לבּקׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָוהעירֹו

אליו ה' אמר מׁשה וגֹו'ac¯ׁשל העדה אל ֵֶֶַָָ«≈ְֵֶָָ

·È·qÓ eÏÚ‰ּכי לפרׁש נּוכל זה ּולדר וגֹו', ≈»ƒ»ƒְְְִֵֶֶֶַָ

ואהרן למׁשה ׁשאמר ה' ּבא‰eÏ„aמאמר לא ְְֲֲֶֶַַַַָֹƒ»¿ָֹ

צרי ׁשהיה לא להתּפּלל להעירם אּלא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּדּבּור

ואּולי קרח, ּבחּטאת יסּפּו לבל להבּדיל ְְְְְְִִֶַַַַַָֹמׁשה

ּבּמאמר ּׁשרמז מה זה הּוא ּפרּוׁשÓ‡Ï¯ּכי ֲִֶֶַַַַַָ≈…ֵ

לאמר הּוא ּבענין האמּור הּמאמר ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּתכלית

יׂשראל הבּדלת ענין ׁשהּוא אחריו הּבא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָמאמר

צריכין אין ואהרן מׁשה לענין ּכי קרח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹמעדת

ּׁשּפרׁשנּו למה צריכין אנּו אין זה ּוכפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלהבּדיל,

הּצּדיקים ועל ּבּתיהם ּבני על הּדּבּור ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבא

ּבהם: ֵֶֶַָׁשּכּיֹוצא

e¯Ó‡iÂ.'B‚Âכב) ˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡ׁשם אמר «…¿≈¡…≈»…¿ֵַָ

Ï‡ּתגּברת התעֹוררּות ׁשראה לצד , ≈ְְְְִִֶֶַָָֹ

ואֹומרֹו הּדינים למּתק אל חסד הזּכיר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַהּדינים

˙Áe¯‰ È‰Ï‡הּנׁשמעת טענה טען ּבׂשר לכל ¡…≈»…ְְֲִַַַַַָָָָָ

יקּבלּו הרּוחֹות ׁשּכל חפץ ה' ּכי הּבֹורא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָלפני

הּזה ּבעֹולם ּבּבׂשר ּבעֹודם עליהם ְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹאלהּותֹו

אלהי אֹומרֹו הּוא‰¯Áe˙והּוא הרּוחת ּפרּוׁש ְְֱֵֹ»…ֵָֹ

(יחזקאל אֹומרֹו ּדר על ורצֹון מחׁשבה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָלׁשֹון

ׁשהּמׁשּפט הגם ּכן ואם רּוחכם, על והעלה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹכ')

אמת מׁשּפט הּוא ּכרגע לכּלֹותם יעׂשה ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָאׁשר

לפי זה ּכל עם למעלה, הּטעם ׁשּכתבּתי ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּוכמֹו

ועל יחטא אחד ׁשאיׁש הּוא ּבּמעׂשה ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּנראה

זה ּבחטא העדה ּכל ׁשאין ּתקצף העדה ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּכל

הרּוח וׁשלֹום חס ּומעּתה ּכּלן ממית ְְִֵֵַַַַָָָָָֻואּתה

ּכזה: ּבאלהּות ְֱֵֶֶָָֹּתמאן

„BÚהּמתקּבל רּצּוי ּדברי לפניו לדּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָנתּכּון

ּבידיעת לֹו ּׁשּקדם מה ּפי על ְִִִֶַַַַָָָלפניו,

ׁשבח הּוא האחד לּבֹורא, ׁשּיׁש החפץ ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהדרגת

מּמּנּו למעלה מעלה, צבא לֹו יּתנּו אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוהּלל

הּצּדיקים נׁשמֹות לֹו יּתנּו אׁשר והּלל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַׁשבח

נׁשמֹות ׁשל א' אֹוצר החּיים, אֹוצרֹות ְְִִֶַַָָמּב'

אמרּו ׁשעליהם הּזה לעֹולם ּבאּו לא ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשעדין
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(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)çø÷-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©−Ÿ©
:íøéáàå ïúc̈¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑קרח מׁשּכן מּסביבֹות "אסּתלקּו" החיים.ּכתרּגּומֹו: אור ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)éð÷æ åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´¨¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו החיים.ּכסבּור אור «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

(åë)íéLðàä éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧¨«£¨¦³
eôqz-ït íäì øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä̈«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´¨¤®¤¦¨−

:íúàhç-ìëaהחיים אור §¨©Ÿ¨«

(æë)ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèå§©¨«
i"yx£ÌÈ·v� e‡ˆÈ∑(תנחומא)ּכמֹו ּולגּדף, לחרף זקּופה יז)ּבקֹומה א ּדגלית(שמואל יֹום" ארּבעים "וּיתיּצב :.Ì‰ÈL�e »¿ƒ»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ¿≈∆

ÌtËÂ Ì‰È�·e∑,ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד אּלא עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּדין ּבית ׁשהרי הּמחלקת: קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿«»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשדים יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד מעלה ׁשל ּדין החיים.ּובית אור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:כג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zL�k ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡�kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÔÚÎכו e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zL�k ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b È�kLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

Ô˙cכז Á¯˜„ ‡�kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù� Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È�·e ÔB‰ÈL�e ÔB‰È�kLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבּגּוף, נׁשמֹות ׁשּיכלּו עד ס"ב.) (יבמֹות ְְְִֶֶַַָָז"ל

הּזה לעֹולם ּבאּו ׁשּכבר נׁשמֹות ׁשל ב' ְְְֶֶֶַָָָָָָואֹוצר

ׁשיר נֹותנים וכּלם החּיים, ּבאֹוצר ונּתנּו ְְְְְְְִִִִַַַָָֻוחזרּו

ּבסֹוד ׁשמֹו יתעּלה לּבֹורא והֹודאה ְְְְְִֵֶֶַַַָָוׁשבח

למעלה לּמענהּו. ה' ּפעל ּכל ט"ז) ְְְֲִֵֵַַַַָָֹ(מׁשלי

אׁשר מהּנׁשמֹות העֹולה והּׁשבח הּׁשיר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהם

והּוא הּבׂשר ּתֹו הם אׁשר הּזה ּבעֹולם ְֲֵֵֶֶַַָָָָהם

ה' לאהב מתעּצמים והם ה' מהּכיר ְְְְֱִִִֵֵֶַַָֹמֹונעם

ּול וחׁשּוקּולׁשּבחֹו עליֹון זה למאמרֹו, הֹודֹות ְְְְְְֲֶֶַַָָ

ׁשּמבארים ּוכמֹו מהּכל, למעלה הּבֹורא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאצל

ּבדבריהם ּגם הּזהר ּבספר ּבהרחבה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּדברים

ז"ל:

‰ÊÏÂׁשהּוא ּבדבר ה' ורּצה מׁשה נתחּכם ¿»∆ְְְִִֵֶֶַָָָ

ואמר בֹו Na¯חפץ ÏÎÏ ˙Áe¯‰ È‰Ï‡ ְֵַָָ¡…≈»…¿»»»

ּבזמן לרּוחת ּתהיה ׁשאלהּות חפץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאּתה

חסר אּתה ממיתם אּתה ואם ּבּבׂשר, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

ׁשּיסֹובבּו הּדינים להגּביר נכֹון ואין זה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָרצֹון

ׁשהּוא ׁשּבּבׂשר לרּוחֹות אלהּות קּבלת ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹהפסד

האיׁש ואמר ,חׁשק ּתכלית יחטא‡Á„רּום ְְְְִִֶַַָָ∆»ֱֶָ

לא ּכּלן ּכי חּיּוב להם אין הּדין ׁשּכפי ְִִִִֵֶֶַַָָֹֻלֹומר

ּבקצף עליהם ּבא אּתה אלא לחּיבם ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָחטאּו

ּתקצף: אֹומרֹו והּוא הּדין, ּתגּברת ְְְְִִִֶֶַֹֹׁשהּוא

LÈ‡‰.‡ËÁÈ „Á‡לצד עתיד, לׁשֹון אמר »ƒ∆»∆¡»ְְִַַָָ

עליו ׁשחּיב חטא חטא לא ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹׁשעדין

עׂשה לא עּתה עד ּכי ההקרבה ׁשהיא ְִִִֶַַַַָָָָָָֹמיתה

חּיּוב: עליו אין ּבֹו חֹוזר היה ואם לגלּוג ְְִִִֵֵֶָָָָָאּלא

ac.¯Ó‡Ï¯כד) ‰„Ú‰ Ï‡אמר¯acקׁשי לׁשֹון «≈∆»≈»≈…ַָ«≈ְִ

נפׁשם, להּציל טֹובה אּלא ׁשאינֹו זה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבענין

ּבעצמֹו לחּבל הרֹוצה על ה' יקּפיד ּכי ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלהּגיד

להכריחֹו ׁשלטֹון מל ּדבר ּבא לזה לעלֹות, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

ׁשמים, נכסי ׁשהם עצמן יפסידּו לבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָלעלֹות

ּתבת ּבּמהÓ‡Ï¯ואמר הסּפיק ולא ב' ּפעם ְֵַַָ≈…ְְִִֶַַַֹ

לֹומר ׁשאמרÓ‡Ï¯,וגֹו'a„ÈÂ¯ּׁשּקדם לצד ֶַַָ«¿«≈ְ≈…ְֶַַָ

הּוא עצמֹו זה קׁשי ּכי הֹודיע קׁשי לׁשֹון ְְִִִִִֶַַּדּבּור

חסרֹונם. על ה' ׁשּיקּפיד סגּלה עם ְְְְְִֶֶַַַָָֻלרֹוממּות

ּבתבת נתּכּון ּבלׁשֹוןÓ‡Ï¯עֹוד לֹומר חּיּוב ׁשאין ְְִֵֵַַ≈…ְִֵֶַָ

עצמֹו המכּון‰eÏÚזה ׁשּיהיה ּבלׁשֹון אּלא וגֹו' ְֶַ≈»ְְְְִֶֶֶַָָָֻ

ולזה אחר, ּבלׁשֹון יאמר ואפּלּו וגֹו' העלּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו

וגֹו', נא סּורּו אּלא העלּו אמר ׁשּלא ְְִֵֶֶַָָָָָֹּתמצא

מעל אמר וגֹו' קרח מׁשּכן ׁשּיאמר ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹּובמקֹום

האּלה: הרׁשעים האנׁשים ְֲֳִִֵֵֶָָָָָָאהלי

Ì˜iÂ.'B‚Âכה) CÏiÂ ‰LÓטעם לדעת צרי «»»∆«≈∆¿ִַַַַָָ

יֹוׁשבÌ˜iÂאֹומרֹו ׁשהיה להֹודיע ואם , ְ«»»ְְִִֵֶַָָ

ּדר על ירצה אכן זֹו, מהֹודעה לנּו ּיצא ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמה

ט"ו) (ׁשם ּגאֹון ׁשבר לפני ט"ז) (מׁשלי ְְְִִֵֵֶֶָָאֹומרֹו

פמ"ה) (שמו"ר ז"ל ואמרּו ענוה, כבֹוד ְְְְֲִֵָָָָולפני

וּיקם הּכתּוב מאמר והּוא הגּבהּתי, ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָהׁשּפלּתי

לדתן ּׁשהל ּבּמה לֹו היתה קימה ְְִֶֶֶַַָָָָָָמׁשה

ולא חרפּוהּו אׁשר הרׁשעים האנׁשים ְְְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָֹולאבירם

והל הּוא עצמֹו והׁשּפיל אצלֹו לבֹוא ְְְְְִִֶַַָָָרצּו

ועל ּגאֹון, ׁשבר לפני נאמר עליהם ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאצלם

ע"כ: ענוה כבֹוד ולפני ְְֲִֵֶָָָמׁשה

a„ÈÂ.¯Ó‡Ï¯כו) ‰„Ú‰ Ï‡ּפרּוׁש¯Ó‡Ïׁשּיאמר «¿«≈∆»≈»≈…ֵ≈…ֶַֹ

ּברּו הּקדֹוׁש מּפי לֹו נאמר ׁשּכן ֱִִֵֶֶֶַַָָָלהם

להם: לֹומר ֶַָהּוא

e¯eÒ.ÌÈÚL¯‰ ÌÈL�‡‰ ÈÏ‰‡ ÏÚÓ נתחּכם�‡ »≈«»√≈»¬»ƒ»¿»ƒְִֵַ

ּדבריו ּבנעם לזּכֹותם הּׁשלֹום ְְְַַַָָָָָָֹעליו

והּוא רׁשעים, ּבער ׁשּיעריכּום ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָּבאמצעּות

‰¯ÌÈÚLאֹומרֹו ÌÈL�‡‰ּבעיניהם ׁשּיהיּו ּפרּוׁש ְ»¬»ƒ»¿»ƒְְִֵֵֵֶֶ

יאמינּו ּכי מעליהם ויסּורּו רׁשעים ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָער

זה ּובׂשכר הרעה ּתדּבקם ּפן ויראּו ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָּבכליֹונם

להם לֹומר ה' נתרּצה ׁשּכבר והגם ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָיחֹוננם

ּבני לצּדק חפצים הּצּדיקים זה ּכל עם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהעלּו,

ע"כ: ּדרּכם מּפרי לאכל ְְֱִִֶַָָֹּדֹורם

eÏÚiÂ.'B‚Âכז) e‡ˆÈ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â 'B‚Â ÏÚÓ «≈»≈«¿¿»»«¬ƒ»»¿¿

ׁשאפּלּו הּקלּפֹות רׁשע עצם הּכתּוב ְֲִִִֶֶֶַַַַָֹיֹודיע

יר ׁשּיׂשראל ׁשראּו ּתדּבקםאחר ּפן לנפׁשם אּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

על אף ואבירם ּדתן את ּתמצא אׁשר ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָהרעה

ואמר מׁשה נתרּגׁש ּומּזה נּצבים, יצאּו כן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּפי

ÔeÚ„z ˙‡Êaׁשּלא ׁשראה ּכיון ּפרּוׁש וגֹו' ¿…≈¿ְֵֵֶֶָָָֹ

יׂשראל ׁשעׂשּו מההרּגׁש ואבירם ּדתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהרּגיׁשּו

זקּופה ּבקֹומה יצאּו ואדרּבה מּסביב ְְְְְִִֶַַָָָָָָׁשעלּו

חֹוׁשבים הרׁשעים ּכי ּבוּדאי ּבדעּתֹו מׁשה ְְְְְִִִֶַַַָָָּדן

מּדעּתֹו אּלּו ּדברים עֹוׂשה מׁשה ּכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָּברעּתם

ּכדי להתרחק להם לֹומר וערמֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻּבתחּבּלֹות

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(çë)úBNòì éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦©«£¾
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑,ּכהּנה סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ
הּקהתי נׂשיא – החיים.ואליצפן אור ְְֱִִִֶַָָָ

(èë)íãàä-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨¨´¨½̈
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£È�ÁÏL '‰ ‡Ï∑עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)äét-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤¦̧¨Æ
äìàL íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨

:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«
i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑?הּבריאה היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפירׁשּו ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה האדמה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּופצתה
קי) לכאן)(סנהדרין הּפה ה' יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, – ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם :. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשאלה חּיים ל)וירדּו לּגלּות(טז, יֹורדת ׁשּלֹומד הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון לׁשמּה, ׁשּלא ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לׁשאֹול יֹורדת חּיים, ּתֹורת הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבתֹוְך

החייםּתחּתית. אור ְִַ

(àì)ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬
:íäézçz øLà äîãàäהחיים אור ¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

ÈpÁlLכח ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט Ôe˙eÓÈ ‡L�‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L�‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

iÓb˙t‡לא Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר לזה ה', מּדברי ולא ויחּתּו Êa‡˙ׁשּיראּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ¿…

ÌÈNÚn‰ Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ È�ÁÏL '‰ Èk ÔeÚ„z≈¿ƒ¿»«ƒ«¬≈»««¬ƒ

‰l‡‰והתנה אּלּו, ּדברים ּפרטי אפּלּו ּפרּוׁש »≈∆ְְְְֲִִִֵֵֵָָָ

מיתה ׁשּימּותּו להם עֹוד ׁשּימּותּו מּלבד ְִִִֶֶֶַָָָָּכי

עֹוד: יתּבאר ּובסמּו הּמיתֹות מּכל ְְְִִִֵַָָָָֻמׁשּנה

Êa.ÈalÓ‡˙כח) ‡Ï Èk 'B‚Â ÔeÚ„zלדעת צרי ¿…≈¿¿ƒ…ƒƒƒִַַָָ

האמינּו לא ׁשעדין ה' לעם מׁשה יחׁשב ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַֹֹאי

לֹומר ּכפל לּמה עֹוד אמת, לנביא ÈalÓּבֹו ‡Ï, ְֱִִֶַַָָָ…ƒƒƒ

לצד ּכי הּדר זה על היה החׁשד צד ּכי ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָואּולי

חפץ מׁשה ּכׁשהיה ה' ּבעיני חן מׁשה ְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּמצא

לאהרן הּכהּנה ּכגֹון מּקרֹוביו לאחד ּגדּלה ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻֻלתת

ונמל עֹוׂשה היה וכּדֹומה לאליצפן ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָוהּנׂשיאּות

חפץ היה אֹו ידֹו, על מסּכים ה' והיה ְְִֵַַַָָָָָָּבה'

לֹו נתן וה' וכּדֹומה לאחיו לתת ּבלּבֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָוחֹוׁשק

ּכי ּבּדבר עּכּוב ׁשּיׁש לצד לא אבל לּבֹו, ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹּתאות

אמר לזה לכהּנה, הראּוי זה ÔeÚ„zהּוא ˙‡Êa ְִֶֶַָָָָָֻ¿…≈¿

עֹוׂשה ׁשהייתי לא וגֹו' את לעׂשֹות ׁשלחני ה' ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּכי

ּבדעּתי, חפץ ּׁשהייתי למה ידי על מסּכים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוהּוא

הּדבר על ּבלּבֹו חֹוׁשק ׁשהיה הּב' חׁשׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּוכנגד

ÈalÓאמר ‡Ï Èkחפץ אני הייתי לא ּפרּוׁש ַָƒ…ƒƒƒֲִִִֵֵָָֹ

ּתבת וׁשעּור ּׁשּבלּבי, מה על מסּכים וה' ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּבּדבר

Èkלהֹוכיח צרי ׁשאיני טעם הּדר זה על הּוא ƒְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

הסּכים ּׁשּלא מה עֹוׂשה ׁשאני לׁשלל ׁשלחני ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָֹֹׁשה'

הּדברים היּו מּלּבי ׁשּלא לׁשלל אּלא עליו, ְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹה'

והבן: ְְִֵַַָּכּנזּכר

Ì‡.Ì„‡‰ Ïk ˙BÓkאֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ƒ¿»»»»ְֵֶֶַָ

אפּלּו האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ֲֲֲִֶֶַַָָָָָּבּפסּוק

ל"ח.)ּגֹוי, ּבמיתת(ב"ק ׁשאפּלּו לֹומר נתּכּון ְְְֲִִִֵֶַַַָוכאן

הּמיתה ּבער זה מנּולת, מיתה ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻהאּמֹות

אמר הּגּוף ּוכנגד ‰‡„Ìעצמּה, Ïk ˙c˜Ùe ְְֶֶַַַָָ¿À«»»»»

את נא ּפקדּו ט') (מ"ב אֹומרֹו ּדר על ְְְִֶֶֶַָוגֹו'

הארץ, ּכל ּכדר קברּו וקברּוה, הּזאת ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹהארּורה

È�ÁÏL '‰ ‡Ïמחה לא וה' מּלּבי אּלא ּפרּוׁש …¿»»ƒִִִִֵֶַָָֹ

È¯a‡‰ּבי, Ì‡Âמיתה להם ּתהיה ׁשּבזה וגֹו' ִ¿ƒ¿ƒ»ְְִִֶֶֶֶָָָ

ּכנפׁש: ּגּוף ויאבדּו ְְְֶֶָָֹרעה

Ì‡Â.'B‚Âל) ‰‡È¯aלֹומר È·¯‡ּכפל ‰‡È¯a,'ה ¿ƒ¿ƒ»¿ַַָ¿ƒ»ƒ¿»

ל"ז:) (סנהדרין ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָיתּבאר

ּפיה את ּפצתה אׁשר האדמה וגֹו' ארּור ְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָּבּפסּוק

ּוכׁשהיא הארץ, ּפי ונחּתם נסּתם יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשמאֹותֹו

הּנבראים ּכל ּכדר ה' לפני ׁשירה לֹומר ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָרֹוצה

אֹומרת היא הּבֹורא לפני ׁשירה ְְִִִִֵֵֶֶֶַָׁשאֹומרים

זמרת הארץ מּכנף כ"ד) (יׁשעיה ּדכתיב ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹּבכנפיה

לרׁשעים להעניׁש מׁשה ּכׁשרצה וכאן ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשמענּו,

אמר È¯a‡‰ההם Ì‡Âּבריאה אֹותּה ּפרּוׁש ֵַַָ¿ƒ¿ƒ»ְִֵָָ

מעׂשה ידי ועל הארץ ּפי ׁשהיא ה' ּברא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

אֹותּה לברא ה' יחזר היה ּכלא והיה ְְְְֲִִַַָָָָָֹֹֹנסּתם

ּפיה את הארץ ּופצתה ּפה לּה ׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּבריאה

זה ּכי ואּולי אֹותם. ּובלעה מּקדם לּה ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיה

צּדיק איׁש לבלע ּׁשּפצתה למה ּתּקּון לּה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹיהיה

ע"כ: ה' אֹויבי לבלע ּפיה ּתפצה ְְְִִִֵֶַַָָֹעּתה

‰B˙lÎk.ÌÈ¯·cלא) Ïk ˙‡ 'B‚Âלא ּפרּוׁש ¿«…¿≈»«¿»ƒֵֹ

עד המּתינה אּלא קדמה ולא ְְְֲִִִֶַָָָָָֹאחרה

ותכף ּבענין הּצריכין הּדברים ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר

נבקעה: ְְְִַָלכּלֹותֹו

Ú˜azÂ.'B‚Â ı¯‡‰ ÁzÙzÂ 'B‚Â ‰Ó„‡‰ «ƒ»«»¬»»¿«ƒ¿«»»∆¿
לֹומר הסּפיק אֹוÁzÙzÂולא וגֹו' ְְִִַֹ«ƒ¿«ְ

Ú˜azÂּובּפתיחה האדמה ּבּבקיעה אמר עֹוד «ƒ»«ְְֲִִַַַָָָָָָ

,ı¯‡‰ּבמקֹום הארץ ּפה ׁשם היה לא ּכי אּולי »»∆ְִִֵֶַָָָָָֹ

היּו אׁשר האדמה נבקעה לזה רגליהם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדריסת

ונפּתחה, הארץ ּפה ׁשם ונזּדּמן עליה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָעֹומדים

אמר ּבֹו עֹומדים ׁשהיּו הּמקֹום ּכנגד ְְְִֶֶֶֶַַָָָָולזה

‰Ó„‡‰ Ú˜azÂאמר הארץ ּפי ּוכנגד ,ÁzÙzÂ «ƒ»«»¬»»ְִֶֶֶַָָָ«ƒ¿«

ı¯‡‰:'וגֹו »»∆ְ
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(çë)úBNòì éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦©«£¾
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑,ּכהּנה סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ
הּקהתי נׂשיא – החיים.ואליצפן אור ְְֱִִִֶַָָָ

(èë)íãàä-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨¨´¨½̈
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£È�ÁÏL '‰ ‡Ï∑עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)äét-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤¦̧¨Æ
äìàL íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨

:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«
i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑?הּבריאה היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפירׁשּו ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה האדמה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּופצתה
קי) לכאן)(סנהדרין הּפה ה' יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, – ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם :. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשאלה חּיים ל)וירדּו לּגלּות(טז, יֹורדת ׁשּלֹומד הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון לׁשמּה, ׁשּלא ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לׁשאֹול יֹורדת חּיים, ּתֹורת הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבתֹוְך

החייםּתחּתית. אור ְִַ

(àì)ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬
:íäézçz øLà äîãàäהחיים אור ¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

ÈpÁlLכח ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט Ôe˙eÓÈ ‡L�‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L�‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

iÓb˙t‡לא Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר לזה ה', מּדברי ולא ויחּתּו Êa‡˙ׁשּיראּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ¿…

ÌÈNÚn‰ Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ È�ÁÏL '‰ Èk ÔeÚ„z≈¿ƒ¿»«ƒ«¬≈»««¬ƒ

‰l‡‰והתנה אּלּו, ּדברים ּפרטי אפּלּו ּפרּוׁש »≈∆ְְְְֲִִִֵֵֵָָָ

מיתה ׁשּימּותּו להם עֹוד ׁשּימּותּו מּלבד ְִִִֶֶֶַָָָָּכי

עֹוד: יתּבאר ּובסמּו הּמיתֹות מּכל ְְְִִִֵַָָָָֻמׁשּנה

Êa.ÈalÓ‡˙כח) ‡Ï Èk 'B‚Â ÔeÚ„zלדעת צרי ¿…≈¿¿ƒ…ƒƒƒִַַָָ

האמינּו לא ׁשעדין ה' לעם מׁשה יחׁשב ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַֹֹאי

לֹומר ּכפל לּמה עֹוד אמת, לנביא ÈalÓּבֹו ‡Ï, ְֱִִֶַַָָָ…ƒƒƒ

לצד ּכי הּדר זה על היה החׁשד צד ּכי ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָואּולי

חפץ מׁשה ּכׁשהיה ה' ּבעיני חן מׁשה ְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּמצא

לאהרן הּכהּנה ּכגֹון מּקרֹוביו לאחד ּגדּלה ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻֻלתת

ונמל עֹוׂשה היה וכּדֹומה לאליצפן ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָוהּנׂשיאּות

חפץ היה אֹו ידֹו, על מסּכים ה' והיה ְְִֵַַַָָָָָָּבה'

לֹו נתן וה' וכּדֹומה לאחיו לתת ּבלּבֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָוחֹוׁשק

ּכי ּבּדבר עּכּוב ׁשּיׁש לצד לא אבל לּבֹו, ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹּתאות

אמר לזה לכהּנה, הראּוי זה ÔeÚ„zהּוא ˙‡Êa ְִֶֶַָָָָָֻ¿…≈¿

עֹוׂשה ׁשהייתי לא וגֹו' את לעׂשֹות ׁשלחני ה' ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּכי

ּבדעּתי, חפץ ּׁשהייתי למה ידי על מסּכים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוהּוא

הּדבר על ּבלּבֹו חֹוׁשק ׁשהיה הּב' חׁשׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּוכנגד

ÈalÓאמר ‡Ï Èkחפץ אני הייתי לא ּפרּוׁש ַָƒ…ƒƒƒֲִִִֵֵָָֹ

ּתבת וׁשעּור ּׁשּבלּבי, מה על מסּכים וה' ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּבּדבר

Èkלהֹוכיח צרי ׁשאיני טעם הּדר זה על הּוא ƒְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

הסּכים ּׁשּלא מה עֹוׂשה ׁשאני לׁשלל ׁשלחני ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָֹֹׁשה'

הּדברים היּו מּלּבי ׁשּלא לׁשלל אּלא עליו, ְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹה'

והבן: ְְִֵַַָּכּנזּכר

Ì‡.Ì„‡‰ Ïk ˙BÓkאֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ƒ¿»»»»ְֵֶֶַָ

אפּלּו האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ֲֲֲִֶֶַַָָָָָּבּפסּוק

ל"ח.)ּגֹוי, ּבמיתת(ב"ק ׁשאפּלּו לֹומר נתּכּון ְְְֲִִִֵֶַַַָוכאן

הּמיתה ּבער זה מנּולת, מיתה ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻהאּמֹות

אמר הּגּוף ּוכנגד ‰‡„Ìעצמּה, Ïk ˙c˜Ùe ְְֶֶַַַָָ¿À«»»»»

את נא ּפקדּו ט') (מ"ב אֹומרֹו ּדר על ְְְִֶֶֶַָוגֹו'

הארץ, ּכל ּכדר קברּו וקברּוה, הּזאת ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹהארּורה

È�ÁÏL '‰ ‡Ïמחה לא וה' מּלּבי אּלא ּפרּוׁש …¿»»ƒִִִִֵֶַָָֹ

È¯a‡‰ּבי, Ì‡Âמיתה להם ּתהיה ׁשּבזה וגֹו' ִ¿ƒ¿ƒ»ְְִִֶֶֶֶָָָ

ּכנפׁש: ּגּוף ויאבדּו ְְְֶֶָָֹרעה

Ì‡Â.'B‚Âל) ‰‡È¯aלֹומר È·¯‡ּכפל ‰‡È¯a,'ה ¿ƒ¿ƒ»¿ַַָ¿ƒ»ƒ¿»

ל"ז:) (סנהדרין ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָיתּבאר

ּפיה את ּפצתה אׁשר האדמה וגֹו' ארּור ְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָּבּפסּוק

ּוכׁשהיא הארץ, ּפי ונחּתם נסּתם יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשמאֹותֹו

הּנבראים ּכל ּכדר ה' לפני ׁשירה לֹומר ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָרֹוצה

אֹומרת היא הּבֹורא לפני ׁשירה ְְִִִִֵֵֶֶֶַָׁשאֹומרים

זמרת הארץ מּכנף כ"ד) (יׁשעיה ּדכתיב ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹּבכנפיה

לרׁשעים להעניׁש מׁשה ּכׁשרצה וכאן ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשמענּו,

אמר È¯a‡‰ההם Ì‡Âּבריאה אֹותּה ּפרּוׁש ֵַַָ¿ƒ¿ƒ»ְִֵָָ

מעׂשה ידי ועל הארץ ּפי ׁשהיא ה' ּברא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

אֹותּה לברא ה' יחזר היה ּכלא והיה ְְְְֲִִַַָָָָָֹֹֹנסּתם

ּפיה את הארץ ּופצתה ּפה לּה ׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּבריאה

זה ּכי ואּולי אֹותם. ּובלעה מּקדם לּה ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיה

צּדיק איׁש לבלע ּׁשּפצתה למה ּתּקּון לּה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹיהיה

ע"כ: ה' אֹויבי לבלע ּפיה ּתפצה ְְְִִִֵֶַַָָֹעּתה

‰B˙lÎk.ÌÈ¯·cלא) Ïk ˙‡ 'B‚Âלא ּפרּוׁש ¿«…¿≈»«¿»ƒֵֹ

עד המּתינה אּלא קדמה ולא ְְְֲִִִֶַָָָָָֹאחרה

ותכף ּבענין הּצריכין הּדברים ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר

נבקעה: ְְְִַָלכּלֹותֹו

Ú˜azÂ.'B‚Â ı¯‡‰ ÁzÙzÂ 'B‚Â ‰Ó„‡‰ «ƒ»«»¬»»¿«ƒ¿«»»∆¿
לֹומר הסּפיק אֹוÁzÙzÂולא וגֹו' ְְִִַֹ«ƒ¿«ְ

Ú˜azÂּובּפתיחה האדמה ּבּבקיעה אמר עֹוד «ƒ»«ְְֲִִַַַָָָָָָ

,ı¯‡‰ּבמקֹום הארץ ּפה ׁשם היה לא ּכי אּולי »»∆ְִִֵֶַָָָָָֹ

היּו אׁשר האדמה נבקעה לזה רגליהם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדריסת

ונפּתחה, הארץ ּפה ׁשם ונזּדּמן עליה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָעֹומדים

אמר ּבֹו עֹומדים ׁשהיּו הּמקֹום ּכנגד ְְְִֶֶֶֶַַָָָָולזה

‰Ó„‡‰ Ú˜azÂאמר הארץ ּפי ּוכנגד ,ÁzÙzÂ «ƒ»«»¬»»ְִֶֶֶַָָָ«ƒ¿«

ı¯‡‰:'וגֹו »»∆ְ
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(áì)íäéza-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤¨«¥¤®
:Leëøä-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨¨«§«

(âì)íäéìò ñëzå äìàL íéiç íäì øLà-ìëå íä eãøiå©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ
:ìäwä CBzî eãáàiå õøàäהחיים אור ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

(ãì)eøîà ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´¨«§½
:õøàä eðòìáz-ït¤¦§¨¥−¨¨«¤

i"yx£ÌÏ˜Ï eÒ�∑ּבליעתן על הּיֹוצא הּקֹול .ּבׁשביל »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

(äì)íéúàîe íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§¨−¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³¨©̧¦Æ
ñ :úøèwä éáéø÷î Léà¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úzçnä-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ìà øîà¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ
:eLã÷ ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−¨¥«

i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑הּמחּתֹות מעל ˜„eL.לארץ Èk∑,ּבהנאה ואסּורין הּמחּתֹות ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲֲִַַַַָָ
ׁשרת ּכלי עׂשאּום החיים.ׁשהרי אור ְֲֲֵֵֵֶָָ

(â)íúà eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈
eLc÷iå ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−©¦§¨®

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ì˙LÙ�a ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ּפֹוׁשעים(יומא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּואׁשּנעׂשּו על ׁשּנחלקּו ∑¯ÈÚw.ּבנפׁשֹותם, ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָƒÀ≈

ּבלעז∑ÌÈÁÙ.רדידין טינבי"ש מרּדדין ÁaÊnÏ.טּסין Èetˆ∑הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑:ׁשּיאמרּו לזּכרֹון, ְִִ«ƒְְִִַַַָֻƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְְִֶָֹ
ונׂשרפּו הּכהּנה על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו החיים.אּלּו אור ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ

ÔB‰˙Èלב ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á¯˜Ï Èc ‡L�‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L�‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡�È�˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»

ÏB‡LÏלג ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Á�e¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד e˜¯Ú ÔB‰È�¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡�pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù� ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב L¯ÙÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁ¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

e·iÁ˙‡cג ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙ�a¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e„¯iÂ.‰Ï‡Lלג) 'B‚Âׁשלטה ׁשּלא ּפרּוׁש «≈¿¿¿…»ְֵֶָָֹ

חּיים נׁשארּו אּלא להרּגם הארץ ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבהם

והּוא לּגיהּנם, ּבפּקדֹון הארץ אֹומרֹוּונתנתן ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ

‰Ï‡L ÌÈiÁׁשּכל והגם לּׁשאֹול, אֹומר ולא «ƒ¿…»ְְֲֶֶַַַָֹ

לּה הּטיל ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּתבה

יעׂשה לחּנם לא זה ּכל על ּבסֹופּה, ְְֲִֵֶֶַַָָָֹה"א

ּבהם ה' נתן לּׁשאֹול ׁשּירדּו ׁשאחר ויכּון ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכן,

(סנהדרין ז"ל אֹומרם ע"ד מתּו, ולא ְְְְִֵֶַַָֹֹּכח

לקּבל ּברׁשעים ּכח נֹותן ׁשהקב"ה ְְִֵֵֶַַָָֹק':)

ׁשהיּו אחר חּיים נׁשארּו אּלּו כן ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָענׁשם,

ואם הרּגׁשתם, ׁשּירּבה ּכדי עצמּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבּׁשאֹול

היּו ׁשּלא נׁשמע היה לּׁשאֹול אֹומר ְְִֵֶַָָָָָָֹהיה

מתּו ּובהּגיעם לּׁשאֹול הּגעתם עד אּלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָָחּיים

לּׁשאֹול: ׁשהּגיעּו אחר חּיּות להם היה ְְִִֶֶַַַַָָָֹולא

‡Ó‡.¯ÊÚÏ¯ב) Ï‡טעם¯ÊÚÏ‡ׁשּלא לצד ¡…∆∆¿»»ַַ∆¿»»ְֶַֹ

אהרן ידי על ׁשּיעׂשה הּדבר ה' ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחׁשיב

אהרן ידי ׁשעל לצד אֹו ּגדֹול, ּכהן ְְֲֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּוא

לא הּמחּתֹות מקריבי ּומתּו הּמׁשּפט ְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹנעׂשה

ע"כ: הּמחּתֹות הרמת ידֹו על ׁשּיעׂשה ה' ְֲֵֶֶַַַַָָָָָרצה

Ì¯ÈÂ.˙zÁn‰ אמר‡˙ לּמה לדעת צריÌ¯ÈÂ ¿»≈∆««¿…ִַַַָָָָָ¿»≈

הּמצוה. התחלת הּוא ׁשּזה ּכיון ְְְִֵֶֶַַַָָָָּבוא"ו

ׁשהּוא ראׁשֹון ענין על להֹוסיף ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָונראה

ּכי יׂשראל ּבני עם ׁשראּו ועדתֹו קרח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבליעת

ּתקף הֹוסיף ועֹוד אהרן ּכהּנת ּדבר יצא ְְְֲִֵֶַַַָָֹֹֻמה'

הּמחּתת ׁשּירם לדֹורֹות אהרן ּביד הּכהּנה ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֻוחזק

לאֹות ויהיּו וגֹו' פחים רּקעי אתם ועׂשּו ְְְְְְִִִֵַָָֹֻוגֹו'

וגֹו': יׂשראל לבני זּכרֹון וגֹו' יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָלבני

ÌÈ‡hÁ‰.Ì˙LÙ�aג) ‰Ï‡‰ׁשּנתּכּון אּולי ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ְִֵֶַַ

הּדבר היֹות על ידאגּו לבל מּלּבם ְְְֱֲִִִִַַַָָָלהֹוציא

ּכי מּיׂשראל אדם יחׁשב לבל ּגם ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹּבסּבתם,

אמר לזה סּבה, להם היּו ‰‡l‰הם ÌÈ‡hÁ‰ ִֵֶֶַָָָָָ««»ƒ»≈∆

Ì˙LÙ�aוחּסרּו ּבעצמן חּבלּו ׁשהם ּפרּוׁש ¿«¿…»ְְְְְִִֵֵֶַָ

על ואף מּזּולתם, סּבה להם היה ולא ְְְִִֶַַַָָָָָָָֹנפׁשם

ה' ּבכּונת יׂשראל הרּגיׁשּו ׁשּלא מצינּו כן ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפי

המּתם אּתם וגֹו' מׁשה על וּיּלנּו אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבדברים

ה': עם ֶַאת

Èk.eLc˜iÂ '‰ È�ÙÏ Ì·È¯˜‰ׁשאני טעם ּפרּוׁש ƒƒ¿ƒÀƒ¿≈«ƒ¿»ֲִֵֶַַ

ׁשּנתרּציתי לא הּמחּתֹות להרים ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמצּו

ּׁשהקריבּום ּבּמה אּלא לפני ׁשהקריבּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבּקטרת

עליהם ׁשּנתנּו וקדם מחּתֹות, ׁשל לגּופן ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָֹּפרּוׁש

ּכבר אצלי ּומאּוסה זרה היא אׁשר ְְְְֲִִֶֶֶָָָָֹקטרת

אֹומרֹו והּוא הּמחּתֹות, ּומידיeLc˜iÂ,נתקּדּׁשּו ְְְְְִַַַ«ƒ¿»ִִ

ׁשהם לּמקּדׁש זהב ּוכלי ּכסף ּכלי ּכמקריב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדהּוה

נמלכים היּו הּמקריבין אם עצמ והּגע ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹקדׁש,

האׁש על הּקטרת נֹותנים היּו ולא ּבהם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹוחֹוזרים

מּפני לא ּומעּתה לחּלין, הּמחּתֹות יֹוצאין היּו ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֻמי

הּמחּתֹות יצאּו עליהן הּקטרת מּקדּׁשתן,ׁשּנתנּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

זה לׁשֹונֹו וזה רׁש"י ּכנגד רמּב"ן ּׁשּטען ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָּומה

ּבחּוץ, להקטיר ׁשרת ּכלי ׁשעׂשה לזר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּדֹומה

מֹועד ּבאהל ה' לפני הקריבם הּכתּוב אמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻעליו

המקּדׁש: לּמקֹום והביאּום ׁשהקּדיׁשּום ְְֱִִִֵֶֶַַָָֻּפרּוׁש
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(ã)eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â
äéäé-àìå ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì́Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³
ô :Bì äLî-ãéa ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²§©¤−«

i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ּכקרח יהיה ׁשּלא ‰'.ּכדי ¯ac ¯L‡k ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆
BÏ ‰LÓŒ„Èa∑אׁשר זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ּדּבר אהרן על "עליו" ּכמֹו ¿«…∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמֹו ּפתרֹונם – "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" "לי" ּכל וכן וגֹו'". אהרן מּזרע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ּכתב ולא מׁשה, ּביד ּומהּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻקרח.

ד)ׁשּנאמר ּב(שמות עּזּיה לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו והּנה "וּיֹוציאּה החיים.צרעת: אור ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(å)-ìòå äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬§©
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäàהחיים אור ©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

(æ)ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq 'k iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ¨−§¨®©©¦§−
:íäéðt-ìòהחיים אור ©§¥¤«

„�LÁ‡ד ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒ�e¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe�„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc È�BlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzL�ÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

ÓBiÓ‡ו Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÏÚÂז ‰LÓ ÏÚ ‡zL�k ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ e‡È�t˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡��Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ�‡:ח ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e ‰ÚLk¿»»¿»««≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÚÓÏ.'B‚Âה) ‰È‰È ‡ÏÂ 'B‚Â ·¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿««¬∆…ƒ¿«¿¿…ƒ¿∆¿

לֹומר הצר לּמה לדעת צרי‰È‰È ‡ÏÂ ְִַַַַָָָָֻ¿…ƒ¿∆

ׁשּבאה ק"י.) (סנהדרין אמרּו ורז"ל ְְְְְִֶֶַַַָָָוגֹו',

ׁשל ּבלאו ׁשעֹובר ּבמחלקת לּמחזיק ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹאזהרה

ׁשּנתּכּון נראה ז"ל מּדרּכם וחּוץ וגֹו', יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹולא

הצר לּמה טעם לתת ולאÔB¯kÊÏה' זה ְֵַַַָָָֻ¿ƒ»ְֶֹ

וכל זר איׁש יקרב לא ּבּתֹורה ּבאזהרה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹהסּפיק

אמר לזה הארץ, ּתבלעּנּו וגֹומר ÏÂ‡הּקרב ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ¿…

Á¯˜Î ‰È‰Èזּכרֹון ּבלא מצּוה אני אם ּפרּוׁש ƒ¿∆¿…«ְְֲִִִֵֶַָֹ

מהם אדם לאיזה יֹועיל ׁשּלא חֹוׁשׁש אני ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹזה

יֹועיל זה וזּכרֹון ועדתֹו, ּכקרח וימּות ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּבאזהרה

ועדתֹו: לקרח ׁשהיה ּכמֹו להיֹות לֹו יסּובב ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

¯L‡k.BÏ ‰LÓ „Èa '‰ ¯acׁשאמר לצד ּפרּוׁש «¬∆ƒ∆¿«∆ְֵֶַַָ

Á¯˜Î ‰È‰È ‡ÏÂאּתה ּדבר מּמֹוצא וגֹו' ¿…ƒ¿∆¿…«ְִַָָָָ

הּכהּנה על לערער מּקדם העֹומד ׁשּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלמד

מצינּו לא זה ודבר וכעדתֹו כקרח לֹו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹיהיה

אמר לזה ּכן, ה' Èa„ׁשהתרה '‰ ¯ac ¯L‡k ְִֵֶֶַָָָ«¬∆ƒ∆¿«

BÏ ‰LÓׁשהּדברים למדּת הא לקרח ּפרּוׁש ∆ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

ּופצתה ה' יברא ּבריאה ואם לקרח מׁשה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשאמר

מׁשה ּביד ה' ּדברי היּו וגֹו' ּפיה את ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָהאדמה

אֹומרֹו והּוא מעצמֹו, מׁשה אמרן ולא ְְְְְְֲֵֶַַָָֹלהתרֹותֹו

‰LÓ „Èa:ּבסמּו הּמזּכר לקרח ּפרּוׁש לֹו ¿«∆ְְְֵַַָָֹֻ

e�liÂ.'B‚Âו) Ìz‡ ¯Ó‡Ï 'B‚Â Ïkלדעתצ רי «ƒ…»¿≈…«∆¿ִַַָָ

מׁשהÓ‡Ï¯אֹומרֹו על היא ׁשהּתלּונה אחר ְ≈…ְִֶֶַַַַָ

לֹומר ּמקֹום מה אהרן ּכיÓ‡Ï¯,ועל ואּולי ְֲַַַַָֹ≈…ְִַ

המּתם אּתם ּככתבן הּדברים אמרּו לא ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹהעם

ׁשּכּונת ּתלּונֹות ּדברי אמרּו אּלא ה' עם ְְְִֵֶֶֶַַַָָָאת

לזה וגֹו', המּתם אּתם היא ּדבריהם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָּכללּות

היאe�liÂאמר ּתלּונתם וכּונת Ó‡Ï¯וגֹו' ַָ«ƒ…ְְְִַַָָָ≈…

וגֹו': המּתם אּתם ְֲִֶֶֶַָלהם

„BÚעיניהם מראֹות טח אי עֹוד ּבהעיר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָירצה

מה סּבה ּבלא מׁשה על ּתלּונה ְְֲִֶַַַָָֹלעׂשֹות

ּכּמה ׁשראּו אחר ּגם ּומה חּטאתֹו, ּומה ְִֶַַַַַַַָָָּפׁשעֹו

וכּו' יׁשּובּו אּולי ואבירם ּדתן לפני עצמֹו ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָהׁשּפיל

ּתרעמתהעדה אכן ימּותּו. יּגידׁשהׁשּתּדללבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזה

הּקטרת ׁשל הּמבחן מׁשה ּׁשעׂשה מה על ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיתה

לבד ּבקרח הּמבחן לעׂשֹות לֹו ׁשהיה יחד ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹֻּבכּלן

נּגׁשים היּו לא הּמׁשּפט ּבֹו עֹוׂשה ה' ְְִִִֶֶַָָָָָֹּוכׁשהיה

מתים, היּו ולא עדה נׂשיאי וחמּׁשים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹהּמאתים

אֹומרֹו ‰ÌzÓוהּוא Ìz‡ ¯Ó‡Ïּפרּוׁש וגֹו' ְְ≈…«∆¬ƒ∆ְֵ

וגֹו' מחּתתֹו איׁש קחּו להם ׁשאמרּתם ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָּבמאמרכם

ולא ה', עם את המיּתם ּבזה ּומאתים ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹחמּׁשים

אּלא ואבירם ּדתן קרח מיתת על העדה ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהתרעמּו

ראׁשי היּו ׁשּכּלן וחמּׁשים הּמאתים ֲִִִֵֶַַַַָָָָֻעל

ׁשּתרעמת ׁשאמרּו רז"ל ּולדברי ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹסנהדראֹות,

ׁשהיא הּקטרת להקטיר ּׁשּצּום למה היתה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעדה

הּמבחן עׂשה ולא וחמּורה קדֹוׁשה יֹותר ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹעבֹודה

הּדר זה על ּכן ּגם יתּבאר עבֹודֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאחדמּׁשאר

ÌzÓ‰ Ìz‡ ¯Ó‡Ïׁשאמרּתם ּבמאמרכם ּפרּוׁש ≈…«∆¬ƒ∆ְְְֲֲֵֶֶֶַַַ

ׁשּימּותּו: סּבה הייתם אּתם קטרת להקטיר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹלהם

en¯‰.'B‚Âי) CBzÓואהרן מׁשה על לא ּפרּוׁש ≈…ƒ¿ְֲֵֶַַֹֹ



מה gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(ã)eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â
äéäé-àìå ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì́Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³
ô :Bì äLî-ãéa ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²§©¤−«

i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ּכקרח יהיה ׁשּלא ‰'.ּכדי ¯ac ¯L‡k ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆
BÏ ‰LÓŒ„Èa∑אׁשר זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ּדּבר אהרן על "עליו" ּכמֹו ¿«…∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמֹו ּפתרֹונם – "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" "לי" ּכל וכן וגֹו'". אהרן מּזרע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ּכתב ולא מׁשה, ּביד ּומהּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻקרח.

ד)ׁשּנאמר ּב(שמות עּזּיה לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו והּנה "וּיֹוציאּה החיים.צרעת: אור ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(å)-ìòå äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬§©
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäàהחיים אור ©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

(æ)ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq 'k iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ¨−§¨®©©¦§−
:íäéðt-ìòהחיים אור ©§¥¤«

„�LÁ‡ד ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒ�e¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe�„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc È�BlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzL�ÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

ÓBiÓ‡ו Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÏÚÂז ‰LÓ ÏÚ ‡zL�k ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ e‡È�t˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡��Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ�‡:ח ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e ‰ÚLk¿»»¿»««≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÚÓÏ.'B‚Âה) ‰È‰È ‡ÏÂ 'B‚Â ·¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿««¬∆…ƒ¿«¿¿…ƒ¿∆¿

לֹומר הצר לּמה לדעת צרי‰È‰È ‡ÏÂ ְִַַַַָָָָֻ¿…ƒ¿∆

ׁשּבאה ק"י.) (סנהדרין אמרּו ורז"ל ְְְְְִֶֶַַַָָָוגֹו',

ׁשל ּבלאו ׁשעֹובר ּבמחלקת לּמחזיק ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹאזהרה

ׁשּנתּכּון נראה ז"ל מּדרּכם וחּוץ וגֹו', יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹולא

הצר לּמה טעם לתת ולאÔB¯kÊÏה' זה ְֵַַַָָָֻ¿ƒ»ְֶֹ

וכל זר איׁש יקרב לא ּבּתֹורה ּבאזהרה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹהסּפיק

אמר לזה הארץ, ּתבלעּנּו וגֹומר ÏÂ‡הּקרב ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ¿…

Á¯˜Î ‰È‰Èזּכרֹון ּבלא מצּוה אני אם ּפרּוׁש ƒ¿∆¿…«ְְֲִִִֵֶַָֹ

מהם אדם לאיזה יֹועיל ׁשּלא חֹוׁשׁש אני ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹזה

יֹועיל זה וזּכרֹון ועדתֹו, ּכקרח וימּות ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּבאזהרה

ועדתֹו: לקרח ׁשהיה ּכמֹו להיֹות לֹו יסּובב ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

¯L‡k.BÏ ‰LÓ „Èa '‰ ¯acׁשאמר לצד ּפרּוׁש «¬∆ƒ∆¿«∆ְֵֶַַָ

Á¯˜Î ‰È‰È ‡ÏÂאּתה ּדבר מּמֹוצא וגֹו' ¿…ƒ¿∆¿…«ְִַָָָָ

הּכהּנה על לערער מּקדם העֹומד ׁשּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלמד

מצינּו לא זה ודבר וכעדתֹו כקרח לֹו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹיהיה

אמר לזה ּכן, ה' Èa„ׁשהתרה '‰ ¯ac ¯L‡k ְִֵֶֶַָָָ«¬∆ƒ∆¿«

BÏ ‰LÓׁשהּדברים למדּת הא לקרח ּפרּוׁש ∆ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

ּופצתה ה' יברא ּבריאה ואם לקרח מׁשה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשאמר

מׁשה ּביד ה' ּדברי היּו וגֹו' ּפיה את ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָהאדמה

אֹומרֹו והּוא מעצמֹו, מׁשה אמרן ולא ְְְְְְֲֵֶַַָָֹלהתרֹותֹו

‰LÓ „Èa:ּבסמּו הּמזּכר לקרח ּפרּוׁש לֹו ¿«∆ְְְֵַַָָֹֻ

e�liÂ.'B‚Âו) Ìz‡ ¯Ó‡Ï 'B‚Â Ïkלדעתצ רי «ƒ…»¿≈…«∆¿ִַַָָ

מׁשהÓ‡Ï¯אֹומרֹו על היא ׁשהּתלּונה אחר ְ≈…ְִֶֶַַַַָ

לֹומר ּמקֹום מה אהרן ּכיÓ‡Ï¯,ועל ואּולי ְֲַַַַָֹ≈…ְִַ

המּתם אּתם ּככתבן הּדברים אמרּו לא ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹהעם

ׁשּכּונת ּתלּונֹות ּדברי אמרּו אּלא ה' עם ְְְִֵֶֶֶַַַָָָאת

לזה וגֹו', המּתם אּתם היא ּדבריהם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָּכללּות

היאe�liÂאמר ּתלּונתם וכּונת Ó‡Ï¯וגֹו' ַָ«ƒ…ְְְִַַָָָ≈…

וגֹו': המּתם אּתם ְֲִֶֶֶַָלהם

„BÚעיניהם מראֹות טח אי עֹוד ּבהעיר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָירצה

מה סּבה ּבלא מׁשה על ּתלּונה ְְֲִֶַַַָָֹלעׂשֹות

ּכּמה ׁשראּו אחר ּגם ּומה חּטאתֹו, ּומה ְִֶַַַַַַַָָָּפׁשעֹו

וכּו' יׁשּובּו אּולי ואבירם ּדתן לפני עצמֹו ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָהׁשּפיל

ּתרעמתהעדה אכן ימּותּו. יּגידׁשהׁשּתּדללבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזה

הּקטרת ׁשל הּמבחן מׁשה ּׁשעׂשה מה על ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיתה

לבד ּבקרח הּמבחן לעׂשֹות לֹו ׁשהיה יחד ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹֻּבכּלן

נּגׁשים היּו לא הּמׁשּפט ּבֹו עֹוׂשה ה' ְְִִִֶֶַָָָָָֹּוכׁשהיה

מתים, היּו ולא עדה נׂשיאי וחמּׁשים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹהּמאתים

אֹומרֹו ‰ÌzÓוהּוא Ìz‡ ¯Ó‡Ïּפרּוׁש וגֹו' ְְ≈…«∆¬ƒ∆ְֵ

וגֹו' מחּתתֹו איׁש קחּו להם ׁשאמרּתם ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָּבמאמרכם

ולא ה', עם את המיּתם ּבזה ּומאתים ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹחמּׁשים

אּלא ואבירם ּדתן קרח מיתת על העדה ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהתרעמּו

ראׁשי היּו ׁשּכּלן וחמּׁשים הּמאתים ֲִִִֵֶַַַַָָָָֻעל

ׁשּתרעמת ׁשאמרּו רז"ל ּולדברי ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹסנהדראֹות,

ׁשהיא הּקטרת להקטיר ּׁשּצּום למה היתה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעדה

הּמבחן עׂשה ולא וחמּורה קדֹוׁשה יֹותר ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹעבֹודה

הּדר זה על ּכן ּגם יתּבאר עבֹודֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאחדמּׁשאר

ÌzÓ‰ Ìz‡ ¯Ó‡Ïׁשאמרּתם ּבמאמרכם ּפרּוׁש ≈…«∆¬ƒ∆ְְְֲֲֵֶֶֶַַַ

ׁשּימּותּו: סּבה הייתם אּתם קטרת להקטיר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹלהם

en¯‰.'B‚Âי) CBzÓואהרן מׁשה על לא ּפרּוׁש ≈…ƒ¿ְֲֵֶַַֹֹ



gxwמו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(àé)äéìò-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤¨¤̧¨
äãòä-ìà äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥¨−
âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå:ó §©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑,לרקיע ּכׁשעלה הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף מה ועל לרע טֹוב ּבין מבחין אין אז לּמׁשחית רׁשּות ּכׁשּנּתן (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹׁשהּקטרת
ּכ אחר מהּֿׁשּכתב מתּורץ ּובזה ּתבּונה. ואין חכמה אין ּבהדיא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּגזר מה אבל ּבּקטרת, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּתּקּון
ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? רז לֹו מסר הּוא והלא ּבּקטרת, לעצר אהרן את הּמלא הּניח ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשּלא

ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני פט)ׁשאמר החיים.(שבת אור ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

(áé)øLàk ïøäà çwiå|ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈
âpä ìçä äpäåøtëéå úøèwä-úà ïziå íòa ó §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−

:íòä-ìòהחיים אור ©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑!ׁשליחּותי לעׂשֹות לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מׁשה אין לֹו: אמר מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאמר
מֹועד, אהל ּפתח אל ּומׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי אּלא מּלּבֹו, ּכלּום ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאֹומר

אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. עּמי מליזין(מכילתא)ּבא יׂשראל ׁשהיּו לפי ּבּקטרת? לּמה אחר: ּדבר . ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו ידֹו על ואביהּוא, נדב מתּו ידֹו על הּוא, הּמות סם לֹומר: הּקטרת אחר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּומרּננים

הּממית! הּוא והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: החיים.אמר אור ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(ãé)úBàî òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´¥®
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)äôbnäå ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®§©©¥¨−
ô :äøöòðהחיים אור ¤«¡¨«¨

Â‰·יא ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zL�ÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù� È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡�˙BÓ»»

Ë‰¯eיב ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡�˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»
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:ÈÏk˙‡ ‡�˙BÓe»»ƒ¿¿ƒ
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ּבכלל היּו ׁשּלא אֹותם על אּלא מדּבר ְְִֵֶֶַַַָָָֹהּוא

אֹומרֹו הּנאמן והעד Ó‡Ï¯וגֹו'a„ÈÂ¯הּמּלינים, ְְֱִִֵֶַַַָָ«¿«≈ְ≈…

לֹומר הּכתּוב ודקּדק לאחרים, ‰f‡˙ּופרּוׁש ְְֲִִֵֵֵַַַָ«…

ׁשאינן זּולתם לׁשלל ּבּמּלינים ּבאצּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלהראֹות

לֹומר הצר לּמה נתיּׁשב ּובזה הּכּליֹון, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבכלל

en¯‰צּדיק לפני רׁשע להמית ה' יכֹול והרי ≈…ְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ׁשעל ּדברנּו ּולפי מצרים, ּבכֹורי הריגת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָּכמעׂשה

אֹומר הּוא הּמּלינים ּבכלל היּו ׁשּלא העם ְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשאר

ּבּדבר צר יׁש המרּגלים ּגזרת ּבכלל ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלפי

ומאמר הּדין, מּדת ּבהם ּתפּגע לבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָלהתרחק

Ú‚¯k:(כ"א (ט"ז למעלה ּפרׁשּתי ¿»«ְְְִֵַַָ

‰Á˜.‰zÁnיא) סּבת‡˙ ּכי ׁשאמרּו להיֹות «∆««¿»ְְִִִֶַָ

הּקטרת הקטרת ּבׁשביל היתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּׂשרּופים

ּכי להם הראה לזה ה' עם מיתת סּבב ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

למקֹומֹו וחּוץ לזמּנֹו חּוץ היה ׁשהּקטרת ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹהגם

יצּדיקּו ּובזה יׂשראל מעל הּמיתה עצר ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאדרּבא

ּבאין לחּיב ממית הּוא ּכי ה' מעׂשה הּכל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַֹּכי

אמרּו ורז"ל פ"ט.)סֹובב, זה(ׁשּבת ּדבר ּכי ְְִֵֶַַַָָָָ

ע"כ: ּתֹורה לקּבל ּבעלֹותֹו מּס"מ ְְֲִֵַַָָלמדֹו

ÁwiÂ.'B‚Âיב) ¯L‡k Ô¯‰‡לדּבּורֹו סמּו ּפרּוׁש «ƒ««¬…«¬∆¿ְִֵָ

רגע. אפּלּו ׁשהה ׁשּלא ללּמד מׁשה ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל

הּדין הפ הּוא ּכאן ׁשהענין לצד ירצה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוד

לזה למקֹומֹו, וחּוץ לזמּנֹו חּוץ קטרת ְְְְְְִִִֶֶַַָֹלהקטיר

‡‰¯Ôאמר ÁwiÂּדּבר ּכאׁשר הּוא וּיּקח וטעם ַָ«ƒ««¬…ְֲִִֶֶַַַַַ

ּכׁשּיאמר נביא ויאמן נביא, ּפי על ּפרּוׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה

לפי הּתֹורה מּמצוֹות אחת מצוה על ְְְֲִִִִַַַַַָָֹלעבר

י"ח): (מ"א הּכרמל ּבהר ּוכאלּיהּו ְְְִֵֶַַַָָָׁשעה,

ÓÚiÂ.'B‚Â„יג) ÌÈ˙n‰ ÔÈaּפי על יתּבאר ««¬…≈«≈ƒ¿ְִִֵַָ

ז"ל ט"ו)ּדבריהם סימן ּתצּוה ׁשאמרּו(ּתנחּומא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

מהׁשחית ּומנעֹו הּמׁשחית לּמלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּתפסֹו

והּוא עליהם, יֹוסיף לבל הּמּומתים ְְֲִִֵֶַַָָָּומנה

ÔÈaאֹומרֹו „ÓÚiÂּפרּוׁש החּיים ּובין הּמתים ְ««¬…≈ִִֵֵֵַַַ

יֹוסיף לבל החּיים מּבין הּמתים מסּפר ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַׁשהגּביל

אמר ולזה עֹוד, Ùbna‰הּכֹות ÌÈ˙n‰ eÈ‰iÂ ְֶַַָָ«ƒ¿«≈ƒ««≈»

אּלה לֹומר מאֹות, ּוׁשבע אלף עׂשר ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָארּבעה

הּמּגפה וּתעצר הּמתים ּבמסּפר ׁשעמדּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהם

זה: מסּפר על הּכֹות עֹוד יֹוסיף ְִִֶֶַַָֹׁשּלא

�LiÂ.‰¯ˆÚ·טו) ‰Ùbn‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡לֹומר חזר «»»«¬…¿¿««≈»∆¡»»ַַָ

‰¯ˆÚ� ‰Ùbn‰Âוּתעצר אמר ׁשּכבר אחר ¿««≈»∆¡»»ְֵֶַַַַַָָָ

הּקטרת ענן ׁשּכלה אחר ׁשאפּלּו לֹומר ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמּגפה,

עצּורה, הּמּגפה נׁשארה מׁשה אל אהרן ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשב

ׁשהיה זמן ּכל אּלא נעצרה ׁשּלא ּתאמר ְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא

י"ז) (ׁשמֹות אֹומרֹו ּדר על הּקטרת ענן ְְְֲֶֶֶֶַַַֹעֹולה

וגֹו': ידֹו מׁשה ירים ְֲִֶֶַָָּכאׁשר

„BÚ(ׁשם (ּתנחּומא ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַָָָיתּבאר

ׁשאמר מאהרן הּמׁשחית קּבל ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאמרּו

ּפתח אל ׁשהביאֹו עד מקֹום ׁשל ׁשלּוחֹו אני ְֲִִֵֶֶֶֶַַָלֹו

אֹומרֹו והּוא הּׁשכינה, מּפי וׁשמע מֹועד ְְְְִִִֵֶַַָָֹאהל

‰Ùbn‰Âּגם מּגפה נקרא הּמׁשחית מלא ּפרּוׁש ¿««≈»ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

החליט לֹומרהּוא ּדקּדק ולזה Ùbn‰Â‰להעצר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָ¿««≈»

‰¯ˆÚ�אמר ‰Ùbn‰ּולמעלה ¯ˆÚzÂּפרּוׁש ∆¡»»ְְַַָָ«≈»«««≈»ֵ
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(æé)øac|úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
úBhî øNò íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨¨−©®

:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léàהחיים אור ¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ãçà ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈
:íúBáà úéa Làøì§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ׁשבט מקֹום מּכל לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים ּפי על אף ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא החיים.אחד אור ֶָ

(èé)íëì ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−
:änL̈«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
:íëéìò íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−£¥¤«

i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת החיים.: אור «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå|íäéàéNð-ìk ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´¨§¦«¥¤¿
íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:íúBhî CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò̈−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ּפרח ׁשכינה ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È�·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

Ècיט ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚ�ˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ�‡Âכ ÈÚ�È d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

dÏכא e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È�·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa�‡כב ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Ú�ˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

היה לא הּוא אבל מאהרן מניעה לּה ְְֲֲִֵַָָָָָָָֹֹהיתה

הּמּגפה ּגם ּכ אחר ּכן ּׁשאין מה לּמנע ִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָרֹוצה

נעצרה: להיֹות ְְֱִִִֶָָָהסּכימה

ac.Ìz‡Ó¯יז) Á˜Â Ï‡¯NÈ È�a Ï‡אֹומרֹו «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿«≈ƒ»ְ

¯ac'וגֹוÌz‡Ó Á˜Â'ב ׁשהם ׁשּנראה «≈ְ¿«≈ƒ»ְִֵֶֶֶ

להביא יׂשראל על ה' ׁשּיצו לצד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָענינים,

אמר לזה מאּתם לקחת מׁשה ועל ְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמּטֹות

,Á˜Â ¯ac,יׂשראל הבאת הזּכיר ׁשּלא והגם «≈¿«ְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשל ו' ּבכח טעםÁ˜Â,רמזּה נראה עֹוד ְְֶַָָֹ¿«ְִֶַַ

עניןÁ˜Âאֹומרֹו על להֹוסיף וא"ו ּבתֹוספֹות ְ¿«ְְְִִַָָָ

עׂשאּום אׁשר הּמחּתֹות זכרֹון מּלבד ְְְֲֲִִִֶַַַָראׁשֹון

עֹוד וגֹו' פחים Ìz‡Óרּקּועי Á˜להראֹותם וגֹו' ְִִֵַ«≈ƒ»ְְְַָ

יּה: לֹו ּבחר ּבאהרן ְֲִַַָָֹּכי

Ìz‡Ó.Ì‰‡ÈN� Ïk ˙‡Ó 'B‚Âׁשהצר טעם ≈ƒ»¿≈≈»¿ƒ≈∆ְֶַַַֻ

מאתÌz‡Óלֹומר לֹומר הסּפיק ולא ַ≈ƒ»ְְִִֵֵַֹ

אּלא הּמּטֹות יּקח ׁשּלא לעּכב נׂשיאהם, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל

אֹומר היה ואם ּבעדם, מׁשה יּקח ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמאּתם

הייתי לא מּטה מּטה נׂשיאיהם מאת ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹקח

ׁשהּוא אֹומר והייתי יביאּו ׁשהם לֹומר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָמתחּיב

אדם ׁשל ּוׁשלּוחֹו ּבׁשבילם מׁשה ׁשּיּקח ְְִִִִֶֶֶַַָָָהּדין

אֹומרֹו ׁשּכּונת אֹומר הייתי אֹו Ó‡˙ּכמֹותֹו, ְְִִֵֶַַָָ≈≈

Ì‰‡ÈN�מׁשה ּולעֹולם מּׁשּלהם ׁשּיהיה וגֹו' ¿ƒ≈∆ְְְִִֶֶֶֶֶָָ

מאמר ּבא לזה וטעםÌz‡Óיּקח, לעּכּוב, ֲִֶַַַָָ≈ƒ»ְְִַַ

מׁשה ּכי לֹומר מקֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהּדבר

יצלח: לא עץ להם ְִֵֶַַָָֹּבחר

Â.'B‚Â‡˙יח) ÈÂÏ ‰hÓ ÏÚ ·zÎz Ô¯‰‡ ÌL ¿≈≈«¬…ƒ¿…««≈≈ƒ¿

למּטה מּטה לקחת מּקדם צּוה ּׁשּלא ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמּמה

ׁשאמר מּטֹות הּי"ב ּבכלל הּוא ּכי יּגיד ְִִִִֵֶַַַַַָלוי

ּבכלל לוי ּומּטה מּטֹות עׂשר ׁשנים ְְְִִֵֵֵַַַָָָּבסמּו

עץ ׁשּלקחּו עׂשּו ׁשּככה לֹומר ואפׁשר ְְְֵֶֶֶַַָָָָָהּי"ב,

לקח ׁשבט וכל חלקים לי"ב וחּלקּוהּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָאחד

אהרן ׁשל ּבין הפרׁש ואין מּכׁשּורא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשיבא

ידּיק ּובזה הּמבחן, יצּדק ׁשּבזה ּכּלן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻלׁשל

הּכתּוב �ziÂÌ‰È‡ÈNמאמר Ïk ÂÈÏ‡ e�'וגֹו ֲַַַָ«ƒ¿≈»»¿ƒ≈∆ְ

Ì˙BhÓ CB˙a Ô¯‰‡ ‰hÓeמּתֹו א' חלק ּפרּוׁש «≈«¬…¿«»ִֵֵֶ

לידי ּבא ׁשּוב מּטֹותם. לקחּו ׁשּמּמּנּו ְְִִֵֶֶַָָָָָהעץ

ּכדברנּו ׁשאמרּו פי"ח) (במד"ר רז"ל ְְֲִֵֶַַַַָָמאמר

ע"כ:

È‰Â.'B‚Â‰כ) Ba ¯Á·‡ ¯L‡ LÈ‡‰הסּפיק ולא ¿»»»ƒ¬∆∆¿«¿ְְִִֹ

ׁשהיּו אּולי ּבקרח, ה' ּׁשעׂשה מה ְֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשּדּבר על הּוא לקרח ּׁשארע מה ּכי ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹחֹוׁשבים

ּכבֹוד על נקם ינקם וה' עליו וחלק מׁשה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹנגד

ׁשּיבחר אפׁשר ּולעֹולם ּביתֹו נאמן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָנביאֹו

לעׂשֹות ה' צּוה לזה לׁשרתֹו, הּׁשבטים ְְְְֲִִִֶַַָָָָָּבׁשאר

ע"כ: הּמּטֹות ְִַַַמבחן
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ß oeiq `"k iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øac|úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
úBhî øNò íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨¨−©®

:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léàהחיים אור ¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ãçà ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈
:íúBáà úéa Làøì§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ׁשבט מקֹום מּכל לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים ּפי על אף ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא החיים.אחד אור ֶָ

(èé)íëì ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−
:änL̈«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
:íëéìò íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−£¥¤«

i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת החיים.: אור «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå|íäéàéNð-ìk ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´¨§¦«¥¤¿
íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:íúBhî CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò̈−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ּפרח ׁשכינה ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È�·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

Ècיט ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚ�ˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ�‡Âכ ÈÚ�È d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

dÏכא e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È�·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa�‡כב ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Ú�ˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

היה לא הּוא אבל מאהרן מניעה לּה ְְֲֲִֵַָָָָָָָֹֹהיתה

הּמּגפה ּגם ּכ אחר ּכן ּׁשאין מה לּמנע ִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָרֹוצה

נעצרה: להיֹות ְְֱִִִֶָָָהסּכימה

ac.Ìz‡Ó¯יז) Á˜Â Ï‡¯NÈ È�a Ï‡אֹומרֹו «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿«≈ƒ»ְ

¯ac'וגֹוÌz‡Ó Á˜Â'ב ׁשהם ׁשּנראה «≈ְ¿«≈ƒ»ְִֵֶֶֶ

להביא יׂשראל על ה' ׁשּיצו לצד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָענינים,

אמר לזה מאּתם לקחת מׁשה ועל ְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמּטֹות

,Á˜Â ¯ac,יׂשראל הבאת הזּכיר ׁשּלא והגם «≈¿«ְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשל ו' ּבכח טעםÁ˜Â,רמזּה נראה עֹוד ְְֶַָָֹ¿«ְִֶַַ

עניןÁ˜Âאֹומרֹו על להֹוסיף וא"ו ּבתֹוספֹות ְ¿«ְְְִִַָָָ

עׂשאּום אׁשר הּמחּתֹות זכרֹון מּלבד ְְְֲֲִִִֶַַַָראׁשֹון

עֹוד וגֹו' פחים Ìz‡Óרּקּועי Á˜להראֹותם וגֹו' ְִִֵַ«≈ƒ»ְְְַָ

יּה: לֹו ּבחר ּבאהרן ְֲִַַָָֹּכי

Ìz‡Ó.Ì‰‡ÈN� Ïk ˙‡Ó 'B‚Âׁשהצר טעם ≈ƒ»¿≈≈»¿ƒ≈∆ְֶַַַֻ

מאתÌz‡Óלֹומר לֹומר הסּפיק ולא ַ≈ƒ»ְְִִֵֵַֹ

אּלא הּמּטֹות יּקח ׁשּלא לעּכב נׂשיאהם, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל

אֹומר היה ואם ּבעדם, מׁשה יּקח ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמאּתם

הייתי לא מּטה מּטה נׂשיאיהם מאת ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹקח

ׁשהּוא אֹומר והייתי יביאּו ׁשהם לֹומר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָמתחּיב

אדם ׁשל ּוׁשלּוחֹו ּבׁשבילם מׁשה ׁשּיּקח ְְִִִִֶֶֶַַָָָהּדין

אֹומרֹו ׁשּכּונת אֹומר הייתי אֹו Ó‡˙ּכמֹותֹו, ְְִִֵֶַַָָ≈≈

Ì‰‡ÈN�מׁשה ּולעֹולם מּׁשּלהם ׁשּיהיה וגֹו' ¿ƒ≈∆ְְְִִֶֶֶֶֶָָ

מאמר ּבא לזה וטעםÌz‡Óיּקח, לעּכּוב, ֲִֶַַַָָ≈ƒ»ְְִַַ

מׁשה ּכי לֹומר מקֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהּדבר

יצלח: לא עץ להם ְִֵֶַַָָֹּבחר

Â.'B‚Â‡˙יח) ÈÂÏ ‰hÓ ÏÚ ·zÎz Ô¯‰‡ ÌL ¿≈≈«¬…ƒ¿…««≈≈ƒ¿

למּטה מּטה לקחת מּקדם צּוה ּׁשּלא ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמּמה

ׁשאמר מּטֹות הּי"ב ּבכלל הּוא ּכי יּגיד ְִִִִֵֶַַַַַָלוי

ּבכלל לוי ּומּטה מּטֹות עׂשר ׁשנים ְְְִִֵֵֵַַַָָָּבסמּו

עץ ׁשּלקחּו עׂשּו ׁשּככה לֹומר ואפׁשר ְְְֵֶֶֶַַָָָָָהּי"ב,

לקח ׁשבט וכל חלקים לי"ב וחּלקּוהּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָאחד

אהרן ׁשל ּבין הפרׁש ואין מּכׁשּורא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשיבא

ידּיק ּובזה הּמבחן, יצּדק ׁשּבזה ּכּלן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻלׁשל

הּכתּוב �ziÂÌ‰È‡ÈNמאמר Ïk ÂÈÏ‡ e�'וגֹו ֲַַַָ«ƒ¿≈»»¿ƒ≈∆ְ

Ì˙BhÓ CB˙a Ô¯‰‡ ‰hÓeמּתֹו א' חלק ּפרּוׁש «≈«¬…¿«»ִֵֵֶ

לידי ּבא ׁשּוב מּטֹותם. לקחּו ׁשּמּמּנּו ְְִִֵֶֶַָָָָָהעץ

ּכדברנּו ׁשאמרּו פי"ח) (במד"ר רז"ל ְְֲִֵֶַַַַָָמאמר

ע"כ:

È‰Â.'B‚Â‰כ) Ba ¯Á·‡ ¯L‡ LÈ‡‰הסּפיק ולא ¿»»»ƒ¬∆∆¿«¿ְְִִֹ

ׁשהיּו אּולי ּבקרח, ה' ּׁשעׂשה מה ְֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשּדּבר על הּוא לקרח ּׁשארע מה ּכי ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹחֹוׁשבים

ּכבֹוד על נקם ינקם וה' עליו וחלק מׁשה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹנגד

ׁשּיבחר אפׁשר ּולעֹולם ּביתֹו נאמן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָנביאֹו

לעׂשֹות ה' צּוה לזה לׁשרתֹו, הּׁשבטים ְְְְֲִִִֶַַָָָָָּבׁשאר

ע"כ: הּמּטֹות ְִַַַמבחן
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(âë)çøt äpäå úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬
:íéã÷L ìîâiå õéö õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ§¥¦«

i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חנטת .הּוא «…≈∆«ְְַָƒְְֲִֵֶֶַַַַָ
ÌÈ„˜L ÏÓ‚iÂ∑לׁשֹון ׁשקדים, ׁשהן הּכר הּפרי, כא)ּכׁשהּכר ּבפרי(בראשית מצּוי זה ולׁשֹון וּיּגמל", הּילד "וּיגּדל : «ƒ¿…¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻֻ

ּכמֹו יח)האילן, המעֹורר(ישעיה אף הּפרֹות, מּכל להפריח הממהר הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". יהיה ּגמל "ּובסר : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, ממהרת ּפרענּותֹו הּכהּנה כו)על ב ׁשגדין",(ד"ה "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה "והּצרעת : ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻ

זה על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים אׁשּכֹול החיים.ּכמין אור ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

(ãë)éða-ìk-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤¨§¥−
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ß oeiq a"k iyiy mei ß

(äë)éðôì ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ¦§¥´
éìòî íúpeìz ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä̈«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−

:eúîé àìå§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑י ולא לכהן ּבאהרן ׁשּבחרּתי הּכהּנהלזּכרֹון על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ותכלה ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆¿ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻ¿«¿…»ְְְִֶ

לתלנתם;ּתלּוּנתם ּתלּונֹותם ּבין חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו נקבה, לׁשֹון יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הרּבה ּתלּונֹות הם ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ּתלּונֹותם אחת, ּתלּונה – .ּתלּנתם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiåהחיים אור ©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æë)eðãáà eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§
:eðãáà eðlkª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|eðîz íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬©−§
ñ :òåâì¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑ואחד מֹועד, אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ּבכ זהירין להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ימּות מֹועד אהל לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ÚB‚Ï.ׁשּיקריב e�Óz Ì‡‰∑למיתה הפקרנּו החיים.ׁשּמא אור ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ«ƒ«¿ƒ¿«ְְְִֶַָָֻ

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiåéáà-úéáe EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ
éðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz CzàeàNz Czà E ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−

:íëúpäk ïåò-úà¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי)לּמקּדׁש יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו לאהרן, ׁשּיאמר אמר, .למׁשה «…∆∆«¬…ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

EÈ·‡Œ˙È·e EÈ�·e ‰z‡∑עמרם אבי קהת ּבני ‰Lc˜n.הם ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑הּזרים ענׁש מּטיל אני עליכם «»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִִֵֶֶַַָֹ

LÓ‰כג ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú� ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı� ı�‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈

:ÔÈc‚Lƒ¿ƒ

ÈÈכד Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒ�e eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ È�a Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

„‡‰¯Ôכה ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡�a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿

Ôkכו d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

‰‡כז ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ È�a e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡�pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡�pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡�˙BÓ· e˙ÈÓc ‡�pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡�kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡�Á�‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

‡·Ceא ˙È·e CÈ�·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ�·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמרּוÏÓ‚iÂ.ÌÈ„˜Lכג) טעם(ׁשם)רז"ל «ƒ¿…¿≈ƒְַַַַָָ

הּכהּנה על המערער ׁשּכל להעיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻׁשקדים

ׁשהכרחּו ונראה ע"כ, לבֹוא ממהרת ְְְְְְִֶֶֶֶַָָֻֻּפרענּותֹו

ּפרי לבּקׁש הּנס לבעל ראּוי ׁשאין ּכן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָלֹומר

היכלת הפחתת ח"ו ׁשּנראה להפריח ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהממהר

יׁש ּכי אמרּו לזה ׁשּממהר, ּפרי אחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמבּקׁש

ּפרי ולא ׁשקדים להפריח ׁשהצר ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֻטעם

היה זה ׁשּזּולת וכּו' לּפרע ׁשּממהר לֹומר ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחר

ע"כ: חרּוב ִָמֹוציא

NÚiÂ.‰NÚכו) Ôk 'B‚Â ¯L‡k ‰LÓׁשּכפל טעם «««∆«¬∆¿≈»»ֶַַַָ

הּדר זה על ירצה L‡k¯הּדבר NÚiÂ ְִֶֶֶֶַַַָָ««««¬∆

'‰ ‰eˆולא ּכׁשּצּוהּו ּומּיד ּתכף ּפרּוׁש וגֹו' ƒ»ְְְִִֵֵֶֶָָֹ

‰'אחר, ‰eˆ ¯L‡k,עׂשה ּכן להׁשיב ּפרּוׁש ִֵ«¬∆ƒ»ְִֵֵָָָ

מאמר זה ּולמּטה:L‡k¯ּוכפי למעלה נמׁש ְֲִֶַַ«¬∆ְְְְִַַָָָ

Ïk.'B‚Âכח) ·¯w‰ ·¯w‰ולא עּתה נתעֹוררּו …«»≈«»≈¿ְְְִַָֹ

זה, ּדבר להם נאמר ׁשּכבר הגם ְֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָֹקדם

אֹומרם ּדר יּׁשקני)על ּבּפ' ּדנכיס(שהש"ר מאן ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

וכּו': מחּבלא חויא ְְְְִֵַָָליה

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם – הּקדׁש ּוכלי והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים המקּדׁשים הּדברים ּבעסקי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשּיחטאּו
לּגע הּבא זר ּכל EÈ�·e.על ‰z‡Â∑הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑הּלוּים ותזהירּו ללוּים מסּורה ׁשאינּה ִַַַָָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּבעבֹודתכם אליכם יּגעּו ׁשּלא החיים.הּׁשֹוגגים, אור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî Eeåléå Czà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬
éìòéðáe äzàå EeúøLéå E:úãòä ìäà éðôì Czà E ¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«

i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑מררי ּובני ּגרׁשֹון אליכם∑eÂlÈÂ.ּבני ויתחּברּו ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְֲִֵֶַ
אליהם מּלהתקרב הּזרים את ּגם ואמרּכלין∑Ee˙¯LÈÂ.להזהיר ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים כז)ּבׁשמירת .(זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(â)éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íbהחיים אור ©©¤«

„‡·Ceב ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ�·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג ‡�kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ È�ÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡·z‡.EÈ‰א) ˙È·e EÈ�·eּוׁשּפרEÈ·‡ ˙Èaנראה «»»∆≈»ƒֵ≈»ƒְִֶ

ׁשּגם מאביו ׁשהּוא מׁשה על ׁשּבא ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבעיני

הלא הּקהתים על ּדאּלּו האזהרה, ּבאה ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹעליו

ועֹוד ה', מׁשּכן ּבהכנסת יׂשראל ּכׁשאר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּכהם

לוי מּטה אחי את וגם ּבסמּו ּׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמה

אּלא ּבהם, מדּבר היה לא עּתה ׁשעד יּגיד ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוגֹו'

ּפרּוׁש ‡·EÈנראה ˙Èaּדאמר ּוכמאן מׁשה זה ְִֵֶ≈»ƒְְֶֶַָָ

ואפּלּו מּמׁשה, ּכהּנה ּפסקה ׁשּלא ק"ב.) ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֻ(זבחים

ּבׁשבעת אּלא מׁשה נתּכהן ׁשּלא ּדאמר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹלמאן

לּכנס נאסר ׁשּלא אני סֹובר הּמּלּואים ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹימי

אמרּו ורז"ל הּכהנים, רגלי ּדריסת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָֹלמקֹום

הּלוּיים אּלּו אבי ּבית לׁשֹונם וזה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָ(ספרי)

עד הּכהנים ידי על מזהרים ׁשהּלוּיים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֻמלּמד

ּבּכתּוב לדרׁש ּדרׁש ּדר וזה לׁשֹונם, ְְְְִֶֶֶַָָָָּכאן

מּסיני: להם ׁשהיּו ֲִִֶֶַַָָָההלכֹות

Cz‡.'B‚Âאמר לּמה לדעת צריCz‡אחר ƒ»¿ִַַַָָָָָƒ»ַַ

לֹומר ׁשּבא ואּולי ּבפרּוׁש. אהרן ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹׁשהזּכיר

ׁשּיׁש ּתאמר לבל יחד, מזהרים זמן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבכל

ּתלמּוד ּבניו ׁשחּיבים זמן ויׁש אהרן ׁשחּיב ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹזמן

הּזמּנים:‡Czלֹומר ּבכל יחד ׁשּמזהרים לֹומר ַƒ»ְְְִִֶַַַַַָָֻ

‡Ìz.ג) Ìb Ì‰ Ìbהּוא הּכתּוב Ìbּפׁשט «≈««∆ְַַָ«

Ì‰הּקרבין ‡Ìzּכיׂשראל Ìbּכמֹו ּבעדם ≈ְְְִִֵֵַָ««∆ְֲַָ

ורז"ל וגֹו'. עון ּתּׂשאּו וגֹו' אּתה לֹומר ְְְְֲִֶַַַַַָָֹׁשּקדם

ּתניא לׁשֹונם וזה י"א:) (ערכין ּבערכין ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָאמרּו

ּבׁשּלכם והם ּבׁשּלהם אּתם אּתם, ּגם הם ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

אּלא ּבמיתה אינם ּבׁשּלהם הם ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָּבמיתה,

חברֹו ּבׁשל ׁשּׁשער מׁשֹורר אּבּיי אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבאזהרה,

לאּבּיי ליה ּדלית רׁש"י וכתב ּכאן. עד ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָּבמיתה

ּבמיתה אינה ּבׁשּלהם הם ּדקתני מתניתא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהא

ּכאן: עד ּכּותיּה ּדקאי ּתּנא ְְְִֵַַַַָָָָָואׁשּכח

Ì"aÓ¯Âהּמקּדׁש ּכלי מהלכֹות ג' ּבפרק ז"ל ¿«¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָ

לוי ׁשּסּיע אֹו לׁשֹונֹו וזה ְְִִֵֶֶַַָּכתב

ׁשּנאמר מיתה חּיב מלאכּתֹו ׁשאינּה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבמלאכה

אינֹו לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ימתּו ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻולא

לכל וקׁשה ּכאן. עד ּתעׂשה ּבלא אּלא ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּבמיתה

ׁשּסּיע אֹו ּׁשּכתב מה ּבין רמּב"ם, ּׁשּכתב ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָמה

ּבּגמרא ׁשהביא הּסברֹות לכל ׁשהרי וכּו' לוי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבן

קתני הרי ּדבריתא ּכתּנא אם ּכן, מׁשמע ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹלא

ּכתּנא אם ּבמיתה, אינם ּבׁשּלהם הם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרּוׁש

ּכמֹו אם חנניה, ּבן יהֹוׁשע רּבי מעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֻׁשל

היא ּתּנאי ׁשאמר הּתלמּוד ּדעת על ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשעלה

ּבאזהרה ׁשּׁשער המׁשֹורר סֹובר יהֹוׁשע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשרּבי

וגזרּו ּבמיתה סֹובר יֹוחנן ורּבי מסּיע ּגזרּו ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹולא

אינֹו מסּיע למר ּובין למר ּבין ּכן אם ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַמסּיע

אֹו רמּב"ם ּפסק ולּמה מּדרּבנן ּגזרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאּלא

מיתה, חּיב וכּו' ּבמלאכה וכּו' לוי ּבן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּסּיע

עלמא ּדכּלה הּׁש"ס ּׁשּדחה מה לפי ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻואם

מּמׁש ׁשּׁשער מׁשֹורר ּכן אם וכּו' ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבאזהרה

רמּב"ם ּדעת ואם מסּיע, ׁשּכן ּומּכל חּיב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאינֹו

לא ׁשאּבּיי א' ּבּדבר, ּתׁשּובֹות ב' ּכאּבּיי, ְְֵֵֶַַַַַָָֹהּוא

הּׁש"ס ּומּדברי ׁשּׁשער מׁשֹורר אּלא ׁשּסּיע ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאמר

ב' למסּיע, העֹוׂשה ּבין הפרׁש ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּוכח

הּקרב והּזר מּפסּוק לזה חּיּוב ּדֹורׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאּבּיי

ימתּו ולא ּדכתיב ּכתב ז"ל ורמּב"ם ְְְְִִַַָָָָֹֻיּומת

ּבין אּתם, ּגם הם ּגם ימתּו ולא ּפסּוק ְֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

עבֹודת ׁשעבד ּכהן ּבדין רמּב"ם ּׁשּכתב ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹמה

ׁשהביא מהּבריתא ּכי קׁשה ּבמיתה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלוי

והם ּבׁשּלהם אּתם ׁשאמרה (ערכין) ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּׁש"ס

ּתּנא הּתלמּוד הביא ולא ּבמיתה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבׁשּלכם

הּדבר, ּבידם עלה ׁשּכן מׁשמע ּבּדבר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשחֹולק

הּגמרא: על הרמּב"ם יחלק ְְְֲַַַַָָָָָָֹולּמה

‰‡¯�Âּבבריתא זיניה ּתלא ז"ל רמּב"ם ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִֵֵַַָָָָָ

לׁשֹונם וזה זּוטא) (ספרי ּבספרי ְְְְְְִִִִֶָָָֻהבאה

את לסּיע חנניא ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּוכבר

לֹורּבי אמר ּדלתֹות ּבהּגפת ּגדּגדא ּבן יֹוחנן ְְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

ּבנפׁש מתחּיב אּתה ׁשּכבר לאחֹורי ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹחזר

עד המׁשֹוררים מן ואּתה הּׁשֹוערים מן ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָׁשאני

לוי ּבן עבֹודת על חּיב לוי ׁשּבן הרי ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכאן,

אּלא אינֹו ׁשאפּלּו ּכן ּגם ׁשֹומעין ואנּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָאחר,

עצמֹו: רמּב"ם ּפסק והּוא מיתה חּיב ְְְְְִֵַַַַַַָָָמסּיע

Ì‚‰Âהכריע ּבהפ מׁשמע ׁשמהּתלמּוד «¬«ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

טעמים, מּב' ספרי ּכגרסת ְְְְְִִִִִַַָָָהרמּב"ם

ּדעּתא סלקא לקא ּבין הּתלמּוד לדברי ּכי ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָא'

ּבאזהרה עלמא ּדכּלי הּתלמּוד ּׁשּדחה למה ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבין

המׁשֹורר אין יֹוחנן לרּבי ּבין יהֹוׁשע לרּבי ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֻּבין

ּבמסּיע אּלא נחלקּו ולא ׁשֹוער להיֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹיכֹול

חזר יֹוחנן רּבי ׁשאֹומר זה הּוא מה ּכן ֲִִֵֵֶֶַַָָֹאם

רּבי ּגם הלא וכּו' המׁשֹוררים מן ׁשאּתה ְְְְֲִִִֶַַַַָֹּב

חזר אּלא לֹומר לֹו היה ולא זה, יֹודע ְְֲֵֶֶַַַָָָֹֹֻיהֹוׁשע

ועֹוד רּבנן, ּגזרת מּׁשּום אסּור המסּיע ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָׁשאף

להיֹות יכֹול אינֹו ׁשהמׁשֹורר ׁשֹוערּכׁשּנאמר ְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

מלאכת הלא אחר עם אֹו לבּדֹו ׁשֹוער ּלי ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹמה

ּבכנפיא מתקּבצים ׁשהיּו היתה ּכ ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֻהּׁשֹוערים

נקראים וכּלן ולפתיחתם ׁשערים ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻלהּגפת

חּיב ׁשּׁשער ׁשּמׁשֹורר ולכׁשּנאמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשֹוערים,

אחרים, עם ׁשער ּבין לבּדֹו ׁשער ּבין ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָמיתה

ּגזרה מּׁשּום ׁשהמסּיע ׁשהבין ערכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָותלמּוד

ּבּה הזּכר ׁשּלא לֹו ׁשהיתה הּבריתא ּגרסת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻלפי

לֹו והקׁשה ּבנפׁש מתחּיב אּתה ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֻׁשּכבר

ור' יהֹוׁשע רּבי חֹולקים ּבּמה ְְְְְִִֶַַַַַֻ[ל]הּתלמּוּד

ולֹומר זה ּבדר מחלקּתם ליּׁשב והכרח ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֻיֹוחנן

מסּיע ולא לבּדֹו אּלא אּסּור אין הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמן

רּבי נחלקּו ּובזה מסּיע ׁשּגזרּו הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוחכמים

אפּלּו ספרי ּגרסת לפי אבל יֹוחנן, ורּבי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָֻיהֹוׁשע

מסּיעת: והּסברה הּתֹורה מן אסּור ְְְְִֵַַַַַַַָָָָמסּיע

Ì‚‰Âאּלא הֹולכים אנּו אין ּבזה ּכּיֹוצא ׁשּבכל «¬«ְְִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבּגמרא הּמּובאים הּבריתֹות ּגרסת ְְְִִַַַַַַַָָָָאחר

ּומּכל זּולתם הּבריתֹות לנסח חֹוׁשׁשין אנּו ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין

מה ּכמֹו ּבּגמרא מבאר ׁשּבא לדבר ְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּכן

ּגזרה, מסּיע ּבפרּוׁש הּׁש"ס ׁשאֹומר ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּׁשּלפנינּו

אּבּיי לפני הרי ּכי ּבּדבר נכֹון טעם יׁש ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכאן

ּבׁשל ׁשּׁשער מׁשֹורר נקטינן ּבפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשאֹומר

ׁשאמר ספרי ּגרסת יצּדיק זה ּבמיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָחברֹו

לפי ּכי ,ּבנפׁש מתחּיב ׁשאּתה יֹוחנן רּבי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

הּתלמּוד ׁשהביא אּבּייּגרסא ּדעת היא ּדחּויה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הקׁשה ׁשהּׁש"ס והגם הּתלמּוד, ׁשּדחה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָּכמֹו

לֹומר אּבּיי ּבפני היה לא ּדבריו, ודחה ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹלאּבּיי

וּדאי אּבּיי עֹומד היה היה ואּלּו ְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשאּתֹותב



מט gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם – הּקדׁש ּוכלי והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים המקּדׁשים הּדברים ּבעסקי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשּיחטאּו
לּגע הּבא זר ּכל EÈ�·e.על ‰z‡Â∑הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑הּלוּים ותזהירּו ללוּים מסּורה ׁשאינּה ִַַַָָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּבעבֹודתכם אליכם יּגעּו ׁשּלא החיים.הּׁשֹוגגים, אור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî Eeåléå Czà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬
éìòéðáe äzàå EeúøLéå E:úãòä ìäà éðôì Czà E ¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«

i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑מררי ּובני ּגרׁשֹון אליכם∑eÂlÈÂ.ּבני ויתחּברּו ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְֲִֵֶַ
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‡·z‡.EÈ‰א) ˙È·e EÈ�·eּוׁשּפרEÈ·‡ ˙Èaנראה «»»∆≈»ƒֵ≈»ƒְִֶ

ׁשּגם מאביו ׁשהּוא מׁשה על ׁשּבא ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבעיני

הלא הּקהתים על ּדאּלּו האזהרה, ּבאה ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹעליו

ועֹוד ה', מׁשּכן ּבהכנסת יׂשראל ּכׁשאר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּכהם

לוי מּטה אחי את וגם ּבסמּו ּׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמה

אּלא ּבהם, מדּבר היה לא עּתה ׁשעד יּגיד ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוגֹו'

ּפרּוׁש ‡·EÈנראה ˙Èaּדאמר ּוכמאן מׁשה זה ְִֵֶ≈»ƒְְֶֶַָָ

ואפּלּו מּמׁשה, ּכהּנה ּפסקה ׁשּלא ק"ב.) ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֻ(זבחים

ּבׁשבעת אּלא מׁשה נתּכהן ׁשּלא ּדאמר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹלמאן

לּכנס נאסר ׁשּלא אני סֹובר הּמּלּואים ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹימי

אמרּו ורז"ל הּכהנים, רגלי ּדריסת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָֹלמקֹום

הּלוּיים אּלּו אבי ּבית לׁשֹונם וזה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָ(ספרי)

עד הּכהנים ידי על מזהרים ׁשהּלוּיים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֻמלּמד

ּבּכתּוב לדרׁש ּדרׁש ּדר וזה לׁשֹונם, ְְְְִֶֶֶַָָָָּכאן

מּסיני: להם ׁשהיּו ֲִִֶֶַַָָָההלכֹות

Cz‡.'B‚Âאמר לּמה לדעת צריCz‡אחר ƒ»¿ִַַַָָָָָƒ»ַַ

לֹומר ׁשּבא ואּולי ּבפרּוׁש. אהרן ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹׁשהזּכיר

ׁשּיׁש ּתאמר לבל יחד, מזהרים זמן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבכל

ּתלמּוד ּבניו ׁשחּיבים זמן ויׁש אהרן ׁשחּיב ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹזמן

הּזמּנים:‡Czלֹומר ּבכל יחד ׁשּמזהרים לֹומר ַƒ»ְְְִִֶַַַַַָָֻ

‡Ìz.ג) Ìb Ì‰ Ìbהּוא הּכתּוב Ìbּפׁשט «≈««∆ְַַָ«

Ì‰הּקרבין ‡Ìzּכיׂשראל Ìbּכמֹו ּבעדם ≈ְְְִִֵֵַָ««∆ְֲַָ

ורז"ל וגֹו'. עון ּתּׂשאּו וגֹו' אּתה לֹומר ְְְְֲִֶַַַַַָָֹׁשּקדם

ּתניא לׁשֹונם וזה י"א:) (ערכין ּבערכין ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָאמרּו

ּבׁשּלכם והם ּבׁשּלהם אּתם אּתם, ּגם הם ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

אּלא ּבמיתה אינם ּבׁשּלהם הם ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָּבמיתה,

חברֹו ּבׁשל ׁשּׁשער מׁשֹורר אּבּיי אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבאזהרה,

לאּבּיי ליה ּדלית רׁש"י וכתב ּכאן. עד ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָּבמיתה

ּבמיתה אינה ּבׁשּלהם הם ּדקתני מתניתא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהא

ּכאן: עד ּכּותיּה ּדקאי ּתּנא ְְְִֵַַַַָָָָָואׁשּכח

Ì"aÓ¯Âהּמקּדׁש ּכלי מהלכֹות ג' ּבפרק ז"ל ¿«¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָ

לוי ׁשּסּיע אֹו לׁשֹונֹו וזה ְְִִֵֶֶַַָּכתב

ׁשּנאמר מיתה חּיב מלאכּתֹו ׁשאינּה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבמלאכה

אינֹו לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ימתּו ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻולא

לכל וקׁשה ּכאן. עד ּתעׂשה ּבלא אּלא ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּבמיתה

ׁשּסּיע אֹו ּׁשּכתב מה ּבין רמּב"ם, ּׁשּכתב ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָמה

ּבּגמרא ׁשהביא הּסברֹות לכל ׁשהרי וכּו' לוי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבן

קתני הרי ּדבריתא ּכתּנא אם ּכן, מׁשמע ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹלא

ּכתּנא אם ּבמיתה, אינם ּבׁשּלהם הם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרּוׁש

ּכמֹו אם חנניה, ּבן יהֹוׁשע רּבי מעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֻׁשל

היא ּתּנאי ׁשאמר הּתלמּוד ּדעת על ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשעלה

ּבאזהרה ׁשּׁשער המׁשֹורר סֹובר יהֹוׁשע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשרּבי

וגזרּו ּבמיתה סֹובר יֹוחנן ורּבי מסּיע ּגזרּו ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹולא

אינֹו מסּיע למר ּובין למר ּבין ּכן אם ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַמסּיע

אֹו רמּב"ם ּפסק ולּמה מּדרּבנן ּגזרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאּלא

מיתה, חּיב וכּו' ּבמלאכה וכּו' לוי ּבן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּסּיע

עלמא ּדכּלה הּׁש"ס ּׁשּדחה מה לפי ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻואם

מּמׁש ׁשּׁשער מׁשֹורר ּכן אם וכּו' ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבאזהרה

רמּב"ם ּדעת ואם מסּיע, ׁשּכן ּומּכל חּיב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאינֹו

לא ׁשאּבּיי א' ּבּדבר, ּתׁשּובֹות ב' ּכאּבּיי, ְְֵֵֶַַַַַָָֹהּוא

הּׁש"ס ּומּדברי ׁשּׁשער מׁשֹורר אּלא ׁשּסּיע ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאמר

ב' למסּיע, העֹוׂשה ּבין הפרׁש ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּוכח

הּקרב והּזר מּפסּוק לזה חּיּוב ּדֹורׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאּבּיי

ימתּו ולא ּדכתיב ּכתב ז"ל ורמּב"ם ְְְְִִַַָָָָֹֻיּומת

ּבין אּתם, ּגם הם ּגם ימתּו ולא ּפסּוק ְֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

עבֹודת ׁשעבד ּכהן ּבדין רמּב"ם ּׁשּכתב ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹמה

ׁשהביא מהּבריתא ּכי קׁשה ּבמיתה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלוי

והם ּבׁשּלהם אּתם ׁשאמרה (ערכין) ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּׁש"ס

ּתּנא הּתלמּוד הביא ולא ּבמיתה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבׁשּלכם

הּדבר, ּבידם עלה ׁשּכן מׁשמע ּבּדבר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשחֹולק

הּגמרא: על הרמּב"ם יחלק ְְְֲַַַַָָָָָָֹולּמה

‰‡¯�Âּבבריתא זיניה ּתלא ז"ל רמּב"ם ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִֵֵַַָָָָָ

לׁשֹונם וזה זּוטא) (ספרי ּבספרי ְְְְְְִִִִֶָָָֻהבאה

את לסּיע חנניא ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּוכבר

לֹורּבי אמר ּדלתֹות ּבהּגפת ּגדּגדא ּבן יֹוחנן ְְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

ּבנפׁש מתחּיב אּתה ׁשּכבר לאחֹורי ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹחזר

עד המׁשֹוררים מן ואּתה הּׁשֹוערים מן ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָׁשאני

לוי ּבן עבֹודת על חּיב לוי ׁשּבן הרי ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכאן,

אּלא אינֹו ׁשאפּלּו ּכן ּגם ׁשֹומעין ואנּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָאחר,

עצמֹו: רמּב"ם ּפסק והּוא מיתה חּיב ְְְְְִֵַַַַַַָָָמסּיע

Ì‚‰Âהכריע ּבהפ מׁשמע ׁשמהּתלמּוד «¬«ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

טעמים, מּב' ספרי ּכגרסת ְְְְְִִִִִַַָָָהרמּב"ם

ּדעּתא סלקא לקא ּבין הּתלמּוד לדברי ּכי ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָא'

ּבאזהרה עלמא ּדכּלי הּתלמּוד ּׁשּדחה למה ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבין

המׁשֹורר אין יֹוחנן לרּבי ּבין יהֹוׁשע לרּבי ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֻּבין

ּבמסּיע אּלא נחלקּו ולא ׁשֹוער להיֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹיכֹול

חזר יֹוחנן רּבי ׁשאֹומר זה הּוא מה ּכן ֲִִֵֵֶֶַַָָֹאם

רּבי ּגם הלא וכּו' המׁשֹוררים מן ׁשאּתה ְְְְֲִִִֶַַַַָֹּב

חזר אּלא לֹומר לֹו היה ולא זה, יֹודע ְְֲֵֶֶַַַָָָֹֹֻיהֹוׁשע

ועֹוד רּבנן, ּגזרת מּׁשּום אסּור המסּיע ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָׁשאף

להיֹות יכֹול אינֹו ׁשהמׁשֹורר ׁשֹוערּכׁשּנאמר ְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

מלאכת הלא אחר עם אֹו לבּדֹו ׁשֹוער ּלי ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹמה

ּבכנפיא מתקּבצים ׁשהיּו היתה ּכ ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֻהּׁשֹוערים

נקראים וכּלן ולפתיחתם ׁשערים ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻלהּגפת

חּיב ׁשּׁשער ׁשּמׁשֹורר ולכׁשּנאמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשֹוערים,

אחרים, עם ׁשער ּבין לבּדֹו ׁשער ּבין ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָמיתה

ּגזרה מּׁשּום ׁשהמסּיע ׁשהבין ערכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָותלמּוד

ּבּה הזּכר ׁשּלא לֹו ׁשהיתה הּבריתא ּגרסת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻלפי

לֹו והקׁשה ּבנפׁש מתחּיב אּתה ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֻׁשּכבר

ור' יהֹוׁשע רּבי חֹולקים ּבּמה ְְְְְִִֶַַַַַֻ[ל]הּתלמּוּד

ולֹומר זה ּבדר מחלקּתם ליּׁשב והכרח ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֻיֹוחנן

מסּיע ולא לבּדֹו אּלא אּסּור אין הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמן

רּבי נחלקּו ּובזה מסּיע ׁשּגזרּו הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוחכמים

אפּלּו ספרי ּגרסת לפי אבל יֹוחנן, ורּבי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָֻיהֹוׁשע

מסּיעת: והּסברה הּתֹורה מן אסּור ְְְְִֵַַַַַַַָָָָמסּיע

Ì‚‰Âאּלא הֹולכים אנּו אין ּבזה ּכּיֹוצא ׁשּבכל «¬«ְְִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבּגמרא הּמּובאים הּבריתֹות ּגרסת ְְְִִַַַַַַַָָָָאחר

ּומּכל זּולתם הּבריתֹות לנסח חֹוׁשׁשין אנּו ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין

מה ּכמֹו ּבּגמרא מבאר ׁשּבא לדבר ְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּכן

ּגזרה, מסּיע ּבפרּוׁש הּׁש"ס ׁשאֹומר ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּׁשּלפנינּו

אּבּיי לפני הרי ּכי ּבּדבר נכֹון טעם יׁש ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכאן

ּבׁשל ׁשּׁשער מׁשֹורר נקטינן ּבפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשאֹומר

ׁשאמר ספרי ּגרסת יצּדיק זה ּבמיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָחברֹו

לפי ּכי ,ּבנפׁש מתחּיב ׁשאּתה יֹוחנן רּבי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

הּתלמּוד ׁשהביא אּבּייּגרסא ּדעת היא ּדחּויה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הקׁשה ׁשהּׁש"ס והגם הּתלמּוד, ׁשּדחה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָּכמֹו

לֹומר אּבּיי ּבפני היה לא ּדבריו, ודחה ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹלאּבּיי

וּדאי אּבּיי עֹומד היה היה ואּלּו ְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשאּתֹותב
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ּבספרי: ׁשהּובאה מההיא הֹוכחה מביא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה

„BÚÂׁשעל אּבּיי ׁשל עיניו ריסי מּבין הצצּתי ¿ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

מּמה אפדנֹו, אהל נטע ספרי ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָֹאֹותּה

מּפסּוק ׁשּׁשער למׁשֹורר מיתה חּיּוב ְִִִִִִֵֵֶֶַָָּׁשהֹוכיח

ּבּבריתא ּׁשהֹוכיחּו מּמה ׁשהּוא וגֹו' ְְְִִִֶֶַַַַָָוהחֹונים

ׁשל ההיא ׁשהביא אחר ׁשם ׁשאמר ספרי, ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

רּבי לׁשֹונם וזה וכּו' חנניא ּבן יהֹוׁשע ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֻרּבי

ּתכריתּו אל נאמר ּכבר ׁשהרי צרי אינֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹומר

לֹומר ּתלמּוד מּנין לחברּתּה מעבֹודה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָוגֹו',

לֹומר ּתלמּוד ּומה וגֹו', הּמׁשּכן לפני ְְְְְִִִֵַַַַַָוהחֹונים

על וערער קרח ׁשּבא לפי אּתם ּגם הם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹּגם

ּכאן, עד הענין ּכל את הּכתּוב הזהיר ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹאהרן

הּדרׁשה הּובאה ספרי ׁשל ּדבבריתא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהּנה

עּקר נתּפרׁש לא ׁשּבבריתא אּלא אּבּיי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר

הּכתּוב ׁשּמּסֹוף ּופרׁש אּבּיי ּובא מּנין ִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלּמּוד

ּבמאי יּומת הּקרב והּזר אמר ּדגמר ּדֹורׁש ְְְֵֵֶַַַַָָָָֹהּוא

עבֹודה ּדאֹותּה ּבזר אּלא וכּו' הּכתּוב ְְְְֲֵֶַַָָָָָמדּבר

לֹומר מצינּו ּבזה ּבכּיֹוצא ּומעּתה ְִֵֵֶַַַָָָע"כ,

ולזה ּבּבריתֹות, ּבקיאים היּו לא ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹׁשהאמֹוראים

ׁשהּובאה ּכמֹו הּבריתא ּגרסת ידע לא ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹהּתלמּוד

אּבּיי, ּגרסת ּדֹוחה היה לא ידעּה ׁשאּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבספרי

ותמצא ּגזרה, מּׁשּום מסּיע אֹומר היה לא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹּגם

לֹומר נּוכל ּבמׁשניֹות ׁשאפּלּו הּתֹוספֹות ְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּכתבּו

לצד העּיּון הּטית ּכפי וזה ּבקיאים, היּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹׁשּלא

והענין ההּטיה צדדי מׁשקלת ואחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹההכרחּות

הּסדּורֹות ּבריתֹות ּכי ודע עליו, ּדנין ׁשאנּו ְְְִִֶֶַַַָָָָָזה

ואינם מזּקקֹות הם וספרי ספרא ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֻּבמכילּתא

הרמּב"ם: ּפסקּה ולזה הּתֹוספּתֹות ְְְְְִֶֶַַָָָָָָּכׁשאר

¯‡L�Âרּבי חֹולקים ּבּמה זה לפי לפרׁש לנּו ¿ƒ¿»ְְְִִִֵֶֶַַָָ

רּבי ּכי ונראה יֹוחנן, ורּבי ְְְְִִִִֶַַַָָֻיהֹוׁשע

מעבֹודה אּלא נאסר ׁשּלא סֹובר היה ְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻיהֹוׁשע

אבל לׁשֹוער ׁשֹוער ּכמֹו חמּורה לעבֹודה ְְֲֲֲֵֵַַָָָָקּלה

המׁשֹורר ׁשעֹוׂשה עבֹודה ׁשהיא לׁשֹוער ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָמּׁשֹורר

ׁשּכתב ּוכמֹו קֹולֹו, ויתקלקל ּכׁשּיגּדל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָעצמֹו

רּבי סבר עצמֹו, ּפרק ּבאֹותֹו ׁשם ְְְִֶֶַַַַָָָרמּב"ם

יֹוחנן רּבי סתר לזה עׂשֹות, ׁשּיכֹול ְֲִֶֶַַַָָָָָֻיהֹוׁשע

ואּתה וכּו' ׁשאני ּב חזר לֹו ואמר ְְְְְֲֲִֶַַָָָָֹסברתֹו

עבֹודת לעׂשֹות יכֹול אדם אין ּפרּוׁש ְֲֲֵֵַַָָָוכּו'

ואני ּׁשּנתמּנה, למה אחד ּכל אּלא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָחברֹו

מׁשֹורר להיֹות ואּתה ׁשֹוער להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַָנתמּניתי

עליו, נתמּנה ׁשּלא ּדבר עֹוׂשה אדם ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹואין

זה ּדין ּפרט ּופסק ז"ל רמּב"ם נתחּכם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָולזה

המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא לׁשֹונֹו וזה ואמר ְְְְְֵֶֶַַַַָָֹׁשם

לׁשלל ּכאן, עד למׁשֹורר הּׁשֹוער ולא ְְְְִִֵֵֵַַָֹֹלׁשֹוער

לסּיע ּכׁשּבא סֹובר ׁשהיה יהֹוׁשע רּבי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻסברת

יֹוחנן: ִַָָרּבי

·eLל ׁשּלאׁשבּתי ּכדי רמּב"ם ּדברי דקּדק ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ

המסּיע, ּבדין הּגמרא סברת הפ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָיהיה

ּבעבֹודה מסּיע א' הם, מסּיע מיני ב' ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּכי

מּמּנּו לבד עבֹודה לאֹותּה ׁשעּור ּבּה ְְֲִִֵֶֶַָָָׁשּיׁש

הּדלת לאֹותּה הּצריכים ׁשֹוערים ׁשהיּו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָּכגֹון

מּדרּבנן, אּלא חּיב אינֹו הּזה לסּיע ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּובא

עבֹודה לאֹותּה הּצריכין להׁשלים מסּיע ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָוהּׁשני

מחמת הּתלמּוד ולזה הּתֹורה, מן חּיב ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָוזה

ׁשהיתה הּגרסא לפי יהֹוׁשע ר' סברת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻיּׁשּוב

לאֹותּה הּמסּפיקים ׁשֹוערים ׁשהיּו סבר ְְְֲִִִֶַַַָָָָָלפניו

ׁשאין לסּיע יהֹוׁשע רּבי סבר ולזה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻעבֹודה

ׁשאמר ספרי ּגרסת לפי אבל ּבּדבר, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָאּסּור

לפרׁש אנּו מכרחים ּבנפׁש מתחּיב אּתה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻלֹו

להגיף לּׁשֹוערים מסּפיק ׁשעּור היה ְְֲִִִִֶַַָָָֹׁשּלא

וזה ּבדבריו רמּב"ם ּדקּדק ולזה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהּדלתֹות,

אחד יעׂשה ׁשּלא מזהרים וכּו' הּלוּים ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֻלׁשֹונֹו

עד וכּו' המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַֹמלאכת

חברֹו מלאכת לֹומר ּׁשּדקּדק מּמה הּנה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכאן,

זה ׁשּמסּיע יּגיד חברֹו ּבמלאכת אמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹולא

וגמר לחברֹו, המיחדת מהעבֹודה ּבחלק ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻנכנס

ׁשאני הּוא זה וגדר ּפרּוׁש יסּיע ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאמר

וׁשּלא אמר לא ולזה הּסּיּוע ּבֹו ל ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹאֹוסר

והבן: ְְֵַַָיסּיע

e�ÈˆÓ�ּבּה ׁשאין ּבעבֹודה המסּיע ּכי אֹומרים ƒ¿ƒְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּכדעת מיתה חּיב עבֹודתּה ְְֲִֵַַַָָָָָצרכי

מהּׁש"ס סתירה ואין ּדספרי וכבריתא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָרמּב"ם

רמּב"ם ׁשל טעמֹו לדעת ׁשּנׁשאר אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה,

מׁשֹורר ללוי מיתה חּיּוב הֹוכיח לא לּמה ְְִִִִֵֵַָָָֹז"ל

יּומת הּקרב והּזר וגֹו' והחנים מּפסּוק ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּׁשער

אּבּיי ּוכדברי ספרי ׁשל ּבבריתא ׁשאמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו

ּפסּוק אחר לחזר והל למעלה ׁשּכתבּתי ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹּכמֹו

ּתכריתּו אל הּפסּוק ׁשהּוא מּדבריו ׁשּנראה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאחר

ּכי ּבּמדּבר, ּפרׁשת ׁשּבסֹוף הּקהתי ְְְְְִִִִֶַַַָָָָמׁשּפחֹות

הרמּב"ם ׁשהביא מאמרים ׁשני נאמרּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשם

עבֹודתֹו על איׁש איׁש הא' זה, ּדין ְֲִִִִֶַַָָּבפרט

מּׂשאֹו ועל ׁשּכתב והגם ימתּו, ולא ּוב' ְְְֲֶַַַַַָָָֹֻוגֹו',

ּבוּדאי מּׂשאֹו, ואל נאמר ּתכריתּו אל ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָּובפסּוק

ׁשּנאמר מה יּניח לּמה ּכי הּוא סֹופר ֱִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּטעּות

ּפסּוק אחר לחּפׂש ימתּו ולא אמר ׁשּבֹו ְְֵֶַַַַַָָָָֹֻּבּפסּוק

וׁשם מּׂשאֹו ועל נאמר ׁשם ּכי נׂשא ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבפרׁשת

להּגיּה צרי וּדאי אּלא וּימתּו, נאמר ְֱִִֶֶַַַַַַָָָֹֻלא

לּמה קׁשה מה, ויהי מּׂשאֹו, ואל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָּבהרמּב"ם

ואמֹוראים: ּתּנאים מּדברי ְֲִִִִֵַַָָָָנטה

‰‡¯�Âׁשּדרׁש ּתּנא ּדרׁשת לקח הרמּב"ם ּכי ¿ƒ¿∆ְְִֶַַַַַָָָָָָ

הּדר זה על אּתם ּגם הם ּגם ִֵֶֶֶֶַַַַַָמּפסּוק

אּתם ּגם הּכהנים עבֹודת על לוּיים הם ְֲֲִִִֵֶַַַַַַֹּגם

ּגם ּתבת ּומרּבּוי לוּיים, עבֹודת על ְֲֲִִִִֵֵַַַַֹּכהנים

מּזה ואּתם הם אּלא לֹומר צרי היה ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ׁשּלֹו, ׁשאינּה עבֹודה העֹובד לּלוי חּיּוב ֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָּדֹורׁש

חּיבין וכּו' לוי ׁשּסּיע אֹו רמּב"ם ּׁשּכתב ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּומה

ּׁשּנאמר מה הּוא ימתּו ולא ׁשּנאמר ְֱֱִֶֶֶֶַַַָָֹֻמיתה

ּודרׁשה אּתם, ּגם הם ּגם ימתּו ולא ְְֵֶַַַַָָָָֹֻּבּפסּוק

צרי אינֹו ׁשאמר הגם רּבי ּכן ּגם מֹודה ֲִִֵֵֶֶַַַַָָזֹו

וגֹו'ה הם ּגם לֹומר ּתלמּוד מה אמר ּגמר ְְֲֵֵֶַַַַַָֹרי

הרי וכּו' והזהיר הּכתּוב חזר וכּו' ׁשערער ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָלפי

ּדרׁש ׁשאּבּיי והגם קּמא, ּתּנא ּדרׁשת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָׁשהצּדיק

ּכיון רּבי, ּדרׁשת ׁשהיא הּקרב והּזר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּפסּוק

ולא ּבדרׁשת מכחיׁש רּבי ׁשאין לנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנתּגּלה

ימתּו ולא ּבראית הרמּב"ם ּבחר ּכּנזּכר ְְְְִִַַַַַָָָָָָֹֻֻימתּו

וגֹו' והּזר מּדרׁשת מפרׁשת יֹותר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹׁשהיא

ּבמׁשה ׁשהּכתּוב ענין אינֹו ּבאם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּדרׁשתּה

מזרחה קדמה והחנים ּדכתיב נאמר ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹואהרן

ּדרׁשה ׁשאינּה יבין והּמׂשּכיל וגֹו', ְְְְִִֵֶֶַַָָָָמׁשה

ּבספרֹו להביא רמּב"ם ּבחר לזה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹמפרׁשת,

הם: ּגם ימתּו ולא ְִֵַָָֹֻמּפסּוק

‰Óeלעבֹודה מעבֹודה לאזהרת ראיה ּׁשהביא «ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

מּׂשאֹו ועל עבדתֹו על איׁש איׁש ְֲִִִַַַָָָֹמּפסּוק

מעבֹודה אזהרת לנּו מּנין זה ׁשּזּולת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני

מחּוׁש יעלה ּומּנין הענׁש עליה ׁשּיבא ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלעבֹודה

על ימתּו ולא מאמר לפרׁש זה ּבדבר ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהאּסּור

איׁש איׁש ּפסּוק הביא לזה ׁשּׁשער, מׁשֹורר ְִִִִִֵֵֵֶֶָָאם

רּבנּו ּכי ואפׁשר מּׂשאֹו. ועל עבדתֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹעל

למעלה ׁשּכתבּתי רּבי ּדברי מפרׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ(הרמּב"ם)

ּתכריתּו אל נאמר ׁשּכבר צרי אינֹו לׁשֹונֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָוזה

לסּיעֹו יהֹוׁשע ר' הקרבת ענין על ׁשחֹוזר ְְְְְְִֵֶַַַַַַָֻוגֹו'

וגֹו', ּתכריתּו אל נאמר ׁשהרי ׁשערים ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָּבהגפת

ּומה וגֹו', עבדתֹו על איׁש איׁש נאמר ְְֱֲִִֶַַַָָֹוׁשם

אינֹו מּנין, לעבֹודה מעבֹודה לבּסֹוף ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּׁשאמר

ׁשחּיב מּנין החּיּוב על אּלא האזהרה על ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחֹוזר

רּבי ּדברי הם הרמּב"ם ּדברי זה ּוכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמיתה,

מבארת: הּיֹותר הּדרׁשה ּבספרֹו מביא ז"ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹוהּוא

C¯„Ïeהרמּב"ם ּבדברי להּגיּה צרי ּכן ּגם זה ¿∆∆ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּכהן רמּב"ם ּׁשּפסק ּומה מּׂשאֹו, ְְֵֶֶֶַַַַָָָֹואל

ּכי נראה מיתה חּיב אינֹו לוי עבֹודת ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשעבד

לכּתב הּכתּוב ׁשּצרי לנּו ּׁשּקדם מה לפי ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּדן

נאמרה לא זה ּבפסּוק וכאן והאזהרה, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹהענׁש

לא ּכתּוב ׁשּכן לוי לבני אּלא ּומיתה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאזהרה

הם ּגם אמר ׁשּגמר והגם ימתּו, ולא ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻיקרבּו

הכרח אין ּבהאמּור, הּכהנים והֹוסיף אּתם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגם

ואין מיתה וחּיּוב לאזהרה לב' הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשחֹוזר

ׁשּלא ּכיון ּבא האזהרה על אּלא לֹומר ְֵֶֶַַַָָָָָָָֹלנּו

הּלוּיים עבֹודת על לּכהנים אזהרה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹנאמרה

הּקׁש אין לֹומר הּקׁש זה ואין ּכאן, ְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלא

הם ּגם הּדר זה על להתּפרׁש ויכֹול ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלחצאין

לכם יׁש אּתם ּגם ּבסמּו ּׁשהזּכר מה ְְֵֶֶֶַַַַַָָֻעל

אינֹו רּבי ּׁשאמר מּמה ועֹוד הּדבר, על ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאזהרה

ּבׁשביל אּלא אּתם ּגם הם ּגם נאמר ולא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹצרי

מיתה ּכאן ׁשאין למד אּתה מּזה קרח ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשערער

הרי כן לא ׁשאם לוי, עבֹודת העֹובד ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹלכהן

הביא לא רּבי ׁשהביא מקראי ּכי וצרי ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָֹצרי

אּלא לוּיים ּבעבֹודת לכהן מיתה חּיּוב ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבהם

ׁשּלא וּדאי אּלא מהּבריתא, ׁשם ּכּמּובן ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאזהרה

ּגם ולזה לאזהרה, אּלא אּתם ּגם מאמר ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָּבא

עבֹודת על ּכהנים אּלא ּדספרי ּתּנא אמר לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹּכן

ּומזהרים ענּוׁשים ּכהנים אמר ולא מּנין ְְְֲֲִִִִִִִַַָָֹֹֻלוּיים

לֹומר ׁשהתחיל ּכמֹו מּנין לוּיים עבֹודת ְְְֲִִִִִִֶַַַַעל

ְִִַּבּלוּיים:

‰Óeאּתם ּבערכין ׁשהּובאה ּבּבריתא ּׁשאמרּו «ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

הביא ולא ּבמיתה ּבׁשּלכם והם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּבׁשּלהם

ׁשּבריתא יּגיד ׁשּזה לּה המנּגדת ּבריתא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּׁש"ס

אני אֹומר הּגמרא. לבעלי מסּכמת היתה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֻזֹו

נכריח מּמּנה הּסגיא עמק על ּכׁשּנעמד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֻּכי

מסּים ׁשם ּכי והּוא רמּב"ם, ׁשל ּבדרּכֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָללכת

אינם ּבׁשּלהם הם לׁשֹונם וזה ּבריתא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאֹותּה

ּבׁשּלהם הם רׁש"י ּופרׁש ּבאזהרה אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמיתה

לי וקׁשה ּכאן, עד ּדלתֹות ׁשהגיף מׁשֹורר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָלוי
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ּכהּנתכם את אּתן מּתנה ז)עבדת לא(יח, ותּו מקּבל רק הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת מּלמעלה ׁשּבא ּדבר ּגם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא ּבפנימּיּות.עבדתמידי, הּדבר את להמׁשיְך – היא העבֹודה מּתנה"). ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ç)úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
äçLîì íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯§¨§¨²

éðáìe:íìBò-÷çì E §¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙� ‰p‰ È�‡Â∑(ספרי)ּכמֹו זה, הּוא ׂשמחה לׁשֹון ד)ּבׂשמחה. וׂשמח(שמות ורא לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

על (עליו) וערער אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבלּבֹו".
ּכאן, אף ּבערּכאין. ּומעלה ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל לֹו אמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׂשדה,

ÔkLÓד ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï È�BlÁÂ ‡�kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

È�aו BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡�zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ�·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
È�BlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡�zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח ˙È·‰È ‡‰ ‡�‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È�·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ�·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אּבּיי לדברי ּבסמּו הּׁש"ס ּׁשּמקׁשה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָלמה

לׁשֹונם וזה ּבמיתה ׁשּׁשער מׁשֹורר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשאמר

אינם ׁשּׁשֹורר וׁשֹוער ׁשּׁשער מׁשֹורר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָמיתיביה

לּמה קׁשה ּכאן. עד וכּו' ּבאזהרה אּלא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָּבמיתה

לדברי להקׁשֹות אחרת לבריתא הּתלמּוד ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמחּזר

מּמׁש ׁשּלפניו מּבריתא הקׁשה ולא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹאּבּיי

ּבמית אינם ּבׁשּלהם הם קׁשהׁשאמרה ועֹוד ה. ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ׁשל זה הזּכרּפרט היכן לעבֹודה מעבֹודה לוי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

הלא ּבאזהרה, אלא ּבמיתה אינּה עליו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשיאמר

גם הם גם מאמר לפרׁש אלא ּבא לא ְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹּתנא

לדרֹוׁש הּתנא סֹובר אם ,נפׁש ּוממה ְִִִֵֶַַַַָָָָאתם,

זה לעבֹודהׁשּגם מעבֹודה לוי גם זה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפסּוק

הּמׁשּפט ּכן אם אּתם ּגם הם ּגם ּבּמאמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָנכלל

ּבלוי נעׂשה לוי עבֹודת ׁשעבד ּבכהן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

ּכללם ׁשּׁשניהם ּכיון אחר לוי עבֹודת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעבד

זה: ּבמאמר ְֲֵֶַַָהּבֹורא

Ì‡Âאּלא זה מּפסּוק להכריח ׁשאין ּתאמר ¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּכהן לחּיב אין ּכן ּגם כן ּכמֹו ְְְֵֵֵֵֵַַַַָָֹאזהרה

ׁשאין לֹומר אּתה מכרח אּלא לוי, ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבעבֹודה

ּגם מּפסּוק חברֹו ּבעבֹודת לוי אּסּור ּדֹורׁש ֲֲִִִֵֵֵַַַַָָּתּנא

ׁשאֹומר קאי אהכא ּתּנא ּכן אם אּתם ּגם ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהם

ּכי לֹומר יכריח ׁשּזה וּדאי אּלא ּבׁשּלהם, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהם

אּתם, ּבמקֹומּה וגרסינן הּוא טעּות הם ְְְִִֵֵֶַַַָָָּתבת

ּבׁשּלהם ואּתם ּבמיתה ּבׁשּלכם הם ּפרּוׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוזה

מהּבריתא חסר ּגם ּבאזהרה אּלא ּבמיתה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאינם

ּתבֹות ב' ראה ׁשהּמדּפיס להיֹות ּכי ּבׁשּלכם, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהם

ׁשהּוא סבר ּבׁשּלכם והם בׁשּלכם הם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכפּולֹות

נסח הּוא וזה מהם, אחת הׁשמיט לזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכפל

ּבׁשּלהם אּתם אּתם ּגם הם ּגם נכֹון על ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּבריתא

ּבׁשּלהם אּתם ּבמיתה ּבׁשּלכם הם ּבׁשּלכם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוהם

מצא לא ולזה ּבאזהרה, אּלא ּבמיתה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹאינם

ּבּה ׁשאין זֹו מּבריתא לאּבּיי להקׁשֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּתלמּוד

אחרת, מּבריתא והקׁשה לוּיים עבֹודֹות ב' ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָזכרֹון

הּכתּוב ּבדרׁשת ּדבריתא סיפא יהיה ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּגם

הּלוּיים ּכי ואמר הּתּנא, ׁשהביא אּתם ּגם הם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּגם

לוּיים ּבׁשל ּכהנים אבל ּבמיתה ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶָָֹֹּבׁשל

ׁשּכתבּתי ּכמֹו והּטעם ּבאזהרה אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאינם

רמּב"ם ּפסק עלה ּומעּתה רמּב"ם, ּדברי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָּבפרּוׁש

אחד: ּבקנה ּדערכין ּובריתא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָוספרי

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני .אתכם ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)çaænä úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤©¦§¥®©
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(å)ìàøNé éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®
:ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì̈¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ�˙� ‰�zÓ ÌÎÏ∑מׁשמרת לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ו .אמרּכליןּגזּברין ְְְֲִִִַַָ

(æ)éðáe äzàåøác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯
ïzà äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰�zÓ ˙„·Ú∑לכם נתּתיה .ּבמּתנה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכהּנתכם את אּתן מּתנה ז)עבדת לא(יח, ותּו מקּבל רק הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת מּלמעלה ׁשּבא ּדבר ּגם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא ּבפנימּיּות.עבדתמידי, הּדבר את להמׁשיְך – היא העבֹודה מּתנה"). ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ç)úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
äçLîì íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯§¨§¨²

éðáìe:íìBò-÷çì E §¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙� ‰p‰ È�‡Â∑(ספרי)ּכמֹו זה, הּוא ׂשמחה לׁשֹון ד)ּבׂשמחה. וׂשמח(שמות ורא לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

על (עליו) וערער אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבלּבֹו".
ּכאן, אף ּבערּכאין. ּומעלה ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל לֹו אמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׂשדה,

ÔkLÓד ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï È�BlÁÂ ‡�kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

È�aו BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡�zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ�·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
È�BlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡�zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח ˙È·‰È ‡‰ ‡�‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È�·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ�·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אּבּיי לדברי ּבסמּו הּׁש"ס ּׁשּמקׁשה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָלמה

לׁשֹונם וזה ּבמיתה ׁשּׁשער מׁשֹורר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשאמר

אינם ׁשּׁשֹורר וׁשֹוער ׁשּׁשער מׁשֹורר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָמיתיביה

לּמה קׁשה ּכאן. עד וכּו' ּבאזהרה אּלא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָּבמיתה

לדברי להקׁשֹות אחרת לבריתא הּתלמּוד ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמחּזר

מּמׁש ׁשּלפניו מּבריתא הקׁשה ולא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹאּבּיי

ּבמית אינם ּבׁשּלהם הם קׁשהׁשאמרה ועֹוד ה. ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ׁשל זה הזּכרּפרט היכן לעבֹודה מעבֹודה לוי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

הלא ּבאזהרה, אלא ּבמיתה אינּה עליו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשיאמר

גם הם גם מאמר לפרׁש אלא ּבא לא ְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹּתנא

לדרֹוׁש הּתנא סֹובר אם ,נפׁש ּוממה ְִִִֵֶַַַַָָָָאתם,

זה לעבֹודהׁשּגם מעבֹודה לוי גם זה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפסּוק

הּמׁשּפט ּכן אם אּתם ּגם הם ּגם ּבּמאמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָנכלל

ּבלוי נעׂשה לוי עבֹודת ׁשעבד ּבכהן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

ּכללם ׁשּׁשניהם ּכיון אחר לוי עבֹודת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעבד

זה: ּבמאמר ְֲֵֶַַָהּבֹורא

Ì‡Âאּלא זה מּפסּוק להכריח ׁשאין ּתאמר ¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּכהן לחּיב אין ּכן ּגם כן ּכמֹו ְְְֵֵֵֵֵַַַַָָֹאזהרה

ׁשאין לֹומר אּתה מכרח אּלא לוי, ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבעבֹודה

ּגם מּפסּוק חברֹו ּבעבֹודת לוי אּסּור ּדֹורׁש ֲֲִִִֵֵֵַַַַָָּתּנא

ׁשאֹומר קאי אהכא ּתּנא ּכן אם אּתם ּגם ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהם

ּכי לֹומר יכריח ׁשּזה וּדאי אּלא ּבׁשּלהם, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהם

אּתם, ּבמקֹומּה וגרסינן הּוא טעּות הם ְְְִִֵֵֶַַַָָָּתבת

ּבׁשּלהם ואּתם ּבמיתה ּבׁשּלכם הם ּפרּוׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוזה

מהּבריתא חסר ּגם ּבאזהרה אּלא ּבמיתה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאינם

ּתבֹות ב' ראה ׁשהּמדּפיס להיֹות ּכי ּבׁשּלכם, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהם

ׁשהּוא סבר ּבׁשּלכם והם בׁשּלכם הם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכפּולֹות

נסח הּוא וזה מהם, אחת הׁשמיט לזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכפל

ּבׁשּלהם אּתם אּתם ּגם הם ּגם נכֹון על ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּבריתא

ּבׁשּלהם אּתם ּבמיתה ּבׁשּלכם הם ּבׁשּלכם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוהם

מצא לא ולזה ּבאזהרה, אּלא ּבמיתה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹאינם

ּבּה ׁשאין זֹו מּבריתא לאּבּיי להקׁשֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּתלמּוד

אחרת, מּבריתא והקׁשה לוּיים עבֹודֹות ב' ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָזכרֹון

הּכתּוב ּבדרׁשת ּדבריתא סיפא יהיה ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּגם

הּלוּיים ּכי ואמר הּתּנא, ׁשהביא אּתם ּגם הם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּגם

לוּיים ּבׁשל ּכהנים אבל ּבמיתה ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶָָֹֹּבׁשל

ׁשּכתבּתי ּכמֹו והּטעם ּבאזהרה אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאינם

רמּב"ם ּפסק עלה ּומעּתה רמּב"ם, ּדברי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָּבפרּוׁש

אחד: ּבקנה ּדערכין ּובריתא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָוספרי
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(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני .אתכם ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)çaænä úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤©¦§¥®©
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(å)ìàøNé éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®
:ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì̈¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ�˙� ‰�zÓ ÌÎÏ∑מׁשמרת לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ו .אמרּכליןּגזּברין ְְְֲִִִַַָ

(æ)éðáe äzàåøác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯
ïzà äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰�zÓ ˙„·Ú∑לכם נתּתיה .ּבמּתנה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכהּנתכם את אּתן מּתנה ז)עבדת לא(יח, ותּו מקּבל רק הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת מּלמעלה ׁשּבא ּדבר ּגם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא ּבפנימּיּות.עבדתמידי, הּדבר את להמׁשיְך – היא העבֹודה מּתנה"). ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ç)úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
äçLîì íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯§¨§¨²

éðáìe:íìBò-÷çì E §¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙� ‰p‰ È�‡Â∑(ספרי)ּכמֹו זה, הּוא ׂשמחה לׁשֹון ד)ּבׂשמחה. וׂשמח(שמות ורא לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

על (עליו) וערער אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבלּבֹו".
ּכאן, אף ּבערּכאין. ּומעלה ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל לֹו אמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׂשדה,

ÔkLÓד ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï È�BlÁÂ ‡�kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

È�aו BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡�zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ�·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
È�BlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡�zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח ˙È·‰È ‡‰ ‡�‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È�·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ�·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אּבּיי לדברי ּבסמּו הּׁש"ס ּׁשּמקׁשה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָלמה

לׁשֹונם וזה ּבמיתה ׁשּׁשער מׁשֹורר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשאמר

אינם ׁשּׁשֹורר וׁשֹוער ׁשּׁשער מׁשֹורר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָמיתיביה

לּמה קׁשה ּכאן. עד וכּו' ּבאזהרה אּלא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָּבמיתה

לדברי להקׁשֹות אחרת לבריתא הּתלמּוד ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמחּזר

מּמׁש ׁשּלפניו מּבריתא הקׁשה ולא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹאּבּיי

ּבמית אינם ּבׁשּלהם הם קׁשהׁשאמרה ועֹוד ה. ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ׁשל זה הזּכרּפרט היכן לעבֹודה מעבֹודה לוי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

הלא ּבאזהרה, אלא ּבמיתה אינּה עליו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשיאמר

גם הם גם מאמר לפרׁש אלא ּבא לא ְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹּתנא

לדרֹוׁש הּתנא סֹובר אם ,נפׁש ּוממה ְִִִֵֶַַַַָָָָאתם,

זה לעבֹודהׁשּגם מעבֹודה לוי גם זה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפסּוק

הּמׁשּפט ּכן אם אּתם ּגם הם ּגם ּבּמאמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָנכלל

ּבלוי נעׂשה לוי עבֹודת ׁשעבד ּבכהן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

ּכללם ׁשּׁשניהם ּכיון אחר לוי עבֹודת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעבד

זה: ּבמאמר ְֲֵֶַַָהּבֹורא

Ì‡Âאּלא זה מּפסּוק להכריח ׁשאין ּתאמר ¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּכהן לחּיב אין ּכן ּגם כן ּכמֹו ְְְֵֵֵֵֵַַַַָָֹאזהרה

ׁשאין לֹומר אּתה מכרח אּלא לוי, ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבעבֹודה

ּגם מּפסּוק חברֹו ּבעבֹודת לוי אּסּור ּדֹורׁש ֲֲִִִֵֵֵַַַַָָּתּנא

ׁשאֹומר קאי אהכא ּתּנא ּכן אם אּתם ּגם ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהם

ּכי לֹומר יכריח ׁשּזה וּדאי אּלא ּבׁשּלהם, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהם

אּתם, ּבמקֹומּה וגרסינן הּוא טעּות הם ְְְִִֵֵֶַַַָָָּתבת

ּבׁשּלהם ואּתם ּבמיתה ּבׁשּלכם הם ּפרּוׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוזה

מהּבריתא חסר ּגם ּבאזהרה אּלא ּבמיתה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאינם

ּתבֹות ב' ראה ׁשהּמדּפיס להיֹות ּכי ּבׁשּלכם, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהם

ׁשהּוא סבר ּבׁשּלכם והם בׁשּלכם הם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכפּולֹות

נסח הּוא וזה מהם, אחת הׁשמיט לזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכפל

ּבׁשּלהם אּתם אּתם ּגם הם ּגם נכֹון על ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּבריתא

ּבׁשּלהם אּתם ּבמיתה ּבׁשּלכם הם ּבׁשּלכם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוהם

מצא לא ולזה ּבאזהרה, אּלא ּבמיתה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹאינם

ּבּה ׁשאין זֹו מּבריתא לאּבּיי להקׁשֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּתלמּוד

אחרת, מּבריתא והקׁשה לוּיים עבֹודֹות ב' ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָזכרֹון

הּכתּוב ּבדרׁשת ּדבריתא סיפא יהיה ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּגם

הּלוּיים ּכי ואמר הּתּנא, ׁשהביא אּתם ּגם הם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּגם

לוּיים ּבׁשל ּכהנים אבל ּבמיתה ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶָָֹֹּבׁשל

ׁשּכתבּתי ּכמֹו והּטעם ּבאזהרה אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאינם

רמּב"ם ּפסק עלה ּומעּתה רמּב"ם, ּדברי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָּבפרּוׁש

אחד: ּבקנה ּדערכין ּובריתא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָוספרי
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לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, על אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא קלג)לפי עֹולם,(חולין מלח ּבברית ּכהּנה מּתנֹות כ"ד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה ּולכ.È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ∑ּבטהרה לׁשמרן צרי .(ספרי)לגדּלה∑ÁLÓÏ‰.ׁשאּתה ְְְְִָָָָָָƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתרּומתי מׁשמרת את לָך נתּתי הּנה ח)ואני ואּלּו(יח, ּבקדּׁשה, רק ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ׁשל טענתֹו ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ

יׂשראל? על הּכהנים הׁשּפעת את צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם לעׂשֹות מנת על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכל

יהּודי לּכהנים: יׂשראל ׁשּבין הּקׁשר את מבּטאֹות הן ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו לפיכְך מהעֹולם. יתעּלּו הם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּגם

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן הּגׁשמי מרכּוׁשֹו החייםמפריׁש אור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈
éì eáéLé øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´¨¦´¦½

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷:E ´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑האּׁשים הקטרת צּבּור∑Ì�a¯˜ŒÏk.לאחר ׁשלמי זבחי ÌÓL‡Â.ּכגֹון Ì˙‡hÁ Ì˙Á�Ó∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑הּגר ּגזל .זה ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

(é)Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤
:Cl-äéäé¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על .לּמד ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

(àé)Eì ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼§´
éðáìe íézúðéúðáìå EøBäè-ìk íìBò-÷çì Ezà E §©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®¨¨¬

:Búà ìëàé Eúéáa§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£�zÓ ˙Óe¯zÌ∑נזיר ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן Ùe�z˙.הּמּורם ÏÎÏ∑ּתנּופה טעּונין אּלּו ∑B‰ËŒÏk¯.ׁשהרי ¿««»»ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ»»

אׁשּתֹו(ספרי) לרּבֹות ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. .ולא ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

(âé)äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé):äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk̈¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)íãàa ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²¨«¨¨¬
Cà Cl-äéäé äîäaáe|íãàä øBëa úà äcôú äãt ©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ§´¨«¨½̈

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

ÔÓט ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„BwÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙Á�Ó ÏÎÏ ÔB‰È�a¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ�·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„B˜∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

ÏeÎÈÈי ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡¯ÂÓ˙יא ÏÎÏ ÔB‰˙�zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙�·ÏÂ CÈ�·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe�zÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L�‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È�‡Â.'B‚Âח) Èz˙� ‰p‰אֹומרֹו ּבעדÈ�‡Â,טעם לכם לתת הקּדמּתי ּכבר אני ּגם וגֹו' הּמקּדׁש עון לׂשאת עליכם ּׁשהּטלּתי מה בעד ּכי לֹומר נתּכּון «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְַַ«¬ƒְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

יׂשראל: בני קדׁשי לכל ּתרּומתי מׁשמרת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹזה

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(æè)íéì÷L úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤§¨¦−
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥¨−«

(æé)äcôú àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ¦§¤−
øéè÷z íaìç-úàå çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷́Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ§¤¤§¨´©§¦½

:ýåýéì ççéð çéøì äMà¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(çé)Eì ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨¨−¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−§¬
:äéäé¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùe�z‰ ‰ÊÁk∑(נז לׁשני(זבחים ּולעבדיהם ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ׁשל «¬≈«¿»¿«»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד ולילה ימים לׁשני נאכל הּבכֹור אף אחד, ולילה È‰È‰.ימים EÏ∑(ספרי)ל הֹוסיף ולּמד: עקיבא רּבי ּבא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿∆ְְֲִִִִֵַָָ

ולילה ליֹום אּלא נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר: ׁשּלא אחרת, "הויה" .הּכתּוב ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìk|ýåýéì ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼
éðáìe Eì ézúðéúðáìå Eçìî úéøa íìBò-÷çì Ezà E ¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®§¦Á¤̧©

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑ּבאמצע ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה ּכללּה זֹו ּפרׁשה ׁשל ÌÏBÚ.מחּבתּה ÁÏÓ ˙È¯a∑ …¿…«√»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆«»

אחרים את ּומבריא ּומתקּים הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ÁÏÓ.ּכרת ˙È¯a∑ׁשאינֹו לּמלח, הּכרּותה ּכּברית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ∆«ְְִֵֶֶַַַַָ
לעֹולם .מסריח ְְִַַָ

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי)ּבּבּזה החיים.אף אור ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

ß oeiq b"k ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
:ãòBî ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

(áë)úàNì ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®¨¥¬
:úeîì àèç¥−§¨«

ÛÒkטז d�Ò¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d�˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

È�aיט ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙�·ÏÂ CÈ�·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ�·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

˙ÔÈÒÁכ ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc Ô�zÓ ÔB‰È�Èa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a B‚a Cz�ÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

NÚÓ¯‡כא Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È�·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰�ÁÏt ÛÏÁ ‡�ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב Ï‡¯NÈ È�a „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡�ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ìˆ¯‡a.'B‚Âכ) ÏÁ�˙ ‡Ïׁשאסר אמרּו ּבספרי ¿«¿»…ƒ¿»¿ְְְִִֶַָָ

ּכפל ולזה הּביזה, וחלק הארץ חלק ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו

Ï‡לֹומר ˜ÏÁÂ ÏÁ�˙ ‡Ïהּוא הּכתּוב וכּונת וגֹו', ַ…ƒ¿»¿≈∆…ְְַַַָָ

לא עּמהם חלק לֹו לחּלק יׂשראל ׁשּירצּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהגם

מחלק יׂשראל לפטר אּלא ה' נתּכּון ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיאמר

ּדר על מׁשּבחים אּלּו הרי ירצּו אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֻאהרן

חֹוב הּמחזיר מ"ט) פ"י (ׁשביעית ז"ל ְְֲִִִַַָאֹומרם

אמר לזה הימּנּו, נֹוחה חכמים רּוח Ï‡ּבׁשביעית ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ…

ÏÁ�˙הּואׁשּיׁשנּה נחלתהארץ ּדוקא אני וׁשֹומע , ƒ¿»ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ּבאּסּור אינֹו הּביזה חלק אבל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבלאו

˜ÏÁÂלֹומר ודקּדק אֹומרֹוÌÎB˙aוגֹו'. ּדר על ¿≈∆ְְְִֵַ¿»ְֶֶַ

חלק לּטל ּפרּוׁש ּבתֹוכנּו ּתּפיל ּגֹורל א') ְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹ(מׁשלי

לׁשלח רצּו אם אבל עליו ׁשאסר הּוא מהם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכאחד

מהם: מקּבל זה הרי ּדֹורֹונֹות ְֲֵֵֵֶֶַלֹו

È�‡.Ï‡¯NÈ È�a CB˙a 'B‚Â E˜ÏÁאֹומרֹו,È�‡ ¬ƒ∆¿¿¿¿¿≈ƒ¿»≈ְ¬ƒ

יהיה אני לי מיחד ּׁשהּוא מה ְְֲִִִֵֶֶַָֻּפרּוׁש

ואמר הּדבר הּוא מה ּופרׁש וחזר ,חלקCB˙a ְְְְֵֵֶַַַַָָָָ¿

ׁשאין יׂשראל ׁשעֹוׂשים ּדבר ל ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָוגֹו'

הּכהן, ונֹוטלֹו עּמהם חלק הּוא ּברּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹלהּקדֹוׁש

ּבבׂשר, ּבלחם, האילן, ּבפרֹות הארץ, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָּבתבּואֹות

מּתנֹות: הּכ"ד ּוׁשאר ּבׁשמן, ְְְִֶֶַַַָָּביין,



נג gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(æè)íéì÷L úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤§¨¦−
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥¨−«

(æé)äcôú àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ¦§¤−
øéè÷z íaìç-úàå çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷́Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ§¤¤§¨´©§¦½

:ýåýéì ççéð çéøì äMà¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(çé)Eì ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨¨−¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−§¬
:äéäé¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùe�z‰ ‰ÊÁk∑(נז לׁשני(זבחים ּולעבדיהם ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ׁשל «¬≈«¿»¿«»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד ולילה ימים לׁשני נאכל הּבכֹור אף אחד, ולילה È‰È‰.ימים EÏ∑(ספרי)ל הֹוסיף ולּמד: עקיבא רּבי ּבא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿∆ְְֲִִִִֵַָָ

ולילה ליֹום אּלא נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר: ׁשּלא אחרת, "הויה" .הּכתּוב ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìk|ýåýéì ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼
éðáìe Eì ézúðéúðáìå Eçìî úéøa íìBò-÷çì Ezà E ¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®§¦Á¤̧©

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑ּבאמצע ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה ּכללּה זֹו ּפרׁשה ׁשל ÌÏBÚ.מחּבתּה ÁÏÓ ˙È¯a∑ …¿…«√»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆«»

אחרים את ּומבריא ּומתקּים הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ÁÏÓ.ּכרת ˙È¯a∑ׁשאינֹו לּמלח, הּכרּותה ּכּברית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ∆«ְְִֵֶֶַַַַָ
לעֹולם .מסריח ְְִַַָ

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי)ּבּבּזה החיים.אף אור ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

ß oeiq b"k ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
:ãòBî ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

(áë)úàNì ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®¨¥¬
:úeîì àèç¥−§¨«

ÛÒkטז d�Ò¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d�˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

È�aיט ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙�·ÏÂ CÈ�·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ�·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

˙ÔÈÒÁכ ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc Ô�zÓ ÔB‰È�Èa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a B‚a Cz�ÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

NÚÓ¯‡כא Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È�·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰�ÁÏt ÛÏÁ ‡�ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב Ï‡¯NÈ È�a „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡�ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ìˆ¯‡a.'B‚Âכ) ÏÁ�˙ ‡Ïׁשאסר אמרּו ּבספרי ¿«¿»…ƒ¿»¿ְְְִִֶַָָ

ּכפל ולזה הּביזה, וחלק הארץ חלק ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו

Ï‡לֹומר ˜ÏÁÂ ÏÁ�˙ ‡Ïהּוא הּכתּוב וכּונת וגֹו', ַ…ƒ¿»¿≈∆…ְְַַַָָ

לא עּמהם חלק לֹו לחּלק יׂשראל ׁשּירצּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהגם

מחלק יׂשראל לפטר אּלא ה' נתּכּון ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיאמר

ּדר על מׁשּבחים אּלּו הרי ירצּו אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֻאהרן

חֹוב הּמחזיר מ"ט) פ"י (ׁשביעית ז"ל ְְֲִִִַַָאֹומרם

אמר לזה הימּנּו, נֹוחה חכמים רּוח Ï‡ּבׁשביעית ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ…

ÏÁ�˙הּואׁשּיׁשנּה נחלתהארץ ּדוקא אני וׁשֹומע , ƒ¿»ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ּבאּסּור אינֹו הּביזה חלק אבל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבלאו

˜ÏÁÂלֹומר ודקּדק אֹומרֹוÌÎB˙aוגֹו'. ּדר על ¿≈∆ְְְִֵַ¿»ְֶֶַ

חלק לּטל ּפרּוׁש ּבתֹוכנּו ּתּפיל ּגֹורל א') ְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹ(מׁשלי

לׁשלח רצּו אם אבל עליו ׁשאסר הּוא מהם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכאחד

מהם: מקּבל זה הרי ּדֹורֹונֹות ְֲֵֵֵֶֶַלֹו

È�‡.Ï‡¯NÈ È�a CB˙a 'B‚Â E˜ÏÁאֹומרֹו,È�‡ ¬ƒ∆¿¿¿¿¿≈ƒ¿»≈ְ¬ƒ

יהיה אני לי מיחד ּׁשהּוא מה ְְֲִִִֵֶֶַָֻּפרּוׁש

ואמר הּדבר הּוא מה ּופרׁש וחזר ,חלקCB˙a ְְְְֵֵֶַַַַָָָָ¿

ׁשאין יׂשראל ׁשעֹוׂשים ּדבר ל ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָוגֹו'

הּכהן, ונֹוטלֹו עּמהם חלק הּוא ּברּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹלהּקדֹוׁש

ּבבׂשר, ּבלחם, האילן, ּבפרֹות הארץ, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָּבתבּואֹות

מּתנֹות: הּכ"ד ּוׁשאר ּבׁשמן, ְְְִֶֶַַַָָּביין,



gxwנד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(âë)eàNé íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−¦§´
eìçðé àì ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−

:äìçð©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑אליהם מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם יׂשראל, ׁשל עֹונם יׂשאּו .הּלוּים ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)äîeøz ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ§½̈
ìàøNé éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð̈©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

ô :äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי)מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו החיים.הּכתּוב אור ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
-ïî øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−¦

:øNònä©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁ�Â∑מיתה עליה וחּיבין ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ּתרּומת ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּגרן מן ּדגן" "ראׁשית ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה i‰ŒÔÓ˜·.וחמׁש ‰‡ÏÓÎÂ∑מן הּנּטלת ויצהר ּתירֹוׁש ּכתרּומת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְְְִִִִִֶֶַַָ

ׁשּנתמּלאת∑ÏÓ‡‰.היקבים ּתבּואה ּבּׁשּול, לׁשֹון∑È˜·.לׁשֹון וכל לתֹוכֹו. יֹורד ׁשהּיין הּגת, ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְִַָ¿≈»ְְְִִֵֶַָ∆∆ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ
וכן הּוא, קרקע חפירת יד)יקב עֹולם(זכריה ׁשל מלּכֹו ׁשחפר חפירה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי :. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתרּומתכם לכם כז)ונחׁשב מֹועלת(יח, ּבמחׁשבה, ּתרּומה ׁשאין לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ׁש"ּבמחׁשבה חז"ל למדּו מּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ליּזהר יׁש ּכּמה עד הֹוראה ּומּכאן מ"ונחׁשב"). נלמד זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ּדנֹותן הּטבל, את להּתיר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּמחׁשבה

לחׁשב טֹובה, מחׁשבה ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ׁשּמּסביב. לעֹולם נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי רעה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמּמחׁשבה

הרּבה. מֹועילה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על ְֲִִֵַַַַַַָָָטֹוב

(çë)íëéúøNòî ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½
úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´

:ïäkä ïøäàì ýåýé§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑הּוא ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.נחלתכם ְֲֶַַ

ÓÊ�‡כג ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈
:‡�ÒÁ‡ Ôe�ÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד Èc Ï‡¯NÈ È�·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡�ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ È�a B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡�ÒÁ‡ Ôe�ÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ¯:כה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎz�ÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

ÈÈכח Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôe�z˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡�‰k«¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כד) Ôk ÏÚ 'B‚Â ¯NÚÓ ˙‡ Èkּולמעלה ƒ∆«¿«¿«≈¿ְְַָ

אֹומר NÚÓ¯הּוא Ïk Èz˙� ÈÂÏ È�·ÏÂ ֵ¿ƒ¿≈≈ƒ»«ƒ»«¬≈

Ï‡¯NÈa'וגֹוÌ˙„·Ú ÛÏÁמּתנת ּכי נראה , ¿ƒ¿»≈ְ≈∆¬…»»ְְִִֶַַ

ּדברים, ׁשני ּבֹו יׁש לּלוּיים ה' ׁשּנתן זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמעׂשר

ׁשאינם והּב' ּבארץ, להם הּנֹוגע חלק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהא'

הּצריכֹות מלאכֹות ז' לעׂשֹות ּבארץ ְְְֲִִֶַַָָָטֹורחים

הּכתּוב אמר לזה ממרחים, חּטים ׁשּיהיּו ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹעד

עבֹודתם, וחלף ּבארץ חלקם חלף ּדברים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָב'

ׁשּיהיּו ּכדי מלאכּתם ועֹוׂשים עֹומדים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָיׂשראל

לא ּבּלוּיים והּנה מֹועד, אהל לעבֹודת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹֹֻמפנים

ׁשאין וגֹו' חלק אני ּבחלקאמר זֹוכים הּלוּיים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

מעׂשר ּתרּומה ה' חלק נֹותנים הם ּגם ולזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָה',

ּכׂשכירּות אּלא אינֹו ּומעׂשרם והם הּמעׂשר. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמן

ואהל הּכהן ׁשהּוא הּקדֹוׁש לׁשרת ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹהדיֹוטֹות

ֵמֹועד:

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(èë)-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧
:epnî BLc÷î-úà Baìç¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙�zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ּבּכרי הּכהן את לוי הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מחמּׁשים אחד ּתחּלה הּמעׂשר מן הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹוקּבל

מעׂשר ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ּגדֹולה, .לתרּומה ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָֹ

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑מּמּנּו מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו ּגמּורין∑LÁ�Â·.לאחר חּלין ללוּים .הּמֹותר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְְֲִִֵֶֶַַַַָ¿∆¿«ְְִִִִַַָֻ
Ô¯b ˙‡·˙k∑אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ƒ¿À«…∆ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

אף חּלין, יׂשראל ּׁשל מה ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻֻירימּו
חּלין לוי .ׁשל ִִֵֶֻ

(àì)øëN-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬
:ãòBî ìäàa íëúãáò óìç íëì àeäÆ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌB˜ÓŒÏÎa∑הּקברֹות ּבבית החיים.אפּלּו אור ¿»»ְְֲִֵַָ

(áì)epnî Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìò eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−¦¤®
:eúeîú àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ∑(פט חטא(יבמות ּתׂשאּו ּתרימּו, לא אם ˙e˙eÓ.הא ‡ÏÂ∑(נו ּתחּללּו,(בכורות אם הא ¿…ƒ¿»»≈¿¿ְְִִִֵָָֹ¿…»ְְִַָ
ָּתמּותּו:

סימן. דניא"ל פסוקים, קרחצ"ה פרשת חסלת

‡eL¯Ù˙‡כט Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙�zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

dpÓל d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

L�‡Âלא Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎ�ÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

ÔBÎ˙eL¯Ù‡aלב ‡·BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

áò÷ 'îòá äñôãð çø÷ úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Èk.'B‚Âלא) ÛÏÁ 'B‚Â ¯ÎNהּדברים לֹומר חזר ƒ»»¿≈∆¿ְִַַַָָ

ׁשאמר לפי למעלה, ׁשאמר ÌzÏÎ‡Âעצמן ְְְְִֶֶַַַַָָָָ«¬«¿∆

ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡נתן לזה ּגמּורים חּלין ׁשהּוא ¿»»ְִִֶֶַָָֻ

ּכתרּומה קדּׁשה ׁשּום זה ּבמעׂשר אין ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻהּטעם

ה' ׁשאמר חל ממֹון אּלא לּה ּכּדֹומה ֶֶֶַַָָָָֹאֹו

ּומעּתה עבֹודתכם, ׂשכר לכם לפרע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹליׂשראל

ׁשּבא אמרּו (ספרי) ורז"ל ּבֹו. יׁש ּקדּׁשה ְְְְִִֵֶַַַָָָֻמה

עבד לא ואם יּטל עבד ׁשאם לֹומר ְִִִֶַַַַָָָֹֹהּכתּוב

ּכל עליו ׁשּקּבל לוי ּבן אמרּו מּכאן יּטל ְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלא

ּבּלוּיה, חלק לֹו אין מאחד חּוץ ְֲִֵֵֵֶֶַָָָהעבֹודֹות

חּיים: אלהים ּדברי ואּלּו ְְְֱִִִֵֵֵַֹואּלּו

:Á¯˜ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«…«



נה gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(èë)-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧
:epnî BLc÷î-úà Baìç¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙�zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ּבּכרי הּכהן את לוי הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מחמּׁשים אחד ּתחּלה הּמעׂשר מן הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹוקּבל

מעׂשר ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ּגדֹולה, .לתרּומה ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָֹ

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑מּמּנּו מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו ּגמּורין∑LÁ�Â·.לאחר חּלין ללוּים .הּמֹותר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְְֲִִֵֶֶַַַַָ¿∆¿«ְְִִִִַַָֻ
Ô¯b ˙‡·˙k∑אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ƒ¿À«…∆ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

אף חּלין, יׂשראל ּׁשל מה ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻֻירימּו
חּלין לוי .ׁשל ִִֵֶֻ

(àì)øëN-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬
:ãòBî ìäàa íëúãáò óìç íëì àeäÆ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌB˜ÓŒÏÎa∑הּקברֹות ּבבית החיים.אפּלּו אור ¿»»ְְֲִֵַָ

(áì)epnî Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìò eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−¦¤®
:eúeîú àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ∑(פט חטא(יבמות ּתׂשאּו ּתרימּו, לא אם ˙e˙eÓ.הא ‡ÏÂ∑(נו ּתחּללּו,(בכורות אם הא ¿…ƒ¿»»≈¿¿ְְִִִֵָָֹ¿…»ְְִַָ
ָּתמּותּו:

סימן. דניא"ל פסוקים, קרחצ"ה פרשת חסלת

‡eL¯Ù˙‡כט Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙�zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

dpÓל d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

L�‡Âלא Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎ�ÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

ÔBÎ˙eL¯Ù‡aלב ‡·BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

áò÷ 'îòá äñôãð çø÷ úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Èk.'B‚Âלא) ÛÏÁ 'B‚Â ¯ÎNהּדברים לֹומר חזר ƒ»»¿≈∆¿ְִַַַָָ

ׁשאמר לפי למעלה, ׁשאמר ÌzÏÎ‡Âעצמן ְְְְִֶֶַַַַָָָָ«¬«¿∆

ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡נתן לזה ּגמּורים חּלין ׁשהּוא ¿»»ְִִֶֶַָָֻ

ּכתרּומה קדּׁשה ׁשּום זה ּבמעׂשר אין ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻהּטעם

ה' ׁשאמר חל ממֹון אּלא לּה ּכּדֹומה ֶֶֶַַָָָָֹאֹו

ּומעּתה עבֹודתכם, ׂשכר לכם לפרע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹליׂשראל

ׁשּבא אמרּו (ספרי) ורז"ל ּבֹו. יׁש ּקדּׁשה ְְְְִִֵֶַַַָָָֻמה

עבד לא ואם יּטל עבד ׁשאם לֹומר ְִִִֶַַַַָָָֹֹהּכתּוב

ּכל עליו ׁשּקּבל לוי ּבן אמרּו מּכאן יּטל ְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלא

ּבּלוּיה, חלק לֹו אין מאחד חּוץ ְֲִֵֵֵֶֶַָָָהעבֹודֹות

חּיים: אלהים ּדברי ואּלּו ְְְֱִִִֵֵֵַֹואּלּו

:Á¯˜ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«…«



נו

לשבוע פרשת קרח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ז סיון
מפרק פג 

עד סוף פרק פז 

יום רביעי - כ' סיון
מפרק צז 

עד סוף פרק קג  

יום שני - י"ח סיון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א סיון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט סיון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב סיון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג סיון
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

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 

oeiq f"i oey`x mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"ז ראשון יום

,t 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

.å ÷øtcqgd zcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
zcne ,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde

`xapd z` digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd

;cg` yxey odizyl yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick)

,cg` "mvr" ody oeeikn xy`e

dxeabde mevnvd leki `l

oky ,zizin` dxzqd zeidl

."mvr lr xizqn mvr oi`"

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

xyt` ,dcne dxitqa zelbzda

izy ok` ody ,aeygl dxe`kl

zg` zeiktde zecxtp zecn

cqg `id zg` dcn ± dipydn

mevnv ,dxeab ± dipyde ,ielibe

itk mby ,xiaqi epwxtae ,mlrde

,zelbzda od el` zecn izyy

.dipyd mr zg` zellkzda od

miinyb mi`xape mler zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy

ze`ivna milha mi`xapd eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ±

mlrdde mevnvd zilkzy ixd ± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le

.zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly

`linn od ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n odizyy iptn ± ?jk xacd dnle

.dxeabe cqg zecn izy odyk mb cg` "mvr"àeä "íéäìà" íL ,äpäå§¦¥¥¡Ÿ¦
,íeöîväå äøeábä úcî íL`ed miyecwd zenydn my lk - ¥¦©©§¨§©¦§

aezkk ,cqgd zcn `ed lÎ` my enk ,zcgein dcn1lk lÎ` cqg" :

dxeabd zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke ,"meid

`ed jexa seq oi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde

z`xwp ± mlrdde mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn

.miwl` mya dcndàeä ïëìå,miwl` my ±àiøèîéâa ïk íb §¨¥©¥§¦©§¦¨
,"òáhä"dbdpd ly reaw xcq mipiivn ep` "rahd" dlna - ©¤©

xxern `ed oi`e eil` milibx okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera

`linne ,lenz` ly xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey

erawpy mixaca melbd iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l

xcqa.icinz ote`eøézñnL éôìz` miwl` my ±øBàä §¦¤©§¦¨
,íìBòä äiçîe äeänä äìòîlLdlrnly xe`dy ici lr - ¤§©§¨©§©¤§©¤¨¨

oiprd ,xen`k ,zn`a ixd xvep ,mi`xapd z` ycgn cinz deedn

zrixw xy`n xzei lecb `edy `lt ,"oi`n yi" z`ixa ly i`ltd

digne deednd dlrnly xe`d lr milrn miwl` my ,j` .seq mi

,mlerd z`ãîBò íìBòä elàk äàøðå`l` ,zeycgzd ila ± §¦§¤§¦¨¨¥
,icinz reaw xack.òáhä Cøãa âäðúîemda ,mixac mze` mb ± ¦§©¥§¤¤©¤©

`xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd ,zeycgzd efi` zi`xp

da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah" dlnd ± .rahd jxc

"rah" :mdne ,miyexit dnk

,driaw ly zernyna

l"f epinkg oeylk2lk" :

erahy rahnn dpynd

"rah" ok enk ."minkg

enk ,"seq mia eraeh" oeyln

miqkn ,mina reahy xac

d`xp epi` `ede mind eilr

lekiak "dreah" jk ± llk

,mi`xapa ziwl`d zeigd

.llk zi`xp `id oi`yíLå§¥
,äæ "íéäìà"itk `l - ¡Ÿ¦¤

eyxya `ed miwl` myy

myy itk `l` ,oeilrd

`ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a rityn miwl`

,rahd jxca bdpznì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLlirl xen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
ynyd enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita

enk ,'ied my ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k

zexyt`a didiy ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d

,xe`d z` lawl mi`xapdíMî CLîpä úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©©¦§¨¦¥
,Léì ïéàî äeäîe ä"éåä(deedn oeyln) '"ied" ly epipry - £¨¨§©¤¥©¦§¥

,miwl` my xizqn df xe` lre ,"yi"l "oi`"n lkd `xea `edy

ick z`fe.úeàéöna eìèáéå íéàøápì älbúé àlLxe`d eli` ± ¤Ÿ¦§©¤©¦§¨¦¦¨§©§¦
eednd ,'ied my lymd eid ,mi`xapl dlbzn did ,"yi"l "oi`"n d

,miwl` myny dxzqdd ici lr `weecy ,ixd ± ze`ivna milha

- `linne ,mi`xapd ze`ivn zniiwBæ äøeáb úðéça éøäå©£¥§¦©§¨
äfä íeöîöå3,ziwl`d zeigd lr dxizqnd dxzqdd -àeä± §¦§©¤

`l` ,mlrde mevnv wx `läðaé íìBòäL ãñç úðéça ïk íb©¥§¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
,Ba"dpai cqg mler izxn` ik" edf -4`ed mlerd z`ixae oipay ,

my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike ;cqg ly dpiga ici lr

ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki dzid `l miwl`

zeidl lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd ly zilkzde dpeekdy

,mler ly ze`ivndãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5± . §¦§¦©§¨©§¨©¤¤
idef ,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk ote`

cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab6.
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ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
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ג.1. נב, ב.2.תהלים מ, ו"צמצום3.גיטין זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון זה"

אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ג.4.ענין פט, שליט"א:5.תהלים אדמו"ר כ"ק הערת

המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה

ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו



נז oeiq f"i oey`x mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"ז ראשון יום

,t 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

.å ÷øtcqgd zcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
zcne ,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde

`xapd z` digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd

;cg` yxey odizyl yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick)

,cg` "mvr" ody oeeikn xy`e

dxeabde mevnvd leki `l

oky ,zizin` dxzqd zeidl

."mvr lr xizqn mvr oi`"

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

xyt` ,dcne dxitqa zelbzda

izy ok` ody ,aeygl dxe`kl

zg` zeiktde zecxtp zecn

cqg `id zg` dcn ± dipydn

mevnv ,dxeab ± dipyde ,ielibe

itk mby ,xiaqi epwxtae ,mlrde

,zelbzda od el` zecn izyy

.dipyd mr zg` zellkzda od

miinyb mi`xape mler zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy

ze`ivna milha mi`xapd eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ±

mlrdde mevnvd zilkzy ixd ± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le

.zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly

`linn od ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n odizyy iptn ± ?jk xacd dnle

.dxeabe cqg zecn izy odyk mb cg` "mvr"àeä "íéäìà" íL ,äpäå§¦¥¥¡Ÿ¦
,íeöîväå äøeábä úcî íL`ed miyecwd zenydn my lk - ¥¦©©§¨§©¦§

aezkk ,cqgd zcn `ed lÎ` my enk ,zcgein dcn1lk lÎ` cqg" :

dxeabd zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke ,"meid

`ed jexa seq oi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde

z`xwp ± mlrdde mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn

.miwl` mya dcndàeä ïëìå,miwl` my ±àiøèîéâa ïk íb §¨¥©¥§¦©§¦¨
,"òáhä"dbdpd ly reaw xcq mipiivn ep` "rahd" dlna - ©¤©

xxern `ed oi`e eil` milibx okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera

`linne ,lenz` ly xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey

erawpy mixaca melbd iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l

xcqa.icinz ote`eøézñnL éôìz` miwl` my ±øBàä §¦¤©§¦¨
,íìBòä äiçîe äeänä äìòîlLdlrnly xe`dy ici lr - ¤§©§¨©§©¤§©¤¨¨

oiprd ,xen`k ,zn`a ixd xvep ,mi`xapd z` ycgn cinz deedn

zrixw xy`n xzei lecb `edy `lt ,"oi`n yi" z`ixa ly i`ltd

digne deednd dlrnly xe`d lr milrn miwl` my ,j` .seq mi

,mlerd z`ãîBò íìBòä elàk äàøðå`l` ,zeycgzd ila ± §¦§¤§¦¨¨¥
,icinz reaw xack.òáhä Cøãa âäðúîemda ,mixac mze` mb ± ¦§©¥§¤¤©¤©

`xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd ,zeycgzd efi` zi`xp

da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah" dlnd ± .rahd jxc

"rah" :mdne ,miyexit dnk

,driaw ly zernyna

l"f epinkg oeylk2lk" :

erahy rahnn dpynd

"rah" ok enk ."minkg

enk ,"seq mia eraeh" oeyln

miqkn ,mina reahy xac

d`xp epi` `ede mind eilr

lekiak "dreah" jk ± llk

,mi`xapa ziwl`d zeigd

.llk zi`xp `id oi`yíLå§¥
,äæ "íéäìà"itk `l - ¡Ÿ¦¤

eyxya `ed miwl` myy

myy itk `l` ,oeilrd

`ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a rityn miwl`

,rahd jxca bdpznì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLlirl xen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
ynyd enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita

enk ,'ied my ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k

zexyt`a didiy ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d

,xe`d z` lawl mi`xapdíMî CLîpä úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©©¦§¨¦¥
,Léì ïéàî äeäîe ä"éåä(deedn oeyln) '"ied" ly epipry - £¨¨§©¤¥©¦§¥

,miwl` my xizqn df xe` lre ,"yi"l "oi`"n lkd `xea `edy

ick z`fe.úeàéöna eìèáéå íéàøápì älbúé àlLxe`d eli` ± ¤Ÿ¦§©¤©¦§¨¦¦¨§©§¦
eednd ,'ied my lymd eid ,mi`xapl dlbzn did ,"yi"l "oi`"n d

,miwl` myny dxzqdd ici lr `weecy ,ixd ± ze`ivna milha

- `linne ,mi`xapd ze`ivn zniiwBæ äøeáb úðéça éøäå©£¥§¦©§¨
äfä íeöîöå3,ziwl`d zeigd lr dxizqnd dxzqdd -àeä± §¦§©¤

`l` ,mlrde mevnv wx `läðaé íìBòäL ãñç úðéça ïk íb©¥§¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
,Ba"dpai cqg mler izxn` ik" edf -4`ed mlerd z`ixae oipay ,

my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike ;cqg ly dpiga ici lr

ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki dzid `l miwl`

zeidl lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd ly zilkzde dpeekdy

,mler ly ze`ivndãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5± . §¦§¦©§¨©§¨©¤¤
idef ,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk ote`

cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab6.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù

ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá

1
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ג.1. נב, ב.2.תהלים מ, ו"צמצום3.גיטין זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון זה"

אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ג.4.ענין פט, שליט"א:5.תהלים אדמו"ר כ"ק הערת

המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה

ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו



oeiqנח g"i ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"ח שני יום

יוםראשוֿןשניי'ֿי"אסיון ,160 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
od ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelkïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL± §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb

ïäL øçàî ék ,åéúBcî± ¦¨¦¥©©¤¥
,eizecn,Bnò øeîb ãeçéa§¦¨¦

Bæa Bæ úBãçéúî ïä ïëì̈¥¥¦§©£¨
øîàîk ,Bfî Bæ úBìeìëe§¦§©£©

:eäiìà"edil` gzt"a - ¥¦¨
:xdf ipewiz zncwday

ïBì øéL÷c àeä zðàå"§©§§§¨¦
,'eëå ïBì ãçéîedz` - §©¥§

zexitqd z` xywn d"awd

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥
."'eëmey oi` jicrlane ±

zecna) mipeilra cegi

epax xiaqi oldl .(dlrnly

,miwl` myy oeeiky ,owfd

`ed ,mevnvde dxeabd zcn

mr ,'ied my mr cg` xac

ixd ,ielibde cqgd zcn

mlrddy `linn oaen

,miwl` myny xzqdde

,llk xzqd `ed oi` zn`a

lr xizqn mvr oi` ixdy

,aiign df xace ± mvr

.mxewn iabl ixnbl milha zn`a md mi`xapdyáeúkL eäæå11: §¤¤¨
,"íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå"dywd df weqt lr - ©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦

± iexy ± dxyp miwl` yiy jzrc lr dlrz ike :oey`xd wxta

`ed 'd"y ,"jaal l` zeayde" jk lk xidfdl jixvy ,ux`l zgzn

itk j` ± ?"cer oi`" ly ote`ae "zgzn ux`a" mb "miwl`d

"lrnn minya" xic`d l-`d `ed 'iedy yexitd oi` ,o`k xaqeny

`ed yexitd `l` ,xg` l-` oi` ecrlae "zgzn ux`d lr"e

jixv jk lre ,jxazi eil` lha lkd ik ,xac mey oi` ecrlay

`ed 'ied"y ahid wnrzdle opeazdl ± "jaal l` zeayde" zeidl

,"miwl`delà úBîL éðML Leøt,miwl`e 'ied ±,Lnî ãçà íä ¥¤§¥¥¥¥¤¨©¨
lkae ,mlrde mevnv ± miwl`e ,zelbzde cqg `ed 'iedy zexnl -

,ynn cg` xac md z`fíéìòîe íöîönä "íéäìà" íL íbL¤©¥¡Ÿ¦©§©§¥©§¦
,øBàä,mi`xapde mlerd z` deednd ziwl`d zeigd ly -àeä ¨

íL Bîk ãñç úðéça§¦©¤¤§¥
åéúBcnL íeMî ,ä"éåä£¨¨¦¤¦¨
àeä¯Ceøa¯LBãwä ìL¤©¨¨
ãeçéa Bnò úBãçéúî¦§©£¦§¦
,ãçà BîLe àeäå ,øeîb̈§§¤¨
.åéúBîL ïä åéúBcnL± ¤¦¨¥§¨

enye `ed" mixne` jk lre

,"cg`ïk íàårczyk ± §¦¥
xac `ed miwl` myy oiaze

,'ied my mr cg`àìénî¦¥¨
ìòå ìònî íéîMa"L òãz¥©¤©¨©¦¦©©§©
,"ãBò ïéà ¯ úçzî õøàä̈¨¤¦¨©¥

.jxazi ecrlan -Leøt± ¥
:"cer oi`" lyõøàä íbL¤©¨¨¤

øeîb Lé úéàøpL úéøîçä©¨§¦¤¦§¥¥¨
ñôàå ïéà àéä ,ìk ïéòì§¥Ÿ¦©¦¨¤¤
éaâì Lnî©¨§©¥
íL ék ,àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¦¥
íéìòî Bðéà "íéäìà"¡Ÿ¦¥©§¦
,íéðBzçzì àlà íöîöîe§©§¥¤¨©©§¦
mlrdd llbay dcaerdy -

mi`xp miwl` my ly

df ixd ,"yi"l mi`xapd

"mipezgz"d mi`xapd iabl

,lirl xen`k ,calaàeäL øçàî ,àeä¯Ceøa¯LBãwä éaâì àìå§Ÿ§©¥©¨¨¥©©¤
,ãçà ¯ "íéäìà" BîLeiabl xizqdl leki miwl` my oi`y ixd - §¡Ÿ¦¤¨

.`ed jexa yecwdñôàå ïéà ïä õøàì úçzîe õøàä íb ïëìå§¨¥©¨¨¤¦©©¨¨¤¥©¦¨¤¤
elôà ,ììk íLa úBàø÷ð ïðéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî©¨§©¥©¨¨§¥¨¦§¨§¥§¨£¦

,`l ±ì àeäL "ãBò" íLa,ìôè ïBL`edy ,sqep xac ± "cer" - §¥¤¨¨¥
,oey`xd ixwird xacl lthäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk12: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨

,"àø÷ì ãBòå äãeäé"zyxetn di`x dpyiy drya .ddinza - §¨§¦§¨
mb ,dcedi ly ezbdpdn di`x `iadl mi`zn `l ,dxezay weqtn

,lth oeyln `ed "cer"y ixd ± lth ote`a di`x `làeäL óeâëe§¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãîä úåììëúäî äðäå
åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
åëåúáù úåéçå äîùðì ìôè àåäù óåâëå àø÷ì
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הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי' שההעלם גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה

המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור

דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן

אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא ההעלם, רק לא הוא ההעלם

(2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה החסד) מצד קץ,

זה עם וביחד השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה זו דגבו'

דהשמש". (חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ כגון6.היא

עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת

לט.7.כהות". ד, א.8.ואתחנן ו, קידושין

oeiq h"i iyily mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"ט שלישי יום
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BëBúaL úeiçå äîLpì ìôèz` lawnd ,sebdy enk `l s` ± ¨¥©§¨¨§©¤§
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ב.9. קמו, "ÂÙÓÎ¯˘10.תהלים :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח לגבי

והם˘·�·¯‡ מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', – כו' רוח כי ,˘ÓÓ „Á‡'הוי משם הגוף שחיות אומר זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' משם גם)„�ÌÈ„¯Ùוהגוף אלא במציאותם, רק התהוות·˘¯˘Ì(לא כי

אלק' שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף הוי'˘·‚ÛÂשורש שם (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘�·˘דרגות ואין ÂÈË¯Ù˙כו'
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ב.9. קמו, "ÂÙÓÎ¯˘10.תהלים :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח לגבי
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– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' משם גם)„�ÌÈ„¯Ùוהגוף אלא במציאותם, רק התהוות·˘¯˘Ì(לא כי

אלק' שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף הוי'˘·‚ÛÂשורש שם (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘�·˘דרגות ואין ÂÈË¯Ù˙כו'



oeiqס 'k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ' רביעי יום

,162 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæáå .æ ÷øô,at 'nr cr.ììë åéìò

;"yi"l "oi`"nïéãò íâåmzeedzd ixg` ±ávð,mda ±'ä øác §©£©¦¦¨§©
îz íúBà äeäîe ,òâø ìëa ãéîz íäa òôBLå ,íìBòìãé± §¨§¥©¨¤¨¦§¨¤©§©¤¨¨¦

,ycgnøeck óeb CBúa LîMäî øBàä úeeäúäk ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¦§©¨¥©¤¤§©
,ìLî Cøc Bîöò LîMäitk ynyd xe`y ,lirl xaqenk - ©¤¤©§¤¤¨¨
epi` ,dnvr ynya `edy

xe`dyk wx .llk ze`ivn

my ,mlerd llga hytzn

eli`e ."ze`ivn" `ed

lha `ed dnvr ynya

jk ± exewnl ,ynyl ixnbl

,mi`xapd iabl mb

md xac ly ezin`ly

,mxewna cinz mi`vnp

deednd ,iwl`d geka

.mze`íä ïk íàå± §¦¥¥
,mi`xapdúîàa íéìèa§¥¦¤¡¤

éaâì éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§©¥
,Cøaúé åét çeøå 'ä øác§©§©¦¦§¨¥
Búeäîa íéãçéîä©§ª¨¦§¨
Bîk Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥§

,ïn÷ì øàaúiLji` - ¤¦§¨¥§©¨
"eit gex"e "'d xac"

'd xac"l ze`ivna lilk milha mi`xapde ± d"awd mr micge`n

,envr d"awdle "eit gexe.LîMa LîMä øBà ìehákdnl ,j` ± §¦©¤¤©¤¤
"yi"l mnvr miyibxn mde ,mi`xapa ybxp df oi` jk m`

- ?"ze`ivn"le,íeöîväå äøeábä úcîa ,åéúBøeáb ïä ïäL ÷ø©¤¥¥§¨§¦©©§¨§©¦§
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,dkeln lr dxend zepc`úBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe ïéeänä ïä¥©§©¦§©§¦¨¨¦§

Bîöò éðôa ãøôð øáãå øeîb Lé ,åLëò àeäL úBîk íìBò¨§¤©§¨¥¨§¨¨¦§¨¦§¥©§
íLå Bæ äcî úe÷lzñäa ék ,Lnî úeàéöna ìèa Bðéàå§¥¨¥©§¦©¨¦§¦§©§¦¨§¥

íBìLå ñç äæ,mlerdn ±øáãa BøB÷îì øæBç íìBòä äéä ¤©§¨¨¨¨¨¥¦§¦§©
äéä àìå ,Lnî úeàéöna íL ìèáe ,Cøaúé åét çeøå 'ä§©¦¦§¨¥¨¥¨©§¦©¨§Ÿ¨¨

íLly dxcbdd ±"íìBò",lg ±.ììk åéìò"mler" ,oky ± ¥¨¨¨§¨
"ze`ivn" did `l ,exewna ,mye ,dlabde ze`ivn ly oipr `ed

.mler ly zelabdd el eid `le
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé

äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,ברוקלין) וביאורים" ("תשובות ליובאוויטש" ב"קובץ - זה" חילוף ע"ד מכתבי נדפס ליובאוויטש "בקובץ

ב"אחד". "ועד" חילוף אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב נדפס ((62 (ע' סי"ד ˘ËÈÏ"‡:2.תשל"ד) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בזח"ב "כמ"ש

א". קלה,



oeiqסב `"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"א חמישי יום

,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôöoipr zexicbnd zeevwd yy md dl` ± ¨¨©§¨©¨
,mewnd.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéçami`xapd lr `wece ± §¦©§©¨©Ÿ¤§¨¦

miwlegne milabend

,onfe mewn ly zexcbda

."mler" myd ltep,äpäå§¦¥
elà úBðéça ìkmewn ly ± ¨§¦¥

,onfeúeëiL íäì ïéà¥¨¤©¨
úBLBãwä úBcna©¦©§

,úBðBéìòämlera - ¨¤§
od zecnd ik ."zeliv`"d

,lirl xkfenk ,"seq oi`"

cqg `id cqgd zcny

jke ,"seq oi`" ly dpigaa

`ly ixd ± zecnd x`y

ly zelabdd llk oda jiiy

oi`" ody oeeik ,onf e` mewn

,dlabd lkn dlrnle "seq

Búeëìî úcîa íà ék¦¦§¦©©§
iL dcáì CøaúéøîBì C ¦§¨¥§©¨©¨©

äìòîì Cìî Cøaúé àeäL¤¦§¨¥¤¤§©§¨
òïéà ãò ähîìe õ÷ ïéà ã ©¥¥§©¨©¥

,úéìëz`ed d"awdy - ©§¦
mipeilrd mi`xapd lr jln

mi`xapd lre xzeia

ixd ± xzeia mipezgzd

dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn xcb o`k xn`py

,zegex 'ceïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìdrax` lr - §¥§¦§¦
'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly miccv

,zegexïëå,dlrnly zeklnd oipr jiiy ±,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa §¥¦§¦©§©¤¤
,deeda -,Cìî 'ä,xara -"Cìîé 'ä3zpigaly ixd ,cizra ± . ¨¨¦§Ÿ

oiprl zekiiy zekln.onfdúeiç ïëå íB÷nä úeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©©¨§¥©
úcnî àeä ,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å ,Léì ïéàî íúeeäúäå ,ïîfä©§©§¦§©¨¥©¦§¥§¦¨¨§©¦¨¦¦©

.àeä¯Ceøa úeðãà íLå Cøaúé Búeëìîzcnl wx ixdy ± ©§¦§¨¥§¥©§¨
.xen`k ,onfe mewnl xyw yi zepc` mye zeklndúcnL éôìe§¦¤¦©

úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥§ª¤¤§¨§©§¦§¨¥§©§¦
,øàaúiL Bîk ãeçiä,oldlCëìä,okl ±íB÷nä úðéça íb ©¦§¤¦§¨¥¦§¨©§¦©©¨

ïîfäå,zeklnd zcnn mieedznd ±éaâì Lnî úeàéöna íéìèa §©§©§¥¦©§¦©¨§©¥
.LîMa LîMä øBà ìehák ,Cøaúé Búeîöòå Búeäîxaecn ± ¨§©§¦§¨¥§¦©¤¤©¤¤

zpigaa "cner" (mewne onf) zenlerd xewn xy`k avna o`k

zilkza jxazi ezenvre ezedna zcge`n `idy itk zeklnd

zenlera yalzdl ,minevnv ici lr ,d`a `idy iptl ,cegid

y`id zeklny enk mby zexnl ,oky ;mzeigdle mzeedl dhnl

mewnd zepiga "my" j` ,onfe mewnl xewn mda xak yi ef dbixcna

`cegi" ly epipr edf .d"awd iabl ixnbl ze`ivna zelha onfde

xzei oeilrd ote`d ,"d`lir

mi`xapdy itk ,cegi ly

ote`a d"awd mr micge`n

,ynn ze`ivna milha mdy

zcn) mxewn cvn ,oky

,zepc` mye zeklnd

ly mze`ivn z` milretd

mewn oiicr oi` (mi`xapd

.mdly "ze`ivn"l llk

úeðãà íL áelL eäæå§¤¦¥©§
,ä"éåä íLaepyi zenya - §¥£¨¨

zeize`y enk ,aeliyd oipr

zealzyn cg` my

myde ± xg` my zeize`a

,dligza d`a ely ze`dy

zexabzda `ed df my

aleyn ipyd myd ,xnelk)

enk `id zelbzddy ,(ea

oey`xd m` ;df my cvn

myn `ed aeliyd zenyn

dxeab ly myde) cqg ly

`id zelbzdd (ea aleyn

.d`ld jke ,cqg ly oipr

mdy itk ,mi`xapd xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde ote`d

xewn zeidln dlrnly jxazi ezenvre ezedn mr micge`n oiicr

cvny ± 'ied mya "aeliya" i"pc` my `xwp - ,mi`xapl

itk mb ,ze`ivna mi`xapd milha 'ied my ly "zexabzd"d

.mxewn `ed zepc` mye zeklnyàeäL äøBî ä"éåä íL ék¦¥£¨¨¤¤
äéäéå äåä äéä àeäL ,ïîfä ïî äìòîì,cgia ±ãçà òâøa± §©§¨¦©§©¤¨¨Ÿ¤§¦§¤§¤©¤¨

,'ied mya "zecner" cgia cizre ded ,xar ,el` zepiga yly

.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelkàéòøa] áeúkL Bîk§¤¨§©§¨
ïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî,mb jk ±,íB÷î úðéçaî äìòîì §¥§¨¨¨©¦§¨§¥§©§¨¦§¦©¨

ãò äìòîlî Blk íB÷nä úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék¦§©¤¨¦¤¨§¦©©¨ª¦§©§¨©
.ïéøèñ 'ãìe ähîìdlrnl `ed 'ied myy ixd .zegex rax`le ± §©¨§¦§¦

oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi ,zekln ,i"pc` my ,eli`e ;mewne onfn

dlha ,'ied mya aleyn i"pc` myy df cvn ,j` .mewnde onfd

`cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna mewnde onfd zpiga

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl ."d`lir
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî
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התפילה.3. נוסח

oeiq b"kÎa"k ycew zayÎiyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ב שישי יום

,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôòà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì åìéôà

סיון כ"ג קודש שבת יום
יוםשישֿישבתקודשכ"בֿכ"גסיון

,164 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé ù"îá äðäå,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

ét¯ìò¯óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë¯ét¯ìò¯óà ¯ ïîfäå,- §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

my mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb

,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnpãçéúnL eðéäc§©§¤¦§©¥
äpnnL Búeëìî úcîa§¦©©§¤¦¤¨
íB÷nä äeäúðå CLîð¦§¨§¦§©¤©¨

,ïîfäåitk zeklnd zcn - §©§©
ixg` ,dhnl d`a `idy

"zeig"d zeidl ,minevnv

j` ;dhnl mewne onf ly

,zekln ly ef dbxc mb

mb jk .d"awd mr zcge`n

`vnp ,onfe mewn zpigaa

mewnn dlrnly d"awd

lr dqkn o`k `l` ,onfe

ote`a ,zeklnd zcn jk

e`xiie eybxei mi`xapdy

zelabd mr "ze`ivn"k

.mewne onf ly zewlgzde

äàzz àãeçé eäæå± §¤¦¨©¨¨
ly xzei oezgzd ote`d

mpi` mi`xapdy .cegi

.ynn ze`ivna milha

,zeklnd zcn ,mxewn ,oky

mze`xidl mewn ozep

edfe ,"ze`ivn"káelL]my ±a ä"éåämy ±,[àeä¯Ceøa úeðãà ¦£¨¨§©§¨
o`k `ed 'ied my ,xnelk ,zepc` my jeza aleyn 'ied my -

onf ly ze`ivnl mewn ozepe zelbzda `ed zepc` mye ,mlrda

.mewneeðééäc,xnelk ±àø÷pä ,Cøaúé Búeîöòå BúeänL §©§¤¨§©§¦§¨¥©¦§¨

ïîæa Lnî õøàä ìk úà àìî ¯ àeä¯Ceøa "óBñ¯ïéà" íLa§¥¥¨¨¥¤¨¨¨¤©¨¦§©
ïéøèñ 'ãìe õøàáe ìònî íéîMa ék ,íB÷îe,zegex rax` ± ¨¦©¨©¦¦©©¨¨¤§¦§¦

àeä Ck ék ,Lnî äåLa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥¨§¨¤©¨¦¨
úðéça àeä ìkä ék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî õøàä¨¤¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦©Ÿ§¦©
úeàéöna ìèaä ,íB÷î̈©¨¥©§¦
,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàa§¥¨

Ba Laìúnäzpigaa ± ©¦§©¥
,mewnúcî éãé ìò©§¥¦©

Ba úãçéîä Búeëìî©§©§ª¤¤
.Cøaúéoi` xe` iable ± ¦§¨¥

dlrnly `ed jexa seq

mey oi` ,mewne onfn ixnbl

± ux`e miny oia lcad

mewn lka `vnp `ed

,jky oeeik ,`l` .deeya

jexa seq oi` xe` cvn ixd

zpiga dkixv dzid `ed

lhaidl onfde mewnd

?ixnbl÷ømilha md oi` ± ©
iptn ,ze`ivnaúcnL¤¦©

úcî àéä Búeëìî©§¦¦©
,øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥
óBñ¯ïéà¯øBà øézñäì§©§¦¥

,àeä¯Ceøami`xapdy - ¨
ick z`fe ,ea eyibxi `l

íeL äéäé àìå ,éøîâì íúeàéönî íB÷näå ïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©§©¨¦§¦¨§©§¥§Ÿ¦§¤
.íéðBzçzì elôà úeàéöna íB÷îe ïîæ úðéçaoeeik wx ± §¦©§©¨©§¦£¦©©§¦

zeidl leki ,`ed jexa seq oi` xe`d lr dxizqn zekln zpigay

.mi`xapl mewnde onfd oipr

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4,"éúéðL àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ¨¦¦
Leøt`id "izipy `l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¥

dpiy `l `edy xnel wx

epevx z` elit` e` ezbdpd

aeh miyery dl` iabl

df xear xky mdl mlyl

dpeekd `l` ,d`ld jke

ip`" :xne` d"awdy `id

jiiy `l ixd .d"awda melye qg iepiy mey oi`y ,"izipzyd `l

xacd !jxazi ea melye qg iepiy lertiy oipr mey lr riavdl llk

rbepa `ed ± iepiy dlilg epyiy aeygl mewn zzl lekiy icigid

z` `xa jxazi `edy iptl :zenlerd z`ixa cvn jxazi ezecg`l

ixg` eli`e .cala d"awd wx ,ze`ivn mey dzid `l ,zenlerd

z` `xa jxazi `edy

ixd mileki ,zenlerd

sqeezd eli`ky ,aeygl

zenlerd) xac cer

`linn xy`e (mi`xapde

melye qg iepiy xacd dedn

,"izipy `l" xn`p jk itlk ± zhlgend ezecg`aéepL íeL ïéàL¤¥¦
Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä úàéøa íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,ììk§¨§¤¨¨§©Ÿ¤§¦©¨¨¨§©

.àøápL øçàixg` ecal `ed cvik :oaen `l dxe`kl ixdy ± ©©¤¦§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
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סג oeiq b"kÎa"k ycew zayÎiyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ב שישי יום

,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôòà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì åìéôà

סיון כ"ג קודש שבת יום
יוםשישֿישבתקודשכ"בֿכ"גסיון

,164 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé ù"îá äðäå,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

ét¯ìò¯óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë¯ét¯ìò¯óà ¯ ïîfäå,- §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

my mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb

,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnpãçéúnL eðéäc§©§¤¦§©¥
äpnnL Búeëìî úcîa§¦©©§¤¦¤¨
íB÷nä äeäúðå CLîð¦§¨§¦§©¤©¨

,ïîfäåitk zeklnd zcn - §©§©
ixg` ,dhnl d`a `idy

"zeig"d zeidl ,minevnv

j` ;dhnl mewne onf ly

,zekln ly ef dbxc mb

mb jk .d"awd mr zcge`n

`vnp ,onfe mewn zpigaa

mewnn dlrnly d"awd

lr dqkn o`k `l` ,onfe

ote`a ,zeklnd zcn jk

e`xiie eybxei mi`xapdy

zelabd mr "ze`ivn"k

.mewne onf ly zewlgzde

äàzz àãeçé eäæå± §¤¦¨©¨¨
ly xzei oezgzd ote`d

mpi` mi`xapdy .cegi

.ynn ze`ivna milha

,zeklnd zcn ,mxewn ,oky

mze`xidl mewn ozep

edfe ,"ze`ivn"káelL]my ±a ä"éåämy ±,[àeä¯Ceøa úeðãà ¦£¨¨§©§¨
o`k `ed 'ied my ,xnelk ,zepc` my jeza aleyn 'ied my -

onf ly ze`ivnl mewn ozepe zelbzda `ed zepc` mye ,mlrda

.mewneeðééäc,xnelk ±àø÷pä ,Cøaúé Búeîöòå BúeänL §©§¤¨§©§¦§¨¥©¦§¨

ïîæa Lnî õøàä ìk úà àìî ¯ àeä¯Ceøa "óBñ¯ïéà" íLa§¥¥¨¨¥¤¨¨¨¤©¨¦§©
ïéøèñ 'ãìe õøàáe ìònî íéîMa ék ,íB÷îe,zegex rax` ± ¨¦©¨©¦¦©©¨¨¤§¦§¦

àeä Ck ék ,Lnî äåLa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥¨§¨¤©¨¦¨
úðéça àeä ìkä ék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî õøàä¨¤¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦©Ÿ§¦©
úeàéöna ìèaä ,íB÷î̈©¨¥©§¦
,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàa§¥¨

Ba Laìúnäzpigaa ± ©¦§©¥
,mewnúcî éãé ìò©§¥¦©

Ba úãçéîä Búeëìî©§©§ª¤¤
.Cøaúéoi` xe` iable ± ¦§¨¥

dlrnly `ed jexa seq

mey oi` ,mewne onfn ixnbl

± ux`e miny oia lcad

mewn lka `vnp `ed

,jky oeeik ,`l` .deeya

jexa seq oi` xe` cvn ixd

zpiga dkixv dzid `ed

lhaidl onfde mewnd

?ixnbl÷ømilha md oi` ± ©
iptn ,ze`ivnaúcnL¤¦©

úcî àéä Búeëìî©§¦¦©
,øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥
óBñ¯ïéà¯øBà øézñäì§©§¦¥

,àeä¯Ceøami`xapdy - ¨
ick z`fe ,ea eyibxi `l

íeL äéäé àìå ,éøîâì íúeàéönî íB÷näå ïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©§©¨¦§¦¨§©§¥§Ÿ¦§¤
.íéðBzçzì elôà úeàéöna íB÷îe ïîæ úðéçaoeeik wx ± §¦©§©¨©§¦£¦©©§¦

zeidl leki ,`ed jexa seq oi` xe`d lr dxizqn zekln zpigay

.mi`xapl mewnde onfd oipr

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4,"éúéðL àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ¨¦¦
Leøt`id "izipy `l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¥

dpiy `l `edy xnel wx

epevx z` elit` e` ezbdpd

aeh miyery dl` iabl

df xear xky mdl mlyl

dpeekd `l` ,d`ld jke

ip`" :xne` d"awdy `id

jiiy `l ixd .d"awda melye qg iepiy mey oi`y ,"izipzyd `l

xacd !jxazi ea melye qg iepiy lertiy oipr mey lr riavdl llk

rbepa `ed ± iepiy dlilg epyiy aeygl mewn zzl lekiy icigid

z` `xa jxazi `edy iptl :zenlerd z`ixa cvn jxazi ezecg`l

ixg` eli`e .cala d"awd wx ,ze`ivn mey dzid `l ,zenlerd

z` `xa jxazi `edy

ixd mileki ,zenlerd

sqeezd eli`ky ,aeygl

zenlerd) xac cer

`linn xy`e (mi`xapde

melye qg iepiy xacd dedn

,"izipy `l" xn`p jk itlk ± zhlgend ezecg`aéepL íeL ïéàL¤¥¦
Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä úàéøa íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,ììk§¨§¤¨¨§©Ÿ¤§¦©¨¨¨§©

.àøápL øçàixg` ecal `ed cvik :oaen `l dxe`kl ixdy ± ©©¤¦§¨
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ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
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oeiqסד b"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשבתקודשכ"גסיון

itk j` ± ?mlerd ,xac cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd

ze`ivna lha mlerdy `id dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy

enk weica ,d`ixad ixg` "ecal" `edy ,oaen ± jxazi ez` cge`ne

ze`ivna dlha d`ixad lk ,oky ,d`ixad iptl "ecal" `edy

dn .jxazi ez` zcge`ne

zi`xp d`ixady

iabl wx df ixd "ze`ivn"k

eli`e ,mipezgzd mi`xapd

mey `id oi` jxazi eiabl

`ed ixde ,llk ze`ivn

z`ixa ixg` "ecal"

iptl `edy enk zenlerd

.d`ixadíéøîBàL eäæå5: §¤¤§¦
äzà",mler ly epeaix ± ©¨

àøáð àlL ãò àeä©¤Ÿ¦§¨
,"'eë àeä äzà ,íìBòä- ¨¨©¨

:dxe`kl .mlerd `xapyn

n`pa witqn diddz`" x

mlerd `xap `ly cr `ed

dpyp dn myl ,"`xapyne

" mrtd cer`ed dz`

cer xn`p ,`l` ± "`xapyn

ick ,"`ed dz`" mrtd

"`ed dz`"dy ,yibcdl

`ed ,mlerd z`ixa ixg`y

iptly "`ed dz`" eze`

,mlerd z`ixaíeL éìa§¦
,Búeîöòa éepLmbe -àìå ¦§©§§Ÿ

Bzòãa6yiy zexnly - , §©§
ezrca iepiy deedz mlerd z`ixay xnel mewn7dnay epayga ,

,mlerd z` rcei `edy dricia edyn sqeezd mler sqeezdy

ely dricia mby ,mixne` okl ± ezrca iepiy xacd deedn `linne

,melye qg iepiy mey oi`,íéàøápä ìk òãBé Bîöò úòéãéa ék¦¦¦©©§¥©¨©¦§¨¦
,Bìöà úeàéöna ìèáe epnî ìkäL`ed envr zriciay oeeike - ¤©Ÿ¦¤¨¥©§¦¤§

mey deedzp `le yecig mey sqeezd `l ,mi`xapd lk z` rcei

d`ixad ixg` jke envr zrici dzid d`ixad iptl :ezricia iepiy

mi`xapd lk z` rcei `ed dciÎlry drici ,envr zrici dpyi

.epnn mieedzndì"æ í"aîøä áúkL Bîëe8,òãBiä àeä"L , §¤¨©¨©§©©¤©¥©
dîöò äòcä àeäå ,òeãiä àeäåwxta hexit xzia xaqedy itk ± §©¨©§©¥¨©§¨

:micxtp mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay ipy

"d epyircei"d epyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "reci± "xacd

"d dpyie ,eze` mirceiydriceli`e ;oiadle zrcl zrcd gek ± "

,envr "`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv`øáãå ,ãçà ìkä©Ÿ¤¨§¨¨
äæ,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà,mc`d ±ïæàa àìå ,Bøîàì ¤¥Ÿ©©¤§¨§§Ÿ¨Ÿ¤

ìíãàä áìa àìå ,BòîL,ezpadae ±."Béøea ìò Bøékäì± §¨§§Ÿ§¥¨¨¨§©¦©§
dxkd mc`l didzyefk drici df ji` biydl ,dfa ziceqiiny

,rceiydne,rcei `edydnae,cg` xac lkd ± rcei `edyék¦
Lnî ãçà ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨§©§§©§©Ÿ¤¨©¨
Cøc ìëa ,äpôe ãö ìkî¦¨©¦¨§¨¤¤

ly ±øác Bzòc ïéàå ,ãeçé¦§¥©§¨¨
,Búeîöòå Búeäî ìò óñBð¨©¨§©§
,íãàä Lôða àeäL Bîk§¤§¤¤¨¨¨
ìò óñBð øác dzòcL¤©§¨¨¨¨©

,da ákøîe dúeäîlv` - ¨¨ª§¨¨
oipr zrcd deedn mc`d

,da akxend ytpd lr sqep

ãîBì íãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨¥
øák ¯ øác äæéà òãBéå§¥©¥¤¨¨§¨
úìkNnä BLôð Ba äúéä̈§¨©§©©§¤¤
øçàå ,òãéå ãîlL íøèa§¤¤¤¨©§¨©§©©
äôñBzð òãéå ãîlL¤¨©§¨©¦§¨

,BLôða Bæ äòéãéixd - §¦¨§©§
xac `id dricid mc`ay

oiprd da sqep ± ytpl sqep

.cnlpyíBéa íBé écî ïëå§¥¦¥§
íéðL áøå ,eøaãé íéîé"¨¦§©¥§Ÿ¨¦

"äîëç eòéãé9"mini"d - , Ÿ¦¨§¨
daxde ,mc`d z` micnln

,mc`l dnkg zetiqen mipy

äèeLt úeãçà Bæ ïéàå§¥©§§¨
,úákøî àlà,xnelk - ¤¨ª§¤¤

`id mc`a dricidy zexnl

± ytpd mr zcge`n ok mb

dy mixne` ep` ixdytpytpd mr dricid ly df cegi j` ± zrcei

zecg`") "dheyt zecg`" epi`dheytdidzy jiiy `ly epiid "`l

mixac ipy md ixd ,zakxen zecg` idef `l` ,(zcge`n

.micg`zndéìa èeLt úeãçà àeä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨©§¨§¦
.ììk éeaø ãöå äákøä íeL,did `l df okl mcewy xn`py ± ©§¨¨§©¦§¨

.jxazi ea melye qg xnel jiiy `l dfk xac,ïk íàåoeeik - §¦¥
ezrcy xyt` i` ,ieaix ilae dakxd ila ,dheyt `id ezecg`y

ote` did rciy iptly rnyn did f` ixdy ,epnn cxtp xac didz

:`l` ,melye qg dakxde ieaix ,drici etqep jk xg`e cg`ìò©
íeL éìa ,Lnî ãçà øác ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî Eçøk̈§£¨§©§§©§©Ÿ¨¨¤¨©¨§¦

ì øLôà éàL íLk ,Cëéôìe .äákøäâéOäì íìBòa àøáð íeL ©§¨¨§¦¨§¥¤¦¤§¨§¦§¨¨¨§©¦
,Bzòc úeäî âéOäì øLôà éà Ck ¯ Búeîöòå àøBaä úeäî- ¨©¥§©§¨¦¤§¨§©¦¨©§

,jxazi ez` cg` xac od ezricie ezrc ,oky,äðeîàa ïéîàäì ÷ø©§©£¦¤¡¨
,äâOäîe ìëOäî äìòîì àéäLlawl `id dleki jk meyne - ¤¦§©§¨¥©¥¤¥©¨¨

,yep` zpadn dlrnly oipr¯ ãçéîe ãéçé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¨¦§ª¨
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תתלה).5. רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הרי באדם – כו' באלף להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :

וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ˘ËÈÏ"‡7.ידיעתו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אלא "שאינו :„Á‡ואי"ז – מתואריו

ח"ו". בעצמותו פס"ח.8.משנה ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי ז.9.הלכות לב, איוב

oeiq b"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìk òãBéå øékî Bîöò úòéãéáe ,Lnî ãçà ìkä Bzòãå àeä§©§©Ÿ¤¨©¨¦¦©©§©¦§¥©¨
,íéðBzçúå íéðBéìò íéàöîpäzenlerd ly "mi`vnp"d - ©¦§¨¦¤§¦§©§¦

,mipezgzd zenlerd lye mipeilrdìL ãòíiaL ïè÷ ìeL10ãòå , ©¦§¨¨¤©¨§©
õøàä øeaèa äéäiL ïè÷ Lezé11ïéàå ,epnî íìòð øác ïéà ¯ ©¨¨¤¦§¤§©¨¨¤¥¨¨¤§¨¦¤§¥

Bæ äòéãéz` rcei `edy ± §¦¨
,mi`xapd lkBa äôéñBî¦¨

,ììk äákøäå éeaøly - ¦§©§¨¨§¨
,sqep xacdðéàL øçàî¥©©¤¥¨

,Bîöò úòéãé ÷ø- ©§¦©©§
lk rcei `ed envr zriciae

epnn mieedznd mi`xapd

ze`ivna eil` milhae

,ea micge`neBúeîöòå§©§
ãçà ìkä Bzòãå12éôìe . §©§©Ÿ¤¨§¦

øiöì ãàî äL÷ äfL¤¤¨¤§Ÿ§©¥
,eðìëNaefk drici -13,ìò §¦§¥©

ïk,okl ±àéápä øîà14: ¥¨©©¨¦
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.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת ‡„ÂÓ"¯11.[כן ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

נסתיים כאן ביאורÏÎ"לכאורה דמוסיף בפ"ב, [משא"כ וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי כו',·ÔÈ�Úהענין. זה ודבר :

לתÚÈÈ˙ÒÓורק שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ ·Â˙Î‰ ÏÎ'וכו עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא - דנקודתו .·˙Î˘

Ì"·Ó¯‰הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈסיום דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשייך -ÔÈ�Ú‰ברמב"ם¯˙‡ ÏÚבלב אין זה ודבר :

'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰הוא" ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! מכירים אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (¯Ó‡ ‡È·�‰˘

מבאר וע"כ - כו"'. מח' לא וק"ל".„Î"Úכי לכאו"א. שייכת העבודה אבל - בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, ‡„ÂÓ"¯13.אמר ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ:לכאורה ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", (שמורגל לשכל בנוגע ובפרט .

- מאד" משמע‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓ"קשה - גו' העיני גו' החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי (לאחרי זה„‡"‡לצייר ודבר לעיל: וכן .ÔÈ‡

.'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎשהרי) ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - בשכל ציור בהחלט.¯Â‡‰וי"ל: בשכל "אפלייג" - הציור)

מבין שאינו אף (2ÏÏÎ- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰איך ˙Ú˘·הציור רואה

(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïלכל ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·ע"י (3 .

) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ‰ÂÈÁ·ההתעמקות ˙ÚÈ„È·וכנ"ל (

הסתירה: ג"כ מתורצת ובזה הציור. וכן„Á˜¯בעניני ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È·מדייק (ולכן השלילה בידיעת אפשר [אבל החיוב)

דוקא - דא"א ·ÂÈ¯Â,דהא ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ(ספ"ה תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על

" מדייק שם זהÈ˘‰Ï‚ברמב"ם ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ - דוקא וידיעה˘‡Ù˘¯והמהות הסברה וה"ז -ÏÎ˘·

ה' לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ובפרט·ÏÏÎולא ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -

" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ·˘ÏÎע"פ ¯ÈÈˆÏשע"י איך בלקו"ת שם וראה - ."ÈÂ·È¯קשה"] הגשמיים) (בענינים השלילה בידיעות

" כמעט להגיע יוכל אדנ"ע".ÂÈˆÏ¯מאד"] מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ועיין להרמב"ם. אפילו - הדבר ישעי'14."

ט. ז.15.נה, יא, ד.16.איוב י, ˘ËÈÏ"‡:17.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

אלקות". האמנת במצ' להצ"צ בסהמ"צ בזה)
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(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïלכל ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·ע"י (3 .

) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ‰ÂÈÁ·ההתעמקות ˙ÚÈ„È·וכנ"ל (

הסתירה: ג"כ מתורצת ובזה הציור. וכן„Á˜¯בעניני ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È·מדייק (ולכן השלילה בידיעת אפשר [אבל החיוב)

דוקא - דא"א ·ÂÈ¯Â,דהא ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ(ספ"ה תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על

" מדייק שם זהÈ˘‰Ï‚ברמב"ם ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ - דוקא וידיעה˘‡Ù˘¯והמהות הסברה וה"ז -ÏÎ˘·

ה' לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ובפרט·ÏÏÎולא ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -

" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ·˘ÏÎע"פ ¯ÈÈˆÏשע"י איך בלקו"ת שם וראה - ."ÈÂ·È¯קשה"] הגשמיים) (בענינים השלילה בידיעות

" כמעט להגיע יוכל אדנ"ע".ÂÈˆÏ¯מאד"] מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ועיין להרמב"ם. אפילו - הדבר ישעי'14."

ט. ז.15.נה, יא, ד.16.איוב י, ˘ËÈÏ"‡:17.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

אלקות". האמנת במצ' להצ"צ בסהמ"צ בזה)



היום יום . . . סו

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה הּוא  ֲהָכָנה טֹוָבה ַלֲעבֹוָדה.  ַהּמּוָבן, הּוא ַרק  ְמֹלא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵלָהנֹות ֵמעֹוָלם  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאֹלקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  טֹוַבת זּוָלתֹו, ּבֵ ָרֵאל ִלְדֹרׁש ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל ּכָ יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ה, ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֶעְזַרת ה'  ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ֵרְך ִלְגֻאּלָ ִיְתּבָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

עּור ִלּמּוד ִעם ֲאֹדִני  עּוִרים ָהֲאֵחִרים, ׁשִ ַבד ַהּשִׁ ַמח ֶצֶדק", ִמּלְ ָון תרי"ג ָקַבע ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ַמְרֶחׁשְ ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׂשִ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשָׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ִיץ ִמּשָׁ ּוַבּקַ
אֹון[,  י ְסַעְדָיה ּגָ "ג ]=ַרּבִ עּור, ָלְמדּו ִסְפֵרי ֶמְחָקר: ָהַרּסַ ָאז ִנְפַסק ַהּשִׁ ְזַמן ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, ׁשֶ

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ מֹוֶרה ְנבּוִכים, ִעּקָ

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי אופן 

מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ל ָחִסיד הּוא ְלִפי ֶעֶרְך  ּדֹות ׁשֶ ֶכל ְוַהּמִ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ִמְבֶנה ַהּשֵׂ ֵמי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ְתּגָ ִמּפִ
ל  ּלֹו. ַהְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ַמהּות ַעְצמֹו ׁשֶ י ׁשֶ ּלֹו ֵאֶצל ָהַרּבִ ַה'ְיִחידּות' ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות מעשר 
ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, אמנם 
ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין ח"ו א נפרד 
מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא ספירת החכמה.

ר  לּות ֵמֶעׂשֶ ְלׁשְ ּתַ "ד ְוז' ִמּדֹות ֵהם ִהׁשְ י ג' מֹוִחין ַחּבַ ֶרק ג' אֹוֵמר, ּכִ ינֹוִנים ּפֶ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ נּו ּבְ ַרּבֵ
גּוף ָהָאָדם, ָאְמָנם ִעְנַין  ים ּבְ ׁשִ ְתַלּבְ ֵהם ַהּמִ ָמה ׁשֶ ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ָכל ֶזה הּוא ּבְ ְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ּדְ
ֶזהּו  ֵמֱאֹלקּות,  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵרד  ְלִהּפָ ָיכֹול  ְוֵאינֹו  רֹוֶצה  ֵאינֹו  הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ֱאֹלקּות,  ַעל  ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך הּוא ׁשֶ ֵמַעְצמּות ֵאין סֹוף ּבָ

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ַיד  ּדְ ֶרת  ַלּזֶ ְקִמיָצה  ין  ּבֵ אֹוָתם  ְואֹוֲחִזים  ִמין  ַהּיָ ָכָנף  ּדְ ית  ִציּצִ ֶזה  ַאֲחֵרי  ַלֲאחֹוָריו,  ּדְ ָמאִלי  ַהּשְׂ ָנף  ּכָ

ֹמאל. ׂשְ
ֶמת,  ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

ָלַעד.

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  שבחיות,  פקח  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול ללמוד 
חסידות או להתבונן היטב באיזה השכלה, ובאמת הנה זהו רק עצת היצר ומתחבולות נה"ב 

למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, 
הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה - הוא רק 

מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.
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ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל  ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, ֹלא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
יק  ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ַח ׁשֶ ּקֵ ּפִ

ִמים ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות. ּתָ
דֹול  ק ּגָ ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ָרִטי. ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו ַהּפְ ֲהִמית ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַהּנֶ ּבְ
ְחּבּולֹות  ֶצר ּוִמּתַ ה ֶזהּו ַרק ֲעַצת ַהּיֵ ָלה, ּוֶבֱאֶמת ִהּנֵ ּכָ ֵאיֶזה ַהׂשְ ִלְלֹמד ֲחִסידּות אֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ּבְ

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ
ֵמִביא  ַהּמֹוִעיל אֹו  ָבר  ּדָ ל  ּכָ י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ּוְזֹכר אֹותֹו  ָיְדָך  ּבְ ֶזה[  ָלל  ּכְ ]ֶוֱאחֹוז  ָלָלא  ּכְ ַהאי  ּוְנקֹוט 
ָבר ַהּיֹוֵתר ַנֲעֶלה  ִניָעה ִהיא ִמּדָ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם ַהּמְ ּתִ ל ְמִניָעה ׁשֶ ה ּכָ ֹפַעל, ִהּנֵ ַלֲעבֹוָדה ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ – הּוא ַרק ִמּתַ
ֲהִמית  ּבַ ֶנֶפׁש  ֵכן  ּתָ ּתִ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ֹלא  ָאז  ַעד  ֵעֶדן:  ָמתֹו  ִנׁשְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ם  ְוִסּיֵ

ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְלבּוׁש[ ְיֵרא ׁשָ ]ּבִ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א סיון י"ז ראשון יום תעשה'? 'לא איסורי שני דוחה 'עשה'

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰ïî äOò úåöî¦§©£¥¦

.åéáàî åéçà úLà íãà íaéiL äøBzä©¨¤§©¥¨¨¥¤¨¦¥¨¦

על הוא שהחיוב אומרים יש ייבום? מצוות מוטלת מי על

משום היא ייבום מצוות של עיקרה כי היבמה, על ולא היבם

בה מצווה אינה והאשה ורביה, יח)(שו"תפריה ח"א, .הרשב"א

מהגמרא להקשות יש זו שיטה א)על כ, שהיה(יבמות האומרת,

(אילולא האירוסין מן אלמנה לייבם גדול לכהן להתיר מקום

תעשה', לא דוחה ש'עשה מכיוון זאת), האוסר מיוחד לימוד

עליה") יבוא ("יבמה היבם על שחלה עשה שמצוות היינו,

גדול. לכהן אלמנה בנשואי שיש ה'לאו' איסור את דוחה

יוכל איך האשה, על ולא האיש על רק היא ייבום מצוות ואם

עליה חלה שלא - האלמנה והרי האלמנה, את לייבם גדול הכהן

מצוות ידי על שיידחה מבלי ה'לאו' על תעבור - ייבום מצוות

עשה?

לעשות מצווה האדם כאשר חידוש: למדנו שמכאן אלא

- אחר אדם בשיתוף רק היא הביצוע ואפשרות עשה' 'מצוות

זולתו! של תעשה' 'לא איסורי את גם דוחה שלו ה'עשה'

אף - האלמנה את לייבם גדול לכהן להתיר מקום היה ולכן,

כי - עשה מצוות שתקיים מבלי ה'לאו' על עוברת שהאלמנה

האשה, מבלעדי המצוה את לקיים יכול אינו שהיבם מכיוון

שלה. תעשה' 'לא את גם דוחה שלו ה'עשה'

ד) לא, ח"א, חסד (תורת

ה'תשע"א סיון י"ח שני יום הסומא חליצת
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חליצתו שחלץ "הסומא בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה דין

הט"ו)כשרה" בברייתא(לקמן ומקורו א). קג, מן(יבמות "החולצת

אין שלכתחילה הרמב"ם למד ומכאן כשרה" חליצתה הסומא

בפניו", "וירקה מהפסוק זאת שלומדים והוסיף חולץ, הסומא

החולץ. של לעיניו היינו

אח יש אם רק חולץ אינו שהסומא הראב"ד כך על וכתב

לכתחילה. חולץ הסומא נוסף אח אין אם אבל שיחלוץ, אחר

חולץ אינו אחר אח אין אם שאף סובר משנה' ה'מגיד ואילו

לייבם. אפשר שהרי

ייבום שמצוות מאחר הראב"ד: דברי את מבאר איגר והגר"ע

לחליצה ה"ב)קודמת פ"א לעיל הרמב"ם שמדובר(כדברי בהכרח

שיוכל אחר אין וכאשר לחלוץ, אלא לייבם יכול שאינו בסומא

גדול דיעבד לך אין - לחלוץ רק יכול והסומא לחלוץ או לייבם

מג)מזה סי' תניינא הגרע"א .(תשובת

צריך שהחולץ הרמב"ם לדעת למלך': ה'משנה והקשה

והרי בדיעבד? הסומא חליצת תוכשר איך הרקיקה, את לראות

וכידוע להתקיים, יכול אינו הרקיקה את יראה שהחולץ התנאי

ב) ק"ג, "אם(מנחות ורק מעכבת" בילה לבילה ראוי שאינו "כל

שנדרש התנאי אם כלומר, מעכבת". הבילה אין לבילה ראוי

אם אך מעכב, אינו קיומו אי – להתקיים יכול המצוה לקיום

הקריאה שלענין כשם מעכב, קיומו אי – להתקיים יכול אינו

לדבר" יכולים היו "אם יבנה...", לא אשר לאיש יעשה "ככה

או אילם אבל לקרות", ראוים "שהם מפני מעכבת הקריאה אין

פסולה חליצתם – לקרוא יכולים שאינם הי"ג)אילמת !(לקמן

לוי" ה"בית בהגה)ותירץ ב' סי' :(ח"ג

ראוי שאינו "כל בדברהכלל רק נאמר מעכבת" בילה לבילה

הקרבת קודם הנעשית הבילה (כמו המצוה גמר קודם הנעשה

לפני היא הקריאה לרקיקה. קריאה בין ההבדל וזה המנחה)

– לקריאה ראוי אינו אם ולכן הנעל), (חליצת המצוה עיקר

אינה המצוה גמר לאחר הנעשית רקיקה ואילו מעכבת, הקריאה

מעכבת.
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בגמרא א)מבואר מד, חליצה(יבמות ומצות ייבום שמצות

וכן מייבם, אינו לחליצה ראוי שאינו מי ולכן בזו, זו תלויות

להיפך.

התוספות כל)ומקשים ד"ה מייבם(שם החרש מדוע כן, אם :

היא לחלוץ איֿהאפשרות כאשר ומתרצים: חולץ? שאינו אף

חל לא לחלוץ, חיוב מלכתחילה חל לא שאז מהותית, מסיבה

שאינו אלא חליצה' 'בר הוא במהותו חרש אך ייבום, חיוב גם

מייבם הוא ולכן בפועל, החליצה מעשה את לעשות (לפייכול

ה') סי' הערות .קובץ

שכתב הרמב"ם על להקשות יש ה"ג)אך פ"ב מלכים המלך(הל' ,

בפני לירוק צריכה שהיבמה משום מייבם ואינו חולץ אינו

וכיון לבזותו, אסור שהרי כן לנהוג אפשר אי ובמלך החולץ,

הוא עצמו מצד המלך הרי ולכאורה, מייבם. אינו חולץ שאינו

כמו ייבם לא ומדוע לחלוץ, אפשר אי בפועל ורק חליצה' 'בר

חרש?

שיחזור סיכוי יש כי חליצה בר נחשב החרש לומר: ויש

מצות לקיים יוכלו לא לעולם במלך אך לחלוץ, ויוכל לשפיות

בכבודו מחוייבים ממלכותו יעבור אם אפילו כי (קוה"עחליצה

ה') .שם,

למלך הלכתי: לחסרון מציאותי חסרון בין המחלקים ויש

ממנו פוקעת חליצה, בר שאינו ומכיון הדין, מצד לחלוץ אסור

מצד ולא המציאות מצד היא המניעה בחרש אך ייבום. מצות גם

אין ולכן מלקיימה, אנוס שהוא אלא קיימת והמצוה הדין,

הייבום חובת מקיום מונעת קנ"ח)החליצה סי' ח"א אהע"ז .(אג"מ

ה'תשע"א סיון כ' רביעי יום כסף תמורת בושה
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אביה מוכנים כמה ששמים כותב אינו הרמב"ם והנה,

להם, יתרחש שהדבר כדי ומעמדם כבודם לפי לקבל ומשפחתה

יקרה. לא שהדבר כדי יתנו כמה אלא

ביאור: וצריך

מעריכים צער שבדמי צער, לדמי בושת דמי בין ההבדל מה

מעריכים לא בבושת ואילו ולהצטער, ליטול רוצה אדם כמה

לתת היה מוכן כמה אלא להתבייש בשביל לתת מוכן היה כמה

הבושה? את מעצמו למנוע כדי

לומר: ויש

הי"א)להלן כעורין(פ"ג אדם בני שיש "לפי הרמב"ם כותב

מיני בכל עצמם את מבזים היום וכל בושתם, על מקפידים שאין

מן אחת פרוטה ליטול כדי או ראש, וקלות שחוק דרך ביזוי

עמהם". המשחקים הליצים

שונים דברים שני הם וצער שבושת מובן הרמב"ם ומדברי

על שקלים מאה ירצה אחד שאדם יתכן בצער שכן לחלוטין,

בחמישים. מוכן יהיה והשני מסויים צער לסבול להסכים מנת

בעד אותו שיביישו מוכן לא מכובד אדם זאת, לעומת בבושה,

גופא בזה הרי כסף, עבור להתבזות מוכן מישהו ואם הון, כל

שאין הכעורין "מן והוא מכובד, שאינו עצמו על הוכיח

בושתם". על מקפידים

קכה) עמ' ח"ב שלום (ידבר

ה'תשע"א סיון כ"א חמישי יום השלום למען
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ע"ב)בגמרא ז' מתרגם",(מגילה ולא נקרא ראובן "מעשה נאמר:

מה כן, ואם ראובן. של כבודו יפגע ולא העם יבינו שלא כדי

לסוטה? זאת מספרים טעם

לומר: ויש

ועוד: ליחיד. בקריאה לא אך לחוש, יש בציבור בקריאה רק

בתורה הקריאה ולכן ראובן של הודאתו כתובה לא בתורה

של הודאתו על גם מספרים כאשר אך בכבודו, לפגוע עלולה

שבח אלא פגם זה אין מגילהראובן הרד"ל .שם)(הגהות

אמנון "מעשה גם לה שמספרים הרמב"ם הוספת על וגם

בגמרא הרי להקשות: יש קוראים(שם)ואחותו" שאין נאמר

דוד! של כבודו מפני זה מעשה

היא הסוטה באזני הקדמונים חטאי הזכרת מטרת לומר: ויש

איסורי שאר כל דוחה נפש ופיקוח ותמות, תשתה ולא שתודה
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ה'תשע"א סיון י"ז ראשון יום תעשה'? 'לא איסורי שני דוחה 'עשה'

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰ïî äOò úåöî¦§©£¥¦

.åéáàî åéçà úLà íãà íaéiL äøBzä©¨¤§©¥¨¨¥¤¨¦¥¨¦

על הוא שהחיוב אומרים יש ייבום? מצוות מוטלת מי על

משום היא ייבום מצוות של עיקרה כי היבמה, על ולא היבם

בה מצווה אינה והאשה ורביה, יח)(שו"תפריה ח"א, .הרשב"א

מהגמרא להקשות יש זו שיטה א)על כ, שהיה(יבמות האומרת,

(אילולא האירוסין מן אלמנה לייבם גדול לכהן להתיר מקום

תעשה', לא דוחה ש'עשה מכיוון זאת), האוסר מיוחד לימוד

עליה") יבוא ("יבמה היבם על שחלה עשה שמצוות היינו,

גדול. לכהן אלמנה בנשואי שיש ה'לאו' איסור את דוחה

יוכל איך האשה, על ולא האיש על רק היא ייבום מצוות ואם

עליה חלה שלא - האלמנה והרי האלמנה, את לייבם גדול הכהן

מצוות ידי על שיידחה מבלי ה'לאו' על תעבור - ייבום מצוות

עשה?

לעשות מצווה האדם כאשר חידוש: למדנו שמכאן אלא

- אחר אדם בשיתוף רק היא הביצוע ואפשרות עשה' 'מצוות

זולתו! של תעשה' 'לא איסורי את גם דוחה שלו ה'עשה'

אף - האלמנה את לייבם גדול לכהן להתיר מקום היה ולכן,

כי - עשה מצוות שתקיים מבלי ה'לאו' על עוברת שהאלמנה

האשה, מבלעדי המצוה את לקיים יכול אינו שהיבם מכיוון

שלה. תעשה' 'לא את גם דוחה שלו ה'עשה'

ד) לא, ח"א, חסד (תורת

ה'תשע"א סיון י"ח שני יום הסומא חליצת

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰;õìBç Bðéà àîeqä©¨¥¥

..÷øä äàBø äæ ïéàå ,åéðôa ä÷øéå :øîàpL¤¤¡©§¨§¨§¨¨§¥¤¤¨Ÿ

חליצתו שחלץ "הסומא בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה דין

הט"ו)כשרה" בברייתא(לקמן ומקורו א). קג, מן(יבמות "החולצת

אין שלכתחילה הרמב"ם למד ומכאן כשרה" חליצתה הסומא

בפניו", "וירקה מהפסוק זאת שלומדים והוסיף חולץ, הסומא

החולץ. של לעיניו היינו

אח יש אם רק חולץ אינו שהסומא הראב"ד כך על וכתב

לכתחילה. חולץ הסומא נוסף אח אין אם אבל שיחלוץ, אחר

חולץ אינו אחר אח אין אם שאף סובר משנה' ה'מגיד ואילו

לייבם. אפשר שהרי

ייבום שמצוות מאחר הראב"ד: דברי את מבאר איגר והגר"ע

לחליצה ה"ב)קודמת פ"א לעיל הרמב"ם שמדובר(כדברי בהכרח

שיוכל אחר אין וכאשר לחלוץ, אלא לייבם יכול שאינו בסומא

גדול דיעבד לך אין - לחלוץ רק יכול והסומא לחלוץ או לייבם

מג)מזה סי' תניינא הגרע"א .(תשובת

צריך שהחולץ הרמב"ם לדעת למלך': ה'משנה והקשה

והרי בדיעבד? הסומא חליצת תוכשר איך הרקיקה, את לראות

וכידוע להתקיים, יכול אינו הרקיקה את יראה שהחולץ התנאי

ב) ק"ג, "אם(מנחות ורק מעכבת" בילה לבילה ראוי שאינו "כל

שנדרש התנאי אם כלומר, מעכבת". הבילה אין לבילה ראוי

אם אך מעכב, אינו קיומו אי – להתקיים יכול המצוה לקיום

הקריאה שלענין כשם מעכב, קיומו אי – להתקיים יכול אינו

לדבר" יכולים היו "אם יבנה...", לא אשר לאיש יעשה "ככה

או אילם אבל לקרות", ראוים "שהם מפני מעכבת הקריאה אין

פסולה חליצתם – לקרוא יכולים שאינם הי"ג)אילמת !(לקמן

לוי" ה"בית בהגה)ותירץ ב' סי' :(ח"ג

ראוי שאינו "כל בדברהכלל רק נאמר מעכבת" בילה לבילה

הקרבת קודם הנעשית הבילה (כמו המצוה גמר קודם הנעשה

לפני היא הקריאה לרקיקה. קריאה בין ההבדל וזה המנחה)

– לקריאה ראוי אינו אם ולכן הנעל), (חליצת המצוה עיקר

אינה המצוה גמר לאחר הנעשית רקיקה ואילו מעכבת, הקריאה

מעכבת.
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ה'תשע"א סיון י"ט שלישי יום למלך חרש בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰àìå ïéîaéî elàå§¥§©§¦§Ÿ

.ïèwäå äèBMäå Løçä :ïéöìBç§¦©¥¥§©¤§©¨¨

בגמרא א)מבואר מד, חליצה(יבמות ומצות ייבום שמצות

וכן מייבם, אינו לחליצה ראוי שאינו מי ולכן בזו, זו תלויות

להיפך.

התוספות כל)ומקשים ד"ה מייבם(שם החרש מדוע כן, אם :

היא לחלוץ איֿהאפשרות כאשר ומתרצים: חולץ? שאינו אף

חל לא לחלוץ, חיוב מלכתחילה חל לא שאז מהותית, מסיבה

שאינו אלא חליצה' 'בר הוא במהותו חרש אך ייבום, חיוב גם

מייבם הוא ולכן בפועל, החליצה מעשה את לעשות (לפייכול

ה') סי' הערות .קובץ

שכתב הרמב"ם על להקשות יש ה"ג)אך פ"ב מלכים המלך(הל' ,

בפני לירוק צריכה שהיבמה משום מייבם ואינו חולץ אינו

וכיון לבזותו, אסור שהרי כן לנהוג אפשר אי ובמלך החולץ,

הוא עצמו מצד המלך הרי ולכאורה, מייבם. אינו חולץ שאינו

כמו ייבם לא ומדוע לחלוץ, אפשר אי בפועל ורק חליצה' 'בר

חרש?

שיחזור סיכוי יש כי חליצה בר נחשב החרש לומר: ויש

מצות לקיים יוכלו לא לעולם במלך אך לחלוץ, ויוכל לשפיות

בכבודו מחוייבים ממלכותו יעבור אם אפילו כי (קוה"עחליצה

ה') .שם,

למלך הלכתי: לחסרון מציאותי חסרון בין המחלקים ויש

ממנו פוקעת חליצה, בר שאינו ומכיון הדין, מצד לחלוץ אסור

מצד ולא המציאות מצד היא המניעה בחרש אך ייבום. מצות גם

אין ולכן מלקיימה, אנוס שהוא אלא קיימת והמצוה הדין,

הייבום חובת מקיום מונעת קנ"ח)החליצה סי' ח"א אהע"ז .(אג"מ

ה'תשע"א סיון כ' רביעי יום כסף תמורת בושה

:‰Œ„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú� ˙ÂÎÏ‰ïéîL ãöék¥©¨¦

Búìòî ïéðicä ïéàBø äæ éôìe ...Liaúnäå Liáîä éôì ìkä ?úLaä©¤©Ÿ§¦©§©¥§©¦§©¥§¦¤¦©©¨¦©£¨

òøàé àìå ïzì dzçtLîìe äéáàì éeàø ïBîî änk ïéîLå ,dúìòîe©£¨¨§¨¦©¨¨¨§¨¦¨§¦§©§¨¦¥§Ÿ¤¤©

.äæ íãàî äæ øác ïäì̈¤¨¨¤¥¨¨¤

אביה מוכנים כמה ששמים כותב אינו הרמב"ם והנה,

להם, יתרחש שהדבר כדי ומעמדם כבודם לפי לקבל ומשפחתה

יקרה. לא שהדבר כדי יתנו כמה אלא

ביאור: וצריך

מעריכים צער שבדמי צער, לדמי בושת דמי בין ההבדל מה

מעריכים לא בבושת ואילו ולהצטער, ליטול רוצה אדם כמה

לתת היה מוכן כמה אלא להתבייש בשביל לתת מוכן היה כמה

הבושה? את מעצמו למנוע כדי

לומר: ויש

הי"א)להלן כעורין(פ"ג אדם בני שיש "לפי הרמב"ם כותב

מיני בכל עצמם את מבזים היום וכל בושתם, על מקפידים שאין

מן אחת פרוטה ליטול כדי או ראש, וקלות שחוק דרך ביזוי

עמהם". המשחקים הליצים

שונים דברים שני הם וצער שבושת מובן הרמב"ם ומדברי

על שקלים מאה ירצה אחד שאדם יתכן בצער שכן לחלוטין,

בחמישים. מוכן יהיה והשני מסויים צער לסבול להסכים מנת

בעד אותו שיביישו מוכן לא מכובד אדם זאת, לעומת בבושה,

גופא בזה הרי כסף, עבור להתבזות מוכן מישהו ואם הון, כל

שאין הכעורין "מן והוא מכובד, שאינו עצמו על הוכיח

בושתם". על מקפידים

קכה) עמ' ח"ב שלום (ידבר

ה'תשע"א סיון כ"א חמישי יום השלום למען

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰äaøä ,éza :dì ïéøîBàå§§¦¨¦¦©§¥

.eìLëðå ïäéìò ïøöé ó÷z íéø÷éå íéìBãb íéLðàå ,eôèLðå Ceîã÷§¨§¦§§©£¨¦§¦¦¨¦¨©¦§¨£¥¤§¦§§
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ע"ב)בגמרא ז' מתרגם",(מגילה ולא נקרא ראובן "מעשה נאמר:

מה כן, ואם ראובן. של כבודו יפגע ולא העם יבינו שלא כדי

לסוטה? זאת מספרים טעם

לומר: ויש

ועוד: ליחיד. בקריאה לא אך לחוש, יש בציבור בקריאה רק

בתורה הקריאה ולכן ראובן של הודאתו כתובה לא בתורה

של הודאתו על גם מספרים כאשר אך בכבודו, לפגוע עלולה

שבח אלא פגם זה אין מגילהראובן הרד"ל .שם)(הגהות

אמנון "מעשה גם לה שמספרים הרמב"ם הוספת על וגם

בגמרא הרי להקשות: יש קוראים(שם)ואחותו" שאין נאמר

דוד! של כבודו מפני זה מעשה

היא הסוטה באזני הקדמונים חטאי הזכרת מטרת לומר: ויש

איסורי שאר כל דוחה נפש ופיקוח ותמות, תשתה ולא שתודה

התורה.

כפי השם, מחיקת את למנוע כדי הוא ההיתר לומר: יש ועוד

הרמ"א מדברי י"א)שעולה סי' כדי(שו"ת רע שם להוציא שמתיר

שבגמרא מכך זאת והוכיח בעיר, שלום ב)להשכין נ"ה, נאמר(שבת

בתורה והאמור טועה" אלא אינו חטא ראובן האומר "כל

אלא כפשוטו, מתפרש אינו אביו" פילגש בלהה את "וישכב

רע שם מוציאים כיצד קשה: זה ולפי אביו. של מצעו שבלבל

חטא, כאילו כפשוטו המעשה את לסוטה ומספרים ראובן, על

את למנוע כדי היא שהכוונה אלא חטא? לא באמת כאשר

אף הותרה כך ולשם ובטהרה, בקדושה הנכתב השם מחיקת

רע. שם הוצאת
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להשכין כדי נדחתה השם מחיקת וחומר: קל דברים והלא

השם, ממחיקת יותר חשוב שהשלום הרי לאשתו איש בין שלום

כל – השם מחיקת את למנוע כדי הותרה רע שם הוצאת ואם

שלום. להשכין כדי שמותרת שכן

(a"i 'iq dheq l`ix` zexac)

ה'תשע"א סיון כ"ב שישי יום הקנאות מצוות
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עקיבא רבי דעת א)זו ג, את(סוטה "וקנא הפסוק את המפרש

נוהגת אינה כאשר לאשתו לקנא האדם על כחובה אשתו"

שזו הרמב"ם כתב מדוע כן, אם משנה': ה'כסף ותמה בצניעות.

חכמים"? "מצוות

לשיטתו שהרמב"ם שפירש ז)ויש שורש המצוות דבר(ספר שכל ,

נחשב הפסוקים מדרש נלמד אלא מפורש כציווי נכתב שלא

אלא ציווי, בלשון כתבה לא התורה כאן ואף סופרים, כדברי

על יתר אשתו"). את וקנא קנאה רוח עליו ("ועבר סיפור בדרך

היינו אשתו" את "וקנא נוספת פעם תורה כתבה אלמלא כן:

חובה ולא רשות שהקינוי שם)אומרים מכפילות(סוטה ורק ,

מדרשת נלמד שהציווי ונמצא חובה, שהקינוי למדו הפסוק

מהרא"י)חכמים .(נימוקי

פערלא ע"ה)והגרי"פ מ"ע לרס"ג, לסהמ"צ ראיות(בביאורו שתי הביא

הרמב"ם: לשיטת

הגמרא את(שם)א. "וקינא עקיבא רבי דברי את מפרשת

מקנא שאדם ישמעאל רבי דבי לדברי בהתאם חובה" – אשתו

אותו המעוררת ממרום טהרה רוח בו שנכנסת משום רק לאשתו

לכך.

כאשר לאשתו לקנא התורה מן חובה עקיבא רבי לדעת ואם

המצוות, שאר ככל חובה זו הרי הצניעות, בדרכי הולכת אינה

לשיטת שגם מכאן אלא ממרום? טהרה ברוח זאת תולים ומדוע

מדרבנן. רק היא לקנא החובה עקיבא רבי

הגמרא א)ב. כה, ולבטל(שם למחול יכול הבעל האם מסתפקת

את תולה שהתורה לומר מקום יש כי לאשתו, שקנא הקינוי את

לבטל ביכלתו כן ואם הבעל, בקינוי לבעלה סוטה של האיסור

נסתרה. אם אף עליו תיאסר לא ואשתו קינויו את

ברצון תלוי הדבר אין הרי התורה מן חובה הוא הקינוי ואם

אלא הבעל?! בקינוי תלוי שהאיסור לומר יתכן ואיך הבעל,

קינוי, בגלל בעלה על האשה שאיסור יתכן ואכן חובה, זו שאין

הבעל. ברצון תלוי

ה'תשע"א סיון כ"ב קודש שבת חרופה שפחה
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נפדתה" לא והפדה שפחה... "והוא בתורה: יט,נאמר (ויקרא ִ

תנאיםכ) ונחלקו מ"ה). פ"ב או(כריתות גמורה בשפחה מדובר אם

חורין. בת וחציה שפחה שחציה במי

לעצם חשובה השפחּות האם לשאול: יש כך, ובין כך ובין

של שהמשמעות או חרופה שפחה על הבא על החיוב יצירת

כאיסור חמורה תהיה לא זו שעבירה במובן רק היא זו עובדה

רגיל? איש אשת

בכולה) או (בחציה שפחות בה שיש העובדה האם כלומר,

(לאשה) ומלקות (לבועל) אשם קרבן לחיוב עיקרי גורם מהווה

ואין גמורין קידושין קידושיה שאין רק גורמת ׁשׁשפחּותּה ְִֶָאו

להתחייב לאיש מקום יש ולכן דין, בית מיתת חיוב עליהם

במלקות? ולאשה בקרבן

אין(שם)רש"י ולכן גמורין קידושין קידושיה שאין מפרש

הראב"ע לדברי אך כך. כל חמורה ְִָׁשפחּותּה(שם)העבירה

הוא כי הפרשה, זאת להזכיר "וטעם החיוב: עצם לענין חשובה

ענייני בשאר כמו אשם", איל יביא כן על השפחה, אדני עושק

ראב"ע שלדעת הרי זו. בפרשה האמורים והגזילה העושק

כביאה רק ולא גזל כמעשה גם זו עבירה מחשיבה השפחּות

החטא עיקר הוא שהעושק לומר כוונתו אין ומאידך אסורה.

גורמים הם שניהם אלא החיוב, לעצם חשובה אינה והאישות

בחיוב. חשובים

חכמה' ה'משך דמלבד(שם)גם ..." וכותב: זו בדרך הולך

לרצות צריך עוד - קרבן מביא זה שעל , ה' לפני שחטא החטא

לכן אשתו... את עליו שאסר ועשקו, דחמסו ולפייסו, חבירו את

בין שחטא מה דרק חטאתו' 'כל ולא מחטאתו' לו 'ונסלח כתיב

אשר חטאתו על ה' לפני לו 'וכפר כתיב, ע"ז למקום, אדם

שיש הראב"ע בשיטת הולך חכמה' ה'משך כלומר חטא'".

אדוני את עשק לראב"ע אבל עושק, חרופה שפחה בביאת

עליו שאסרה בעלה את עשק חכמה' ה'משך לפי ואילו השפחה,

לעולם.
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ּופלֹוני,‡. ּפלֹוני ּבפני ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה
ּובעלּה, היא הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותן ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּובאּו

ּבעֹולם נאמנת;2וׁשלֹום אינּה - ּבעלי מת ואמרה: ּובאה , ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הח עדׁשּזֹו ּבא ּבעלּה. מּתחת להּׁשמט ורֹוצה ׁשקרנית, זקה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּׂשכרה היא ׁשּמא ּתּנּׂשא, לא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאחד
עד.3אֹותֹו לּה יׁש ׁשהרי ּתצא, לא - נּׂשאת ואם ;ְֲִִֵֵֵֵֵֶָָֹ

ּבעלי·. מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן
ּבינֹו ׁשלֹום ׁשהיה ּפי על ואף נאמנת, אינּה - ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמלחמה
ותאמר למיתה ׁשרּבן ּדברים על ּדעּתּה ּתסמ (ׁשּמא) ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻלבינּה;
ּבעלּה ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'מת'.
נהרג ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו מאחר אֹומרת: היא ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאמצען,
ּבּמלחמה 'מת אמרה ואפּלּו נאמנת, אינּה לפיכ ּבכללן. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּוא

מּטתֹו'4ּוקברּתיו' על 'מת אמרה אם אבל נאמנת5. -6. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבעֹולם‚. מלחמה החזקה מלחמה7לא ואמרה: ּובאה , ְְְְְְִִָָָָָָָָָָָֹֻ

לכּתחּלה, ּתּנּׂשא לא - ּבּמלחמה ּומת ּפלֹוני ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהיתה
ּתצא. לא - נּׂשאת ְִִֵֵָֹואם

הּמּפלת„. ּתחת ּבעלי מת ׁשאמרה: האּׁשה אינּה8וכן - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּלּוח היה אם וכן נׁשכֹו9נאמנת. ואמרה: ועקרּבים, נחׁשים ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא נאמנת, אינּה - ומת עקרב אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנחׁש
ּבנׁשיכה ּכ ׁשּמתּו אנׁשים .10רב ְֲִִִֵֶָָָֹ

ּבית‰. עלינּו עּׁשנּו ואני11אמרה: מת הּוא מערה, אֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
לֹו. נעּׂשה ּכ נס לּה ׁשּנעּׂשה ּכׁשם נאמנת; אינּה - ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנּצלּתי

נאמנת אינּה - ּבעלי מת ואמרה: רעבֹון ׁשנת מת12היתה ; ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
נאמנת - .13ּוקברּתיו ְְֱִֶֶֶַ

.Âואני נהרג הּוא לסטים, אֹו עּכּו"ם עלינּו נפלּו ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָאמרה:
הּנׁשים את להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - ּכדי14נּצלּתי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּוא. נּצל ּכ היא ׁשּנּצלה ּכׁשם ְְִֵֶֶַַָָֹֻֻׁשּנאמר:

.Êׁשּדבר נאמנת. - ּבעלי מת ואמרה: ּבעֹולם דבר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ואפׁשר מת, וזה חי זה הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּפׁשּוט
ּולפי החֹולים, הּזקנים ויּנצלּו חזקים נערים ּבּדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּימּותּו
הּמתים. רב על דעּתּה סמכה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹזה

.Áּבּמה אּׁשה. לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד אמרנּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכבר
עבד ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע אמּורים? ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּדברים

ׁשפחה אינֹו15אֹו - קטן מּפי אֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ; ְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ
ּדבריהם. על סֹומכין ואין ְְְִִִֵֵֵֶַמעיד,

.Ëמהסּפד ּבאנּו עכׁשיו אֹומרין: ׁשהן הּתינֹוקֹות מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשמע
עלה ּופלֹוני החכם, ּופלֹוני ׁשם, היּו ספּדנין וכ ּכ ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָּפלֹוני,
על מּפיהן מעיד זה הרי - ּבמּטתֹו עּׂשּו וכ ּכ מּטתֹו, ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר

הּד האּלּוּפי אׁשּתֹו.16ברים את ּומּׂשיאין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.È;ּפיו על ּתּנּׂשא זֹו הרי - ּפלֹוני את הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּׂשראל

רׁשע עצמֹו מּׂשים אדם ׁשּמת17ׁשאין העיד והרי ,18. ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Èעל מּׂשיאין - ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהעּכּו"ם אמרנּו, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכבר

ּכּמה ׁשּמת, לפלֹוני אֹוי ואמר: מסיח עּכּו"ם היה ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּפיו.
ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי; עּׂשה טֹובה וכּמה נאה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכׁשהייתי
האּלּו בדברים וכּיֹוצא ּפתאם; מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּותמהני

נאמן זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין .19ׁשהן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
.·Èמעיד - ּתּמֹו לפי הּמסיח מעּכּו"ם ׁשּׁשמע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻיּׂשראל

ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנּׂשא מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשמע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איש1) אשת התירו למה וטעם זה, בענין העדים העדאת דיני ופרטי בעלה מת לומר האשה נאמנות דין המשך רבינו בו ביאר
קלושה. נאמנת.2)בעדות שאינה בעולם, כשמלחמה שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף שקרנית3)כלומר, והוחזקה הואיל

שקר. עד שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט ממשיכה שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר אף4)והוברר
בעלה. שזה וסוברת אחר קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך מדברת והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי על

בביתו.5) מטתו על אלא במלחמה, סמוך6)שלא שם הלך אפילו ... המלחמה מן רחוק נהרג או שמת אומרת אם הדין "והוא
נאמנת". שלל, לקנות בעולם.7)למערכה מלחמה על ידוע לא כל8)כלומר, והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל

הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא הרי שמפולת העיר, השמים.9)בתי מן עליהם שנשלחו הדבר10)כלומר, וברור
מלחמה. בדין שנאמנת כמו האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה עשן.11)שאם ונתמלא באש הציתוהו

אפי12) חי.כי שעזבתו פי על ואף לחיות יוכל לא מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת מת לא כי13)לו
נאמנת אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח, כך כל בהולה אינה ברעבון
בלבד. הזייה והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך המלחמה, מפחד לברוח היא בהולה כי וקברתיו, מת לומר:

יכולה14) אמרו: ובירושלמי עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת שאינה אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי "אשה
הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין אני נכרייה ולומר עצמה את להטמין דעת.15)אשה בני כאן16)והם שאין
אותם. ראו עכשיו שרק מיתתו מעסקי דברים סיפור אלא עליה, נאמנים שאינם סתם, הרגו,17)עדות בעצמו שהוא לו להאמין

לעדות נאמן אינו וממילא הנפש) את (שרצח רשע נעשה הרי לעצמו נאמן היה אילו כי לעדות, פסול וקרוב לעצמו הוא קרוב שהרי
עד". להיות רשע עם ידך תשת אל אמרה: שהתורה שהיה18)אשה, ומפרשים, דיבורו" "מחלקים כלומר דיבוריה", ו"פלגינן

הרגו. שהוא עצמו על נאמן ואינו להשיאה הוא נאמן נמצא הרגו, לא והוא הרוצחים נאמן19)עם אינו להעיד נתכוון אם אבל



עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

להשכין כדי נדחתה השם מחיקת וחומר: קל דברים והלא

השם, ממחיקת יותר חשוב שהשלום הרי לאשתו איש בין שלום

כל – השם מחיקת את למנוע כדי הותרה רע שם הוצאת ואם

שלום. להשכין כדי שמותרת שכן

(a"i 'iq dheq l`ix` zexac)

ה'תשע"א סיון כ"ב שישי יום הקנאות מצוות

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰éða ìò íéîëç úåöî¦§©£¨¦©§¥

úà àp÷îä ìëå .BzLà úà àp÷å :øîàpL ,ïäéLðì úBàp÷ì ìàøOé¦§¨¥§©Ÿ¦§¥¤¤¤¡©§¦¥¤¦§§¨©§©¥¤

.äøäè çeø Ba äñðëð ,BzLà¦§¦§§¨©¨¢¨

עקיבא רבי דעת א)זו ג, את(סוטה "וקנא הפסוק את המפרש

נוהגת אינה כאשר לאשתו לקנא האדם על כחובה אשתו"

שזו הרמב"ם כתב מדוע כן, אם משנה': ה'כסף ותמה בצניעות.

חכמים"? "מצוות

לשיטתו שהרמב"ם שפירש ז)ויש שורש המצוות דבר(ספר שכל ,

נחשב הפסוקים מדרש נלמד אלא מפורש כציווי נכתב שלא

אלא ציווי, בלשון כתבה לא התורה כאן ואף סופרים, כדברי

על יתר אשתו"). את וקנא קנאה רוח עליו ("ועבר סיפור בדרך

היינו אשתו" את "וקנא נוספת פעם תורה כתבה אלמלא כן:

חובה ולא רשות שהקינוי שם)אומרים מכפילות(סוטה ורק ,

מדרשת נלמד שהציווי ונמצא חובה, שהקינוי למדו הפסוק

מהרא"י)חכמים .(נימוקי

פערלא ע"ה)והגרי"פ מ"ע לרס"ג, לסהמ"צ ראיות(בביאורו שתי הביא

הרמב"ם: לשיטת

הגמרא את(שם)א. "וקינא עקיבא רבי דברי את מפרשת

מקנא שאדם ישמעאל רבי דבי לדברי בהתאם חובה" – אשתו

אותו המעוררת ממרום טהרה רוח בו שנכנסת משום רק לאשתו

לכך.

כאשר לאשתו לקנא התורה מן חובה עקיבא רבי לדעת ואם

המצוות, שאר ככל חובה זו הרי הצניעות, בדרכי הולכת אינה

לשיטת שגם מכאן אלא ממרום? טהרה ברוח זאת תולים ומדוע

מדרבנן. רק היא לקנא החובה עקיבא רבי

הגמרא א)ב. כה, ולבטל(שם למחול יכול הבעל האם מסתפקת

את תולה שהתורה לומר מקום יש כי לאשתו, שקנא הקינוי את

לבטל ביכלתו כן ואם הבעל, בקינוי לבעלה סוטה של האיסור

נסתרה. אם אף עליו תיאסר לא ואשתו קינויו את

ברצון תלוי הדבר אין הרי התורה מן חובה הוא הקינוי ואם

אלא הבעל?! בקינוי תלוי שהאיסור לומר יתכן ואיך הבעל,

קינוי, בגלל בעלה על האשה שאיסור יתכן ואכן חובה, זו שאין

הבעל. ברצון תלוי

ה'תשע"א סיון כ"ב קודש שבת חרופה שפחה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äôeøç äçôL¦§¨£¨

úLc÷îe ïéøBç úa déöçå äçôL déöçL àéä äøBza äøeîàä̈£¨©¨¦¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦§ª¤¤

äøøçzLð íà àä .äLtç àì ék eúîeé àì :øîàpL ;éøáò ãáòì§¤¤¦§¦¤¤¡©Ÿ§¦Ÿª¨¨¨¦¦§©§§¨

.äøeîb Léà úLà úéOòð éøäL ;ïéc úéa úúéî äéìò ïéáiç ¯ dlëª¨©¨¦¨¤¨¦©¥¦¤£¥©£¥¥¤¦§¨

נפדתה" לא והפדה שפחה... "והוא בתורה: יט,נאמר (ויקרא ִ

תנאיםכ) ונחלקו מ"ה). פ"ב או(כריתות גמורה בשפחה מדובר אם

חורין. בת וחציה שפחה שחציה במי

לעצם חשובה השפחּות האם לשאול: יש כך, ובין כך ובין

של שהמשמעות או חרופה שפחה על הבא על החיוב יצירת

כאיסור חמורה תהיה לא זו שעבירה במובן רק היא זו עובדה

רגיל? איש אשת

בכולה) או (בחציה שפחות בה שיש העובדה האם כלומר,

(לאשה) ומלקות (לבועל) אשם קרבן לחיוב עיקרי גורם מהווה

ואין גמורין קידושין קידושיה שאין רק גורמת ׁשׁשפחּותּה ְִֶָאו

להתחייב לאיש מקום יש ולכן דין, בית מיתת חיוב עליהם

במלקות? ולאשה בקרבן

אין(שם)רש"י ולכן גמורין קידושין קידושיה שאין מפרש

הראב"ע לדברי אך כך. כל חמורה ְִָׁשפחּותּה(שם)העבירה

הוא כי הפרשה, זאת להזכיר "וטעם החיוב: עצם לענין חשובה

ענייני בשאר כמו אשם", איל יביא כן על השפחה, אדני עושק

ראב"ע שלדעת הרי זו. בפרשה האמורים והגזילה העושק

כביאה רק ולא גזל כמעשה גם זו עבירה מחשיבה השפחּות

החטא עיקר הוא שהעושק לומר כוונתו אין ומאידך אסורה.

גורמים הם שניהם אלא החיוב, לעצם חשובה אינה והאישות

בחיוב. חשובים

חכמה' ה'משך דמלבד(שם)גם ..." וכותב: זו בדרך הולך

לרצות צריך עוד - קרבן מביא זה שעל , ה' לפני שחטא החטא

לכן אשתו... את עליו שאסר ועשקו, דחמסו ולפייסו, חבירו את

בין שחטא מה דרק חטאתו' 'כל ולא מחטאתו' לו 'ונסלח כתיב

אשר חטאתו על ה' לפני לו 'וכפר כתיב, ע"ז למקום, אדם

שיש הראב"ע בשיטת הולך חכמה' ה'משך כלומר חטא'".

אדוני את עשק לראב"ע אבל עושק, חרופה שפחה בביאת

עליו שאסרה בעלה את עשק חכמה' ה'משך לפי ואילו השפחה,

לעולם.

oiyexib zekld - oeiq f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd oeiq b"kÎf"i -

ה'תשע"א סיון י"ז ראשון יום

oiWExB zFkld¦§¥¦
עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק

oiyexibzekld
¤¤§¨¨¨

ּופלֹוני,‡. ּפלֹוני ּבפני ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה
ּובעלּה, היא הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותן ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּובאּו

ּבעֹולם נאמנת;2וׁשלֹום אינּה - ּבעלי מת ואמרה: ּובאה , ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הח עדׁשּזֹו ּבא ּבעלּה. מּתחת להּׁשמט ורֹוצה ׁשקרנית, זקה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּׂשכרה היא ׁשּמא ּתּנּׂשא, לא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאחד
עד.3אֹותֹו לּה יׁש ׁשהרי ּתצא, לא - נּׂשאת ואם ;ְֲִִֵֵֵֵֵֶָָֹ

ּבעלי·. מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן
ּבינֹו ׁשלֹום ׁשהיה ּפי על ואף נאמנת, אינּה - ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמלחמה
ותאמר למיתה ׁשרּבן ּדברים על ּדעּתּה ּתסמ (ׁשּמא) ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻלבינּה;
ּבעלּה ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'מת'.
נהרג ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו מאחר אֹומרת: היא ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאמצען,
ּבּמלחמה 'מת אמרה ואפּלּו נאמנת, אינּה לפיכ ּבכללן. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּוא

מּטתֹו'4ּוקברּתיו' על 'מת אמרה אם אבל נאמנת5. -6. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבעֹולם‚. מלחמה החזקה מלחמה7לא ואמרה: ּובאה , ְְְְְְִִָָָָָָָָָָָֹֻ

לכּתחּלה, ּתּנּׂשא לא - ּבּמלחמה ּומת ּפלֹוני ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהיתה
ּתצא. לא - נּׂשאת ְִִֵֵָֹואם

הּמּפלת„. ּתחת ּבעלי מת ׁשאמרה: האּׁשה אינּה8וכן - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּלּוח היה אם וכן נׁשכֹו9נאמנת. ואמרה: ועקרּבים, נחׁשים ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא נאמנת, אינּה - ומת עקרב אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנחׁש
ּבנׁשיכה ּכ ׁשּמתּו אנׁשים .10רב ְֲִִִֵֶָָָֹ

ּבית‰. עלינּו עּׁשנּו ואני11אמרה: מת הּוא מערה, אֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
לֹו. נעּׂשה ּכ נס לּה ׁשּנעּׂשה ּכׁשם נאמנת; אינּה - ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנּצלּתי

נאמנת אינּה - ּבעלי מת ואמרה: רעבֹון ׁשנת מת12היתה ; ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
נאמנת - .13ּוקברּתיו ְְֱִֶֶֶַ

.Âואני נהרג הּוא לסטים, אֹו עּכּו"ם עלינּו נפלּו ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָאמרה:
הּנׁשים את להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - ּכדי14נּצלּתי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּוא. נּצל ּכ היא ׁשּנּצלה ּכׁשם ְְִֵֶֶַַָָֹֻֻׁשּנאמר:

.Êׁשּדבר נאמנת. - ּבעלי מת ואמרה: ּבעֹולם דבר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ואפׁשר מת, וזה חי זה הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּפׁשּוט
ּולפי החֹולים, הּזקנים ויּנצלּו חזקים נערים ּבּדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּימּותּו
הּמתים. רב על דעּתּה סמכה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹזה

.Áּבּמה אּׁשה. לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד אמרנּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכבר
עבד ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע אמּורים? ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּדברים

ׁשפחה אינֹו15אֹו - קטן מּפי אֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ; ְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ
ּדבריהם. על סֹומכין ואין ְְְִִִֵֵֵֶַמעיד,

.Ëמהסּפד ּבאנּו עכׁשיו אֹומרין: ׁשהן הּתינֹוקֹות מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשמע
עלה ּופלֹוני החכם, ּופלֹוני ׁשם, היּו ספּדנין וכ ּכ ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָּפלֹוני,
על מּפיהן מעיד זה הרי - ּבמּטתֹו עּׂשּו וכ ּכ מּטתֹו, ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר

הּד האּלּוּפי אׁשּתֹו.16ברים את ּומּׂשיאין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.È;ּפיו על ּתּנּׂשא זֹו הרי - ּפלֹוני את הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּׂשראל

רׁשע עצמֹו מּׂשים אדם ׁשּמת17ׁשאין העיד והרי ,18. ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Èעל מּׂשיאין - ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהעּכּו"ם אמרנּו, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכבר

ּכּמה ׁשּמת, לפלֹוני אֹוי ואמר: מסיח עּכּו"ם היה ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּפיו.
ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי; עּׂשה טֹובה וכּמה נאה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכׁשהייתי
האּלּו בדברים וכּיֹוצא ּפתאם; מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּותמהני

נאמן זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין .19ׁשהן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
.·Èמעיד - ּתּמֹו לפי הּמסיח מעּכּו"ם ׁשּׁשמע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻיּׂשראל

ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנּׂשא מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשמע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איש1) אשת התירו למה וטעם זה, בענין העדים העדאת דיני ופרטי בעלה מת לומר האשה נאמנות דין המשך רבינו בו ביאר
קלושה. נאמנת.2)בעדות שאינה בעולם, כשמלחמה שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף שקרנית3)כלומר, והוחזקה הואיל

שקר. עד שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט ממשיכה שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר אף4)והוברר
בעלה. שזה וסוברת אחר קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך מדברת והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי על

בביתו.5) מטתו על אלא במלחמה, סמוך6)שלא שם הלך אפילו ... המלחמה מן רחוק נהרג או שמת אומרת אם הדין "והוא
נאמנת". שלל, לקנות בעולם.7)למערכה מלחמה על ידוע לא כל8)כלומר, והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל

הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא הרי שמפולת העיר, השמים.9)בתי מן עליהם שנשלחו הדבר10)כלומר, וברור
מלחמה. בדין שנאמנת כמו האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה עשן.11)שאם ונתמלא באש הציתוהו

אפי12) חי.כי שעזבתו פי על ואף לחיות יוכל לא מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת מת לא כי13)לו
נאמנת אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח, כך כל בהולה אינה ברעבון
בלבד. הזייה והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך המלחמה, מפחד לברוח היא בהולה כי וקברתיו, מת לומר:

יכולה14) אמרו: ובירושלמי עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת שאינה אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי "אשה
הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין אני נכרייה ולומר עצמה את להטמין דעת.15)אשה בני כאן16)והם שאין
אותם. ראו עכשיו שרק מיתתו מעסקי דברים סיפור אלא עליה, נאמנים שאינם סתם, הרגו,17)עדות בעצמו שהוא לו להאמין

לעדות נאמן אינו וממילא הנפש) את (שרצח רשע נעשה הרי לעצמו נאמן היה אילו כי לעדות, פסול וקרוב לעצמו הוא קרוב שהרי
עד". להיות רשע עם ידך תשת אל אמרה: שהתורה שהיה18)אשה, ומפרשים, דיבורו" "מחלקים כלומר דיבוריה", ו"פלגינן

הרגו. שהוא עצמו על נאמן ואינו להשיאה הוא נאמן נמצא הרגו, לא והוא הרוצחים נאמן19)עם אינו להעיד נתכוון אם אבל



oiyexibעב zekld - oeiq f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אמתלא ׁשם ּבּׂשיחת20היתה אמתלא ׁשם היתה אם אבל ; ְְְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו אחר, לדבר אּלא יתּכּון לא ׁשּמא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעּכּו"ם
ׁשהרגּתי ּכדר אֹות אהרג ׁשּלא ,וכ ּכ לי עּׂשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹלאחד:

ּתּמֹו לפי מסיח זה אין - על21פלֹוני אימה להטיל ׁשּכּונתֹו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ֶזה.

.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם הרגנּו22וכן ׁשאמרּו: עּכּו"ם ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּכדי ּבכזב עצמן ידי מחזיקין ׁשהן נאמנין, אינם - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפלֹוני

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהּטיל
.„Èׁשּׁשאלּו ּפי על אף ּתחּלה, ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻעּכּו"ם

זה הרי - המארע ּכל ׁשּיפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכ אחר ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאֹותֹו
ּפיו. על ּומּׂשיאין ֱִִִֶַַָנאמן,

.ÂËאפּלּו ּפלֹוני', ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר ׁשהעד הֹודענּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכבר
אּׁשה, לעדּות ּכׁשר זה הרי - מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמע

ּפיו על העבד:23ּומּׂשיאין אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל . ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ראית היא אֹותֹו: ׁשֹואלין - ׁשּמת ראיתיו ואני ּפלֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָמת
העיד ואם נאמן, - ּברּור ּבדבר העיד אם ׁשּמת? ידעּת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובּמה

למיתה ׁשרּבן ׁשאין24ּבדברים אׁשּתֹו; את מּׂשיאין אין - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ּבֹו ואין וּדאי ׁשּמת ּכׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם על ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמעידין

ֵָספק.
.ÊËאין - הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?

למים נפל ואם אחר. ּבמקֹום יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעידין
סביביו ּכל ורֹואה ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון ,25מקּבצים, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

נפׁשֹו ׁשּתצא ּכדי ׁשּמת,26וׁשהה עליו מעידין - עלה ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
והׁשליכּו ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָּומּׂשיאין

אבר27מצּודה מּמּנּו והעלּו מן28אחריו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
את ּומּׂשיאין ׁשּמת, עליו מעידין זה הרי - ויחיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהחי

.29אׁשּתֹו ְִ
.ÊÈלגב ׁשּנפל אין30ראּוהּו - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

נחׁשים לחפירת נפל יאכלּוהּו. ׁשּלא אפׁשר עליו, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמעידין
רֹותחת31ועקרּבים יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו , ְְְְְִִֵַַַַַָָ

ׁשמן אֹו יין סימנין32מלאה ׁשני ּבֹו ׁשּׁשחטּו אֹו רּבן,33, אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
למּות. סֹופֹו ׁשּוּדאי ׁשּמת, עליו מעידין - ּוברח עמד ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

ימּות אּלא ׁשּיחיה, אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכן
עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן ְְֲִִִִֵֵַָָָָמּיד

.ÁÈצלּוב ׁשּדקרּוהּו34ראּוהּו ּפי על אף ּבֹו, אֹוכל והעֹוף ְְִֵֶַַָָָָ
העֹוף ראּו ואם ׁשּמת. עליו מעיד אינֹו - חּצים ּבֹו ירּו ְִִִִֵֵֵֶָָָָָאֹו
אֹו לּבֹו אֹו מחֹו ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹוכל

ׁשּמת. עליו מעיד זה הרי - מעיו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבני
.ËÈאֹו ּבמּפלת, אֹו ּבּמלחמה ׁשּמת ראיתיו אֹומר: אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעד

ומת הּגדֹול ּבּים ׁשרּבן35ׁשּטבע אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּפיו על ותּנּׂשא נאמן, - 'קברּתיו' אמר אם ואם36למיתה: ; ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּתצא. לא - נּׂשאת ואם תּנּׂשא, לא - 'קברּתיו' אמר ְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹלא
.Îאֹו ּבּים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוכן

עלה ולא סֹוף להם ׁשאין ׁשמֹו37ּבמים ונׁשּתּכח זכרֹו ואבד , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנּׂשא לא זֹו הרי נּׂשאת38- ואם ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

ואמר ּתּמֹו לפי ׁשהסיח העּכּו"ם היה ואפּלּו ּתצא. לא -ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
וחכם ּתצא. לא זֹו הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ'טבע

אֹותֹו מנּדין - לכּתחּלה להּׂשיאּה .39ׁשהֹורה ְְְְִִִֶַַַָָָ
.‡Îּפּדחּתֹו אם מת: אֹו הרּוג ּופרצּוף40מצאּוהּו וחטמֹו ְְְְְִֵַַַָָָ

עליו מעידין - ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ;41ּפניו ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָ
ּבגּופֹו סימנין להם ׁשּיׁש ּפי על אף מאּלּו, אחד נּטל ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ׁשּומא42ּובכליו ואפּלּו אחר43, ׁשּמא עליו, מעידין אין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
אמּורים ּדברים ּבּמה ימים44הּוא. ׁשלׁשה ּבתֹו ּבׁשראּוהּו ? ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ

אין - ׁשלׁשה אחר אבל מיתתֹו; אחר אֹו הריגתֹו ְֲֲִִֵַַַַַַָָָָאחר
מׁשּתּנה. ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמעידין

.·Îּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה הּים והׁשליכֹו ּבּים ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
ׁשאינֹו45ימים עליו, מעידין - וחטמֹו ּפניו הּכירּו אם , ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ

מרּבה זמן לאחר אּלא ּבּמים ּבּיּבׁשה46מׁשּתּנה ׁשהה ואם . ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
ונתּפח ׁשעֹות עּׂשרה ׁשּתים הּים מן ׁשהׁשל אין47אחר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין נׁשּתּנה. ׁשהרי עליו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמעידין
עליו להעיד אפּלּו48להּכירֹו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ּבֹודקין - ְְְְֲִִִִִַָָָ

הּלבנה. לאֹור אֹו הּנר לאֹור ְְְְֵַַַַָָָּבּלילה
.‚Îואמר מרחֹוק, עֹומד אחד ּפלֹוני,49ראּו ּבן ּפלֹוני ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

מת, הּוא והרי נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נאמן. שאינו - להינשא להתירה נתכוון אם שכן עין.20)וכל למראית הנמקה פלוני21)תואנה, אותו הריגת על להאמינו
אשתו. משפט.22)ולהשיא לנו23)בתי אפשר ואי הואיל מת, שזה הראשון האומר ידע כיצד יודעים אנו שאין פי על ואף

אשתו. את ומשיאים ממש מת ראהו שבוודאי סומכים אנו - בפנינו אינו שהרי - זה24)לבודקו שגם וייתכן לחיים, ומיעוטם
חי. והוא אסורה".25)נמלט אשתו סוף להם ושאין מותרת אשתו - סוף להם שיש שעות.26)"מים כשלוש רשת.27)והוא

הוא.28) המושלך של זה שאבר מובהק סימן ידי על עשר29)והכירו שנים לאחר אלא מותרת שאינה והרשב"א הרמב"ן וכתבו
חיות.30)חודש. אותו.31)מאורת מזיקים עליהם כשעומד בנפילתו שדוחקם ידי רותחים,32)על מים של ליורה הדין והוא

האש. על והוושט.33)העומדת עלה.35)תלוי.34)הקנה ולא נפשו שתצא כדי שם אינה36)ששהה שאשה פי על ואף
ולומר לשקר עלולה להינשא וחשקה גופה צער מתוך האשה כי ביניהם, לחלק יש וקברתיו, במלחמה בעלי מת לומר נאמנת
כך. כל מטעהו דמיונו ואין שקר, יעיד למה המעיד עד אבל בדומה, ואומרת בעלה, שזהו וסוברת אחר אדם שקברה או קברתיו,

נפשו.37) שתצא כדי שיעור עליו על38)ששהה אלא מעידים ואינם הואיל תינשא, לא זו הרי כך מעידים שניים אם ואפילו
המיתה. על ולא פי39)הטביעה על אף - שטעה הודה אותו.ואם מנדין אין פיו על נישאת שכן41)מצחו.40)שכבר

פנים. בהכרת אלא הגוף בשאר עדות שאין הרי בם", ענתה פניהם "הכרת מובהק43)בגדיו.42)כתוב: סימן שהיא יבלת,
וחוטמו.44)במקצת. פניו פרצוף על לנפוח46)לטביעתו.45)שמעידים אותם מניחים ואין הפנים צורת צומתים שהמים

פניו.47)ולהשתנות. נהרג.48)נפחו או אומר.49)כשמת הוא עצמו על

dvilge meai zekld - oeiq f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּׂשיאין אּלּו הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה ּומצאּוהּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹוהלכּו
אׁשּתֹו .50את ְִֶ

.„Îּכׁשּתל אנׁשים: אֹו ּדין ּבית לי אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא
ּובא מיכאל; ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל זה, הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
ואין מּתרת, אׁשּתֹו הרי - זה ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק ׁשּמא .51אֹומרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Îהעּכּו"ם ּובא אחר, למקֹום מעּמנּו ויּׂשראל עּכּו"ם ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָיצא

מּׂשיאין - מת מּכאן עּמי ׁשּיצא איׁש ואמר: ּתּמֹו לפי ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוהסיח
האיׁש. אֹותֹו יֹודע העּכּו"ם ׁשאין ּפי על ואף אׁשּתֹו, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

'קברּתיו' ׁשּיאמר .52והּוא, ְְְִֶַַֹ
.ÂÎ,למקֹום מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עּׂשרה יצאּו אם ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָוכן

ּגמּלים נֹוּׂשאים אֹו ּבקֹולר אסּורין ּבדברים53והן וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
אנׁשים ׁשעּׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי העּכּו"ם והסיח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאּלּו,
וכ ּכ נֹוּׂשאים והם ּפלֹוני למקֹום ּפלֹוני מּמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָׁשהלכּו

ּכּלם נׁשֹותיהן55ּוקברנּום54מתּו את מּׂשיאין -56. ְְְִִֵֵֶֶַַָֻ
.ÊÎּכ ּפלֹוני, ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל

הּדעת ּבאמד אֹומרים אין - סימניו היּו וכ צּורתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹוכ
וׁשם ׁשמֹו ויזּכיר ּפלֹוני ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד הּוא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּפלֹוני

ומת ּפלֹונית מעיר עּמנּו יצא אחד אמר: אם אבל -57עירֹו. ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּתּנּׂשא - הּוא אּלא מּׁשם יצא לא אם העיר, ּבאֹותּה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמחּפּׂשין

.58אׁשּתֹו ְִ
.ÁÎּבׁשטר ּכתּוב אֹו59מצאּו ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני איׁש מת : ְְְְִִִִֵֶָָָ

זה הרי - יּׂשראל ּכתב ׁשּזה ונֹודע ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָנהרג
אׁשּתֹו ּכדר60ּתּנּׂשא אֹותֹו ּובדקּו ׁשּנׁשּתּתק, מי וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבן ּפלֹוני ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת לגּטין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּבֹודקין

אּׁשה עדי ּבֹודקין ואין ותּנּׂשא. ּכתיבתֹו על סֹומכין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָּפלֹוני
להחמיר62וחקירה61ּבדריׁשה ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא . ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ

להקל עגּונה.63אּלא הּתרת מּׁשּום , ְֲִֵֶַַָָָָ
.ËÎהחמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה 64אל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אּׁשה לפי65ּבעדּות הּמסיח עּכּו"ם אֹו ׁשפחה אֹו עבד אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ד ּובלא הּכתב, ּומּפי עד, מּפי ועד ּכמֹוּתּמֹו, וחקירה ריׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹֻ

ּוׁשאר עדים ׁשני העדת על ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבארנּו,
העדּות על66מׁשּפטי לעמד יכֹול אּתה ׁשאין ּבדבר אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הרג67ּבריֹו ׁשּזה ׁשהעידּו ּכגֹון ּובעדּותן, העדים מּפי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
זה על68את לעמד ׁשאפׁשר ּדבר אבל זה; את הלוה אֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אין אם להּׁשמט יכֹול העד ואין הּזה, העד מּפי ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּבריֹו
ּפלֹוני ׁשּמת ׁשהעיד זה ּכגֹון אמת, הקּפידה69הּדבר לא - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּבׁשקר העד ּבֹו ׁשּיעיד הּוא רחֹוק ׁשּדבר עליו, .70ּתֹורה ְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
מּפי אחד, עד ּבֹו והאמינּו זה ּבדבר חכמים הקּלּו ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָלפיכ
ּתּׁשארנה ׁשּלא ּכדי וחקירה, דריׁשה ּובלא הּכתב ּומן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשפחה

עגּונֹות יּׂשראל .71ּבנֹות ְְֲִֵָ

ּגרּוׁשין הלכֹות ְְִִִֵסליקּו
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לא אחת ּומצוה עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹיׁש
ּתּנּׂשא ׁשּלא ג) לחלץ. ב) ליּבם. א) פרטן: וזהּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹתעּׂשה,
והאּׁשה מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסיר עד זר לאיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָיבמה
הּיבם ּורׁשּות ליּבּום, זקּוקה נקראת ליּבּום ראּויה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשהיא

זּקה. ְִִֵָנקראת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צורתו.50) שנשתנה ונתפח בפנים שנשכו אחד51)שאפשר אם הוחזקו, ואפילו זה, בשם שניים מקום באותו הוחזקו ולא הואיל
אחד של אשתו תינשא לא מת, או חי הוא אם מהם אחד בכל ידוע ואין הוחזקו אם אבל השני. של אשתו את משיאים - חי מהם

המת. הוא מי שיתברר עד שמא52)מהם חוששים כי "קברתיו", שיאמר עד נאמן אינו בשמו נקב לא וגם מכירו ואינו הואיל
"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר כל בשמו, ובקי כשמכירו אבל בלבד, דעתו וסמיכות אומדן פי על אומר הוא

גמלים.53) בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים או ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים שלושה54)כלומר: הרי
שאם שבצוואריהם, הקולר סימן וגם הוא) שכך בהם (וידענו פלוני למקום פלוני ממקום יציאתם וסימון האנשים, מניין סימנים:

במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או אלה שמא לחוש יש כן, האנשים55)לא את מכיר הגוי ואין הואיל
"קברנום". לומר: הוא ואמר56)צריך גוי ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום מהלכים שהיו אדם בני בשישים "מעשה

נשותיהם". את והשיאו וקברתים שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני שישים על כלל.57)חבל שמו הזכיר ולא
תומו".58) לפי מסיח בגוי הדין מועיל.59)"והוא הכתב אין חתימה בלא אבל וחתום, כתוב עדות60)שהיה שאין פי על אף

בעד שהתירו כשם הקילו, אשה בעדות - כתבם" מפי ולא "מפיהם - עדים" שניים פי "על אמרה שהתורה הכתב, מן מתקבלת
תומו. לפי במסיח אלא גוי הוכשר שלא תינשא, לא - גוי כתבו אבל ישראל, כשכתבו זה וכל עד. לראות61)מפי העדים בדיקות

בדבריהם. סתירות אין אם לראות פעמים ושלוש שתיים עליהם שמדקדקים מכוונים, דבריהם באיזה62)אם והמקום, הזמן כיוון
וכו'. שעה ובאיזו אבל63)יום הימנו". נוחה חכמים דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר ודורש המחמיר "וכל

ולחקור. לדרוש צריך לערמה לחוש שיש דין.64)במקום בית מיתת ועונשו חמור שהוא ערווה נאמנת65)איסור שאשה
זו. וחקירה.66)בעדות דרישה הרוצח.68)=בירורו.67)כגון זהו אם פעם אף יודעים היינו לא העדאתם שאם69)שלולא

שקרו. יתגלה - לפנינו חי בו".70)יבוא משקרים אנשים אין להיגלות העשוי "דבר ז"ל: ראו71)כאמרם מה תאמר שלא
העשוי בדבר אפילו אחד עד להאמין לא איסור בו שהוחזק בדבר החמירו מקומות שבהרבה בעוד בדבר, להקל ככה על חכמים
התרת שמשום רבנו, מנמק לפיכך נאמן, אינו - חלב ולא שומן זה ואמר אחד עד ובא לפנינו מונחת חלב חתיכת כגון להיגלות,

בזה. להקל חכמים ראו עגונה
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מּׂשיאין אּלּו הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה ּומצאּוהּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹוהלכּו
אׁשּתֹו .50את ְִֶ

.„Îּכׁשּתל אנׁשים: אֹו ּדין ּבית לי אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא
ּובא מיכאל; ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל זה, הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
ואין מּתרת, אׁשּתֹו הרי - זה ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק ׁשּמא .51אֹומרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Îהעּכּו"ם ּובא אחר, למקֹום מעּמנּו ויּׂשראל עּכּו"ם ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָיצא

מּׂשיאין - מת מּכאן עּמי ׁשּיצא איׁש ואמר: ּתּמֹו לפי ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוהסיח
האיׁש. אֹותֹו יֹודע העּכּו"ם ׁשאין ּפי על ואף אׁשּתֹו, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

'קברּתיו' ׁשּיאמר .52והּוא, ְְְִֶַַֹ
.ÂÎ,למקֹום מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עּׂשרה יצאּו אם ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָוכן

ּגמּלים נֹוּׂשאים אֹו ּבקֹולר אסּורין ּבדברים53והן וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
אנׁשים ׁשעּׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי העּכּו"ם והסיח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאּלּו,
וכ ּכ נֹוּׂשאים והם ּפלֹוני למקֹום ּפלֹוני מּמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָׁשהלכּו

ּכּלם נׁשֹותיהן55ּוקברנּום54מתּו את מּׂשיאין -56. ְְְִִֵֵֶֶַַָֻ
.ÊÎּכ ּפלֹוני, ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל

הּדעת ּבאמד אֹומרים אין - סימניו היּו וכ צּורתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹוכ
וׁשם ׁשמֹו ויזּכיר ּפלֹוני ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד הּוא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּפלֹוני

ומת ּפלֹונית מעיר עּמנּו יצא אחד אמר: אם אבל -57עירֹו. ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּתּנּׂשא - הּוא אּלא מּׁשם יצא לא אם העיר, ּבאֹותּה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמחּפּׂשין

.58אׁשּתֹו ְִ
.ÁÎּבׁשטר ּכתּוב אֹו59מצאּו ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני איׁש מת : ְְְְִִִִֵֶָָָ

זה הרי - יּׂשראל ּכתב ׁשּזה ונֹודע ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָנהרג
אׁשּתֹו ּכדר60ּתּנּׂשא אֹותֹו ּובדקּו ׁשּנׁשּתּתק, מי וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבן ּפלֹוני ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת לגּטין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּבֹודקין

אּׁשה עדי ּבֹודקין ואין ותּנּׂשא. ּכתיבתֹו על סֹומכין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָּפלֹוני
להחמיר62וחקירה61ּבדריׁשה ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא . ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ

להקל עגּונה.63אּלא הּתרת מּׁשּום , ְֲִֵֶַַָָָָ
.ËÎהחמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה 64אל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אּׁשה לפי65ּבעדּות הּמסיח עּכּו"ם אֹו ׁשפחה אֹו עבד אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ד ּובלא הּכתב, ּומּפי עד, מּפי ועד ּכמֹוּתּמֹו, וחקירה ריׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹֻ

ּוׁשאר עדים ׁשני העדת על ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבארנּו,
העדּות על66מׁשּפטי לעמד יכֹול אּתה ׁשאין ּבדבר אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הרג67ּבריֹו ׁשּזה ׁשהעידּו ּכגֹון ּובעדּותן, העדים מּפי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
זה על68את לעמד ׁשאפׁשר ּדבר אבל זה; את הלוה אֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אין אם להּׁשמט יכֹול העד ואין הּזה, העד מּפי ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּבריֹו
ּפלֹוני ׁשּמת ׁשהעיד זה ּכגֹון אמת, הקּפידה69הּדבר לא - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּבׁשקר העד ּבֹו ׁשּיעיד הּוא רחֹוק ׁשּדבר עליו, .70ּתֹורה ְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
מּפי אחד, עד ּבֹו והאמינּו זה ּבדבר חכמים הקּלּו ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָלפיכ
ּתּׁשארנה ׁשּלא ּכדי וחקירה, דריׁשה ּובלא הּכתב ּומן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשפחה

עגּונֹות יּׂשראל .71ּבנֹות ְְֲִֵָ

ּגרּוׁשין הלכֹות ְְִִִֵסליקּו
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לא אחת ּומצוה עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹיׁש
ּתּנּׂשא ׁשּלא ג) לחלץ. ב) ליּבם. א) פרטן: וזהּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹתעּׂשה,
והאּׁשה מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסיר עד זר לאיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָיבמה
הּיבם ּורׁשּות ליּבּום, זקּוקה נקראת ליּבּום ראּויה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשהיא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צורתו.50) שנשתנה ונתפח בפנים שנשכו אחד51)שאפשר אם הוחזקו, ואפילו זה, בשם שניים מקום באותו הוחזקו ולא הואיל
אחד של אשתו תינשא לא מת, או חי הוא אם מהם אחד בכל ידוע ואין הוחזקו אם אבל השני. של אשתו את משיאים - חי מהם

המת. הוא מי שיתברר עד שמא52)מהם חוששים כי "קברתיו", שיאמר עד נאמן אינו בשמו נקב לא וגם מכירו ואינו הואיל
"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר כל בשמו, ובקי כשמכירו אבל בלבד, דעתו וסמיכות אומדן פי על אומר הוא

גמלים.53) בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים או ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים שלושה54)כלומר: הרי
שאם שבצוואריהם, הקולר סימן וגם הוא) שכך בהם (וידענו פלוני למקום פלוני ממקום יציאתם וסימון האנשים, מניין סימנים:

במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או אלה שמא לחוש יש כן, האנשים55)לא את מכיר הגוי ואין הואיל
"קברנום". לומר: הוא ואמר56)צריך גוי ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום מהלכים שהיו אדם בני בשישים "מעשה

נשותיהם". את והשיאו וקברתים שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני שישים על כלל.57)חבל שמו הזכיר ולא
תומו".58) לפי מסיח בגוי הדין מועיל.59)"והוא הכתב אין חתימה בלא אבל וחתום, כתוב עדות60)שהיה שאין פי על אף

בעד שהתירו כשם הקילו, אשה בעדות - כתבם" מפי ולא "מפיהם - עדים" שניים פי "על אמרה שהתורה הכתב, מן מתקבלת
תומו. לפי במסיח אלא גוי הוכשר שלא תינשא, לא - גוי כתבו אבל ישראל, כשכתבו זה וכל עד. לראות61)מפי העדים בדיקות

בדבריהם. סתירות אין אם לראות פעמים ושלוש שתיים עליהם שמדקדקים מכוונים, דבריהם באיזה62)אם והמקום, הזמן כיוון
וכו'. שעה ובאיזו אבל63)יום הימנו". נוחה חכמים דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר ודורש המחמיר "וכל

ולחקור. לדרוש צריך לערמה לחוש שיש דין.64)במקום בית מיתת ועונשו חמור שהוא ערווה נאמנת65)איסור שאשה
זו. וחקירה.66)בעדות דרישה הרוצח.68)=בירורו.67)כגון זהו אם פעם אף יודעים היינו לא העדאתם שאם69)שלולא

שקרו. יתגלה - לפנינו חי בו".70)יבוא משקרים אנשים אין להיגלות העשוי "דבר ז"ל: ראו71)כאמרם מה תאמר שלא
העשוי בדבר אפילו אחד עד להאמין לא איסור בו שהוחזק בדבר החמירו מקומות שבהרבה בעוד בדבר, להקל ככה על חכמים
התרת שמשום רבנו, מנמק לפיכך נאמן, אינו - חלב ולא שומן זה ואמר אחד עד ובא לפנינו מונחת חלב חתיכת כגון להיגלות,

בזה. להקל חכמים ראו עגונה
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ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

מ‡. עּׂשה מאביו,מצות אחיו אׁשת אדם ׁשּייּבם הּתֹורה ן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
זרע; ּבלא מת אם הארּוסין, מן ּבין הּנּׂשּואין מן ְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבין
צרי אינֹו הּתֹורה ּומן עליה. יבא יבמּה לֹו, אין ּובן ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
הּׁשמים, מן לֹו אֹותּה ׁשהקנּו היא אׁשּתֹו ׁשּזֹו יבמּתֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָלקּדׁש

ׁשּמת. ּבעלּה נכסי על ּוכתּבתּה עליה יבֹוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
לּה,·. חֹולץ זה הרי - היא רצתה ׁשּלא אֹו ליּבם רצה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

מן עּׂשה ּומצות לאחר. להּנּׂשא מּתרת ּתהיה ּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואחר
וגֹו'. נעלֹו וחלצה ׁשּנאמר: ליּבם, רצה לא אם לחלץ ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּתֹורה

חליצה. למצות קֹודמת יּבּום ְְְֲִִִִֶֶַַָּומצות
הּבת,‚. ואחד הּבן אחד - לֹו' אין 'ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה

ּובין מקֹום, מּכל זרע לֹו ויׁש הֹואיל הּבת, זרע אֹו הּבן זרע ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאֹו
החליצה מן אׁשּתֹו את פֹוטר זה הרי - מאחרת ּבין זֹו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמאּׁשה
ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אֹו ממזר זרע לֹו היה אפּלּו הּיּבּום. ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּומן

הּיּבּום. ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את פֹוטר זה הרי -ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
אׁשּתֹו;„. את ּפֹוטר אינֹו הּכּותית ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאבל

ּכּותי, - הּכּותית מן והּבא עבדים, - הּׁשפחה מן הּבא ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּזרע
ּתהיה וילדיה האּׁשה ּבּׁשפחה: אֹומר הּוא הרי אינם. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּוכאּלּו
ּכי אֹומר: הּוא ּובכּותית ּכמֹותּה. ׁשּולדּה מלּמד - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלאדניה
על ואף ּבּקהל. מּלחׁשב אֹותֹו מסיר - מאחרי ּבנ את ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיסיר
- הּכּותית מן ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה מן ּבנֹו ׁשּנׁשּתחרר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָּפי
אׁשּתֹו. את ּפֹוטרין ואינם והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר הן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהרי
וׁשחררּה וׁשחררֹו, ׁשּלֹו הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָהרי
ּפי על ואף לאחיו ּתתיּבם זֹו הרי - זרע ּבלא ּומת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּונּׂשאּה,

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים מּמּנּו ְְְְִִֶֶֶַָָָׁשּבנּה
אם‰. מעּברת: אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מֹותֹומי אחר הּפילה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻ

העֹולם, לאויר חי הּולד ויצא ילדה ואם ּתתיּבם; זֹו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
ּומן החליצה מן ּפטּורה אּמֹו הרי - ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָאפּלּו
לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד - סֹופרים מּדברי אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּיּבּום.
נֹודע לא אם אבל ּגמּורים; חדׁשים לתׁשעה ונֹולד ְְְְֲֳֳִִִִַַָָָָָֹחדׁשיו
ּופֹוטר קּימא ולד זה הרי - יֹום ׁשלׁשים חי אם נֹולד: ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלכּמה
הּׁשלׁשים, ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן אביו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָנׁשי
אֹו הּגג מן ׁשּנפל ּבין מחלי ׁשּמת ּבין הּׁשלׁשים, ביֹום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפּלּו
חליצה ּוצריכה קּימא, ּבן ספק נפל ספק זה הרי - ארי ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאכלֹו

ּתתיּבם. לא אבל סֹופרים, ְְְֲִִִִֵֵַָֹמּדברי
.Âּכֹוכבים עֹובד אֹו ממזר אפּלּו מקֹום, מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמי

לאויר ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּומּזלֹות,
ואם ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו ׁשּימּות קדם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹהעֹולם
מן לדבר אחיו אינֹו - הּכּותית מן אֹו הּׁשפחה מן אח לֹו ְְִִִִִִֵַַָָָָָָָהיה
לדתֹו ׁשהיתה ּפי על ואף אׁשּתֹו. את זֹוקק ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּדברים,
אחיו. אינֹו ּבקדּׁשה, ׁשּלא הֹורתֹו והיתה הֹואיל - ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹֻֻּבקדּׁשה

.Êלאבלּות (אּלא אחין חׁשּובין אינן האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים

הרי - וחליצה יּבּום לענין אֹו ירּׁשה לענין אבל) ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻּולעדּות,
מאב. אּלא אחוה ׁשאין ׁשאינן; ּכמי ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהן

.Áאחוה להן אין - ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים
ׁשּלא הֹורתֹו מהם אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
הרי - ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה ולדתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
ּביניהן אין - ּבקדּׁשה ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻהן

ּבקדּׁשה. ולדתן הֹורתן ׁשּתהא עד ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻאחוה,
.Ëׁשל חליצתּה אֹו ּביאתּה - ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמי

ׁשּנאמר: לׁשּתים, מיּבם ואינֹו הּׁשאר. את ּפֹוטרת מהן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
ואינֹו ּבֹונה, הּוא אחד ּבית - אחיו ּבית את יבנה לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹאׁשר
מהן אחד - רּבים אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבֹונה
הּצרֹות. ׁשאר ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֻחֹולץ

.Èמיּבם היה אם ּופסּולֹות. לּכהּנה ּכׁשרֹות אּלּו ּביבמֹות ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻהיּו
לפסּולה, יחלץ - חֹולץ היה ואם ׁשּירצה, זֹו לאי מיּבם -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבחליצה. לּכהּנה הּכׁשרה את יפסל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻּכדי
.‡Èאפׁשר אם לפניו. נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים אחין לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתּו

אֹו ּכּלן, חֹולץ - לאו ואם מיּבם, - ּכּלן את ליּבם ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻֻלֹו
מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה למי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָחֹולץ

ובית. ִִַַָּבית
.·Èׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו - יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס

זה הרי - צרתּה על מהאחין אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאחין.
ועל עליה ולא - עליה יבא יבמּה ׁשּנאמר: ּבעּׂשה, ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעֹובר
ליבמּתֹו החֹולץ וכן עּׂשה. - עּׂשה מּכלל הּבא ולאו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָצרתּה;
ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה וכל היא החלּוצה נאסרה -ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּמאחר ּכׁשנּיֹות; סֹופרים מּדברי עליהן אסּורֹות וכּלן ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻאחין.
נׁשיו. ּכל מעל ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמת

ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין ְְְִִִִִֶַַָָלפיכ
.‚È,עליו אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ּכהחֹולץ ְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

אסּורה היא וכן ּובּתּה. אּמּה ּכגֹון עליו, אסּורֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָקרֹובֹותיה
ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה ׁשנּיֹות ואפּלּו ּולאחיו. ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָלבנֹו
היא הרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן אסּורה היא וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבּתּה.
לֹו זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן ׁשּגרׁשּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכאׁשּתֹו
וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ּבקרֹובֹותיה, אסּור -ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. האּלּו ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּסּורין

קרֹובֹותיה. ּוׁשאר ְְֲֶָָָחלּוצתֹו
.„È,ּבּתּה אֹו אּמּה ּכגֹון זקּוקתֹו, קרֹובת לּׂשא לּיבם ְְְִִִַַָָָָָָָאסּור

זּקתֹו ותסּור לּה, יחלץ אֹו לּה מאחיו אחד ׁשּייּבם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד
ּפי על אף קרֹובֹותיה. ׁשאר אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמעליה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו יּבם, אֹו ׁשחלץ אחיו על אסּורֹות ּכּלן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהן

.ÂË;יחזיר - להחזיר רצה אם וגרׁשּה, יבמּתֹו את ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס
אּסּור ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּפני
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, אחיו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹמּפני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כמה1) לו מתו נשים, כמה המת לאח יש זוקק, אח ואיזה פוטר זרע איזה חליצה, למצות קודמת ושהיא יבום מצות רבינו בו כלל
וחליצתה יבומה הבחנה, חדשי וחליצתם, קטנה ושל קטן של יבומו להחזירה, מותר וגרשה יבמתו כנס לפניו, נשותיהם ונפלו אחים

מעוברת. של

dvilge meai zekld - oeiq f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊËאחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכבר
קטן יבם ,לפיכ הּקּבלה. מּפי הלכה זה ודבר ּביאה, ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָּביאתֹו
יקּים. - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן היה אם יבמּתֹו, על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבא
ּכתּוב 'איׁש' ׁשהרי ויּבדק, ׁשּיגּדל עד חֹולץ אינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאבל
ּביאתֹו אין - מּזה ּפחֹות היה ואם חליצה. לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
לפיכ ּגמּור. קנין קֹונה אינֹו ׁשנים ּתׁשע ּבן ּוביאת ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאה.
עד אֹו ׁשהגּדיל אחר עליה ׁשּיבֹוא עד לזר נּתרת יבמּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִֵֶֶַָֹׁשּתחלץ,
.ÊÈ;מיּבם - אֹותּה ליּבם הּיבם רצה אם הּקטּנה, היבמה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָוכן

אחר נבעלה ואפּלּו ותּבדק. ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאבל
ּבּה ויּמצאּו ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה - ׁשנה עּׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתים

ִִַָהּסימנין.
.ÁÈאין ּכ איׁש, ׁשּיעּׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשם

ׁשּבא קטן ויבם גדֹולה. אּׁשה ׁשּתעּׂשה עד חֹולצת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיבמה
זה. עם זה יגּדלּו - קטּנה יבמה ְְְְִִֶֶַַָָָעל

.ËÈ,יֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד ּתחלץ ולא ּתתיּבם לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
ּכל ּכׁשאר החליצה, ּומּיֹום הּיּבּום ּומּיֹום הּמיתה מּיֹום ְֲִִִִִִִַַַָָָָחּוץ
מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו ּתחלץ לא מה ּומּפני ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹהּנׁשים.
את לקחת האיׁש יחּפץ לא אם ונאמר: ליּבּום, ראּויה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשאינּה
עֹולה ליּבּום עֹולה ׁשהיא ּבעת - וכּו' נעלֹו וחלצה ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָיבמּתֹו
לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום עֹולה ׁשאינּה זמן וכל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלחליצה,
הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו חלץ אֹו אֹותּה יּבם ְְְֳִִִִֵַַָָָָואם

ּכלּום. צריכה ואינּה נפטרה זֹו הרי מעּברת, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֻואינּה
.Îולד היה אם וילדה: מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהחֹולץ

ּומּתרת מעֹולם, לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - קּימא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה ׁשּלא אֹו הּפילה ואם ּבקרֹובֹותיה; ּומּתר ְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה
אחד אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָׁשלׁשים
המעּברת ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵאינֹו
.‡Îלא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֻלפיכ

ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין זֹו, ׁשּתלד עד צרתּה ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתּנּׂשא
העֹולם. ֲִַָָלאויר

.·Îאֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר - הּפילה אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ּביֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָמת
יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים; מּתרת ּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכ
מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא, ׁשל ולד זה הרי - ׁשּנֹולד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר

עליו. ערוה ׁשהיא מּפני ְְִִֵֵֶֶָָָגט,
.‚Îקּימא ׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה

ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד זה הרי -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אחר עליה ּבא ואם ּכׁשר. והּולד בגט, יֹוציא לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלאחרֹון.

ממזרים. ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּילדה

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ׁשּיקּדׁש‡. עד יבמּתֹו על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדברי
וזהּו ּפרּוטה. ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותּה
ּכמֹו ּגמּור קנין ביבמה קֹונה הּמאמר ואין מאמר. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּנקרא
עּׂשה לא - מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוּׂשה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּביאה.
מן ּוקטּנה ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּום,

אביה. מּדעת אּלא מאמר ּבּה עֹוּׂשין אין ֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהארּוסין,
ּברּכת·. מבר הּוא ּכ יבמּתֹו, את מקּדׁש ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשם

הּבא אּׁשה. נֹוּׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעּׂשרה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֻנּׂשּואין
צרי ואינּו ּגמּור, קנין קנה - מאמר ּבּה עּׂשה ולא יבמּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹעל

ּומּכ הּבעילה. אחר ּולקּדׁש מרּדּות.לחזר מּכת אֹותֹו ין ְְְֲִִֵַַַַַַַַַָֹ
ּכתּבה. לּה ְְֵָָֻוכֹותב

ּבין‚. ּבאנס ּבין ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין יבמּתֹו על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹהּבא
ּבין אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ּכדרּכּה), ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא (ּבין ערה, ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבין

קנה. - הּגֹומר ואחד המערה ְְֵֶֶֶַַָָָָָאחד
מן„. נפל (אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה

ּכלּום, מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו) ּבּה, ונתקע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגג
לא - ּביבמּתֹו והטיח אחר לדבר נתּכּון קנה. לא - יׁשן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹאֹו
נתּכּון ׁשהרי קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבּבהמה להטיח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָקנה;

מקֹום. מּכל ּבעילה ְְִִָָָלׁשּום
נבעלּתי',‰. 'לא יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ואמרה ׁשּנתיּבמה, ְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹיבמה

אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁשּה 'ּבעלּתי', אֹומר ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַַָָואף
ּכֹופין - גרׁש לא עדין ואם ּבגט. וגרׁשּה וקּדם הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹׁשּיחלץ,
ׁשלׁשים לאחר ּגרׁשּה ּבגט. ויֹוציא יחלץ, אֹו ׁשּיבעל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹאֹותֹו
לּה. ׁשּיחלץ מּמּנּו מבקׁשים - נבעלּתי' 'לא אֹומרת והיא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיֹום,
אֹומרת היא לחלץ. אֹותֹו ּכֹופין - ּבעל ׁשּלא מֹודה היה ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹואם
חליצה, צריכה אינּה - ּבעלּתי' 'לא אֹומר והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹ'נבעלּתי',

ׁשּכנסּה. אחר אדם ּכל על לאסרּה נאמן זה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשאין
.Âאֹו ליּבם הּגדֹול על מצוה - רּבים אחים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָמי

הּׁשמּועה מּפי ּתלד. אׁשר הּבכֹור והיה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלחלץ,
ּגדֹול ּכלֹומר, ׁשּבאחין. ּבּבכֹור אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
- ּתלד' 'אׁשר ׁשּנאמר וזה הּמת. אחיו ׁשם על יקּום ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאחין
היבמה. ּתלד אׁשר מׁשמעֹו ואין האם, ילדה אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמׁשמעֹו

.Êרצּו לא האחין. ּכל על מחּזרין - ליּבם הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
יּבם. אֹו חלץ אֹו מצוה, עלי ואֹומרין: הּגדֹול אצל חֹוזרין -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לחלץ. אֹותֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹואין
.Áעד אֹו הּקטן, ׁשּיגּדיל עד לי המּתינּו הּגדֹול: ְְִִִֶַַַַַַַָָָָאמר

לא ואם ּבֹו, ונּמל החרׁש, ׁשּיבריא עד אֹו ,ההֹול ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיבֹוא
אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - אחלץ אני אֹו איּבם אני ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹירצה

חלץ. אֹו יּבם אֹו מצוה, עלי לֹו: ְְֲִִֵֶַָָֹאֹומרין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביבום1) כפייה האחים, גידול על המצוה שעיקר ובאונס, בשוגג היבום קנין ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי בו נתבארו
שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה שראויה יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה,
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.ÊËאחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכבר
קטן יבם ,לפיכ הּקּבלה. מּפי הלכה זה ודבר ּביאה, ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָּביאתֹו
יקּים. - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן היה אם יבמּתֹו, על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבא
ּכתּוב 'איׁש' ׁשהרי ויּבדק, ׁשּיגּדל עד חֹולץ אינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאבל
ּביאתֹו אין - מּזה ּפחֹות היה ואם חליצה. לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
לפיכ ּגמּור. קנין קֹונה אינֹו ׁשנים ּתׁשע ּבן ּוביאת ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאה.
עד אֹו ׁשהגּדיל אחר עליה ׁשּיבֹוא עד לזר נּתרת יבמּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִֵֶֶַָֹׁשּתחלץ,
.ÊÈ;מיּבם - אֹותּה ליּבם הּיבם רצה אם הּקטּנה, היבמה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָוכן

אחר נבעלה ואפּלּו ותּבדק. ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאבל
ּבּה ויּמצאּו ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה - ׁשנה עּׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתים

ִִַָהּסימנין.
.ÁÈאין ּכ איׁש, ׁשּיעּׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשם

ׁשּבא קטן ויבם גדֹולה. אּׁשה ׁשּתעּׂשה עד חֹולצת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיבמה
זה. עם זה יגּדלּו - קטּנה יבמה ְְְְִִֶֶַַָָָעל

.ËÈ,יֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד ּתחלץ ולא ּתתיּבם לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
ּכל ּכׁשאר החליצה, ּומּיֹום הּיּבּום ּומּיֹום הּמיתה מּיֹום ְֲִִִִִִִַַַָָָָחּוץ
מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו ּתחלץ לא מה ּומּפני ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹהּנׁשים.
את לקחת האיׁש יחּפץ לא אם ונאמר: ליּבּום, ראּויה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשאינּה
עֹולה ליּבּום עֹולה ׁשהיא ּבעת - וכּו' נעלֹו וחלצה ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָיבמּתֹו
לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום עֹולה ׁשאינּה זמן וכל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלחליצה,
הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו חלץ אֹו אֹותּה יּבם ְְְֳִִִִֵַַָָָָואם

ּכלּום. צריכה ואינּה נפטרה זֹו הרי מעּברת, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֻואינּה
.Îולד היה אם וילדה: מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהחֹולץ

ּומּתרת מעֹולם, לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - קּימא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה ׁשּלא אֹו הּפילה ואם ּבקרֹובֹותיה; ּומּתר ְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה
אחד אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָׁשלׁשים
המעּברת ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵאינֹו
.‡Îלא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֻלפיכ

ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין זֹו, ׁשּתלד עד צרתּה ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתּנּׂשא
העֹולם. ֲִַָָלאויר

.·Îאֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר - הּפילה אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ּביֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָמת
יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים; מּתרת ּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכ
מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא, ׁשל ולד זה הרי - ׁשּנֹולד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר

עליו. ערוה ׁשהיא מּפני ְְִִֵֵֶֶָָָגט,
.‚Îקּימא ׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה

ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד זה הרי -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אחר עליה ּבא ואם ּכׁשר. והּולד בגט, יֹוציא לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלאחרֹון.

ממזרים. ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּילדה

ׁשני 1ּפרק
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ׁשּיקּדׁש‡. עד יבמּתֹו על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדברי
וזהּו ּפרּוטה. ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותּה
ּכמֹו ּגמּור קנין ביבמה קֹונה הּמאמר ואין מאמר. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּנקרא
עּׂשה לא - מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוּׂשה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּביאה.
מן ּוקטּנה ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּום,

אביה. מּדעת אּלא מאמר ּבּה עֹוּׂשין אין ֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהארּוסין,
ּברּכת·. מבר הּוא ּכ יבמּתֹו, את מקּדׁש ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשם

הּבא אּׁשה. נֹוּׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעּׂשרה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֻנּׂשּואין
צרי ואינּו ּגמּור, קנין קנה - מאמר ּבּה עּׂשה ולא יבמּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹעל

ּומּכ הּבעילה. אחר ּולקּדׁש מרּדּות.לחזר מּכת אֹותֹו ין ְְְֲִִֵַַַַַַַַַָֹ
ּכתּבה. לּה ְְֵָָֻוכֹותב

ּבין‚. ּבאנס ּבין ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין יבמּתֹו על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹהּבא
ּבין אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ּכדרּכּה), ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא (ּבין ערה, ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבין

קנה. - הּגֹומר ואחד המערה ְְֵֶֶֶַַָָָָָאחד
מן„. נפל (אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה

ּכלּום, מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו) ּבּה, ונתקע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגג
לא - ּביבמּתֹו והטיח אחר לדבר נתּכּון קנה. לא - יׁשן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹאֹו
נתּכּון ׁשהרי קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבּבהמה להטיח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָקנה;

מקֹום. מּכל ּבעילה ְְִִָָָלׁשּום
נבעלּתי',‰. 'לא יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ואמרה ׁשּנתיּבמה, ְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹיבמה

אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁשּה 'ּבעלּתי', אֹומר ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַַָָואף
ּכֹופין - גרׁש לא עדין ואם ּבגט. וגרׁשּה וקּדם הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹׁשּיחלץ,
ׁשלׁשים לאחר ּגרׁשּה ּבגט. ויֹוציא יחלץ, אֹו ׁשּיבעל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹאֹותֹו
לּה. ׁשּיחלץ מּמּנּו מבקׁשים - נבעלּתי' 'לא אֹומרת והיא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיֹום,
אֹומרת היא לחלץ. אֹותֹו ּכֹופין - ּבעל ׁשּלא מֹודה היה ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹואם
חליצה, צריכה אינּה - ּבעלּתי' 'לא אֹומר והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹ'נבעלּתי',

ׁשּכנסּה. אחר אדם ּכל על לאסרּה נאמן זה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשאין
.Âאֹו ליּבם הּגדֹול על מצוה - רּבים אחים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָמי

הּׁשמּועה מּפי ּתלד. אׁשר הּבכֹור והיה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלחלץ,
ּגדֹול ּכלֹומר, ׁשּבאחין. ּבּבכֹור אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
- ּתלד' 'אׁשר ׁשּנאמר וזה הּמת. אחיו ׁשם על יקּום ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאחין
היבמה. ּתלד אׁשר מׁשמעֹו ואין האם, ילדה אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמׁשמעֹו

.Êרצּו לא האחין. ּכל על מחּזרין - ליּבם הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
יּבם. אֹו חלץ אֹו מצוה, עלי ואֹומרין: הּגדֹול אצל חֹוזרין -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לחלץ. אֹותֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹואין
.Áעד אֹו הּקטן, ׁשּיגּדיל עד לי המּתינּו הּגדֹול: ְְִִִֶַַַַַַַָָָָאמר

לא ואם ּבֹו, ונּמל החרׁש, ׁשּיבריא עד אֹו ,ההֹול ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיבֹוא
אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - אחלץ אני אֹו איּבם אני ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹירצה

חלץ. אֹו יּבם אֹו מצוה, עלי לֹו: ְְֲִִֵֶַָָֹאֹומרין

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביבום1) כפייה האחים, גידול על המצוה שעיקר ובאונס, בשוגג היבום קנין ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי בו נתבארו
שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה שראויה יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה,



dvilgeעו meai zekld - oeiq g"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëהּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
עד לֹו המּתינּו הּמצוה, הּוא הּגדֹול אחי על לֹומר: ְְִִִַַַַַַָָָָיכֹול

חלץ. אֹו יּבם ּכאן: ׁשהּוא לזה אֹומרין אּלא ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיבֹוא;
.Èּכדין ּדינּה - להתיּבם רצתה ׁשּלא ליּבּום הראּויה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹיבמה

ּבלא ותצא לּה, לחלץ יבמּה את וכֹופין ּבעלּה; על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹורדת
הּיבם ׁשּתבעּה מי ּכל - רּבֹות נׁשים אחיו הּניח ואם ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָֻּכתּבה.
ּבלא ותצא לּה וחֹולץ הּמֹורדת, היא רצתה ולא ליּבּום ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמהן
ּכׁשאר כתּבתן נֹוטלֹות נתּבעּו ׁשּלא צרֹותיה ּוׁשאר ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֻֻכתּבה;

ְַָָהאלמנֹות.
.‡Èוהיא ליּבּום, הּגדֹול אֹותּה ותבע רּבים, היבמין ְְְְִִִִַַַַָָָָָהיּו

ׁשּמצוה לּה, ׁשֹומעין אין - ּבאחיו ורֹוצה ּבֹו רֹוצה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינּה
ליּבם. ְֵַַָּבּגדֹול

.·Èאחי הרי לחלץ, ולא ליּבם לא רֹוצה איני הּגדֹול: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאמר
רֹוצה אינּה והיא ליּבּום האחין מן אחד אֹותּה ותבע ,ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלפני
מֹורדת; זֹו אין - ּבּה רֹוצה והּוא אחר ּבאח ורצתה ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָּבֹו,
והֹואיל ׁשוין, ּכּלן הרי - ּבֹו ׁשּמצוה הּגדֹול ׁשּנסּתּלק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמאחר
מרדה. לא זֹו הרי - ּבּה רֹוצה והּוא מהן ּבאחד רֹוצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹוהיא
ואמרה: אחרת, ּבמדינה מהן אחד היה אם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹולא
איני זה אבל אֹותי, וייּבם ׁשּיבֹוא עד אֹותֹו ממּתנת אני ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
הּגדֹול ׁשאינֹו לזה ואֹומרים מֹורדת. זֹו אין - ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָרֹוצה
חלץ, - ּכתּבה לּה ולּתן לּה לחלץ ּתרצה אם אֹותּה: ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻהּתֹובע
ואין הֹואיל ,אחי ׁשּיבֹוא עד ׁשּתׁשב רצתה הרי - לאו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואם

עליו. קדימה דין ְְִִָָָל
.‚Èזה אצל חֹוזרין - ּבּה רצה ולא ּבֹו ׁשּתלתה זה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבא

אין לּה: ואֹומרין בֹו, רֹוצה אינּה והיא ליּבם אֹותּה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשּתבע
אֹו קֹודמת; יּבּום ּומצות זה, אּלא ליּבם ׁשרצה מי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכאן

מֹורדת. ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא אֹו לֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֻּתתיּבם
.„Èהרי - ּתתיּבם ולא ׁשּתחלץ ׁשּדינּה ׁשאמרנּו יבמה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

האלמנֹות. ּכל ּכׁשאר ּכתּבה, לּה יׁש אם ּכתּבתּה, נֹוטלת ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻזֹו
אנׁשים מּומי ׁשאר ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ׁשחין מּכה יבמּה היה אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻוכן
ּכׁשהיא מּומין ּבּה נֹולדּו ּכתּבתּה. ונֹוטלת לּה חֹולץ -ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ
יחלץ - ליּבם רצה לא אם ּׂשדהּו; נסּתחפה - יבם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשֹומרת

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.ÂËׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה

ּכתּבתּה. ותּטל לּה ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין - הּיהּודים מּכל ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָֹֹֻהניה
לּה; ׁשּיחלץ מּמּנּו מבקׁשים - ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹואם
אפּלּו ּבנדרּה נתּכּונה אם וכן מֹורדת. זֹו הרי - רצה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹואם

א ּכֹופין אין - אֹותּה ייּבם ׁשּלא ּכדי ּבעלּה לחלץ,ּבחּיי ֹותֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּכתּבה. ּבלא ותצא מרדה, ּכן אם ְְְְִֵֵֵֶָָָָֹֻאּלא

.ÊËאיני אֹומרת: והיא לחליצה, הּיבם ׁשּתבעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה
ּכל וכׁשאר ּבעלי ּבבית אׁשב אּלא ּכתּבה, נֹוטלת ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻחֹולצת
מן לזה אֹותּה הקנּו ׁשהרי לּה, ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנֹות

עֹוד, ולא ּכתּבה. ונֹותן חֹולץ - רצה מיּבם, - רצה ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻהּׁשמים,
חּיי ימי ּכל עגּונה ואׁשב מּׁשּלי נּזֹונת אני אמרה: אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
זקּוקה ׁשאּת זמן ּכל לּה: אֹומר הּיבם ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיּׂשא אפׁשר - נּׂשּוי היה ואפּלּו אחרת. אּׁשה לי נֹותנין אין ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
היבמה. מּפני ּביתֹו ּבתֹו מריבה לֹו ּתהיה אֹו אחרת, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאּׁשה

.ÊÈׁשהיתה מּפני ּכתּבה ּבעלּה על לּה היה ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיבמה
רצה אם ׁשּיתּבאר, ּכמֹו לּיבם מּתרת היא והרי עליו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאסּורה
היה ׁשּלא ּכדר ּכתּבה עליו לּה ואין מיּבם, - ליּבם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהּיבם
עם ׁשהיתה ּכמֹו - ּבּתֹוספת יבמּה עם ודינּה ּבעלּה. על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּה
לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב לא אם אבל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָֹֻּבעלּה.
ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - אֹותּה מחלה אֹו ְְְֲִִַָָָָָָָָָָֹֻֻּכתּבתּה

האלמנֹות. ְְִַָָָּכׁשאר
.ÁÈלּה ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה עליה ׁשּיבֹוא קדם ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהיבמה

הּמת אׁשת תהיה לא ׁשּנאמר: לזר, להּנּׂשא אסּורה היא ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהרי
והיא. הּוא לֹוקה - ּובעל לאחר נּׂשאת ואם זר. לאיׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהחּוצה
עליו ונאסרה מּמּנה. ּבנים ּכּמה לֹו היּו ואפּלּו ּבגט, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּומֹוציאּה
מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻועל

ֲִֵַלאחרים.
.ËÈלּהנתק נֹותן אּלא יבמּה, על נאסרה לא - לאחר ּדׁשה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יבמּה היה ואם חֹולץ. אֹו מיּבם ויבמּה ּגט ׁשּקּדׁשּה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהּזר
ּכדי ּבגט, הּזר מן ּתצא - גרּוׁשה לּׂשא יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּכהן,

יבמּה. לּה ויחלץ נּׂשּכר, החֹוטא יהא ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא
.Îיבמּה לּה ׁשחלץ אחר ּונּׂשאּה הארּוסין מן ׁשּגרׁשּה הּזר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחזר

וחזר הּנּׂשּואין, מן ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין -ְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשהיא מּפני מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין - ׁשחלצה אחר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּונּׂשאּה
זה על אסּורה ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָדֹומה
לא - זקּוקה והיא ׁשּזּנתה והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו זה, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹועל

מיּבם. רצה חֹולץ רצה אּלא יבמּה, על ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָנאסרה
.‡Îיבם זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ּכלּו ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון יבם, זּקת עליה אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹו
מּספק ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹלֹו
קדם לאחר ונתקּדׁשה הלכה אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּדבריהם
נתקּדׁשה ואם ּבעלּה. עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָחליצה
אֹוסרין ׁשאין לּה; חֹולץ אינֹו - ּבחלּוצה אסּור ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלכהן,
- מת אֹו הּכהן ּגרׁשּה ּדבריהן. ספק מּׁשּום אׁשּתֹו זה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

לכּתחּלה. לאחרים מּתרת ּכ ואחר חֹולצת, זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהרי

ה'תשע"א סיון י"ח שני יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבנים'‡. לי 'יׁש ׁשאמר אֹו ּבני', 'זה זה2האֹומר הרי - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּיּבּום ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .3נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היבם.1) מת לומר נאמן מי ביבום, לחייב אחי וזה היבום מן לפטור בני זה לומר נאמנות רבינו בו זקוקה2)ביאר אשתי ואין
לייבום. מותי) לפיכך3)(לאחר לשקר, לו ומה בגט פוטרה היה רצה שאילו להם, זקוקה אינה אחים לו שיש הוחזק ואפילו

לו ויש הואיל אחים, לו יש אם שאפילו באחים", "חזקתו את סותר דיבורו שאין גם, ומה יבום, מזיקת ולפוטרה להתירה נאמן

dvilge meai zekld - oeiq g"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחין'·. לי 'יׁש ׁשאמר אֹו אחי', 'זה נאמן4אמר אינֹו - ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אׁשּתֹו את מתּכּון5לאסר זה ׁשהרי לּיבם; זקּוקה ּולהּניחּה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

מֹותֹו לאחר .6לאסרּה ְְְַַָָ
מיתתֹו‚. ּבׁשעת ואמר אחין, לֹו ׁשּיׁש מחזק לי7היה 'אין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

נאמן8אחין' אינֹו 'אין9- אחיו ׁשהחזק מי על אמר אם וכן . ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
נאמן אינֹו - אחי' קֹול10זה ויצא ּבאחין, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

ּבמדינה והעדים אחין, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
זֹו הרי - אח' לי 'אין מיתתֹו ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחרת,

ותמּתין11חֹוׁשׁשת ׁשאמרּו12, העדים ׁשּיבֹואּו .14ויּׁשאלּו13עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי

על אף - לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא, מּמּני העּבר זה ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻואמר:
ירּׁשה לענין ּבנֹו ׁשהּוא יּבּום15ּפי לענין ספק זה הרי ,16. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זּנתה ּכ זה, עם ׁשּזּנתה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשם
חזקה לֹו אין והרי וּדאי? ּבנֹו ספק17ׁשּזה לעֹולם אּלא , ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

מתיּבמת18הּוא ולא וחֹולצת ּבֹו, ּדנין ּולהחמיר .19. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹ
על‰. ּומתיּבמת ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן

לזר להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה ׁשּמת אֹו .20ּפיו; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּתּמֹו לפי מסיח עּכּו"ם אֹו אּׁשה אֹו עבד מעיד21אפּלּו ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

ּכמֹו להּתירּה, איׁש ּבאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמיתת
ּגרּוׁשין ּבהלכֹות .22ׁשּבארנּו ְְְִִֵֵֶַ

.Âּבעלּה ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין נׁשים אין23וחמׁש ּכ , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
יבמּה ׁשּמת לּה עדּות24מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין .25 ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

הּיבם ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ּדבר26לענין .27ּולכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

.Êיבמֹות ּבעלי'28ׁשּתי 'מת אֹומרת זֹו הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אסּורה זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת זֹו29וזֹו ׁשל ּבעלּה ,30מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ּבעלּה מּפני אסּורה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזֹו
יבמּה ׁשּמת ׁשּבארנּו.31לּה ּכמֹו , ְְְֵֵֶֶַָָָ

.Áהעד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
ּבאּסּורּה מּפני32עֹומדת אּלא ּבעלּה מּפני אסּורה ׁשאינּה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּמת33יבמּה העד העיד ׁשהרי מּתרת, עד לּה ׁשאין וזֹו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
ּבעלי. ׁשּמת לֹומר נאמנת והיא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָיבמּה,

.Ëּבנים לזֹו ּבנים34היה לּה ׁשאין זֹו - ּבנים אין ולזֹו ְִִִֵֵֶָָָָָָָָ
מּתרת35אסּורה ּבנים לּה ׁשּיׁש וזֹו אחר36, יבם להן היה . ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

לׁשּתיהן מיּבם זה הרי - .37ּכאן ְְֲִֵֵֵֶֶַָ
.Èאֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ּכׁשהיּו38מת לזר, להּנּׂשא אסּורֹות - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ונתּגרׁשּו39ּבּתחּלה נתיּבמּו לזר.40. מּתרֹות אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻ
.‡Èותּנּׂשא ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על 41אף ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתתיּבם ׁשּתּנּׂשא42אֹו יבמי מת לֹומר נאמנת היבמה אין , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לאו אּסּור והּוא הֹואיל ּבעיניה43לזר; קל יהיה ׁשּמא וכן44, . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמא אׁשּתֹו, את ׁשּייּבם אחי' 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבּה נתן אחֹותי'45עיניו 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין . ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיּׂשא אׁשּתי' 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתּכנס
ּכ ואחר אחֹותּה ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד אחֹותּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
הּתרת מּׁשּום אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתּכנס

ׁשּבארנּו46עגּונה ּכמֹו ,47. ְְֲֵֶַָ
.·Èּובעלּה48לפיכ היא ׁשהלכה האּׁשה למדינת49, ויבמּה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָ
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מיבום. פטורה זו הרי לייבום.4)בנים זקוקה שאינה בחזקת כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא לאחרים5)והרי להינשא
שתחלוץ. זקוקה.6)עד שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן זו.7)ואינו בשעה לשקר עשוי ואינו רצינית שעה שהיא

יבום.8) מזיקת פטורה היא אחים9)והרי לו שיש הוחזק והרי חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי לגרשה שבידו במה נאמן ואינו
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים" לי יש ב"אמר אולם לו, שאין נאמינו והרי10)ואיך הקודמת, החזקה לבטל

לייבום. זקוקה דין.11)היא בבית הקול הוחזק לא ואפילו זקוקה12)לקול, היא והרי ממש בקול יש שמא לאחרים, מלהינשא
אחים.13)לייבום. לו שיש יודעים שהם עליהם, עלינו14)אחרים - עדים מפי הדבר על ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,

איש. אשת באיסור נקל ולא במתנה.15)לברר נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם בנו.16)שהרי שזה לומר נאמן שהרי17)אם
הקודמת. חזקתו על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא לידתו לייבום.18)מתחילת וזקוקה בנו אינו שמא19)שמא

ליבם. ואסורה בנו משקר,20)הוא שהוא ואפשר להגלות העשוי דבר זה שאין בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב"ד ולדעת
תצטרך שלא כדי הוא, אמת אם ובודקת בדבר מדקדקת היא ואף בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר, רבינו אולם

הנישואין. לאחר מבעלה לזר.21)לצאת להינשא ולהתירה להעיד מתכוון איש.22)שאינו באשת עד כדין ביבמה עד דין כי
זו.23) את זו שונאות ממנו.24)שחזקתן לצאת תצטרך כן ואחרי לזר שתינשא לקלקלה, הבעל.25)שמתכוונות מיתת של
כשנ26) נאמן היבם מות על המעיד הראשון נאמן.שהעד השני אין ויכחישנו אחר עד יבוא כך אחר ואם הפסול27)יים, כגון

זו. לעדות נאמן אינו התורה מן אחים.28)בעבירה שני לזר.29)נשי בפנינו30)להינשא ואינו לו, וזקוקה יבמה שהוא
לו. חי.31)שתחלוץ הוא לזר.32)ושמא לה.33)להינשא נאמנה אינה והיא יבמתה, אלא יבמה, מות על עדות שאין

לייבום.34) זקוקה ואינה ליבמה.35)מבעלה, זיקתה בנים36)בגלל ולא עדים לא ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא
חברתה. בעידי וזו בניה, מפני זו ייבום, זיקת כאן שאין מותרות", חברתה.37)שתיהן את פוטרת אחת ואין הן, בתים משני שהרי

הם.38) חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן היבם) מיתת (מצד זקוקות שתיהן נמצאו בנים, הניח שאין39)ולא הייבום, לפני
יבמה. שמת להעיד חברתה כלפי נאמנת לייבום.40)האחת עוד זקוקות שאין בנים, והניח יבמן מת אם הדין והוא מיבמן.

אחים.41) לו אין או בנים, לו שיש כגון לייבום, זקוקה שאינה באופן ליבם.42)לזר, זקוקה "לא43)כשהיא בתורה: האמור
זר". לאיש החוצה המת אשת איש"44)תהיה "אשת איסור שהוא בעלי, מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב תדקדק ולא

ממזרים. מהשני ובניה דין, בית מיתת שמא45)וענשו יישאנה, לא זה הרי בנדר, בעלה על האשה את שאסר חכם אפילו שהרי
בה. נתן יכול46)עיניו גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו. נקבל לא אם בעולם, איש לשום להינשא יכולה שאינה

אחרת. לו עגונות".47)לישא ישראל בנות תשארנה יבמי".48)"שלא "מת לומר: נאמנת ואינה לבעלה49)הואיל ואין



עז dvilge meai zekld - oeiq g"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחין'·. לי 'יׁש ׁשאמר אֹו אחי', 'זה נאמן4אמר אינֹו - ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אׁשּתֹו את מתּכּון5לאסר זה ׁשהרי לּיבם; זקּוקה ּולהּניחּה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

מֹותֹו לאחר .6לאסרּה ְְְַַָָ
מיתתֹו‚. ּבׁשעת ואמר אחין, לֹו ׁשּיׁש מחזק לי7היה 'אין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

נאמן8אחין' אינֹו 'אין9- אחיו ׁשהחזק מי על אמר אם וכן . ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
נאמן אינֹו - אחי' קֹול10זה ויצא ּבאחין, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

ּבמדינה והעדים אחין, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
זֹו הרי - אח' לי 'אין מיתתֹו ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחרת,

ותמּתין11חֹוׁשׁשת ׁשאמרּו12, העדים ׁשּיבֹואּו .14ויּׁשאלּו13עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי

על אף - לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא, מּמּני העּבר זה ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻואמר:
ירּׁשה לענין ּבנֹו ׁשהּוא יּבּום15ּפי לענין ספק זה הרי ,16. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זּנתה ּכ זה, עם ׁשּזּנתה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשם
חזקה לֹו אין והרי וּדאי? ּבנֹו ספק17ׁשּזה לעֹולם אּלא , ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

מתיּבמת18הּוא ולא וחֹולצת ּבֹו, ּדנין ּולהחמיר .19. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹ
על‰. ּומתיּבמת ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן

לזר להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה ׁשּמת אֹו .20ּפיו; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּתּמֹו לפי מסיח עּכּו"ם אֹו אּׁשה אֹו עבד מעיד21אפּלּו ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

ּכמֹו להּתירּה, איׁש ּבאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמיתת
ּגרּוׁשין ּבהלכֹות .22ׁשּבארנּו ְְְִִֵֵֶַ

.Âּבעלּה ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין נׁשים אין23וחמׁש ּכ , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
יבמּה ׁשּמת לּה עדּות24מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין .25 ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

הּיבם ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ּדבר26לענין .27ּולכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

.Êיבמֹות ּבעלי'28ׁשּתי 'מת אֹומרת זֹו הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אסּורה זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת זֹו29וזֹו ׁשל ּבעלּה ,30מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ּבעלּה מּפני אסּורה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזֹו
יבמּה ׁשּמת ׁשּבארנּו.31לּה ּכמֹו , ְְְֵֵֶֶַָָָ

.Áהעד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
ּבאּסּורּה מּפני32עֹומדת אּלא ּבעלּה מּפני אסּורה ׁשאינּה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּמת33יבמּה העד העיד ׁשהרי מּתרת, עד לּה ׁשאין וזֹו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
ּבעלי. ׁשּמת לֹומר נאמנת והיא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָיבמּה,

.Ëּבנים לזֹו ּבנים34היה לּה ׁשאין זֹו - ּבנים אין ולזֹו ְִִִֵֵֶָָָָָָָָ
מּתרת35אסּורה ּבנים לּה ׁשּיׁש וזֹו אחר36, יבם להן היה . ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

לׁשּתיהן מיּבם זה הרי - .37ּכאן ְְֲִֵֵֵֶֶַָ
.Èאֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ּכׁשהיּו38מת לזר, להּנּׂשא אסּורֹות - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ונתּגרׁשּו39ּבּתחּלה נתיּבמּו לזר.40. מּתרֹות אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻ
.‡Èותּנּׂשא ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על 41אף ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתתיּבם ׁשּתּנּׂשא42אֹו יבמי מת לֹומר נאמנת היבמה אין , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לאו אּסּור והּוא הֹואיל ּבעיניה43לזר; קל יהיה ׁשּמא וכן44, . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמא אׁשּתֹו, את ׁשּייּבם אחי' 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבּה נתן אחֹותי'45עיניו 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין . ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיּׂשא אׁשּתי' 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתּכנס
ּכ ואחר אחֹותּה ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד אחֹותּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
הּתרת מּׁשּום אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתּכנס

ׁשּבארנּו46עגּונה ּכמֹו ,47. ְְֲֵֶַָ
.·Èּובעלּה48לפיכ היא ׁשהלכה האּׁשה למדינת49, ויבמּה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָ
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מיבום. פטורה זו הרי לייבום.4)בנים זקוקה שאינה בחזקת כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא לאחרים5)והרי להינשא
שתחלוץ. זקוקה.6)עד שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן זו.7)ואינו בשעה לשקר עשוי ואינו רצינית שעה שהיא

יבום.8) מזיקת פטורה היא אחים9)והרי לו שיש הוחזק והרי חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי לגרשה שבידו במה נאמן ואינו
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים" לי יש ב"אמר אולם לו, שאין נאמינו והרי10)ואיך הקודמת, החזקה לבטל

לייבום. זקוקה דין.11)היא בבית הקול הוחזק לא ואפילו זקוקה12)לקול, היא והרי ממש בקול יש שמא לאחרים, מלהינשא
אחים.13)לייבום. לו שיש יודעים שהם עליהם, עלינו14)אחרים - עדים מפי הדבר על ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,

איש. אשת באיסור נקל ולא במתנה.15)לברר נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם בנו.16)שהרי שזה לומר נאמן שהרי17)אם
הקודמת. חזקתו על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא לידתו לייבום.18)מתחילת וזקוקה בנו אינו שמא19)שמא

ליבם. ואסורה בנו משקר,20)הוא שהוא ואפשר להגלות העשוי דבר זה שאין בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב"ד ולדעת
תצטרך שלא כדי הוא, אמת אם ובודקת בדבר מדקדקת היא ואף בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר, רבינו אולם

הנישואין. לאחר מבעלה לזר.21)לצאת להינשא ולהתירה להעיד מתכוון איש.22)שאינו באשת עד כדין ביבמה עד דין כי
זו.23) את זו שונאות ממנו.24)שחזקתן לצאת תצטרך כן ואחרי לזר שתינשא לקלקלה, הבעל.25)שמתכוונות מיתת של
כשנ26) נאמן היבם מות על המעיד הראשון נאמן.שהעד השני אין ויכחישנו אחר עד יבוא כך אחר ואם הפסול27)יים, כגון

זו. לעדות נאמן אינו התורה מן אחים.28)בעבירה שני לזר.29)נשי בפנינו30)להינשא ואינו לו, וזקוקה יבמה שהוא
לו. חי.31)שתחלוץ הוא לזר.32)ושמא לה.33)להינשא נאמנה אינה והיא יבמתה, אלא יבמה, מות על עדות שאין

לייבום.34) זקוקה ואינה ליבמה.35)מבעלה, זיקתה בנים36)בגלל ולא עדים לא ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא
חברתה. בעידי וזו בניה, מפני זו ייבום, זיקת כאן שאין מותרות", חברתה.37)שתיהן את פוטרת אחת ואין הן, בתים משני שהרי

הם.38) חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן היבם) מיתת (מצד זקוקות שתיהן נמצאו בנים, הניח שאין39)ולא הייבום, לפני
יבמה. שמת להעיד חברתה כלפי נאמנת לייבום.40)האחת עוד זקוקות שאין בנים, והניח יבמן מת אם הדין והוא מיבמן.

אחים.41) לו אין או בנים, לו שיש כגון לייבום, זקוקה שאינה באופן ליבם.42)לזר, זקוקה "לא43)כשהיא בתורה: האמור
זר". לאיש החוצה המת אשת איש"44)תהיה "אשת איסור שהוא בעלי, מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב תדקדק ולא

ממזרים. מהשני ובניה דין, בית מיתת שמא45)וענשו יישאנה, לא זה הרי בנדר, בעלה על האשה את שאסר חכם אפילו שהרי
בה. נתן יכול46)עיניו גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו. נקבל לא אם בעולם, איש לשום להינשא יכולה שאינה

אחרת. לו עגונות".47)לישא ישראל בנות תשארנה יבמי".48)"שלא "מת לומר: נאמנת ואינה לבעלה49)הואיל ואין
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אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה ּובאה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי - ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה

ּבלבד50נאמנת ּובעלּה היא הלכה אם אבל ואמרה51. ּובאה , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ומת' הּים ּבמדינת יבם לי יבמי52'נּתן 'מת ׁשאמרה ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ׁשאמרה ּבין ּבעלי' מת ּכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואחר
נאמנת זֹו הרי - לי' ׁשּנּתן ׁשאסר53הּיבם ׁשהּפה הּוא54; ֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשהּתיר .55הּפה ִִֶֶַ

.‚Èּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
נאמנת - ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ׁשהרי56ואמרה ; ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לזר הּתר ּבחזקת ׁשהלכה57היתה ּבני58ּבעת 'מת אמרה . ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
להתיּב נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ וחֹוׁשׁשין59םואחר . ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

וחֹולצת60לדבריה מתיּבמת.61, ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ
.„Èּבלבד ּובעלּה היא ּבן62הלכה לי 'נּתן ואמרה ּובאה , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת הּים ּומתיּבמת;63ּבמדינת נאמנת - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
'מת אמרה ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהרי

לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר לפטר64ּבעלי נאמנת אינּה - ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
החליצה ּומן הּיּבּום מן לדבריה65עצמּה וחֹוׁשׁשין .66, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָ

מתיּבמת. ולא ְְְִֶֶֶֶַֹוחֹולצת
.ÂËאמּורים ּדברים לּכהּנה67ּבּמה ּפסּולה ּכׁשהיתה ? ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

חללה68מּתחּלה אֹו גרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון ׁשאמרה69, אֹו , ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ
ּכׁשּמת' היינּו אינּה70'ּבמערה - ּכן הּדבר אין אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ּתחלץ ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחֹולצת.
ּתחּלה מת והּבעל ּכלּום,71ׁשאמרה אינּה זֹו חליצה ונמצאת , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

לּכהן ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ויראה לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹותּנּׂשא
ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לּכהּנה, מּתרת ׁשהחלּוצה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻוידּמה
ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּבאּו.

עדים. ׁשּיבֹואּו עד ּכׁשּיצאה ְְְִֵֶֶַָָָָזקּוקה

.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה ּובאּו72וכן הּים, למדינת ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
לּה ואמרּו ולא73ׁשנים ּתחלץ לא זֹו הרי - 'ּבעלי 'מת ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָֹֹֹ

צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ילדה.74ּתתיּבם לא אֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ותהיה75ולּמה הּבעל מּמיתת ְְְְֲֳִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּפנים ּכל על לזר צרתּה76מּתרת ילדה ׁשאם נפטרה77, הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
אחר יּודע ׁשּמא ּגזרה נחלצה? הרי - ילדה לא ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹזֹו,
ׁשאינּה זאת ונמצאת קּימא, ׁשל ולד צרתּה ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹהחליצה

ׁשּלא78חלּוצה הרֹואה ויאמר ׁשּנחלצה, אחר לכהן ותּנּׂשא , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ׁשראה ויעיד לכהן, מּתרת ׁשהחלּוצה ׁשּבאּו ּבעדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻידע
היתה אם ,לפיכ ּדין. ּבית ּפי על לּכהּנה נּׂשאת ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻאֹותּה

מּתחּלתּה לּכהּנה ּתׁשעה79אסּורה לאחר חֹולצת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
- ּכׁשּמת ּבעלּה עם ׁשהיתה הּצרה זֹו אבל לזר. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָותּנּׂשא

היבמֹות ּכׁשאר יֹום ּתׁשעים ולא80ּתמּתין ּתתיּבם, אֹו ותחלץ ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹ
האחרת ׁשּבּמדינה לצרתּה ּבעלּה81ּתחּוׁש היה ולא הֹואיל , ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּבּמדינה .82עּמּה ְִִַָָ
.ÊÈּבעלּה ׁשּמת -83האּׁשה הּים ּבמדינת חמֹות לּה והיתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּמ חֹוׁשׁשת ּבמדינהאינּה יבם לּה נּתן ּוכבר חמֹותּה ילדה א ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
על84אחרת אֹותּה נעמיד אּלא זה; ּבדבר גזרּו ׁשּלא , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּתרת היא והרי ּבעלּה85חזקתּה, ׁשּמת לאּׁשה הּדין והּוא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ואין לזר; מּתרת זֹו הרי - אחרת ּבמדינה ּבן לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהיה

הּבן מת ׁשּמא חזקתּה86חֹוׁשׁשין על אֹותּה העמד אּלא ,87. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.ÁÈּתּנּׂשא ולא חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - מעּברת חמֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיצאת

לּה נֹולד ׁשּמא חמֹותּה, עּבּור סֹוף היה מה ׁשּתדע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר
הּבעל מיתת קדם .88יבם ִֶַַַַָָֹ

.ËÈואמרּו ּובאּו הּים, למדינת ּובנּה ּבעלּה ׁשהל ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּבנ מת ּכ ואחר ּבעלי מת נֹודע89לּה: ּכ ואחר ונּׂשאת, , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

הּדברים היּו ּכׁשר90ׁשחּלּוף והּולד ּתצא, מת91- לּה: אמרּו . ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
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ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי ליבום.50)בנים זקוקה בחזקת היא והרי לזר, בחזקת51)להינשא היא והרי יבם, כאן היה ולא
לזר. בן.52)היתר הים במדינת חמותי לזר.53)שילדה לייבום.54)להינשא זקוקה עצמה והחזיקה יבם לי ניתן שאמרה

יבמי.55) מת אמרה לזר.56)שהרי לייבום.57)להינשא זקוקה ואינה בן להם יש שהרי הבעל. ימות היה58)אם שהרי
מחזקתה. עצמה מוציאה אינה עכשיו וגם בן. מחמת59)לה שמא לחוש ויש לו, זקוקה ואינה לזר מותרת בחזקת הייתה שהרי

הי אליו משקרת.אהבתה להינשא60)א איסור חתיכת עצמה ועשתה לייבום, היא זקוקה לדבריה שהרי לזר, להתירה לא להחמיר,
לזר.61)לזר. מותרת שתהיה לו.62)כדי זקוקה בחזקת היא והרי יבם לה ליבם.63)ויש זקוקה שהיא ואינה64)נמצאת

לייבום. עוד זקוקה.65)זקוקה הוחזקה היבם.66)שהרי על איסור חתיכת עצמה עשתה שהרי להתייבם, שהיא67)לא
דבריה. סמך על זה.68)חולצת לבעלה שנישאה לאביה69)טרם ונישאה גרושה הייתה שאמה כגון כהונה, מאיסור שנולדה

לכהן. להינשא ואסורה חללה בתם הרי הבן.70)הכהן, או האב תחילה מת מי ולהעיד לבוא עמנו איש שמת71)ואין לפני
ליבם. זקוקה ואינה לזו.72)הבן, זו צרות שהן נשים, שתי לו כאן.73)שהיו שנשארה לזר,74)לזו תינשא ואז מבעלה.

הייבום. מן פוטרה הוולד וחליצת75)כי קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ, יכולה אינה חדשים תשעה בתוך כי
חליצה, אינה מעוברת.מעוברת צרתה אלא מעוברת אינה עצמה כשהחולצת העיבור.77)צדדים.76)אפילו חדשי תשעת לאחר

לצורך.78) שלא חלצה לו.79)שהרי כשנישאה חללה או גרושה תשעים80)שהייתה לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן
לא. אם הן מעוברות אם לדעת הבעל, מיתת מיום היא.81)יום מעוברת שמא כאן ממנו.82)שנשארה נתעברה לא כן אם

אח.83) לו היה ולא בנים הניח לו.84)ולא לזר.85)וזקוקה חזקתו86)להינשא על והעמידהו חוששים", לא מת "שמא
חי. לזר.87)שהוא היתר בחזקת שהייתה מיתת88)הקודמת, "קודם לכתוב ודקדק ממנו. שתחלוץ עד לו זקוקה היא והרי

בעולמו". היה שלא אחיו "אשת היא שהרי ליבום, לו זקוקה אינה הבעל מיתת לאחר היבם נולד שאילו היא89)הבעל", והרי
לזר. לזר.90)מותרת ואסורה ליבם היא וזקוקה בעלה, לפני מת בלבד91)שבנה לאו איסור אלא אין לזר יבמה בנישואי כי

כרת. איסור מחייבי אלא ממזר ואין

dvilge meai zekld - oeiq g"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהיּו נֹודע ּכ ואחר ונתיּבמה, ,ּבעלי מת ּכ ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבנ
חּלּוף הּׁשמּועה92הּדברים לפני ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, אֹו93- ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ממזר הּׁשמּועה .94לאחר ְְְֵַַַַָ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבּמקֹום‡. הּיבם אחר הֹולכת היבמה חליצה? מצות ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכיצד
עצה לֹו ונֹותנין לֹו קֹוראין והן לּדּינין, ּובאה ׁשם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ליּבם; אֹותן יֹועצין - ליּבם טֹובה עצה אם ולּה. לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההֹוגנת
זקן והּוא ילּדה היא ׁשהיתה ּכגֹון לחלץ, טֹובה עצה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹואם

לחלץ. אֹותֹו יֹועצין - ילד והּוא זקנה היא ְְֲֲִִֵֶֶַָֹאֹו
ּתחלץ·. ּכ ואחר ּבֹו, ׁשּיׁשבּו מקֹום לקּבע הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּוצריכין

הּזקנים אל הּׁשערה יבמּתֹו ועלתה ׁשּנאמר: ּבפניהם; ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשם
ונקראת נקרה, נקרּו אּלא מקֹום קבעּו ולא נֹועדּו לא ְְְְְְְֲִִִֶָָָָֹֹֹוגֹו'.

ּכׁשרה. חליצתּה - וחלצּו לפניהן והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָהיא
יהיּו‚. והיא ׁשהּוא עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּומלּמדין

ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה' 'לא לקרֹות יכֹולה ותהיה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹרגילין,
יּבמי. אבה ּדבריה מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי 'יּבמי', ּתאמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכ

קראה„. ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר
יכֹולה אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין - אחת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנׁשימה

ׁשּתדע. עד אֹותּה מרּגילין -ְִִֵֶַַַָ
ׁשּיֹודעין‰. ׁשלׁשה ּובפני ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹוהחליצה

אביו היה ואפּלּו ּפסּול. - ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלהקרֹות.
ואּמֹו אביו ׁשּיהיה עד ּתחלץ, לא - יּׂשראלית ואּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹּגר
ואֹותן הּדבר. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ּומצותּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמּיּׂשראל.

הארץ. עּמי היּו אפּלּו - ְֲִִֵֶַַַָָָהּׁשנים
.Âעקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּכיצד

רצּועֹותי וקֹוׁשר ּבּימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור עלואינֹו ו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָ
ליבמה ּומקרין ּדין, ּבית ּבפני והיא הּוא ועֹומד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָרגלֹו,
לא לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו', יבמי מאן הּקדׁש: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּבלׁשֹון
ּופֹוׁשטת יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
רגלֹו מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין ּבית ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָידּה
העקב רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ. אֹותֹו ּומׁשלכת הּמנעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוחֹולצת

לזר. היבמה ְְְַָָָָֻהּתרה
.Êהּנראה רק ּפניו ּכנגד ּבארץ ויֹורקת עֹומדת ּכ ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

קריאה ּבׁשעת עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה, ׁשּמצות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּדּינין.
מּפיה. הּיֹוצא הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה, ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹּובׁשעת
את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעּׂשה ּככה לּה: מקרין ּכ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּנעל. חלּוץ ּבית ּביּׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבית
.Áוכל הּזה. ּבּלׁשֹון - ּככה ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּכל

ּפעמים. ׁשלׁש הּנעל' 'חלּוץ אחריה עֹונים ׁשם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהּיֹוׁשבין

לּה. ׁשּיחלץ הּוא ויתּכּון לֹו, ׁשּתחלץ היבמה ׁשּתתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי

ׁשּנאמר: חֹולץ; אינֹו והּסּומא לׁשמן. אּלּו מעּׂשים ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָויעּׂשּו
הרק. רֹואה זה ואין ּבפניו, ְְְְֵֶֶָָָָָֹוירקה

.Ëמאן ּתחּלה: היא קֹוראה הּוא: ּכ החליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָנמצא
ּכ ואחר יּבמי, אבה לא ּביּׂשראל, ׁשם לאחיו להקים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹיבמי
ּכ ואחר ּתחלץ, ּכ ואחר לקחּתּה, חפצּתי לא אֹומר: ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹהּוא
את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעּׂשה ּככה ּתקרא: ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּתרק,

הּנעל. חלּוץ ּבית ּביּׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבית
.Èהיא לא ּבּתחּלה קראה לא אם אּלא מעּכב, הּסדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואין

ואחר ׁשּקראה אֹו חלצה, ּכ ואחר ׁשרקקה אֹו הּוא, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
ּכׁשרה. חליצתּה - רקקה ְְֲִֵָָָָָָּכ

.‡Èרקיקה יאמרּו: ׁשּמא הּסדר? על ותרק ּתחזר לא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹולּמה
האחין. מן ּפֹוסלת ואינּה ּכלּום אינּה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלבּדּה

.·È.ּכׁשרה חליצתּה - רקקה ולא קראה ולא ּבלבד, ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֹֹחלצה
ׁשחלצה אֹו רקקה, ולא וקראה ׁשחלצה לֹומר, צרי ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואין

ּכׁשרה. ׁשחליצתּה קראה, ולא ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָֹורקקה
.‚Èהן ׁשהרי לדּבר, יכֹולין ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּמה

ואם חֹולצין, אינן - אּלם אֹו אּלמת אבל לקרֹות; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָראּויין
ׁשּלא ׁשחלצּו וחרׁשת ּכחרׁש ואינן ּפסּולה. חליצתן - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹחלצּו

דעת. ּבני אינן החרׁשת אֹו ׁשהחרׁש לפי ּכלּום, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעּׂשּו
.„Èׁשרקקה אֹו קראה, ולא חלצה ׁשּלא ּבלבד, ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹרקקה

היא קראה ּפסּולה. ּכחליצה זֹו הרי - חלצה ולא ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָֹוקראה
ּככה ׁשּנאמר: ּכלּום; עּׂשה לא - רקקה ולא חלצה ולא ְְְְְֱֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹוהּוא
הּוא והרקיקה, החליצה ׁשהּוא ׁשהּמעּׂשה, - לאיׁש ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיעּׂשה

מֹועלת. ואינּה מעּכבת אינּה הּקריאה אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמֹועיל,
.ÂË,צּדיהן על מּטין אֹו יֹוׁשבין והם וקראה ורקקה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצה

ּולמּטה, הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ּׂשרֹו ׁשהיה ְְְִֶַַַַַַָָָָָָֻאֹו
להקרֹות, יֹודעין ׁשאינן הארץ עּמי ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו

ּכׁשרה. חליצתֹו - ׁשחלץ הּסּומא ְְֲִֵֵֶַַָָָָוכן
.ÊËׁשלׁשה ּבפני אֹו ׁשנים ּבפני ׁשחלצה אֹו ּבּלילה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָחלצה

קׁשּור הּמנעל ׁשהיה אֹו פסּול, אֹו קרֹוב מהן אחד ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָונמצא
אֹו היא, וׁשמטה הּוא ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻלמעלה
הּוא, נתּכּון ולא היא ׁשּנתּכּונה אֹו הּוא, וׁשמט היא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּתירה
לגדֹול ׁשחלצה קטּנה וכן היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ּבפני חלצה אם וכן ּפסּולה. חליצתן -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ׁשֹוטה חרׁש אבל ּפסּולה. חליצה זֹו הרי - ּובּלילה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָלבינּה
החליצה מן ּפטּורה ׁשהיא למי החֹולץ וכל ׁשחלצּו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָוקטן

חליצה. אינּה - הּיּבּום ֲִִִֵַָָּומן
.ÊÈואם ּבּׂשמאל; חֹולץ אינֹו - חתּוכה הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם

עקּמה רגלֹו היתה ּפסּולה. חליצתּה - ּׂשמאלֹו מעל ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹֻחלצה
ראׁשי על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור
לנעץ צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ; אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כרת.92) בעונש הוא מצוה במקום שלא אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו שהייתה93)נמצאת פי על אף האחרונה, ההודעה
ואנוסה. כריתות.94)שוגגת מחייבי ממזר יש היא הלכה בה,1)כי מעכב ומה וסדרה חליצה מצות דיני רבינו בו ביאר

יבמין כתובת נוסח חליצה, גט נוסח פסולה", "חליצה לבין חליצה" "אינה בין מה הרקיקה, דיני וצורתו, הנעל דיני חולצים, ומי
אשה. כל וכתובת



עט dvilge meai zekld - oeiq g"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהיּו נֹודע ּכ ואחר ונתיּבמה, ,ּבעלי מת ּכ ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבנ
חּלּוף הּׁשמּועה92הּדברים לפני ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, אֹו93- ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ממזר הּׁשמּועה .94לאחר ְְְֵַַַַָ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבּמקֹום‡. הּיבם אחר הֹולכת היבמה חליצה? מצות ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכיצד
עצה לֹו ונֹותנין לֹו קֹוראין והן לּדּינין, ּובאה ׁשם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ליּבם; אֹותן יֹועצין - ליּבם טֹובה עצה אם ולּה. לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההֹוגנת
זקן והּוא ילּדה היא ׁשהיתה ּכגֹון לחלץ, טֹובה עצה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹואם

לחלץ. אֹותֹו יֹועצין - ילד והּוא זקנה היא ְְֲֲִִֵֶֶַָֹאֹו
ּתחלץ·. ּכ ואחר ּבֹו, ׁשּיׁשבּו מקֹום לקּבע הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּוצריכין

הּזקנים אל הּׁשערה יבמּתֹו ועלתה ׁשּנאמר: ּבפניהם; ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשם
ונקראת נקרה, נקרּו אּלא מקֹום קבעּו ולא נֹועדּו לא ְְְְְְְֲִִִֶָָָָֹֹֹוגֹו'.

ּכׁשרה. חליצתּה - וחלצּו לפניהן והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָהיא
יהיּו‚. והיא ׁשהּוא עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּומלּמדין

ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה' 'לא לקרֹות יכֹולה ותהיה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹרגילין,
יּבמי. אבה ּדבריה מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי 'יּבמי', ּתאמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכ

קראה„. ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר
יכֹולה אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין - אחת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנׁשימה

ׁשּתדע. עד אֹותּה מרּגילין -ְִִֵֶַַַָ
ׁשּיֹודעין‰. ׁשלׁשה ּובפני ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹוהחליצה

אביו היה ואפּלּו ּפסּול. - ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלהקרֹות.
ואּמֹו אביו ׁשּיהיה עד ּתחלץ, לא - יּׂשראלית ואּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹּגר
ואֹותן הּדבר. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ּומצותּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמּיּׂשראל.

הארץ. עּמי היּו אפּלּו - ְֲִִֵֶַַַָָָהּׁשנים
.Âעקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּכיצד

רצּועֹותי וקֹוׁשר ּבּימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור עלואינֹו ו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָ
ליבמה ּומקרין ּדין, ּבית ּבפני והיא הּוא ועֹומד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָרגלֹו,
לא לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו', יבמי מאן הּקדׁש: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּבלׁשֹון
ּופֹוׁשטת יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
רגלֹו מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין ּבית ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָידּה
העקב רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ. אֹותֹו ּומׁשלכת הּמנעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוחֹולצת

לזר. היבמה ְְְַָָָָֻהּתרה
.Êהּנראה רק ּפניו ּכנגד ּבארץ ויֹורקת עֹומדת ּכ ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

קריאה ּבׁשעת עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה, ׁשּמצות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּדּינין.
מּפיה. הּיֹוצא הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה, ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹּובׁשעת
את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעּׂשה ּככה לּה: מקרין ּכ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּנעל. חלּוץ ּבית ּביּׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבית
.Áוכל הּזה. ּבּלׁשֹון - ּככה ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּכל

ּפעמים. ׁשלׁש הּנעל' 'חלּוץ אחריה עֹונים ׁשם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהּיֹוׁשבין

לּה. ׁשּיחלץ הּוא ויתּכּון לֹו, ׁשּתחלץ היבמה ׁשּתתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי

ׁשּנאמר: חֹולץ; אינֹו והּסּומא לׁשמן. אּלּו מעּׂשים ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָויעּׂשּו
הרק. רֹואה זה ואין ּבפניו, ְְְְֵֶֶָָָָָֹוירקה

.Ëמאן ּתחּלה: היא קֹוראה הּוא: ּכ החליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָנמצא
ּכ ואחר יּבמי, אבה לא ּביּׂשראל, ׁשם לאחיו להקים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹיבמי
ּכ ואחר ּתחלץ, ּכ ואחר לקחּתּה, חפצּתי לא אֹומר: ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹהּוא
את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעּׂשה ּככה ּתקרא: ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּתרק,

הּנעל. חלּוץ ּבית ּביּׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבית
.Èהיא לא ּבּתחּלה קראה לא אם אּלא מעּכב, הּסדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואין

ואחר ׁשּקראה אֹו חלצה, ּכ ואחר ׁשרקקה אֹו הּוא, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
ּכׁשרה. חליצתּה - רקקה ְְֲִֵָָָָָָּכ

.‡Èרקיקה יאמרּו: ׁשּמא הּסדר? על ותרק ּתחזר לא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹולּמה
האחין. מן ּפֹוסלת ואינּה ּכלּום אינּה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלבּדּה

.·È.ּכׁשרה חליצתּה - רקקה ולא קראה ולא ּבלבד, ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֹֹחלצה
ׁשחלצה אֹו רקקה, ולא וקראה ׁשחלצה לֹומר, צרי ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואין

ּכׁשרה. ׁשחליצתּה קראה, ולא ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָֹורקקה
.‚Èהן ׁשהרי לדּבר, יכֹולין ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּמה

ואם חֹולצין, אינן - אּלם אֹו אּלמת אבל לקרֹות; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָראּויין
ׁשּלא ׁשחלצּו וחרׁשת ּכחרׁש ואינן ּפסּולה. חליצתן - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹחלצּו

דעת. ּבני אינן החרׁשת אֹו ׁשהחרׁש לפי ּכלּום, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעּׂשּו
.„Èׁשרקקה אֹו קראה, ולא חלצה ׁשּלא ּבלבד, ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹרקקה

היא קראה ּפסּולה. ּכחליצה זֹו הרי - חלצה ולא ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָֹוקראה
ּככה ׁשּנאמר: ּכלּום; עּׂשה לא - רקקה ולא חלצה ולא ְְְְְֱֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹוהּוא
הּוא והרקיקה, החליצה ׁשהּוא ׁשהּמעּׂשה, - לאיׁש ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיעּׂשה

מֹועלת. ואינּה מעּכבת אינּה הּקריאה אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמֹועיל,
.ÂË,צּדיהן על מּטין אֹו יֹוׁשבין והם וקראה ורקקה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצה

ּולמּטה, הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ּׂשרֹו ׁשהיה ְְְִֶַַַַַַָָָָָָֻאֹו
להקרֹות, יֹודעין ׁשאינן הארץ עּמי ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו

ּכׁשרה. חליצתֹו - ׁשחלץ הּסּומא ְְֲִֵֵֶַַָָָָוכן
.ÊËׁשלׁשה ּבפני אֹו ׁשנים ּבפני ׁשחלצה אֹו ּבּלילה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָחלצה

קׁשּור הּמנעל ׁשהיה אֹו פסּול, אֹו קרֹוב מהן אחד ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָונמצא
אֹו היא, וׁשמטה הּוא ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻלמעלה
הּוא, נתּכּון ולא היא ׁשּנתּכּונה אֹו הּוא, וׁשמט היא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּתירה
לגדֹול ׁשחלצה קטּנה וכן היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ּבפני חלצה אם וכן ּפסּולה. חליצתן -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ׁשֹוטה חרׁש אבל ּפסּולה. חליצה זֹו הרי - ּובּלילה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָלבינּה
החליצה מן ּפטּורה ׁשהיא למי החֹולץ וכל ׁשחלצּו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָוקטן

חליצה. אינּה - הּיּבּום ֲִִִֵַָָּומן
.ÊÈואם ּבּׂשמאל; חֹולץ אינֹו - חתּוכה הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם

עקּמה רגלֹו היתה ּפסּולה. חליצתּה - ּׂשמאלֹו מעל ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹֻחלצה
ראׁשי על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור
לנעץ צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ; אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כרת.92) בעונש הוא מצוה במקום שלא אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו שהייתה93)נמצאת פי על אף האחרונה, ההודעה
ואנוסה. כריתות.94)שוגגת מחייבי ממזר יש היא הלכה בה,1)כי מעכב ומה וסדרה חליצה מצות דיני רבינו בו ביאר

יבמין כתובת נוסח חליצה, גט נוסח פסולה", "חליצה לבין חליצה" "אינה בין מה הרקיקה, דיני וצורתו, הנעל דיני חולצים, ומי
אשה. כל וכתובת
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- ּכ ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול. אינֹו וזה ּבארץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעקבֹו
ּפסּולה. חליצתּה ְֲֲִֵָָָהרי

.ÁÈואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת - חתּוכֹות ׁשּידיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה
- ּבגד ׁשל ּבמנעל חלצה בידּה. וחלצה נאמר ׁשּלא ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשּניה,
אֹו עקב לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל חליצה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָאינּה
סיב ׁשל אֹו ּׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, תפּור ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשהיה
יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ׁשהיה אֹו עץ, ׁשל אֹו ׁשעם ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
ּפרּום מנעל אֹו רגלֹו, רב את חֹופה ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלהּל
- הרגל רב מקּבל ׁשאין נפחת אֹו הרגל, רב חֹופה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאינֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה
.ËÈקרקעיתֹו היתה אֹו עֹור, ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻחלצה

מעל ּׂשמאל ׁשל סנּדל ׁשחלצה אֹו ּׂשער, ׁשל ּולחייו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעֹור
היה (ׁשּלא) אֹו ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹרגלֹו
אֹו רגלֹו, רב את ׁשחֹופה קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹגדֹול
- הרגל רב ׁשּמקּבל נפחת אֹו הרגל, רב את ׁשחֹופה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנפרם

ּכׁשרה. ְֲִֵָָחליצתֹו
.Îׁשּמּניחין ּומּזלֹות ּכֹוכבים וׁשל והּמחלט הּמסּגר ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻֻסנּדל

חליצתּה - חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - הּצּורה ּברגלי ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ׁשל סנּדל אבל ּבהנאה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
למת ׁשּנעּׂשה אֹו הּנּדחת, עיר וׁשל ּומּזלֹות ּכֹוכבים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתקרבת
אינֹו ׁשהרי ּפסּולה, חליצתּה - ּבֹו חלצה אם ּבֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּיּקבר

ּבֹו. להּל ְֵֵַעֹומד
.‡Îלבּוׁש ׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפּתּו, אֹו רגלֹו מעל הּמנעל ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָקרעה

עד הּתחּתֹון ׁשּקרעה ּפי על אף העליֹון, וחלצה מנעלין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשני
פסּולה. חליצה זֹו הרי - רגלֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָׁשּנתּגּלתה

.·Îמּדברים ּבהן וכּיֹוצא ּגרּגיר אֹו ׁשּום ׁשאכלה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָיבמה
עד ּכלּום, אינֹו - מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּמרּבין

מעצמֹו. הרק ְְִֵֶֶַָֹׁשּיהיה
.‚Îואם ּכלּום, אינֹו - מּפיה ׁשֹותת היה אם ּדם: ְְְִִִִֵֵָָָָָָרקקה

ּבלא ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר; - ורקקה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמצצה
ּפניו, לכנגד ׁשּיּגיע קדם הרּוח ּוקלטּתּו רקקה רק. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹצחצּוחי
אחר ואם ּכלּום. אינֹו - קצר והּוא ארּכה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻּכגֹון
וכן ּכׁשר. - לארץ הּגיע ׁשּלא ּפי על אף ּפניו, לנגד ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּגיע

ּכׁשר. - מּפיה ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ראּו לא ְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹאם
.„Îחלץ לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. - מטעת ְְְְֲֲִֵֶַָָָָֹֻחליצה

מצוה ׁשּזֹו לּה, חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה, אּתה ּובכ ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹלּה
ליּבם ּכ אחר ּתרצה ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
הטעּוהּו אם אבל ּפסּולה. - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָּתיּבם,
על אֹו זּוז מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה חלץ לֹו: ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹואמרּו
- הּתנאי נתקּים ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף ,וכ ּכ ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּתנאי

לּה. לחלץ נתּכּון ׁשהרי ּכׁשרה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹחליצתּה
.‰Îלפיכ ּפסּולה. חליצתֹו - החליצה על מֹודעא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָהּמֹוסר

ּבגט. ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּמֹודעא לבּטל לֹו לֹומר לּדּינין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָראּוי
- עּׂשּו ּכּדין אם ׁשחלץ: עד והּכּוהּו יּׂשראלים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלחצּוהּו
הדיֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון עּׂשּו, ּכּדין ׁשּלא ואם ּכׁשרה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹחליצתֹו
מעצמן: אנסּוהּו העּכּו"ם ואם ּפסּולה. חליצתֹו - ׁשּטעּו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאֹו

ׁשּלא ואם ּפסּולה; חליצתֹו - ׁשּיחלץ נֹותן הּדין היה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאם
חליצה. אינּה - ֲִִֵַָָּכּדין

.ÂÎ,'ּכלּום עּׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל
נאסרּו ולא לֹו; נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי - ּכלּום' 'אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹֹאֹו
להתיּבם. ּומּתרת הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻעליו
עליו נאסרּו - ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָוכל
ואינּה האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻקרֹובֹותיה,
חליצה ׁשּתחלץ עד לזר להּנּׂשא מּתרת ואינּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמתיּבמת,

ְֵָּכׁשרה.
.ÊÎוהיא ּכׁשרה חליצה לּה חֹולץ זה הרי - ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעברה

מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה, ְְִִִֵַַַָָָּתחת
.ÁÎ,להתיּבם מּתרת זֹו הרי - האחין ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה

לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
ּכׁשרה חליצה ּוצריכה לחליצה, נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמהן

לזר. ְְִַָָלהּתירּה
.ËÎּבית מעּׂשה אּלא אינֹו לּה ּכֹותבין ׁשאנּו חליצה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט

חֹולצין הּדּינין ואין ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּדין,
- ׁשּנחלצה זאת ׁשראה מי ,לפיכ מּכירין. ּכן אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
היא ׁשּזֹו מּכירין ׁשאינן ּפי על אף חליצה ּגט לּה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹותבין
ׁשהרי הּוא, אחיו לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני ואׁשת ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבת

חלצה. ּכ ואחר זה הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדּינין
העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נסח ְֲֲִֵֶֶַָָָָֹוזהּו

.Ïלבריאת וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּביֹום
אנחנא ּפלֹוני. ּבמקֹום בּה למימני ּדרגילנא למניינא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָעלמא,
הוינא ּכחדא ּתלתא ּבמֹותב לתּתא, חתימין ּדמקצתנא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָדּייני,
ּפלֹוני ּברת ּפלֹונית לקדמנא ּוסליקא דינא, ּבבי ְְְְְְֳִִִִִֵַַָָָָָָיתבין
ּבר ּפלֹוני ּדׁשמיּה חד ּגבר לקדמנא וקרבת דפלֹוני, ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָארמלּתא
ּדנא ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני ּדא: ּפלֹונית לנא אמרה וכן ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּפלֹוני,
ליּה, נסיבא ּדהוינא הוה, מאבּוּה ּבעלי ּדפלֹוני ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאחּוּה
ירית ּוברת ּובר ׁשבק, יּׂשראל ּולכל לרּבנן וחּיי ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּוׁשכיב,
אחּוהי ּפלֹוני והדין ׁשבק, לא ּביּׂשראל ׁשמא ּומֹוקים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָּומחסין
יתי ליּבֹומי צבי אי ליּה: אמרּו רּבנן ּכען יתי. ליּבֹומי ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָחזי

י - לא ואי ייּבם, ואׁשרי- קדמיכֹון, ּדיּמינא רגליּה לי טלע ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
לפלֹוני ואׁשּתמֹודענּוהּו ּבאנּפֹוהי. וארֹוק רגליּה מעל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַסיניּה
אי ליּה: ואמרנא הּוא, מאבּוהי מיתנא דפלֹוני ּדאחּוהי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָדנא
רגל קדמנא לּה אטלע - לא ואי יּבם, - יתּה ליּבֹומי ְְְְֳִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָצבית
ואמר ועני .ּבאנּפ ותרֹוק רגל מעל סינ ותׁשרי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּדיּמינא
ּדא: לפלֹונית אקרינּוּה מּיד יתּה. ליּבֹומי צבי אנא לית ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָלנא:
ואף יּבמי, אבה לא ּביּׂשראל ׁשם לאחיו להקים יבמי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹמאן
לּה ואטלע לקחּתּה. חפצּתי לא ליּה: אקרינּוהּו ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹלהאי
ּבאנּפֹוהי ורּקת רגליּה, מעל סיניּה ּוׁשרת ּדיּמינא, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָרגליּה
אקרינּוּה ותּוב ארעא. על מּפּוּמּה לנא דאיתחזי ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָרֹוקא
ּבית את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעּׂשה ּככה ּדא: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹלפלֹונית
דּייני ואנחנא הּנעל. חלּוץ ּבית ּביּׂשראל ׁשמֹו ונקרא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָאחיו,
חלּוץ הּנעל חלּוץ ּבתריּה: ענינן קדמנא יתבין ּדהוֹו ְְְֲֲֲֲֳִֵֵַַַָָָָָָָָוכל
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דא עֹובדא ּומּדאיתעביד זימנין. ּתלת הּנעל, חלּוץ ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּנעל
מאן לכל להתנסבא למה ּדא לפלֹונית ׁשרינּוה ְְְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָָקדמנא
ּובעית ּולעלם. ּדנן יֹומא מן ּבידּה ימחה לא ואינׁש ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדתצּבי,
וחתמנא ּוכתבנא דא, דחליצּותא ּגיּטא ּדא ּפלֹונית ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָָמיּננא
עד. ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני ויּׂשראל. מׁשה ּכדת לזכּו לּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָויהבנא

עד. ּפלֹוני ּבר ְְִִֵַּפלֹוני
.‡Ïׁשנים אֹו הּׁשלׁשה, מן ׁשנים אֹו ׁשלׁשה, עליו ְְְְְִִִִִַַַָָָָּומעידין

ּבפניהן, ׁשחלצה הּדּינין ׁשאינן ּפי על אף החליצה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשראּו
מּכיר ׁשהּוא קטן אֹו עבד אֹו אּׁשה ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
יבמּתֹו, היא וזֹו ּפלֹוני אחי ּפלֹוני זה לֹומר: נאמנין ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַָָונבֹון
ּבין ּתֹורה, ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה ּפיהן. על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻוחֹולצין
להּגלֹות העּׂשּוי דבר ׁשּזה אּסּור. לעדּות ּבין ממֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָלעדּות
ׁשּבארנּו ּכענין מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע אפׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּוא,
ּומיּבם מקּדׁש - ליּבם הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּבסֹוף

ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה לּה ְְְְֵֶַָָֻוכֹותב
העם ׁשּנהגּו יבמין ּכתּבת נסח ְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻוזהּו

.·Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּביֹום
ּבן ּפלֹוני אי ּפלֹוני. ּבמקֹום למימני דרגילנא למנינא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָּפלֹוני,
ׁשכיב, אּבא דמן אחי לנא: אמר וכן לקדמנא אתא ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָּפלֹוני
ּומחסין ירית ּוברת ּובר ׁשבק, יּׂשראל ּולכל לרּבנן ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוחּיי
ּדׁשמּה אּתתא ההיא ּוׁשבק ׁשבק, לא ּביּׂשראל ׁשמא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּומֹוקים
ּכדכתיב יתּה, ליּבֹומי אֹוריתא מן לי וחזי ּפלֹוני, ּבת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּפלֹונית
ּדא ּפלֹונית ּוצביאת עליה. יבא יבמּה דמׁשה: אֹוריתא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבספר
ּביּׂשראל, ׁשמא לאֹוקֹומי יבמּה ּפלֹוני ּבר לפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָואתיּבמת
הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכדכתיב:
מאתן זּוזי ּכסף יבמּתיּה לפלֹונית יבמּה ּפלֹוני לּה ּוכתב ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָוגֹו'.
קדמאה, ּבעלּה לּה ּדכתב ּבכתּוּבתּה ּכתיבין ּדהוֹו לּה, ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַַַָָָּדחזֹו
וכּו', ליּה ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָואֹוסיף

ּכתּבֹות. טפסי ְְְִֵָָֻּכׁשאר
הּכתּבה ְֶַָֹֻטפס

.‚Ïלפלֹונית אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אי כּו'. ּפלֹוני ְְְְְֲִִִִִֵֶַּביֹום
מׁשה ּכדת לאינּתּו לי הוי ּכּלתא: ּבתּולתא ּפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָּבת
ואיזּון ואסֹובר ואֹוקיר אפלח ּדׁשמּיא ּבמימר ואנא ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָויּׂשראל,
ּדמֹוקרין יהּודאין ּגּוברין ּכהלכֹות יתיכי ואכּסי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָואפרנס
ּבקּוׁשטא. נׁשיהֹון ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין ְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָּומסֹוברין

מּזּוזיו ּדאיּנּון מאתן, זּוזי ּכסף ּבתּוליכי מּוהר ליכי יהיבנא ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּוכסּותייכי ּומזֹונייכי מּדאֹוריתא, ליכי ּדחזּו כ"ה, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּכסּפא
ּפלֹונית ּוצביאת ארעא. ּכל ּכאֹורח עליכי ּומיעל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָוסיּפּוקייכי
ּתֹוספת לּה והֹוסיף ורצה דנא. לפלֹוני לאנּתּו ליּה והות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּדא
ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּוּבתּה עיּקר ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָעל
ונעּׂשה לידֹו, ּובא זה, חתן נתקּבל הּכל .וכ ּכ ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹליּה
לנא אמר וכן ּורׁשּו. ּכמלוה עצמֹו על הּכל וזקף ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹברׁשּותֹו,

ּכתּוּבה עיּקר ּכֹוּלא, ּכתּוּבתא אחריּות דנא: חתנא ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּפלֹוני
ירתי ועל עלי קּבלית ּכתּוּבה, ּתנאי ּוׁשאר ותֹוספת ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָּונדּוניא
ּתחֹות לי ּדאית וקנינין נכסין ארג ׁשפר ּכל ועל ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָּבתראי
מּמקרקעי למיקנה, אנא ודעתיד ּדקנאי ׁשמּיא, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ[ּכל]
וערבאין אחראין יהֹון ּכּוּלהֹון מּקרקעי, אּגב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּומּמּטלטלי
מּנהֹון לאתּפרעא ותֹוספת, ּונדּוניא עיּקר ּכֹוּלא, דא ְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָלכתּוּבה
ּוקנינן ּכתפאי. דעל מּגלימא ואפיּלּו מֹותי ּובתר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָּבחּיי
ׁשלם קניין לעיּלא ּומפרׁש ּדכתיב מאי מּכל דא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹמּפלֹוני
ּכחֹוזק אּלא דׁשטרי, ּכטֹופסא ּודלא ּכאסמכּתא ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּדלא
וכהֹוגן ּביּׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּוּבֹות ׁשטרי ּכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָּוכחֹומר
ּבּזמן זֹו ּכתּוּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְִֵַַַַַַָָָּוכתיּקּון

וקּים. וׁשריר ּבריר והּכל לעיל. ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹהּנזּכר
.„Ï.אלמנּתא ּפלֹונית ּכֹותב: - אלמנה ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם

אם וכן הּגרּוׁשה. ּפלֹונית ּכֹותב: - ּגרּוׁשה ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻואם
ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי הּׁשבּויה, ּפלֹונית ּכֹותב: - ׁשבּויה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹהיתה
ּדאיּנּון מאה, זּוזי ּכסף מּוהרייכי ליכי ויהיבנא וכֹותב: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹּכהן.

וכּו'. ליכי ּדחזֹו ּופלּגא, ּתריסר ּכסּפא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָמּזּוזי
.‰Ïמקֹום מּׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּכׁשּכֹותבין

ויבמה ּׂשרטּוט. ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ׁשאסּור ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹהּפסּוקים,
חֹולצת אינּה ׁשהרי חליצתּה, ּביֹום להּנּׂשא מּתרת - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻׁשחלצה

יֹום. ּתׁשעים ׁשּתׁשלים ְְִִִֶַַעד

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

את‡. ּופסל ּפסלּה - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהיבמה
לּה. ׁשחלץ ּכמי נעּׂשה ׁשהרי האחין, ׁשאר ועל עליו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָצרֹותיה
מגרׁש והּגט הֹואיל מּדבריהן, אּלא ּביבמּה מֹועיל הּגט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואין
את ּפֹוסל הּכהּנה מן אׁשּתֹו ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻאׁשת

לּה. ׁשּיחלץ עד לזר מּתרת ואינּה הּיּבּום. מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻיבמּתֹו
ואינּה·. ּגמּור קנין ּביבמה קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמאמר,

נּתרת ואינּה ּגט. מּמּנּו צריכה ּגמּורה, איׁש אׁשת ּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָנעּׂשית
ּבחליצה. אּלא ְֲִֶַָָָלזר

.‚צרי - לבעל רֹוצה ואינֹו ּביבמּתֹו מאמר העֹוּׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?
ּכדי לּה לחלץ וצרי לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹלכּתב
ּבעילת אחר אּלא לזר נּתרת היבמה ׁשאין לזר; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלהּתירּה
מּתירּה ואינֹו ליּבּום ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה, אחר אֹו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּיבם
הּבעילה. ּכמֹו ּגמּור קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלזר,

ּׁשעּׂשה„. מה - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָנתן
אבל לאחיו; אּלא הּתרה ׁשּלא לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻֻהרי

לֹו. היא אסּורה - הּגט ׁשּנתן ֲִֵֶֶַַָָזה
לז‰. ּגט ׁשארנתן ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו) (ולא ּקתֹו ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ

וחליצה למאמרֹו, גט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחין,
לזר. ְְִַָָלהּתירּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חליצה1) ביבמה, גט אחר גט ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה וגט, "מאמר" או גט היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל
קטנות או חרשות ביניהן שהיו אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט' בן יבם של ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר

ופקחות.
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דא עֹובדא ּומּדאיתעביד זימנין. ּתלת הּנעל, חלּוץ ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּנעל
מאן לכל להתנסבא למה ּדא לפלֹונית ׁשרינּוה ְְְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָָקדמנא
ּובעית ּולעלם. ּדנן יֹומא מן ּבידּה ימחה לא ואינׁש ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדתצּבי,
וחתמנא ּוכתבנא דא, דחליצּותא ּגיּטא ּדא ּפלֹונית ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָָמיּננא
עד. ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני ויּׂשראל. מׁשה ּכדת לזכּו לּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָויהבנא

עד. ּפלֹוני ּבר ְְִִֵַּפלֹוני
.‡Ïׁשנים אֹו הּׁשלׁשה, מן ׁשנים אֹו ׁשלׁשה, עליו ְְְְְִִִִִַַַָָָָּומעידין

ּבפניהן, ׁשחלצה הּדּינין ׁשאינן ּפי על אף החליצה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשראּו
מּכיר ׁשהּוא קטן אֹו עבד אֹו אּׁשה ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
יבמּתֹו, היא וזֹו ּפלֹוני אחי ּפלֹוני זה לֹומר: נאמנין ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַָָונבֹון
ּבין ּתֹורה, ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה ּפיהן. על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻוחֹולצין
להּגלֹות העּׂשּוי דבר ׁשּזה אּסּור. לעדּות ּבין ממֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָלעדּות
ׁשּבארנּו ּכענין מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע אפׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּוא,
ּומיּבם מקּדׁש - ליּבם הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּבסֹוף

ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה לּה ְְְְֵֶַָָֻוכֹותב
העם ׁשּנהגּו יבמין ּכתּבת נסח ְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻוזהּו

.·Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּביֹום
ּבן ּפלֹוני אי ּפלֹוני. ּבמקֹום למימני דרגילנא למנינא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָּפלֹוני,
ׁשכיב, אּבא דמן אחי לנא: אמר וכן לקדמנא אתא ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָּפלֹוני
ּומחסין ירית ּוברת ּובר ׁשבק, יּׂשראל ּולכל לרּבנן ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוחּיי
ּדׁשמּה אּתתא ההיא ּוׁשבק ׁשבק, לא ּביּׂשראל ׁשמא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּומֹוקים
ּכדכתיב יתּה, ליּבֹומי אֹוריתא מן לי וחזי ּפלֹוני, ּבת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּפלֹונית
ּדא ּפלֹונית ּוצביאת עליה. יבא יבמּה דמׁשה: אֹוריתא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבספר
ּביּׂשראל, ׁשמא לאֹוקֹומי יבמּה ּפלֹוני ּבר לפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָואתיּבמת
הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכדכתיב:
מאתן זּוזי ּכסף יבמּתיּה לפלֹונית יבמּה ּפלֹוני לּה ּוכתב ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָוגֹו'.
קדמאה, ּבעלּה לּה ּדכתב ּבכתּוּבתּה ּכתיבין ּדהוֹו לּה, ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַַַָָָּדחזֹו
וכּו', ליּה ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָואֹוסיף

ּכתּבֹות. טפסי ְְְִֵָָֻּכׁשאר
הּכתּבה ְֶַָֹֻטפס

.‚Ïלפלֹונית אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אי כּו'. ּפלֹוני ְְְְְֲִִִִִֵֶַּביֹום
מׁשה ּכדת לאינּתּו לי הוי ּכּלתא: ּבתּולתא ּפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָּבת
ואיזּון ואסֹובר ואֹוקיר אפלח ּדׁשמּיא ּבמימר ואנא ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָויּׂשראל,
ּדמֹוקרין יהּודאין ּגּוברין ּכהלכֹות יתיכי ואכּסי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָואפרנס
ּבקּוׁשטא. נׁשיהֹון ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין ְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָּומסֹוברין

מּזּוזיו ּדאיּנּון מאתן, זּוזי ּכסף ּבתּוליכי מּוהר ליכי יהיבנא ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּוכסּותייכי ּומזֹונייכי מּדאֹוריתא, ליכי ּדחזּו כ"ה, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּכסּפא
ּפלֹונית ּוצביאת ארעא. ּכל ּכאֹורח עליכי ּומיעל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָוסיּפּוקייכי
ּתֹוספת לּה והֹוסיף ורצה דנא. לפלֹוני לאנּתּו ליּה והות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּדא
ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּוּבתּה עיּקר ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָעל
ונעּׂשה לידֹו, ּובא זה, חתן נתקּבל הּכל .וכ ּכ ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹליּה
לנא אמר וכן ּורׁשּו. ּכמלוה עצמֹו על הּכל וזקף ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹברׁשּותֹו,

ּכתּוּבה עיּקר ּכֹוּלא, ּכתּוּבתא אחריּות דנא: חתנא ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּפלֹוני
ירתי ועל עלי קּבלית ּכתּוּבה, ּתנאי ּוׁשאר ותֹוספת ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָּונדּוניא
ּתחֹות לי ּדאית וקנינין נכסין ארג ׁשפר ּכל ועל ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָּבתראי
מּמקרקעי למיקנה, אנא ודעתיד ּדקנאי ׁשמּיא, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ[ּכל]
וערבאין אחראין יהֹון ּכּוּלהֹון מּקרקעי, אּגב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּומּמּטלטלי
מּנהֹון לאתּפרעא ותֹוספת, ּונדּוניא עיּקר ּכֹוּלא, דא ְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָלכתּוּבה
ּוקנינן ּכתפאי. דעל מּגלימא ואפיּלּו מֹותי ּובתר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָּבחּיי
ׁשלם קניין לעיּלא ּומפרׁש ּדכתיב מאי מּכל דא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹמּפלֹוני
ּכחֹוזק אּלא דׁשטרי, ּכטֹופסא ּודלא ּכאסמכּתא ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּדלא
וכהֹוגן ּביּׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּוּבֹות ׁשטרי ּכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָּוכחֹומר
ּבּזמן זֹו ּכתּוּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְִֵַַַַַַָָָּוכתיּקּון

וקּים. וׁשריר ּבריר והּכל לעיל. ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹהּנזּכר
.„Ï.אלמנּתא ּפלֹונית ּכֹותב: - אלמנה ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם

אם וכן הּגרּוׁשה. ּפלֹונית ּכֹותב: - ּגרּוׁשה ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻואם
ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי הּׁשבּויה, ּפלֹונית ּכֹותב: - ׁשבּויה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹהיתה
ּדאיּנּון מאה, זּוזי ּכסף מּוהרייכי ליכי ויהיבנא וכֹותב: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹּכהן.

וכּו'. ליכי ּדחזֹו ּופלּגא, ּתריסר ּכסּפא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָמּזּוזי
.‰Ïמקֹום מּׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּכׁשּכֹותבין

ויבמה ּׂשרטּוט. ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ׁשאסּור ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹהּפסּוקים,
חֹולצת אינּה ׁשהרי חליצתּה, ּביֹום להּנּׂשא מּתרת - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻׁשחלצה

יֹום. ּתׁשעים ׁשּתׁשלים ְְִִִֶַַעד

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

את‡. ּופסל ּפסלּה - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהיבמה
לּה. ׁשחלץ ּכמי נעּׂשה ׁשהרי האחין, ׁשאר ועל עליו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָצרֹותיה
מגרׁש והּגט הֹואיל מּדבריהן, אּלא ּביבמּה מֹועיל הּגט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואין
את ּפֹוסל הּכהּנה מן אׁשּתֹו ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻאׁשת

לּה. ׁשּיחלץ עד לזר מּתרת ואינּה הּיּבּום. מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻיבמּתֹו
ואינּה·. ּגמּור קנין ּביבמה קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמאמר,

נּתרת ואינּה ּגט. מּמּנּו צריכה ּגמּורה, איׁש אׁשת ּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָנעּׂשית
ּבחליצה. אּלא ְֲִֶַָָָלזר

.‚צרי - לבעל רֹוצה ואינֹו ּביבמּתֹו מאמר העֹוּׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?
ּכדי לּה לחלץ וצרי לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹלכּתב
ּבעילת אחר אּלא לזר נּתרת היבמה ׁשאין לזר; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלהּתירּה
מּתירּה ואינֹו ליּבּום ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה, אחר אֹו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּיבם
הּבעילה. ּכמֹו ּגמּור קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלזר,

ּׁשעּׂשה„. מה - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָנתן
אבל לאחיו; אּלא הּתרה ׁשּלא לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻֻהרי

לֹו. היא אסּורה - הּגט ׁשּנתן ֲִֵֶֶַַָָזה
לז‰. ּגט ׁשארנתן ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו) (ולא ּקתֹו ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ

וחליצה למאמרֹו, גט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחין,
לזר. ְְִַָָלהּתירּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חליצה1) ביבמה, גט אחר גט ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה וגט, "מאמר" או גט היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל
קטנות או חרשות ביניהן שהיו אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט' בן יבם של ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר

ופקחות.
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.Âולא אחר דבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר
לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ׁשּבעל אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעּׂשה
אֹו גט קדמֹו ואם ּכׁשר. מאמר הּנקרא הּוא - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהּמאמר
ּבצרתּה; ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו; ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּנעּׂשה
הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו; ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבין
הרי - ּבעלּה אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו; ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבין
הּמעּׂשים ׁשּקדמּוהּו הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר נקרא ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָזה

אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָהאּלּו
.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?

נתן אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו; ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר לּה ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָלּה
מאמר לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו;
הראׁשֹון הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחרֹון. הּמאמר ֲֲֵַַַָָּבין
.Áגט אֹו אחר מאמר ׁשּקדמֹו ּבין ׁשהּמאמר, למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת

- מאּלּו לאחד הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ּבעילה ּובעל מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול. מאמר זה ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי

ּכהלכתּה. היא ׁשּזֹו הּמאמר, ְְֲִִֶַַַַָָָאחר
.Ëמאמרֹו אחר אֹו ּתחּלה יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּבעילה

ואם ּכׁשרה. ּבעילה נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹּבּה,
ּבּה ּבין מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין גט, אֹו מאחיו; מאמר ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָקדמּה
ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, מאמר ׁשּקדמּה אֹו ּבצרתּה; ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָּבין

ּפסּולה. ּבעילה נקראת זֹו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵָָָמאחיו
.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה

מאמר, אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה. חליצה נקראת - אחר ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻּדבר
זֹו הרי - ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָּבין

ּפחּותה. חליצה ְְֲִִֵָָנקראת
.‡Èאחת ׁשּנבעלה ּכיון אחד, מּבית הּבאֹות רּבֹות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיבמֹות

הּכל, הּתרּו - מעּלה חליצה נחלצה אֹו ּכׁשרה ּבעילה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻמהן
ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם מעליהן. הּיבם זּקת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָונסּתּלקה
ּוצריכה ליּבּום. ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה נתן אֹו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֻּפסּולה,
[ּכל] חליצה ּוצריכה מאמר, לּה ׁשּנתן אֹו ׁשּנבעלה זֹו ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָגט
ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר; להּתירן מהן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאחת

ְָּפחּותה.
.·Èלזר להּנּׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻנחלצה

עד אֹו היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה, ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
הּפחּותה; החליצה ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיחלצּו
ׁשּתחזר עד זה מּבית יּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאין

מהן. אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל ֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
.‚Èּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

ּבין הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ואפּלּו ּפסּולה; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעילה
צרתּהאחיו, ּבעל ואפּלּו יבמּות; לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

זֹו הרי - אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר
יבמּה ּכל וכן ּבּבעילה. איׁש אׁשת נעּׂשת ׁשהרי גט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָצריכה
זֹו הרי - ּפסּול מאמר ּבין ּכׁשר מאמר ּבין מאמר, לּה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן

אּסּור יסּור ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמאמר, מּפני גט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָצריכה
ֲַַָהּמאמר.

.„Èוכן גמּורה, ּדחּיה היבמה ּדֹוחה הּגט ׁשאין אמרנּו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכבר
קנין קֹונה הּבעילה אבל ּגמּור; קנין ּבּה קֹונה אינֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּמאמר
אחר ּגט ,לפיכ גמּורה. ּדחּיה אֹותּה דֹוחה והחליצה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּגמּור,
ּבעילה אבל מֹועיל; - מאמר אחר מאמר אֹו ּביבמּה, ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָּגט
מֹועלת האחרֹונה אין - חליצה אחר וחליצה ּבעילה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאחר

ּכלּום. אינּה הּבעילה אחר חליצה אֹו ּגט וכן ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָּכלּום.
.ÂËלצרתּה ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט ׁשּנתן יבם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?

ׁשני ׁשּנתנּו יבמין ׁשני וכן ׁשּתיהן. ּבקרֹובֹות אסּור זה הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
לׁשניהן, ּכגרּוׁשה זֹו הרי - זה אחר זה אחת ליבמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָגּטין
נתן אם וכן חֹולץ. מהן ואחד ּבקרֹובֹותיה, אסּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּוׁשניהן
אסּור אחד ּכל - לצרתּה ּגט אחיו ונתן וחזר ליבמּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגט
מאמר, אחר מאמר נתנּו אם וכן הּגט. לּה ׁשּנתן זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבקרֹובֹות
וחלץ וחזר ליבמּתֹו ׁשחלץ הּיבם אבל ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
אחר זה ׁשחלצּו יבמין ׁשני וכן אחיו, ּבין הּוא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלצרתּה,
החֹולץ ואין ּכלּום, אחרֹונה חליצה אין - אחת ליבמה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָזה
לׁשאר ּכחֹולץ ׁשּזה ּבקרֹובֹותיה; אסּור ּבאחרֹונה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹותּה

זּקה. עליהן לֹו ׁשאין ֲִִֵֵֶֶַָָהּנׁשים
.ÊËאֹו לּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

לּה ּגט ונתן אחיו חזר אם וכן ּכלּום. זֹו חליצה אין - ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָלצרתּה
- ּבעל אֹו מאמר לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו - לצרתּה ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָאֹו
ּגמּור, קנין קנה - ּתחּלה אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עּׂשה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא
מאמר נתן אם אבל איׁש. ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָואין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, גט צריכה - צרתּה ּבעל אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלצרתּה

.ÊÈולא אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני
לזרים ויּתרּו בגט, יֹוציאּו ׁשניהן - ּתחּלה יּבם מי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֻנֹודע
ׁשּתי ולֹו ּבירּוׁשלים ׁשהיה ראּובן ,לפיכ ליבמין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָואסּורֹות
ולוי ּבעּכֹו אחיו וׁשמעֹון ּבצֹור, ואחת ּבעּכֹו אחת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָנׁשים,
ייּבם ׁשּלא נֹותן, הּדין - ראּובן ׁשּמת וׁשמעּו ּבצֹור, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאחיו
קדם ויּבם. קדם ׁשּמא אחיו, עּׂשה מה ׁשּיּודע עד מהן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד
יּבם ׁשאחיו ׁשּיּודע עד מּידֹו מֹוציאין אין - ויּבם מהן ְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
אין - אחיו עּׂשה מה ׁשּידע קדם לחלץ האחד רצה ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹּתחּלה.

אֹותֹו. ְִמֹונעין
.ÁÈּכמאמר ּביאתֹו - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיבם

ׁשנים ּתׁשע ּבן ּומאמר ּגמּור. קנין קֹונה ׁשאינֹו הּגדֹול, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמן
ּבֹו ּפֹוסל הּוא והרי מֹועיל, - ּבּתחּלה נתנֹו אם אחד: ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָויֹום
וחליצתֹו וגּטֹו ּכלּום. אינֹו - ּבּסֹוף נתנֹו אם אבל הּגדֹול; ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָעל

ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה ּבין ּכלּום, ְְִֵֵֵַַָָאינם
.ËÈאֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?

אם אבל אחין. ׁשאר על ּפסלּה - ּתחּלה מאמר לּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָׁשּנתן
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן וחזר ּביבמּתֹו, מאמר הּגדֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעּׂשה
על ּפסלּה ולא ּכלּום, עּׂשה לא - מאמר לצרתּה אֹו לּה ְְְְְֲַַַָָָָָָָָָָֹֹונתן

חזר הּגדֹול. אֹואחיו עליה ּובא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכׁשני הּגדֹול, על ּפסלּה - הּגדֹול אחיו מאמר אחר צרתּה ְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָעל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מאמר, אחר מאמר ׁשעּׂשּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָגדֹולים
.Îאחיו וחזר יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבן
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הרי - לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ אֹו עליה ּובא ְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול
אֹו צרתּה, על ּובא הּקטן חזר אם וכן הּקטן. על ּפסלּה ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָזה
אֹו עליה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבא

ּומאמר. מאמר ּכל ּכדין עליו, נפסלה - צרתּה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָָעל
.‡Îולא והגּדיל, יבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבן

ּביאתֹו, מּפני - ּגט וחליצה. גט צריכה - מּׁשהגּדיל עליה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבא
נבעלה לא ׁשהרי לזר, להּתירּה - וחליצה ּכמאמר; ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיא
הרי - מּׁשהגּדיל עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבעילה

ּבלבד. גט צריכה ְְִִֵַָזֹו
.·Îׁשנה עּׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד

ּכמֹו סריס, סימני ּבֹו נֹולדּו ולא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹֹׁשּלא
הּספר. ּבתחּלת ְְִִֵֵֶֶַַַׁשּבארנּו

.‚Îׁשּקּדּוׁשי ּפי על אף והחרׁשת, למאן ׁשראּויה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקטּנה
הן: קּדּוׁשין מיני ׁשני ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַׁשּתיהן
הפקר, מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקטּנה
ּכדי נּׂשּואין לּה ּתּקנּו וחרׁשת ׁשּתגּדיל, עד ּתלּויין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוקּדּוׁשיה
היבמֹות ּכל היּו אם ,לפיכ לעֹולם. ּפנּויה ּתּׁשאר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא
אחת ׁשל ּביאתּה - חרׁשֹות אֹו קטּנֹות אחד מּבית ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבאֹות

ּכּלן. את ּפֹוטרת ֵֶֶֶֶָֻמהן
.„Îמהן אחת ּביאת אין - קטּנה ואחת חרׁשת אחת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהיתה

ׁשּתמאן, הּקטּנה מלּמדין ּתּקנתן? וכיצד צרתּה. את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפֹוטרת
אחר ּגט לּה ּכֹותב - לגרׁשּה רצה ואם החרׁשת. את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכֹונס

לזר. ותּתר עליה, ְְֶֶַָָָָֻׁשּיבֹוא
.‰Îאֹו הּפּקחת ּביאת - חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה

ּפֹוטרת החרׁשת ּביאת ואין החרׁשת, ּפֹוטרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצתּה
ּוקטּנה ּגדֹולה וכן מּדבריהן. אּלא קּדּוׁשיה ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּפּקחת;
ּביאת ואין הּקטּנה, ּפֹוטרת חליצתּה אֹו הּגדֹולה ּביאת -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּגדֹולה. את ּפֹוטרת ְְֶֶֶַַַָָהּקטּנה
.ÂÎאחת על הּיבם ּובא למאן, הראּויֹות קטּנֹות ׁשּתיהן ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָהיּו

את ּפסל לא - הּׁשנּיה על אחיו אֹו הּוא אֹו ּובא וחזר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמהן,
זה ויקּים ׁשּתמאן, הּׁשנּיה את מלּמדין אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהראׁשֹונה;

ּתחּלה. ׁשּנבעלה הּקטּנה ְְְְְֲִִִֶַַָָָיבמּתֹו
.ÊÎהּקטּנה על ּתחּלה הּיבם ׁשּבא וחרׁשת, ּבקטּנה הּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

הּקטּנה, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוחזר
החרׁשת, מּביאת מעּלה הּקטּנה ׁשּביאת גט. צריכה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻוהחרׁשת

ׁשּנבעלה הּקטּנה יקּים לפיכ זמן, לאחר ראּויה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהּקטּנה
ְִָּתחּלה.

.ÁÎאחיו אֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבא
ׁשּתמאן, הּקטּנה ּומלּמדין החרׁשת. את ּפסל - הּקטּנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל

ּבגט. יֹוצאה ְְְֵֵֶֶַָוהחרׁשת
.ËÎהּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת: ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו

הּפּקחת, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוחזר
אֹו הּוא וחזר החרׁשת על הּיבם ּבא גט; צריכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהחרׁשת
יֹוצאה והחרׁשת החרׁשת, את ּפסל - הּפּקחת על ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו

ּובחליצה. ּבגט - והּפּקחת ְְְֲִִֵֵַַַַָּבגט,
.Ïאחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה על ּובא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו

הּקטּנה את ּומלּמדין הּגדֹולה, ּפסל לא - הּקטּנה על ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָֹּובא
הּגדֹולה על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה על ּבא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּתמאן;
ׁשּבעילתּה הּגדֹולה, ויקּים ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּגמּור. קנין ְִָָָקֹונה

ה'תשע"א סיון י"ט שלישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

לחליצה‡. אֹו ליּבּום ׁשראּויין אחין ׁשאינן2יׁש אחין ויׁש . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
זּקה להם ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא אּלא3ראּויין ּכלל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

לזר מּתרת ראּויין4יבמּתֹו ואינן לחליצה ׁשראּויין אחין ויׁש . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
לחליצה. ראּויין ואינן ליּבּום ראּויין ׁשהן אחין ויׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָליּבּום.

ואנּדרֹוגינֹוס·. חּמה סריס ּכלל: זּקה להם ׁשאין הם ;5ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לילד ראּויין ׁשאינן הּכׁשר6מּפני ׁשעת להן היה ולא ,7. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

מּפני‚. והּקטן; והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו
מֹוציא אינֹו - החרׁש ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשאין

ּגמּורה איׁש אׁשת אֹותּה עֹוּׂשה ׁשּבעילתֹו ואין8לעֹולם; , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
ּגמּורין ּגרּוׁשין -9ּגרּוׁשיו ׁשּיּבם אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן . ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד לגרׁש יכֹול .10אינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
ספק„. ׁשהיתה ּכגֹון הּספקֹות, מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו

אחיו על ּדּכא11ערוה ּופצּוע ׁשפכה12, ּבהן13ּוכרּות וכּיֹוצא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּסרּוס וכׁשל14מּמיני ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ּביֹותר והּזקן ואם15, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

אדם סריס קנה16ּבעל הּכׁשר17- ׁשעת לֹו היתה ׁשהרי ,18; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבגט ּבּקהל19ּומֹוציא לבֹוא אסּור ׁשהּוא מּפני ,20. ְְִִֵֵֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בספק1) לאחיו המקודשת מהם, לאחד ושראויים כלל, ראויים שאינם וחליצה, לייבום שראויים ויבמות יבמים שיש רבינו בו ביאר
ערוה, וצרת ערוה עליה, ובא ערוה באיסור בעלה על האסורה בעשה, או בלאו יבמה, על והאסורה והעקרה, והזקנה החרשת או

איילונית. או עשה חייבי או לאוין חייבי צרת יבם, לפני שנפלה סוטה בעולמו, היה שלא אחיו לשניהם,2)אשת הם ראויים כלומר,
חולץ. רצה מייבם, ליבם.3)רצה האלמנות.4)קשר כשאר חליצה, נקבות.5)בלא ואבר זכרות אבר לו והתורה6)שיש

בישראל". שם לאחיו "להקים הכושר.7)אמרה: שעת לו שהייתה אדם, לסריס בניגוד דעת8)להוליד. צריכה שאינה ביאה "כל
ביאה. שמה בשוגג אפילו יבמה וביאת ביאה". זו לגרש.9)הרי דעת לו כלום.10)שאין אינו קטן של גיטו שקידש11)כי

לייבמן, אפשר שאי חולצות, שתיהן - אשתו אחות ספק מהן אחת כל נמצאת קידש איזו יודע ואינו אחיות משתי אחת המת האח
זקוקתו. באחות יפגע ביציו.12)שמא בו.13)שנפצעו וכיוצא קוץ או אדם שכרתו אלא שמים בידי ולא שלו, הגיד שנכרת

בקהל.14) לבוא אסורים אלו וכל שניקבה או אחת שחסרה או ביציו ולהוליד.15)שנכרתו לבעול יכול אדם16)ואינו שסירסו
דכה. פצוע בכלל זה והרי חולי, מחמת חליצה.17)ולא בלא בגט שנסתרס.18)ויוצאת להוציאה.19)קודם אבל20)וחייב
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הרי - לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ אֹו עליה ּובא ְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול
אֹו צרתּה, על ּובא הּקטן חזר אם וכן הּקטן. על ּפסלּה ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָזה
אֹו עליה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבא

ּומאמר. מאמר ּכל ּכדין עליו, נפסלה - צרתּה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָָעל
.‡Îולא והגּדיל, יבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבן

ּביאתֹו, מּפני - ּגט וחליצה. גט צריכה - מּׁשהגּדיל עליה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבא
נבעלה לא ׁשהרי לזר, להּתירּה - וחליצה ּכמאמר; ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיא
הרי - מּׁשהגּדיל עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבעילה

ּבלבד. גט צריכה ְְִִֵַָזֹו
.·Îׁשנה עּׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד

ּכמֹו סריס, סימני ּבֹו נֹולדּו ולא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹֹׁשּלא
הּספר. ּבתחּלת ְְִִֵֵֶֶַַַׁשּבארנּו

.‚Îׁשּקּדּוׁשי ּפי על אף והחרׁשת, למאן ׁשראּויה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקטּנה
הן: קּדּוׁשין מיני ׁשני ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַׁשּתיהן
הפקר, מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקטּנה
ּכדי נּׂשּואין לּה ּתּקנּו וחרׁשת ׁשּתגּדיל, עד ּתלּויין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוקּדּוׁשיה
היבמֹות ּכל היּו אם ,לפיכ לעֹולם. ּפנּויה ּתּׁשאר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּלא
אחת ׁשל ּביאתּה - חרׁשֹות אֹו קטּנֹות אחד מּבית ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבאֹות

ּכּלן. את ּפֹוטרת ֵֶֶֶֶָֻמהן
.„Îמהן אחת ּביאת אין - קטּנה ואחת חרׁשת אחת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהיתה

ׁשּתמאן, הּקטּנה מלּמדין ּתּקנתן? וכיצד צרתּה. את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפֹוטרת
אחר ּגט לּה ּכֹותב - לגרׁשּה רצה ואם החרׁשת. את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכֹונס

לזר. ותּתר עליה, ְְֶֶַָָָָֻׁשּיבֹוא
.‰Îאֹו הּפּקחת ּביאת - חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה

ּפֹוטרת החרׁשת ּביאת ואין החרׁשת, ּפֹוטרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצתּה
ּוקטּנה ּגדֹולה וכן מּדבריהן. אּלא קּדּוׁשיה ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּפּקחת;
ּביאת ואין הּקטּנה, ּפֹוטרת חליצתּה אֹו הּגדֹולה ּביאת -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּגדֹולה. את ּפֹוטרת ְְֶֶֶַַַָָהּקטּנה
.ÂÎאחת על הּיבם ּובא למאן, הראּויֹות קטּנֹות ׁשּתיהן ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָהיּו

את ּפסל לא - הּׁשנּיה על אחיו אֹו הּוא אֹו ּובא וחזר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמהן,
זה ויקּים ׁשּתמאן, הּׁשנּיה את מלּמדין אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהראׁשֹונה;

ּתחּלה. ׁשּנבעלה הּקטּנה ְְְְְֲִִִֶַַָָָיבמּתֹו
.ÊÎהּקטּנה על ּתחּלה הּיבם ׁשּבא וחרׁשת, ּבקטּנה הּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

הּקטּנה, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוחזר
החרׁשת, מּביאת מעּלה הּקטּנה ׁשּביאת גט. צריכה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻוהחרׁשת

ׁשּנבעלה הּקטּנה יקּים לפיכ זמן, לאחר ראּויה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהּקטּנה
ְִָּתחּלה.

.ÁÎאחיו אֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבא
ׁשּתמאן, הּקטּנה ּומלּמדין החרׁשת. את ּפסל - הּקטּנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל

ּבגט. יֹוצאה ְְְֵֵֶֶַָוהחרׁשת
.ËÎהּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת: ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו

הּפּקחת, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוחזר
אֹו הּוא וחזר החרׁשת על הּיבם ּבא גט; צריכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהחרׁשת
יֹוצאה והחרׁשת החרׁשת, את ּפסל - הּפּקחת על ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו

ּובחליצה. ּבגט - והּפּקחת ְְְֲִִֵֵַַַַָּבגט,
.Ïאחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה על ּובא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו

הּקטּנה את ּומלּמדין הּגדֹולה, ּפסל לא - הּקטּנה על ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָֹּובא
הּגדֹולה על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה על ּבא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּתמאן;
ׁשּבעילתּה הּגדֹולה, ויקּים ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּגמּור. קנין ְִָָָקֹונה

ה'תשע"א סיון י"ט שלישי יום
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לחליצה‡. אֹו ליּבּום ׁשראּויין אחין ׁשאינן2יׁש אחין ויׁש . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
זּקה להם ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא אּלא3ראּויין ּכלל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

לזר מּתרת ראּויין4יבמּתֹו ואינן לחליצה ׁשראּויין אחין ויׁש . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
לחליצה. ראּויין ואינן ליּבּום ראּויין ׁשהן אחין ויׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָליּבּום.

ואנּדרֹוגינֹוס·. חּמה סריס ּכלל: זּקה להם ׁשאין הם ;5ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לילד ראּויין ׁשאינן הּכׁשר6מּפני ׁשעת להן היה ולא ,7. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

מּפני‚. והּקטן; והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו
מֹוציא אינֹו - החרׁש ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשאין

ּגמּורה איׁש אׁשת אֹותּה עֹוּׂשה ׁשּבעילתֹו ואין8לעֹולם; , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
ּגמּורין ּגרּוׁשין -9ּגרּוׁשיו ׁשּיּבם אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן . ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד לגרׁש יכֹול .10אינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
ספק„. ׁשהיתה ּכגֹון הּספקֹות, מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו

אחיו על ּדּכא11ערוה ּופצּוע ׁשפכה12, ּבהן13ּוכרּות וכּיֹוצא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּסרּוס וכׁשל14מּמיני ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ּביֹותר והּזקן ואם15, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

אדם סריס קנה16ּבעל הּכׁשר17- ׁשעת לֹו היתה ׁשהרי ,18; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבגט ּבּקהל19ּומֹוציא לבֹוא אסּור ׁשהּוא מּפני ,20. ְְִִֵֵֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בספק1) לאחיו המקודשת מהם, לאחד ושראויים כלל, ראויים שאינם וחליצה, לייבום שראויים ויבמות יבמים שיש רבינו בו ביאר
ערוה, וצרת ערוה עליה, ובא ערוה באיסור בעלה על האסורה בעשה, או בלאו יבמה, על והאסורה והעקרה, והזקנה החרשת או

איילונית. או עשה חייבי או לאוין חייבי צרת יבם, לפני שנפלה סוטה בעולמו, היה שלא אחיו לשניהם,2)אשת הם ראויים כלומר,
חולץ. רצה מייבם, ליבם.3)רצה האלמנות.4)קשר כשאר חליצה, נקבות.5)בלא ואבר זכרות אבר לו והתורה6)שיש

בישראל". שם לאחיו "להקים הכושר.7)אמרה: שעת לו שהייתה אדם, לסריס בניגוד דעת8)להוליד. צריכה שאינה ביאה "כל
ביאה. שמה בשוגג אפילו יבמה וביאת ביאה". זו לגרש.9)הרי דעת לו כלום.10)שאין אינו קטן של גיטו שקידש11)כי

לייבמן, אפשר שאי חולצות, שתיהן - אשתו אחות ספק מהן אחת כל נמצאת קידש איזו יודע ואינו אחיות משתי אחת המת האח
זקוקתו. באחות יפגע ביציו.12)שמא בו.13)שנפצעו וכיוצא קוץ או אדם שכרתו אלא שמים בידי ולא שלו, הגיד שנכרת

בקהל.14) לבוא אסורים אלו וכל שניקבה או אחת שחסרה או ביציו ולהוליד.15)שנכרתו לבעול יכול אדם16)ואינו שסירסו
דכה. פצוע בכלל זה והרי חולי, מחמת חליצה.17)ולא בלא בגט שנסתרס.18)ויוצאת להוציאה.19)קודם אבל20)וחייב
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ספק21והּטמטּום ׁשהּוא מּפני מיּבם, ולא נקרע22חֹולץ ואם . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻ
זכר מיּבם23ונמצא רצה חֹולץ, רצה האחין24- ּוׁשאר .25- ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָ

מיּבמין. אֹו חֹולצין ְְְִִַאֹו
יבמֹות‰. ויׁש ליּבּום. אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש

ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ולא לחליצה לא ראּויֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאינן
אבל לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ויׁש לזר. להּנּׂשא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּומּתרֹות
לחליצה. לא אבל ליּבּום ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ויׁש ליּבּום. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלא

.Âוהּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו
הּיבם רצה ואם ּולהבין. לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּקטּנה;

מגרׁש זה הרי - אֹותּה ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת .26לגרׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי מתיּבמֹות: ולא ׁשחֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹואּלּו

מגרׁשת ספק ׁשהיא אּׁשה וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עּׂשה, 27ואּסּורי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
ּבערוה יפּגע ׁשּמא מתיּבמת, ולא חֹולצת אחיו28- ׁשאׁשת ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ערוה מּׁשּום עליו אסּורה מקּדׁשת29ׁשּגרׁשּה ׁשהיא מי אבל . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
קּדּוׁשין ּבספק היבמֹות,30לאחיו ּכל ּכׁשאר היא הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָ

לֹו לחּוׁש ּדבר ּכאן ׁשאין מתיּבמת, אֹו אׁשת31וחֹולצת וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
רצה32החרׁש היבמֹות: ּכל ּכׁשאר הן הרי - ועקרה ּוזקנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה הּכׁשר.33חֹולץ, ׁשעת להן היתה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
.Áאׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו

הּקטן, ואׁשת הּׁשֹוטה ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסריס
ערוה34ואילֹונית ׁשהיא ּומי ׁשמֹו35, יּמחה ולא ׁשּנאמר: . ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

מחּוי; ׁשּׁשמם ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה לסריס ּפרט - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּיּׂשראל
ּבפני ּכמין הן הרי ּברּיתן, מּתחּלת לילד ראּויין ואינן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהֹואיל

ׁשאינּה36עצמֹו לאילֹונית, ּפרט - ּתלד אׁשר הּבכֹור והיה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּפרט - הּמת אׁשת תהיה לא ּברּיתּה. מּתחּלת לילד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּויה

ּולקחּה ּכלל. איׁשּות להם ׁשאין מּפני וקטן, ׁשֹוטה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָלאׁשת
לּקּוחין ּבּה לֹו ׁשאין לערוה, ּפרט - לאּׁשה .37לֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָ

.Ëאחֹות ׁשהיתה ּכגֹון יבמּה, על ערוה ׁשהיא יבמה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכיצד?
ּומן החליצה מן ּפטּורה זֹו הרי - ּבּתּה אֹו אּמּה אֹו ְְֲֲִִִִִִֵַָָָָאׁשּתֹו
לאּׁשה לֹו ּולקחּה ׁשּנאמר: ּכלל; זּקה עליה לֹו ואין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּיּבּום,
היא ּבּה ּתֹופסין וקּדּוׁשין ללּקּוחין ׁשראּויה מי - ְְְְְְִִִִִִִִֶָָָויּבמּה

לּיבם. ְַָָָזקּוקה
.Èלאו אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה אּסּור38היתה אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָ

ׁשנּיה39עּׂשה ׁשהיתה מתיּבמת.40אֹו ולא חֹולצת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חליצה צריכה מה הֹואיל41ּומּפני לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני ? ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבהן ּתֹופסין היה42וקּדּוׁשין הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל עּׂשה, מצות ׁשהּיּבּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיתיּבמּו,
אבל תעּׂשה; לא את וידחה עּׂשה יבֹוא - תעּׂשה ולא ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעּׂשה
ּגזרה ׁשנּיֹות, ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ׁשּלא ּגזרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמים
ׁשם ואין אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ּפעם עליה יבֹוא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּמא
ּבלבד ראׁשֹונה ּביאה אּלא עּׂשה מצות ׁשאין .43מצוה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אֹו44לפיכ לאו מּׁשּום לֹו האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר אם , ְְְֲִִִִַַַָָָָָ
ׁשנּיה לֹומר צרי ואין עּׂשה, קנין45מּׁשּום קנה זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבגט ּומֹוציאּה והיא46ּגמּור לזר,47; מּתרֹות צרֹותיה וכל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֻ
נפטרּו .48ׁשהרי ְְֲִֵֶ

.‡Èּגדֹול ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה
עּׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא תעּׂשה49- לא את דֹוחה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

הּתרה50ועּׂשה לא ּגמּור, קנין הּתֹורה מן קנה ולא והֹואיל ; ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹֻ
ׁשּתחלץ עד לזר .51צרתּה ְֲֶַַָָָָֹ

.·Èטעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יבמתו. את לקיים מותר הזקן וכן בקהל. לבוא כשר חולי ידי על הוא".21)נסתרס אטום אלא נקבות ולא זכרות לא לו "שאין
שמא22) חולץ, אינו אחים שם יש ואם זכר, הוא שמא הוא, שספק משום חולץ ואינו יכול, שאינו מפני מייבם אינו לומר: רוצה

זו. בחליצה היבמה נפטרה ולא היא ערוותו.23)נקבה את המכסה הקרום ממנו להוליד.24)הסירו הוא ראוי שאין25)כי
לחליצה". או ליבום שראויין אחין "יש הפרק: בתחילת שכתב מה על מוסב וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי כי26)בהם

האשה. דעת את צריך אינו הגירושין.27)גט אחרי אחיו ונשאה לה. קרוב ספק לו קרוב ספק גט לה שזרק כגון המת, מבעלה
כרת.28) איסור מתייבמות.29)שהיא ולא שחולצות ה"ספיקות" בכלל זו והרי כך. אחר מת אחיו30)אפילו לה שזרק כגון

זה דבר שמא בספק, שמקודשת מפרוטה, פחות ששווה בכלי או באוכל קידשה אם וכן לה. קרוב ספק לו קרוב ספק קידושין כסף
אחר. במקום פרוטה ומותר31)שווה זרה היא הרי לאחיו מקודשת אינה ואם לייבמה, מצוה הרי מקודשת, היא אם נפשך: ממה

חולצת.32)לנשאה. או לפיקח ששתת33)מתייבמת או ללדת, ראוייה הייתה זה ולפני חולי, או מכה ידי על כוסשנעקרה ה
לו שהייתה פי על אף ביותר הזקן אבל הכושר, שעת להן הייתה אלו וכל יולדת. אינה ושוב שנה לארבעים שנישאת או עיקרין,

כלל. לביאה ראוי אינו כי מייבם, אינו הכושר מטבעה.34)שעת על35)עקרה וחייב משפחה קרבת מחמת ליבם שאסורה
כרת. היא".36)ביאתו עצמה בפני ברייה כריתות.37)"אנדרוגינוס בחייבי תופסין קידושין מותרת,38)שאין הייתה ולבעלה

שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה כשרה שנשא חלל כהן כגון,
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל אח לו ויש ואסורה39)ממזרת שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון

עשה. באיסור האם,40)לשניהם מן ולא האב מן אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים מדברי ואסורה לעריות,
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו שנייה לאשה"?41)נמצאת לו "ולקחה בה לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא

לקיימה.42) לו שאסור אלא לאוין בחייבי תופסים קידושין כי ממנו, גט שם.43)שצריכה לאחיו התורה44)להקים ומן הואיל
ראשונה. ביאה עליה לבוא לו סופרים.45)מותר מדברי אלא חליצה.שהר46)שאינה צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור י

זו.48)לכשתתגרש.47) של ייבום.49)בביאתה מצות בבתוליה50)של אשה והוא - עשה יקח, לא ... "אלמנה - תעשה לא
אסורה אינה בתולה, שעדיין האירוסין, מן אלמנה אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח, לא בתולה שאינה לימד יקח",

לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה. לא איסור אלא עצמה.51)עליו הצרה

dvilge meai zekld - oeiq h"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו אׁשּתֹו52ולקח זֹו אין -53, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין ּבת54ׁשאין ולא יּבּום ּבת לא ואינּה , ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

צרה לּה היתה ואם מתיּבמת55חליצה. [אֹו] חֹולצת -56. ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
לּיבם מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ורצה57ואם , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּבידֹו הרׁשּות - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא .58הּיבם ְְְִֵַַָָָָָָָָָ

.‚Èמּׁשּום אֹו לאו מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַַַָָָָָָהיתה
לּבעל ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו הּיבם59עּׂשה, על אסּורה היתה ולא , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּמחזיר חּוץ לּיבם. מּתרת זֹו הרי - הּצדדים אּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
מּׁשּנּׂשאת מתיּבמת60ּגרּוׁשתֹו ולא חֹולצת ׁשהיא וכן61ומת, . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
מתיּבמת ולא חֹולצת זֹו הרי אּׁשה62- ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

אחֹותּה, נֹוּׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר קּדּוׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבספק
חֹולצת זֹו הרי - אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ליּבּום, לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָונפלה

מתיּבמת אׁשּתֹו63ולא את ּומֹוציא ּוׁשּתיהן64, מּספק. ּבגט ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
- וארּוסתֹו ערוה; ספק ׁשהיא מּפני - יבמּתֹו עליו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאסּורֹות

חלּוצתֹו קרֹובת ספק ׁשהיא ּכמֹו65מּפני ּכׁשנּיה, ׁשהיא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èעליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת 66מי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ערוה ּפטּורה67מּׁשּום ׁשהערוה ּכׁשם - ערוה אינּה והּׁשנּיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

זּקה לֹו נפלה ולא ּפטּורה, צרתּה ּכ הּיּבּום ּומן החליצה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָָֹמן
- אחיו ּבית את יבנה לא אׁשר ׁשּנאמר: זה; ּבית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלל
עליו לֹו ׁשּיׁש הּוא ׁשּירצה מהן זה ּבאי לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבית
ּבּה לֹו אין ׁשהרי לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָזּקה,
צרת ונמצאת מּתר. ׁשהּוא מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻלּקּוחין,

אחיו אׁשת מּׁשּום עליו ערוה עליה68הערוה לֹו אין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
.69זּקה ִָ

.ÂËערוה70לפיכך האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשמעֹון על71על זּקה לׁשמעֹון אין - ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

מהן, האחת לוי יּבם לוי. זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי זה, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבית
וה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה צרת ּומתׁשהיא אחרת, אּׁשה לֹו יתה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מן72לוי ּפטּורֹות ׁשּתיהן - ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָ
צרת ׁשהיתה מּפני - האחת מּׁשמעֹון: הּיּבּום ּומן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהחליצה

צרתּה73ערוה ׁשהיא מּפני - והּׁשנּיה ּבצרת74, הּדין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
-75צרתּה זּקה עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל העֹולם. סֹוף עד ִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

לעֹולם עֹומדת אח אׁשת .76ּבאּסּור ְְִֵֶֶֶָָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת לֹו77וכן ואין הֹואיל -78 ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

זּקה ׁשּיׁשבּו79עליה עד - יחּדו אחים יׁשבּו ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבעֹולם אׁשת80ׁשניהן מּׁשּום לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

צרתּה81אח ּופֹוטרת ,82. ֶֶָָָָ
.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

לוי נֹולד ראּובן ׁשּמת ׁשּייּבם83ואחר קדם לוי ׁשּנֹולד ּבין , ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ
ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ׁשמעֹון ראּובן84לּה אׁשת הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

לעֹולם לוי על זֹו85ערוה ונפלה ׁשמעֹון מת אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרתּה

.ÁÈּביבמּתֹו מאמר ׁשמעֹון קדם86עּׂשה ּומת ראּובן, אׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אֹותּה לצרתּה87ׁשּיכנס חֹולץ לוי הרי מיּבם88- ;89ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ּגמּור קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשּבארנּו.90ׁשאין ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.ËÈּובעדים ּברצֹון ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה קדם91אּׁשה ּומת , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היבם.52) על גם ואסורה - האב מן באחים אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם שהיא המת.53)נמצאת, האח שחייב54)של
כרת. ביאתו לו.55)על מותרת שהייתה אשה, עוד המת לבעלה אמו56)שיש "הייתה תיפטר ובמה לייבום זקוקה היא שהרי

צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו לאחיו ונישאת אביו שהיא57)נשואת חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
ליבמה. צרתה.58)מותרת את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית אינה שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי כגון59)שאינן

שהיה או ליבמה, ומותרת בלאו לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם ומת. אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה שהייתה
היא והרי לו נשואה אחיו של אמו אם הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה ומת, בעולה ונשא גדול כהן אחיו

האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת זו הרי אחיו, ומת לאו.60)שנייה, משום בעלה על שאסורה "במותר61)לאחר,

שכן". כל לא לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה (=לבעלה נאסרה מתייבמות"62)לה ולא חולצות היא63)"הספיקות שמא
עליו. ערווה והיא אשתו מספק.64)אחות לו המקודשת ספק65)ארוסתו קרובת "שהיא כתוב: היה כאילו הדברים שיעור

כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה פטורה יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית, חלוצה אינה יבמתו כי חלוצתו".
חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו נמצאת חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה ארוסתו על66)ואם

בתו.67)היבם. שהיא מצוה.68)כגון במקום עומדת.69)שלא ערווה במקום אסורה, היא70)צרה הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום שלא אח כאשת עליו, ערווה בתו.71)עצמה בנים.72)שהיא ראובן.73)בלא נפילת משעת עליו ונאסרת

אסורה.74) ערווה צרת אמרנו: שמעון75)וכבר לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה בתו של צרתה צרת הלכה
לעולם. וכן ערווה, צרת - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי, אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן

לאיסורה.76) היתר אחיו.77)ואין שמת לאחר הנולד.78)שנולד לו.79)לאח זקוקה היבמה יחדיו.80)אין אחת ישיבה
מצוה.81) במקום שלא אחיו אשת ערוות משום עליו הייבום.82)אסורה ומן החליצה בעולמו83)מן היה לא זה לוי נמצא

אחיו. ראובן ראובן.84)של אחיו נישואי בזיקת לוי על הייתה לא שכשנולד, פי על בעולמו.85)אף היה שלא ראובן אחיו בגלל
אלא86) קידושין דין שאין לפי מאמר, "ונקרא סופרים. מדברי אלא גמורים קידושין אינם ביבמה כסף וקידושי בכסף, שקידשה

בשתיקה". ולא ממש.88)בביאה.87)באמירה צרתה היא אין כי ערווה, צרת משום נפטרת קונה89)ואינה ומאמר הואיל
חכמים. מדברי במקצת ערווה צרת זו הרי בגללה.90)מקצת, צרתה ותיפטר כנשואה וצריכה91)להיחשב עליו נאסרה הרי

גט. ממנו



פה dvilge meai zekld - oeiq h"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו אׁשּתֹו52ולקח זֹו אין -53, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין ּבת54ׁשאין ולא יּבּום ּבת לא ואינּה , ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

צרה לּה היתה ואם מתיּבמת55חליצה. [אֹו] חֹולצת -56. ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
לּיבם מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ורצה57ואם , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּבידֹו הרׁשּות - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא .58הּיבם ְְְִֵַַָָָָָָָָָ

.‚Èמּׁשּום אֹו לאו מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַַַָָָָָָהיתה
לּבעל ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו הּיבם59עּׂשה, על אסּורה היתה ולא , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּמחזיר חּוץ לּיבם. מּתרת זֹו הרי - הּצדדים אּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
מּׁשּנּׂשאת מתיּבמת60ּגרּוׁשתֹו ולא חֹולצת ׁשהיא וכן61ומת, . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
מתיּבמת ולא חֹולצת זֹו הרי אּׁשה62- ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

אחֹותּה, נֹוּׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר קּדּוׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבספק
חֹולצת זֹו הרי - אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ליּבּום, לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָונפלה

מתיּבמת אׁשּתֹו63ולא את ּומֹוציא ּוׁשּתיהן64, מּספק. ּבגט ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
- וארּוסתֹו ערוה; ספק ׁשהיא מּפני - יבמּתֹו עליו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאסּורֹות

חלּוצתֹו קרֹובת ספק ׁשהיא ּכמֹו65מּפני ּכׁשנּיה, ׁשהיא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èעליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת 66מי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ערוה ּפטּורה67מּׁשּום ׁשהערוה ּכׁשם - ערוה אינּה והּׁשנּיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

זּקה לֹו נפלה ולא ּפטּורה, צרתּה ּכ הּיּבּום ּומן החליצה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָָֹמן
- אחיו ּבית את יבנה לא אׁשר ׁשּנאמר: זה; ּבית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלל
עליו לֹו ׁשּיׁש הּוא ׁשּירצה מהן זה ּבאי לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבית
ּבּה לֹו אין ׁשהרי לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָזּקה,
צרת ונמצאת מּתר. ׁשהּוא מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻלּקּוחין,

אחיו אׁשת מּׁשּום עליו ערוה עליה68הערוה לֹו אין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
.69זּקה ִָ

.ÂËערוה70לפיכך האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשמעֹון על71על זּקה לׁשמעֹון אין - ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

מהן, האחת לוי יּבם לוי. זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי זה, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבית
וה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה צרת ּומתׁשהיא אחרת, אּׁשה לֹו יתה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מן72לוי ּפטּורֹות ׁשּתיהן - ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָ
צרת ׁשהיתה מּפני - האחת מּׁשמעֹון: הּיּבּום ּומן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהחליצה

צרתּה73ערוה ׁשהיא מּפני - והּׁשנּיה ּבצרת74, הּדין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
-75צרתּה זּקה עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל העֹולם. סֹוף עד ִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

לעֹולם עֹומדת אח אׁשת .76ּבאּסּור ְְִֵֶֶֶָָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת לֹו77וכן ואין הֹואיל -78 ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

זּקה ׁשּיׁשבּו79עליה עד - יחּדו אחים יׁשבּו ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבעֹולם אׁשת80ׁשניהן מּׁשּום לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

צרתּה81אח ּופֹוטרת ,82. ֶֶָָָָ
.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

לוי נֹולד ראּובן ׁשּמת ׁשּייּבם83ואחר קדם לוי ׁשּנֹולד ּבין , ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ
ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ׁשמעֹון ראּובן84לּה אׁשת הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

לעֹולם לוי על זֹו85ערוה ונפלה ׁשמעֹון מת אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרתּה

.ÁÈּביבמּתֹו מאמר ׁשמעֹון קדם86עּׂשה ּומת ראּובן, אׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אֹותּה לצרתּה87ׁשּיכנס חֹולץ לוי הרי מיּבם88- ;89ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ּגמּור קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשּבארנּו.90ׁשאין ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.ËÈּובעדים ּברצֹון ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה קדם91אּׁשה ּומת , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היבם.52) על גם ואסורה - האב מן באחים אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם שהיא המת.53)נמצאת, האח שחייב54)של
כרת. ביאתו לו.55)על מותרת שהייתה אשה, עוד המת לבעלה אמו56)שיש "הייתה תיפטר ובמה לייבום זקוקה היא שהרי

צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו לאחיו ונישאת אביו שהיא57)נשואת חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
ליבמה. צרתה.58)מותרת את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית אינה שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי כגון59)שאינן

שהיה או ליבמה, ומותרת בלאו לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם ומת. אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה שהייתה
היא והרי לו נשואה אחיו של אמו אם הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה ומת, בעולה ונשא גדול כהן אחיו

האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת זו הרי אחיו, ומת לאו.60)שנייה, משום בעלה על שאסורה "במותר61)לאחר,

שכן". כל לא לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה (=לבעלה נאסרה מתייבמות"62)לה ולא חולצות היא63)"הספיקות שמא
עליו. ערווה והיא אשתו מספק.64)אחות לו המקודשת ספק65)ארוסתו קרובת "שהיא כתוב: היה כאילו הדברים שיעור

כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה פטורה יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית, חלוצה אינה יבמתו כי חלוצתו".
חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו נמצאת חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה ארוסתו על66)ואם

בתו.67)היבם. שהיא מצוה.68)כגון במקום עומדת.69)שלא ערווה במקום אסורה, היא70)צרה הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום שלא אח כאשת עליו, ערווה בתו.71)עצמה בנים.72)שהיא ראובן.73)בלא נפילת משעת עליו ונאסרת

אסורה.74) ערווה צרת אמרנו: שמעון75)וכבר לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה בתו של צרתה צרת הלכה
לעולם. וכן ערווה, צרת - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי, אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן

לאיסורה.76) היתר אחיו.77)ואין שמת לאחר הנולד.78)שנולד לו.79)לאח זקוקה היבמה יחדיו.80)אין אחת ישיבה
מצוה.81) במקום שלא אחיו אשת ערוות משום עליו הייבום.82)אסורה ומן החליצה בעולמו83)מן היה לא זה לוי נמצא

אחיו. ראובן ראובן.84)של אחיו נישואי בזיקת לוי על הייתה לא שכשנולד, פי על בעולמו.85)אף היה שלא ראובן אחיו בגלל
אלא86) קידושין דין שאין לפי מאמר, "ונקרא סופרים. מדברי אלא גמורים קידושין אינם ביבמה כסף וקידושי בכסף, שקידשה

בשתיקה". ולא ממש.88)בביאה.87)באמירה צרתה היא אין כי ערווה, צרת משום נפטרת קונה89)ואינה ומאמר הואיל
חכמים. מדברי במקצת ערווה צרת זו הרי בגללה.90)מקצת, צרתה ותיפטר כנשואה וצריכה91)להיחשב עליו נאסרה הרי

גט. ממנו



dvilgeפו meai zekld - oeiq h"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החליצה מן ּפטּורה היא הרי - יבם לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּיגרׁשּנה
מּפני הּיבם; על ערוה היתה ּכאּלּו צרתּה, וכן הּיּבּום, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומן

ּכעריֹות ּבּה ּכתּובה ׁשּנאמר92ׁשּטמאה נטמאה.93, והיא : ְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
סֹוטה הּמרים94אבל מי ׁשּיׁשקּנה קדם ּבעלּה אֹו95ׁשּמת , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשתּיה ּבת חֹולצת96ׁשאינּה זֹו הרי - ּגרּוׁשין ּבת ולא97אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - צרה לּה היתה ואם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻמתיּבמת.

מתיּבמת .98אֹו ְִֶֶַ
.Îמהן האחת ׁשהיתה אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן

אֹו עּׂשה מחּיבי אֹו לאוין מחּיבי אֹו הּיבם על ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָׁשנּיה
אבל99אילֹונית מתיּבמת. אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ח אחֹות והלכה ליבמּתֹו, ּבהןהחֹולץ וכּיֹוצא אּמּה אֹו לּוצתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
- לפניו ׁשּתיהן ונפלּו ּומת אחרת, אּׁשה ולֹו לאחיו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָונּׂשאת
והרי אסּורה, צרתּה ּכ עליו אסּורה חלּוצתֹו ׁשּקרֹובת ְְֲֲֲֲֵֵֶַַָָָָָָָָָּכׁשם
אסרּו מה ּומּפני מתיּבמֹות. ולא וחֹולצֹות לֹו ּכׁשנּיֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹׁשּתיהן
חלּוצתֹו. ּבצרת ׁשּמתחּלפת מּפני חלּוצתֹו? קרֹובת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָצרת

.‡Îערוה מהן ׁשהאחת אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתי
אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה - אילֹונית הערוה והרי הּיבם, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
הרי - וחליצה יּבּום ּבת אינּה והאילֹונית הֹואיל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמתיּבמת;

ׁשאינּה ּכמֹו ּבלבד100זֹו צרתּה על זּקתֹו ונפלה אם101, וכן . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
מאנה אֹו הערוה את אחיו אֹו102ּגרׁש ׁשּימּות, קדם ּבֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

מּתרת, צרתּה הרי - אחיו מת ּכ ואחר ּבעלּה ּבחּיי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּמתה
צרה ונעּׂשת הֹואיל אֹומרין: ואין מתיּבמת. אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוחֹולצת

עד103לערוה אסּורה הּצרה ׁשאין לעֹולם, ּתאסר אחת ׁשעה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ליּבּום נפילה ּבׁשעת ערוה צרת .104ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

.·Îׁשּמת לאחיו מקּדׁשת הּיבם על ערוה ׁשהיא זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה
קטּנה105ּבספק ׁשהיתה אֹו ּבספק, מּמּנּו מגרׁשת אֹו ,106 ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּבחּייו ּבאחיו מאנה ולא למאן ּפי107הראּויה על אף , ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
מתיּבמת. ולא חֹולצת צרתּה - ּבּיבם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמאנה

.‚Îנמצאת ּכ ואחר לאחר, ונּׂשאת ערוה צרת ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהלכה

אילֹונית ּוצריכה108הערוה ּומיבמּה, מּבעלּה הּצרה ּתצא - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
לּׁשּוק להּתירּה ּכדי מיבמּה וחליצה מּבעלּה .109גט ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ

.„Îאילֹונית ׁשהערוה ׁשּדּמּו מּפני הּצרה הּיבם ,110יּבם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אילֹונית ׁשאינּה הערוה ּבגט111ונמצאת מיבמּה ּתצא -112, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ממזר .113והּולד ְְֵַַָָ
.‰Îואחד אחיֹות ׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלׁשה

נכרית נּׂשּוי נכרית114מהן הּנּׂשּוי מת מת115, ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אחיֹות116אחד ולא117מּבעלי חֹולצת הּנכרית הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּמת118מתיּבמת אחיו ּבזּקת אׁשּתֹו אחֹות צרת ׁשהיא מּפני , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
את אחיֹות מּבעלי אחד גרׁש אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאחרֹון.

נכרית הּנּׂשּוי ׁשּמת אחר הרי119אׁשּתֹו - המגרׁש ּומת , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אחֹות צרת ונעּׂשת הֹואיל מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנכרית

אחת ׁשעה ּבזּקה ליּבם120אׁשּתֹו יבא ׁשּמא ּתתיּבם, ׁשאם ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אׁשּתֹו את אחרֹון ׁשּמת זה גרׁש לא ואפּלּו .121אֹותּה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

.ÂÎערוה צרת ׁשהרי ּבנּׂשּואין; זה דבר גזרּו לא מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומּפני
לּיבם, מּתרת צרתּה - ומת הערוה את ּגרׁש אם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּבנּׂשּואין,
ידּוע ּבנּׂשּואין הערוה צרת ׁשאּסּור מּפני ׁשּבארנּו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

הערוה;122לּכל גרׁש לא אם הּצרה להּתיר ּבאין ואינן , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
ידּוע אינֹו ּבזּקה ערוה צרת להּתיר123ואּסּור ּובאין לּכל, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

הערוה. נתּגרׁשה לא ואפּלּו ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהּצרה
.ÊÎמהן אחד מת נכרּיֹות, נׁשים ׁשלׁש נּׂשּואין אחין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁשה

ׁשּתיהן ונפלּו ׁשּיכנס קדם ּומת ּביבמּתֹו, מאמר הּׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹועּׂשה
ׁשּבעלת מּפני מתיּבמֹות; ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - הּיבם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹלפני
ׁשני אׁשת היא ּכאּלּו ונמצאת יבמין, ׁשני זּקת עליה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמאמר
ׁשני אׁשת ולא - הּמת אׁשת ואמרּו: חכמים ודרׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹמתים,
ולא חֹולצת יבמין ׁשני זּקת ׁשעליה אּׁשה ּכל לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמתים,

סֹופרים. מּדברי ואּסּורן צרתּה. וכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמתיּבמת,
.ÁÎׁשני זּקת ׁשעליה הּמאמר, לבעלת יחלץ לא מה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני

הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה צרתּה? וייּבם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹיבמין,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אלה".92) בכל תטמאו "אל בהן: שזינתה.93)שנאמר בעלה.94)באשה לה שקינא אחרי איש, עם אינה95)שנסתרה ושוב
מספק. טמאה ונשארה וכו'.96)שותה. חיגר אשת או ארוסה כערווה.97)כגון דינה ואין ודאי טמאה כשאר98)שאינה

מתייבמות. או שחולצות לאוין חייבי והיבום.99)צרות החליצה מן ופטורה ללדת, ראוייה ערווה.100)שאינה צרת צרתה ואין
איילונית.101) שהיא בעלה בה הכיר בקטנותה.102)ואפילו בו ומיאנה קטנה יתומה נשואות103)שנישאה כשהיו בעלה בחיי
בעלה.104)יחד. מיתת בשעת אמות105)כלומר, בארבע מונח אם ספק הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או לשמרו, יכולים ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות בארבע או מקודשת) (ואינה שלו
מדרבנן.106) אלא אינם שקידושיה אשתו107)יתומה, הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה תעקור אומרים אין

ותתייבם. ערווה צרת אינה היו.108)וצרתה כדין שלא האחר עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה הוולד109)ונמצאת אין אבל
מח ממזר ואן לאוין, חייבי איסור אלא אינה לזר שיבמה לאוין.ממזר, בלבד.110)ייבי צרתה על זיקתו נמצאת111)ונפלה
מצוה. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה, תופסין112)צרת קידושין ואין כריתות, מחייבי שהיא פי על אף

יוצאת איש אשת ונמצאת כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה את גירש אחיו יאמרו שמא גט, צריכה זאת בכל בה, ליבם
גט. בלא כריתות.113)מבעלה מחייבי ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום שלא אח לא114)שאשת קרובה שאינה

לזו. ולא האחיות.115)לזו בעלי מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה לאחד116)נמצאת הנכרית נתייבמה לא ועדיין
היא.117)מהם. אשתו אחות שהרי ערווה, משום השני האח על אסורה נתייבמה,118)ואשתו לא עדיין שהנכרית פי על אף

ה"זקוקה" כי לחלוץ חייבת אבל מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות כצרת היא הרי בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל -
החליצה. מן אף להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב ממש כ"כנוסה" דינה הנכרית.119)אין את כלל כנס לפני120)ולא

אשתו. את השלישי.121)שגירש לאח ואסורה בזיקה אשתו אחות צרת זו נכרית מדאורייתא.122)נמצאת שאינו123)שהוא

dvilge meai zekld - oeiq h"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אסרּו ּולפיכ מתיּבמת; ואחת חֹולצת אחת - אחד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּבית
צרתּה. ַָָָאף

.ËÎחזרה - ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעּׂשה
ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר ורצה124להּתרּה, חֹולץ125, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מיּבם. ְֵַָָרצה
.Ïּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
חֹולצת126קטן זֹו הרי - הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מן ּכמאמר אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹולא
יבמין. ׁשני זּקת עליה ונמצא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,

.‡Ïחֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ׁשּנתקּדׁשה127מי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
לׁשמעֹון128לראּובן ונתקּדׁשה וחזרה ּומתּו129ונׁשּתחררה, , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

מתים ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת - אם130ׁשניהם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכלּום ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין - קּדּוׁשין ראּובן ואם131קּדּוׁשי , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵ

קּדּוׁשין ׁשמעֹון ּכלּום132קּדּוׁשי ראּובן קּדּוׁשי אין -133. ְְְִִִִִֵֵֵֵ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשניהם,‡. ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין האחין מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשנים
ליּבם אפׁשר ואי הֹואיל - ראׁשֹון מת מהם זה אי נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹולא
ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן ׁשּתיהן, על נפלה זּקה והרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּתיהן,
מּׁשּום הּיבם על אסּורה מהן אחת היתה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָמתיּבמֹות.
חֹולצֹות אּלּו הרי - לאוין מחּיבי אֹו עּׂשה מחּיבי אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָׁשנּיה
ּכגֹון עליו, ערוה מהן אחת היתה אם אבל מתיּבמֹות. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא
ורצה לֹו, מּתרת אחֹותּה הרי - ּבּתּה אֹו אׁשּתֹו אם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשהיתה
ׁשאין ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי מיּבם; רצה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹחֹולץ

הערוה. על ְִֶַָָָזּקה
ערוה,·. מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה

לזה האסּורה - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהאחרת
זּקת נפלה ׁשהרי לאחיו; מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻמּתרת
מיּבם רצה חֹולץ ורצה ּבלבד, לֹו הּמּתרת על מהן אחד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

לֹו. הּמּתרת ְֶֶַֻלזֹו
ׁשני‚. מת ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין מן אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, אחֹות ׁשהיא ליּבּום, אׁשּתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונפלה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מתיּבמֹות, ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹקּימֹות

אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה
עֹומדת, ּבאּסּורּה אחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמתיּבמת.

ּבׁשעת ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת; ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוחֹולצת
- לאחרֹונה וחלץ האחין מן אחד קדם אם וכן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנפילתּה.
אֹותּה ׁשאסרה הּזּקה ׁשהרי האחין; לׁשאר הראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻהּתרה

ּבחליצתֹו. אחיו ֱֲִִִַָָָהסירּה
וקדם‰. האחין, מן אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן

הראׁשֹונה הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻויּבם
עליהן אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי האחין; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלׁשאר
ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. לּמּתר ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֻנתיּבמה
מיּבם הּוא הרי - ערוה מּׁשּום ּבלבד מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל
ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין האחין ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹלראׁשֹונה,
מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמיּבמין,

מהן. אֹותן מֹוציאין - ֲִִֵֶָָָהאחיֹות
.Âאחד מת אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלׁשה

מת ּכ ואחר מאמר, ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועּׂשה אחיֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָמּבעלי
הּׁש אחֹות האחּבעל לפני הּׁשנּיה האחֹות ונפלה נּיה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ּגט נֹותן זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשליׁשי
לזר. להּתירן ּכדי האחרֹונה, לאחֹות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָוחֹולץ

.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעּׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת
מן ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת

הּצרה. את ׁשּיפטר עד ְִֶֶַַָָָֹּגמּור
.Áהמּתן לֹו: אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאחד

ליבמה יחלץ אֹו אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹואל
ׁשּמתה אֹו יּבמּה, אֹו אחיו לּה חלץ לכּלכם. הּזקּוקה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻזֹו
את מֹוציא - ּכּלם אחיו מתּו ארּוסתֹו. יכנס זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻהיבמה
ּבין ארּוסתֹו, מתה ואם ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָארּוסתֹו
- האחין מיתת לאחר ׁשּמתה ּבין האחין מיתת קדם ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמתה

מיּבם. רצה חֹולץ ורצה להּתרּה, היבמּה ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָחזרה
.Ëלכל ויׁש אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשלׁשה

ונפלּו האחיֹות, את הּנּׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשתיהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
נפטרּו - לּצרֹות חלץ אם יבם: לפני וצרֹותיהן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאחיֹות
עד צרֹותיהן נפטרּו לא - לאחיֹות חלץ אם אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹהאחיֹות,
מעּלה, ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני הּצרֹות; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיחלצּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, את ּפֹוטרת אינּה מעּלה ׁשאינּה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוחליצה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מדרבנן. הגט.124)אלא ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי השלישי.125)על משהגדיל126)האח עליה בא אילו כי
בלבד. זיקתו אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור, קניין קנאה הרי שותפים127)ומת, או אחים שני בעליה שהיו
הדמים. באותם חציה ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו, את אחד גמורין128)ושיחרר קידושין קידושיה אין והרי

שתשתחרר. לשניהם.129)עד מקודשת ספק זו והרי גירשה לא לזה.130)וראובן וחצייה לזה הייתה חצייה שאין131)לומר,
איש. באשת תופסים הראשון.132)קידושין קידושי הפקיע שבינתיים מת133)שהשחרור אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

זה1)אחד. ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי ידוע ולא שניהם ומתו אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל
אחד מהם, אחד ומת אחיות לב' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי, האח לפני ליבום שנפלו אחיות שתי לשני, ערוה ואחרת
נשואין שנים אחים שלשה ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות יבמות שתי יבמתו, אחות שקדש האחים מן
וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני ונפלה ומת והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר מהם אחד ומת אחיות לשתי
פקח ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני גדולה, אחת או קטנות שתיהן אחיות לשתי נשואין אחין שני ומת, והחזירה בעלה

חרש. והוא לאחיו נשואה בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי נשואים



פז dvilge meai zekld - oeiq h"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אסרּו ּולפיכ מתיּבמת; ואחת חֹולצת אחת - אחד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּבית
צרתּה. ַָָָאף

.ËÎחזרה - ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעּׂשה
ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר ורצה124להּתרּה, חֹולץ125, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מיּבם. ְֵַָָרצה
.Ïּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
חֹולצת126קטן זֹו הרי - הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מן ּכמאמר אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹולא
יבמין. ׁשני זּקת עליה ונמצא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,

.‡Ïחֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ׁשּנתקּדׁשה127מי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
לׁשמעֹון128לראּובן ונתקּדׁשה וחזרה ּומתּו129ונׁשּתחררה, , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

מתים ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת - אם130ׁשניהם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכלּום ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין - קּדּוׁשין ראּובן ואם131קּדּוׁשי , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵ

קּדּוׁשין ׁשמעֹון ּכלּום132קּדּוׁשי ראּובן קּדּוׁשי אין -133. ְְְִִִִִֵֵֵֵ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשניהם,‡. ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין האחין מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשנים
ליּבם אפׁשר ואי הֹואיל - ראׁשֹון מת מהם זה אי נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹולא
ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן ׁשּתיהן, על נפלה זּקה והרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּתיהן,
מּׁשּום הּיבם על אסּורה מהן אחת היתה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָמתיּבמֹות.
חֹולצֹות אּלּו הרי - לאוין מחּיבי אֹו עּׂשה מחּיבי אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָׁשנּיה
ּכגֹון עליו, ערוה מהן אחת היתה אם אבל מתיּבמֹות. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא
ורצה לֹו, מּתרת אחֹותּה הרי - ּבּתּה אֹו אׁשּתֹו אם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשהיתה
ׁשאין ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי מיּבם; רצה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹחֹולץ

הערוה. על ְִֶַָָָזּקה
ערוה,·. מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה

לזה האסּורה - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהאחרת
זּקת נפלה ׁשהרי לאחיו; מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻמּתרת
מיּבם רצה חֹולץ ורצה ּבלבד, לֹו הּמּתרת על מהן אחד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

לֹו. הּמּתרת ְֶֶַֻלזֹו
ׁשני‚. מת ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין מן אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, אחֹות ׁשהיא ליּבּום, אׁשּתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונפלה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מתיּבמֹות, ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹקּימֹות

אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה
עֹומדת, ּבאּסּורּה אחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמתיּבמת.

ּבׁשעת ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת; ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוחֹולצת
- לאחרֹונה וחלץ האחין מן אחד קדם אם וכן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנפילתּה.
אֹותּה ׁשאסרה הּזּקה ׁשהרי האחין; לׁשאר הראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻהּתרה

ּבחליצתֹו. אחיו ֱֲִִִַָָָהסירּה
וקדם‰. האחין, מן אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן

הראׁשֹונה הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻויּבם
עליהן אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי האחין; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלׁשאר
ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. לּמּתר ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֻנתיּבמה
מיּבם הּוא הרי - ערוה מּׁשּום ּבלבד מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל
ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין האחין ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹלראׁשֹונה,
מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמיּבמין,

מהן. אֹותן מֹוציאין - ֲִִֵֶָָָהאחיֹות
.Âאחד מת אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלׁשה

מת ּכ ואחר מאמר, ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועּׂשה אחיֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָמּבעלי
הּׁש אחֹות האחּבעל לפני הּׁשנּיה האחֹות ונפלה נּיה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ּגט נֹותן זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשליׁשי
לזר. להּתירן ּכדי האחרֹונה, לאחֹות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָוחֹולץ

.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעּׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת
מן ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת

הּצרה. את ׁשּיפטר עד ְִֶֶַַָָָֹּגמּור
.Áהמּתן לֹו: אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאחד

ליבמה יחלץ אֹו אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹואל
ׁשּמתה אֹו יּבמּה, אֹו אחיו לּה חלץ לכּלכם. הּזקּוקה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻזֹו
את מֹוציא - ּכּלם אחיו מתּו ארּוסתֹו. יכנס זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻהיבמה
ּבין ארּוסתֹו, מתה ואם ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָארּוסתֹו
- האחין מיתת לאחר ׁשּמתה ּבין האחין מיתת קדם ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמתה

מיּבם. רצה חֹולץ ורצה להּתרּה, היבמּה ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָחזרה
.Ëלכל ויׁש אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשלׁשה

ונפלּו האחיֹות, את הּנּׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשתיהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
נפטרּו - לּצרֹות חלץ אם יבם: לפני וצרֹותיהן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאחיֹות
עד צרֹותיהן נפטרּו לא - לאחיֹות חלץ אם אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹהאחיֹות,
מעּלה, ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני הּצרֹות; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיחלצּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, את ּפֹוטרת אינּה מעּלה ׁשאינּה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוחליצה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מדרבנן. הגט.124)אלא ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי השלישי.125)על משהגדיל126)האח עליה בא אילו כי
בלבד. זיקתו אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור, קניין קנאה הרי שותפים127)ומת, או אחים שני בעליה שהיו
הדמים. באותם חציה ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו, את אחד גמורין128)ושיחרר קידושין קידושיה אין והרי

שתשתחרר. לשניהם.129)עד מקודשת ספק זו והרי גירשה לא לזה.130)וראובן וחצייה לזה הייתה חצייה שאין131)לומר,
איש. באשת תופסים הראשון.132)קידושין קידושי הפקיע שבינתיים מת133)שהשחרור אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

זה1)אחד. ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי ידוע ולא שניהם ומתו אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל
אחד מהם, אחד ומת אחיות לב' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי, האח לפני ליבום שנפלו אחיות שתי לשני, ערוה ואחרת
נשואין שנים אחים שלשה ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות יבמות שתי יבמתו, אחות שקדש האחים מן
וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני ונפלה ומת והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר מהם אחד ומת אחיות לשתי
פקח ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני גדולה, אחת או קטנות שתיהן אחיות לשתי נשואין אחין שני ומת, והחזירה בעלה

חרש. והוא לאחיו נשואה בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי נשואים



dvilgeפח meai zekld - oeiq h"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיראה
לאוין מחּיבי אֹו ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוהאחת
צרתּה; הּתרה לא - לאסּורה חלץ ׁשאם עּׂשה, מחּיבי ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻאֹו

האסּורה. הּתרה - לּצרה ְֲַַָָָָָָֻחלץ
.‡Èוהּׁשליׁשי אחיֹות ׁשּתי נּׂשּואין מהן ׁשנים אחין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָׁשלׁשה

את נכרית הּנּׂשּוי ויּבם אחיֹות מּבעלי אחד מת נכרית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנּׂשּוי
מת ּכ ואחר ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו,
- אּׁשה) לֹו (ׁשאין הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשליׁשי,
מּפני - האחת הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָהרי
נאסרה הראׁשֹון, אחיו ׁשּמת ּבׁשעה אׁשּתֹו אחֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשהיתה
היה ׁשּלא אחיו אׁשת ּכדין אח, אׁשת מּׁשּום לעֹולם ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹעליו

צרתּה. מּׁשּום - והּנכרית ְְְִִַָָָָָּבעֹולמֹו;
.·È,מהן אחד ּומת אחיֹות לׁשּתי נּׂשּואין אחין ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

עֹולמית, אסּורה זֹו הרי - ׁשני ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר
אׁשּתֹו את המגרׁש אבל נפילה. ּבׁשעת עליו ונאסרה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל
ׁשּנאסרה ּפי על ואף לּיבם. מּתרת זֹו הרי - ומת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהחזירּה
להּתרּה, חזרה הרי - ׁשּגרׁשּה ּבׁשעה אחיו ּבחּיי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָעליו

עֹומדת. היתה ּבהּתרּה אחיו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּוכׁשּמת
.‚Èומת והחזירּה, ּבעלּה וגרׁשּה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

ׁשּגרּוׁשיה מּפני לּיבם; אסּורה זֹו הרי - קטּנה היא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועדין
חזרה חזרתּה ואין הּׂשיאּה, אביה ׁשהרי ּגמּורין, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּגרּוׁשין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּורין, קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָגמּורה,

.„Èומת והחזירּה, ונתחרׁשה ּפּקחת, למגרׁש הּדין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
אס ׁשהיא חרׁשת, ולאוהּניחּה חֹולצת ואינּה לּיבם, ּורה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מתיּבמת. אֹו חֹולצת - זֹו חרׁשת אֹו זֹו קטּנה וצרת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמתיּבמת.
נתּפּקחה אֹו וגדלה חרׁשת, אֹו קטּנה ּכׁשהיא החזירּה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָואם

ליבמּה. מּתרת זֹו הרי - מת ּכ ואחר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֻאצלֹו
.ÂËקטּנֹות ׁשּתיהן היּו אחיֹות: לׁשּתי נּׂשּואין אחין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני

אחֹות מּׁשּום ּתצא - מהן אחד ּומת חרׁשֹות, אֹו למאן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהראּויֹות
ואחת ּגדֹולה אחת היּו הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּופטּורה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָאּׁשה,
מן ּופטּורה אּׁשה, אחֹות מּׁשּום ּתצא - הּקטּנה ּבעל ּומת ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָקטּנה,
הּקטּנה מלּמדין - הּגדֹולה ּבעל מת הּיּבּום; ּומן ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָהחליצה

ליבמּה. מּתרת זֹו גדֹולה ותהיה ּבבעלּה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּתמאן
.ÊËאֹו ּפקחֹות, אחיֹות לׁשּתי נּׂשּואין חרׁשין אחין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָׁשני

אחיֹות ׁשּתי וכן חרׁשת; ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחרׁשֹות,
אחד אֹו חרׁשין, אֹו ּפקחין, אחים לׁשני נּׂשּואֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָחרׁשֹות
מן ּפטּורה אׁשּתֹו - מהן אחד ּומת חרׁש; ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפּקח
נּׂשּואי אין ׁשהרי אׁשּתֹו, אחֹות מּׁשּום הּיּבּום ּומן ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָהחליצה

ּגמּורין. נּׂשּואין מהן ְִִִֵֶֶָאחד
.ÊÈאחיֹות לׁשּתי נּׂשּואין חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

היא הּפּקחת והרי חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַּפקחֹות,
אּׁשה; אחֹות מּׁשּום אׁשּתֹו ּתצא - החרׁש מת הּפּקח: ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָאׁשת
ּגמּורין, נּׂשּואין ׁשּמת הּפּקח ונּׂשּואי הֹואיל - הּפּקח ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמת

ּגמּורין נּׂשּואין אינן החרׁש ונּׂשּואי ּגמּורה, החרׁש זה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוזּקת
ׁשאחֹותּה מּפני ּבגט, אׁשּתֹו את מֹוציא החרׁש זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
יכֹול ׁשאינֹו לעֹולם, אסּורה הּפּקח אחיו ואׁשת לֹו; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזקּוקה

חרׁש. ׁשהּוא מּפני יחלץ, ולא אחֹותּה; מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹלכנס
.ÁÈ,החרׁשת אׁשּתֹו החרׁש זה ׁשּיֹוציא חכמים ּגזרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָולּמה

ׁשאין נבלֹות אֹוכל ּכקטן הן הרי אּלא חּיּוב, ּבני אינן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוהן
אׁשּתֹו ּתׁשב אם חכמים: אמרּו להפריׁשֹו? מצּוין ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻּבית
מּׁשּום נפטרה ויאמרּו: לזר, נּׂשאת אחֹותּה נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹעּמֹו,
ׁשּתהיה ּכדי ּבגט, אׁשּתֹו החרׁש מֹוציא לפיכ אּׁשה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאחֹות

לעֹולם. אסּורה ְֲֲָָָאחֹותּה
.ËÈּפּקחת אחת אחיֹות, לׁשּתי נּׂשּואין ּפקחין אחין ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָוכן

אּׁשה; אחֹות מּׁשּום ּתצא - החרׁשת ּבעל מת חרׁשת: ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָואחת
ואת ּבגט החרׁשת אׁשּתֹו את מֹוציא - הּפּקחת ּבעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַמת

לחלץ. ויכֹול ּפּקח ׁשהּוא מּפני ּבחליצה, אחיו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאׁשת
.Îׁשּתי נּׂשּוי החרׁש חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשני

- החרׁש ּומת הּפּקח, על ערוה מהן האחת ּפקחֹות, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנׁשים
- נּׂשּואין הערוה נּׂשּואי אם ּפנים: ּכל על ּפטּורֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּתיהן
נּׂשּואין הערוה נּׂשּואי אין ואם ּופטּורה, צרתּה הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהרי

נּׂשּואין. צרתּה נּׂשּואי יהיּו לא ּכ -ְִִִִֵָָָָֹ
.‡Î- הּפּקח לאחיו ּונּׂשּואה חרׁשת ּבּה וכּיֹוצא ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה

נּׂשּואין החרׁשת נּׂשּואי ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹצרתּה
ְִּגמּורין.

.·Îׁשּתי אחת - אחיֹות ׁשּתי אּלּו ּבהלכֹות ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל
ענין ּבהן; וכּיֹוצא ּבּתּה ּובת אּׁשה אֹו ּובּתּה אּׁשה אֹו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאחיֹות
ואי האחרת עם ערוה מהן ׁשהאחת נׁשים ׁשּתי ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדברים:

ׁשאמ מקֹום ּכל וכן ערוה. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא אחֹותאפׁשר רנּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ענין ּבּתה; אֹו אּמּה אֹו אחֹותּה אחד - יבמּתֹו אחֹות אֹו ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָאׁשּתֹו

עּמּה. ערוה ׁשהן מּקרֹובֹותיה אחת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּדברים:

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

מהן‡. זה אי ידּוע ואין אחיֹות, מּׁשתי אחת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
להּתירן ּכדי לׁשּתיהן חֹולץ אחד אח ולֹו ומת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָקּדׁש,
ּבּתחּלה, מהן לאחת חֹולץ אחד - אחין ׁשני לֹו היּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרים.
אחיו ׁשּקּדׁש היא זֹו אם ּפנים: ּכל על לּׁשנּיה מיּבם ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּׁשני
אּׁשה נּׂשא הרי - אחיו אׁשת אינּה ואם אֹותּה; יּבם הרי -ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָ
נחלצה. ּכבר אחיו אׁשת ׁשהיתה ואחֹותּה הּנׁשים, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּׁשאר
אחיו אׁשת היא האחרת ׁשּמא ּתחּלה, האחת ייּבם לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
ׁשּתי וכנסּו האחים ׁשני קדמּו זקּוקתֹו. קרֹובת ׁשּנּׂשא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָונמצא

מּידן. אֹותן מֹוציאין אין - ְִִִֵַָָָָהיבמֹות
וזה·. קּדׁש זֹו אי יֹודע אינֹו זה אחיֹות, ׁשּתי ׁשּקּדׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשנים

זה - אח ולזה אח לזה ׁשניהן, ּומתּו קּדׁש, זֹו אי יֹודע ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאינֹו
ׁשנים ולזה אחד אח לזה לׁשּתיהן. חֹולץ וזה לׁשּתיהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחֹולץ
חֹולץ אחד והּׁשנים ּבּתחּלה, לׁשּתיהן חֹולץ היחידי -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב1) ונישאהנתבאר שמת ושמעה אחרת למדינה בעלה הלך תערובות, בני קדש, איזו יודע ואינו אחיות משתי אחת המקדש דין ו
בא. כך ואחר

dleza dxrp zekld - oeiq 'k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מֹוציאין אין - וכנסּו קדמּו ואם מיּבם; והּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָראׁשֹונה
מּספק - היחידי ׁשחלץ ׁשהחליצה ּכהנים; היּו ואפּלּו ְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּידן.
חלּוצה ּובספק סֹופרים, מּדברי לּכהן אסּורה והחלּוצה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹחלץ,

גזרּו. ְָֹלא
חֹולץ‚. זה ׁשל אחיו - אחין ׁשני ולזה אחין ׁשני לזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיּו

ואחיו הּׁשנילאחת, האח ּכ ואחר לאחרת, חֹולץ זה ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
מיּבם זה ׁשל הּׁשני והאח זה, ׁשל חלּוצתֹו מיּבם זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ייּבמּו לא - לׁשּתיהן וחלצּו ׁשניהן קדמּו זה. ׁשל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחלּוצתֹו
מיּבם ואחיו ּבּתחּלה חֹולץ אחד אּלא האחרים, האחין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני

מּידן. מֹוציאין אין - וכנסּו קדמּו ואם ְְְְְִִִִִֵַָָָָָלּׁשנּיה;
האּׁשה„. ונתעּברה ּבנים, לכּלתּה והיּו ּבנים לּה ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשני ונתערבּו אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונתעּברה
הן ּכיצד - ומתּו נׁשים ונּׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהילדים,
ׁשּכל מיּבמין; ולא ּתחּלה לׁשּתיהן חֹולצין הּכּלה ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנּתרֹות?
ספק לֹו, מּתרת ותהיה אחיו אׁשת ׁשהיא ספק מהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻאחת
אֹו הּזקנה ּבני אבל עליו. ערוה והיא אביו אחי אׁשת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיא
ואם יּבמּה, הרי - אחיו אׁשת זֹו היא ׁשאם מיּבמין; אֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָחֹולצין

נחלצה. ׁשּכבר לֹו להּנּׂשא מּתרת - אחיו ּבן אׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻהיא
ּבני‰. והרי ּכּלתּה, וׁשל זקנה ׁשל הידּועים הּבנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמתּו

חֹולצין הּזקנה ּבני לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני - קּימין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּתערֹובֹות
עליו, ערוה ׁשהיא אביו אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹולא
הּכּלה ּבני ולנׁשי ליּבמּה; מּתרת ׁשהיא אחיו אׁשת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻספק
הּכּלה ּבן אם ּפנים: ּכל על מיּבם ואחד ּבּתחּלה חֹולץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
מן והּׁשני אחיו, אׁשת חלץ הרי - ּתחּלה ׁשחלץ ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּוא
אחיו ּבן אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר הּזקנה ּבן הּוא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּתערֹובֹות
הּזקנה ּבן הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ואם מיבמּה; ׁשּנחלצה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר
מן והּׁשני ּכלּום, עּׂשה ולא אחיו ּבן לאׁשת חלץ הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

אחיו. אׁשת יּבם והרי הּכּלה ּבן הּוא ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּתערֹובֹות
.Âונּׂשאת חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה מיתת אחר ׁשהתה ׁשּלא ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹמי

ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,
זהלאח מת אם הּׁשני, ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה והיּו רֹון, ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ולא לאׁשּתֹו חֹולצין הּׁשני ּובני הראׁשֹון ּבני - הּספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהּבן
אחיו אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמיּבמין;
מאּמֹו אחיו ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו הּוא והרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו,
חֹולץ הּספק הּבן זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם עליו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאסּורה

מיּבם. ולא ְְְִֵֵֶַֹלנׁשֹותיהן
.Êּבתֹו ׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני ּובן לראׁשֹון ּבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיה

ׁשּמת זה לאׁשת חֹולץ הּספק הּבן הרי - מהן אחד ּומת ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזמן,
אׁשּתֹו, את יּבם הרי - הּוא מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאֹו
לפיכ ּכלל, אחוה ּביניהן אין הרי - מאביו אחיו אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָואם

אׁשּתֹו. את לּׂשא לֹו ְִִֶָָֻמּתר
.Áחֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד - הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת

- הּוא אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו

האחר האב ּבן והּוא אחיו, אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ּבעלּה. מאחי נחלצה הרי -ְְְֲֲִֵֵֶַָָ

.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת, למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ולזה אחין ולזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין. ולא חֹולצין זה ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹאחין

.Èונתערבּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָחמׁש
אחרים ּבנים חמּׁשה אחת ּבמחבֹואה ּכאחד וילדּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחמׁשּתן
ּומתּו נׁשים, ונּׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו
הּבנים חמּׁשה לפני הּנׁשים חמׁש ונפלּו האנׁשים, ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָחמּׁשה
ּכיצד - אחיו אׁשת היא זֹו אי יֹודע מהן אחד ׁשאין ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוּדאין,
זֹו יּׂשא והחמיׁשי ּתחּלה, לאחת חֹולצין מהן ארּבע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתּקנתן?

ּפנים. ּכל על חליצֹות ארּבע ְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּנחלצה
.‡Èא אׁשת אם אינּהּכיצד? ואם אֹותּה; יּבם הרי - היא חיו ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

חלצּו והרי מארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשת
ארּבעה, לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלּה
והחמיׁשי הראׁשֹונה, ׁשּנּׂשא זה יהיה הארּבעה מן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָוהאחד
נׁשים החמׁש נּׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו עד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיּׂשאּנה.

חליצֹות. ארּבע מהן אחת ּכל ׁשּנחלצה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָאחר
.·Èׁשּכל אּלּו: ּבעּקרים הּללּו הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּולעֹולם

אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ׁשּנסּתּפק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמי
ׁשּיחלץ עד לזר להּנּׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו לחליצה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹצריכה
אסּורה ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש. אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָלּה
אינּה - סֹופרים מּדברי ּבין ּתֹורה מּדברי ּבין זה, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָעל
ּבעילה נבעלה אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻמתיּבמת

לזר. צרתּה הּתרה - ְְְֵָָָָָָֻּכׁשרה
.‚Èלענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

,ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה. ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבם. הראּויה היא ּומי הּיּבּום ּומן החליצה ְְֲִִִִִִֵַַַָָָמן

דׁשמּיא ּבסּיעּתא וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָסלקּו

ה'תשע"א סיון כ' רביעי יום
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לא מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
האֹונס ׁשּיּׂשא ב) המפּתה. לקנס א) פרטן: וזהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתעּׂשה,
רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ד) האֹונס. יגרׁש ׁשּלא ג) ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאנּוסתֹו.
אׁשּתֹו. את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ׁשּלא ה) לעֹולם. ּבעלּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבתּולה‡. ׁשּפּתה סלעים2מי חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין - ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קנס,1) להן יש אם בוגרת או שלוש מבת פחותה קטנה והמפותה, האנוסה עם נישואיהם ובמפתה, באונס הקנס דין רבינו בו ביאר
בדין. שתעמוד קודם ומתה עליה בא להן, ושאין קנס להן שיש שתבגור.2)והנערות עד שנים שלוש מאחר
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מֹוציאין אין - וכנסּו קדמּו ואם מיּבם; והּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָראׁשֹונה
מּספק - היחידי ׁשחלץ ׁשהחליצה ּכהנים; היּו ואפּלּו ְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּידן.
חלּוצה ּובספק סֹופרים, מּדברי לּכהן אסּורה והחלּוצה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹחלץ,

גזרּו. ְָֹלא
חֹולץ‚. זה ׁשל אחיו - אחין ׁשני ולזה אחין ׁשני לזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיּו

ואחיו הּׁשנילאחת, האח ּכ ואחר לאחרת, חֹולץ זה ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
מיּבם זה ׁשל הּׁשני והאח זה, ׁשל חלּוצתֹו מיּבם זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ייּבמּו לא - לׁשּתיהן וחלצּו ׁשניהן קדמּו זה. ׁשל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחלּוצתֹו
מיּבם ואחיו ּבּתחּלה חֹולץ אחד אּלא האחרים, האחין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני

מּידן. מֹוציאין אין - וכנסּו קדמּו ואם ְְְְְִִִִִֵַָָָָָלּׁשנּיה;
האּׁשה„. ונתעּברה ּבנים, לכּלתּה והיּו ּבנים לּה ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשני ונתערבּו אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונתעּברה
הן ּכיצד - ומתּו נׁשים ונּׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהילדים,
ׁשּכל מיּבמין; ולא ּתחּלה לׁשּתיהן חֹולצין הּכּלה ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנּתרֹות?
ספק לֹו, מּתרת ותהיה אחיו אׁשת ׁשהיא ספק מהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻאחת
אֹו הּזקנה ּבני אבל עליו. ערוה והיא אביו אחי אׁשת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיא
ואם יּבמּה, הרי - אחיו אׁשת זֹו היא ׁשאם מיּבמין; אֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָחֹולצין

נחלצה. ׁשּכבר לֹו להּנּׂשא מּתרת - אחיו ּבן אׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻהיא
ּבני‰. והרי ּכּלתּה, וׁשל זקנה ׁשל הידּועים הּבנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמתּו

חֹולצין הּזקנה ּבני לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני - קּימין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּתערֹובֹות
עליו, ערוה ׁשהיא אביו אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹולא
הּכּלה ּבני ולנׁשי ליּבמּה; מּתרת ׁשהיא אחיו אׁשת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻספק
הּכּלה ּבן אם ּפנים: ּכל על מיּבם ואחד ּבּתחּלה חֹולץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
מן והּׁשני אחיו, אׁשת חלץ הרי - ּתחּלה ׁשחלץ ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּוא
אחיו ּבן אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר הּזקנה ּבן הּוא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּתערֹובֹות
הּזקנה ּבן הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ואם מיבמּה; ׁשּנחלצה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר
מן והּׁשני ּכלּום, עּׂשה ולא אחיו ּבן לאׁשת חלץ הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

אחיו. אׁשת יּבם והרי הּכּלה ּבן הּוא ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּתערֹובֹות
.Âונּׂשאת חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה מיתת אחר ׁשהתה ׁשּלא ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹמי

ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,
זהלאח מת אם הּׁשני, ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה והיּו רֹון, ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ולא לאׁשּתֹו חֹולצין הּׁשני ּובני הראׁשֹון ּבני - הּספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהּבן
אחיו אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמיּבמין;
מאּמֹו אחיו ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו הּוא והרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו,
חֹולץ הּספק הּבן זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם עליו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאסּורה

מיּבם. ולא ְְְִֵֵֶַֹלנׁשֹותיהן
.Êּבתֹו ׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני ּובן לראׁשֹון ּבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיה

ׁשּמת זה לאׁשת חֹולץ הּספק הּבן הרי - מהן אחד ּומת ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזמן,
אׁשּתֹו, את יּבם הרי - הּוא מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאֹו
לפיכ ּכלל, אחוה ּביניהן אין הרי - מאביו אחיו אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָואם

אׁשּתֹו. את לּׂשא לֹו ְִִֶָָֻמּתר
.Áחֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד - הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת

- הּוא אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו

האחר האב ּבן והּוא אחיו, אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ּבעלּה. מאחי נחלצה הרי -ְְְֲֲִֵֵֶַָָ

.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת, למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ולזה אחין ולזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין. ולא חֹולצין זה ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹאחין

.Èונתערבּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָחמׁש
אחרים ּבנים חמּׁשה אחת ּבמחבֹואה ּכאחד וילדּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחמׁשּתן
ּומתּו נׁשים, ונּׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו
הּבנים חמּׁשה לפני הּנׁשים חמׁש ונפלּו האנׁשים, ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָחמּׁשה
ּכיצד - אחיו אׁשת היא זֹו אי יֹודע מהן אחד ׁשאין ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוּדאין,
זֹו יּׂשא והחמיׁשי ּתחּלה, לאחת חֹולצין מהן ארּבע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתּקנתן?

ּפנים. ּכל על חליצֹות ארּבע ְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּנחלצה
.‡Èא אׁשת אם אינּהּכיצד? ואם אֹותּה; יּבם הרי - היא חיו ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

חלצּו והרי מארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשת
ארּבעה, לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלּה
והחמיׁשי הראׁשֹונה, ׁשּנּׂשא זה יהיה הארּבעה מן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָוהאחד
נׁשים החמׁש נּׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו עד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיּׂשאּנה.

חליצֹות. ארּבע מהן אחת ּכל ׁשּנחלצה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָאחר
.·Èׁשּכל אּלּו: ּבעּקרים הּללּו הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּולעֹולם

אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ׁשּנסּתּפק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמי
ׁשּיחלץ עד לזר להּנּׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו לחליצה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹצריכה
אסּורה ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש. אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָלּה
אינּה - סֹופרים מּדברי ּבין ּתֹורה מּדברי ּבין זה, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָעל
ּבעילה נבעלה אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻמתיּבמת

לזר. צרתּה הּתרה - ְְְֵָָָָָָֻּכׁשרה
.‚Èלענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

,ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה. ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבם. הראּויה היא ּומי הּיּבּום ּומן החליצה ְְֲִִִִִִֵַַַָָָמן

דׁשמּיא ּבסּיעּתא וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָסלקּו

ה'תשע"א סיון כ' רביעי יום
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לא מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
האֹונס ׁשּיּׂשא ב) המפּתה. לקנס א) פרטן: וזהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתעּׂשה,
רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ד) האֹונס. יגרׁש ׁשּלא ג) ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאנּוסתֹו.
אׁשּתֹו. את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ׁשּלא ה) לעֹולם. ּבעלּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבתּולה‡. ׁשּפּתה סלעים2מי חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין - ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קנס,1) להן יש אם בוגרת או שלוש מבת פחותה קטנה והמפותה, האנוסה עם נישואיהם ובמפתה, באונס הקנס דין רבינו בו ביאר
בדין. שתעמוד קודם ומתה עליה בא להן, ושאין קנס להן שיש שתבגור.2)והנערות עד שנים שלוש מאחר
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מזּקק ּכסף הּנקרא3ׁשל והּוא אֹותּה5קנס4. אנס אם וכן .6. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּׁשכב האיׁש ונתן ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עּׂשה מצות זה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוקנס

הּנערה לאבי ּכסף.7עּמּה חמּׁשים ֲֲֲִִִִֶַַַָָָ
לרצֹונּה,·. - מפּתה אֹונס? הּוא זה ואי מפּתה, הּוא זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואי

הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרחּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹונס
ׁשּיעידּו עד אנּוסה, ּבדין אֹותּה ודנין אנּוסה, ּבחזקת ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָזֹו

נבעלה ׁשּברצֹונּה זֹוהעדים הרי - ּבעיר הּנבעלת וכל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשהיא העדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא מּפני מפּתה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבחזקת
אהרג ּתזעקי אם לּה: ואמר חרב לּה ׁשּׁשלף ּכגֹון ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאנּוסה,

.ָאֹות
רצה‚. ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנּׂשא רצתה ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהמפּתה

נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, לּתנּה ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאביה
אינֹו8קנס - ּוכנסּה רצּו ואם לכנס. אֹותֹו ּכֹופין ואין ,והֹול ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֹ

קנס הּבתּולֹות9מׁשּלם ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא אבל10, . ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻ
הרׁשּות - לאֹונס להּנּׂשא אביה אֹו היא רצתה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹהאנּוסה

הּוא11ּבידם רצה ולא ואביה היא רצתה .והֹול קנס ונֹותן , ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָֹ
קנס ונֹותן וכֹונס אֹותֹו ּכֹופין לאּׁשה12- תהיה ולֹו ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָ

מצרעת אֹו סֹומא אֹו חּגרת היא אפּלּו עּׂשה. מצות זֹו הרי -ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ואינֹו לכנס. אֹותֹו ּכֹופין -ְְְְֱִִִִֵֶֶַָֹ
תעּׂשה. לא מצות זֹו הרי - ימיו ּכל לׁשּלחּה יּוכל ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

אּלא„. לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא ּכתּבה. לּה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין
יכֹול אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכדי

.13להֹוציאּה ְִָ
עּׂשה‰. מחּיבי אפּלּו עליו, אסּורה זֹו אנּוסה ואפּלּו14היתה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

יּׂשאּנה15ׁשנּיה לא זה הרי זּמה16- ּדבר ּבּה נמצא אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּכנס לאּׁשה17אחר תהיה ולֹו ׁשּנאמר: יגרׁשּנה. זה הרי - ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה -ְִָָָ
.Âלא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

הּבתּולה את לּקח מצּוה ׁשהּוא מּפני ׁשּיּׂשא18יכנס; ּובׁשעה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבתּולה אינּה בגט19זֹו יֹוציא - ּכנס ואם .20. ְְְִִֵֵַָָָ

.Êׁשּקדמֹו ּכיון - לׁשּלחּה' יּוכל 'לא ּבאֹונס ׁשּנאמר ּפי על ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף
לאּׁשה'21עּׂשה תהיה 'ולֹו ׁשּנאמר לעּׂשה.22, נּתקֹו זה הרי , ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹוקין ׁשאין לעּׂשה, ׁשּנּתקה תעּׂשה לא מצות זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹונמצאת
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עּׂשה קּים לא אם אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה
להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר האֹונס ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָסנהדרין.

לֹוקה נתקּדׁשה23ואינֹו אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם גרּוׁשתֹו מתה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה;24לאחר זה הרי - ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּבּה עּׂשה לקּים יכֹול ואינֹו תעּׂשה, לא על עבר .25ׁשהרי ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.Áעליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּובעדים התראה26[ּכדרּכּה] צרי ואינֹו יהיה27, ּומאימתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
נבעלה ׁשּתבּגר. עד ּגמּורֹות ׁשנים ׁשלׁש מאחר קנס? ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלבת

ּביאה ּביאּתּה אין - ׁשנים ׁשלׁש מּׁשּבגרה28בתֹו עליה ּבא . ְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ
הּבֹוגרת. לא - בתּולה נערה ׁשּנאמר: קנס; לּה אין -ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Ë.קנס לּה יׁש אב לּה ׁשאין ואחת אב לּה ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחת
והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן ׁשאין והאילֹונית29ואּלּו ,30, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

והחרׁשת ּובאּו31והּׁשֹוטה ּבילדּותּה רע ׁשם עליה ׁשּיצא ּומי , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מן והמגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ׁשּתבעה והעידּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשנים

בתּולה נערה היא ועדין מן32הּנּׂשּואין המגרׁשת אבל . ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
לעצמּה33הארּוסין ּוקנסּה קנס, לּה יׁש - נאנסה אם ואם34: ; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

קנס לּה אין - .35נתּפּתתה ְְְִֵַָָָ
.Èוהמׁשחררת והּׁשבּויה ונפּדית36הּגּיֹורת נתּגּירה אם : ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

קנס לּה יׁש - ּפחֹות אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא ,37ונׁשּתחררה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
אֹו ּכׁשּנתּגּירה אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָואם
ּוביאתן הֹואיל קנס; לּה אין - ּכׁשּנׁשּתחררה אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּנפּדית

ּכבעּולֹות הן הרי - .38ּביאה ְֲִִֵֵָ
.‡Èאם המפּתה: אֹו האֹונס על אסּורה זֹו ּבתּולה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה
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אחרת.3) מתכת או נחושת של תערובת בו שאין טהור, חכמים.4)כסף ממון.5)בלשון קנס.6)עונש האנוסה.7)משלם
ופגם.8) בושת לדמי נשאה.9)מחוץ לא בין נשאה בין לאביה מיד נותן ופגם בושת ואף10)אבל דינר, מאתיים שכתובתן

הדין, מידת לקתה כן שאם בעולה, כתובת כדין דינר), (מאה מנה כתובתה אומרים אין נישואיה, בשעת היא בעולה שכבר פי על
בחטאו. שירוויח בדין זה ואין פגמה, והוא הייתה בתולה שהרי נשכר, חוטא מדעתה.11)ונמצא - תהיה לאשה" תהיה "ולו

ופגם.12) צער בושת, גם עד13)ומוסיף כך כל יצערנה שמא חוששים ואין ימיו, כל לשלחה לא בתורה הוא מוזהר שהרי
בך. רוצה איני לו בלבד.14)שתאמר עשה במצות אלא אינו ביאתן סופרים15)שאיסור מדברי אלא אינה ביאתה שאיסור

מדבר.16)בלבד. הכתוב לקיימה הראוייה באשה - לאשה" תהיה "ולו עליו.17)שנאמר: ונאסרה תחתיו "והוא18)שזינתה
יקח". בבתוליה עשה.19)אשה מחייבי היא גדול לכהן האיסור.20)ובעולה בכלל עצמו, מפותת או עצמו אנוסת ואפילו

הלאו.21) לפני בתורה העשה שלחה".22)שנכתב יוכל "לא נאמר: פסוק אותו ובסוף עשה, מצות תהיה23)זו ולו שהעשה:
הלאו". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - להחזירה.24)לאשה לו קיים25)שאסור עשה, קום בה שיש תעשה לא מצות "כל

- להחזירה) יכול ואינו שמתה שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף שבה עשה קיים לא פטור, - שבה עשה
קנס.26)חייב". משלם אינו מעצמו יודה אפילו עדים אין מצאנו27)שאם שלא קנס, תתחייב תעשה שאם זה, תעשה אל

במלקות. או במיתה אלא חוזרים.28)התראה בבעלה.29)שבתוליה כן אחרי ומיאנה אחיה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה
ונישאת. הואיל בתולה בחזקת שאינה קנס לה לבגר.30)ואין תצא מקטנותה אלא נערות ימי לה אין האילונית כי והטעם,

בתולות.31) בחזקת ואינן דעת בנות לה32)שאינן אין זאת ובכל נבעלה, שלא בחזקת בעלה גרשה ומיד לחופה שנכנסה כגון
כבעולה. היא הרי לחופה שנכנסה כל כי היא.33)קנס, בתולה "לא34)שבחזקת - אורשה" לא "אשר בקנס: אורשה,שנאמר

האב. מרשות מוציאים האירוסין שאין לאביה, - ופגם בושת אבל לעצמה, אורשה, קנסה35)לאביה", לו ומחלה נתרצית שהרי
לה. שנשתחררה.36)הראוי כנענית" כשאר37)"שפחה בתולות לחזור סופן נבעלו, אם ואפילו הן, בתולות שבחזקת לפי
בשבייתה".38)הבתולות. והשבוייה בגיותן ונבעלות הן הפקר בחזקת לביאה שראויות "כיוון

dleza dxrp zekld - oeiq 'k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכרתֹות מחּיבי אחת והּנּדה39היתה דֹודתֹו אֹו אחֹותֹו ּכגֹון , ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָ
ּבהן לאוין40וכּיֹוצא מחּיבי ׁשהיתה אֹו ,41- ּבֹו התרּו אם : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹוקה אדם ׁשאין קנס, מׁשּלם ואינֹו לֹוקה זה 42הרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
התראה43ּומׁשּלם ׁשם היתה לא ואם חּיב44; ואינֹו הֹואיל - ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

קנס.45מלקּות מׁשּלם זה הרי , ְְְֲֵֵֶַַָ
.·Èּבהן וכּיֹוצא ׁשנּיה אֹו עּׂשה מחּיבי ׁשאסּורה46היתה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבקנס, חּיב - ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין סֹופרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָֹמּדברי
מלקּות ּכאן .47ׁשאין ְֵֶַָ

.‚Èּדין ּבית מיתת מחּיבי ּבּתֹו48היתה ּכגֹון ּבנֹו49, 50ואׁשת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין ּבהן, מן51וכּיֹוצא ּפטּור - ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ

אסֹון יהיה ולא ׁשּנאמר: יענׁש52הּקנס. ענֹוׁש הא53- אם54. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אסֹון ׁשם ענׁש55היה ׁשם אין ׁשהריגת56- ּפי על ואף . ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבׁשגגה לּה57האּׁשה נתּכּונּו לא ׁשהרי יּנצּו58, ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבאסֹון הּכתּוב חּלק ׁשּלא למדּת, הא אּׁשה. ונגפּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאנׁשים
אֹומר: הּוא והרי הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָּבין
נפׁש ּמּכה מה יּומת. אדם ּומּכה יׁשּלמּנה, ּבהמה נפׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּכה

למז ׁשֹוגג ּבין הּכתּוב חלק לא ּבתׁשלּומיןּבהמה לחּיבֹו ,59יד ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין הּכתּוב חלק לא אדם נפׁש מּכה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאף

הּתׁשלּומין. ְִִַַמן
.„Èּבּה ׁשאין ּדין, ּבית מיתת ּבּה ׁשּיׁש עברה לכל הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

.60ּתׁשלּומין ְִַ
.ÂËעליה ׁשּנאמר:61ּבא הּקנס; מן ּפטּור זה הרי - ומתה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמתה לאבי לא - הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב האיׁש .62ונתן ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבּדין ׁשּתעמד קדם ׁשּתמּות .63והּוא, ְֲִֶֶֶַַָֹֹ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּבלבד.‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס ׁשל ּכסף ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחמּׁשים
הּקצּוב הּקנס על יֹותר ּופגם ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוחּיב
ׁשהּנבעלת הּצער. את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה.

אֹומר הּוא וכן צער. לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָּברצֹונּה
עּנּה. אׁשר ּתחת ֲֲִֶַַָָָּבאנּוסה:

ּופגם;·. ּובׁשת קנס דברים: ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
ּופגם. וצער ּובׁשת קנס ארּבעה: - ְְְְְֵֶַַַָָָָָוהאֹונס

הּבא‚. ואחד ּגדֹול ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל. ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס
הּבׁשת אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזר אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

ׁשּומא. ּוצריכין לּכל, ׁשוין אינן והּצער ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹוהּפגם
הּכ„. הּבׁשת? ׁשמין ׁשאינֹוּכיצד והּמתּבּיׁש. המבּיׁש לפי ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

קטּנה למבּיׁש מיחסה ּומּמׁשּפחה חׁשּובה נערה מבּיׁש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻדֹומה
וגדֹול חׁשּוב מאדם מתּבּיׁש דֹומה ואינֹו ּבזּויה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָענּיה

הּקּלים. מן וקל מהּנבלים מאחד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלמתּבּיׁש
ּכּמה‰. וׁשמין ּומעלתּה, מעלתֹו הּדּינין רֹואין זה ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּולפי

זה ּדבר להן יארע ולא לּתן ּולמׁשּפחּתּה לאביה ראּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹממֹון
לׁשּלם. חּיב וכמֹוהּו זה, ְְֵֵֶַַָָָָמאדם

.Âׁשפחה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין יפיּה. לפי - ְְְְְִִִִִָָָָָּפגם
ׁשוה היתה וכּמה ּבעּולה ׁשוה היא ּכּמה ּבּׁשּוק, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָנמּכרת
לּתנּה ּבתּולה, ׁשפחה לקנֹות רֹוצה ׁשאדם ְְְְְִִִֶֶָָָָָָּבתּולה;
ּפחתה ּכּמה ורֹואין וטֹובתֹו; ּבהניתֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָלעבּדֹו
ׁשניו ּולפי ּגּופּה, ּובנין קטנּותּה לפי - צער ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָויׁשּלם.
זֹו ּתצטער ולא לּתן רֹוצה האב ּכּמה אֹומדין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹוגּופֹו.

ויּתן. ְִִֵֶמּזה,
.Êאם אּלא הּקנס נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהמפּתה

ּכסף לֹו, לתּתּה אביה ימאן מאן ואם ׁשּנאמר: נּׂשאּה; לא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכן
,לפיכ וכֹונס. מּיד דברים ארּבעה נֹותן האֹונס אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹיׁשקל.

ּכלּום. לּה אין - ּתתאלמן אֹו להתּגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּכׁשּתרצה
.Áזה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו

ּבבׁשת חּיב - ראׁשֹון הּוא אם ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבא
נפּגמה; ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב - אחרֹון הּוא ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּופגם,
ּבקנס חּיב - אחרֹון ּבין ראׁשֹון ּבין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
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כרת.39) עונש ביאתה על תורה מות.40)שחייבה אחרי בפרשת האמורות עליהם41)והן חייבה ולא בתורה ביאתן שנאסרה
בלבד. מלקות אלא כרת כריתותם,42)עונש מידי ונפטרו לוקים בהם התרו אם תעשה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי שגם

להם. מוחל מעלה של דין בית - שלקו אחר תשובה עשו "משום43)שאם - רשעתו" כדי לפניו והכהו השופט "והפילו שנאמר:
ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, ארבעים נכתב: לו ובסמוך רשעיות", שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

מלקות".44) עליה אתה וחייב עבירה שזוהי כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו התראה.45)שלא בלא מלקות כגון46)שאין
לישראל. ונתינה לכהן שאינן47)חלוצה באלה מלקות שאין שכן וכל עשה, בחייבי ולא תעשה", "לא באיסור אלא מלקות אין
סופרים. מדברי אלא חמורות.48)אסורות עבירות על בהם לדון מטה של דין לבית נמסרו מיתות עליה49)ארבע בא שאם

בשריפה. סקילה.50)נידון עונשו עליה בא מיתה.51)שאם מעונש מתה.52)שפטור ולא ילדיה ויצאו הרה אשה שנגף
לבעל.53) וולדות דמי לשלם האשה.55)אבל.54)חייב מזה".56)שמתה גדול בדין נתחייב "שהרי וולדות דמי תשלומי
עליה.57) מיתה חייב לאשה.58)ואינו ולא לחבירו, רק נתכוון אחד ממון59)שכל עונש אלא בהמה למכה מיתה עונש שאין

כמזיד. השוגג על לחייב - פצע תחת פצע שנאמר: לשלם חייב בשוגג ואפילו (שחייב60)בלבד, בשבת בחברו החובל כגון
וקרע (אמות) ארבע לסוף ארבע מתחילת בשבת חץ שזרק או התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק, משום דין בית מיתת

דין. בית מיתת עוון היא הרבים ברשות בשבת חץ שזריקת מפני מלשלם פטור בהליכתו חבירו בתולה61)בגד נערה כל על
לו. קיימת.62)הכשרה שהיא משמע - הנערה שמשעה63)אבי בקנס, חייב זה הרי מתה כן ואחרי ותבעתו בדין עמדה אבל

האב. בו זכה בדין וכו',1)שעמדה כדרכה אחד שנים עליה באו דין חמשה, והאונס דברים שלושה שמשלם המפתה דין בו כלל
מפתה של דברים שלשה מכחישה, והוא אותי אנסת אמרה פיו, בהודאת קנס משלם שאינו וצער, ופגם בושת להן שאין הנערות

בקנס. האונס חייב אם לזנות לכך עצמה הכינה לבת, או לאב הם למי אונס של וחמשה
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ּכרתֹות מחּיבי אחת והּנּדה39היתה דֹודתֹו אֹו אחֹותֹו ּכגֹון , ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָ
ּבהן לאוין40וכּיֹוצא מחּיבי ׁשהיתה אֹו ,41- ּבֹו התרּו אם : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹוקה אדם ׁשאין קנס, מׁשּלם ואינֹו לֹוקה זה 42הרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
התראה43ּומׁשּלם ׁשם היתה לא ואם חּיב44; ואינֹו הֹואיל - ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

קנס.45מלקּות מׁשּלם זה הרי , ְְְֲֵֵֶַַָ
.·Èּבהן וכּיֹוצא ׁשנּיה אֹו עּׂשה מחּיבי ׁשאסּורה46היתה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבקנס, חּיב - ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין סֹופרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָֹמּדברי
מלקּות ּכאן .47ׁשאין ְֵֶַָ

.‚Èּדין ּבית מיתת מחּיבי ּבּתֹו48היתה ּכגֹון ּבנֹו49, 50ואׁשת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין ּבהן, מן51וכּיֹוצא ּפטּור - ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ

אסֹון יהיה ולא ׁשּנאמר: יענׁש52הּקנס. ענֹוׁש הא53- אם54. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אסֹון ׁשם ענׁש55היה ׁשם אין ׁשהריגת56- ּפי על ואף . ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבׁשגגה לּה57האּׁשה נתּכּונּו לא ׁשהרי יּנצּו58, ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבאסֹון הּכתּוב חּלק ׁשּלא למדּת, הא אּׁשה. ונגפּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאנׁשים
אֹומר: הּוא והרי הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָּבין
נפׁש ּמּכה מה יּומת. אדם ּומּכה יׁשּלמּנה, ּבהמה נפׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּכה

למז ׁשֹוגג ּבין הּכתּוב חלק לא ּבתׁשלּומיןּבהמה לחּיבֹו ,59יד ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין הּכתּוב חלק לא אדם נפׁש מּכה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאף

הּתׁשלּומין. ְִִַַמן
.„Èּבּה ׁשאין ּדין, ּבית מיתת ּבּה ׁשּיׁש עברה לכל הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

.60ּתׁשלּומין ְִַ
.ÂËעליה ׁשּנאמר:61ּבא הּקנס; מן ּפטּור זה הרי - ומתה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמתה לאבי לא - הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב האיׁש .62ונתן ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבּדין ׁשּתעמד קדם ׁשּתמּות .63והּוא, ְֲִֶֶֶַַָֹֹ

ׁשני 1ּפרק
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ּבלבד.‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס ׁשל ּכסף ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחמּׁשים
הּקצּוב הּקנס על יֹותר ּופגם ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוחּיב
ׁשהּנבעלת הּצער. את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה.

אֹומר הּוא וכן צער. לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָּברצֹונּה
עּנּה. אׁשר ּתחת ֲֲִֶַַָָָּבאנּוסה:

ּופגם;·. ּובׁשת קנס דברים: ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
ּופגם. וצער ּובׁשת קנס ארּבעה: - ְְְְְֵֶַַַָָָָָוהאֹונס

הּבא‚. ואחד ּגדֹול ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל. ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס
הּבׁשת אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזר אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

ׁשּומא. ּוצריכין לּכל, ׁשוין אינן והּצער ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹוהּפגם
הּכ„. הּבׁשת? ׁשמין ׁשאינֹוּכיצד והּמתּבּיׁש. המבּיׁש לפי ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

קטּנה למבּיׁש מיחסה ּומּמׁשּפחה חׁשּובה נערה מבּיׁש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻדֹומה
וגדֹול חׁשּוב מאדם מתּבּיׁש דֹומה ואינֹו ּבזּויה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָענּיה

הּקּלים. מן וקל מהּנבלים מאחד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלמתּבּיׁש
ּכּמה‰. וׁשמין ּומעלתּה, מעלתֹו הּדּינין רֹואין זה ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּולפי

זה ּדבר להן יארע ולא לּתן ּולמׁשּפחּתּה לאביה ראּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹממֹון
לׁשּלם. חּיב וכמֹוהּו זה, ְְֵֵֶַַָָָָמאדם

.Âׁשפחה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין יפיּה. לפי - ְְְְְִִִִִָָָָָּפגם
ׁשוה היתה וכּמה ּבעּולה ׁשוה היא ּכּמה ּבּׁשּוק, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָנמּכרת
לּתנּה ּבתּולה, ׁשפחה לקנֹות רֹוצה ׁשאדם ְְְְְִִִֶֶָָָָָָּבתּולה;
ּפחתה ּכּמה ורֹואין וטֹובתֹו; ּבהניתֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָלעבּדֹו
ׁשניו ּולפי ּגּופּה, ּובנין קטנּותּה לפי - צער ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָויׁשּלם.
זֹו ּתצטער ולא לּתן רֹוצה האב ּכּמה אֹומדין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹוגּופֹו.

ויּתן. ְִִֵֶמּזה,
.Êאם אּלא הּקנס נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהמפּתה

ּכסף לֹו, לתּתּה אביה ימאן מאן ואם ׁשּנאמר: נּׂשאּה; לא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכן
,לפיכ וכֹונס. מּיד דברים ארּבעה נֹותן האֹונס אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹיׁשקל.

ּכלּום. לּה אין - ּתתאלמן אֹו להתּגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּכׁשּתרצה
.Áזה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו

ּבבׁשת חּיב - ראׁשֹון הּוא אם ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבא
נפּגמה; ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב - אחרֹון הּוא ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּופגם,
ּבקנס חּיב - אחרֹון ּבין ראׁשֹון ּבין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
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כרת.39) עונש ביאתה על תורה מות.40)שחייבה אחרי בפרשת האמורות עליהם41)והן חייבה ולא בתורה ביאתן שנאסרה
בלבד. מלקות אלא כרת כריתותם,42)עונש מידי ונפטרו לוקים בהם התרו אם תעשה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי שגם

להם. מוחל מעלה של דין בית - שלקו אחר תשובה עשו "משום43)שאם - רשעתו" כדי לפניו והכהו השופט "והפילו שנאמר:
ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, ארבעים נכתב: לו ובסמוך רשעיות", שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

מלקות".44) עליה אתה וחייב עבירה שזוהי כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו התראה.45)שלא בלא מלקות כגון46)שאין
לישראל. ונתינה לכהן שאינן47)חלוצה באלה מלקות שאין שכן וכל עשה, בחייבי ולא תעשה", "לא באיסור אלא מלקות אין
סופרים. מדברי אלא חמורות.48)אסורות עבירות על בהם לדון מטה של דין לבית נמסרו מיתות עליה49)ארבע בא שאם

בשריפה. סקילה.50)נידון עונשו עליה בא מיתה.51)שאם מעונש מתה.52)שפטור ולא ילדיה ויצאו הרה אשה שנגף
לבעל.53) וולדות דמי לשלם האשה.55)אבל.54)חייב מזה".56)שמתה גדול בדין נתחייב "שהרי וולדות דמי תשלומי
עליה.57) מיתה חייב לאשה.58)ואינו ולא לחבירו, רק נתכוון אחד ממון59)שכל עונש אלא בהמה למכה מיתה עונש שאין

כמזיד. השוגג על לחייב - פצע תחת פצע שנאמר: לשלם חייב בשוגג ואפילו (שחייב60)בלבד, בשבת בחברו החובל כגון
וקרע (אמות) ארבע לסוף ארבע מתחילת בשבת חץ שזרק או התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק, משום דין בית מיתת

דין. בית מיתת עוון היא הרבים ברשות בשבת חץ שזריקת מפני מלשלם פטור בהליכתו חבירו בתולה61)בגד נערה כל על
לו. קיימת.62)הכשרה שהיא משמע - הנערה שמשעה63)אבי בקנס, חייב זה הרי מתה כן ואחרי ותבעתו בדין עמדה אבל

האב. בו זכה בדין וכו',1)שעמדה כדרכה אחד שנים עליה באו דין חמשה, והאונס דברים שלושה שמשלם המפתה דין בו כלל
מפתה של דברים שלשה מכחישה, והוא אותי אנסת אמרה פיו, בהודאת קנס משלם שאינו וצער, ופגם בושת להן שאין הנערות

בקנס. האונס חייב אם לזנות לכך עצמה הכינה לבת, או לאב הם למי אונס של וחמשה
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נבעלה ׁשּלא ּבת ׁשל ּופגם ּבׁשת אין אבל הּדברים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּובׁשאר
ּכדרּכּה. ׁשּלא ׁשּנבעלה זֹו ּופגם ּכבׁשת ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹּכלל

.Ë,הּבֹוגרת הן: ועּׂשר קנס, להן ׁשאין הּבנֹות הֹודענּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכבר
והחרׁשת, והּׁשֹוטה, והאילֹונית, והמגרׁשת, ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהממאנת,
רע. ׁשם עליה והּיֹוצא והמׁשחררת, והּׁשבּויה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוהּגּיֹורת,

קנס. להן יׁש הּבנֹות ְְֵֶַָָָָּוׁשאר
.Èהיא ואם ּופגם; ּבׁשת לּה יׁש - קנס לּה ׁשּיׁש ּבת ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּכל

לּה אין ּכ - קנס לּה ׁשאין ּבת וכל צער. לּה יׁש - ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָאנּוסה
חּוץ נאנסה; אם וכן נתּפּתתה, אם ּפגם, ולא ּבׁשת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹלא

וחרׁשת. וׁשֹוטה ּוממאנת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָמּבֹוגרת
.‡Èּפי על אף הממאנת, ואת הּבֹוגרת את האֹונס ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

ׁשֹוטה והאֹונס וצער. ּופגם ּבׁשת להן יׁש - קנס להן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
- ּכּלן את המפּתה אבל ּבלבד. צער מׁשּלם - חרׁשת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻאֹו

מּכלּום. ְִָּפטּור
.·Èעל אּלא ּפיו, ּבהֹודאת מקֹום ּבכל קנס מׁשּלם אדם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

- ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו ּפּתיתי אֹו אנסּתי האֹומר: ,לפיכ עדים. ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָּפי
וכן ּפיו. ּבהֹודאת ּופגם ּבׁשת מׁשּלם אבל קנס. מׁשּלם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו
והּוא אֹותי, ּפּתית אֹו אנסּת לֹו: ואמרה ּבדין איׁש ׁשּתבעה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָּבת
הּסת; ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹומר:
עצמֹו. ּפי על וצער ּופגם ּבׁשת לּה מׁשּלם היה הֹודה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאּלּו

.‚Èּפּתיתי אּלא ּכי לא אֹומר: והּוא אֹותי, אנסּת לֹו: ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹאמרה
ּבׁשת ּומׁשּלם הּצער, ּדמי על הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁש ּכמֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ׁשהרי ּבמקֹומֹו.ּופגם; ּיתּבאר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
.„Èהן הרי - אֹונס ׁשל וארּבעה מפּתה ׁשל דברים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה

הן הרי - אב לּה אין ואם לֹו. נעּורים ׁשבח ׁשּכל אב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשל
עצמּה. ְֶַָׁשל

.ÂËעד אֹו ׁשּבגרה, עד ּתבעה ׁשּלא אנּוסה אֹו ְְְֲֶֶַַָָָָָָֹֻמפּתה
הּׁשלׁשה אֹו דברים הארּבעה - האב ׁשּמת עד אֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנּׂשאת,
ׁשּנּׂשאת אֹו ּבגרה ּכ ואחר אֹותן, ותבעה בּדין עמדה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּלּה.
הרי - ּבּדין עמידתּה אחר האב מת ואם אב. ׁשל הן הרי -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
זכה ּבּדין ׁשעמדה ׁשּמעת האב; יֹורׁשי ׁשהן אחין, ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהן

האב. ֶָָָּבהן
.ÊË.לעצמּה לבּדֹו קנסּה - ונתּגרׁשה ׁשּנתארסה ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּבת

ּוׁשאר קנסּה - לאחר נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה אֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָנאנסה
אב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין לאביה, ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּדברים

.ÊÈּבּת את ּתחּלל אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני
מפּתה ּתֹורה חּיבה ולא הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹלהזנֹותּה
לזה הּבתּולה ּבּתי ּׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואֹונס
עליה לבֹוא זה אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלבֹוא
לכ ׁשּירצה; מי לכל ממֹונֹו למחל לאדם לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבחּנם,
לאֹונס ּתֹורה ׁשחּיבה ׁשּזה .ּבּת את ּתחּלל אל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמר:
ׁשּלא מקרה, הּדבר ּבׁשארע - מלקּות ולא ממֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹולמפּתה

הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,לכ עצמּה הכינה ולא אביה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּדעת
לכל מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו הּניח אם אבל מצּוי; ואינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּתמיד

ּגֹורם - עליה ׁשּיבֹוא האבמי ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָ
לא - ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוּׂשא והאח ּבּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹנֹוּׂשא
ולֹוקה קדׁשה, היא הרי - לכ ּבּתֹו והּמכין הּוא. מי ּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיּודע
קֹונסין ואין קדׁשה'. תהיה 'לא מּׁשּום והּנבעלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּבֹועל
זֹו אבל ּומפּתה; לאֹונס אּלא קנס ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹאֹותֹו.
זֹו הרי - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ּבין ,לכ עצמּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהכינה
ּבבעּולה. ּבין ּבבתּולה ּבין הּוא אחד קדׁשה ואּסּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָקדׁשה.
אין - ּבילדּותּה רע ׁשם עליה ׁשהּיֹוצא חכמים, אמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלפיכ
עצמּה ׁשהפקירה ּבחזקת זֹו ׁשהרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קנס, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלּה

ּברצֹונּה. זה ְְִֶָָָלדבר

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- ׁשקר הּדבר ונמצא יּׂשראל, ּבת על רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוציא
רכיל תל מ'ּלא ׁשּלֹו ואזהרה אֹותֹו. ויּסרּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹוקה;
ואם מזּקק. ּכסף סלעים מאה מׁשקל לאביה ונֹותן .'ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבעּמי

עצמּה. ׁשל הם הרי - יתֹומה ְְְֲֵֵֶַָָָָהיתה
מן·. ּפטּור - הּבֹוגרת על אֹו הּקטּנה על רע ׁשם ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּמֹוציא

הּנערה; על ׁשּיֹוציא עד חּיב ואינֹו הּמלקּות, ּומן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהּקנס
הּכתּוב. ּדּבר מלא נערה - הּנערה ּבתּולי את והֹוציאּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

עּׂשרים‚. ׁשל ּדין ּובית הּבית ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאין
ׁשאם נפׁשֹות; ּדיני רע ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּוׁשלׁשה,
האֹונס אבל נהרגת. זֹו הרי - ׁשּנאמר ּכמֹו הּדבר ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצא
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהמפּתה

סנהדרין. ְְְְִִֶַּבהלכֹות
רע„. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה ׁשל עּׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּומצות

ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, אֹוּתחּתיו עּורת אפּלּו לאּׁשה. תהיה ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמּכת
ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר אֹותֹו וכֹופין ימיו. ּכל לׁשּלחּה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָיּוכל
אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, אחד קּדם ואם באֹונס. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבארנּו
ּגרּוׁשיה. על לֹוקה זה הרי - ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

מחּיבי‰. עליו אסּורה ׁשּנמצא אֹו זּמה, ּדבר ּבּה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנמצא
ּבגט; יגרׁשּנה זה הרי - ׁשנּיה ואפּלּו עּׂשה, מחּיבי אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלאוין
לא ולּמה לֹו. הראּויה אּׁשה - לאּׁשה תהיה ולֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבין רע ׁשם ּבּמֹוציא ּבין תעּׂשה, לא את וידחה עּׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹיבֹוא
היא ּתרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי לֹו? האסּורה זֹו ויּׂשא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּבאֹונס,

קּימין. תעּׂשה ולא עּׂשה ונמצא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹליׁשב,
.Â:ויאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּכיצד

על ּוכׁשּבּקׁשּתי ּבתּולים. לּה מצאתי ולא ּבעלּתי זֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹנערה
עדי הם ואּלּו ׁשארסּתיה, אחר ּתחּתי ׁשּזּנתה לי נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדבר
וחֹוקרין העדים ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית ּבפניהם. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָׁשּזּנתה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לגרשה1) שאסור כ"ג. של ובב"ד הבית בפני אלא אותו דנין שאין כסף, סלעים ומאה מלקות חייב רע שם שהמוציא רבינו בו ביאר
לגרשה, מותר הקנס מן שהפטור ראשונים, קידושין של רע שם רע, שם הוצאת כיצד עליו, אסורה שהיתה דבר בה נמצא לעולם,

שיבעול. עד חייב שאינו

dheq zekld - oeiq `"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האב הביא ואם נסקלת; - אמת הּדבר נמצא אם ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעדּותן.
ׁשקר ׁשהעידּו ונמצא הּבעל, ׁשהביא העדים והּוזּמּו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעדים,
נאמר: זה ועל סלעים. מאה ונֹותן הּוא, וילקה יּסקלּו, -ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
חזר הּבעל. עדי ׁשּיזּמּו העדים אּלּו - בּתי ּבתּולי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואּלה
הּנערה הרי - האב עדי והזּמּו אחרים עדים והביא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּבעל
הּזה. הּדבר היה אמת ואם נאמר: זה על נסקלין. אביה ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָועדי
וזֹוממין, עדים, ּבּה יׁש זֹו ׁשּפרׁשה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמּפי

זֹוממין. ְְְִֵוזֹוממי
.Êׁשהביא ּפי על אף ּבֹוגרת, והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהֹוציא

מן ּפטּור זה הרי - נערה ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזּנתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעדים
ּתּסקל; זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס. ּומן ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלקּות
היתה. נערה ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאף

.Áּכ נתּפּתתה, אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל
הּתׁשלּומין. ּומן הּמלקּות מן ּפטּור רע ׁשם עליה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמֹוציא
מּבת ּפחּותה ׁשּנׁשּתחררה והּׁשפחה ׁשּנתּגּירה הּכּותית ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוכן
ולדתּה ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתּה היתה אפּלּו ׁשנים, ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹֻׁשלׁש
ּומן הּקנס מן ּפטּור - רע ׁשם עליה הּמֹוציא ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻּבקדּׁשה,
- יּׂשראל ּבתּולת על רע ׁשם הֹוציא ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמלקּות;

ּבקדּׁשה. ולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻעד
.Ë,רע ׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה, וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָקּדׁש

ונמצאּו הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא
ׁשּכנסּה, יבמּתֹו היתה אם וכן ּפטּור. זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָזֹוממים
קּדּוׁשי ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהֹוציא
ּומן הּמלקּות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממים ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגרׁש. - לגרׁש רצה אם הּפטּור, וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתׁשלּומין.
.Èעל) רע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאינֹו

מצאתיה לא ואמר: ּכדרּכּה ׁשּלא ּבעלּה ּכדרּכּה. ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּבעילה)
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור, - ְְִַַַַָָּבתּולה

.‡Èׁשּזּנתה אמר: ולא ּבתּולה, מצאתיה לא אמר: אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכן
ּבאּו אּלא עדים, הביא ולא ּתחּתי, זּנתה ׁשאמר: אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתי;
אם נהרגים ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאליהם

ַהּוזּמּו.
.·È,ּכבֹוד לׁשֹון - הּׂשמלה ּופרּׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָזה

אּלה האב: ׁשּיאמר זה וכן הּדבר. ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנֹוּׂשאין
אמת ואם ׁשּנאמר: וזה הּבעל. עדי זֹוממי הן - בּתי ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּבתּולי
ׁשּנאמר: ּבעדים, הארּוסין אחר ּכׁשּזּנתה - ּתהרג הּדבר ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

ּתֹורה אמרה ּכבר - הארּוסין קדם אבל אביה; ּבית ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹלזנֹות
ממֹון ּבתׁשלּומי חּיב ּובֹועלּה מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּה

אנס. ּבין ּפּתה ּבין ְִִֵֵַַָָּבלבד,
בתּולה נערה הלכֹות ְְְֲִִַָָסלקּו

ה'תשע"א סיון כ"א חמישי יום

dhFq zFkld1 ¦§¨
לאיׁש. מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצות אחת מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

הּקנאֹות ּכתֹורת לסֹוטה לעּׂשֹות א) פרטן: וזהּו ְְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָתעּׂשה,
לּתן ׁשּלא ג) ּבקרּבנּה. ׁשמן לּתן ׁשּלא ב) ּבּתֹורה. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּסדּורה

לבֹונה. ְֶָָָעליה
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 2ּפרק
¤¤¦

ׁשּיאמ3קּנּוי‡. הּוא אׁשּתֹו', את 'וקּנא ּבּתֹורה, לּההאמּור ר ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּתּסתרי אל עדים: אביה4ּבפני היה אפּלּו ּפלֹוני. איׁש עם ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָָָ

עבד אֹו עּכּו"ם אֹו אחיה ׁשאינֹו5אֹו האיׁש הּוא ׁשחּוף, אֹו ִִֵֶֶֶַָָָָ
מֹוליד. ואינֹו ְְִִֵֶַמתקּׁשה

עם·. ׁשּתּסתר הּוא 'ונסּתרה', ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה
עדים. ׁשני ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹותֹו

טמאה ּכדי עּמֹו ׁשהתה ּביצה6אם לצלֹות ּכדי ׁשהּוא ,7 ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֻ
הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו הרי - 8ּולגמעּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

סֹוטה מי ׁשם ׁשאין ּובזמן הּדבר. עליו9ויּבדק ּתאסר - ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּכתּבה.10לעֹולם ּבלא ותצא , ְְְְֵֵָָֹֻ

ּפלֹוני‚. עם ּתּסתרי אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים על לּה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָקּנא
ּכאחד ׁשניהן עם ונסּתרה טמאה,11ּופלֹוני, ּכדי וׁשהתה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

אחיה ׁשני הם אביה12אפּלּו אסּורה13אֹו זֹו הרי - ואחיה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ׁשּתׁשּתה .14עד ְִֶֶַ

זה„. אין - ּפלֹוני עם ּתדּברי אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר
טמאה15קּנּוי ּכדי וׁשהתה ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

עליו נאסרה לא זה.16- ּבקנּוי ׁשֹותה ואינּה , ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ
עּמֹו‰. מדּברת וראּוה עּמֹו, ּתּסתרי אל לּה: אמר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן

קדם לא אם וכן ׁשֹותה. ולא נאסרה ולא סתירה, זֹו אין -ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ
והע ׁשנים ּובאּו ּכדיקּנּוי, וׁשהתה זה עם ׁשּנסּתרה ידּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשֹותה. ואינּה ּבעלּה על נאסרה לא - ְְְְֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאה
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בבעלה.1) בבגידה החשודה איש לאשת כינוי והוא הצניעות, מדרכי ושתיית2)סרה הסתירה ודיני עדים בפני קינוי דין בו נתבאר
עדים הכחשות שנסתרה, אחר שזינתה עליה להעיד הנאמן הוא מי שזינתה, והעיד אחד עד ובא לשתות העומדת המאררים, המים

זה. התראה.3)בענין סתר.4)לשון למקום עימו תיכנסי דורשים5)אל שאנו מאחר אומרים: ואין מקנאים" עריות כל ידי "על
נאסרו זו, בסתירה הבועל על שנאסרות אלה - בועלה, על לאוסרה ואחת בעלה על לאוסרה אחת פעמים, שתי "ונטמאהֿונטמאה",
אסורות. הן אף אלא - בעליהן על תיאסרנה לא הסתירה, לפני גם עליהם אסורות שהנשים כאן המנויים כל אבל הבעל, על גם

ביאה.6) כדי בינונית.7)= אש על תרנגולת מר".8)של דבר לתוכם את9)"שנותן משקים "שאין המקדש. בית משחרב
במקדש". זקנים שבעים של הגדול דין בבית אלא לבודקה.10)הסוטה מים ואין עדים שני בפני ונסתרה לה שקינא אחרי

כשרים.11) שהם בזמן אנשים שני עם להתייחד לאשה מותר הדין שמצד פי על אחותו.12)אף עם להתייחד שמתיר מי ויש
בתו.13) עם להתייחד לאדם ולא14)שמותר פריצות דבר בהם ראה וודאי לה, וקינא שהקפיד וזה הבעל, בקפידת תלוי הכל כי

קינויו. אחר עמהם להתייחד צריכה סתירה.15)הייתה עסקי על אלא קינוי האוסר.16)שאין קינוי לה קדם ולא הואיל
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האב הביא ואם נסקלת; - אמת הּדבר נמצא אם ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעדּותן.
ׁשקר ׁשהעידּו ונמצא הּבעל, ׁשהביא העדים והּוזּמּו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעדים,
נאמר: זה ועל סלעים. מאה ונֹותן הּוא, וילקה יּסקלּו, -ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
חזר הּבעל. עדי ׁשּיזּמּו העדים אּלּו - בּתי ּבתּולי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואּלה
הּנערה הרי - האב עדי והזּמּו אחרים עדים והביא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּבעל
הּזה. הּדבר היה אמת ואם נאמר: זה על נסקלין. אביה ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָועדי
וזֹוממין, עדים, ּבּה יׁש זֹו ׁשּפרׁשה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמּפי

זֹוממין. ְְְִֵוזֹוממי
.Êׁשהביא ּפי על אף ּבֹוגרת, והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהֹוציא

מן ּפטּור זה הרי - נערה ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזּנתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעדים
ּתּסקל; זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס. ּומן ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלקּות
היתה. נערה ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאף

.Áּכ נתּפּתתה, אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל
הּתׁשלּומין. ּומן הּמלקּות מן ּפטּור רע ׁשם עליה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמֹוציא
מּבת ּפחּותה ׁשּנׁשּתחררה והּׁשפחה ׁשּנתּגּירה הּכּותית ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוכן
ולדתּה ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתּה היתה אפּלּו ׁשנים, ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹֻׁשלׁש
ּומן הּקנס מן ּפטּור - רע ׁשם עליה הּמֹוציא ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻּבקדּׁשה,
- יּׂשראל ּבתּולת על רע ׁשם הֹוציא ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמלקּות;

ּבקדּׁשה. ולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻעד
.Ë,רע ׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה, וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָקּדׁש

ונמצאּו הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא
ׁשּכנסּה, יבמּתֹו היתה אם וכן ּפטּור. זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָזֹוממים
קּדּוׁשי ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהֹוציא
ּומן הּמלקּות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממים ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגרׁש. - לגרׁש רצה אם הּפטּור, וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתׁשלּומין.
.Èעל) רע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאינֹו

מצאתיה לא ואמר: ּכדרּכּה ׁשּלא ּבעלּה ּכדרּכּה. ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּבעילה)
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור, - ְְִַַַַָָּבתּולה

.‡Èׁשּזּנתה אמר: ולא ּבתּולה, מצאתיה לא אמר: אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכן
ּבאּו אּלא עדים, הביא ולא ּתחּתי, זּנתה ׁשאמר: אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתי;
אם נהרגים ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאליהם

ַהּוזּמּו.
.·È,ּכבֹוד לׁשֹון - הּׂשמלה ּופרּׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָזה

אּלה האב: ׁשּיאמר זה וכן הּדבר. ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנֹוּׂשאין
אמת ואם ׁשּנאמר: וזה הּבעל. עדי זֹוממי הן - בּתי ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּבתּולי
ׁשּנאמר: ּבעדים, הארּוסין אחר ּכׁשּזּנתה - ּתהרג הּדבר ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

ּתֹורה אמרה ּכבר - הארּוסין קדם אבל אביה; ּבית ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹלזנֹות
ממֹון ּבתׁשלּומי חּיב ּובֹועלּה מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּה

אנס. ּבין ּפּתה ּבין ְִִֵֵַַָָּבלבד,
בתּולה נערה הלכֹות ְְְֲִִַָָסלקּו

ה'תשע"א סיון כ"א חמישי יום
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לאיׁש. מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצות אחת מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

הּקנאֹות ּכתֹורת לסֹוטה לעּׂשֹות א) פרטן: וזהּו ְְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָתעּׂשה,
לּתן ׁשּלא ג) ּבקרּבנּה. ׁשמן לּתן ׁשּלא ב) ּבּתֹורה. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּסדּורה

לבֹונה. ְֶָָָעליה
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 2ּפרק
¤¤¦

ׁשּיאמ3קּנּוי‡. הּוא אׁשּתֹו', את 'וקּנא ּבּתֹורה, לּההאמּור ר ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּתּסתרי אל עדים: אביה4ּבפני היה אפּלּו ּפלֹוני. איׁש עם ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָָָ

עבד אֹו עּכּו"ם אֹו אחיה ׁשאינֹו5אֹו האיׁש הּוא ׁשחּוף, אֹו ִִֵֶֶֶַָָָָ
מֹוליד. ואינֹו ְְִִֵֶַמתקּׁשה

עם·. ׁשּתּסתר הּוא 'ונסּתרה', ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה
עדים. ׁשני ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹותֹו

טמאה ּכדי עּמֹו ׁשהתה ּביצה6אם לצלֹות ּכדי ׁשהּוא ,7 ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֻ
הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו הרי - 8ּולגמעּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

סֹוטה מי ׁשם ׁשאין ּובזמן הּדבר. עליו9ויּבדק ּתאסר - ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּכתּבה.10לעֹולם ּבלא ותצא , ְְְְֵֵָָֹֻ

ּפלֹוני‚. עם ּתּסתרי אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים על לּה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָקּנא
ּכאחד ׁשניהן עם ונסּתרה טמאה,11ּופלֹוני, ּכדי וׁשהתה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

אחיה ׁשני הם אביה12אפּלּו אסּורה13אֹו זֹו הרי - ואחיה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ׁשּתׁשּתה .14עד ְִֶֶַ

זה„. אין - ּפלֹוני עם ּתדּברי אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר
טמאה15קּנּוי ּכדי וׁשהתה ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

עליו נאסרה לא זה.16- ּבקנּוי ׁשֹותה ואינּה , ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ
עּמֹו‰. מדּברת וראּוה עּמֹו, ּתּסתרי אל לּה: אמר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן

קדם לא אם וכן ׁשֹותה. ולא נאסרה ולא סתירה, זֹו אין -ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ
והע ׁשנים ּובאּו ּכדיקּנּוי, וׁשהתה זה עם ׁשּנסּתרה ידּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשֹותה. ואינּה ּבעלּה על נאסרה לא - ְְְְֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בבעלה.1) בבגידה החשודה איש לאשת כינוי והוא הצניעות, מדרכי ושתיית2)סרה הסתירה ודיני עדים בפני קינוי דין בו נתבאר
עדים הכחשות שנסתרה, אחר שזינתה עליה להעיד הנאמן הוא מי שזינתה, והעיד אחד עד ובא לשתות העומדת המאררים, המים

זה. התראה.3)בענין סתר.4)לשון למקום עימו תיכנסי דורשים5)אל שאנו מאחר אומרים: ואין מקנאים" עריות כל ידי "על
נאסרו זו, בסתירה הבועל על שנאסרות אלה - בועלה, על לאוסרה ואחת בעלה על לאוסרה אחת פעמים, שתי "ונטמאהֿונטמאה",
אסורות. הן אף אלא - בעליהן על תיאסרנה לא הסתירה, לפני גם עליהם אסורות שהנשים כאן המנויים כל אבל הבעל, על גם

ביאה.6) כדי בינונית.7)= אש על תרנגולת מר".8)של דבר לתוכם את9)"שנותן משקים "שאין המקדש. בית משחרב
במקדש". זקנים שבעים של הגדול דין בבית אלא לבודקה.10)הסוטה מים ואין עדים שני בפני ונסתרה לה שקינא אחרי

כשרים.11) שהם בזמן אנשים שני עם להתייחד לאשה מותר הדין שמצד פי על אחותו.12)אף עם להתייחד שמתיר מי ויש
בתו.13) עם להתייחד לאדם ולא14)שמותר פריצות דבר בהם ראה וודאי לה, וקינא שהקפיד וזה הבעל, בקפידת תלוי הכל כי

קינויו. אחר עמהם להתייחד צריכה סתירה.15)הייתה עסקי על אלא קינוי האוסר.16)שאין קינוי לה קדם ולא הואיל
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.Âּפחֹות קטן והיה ּפלֹוני, איׁש עם ּתּסתרי אל לּה: ְְְִִִִִַַָָָָָָָָאמר
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע עם17מּבן ּתּסתרי אל לּה: ׁשאמר אֹו , ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפרט - אֹותּה איׁש וׁשכב ׁשּנאמר: קּנּוי; זה אין - זֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבהמה
ולבהמה עליו.18לקטן אֹותּה אֹוסרים ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָ

.Êׁשּמחל מחּול,19ּבעל קּנּויֹו - ׁשּתּסתר קדם קּנּויֹו על ִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
- ׁשּתּסתר אחר מחל אם אבל מעֹולם. לּה קּנא לא ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּוכאּלּו

ּגרׁשּה למחל. יכֹול ואם20אינֹו ׁשּמחל, ּכמי זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אחר קּנּוי לקּנאת צרי - .21החזירּה ְֱִִִֵֶַַָָֹ

.Áׁשּקּנא זה עם ׁשּנסּתרה אֹותּה וראה ׁשנים, ּבפני לּה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקּנא
עליו אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהתה עליו ויֹוציא22לּה , ְְְְֲֲֲִֵֵָָָָָָָָָֻ

ּכתּבה עצמֹו23ויּתן ּפי על להׁשקֹותּה יכֹול ׁשאינֹו וכן24; . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
מרּננין העם ׁשמע והּסתירה25אם הּקּנּוי אחר עד26אחריה , ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ

הּלבנה לאֹור הּטוֹות מהּנׁשים ּבּה27ׁשּׁשמע ונֹותנֹות נֹוּׂשאֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
לקּימּה אסּור זה הרי - עליו לּה ׁשּקּנא האיׁש עם ,28ׁשּזּנתה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכתּבה ויּתן .29ויֹוציא ְְְִִֵָֻ
.Ëוׁשהתה קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא

יֹוציא - עליו סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם טמאה: ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי
ּכתּבה לֹו30ויּתן מּתרת אׁשּתֹו הרי - לאו ואם ;31. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֻֻ

.Èלהן מקּנין ּדין ׁשּבית אֹו32ואּלּו ּבעלּה ׁשּנתחרׁש מי : ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבבית חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּטה,

להׁשקֹותּה לא מּכתּבתּה33האסּורין. לפסלּה אּלא ,34. ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻ
.‡Èקֹוראין - אחריה מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

עדים ּבאּו ּפלֹוני. איׁש עם ּתּסתרי אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִִֵַָָָָאֹותּה
אֹוסרין ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהתה עּמֹו ׁשּנסּתרה ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאחר
ּבעלּה ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה. וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻאֹותּה

ּגט לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו יבריא ואינֹו35אֹו ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָ
הּוא לּה קּנא ׁשּלא מּפני להׁשקֹותּה, .36יכֹול ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

.·Èונּקתה הּמרים מי האיׁש37ׁשתת עם לּה וקּנא וחזר מהן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
על להׁשקֹותּה יכֹול אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשהׁשקּה

ּפ ׁשנּיהידֹו ּבלא38עם ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ; ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבעדים האחר עם ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּכתּבה.
והּוא, ּפעמים. ּכּמה ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקין -ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ

אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּבכל אֹותּה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשּיׁשקה
.‚Èהאיׁש עם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָהׁשקה

ּבעדים עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהׁשקה
ּבעל ׁשהּוא מּפני ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
על אֹותּה מׁשקין - זה אחר לזה ונּׂשאת מאה, ואפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשני.

אחד איׁש וטמאה,39ידי לזה ׁשהחזקה וּדאי אֹומרין: ואין ; ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
עד ׁשם ׁשּיהיה .40עד ְִֵֶֶַָ

.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה
לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי והעיד41ּבעדים, אחד עד ּובא , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אסּורה זֹו הרי - עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעליה
ׁשֹותה ואינּה לעֹולם, ּבעלּה ּכתּבה42על ּבלא ויֹוצאת ,43. ְְְְְְֵֵַַָָָָָֹֻ

הּסתירה מעדי אחד זה טמאה עד היה ׁשּנאמר:44ואפּלּו . ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
עד ּכאן והרי - ּבּה אין .45ועד ְֲֵֵֵֵַָָ

.ÂËאּׁשה וׁשפחה46אפּלּו ּבעברה47ועבד לעדּות ּופסּול ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
סֹופרים קרֹוב48מּדברי להעיד49ואפּלּו סֹוטה, לעדּות נאמן ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

לעֹולם ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנתה; ׁשֹותה,50עליה ואינּה , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה. ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻותצא
ּכׁשרין ּכּלן הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה והּתֹורה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻּכׁשרים,
מעידֹות זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף טמאה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻלעדּות
ּבעלּה על לאסרּה עליה ונאמנת ׁשּנטמאת. לֹומר זֹו על ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָזֹו

מּכתּבתּה להפסידּה לא אבל להׁשקֹותּה, אּלא51וׁשּלא , ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
ויֹוצאה. ּכתּבתּה ְְְֶֶָָָֻנֹוטלת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביאה.17) ביאתו איש.18)שאין בכלל שאינם ולבהמה לקטן פרט - אותה" איש "ושכב אמרה קודם20)ויתר.19)שהתורה
כמחול.21)שתיסתר. הוא שהרי הקודם, קינויו פי על נאסרת אינה ונסתרה, שנית לה קינא לא בעצמו22)ואם ראייתו שאין

אחד. עד אותה ראה מדין דת"23)גרועה על "עוברת בכלל איננה ולמה כתובתה. הפסידה לא ולכן שנטמאה, ברור הדבר שאין
ואינה הדת על עבירה בכלל אינה לבעלה, מכשול בה שאין עבירה כל - הדת? על היא עבירה ייחוד, גם והרי כתובה, בלי שיוצאה

כתובתה. היא24)מפסידה הרי טהורה תימצא אם - להשקותה שאפשר עדים, שני בפני כשנסתרה אבל עצמו, ראיית פי על =

כתובה. בלא תצא לשתות, תרצה לא ואם לבעלה, עדים.26)מלעיזים.25)מותרת שני פי מתקבצות27)על בלילות מפחד
ביחד. ומשיחות יחד אותה.28)לטוות בודקים המים אין שוב לכל, מפורסם שקלקולה שמאחר להשקותה, יכול ואינו

כתובתי.29) אפסיד טעם ומאיזה לסתירתי, סמוך להשקותני לך היה לו, לומר עד30)שיכולה פי על להשקותה יכול שאינו
בסתירה.31)אחד. נאמן אחד עד בפריצות.32)שאין מתנהגות אותן רואים שנאמר:33)אם הבעל, אלא משקה שאין

להשקותה. יכול אינו והוא הכהן" אל אשתו את האיש קינויים.34)"והביא אחרי תיסתר במי35)אם לבודקה אפשר שאי
לה.36)סוטה. קינא לא וזה והביא", "וקנא... אמרה: טהורה.37)והתורה ויצאת מתה, תורת38)שלא "זאת שנאמר

ונמצאה כבר לה שקינא כיוון אדם, אותו ידי על שנייה פעם שותה שאינה אחד, ובועל אחד איש כגון אחרת, ולא זאת - הקנאות"
להקניטה. ומתכוון הוא קנטרן שאדם הדבר נראה לה39)נקייה, שעושים הרי רבים, בלשון קנאות הקנאות" "תורת שנאמר:

הזאת. כתורה פעמים אחד.40)כמה היא.41)עד טהורה אם וודאי42)להיבדק וזו הספק, על אלא באה השתייה שאין
היא. להאסר".43)טמאה לה גרמו הרעים מעשיה מכחישו44)"שהרי אינו השני והעד בפניו נבעלה סתירה שבאותה ומעיד

בה. נאמן והראשון המכחישו, כעד נחשב השני אין לראות, לבו על שם ולא ראה שלא אומר, ישמעאל:45)אלא רבי דבי תנא
אבל טמאה". שהיא מעידה אחד ועד ונסתרה לה קינא שהרי (שנטמאה). לדבר שרגליים בסוטה, אחד עד תורה האמינה מה "מפני
משניים פחות (מתקבל) שבערווה דבר "שאין שנטמאה להעיד נאמן אחד עד אין כשרים, בעדים והסתירה הקינוי קדמו לא אם

אחר.46)(עדים)". במקום לעדות מדבריהם.48)הכנענים.47)הפסולה לעדות ופסול חכמים דברי על קרבה49)שעבר
אחר. במקום להעיד נאמן שאינו עליה.50)משפחתית, להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול ששונאות51)אבל מתוך

dheq zekld - oeiq `"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊË,ׁשֹותה אינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואמר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבא
נטמאת' 'לא ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו. -52ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ואין ּכׁשנים, סֹוטה ּבטמאת אחד ׁשעד לֹו; ׁשֹומעין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻאין
אחרֹון ׁשל הראׁשֹון53ּדבריו ּדברי ּכׁשנים.54ּדֹוחין ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

.ÊÈלא' אֹומר וזה 'נטמאת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבאּו
אחרים55נטמאת' ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ;56 ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

נטמאת' 'לא ׁשֹותה.57ואמרּו זֹו הרי - ְְְֲִֵָָָֹ
.ÁÈרּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות ונׁשים ּכׁשר אחד עד 58ּבא ְְִִִֵֵֶַַָָָָ

אֹומרים59ּכאחד הּפסּולין אֹו והּנׁשים 'נטמאת' אֹומר העד , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
נטמאת' ׁשֹותה60'לא זֹו הרי רּבים61- ּופסּולין אחד ׁשעד ; ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

הם מחצה על .62ּכמחצה ְֱֱֵֶֶַָָ
.ËÈנׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הּל - ּפסּולין ּכּלן ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻהיּו

זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת' ְְְְְֲִִֵָָָֹאֹומרֹות
'נטמאת' אֹומרֹות וארּבע נטמאת' 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִַַָָָָֹׁשֹותה;

ׁשֹותה אינּה זֹו הרי זֹו63- הרי - מחצה על מחצה היּו . ֱֱֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
ָׁשֹותה.

.Îהרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׁשאמרנּו סֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
לעֹולם ּבעלּה על אסּורה ּכתּבה64זֹו ּבלא ותצא ׁשהרי65, ; ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

יׁש ׁשהרי נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, ּבקּנּוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנאסרה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עד, ְְֵֵֶַָּבּה
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לׁשּתֹות;‡. אֹותּה ּכֹופין אין - ונסּתרה לּה ׁשּקּנא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָאּׁשה
ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נטמאתי הן ואמרה: רצתה אם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹֻאּלא
אמרה: אם וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָונאסרה
ותצא לׁשּתֹות, אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה ואיני טמאה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵָָָאיני
אֹו להׁשקֹותּה, רֹוצה איני ּבעלּה: אמר אם וכן ּכתּבה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא

ונֹוטלתׁשּבעלּה ׁשֹותה; אינּה זֹו הרי - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לעֹולם. [עליו] אסּורה והיא ויֹוצאה, ְְְְְֲִָָָָָָָֻּכתּבתּה

ׁשהן·. ּפי על אף לׁשּתֹות, ראּויֹות ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואּלּו
ּבלא יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותן, רֹוצים ּובעליהן לׁשּתֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹרֹוצֹות
על ויאסרּו קּנּוי עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכתּבה
ארּוסה, הן: ואּלּו הן, נׁשים עּׂשרה וחמׁש לעֹולם. ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעליהן
הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ּוקטּנה יבם, ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹומרת
האּלם, אֹו החּגר, ואׁשת הּסֹומא, ואׁשת אנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָואׁשת

החּגרת, וכן יד, ּכרּות ׁשהּוא אֹו ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
אחת ּכל ׁשֹומעת. וׁשאינּה יד, ּוכרּותת והּסֹומא, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהאּלמת,

לׁשּתֹות. ראּויה אינּה ְְִֵֵֵָָמאּלּו
אּׁשה‚. ּתּׂשטה אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויה ׁשאינּה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּומּנין

ׁשאינּה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - ּתחת איׁשּה. ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּתחת
לאׁשת ּפרט - איׁשּה ּתחת לקטּנה. ּפרט - אּׁשה איׁשּה. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּתחת
- איׁשּה מעיני ונעלם איׁש. ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס, ואׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקטן
לחּגרת. ּפרט - האּׁשה את הּכהן והעמיד סֹומא. לאׁשת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּפרט
עקּמה ׁשהיתה אֹו ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻונתן
ׁשּנאמר: אחת, ּכּפּה ואפּלּו ּבּה. לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאֹו
- האּׁשה אל ואמר לאּלמת. ּפרט - האּׁשה ואמרה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכּפיה.
ּתּׂשטה אׁשר אֹומר: הּוא והרי ׁשֹומעת. ׁשאינּה למי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרט
ׁשלם והּוא ּכמֹוהּו ׁשלמה ׁשּתהיה עד - איׁשּה ּתחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּׁשה
מעּכב מּלׁשּתֹות אֹותּה ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּכל למדּת הא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹותּה.
מּלהׁשקֹותּה הּבעל את המעּכב וכל מּלהׁשקֹותּה, ּבעלּה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאת

מּלׁשּתֹות. אֹותּה מעּכב ּכמֹוהּו מּום -ְְִִֵַָָ
על„. נאסרה - ּברצֹונּה זּנתה אם אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָקטּנה

לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא לּה. מקּנין לפיכ ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹּבעלּה.
הּקטּנה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מקּניןמּכתּבתּה, אין - מאּון ּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

- ּכהן היה ואפּלּו ּבעלּה. על להאסר רצֹון לּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹלּה,
עליו. נאסרה ְֶֶָָָֹלא

הרי‰. - ׁשּנּׂשאּה אחר ונסּתרה לזקּוקתֹו, אֹו לארּוסתֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקּנא
קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא נּׂשּואה הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזֹו
ּכתּבה, ּבלא ויֹוצאה ׁשֹותה, אינּה - ּבעלּה אֹותּה ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻׁשּיבעֹול
ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ׁשּנאמר: לעֹולם; עליו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָואסּורה
ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ׁשכיבת ׁשּקדמה - איׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּבלעדי

.Â,מׁשחרר עבד ואׁשת הּגר ואׁשת והמׁשחררת, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻֻהּגּירת
אדם, סריס אֹו חּמה סריס ואׁשת ממזר, ואׁשת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּוממזרת

וׁשֹותֹות. הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻהּמּתרֹות
.Ê.ׁשהיא ּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמעּברת

אינּה - ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות העֹומדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאּׁשה
ּכתּבתּה. נֹוטלת ולא ְְֶֶָָָֹֻׁשֹותה,

.Áאין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ארּוסתֹו על ּבא ואפּלּו אׁשּתֹו. את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָהּמים
את ּבֹודקין הּמים אין - סֹופרים מּדברי ׁשאסּור חמיו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבבית
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שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה, שלא אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה. להפסיד כדי שקר להעיד חשודות אותה,
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא עימה, מטיבות

בפנינו.52) נטמאת ולא עמך, הייתי אני גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת כך.53)בפניך. אחר ראשון54)שבא שבא שכיוון
עדים. כשני הוא הרי שיכחישוהו, מבלי עדותו, נתקיימה55)ונתקבלה שלא מייד, דבריו ובטלו דיבור כדי בתוך שניהם שהעידו

דין. בבית עדותו דין.56)עוד בבית הראשון עדות שנתקיימה לאחר היינו57)אפילו אנו גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת
בפנינו. נטמאת ולא עבדים.58)עמך או קרובים אחת.59)כגון הפסולים.61)בפניך.60)בבת שבאו קודם נטמאת שמא

אחת.62) בבת שבאו כשרים עדים לשני דומה זה דעות".63)והרי רוב אחר הלך אחד, עד תורה שהאמינה מקום "כל
תתירה.64) לא להאסר".65)והשתייה לה גרמו הרעים מעשיה שאינן1)"שהרי נשים המים, שתיית דיני המשך רבינו בו כלל

שבעל שמי בעלה, ומת לשתות והעומדת ומניקה מעוברת להן, מקנאים אם מיאון בת וקטנה אביה שהשיאוה קטנה לשתות, ראויות
עמה, שנתייחד למי אסורה אם שתתה, ולא וסתירה קינוי לה שהיה אשה דין אשתו, את בודקין המים אין מימיו אסורה בעילה

עליה. הנחשד עם נישואיה איסור



צה dheq zekld - oeiq `"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊË,ׁשֹותה אינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואמר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבא
נטמאת' 'לא ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו. -52ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ואין ּכׁשנים, סֹוטה ּבטמאת אחד ׁשעד לֹו; ׁשֹומעין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻאין
אחרֹון ׁשל הראׁשֹון53ּדבריו ּדברי ּכׁשנים.54ּדֹוחין ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

.ÊÈלא' אֹומר וזה 'נטמאת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבאּו
אחרים55נטמאת' ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ;56 ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

נטמאת' 'לא ׁשֹותה.57ואמרּו זֹו הרי - ְְְֲִֵָָָֹ
.ÁÈרּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות ונׁשים ּכׁשר אחד עד 58ּבא ְְִִִֵֵֶַַָָָָ

אֹומרים59ּכאחד הּפסּולין אֹו והּנׁשים 'נטמאת' אֹומר העד , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
נטמאת' ׁשֹותה60'לא זֹו הרי רּבים61- ּופסּולין אחד ׁשעד ; ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

הם מחצה על .62ּכמחצה ְֱֱֵֶֶַָָ
.ËÈנׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הּל - ּפסּולין ּכּלן ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻהיּו

זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת' ְְְְְֲִִֵָָָֹאֹומרֹות
'נטמאת' אֹומרֹות וארּבע נטמאת' 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִַַָָָָֹׁשֹותה;

ׁשֹותה אינּה זֹו הרי זֹו63- הרי - מחצה על מחצה היּו . ֱֱֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
ָׁשֹותה.

.Îהרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׁשאמרנּו סֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
לעֹולם ּבעלּה על אסּורה ּכתּבה64זֹו ּבלא ותצא ׁשהרי65, ; ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

יׁש ׁשהרי נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, ּבקּנּוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנאסרה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עד, ְְֵֵֶַָּבּה
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לׁשּתֹות;‡. אֹותּה ּכֹופין אין - ונסּתרה לּה ׁשּקּנא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָאּׁשה
ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נטמאתי הן ואמרה: רצתה אם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹֻאּלא
אמרה: אם וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָונאסרה
ותצא לׁשּתֹות, אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה ואיני טמאה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵָָָאיני
אֹו להׁשקֹותּה, רֹוצה איני ּבעלּה: אמר אם וכן ּכתּבה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא

ונֹוטלתׁשּבעלּה ׁשֹותה; אינּה זֹו הרי - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לעֹולם. [עליו] אסּורה והיא ויֹוצאה, ְְְְְֲִָָָָָָָֻּכתּבתּה

ׁשהן·. ּפי על אף לׁשּתֹות, ראּויֹות ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואּלּו
ּבלא יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותן, רֹוצים ּובעליהן לׁשּתֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹרֹוצֹות
על ויאסרּו קּנּוי עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכתּבה
ארּוסה, הן: ואּלּו הן, נׁשים עּׂשרה וחמׁש לעֹולם. ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעליהן
הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ּוקטּנה יבם, ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹומרת
האּלם, אֹו החּגר, ואׁשת הּסֹומא, ואׁשת אנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָואׁשת

החּגרת, וכן יד, ּכרּות ׁשהּוא אֹו ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
אחת ּכל ׁשֹומעת. וׁשאינּה יד, ּוכרּותת והּסֹומא, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהאּלמת,

לׁשּתֹות. ראּויה אינּה ְְִֵֵֵָָמאּלּו
אּׁשה‚. ּתּׂשטה אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויה ׁשאינּה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּומּנין

ׁשאינּה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - ּתחת איׁשּה. ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּתחת
לאׁשת ּפרט - איׁשּה ּתחת לקטּנה. ּפרט - אּׁשה איׁשּה. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּתחת
- איׁשּה מעיני ונעלם איׁש. ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס, ואׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקטן
לחּגרת. ּפרט - האּׁשה את הּכהן והעמיד סֹומא. לאׁשת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּפרט
עקּמה ׁשהיתה אֹו ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻונתן
ׁשּנאמר: אחת, ּכּפּה ואפּלּו ּבּה. לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאֹו
- האּׁשה אל ואמר לאּלמת. ּפרט - האּׁשה ואמרה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכּפיה.
ּתּׂשטה אׁשר אֹומר: הּוא והרי ׁשֹומעת. ׁשאינּה למי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרט
ׁשלם והּוא ּכמֹוהּו ׁשלמה ׁשּתהיה עד - איׁשּה ּתחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּׁשה
מעּכב מּלׁשּתֹות אֹותּה ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּכל למדּת הא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹותּה.
מּלהׁשקֹותּה הּבעל את המעּכב וכל מּלהׁשקֹותּה, ּבעלּה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאת

מּלׁשּתֹות. אֹותּה מעּכב ּכמֹוהּו מּום -ְְִִֵַָָ
על„. נאסרה - ּברצֹונּה זּנתה אם אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָקטּנה

לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא לּה. מקּנין לפיכ ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹּבעלּה.
הּקטּנה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מקּניןמּכתּבתּה, אין - מאּון ּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

- ּכהן היה ואפּלּו ּבעלּה. על להאסר רצֹון לּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹלּה,
עליו. נאסרה ְֶֶָָָֹלא

הרי‰. - ׁשּנּׂשאּה אחר ונסּתרה לזקּוקתֹו, אֹו לארּוסתֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקּנא
קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא נּׂשּואה הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזֹו
ּכתּבה, ּבלא ויֹוצאה ׁשֹותה, אינּה - ּבעלּה אֹותּה ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻׁשּיבעֹול
ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ׁשּנאמר: לעֹולם; עליו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָואסּורה
ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ׁשכיבת ׁשּקדמה - איׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּבלעדי

.Â,מׁשחרר עבד ואׁשת הּגר ואׁשת והמׁשחררת, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻֻהּגּירת
אדם, סריס אֹו חּמה סריס ואׁשת ממזר, ואׁשת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּוממזרת

וׁשֹותֹות. הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻהּמּתרֹות
.Ê.ׁשהיא ּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמעּברת

אינּה - ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות העֹומדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאּׁשה
ּכתּבתּה. נֹוטלת ולא ְְֶֶָָָֹֻׁשֹותה,

.Áאין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ארּוסתֹו על ּבא ואפּלּו אׁשּתֹו. את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָהּמים
את ּבֹודקין הּמים אין - סֹופרים מּדברי ׁשאסּור חמיו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבבית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה, שלא אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה. להפסיד כדי שקר להעיד חשודות אותה,
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא עימה, מטיבות

בפנינו.52) נטמאת ולא עמך, הייתי אני גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת כך.53)בפניך. אחר ראשון54)שבא שבא שכיוון
עדים. כשני הוא הרי שיכחישוהו, מבלי עדותו, נתקיימה55)ונתקבלה שלא מייד, דבריו ובטלו דיבור כדי בתוך שניהם שהעידו

דין. בבית עדותו דין.56)עוד בבית הראשון עדות שנתקיימה לאחר היינו57)אפילו אנו גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת
בפנינו. נטמאת ולא עבדים.58)עמך או קרובים אחת.59)כגון הפסולים.61)בפניך.60)בבת שבאו קודם נטמאת שמא

אחת.62) בבת שבאו כשרים עדים לשני דומה זה דעות".63)והרי רוב אחר הלך אחד, עד תורה שהאמינה מקום "כל
תתירה.64) לא להאסר".65)והשתייה לה גרמו הרעים מעשיה שאינן1)"שהרי נשים המים, שתיית דיני המשך רבינו בו כלל

שבעל שמי בעלה, ומת לשתות והעומדת ומניקה מעוברת להן, מקנאים אם מיאון בת וקטנה אביה שהשיאוה קטנה לשתות, ראויות
עמה, שנתייחד למי אסורה אם שתתה, ולא וסתירה קינוי לה שהיה אשה דין אשתו, את בודקין המים אין מימיו אסורה בעילה

עליה. הנחשד עם נישואיה איסור
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את ּתּׂשא ההיא והאּׁשה מעֹון, האיׁש ונּקה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשּתֹו.
עֹונּה. את נֹוּׂשאה אּׁשה מעֹון, מנּקה ׁשהאיׁש ּבזמן - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעֹונּה

.Ëאֹו לאוין מחּיבי עליו אסּורה אׁשּתֹו היתה אם ,ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ
ׁשֹותה; אינּה - ונסּתרה לּה וקּנא ׁשנּיה, אפּלּו עּׂשה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָמחּיבי
זה. מּׁשּום אף עליו אסּורה ותהיה ּכתּבה, ּבלא ּתצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא
ׁשֹותה, זֹו הרי - חברֹו ּומינקת חברֹו מעּברת ונּׂשא ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻעבר

עברה. ּכאן ֲֵֵֶָָׁשאין
.Èעקרה ונּׂשא ּבנים, ולא לילד הראּויה אּׁשה לֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹמי

היּו ּכתּבה. נֹוטלת ולא ׁשֹותה, אינּה - אילֹונית אֹו זקנה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹו
אֹותּה, מׁשקה זה הרי - לילד ראּויה אחרת אּׁשה אֹו ּבנים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו
ראּויה ואינּה אילֹונית אֹו עקרה אֹו זקנה ׁשהיא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאף
לילד; בראּויה אּלא זרע', 'ונזרעה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלילד.
לילד דרּכּה היה ּברוח, ּתלד - ּבצער יֹולדת היתה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאם

זכרים. ּתלד - ְְִֵֵֵָנקבֹות
.‡Èּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ּומתּו ּובנים אּׁשה לֹו ְְִִִִִֵֵָָָָָהיּו

אּׁשה ולא ּבנים לֹו היּו לא אֹותּה. ּומׁשקה לׁשּתֹות, ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹנראית
ּבן לֹו ונֹולד ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לילד, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהראּויה
האילֹונית נדחית ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּגרּוׁשתֹו

ְִִמּלׁשּתֹות.
.·Èהּמרים מי ׁשתתה ולא ּוסתירה קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹּכל

היא, רצתה ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין -ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשים מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ׁשּבא ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּובין
הֹואיל - ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויֹות ְְְִִִִֵֵֶֶָָׁשאינן
זה על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה
ואם ּבעלּה. על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם עּמֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתיחדה
לּה היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונּׂשאּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר
לּבעל ׁשאסּורה ּכׁשם למדּו: הּׁשמּועה מּפי מּמּנּו. ּבנים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכּמה

לּבֹועל. אסּורה ֲֵַָָּכ
.‚Èּוב קּנּוי, קדם לא אם עםאבל ׁשּנסּתרה עדים עליה אּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

אחריו ׁשּנכנסּו ּכגֹון מכער, דבר ּומצאּו ּובאּו זה, ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹאיׁש
הּכיּלה מן למעלה רק מצאּו אֹו חגֹורּה, חֹוגרת ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹּומצאּוה
זֹו הרי - ּכזה מכער ּבדבר ּבעלּה הֹוציאּה אם ּבזה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוכּיֹוצא
והיּו ּונּׂשאּה, עבר ואם עליו. אסּורה אּלא לּנטען, ּתּנּׂשא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹלא
ּתצא. - מּמּנּו ּבנים לּה היּו לא ואם ּתצא; לא - מּמּנּו ּבנים ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלּה

.„Èהּנטען ועל עליה העיר ּבׁשרּננּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
פסק ולא ּפלֹונית עם זּנה ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר אֹו ּומחצה ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָֹיֹום
הּקֹול. את ׁשּמעבירין אֹויבים לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹהּקֹול.
הּקֹול ׁשּפסק אֹו ּבעיר, זה לדבר רּנה ׁשם היתה לא אם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹאבל
ּפי על אף ּתצא, לא - לּנטען נּׂשאת אם יראה, מחמת ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
ּתצא. לא - עּמֹו ׁשּזּנתה אחד עד ּבא אפּלּו ּבנים. לּה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

.ÂËלאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמי
ּבעלּה מּתחת ׁשּיצאתה לּנטען להּנּׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוגרׁשּה
ּבנים. לּה ׁשאין ּפי על אף ּתצא, לא - נּׂשאת ואם ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבגללֹו;

.ÊËזה עם ׁשּזּנתה והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּכל
על ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשהיתה
- 'ּתצא' ׁשאמרנּו מקֹום וכל ּבנים. ּכּמה מּמּנּו לּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפי

ּכתּבה. ּבלא ְְֵֵָֹֻּתצא

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּבעירֹו‡. ּדין לבית ּבא הּבעל סֹוטה? הׁשקאת סדר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
עּמֹו, ונסּתרה ּפלֹוני, עם לּה קּנאתי זֹו אׁשּתי להן: ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָואֹומר
רֹוצה ואני טהֹורה, ׁשהיא אֹומרת היא והרי עדי, הן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָואּלּו
העדים, ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית הּדבר. לבּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלהׁשקֹותּה
עליה יבֹוא ׁשּמא לׁשמרֹו, חכמים תלמידי ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומֹוסרין
אֹותֹו ּומׁשּלחין ׁשּתׁשּתה, עד עליו נאסרה ׁשהרי ׁשתּיה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹקדם
הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא הּסֹוטה את מׁשקין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ּבּמקּדׁש. זקנים ׁשבעים ְְְִִִִֵֶַָׁשל
ּביניהן,·. אֹותּה מֹוׁשיבין הּגדֹול ּדין ּבית לירּוׁשלים, ִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּגיעּו

ּגדֹול ּפחד אֹותּה ּומפחידין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומאּימין
הרּבה עֹוּׂשה, הּיין הרּבה ּבּתי, לּה: ואֹומרים ּתׁשּתה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
רעים ׁשכנים הרּבה עֹוּׂשה, ילדּות הרּבה עֹוּׂשה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּׂשחֹוק
על ׁשּיּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב הּגדֹול לּׁשם ּתגרמי אל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻעֹוּׂשים.
ואנׁשים ונׁשטפּו, קדמּו הרּבה ּבּתי, לּה: ואֹומרין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָהּמים.
מעּׂשה לּה ּומּגידין ונכׁשלּו. עליהן יצרן ּתקף ויקרים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגדֹולים
ּפׁשטֹו, על אביו ּבפילגׁש ראּובן ּומעּׂשה ּכּלתֹו, ותמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיהּודה
ואם ׁשּתֹודה. עד עליה להקל ּכדי ואחֹותֹו, אמנֹון ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומעּׂשה
ּכתּבה ּבלא יֹוצאה - ׁשֹותה' 'איני אֹו נטמאתי', 'הן ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָֹֻאמרה

לּה. ְֶֶָוהֹולכת
לׁשער‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה

אֹותּה ּומעלין הּקדׁשים. קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמזרחי
נפׁשּה, ׁשּתקצר עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמקֹום

ּתֹודה. ֶַאּולי
הּמזרח„. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם

- ּבלבנים מתּכּסה היתה ׁשם. אֹותּה ּומעמידין ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָמּבחּוץ,
מתּכּסה - לּה נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ּבׁשחֹורין. ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָמתּכּסה

ּכל ּומסירין נֹוי. ּבהן לּה ׁשאין וזהבּבבגדים ּכסף חלי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
ֶֶָָׁשעליה.

הּנׁשים‰. ׁשּכל נׁשים; ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין
הּנׁשים ּכל ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּנמצאֹות
- לראֹותּה לבֹוא ׁשּיחּפץ איׁש וכל ּכזּמתכנה. תעּׂשינה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹולא
מטּפחת, ּובלא רדיד ּבלא ּביניהן עֹומדת והיא ויראה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹיבֹוא
ּביתּה. ּבתֹו ׁשהאּׁשה ּכמֹו ראׁשּה, ׁשעל וכּפה ּבבגדיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

.Âׁשהיא מּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואין
ּבהן. מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָמּכרת

.Êּומֹודיעּה מּכרת, ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה גרם ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבלׁשֹונּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זנתה1) ששתתה, אחר טומאה עדי באו לבעלה, מותרת היא אם מיד מתה ולא ששתתה סוטה הסוטה, השקאת סדר רבינו בו ביאר
אברים. דרך או בשגגה או באונס

dheq zekld - oeiq `"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

,את איׁש ׁשכב לא אם ׁשּמּכרת: ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹונסּתרה.
הּמרים מּמי הּנקי - איׁש ּתחת טמאה ּׂשטית לא ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻואם
וכי ,איׁש ּתחת טמאה ּׂשטית ּכי ואּת האּלה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהמאררים
יי יּתן - איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנטמאת,
נֹופלת ירכ את יי ּבתת ,עּמ ּבתֹו ולׁשבעה לאלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאֹות
לצּבֹות ּבמעי האּלה המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואת
ׁשּמּכרת. ּבלׁשֹון אמן' 'אמן אֹומרת והיא .יר ולנּפיל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבטן
ׁשּלא ּכדי ּבּסֹוף, והּיר ּתחּלה ּתלקה היא ׁשהּבטן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּומֹודיעּה

הּמים. על לעז ְִִַַַַַלהֹוציא
.Á,ּתֹורה ספר ּכמֹו טהֹור, עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָואחר

לׁשמּה קנקנּתֹום, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון עליה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכֹותב
ּכ אּׁשה, אֹותּהׁשל ׁשהׁשּביע הּדברים ּכל וכֹותב הּגט. מֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ואינֹו ּככתבֹו. הּׁשם את וכֹותב ּבמּלה, מּלה ּבאֹות אֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבהם
אמן'. 'אמן ֵֵֵָָּכֹותב

.Ë,מעֹולם מלאכה ּבֹו נעּׂשה ׁשּלא חרּׂש ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
עד לּכבׁשן החזירֹו ואם הּזמן. מאר ּבלה ּככלי יראה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹולא
ּובחצי הּכּיֹור. מן לג חצי מים לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּנתחּדׁש

להיכל. ּבֹו ונכנס מֹודדֹו. היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלג
.Èּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְִִִַַַַָָָָָָָּומקֹום

הּטבלא מגּביּה ּבּה. קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל ְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָטבלא
ּכדי הּמים ּגּבי על ונֹותנֹו הּמׁשּכן, מּקרקע עפר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָולֹוקח
לענה ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן הּמים. ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיראה
הּמגּלה לתֹוכן ּומֹוחק הּמרים. מי ׁשּנאמר: ּבּה, ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא
רׁשם ּבּמגּלה יּׁשאר ׁשּלא עד יפה, יפה וימחק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשמּה.

ּכלל. ְִַָָהּנּכר
.‡Èואֹוחז העזרה, מּכהני אליה ּבא אחד ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹואחר

ּומגּלה לּבּה, את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבבגדיה
מצרי, חבל ּומביא לנּולּה. ּכדי ראׁשּה, מחלפֹות וסֹותר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּׂשערּה
- מצרי מצאּו לא ואם ׁשעּׂשתה. מצרים מעּׂשה להזּכירּה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכדי
ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום. מּכל חבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמביא

נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת הּבגדים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֻיּפלּו
.·Èונֹותנֹו ּבעל מּׁשל ּׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָואחר

הּלׁשּכה. מּׁשירי ּבאין והּכפיפה והחבל מצרית. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכפיפה
ליּגעּה. ּכדי לידיה ְְְְְְֵֶַָָָונֹותנֹו

.‚È,ׁשרת לכלי ונֹותנּה הּכפיפה מן הּמנחה לֹוקח ּכ ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
על לֹוקה - נתן ואם לבֹונה. ולא ׁשמן עליה נֹותן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואינֹו
לא ׁשּנאמר: עצמּה. ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשמן

לבֹונה. עליה יּתן ולא ׁשמן עליה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹיצק
.„Èיהיּו ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע זמן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּובכל

ׁשּנאמר: הּמים; את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹהּמים
המאררים. הּמרים מי יהיּו הּכהן ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹּוביד

.ÂËׁשרת ּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
ּומניפּה ּתחּתיה ידֹו מּניח וכהן ידיה. על ונֹותנֹו הּמנחה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּבֹו
ּומֹוריד. מעלה ּומביא מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבּמזרח,
מזּבח, ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן הּמנחה מּגיׁש ּכ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
והּׁשאר הּקמץ, ּומקטיר וקֹומץ, יחיד, ׁשל מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשאר

לּכהנים. ֱֲִֶַָֹנאכל

.ÊËהיא והרי לּה, והֹולכת יֹוצאת - היא טהֹורה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָאם
מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם לבעלּה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרת
אֹומרין: והן ּגידין. ּגידין מתמּלאת והיא ּבֹולטֹות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָועיניה
והּנּדֹות נּדה, ּתפרּׂש ׁשּלא ּכדי (הֹוציאּוה), ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹהֹוציאּוה
נׁשים מעזרת אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים. עזרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמטּמאֹות
ּתּפל ּכ ואחר ּבּתחּלה, צבה ּובטנה ּבּה. עֹומדת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא

ותמּות. ְְֵָָירכּה
.ÊÈעל ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות ׁשעה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹותּה

לּה ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארעּו ׁשהּוא, מקֹום ּבכל ְְְְְֵֶֶֶֶָָָָָֹידֹו
ּביאה ּבעלּה בא לא אם זה, וכל .יר ולנּפיל ּבטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלצּבֹות
הּמים אין - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאסּורה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ְְְְִִֵֶֶַּבֹודקין
.ÁÈעל מֹוסיף זה הרי - אׁשּתֹו את והׁשקה עבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָואם

לבּטלה, ּבּמים ׁשּיּמחה המפרׁש לּׁשם ׁשּגרם ּפׁשע, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹחּטאתֹו
ׁשּזּנתה לאחרֹות אֹומרת ׁשאׁשּתֹו סֹוטה, מי על לעז ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּומֹוציא
ּגרמּו הּבעל ׁשּמעּׂשי ּתדע לא והיא הּמים, ּבּה ּבדקּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹולא

ּבּה. ּבדקּו ְֶָָֹׁשּלא
.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפים מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ

לא ּבקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו הּמרים, מי את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין
וגֹו'. תזנינה ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְִִֵֶֶֶַָאפקֹוד

.Îׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ּתלמּוד זכּות לּה ׁשּיׁש ְְִֵֵֶֶַַַָָָָסֹוטה
מתה ואינּה לּה, ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֻמצּוה
עליה, ּבאין ּכבדים וחלאים והֹולכת, נּמֹוקת אּלא ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָלׁשעתּה,
והיא זכּותּה. לפי ׁשלׁש, אֹו ׁשּתים אֹו ׁשנה אחר ׁשּתמּות ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעד

איברין. ּובנפילת ּבטן ּבצבּית ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמתה
.‡Îהיא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹסֹוטה

ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן. היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה ולא הֹואיל - איבריה ׁשאר וחלּו עליה לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹהחלאים
מּׁשהתחיל אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה התחיל ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֻּבטנּה

וּדאית. אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹּבטנּה
.·Îּופניה מתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָסֹוטה

ות ותתעּבר יסּור. - חלי ּבּה היה ואם ואםמזהירֹות. זכר. לד ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ
לילד דרּכּה היה ּבמהרה. ּתלד - ּבקׁשי לילד דרּכּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָהיה

זכרים. ּתלד - ְְִֵֵֵָנקבֹות
.‚Îּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתתה אחר טמאה עדי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבאּו

מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ואסּורה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻּכתּבה
עדים לּה ׁשאין מי אּלא ּבֹודקין הּמים ׁשאין מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאּלּו;
מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, זנּותּה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּמֹודיעין
אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ּבדקּו לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלפיכ
ּבעלּה, ּתחת ותׁשב אסּורה, אינּה - טמאה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהעיד

ׁשתתה. ְֲֵֶָָׁשהרי
.„Îעליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזּנתה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹאּׁשה

ּבֹודקין הּמים אין - איברים ּדר עּמֹו לּה ׁשּקּנא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
ׁשהרי לאנּוסה, ּפרט - נתּפּׂשה לא והיא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹותּה.
לׁשֹוגגת. ּפרט - ּבאיׁשּה מעל וּתמעל ּבחזקה. ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹנתּפּׂשה
ּדר עליה לבא ּפרט - זרע ׁשכבת אֹותּה איׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָוׁשכב

ִֵָאיברין.
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,את איׁש ׁשכב לא אם ׁשּמּכרת: ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹונסּתרה.
הּמרים מּמי הּנקי - איׁש ּתחת טמאה ּׂשטית לא ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻואם
וכי ,איׁש ּתחת טמאה ּׂשטית ּכי ואּת האּלה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהמאררים
יי יּתן - איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנטמאת,
נֹופלת ירכ את יי ּבתת ,עּמ ּבתֹו ולׁשבעה לאלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאֹות
לצּבֹות ּבמעי האּלה המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואת
ׁשּמּכרת. ּבלׁשֹון אמן' 'אמן אֹומרת והיא .יר ולנּפיל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבטן
ׁשּלא ּכדי ּבּסֹוף, והּיר ּתחּלה ּתלקה היא ׁשהּבטן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּומֹודיעּה

הּמים. על לעז ְִִַַַַַלהֹוציא
.Á,ּתֹורה ספר ּכמֹו טהֹור, עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָואחר

לׁשמּה קנקנּתֹום, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון עליה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכֹותב
ּכ אּׁשה, אֹותּהׁשל ׁשהׁשּביע הּדברים ּכל וכֹותב הּגט. מֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ואינֹו ּככתבֹו. הּׁשם את וכֹותב ּבמּלה, מּלה ּבאֹות אֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבהם
אמן'. 'אמן ֵֵֵָָּכֹותב

.Ë,מעֹולם מלאכה ּבֹו נעּׂשה ׁשּלא חרּׂש ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
עד לּכבׁשן החזירֹו ואם הּזמן. מאר ּבלה ּככלי יראה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹולא
ּובחצי הּכּיֹור. מן לג חצי מים לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּנתחּדׁש

להיכל. ּבֹו ונכנס מֹודדֹו. היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלג
.Èּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְִִִַַַַָָָָָָָּומקֹום

הּטבלא מגּביּה ּבּה. קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל ְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָטבלא
ּכדי הּמים ּגּבי על ונֹותנֹו הּמׁשּכן, מּקרקע עפר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָולֹוקח
לענה ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן הּמים. ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיראה
הּמגּלה לתֹוכן ּומֹוחק הּמרים. מי ׁשּנאמר: ּבּה, ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא
רׁשם ּבּמגּלה יּׁשאר ׁשּלא עד יפה, יפה וימחק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשמּה.

ּכלל. ְִַָָהּנּכר
.‡Èואֹוחז העזרה, מּכהני אליה ּבא אחד ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹואחר

ּומגּלה לּבּה, את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבבגדיה
מצרי, חבל ּומביא לנּולּה. ּכדי ראׁשּה, מחלפֹות וסֹותר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּׂשערּה
- מצרי מצאּו לא ואם ׁשעּׂשתה. מצרים מעּׂשה להזּכירּה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכדי
ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום. מּכל חבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמביא

נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת הּבגדים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֻיּפלּו
.·Èונֹותנֹו ּבעל מּׁשל ּׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָואחר

הּלׁשּכה. מּׁשירי ּבאין והּכפיפה והחבל מצרית. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכפיפה
ליּגעּה. ּכדי לידיה ְְְְְְֵֶַָָָונֹותנֹו

.‚È,ׁשרת לכלי ונֹותנּה הּכפיפה מן הּמנחה לֹוקח ּכ ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
על לֹוקה - נתן ואם לבֹונה. ולא ׁשמן עליה נֹותן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואינֹו
לא ׁשּנאמר: עצמּה. ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשמן

לבֹונה. עליה יּתן ולא ׁשמן עליה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹיצק
.„Èיהיּו ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע זמן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּובכל

ׁשּנאמר: הּמים; את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹהּמים
המאררים. הּמרים מי יהיּו הּכהן ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹּוביד

.ÂËׁשרת ּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
ּומניפּה ּתחּתיה ידֹו מּניח וכהן ידיה. על ונֹותנֹו הּמנחה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּבֹו
ּומֹוריד. מעלה ּומביא מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבּמזרח,
מזּבח, ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן הּמנחה מּגיׁש ּכ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
והּׁשאר הּקמץ, ּומקטיר וקֹומץ, יחיד, ׁשל מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשאר

לּכהנים. ֱֲִֶַָֹנאכל

.ÊËהיא והרי לּה, והֹולכת יֹוצאת - היא טהֹורה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָאם
מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם לבעלּה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרת
אֹומרין: והן ּגידין. ּגידין מתמּלאת והיא ּבֹולטֹות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָועיניה
והּנּדֹות נּדה, ּתפרּׂש ׁשּלא ּכדי (הֹוציאּוה), ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹהֹוציאּוה
נׁשים מעזרת אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים. עזרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמטּמאֹות
ּתּפל ּכ ואחר ּבּתחּלה, צבה ּובטנה ּבּה. עֹומדת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא

ותמּות. ְְֵָָירכּה
.ÊÈעל ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות ׁשעה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹותּה

לּה ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארעּו ׁשהּוא, מקֹום ּבכל ְְְְְֵֶֶֶֶָָָָָֹידֹו
ּביאה ּבעלּה בא לא אם זה, וכל .יר ולנּפיל ּבטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלצּבֹות
הּמים אין - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאסּורה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ְְְְִִֵֶֶַּבֹודקין
.ÁÈעל מֹוסיף זה הרי - אׁשּתֹו את והׁשקה עבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָואם

לבּטלה, ּבּמים ׁשּיּמחה המפרׁש לּׁשם ׁשּגרם ּפׁשע, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹחּטאתֹו
ׁשּזּנתה לאחרֹות אֹומרת ׁשאׁשּתֹו סֹוטה, מי על לעז ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּומֹוציא
ּגרמּו הּבעל ׁשּמעּׂשי ּתדע לא והיא הּמים, ּבּה ּבדקּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹולא

ּבּה. ּבדקּו ְֶָָֹׁשּלא
.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפים מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ

לא ּבקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו הּמרים, מי את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין
וגֹו'. תזנינה ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְִִֵֶֶֶַָאפקֹוד

.Îׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ּתלמּוד זכּות לּה ׁשּיׁש ְְִֵֵֶֶַַַָָָָסֹוטה
מתה ואינּה לּה, ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֻמצּוה
עליה, ּבאין ּכבדים וחלאים והֹולכת, נּמֹוקת אּלא ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָלׁשעתּה,
והיא זכּותּה. לפי ׁשלׁש, אֹו ׁשּתים אֹו ׁשנה אחר ׁשּתמּות ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעד

איברין. ּובנפילת ּבטן ּבצבּית ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמתה
.‡Îהיא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹסֹוטה

ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן. היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה ולא הֹואיל - איבריה ׁשאר וחלּו עליה לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹהחלאים
מּׁשהתחיל אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה התחיל ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֻּבטנּה

וּדאית. אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹּבטנּה
.·Îּופניה מתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָסֹוטה

ות ותתעּבר יסּור. - חלי ּבּה היה ואם ואםמזהירֹות. זכר. לד ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ
לילד דרּכּה היה ּבמהרה. ּתלד - ּבקׁשי לילד דרּכּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָהיה

זכרים. ּתלד - ְְִֵֵֵָנקבֹות
.‚Îּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתתה אחר טמאה עדי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבאּו

מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ואסּורה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻּכתּבה
עדים לּה ׁשאין מי אּלא ּבֹודקין הּמים ׁשאין מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאּלּו;
מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, זנּותּה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּמֹודיעין
אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ּבדקּו לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלפיכ
ּבעלּה, ּתחת ותׁשב אסּורה, אינּה - טמאה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהעיד

ׁשתתה. ְֲֵֶָָׁשהרי
.„Îעליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזּנתה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹאּׁשה

ּבֹודקין הּמים אין - איברים ּדר עּמֹו לּה ׁשּקּנא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
ׁשהרי לאנּוסה, ּפרט - נתּפּׂשה לא והיא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹותּה.
לׁשֹוגגת. ּפרט - ּבאיׁשּה מעל וּתמעל ּבחזקה. ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹנתּפּׂשה
ּדר עליה לבא ּפרט - זרע ׁשכבת אֹותּה איׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָוׁשכב

ִֵָאיברין.
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ה'תשע"א סיון כ"ב שישי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הרּבים‡. לצרכי ּדין ּבית נפנין ּבאדר עּׂשר ,2ּבחמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
להׁשקֹותּה לׁשּתֹות הראּויה על לקּנא3ּובֹודקין הראּויה ועל , ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

ּכתּבה4לּה ּבלא הּסֹוטֹות5ּולהֹוציאּה את מׁשקין זמן ּובכל .6. ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻ
ּכׁשר·. הּיֹום וכל בּיֹום. אּלא הּסֹוטה את מׁשקין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואין

סֹוטה ׁשּנאמר:7להׁשקֹות ּכאחת, סֹוטֹות ׁשּתי מׁשקין ואין . ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָ
הּכהן אֹותּה .8והעמיד ְֱִֵֶַָֹ

לּה‚. ׁשּיׁש ופחד יראה מחמת ׁשֹותה' 'איני ׁשאמרה 9סֹוטה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
'איני אמרה אבל ׁשֹותה'; 'הריני ולֹומר לחזר יכֹולה -ְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֹ
יכֹולה אינּה - ּפֹוחדת ולא יראה ואינּה ּבריאה והיא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשֹותה'

ׁשֹותה' 'הנני ולֹומר .10לחזר ְְֲִִַַָֹ
הּמגּלה„. ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני מגּלתּה11אמרה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

אחרת12נגנזת סֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה ּומנחתּה13, , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּדׁשן על ׁשּנמחקה14מתּפּזרת אחר ׁשֹותה' 'איני אמרה ואם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מערערין15הּמגּלה ּכרחּה.16- ּבעל אֹותּה ּומׁשקין אֹותּה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ
ּברּור‰. אם ּבּתי, לּה: ואֹומרין ׁשּתׁשּתה, עליה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָּומאּימין

ּברי על עמדי - אּת ׁשּטהֹורה הּדבר ואל17ל ּוׁשתי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

לסם אּלא ּדֹומין הּמים ׁשאין לפי על18ּתפחדי. מּנח יבׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מחלחל - מּכה ׁשם יׁש חי: -19ּבּׂשר מּכה ׁשם אין ויֹורד, ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּכלּום עֹוּׂשה .20אינֹו ְֵֶ
.Âהּמים - הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף אני', 'טמאה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה

קדּׁשה21נׁשּפכין ּבהן ׁשאין מּפני על22, מתּפּזרת ּומנחתּה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.23הּדׁשן ֶֶַ

.Êוכתב ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ּבּלילה ׁשּכתבּה סֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת
ּבּיֹום ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - וגֹו' והקריב וגֹו', והׁשקה ,24וגֹומר, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ּבּיֹום והׁשקיתּה הּמגּלה ּכתיבת למפרע25ּכ ּכתבּה .26- ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָ
הּסדר על - האּלה ׁשּנאמר: ׁשּתקּבל27ּפסּולה; קדם ּכתבּה . ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

וכתב. והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה; - הּׁשבּועה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָעליה
.Áאּגרת ּבּספר28ּכתבּה ׁשּנאמר: ּפסּולה; על29- ּכתבּה . ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

דּפין ׁשנים30ׁשני ולא אחד ספר - ּבּספר ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּניר על לא ּכֹותב ואינֹו הּדפּתרא31ּוׁשלׁשה. על אּלא32ולא , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ספר אֹו33במגּלת ניר על ּכתבּה ואם ּבּספר. ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּפסּולה - .34דפּתרא ְְְִָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּפסּולה; - קטן ּכהן אֹו יּׂשראל ּכתבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹואם
הּכהן ּבקֹומֹוס35וכתב לא ּכֹותבּה אינֹו ּבקנקנּתֹום36. ולא ְְְְְְְֵֵַַַַָָֹֹֹ

ועֹומד נּכר ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ּבֹו37ולא ׁשאין ּבדיֹו אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המים,1) נשפכו אני, טמאה המגילה שנמחקה אחרי אמרה ואם ומחיקתה, המגילה כתיבת דיני הסוטה, השקאת דיני רבינו בו ביאר
סוטה. מנחת בהיכל, עפר היה לא או למים עפר הקדים הלילה, דין2)לנו בית הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי כל

לעשות והקדים שהזדרז מי ובוודאי אדר חודש בסוף הנגמרת תורה שנת לסוף קרוב שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז
משובח. זה הרי זה זמן צרכי3)לפני שהם קברות וציון רחובות תיקון כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן הואיל

אלו. לצרכים גם נפנה הוא אחריה.4)רבים, מרנן והעם בעלה שנתחרש מי כגון פלוני, עם תיסתר שלא בה, אבל5)להתרות
להשקותה. יכול דין בית כה,6)אין עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע על ביותר להזדרז דין בית מצּווה זמן באותו ֶכלומר,

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה עד7)אבל השחר מעלות לכך, כשר היום כל - למצוה מקדימים שזריזים פי על אף
הכוכבים. לבדה".8)צאת אותה - והשקה "שנאמר עג. [=יגרמו9)ובנדרים טהורה היא ואפילו[=אם] המים יבדקוה שמא

בפרשה]. הכתובים טובים הלא הדברים לכל המים אני"10)לה "טמאה כאמרה: זו הרי בריאה והיא שותה איני שאמרה כיוון
היא. ועומדת בדוקה שהרי לבודקה. עוד צריכים המרים.11)ואין נגנזים,12)במים בהם לקרוא ראויים שאינם הקודש כתבי כל

ית זו.13)בזו.שלא לשם נכתבה לא בכלי14)שהרי כבר נתקדשה זו ואף שנפסלו קדשים קדשי בו ששרפו בעזרה, היה מקום
נשרפת. היינו "מתפזרת", שם. להשרף ודינה ידה.15)שרת. על שמים שם שיימחק אותה.16)וגרמה ומכריחים מהממים

פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י לשתות. יראה היא פחד ומחמת היא טהורה אולי כי ותימהון. בלבול לשון - ְֵָערעור
גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא נקיותך.17)פיה מפרש: ורש"י מרפא.18)ודאותך, וכל20)חודר.19)עשב

בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה, והיא אני, טמאה ותאמר המים מן תירא שלא לבעלה, להתירה כדי - לה "אומרים זה
הספק.21) לברר אלא ניתנו לא המרים ומים היא, ועומדת בדוקה אני, טמאה שאמרה המגילה22)כיוון שנמחקה פי על "שאף

השמות בו שנמחקו מצד קדושה בהם שאין לאמר רוצה הספק". את לברר אלא קדושתה שאין קדושה משום בהן אין לתוכן,
מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון - גניזה צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם לנו והיה - הקדושים,
מן שהם פי על אף מעילה לעניין קדושה בהם אין וגם נמחק. ושוב לקיום שנכתב תורה לספר דומים הם אין המים, על למחקם

בו. מועלים שאין מצוותו שנעשה דבר ככל זה והרי נתברר, והרי הספק את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי - שאינה23)הכיור
פיה. על זכור עוונה - וזו עוונה, להזכיר אלא בלילה.24)באה קרב קרבן "נאמר25)שאין אחר: מפסוק למדוה יז: בסוטה

להלן ונאמר הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה מגילתכאן: אף ביום המשפט מה המשפט, ועל יורוך אשר התורה פי על :

ביום". המוקדם.26)סוטה לכתוב ואיחר המאוחר לכתוב הקדים הפוך, בפרשה.27)בסדר כתובות שהן שלא28)כמו
שורותיה. בשרטוט".29)שירטט אלא תורה... ספר כותבים "שאין היא: עמודים.30)והלכה העשויים תורה ספר של כדפין

עור.31) כמו שנעשה עד אותם שכותשים עשבים, בעפצים.32)של מעופץ אינו אבל וקמוח מלוח - צורכו, כל מעובד שאינו עור
צורכו.33) כל מעובד -34)קלף "ספר" שאינם ודיפתרא נייר כן כמו "ספר", שאינה מפני פסולה איגרת כתבה שאם כשם

בדיעבד. אפילו דעת.35)פסולים בר אינו שהרי לשמה, לכתוב כוונה לו שאין פסול במים.36)והקטן ומתיכו האילן שרף
להימחק.37) יכול שאינו קיים,

dheq zekld - oeiq a"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יכֹול ׁשהּוא ּכתב - ּומחה וכתב ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָקנקנּתֹום;
ּפסּולה. - הּמתקּים ּבדבר ּכתב ואם ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלהּמחֹות.

.Èיפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹנׁשאר
ּומחקּה, ׁשנּיה אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָיפה.

ּכתּובה ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים .38עד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ
.‡Èלׁשמּה ׁשּלא מחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּפסּולה.39ּכתבּה - ְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹ

אחד ּכֹוס לתֹו ּומחקן סֹוטֹות לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי אֹו40ּכתב , ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ
אחד ּבכֹוס וערבן ּכֹוסֹות ׁשּתי 41לתֹו- לׁשּתיהן והׁשקה , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

מחקן42ּפסּולה מגּלתּה. ׁשתתה לא מהן אחת ׁשּכל לפי , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
יׁשקה לא - הּכֹוסֹות לׁשני וחּלקן וחזר וערבן, ּכֹוסֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשני

ּכׁשר - הׁשקה ואם הּמים43אֹותן, נׁשּפכּו ואם זה44. הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
אחרים מים ּומביא אחרת מגּלה ונׁשּתּיר45ּכֹותב נׁשּפכּו . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּׁשאר את יׁשקה לא - ּכׁשר46מהן - הׁשקה ואם ,47. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.·Èׁשּלנּו סֹוטה ּבלינה48מי נפסלין למים49- עפר הקּדים . ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָ

ּפסּולה מּבחּוץ50- עפר מביא - ּבהיכל עפר ׁשם היה לא . ְִִֵֵַַָָָָָָָָָֹ
ּבהיכל הּמים51ּומּניחֹו ּפני על ונֹותן מּמּנּו ולֹוקח ואינֹו52, . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ
אפר רקּבּובית53מביא מביא אבל ּכעפר.54, ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.‚Èאׁשר ׁשּנאמר: עפר, ויֹוציא ּבהיכל ּבקרּדם יחּפר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
הּמׁשּכן ּבקרקע ּכׁשר.55יהיה - עפר והֹוציא חפר ואם . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

.„Èנטמאת ּכׁשרה. - הׁשקּה ּכ ואחר מנחתּה את ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהקריב
ׁשרת ּבכלי ׁשּיּניחּנה קדם ּככל56מנחתּה ּתּפדה, זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

מנחה ויביאּו ׁשרת, ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמנחֹות

ׁשרת57אחרת ּבכלי ׁשּקּדׁשה אחר הּמנחה נטמאת הרי58. - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּתּקמץ קדם אני' 'טמאה אמרה אם וכן ּתּׂשרף. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹזֹו

ׁשֹותה'59הּמנחה 'איני ׁשאמרה אֹו ּבעלּה60, רצה ׁשּלא אֹו , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
הּוא ׁשּמת אֹו טמאה, עדי ׁשּבאּו אֹו ׁשּמתה61להׁשקֹותּה, אֹו , ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

נּׂשרפת ּכּלּה הּמנחה הרי - מאּלּו62היא אחד ארע ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
נאכלין. הּׁשירים אין - הּקמץ ׁשּקרב ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחר

.ÂËׁשּיׁש מּפני נאכלין, מנחתּה ׁשירי אין - ּכהן ּבעלּה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהיה
ּבהם חלק זכרי63לּבעל ּכמנחת לאּׁשים כּלה עֹולּה ואינּה ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבּה64ּכהּנה חלק לּה ׁשּיׁש מּפני לעצמֹו,65, קרב הּקמץ אּלא ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
עדיה נמצאּו הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין -67זֹוממין66וׁשירים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

לחּלין ּתצא .68מנחתּה ְְִִֵֵָָֻ
.ÊËהרּבה אנׁשים ידי על לאׁשּתֹו עם69המקּנא ונסּתרה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

ידי על אחת מנחה מביא זה הרי - מהם ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל
מנחה - היא קנאת מנחת ׁשּנאמר: אֹותּה; ּכׁשּמׁשקה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּכּלן

הרּבה לקּנּויין .70אחת ְְִִֵַַַ
.ÊÈלגלּגל לּבעל איׁש71יׁש עם ּזּנתה ׁשּלא עליה ּבׁשבּועה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אחר איׁש עם ולא ּבֹו לּה ׁשּקּנא ּתחּתיו72זה זּנתה וׁשּלא , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּנּׂשאת אחר ולא ׁשּתּנּׂשא קדם אינֹו73מּׁשּנתארסה אבל . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּגרׁשּה,מג אחר ולא הארּוסין קדם זּנתה ׁשּלא עליה לּגל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
זה ּבעת זּנתה ׁשאם והחזירּה; ּגרׁשּה עליו74אם ּתאסר ,75לא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

,לפיכ עּמּה. מתנה אינֹו לֹו אסּורה ּתהיה ולא ׁשּתּבעל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוכל
עליה מגלּגל אינֹו - יבמּתֹו ּכנס ּכׁשהיתה76אם זּנתה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
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כאחד.38) כולה שתהא עד - הזאת" התורה כל את הכהן לה "ועשה אחרת,39)שנאמר: סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת
לשמה. מעשיה כל שיהיו הכהן, לה ועשה אומר: לשמה.40)והפסוק שהיא במים ניכרת המחיקה פי41)שאין על אף

ני הייתה לשמה.שהמחיקה אחת כל לכוס המגילה נתינת בשעת החלקים42)כרת אין השתייה ובשעת לבסוף נתערבו שהרי
הם. מי של אומרים43)ניכרים ואנו שנית, שמים שם ולמחוק שנייה מגילה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה, שלא בעייא

לה. הראוי חלקה את שתתה אחת שכל - כוסות לשני המים חלוקת אחרי הדבר הוברר כאילו ברירה", מהם44)"יש נשאר ולא
פעמים.45)כלום. שתי שמים שם בגללה נמחוק לא אומרים המגילה46)ואין מחיקת מי כל את לשתות עליה לכתחילה כי
שנייה.47)כולה. פעם שמים שם לה ולמחוק שנית מגילה לה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה שלא שעבר48)בעייא

להשקאה. ועד הכיור מן שאיבתם מאז הלילה וגם49)עליהם מודד היה שבמקדש לוג בחצי שהרי שרת, בכלי ונתקדשו הואיל
בלינה. להיפסל מקדשים שרת וכלי בכיור, ואחר50)נתקדשו תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן יקח העפר... "ומן שנאמר:

המים. אל העפר נתינת ההיכל.51)כך קרקע יהיה52)על אשר העפר "ומן אלא: יקח, המשכן ומקרקע בתורה: נאמר שלא
ולא להיכל מבחוץ עפר יכניס אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על מונח העפר שיהא אלא הכתוב הקפיד לא המשכן", בקרקע

להשקאה. כשר אינו - הקרקע גבי על כעפר53)יתננו נחשב האפר גם הדם כיסוי שלעניין פי על ואף עפר. נקרא האפר שאין
לקרקע. דומה שיהא - המשכן" "בקרקע בה: שנאמר משום אפר נתמעט בסוטה - בו רקוב.54)ומכסים הקפיד55)ירק לא

יקח. המשכן ומקרקע נאמר: לא שהרי המשכן, קרקע על שיהיה אלא בלבד.56)הכתוב פה קדושת אלא הגוף קדושת בה שאין
הפדיון.57) עוד58)בדמי יצאו שלא להם, הראוי את מקדשים שרת שכלי לחולין, עוד יוצאת ואינה הגוף קדושת שקדשה

יקדש". בהם הנוגע "כל בהם: ככתוב שתיבדק,59)לחולין זו של עוונה להזכיר אלא באה אינה שהרי להיקרב עוד ראוייה אינה
ולעומר. לסוטה אלא כשרה אינה שעורים שמנחת נדבה, להיקרב ראוייה אינה וגם ועומדת, בדוקה היא לא60)והרי ועדיין

כורחה. בעל אותה משקים נמחקה אם כי מגילתה, במנחתה.61)נמחקה צורך עוד הדשן.62)ואין היא63)בבית שמשלו
תאכל". לא תהיה כליל כהן מנחת "וכל אמרה: והתורה המזבח.64)באה, על כליל עולה אלא נקמצת אינה שמנחתם

קמיצה.65) בלי קריבה זר מנחת ואין באה היא לכך.66)שלכפרתה באה ידיהם שעל סתירתה שקר.67)עדי שהעידו
הקדש.68) אינו טעות והקדש היה, בטעות שהכל פדיון, ופלוני.69)בלא פלוני עם תסתרי אל בה ט:70)שהתרה בכריתות

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין אחת תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק להטיל.71)דרשוה לכלול,
בו.72) לה קינא הוא73)שלא מוסיף נישואין שאחר זנות על גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה פי על אף כלומר,

התורה". מן שבועה ל"גלגול ומכאן ארוסה, בהיותה לה קינא לא ואפילו משנתארסה, זנותה על גירושיה.74)להשביעה בזמן
לבעלה.75) מותרת שזינתה כניסתה.76)שגרושה לאחר כשמשביעה
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יכֹול ׁשהּוא ּכתב - ּומחה וכתב ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָקנקנּתֹום;
ּפסּולה. - הּמתקּים ּבדבר ּכתב ואם ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלהּמחֹות.

.Èיפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹנׁשאר
ּומחקּה, ׁשנּיה אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָיפה.

ּכתּובה ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים .38עד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ
.‡Èלׁשמּה ׁשּלא מחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּפסּולה.39ּכתבּה - ְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹ

אחד ּכֹוס לתֹו ּומחקן סֹוטֹות לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי אֹו40ּכתב , ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ
אחד ּבכֹוס וערבן ּכֹוסֹות ׁשּתי 41לתֹו- לׁשּתיהן והׁשקה , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

מחקן42ּפסּולה מגּלתּה. ׁשתתה לא מהן אחת ׁשּכל לפי , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
יׁשקה לא - הּכֹוסֹות לׁשני וחּלקן וחזר וערבן, ּכֹוסֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשני

ּכׁשר - הׁשקה ואם הּמים43אֹותן, נׁשּפכּו ואם זה44. הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
אחרים מים ּומביא אחרת מגּלה ונׁשּתּיר45ּכֹותב נׁשּפכּו . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּׁשאר את יׁשקה לא - ּכׁשר46מהן - הׁשקה ואם ,47. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.·Èׁשּלנּו סֹוטה ּבלינה48מי נפסלין למים49- עפר הקּדים . ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָ

ּפסּולה מּבחּוץ50- עפר מביא - ּבהיכל עפר ׁשם היה לא . ְִִֵֵַַָָָָָָָָָֹ
ּבהיכל הּמים51ּומּניחֹו ּפני על ונֹותן מּמּנּו ולֹוקח ואינֹו52, . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ
אפר רקּבּובית53מביא מביא אבל ּכעפר.54, ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.‚Èאׁשר ׁשּנאמר: עפר, ויֹוציא ּבהיכל ּבקרּדם יחּפר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
הּמׁשּכן ּבקרקע ּכׁשר.55יהיה - עפר והֹוציא חפר ואם . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

.„Èנטמאת ּכׁשרה. - הׁשקּה ּכ ואחר מנחתּה את ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהקריב
ׁשרת ּבכלי ׁשּיּניחּנה קדם ּככל56מנחתּה ּתּפדה, זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

מנחה ויביאּו ׁשרת, ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמנחֹות

ׁשרת57אחרת ּבכלי ׁשּקּדׁשה אחר הּמנחה נטמאת הרי58. - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּתּקמץ קדם אני' 'טמאה אמרה אם וכן ּתּׂשרף. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹזֹו

ׁשֹותה'59הּמנחה 'איני ׁשאמרה אֹו ּבעלּה60, רצה ׁשּלא אֹו , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
הּוא ׁשּמת אֹו טמאה, עדי ׁשּבאּו אֹו ׁשּמתה61להׁשקֹותּה, אֹו , ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

נּׂשרפת ּכּלּה הּמנחה הרי - מאּלּו62היא אחד ארע ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
נאכלין. הּׁשירים אין - הּקמץ ׁשּקרב ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחר

.ÂËׁשּיׁש מּפני נאכלין, מנחתּה ׁשירי אין - ּכהן ּבעלּה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהיה
ּבהם חלק זכרי63לּבעל ּכמנחת לאּׁשים כּלה עֹולּה ואינּה ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבּה64ּכהּנה חלק לּה ׁשּיׁש מּפני לעצמֹו,65, קרב הּקמץ אּלא ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
עדיה נמצאּו הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין -67זֹוממין66וׁשירים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

לחּלין ּתצא .68מנחתּה ְְִִֵֵָָֻ
.ÊËהרּבה אנׁשים ידי על לאׁשּתֹו עם69המקּנא ונסּתרה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

ידי על אחת מנחה מביא זה הרי - מהם ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל
מנחה - היא קנאת מנחת ׁשּנאמר: אֹותּה; ּכׁשּמׁשקה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּכּלן

הרּבה לקּנּויין .70אחת ְְִִֵַַַ
.ÊÈלגלּגל לּבעל איׁש71יׁש עם ּזּנתה ׁשּלא עליה ּבׁשבּועה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אחר איׁש עם ולא ּבֹו לּה ׁשּקּנא ּתחּתיו72זה זּנתה וׁשּלא , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּנּׂשאת אחר ולא ׁשּתּנּׂשא קדם אינֹו73מּׁשּנתארסה אבל . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּגרׁשּה,מג אחר ולא הארּוסין קדם זּנתה ׁשּלא עליה לּגל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
זה ּבעת זּנתה ׁשאם והחזירּה; ּגרׁשּה עליו74אם ּתאסר ,75לא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

,לפיכ עּמּה. מתנה אינֹו לֹו אסּורה ּתהיה ולא ׁשּתּבעל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוכל
עליה מגלּגל אינֹו - יבמּתֹו ּכנס ּכׁשהיתה76אם זּנתה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
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כאחד.38) כולה שתהא עד - הזאת" התורה כל את הכהן לה "ועשה אחרת,39)שנאמר: סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת
לשמה. מעשיה כל שיהיו הכהן, לה ועשה אומר: לשמה.40)והפסוק שהיא במים ניכרת המחיקה פי41)שאין על אף

ני הייתה לשמה.שהמחיקה אחת כל לכוס המגילה נתינת בשעת החלקים42)כרת אין השתייה ובשעת לבסוף נתערבו שהרי
הם. מי של אומרים43)ניכרים ואנו שנית, שמים שם ולמחוק שנייה מגילה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה, שלא בעייא

לה. הראוי חלקה את שתתה אחת שכל - כוסות לשני המים חלוקת אחרי הדבר הוברר כאילו ברירה", מהם44)"יש נשאר ולא
פעמים.45)כלום. שתי שמים שם בגללה נמחוק לא אומרים המגילה46)ואין מחיקת מי כל את לשתות עליה לכתחילה כי
שנייה.47)כולה. פעם שמים שם לה ולמחוק שנית מגילה לה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה שלא שעבר48)בעייא

להשקאה. ועד הכיור מן שאיבתם מאז הלילה וגם49)עליהם מודד היה שבמקדש לוג בחצי שהרי שרת, בכלי ונתקדשו הואיל
בלינה. להיפסל מקדשים שרת וכלי בכיור, ואחר50)נתקדשו תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן יקח העפר... "ומן שנאמר:

המים. אל העפר נתינת ההיכל.51)כך קרקע יהיה52)על אשר העפר "ומן אלא: יקח, המשכן ומקרקע בתורה: נאמר שלא
ולא להיכל מבחוץ עפר יכניס אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על מונח העפר שיהא אלא הכתוב הקפיד לא המשכן", בקרקע

להשקאה. כשר אינו - הקרקע גבי על כעפר53)יתננו נחשב האפר גם הדם כיסוי שלעניין פי על ואף עפר. נקרא האפר שאין
לקרקע. דומה שיהא - המשכן" "בקרקע בה: שנאמר משום אפר נתמעט בסוטה - בו רקוב.54)ומכסים הקפיד55)ירק לא

יקח. המשכן ומקרקע נאמר: לא שהרי המשכן, קרקע על שיהיה אלא בלבד.56)הכתוב פה קדושת אלא הגוף קדושת בה שאין
הפדיון.57) עוד58)בדמי יצאו שלא להם, הראוי את מקדשים שרת שכלי לחולין, עוד יוצאת ואינה הגוף קדושת שקדשה

יקדש". בהם הנוגע "כל בהם: ככתוב שתיבדק,59)לחולין זו של עוונה להזכיר אלא באה אינה שהרי להיקרב עוד ראוייה אינה
ולעומר. לסוטה אלא כשרה אינה שעורים שמנחת נדבה, להיקרב ראוייה אינה וגם ועומדת, בדוקה היא לא60)והרי ועדיין

כורחה. בעל אותה משקים נמחקה אם כי מגילתה, במנחתה.61)נמחקה צורך עוד הדשן.62)ואין היא63)בבית שמשלו
תאכל". לא תהיה כליל כהן מנחת "וכל אמרה: והתורה המזבח.64)באה, על כליל עולה אלא נקמצת אינה שמנחתם

קמיצה.65) בלי קריבה זר מנחת ואין באה היא לכך.66)שלכפרתה באה ידיהם שעל סתירתה שקר.67)עדי שהעידו
הקדש.68) אינו טעות והקדש היה, בטעות שהכל פדיון, ופלוני.69)בלא פלוני עם תסתרי אל בה ט:70)שהתרה בכריתות

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין אחת תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק להטיל.71)דרשוה לכלול,
בו.72) לה קינא הוא73)שלא מוסיף נישואין שאחר זנות על גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה פי על אף כלומר,

התורה". מן שבועה ל"גלגול ומכאן ארוסה, בהיותה לה קינא לא ואפילו משנתארסה, זנותה על גירושיה.74)להשביעה בזמן
לבעלה.75) מותרת שזינתה כניסתה.76)שגרושה לאחר כשמשביעה
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יבם אחיו77ׁשֹומרת ּתחת זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל אבל .78; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
עליו אסּורה זֹו הרי - אחיו ּתחת זּנתה אם79ׁשאם וכן . ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבּנּׂשּואין ּתחּתיו זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל - והחזירּה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגרׁשּה
ּתזנה80הראׁשֹונים ׁשּלא ּבלהּבא, עליה לגלּגל לֹו ויׁש . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ויחזיר. יגרׁש אם ׁשּיחזירּנה אחר ּתזנה וׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחּתיו,
לּה ויארעּו אֹותּה, ּבֹודקין מים - להּבא ּכׁשּתזנה ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָלפיכ

המארעֹות זה,81אֹותן מאיׁש אמן - אמן אמן נאמר: לכ . ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
לׁשעבר, אמן ארּוסה; אמן נּׂשּואה, אמן אחר; מאיׁש ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאמן

להּבא. ְֵַָָאמן
.ÁÈלקּנאֹות יּׂשראל ּבני על חכמים לנׁשיהן,82מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

אׁשּתֹו את וקּנא נכנסה83ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, את המקּנא וכל . ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
טהרה רּוח מּתֹו84ּבֹו ולא ּׂשחֹוק מּתֹו לא לּה יקּנא ולא . ְְְְֳִִֵַַָָָֹֹֹ

להּטיל ולא מריבה מּתֹו ולא ראׁש קּלּות מּתֹו ולא ְְְְְִִִִִַַָָֹֹֹֹּׂשיחה
מּכל אחד מּתֹו עדים ּבפני לּה וקּנא עבר ואם אימה. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָעליה

קּנּוי. זה הרי - האּלּו ְֲִִֵֵֶַָָהּדברים
.ËÈּתחּלה עדים ּבפני ּולקּנאות לקּפץ ראּוי ּבינֹו85אין אּלא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ּבדר להדריכּה ּכדי ואזהרה, טהרה ּובדר ּבנחת ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלבינּה,
הּמכׁשֹול ּולהסיר אׁשּתֹו86יׁשרה על מקּפיד ׁשאינֹו מי וכל . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּופֹוקד ּומזהירן ביתֹו ּובני ּבניו עד87ועל ּתמיד ּדרכיהן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
חֹוטא; זה הרי - ּומעֹון חטא מּכל ׁשלמין ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּידע

אהל ׁשלֹום ּכי וידעּת נו88ׁשּנאמר: ּופקדּת תחטא.89, ולא ְְְְְֱֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבסּיעּתא נׁשים ספר ונגמר סֹוטה, הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.

ּפרקים: ּוׁשלׁשה חמּׁשים ּפרקיו ְְְְֲִִִִַָָָָּומנין
ּפרקים. וחמּׁשה עּׂשרים - איׁשּות ְְְֲִִִִִֶַָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשר ׁשלׁשה - ּגרּוׁשין ְְְִִִֵָָָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמנה - וחליצה יּבּום ְְְֲִִִִַָָָֹהלכֹות
ּפרקים. ׁשלׁשה - בתּולה נערה ְְְְֲִִַָָָָהלכֹות

ּפרקים. ארּבעה - סֹוטה ְְְִִַָָָָהלכֹות

און כל ּבי ּתׁשלט ואל ,ּבאמרת הכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפעמי
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סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש. ְְִִֶָָָהלכֹותיו

ּביאה. אּסּורי הלכֹות ְִִִֵָא.
אסּורֹות. מאכלֹות הלכֹות ְֲֲִַָב.

ׁשחיטה. הלכֹות ְְִִָג.
ּבמקֹומֹותן.והּמ ּבׁשמֹותן מפרׁשֹות ּבהן הּנכללֹות צוֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ
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עּׂשה, אחת מצוה מצֹות. ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיׁש
ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות וׁשׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁשים
לבעל ׁשּלא ג) אב. אׁשת על לבא ׁשּלא ב) האם. על ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹלבא
ּבת לבעל ׁשּלא ה) אב. אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא ד) ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאחֹות.
ׁשּלא ח) הּבת. ּבת לבעל ׁשּלא ז) הּבת. לבעל ׁשּלא ו) ְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹֹהּבן.
ׁשּלא י) ּבנּה. ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא ט) ּובּתּה. אּׁשה ְִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלּׂשא
ׁשּלא יב) אב. אחֹות לבעל ׁשּלא יא) ּבּתּה. ּובת אּׁשה ְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלּׂשא
ׁשּלא יד) האב. אחי אׁשת לבעל ׁשּלא יג) אם. אחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא טז) אח. אׁשת לבעל ׁשּלא טו) הּבן. אׁשת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא יח) ּבהמה. עם לׁשּכב ׁשּלא יז) אׁשּתֹו. אחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹלבעל
ׁשּלא כ) זכר. עם לׁשּכב ׁשּלא יט) עליה. ּבהמה אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּתביא
כב) אב. אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא כא) אב. ערות ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹלגּלֹות
ׁשּלא כד) נּדה. לבעל ׁשּלא כג) איׁש. אׁשת לבעל ְְִִִִֵֶֶֶֶָֹֹֹֹֹׁשּלא
עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא כה) ּומזלֹות. ּכֹוכבים ּבעֹובדי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלהתחּתן
מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא כו) ה'. ּבקהל ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּומֹואבי
אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא כז) ּבּקהל. ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹמּלבֹוא
יבא ׁשּלא כט) ּבּקהל. ממזר יבא ׁשּלא כח) ּבּקהל. ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּלבֹוא
ועֹוף. חּיה ּבהמה אפּלּו זכר לסרס ׁשּלא ל) ּבּקהל. ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹסריס
ּכהן יבעל ׁשּלא לב) אלמנה. ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹלא)
ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא לג) נּׂשּואין. ּבלא אפּלּו אלמנה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹּגדֹול
ׁשּלא לה) ּגרּוׁשה. ּכהן יּׂשא ׁשּלא לד) ּבנערּותיה. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבתּולה
אדם יקרב ׁשּלא לז) חללה. יּׂשא ׁשּלא לו) זֹונה. ְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹֹיּׂשא

ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף העריֹות מּכל ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹלאחת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

.‡- ּבמזיד ּבּתֹורה האמּורֹות העריֹות מּכל אחת על ְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָהּבא
האּלה הּתֹועבת מּכל יעּׂשה אׁשר ּכל ּכי ׁשּנאמר: ּכרת; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹחּיב
היּו ואם והּנבעלת. הּבֹועל ׁשניהם, - וגֹומר הּנפׁשֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָונכרתּו
ׁשהּוא העריֹות מן ויׁש קבּועה. חּטאת חּיבין - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשֹוגגין

ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת על יתר ּדין, ּבית ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמיתת
ׁשם·. היּו אם ּדין, ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

מיתה אֹותן ממיתין - מּמעּׂשיהם ּפרׁשּו ולא והתראה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעדים
ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה

מלקין‚. ולא ממיתין אין - חכם ּתלמיד העֹובר היה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואפּלּו
מקֹום ּבכל התראה נּתנה ׁשּלא התראה; ׁשם ׁשּתהיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעד

למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין ְְְִִֵֵֵֶַָאּלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ליבם.77) מותרת שזינתה יבם שומרת שהרי שייבמנה, ליבם ומצפה הקודם בעלה [=חי].78)שמת קיים היבם.79)כשהיה על
לעולם.80) עליו נאסרה אז, זינתה כאדם81)שאם גרונה לתוך לה חוזרים - אותה" ובודקים אותה מערערים מים "לכשתטמא

ערער. כעושה נראה משקה ידי על בפריצות.82)הנחנק יתנהגו שלא בהן ולהתרות עקיבא.83)להזהירן רבי כדברי חובה, זו
הפריצות.84) את ששונא לכעס85)ממרום, וגורם אחרים בפני שמביישה לבינה, בינו קנאה מטיל הוא שבזה הראשונה, בפעם

לבינה. בינו קנאה להטיל לו אסור הראשונה בפעם אבל השנייה, בפעם אלא זה אין לקנאות, שמצוה פי על ואף בבית, ורוגז
אלא86) לך מקנא אני אותך לאסור מנת על שלא בפירוש לה "שיאמר רבינו: דברי מפרש לטור ובפרישה ולצער, להקניט לא אבל

לו". והדומה הכיעור מן ומבקר.87)שתיזהרי אשתו.88)בודק ביתו.89)זו בני או1)אלו בכרת שהן העריות יבאר

d`ia ixeq` zekld - oeiq a"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּמיתתן„. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות
ואּלּו ּבחנק. ׁשּמיתתן ּומהן ּבּׂשרפה, ׁשּמיתתן ּומהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבסקילה,
אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ּבסקילה: ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמיתתן
עם והּׁשֹוכב זכר; עם והּׁשֹוכב ּכּלתֹו; הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבנֹו,

עליה. הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה;
אׁשּתֹו‰. ּבת על הּבא ּבּׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואּלּו

אׁשּתֹו, אם ועל ּבנּה; ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל אׁשּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחּיי
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה; אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âמֹות ׁשּנאמר: ּבלבד; איׁש אׁשת אּלא ּבחנק ערוה ל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאין

והּנאפת, הּנאף חנק.יּומת היא סתם ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ּבחנק; ּובֹועלּה בּׂשרפה, היא - ּכהן ּבת היתה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואם
נערה היתה ואם ּתּׂשרף. ּבאׁש לזנת, תחל ּכי ּכהן איׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּובת
בתּולה נערה תהיה ּכי ׁשּנאמר: ּבסקילה; ׁשניהם - ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמארּׂשה
ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום וכל ּבאבנים. אתם ּוסקלּתם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוגֹומר,

ּבסקילה. הן הרי - ּבם ּדמיהם יּומתּו ְְֲִִֵֵֵֶָָָמֹות
.Êּבית מיתת ּבהם ואין ּבלבד, ּבכרת - ּכּלן העריֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשאר

מלקין ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין.
לֹוקין. - ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;

.Á.והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא
מהּׁשנּיֹות אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - ּבׁשֹוגג ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָואם
על הּבא אבל מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבמזיד
ּדין ּבית אֹותם הּכּו ואם לֹוקה. אינֹו - עּׂשה מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאחת
ּבידם. הרׁשּות - העברה מן להרחיק ּכדי מרּדּות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמּכת

.Ëואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות מן מּכלּום, ּפטּור - ְְְְִִִֵַַַָָָָאנּוס
דבר. תעּׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: הּמיתה; מן לֹומר ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצרי
אין - הּבֹועל אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמה
ּביאתּה ׁשּתחּלת ואּׁשה לדעת. אּלא קּׁשּוי ׁשאין אנס, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו
לבעל ׁשּמּׁשהתחיל מּכלּום; ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹֹּבאנס
ּכֹופה וטבעֹו האדם ׁשּיצר ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּבאנס

לרצֹות. ְִָאֹותּה
.È,מערה הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס

הּנקרא הּוא - האבר ּכל והּמכניס הערה. מקרּה את ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּלׁשֹון:
הּגֹומר. ואחד הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות ּובכל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָגֹומר.
ולא ׁשּפרׁש ּפי על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹואף
ּבית מיתת ׁשניהם נתחּיבּו העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹגמר,
על הּבא (ואחד מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות אֹו ּכרת אֹו ְְְִֵֶַַַַַַָָָּדין
מּׁשּיערה - ּכדרּכּה) ׁשּלא עליה הּבא ואחד ּכדרּכּה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהערוה
מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות אֹו כרת אֹו מיתה ׁשניהן יתחּיבּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבּה
העטרה הכנסת על עֹומדים, ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבין

החּיּוב. ִַהּוא

.‡Èהאבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל
ׁשּנֹולד מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
- ּבידֹו האבר את ׁשהכניס ּפי על אף חּמה, סריס ּכגֹון ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכ
מיתה; לֹומר צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹאינֹו
מּכין ּדין ּובית הּתרּומה, מן הּוא ּפֹוסל אבל ּביאה. זֹו ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

מרּדּות. מּכת ׁשניהם ְְֵֶֶַַַאת
.·Èׁשאין ּפי על אף ּכמתעּסק, העריֹות מן ערוה על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבא

על הּבא אבל ּובּׁשנּיֹות. לאוין ּבחּיבי וכן חּיב. - לכ ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּכּונתֹו
לֹומר צרי ואין מּכלּום. ּפטּור - מתה והיא העריֹות מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָערוה
עם ׁשּׁשכב אֹו הּטרפה, על והּבא ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבחּיבי
מחלי למּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי חּיב; - טרפה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבהמה
הּבא - מפרּכסת היא ועדין סימנין ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזה.

ראׁשּה. ׁשּיּתיז עד אֹו ׁשּתמּות עד חּיב, ִֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
.‚Èויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָּכל

אֹו ּכרת אֹו מיתה חּיב - עליה הּבא ּגדֹול ומעלה, ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
גדֹולה. היתה ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלקּות;

ּפח היתה ּביאתּהואם ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּותה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ּתׁשע ּבן היה אם קטן: עליה ׁשּבא גדֹולה אּׁשה וכן ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּביאה.
אֹו מיתה אֹו ּכרת חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
- ּולמּטה ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור; והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמלקּות,

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהם
.„Èאם ׁשהערה, ּכיון עליו, זכר הביא אֹו הּזכר על ֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּבא

תׁשּכב לא זכר ואת ׁשּנאמר: נסקלים; - ּגדֹולים ׁשניהם ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיּו
ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן היה ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין -ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
נסקל, עצמֹו על הביאֹו אֹו עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָויֹום
ׁשניהן - ּפחֹות אֹו ּתׁשע ּבן הּזכר היה ואם ּפטּור. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהּקטן
לפי מרּדּות, מּכת הּגדֹול להּכֹות ּדין לבית וראּוי ְְְְְְִִִֵַַַַַָָּפטּורין.

ּתׁשע. מּבן ּפחֹות ׁשהּוא ּפי על ואף זכר, עם ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּׁשכב
.ÂËּדר אנּדרֹוגינֹוס על הּבא אֹו] הּזכר על הּבא ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ[אחד

ּפטּור]. - נקבּותֹו ּדר עליו ּבא [ואם חּיב; - ְְְִֶֶַַַָָָָָזכרּותֹו
על אֹו הּטמטֹום על הּבא ,לפיכ הּוא. ספק - ְְְְִֵַַַַַָָָֻֻוהּטמטֹום
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקבּותֹו] ּדר] ְְְְִִֶֶַַַַַַאנּדרֹוגינֹוס

אּׁשה. לּׂשא מּתר ְְְִִִַָָָָֻוהאנּדרֹוגינֹוס
.ÊËׁשניהן - עליו ּבהמה ׁשהביא אֹו הּבהמה על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבא

ׁשרבעּה ּבין - ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה ּובכל ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹנסקלין;
ּבסקילה. הּכל - ועֹוף חּיה ואחד ּבהמה ואחד עליו. הביאּה ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאֹו
ּובכל ׁשּנאמר: לקטּנה; ּגדֹולה ּבין ּבבהמה הּכתּוב חּלק ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין עליה (הּבא לדתּה, ּביֹום אפּלּו - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה

חּיב. ּבֹו ׁשהערתה אֹו ּבּה ׁשהערה ּכיון ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכדרּכּה),
.ÊÈאֹו הּבהמה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקטן

ּבן היה ּפטּור. והּוא ידֹו, על נסקלת היא - עליו ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָהביאּה

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

פטור ושהאנוס עשה, או לאוין מחייבי אחד על הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא מלקין שאין דין: בית במיתת
הערוה על הבא או קישוי בלא אסורה ביאה ודין האשה: על והבא מערה נקרא הוא זה אי ודין לדעת: אלא קישוי אין מכלום:
וכן חייב ויהיה האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או טריפה בהמה עם ששכב הטריפה, על הבא ודין כמתעסק:
נדה שהוחזקה האשה ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת: כמכחול בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה:

אני. מקודשת שאמרה האשה או לזה היא מקודשת בתי שאמר האב ודין בשכונותיה:



קי d`ia ixeq` zekld - oeiq a"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּמיתתן„. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות
ואּלּו ּבחנק. ׁשּמיתתן ּומהן ּבּׂשרפה, ׁשּמיתתן ּומהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבסקילה,
אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ּבסקילה: ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמיתתן
עם והּׁשֹוכב זכר; עם והּׁשֹוכב ּכּלתֹו; הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבנֹו,

עליה. הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה;
אׁשּתֹו‰. ּבת על הּבא ּבּׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואּלּו

אׁשּתֹו, אם ועל ּבנּה; ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל אׁשּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחּיי
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה; אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âמֹות ׁשּנאמר: ּבלבד; איׁש אׁשת אּלא ּבחנק ערוה ל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאין

והּנאפת, הּנאף חנק.יּומת היא סתם ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ּבחנק; ּובֹועלּה בּׂשרפה, היא - ּכהן ּבת היתה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואם
נערה היתה ואם ּתּׂשרף. ּבאׁש לזנת, תחל ּכי ּכהן איׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּובת
בתּולה נערה תהיה ּכי ׁשּנאמר: ּבסקילה; ׁשניהם - ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמארּׂשה
ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום וכל ּבאבנים. אתם ּוסקלּתם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוגֹומר,

ּבסקילה. הן הרי - ּבם ּדמיהם יּומתּו ְְֲִִֵֵֵֶָָָמֹות
.Êּבית מיתת ּבהם ואין ּבלבד, ּבכרת - ּכּלן העריֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשאר

מלקין ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין.
לֹוקין. - ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;

.Á.והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא
מהּׁשנּיֹות אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - ּבׁשֹוגג ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָואם
על הּבא אבל מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבמזיד
ּדין ּבית אֹותם הּכּו ואם לֹוקה. אינֹו - עּׂשה מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאחת
ּבידם. הרׁשּות - העברה מן להרחיק ּכדי מרּדּות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמּכת

.Ëואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות מן מּכלּום, ּפטּור - ְְְְִִִֵַַַָָָָאנּוס
דבר. תעּׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: הּמיתה; מן לֹומר ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצרי
אין - הּבֹועל אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמה
ּביאתּה ׁשּתחּלת ואּׁשה לדעת. אּלא קּׁשּוי ׁשאין אנס, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו
לבעל ׁשּמּׁשהתחיל מּכלּום; ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹֹּבאנס
ּכֹופה וטבעֹו האדם ׁשּיצר ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּבאנס

לרצֹות. ְִָאֹותּה
.È,מערה הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס

הּנקרא הּוא - האבר ּכל והּמכניס הערה. מקרּה את ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּלׁשֹון:
הּגֹומר. ואחד הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות ּובכל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָגֹומר.
ולא ׁשּפרׁש ּפי על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹואף
ּבית מיתת ׁשניהם נתחּיבּו העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹגמר,
על הּבא (ואחד מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות אֹו ּכרת אֹו ְְְִֵֶַַַַַַָָָּדין
מּׁשּיערה - ּכדרּכּה) ׁשּלא עליה הּבא ואחד ּכדרּכּה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהערוה
מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות אֹו כרת אֹו מיתה ׁשניהן יתחּיבּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבּה
העטרה הכנסת על עֹומדים, ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבין

החּיּוב. ִַהּוא

.‡Èהאבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל
ׁשּנֹולד מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
- ּבידֹו האבר את ׁשהכניס ּפי על אף חּמה, סריס ּכגֹון ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכ
מיתה; לֹומר צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹאינֹו
מּכין ּדין ּובית הּתרּומה, מן הּוא ּפֹוסל אבל ּביאה. זֹו ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

מרּדּות. מּכת ׁשניהם ְְֵֶֶַַַאת
.·Èׁשאין ּפי על אף ּכמתעּסק, העריֹות מן ערוה על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבא

על הּבא אבל ּובּׁשנּיֹות. לאוין ּבחּיבי וכן חּיב. - לכ ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּכּונתֹו
לֹומר צרי ואין מּכלּום. ּפטּור - מתה והיא העריֹות מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָערוה
עם ׁשּׁשכב אֹו הּטרפה, על והּבא ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבחּיבי
מחלי למּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי חּיב; - טרפה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבהמה
הּבא - מפרּכסת היא ועדין סימנין ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזה.

ראׁשּה. ׁשּיּתיז עד אֹו ׁשּתמּות עד חּיב, ִֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
.‚Èויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָּכל

אֹו ּכרת אֹו מיתה חּיב - עליה הּבא ּגדֹול ומעלה, ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
גדֹולה. היתה ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלקּות;

ּפח היתה ּביאתּהואם ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּותה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ּתׁשע ּבן היה אם קטן: עליה ׁשּבא גדֹולה אּׁשה וכן ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּביאה.
אֹו מיתה אֹו ּכרת חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
- ּולמּטה ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור; והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמלקּות,

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהם
.„Èאם ׁשהערה, ּכיון עליו, זכר הביא אֹו הּזכר על ֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּבא

תׁשּכב לא זכר ואת ׁשּנאמר: נסקלים; - ּגדֹולים ׁשניהם ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיּו
ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן היה ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין -ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
נסקל, עצמֹו על הביאֹו אֹו עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָויֹום
ׁשניהן - ּפחֹות אֹו ּתׁשע ּבן הּזכר היה ואם ּפטּור. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהּקטן
לפי מרּדּות, מּכת הּגדֹול להּכֹות ּדין לבית וראּוי ְְְְְְִִִֵַַַַַָָּפטּורין.

ּתׁשע. מּבן ּפחֹות ׁשהּוא ּפי על ואף זכר, עם ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּׁשכב
.ÂËּדר אנּדרֹוגינֹוס על הּבא אֹו] הּזכר על הּבא ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ[אחד

ּפטּור]. - נקבּותֹו ּדר עליו ּבא [ואם חּיב; - ְְְִֶֶַַַָָָָָזכרּותֹו
על אֹו הּטמטֹום על הּבא ,לפיכ הּוא. ספק - ְְְְִֵַַַַַָָָֻֻוהּטמטֹום
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקבּותֹו] ּדר] ְְְְִִֶֶַַַַַַאנּדרֹוגינֹוס

אּׁשה. לּׂשא מּתר ְְְִִִַָָָָֻוהאנּדרֹוגינֹוס
.ÊËׁשניהן - עליו ּבהמה ׁשהביא אֹו הּבהמה על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבא

ׁשרבעּה ּבין - ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה ּובכל ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹנסקלין;
ּבסקילה. הּכל - ועֹוף חּיה ואחד ּבהמה ואחד עליו. הביאּה ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאֹו
ּובכל ׁשּנאמר: לקטּנה; ּגדֹולה ּבין ּבבהמה הּכתּוב חּלק ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין עליה (הּבא לדתּה, ּביֹום אפּלּו - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה

חּיב. ּבֹו ׁשהערתה אֹו ּבּה ׁשהערה ּכיון ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכדרּכּה),
.ÊÈאֹו הּבהמה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקטן

ּבן היה ּפטּור. והּוא ידֹו, על נסקלת היא - עליו ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָהביאּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פטור ושהאנוס עשה, או לאוין מחייבי אחד על הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא מלקין שאין דין: בית במיתת
הערוה על הבא או קישוי בלא אסורה ביאה ודין האשה: על והבא מערה נקרא הוא זה אי ודין לדעת: אלא קישוי אין מכלום:
וכן חייב ויהיה האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או טריפה בהמה עם ששכב הטריפה, על הבא ודין כמתעסק:
נדה שהוחזקה האשה ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת: כמכחול בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה:

אני. מקודשת שאמרה האשה או לזה היא מקודשת בתי שאמר האב ודין בשכונותיה:



d`iaקב ixeq` zekld - oeiq a"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבת קטּנה וכן הּבהמה. את סֹוקלין אין - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָּתׁשע
ּבין עליה, וחּיה ּבהמה ׁשהביאה אחד ויֹום ׁשנים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשלׁש
הּבהמה, ּבּה ׁשהערתה ּכיון קטּנה, ּבהמה ּבין גדֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהמה
והיא נסקלת, הּבהמה - ּכדרּכּה) ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ(ּבין
מּבת היתה ואם נסקלין. ׁשניהן - גדֹולה היתה ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּפטּורה.

נסקלת. הּבהמה אין - ּולמּטה ׁשנים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁש
.ÁÈאת ׁשהביאה והאּׁשה ּבׁשגגה, הּבהמה עם הּׁשֹוכב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכן

ואף ידן, על נסקלת הּבהמה אין - ּבׁשגגה עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
ואחד ּגדֹול אחד ׁשהיה ּכּלן העריֹות ּכל ּגדֹולים. ׁשהן ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻעל
ער אחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּיב, והּגדֹול ּפטּור, הּקטן - ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקטן
הּמזיד - ׁשֹוגג ואחד מזיד אחד ּפטּור. היׁשן - יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואחד
האנּוס - ּברצֹון ואחד אנּוס אחד קרּבן. מביא והּׁשֹוגג ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
.ËÈּבזה זה ׁשהערּו המנאפים לראֹות נזקקין העדים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

זה ּדבּוקין אֹותן מּׁשּיראּו אּלא ּבׁשפֹופרת; ּכמכחֹול ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָוהכניס
ואין זֹו. ּבראּיה נהרגין אּלּו הרי - הּבֹועלין ּכל ּכדר זה ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָעם
ׁשהערה. זֹו צּורה ׁשחזקת מּפני הערה, לא ׁשּמא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹומרים

.Îאף החזקה, ּפי על ּבֹו ּדנין - ּבּׂשר ּבׁשאר ׁשהחזק ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמי
וּׂשֹורפין ּומלקין קרֹוב. ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל
ׁשּזֹו ׁשהחזק הרי ּכיצד? זֹו. חזקה על וחֹונקין ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֻוסֹוקלין
לֹוקה זה הרי - ּבעדים עליה ּובא אּמֹו, אֹו ּבּתֹו אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָאחֹותֹו

נ אֹו נּׂשרף ׁשזֹואֹו ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ואף סקל, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּומעּׂשה ּבלבד. ּבחזקה אּלא בּתֹו, אֹו אּמֹו אֹו אחֹותֹו ְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָהיא
ּכתפּה, על לּה מרּכב ותינֹוק לירּוׁשלים ׁשּבאת אחת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבאּׁשה
ּדין לבית והביאּוה עליה, ּובא ּבנּה, ׁשהּוא ּבחזקת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוהגּדילּתּו
ּומּכה אביו ּבמקּלל ּתֹורה ּׁשּדנה מה זה: לדין ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּוסקלּוה.
אּלא אביו? ׁשּזה ּברּורה ראיה לנּו ּומּנין ׁשּיּומת. ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאביו

ּבחזקה. קרֹובים ׁשאר ּכ ְְֲֲִַַָָָָָָּבחזקה.
.‡Îזאת אֹומר: הּוא הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ואּׁשה ְְִִִִֵֶַַָָָֹאיׁש

ׁשלׁשים ּבעיר החזקה אם ּבעלי, זה אֹומרת: והיא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָֻאׁשּתי,
יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו אבל עליה; הֹורגין - אׁשּתֹו ׁשהיא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָיֹום

איׁש. אׁשת מּׁשּום עליה הֹורגין אין -ְִִִֵֵֶֶָָ
.·Îעליה לֹוקה ּבעלּה - ּבׁשכּונֹותיה נּדה ׁשהחזקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהאּׁשה

והעיד אחד עד ּובא ונסּתרה, לאׁשּתֹו המקּנא נּדה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּׁשּום
זה הרי - ּכ אחר עליה ּובא ּכהן ּבעלּה והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנטמאה,
אחד, ּבעד העדּות ׁשעּקר ּפי על אף זֹונה; מּׁשּום עליה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹוקה

ּבזֹונה. החזקה ְְְְָָָֻּכבר
.‚Îּפי על אף לזה, היא מקּדׁשת זֹו ּבּתי ׁשאמר: ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהאב

ּפיו, על נסקלת אינּה - זּנתה אם לֹו, ותּנּׂשא נאמן ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
האּׁשה וכן ּבפניהם. ׁשּנתארסה עדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעד

ׁשּיהיּו עד ּפיה, על נהרגת אינּה - אני מקּדׁשת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשאמרה:
ּתחזק. אֹו עדים ְִֵַָֻׁשם

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

אביו‡. אחי ואׁשת אחיו, ואׁשת ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאׁשת
מן ּבין הארּוסין מן ּבין לעֹולם, עליו ערוה ארּבעּתן -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבחּיי ּבין נתּגרׁשּו, ׁשּלא ּבין ׁשּנתּגרׁשּו ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּנּׂשּואין,
ׁשּלא אחיו מאׁשת חּוץ ּבעליהן; מיתת אחר ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבעליהן
ׁשּתים: חּיב - ּבעלּה ּבחּיי מהן אחת על ּבא ואם ּבן. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּניח
האּסּורין ׁשניהן ׁשהרי איׁש; אׁשת ּומּׁשּום ּבּׂשר, ׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום

ּכאחד. ְִֶָָּבאין
ׁשּתים,·. חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ,ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלפיכ

אּמֹו, מּׁשּום אחת אביו: מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבין
מאּמֹו, אחיו אֹו מאביו אחיו אחד אביו. אׁשת מּׁשּום ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואחת
אחי אׁשת אבל עליו. ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין מּנּׂשּואין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין
אחֹותֹו ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה, היא הרי - האם מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאביו
ׁשּזנתה ּכגֹון מּזנּות, ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמאביו
זֹו הרי - מּזנּות אחֹות לֹו והיתה אחרים עם אביו אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָאּמֹו

חּוץ. מֹולדת אֹו ּבית מֹולדת ׁשּנאמר: עליו; ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָערוה
ערוה‚. היא הרי - מאביו אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבת

אם אבל .אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת ערות ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעליו;
מּתרת הּבת אֹותּה - אחר מאיׁש ּבת לּה ויׁש אּׁשה, אביו ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻנּׂשא
עליה, חּיב אחֹותֹו מּׁשּום והלא אביו. מֹולדת זֹו ׁשאין ֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו;
זה. מּׁשּום אף עליה לחּיב ?אבי אׁשת ּבת נאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָולּמה

חּיב„. - אביו נּׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ,ְְֲִִִֶַַַַַָָָָלפיכ
ּבת ערות מּׁשּום ואחת ,אחֹות ערות מּׁשּום אחת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַׁשּתים:
והֹוליד אֹותּה ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אנס אם אבל .אבי ְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָאׁשת
ּבלבד; אחֹותֹו מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - עליה ּובא ּבת ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

אביו. אׁשת ּבת האנּוסה ּבת ֲִֵֵֶֶַַָָָׁשאין
ּבין‰. מאּמּה, אחֹותּה ּבין מאביה אחֹותּה ּבין אּמֹו, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָאחֹות

אחֹות מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָמן
מן ּבין האב, מן ּבין האם מן ּבין האב, אחֹות וכן ְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָאם.
אב. אחֹות מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָהּנּׂשּואין

.Âהּבת אֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות דר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּבא
ערות ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ּבּתֹו. מּׁשּום עליו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערוה
הּבת. מן ׁשתק הּבת ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה, לא ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹּבּת
על הּבא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ואינֹו הּתֹורה, מן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָואּסּורּה
ערות ּומּׁשּום ּבּתֹו, מּׁשּום ׁשּתים: חּיב - מּנּׂשּואתֹו ְְְִִִִִִֶַַַָָּבּתֹו

ּובּתּה. ִִָָאּׁשה
.Êׁשׁש מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכיון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נשים1) כמה אשה המקדש עליו: ערוה שהן מזנות לו שנולדה בתו או מזנות אחותו לעולם: האדם על אסורות נשים שארבע יבאר
עליו נאסרו אם זנות דרך אשה הבועל עליו: אשתו נאסרה אם אלו נשים משבע אחת ונאף עבר מיתה: לאחר וחמותו לו: נאסרו
שישא חכמים מצות לזו: זו ערוה נעשות אם זנות דרך ובתה אשה על הבא במבוי: עמה ידור אם הערוה על הנטען קרובותיה:

אחותו. בת אדם

d`ia ixeq` zekld - oeiq b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּגרׁש, ּבין ּכנס ּבין לעֹולם, עליו ערוה מהן אחת וכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנׁשים,
אּמּה ואם אּמּה הן: ואּלּו מֹותּה. לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבין
אחת על ּבא ואם ּבנּה. ּובת ּבּתּה ּובת ּובּתּה אביה, ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָואם

נּׂשרפין. ׁשניהן - אׁשּתֹו ּבחּיי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָמהן
.Áואין ּבכרת, אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת לאחר עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבא

ואתהן; אתֹו יּׂשרפּו ּבאׁש ׁשּנאמר: ּדין. ּבית מיתת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבהן
הרי - עליה ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן קּימֹות, ׁשּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזמן
אין - קּימֹות ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן נּׂשרפין, והערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא

ּׂשרפה. ְֵָָׁשם
.Ëּבין אׁשּתֹו. ׁשּתמּות עד עליו ערוה - אׁשּתֹו אחֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָוכן

ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה
עליו. ערוה זֹו הרי - ְְֲִֵֶָָָמּזנּות

.Èּבין ּבזדֹון ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעבר
אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבׁשגגה,
ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ עליו; אׁשּתֹו נאסרה לא - ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹּבכרת
ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, אׁשּתֹו אֹוסרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא

.‡È,קרֹובֹותיה עליו נאסרּו לא - זנּות דר אּׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל
מי על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים הּׁשבע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהן
קרֹובֹותיה נׁשים הּׁשבע מן אחת לּׂשא אּׁשה עם ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאף
לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני קּימת; ׁשהּזֹונה זמן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
לידי ויבֹוא ּבּה, ּגס ולּבֹו עּמּה, מתיחד והּוא אֹותן, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלבּקר
על נטען אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הערוה. ׁשּיבעל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעברה
ׁשּתמּות עד מּקרֹובֹותיה אחת יּׂשא לא זה הרי - ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאּׁשה
קרֹובֹותיה עם ׁשּזנה הּקרֹובה ּכנס ואם עליה. ׁשּנטען ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָזֹו

יֹוציא. לא -ִֹ
.·Èלא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי

ּומעּׂשה ׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא אחד, ּבמבֹוי עּמּה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹידּור

חכמים אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָּבאחד
ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת

.‚Èואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא
נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
וכן ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה נעּׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשאין
ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו אביו אנס ְֲִִִִִִִַָָָָָָאם
אׁשת, אּלא נאמר ׁשּלא ויּׂשאּנה; לֹו מּתרת זֹו הרי - ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹותּה

איׁשּות. ּכאן ְִֵָואין
.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנּׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו

ונֹוּׂשא אחיו. ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאּמּה,
חכמים ּומצות ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה ּובת אּׁשה ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּנאמר: אחיו; לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּׂשא

תתעּלם. לא ְְְִִַָָֹּומּבּׂשר
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יבמה‡. היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ּבן2הּבא עליה ׁשּבא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּפטּור זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשת3ּתׁשע על הּבא וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

טמטֹום5וׁשֹוטה4חרׁש החרׁשת7ואנּדרֹוגינֹוס6ואׁשת ועל ,8 ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻ
הּׁשֹוטה ּבספק9ועל מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּפטּורין ּכּלן - ּבספק מגרׁשת מּכין10אֹו - מזידין היּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֻ
מרּדּות מּכת .11אֹותן ְַַַָ

הּקטּנה·. על הּגדֹול12הּבא ק13אׁשת אם ,- אביה ּדׁשּה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מּכלּום ּפטּורה והיא ּבחנק, זה ּבעלּה14הרי על ונאסרה .15, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מאּון ּבת היא ואם סֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מּכין16ּכמֹו - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ּכהן17אֹותֹו היה ואפּלּו לבעלּה, מּתרת והיא מרּדּות, .18מּכת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שזנתה1) כהן ובת גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק: מקודשת שהיא אשה על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר
נערה ודין רע: שם מוציא דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת מאורסה נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה
שפחה מהו ודין הרבה: מלקיות הרבה משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה בקדושה שלא הורתה שהיתה מאורסה

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה ביאתה ושדין בשוגג2)חרופה בין יבמתו על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
פטור. כן פי על אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד קטן".3)בין לאשת פרט איש אשת את ינאף שומע4)"אשר שאינו

מדרבנן. אלא אינן ונישואיו וקידושיו מדבר, הדברים...5)ואינו מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי "כל
כלל. ונישואין קידושין דין לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב". שוטים הוא".6)בכלל אשה "ספק

אלו7) הרי אשה... שקידשו ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים בו הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס
ספק. מדרבנן.8)קידושי אלא אינן ונישואיה מדברת ואינה שומעת נישואין9)אינה לה ואין שוטה, כשהיא ונישאת נתקדשה

מדרבנן. תקנת10)אפילו מכוח רק החלים ונישואין קידושין על ולא וודאיים תורה קידושי הם כשהקידושין אלא ממיתין שאין
ספק. קידושי על ולא מכת11)חכמים חייב כלל, ונישואין קידושין לה שאין בשוטה זנותואפילו לשם הפנוייה על כבא מרדות

הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה מן מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק ויום12)וזה שנים שלוש בת
סקילה.13)אחד. ומיתתו ארוסה היא לבד בקידושין אבל לו, עונשין.14)שנישאת בת אינה ברצון.15)שקטנה זנתה אם

לך שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא".... אונס קטנה ש"פיתוי אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה רבינו, ודעת
לבעלה, אסורה שזנתה שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה... בעלה תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
מעל", בו ומעלה אשתו תשטה כי איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה מפני אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא
בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון אך - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה ידעה לא אם אף ולכן
שהבועל ידעה שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת, בשוגג זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"), בו ("ומעלה
לבעלה. נאסרת ולפיכך מעל" בו "מעלה הרי - כאונס נחשב אינו קטנה פיתוי רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו

מדרבנן.16) אלא אינן שקידושיה הקידושין, קיבלו ואחיה ואמה אב, לה בת17)שאין שאינה פטורה, היא אבל הבועל, את
זונה.18)עונשין. עשאה שלא הפנוייה על הבא כפנוי זה הרי איש, אשת אינה התורה שמן מכיוון



קג d`ia ixeq` zekld - oeiq b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּגרׁש, ּבין ּכנס ּבין לעֹולם, עליו ערוה מהן אחת וכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנׁשים,
אּמּה ואם אּמּה הן: ואּלּו מֹותּה. לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבין
אחת על ּבא ואם ּבנּה. ּובת ּבּתּה ּובת ּובּתּה אביה, ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָואם

נּׂשרפין. ׁשניהן - אׁשּתֹו ּבחּיי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָמהן
.Áואין ּבכרת, אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת לאחר עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבא

ואתהן; אתֹו יּׂשרפּו ּבאׁש ׁשּנאמר: ּדין. ּבית מיתת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבהן
הרי - עליה ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן קּימֹות, ׁשּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזמן
אין - קּימֹות ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן נּׂשרפין, והערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא

ּׂשרפה. ְֵָָׁשם
.Ëּבין אׁשּתֹו. ׁשּתמּות עד עליו ערוה - אׁשּתֹו אחֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָוכן

ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה
עליו. ערוה זֹו הרי - ְְֲִֵֶָָָמּזנּות

.Èּבין ּבזדֹון ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעבר
אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבׁשגגה,
ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ עליו; אׁשּתֹו נאסרה לא - ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹּבכרת
ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, אׁשּתֹו אֹוסרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא

.‡È,קרֹובֹותיה עליו נאסרּו לא - זנּות דר אּׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל
מי על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים הּׁשבע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהן
קרֹובֹותיה נׁשים הּׁשבע מן אחת לּׂשא אּׁשה עם ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאף
לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני קּימת; ׁשהּזֹונה זמן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
לידי ויבֹוא ּבּה, ּגס ולּבֹו עּמּה, מתיחד והּוא אֹותן, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלבּקר
על נטען אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הערוה. ׁשּיבעל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעברה
ׁשּתמּות עד מּקרֹובֹותיה אחת יּׂשא לא זה הרי - ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאּׁשה
קרֹובֹותיה עם ׁשּזנה הּקרֹובה ּכנס ואם עליה. ׁשּנטען ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָזֹו

יֹוציא. לא -ִֹ
.·Èלא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי

ּומעּׂשה ׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא אחד, ּבמבֹוי עּמּה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹידּור

חכמים אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָּבאחד
ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת

.‚Èואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא
נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
וכן ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה נעּׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשאין
ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו אביו אנס ְֲִִִִִִִַָָָָָָאם
אׁשת, אּלא נאמר ׁשּלא ויּׂשאּנה; לֹו מּתרת זֹו הרי - ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹותּה

איׁשּות. ּכאן ְִֵָואין
.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנּׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו

ונֹוּׂשא אחיו. ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאּמּה,
חכמים ּומצות ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה ּובת אּׁשה ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּנאמר: אחיו; לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּׂשא

תתעּלם. לא ְְְִִַָָֹּומּבּׂשר
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יבמה‡. היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ּבן2הּבא עליה ׁשּבא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּפטּור זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשת3ּתׁשע על הּבא וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

טמטֹום5וׁשֹוטה4חרׁש החרׁשת7ואנּדרֹוגינֹוס6ואׁשת ועל ,8 ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻ
הּׁשֹוטה ּבספק9ועל מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּפטּורין ּכּלן - ּבספק מגרׁשת מּכין10אֹו - מזידין היּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֻ
מרּדּות מּכת .11אֹותן ְַַַָ

הּקטּנה·. על הּגדֹול12הּבא ק13אׁשת אם ,- אביה ּדׁשּה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מּכלּום ּפטּורה והיא ּבחנק, זה ּבעלּה14הרי על ונאסרה .15, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מאּון ּבת היא ואם סֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מּכין16ּכמֹו - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ּכהן17אֹותֹו היה ואפּלּו לבעלּה, מּתרת והיא מרּדּות, .18מּכת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שזנתה1) כהן ובת גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק: מקודשת שהיא אשה על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר
נערה ודין רע: שם מוציא דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת מאורסה נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה
שפחה מהו ודין הרבה: מלקיות הרבה משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה בקדושה שלא הורתה שהיתה מאורסה

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה ביאתה ושדין בשוגג2)חרופה בין יבמתו על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
פטור. כן פי על אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד קטן".3)בין לאשת פרט איש אשת את ינאף שומע4)"אשר שאינו

מדרבנן. אלא אינן ונישואיו וקידושיו מדבר, הדברים...5)ואינו מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי "כל
כלל. ונישואין קידושין דין לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב". שוטים הוא".6)בכלל אשה "ספק

אלו7) הרי אשה... שקידשו ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים בו הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס
ספק. מדרבנן.8)קידושי אלא אינן ונישואיה מדברת ואינה שומעת נישואין9)אינה לה ואין שוטה, כשהיא ונישאת נתקדשה

מדרבנן. תקנת10)אפילו מכוח רק החלים ונישואין קידושין על ולא וודאיים תורה קידושי הם כשהקידושין אלא ממיתין שאין
ספק. קידושי על ולא מכת11)חכמים חייב כלל, ונישואין קידושין לה שאין בשוטה זנותואפילו לשם הפנוייה על כבא מרדות

הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה מן מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק ויום12)וזה שנים שלוש בת
סקילה.13)אחד. ומיתתו ארוסה היא לבד בקידושין אבל לו, עונשין.14)שנישאת בת אינה ברצון.15)שקטנה זנתה אם

לך שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא".... אונס קטנה ש"פיתוי אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה רבינו, ודעת
לבעלה, אסורה שזנתה שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה... בעלה תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
מעל", בו ומעלה אשתו תשטה כי איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה מפני אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא
בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון אך - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה ידעה לא אם אף ולכן
שהבועל ידעה שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת, בשוגג זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"), בו ("ומעלה
לבעלה. נאסרת ולפיכך מעל" בו "מעלה הרי - כאונס נחשב אינו קטנה פיתוי רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו

מדרבנן.16) אלא אינן שקידושיה הקידושין, קיבלו ואחיה ואמה אב, לה בת17)שאין שאינה פטורה, היא אבל הבועל, את
זונה.18)עונשין. עשאה שלא הפנוייה על הבא כפנוי זה הרי איש, אשת אינה התורה שמן מכיוון



d`iaקד ixeq` zekld - oeiq b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכהן‚. ּבעלּה ׁשהיה ּבין איׁש, אׁשת ּכׁשהיא ׁשּזּנתה ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבת
ממזר ּבעלּה היה ואפּלּו יּׂשראל, ׁשהיה נתין19ּבין אֹו20אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

לאוין מחּיבי ּכהן21ׁשאר ּובת ׁשּנאמר: ּבּׂשרפה, זֹו הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
- ּכהן אׁשת יּׂשראל ּבת וכן ּבחנק. ּובֹועלּה לזנֹות, תחל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּכי

איׁש. אׁשת ּכל ּכדין ְְִִֵֶֶֶָּבחנק,
נערה„. על ואינן23מארּׂשה22הּבא ּבסקילה. ׁשניהן - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

והיא מארׁשה, ּבתּולה, נערה, ׁשּתהיה עד סקילה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹחּיבין
אביה בֹוגרת24ּבבית היתה ּפי25. על אף לחּפה ׁשּנכנסה אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּבּדר וזּנתה הּבעל לׁשלּוחי האב מסרּה אפּלּו נבעלה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּבחנק. זֹו הרי -ְֲֵֶֶ

קטּנה‰. על אביה26והּבא ּבבית ּבסקילה,27מארּׂשה הּוא - ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּפטּורה ּבסקילה.28והיא - ׁשּזּנתה ּכהן ּבת מארּׂשה ונערה . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

.Âזה אחר זה אביה ּברׁשּות ּבתּולה והיא עּׂשרה עליה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבאּו
אמּורים? ּדברים (ּבּמה ּבחנק. וכּלן ּבסקילה, הראׁשֹון הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
- ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבאּו אם אבל ּכדרּכּה; עליה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּבאּו

ּבסקילה). וכּלן ּבתּולה, היא ְְְֲִִִִַָָָֻעדין
.Êּפי על אף גּיֹורת, אֹו מׁשחררת ׁשהיתה מארּׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנערה

ויֹום ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותה והיא ונתּגּירה ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשּנׁשּתחררה
ּבחנק29אחד זֹו הרי איׁש30- אׁשת ּככל ,31. ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָ

.Áחדׁש ׁשאם32ּדין החּדּוׁש? הּוא ּומה רע. ׁשם ּבמֹוציא יׁש ְִִִִֵֵֶַַָָָ
נערה ּכׁשהיתה ׁשּזּנתה עדים ּובאּו אמת, הּדבר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה מּבית ׁשּיצאה אחר ׁשּזּנתה ּפי על אף ,33מארּׂשה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

לחּפה ׁשּנכנסה אחר ׁשּזּנתה -34ואפּלּו הּבעל ּבעילת קדם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
מארסֹות, נערֹות ׁשאר אבל אביה. ּבית ּפתח על אֹותּה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹסֹוקלין
מּבית ׁשּיצאּו מאחר ׁשּזנּו רע, ׁשם הֹוצאת ּדין להן היה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּבאׁשת למדּת, הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחנק, הן הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאב

ּבחנק35איש ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: אׁשת36ׁשלׁש ויׁש , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָ
ּבּׂשרפה ׁשהיא ּבסקילה37איׁש ׁשהיא איׁש אׁשת ויׁש ,38. ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

.Ëּבבית זּנתה אם ׁשּזּנתה? מארּׂשה נערה סֹוקלין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹוהיכן
אחר אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה,
ּבית ּפתח על נסקלת זֹו הרי - (ונּסת) חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה

האב39אביה אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנתה אף40; , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ
זֹו הרי - אביה לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל

ההיא העיר ׁשער ּפתח על .41נסקלת ְִִִֶֶֶַַַַַָ
.Èׁשּבגרה אחר עדים אף42ּבאּו ּבעלּה, ׁשּבעלּה אחר אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

זֹו הרי - נערה ּכׁשהיתה אביה ּבבית ׁשּזנתה ׁשהעידּו ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
הּסקילה ּבבית .43נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡Èּבקדּׁשה ולדתּה ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתּה -44היתה ְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֻֻ
אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי ּכל העיר. ׁשער ּפתח על ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנסקלת
ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה עיר היתה אם העיר, ׁשער ּפתח ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻעל

ּדין ּבית ּפתח על אֹותּה ׁשּמצותּה45ּומזלֹותֿסֹוקלין מי וכל . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אֹו אב לּה היה לא אם אביה, ּבית ּפתח על אֹותּה ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלסקל
ּבבית נסקלת זֹו הרי - ּבית לֹו היה ולא אב לּה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיה

למצוה. אּלא אב ּבית ּפתח נאמר לא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּסקילה.
.·Èאֹו ּכרת חּיב - הרּבה ּביאֹות העריֹות מן ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבא

ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף ּוביאה. ּביאה ּכל על ּדין ּבית ִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמיתת
לֹו נחׁשבֹות הּביאֹות הרי אחת, מיתה אּלא להמית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיכֹולין

וכן הרּבה. עליהּכעברֹות ׁשחּיבין אחת ביאה ּבא אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הרּבה ׁשם46מּׁשמֹות ּכל על קרּבן מביא - ׁשֹוגג היה אם , ְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוׁשם,
הרּבה. ּכעברֹות לֹו נחׁשבת זֹו הרי - מזיד היה ואם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשגגֹות.
ּכמֹו הרּבה, מלקּיֹות עליה ולֹוקה אחת ּביאה ּבא יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכן

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.‚Èּבּתֹורה האמּורה חרּופה ׁשפחה47ׁשפחה ׁשחציּה היא ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ

חֹורין ּבת עברי48וחציּה לעבד לא49ּומקּדׁשת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻ
עליה חּיבין - כּלּה נׁשּתחררה אם הא חּפׁשה. לא ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻיּומתּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהעריות".19) מערווה ישראל20)"הבא בארץ שישבו - וגרגשי יבוסי חוי, חתי, פריזי, אמורי, (כנעני, עממים משבעה אחד
נתינים. נקראים הגבעונים, כמו שנתגייר, - ישראל), ידי על שנכבשה הכהונה.21)לפני מן פוסלתה שביאתן פי על אף

נערה".)22 נקראת ומעלה אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול הידועים במקומות בגוף למטה שערות שתי "הביאה
לחופה.23) נכנסה ולא בלבד קידושין אביה.24)שהיו למטה25)ברשות שערות שתי שהביאה מיום חדשים שישה אחרי

בוגרת. נקראת ומעלה.26)בגוף אחד ויום שנים שלוש הקידושין.27)בת קיבל עונשין.28)שאביה בת ואף29)שאינה
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק דינה כן פי על אף חוזרים, שבתוליה לפי בתולה, היא נבעלה, תורה30)אם חייבה שלא

בישראל. נבלה עשתה כי שנאמר: בישראל, אלא המאורסה בנערה ומעלה.31)סקילה אחד ויום שנים שלוש מבת כשהיא
הוא".32) חידוש רע שם אביה.33)"מוציא מוציא34)מרשות ואילו בחנק, וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע נשואה.35)שם שזנתה.36)אשה נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן אמת38)בת ונמצא רע שם מוציא
לחופה. כניסתה אחר שגדלתם".39)שזינתה גידולים ראו ארוסה.40)"כלומר כדין אין41)שדינה חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים "ראו הטעם נערות.42)את סימני הבאת מיום חדשים שישה ומשבגרה43)כעבור שזינתה המאורסה "נערה
על ולא אביה בית לפתח לא היינו, הסקילה, לבית הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע... שם עליה הוציא
מפתח דינה, את משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו, וסובר סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער פתח
עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם, מפני הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה נבעלה אם כך הסקילה, לבית אביה בית

הסקילה. לבית אביה בית מפתח היא, משתנה לחנק, מסקילה משתנה דינה שאין פי על ואף בחנק דינה נתגיירה44)הרי שאמה
הלידה. ולפני ההריון כך.45)לאחר קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך" נקרא העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:

הרבה.46) לאיש".47)מלאוין נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי שחררה48)"ואיש ואחד שותפים, שני של שפחה
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא החצי - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת כלומר49)ונשארה

d`ia ixeq` zekld - oeiq b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּדין ּבית ּכמֹו50מיתת ּגמּורה, איׁש אׁשת נעּׂשית ׁשהרי ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו

.„È,ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת
ּתהיה ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא והּוא51ׁשהרי קרּבן52, חּיב ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מזיד53אׁשם אחד ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו. את והביא ׁשּנאמר: ,54 ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אׁשם מביא חרּופה הרּבה,55ּבׁשפחה ּביאֹות עליה והּבא . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

חּיבת היא אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבין
חּיבי ּכׁשאר מזידה, היתה אם ּוביאה, ּביאה ּכל על ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָמלקּות

ִָלאוין.
.ÂËעד ּפטּור, - ּביאתֹו גמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה

הּגדֹולה על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. הּבעּולה,56ׁשּיגמר , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
קטּנה היתה אם אבל ּוברצֹונּה. היתה57הּמזידה, ׁשּלא אֹו , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ

יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת היתה אֹו [וכן58ּבעּולה, ּפטּור. - ְְְְֲֵֵֶֶָָָָָָ
לא חרּופה ׁשּבׁשפחה ּפטּור; - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹאם
ׁשכבת ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ּביאה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהׁשוה
ׁשּנאמר לביאה; ּביאה ּבין חלק לא ּביאֹות ּבׁשאר אבל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזרע.
ּבאּׁשה]. מׁשּכבֹות ׁשּׁשני הּכתּוב, [ל] מּגיד - אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמׁשּכבי

.ÊËּפטּור הּוא - ּפטּור ׁשהּוא ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִֶֶַָָָָָָּכל
מּכת אֹותֹו מּכין אבל הּמלקּות. מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָמן

ּוגדֹולים. מזידין ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָמרּדּות
.ÊÈהיא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן

קרּבן מביא והּוא ּובעּולה59לֹוקה, גדֹולה ׁשּתהיה והּוא . ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּתתחּיב עד קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוברצֹונּה,
אׁשמֹו. את והביא ּתהיה ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹהיא

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

[ּבין‡. ּבּה, הּמערה העריֹות. ּכל ּכׁשאר היא הרי - ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנּדה
קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת. חּיב - ּכדרּכּה] ׁשּלא ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכדרּכּה
מתטּמאה ׁשהּבת עריֹות. ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבת
ּבזיבה. מּטּמאה ימים עּׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבנּדה

הפר ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה מּפי זה ּגדֹולהודבר ּבין ׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
וזבֹות. נּדֹות לטמאת ְְְְִִַַָָֻלקטּנה

ראתה·. לא ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחד
אֹו ׁשבעה ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד ראׁשֹון, יֹום ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

זֹובּה ימי ּכל הּזבה על אֹו עּׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל
ׁשּנאמר ּבכרת. הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוספירתּה,
זֹוב ימי ּכל נאמר: ּובזבה בנּדתּה; ּתהיה ימים ׁשבעת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנּדה:
ּכימי אֹומר: הּוא זכר ּוביֹולדת ּתהיה; נּדתּה ּכימי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻטמאתּה
ּכנּדתּה. ׁשבעים וטמאה נקבה: ּוביֹולדת ּתטמא; ּדֹותּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנּדת

ּבׁשּטבלה‚. ּבימים? ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּמה
ויֹולדת וזבה נּדה אבל הּספּורים; הּימים אחר מקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמי
ּכּמה אחר אפּלּו מהן אחת על הּבא מקוה, ּבמי טבלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת; חּיב - ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשנים
עד ּבטמאתֹו ׁשהּוא טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻורחצּו

ְִֶֹׁשּיטּבל.
זבה„. מּׁשּום ולא נּדה מּׁשּום עליהם חּיבין אין - ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהעּכּו"ם

הּזכרים העּכּו"ם, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא
לענין ראּו, לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּנקבֹות,

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
ׁשל‰. וס"ו זכר ׁשל ל"ג ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָּכל

האּׁשה את מֹונע ואין טהר, דם הּנקרא הּוא - ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנקבה
עּׂשר ארּבעה ואחר לזכר ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמּבעלּה;
ויֹורד. ׁשֹותת ׁשהּדם ּפי על אף מּטתּה, ּומׁשּמׁשת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלנקבה

.Â.ויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן - טבילֹות חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
- בנּדתּה ּתהיה ימים ׁשבעת ּבנּדה: אֹומר הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
זכר יֹולדת וכן ׁשמיני. ּבליל וטֹובלת ּבנּדתּה, ּכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהּׁשבעה
ׁשהּיֹולדת עּׂשר; חמּׁשה ּבליל - נקבה ויֹולדת ׁשמיני, ּבליל -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָּכנּדה,
.Êּתטּבל לא - ּכׁשּתטּבל טבלה, ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה

אחרת נּדה ותבֹוא יטעּו, - ּבּיֹום ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבּׁשביעי. ְְִִִַֹלטּבל

.Áהּנׁשים ואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
מּפני אֹו הּלסטים מּפני ּבּלילה ולחזר לֹו להּגיע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹיכֹולֹות
זֹו הרי - ּבּלילה הּמדינה ׁשערי ׁשּנֹועלין מּפני אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּצּנה

ּבּיֹום. אחריו ׁשל ּבּימים אֹו הּׁשמיני ּבּיֹום ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָטֹובלת
.Ëעד לבעליהן, טהרה ּבחזקת - וסת להן ׁשּיׁש הּנׁשים ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ּבׁשכנֹותיה. נּדה ׁשּתחזק עד אֹו אני, טמאה לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתאמר
אינֹו - ּכׁשּיבֹוא טהֹורה, והּניחּה אחרת למדינה ּבעלּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אסורה כנעני ולעבד לאשה, כנענית שפחה לקחת לו שאסור שפחות, של החצי מצד אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק
שפחה לקחת לו שמותר בלבד, עברי לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית שאסורה שלה, חורין בת החצי מצד

לאשה. לא51)חנק.50)כנענית הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה וכתבה מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה.53)הבועל.52)לוקה. אינו ובהתראה.54)אבל במזיד רק שזה מובן, מלקות, שחיובה היא על55)אבל ודווקא

ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל על אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שהאשה56)שפחה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין לוקה האשה אין קרבן מביא האיש ממלקות.57)לוקה פטורה ממלקות.58)שהיא פטורה שהיא

כתיב.59) חרופה שפחה גבי "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה שראוי אחד ויום שנים תשע בן איש, אלא לי אין "איש,
טבלו1) שלא ויולדת וזבה נדה ודין וזכות: נדות בענין לקטנה גדולה בין הפרש יש אם העריות: כל כשאר היא הרי שהנדה יבאר

והניחה אחרת למדינה בעלה הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה משום עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי
לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי: לו ואמרה הטהורה עם משמש היה אני: טהורה ואמרה וחזרה אני טמאה שאמרה האשה טהורה:
מי ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד שמשה או לה בדוק שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש: אחר לבדוק ושמצוה

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם שראתה



קה d`ia ixeq` zekld - oeiq b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּדין ּבית ּכמֹו50מיתת ּגמּורה, איׁש אׁשת נעּׂשית ׁשהרי ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו

.„È,ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת
ּתהיה ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא והּוא51ׁשהרי קרּבן52, חּיב ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מזיד53אׁשם אחד ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו. את והביא ׁשּנאמר: ,54 ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אׁשם מביא חרּופה הרּבה,55ּבׁשפחה ּביאֹות עליה והּבא . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

חּיבת היא אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבין
חּיבי ּכׁשאר מזידה, היתה אם ּוביאה, ּביאה ּכל על ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָמלקּות

ִָלאוין.
.ÂËעד ּפטּור, - ּביאתֹו גמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה

הּגדֹולה על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. הּבעּולה,56ׁשּיגמר , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
קטּנה היתה אם אבל ּוברצֹונּה. היתה57הּמזידה, ׁשּלא אֹו , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ

יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת היתה אֹו [וכן58ּבעּולה, ּפטּור. - ְְְְֲֵֵֶֶָָָָָָ
לא חרּופה ׁשּבׁשפחה ּפטּור; - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹאם
ׁשכבת ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ּביאה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהׁשוה
ׁשּנאמר לביאה; ּביאה ּבין חלק לא ּביאֹות ּבׁשאר אבל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזרע.
ּבאּׁשה]. מׁשּכבֹות ׁשּׁשני הּכתּוב, [ל] מּגיד - אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמׁשּכבי

.ÊËּפטּור הּוא - ּפטּור ׁשהּוא ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִֶֶַָָָָָָּכל
מּכת אֹותֹו מּכין אבל הּמלקּות. מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָמן

ּוגדֹולים. מזידין ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָמרּדּות
.ÊÈהיא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן

קרּבן מביא והּוא ּובעּולה59לֹוקה, גדֹולה ׁשּתהיה והּוא . ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּתתחּיב עד קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוברצֹונּה,
אׁשמֹו. את והביא ּתהיה ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹהיא

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

[ּבין‡. ּבּה, הּמערה העריֹות. ּכל ּכׁשאר היא הרי - ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנּדה
קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת. חּיב - ּכדרּכּה] ׁשּלא ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכדרּכּה
מתטּמאה ׁשהּבת עריֹות. ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבת
ּבזיבה. מּטּמאה ימים עּׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבנּדה

הפר ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה מּפי זה ּגדֹולהודבר ּבין ׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
וזבֹות. נּדֹות לטמאת ְְְְִִַַָָֻלקטּנה

ראתה·. לא ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחד
אֹו ׁשבעה ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד ראׁשֹון, יֹום ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

זֹובּה ימי ּכל הּזבה על אֹו עּׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל
ׁשּנאמר ּבכרת. הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוספירתּה,
זֹוב ימי ּכל נאמר: ּובזבה בנּדתּה; ּתהיה ימים ׁשבעת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנּדה:
ּכימי אֹומר: הּוא זכר ּוביֹולדת ּתהיה; נּדתּה ּכימי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻטמאתּה
ּכנּדתּה. ׁשבעים וטמאה נקבה: ּוביֹולדת ּתטמא; ּדֹותּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנּדת

ּבׁשּטבלה‚. ּבימים? ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּמה
ויֹולדת וזבה נּדה אבל הּספּורים; הּימים אחר מקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמי
ּכּמה אחר אפּלּו מהן אחת על הּבא מקוה, ּבמי טבלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת; חּיב - ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשנים
עד ּבטמאתֹו ׁשהּוא טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻורחצּו

ְִֶֹׁשּיטּבל.
זבה„. מּׁשּום ולא נּדה מּׁשּום עליהם חּיבין אין - ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהעּכּו"ם

הּזכרים העּכּו"ם, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא
לענין ראּו, לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּנקבֹות,

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
ׁשל‰. וס"ו זכר ׁשל ל"ג ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָּכל

האּׁשה את מֹונע ואין טהר, דם הּנקרא הּוא - ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנקבה
עּׂשר ארּבעה ואחר לזכר ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמּבעלּה;
ויֹורד. ׁשֹותת ׁשהּדם ּפי על אף מּטתּה, ּומׁשּמׁשת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלנקבה

.Â.ויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן - טבילֹות חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
- בנּדתּה ּתהיה ימים ׁשבעת ּבנּדה: אֹומר הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
זכר יֹולדת וכן ׁשמיני. ּבליל וטֹובלת ּבנּדתּה, ּכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהּׁשבעה
ׁשהּיֹולדת עּׂשר; חמּׁשה ּבליל - נקבה ויֹולדת ׁשמיני, ּבליל -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָּכנּדה,
.Êּתטּבל לא - ּכׁשּתטּבל טבלה, ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה

אחרת נּדה ותבֹוא יטעּו, - ּבּיֹום ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבּׁשביעי. ְְִִִַֹלטּבל

.Áהּנׁשים ואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
מּפני אֹו הּלסטים מּפני ּבּלילה ולחזר לֹו להּגיע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹיכֹולֹות
זֹו הרי - ּבּלילה הּמדינה ׁשערי ׁשּנֹועלין מּפני אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּצּנה

ּבּיֹום. אחריו ׁשל ּבּימים אֹו הּׁשמיני ּבּיֹום ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָטֹובלת
.Ëעד לבעליהן, טהרה ּבחזקת - וסת להן ׁשּיׁש הּנׁשים ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ּבׁשכנֹותיה. נּדה ׁשּתחזק עד אֹו אני, טמאה לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתאמר
אינֹו - ּכׁשּיבֹוא טהֹורה, והּניחּה אחרת למדינה ּבעלּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אסורה כנעני ולעבד לאשה, כנענית שפחה לקחת לו שאסור שפחות, של החצי מצד אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק
שפחה לקחת לו שמותר בלבד, עברי לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית שאסורה שלה, חורין בת החצי מצד

לאשה. לא51)חנק.50)כנענית הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה וכתבה מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה.53)הבועל.52)לוקה. אינו ובהתראה.54)אבל במזיד רק שזה מובן, מלקות, שחיובה היא על55)אבל ודווקא

ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל על אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שהאשה56)שפחה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין לוקה האשה אין קרבן מביא האיש ממלקות.57)לוקה פטורה ממלקות.58)שהיא פטורה שהיא

כתיב.59) חרופה שפחה גבי "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה שראוי אחד ויום שנים תשע בן איש, אלא לי אין "איש,
טבלו1) שלא ויולדת וזבה נדה ודין וזכות: נדות בענין לקטנה גדולה בין הפרש יש אם העריות: כל כשאר היא הרי שהנדה יבאר

והניחה אחרת למדינה בעלה הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה משום עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי
לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי: לו ואמרה הטהורה עם משמש היה אני: טהורה ואמרה וחזרה אני טמאה שאמרה האשה טהורה:
מי ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד שמשה או לה בדוק שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש: אחר לבדוק ושמצוה

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם שראתה



d`iaקו ixeq` zekld - oeiq b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לבֹוא מּתר זה הרי - יׁשנה מצאּה אפּלּו לּה; לׁשאל ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻצרי
ואם היא. נּדה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו וסּתּה, ּבעֹונת ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליה
אני. טהֹורה לֹו: ׁשּתאמר עד לֹו, אסּורה - נּדה ְֲִִִִֶַַָָָָָֹהּניחּה

.È:ואמרה וחזרה אני, טמאה לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָהאּׁשה
ואם נאמנת. אינּה - ּתחּלה ל אמרּתי ּׂשחֹוק ודר אני, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָטהֹורה
ואחֹותֹו ּבעלּה, ּתבעּה ּכיצד? נאמנת. - לדבריה אמתלא ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָנתנה

חזרהאֹו ּכ ואחר אני, טמאה ואמרה: ּבחצר, עּמּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאּמֹו
אחֹות מּפני אּלא טמאה ל אמרּתי ולא אני, טהֹורה ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹואמרה:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאמנת. זֹו הרי - אֹותנּו יראּו ׁשּמא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹואּמ

.‡Èיפרׁש לא - נטמאתי לֹו: ואמרה הּטהֹורה, עם מׁשּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹהיה
ּפרׁש ואם ּכביאתֹו. ּביציאתֹו לֹו ׁשהנאה ּבקּׁשּויֹו, והּוא ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמּיד
ּבׁשאר הּדין והּוא נּדה. ׁשּבעל ּכמֹו ּכרת חּיב - ּבקּׁשּויֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּוא
וׁשֹוהה ּבּקרקע, רגליו צּפרני נֹועץ יעּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעריֹות.
מּמּנה. נׁשמט ּכ ואחר האיבר, ׁשּימּות עד מזּדעזע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואינֹו

.·Èׁשּמא לוסּתּה, סמּו אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם לֹו ְְְְִִֶַָָָָָָָָואסּור
יּׂשראל ּבני את והּזרּתם ׁשּנאמר: ּתׁשמיׁש; ּבׁשעת ּדם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתראה
אסּור - ּבּיֹום לראֹות דרּכּה היה אם וכּמה? ְְְְִִִַַַָָָָָָָֻמּטמאתם.
- ּבּלילה לראֹות דרּכּה היה ואם הּיֹום; מּתחּלת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָלׁשּמׁש

הּלילה. מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְִִֵַַַַָָאסּור
.‚Èׁשּתעבר אחר לׁשּמׁש מּתרת - ראתה ולא וסּתּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעבר

- ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשׁש לראֹות דרּכּה היה ּכיצד? הּוסת. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעֹונת
ולא ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש עברּו הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹאסּורה
לראֹות דרּכּה היה אם וכן לערב. עד לׁשּמׁש אסּורה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראתה
עד לׁשּמׁש אסּורה - ראתה ולא ועברּו ּבּלילה, ׁשעֹות ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹּבׁשׁש

הּׁשמׁש. ְִֶֶֶַַׁשּתזרח
.„Èאחר עצמם לבּדק לעֹולם יּׂשראל ּובנֹות יּׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּדר

לֹו, נכֹונה ּבמטלית עצמֹו האיׁש מקּנח ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָהּתׁשמיׁש.
ׁשּמא ּבהן ורֹואין לּה, נכֹונּה ּבמטלית עצמּה האּׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּומקּנחת
ׁשּתבּדק אׁשּתֹו להּניח לאיׁש ויׁש ּתׁשמיׁש. ּבׁשעת ּדם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹראתה
ׁשּלֹו. על נאמנת ׁשּלּה על ׁשּנאמנת מּתֹו ׁשּלֹו; ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּמטלית

.ÂË,ּפׁשּתן ׁשל ׁשּיהיּו צריכין ּבהן ׁשּמקּנחין אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבגדים
והּבגד זה. ּבענין עדים הּנקראים והם ּולבנים. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשחקים
ּבֹו היא ׁשּמקּנחת והּבגד ׁשּלֹו, עד נקרא הּוא ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּמקּנח

ׁשּלּה. עד ְִֵֶָָנקרא
.ÊËּתחּלה עצמן ׁשּיבּדקּו עד אּלא מׁשּמׁשֹות אין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּצנּועֹות

עד לׁשּמׁש אסּורה - וסת לּה ׁשאין ואּׁשה ּתׁשמיׁש. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם
לפני אחד עדים: ּבׁשני מׁשּמׁשת היא לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּתבּדק.
וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה אבל הּתׁשמיׁש. לאחר ואחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתׁשמיׁש,
ּבלבד. צניעּות מּׁשּום אּלא ּתׁשמיׁש, לפני עד צריכה אינּה -ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ואחד לֹו אחד עדים: ׁשני צריכין הּכל - ּתׁשמיׁש אחר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאבל
אּלא ּתׁשּמׁש לא ּוקטּנה ּוזקנה. ּומניקה מעּברת אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלּה,
ּדם על ויֹוׁשבת ּבתּולה אבל לּה. ואחד לֹו אחד עדים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשני

מּמּנה. ׁשֹותת הּדם ׁשהרי עדים, צריכה אינּה - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹטהר
.ÊÈׁשני לבּדק צריכין אינן - רּבֹות ּפעמים מּטתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹהמׁשּמׁש

ּבעד הּוא מקּנח אּלא ּוביאה, ּביאה ּכל על ׁשּלהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעדים
הּלילה, ּכל ׁשל ּוביאה ּביאה ּכל אחר ׁשּלּה ּבעד והיא ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו
עד על אֹו ׁשּלּה עד על הּדם נמצא העדים. יבּדקּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּולמחר
ואבד עצמּה וקּנחה מּטתּה ׁשּמׁשה טמאה. זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּלֹו
אחר ּבעד ׁשּתבּדק עד ׁשנּיה ּפעם ּתׁשּמׁש לא זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהעד

ׁשאבד. העד על היה דם ׁשּמא ְִֵֶֶַַָָָָָָָּתחּלה,
.ÁÈעליוה ונמצא הּכסת, ּתחת אֹו הּכר ּתחת העד ּניחה ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

עגּול היה ואם הּקּנּוח; מן ׁשחזקתֹו טמאה, - מׁשּו אם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּדם:
הּכר. ּתחת ׁשּנהרגה מאכלת דם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, -ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

.ËÈּולמחר ּבירכּה, וטחּתּו לּה הּבדּוק ּבעד עצמּה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקּנחה
ׁשּמא אֹומרים: ואין טמאה, זֹו הרי - ּדם עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנמצא
ּבעד עצמּה קּנחה מאכלת. נהרגה ּבירכּה אֹותּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּטחה
ׁשּתקּנח קדם ּדם עליו היה אם ידעה ולא לּה, ּבדּוק ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשאינֹו
ועֹוד ּכגריס הּדם היה אם ּדם: עליו נמצא היה לא אֹו ְְִִִִַָָָָָָָָָָֹּבֹו
מן אּלא ׁשאינֹו טהֹורה, - מּכן ּפחֹות היה נּדה; זֹו הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ֲֶַַֹהּמאכלת.
.Îלׁשּמׁש מּתרת זֹו הרי - ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי

מׁשּמׁשת - ׁשנּיה ּבפעם ּדם ראתה ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּתטהר
לׁשּמׁש אסּורה זֹו הרי - ּבּׁשליׁשית ּדם ראתה ׁשליׁשית. ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּפעם
ׁשם היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לעֹולם. זה ּבעל ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹעם
ּתֹולה - לוסּתּה סמּו ׁשּמׁשה אם אבל ּבֹו; לתלֹות ְְְְֲִִִִָָָָָָָּדבר
מּכתּה דם היה ואם ּבּמּכה. ּתֹולה - מּכה ּבּה היתה ְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבּוסת.
ּבּמּכה. ּתֹולה אינּה - הּתׁשמיׁש ּבעת ׁשּתראה מּדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמׁשּנה
הּדם ׁשּמּמּנה הּמקֹור ּבתֹו לי יׁש מּכה לֹומר: אּׁשה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונאמנת
מן יֹוצא ׁשּדם ּפי על ואף לבעלּה, מּתרת ותהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻיֹוצא,

ּתׁשמיׁש. ּבׁשעת ְְִִַַַָהּמקֹור
.‡Îּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָמי

ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּבֹו לתלֹות ּדבר ׁשם ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוׁשליׁשית,
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראתה לׁשני נּׂשאת לׁשני. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָלהּנּׂשא

ות ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּפעמים נּׂשאתׁשלׁש לׁשליׁשי. ּנּׂשא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָָָָ
הרי - ּפעמים ׁשלׁש ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָלׁשליׁשי

זה. מחלי ׁשּתבריא עד להּנּׂשא ואסּורה ּתתּגרׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו
.·Î?נרּפאת לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

ּומכנסת לתֹוכּה, רצּוף ּופיה אבר, ׁשל ׁשפֹופרת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָמביאה
הּׁשפֹופרת ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, ׁשהיא מקֹום עד ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּׁשפֹופרת
הּמֹו ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ודֹופקת ראׁשֹו, על מּנח ּומֹו ְְִִֶֶֶַַַַַָֹֻמכחֹול,
הּמֹו ראׁש על דם נמצא אם .הּמֹו ּומֹוציאה הרחם, ְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹלצּואר
ואם הּמקֹור; מן ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ׁשהיא ׁשהּדם ּבידּוע -ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
מּדחק ׁשרֹואה ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום הּמֹו על נמצא ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
ּכמֹו לאחרים, להּנּׂשא ּומּתרת היא, ּוטהֹורה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהּצדדין,

איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טמאים1) דמים חמישה שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר, פירוש ולזיבות: לנידה באונס מתטמאה שהאשה יבאר

d`ia ixeq` zekld - oeiq b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו חּיה אֹו ּבהמה ראתה אֹו למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפצה ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָּכגֹון
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראתה וחמדה זה עם זה מתעּסקין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעֹוף
ּבכל ּומּטּמאה נטמאת. מקֹום, מּכל ּדם וראתה הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּבזה
ׁשּזב ּכמי זֹו הרי - ּכחרּדל טּפה ּדם ראתה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּוא.

הרּבה. דמים ְִִֵֶַָָמּמּנה
ׁשּלא·. ּפי על ואף החיצֹון, ּבּבית מתטּמאֹות הּנׁשים ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹּכל

הֹואיל ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, הּדם ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
הּדם ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים מּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָויצא
הּוא היכן ועד ּבבּׂשרּה. זֹובּה יהיה ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבּׂשרּה;
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַּובין
הּוא‚. הּולד, ּבֹו ׁשּנֹוצר הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

וקֹוראין - מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא מקֹור, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
והּוא ּכּלֹו, הרחם וצּואר ולפנים. לפני ׁשהּוא לפי חדר, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻאֹותֹו
יּפל ׁשּלא ּכדי העּבּור ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּמקֹום
ּפרֹוזדֹור. אֹותֹו קֹוראין - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּולד,

לרחם. ׁשער ּבית ׁשהּוא ְֵֶֶֶַַַָּכלֹומר,
עד„. מּגיע ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור נכנס האבר ּביאה ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות. לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹו
הּוא לפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּולמעלה
ׁשּבהן והּׁשבילים אּׁשה ׁשל ּביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
עלּיה. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר לּול. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ׁשהּתֹורה‰. טהר מּדם חּוץ טמא; ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדם
טהֹור, ּכּלֹו - העלּיה ודם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קׁשי, ודם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֻטהרּתּו,
וכּיֹוצא ּבּכליא אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה דם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּוא
- ולפנים הּלּול מן נמצא אם ּבּפרֹוזדֹור: הּנמצא ודם ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבהן.
ּביאת על עליו וחּיבין החדר. מן ׁשחזקתֹו טמא, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי
ׁשּמא אֹומרים: ואין וקדׁשים; ּתרּומה עליו וּׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמקּדׁש,
מן - ּכאן הּנמצאין הּדמים ׁשרב הּנקב, ּדר ירד העלּיה ְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמן
טמאתֹו הרי - לּנקב חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהחדר.
הּלּול. ּדר ׁשתת העלּיה מן אֹו ּבא החדר מן ׁשּמא ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבספק,
עליו חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ּׂשֹורפין אין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָלפיכ

הּמקּדׁש. ּביאת ְִִַַַָעל
.Â;ּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּבא מׁשקה ּכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלא

אֹו לבן הרחם מן ׁשתת אם ,לפיכ זֹובּה. יהיה ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מראיו ואין הֹואיל ּכדם, ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשקה

טהֹור. זה הרי - דם ְֲֵֵֶַָָמראה
.Ê:הן ואּלּו טהֹורין. והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים דמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג. וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחֹור, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאדם,
.Áהּקזה מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו הּוא? ּכיצד ִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

והּׁשחֹור ורֹואהּו. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס הּדם נֹותן אדם. ּבני ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשל
ּבגּוׁש לח ּכרּכם יביא ּכיצד? ּכרּכם ּכקרן הּיבׁש. הּדיֹו ּכעין -ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשּלֹו. האמצעי הּקנה ׁשּבֹו הּברּור מן ולֹוקח ׁשעליו, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאדמה
ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ּובכל הּוא, קנה ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשּכּלֹו
ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ּומּקיף עלים. ׁשלׁשה ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָקנה
אדמה יביא ּכיצד? אדמה ּכמימי ּבֹו. ורֹואה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאמצעי
מים עליה ונֹותן אדּמה, ׁשהיא ּבּה, וכּיֹוצא סיכני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּבקעת
ׁשעּור ואין הּׁשּום. ּכקלּפת העפר על הּמים ׁשּיעלה עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבכלי
לׁשעתֹו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי ּומעּכרן לעפר. ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלּמים

ּומעּכרן. חֹוזר - צללּו ואם עכּורין. ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָּובמקֹומֹו
.Ëּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם הּללּו, מראֹות ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה

- מּמּנּו דהה היה טמא; זה הרי - מהן עמק אֹו מהן ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
- הּיבׁש מּכדיֹו יֹותר ׁשחֹור הּדם היה ּכיצד? טהֹור. זה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהרי
הּזית ּכעין מראהּו ׁשהיה ּכגֹון מּמּנּו, ּפחֹות היה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטמאה;
וכן טהֹור. זה הרי - העֹורב ּכעין אֹו הּזפת ּכעין אֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשחֹור

מראֹות. הּׁשלׁשה ְְְִַַָָּבׁשאר
.Èׁשל הּׁשרֹוני הּיין מן יין, אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּכּיין

הּדם מראה היה מים. חלקים ּוׁשני וחדׁש, חי יּׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָארץ
ּכמזג ׁשּיהיה עד טהֹור, זה הרי - מּמּנּו דהה אֹו מּמּנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹעמק
ואּבדּתיו, ראיתי זה ּכמראה לֹומר: אּׁשה ונאמנת ּבלבד. ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה

מטהר. אֹו לּה מטּמא ְְְֵֵֶַַָָָוהחכם
.‡È,ּבידֹו הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הּקזה ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּומּביט
ּכפי לּה ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּכֹוס,
ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו מטהר. אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ּׁשעיניו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָמה
רחב הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס. ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ּכֹוס ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל
ולא האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה
.·È.ּובחּמה לבנה מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוּׂשה
הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּובעת ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
מן ּבמראה לֹו נסּתּפק ואם יטהר. אֹו יטּמא מּיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיראה
אֹו הּקזה לדם אֹו לדיֹו ולער להּקיף צרי - ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹהּמראֹות

הּמראֹות. ְְִַַָלׁשאר
.‚Èעּמּה יׁש אם אדּמה: ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה נקרעה ואפּלּו טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּדם
אּלא נּדה, דם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - דם מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָונמצאת

חתיכה. ֲִַָדם
.„È.טמאה - ּבתֹוכּה אגּור ודם קרּועה, חתיכה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָהּפילה

יבחּוׁשין, ּכמֹו עפר, ּכמין ּׂשערה, ּכמין קלּפה, ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָהּפילה
אם ּפֹוׁשרין: למים ּתּטיל - אדם אּלּו דברים מראה היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹאם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דם דם: ויצא מים שהשתינה האשה ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה הפילה ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש
ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת לנערה לקטנה, בתולים



קז d`ia ixeq` zekld - oeiq b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו חּיה אֹו ּבהמה ראתה אֹו למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפצה ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָּכגֹון
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראתה וחמדה זה עם זה מתעּסקין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעֹוף
ּבכל ּומּטּמאה נטמאת. מקֹום, מּכל ּדם וראתה הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּבזה
ׁשּזב ּכמי זֹו הרי - ּכחרּדל טּפה ּדם ראתה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּוא.

הרּבה. דמים ְִִֵֶַָָמּמּנה
ׁשּלא·. ּפי על ואף החיצֹון, ּבּבית מתטּמאֹות הּנׁשים ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹּכל

הֹואיל ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, הּדם ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
הּדם ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים מּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָויצא
הּוא היכן ועד ּבבּׂשרּה. זֹובּה יהיה ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבּׂשרּה;
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַּובין
הּוא‚. הּולד, ּבֹו ׁשּנֹוצר הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

וקֹוראין - מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא מקֹור, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
והּוא ּכּלֹו, הרחם וצּואר ולפנים. לפני ׁשהּוא לפי חדר, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻאֹותֹו
יּפל ׁשּלא ּכדי העּבּור ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּמקֹום
ּפרֹוזדֹור. אֹותֹו קֹוראין - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּולד,

לרחם. ׁשער ּבית ׁשהּוא ְֵֶֶֶַַַָּכלֹומר,
עד„. מּגיע ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור נכנס האבר ּביאה ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות. לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹו
הּוא לפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּולמעלה
ׁשּבהן והּׁשבילים אּׁשה ׁשל ּביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
עלּיה. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר לּול. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ׁשהּתֹורה‰. טהר מּדם חּוץ טמא; ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדם
טהֹור, ּכּלֹו - העלּיה ודם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קׁשי, ודם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֻטהרּתּו,
וכּיֹוצא ּבּכליא אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה דם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּוא
- ולפנים הּלּול מן נמצא אם ּבּפרֹוזדֹור: הּנמצא ודם ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבהן.
ּביאת על עליו וחּיבין החדר. מן ׁשחזקתֹו טמא, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי
ׁשּמא אֹומרים: ואין וקדׁשים; ּתרּומה עליו וּׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמקּדׁש,
מן - ּכאן הּנמצאין הּדמים ׁשרב הּנקב, ּדר ירד העלּיה ְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמן
טמאתֹו הרי - לּנקב חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהחדר.
הּלּול. ּדר ׁשתת העלּיה מן אֹו ּבא החדר מן ׁשּמא ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבספק,
עליו חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ּׂשֹורפין אין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָלפיכ

הּמקּדׁש. ּביאת ְִִַַַָעל
.Â;ּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּבא מׁשקה ּכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלא

אֹו לבן הרחם מן ׁשתת אם ,לפיכ זֹובּה. יהיה ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מראיו ואין הֹואיל ּכדם, ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשקה

טהֹור. זה הרי - דם ְֲֵֵֶַָָמראה
.Ê:הן ואּלּו טהֹורין. והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים דמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג. וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחֹור, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאדם,
.Áהּקזה מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו הּוא? ּכיצד ִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

והּׁשחֹור ורֹואהּו. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס הּדם נֹותן אדם. ּבני ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשל
ּבגּוׁש לח ּכרּכם יביא ּכיצד? ּכרּכם ּכקרן הּיבׁש. הּדיֹו ּכעין -ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשּלֹו. האמצעי הּקנה ׁשּבֹו הּברּור מן ולֹוקח ׁשעליו, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאדמה
ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ּובכל הּוא, קנה ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשּכּלֹו
ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ּומּקיף עלים. ׁשלׁשה ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָקנה
אדמה יביא ּכיצד? אדמה ּכמימי ּבֹו. ורֹואה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאמצעי
מים עליה ונֹותן אדּמה, ׁשהיא ּבּה, וכּיֹוצא סיכני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּבקעת
ׁשעּור ואין הּׁשּום. ּכקלּפת העפר על הּמים ׁשּיעלה עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבכלי
לׁשעתֹו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי ּומעּכרן לעפר. ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלּמים

ּומעּכרן. חֹוזר - צללּו ואם עכּורין. ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָּובמקֹומֹו
.Ëּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם הּללּו, מראֹות ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה

- מּמּנּו דהה היה טמא; זה הרי - מהן עמק אֹו מהן ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
- הּיבׁש מּכדיֹו יֹותר ׁשחֹור הּדם היה ּכיצד? טהֹור. זה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהרי
הּזית ּכעין מראהּו ׁשהיה ּכגֹון מּמּנּו, ּפחֹות היה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטמאה;
וכן טהֹור. זה הרי - העֹורב ּכעין אֹו הּזפת ּכעין אֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשחֹור

מראֹות. הּׁשלׁשה ְְְִַַָָּבׁשאר
.Èׁשל הּׁשרֹוני הּיין מן יין, אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּכּיין

הּדם מראה היה מים. חלקים ּוׁשני וחדׁש, חי יּׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָארץ
ּכמזג ׁשּיהיה עד טהֹור, זה הרי - מּמּנּו דהה אֹו מּמּנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹעמק
ואּבדּתיו, ראיתי זה ּכמראה לֹומר: אּׁשה ונאמנת ּבלבד. ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה

מטהר. אֹו לּה מטּמא ְְְֵֵֶַַָָָוהחכם
.‡È,ּבידֹו הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הּקזה ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּומּביט
ּכפי לּה ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּכֹוס,
ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו מטהר. אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ּׁשעיניו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָמה
רחב הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס. ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ּכֹוס ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל
ולא האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה
.·È.ּובחּמה לבנה מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוּׂשה
הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּובעת ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
מן ּבמראה לֹו נסּתּפק ואם יטהר. אֹו יטּמא מּיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיראה
אֹו הּקזה לדם אֹו לדיֹו ולער להּקיף צרי - ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹהּמראֹות

הּמראֹות. ְְִַַָלׁשאר
.‚Èעּמּה יׁש אם אדּמה: ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה נקרעה ואפּלּו טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּדם
אּלא נּדה, דם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - דם מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָונמצאת

חתיכה. ֲִַָדם
.„È.טמאה - ּבתֹוכּה אגּור ודם קרּועה, חתיכה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָהּפילה

יבחּוׁשין, ּכמֹו עפר, ּכמין ּׂשערה, ּכמין קלּפה, ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָהּפילה
אם ּפֹוׁשרין: למים ּתּטיל - אדם אּלּו דברים מראה היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹאם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דם דם: ויצא מים שהשתינה האשה ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה הפילה ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש
ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת לנערה לקטנה, בתולים
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דם הרֹואה וכל וקפה, הּוא ׁשּדם טמאה, זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָָנּמֹוחּו
ּכ ואחר לעת מעת ּבּפֹוׁשרין ׁשהּו ואם טמאה; - ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיבׁש
הרי - לעת מעת נּמֹוחּו לא טמאה; ספק זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵָָֹנּמֹוחּו

היא. ּוטהֹורה מּמּכה, ְִִֵַָָאּלּו
.ÂËאם ּורמּׂשים: ׁשקצים ּדגים, ּכמין חגבים, ּכמין ְְְְֲִִִִִִִִִָָָָָהּפילה

טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ּדם עּמהן ְְְִִֵֵֶַָָָָיׁש
.ÊËהּדם וראתה ּבּפרֹוזדֹור, ׁשפֹופרת ׁשהכניסה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהאּׁשה

ּבבּׂשרּה זֹובּה יהיה ּדם ׁשּנאמר: טהֹורה; - הּׁשפֹופרת ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבתֹו
ּדר ואין רֹואֹות, ׁשהּנׁשים ּכדר ּבבּׂשרּה, ׁשּתראה עד -ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבׁשפֹופרת. לראֹות ְְִִִֶֶָָהאּׁשה
.ÊÈּבין רגלים, מי עם דם ויצא מים ׁשהׁשּתינה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

הרי - יֹוׁשבת והיא ׁשהׁשּתינה ּבין עֹומדת והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהׁשּתינה
חֹוׁשׁשת; אינּה - ונזּדעזעה ּגּופּה הרּגיׁש ואפּלּו טהֹורה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזֹו
ודם החדר, מן רגלים מי ׁשאין זֹו. היא רגלים מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרּגׁשת

ּבּכליא. אֹו ּבחלחלת הּוא מּכה ּדם ְְֶֶַַַַַָָֹֻזה
.ÁÈדם ולא נּדה דם לא ואינֹו הּוא, טהֹור - ּבתּולים ְְְִִֵַַַָָֹֹּדם

ּדין וכיצד חּבּורה. דם ּכמֹו אּלא הּמקֹור, מן ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזיבה,
ּדם ראתה לא ּבין קטּנה, נּׂשאת אם ּבדמים? ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה
לבעלּה מּתרת זֹו הרי - אביה ּבבית ּדם ׁשראתה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻמּימיה

הּמּכה מחמת - ׁשּתראה ּדם ׁשּכל הּמּכה, ׁשּתחיה הּוא.עד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נּדה. זֹו הרי - הּמּכה ׁשּתחיה אחר ּדם ראתה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואם

.ËÈהרי - ּדם מּימיה ראתה לא אם נערה: ּכׁשהיא ְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנּׂשאת
ּפי על אף ּובּלילה, ּבּיֹום ימים ארּבעה לבעלּה מּתרת ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻזֹו
ּדם ראתה ואם הּמּכה. חיתה ׁשּלא והּוא ׁשֹותת. ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּדם
אּלא עליה לבא לֹו אין - נּׂשאת ּכ ואחר אביה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבבית
היא ּכאּלּו זה ּבתּולים דם ויהיה ּופֹורׁש, ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָּבעילה
ּכל לּה נֹותנין - מּימיה ראתה ׁשּלא ּובֹוגרת נּדה. ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹּתחּלת

הראׁשֹון. ְִַָָלילה

.Îעל אף - דם ראתה ׁשּלא לנערה ׁשּנֹותנין לילֹות ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹארּבעה
ׁשני אפּלּו ּוממּתין הראׁשֹון, לילה ּבֹועל ּבסרּוגין. ׁשהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּפי
חיתה ׁשּלא והּוא ׁשני. לילה ּובֹועל ׁשלׁשה, אֹו ְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָֹחדׁשים

ַַָהּמּכה.
.‡Îלא אפּלּו הּמּכה, ׁשּתחיה עד לּה ׁשּנֹותנין קטּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן

ּביֹום ּבין ּבסרּוגין ּבין הּׁשנה, ּכל ּבֹועל זה הרי - ׁשנה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָחיתה
יֹום. ַַאחר

.·Îהּדם ועדין ּבעלּה, ּתחת נערה ונעּׂשת ׁשּנּׂשאת, ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָקטּנה
קטּנה ּכׁשהיא ׁשּבעל ּבעילֹות ּכל - הּמּכה מחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשֹותת
ימים ארּבעה ּכל לֹו ּומׁשלימין אחד, ּכלילה לֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנחׁשבֹות
ּבימי לֹו ׁשּנֹותנין ימים הּׁשלׁשה היּו ואפּלּו הּנערּות. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבימי
הרי - אחד לילה חדׁשים ׁשני ּבכל ּובעל ּבסרּוגין, ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנערּות

הּמּכה. חיתה ׁשּלא והּוא מּתר. ְְֶֶַַָָָָֹֻזה
.‚Îהיתה חיתה? לא אֹו הּמּכה חיתה אם יֹודעין ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹּכיצד

ּת לא ּוכׁשּתׁשב ׁשּתעמד, ּבעת הּדם ׁשּתׁשברֹואה ּובעת ראה, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לא ּוכסתֹות ּכרים ּגּבי על ּתׁשב ואם ּתראה, הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹעל
ּכלל ראתה ולא הּדם ּפסק הּמּכה; חיתה לא עדין - ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹתראה
אם וכן הּמּכה. חיתה ּכבר - הּכר על יֹוׁשבת ּבין עֹומדת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבין
על יֹוׁשבת ּכׁשהיא ואפּלּו הּדם ּתראה אּלא ּכלל, ּפסק ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלא

נּדה. דם אּלא מּכה, דם זה אין - והּכסתֹות ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכרים
.„Î.הּמּכה מחמת זה הרי - ּתׁשמיׁש ּבעת רֹואה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהיתה

ׁשּלא ּדם ראתה ּכ ואחר ּדם, ראתה ולא מּטתּה ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה
נּדה. דם זה הרי - ּתׁשמיׁש ְֲֲִִֵֵֶַַַָמחמת

.‰Îויצא ּובעלּה וחזר ּדם, מּמּנה יצא ולא ּבתּולה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהּבֹועל
דם היה ׁשאּלּו נּדה; דם זה הרי - קטּנה היתה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָדם,
ויצא ׁשלׁש מּבת ּפחּותה הּבֹועל ּבּתחּלה. ּבא היה - ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָּבתּולים

ּבתּולים. דם זה הרי - ְֲִֵֶַָדם
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עליה‡. להכריז חּיב - להחזירּה חּיב ׁשהּוא אבדה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמֹוצא
סימנין ויּתן יבֹוא ּפלֹוני, מין לֹו ׁשאבד מי ולֹומר: ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָּולהֹודיעּה
חּיב - והּוזלה הּמציאה ּבעת ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹויּטל.
ׁשעליה לירּוׁשלים, חּוץ היתה ּגבֹוהה ואבן עליה. ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלהכריז

מכריזין. ְִִַָהיּו
לֹו·. ׁשאבד מי מכריז: - מעֹות מצא אם מכריז? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּכיצד

אֹו ּבהמה אֹו ּכסּות לֹו ׁשאבד מי מכריז: וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָמטּבע.

מּפני חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל. סימנים ויּתן יבֹוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹׁשטרֹות,
סימנים ׁשּיּתן עד מחזירֹו ׁשאינֹו לפי האבדה, מין ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודיע

ְִָֻמבהקין.
אין‚. - מבהקין ׁשאינן סימנים ונתן האבדה ּבעל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבא

על אף והרּמאי, מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻמחזירין
ׁשּיביא עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנים ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי
אחי ּדרׁש עד עּמ והיה חכמים: אמרּו ׁשּלֹו. ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָעדים

לאו. אם הּוא רּמאי אם אחריו ׁשּתחקר עד -ְֲִִֶַַַַַָָֹ
.„- סימניה ונתן ּובא אבדה לֹו ׁשאבדה מי ּכל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּבראׁשֹונה,

מּׁשרּבּו רּמאי. החזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻמחזירין
התק עדיםהרּמאין, הבא לֹו: אֹומרין ׁשּיהּו ּדין, ּבית ינּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

וטל. רּמאי אּתה ֵֶַַַָָֹׁשאין
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ּבכל‰. ּפיהם על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּסימנים
מקֹום אֹו הּמנין אֹו הּמׁשקל אֹו והּמּדה ּתֹורה. ּדין ְְְְִִִִַַַָָָָָמקֹום

הן. מבהקין סימנין - ְֲִִִֵֵָָָָֻהאבדה
.Âהאבדה סימני נתן וזה האבדה, סימני נתן זה ׁשנים, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבאּו

ּתהיה אּלא לזה, ולא לזה לא יּתן לא - האחר ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכמֹו
נתן ּפׁשרה. ּביניהן יעּׂשּו אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנחת
העדים. לבעל יּתן - עדים הביא והּׁשני הּסימנים, את ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאחד
האחד העד הרי - אחד ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָזה

ויּניח. ׁשאינֹו, ְְִֵֶַַּכמֹו
.Êׁשארגּוה אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ּׂשמלה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמצא

זה נפילה. לעדי יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלֹו,
מּדת ׁשּנתן למי יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנתן
ּבעליה ּכׁשהיה רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָארּכּה;
מׁשקלֹותיה ּכּון וזה ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּסה
וזה ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה מׁשקלּה. ׁשּכּון למי יּתן -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ארּכּה מּדת ׁשּנתן למי יּתן - ׁשּבּה האמריֹות מּדת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנתן

ְְָָורחּבּה.
.Áעליה מכריז היה אבדה, ׁשּמצא מי ּכל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּבראׁשֹונה,

אֹומר: - ׁשני ראׁשֹון. אֹומר: - ראׁשֹון רגל רגלים. ְְִִִִֵֵֵֶֶָָׁשלׁשה
ׁשני לֹו יתחּלף ׁשּלא ּכדי סתם, מכריז - ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹׁשני.
ּפעם מכריז ימים ּבׁשבעת האחרֹון רגל ואחר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבׁשליׁשי.
וימּׁשׁש ימים ּבׁשלׁשה לביתֹו הּׁשֹומע ׁשּיל ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָרביעית;
מכריז הּמכריז זה וימצא הּימים, ּבׁשלׁשת ויחזר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכליו,

ְִִַּבּׁשביעי.
.Ëּבבּתי מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּׁשחרב

הּמציאה ואמרּו: האּנסין מּׁשרּבּו מדרׁשֹות. ּובבּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכנסּיֹות
ולמיּדעיו לׁשכניו מֹודיעין ׁשּיהיּו התקינּו היא, מל ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻׁשל

ְַודּיֹו.
.Èהּמציאה ּתהיה - הּבעלים ּבאּו ולא הֹודיע אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹהכריז

אצלֹו, ׁשהאבדה זמן ּובכל אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד אצלֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמּנחת
ּפטּור. - נאנסה ואם ּבאחריּותּה; חּיב - אבדה אֹו נגנבה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאם
ּבמצוה עֹוסק ׁשהּוא מּפני הּוא, ּׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּׁשֹומר
ּבׁשמירתּה. עֹוסק ׁשהּוא זמן ּכל עּׂשה מצֹות מּכּמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָונפטר

.‡Èּתּפסד ׁשּלא ּכדי ּולבדקּה, האבדה את לבּקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי
ּתׁשיבּנּו היא ראה - לֹו והׁשבתֹו ׁשּנאמר: מאליה; ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹותאבד
לׁשלׁשים אחת מנערּה - צמר ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלֹו.
על וׁשֹוטחּה אדם. ּבני ּבׁשני ולא ּבמּקל, ינערּנה ולא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹיֹום.
נזּדּמנּו ּולצרּכֹו. לצרּכּה לא אבל ּבלבד, לצרּכּה מּטה ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹּגּבי
ׁשּמא - לצרּכּה ואפּלּו ּבפניהם יׁשטחּנה לא - אֹורחים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלֹו

ִֵָּתּגנב.
.·Èּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא

מּפני האּור, ידי על לא אבל ּבחּמין, ּבהן מׁשּתּמׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנחׁשת
ּבחּמין, לא אבל ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - ּכסף ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמׁשחיקן.
ּבהן יׁשּתּמׁש - וקרּדּמֹות מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירן. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּפני

מ ּבקׁשה, לא אבל ,ּוכליּבר זהב ּכלי מצא ׁשּמפחיתן. ּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיבֹוא עד ּבהן יּגע לא זה הרי - ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹזכּוכית

ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמרּו ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו וכּדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאלּיהּו.
הּים. למדינת ְְִִַַָָָּבעליו

.‚Èאינֹו ואם יֹום. לׁשלׁשים אחת ּבהן קֹורא - ספרים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמצא
ּבהן ילמד לא ּולעֹולם יֹום. ׁשלׁשים ּכל ּגֹוללן - לקרֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹיֹודע
ּפרׁשה יקרא ולא ויׁשנה, ּפרׁשה יקרא ולא ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָֹֹלכּתחּלה,
ׁשנים יהיּו ולא דּפין. מּׁשלׁשה יתר ּבֹו יפּתח ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹויתרּגם.
הּספר; ויבלה זה וימׁש זה ימׁש ׁשּמא ענינין, ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹקֹורין
אחד, ּבספר ׁשלׁשה יקראּו ולא אחד. ּבענין הן קֹורין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל

אחד. ּבענין ְְֲִִֶַָָואפּלּו
.„Èמצּוי ׁשּדבר עליו; ּומּניחן ּדמיהן ׁשם - ּתפּלין ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָמצא

ּבלבד. למצותן אּלא עּׂשּויין ואין הּכל, ּביד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹהּוא
.ÂËהּוא צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש דבר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמצא

- וחמֹור ּפרה ּכגֹון ואֹוכל, ׁשעֹוּׂשה דבר היה אם ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָלהאכילֹו:
ולֹוקח ּומּׂשּכירן הּמציאה, מּיֹום חדׁש עּׂשר ׁשנים ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמטּפל
הּיתר הרי - אכילתן על יתר ּׂשכרן היה ואם ּומאכילן. ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָּׂשכר
ׁשנים ּכל ּומאכילן ּביציהן מֹוכר - הּתרנגֹולין וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלּבעלים.
ׁשּלֹו הן והרי עליו, ּדמיהן ׁשם - ואיל מּכן חדׁש. ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹעּׂשר

מחברֹו. ּבהמה הּׁשם ּכל ּכדין ּבׁשּתפּות, ּבעלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻוׁשל
.ÊËׁשלׁשה ּבהן מטּפל - רעי ׁשל ּוסיחין: עגלים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמצא

ות אּוזים יֹום. ׁשלׁשים - ּבריאה וׁשל ּגדֹוליםחדׁשים, רנגֹולין ְְְְְְְֳִִִִִִֶַַָָָ
ׁשּטּפּולֹו ּדבר וכל קטּנים, מצא יֹום. ׁשלׁשים ּבהן מטפל -ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
- ואיל מּכן ימים. ׁשלׁשה ּבהן מטּפל - מּׂשכרֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמרּבה
ּבהן וכּיֹוצא להרקיב ׁשהתחילּו ּפרֹות וכן ּדין. ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמֹוכרן

ּדין. ּבבית מֹוכרן -ְְִֵָ
.ÊÈרׁשּות לֹו ויׁש לּמֹוצא, יּנתנּו ּבּדמים? ּיעּׂשה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמה

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון נאנסּו, אם ,לפיכ ּבהן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבהן; נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם. חּיב - ּבּים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבעּו
אצלֹו הן הרי - ּבהן להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון

ְִֵָּכׁשאלה.
.ÁÈונּטּפל הֹואיל האבדה, ּבדמי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמה

אם ,לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא - אבדה מעֹות אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהן;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור; - ּבאנס ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאבדּו

.ËÈּבבית ׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמטּפל הּימים אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
לי, ויראה הּבעלים. מן נֹוטל - מּׁשּלֹו האכילּה אם ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּדין,

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ְְְִִֵֵֶָָָֹׁשהּוא
.Îׁשאם העֹולם; ּתּקּון מּפני יּׁשבע, לא - מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוצא

יּׁשבע. ׁשּלא ּכדי לֹו, ויל הּמציאה יּניח - יּׁשבע אֹומר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּתה
קׁשּורים ּכיסים ׁשּׁשני הּמציאה ּבעל וטען ּכיס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
הּקׁשּור האחר נמצא אם אּלא האחד ׁשּיּמצא אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיּו

יּׁשבע. לא זה הרי - ֲִִֵֶַָֹעּמֹו

ה'תשע"א סיון י"ח שני יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

והּׂשה‡. הּׁשֹור וכן היתה, 'אחי אבדת 'ּכל ּבכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׂשמלה
הּכ ּפרט ולּמה מרּדעת.וחמֹור. ּבסימני להחזירֹו חמֹור? תּוב ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָ
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ּבכל‰. ּפיהם על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּסימנים
מקֹום אֹו הּמנין אֹו הּמׁשקל אֹו והּמּדה ּתֹורה. ּדין ְְְְִִִִַַַָָָָָמקֹום

הן. מבהקין סימנין - ְֲִִִֵֵָָָָֻהאבדה
.Âהאבדה סימני נתן וזה האבדה, סימני נתן זה ׁשנים, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבאּו

ּתהיה אּלא לזה, ולא לזה לא יּתן לא - האחר ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכמֹו
נתן ּפׁשרה. ּביניהן יעּׂשּו אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנחת
העדים. לבעל יּתן - עדים הביא והּׁשני הּסימנים, את ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאחד
האחד העד הרי - אחד ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָזה

ויּניח. ׁשאינֹו, ְְִֵֶַַּכמֹו
.Êׁשארגּוה אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ּׂשמלה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמצא

זה נפילה. לעדי יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלֹו,
מּדת ׁשּנתן למי יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנתן
ּבעליה ּכׁשהיה רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָארּכּה;
מׁשקלֹותיה ּכּון וזה ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּסה
וזה ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה מׁשקלּה. ׁשּכּון למי יּתן -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ארּכּה מּדת ׁשּנתן למי יּתן - ׁשּבּה האמריֹות מּדת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנתן

ְְָָורחּבּה.
.Áעליה מכריז היה אבדה, ׁשּמצא מי ּכל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּבראׁשֹונה,

אֹומר: - ׁשני ראׁשֹון. אֹומר: - ראׁשֹון רגל רגלים. ְְִִִִֵֵֵֶֶָָׁשלׁשה
ׁשני לֹו יתחּלף ׁשּלא ּכדי סתם, מכריז - ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹׁשני.
ּפעם מכריז ימים ּבׁשבעת האחרֹון רגל ואחר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבׁשליׁשי.
וימּׁשׁש ימים ּבׁשלׁשה לביתֹו הּׁשֹומע ׁשּיל ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָרביעית;
מכריז הּמכריז זה וימצא הּימים, ּבׁשלׁשת ויחזר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכליו,

ְִִַּבּׁשביעי.
.Ëּבבּתי מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּׁשחרב

הּמציאה ואמרּו: האּנסין מּׁשרּבּו מדרׁשֹות. ּובבּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכנסּיֹות
ולמיּדעיו לׁשכניו מֹודיעין ׁשּיהיּו התקינּו היא, מל ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻׁשל

ְַודּיֹו.
.Èהּמציאה ּתהיה - הּבעלים ּבאּו ולא הֹודיע אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹהכריז

אצלֹו, ׁשהאבדה זמן ּובכל אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד אצלֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמּנחת
ּפטּור. - נאנסה ואם ּבאחריּותּה; חּיב - אבדה אֹו נגנבה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאם
ּבמצוה עֹוסק ׁשהּוא מּפני הּוא, ּׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּׁשֹומר
ּבׁשמירתּה. עֹוסק ׁשהּוא זמן ּכל עּׂשה מצֹות מּכּמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָונפטר

.‡Èּתּפסד ׁשּלא ּכדי ּולבדקּה, האבדה את לבּקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי
ּתׁשיבּנּו היא ראה - לֹו והׁשבתֹו ׁשּנאמר: מאליה; ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹותאבד
לׁשלׁשים אחת מנערּה - צמר ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלֹו.
על וׁשֹוטחּה אדם. ּבני ּבׁשני ולא ּבמּקל, ינערּנה ולא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹיֹום.
נזּדּמנּו ּולצרּכֹו. לצרּכּה לא אבל ּבלבד, לצרּכּה מּטה ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹּגּבי
ׁשּמא - לצרּכּה ואפּלּו ּבפניהם יׁשטחּנה לא - אֹורחים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלֹו

ִֵָּתּגנב.
.·Èּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא

מּפני האּור, ידי על לא אבל ּבחּמין, ּבהן מׁשּתּמׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנחׁשת
ּבחּמין, לא אבל ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - ּכסף ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמׁשחיקן.
ּבהן יׁשּתּמׁש - וקרּדּמֹות מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירן. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּפני

מ ּבקׁשה, לא אבל ,ּוכליּבר זהב ּכלי מצא ׁשּמפחיתן. ּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיבֹוא עד ּבהן יּגע לא זה הרי - ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹזכּוכית

ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמרּו ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו וכּדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאלּיהּו.
הּים. למדינת ְְִִַַָָָּבעליו

.‚Èאינֹו ואם יֹום. לׁשלׁשים אחת ּבהן קֹורא - ספרים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמצא
ּבהן ילמד לא ּולעֹולם יֹום. ׁשלׁשים ּכל ּגֹוללן - לקרֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹיֹודע
ּפרׁשה יקרא ולא ויׁשנה, ּפרׁשה יקרא ולא ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָֹֹלכּתחּלה,
ׁשנים יהיּו ולא דּפין. מּׁשלׁשה יתר ּבֹו יפּתח ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹויתרּגם.
הּספר; ויבלה זה וימׁש זה ימׁש ׁשּמא ענינין, ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹקֹורין
אחד, ּבספר ׁשלׁשה יקראּו ולא אחד. ּבענין הן קֹורין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל

אחד. ּבענין ְְֲִִֶַָָואפּלּו
.„Èמצּוי ׁשּדבר עליו; ּומּניחן ּדמיהן ׁשם - ּתפּלין ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָמצא

ּבלבד. למצותן אּלא עּׂשּויין ואין הּכל, ּביד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹהּוא
.ÂËהּוא צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש דבר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמצא

- וחמֹור ּפרה ּכגֹון ואֹוכל, ׁשעֹוּׂשה דבר היה אם ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָלהאכילֹו:
ולֹוקח ּומּׂשּכירן הּמציאה, מּיֹום חדׁש עּׂשר ׁשנים ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמטּפל
הּיתר הרי - אכילתן על יתר ּׂשכרן היה ואם ּומאכילן. ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָּׂשכר
ׁשנים ּכל ּומאכילן ּביציהן מֹוכר - הּתרנגֹולין וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלּבעלים.
ׁשּלֹו הן והרי עליו, ּדמיהן ׁשם - ואיל מּכן חדׁש. ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹעּׂשר

מחברֹו. ּבהמה הּׁשם ּכל ּכדין ּבׁשּתפּות, ּבעלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻוׁשל
.ÊËׁשלׁשה ּבהן מטּפל - רעי ׁשל ּוסיחין: עגלים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמצא

ות אּוזים יֹום. ׁשלׁשים - ּבריאה וׁשל ּגדֹוליםחדׁשים, רנגֹולין ְְְְְְְֳִִִִִִֶַַָָָ
ׁשּטּפּולֹו ּדבר וכל קטּנים, מצא יֹום. ׁשלׁשים ּבהן מטפל -ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
- ואיל מּכן ימים. ׁשלׁשה ּבהן מטּפל - מּׂשכרֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמרּבה
ּבהן וכּיֹוצא להרקיב ׁשהתחילּו ּפרֹות וכן ּדין. ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמֹוכרן

ּדין. ּבבית מֹוכרן -ְְִֵָ
.ÊÈרׁשּות לֹו ויׁש לּמֹוצא, יּנתנּו ּבּדמים? ּיעּׂשה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמה

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון נאנסּו, אם ,לפיכ ּבהן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבהן; נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם. חּיב - ּבּים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבעּו
אצלֹו הן הרי - ּבהן להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון

ְִֵָּכׁשאלה.
.ÁÈונּטּפל הֹואיל האבדה, ּבדמי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמה

אם ,לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא - אבדה מעֹות אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהן;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור; - ּבאנס ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאבדּו

.ËÈּבבית ׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמטּפל הּימים אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
לי, ויראה הּבעלים. מן נֹוטל - מּׁשּלֹו האכילּה אם ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּדין,

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ְְְִִֵֵֶָָָֹׁשהּוא
.Îׁשאם העֹולם; ּתּקּון מּפני יּׁשבע, לא - מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוצא

יּׁשבע. ׁשּלא ּכדי לֹו, ויל הּמציאה יּניח - יּׁשבע אֹומר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּתה
קׁשּורים ּכיסים ׁשּׁשני הּמציאה ּבעל וטען ּכיס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
הּקׁשּור האחר נמצא אם אּלא האחד ׁשּיּמצא אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיּו

יּׁשבע. לא זה הרי - ֲִִֵֶַָֹעּמֹו

ה'תשע"א סיון י"ח שני יום
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והּׂשה‡. הּׁשֹור וכן היתה, 'אחי אבדת 'ּכל ּבכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׂשמלה
הּכ ּפרט ולּמה מרּדעת.וחמֹור. ּבסימני להחזירֹו חמֹור? תּוב ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָ
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ּפרט ולּמה יחזיר. - לֹו הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאף
על אף ׁשֹור, זנב גז אֹו הּׂשה גּזת אפּלּו להחזיר וּׂשה? ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשֹור
מּמּנה: ללמד הּׂשמלה? ּפרט ולּמה מּועט. דבר ׁשהּוא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּפי
לּה ׁשּיׁש וחזקתּה סימנין, לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻמה
הרי - סימנים לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף להחזיר; וחּיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתֹובעין,
ׁשאין ּדבר אבל להחזיר; וחּיב ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשל הּוא הרי - הּבעלים מּמּנּו נתיאׁשּו אּלא ּתֹובעין, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָלֹו

סימנים. ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִִֵֶַַָמֹוצאֹו,
ׁשאבד·. ּכיון סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: הּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

ּבעליו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי - ׁשאבד הּבעלים ּבֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוידעּו
אינן ׁשהרי מטּבע, אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנּו.
לזה הּוא הרי ּולפיכ להן. להחזירֹו סימן לּתן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָיכֹולים

ְֶָׁשּמצאֹו.
זה‚. הרי - ּובהמה ּׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָוכל

לּתן ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת
להכריז. חּיב הּמֹוצאֹו לפיכ להן. ויחזר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹסימנין
אֹותם ׁשּׁשמע ּכגֹון הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ידע ּכן אם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמראין אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּכיס, לחסרֹון וי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאֹומרים:

מֹוצאּה. ׁשל האבדה אֹותּה הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶָָָָָׁשּנתיאׁשּו
ּבהן,„. וכּיֹוצא ּובנהר ּבים סימן ּבֹו ׁשּיׁש דבר מצא אם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָוכן

ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבֹו ּבמקֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ואף מֹוצאֹו ׁשל הּוא הרי ּולפיכ ׁשּנפל. מּׁשעה מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבעליו

מּמּנּו. ׁשּנתיאׁשּו הּבעלים ׁשמעּו ׁשּלא ּפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹעל
אינֹו‰. - סימן ּבֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו מּדעת, ׁשּלא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיאּוׁש

ּפי על אף ׁשּנפל, ּבֹו ידע ולא דינר מּמּנּו נפל ּכיצד? ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיאּוׁש.
עד עּתה, יאּוׁש אינֹו זה הרי - יתיאׁש ׁשּנפל ּבֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכׁשּידע
הּבעלים: אֹומרים עדין אם אבל ׁשּנפל. הּבעלים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּידעּו
טעיתי ׁשּמא אֹו מּנח, הּוא ּבמגּדל אֹו לפלֹוני, נתּתיו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָֻׁשּמא

יאּוׁש. זה אין - הּדברים ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָּבחׁשּבֹון,
.Â,ּבֹו ידע ולא הארץ על דינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרֹואה

לאוין, ׁשני ועל עּׂשה על עֹובר - יאּוׁש קדם הּדינר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹונטל
- ׁשּנתיאׁש לאחר הּדינר לֹו החזיר ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכמֹו

האּסּורים. על עבר ּוכבר זֹו, היא ְִִִַַַָָָָָמּתנה
.Êיאּוׁש ּולאחר להחזירֹו, מנת על יאּוׁש לפני הּדינר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל

לּה המּתין ּתׁשיבם'. 'הׁשב מּׁשּום עֹובר - אֹותֹו לגזל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָֹנתּכּון
הּבעלים ׁשּידעּו עד הּדינר נטל ולא לּבעלים הֹודיע ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
הּדינר נטל ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו נתיאׁשּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנפל,
להתעּלם'. תּוכל 'לא מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו - הארץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Á,אדם ּבני מּׁשלׁשה אפּלּו ׁשּנפל, מטּבע אֹו סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראה

חּיב - ואחד אחד לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואף
לחברֹו, חלקֹו מהן אחד ּומחל הן, ׁשּתפין ׁשּמא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהחזיר;

ּפרּוטה. ׁשוה זה ׁשל אבדתֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת
.Ëּבתֹו אֹו החֹול ּבתֹו דינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה

מּמ ונתעּלם והריהעפר, לּנהר, אֹו לּים ּכנֹופל זה הרי - ּנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
סימן. ּבֹו ׁשאין מּפני מּמּנּו, נתיאׁש ׁשהרי מֹוצאֹו; ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּוא
רעּועה ּבדעת - אחריו לחּפּׂש ּכברה מביא אֹותֹו ראה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָואפּלּו

ׁשּלא הּבּלׁשין ׁשאר ּבעפר ׁשּמחּפּׂשים ּכדר מחּפּׂש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
הּוא ּכ לאחרים, ּׁשּנפל מה ימצאּו ׁשּמא ּכלּום, מהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנפל

נתיאׁש. ׁשּלא מּפני לא מחּפּׂש, ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹזה
.È,היא ׁשּלי לֹו: ואמר חברֹו מצאֹו ּבּׁשּוק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוצא

היא; ּפלֹוני מל וׁשל היא, ּפלֹונית מדינה וׁשל היא, ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָוחדׁשה
חּיב ואינֹו ּכלּום, אמר לא - עליה ּכתּוב ׁשמי אמר: ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאפּלּו
להֹוצאה, ׁשחזקתֹו מּפני סימן, הּמטּבע סימני ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהחזיר.
אחר. מּיד ונפלה מּידֹו, והֹוציאּה היתה, ׁשּלֹו אֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָואנּו
נתיאׁש, נפילה מּׁשעת - עליו ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָוהֹואיל

מֹוצאּה. ׁשל היא ְֲִֵֶַָוהרי
.‡È- סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן ּבֹו ׁשאין דבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן ּבעל ּבא להכריז. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּיב
סימן. ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבלבד

.·È:ׁשוה ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרּׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמֹוצא
דינר ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו. הם הרי - הם חדׁשים ּכלים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָאם
מּכירים הּבעלים ואין סימן; לֹו ׁשאין הּדינרים, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשאר
אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹותן,
להכריז. חּיב - העין ׁשּׂשבעתן ּכלים היה ואם אחר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשל
לּתן יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ויאמר: חכם ּתלמיד יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאם
לֹו; להראֹותֹו חּיב - עין טביעּות ּבֹו לֹו יׁש סימן, ּכזה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבכלי

מ - הּוא ׁשּלי ואמר: הּכירֹו חזירן.אם ְֲִִִִִֶַַָָ
.‚Èמׁשּנה ׁשאינֹו ותיק, ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

אֹו ּבמּטה אֹו ּבמּסכּתא אֹו ׁשלֹום ּבדברי אּלא ּכלל, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבדּבּורֹו
דנּדה, ּבמּסכּתא עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבבית
ׁשאלֹות יׁשאלּוהּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה, אני ּבמקואֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹואמר:
ׁשּמא יׁשן, אני ּבזֹו ואֹומר: זֹו, ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבענין
אצל ואמר: ׁשמעֹון, אצל ׁשּנתארח אֹו קרי; ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
אצלֹו; ׁשּנתארח זה על יטריח ׁשּלא ּכדי מתארח, אני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹראּובן
ּכדי וגרע, והֹוסיף לחברֹו, אדם ּבין ׁשלֹום ׁשהביא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹו
ׁשּׁשּנה עדים ּבאּו אם אבל מּתר. זה הרי - לזה זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלחּבבן
עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין - אּלּו מּדברים חּוץ ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָּבדּבּורֹו
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ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן ּבּה ׁשּיׁש ּבין אבדה, הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּבעליה ׁשּמא ּבּה, לּגע אסּור - הּנחה ּדר מצאּה אם ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן,
דבר והיה לּטלּנה יבֹוא ואם לּה; ׁשּיחזרּו עד ׁשם ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָהּניחּוה
לֹו אין ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשאין
הרי - סימן לֹו ׁשּיׁש דבר היה ואם ּבֹו; להחזיר סימן ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבּה
לֹו אסּור ּולפיכ סימנּה. ולתת אחריה לרּדף הטריחן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזה
הּדבר לֹו נסּתּפק ואפּלּו נפילה. דר ׁשּימצאּנה עד ּבּה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיּגע
ּבֹו. יּגע לא זה הרי - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻולא
דבר היה ואם לׁשם. להחזירֹו לֹו אסּור - ּונטלֹו עבר ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָואם

להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָׁשאין
.·ּבדר ּבין הּנחה ּבדר ּבין סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

להכר חּיב - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין יז.נפילה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
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ּבּדר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ׁשּמצא ּכגֹון הּנחה? ּדר ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד
ּבהן; יּגע לא זה הרי - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבּיֹום,
הפּוכים, וכליו חמֹור מצא אם אבל .ּבּדר נּדחים ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
זֹו הרי - ּבאׁשּפה מגּלה ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין רצה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּופרה

ּומכריז. ונֹוטל ְְֲִֵֵַָאבדה,
הרי‚. - ּבּלילה ּכדרּכן: ּבאפר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָָָראה

ימים ׁשלׁשה אֹותן ראה אם ּובּנׁשף, הּיֹום ּבפנֹות אבדה; ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזֹו
רצה ּפרה ראה ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזה
הּׂשדה ּכלּפי אבדה; זֹו אין - העיר ּכלּפי ּפניה אם :ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּדר

אבדה. זֹו הרי -ֲֲֵֵָ
אבדת„. מּׁשּום להחזיר חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה

אינּה - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרקע.
העֹובד יהרגּנה ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר. חּיב ואינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאבדה,
אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ּכׁשּימצאּנה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים

ּומכריז. ְְִֵַונֹוטל
.‰- לּתחּום חּוץ עֹומדת אם הרּבים, ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

ּברפת ׁשהיתה אֹו ּבעּׂשבים, רֹועה היתה להחזיר. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָחּיב
זֹו ׁשאין ּבּה, יּגע לא - מאּבדת ואינּה מׁשּתּמרת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינּה
יּגע לא זה הרי - הּגדר ּבצד קרּדם: אֹו טּלית מצא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבדה.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. נֹוטל זה הרי - ּבסרטיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן;

.Âאֹו הּגדר אחר ּומדּדין ּבכנפיהן מקּׁשרין גֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
ּבהן, יּגע לא זה הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו הּגפה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
ואם ׁשּלֹו. אּלּו הרי - נטלן ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
מצאן אם וכן להכריז. חּיב - סימן ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיּו

סימן. ׁשהּמקֹום להכריז; חּיב - ּבמקֹומן ְְְְִִִִֶַַַָָָָקבּועים
.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי - מכּסה ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא

ונמל היא, להתּפּנֹות עּׂשּויה ׁשאינּה אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
וכן ּומכריז. נֹוטל - מכּסה ׁשּמצאֹו ּפי על אף לפּנֹותּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּומכריז. נֹוטל - הּקבּועה ּבאׁשּפה מכּסין ְְְְִִֵַַַָָָָֻהיּו
.Áּדר ּבהן; יּגע לא - הּנחה ּדר מפּזרין: ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים
ּדגים, ׁשל ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות דבלה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָעּגּולי
ואניצי מּמדינתן, הּבאֹות צמר וגּזי ּבּׂשר, ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחתיכֹות
ּבהן ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ארּגמן ׁשל ּולׁשֹונֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּפׁשּתן,
העּׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל - סימן ּבהן יׁש ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָסימן.

סימן. הּוא הרי ֲִִֵֵָָלּדרס
.Ëצמר וגּזי הּבית, ּבעל ׁשל ּכּכרֹות מצא אם ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאבל

להכריז; חּיב - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּלקּוחֹות
האֹוצרֹות נפּתחּו ואם מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּכל
ׁשהם ּפי על ואף ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשל
הּכּדין אּלּו ונמצאּו רׁשּומֹות, היּו ּכ הּכּדֹות ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָרׁשּומין.
אחד ּומׁשקל לכּלן אחת צּורה ׁשּיׁש הּנחּתֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻּככּכרֹות

ְָֻלכּלם.
.Èנפילה ּדר אם הּיחיד: ּברׁשּות ּכריכֹות אּלּומצא הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאין ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב - הּנחה ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו,

מבהק). סימן ׁשאינֹו ּפי על (אף סימן, הּמקֹום - סימן ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלהם
נֹוטל - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין אלּמֹות, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻמצא

ְִַּומכריז.
.‡Èחתיכה מעֹות, ּובתֹוכֹו ּכּכר חרּׂש, ּובתֹוכֹו עּגּול ְְֲִִִֶֶָָָָָמצא

ּכּיֹוצא ּכל וכן ,נׁשּו ּדג ּבחתיכֹות, מׁשּנה ׁשהּוא ּבּׂשר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
עּׂשאּום ׁשּלא להכריז; חּיב ׁשּנּוי, ּבהן ויׁש הֹואיל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאּלּו

לסימן. אּלא ְְִֵֶֶָָָּבעליהן
.·Èקב ּכמֹו היּו אם הּגרנֹות: ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מפּזרין היּו ּבאסיפתן. מטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּלֹו,
הּניחּום הּבעלים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבפחֹות
אּמֹות, ּבׁשמֹונה קּבים אֹו אּמֹות ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשם.
ׁשמׁשמין ּתמרים ּכמֹו מינין, ּוׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻאֹו
אינֹו - נטל ואם יּטל, לא לפיכ ספק. אּלּו ּכל - ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ[ורּמֹונים]

להכריז. ְְִַַָחּיב
.‚Èּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו ּפרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

אּלּו הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא להכריז. חּיב - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ׁשל הּכלי אֹומר: ׁשאני ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּלֹו
מראין ואם סימן. ּבֹו אין והרי אחר, ׁשל והּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחד

להכריז. חּיב - אחד אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים
.„È;ׁשּלֹו אּלּו הרי - הּפרֹות לפני הּכלי אחֹורי היּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָּכיצד?

מ ׁשּמא חֹוׁשׁשין - הּפרֹות לפני הּכלי ּפני נׁשּפכּו.היּו הּכלי ן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
הרי - הּפרֹות ּכלּפי ׁשּפניו ּפי על אף לּכלי, אגנים היּו ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
ּבתֹוכֹו מהן נׁשאר היה הּכלי, מן נׁשּפכּו ׁשאּלּו ׁשּלֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
חּיב - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי הּפרֹות מקצת היּו האגנים. ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמּפני

ְְִַלהכריז.
.ÂËהרי - קציעֹות ּׂשדה ּבצד ואפּלּו ,ּבּדר קציעֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמֹוצא

ּתאנים ונמצאּו ,לּדר נֹוטה ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלּו
עם ּבּה וכּיֹוצא ׁשהּתאנה ּגזל; מּׁשּום מּתרֹות - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתחּתיה
וחרּובין זיתים אבל מעּׂשר. מּׁשּום ּופטּורֹות נמאסת. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָנפילתּה

אסּורין. - ּבהן ְֲִֵֶַָוכּיֹוצא
.ÊËמחלּום ׁשהּבעלים מּתרֹות; - הרּוח ׁשּמּׁשירן ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻּתמרים

ּבני ׁשאינן יתֹומים, ׁשל היּו ואם חזקתן. וזהּו אדם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלכל
והּקיף הּׂשדה ּבעל הקּפיד אם וכן אסּורין. - ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָמחילה
עד הּנֹובלֹות ּבֹו ׁשּיּפלּו מקֹום ּתּקן אֹו האילנֹות ְְְִִִֵֶַַָָָמקֹום
ׁשּלא דעּתֹו גּלה ׁשהרי אסּורֹות; אּלּו הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּילקטם

ַָמחל.
.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו, אסּור - הּקטּנים את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול

ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ּבֹו ואין ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמּׁשּום
ׁשּלֹו. והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זכה הּמֹוצאֹו ּכל אּלא ְְְְִֶֶַָָָָָמֹועיל;

.ÁÈהרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו :לׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָּגֹוזל
ׁשל הּוא הרי - אּמה לחמּׁשים חּוץ ,הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ּבין נמצא אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו;
יחלקּו. - למחצה מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי - ׁשֹובכֹות ְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשוים הּׁשֹובכֹות ׁשני יֹוני ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
אף הרב אחר הּל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבמנין;

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי ִֶַָעל
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קיי dcia`e dlifb zekld - oeiq h"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּדר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ׁשּמצא ּכגֹון הּנחה? ּדר ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד
ּבהן; יּגע לא זה הרי - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבּיֹום,
הפּוכים, וכליו חמֹור מצא אם אבל .ּבּדר נּדחים ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
זֹו הרי - ּבאׁשּפה מגּלה ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין רצה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּופרה

ּומכריז. ונֹוטל ְְֲִֵֵַָאבדה,
הרי‚. - ּבּלילה ּכדרּכן: ּבאפר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָָָראה

ימים ׁשלׁשה אֹותן ראה אם ּובּנׁשף, הּיֹום ּבפנֹות אבדה; ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזֹו
רצה ּפרה ראה ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזה
הּׂשדה ּכלּפי אבדה; זֹו אין - העיר ּכלּפי ּפניה אם :ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּדר

אבדה. זֹו הרי -ֲֲֵֵָ
אבדת„. מּׁשּום להחזיר חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה

אינּה - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרקע.
העֹובד יהרגּנה ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר. חּיב ואינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאבדה,
אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ּכׁשּימצאּנה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים

ּומכריז. ְְִֵַונֹוטל
.‰- לּתחּום חּוץ עֹומדת אם הרּבים, ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

ּברפת ׁשהיתה אֹו ּבעּׂשבים, רֹועה היתה להחזיר. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָחּיב
זֹו ׁשאין ּבּה, יּגע לא - מאּבדת ואינּה מׁשּתּמרת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינּה
יּגע לא זה הרי - הּגדר ּבצד קרּדם: אֹו טּלית מצא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבדה.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. נֹוטל זה הרי - ּבסרטיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן;

.Âאֹו הּגדר אחר ּומדּדין ּבכנפיהן מקּׁשרין גֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
ּבהן, יּגע לא זה הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו הּגפה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
ואם ׁשּלֹו. אּלּו הרי - נטלן ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
מצאן אם וכן להכריז. חּיב - סימן ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיּו

סימן. ׁשהּמקֹום להכריז; חּיב - ּבמקֹומן ְְְְִִִִֶַַַָָָָקבּועים
.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי - מכּסה ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא

ונמל היא, להתּפּנֹות עּׂשּויה ׁשאינּה אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
וכן ּומכריז. נֹוטל - מכּסה ׁשּמצאֹו ּפי על אף לפּנֹותּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּומכריז. נֹוטל - הּקבּועה ּבאׁשּפה מכּסין ְְְְִִֵַַַָָָָֻהיּו
.Áּדר ּבהן; יּגע לא - הּנחה ּדר מפּזרין: ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים
ּדגים, ׁשל ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות דבלה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָעּגּולי
ואניצי מּמדינתן, הּבאֹות צמר וגּזי ּבּׂשר, ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחתיכֹות
ּבהן ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ארּגמן ׁשל ּולׁשֹונֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּפׁשּתן,
העּׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל - סימן ּבהן יׁש ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָסימן.

סימן. הּוא הרי ֲִִֵֵָָלּדרס
.Ëצמר וגּזי הּבית, ּבעל ׁשל ּכּכרֹות מצא אם ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאבל

להכריז; חּיב - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּלקּוחֹות
האֹוצרֹות נפּתחּו ואם מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּכל
ׁשהם ּפי על ואף ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשל
הּכּדין אּלּו ונמצאּו רׁשּומֹות, היּו ּכ הּכּדֹות ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָרׁשּומין.
אחד ּומׁשקל לכּלן אחת צּורה ׁשּיׁש הּנחּתֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻּככּכרֹות

ְָֻלכּלם.
.Èנפילה ּדר אם הּיחיד: ּברׁשּות ּכריכֹות אּלּומצא הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאין ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב - הּנחה ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו,

מבהק). סימן ׁשאינֹו ּפי על (אף סימן, הּמקֹום - סימן ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלהם
נֹוטל - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין אלּמֹות, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻמצא

ְִַּומכריז.
.‡Èחתיכה מעֹות, ּובתֹוכֹו ּכּכר חרּׂש, ּובתֹוכֹו עּגּול ְְֲִִִֶֶָָָָָמצא

ּכּיֹוצא ּכל וכן ,נׁשּו ּדג ּבחתיכֹות, מׁשּנה ׁשהּוא ּבּׂשר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
עּׂשאּום ׁשּלא להכריז; חּיב ׁשּנּוי, ּבהן ויׁש הֹואיל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאּלּו

לסימן. אּלא ְְִֵֶֶָָָּבעליהן
.·Èקב ּכמֹו היּו אם הּגרנֹות: ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מפּזרין היּו ּבאסיפתן. מטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּלֹו,
הּניחּום הּבעלים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבפחֹות
אּמֹות, ּבׁשמֹונה קּבים אֹו אּמֹות ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשם.
ׁשמׁשמין ּתמרים ּכמֹו מינין, ּוׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻאֹו
אינֹו - נטל ואם יּטל, לא לפיכ ספק. אּלּו ּכל - ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ[ורּמֹונים]

להכריז. ְְִַַָחּיב
.‚Èּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו ּפרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

אּלּו הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא להכריז. חּיב - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ׁשל הּכלי אֹומר: ׁשאני ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּלֹו
מראין ואם סימן. ּבֹו אין והרי אחר, ׁשל והּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחד

להכריז. חּיב - אחד אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים
.„È;ׁשּלֹו אּלּו הרי - הּפרֹות לפני הּכלי אחֹורי היּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָּכיצד?

מ ׁשּמא חֹוׁשׁשין - הּפרֹות לפני הּכלי ּפני נׁשּפכּו.היּו הּכלי ן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
הרי - הּפרֹות ּכלּפי ׁשּפניו ּפי על אף לּכלי, אגנים היּו ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
ּבתֹוכֹו מהן נׁשאר היה הּכלי, מן נׁשּפכּו ׁשאּלּו ׁשּלֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
חּיב - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי הּפרֹות מקצת היּו האגנים. ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמּפני

ְְִַלהכריז.
.ÂËהרי - קציעֹות ּׂשדה ּבצד ואפּלּו ,ּבּדר קציעֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמֹוצא

ּתאנים ונמצאּו ,לּדר נֹוטה ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלּו
עם ּבּה וכּיֹוצא ׁשהּתאנה ּגזל; מּׁשּום מּתרֹות - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתחּתיה
וחרּובין זיתים אבל מעּׂשר. מּׁשּום ּופטּורֹות נמאסת. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָנפילתּה

אסּורין. - ּבהן ְֲִֵֶַָוכּיֹוצא
.ÊËמחלּום ׁשהּבעלים מּתרֹות; - הרּוח ׁשּמּׁשירן ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻּתמרים

ּבני ׁשאינן יתֹומים, ׁשל היּו ואם חזקתן. וזהּו אדם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלכל
והּקיף הּׂשדה ּבעל הקּפיד אם וכן אסּורין. - ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָמחילה
עד הּנֹובלֹות ּבֹו ׁשּיּפלּו מקֹום ּתּקן אֹו האילנֹות ְְְִִִֵֶַַָָָמקֹום
ׁשּלא דעּתֹו גּלה ׁשהרי אסּורֹות; אּלּו הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּילקטם

ַָמחל.
.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו, אסּור - הּקטּנים את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול

ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ּבֹו ואין ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמּׁשּום
ׁשּלֹו. והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זכה הּמֹוצאֹו ּכל אּלא ְְְְִֶֶַָָָָָמֹועיל;

.ÁÈהרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו :לׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָּגֹוזל
ׁשל הּוא הרי - אּמה לחמּׁשים חּוץ ,הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ּבין נמצא אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו;
יחלקּו. - למחצה מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי - ׁשֹובכֹות ְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשוים הּׁשֹובכֹות ׁשני יֹוני ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
אף הרב אחר הּל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבמנין;

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי ִֶַָעל
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אם‡. ּבהן: וכּיֹוצא ּומסמרים וצּנֹורֹות מחטים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמֹוצא
- יתר אֹו ׁשנים ׁשנים ׁשּלֹו, אּלּו הרי - אחד אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמצאם

סימן. ׁשּמנין להכריז; ְְְִִִֶַַָָָחּיב
היּו·. אפּלּו ׁשּלֹו. אּלּו הרי - מפּזרים מעֹות הּמֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻוכן

אם אבל ּכמפּזרין. הן הרי - זה ּגּבי על זה מטּבעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמקצת
זה מטּבעֹות ׁשלׁשה מצא להכריז. חּיב - מעֹות צּבּור ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָמצא
מּכן ואחד מּכן אחד ׁשהיּו אֹו ּכמגּדל, עּׂשּויין והן זה ּגב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
ּכדי זה, מקצת על זה מקצת ׁשהיּו אֹו ּגּביהן, על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואחד
להכריז. חּיב - אחת ּבבת יּנטלּו ּביניהן קיסם יכניס ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשאם
הרי - ּכסּלם אֹו ּכחצּובה אֹו ּכׁשּורה אֹו ּכׁשיר עּׂשּויים ְְְֲֲֲִֵֵַָָָָֻהיּו

יּטל. ולא ספק, ְִֵֶָֹֹזה
להכריז.‚. חּיב - ׁשהּוא ּכמֹות ּכיס אֹו ּבכיס, מעֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָהּמֹוצא

מראין ואם ׁשּלֹו. אּלּו הרי - מפּזרים מעֹות ּולפניו ּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻמצא
- נפלּו הּכיס ּומן אחד אדם ׁשל והּמעֹות ׁשהּכיס ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּדברים

להכריז. ְְִַַָחּיב
הרי„. - לחנוני ּתבה ּבין היּו אם ּבחנּות: מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמֹוצא

לֹומר צרי ואין הּתבה, על מצאן ואם החנּות; ּבעל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהן
החנּות ּתקנה לא ולּמה מֹוצאן. ׁשל הן הרי - ולחּוץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּתבה
ׁשּבעל ּפי על ואף הּמׁשּתּמרת. חצר ׁשאינּה לפי יהלבעליה? ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חנּותי, לי ּתקנה לֹומר: צרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָּבתֹוכּה,

הרי‰. - לּׁשלחני ּכּסא ּבין הּׁשלחני: ּבחנּות מעֹות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻמצא
היּו אפּלּו הּׁשלחני, לפני הּכּסא על מצאן ׁשלחני; ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻאּלּו
והּוא, מֹוצאן. ׁשל אּלּו הרי - הּׁשלחן על ּומּנחין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻֻצרּורין
רב היּו אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכֹוכבים, עֹובדי רב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיהיּו
סימן. להם יׁש צרּורים ׁשהן מּפני להכריז, חּיב - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיּׂשראל

.Âּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח
הרי - מפּזרֹות מצאן ּומכריז; נֹוטל - צרּורֹות מעֹות ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֻּבתֹוכן
הּתּגר מן הּפרֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּלֹו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית מּבעל ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָאֹו
הרי - הּכנענים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו לעצמֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָהּפרֹות

להחזיר. חּיב ְֲִֶַַָזה
.Êׁשאני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - יׁשן ּבכתל אֹו ּבגל מטמֹון ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא

מּטה ׁשּימצאם והּוא, הן. הּקדמֹונים אמֹורּיים ׁשל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹומר:
הּדברים מראין אם אבל היׁשנֹות; הּמטמֹונֹות ּכל ּכדר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָמּטה
יּגע לא זה הרי - הּדבר לֹו נסּתּפק אפּלּו חדׁש, מטמֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהן

ׁשם. הם מּנחים ׁשּמא ִֵֶֶָָָָֻּבהן,
.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹוהֹואיל

ׁשּבתֹו הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיתּבאר,
מציאה ותהיה אמֹורּיים, ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף הּיׁשן ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכתל
והרי לאחרים, ולא לֹו ידּוע ׁשאינֹו מּפני החצר? לבעל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹזֹו
מֹוצאֹו. ׁשל הּוא ּולפיכ אדם, ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה
מּמּנּו ּתאבד אׁשר ּתֹורה: אמרה אדם, ׁשל אבדה ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּומה
יצאת אדם, ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי - ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָּומצאתּה

וחמר קל אדם; ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים ׁשּנפלה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹזֹו
מּמּנ אבּוד והּוא מעֹולם, ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני, ּולמטמֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם. ְְִִֶָָָָּומּכל
.Ëׁשהּוא מֹוכיח הּמטמֹון אם חדׁש: ּבכתל מטמֹון ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹמצא

אחד ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי - הּבית ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל
הּנּצב הרי - הּסּכין ּכיצד? מֹוצאֹו. ׁשל הּוא הרי - הּׁשּוק ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמן
הּכתל ּתֹו נמצא ואם מֹוכיח. ּפיו - והּכיס מֹוכיח; ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹׁשּלֹו

חֹולקין. - מהן ְִֵֵֶָמלא
.Èׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

ׁשל - ולפנים מחציֹו מֹוצא, ׁשל - ולחּוץ מחציֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמֹוכיח:
הּבית. ִַַַַּבעל

.‡Èּבעל ּכׁשּטען אּלא אמּורים הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויראה
לֹו טֹוענין ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו; ׁשהּמטמֹון ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבית
הן הרי - מציאה ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
הן הרי - לאחרים ּביתֹו מּׂשּכיר היה אם ,לפיכ מֹוצא. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשל
ּכֹוכבים עֹובדי לׁשלׁשה הּׂשּכירֹו ואם אחרֹון. ּׂשֹוכר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשל
ּבתֹו אפּלּו ּבֹו, הּנמצא וכל ּפנּדק, עּׂשאהּו הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָֻּכאחד
לטען יכֹול אחד ׁשאין מּפני מֹוצאן; ׁשל הּוא הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּבית

ּפנּדק. עּׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהן
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זֹוכה‡. אינֹו מֹוצאּה, ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
את ראה אם אבל לרׁשּותֹו; אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבּה

ע נפל אפּלּו זההּמציאה, הרי - ּבּה והחזיק אחר ּובא ליה, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּה. זכה ּבּה ֱִֶֶָָָָׁשהחזיק

ואמר·. הּמציאה, את וראה ּבהמה ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
ואף הרֹוכב, קנה לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה לי זכה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו:
ואמר: ּונטלּה לי, ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיע ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹעל
אמר: לרֹוכב מּׁשּנתנּה ואם הּנֹוטל. ּבּה זכה - ּבּה זכיתי ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָאני

ּכלּום. אמר לא - ּתחּלה ּבּה זכיתי ְְֲִִִִַָָָָֹאני
ׁשּלא‚. ּפי על ואף חברֹו. קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה

קנאּוה - ׁשנים הּמציאה הגּביהּו ּבּה]. [זכה - ּכלּום לֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָאמר
ְֵֶׁשניהם.

הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה
מּתֹו - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה ּדעת. להן ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלפי
ּתּקנּו - חרׁשים ׁשניהם היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח קנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא

להּנצֹות. יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, ְְְֲִִִֵֶֶָָָֹחכמים
ׁשניהם‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו גמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו
ּבגמל, אבל ּבחמֹור; אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהם. קנּו -ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ
לא אבל קנה, הּמֹוׁש - מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

ְִַַהּמנהיג.
.Âעד קנה, לא - ּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהמת

לבּדּה. הּמֹוסרה קנה אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג. אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּימׁש
.Êקנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה
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ׁשאחז וזה ּבלבד, הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה
לא הּמֹוסרה ּוׁשאר ּבידֹו, ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה

מהן. אחד ֵֶַַָָקנהּו
.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה
היה אם ּבהן: וכּיֹוצא וגּנה ּבּׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה - ּׂשדי לי זכתה ואמר: ּׂשדהּו ּבצד ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל - ּׂשדי' לי 'זכתה אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד
ּבצּדֹו עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן זכה. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקֹודם
ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו, קֹונים אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

ּבּה. זכה - ׁשּלֹו ֶַָָָאּמֹות
.Ëזה הּמֹוצאין יריבּו ׁשּלא ּכדי זה, דבר ּתּקנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחכמים

רׁשּות ּבצּדי אֹו ּבסמטא, אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָעם
לֹו ׁשאין ּבּׂשדה אֹו ּבהן, ּדֹוחקין הרּבים ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרּבים
חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אֹו הרּבים ּברׁשּות העֹומד אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּבעלים;
ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ואינֹו לֹו, קֹונֹות אּמֹות ארּבע אין -ְְִֵֵֶֶַַַַַַָ

לידֹו. ְְִָָמציאה
.Èאין - וקטן אּמֹות, ארּבע לּה ויׁש חצר לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה

מּידּה קטּנה ׁשל ׁשחצר מּפני אּמֹות. ארּבע לֹו ואין חצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכ לידּה, הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלמדנּוה:
לענין חצר לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתּגרׁשת
אדם ׁשל אּמֹות וארּבע מציאה; לענין לּה יׁש ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט,
לֹו קֹונה ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש אבל מציאה. לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכחצרֹו
חצרֹו; לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָמּׁשלּוחֹו:
ארּבע ולא חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוּׂשה ואינֹו הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוהּקטן,

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו ְְִִִֶֶַַַַָָאּמֹות
.‡Èצבי היא והרי הּמציאה, אחר רצים אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי

עֹומד היה אם ּפרחּו: ׁשּלא גֹוזלֹות אֹו ּׂשדהּוׁשבּור ּבצד ְְִֵֵֶַָָָָָָֹ
לי זכתה ואמר: מּגיען, היה רץ היה ואּלּו ּבתֹוכּה, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָׁשהן
אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ּׂשדהּו; לֹו זכתה - ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָּׂשדי
אמר ולא הּמפריחים, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכצבי
- ּבמּתנה לֹו נתנּו ואם זכה. ּבהן הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָּכלּום,
ּׂשדהּו, ּבתֹו מתּגלּגלין הן והרי לֹו הקנם ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהֹואיל
- מפריחין וגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ צבי היה ואם ּׂשדהּו. ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָקנתה

ּׂשדהּו. לֹו קנתה ְֵָָָֹלא
.·Èּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת

יֹוצאה אינּה - מּידן ּוגזלּה אחר עבר אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָׁשלֹום.
ּבחמׁש. חּיב אינֹו - ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין,

.‚Èּפי על אף ׁשלחנֹו, על הּסמּוכים ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָֻמציאת
ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ּגדֹולים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהן
ּומציאת אמה, מכּורה היתה ואפּלּו ׁשלחנֹו, על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻסֹומכת
ׁשּלֹו. אּלּו הרי - אׁשּתֹו ּומציאת הּכנענים, וׁשפחתֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָעבּדֹו
ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ׁשאינֹו ּבנֹו מציאת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻאבל
ּומציאת העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת קטן, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשהּוא
הּמציאֹות אּלּו ּכל - מגרׁשת ואינּה מגרׁשת ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹאׁשּתֹו

ׁשּלֹו. ֵֶָאינן

ה'תשע"א סיון כ"ב שישי יום
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אחריּות‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף חֹוב, ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא
מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף מֹודה, ׁשהחּיב ּפי על ואף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻנכסים,
ּכדי עֹוּׂשים הם ּוקנּוניא ּפרעֹו, ׁשּמא יחזיר; לא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
לֹו יׁש ׁשהרי לֹו. הֹודה ּולפיכ ּכּדין, ׁשּלא לקֹוחֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלטרף
ׁשּלא ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּבׁשטר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלטרף

ּביןנתּפרׁש הלואה ּבׁשטרי ּבין הּוא, סֹופר טעּות - ּבׁשטר ה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
ׁשהּוא זה ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. מּקח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבׁשטרי
- לאו ואם יחזיר; - מֹודה החּיב היה אם ּבאחריּות: ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא

ּפרעֹו. ׁשּמא יחזיר, ְֲִֶַָָֹלא
והחּיב·. מקּים, והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן

ּכתב ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה. לא ועדין ְֲִִַַָָֹללוֹות

זה‚. הרי - ּבהן וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ּבחמת ׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמצא
ּבכר ּכרּוכין ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָיחזיר
למי יחזיר - אחד אגד ואגּודים זה על זה מּנחין אֹו ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחד,

סימן. ִֶַָָׁשּנתן
.„- הם מקּימים אם ׁשלׁשה: והּמלוים אחד הּלוה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהיה

ׁשּמא סימן; ׁשּנתן למי יחזיר - לאו ואם לּלוה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹיחזיר
היה הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן לסֹופר ׁשטרֹותיהן נתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמלוים
היּו ואם לּמלוה. יחזיר - ׁשלׁשה והּלוים אחד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
סימן; ׁשּנתן למי יחזיר - אחד סֹופר ידי ּבכתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשלׁשּתן
מּיד ונפלּו לכּתב לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמא

ֵַהּסֹופר.
ואם‰. יחזיר. לא - ּביניהן חֹוב ּוׁשטר קרּועין ׁשטרֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמצא

לּלוה; החֹוב ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש
והרי קרּועים, ׁשטרֹות ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשאּלּו

ּפרּוע. ׁשהּוא ּכתב עּמֹו ְִֵֶַָָיׁש
.Â;לאּׁשה יחזיר - מֹודה ׁשהּבעל ּבזמן נׁשים: גּטי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמצא

לּה, יּנתן - מבהק סימן האּׁשה נתנה אם מֹודה: הּבעל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻאין
מּידי הּבעל: אמר לזה. ולא לזה לא יחזיר לא - לאו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹואם
סימניו ונתנה נפל, מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ונתן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָנפל,
נקב ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא, לּה. יּנתן -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
היתה לא לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו ּפלֹונית; אֹות ּבצד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ַַיֹודעת.
.Êאֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא, לּה. יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
אין - הּוא ׁשחר אֹו אדם אמרה: אם אבל החּוט; מּדת ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹאר
אֹומרת: והיא מּנח, היה ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻזה

מבהק. סימן זה ׁשאין לֹו; יּנתן - מּנח היה ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻּבחמת
.Áאין לעבד; יחזיר - מֹודה ׁשהרב ּבזמן ׁשחרּור: גט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצא

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא - מֹודה ְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹהרב
.Ëּפי על ואף היא, ּבריא מּתנת אם מּתנה: ׁשטר ְְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא

ּכתב ׁשּמא לזה; ולא לזה לא יחזיר לא - מֹודים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּׁשניהם
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ׁשאחז וזה ּבלבד, הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה
לא הּמֹוסרה ּוׁשאר ּבידֹו, ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה

מהן. אחד ֵֶַַָָקנהּו
.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה
היה אם ּבהן: וכּיֹוצא וגּנה ּבּׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה - ּׂשדי לי זכתה ואמר: ּׂשדהּו ּבצד ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל - ּׂשדי' לי 'זכתה אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד
ּבצּדֹו עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן זכה. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקֹודם
ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו, קֹונים אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

ּבּה. זכה - ׁשּלֹו ֶַָָָאּמֹות
.Ëזה הּמֹוצאין יריבּו ׁשּלא ּכדי זה, דבר ּתּקנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחכמים

רׁשּות ּבצּדי אֹו ּבסמטא, אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָעם
לֹו ׁשאין ּבּׂשדה אֹו ּבהן, ּדֹוחקין הרּבים ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרּבים
חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אֹו הרּבים ּברׁשּות העֹומד אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּבעלים;
ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ואינֹו לֹו, קֹונֹות אּמֹות ארּבע אין -ְְִֵֵֶֶַַַַַַָ

לידֹו. ְְִָָמציאה
.Èאין - וקטן אּמֹות, ארּבע לּה ויׁש חצר לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה

מּידּה קטּנה ׁשל ׁשחצר מּפני אּמֹות. ארּבע לֹו ואין חצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכ לידּה, הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלמדנּוה:
לענין חצר לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתּגרׁשת
אדם ׁשל אּמֹות וארּבע מציאה; לענין לּה יׁש ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט,
לֹו קֹונה ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש אבל מציאה. לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכחצרֹו
חצרֹו; לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָמּׁשלּוחֹו:
ארּבע ולא חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוּׂשה ואינֹו הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוהּקטן,

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו ְְִִִֶֶַַַַָָאּמֹות
.‡Èצבי היא והרי הּמציאה, אחר רצים אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי

עֹומד היה אם ּפרחּו: ׁשּלא גֹוזלֹות אֹו ּׂשדהּוׁשבּור ּבצד ְְִֵֵֶַָָָָָָֹ
לי זכתה ואמר: מּגיען, היה רץ היה ואּלּו ּבתֹוכּה, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָׁשהן
אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ּׂשדהּו; לֹו זכתה - ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָּׂשדי
אמר ולא הּמפריחים, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכצבי
- ּבמּתנה לֹו נתנּו ואם זכה. ּבהן הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָּכלּום,
ּׂשדהּו, ּבתֹו מתּגלּגלין הן והרי לֹו הקנם ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהֹואיל
- מפריחין וגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ צבי היה ואם ּׂשדהּו. ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָקנתה

ּׂשדהּו. לֹו קנתה ְֵָָָֹלא
.·Èּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת

יֹוצאה אינּה - מּידן ּוגזלּה אחר עבר אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָׁשלֹום.
ּבחמׁש. חּיב אינֹו - ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין,

.‚Èּפי על אף ׁשלחנֹו, על הּסמּוכים ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָֻמציאת
ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ּגדֹולים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהן
ּומציאת אמה, מכּורה היתה ואפּלּו ׁשלחנֹו, על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻסֹומכת
ׁשּלֹו. אּלּו הרי - אׁשּתֹו ּומציאת הּכנענים, וׁשפחתֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָעבּדֹו
ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ׁשאינֹו ּבנֹו מציאת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻאבל
ּומציאת העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת קטן, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשהּוא
הּמציאֹות אּלּו ּכל - מגרׁשת ואינּה מגרׁשת ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹאׁשּתֹו

ׁשּלֹו. ֵֶָאינן

ה'תשע"א סיון כ"ב שישי יום

עּׂשר ׁשמֹונה ¨¨¨§¤¤ּפרק

אחריּות‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף חֹוב, ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא
מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף מֹודה, ׁשהחּיב ּפי על ואף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻנכסים,
ּכדי עֹוּׂשים הם ּוקנּוניא ּפרעֹו, ׁשּמא יחזיר; לא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
לֹו יׁש ׁשהרי לֹו. הֹודה ּולפיכ ּכּדין, ׁשּלא לקֹוחֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלטרף
ׁשּלא ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּבׁשטר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלטרף

ּביןנתּפרׁש הלואה ּבׁשטרי ּבין הּוא, סֹופר טעּות - ּבׁשטר ה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
ׁשהּוא זה ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. מּקח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבׁשטרי
- לאו ואם יחזיר; - מֹודה החּיב היה אם ּבאחריּות: ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא

ּפרעֹו. ׁשּמא יחזיר, ְֲִֶַָָֹלא
והחּיב·. מקּים, והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן

ּכתב ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה. לא ועדין ְֲִִַַָָֹללוֹות

זה‚. הרי - ּבהן וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ּבחמת ׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמצא
ּבכר ּכרּוכין ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָיחזיר
למי יחזיר - אחד אגד ואגּודים זה על זה מּנחין אֹו ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחד,

סימן. ִֶַָָׁשּנתן
.„- הם מקּימים אם ׁשלׁשה: והּמלוים אחד הּלוה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהיה

ׁשּמא סימן; ׁשּנתן למי יחזיר - לאו ואם לּלוה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹיחזיר
היה הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן לסֹופר ׁשטרֹותיהן נתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמלוים
היּו ואם לּמלוה. יחזיר - ׁשלׁשה והּלוים אחד ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
סימן; ׁשּנתן למי יחזיר - אחד סֹופר ידי ּבכתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשלׁשּתן
מּיד ונפלּו לכּתב לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמא

ֵַהּסֹופר.
ואם‰. יחזיר. לא - ּביניהן חֹוב ּוׁשטר קרּועין ׁשטרֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמצא

לּלוה; החֹוב ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש
והרי קרּועים, ׁשטרֹות ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשאּלּו

ּפרּוע. ׁשהּוא ּכתב עּמֹו ְִֵֶַָָיׁש
.Â;לאּׁשה יחזיר - מֹודה ׁשהּבעל ּבזמן נׁשים: גּטי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמצא

לּה, יּנתן - מבהק סימן האּׁשה נתנה אם מֹודה: הּבעל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻאין
מּידי הּבעל: אמר לזה. ולא לזה לא יחזיר לא - לאו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹואם
סימניו ונתנה נפל, מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ונתן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָנפל,
נקב ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא, לּה. יּנתן -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
היתה לא לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו ּפלֹונית; אֹות ּבצד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ַַיֹודעת.
.Êאֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא, לּה. יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
אין - הּוא ׁשחר אֹו אדם אמרה: אם אבל החּוט; מּדת ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹאר
אֹומרת: והיא מּנח, היה ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻזה

מבהק. סימן זה ׁשאין לֹו; יּנתן - מּנח היה ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻּבחמת
.Áאין לעבד; יחזיר - מֹודה ׁשהרב ּבזמן ׁשחרּור: גט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצא

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא - מֹודה ְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹהרב
.Ëּפי על ואף היא, ּבריא מּתנת אם מּתנה: ׁשטר ְְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא

ּכתב ׁשּמא לזה; ולא לזה לא יחזיר לא - מֹודים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּׁשניהם
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נתנּה אֹו זֹו ּׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּתן
קנּוניא לעּׂשֹות ּכדי לזה ׁשּמֹודה וזה ּבֹו, וחזר ּבמּתנה, ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
מרע ׁשכיב מּתנת ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעל
מרע ׁשּׁשכיב יּתן; לא - לאו ואם יּתן, - הֹודה אם ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹהיא:
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קנה, האחרֹון - זה אחר זה לׁשנים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתן

.Èמֹודה ׁשהּיֹורׁש ּפי על אף ּבמּתנה, ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמת
לז ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי - נתנּה ׁשּמאׁשּמֹוריׁשֹו ה; ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

והרי ּבֹו, וחזר נתנּה, אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹּכתב
זה נכסי להפקיע ּכדי זה עם קנּוניא לעּׂשֹות רֹוצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא

ֲַָהאחרֹון.
.‡Èׁשטרֹו ׁשּנׁשּבר מֹודה הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן ׁשֹובר: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמצא

- מֹודים ׁשניהם אין הּׁשֹובר; לבעל יּתן - מחלֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּופרעֹו
לזה. ולא לזה לא יחזיר ְֲִֶֶַָָֹֹֹלא

.·Èיחזיר לא - מֹודים ׁשּׁשניהם ּפי על אף ּכתּבה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא
מכר ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות. על קנּוניא לעּׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָהּבעל

.‚È,ּומאּונין חליצה ׁשטרי מזֹון, ואּגרֹות ׁשּום אּגרֹות ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָמצא
חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל הּדּינין ׁשּכֹותבין טענֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוׁשטרי
ּבעלי להן ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם ּברּורים, ׁשטרי ׁשּמצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם ׁשּדנין הּדּינין את ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדינין
יחזיר. זה הרי - ּדין ּבית מעּׂשה ּכל ׁשּמצא אֹו ּופלֹוני, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹוני
יחזיר, לא - לפרעֹון ּבֹו ׁשחֹוׁשׁשין ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכללֹו
ׁשהֹודה ואפׁשר מֹודה, החּיב היה ואם החֹוב; נפרע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמא
מּתנה מקּבל אֹו הּלֹוקח את ׁשּיפסיד עד קנּוניא לעּׂשֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכדי
- ּכּדין ׁשּלא מּידם ׁשּיפרעּו ּכדי הּׁשטר, זמן אחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקחּו
ׁשטר וכל מֹודים; ׁשּׁשניהם ּפי על אף יחזיר, לא זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהרי
יחזיר - לקנּוניא ולא לפרעֹון לא לחׁשׁש צד ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשאין

ְִָָלבעליו.
.„Èהחזיר אם יחזיר, ׁשּלא ׁשּדינן הּנמצאים הּׁשטרֹות ְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מּתחת אֹותן מֹוציאין ואין ּבהן, וגֹובין ּכׁשרים, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
להם. חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן הם והרי ּבעליהם, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיד
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ואבדה ּגזלה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָסליקּו

ה'תשע"א סיון כ"ג קודש שבת יום
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ממֹונֹו. מּזיק אֹו ּבחברֹו חֹובל דין והּוא אחת, עּׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ואּלּו‡. דברים, חמּׁשה לֹו לׁשּלם חּיב - ּבחברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָהחֹובל
אּלּו, דברים וחמּׁשה ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, וצער, נזק, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהם:
הּמּזיקין. ּכל ּכדין ׁשּבנכסיו, הּיפה מן מׁשּתּלמים ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן

אֹותֹו·. רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו יד קטע ׁשאם ּכיצד? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנזק
הּוא וכּמה [אז] יפה היה ּכּמה ּבּׁשּוק, נמּכר עבד הּוא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּכאּלּו
עין ׁשּנאמר: מּדמיו. ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם עּתה, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיפה

לׁשּלם - 'ּתחת' ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי עין. ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּתחת
הּוא. ָממֹון

.‚- ּבֹו יּנתן ּכן ּבאדם מּום יּתן ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
ראּוי ׁשהּוא אּלא ּבחברֹו; ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחבל ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאינֹו
נזקֹו. מׁשּלם ּולפיכ עּׂשה, ּכאׁשר ּבֹו לחבל אֹו איבר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלחּסרֹו
ּבלבד לרֹוצח - רצח לנפׁש כפר תקחּו ולא אֹומר: הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹוהרי
יׁש לחּבלֹות אֹו איברים לחסרֹון אבל ּכפר, ּבֹו ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּוא

ּכפר. ֶֹּבֹו
.„עינ תחֹוס לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוכן

וׁשּלא זה הּוא עני ּתאמר: ׁשּמא ּבתׁשלּומין. ּתחּוס ׁשּלא -ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבֹו, חבל עיני.ּבכּונה תחֹוס לא נאמר: לכ ארחמּנּו; ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּתׁשלּומין‰. עין', ּתחת 'עין ּבאיברים ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּומּנין
וכי נאמר: ּובפרּוׁש חּבּורה, ּתחת חּבּורה ּבֹו: ׁשּנאמר ְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָהּוא?
יּתן ׁשבּתֹו רק וגֹומר, באגרף אֹו ּבאבן רעהּו את איׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹיּכה
- ּבחּבּורה ׁשּנאמר ׁש'ּתחת' למדּת הא ירּפא, ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹורּפא
איברים. ּובׁשאר ּבעין האמּור ל'תחת' הּדין והּוא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָּתׁשלּומין,

.Â,ׁשּבכתב ּתֹורה מענין נראין אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואף
הלכה ּכּלן - סיני מהר רּבנּו מׁשה מּפי הן מפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻוכּלן
ׁשל ּדינֹו ּבבית ּדנין אבֹותינּו ראּו וכזה ּבידנּו, הן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלמׁשה
ּובית ּדין ּבית ּובכל הרמתי, ׁשמּואל ׁשל ּדינֹו ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻיהֹוׁשע,

עכׁשו. ועד רּבנּו מׁשה מימֹות ׁשעמדּו ְְְִִֵֶֶַַַָָּדין
.Êנאמר ׁשהרי עצמֹו? ּבפני ּבצער חּיב ּבחברֹו ׁשּמּזיק ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָּומּנין

חברֹו את המצער לכל הּדין והּוא עּנּה; אׁשר ּתחת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבאֹונס:
הּצער. ּדמי לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ְְְֵֵֶַַַַַָּבגּופֹו,

.Á?עצמֹו ּבפני ורּפּוי עצמֹו ּבפני ּבׁשבת חּיב ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומּנין
ירּפא. ורּפא יּתן ׁשבּתֹו רק ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.Ë:נאמר ׁשהרי עצמֹו? ּבפני ּבבׁשת חּיב ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּומּנין
ּדין ּבכלל ּכּפּה; את וקּצתה ּבמבׁשיו, והחזיקה ידּה ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻוׁשלחה

המבּיׁש. ּכל ְֵֶַַָזה
.È:ׁשּנאמר מתּכּון, ׁשּיהיה עד הּבׁשת על חּיב אינֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהמבּיׁש

,לפיכ ּפטּור. - ּכּונה ּבלא חברֹו המבּיׁש אבל ידּה; ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָֹוׁשלחה
ּפטּור. - ׁשּבּיׁש ּבֹו וכּיֹוצא ְִֵֵֵֶַָָיׁשן

.‡Èיׁשן ּבין ער ּבין מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין לעֹולם. מּועד ְִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָאדם
מׁשּלם - חברֹו ממֹון הּזיק אֹו ּבחברֹו חבל אם ׁשּכֹור, ְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָּבין
חּיב ׁשהּיׁשן אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבנכסיו. הּיפה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמן
את והּזיק מהן אחד ונתהּפ ּכאחד, ׁשּיׁשנּו ּבׁשנים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם?
אחר ּובא יׁשן, אחד היה אם אבל ּבגדֹו; קרע אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחברֹו
הּזיקֹו ואם הּמּועד, הּוא ּבאחרֹונה ׁשּבא זה - ּבצּדֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוׁשכב
ּפטּור; - וׁשּברֹו הּיׁשן ּבצד ּכלי הּניח אם וכן ּפטּור. - ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּיׁשן

ׁשּפׁשע. הּמּועד הּוא ׁשהּניחֹו ִִֶֶֶֶַַָָׁשּזה
.·Èּבארּבעה חּיב - והּזיק מצּויה ּברּוח הּגג מן ׁשּנפל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמי

חּיב - מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפל הּבׁשת. מן ּופטּור ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָדברים,
חּיב - נתהּפ ואם דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבנזק
ׁשּלא ּפי על אף להּזיק, הּמתּכּון ׁשּכל ּבבׁשת; אף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹּבּכל,

ּבבׁשת. חּיב - לבּיׁש ְְְִֵֵֶַַַָנתּכּון
.‚Èּומׁשּלׁשין חּיבין, ׁשניהם - ּכאחד ּבאחד ׁשחבלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים
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ׁשאינֹו זה - מתּכּון ׁשאינֹו ואחד מתּכּון אחד היה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּביניהן.
הּבׁשת. מן ּפטּור ְִִֵֶַַָמתּכּון

.„Èלּגדֹול נֹותן - הּגדֹול את ּובּיׁש הּקטן את לבּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמתּכּון
חֹורין ּבן את ּובּיׁש העבד לבּיׁש נתּכּון קטן. ׁשל ּבׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדמי

עבד. ׁשל ּבׁשּתֹו ּדמי חֹורין לבן נֹותן -ְְְִֵֵֶֶֶֶָ
.ÂËמעֹולם ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּבחיקֹו, מּנחת אבן לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהיתה

ּבנזק חּיב - והּזיקה ונפלה ועמד, ּוׁשכחּה, ּבּה ׁשהּכיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבין
ׁשּתים לזרק נתּכּון אם וכן דברים. מארּבעה ּופטּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּבלבד,
ּבנזק, חּיב - יׁשן ּכׁשהּוא ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוזרק

דברים. מארּבעה ְְִֵַָָָָּופטּור
.ÊËּבחמּׁשה חּיב - מקֹום ּבכל ּבכּונה חברֹו את ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמּזיק

ּבעל והּזיקֹו ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָֹדברים.
רׁשּות לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - ְְְְִִֵֵֶַַַָהּבית
ּבעל הרי - הּבית ּבבעל ׁשּנכנס זה הּזק אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻלהּזיקֹו.
ׁשּנכנס מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻהּבית
ּברׁשּות, ׁשּלא ׁשניהם אֹו ּברׁשּות ׁשניהם היּו ּברׁשּות. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשּלא

ּפטּורין. ׁשניהם - ּבזה זה ְְְְִֵֶֶֶָֻוהּזקּו
.ÊÈוהּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע

ּברׁשּות והּזיק הּיחיד, ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו הּיחיד; ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָּברׁשּות

הּיחיד ּברׁשּות והּזיק הּיחיד, ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהרּבים;
ׁשּלא ּבין ּברׁשּות ּבין נּגר, ׁשל לחנּותֹו ׁשּנכנס אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאחר;
חּיב אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה ּבקעת ונּתזה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָּברׁשּות,

הּבׁשת. מן ּופטּור דברים, ְְְִִֶַַָָָָּבארּבעה
.ÁÈהרי ּכיצד? לנזקין. אֹומדין ּכ למיתה, ׁשאֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשם

ּבקיסם אֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין קטן ּבצרֹור חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּכה
לעּׂשֹותֹו ראּוי זה חפץ ׁשאין חּבלה ּבֹו וחבל קטן, עץ ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
הראּוי ּדבר - באגרף אֹו ּבאבן ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי -ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשל ּבגּופֹו רקק אפּלּו ּבלבד. ּבבׁשת הּוא חּיב אבל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָלהּזיק.
הּזיק, ּבּמה לידע העדים צריכין לפיכ ּבבׁשת. חּיב - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחברֹו
אֹותֹו ׁשאֹומדין עד ּדין, לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַּומביאין
ּכדי ּבֹו היה לא החֹובל: ואמר החפץ, אבד ואם עליו. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹודנין
להּזיק ּכדי ּבֹו היה אֹומר: והּנחּבל אני; אנּוס ּוכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלהּזיק,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויּטל, הּנחּבל יּׁשבע -ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
.ËÈהיא ראּויה קטּנה מחט אפּלּו אמד. לֹו אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהּברזל

ׁשיצאה ּולאחר אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהמית,
ּפטּור - וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמּתחת
את לממציא ּפרט - רעהּו את ּומצא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּכלּום;

ְַעצמֹו.
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― השנ"ו האדםהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָָֻ
והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמּלהחזיר
אׁשרֿ הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל יתעּלה: ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאמרֹו

לקחּתּה" לׁשּוב c)ׁשּלחּה ,ck mixac)על והעֹובר . ְְְְִֵַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

ּביבמֹות. מקֹומֹות ְְִַָָּבכּמה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
(qibd)והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹאׁשת

עליה" יבא "יבמּה יתעּלה: d)אמרֹו ,dk mixac). ְְְִֶֶַָָָָָָֹ
המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּוכבר

יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר ְְֶֶַַָָלּה,

ה'תשע"א סיון י"ח שני יום

.ÊÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ז ׁשּתחלֹוץהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

zny)היבמה g`d zy`),יּׂשאּנה לא אם ליבמּה ְִִִֶַָָָָָָֹ
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָוהּוא

(h ,dk mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָּוכבר
ּוכבר יבמֹות. מּסכת והיא ,לכ המיחדת ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבּמּסכּתא

לׁשֹונם hl:)ידעּת zenai .bi zekxa)יּבּום "מצות : ְְְִִַַָָָ
(dp`yi znd g`y),"חליצה למצות ְְֲִִֶֶַָקֹודמת

אףֿעלּֿפי "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִֶַַַַָָָָּולפיכ
ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ּכֹוללת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא

ה'תשע"א סיון י"ט שלישי יום

.Ê�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיי"זֿי"טסיוןה'תשע"א
― השנ"ז ּבניהּמצוה ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

היבמה על מּלבֹוא gipdאדם `le zny g` zy`) ְִַַָָָָָ
(rxfזּקת ּתחת zndּכׁשהיא g` lr daegy ,xyw) ְִִֶַַַ

(dp`yil Ð maid Ðֿלא" אמרֹו: והּוא ְְְָָָֹיבמּה,
זר" לאיׁש החּוצה אׁשתֿהּמת dk,תהיה mixac) ְְִִֵֵֶֶַַָָ

(d.והּוא היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר .ְִֵֶֶַָָָ
ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִִֵָָָָּוכבר
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ׁשאינֹו זה - מתּכּון ׁשאינֹו ואחד מתּכּון אחד היה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּביניהן.
הּבׁשת. מן ּפטּור ְִִֵֶַַָמתּכּון

.„Èלּגדֹול נֹותן - הּגדֹול את ּובּיׁש הּקטן את לבּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמתּכּון
חֹורין ּבן את ּובּיׁש העבד לבּיׁש נתּכּון קטן. ׁשל ּבׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדמי

עבד. ׁשל ּבׁשּתֹו ּדמי חֹורין לבן נֹותן -ְְְִֵֵֶֶֶֶָ
.ÂËמעֹולם ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּבחיקֹו, מּנחת אבן לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהיתה

ּבנזק חּיב - והּזיקה ונפלה ועמד, ּוׁשכחּה, ּבּה ׁשהּכיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבין
ׁשּתים לזרק נתּכּון אם וכן דברים. מארּבעה ּופטּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּבלבד,
ּבנזק, חּיב - יׁשן ּכׁשהּוא ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוזרק

דברים. מארּבעה ְְִֵַָָָָּופטּור
.ÊËּבחמּׁשה חּיב - מקֹום ּבכל ּבכּונה חברֹו את ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמּזיק

ּבעל והּזיקֹו ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָֹדברים.
רׁשּות לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - ְְְְִִֵֵֶַַַָהּבית
ּבעל הרי - הּבית ּבבעל ׁשּנכנס זה הּזק אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻלהּזיקֹו.
ׁשּנכנס מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻהּבית
ּברׁשּות, ׁשּלא ׁשניהם אֹו ּברׁשּות ׁשניהם היּו ּברׁשּות. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשּלא

ּפטּורין. ׁשניהם - ּבזה זה ְְְְִֵֶֶֶָֻוהּזקּו
.ÊÈוהּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע

ּברׁשּות והּזיק הּיחיד, ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו הּיחיד; ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָּברׁשּות

הּיחיד ּברׁשּות והּזיק הּיחיד, ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהרּבים;
ׁשּלא ּבין ּברׁשּות ּבין נּגר, ׁשל לחנּותֹו ׁשּנכנס אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאחר;
חּיב אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה ּבקעת ונּתזה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָּברׁשּות,

הּבׁשת. מן ּופטּור דברים, ְְְִִֶַַָָָָּבארּבעה
.ÁÈהרי ּכיצד? לנזקין. אֹומדין ּכ למיתה, ׁשאֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשם

ּבקיסם אֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין קטן ּבצרֹור חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּכה
לעּׂשֹותֹו ראּוי זה חפץ ׁשאין חּבלה ּבֹו וחבל קטן, עץ ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
הראּוי ּדבר - באגרף אֹו ּבאבן ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי -ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשל ּבגּופֹו רקק אפּלּו ּבלבד. ּבבׁשת הּוא חּיב אבל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָלהּזיק.
הּזיק, ּבּמה לידע העדים צריכין לפיכ ּבבׁשת. חּיב - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחברֹו
אֹותֹו ׁשאֹומדין עד ּדין, לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַּומביאין
ּכדי ּבֹו היה לא החֹובל: ואמר החפץ, אבד ואם עליו. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹודנין
להּזיק ּכדי ּבֹו היה אֹומר: והּנחּבל אני; אנּוס ּוכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלהּזיק,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויּטל, הּנחּבל יּׁשבע -ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
.ËÈהיא ראּויה קטּנה מחט אפּלּו אמד. לֹו אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהּברזל

ׁשיצאה ּולאחר אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהמית,
ּפטּור - וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמּתחת
את לממציא ּפרט - רעהּו את ּומצא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּכלּום;

ְַעצמֹו.

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd oeiq b"kÎf"i -

ה'תשע"א סיון י"ז ראשון יום

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― השנ"ו האדםהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָָֻ
והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמּלהחזיר
אׁשרֿ הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל יתעּלה: ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאמרֹו

לקחּתּה" לׁשּוב c)ׁשּלחּה ,ck mixac)על והעֹובר . ְְְְִֵַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

ּביבמֹות. מקֹומֹות ְְִַָָּבכּמה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
(qibd)והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹאׁשת

עליה" יבא "יבמּה יתעּלה: d)אמרֹו ,dk mixac). ְְְִֶֶַָָָָָָֹ
המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּוכבר

יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר ְְֶֶַַָָלּה,

ה'תשע"א סיון י"ח שני יום

.ÊÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ז ׁשּתחלֹוץהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

zny)היבמה g`d zy`),יּׂשאּנה לא אם ליבמּה ְִִִֶַָָָָָָֹ
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָוהּוא

(h ,dk mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָּוכבר
ּוכבר יבמֹות. מּסכת והיא ,לכ המיחדת ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבּמּסכּתא

לׁשֹונם hl:)ידעּת zenai .bi zekxa)יּבּום "מצות : ְְְִִַַָָָ
(dp`yi znd g`y),"חליצה למצות ְְֲִִֶֶַָקֹודמת

אףֿעלּֿפי "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִֶַַַַָָָָּולפיכ
ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ּכֹוללת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא

ה'תשע"א סיון י"ט שלישי יום

.Ê�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיי"זֿי"טסיוןה'תשע"א
― השנ"ז ּבניהּמצוה ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

היבמה על מּלבֹוא gipdאדם `le zny g` zy`) ְִַַָָָָָ
(rxfזּקת ּתחת zndּכׁשהיא g` lr daegy ,xyw) ְִִֶַַַ

(dp`yil Ð maid Ðֿלא" אמרֹו: והּוא ְְְָָָֹיבמּה,
זר" לאיׁש החּוצה אׁשתֿהּמת dk,תהיה mixac) ְְִִֵֵֶֶַַָָ

(d.והּוא היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר .ְִֵֶֶַָָָ
ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִִֵָָָָּוכבר
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ה'תשע"א סיון כ' רביעי יום

.Á�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÈ¯ .Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
(zepfl)איׁש "וכיֿיפּתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֶֶַַָ
eh)ּבתּולה" ,ak zeny)ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵָָָָ

מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ּבפרק זֹו ְְְִִֶֶֶֶָֻמצוה

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה (lreadהּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlra dlezaאמרֹו והּוא אתֿאנּוסתֹו, ְְֲִֶָָָלּׂשא

לאֿ עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה "ולֹוֿתהיה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹיתעּלה:
ּכלֿימיו" ׁשּלחּה hk)יּוכל ,ak mixac)ּוכבר , ְְַַָָָָָ
מּכֹות ּבגמרא אֹונס,(eh.)נתּבאר ׁשל זה ׁשּלאו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּקדמֹו לאֿתעׂשה הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ְְְֲֶֶֶַַַָָֹֹׁשהּוא
ׁשּקדמֹו לאֿתעׂשה "ואּמאי, אמרּו: וכ ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֹעׂשה.
"ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה הּוא". עׂשה ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― לאּׁשה" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָתהיה

ג' ּבפרק זֹו מּכתּבֹות(hl.)מצוה ד' .(an.)ּופרק ְְְִִֶֶֶֶָֻ

― השנ"ח ׁשהּמצוה האֹונסהאזהרה הזהר ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
לאּׁשה "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא אנּוסתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָמּלגרׁש

ּכלֿימיו" ׁשּלחּה לאֿיּוכל זה(my)[וגֹו'] ולאו ְְְֶַַָָָָָֹ
וכ לאּׁשה" תהיה "ולֹו אמרֹו: והּוא עׂשה, ְְְְְְְֲִִֵֶָָָָקדמֹו

מּכֹות ּבגמרא עׂשה,(eh.)ּבארּו ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
הּוא יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: (eciayוׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶָָָ

("dy`l didz `le" ieeivd miiwle xifgdl―

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: ואינֹו (dyexbdyמחזיר ְְֲִִֵֵֶַֹ
(eilr dxeq`ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ואינֹו לֹוקה ―ְְֲֲִִֵֶֶַַ

ׁשּיחזירּנה, קדם ומתה אנּוסתֹו וגרׁש יׂשראל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
עׂשה קּים לא ׁשהרי לֹוקה, ― לאחר נּׂשאת ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַֹאֹו

קּימֹו ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל ּכפי (xnelkׁשּבּה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
m` :cg` ogana ielz ,mdn xeht e` zewlna aeig

e`ld z` ,"owzn"d dyrd z` miiwl ,df avna ozip

miiwl df avna ozip `ly e` ,zewlnn xeht f`y Ð

(zewlna aiigzn f`y Ð dyrd z`נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִָָ
מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִֵֶֶֶֶָֻּדיני

― הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין (yp`היא ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrde dleza,

וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּכלֹומר:
"ולֹוֿתהיה נאמר: ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַאׁשּתֹו

ּכלֿימיו" לׁשּלחּה לאֿיּוכל hi)לאּׁשה my). ְְְִַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבגמרא ּכמֹו(my)ונתּבאר זה, ּבלאו ּגם ְְְְְִִֵֶַַָָָָ

עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: ּבאֹונס, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנתּבאר
(dyr o`k yiy epl ixd)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

מּכתּבֹות ד' ּופרק ג' ּבפרק .(dn:)זֹו ְְִֶֶֶֶֻ

― השנ"ט ׁשםהּמצוה מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻ
ּג אמרֹו והּוא אתֿאׁשּתֹו, מּלגרׁש "לאֿרע ּבֹו: ם ְְְְִִֵֶַַָָֹ

ּכלֿימיו" לׁשּלחּה קדמֹו(my)יּוכל זה לאו וגם . ְְְְֶַַַָָָָָָ
לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא וּדינֹו(my)עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶָָ

ּכמֹו האֹונס, ּכדין הּמלקּות לענין ְְְְְִִִֵֵַַַַָּבּגרּוׁשין
וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף eh.)ׁשּנתּבאר zekn)'ג ּובפרק ְְְְִֵֶֶֶַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֻּובפרק

ה'תשע"א סיון כ"א חמישי יום
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― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
`le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdy dy`)

(drnypּכיֿתׂשטה איׁש "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִִֶֶַָוהּוא
ai)אׁשּתֹו" ,d xacna)ּכלֿדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵָָָ

קרּבנּה ּתקריב וכיצד אֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמצוה
ּכלֹומר ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּוׁשאר

סֹוטה. ֶֶַָמּסכת

― הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(aaxrl):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְִִֶֶֶַַַָָמנחת

ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה אתֿקרּבנּה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ"והביא
(eh my).לֹוקה ― ּבׁשמן הקריבּה ְְְִִִֶֶֶָואם

ה'תשע"א סיון כ"ב שישי יום
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יוםרביעֿישישיכ'ֿכ"בסיוןה'תשע"א
― הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

(minya ur ly sxy oin)אמרֹו והּוא סֹוטה, ְְְְִַָָּבמנחת
לבנה" עליו "ולאֿיּתן eh)יתעּלה: ,d mixac) ְְְִִֵֶַָָָֹֹ

ספרי my)ּולׁשֹון `yp)אֹו ׁשמן נתן ׁשאם "מּגיד : ְְִִִֵֶֶֶַַָ
ׁשעֹוב ּכׁשם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ― עללבֹונה ר ְְְֲֵֵֵֶֶַַָֹ

על העֹובר ּגם ּולפיכ לבֹונתֹו". על עֹובר ּכ ְְְִֵֵַַַַָָָָׁשמנֹו
ׁשמן עליו "לאֿיּצק ּובּמכלּתא: לֹוקה. ― זה ְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹלאו
אזהרֹות". ׁשּתי ׁשהן מּגיד ― לבנה עליו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹולאֿיּתן
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― הש"ל עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹהאם,

(f ,gi `xwie)ואם ּבכרת. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְִֵֵֶַָָָ
מזיד; היה אם נסקל ― עליו העדּות ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָנתקּימה

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השל"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אׁשתֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא אב, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹאׁשת

g)תגּלה" ,my)ואם ּבכרת זה על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
מזיד; היה אם ּבסקילה ― העדּות עליו ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָנתקּימה
ל נתּבאר הּנה קבּועה. חּטאת מקריב ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּובׁשֹוגג,
ּומּׁשּום אם מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּבא
אביו, מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאׁשתֿאב,

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר .(cp.)ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַָ

― השל"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
בת אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִֶֶַַַָָָהאחֹות,

ערותן" תגּלה לא וגֹו' אבי(h ,my)על והעֹובר ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
חּטאת ― ּובׁשֹוגג ּכרת: חּיב ― ּבמזיד זה ְְִֵֵֵֶַַָָָָלאו

ְָקבּועה.

― השל"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב אׁשת ְְֲִִֵֶַָָָּבת
אחֹות אבי מֹולדת אבי "ּבתֿאׁשת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָיתעּלה:

ערותּה" תגּלה לא i`)הוא ,my)ּבא זה לאו ְְִֶֶֶַָָָָֹ
האב אׁשת ּבת עצמּה.(`xeqi)לעׂשֹות ּבפני ערוה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

היא, עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהראיה
אביוׁשה נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ezaּבא `ivedl) ְֲִֶַַַַָָ

(oi`eypd on `lyאחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִַַָחּיב
ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ּכמֹו אביו, אׁשת ּבת ְִִִֵֶֶַַַָָּומּׁשּום
ּכמֹו אביו, אׁשת ּומּׁשּום אּמֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְְִִִִִֵֶַַָָחּיב
מיבמֹות ב' ּבפרק אמרּו לׁשֹונם: וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבארנּו.

(:ak)אׁשת ּבת והיא אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו :ְֲִֵֶַַַַָָָָ
אׁשת ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― ְֲִִִֵֶַַַָָָאביו
אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאביו,

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי ּבלבד. אחֹותֹו (dnמּׁשּום ְְְֲֲִִַַַַָָָ
miaiigne iqei iax lr miwlegd minkg ly mnrh

(mizyמּכדי e`x)אמרי: dpd)ערות" ּכתיב : ְְְְִִִֵֶַַ
אבי ּבתֿאׁשת "ערות ― וגֹו' "אבי בת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאחֹות

מינּה ׁשמע לי? למה "אבי rnyn)מֹולדת o`kn) ְְִִִֶֶַַָָ
אביו". ּבתֿאׁשת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ְְֲִִִֵֶַַָלחּיבֹו

נׂשּואת ּבת אחֹותֹו ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְֲֵֶַַַַָָוהעֹובר
ּובׁשֹוגג מזיד: היה אם ּבלבד ּבכרת, ― ְְְִִִִֵֵֵַָָָָאביו

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ד עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא וגֹו' ּבתּֿבנ "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְִֵֶַַַַָֹּבת

i)תגּלה" ,my). ְֶַ

ה'תשע"א סיון כ"ג קודש שבת יום

.‰Ï˘ .ÂÏ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ˘ .ÁÏ˘ .ÊÏ˘

― השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹהּבת
מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות לנּו: ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמר
הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ּפׁשטּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת

יבמֹות ּובגמרא הּבת. ּכלֿׁשּכן ― הּבת (b.)ּובת ְְִֵֶַַַַַָָָָ
אתיא מדרׁשא אּסּורא עּקר "ּבּתֹו (cnlpאמרּו: ְְְִִִִַָָָָָָ

yxetna `le yxcnn(רב לי אמר רבא: ּדאמר ,ֲֲִַַַַָָ
אתיא אבּדימי: ּבר dey")יצחק dxfb"a)הּנה הּנה ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבנ ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָואתיא
הּנה" ערות" ּבּת i)ּובת ,gi `xwie)ואמר , ְְְְִֵֶַַָָָ

"ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה אּׁשה ְְֲִִִִַַַָָָָָּבאּסּור
הוא" זּמה fi)הּנה ,my)ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם , ְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ּבּתּה, נאסרה ּבּתה ּובת ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּבנּה
יּקח "אׁשר ּבענׁש: ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּובת
אתֹו יׂשרפּו ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹאתֿאּׁשה

ci)ואתהן" ,k my)ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְִֵֶֶַַַָָ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּתּה
ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, לענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבּתֹו
ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ׁשּלגּבי "הּנה" ְְִֵֵֵֶַַַָָָ"הּנה"
ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה "הּנה" ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָ"הּנה",

ּכרתֹות קּלה(d.)ּגמרא ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל : ְְְְִֵֵַַָָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני(xeqi`),ּתֹורה מּגּופי אחד "ּבּתֹו" ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹולא
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica) ְְְִִִֵֵָָָָָ

"לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה "לא ְְְְְִַָָָָָֹֹֹּבאמרם:
האּלה(minkg)למדנּוה" ׁשּכלֿהּדברים לפי , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּׁשליח מּפי epax)קּבלה dyn)ּפרּוׁש והּוא , ְִִִֵַַַָָָ
הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻמקּבל,
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― הש"ל עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹהאם,

(f ,gi `xwie)ואם ּבכרת. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְִֵֵֶַָָָ
מזיד; היה אם נסקל ― עליו העדּות ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָנתקּימה

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השל"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אׁשתֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא אב, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹאׁשת

g)תגּלה" ,my)ואם ּבכרת זה על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
מזיד; היה אם ּבסקילה ― העדּות עליו ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָנתקּימה
ל נתּבאר הּנה קבּועה. חּטאת מקריב ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּובׁשֹוגג,
ּומּׁשּום אם מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּבא
אביו, מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאׁשתֿאב,

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר .(cp.)ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַָ

― השל"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
בת אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִֶֶַַַָָָהאחֹות,

ערותן" תגּלה לא וגֹו' אבי(h ,my)על והעֹובר ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
חּטאת ― ּובׁשֹוגג ּכרת: חּיב ― ּבמזיד זה ְְִֵֵֵֶַַָָָָלאו

ְָקבּועה.

― השל"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב אׁשת ְְֲִִֵֶַָָָּבת
אחֹות אבי מֹולדת אבי "ּבתֿאׁשת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָיתעּלה:

ערותּה" תגּלה לא i`)הוא ,my)ּבא זה לאו ְְִֶֶֶַָָָָֹ
האב אׁשת ּבת עצמּה.(`xeqi)לעׂשֹות ּבפני ערוה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

היא, עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהראיה
אביוׁשה נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ezaּבא `ivedl) ְֲִֶַַַַָָ

(oi`eypd on `lyאחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִַַָחּיב
ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ּכמֹו אביו, אׁשת ּבת ְִִִֵֶֶַַַָָּומּׁשּום
ּכמֹו אביו, אׁשת ּומּׁשּום אּמֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְְִִִִִֵֶַַָָחּיב
מיבמֹות ב' ּבפרק אמרּו לׁשֹונם: וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבארנּו.

(:ak)אׁשת ּבת והיא אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו :ְֲִֵֶַַַַָָָָ
אׁשת ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― ְֲִִִֵֶַַַָָָאביו
אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאביו,

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי ּבלבד. אחֹותֹו (dnמּׁשּום ְְְֲֲִִַַַַָָָ
miaiigne iqei iax lr miwlegd minkg ly mnrh

(mizyמּכדי e`x)אמרי: dpd)ערות" ּכתיב : ְְְְִִִֵֶַַ
אבי ּבתֿאׁשת "ערות ― וגֹו' "אבי בת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאחֹות

מינּה ׁשמע לי? למה "אבי rnyn)מֹולדת o`kn) ְְִִִֶֶַַָָ
אביו". ּבתֿאׁשת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ְְֲִִִֵֶַַָלחּיבֹו

נׂשּואת ּבת אחֹותֹו ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְֲֵֶַַַַָָוהעֹובר
ּובׁשֹוגג מזיד: היה אם ּבלבד ּבכרת, ― ְְְִִִִֵֵֵַָָָָאביו

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ד עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא וגֹו' ּבתּֿבנ "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְִֵֶַַַַָֹּבת

i)תגּלה" ,my). ְֶַ

ה'תשע"א סיון כ"ג קודש שבת יום

.‰Ï˘ .ÂÏ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ˘ .ÁÏ˘ .ÊÏ˘

― השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹהּבת
מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות לנּו: ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמר
הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ּפׁשטּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת

יבמֹות ּובגמרא הּבת. ּכלֿׁשּכן ― הּבת (b.)ּובת ְְִֵֶַַַַַָָָָ
אתיא מדרׁשא אּסּורא עּקר "ּבּתֹו (cnlpאמרּו: ְְְִִִִַָָָָָָ

yxetna `le yxcnn(רב לי אמר רבא: ּדאמר ,ֲֲִַַַַָָ
אתיא אבּדימי: ּבר dey")יצחק dxfb"a)הּנה הּנה ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבנ ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָואתיא
הּנה" ערות" ּבּת i)ּובת ,gi `xwie)ואמר , ְְְְִֵֶַַָָָ

"ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה אּׁשה ְְֲִִִִַַַָָָָָּבאּסּור
הוא" זּמה fi)הּנה ,my)ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם , ְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ּבּתּה, נאסרה ּבּתה ּובת ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּבנּה
יּקח "אׁשר ּבענׁש: ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּובת
אתֹו יׂשרפּו ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹאתֿאּׁשה

ci)ואתהן" ,k my)ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְִֵֶֶַַַָָ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּתּה
ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, לענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבּתֹו
ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ׁשּלגּבי "הּנה" ְְִֵֵֵֶַַַָָָ"הּנה"
ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה "הּנה" ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָ"הּנה",

ּכרתֹות קּלה(d.)ּגמרא ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל : ְְְְִֵֵַַָָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני(xeqi`),ּתֹורה מּגּופי אחד "ּבּתֹו" ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹולא
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica) ְְְִִִֵֵָָָָָ

"לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה "לא ְְְְְִַָָָָָֹֹֹּבאמרם:
האּלה(minkg)למדנּוה" ׁשּכלֿהּדברים לפי , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּׁשליח מּפי epax)קּבלה dyn)ּפרּוׁש והּוא , ְִִִֵַַַָָָ
הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻמקּבל,
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אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש
ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה ׁשאפׁשר ezin`lמּפני la`) ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

(dxeza yxetn aezk eli`k aygp xac lyוזהּו .ְֶ
ׁשוה" ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדה "לא אמרם: ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹענין

אמרם iehiad:)ּומסּפיק zernyn mb edf "גּוף(= ְְִַָָ
על ׁשהעֹובר ּכאן מּכלֿמהּֿׁשּקדם הּיֹוצא ִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתֹורה".
לא ואם ּבׂשרפה; ― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ְְְִִִִֵַַָֹּבּתֹו
אם ּבכרת ― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָנֹודע
מקריב ― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

קבּועה. ְַָָחּטאת
― השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

תגּלה לא ּבתּֿבּת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ְְְְְִֶֶַַַַַַָֹּבת
הּנה" ערות ּכי i)ערותן ,gi ,my). ְְְִֵֶֶָָָָ

― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`k `yil)ערות" אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִֶַָָָ

תגּלה" לא ּובּתּה fi)אּׁשה ,my),זה על והעֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
האחרת על ּובא אׁשּתֹו מהן אחת ׁשּתהיה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּוא
והּוא העדּות; עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ―ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּבכרת

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ח מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבנּה" "אתּֿבת אמרֹו: והּוא ּבנּה, ּובת .(my)אּׁשה ְְְְִֶַַָָָָ

חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ּבׂשרפה זה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוגם
ׁשֹוגג. היה אם ְִֵָָָקבּועה

― השל"ט מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ואתּֿבתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ּובת ְְְְִִִֶֶַַַָָָאּׁשה

תּקח" לא אם(my)ּבּתּה ּובׂשרפה ּבכרת והּוא . ְְְִִִִֵֵַָָָֹ
חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד ְְִִִֵֵַַָָָָָהיה

ְָקבּועה.
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(È).‰¯Â˘· ÂÏ È˙˙Ï:בשורתו שכר לו תתי למען לשמחני, דימה ‰ÈÒÂ·È.(Â)אשר Ï‡נקראת ציון מצודת

ובפיהם ויעקב, יצחק שם על שנעשו פסח, ואחד עור, אחד צלמים, שני להם והיו היו, אבימלך של ומזרעו יבוס,

שנאמר כמו המצודה, את לכדו לא ירושלים, את כשלכדו הורישום לא ולכך לאבימלך, אברהם שנשבע השבועה

סג) טו יכולין(יהושע לוי: בן יהושע רבי אמר ותניא להורישם, יהודה יושבי יכלו לא ירושלים יושב היבוסי ואת :

רשאין היו שלא אלא יז)היו, יב ראה Â„Ï„.:(ספרי ¯Ó‡ÈÂ:שאמר ÌÈÁÒÙ‰Â.מי ÌÈ¯ÂÚ‰:שלהם כוכבים עבודת הם

cec zcevn
(Ê).˙È·‰ Â‡·ÈÂבתחלה ואמר: ההכאה, אופן לספר חזר עתה

ראשו: כרתו זה ואחר אותו, ‰'.(Á)המיתו Ô˙ÈÂ:לומר רוצה
וכו': ה' נתן ‰È‚Ó„.(È)והנה ÈÎשלפניו המקרא על מוסב

שמת לאמר לי המגיד כי הדבר אמת אשר וגו', ה' חי שאמר
ידו: על ·ÂÈ�ÈÚ.שאול ¯˘·ÓÎלי כמבשר היה עצמו בעיני

·Â.טוב: ‰ÊÁ‡Âכאלו הוא הרי להרגו, לנערו שצוה מה כי
הרגו: È˙˙Ï.בעצמו בשורה:‡˘¯ מתן לו שאתן חשב ÈÎ.(È‡)אשר Û‡לעשות הרעותם כי אתכם, שאהרוג שכן וכל לומר: רצה

ואף בחרב, מוכה כבר היה אשר אחר עוד יחיה לא כי וידע שאלתו, פי על הרגו במלחמה הנה שאול, את ההורג כי ממנו, יותר
למעלה שכתוב כמו הדביקוהו טֿי)הפרשים וכו':(א דמו שאבקש שכן ומכל משכבו, על בביתו אותו הרגתם הלא אתם, אבל

(‡).Í¯˘·Â ÍÓˆÚ:נחנו אחד איש בני כולנו כי יהודה, בית כל כמו לך קרובים ‰ÈÈ˙.(·)אנו בעיניך‡˙‰ יוגדל לא לומר: רוצה
ישראל, את והמביא המוציא היית כי שאול, מלוך עוד מאז משלת עלינו גם הלא כי ראשונה, עליהם מלכת כי על יהודה בני אהבת

עדרו: וכרועה בשוה, כאלו אלו כולם, ישראל כל את לרעות עליך כן Ï‡¯˘È.(‚)אם È�˜Ê ÏÎ:להמליכו בידם כח Â¯ÎÈÂ˙אשר
.'Â‚Â:ליהודה כאשר לאוהב להם ‰'.להיות È�ÙÏ:שעה לפי שמה הביאוהו כי ה', ארון ˘�‰.(„)לפני ÌÈÚ·¯‡למנות חש ולא

מלוכה: לימי לחשבם מהראוי אין אבשלום, בפני ברח אשר החדשים ששת שמשך לפי או היתרים, החדשים ‰Ï‡.ÈÒÂ·È(Â)ששה
מאז: הורישום לא בנימן ובני יהודה בני Â„Ï„.כי ¯Ó‡ÈÂוחזקה בצורה היותה בעבור הנה, לבוא תוכל לא לדוד, אמר היבוסי עם

מאוד: Â‚Â'.עד Í¯ÈÒ‰ Ì‡ ÈÎואף אנשים, כל מפה הסירך יהיה מקודם אם כי הנה לבוא תוכל לא וגוזמא, הפלגה בדרך אמר
המקום: חוזק גודל בעבור הנה, ביאתך לעכב בידם היכולת מהם, מי ישאר אם כי והפסחים, Â‚Â'.העורים ¯Ó‡Ï:לומר רוצה

הכוונה: היתה זה על לדבר, שהפליגו ומה חזקה, מרוב הנה לבא דוד יוכל לא לאמר, היה ההוא ההפלגה דברי

oeiv zcevn
(‡È).È˙¯Ú·Âכמו והסרה, הפנוי יג)ענין כו בערתי(דברים :

כמוÂˆˆ˜ÈÂ.(È·)הקדש: י)כרתו, מו חנית:(תהלים וקצץ :ÏÚ
.‰Î¯·‰כמו המים, כניסת מקום יג)אצל ב גבעון:(לעיל ברכת :

(‡).ÍÓˆÚ:עצם שם‰ÈÒÂ·È.(Â)עליך:ÍÏ.(·)מלשון
בירושלים: עצמו בפני במחוז ישבו הזה:‰�‰.אומה, להמקום

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק ערב זמן מתן תורתנו, בו כותב ראשי פרקים ממלאכתו מלאכת שמים 

בתוככי תלמידי מכינת תורת אמת.

ויהי רצון אשר יוסיף אומץ וכח בזה, ולא רק כחות הגלוים ולא רק כחות הנעלמים אלא עד לכחות 

היולים עצמיים, שהרי ענין ותכלית מתן התורה וקבלת התורה הוא באופן שהי' אורייתא וקוב"ה כולא 

החכמה  מעלת  ג"כ  הוא  ]שבזה  ומהות  העצמות  ב(  התגלות  א(  שענינה  המצות,  על  התורה  וכמעלת  חד 

דאורייתא מחכמה נפקת על הכתר ענין המצות, שאמרתי ונעשה רצוני[, כמבואר באריכות במאמר דחה"ש 

שנה זו, ועד"ז ה"ה בכל יום וכלשון נותן התורה לשון הוה, ובפרט שזכות הרבים מסייעתו וכמאמר חז"ל 

ומתלמידי יותר מכולם.

ברכה לבשו"ט בכל האמור.



קיט dÎc wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enycaiÎfdeÎ`

ãæBLàø-úà eç÷iå BLàø-úà eøéñiå eäúîéå eäkiå BákLî øãça Búhî-ìò áëL-àeäå úéaä eàáiå©¨´Ÿ©©À¦§Ÿ¥³©¦¨Æ©£©´¦§¨½©©ªÆÆ©§¦ª½©¨¦−¤Ÿ®©¦§Æ¤Ÿ½
:äìélä-ìk äáøòä Cøc eëìiåçnä-ìà eøîàiå ïBøáç ãåc-ìà úLa-Léà Làø-úà eàáiåCì ©¥§²¤¬¤¨£¨−̈¨©¨«§¨©Â¨¦¤¸Ÿ¦¬¤¤¨¦»¤§¼©Ÿ§Æ¤©¤½¤

äfä íBiä úBî÷ð Cìnä éðãàì äåäé ïziå ELôð-úà Lwa øLà Eáéà ìeàL-ïa úLa-Léà Làø-äpä¦¥´Ÿ¦À¤¤¨ÆŸ¦§½£¤¬¦¥−¤©§¤®©¦¥´§ÂŸ̈©Ÿ¦̧©¤³¤§¨Æ©´©¤½
ñ:Bòøfîe ìeàMîèäåäé-éç íäì øîàiå éúøàaä ïBnø éða åéçà äðòa-úàå | áëø-úà ãåc ïòiå ¦¨−¦©§«©©̧©¨¦¹¤¥¨´§¤©£¨´¨¦À§¥²¦¬©§¥Ÿ¦−©´Ÿ¤¨¤®©§Ÿ̈¾

:äøö-ìkî éLôð-úà äãt-øLàéäæçàå åéðéòa øOáîë äéä-àeäå ìeàL úî-äpä øîàì éì ãébnä ék £¤¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦´©©¦Á¦̧¥¹Ÿ¦¥¥´¨À§¨¨³¦§©¥Æ§¥½̈¨Ÿ£¨´
:äøNa Bì-ézúì øLà âì÷öa eäâøäàå BáàéBúéáa ÷écö-Léà-úà eâøä íéòLø íéLðà-ék óà ½¨¤§§¥−§¦§¨®£¤¬§¦¦−§¨«©º¦£¨¦´§¨¦À¨§¯¤¦©¦²§¥−

:õøàä-ïî íëúà ézøòáe íëãiî Bîc-úà Lwáà àBìä äzòå BákLî-ìòáéíéøòpä-úà ãåc åöéå ©¦§¨®§©À̈£¸£©¥³¤¨Æ¦¤§¤½¦©§¦¬¤§¤−¦¨¨«¤©§©Á¨¦̧¤©§¨¦¹
eøa÷iå eç÷ì úLa-Léà Làø úàå ïBøáça äëøaä-ìò eìúiå íäéìâø-úàå íäéãé-úà eöv÷éå íeâøäiå©©©§À©§©§³¤§¥¤Æ§¤©§¥¤½©¦§¬©©§¥−̈§¤§®§¤̧³Ÿ¦Æ¤Æ¨½̈©¦§§¬

ô :ïBøáça øðáà-øá÷á§¤¤©§¥−§¤§«
äà:eðçðà EøNáe Eîöò eððä øîàì eøîàiå äðBøáç ãåc-ìà ìàøNé éèáL-ìk eàáiåáìBîúà-íb ©¨¹Ÿ¨¦§¥¯¦§¨¥²¤¨¦−¤§®¨©Ÿ§´¥½Ÿ¦§²©§§¬§¨§−£¨«§©¤§´

ìL-íbäúééä äzà eðéìò Cìî ìeàL úBéäa íBL(éø÷ úééä)àéöBn(éø÷ àéöBnä)éánäå(éø÷ àéánäå) ©¦§À¦§¸¨¬¤Æ¤Æ¨¥½©À̈¨¦²¨¨¦²¨¦¬©¦¬§©¥¦−§©¥¦−

:ìàøNé-ìò ãéâðì äéäz äzàå ìàøNé-úà énò-úà äòøú äzà Eì äåäé øîàiå ìàøNé-úàâeàáiå ¤¦§¨¥®©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹§À©¨̧¦§¤³¤©¦Æ¤¦§¨¥½§©¨²¦§¤¬§¨¦−©¦§¨¥«©Â¨Ÿ
ãåc-úà eçLîiå äåäé éðôì ïBøáça úéøa ãåc Cìnä íäì úøëiå äðBøáç Cìnä-ìà ìàøNé éð÷æ-ìk̈¦§¥̧¦§¨¥³¤©¤Æ¤Æ¤§½¨©¦§´Ÿ¨¤Á©¤̧¤¨¦¬§¦²§¤§−¦§¥´§Ÿ̈®©¦§§¯¤¨¦²

ô:ìàøNé-ìò CìîìãìL-ïa:Cìî äðL íéòaøà Bëìîa ãåc äðL íéLäòáL äãeäé-ìò Cìî ïBøáça §¤−¤©¦§¨¥«¤§Ÿ¦¬¨¨²¨¦−§¨§®©§¨¦¬¨−̈¨¨«§¤§Æ¨©´©§½̈¤¬©
ìL Cìî íìLeøéáe íéLãç äMLå íéðLìLå íéL:äãeäéå ìàøNé-ìk ìò äðL LååéLðàå Cìnä Cìiå ¨¦−§¦¨´¢¨¦®¦¨©´¦¨©À§Ÿ¦³§¨ŸÆ¨½̈©¬¨¦§¨¥−¦¨«©¥̧¤©¤³¤©£¨¨Æ

íéçñtäå íéøåòä Eøéñä-íà ék äpä àBáú-àì øîàì ãåãì øîàiå õøàä áLBé éñáéä-ìà íìLeøé§´¨©½¦¤©§ª¦−¥´¨¨®¤©Ÿ̧¤§¨¦³¥ŸÆŸ¨´¥½¨¦´¦¡¦§À©¦§¦³§©¦§¦Æ
:äpä ãåã àBáé-àì øîàì¥½ŸŸ¨¬¨¦−¥«¨

i"yx

(È).‰¯Â˘· ÂÏ È˙˙Ï:בשורתו שכר לו תתי למען לשמחני, דימה ‰ÈÒÂ·È.(Â)אשר Ï‡נקראת ציון מצודת

ובפיהם ויעקב, יצחק שם על שנעשו פסח, ואחד עור, אחד צלמים, שני להם והיו היו, אבימלך של ומזרעו יבוס,

שנאמר כמו המצודה, את לכדו לא ירושלים, את כשלכדו הורישום לא ולכך לאבימלך, אברהם שנשבע השבועה

סג) טו יכולין(יהושע לוי: בן יהושע רבי אמר ותניא להורישם, יהודה יושבי יכלו לא ירושלים יושב היבוסי ואת :

רשאין היו שלא אלא יז)היו, יב ראה Â„Ï„.:(ספרי ¯Ó‡ÈÂ:שאמר ÌÈÁÒÙ‰Â.מי ÌÈ¯ÂÚ‰:שלהם כוכבים עבודת הם

cec zcevn
(Ê).˙È·‰ Â‡·ÈÂבתחלה ואמר: ההכאה, אופן לספר חזר עתה

ראשו: כרתו זה ואחר אותו, ‰'.(Á)המיתו Ô˙ÈÂ:לומר רוצה
וכו': ה' נתן ‰È‚Ó„.(È)והנה ÈÎשלפניו המקרא על מוסב

שמת לאמר לי המגיד כי הדבר אמת אשר וגו', ה' חי שאמר
ידו: על ·ÂÈ�ÈÚ.שאול ¯˘·ÓÎלי כמבשר היה עצמו בעיני

·Â.טוב: ‰ÊÁ‡Âכאלו הוא הרי להרגו, לנערו שצוה מה כי
הרגו: È˙˙Ï.בעצמו בשורה:‡˘¯ מתן לו שאתן חשב ÈÎ.(È‡)אשר Û‡לעשות הרעותם כי אתכם, שאהרוג שכן וכל לומר: רצה

ואף בחרב, מוכה כבר היה אשר אחר עוד יחיה לא כי וידע שאלתו, פי על הרגו במלחמה הנה שאול, את ההורג כי ממנו, יותר
למעלה שכתוב כמו הדביקוהו טֿי)הפרשים וכו':(א דמו שאבקש שכן ומכל משכבו, על בביתו אותו הרגתם הלא אתם, אבל

(‡).Í¯˘·Â ÍÓˆÚ:נחנו אחד איש בני כולנו כי יהודה, בית כל כמו לך קרובים ‰ÈÈ˙.(·)אנו בעיניך‡˙‰ יוגדל לא לומר: רוצה
ישראל, את והמביא המוציא היית כי שאול, מלוך עוד מאז משלת עלינו גם הלא כי ראשונה, עליהם מלכת כי על יהודה בני אהבת

עדרו: וכרועה בשוה, כאלו אלו כולם, ישראל כל את לרעות עליך כן Ï‡¯˘È.(‚)אם È�˜Ê ÏÎ:להמליכו בידם כח Â¯ÎÈÂ˙אשר
.'Â‚Â:ליהודה כאשר לאוהב להם ‰'.להיות È�ÙÏ:שעה לפי שמה הביאוהו כי ה', ארון ˘�‰.(„)לפני ÌÈÚ·¯‡למנות חש ולא

מלוכה: לימי לחשבם מהראוי אין אבשלום, בפני ברח אשר החדשים ששת שמשך לפי או היתרים, החדשים ‰Ï‡.ÈÒÂ·È(Â)ששה
מאז: הורישום לא בנימן ובני יהודה בני Â„Ï„.כי ¯Ó‡ÈÂוחזקה בצורה היותה בעבור הנה, לבוא תוכל לא לדוד, אמר היבוסי עם

מאוד: Â‚Â'.עד Í¯ÈÒ‰ Ì‡ ÈÎואף אנשים, כל מפה הסירך יהיה מקודם אם כי הנה לבוא תוכל לא וגוזמא, הפלגה בדרך אמר
המקום: חוזק גודל בעבור הנה, ביאתך לעכב בידם היכולת מהם, מי ישאר אם כי והפסחים, Â‚Â'.העורים ¯Ó‡Ï:לומר רוצה

הכוונה: היתה זה על לדבר, שהפליגו ומה חזקה, מרוב הנה לבא דוד יוכל לא לאמר, היה ההוא ההפלגה דברי

oeiv zcevn
(‡È).È˙¯Ú·Âכמו והסרה, הפנוי יג)ענין כו בערתי(דברים :

כמוÂˆˆ˜ÈÂ.(È·)הקדש: י)כרתו, מו חנית:(תהלים וקצץ :ÏÚ
.‰Î¯·‰כמו המים, כניסת מקום יג)אצל ב גבעון:(לעיל ברכת :

(‡).ÍÓˆÚ:עצם שם‰ÈÒÂ·È.(Â)עליך:ÍÏ.(·)מלשון
בירושלים: עצמו בפני במחוז ישבו הזה:‰�‰.אומה, להמקום



ckקכ wxt mildz - miaezk

mildzckiÎ`

ãëà:dá éáLéå ìáz dàBìîe õøàä äåäéì øBîæî ãåãìáúBøäð-ìòå dãñé íéné-ìò àeä-ék §¨¦À¦Å§¬−©«Ÿ̈¨¨´¤§¨®¥¹¥À§´Ÿ§¥¨«¦−©©¦´§¨¨®§©§¹¨À
:äððBëéâ:BLã÷ íB÷îa íe÷é-éîe äåäé-øäá äìòé-éîãéLôð àåMì àNð-àì øLà ááì-øáe íétë é÷ð §«§¤«¨¦©«£¤¬§©§Ÿ̈®¦¹̈À¦§¬¨§«§¦¬©©À¦©¥Å¨¬£¤³«Ÿ¨¨´©¨´§©§¦®

:äîøîì òaLð àìåä:BòLé éäìàî ä÷ãöe äåäé úàî äëøá àOéåøBc äæáéúë)åùøã(éL÷áî åéLøc §−Ÿ¦§©´§¦§¨«¦¨´−§¨¨¥¥´§Ÿ̈®¹§¨À̈¥«¡Ÿ¥¬¦§«−¤´«Ÿ§¨®§©§¥̧
éðô:äìñ á÷òé Eæ:ãBákä Cìî àBáéå íìBò éçút eàNpäå íëéLàø | íéøòL eàNçCìî äæ éî ¨¤−©«£´Ÿ¤«¨§³§¨¦¸¨«¥¤À−§«¦¨«§¦§¥´¨®§¹¨À¤´¤©¨«¦¬¤»¤¶¤

äé øBaâå æefò äåäé ãBákä:äîçìî øBab äåèCìî àáéå íìBò éçút eàNe íëéLàø | íéøòL eàN ©Å̈¬−§Ÿ̈¦´§¦®§¹Ÿ̈À¦¬¦§¨¨«§³§¨¦¸¨«¥¤À−§¦§¥´¨®§¹¨ÀŸ¤´¤
:ãBákäé:äìñ ãBákä Cìî àeä úBàáö äåäé ãBákä Cìî äæ àeä éî ©¨«¦³´¤»¤¶¤©Å̈¬§Ÿ̈¬§¨®³¤−¤©¨´¤«¨

i"yx

(‡).ı¯‡‰ '‰Ï:ישראל ארצות:˙·Ï.ארץ שאר

(·).‰„ÒÈ ÌÈÓÈ ÏÚארץ מקיפין ימים שבעה

ופוגה: קרמיון, וירמוך, ירדן, נהרות, וארבע ישראל

(‚).'‰ ¯‰· ‰ÏÚÈ ÈÓתבל יושבי שכל פי על אף

אלא אליו ליקרב כדאי הכל אין וגו':שלו כפים נקי

(„).È˘Ù� ‡Â˘Ï ‡˘� ‡Ïובנפשי בשמי נשבע לא

שנאמר נפש על נופל שבועה לשון מצינו לשוא

בנפשו צבאות ה' נא)נשבע שכךÊ‰.(Â):(ירמי'

דורשיו: דור הוא ¯‡˘ÌÎÈ.(Ê)מעשיו, ÌÈ¯Ú˘ Â‡˘
קדשי לבית ארון להכניס כשבא בנו שלמה בימי

ולא רננות כ"ד אמר בזו זו שערים ודבקו הקדשים

שאמר עד ו')נענה ב זכרה(ד"ה משיחך פני תשב אל

עבדך: דוד ÌÏÂÚ.(Ë)לחסדי ÈÁ˙Ùפתחים

עולמית: שקדושתן

cec zcevn
(‡).‰‡ÂÏÓÂ:מהם מלאה שהארץ הדברים ‰Â‡(·)כל ÈÎ
.'Â‚Âמזה נראה הים מן למעלה היא שהארץ מה כי לומר רצה

בדרך כי הנהרות על והכינה הימים על יסדה יתברך שהוא
המים: תחת יורדת הארץ היתה ÏÚÈ‰.(‚)הטבע ÈÓעם ר"ל

והוא ה' בהר לבוא ראויים כולם אין מ"מ לה' המה שכולם
חצרי רמוס וכו' בקש מי וכמ"ש המקדש א')בית וכאלו(ישעיה

ה': בהר לעלות ראוי כן אם ומי ÌÈÙÎ.(„)ישאל È˜�ולבו יושר של שאינו מממון נקיים שכפיו מי הראוי זהו השיב וכאלו
אדם: מפחד ולא ה' ביראת �˘‡.ברור ‡Ï בו‡˘¯ יכיר מי ואין ללב המסור דבר שהוא ולרמות לשוא בה' נשבע שלא עד

המקום: מפחד מזה מנע ·¯Î‰.(‰)וא"כ ‡˘È:הברכה על להתפלל המקדש לבית לבוא הוא ויכול ה' מאת ברכה הנושא זהו
(Â).¯Â„ ‰Ê:המקדש לבית ולבא לעולם פניך לבקש הראוים יעקב זרע קרואים והמה ה' דורשי שהמה הדור ˘‡Â.(Ê)זה

יתירה: וגדולה ראש והרמת נשיאה יהיה לכם הנה המקדש בית שערי ההתנשאוÂ‡˘�‰Â.אתם לגודל הדבר ÈÁ˙Ùת:כפל
.ÌÏÂÚנאמר וכן עולם עד במקומו קבוע המקדש בית אבל אחד במקום קבוע היה לא המשכן כי המקדש בית פתחי יקרא כן

עולמים לשבתך ח')מכון ‰Â·Î„.:(מ"ב ÍÏÓ ‡Â·ÈÂלשמוע המקדש לבית בכם יבוא הוא הכבוד כל בו אשר המלך שהוא ה' כי
בו: הבאים מן התפלה ואל הרנה Ê‰.(Á)אל ÈÓ:הגבור החזק ה' שהוא לכם אשיב הכבוד מלך זה מי תשאלו ואם כאומר

.‰ÓÁÏÓ ¯Â·‚:אוהביו עם הלוחמים על הוא Â‚Â'.(Ë)מתגבר Â‡˘בית על אמור שהאחד ויתכן המשוררים כדרך הדבר כפל
השכינה: שרתה לא השני בבית כי העתיד בית על והאחד ˆ·‡Â˙.(È)ראשון ומטה:‰' מעלה בצבאות עולםÏÒ‰.המושל עד

הכבוד: מלך הוא

oeiv zcevn
(‡).'‰Ï:'ה המיושב:˙·Ï.של המקום �˘‡.(„)הוא ‡Ï

תשא לא כמו נשבע כ')לא נשבע�È˘Ù.:(שמות כמו ה' שם
בנפשו ה' ו')אדני ה':(עמוס במקום דבריו È˘‡.(‰)ואמר

נשים להם וישאו כמו א')יקח עוזÊÂÊÚ.(Á):(רות מלשון
וחוזק:

xe` ldi
שאו שעריז פירש"י ע"א ד"ל שבת בגמ' ראשיכם. שערים

ראשיכון. מקדשא בית תרעי זקופו פי' בת"י וכן קדה"ק. בית
יורד כשהקב"ה הרקיע שערי על דקאי בראשית ר"פ ובבחיי
השביעי רקיע הוא וערבות ערבות. שברקיע כסה"כ על לשבת
שנק' פ"ח וארא ברבות הכבוד מלך ויבא קדה"ק. היכל דוגמת
כבוד כי והיינו ליראיו. כבוד שחולק ע"ש הכבוד מלך הקב"ה
כו'. ליראיו השפע נמשך ידם ועל שבהם החכמה נתיבות ל"ב
הערוך (פי' פרוקפי נותן והקב"ה י"ח ס"פ מצורע פ' ובמד"ר
לגלגלותם כו' ראש את שאו שנאמר שם) במ"כ הובא כבוד
בלק"ת לגולגלותם שאו פי' מענין וע' כבוד. נק' זו בחי' הרי
בד"ה נשא ס"פ בלק"ת וע' הכתר המשכת והוא במדבר. ר"פ
פי' קי"ח במדבר והרמ"ז כבוד. מענין פ"ג המזבח חנוכת זאת
נק' א"א וא"כ לא"א פנימי מלבוש והוא חכמה הוא כבוד כי

בהיכל שנמשך והיינו כבודך את נא הראני ועז"נ הכבוד מלך
להיות שכדי ולפי עתיק. התגלות שבה בינה שהוא קדה"ק
צ"ל כבוד ג"כ הנק' דאצילות במל' א"ס אור התלבשות
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הּילדים,1035) מקֹור1036)נפטרים לֹו להביא אפׁשר ּגם ְְְְִִִִֶַַָָָָָ
הּפסּוק:1037) מהמׁשְך הם1038)מּכאן, ּפטּורים ׁשאז ," ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

והיא הּפתח, צּורת ואין ּפתח אין ּבמחּתרת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמּמזּוזה,
ּבּה לקּבע צריְך לא ּכן על למגּורים, מׁשּמׁשת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹאינּה

הם אבל ה1039)מזּוזה, ּבּתיהם1040)את ללא1041)ׁשל ְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹ
מׁשקֹופים, ּפתחים, היּו ׁשּבבּתיהם ּפי על אף ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמזּוזה,

ה לא זאת ּובכל הּפתח, וצּורת ׁשערים להםּדלתֹות, יּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכאּלּו נחׁשב זה ואין ּבניכם, את הּכיתי ּכן על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָמזּוזֹות,

אֹותם. הּכיתי יפים,1042)לּׁשוא חּוטים ּכתּקּונּה, לעׂשֹותּה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
ׁשל ּגדלּה ּבׁשעּור וכן הּמצוה, לׁשם מעּבדים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻחזקים,
מּכיון ההלכֹות, ּבׁשאר והן הּקׁשירה ּבאפן הן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּטּלית,
ּבעּטּורים הּמתּגאה לכן מלְך, ׁשל ּכעּטּור נחׁשבת ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשהיא

והּוא וׁשלם, אמּתי ּכבֹוד לֹו מּגיע [=ימֹות1043)אּלה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
יחּודּיּות1044)הּמׁשיח] יׁשנּה אּמה לכל האּמֹות. מּׁשבעים ְְְִִִִִִֶַַָָָָָֻֻ

ׁשלמּות מהּוים אּמה, מאֹותּה אנׁשים עׂשרה מסּים. ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָָֻֻּבדבר
אּמה, אֹותּה לבני ׁשּיׁש רעיֹון, אֹותֹו ּבּצּוע [=ׁשבע1045)ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ

עׂשרה] ּכפּול ׁשבעים – ּגֹוים ויׁש1046)מאֹות ּכנף, ּבכל ְְְֲִִִֵֵָָָָָָ
למּלא הם צריכים וכּוּון רּוח מּכל ּכי ּכנפֹות, ארּבע ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָהרי
מאֹות ׁשבע ּכן, אם יֹוצא הּציצית. מכּבד ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַאת
מאֹות ּוׁשמֹונה אלּפים הם ּכנפֹות, ארּבע ּכפּול ּכנף, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבכל
מהּיהּודים ואחד אחד ּכל לׁשרת הכן ׁשּיעמדּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעבדים,
ּבּה זהירים היּו ׁשהם הּציצית מצות ּבזכּות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּכׁשרים,

לזה:1047) זה יכריזּו עצמם אלקים1048)הּגֹוים ׁשמענּו ּכי , ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ִֶָעּמכם".
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הּילדים,1035) מקֹור1036)נפטרים לֹו להביא אפׁשר ּגם ְְְְִִִִֶַַָָָָָ
הּפסּוק:1037) מהמׁשְך הם1038)מּכאן, ּפטּורים ׁשאז ," ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

והיא הּפתח, צּורת ואין ּפתח אין ּבמחּתרת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמּמזּוזה,
ּבּה לקּבע צריְך לא ּכן על למגּורים, מׁשּמׁשת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹאינּה

הם אבל ה1039)מזּוזה, ּבּתיהם1040)את ללא1041)ׁשל ְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹ
מׁשקֹופים, ּפתחים, היּו ׁשּבבּתיהם ּפי על אף ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמזּוזה,

ה לא זאת ּובכל הּפתח, וצּורת ׁשערים להםּדלתֹות, יּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכאּלּו נחׁשב זה ואין ּבניכם, את הּכיתי ּכן על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָמזּוזֹות,

אֹותם. הּכיתי יפים,1042)לּׁשוא חּוטים ּכתּקּונּה, לעׂשֹותּה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
ׁשל ּגדלּה ּבׁשעּור וכן הּמצוה, לׁשם מעּבדים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻחזקים,
מּכיון ההלכֹות, ּבׁשאר והן הּקׁשירה ּבאפן הן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּטּלית,
ּבעּטּורים הּמתּגאה לכן מלְך, ׁשל ּכעּטּור נחׁשבת ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשהיא

והּוא וׁשלם, אמּתי ּכבֹוד לֹו מּגיע [=ימֹות1043)אּלה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
יחּודּיּות1044)הּמׁשיח] יׁשנּה אּמה לכל האּמֹות. מּׁשבעים ְְְִִִִִִֶַַָָָָָֻֻ

ׁשלמּות מהּוים אּמה, מאֹותּה אנׁשים עׂשרה מסּים. ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָָֻֻּבדבר
אּמה, אֹותּה לבני ׁשּיׁש רעיֹון, אֹותֹו ּבּצּוע [=ׁשבע1045)ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ

עׂשרה] ּכפּול ׁשבעים – ּגֹוים ויׁש1046)מאֹות ּכנף, ּבכל ְְְֲִִִֵֵָָָָָָ
למּלא הם צריכים וכּוּון רּוח מּכל ּכי ּכנפֹות, ארּבע ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָהרי
מאֹות ׁשבע ּכן, אם יֹוצא הּציצית. מכּבד ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַאת
מאֹות ּוׁשמֹונה אלּפים הם ּכנפֹות, ארּבע ּכפּול ּכנף, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבכל
מהּיהּודים ואחד אחד ּכל לׁשרת הכן ׁשּיעמדּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעבדים,
ּבּה זהירים היּו ׁשהם הּציצית מצות ּבזכּות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּכׁשרים,

לזה:1047) זה יכריזּו עצמם אלקים1048)הּגֹוים ׁשמענּו ּכי , ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ִֶָעּמכם".

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש שעתה קשה לו להתפלל בכוונה אף שרגיל הי' בזה במדינתו לפנים.

הנה בטח זהו מפיתויי היצר, ולכן לא ישים לבו לזה כלל, יתאמץ בתפלה, ולפני התפלה וגם לאחרי 

התפלה יאמר עכ"פ סימן אחד מס' התהלים של נעים זמירות ישראל וכידוע שסגולה הם לכגון דא.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין, ובכל 

יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה.
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i`c .lqtil die`x la` ,dleqt dpi` oiicrc

,"lqtil die`x" dil exw `l ez - mcd ol

,wixf ira i` mlerle .`id ynn dleqt `dc

.opixn` `lùîî äðì ìáà,mcde xyad -

i`n?`l ,wixf ira i`c ,oilrenc inp ikd

.opixn`øúéä úòù åì äéäù,rnyn -

wexfle dxizdl die`xy dry el dzidy

.dxzed `le ,dncéòáî øúéä úòù ùéù ìë
äéìzry dl yi cin ,mcd wxfpy oeikc -

die`x" opiqxb ikd :`pixg` `pyil .xzid

die`xe (oell die`xe) `nhl die`xe z`vl

,leqt `la dxyke mcd wxfpc ,xnelk ."oell

`ly ,da rx`iy leqt dfi`a lqtil die`xe

die`x" .ecal leqt eze` (`l`) da `di

,`id dleqt xak i`c .dxyk epiid - "lqtil

die`x" dl ixw `l ez - mc zwixf `la oebk

yiy lk" ,ixiin dxykac ikd i` ."lqtil

rnyn - "dzidy lk"c !dil irain "dl

zry" dil ixwe ,wxfp `le wxfil d`xpy

.wixf ira i`c meyn - "xyekdíåùî äìéòî
äùåã÷- dyecw e`l meyne ,da oilren -

,ozyecw drwtc xzale .ezlirn drwt

,mipdkl zxzen zeidle wxfil d`xpy

dyecw `xcd i`na ,inc wexfk - wexfl cnerd lk :(a,er `nw `aa) ol `niiwe?!`lke` e`le `lke` meyn d`neh la`"

lawn `l - `lke` iedinl ifgc ab lr s` ,`lke` ied `lc dnk lke ,d`neh lawn - `lke` ied ik ,xnelk - "`ed

.wixf ira i` :da opixn` `l jkld .d`nehéåìú íùàly zg`e alg ly zg` ,zekizg izy eiptl eidy in lr `a -¥¤

.`id efi` rcei epi`e ,zg`d lk`e ,oneyøãòá äòøéå àöåé.`hg `le li`ed ,`ed oilegc ,eizenda x`y mr -
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õîå÷ãdhigyk dil opiayg `lc `d ,yecig ayegy `ed dniz Ð inc dhigyk dgpn

.oilke` z`neh oiprl

øîàdidy ,oexg` `pdk ax `ede Ð opiqxb `pdk axc dinw `zrnyl dzixn` iy` ax

`ax ly eaxc ,opiqxb `l "ongp ax" la` .izkec dnka ogky`ck ,iy` ax inia

ohw crena `zi`ck ,`ax inwn xhtpe ,did

oiyeciw) iy` ax clep `ax zny meiae ,(`,gk)

.`gip Ð "wgvi xa ongp ax" opiqxb i`e .(a,ar

éàãoxn`c `d dil zile Ð xn` `l wixf ira

`nw wxtae (a,hr) "dcezd" wxta lirl

`kid ,oerny iaxa xfrl` iaxl (a,bi) migqtc

.inc wexfk :opixn` Ð jtype qeka mcd lawzpc

miycw :(a,cr `nw `aa) "daexn"a opzc `de

.dynge drax` mlyn Ð ozeixg`a oiaiigy

?milral oxw dxfg ixde :(`,er my) `xnba jixte

myl `ly mipta mininz hgeya :opgei iax ipyne

cnerd lk meyn ,die`xd dhigy iede ,odilra

axl okzi `l `iepiy `edd Ð inc wexfk wxfil

:ipync ,yiwl oa oerny iaxk dl xaq `l` ,iy`

wxfpc `kid :inp i` .uega oinen ilra hgey

.inc wexfk `xwirn :xn`c ,iy` ax dcen (uega)

`prnyc opgei iaxl iywiz `lc ,xnel jixv oke

,epipydlik`xzid :(`,d) dlirnc`nwwxtadil

oia wlgl oi`e .ipdn `l Ð dwixf xzid la`

rnyn jenqa daxc`c ,mixac x`yl dlirn

,d`nehan ith wexfk (my) dlirna opixn`c

.d`nehndii`x iziin (a,er`nw`aa) "daexn"ae

ikd:opiqxbàìÐ `nhil die`xe z`vl die`x

dply oebk ,`l ."oell die`xe" opiqxb `le

d`nehae `veia lqtil die`xy dryaÐ,epiide

die`x dzrne ,leqt da oi`y ,mcd wxfpy xg`l

leqt xac da `di `ly .d`nehae `veia lqtil

die`x la` ,dleqt dpi` oiicrc ,`ed `l`

mcd ol i`c .lqtilÐdie`x" ixwin `l ez

ira i` mlerle .`id ynn dleqt `dc ,"lqtil

i`n :dywe .qxhpewa yxit jk .xn` `l ,wixf

oeik `d ,"dil irain xzid dl yiy lk" jixt

xn`w i`n :cere !xzid eiykr dl oi` Ð dplc

i`na drwtc xzal ,`ed dyecw meyn dlirn"

d`xpe ?ynn dplc oeik ,drwt ikid "`xcd

"`nhl die`xe z`vl die`x ,oell die`x" :yxtl

Ðxn`w ,leqt mey da rx`p `l oiicry ,xnelk

wxfil cner `ed `zydc meyn ,oilren oi`c

e` dpil leqt da didyk inp seqale .inc wexfk

d`neh e` `veiÐ`nrh yxtnck ,oilren oi`

dyecw drwtc oeikc ,jenqaÐ`xcd `l ez

"z`nhpye dply" hwpc `d `zyde .`akxÐ

jkle .okl mcew oky lkc ,hwp `zeaxlk" :jixt

dil irain "xzid el yiyÐmeyn mrhdy

!inc wexfk wexfl cnerd lk xn` lqtiy mcewc

leqt mcew drwtc oeik dlirna :iy` ax ipyne

Ðd`neh la` ,leqt xg`l `akx `l ezÐicin

ie`x lhazne ,ogky` `l dlik`l `zyd ifgc

Ð "xya olc" (`,d) dlirna ipync `de .dcic

o`nl la` ,dlik` xzid xn`c o`nl epiid

.mc ol ied Ð dwixf xzid xn`c
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éàî ,ïéìëBà úàîeè ànhî Bðéàc éðú÷å ,÷éøæ éòa éàå§¦¨¥¨¥§¨¨¥§¥¦©¥§©¨¦©
!ä÷éøæa ìbéôc åàì¯.äèéçLa ìbéôc ,àì¯ìbét ìáà ¨§¦¥¦§¦¨¨§¦¥¦§¦¨£¨¦¥

:éðúcà .ïéìëBà úàîeè ànhîc éîð éëä ?éàî ä÷éøæa¦§¦¨©¨¦©¦§¦©¥§©¨¦©§¨¥
äçðîa ìbét¯:dãéãa âBìôéì ,ïéìëBà úàîeè ànhî ¦¥§¦§¨¦©¥§©¨¦¦§§¦¨

íéøeîà íéøác äna¯ìbét ìáà ,äèéçLa ìbéôc ©¤§¨¦£¦§¦¥¦§¦¨£¨¦¥
ä÷éøæa¯!ïéìëBà úàîeè ànhî¯äçðîa ìbét ¦§¦¨¦©¥§©¨¦¦¥§¦§¨

ìbéôc áb ìò óàc ,déì àëéøèöéàäöéîwaõîB÷c , ¦§§¦¨¥§©©©§¦¥©§¦¨§¤
äçðîaäèéçLkúàîeè ànhî éëä eléôà ,éîc §¦§¨¦§¦¨¨¥£¦¨¦¦©¥§©

øîà .Bøwéòî øLBkä úòL Bì äúéäå ìéàBä ,ïéìëBà¨¦¦§¨§¨§©©¤¥¦¨£©
ì dúéøîà :éLà áøeléôà ,ïîçð áøc dén÷ àúòîL ©©¦¨§¦¨¦§©£¨©¥§©©§¨£¦

éòa éàc ,ä÷éøæa ìbéôc àîéz eléôàå ,Lnî ïì :àîéz¥¨¨©¨©£¦¥¨§¦¥¦§¦¨§¦¨¥
÷éøt¯÷éøæ äåä éòa éà ,øîà¯,éáéúéî .ïðéøîà àì ¨¥£©¦¨¥£¨¨¥¨¨§¦©¥¦¥

øzéä úòL Bì äúéäL ìk :òLBäé éaø øîà ììk§¨¨©©¦§ª©¨¤¨§¨§©¤¥
íéðäkì¯úòL Bì äúéä àlL ìëå ,da ïéìòBî ïéà ©Ÿ£¦¥£¦¨§¨¤Ÿ¨§¨§©

íéðäkì øzéä¯øzéä úòL eäæéàå ,da ïéìòBî ¤¥©Ÿ£¦£¦¨§¥¤§©¤¥
?íéðäkìäðlLúàîèpLåàlL àéä Bæéàå .äàöiLå ©Ÿ£¦¤¨¨§¤¦§¥§¤¨§¨§¥¦¤Ÿ

?íéðäkì øzéä úòL Bì äúéädpîæì õeç äèçLpL ¨§¨§©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨¦§©¨
,dîB÷îì õeçåeìawLåéðú÷ .dîc úà e÷øæå ïéìeñt §¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨¨¨¥

äðì åàì éàî ,äàöiLå úàîèpLå äðlL :àLéø àäéî¦¨¥¨¤¨¨§¤¦§¥§¤¨§¨©¨¨¨
ïéàc éðú÷å ,àeä ÷éøæ äåä éòa éàc àëäå ,Lnî©¨§¨¨§¦¨¥£¨¨¥§¨¨¥§¥

!ïéìòBî¯úàöì äéeàø ,àìäéeàøe.ïéìì äéeàøe ànhì £¦¨§¨¨¥§¨¦©¥§¨¨¦
¯ìk" éàä ,ïéìòBîc éîð éëä ?éàî Lnî äðéì ìáà£¨¦¨©¨©¨¦©¦§£¦©¨

Bì äúéä àlL ìë"å "íéðäkì øzéä úòL Bì äéäL¤¨¨§©¤¥©Ÿ£¦§¨¤Ÿ¨§¨
íéðäkì øzéä úòL Bì LiL ìk" ,"íéðäkì øzéä úòL§©¤¥©Ÿ£¦¨¤¥§©¤¥©Ÿ£¦
íéðäkì øzéä úòL dì ïéàL ìë"å ,"da ïéìòBî ïéà¥£¦¨§¨¤¥¨§©¤¥©Ÿ£¦

!déì éòaéî "da ïéìòBî¯äìéòî :éLà áø øîà àlà £¦¨¦¨¥¥¤¨¨©©©¦§¦¨
äìéòî ?úéîø à÷ äàîehà¯åàìå äMeã÷ íeMî ©§¨¨¨¥§¦¨¦§¨§¨

øúáì ,àéä äMeã÷äò÷ôcàøãä éàîa déúMeã÷ dì §¨¦§¨©§¨§¨¨§¨¥§©¨§¨
àáëøäàîeè ?dì¯(íeMî) åàìå àìëeà íeMî ¨§¨¨§¨¦§¨§¨¦

déì ÷éøæ éöî ,÷éøæ éòa éàc àëéä ìk ,àéä àìëeà¯ §¨¦¨¥¨§¦¨¥¨¥¨¥¨¥¥
éàc àëéä ,ïéìëBà úàîeè ànhîe àìëeà déì éeLî§©¥¥§¨¦©¥§©¨¦¥¨§¦

÷éøæ éöî àì ÷éøæ (éöî) éòa¯àìëeà déì éeLî àì ¨¥¨¥¨¥¨¨¥¨¥¨§©¥¥§¨
íLà àéánä :éáéúéî .ïéìëBà úàîeè ànhî [àìå]§Ÿ¦©¥§©¨¦¥¦¥©¥¦¨¨
Bì òãBð èçLð àlL ãò íà ,àèç àlL òãBðå éeìz̈§©¤Ÿ¨¨¦©¤Ÿ¦§©©

¯àöéäòøéå:íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,øãòa ¥¥§¦§¤¨¥¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc zegpn(oey`x meil)

÷éøæ éòa éàåz` xizne mcd z` wxef did ,dvex did odkd m`e - §¦¨¥¨¦
,oaxwdéðz÷å`ziixaaïéìëBà úàîeè ànèî Bðéàcmlerny oeik §¨¨¥§¥§©¥§©¨¦

:`iyewd z` `xnbd zniiqne .dlik`l ie`x did `låàì éàî- ©¨
xaecn `l m`d,ä÷éøfa ìbéôcwexfl aeig did s`e ozip did xaky §¦¥©§¦¨

aygp epi` oaxwd z`f lkae ,oaxwd z` xiykdle ie`xk mcd z`
zvxzn .oilke` z`neh `nhn epi`e xyekd zry el dzidy ink

:`xnbd,àìote`a `ziixaa xaecn,äèéçMa ìbéôc`l df ote`ae Ÿ§¦¥©§¦¨
zry el dzid `le ,mcd zwixfa oaxwd z` xiykdl ozip did

.xyekd
m` wx `ed df oicy ,wcwcl yi df aeyii itl ixd :`xnbd zl`ey

,dhigya lbitìáàm`ànèîc énð éëä ,éàî ,ä÷éøfa ìbét £¨¦¥©§¦¨©¨¦©¦¦§©¥
,ïéìëBà úàîeè,dywe .xyekd zry el dzidy oeikéðúcà §©¨¦©§¨¥
m`y ,`ziixaaâBìôéì ,ïéìëBà úàîeè ànèî äçðna ìbét¦¥©¦§¨§©¥§©¨¦¦§

dãéãa,[envr gafa-]íéøeîà íéøác änaz`neh ipic exn`p `ly §¦¨©¤§¨¦£¦
ote`a ,lbtzdy gafa oilke`äèéçMa ìbéôc,exizdl ozip `le §¦¥©§¦¨

,ïéìëBà úàîeè ànèî ,ä÷éøfa ìbét ìáàzry el dzidy oeik £¨¦¥©§¦¨§©¥§©¨¦
wlgl oi`y gken ,ok `pzd wlig `ly jkne .dhigy xg`l xyekd
lbitn `iyewd zxfege ,`l e` ie`xk mcd z` wexfl ozip did m`
wexfl ie`xe ozip didy s` lr oilke` z`neh `nhn epi`y dwixfa

.mcd z`
,dwixfa lbitl dhigya lbit oia wlig `l `pzd :`xnbd daiyn

y meyndéì àëéøèöéà äçðna ìbétoic z` `iadl jxved `ed - ¦¥©¦§¨¦§§¦¨¥
,epcnll ick ,dgpna lbitõîB÷c ,äöéîwa ìbéôc áb ìò óàc§©©©§¦¥©§¦¨§¥

éîc äèéçLk äçðna,gaf zhigyk daeyg dgpnd zvinwy - ©¦§¨¦§¦¨¨¥
,éëä eléôàdgpndïéìëBà úàîeè ànèîlbtzdy gafk `ly £¦¨¦§©¥§©¨¦

,dhigyaBì äúéäå ìéàBädgpnlBøwéòî øLBkä úòL- ¦§¨§¨§©©¤¥¦¨
.ezycwd mcew epiide ,ezligzn

:`ziixaa oerny iax ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbdáø øîà̈©©
ì dúéøîà ,éMàïîçð áøc dén÷ àzòîLef dreny izxn` - ©¦©§¦¨¦§©§¨©¥§©©§¨

lr zeiyewd z` el izvxze ,ongp ax ipta oerny iax zhiy xe`iaa
,jk oerny iax ixacàîéz eléôàmcew ol' `ziixad oeyl xe`iaa £¦¥¨

y `id dpeekdy 'dwixfLnî ïìzedy didy s` lr dwixf mcew ¨©¨
,mcd z` wexfl meiaàîéz eléôàåoia lbit' `ziixad oeyl xe`iaa ©£¦¥¨

'oilke` z`neh `nhn epi` milw miycwa oia miycw iycwa
ote`a xaecny,ä÷éøfa ìbéôcxzid recn zeywdl oi` ,mewn lkn §¦¥©§¦¨

dxt ziict xzidk xyekd zry aygp epi` leqtd mcewy dwixfd
meyn ,dnec`ïðéøîà ÷éøt éòa éàclk' xnel yi oeict iabl - §¦¨¥¨¦¨§¦©

oeik ,xyekd zryk xzidd z` aiygdle 'inc iectk zectl cnerd
xqegnk aygp epi` dct `l m` s`e cala mixac `l` oeictd oi`y

mle` .dyrnïðéøîà àì ÷éøæ äåä éòa éàoi` mcd zwixfa - ¦¨¥£¨¨¦Ÿ¨§¦©
zryk aygp dwixfd xzide 'inc wexfk wexfl cnerd lk' mixne`
xqegn `ed wxf `ly onf lke ,dyrn `id mcd zwixfy oeik ,xyekd

.dyrn
:`xnbd dywn,éáéúéîixde ,xyekd zryk epi` dwixf xzid ike ¥¦¥
dpyna epipy(.a dlirn),òLBäé éaø øîà ììk,dlirnaìkdnda §¨¨©©¦§ª©¨

da ïéìòBî ïéà ,íéðäkì øzéä úòL Bì äúéäLoeik ,dlqtp m` s` ¤¨§¨§©¤¥©Ÿ£¦¥£¦¨
dpi` aey ,''d iycw' llkn d`vie xzid zry dl dzidy xg`ly

,d`pda mixeq`d ''d iycw' zeidl zxfegúòL Bì äúéä àlL ìëå§¨¤Ÿ¨§¨§©
da ïéìòBî ,íéðäkì øzéäzx`ane .d`pda mixeq`y miycw lkk ¤¥©Ÿ£¦£¦¨

:dpyndeäæéàådl dzidy,íéðäkì øzéä úòLdndaå äðlLok §¥¤§©¤¥©Ÿ£¦¤¨¨§
dndaå úàîèpLdnda okäàöiL.dnewnl uegàlL àéä Bæéàå ¤¦§¥§¤¨§¨§¥¦¤Ÿ

íéðäkì øzéä úòL Bì äúéädnda ,dlirn xeqi`n d`vi `le ¨§¨§©¤¥©Ÿ£¦
äèçLpLlk`zy zpn lrdpîæì õeçxzend onfd xg`l-] ¤¦§£¨¦§©¨
,[dlke`lålk`zy ick hgy m` okå ,dîB÷îì õeçdnda ok §¦§¨§

,dîc úà e÷øæå ïéìeñt eìawLzrya xyad xzed `l el` lkay ¤¦§§¦§¨§¤¨¨

dyrn zngn e` leqt e` lebit zaygna lqtp xaky oeik dwixfd
:`xnbd zwiicne .mileqt lyàLéø àäéî éðz÷epipy ,mewn lkn - ¨¨¥¦¨¥¨

epiid xyekd zryy ,ryedi iax ly ellk xe`ia zligzaäðlL¤¨¨
.äàöiLå úàîèpLå:`xnbd dywneåàì éàîote`a df oi` m`d - §¤¦§¥§¤¨§¨©¨

y,Lnî äðìe,dwixf mcew mcde xyad eply epiidåixd ,dywàëä ¨¨©¨§¨¨
`l` ,mcd z` wxf `lyàeä ÷éøæ äåä éòa éàcdid m` wxy - §¦¨¥£¨¨¦

,wexfl leki did dvexez`f lkaéðz÷dpynaïéìòBî ïéàcdndaa ¨¨¥§¥£¦
`lye xyekd zryk aygp dwixf xzidy meyn epiid jgxk lre ,ef

:`xnbd zvxzn .iy` ax ixack,àìzry epi` dwixf xzid mlerl Ÿ
epiid ,'dlqtpye z`nhpye dply' dpynd oeyla xe`iade ,xyekd

dndadyúàöì äéeàø,`vei leqta lqtdl -ànhì äéeàøe- §¨¨¥§¨¦©¥
,d`neh leqta lqtdlïéìì äéeàøe,xnelk ,dpil leqta lqtdl - §¨¨¦

`l` da oi` dlqtpy xg`ly drya el` mileqtn cg`a dlqtpy
.dwixf xg`l epiide ,df leqt

`ed dpynd oicy xnele wcwcl yi df aeyi itl ixd :`xnbd zl`ey
,dwixf xg`l dndad dplyk wxìáàdzid ok` m`,Lnî äðéì £¨¦¨©¨

énð éëä ,éàî`ed oicdïéìòBîcdxzedy mcew dlqtpy oeik da ©¨¦©¦§£¦
,dyw ok m`e .dlik`aéàä,epipyy df oic -úòL Bì äéäL ìk ©Ÿ¤¨¨§©

íéðäkì øzéäea milren oi`øzéä úòL Bì äúéä àlL ìëå ¤¥©Ÿ£¦§Ÿ¤Ÿ¨§¨§©¤¥
íéðäkì,'el did `ly' 'el didy' oeyla dpyp recn ,ea milren ©Ÿ£¦

ixd ,xzed `le xzid zry dzidy `id ezernyny'Bì LiL' ìkŸ¤¤
øzéä úòL 'dì ïéàL' ìëå da ïéìòBî ïéà íéðäkì øzéä úòL§©¤¥©Ÿ£¦¥£¦¨§Ÿ¤¥¨§©¤¥

da ïéìòBî íéðäkì,ded oeyl `edydéì éòaéî`pzd did jixv - ©Ÿ£¦£¦¨¦¨¥¥
dxiyk oiicr dndad m`d `ed mipicd oia weligd ixdy ,xnel
gken ,xar oeyl hwp `pzdy jkne .dlqtpy e` lqtdl die`xe
dndad ynn dpila mcd lqtpe dwixf xzid did wx m` s`y
ziiyew zxfege ,xyekd zry dl dzidy oeik dlik`a zxzen
dwixfa s`y dpyna x`eandn ongp axe iy` ax ixac lr `xnbd

.dlirn ipic oiprl xzid zry aygp dwixf xzidy xnel yi
:`xnbd zayiinéMà áø øîà àlà,eixac z` ayiiläìéòî ¤¨¨©©©¦§¦¨

úéîø à÷ äàîehàz`neh oic lr dlirn oicn dywn jpd ike - ©§¨¨¨¥
,epiide .mpic ixcba md miwelg ixd ,oilke`äMeã÷ íeMî ,äìéòî§¦¨¦§¨

,àéä äMeã÷ åàìåe` dyecw dndad m`d ielz dlirn oic ,xnelk §¨§¨¦
,ok m`e ,`ldéúMeã÷ dì äò÷ôc øúáìdrwty xg`l - §¨©§¨§¨¨§¨¥

lk'e dnc z` wexfl ie`x didy zngn dndad zyecw dwlzqde
,'inc wexfk wexfl cnerddì àáëø àøãä éàîadn ici lr - §©¨§¨¨§¨¨

jk meyne ,dlirn oic da didiy ick dilr legze dyecwd xefgz
xg`l s` dlirn oic lhale d`pda dxizdl dwixf xzid liren

mle` .lqtzyàéä àìëeà (íeMî) åàìå àìëeà íeMî äàîeè- §¨¦§¨§¨¦§¨¦
`id xy`ky ,dndal yiy 'lke`' mya ielz oilke` z`neh oic
'lke`' my dl oi`yke ,oilke` z`neh ipic da yi dlik`a zxzen

,jk meyne ,oilke` z`neh ipic da oi` d`pd xeqi` zngnàëéä ìk̈¥¨
déì ÷éøæ éöî ÷éøæ éòa éàcm`e oaxwd lqtp `ly ote` lka - §¦¨¥¨¦¨¥¨¦¥

df xzid ,wexfl leki `ed mcd z` wexfl odkd dvxidéì éeLî§©¥¥
àìëeà'lke`'k oaxwd z` aiygn -å`ed.ïéìëBà úàîeè ànhî §¨§§©¥§©¨¦
mle`,÷éøæ éöî àì ÷éøæ (éöî) éòa éàc àëéälqtp xaky oeik ¥¨§¦¨¥¨¥¨¦Ÿ¨¥¨¦

leqtd mcew didy dwixf xzidd df ote`a ,dpiladéì éeLî àìŸ§©¥¥
,àìëeà,exizdl ozip `l zrk ixdyå]`edúàîeè ànhî [àì §¨§Ÿ§©¥§©
.ïéìëBà¨¦

:ongp axe iy` ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
dpyna(:bk zezixk),å éeìz íLà àéánäjk xg`òãBðelàèç àlL ©¥¦¨¨¨§©¤Ÿ¨¨

,oaxw aiig epi`eèçLð àlL ãò íàli`dBì òãBð,`hg `lyàöé ¦©¤Ÿ¦§©©¥¥
øãòa äòøéådzid `l ixdy ,oileg znda lkk o`vd x`y mr §¦§¤¨¥¤

,`hg `ny wtqd zngn `l` yixtdl ezpeek.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçå`l` ,eil`n oilegl `vei li`d oi` ©£¨¦§¦
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oifge` mipy` cenr aw sc ± oey`x wxtzereay

äéì ÷éøæ éòá éàå.lebit `la -ä÷éøæá ìâéôã åàì éàîxyekd zry dil dedc -

.xykda dil wixf - ira i`c ,okl mcewäãéãá âåìôéì.diteb gafa -äçðîá õîå÷ã
äèéçùëunewd"a ,gafa zecear drax` cbpk dgpnd zecear drax` gafa -

.edl yxtn (a,bi zegpn) "`hefùîî ïìipzwc "dwixf xg`le dwixf iptl ol" i`d -

,meia zedy didc ynn dwixf iptl - lirl

.(zedy dedc) xn`w ynn dwixf xg`le

"miycw iycwa oia lebit" inp `kxit `de

iaxc :jl `iyw `wce .dwixfa lbitc - 'eke

wexfl cnerd lk xninl ira `l `kd oerny

lk :xn`c dxtc oerny iaxc` ,inc wexfk

i`c" .`iyw `l - inc iectk zectl cnerd

e`l diict xqegnc ,xn` - "wixt ira

ira i`c" .edpip `nlra mixac ,inc dyrnk

.eda opixn` `l - "wixfåá ïéìòåî ïéà-

'd iycw" `lcoi` `zydc ab lr s`e ,md "

.xzid zry dl'åë äðîæì õåçzpn lr -

.dnewnl ueg e` dpnfl ueg dlke`léàî
ùîî äðì åàìdzid" ipzwe ,mcde xyad -

xzid zry dil ded `kide ,"xzid zry dl?

zry - wixf ira i`c oeik :xn`c meyn e`l

oeik :opixn`c - oilren oi`e ,dia `pixw xzid

ongp axl `iywe ,inc wexfk - wixf ira i`c

:opiqxb ikd .iy` axeúàöì äéåàø àì
àîèì äéåàøå."oell die`xe" opiqxb `le -

`veia lqtil die`xy zrya dply oebk ,`l

ea oi`c ,mcd wxfpy xg`l ,epiide - d`nehe

`veia lqtil die`x dzrne .xg` leqt

,`id `l` leqt mey ea `di `ly ,d`nehe

i`c .lqtil die`x la` ,dleqt dpi` oiicrc

,"lqtil die`x" dil exw `l ez - mcd ol

,wixf ira i` mlerle .`id ynn dleqt `dc

.opixn` `lùîî äðì ìáà,mcde xyad -

i`n?`l ,wixf ira i`c ,oilrenc inp ikd

.opixn`øúéä úòù åì äéäù,rnyn -

wexfle dxizdl die`xy dry el dzidy

.dxzed `le ,dncéòáî øúéä úòù ùéù ìë
äéìzry dl yi cin ,mcd wxfpy oeikc -

die`x" opiqxb ikd :`pixg` `pyil .xzid

die`xe (oell die`xe) `nhl die`xe z`vl

,leqt `la dxyke mcd wxfpc ,xnelk ."oell

`ly ,da rx`iy leqt dfi`a lqtil die`xe

die`x" .ecal leqt eze` (`l`) da `di

,`id dleqt xak i`c .dxyk epiid - "lqtil

die`x" dl ixw `l ez - mc zwixf `la oebk

yiy lk" ,ixiin dxykac ikd i` ."lqtil

rnyn - "dzidy lk"c !dil irain "dl

zry" dil ixwe ,wxfp `le wxfil d`xpy

.wixf ira i`c meyn - "xyekdíåùî äìéòî
äùåã÷- dyecw e`l meyne ,da oilren -

,ozyecw drwtc xzale .ezlirn drwt

,mipdkl zxzen zeidle wxfil d`xpy

dyecw `xcd i`na ,inc wexfk - wexfl cnerd lk :(a,er `nw `aa) ol `niiwe?!`lke` e`le `lke` meyn d`neh la`"

lawn `l - `lke` iedinl ifgc ab lr s` ,`lke` ied `lc dnk lke ,d`neh lawn - `lke` ied ik ,xnelk - "`ed

.wixf ira i` :da opixn` `l jkld .d`nehéåìú íùàly zg`e alg ly zg` ,zekizg izy eiptl eidy in lr `a -¥¤

.`id efi` rcei epi`e ,zg`d lk`e ,oneyøãòá äòøéå àöåé.`hg `le li`ed ,`ed oilegc ,eizenda x`y mr -
äòøé
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õîå÷ãdhigyk dil opiayg `lc `d ,yecig ayegy `ed dniz Ð inc dhigyk dgpn

.oilke` z`neh oiprl

øîàdidy ,oexg` `pdk ax `ede Ð opiqxb `pdk axc dinw `zrnyl dzixn` iy` ax

`ax ly eaxc ,opiqxb `l "ongp ax" la` .izkec dnka ogky`ck ,iy` ax inia

ohw crena `zi`ck ,`ax inwn xhtpe ,did

oiyeciw) iy` ax clep `ax zny meiae ,(`,gk)

.`gip Ð "wgvi xa ongp ax" opiqxb i`e .(a,ar

éàãoxn`c `d dil zile Ð xn` `l wixf ira

`nw wxtae (a,hr) "dcezd" wxta lirl

`kid ,oerny iaxa xfrl` iaxl (a,bi) migqtc

.inc wexfk :opixn` Ð jtype qeka mcd lawzpc

miycw :(a,cr `nw `aa) "daexn"a opzc `de

.dynge drax` mlyn Ð ozeixg`a oiaiigy

?milral oxw dxfg ixde :(`,er my) `xnba jixte

myl `ly mipta mininz hgeya :opgei iax ipyne

cnerd lk meyn ,die`xd dhigy iede ,odilra

axl okzi `l `iepiy `edd Ð inc wexfk wxfil

:ipync ,yiwl oa oerny iaxk dl xaq `l` ,iy`

wxfpc `kid :inp i` .uega oinen ilra hgey

.inc wexfk `xwirn :xn`c ,iy` ax dcen (uega)

`prnyc opgei iaxl iywiz `lc ,xnel jixv oke

,epipydlik`xzid :(`,d) dlirnc`nwwxtadil

oia wlgl oi`e .ipdn `l Ð dwixf xzid la`

rnyn jenqa daxc`c ,mixac x`yl dlirn

,d`nehan ith wexfk (my) dlirna opixn`c

.d`nehndii`x iziin (a,er`nw`aa) "daexn"ae

ikd:opiqxbàìÐ `nhil die`xe z`vl die`x

dply oebk ,`l ."oell die`xe" opiqxb `le

d`nehae `veia lqtil die`xy dryaÐ,epiide

die`x dzrne ,leqt da oi`y ,mcd wxfpy xg`l

leqt xac da `di `ly .d`nehae `veia lqtil

die`x la` ,dleqt dpi` oiicrc ,`ed `l`

mcd ol i`c .lqtilÐdie`x" ixwin `l ez

ira i` mlerle .`id ynn dleqt `dc ,"lqtil

i`n :dywe .qxhpewa yxit jk .xn` `l ,wixf

oeik `d ,"dil irain xzid dl yiy lk" jixt

xn`w i`n :cere !xzid eiykr dl oi` Ð dplc

i`na drwtc xzal ,`ed dyecw meyn dlirn"

d`xpe ?ynn dplc oeik ,drwt ikid "`xcd

"`nhl die`xe z`vl die`x ,oell die`x" :yxtl

Ðxn`w ,leqt mey da rx`p `l oiicry ,xnelk

wxfil cner `ed `zydc meyn ,oilren oi`c

e` dpil leqt da didyk inp seqale .inc wexfk

d`neh e` `veiÐ`nrh yxtnck ,oilren oi`

dyecw drwtc oeikc ,jenqaÐ`xcd `l ez

"z`nhpye dply" hwpc `d `zyde .`akxÐ

jkle .okl mcew oky lkc ,hwp `zeaxlk" :jixt

dil irain "xzid el yiyÐmeyn mrhdy

!inc wexfk wexfl cnerd lk xn` lqtiy mcewc

leqt mcew drwtc oeik dlirna :iy` ax ipyne

Ðd`neh la` ,leqt xg`l `akx `l ezÐicin

ie`x lhazne ,ogky` `l dlik`l `zyd ifgc

Ð "xya olc" (`,d) dlirna ipync `de .dcic

o`nl la` ,dlik` xzid xn`c o`nl epiid

.mc ol ied Ð dwixf xzid xn`c
ik
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éàî ,ïéìëBà úàîeè ànhî Bðéàc éðú÷å ,÷éøæ éòa éàå§¦¨¥¨¥§¨¨¥§¥¦©¥§©¨¦©
!ä÷éøæa ìbéôc åàì¯.äèéçLa ìbéôc ,àì¯ìbét ìáà ¨§¦¥¦§¦¨¨§¦¥¦§¦¨£¨¦¥

:éðúcà .ïéìëBà úàîeè ànhîc éîð éëä ?éàî ä÷éøæa¦§¦¨©¨¦©¦§¦©¥§©¨¦©§¨¥
äçðîa ìbét¯:dãéãa âBìôéì ,ïéìëBà úàîeè ànhî ¦¥§¦§¨¦©¥§©¨¦¦§§¦¨

íéøeîà íéøác äna¯ìbét ìáà ,äèéçLa ìbéôc ©¤§¨¦£¦§¦¥¦§¦¨£¨¦¥
ä÷éøæa¯!ïéìëBà úàîeè ànhî¯äçðîa ìbét ¦§¦¨¦©¥§©¨¦¦¥§¦§¨

ìbéôc áb ìò óàc ,déì àëéøèöéàäöéîwaõîB÷c , ¦§§¦¨¥§©©©§¦¥©§¦¨§¤
äçðîaäèéçLkúàîeè ànhî éëä eléôà ,éîc §¦§¨¦§¦¨¨¥£¦¨¦¦©¥§©

øîà .Bøwéòî øLBkä úòL Bì äúéäå ìéàBä ,ïéìëBà¨¦¦§¨§¨§©©¤¥¦¨£©
ì dúéøîà :éLà áøeléôà ,ïîçð áøc dén÷ àúòîL ©©¦¨§¦¨¦§©£¨©¥§©©§¨£¦

éòa éàc ,ä÷éøæa ìbéôc àîéz eléôàå ,Lnî ïì :àîéz¥¨¨©¨©£¦¥¨§¦¥¦§¦¨§¦¨¥
÷éøt¯÷éøæ äåä éòa éà ,øîà¯,éáéúéî .ïðéøîà àì ¨¥£©¦¨¥£¨¨¥¨¨§¦©¥¦¥

øzéä úòL Bì äúéäL ìk :òLBäé éaø øîà ììk§¨¨©©¦§ª©¨¤¨§¨§©¤¥
íéðäkì¯úòL Bì äúéä àlL ìëå ,da ïéìòBî ïéà ©Ÿ£¦¥£¦¨§¨¤Ÿ¨§¨§©

íéðäkì øzéä¯øzéä úòL eäæéàå ,da ïéìòBî ¤¥©Ÿ£¦£¦¨§¥¤§©¤¥
?íéðäkìäðlLúàîèpLåàlL àéä Bæéàå .äàöiLå ©Ÿ£¦¤¨¨§¤¦§¥§¤¨§¨§¥¦¤Ÿ

?íéðäkì øzéä úòL Bì äúéädpîæì õeç äèçLpL ¨§¨§©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨¦§©¨
,dîB÷îì õeçåeìawLåéðú÷ .dîc úà e÷øæå ïéìeñt §¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨¨¨¥

äðì åàì éàî ,äàöiLå úàîèpLå äðlL :àLéø àäéî¦¨¥¨¤¨¨§¤¦§¥§¤¨§¨©¨¨¨
ïéàc éðú÷å ,àeä ÷éøæ äåä éòa éàc àëäå ,Lnî©¨§¨¨§¦¨¥£¨¨¥§¨¨¥§¥

!ïéìòBî¯úàöì äéeàø ,àìäéeàøe.ïéìì äéeàøe ànhì £¦¨§¨¨¥§¨¦©¥§¨¨¦
¯ìk" éàä ,ïéìòBîc éîð éëä ?éàî Lnî äðéì ìáà£¨¦¨©¨©¨¦©¦§£¦©¨

Bì äúéä àlL ìë"å "íéðäkì øzéä úòL Bì äéäL¤¨¨§©¤¥©Ÿ£¦§¨¤Ÿ¨§¨
íéðäkì øzéä úòL Bì LiL ìk" ,"íéðäkì øzéä úòL§©¤¥©Ÿ£¦¨¤¥§©¤¥©Ÿ£¦
íéðäkì øzéä úòL dì ïéàL ìë"å ,"da ïéìòBî ïéà¥£¦¨§¨¤¥¨§©¤¥©Ÿ£¦

!déì éòaéî "da ïéìòBî¯äìéòî :éLà áø øîà àlà £¦¨¦¨¥¥¤¨¨©©©¦§¦¨
äìéòî ?úéîø à÷ äàîehà¯åàìå äMeã÷ íeMî ©§¨¨¨¥§¦¨¦§¨§¨

øúáì ,àéä äMeã÷äò÷ôcàøãä éàîa déúMeã÷ dì §¨¦§¨©§¨§¨¨§¨¥§©¨§¨
àáëøäàîeè ?dì¯(íeMî) åàìå àìëeà íeMî ¨§¨¨§¨¦§¨§¨¦

déì ÷éøæ éöî ,÷éøæ éòa éàc àëéä ìk ,àéä àìëeà¯ §¨¦¨¥¨§¦¨¥¨¥¨¥¨¥¥
éàc àëéä ,ïéìëBà úàîeè ànhîe àìëeà déì éeLî§©¥¥§¨¦©¥§©¨¦¥¨§¦

÷éøæ éöî àì ÷éøæ (éöî) éòa¯àìëeà déì éeLî àì ¨¥¨¥¨¥¨¨¥¨¥¨§©¥¥§¨
íLà àéánä :éáéúéî .ïéìëBà úàîeè ànhî [àìå]§Ÿ¦©¥§©¨¦¥¦¥©¥¦¨¨
Bì òãBð èçLð àlL ãò íà ,àèç àlL òãBðå éeìz̈§©¤Ÿ¨¨¦©¤Ÿ¦§©©

¯àöéäòøéå:íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,øãòa ¥¥§¦§¤¨¥¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
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מנחות. פרק שנים עשר - המנחות והנסכים דף קב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zegpn(oey`x meil)

äòøéli`dáàzñiL ãò,eaixwdln lqtie men lra dyriy cr - ¦§¤©¤¦§¨¥¥
øënéå,oilegläáãðì åéîc eìtéå.dacp zler eincn egwie -éaø §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦

áø÷é ,øîBà øæòéìàmeyn ,li`dLs`äæ àèç ìò àa Bðéà íà ¡¦¤¤¥¦§©¤¦¥¨©¥§¤
,mewn lkn ,`hg `ly el rcep ixdy ,li`d z` yicwd ezngny

,øçà àèç ìò àa àeä éøäielz my`l li` yicwn lk ,xnelk £¥¨©¥§©¥
cinz ixdy ,`hg `ly el rceei m` s` li`d z` yixtdl ezpeek
m`e .ielz my` aiige xg` xeqi` lr xar `ny wtq el yi

èçLpMîli`dBì òãBð,`hg `lyCôMé ícäux`lóøOé øNaäå ¦¤¦§©©©¨¦¨¥§©¨¨¦¨¥
`ed df li`e ,oaxw aiig epi`y xxazdy meyn ,gafnd iab lr `ly

m`e .dtixya epicy dxfra hgypy oilegícä ÷øæðrcep jk xg`e ¦§©©¨
,`hg `ly el,ìëàé øNaäzngn `ed df oaxw ly eaeig lky oeik ©¨¨¥¨¥

,wtq did oiicr dlik`l xyad xzede mcd wxfpy dryae ,wtqd
xyad z` xeq`l oi`e oick dzid dwixfde.xzedy xg`léñBé éaøå§©¦¥

eléôà ,øîBàyk `hg `ly el rcep m`ícäoiicrñBka[wxfna-] ¥£¦©¨©
mcd ,gafnd iab lr wxfp `le÷øfégafnd lrìëàé øNaäå ¦¨¥§©¨¨¥¨¥

.mipdkléñBé éaø ,àáø øîàå`hg `ly el rcep m` s`y xaeqd §¨©¨¨©¦¥
,gafnd lr mcd z` wexfl yi qeka xak mcdykéaø úèéLa§¦©©¦

øîà ïBòîL,epic z`øîàcoerny iax÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk ¦§¨©§¨©¨¨¥¦§§¨
,éîcxqegn epi`e wxfna enc lawzde hgyp xaky oaxw lk ,xnelk ¨¥

iqei iax xaeq jk meyne .mcd wxfp xaky ink df ixd ,dwixf `l`
xg`l `hg `ly ezricie wxfp xaky ink df ixd wxfna mcd m`y
mcd z` wexfl ozipe dwixf xg`l dricik zaygp mcd zlaw
dyw iqei iax zhiy xe`iaa `ax ixacn ,ok m`e .xyad z` lek`le
lqtp m`y oerny iax ixaca ex`iay iy` axe ongp ax ixac lr
eaiygdl mcd z` wexfl ozip didy dn liren `l wxfdln mcd

.xzid zry el dzidy
:`xnbd zvxznàîòè àeä éãéî`ed iqei iax ly enrh ike - ¦¦©£¨

ixd ,inc wexfk wexfl cnerd lky `ax ixackààáøòîa éøî ¨§¦§©£¨¨
[l`xyi ux`a-]àîòè eðééä ,àðéðç øa éñBé éaøc déîMîedf - ¦§¥§©¦¥©£¦¨©§©£¨

enrhéñBé éaøcxg`l xy`k mcd z` wexfl ozipy xaeqy dna §©¦¥
,`hg `ly el rcep mcd zlawúøL éìk ,øáñ÷cmiynynd §¨¨©§¥¨¥

,mcd z` ea laiwy df wxfn oebke zepaxwd zcearlúà ïéLc÷î§©§¦¤
äd miycwïéìeñt,df my` oebke xenb leqt epi`y leqtaäléçzëì ©§¦§©§¦¨

áøwéìoerny iax s` zn`ae ,gafnd lr dligzkl maixwdl - ¦§©
liren `l lqtpy mcew mcd z` wexfl ozip didy dny xaeq

.wxfpy ink eaiygdl
:`xnbd zl`ey .oerny iax zhiya oecl dkiynn `xnbddéì øîà̈©¥

÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk ïBòîL éaø øîàcî ,àðäk áøì éMà áø©©¦§©©£¨¦§¨©©¦¦§¨¨¥¦§§¨
éîcmb ,ok m` ,iqei iax zhiy xe`iaa `ax ixackeãîBòä ìk ¨¥¨¨¥

énð óBøNìea xnel yiéîc óeøNkm`e ,sexyk aygp xak `edy - ¦§©¦§¨¨¥
,dyw okøúBð,lqtpe ezlik` onf xg`l xzepy oaxw xya -äøôe ¨¨¨
,dnec`ïéìëBà úàîeè ïéànèî éànàz`neh ipic mda yi recn - ©©§©§¦§©¨¦

,xak etxyp eli`k mpecl yie ,dtixyl micner md ixde ,oilke`
eeäðéð àîìòa àøôòxde -xtrk miaygp md i.'lke`'k `le cala ©§¨§¨§¨¦§

:`xnbd daiyndéì øîàoicd xwirn mpn` ,iy` axl `pdk ax ¨©¥
mle` ,xtrk md dnec` dxte xzepïzøLëî LãBwä úaéçzee`z - ¦©©¤©§©§¨

lke` `ed eli`k yicwny xacd z` daiygn ycwl mc`d
zlawl xyked `le lke` epi`y it lr s` ,d`neh zlawl xykedy

.oilke` z`neh ipic mda yi jk meyne ,d`neh
:`xnbd zl`eyúaéç eäì àépäîc éäð ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§¦¦§©§¨§¦©

déôeâc éìeñôéàì LãBwädliren 'ycewd zaig'y mpn` - ©¤§¦§¥§¥
zlaw oiprl 'lke`'k dtixyl micnerd miycwd z` aiygdl

j` ,dlik`n mlqetl d`nehïBLàø déa éðîéîì énð àîè ééeøwéì¦§¥¨¥©¦§¦§¥¥¦
éðLådidiy ,'mi`nh'k maiygdl s` dliren ycewd zaig m`d - §¥¦

lke` mda rbp m`y ,xnelk ,d`nehl ipye oey`x mda zepnl ozip
ok` m`e ,`piax siqene .d`nehl ipy zeidl `nhp ok mb `ed xg`

,d`nehl ipy zepnl s` dliren ycewd zaigèBLôzz` df oicn ¦§

dnéòác[wtzqdy-]Lé÷ì Léø(.el oileg)ãéøö ,yaei -,úBçðî ìL §¨¥¥¨¦¨¦¤§¨
xyked `le onyd ea rbp `ly dgpnay yaid wlgd ,xnelk

,uxy ea rbpe ,ycewd zaig oicn `l` d`neh zlawlBa ïéðBî¦
éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ïéà Bà éðLå ïBLàød`nehl xykd m`d - ¦§¥¦¥¦¦§¥¦

xacd s` `nhiy dxenb d`neh `nhl liren 'ycewd zaig' oicn
dxenb d`neh zlawl xyked `l dgpnd ly df wlgy e` ,ea rbepd
oi` :`xnbd daiyn .ea rbepd z` `nhn epi`e lqtdl wx `l`
wlgl yiy meyn ,yiwl yix ly ewitql `pdk ax ixacn gikedl

c ,mdipiaLé÷ì Léøì déì àéòaéî ék'ycewd zaig' zngn m`d ¦¦©§¨¥§¥¨¦
d`neh oiprl `ed ,zegpn ly cixva d`nehl ipye oey`x mipen

nàúééøBàc,mle`ïðéøîà÷ ékycewd zaigy epxn`y dn - §©§¨¦¨¨§¦©
`nhl elit`e oilke` z`nehl dnec` dxte xzepd z` dxiykn

n d`neh oiprl epiid ,mixg`,ïðaøcax ixacn gikedl oi` jk meyne §©¨¨
.yiwl yix ixacl `pdk

äðùî
:acpzdy dnn zxg` dgpn `iand oipra mipey mipicéøä øîBàä̈¥£¥

éìòziyrpd dgpn `iadlúLçøna àéáäå ,úáçnadieyr `idy ¨©©©£©§¥¦©©§¤¤
,xg` ilkae xg` ote`axn`y e`äî ,úáçna àéáäå ,úLçøna©©§¤¤§¥¦©©£©©

àéáä àéáäMd`iady `id zxg` dgpny mixne` ep`y iptn ¤¥¦¥¦
dacpa,àöé àì BúáBç éãéå.ezaegl zxg` `iaie ¦¥¨Ÿ¨¨

ixd ,zleq lr xn` m` mle`àéáäì Bæziyrpd dgpnl,úáçna §¨¦©©£©
,úLçøna àéáäåxn`y e`Bæ éøä ,úáçna àéáäå ,úLçøna §¥¦©©§¤¤©©§¤¤§¥¦©©£©£¥

,äìeñtxy`ke df ilka `weec d`iadl ef zleq drawpy meyn §¨
.dleqt `id xg` ilka d`iad
úBðBøNò éðL éìò éøä øîBàäzleq lyàéáäìdgpnl mze`éìëa ¨¥£¥¨©§¥¤§§¨¦¦§¦

,íéìë éðLa àéáäå ,ãçàxn`y e`,ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLa ¤¨§¥¦¦§¥¥¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨
àéáä àéáäM äîd`iady `id zxg` dgpny mixne` ep`y iptn ©¤¥¦¥¦

,dacpaàöé àì BúáBç éãéå.ezaegl zxg` `iaie ¦¥¨Ÿ¨¨
z` `iadl ilr ixd ,eiptl zgpend zleq lr xn` m` mle`elà¥

,íéìë éðLa àéáäå ,ãçà éìëa,mivnw ipy odn unwexn`y e` ¦§¦¤¨§¥¦¦§¥¥¦
el` mipexyr ipy `iadl ilr ixd,ãçà éìëa àéáäå íéìë éðLa¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨

,ïéìeñt elà éøäxcp ixd cg` ilka `iadl xcp xy`ky meyn £¥¥§¦
mivnw ipy xihwd ixd milk ipya `iadyke cg` unew wx xihwdl
milk ipya `iadl xcp xy`k ,jtidl oke .zeyrl xcpy enk `l edfe
cg` unew wx dpnn lhipe dxizi ef dgpny `vnp ,cg` ilka `iade
,mipya `iade cg` ilka `iadl xcpy oey`xd ote`ae .mipy mewna
lk z`vnp ,cgi m`iad `ly ici lry meyn ,leqtl daiq cer dpyi

.ipyd ilka `iady dn z` dxiqg odn dgpn
xne`dúBðBøNò éðL éìò éøäzleq lyàéáäå ,ãçà éìëa àéáäì £¥¨©§¥¤§§¨¦¦§¦¤¨§¥¦

,íéìë éðLae,zøãð ãçà éìëa Bì eøîàm`íéìë éðLa ïáéø÷ä ¦§¥¥¦¨§¦§¦¤¨¨©§¨¦§¦¨¦§¥¥¦
,mdixacl rny `le,ïéìeñt`iadl el`' xn` `l o`ky it lr s` §¦

lr xcp xy`k leqtl lirl mixkfpd minrhd z` oi`e ,'cg` ilka
dacp zgpnl ezpeek dzid m`y meyn mileqt mewn lkn ,ef zleq
xcp myl ip` mdl xnel el did ,`iadl xcpy ef dgpn myl `le
gken ,jk mdl xn` `ly jkne ,ef dgpn iz`ad dacp ly xg`

.m`iadl xcp jk `ly iptn zeleqt od okle excp myl m`ianym`e
maixwd.ïéøLk ãçà éìëa¦§¦¤¨§¥¦
xne`déìëa àéáäå ,íéìë éðLa àéáäì úBðBøNò éðL éìò éøä£¥¨©§¥¤§§¨¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦
,ãçàe,zøãð íéìë éðLa Bì eøîàmdl rnyee,íéìë éðLa ïáéø÷ä ¤¨¨§¦§¥¥¦¨©§¨¦§¦¨¦§¥¥¦
.ïéøLke mdl rny `l m`eãçà éìëì Bðúð`ed ixdúBçðî ézLk §¥¦§¨¦§¦¤¨¦§¥§¨

,eáøòúpLuenwl leki m`y `ed mpicyipta efne dnvr ipta efn ¤¦§¨§
,dnvr ipta dgpn lkn mda yiy zenewn el xkipy ici lr dnvr

.zeleqt ,zg` lkn uenwl leki epi` m`e ,zexyk

àøîâ
mixwn ipya epic z` xnel `pzd jixv did recn zx`an `xnbd
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oifge` mipya cenr aw sc ± oey`x wxtzereay

áàúñéù ãò äòøéealy jezn :opaxc `nrh yxtn `xnba (a,bk) zezixka -

.dl yicwne xnb - etwepáéø÷é øîåà øæòéìà éáøxn`c ,dinrhl lif`e -

.mei lka ielz my` mc` acpzn :(`,dk) zezixkaóøùé øùáäå õøàì êåôùé-

.`id dxfra ehgypy oilegcíãä ÷øæðlk`i xyad - el rcep jk xg`e -

.dzligzn d`a wtqd lry ,mipdkl

wtq izk` - dwixf epiidc ,dzxtk zryae

yxtn ikd .dl dklde dwitq dxtike ,did

.zezixkaéîã ÷åøæëiy` axl `iywe -

- wixf `lc ab lr s` `kd `dc ,ongp axe

`lke`c ,dilkinle diwxfnl dil ixy

,`nl` .dwixfl d`xpyn dil aiyg `xizid

.wixf ira i` :opixn` `lke` iepiy oiprl

àîòè àåä éãéîiaxc `nrh ike ,xnelk -

.inc wexfkc meyn iqeiúøù éìëoebk -

z` oiycwn - mcd ea lawzpy qek i`d

i`dk `l` ,ixnbl oileqt opi`y oileqtd

.axwil `peb'åëå ÷øæéì ãîåòä ìëi`nl -

iax zhiya iqei iax `xwirn jzrc `wlqc

.dl hiwp ,dxn` oernyúåçðî ìù ãéøö
:(a,fk dpyd y`x) xtey oiprl opixn`ck -

rbp `ly zleqd on zvw .dar e` cixv

ea oipen - uxy ea rbpe ,xyked `le ,onya

.yaei oeyl "cixv" .'eke ipye oey`xéë
àúééøåàã äéì àéòáî÷ea oipen i` -

ipyd z` etxyiy ,`ziixe`c ipye oey`x

ol `niiwc ,dil `irainw ikde .`l e`

mivr zeaxl - "xyade" :(`,cl migaf)

meyn `l` ,edpip d`neh ipa e`lc ,dpeale

- ycwd zaig ,`nl` .ycwd zaig

.`ziixe`céðùå ïåùàø ïéðåîmb sexyl -

.`ziixe`cn ea oipen oi` e` ,ipyd z`éë
ïðéøîà÷,oilke` z`neh `nhnc lirl -

- ipye oey`x zepnl elit` rnync

,`ed ycw m` ipyd z` oilezc ,opaxcn

.opaxc d`neh lr miycw oitxey oi`c

äðùîàéáäù äîmyl `l :xni`c -

.`id zxg` dacp `l` ,d`iad excpåæ
úáçîá àéáäìgpen zlq oexyr didy -

ixd - 'ek "zagna `iadl ef" xn`e ,eiptl

leki oi`e ,da xikfdy ilk drawc ,dleqt ef

.xg` ilkl dzepyléìëá íàéáäì åìà
íéìë éðùá àéáäå ãçàipy yixtde -

:cere .cg` unew `l` xcp `l `ede ,mivnw

`kide .ilke ilk lka `id dxiqg dgpny

`ied - cg` ilka `iade ,milk ipya xcpc

xcp `edy .mivnwa hrine ,dxizi dgpn

.cg` `l` unw `le ,zevinw izy myl

úøãð ãçà éìëá åì åøîàyg `le -

s` ,mileqt - milk ipya oaixwde ,mdixacl

,"cg` ilka `iadl el`" xn` `lc ab lr

zxg` dacp myl :xninl `kil `zydc

cg` ilka" dil exn`c oeikc .dl iziin

."dl `piziin `pixg` xcp myl `p`" edl xninl dil ded - "zxcpåáøòúðù úåçðî éúùëipta efn uenwl leki m` :(`,bk zegpn) "[dax] unewd"a opixn`ck -

ipta zg` lkn uenwl leki oi`y oebk ,leqt - cg` ilka `iade ,"milk ipya `iadl el`" :lirl inp ipzwc `de .zeleqt - e`l m`e ,zexyk - dnvr ipta efne dnvr

.dnvràøîâàúééî÷ ïðéòîùà éàã àëéøöå.excp ici `vi `lc - zygxna `iade "zagna ilr ixd" -ìáàxcpy ilk eze`ac ,cg` ilka `iade "milk ipya" -

.`vi inp excp ici :`ni` - zygxn zygxn m`e zagn zagn m` ,`iadéãéàå éãéà.`iadye xcpy ilk -äì âéìô à÷ã íåùîzegpn izyl dlecb dgpn wlegy -

.milk ipya `iade "cg` ilka" xcpy ,zephwïåòîù éáø.`ed ilk e`l - `pnc `zeriaw :xaqwc ,bilt oizipzn dlek` -íåùãé÷ àì àéðú àäåzxy ilk oze` -

zeleqt i`n` - meyciw `lc oeike ,ea o`iady?.xcpy milk oze`a iiezi`le edpixecd`l ivn `dåðù àì.dleqt - zygxna `iade "zagna `iadl ef"c -
àìà
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éëxya i`d :xn`wc (`,k migqt) "xyr drax`l xe`" wxta dniz Ð opaxc opixn`w

i`n` .[yiwl oa] oerny iax irac heytz ,ycewd zaiga `l` ,'ek i`na xykzi`c

?opaxc Ð `kd xn`w ik ,`ziixe`c Ð dil irain yiwl oa oerny iaxc :`kd ik ,ipyn `l

oerny iaxl (a,el) oilegc ipy wxta xn`c ,sqei axl elit` my uxzl dvexc :xnel yie

min xykdk ede`yr inp yiwl oarnyn .opaxc

inp ikd dicicle .opaxc dil `irainc xaqwc

.mzd dil hiytc ikid ik ,`kdn heytizc

éúùëunewd"a opixn`e Ð eaxrzpy zegpn

ipta efn uenwl leki m` :(`,bk zegpn) "dax

Ð e`l m`e ,zexyk Ð dnvr ipta efne dnvr

ipya `iadl el`" :lirl inp ipzwc `de .zeleqt

`lc oebk Ð dleqt ,cg` ilka `iade ,"milk

yxit jk .dnvr ipta zg` lkn uenwl leki

oebk ixiin `kdc :xnel yi cere .qxhpewa

izya oaixwde ,"zxcp milk izya" el exn`y

s`c ol rnyn `we .cg` ilka opzpe xfge ,milk

mewn lkn ,cg` ilka `iad dligzny it lr

.eaxrzpy zegpn izyk `zyd dl `ied

àäoey`x oeylqetz ixn`c`id i`nyzia ipn

yxtn (`,h) xifpc ipy wxta Ð 'ek opzc

xn`c xi`n iaxk dl xaqc :i`ny ziac dinrh

ipixd" xn`c oeike .dlhal eixac `iven mc` oi`

Ð "zexbexbd on" xn`w ik ,xifp ded Ð "xifp

:ixn`c ,ediinrhl i`ny zia !iz`w ileyzi`l

Ð ycwda dl`y oi`c oeike ,ycwda dl`y oi`

`iven mc` oi`c oeik :yexit .zexifpa dl`y oi`

ipixd" xn` ik`xwirn :`niz`lÐdlhal eixac

one zexbexbd on" xenbl ezrca did ,"xifp

ileyzi`l epiide ,`ed jlnpc xn` `l` ."dlacd

opzck ,dl`y oi` :ixaqc oeike .ea xefgldvexyÐ

Ð zerh ycwd :mixne` i`ny zia ,(a,l my)

,xeaic ick jeza s` xcdn ivn`l inp ikd ,ycwd

mixne` lldziae .inc xeaick `nlracab lr s`

oerny iax :opzc ,oerny iaxk dl ixaqc ,xifp epi`

yxit oiacpznd jxck acpzd `ly ,xhet

,"mixeryd on dgpn ilr ixd" iab qxhpewa

oeyl qetzc ,oihigd on `iai :`nw `pz xn`wc

jxck df oi`c ,xhet oerny iaxe .oey`x

zgpn `l` oixery d`a dgpn oi`c ,oiacpznd

inp ikde .ze`pw zgpne xnerdied `l zexifpa

,"zexbexbd on" xenbl ezrca did `xwirnc ,xifp

`nrh `nile :xn`z m`e .mixcepd jxck df oi`e

lld ziae ,ycwdl dl`y yic meyn ,lld ziac

ied `l Ð zerh ycwd :ixn`c ,ediinrhl
ycwd
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ãçà éìëa àéáäå "íéìë éðLa" ,íéìë éðLa àéáäå¯éøä §¥¦¦§¥¥¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨£¥

"ãçà éìëa àéáäì úBðBøNò éðL éìò éøä" .ïéìeñt elà¥§¦£¥¨©§¥¤§§¨¦¦§¦¤¨
ïáéø÷ä ,zøãð ãçà éìëa :Bì eøîà ,íéìë éðLa àéáäå§¥¦¦§¥¥¦¨§¦§¦¤¨¨©§¨¦§¦¨

íéìë éðLa¯ãçà éìëa ,ïéìeñt¯éðL éìò éøä" .ïéøLk ¦§¥¥¦§¦¦§¦¤¨§¥¦£¥¨©§¥
:Bì eøîà ,ãçà éìëa àéáäå "íéìë éðLa àéáäì úBðBøNò¤§§¨¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨¨§

íéìë éðLa ïáéø÷ä ,zøãð íéìë éðLa¯éìëì Bðúð ,ïéøLk ¦§¥¥¦¨©§¨¦§¦¨¦§¥¥¦§¥¦§¨¦§¦
ãçà¯.eáøòúpL úBçðî ézLkàøîâéàc ,àëéøöe ¤¨¦§¥§¨¤¦§¨§§¦¨§¦

àúéén÷ Cä ïðéòîLà¯éãéàå éãéàc àëä ìáà ,úLçøna éúééî à÷å "úáçna" øîàc íeMî ©§©¦©¨©¨§¨¦©£©©©£©§¨¨§¥©©§¤¤£¨¨¨§¦¦§¦¦
úLçøna éãéàå éãéàå úáçna¯Cä ïðéòîLà éàå .àöé éîð Bøãð éãé :àîéà¯âéìt à÷c íeMî ©©£©§¦¦§¦¦©©§¤¤¥¨§¥¦§©¦¨¨§¦©§©¦©¨¦§¨¨¥
déa âéìt àìc íúä ìáà ,eäì¯àì Bøãð éãéå ,àéáä àéáäM äî :ïðaø eðz .àëéøö ,àì :àîéà §£¨¨¨§¨¨¥¥¥¨¨§¦¨¨©¨©©¤¥¦¥¦¦¥¦§Ÿ

éìk íeMcé÷ àì :àéðz àäå ,"úáçna àéáäì Bæ" .àöé éîð Bøãð éãé óà :øîBà ïBòîL éaø .àöé̈¨©¦¦§¥©§¥¦§©¦¨¨§¨¦©©£©§¨©§¨Ÿ¦§§¥
eðL àì :ééaà øîàå .ìñtéì íeMcé÷ ìáà ,áøwéì íeMcé÷ àì :ééaà øîà !úøL̈¥¨©©©¥Ÿ¦§¦¨¥£¨¦§¦¨¥§¨©©©¥Ÿ¨
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zegpn(oey`x meil)

äòøéli`dáàzñiL ãò,eaixwdln lqtie men lra dyriy cr - ¦§¤©¤¦§¨¥¥
øënéå,oilegläáãðì åéîc eìtéå.dacp zler eincn egwie -éaø §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦

áø÷é ,øîBà øæòéìàmeyn ,li`dLs`äæ àèç ìò àa Bðéà íà ¡¦¤¤¥¦§©¤¦¥¨©¥§¤
,mewn lkn ,`hg `ly el rcep ixdy ,li`d z` yicwd ezngny

,øçà àèç ìò àa àeä éøäielz my`l li` yicwn lk ,xnelk £¥¨©¥§©¥
cinz ixdy ,`hg `ly el rceei m` s` li`d z` yixtdl ezpeek
m`e .ielz my` aiige xg` xeqi` lr xar `ny wtq el yi

èçLpMîli`dBì òãBð,`hg `lyCôMé ícäux`lóøOé øNaäå ¦¤¦§©©©¨¦¨¥§©¨¨¦¨¥
`ed df li`e ,oaxw aiig epi`y xxazdy meyn ,gafnd iab lr `ly

m`e .dtixya epicy dxfra hgypy oilegícä ÷øæðrcep jk xg`e ¦§©©¨
,`hg `ly el,ìëàé øNaäzngn `ed df oaxw ly eaeig lky oeik ©¨¨¥¨¥

,wtq did oiicr dlik`l xyad xzede mcd wxfpy dryae ,wtqd
xyad z` xeq`l oi`e oick dzid dwixfde.xzedy xg`léñBé éaøå§©¦¥

eléôà ,øîBàyk `hg `ly el rcep m`ícäoiicrñBka[wxfna-] ¥£¦©¨©
mcd ,gafnd iab lr wxfp `le÷øfégafnd lrìëàé øNaäå ¦¨¥§©¨¨¥¨¥

.mipdkléñBé éaø ,àáø øîàå`hg `ly el rcep m` s`y xaeqd §¨©¨¨©¦¥
,gafnd lr mcd z` wexfl yi qeka xak mcdykéaø úèéLa§¦©©¦

øîà ïBòîL,epic z`øîàcoerny iax÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk ¦§¨©§¨©¨¨¥¦§§¨
,éîcxqegn epi`e wxfna enc lawzde hgyp xaky oaxw lk ,xnelk ¨¥

iqei iax xaeq jk meyne .mcd wxfp xaky ink df ixd ,dwixf `l`
xg`l `hg `ly ezricie wxfp xaky ink df ixd wxfna mcd m`y
mcd z` wexfl ozipe dwixf xg`l dricik zaygp mcd zlaw
dyw iqei iax zhiy xe`iaa `ax ixacn ,ok m`e .xyad z` lek`le
lqtp m`y oerny iax ixaca ex`iay iy` axe ongp ax ixac lr
eaiygdl mcd z` wexfl ozip didy dn liren `l wxfdln mcd

.xzid zry el dzidy
:`xnbd zvxznàîòè àeä éãéî`ed iqei iax ly enrh ike - ¦¦©£¨

ixd ,inc wexfk wexfl cnerd lky `ax ixackààáøòîa éøî ¨§¦§©£¨¨
[l`xyi ux`a-]àîòè eðééä ,àðéðç øa éñBé éaøc déîMîedf - ¦§¥§©¦¥©£¦¨©§©£¨

enrhéñBé éaøcxg`l xy`k mcd z` wexfl ozipy xaeqy dna §©¦¥
,`hg `ly el rcep mcd zlawúøL éìk ,øáñ÷cmiynynd §¨¨©§¥¨¥

,mcd z` ea laiwy df wxfn oebke zepaxwd zcearlúà ïéLc÷î§©§¦¤
äd miycwïéìeñt,df my` oebke xenb leqt epi`y leqtaäléçzëì ©§¦§©§¦¨

áøwéìoerny iax s` zn`ae ,gafnd lr dligzkl maixwdl - ¦§©
liren `l lqtpy mcew mcd z` wexfl ozip didy dny xaeq

.wxfpy ink eaiygdl
:`xnbd zl`ey .oerny iax zhiya oecl dkiynn `xnbddéì øîà̈©¥

÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk ïBòîL éaø øîàcî ,àðäk áøì éMà áø©©¦§©©£¨¦§¨©©¦¦§¨¨¥¦§§¨
éîcmb ,ok m` ,iqei iax zhiy xe`iaa `ax ixackeãîBòä ìk ¨¥¨¨¥

énð óBøNìea xnel yiéîc óeøNkm`e ,sexyk aygp xak `edy - ¦§©¦§¨¨¥
,dyw okøúBð,lqtpe ezlik` onf xg`l xzepy oaxw xya -äøôe ¨¨¨
,dnec`ïéìëBà úàîeè ïéànèî éànàz`neh ipic mda yi recn - ©©§©§¦§©¨¦

,xak etxyp eli`k mpecl yie ,dtixyl micner md ixde ,oilke`
eeäðéð àîìòa àøôòxde -xtrk miaygp md i.'lke`'k `le cala ©§¨§¨§¨¦§

:`xnbd daiyndéì øîàoicd xwirn mpn` ,iy` axl `pdk ax ¨©¥
mle` ,xtrk md dnec` dxte xzepïzøLëî LãBwä úaéçzee`z - ¦©©¤©§©§¨

lke` `ed eli`k yicwny xacd z` daiygn ycwl mc`d
zlawl xyked `le lke` epi`y it lr s` ,d`neh zlawl xykedy

.oilke` z`neh ipic mda yi jk meyne ,d`neh
:`xnbd zl`eyúaéç eäì àépäîc éäð ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§¦¦§©§¨§¦©

déôeâc éìeñôéàì LãBwädliren 'ycewd zaig'y mpn` - ©¤§¦§¥§¥
zlaw oiprl 'lke`'k dtixyl micnerd miycwd z` aiygdl

j` ,dlik`n mlqetl d`nehïBLàø déa éðîéîì énð àîè ééeøwéì¦§¥¨¥©¦§¦§¥¥¦
éðLådidiy ,'mi`nh'k maiygdl s` dliren ycewd zaig m`d - §¥¦

lke` mda rbp m`y ,xnelk ,d`nehl ipye oey`x mda zepnl ozip
ok` m`e ,`piax siqene .d`nehl ipy zeidl `nhp ok mb `ed xg`

,d`nehl ipy zepnl s` dliren ycewd zaigèBLôzz` df oicn ¦§

dnéòác[wtzqdy-]Lé÷ì Léø(.el oileg)ãéøö ,yaei -,úBçðî ìL §¨¥¥¨¦¨¦¤§¨
xyked `le onyd ea rbp `ly dgpnay yaid wlgd ,xnelk

,uxy ea rbpe ,ycewd zaig oicn `l` d`neh zlawlBa ïéðBî¦
éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ïéà Bà éðLå ïBLàød`nehl xykd m`d - ¦§¥¦¥¦¦§¥¦

xacd s` `nhiy dxenb d`neh `nhl liren 'ycewd zaig' oicn
dxenb d`neh zlawl xyked `l dgpnd ly df wlgy e` ,ea rbepd
oi` :`xnbd daiyn .ea rbepd z` `nhn epi`e lqtdl wx `l`
wlgl yiy meyn ,yiwl yix ly ewitql `pdk ax ixacn gikedl

c ,mdipiaLé÷ì Léøì déì àéòaéî ék'ycewd zaig' zngn m`d ¦¦©§¨¥§¥¨¦
d`neh oiprl `ed ,zegpn ly cixva d`nehl ipye oey`x mipen

nàúééøBàc,mle`ïðéøîà÷ ékycewd zaigy epxn`y dn - §©§¨¦¨¨§¦©
`nhl elit`e oilke` z`nehl dnec` dxte xzepd z` dxiykn

n d`neh oiprl epiid ,mixg`,ïðaøcax ixacn gikedl oi` jk meyne §©¨¨
.yiwl yix ixacl `pdk

äðùî
:acpzdy dnn zxg` dgpn `iand oipra mipey mipicéøä øîBàä̈¥£¥

éìòziyrpd dgpn `iadlúLçøna àéáäå ,úáçnadieyr `idy ¨©©©£©§¥¦©©§¤¤
,xg` ilkae xg` ote`axn`y e`äî ,úáçna àéáäå ,úLçøna©©§¤¤§¥¦©©£©©

àéáä àéáäMd`iady `id zxg` dgpny mixne` ep`y iptn ¤¥¦¥¦
dacpa,àöé àì BúáBç éãéå.ezaegl zxg` `iaie ¦¥¨Ÿ¨¨

ixd ,zleq lr xn` m` mle`àéáäì Bæziyrpd dgpnl,úáçna §¨¦©©£©
,úLçøna àéáäåxn`y e`Bæ éøä ,úáçna àéáäå ,úLçøna §¥¦©©§¤¤©©§¤¤§¥¦©©£©£¥

,äìeñtxy`ke df ilka `weec d`iadl ef zleq drawpy meyn §¨
.dleqt `id xg` ilka d`iad
úBðBøNò éðL éìò éøä øîBàäzleq lyàéáäìdgpnl mze`éìëa ¨¥£¥¨©§¥¤§§¨¦¦§¦

,íéìë éðLa àéáäå ,ãçàxn`y e`,ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLa ¤¨§¥¦¦§¥¥¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨
àéáä àéáäM äîd`iady `id zxg` dgpny mixne` ep`y iptn ©¤¥¦¥¦

,dacpaàöé àì BúáBç éãéå.ezaegl zxg` `iaie ¦¥¨Ÿ¨¨
z` `iadl ilr ixd ,eiptl zgpend zleq lr xn` m` mle`elà¥

,íéìë éðLa àéáäå ,ãçà éìëa,mivnw ipy odn unwexn`y e` ¦§¦¤¨§¥¦¦§¥¥¦
el` mipexyr ipy `iadl ilr ixd,ãçà éìëa àéáäå íéìë éðLa¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨

,ïéìeñt elà éøäxcp ixd cg` ilka `iadl xcp xy`ky meyn £¥¥§¦
mivnw ipy xihwd ixd milk ipya `iadyke cg` unew wx xihwdl
milk ipya `iadl xcp xy`k ,jtidl oke .zeyrl xcpy enk `l edfe
cg` unew wx dpnn lhipe dxizi ef dgpny `vnp ,cg` ilka `iade
,mipya `iade cg` ilka `iadl xcpy oey`xd ote`ae .mipy mewna
lk z`vnp ,cgi m`iad `ly ici lry meyn ,leqtl daiq cer dpyi

.ipyd ilka `iady dn z` dxiqg odn dgpn
xne`dúBðBøNò éðL éìò éøäzleq lyàéáäå ,ãçà éìëa àéáäì £¥¨©§¥¤§§¨¦¦§¦¤¨§¥¦

,íéìë éðLae,zøãð ãçà éìëa Bì eøîàm`íéìë éðLa ïáéø÷ä ¦§¥¥¦¨§¦§¦¤¨¨©§¨¦§¦¨¦§¥¥¦
,mdixacl rny `le,ïéìeñt`iadl el`' xn` `l o`ky it lr s` §¦

lr xcp xy`k leqtl lirl mixkfpd minrhd z` oi`e ,'cg` ilka
dacp zgpnl ezpeek dzid m`y meyn mileqt mewn lkn ,ef zleq
xcp myl ip` mdl xnel el did ,`iadl xcpy ef dgpn myl `le
gken ,jk mdl xn` `ly jkne ,ef dgpn iz`ad dacp ly xg`

.m`iadl xcp jk `ly iptn zeleqt od okle excp myl m`ianym`e
maixwd.ïéøLk ãçà éìëa¦§¦¤¨§¥¦
xne`déìëa àéáäå ,íéìë éðLa àéáäì úBðBøNò éðL éìò éøä£¥¨©§¥¤§§¨¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦
,ãçàe,zøãð íéìë éðLa Bì eøîàmdl rnyee,íéìë éðLa ïáéø÷ä ¤¨¨§¦§¥¥¦¨©§¨¦§¦¨¦§¥¥¦
.ïéøLke mdl rny `l m`eãçà éìëì Bðúð`ed ixdúBçðî ézLk §¥¦§¨¦§¦¤¨¦§¥§¨

,eáøòúpLuenwl leki m`y `ed mpicyipta efne dnvr ipta efn ¤¦§¨§
,dnvr ipta dgpn lkn mda yiy zenewn el xkipy ici lr dnvr

.zeleqt ,zg` lkn uenwl leki epi` m`e ,zexyk

àøîâ
mixwn ipya epic z` xnel `pzd jixv did recn zx`an `xnbd
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המשך בעמוד אנק

oifge` mipya cenr aw sc ± oey`x wxtzereay

áàúñéù ãò äòøéealy jezn :opaxc `nrh yxtn `xnba (a,bk) zezixka -

.dl yicwne xnb - etwepáéø÷é øîåà øæòéìà éáøxn`c ,dinrhl lif`e -

.mei lka ielz my` mc` acpzn :(`,dk) zezixkaóøùé øùáäå õøàì êåôùé-

.`id dxfra ehgypy oilegcíãä ÷øæðlk`i xyad - el rcep jk xg`e -

.dzligzn d`a wtqd lry ,mipdkl

wtq izk` - dwixf epiidc ,dzxtk zryae

yxtn ikd .dl dklde dwitq dxtike ,did

.zezixkaéîã ÷åøæëiy` axl `iywe -

- wixf `lc ab lr s` `kd `dc ,ongp axe

`lke`c ,dilkinle diwxfnl dil ixy

,`nl` .dwixfl d`xpyn dil aiyg `xizid

.wixf ira i` :opixn` `lke` iepiy oiprl

àîòè àåä éãéîiaxc `nrh ike ,xnelk -

.inc wexfkc meyn iqeiúøù éìëoebk -

z` oiycwn - mcd ea lawzpy qek i`d

i`dk `l` ,ixnbl oileqt opi`y oileqtd

.axwil `peb'åëå ÷øæéì ãîåòä ìëi`nl -

iax zhiya iqei iax `xwirn jzrc `wlqc

.dl hiwp ,dxn` oernyúåçðî ìù ãéøö
:(a,fk dpyd y`x) xtey oiprl opixn`ck -

rbp `ly zleqd on zvw .dar e` cixv

ea oipen - uxy ea rbpe ,xyked `le ,onya

.yaei oeyl "cixv" .'eke ipye oey`xéë
àúééøåàã äéì àéòáî÷ea oipen i` -

ipyd z` etxyiy ,`ziixe`c ipye oey`x

ol `niiwc ,dil `irainw ikde .`l e`

mivr zeaxl - "xyade" :(`,cl migaf)

meyn `l` ,edpip d`neh ipa e`lc ,dpeale

- ycwd zaig ,`nl` .ycwd zaig

.`ziixe`céðùå ïåùàø ïéðåîmb sexyl -

.`ziixe`cn ea oipen oi` e` ,ipyd z`éë
ïðéøîà÷,oilke` z`neh `nhnc lirl -

- ipye oey`x zepnl elit` rnync

,`ed ycw m` ipyd z` oilezc ,opaxcn

.opaxc d`neh lr miycw oitxey oi`c

äðùîàéáäù äîmyl `l :xni`c -

.`id zxg` dacp `l` ,d`iad excpåæ
úáçîá àéáäìgpen zlq oexyr didy -

ixd - 'ek "zagna `iadl ef" xn`e ,eiptl

leki oi`e ,da xikfdy ilk drawc ,dleqt ef

.xg` ilkl dzepyléìëá íàéáäì åìà
íéìë éðùá àéáäå ãçàipy yixtde -

:cere .cg` unew `l` xcp `l `ede ,mivnw

`kide .ilke ilk lka `id dxiqg dgpny

`ied - cg` ilka `iade ,milk ipya xcpc

xcp `edy .mivnwa hrine ,dxizi dgpn

.cg` `l` unw `le ,zevinw izy myl

úøãð ãçà éìëá åì åøîàyg `le -

s` ,mileqt - milk ipya oaixwde ,mdixacl

,"cg` ilka `iadl el`" xn` `lc ab lr

zxg` dacp myl :xninl `kil `zydc

cg` ilka" dil exn`c oeikc .dl iziin

."dl `piziin `pixg` xcp myl `p`" edl xninl dil ded - "zxcpåáøòúðù úåçðî éúùëipta efn uenwl leki m` :(`,bk zegpn) "[dax] unewd"a opixn`ck -

ipta zg` lkn uenwl leki oi`y oebk ,leqt - cg` ilka `iade ,"milk ipya `iadl el`" :lirl inp ipzwc `de .zeleqt - e`l m`e ,zexyk - dnvr ipta efne dnvr

.dnvràøîâàúééî÷ ïðéòîùà éàã àëéøöå.excp ici `vi `lc - zygxna `iade "zagna ilr ixd" -ìáàxcpy ilk eze`ac ,cg` ilka `iade "milk ipya" -

.`vi inp excp ici :`ni` - zygxn zygxn m`e zagn zagn m` ,`iadéãéàå éãéà.`iadye xcpy ilk -äì âéìô à÷ã íåùîzegpn izyl dlecb dgpn wlegy -

.milk ipya `iade "cg` ilka" xcpy ,zephwïåòîù éáø.`ed ilk e`l - `pnc `zeriaw :xaqwc ,bilt oizipzn dlek` -íåùãé÷ àì àéðú àäåzxy ilk oze` -

zeleqt i`n` - meyciw `lc oeike ,ea o`iady?.xcpy milk oze`a iiezi`le edpixecd`l ivn `dåðù àì.dleqt - zygxna `iade "zagna `iadl ef"c -
àìà
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éëxya i`d :xn`wc (`,k migqt) "xyr drax`l xe`" wxta dniz Ð opaxc opixn`w

i`n` .[yiwl oa] oerny iax irac heytz ,ycewd zaiga `l` ,'ek i`na xykzi`c

?opaxc Ð `kd xn`w ik ,`ziixe`c Ð dil irain yiwl oa oerny iaxc :`kd ik ,ipyn `l

oerny iaxl (a,el) oilegc ipy wxta xn`c ,sqei axl elit` my uxzl dvexc :xnel yie

min xykdk ede`yr inp yiwl oarnyn .opaxc

inp ikd dicicle .opaxc dil `irainc xaqwc

.mzd dil hiytc ikid ik ,`kdn heytizc

éúùëunewd"a opixn`e Ð eaxrzpy zegpn

ipta efn uenwl leki m` :(`,bk zegpn) "dax

Ð e`l m`e ,zexyk Ð dnvr ipta efne dnvr

ipya `iadl el`" :lirl inp ipzwc `de .zeleqt

`lc oebk Ð dleqt ,cg` ilka `iade ,"milk

yxit jk .dnvr ipta zg` lkn uenwl leki

oebk ixiin `kdc :xnel yi cere .qxhpewa

izya oaixwde ,"zxcp milk izya" el exn`y

s`c ol rnyn `we .cg` ilka opzpe xfge ,milk

mewn lkn ,cg` ilka `iad dligzny it lr

.eaxrzpy zegpn izyk `zyd dl `ied

àäoey`x oeylqetz ixn`c`id i`nyzia ipn

yxtn (`,h) xifpc ipy wxta Ð 'ek opzc

xn`c xi`n iaxk dl xaqc :i`ny ziac dinrh

ipixd" xn`c oeike .dlhal eixac `iven mc` oi`

Ð "zexbexbd on" xn`w ik ,xifp ded Ð "xifp

:ixn`c ,ediinrhl i`ny zia !iz`w ileyzi`l

Ð ycwda dl`y oi`c oeike ,ycwda dl`y oi`

`iven mc` oi`c oeik :yexit .zexifpa dl`y oi`

ipixd" xn` ik`xwirn :`niz`lÐdlhal eixac

one zexbexbd on" xenbl ezrca did ,"xifp

ileyzi`l epiide ,`ed jlnpc xn` `l` ."dlacd

opzck ,dl`y oi` :ixaqc oeike .ea xefgldvexyÐ

Ð zerh ycwd :mixne` i`ny zia ,(a,l my)

,xeaic ick jeza s` xcdn ivn`l inp ikd ,ycwd

mixne` lldziae .inc xeaick `nlracab lr s`

oerny iax :opzc ,oerny iaxk dl ixaqc ,xifp epi`

yxit oiacpznd jxck acpzd `ly ,xhet

,"mixeryd on dgpn ilr ixd" iab qxhpewa

oeyl qetzc ,oihigd on `iai :`nw `pz xn`wc

jxck df oi`c ,xhet oerny iaxe .oey`x

zgpn `l` oixery d`a dgpn oi`c ,oiacpznd

inp ikde .ze`pw zgpne xnerdied `l zexifpa

,"zexbexbd on" xenbl ezrca did `xwirnc ,xifp

`nrh `nile :xn`z m`e .mixcepd jxck df oi`e

lld ziae ,ycwdl dl`y yic meyn ,lld ziac

ied `l Ð zerh ycwd :ixn`c ,ediinrhl
ycwd

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

øæòéìà éaø .äáãðì åéîc eìtéå øënéå ,áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦¡¦¤¤
ìò àa àeä éøä ,äæ àèç ìò àa Bðéà íàL ,áéø÷é :øîBà¥©§¦¤¦¥¨©¥§¤£¥¨©

èçLpMî .øçà àèçBì òãBð¯.óøOé øNaäå CôMé ícä ¥§©¥¦¤¦§©©©¨¦¨¥§©¨¨¦¨¥
ícä ÷øæð¯ícä eléôà :øîBà éñBé éaøå .ìëàé øNaä ¦§©©¨©¨¨¥¨¥§©¦¥¥£¦©¨

ñBka¯úhéLa éñBé éaø :àáø øîàå .ìëàé øNaäå ,÷øfé ©¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¨©¨¨©¦¥§¦©
÷Bøæì ãîBòä ìk :øîàc ,øîà ïBòîL éaø¯!éîc ÷eøæk ©¦¦§¨©§¨©¨¨¥¦§§¨¨¥

øa éñBé éaøc déîMî àáøòîa éøîà ?àîòè àeä éãéî¦¦©£¨¨§¦§©©§¨¦§¥§©¦¥©
ïéLc÷î úøL éìk :øáñ÷c ,éñBé éaøc àîòè eðééä :àðéðç£¦¨©§©£¨§©¦¥§¨¨©§¥¨¥§©§¦
áøì éLà áø déì øîà .áøwéì äléçzëì ïéìeñtä úà¤©§¦§©§¦¨¦¨¥£©¥©©¦§©

÷Bøæì ãîBòä ìk :ïBòîL éaø øîàcî ,àðäk¯,éîc ÷eøæk ¨£¨¦©£©©¦¦§¨¨¥¦§§¨¨¦
éîð óBøNì ãîBòä ìk¯óeøNkéànà äøôe øúBð ,éîc ¨¨¥¦§©¦§¨¨¥¨¨¨©©

:déì øîà !eäðéð àîìòa àøôò ?ïéìëBà úàîeè ïéànhî¦©§¦§©¨¦©§¨§¨§¨¦§£©¥
LãBwä úaéçïzøLëîéäð :éLà áøì àðéáø déì øîà . ¦©©¤©§©§¨£©¥¨¦¨§©©¦§¦

,déôeâc éìeñôéàì LãBwä úaéç eäì àépäîcééeø÷éì ¦§©§¨§¦©©¤§¦§¥§¥¦§¥
Léø éòác èBLôz ?éðLå ïBLàø déa éðîéîì éîð àîè̈¥©¦§¦§¥¥¦§¥¦¦§§¨¥¥
ïéðBî ïéà Bà éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ,úBçðî ìL ãéøö :Lé÷ì̈¦¨¦¤§¨¦¦§¥¦¥¦

Lé÷ì Léøì déì àéòaéî ék !éðLå ïBLàø Ba¯,àúééøBàc ¦§¥¦¦¦¨£¨¥§¥¨¦§©§¨
ïðéøîà÷ ék¯.ïðaøcäðùîéìò éøä" øîBàäúáçna" ¦¨¨§¦©§©¨©¨¥£¥¨©©©£©

úáçna àéáäå "úLçøna" ,úLçøna àéáäå¯äî §¥¦©©§¤¤©©§¤¤§¥¦©©£©©
àéáäì Bæ" .àöé àì BúáBç éãéå ,àéáä àéáäM"úáçna ¤¥¦¥¦¦¥¨Ÿ¨¨§¨¦©©£©
úáçna àéáäå "úLçøna" ,úLçøna àéáäå¯Bæ éøä §¥¦©©§¤¤©©§¤¤§¥¦©©£©£¥

éìëa àéáäì úBðBøNò éðL éìò éøä" øîBàä .äìeñt§¨¨¥£¥¨©§¥¤§§¨¦¦§¦
ãçà éìëa àéáäå "íéìë éðLa" ,íéìë éðLa àéáäå "ãçà¤¨§¥¦¦§¥¥¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¥¤¨

¯"ãçà éìëa elà" .àöé àì BúáBç éãéå ,àéáä àéáäM äî©¤¥¦¥¦¦¥¨Ÿ¨¨¥¦§¦¤¨
ãçà éìëa àéáäå "íéìë éðLa" ,íéìë éðLa àéáäå¯éøä §¥¦¦§¥¥¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨£¥

"ãçà éìëa àéáäì úBðBøNò éðL éìò éøä" .ïéìeñt elà¥§¦£¥¨©§¥¤§§¨¦¦§¦¤¨
ïáéø÷ä ,zøãð ãçà éìëa :Bì eøîà ,íéìë éðLa àéáäå§¥¦¦§¥¥¦¨§¦§¦¤¨¨©§¨¦§¦¨

íéìë éðLa¯ãçà éìëa ,ïéìeñt¯éðL éìò éøä" .ïéøLk ¦§¥¥¦§¦¦§¦¤¨§¥¦£¥¨©§¥
:Bì eøîà ,ãçà éìëa àéáäå "íéìë éðLa àéáäì úBðBøNò¤§§¨¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨¨§

íéìë éðLa ïáéø÷ä ,zøãð íéìë éðLa¯éìëì Bðúð ,ïéøLk ¦§¥¥¦¨©§¨¦§¦¨¦§¥¥¦§¥¦§¨¦§¦
ãçà¯.eáøòúpL úBçðî ézLkàøîâéàc ,àëéøöe ¤¨¦§¥§¨¤¦§¨§§¦¨§¦

àúéén÷ Cä ïðéòîLà¯éãéàå éãéàc àëä ìáà ,úLçøna éúééî à÷å "úáçna" øîàc íeMî ©§©¦©¨©¨§¨¦©£©©©£©§¨¨§¥©©§¤¤£¨¨¨§¦¦§¦¦
úLçøna éãéàå éãéàå úáçna¯Cä ïðéòîLà éàå .àöé éîð Bøãð éãé :àîéà¯âéìt à÷c íeMî ©©£©§¦¦§¦¦©©§¤¤¥¨§¥¦§©¦¨¨§¦©§©¦©¨¦§¨¨¥
déa âéìt àìc íúä ìáà ,eäì¯àì Bøãð éãéå ,àéáä àéáäM äî :ïðaø eðz .àëéøö ,àì :àîéà §£¨¨¨§¨¨¥¥¥¨¨§¦¨¨©¨©©¤¥¦¥¦¦¥¦§Ÿ

éìk íeMcé÷ àì :àéðz àäå ,"úáçna àéáäì Bæ" .àöé éîð Bøãð éãé óà :øîBà ïBòîL éaø .àöé̈¨©¦¦§¥©§¥¦§©¦¨¨§¨¦©©£©§¨©§¨Ÿ¦§§¥
eðL àì :ééaà øîàå .ìñtéì íeMcé÷ ìáà ,áøwéì íeMcé÷ àì :ééaà øîà !úøL̈¥¨©©©¥Ÿ¦§¦¨¥£¨¦§¦¨¥§¨©©©¥Ÿ¨

àìà

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



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

àlàk,øãð úòLa ïòáwL`iadl ilr ixd' xn` excp zryay ¤¨¤§¨¨¦§©¤¤
,'zagnaìáàdgpn `iaiy xn` `l` jk xn` `l xcpd zrya m` £¨
wxe ,mzqúòLadäLøôä`iaiy xn` excp meiw xear zleqd ly ¦§©©§¨¨

,zagna dze`àìd`iade xn`y dnn dpiy m` dleqt dpi` - Ÿ
xn`py meyn .zygxna(ck bk mixac)ziUre xnWY LiztU `vFn'¨§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨

xn`py dnn epcnle ,'Lidl` 'dl Yxcp xW`M'zøãð øLàk'dny ©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤©£¤¨©§¨
`iai xy`ke `iadl eilr dgpn efi` raewd `ed xcpd zrya xn`y
dnn dpyn `ed ixd ,dry dze`a xn`y dnn zxg` dgpn

,aiigzdyzLøôä øLàk àìåxn`y dn itl rawp aeigd oi`e - §Ÿ©£¤¦§©§¨
exeary dry dze`a xn`y dnn zepyl lekie ,dyxtdd zrya

yixtn `ed.
:iia` ixacl reiq d`ian `xnbdøa àçà éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦£¨©

eðL àì ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà àðéðçdgpnn dpiy m`y £¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ¨
,dleqty zxg` dgpn `iane xcpyúòLa ïòáwL àlàdøãðefi` ¤¨¤§¨¨¦§©¤¤

,`iai dgpn,àì äLøôä úòLa ìáàweqtdn cnlp xy`køLàk' £¨¦§©©§¨¨Ÿ©£¤
.zLøôä øLàk àìå 'zøãð̈©§¨§Ÿ©£¤¦§©§¨

äðùî
,daxwdl die`x dpi`y dgpn aiigznd oica zwqer dpyndøîBàä̈¥

,'íéøBòOä ïî äçðî éìò éøä'`l` d`a dacp zgpn oi`y oeik £¥¨©¦§¨¦©§¦
,mihgn.íéhçä ïî àéáén dgpn ilr ixd' xne`d oke'çî÷epi`y - ¨¦¦©¦¦¤©

,dtepn zleqn `l` d`a dgpn oi`y oeik ,dtepn.úìBñ àéáéoke ¨¦¤
ilr ixd' xne`d,'äðBáì àìáe ïîL àìad`a dacp zgpn oi`y oeik §Ÿ¤¤§Ÿ§¨

,okàéáémr dgpn.äðBáìe ïîLxne`d oke,ïBøOò éöçoi`y oeik ¨¦¤¤§¨£¦¦¨
oexyrn dzegtd dgpn,.íìL ïBøOò àéáéxne`d okeïBøOò ¨¦¦¨¨¥¦¨

.íéðL àéáé ,äöçîe¤¡¨¨¦§©¦
el`d mixwnd lkaeøèBt ïBòîL éaø,dgpn `iadln xcepd z` ©¦¦§¥

oeik,ïéácðúnä Cøãk ácðúä àlLie`xd xac acpzdl mkxcy ¤Ÿ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦
.dzenk miaixwn oi`y dgpn `iadl acpzd `ede ,daxwdl

àøîâ
:dywn `xnbdéànà,mixeryd on dgpn `iadl xcepd recn - ©©

`lde ,mihgd on `iadl aiegnàeä Bnò Bçúôe øãðxcp oeyla - ¤¤¦§¦
,mixeryn d`a dgpn oi`y rcei mc` ixdy ,exiznd gzt yi df
oi`e excpn `ed hxgzn 'mixeryd on' xeaic ick jeza exn`ae

.melk `iadl ezrca
:`xnbd zvxznépî àä äi÷æç øîà,`id in zhiya ef dpyn - ¨©¦§¦¨¨©¦

zhiyaì ñBôz éøîàc àéä éànL úéaïBLàø ïBLxne`d mc`y - ¥©©¦§¨§¦§¨¦
`edy dligz xn`y dnl ezpeek ,mixzeqd mixac ipy cg` htyna
md mihge ,dgpn `iadl xcp dligzy o`k mb jke .eixac xwir
ezpeek ,'mixeryd on' xn`e eixac xzq seqale ,jkl mie`xd

.mihg zgpn `iadl aiige eixac zligzl
a zhiy da d`aedy dpynd z` d`ian `xnbd,i`ny zi,ïðúc¦§©

xne`dúBøâBøbä ïî øéæð éðéøä,zeyai mip`z -äìéácä ïîe- £¥¦¨¦¦©§§¦©§¥¨
zexifp envr lr lawny yxit `le ,ilka zeyeake zeqexc mip`z

,xifpl xeq`d oiiníéøîBà éànL úéa`ed ixdøéæðep`y ,oiid on ¥©©§¦¨¦
xn`y itk zexifp ipic lk eilr milge ,'oey`x oeyl qetz' mixne`

.dligz,øéæð Bðéà íéøîBà ìlä úéáe.mip`zn zexifp oi`y ¥¦¥§¦¥¨¦
øîà ïðçBé éaøìlä úéa àîéz eléôàixacy xn`z m` elit` - ©¦¨¨¨©£¦¥¨¥¦¥

epi` zexbexbd on xifp ipixd xne`dy mixaeqd lld ziak `nw `pz
zwqer epizpyny ayiil yi .xifpøîBàa,excp xg`l xcepdeléà §¥¦

Ck àlà Ck øãBð éúééä àì Ck ïéøãBð ïéàL òãBé éúééäeli` - ¨¦¦¥©¤¥§¦¨Ÿ¨¦¦¥¨¤¨¨
`l` ,jk xcep iziid `l ,mixeryn dgpn mixcep oi`y rcei iziid
aiigzdl did epevxy yxity oeike .mihgd on `iadl xcep iziid

.mihgd on `iadl aiig ,dzkldk dgpn
,miycrd on dgpn xcepd oic zx`an `xnbdeðL àì äi÷æç øîà̈©¦§¦¨Ÿ¨

`nw `pzl ,denk miaixwn oi`y dgpn `iadl xcepdy ,epizpyna

,mihgn dgpn `iadl aiigøîàc àlàilr ixd'ïî äçðî ¤¨§¨©¦§¨¦
øîà ìáà ,'íéøBòOäilr ixd'àì ,'íéLãòä ïî äçðî`ian oi` - ©§¦£¨¨©¦§¨¦¨£¨¦Ÿ

did epevxy xnel yi mixeryn `iadl xcepa `weec ik .llk dgpn
oi` miycrn `iadl xcepd la` ,drhe dzkldk dgpn aiigzdl

mdn d`a dgpn oi`y reci xacdy ,drhy xnel mewn.
:diwfg ixac lr dywn `xnbdéãkî[ixd-]äi÷æçxcepdy xn`y ¦§¦¦§¦¨

,dgpn `iadln xeht miycrd on dgpnì døîà ïàîkdézòîL- §©©§¨¦§©§¥
,eixacl xn` `pz dfi`k,éànL úéákdlrnl x`azpy enke §¥©©

,i`ny zia zhiya zipyp dpyndy xn` diwfgyåixacl `ldúéá §¥
éànLmihg zgpn `iadl aiigy mrhdì ñBôz íeMîïBLàø ïBL ©©¦§¨¦
,àeädyw ok m`eíéLãòä ïî él äî ïéøBòOä ïî él äîdn - ©¦¦©§¦©¦¦¨£¨¦

,'miycrd on' e` ,'mixeryd on' eixac seqa xn` m` oia yi welig
aiigzie ,'dgpn ilr ixd' xn`y eixac zligz xg` mikled `lde
on dgpn ilr ixd' xne`d z` diwfg xht mrh dne ,die`xd dgpna

.'miycrd
:zvxzn `xnbddéa øãäixac z` cinrdy dnn diwfg ea xfg - £©¥

iaxk x`al xfge ,'oey`x oeyl qetz' mixaeqd i`ny ziak `nw `pz
.lld ziak dpyndy opgei

:`xnbd zl`eydéa øãä àîòè éàîeixd ,diwfg ea xfg recn - ©©£¨£©¥
ote`a mby xnele i`ny ziak dpynd z` yxtle jiyndl leki did
:`xnbd daiyn .mihgn `iadl aiig ,'miycrd on dgpn' xne`y

,àáø øîàc meyn ea xfg diwfgdéúéL÷ ïéúéðúîdywzdy - ¨©¨¨©§¦¦§¦¥
,i`ny ziak `id dpynd m`y ,dpynd yexitaéðúc àéøéà éàî©¦§¨§¨¥

xn`y `pzd hwp recn -éðúéì ,'íéøBòOä ïî äçðî'`pzl did - ¦§¨¦©§¦¦§¥
dgpn ilr ixd' xn`y zepyl,'íéLãòä ïîmb i`ny zial ixdy ¦¨£¨¦

.mihgn dgpn `iadl aiig df ote`aàlà,ok epipy `ly dnnòîL ¤¨§©
dpéîenk `l` ,i`ny ziak epizpyn z` yxtl oi`y o`kn gken - ¦¨

e ,mihgdn dgpn `ian lld zial s`y ,opgei iax dyxityíeMî¦
àeä éòèceli`y xne`e ,xcpy itk dgpn `iadl xyt`y drehy - §¨¥

die`xd dgpn aiigzn iziid ,efk dgpn `iadl xyt` i`y izrci
`weec ok m`e ,daxwdléòè íéøBòNa,dreh `ed mixerya - ¦§¦¨¥

la` ,dacp zgpn mdn `iadl xyt`y ayegeéòè àì íéLãòa- ©£¨¦Ÿ¨¥
'miycrdn on' xne`yke ,mdn d`a dgpn oi`y rceie dreh `ed oi`
,enr egzt df xcpe ,dgpn on ilr ixd dligz xn`y dnn hxgzp

.llk dgpn aiigzdl dvex epi`y eixaca x`any
,øîà ïðçBé éaøå,dpyna `nw `pz zrcleléôàdgpn `iadl xcep §©¦¨¨¨©£¦

,íéLãòä ïî:`xnbd dywn .mihgd on dgpn `iadl aiigéãkî ¦¨£¨¦¦§¦
[ixd-]ì døîà ïàîk ïðçBé éaødézòîLxn` `pz dfi`k - ©¦¨¨§©©§¨¦§©§¥

,eixacl,ìlä úéákeli` xne` xcepdyke ,dlrnl x`azpy itke §¥¦¥
`iadl xcep iziid ,mixeryn dgpn `iadl xyt` i`y rcei iziid

,mihgnåixacl `ldìlä úéamihgd on dgpn `iadl aiigy mrhd §¥¦¥
àeä éòèc íeMîzgpn `iadl xyt`y ayege dreh `edy meyn - ¦§¨¥

`weec ok m`e .mixeryn dacpéòè ïéøBòNa,dreh `ed mixerya - ¦§¦¨¥
la`éòè àì íéLãòad`a dgpn oi`y reciy ,dreh `ed oi` - ©£¨¦Ÿ¨¥

,miycrdn dgpn `iadl xcepd elit`y opgei iax xn` ji`e ,mdn
.die`x dgpna aiig

on dgpn ilr ixd' xne`d z` xhet opgei iax zn`a :`xnbd zvxzn
,mihg zgpn `iadl aiigy opgei iax xn`y dne ,'miycrdåéøáãì¦§¨¨

déì øîà÷ äi÷æçcdligza dpynd z` cinrd diwfgy dn itl - §¦§¦¨¨¨©¥
s`y opgei iax xn` ,eixac zligz xg` mikledy ,i`ny ziak
ea xfg diwfgy `l` .die`x dgpn aiig ,miycrd on dgpn xcepd
iax el dywde ,xeht miycrd on xcepdy rnyn dpynay iptn

,opgeiCa zøãä àîòè éàî zà,ja zxfg mrhd dn -àìc íeMî ©§©©£¨£©§§¨¦§Ÿ
'íéLãòä ïî' éðz÷meyn .'miycrd on' dpyna epipy `ly llba - ¨¨¥¦¨£¨¦

ik ,ja xefgl jixv ziid `l dfàîìcz` `pzd hwpy dn [`ny-] ¦§¨
,'mixeryd on' xne`a oicdøîà÷ àéòaéî àì`l` df did `l - Ÿ¦©§¨¨¨©

xnelk ,'xnel jixv oi`' jxcaàéòaéî àìxnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨
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המשך בעמוד אנ

oifge` mipy` cenr bw sc ± oey`x wxtzereay

øãð úòùá ïòá÷ù àìà."zagna ef z` `iadl ilr ixd" -äùøôä úòùá ìáà
`ia` ef" xn`e draw dyxtd zryae ,mzq "dgpn ilr ixd" xn` xcp zryac -

."zagna xcp mylíåìë øîà àì.`lqtin `l -úøãð øùàë àîòè éàî-

zryac - "zyxtd xy`k `le" ,jixac miiw xcp zrya zxn`y enk ,aizk

.draw `l dyxtdéàîàiiez`l aiiegn -

mihgd on?àåä åîò åçúôå øãðmr -

xn`c oeikc .ea hxgzny gzt xn` xcpd

`iadl ezrca oi`c opixn` - "mixeryd on"

.mixeryd on dgpn oi`y rcei mc`c ,melk

ïåùàø ïåùì ñåôúilr ixd" xn`c oeike -

.zpbed dgpna aiigi` - "dgpnúåøâåøâ
äìéáãå.zexifp eda `kiiy `l -äæ éøä
øéæð.oey`x oeyl qetzc ,oiid on -øãä

àúòîùî äé÷æç äéádcene ,lirlc -

:xne`a oizipzna `nrhcòãåé éúééä àì-

.'ekéòèã øîéîì àëéà ïéøåòùámeyn -

la` ,mixeryd on ze`pw zgpn `ian cigic

egzt jkld ,irhc xninl `kil - miycra

.melk `iadl oiekzp `lc ,`ed enrïàîë
äéúòîùì äøîà`nwe` o`nk ,xnelk -

lirl oizipznl?.lld ziakàì íéùãòá
éòè,"rcei iziid eli`" xninl `kile -

e`le ,miycr ly dgpn oi`y rci i`ce `dc

.oieki` icinläé÷æçã åéøáãì`nwe`c -

:opgei iax dil xn`w i`ny ziak `xwirn

.oey`x oeyl qetz "miycrd on" elit`c

iwe` opgei iaxc meyn ,dil `xiaq `l dile

xninl `ki`c ,irhc meyn oizipznc `nrh

`l - miycra la` .'ek "rcei iziid eli`"

.oieki` icinl e`l `xwirnc ,irhéàî úà
êá úøãä àîòè,ivexzl `ki` jcicl -

,miycr `irain `l :xn`w `irain `lc

- aiigc oey`x oeyl qetz ol `niiwc oeikc

xninl `ki` ,iypi` eda erh `lc oeikc

,oieki` dxenb dgpnl - xn` ik `xwirn

`lc icin `ni` :xaqe ,dia xcdinl `rae

,aiig jkld ."miycr" hwpe ,daxwdl ifg

`ki`c ,mixery la` .dia xcdn ivn `lc

`ni` ,iypi` eda erhc oeik :xninl

zgpnl `l` ,oieki` dgpnl e`l `xwirn

dgpn oi`c oeike .yixtck ,ynn mixery

xn` ivn i`cec ,xhtil - mixery d`a

`l ,mihg `iadl iteqc rcei iziid eli`"

.ol rnynw ."xwir lk xcep iziid
àì
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hwp dhxga oigzet oi` xn`c o`nlc :xnel yie ?xeaic ick jez xcdinl ivn jkle ,ycwd

xn`c o`nl elit` iiepyl hwp i`ny ziac `nrhe ,oerny iaxk xaqc lld ziac `nrh

oi`c meyn ,i`ny ziac `nrh iyextl jixv ied `l ,oigzet oi` xn`c o`nlc .oigzet

meyn ,oerny iaxk lld ziac `nrh iyextl dil `gipc :yxtl yi cere .ycwdl dl`y

.dcedi iaxl i`ny ziac `nrh inp epiidc

zia exn`yk s` ,dcedi iax xn` :`tiq ipzwc

"oaxw ilr od ixd" xne`a `l` exn` `l ,i`ny

Ð,oeekzp i`nl jk xg` edepwcayk :yexit

f` ,"izpeekzp ilr zexbexbd on zeidl" xn`

zexbexb" xn` eli`k ,zexbexbd on xecp `ed

ealy ,alay mixac df oi`e ."oaxw ilr dliace

eitay dnn dpeyn epi`Ð`l eit z`vedc

xifp ied ikd xn` ik ,opaxl la` .zexifp rnyn

Ð,zexifp oeyl edl rnyn eit z`vedc

`l "dliace zexbexb"c :`xnba edl yxtnck

elit` ,ied xecp `le .ied xifpe ,`ed excp gzt

`l xi`n iaxl `dc ,"ilr oaxw" xnel oiekzp

`pze dcedi iax ibilt ike ,i`ny zial xecp ied

`nwÐzial `le ,ibilt i`ny ziac `ail`

oi` ixn`c oeik ,i`ny zial `zyde .lld

ycwda dl`yÐ`l` ?xifp ied `l i`n`

xcp `lc ,oerny iaxk dcedi iaxl dil `xiaq

lld ziac `nrh xn` ikdle .mixcepd jxck

edine .ediiexzl `nrh cg `zyd iedc ,ikda

seqa dcedi iaxl dil opirnyc :df yexitl dyw

oeyl qetz dil zi`c (`,l) migafc ipy wxt

meyn oerny iaxc `nrh yxtn onwle ,oey`x

mc` eixac xnba s`c ,dxn` iqei iax zhiyac

xaq oerny iax :xn` inp "ebdpy mewn"ae .qtzp

zial xn` `zydc :xn`z m`e .iqei iaxk dl

wxta gken oke ,ycwda dl`y oi`c i`ny

yi" wxtae (`,gr mixcp) "dqxe`nd dxrp"

zia" wxta eli`e ,(a,kw `xza `aa) "oilgep

l`ype ,xifpa xcpy in :opz (a,`l xifp) "i`ny

exq`e mkglÐmkgl l`yp .xcpy dryn dpen

exizdeÐel dzid (m`e .xcpy dryn dpen)

[zyxten] dndaÐmdl exn` .drxze `vz

[dfa] micen mz` i`e :i`ny zial lld zia

?xcra drxze `vzy ,zerh ycwd `edy

lekic lld zial micen i`ny zia mby rnyn

mzdc "mkgl l`yp"c :xnel yie !xizdl mkg

Ð.`l e` xcp zexifp oeyla m` rcil ,epiid

"exq`e" oeyl hwp ikdleÐyi :el exn`y

dil jixhvi` ikdle ,zexifp oeyl dfd oeyla

xcpy dryn dpenc exq`yk xninlÐ`lc

p `edy rciy cr :`niz.`xnba mzd gkenck ,oipnd inil oiler ikd elit` ,ezexifp inia oii dzye xary it lr s` :opireny`l dil jixhvi`c ,di`x dfn oi` edine .zepnl ligzi `l ,xif

`nrh xninl jixhvi` i`n` dyw ok m` ,"oiid on" yxtle xenbl ezrca did "xifp ipixd" xn` ike ,dlhal eixac `iven mc` oi`c meyn i`ny ziac `nrh iyxtnc xg`n :xn`z m`e

"zexbexbd on" :ixn`c i`ny ziak dl ixaq in ,oihgd on `iai :ixn`c ,oerny iaxc opax eh` :dyw cere !dlhal eixac `iven mc` ixaqwc `nil ?oerny iaxk ixaqc meyn lld ziac

Ð`id i`ny zia :diwfg xn`wck ,dl epz i`ny zia :`niz ike ?xifp iedÐiqei iax `w in ,oerny iaxk dl xaq `l :opixn`c ,(`,bp migqt) "ebdpy mewn" wxta iqei iaxn dyw izk`

oerny iaxk dl ixaq :xn`wc `de .dlhal eixac `iven mc` oi` xn`c o`nk elit` ,`nlr ilekk lld zia ixac ayiil dvexc :xnel yie ?i`ny ziakÐiaxc opax` biltc meyn e`l

xifp ied `lc "zexbexb" iab ecen ediiteb opax edine .zegpn iab oerny iaxk ediinrh iwqn ied xifp iab xnelk `l` ,dgpn oiprl oernyÐmeyn ,oihgd on `iai dgpn iab `wecc

"xifp ipixd" xn` ik `xwirne ,zexifpl ikiiy `l zexbexb la` .oieki` `ilrn dgpnle ,oixery ze`ac ze`pw zgpne xnerd zgpn ogky`ck ,dgpn iab ikiiy oixerycÐezrca did `l

iccd` zexifpe dgpn incnc diwfgle .llk zexifplÐoerny iaxk dl xaq `l iqei iaxc ,"ebdpy mewn"c `iddÐilr ixd" wxta onwlc `edd` `l` ,xn`w oiwxitc oerny iax` e`l

"eipeg ziaa dpaixw`y dler ilr ixd" opzc ,(`,hw) "oexyrÐmewn" wxtc "inex yi` qecez"c `idde .miacpznd jxck acpzd `lc meyn :`nrhc .dler ef oi` :xne` oerny iax .`vi

oerny iaxk ,xehtc dcen "mixeryd on dgpn" iab la` .dl `inc (a,bp my) "ebdpyÐ"dler ilr ixd" xn` ik dler iabc meyn :`nrh epiidcÐjk xg` xn` ike ,dzyecwa jiiy

"eipeg ziaa aixwdl"Ðycwd dilr lgc oeike ,`id dyecw mewn lknÐ"mixeryd on dgpn" la` .rwt `l ezÐ.xehtc iqei iax dcene ,oihgd on dgpn eilr laiw `léðéøäxifp

zexbexbd onÐmiiepik [iiepik] :`ipz (zexifpc ipy wxt yix) `ztqezaÐefi`e .xifp epi` :mixne` lld ziae ,xifp :mixne` i`ny ziaone zexbexbd on xifp ipixd" xne`d ?miiepik iiepik

,"yexiz" zexbexbl iypi` exwc ,yxtn inlyexiac yxit :mz epiaxe ?`kd `kiiy dn :dnize ."dliacd.mz epiax oeyl ."iala did jk" xne` ,eze` oil`eyyk :yexit
`l
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àlàïòáwLäLøôä úòLa ìáà ,øãð úòLa¯,àì ¤¨¤§¨¨¦§©¤¤£¨¦§©©§¨¨Ÿ
"zøãð øLàk"¯éaø øîà ,éîð øîúéà .zLøôä øLàk àìå ©£¤¨©§¨§Ÿ©£¤¦§©§¨¦§©©¦¨©©¦

eðL àì :ïðçBé éaø øîà ,éñà éaø øîà ,àðéðç øa àçà©¨©£¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ¨
äLøôä úòLa ìáà ,øãð úòLa ïòáwL àlà¯,àì ¤¨¤§¨¨¦§©¤¤£¨¦§©©§¨¨Ÿ

"zøãð øLàk"¯.zLøôä øLàk àìåäðùîéøä" øîBàä ©£¤¨©§¨§Ÿ©£¤¦§©§¨¨¥£¥
"íéøBòOä ïî äçðî éìò¯ïî àéáé"çî÷" .íéhçä¯àéáé ¨©¦§¨¦©§¦¨¦¦©¦¦¤©¨¦

"äðBáì àìáe ïîL àìa" .úìBñ¯éöç" .äðBáìe ïîL àéáé ¤§Ÿ¤¤§Ÿ§¨¨¦¤¤§¨£¦
"ïBøOò¯"äöçîe ïBøOò" .íìL ïBøOò àéáé¯.íéðL àéáé ¦¨¨¦¦¨¨¥¦¨¤¡¨¨¦§©¦

Cøãk ácðúä àlL ,øèBt ïBòîL éaøïéácðúnä.àøîâ ©¦¦§¥¤Ÿ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦
!àeä Bnò Bçúôe øãð ?éànà¯úéa ?éðî àä :äi÷æç øîà ©©¤¤¦§¦£©¦§¦¨¨¨¦¥
ì ñBôz :éøîàc ,àéä éànLøéæð éðéøä" :ïðúc ,ïBLàø ïBL ©©¦§¨§¦§¨¦¦§©£¥¦¨¦

ïîe úBøâBøbä ïî"äìéácä¯úéáe ,øéæð :íéøîBà éànL úéa ¦©§¨¦©§¥¨¥©©§¦¨¦¥
úéa àîéz eléôà :øîà ïðçBé éaø .øéæð Bðéà :íéøîBà ìlä¦¥§¦¥¨¦©¦¨¨£©£¦¥¨¥
éúééä àì ,Ck ïéøãBð ïéàL òãBé éúééä eléà" øîBàa ,ìlä¦¥§¥¦¨¦¦¥©¤¥§¦¨Ÿ¨¦¦
äçðî" øîàc àlà eðL àì :äi÷æç øîà ."Ck àlà Ck øãBð¥¨¤¨¨¨©¦§¦¨Ÿ¨¤¨§¨©¦§¨

"íéLãòä ïî äçðî" øîà ìáà ,"íéøBòOä ïî¯.àì¯ ¦©§¦£¨¨©¦§¨¦¨£¨¦Ÿ
ì øîà ïàîk äi÷æç éãkî?déúòîL¯úéáe ,éànL úéák ¦§¦¦§¦¨§©£©¦§¨£¥§¥©©¥

ì ñBôz íeMî éànLïéøBòOä ïî él äî ,àeä ïBLàø ïBL ©©¦§¨¦©¦¦©§¦
!íéLãòä ïî él äî¯?déa øãä àîòè éàîe .déa øãä ©¦¦¨£¨¦£©¥©©£¨£©¥

ïî äçðî" éðúc àéøéà éàî ,déúéL÷ ïéúéðúî :àáø øîà£©¨¨©§¦¦§¦¥©¦§¨§¨¥¦§¨¦
íeMî dpéî òîL àlà !"íéLãòä ïî" éðúéì ?"íéøBòOä©§¦¦§¥¦¨£¨¦¤¨§©¦¨¦

íéøBòNa ,àeä éòèc¯íéLãòa ,éòè¯ïðçBé éaøå .éòè àì §¨¥¦§¦¨¥©£¨¦¨¨¥§©¦¨¨
."íéLãòä ïî" eléôà :øîà¯døîà ïàîk ïðçBé éaø éãkî ¨©£¦¦¨£¨¦¦§¦©¦¨¨§©£¨¨

ì,àeä éòèc íeMî ìlä úéáe ,ìlä úéák ?déúòîL ¦§¨£¥§¥¦¥¥¦¥¦§¨¥
ïéøBòNa¯íéLãòa ,éòè¯!éòè àì¯äi÷æçc åéøáãì ¦§¦¨¥©£¨¦¨¨¥¦§¨¨§¦§¦¨

éðú÷ àìc íeMî ?Ca úøãä àîòè éàî zà :déì øîà÷̈¨©¥©§©©£¨¨§©¨¦§¨¨¨¥
ïî" àéòaéî àì :øîà÷ àéòaéî àì àîìc ,"íéLãòä ïî"¦¨£¨¦¦§¨¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¦

déa øãäc àeä øãäî øîéîì àkéàc ,"íéLãòäñBôúe ¨£¨¦§¦¨§¥©¦£©©£©¥§
ìøîéîì àkéàc ,éîð "ïéøBòOä ïî" eléôà àlà ,ïBLàø ïBL ¨¦¤¨£¦¦©§¦©¦§¦¨§¥©

éòè à÷c àeä àòèéî¯ì ñBôz ,éëä eléôà.ïBLàø ïBL ¦§¨§¨¨¥£¦¨¦§¨¦
øîà
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc zegpn(ipy meil)

àlàk,øãð úòLa ïòáwL`iadl ilr ixd' xn` excp zryay ¤¨¤§¨¨¦§©¤¤
,'zagnaìáàdgpn `iaiy xn` `l` jk xn` `l xcpd zrya m` £¨
wxe ,mzqúòLadäLøôä`iaiy xn` excp meiw xear zleqd ly ¦§©©§¨¨

,zagna dze`àìd`iade xn`y dnn dpiy m` dleqt dpi` - Ÿ
xn`py meyn .zygxna(ck bk mixac)ziUre xnWY LiztU `vFn'¨§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨

xn`py dnn epcnle ,'Lidl` 'dl Yxcp xW`M'zøãð øLàk'dny ©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤©£¤¨©§¨
`iai xy`ke `iadl eilr dgpn efi` raewd `ed xcpd zrya xn`y
dnn dpyn `ed ixd ,dry dze`a xn`y dnn zxg` dgpn

,aiigzdyzLøôä øLàk àìåxn`y dn itl rawp aeigd oi`e - §Ÿ©£¤¦§©§¨
exeary dry dze`a xn`y dnn zepyl lekie ,dyxtdd zrya

yixtn `ed.
:iia` ixacl reiq d`ian `xnbdøa àçà éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦£¨©

eðL àì ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà àðéðçdgpnn dpiy m`y £¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ¨
,dleqty zxg` dgpn `iane xcpyúòLa ïòáwL àlàdøãðefi` ¤¨¤§¨¨¦§©¤¤

,`iai dgpn,àì äLøôä úòLa ìáàweqtdn cnlp xy`køLàk' £¨¦§©©§¨¨Ÿ©£¤
.zLøôä øLàk àìå 'zøãð̈©§¨§Ÿ©£¤¦§©§¨

äðùî
,daxwdl die`x dpi`y dgpn aiigznd oica zwqer dpyndøîBàä̈¥

,'íéøBòOä ïî äçðî éìò éøä'`l` d`a dacp zgpn oi`y oeik £¥¨©¦§¨¦©§¦
,mihgn.íéhçä ïî àéáén dgpn ilr ixd' xne`d oke'çî÷epi`y - ¨¦¦©¦¦¤©

,dtepn zleqn `l` d`a dgpn oi`y oeik ,dtepn.úìBñ àéáéoke ¨¦¤
ilr ixd' xne`d,'äðBáì àìáe ïîL àìad`a dacp zgpn oi`y oeik §Ÿ¤¤§Ÿ§¨

,okàéáémr dgpn.äðBáìe ïîLxne`d oke,ïBøOò éöçoi`y oeik ¨¦¤¤§¨£¦¦¨
oexyrn dzegtd dgpn,.íìL ïBøOò àéáéxne`d okeïBøOò ¨¦¦¨¨¥¦¨

.íéðL àéáé ,äöçîe¤¡¨¨¦§©¦
el`d mixwnd lkaeøèBt ïBòîL éaø,dgpn `iadln xcepd z` ©¦¦§¥

oeik,ïéácðúnä Cøãk ácðúä àlLie`xd xac acpzdl mkxcy ¤Ÿ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦
.dzenk miaixwn oi`y dgpn `iadl acpzd `ede ,daxwdl

àøîâ
:dywn `xnbdéànà,mixeryd on dgpn `iadl xcepd recn - ©©

`lde ,mihgd on `iadl aiegnàeä Bnò Bçúôe øãðxcp oeyla - ¤¤¦§¦
,mixeryn d`a dgpn oi`y rcei mc` ixdy ,exiznd gzt yi df
oi`e excpn `ed hxgzn 'mixeryd on' xeaic ick jeza exn`ae

.melk `iadl ezrca
:`xnbd zvxznépî àä äi÷æç øîà,`id in zhiya ef dpyn - ¨©¦§¦¨¨©¦

zhiyaì ñBôz éøîàc àéä éànL úéaïBLàø ïBLxne`d mc`y - ¥©©¦§¨§¦§¨¦
`edy dligz xn`y dnl ezpeek ,mixzeqd mixac ipy cg` htyna
md mihge ,dgpn `iadl xcp dligzy o`k mb jke .eixac xwir
ezpeek ,'mixeryd on' xn`e eixac xzq seqale ,jkl mie`xd

.mihg zgpn `iadl aiige eixac zligzl
a zhiy da d`aedy dpynd z` d`ian `xnbd,i`ny zi,ïðúc¦§©

xne`dúBøâBøbä ïî øéæð éðéøä,zeyai mip`z -äìéácä ïîe- £¥¦¨¦¦©§§¦©§¥¨
zexifp envr lr lawny yxit `le ,ilka zeyeake zeqexc mip`z

,xifpl xeq`d oiiníéøîBà éànL úéa`ed ixdøéæðep`y ,oiid on ¥©©§¦¨¦
xn`y itk zexifp ipic lk eilr milge ,'oey`x oeyl qetz' mixne`

.dligz,øéæð Bðéà íéøîBà ìlä úéáe.mip`zn zexifp oi`y ¥¦¥§¦¥¨¦
øîà ïðçBé éaøìlä úéa àîéz eléôàixacy xn`z m` elit` - ©¦¨¨¨©£¦¥¨¥¦¥

epi` zexbexbd on xifp ipixd xne`dy mixaeqd lld ziak `nw `pz
zwqer epizpyny ayiil yi .xifpøîBàa,excp xg`l xcepdeléà §¥¦

Ck àlà Ck øãBð éúééä àì Ck ïéøãBð ïéàL òãBé éúééäeli` - ¨¦¦¥©¤¥§¦¨Ÿ¨¦¦¥¨¤¨¨
`l` ,jk xcep iziid `l ,mixeryn dgpn mixcep oi`y rcei iziid
aiigzdl did epevxy yxity oeike .mihgd on `iadl xcep iziid

.mihgd on `iadl aiig ,dzkldk dgpn
,miycrd on dgpn xcepd oic zx`an `xnbdeðL àì äi÷æç øîà̈©¦§¦¨Ÿ¨

`nw `pzl ,denk miaixwn oi`y dgpn `iadl xcepdy ,epizpyna

,mihgn dgpn `iadl aiigøîàc àlàilr ixd'ïî äçðî ¤¨§¨©¦§¨¦
øîà ìáà ,'íéøBòOäilr ixd'àì ,'íéLãòä ïî äçðî`ian oi` - ©§¦£¨¨©¦§¨¦¨£¨¦Ÿ

did epevxy xnel yi mixeryn `iadl xcepa `weec ik .llk dgpn
oi` miycrn `iadl xcepd la` ,drhe dzkldk dgpn aiigzdl

mdn d`a dgpn oi`y reci xacdy ,drhy xnel mewn.
:diwfg ixac lr dywn `xnbdéãkî[ixd-]äi÷æçxcepdy xn`y ¦§¦¦§¦¨

,dgpn `iadln xeht miycrd on dgpnì døîà ïàîkdézòîL- §©©§¨¦§©§¥
,eixacl xn` `pz dfi`k,éànL úéákdlrnl x`azpy enke §¥©©

,i`ny zia zhiya zipyp dpyndy xn` diwfgyåixacl `ldúéá §¥
éànLmihg zgpn `iadl aiigy mrhdì ñBôz íeMîïBLàø ïBL ©©¦§¨¦
,àeädyw ok m`eíéLãòä ïî él äî ïéøBòOä ïî él äîdn - ©¦¦©§¦©¦¦¨£¨¦

,'miycrd on' e` ,'mixeryd on' eixac seqa xn` m` oia yi welig
aiigzie ,'dgpn ilr ixd' xn`y eixac zligz xg` mikled `lde
on dgpn ilr ixd' xne`d z` diwfg xht mrh dne ,die`xd dgpna

.'miycrd
:zvxzn `xnbddéa øãäixac z` cinrdy dnn diwfg ea xfg - £©¥

iaxk x`al xfge ,'oey`x oeyl qetz' mixaeqd i`ny ziak `nw `pz
.lld ziak dpyndy opgei

:`xnbd zl`eydéa øãä àîòè éàîeixd ,diwfg ea xfg recn - ©©£¨£©¥
ote`a mby xnele i`ny ziak dpynd z` yxtle jiyndl leki did
:`xnbd daiyn .mihgn `iadl aiig ,'miycrd on dgpn' xne`y

,àáø øîàc meyn ea xfg diwfgdéúéL÷ ïéúéðúîdywzdy - ¨©¨¨©§¦¦§¦¥
,i`ny ziak `id dpynd m`y ,dpynd yexitaéðúc àéøéà éàî©¦§¨§¨¥

xn`y `pzd hwp recn -éðúéì ,'íéøBòOä ïî äçðî'`pzl did - ¦§¨¦©§¦¦§¥
dgpn ilr ixd' xn`y zepyl,'íéLãòä ïîmb i`ny zial ixdy ¦¨£¨¦

.mihgn dgpn `iadl aiig df ote`aàlà,ok epipy `ly dnnòîL ¤¨§©
dpéîenk `l` ,i`ny ziak epizpyn z` yxtl oi`y o`kn gken - ¦¨

e ,mihgdn dgpn `ian lld zial s`y ,opgei iax dyxityíeMî¦
àeä éòèceli`y xne`e ,xcpy itk dgpn `iadl xyt`y drehy - §¨¥

die`xd dgpn aiigzn iziid ,efk dgpn `iadl xyt` i`y izrci
`weec ok m`e ,daxwdléòè íéøBòNa,dreh `ed mixerya - ¦§¦¨¥

la` ,dacp zgpn mdn `iadl xyt`y ayegeéòè àì íéLãòa- ©£¨¦Ÿ¨¥
'miycrdn on' xne`yke ,mdn d`a dgpn oi`y rceie dreh `ed oi`
,enr egzt df xcpe ,dgpn on ilr ixd dligz xn`y dnn hxgzp

.llk dgpn aiigzdl dvex epi`y eixaca x`any
,øîà ïðçBé éaøå,dpyna `nw `pz zrcleléôàdgpn `iadl xcep §©¦¨¨¨©£¦

,íéLãòä ïî:`xnbd dywn .mihgd on dgpn `iadl aiigéãkî ¦¨£¨¦¦§¦
[ixd-]ì døîà ïàîk ïðçBé éaødézòîLxn` `pz dfi`k - ©¦¨¨§©©§¨¦§©§¥

,eixacl,ìlä úéákeli` xne` xcepdyke ,dlrnl x`azpy itke §¥¦¥
`iadl xcep iziid ,mixeryn dgpn `iadl xyt` i`y rcei iziid

,mihgnåixacl `ldìlä úéamihgd on dgpn `iadl aiigy mrhd §¥¦¥
àeä éòèc íeMîzgpn `iadl xyt`y ayege dreh `edy meyn - ¦§¨¥

`weec ok m`e .mixeryn dacpéòè ïéøBòNa,dreh `ed mixerya - ¦§¦¨¥
la`éòè àì íéLãòad`a dgpn oi`y reciy ,dreh `ed oi` - ©£¨¦Ÿ¨¥

,miycrdn dgpn `iadl xcepd elit`y opgei iax xn` ji`e ,mdn
.die`x dgpna aiig

on dgpn ilr ixd' xne`d z` xhet opgei iax zn`a :`xnbd zvxzn
,mihg zgpn `iadl aiigy opgei iax xn`y dne ,'miycrdåéøáãì¦§¨¨

déì øîà÷ äi÷æçcdligza dpynd z` cinrd diwfgy dn itl - §¦§¦¨¨¨©¥
s`y opgei iax xn` ,eixac zligz xg` mikledy ,i`ny ziak
ea xfg diwfgy `l` .die`x dgpn aiig ,miycrd on dgpn xcepd
iax el dywde ,xeht miycrd on xcepdy rnyn dpynay iptn

,opgeiCa zøãä àîòè éàî zà,ja zxfg mrhd dn -àìc íeMî ©§©©£¨£©§§¨¦§Ÿ
'íéLãòä ïî' éðz÷meyn .'miycrd on' dpyna epipy `ly llba - ¨¨¥¦¨£¨¦

ik ,ja xefgl jixv ziid `l dfàîìcz` `pzd hwpy dn [`ny-] ¦§¨
,'mixeryd on' xne`a oicdøîà÷ àéòaéî àì`l` df did `l - Ÿ¦©§¨¨¨©

xnelk ,'xnel jixv oi`' jxcaàéòaéî àìxnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨
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oifge` mipy` cenr bw sc ± oey`x wxtzereay

øãð úòùá ïòá÷ù àìà."zagna ef z` `iadl ilr ixd" -äùøôä úòùá ìáà
`ia` ef" xn`e draw dyxtd zryae ,mzq "dgpn ilr ixd" xn` xcp zryac -

."zagna xcp mylíåìë øîà àì.`lqtin `l -úøãð øùàë àîòè éàî-

zryac - "zyxtd xy`k `le" ,jixac miiw xcp zrya zxn`y enk ,aizk

.draw `l dyxtdéàîàiiez`l aiiegn -

mihgd on?àåä åîò åçúôå øãðmr -

xn`c oeikc .ea hxgzny gzt xn` xcpd

`iadl ezrca oi`c opixn` - "mixeryd on"

.mixeryd on dgpn oi`y rcei mc`c ,melk

ïåùàø ïåùì ñåôúilr ixd" xn`c oeike -

.zpbed dgpna aiigi` - "dgpnúåøâåøâ
äìéáãå.zexifp eda `kiiy `l -äæ éøä
øéæð.oey`x oeyl qetzc ,oiid on -øãä

àúòîùî äé÷æç äéádcene ,lirlc -

:xne`a oizipzna `nrhcòãåé éúééä àì-

.'ekéòèã øîéîì àëéà ïéøåòùámeyn -

la` ,mixeryd on ze`pw zgpn `ian cigic

egzt jkld ,irhc xninl `kil - miycra

.melk `iadl oiekzp `lc ,`ed enrïàîë
äéúòîùì äøîà`nwe` o`nk ,xnelk -

lirl oizipznl?.lld ziakàì íéùãòá
éòè,"rcei iziid eli`" xninl `kile -

e`le ,miycr ly dgpn oi`y rci i`ce `dc

.oieki` icinläé÷æçã åéøáãì`nwe`c -

:opgei iax dil xn`w i`ny ziak `xwirn

.oey`x oeyl qetz "miycrd on" elit`c

iwe` opgei iaxc meyn ,dil `xiaq `l dile

xninl `ki`c ,irhc meyn oizipznc `nrh

`l - miycra la` .'ek "rcei iziid eli`"

.oieki` icinl e`l `xwirnc ,irhéàî úà
êá úøãä àîòè,ivexzl `ki` jcicl -

,miycr `irain `l :xn`w `irain `lc

- aiigc oey`x oeyl qetz ol `niiwc oeikc

xninl `ki` ,iypi` eda erh `lc oeikc

,oieki` dxenb dgpnl - xn` ik `xwirn

`lc icin `ni` :xaqe ,dia xcdinl `rae

,aiig jkld ."miycr" hwpe ,daxwdl ifg

`ki`c ,mixery la` .dia xcdn ivn `lc

`ni` ,iypi` eda erhc oeik :xninl

zgpnl `l` ,oieki` dgpnl e`l `xwirn

dgpn oi`c oeike .yixtck ,ynn mixery

xn` ivn i`cec ,xhtil - mixery d`a

`l ,mihg `iadl iteqc rcei iziid eli`"

.ol rnynw ."xwir lk xcep iziid
àì
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hwp dhxga oigzet oi` xn`c o`nlc :xnel yie ?xeaic ick jez xcdinl ivn jkle ,ycwd

xn`c o`nl elit` iiepyl hwp i`ny ziac `nrhe ,oerny iaxk xaqc lld ziac `nrh

oi`c meyn ,i`ny ziac `nrh iyextl jixv ied `l ,oigzet oi` xn`c o`nlc .oigzet

meyn ,oerny iaxk lld ziac `nrh iyextl dil `gipc :yxtl yi cere .ycwdl dl`y

.dcedi iaxl i`ny ziac `nrh inp epiidc

zia exn`yk s` ,dcedi iax xn` :`tiq ipzwc

"oaxw ilr od ixd" xne`a `l` exn` `l ,i`ny

Ð,oeekzp i`nl jk xg` edepwcayk :yexit

f` ,"izpeekzp ilr zexbexbd on zeidl" xn`

zexbexb" xn` eli`k ,zexbexbd on xecp `ed

ealy ,alay mixac df oi`e ."oaxw ilr dliace

eitay dnn dpeyn epi`Ð`l eit z`vedc

xifp ied ikd xn` ik ,opaxl la` .zexifp rnyn

Ð,zexifp oeyl edl rnyn eit z`vedc

`l "dliace zexbexb"c :`xnba edl yxtnck

elit` ,ied xecp `le .ied xifpe ,`ed excp gzt

`l xi`n iaxl `dc ,"ilr oaxw" xnel oiekzp

`pze dcedi iax ibilt ike ,i`ny zial xecp ied

`nwÐzial `le ,ibilt i`ny ziac `ail`

oi` ixn`c oeik ,i`ny zial `zyde .lld

ycwda dl`yÐ`l` ?xifp ied `l i`n`

xcp `lc ,oerny iaxk dcedi iaxl dil `xiaq

lld ziac `nrh xn` ikdle .mixcepd jxck

edine .ediiexzl `nrh cg `zyd iedc ,ikda

seqa dcedi iaxl dil opirnyc :df yexitl dyw

oeyl qetz dil zi`c (`,l) migafc ipy wxt

meyn oerny iaxc `nrh yxtn onwle ,oey`x

mc` eixac xnba s`c ,dxn` iqei iax zhiyac

xaq oerny iax :xn` inp "ebdpy mewn"ae .qtzp

zial xn` `zydc :xn`z m`e .iqei iaxk dl

wxta gken oke ,ycwda dl`y oi`c i`ny

yi" wxtae (`,gr mixcp) "dqxe`nd dxrp"

zia" wxta eli`e ,(a,kw `xza `aa) "oilgep

l`ype ,xifpa xcpy in :opz (a,`l xifp) "i`ny

exq`e mkglÐmkgl l`yp .xcpy dryn dpen

exizdeÐel dzid (m`e .xcpy dryn dpen)

[zyxten] dndaÐmdl exn` .drxze `vz

[dfa] micen mz` i`e :i`ny zial lld zia

?xcra drxze `vzy ,zerh ycwd `edy

lekic lld zial micen i`ny zia mby rnyn

mzdc "mkgl l`yp"c :xnel yie !xizdl mkg

Ð.`l e` xcp zexifp oeyla m` rcil ,epiid

"exq`e" oeyl hwp ikdleÐyi :el exn`y

dil jixhvi` ikdle ,zexifp oeyl dfd oeyla

xcpy dryn dpenc exq`yk xninlÐ`lc

p `edy rciy cr :`niz.`xnba mzd gkenck ,oipnd inil oiler ikd elit` ,ezexifp inia oii dzye xary it lr s` :opireny`l dil jixhvi`c ,di`x dfn oi` edine .zepnl ligzi `l ,xif

`nrh xninl jixhvi` i`n` dyw ok m` ,"oiid on" yxtle xenbl ezrca did "xifp ipixd" xn` ike ,dlhal eixac `iven mc` oi`c meyn i`ny ziac `nrh iyxtnc xg`n :xn`z m`e

"zexbexbd on" :ixn`c i`ny ziak dl ixaq in ,oihgd on `iai :ixn`c ,oerny iaxc opax eh` :dyw cere !dlhal eixac `iven mc` ixaqwc `nil ?oerny iaxk ixaqc meyn lld ziac

Ð`id i`ny zia :diwfg xn`wck ,dl epz i`ny zia :`niz ike ?xifp iedÐiqei iax `w in ,oerny iaxk dl xaq `l :opixn`c ,(`,bp migqt) "ebdpy mewn" wxta iqei iaxn dyw izk`

oerny iaxk dl ixaq :xn`wc `de .dlhal eixac `iven mc` oi` xn`c o`nk elit` ,`nlr ilekk lld zia ixac ayiil dvexc :xnel yie ?i`ny ziakÐiaxc opax` biltc meyn e`l

xifp ied `lc "zexbexb" iab ecen ediiteb opax edine .zegpn iab oerny iaxk ediinrh iwqn ied xifp iab xnelk `l` ,dgpn oiprl oernyÐmeyn ,oihgd on `iai dgpn iab `wecc

"xifp ipixd" xn` ik `xwirne ,zexifpl ikiiy `l zexbexb la` .oieki` `ilrn dgpnle ,oixery ze`ac ze`pw zgpne xnerd zgpn ogky`ck ,dgpn iab ikiiy oixerycÐezrca did `l

iccd` zexifpe dgpn incnc diwfgle .llk zexifplÐoerny iaxk dl xaq `l iqei iaxc ,"ebdpy mewn"c `iddÐilr ixd" wxta onwlc `edd` `l` ,xn`w oiwxitc oerny iax` e`l

"eipeg ziaa dpaixw`y dler ilr ixd" opzc ,(`,hw) "oexyrÐmewn" wxtc "inex yi` qecez"c `idde .miacpznd jxck acpzd `lc meyn :`nrhc .dler ef oi` :xne` oerny iax .`vi

oerny iaxk ,xehtc dcen "mixeryd on dgpn" iab la` .dl `inc (a,bp my) "ebdpyÐ"dler ilr ixd" xn` ik dler iabc meyn :`nrh epiidcÐjk xg` xn` ike ,dzyecwa jiiy

"eipeg ziaa aixwdl"Ðycwd dilr lgc oeike ,`id dyecw mewn lknÐ"mixeryd on dgpn" la` .rwt `l ezÐ.xehtc iqei iax dcene ,oihgd on dgpn eilr laiw `léðéøäxifp

zexbexbd onÐmiiepik [iiepik] :`ipz (zexifpc ipy wxt yix) `ztqezaÐefi`e .xifp epi` :mixne` lld ziae ,xifp :mixne` i`ny ziaone zexbexbd on xifp ipixd" xne`d ?miiepik iiepik

,"yexiz" zexbexbl iypi` exwc ,yxtn inlyexiac yxit :mz epiaxe ?`kd `kiiy dn :dnize ."dliacd.mz epiax oeyl ."iala did jk" xne` ,eze` oil`eyyk :yexit
`l
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"zøãð øLàk"¯éaø øîà ,éîð øîúéà .zLøôä øLàk àìå ©£¤¨©§¨§Ÿ©£¤¦§©§¨¦§©©¦¨©©¦
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äLøôä úòLa ìáà ,øãð úòLa ïòáwL àlà¯,àì ¤¨¤§¨¨¦§©¤¤£¨¦§©©§¨¨Ÿ
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ì,àeä éòèc íeMî ìlä úéáe ,ìlä úéák ?déúòîL ¦§¨£¥§¥¦¥¥¦¥¦§¨¥
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éðú÷ àìc íeMî ?Ca úøãä àîòè éàî zà :déì øîà÷̈¨©¥©§©©£¨¨§©¨¦§¨¨¨¥
ïî" àéòaéî àì :øîà÷ àéòaéî àì àîìc ,"íéLãòä ïî"¦¨£¨¦¦§¨¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¦

déa øãäc àeä øãäî øîéîì àkéàc ,"íéLãòäñBôúe ¨£¨¦§¦¨§¥©¦£©©£©¥§
ìøîéîì àkéàc ,éîð "ïéøBòOä ïî" eléôà àlà ,ïBLàø ïBL ¨¦¤¨£¦¦©§¦©¦§¦¨§¥©

éòè à÷c àeä àòèéî¯ì ñBôz ,éëä eléôà.ïBLàø ïBL ¦§¨§¨¨¥£¦¨¦§¨¦
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc zegpn(ipy meil)

eðL àì ,éøéòæ øîàaiig ,'mixeryd on dgpn ilr ixd' xne`dy ¨©§¦¦Ÿ¨
,mihg zgpn `iadløîàc àlàilr ixd'äçðî,'mixeryd on ¤¨§¨©¦§¨

on' xn` okn xg`ly s` 'dgpn ilr ixd' xn` dligzy oeikny
,eixac zligz itk mihg zgpn aiig ,'mixerydäçðî øîà àì ìáà£¨Ÿ¨©¦§¨

,'mixeryd on ilr ixd' xn` `l`àì,llk dgpn aiig `ed oi` - Ÿ
,efk dgpn oi`y oeikne ,mixeryn dgpn `iadl dzid ezpeeky meyn

melk aiig epi`.
:ixirf ixac lr dywn `axáéúé[ayi-]àäì dì øîà÷å ïîçð áø ¨¦©©§¨§¨¨©¨§¨

àzòîL,ef drenyl xn`e -,ïîçð áøì àáø déáéúéàepipy §©§¨¥¦¥¨¨§©©§¨
,epizpynaäçðî øîà àìc åàì [éàî] .'úìBñ àéáé ,çî÷'m`d - ¤©¨¦¤©¨§Ÿ¨©¦§¨

xn` `l` ,'gnwd on dgpn ilr ixd' xn` `ly ote`a xaecn oi`
ixack `lye ,zleqdn `iadl aiig ok it lr s`e ,'gnw ilr ixd'

:ongp ax uxzn .ixirfàì`l` ,df ote`a xaecn oi` -øîàcixd' Ÿ§¨©
ilräçðî`ed xwirdy xnele exeaic z` wlgl xyt`y ,'gnwn ¦§¨

.zlq zgpna aiig jkle ,'dgpn ilr ixd' dligza xn`y itk
,epizpyna epipy :`ax dywd cerïîL àéáé ,äðBáìe ïîL àìa'§Ÿ¤¤§¨¨¦¤¤

äçðî øîà àìc åàì éàî .'äðBáìedgpn ilr ixd' xn` `ly - §¨©¨§Ÿ¨©¦§¨
it lr s`e ,'dpeale ony `la ilr ixd' wx `l` ,'dpeale ony `la

:ongp ax uxzn .ixirf ixack `lye ,dpick dgpn `iadl aiig okàìŸ
`l` ,df ote`a xaecn oi` -øîàcilr ixd'äçðîony `la §¨©¦§¨

xn`y itk `ed xwirdy xnele exeaic z` wlgl xyt`y ,'dpeale
dgpn `iadl aiig jkle ,'dgpn ilr ixd' dligza.dpeale ony mr

,epizpyna epipy :`ax dywd cer.'íìL ïBøOò àéáé ,ïBøOò éöç'£¦¦¨¨¦¦¨¨¥
,äçðî øîà àìc åàì éàîs`e ,'oexyr ivg ilr ixd' wx xn` `l` ©¨§Ÿ¨©¦§¨

:ongp ax uxzn .dpick dgpn `iadl aiig ok it lràìxaecn oi` - Ÿ
`l` ,df ote`aøîàcilr ixd'äçðîwlgl xyt`y ,'oexyr ivg §¨©¦§¨

`iadl aiige ,dligza xn`y itk `ed xwirdy xnele exeaic z`
.mly oexyrn dgpn

:df uexiz lr dywn `xnbdéëä éàzwqer dpyndy jk m` - ¦¨¦
,'oexyr ivg dgpn ilr ixd' xne`aàôéñ àîéàz` x`ae xen` - ¥¨¥¨

da epipyy ,`tiqd,'íéðL àéáé ,äöçîe ïBøOò'xaecn jixac itle ¦¨¤¡¨¨¦§©¦
`iadl aiig recne ,'dvgne oexyr ly dgpn ilr ixd' xn`y ote`a

`ld ,mipyøîàc ïåékilr ixd'ïBøOòa déì áéiçéà ,'äçðî- ¥¨§¨©¦§¨¦©©¥§¦¨
,dgpn mzq xeriyk ,cg` oexyra aiigznøîà éksiqed xy`ke - ¦¨©

xn`eàeä øîà÷ íeìk àì 'ïBøOò éöç'ixdy ,melk xn` `l ixd - £¦¦¨Ÿ§¨¨©
eaiign oi` oexyr ivg xn`y dne ,'dgpn' ztqep mrt xn` `l

.cala cg` oexyr `iaiy ice ,ztqep dgpn `iadl
:`xnbd zvxznàëéøö àì`l` z`f xnel dpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a,'ïBøOòå ïBøOò éöç äçðî éìò éøä' øîàcxn`y `vnpy §¨©£¥¨©¦§¨£¦¦¨§¦¨
izy `iadl aiig jkle ,'oexyr'e 'oexyr ivg' 'dgpn' ,mixac dyly

,zepexyrc ïåéëcigzadlïBøOòa déì áéiçéà ,'äçðî' øîà- §¥¨§¨©¦§¨¦©©¥§¦¨
,mly oexyra aiigzdøîà ékokn xg`líeìk àìå ,'ïBøOò éöç' ¦¨©£¦¦¨§Ÿ§

øîà÷,melk eixaca aiigzn oi` -øîà øãä ékxfg aeyyke - ¨¨©¦£©¨©
xn`eàðéøçà ïBøOò éúééî ,ïBøOò`vnpe ,sqep oexyr `iai - ¦¨©§¥¦¨©£¦¨

.mipexyr ipy ly dgpn aiigy
`iadl xcepd `nw `pz zrcl s`y ixirf ixacl :`xnbd dywn
xikfd m` `l` d`iadl aiig epi` ,daxwdl die`x dpi`y dgpn

,'dgpn' zaiz excpaéëä éàmixwnd lkay epipyy dn ,jk m` - ¦¨¦
,dpyna e`aedyøèBt ïBòîL éaøiptn ,dgpn `iadlnàlL ©¦¦§¥¤Ÿ

éànà ,ïéácðúnä Cøãk ácðúädgpn `iadl aiig oi` recn - ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦©©
ixd' xikfd mdae ,xwirk eixac zligz z` miqtez ep` `ld ,dpick

.'dgpn ilr
:`xnbd zvxznïBòîL éaø ,àáø øîà,dgpnn xhtyéaø úhéLa ¨©¨¨©¦¦§§¦©©¦

døîà éñBéiqei iax zhiy itl eixac xn` -øîâa [óà] ,øîàc ¥£¨¨§¨©©¦§©
ñétúî íãà åéøác.exeaic lkn rnyny itk aiigzdl ezpeeky - §¨¨¨¨©§¦

,mteqk `le ,eixac zligza xn`y dn itk xwird oi`y ,xnelk
ilr ixd' xne`yke .exeaic lkn rnyny dn itk eze` miaiign `l`

ixd ,'oexyre oexyr ivg dgpn`iadl dvex `edy dgpndy yxit

jxc oi`y iptn ,xhet oerny iaxe ,oexyre oexyr ivg ly `id
x`ya oke .minly mipexyrn dpi`y dgpn `iadl miacpznd
,mixeryd on dgpn ilr ixd xne`a oebk ,dpyna mixen`d mipte`d
dgpn `iadl acpzd `ed ixd ,eitn `ivedy dn lkl ezpeeky xg`n

.xeht jkitle miacpznd jxck df oi`e ,mixeryd on

äðùî
:cg` ilka d`iadl xyt`y dgpnd xeriy edn dpc dpynd

äçðî íãà ácðúîdlecbàéáîe ïBøOò íéML ìLdgpnd z` ¦§©¥¨¨¦§¨¤¦¦¦¨¥¦
ãçà éìëa.,(ãçà éìëa àéáî ïBøOò íéML éìò éøä øîà íà) ¦§¦¤¨¦¨©£¥¨©¦¦¦¨¥¦¦§¦¤¨

la`ãçàå íéML éìò éøä' øîà íàm`iadl leki `ed oi` ,'oexyr ¦¨©£¥¨©¦¦§¤¨
`l` ,cg` ilkaíéML àéáîmipexyrå ,ãçà éìëaoexyr cer ¥¦¦¦¦§¦¤¨§
.ãçà éìëa ãçàiptn ,cg` ilka lkd `iadl xyt` i`y mrhde ¤¨¦§¦¤¨

ïkLdidy ,mitqende micinzd mr daixwd mikqp zgpna ep`vn ¤¥
âç ìL ïBLàøä áBè íBéa àéáî øeaéväzekeqdúBéäì ìçL ©¦¥¦§¨¦¤¨¤¨¦§

,úaMada didyãçàå íéMLxeriyd `ed oky oeikne ,mipexyr ©©¨¦¦§¤¨
,xeaiv zgpnaãçà øeaévä ïî úeçt àeäL ãéçéì Bic`iaiy - ©§¨¦¤¨¦©¦¤¨

miyy cr okle ,`iadl mileki xeaivdy xeriydn zegt cg` oexyr
.milk ipya `iai ,miyyn xzei la` ,cg` ilka m`iai mipexyr

xyt` i` xg` mrhny oerny iax zrcoexyr miyyn xzei `iadl
.cg` ilka,ïBòîL éaø øîàmi`a eid oexyr cg`e miyy mze` ike ¨©©¦¦§

,cg` ilka `al die`xd dgpn xeriyl mdn cnlpy ,cg` ilka
elà àìäåmiaxw eid mipexyr ryze miyly -ìd zgpn,íéøt ©£Ÿ¥§¨¦

elàåmiaxw eid mipexyr xyr dpeny -íéììáð íðéàå ,íéNákì §¥§§¨¦§¥¨¦§¨¦
äæ íò äæmixtd zgpny iptn cg` ilka mlleal xyt` i`e - ¤¦¤

,mzgpn z` axri m`e ,dkx mzlila miyakd zgpne ,dar mzlila
zgpne ,ony dxqg miyakd zgpn `vnpe ,efa ef ly onyd rlai
z` millea eidy gxkda `l` .zegpnd elqtie ,ony dxizi mixtd
o`kn cenll xyt` i`e ,cxtp ilka zg` lk miyakde mixtd zgpn

.cg` ilka oexyr cg`e miyy zllap dzid xeaiv zgpnyàlà¤¨
iptn ,cg` ilka oexyr cg`e miyy ly dgpn mi`ian oi`y mrhd

yììaéì ïéìBëé íéML ãòilka mdyk elit` ,ony cg` bela ahid ©¦¦§¦¦¨¥
zlqd ieaix iptn ,ahid millap oi` oexyr cg`e miyy la` ,cg`

.onyd herine
Bì eøîàike ,oerny iaxl minkgïéììáð íéML,cg` ilka ahid ¨§¦¦¦§¨¦

,ïéììáð ïéà ãçàå íéMLåmrh dne md daexn dcn mdipy `ld §¦¦§¤¨¥¦§¨¦
.mdipia wlglíäì øîà,oerny iaxïk íéîëç úBcî ìkexn`py ¨©¨¤¨¦£¨¦¥

y dewn xeriy iabl ep`vny myke ,mevnvaäàñ íéòaøàamin §©§¨¦§¨
,ìáBè àeä,mda leahl leki mc` ly eteb lky mind xeriy edfy ¥

,ïäa ìBaèì ìBëé Bðéà ,áBèø÷ øñç äàñ íéòaøàáewx xqgy s` §©§¨¦§¨¨¥ª§¥¨¦§¨¤
.dewnd inn hren xeriy

àøîâ
ly dgpn `iadl oi`y oicd mrha mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:cg` ilka oexyr cg`e miyy
éàòléà øa äãeäé éaøî äìòîì äìéàL ìéàLdl`y dl`yp - ¨¦§¥¨§©§¨¥©¦§¨©¦§©

,i`rli` xa dcedi iax iptléìò éøä øîBàì ïépîly dgpníéML ¦©¦§¥£¥¨©¦¦
ãçàåy ,oexyrå ,ãçà éìëa íéML àéáîoexyrãçà éìëa ãçà §¤¨¥¦¦¦¦§¦¤¨§¤¨¦§¦¤¨

.oey`xd ilkd lr sqepéàòléà øa äãeäé éaø çútieeiv it lry ¨©©¦§¨©¦§©
did inex jln,øîàå íB÷î ìëa íéøaãîä Làøoi`y mrhdy Ÿ©§©§¦§¨¨§¨©

g` ilka oexyr miyyn xzei ly dgpn `iadlitl ,ceðéöî ïkL¤¥¨¦
íéML úaMa úBéäì ìçL âç ìL ïBLàøä áBè íBéa ïéàéáî øeaéö¦§¦¦§¨¦¤¨¤¨¦§©©¨¦¦

ãéçéì Bic ,ãçàå,dacp zgpn `iandãçà øeaévä ïî úBçôiL- §¤¨©§¨¦¤¦§¦©¦¤¨
ilka oexyr miyy `ian jkitle .xeaivdn zegt cg` oexyr `iaiy

.milk ipya oexyr cg`e miyye ,cg`
ïBòîL éaø Bì øîà,i`rli` xa dcedi iaxlàìäåe`ay zegpnd ¨©©¦¦§©£Ÿ

ik ,cgia millap eid `l oitqende oicinzd mríéìéàå íéøt elà¥¨¦§¥¦
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oifge` mipya cenr bw sc ± oey`x wxtzereay

åðù àì:xninl `ki`c - "mixeryd on dgpn" xn`c `l` ,oey`x oeyl qetzc -

"dgpn" - "mixery zgpn" xn` la` .oieknw dxenb dgpnl ,"dgpn" xn`c oeik

`l la` :`pixg` `pyil .oey`x oeyl qetz :xninl `kilc ,xehte ,i`w "mixery"`

.oeeki` mixeryl i`cec ,xeht - "mixery ilr ixd" `l` ,`l - "dgpn" xn`éàî
äçðî øîà àìã åàì"gnw ilr ixd" `l` -

eixac `iven mc` oi`c ,aiig ikd elit` -

.dlhalíåìë øîà àì ïåøùò éöç øîà éë
.`l eze ,oexyr cg iziile -éáø éëä éà

'åë øèåô ïåòîù,oey`x oeyl qetzc oeik -

jxck acpzd ixd - "dgpn" xn` edi`e

:opiqxb ikd !miacpzndíãà åéøáã øîâá óà
ñôúðoey`x oeyl xza opilf` `lc -

xza `l` ,dicegl oexg` xza `le ,dicegl

"oexyre oexyr ivg dgpn" xn`y dfe .edlek

oexyr ivg ly dgpn :yxtnw iyexit -

,"miacpznd jxck `ly" epiide ,oexyre

.exn` iqei iax zhiyaeäðùî:opiqxb ikd

'åëå àéáî øåáéöäù åðéöî ïëùdylyl -

,mipexyr dryze miyly - mixt xyr

xyr drax`le .xtl - mipexyr dyly

miyng ixd ,mipexyr xyr drax` - miyak

,mipexyr drax` - mili` ipyle .dylye

,mipy - oicinz ipyle .draye miyng ixd

miyy ixd ,mipy - zayc sqen iyak ipyle

.cg`eïåòîù éáø äéì øîàoze` ike -

eid cg` ilka mipexyr cg`e miyy?àìäå
íéùáëì åìàå íéøôì åìàedl axrn i`e -

ipy ,dar dzlila - mixt zgpny .ilqtin -

,mipexyr dylyl oid ivg ,oexyrl oibel

oidd ziriax ,dkx dzlila - miyak zgpne

ef zerlea ode .oibel dyly epiidc ,oexyrl

.dxizi efe dxiqg ef z`vnpe ,efnàìà-

oexyr cg`e miyy cigi `ian oi` dn iptn

cg` ilka?ilka llail oileki miyy crc

oa xfril` iaxc `ail`e ,cg` bela cg`

zegpn) "zecn izy" wxta dl hwp awri

dl oi` oexyr miyy ly dgpn elit` ,(`,gt

.dbel `l`ïéììáð ïéà ãçàå íéùùá-

.dinzaàøîâíå÷î ìëá íéøáãîä ùàø
,dxrnc dyrn meyn ,ikd dil ixw -

.(a,bl) zay zkqnaäìéáì éåàøä ìëoebk -

.beln llail mie`x mipexyr miyyïéà
úáëòî äìéá.xyk - lla `l elit`c -

åá úáëòî äìéáie`x `diy opirac -

.llailäîã úà íéîëç åøòéùå`viy -

.dpnnúéòéáøá- ziriax ea yi m` rcil -

lirl ixii`c icii`e .dliapk dpnn eyxti

inp hwp ,md jk minkg zcn lk mixeriya

leki mc ziriax .`id opaxc `xeriyc ,i`dl

.zifk lr cenrle yexwlïéøçåð åéäå
úåéøàì úåàéãåøò,oixgep eid xrid icexr -

.zeix`d jxevläðùì äðùî äàåáú ç÷åìä
- mi`elz eiig epiide .rexfl rwxw el oi`y -

.d`ad dpyl zern el eidi m` rcei epi`y

øèìôä.mezgp -
àåääå
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àì"zgpn xn` la`" iqxbc zi`e Ð `l dgpn xn` `l la` dgpn xn`c `l` epy

.dpeale ony `la iab llk jiiy `le ,"oixery"l weac "zgpn"c meyn :yexit Ð

éàî.'ek "jk oixcep oi`y rcei iziid eli`" xn`c oebke Ð dgpn xn` `lc e`léà
,ixz iziin Ð "dgpn" xn` `l i` `nlya Ð 'ek dvgne oexyr `tiq `ni` ikd

xn`c oeik `l` ."rcei iziid eli`" xne`a

`d ?ixz `ian i`n` ,"dvgne oexyr zgpn"

,melk oi` Ð "dgpn" xn` `lc `kidc zxn`

iziil `l Ð oexyr ivg eze` meyn ok m`e

.melkéàoeik Ð 'ek xhet oerny iax ikd

ixd Ð "dgpn" xn` edi`e ,oey`x oeyl qetzc

.qxhpewa yxit jk .miacpznd jxck acpzd

,i`ny ziak opax lirl `pniwe` `d :dywe

i`wc ,oerny iax ok m` .oey`x oeyl qetzc

oeyl qetz dil zil Ð lld ziak

diwfgc ,lirl `pwiq` `d :xnel yie !oey`x

oxn`c `d` i`wc :yxtl yi cere .dia xcd

oexyr ivg dgpn ilr ixd" xn`c ,`kixv `l

ivge oexyr" xn` i` `nlyac ."oexyre

ivg" la` ,oiacpznd jxck df oi` Ð "oexyr

lkle ,ilin ixz rnyn Ð "oexyre oexyr

:ipyne !iziil seqa xn`wc oexyr zegtd

mc` eixac xnba [s`] ,xn`c iqei iaxk xaqc

Ð "minly zxenz dler zxenz"a ,qtzp

rnync ab lr s` ,`xeaic `cg dl opieync

zxenz dler zxenz" xn`wcn ,ixeaic ixz

."minlye dler zxenz" xn`w `le ,"minly

ab lr s` inp ikd ,jlnpk dil opiayg `le

oexyr ivg" xn`c meyn ,ixeaic ixz rnync

.`xeaic cg dil opiayg mewn lkn ,"`yixa

àäåunewd"a izyxit Ð xyk lla `l opz

.("ik" ligznd xeaic a,gi zegpn) "dax

äùòîicii` Ð iax zia ly zg` dcxta

ici lr mixacnd y`x dcedi iaxa ixii`c

zay) "oiwilcn dna" wxta `zi`ck ,xqiw

`piixen dcedi iaxc `caer i`d iziin ,(a,bl

zia lr y`x xqiw edpin `nyc .d`iyp iac

.oixeriya ixii`c meyn :yxit qxhpewae .`iyp
`piixen
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øîà àì ìáà ,"äçðî" øîàc àlà eðL àì :éøéòæ øîà̈©§¥¦Ÿ¨¤¨©£©¦§¨£¨¨£©
"äçðî"¯.àúòîL àäì dì øîà÷å ïîçð áø áéúé .àì ¦§¨¨§¦©©§¨§¨¨©¨§¨§©£¨

"çî÷" :ïîçð áøì àáø déáéúéà¯àìc åàì .úìBñ àéáé ¥¦¥¨¨§©©§¨¤©¨¦¤¨§¨
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc zegpn(ipy meil)

eðL àì ,éøéòæ øîàaiig ,'mixeryd on dgpn ilr ixd' xne`dy ¨©§¦¦Ÿ¨
,mihg zgpn `iadløîàc àlàilr ixd'äçðî,'mixeryd on ¤¨§¨©¦§¨

on' xn` okn xg`ly s` 'dgpn ilr ixd' xn` dligzy oeikny
,eixac zligz itk mihg zgpn aiig ,'mixerydäçðî øîà àì ìáà£¨Ÿ¨©¦§¨

,'mixeryd on ilr ixd' xn` `l`àì,llk dgpn aiig `ed oi` - Ÿ
,efk dgpn oi`y oeikne ,mixeryn dgpn `iadl dzid ezpeeky meyn

melk aiig epi`.
:ixirf ixac lr dywn `axáéúé[ayi-]àäì dì øîà÷å ïîçð áø ¨¦©©§¨§¨¨©¨§¨

àzòîL,ef drenyl xn`e -,ïîçð áøì àáø déáéúéàepipy §©§¨¥¦¥¨¨§©©§¨
,epizpynaäçðî øîà àìc åàì [éàî] .'úìBñ àéáé ,çî÷'m`d - ¤©¨¦¤©¨§Ÿ¨©¦§¨

xn` `l` ,'gnwd on dgpn ilr ixd' xn` `ly ote`a xaecn oi`
ixack `lye ,zleqdn `iadl aiig ok it lr s`e ,'gnw ilr ixd'

:ongp ax uxzn .ixirfàì`l` ,df ote`a xaecn oi` -øîàcixd' Ÿ§¨©
ilräçðî`ed xwirdy xnele exeaic z` wlgl xyt`y ,'gnwn ¦§¨

.zlq zgpna aiig jkle ,'dgpn ilr ixd' dligza xn`y itk
,epizpyna epipy :`ax dywd cerïîL àéáé ,äðBáìe ïîL àìa'§Ÿ¤¤§¨¨¦¤¤

äçðî øîà àìc åàì éàî .'äðBáìedgpn ilr ixd' xn` `ly - §¨©¨§Ÿ¨©¦§¨
it lr s`e ,'dpeale ony `la ilr ixd' wx `l` ,'dpeale ony `la

:ongp ax uxzn .ixirf ixack `lye ,dpick dgpn `iadl aiig okàìŸ
`l` ,df ote`a xaecn oi` -øîàcilr ixd'äçðîony `la §¨©¦§¨

xn`y itk `ed xwirdy xnele exeaic z` wlgl xyt`y ,'dpeale
dgpn `iadl aiig jkle ,'dgpn ilr ixd' dligza.dpeale ony mr

,epizpyna epipy :`ax dywd cer.'íìL ïBøOò àéáé ,ïBøOò éöç'£¦¦¨¨¦¦¨¨¥
,äçðî øîà àìc åàì éàîs`e ,'oexyr ivg ilr ixd' wx xn` `l` ©¨§Ÿ¨©¦§¨

:ongp ax uxzn .dpick dgpn `iadl aiig ok it lràìxaecn oi` - Ÿ
`l` ,df ote`aøîàcilr ixd'äçðîwlgl xyt`y ,'oexyr ivg §¨©¦§¨

`iadl aiige ,dligza xn`y itk `ed xwirdy xnele exeaic z`
.mly oexyrn dgpn

:df uexiz lr dywn `xnbdéëä éàzwqer dpyndy jk m` - ¦¨¦
,'oexyr ivg dgpn ilr ixd' xne`aàôéñ àîéàz` x`ae xen` - ¥¨¥¨

da epipyy ,`tiqd,'íéðL àéáé ,äöçîe ïBøOò'xaecn jixac itle ¦¨¤¡¨¨¦§©¦
`iadl aiig recne ,'dvgne oexyr ly dgpn ilr ixd' xn`y ote`a

`ld ,mipyøîàc ïåékilr ixd'ïBøOòa déì áéiçéà ,'äçðî- ¥¨§¨©¦§¨¦©©¥§¦¨
,dgpn mzq xeriyk ,cg` oexyra aiigznøîà éksiqed xy`ke - ¦¨©

xn`eàeä øîà÷ íeìk àì 'ïBøOò éöç'ixdy ,melk xn` `l ixd - £¦¦¨Ÿ§¨¨©
eaiign oi` oexyr ivg xn`y dne ,'dgpn' ztqep mrt xn` `l

.cala cg` oexyr `iaiy ice ,ztqep dgpn `iadl
:`xnbd zvxznàëéøö àì`l` z`f xnel dpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a,'ïBøOòå ïBøOò éöç äçðî éìò éøä' øîàcxn`y `vnpy §¨©£¥¨©¦§¨£¦¦¨§¦¨
izy `iadl aiig jkle ,'oexyr'e 'oexyr ivg' 'dgpn' ,mixac dyly

,zepexyrc ïåéëcigzadlïBøOòa déì áéiçéà ,'äçðî' øîà- §¥¨§¨©¦§¨¦©©¥§¦¨
,mly oexyra aiigzdøîà ékokn xg`líeìk àìå ,'ïBøOò éöç' ¦¨©£¦¦¨§Ÿ§

øîà÷,melk eixaca aiigzn oi` -øîà øãä ékxfg aeyyke - ¨¨©¦£©¨©
xn`eàðéøçà ïBøOò éúééî ,ïBøOò`vnpe ,sqep oexyr `iai - ¦¨©§¥¦¨©£¦¨

.mipexyr ipy ly dgpn aiigy
`iadl xcepd `nw `pz zrcl s`y ixirf ixacl :`xnbd dywn
xikfd m` `l` d`iadl aiig epi` ,daxwdl die`x dpi`y dgpn

,'dgpn' zaiz excpaéëä éàmixwnd lkay epipyy dn ,jk m` - ¦¨¦
,dpyna e`aedyøèBt ïBòîL éaøiptn ,dgpn `iadlnàlL ©¦¦§¥¤Ÿ

éànà ,ïéácðúnä Cøãk ácðúädgpn `iadl aiig oi` recn - ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦©©
ixd' xikfd mdae ,xwirk eixac zligz z` miqtez ep` `ld ,dpick

.'dgpn ilr
:`xnbd zvxznïBòîL éaø ,àáø øîà,dgpnn xhtyéaø úhéLa ¨©¨¨©¦¦§§¦©©¦

døîà éñBéiqei iax zhiy itl eixac xn` -øîâa [óà] ,øîàc ¥£¨¨§¨©©¦§©
ñétúî íãà åéøác.exeaic lkn rnyny itk aiigzdl ezpeeky - §¨¨¨¨©§¦

,mteqk `le ,eixac zligza xn`y dn itk xwird oi`y ,xnelk
ilr ixd' xne`yke .exeaic lkn rnyny dn itk eze` miaiign `l`

ixd ,'oexyre oexyr ivg dgpn`iadl dvex `edy dgpndy yxit

jxc oi`y iptn ,xhet oerny iaxe ,oexyre oexyr ivg ly `id
x`ya oke .minly mipexyrn dpi`y dgpn `iadl miacpznd
,mixeryd on dgpn ilr ixd xne`a oebk ,dpyna mixen`d mipte`d
dgpn `iadl acpzd `ed ixd ,eitn `ivedy dn lkl ezpeeky xg`n

.xeht jkitle miacpznd jxck df oi`e ,mixeryd on

äðùî
:cg` ilka d`iadl xyt`y dgpnd xeriy edn dpc dpynd

äçðî íãà ácðúîdlecbàéáîe ïBøOò íéML ìLdgpnd z` ¦§©¥¨¨¦§¨¤¦¦¦¨¥¦
ãçà éìëa.,(ãçà éìëa àéáî ïBøOò íéML éìò éøä øîà íà) ¦§¦¤¨¦¨©£¥¨©¦¦¦¨¥¦¦§¦¤¨

la`ãçàå íéML éìò éøä' øîà íàm`iadl leki `ed oi` ,'oexyr ¦¨©£¥¨©¦¦§¤¨
`l` ,cg` ilkaíéML àéáîmipexyrå ,ãçà éìëaoexyr cer ¥¦¦¦¦§¦¤¨§
.ãçà éìëa ãçàiptn ,cg` ilka lkd `iadl xyt` i`y mrhde ¤¨¦§¦¤¨

ïkLdidy ,mitqende micinzd mr daixwd mikqp zgpna ep`vn ¤¥
âç ìL ïBLàøä áBè íBéa àéáî øeaéväzekeqdúBéäì ìçL ©¦¥¦§¨¦¤¨¤¨¦§

,úaMada didyãçàå íéMLxeriyd `ed oky oeikne ,mipexyr ©©¨¦¦§¤¨
,xeaiv zgpnaãçà øeaévä ïî úeçt àeäL ãéçéì Bic`iaiy - ©§¨¦¤¨¦©¦¤¨

miyy cr okle ,`iadl mileki xeaivdy xeriydn zegt cg` oexyr
.milk ipya `iai ,miyyn xzei la` ,cg` ilka m`iai mipexyr

xyt` i` xg` mrhny oerny iax zrcoexyr miyyn xzei `iadl
.cg` ilka,ïBòîL éaø øîàmi`a eid oexyr cg`e miyy mze` ike ¨©©¦¦§

,cg` ilka `al die`xd dgpn xeriyl mdn cnlpy ,cg` ilka
elà àìäåmiaxw eid mipexyr ryze miyly -ìd zgpn,íéøt ©£Ÿ¥§¨¦

elàåmiaxw eid mipexyr xyr dpeny -íéììáð íðéàå ,íéNákì §¥§§¨¦§¥¨¦§¨¦
äæ íò äæmixtd zgpny iptn cg` ilka mlleal xyt` i`e - ¤¦¤

,mzgpn z` axri m`e ,dkx mzlila miyakd zgpne ,dar mzlila
zgpne ,ony dxqg miyakd zgpn `vnpe ,efa ef ly onyd rlai
z` millea eidy gxkda `l` .zegpnd elqtie ,ony dxizi mixtd
o`kn cenll xyt` i`e ,cxtp ilka zg` lk miyakde mixtd zgpn

.cg` ilka oexyr cg`e miyy zllap dzid xeaiv zgpnyàlà¤¨
iptn ,cg` ilka oexyr cg`e miyy ly dgpn mi`ian oi`y mrhd

yììaéì ïéìBëé íéML ãòilka mdyk elit` ,ony cg` bela ahid ©¦¦§¦¦¨¥
zlqd ieaix iptn ,ahid millap oi` oexyr cg`e miyy la` ,cg`

.onyd herine
Bì eøîàike ,oerny iaxl minkgïéììáð íéML,cg` ilka ahid ¨§¦¦¦§¨¦

,ïéììáð ïéà ãçàå íéMLåmrh dne md daexn dcn mdipy `ld §¦¦§¤¨¥¦§¨¦
.mdipia wlglíäì øîà,oerny iaxïk íéîëç úBcî ìkexn`py ¨©¨¤¨¦£¨¦¥

y dewn xeriy iabl ep`vny myke ,mevnvaäàñ íéòaøàamin §©§¨¦§¨
,ìáBè àeä,mda leahl leki mc` ly eteb lky mind xeriy edfy ¥

,ïäa ìBaèì ìBëé Bðéà ,áBèø÷ øñç äàñ íéòaøàáewx xqgy s` §©§¨¦§¨¨¥ª§¥¨¦§¨¤
.dewnd inn hren xeriy

àøîâ
ly dgpn `iadl oi`y oicd mrha mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:cg` ilka oexyr cg`e miyy
éàòléà øa äãeäé éaøî äìòîì äìéàL ìéàLdl`y dl`yp - ¨¦§¥¨§©§¨¥©¦§¨©¦§©

,i`rli` xa dcedi iax iptléìò éøä øîBàì ïépîly dgpníéML ¦©¦§¥£¥¨©¦¦
ãçàåy ,oexyrå ,ãçà éìëa íéML àéáîoexyrãçà éìëa ãçà §¤¨¥¦¦¦¦§¦¤¨§¤¨¦§¦¤¨

.oey`xd ilkd lr sqepéàòléà øa äãeäé éaø çútieeiv it lry ¨©©¦§¨©¦§©
did inex jln,øîàå íB÷î ìëa íéøaãîä Làøoi`y mrhdy Ÿ©§©§¦§¨¨§¨©

g` ilka oexyr miyyn xzei ly dgpn `iadlitl ,ceðéöî ïkL¤¥¨¦
íéML úaMa úBéäì ìçL âç ìL ïBLàøä áBè íBéa ïéàéáî øeaéö¦§¦¦§¨¦¤¨¤¨¦§©©¨¦¦

ãéçéì Bic ,ãçàå,dacp zgpn `iandãçà øeaévä ïî úBçôiL- §¤¨©§¨¦¤¦§¦©¦¤¨
ilka oexyr miyy `ian jkitle .xeaivdn zegt cg` oexyr `iaiy

.milk ipya oexyr cg`e miyye ,cg`
ïBòîL éaø Bì øîà,i`rli` xa dcedi iaxlàìäåe`ay zegpnd ¨©©¦¦§©£Ÿ

ik ,cgia millap eid `l oitqende oicinzd mríéìéàå íéøt elà¥¨¦§¥¦
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eidäMLzexteyäáãðìuiwl zeler mdn mipewy zernl - ¦¨¦§¨¨
.gafndïðéøîàå`xnba(.gw oldl)éî ãâðk,el` zextey dyy epwzp §¨§¦©§¤¤¦

mdn cg`úàhç øúBî ãâðkoaxw mda zepwl zern yixtdy - §¤¤©©¨
zern ecia ex`ype ,lefa ez`hg dpwe ,miyakd elfede ,z`hg

.df xteya mpzep ,z`hgl yixtdyåmipzep eid ipyeaøúBî §©
úBîLà,zelirn my`l e` zelifb my`l zern yixtd m`y - £¨

,df xteya mgipn ,zern ecia ex`ype mili`d elfedeådid iyily §
løéæð íLà øúBîmy`l yak mda zepwl xifpd yixtdy zern - ©£©¨¦

miyakd elfedeå .d iriaxl diòøBöî íLà øúBî-yixtdy §©£©§¨
,elfede my`l yak zepwl zern rxevndål did iyingdøúBî §©

ïépé÷elfede dpei ipa e` mixez ly ow mda zepwl zern yixtdy -. ¦¦

ål did iyydàèBç úçðî øúBîzern yixtdy ipr `heg - §©¦§©¥
mipew eid el` zern xzen lkae ,zerndn ecia exzepe ezgpnl
zepaxw eid `ly drya gafnd lr maixwdl ,xeaiv zacpl zepaxw
zexerde myl xyad ,zeler el` zerna mipew eide ,eilr miaxw

.mipdklàúéà íàå,mibel dyng acpzndy `ed oicd m`e - §¦¦¨
,dacpl didi iyingde miaxw mdn drax`àðéøçà øôBL ïéwúéì¦©¥¨©£¦¨

íéëñð øúBî ãâðkjkne ,mikqpd xzen liaya sqep xtey epwzi - §¤¤©§¨¦
oi` mibel dyng xcepde mikqpl raw yiy gikedl yi ,ok epwz `ly

.mibel dyy xeriy milyie sqep bel `iaiy cr maixwdl leki
`ly jkn mikqpl raw yiy gikedl oi` :di`xd z` dgec `xnbd

ik ,mikqp xzenl xtey epwzðäéìæà øeaö úáãðì Cel` - ¨¨§¦§©¦¨§¦
epwze ,xeaiv zacpl mikled ,zextey mxear epwzy zexzend

,lha gafnd didiy cr mda mze` gipdl zexteyla`éçéëL éðä̈¥§¦¦
iievn mikqp -raw oi`y xn`p m` s`e ,mei lka mze` miaixwne m

,cg` bel el x`ype ,mikqpléãäa øîãe øîc éôøèöîc øLôà¤§¨§¦§¨§¦§©§©©£¥
éáø÷å éããäzepaxw ikqp mr cgia ,dfd beld z` sxvl leki - £¨¥§¨§¦

.cgi maixwie ,yakl e` xtl ie`xd xeriyk mikqp eidiy cr ,mixg`
xtey owzl jixv oi` ,xzeind beld z` owzl leki ciny iptne

.df xzen liaya cgein
:wtqd z` heytl zxg` di`x `ian `axòîL àz ,àáø øîà̈©¨¨¨§©

,`ziixaa epipy'çøæà'mikqp zyxta xn`py weqtd -(bi eh xacna) ¤§¨
,''dl ggip gix dX` aixwdl dN` z` dkM dUri gxf`d lM'ãnìî ¨¨¤§¨©£¤¨¨¤¥¤§©§¦¦¥¥©¦Ÿ©©§©¥

íéëñð ïéácðúnL,oaxw ila s` mikqp acpzdl xyt`y -änëå ¤¦§©§¦§¨¦§©¨
,mxeriyìLéñBäì äöø íàL ïépîe ,ïébeì úLóxzei `iadle §Ÿ¤¦¦©¦¤¦¨¨§¦

,mibel dylynéñBéøîBì ãeîìz ,ó(ci gk my)oidd ivg'äéäé,'xRl ¦©§©£¦©¦¦§¤©¨
.mibel dylyn xzei ly mikqp zeaxlúBçôé ìBëézegt `iaie ¨¦§

,mibel dylynøîBì ãeîìz(bi eh my)dUri gxf`d lM'äëkz` ©§©¨¨¤§¨©£¤¨¨¤
kir oeyl `ede ,'dN`.mibel dylyn zegt `ian oi`y ,ae ¥¤

:`xnbd zxxanéñBé éàîói`yxy `ziixaa epipyy xeriyd edn - ©¦
,mibel dyly lr siqedlàîéìéàxn`p m` -äMLå ,äòaøàe` - ¦¥¨©§¨¨§¦¨

ik ,`ziixaa df oic zepyl jixv oi` `ld ,mibel dyyàðL éàî©§¨
ìLøôå ìéàì eæç énð äMLå äòaøà Náëì eæçc äLmyk - §Ÿ¨©£§¤¤©§¨¨§¦¨©¦£§©¦¨¨

mikqpd xeriy dfy iptn mnvr ipta m`iadl miie`x dylyy
oeik mnvr ipta m`iadl ie`x dyye drax` mb jk ,yakl ie`xd

.xtl e` li`l md miie`xyäMîç åàì àlàepcnly i`ce `l` - ¤¨¨£¦¨
,mibel dyng mb `iadl xyt`ydpéî òîLey,íéëñpì òá÷ ïéà §©¦¨¥¤©©§¨¦

didi iyingde ,drax` mdn aixwdle mibel dyng `iadl lekie
.dacpl`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨

:df oic lr dywn iy` axéëä ïðz àì ïðà àäå éMà áø øîà- ¨©©©¦§¨£©Ÿ§©¨¦
`l` ,ok epipy `l epzpyna ixde'äMîçå íéðL âBì ïéácðúî ïéà'¥¦§©§¦§©¦©£¦¨

,éðz÷y ,cgi epyp bel dynge mipyy jkn cenll yieàéîec äMîç ¨¨¥£¦¨§¨
íéðLc-kl dneca mibel dyng miacpzn oi`ymiacpzn oi`y j ¦§©¦

,mibel ipyììk eæç àìc íéðM äî,daxwdl llk miie`x oi` ±óà ©§©¦§Ÿ£§¨©
,ììk eæç àìc énð äMîçdyng `iadl i`yxy epcnl j`id dywe £¦¨©¦§Ÿ£§¨

.dacpl didi iyingde drax` mdn aixwie mibel
:`xnbd zvxznàéøéà éãéî`l` ,ef di`x ike ±àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨

àúéàãk,llk miacpzn oi` bel ipy ,`edy enk dfe `edy enk df - ¦§¦¨
aixwn myixtd m` ,dligzkl ok yixtn oi`y s` ,bel dyng la`

.dacpl didi iyingde ,mnvr ipta bel rax`
:'mikqpl raw yi' oica zwtzqn `xnbd

øîBì àöîz íà ééaà øîàyòá÷ ïéà àä ,íéëñpì òá÷ ïéà ¨©©©¥¦¦§¨©¥¤©©§¨¦¨¥¤©
,íéëñpìla` ,dvxiy mibel dnk `iadl i`yx dlrne mibel ipyne ©§¨¦

éì àèéLt äøNò ãò ,íéëñpì òá÷ Lé øîBì àöîz íàm`y ¦¦§¨©¥¤©©§¨¦©£¨¨§¦¨¦
xeriyl mnilyiy cr miaxw mpi`y ,dyng e` mipy e` bel `ian

acpzd m` la` .mnvr ipta maixwdl ie`xdøNò ãçà,bel ©©¨¨
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oifge` mipy` cenr cw sc ± oey`x wxtzereay

àøáâ àåääåaiydl ayein izrc oi`e ,`piknq xhlt` `dc ,xn`w dicic` -

.eläìò éåä éàî`xeriy i`dc -?äàéùð éáã àðééøåî éàòìéà øá äãåäé éáø
äåä`ede ,mdixac lk oiyer eid eit lre ,ze`xed dxen iax zial mdl dide -

.dxryl mdl deväéãéã àúòîùë.zeliap mca oi`nhn lld zia :xn`c -

íéøáã äùùaiyg `w zeicr zkqna -

.edlúéæë ìò- dliap z`neh xeriye -

.zifkaäðùîâåì ïéáãðúî ïéàoii -

`le bel ly mikqp zgpn epivn `ly ,ekqpl

- dyly oiacpzn la` .dyng `le mipy

`idc ,li`l - drax`e ,yakl efgc

dyyne .xtl efgc - dyye ,"oidd ziyily"

,yakl ediipin dyly efg - rayc :dlrnle

.mili` ipyl efg - dpnye .li`l - drax`e

xtl efg - dxyr .yake xtl efg - dryz

jke ,yake mili` ipyl efg - xyr cg` .li`e

.mlerlàøîâíéëñðì òá÷ ùéxn` -

oi`c ,raw ied in - "oibel jke jk ilr ixd"

iaxw eedc ,cgia lkd `l` maixwdl leki

maixwdl lekie ,raw oi` e` .cg` oaxwa

ediiytp it`a efgc [dn]?éîã éëéäi`nl -

dpin `wtp?äáãð éåä êãéàå,xeaiv zacp -

`ed axwi e` .zexteyl einc eltie ,xknie

axwie mixg` oibel ipyd mr sxhvie ,envr

.xeaivl inp eedc ,cinz ikqplùé úøîà éàå
åäì àìîîã ãò òá÷ik ,iyyd bel `iaie -

leki oi` `dc ,iaxw `l - xtl ifgzilc ikid

.envr ipta aixwdläáãðì äùùiab -

.i`w ycwna eidy zextey xyr dyly

eid mdn draya ,eed zextey xyr dylyc

`nei zkqna yxtnc ,zern jpd oipzep

,oizcg oilwz :(a,h) milwy zkqnae ,(a,dp)

adfe dpeale mivr ,dler ilfeb ,oipiw ,oiwizre

oda ozil - dacpl eid mdn dyye .zxetkl

.xeav zacpl zekledd zernïðéøîàå-

.(a,fw) `xza wxta onwlãâðë éî ãâðë
úàèç øúåî,z`hgl zern yixtd oebk -

.zern el exzezpe ,miyakd elfedeãçàå
íùà øúåîì.zelirne zelfeb oebk ,mzq -

øéæð íùà øúåîì ãçàå`l xzen eze`c -

dfy itl ,mzq my` xzen mr axern did

.oiia exizdl dfe xtklíùà øúåîì ãçàå
òøåöîexizdl `ay ,jpdl enc `lc -

zegpn) `xza wxta yxtn jpi`e .dpgna

,xeav zacpl ilf` zexzen jpd lke .(a,fw

edfc .mipdkl - zexere ,myl - xyad :zeler zern mze`a oigwel lha gafndyk

.(a,bk) dxenz zkqna ,rciedi ly eyxcnàúéà íàå- oibel dyng `iandc -

.dacp `di cg`e ,mdn rax` iaxwåì ïé÷úéìøôåù.mincd ea litdl -êðä-

.ilf` xeaiv zacpl zexzenêðäxtey edl dnl mikqp -?,`nei lk gikye li`ed

.mikqp oiperh zepaxw aex ixdyøîãå øîã éôøèöîã øùôà- dyng xcp m` -

drax` ediy cr ,mixg` mikqp xzen mr sxhvie ,x`ypd bel gipie drax` aixwi

.dyly e`çøæà`xizi `xwe ,"dl` z` dkk dyri gxf`d lk" aizk mikqp iab -

dnke .oaxw `la mikqp oiacpzny cnln .mikqp oic lk iaizk dipin lirl `dc - `ed?.icinl ifg `l - ikdn xivac ,oibel zylyäéäérnyn - "xtl didi oidd ivg" -

`pyil .izixg` `iedc dgpnc."didi xbk mkk" aizk mikqp zyxta :`pixg`äëë.`aekir -äùùå äòáøà àîéìéàiieaxl i`xw jixv in !`hiyt -?ùìù àðù éàî
.'ek yakl efgc ol `hiytc -åàì àìà.xzen `di iyingde ,drax` eaixwie ,oiacpznc rnynle ,iieaxl iz` dil efg `lc icin -ììë åæç àì íéðù äî`kilc -

.dl aixwne ,ediipin `cg jiyn :xninlàúéàãë àäaixwn - caric la` ,exzenl dligz oiyixtn oi`y ,`lc `ed dligzkl - dyng ,ixnbl oiacpzn oi` - mipy -

.dacpl xzen `di iyinge ,rax`íéëñðì òá÷ ïéà àäirac dn lke .xzen jci`e ,ediipin drax` aixwn - dyng iziin ike .iziin - dlrnle mipyn irac dnke -

.icin `le irainl `kil `kde .dacpl xzen jci`e ,aixwn - ifgc i`ne ,iziinéì àèéùô äøùò ãòyly .edl ilnnc cr [iaxw `l] ixnbl - dynge mipye belc -

.li`e xtl - dxyr ,yake xtl - dryz ,mili` ipyl - dpny ,li`e yakl - draye ,xtl - dyye ,li`l - drax`e ,efg yakl -øùò ãçà
àéòáéî
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àðééøåîxhtpc ,xi`n iax elit`c .einia didy xyt`e ,iax zia ly Ð d`iyp iac

`lelda oiicr miiw did ,(a,ap) oiyeciwc ipy wxta gkenck ,dcedi iax mcew

,oigthn eidy rnye ,`gzt inw xarc :dviac inlyexia gkenck ,iax xa oerny iaxc

xn`c ,(a,bi) oiaexirc `nw wxta rnynck ,did ax inia s`e .zayd z` oillgn :xn`e

iaxl dizingc Ð `ixagn `pccgnc i`d :ax

meyn ,"iax" my oiqxeb yie .dixeg`n xi`n

.inlyexic `caerìéàåäyexwl lekie

zngn `nh mcc ,rnyn Ð zifk lr cenrle

iycw" wxta dlirnac :dnize .xyak aiygc

?`nh `edy mivxy mcl oipn :xn` (`,fi) "gafn

aiygc il wetiz Ð "`nhd mkl dfe" xn`py

mc iieaxl `xw jixhvi`c :xnel yie !xyak

cr :jzrc `wlqc ,dycrka `nhnc lelv

.dycrk lr cenrle yexwl lkeiy ick ea `diy

Ð "oitxhvn exyae uxyd mc" opz ikdle

,`l Ð dxyae dliap mc la` ,dey oxeriyc

:xn`c ,inlyexia gken oke .dey oxeriy oi`c

exyae uxyd mc" opzcde .`nh Ð dliap mc

dnle :xn`z m`e .ea `veik epl oi`e ,"oitxhvn

(`,ar oileg) "dywnd dnda" wxta `xw il

cenrle yexwl leki ixd ,znd on mc ziriaxl

ophirnn dedc ,zn ip`yc :xnel yie !zifk lr

mc" yixa opiyxcck ,silgn erfbc meyn mc

oi`e enr `xapy mvr dn :(`,dp dcp) "dcpd

.enr e`xap `ly ,mipiy e`vi Ð silgn erfb

orfb ,enr e`xapy it lr s`y ,oxetve xry e`vi

!`nhe ,silgn erfbc ,xya ixde :jixte .silgn

wxta :dyw cere .zwlv dyrp enewn :ipyne

`iyew` ipyn `lc (`,ak migqt) "dry lk"

dnce dcibe dalge `id dliap dxzedyk ,mcc

rnyn Ð cibe algc `iyew` ipynck ,dxzed

mey yiy :xnel jixv jkitl !xyak aiyg `lc

daxnc xzale ,zeliap mc dia opiaxnc ieaix

lekiy ,ziriaxa `ieax inewe`l xazqn dia

.zifk lr cenrle yexwlïéàmipy bel oiacpzn

(`,bw zegpn) opixn`c ikid ik :dniz Ð dynge

`iai Ð "oexyr ivg" xn` m`c ,zegpn iab

`kd .mipy `iai Ð "dvgne oexyr" ,mly oexyr

`iai Ð "mipy" e` "bel" xn` ik :`nip inp

Ð "dyng" xn` ike ,yak ikqp mdy dyly

Ð inp ikd `nye ?xt ikqp mdy dyy `iai

,dacpa ixiin `kd la` ,"ilr ixd" xn`c `kid

el` ixd" xn`e ,eiptl mipy e` cg` bel yic

yxit "mikqpl raw yi" iab `xnbae ."mikqpl

."dcnl oibel jke jk ilr ixd" xn`c oebk :qxhpewaäùù(a,fw) `xza wxta Ð dacpl

.in cbpk i`xen` ibilte ,onwl dl iziinøîàdil `wtqn Ð 'ek xnel `vnz m` iia`

.iy` axc `iyew meyn ,iia`lãò:xn`z m`e Ð il `irain xyr cg` il `hiyt dxyr

?oieki` yake li`l e` ,iaxw `l edl `lnnc cr Ð oieki` milk ipyl i` ,iraiz inp dray

la` .`l e` xn` i` ,`pin cgn cge ,`pin cgn ixza `l` dil `irain `lc :xnel yie

.opixn` Ð `pin cgn cge `pin cgn cgc `hiyt
dn
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éñBé éàî ."äëk"àðL éàî ,äMLå äòaøà àîéìéà ?ó ¨¨©¦¦¥¨©§¨¨§¦¨©§¨

ìL?äL¯!øôe ìéàì eæç éîð äMLå äòaøà ,Lákì eæçc §¨§¨©¤¤©§¨¨§¦¨©¦¨¨©¦¨
òîL ,íéëñðì òá÷ ïéà :dpéî òîLe ,äMîç åàì àlà¤¨¨£¦¨§©¦¨¥¤©¦§¨¦§©
ïéácðúî ïéà :éëä ïðz àì ïðà àäå ,éLà áø øîà .dpéî¦¨£©©©¦§¨£©¨§©¨¦¥¦§©§¦
íéðM äî ,íéðLc àéîec äMîç éðú÷ .äMîçå íéðL âBì§©¦©£¦¨¨¨¥£¦¨§¨¦§©¦©§©¦

¯éîð äMîç óà ,ììk eæç àìc¯!ììk eæç àìc¯éãéî §¨¨§¨©£¦¨©¦§¨¨§¨¦¦
àöîz íà :ééaà øîà .àúéàãk àäå àúéàãk àä ?àéøéà¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨£©©©¥¦¦§¨

íéëñðì òá÷ ïéà ,øîBì¯àöîz íà ,íéëñðì òá÷ ïéà àä ©¥¤©¦§¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦¦§¨
íéëñðì òá÷ Lé øîBì¯øNò ãçà ,éì àèéLt äøNò ãò ©¥¤©¦§¨¦©£¨¨§¦¨¦©©¨¨
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zegpn(iyily meil)

,àøáb àeääå,envr lr jk xn` iaia ax ,xnelkéîñ øèìt ìòC± §©©§¨©©§¥¨¦
uxzl leki epi`e eilr zayein ezrc oi` jkitle ,mezgpd lr jneq

.el eywdy `iyewd z`
:`nh zeliap mc `pwqnl m`d dpc `xnbddìò éåä éàîidn - ©¨¥£¨

.ef dl`ya dkldd zrxkdéác àðééøBî äãeäé éaø ,óñBé áø øîà̈©©¥©¦§¨§¨¨§¥
äåä äàéNð,iax zia ly d`xedd dxen did dcedi iax -déì éøBàå §¦¨£¨§¥¥
dézòîLkmc mi`nhn lld ziay ,eixack mdl dxed `ede - ¦§©§¥

.zeliapïðúcéànL úéa élewî íéøác äML øîBà äãeäé éaø , ¦§©©¦§¨¥¦¨§¨¦¦¥¥©©
ìlä úéa éøîeçîeoic `ed ,el` mixac dyyn cg`e .,úBìéáð íc ¥§¥¥¦¥©§¥

yïéøäèî éànL úéa,ïéànèî ìlä úéáe.éaøa éñBé éaø øîà ¥©©§©£¦¥¦¥§©§¦¨©©¦¥§©¦
úéòéáøa àlà eànè àì ,ìlä úéa eànhLk óà ,äãeäémc §¨©§¤¦§¥¦¥Ÿ¦§¤¨¦§¦¦

,zeliap,úéfk ìò ãBîòìå LBø÷ì ìBëéå ìéàBäxya z`neh xeriye ¦§¨¦§§©£©©©¦
.zifka `id dliap

äðùî
:dacpl ie`xd oiid xeriy edn zx`an dpyndïéácðúî ïéàoii ¥¦§©§¦

xeriya mikqplâBìe` cg`å ,íéðLmiacpzn oi` okäMîçmibel §©¦§£¦¨
,df xeriya mikqp zgpn ep`vn `ly ,oiiìL ïéácðúî ìáàäL £¨¦§©§¦§Ÿ¨

,yak ikqp xeriyk oii mibeläòaøàå,li` ikqp xeriykäMLå §©§¨¨§¦¨
,xt ikqp xeriykåmiacpzn okäMMîmibel,äìòîìeacpzndy §¦¦¨§©§¨

x`e yakl miie`x mdn dyly ,mibel dray,li`l miie`x dra
md miie`x dryze ,mili` ipyl md miie`x mibel dpeny acpznyke
,yake mili` ipyl xyr cg`e ,li`e xtl miie`x dxyre ,yake xtl

.sexiva zepaxw dnkl md miie`x mibeld xtqn daxiy dnk oke

àøîâ
maixwdl jixv mikqpl mibel dnk acpznd m`d zwtzqn `xnbd

:cg`k,eäì àéòaéà,'mikqpl mibel jke jk ilr ixd' xn`yk m`d ¦©§¨§
íéëñpì òá÷ Lémaixwdl leki oi`e ,zg` dacpk mlek erawp - ¥¤©©§¨¦

,cgia `l`,íéëñpì òá÷ ïéà Bàie`xd xeriy aixwdl lekie ¥¤©©§¨¦
.cgi ezacp lk z` aixwn oi`y s` ,envr ipta ,daxwdl

:`xnbd zl`eyéîc éëéä.df wtqa dkldl dpin `wtpd dn - ¥¦¨¥
:`xnbd daiynäMîç éúééàc ïBâk,mibelúøîà éà`ed oicdy §§©§¥£¦¨¦¨§©

yéLî ,íéëñpì òá÷ ïéàeäéépéî äòaøà áéø÷îe C`ed leki - ¥¤©©§¨¦¨¦©§¦©§¨¨¦©§
iptn ,mnvr ipta maixwdle dyngd jezn bel drax` jeynléæçc©£¦

ìéàì,li` ikqpl md miie`xy -Cãéàå,iyingd beld ,xg`de - §©¦§¦¨
äáãð éåäaiv zacpl didi -,zexteyl elti eince xkniy ici lr ,xe ¨¥§¨¨

.gafnd uiw zler mipew eid mda oezpd sqkdnyLé úøîà éàå§¦¨§©¥
éáø÷ àì eäì élîîc ãò ,íéëñpì òá÷`lnie sqep bel `iaiy cr - ¤©©§¨¦©¦§©¥§Ÿ¨§¦

.miaxw md oi` ,xt ikqp xeriyk mibel dyyl mxeriy z` milyie
éàî.df wtqa oicd dn - ©

:wtqd z` heytl di`x `ian iia`òîL àz ,ééaà øîàepipy ¨©©©¥¨§©
dpyna(d"n e"t milwy),ycwna zextey xyr dyly eidymkezne

eidäMLzexteyäáãðìuiwl zeler mdn mipewy zernl - ¦¨¦§¨¨
.gafndïðéøîàå`xnba(.gw oldl)éî ãâðk,el` zextey dyy epwzp §¨§¦©§¤¤¦

mdn cg`úàhç øúBî ãâðkoaxw mda zepwl zern yixtdy - §¤¤©©¨
zern ecia ex`ype ,lefa ez`hg dpwe ,miyakd elfede ,z`hg

.df xteya mpzep ,z`hgl yixtdyåmipzep eid ipyeaøúBî §©
úBîLà,zelirn my`l e` zelifb my`l zern yixtd m`y - £¨

,df xteya mgipn ,zern ecia ex`ype mili`d elfedeådid iyily §
løéæð íLà øúBîmy`l yak mda zepwl xifpd yixtdy zern - ©£©¨¦

miyakd elfedeå .d iriaxl diòøBöî íLà øúBî-yixtdy §©£©§¨
,elfede my`l yak zepwl zern rxevndål did iyingdøúBî §©

ïépé÷elfede dpei ipa e` mixez ly ow mda zepwl zern yixtdy -. ¦¦

ål did iyydàèBç úçðî øúBîzern yixtdy ipr `heg - §©¦§©¥
mipew eid el` zern xzen lkae ,zerndn ecia exzepe ezgpnl
zepaxw eid `ly drya gafnd lr maixwdl ,xeaiv zacpl zepaxw
zexerde myl xyad ,zeler el` zerna mipew eide ,eilr miaxw

.mipdklàúéà íàå,mibel dyng acpzndy `ed oicd m`e - §¦¦¨
,dacpl didi iyingde miaxw mdn drax`àðéøçà øôBL ïéwúéì¦©¥¨©£¦¨

íéëñð øúBî ãâðkjkne ,mikqpd xzen liaya sqep xtey epwzi - §¤¤©§¨¦
oi` mibel dyng xcepde mikqpl raw yiy gikedl yi ,ok epwz `ly

.mibel dyy xeriy milyie sqep bel `iaiy cr maixwdl leki
`ly jkn mikqpl raw yiy gikedl oi` :di`xd z` dgec `xnbd

ik ,mikqp xzenl xtey epwzðäéìæà øeaö úáãðì Cel` - ¨¨§¦§©¦¨§¦
epwze ,xeaiv zacpl mikled ,zextey mxear epwzy zexzend

,lha gafnd didiy cr mda mze` gipdl zexteyla`éçéëL éðä̈¥§¦¦
iievn mikqp -raw oi`y xn`p m` s`e ,mei lka mze` miaixwne m

,cg` bel el x`ype ,mikqpléãäa øîãe øîc éôøèöîc øLôà¤§¨§¦§¨§¦§©§©©£¥
éáø÷å éããäzepaxw ikqp mr cgia ,dfd beld z` sxvl leki - £¨¥§¨§¦

.cgi maixwie ,yakl e` xtl ie`xd xeriyk mikqp eidiy cr ,mixg`
xtey owzl jixv oi` ,xzeind beld z` owzl leki ciny iptne

.df xzen liaya cgein
:wtqd z` heytl zxg` di`x `ian `axòîL àz ,àáø øîà̈©¨¨¨§©

,`ziixaa epipy'çøæà'mikqp zyxta xn`py weqtd -(bi eh xacna) ¤§¨
,''dl ggip gix dX` aixwdl dN` z` dkM dUri gxf`d lM'ãnìî ¨¨¤§¨©£¤¨¨¤¥¤§©§¦¦¥¥©¦Ÿ©©§©¥

íéëñð ïéácðúnL,oaxw ila s` mikqp acpzdl xyt`y -änëå ¤¦§©§¦§¨¦§©¨
,mxeriyìLéñBäì äöø íàL ïépîe ,ïébeì úLóxzei `iadle §Ÿ¤¦¦©¦¤¦¨¨§¦

,mibel dylynéñBéøîBì ãeîìz ,ó(ci gk my)oidd ivg'äéäé,'xRl ¦©§©£¦©¦¦§¤©¨
.mibel dylyn xzei ly mikqp zeaxlúBçôé ìBëézegt `iaie ¨¦§

,mibel dylynøîBì ãeîìz(bi eh my)dUri gxf`d lM'äëkz` ©§©¨¨¤§¨©£¤¨¨¤
kir oeyl `ede ,'dN`.mibel dylyn zegt `ian oi`y ,ae ¥¤

:`xnbd zxxanéñBé éàîói`yxy `ziixaa epipyy xeriyd edn - ©¦
,mibel dyly lr siqedlàîéìéàxn`p m` -äMLå ,äòaøàe` - ¦¥¨©§¨¨§¦¨

ik ,`ziixaa df oic zepyl jixv oi` `ld ,mibel dyyàðL éàî©§¨
ìLøôå ìéàì eæç énð äMLå äòaøà Náëì eæçc äLmyk - §Ÿ¨©£§¤¤©§¨¨§¦¨©¦£§©¦¨¨

mikqpd xeriy dfy iptn mnvr ipta m`iadl miie`x dylyy
oeik mnvr ipta m`iadl ie`x dyye drax` mb jk ,yakl ie`xd

.xtl e` li`l md miie`xyäMîç åàì àlàepcnly i`ce `l` - ¤¨¨£¦¨
,mibel dyng mb `iadl xyt`ydpéî òîLey,íéëñpì òá÷ ïéà §©¦¨¥¤©©§¨¦

didi iyingde ,drax` mdn aixwdle mibel dyng `iadl lekie
.dacpl`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨

:df oic lr dywn iy` axéëä ïðz àì ïðà àäå éMà áø øîà- ¨©©©¦§¨£©Ÿ§©¨¦
`l` ,ok epipy `l epzpyna ixde'äMîçå íéðL âBì ïéácðúî ïéà'¥¦§©§¦§©¦©£¦¨

,éðz÷y ,cgi epyp bel dynge mipyy jkn cenll yieàéîec äMîç ¨¨¥£¦¨§¨
íéðLc-kl dneca mibel dyng miacpzn oi`ymiacpzn oi`y j ¦§©¦

,mibel ipyììk eæç àìc íéðM äî,daxwdl llk miie`x oi` ±óà ©§©¦§Ÿ£§¨©
,ììk eæç àìc énð äMîçdyng `iadl i`yxy epcnl j`id dywe £¦¨©¦§Ÿ£§¨

.dacpl didi iyingde drax` mdn aixwie mibel
:`xnbd zvxznàéøéà éãéî`l` ,ef di`x ike ±àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨

àúéàãk,llk miacpzn oi` bel ipy ,`edy enk dfe `edy enk df - ¦§¦¨
aixwn myixtd m` ,dligzkl ok yixtn oi`y s` ,bel dyng la`

.dacpl didi iyingde ,mnvr ipta bel rax`
:'mikqpl raw yi' oica zwtzqn `xnbd

øîBì àöîz íà ééaà øîàyòá÷ ïéà àä ,íéëñpì òá÷ ïéà ¨©©©¥¦¦§¨©¥¤©©§¨¦¨¥¤©
,íéëñpìla` ,dvxiy mibel dnk `iadl i`yx dlrne mibel ipyne ©§¨¦

éì àèéLt äøNò ãò ,íéëñpì òá÷ Lé øîBì àöîz íàm`y ¦¦§¨©¥¤©©§¨¦©£¨¨§¦¨¦
xeriyl mnilyiy cr miaxw mpi`y ,dyng e` mipy e` bel `ian

acpzd m` la` .mnvr ipta maixwdl ie`xdøNò ãçà,bel ©©¨¨
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oifge` mipy` cenr cw sc ± oey`x wxtzereay

àøáâ àåääåaiydl ayein izrc oi`e ,`piknq xhlt` `dc ,xn`w dicic` -

.eläìò éåä éàî`xeriy i`dc -?äàéùð éáã àðééøåî éàòìéà øá äãåäé éáø
äåä`ede ,mdixac lk oiyer eid eit lre ,ze`xed dxen iax zial mdl dide -

.dxryl mdl deväéãéã àúòîùë.zeliap mca oi`nhn lld zia :xn`c -

íéøáã äùùaiyg `w zeicr zkqna -

.edlúéæë ìò- dliap z`neh xeriye -

.zifkaäðùîâåì ïéáãðúî ïéàoii -

`le bel ly mikqp zgpn epivn `ly ,ekqpl

- dyly oiacpzn la` .dyng `le mipy

`idc ,li`l - drax`e ,yakl efgc

dyyne .xtl efgc - dyye ,"oidd ziyily"

,yakl ediipin dyly efg - rayc :dlrnle

.mili` ipyl efg - dpnye .li`l - drax`e

xtl efg - dxyr .yake xtl efg - dryz

jke ,yake mili` ipyl efg - xyr cg` .li`e

.mlerlàøîâíéëñðì òá÷ ùéxn` -

oi`c ,raw ied in - "oibel jke jk ilr ixd"

iaxw eedc ,cgia lkd `l` maixwdl leki

maixwdl lekie ,raw oi` e` .cg` oaxwa

ediiytp it`a efgc [dn]?éîã éëéäi`nl -

dpin `wtp?äáãð éåä êãéàå,xeaiv zacp -

`ed axwi e` .zexteyl einc eltie ,xknie

axwie mixg` oibel ipyd mr sxhvie ,envr

.xeaivl inp eedc ,cinz ikqplùé úøîà éàå
åäì àìîîã ãò òá÷ik ,iyyd bel `iaie -

leki oi` `dc ,iaxw `l - xtl ifgzilc ikid

.envr ipta aixwdläáãðì äùùiab -

.i`w ycwna eidy zextey xyr dyly

eid mdn draya ,eed zextey xyr dylyc

`nei zkqna yxtnc ,zern jpd oipzep

,oizcg oilwz :(a,h) milwy zkqnae ,(a,dp)

adfe dpeale mivr ,dler ilfeb ,oipiw ,oiwizre

oda ozil - dacpl eid mdn dyye .zxetkl

.xeav zacpl zekledd zernïðéøîàå-

.(a,fw) `xza wxta onwlãâðë éî ãâðë
úàèç øúåî,z`hgl zern yixtd oebk -

.zern el exzezpe ,miyakd elfedeãçàå
íùà øúåîì.zelirne zelfeb oebk ,mzq -

øéæð íùà øúåîì ãçàå`l xzen eze`c -

dfy itl ,mzq my` xzen mr axern did

.oiia exizdl dfe xtklíùà øúåîì ãçàå
òøåöîexizdl `ay ,jpdl enc `lc -

zegpn) `xza wxta yxtn jpi`e .dpgna

,xeav zacpl ilf` zexzen jpd lke .(a,fw

edfc .mipdkl - zexere ,myl - xyad :zeler zern mze`a oigwel lha gafndyk

.(a,bk) dxenz zkqna ,rciedi ly eyxcnàúéà íàå- oibel dyng `iandc -

.dacp `di cg`e ,mdn rax` iaxwåì ïé÷úéìøôåù.mincd ea litdl -êðä-

.ilf` xeaiv zacpl zexzenêðäxtey edl dnl mikqp -?,`nei lk gikye li`ed

.mikqp oiperh zepaxw aex ixdyøîãå øîã éôøèöîã øùôà- dyng xcp m` -

drax` ediy cr ,mixg` mikqp xzen mr sxhvie ,x`ypd bel gipie drax` aixwi

.dyly e`çøæà`xizi `xwe ,"dl` z` dkk dyri gxf`d lk" aizk mikqp iab -

dnke .oaxw `la mikqp oiacpzny cnln .mikqp oic lk iaizk dipin lirl `dc - `ed?.icinl ifg `l - ikdn xivac ,oibel zylyäéäérnyn - "xtl didi oidd ivg" -

`pyil .izixg` `iedc dgpnc."didi xbk mkk" aizk mikqp zyxta :`pixg`äëë.`aekir -äùùå äòáøà àîéìéàiieaxl i`xw jixv in !`hiyt -?ùìù àðù éàî
.'ek yakl efgc ol `hiytc -åàì àìà.xzen `di iyingde ,drax` eaixwie ,oiacpznc rnynle ,iieaxl iz` dil efg `lc icin -ììë åæç àì íéðù äî`kilc -

.dl aixwne ,ediipin `cg jiyn :xninlàúéàãë àäaixwn - caric la` ,exzenl dligz oiyixtn oi`y ,`lc `ed dligzkl - dyng ,ixnbl oiacpzn oi` - mipy -

.dacpl xzen `di iyinge ,rax`íéëñðì òá÷ ïéà àäirac dn lke .xzen jci`e ,ediipin drax` aixwn - dyng iziin ike .iziin - dlrnle mipyn irac dnke -

.icin `le irainl `kil `kde .dacpl xzen jci`e ,aixwn - ifgc i`ne ,iziinéì àèéùô äøùò ãòyly .edl ilnnc cr [iaxw `l] ixnbl - dynge mipye belc -

.li`e xtl - dxyr ,yake xtl - dryz ,mili` ipyl - dpny ,li`e yakl - draye ,xtl - dyye ,li`l - drax`e ,efg yakl -øùò ãçà
àéòáéî
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àðééøåîxhtpc ,xi`n iax elit`c .einia didy xyt`e ,iax zia ly Ð d`iyp iac

`lelda oiicr miiw did ,(a,ap) oiyeciwc ipy wxta gkenck ,dcedi iax mcew

,oigthn eidy rnye ,`gzt inw xarc :dviac inlyexia gkenck ,iax xa oerny iaxc

xn`c ,(a,bi) oiaexirc `nw wxta rnynck ,did ax inia s`e .zayd z` oillgn :xn`e

iaxl dizingc Ð `ixagn `pccgnc i`d :ax

meyn ,"iax" my oiqxeb yie .dixeg`n xi`n

.inlyexic `caerìéàåäyexwl lekie

zngn `nh mcc ,rnyn Ð zifk lr cenrle

iycw" wxta dlirnac :dnize .xyak aiygc

?`nh `edy mivxy mcl oipn :xn` (`,fi) "gafn

aiygc il wetiz Ð "`nhd mkl dfe" xn`py

mc iieaxl `xw jixhvi`c :xnel yie !xyak

cr :jzrc `wlqc ,dycrka `nhnc lelv

.dycrk lr cenrle yexwl lkeiy ick ea `diy

Ð "oitxhvn exyae uxyd mc" opz ikdle

,`l Ð dxyae dliap mc la` ,dey oxeriyc

:xn`c ,inlyexia gken oke .dey oxeriy oi`c

exyae uxyd mc" opzcde .`nh Ð dliap mc

dnle :xn`z m`e .ea `veik epl oi`e ,"oitxhvn

(`,ar oileg) "dywnd dnda" wxta `xw il

cenrle yexwl leki ixd ,znd on mc ziriaxl

ophirnn dedc ,zn ip`yc :xnel yie !zifk lr

mc" yixa opiyxcck ,silgn erfbc meyn mc

oi`e enr `xapy mvr dn :(`,dp dcp) "dcpd

.enr e`xap `ly ,mipiy e`vi Ð silgn erfb

orfb ,enr e`xapy it lr s`y ,oxetve xry e`vi

!`nhe ,silgn erfbc ,xya ixde :jixte .silgn

wxta :dyw cere .zwlv dyrp enewn :ipyne

`iyew` ipyn `lc (`,ak migqt) "dry lk"

dnce dcibe dalge `id dliap dxzedyk ,mcc

rnyn Ð cibe algc `iyew` ipynck ,dxzed

mey yiy :xnel jixv jkitl !xyak aiyg `lc

daxnc xzale ,zeliap mc dia opiaxnc ieaix

lekiy ,ziriaxa `ieax inewe`l xazqn dia

.zifk lr cenrle yexwlïéàmipy bel oiacpzn

(`,bw zegpn) opixn`c ikid ik :dniz Ð dynge

`iai Ð "oexyr ivg" xn` m`c ,zegpn iab

`kd .mipy `iai Ð "dvgne oexyr" ,mly oexyr

`iai Ð "mipy" e` "bel" xn` ik :`nip inp

Ð "dyng" xn` ike ,yak ikqp mdy dyly

Ð inp ikd `nye ?xt ikqp mdy dyy `iai

,dacpa ixiin `kd la` ,"ilr ixd" xn`c `kid

el` ixd" xn`e ,eiptl mipy e` cg` bel yic

yxit "mikqpl raw yi" iab `xnbae ."mikqpl

."dcnl oibel jke jk ilr ixd" xn`c oebk :qxhpewaäùù(a,fw) `xza wxta Ð dacpl

.in cbpk i`xen` ibilte ,onwl dl iziinøîàdil `wtqn Ð 'ek xnel `vnz m` iia`

.iy` axc `iyew meyn ,iia`lãò:xn`z m`e Ð il `irain xyr cg` il `hiyt dxyr

?oieki` yake li`l e` ,iaxw `l edl `lnnc cr Ð oieki` milk ipyl i` ,iraiz inp dray

la` .`l e` xn` i` ,`pin cgn cge ,`pin cgn ixza `l` dil `irain `lc :xnel yie

.opixn` Ð `pin cgn cge `pin cgn cgc `hiyt
dn
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äãeäé éaø :óñBéàðééøBî,äåä äàéNð éácéøBàådéì ¥©¦§¨©§¨§¥§¦¨£¨§¥¥

élewî íéøác äML :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc .déúòîLk¦§©£¥¦§©©¦§¨¥¦¨§¨¦¦¥
úBìéáð íc ,ìlä úéa éøîeçîe éànL úéa¯éànL úéa ¥©©¥§¥¥¦¥©§¥¥©©

:äãeäé éaøa éñBé éaø øîà .ïéànèî ìlä úéáe ,ïéøäèî§©£¦¥¦¥§©§¦¨©©¦¥§©¦§¨
óàeànhLkìéàBä ,úéòéáøa àlà eànè àì ,ìlä úéa ©§¤¦§¥¦¥Ÿ¦§¤¨¦§¦¦¦

ìBëéåLBø÷ìãBîòìå.úéfk ìòäðùîâBì ïéácðúî ïéà §¨¦§§©£©©©¦¥¦§©§¦
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íéëñðì òá÷ ïéà zøîà¯éLîeäéépéî äòaøà áéø÷îe C ¨§©§¥¤©¦§¨¦¨¥©§¦©§¨¨¦©§
íéëñðì òá÷ Lé zøîà éàå .äáãð éåä Cãéàå ,ìéàì éæçc§¨¥¨©¦§¦¨¨¥§¨¨§¦¨§©§¥¤©¦§¨¦

¯ãòéìîîc,ééaà øîà ?éàî .éáø÷ àì eäì:òîL àz ©§¦§¦§¨¨§¦©£©©©¥¨§©
,úàhç øúBî ãâðk ?éî ãâðk :ïðéøîàå ,äáãðì äML¦¨¦§¨¨§¨§¦©§¤¤¦§¤¤©©¨

øúBîe,òøBöî íLà øúBîe ,øéæð íLà øúBîe ,úBîLà ©£¨©£©¨¦©£©§¨
ïé÷úéì ,àúéà íàå .àèBç úçðî øúBîe ,ïépé÷ øúBîe©¦¦©¦§©¥§¦¦¨¦§¦

!íéëñð øúBî ãâðk àðéøçà øôBL¯ðäøeaö úáãðì C ¨©£¦¨§¤¤©§¨¦¨¨§¦§©¦
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éáø÷å"çøæà" :òîL àz ,àáø øîà .¯ãnìîïéácðúnL §¨§¦£©¨¨¨§©¤§¨§©¥¤¦§©§¦
?änëå ,íéëñð¯ìLéñBäì äöø íàL ïépîe .ïébeì úLó §¨¦§©¨§¤¦¦©¦¤¦¨¨§¦

éñBéøîBì ãeîìz ?úBçôé ìBëé ."äéäé" øîBì ãeîìz ?ó ¦©§©¦§¤¨¦§©§©
éñBé éàî ."äëk"àðL éàî ,äMLå äòaøà àîéìéà ?ó ¨¨©¦¦¥¨©§¨¨§¦¨©§¨

ìL?äL¯!øôe ìéàì eæç éîð äMLå äòaøà ,Lákì eæçc §¨§¨©¤¤©§¨¨§¦¨©¦¨¨©¦¨
òîL ,íéëñðì òá÷ ïéà :dpéî òîLe ,äMîç åàì àlà¤¨¨£¦¨§©¦¨¥¤©¦§¨¦§©
ïéácðúî ïéà :éëä ïðz àì ïðà àäå ,éLà áø øîà .dpéî¦¨£©©©¦§¨£©¨§©¨¦¥¦§©§¦
íéðM äî ,íéðLc àéîec äMîç éðú÷ .äMîçå íéðL âBì§©¦©£¦¨¨¨¥£¦¨§¨¦§©¦©§©¦

¯éîð äMîç óà ,ììk eæç àìc¯!ììk eæç àìc¯éãéî §¨¨§¨©£¦¨©¦§¨¨§¨¦¦
àöîz íà :ééaà øîà .àúéàãk àäå àúéàãk àä ?àéøéà¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨£©©©¥¦¦§¨

íéëñðì òá÷ ïéà ,øîBì¯àöîz íà ,íéëñðì òá÷ ïéà àä ©¥¤©¦§¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦¦§¨
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zegpn(iyily meil)

éàî éì àéòaéî,oicd dn ip` wteqn -ì àøábïéekî à÷ íéøô éðL ¦©§¨¦©©§¨¦§¥¨¦¨¦©¥
,mixt ipy ikqp xeriyk bel xyr mipy acpzdl mc`d zpeek m`d -

éáø÷ àì eäì élîîc ãòåmikqpd oi` ,df xeriy milyiy cre - §©¦§©¥§Ÿ¨§¦
.miaxwì àîìc Bàïéåekî÷ ãçà Náëå íéìéà éðL`ny e` - ¦§¨¦§¥¥¦§¤¤¤¨¨¦©¥

cg` mdy ,yake mili` ipy ikqp xeriyk mikqp acpzdl ezpeek
pi`e ,mibel xyr,wtqde .milydl jixv eãçî ãçå àðéî ãçî éøz§¥¥©¦¨§©¥©

àì Bà ,ïðéøîà àðéîxeriyk oii acpzdl jxcdy mixne` m`d - ¦¨¨§¦©Ÿ
acpzdl ezpeeke ,xg` oinn cg` cere cg` oinn mikqp ipyl ie`xd
jxcd oi` `ny e` .yak ly zg` cere li` ly mikqp zegpn ipy
zl`ey .mixt ipy ikqpl ezpeeke cg` oinn mikqp `l` acpzdl

:`xnbdéàî:`xnbd daiyn .df wtq hytp j`id -e÷éz. ©¥

äðùî
:onye oii miacpzn cvik zx`an dpyndïéé ïéácðúîenvr ipta ¦§©§¦©¦

,oiziyl ekqpne ,onye zlq `laïîL ïéácðúî ïéàå,envr ipta §¥¦§©§¦¤¤
,ïîL ïéácðúî øîBà ïBôøè éaø .àáé÷ò éaø éøácxihwne ,evnewe ¦§¥©¦£¦¨©¦©§¥¦§©§¦¤¤

.milk`p eixiiye ,unewd z`àeäL ïéia eðéön äî ïBôøè éaø øîà̈©©¦©§©¨¦©©¦¤
äáBç àaoaxwd mräáãð àáe,envr iptaàa àeäL ïîL óà ¨¨¨§¨¨©¤¤¤¨

äáBç,oaxwd mr `iany mikqp zgpnaäáãð àa.envr iptaøîà ¨¨§¨¨¨©
àì ,àáé÷ò éaø Bì-,oiin ony cenll oi`ïkL ,ïéia zøîà íà ©¦£¦¨Ÿ¦¨©§¨©©¦¤¥

Bîöò éðôa BúáBç íò áø÷ekqpn ,oaxw mr e`ianyk s`y iptn - ¨¥¦¨¦§¥©§
,envr ipta miltqléðôa BúáBç íò áø÷ BðéàL ïîMa øîàzŸ©©¤¤¤¥¨¥¦¨¦§¥

,Bîöò.onya dgpnd zleq z` llea `l` ©§
:zetzeya zepaxw z`ad ipic zx`an dpyndïéácðúî íéðL ïéà¥§©¦¦§©§¦

ãçà ïBøOò,zetzeya dgpnlíéîìLe äìBò ïéácðúî ìáà ¦¨¤¨£¨¦§©§¦¨§¨¦
,zetzeyaåd zler zetzeya miacpzn ok,óBòeúçà äãéøt eléôà §£¦§¦¨¤¨

.cg` lfeb -

àøîâ
íäéðL éøácî àáø øîà[oetxh iaxe `aiwr iax-]ácðúî ,ãBîìð ¨©¨¨¦¦§¥§¥¤¦§¦§©¥

íéëñð úçðî íãàoiie ony zlq ly,cgiíBé ìëa:`xnbd zl`ey . ¨¨¦§©§¨¦§¨
àèéLt:`xnbd daiyn .df oic heyt `ld ±àîéúc eäî`ny-] §¦¨©§¥¨
[xn`zàì éôè ïéà úBçðî äMîç éðä àðîçø da élb äáãð úçðî¦§©§¨¨©¥¨©£¨¨¨¥£¦¨§¨¦§¥Ÿ

miweqta exkfedy zegpnd zyngy dxezd dzlib dacp zgpna ±,
d`a dpi` dnvr ipta mikqp zgpn la` ,daxwdl zeie`xd md

,dacpaïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`yàîúña éléî éðä- ¨©§©¨¨¥¦¥¦§¨¨
dgpn acpzna exn`p ,zegpnd zyngn cg` wx `iany el` mixac

,mzqLéøt Léøôc àëéä ìáàacpzny yxity mewna la` ± £¨¥¨§¨¦¨¦
.dnvr ipta d`iaie yxity itk dyri ,mikqp zgpn

y dpyna epipyïéácðúî íéðL ïéàzetzeya oexyr. ¥§©¦¦§©§¦
:`xnbd zl`eyàîòè éàî,cg` oexyr miacpzn mipy oi`y ©©£¨

àîéìéàmrhdy xn`p m` ±áéúëc íeMîweqta(` a `xwie)Wtpe' ¦¥¨¦¦§¦§¤¤
iMáéø÷úmiacpzn mipy oi` cigi oeyla azkpy iptne ,'dgpn oAxw ¦©§¦¨§©¦§¨

ok m` ,cg` oexyráéúk àä énð äìBòoeyl aezk ixd dlera mb ± ¨©¦¨§¦
dler zyxta xn`py ,cigi(b ` my)áéø÷é'epipy ok it lr s`e ,'Fz` ©§¦Ÿ

:`xnbd zayiin .zetzeya dler miacpznyéàî äìBò àlà¤¨¨©
àîòè,dze` oiacpzn mipyáéúëc(hl hk xacna)'íëéúìòì'oeyla . ©£¨¦§¦§ŸŸ¥¤

:`xnbd zl`ey .dze` miacpzn mipyy ,miaxáéúk àä énð äçðî¦§¨©¦¨§¦
(my)E''íëéúBçðîì.zetzeya de`iai mipyy cnlpe ,miax oeyla §¦§¥¤

:`xnbd zayinàlàzetzeya dgpn mi`ian oi`y mrhdíeMî ¤¨¦
da áéúëc(` a `xwie)e'Lôðcigi oeyl ytpe ,'dgpn oAxw aixwz iM ¦§¦¨§¤¤¦©§¦¨§©¦§¨

.`ed
øîBà éaø ,éëä énð àéðzweqta xn`p(gi ak `xwie)áéø÷é øLà' ©§¨©¦¨¦©¦¥£¤©§¦

,''äì eáéø÷é øLà íúBáãð ìëìe íäéøãð ìëì Bðaø÷o`kn epcnle ¨§¨§¨¦§¥¤§¨¦§¨£¤©§¦©
yìkä[dacp zepaxw lk-]áeúkä ÷léñ àì ,úeôzeLa ïéàa± ©Ÿ¨¦§¨Ÿ¦¥©¨

,df llkn aezkd `ived `leäçðî àlàiptn zetzeya d`a dpi`y ¤¨¦§¨
øîàpLda.'Lôð' ¤¤¡©¤¤

.dgpn aixwnd zlrna mi`xen` zeyxc d`ian `xnbd
äçðî úépzLð äî éðtî ÷çöé éaø øîà,dacp zepaxw x`yn ¨©©¦¦§¨¦§¥¨¦§©¥¦§¨

,äçðî àéáäì Bkøc éî àeä Ceøa LBãwä øîà ,'Lôð' da øîàpL¤¤¡©¨¤¤¨©©¨¨¦©§§¨¦¦§¨
éðògxhe `ed ipry itle ,mihgdn dgpn `iane zenda el oi`y ¨¦

,d`iadléaø øîà .éðôì BLôð áéø÷ä eléàk åéìò éðà äìòî©£¤£¦¨¨§¦¦§¦©§§¨©¨©©¦
eìlä ïebéè éðéî äMîç da øîàpL äçðî úépzLp äî ÷çöé± ¦§¨©¦§©¥¦§¨¤¤¡©¨£¦¨¦¥¦©¨

pin dyng da exn`py,ony yi mlekay miíãå øNa Cìîì ìLî̈¨§¤¤¨¨¨¨
éðò àeäL Ba òãBéå äceòñ BáäBà Bì äNòLeade`y rcei jlnde - ¤¨¨£§¨§¥©¤¨¦

,iprïebéè éðéî äMîç ïî éì äNò Bì øîà,izcerqläðäàL éãk ¨©£¥¦¦£¦¨¦¥¦§¥¤¥¨¤
Enîdgpn oaxw mb jk ,iptl lawzdl ie`x didz mdici lry - ¦§

ez`adl mipey mipte` ea ozpe mewnd iptl `ed aiag e`ian iprdy.

íéëñðäå úåçðîä êìò ïøãä

ïåøùò éìò éøä ¯ øùò äùìù ÷øô

äðùî
oipn hxtl `la mzq dgpn `iadl xcepd ipic zx`an dpynd

xn` :hxit dn gkyy e` ,dgpnd beq e` mipexyrdïBøOò éìò éøä£¥¨©¦¨
zleq,dgpnlàéáéoexyr.ãçàilr ixd xn` m`eàéáé ,úBðBøNò ¨¦¤¨¤§¨¦
,íéðL,xn` m`e .mipy eherin miax oeyla xcpy oeikydrya §©¦

izxcpyézLøét,mipexyrd oipnòãBé éðéàå[xkef-]äî[dnk-] ¥©§¦§¥¦¥©©
àéáé ,ézLøétwtqnïBøOò íéMLdgpn ly lecbd xeriyd `edy ¥©§¦¨¦¦¦¦¨

zg`.dacpl didi xzid ,dfn zegt xcp m`y dpzie ,
xn`y xcepdäçðî éìò éøä,mzqäöøiL Bæéà àéáézyngn £¥¨©¦§¨¨¦¥¤¦§¤

.dacp zgpn zyxta zeaezkd zegpndàéáé øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¨¦
`weecàéäL ,úìBqä úçðîd,úBçðnaL úãçeéîoldl `xnbd ¦§©©¤¤¦§¤¤¤©§¨

(.dw).ezpeek yxtz
ilr ixd xn`y xcepdBà ,äçðîilr ixdàéáé ,äçðnä ïéîdgpn ¦§¨¦©¦§¨¨¦

úçàilr ixd xn` m`e .zegpnd zyngnBà ,úBçðîilr ixdïéî ©©§¨¦
íézL àéáé ,úBçðî.zegpnd zyngn cg` oinn zegpn izy `iai - §¨¨¦§©¦

xn` m`eézLøét,dgpnd oin z` ixcp zryaòãBé éðéàå[xkef-] ¥©§¦§¥¦¥©
äæéàoinïzLîç àéáé ,ézLøét ïäîdpzie ,[zegpnd ipin zyng-] ¥¤¥¤¥©§¦¨¦£¦§¨

.dacp didz e`l m`e ,ixcpl didz izxcp z`f m`y
xn`y xcepdézLøét`ia`y ,ixcp zryaíéðBøNò ìL äçðî ¥©§¦¦§¨¤¤§¦

,cg` ilkaBé éðéàåòã[xkef-]änkmipexyríéML àéáé ,ézLøét §¥¦¥©©¨¥©§¦¨¦¦¦
,ïBøOòdpzne ,cg` ilka d`ad dgpn ly lecbd xeriyd `ed dfy ¦¨

.dacpl `di x`yd oexyr miyyn zegt xcp m`yøîBà éaøepi` ©¦¥
`iadl xcp ixdy ,oexyr miyy ly zg` dgpna ezaeg ici `vei

ok lr ,`id `zlin ef zeriawe ,ilka miieqn mipexyr oipnàéáé̈¦
miyyî ,úBðBøNò ìL úBçðîoexyríéML ãòå ãçà,oexyr §¨¤¤§¥¤¨§©¦¦

,mipexyr ipy ly dgpn cere ,cg` oexyr ly zg` dgpn ,xnelk
.oexyr miyy cr d`ld oke

àøîâ
epipy .mipexyrd oipn hxit `ly xcepa yecigd edn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn ,cg` `iai oexyr ilr ixd ,dpyna,àèéLtxg`ny §¦¨
:`xnbd zvxzn .cg` oexyr wx `iadl aiig cigi oeyla xcpy

,dpyna `ad oicdy meyn ,df heyt oic micwd `pzdyúBðBøNò'¤§
déì àëéøèöéà 'íézL àéáémiax oeyla xn`y oeiky ,epcnll ¨¦§©¦¦§§¦¨¥

.mipexyr ipy `iadl jixv
:`xnbd dywnàèéLt énð àädl leki epi`y df oic mb ixd -`ia ¨©¦§¦¨

zvxzn .miax oeyla mipexyr xn` ixdy ,heyt `ed cg` oexyr
:`xnbd,déì àëéøèöéà íézL úBðBøNò èeòéîyecigd ,xnelk ¦¤§§©¦¦§§¦¨¥

`l` ,mipexyr ipyn xzeil dzid ezpeek `ny miyyeg eppi`y `ed
.mipexyr izy wx `iaiy jka ic
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oifge` mipya cenr cw sc ± oey`x wxtzereay

åäì éìîîã ãòå ïéåëéà íéøô éðùì àøáâ éàî éì àéòáéîipyl - oibel dpny eaxwil :opixn` `le .mikqpl raw yi `dc ,iaxw `l - oibel xyr mipyl -

:opiqxb ikd .oieki` ,yake mili` ipyl ,die`xd dgpnl :`nlc e` .cg` yakl - oibel dylye ,mili`àì åà ïðéøîà àðéî ãçî ãçå àðéî ãçî éøú,xnelk -

`l e` iaecpi`l `gxe` ied in?äðùîïéé ïéáãðúî.oiie zlq `la ony oiacpzn oi`e .envr ipta oiziyl ekqpne ,zlqe ony `la -ïîù ïéáãðúî,evnewe -

.oilk`p eixiye ,unewd xihwne'åë åðéöî äî.ony `le oii oiacpzn :ipzwck (opifgck) ,oiia dl iwen `aiwr iaxe .oikqp oiacpzny cnln - "gxf`" :lirl oxn`c -

äáåç àá àåäù ïîù óà,mikqp zgpna -

.dnvr ipta dacp `aéðôá åúáåç íò
åîöòmr daeg `a `edy it lr s` -

onya xn`z .dgpna axern epi` - dgpnd

ipta ilka izilc dil ogky` `lc oeike .'ek

.iziil `l inp `zyd ,envr

äãéøô åìéôà.oiacpzn cg` lfeb elit` -

àøîâíãà áãðúî ãîìð íäéðù éøáãî
íéëñð úçðîlka ,oaxw `la oiie ony zlq -

la` ,envr ipta `l` ibilt `l o`k crc .mei

.ibilt `l - dgpnd mr axernaäùîç
úåçðî,zelge ,zygxne ,zagne ,zlq -

d`a dpi`c ,aiyg `l dkeax la` .oiwiwxe

dgpn e`le ,gafd mr dceza `l` dacp

.`idïì òîùî à÷`l eze aiyg ipdc `d -

zg` `iai mzq "dgpn" xn`c `kid -

.elld yngnùéøôã àëéä ìáàmikqpl -

.yixtàîòè éàîoiacpzn mipy oi` -

oexyr?÷úáéø.cigi oeyl -íëéúåìåò-

.miax oeyléðòoi`y ,dgpn `iadl ekxc -

.zenda elïåâéè éðéî äùîç,zagn ,zlq -

lk .dt`n zgpnc oiwiwxe ,zelge ,zygxne

."oebih" ixw - ony dia zi`c icinäðäàù
êîî.oda iptl laewzy ,xnelk -

íéëñðäå úåçðîä êìò ïøãä

äðùîéúùøéô ,ïåøùò éìò éøädnk -

.`ia` mipexyréúùøéô äî òãåé éðéàå
íéðåøùò íéùù àéáéxcp ikdn xiva i`c -

dnk :xn`e ipznc ,dil ztki` `l -

.dacp `di - x`yde ,ixcpl eidi - izxcpy

oi`c ,iwetql `kil ithaezicigi dgpn

.mipexyr miyy lr dxiziäçðî éìò éøä
.mzq -äöøéù åæéà àéáé.zegpn dyngn -

úåãçåéî.`xnba yxtn -äçðîä ïéî-

ixd" xn`y e` ,"dgpn ilr ixd" ,xnelk

.zg` `iai - "dgpnd oin ilrúåçðî-

`iai - "ilr zegpn oin" xn`y e` "ilr"

.cg` oinn zegpn izyéúùøéôon zg` -

df i` rcei ipi`e dyxta miaezky zegpnd

.'ek izyxit odnäçðî éúùøéôilka -

.mipexyr ly cg`äîë òãåé éðéàå-

.da izraw mipexyrïåøùò íéùù àéáé-

- xcp xiva i`e ,iwetql `kil ikdn ithac

izyxity dnk :xn`e ipznc ,ol ztki` `l

.dacpl `di - x`yde ,ixcpl `di -éáø
øîåà,`cg rnyn - "dgpn" xn`c oeik -

miyy `iai m`e .draw cg` ilka `nl`

ly `cge ,oexyr ly `cg :miyy cre cg`n zegpn miyy `iai jkld .`zlin - `pnc `zeriaw iaxl dil zi`e .dxizi dgpn `iede ,xcp ikdn xiva `ny - cg` ilka

.dacp - jpi`e ,xcp ediipin `cg i`cec - miyy cr oke ,rax` ly `cge ,yly ly `cge ,mizyàøîâãçà éìëá íéúòá÷ àì ìáàzepexyr miyy `iai ,jkld -

`l ,cg` ilka iiezi`l ivn `lc - cg` ilka drawc `kid epiid - "miyy cre cg`n zepexyr ly zegpn `iai" xn`wc `de .envr ipta cg`e cg` lk ,milk miyya

.xcp ediipin `cg i`cec ,miyy cre cg`n mipexyr ly zegpn `iai jkld .ikdn ith `le ikdn xivaàðúzlq zgpn `iai mrh dn -?.dlgz aezkd da gzty itl
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äîoi`c meyn i`c Ð ytp da xn`py zipzyp

"yi`" azkinl dil ded Ð zetzeya d`a

.`wec cigi rnync ,xg` oeyl e`äùîçipin

,xepz dt`n zleq zgpn obhn did `l Ð oebih

`l` ,ediicegl zygxne zagn zgpn `l`

.ony eleka yiy dn "oebih" `xew

íéëñðäå úåçðîä êìò ïøãä

éøä:yexit Ð dvxiy efi` `iai dgpn ilr

`l Ð mikqp zgpna la` ,zegpn zyngn

mikqp zgpn mc` acpznc ab lr s` .oieki`

zeyxetnd zegpn` ezrc `nzqc ,mei lka

.gaf llba `le ,onvr ipta `al zelibxe

äçðîoin" xn` e` :yexit Ð dgpnd oin

."dgpnd

`pniq
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14

ì àøáb ?éàî ,éì àéòaéîãòå ,ïéeëî à÷ íéøô éðL ¦¨£¨¦©©§¨¦§¥¨¦¨§©¥§©
ì àîìc Bà ,éáø÷ àì eäì éìîîcNáëå íéìéà éðL §¦§¦§¨¨§¦¦§¨¦§¥¥¦§¤¤

ãçàïéåeëî÷ïðéøîà àðéî ãçî ãçå àðéî ãçî éøz , ¤¨¨§©¥§¥¥©¦¨§©¥©¦¨¨§¦©
.e÷éz ?éàî ,àì Bàäðùîïéácðúî ïéàå ïéé ïéácðúî ¨©¥¦§©§¦©¦§¥¦§©§¦

ïéácðúî :øîBà ïBôøè éaø .àáé÷ò éaø éøác ,ïîL¤¤¦§¥©¦£¦¨©¦©§¥¦§©§¦
äáBç àa àeäL ïéia eðéön äî :ïBôøè éaø øîà .ïîL¤¤¨©©¦©§©¨¦©©¦¤¨¨
øîà .äáãð àa äáBç àa àeäL ïîL óà ,äáãð àáe¨§¨¨©¤¤¤¨¨¨§¨¨¨©
íò áø÷ ïkL ïéia zøîà íà ,àì :àáé÷ò éaø Bì©¦£¦¨Ÿ¦¨©§¨©©¦¤¥¨¥¦
íò áø÷ BðéàL ïîMa øîàz ,Bîöò éðôa BúáBç¨¦§¥©§Ÿ©©¤¤¤¥¨¥¦
,ãçà ïBøOò ïéácðúî íéðL ïéà ?Bîöò éðôa BúáBç¨¦§¥©§¥§©¦¦§©§¦¦¨¤¨
.úçà äãéøt eléôà óBòå ,íéîìLe äìBò ïéácðúî ìáà£¨¦§©§¦¨§¨¦§£¦§¦¨¤¨

àøîâíãà ácðúî :ãBîìð íäéðL éøácî ,àáø øîà̈©¨¨¦¦§¥§¥¤¦§¦§©¥¨¨
.íBé ìëa íéëñð úçðî¯!àèéLt¯:àîéúc eäî ¦§©§¨¦§¨§¦¨©§¥¨

úBçðî äMîç éðä ,àðîçø da élb äáãð úçðî¯éôè ,ïéà¯éðä :ïì òîLî à÷ ,àì ¦§©§¨¨©¥¨©£¨¨¨¥£¦¨§¨¦§¥¨¨©§©¨¨¥
éléî¯Léøôc àëéä ìáà ,àîúña¯àîéìéà ?àîòè éàî ."ïéácðúî íéðL ïéà" .Léøt ¦¥¦§¨¨£¨¥¨§¨¥¨¥¥§©¦¦§©§¦©©£¨¦¥¨

"áéø÷z" áéúëc íeMî¯áéúëc ?àîòè éàî äìBò àlà !"áéø÷é" áéúk àä éîð äìBò ¦¦§¦©§¦¨©¦¨§¦©§¦¤¨¨©©£¨¦§¦
"íëéúìòì"¯" áéúk àä éîð äçðîíëéúçðîì!"¯àéðz ."Lôð" da áéúëc íeMî àlà §ŸŸ¥¤¦§¨©¦¨§¦§¦§Ÿ¥¤¤¨¦¦§¦¨¤¤©§¨

'äì eáéø÷é øLà íúBáãð ìëìe íäéøãð ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà" :øîBà éaø ,éëä éîð" ©¦¨¦©¦¥£¤©§¦¨§¨§¨¦§¥¤§¨¦§¨£¤©§¦©
¯:÷çöé éaø øîà ."Lôð" øîàpL ,äçðî àlà áeúkä ÷léñ àì ,úeôzeLa ïéàa ìkä©Ÿ¨¦§¨Ÿ¦¥©¨¤¨¦§¨¤¤¡©¤¤¨©©¦¦§¨

àéáäì Bkøc éî :àeä Ceøa LBãwä øîà ?"Lôð" da øîàpL ,äçðî úépzLð äî éðtî¦§¥¨¦§©¥¦§¨¤¤¡©¨¤¤¨©©¨¨¦©§§¨¦
äçðî úépzLp äî :÷çöé éaø øîà .éðôì BLôð áéø÷ä eléàk åéìò éðà äìòî ,éðò ?äçðî¦§¨¨¦©£¤£¦¨¨§¦¦§¦©§§¨©¨©©¦¦§¨©¦§©¥¦§¨
,äãeòñ BáäBà Bì äNòL íãå øNa Cìîì ìLî ?eìlä ïebéè éðéî äMîç da øîàpL¤¤¡©¨£¦¨¦¥¦©¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨¨£§¨

éãk ,ïebéè éðéî äMîç ïî éì äNò :Bì øîà ,éðò àeäL Ba òãBéåäðäàL.Enî §¥©¤¨¦¨©£¥¦¦£¦¨¦¥¦§¥¤¤¡¤¦§

íéëñðäå úåçðîä êìò ïøãä

éøä"ïBøOò éìò¯"úBðBøNò" .ãçà àéáé¯"ézLøét äî òãBé éðéàå ,ézLøét" .íéðL àéáé¯àéáé ©¥¨©¦¨¨¦¤¨¤§¨¦§©¦¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦
"äçðî éìò éøä" .ïBøOò íéML¯úçðî àéáé :øîBà äãeäé éaø .äöøiL Bæéà àéáéúìBqä, ¦¦¦¨£¥¨©¦§¨¨¦¥¤¦§¤©¦§¨¥¨¦¦§©©¤

úãçeéî àéäLúBçðnaL"äçðnä ïéî" Bà "äçðî" .¯"úBçðî ïéî" Bà "úBçðî" .úçà àéáé¯àéáé ¤¦§¤¤¤©§¨¦§¨¦©¦§¨¨¦©©§¨¦§¨¨¦
"ézLøét ïäî äæéà òãBé éðéàå ,ézLøét" .íézL¯éðéàå ,íéðBøNò ìL äçðî ézLøét" .ïzLîç àéáé §©¦¥©§¦§¥¦¥©¥¤¥¤¥©§¦¨¦£¦§¨¥©§¦¦§¨¤¤§¦§¥¦

"ézLøét änk òãBé¯.íéML ãòå ãçàî úBðBøNò ìL úBçðî àéáé :øîBà éaø .ïBøOò íéML àéáé ¥©©¨¥©§¦¨¦¦¦¦¨©¦¥¨¦§¨¤¤§¥¤¨§©¦¦
àøîâ¯!àèéLt¯"úBðBøNò"¯.déì àëéøèöéà ,íézL àéáé¯!àèéLt éîð àä¯èeòéî §¦¨¤§¨¦§©¦¦§§¦¨¥¨©¦§¦¨¦

ézLøét äî òãBé éðéàå ézLøét" .déì àëéøèöéà íézL úBðBøNò¯?àpz ïàî ."ïBøOò íéML àéáé ¤§§©¦¦§§¦¨¥¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¦¦¦¨©©¨
ïðçBé éaøå .íéML ãòå ãçàî úBðBøNò ìL úBçðî àéáé :øîàä ,éaø éàc ,éaøk àìc :äi÷æç øîà£©¦§¦¨§¨§©¦§¦©¦¨£©¨¦§¨¤¤§¥¤¨§©¦¦§©¦¨¨

àì ìáà úBðBøNò ézLøét" øîBàa ,éaø àîéz eléôà :øîàíézòá÷ïéúéL éúééîc ,"éìëa £©£¦¥¨©¦§¥¥©§¦¤§£¨Ÿ§©§¦¦§¦§©§¥¦¦
úBðBøNòïéúéLa] "äöøiL eäæéà àéáé äçðî éìò éøä" .éðàîåëåìéàBä :àðz .['çúôeáeúkä Ba ¤§§¦¦¨¥£¥¨©¦§¨¨¦¥¤¤¦§¤¨¨¦¨©©¨
.älçz¯"äìBò éìò éøä" øîBàä ,äzòî àlà¯áeúkä Ba çúôe ìéàBä ,ø÷a ïa àéáé §¦¨¤¨¥©¨¨¥£¥¨©¨¨¦¤¨¨¦¨©©¨
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zegpn(iyily meil)

éàî éì àéòaéî,oicd dn ip` wteqn -ì àøábïéekî à÷ íéøô éðL ¦©§¨¦©©§¨¦§¥¨¦¨¦©¥
,mixt ipy ikqp xeriyk bel xyr mipy acpzdl mc`d zpeek m`d -

éáø÷ àì eäì élîîc ãòåmikqpd oi` ,df xeriy milyiy cre - §©¦§©¥§Ÿ¨§¦
.miaxwì àîìc Bàïéåekî÷ ãçà Náëå íéìéà éðL`ny e` - ¦§¨¦§¥¥¦§¤¤¤¨¨¦©¥

cg` mdy ,yake mili` ipy ikqp xeriyk mikqp acpzdl ezpeek
pi`e ,mibel xyr,wtqde .milydl jixv eãçî ãçå àðéî ãçî éøz§¥¥©¦¨§©¥©

àì Bà ,ïðéøîà àðéîxeriyk oii acpzdl jxcdy mixne` m`d - ¦¨¨§¦©Ÿ
acpzdl ezpeeke ,xg` oinn cg` cere cg` oinn mikqp ipyl ie`xd
jxcd oi` `ny e` .yak ly zg` cere li` ly mikqp zegpn ipy
zl`ey .mixt ipy ikqpl ezpeeke cg` oinn mikqp `l` acpzdl

:`xnbdéàî:`xnbd daiyn .df wtq hytp j`id -e÷éz. ©¥

äðùî
:onye oii miacpzn cvik zx`an dpyndïéé ïéácðúîenvr ipta ¦§©§¦©¦

,oiziyl ekqpne ,onye zlq `laïîL ïéácðúî ïéàå,envr ipta §¥¦§©§¦¤¤
,ïîL ïéácðúî øîBà ïBôøè éaø .àáé÷ò éaø éøácxihwne ,evnewe ¦§¥©¦£¦¨©¦©§¥¦§©§¦¤¤

.milk`p eixiiye ,unewd z`àeäL ïéia eðéön äî ïBôøè éaø øîà̈©©¦©§©¨¦©©¦¤
äáBç àaoaxwd mräáãð àáe,envr iptaàa àeäL ïîL óà ¨¨¨§¨¨©¤¤¤¨

äáBç,oaxwd mr `iany mikqp zgpnaäáãð àa.envr iptaøîà ¨¨§¨¨¨©
àì ,àáé÷ò éaø Bì-,oiin ony cenll oi`ïkL ,ïéia zøîà íà ©¦£¦¨Ÿ¦¨©§¨©©¦¤¥

Bîöò éðôa BúáBç íò áø÷ekqpn ,oaxw mr e`ianyk s`y iptn - ¨¥¦¨¦§¥©§
,envr ipta miltqléðôa BúáBç íò áø÷ BðéàL ïîMa øîàzŸ©©¤¤¤¥¨¥¦¨¦§¥

,Bîöò.onya dgpnd zleq z` llea `l` ©§
:zetzeya zepaxw z`ad ipic zx`an dpyndïéácðúî íéðL ïéà¥§©¦¦§©§¦

ãçà ïBøOò,zetzeya dgpnlíéîìLe äìBò ïéácðúî ìáà ¦¨¤¨£¨¦§©§¦¨§¨¦
,zetzeyaåd zler zetzeya miacpzn ok,óBòeúçà äãéøt eléôà §£¦§¦¨¤¨

.cg` lfeb -

àøîâ
íäéðL éøácî àáø øîà[oetxh iaxe `aiwr iax-]ácðúî ,ãBîìð ¨©¨¨¦¦§¥§¥¤¦§¦§©¥

íéëñð úçðî íãàoiie ony zlq ly,cgiíBé ìëa:`xnbd zl`ey . ¨¨¦§©§¨¦§¨
àèéLt:`xnbd daiyn .df oic heyt `ld ±àîéúc eäî`ny-] §¦¨©§¥¨
[xn`zàì éôè ïéà úBçðî äMîç éðä àðîçø da élb äáãð úçðî¦§©§¨¨©¥¨©£¨¨¨¥£¦¨§¨¦§¥Ÿ

miweqta exkfedy zegpnd zyngy dxezd dzlib dacp zgpna ±,
d`a dpi` dnvr ipta mikqp zgpn la` ,daxwdl zeie`xd md

,dacpaïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`yàîúña éléî éðä- ¨©§©¨¨¥¦¥¦§¨¨
dgpn acpzna exn`p ,zegpnd zyngn cg` wx `iany el` mixac

,mzqLéøt Léøôc àëéä ìáàacpzny yxity mewna la` ± £¨¥¨§¨¦¨¦
.dnvr ipta d`iaie yxity itk dyri ,mikqp zgpn

y dpyna epipyïéácðúî íéðL ïéàzetzeya oexyr. ¥§©¦¦§©§¦
:`xnbd zl`eyàîòè éàî,cg` oexyr miacpzn mipy oi`y ©©£¨

àîéìéàmrhdy xn`p m` ±áéúëc íeMîweqta(` a `xwie)Wtpe' ¦¥¨¦¦§¦§¤¤
iMáéø÷úmiacpzn mipy oi` cigi oeyla azkpy iptne ,'dgpn oAxw ¦©§¦¨§©¦§¨

ok m` ,cg` oexyráéúk àä énð äìBòoeyl aezk ixd dlera mb ± ¨©¦¨§¦
dler zyxta xn`py ,cigi(b ` my)áéø÷é'epipy ok it lr s`e ,'Fz` ©§¦Ÿ

:`xnbd zayiin .zetzeya dler miacpznyéàî äìBò àlà¤¨¨©
àîòè,dze` oiacpzn mipyáéúëc(hl hk xacna)'íëéúìòì'oeyla . ©£¨¦§¦§ŸŸ¥¤

:`xnbd zl`ey .dze` miacpzn mipyy ,miaxáéúk àä énð äçðî¦§¨©¦¨§¦
(my)E''íëéúBçðîì.zetzeya de`iai mipyy cnlpe ,miax oeyla §¦§¥¤

:`xnbd zayinàlàzetzeya dgpn mi`ian oi`y mrhdíeMî ¤¨¦
da áéúëc(` a `xwie)e'Lôðcigi oeyl ytpe ,'dgpn oAxw aixwz iM ¦§¦¨§¤¤¦©§¦¨§©¦§¨

.`ed
øîBà éaø ,éëä énð àéðzweqta xn`p(gi ak `xwie)áéø÷é øLà' ©§¨©¦¨¦©¦¥£¤©§¦

,''äì eáéø÷é øLà íúBáãð ìëìe íäéøãð ìëì Bðaø÷o`kn epcnle ¨§¨§¨¦§¥¤§¨¦§¨£¤©§¦©
yìkä[dacp zepaxw lk-]áeúkä ÷léñ àì ,úeôzeLa ïéàa± ©Ÿ¨¦§¨Ÿ¦¥©¨

,df llkn aezkd `ived `leäçðî àlàiptn zetzeya d`a dpi`y ¤¨¦§¨
øîàpLda.'Lôð' ¤¤¡©¤¤

.dgpn aixwnd zlrna mi`xen` zeyxc d`ian `xnbd
äçðî úépzLð äî éðtî ÷çöé éaø øîà,dacp zepaxw x`yn ¨©©¦¦§¨¦§¥¨¦§©¥¦§¨

,äçðî àéáäì Bkøc éî àeä Ceøa LBãwä øîà ,'Lôð' da øîàpL¤¤¡©¨¤¤¨©©¨¨¦©§§¨¦¦§¨
éðògxhe `ed ipry itle ,mihgdn dgpn `iane zenda el oi`y ¨¦

,d`iadléaø øîà .éðôì BLôð áéø÷ä eléàk åéìò éðà äìòî©£¤£¦¨¨§¦¦§¦©§§¨©¨©©¦
eìlä ïebéè éðéî äMîç da øîàpL äçðî úépzLp äî ÷çöé± ¦§¨©¦§©¥¦§¨¤¤¡©¨£¦¨¦¥¦©¨

pin dyng da exn`py,ony yi mlekay miíãå øNa Cìîì ìLî̈¨§¤¤¨¨¨¨
éðò àeäL Ba òãBéå äceòñ BáäBà Bì äNòLeade`y rcei jlnde - ¤¨¨£§¨§¥©¤¨¦

,iprïebéè éðéî äMîç ïî éì äNò Bì øîà,izcerqläðäàL éãk ¨©£¥¦¦£¦¨¦¥¦§¥¤¥¨¤
Enîdgpn oaxw mb jk ,iptl lawzdl ie`x didz mdici lry - ¦§

ez`adl mipey mipte` ea ozpe mewnd iptl `ed aiag e`ian iprdy.

íéëñðäå úåçðîä êìò ïøãä

ïåøùò éìò éøä ¯ øùò äùìù ÷øô

äðùî
oipn hxtl `la mzq dgpn `iadl xcepd ipic zx`an dpynd

xn` :hxit dn gkyy e` ,dgpnd beq e` mipexyrdïBøOò éìò éøä£¥¨©¦¨
zleq,dgpnlàéáéoexyr.ãçàilr ixd xn` m`eàéáé ,úBðBøNò ¨¦¤¨¤§¨¦
,íéðL,xn` m`e .mipy eherin miax oeyla xcpy oeikydrya §©¦

izxcpyézLøét,mipexyrd oipnòãBé éðéàå[xkef-]äî[dnk-] ¥©§¦§¥¦¥©©
àéáé ,ézLøétwtqnïBøOò íéMLdgpn ly lecbd xeriyd `edy ¥©§¦¨¦¦¦¦¨

zg`.dacpl didi xzid ,dfn zegt xcp m`y dpzie ,
xn`y xcepdäçðî éìò éøä,mzqäöøiL Bæéà àéáézyngn £¥¨©¦§¨¨¦¥¤¦§¤

.dacp zgpn zyxta zeaezkd zegpndàéáé øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¨¦
`weecàéäL ,úìBqä úçðîd,úBçðnaL úãçeéîoldl `xnbd ¦§©©¤¤¦§¤¤¤©§¨

(.dw).ezpeek yxtz
ilr ixd xn`y xcepdBà ,äçðîilr ixdàéáé ,äçðnä ïéîdgpn ¦§¨¦©¦§¨¨¦

úçàilr ixd xn` m`e .zegpnd zyngnBà ,úBçðîilr ixdïéî ©©§¨¦
íézL àéáé ,úBçðî.zegpnd zyngn cg` oinn zegpn izy `iai - §¨¨¦§©¦

xn` m`eézLøét,dgpnd oin z` ixcp zryaòãBé éðéàå[xkef-] ¥©§¦§¥¦¥©
äæéàoinïzLîç àéáé ,ézLøét ïäîdpzie ,[zegpnd ipin zyng-] ¥¤¥¤¥©§¦¨¦£¦§¨

.dacp didz e`l m`e ,ixcpl didz izxcp z`f m`y
xn`y xcepdézLøét`ia`y ,ixcp zryaíéðBøNò ìL äçðî ¥©§¦¦§¨¤¤§¦

,cg` ilkaBé éðéàåòã[xkef-]änkmipexyríéML àéáé ,ézLøét §¥¦¥©©¨¥©§¦¨¦¦¦
,ïBøOòdpzne ,cg` ilka d`ad dgpn ly lecbd xeriyd `ed dfy ¦¨

.dacpl `di x`yd oexyr miyyn zegt xcp m`yøîBà éaøepi` ©¦¥
`iadl xcp ixdy ,oexyr miyy ly zg` dgpna ezaeg ici `vei

ok lr ,`id `zlin ef zeriawe ,ilka miieqn mipexyr oipnàéáé̈¦
miyyî ,úBðBøNò ìL úBçðîoexyríéML ãòå ãçà,oexyr §¨¤¤§¥¤¨§©¦¦

,mipexyr ipy ly dgpn cere ,cg` oexyr ly zg` dgpn ,xnelk
.oexyr miyy cr d`ld oke

àøîâ
epipy .mipexyrd oipn hxit `ly xcepa yecigd edn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn ,cg` `iai oexyr ilr ixd ,dpyna,àèéLtxg`ny §¦¨
:`xnbd zvxzn .cg` oexyr wx `iadl aiig cigi oeyla xcpy

,dpyna `ad oicdy meyn ,df heyt oic micwd `pzdyúBðBøNò'¤§
déì àëéøèöéà 'íézL àéáémiax oeyla xn`y oeiky ,epcnll ¨¦§©¦¦§§¦¨¥

.mipexyr ipy `iadl jixv
:`xnbd dywnàèéLt énð àädl leki epi`y df oic mb ixd -`ia ¨©¦§¦¨

zvxzn .miax oeyla mipexyr xn` ixdy ,heyt `ed cg` oexyr
:`xnbd,déì àëéøèöéà íézL úBðBøNò èeòéîyecigd ,xnelk ¦¤§§©¦¦§§¦¨¥

`l` ,mipexyr ipyn xzeil dzid ezpeek `ny miyyeg eppi`y `ed
.mipexyr izy wx `iaiy jka ic
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המשך בעמוד אנ

oifge` mipya cenr cw sc ± oey`x wxtzereay

åäì éìîîã ãòå ïéåëéà íéøô éðùì àøáâ éàî éì àéòáéîipyl - oibel dpny eaxwil :opixn` `le .mikqpl raw yi `dc ,iaxw `l - oibel xyr mipyl -

:opiqxb ikd .oieki` ,yake mili` ipyl ,die`xd dgpnl :`nlc e` .cg` yakl - oibel dylye ,mili`àì åà ïðéøîà àðéî ãçî ãçå àðéî ãçî éøú,xnelk -

`l e` iaecpi`l `gxe` ied in?äðùîïéé ïéáãðúî.oiie zlq `la ony oiacpzn oi`e .envr ipta oiziyl ekqpne ,zlqe ony `la -ïîù ïéáãðúî,evnewe -

.oilk`p eixiye ,unewd xihwne'åë åðéöî äî.ony `le oii oiacpzn :ipzwck (opifgck) ,oiia dl iwen `aiwr iaxe .oikqp oiacpzny cnln - "gxf`" :lirl oxn`c -

äáåç àá àåäù ïîù óà,mikqp zgpna -

.dnvr ipta dacp `aéðôá åúáåç íò
åîöòmr daeg `a `edy it lr s` -

onya xn`z .dgpna axern epi` - dgpnd

ipta ilka izilc dil ogky` `lc oeike .'ek

.iziil `l inp `zyd ,envr

äãéøô åìéôà.oiacpzn cg` lfeb elit` -

àøîâíãà áãðúî ãîìð íäéðù éøáãî
íéëñð úçðîlka ,oaxw `la oiie ony zlq -

la` ,envr ipta `l` ibilt `l o`k crc .mei

.ibilt `l - dgpnd mr axernaäùîç
úåçðî,zelge ,zygxne ,zagne ,zlq -

d`a dpi`c ,aiyg `l dkeax la` .oiwiwxe

dgpn e`le ,gafd mr dceza `l` dacp

.`idïì òîùî à÷`l eze aiyg ipdc `d -

zg` `iai mzq "dgpn" xn`c `kid -

.elld yngnùéøôã àëéä ìáàmikqpl -

.yixtàîòè éàîoiacpzn mipy oi` -

oexyr?÷úáéø.cigi oeyl -íëéúåìåò-

.miax oeyléðòoi`y ,dgpn `iadl ekxc -

.zenda elïåâéè éðéî äùîç,zagn ,zlq -

lk .dt`n zgpnc oiwiwxe ,zelge ,zygxne

."oebih" ixw - ony dia zi`c icinäðäàù
êîî.oda iptl laewzy ,xnelk -

íéëñðäå úåçðîä êìò ïøãä

äðùîéúùøéô ,ïåøùò éìò éøädnk -

.`ia` mipexyréúùøéô äî òãåé éðéàå
íéðåøùò íéùù àéáéxcp ikdn xiva i`c -

dnk :xn`e ipznc ,dil ztki` `l -

.dacp `di - x`yde ,ixcpl eidi - izxcpy

oi`c ,iwetql `kil ithaezicigi dgpn

.mipexyr miyy lr dxiziäçðî éìò éøä
.mzq -äöøéù åæéà àéáé.zegpn dyngn -

úåãçåéî.`xnba yxtn -äçðîä ïéî-

ixd" xn`y e` ,"dgpn ilr ixd" ,xnelk

.zg` `iai - "dgpnd oin ilrúåçðî-

`iai - "ilr zegpn oin" xn`y e` "ilr"

.cg` oinn zegpn izyéúùøéôon zg` -

df i` rcei ipi`e dyxta miaezky zegpnd

.'ek izyxit odnäçðî éúùøéôilka -

.mipexyr ly cg`äîë òãåé éðéàå-

.da izraw mipexyrïåøùò íéùù àéáé-

- xcp xiva i`e ,iwetql `kil ikdn ithac

izyxity dnk :xn`e ipznc ,ol ztki` `l

.dacpl `di - x`yde ,ixcpl `di -éáø
øîåà,`cg rnyn - "dgpn" xn`c oeik -

miyy `iai m`e .draw cg` ilka `nl`

ly `cge ,oexyr ly `cg :miyy cre cg`n zegpn miyy `iai jkld .`zlin - `pnc `zeriaw iaxl dil zi`e .dxizi dgpn `iede ,xcp ikdn xiva `ny - cg` ilka

.dacp - jpi`e ,xcp ediipin `cg i`cec - miyy cr oke ,rax` ly `cge ,yly ly `cge ,mizyàøîâãçà éìëá íéúòá÷ àì ìáàzepexyr miyy `iai ,jkld -

`l ,cg` ilka iiezi`l ivn `lc - cg` ilka drawc `kid epiid - "miyy cre cg`n zepexyr ly zegpn `iai" xn`wc `de .envr ipta cg`e cg` lk ,milk miyya

.xcp ediipin `cg i`cec ,miyy cre cg`n mipexyr ly zegpn `iai jkld .ikdn ith `le ikdn xivaàðúzlq zgpn `iai mrh dn -?.dlgz aezkd da gzty itl
ïî
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äîoi`c meyn i`c Ð ytp da xn`py zipzyp

"yi`" azkinl dil ded Ð zetzeya d`a

.`wec cigi rnync ,xg` oeyl e`äùîçipin

,xepz dt`n zleq zgpn obhn did `l Ð oebih

`l` ,ediicegl zygxne zagn zgpn `l`

.ony eleka yiy dn "oebih" `xew

íéëñðäå úåçðîä êìò ïøãä

éøä:yexit Ð dvxiy efi` `iai dgpn ilr

`l Ð mikqp zgpna la` ,zegpn zyngn

mikqp zgpn mc` acpznc ab lr s` .oieki`

zeyxetnd zegpn` ezrc `nzqc ,mei lka

.gaf llba `le ,onvr ipta `al zelibxe

äçðîoin" xn` e` :yexit Ð dgpnd oin

."dgpnd

`pniq
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ì àøáb ?éàî ,éì àéòaéîãòå ,ïéeëî à÷ íéøô éðL ¦¨£¨¦©©§¨¦§¥¨¦¨§©¥§©
ì àîìc Bà ,éáø÷ àì eäì éìîîcNáëå íéìéà éðL §¦§¦§¨¨§¦¦§¨¦§¥¥¦§¤¤

ãçàïéåeëî÷ïðéøîà àðéî ãçî ãçå àðéî ãçî éøz , ¤¨¨§©¥§¥¥©¦¨§©¥©¦¨¨§¦©
.e÷éz ?éàî ,àì Bàäðùîïéácðúî ïéàå ïéé ïéácðúî ¨©¥¦§©§¦©¦§¥¦§©§¦

ïéácðúî :øîBà ïBôøè éaø .àáé÷ò éaø éøác ,ïîL¤¤¦§¥©¦£¦¨©¦©§¥¦§©§¦
äáBç àa àeäL ïéia eðéön äî :ïBôøè éaø øîà .ïîL¤¤¨©©¦©§©¨¦©©¦¤¨¨
øîà .äáãð àa äáBç àa àeäL ïîL óà ,äáãð àáe¨§¨¨©¤¤¤¨¨¨§¨¨¨©
íò áø÷ ïkL ïéia zøîà íà ,àì :àáé÷ò éaø Bì©¦£¦¨Ÿ¦¨©§¨©©¦¤¥¨¥¦
íò áø÷ BðéàL ïîMa øîàz ,Bîöò éðôa BúáBç¨¦§¥©§Ÿ©©¤¤¤¥¨¥¦
,ãçà ïBøOò ïéácðúî íéðL ïéà ?Bîöò éðôa BúáBç¨¦§¥©§¥§©¦¦§©§¦¦¨¤¨
.úçà äãéøt eléôà óBòå ,íéîìLe äìBò ïéácðúî ìáà£¨¦§©§¦¨§¨¦§£¦§¦¨¤¨

àøîâíãà ácðúî :ãBîìð íäéðL éøácî ,àáø øîà̈©¨¨¦¦§¥§¥¤¦§¦§©¥¨¨
.íBé ìëa íéëñð úçðî¯!àèéLt¯:àîéúc eäî ¦§©§¨¦§¨§¦¨©§¥¨

úBçðî äMîç éðä ,àðîçø da élb äáãð úçðî¯éôè ,ïéà¯éðä :ïì òîLî à÷ ,àì ¦§©§¨¨©¥¨©£¨¨¨¥£¦¨§¨¦§¥¨¨©§©¨¨¥
éléî¯Léøôc àëéä ìáà ,àîúña¯àîéìéà ?àîòè éàî ."ïéácðúî íéðL ïéà" .Léøt ¦¥¦§¨¨£¨¥¨§¨¥¨¥¥§©¦¦§©§¦©©£¨¦¥¨

"áéø÷z" áéúëc íeMî¯áéúëc ?àîòè éàî äìBò àlà !"áéø÷é" áéúk àä éîð äìBò ¦¦§¦©§¦¨©¦¨§¦©§¦¤¨¨©©£¨¦§¦
"íëéúìòì"¯" áéúk àä éîð äçðîíëéúçðîì!"¯àéðz ."Lôð" da áéúëc íeMî àlà §ŸŸ¥¤¦§¨©¦¨§¦§¦§Ÿ¥¤¤¨¦¦§¦¨¤¤©§¨

'äì eáéø÷é øLà íúBáãð ìëìe íäéøãð ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà" :øîBà éaø ,éëä éîð" ©¦¨¦©¦¥£¤©§¦¨§¨§¨¦§¥¤§¨¦§¨£¤©§¦©
¯:÷çöé éaø øîà ."Lôð" øîàpL ,äçðî àlà áeúkä ÷léñ àì ,úeôzeLa ïéàa ìkä©Ÿ¨¦§¨Ÿ¦¥©¨¤¨¦§¨¤¤¡©¤¤¨©©¦¦§¨

àéáäì Bkøc éî :àeä Ceøa LBãwä øîà ?"Lôð" da øîàpL ,äçðî úépzLð äî éðtî¦§¥¨¦§©¥¦§¨¤¤¡©¨¤¤¨©©¨¨¦©§§¨¦
äçðî úépzLp äî :÷çöé éaø øîà .éðôì BLôð áéø÷ä eléàk åéìò éðà äìòî ,éðò ?äçðî¦§¨¨¦©£¤£¦¨¨§¦¦§¦©§§¨©¨©©¦¦§¨©¦§©¥¦§¨
,äãeòñ BáäBà Bì äNòL íãå øNa Cìîì ìLî ?eìlä ïebéè éðéî äMîç da øîàpL¤¤¡©¨£¦¨¦¥¦©¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨¨£§¨

éãk ,ïebéè éðéî äMîç ïî éì äNò :Bì øîà ,éðò àeäL Ba òãBéåäðäàL.Enî §¥©¤¨¦¨©£¥¦¦£¦¨¦¥¦§¥¤¤¡¤¦§

íéëñðäå úåçðîä êìò ïøãä

éøä"ïBøOò éìò¯"úBðBøNò" .ãçà àéáé¯"ézLøét äî òãBé éðéàå ,ézLøét" .íéðL àéáé¯àéáé ©¥¨©¦¨¨¦¤¨¤§¨¦§©¦¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦
"äçðî éìò éøä" .ïBøOò íéML¯úçðî àéáé :øîBà äãeäé éaø .äöøiL Bæéà àéáéúìBqä, ¦¦¦¨£¥¨©¦§¨¨¦¥¤¦§¤©¦§¨¥¨¦¦§©©¤

úãçeéî àéäLúBçðnaL"äçðnä ïéî" Bà "äçðî" .¯"úBçðî ïéî" Bà "úBçðî" .úçà àéáé¯àéáé ¤¦§¤¤¤©§¨¦§¨¦©¦§¨¨¦©©§¨¦§¨¨¦
"ézLøét ïäî äæéà òãBé éðéàå ,ézLøét" .íézL¯éðéàå ,íéðBøNò ìL äçðî ézLøét" .ïzLîç àéáé §©¦¥©§¦§¥¦¥©¥¤¥¤¥©§¦¨¦£¦§¨¥©§¦¦§¨¤¤§¦§¥¦

"ézLøét änk òãBé¯.íéML ãòå ãçàî úBðBøNò ìL úBçðî àéáé :øîBà éaø .ïBøOò íéML àéáé ¥©©¨¥©§¦¨¦¦¦¦¨©¦¥¨¦§¨¤¤§¥¤¨§©¦¦
àøîâ¯!àèéLt¯"úBðBøNò"¯.déì àëéøèöéà ,íézL àéáé¯!àèéLt éîð àä¯èeòéî §¦¨¤§¨¦§©¦¦§§¦¨¥¨©¦§¦¨¦

ézLøét äî òãBé éðéàå ézLøét" .déì àëéøèöéà íézL úBðBøNò¯?àpz ïàî ."ïBøOò íéML àéáé ¤§§©¦¦§§¦¨¥¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¦¦¦¨©©¨
ïðçBé éaøå .íéML ãòå ãçàî úBðBøNò ìL úBçðî àéáé :øîàä ,éaø éàc ,éaøk àìc :äi÷æç øîà£©¦§¦¨§¨§©¦§¦©¦¨£©¨¦§¨¤¤§¥¤¨§©¦¦§©¦¨¨

àì ìáà úBðBøNò ézLøét" øîBàa ,éaø àîéz eléôà :øîàíézòá÷ïéúéL éúééîc ,"éìëa £©£¦¥¨©¦§¥¥©§¦¤§£¨Ÿ§©§¦¦§¦§©§¥¦¦
úBðBøNòïéúéLa] "äöøiL eäæéà àéáé äçðî éìò éøä" .éðàîåëåìéàBä :àðz .['çúôeáeúkä Ba ¤§§¦¦¨¥£¥¨©¦§¨¨¦¥¤¤¦§¤¨¨¦¨©©¨
.älçz¯"äìBò éìò éøä" øîBàä ,äzòî àlà¯áeúkä Ba çúôe ìéàBä ,ø÷a ïa àéáé §¦¨¤¨¥©¨¨¥£¥¨©¨¨¦¤¨¨¦¨©©¨
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zegpn(iriax meil)

älçzdtiqen `xnbd .zelerd ipin lkl oey`x azkp xwad oiny - §¦¨
xne`a mb oicd ok m`d ,denzldler ilr ixdïàvä ïîyxit `le ¦©Ÿ

y ,o`v oin dfi`nNák àéáé,fr `leáeúkä Ba çúôe ìéàBä ¨¦¤¤¦¨©©¨
älçz.dler ilr ixd xne`a oicd ok m`d oke,óBòä ïîhxit `le §¦¨¦¨

y ,`iai ser oin dfi`íéøBz àéáé,dpei ipa `leBa çúôe ìéàBä ¨¦¦¦¨©
älçz áeúkä. ©¨§¦¨

ixdy ,dcedi iax zhiyl oicd `ed jk ok`y xnel oi`eïðz äîlà©¨¨§©
oldl dpyna epipy dnl -(.fw)xne`d ,äìBò éìò éøä`le ,mzq £¥¨©¨

y `ed oicd ,`iai oin dfi`n yxitNák àéáézegtd `edy ,ezlerl ¨¦¤¤
,dnda zlerayøîBà äéøæò ïa øæòìà éaø`ian,äðBé ïa Bà øBz ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤¨

åmy dpyna j` ,wlegd dcedi iax zhiy d`aed epizpynay s` §
âéìt àì[wleg-],äãeäé éaølky xaeq epi` dcedi iaxy gkene Ÿ¨¦©¦§¨

zxfeg aeye ,dligz aezkd gzt eay oindn `iadl aiig mzq xcepd
`weec zleq zgpn `iany dcedi iax ixac xe`ia edn dl`yd

.zegpnay zcgein `idy meyn
:'zegpnay zcgein' dcedi iax ixac z` xg` ote`a zyxtn `xnbd

'úBçðnaL úãçeéî' éàî àlàzcgein z`xwp zleq zgpn recn - ¤¨©§¤¤¤©§¨
meyn ,zegpnaydéì úéìczleq zgpnl,éååì íLdxeza z`xwpy §¥¥¥§©

enk ,mnyl deelpd sqep my mdl yi zegpn x`y la` ,mzq dgpn
.zygxn zgpn ,dt`n zgpn ,zagn zgpn

:df yexit lr `xnbd zl`eyàäåd [`lde-]àpzzxkfpd `ziixaa §¨©¨
',øîà÷ 'älçz áeúkä Ba çúôe ìéàBäoi`y meyn jixack `le ¦¨©©¨§¦¨¨¨©

:`xnbd daiyn .ieel my zleq zgpnläçðî eäæéà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥¤¦§¨
,éååì íL déì úéìc úBçðnaL úãçeéî`idBædgpndBa çútL §¤¤¤©§¨§¥¥¥§©¤¨©

älçz áeúkä.zleq zgpn `idy ©¨§¦¨
,dcedi iax oiekzp dgpn efi`l epcnll `a `pzd ike :zl`ey `xnbd

ixdeàèéLtyøîà÷ úìBqä úçðîyxetn oky ,dcedi iax §¦¨¦§©©¤¨¨©
:`xnbd daiyn .dpynaàîìòa àðîéñgkype drhp `ly ick - ¦¨¨§¨§¨

oniq `ziixaa `pzd `iad ,dcedi iax zhiyl `ian dgpn efi`
.zleq zgpn `ide ,dligz aezkd gzt day dgpnd `idy

ilr ixd xne`d :dpyna epipyäçðîe`,['åëå] äçðnä ïéî`iai ¦§¨¦©¦§¨
`iadl jixv ,zegpn oin e` zegpn ilr ixd xn` m`e ,zg` dgpn

.zegpn izy:`iai zegpn dnk 'dgpn ipin' xne`a wtzqn `tt ax
,àtt áø éòaxne`däçðî éðéîilreäî,`iai zegpn dnk ± ¨¥©¨¨¦¥¦§¨©

m`d ,md wtqd iccve'éðéî' øîàc ïåékmiax oeylaézøzizy - ¥¨§¨©¦¥©§¥
zegpnøîà÷,excpaéàîexn`y dne ±'äçðî'dgpn drnyny ¨¨©©¦§¨

epivny itk ,zegpn izyl mb eyxtl yi ,zg`énð úBçðî dleëc§¨§¨©¦
ïééøwéî äçðî,'dgpn' dxeza ze`xwp zegpnd lky -áéúëc`xwie) ¦§¨¦©§¨¦§¦

(f e'äçðî' øîàc ïåék àîìc Bà .'äçðnä úøBz úàæå',cigi oeyla §Ÿ©©¦§¨¦§¨¥¨§¨©¦§¨
øîà÷ äçðî àãç,zg` dgpnl ezpeek -éàîexn`y dne -éðéî' £¨¦§¨¨¨©©¦¥

'äçðî,miax oeylaéðénî ,øîà÷ éëädéìò äçðî àãç äçðî± ¦§¨¨¦¨¨©¦¦¥¦§¨£¨¦§¨¨©
.`iadl ilr zegpnd ipin zyng jezn zg` dgpn

:dpyndn df wtq heytl dvex `xnbdòîL àzxacl di`x ¨§©
xne`d ,da epipyy epizpynnäçðîe`äçðî ïéî,ilr,úçà àéáé ¦§¨¦¦§¨¨¦©©

wx `ian ,cigi oeyla excp oeyl lk z` xn`y meyn wxy ,rnyne
,zg` dgpnàäxn` m` la` -äçðî éðéî`iai ,ilr.íézL ¨¦¥¦§¨§©¦

xn` m`y wcwecn dpynd ly `yixdn mpn` :`xnbd zl`ey
la` ,mizy `iai 'dgpn ipin'àôéñ àîéàseq z` x`ae xen` - ¥¨¥¨

ilr ixd xn` ,dpyndúBçðîe`,íézL àéáé ,úBçðî ïéî,rnyne §¨¦§¨¨¦§©¦
,zegpn izy `iai ,miax oeyla 'zegpn' xn`y meyn wxyàä- ¨

xn` m` la`äçðî éðéîwx `iai ,ilràãç.[zg`-]`vnpe ¦¥¦§¨£¨
zniiqn .df z` df mixzeq `tiqae `yixa dpynay miweicdy

:`xnbd,àlàjgxk lràäî[epizpynn-]dpéî òîLîì àkéì± ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
.'dgpn ipin' xne`d ly epic heytl xyt` i`

:`ziixan wtqd z` heytl dvex `xnbdòîL àzxacl di`x ¨§©

xne`d ,`ziixaa epipyy dnnúBçðî ézL àéáé ,éìò úBçðî ïéî¦§¨¨©¨¦§¥§¨
,ãçà ïénî,miax oeyla 'zegpn' xn`y meyn wxy ,rnyne`iai ¦¦¤¨
,zegpn izyàä-xn` m` la`äçðî éðénîwx aiigàãç.[zg`-] ¨¦¦¥¦§¨£¨
nbd dgec:`xàîìcoin' xn`y df oeyl dhwp `ziixad jkl ¦§¨

,zegpn izy `ian mdipyay s` ,'dgpn ipin' dhwp `le 'zegpn
izy `iadl eilr ,cigi oeyla zegpn 'oin' xn` m` wxy meyn

,cala cg` oinn zegpnàä,miax oeyla 'oin'd z` xn` m` la` ± ¨
xn`y xnelkäçðî éðéîy xn`p m` mb ,ilr,úBçðî ézL àéáî ¦¥¦§¨¥¦§¥§¨

m`iai,ïéðéî éðMî.`tt ax ly ewitq z` heytl ozip `le ¦§¥¦¦
izy `iadl el yi 'dgpn ipin' xne`d ok` m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .mipin ipyne zegpnéëä éðz àì àäå`l ixde - §¨Ÿ¨¥¨¦
zegpn izy `ian 'dgpn ipin' xne`dy epyxity itk `ziixaa epipy

xne`d ,epipy jky .mipin ipynúBçðî ézL àéáî ,éìò úBçðî ïéî¦§¨¨©¥¦§¥§¨
,ãçà ïénîxne`d mle`éðMî úBçðî ézL àéáî ,éìò úBçðî éðéî ¦¦¤¨¦¥§¨¨©¥¦§¥§¨¦§¥

,ïéðéî,miax oeyla 'zegpn' xn`y meyn wxy ,rnyneizy `ian ¦¦
,zegpnàä-xn` m` la`äçðî éðéîwx `ian ,cigi oeylaàãç ¨¦¥¦§¨£¨

wx `ian 'dgpn ipin' xne`dy ,`tt ax ly ewitq hytpe ,[zg`-]
:`ziixadn di`xd z` dgec `xnbd .zg` dgpnàîìcef `ziixa ¦§¨

,zg` dgpn wx `ian dgpn ipin xne`dy dpeyln wiecnyépî àä̈©¦
zrck ,`id in zrck ±øîàc ,àéä ïBòîL éaølirl(.bq)xne`d ©¦¦§¦§¨©

`iadl dvex m` ,xepz dt`n zgpn ilr ixdçîe úBlç äöçîäö ¤¡¨©¤¡¨
e ,àéáé ïé÷é÷øezhiyl'äçðî éðéî' éàîixac yxtzn cvik - §¦¦¨¦©¦¥¦§¨

,'dgpn ipin' xne`däçðîzg`éðéî éøz da úéàcdt`n zgpn - ¦§¨§¦¨§¥¦¥
oeyla dgpn xn` okle ,oiwiwxe zelg ,mipin ipy da yiy zg` xepz

cigi,.miax oeyla ipineìáàlïðaøoerny iax lr miwlegd £¨©¨¨
éøîàcdpyna(my),àéáé àì ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî`l` §¨§¦¤¡¨©¤¡¨§¦¦Ÿ¨¦

z` yxtl jiiy `l ,cg` oinn wx xepz dt`n zgpn `iadl jixv
e ,zecxtp zegpn izyl `l` 'dgpn ipin' xne`d ly ezpeekàéáî¥¦

.ïéðéî éðMî úBçðî ézL§¥§¨¦§¥¦¦
xn`y xcepd :dpyna epipyòãBé éðéàå ézLøét[xkef-]äî- ¥©§¦§¥¦¥©©

oin dfi`n.ïzLîç àéáé ,ézLøét¥©§¦¨¦£¦§¨
:`xnbd zl`ey .lkd zrcl xn`p df oic m`d zxxan `xnbdïàî©

àpz:`xnbd daiyn .dpyna df oic dpeyyàìc ,äéîøé éaø øîà ©¨¨©©¦¦§§¨§Ÿ
éàc ,ïBòîL éaøkïBòîL éaø,`idøîàc ïåékzgpn `iandy §©¦¦§§¦©¦¦§¥¨§¨©

m` `l` ,cg` oinn zelgd lk z` `iadl jixv epi` xepz dt`n
`iadl dvex,àéáé ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçîok m`énð éàmb-] ¤¡¨©¤¡¨§¦¦¨¦¦©¦
y [xn`p m`äãeäé éaøk dì øáñlirl dpyna(.er)ìk øîàc ¨©¨§©¦§¨§¨©¨

øNò úBàa úBçðnämizy ze`ay xaeqd xi`n iaxk `lye ,zelg ©§¨¨¤¤
,`iai dgpn oin dfi` gkyy df mewn lkn ,zelg dxyràkéà¦¨

Y úBçðî äøNò òaøàa d÷etñìrax`a xcp dn wtzqdl ozip §©¨§©§©¤§¥§¨
dxyrxaeq oerny iaxy xn`p m`e .dynga wx `le zegpn ipin

zewitqd ,zelg dxyr mizy ze`a zegpnd lky xi`n iaxk
.zegpn ipin dxyr yya wtzqdl yiy ,xzei cer miaexn

:oerny iaxk mb epizpyn cinrn iia`àîéz eléôà øîà ééaà©©¥¨©£¦¥¨
epizpynïBòîL éaødyng wx `iadl jixv epi` mewn lkn ,`id ©¦¦§

c meyn ,zegpn ipinéðúîe éúééî øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL©§¦©¥§©¦¦§§¨©©§¥©§¥
okl ,dpzne epaxw `iany xne` oerny iaxy `ziixaa eprnyy ±
,zegpn dxyr cg` xepz dt`n zgpn oinn `iadl jixv epi` o`k mb
ly zg`e ,zelg ly zg` ,dpyna epipyy itk zegpn izy `l`
x`yde ,ezaegl eidi xcpy miwiwxde zelgd oipny dpzie ,miwiwx

.dacplàéðúc,`ziixaaøîBà ïBòîL éaøyiy ,i`ce xifp `edy in §©§¨©¦¦§¥
hlgen rxevn `ed m` wtq el yi ok enke ,`l e` `nhp m` wtq el
exizdl rxevn zepaxw `iadl eilr m` rcei epi`e ,`l e` `txzpy

miycw zlik`ajkitl ,úøçnì,eizepaxw `iadl ie`xyk xweaa ©¨¢¨
Bbeìå BîLà àéáî¥¦£¨§
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oifge` mipy` cenr dw sc ± oey`x wxtzereay

ùáë àéáé ïàöä ïîli`ed ,fr `le yak `iai - "o`vd on dler ilr ixd" xn` -

.'eke ea gzteéååì íù äéì úéìãmdl yi zegpn x`yc ,mzq "dgpn" z`xwpy -

."dt`n zgpn"e ,"zygxn zgpn"e ,"zagn zgpn" :ieel myéø÷ã äçðî àéä åæéà
úãçåéî äãåäé éáø äìieel my dil zilc meyn -?,dlgz aezkd da gzty df

.zlq zgpn epiideúìñ úçðîã àèéùô
øîà÷!dl ipzw `icda `dc ,dcedi iax -

àîìòá àðîéñdrhz `ly ,`qxibl -

.`iaic dcedi iax xn`w dgpn efi` gkyze

aezkd da gzty ef - jcia `di df oniq

.dlgzäçðîä úøåú úàæåz` ev"a -

.i`w zegpn edlek`e ,"oxd`òîù àú-

.oizipznnäçðîä ïéî äçðîizyxit -

.lirlúçà àéáécg - "oin"c meyn -

.rnyn `cg inp - "dgpn"e ,rnynéðéî àä
íéúù äçðî!mizy `iai -ãçà ïéîî-

.[ipyil] ediiexzl miwencéðéî àä àîìã
ïéðéî éúùî úåçðî éúù àéáé äçðî-

- "dgpn"e] ,oixz rnyn - (dgpn) "ipin"c

zxez z`fe" lirl xn`ck [oixz rnyn inp

."dgpndàîìéãå`d :dpin opiwiicc `d -

,`id oerny iax - `cg "dgpn ipin"

ki` diciclcipy [ipyil] ediiexz ineiwl `

edl zilc ,opaxl la` .zg` dgpna oipin

oinn dgpn `cg mlerl - mipin ipyn dgpn

.iziin (`l) cg`àðú ïàî`wtqn `lc -

zegpn dynga `l` dil?äöçî øîàã ïåéë
àéáé ïé÷é÷ø äöçîå úåìç`wec e`le -

e` ,wiwx cge zelg ryzl oicd `edc ,xn`w

.dlg `cge oiwiwx dryzläì øáñ éîð éà
øîàã äãåäé éáøë"zegpn el`e" wxta -

.xyr xyr ze`a zegpnd lk :(`,er zegpn)

úåçðî äøùò òáøàá éàäì é÷åôñì àëéà-

zgpne ,yly ixd - zygxne zagne zlq

dlek `nlc :zewitq xyr cg` `ki` dt`n

,wiwx cge zelg dryz `nye ,xcp zelg

irexb oke ,oiwiwx ipye zelg dpny `nye

dlek `ny cr ,oiwiwxl iteq`e zelgl

.[xyr cg` ied] - oiwiwxéúééîizy -

ly - `cge ,zelg xyr ly - `cg :zegpn

dlek e` zelg dlek m` :xne`e ,oiwiwx xyr

,ixcpl `dz izxcpy dze` - izxcp oiwiwx

zelg ly dvgn m`e .dacp `dz zxg`de

dn itl efn zelg etxhvi - izxcp oiwiwxe

,ixcpl izxcpy dn itl efn oiwiwxe izxcpy

.dacp `dz zxg`deåîùà àéáî úøçîì
åîò åâåìåin :dl ipzw zexifpc `ztqeza -

rxevn wtq ,xedh wtqe `nh xifp wtq didy

xg` miycwa lke` - xedh wtq `nh hlgen

.'ek mei miyy
éáø
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àðîéñik .dcedi iax xn` dgpn dfi`a gkyz `lye drhz `ly ,`qxibl Ð `nlra

.`xnb ixekc`l ez` df mrh ici lr

úøçîì:yxit (`,er) migafae .miyy mei zxgnl :qxhpewa yxit Ð ebele eny` `ian

,i`w `nh rxevn wtq`e `nh xifp wtq`c ,cg` lkde .ipiny mei zxgnl

`zi` ikde .`xza wxt xifpc `ztqeza gkenck

xifp la` .xedh xifp wtqe `nh xifp wtq :mzd

,hlgen :yexit Ð `nh rxevn wtq did i`ce

la` .xak xedhy :yexit Ð xedh rxevn wtq

yiy ,ixii` `xab cga :yexit .did i`ce rxevn

miyy xg`l miycwa lke` Ð elld zewitq ea

iznl `nhine oii dzeye ,meid`n xg`l m

dz` `nh xifp :el exn` ?cvik .mei mixyre

dpne `v ,[dray cr `l` glbn `nh xifp oi`e]

dray dpn .oaxw `ade glbe dpye dfd ,dray

oi`e ,dz` xedh xifp :el exn` ,glbl ywane

mixyr dpne `v ,mei miylyn zegt glbn xedh

ywane miyly dpn .drayl milydl dylye

xedh oi`e ,dz` xedh xifp :el exn` ,glbl

aiig zenda yly :yexit .mincd lr `l` glbn

mdn cg` lre ,minlye dler z`hg ,`iadl

,wtqd lr d`a dpi` dnda z`hge .glbl leki

,sipdl leki oi` dfe ,dtepz oerh inp xifp inlye

leki dler la` .`nh rxevn wtq `edy iptn

?dyer `ed cvik :ipzwc epiide .i`pz lr `iadl

m` :xne`e .dilr dpzne dnda zler `ian

ef ixd Ð e`l m`e ,daeg ef ixd Ð ip` xedh

`ian ?eilr xingdl dyer `ed cvik .dacp

ziriax dkezl oipzepe ,dycg qxg ly iliit

oick :yexit .xexc ixetiv ipy `iane ,miig min

Ð serd z`hge ,mzglbz meia oirxevn lk

zglbze ,`ed `nh `nyc ,`nh xifp oick :yexit

cr dxdh zexifp ligzn epi`e ,d`neh ly Ð ef

ezakrn ez`hgy ,d`neh ly ez`hg `iaiy

.eakrn epi` eny` la` ,dxdh zexifp zepnln

cr glbl xeq` `ed ,d`neh zglbz glbiyne

z`hg `iadl jixv ikdle .dxdh zexifp dpniy

glble ,dxdh zexifp zepnl Ð d`neh zexifp

zglbz cr ddyi my`e .ezrxv zxdhl dteqa

zrxvd on i`cea ezxdh ixg` dyriy d`nehd

enk ,exfp z`nehl i`ce el dlrz dze`y Ð

oiler oi` ezrxv inic :`ziixad seqa yxtny

dler dpi` ezrxv zglbze .exfp inil el

ipixd xn`y in" wxta xn`ck ,exfp zglbzl

my) "mixifp ipy" wxtae (a,fi xifp) "glbn xifp

epiid Ð ezglbz meia ez`hg `iany dne .(a,hq

m` :(a,cn) xifp zkqna xn`c ,`aiwr iaxk

inp ikde .meia ea eizepaxw `ian Ð ipinya glib

dpzne .ezglbz ddiy ixdy ,ipinya glibk ied

z`hg Ð ip` `nh m` :xne`e ,ez`hg lr

epxn`y dler :yexit .dacp dlere ,izaegn

`iane ,mei miyly xteqe ,'ek dilr dpzne] ,dnda zler `iane .oiglbn mirxevndy jxck ,eipir zeabe epwfe ey`x glbn .wtq serd z`hge ,izaegn dler Ð ip` xedh m`e .dlrnl

ddyie ,(dnda zler i`ce) minlye z`hge dler `iane .mincd on cg` eilr wexfiy cr ,ezrxvl dipy zglbz glbl leki epi`e .dpen `ed dxdh zexifp wtq ixdy .['ek dnda zler

serd z`hge .daeg didz efe ,dzid dacp dpey`x dlerd Ð dpey`x zglbza iziid `nh m` :yexit .ip` `nh m` :xne`e .i`cea dlery ,ezrxv zxdh xg`y dxdh zexifp seq cr

jxck eipir zeabe epwfe ey`x glbne .wtq Ð serd z`hge .melk dpi` eiykr ly ef zglbzy .dacp efe ,daeg dpey`x dler Ð ip` xedh m`e .izaegn Ð dpey`x zglbza iz`ady

.xifpc gelib xeqi` dgec epi` rxevn wtq gelibc meyn Ð leki did `l la` ,dpey`x ezglbz dxitq ini zray seqa zeyrl die`x dzid ef zglbze .mirxevn
iax
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"ïàvä ïî" .älçz¯áeúkä Ba çúôe ìéàBä ,Nák àéáé §¦¨¦©Ÿ¨¦¤¤¦¨©©¨
"óBòä ïî" .älçz¯Ba çúôe ìéàBä ,íéøBz àéáé §¦¨¦¨¨¦¦¦¨©

"äìBò éìò éøä" :ïðz änlà .älçz áeúkä¯àéáé ©¨§¦¨©¨¨§©£¥¨©¨¨¦
àìå ,äðBé ïa Bà øBz :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .Nák¤¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤¨§¨
?"úBçðnaL úãçeéî" éàî àlà !äãeäé éaø âéìt¯ ¨¥©¦§¨¤¨©§¤¤¤©§¨

.éååì íL déì úéìc¯áeúkä Ba çúôe ìéàBä" àpz àäå §¥¥¥§©§¨©¨¦¨©©¨
!øîà÷ "älçz¯úãçeéî" äçðî eäæéà :øîà÷ éëä §¦¨¨¨©¨¦¨¨©¥¤¦§¨§¤¤

?éååì íL déì úéìc "úBçðnaL¯BæçútLáeúkä Ba ¤©§¨§¥¥¥§©¤¨©©¨
.älçz¯!øîà÷ "úìBqä úçðî" ,àèéLt¯àðîéñ §¦¨§¦¨¦§©©¤¨¨©¦¨¨

] "äçðnä ïéî äçðî" .àîìòaåëåéðéî" :àtt áø éòa .[' §¨§¨¦§¨¦©¦§¨¨¥©©¨¦¥
"éðéî" øîàc ïåék ?eäî "äçðî¯éàîe ,øîà÷ ézøz ¦§¨©¥¨©£©¦¥©§¥¨¨©©

áéúëc .ïééøwéî "äçðî" éîð úBçðî dleëc ?"äçðî"¦§¨§¨§¨©¦¦§¨¦©§¨¦§¦
"äçðî" øîàc ïåék ,àîìc Bà ."äçðnä úøBz úàæå"¯ §Ÿ©©¦§¨¦§¨¥¨©£©¦§¨

:øîà÷ éëä ?"äçðî éðéî" éàîe ,øîà÷ äçðî àãç£¨¦§¨¨¨©©¦¥¦§¨¨¦¨¨©
"éðénîïéî äçðî" :òîL àz ?"éìò äçðî àãç ,äçðî ¦¦¥¦§¨£¨¦§¨¨©¨§©¦§¨¦

"äçðî¯"äçðî éðéî" àä ,úçà àéáé¯.íézL¯àîéà ¦§¨¨¦©©¨¦¥¦§¨§©¦¥¨
"úBçðî ïéî úBçðî" :àôéñ¯éðéî" àä ,íézL àéáé ¥¨§¨¦§¨¨¦§©¦¨¦¥

"äçðî¯!àãçàz .dpéî òîLîì àkéì àäî àlà ¦§¨£¨¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨¨
"éìò úBçðî ïéî" :òîL¯,ãçà ïénî úBçðî ézL àéáé §©¦§¨¨©¨¦§¥§¨¦¦¤¨

"äçðî éðénî" àä¯!àãç¯"äçðî éðéî" àä àîìc¯ ¨¦¦¥¦§¨£¨¦§¨¨¦¥¦§¨
.ïéðéî éðMî úBçðî ézL àéáî¯ïéî" :éëä éðz àì àäå ¥¦§¥§¨¦§¥¦¦§¨¨¨¥¨¦¦

"éìò úBçðî¯éðéî" ,ãçà ïénî úBçðî ézL àéáî §¨¨©¥¦§¥§¨¦¦¤¨¦¥
"éìò úBçðî¯éðéî" àä .ïéðéî éðMî úBçðî ézL àéáî §¨¨©¥¦§¥§¨¦§¥¦¦¨¦¥

"äçðî¯!àãç¯,àéä ïBòîL éaø ?éðî àä àîìc ¦§¨£¨¦§¨¨¨¦©¦¦§¦
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,àéðúc .éðúîe éúééî :øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL̈§¦©¥§©¦¦§©£©¨§¥©§¥§©§¨

BîLà àéáî úøçnì :øîBà ïBòîL éaøBbeìå ©¦¦§¥©¨¢¨¥¦£¨§
åîò

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



קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zegpn(iriax meil)

älçzdtiqen `xnbd .zelerd ipin lkl oey`x azkp xwad oiny - §¦¨
xne`a mb oicd ok m`d ,denzldler ilr ixdïàvä ïîyxit `le ¦©Ÿ

y ,o`v oin dfi`nNák àéáé,fr `leáeúkä Ba çúôe ìéàBä ¨¦¤¤¦¨©©¨
älçz.dler ilr ixd xne`a oicd ok m`d oke,óBòä ïîhxit `le §¦¨¦¨

y ,`iai ser oin dfi`íéøBz àéáé,dpei ipa `leBa çúôe ìéàBä ¨¦¦¦¨©
älçz áeúkä. ©¨§¦¨

ixdy ,dcedi iax zhiyl oicd `ed jk ok`y xnel oi`eïðz äîlà©¨¨§©
oldl dpyna epipy dnl -(.fw)xne`d ,äìBò éìò éøä`le ,mzq £¥¨©¨

y `ed oicd ,`iai oin dfi`n yxitNák àéáézegtd `edy ,ezlerl ¨¦¤¤
,dnda zlerayøîBà äéøæò ïa øæòìà éaø`ian,äðBé ïa Bà øBz ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤¨

åmy dpyna j` ,wlegd dcedi iax zhiy d`aed epizpynay s` §
âéìt àì[wleg-],äãeäé éaølky xaeq epi` dcedi iaxy gkene Ÿ¨¦©¦§¨

zxfeg aeye ,dligz aezkd gzt eay oindn `iadl aiig mzq xcepd
`weec zleq zgpn `iany dcedi iax ixac xe`ia edn dl`yd

.zegpnay zcgein `idy meyn
:'zegpnay zcgein' dcedi iax ixac z` xg` ote`a zyxtn `xnbd

'úBçðnaL úãçeéî' éàî àlàzcgein z`xwp zleq zgpn recn - ¤¨©§¤¤¤©§¨
meyn ,zegpnaydéì úéìczleq zgpnl,éååì íLdxeza z`xwpy §¥¥¥§©

enk ,mnyl deelpd sqep my mdl yi zegpn x`y la` ,mzq dgpn
.zygxn zgpn ,dt`n zgpn ,zagn zgpn

:df yexit lr `xnbd zl`eyàäåd [`lde-]àpzzxkfpd `ziixaa §¨©¨
',øîà÷ 'älçz áeúkä Ba çúôe ìéàBäoi`y meyn jixack `le ¦¨©©¨§¦¨¨¨©

:`xnbd daiyn .ieel my zleq zgpnläçðî eäæéà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥¤¦§¨
,éååì íL déì úéìc úBçðnaL úãçeéî`idBædgpndBa çútL §¤¤¤©§¨§¥¥¥§©¤¨©

älçz áeúkä.zleq zgpn `idy ©¨§¦¨
,dcedi iax oiekzp dgpn efi`l epcnll `a `pzd ike :zl`ey `xnbd

ixdeàèéLtyøîà÷ úìBqä úçðîyxetn oky ,dcedi iax §¦¨¦§©©¤¨¨©
:`xnbd daiyn .dpynaàîìòa àðîéñgkype drhp `ly ick - ¦¨¨§¨§¨

oniq `ziixaa `pzd `iad ,dcedi iax zhiyl `ian dgpn efi`
.zleq zgpn `ide ,dligz aezkd gzt day dgpnd `idy

ilr ixd xne`d :dpyna epipyäçðîe`,['åëå] äçðnä ïéî`iai ¦§¨¦©¦§¨
`iadl jixv ,zegpn oin e` zegpn ilr ixd xn` m`e ,zg` dgpn

.zegpn izy:`iai zegpn dnk 'dgpn ipin' xne`a wtzqn `tt ax
,àtt áø éòaxne`däçðî éðéîilreäî,`iai zegpn dnk ± ¨¥©¨¨¦¥¦§¨©

m`d ,md wtqd iccve'éðéî' øîàc ïåékmiax oeylaézøzizy - ¥¨§¨©¦¥©§¥
zegpnøîà÷,excpaéàîexn`y dne ±'äçðî'dgpn drnyny ¨¨©©¦§¨

epivny itk ,zegpn izyl mb eyxtl yi ,zg`énð úBçðî dleëc§¨§¨©¦
ïééøwéî äçðî,'dgpn' dxeza ze`xwp zegpnd lky -áéúëc`xwie) ¦§¨¦©§¨¦§¦

(f e'äçðî' øîàc ïåék àîìc Bà .'äçðnä úøBz úàæå',cigi oeyla §Ÿ©©¦§¨¦§¨¥¨§¨©¦§¨
øîà÷ äçðî àãç,zg` dgpnl ezpeek -éàîexn`y dne -éðéî' £¨¦§¨¨¨©©¦¥

'äçðî,miax oeylaéðénî ,øîà÷ éëädéìò äçðî àãç äçðî± ¦§¨¨¦¨¨©¦¦¥¦§¨£¨¦§¨¨©
.`iadl ilr zegpnd ipin zyng jezn zg` dgpn

:dpyndn df wtq heytl dvex `xnbdòîL àzxacl di`x ¨§©
xne`d ,da epipyy epizpynnäçðîe`äçðî ïéî,ilr,úçà àéáé ¦§¨¦¦§¨¨¦©©

wx `ian ,cigi oeyla excp oeyl lk z` xn`y meyn wxy ,rnyne
,zg` dgpnàäxn` m` la` -äçðî éðéî`iai ,ilr.íézL ¨¦¥¦§¨§©¦

xn` m`y wcwecn dpynd ly `yixdn mpn` :`xnbd zl`ey
la` ,mizy `iai 'dgpn ipin'àôéñ àîéàseq z` x`ae xen` - ¥¨¥¨

ilr ixd xn` ,dpyndúBçðîe`,íézL àéáé ,úBçðî ïéî,rnyne §¨¦§¨¨¦§©¦
,zegpn izy `iai ,miax oeyla 'zegpn' xn`y meyn wxyàä- ¨

xn` m` la`äçðî éðéîwx `iai ,ilràãç.[zg`-]`vnpe ¦¥¦§¨£¨
zniiqn .df z` df mixzeq `tiqae `yixa dpynay miweicdy

:`xnbd,àlàjgxk lràäî[epizpynn-]dpéî òîLîì àkéì± ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
.'dgpn ipin' xne`d ly epic heytl xyt` i`

:`ziixan wtqd z` heytl dvex `xnbdòîL àzxacl di`x ¨§©

xne`d ,`ziixaa epipyy dnnúBçðî ézL àéáé ,éìò úBçðî ïéî¦§¨¨©¨¦§¥§¨
,ãçà ïénî,miax oeyla 'zegpn' xn`y meyn wxy ,rnyne`iai ¦¦¤¨
,zegpn izyàä-xn` m` la`äçðî éðénîwx aiigàãç.[zg`-] ¨¦¦¥¦§¨£¨
nbd dgec:`xàîìcoin' xn`y df oeyl dhwp `ziixad jkl ¦§¨

,zegpn izy `ian mdipyay s` ,'dgpn ipin' dhwp `le 'zegpn
izy `iadl eilr ,cigi oeyla zegpn 'oin' xn` m` wxy meyn

,cala cg` oinn zegpnàä,miax oeyla 'oin'd z` xn` m` la` ± ¨
xn`y xnelkäçðî éðéîy xn`p m` mb ,ilr,úBçðî ézL àéáî ¦¥¦§¨¥¦§¥§¨

m`iai,ïéðéî éðMî.`tt ax ly ewitq z` heytl ozip `le ¦§¥¦¦
izy `iadl el yi 'dgpn ipin' xne`d ok` m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .mipin ipyne zegpnéëä éðz àì àäå`l ixde - §¨Ÿ¨¥¨¦
zegpn izy `ian 'dgpn ipin' xne`dy epyxity itk `ziixaa epipy

xne`d ,epipy jky .mipin ipynúBçðî ézL àéáî ,éìò úBçðî ïéî¦§¨¨©¥¦§¥§¨
,ãçà ïénîxne`d mle`éðMî úBçðî ézL àéáî ,éìò úBçðî éðéî ¦¦¤¨¦¥§¨¨©¥¦§¥§¨¦§¥

,ïéðéî,miax oeyla 'zegpn' xn`y meyn wxy ,rnyneizy `ian ¦¦
,zegpnàä-xn` m` la`äçðî éðéîwx `ian ,cigi oeylaàãç ¨¦¥¦§¨£¨

wx `ian 'dgpn ipin' xne`dy ,`tt ax ly ewitq hytpe ,[zg`-]
:`ziixadn di`xd z` dgec `xnbd .zg` dgpnàîìcef `ziixa ¦§¨

,zg` dgpn wx `ian dgpn ipin xne`dy dpeyln wiecnyépî àä̈©¦
zrck ,`id in zrck ±øîàc ,àéä ïBòîL éaølirl(.bq)xne`d ©¦¦§¦§¨©

`iadl dvex m` ,xepz dt`n zgpn ilr ixdçîe úBlç äöçîäö ¤¡¨©¤¡¨
e ,àéáé ïé÷é÷øezhiyl'äçðî éðéî' éàîixac yxtzn cvik - §¦¦¨¦©¦¥¦§¨

,'dgpn ipin' xne`däçðîzg`éðéî éøz da úéàcdt`n zgpn - ¦§¨§¦¨§¥¦¥
oeyla dgpn xn` okle ,oiwiwxe zelg ,mipin ipy da yiy zg` xepz

cigi,.miax oeyla ipineìáàlïðaøoerny iax lr miwlegd £¨©¨¨
éøîàcdpyna(my),àéáé àì ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî`l` §¨§¦¤¡¨©¤¡¨§¦¦Ÿ¨¦

z` yxtl jiiy `l ,cg` oinn wx xepz dt`n zgpn `iadl jixv
e ,zecxtp zegpn izyl `l` 'dgpn ipin' xne`d ly ezpeekàéáî¥¦

.ïéðéî éðMî úBçðî ézL§¥§¨¦§¥¦¦
xn`y xcepd :dpyna epipyòãBé éðéàå ézLøét[xkef-]äî- ¥©§¦§¥¦¥©©

oin dfi`n.ïzLîç àéáé ,ézLøét¥©§¦¨¦£¦§¨
:`xnbd zl`ey .lkd zrcl xn`p df oic m`d zxxan `xnbdïàî©

àpz:`xnbd daiyn .dpyna df oic dpeyyàìc ,äéîøé éaø øîà ©¨¨©©¦¦§§¨§Ÿ
éàc ,ïBòîL éaøkïBòîL éaø,`idøîàc ïåékzgpn `iandy §©¦¦§§¦©¦¦§¥¨§¨©

m` `l` ,cg` oinn zelgd lk z` `iadl jixv epi` xepz dt`n
`iadl dvex,àéáé ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçîok m`énð éàmb-] ¤¡¨©¤¡¨§¦¦¨¦¦©¦
y [xn`p m`äãeäé éaøk dì øáñlirl dpyna(.er)ìk øîàc ¨©¨§©¦§¨§¨©¨

øNò úBàa úBçðnämizy ze`ay xaeqd xi`n iaxk `lye ,zelg ©§¨¨¤¤
,`iai dgpn oin dfi` gkyy df mewn lkn ,zelg dxyràkéà¦¨

Y úBçðî äøNò òaøàa d÷etñìrax`a xcp dn wtzqdl ozip §©¨§©§©¤§¥§¨
dxyrxaeq oerny iaxy xn`p m`e .dynga wx `le zegpn ipin

zewitqd ,zelg dxyr mizy ze`a zegpnd lky xi`n iaxk
.zegpn ipin dxyr yya wtzqdl yiy ,xzei cer miaexn

:oerny iaxk mb epizpyn cinrn iia`àîéz eléôà øîà ééaà©©¥¨©£¦¥¨
epizpynïBòîL éaødyng wx `iadl jixv epi` mewn lkn ,`id ©¦¦§

c meyn ,zegpn ipinéðúîe éúééî øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL©§¦©¥§©¦¦§§¨©©§¥©§¥
okl ,dpzne epaxw `iany xne` oerny iaxy `ziixaa eprnyy ±
,zegpn dxyr cg` xepz dt`n zgpn oinn `iadl jixv epi` o`k mb
ly zg`e ,zelg ly zg` ,dpyna epipyy itk zegpn izy `l`
x`yde ,ezaegl eidi xcpy miwiwxde zelgd oipny dpzie ,miwiwx

.dacplàéðúc,`ziixaaøîBà ïBòîL éaøyiy ,i`ce xifp `edy in §©§¨©¦¦§¥
hlgen rxevn `ed m` wtq el yi ok enke ,`l e` `nhp m` wtq el
exizdl rxevn zepaxw `iadl eilr m` rcei epi`e ,`l e` `txzpy

miycw zlik`ajkitl ,úøçnì,eizepaxw `iadl ie`xyk xweaa ©¨¢¨
Bbeìå BîLà àéáî¥¦£¨§
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oifge` mipy` cenr dw sc ± oey`x wxtzereay

ùáë àéáé ïàöä ïîli`ed ,fr `le yak `iai - "o`vd on dler ilr ixd" xn` -

.'eke ea gzteéååì íù äéì úéìãmdl yi zegpn x`yc ,mzq "dgpn" z`xwpy -

."dt`n zgpn"e ,"zygxn zgpn"e ,"zagn zgpn" :ieel myéø÷ã äçðî àéä åæéà
úãçåéî äãåäé éáø äìieel my dil zilc meyn -?,dlgz aezkd da gzty df

.zlq zgpn epiideúìñ úçðîã àèéùô
øîà÷!dl ipzw `icda `dc ,dcedi iax -

àîìòá àðîéñdrhz `ly ,`qxibl -

.`iaic dcedi iax xn`w dgpn efi` gkyze

aezkd da gzty ef - jcia `di df oniq

.dlgzäçðîä úøåú úàæåz` ev"a -

.i`w zegpn edlek`e ,"oxd`òîù àú-

.oizipznnäçðîä ïéî äçðîizyxit -

.lirlúçà àéáécg - "oin"c meyn -

.rnyn `cg inp - "dgpn"e ,rnynéðéî àä
íéúù äçðî!mizy `iai -ãçà ïéîî-

.[ipyil] ediiexzl miwencéðéî àä àîìã
ïéðéî éúùî úåçðî éúù àéáé äçðî-

- "dgpn"e] ,oixz rnyn - (dgpn) "ipin"c

zxez z`fe" lirl xn`ck [oixz rnyn inp

."dgpndàîìéãå`d :dpin opiwiicc `d -

,`id oerny iax - `cg "dgpn ipin"

ki` diciclcipy [ipyil] ediiexz ineiwl `

edl zilc ,opaxl la` .zg` dgpna oipin

oinn dgpn `cg mlerl - mipin ipyn dgpn

.iziin (`l) cg`àðú ïàî`wtqn `lc -

zegpn dynga `l` dil?äöçî øîàã ïåéë
àéáé ïé÷é÷ø äöçîå úåìç`wec e`le -

e` ,wiwx cge zelg ryzl oicd `edc ,xn`w

.dlg `cge oiwiwx dryzläì øáñ éîð éà
øîàã äãåäé éáøë"zegpn el`e" wxta -

.xyr xyr ze`a zegpnd lk :(`,er zegpn)

úåçðî äøùò òáøàá éàäì é÷åôñì àëéà-

zgpne ,yly ixd - zygxne zagne zlq

dlek `nlc :zewitq xyr cg` `ki` dt`n

,wiwx cge zelg dryz `nye ,xcp zelg

irexb oke ,oiwiwx ipye zelg dpny `nye

dlek `ny cr ,oiwiwxl iteq`e zelgl

.[xyr cg` ied] - oiwiwxéúééîizy -

ly - `cge ,zelg xyr ly - `cg :zegpn

dlek e` zelg dlek m` :xne`e ,oiwiwx xyr

,ixcpl `dz izxcpy dze` - izxcp oiwiwx

zelg ly dvgn m`e .dacp `dz zxg`de

dn itl efn zelg etxhvi - izxcp oiwiwxe

,ixcpl izxcpy dn itl efn oiwiwxe izxcpy

.dacp `dz zxg`deåîùà àéáî úøçîì
åîò åâåìåin :dl ipzw zexifpc `ztqeza -

rxevn wtq ,xedh wtqe `nh xifp wtq didy

xg` miycwa lke` - xedh wtq `nh hlgen

.'ek mei miyy
éáø
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àðîéñik .dcedi iax xn` dgpn dfi`a gkyz `lye drhz `ly ,`qxibl Ð `nlra

.`xnb ixekc`l ez` df mrh ici lr

úøçîì:yxit (`,er) migafae .miyy mei zxgnl :qxhpewa yxit Ð ebele eny` `ian

,i`w `nh rxevn wtq`e `nh xifp wtq`c ,cg` lkde .ipiny mei zxgnl

`zi` ikde .`xza wxt xifpc `ztqeza gkenck

xifp la` .xedh xifp wtqe `nh xifp wtq :mzd

,hlgen :yexit Ð `nh rxevn wtq did i`ce

la` .xak xedhy :yexit Ð xedh rxevn wtq

yiy ,ixii` `xab cga :yexit .did i`ce rxevn

miyy xg`l miycwa lke` Ð elld zewitq ea

iznl `nhine oii dzeye ,meid`n xg`l m

dz` `nh xifp :el exn` ?cvik .mei mixyre

dpne `v ,[dray cr `l` glbn `nh xifp oi`e]

dray dpn .oaxw `ade glbe dpye dfd ,dray

oi`e ,dz` xedh xifp :el exn` ,glbl ywane

mixyr dpne `v ,mei miylyn zegt glbn xedh

ywane miyly dpn .drayl milydl dylye

xedh oi`e ,dz` xedh xifp :el exn` ,glbl

aiig zenda yly :yexit .mincd lr `l` glbn

mdn cg` lre ,minlye dler z`hg ,`iadl

,wtqd lr d`a dpi` dnda z`hge .glbl leki

,sipdl leki oi` dfe ,dtepz oerh inp xifp inlye

leki dler la` .`nh rxevn wtq `edy iptn

?dyer `ed cvik :ipzwc epiide .i`pz lr `iadl

m` :xne`e .dilr dpzne dnda zler `ian

ef ixd Ð e`l m`e ,daeg ef ixd Ð ip` xedh

`ian ?eilr xingdl dyer `ed cvik .dacp

ziriax dkezl oipzepe ,dycg qxg ly iliit

oick :yexit .xexc ixetiv ipy `iane ,miig min

Ð serd z`hge ,mzglbz meia oirxevn lk

zglbze ,`ed `nh `nyc ,`nh xifp oick :yexit

cr dxdh zexifp ligzn epi`e ,d`neh ly Ð ef

ezakrn ez`hgy ,d`neh ly ez`hg `iaiy

.eakrn epi` eny` la` ,dxdh zexifp zepnln

cr glbl xeq` `ed ,d`neh zglbz glbiyne

z`hg `iadl jixv ikdle .dxdh zexifp dpniy

glble ,dxdh zexifp zepnl Ð d`neh zexifp

zglbz cr ddyi my`e .ezrxv zxdhl dteqa

zrxvd on i`cea ezxdh ixg` dyriy d`nehd

enk ,exfp z`nehl i`ce el dlrz dze`y Ð

oiler oi` ezrxv inic :`ziixad seqa yxtny

dler dpi` ezrxv zglbze .exfp inil el

ipixd xn`y in" wxta xn`ck ,exfp zglbzl

my) "mixifp ipy" wxtae (a,fi xifp) "glbn xifp

epiid Ð ezglbz meia ez`hg `iany dne .(a,hq

m` :(a,cn) xifp zkqna xn`c ,`aiwr iaxk

inp ikde .meia ea eizepaxw `ian Ð ipinya glib

dpzne .ezglbz ddiy ixdy ,ipinya glibk ied

z`hg Ð ip` `nh m` :xne`e ,ez`hg lr

epxn`y dler :yexit .dacp dlere ,izaegn

`iane ,mei miyly xteqe ,'ek dilr dpzne] ,dnda zler `iane .oiglbn mirxevndy jxck ,eipir zeabe epwfe ey`x glbn .wtq serd z`hge ,izaegn dler Ð ip` xedh m`e .dlrnl

ddyie ,(dnda zler i`ce) minlye z`hge dler `iane .mincd on cg` eilr wexfiy cr ,ezrxvl dipy zglbz glbl leki epi`e .dpen `ed dxdh zexifp wtq ixdy .['ek dnda zler

serd z`hge .daeg didz efe ,dzid dacp dpey`x dlerd Ð dpey`x zglbza iziid `nh m` :yexit .ip` `nh m` :xne`e .i`cea dlery ,ezrxv zxdh xg`y dxdh zexifp seq cr

jxck eipir zeabe epwfe ey`x glbne .wtq Ð serd z`hge .melk dpi` eiykr ly ef zglbzy .dacp efe ,daeg dpey`x dler Ð ip` xedh m`e .izaegn Ð dpey`x zglbza iz`ady

.xifpc gelib xeqi` dgec epi` rxevn wtq gelibc meyn Ð leki did `l la` ,dpey`x ezglbz dxitq ini zray seqa zeyrl die`x dzid ef zglbze .mirxevn
iax
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc zegpn(iriax meil)

Bnòdpzne ,my`d mr ony bele -àeä òøBöî íà ,øîBàåxnelk , ¦§¥¦§¨
,zepaxwa aiige `txzpy hlgen rxevn ip` m`Bbeì äæå BîLà eäæ¤£¨§¤

`ad ony bell ycwen onyde ,my` oaxwl zycwen ef dnda ixd -
,rxevn my` mråàì íàå,rxevn ipi` m`e -àäé äæ íLàycwen §¦¨¨¨¤§¥

oaxw myläáãð éîìL,my` oaxw myl `leBúBàå`edy oaxw ©§¥§¨¨§
wtqíLà,minly wtqïBôva äèéçL ïeòèx`yk dxfrd oetva ± ¨¨¨§¦¨©¨

,zeny`ïzîelr mcúBðBäa,df rxevn wtq ly zeipnid elbxe eci ©©§
.rxevn my` oickåoerh ok,÷BLå äæç úôeðúe ,íéëñðe ,äëéîñ §§¦¨§¨¦§©¨¤¨
,minly oaxw ipickäìéìå íBéì ,äpeäë éøëæì ìëàðåoick cala §¤¡¨§¦§¥§¨§¨©§¨

`ed df oaxwe rxevn `ed m`d miwteqn ep`y oeikny ,my` oaxw
jkl ,dacp inly `ed df oaxwe rxevn epi`y e` ,rxevn my`
.minly oaxw ixnege my` oaxw ixneg eizepaxw lr mipzep
di`x iia` `ian ,dpzne `iany oerny iax xne` da ef `ziixan

.dpzie `iai ezgpna eizewtqa o`k mby evexizl
,dligzkl dpi` minrtl zepaxwa i`pz ziiyry zx`an `xnbd

:dligzkl `id dgpn oiprl o`k j`øî ÷éøôî à÷c áb ìò óàå± §©©©§¨§¨¥©
mi`xen`d cg` uxizy it lr s`eíéLã÷ úèéçLazkqna - ¦§¦©¨¨¦

migaf(:er),xn`eøîàc øîéàxizdy dn lk -ïBòîL éaøzeidl ¥©§¨©©¦¦§
éðúîe éúééîmb zepzdle `iadl -,äléçzëìjxvpy llba wx `ed ©§¥©§¥§©§¦¨

xacd,àøáb éðewúìexizdl oewiz oerhy df rxevn wtq oebk §©¥©§¨
,miycw zlik`aàîìòa ìáà,zepaxw wtq x`ya la` ±ãáòéc £¨§¨§¨¦£©

ïéàmpic `di meaixwi `l m`e ,zepaxw ipy eaxrzpy xg`l wx - ¦
la` ,mday xengk mlk`le mdipy z` aixwdl xzed ,ea`zqiy

,àì äléçzëìenke leqtd zial miycw `ian `vnpy meyn §©§¦¨Ÿ
.x`eaiyéléî éðäl wx exn`p el` mixac ±,íéîìL éabm`y ¨¥¦¥©¥§¨¦

meyn ,leqt icil m`ian ,ea `veike my` xnegk maixwià÷c§¨
ïúìéëàa èòîîonf minlyy ,mzlik` onfa herin mxeb `edy - §©¥©£¦¨¨

ly exnegk minlya bdep `ede ,cg` dlile mini ipy mzlik`
`ed ezlik` onfy ,my`dmeyn xeq` dfe ,dlile meil wxeäì eåäc©£§

Y`ian `vnpyìeñtä úéáì íéLã÷leqt icil `eal milekiy - ¨¨¦§¥©§
,xzepìáàwtqn `iadlizyúBçðîi`pz zeyrle miwiwxe zelg £¨§¨

xzen ,mdipia,äléçzëì eléôàozlik` onf elld zegpn ipy ik £¦§©§¦¨
ixac miayeine ,leqt icil d`adl mxeb epi` df i`pz ici lre ,dey

.el` zegpna zepzdle `iadl lekiy oerny iax zhiya iia`
:`xnbd dywn .eilr dywne iia` ixacl zxfeg `xnbddéì øîà̈©¥

,ééaàì àtt áølïBòîL éaøïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî øîàc ©¨¨§©©¥©¦¦§§¨©¤¡¨©¤¡¨§¦¦
àéáézg` xepz dt`n zgpn `iadl lekiy xn`y oerny iaxl - ¨¦

z` zcnrdy [iia`-] jzhiyle ,miwiwx dvgne zelg dvgn
zelg ly zg` zecxtp zegpn izy `iany ote`ae eixack dpynd
,xcpy dn itl ef dgpnn zelgd etxhviy dpzne ,oiwiwx ly zg`e
ly onyd bel mr dyri oke ,xcpy dn itl ef dgpnn oiwiwxde

,onyd ibel ipy z` `ianyk dpziy ,ezgpnà÷ àä`vnp ixde ± ¨¨
`edyéúééî[`ian-]éðMî ãçà âBìå ,ïBøOò éðMî ãçà ïBøOò ©§¥¦¨¤¨¦§¥¦¨§¤¨¦§¥
,ïébeì[ony bele oexyr-] ezgpn zaeg z` `iany `vnpy ,xnelk ¦

r jk xg`e cg` ilka zycwznd dnvr ipta dgpnk `l zg`ddye
zaxern `l` ,aiigzdy itk miwiwx dvgne zelg dvgn dpnn
ipya eycwzpy ,zecxtp [mibele zepexyr-] zegpn ipyn ezgpn

:`xnbd zvxzn .milkïBòîL éaøì déì ïðéòîLenvríà øîàc ©§¦©¥§©¦¦§§¨©¦
,úBðBøNò éðMî ãçà ïBøOò àéáäivge cg`d oexyrdn ivg xn`e ¥¦¦¨¤¨¦§¥¤§

,dacp x`yde ,izaegl ipyd oexyrdnå`iad m` okéðMî ãçà âBì §¤¨¦§¥
ïébeì,dacpl x`yde ,izaegl df beln ivge df beln ivg xn`eàöé ¦¨¨

.ezhiyl miayein oerny iax ixac ok m`e ,ezaeg ici
:`xnbd zl`ey .el` zegpn unew ji` zxxan `xnbdõî÷éîe¦§¨

õî÷ éëéäzewitq lkl dliren dvinwd `dzy uenwi cvike ± ¥¦¨©
zgpnl zegpn izyn sexiv o`k yi `ny miwteqn ep` ixdy ,ezgpn
unewe ,daegl cxtpe mly unew uenwl yiy dvinwd ipicne ,ezaeg
ode zelgdn od unewy :`xnbd zayiin .dacpl cxtpe mly

meyn mdipyl lirene ,oiwiwxdnøîàå éðúîcunewy drya ± §©§¥§¨©
,xne`e dpzn ,miwiwxdn unewe zelgdneäééãeçì úBlç éà¦©§©§

éøîà eäééãeçì ïé÷é÷øedn ,oiwiwx wx e` ,zelg wx izxcp m` ± §¦¦§©§©§¦
àðöéî÷ à÷cunew ip`y ±,úBlçà éåäéì ,úBlçîlr lg didi §¨¨¦§¨¥©¤¡¥©©
dne ,zelgdàðöéî÷ à÷cunew ip`y -ïé÷é÷øà éåäéì ,ïé÷é÷øî §¨¨¦§¨¥§¦¦¤¡¥©§¦¦

,oiwiwxd lr lg didi ±eîe ïé÷é÷ø äöçî éàéøîà úBlç äöç- ¦¤¡¨§¦¦¤¡¨©©§¦
,oiwiwx dvgne zelg dvgnn ztxevn zg` dgpn izxcp m`edn

àðöéî÷ à÷cunew ip`y ±éåäéì ,úBlçîlg didi -äöçnà §¨¨¦§¨¥©¤¡¥©¤¡¨
ïé÷é÷ø äöçîe úBlç,unewd z` izgwl mdny zelgdn ivg lr ± ©¤¡¨§¦¦

,ily daegd zgpn lr df unew lk legie ,oiwiwxd dvgn lr mbe
àðöéî÷ à÷ãeunew ip`y dne ±eåäéì ,ïé÷é÷øîlg didi - §¨¨¦§¨¥§¦¦¤¡

úBlç äöçîe ïé÷é÷ø äöçnàz` izgwl mdny oiwiwxdn ivg lr ± ©¤¡¨§¦¦¤¡¨©
dacpd zgpn lr df unew lk legie zelgd dvgn lr mbe ,unewd

.iz`ady
:dvinwd ote`a oexqg yi oiicry `xnbd zl`eyéòa àäåixde-] §¨¨¥

[jixvõîB÷ ãç õî÷éîaxern cg` unew uenwiy -úBlçî± ¦§¨©¤¥©
zelgd iziztn
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oifge` mipya cenr dw sc ± oey`x wxtzereay

.'åë åîùà àéáî íéùù íåé ìù úøçîì øîåà ïåòîù éáøïåôöá åúèéçùåx`yk -

.zeny`úåðåäá ïúîå.rxevn my` oick -÷åùå äæç úôåðúå íéëñðå äëéîñå-

.minly xnegkäìéìå íåéì äðåäë éøëæì ìëàðå.`ed my` `ny -áâ ìò óàå
øî øîàã,miycw zhigya -.(a,er) "zeznd ze`hga eaxrzpy migafd lk" wxta

éðúîå éúééî ,ïåòîù éáø øîàã øîéà
àøáâ éðå÷úì äìéçúëìe`lac ,i`d oebk -

rxevn `nyc ,miycwa lkinl xeq` ikd

.`edàîìòá ìáà,migafa mzd oebk -

xn`wc ,minlya axrzpy my`a ixiinc

,oday xnegk elk`i olek :mzd oerny iax

oleke ,my`k dlile meil oilk`p olek ediy

,oi` - caric ,mikqpe dkinq miperh

.`l - dligzklïúìéëàá èòîî à÷ã-

mini ipy ozlik` onfe ,od minly `nyc

`l` lk`p epi` my`c oeike .cg` dlile

`ian `vnp - sxey xzepde ,dlile meil

zegpn la` .oick `ly leqtd zial miycw

dligzkl elit` - dey ozlik` onf ,elld

.inp'åë úåìç äöçî øîàã ïåòîù éáøìå
iziinc oebke ,diail` oizipzn `nwene -

dn itl df oexyrn zelg etxhviy :ipzne

.xcpy dn itl df oexyrn oiwiwxe ,xcpy

éúééî à÷ àäzvw dfn ,oexyr `zyd -

icda zegpn izy axrn `we ,zvw dfne

,dgpn `cg `l` xcp `l edi`e .iccd

dibltine ,bel cge oexyr cg iiezi`l

.miwiwxe zelglïåòîù éáøì äéì ïðéòîù
mipexyr ipy `iade dgpn `iand :xn`c -

df ly eivge df ly eivg" xn`e ,oibel ipye

`le .`vi - "dacp - x`yde ,izaegl -

.`kid ol yixtzi`õî÷ éëéä õî÷éîåzegpn izy sxhvn `edy ,dgpn dze`l -

.zg` dgpnl'åë õéî÷éî éòá àäå- xn` oiwiwxe zelg ly dgpn `cg i`c -

.cg` unew mdipyn uenwle ,cg` ilka ozzetle oiwiwxe zelg iiezi` ira ied
ïðéòîù
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mei `ede ,ely ipinya rxevn oick ,ecia enr ebele eny` `ian zxgnl :xne` oerny iax

epi` ezxdh zakrny rxevn z`hge .rxevn wtq `edy itl ,eilr dpzne .miyye cg`

m`e .serd z`hg `iai jkitl .wtqd lr d`a dnda z`hg oi`y Ð dndan `iadl leki

oerny iaxe .ser epiidc ,ipr oaxw `iaie ,ipr `die ,xg`l eiqkp aezki Ð xiyr `ed

did elit` :(a,fi) oikxr zkqna xn`c ,dinrhl

z`ad zrya e` ,eixetiv `iady drya xiyr

elit`e .z`hgd xg` jled lkd Ð iprde ,my`

`kdc `dl dnewe`l `ki` ,dilr ibiltc i`pzl

lr dpzne .exwirn xg`l eiqkp aezki :iyextle

m` :yexit ,`ed `nh m` :xne`e ,serd z`hg

ef ixd Ð e`l m`e .ezaeg ef ixd Ð `ed rxevn

oii zezyl la` .cin miycwa lke`e .ewitq

oiler exfp ini oi`y ,leki epi` Ð miznl `nhile

oa ixacl :yexit ?dyri cvik .ezrxv inil el

xecil weyd on cg` ywal jixvn oi`y `nef

ipy" wxta ryedi iax jixvny enk ,xifpa ecbpk

zler `iane miyly xteq Ð (a,hp xifp) "oixifp

d`neh zglbz wtq :yexit Ð glbne ,dnda

xifpe did rxevn `nyc ,dxdh zglbz wtqe

wx eizexifpl eizeglbzn zg` el elr `le ,`nh

.ezrxv ini jezn oiler exfp ini oi`y ,ezrxvn

leki epi` ezrxv zxdh ini xg` dray seqle

`l d`fd la` .`ed xedh xifp `nyc Ð glbl

miyly seql elit`e .dpye dfd xaky Ð ira

.mincd on cg` eilr wexfiy cr ,glbl leki epi`

zglbz wtq meyn Ð serd z`hg `iane

,dxdh zexifp oipn ligzdl leki epi`y .d`neh

eilr dpzne .ziyixtck ,ez`hg `iaiy cr

oicd `ede dpey`x zglbza dlrnly i`pzk

dzlky llk eiykr xifp epi` m`y zepzdl yiy

lk yxtl yg `l `pzd j` ewitq serd z`hge dacp dlerd dlrnly zglbzn eizexifp

:xne`e ,dilr dpzne wtq dnda zlere i`ce minly eizepaxw `iane mei miyly xteqe df

.izaegn serd z`hge ,daeg efe ,dacp dpey`x dlerd Ð ziyily zglbza iziid `nh m`

:dpznc inp oicd `ede .wtq serd z`hge ,dacp efe ,daeg dpey`x dlerd Ð ip` xedh m`e

z`hg ef ,ziriax zglbz zepaxwa xikfd `l dnl :dniz .miznl `nhine ,oii dzeye .jk yxtl yyg `l j` .wtq serd z`hge ,dacp zler odizy Ð dipy zglbzn zexifp dzlk m`

tl ep`a m`e ?mrt meya dndad z`hg `iad `l oiicre ,did xifp i`ce ixdy ,[dnda]z`hg `iai `l jkle ,(did i`ce xifp la`) eiykr llk xifp epi` wtqe xifp wtq :`ziixac `yix yx

mxend] oiprl xifp inly e` ,dacp zler iedinl e` :i`pz ipzinl dil ded minlya ,ok m` ,cere !`icda iyextl dil ded ,ok m`c .ikd rnzyn `l Ð wtqd lr d`a dpi` ixdy ,dnda

Ð miznl `nhine oii dzeye ,mipy izy xg`l Ð miycwa lke` ,ycg xyr mipy xcp la` ,miyly xcpy onfa ?mixen` mixac dna .dliya rexf Ð i`dae ,weye dfg Ð i`dac ,[mdn

seqale ,ziyilya Ð mipy yly seqale ,dipya Ð mipy izy seqle ,i`pz eze`ae miyly seq ly dze`a Ð dpy seql glbn .epxn`y dhiy dze`ae oipr eze`a .mipy drax` xg`l

iriayae ,dpey`x glbn Ð epiptl `aiyk cine ,xifpc gelib xeqi` dgec i`ce rxevn zglbzc .mini dpeny xg`l Ð miycwa lke` ,i`cea hlgene wtqa `nh .ziriaxa Ð mipy drax`

`nh .epyxity dhiy itl "draye miyy" opiqxbc d`xpe .`ztqeza aezk jk .draye miyly xg`l Ð miznl `nhine oii dzeye ,zepedal eici qipkn Ð ipinyae ,dipy zglbz Ð

dpeny xg`l Ð miycwa lke` ,i`cea hlgene i`cea `nh .mei drax`e miray xg`l Ð miznl `nhine oiia dzeye ,mei draye miyly xg`l Ð miycwa lke` ,wtqa hlgene i`cea

.mei mirax`e drax` xg`l Ð miznl `nhne oii dzeye ,miniíùàmipdk ipy ,rxevn my`c (a,fn migaf) "onewn edfi`" wxta opixn` `de :xn`z m`e Ð dacp inly `di df

.(a,er migaf) "zeaexrzd" wxta opixn`ck ,ip`y `xab ipewzc :xnel yie ?xt ly enc lk lawiy jixvc opixn` minlye .ilka cg`e cia cg` ,mcd z` oilawn

äëéîñåzexer eaxrzpy dyng" iab (a,ht) "dy`d" wxta migqta ogky`e ,dxenb dkinq era minlyc ab lr s`e .eici iietw`a ied `ziixe`c e`l Ð rxevn my` :xn`c o`nl Ð

oiperh rxevn my` oia minly oiac ,mikqp oke ,dkinq mpga xikfd Ð `ziixe`c xn`c o`nle .exizd `xab ipewz meyn Ð dkinq zngn ipy gqt zeyrln oirpnpc "odigqt

.mikqp era `lc zeny` x`y meyn hwpc xninl epivn mikqp edine .mikqpe dkinqúôåðúåzegpnd lk" wxta opzck ,rxevn my` irac miign dtepz ipz `lc :dniz Ð weye dfg

.(`,`q zegpn) "dvn ze`aìëàðå"dcezd" wxta gkenck ,dpwz zeyrl xyt` i` mglae ,mgl `irac meyn Ð zepzdl leki oi` ,dlile meil `l` zlk`p oi`c ,dcezae Ð dlile meil

.(`,t zegpn)ïðéòîù`l yai zcn xaqwcn :wcwcl yie .yixtzi` `l :qxhpewa yxit Ð `vi oibel ipyn cg` bele zepexyr ipyn cg` oexyr `iad m` xn`c oerny iaxl dil

lc dpin zrny ,ib`t zia` miptd mgle mgld izy xyknc ,dycwzp.dycwzpc gld zcna ecen edlekc Ð dpin opirny `l oibel ipyn cg` bel edine .zepexyr izyn oexyra yiig `
iaxk

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

àeä òøBöî íà :øîBàå ,Bnò¯íàå ,Bbeì äæå BîLà eäæ ¦§¥¦§¨¤£¨§¤§¦
åàì¯äèéçL ïeòè íLà BúBàå .äáãð éîìL àäé äæ íLà ¨¨¨¤§¥©§¥§¨¨§¨¨¨§¦¨

,÷BLå äæç úôeðúe íéëñðe ,äëéîñe úBðBäa ïzîe ,ïBôva©¨©©§§¦¨§¨¦§©¨¤¨
à÷c áb ìò óàå .äìéìå íBéì äpeäë éøëæì ìëàðå÷éøôî §¤¡¨§¦§¥§¨§§©§¨§©©©§¨§¨¥

éúééî ïBòîL éaø øîàc øîéà :íéLã÷ úèéçLa øî̈¦§¦©¨¨¦¥©©£©©¦¦§¨§¥
äléçzëì ,éðúîe¯ãáòéc àîìòa ìáà .àøáb éðewúì¯ ©§¥§©§¦¨§©¥©§¨£¨§¨§¨¦£©
äléçzëì ,ïéà¯.àì¯èòîî à÷c ,íéîìL éab éléî éðä ¦§©§¦¨¨¨¥¦¥©¥§¨¦§¨§©¥

úéáì íéLã÷ eäì eåäc ,ïúìéëàaúBçðî ìáà .ìeñtä¯ ©£¦¨¨§¨§¨¨¦§¥©§£¨§¨
ïBòîL éaø :ééaàì àtt áø déì øîà .äléçzëì eléôà£¦§©§¦¨£©¥©©¨§©©¥©¦¦§
éúééî à÷ àä ,àéáé ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî ,øîàc©£©¤¡¨©¤¡¨§¦¦¨¦¨¨¨§¥

!ïébeì éðMî ãçà âBìå ,ïBøOò éðMî ãçà ïBøOò¯ïðéòîL ¦¨¤¨¦§¥¦¨§¤¨¦§¥¦¨§¦©
éðMî ãçà ïBøOò àéáä íà :øîàc ïBòîL éaøì déì¥§©¦¦§©£©¦¥¦¦¨¤¨¦§¥

ïébeì éðMî ãçà âBìå úBðBøNò¯.àöé¯õî÷éîeéëéä ¤§§¤¨¦§¥¦¨¨¦§©¥¦
?õî÷¯eäééãeçì ïé÷é÷øe eäééãeçì úBlç éà :øîàå éðúîc ¨©§©§¥©£©¦©§©§§¦¦§©§

úBlçî àðöéî÷ à÷c ,éøîà¯àðöéî÷ à÷c ,úBlçà éåäéì £©¦§¨¨¥§¨¥©¤¡¥©©§¨¨¥§¨
ïé÷é÷øî¯úBlç äöçîe ïé÷é÷ø äöçî éà .ïé÷é÷øà éåäéì ¥§¦¦¤¡¥©§¦¦¦¤¡¨§¦¦¤¡¨©

úBlçî àðöéî÷ à÷c ,éøîà¯éåäéìäöçnàäöçîe úBlç £©¦§¨¨¥§¨¥©¤¡¥©¤¡¨©¤¡¨
ïé÷é÷øî àðöéî÷ à÷ãe ,ïé÷é÷ø¯ïé÷é÷ø äöçnà eåäéì §¦¦§¨¨¥§¨¥§¦¦¤¡©¤¡¨§¦¦

.úBlç äöçîe¯éòa àäåõî÷éîúBlçî õîB÷ ãç ¤¡¨©§¨¨¥¦§©©¤¥©
ïé÷é÷øîå
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc zegpn(iriax meil)

Bnòdpzne ,my`d mr ony bele -àeä òøBöî íà ,øîBàåxnelk , ¦§¥¦§¨
,zepaxwa aiige `txzpy hlgen rxevn ip` m`Bbeì äæå BîLà eäæ¤£¨§¤

`ad ony bell ycwen onyde ,my` oaxwl zycwen ef dnda ixd -
,rxevn my` mråàì íàå,rxevn ipi` m`e -àäé äæ íLàycwen §¦¨¨¨¤§¥

oaxw myläáãð éîìL,my` oaxw myl `leBúBàå`edy oaxw ©§¥§¨¨§
wtqíLà,minly wtqïBôva äèéçL ïeòèx`yk dxfrd oetva ± ¨¨¨§¦¨©¨

,zeny`ïzîelr mcúBðBäa,df rxevn wtq ly zeipnid elbxe eci ©©§
.rxevn my` oickåoerh ok,÷BLå äæç úôeðúe ,íéëñðe ,äëéîñ §§¦¨§¨¦§©¨¤¨
,minly oaxw ipickäìéìå íBéì ,äpeäë éøëæì ìëàðåoick cala §¤¡¨§¦§¥§¨§¨©§¨

`ed df oaxwe rxevn `ed m`d miwteqn ep`y oeikny ,my` oaxw
jkl ,dacp inly `ed df oaxwe rxevn epi`y e` ,rxevn my`
.minly oaxw ixnege my` oaxw ixneg eizepaxw lr mipzep
di`x iia` `ian ,dpzne `iany oerny iax xne` da ef `ziixan

.dpzie `iai ezgpna eizewtqa o`k mby evexizl
,dligzkl dpi` minrtl zepaxwa i`pz ziiyry zx`an `xnbd

:dligzkl `id dgpn oiprl o`k j`øî ÷éøôî à÷c áb ìò óàå± §©©©§¨§¨¥©
mi`xen`d cg` uxizy it lr s`eíéLã÷ úèéçLazkqna - ¦§¦©¨¨¦

migaf(:er),xn`eøîàc øîéàxizdy dn lk -ïBòîL éaøzeidl ¥©§¨©©¦¦§
éðúîe éúééîmb zepzdle `iadl -,äléçzëìjxvpy llba wx `ed ©§¥©§¥§©§¦¨

xacd,àøáb éðewúìexizdl oewiz oerhy df rxevn wtq oebk §©¥©§¨
,miycw zlik`aàîìòa ìáà,zepaxw wtq x`ya la` ±ãáòéc £¨§¨§¨¦£©

ïéàmpic `di meaixwi `l m`e ,zepaxw ipy eaxrzpy xg`l wx - ¦
la` ,mday xengk mlk`le mdipy z` aixwdl xzed ,ea`zqiy

,àì äléçzëìenke leqtd zial miycw `ian `vnpy meyn §©§¦¨Ÿ
.x`eaiyéléî éðäl wx exn`p el` mixac ±,íéîìL éabm`y ¨¥¦¥©¥§¨¦

meyn ,leqt icil m`ian ,ea `veike my` xnegk maixwià÷c§¨
ïúìéëàa èòîîonf minlyy ,mzlik` onfa herin mxeb `edy - §©¥©£¦¨¨

ly exnegk minlya bdep `ede ,cg` dlile mini ipy mzlik`
`ed ezlik` onfy ,my`dmeyn xeq` dfe ,dlile meil wxeäì eåäc©£§

Y`ian `vnpyìeñtä úéáì íéLã÷leqt icil `eal milekiy - ¨¨¦§¥©§
,xzepìáàwtqn `iadlizyúBçðîi`pz zeyrle miwiwxe zelg £¨§¨

xzen ,mdipia,äléçzëì eléôàozlik` onf elld zegpn ipy ik £¦§©§¦¨
ixac miayeine ,leqt icil d`adl mxeb epi` df i`pz ici lre ,dey

.el` zegpna zepzdle `iadl lekiy oerny iax zhiya iia`
:`xnbd dywn .eilr dywne iia` ixacl zxfeg `xnbddéì øîà̈©¥

,ééaàì àtt áølïBòîL éaøïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî øîàc ©¨¨§©©¥©¦¦§§¨©¤¡¨©¤¡¨§¦¦
àéáézg` xepz dt`n zgpn `iadl lekiy xn`y oerny iaxl - ¨¦

z` zcnrdy [iia`-] jzhiyle ,miwiwx dvgne zelg dvgn
zelg ly zg` zecxtp zegpn izy `iany ote`ae eixack dpynd
,xcpy dn itl ef dgpnn zelgd etxhviy dpzne ,oiwiwx ly zg`e
ly onyd bel mr dyri oke ,xcpy dn itl ef dgpnn oiwiwxde

,onyd ibel ipy z` `ianyk dpziy ,ezgpnà÷ àä`vnp ixde ± ¨¨
`edyéúééî[`ian-]éðMî ãçà âBìå ,ïBøOò éðMî ãçà ïBøOò ©§¥¦¨¤¨¦§¥¦¨§¤¨¦§¥
,ïébeì[ony bele oexyr-] ezgpn zaeg z` `iany `vnpy ,xnelk ¦

r jk xg`e cg` ilka zycwznd dnvr ipta dgpnk `l zg`ddye
zaxern `l` ,aiigzdy itk miwiwx dvgne zelg dvgn dpnn
ipya eycwzpy ,zecxtp [mibele zepexyr-] zegpn ipyn ezgpn

:`xnbd zvxzn .milkïBòîL éaøì déì ïðéòîLenvríà øîàc ©§¦©¥§©¦¦§§¨©¦
,úBðBøNò éðMî ãçà ïBøOò àéáäivge cg`d oexyrdn ivg xn`e ¥¦¦¨¤¨¦§¥¤§

,dacp x`yde ,izaegl ipyd oexyrdnå`iad m` okéðMî ãçà âBì §¤¨¦§¥
ïébeì,dacpl x`yde ,izaegl df beln ivge df beln ivg xn`eàöé ¦¨¨

.ezhiyl miayein oerny iax ixac ok m`e ,ezaeg ici
:`xnbd zl`ey .el` zegpn unew ji` zxxan `xnbdõî÷éîe¦§¨

õî÷ éëéäzewitq lkl dliren dvinwd `dzy uenwi cvike ± ¥¦¨©
zgpnl zegpn izyn sexiv o`k yi `ny miwteqn ep` ixdy ,ezgpn
unewe ,daegl cxtpe mly unew uenwl yiy dvinwd ipicne ,ezaeg
ode zelgdn od unewy :`xnbd zayiin .dacpl cxtpe mly

meyn mdipyl lirene ,oiwiwxdnøîàå éðúîcunewy drya ± §©§¥§¨©
,xne`e dpzn ,miwiwxdn unewe zelgdneäééãeçì úBlç éà¦©§©§

éøîà eäééãeçì ïé÷é÷øedn ,oiwiwx wx e` ,zelg wx izxcp m` ± §¦¦§©§©§¦
àðöéî÷ à÷cunew ip`y ±,úBlçà éåäéì ,úBlçîlr lg didi §¨¨¦§¨¥©¤¡¥©©
dne ,zelgdàðöéî÷ à÷cunew ip`y -ïé÷é÷øà éåäéì ,ïé÷é÷øî §¨¨¦§¨¥§¦¦¤¡¥©§¦¦

,oiwiwxd lr lg didi ±eîe ïé÷é÷ø äöçî éàéøîà úBlç äöç- ¦¤¡¨§¦¦¤¡¨©©§¦
,oiwiwx dvgne zelg dvgnn ztxevn zg` dgpn izxcp m`edn

àðöéî÷ à÷cunew ip`y ±éåäéì ,úBlçîlg didi -äöçnà §¨¨¦§¨¥©¤¡¥©¤¡¨
ïé÷é÷ø äöçîe úBlç,unewd z` izgwl mdny zelgdn ivg lr ± ©¤¡¨§¦¦

,ily daegd zgpn lr df unew lk legie ,oiwiwxd dvgn lr mbe
àðöéî÷ à÷ãeunew ip`y dne ±eåäéì ,ïé÷é÷øîlg didi - §¨¨¦§¨¥§¦¦¤¡

úBlç äöçîe ïé÷é÷ø äöçnàz` izgwl mdny oiwiwxdn ivg lr ± ©¤¡¨§¦¦¤¡¨©
dacpd zgpn lr df unew lk legie zelgd dvgn lr mbe ,unewd

.iz`ady
:dvinwd ote`a oexqg yi oiicry `xnbd zl`eyéòa àäåixde-] §¨¨¥

[jixvõîB÷ ãç õî÷éîaxern cg` unew uenwiy -úBlçî± ¦§¨©¤¥©
zelgd iziztn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zegpn(iying meil)

éaø éøáãìe ,àáø øîà,dgpnk mivrdyäöéî÷ ïéðeòè íéöò± ¨©¨¨§¦§¥©¦¥¦§¦§¦¨
enk xihwie evnew `ln mdn gwie miwc mivrl mwqxiy jixv

.dgpna miyeryíéöò ïéëéøö íéöò éaø éøáãì ,àtt áø øîà± ¨©©¨¨§¦§¥©¦¥¦§¦¦¥¦
z` mdilr xihwdl ick mivr cer acpzdy mivrd mr `iadl jixv

.zepaxw x`ya enke ,`iady mivrd oaxw
ilr ixd xne`d ,dpyna epipy.õîBwä ïî úBçôé àì ,äðBáì§¨Ÿ¦§¦©¤

:`xnbd zl`ey .unew `ed dpeald xeriyy oipn zxxan `xnbd
ïìðîmeyn :`xnbd daiyn .unew dxeriy dpeal zxhwd mzqy §¨¨

áéúëc(g e `xwie)dðîMîe äçðnä ,úìqî Böîe÷a epnî íéøäå' ¦§¦§¥¦¦¤§§¦Ÿ¤©¦§¨¦©§¨
,'äðBálä ìk úàåaezkdäçðîc äîøäì äðBáì Léwîwlgl-] §¥¨©§¨©¦§¨©£¨¨§¦§¨

,[exihwdl dgpnd on `ivene yixtn `edy,jkn cenll yieäî©
äçðîc äîøädxeriy,õîB÷epnn mixde' yexita aezk ixdy £¨¨§¦§¨¤

,'evnewaénð äðBáì óàdxeriy [mb-].õîB÷ ©§¨©¦¤
:mzq xcepd ly mipic dnk zhxtny `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøxne`dáøwL øác Eì ïéàL ,äðBáì àéáé ,çaænì éìò éøä ©¨¨£¥¨©©¦§¥©¨¦§¨¤¥§¨¨¤¨¥

elek,äðBáì àlà çaæî éaâìxac ernyn 'gafnl ilr ixd' oeylde §©¥¦§¥©¤¨§¨
.gafnl axw elekyxn` m`eézLøétgafnd lr axwd xac dfi` ¥©§¦

,`ia`òãBé éðéàå[xkef-]áøwL øác ìkî àéáé ,ézLøét äî §¥¦¥©©¥©§¦¨¦¦¨¨¨¤¨¥
çaænìmda oi`y serd zlere mikqp zgpne dpeal `iadl eilr ± ©¦§¥©

.mipdkl dlik`
:`xnbd zl`ey .gafnl eleky sqep oaxw yi m`d zxxan `xnbd

àkéì eúå,dpealn ueg gafnl eleky sqep oaxw oi` ike ±àäå §¥¨§¨
àkéàoaxw yi ixd ±,äìBòxyt` ok m`e ,gafnd lr axw eleky ¦¨¨

.dlerl ezpeeky:`xnbd daiynàkéàz` yi ±døBòozipy ¦¨¨
,íéðäkìmey ea oi`e gafnl eleky xac ernyn 'gafnl ilr ixd'e ©Ÿ£¦

:cer `xnbd zl`ey .mipdkl ozipd wlgàkéà àäåyi ixde - §¨¦¨
óBòä úìBòdxer s`y ,da wlg mipdkl oi`e ,gafnl dlek daxwy ©¨

:`xnbd daiyn .serd zlerl ezpeeky xyt` ok m`e ,xhwpàkéà± ¦¨
`ede ,gafnl axw epi`y wlg da yi
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המשך ביקור למס' מנחות ליום חמישי עמ' ב

oifge` mipya cenr dw sc ± oey`x wxtzereay

.'åë åîùà àéáî íéùù íåé ìù úøçîì øîåà ïåòîù éáøïåôöá åúèéçùåx`yk -

.zeny`úåðåäá ïúîå.rxevn my` oick -÷åùå äæç úôåðúå íéëñðå äëéîñå-

.minly xnegkäìéìå íåéì äðåäë éøëæì ìëàðå.`ed my` `ny -áâ ìò óàå
øî øîàã,miycw zhigya -.(a,er) "zeznd ze`hga eaxrzpy migafd lk" wxta

éðúîå éúééî ,ïåòîù éáø øîàã øîéà
àøáâ éðå÷úì äìéçúëìe`lac ,i`d oebk -

rxevn `nyc ,miycwa lkinl xeq` ikd

.`edàîìòá ìáà,migafa mzd oebk -

xn`wc ,minlya axrzpy my`a ixiinc

,oday xnegk elk`i olek :mzd oerny iax

oleke ,my`k dlile meil oilk`p olek ediy

,oi` - caric ,mikqpe dkinq miperh

.`l - dligzklïúìéëàá èòîî à÷ã-

mini ipy ozlik` onfe ,od minly `nyc

`l` lk`p epi` my`c oeike .cg` dlile

`ian `vnp - sxey xzepde ,dlile meil

zegpn la` .oick `ly leqtd zial miycw

dligzkl elit` - dey ozlik` onf ,elld

.inp'åë úåìç äöçî øîàã ïåòîù éáøìå
iziinc oebke ,diail` oizipzn `nwene -

dn itl df oexyrn zelg etxhviy :ipzne

.xcpy dn itl df oexyrn oiwiwxe ,xcpy

éúééî à÷ àäzvw dfn ,oexyr `zyd -

icda zegpn izy axrn `we ,zvw dfne

,dgpn `cg `l` xcp `l edi`e .iccd

dibltine ,bel cge oexyr cg iiezi`l

.miwiwxe zelglïåòîù éáøì äéì ïðéòîù
mipexyr ipy `iade dgpn `iand :xn`c -

df ly eivge df ly eivg" xn`e ,oibel ipye

`le .`vi - "dacp - x`yde ,izaegl -

.`kid ol yixtzi`õî÷ éëéä õî÷éîåzegpn izy sxhvn `edy ,dgpn dze`l -

.zg` dgpnl'åë õéî÷éî éòá àäå- xn` oiwiwxe zelg ly dgpn `cg i`c -

.cg` unew mdipyn uenwle ,cg` ilka ozzetle oiwiwxe zelg iiezi` ira ied
ïðéòîù
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mei `ede ,ely ipinya rxevn oick ,ecia enr ebele eny` `ian zxgnl :xne` oerny iax

epi` ezxdh zakrny rxevn z`hge .rxevn wtq `edy itl ,eilr dpzne .miyye cg`

m`e .serd z`hg `iai jkitl .wtqd lr d`a dnda z`hg oi`y Ð dndan `iadl leki

oerny iaxe .ser epiidc ,ipr oaxw `iaie ,ipr `die ,xg`l eiqkp aezki Ð xiyr `ed

did elit` :(a,fi) oikxr zkqna xn`c ,dinrhl

z`ad zrya e` ,eixetiv `iady drya xiyr

elit`e .z`hgd xg` jled lkd Ð iprde ,my`

`kdc `dl dnewe`l `ki` ,dilr ibiltc i`pzl

lr dpzne .exwirn xg`l eiqkp aezki :iyextle

m` :yexit ,`ed `nh m` :xne`e ,serd z`hg

ef ixd Ð e`l m`e .ezaeg ef ixd Ð `ed rxevn

oii zezyl la` .cin miycwa lke`e .ewitq

oiler exfp ini oi`y ,leki epi` Ð miznl `nhile

oa ixacl :yexit ?dyri cvik .ezrxv inil el

xecil weyd on cg` ywal jixvn oi`y `nef

ipy" wxta ryedi iax jixvny enk ,xifpa ecbpk

zler `iane miyly xteq Ð (a,hp xifp) "oixifp

d`neh zglbz wtq :yexit Ð glbne ,dnda

xifpe did rxevn `nyc ,dxdh zglbz wtqe

wx eizexifpl eizeglbzn zg` el elr `le ,`nh

.ezrxv ini jezn oiler exfp ini oi`y ,ezrxvn

leki epi` ezrxv zxdh ini xg` dray seqle

`l d`fd la` .`ed xedh xifp `nyc Ð glbl

miyly seql elit`e .dpye dfd xaky Ð ira

.mincd on cg` eilr wexfiy cr ,glbl leki epi`

zglbz wtq meyn Ð serd z`hg `iane

,dxdh zexifp oipn ligzdl leki epi`y .d`neh

eilr dpzne .ziyixtck ,ez`hg `iaiy cr

oicd `ede dpey`x zglbza dlrnly i`pzk

dzlky llk eiykr xifp epi` m`y zepzdl yiy

lk yxtl yg `l `pzd j` ewitq serd z`hge dacp dlerd dlrnly zglbzn eizexifp

:xne`e ,dilr dpzne wtq dnda zlere i`ce minly eizepaxw `iane mei miyly xteqe df

.izaegn serd z`hge ,daeg efe ,dacp dpey`x dlerd Ð ziyily zglbza iziid `nh m`

:dpznc inp oicd `ede .wtq serd z`hge ,dacp efe ,daeg dpey`x dlerd Ð ip` xedh m`e

z`hg ef ,ziriax zglbz zepaxwa xikfd `l dnl :dniz .miznl `nhine ,oii dzeye .jk yxtl yyg `l j` .wtq serd z`hge ,dacp zler odizy Ð dipy zglbzn zexifp dzlk m`

tl ep`a m`e ?mrt meya dndad z`hg `iad `l oiicre ,did xifp i`ce ixdy ,[dnda]z`hg `iai `l jkle ,(did i`ce xifp la`) eiykr llk xifp epi` wtqe xifp wtq :`ziixac `yix yx

mxend] oiprl xifp inly e` ,dacp zler iedinl e` :i`pz ipzinl dil ded minlya ,ok m` ,cere !`icda iyextl dil ded ,ok m`c .ikd rnzyn `l Ð wtqd lr d`a dpi` ixdy ,dnda

Ð miznl `nhine oii dzeye ,mipy izy xg`l Ð miycwa lke` ,ycg xyr mipy xcp la` ,miyly xcpy onfa ?mixen` mixac dna .dliya rexf Ð i`dae ,weye dfg Ð i`dac ,[mdn

seqale ,ziyilya Ð mipy yly seqale ,dipya Ð mipy izy seqle ,i`pz eze`ae miyly seq ly dze`a Ð dpy seql glbn .epxn`y dhiy dze`ae oipr eze`a .mipy drax` xg`l

iriayae ,dpey`x glbn Ð epiptl `aiyk cine ,xifpc gelib xeqi` dgec i`ce rxevn zglbzc .mini dpeny xg`l Ð miycwa lke` ,i`cea hlgene wtqa `nh .ziriaxa Ð mipy drax`

`nh .epyxity dhiy itl "draye miyy" opiqxbc d`xpe .`ztqeza aezk jk .draye miyly xg`l Ð miznl `nhine oii dzeye ,zepedal eici qipkn Ð ipinyae ,dipy zglbz Ð

dpeny xg`l Ð miycwa lke` ,i`cea hlgene i`cea `nh .mei drax`e miray xg`l Ð miznl `nhine oiia dzeye ,mei draye miyly xg`l Ð miycwa lke` ,wtqa hlgene i`cea

.mei mirax`e drax` xg`l Ð miznl `nhne oii dzeye ,miniíùàmipdk ipy ,rxevn my`c (a,fn migaf) "onewn edfi`" wxta opixn` `de :xn`z m`e Ð dacp inly `di df

.(a,er migaf) "zeaexrzd" wxta opixn`ck ,ip`y `xab ipewzc :xnel yie ?xt ly enc lk lawiy jixvc opixn` minlye .ilka cg`e cia cg` ,mcd z` oilawn

äëéîñåzexer eaxrzpy dyng" iab (a,ht) "dy`d" wxta migqta ogky`e ,dxenb dkinq era minlyc ab lr s`e .eici iietw`a ied `ziixe`c e`l Ð rxevn my` :xn`c o`nl Ð

oiperh rxevn my` oia minly oiac ,mikqp oke ,dkinq mpga xikfd Ð `ziixe`c xn`c o`nle .exizd `xab ipewz meyn Ð dkinq zngn ipy gqt zeyrln oirpnpc "odigqt

.mikqp era `lc zeny` x`y meyn hwpc xninl epivn mikqp edine .mikqpe dkinqúôåðúåzegpnd lk" wxta opzck ,rxevn my` irac miign dtepz ipz `lc :dniz Ð weye dfg

.(`,`q zegpn) "dvn ze`aìëàðå"dcezd" wxta gkenck ,dpwz zeyrl xyt` i` mglae ,mgl `irac meyn Ð zepzdl leki oi` ,dlile meil `l` zlk`p oi`c ,dcezae Ð dlile meil

.(`,t zegpn)ïðéòîù`l yai zcn xaqwcn :wcwcl yie .yixtzi` `l :qxhpewa yxit Ð `vi oibel ipyn cg` bele zepexyr ipyn cg` oexyr `iad m` xn`c oerny iaxl dil

lc dpin zrny ,ib`t zia` miptd mgle mgld izy xyknc ,dycwzp.dycwzpc gld zcna ecen edlekc Ð dpin opirny `l oibel ipyn cg` bel edine .zepexyr izyn oexyra yiig `
iaxk
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àeä òøBöî íà :øîBàå ,Bnò¯íàå ,Bbeì äæå BîLà eäæ ¦§¥¦§¨¤£¨§¤§¦
åàì¯äèéçL ïeòè íLà BúBàå .äáãð éîìL àäé äæ íLà ¨¨¨¤§¥©§¥§¨¨§¨¨¨§¦¨

,÷BLå äæç úôeðúe íéëñðe ,äëéîñe úBðBäa ïzîe ,ïBôva©¨©©§§¦¨§¨¦§©¨¤¨
à÷c áb ìò óàå .äìéìå íBéì äpeäë éøëæì ìëàðå÷éøôî §¤¡¨§¦§¥§¨§§©§¨§©©©§¨§¨¥

éúééî ïBòîL éaø øîàc øîéà :íéLã÷ úèéçLa øî̈¦§¦©¨¨¦¥©©£©©¦¦§¨§¥
äléçzëì ,éðúîe¯ãáòéc àîìòa ìáà .àøáb éðewúì¯ ©§¥§©§¦¨§©¥©§¨£¨§¨§¨¦£©
äléçzëì ,ïéà¯.àì¯èòîî à÷c ,íéîìL éab éléî éðä ¦§©§¦¨¨¨¥¦¥©¥§¨¦§¨§©¥

úéáì íéLã÷ eäì eåäc ,ïúìéëàaúBçðî ìáà .ìeñtä¯ ©£¦¨¨§¨§¨¨¦§¥©§£¨§¨
ïBòîL éaø :ééaàì àtt áø déì øîà .äléçzëì eléôà£¦§©§¦¨£©¥©©¨§©©¥©¦¦§
éúééî à÷ àä ,àéáé ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî ,øîàc©£©¤¡¨©¤¡¨§¦¦¨¦¨¨¨§¥

!ïébeì éðMî ãçà âBìå ,ïBøOò éðMî ãçà ïBøOò¯ïðéòîL ¦¨¤¨¦§¥¦¨§¤¨¦§¥¦¨§¦©
éðMî ãçà ïBøOò àéáä íà :øîàc ïBòîL éaøì déì¥§©¦¦§©£©¦¥¦¦¨¤¨¦§¥

ïébeì éðMî ãçà âBìå úBðBøNò¯.àöé¯õî÷éîeéëéä ¤§§¤¨¦§¥¦¨¨¦§©¥¦
?õî÷¯eäééãeçì ïé÷é÷øe eäééãeçì úBlç éà :øîàå éðúîc ¨©§©§¥©£©¦©§©§§¦¦§©§

úBlçî àðöéî÷ à÷c ,éøîà¯àðöéî÷ à÷c ,úBlçà éåäéì £©¦§¨¨¥§¨¥©¤¡¥©©§¨¨¥§¨
ïé÷é÷øî¯úBlç äöçîe ïé÷é÷ø äöçî éà .ïé÷é÷øà éåäéì ¥§¦¦¤¡¥©§¦¦¦¤¡¨§¦¦¤¡¨©

úBlçî àðöéî÷ à÷c ,éøîà¯éåäéìäöçnàäöçîe úBlç £©¦§¨¨¥§¨¥©¤¡¥©¤¡¨©¤¡¨
ïé÷é÷øî àðöéî÷ à÷ãe ,ïé÷é÷ø¯ïé÷é÷ø äöçnà eåäéì §¦¦§¨¨¥§¨¥§¦¦¤¡©¤¡¨§¦¦

.úBlç äöçîe¯éòa àäåõî÷éîúBlçî õîB÷ ãç ¤¡¨©§¨¨¥¦§©©¤¥©
ïé÷é÷øîå
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc zegpn(iying meil)

ïé÷é÷øîe,oiwiwxd iziztne ±å`l` ,ok dyr `l `edõéî÷ à÷ ¥§¦¦§¨¨¦
úBlçîcalïé÷é÷øàunw ixdy ,oiwiwx mb da yiy dgpn lr - ¥©©§¦¦

,day oiwiwxd lr mb ezaeg zgpn lkl zelgdn dnvr ipta dvinw
úBlçà ïé÷é÷øîeal oiwiwxn unw ok enke -dacpd zgpn xear c ¥§¦¦©©

:`xnbd zayiin .zelg mb yi dayïBòîL éaøì déì ïðéòîLenvr ©§¦©¥§©¦¦§
øîàclirl(:bq),oiwiwxe zelg ly zg` dgpn `iandõî÷ íà §¨©¦¨©

Bãéa äìòå[evnewa±]ãçàî,oiwiwxdn wx e` ,zelgdn wx ,mdn §¨¨§¨¥¤¨
àöé ,íäéðL ìò.ezaeg ici ©§¥¤¨¨

ly onyd xzen mr dyri dn oerny iax itl zl`ey `xnbd
:oiwiwxdàkéà àäåmr dyri dn xxal yi ixde -øúBîdïîL §¨¦¨©¤¤

,oiwiwxd zgiyn xg`l x`ypdïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî éàc§¦¤¡¨©¤¡¨§¦¦
øîàly epic ,[xcp-]ïîMä øúBîoiwiwxd zgiyn xg`l x`ypd ¨©©©¤¤

yì Bøéæçîdvgn,úBlçmle`øîà ïé÷é÷ø eälek éàxcp m` - ©£¦§©¦§§¦¦¨©
,oiwiwx dleky dgpn,íéðäkì ìëàð ïîMä øúBîdn wtzqny dfe ©©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦

.oiwiwxd zgiyn xg`l x`ypd onyd xzena dyri dn ,xcp
:`xnbd zayiinzxaeq epizpyn,äãeäé ïa ïBòîL éaøkezhiyly §©¦¦§¤§¨

.mipdkl lk`p onyd xzen jytp dnnàéðúclirl `ziixaa(:dr), §©§¨
,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaødvgn d`ad dgpn ©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§
dvege ony bel `ian ,oiwiwx dvgne zelgeivge zelgl eivg ,e

e ,oiwiwxlïçLBîoiwiwxlék ïéîkze` oink dieyrd zipeei ze` - §¨§¦¦
,z"ihïîMä øúBîeoiwiwxd zgiynn x`ypd,íéðäkì ìëàðoick ©©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦

oiwiwx zgpn ef m`d miwteqn ep`y s` okl ,oiwiwx dleky dgpn
oic mewn lkn ,oiwiwx divge zelg divgy dgpn e` dnvr ipta
mb dcedi oa oerny iax ly ezhiyl ixdy ,mipdkl ozpiy onyd

.mipdkl lk`p onyd xzen oiwiwx divge zelg divgy dgpn
xcp dgpn oin dfi` gkyy xcepdy dpynd ixacl zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`ey .zegpn dyng `ian,éMà áøì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©©¦
,zegpn dyng `l` `iadl `pzd aiig `l recnàkéà àäå§¨¦¨

d÷etñìmb wtzqdl yi ixde ±a`ide ztqep dgpn,íéëñð úçðî §©¨§¦§©§¨¦
ipta mb d`a `id j` ,oaxwd mr daeg d`a mikqp zgpny mbde

,dacpa dnvríéëñð úçðî íãà ácðúî àáø øîàcdvxi m` §¨©¨¨¦§©¥¨¨¦§©§¨¦
elit`,íBé ìëa,dnvr ipta mikqp zgpn xecpl xyt`y oeikne §¨

:`xnbd zayiin .ef dgpn `iadl xcp `ny miyyeg eppi` recnék¦
à÷déì à÷tzñî`l` wtzqd `l xcepd -ïîéñ),oldl mipicl ¨¦§©§¨¥¦¨

(d"ön÷î â"Bìa ä"ðBáì ì"ìâa ã"éçéd dgpn xcp `nyäàawx ¨¦¦§©§¨§§©§¨¨¨
ììâa)(d zacpa,ãéçézetzeya mi`a mpi` zegpnd zyngy xnelk ¦§©¨¦

lirl dpyna epipyy enk(:cw)dgpn oin wx xcpy xcepl xexae ,
d mikqp zgpn la` ,d`ian cigidy(ììâa) äàaici lr mb,øeaéö ¨¨¦§©¦

déì à÷tzñî àì.xcp efk dgpn `ny,ceredéì à÷tzñî à÷ ék Ÿ¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨¥
d dgpn xcp `ny `l` ,xcepl,dîöò ììâa äàala` ,gaf `ll ¨¨¦§©©§¨

mikqp zgpnd,çáæ ììâa äàa,daiign gafdy xnelkàì ¨¨¦§©¤©Ÿ
.déì à÷tzñî,ceredéì à÷tzñî à÷ ékdgpn xcp `ny `l` ¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨¥

d,äðBáì äðeòèmikqp zgpn la`àì äðBáì äðeòè dðéàL §¨§¨¤¥¨§¨§¨Ÿ
.déì à÷tzñî,ceredéì à÷tzñî à÷ ékdgpn xcp `ny `l` ¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨¥

dâBìa äàad mikqp zgpn la` ,ony ly cg`ïébeì äùìLa äàa ¨¨§¨¨¦§Ÿ¨¦
,yak mr d`ayk oebk.déì à÷tzñî àì,cereà÷tzñî à÷ ék Ÿ¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨

déìd dgpn xcp `ny `l`,äöéî÷ äðeòèmikqp zgpn la` ¥§¨§¦¨
.déì à÷tzñî à÷ àì äöéî÷ äðeòè dðéàL¤¥¨§¨§¦¨Ÿ¨¦§©§¨¥

:dpyna epipyézLøét`ia`y,íéðBøNò ìL äçðîdnk rcei ipi`e ¥©§¦¦§¨¤¤§¦
zegpn miyy `iai xne` iax ,oexyr miyy `iai ,izyxit mipexyr

.oexyr miyy cre cg` oexyrn ,zepexyr ly
:mdixac miaigxn iaxe minkg day `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaøexcp xg`l xn`y xcepd ,`ziixaaézLøét`ia`y ixcpa ©¨¨¥©§¦
äçðî,znieqnézòá÷åd`iadléðéàå ,(íéðBøNò ìL) ,ãçà éìëa ¦§¨§¨©§¦¦§¦¤¨¤¤§¦§¥¦
òãBé[xkef-]äîmipexyr [dnk-]íéML ìL äçðî àéáé ,ézLøét ¥©©¥©§¦¨¦¦§¨¤¦¦

íéðBøNòilka d`ad dgpn ly lecbd xeriyd `ed dfy ,cg` ilka ¤§¦
,cg`øîBà éaø .íéîëç éøácly zg` dgpna ezaeg ici `vei epi` ¦§¥£¨¦©¦¥

`l` ,oexyr miyyàéáémiyyî íéðBøNò ìL úBçðîoexyrãçà ¨¦§¨¤¤§¦¥¤¨
íéML ãòå,mipexyrcere ,cg` oexyr ly zg` dgpn ,xnelk §©¦¦

,oexyr miyy cr d`ld oke ,mipexyr ipy ly dgpnLlk oipn ¤
cgi mipexyrdìLe úBàî äðBîLe óìà ïäíéLilk lkae ,mipexyr ¥¤¤§¤¥§Ÿ¦

,dacp `dz e`l m`e ixcpl ef izxcp dgpn efk m` ,xn`ie dpzi
.xcpy dn z` `iady i`ce df ote`ay

:mzhiyl iaxe minkg ewlgpy sqep ote`a dpc `ziixadézLøét¥©§¦
,ixcp z`åmle`òãBé éðéà[xkef-]å ,ézLøét äîxkef ipi`Bæ éà §¥¦¥©©¥©§¦§¥

ïäîzegpnd zyngnå ,ézLøétmbänk òãBé éðéàmipexyr ¥¤¥©§¦§¥¦¥©©¨
,ézLøétdgpn oin efi` mbe ,mipexyrd oipn z` mb gkyy oeikn ¥©§¦

,xcp,úBçðî Lîç àéáédidz mdn zg` lkeíéML íéML ìL ¨¦¨¥§¨¤¦¦¦¦
ïäL ,íéðBøNòlkd jqaìLúBàî Lly zegpn yngy ,mipexyr ¤§¦¤¥§Ÿ¥

,mipexyr ze`n yely md ,mipexyr miyyøîBà éaø .íéîëç éøác¦§¥£¨¦©¦¥
`l` ,ezaeg ici jka `vei epi`íéML ìL úBçðî Lîç àéáé̈¦¨¥§¨¤¦¦

íéðBøNò,zegpn miyy `iai zegpnd zyngn oin lkn -îoexyr ¤§¦¥
ãçàdpey`xd dgpnl,,mipexyr ipy ly dgpn cereåd`ld okãò ¤¨§©

ly dgpníéML,mipexyrLmipexyrd lk oipníéôìà äòLz ïä ¦¦¤¥¦§¨£¨¦
,íéMîçå äàîe,ixcpl ef izxcp dgpn efk m` xn`ie dpzi ilk lkae ¥¨©£¦¦

.dacp `dz e`l m`e
:iaxl opax oia zwelgnd z` zx`an `xnbdéâìôéî à÷ éàîa± §©¨¦§§¦

,iaxe opax miwleg dnaïéleç ñéðëäì øzeîa àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¨§©§¦¦
,äøæòì ïéleç ñéðëäì øeñà øáñ éaø ,éâìôéî à÷ ,äøæòìepi` okl ¨£¨¨¨¦§§¦©¦¨©¨§©§¦¦¨£¨¨

zepzdle ,dzvwna `l` aiig epi`y dgpn cg` ilka `iadl leki
oileg qipkn `vnp ok m`y ,oileg didi ezaegl epi`y wlgdy

.dxfrl,äøæòì ïéleç ñéðëäì øzeî éøáñ ïðaøåmiyy `iai okl §©¨¨¨§¦¨§©§¦¦¨£¨¨
dn ,e`l m`e ,izaegl olek izxcp olek m` ,dpzie ,cg` ilka oexyr

.oileg x`yde izaegl `di izxcpy
:mzwelgn z` xg` ote`a x`an `axàîìò éleëc ,øîà àáøoia - ¨¨¨©§¥¨§¨

y miwleg mpi` iax oiae opaxàëäå ,äøæòì ïéleç ñéðëäì øeñà̈§©§¦¦¨£¨¨§¨¨
[o`ke-]áøòì øzeîazegpnéøáñ ïðaø ,éâìôéî à÷ äáãða äáBç §¨§¨¥¨¦§¨¨¨¦§§¦©¨¨¨§¦

,äáãða äáBç áøòì øzeîdpzie ,cg` ilka oexyr miyy `iai okl ¨§¨¥¨¦§¨¨
`dze ,dacp x`yde izaegl `di izxcpy mipexyrd xtqn xn`ie

,dacpd mrdaegd cg` ilkadgpndzaxernáøòì øeñà øáñ éaøå§©¦¨©¨§¨¥
,äáãða äáBçzepzdle ,cg` ilka oexyrmiyy`iadl leki epi` okl ¨¦§¨¨

mr daegd zaxern didz jka ik ,dacp didi ezaegn epi`y wlgdy
.maxrl xeq`e ,dacpd.milk miyya zegpn miyy `iai `l`

:`ax ly exe`ia lr dywn `xnbddéì øîà[el-],àáøì ééaà ¨©¥©©¥§¨¨
éøîàc ïðaøì[jzhiyl]y,äáãða äáBç áøòì øzeîyiy `vnp §©¨¨§¨§¦¨§¨¥¨¦§¨¨

ok m`e ,zegpn izy o`kïðéòa àäuenwl jixv ixd -,íéöî÷ éðL ¨¨¦©§¥§¨¦
:`ax uxzn .dacpde daeg zgpnd xearõéî÷czgpn myl dligz §¨¦

,daegõéî÷ øãäå:`xnbd dywn .dacp zgpn myl ipy unewàäå §¨©¨¦§¨
î õéî÷ à÷zgpnäáãpà äáBç[dacp zgpn lr-]îezgpnäáãp ¨¨¦¦¨©§¨¨¦§¨¨

,äáBçà:`xnbd zvxzn .dfa df miaxern zegpnd `ldyéìúc ©¨§¨¥
øîàc ,ïäk úòãa déì,`iandàëéä ìk[okid-]àãé àéèîc- ¥§©©Ÿ¥§¨©¨¥¨§¨§¨§¨

eci ribzyàzLä ïäëcodkdy oey`xd unewd xnelk ,[eiykr-] §Ÿ¥©§¨
elek didi ,unewäáãð óBqáìe ,äáBçodkd ly eci ribzy okide - ¨§©§¨¨

.dacp elek didi oexg`d unewa
.`ax ly exe`ia itl mivnwd zexhwd xcq z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywnøè÷î éëéä éøeè÷àåmivnwd ipy z` xihwi ji` - §©§¥¥¦©§©
xn`z m` ,el`dàLéøa äáãð øh÷éìz` xihwiy xn`z m` ± ¦©©§¨¨§¥¨

unew jk m` ,dligz dacpd unewdì øè÷î éëéä äáBçcji` - §¨¥¦©§©¨
,daegd unew z` xihwidlek àîìc`iady dgpnd lk ±äáBç ¦§¨¨¨

,àéä`l` unew llk epi` ,dligz exihwne ipy evnwy unewde ¦
,`ed daeg zgpn ixiiyåezxhwday `vnpíéøéL eäì eøñç± §¨§§¦©¦

,dacp myl xihwdy unew eze` z` ,daegd zgpn ixiiy exqgpy
øî øîàå(.h lirl),øéè÷î ïéà ,äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL §¨©©¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨¥©§¦

.ïäéìò õîB÷xn`z m`eàLéøa äáBç øh÷éìunew z` xihwiy ± ¤£¥¤¦©©¨§¥¨
unew xhwenyk df ote`ay ,dacpd unew z` xihwny iptl daegd
unew ,dyw oiicr ,epiptl oiicr daegd zvinw ixiiy lk daegd

dì øè÷î éëéä äáãðcdacpd unew z` xihwdl i`yx `ed ji` - ¦§¨¨¥¦©§©¨
,daegd ly oey`xd unewd zxhwd xg`l
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oifge` mipy` cenr ew sc ± oey`x wxtzereay

ïåòîù éáøì äéì ïðéòîù.(a,bq zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta -ïîùä øúåî
oiwiwx dvgne zelg dvgn d`ad dgpn :(`,dr zegpn) "zegpn el`e" wxta opixn` -

,olek ipt lr oiwiwxd gyene ,ollea - zelge .oiwiwxe zelgl edvege ony bel `ian -

,ik oink ogyen :`iddn lirl `ipz "oiwiwx dlek" iabe .zelgl exifgn onyd x`ye

.mipdkl lk`p onyd x`yeïá ïåòîù éáø
äãåäé"oiwiwx dvgne zelg dvgn" iab -

.i`wíéðäëì ìëàð ïîùä øúåîoiwiwx oick -

xzen jytp dnn jkld ,onvr ipta mi`ad

.mipdkl lk`p oiwiwx lyäéì à÷ôñî à÷ éë
,xeava d`a dpi`y cigi zgpnn - xcpl -

ze`a opi`c ,dacpd zegpn yng jpd epiidc

mipy oi` :(a,cw) lirl xn`ck ,xeava

."ytp" da aizk ixdy ,cg` oexyr miacpzn

`wtqn `l - xeava d`ad ,mikqp zgpn la`

.Dxcp `ly rci i`cec ,dilíéðåøùò ìù §¨¨

íéùù ãòå ãçàîzegpn miyy `iaiy -

jci`ae ,oexyr cg - ilk cga ,milk miyya

,drax`] - jci`ae ,dyly - jci`ae ,mipy -

.miyy [cr okeúåàî äðîùå óìà íäù
úåðåøùò íéùìùåefk m`" :xn`i ilk lkae -

."dacp `dz - e`l m`e .ixcpl ef - izxcp

.xcp ediipin `cg jytp dnncéúùøéô-

yngd on dgpn dfi`n izyxite ,zepexyr"

,izyxit dgpn dfi`n rcei ipi`e ,zegpnd

yng `iai - "da izyxit mipexyr dnke

.zepexyr miyy ly zegpnñéðëäì øúåîá
äøæòì ïéìåçaxrl xeq` :`nlr ilekce -

.dacpa daegïéìåç ñéðëäì øúåî éøáñ ïðáø
äøæòì,cg` ilka oexyr miyy `iai ,jkld -

m`e .izaegl olek - izxcp olek m`" :dpzie

- x`yde ,izaegl `di - izxcpy dn ,e`l

,iiezi`l ivn `l dacpl x`yd la` ."oileg

`kd :`iyw i`e .dacpa daeg axrl xeq`c

unewd on zvw ied `d ,unew aixw ikid ,inp

oileg?`l `de ,ixzyin ikid dgpn :cere

ied unewd on zvwc ,mly unew `vnwi`

oileg?"dax unewd"a opivxzck uixz

`ilz odkc `zrca unew :(a,ck zegpn)

.oileg` `le ycew` ezrc - odke ,`zlin

äøæòì ïéìåç ñéðëäì øåñà øáñ éáøå-

la` .dpzne cg` ilka iiezi` ivn `l ,jkld

miyya miyy cre cg`n ,zegpn miyy `iai

,izaegl edi - izxcpy mze`" :xn`ie ,milk

miyy iziil :`iyw i`e ."dacp - x`yde

oeayg itl" :xn`ie ,milk miyya zepexyr

"dacp - x`yde ,ixcpl `di - izxcpy?`d

,`id `zlin - dgpnd zeriawc ,`iyw `l

rawy dnn zegt cg` ilka iiezi`l ivn `le

.eaãðá äáåç áøòì øúåîäáiziin jkld -

- izxcpy dn itk" :xn`ie ,zepexyr miyy

."dacpl - x`yde ,izaegl ediíéöî÷ éðù-

.dacpl cge daegl cgõéî÷ã éðùîå.mivnw ipy -àúùä ïäëã äéãé éèîã àëéä ìë.dacp `dz - oexg` unewa dici ehnc `kid lke ,daeg `di - oey`x unewa -
àîìã
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éáøëdvgn i`c opixn`wc ,dywnc jzrc `wlq i`n :xn`z m`e Ð dcedi oa oerny

el`e" wxta ogky` `l `d ,zelgl exifgn onyd xzen Ð oiwiwx dvgne zelg

x`yc oiwiwx dleka rci `pne ,`xaq i`d dil zi`c oerny iax (`,dr zegpn) "zegpn

`xiaq mzd dcedi oa oerny iax` ibiltc opaxc meyn :xnel yie ?mipdkl lk`p onyd

iaxc `ail`e ,zelgl exifgn onyd xzena edl

dvgn d`ad dgpn" ipzw `dc ,ixn`w oerny

zi`c dil zrny o`ne ,"miwiwx dvgne zelg

!oerny iax ?`xaq i`d dil

ïäùgw ?cvik Ð miylye ze`n dpenye sl`

ozligz sxve ,miyy cre cg`n jcia

miyy md Ð miyye cg` oebk rvn`d cr oteql

,cg`e miyy Ð ryze miynge mipy ,cg`e

ok .cg`e miyy md Ð dpenye miynge ylye

Ð cg`e miylye miylyc ,miyly cr dpnz

minrt miyly jl dlrie ,cg`e miyy md inp

oilerc ,bgc mixt zepnl lkep oke .cg`e miyy

md Ð dxyr ylye ray ?cvik .mirayl

,mixyr md Ð dxyr mizye dpeny oke ,mixyr

Ð xyre ,mixyr md Ð dxyr zg`e ryz oke

.miray ixd

øúåîá`le Ð ibltinw dxfrl oileg qipkdl

dgpnl :ixn`c opaxk `l` `nwezin

iaxk i`c .oibel miyy Ð oexyr miyy ly

Ð dbel `l` dl oi` :xn`c awri oa xfril`

`d ,dcda oileg axri`c oeik ?dxykzin ikid

xqig dil dedc meyn ,ollal die`x dpi`

.dpny

äáø,opiqxb "dax" Ð 'eke `nlr ilekc xn`

ipyn `axc .`cqg ax xg` `edy it lr s`

.`pixg` `iepiy onwl

éìúãunewd"ac ab lr s`e Ð odk zrca dl

`zrca iia`l dil zil (a,ck zegpn) "dax

.dcen `kd ,`zlin `ilz odkc
xyt`
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!úBlçà ïé÷é÷øîe ïé÷é÷øà úBlçî õéî÷ à÷å ,ïé÷é÷øîe¥§¦¦§¨¨¥¥©©§¦¦¥§¦¦©©
¯Bãéa äìòå õî÷ íà :øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL̈§¦©¥§©¦¦§©£©¦¨©§¨¨§¨

íäéðL ìò ãçàî¯.àöé¯éàc ,ïîL øúBî àkéà àäå ¥¤¨©§¥¤¨¨§¨¦¨©¤¤§¦
øîà ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî¯Bøéæçî ïîMä øúBî ¤¡¨©¤¡¨§¦¦£©©©¤¤©£¦
øîà ïé÷é÷ø eälek éà ,úBlçì¯ìëàð ïîMä øúBî §©¦§§¦¦£©©©¤¤¤¡¨

!íéðäkì¯ïBòîL éaø ,àéðúc .äãeäé ïa ïBòîL éaøk ©Ÿ£¦§©¦¦§¤§¨§©§¨©¦¦§
,éë ïéîk ïçLBî :ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa¤§¨¥¦©¦¦§§¨§¦¦
áøì àðäk áø déì øîà .íéðäkì ìëàð ïîMä øúBîe©©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦£©¥©¨£¨§©
:àáø øîàc ,íéëñð úçðîa d÷etñì àkéà àäå :éLà©¦§¨¦¨§©¨§¦§©§¨¦©£©¨¨

!íBé ìëa íéëñð úçðî íãà ácðúî¯à÷tzñî à÷ ék ¦§©¥¨¨¦§©§¨¦§¨¦¨¦§©§¨
.âBìa .äðBáì .ììâa .ãéçé :ïîéñ) déìdön÷î(¯äàa ¥¦¨¨¦¦§©§¨§§©§¨¨¨

øeaéö ììâa äàa ,ãéçé ììâa¯ék .déì à÷tzñî àì ¦§©¨¦¨¨¦§©¦¨¦§©§¨¥¦
déì à÷tzñî à÷¯çáæ ììâa äàa ,dîöò ììâa äàa ¨¦§©§¨¥¨¨¦§©©§¨¨¨¦§©¤©

¯déì à÷tzñî à÷ ék .déì à÷tzñî àì¯äðeòè ¨¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨¥§¨
äðBáì äðeòè dðéàL ,äðBáì¯ék .déì à÷tzñî àì §¨¤¥¨§¨§¨¨¦§©§¨¥¦

déì à÷tzñî à÷¯ìLa äàa ,âBìa äàaïébeì äL¯ ¨¦§©§¨¥¨¨§¨¨¦§¨¦
déì à÷tzñî à÷ ék .déì à÷tzñî àì¯äðeòè ¨¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨¥§¨

äöéî÷ äðeòè dðéàL ,äöéî÷¯.déì à÷tzñî à÷ àì §¦¨¤¥¨§¨§¦¨¨¨¦§©§¨¥
ézLøét" :ïðaø eðz ."íéðBøNò ìL äçðî ézLøét"¥©§¦¦§¨¤¤§¦¨©¨©¥©§¦

äçðîézòá÷åäî òãBé éðéàå ,íéðBøNò ìL ãçà éìëa ¦§¨§¨©§¦¦§¦¤¨¤¤§¦§¥¦¥©©
"ézLøét¯,íéðBøNò íéML ìL äçðî àéáééøác ¥©§¦¨¦¦§¨¤¦¦¤§¦¦§¥

ãçàî íéðBøNò ìL úBçðî àéáé :øîBà éaø .íéîëç£¨¦©¦¥¨¦§¨¤¤§¦¥¤¨
ìLe úBàî äðBîLe óìà ïäL ,íéML ãòå.íéL §©¦¦¤¥¤¤§¤¥§¦

"ézLøét änk òãBé éðéàå ,ézLøét ïäî Bæ éàå ,ézLøét äî òãBé éðéàå ,ézLøét"¯Lîç àéáé ¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦§¥¥¤¥©§¦§¥¦¥©©¨¥©§¦¨¦¨¥
ìL ïäL ,íéðBøNò íéML íéML ìL úBçðîLîç àéáé :øîBà éaø .íéîëç éøác ,úBàî L §¨¤¦¦¦¦¤§¦¤¥§¥¦§¥£¨¦©¦¥¨¦£¥

à÷ éàîa .íéMîçå äàîe íéôìà äòLz ïäL ,íéML ãòå ãçàî íéðBøNò íéML ìL úBçðî§¨¤¦¦¤§¦¥¤¨§©¦¦¤¥¦§¨£¨¦¥¨©£¦¦§©¨
:àcñç áø øîà ?éâìtéîøzeîañéðëäì øeñà :øáñ éaø .éâìtéî à÷ äøæòì ïéleç ñéðëäì ¦©§¦£©©¦§¨§¨§©§¦¦©£¨¨¨¦©§¦©¦¨©¨§©§¦

àîìò éleëc :øîà àáø .äøæòì ïéleç ñéðëäì øzeî :éøáñ ïðaøå ,äøæòì ïéleç¯øeñà ¦©£¨¨§©¨©¨§¦¨§©§¦¦©£¨¨¨¨£©§¥¨§¨¨
áøòì øzeî :éøáñ ïðaø .éâìtéî à÷ äáãða äáBç áøòì øzeîa àëäå ,äøæòì ïéleç ñéðëäì§©§¦¦©£¨¨§¨¨§¨§¨¥¨¦§¨¨¨¦©§¦©¨©¨§¦¨§¨¥
:éøîàc ïðaøì ,àáøì ééaà déì øîà .äáãða äáBç áøòì øeñà :øáñ éaøå ,äáãða äáBç¨¦§¨¨§©¦¨©¨§¨¥¨¦§¨¨£©¥©©¥§¨¨§©¨©§¨§¦

äáãða äáBç áøòì øzeî¯!íéöî÷ éðL ïðéòa àä¯õéî÷c.õéî÷ øãäå¯õéî÷ à÷ àäå ¨§¨¥¨¦§¨¨¨¨¥©§¥§¨¦§¨¥©£©¨¥§¨¨¨¥
äáBçîäáãpàäáãpîe!äáBçà¯ïäëc àãé àéèîc àëéä ìk :øîàc ,ïäk úòãa déì éìúc ¥¨©§¨¨¦§¨¨©¨§¨¥¥§©©Ÿ¥©£©¨¥¨§¨§¨¨¨§Ÿ¥
àzLä¯óBqáìe ,äáBç¯.äáãð¯éøeè÷àå?øè÷î éëéäøè÷éìàLéøa äáãð¯éëéä äáBçc ¨§¨¨§©§¨¨§©§¥¥¦©§©¦§©§¨¨§¥¨§¨¥¦

àéä äáBç dlek àîìc ?dì øè÷îeøñçåäöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL :øî øîàå ,íéøéL eäì ©§©¨¦§¨¨¨¦§¨§§¦©¦©£©¨¦©¦¤¨§¥§¦¨
äøè÷äì¯àLéøa äáBç øè÷éì !ïäéìò õîB÷ øéè÷î ïéà¯?dì øè÷î éëéä äáãðc §©§¨¨¥©§¦¤£¥¤¦§©¨§¥¨¦§¨¨¥¦©§©¨
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc zegpn(iying meil)

ïé÷é÷øîe,oiwiwxd iziztne ±å`l` ,ok dyr `l `edõéî÷ à÷ ¥§¦¦§¨¨¦
úBlçîcalïé÷é÷øàunw ixdy ,oiwiwx mb da yiy dgpn lr - ¥©©§¦¦

,day oiwiwxd lr mb ezaeg zgpn lkl zelgdn dnvr ipta dvinw
úBlçà ïé÷é÷øîeal oiwiwxn unw ok enke -dacpd zgpn xear c ¥§¦¦©©

:`xnbd zayiin .zelg mb yi dayïBòîL éaøì déì ïðéòîLenvr ©§¦©¥§©¦¦§
øîàclirl(:bq),oiwiwxe zelg ly zg` dgpn `iandõî÷ íà §¨©¦¨©

Bãéa äìòå[evnewa±]ãçàî,oiwiwxdn wx e` ,zelgdn wx ,mdn §¨¨§¨¥¤¨
àöé ,íäéðL ìò.ezaeg ici ©§¥¤¨¨

ly onyd xzen mr dyri dn oerny iax itl zl`ey `xnbd
:oiwiwxdàkéà àäåmr dyri dn xxal yi ixde -øúBîdïîL §¨¦¨©¤¤

,oiwiwxd zgiyn xg`l x`ypdïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî éàc§¦¤¡¨©¤¡¨§¦¦
øîàly epic ,[xcp-]ïîMä øúBîoiwiwxd zgiyn xg`l x`ypd ¨©©©¤¤

yì Bøéæçîdvgn,úBlçmle`øîà ïé÷é÷ø eälek éàxcp m` - ©£¦§©¦§§¦¦¨©
,oiwiwx dleky dgpn,íéðäkì ìëàð ïîMä øúBîdn wtzqny dfe ©©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦

.oiwiwxd zgiyn xg`l x`ypd onyd xzena dyri dn ,xcp
:`xnbd zayiinzxaeq epizpyn,äãeäé ïa ïBòîL éaøkezhiyly §©¦¦§¤§¨

.mipdkl lk`p onyd xzen jytp dnnàéðúclirl `ziixaa(:dr), §©§¨
,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaødvgn d`ad dgpn ©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§
dvege ony bel `ian ,oiwiwx dvgne zelgeivge zelgl eivg ,e

e ,oiwiwxlïçLBîoiwiwxlék ïéîkze` oink dieyrd zipeei ze` - §¨§¦¦
,z"ihïîMä øúBîeoiwiwxd zgiynn x`ypd,íéðäkì ìëàðoick ©©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦

oiwiwx zgpn ef m`d miwteqn ep`y s` okl ,oiwiwx dleky dgpn
oic mewn lkn ,oiwiwx divge zelg divgy dgpn e` dnvr ipta
mb dcedi oa oerny iax ly ezhiyl ixdy ,mipdkl ozpiy onyd

.mipdkl lk`p onyd xzen oiwiwx divge zelg divgy dgpn
xcp dgpn oin dfi` gkyy xcepdy dpynd ixacl zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`ey .zegpn dyng `ian,éMà áøì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©©¦
,zegpn dyng `l` `iadl `pzd aiig `l recnàkéà àäå§¨¦¨

d÷etñìmb wtzqdl yi ixde ±a`ide ztqep dgpn,íéëñð úçðî §©¨§¦§©§¨¦
ipta mb d`a `id j` ,oaxwd mr daeg d`a mikqp zgpny mbde

,dacpa dnvríéëñð úçðî íãà ácðúî àáø øîàcdvxi m` §¨©¨¨¦§©¥¨¨¦§©§¨¦
elit`,íBé ìëa,dnvr ipta mikqp zgpn xecpl xyt`y oeikne §¨

:`xnbd zayiin .ef dgpn `iadl xcp `ny miyyeg eppi` recnék¦
à÷déì à÷tzñî`l` wtzqd `l xcepd -ïîéñ),oldl mipicl ¨¦§©§¨¥¦¨

(d"ön÷î â"Bìa ä"ðBáì ì"ìâa ã"éçéd dgpn xcp `nyäàawx ¨¦¦§©§¨§§©§¨¨¨
ììâa)(d zacpa,ãéçézetzeya mi`a mpi` zegpnd zyngy xnelk ¦§©¨¦

lirl dpyna epipyy enk(:cw)dgpn oin wx xcpy xcepl xexae ,
d mikqp zgpn la` ,d`ian cigidy(ììâa) äàaici lr mb,øeaéö ¨¨¦§©¦

déì à÷tzñî àì.xcp efk dgpn `ny,ceredéì à÷tzñî à÷ ék Ÿ¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨¥
d dgpn xcp `ny `l` ,xcepl,dîöò ììâa äàala` ,gaf `ll ¨¨¦§©©§¨

mikqp zgpnd,çáæ ììâa äàa,daiign gafdy xnelkàì ¨¨¦§©¤©Ÿ
.déì à÷tzñî,ceredéì à÷tzñî à÷ ékdgpn xcp `ny `l` ¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨¥

d,äðBáì äðeòèmikqp zgpn la`àì äðBáì äðeòè dðéàL §¨§¨¤¥¨§¨§¨Ÿ
.déì à÷tzñî,ceredéì à÷tzñî à÷ ékdgpn xcp `ny `l` ¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨¥

dâBìa äàad mikqp zgpn la` ,ony ly cg`ïébeì äùìLa äàa ¨¨§¨¨¦§Ÿ¨¦
,yak mr d`ayk oebk.déì à÷tzñî àì,cereà÷tzñî à÷ ék Ÿ¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨

déìd dgpn xcp `ny `l`,äöéî÷ äðeòèmikqp zgpn la` ¥§¨§¦¨
.déì à÷tzñî à÷ àì äöéî÷ äðeòè dðéàL¤¥¨§¨§¦¨Ÿ¨¦§©§¨¥

:dpyna epipyézLøét`ia`y,íéðBøNò ìL äçðîdnk rcei ipi`e ¥©§¦¦§¨¤¤§¦
zegpn miyy `iai xne` iax ,oexyr miyy `iai ,izyxit mipexyr

.oexyr miyy cre cg` oexyrn ,zepexyr ly
:mdixac miaigxn iaxe minkg day `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaøexcp xg`l xn`y xcepd ,`ziixaaézLøét`ia`y ixcpa ©¨¨¥©§¦
äçðî,znieqnézòá÷åd`iadléðéàå ,(íéðBøNò ìL) ,ãçà éìëa ¦§¨§¨©§¦¦§¦¤¨¤¤§¦§¥¦
òãBé[xkef-]äîmipexyr [dnk-]íéML ìL äçðî àéáé ,ézLøét ¥©©¥©§¦¨¦¦§¨¤¦¦

íéðBøNòilka d`ad dgpn ly lecbd xeriyd `ed dfy ,cg` ilka ¤§¦
,cg`øîBà éaø .íéîëç éøácly zg` dgpna ezaeg ici `vei epi` ¦§¥£¨¦©¦¥

`l` ,oexyr miyyàéáémiyyî íéðBøNò ìL úBçðîoexyrãçà ¨¦§¨¤¤§¦¥¤¨
íéML ãòå,mipexyrcere ,cg` oexyr ly zg` dgpn ,xnelk §©¦¦

,oexyr miyy cr d`ld oke ,mipexyr ipy ly dgpnLlk oipn ¤
cgi mipexyrdìLe úBàî äðBîLe óìà ïäíéLilk lkae ,mipexyr ¥¤¤§¤¥§Ÿ¦

,dacp `dz e`l m`e ixcpl ef izxcp dgpn efk m` ,xn`ie dpzi
.xcpy dn z` `iady i`ce df ote`ay

:mzhiyl iaxe minkg ewlgpy sqep ote`a dpc `ziixadézLøét¥©§¦
,ixcp z`åmle`òãBé éðéà[xkef-]å ,ézLøét äîxkef ipi`Bæ éà §¥¦¥©©¥©§¦§¥

ïäîzegpnd zyngnå ,ézLøétmbänk òãBé éðéàmipexyr ¥¤¥©§¦§¥¦¥©©¨
,ézLøétdgpn oin efi` mbe ,mipexyrd oipn z` mb gkyy oeikn ¥©§¦

,xcp,úBçðî Lîç àéáédidz mdn zg` lkeíéML íéML ìL ¨¦¨¥§¨¤¦¦¦¦
ïäL ,íéðBøNòlkd jqaìLúBàî Lly zegpn yngy ,mipexyr ¤§¦¤¥§Ÿ¥

,mipexyr ze`n yely md ,mipexyr miyyøîBà éaø .íéîëç éøác¦§¥£¨¦©¦¥
`l` ,ezaeg ici jka `vei epi`íéML ìL úBçðî Lîç àéáé̈¦¨¥§¨¤¦¦

íéðBøNò,zegpn miyy `iai zegpnd zyngn oin lkn -îoexyr ¤§¦¥
ãçàdpey`xd dgpnl,,mipexyr ipy ly dgpn cereåd`ld okãò ¤¨§©

ly dgpníéML,mipexyrLmipexyrd lk oipníéôìà äòLz ïä ¦¦¤¥¦§¨£¨¦
,íéMîçå äàîe,ixcpl ef izxcp dgpn efk m` xn`ie dpzi ilk lkae ¥¨©£¦¦

.dacp `dz e`l m`e
:iaxl opax oia zwelgnd z` zx`an `xnbdéâìôéî à÷ éàîa± §©¨¦§§¦

,iaxe opax miwleg dnaïéleç ñéðëäì øzeîa àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¨§©§¦¦
,äøæòì ïéleç ñéðëäì øeñà øáñ éaø ,éâìôéî à÷ ,äøæòìepi` okl ¨£¨¨¨¦§§¦©¦¨©¨§©§¦¦¨£¨¨

zepzdle ,dzvwna `l` aiig epi`y dgpn cg` ilka `iadl leki
oileg qipkn `vnp ok m`y ,oileg didi ezaegl epi`y wlgdy

.dxfrl,äøæòì ïéleç ñéðëäì øzeî éøáñ ïðaøåmiyy `iai okl §©¨¨¨§¦¨§©§¦¦¨£¨¨
dn ,e`l m`e ,izaegl olek izxcp olek m` ,dpzie ,cg` ilka oexyr

.oileg x`yde izaegl `di izxcpy
:mzwelgn z` xg` ote`a x`an `axàîìò éleëc ,øîà àáøoia - ¨¨¨©§¥¨§¨

y miwleg mpi` iax oiae opaxàëäå ,äøæòì ïéleç ñéðëäì øeñà̈§©§¦¦¨£¨¨§¨¨
[o`ke-]áøòì øzeîazegpnéøáñ ïðaø ,éâìôéî à÷ äáãða äáBç §¨§¨¥¨¦§¨¨¨¦§§¦©¨¨¨§¦

,äáãða äáBç áøòì øzeîdpzie ,cg` ilka oexyr miyy `iai okl ¨§¨¥¨¦§¨¨
`dze ,dacp x`yde izaegl `di izxcpy mipexyrd xtqn xn`ie

,dacpd mrdaegd cg` ilkadgpndzaxernáøòì øeñà øáñ éaøå§©¦¨©¨§¨¥
,äáãða äáBçzepzdle ,cg` ilka oexyrmiyy`iadl leki epi` okl ¨¦§¨¨

mr daegd zaxern didz jka ik ,dacp didi ezaegn epi`y wlgdy
.maxrl xeq`e ,dacpd.milk miyya zegpn miyy `iai `l`

:`ax ly exe`ia lr dywn `xnbddéì øîà[el-],àáøì ééaà ¨©¥©©¥§¨¨
éøîàc ïðaøì[jzhiyl]y,äáãða äáBç áøòì øzeîyiy `vnp §©¨¨§¨§¦¨§¨¥¨¦§¨¨

ok m`e ,zegpn izy o`kïðéòa àäuenwl jixv ixd -,íéöî÷ éðL ¨¨¦©§¥§¨¦
:`ax uxzn .dacpde daeg zgpnd xearõéî÷czgpn myl dligz §¨¦

,daegõéî÷ øãäå:`xnbd dywn .dacp zgpn myl ipy unewàäå §¨©¨¦§¨
î õéî÷ à÷zgpnäáãpà äáBç[dacp zgpn lr-]îezgpnäáãp ¨¨¦¦¨©§¨¨¦§¨¨

,äáBçà:`xnbd zvxzn .dfa df miaxern zegpnd `ldyéìúc ©¨§¨¥
øîàc ,ïäk úòãa déì,`iandàëéä ìk[okid-]àãé àéèîc- ¥§©©Ÿ¥§¨©¨¥¨§¨§¨§¨

eci ribzyàzLä ïäëcodkdy oey`xd unewd xnelk ,[eiykr-] §Ÿ¥©§¨
elek didi ,unewäáãð óBqáìe ,äáBçodkd ly eci ribzy okide - ¨§©§¨¨

.dacp elek didi oexg`d unewa
.`ax ly exe`ia itl mivnwd zexhwd xcq z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywnøè÷î éëéä éøeè÷àåmivnwd ipy z` xihwi ji` - §©§¥¥¦©§©
xn`z m` ,el`dàLéøa äáãð øh÷éìz` xihwiy xn`z m` ± ¦©©§¨¨§¥¨

unew jk m` ,dligz dacpd unewdì øè÷î éëéä äáBçcji` - §¨¥¦©§©¨
,daegd unew z` xihwidlek àîìc`iady dgpnd lk ±äáBç ¦§¨¨¨

,àéä`l` unew llk epi` ,dligz exihwne ipy evnwy unewde ¦
,`ed daeg zgpn ixiiyåezxhwday `vnpíéøéL eäì eøñç± §¨§§¦©¦

,dacp myl xihwdy unew eze` z` ,daegd zgpn ixiiy exqgpy
øî øîàå(.h lirl),øéè÷î ïéà ,äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL §¨©©¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨¥©§¦

.ïäéìò õîB÷xn`z m`eàLéøa äáBç øh÷éìunew z` xihwiy ± ¤£¥¤¦©©¨§¥¨
unew xhwenyk df ote`ay ,dacpd unew z` xihwny iptl daegd
unew ,dyw oiicr ,epiptl oiicr daegd zvinw ixiiy lk daegd

dì øè÷î éëéä äáãðcdacpd unew z` xihwdl i`yx `ed ji` - ¦§¨¨¥¦©§©¨
,daegd ly oey`xd unewd zxhwd xg`l
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oifge` mipy` cenr ew sc ± oey`x wxtzereay

ïåòîù éáøì äéì ïðéòîù.(a,bq zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta -ïîùä øúåî
oiwiwx dvgne zelg dvgn d`ad dgpn :(`,dr zegpn) "zegpn el`e" wxta opixn` -

,olek ipt lr oiwiwxd gyene ,ollea - zelge .oiwiwxe zelgl edvege ony bel `ian -

,ik oink ogyen :`iddn lirl `ipz "oiwiwx dlek" iabe .zelgl exifgn onyd x`ye

.mipdkl lk`p onyd x`yeïá ïåòîù éáø
äãåäé"oiwiwx dvgne zelg dvgn" iab -

.i`wíéðäëì ìëàð ïîùä øúåîoiwiwx oick -

xzen jytp dnn jkld ,onvr ipta mi`ad

.mipdkl lk`p oiwiwx lyäéì à÷ôñî à÷ éë
,xeava d`a dpi`y cigi zgpnn - xcpl -

ze`a opi`c ,dacpd zegpn yng jpd epiidc

mipy oi` :(a,cw) lirl xn`ck ,xeava

."ytp" da aizk ixdy ,cg` oexyr miacpzn

`wtqn `l - xeava d`ad ,mikqp zgpn la`

.Dxcp `ly rci i`cec ,dilíéðåøùò ìù §¨¨

íéùù ãòå ãçàîzegpn miyy `iaiy -

jci`ae ,oexyr cg - ilk cga ,milk miyya

,drax`] - jci`ae ,dyly - jci`ae ,mipy -

.miyy [cr okeúåàî äðîùå óìà íäù
úåðåøùò íéùìùåefk m`" :xn`i ilk lkae -

."dacp `dz - e`l m`e .ixcpl ef - izxcp

.xcp ediipin `cg jytp dnncéúùøéô-

yngd on dgpn dfi`n izyxite ,zepexyr"

,izyxit dgpn dfi`n rcei ipi`e ,zegpnd

yng `iai - "da izyxit mipexyr dnke

.zepexyr miyy ly zegpnñéðëäì øúåîá
äøæòì ïéìåçaxrl xeq` :`nlr ilekce -

.dacpa daegïéìåç ñéðëäì øúåî éøáñ ïðáø
äøæòì,cg` ilka oexyr miyy `iai ,jkld -

m`e .izaegl olek - izxcp olek m`" :dpzie

- x`yde ,izaegl `di - izxcpy dn ,e`l

,iiezi`l ivn `l dacpl x`yd la` ."oileg

`kd :`iyw i`e .dacpa daeg axrl xeq`c

unewd on zvw ied `d ,unew aixw ikid ,inp

oileg?`l `de ,ixzyin ikid dgpn :cere

ied unewd on zvwc ,mly unew `vnwi`

oileg?"dax unewd"a opivxzck uixz

`ilz odkc `zrca unew :(a,ck zegpn)

.oileg` `le ycew` ezrc - odke ,`zlin

äøæòì ïéìåç ñéðëäì øåñà øáñ éáøå-

la` .dpzne cg` ilka iiezi` ivn `l ,jkld

miyya miyy cre cg`n ,zegpn miyy `iai

,izaegl edi - izxcpy mze`" :xn`ie ,milk

miyy iziil :`iyw i`e ."dacp - x`yde

oeayg itl" :xn`ie ,milk miyya zepexyr

"dacp - x`yde ,ixcpl `di - izxcpy?`d

,`id `zlin - dgpnd zeriawc ,`iyw `l

rawy dnn zegt cg` ilka iiezi`l ivn `le

.eaãðá äáåç áøòì øúåîäáiziin jkld -

- izxcpy dn itk" :xn`ie ,zepexyr miyy

."dacpl - x`yde ,izaegl ediíéöî÷ éðù-

.dacpl cge daegl cgõéî÷ã éðùîå.mivnw ipy -àúùä ïäëã äéãé éèîã àëéä ìë.dacp `dz - oexg` unewa dici ehnc `kid lke ,daeg `di - oey`x unewa -
àîìã
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éáøëdvgn i`c opixn`wc ,dywnc jzrc `wlq i`n :xn`z m`e Ð dcedi oa oerny

el`e" wxta ogky` `l `d ,zelgl exifgn onyd xzen Ð oiwiwx dvgne zelg

x`yc oiwiwx dleka rci `pne ,`xaq i`d dil zi`c oerny iax (`,dr zegpn) "zegpn

`xiaq mzd dcedi oa oerny iax` ibiltc opaxc meyn :xnel yie ?mipdkl lk`p onyd

iaxc `ail`e ,zelgl exifgn onyd xzena edl

dvgn d`ad dgpn" ipzw `dc ,ixn`w oerny

zi`c dil zrny o`ne ,"miwiwx dvgne zelg

!oerny iax ?`xaq i`d dil

ïäùgw ?cvik Ð miylye ze`n dpenye sl`

ozligz sxve ,miyy cre cg`n jcia

miyy md Ð miyye cg` oebk rvn`d cr oteql

,cg`e miyy Ð ryze miynge mipy ,cg`e

ok .cg`e miyy md Ð dpenye miynge ylye

Ð cg`e miylye miylyc ,miyly cr dpnz

minrt miyly jl dlrie ,cg`e miyy md inp

oilerc ,bgc mixt zepnl lkep oke .cg`e miyy

md Ð dxyr ylye ray ?cvik .mirayl

,mixyr md Ð dxyr mizye dpeny oke ,mixyr

Ð xyre ,mixyr md Ð dxyr zg`e ryz oke

.miray ixd

øúåîá`le Ð ibltinw dxfrl oileg qipkdl

dgpnl :ixn`c opaxk `l` `nwezin

iaxk i`c .oibel miyy Ð oexyr miyy ly

Ð dbel `l` dl oi` :xn`c awri oa xfril`

`d ,dcda oileg axri`c oeik ?dxykzin ikid

xqig dil dedc meyn ,ollal die`x dpi`

.dpny

äáø,opiqxb "dax" Ð 'eke `nlr ilekc xn`

ipyn `axc .`cqg ax xg` `edy it lr s`

.`pixg` `iepiy onwl

éìúãunewd"ac ab lr s`e Ð odk zrca dl

`zrca iia`l dil zil (a,ck zegpn) "dax

.dcen `kd ,`zlin `ilz odkc
xyt`
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!úBlçà ïé÷é÷øîe ïé÷é÷øà úBlçî õéî÷ à÷å ,ïé÷é÷øîe¥§¦¦§¨¨¥¥©©§¦¦¥§¦¦©©
¯Bãéa äìòå õî÷ íà :øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL̈§¦©¥§©¦¦§©£©¦¨©§¨¨§¨

íäéðL ìò ãçàî¯.àöé¯éàc ,ïîL øúBî àkéà àäå ¥¤¨©§¥¤¨¨§¨¦¨©¤¤§¦
øîà ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî¯Bøéæçî ïîMä øúBî ¤¡¨©¤¡¨§¦¦£©©©¤¤©£¦
øîà ïé÷é÷ø eälek éà ,úBlçì¯ìëàð ïîMä øúBî §©¦§§¦¦£©©©¤¤¤¡¨

!íéðäkì¯ïBòîL éaø ,àéðúc .äãeäé ïa ïBòîL éaøk ©Ÿ£¦§©¦¦§¤§¨§©§¨©¦¦§
,éë ïéîk ïçLBî :ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa¤§¨¥¦©¦¦§§¨§¦¦
áøì àðäk áø déì øîà .íéðäkì ìëàð ïîMä øúBîe©©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦£©¥©¨£¨§©
:àáø øîàc ,íéëñð úçðîa d÷etñì àkéà àäå :éLà©¦§¨¦¨§©¨§¦§©§¨¦©£©¨¨

!íBé ìëa íéëñð úçðî íãà ácðúî¯à÷tzñî à÷ ék ¦§©¥¨¨¦§©§¨¦§¨¦¨¦§©§¨
.âBìa .äðBáì .ììâa .ãéçé :ïîéñ) déìdön÷î(¯äàa ¥¦¨¨¦¦§©§¨§§©§¨¨¨

øeaéö ììâa äàa ,ãéçé ììâa¯ék .déì à÷tzñî àì ¦§©¨¦¨¨¦§©¦¨¦§©§¨¥¦
déì à÷tzñî à÷¯çáæ ììâa äàa ,dîöò ììâa äàa ¨¦§©§¨¥¨¨¦§©©§¨¨¨¦§©¤©

¯déì à÷tzñî à÷ ék .déì à÷tzñî àì¯äðeòè ¨¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨¥§¨
äðBáì äðeòè dðéàL ,äðBáì¯ék .déì à÷tzñî àì §¨¤¥¨§¨§¨¨¦§©§¨¥¦

déì à÷tzñî à÷¯ìLa äàa ,âBìa äàaïébeì äL¯ ¨¦§©§¨¥¨¨§¨¨¦§¨¦
déì à÷tzñî à÷ ék .déì à÷tzñî àì¯äðeòè ¨¦§©§¨¥¦¨¦§©§¨¥§¨

äöéî÷ äðeòè dðéàL ,äöéî÷¯.déì à÷tzñî à÷ àì §¦¨¤¥¨§¨§¦¨¨¨¦§©§¨¥
ézLøét" :ïðaø eðz ."íéðBøNò ìL äçðî ézLøét"¥©§¦¦§¨¤¤§¦¨©¨©¥©§¦

äçðîézòá÷åäî òãBé éðéàå ,íéðBøNò ìL ãçà éìëa ¦§¨§¨©§¦¦§¦¤¨¤¤§¦§¥¦¥©©
"ézLøét¯,íéðBøNò íéML ìL äçðî àéáééøác ¥©§¦¨¦¦§¨¤¦¦¤§¦¦§¥

ãçàî íéðBøNò ìL úBçðî àéáé :øîBà éaø .íéîëç£¨¦©¦¥¨¦§¨¤¤§¦¥¤¨
ìLe úBàî äðBîLe óìà ïäL ,íéML ãòå.íéL §©¦¦¤¥¤¤§¤¥§¦

"ézLøét änk òãBé éðéàå ,ézLøét ïäî Bæ éàå ,ézLøét äî òãBé éðéàå ,ézLøét"¯Lîç àéáé ¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦§¥¥¤¥©§¦§¥¦¥©©¨¥©§¦¨¦¨¥
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äáBçîäáãpàäáãpîe!äáBçà¯ïäëc àãé àéèîc àëéä ìk :øîàc ,ïäk úòãa déì éìúc ¥¨©§¨¨¦§¨¨©¨§¨¥¥§©©Ÿ¥©£©¨¥¨§¨§¨¨¨§Ÿ¥
àzLä¯óBqáìe ,äáBç¯.äáãð¯éøeè÷àå?øè÷î éëéäøè÷éìàLéøa äáãð¯éëéä äáBçc ¨§¨¨§©§¨¨§©§¥¥¦©§©¦§©§¨¨§¥¨§¨¥¦
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zegpn(iying meil)

àîìãå[`nye-]dlekzgpn,àéä äáBçunewd on x`ypy dn lke §¦§¨¨¨¦
,dgpn ly miixiy `ed daeg myl unwyíéMéàì epnî àeäL ìëå§Ÿ¤¦¤¨¦¦

eøéè÷z ìáa àeä éøä,gafnd y` lr dvnew xhwedy dgpn lke - £¥§©©§¦
xihwi cvik ok m`e ,'exihwz la' ly e`la dxhwda mixeq` dixiiy

:`xnbd zvxzn .dacp zgpn myl unwy ipyd unewd z`øîà̈©
,éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaøipyd unewd z` xihwn ©¦§¨§¥§©¦¦§¤¨¦

ote`aì eäì ÷éqîcíéöò íeL,'mivr myl' gafnd lr edlrny - §©¦§§¥¦
m`y dpzne .gafnd lry dkxrnd ivrn wlg md eli`k xnelk
`di `l ,daeg zgpn ixiiy `ed ipyd unewde daeg zgpn dlek

,gafnd lr mitxypd dkxrnd ivrk `l`ëely ezhiyøæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤
.dxhwd myl oeekzn epi`yk miyi`l epnny lk xihwdl xiznd

øîBà øæòéìà éaø ,àéðúcweqta xn`p(ai a `xwie)`l gAfOd l`e' §©§¨©¦¡¦¤¤¥§¤©¦§¥©Ÿ
wiicl yie ,'ggip gixl ElriçBçéð çéøì[oaxw myl±]äzà éà ©£§¥©¦Ÿ©§¥©¦©¦©¨

äìòî,gafnd lr mze`ì äìòî äzà ìáà.íéöò íeLdf ote`a ©£¤£¨©¨©£¤§¥¦
m`y dpzny ,dacpd ly ipyd unewd z` xihwn `ed cvik uxezn

.'mivr myl' didi dacp epi`
iax ly epica ewlgp opaxe iaxy xn`p `l recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .xfril`,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦
xqe`y meyn `ed opax lr wlegy iax ly mrhdy `ax xn` recn

,dacpa daeg axrlàîìãå[`nye-]àîìò éleëcoiae iax oia ± §¦§¨§¥¨§¨
y ,miwleg mpi` opaxàëäå ,äáãða äáBç áøòì øzeî[o`ke±] ¨§¨¥¨¦§¨¨§¨¨

øæòéìà éaøc eäì úéà ïðaøc ,éâìôéî à÷ øæòéìà éaøãaxizny ¦§©¦¡¦¤¤¨¦§§¦§©¨¨¦§§©¦¡¦¤¤
miyy xcpy cvd lr mb okle ,mivr myl dgpn ixiiy xihwdl

,mivr myl edlrny ,ipyd unewd z` xihwdl leki mipexyréaøå§©¦
,øæòéìà éaøc déì úéìunwy unewd z` xihwdl leki epi` okle ¥¥§©¦¡¦¤¤

:`xnbd zvxzn .mivr myl dacp myldéì øîàaxl iy` ax ¨©¥
c ,ok xnel xyt` i` ,`g`Czòc à÷ìñ éàyáøòì øzeî éaøì ¦¨§¨©§¨§©¦¨§¨¥

å ,äáãða äáBçmeyn enrh,déì úéì øæòéìà éaøãrecn ok m` ¨¦§¨¨§§©¦¡¦¤¤¥¥
ixd ,milk miyya zegpn miyy `iadl jixvdøLôàlk ici z`vl ¤§¨

ote`a eizewtqéúééîc[`iaiy-]àðî ãça ïézéLmipexyr miyy - §©§¥¦¦§©¨¨
,cg` ilkaàðî ãça ãçå,sqep cg` ilka cg` oexyre -eäì òbîe §©§©¨¨©©§

,efa ef zegpnd erbiy cr milkd iy`x z` cinvie -õéî÷åuenwie - §¨¦
dligzdaeg miyyd lk m`y ,xn`ie dpzie ,miyyd eay ilkdn

,dacp wlg yi miyyd jeza m`e ,miyyd lk xear df unew `di
eay xg`d ilkdn zipy unewe .daegd wlg xear wx didi df unew
ipexyr xear mbe ,df oexyr xear `di df unewy xne`e ,oexyr
xaeqy gken ,jk zeyrl iax xn` `ly jkne .lecbd ilkay dacpd

.`ax ixacke ,dacpa daeg axrl xeq`y
:iaxe opax zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdéleëc øîà àáø̈¨¨©§¥

àîìòy ,ewlgp `l iax oiae opax oia -,äáãða äáBç áøòì øzeî ¨§¨¨§¨¥¨¦§¨¨
øæòéìà éaøc eäì úéà àîìò éleëãedgpn ixiiy xihwdl xzeny §¥¨§¨¦§§©¦¡¦¤¤

,mivr mylà÷ ïðaøå á÷òé ïa øæòéìà éaøc àzâeìôa àëäå§¨¨¦§§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¨¨¨
ïðúc ,éâìôéîlirl dpyna(.gt)y ,`id opax zhiyy ,äçðî eléôà ¦§§¦¦§©£¦¦§¨

ïBøOò íéML ìL,zleqâBì íéML dì ïúBðbel oexyr lkl ,ony ¤¦¦¦¨¥¨¦¦
e ,onyïBøOò íéML ìL äçðî eléôà øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦¦§¨¤¦¦¦¨
,zleqdbeì àlà dì ïéà,[cg` bel±]øîàpL(`k ci `xwie)äçðîì' ¥¨¤¨¨¤¤¡©§¦§¨

ïðaø .'ïîL âBìåepzpynaâBì íéML éøîàc [ïðaøk] éøáñmiyyl §¨¤©¨¨¨§¦§©¨¨§¨§¦¦¦
,oexyrïBøOò ãçå ãç ìëå,`iany mipexyrdn cg`e cg` lke - §¨©§©¦¨

dacp `ed m` oia daeg `ed m` oiaìé÷L à÷ dbeìely beld z` - ¨¨¨¦
.lhep `eddì ïéà øîàc á÷òé ïa øæòéìà éaøk øáñ éaøådgpnl §©¦¨©§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©¥¨

dlecb `id m` elit`å ,dbeì àlàopaxk zeyrl leki epi` jkl ¤¨¨§
c oeik ,dpzie cg` ilka mipexyr miyy `iaiyàãç éà ïðéòãé àìŸ¨§¦©¦£¨

äçðîzg` daeg zgpn m`d -âBì ãça dì ébñc àéädl icy - ¦§¨¦§©¦¨§©
,cg` belaeäðéð úBçðî ézL éà,dacpe daegïébeì éðL ïðéòác- ¦§¥§¨¦§§¨¦©§¥¦

.oibel ipy zeaiigy
:iaxe opax zwelgna iy` ax ly exe`ia d`ian `xnbdéMà áø©©¦

a øîàoaxw `iadl aiigzdy inïðaø ,éâìôéî÷ ìBãb àéáäå ïè÷ ¨©§¨¨§¥¦¨¨¦§§¦©¨¨
,àöé ìBãb àéáäå ïè÷ éøáñmiyy ly dgpn `iadl leki okl ¨§¦¨¨§¥¦¨¨¨

dgpna `vei dphw dgpn xcp m` s`y ,i`pz mey `ll oexyr
,dlecb,àöé àì øáñ éaøådphw dgpn aiigzd `ny wtqn okl §©¦¨©Ÿ¨¨

.oexyr miyy ly dlecb dgpn `iadl leki epi`
:iy` ax ly exe`ia lr dywn `xnbdda eâìôéà àäåxak ixde - §¨¦§§¨

ef zwelgna opaxe iax ewlgpàðîæ àãç,[zg` mrt-]ïðúcoldl £¨¦§¨¦§©
(:fw)xey oaxwl `iadl xcepd ,àéáäå ,ïè÷xeyàöé ,ìBãbici ¨¨§¥¦¨¨¨

,hren daexn llka yiy ,ezaeg.àöé àì øîBà éaøeltk recne ©¦¥Ÿ¨¨
:`xnbd zvxzn .minrt ipy mzwelgnzéà éàc ,àëéøöøîm`y - §¦¨§¦¦§©

wx mzwelgn didàäawxy mixne` epiid ,dgpna o`k -à÷ àäa §¨§¨¨
ïðaø éøîà,dlecb dgpn `iadl xyt`yéãéàå éãéàc íeMî ¨§¦©¨¨¦§¦¦§¦¦

mdn xihwny wlgd xeriy ,[dphw dgpne dlecb dgpn-]õîB÷¤
íúä ìáà ,àeälecb `iade ohw xey `iadl xcepd iabl oldl - £¨¨¨

ïéøeîéà éLéôð à÷c,ohw xeyn mixeni` xzei miaixw lecb xeyay ± §¨§¦¦¥¦
déì eãBî àîéàopaxéaøìxzei aixwnyk ezaeg ici `vei `ly ¥¨¥§©¦

.lecb `iade ohw xey iabl mb mzwelgn zepyl jxev yi okl ,excpn
øîzéà éàåwx mzwelgn zxn`p dzid m`e -àéääaiabl oldl - §¦¦§©§©¦

wxy mixne` epiid ,lecb `iade ohw xeyéaø øîà÷ àéääa`ly §©¦¨¨©©¦
,excpn xzei aixwny meyn ezaeg ici `veiàäa ìáào`k - £¨§¨
,miey dphwe dlecb dgpn ly axwd wlgdyàîéàmixne` epiid - ¥¨

yeäì éãBî[iax-]ïðaøì`iadl lkeie ,dlecb dgpna ezaeg `veiy ¥§§©¨¨
jkitl ,zegt xcp m` s` mipexyr miyyàëéøöeprinydl jixv - §¦¨

iy` ax ly exe`ia ayeine .oaxwa mbe dgpna mb mzwelgn z`
.iaxe minkg zwelgn xe`iaa

(ø"BL ä"ãBz ä"ìBò ï"éé á"äæ í"éöò ïîéñ)¦¨¥¦¨¨©¦¨¨

äðùî
xne`d :xcp dn hxit `le xcepd oic x`al dkiynn ef dpynäéø £¥

éìò`iadlíéöò,gafnlî úBçôé àì`iadlïéøéæâ éðLizy ± ¨©¥¦Ÿ¦§¦§¥§¦¦
herin ik ,dkxrnd lr mixcqny mze`k mivr ly zelecb zekizg

`iadl ilr ixd xne`d .mipy miaxäðBáì,dgpn `ll dnvr ipta §¨
õîBwî úBçôé àì.dpeal ly cg` Ÿ¦§¦¤

:unew mxeriyy mipiipr dyng dpynd d`ian df oic ab`äMîç£¦¨
,íä íéöî÷.`øîBàäixdõîBwî úBçôé àì ,äðBáì éìòly §¨¦¥¨¥¨©§¨Ÿ¦§¦¤

.dpeal.a.äðBáì õîB÷ dnò àéáé ,äçðî ácðîä.búà äìònä ©§©¥¦§¨¨¦¦¨¤§¨©©£¤¤
õeça õîBwä,dxfrl uegn dgpnd ly unewd z` aixwdy ±áéiç ©¤©©¨

.d-c .'uega dlrn' meyn zxkïéëéæá éðLlr eidy zetk ipy ± §¥§¦¦
miptd mgl ogleyíéöî÷ éðL ïéðeòèmdn zg` lk ze`lnl yi - §¦§¥§¨¦

dpeal unewa.
xne`d :mzq xcepd ipic z` yxtl dpynd zxfegáäæ éìò éøä£¥¨©¨¨

,dnk hxit `le ziad wcal.áäæ øðécî úBçôé àìilr ixd xne`d Ÿ¦§¦¦¨¨¨
óñk,ziad wcal.óñk øðécî úBçôé àìilr ixd xne`dúLçð ¤¤Ÿ¦§¦¦¨¤¤§Ÿ¤

,ziad wcalî úBçôé àìieeya zyegp `iadl.óñk äòîxn` m`e Ÿ¦§¦¨¨¤¤
ézLøét,`ia` sqk dnk e` adf dnk ixcp zryaäî òãBé éðéàå ¥©§¦§¥¦¥©©
,ézLøét,yxity dn gkyyàéáî àäé,daxd jk lkøîàiL ãò ¥©§¦§¥¥¦©¤Ÿ©

ézðåekúð Cëì àì`vi i`ce dfay ,jkl oiekzp `ly xexiaa rciy ± Ÿ§¨¦§©©§¦
.excp ici

àøîâ
d`ian .mivr ixfb ipy `ian 'mivr ilr ixd' xne`dy dpyna epipy

:mivr oaxw yiy jkl xewnd z` zx`and `ziixa `xnbdeðz̈
,ïðaøweqta aezk(` a `xwie)aixwz iM Wtpe'ïaø÷,'dgpnãnìî ©¨¨§¤¤¦©§¦¨§©¦§¨§©¥

,íéöò ïéácðúnL,oaxw llka md mbyänëå,mdn `iadl jixv ¤¦§©§¦¥¦§©¨
.ïéøéæâ éðL,oaxw mi`xwp mivry weqt `ziixad d`ianeàeä ïëå §¥§¦¦§¥

øîBà(dl i dingp),mivr oaxw mi`ian eidy zegtynd iabl ¥
éaø .'íéöòä ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå'e wleg,øîBàyíéöò §©¨¦©§©ª§©¨¥¦©¦¥¥¦

kïaø÷dgpníäjkle ,mdipic lklçìî ïéðeòè,zegpn x`yk ¨§¨¥§¦¤©
äLbä ïéðeòèemiyery enk ,gafnd ly ziaxrn zinexc oxwl §¦©¨¨
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àéä äáåç äìåë àîìãunew liwy ikne -

ike ,miixiy milkay dn lk dil ded - `nw

[xihwnk] edl eed - dl xhwne dacpc uinw

.(exqgy) miixiyíéöò íùì åäì ÷éñîã-

:xn`wce .`yixa xihwn daegc mlerl

edl enwe edpip miixiy epi` `nlicla"a

myl dacpc unewl dil xhwnc - "exihwz

.mivråìòé àì çáæîä ìàådixza -

.aizk "exihwz la"c `xw `eddcåäì úéà
øæòéìà éáøãunewl xhwn ik ,jkld -

dacp `ki` m` :xne`e dpzn ,dacpc

i`e .`ilrn dxhwd iedz - ilk `edda

`dz - `ziinw dxhwd ,`id daegl dlek

.mivr myl - jde ,dxhwdäéì úéì éáøå
øæòéìà éáøãiiezi`l ivn `l ,jklid -

,`nw unewl xhwn `l ezc - `pn cga

."exihwz la"a dil mwe ,daeg dilek `nlc

ãçá ãçå àðî ãçá íéùù éúééîã øùôà
àðîi` :dpzne ,`yixa lecbn uinwe -

`pvinwc `d ,`l i`e .xity - daeg dlek

cg` ilkn `pvinwc i`ne ,daegn iedil -

ytc dacp dze`le ,oexyr `edd` iedil -

df milkd y`xl orbn - "rbne" .xg` ilka

ik ,efl ef zezlwd iy`x erbiy ick ,df cva

unewd lecb ilkac dacp ixzyilc ikid

i`c .xcpc xcde ,daeg xihwne .ohw ilkac

`l - daeg lecb ilk lk `ziinw `ied inp

oiziy edpdnc ,exqgy miixiy edl eed

liwy ikn ,icin `le liwy `l `pn cgac

.`nw unewïåøùò íéùùì âåì íéùù-

`dz - izxcpy dnk :dpzne ,ilk eze`ay

cg lke .dacp `dz - x`yde ,izaegl

dacpe daegl - daegce ,liwy bel - oexyr

.dacpl -äâåì àìà (äçðî) äì ïéàbel -

ly ef ,zegpn mizy aixr i`e .zegpnd lkl

edl ira - cg` ilka miyly ly efe miyly

.bel cg ira - `id `cg i`e .oibel ipyïè÷
ìåãâ àéáäå`l` xcp `l inp i` dfe -

- excpl dyng iziine ,zepexyr dyly

.icin iiepz` ira `le ,`viìåãâ àéáäå ïè÷
.lecb `iade ,"ilr ohw xey" -éãéàå éãéà

cg - dphw dgpn oiae dlecb dgpn oia -

.aixwn unewïè÷ãî éùéôð ìåãâã ïéøåîéà
`edda - xcp ikd `l :xninl `ki`e -

.dicic oixeni` iyitpc ,`vi `l xn`w

äðùîïéøéæâ éðù.zelecb zeirwa ipy -

áééç õåçá õîå÷ä úà äìòîäå,zxk -

unew dlrn ied `llk i`dae .`id d`lrdc

`l jkld .`id `ziilrn dxhwdc - mipta

.`ziya edl aiygïéëéæá éðùmgl ly -

.miptdóñë äòîî úåçôé àì úùçð`l -

dey [zyegp] iziinc .sqk drn deyn zegti

.sqk drnéúùøéôipi`e ,adf jke jk" -

."izyxit dnk rceiàéáé.oieekzp jkl `l mlerly envra rceiy cr jk lk -àøîâïáø÷.(a `xwie) "dgpn oaxw aixwz ik ytp" -øîåà àåä ïëåexwi` mivrc -

."oaxw"äùâä ïéðåòèå.dgpnk ziaxrn zinexc oxwa -äöéî÷ íéðåòè íéöò.evnew `ln mdn lhepy cr ,oiwc mivrl owqxny -íéöòmivr miperh mc` acpzdy -

.zepaxw x`yk ,ycwd ivra owiqdlïìðîunew ied dxhwd mzqc -?éúùøéô:jzrc `wlq `we ."izyxit mdn dfi` rcei ipi`e ,gafnl mlek oiaixwd oze`n cg`" -

`kid la` .olekn `iai jklide ,mikqp zgpne serd zler oink elek xhwp epi`c ab lr s`e ,mipdkl miixiy xzid dia zilc icin` [inp] dizrc - `piipnl zigpcn i`cec

.dpeal epiid ,xhwpy xac :rnyn - mzq "gafnl ilr ixd" xn`càëéì åúå."dpeal `l` gafnl elek axwd xac jl oi`"c ,i`w `ziinw `zlin`e -
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øùôàrnyne .uenwie milk ipya oexyr `iai `ly ,xaegnd on Ð "evnewa epnn mixde" :(`,ck zegpn) "dax unewd"a `ipz `de :dniz Ð uinwe edl rbne `pn cga oiziy iziinc

,"edl rbn"c il dnl ,"uinwe edl rbne" `kd opixn`wc `d jigxk lr `dc ,zepexyr dnkl cg` oexyr oia wlgl oi`e !i`lirn aixrc ab lr s` ,`awa `fitw wgc oebk mzd

"epnn" aizkcnc oeike .mzd edl yixcck ,"epnn" aizkc meyn e`l i`enk ,irbpc ab lr s` ,ediiexzl unew cge edpip dgpn `cgc oeik ,milk ipya zepexyr ipy hrnl epl yi ,`wtp

`l` opixq` `lc rnyn `zrny dlekac :xn`z m`e .rbep `d Ð dzvign owqtnc ab lr s`e .mzdc milebpxz ly daixrk ,`kdc milk ipy :yxtl jixve !milk ipya cg` oexyr

rnyn Ð daega daeg la` ,dacpa daeg axrl

mipexyr miyy m`" :xn`i ,iaxl ,ok m`e .ixyc

zegt m`e .cg` oexyr oiicr ilr ixd Ð izxcp

dn lk oiicr ilr ixd Ð izxcp miyyn

."xzei cg` oexyr cere miyyn izxqigy

,edl rbne ,`pn cga cge ,`pn cga oiziy iziine

Ð daeg lkdy oeikc .i`dn uinwe i`dn uinwe

wxta lirl opipyck :xnel yie !axrl leki

`l xy` aeh" dxn` dxezd :(`,`t) "dcezd"

oi`e !?dligzkl xcpile ewil zxn` z`e ,"xecz

la` ,"ilr ixd" ici lr dpwz o`k zeyrl epl

xfril` iaxk iaxe ,dacp iedc ,ixy Ð "ef ixd"a

cge ,`pn cga oiziy iziilc :xnel oi`e .awri oa

dacp` oexyrn edl uinwe ,edl rbne ,`pn cga

,dacpa `axrn daeg llk ik `dc Ð miyyac

.dpny daixe dpny xqig dil dedàìzegti

ik la` ,"mivr" xn` ik `weece Ð oixifb ipyn

milwya `zi`ck ,cg` xifb iziin Ð "ur" xn`

.(`i)àìmilwy zkqna Ð unewd on zegti

i` ibilt (`i) "zextey xyr dyly" wxta

.odk ci xeriyl i` milra ci xeriyl

äìòîä`dae Ð aiig uega unewd z`

Ð mipta unew dlrn ied `llk

edl aiyg `l jklde ,`id `ziilrn dxhwdc

mzq ine :xn`z m`e .qxhpewa yxit jk .`ziya

migafc `xza wxtac ,xfril` iaxk `pz ol

,(a,ai) `nw wxt seqa lirl dil iziine (`,iw)

"unew"c :xnel yie !uega zifka iaiign opaxc

jci`n iwet`l `l` ,zifk iwet`l e`l Ð hwpc

cr :dpeal ikifa ipya xn`c ,xfril` iaxc

unewa ixiin `l df yexitle .mivnw ipy aixwiy

.zleqcàäå`de :xn`z m`e Ð dler `ki`

"xiczd lk" wxta xn`c o`nl ,ony `ki`

ony `ki`c oeik :xnel yie ?lilkc (a,`v migaf)

`de :`iyw cere .dil `wiqt `l Ð mipdk ilk`c

Ð dvinw oerh xn`c iaxl elit`c ,mivr `ki`

.(a,k zegpn) "dax unewd"a yxetnk ,axw lkd
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íéMéàì epnî àeäL ìëå ,àéä äáBç dlek àîìãå¯éøä §¦§¨¨¨¦§¨¤¦¤¨¦¦£¥
ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø øîà !"eøéè÷z ìá"a àeä§©©§¦£©©¦§¨§¥§©¦¦§

ì eäì ÷éñîc :éæt ïa,àéðúc .øæòéìà éaøëe ,íéöò íeL ¤¨¦§¨¥§§¥¦§©¦¡¦¤¤§©§¨
ìáà ,äìòî äzà éà çBçéð çéøì :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¥©¦©¦©¨©£¤£¨

ì äìòî äzààáøc déøa àçà áø déì øîà .íéöò íeL ©¨©£¤§¥¦£©¥©©¨§¥§¨¨
äáBç áøòì øzeî àîìò éleëc àîìãå :éLà áøì§©©¦§¦§¨§¥¨§¨¨§¨¥¨

ïðaøc .éâìtéî à÷ øæòéìà éaøãa àëäå ,äáãða¯úéà ¦§¨¨§¨¨¦§©¦¡¦¤¤¨¦©§¦§©¨©¦
éaøå ,øæòéìà éaøc eäì¯!øæòéìà éaøc déì úéì¯øîà §§©¦¡¦¤¤§©¦¥¥§©¦¡¦¤¤£©

äáãða äáBç áøòì øzeî éaøì Czòc à÷ìñ éà :déì¥¦¨§¨©§¨§©¦¨§¨¥¨¦§¨¨
déì úéì øæòéìà éaøãe¯,àðî ãça ïézéL éúééîc øLôà §©¦¡¦¤¤¥¥¤§¨§©§¥¦¦§©¨¨

,àðî ãça ãçåòbîeéleëc :øîà àáø .õéî÷å ,eäì §©§©¨¨©©§§¨¥¨¨£©§¥
eäì úéà àîìò éleëãe ,äáãða äáBç áøòì øzeî àîìò̈§¨¨§¨¥¨¦§¨¨§¥¨§¨¦§
á÷òé ïa øæòéìà éaøc àzâeìôa àëäå ,øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤§¨¨¦§§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
ïBøOò íéML ìL äçðî eléôà :ïðúc .éâìtéî à÷ ïðaøå§©¨©¨¦©§¦¦§©£¦¦§¨¤¦¦¦¨

¯eléôà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .âBì íéML dì ïúBð¥¨¦¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦
ïBøOò íéML ìL äçðî¯øîàpL ,dbeì àlà dì ïéà ¦§¨¤¦¦¦¨¥¨¤¨¨¤¤¡©

íéML :éøîàc ,[ïðaøk] éøáñ ïðaø ."ïîL âìå äçðîì"§¦§¨§Ÿ¨¤©¨©¨§¦§©¨©§¨§¦¦¦
ïBøOò ãçå ãç ìëå ,âBì¯øáñ éaøå .ìé÷L à÷ dbeì §¨©§©¦¨¨¨¨¥§©¦¨©

àìå ,dbeì àlà dì ïéà :øîàc ,á÷òé ïa øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©£©¥¨¤¨¨§¨
àéä äçðî àãç éà ïðéòãé¯ézL éà ,âBì ãça dì éâñc ¨§¦©¦£¨¦§¨¦§¨¥¨§©¦§¥

eäðéð úBçðî¯ïè÷a :øîà éLà áø .ïébeì éðL ïðéòác §¨¦§§¨¥©§¥¦©©¦£©§¨¨
b àéáäåìBãb àéáäå ïè÷ :éøáñ ïðaø .éâìtéî÷ ìBã¯,àöé §¥¦¨¨¦©§¦©¨©¨§¦¨¨§¥¦¨¨¨

.àöé àì :øáñ éaøå¯:ïðúc ,àðîæ àãç da eâìôéà àäå §©¦¨©Ÿ¨¨§¨¦§§¨£¨¦§¨¦§©
ìBãb àéáäå ïè÷¯!àöé àì :øîBà éaø ,àöé¯,àëéøö ¨¨§¥¦¨¨¨©¦¥Ÿ¨¨§¦¨
àäa øîúéà éàc¯éãéàc íeMî ,ïðaø éøîà à÷ àäa §¦¦§©§¨§¨¨¨§¦©¨©¦§¦¦

ïéøeîéà éLéôð à÷c íúä ìáà ,àeä õîB÷ éãéàå¯àîéà §¦¦¤£¨¨¨§¨§¦¦¥¦¥¨
àéääa øîúéà éàå .éaøì déì eãBî¯,éaø øîà÷ àéääa ¥§©¦§¦¦§©§©¦§©¦¨¨©©¦

.íéöò :ïîéñ .àëéøö ,ïðaøì eäì éãBî àîéà àäa ìáà£¨§¨¥¨¥§§©¨©§¦¨¦¨¥¦
.øBL .äãBz .äìBò .ïéé .áäæäðùî"íéöò éìò éøä"¯ ¨¨©¦¨¨£¥¨©¥¦

"äðBáì" .ïéøéæb éðMî úBçôé àì¯úBçôé àìõîBwî"äðBáì éìò" øîBàä :íä íéöî÷ äMîç . Ÿ¦§¦§¥§¦¦§¨Ÿ¦§¦¤£¦¨§¨¦¥¨¥¨©§¨
¯,õîBwî úBçôé àìácðîääçðî¯õeça õîBwä úà äìònä ,äðBáì õîB÷ dnò àéáé¯,áéiç Ÿ¦§¦¤©§©¥¦§¨¨¦¦¨¤§¨©©£¤¤©¤©©¨

"áäæ éìò éøä" .íéöî÷ éðL ïéðeòè ïéëéæa éðL¯"óñk" .áäæ øðécî úBçôé àì¯úBçôé àì §¥¨¦¦§¦§¥§¨¦£¥¨©¨¨Ÿ¦§¦¦©¨¨¤¤Ÿ¦§
"úLçð" .óñk øðécî¯"ézLøét äî òãBé éðéàå ,ézLøét" .óñk äònî úBçôé àì¯,àéáî àäé ¦¦©¤¤§¤Ÿ¦§¦¨¨¤¤¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦§¥¥¦

."ézðåekúð Cëì àì" øîàiL ãòàøîâ"ïaø÷" :ïðaø eðz¯?änëå .íéöò ïéácðúnL ãnìî ©¤Ÿ©Ÿ§¨¦§©©§¦¨©¨©¨§¨§©¥¤¦§©§¦¥¦§©¨
úBìøBbäå" øîBà àeä ïëå ,ïéøéæb éðLeðìtä,íä ïaø÷ íéöò :øîBà éaø ."íéöòä ïaø÷ ìò §¥§¦¦§¥¥§©¨¦©§©¨§©¨¥¦©¦¥¥¦¨§¨¥

éøáãì :àtt áø øîà .äöéî÷ ïéðeòè íéöò ,éaø éøáãìe :àáø øîà .äLbä ïéðeòèe çìî ïéðeòè§¦¤©§¦©¨¨¨©¨¨§¦§¥©¦¥¦§¦§¦¨¨©©©¨§¦§¥
Böî÷a epnî íéøäå" áéúëc ?ïìðî ."õîBwä ïî úBçôé àì äðBáì" .íéöò ïéëéøö íéöò ,éaø©¦¥¦§¦¦¥¦§¨Ÿ¦§¦©¤§¨©¦§¦§¥¦¦¤§ª§

äî ,äçðîc äîøäì äðBáì Léwî ,"äðálä ìk úàå dðîMîe äçðnä úìqîäîøääçðîc¯ ¦Ÿ¤©¦§¨¦©§¨§¤¨©§Ÿ¨©¦§¨©£¨¨§¦§¨©£¨¨§¦§¨
äðBáì óà ,õîB÷¯"çaænì éìò éøä" :ïðaø eðz .õîB÷ éîð¯áøwL øác Eì ïéàL ,äðBáì àéáé ¤©§¨©¦¤¨©¨©£¥¨©©¦§¥©¨¦§¨¤¥§¨¨¤¨¥

"ézLøét äî òãBé éðéàå ézLøét" .äðBáì àlà çaæî éaâì¯.çaænì áøwL øác ìkî àéáé¯ §©¥¦§¥©¤¨§¨¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¦¨¨¨¤¨¥©¦§¥©
!äìBò àkéà àäå ?àkéì eúå¯.íéðäkì døBò àkéà¯!óBòä úìBò àkéà àäå¯àkéà §¥¨§¨¦¨¨¦¨¨©Ÿ£¦§¨¦¨©¨¦¨
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מנחות. פרק שלשה עשר - הרי עלי עשרון דף קו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zegpn(iying meil)

àîìãå[`nye-]dlekzgpn,àéä äáBçunewd on x`ypy dn lke §¦§¨¨¨¦
,dgpn ly miixiy `ed daeg myl unwyíéMéàì epnî àeäL ìëå§Ÿ¤¦¤¨¦¦

eøéè÷z ìáa àeä éøä,gafnd y` lr dvnew xhwedy dgpn lke - £¥§©©§¦
xihwi cvik ok m`e ,'exihwz la' ly e`la dxhwda mixeq` dixiiy

:`xnbd zvxzn .dacp zgpn myl unwy ipyd unewd z`øîà̈©
,éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaøipyd unewd z` xihwn ©¦§¨§¥§©¦¦§¤¨¦

ote`aì eäì ÷éqîcíéöò íeL,'mivr myl' gafnd lr edlrny - §©¦§§¥¦
m`y dpzne .gafnd lry dkxrnd ivrn wlg md eli`k xnelk
`di `l ,daeg zgpn ixiiy `ed ipyd unewde daeg zgpn dlek

,gafnd lr mitxypd dkxrnd ivrk `l`ëely ezhiyøæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤
.dxhwd myl oeekzn epi`yk miyi`l epnny lk xihwdl xiznd

øîBà øæòéìà éaø ,àéðúcweqta xn`p(ai a `xwie)`l gAfOd l`e' §©§¨©¦¡¦¤¤¥§¤©¦§¥©Ÿ
wiicl yie ,'ggip gixl ElriçBçéð çéøì[oaxw myl±]äzà éà ©£§¥©¦Ÿ©§¥©¦©¦©¨

äìòî,gafnd lr mze`ì äìòî äzà ìáà.íéöò íeLdf ote`a ©£¤£¨©¨©£¤§¥¦
m`y dpzny ,dacpd ly ipyd unewd z` xihwn `ed cvik uxezn

.'mivr myl' didi dacp epi`
iax ly epica ewlgp opaxe iaxy xn`p `l recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .xfril`,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦
xqe`y meyn `ed opax lr wlegy iax ly mrhdy `ax xn` recn

,dacpa daeg axrlàîìãå[`nye-]àîìò éleëcoiae iax oia ± §¦§¨§¥¨§¨
y ,miwleg mpi` opaxàëäå ,äáãða äáBç áøòì øzeî[o`ke±] ¨§¨¥¨¦§¨¨§¨¨

øæòéìà éaøc eäì úéà ïðaøc ,éâìôéî à÷ øæòéìà éaøãaxizny ¦§©¦¡¦¤¤¨¦§§¦§©¨¨¦§§©¦¡¦¤¤
miyy xcpy cvd lr mb okle ,mivr myl dgpn ixiiy xihwdl

,mivr myl edlrny ,ipyd unewd z` xihwdl leki mipexyréaøå§©¦
,øæòéìà éaøc déì úéìunwy unewd z` xihwdl leki epi` okle ¥¥§©¦¡¦¤¤

:`xnbd zvxzn .mivr myl dacp myldéì øîàaxl iy` ax ¨©¥
c ,ok xnel xyt` i` ,`g`Czòc à÷ìñ éàyáøòì øzeî éaøì ¦¨§¨©§¨§©¦¨§¨¥

å ,äáãða äáBçmeyn enrh,déì úéì øæòéìà éaøãrecn ok m` ¨¦§¨¨§§©¦¡¦¤¤¥¥
ixd ,milk miyya zegpn miyy `iadl jixvdøLôàlk ici z`vl ¤§¨

ote`a eizewtqéúééîc[`iaiy-]àðî ãça ïézéLmipexyr miyy - §©§¥¦¦§©¨¨
,cg` ilkaàðî ãça ãçå,sqep cg` ilka cg` oexyre -eäì òbîe §©§©¨¨©©§

,efa ef zegpnd erbiy cr milkd iy`x z` cinvie -õéî÷åuenwie - §¨¦
dligzdaeg miyyd lk m`y ,xn`ie dpzie ,miyyd eay ilkdn

,dacp wlg yi miyyd jeza m`e ,miyyd lk xear df unew `di
eay xg`d ilkdn zipy unewe .daegd wlg xear wx didi df unew
ipexyr xear mbe ,df oexyr xear `di df unewy xne`e ,oexyr
xaeqy gken ,jk zeyrl iax xn` `ly jkne .lecbd ilkay dacpd

.`ax ixacke ,dacpa daeg axrl xeq`y
:iaxe opax zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdéleëc øîà àáø̈¨¨©§¥

àîìòy ,ewlgp `l iax oiae opax oia -,äáãða äáBç áøòì øzeî ¨§¨¨§¨¥¨¦§¨¨
øæòéìà éaøc eäì úéà àîìò éleëãedgpn ixiiy xihwdl xzeny §¥¨§¨¦§§©¦¡¦¤¤

,mivr mylà÷ ïðaøå á÷òé ïa øæòéìà éaøc àzâeìôa àëäå§¨¨¦§§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¨¨¨
ïðúc ,éâìôéîlirl dpyna(.gt)y ,`id opax zhiyy ,äçðî eléôà ¦§§¦¦§©£¦¦§¨

ïBøOò íéML ìL,zleqâBì íéML dì ïúBðbel oexyr lkl ,ony ¤¦¦¦¨¥¨¦¦
e ,onyïBøOò íéML ìL äçðî eléôà øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦¦§¨¤¦¦¦¨
,zleqdbeì àlà dì ïéà,[cg` bel±]øîàpL(`k ci `xwie)äçðîì' ¥¨¤¨¨¤¤¡©§¦§¨

ïðaø .'ïîL âBìåepzpynaâBì íéML éøîàc [ïðaøk] éøáñmiyyl §¨¤©¨¨¨§¦§©¨¨§¨§¦¦¦
,oexyrïBøOò ãçå ãç ìëå,`iany mipexyrdn cg`e cg` lke - §¨©§©¦¨

dacp `ed m` oia daeg `ed m` oiaìé÷L à÷ dbeìely beld z` - ¨¨¨¦
.lhep `eddì ïéà øîàc á÷òé ïa øæòéìà éaøk øáñ éaøådgpnl §©¦¨©§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©¥¨

dlecb `id m` elit`å ,dbeì àlàopaxk zeyrl leki epi` jkl ¤¨¨§
c oeik ,dpzie cg` ilka mipexyr miyy `iaiyàãç éà ïðéòãé àìŸ¨§¦©¦£¨

äçðîzg` daeg zgpn m`d -âBì ãça dì ébñc àéädl icy - ¦§¨¦§©¦¨§©
,cg` belaeäðéð úBçðî ézL éà,dacpe daegïébeì éðL ïðéòác- ¦§¥§¨¦§§¨¦©§¥¦

.oibel ipy zeaiigy
:iaxe opax zwelgna iy` ax ly exe`ia d`ian `xnbdéMà áø©©¦

a øîàoaxw `iadl aiigzdy inïðaø ,éâìôéî÷ ìBãb àéáäå ïè÷ ¨©§¨¨§¥¦¨¨¦§§¦©¨¨
,àöé ìBãb àéáäå ïè÷ éøáñmiyy ly dgpn `iadl leki okl ¨§¦¨¨§¥¦¨¨¨

dgpna `vei dphw dgpn xcp m` s`y ,i`pz mey `ll oexyr
,dlecb,àöé àì øáñ éaøådphw dgpn aiigzd `ny wtqn okl §©¦¨©Ÿ¨¨

.oexyr miyy ly dlecb dgpn `iadl leki epi`
:iy` ax ly exe`ia lr dywn `xnbdda eâìôéà àäåxak ixde - §¨¦§§¨

ef zwelgna opaxe iax ewlgpàðîæ àãç,[zg` mrt-]ïðúcoldl £¨¦§¨¦§©
(:fw)xey oaxwl `iadl xcepd ,àéáäå ,ïè÷xeyàöé ,ìBãbici ¨¨§¥¦¨¨¨

,hren daexn llka yiy ,ezaeg.àöé àì øîBà éaøeltk recne ©¦¥Ÿ¨¨
:`xnbd zvxzn .minrt ipy mzwelgnzéà éàc ,àëéøöøîm`y - §¦¨§¦¦§©

wx mzwelgn didàäawxy mixne` epiid ,dgpna o`k -à÷ àäa §¨§¨¨
ïðaø éøîà,dlecb dgpn `iadl xyt`yéãéàå éãéàc íeMî ¨§¦©¨¨¦§¦¦§¦¦

mdn xihwny wlgd xeriy ,[dphw dgpne dlecb dgpn-]õîB÷¤
íúä ìáà ,àeälecb `iade ohw xey `iadl xcepd iabl oldl - £¨¨¨

ïéøeîéà éLéôð à÷c,ohw xeyn mixeni` xzei miaixw lecb xeyay ± §¨§¦¦¥¦
déì eãBî àîéàopaxéaøìxzei aixwnyk ezaeg ici `vei `ly ¥¨¥§©¦

.lecb `iade ohw xey iabl mb mzwelgn zepyl jxev yi okl ,excpn
øîzéà éàåwx mzwelgn zxn`p dzid m`e -àéääaiabl oldl - §¦¦§©§©¦

wxy mixne` epiid ,lecb `iade ohw xeyéaø øîà÷ àéääa`ly §©¦¨¨©©¦
,excpn xzei aixwny meyn ezaeg ici `veiàäa ìáào`k - £¨§¨
,miey dphwe dlecb dgpn ly axwd wlgdyàîéàmixne` epiid - ¥¨

yeäì éãBî[iax-]ïðaøì`iadl lkeie ,dlecb dgpna ezaeg `veiy ¥§§©¨¨
jkitl ,zegt xcp m` s` mipexyr miyyàëéøöeprinydl jixv - §¦¨

iy` ax ly exe`ia ayeine .oaxwa mbe dgpna mb mzwelgn z`
.iaxe minkg zwelgn xe`iaa

(ø"BL ä"ãBz ä"ìBò ï"éé á"äæ í"éöò ïîéñ)¦¨¥¦¨¨©¦¨¨

äðùî
xne`d :xcp dn hxit `le xcepd oic x`al dkiynn ef dpynäéø £¥

éìò`iadlíéöò,gafnlî úBçôé àì`iadlïéøéæâ éðLizy ± ¨©¥¦Ÿ¦§¦§¥§¦¦
herin ik ,dkxrnd lr mixcqny mze`k mivr ly zelecb zekizg

`iadl ilr ixd xne`d .mipy miaxäðBáì,dgpn `ll dnvr ipta §¨
õîBwî úBçôé àì.dpeal ly cg` Ÿ¦§¦¤

:unew mxeriyy mipiipr dyng dpynd d`ian df oic ab`äMîç£¦¨
,íä íéöî÷.`øîBàäixdõîBwî úBçôé àì ,äðBáì éìòly §¨¦¥¨¥¨©§¨Ÿ¦§¦¤

.dpeal.a.äðBáì õîB÷ dnò àéáé ,äçðî ácðîä.búà äìònä ©§©¥¦§¨¨¦¦¨¤§¨©©£¤¤
õeça õîBwä,dxfrl uegn dgpnd ly unewd z` aixwdy ±áéiç ©¤©©¨

.d-c .'uega dlrn' meyn zxkïéëéæá éðLlr eidy zetk ipy ± §¥§¦¦
miptd mgl ogleyíéöî÷ éðL ïéðeòèmdn zg` lk ze`lnl yi - §¦§¥§¨¦

dpeal unewa.
xne`d :mzq xcepd ipic z` yxtl dpynd zxfegáäæ éìò éøä£¥¨©¨¨

,dnk hxit `le ziad wcal.áäæ øðécî úBçôé àìilr ixd xne`d Ÿ¦§¦¦¨¨¨
óñk,ziad wcal.óñk øðécî úBçôé àìilr ixd xne`dúLçð ¤¤Ÿ¦§¦¦¨¤¤§Ÿ¤

,ziad wcalî úBçôé àìieeya zyegp `iadl.óñk äòîxn` m`e Ÿ¦§¦¨¨¤¤
ézLøét,`ia` sqk dnk e` adf dnk ixcp zryaäî òãBé éðéàå ¥©§¦§¥¦¥©©
,ézLøét,yxity dn gkyyàéáî àäé,daxd jk lkøîàiL ãò ¥©§¦§¥¥¦©¤Ÿ©

ézðåekúð Cëì àì`vi i`ce dfay ,jkl oiekzp `ly xexiaa rciy ± Ÿ§¨¦§©©§¦
.excp ici

àøîâ
d`ian .mivr ixfb ipy `ian 'mivr ilr ixd' xne`dy dpyna epipy

:mivr oaxw yiy jkl xewnd z` zx`and `ziixa `xnbdeðz̈
,ïðaøweqta aezk(` a `xwie)aixwz iM Wtpe'ïaø÷,'dgpnãnìî ©¨¨§¤¤¦©§¦¨§©¦§¨§©¥

,íéöò ïéácðúnL,oaxw llka md mbyänëå,mdn `iadl jixv ¤¦§©§¦¥¦§©¨
.ïéøéæâ éðL,oaxw mi`xwp mivry weqt `ziixad d`ianeàeä ïëå §¥§¦¦§¥

øîBà(dl i dingp),mivr oaxw mi`ian eidy zegtynd iabl ¥
éaø .'íéöòä ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå'e wleg,øîBàyíéöò §©¨¦©§©ª§©¨¥¦©¦¥¥¦

kïaø÷dgpníäjkle ,mdipic lklçìî ïéðeòè,zegpn x`yk ¨§¨¥§¦¤©
äLbä ïéðeòèemiyery enk ,gafnd ly ziaxrn zinexc oxwl §¦©¨¨
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המשך בעמוד אלק

oifge` mipya cenr ew sc ± oey`x wxtzereay

àéä äáåç äìåë àîìãunew liwy ikne -

ike ,miixiy milkay dn lk dil ded - `nw

[xihwnk] edl eed - dl xhwne dacpc uinw

.(exqgy) miixiyíéöò íùì åäì ÷éñîã-

:xn`wce .`yixa xihwn daegc mlerl

edl enwe edpip miixiy epi` `nlicla"a

myl dacpc unewl dil xhwnc - "exihwz

.mivråìòé àì çáæîä ìàådixza -

.aizk "exihwz la"c `xw `eddcåäì úéà
øæòéìà éáøãunewl xhwn ik ,jkld -

dacp `ki` m` :xne`e dpzn ,dacpc

i`e .`ilrn dxhwd iedz - ilk `edda

`dz - `ziinw dxhwd ,`id daegl dlek

.mivr myl - jde ,dxhwdäéì úéì éáøå
øæòéìà éáøãiiezi`l ivn `l ,jklid -

,`nw unewl xhwn `l ezc - `pn cga

."exihwz la"a dil mwe ,daeg dilek `nlc

ãçá ãçå àðî ãçá íéùù éúééîã øùôà
àðîi` :dpzne ,`yixa lecbn uinwe -

`pvinwc `d ,`l i`e .xity - daeg dlek

cg` ilkn `pvinwc i`ne ,daegn iedil -

ytc dacp dze`le ,oexyr `edd` iedil -

df milkd y`xl orbn - "rbne" .xg` ilka

ik ,efl ef zezlwd iy`x erbiy ick ,df cva

unewd lecb ilkac dacp ixzyilc ikid

i`c .xcpc xcde ,daeg xihwne .ohw ilkac

`l - daeg lecb ilk lk `ziinw `ied inp

oiziy edpdnc ,exqgy miixiy edl eed

liwy ikn ,icin `le liwy `l `pn cgac

.`nw unewïåøùò íéùùì âåì íéùù-

`dz - izxcpy dnk :dpzne ,ilk eze`ay

cg lke .dacp `dz - x`yde ,izaegl

dacpe daegl - daegce ,liwy bel - oexyr

.dacpl -äâåì àìà (äçðî) äì ïéàbel -

ly ef ,zegpn mizy aixr i`e .zegpnd lkl

edl ira - cg` ilka miyly ly efe miyly

.bel cg ira - `id `cg i`e .oibel ipyïè÷
ìåãâ àéáäå`l` xcp `l inp i` dfe -

- excpl dyng iziine ,zepexyr dyly

.icin iiepz` ira `le ,`viìåãâ àéáäå ïè÷
.lecb `iade ,"ilr ohw xey" -éãéàå éãéà

cg - dphw dgpn oiae dlecb dgpn oia -

.aixwn unewïè÷ãî éùéôð ìåãâã ïéøåîéà
`edda - xcp ikd `l :xninl `ki`e -

.dicic oixeni` iyitpc ,`vi `l xn`w

äðùîïéøéæâ éðù.zelecb zeirwa ipy -

áééç õåçá õîå÷ä úà äìòîäå,zxk -

unew dlrn ied `llk i`dae .`id d`lrdc

`l jkld .`id `ziilrn dxhwdc - mipta

.`ziya edl aiygïéëéæá éðùmgl ly -

.miptdóñë äòîî úåçôé àì úùçð`l -

dey [zyegp] iziinc .sqk drn deyn zegti

.sqk drnéúùøéôipi`e ,adf jke jk" -

."izyxit dnk rceiàéáé.oieekzp jkl `l mlerly envra rceiy cr jk lk -àøîâïáø÷.(a `xwie) "dgpn oaxw aixwz ik ytp" -øîåà àåä ïëåexwi` mivrc -

."oaxw"äùâä ïéðåòèå.dgpnk ziaxrn zinexc oxwa -äöéî÷ íéðåòè íéöò.evnew `ln mdn lhepy cr ,oiwc mivrl owqxny -íéöòmivr miperh mc` acpzdy -

.zepaxw x`yk ,ycwd ivra owiqdlïìðîunew ied dxhwd mzqc -?éúùøéô:jzrc `wlq `we ."izyxit mdn dfi` rcei ipi`e ,gafnl mlek oiaixwd oze`n cg`" -

`kid la` .olekn `iai jklide ,mikqp zgpne serd zler oink elek xhwp epi`c ab lr s`e ,mipdkl miixiy xzid dia zilc icin` [inp] dizrc - `piipnl zigpcn i`cec

.dpeal epiid ,xhwpy xac :rnyn - mzq "gafnl ilr ixd" xn`càëéì åúå."dpeal `l` gafnl elek axwd xac jl oi`"c ,i`w `ziinw `zlin`e -
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øùôàrnyne .uenwie milk ipya oexyr `iai `ly ,xaegnd on Ð "evnewa epnn mixde" :(`,ck zegpn) "dax unewd"a `ipz `de :dniz Ð uinwe edl rbne `pn cga oiziy iziinc

,"edl rbn"c il dnl ,"uinwe edl rbne" `kd opixn`wc `d jigxk lr `dc ,zepexyr dnkl cg` oexyr oia wlgl oi`e !i`lirn aixrc ab lr s` ,`awa `fitw wgc oebk mzd

"epnn" aizkcnc oeike .mzd edl yixcck ,"epnn" aizkc meyn e`l i`enk ,irbpc ab lr s` ,ediiexzl unew cge edpip dgpn `cgc oeik ,milk ipya zepexyr ipy hrnl epl yi ,`wtp

`l` opixq` `lc rnyn `zrny dlekac :xn`z m`e .rbep `d Ð dzvign owqtnc ab lr s`e .mzdc milebpxz ly daixrk ,`kdc milk ipy :yxtl jixve !milk ipya cg` oexyr

rnyn Ð daega daeg la` ,dacpa daeg axrl

mipexyr miyy m`" :xn`i ,iaxl ,ok m`e .ixyc

zegt m`e .cg` oexyr oiicr ilr ixd Ð izxcp

dn lk oiicr ilr ixd Ð izxcp miyyn

."xzei cg` oexyr cere miyyn izxqigy

,edl rbne ,`pn cga cge ,`pn cga oiziy iziine

Ð daeg lkdy oeikc .i`dn uinwe i`dn uinwe

wxta lirl opipyck :xnel yie !axrl leki

`l xy` aeh" dxn` dxezd :(`,`t) "dcezd"

oi`e !?dligzkl xcpile ewil zxn` z`e ,"xecz

la` ,"ilr ixd" ici lr dpwz o`k zeyrl epl

xfril` iaxk iaxe ,dacp iedc ,ixy Ð "ef ixd"a

cge ,`pn cga oiziy iziilc :xnel oi`e .awri oa

dacp` oexyrn edl uinwe ,edl rbne ,`pn cga

,dacpa `axrn daeg llk ik `dc Ð miyyac

.dpny daixe dpny xqig dil dedàìzegti

ik la` ,"mivr" xn` ik `weece Ð oixifb ipyn

milwya `zi`ck ,cg` xifb iziin Ð "ur" xn`

.(`i)àìmilwy zkqna Ð unewd on zegti

i` ibilt (`i) "zextey xyr dyly" wxta

.odk ci xeriyl i` milra ci xeriyl

äìòîä`dae Ð aiig uega unewd z`

Ð mipta unew dlrn ied `llk

edl aiyg `l jklde ,`id `ziilrn dxhwdc

mzq ine :xn`z m`e .qxhpewa yxit jk .`ziya

migafc `xza wxtac ,xfril` iaxk `pz ol

,(a,ai) `nw wxt seqa lirl dil iziine (`,iw)

"unew"c :xnel yie !uega zifka iaiign opaxc

jci`n iwet`l `l` ,zifk iwet`l e`l Ð hwpc

cr :dpeal ikifa ipya xn`c ,xfril` iaxc

unewa ixiin `l df yexitle .mivnw ipy aixwiy

.zleqcàäå`de :xn`z m`e Ð dler `ki`

"xiczd lk" wxta xn`c o`nl ,ony `ki`

ony `ki`c oeik :xnel yie ?lilkc (a,`v migaf)

`de :`iyw cere .dil `wiqt `l Ð mipdk ilk`c

Ð dvinw oerh xn`c iaxl elit`c ,mivr `ki`

.(a,k zegpn) "dax unewd"a yxetnk ,axw lkd
`nlice
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íéMéàì epnî àeäL ìëå ,àéä äáBç dlek àîìãå¯éøä §¦§¨¨¨¦§¨¤¦¤¨¦¦£¥
ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø øîà !"eøéè÷z ìá"a àeä§©©§¦£©©¦§¨§¥§©¦¦§

ì eäì ÷éñîc :éæt ïa,àéðúc .øæòéìà éaøëe ,íéöò íeL ¤¨¦§¨¥§§¥¦§©¦¡¦¤¤§©§¨
ìáà ,äìòî äzà éà çBçéð çéøì :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¥©¦©¦©¨©£¤£¨

ì äìòî äzààáøc déøa àçà áø déì øîà .íéöò íeL ©¨©£¤§¥¦£©¥©©¨§¥§¨¨
äáBç áøòì øzeî àîìò éleëc àîìãå :éLà áøì§©©¦§¦§¨§¥¨§¨¨§¨¥¨

ïðaøc .éâìtéî à÷ øæòéìà éaøãa àëäå ,äáãða¯úéà ¦§¨¨§¨¨¦§©¦¡¦¤¤¨¦©§¦§©¨©¦
éaøå ,øæòéìà éaøc eäì¯!øæòéìà éaøc déì úéì¯øîà §§©¦¡¦¤¤§©¦¥¥§©¦¡¦¤¤£©

äáãða äáBç áøòì øzeî éaøì Czòc à÷ìñ éà :déì¥¦¨§¨©§¨§©¦¨§¨¥¨¦§¨¨
déì úéì øæòéìà éaøãe¯,àðî ãça ïézéL éúééîc øLôà §©¦¡¦¤¤¥¥¤§¨§©§¥¦¦§©¨¨

,àðî ãça ãçåòbîeéleëc :øîà àáø .õéî÷å ,eäì §©§©¨¨©©§§¨¥¨¨£©§¥
eäì úéà àîìò éleëãe ,äáãða äáBç áøòì øzeî àîìò̈§¨¨§¨¥¨¦§¨¨§¥¨§¨¦§
á÷òé ïa øæòéìà éaøc àzâeìôa àëäå ,øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤§¨¨¦§§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
ïBøOò íéML ìL äçðî eléôà :ïðúc .éâìtéî à÷ ïðaøå§©¨©¨¦©§¦¦§©£¦¦§¨¤¦¦¦¨

¯eléôà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .âBì íéML dì ïúBð¥¨¦¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¦
ïBøOò íéML ìL äçðî¯øîàpL ,dbeì àlà dì ïéà ¦§¨¤¦¦¦¨¥¨¤¨¨¤¤¡©

íéML :éøîàc ,[ïðaøk] éøáñ ïðaø ."ïîL âìå äçðîì"§¦§¨§Ÿ¨¤©¨©¨§¦§©¨©§¨§¦¦¦
ïBøOò ãçå ãç ìëå ,âBì¯øáñ éaøå .ìé÷L à÷ dbeì §¨©§©¦¨¨¨¨¥§©¦¨©

àìå ,dbeì àlà dì ïéà :øîàc ,á÷òé ïa øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©£©¥¨¤¨¨§¨
àéä äçðî àãç éà ïðéòãé¯ézL éà ,âBì ãça dì éâñc ¨§¦©¦£¨¦§¨¦§¨¥¨§©¦§¥

eäðéð úBçðî¯ïè÷a :øîà éLà áø .ïébeì éðL ïðéòác §¨¦§§¨¥©§¥¦©©¦£©§¨¨
b àéáäåìBãb àéáäå ïè÷ :éøáñ ïðaø .éâìtéî÷ ìBã¯,àöé §¥¦¨¨¦©§¦©¨©¨§¦¨¨§¥¦¨¨¨

.àöé àì :øáñ éaøå¯:ïðúc ,àðîæ àãç da eâìôéà àäå §©¦¨©Ÿ¨¨§¨¦§§¨£¨¦§¨¦§©
ìBãb àéáäå ïè÷¯!àöé àì :øîBà éaø ,àöé¯,àëéøö ¨¨§¥¦¨¨¨©¦¥Ÿ¨¨§¦¨
àäa øîúéà éàc¯éãéàc íeMî ,ïðaø éøîà à÷ àäa §¦¦§©§¨§¨¨¨§¦©¨©¦§¦¦

ïéøeîéà éLéôð à÷c íúä ìáà ,àeä õîB÷ éãéàå¯àîéà §¦¦¤£¨¨¨§¨§¦¦¥¦¥¨
àéääa øîúéà éàå .éaøì déì eãBî¯,éaø øîà÷ àéääa ¥§©¦§¦¦§©§©¦§©¦¨¨©©¦

.íéöò :ïîéñ .àëéøö ,ïðaøì eäì éãBî àîéà àäa ìáà£¨§¨¥¨¥§§©¨©§¦¨¦¨¥¦
.øBL .äãBz .äìBò .ïéé .áäæäðùî"íéöò éìò éøä"¯ ¨¨©¦¨¨£¥¨©¥¦

"äðBáì" .ïéøéæb éðMî úBçôé àì¯úBçôé àìõîBwî"äðBáì éìò" øîBàä :íä íéöî÷ äMîç . Ÿ¦§¦§¥§¦¦§¨Ÿ¦§¦¤£¦¨§¨¦¥¨¥¨©§¨
¯,õîBwî úBçôé àìácðîääçðî¯õeça õîBwä úà äìònä ,äðBáì õîB÷ dnò àéáé¯,áéiç Ÿ¦§¦¤©§©¥¦§¨¨¦¦¨¤§¨©©£¤¤©¤©©¨

"áäæ éìò éøä" .íéöî÷ éðL ïéðeòè ïéëéæa éðL¯"óñk" .áäæ øðécî úBçôé àì¯úBçôé àì §¥¨¦¦§¦§¥§¨¦£¥¨©¨¨Ÿ¦§¦¦©¨¨¤¤Ÿ¦§
"úLçð" .óñk øðécî¯"ézLøét äî òãBé éðéàå ,ézLøét" .óñk äònî úBçôé àì¯,àéáî àäé ¦¦©¤¤§¤Ÿ¦§¦¨¨¤¤¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦§¥¥¦

."ézðåekúð Cëì àì" øîàiL ãòàøîâ"ïaø÷" :ïðaø eðz¯?änëå .íéöò ïéácðúnL ãnìî ©¤Ÿ©Ÿ§¨¦§©©§¦¨©¨©¨§¨§©¥¤¦§©§¦¥¦§©¨
úBìøBbäå" øîBà àeä ïëå ,ïéøéæb éðLeðìtä,íä ïaø÷ íéöò :øîBà éaø ."íéöòä ïaø÷ ìò §¥§¦¦§¥¥§©¨¦©§©¨§©¨¥¦©¦¥¥¦¨§¨¥

éøáãì :àtt áø øîà .äöéî÷ ïéðeòè íéöò ,éaø éøáãìe :àáø øîà .äLbä ïéðeòèe çìî ïéðeòè§¦¤©§¦©¨¨¨©¨¨§¦§¥©¦¥¦§¦§¦¨¨©©©¨§¦§¥
Böî÷a epnî íéøäå" áéúëc ?ïìðî ."õîBwä ïî úBçôé àì äðBáì" .íéöò ïéëéøö íéöò ,éaø©¦¥¦§¦¦¥¦§¨Ÿ¦§¦©¤§¨©¦§¦§¥¦¦¤§ª§

äî ,äçðîc äîøäì äðBáì Léwî ,"äðálä ìk úàå dðîMîe äçðnä úìqîäîøääçðîc¯ ¦Ÿ¤©¦§¨¦©§¨§¤¨©§Ÿ¨©¦§¨©£¨¨§¦§¨©£¨¨§¦§¨
äðBáì óà ,õîB÷¯"çaænì éìò éøä" :ïðaø eðz .õîB÷ éîð¯áøwL øác Eì ïéàL ,äðBáì àéáé ¤©§¨©¦¤¨©¨©£¥¨©©¦§¥©¨¦§¨¤¥§¨¨¤¨¥

"ézLøét äî òãBé éðéàå ézLøét" .äðBáì àlà çaæî éaâì¯.çaænì áøwL øác ìkî àéáé¯ §©¥¦§¥©¤¨§¨¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¦¨¨¨¤¨¥©¦§¥©
!äìBò àkéà àäå ?àkéì eúå¯.íéðäkì døBò àkéà¯!óBòä úìBò àkéà àäå¯àkéà §¥¨§¨¦¨¨¦¨¨©Ÿ£¦§¨¦¨©¨¦¨
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zegpn(iyiy meil)

äàøeî,[irxd mewn] wtf ±äöBðåmikilyny ,dilry zevepde - §¨§¨
.oycd znexz z` mipzepy mewnd l` mze`

:`xnbd dywn ceríéëñð àkéàäå,gafnd lr mikqpny oii ± §¨¦¨§¨¦
mikqp :`xnbd zvxzn .gafnd lr elek ozipyéìæà ïéúéMìoiid ± ©¦¦¨§¦

.oiziyl jtyp
:`xnbd dywn ceríéëñð úçðî àkéàäåmr d`ad dgpn ± §¨¦¨¦§©§¨¦

:`xnbd zvxzn .lilk dleky ,zepaxwdéìëàc äçðî àkéàc ïåék¥¨§¦¨¦§¨§¨§¦
dpéî íéðäk,dpnn milke` mipdkdy dacp zgpn yiy oeik ±àì Ÿ£¦¦¨Ÿ
,déì à÷éñtlr dlek daxw dgpny xexa xac epi`y oeik ,xnelk §¦¨¥

dzid ezpeek m` ok m` ,lilk mpi`y zegpn yi ixdy ,gafnd
.ok yxtl el did lilk `idy mikqp zgpnl

xne`d ,dpyna epipyáäæ éìò éøä,ziad wcaløðécî úBçôé àì £¥¨©¨¨Ÿ¦§¦¦¨
.áäæ̈¨

oipn :`xnbd dywn .ezpeek dzid jkly oipn zxxan `xnbd
,adf rahnl ezpeekyàîìãål ezpeekàkñðdeyd adf ly dkizg ± §¦§¨¦§¨

:`xnbd zvxzn .adf xpicn zegt,øæòìà éaø øîàzxacn dpynd ¨©©¦¤§¨¨
oebkøîàcilr ixdòaèîxpicl oeekzpy yxtl epl yi jkle ,adf §¨©©§¥©
.adf

:dywne `xnbd zxfegàîìãål ezpeekéèéøtzvxzn .adf ly §¦§¨§¦¥
:`xnbdéLðéà éãáò àì àáäãc éèéøt ,àtt áø øîàjxc oi` ± ¨©©¨¨§¦¥§©£¨Ÿ¨§¦¦§¥

.adf ly zehext zeyrl mc` ipa
ilr ixd xne`d ,dpyna epipyóñk,ziad wcaløðécî úBçôé àì ¤¤Ÿ¦§¦¦¨

.sqk
epl oipn :`xnbd dywn .ezpeek dzid jkly oipn zxxan `xnbd

,sqk rahnl ezpeekyàîìãål ezpeekàkñð.sqk ly dkizg ± §¦§¨¦§¨
:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîàoebk zxacn dpyndøîàcixd ¨©©¦¤§¨¨§¨©

ilròaèî.sqk xpicl oiekzpy yxtl epl yi okle ,sqk ©§¥©
:dywne `xnbd zxfegàîìãål ezpeekéèéøtzvxzn .sqk ly §¦§¨§¦¥

:`xnbdàtñëc éèéøt eâñ àìc àøúàa ,úLL áø øîà`pzd ± ¨©©¥¤§©§¨§Ÿ¨§¦¥§©§¨
.sqk zehext miievn `ly mewna xacn

ilr ixd xne`d ,dpyna epipyúLBçð,ziad wcalúBçôé àì §¤Ÿ¦§
îieeya zyegp.óñk äòn ¦¨¨¤¤

:zwlegd dhiy d`ian `xnbd,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
,zyegp ilr ixd xne`däpè÷ àøBpévî úBçôé àìohw blfn ±ìL Ÿ¦§¦¦¨§©¨¤

.úLçð§Ÿ¤
:`xnbd zl`eyàéæç éàîì:`xnbd zvxzn .ie`x `ed dnl ±øîà §©©§¨¨©

ééaàieyr df blfnda ïéèhçnLd z`úBìéútz` ea militny ± ©©¥¤§©§¦¨§¦
,ahid wlec xpd `diy ick ,sexyd dliztd y`xda ïéçp÷îez` §©§¦¨

dúBøð.mkezay xt`dn dxepnd ly ¥
:`xnbd zxxan .lfxa `iadl mzq xcepd oic zx`an `xnbd

ilr ixd xne`dìæøad`ian ,`iadl el yi dnk ziad wcal ©§¤
,oicd z` zx`and `ziixa `xnbd,íéøîBà íéøçà ,àéðzxne`d ©§¨£¥¦§¦

,ziad wcal lfxa ilr ixdî úBçôé àìl ieyrd lfxaáøBò äéìk Ÿ¦§¦¨§¨¥
z` yxbl ick lkidd bb y`xa miagez eidy oicg zexnqn -

edetphie eilr eayi `ly miaxerdly xzeia ohwd xeriyd edfy ,
:`xnbd zxxan .yeniyl ie`xd lfxaänëådaiyn .lfxad xeriy §©¨

:`xnbd,änà ìò änà ,óñBé áø øîàjxvpd lfxad xeriy edfy ¨©©¥©¨©©¨
.axer dilkl
,éøîàc àkéà'lfxa ilr ixd' xne`dyî úBçôé àìxeriya lfxa ¦¨§¨§¦Ÿ¦§¦
.änà ìò änà`xnbd zl`ey df lreàéæç éàîìxeriya lfxa ©¨©©¨§©©§¨

:`xnbd daiyn .df,óñBé áø øîàie`x.áøBò äéìëì ¨©©¥§¨§¨¥

äðùî
:dnk hxit `le ony e` oii `iadl xcepd oic zx`an ef dpyn

xne`dïéé éìò éøä,mikqplìMî úBçôé àì,ïébeì äLxeriy edfy £¥¨©©¦Ÿ¦§¦§Ÿ¨¦
.mikqpay zegtd
ilr ixd xne`dî úBçôé àì ,ïîL`iadlâBlxeriyd edfy ,ony ¤¤Ÿ¦§¦

.zegpnay dzegtd `idy dacp zgpnl ie`xdøîBà éaøzegti `l ©¦¥

nìLïébeì äLmr d`ad mikqp zgpnl ie`xd xeriyd edfy ,ony §Ÿ¨¦
.mikqp zgpnay dzegtd `idy ,yakd

xn` m`eézLøét,`ia` ony e` oii dnk,ézLøét äî òãBé éðéàå ¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦
àéáéonye oiika mi`iany mikqpíBédäaeøî,zepaxwa xzeia ¨¦§§¤

.df mei edn x`eai oldl `xnbae

àøîâ
`xnbd .oii oibel dyly `ian 'oii ilr ixd' xne`dy dpyna epipy

:df oic mrh zx`and `ziixa d`ian,ïðaø eðzweqta aezkxacna) ¨©¨¨
(bi ehd lM' ,zepaxwd ikqp iablçøæà,xzein df weqte ,'dkM dUri ¨¨¤§¨©£¤¨¨

`l` ,mikqpd ipic lk mincewd miweqta x`ean xak ixdyãnìî§©¥
ïéé ïéácðúnL.oaxw `la calänëå,`iadl jixv oiiìL,ïébeì äL ¤¦§©§¦©¦§©¨§Ÿ¨¦

.mikqpay zegtd xeriyd edfyéñBäì äöø íàL ïépîeó`iadle ¦©¦¤¦¨¨§¦
oibel dylyn xzeiéñBéøîBì ãeîìz ,óaezkd epcnln -eh xacna) ¦©§©

(ehxBM mkM','äéäé.mixg` mikqp cer mkl didiy rnynyìBëé ¨¤©¥¦§¤¨
øîBì ãeîìz ,úBçôédUri','äëk`a ,'dkk' xn`py mewn lkae ¦§©§©©£¤¨¨

.akrl
ilr ixd xne`d ,dpyna epipyì ,ïîLøîBà éaø ,âBlä ïî úBçôé à ¤¤Ÿ¦§¦©©¦¥

n zegti `lìL.ïébeì äL §Ÿ¨¦
:`xnbd zl`ey .zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdà÷ éàîa§©¨

éâìôéî:`xnbd daiyn .opaxe iax,àtt áøc dén÷ ïðaø äeøîà ¦§§¦©§¨©¨¨©¥§©¨¨
éâìôéî à÷ 'døúàa íé÷Bàå dpéî ïeã'a 'dpéîe dpéî ïeã'aiax ± §¦¨¦¨§¦¨§¦§©§¨¨¦§§¦

xwir z` micnel m`d ,zxg` dkldn zcnlpd dklda ewlgp opaxe
z` wx micnely e` ,oicd ihxt lk z` mb micnele mixfege oicd
z` micnele dnewna dkldd z` micinrn jk xg`e ,oicd xwir

.x`aziy itke ,da xn`py dnn mihxtd
cïec ,éøáñ ïðaøonydpéî,dgpnn ±dpéîez` cnlze xefgze ± ©¨¨¨§¦¦¨¦¨

,yexcl yi jke ,dgpnn oicd ihxtïîL óà ,ïéácðúî äçðn äî©¦§¨¦§©§¦©¤¤
ïéácðúî énð,envr iptadpéîe,dgpnn cnlze xefgze ±äçðn äî ©¦¦§©§¦¦¨©¦§¨

âBìa,ony bel `ian dgpn acpzndy -óàacpzndïîLipta §©¤¤
,envrâBìa.ony bel `iadl jixv ± §

ïec ,øáñ éaøåonydpéî,dgpnn ±÷Bàå,døúàa éecinrze §©¦¨©¦¨§¥§©§¨
jke ,mikqpn `l` dgpnn oicd ihxt x`y z` yexcz `le enewna

,yexcl yié÷Bàå ,ïéácðúî énð ïîL óà ,ïéácðúî äçðn äî©¦§¨¦§©§¦©¤¤©¦¦§©§¦§¥
døúàadnec envr ipta `ad onyy ,enewna onyd z` cinrze ± §©§¨

,oii enk e`iadl ezpeek ,mzq ony acpznd lk ik ,jqpznd oiil
epic didiy xn`zeäî ,íéëñpkl oiiíéëñpexeriyìL,ïébeì úL ©§¨¦©§¨¦§Ÿ¤¦

,mikqpay zegtd xeriy edfyóàacpzndïîL,envr iptaénð ©¤¤©¦
exeriyìL.ïébeì úL §Ÿ¤¦

:xg` ote`a x`ane opaxe iax zwelgna df xe`ia dgec `tt ax
àtt áø eäì øîà,zwelgnd ex`iay minkgléàmkixack ¨©§©¨¨¦

yéaø dì øîb äçðnî,ony zacp oicléâéìt àì àîìò éleëc± ¦¦§¨¨©¨©¦§¥¨§¨Ÿ§¦¦
mixne`y dcen did iax mbe ,xaca miwleg eid `l opax oiae iax oia

,dpéîe dpéî ïecmi`iany enk ony bel `iadl jixvy xne` dide ¦¨¦¨
,dgpnldì øéîb 'çøæà'î éaø àlàxyt`y oicd z` cnel iax ± ¤¨©¦¥¤§¨¨¦¨

weqtdn gafnd lr envr ipta ony acpzdl(bi eh xacna)iabl aezky
gxf`d lM' ,mikqpxyt`y df weqtn micnely enk ,'dkM dUri ¨¨¤§¨©£¤¨¨

mikqpn ony zacp micnely xaeq jkle ,envr ipta oii acpzdl
.oibel dyly `iadl jixve

:`tt ax ixac z` dgec `ped axïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©¨¨
éëä úøîà úéöî éîe ,àtt áøìiaxly ,ok xnel leki dz` m`d ± §©¨¨¦¨¥¨§©¨¦

,'gxf`'n ony acpzdl xyt`y oicd z` micnel,àéðúäåaezk §¨©§¨
weqta(` a `xwie)aixwz iM Wtpe' ,dacp zgpn iablïaø÷,'dgpn §¤¤¦©§¦¨§©¦§¨

änëå ,ïîL ïéácðúnL ãnìî,`iadl jixv onyìL.ïébeì úL §©¥¤¦§©§¦¤¤§©¨§Ÿ¤¦
,`xnbd zxne`øîàc déì úòîL ïàîjixv ony acpzndy ©¨§©¥§¨©

`iadlìL,éaø ,ïébeì úL,cg` bel `l` `ian epi` opaxl ixdy §Ÿ¤¦©¦
iax ,oibel dyly `ian ony acpzndy da xn`py ef `ziixa ok m`e

,`id'ïaøw'î dì éúééî à÷åixd ,'oaxw'n ony zacp oicl cnle ± §¨©§¥¨¦¨§©
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המשך בעמוד אנק

oifge` mipy` cenr fw sc ± oey`x wxtzereay

äöåðå äàøåî`nei zkqna opixn`ck ,onewna oirlape (iniptd) gafn lv` oiwxfp -

.(`,`k) `nw wxtaäéì à÷éñô àìzgpn meyn gafnl elek axwd xac `nilc -

.gafnl dlek dpi`c ,dacp zgpn `ki`e li`ed - mikqpàëñðly zg` dkizg -

.`"hlt oixewy ,adfäðè÷ àøåðéöî.ohw blfn -ïéèèçîdliztd y`x oilitn -

.x"iwenn frlae ,sexy `edykäá ïéçð÷îå
úåøð.dkezay Dxt`n ,dxepn ly -äéìë
áøåòbb y`xa oiagez oicg zexnqn -

.eilr eayi `ly ,oiaxerd zelkl ,lkidd

äðùîïéé éìò éøäzegti `l - mikqpl -

.mikqpay oizegt ody ,oibel dylynïîù
âåìä ïî úåçôé àìs`e ,dacp zgpnl ifgc -

,envr ipta eaixwdl oiekzn `edc ab lr

xn`c ,oetxh iaxk - `nzq jde .mikqpk

.ony oiacpzn s` :(`,cw) lirlc oiwxita

äáåøî íåéë.`xnba yxtn -àøîâçøæà
lk" (eh xacna) aizk mikqp zyxta -

.`ed `xizi `xw - 'ebe "dkk dyri gxf`d

ïéâåì äùìù.efg `l ikdn xivac -äéäé-

:rnyn - "didi gxf`k xbk mkk" aizk mzd

.ipixg` mikqp cer mkl didiäðéî ïåã-

,dacp zgpnn opixnb - dacp `ac onyc

oiacpzny cnln - "oaxw" :onwl xn`ck

(a `xwie) aizk dacp zgpn iab ,`edde .ony

."dgpn oaxw aixwz ik"äøúàá é÷åàå-

,mikqpk ied - envr ipta `ad onyc ,mikqpa

.oiic `inecäì øîâ çøæàîikid ik -

- "gxf`" iax xnb inp ikd ,oii lirl opixnbc

mikqpd lk :dpin oece ,ony oiacpzny cnln

.oibel dyly'åë ãîìî äçðî ïáø÷`nl` -

.dl xnb dacp zgpnnäðùîùáë àéáé-

`l` iwetql `kil dler .zeleray zegt

.mixkfaéúùøéô,dndad zepaxwn cg`" -

."izyxit mdn dfi` rcei ipi`eàéáélkn -

lbre xt :epiidc ,milecb mixkfd dnda ipin

.dlhe icb xirye li`eéúùøéô,oind z`" -

."serd on m`e dndad on m` rcei ipi`e
äãåú
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àîìéãåxza opilf`c Ð dil `iyw `l ithnc ,xpicn zegt `kqpc d`xp Ð `kqp

ith la` ,mipy `iai Ð "zepexyr ilr ixd" :(a,cw zegpn) xn`wck ,zegtd

(a,iw) zeaezkc `xza wxtae .mlek oke ,dpei oa e` xez `iai Ð "dler ilr ixd" .`l Ð

lkae ?`kqp `ni`e :jixte .xpic ediabn Ð "sqk" ea aezk :xn` (a,dqw) `xza `aaae

.dpezgzd lr xhyd lra cic ol `niiw `zkec

Ð "adf ilr ixd" :opixn` (`i) milwy zkqnae

xikfdy `ede :xfrl` iax xn` .adf xpic `iai

elit` `ian Ð dxev xikfd `l la` ,dxev

epiide ,xpicn dzegt `xepivc rnyn .`xepiv

opixn`c `dn `iywe .`xepiv zeyrl ick `kqp

edpicare `kqp :(a,ev `nw `aa) "`xza lfebd"a

:xnel yie !`kqpn zegt `fefc rnyn Ð ifef

ny `edc ,ihiyt ifefa mzdclr s`e .ixevay ipi

lr s`" wxta opz inp ikd ,mzq "ifef" hwpc ab

yxtne ,fef miyng ly milk :(a,dq zeaezk) "it

dkeq) "oyid" wxtae .ihiyt ifef oiyng :`xnba

Ð `xizqi`k ,lirln Ð `fefk :xn` (a,ak

`l` .`fefc `blt Ð `xizqi` :ol miwe .zgzln

ediipn rax`c ,ihiyt ifef `ed Ð `fef `edd

ihixt ibq `lc `xz`a" .`xizqi`a iniiw

`xza `aa) "heyt hb"ae ,`kd Ð "`tqkc

`xza wxtac :dnize .ikd ipyn (a,dqw

icar `l `tqkc ihixt :opixn` (a,iw) zeaezkc

`xza `aa) "heyt hba"c :`iyw cere !iypi`

(a,iw) zeaezkae ,xpic ediabn :opixn` (` my

:xnel yie !dvxiy dn lk del ediabn :ipzw

.`weec e`l Ð "heyt hb"ae `kdc "ihixt"c

mipeicpet ,xnelk Ð "ihixt `ni`e" :jixt ikde

:ipyne ?zeaezka mzd ik ,mixqi` zern e`

`ni`e :jixt zeaezkae .ibq `lc `xz`a

lk del ediabn" ipzwc ab lr s`e .ynn zehext

ezeabdl lkeiy dil rnyn `l Ð "dvxiy dn

`edy ,"zehext ediabn" ipzw `lcn ,zehext

.zerahnd lkay rexbd

ïéèçåîùly e`l Ð zeliztd z` da

`l` ,odl zi` miigwlnc ,dxepn

.(l) cinza opzck ,ycwna eidy zexp x`y [ly]

elit` :opixn`c ,(a,ci) oixcdpqc `nw wxtae

mc` ipa dxyr dkixv ycwd ly dphw `xepiv

dzectlÐoieehy qxhpewa my yxity enk `l

`kd ik `l` ,adf daÐz` da oihgeny

h wxt milk) opzck ,`xepiv ogky` zeliztd

.`xepivd z` rlay yek :(e dpynäéìëaxer

bb y`xa oiagez oicg zexnqn :qxhpewa yxit Ð

mewnae .eilr eayi `ly miaxerd zelkl ,lkidd

,dciv lr dtewf ,dcg `lah oink :yxit xg`

:yxit "lk" jxr jexrae .oikq enk jezgl dcecge

,lkidd bbn zeterd da gixadl dxev eyry

dze` e`xwe ,mirxf ixney eiykr oiyery jxck

,oey`x ycwn :jexra yxit cere ."axer dilk"

ea diiexy dpikyyÐ,axer dilk oikixv eid `l

oey`x zyecwk ezyecw dzid `ly ,ipy ycwna la` .eilr oigxet zeter eid `lyÐmeia elk`c dnly dyry zia" iab ,ok rnyn `l (`,h) ohw crenc ipy wxtae .axer dilkl ekxved

did `ly ,axer dilk dyr dlgz `nye .axer dilk my didy rnyn !axer dilk zn`a ixeiyl dil irai` .ixiiyn `l ,oipa ixeiy :ipyne !`zxet oipaa ixeiyl irai` :xn`wc ,"mixetkd

ezyecw d`xyk ok ixg` .rceiÐ.FhnWéà`de .(`,bl migqt) "dry lk" wxtae (`,`v migaf) "xiczd lk" wxta `tt axl dil zi` inp ikde .ibilt dpin oeca o`k mlerle Ð `ipz `ipz §¨

(a,aq zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta ikd xn`w `lcÐ.`ed `nlra `iegicéáølr s`e .dixz` ik xnc ,ibilt `lc opixn` `xnba Ð dpei oa e` xez `iai xne` dixfr oa xfrl`

miizraxa mipiw ecnre dyrn :(a,g zezixk) exn`e ,dnda ixgeq iptl e`vnpy zern :(`,ek `rivn `aa) opixn`ck ,milyexia zepaxw zepwl oilibx eidy itÐitl xcepd zrc ,mewn lkn

.xira d`exy dnéúùøéô."dxiry" minly iab ipzwck ,dil opiqxb oigxk lre ,"xiry" aizk `lc mixtq yie ."dlhe icb xiry li`e lbr xt `iai" :opiqxb ikd Ð 'ek dndad on
siqen
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.äöBðå äàøeî¯!íéëñð àkéàäå¯.éìæà ïéúéMì¯ §¨§¨§¨¦¨§¨¦©¦¦¨§¦
!íéëñð úçðî àkéàäå¯éìëàc äçðî àkéàc ïåék §¨¦¨¦§©§¨¦¥¨§¦¨¦§¨§¨§¦

úBçôé àì áäæ éìò éøä" .déì à÷éñt àì ,dpéî íéðäkŸ£¦¦¨¨§¦¨¥£¥¨©¨¨Ÿ¦§
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zegpn(iyiy meil)

äàøeî,[irxd mewn] wtf ±äöBðåmikilyny ,dilry zevepde - §¨§¨
.oycd znexz z` mipzepy mewnd l` mze`

:`xnbd dywn ceríéëñð àkéàäå,gafnd lr mikqpny oii ± §¨¦¨§¨¦
mikqp :`xnbd zvxzn .gafnd lr elek ozipyéìæà ïéúéMìoiid ± ©¦¦¨§¦

.oiziyl jtyp
:`xnbd dywn ceríéëñð úçðî àkéàäåmr d`ad dgpn ± §¨¦¨¦§©§¨¦

:`xnbd zvxzn .lilk dleky ,zepaxwdéìëàc äçðî àkéàc ïåék¥¨§¦¨¦§¨§¨§¦
dpéî íéðäk,dpnn milke` mipdkdy dacp zgpn yiy oeik ±àì Ÿ£¦¦¨Ÿ
,déì à÷éñtlr dlek daxw dgpny xexa xac epi`y oeik ,xnelk §¦¨¥

dzid ezpeek m` ok m` ,lilk mpi`y zegpn yi ixdy ,gafnd
.ok yxtl el did lilk `idy mikqp zgpnl

xne`d ,dpyna epipyáäæ éìò éøä,ziad wcaløðécî úBçôé àì £¥¨©¨¨Ÿ¦§¦¦¨
.áäæ̈¨

oipn :`xnbd dywn .ezpeek dzid jkly oipn zxxan `xnbd
,adf rahnl ezpeekyàîìãål ezpeekàkñðdeyd adf ly dkizg ± §¦§¨¦§¨

:`xnbd zvxzn .adf xpicn zegt,øæòìà éaø øîàzxacn dpynd ¨©©¦¤§¨¨
oebkøîàcilr ixdòaèîxpicl oeekzpy yxtl epl yi jkle ,adf §¨©©§¥©
.adf

:dywne `xnbd zxfegàîìãål ezpeekéèéøtzvxzn .adf ly §¦§¨§¦¥
:`xnbdéLðéà éãáò àì àáäãc éèéøt ,àtt áø øîàjxc oi` ± ¨©©¨¨§¦¥§©£¨Ÿ¨§¦¦§¥

.adf ly zehext zeyrl mc` ipa
ilr ixd xne`d ,dpyna epipyóñk,ziad wcaløðécî úBçôé àì ¤¤Ÿ¦§¦¦¨

.sqk
epl oipn :`xnbd dywn .ezpeek dzid jkly oipn zxxan `xnbd

,sqk rahnl ezpeekyàîìãål ezpeekàkñð.sqk ly dkizg ± §¦§¨¦§¨
:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîàoebk zxacn dpyndøîàcixd ¨©©¦¤§¨¨§¨©

ilròaèî.sqk xpicl oiekzpy yxtl epl yi okle ,sqk ©§¥©
:dywne `xnbd zxfegàîìãål ezpeekéèéøtzvxzn .sqk ly §¦§¨§¦¥

:`xnbdàtñëc éèéøt eâñ àìc àøúàa ,úLL áø øîà`pzd ± ¨©©¥¤§©§¨§Ÿ¨§¦¥§©§¨
.sqk zehext miievn `ly mewna xacn

ilr ixd xne`d ,dpyna epipyúLBçð,ziad wcalúBçôé àì §¤Ÿ¦§
îieeya zyegp.óñk äòn ¦¨¨¤¤

:zwlegd dhiy d`ian `xnbd,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
,zyegp ilr ixd xne`däpè÷ àøBpévî úBçôé àìohw blfn ±ìL Ÿ¦§¦¦¨§©¨¤

.úLçð§Ÿ¤
:`xnbd zl`eyàéæç éàîì:`xnbd zvxzn .ie`x `ed dnl ±øîà §©©§¨¨©

ééaàieyr df blfnda ïéèhçnLd z`úBìéútz` ea militny ± ©©¥¤§©§¦¨§¦
,ahid wlec xpd `diy ick ,sexyd dliztd y`xda ïéçp÷îez` §©§¦¨

dúBøð.mkezay xt`dn dxepnd ly ¥
:`xnbd zxxan .lfxa `iadl mzq xcepd oic zx`an `xnbd

ilr ixd xne`dìæøad`ian ,`iadl el yi dnk ziad wcal ©§¤
,oicd z` zx`and `ziixa `xnbd,íéøîBà íéøçà ,àéðzxne`d ©§¨£¥¦§¦

,ziad wcal lfxa ilr ixdî úBçôé àìl ieyrd lfxaáøBò äéìk Ÿ¦§¦¨§¨¥
z` yxbl ick lkidd bb y`xa miagez eidy oicg zexnqn -

edetphie eilr eayi `ly miaxerdly xzeia ohwd xeriyd edfy ,
:`xnbd zxxan .yeniyl ie`xd lfxaänëådaiyn .lfxad xeriy §©¨

:`xnbd,änà ìò änà ,óñBé áø øîàjxvpd lfxad xeriy edfy ¨©©¥©¨©©¨
.axer dilkl
,éøîàc àkéà'lfxa ilr ixd' xne`dyî úBçôé àìxeriya lfxa ¦¨§¨§¦Ÿ¦§¦
.änà ìò änà`xnbd zl`ey df lreàéæç éàîìxeriya lfxa ©¨©©¨§©©§¨

:`xnbd daiyn .df,óñBé áø øîàie`x.áøBò äéìëì ¨©©¥§¨§¨¥

äðùî
:dnk hxit `le ony e` oii `iadl xcepd oic zx`an ef dpyn

xne`dïéé éìò éøä,mikqplìMî úBçôé àì,ïébeì äLxeriy edfy £¥¨©©¦Ÿ¦§¦§Ÿ¨¦
.mikqpay zegtd
ilr ixd xne`dî úBçôé àì ,ïîL`iadlâBlxeriyd edfy ,ony ¤¤Ÿ¦§¦

.zegpnay dzegtd `idy dacp zgpnl ie`xdøîBà éaøzegti `l ©¦¥

nìLïébeì äLmr d`ad mikqp zgpnl ie`xd xeriyd edfy ,ony §Ÿ¨¦
.mikqp zgpnay dzegtd `idy ,yakd

xn` m`eézLøét,`ia` ony e` oii dnk,ézLøét äî òãBé éðéàå ¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦
àéáéonye oiika mi`iany mikqpíBédäaeøî,zepaxwa xzeia ¨¦§§¤

.df mei edn x`eai oldl `xnbae

àøîâ
`xnbd .oii oibel dyly `ian 'oii ilr ixd' xne`dy dpyna epipy

:df oic mrh zx`and `ziixa d`ian,ïðaø eðzweqta aezkxacna) ¨©¨¨
(bi ehd lM' ,zepaxwd ikqp iablçøæà,xzein df weqte ,'dkM dUri ¨¨¤§¨©£¤¨¨

`l` ,mikqpd ipic lk mincewd miweqta x`ean xak ixdyãnìî§©¥
ïéé ïéácðúnL.oaxw `la calänëå,`iadl jixv oiiìL,ïébeì äL ¤¦§©§¦©¦§©¨§Ÿ¨¦

.mikqpay zegtd xeriyd edfyéñBäì äöø íàL ïépîeó`iadle ¦©¦¤¦¨¨§¦
oibel dylyn xzeiéñBéøîBì ãeîìz ,óaezkd epcnln -eh xacna) ¦©§©

(ehxBM mkM','äéäé.mixg` mikqp cer mkl didiy rnynyìBëé ¨¤©¥¦§¤¨
øîBì ãeîìz ,úBçôédUri','äëk`a ,'dkk' xn`py mewn lkae ¦§©§©©£¤¨¨

.akrl
ilr ixd xne`d ,dpyna epipyì ,ïîLøîBà éaø ,âBlä ïî úBçôé à ¤¤Ÿ¦§¦©©¦¥

n zegti `lìL.ïébeì äL §Ÿ¨¦
:`xnbd zl`ey .zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdà÷ éàîa§©¨

éâìôéî:`xnbd daiyn .opaxe iax,àtt áøc dén÷ ïðaø äeøîà ¦§§¦©§¨©¨¨©¥§©¨¨
éâìôéî à÷ 'døúàa íé÷Bàå dpéî ïeã'a 'dpéîe dpéî ïeã'aiax ± §¦¨¦¨§¦¨§¦§©§¨¨¦§§¦

xwir z` micnel m`d ,zxg` dkldn zcnlpd dklda ewlgp opaxe
z` wx micnely e` ,oicd ihxt lk z` mb micnele mixfege oicd
z` micnele dnewna dkldd z` micinrn jk xg`e ,oicd xwir

.x`aziy itke ,da xn`py dnn mihxtd
cïec ,éøáñ ïðaøonydpéî,dgpnn ±dpéîez` cnlze xefgze ± ©¨¨¨§¦¦¨¦¨

,yexcl yi jke ,dgpnn oicd ihxtïîL óà ,ïéácðúî äçðn äî©¦§¨¦§©§¦©¤¤
ïéácðúî énð,envr iptadpéîe,dgpnn cnlze xefgze ±äçðn äî ©¦¦§©§¦¦¨©¦§¨

âBìa,ony bel `ian dgpn acpzndy -óàacpzndïîLipta §©¤¤
,envrâBìa.ony bel `iadl jixv ± §

ïec ,øáñ éaøåonydpéî,dgpnn ±÷Bàå,døúàa éecinrze §©¦¨©¦¨§¥§©§¨
jke ,mikqpn `l` dgpnn oicd ihxt x`y z` yexcz `le enewna

,yexcl yié÷Bàå ,ïéácðúî énð ïîL óà ,ïéácðúî äçðn äî©¦§¨¦§©§¦©¤¤©¦¦§©§¦§¥
døúàadnec envr ipta `ad onyy ,enewna onyd z` cinrze ± §©§¨

,oii enk e`iadl ezpeek ,mzq ony acpznd lk ik ,jqpznd oiil
epic didiy xn`zeäî ,íéëñpkl oiiíéëñpexeriyìL,ïébeì úL ©§¨¦©§¨¦§Ÿ¤¦

,mikqpay zegtd xeriy edfyóàacpzndïîL,envr iptaénð ©¤¤©¦
exeriyìL.ïébeì úL §Ÿ¤¦

:xg` ote`a x`ane opaxe iax zwelgna df xe`ia dgec `tt ax
àtt áø eäì øîà,zwelgnd ex`iay minkgléàmkixack ¨©§©¨¨¦

yéaø dì øîb äçðnî,ony zacp oicléâéìt àì àîìò éleëc± ¦¦§¨¨©¨©¦§¥¨§¨Ÿ§¦¦
mixne`y dcen did iax mbe ,xaca miwleg eid `l opax oiae iax oia

,dpéîe dpéî ïecmi`iany enk ony bel `iadl jixvy xne` dide ¦¨¦¨
,dgpnldì øéîb 'çøæà'î éaø àlàxyt`y oicd z` cnel iax ± ¤¨©¦¥¤§¨¨¦¨

weqtdn gafnd lr envr ipta ony acpzdl(bi eh xacna)iabl aezky
gxf`d lM' ,mikqpxyt`y df weqtn micnely enk ,'dkM dUri ¨¨¤§¨©£¤¨¨

mikqpn ony zacp micnely xaeq jkle ,envr ipta oii acpzdl
.oibel dyly `iadl jixve

:`tt ax ixac z` dgec `ped axïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©¨¨
éëä úøîà úéöî éîe ,àtt áøìiaxly ,ok xnel leki dz` m`d ± §©¨¨¦¨¥¨§©¨¦

,'gxf`'n ony acpzdl xyt`y oicd z` micnel,àéðúäåaezk §¨©§¨
weqta(` a `xwie)aixwz iM Wtpe' ,dacp zgpn iablïaø÷,'dgpn §¤¤¦©§¦¨§©¦§¨

änëå ,ïîL ïéácðúnL ãnìî,`iadl jixv onyìL.ïébeì úL §©¥¤¦§©§¦¤¤§©¨§Ÿ¤¦
,`xnbd zxne`øîàc déì úòîL ïàîjixv ony acpzndy ©¨§©¥§¨©

`iadlìL,éaø ,ïébeì úL,cg` bel `l` `ian epi` opaxl ixdy §Ÿ¤¦©¦
iax ,oibel dyly `ian ony acpzndy da xn`py ef `ziixa ok m`e

,`id'ïaøw'î dì éúééî à÷åixd ,'oaxw'n ony zacp oicl cnle ± §¨©§¥¨¦¨§©
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oifge` mipy` cenr fw sc ± oey`x wxtzereay

äöåðå äàøåî`nei zkqna opixn`ck ,onewna oirlape (iniptd) gafn lv` oiwxfp -

.(`,`k) `nw wxtaäéì à÷éñô àìzgpn meyn gafnl elek axwd xac `nilc -

.gafnl dlek dpi`c ,dacp zgpn `ki`e li`ed - mikqpàëñðly zg` dkizg -

.`"hlt oixewy ,adfäðè÷ àøåðéöî.ohw blfn -ïéèèçîdliztd y`x oilitn -

.x"iwenn frlae ,sexy `edykäá ïéçð÷îå
úåøð.dkezay Dxt`n ,dxepn ly -äéìë
áøåòbb y`xa oiagez oicg zexnqn -

.eilr eayi `ly ,oiaxerd zelkl ,lkidd

äðùîïéé éìò éøäzegti `l - mikqpl -

.mikqpay oizegt ody ,oibel dylynïîù
âåìä ïî úåçôé àìs`e ,dacp zgpnl ifgc -

,envr ipta eaixwdl oiekzn `edc ab lr

xn`c ,oetxh iaxk - `nzq jde .mikqpk

.ony oiacpzn s` :(`,cw) lirlc oiwxita

äáåøî íåéë.`xnba yxtn -àøîâçøæà
lk" (eh xacna) aizk mikqp zyxta -

.`ed `xizi `xw - 'ebe "dkk dyri gxf`d

ïéâåì äùìù.efg `l ikdn xivac -äéäé-

:rnyn - "didi gxf`k xbk mkk" aizk mzd

.ipixg` mikqp cer mkl didiäðéî ïåã-

,dacp zgpnn opixnb - dacp `ac onyc

oiacpzny cnln - "oaxw" :onwl xn`ck

(a `xwie) aizk dacp zgpn iab ,`edde .ony

."dgpn oaxw aixwz ik"äøúàá é÷åàå-

,mikqpk ied - envr ipta `ad onyc ,mikqpa

.oiic `inecäì øîâ çøæàîikid ik -

- "gxf`" iax xnb inp ikd ,oii lirl opixnbc

mikqpd lk :dpin oece ,ony oiacpzny cnln

.oibel dyly'åë ãîìî äçðî ïáø÷`nl` -

.dl xnb dacp zgpnnäðùîùáë àéáé-

`l` iwetql `kil dler .zeleray zegt

.mixkfaéúùøéô,dndad zepaxwn cg`" -

."izyxit mdn dfi` rcei ipi`eàéáélkn -

lbre xt :epiidc ,milecb mixkfd dnda ipin

.dlhe icb xirye li`eéúùøéô,oind z`" -

."serd on m`e dndad on m` rcei ipi`e
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àîìéãåxza opilf`c Ð dil `iyw `l ithnc ,xpicn zegt `kqpc d`xp Ð `kqp

ith la` ,mipy `iai Ð "zepexyr ilr ixd" :(a,cw zegpn) xn`wck ,zegtd

(a,iw) zeaezkc `xza wxtae .mlek oke ,dpei oa e` xez `iai Ð "dler ilr ixd" .`l Ð

lkae ?`kqp `ni`e :jixte .xpic ediabn Ð "sqk" ea aezk :xn` (a,dqw) `xza `aaae

.dpezgzd lr xhyd lra cic ol `niiw `zkec

Ð "adf ilr ixd" :opixn` (`i) milwy zkqnae

xikfdy `ede :xfrl` iax xn` .adf xpic `iai

elit` `ian Ð dxev xikfd `l la` ,dxev

epiide ,xpicn dzegt `xepivc rnyn .`xepiv

opixn`c `dn `iywe .`xepiv zeyrl ick `kqp

edpicare `kqp :(a,ev `nw `aa) "`xza lfebd"a

:xnel yie !`kqpn zegt `fefc rnyn Ð ifef

ny `edc ,ihiyt ifefa mzdclr s`e .ixevay ipi

lr s`" wxta opz inp ikd ,mzq "ifef" hwpc ab

yxtne ,fef miyng ly milk :(a,dq zeaezk) "it

dkeq) "oyid" wxtae .ihiyt ifef oiyng :`xnba

Ð `xizqi`k ,lirln Ð `fefk :xn` (a,ak

`l` .`fefc `blt Ð `xizqi` :ol miwe .zgzln

ediipn rax`c ,ihiyt ifef `ed Ð `fef `edd

ihixt ibq `lc `xz`a" .`xizqi`a iniiw

`xza `aa) "heyt hb"ae ,`kd Ð "`tqkc

`xza wxtac :dnize .ikd ipyn (a,dqw

icar `l `tqkc ihixt :opixn` (a,iw) zeaezkc

`xza `aa) "heyt hba"c :`iyw cere !iypi`

(a,iw) zeaezkae ,xpic ediabn :opixn` (` my

:xnel yie !dvxiy dn lk del ediabn :ipzw

.`weec e`l Ð "heyt hb"ae `kdc "ihixt"c

mipeicpet ,xnelk Ð "ihixt `ni`e" :jixt ikde

:ipyne ?zeaezka mzd ik ,mixqi` zern e`

`ni`e :jixt zeaezkae .ibq `lc `xz`a

lk del ediabn" ipzwc ab lr s`e .ynn zehext

ezeabdl lkeiy dil rnyn `l Ð "dvxiy dn

`edy ,"zehext ediabn" ipzw `lcn ,zehext

.zerahnd lkay rexbd

ïéèçåîùly e`l Ð zeliztd z` da

`l` ,odl zi` miigwlnc ,dxepn

.(l) cinza opzck ,ycwna eidy zexp x`y [ly]

elit` :opixn`c ,(a,ci) oixcdpqc `nw wxtae

mc` ipa dxyr dkixv ycwd ly dphw `xepiv

dzectlÐoieehy qxhpewa my yxity enk `l

`kd ik `l` ,adf daÐz` da oihgeny

h wxt milk) opzck ,`xepiv ogky` zeliztd

.`xepivd z` rlay yek :(e dpynäéìëaxer

bb y`xa oiagez oicg zexnqn :qxhpewa yxit Ð

mewnae .eilr eayi `ly miaxerd zelkl ,lkidd

,dciv lr dtewf ,dcg `lah oink :yxit xg`

:yxit "lk" jxr jexrae .oikq enk jezgl dcecge

,lkidd bbn zeterd da gixadl dxev eyry

dze` e`xwe ,mirxf ixney eiykr oiyery jxck

,oey`x ycwn :jexra yxit cere ."axer dilk"

ea diiexy dpikyyÐ,axer dilk oikixv eid `l

oey`x zyecwk ezyecw dzid `ly ,ipy ycwna la` .eilr oigxet zeter eid `lyÐmeia elk`c dnly dyry zia" iab ,ok rnyn `l (`,h) ohw crenc ipy wxtae .axer dilkl ekxved

did `ly ,axer dilk dyr dlgz `nye .axer dilk my didy rnyn !axer dilk zn`a ixeiyl dil irai` .ixiiyn `l ,oipa ixeiy :ipyne !`zxet oipaa ixeiyl irai` :xn`wc ,"mixetkd

ezyecw d`xyk ok ixg` .rceiÐ.FhnWéà`de .(`,bl migqt) "dry lk" wxtae (`,`v migaf) "xiczd lk" wxta `tt axl dil zi` inp ikde .ibilt dpin oeca o`k mlerle Ð `ipz `ipz §¨

(a,aq zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta ikd xn`w `lcÐ.`ed `nlra `iegicéáølr s`e .dixz` ik xnc ,ibilt `lc opixn` `xnba Ð dpei oa e` xez `iai xne` dixfr oa xfrl`

miizraxa mipiw ecnre dyrn :(a,g zezixk) exn`e ,dnda ixgeq iptl e`vnpy zern :(`,ek `rivn `aa) opixn`ck ,milyexia zepaxw zepwl oilibx eidy itÐitl xcepd zrc ,mewn lkn

.xira d`exy dnéúùøéô."dxiry" minly iab ipzwck ,dil opiqxb oigxk lre ,"xiry" aizk `lc mixtq yie ."dlhe icb xiry li`e lbr xt `iai" :opiqxb ikd Ð 'ek dndad on
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zegpn(iyiy meil)

jkléñBîïäéìò ómb.äðBé ïáe øBz ¦£¥¤¤¨
xne`déìò éøä`iadl,Nák àéáé ,íéîìLe äãBzzegtd `edy £¥¨©¨§¨¦¨¦¤¤

.minlye dcez zepaxway
xne`dézLøétminly e` dcez `ia`yïîdäî òãBé éðéàå ,ø÷a ¥©§¦¦¨¨§¥¦¥©©

øt àéáé ,ézLøétxkfäøôe,dawpìâòxkfäìâòå,dawpipin lky ¥©§¦¨¦¨¨¨¥¤§¤§¨
yxit dn rcei epi`y oeike ,minlye dcezl axwdl miie`x el` xwa

.mlek z` `iadl jixvminly e` dcez `iadl izyxit xn` m`eïî¦
å ,äîäaäìéà ,äìâòå ìâò ,äøôe øt àéáé ,ézLøét äî òãBé éðéà ©§¥¨§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¨¨¨¥¤§¤§¨©¦

,äééìèå äìè ,äéiãâe éãb ,äøéòNe øéòN ,äìçøemiie`x el` lky §¥¨¨¦§¦¨§¦§¦¨¨¤§©§¨
z` `iadl jixv yxit dn rcei epi`y oeike .minlye dcezl axwdl
.zeterd on oi`a minlye dcez oi`y oeik `ian epi` ser la` .mlek
xne`d :`iadl jixvy mikqpde zepaxwd ieey dn zx`an dpynd

øBL éìò éøä,minlyl e` dlerl.äðîa åéëñðe àeä àéáém`e £¥¨©¨¦§¨¨§¨¤
ilr ixd xn`Lîça åéëñðe àeä àéáé ,ìâòixd xn` m`e .mirlq ¥¤¨¦§¨¨§¨¥

ilríézLa åéëñðe àeä àéáé ,ìéà.mirlq izy ±ixd xn` m`e ©¦¨¦§¨¨¦§©¦
ilr.òìña åéëñðe àeä àéáé ,Nák¤¤¨¦§¨¨§¤©

ixd xne`d :epaxw `iai dnka yxtnd ly epic dn zx`an dpynd
`iadl ilråéëñpî õeç äðîa àéáé ,äðîa øBLdeyy xey `iai - §¨¤¨¦§¨¤¦§¨¨

.dpn dey didi xeydy excp zrya yxit ixdy ,mikqpdn ueg dpn
`iadl ilr ixd xn` m`eLîça ìâò,mirlqõeç Lîça àéáé ¥¤§¨¥¨¦§¨¥

.åéëñpî`iadl ilr ixd xn` m`eíézLa ìéà,mirlq izya ±àéáé ¦§¨¨©¦¦§©¦¨¦
.åéëñpî õeç íézLa`iadl ilr ixd xn` m`eàéáé ,òìña Nák ¦§©¦¦§¨¨¤¤§¤©¨¦
.åéëñpî õeç òìña§¤©¦§¨¨

`iadl ilr ixd xne`d :xcpy dnn dpynd oic dn zx`an dpynd
àöé àì ,äðîa íéðL àéáäå ,äðîa øBL`iadl xcp ixdy ,excp ici §¨¤§¥¦§©¦§¨¤Ÿ¨¨

.dpna xeyøðéc øñç äðîa äæå øðéc øñç äðîa äæ eléôàå- ©£¦¤§¨¤¨¥¦¨§¤§¨¤¨¥¦¨
lk m` elit``vi `l ,xpic xqg dpn dey `iady mixeeydn cg`

.dpn deyd xey `iaiy cr ,excp ici
xey `iadl ilr ixd xne`d,ïáì àéáäå ,øBçLilr ixd xn`y e` ¨§¥¦¨¨

xey `iadl,øBçL àéáäå ,ïáìxey `iadl ilr ixd xn` m` oke ¨¨§¥¦¨
àöé àì ,ïè÷ àéáäå ,ìBãb`iadl ilr ixd xn` m` la` .excp ici ¨§¥¦¨¨Ÿ¨¨

xeyàöé ,ìBãb àéáäå ,ïè÷z` daexnd llka yiy ,excp ici ¨¨§¥¦¨¨¨
.hrend,øîBà éaølecb `iad m` s`,àöé àìdn `iadl aiigy ©¦¥Ÿ¨¨

mipte`d x`ya mb ewlgp opaxe iaxy x`ean `xnbae .xcpy
lk `iadl jixvy dpyna epipyy dny ,dpynd zligza exkfedy
opaxl la` ,iax zhiy `id ,ezpeek dzid jkly zeidl lekiy dn

.mday lecbd z` `l` `iadl jixv epi`

àøîâ
iaxle ,yak `ian 'dler ilr ixd' xne`d `nw `pzly dpyna epipy
`nw `pzy zx`an `xnbd ,dpei oa e` xez `ian dixfr oa xfrl`

:ewlgp `l dixfr oa xfrl` iaxeéâéìt àìåxfrl` iaxe `nw `pz §Ÿ§¦¦
`l` ,dixfr oaøîxn`déøúà ék,enewna `edy enk ±øîexn` ©¦©§¥©

,déøúà ék`l` ,zeleray zegtd z` `iadl jixv mdipy ixacly ¦©§¥
elit` `iadl leki jkle ,sern rexb yakd `nw `pz ly enewnay
jkle ,yakn rexb serd dixfr oa xfrl` iax ly enewnae .yakd on

.ser elit` `iadl leki
:mzq xcepa oic cer zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

xne`d,Nák àéáé ,çaænì òìña äìBò éìò éøäoeikøác Eì ïéàL £¥¨©¨§¤©©¦§¥©¨¦¤¤¤¥§¨¨
,òìña áøwL Nák àlà ,çaæî éaâì òìña áøwLdpyna x`eank ¤¨¥§¤©§©¥¦§¥©¤¨¤¤¤¨¥§¤©

.rlqa `ian ,minlyl e` dlerl yak `iadl ilr ixd xne`dy
xn` m`eézLøét,rlqa `ia` dnda oin dfi`äî òãBé éðéàå ¥©§¦§¥¦¥©©

çaæî éaâì òìña áøwL øác ìkî àéáé ,ézLøétxac lk `iai ± ¥©§¦¨¦¦¨¨¨¤¨¥§¤©§©¥¦§¥©
ep` rlqa `iaiy mzq xn` m` `weecy .rlqa ezepwl ozipy
dn yxit m` la` ,rlqa axwy yakl dzid ezpeek i`cey mixne`
,rlqa eze` dpwie xg` oaxw `iaiy xn` `ny wtzqdl epl yi `iai

.rlqa ezepwl ozipy xac lk `iadl jixv jkle
dpyna epipy :dpynd zkled in zhiyk zx`an `xnbd(`"r lirl)

xne`dézLøétdler `ia`yïîd,ézLøét äî òãBé éðéàå ,ø÷a ¥©§¦¦¨¨§¥¦¥©©¥©§¦
.ìâòå øt àéáé̈¦¨¨¥¤
:`xnbd zl`eyéànà,lbr mbe xt mb `iadl eze` mikixvn recn ± ©©

CLôp änî øt éúéìåxt `iaiy xcp m` oia el lireie ,xt `iai ± §©§¥¨¦©©§¨
llka yi lecbd z` `ianyk ixdy ,lbr `iaiy xcp m` oiae

daiyn .hrend z` daexnd:`xnbdépî àäin zhiya ef dpyn ± ¨©¦
,diepy `idøîàc àéä éaø`iadl xcp m`yàì ìBãb àéáäå ïè÷ ©¦¦§¨©¨¨§¥¦¨Ÿ

,àöé.lbr mbe xt mb `iadl jixv jkle ,xcpy dn `iadl aiigy oeik ¨¨
`l` `iadl jixv epi` o`k mb ,`vi lecbd z` `iandy opaxl la`

.lbr `le xt
:`xnbd dywnéaø éàdiepy ef dkldy zxn`y enk ok` m` ± ¦©¦

,iax zhiya,àôéñ àîéà`iadl ilr ixd xne`d,äðîa øBL ¥¨¥¨§¨¤
äðîa äæå øðéc øñç äðîa äæ eléôàå ,àöé àì ,äðîa íéðL àéáäå§¥¦§©¦§¨¤Ÿ¨¨©£¦¤§¨¤¨¥¦¨§¤§¨¤

øðéc øñçxqg dpn dey `iady mixeeydn cg` lk m` elit` - ¨¥¦¨
ilr ixd xn` m`e .dpn deyd xey `iaiy cr ,excp ici `vi `l ,xpic

xey `iadl,ïáì àéáäå ,øBçLxey `iadl ilr ixd xn`y e`,ïáì ¨§¥¦¨¨¨¨
,øBçL àéáäåxey `iadl ilr ixd xn` m` oke,ïè÷ àéáäå ,ìBãb §¥¦¨¨§¥¦¨¨

àöé àìxey `iadl ilr ixd xn` m` la` .excp iciàéáäå ,ïè÷ Ÿ¨¨¨¨§¥¦
àöé ,ìBãb.excp ici,øîBà éaølecb `iad m` s`,àöé àìaiigy ¨¨¨©¦¥Ÿ¨¨

dy `vnp ,iaxk `yixdy jixac itle .xcpy dn `iadlàLéø¥¨
ådàôéñkàúòéöîe ,éaøk,ïðaøoi` ixdy ,ok xnel xazqn `le §¥¨©¦§¦£¨©¨¨

.mi`pzd ixac z` axrl dpynd jxc
:`xnbd zvxznïéà,`ed jk ok` ±àôéñå àLéøk,éaøeàúòéöî ¦¥¨§¥¨©¦§¦£¨

käæ øác ,øîà÷ éëäå ,ïðaøepi` ,lbr mbe xt `iaiy `yixa epipyy ©¨¨§¨¦¨¨©¨¨¤
a ielz `l` ,lkd ixacl.ïðaøå éaø ú÷Bìçîz` `pzd `iad jkle ©£¤©¦§©¨¨

miiepyd el` mipicy eprinydl ick ,`tiqa opaxe iax ly zwelgnd
.ef zwelgna miielz epizpyna

:dacpl eidy zetew dyy miynyn eid dnl zx`an `xnbdïðz§©
íúä(d"n e"t milwy),zzl ick ycwnd ziaa eid zextey xyr dyly ¨¨

e ,zepaxwd xear sqkd z` mdaäMLeid mdnìzern,äáãð ¦¨¦§¨¨
ick mixg` zepaxw my oi`y onfa zeler `iadl migwel eid mdny

.zepaxw `la owix gafnd cenri `ly
:`xnbd zl`eyéî ãâðkdyy eidiy epwiz dnl xnelk ,mepwiz §¤¤¦

.dacp zernl zetew.(ò"ù ó"î÷ ïîéñ)¦¨
:`xnbd daiyn .diwfg ly exe`iaéza äML ãâðk äi÷æç øîà̈©¦§¦¨§¤¤¦¨¨¥

,íéðäkä úBáàlke ,zexnyn rax`e mixyrl ewlgp mipdkdy £©Ÿ£¦
zia lke ,zea` iza dyyl wlgp xnynde ,cg` reay caer xnyn
iza dyy cbpk zetew dyy eyre .reayd inin cg` mei caer a`

.xnyn lkay zea`íéîëç íäì eðwzLick ,ok zeyrlàäiL ¤¦§¨¤£¨¦¤§¥
,äæ íò äæ íBìLky itlly zexerd z` lhep did a` zia l ¨¤¦¤

daxd e`iady miniay ,`vnpe ,ea cary meia miaixwd zelerd
,melk xteydn lhep meid eze`ay a` ziad did `l ,zeacpe mixcp
eze`ay a` ziad did ,zeacpe mixcp jk lk e`iad `ly miniae
exn`ie mipexg`d mr mipey`xd eaixie ,daxd xteydn lhep meid
micigi e`iad eply meiay meyn m`e .melk oi` eple zexer yi mkl
ly zexerae ,mxb eplfn ,xteyay zerndn epwpy zelerdn zeler
,zextey dyy epwiz okl .deya welgl epl yi zexteydn zelerd
dyyl dacpl mi`ad zernd lk z` miwlgn mixafbd eidy

.ely xteydn lhep did a` zia lke ,zextey
:opgei iax ly exe`ia,øîà ïðçBé éaødyy zeyrl epwizy mrhd ©¦¨¨¨©
y meyn `ed zetewCBzîminrtyLdzid,äaeøî äáãpäjkl ¦¤©§¨¨§¨

,úBònä eLtòúé àlL éãk ,ïéaeøî úBøôBL íäì eðwézeidi m`y ¦§¨¤¨§¦§¥¤Ÿ¦§©§©¨
.eytrzi dtewa cgi zern daxd

:ixirf ly exe`iaøîà éøéòæeok epwizyéãb Náëå ìéà ìâòå øt ãâðk §¦¦¨©§¤¤¨¨¥¤©¦¨¤¤§¦
,øéòNåine ,dacpa `iadl milekiy zendad ipin lk cbpk xnelk §¨¦

,'xt' eilr meyx didy xteya dpn gipn ,dlerl xt `iadl acpzdy
eilr meyx didy xteyd ly zernn migwel eid mipdkde ,mlek oke
.mlekn oke ,dtew dze`ay zernd exnbiy cr mixt miaixwne ,'xt'

åk efdpynàéä éaø,diepyøîàc`iadlxcpy iny,ìBãb àéáäå ïè÷ §©¦¦§¨©¨¨§¥¦¨
,àöé àìyi zg` dtew eyri m`y ,zetew dyyzeyrl ekxved jkle Ÿ¨¨

,xt mda epwie li` `iadl xcpy in ly zerndn elhi `ny yegl
.excp ici `vi xt epwi m` s` opaxl la` ,excp z`miiw `ly`vnpe

:`ct xa ly exe`iaøîà àãt øáeok epwizyíéøtä ãâðk ©¨¨¨©§¤¤©¨¦
íéìéàäå§¨¥¦
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oifge` mipya cenr fw sc ± oey`x wxtzereay

íéîìùå äãåú.df e` df e` -ùáë àéáé.minlye dcezay zEgt -'åë éúùøéô-

.zeawpe mixkfa iwetql `ki` minlye dcezìçø(diilhe dlh) ,mipy izy za -

.ezpy oa - yakäðîá åîò åéëñðå àåä àéáé.dt lray dxeza epic yxtzp jk -

ùîçá.mirlq -åéëñðî õåç äðîá åðàéáé äðîá øåù éìò éøä øîàjk ixdy -

.Frawàöé àì äðîá íéðù àéáäå äðîá øåù §¨

.dpna cg` xey raw ixdy -àøîâéë øî
äéøúà éë øîå äéøúà`pzc dixz`a -

iaxc dixz`ae ,sern yak rixb `nw

.yakn ser rixb xfril`éúùøéôdfi` -

,iyextl zgpcn - rlqa eppw`e `ia` oaxw

lkn `iai ,jkld .ipixg`a inp iwetql `ki`

,cg` lkn ,rlq dey gafnl axwd xac

.rlqn mly xac zepwl lkeiy calae

êùôð äîîyi `d - xcp lbr inp i`c -

.hren daexn llkaäæ øáã`iai" epipyy -

`l` ,`id lkd ixac e`l - "lbre xt

`iade ohw" iablc opaxe iaxc zwelgn

`pz hwp ikd meyn .`vi `l - [iaxl] ,"lecb

ixac e`lc ,`yix iyextl - `tiqa `zbelt

.`id lkdíúä ïðú.(a,h) milwy zkqna -

äáãðì äùùeid zextey xyr dyly -

oipzep dn miyxetn odn dray ,ycwna

,mipiw ,oiwizr milwize ,oizcg milwiz :mda

- zxetkl adfe ,dpeale ,mivre ,dler ilfebe

eid oda ,dacpl odn dyye .dray ixd

,xeav zacpl zekledd zexzend oipzep

dlerl xyad iede ,"gafnd uiw" `edc

.mipdkl zexereúåáà éúá äùù ãâðë-

cbpk zea` iza dyyl welg xnyn lky

,enei caer dfe ,enei caer df ,reay ini dyy

.oiey olek zayaeäæ íåìù ïäì àäéù éãë
äæ íòon zegwpd zenda ly zexery -

.zelerd oiaixwny mipdkl eid zexteyd

oigwel eid `l - lha gafnd oi`y onf lke

xtey `l` mdl did `l m`e .zexteyd on

ly mei eze`a `nyc ,iievpi`l ez` - cg`

e`iai ipy a` zia ly e` oey`x a` zia

on a` ziad lehi `l - daxd zeacpe mixcp

el` ly reayd zeni x`yae .melk xteyd

.jk lk zeacpe mixcp eziin `l - zea` iza

xteyd on zeaixwn zea` iza oze` `vnpe

,mdly zexer eede ,lha gafnd `di `ly

mkl yi :ixn`e ,jpd icda i`nw jpd ivpne

jpd meyn i`e !melk epl oi` ep`e ,zexer

- eply zexnyna micigi e`iady zeler

`ly ,dyy epiwz jkld !`ed epilfn meyn

- ze`a zerndyke ,df ly exteyn df lehi

.zextey dyyl oze` oipzepìâòå øô ãâðë
øéòùå éãâå ùáë ìéàåxt acpzndy -

"xt" enyy xteyl ozepe `ian - dlerl

dyng `ian - lbr acpznde .dpna (dawp) xtc ,"dpna `iai" xn`ck ,cg` dpna

enyy xtey zernn oigwel mipdkde .mlek oke ,"lbr" enyy xteyl ozepe ,mirlq

d lk elkiy cr mixt xtey eze`n eaixwie ,"xt".zernàéáäå ïè÷ øîàã àéä éáøã
àöé àì ìåãâ.zenda dyy jpdn `l` d`a dler oi`y ,dyy eed ikdle -ãâðë

íéøôe`vnp jk xg`e ,odizgz mixg` yixtde eca`y xeaiv z`hg ly -

zelifb my` - mili`de .oey`xd xteyl oiltep odinc] diirxl ewzpe ,mipey`xd

ewzpe ,mipey`xd e`vnp jk xg`e ,odizgz mixg` yixtde ,eca`y zelirn my`e

.xeaiv zacpl mi`ae ,ipyd xteyl [oiltep odinc - diirxl
íéùáëäå

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

éñåîó."dpei ipae" opiqxb `le Ð dpei oae xez mdilréøäopiqxb minly e` dcez ilr

."minlye dcez" iqxbc mixtqk `le Ð

ùáëdler" iab (a,i) zezixkc ipy wxta xn`c `d :dniz Ð rlqa eikqpe `ed `iai

"gafnl rlqa ilr ixd" :`ipzc ,dhexta dti`d zixiyrl cnl dz` o`kn :"cxeie

sqka "my` li`" `pngx xn`cnc .yak `iai Ð

.rlqa Ð dpy oac llkn .mipy izy oac ,milwy

xqziyn cg iednl ,zelcc dilr `pngx qgcne

yak `ian Ð xiyr ycwn `nhnc .zexiyra

opzck ,raexa micixt ipy Ð ipre ,rlqa z`hgl

:yexit Ð miizraxa oipiw ecnre :(`,g zezixk)

.rlqa xyr dyyn cg` `edy ,xpic raex

z`hgc ,rlqa ied Ð mikqp `la yakc `nl`

oicd `ed jkc :xnel yie !mikqp dperh dpi`

Ð [mikqp enr oi` oia] ,mikqp enr yi oia yakc

."mizya eikqpe `ed" li`a ipzwck .rlqa

sqka `edy my`d li`a epivny itl ,epiide

m`e .my`a mikqp oi`y it lr s` ,milwy

migaf) "onewn edfi`" yixa rnyn `de :xn`z

,xpic zezy :yexit Ð `wpc za z`hgc (`,gn

dbibgc opixn` (`,e) dbibg yixae .drn epiidc

opixn` xeng xht oeict ly dye ,sqk drn

!`wpc za `fexhta :(`,`i) zexekac `nw wxta

elit` `iadl leki dxezd on i`cec :xnel yie

zezixkc [`xza] wxta opixn`ck ,dhexta

,dxtk ixqegna davw dxez dpzp `ly :(`,fk)

lek`l dpwz odl oi`e ,mi`lh elfei `ny

.`wpca drx oir ,rlqa dti oir `nye .miycwa

m` Ð [`wpcn] zegta elit` mi`lh elfei m`e

:xn`z m`e .[mda xtkzn] ,xgaene aeh `ed

iab (a,dp `nei) "el e`ived" wxta opixn` `de

,zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey eid `l"

."milrad on cg` zeni `nylewype :jixte

Ð jpde ,`xdpa icype ,ediipin ifef rax`

my yxite .owd inc xeriy edfy rnyn !exzyil

.ixev xpic ivg epiide ,dpicn ifef rax` :qxhpewa

,`fef `blt ied ,dpicn rlq iedc ,`xizqi`c

.(`,cq sc zeaezk) "it lr s`" wxta xn`ck

raex `edy rnync zezixkc `iddl `iywe

eidy xeriy hwp cenlzdc :xnel yie !xpic

:inp i` .exwiizp jk xg` `nye ,mdinia micner

e`le ifef drax` `zkec lka cenlzdc digxe`

"jyp edfi`" wxta ogky`ck .`weec

dil `ni`e ,ifef rax` lewy :(a,hq `rivn `aa)

:(`,bi) oihibc `nw wxtae .ifef otfelc `ipltl

.dil liqte l`xyin ifef rax` liwy ira i`c

liwy :(`,hk oikxr) "edcy yicwnd" wxtae

y`xc `xza wxtae .`xdpa icye ifef rax`

raex yixtn :"xiibzpy xb" iab (a,`l) dpyd

`l` ,okzi `le .rlq raex :i"yx yxit epiwl

`nw wxta gkenck .ziyixtck ,xpic raex

ogky` (`,ap `rivn `aa) "adfd" wxtac :`iyw cere .ied xqziyn cgc (a,i) zezixkc

dniiwl i`yx `die xqgz dnk cr" iab .ixev xpic ivg epiidc ,lwy raex `edc mzq raex

di`x myn ,daxc`c :xnel yie !lwy raex :mzd yxtne ."raex cr ,xpica lwy cr ?rlqa

,lwy raex wiqne ,xpic raex `xwirn xninl ira dedcn .lwy raex e`l raex mzqc

.rlqc `inec cere riax cr :ipzw `le "raex cr" ipzwcn dl wiiceøåçùÐ oal `iade

`wneq ,dikynl Ð `nke` :(b) `nw wxte (a,`l) xifpc iying wxt xn`ck ,zvw miwelg

.`icixl Ð `xeig ,dixyial Ðàäéùzayd axray it lr s`e Ð df mr df mely

o`k Ð (`,fp migqt) "ebdpy mewn" wxta [opixn`ck] ,rexf ilra meyn zexerd oiwlgn

.cgia dxnynd lke li`ed ,ely xtqn lhep a` zia lky it lr s` ,rexf ilral dpwz yi

éáøå.mdizgz xt `ian Ð `ede ,mili` myl opzp Ð `eddc ,dil ipyc oipnfc ab lr s` ,opiyiig `l opaxlc Ð `vi `l lecb `iade ohw xn`c `id
drnde
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éñBî"íéîìLe äãBz éìò éøä" .äðBé ïáe øBz ïäéìò ó¯ ¦£¥¤¤¨£¥¨©¨§¨¦
"ézLøét äî òãBé éðéàå ø÷a ïî ézLøét" .Nák àéáé¯ ¨¦¤¤¥©§¦¦¨¨§¥¦¥©©¥©§¦

äî òãBé éðéàå ,äîäaä ïî" .äìâòå ìâò ,äøôe øt àéáé̈¦¨¨¨¥¤§¤§¨¦©§¥¨§¥¦¥©©
"ézLøét¯ìéà ,äìâòå ìâò ,äøôe øt àéáéäìçøe, ¥©§¦¨¦¨¨¨¥¤§¤§¨©¦§¥¨
øéòNäøéòNeéãb ,äéiãâeäìè ,äééìèå"øBL éìò éøä" . ¨¦§¦¨§¦§¦¨¨¤§©§¨£¥¨©

¯àeä àéáéåéëñðe"ìâò" .äðîa¯åéëñðe àeä àéáé ¨¦§¨¨§¨¤¥¤¨¦§¨¨
"ìéà" .Lîça¯"Nák" .íézLa åéëñðe àeä àéáé¯àéáé §¨¥©¦¨¦§¨¨¦§©¦¤¤¨¦

"äðîa øBL" .òìña åéëñðe àeä¯õeç ,äðîa àéáé §¨¨§¤©§¨¤¨¦§¨¤
"Lîça ìâò" .åéëñpî¯ìéà" .åéëñpî õeç Lîça àéáé ¦§¨¨¥¤§¨¥¨¦§¨¥¦§¨¨©¦

"íézLa¯"òìña Nák" .åéëñpî õeç ,íézLa àéáé¯ ¦§©¦¨¦¦§©¦¦§¨¨¤¤§¤©
íéðL àéáäå ,"äðîa øBL" .åéëñpî õeç ,òìña àéáé̈¦§¤©¦§¨¨§¨¤§¥¦§©¦

äðîa¯äðîa äæå øðéc øñç äðîa äæ eléôàå ,àöé àì §¨¤Ÿ¨¨©£¦¤§¨¤¨¥¦¨§¤§¨¤
,øBçL àéáäå "ïáì" ,ïáì àéáäå "øBçL" .øðéc øñç̈¥¦¨¨§¥¦¨¨¨¨§¥¦¨

ïè÷ àéáäå "ìBãb"¯ìBãb àéáäå "ïè÷" .àöé àì¯.àöé ¨§¥¦¨¨Ÿ¨¨¨¨§¥¦¨¨¨
.àöé àì :øîBà éaøàøîâdéøúà ék øî ,éâéìt àìå ©¦¥Ÿ¨¨§¨§¦¦¨¦©§¥

"çaænì òìña äìBò éìò éøä" :ïðaø eðz .déøúà ék øîe¨¦©§¥¨©¨©£¥¨©¨§¤©©¦§¥©
¯àlà çaæî éaâì òìña áøwL øác Eì ïéàL .Nák àéáé̈¦¤¤¤¥§¨¨¤¨¥§¤©§©¥¦§¥©¤¨

"ézLøét äî òãBé éðéàå ,ézLøét òìña áøwL" .Nák¯ ¤¤¤¨¥§¤©¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦
.çaæî éaâì òìña áøwL øác ìkî àéáéïî ézLøét" ¨¦¦¨¨¨¤¨¥§¤©§©¥¦§¥©¥©§¦¦

"ézLøét äî òãBé éðéàå ,ø÷aä¯.ìâòå øt àéáé¯ ©¨¨§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¨§¥¤
!CLôp änî øt éúéìå ?éànà¯,àéä éaø ?éðî àä ©©§¥¥¨¦©©§¨¨¨¦©¦¦

ìBãb àéáäå ,"ïè÷" :øîàc¯.àöé àì¯àîéà ,éaø éà ©£©¨¨§¥¦¨Ÿ¨¨¦©¦¥¨
äðîa íéðL àéáäå "äðîa øBL" :àôéñ¯.àöé àìeléôàå ¥¨§¨¤§¥¦§©¦§¨¤Ÿ¨¨©£¦

àéáäå "øBçL" .øðéc øñç äðîa äæå øðéc øñç äðîa äæ¤§¨¤¨¥¦¨§¤§¨¤¨¥¦¨¨§¥¦
ïè÷ àéáäå "ìBãb" ,øBçL àéáäå "ïáì" ,ïáì¯.àöé àì ¨¨¨¨§¥¦¨¨§¥¦¨¨Ÿ¨¨

ìBãb àéáäå "ïè÷"¯àLéø .àöé àì :øîBà éaø .àöé ¨¨§¥¦¨¨¨©¦¥Ÿ¨¨¥¨
àôéñå¯àúòéöîe ,éaø¯?ïðaø¯àôéñå àLéø ,ïéà¯ §¥¨©¦§¦£¨©¨©¦¥¨§¥¨

àúòéöî ,éaø¯éaø ú÷Bìçî äæ øác :øîà÷ éëäå ,ïðaø ©¦§¦¨¨©¨©§¨¦¨¨©¨¨¤©£¤©¦
,ïîéñ ?éî ãâðk .äáãðì äML :íúä ïðz .ïðaøåó"î÷ §©¨©§©¨¨¦¨¦§¨¨§¤¤¦¦¨
íéðäkä úBáà éza äML ãâðk :äi÷æç øîà .ò"ùeðwzL ¨©¦§¦¨§¤¤¦¨¨¥£©Ÿ£¦¤¦§

.äæ íò äæ íBìL àäiL ,íéîëç íäì:øîà ïðçBé éaø ¨¤£¨¦¤§¥¨¤¦¤©¦¨¨¨©
CBzîäáãpäLéãk ,ïéaeøî úBøôBL íäì eðwéz daeøî ¦¤©§¨¨§¨¦§¨¤¨§¦§¥
àlLeLtòúéìéà ,ìâòå øt ãâðk :øîà éøéòæe .úBònä ¤Ÿ¦§©§©¨§¥¦¨©§¤¤©§¥¤©¦

ìBãb àéáäå "ïè÷" :øîàc ,àéä éaøå .øéòNå éãb ,Náëå§¤¤§¦§¨¦§©¦¦§¨©¨¨§¥¦¨
¯íéøtä ãâðk :øîà àct øáe .àöé àìíéìéàäå, Ÿ¨¨©©¨¨©§¤¤©¨¦§¨¥¦
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zegpn(iyiy meil)

jkléñBîïäéìò ómb.äðBé ïáe øBz ¦£¥¤¤¨
xne`déìò éøä`iadl,Nák àéáé ,íéîìLe äãBzzegtd `edy £¥¨©¨§¨¦¨¦¤¤

.minlye dcez zepaxway
xne`dézLøétminly e` dcez `ia`yïîdäî òãBé éðéàå ,ø÷a ¥©§¦¦¨¨§¥¦¥©©

øt àéáé ,ézLøétxkfäøôe,dawpìâòxkfäìâòå,dawpipin lky ¥©§¦¨¦¨¨¨¥¤§¤§¨
yxit dn rcei epi`y oeike ,minlye dcezl axwdl miie`x el` xwa

.mlek z` `iadl jixvminly e` dcez `iadl izyxit xn` m`eïî¦
å ,äîäaäìéà ,äìâòå ìâò ,äøôe øt àéáé ,ézLøét äî òãBé éðéà ©§¥¨§¥¦¥©©¥©§¦¨¦¨¨¨¥¤§¤§¨©¦

,äééìèå äìè ,äéiãâe éãb ,äøéòNe øéòN ,äìçøemiie`x el` lky §¥¨¨¦§¦¨§¦§¦¨¨¤§©§¨
z` `iadl jixv yxit dn rcei epi`y oeike .minlye dcezl axwdl
.zeterd on oi`a minlye dcez oi`y oeik `ian epi` ser la` .mlek
xne`d :`iadl jixvy mikqpde zepaxwd ieey dn zx`an dpynd

øBL éìò éøä,minlyl e` dlerl.äðîa åéëñðe àeä àéáém`e £¥¨©¨¦§¨¨§¨¤
ilr ixd xn`Lîça åéëñðe àeä àéáé ,ìâòixd xn` m`e .mirlq ¥¤¨¦§¨¨§¨¥

ilríézLa åéëñðe àeä àéáé ,ìéà.mirlq izy ±ixd xn` m`e ©¦¨¦§¨¨¦§©¦
ilr.òìña åéëñðe àeä àéáé ,Nák¤¤¨¦§¨¨§¤©

ixd xne`d :epaxw `iai dnka yxtnd ly epic dn zx`an dpynd
`iadl ilråéëñpî õeç äðîa àéáé ,äðîa øBLdeyy xey `iai - §¨¤¨¦§¨¤¦§¨¨

.dpn dey didi xeydy excp zrya yxit ixdy ,mikqpdn ueg dpn
`iadl ilr ixd xn` m`eLîça ìâò,mirlqõeç Lîça àéáé ¥¤§¨¥¨¦§¨¥

.åéëñpî`iadl ilr ixd xn` m`eíézLa ìéà,mirlq izya ±àéáé ¦§¨¨©¦¦§©¦¨¦
.åéëñpî õeç íézLa`iadl ilr ixd xn` m`eàéáé ,òìña Nák ¦§©¦¦§¨¨¤¤§¤©¨¦
.åéëñpî õeç òìña§¤©¦§¨¨

`iadl ilr ixd xne`d :xcpy dnn dpynd oic dn zx`an dpynd
àöé àì ,äðîa íéðL àéáäå ,äðîa øBL`iadl xcp ixdy ,excp ici §¨¤§¥¦§©¦§¨¤Ÿ¨¨

.dpna xeyøðéc øñç äðîa äæå øðéc øñç äðîa äæ eléôàå- ©£¦¤§¨¤¨¥¦¨§¤§¨¤¨¥¦¨
lk m` elit``vi `l ,xpic xqg dpn dey `iady mixeeydn cg`

.dpn deyd xey `iaiy cr ,excp ici
xey `iadl ilr ixd xne`d,ïáì àéáäå ,øBçLilr ixd xn`y e` ¨§¥¦¨¨

xey `iadl,øBçL àéáäå ,ïáìxey `iadl ilr ixd xn` m` oke ¨¨§¥¦¨
àöé àì ,ïè÷ àéáäå ,ìBãb`iadl ilr ixd xn` m` la` .excp ici ¨§¥¦¨¨Ÿ¨¨

xeyàöé ,ìBãb àéáäå ,ïè÷z` daexnd llka yiy ,excp ici ¨¨§¥¦¨¨¨
.hrend,øîBà éaølecb `iad m` s`,àöé àìdn `iadl aiigy ©¦¥Ÿ¨¨

mipte`d x`ya mb ewlgp opaxe iaxy x`ean `xnbae .xcpy
lk `iadl jixvy dpyna epipyy dny ,dpynd zligza exkfedy
opaxl la` ,iax zhiy `id ,ezpeek dzid jkly zeidl lekiy dn

.mday lecbd z` `l` `iadl jixv epi`

àøîâ
iaxle ,yak `ian 'dler ilr ixd' xne`d `nw `pzly dpyna epipy
`nw `pzy zx`an `xnbd ,dpei oa e` xez `ian dixfr oa xfrl`

:ewlgp `l dixfr oa xfrl` iaxeéâéìt àìåxfrl` iaxe `nw `pz §Ÿ§¦¦
`l` ,dixfr oaøîxn`déøúà ék,enewna `edy enk ±øîexn` ©¦©§¥©

,déøúà ék`l` ,zeleray zegtd z` `iadl jixv mdipy ixacly ¦©§¥
elit` `iadl leki jkle ,sern rexb yakd `nw `pz ly enewnay
jkle ,yakn rexb serd dixfr oa xfrl` iax ly enewnae .yakd on

.ser elit` `iadl leki
:mzq xcepa oic cer zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

xne`d,Nák àéáé ,çaænì òìña äìBò éìò éøäoeikøác Eì ïéàL £¥¨©¨§¤©©¦§¥©¨¦¤¤¤¥§¨¨
,òìña áøwL Nák àlà ,çaæî éaâì òìña áøwLdpyna x`eank ¤¨¥§¤©§©¥¦§¥©¤¨¤¤¤¨¥§¤©

.rlqa `ian ,minlyl e` dlerl yak `iadl ilr ixd xne`dy
xn` m`eézLøét,rlqa `ia` dnda oin dfi`äî òãBé éðéàå ¥©§¦§¥¦¥©©

çaæî éaâì òìña áøwL øác ìkî àéáé ,ézLøétxac lk `iai ± ¥©§¦¨¦¦¨¨¨¤¨¥§¤©§©¥¦§¥©
ep` rlqa `iaiy mzq xn` m` `weecy .rlqa ezepwl ozipy
dn yxit m` la` ,rlqa axwy yakl dzid ezpeek i`cey mixne`
,rlqa eze` dpwie xg` oaxw `iaiy xn` `ny wtzqdl epl yi `iai

.rlqa ezepwl ozipy xac lk `iadl jixv jkle
dpyna epipy :dpynd zkled in zhiyk zx`an `xnbd(`"r lirl)

xne`dézLøétdler `ia`yïîd,ézLøét äî òãBé éðéàå ,ø÷a ¥©§¦¦¨¨§¥¦¥©©¥©§¦
.ìâòå øt àéáé̈¦¨¨¥¤
:`xnbd zl`eyéànà,lbr mbe xt mb `iadl eze` mikixvn recn ± ©©

CLôp änî øt éúéìåxt `iaiy xcp m` oia el lireie ,xt `iai ± §©§¥¨¦©©§¨
llka yi lecbd z` `ianyk ixdy ,lbr `iaiy xcp m` oiae

daiyn .hrend z` daexnd:`xnbdépî àäin zhiya ef dpyn ± ¨©¦
,diepy `idøîàc àéä éaø`iadl xcp m`yàì ìBãb àéáäå ïè÷ ©¦¦§¨©¨¨§¥¦¨Ÿ

,àöé.lbr mbe xt mb `iadl jixv jkle ,xcpy dn `iadl aiigy oeik ¨¨
`l` `iadl jixv epi` o`k mb ,`vi lecbd z` `iandy opaxl la`

.lbr `le xt
:`xnbd dywnéaø éàdiepy ef dkldy zxn`y enk ok` m` ± ¦©¦

,iax zhiya,àôéñ àîéà`iadl ilr ixd xne`d,äðîa øBL ¥¨¥¨§¨¤
äðîa äæå øðéc øñç äðîa äæ eléôàå ,àöé àì ,äðîa íéðL àéáäå§¥¦§©¦§¨¤Ÿ¨¨©£¦¤§¨¤¨¥¦¨§¤§¨¤

øðéc øñçxqg dpn dey `iady mixeeydn cg` lk m` elit` - ¨¥¦¨
ilr ixd xn` m`e .dpn deyd xey `iaiy cr ,excp ici `vi `l ,xpic

xey `iadl,ïáì àéáäå ,øBçLxey `iadl ilr ixd xn`y e`,ïáì ¨§¥¦¨¨¨¨
,øBçL àéáäåxey `iadl ilr ixd xn` m` oke,ïè÷ àéáäå ,ìBãb §¥¦¨¨§¥¦¨¨

àöé àìxey `iadl ilr ixd xn` m` la` .excp iciàéáäå ,ïè÷ Ÿ¨¨¨¨§¥¦
àöé ,ìBãb.excp ici,øîBà éaølecb `iad m` s`,àöé àìaiigy ¨¨¨©¦¥Ÿ¨¨

dy `vnp ,iaxk `yixdy jixac itle .xcpy dn `iadlàLéø¥¨
ådàôéñkàúòéöîe ,éaøk,ïðaøoi` ixdy ,ok xnel xazqn `le §¥¨©¦§¦£¨©¨¨

.mi`pzd ixac z` axrl dpynd jxc
:`xnbd zvxznïéà,`ed jk ok` ±àôéñå àLéøk,éaøeàúòéöî ¦¥¨§¥¨©¦§¦£¨

käæ øác ,øîà÷ éëäå ,ïðaøepi` ,lbr mbe xt `iaiy `yixa epipyy ©¨¨§¨¦¨¨©¨¨¤
a ielz `l` ,lkd ixacl.ïðaøå éaø ú÷Bìçîz` `pzd `iad jkle ©£¤©¦§©¨¨

miiepyd el` mipicy eprinydl ick ,`tiqa opaxe iax ly zwelgnd
.ef zwelgna miielz epizpyna

:dacpl eidy zetew dyy miynyn eid dnl zx`an `xnbdïðz§©
íúä(d"n e"t milwy),zzl ick ycwnd ziaa eid zextey xyr dyly ¨¨

e ,zepaxwd xear sqkd z` mdaäMLeid mdnìzern,äáãð ¦¨¦§¨¨
ick mixg` zepaxw my oi`y onfa zeler `iadl migwel eid mdny

.zepaxw `la owix gafnd cenri `ly
:`xnbd zl`eyéî ãâðkdyy eidiy epwiz dnl xnelk ,mepwiz §¤¤¦

.dacp zernl zetew.(ò"ù ó"î÷ ïîéñ)¦¨
:`xnbd daiyn .diwfg ly exe`iaéza äML ãâðk äi÷æç øîà̈©¦§¦¨§¤¤¦¨¨¥

,íéðäkä úBáàlke ,zexnyn rax`e mixyrl ewlgp mipdkdy £©Ÿ£¦
zia lke ,zea` iza dyyl wlgp xnynde ,cg` reay caer xnyn
iza dyy cbpk zetew dyy eyre .reayd inin cg` mei caer a`

.xnyn lkay zea`íéîëç íäì eðwzLick ,ok zeyrlàäiL ¤¦§¨¤£¨¦¤§¥
,äæ íò äæ íBìLky itlly zexerd z` lhep did a` zia l ¨¤¦¤

daxd e`iady miniay ,`vnpe ,ea cary meia miaixwd zelerd
,melk xteydn lhep meid eze`ay a` ziad did `l ,zeacpe mixcp
eze`ay a` ziad did ,zeacpe mixcp jk lk e`iad `ly miniae
exn`ie mipexg`d mr mipey`xd eaixie ,daxd xteydn lhep meid
micigi e`iad eply meiay meyn m`e .melk oi` eple zexer yi mkl
ly zexerae ,mxb eplfn ,xteyay zerndn epwpy zelerdn zeler
,zextey dyy epwiz okl .deya welgl epl yi zexteydn zelerd
dyyl dacpl mi`ad zernd lk z` miwlgn mixafbd eidy

.ely xteydn lhep did a` zia lke ,zextey
:opgei iax ly exe`ia,øîà ïðçBé éaødyy zeyrl epwizy mrhd ©¦¨¨¨©
y meyn `ed zetewCBzîminrtyLdzid,äaeøî äáãpäjkl ¦¤©§¨¨§¨

,úBònä eLtòúé àlL éãk ,ïéaeøî úBøôBL íäì eðwézeidi m`y ¦§¨¤¨§¦§¥¤Ÿ¦§©§©¨
.eytrzi dtewa cgi zern daxd

:ixirf ly exe`iaøîà éøéòæeok epwizyéãb Náëå ìéà ìâòå øt ãâðk §¦¦¨©§¤¤¨¨¥¤©¦¨¤¤§¦
,øéòNåine ,dacpa `iadl milekiy zendad ipin lk cbpk xnelk §¨¦

,'xt' eilr meyx didy xteya dpn gipn ,dlerl xt `iadl acpzdy
eilr meyx didy xteyd ly zernn migwel eid mipdkde ,mlek oke
.mlekn oke ,dtew dze`ay zernd exnbiy cr mixt miaixwne ,'xt'

åk efdpynàéä éaø,diepyøîàc`iadlxcpy iny,ìBãb àéáäå ïè÷ §©¦¦§¨©¨¨§¥¦¨
,àöé àìyi zg` dtew eyri m`y ,zetew dyyzeyrl ekxved jkle Ÿ¨¨

,xt mda epwie li` `iadl xcpy in ly zerndn elhi `ny yegl
.excp ici `vi xt epwi m` s` opaxl la` ,excp z`miiw `ly`vnpe

:`ct xa ly exe`iaøîà àãt øáeok epwizyíéøtä ãâðk ©¨¨¨©§¤¤©¨¦
íéìéàäå§¨¥¦
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oifge` mipya cenr fw sc ± oey`x wxtzereay

íéîìùå äãåú.df e` df e` -ùáë àéáé.minlye dcezay zEgt -'åë éúùøéô-

.zeawpe mixkfa iwetql `ki` minlye dcezìçø(diilhe dlh) ,mipy izy za -

.ezpy oa - yakäðîá åîò åéëñðå àåä àéáé.dt lray dxeza epic yxtzp jk -

ùîçá.mirlq -åéëñðî õåç äðîá åðàéáé äðîá øåù éìò éøä øîàjk ixdy -

.Frawàöé àì äðîá íéðù àéáäå äðîá øåù §¨

.dpna cg` xey raw ixdy -àøîâéë øî
äéøúà éë øîå äéøúà`pzc dixz`a -

iaxc dixz`ae ,sern yak rixb `nw

.yakn ser rixb xfril`éúùøéôdfi` -

,iyextl zgpcn - rlqa eppw`e `ia` oaxw

lkn `iai ,jkld .ipixg`a inp iwetql `ki`

,cg` lkn ,rlq dey gafnl axwd xac

.rlqn mly xac zepwl lkeiy calae

êùôð äîîyi `d - xcp lbr inp i`c -

.hren daexn llkaäæ øáã`iai" epipyy -

`l` ,`id lkd ixac e`l - "lbre xt

`iade ohw" iablc opaxe iaxc zwelgn

`pz hwp ikd meyn .`vi `l - [iaxl] ,"lecb

ixac e`lc ,`yix iyextl - `tiqa `zbelt

.`id lkdíúä ïðú.(a,h) milwy zkqna -

äáãðì äùùeid zextey xyr dyly -

oipzep dn miyxetn odn dray ,ycwna

,mipiw ,oiwizr milwize ,oizcg milwiz :mda

- zxetkl adfe ,dpeale ,mivre ,dler ilfebe

eid oda ,dacpl odn dyye .dray ixd

,xeav zacpl zekledd zexzend oipzep

dlerl xyad iede ,"gafnd uiw" `edc

.mipdkl zexereúåáà éúá äùù ãâðë-

cbpk zea` iza dyyl welg xnyn lky

,enei caer dfe ,enei caer df ,reay ini dyy

.oiey olek zayaeäæ íåìù ïäì àäéù éãë
äæ íòon zegwpd zenda ly zexery -

.zelerd oiaixwny mipdkl eid zexteyd

oigwel eid `l - lha gafnd oi`y onf lke

xtey `l` mdl did `l m`e .zexteyd on

ly mei eze`a `nyc ,iievpi`l ez` - cg`

e`iai ipy a` zia ly e` oey`x a` zia

on a` ziad lehi `l - daxd zeacpe mixcp

el` ly reayd zeni x`yae .melk xteyd

.jk lk zeacpe mixcp eziin `l - zea` iza

xteyd on zeaixwn zea` iza oze` `vnpe

,mdly zexer eede ,lha gafnd `di `ly

mkl yi :ixn`e ,jpd icda i`nw jpd ivpne

jpd meyn i`e !melk epl oi` ep`e ,zexer

- eply zexnyna micigi e`iady zeler

`ly ,dyy epiwz jkld !`ed epilfn meyn

- ze`a zerndyke ,df ly exteyn df lehi

.zextey dyyl oze` oipzepìâòå øô ãâðë
øéòùå éãâå ùáë ìéàåxt acpzndy -

"xt" enyy xteyl ozepe `ian - dlerl

dyng `ian - lbr acpznde .dpna (dawp) xtc ,"dpna `iai" xn`ck ,cg` dpna

enyy xtey zernn oigwel mipdkde .mlek oke ,"lbr" enyy xteyl ozepe ,mirlq

d lk elkiy cr mixt xtey eze`n eaixwie ,"xt".zernàéáäå ïè÷ øîàã àéä éáøã
àöé àì ìåãâ.zenda dyy jpdn `l` d`a dler oi`y ,dyy eed ikdle -ãâðë

íéøôe`vnp jk xg`e ,odizgz mixg` yixtde eca`y xeaiv z`hg ly -

zelifb my` - mili`de .oey`xd xteyl oiltep odinc] diirxl ewzpe ,mipey`xd

ewzpe ,mipey`xd e`vnp jk xg`e ,odizgz mixg` yixtde ,eca`y zelirn my`e

.xeaiv zacpl mi`ae ,ipyd xteyl [oiltep odinc - diirxl
íéùáëäå
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éñåîó."dpei ipae" opiqxb `le Ð dpei oae xez mdilréøäopiqxb minly e` dcez ilr

."minlye dcez" iqxbc mixtqk `le Ð

ùáëdler" iab (a,i) zezixkc ipy wxta xn`c `d :dniz Ð rlqa eikqpe `ed `iai

"gafnl rlqa ilr ixd" :`ipzc ,dhexta dti`d zixiyrl cnl dz` o`kn :"cxeie

sqka "my` li`" `pngx xn`cnc .yak `iai Ð

.rlqa Ð dpy oac llkn .mipy izy oac ,milwy

xqziyn cg iednl ,zelcc dilr `pngx qgcne

yak `ian Ð xiyr ycwn `nhnc .zexiyra

opzck ,raexa micixt ipy Ð ipre ,rlqa z`hgl

:yexit Ð miizraxa oipiw ecnre :(`,g zezixk)

.rlqa xyr dyyn cg` `edy ,xpic raex

z`hgc ,rlqa ied Ð mikqp `la yakc `nl`

oicd `ed jkc :xnel yie !mikqp dperh dpi`

Ð [mikqp enr oi` oia] ,mikqp enr yi oia yakc

."mizya eikqpe `ed" li`a ipzwck .rlqa

sqka `edy my`d li`a epivny itl ,epiide

m`e .my`a mikqp oi`y it lr s` ,milwy

migaf) "onewn edfi`" yixa rnyn `de :xn`z

,xpic zezy :yexit Ð `wpc za z`hgc (`,gn

dbibgc opixn` (`,e) dbibg yixae .drn epiidc

opixn` xeng xht oeict ly dye ,sqk drn

!`wpc za `fexhta :(`,`i) zexekac `nw wxta

elit` `iadl leki dxezd on i`cec :xnel yie

zezixkc [`xza] wxta opixn`ck ,dhexta

,dxtk ixqegna davw dxez dpzp `ly :(`,fk)

lek`l dpwz odl oi`e ,mi`lh elfei `ny

.`wpca drx oir ,rlqa dti oir `nye .miycwa

m` Ð [`wpcn] zegta elit` mi`lh elfei m`e

:xn`z m`e .[mda xtkzn] ,xgaene aeh `ed

iab (a,dp `nei) "el e`ived" wxta opixn` `de

,zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey eid `l"

."milrad on cg` zeni `nylewype :jixte

Ð jpde ,`xdpa icype ,ediipin ifef rax`

my yxite .owd inc xeriy edfy rnyn !exzyil

.ixev xpic ivg epiide ,dpicn ifef rax` :qxhpewa

,`fef `blt ied ,dpicn rlq iedc ,`xizqi`c

.(`,cq sc zeaezk) "it lr s`" wxta xn`ck

raex `edy rnync zezixkc `iddl `iywe

eidy xeriy hwp cenlzdc :xnel yie !xpic

:inp i` .exwiizp jk xg` `nye ,mdinia micner

e`le ifef drax` `zkec lka cenlzdc digxe`

"jyp edfi`" wxta ogky`ck .`weec

dil `ni`e ,ifef rax` lewy :(a,hq `rivn `aa)

:(`,bi) oihibc `nw wxtae .ifef otfelc `ipltl

.dil liqte l`xyin ifef rax` liwy ira i`c

liwy :(`,hk oikxr) "edcy yicwnd" wxtae

y`xc `xza wxtae .`xdpa icye ifef rax`

raex yixtn :"xiibzpy xb" iab (a,`l) dpyd

`l` ,okzi `le .rlq raex :i"yx yxit epiwl

`nw wxta gkenck .ziyixtck ,xpic raex

ogky` (`,ap `rivn `aa) "adfd" wxtac :`iyw cere .ied xqziyn cgc (a,i) zezixkc

dniiwl i`yx `die xqgz dnk cr" iab .ixev xpic ivg epiidc ,lwy raex `edc mzq raex

di`x myn ,daxc`c :xnel yie !lwy raex :mzd yxtne ."raex cr ,xpica lwy cr ?rlqa

,lwy raex wiqne ,xpic raex `xwirn xninl ira dedcn .lwy raex e`l raex mzqc

.rlqc `inec cere riax cr :ipzw `le "raex cr" ipzwcn dl wiiceøåçùÐ oal `iade

`wneq ,dikynl Ð `nke` :(b) `nw wxte (a,`l) xifpc iying wxt xn`ck ,zvw miwelg

.`icixl Ð `xeig ,dixyial Ðàäéùzayd axray it lr s`e Ð df mr df mely

o`k Ð (`,fp migqt) "ebdpy mewn" wxta [opixn`ck] ,rexf ilra meyn zexerd oiwlgn

.cgia dxnynd lke li`ed ,ely xtqn lhep a` zia lky it lr s` ,rexf ilral dpwz yi

éáøå.mdizgz xt `ian Ð `ede ,mili` myl opzp Ð `eddc ,dil ipyc oipnfc ab lr s` ,opiyiig `l opaxlc Ð `vi `l lecb `iade ohw xn`c `id
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zegpn(ycew zay meil)

,íéøéòOäå íéNákäåe` xt yixtd m`y ,zexzenl eid zexteydy §©§¨¦§©§¦¦
,eaixwde eizgz xg` yixtde ,ca`e ,epaxwl xiry e` yak e` li`
xteya epzpi zernde ,xknie men ea letiy cr drxi ,oey`xd `vnpe

.oind eze` lyúBøúBnäåyixtdy inl did iyingd xteyd ± §©¨
zexzepd z` ozepy ,zern exzezipe zendad elfede ,oaxwl zern

.df xteyaäònäådidy oealw epiidc ,drnl did iyiyd xteyd ± §©¨¨
.lwyd zivgn `iady mc` lk ozep

:mi`xen`d ewlgp dna `xnbd zx`anéøîà àì äi÷æçk eälek± §§¦§¦¨Ÿ¨§¦
zextey dyyl mrhdy diwfgk yxtl evx `l mi`xen`d x`y lk

y mixaeqe oeik ,df mr df aixl e`eai `ly ick `edàì ééeöðàì§©§¥Ÿ
ïðéLééç,aixl e`eaiy miyyeg `l ±cãéáò à÷ déîBé ãçå ãç ìë ¨§¦©§¨©§©¥¨¨¦

mixcp daxd cg` meia e`iad m`e ,eneia caer did a` zia lky ±
ly zexera wlg mdl oi` ,xteydn lehil mikixv eid `le zeacpe

.xg` meia zexteydn epwpy zepaxwd
ïðçBé éaøk,ytrzdl zernd milekiy meyn mrhdy xn`yàì §©¦¨¨Ÿ

,éøîày mixaeqe oeikïðéLééç àì éLetòéàìeaxziy miyyeg `l - ¨§¦§¦©¥Ÿ¨§¦©
.eytrziy cr

éøéòækef dpyne ,miacpzn eidy dnda oin lk cbpk eidy xn`y ¦§¦¦
,`vi `l lecb `iade ohw `iadl xcepdy xaeqd iaxk,éøîà àìŸ¨§¦

y oeikéî÷Bî àì äàãéçékzhiyk dpynd z` cinrdl evx `l ± ¦¦¨¨Ÿ§¦
.cigi

àãt øákli` xt xzenl zextey dyy zeyrl ekxvedy xn`y §©¨¨
,zexzenl iyingd xteyde ,xirye yak,éøîà àì énðmixaeq ik ©¦Ÿ¨§¦

l xtey didy xnel oi`y,úBøúBîixdyúBøúBî énð eälekmby ± ¨§©¦¨
xteya zexzend z` gipdl `ed lekie ,zexzenl eid zexteyd x`y

.yicwdy dnda oin dze` ly
l did iyiydy xn`y dn lr mdl dywed cere,äòîoealwd ixdy ¨¨

ì énðíéì÷Làìæà.milwyd x`y mr mipzep eid oealwd z` mby ± ©¦¦§¨¦¨§¨
,milwyd ly xteya ozip didy di`x `xnbd d`iane,àéðúc§©§¨

ì ,CìBä äæ ïBaì÷ ïëéäìíéì÷Llk z` mipzep eid eay xteyl ± §¥¨¨§¤¥¦§¨¦
,dpyd lk ly xeaiv zepaxw mi`ian eid mdny ,milwydéaø éøác¦§¥©¦

øîBà øæòéìà éaø ,øéàîjled didyìly zextey,äáãðeidy ¥¦©¦¡¦¤¤¥§§¨¨
.xeaiv zacp ea migwel

.dacpl zextey dyy eyr dnl mitqep mixe`ia `xnbd d`ian
:l`eny ly exe`iaøîà ìàeîLe,zextey dyy epwiz jklyãâðk §¥¨©§¤¤

,øéæð íLà øúBîe ,íLà øúBîe ,úàhç øúBîíLà øúBîe ©©¨©¨¨©£©¨¦©£©
,àèBç úçðî øúBîe ,òøBöîe` ,z`hgl zern yixtdy xnelk §¨©¦§©¥

zgpnl e` ,rxevn my`l e` xifp my`l e` ,zelirne zelifb my`l
,`heg,ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBîeyixtdy zern epiidc ©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨

zegpnd e` zendad elfede ,mei lka `ian didy oiziag zgpnl
mi`iane ,oaxw eze` ly xteya zexzepd z` ozi ,zern el exzepe

.xeaiv zacp epnn
:`irye` iax ly exe`iaøîà àéòLBà éaøåzextey dyy epwizy §©¦©§¨¨©

íLà øúBîå ,úàhç øúBî ãâðk,zelirne zelifbíLà øúBîå §¤¤©©¨§©¨¨§©£©
,àèBç úçðî øúBîå ,ïépé÷ øúBîå ,òøBöî íLà øúBîå ,øéæðla` ¨¦§©£©§¨§©¦¦§©¦§©¥

.lecb odk ly oiziag zgpn xzenl xtey did `l
:`xnbd zl`eyòè éàî ìàeîLeàéòLBà éaøk øîà àì àîdidy §¥©©£¨Ÿ¨©§©¦©§¨

:`xnbd daiyn .mipiw xzenl cg` xteyàLéø déì àðz 'ïépé÷'± ¦¦¨¨¥¥¨
l`eny xaeqe ,mipiwl cg` xtey didy `yixa `pzd dpy xak

.mipiw ly xteya ozep did mipiwd xzen s`y
:`xnbd zl`eyïépé÷ éðz àìå éðz àéòLBà éaøå`irye` iax ike ± §©¦©§¨¨¥§Ÿ¨¥¦¦

,mipiwl cg` xtey didy dpy `làéòLBà éaø éðúäå`ztqeza §¨¨¥©¦©§¨
(`"d b"t milwy),ycwna zextey xyr dyly eidyéðúåcg` didy §¨¥

l mdn.ïépé÷didy xaeq `irye` iax :`xnbd daiynïépé÷ì ãç ¦¦©§¦¦
.ïépé÷ øúBîì ãçå§©§©¦¦

:`xnbd zl`eyìàeîLk øîà àì àîòè éàî àéòLBà éaøådidy §©¦©§¨©©£¨Ÿ¨©¦§¥
iax :`xnbd daiyn .lecb odk ly dti`d zixiyr xzenl xtey

`irye`ïäk ìL äôéàä úéøéNò ìL øúBî øîàc ïàîk dì øáñ̈©¨§©§¨©¨¤£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥
,á÷øé ìBãb.xeaiv zacpl dxzeny z`hgk dpi`y ¨¦§©

:lecb odk iziag xzen oica da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
.á÷øé äçðî øúBî ,äáãð úçðî øúBî ,àéðúc:`xnbd zl`ey §©§¨©¦§©§¨¨©¦§¨¦§©

,øîà÷ éàî:`xnbd daiyn,øîà÷ éëä àcñç áø øîàxzen' ©¨¨©¨©©¦§¨¨¦¨¨©
y ,dyexit 'dacp zgpnàèBç úçðî øúBîly xteya ozpi,äáãð ©¦§©¥§¨¨

,eyexit 'awxi dgpn xzen'e .xeaiv zacp epnn mi`ian eidiy
y.á÷øé ,ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨¦§©

:xg` ote`a yxtne wleg daxúéøéNò øúBî eléôà ,øîà äaø©¨¨©£¦©£¦¦
énð ìBãb ïäk ìL äôéàäly xteya ozpiàlà ,äáãðdne - ¨¥¨¤Ÿ¥¨©¦§¨¨¤¨

y dpeekd 'awxi dgpn xzen' `ziixaa aezky,äãBú éîçì øúBî©©§¥¨
,zern ecia exzepe dcez ingll zern yixtdy,á÷øéxzen wx ik ¦§©

xzeny `cqg axk yxtn `irye` iaxe .xeaiv zacpl jled z`hg
didy l`enyk xn` `l jkle ,awxi lecb odk ly dti`d zixiyr

.lecb odk ly dti`d zixiyr xzenl xtey
odk iziag xzen oica ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:lecbàúâeìôami`xen` ly zwelgna ewlgp daxe `cqg ax ± ¦§§¨
a ewlgpy mixg`ïðçBé éaø ,ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨©¦¨¨

øîàl,äáãðe,á÷øé øîà øæòìà éaøiaxe l`eny mb ewlgp dfae ¨©§¨¨©¦¤§¨¨¨©¦§©
.`irye`

dywn .awxi lecb odk iziag xzeny mixaeqd lr dywn `xnbd
:`xnbd,éáéúéîdpyna epipy(d"n a"t milwy)íéì÷L øúBîlhp ± ¥¦¥©§¨¦

xzei mda didy d`x aygl `ayke ,'ilwyl el` ixd' xn`e zern
l zernd xzi ekli ,lwyd zivgnn,ïéleç,myicwdl oeekzp `ly ¦

zerh ycwd `ed ixde.ïéáæ épé÷ øúBîe ,äôéàä úéøéNò øúBîe©£¦¦¨¥¨©¦¥¨¦
ïäéøúBî ,úBîLàå úBàhçå ,úBãìBé épé÷å úBáæ épé÷åléàî .äáãð §¦¥¨§¦¥§§©¨©£¨§¥¤§¨¨©

åàìdpi` 'dti`d zixiyr xzen' m`d ±ìL äôéàä úéøéNò øúBî ¨©£¦¦¨¥¨¤
,ìBãb ïäk.awxi `le dacpl jled dti`d zixiyr xzeny gkene Ÿ¥¨

:`xnbd zvxzn,àìepiid dacpl jledy 'dti`d zixiyr xzen' Ÿ
,àèBç úçðî øúBî.awxiy xyt` lecb odk ly dgpn xzen la` ©¦§©¥

lecb odk ly dti`d zixiyr xzeny giken wgvi ax xa ongp ax
:xeaiv zacpl jled epi`e z`hgk epi`,÷çöé áø øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©©¦§¨

øîàc ïàîk àøazñîy,á÷øé ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî ¦§©§¨§©§¨©©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨¦§©
,àéðúcweqta aezk(`i d `xwie)`heg zgpn iablïîL äéìò íéNé àì' §©§¨Ÿ¨¦¨¤¨¤¤

,äãeäé éaø øîà ,'àéä úàhç ék äðBáì äéìò ïzé àìåwiicl yi §Ÿ¦¥¨¤¨§¨¦©¨¦¨©©¦§¨
y ,'`id z`hg' aezkydnn,àéä,daeg `idy ef dgpn xnelkäéeø÷ ¦§¨

,úàhç,dpeal dilr mipzep oi` jkleïéàådgpnäéeø÷ úøçà ©¨§¥©¤¤§¨
,úàhç,daeg `idy elit`ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò ìò ãnéì ©¨¦¥©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨

äðBáì äðeòèe ,úàhç äéeø÷ dðéàLozil jixvy zegpnd x`yk ¤¥¨§¨©¨§¨§¨
,dpeal mdilr,úàhç äéeø÷ dðéàcîedpeal iably jkn xnelk ¦§¥¨§¨©¨

dpic oi`e ,z`hg oic dl oi` xzen iabl mb jk ,z`hg diexw dpi`
`l` ,dacpl mikledy zeny`e ze`hg xzenká÷øé døúBî. ¨¨¦§©

äðùî
`iadl dvexe dlqtpe zg` dnda yicwnd oic zx`an ef dpyn

xne`d :xg` oin e` zenda izy dincaáàzñðå ,äìBò äæ øBL- ¤¨§¦§¨¥
,men ea ltp,íéðL åéîãa àéáé äöø íàepi`y x`ean `xnbae ¦¨¨¨¦§¨¨§©¦

lirl dpyna x`eanl dnec(:fw)leki epi` dpna xey `iadl xcepdy
.mipy `iadl

xne`d,eáàzñðå ,äìBò elà íéøååL éðLm`ïäéîãa àéáé äöø §¥§¨¦¥¨§¦§¨£¨¨¨¦¦§¥¤
xeyøñBà éaøå .ãçà,mipy yicwdyk cg` xey `iadl dligzkl ¤¨§©¦¥

.cg` yicwdyk mipy `iadl e`
xne`d.Nák åéîãa àéáé äöø íà ,áàzñðå ,äìBò äæ ìéàxne`d ©¦¤¨§¦§¨¥¦¨¨¨¦§¨¨¤¤

øñBà éaøå .ìéà åéîãa àéáé äöø íà ,áàzñðå ,äìBò äæ Nák¤¤¤¨§¦§¨¥¦¨¨¨¦§¨¨©¦§©¦¥
yicwdyk li` `iadl e` ,li` yicwd m` yak `iadl dligzkl

.yak
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oifge` mipy` cenr gw sc ± oey`x wxtzereay

íéùáëäåewzpi ,"yak" oda xn`py ,dpy ipa mi`ad ,rxevn my`e xifp my` -

zelifb xzen mr odixzen axrn `l ikd`e .iyilyd xteyl odinc - diirxl

oi`a - el` .mipy izy ipa - el`e ,dpy ipa - el`c :enc `lc meyn - zelirne

.xiykdl - el`e ,xtklíéøéòùäåmixtkn milbx ly xeaiv ly z`hg ixiry -

da oi`ya ,eiycwe ycwn z`neh lr

itn `le .(`,a) zereaya opixn`ck ,drici

diirxl zwzip dnda epl oi`e .drenyd

z`hgl oi`ad dxirye dyakc ,el` `l`

.zezn `l` ,dirxl zewzip oi` - cigi

úåøúåîäålkn cg` aixwny in oebk -

zenda elfede ,jk myl zern yixtde ,el`

.iyingd xteyl ozep - zernd exzezipe

äòîäåzivgn `ian cigi lky .oealew -

mdipy oia epzp m`e .xc`a drxkda lwyd

drn ,cg` oealew oipzep - mly lwy

oia epzp `l eiykry .drxkd iptn ,dphw

me`iad eli`e ,cg` rxkd `l` mdipy

jkitl .zerxkd izy my eid - ohtynk

.oealew oipzepãéáò äéîåé ãçå ãç ìë-

jixv `ly ,daxd zepaxw el e`a m`e

epwpy zexera melk lehil el oi` - xteyl

.xteya epzipy zernd onàì äàãéçéë
ïðéî÷åî:xn`c ,iaxc `dl opiyiig `lc -

acpznd `l` .`vi `l - lecb `iade ohw

mipdkde ,xt ly xteyl zernd ozep - lbr

zernd lk elkiy cr ,mdn mixt oiaixwn

.my yiyúåøúåîedi` ,xnelk .dinza -

i`nw edlek - zexzenl xtey cg aiyg

zexzen diirxl oiwzipd on aiygc inp

!oaxw ickn exzezipy ,edpipåìæà íéì÷ùì
.milwyd x`y mr dkyld znexzl -

äáãðì.zexteyl -øúåî ãâðë ïðéñøâ éëä
íùà øúåîå øéæð íùà øúåî úàèç

'åë òøåöîlkn cg`l zern yixtdy -

"my`"e .zexteyl opzep - exzezipe ,el`

`l - zelirne zelifb my` epiid mzq

my`e .z`hg icda dicic xzen aixrin

,mzq my` icda aixrin `l - rxevne xifp

my`e .dpy oa - li`e ,mipy izy oa - dfc

,xifp my` icda axrin `l - rxevn

,dxdh zexifpl exiykdl `a - xifp my`c

miperh oi`e ,zepedal encn oipzep oi`e

encn oipzep - rxevn my`e .mikqp

.dpgna exizdl `ae ,mikqp oerhe ,zepedal

àèåç úçðîã øúåîåz`hg xzenn `ad lk ,odkd rciedi yxc yxcn df :(a,bk) dxenz zkqna opixn` ikdc .xeav zacpl dxzen lif` - "z`hg" ixwi`e li`ed -

dgpn `iane ,elyn siqei `ed `l` ,xeav zacpl ilf` `l - zegpn x`y zern xzen la` .mipdkl - zexere ,myl - xyad ,zeler mda gwli - my` xzenne

.zxg`äôéàä úéøéùò øúåîå,xgn myl otxvl leki oi` aey - exzezipe ,meid ly dti`d zixiyrl zern yixtd m`e .meie mei lka aixwny lecb odk ly -

.lecb odk ly dti`d zixiyr ef - "ez`hg aixwi" :(`,fh) ohw crena "oiglbn el`e" wxta ."z`hg" z`xwp `id mby ,xeav zacpl letz `l`ïéðé÷ øúåîå-

.oipiwn exzezipe ,epiwl zern yixtndàùéø äéì àðú."oipiw" dinyc cg aiyg i`nw zextey draya -ïéúéðúîá éðú àéòùåà éáøå`le ,zextey dxyr yly -

i`nwa oipiw `pz?ïéðé÷ì ãçpiwl zern `ian dxtk xqegn -micner mipdk ly oic zia oi` :(`,al oiaexir) ol `niiwck .axrl miycwa lke`e ,xteya ozepe ,e

.(edpiaexw`l ivn `l diteb edi` i`e) .z`hg lr d`a oi`e li`ed - eaixwi `l `ny opiyiig `le .xtey eze`ay zernd lk elkiy cr ,mynàèåç úçðîixdy -

.yixtd daeg myläáãð.zexteyl -á÷øé äãåú éîçì øúåîmgl epivn `ly - eaixwdl xyt` i` envr iptac .iaxw `l cigi zacpe .exwi` "z`hg" e`lc -

.ipy wxta milwya yxtn ikde .dngl `la daixw dcez oi` ixdy - eaixwdl xyt` i` zxg` dcez mre ,envr ipta axwíéì÷ù øúåîmiaexn zern qipkd -

.odn exzezipe ,olwye milwylúøçà ïéàå.dpeal oerh `di `ly z`hg oic dl `diy ,"z`hg" diexw dpi` - daeg `idy it lr s`e -äéì úéì äðåáì éáâìãîå
úàèç ïéã.`xw i`dn dl `hrni`c ,dl zi` z`hg oic e`l - "z`hg" ixwi`c ab lr s`e .z`hg oic dil zil inp xzen iabl -äðùîåéîãá àéáé äöø íà

íéðù.`nrh yxtn `xnbae ,ohw `iade lecb iedc ab lr s`e -øñåà éáøå.ezeixg`a aiig epi` - "df" xn`c oeikc ,`vi - `iad m` la` ,dligzkl -
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äòîäåmdipy oia epzp m`e ,xc`a rxkda lwyd zivgn `ian cigi lky .oealew Ð

epzp `l eiykry .rxkd iptn ,dphw drn ,cg` oealew Ð oipzep mly lwy

oipzep jkitl .zerxkd izy my did Ð ehtynk e`iad eli`e ,cg` rxkd `l` mdipy

cg` rxkda oi`vei drnn xzei dler rxkd m`c :`iywe .qxhpewa yxit jk .cg` oealew

xeriy df m`e !zerxkd izy oiaiig `lde ?drna

jkitl ?ok yxtl qxhpewa wgc dnl Ð rxkd

`id `zbelte .ixiin zerxkd lkac d`xp

`ztqeza?ozep `ed dnk :`ipzc ,milwyc

sqk drax`e mixyrn cg` ,sqk drn oealew

rax` ly drn ivg :mixne` minkge .rlql

?odn oiyer eid dn el` zepealewe .zexqi`

xfrl` iax .xi`n iax ixac .milwyl oiltep

.dacpl :xne`

ìàåîùå`irye` iaxk xn` `l `nrh i`n

i`xen` ipd lk oicd `ede Ð

xn` `l `nrh i`n `irye` iaxe .lirlc

:ixaq lirlc i`xen` `nlyac Ð l`enyk

iaxl `l` ,ilf` dacpl e`l Ð dgpn xzenc

oky lk Ð `heg zgpn xzen aiygc `irye`

!dti`d zixiyr xzen

àéä(`,c zegpn) `nw wxta Ð z`hg diexw

.dpin zrny izxze ,dl opiyxc

äðéàãîåinc `l Ð eawxi z`hg diexw

dpi`e awxiz `lc dgpn xzenl

diexwc `weec dti`d zixiyre ,"z`hg" diexw

`xw i`d `z` Ð (en) l`wfgia "z`hg"

.awxize ,"z`hg" diexw xzen oi`c ,iwet`l
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íéLákäåíéøéòOäå,úBøúBnäåäònäåeälek .äi÷æçk §©§¨¦§©§¦¦§©¨§©¨¨§§¦§¦¨
éøîà àì¯ãçå ãç ìëc ,ïðéLééç àì ééeöðàìdéîBéà÷ ¨¨§¦§¦§¥¨¨§¦©§¨©§©¥¨

éøîà àì ïðçBé éaøk .ãéáò¯éLetòéàì.ïðéLééç àì ¨¥§©¦¨¨¨¨§¦§¦©¦¨¨§¦©
éøéòækéøîà àì¯éîð àct øák .éî÷Bî àì äàãéçék ¦§¦¦¨¨§¦¦¦¨¨¨§¥§©©¨©¦

éøîà àì¯éîð äòî ,úBøúBî éîð eälek úBøúBî ¨¨§¦¨§©¦¨¨¨©¦
ìíéì÷LCìBä äæ ïBaì÷ ïëéäì :àéðúc ,àìæà¯ì,íéì÷L ¦§¨¦¨§¨§©§¨§¥¨©§¤¥¦§¨¦

ìàeîLe .äáãðì :øîBà øæòéìà éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨§¥
íLà øúBîe ,íLà øúBîe ,úàhç øúBî ãâðk :øîà̈©§¤¤©©¨©¨¨©¨¨
øúBîe ,àèBç úçðî øúBîe ,òøBöî íLà øúBîe ,øéæð̈¦©£©§¨©¦§©¥©
ãâðk :øîà àéòLBà éaøå .ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨§©¦©£¨¨©§¤¤
øúBîe ,øéæð íLà øúBîe ,íLà øúBîe ,úàhç øúBî©©¨©¨¨©£©¨¦©
ìàeîLe .àèBç úçðî øúBîe ,ïépé÷ øúBîe ,òøBöî íLà£©§¨©¦¦©¦§©¥§¥

àéòLBà éaøk øîà àì àîòè éàî¯déì àðz ïépé÷ ©©£¨¨£©§©¦©£¨¦¦¨¨¥
.àLéø¯éaø éðúäå ?ïépé÷ éðz àìå ,éðz àéòLBà éaøå ¥¨§©¦©£¨¨¥§¨¨¥¦¦§¨¨¥©¦

!ïépé÷ éðúå àéòLBà¯ãçïépé÷ìéaøå .ïépé÷ øúBîì ãçå , ©£¨§¨¥¦¦©§¦¦§©§©¦¦§©¦
ìàeîLk øîà àì àîòè éàî àéòLBà¯ïàîk dì øáñ ©£¨©©£¨¨£©¦§¥¨©¨§©

ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò ìL øúBî :øîàc¯,á÷øé ©£©¨¤£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨¦§©
úçðî øúBî :àéðúc¯äçðî øúBî ,äáãð¯éàî .á÷øé §©§¨©¦§©§¨¨©¦§¨¦§©©

øîà÷¯àèBç úçðî øúBî :øîà÷ éëä ,àcñç áø øîà¯ìL äôéàä úéøéNò øúBî ,äáãð ¨¨©£©©¦§¨¨¦¨¨©©¦§©¥§¨¨©£¦¦¨¥¨¤
ìBãb ïäk¯øúBî àlà ,äáãð éîð ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî eléôà :øîà äaø .á÷øé Ÿ¥¨¦§©©¨£©£¦©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨©¦§¨¨¤¨©

ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî ,àzâeìôa .á÷øé äãBú éîçì¯,äáãð :øîà ïðçBé éaø ©§¥¨¦§©¦§§¨©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨©¦¨¨¨©§¨¨
íéì÷L øúBî :éáéúéî .á÷øé :øîà øæòìà éaø¯ïéáæ épé÷ øúBîe äôéàä úéøéNò øúBîe ,ïéleç ©¦¤§¨¨¨©¦§©¥¦¦©§¨¦¦©£¦¦¨¥¨©¦¥¨¦

épé÷åúBîLàå úBàhçå úBãìBé épé÷å úBáæ¯äôéàä úéøéNò øúBî åàì éàî .äáãð ïäéøúBî §¦¥¨§¦¥§§©¨©£¨¨¥¤§¨¨©¨©£¦¦¨¥¨
!ìBãb ïäk ìL¯:øîàc ïàîk àøazñî ,÷çöé áø øa ïîçð áø øîà .àèBç úçðî øúBî ,àì ¤Ÿ¥¨¨©¦§©¥£©©©§¨©©¦§¨¦§©§¨§©©£©

äðáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìò íéNé àì" :àéðúc .á÷øé ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨¦§©§©§¨Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨
"àéä úàhç ék¯ìò ãnéì ,úàhç äéeø÷ úøçà ïéàå ,úàhç äéeø÷ àéä :äãeäé éaø øîà ¦©¨¦¨©©¦§¨¦§¨©¨§¥©¤¤§¨©¨¦¥©

úàhç äéeø÷ dðéàL ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNòäðeòèe,äðBáìdðéàcîeúàhç äéeø÷¯ £¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨¤¥¨§¨©¨§¨§¨¦§¥¨§¨©¨
.á÷øé døúBîäðùî,"äìBò äæ øBL"áàzñðå¯íéøååL éðL" .íéðL åéîãa àéáé äöø íà ¨¨¦§©¤¨§¦§¨¥¦¨¨¨¦§¨¨§©¦§¥§¨¦
,"äìBò elàeáàzñðå¯áàzñðå ,"äìBò äæ ìéà" .øñBà éaøå ,ãçà ïäéîãa àéáé äöø¯íà ¥¨§¦§¨£¨¨¨¦¦§¥¤¤¨§©¦¥©¦¤¨§¦§¨¥¦

áàzñðå ,"äìBò äæ Nák" .Nák åéîãa àéáé äöø¯.øñBà éaøå ,ìéà åéîãa àéáé äöø íà ¨¨¨¦§¨¨¤¤¤¤¤¨§¦§¨¥¦¨¨¨¦§¨¨©¦§©¦¥
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zegpn(ycew zay meil)

,íéøéòOäå íéNákäåe` xt yixtd m`y ,zexzenl eid zexteydy §©§¨¦§©§¦¦
,eaixwde eizgz xg` yixtde ,ca`e ,epaxwl xiry e` yak e` li`
xteya epzpi zernde ,xknie men ea letiy cr drxi ,oey`xd `vnpe

.oind eze` lyúBøúBnäåyixtdy inl did iyingd xteyd ± §©¨
zexzepd z` ozepy ,zern exzezipe zendad elfede ,oaxwl zern

.df xteyaäònäådidy oealw epiidc ,drnl did iyiyd xteyd ± §©¨¨
.lwyd zivgn `iady mc` lk ozep

:mi`xen`d ewlgp dna `xnbd zx`anéøîà àì äi÷æçk eälek± §§¦§¦¨Ÿ¨§¦
zextey dyyl mrhdy diwfgk yxtl evx `l mi`xen`d x`y lk

y mixaeqe oeik ,df mr df aixl e`eai `ly ick `edàì ééeöðàì§©§¥Ÿ
ïðéLééç,aixl e`eaiy miyyeg `l ±cãéáò à÷ déîBé ãçå ãç ìë ¨§¦©§¨©§©¥¨¨¦

mixcp daxd cg` meia e`iad m`e ,eneia caer did a` zia lky ±
ly zexera wlg mdl oi` ,xteydn lehil mikixv eid `le zeacpe

.xg` meia zexteydn epwpy zepaxwd
ïðçBé éaøk,ytrzdl zernd milekiy meyn mrhdy xn`yàì §©¦¨¨Ÿ

,éøîày mixaeqe oeikïðéLééç àì éLetòéàìeaxziy miyyeg `l - ¨§¦§¦©¥Ÿ¨§¦©
.eytrziy cr

éøéòækef dpyne ,miacpzn eidy dnda oin lk cbpk eidy xn`y ¦§¦¦
,`vi `l lecb `iade ohw `iadl xcepdy xaeqd iaxk,éøîà àìŸ¨§¦

y oeikéî÷Bî àì äàãéçékzhiyk dpynd z` cinrdl evx `l ± ¦¦¨¨Ÿ§¦
.cigi

àãt øákli` xt xzenl zextey dyy zeyrl ekxvedy xn`y §©¨¨
,zexzenl iyingd xteyde ,xirye yak,éøîà àì énðmixaeq ik ©¦Ÿ¨§¦

l xtey didy xnel oi`y,úBøúBîixdyúBøúBî énð eälekmby ± ¨§©¦¨
xteya zexzend z` gipdl `ed lekie ,zexzenl eid zexteyd x`y

.yicwdy dnda oin dze` ly
l did iyiydy xn`y dn lr mdl dywed cere,äòîoealwd ixdy ¨¨

ì énðíéì÷Làìæà.milwyd x`y mr mipzep eid oealwd z` mby ± ©¦¦§¨¦¨§¨
,milwyd ly xteya ozip didy di`x `xnbd d`iane,àéðúc§©§¨

ì ,CìBä äæ ïBaì÷ ïëéäìíéì÷Llk z` mipzep eid eay xteyl ± §¥¨¨§¤¥¦§¨¦
,dpyd lk ly xeaiv zepaxw mi`ian eid mdny ,milwydéaø éøác¦§¥©¦

øîBà øæòéìà éaø ,øéàîjled didyìly zextey,äáãðeidy ¥¦©¦¡¦¤¤¥§§¨¨
.xeaiv zacp ea migwel

.dacpl zextey dyy eyr dnl mitqep mixe`ia `xnbd d`ian
:l`eny ly exe`iaøîà ìàeîLe,zextey dyy epwiz jklyãâðk §¥¨©§¤¤

,øéæð íLà øúBîe ,íLà øúBîe ,úàhç øúBîíLà øúBîe ©©¨©¨¨©£©¨¦©£©
,àèBç úçðî øúBîe ,òøBöîe` ,z`hgl zern yixtdy xnelk §¨©¦§©¥

zgpnl e` ,rxevn my`l e` xifp my`l e` ,zelirne zelifb my`l
,`heg,ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBîeyixtdy zern epiidc ©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨

zegpnd e` zendad elfede ,mei lka `ian didy oiziag zgpnl
mi`iane ,oaxw eze` ly xteya zexzepd z` ozi ,zern el exzepe

.xeaiv zacp epnn
:`irye` iax ly exe`iaøîà àéòLBà éaøåzextey dyy epwizy §©¦©§¨¨©

íLà øúBîå ,úàhç øúBî ãâðk,zelirne zelifbíLà øúBîå §¤¤©©¨§©¨¨§©£©
,àèBç úçðî øúBîå ,ïépé÷ øúBîå ,òøBöî íLà øúBîå ,øéæðla` ¨¦§©£©§¨§©¦¦§©¦§©¥

.lecb odk ly oiziag zgpn xzenl xtey did `l
:`xnbd zl`eyòè éàî ìàeîLeàéòLBà éaøk øîà àì àîdidy §¥©©£¨Ÿ¨©§©¦©§¨

:`xnbd daiyn .mipiw xzenl cg` xteyàLéø déì àðz 'ïépé÷'± ¦¦¨¨¥¥¨
l`eny xaeqe ,mipiwl cg` xtey didy `yixa `pzd dpy xak

.mipiw ly xteya ozep did mipiwd xzen s`y
:`xnbd zl`eyïépé÷ éðz àìå éðz àéòLBà éaøå`irye` iax ike ± §©¦©§¨¨¥§Ÿ¨¥¦¦

,mipiwl cg` xtey didy dpy `làéòLBà éaø éðúäå`ztqeza §¨¨¥©¦©§¨
(`"d b"t milwy),ycwna zextey xyr dyly eidyéðúåcg` didy §¨¥

l mdn.ïépé÷didy xaeq `irye` iax :`xnbd daiynïépé÷ì ãç ¦¦©§¦¦
.ïépé÷ øúBîì ãçå§©§©¦¦

:`xnbd zl`eyìàeîLk øîà àì àîòè éàî àéòLBà éaøådidy §©¦©§¨©©£¨Ÿ¨©¦§¥
iax :`xnbd daiyn .lecb odk ly dti`d zixiyr xzenl xtey

`irye`ïäk ìL äôéàä úéøéNò ìL øúBî øîàc ïàîk dì øáñ̈©¨§©§¨©¨¤£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥
,á÷øé ìBãb.xeaiv zacpl dxzeny z`hgk dpi`y ¨¦§©

:lecb odk iziag xzen oica da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
.á÷øé äçðî øúBî ,äáãð úçðî øúBî ,àéðúc:`xnbd zl`ey §©§¨©¦§©§¨¨©¦§¨¦§©

,øîà÷ éàî:`xnbd daiyn,øîà÷ éëä àcñç áø øîàxzen' ©¨¨©¨©©¦§¨¨¦¨¨©
y ,dyexit 'dacp zgpnàèBç úçðî øúBîly xteya ozpi,äáãð ©¦§©¥§¨¨

,eyexit 'awxi dgpn xzen'e .xeaiv zacp epnn mi`ian eidiy
y.á÷øé ,ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨¦§©

:xg` ote`a yxtne wleg daxúéøéNò øúBî eléôà ,øîà äaø©¨¨©£¦©£¦¦
énð ìBãb ïäk ìL äôéàäly xteya ozpiàlà ,äáãðdne - ¨¥¨¤Ÿ¥¨©¦§¨¨¤¨

y dpeekd 'awxi dgpn xzen' `ziixaa aezky,äãBú éîçì øúBî©©§¥¨
,zern ecia exzepe dcez ingll zern yixtdy,á÷øéxzen wx ik ¦§©

xzeny `cqg axk yxtn `irye` iaxe .xeaiv zacpl jled z`hg
didy l`enyk xn` `l jkle ,awxi lecb odk ly dti`d zixiyr

.lecb odk ly dti`d zixiyr xzenl xtey
odk iziag xzen oica ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:lecbàúâeìôami`xen` ly zwelgna ewlgp daxe `cqg ax ± ¦§§¨
a ewlgpy mixg`ïðçBé éaø ,ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨©¦¨¨

øîàl,äáãðe,á÷øé øîà øæòìà éaøiaxe l`eny mb ewlgp dfae ¨©§¨¨©¦¤§¨¨¨©¦§©
.`irye`

dywn .awxi lecb odk iziag xzeny mixaeqd lr dywn `xnbd
:`xnbd,éáéúéîdpyna epipy(d"n a"t milwy)íéì÷L øúBîlhp ± ¥¦¥©§¨¦

xzei mda didy d`x aygl `ayke ,'ilwyl el` ixd' xn`e zern
l zernd xzi ekli ,lwyd zivgnn,ïéleç,myicwdl oeekzp `ly ¦

zerh ycwd `ed ixde.ïéáæ épé÷ øúBîe ,äôéàä úéøéNò øúBîe©£¦¦¨¥¨©¦¥¨¦
ïäéøúBî ,úBîLàå úBàhçå ,úBãìBé épé÷å úBáæ épé÷åléàî .äáãð §¦¥¨§¦¥§§©¨©£¨§¥¤§¨¨©

åàìdpi` 'dti`d zixiyr xzen' m`d ±ìL äôéàä úéøéNò øúBî ¨©£¦¦¨¥¨¤
,ìBãb ïäk.awxi `le dacpl jled dti`d zixiyr xzeny gkene Ÿ¥¨

:`xnbd zvxzn,àìepiid dacpl jledy 'dti`d zixiyr xzen' Ÿ
,àèBç úçðî øúBî.awxiy xyt` lecb odk ly dgpn xzen la` ©¦§©¥

lecb odk ly dti`d zixiyr xzeny giken wgvi ax xa ongp ax
:xeaiv zacpl jled epi`e z`hgk epi`,÷çöé áø øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©©¦§¨

øîàc ïàîk àøazñîy,á÷øé ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî ¦§©§¨§©§¨©©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨¦§©
,àéðúcweqta aezk(`i d `xwie)`heg zgpn iablïîL äéìò íéNé àì' §©§¨Ÿ¨¦¨¤¨¤¤

,äãeäé éaø øîà ,'àéä úàhç ék äðBáì äéìò ïzé àìåwiicl yi §Ÿ¦¥¨¤¨§¨¦©¨¦¨©©¦§¨
y ,'`id z`hg' aezkydnn,àéä,daeg `idy ef dgpn xnelkäéeø÷ ¦§¨

,úàhç,dpeal dilr mipzep oi` jkleïéàådgpnäéeø÷ úøçà ©¨§¥©¤¤§¨
,úàhç,daeg `idy elit`ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò ìò ãnéì ©¨¦¥©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨

äðBáì äðeòèe ,úàhç äéeø÷ dðéàLozil jixvy zegpnd x`yk ¤¥¨§¨©¨§¨§¨
,dpeal mdilr,úàhç äéeø÷ dðéàcîedpeal iably jkn xnelk ¦§¥¨§¨©¨

dpic oi`e ,z`hg oic dl oi` xzen iabl mb jk ,z`hg diexw dpi`
`l` ,dacpl mikledy zeny`e ze`hg xzenká÷øé døúBî. ¨¨¦§©

äðùî
`iadl dvexe dlqtpe zg` dnda yicwnd oic zx`an ef dpyn

xne`d :xg` oin e` zenda izy dincaáàzñðå ,äìBò äæ øBL- ¤¨§¦§¨¥
,men ea ltp,íéðL åéîãa àéáé äöø íàepi`y x`ean `xnbae ¦¨¨¨¦§¨¨§©¦

lirl dpyna x`eanl dnec(:fw)leki epi` dpna xey `iadl xcepdy
.mipy `iadl

xne`d,eáàzñðå ,äìBò elà íéøååL éðLm`ïäéîãa àéáé äöø §¥§¨¦¥¨§¦§¨£¨¨¨¦¦§¥¤
xeyøñBà éaøå .ãçà,mipy yicwdyk cg` xey `iadl dligzkl ¤¨§©¦¥

.cg` yicwdyk mipy `iadl e`
xne`d.Nák åéîãa àéáé äöø íà ,áàzñðå ,äìBò äæ ìéàxne`d ©¦¤¨§¦§¨¥¦¨¨¨¦§¨¨¤¤

øñBà éaøå .ìéà åéîãa àéáé äöø íà ,áàzñðå ,äìBò äæ Nák¤¤¤¨§¦§¨¥¦¨¨¨¦§¨¨©¦§©¦¥
yicwdyk li` `iadl e` ,li` yicwd m` yak `iadl dligzkl
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oifge` mipy` cenr gw sc ± oey`x wxtzereay

íéùáëäåewzpi ,"yak" oda xn`py ,dpy ipa mi`ad ,rxevn my`e xifp my` -

zelifb xzen mr odixzen axrn `l ikd`e .iyilyd xteyl odinc - diirxl

oi`a - el` .mipy izy ipa - el`e ,dpy ipa - el`c :enc `lc meyn - zelirne

.xiykdl - el`e ,xtklíéøéòùäåmixtkn milbx ly xeaiv ly z`hg ixiry -

da oi`ya ,eiycwe ycwn z`neh lr

itn `le .(`,a) zereaya opixn`ck ,drici

diirxl zwzip dnda epl oi`e .drenyd

z`hgl oi`ad dxirye dyakc ,el` `l`

.zezn `l` ,dirxl zewzip oi` - cigi

úåøúåîäålkn cg` aixwny in oebk -

zenda elfede ,jk myl zern yixtde ,el`

.iyingd xteyl ozep - zernd exzezipe

äòîäåzivgn `ian cigi lky .oealew -

mdipy oia epzp m`e .xc`a drxkda lwyd

drn ,cg` oealew oipzep - mly lwy

oia epzp `l eiykry .drxkd iptn ,dphw

me`iad eli`e ,cg` rxkd `l` mdipy

jkitl .zerxkd izy my eid - ohtynk

.oealew oipzepãéáò äéîåé ãçå ãç ìë-

jixv `ly ,daxd zepaxw el e`a m`e

epwpy zexera melk lehil el oi` - xteyl

.xteya epzipy zernd onàì äàãéçéë
ïðéî÷åî:xn`c ,iaxc `dl opiyiig `lc -

acpznd `l` .`vi `l - lecb `iade ohw

mipdkde ,xt ly xteyl zernd ozep - lbr

zernd lk elkiy cr ,mdn mixt oiaixwn

.my yiyúåøúåîedi` ,xnelk .dinza -

i`nw edlek - zexzenl xtey cg aiyg

zexzen diirxl oiwzipd on aiygc inp

!oaxw ickn exzezipy ,edpipåìæà íéì÷ùì
.milwyd x`y mr dkyld znexzl -

äáãðì.zexteyl -øúåî ãâðë ïðéñøâ éëä
íùà øúåîå øéæð íùà øúåî úàèç

'åë òøåöîlkn cg`l zern yixtdy -

"my`"e .zexteyl opzep - exzezipe ,el`

`l - zelirne zelifb my` epiid mzq

my`e .z`hg icda dicic xzen aixrin

,mzq my` icda aixrin `l - rxevne xifp

my`e .dpy oa - li`e ,mipy izy oa - dfc

,xifp my` icda axrin `l - rxevn

,dxdh zexifpl exiykdl `a - xifp my`c

miperh oi`e ,zepedal encn oipzep oi`e

encn oipzep - rxevn my`e .mikqp

.dpgna exizdl `ae ,mikqp oerhe ,zepedal

àèåç úçðîã øúåîåz`hg xzenn `ad lk ,odkd rciedi yxc yxcn df :(a,bk) dxenz zkqna opixn` ikdc .xeav zacpl dxzen lif` - "z`hg" ixwi`e li`ed -

dgpn `iane ,elyn siqei `ed `l` ,xeav zacpl ilf` `l - zegpn x`y zern xzen la` .mipdkl - zexere ,myl - xyad ,zeler mda gwli - my` xzenne

.zxg`äôéàä úéøéùò øúåîå,xgn myl otxvl leki oi` aey - exzezipe ,meid ly dti`d zixiyrl zern yixtd m`e .meie mei lka aixwny lecb odk ly -

.lecb odk ly dti`d zixiyr ef - "ez`hg aixwi" :(`,fh) ohw crena "oiglbn el`e" wxta ."z`hg" z`xwp `id mby ,xeav zacpl letz `l`ïéðé÷ øúåîå-

.oipiwn exzezipe ,epiwl zern yixtndàùéø äéì àðú."oipiw" dinyc cg aiyg i`nw zextey draya -ïéúéðúîá éðú àéòùåà éáøå`le ,zextey dxyr yly -

i`nwa oipiw `pz?ïéðé÷ì ãçpiwl zern `ian dxtk xqegn -micner mipdk ly oic zia oi` :(`,al oiaexir) ol `niiwck .axrl miycwa lke`e ,xteya ozepe ,e

.(edpiaexw`l ivn `l diteb edi` i`e) .z`hg lr d`a oi`e li`ed - eaixwi `l `ny opiyiig `le .xtey eze`ay zernd lk elkiy cr ,mynàèåç úçðîixdy -

.yixtd daeg myläáãð.zexteyl -á÷øé äãåú éîçì øúåîmgl epivn `ly - eaixwdl xyt` i` envr iptac .iaxw `l cigi zacpe .exwi` "z`hg" e`lc -

.ipy wxta milwya yxtn ikde .dngl `la daixw dcez oi` ixdy - eaixwdl xyt` i` zxg` dcez mre ,envr ipta axwíéì÷ù øúåîmiaexn zern qipkd -

.odn exzezipe ,olwye milwylúøçà ïéàå.dpeal oerh `di `ly z`hg oic dl `diy ,"z`hg" diexw dpi` - daeg `idy it lr s`e -äéì úéì äðåáì éáâìãîå
úàèç ïéã.`xw i`dn dl `hrni`c ,dl zi` z`hg oic e`l - "z`hg" ixwi`c ab lr s`e .z`hg oic dil zil inp xzen iabl -äðùîåéîãá àéáé äöø íà

íéðù.`nrh yxtn `xnbae ,ohw `iade lecb iedc ab lr s`e -øñåà éáøå.ezeixg`a aiig epi` - "df" xn`c oeikc ,`vi - `iad m` la` ,dligzkl -
àøîâ
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äòîäåmdipy oia epzp m`e ,xc`a rxkda lwyd zivgn `ian cigi lky .oealew Ð

epzp `l eiykry .rxkd iptn ,dphw drn ,cg` oealew Ð oipzep mly lwy

oipzep jkitl .zerxkd izy my did Ð ehtynk e`iad eli`e ,cg` rxkd `l` mdipy

cg` rxkda oi`vei drnn xzei dler rxkd m`c :`iywe .qxhpewa yxit jk .cg` oealew

xeriy df m`e !zerxkd izy oiaiig `lde ?drna

jkitl ?ok yxtl qxhpewa wgc dnl Ð rxkd

`id `zbelte .ixiin zerxkd lkac d`xp

`ztqeza?ozep `ed dnk :`ipzc ,milwyc

sqk drax`e mixyrn cg` ,sqk drn oealew

rax` ly drn ivg :mixne` minkge .rlql

?odn oiyer eid dn el` zepealewe .zexqi`

xfrl` iax .xi`n iax ixac .milwyl oiltep

.dacpl :xne`

ìàåîùå`irye` iaxk xn` `l `nrh i`n

i`xen` ipd lk oicd `ede Ð

xn` `l `nrh i`n `irye` iaxe .lirlc

:ixaq lirlc i`xen` `nlyac Ð l`enyk

iaxl `l` ,ilf` dacpl e`l Ð dgpn xzenc

oky lk Ð `heg zgpn xzen aiygc `irye`

!dti`d zixiyr xzen

àéä(`,c zegpn) `nw wxta Ð z`hg diexw

.dpin zrny izxze ,dl opiyxc

äðéàãîåinc `l Ð eawxi z`hg diexw

dpi`e awxiz `lc dgpn xzenl

diexwc `weec dti`d zixiyre ,"z`hg" diexw

`xw i`d `z` Ð (en) l`wfgia "z`hg"

.awxize ,"z`hg" diexw xzen oi`c ,iwet`l
itl
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íéLákäåíéøéòOäå,úBøúBnäåäònäåeälek .äi÷æçk §©§¨¦§©§¦¦§©¨§©¨¨§§¦§¦¨
éøîà àì¯ãçå ãç ìëc ,ïðéLééç àì ééeöðàìdéîBéà÷ ¨¨§¦§¦§¥¨¨§¦©§¨©§©¥¨

éøîà àì ïðçBé éaøk .ãéáò¯éLetòéàì.ïðéLééç àì ¨¥§©¦¨¨¨¨§¦§¦©¦¨¨§¦©
éøéòækéøîà àì¯éîð àct øák .éî÷Bî àì äàãéçék ¦§¦¦¨¨§¦¦¦¨¨¨§¥§©©¨©¦

éøîà àì¯éîð äòî ,úBøúBî éîð eälek úBøúBî ¨¨§¦¨§©¦¨¨¨©¦
ìíéì÷LCìBä äæ ïBaì÷ ïëéäì :àéðúc ,àìæà¯ì,íéì÷L ¦§¨¦¨§¨§©§¨§¥¨©§¤¥¦§¨¦

ìàeîLe .äáãðì :øîBà øæòéìà éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨§¥
íLà øúBîe ,íLà øúBîe ,úàhç øúBî ãâðk :øîà̈©§¤¤©©¨©¨¨©¨¨
øúBîe ,àèBç úçðî øúBîe ,òøBöî íLà øúBîe ,øéæð̈¦©£©§¨©¦§©¥©
ãâðk :øîà àéòLBà éaøå .ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨§©¦©£¨¨©§¤¤
øúBîe ,øéæð íLà øúBîe ,íLà øúBîe ,úàhç øúBî©©¨©¨¨©£©¨¦©
ìàeîLe .àèBç úçðî øúBîe ,ïépé÷ øúBîe ,òøBöî íLà£©§¨©¦¦©¦§©¥§¥

àéòLBà éaøk øîà àì àîòè éàî¯déì àðz ïépé÷ ©©£¨¨£©§©¦©£¨¦¦¨¨¥
.àLéø¯éaø éðúäå ?ïépé÷ éðz àìå ,éðz àéòLBà éaøå ¥¨§©¦©£¨¨¥§¨¨¥¦¦§¨¨¥©¦

!ïépé÷ éðúå àéòLBà¯ãçïépé÷ìéaøå .ïépé÷ øúBîì ãçå , ©£¨§¨¥¦¦©§¦¦§©§©¦¦§©¦
ìàeîLk øîà àì àîòè éàî àéòLBà¯ïàîk dì øáñ ©£¨©©£¨¨£©¦§¥¨©¨§©

ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò ìL øúBî :øîàc¯,á÷øé ©£©¨¤£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨¦§©
úçðî øúBî :àéðúc¯äçðî øúBî ,äáãð¯éàî .á÷øé §©§¨©¦§©§¨¨©¦§¨¦§©©

øîà÷¯àèBç úçðî øúBî :øîà÷ éëä ,àcñç áø øîà¯ìL äôéàä úéøéNò øúBî ,äáãð ¨¨©£©©¦§¨¨¦¨¨©©¦§©¥§¨¨©£¦¦¨¥¨¤
ìBãb ïäk¯øúBî àlà ,äáãð éîð ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî eléôà :øîà äaø .á÷øé Ÿ¥¨¦§©©¨£©£¦©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨©¦§¨¨¤¨©

ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî ,àzâeìôa .á÷øé äãBú éîçì¯,äáãð :øîà ïðçBé éaø ©§¥¨¦§©¦§§¨©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨©¦¨¨¨©§¨¨
íéì÷L øúBî :éáéúéî .á÷øé :øîà øæòìà éaø¯ïéáæ épé÷ øúBîe äôéàä úéøéNò øúBîe ,ïéleç ©¦¤§¨¨¨©¦§©¥¦¦©§¨¦¦©£¦¦¨¥¨©¦¥¨¦

épé÷åúBîLàå úBàhçå úBãìBé épé÷å úBáæ¯äôéàä úéøéNò øúBî åàì éàî .äáãð ïäéøúBî §¦¥¨§¦¥§§©¨©£¨¨¥¤§¨¨©¨©£¦¦¨¥¨
!ìBãb ïäk ìL¯:øîàc ïàîk àøazñî ,÷çöé áø øa ïîçð áø øîà .àèBç úçðî øúBî ,àì ¤Ÿ¥¨¨©¦§©¥£©©©§¨©©¦§¨¦§©§¨§©©£©

äðáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìò íéNé àì" :àéðúc .á÷øé ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNò øúBî©£¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨¦§©§©§¨Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨
"àéä úàhç ék¯ìò ãnéì ,úàhç äéeø÷ úøçà ïéàå ,úàhç äéeø÷ àéä :äãeäé éaø øîà ¦©¨¦¨©©¦§¨¦§¨©¨§¥©¤¤§¨©¨¦¥©

úàhç äéeø÷ dðéàL ìBãb ïäk ìL äôéàä úéøéNòäðeòèe,äðBáìdðéàcîeúàhç äéeø÷¯ £¦¦¨¥¨¤Ÿ¥¨¤¥¨§¨©¨§¨§¨¦§¥¨§¨©¨
.á÷øé døúBîäðùî,"äìBò äæ øBL"áàzñðå¯íéøååL éðL" .íéðL åéîãa àéáé äöø íà ¨¨¦§©¤¨§¦§¨¥¦¨¨¨¦§¨¨§©¦§¥§¨¦
,"äìBò elàeáàzñðå¯áàzñðå ,"äìBò äæ ìéà" .øñBà éaøå ,ãçà ïäéîãa àéáé äöø¯íà ¥¨§¦§¨£¨¨¨¦¦§¥¤¤¨§©¦¥©¦¤¨§¦§¨¥¦

áàzñðå ,"äìBò äæ Nák" .Nák åéîãa àéáé äöø¯.øñBà éaøå ,ìéà åéîãa àéáé äöø íà ¨¨¨¦§¨¨¤¤¤¤¤¨§¦§¨¥¦¨¨¨¦§¨¨©¦§©¦¥
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zegpn(ycew zay meil)

àøîâ
leki ,e`cte men ea ltpe 'dler df xey' xne`d ,dpyna epipy

.mipy einca `iadl
epi`y dpna xey `iadl xcepl dnec epi` recn zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .dpna mipy `iadl lekiàLéø úøîà àäå(:fw lirl), §¨¨§©¥¨
ilr ixd xne`dàöé àì ,äðîa íéðL àéáäå ,äðîa øBL,ok m`e §¨¤§¥¦§©¦§¨¤Ÿ¨¨

xn`y o`k :`xnbd zvxzn .mipy `iadl lekiy epipy o`k dnl
,éðàL ,áàzñðå 'äæ øBL'jkle ,xey `iadl envr aiig `ly itl ¤§¦§¨¥¨¦

jkle ,xcpa envr z` aiig ,'ilr ixd' xne`d la` .mipy `iadl leki
.xcpy enk `iaiy cr `vei epi`

xne`d :dpyna epipy,eáàzñðå ,äìBò elà ïéøååL éðLm`äöø §¥§¨¦¥¨§¦§¨£¨¨
ïäéîãa àéáéxeyøñBà éaøå ,ãçà.cg` `iadl ¨¦¦§¥¤¤¨§©¦¥

:`xnbd zl`ey .iax ly enrh z` zxxan `xnbdàîòè éàîdn ± ©©£¨
:`xnbd daiyn .cg` `iadl xqe`d iax ly enrhdéì äåäc íeMî¦©£¨¥

ïè÷ àéáäå ìBãbxcpy enk `ed ixd ,mipy mewna cg` `ianyk ± ¨§¥¦¨¨
,`vei epi`y ,ohw `iade lecb `iadl,áàzñðc áb ìò óàåxake §©©©§¦§¨¥

mewn lkn ,excp lhaéaø éøL àì äléçzëì.cg` `iadl §©§¦¨Ÿ¨¥©¦
i`yx epi` 'df ixd' xne`a elit`y iax xaeq ok` m` :`xnbd dywn

,ohw `iadle zepyléøa énð âBìôìåàLxn`ie ,dler df xey xne`a §¦§©¦§¥¨
`iade ohw `iadl xcpk df ixdy ,mipy einca `iadl i`yx epi`y

:`xnbd zvxzn .lecbl ohwn elit` zepyl xeq` iaxle ,lecbéaø©¦
øãäå ,eäééúléî é÷qîc ãò ïðaøì eäì øèðå ,âéìt àúléî dlekà©¨¦§¨¨¦§¨©§§©¨¨©§©§¦¦§©§©£©

eäééìò âéìtéîxneln oizndy `l` ,`yixa mb wleg ok` iax ± ¦§¦£©§
:`xnbd dgiken .mdixac opax eniiqy cr ezrcòãzwleg iaxy ¥©

,`yixa mbéðz÷cxne`d ,`tiqa,áàzñðå ,äìBò äæ ìéàm`äöø §¨¨¥©¦¤¨§¦§¨¥¨¨
.Nák åéîãa àéáéxne`de,áàzñðå ,äìBòì äæ Nákm`äöø ¨¦§¨¨¤¤¤¤¤§¨§¦§¨¥¨¨

øñBà éaøå ,ìéà åéîãa àéáélecb li`y s`e ,xcpy dnn zepyl ¨¦§¨¨©¦§©¦¥
,yakndpéî òîLohw `iadl acpzdy `yixa mb iax wleg ok`y §©¦¨

.lecb `iade
:xg` oin `iadl leki m`d opax zrca zwtzqn `xnbdàéòaéà¦©§¨

éàî àðéîì àðénî ,eäìleki men ea ltpe xey yicwnd m`d ± §¦¦¨§¦¨©
.xg` oin einca `iadl

:xg` oin `iadl lekiy `xnbd dgiken,òîL àzxne`däæ øBL ¨§©¤
ìéà åéîãa àéáé àì ,áàzñðå ,äìBòxzei ohw `edy oeik ,cg` ¨§¦§¨¥Ÿ¨¦§¨¨©¦

,i`cnéaøå .íéìéà éðL åéîãa àéáî ìáàe wlegøñBàipy `iadl £¨¥¦§¨¨§¥¥¦§©¦¥
,mili`,äléa ïéàL éôìipya zegpn izy mdnr `iadl jixvy §¦¤¥¦¨

dgpn mr oaxw aiigzd `ede ,cg` ilka maxrl leki epi`e ,milk
,zg`dpéî òîL.xg` oin `iadl lekiy ,mili` ipy `iany jkn §©¦¨

:`xnbd dywnàéøéà éàî ,éëä éàwx `iadl el exizd `l recn ± ¦¨¦©¦§¨
ìBãb ïéa eäì éðL àì ïðaøì áàzñða àäc ,énð ãç eléôà ,éøz§¥£¦©©¦§¨§¦§¨¥§©¨¨Ÿ¨¦§¥¨

ïè÷ìeincn `iadl leki men ea ltpy xey opax zrcl ixdy - §¨¨
,men ea ltpe dler df xey xne`dy dpyna epipyy enk ,ohw elit`
,miphw mipyn sicr lecb cg`y elit` ,mipy einca `iadl leki

:`xnbd zvxzn .ohw `iade lecb `iadl xcpl dneceéàpz éøz§¥©¨¥
,ïðaøc àaélàådligzkl elit` opaxly xaeq dpynd ly `pzdy §©¦¨§©¨¨

opaxl s`y xaeq `ziixad ly `pzde .ohw lecbd inca `iadl leki
.ohw `iai `l dligzkl

dler df xey xne`d ,`ziixaa epipy :iax zhiy z` `xnbd zxxan
,men ea ltpeøñBà éaø,mili` ipy `iadl.äléa ïéàL éôì ©¦¥§¦¤¥¦¨

:`xnbd zwiicnäléa ïéàc àîòè`iadl xqe`d iax ly enrh ± ©£¨§¥¦¨
,zegpnd z` axrl leki epi`y itl ,mili` ipyàäm`,äléa Lé ¨¥¦¨

éøL:`xnbd dywn .xg` oin mdy s` ,mili` ipy `iadl,ïðúäå ¨¦§¨§©
xne`d,áàzñðå ,äìBò äæ ìéàm`.Nák åéîãa àéáé äöøxne`d ©¦¤¨§¦§¨¥¨¨¨¦§¨¨¤¤

,áàzñðå ,äìBò äæ Nákdvx m`øñBà éaøå ,ìéà åéîãa àéáé ¤¤¤¨§¦§¨¥¨¦§¨¨©¦§©¦¥
iax xqe` ,dlial yegl oi`y mewna s`y ixd ,xcpy dnn zepyl
epi` li` `ian m` oiae yak `ian m` oia ixdy ,xg` oin `iadl

.zg` dgpn `l` `ian

:`xnbd zvxzn,éaøc àaélàå éàpz éøzxaeq dpyna `pzdy §¥©¨¥§©¦¨§©¦
xaeq `ziixaa `pzde ,xg` oinn oaxw `iadl leki epi` iaxly
izy `iadl leki epi`y `l` ,xg` oinn oaxw `iadl leki iaxly

.zg` dgpn mewna zegpn
,`ziixad ly `tiqa epipyíéøBäháexcp m` ,men mda ltp `ly ± ©§¦

`iadl,øt àéáäå ,ìâò`iadl xcpy e`,ìéà àéáäå ,Nákepiidc ¥¤§¥¦¨¤¤§¥¦©¦
,lecb `iade ohw.àöé:`xnbd zxne`ïðaøk àîúñ`ziixad ± ¨¨§¨¨§©¨¨

.`vi lecb `iade ohw `iadl xcepdy mixaeqd ,opax zrck dnzq
m` ,men ea ltpe 'dler df xey' xne`d ,dpyna epipyàéáé äöø̈¨¨¦

.['åë] íéðL åéîãa§¨¨§©¦
eðL àì ,áø øîà ãéáæ øa àéLðî áø øîà,mipy `iadl lekiy ¨©©§©§¨©§¦¨©©Ÿ¨

ìáà ,'äìBò äæ øBL' øîàc àlàm`,'äìBò éìò äæ øBL' øîà ¤¨§¨©¤¨£¨¨©¤¨©¨
òa÷eä.cg` `iadl jixve ,df oaxw ly zeixg`d eilr §©

:`xnbd dywnøîà÷ Bàéáäì éìò àîìãå'ilr' xn`y dna `ny ± §¦§¨¨©©£¦¨¨©
lr lihdl `le ,e`iadle gexhl aeig envr lr lihdl ezpek dzid
,xg` `iadl aiig epi` men ea ltpy oeike ,oaxw z`ad aeig envr

aie:`xnbd zxne` .dvxiy dn einca `iéëä øîzéà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦
øîàc àlà ,eðL àì ,áø øîà ãéáæ øa àéLðî áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©§©§¨©§¦¨©©Ÿ¨¤¨§¨©

énð éà ,'äìBò äæ øBL'y,'äìBò éìò äæ øBL' øîàlaiw `l f`y ¤¨¦©¦¨©¤¨©¨
.oaxw `iadl zeixg` eilrìáàm`,'äìBò éìò åéîãå äæ øBL' øîà £¨¨©¤§¨¨¨©¨

òa÷eä.dlerl einc e` df xey `iadl aeig eilr §©

äðùî
efi` yxit `le eizendan cg` yicwnd oic dn zx`an ef dpyn

:yicwdå ,Lc÷ä éNákî ãçà øîBàäxne`d okéøåMî ãçà ¨¥¤¨¦§¨©¤§¥§¤¨¦§¨©
,Lc÷ä ïäaL ìBãbä ,íéðL Bì eéäå ,Lc÷ädti oira yicwndy itl ¤§¥§¨§©¦©¨¤¨¤¤§¥

el eid m`e .yicwn `edìL,äLd,Lc÷ä íäaL éðBðéa`xnbde §Ÿ¨¥¦¤¨¤¤§¥
.ycwd ipepiad s`y dpeekdy x`az

xn` m`eL Bà ,ézLøétM äî òãBé éðéàå ézLøét,xn`éì øîà ¥©§¦§¥¦¥©©¤¥©§¦¤¨©¦
àaà,ixeey e` iyakn cg` izycwd ,ezen iptläî òãBé éðéàå ©¨§¥¦¥©¨
,xn`,Lc÷ä ïäaL ìBãbä.xgaend z` yicwd mzqd on ik ©¨¤¨¤¤§¥

àøîâ
lecbd ,ycwd ixeeyn cg` e` iyakn cg` xne`d ,dpyna epipy

.ycwd mday
`xnbd zwiicn :ycwd lecbdy exn` `l `tiqa dnl x`az `xnbd

,ycwd lecbd ycwd izendan cg` xne`dy jknàîìàdLéc÷î ©§¨©§¦
äôé ïéòa`ed.Léc÷î:`xnbd dywn,àôéñ àîéàel eid m` §©¦¨¨©§¦¥¨¥¨
d ,dylyàîìà ,Lc÷ä ïäaL éðBðéadäòø ïéòa Léc÷î`ed ¥¦¤¨¤¤§¥©§¨©§¦§©¦¨¨
,Léc÷î:`xnbd zvxzn .dtia `le,ìàeîL øîàepipyy dn ©§¦¨©§¥

y dpeekd ycwd ipepiady,éðBðéáì óà ïéLLBçlecbd oiay ,xnelk §¦©§¥¦
meyne ,wtqn ycwd md ipepiad oiaeïè÷ éaâìca ipepiad ycwdïéò ¦§©¥¨¨©¦

,àeä äôé.efk dti oira xcepl el ic `ny ¨¨
:`xnbd zl`eyãéáò éëéädidi mdn cg`y ick dyri cvik ± ¥¦¨¦

:`xnbd daiyn .xzenBì ïézîî ,áø øa àéiç éaø øîà[ipepial±] ¨©©¦¦¨©©©§¦
ìBãba déúMeã÷ì déì ìéçîe ,íîeiL ãòlr ezyecw z` llgne ± ©¤©©¦¥¦§¨¥©¨

ea ltp ixd ,eil` oeekzd m`y ,jytp dnn oilegl `vei `ede ,lecbd
,eil` oeekzd `l m`e .lecbd z` einca `iadle ezectl lekie ,men

.lecbd z` `l` `iadl jixv epi`e ,oileg `ed ixd
:ycwd mday ipepiad s` ote` dfi`a x`az `xnbdáø øîàïîçð ¨©©©§¨

eðL àì ,deáà øa äaø øîà,ycwd ipepiad s`yàlàoebkøîàc ¨©©¨©£©Ÿ¨¤¨§¨©
,'Lc÷ä éøååMî ãçà'e` lecbl ezpeek m` wtzqdl epl yi f`y ¤¨¦§¨©¤§¥

,ipepialìáàm`,'Lc÷ä éøååLa øBL' øîàwxïäaL ìBãbä £¨¨©¦§¨©¤§¥©¨¤¨¤
,Lc÷äikøîà÷ éàøBúa àøBz.eixeeyay aeygl dzid ezpeek ± ¤§¥¨§©¨¨©

:`xnbd dywn,àìeòc déîMî àéiç øa àðeä áø øîàäå ,éðéà¥¦§¨¨©©¨©¦¨¦§¥§¨
äéiìò eäàøî ,Eì øëBî éðà ézáa úéa Bøéáçì øîBàäiab lry ¨¥©£¥©¦§¨©£¦¥§©§¥£¦¨

,jl izxkn ef z` el xne`e ,ziadòéøâc íeMî åàìdf oi` m`d ± ¨¦¦§¦©
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oifge` mipya cenr gw sc ± oey`x wxtzereay

àøîâàùéø úøîà àäå.opaxl elit` -'åë äðîá øåùmipy einca `iai i`n`e -?éðàù áàúñðå äæ`l dfc ,dixcp dil lf` - a`zqpe ,"dler aixw` df" xn`c oeikc -

.ep`iaiy cr aiig - "dpna xey ilr ixd" xn`c mzd la` .axwinl ivnïè÷ àéáäå ìåãâ.oiey mdipy elit`e ,cg`n miaeyg mipy mewn lkay -áàúñðã áâ ìò óàå-

.exy `l dligzkl ,ikd elit` - "el`" xn` `dc ,aiigil `l inp zeixg`ae ,dixcp dil slg :xninl `ki`àùéøá éîð âåìôéì.mipy einca `iai - a`zqpe ,"dler df xey" -

."ohw `iade lecb"l "lecb `iade ohw" oia dil ipy `lc ."xqe` iaxe" `nile ,beltil inp "lecb `iade ohw" iedcòãú.bilt inp lecb `iade ohw xcpc `yix`c -øñåà éáøå
einca `iadl iax inp xq` yaka `nl` -

xey"c `inec "lecb `iade ohw" iedc ,li`

.mipy einca `iai `lc ,a`zqpe "dfàðéîî
éàî àðéîìedn - a`zqpe ,"dler df xey" -

mili` ipy einca `iaiy?ìéà åéîãá àéáé àì
zei `ed ohwc -ipy einca `iai la` ,i`cn x

.ixy `pinl `pinn `nl` - mili`ïéàù éôì
äìéázegpn izy mdnr `iadl jixvy -

.cg` ilka oaxrl leki oi`e ,milk ipya

icin xcpc .excpc `edd ik ifgin `l ,jkld

ipya iziin `we ,cg` ilka ezgpn d`ac

e`l i`c ,oizrc ,jzrc `wlq `we .milk

i` zepaxw` ol ztki` `l - zegpnd meyn

.ez` `nw gkne li`ed ,oixz iziine cg xcp

`inec `pira - ezian `ianc ,zegpn la`

.excpcéëä éài`n ,ixy `pinl `pinnc -

.'ek `ixi`éàðú éøú:dil `xiaqc `ki`c -

`iade lecb"a opax ixq` - a`zqpa elit`c

.dligzkl "ohwéøù äìéá ùé àäiiezi`l -

.`pinl `pinnøñåà éáøåilkac ab lr s` -

iziin `l ikd elit` ,ezgpn `iz` cg`

.dicic `inec `l` eincn'åë éàðú éøú-

oaxw` citwc `ki`e ,zegpn` citwc `ki`c

.ditebíéøåäèáådf xey"c `ziixac `tiq -

.li` einca `iai `l - a`zqpe ,"dler

.men oda ltp `lc ,mixedhaeòá÷åä-

izyl `le ,zg` dler e`iadl eilr ezeixg`

.zeleràéáäì éìò àîìãå"dler dfl" -

xey" .dixcp dil lf` - a`zqpc oeike .xn`w

,cg` dlerl rawed - a`zqp m` ,"eincl df

`l i` la` .`vi `l - zeler izy iziin i`c

epi`c ,dil ciarc ikid ik ,`vi - "ilr" xn`

.ezeixg`a aiigäðùîùã÷ä éùáëî ãçà
.gafnl -ùã÷ä ïäáù éðåðéáyxtn -

.`xnbaéúùøéôizrci `le ,odn dfi`" -

."dfi`àáà éì øîàù åà:ezzin zrya" -

."ycwdl izyxtd ixeeyn cg`òãåé éðéàå-

.odn edfi`lùã÷ä ïäáù ìåãâä,`nzqnc -

"mkixcp xgan" aizkc ,yicwd oday ahen

.(ai mixac)àøîâéðåðéáì óà ïéùùåç-

cg `l` gafnl axw `l edine ,liig ediieexz` ,jkld .ohw iabl dti oir iedc - ipepia` e` ,lecb` i` :ycwd liig ediipin id` `prci `l - "ycwd odn cg`" xn`c oeikc

.yxit lecb i`cec ,iwetql `kil - "izyxit" xn`c `kid la` .ediipinãéáò éëéäediipin cg dil ixzyinc -?ìåãâá äéúùåã÷ì ìéçîåe`le ,lg ipepia` i` :jytp dnnc -

.`xwirn oileg ipepia `vnp - `xwirn lg lecb` i`e .lecba ellige ,a`zqp df ixd - lecb`åðù àìegc -.ipepial s` oiyyéàøåúá àøåú."ixeeya aeygd xey" -åäàøî
äééìò`ede ,xn`w "iziaa daeygd" e`l "iziaa zia" `nl` - zia lyn dzxic `rixbc ,xn`w "ynn diilr" :jzrc `wlq `w .jl izxkn ef :el xne`e ,eziilrl ed`xny -

."i`xeza `xez"l oicdùã÷ä éøååùá øåù.dler -ùã÷ä ïäáù ìåãâä.dler df :xninl `ki` cg lk` `ny - zeler ikxvl exkni mixg`d lke ,dler -ïéìåç ïäéîãå-

icin lifb `l inp ycwdle .miyecw einc oi` - xknp miycw jxevle ,oilegl witp `lc ,i`d la` .ezyecwa einc oiqtzpc oilegl `viy men lra `l` ,einc qtez epi` ycwc

.ongp axl `iywe ,"ixeeya xey" xn`c ab lr s` ,olekl oiyyegc ,'ek "exkni oleke" `din ipzw .oday lecbd dil aidi `dc -àîåâøúikxvl exkni oleke" ipzwc `d -

."zeleríéøçàá áøòúðù ùã÷ä ìù øåùà.rnyn lecbc ,iwetql `kil - "ixeeya xey"` la` -éðú÷ ïëå àäå.dey mdipy oic :rnync -àîåâøú"oke" ipzwc `d -

."ixeeya xey"a `kil `witq iabl la` .ycwdl lecbd ozepc ,dey epic okc ,lecb`ìôðå."jl izxkny edf" xne`e ,ed`xn - ezian cg` -
éàîàå
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éôìzegpn ipy `iadl jixvy Ð dlia oi`y

cgi oaxrl leki oi`e ,milk ipya odnr

one .excpc `edd ik ifgin `l jkld ,cg` ilka

m` zegtd lkle .axrzp m` opiyiig `l Ð mcd

oxn`ck ,dligzkl axrl leki Ð ozleq axrzp

.oii iab lirl
dpaixw`y

1

2

3

4

5

6

àøîâíéðL àéáäå "äðîa øBL" :àLéø zøîà àäå§¨¨§©§¥¨§¨¤§¥¦§©¦
äðîa¯!àöé àì¯ïéøååL éðL" .éðàL áàzñðå "äæ øBL" §¨¤Ÿ¨¨¤§¦§¨¥¨¥§¥§¨¦

."øñBà éaøå ãçà ïäéîãa àéáé äöø eáàzñðå äìBò elà¥¨§¦§¨£¨¨¨¦¦§¥¤¤¨§©¦¥
óàå ,ïè÷ àéáäå "ìBãb" déì äåäc íeMî ?àîòè éàî©©£¨¦©£¨¥¨§¥¦¨¨§©

áb ìòáàzñðc¯.éaø éøL àì äléçzëì¯âBìôìåéîð ©©§¦§¨¥§©§¦¨¨¨¥©¦§¦§©¦
!àLéøa¯.eäééìò âéìôéî øãäå ,eäééúléî é÷ñîc ãò ïðaøì eäì øèðe ,âéìt àúléî dlekà éaø §¥¨©¦©¨¦§¨¨¥§©§§©¨©©§©§¦¦§©§©£©¦§¦£©§

áàzñðå ,"äìBò äæ ìéà" :éðú÷c ,òãz¯áàzñðå ,"äìBòì äæ Nák" .Nák åéîãa àéáé äöø ¥©§¨¨¥©¦¤¨§¦§¨¥¨¨¨¦§¨¨¤¤¤¤¤§¨§¦§¨¥
¯:eäì àéòaéà .dpéî òîL .øñBà éaøå ,ìéà åéîãa àéáé äöøàðénîàðéîì:òîL àz ?éàî , ¨¨¨¦§¨¨©¦§©¦¥§©¦¨¦©£¨§¦¦¨§¦¨©¨§©

áàzñðå ,"äìBò äæ øBL"¯,øñBà éaøå ,íéìéà éðL åéîãa àéáî ìáà ,ìéà åéîãa àéáé àì ¤¨§¦§¨¥Ÿ¨¦§¨¨©¦£¨¥¦§¨¨§¥¥¦§©¦¥
.dpéî òîL .äléa ïéàL éôì¯àäc ,éîð ãç eléôà ?éøz àéøéà éàî ,éëä éàáàzñðaïðaøì §¦¤¥¦¨§©¦¨¦¨¦©¦§¨§¥£¦©©¦§¨§¦§¨¥§©¨©
!ïè÷ì ìBãb ïéa eäì éðL àì¯àîòè ."äléa ïéàL éôì øñBà éaø" .ïðaøc àaélàå éàpz éøz ¨¨¦§¥¨§¨¨§¥©¨¥§©¦¨§©¨©©¦¥§¦¤¥¦¨©£¨

¯äléa Lé àä ,äléa ïéàc¯áàzñðå ,"äìBò äæ ìéà" :ïðúäå ,éøL¯.Nák åéîãa àéáé äöø §¥¦¨¨¥¦¨¨¥§¨§©©¦¤¨§¦§¨¥¨¨¨¦§¨¨¤¤
áàzñðå ,"äìBò äæ Nák"¯!øñBà éaøå ,ìéà åéîãa àéáé¯,íéøBäèáe .éaøc àaélàå éàpz éøz ¤¤¤¨§¦§¨¥¨¦§¨¨©¦§©¦¥§¥©¨¥§©¦¨§©¦¦§¦

ìéà àéáäå "Nák" ,øt àéáäå "ìâò"¯àîúñ .àöé¯] "íéðL åéîãa àéáé äöø" .ïðaøkåë.[' ¥¤§¥¦¨¤¤§¥¦©¦¨¨§¨¨§©¨©¨¨¨¦§¨¨§©¦
äæ øBL" øîà ìáà ,"äìBò äæ øBL" øîàc àlà eðL àì :áø øîà ,ãéáæ øa àéLðî áø øîà̈©©§©§¨©§¦¨©©Ÿ¨¤¨©£©¤¨£¨¨©¤

"äìBò éìò¯òa÷eäáø øîà ,øîúéà éëä øîúéà éà àlà !øîà÷ "Bàéáäì éìò" àîìãå . ¨©¨§©§¦§¨¨©§¨¦¨¨©¤¨¦¦§©¨¦¦§©£©©
éìò äæ øBL" øîà éîð éà ,"äìBò äæ øBL" øîàc àlà eðL àì :áø øîà ,ãéáæ øa àéLðî§©§¨©§¦£©©Ÿ¨¤¨©£©¤¨¦©¦£©¤¨©

"äìBò éìò åéîãå äæ øBL" øîà ìáà ,"äìBò¯.òa÷eääðùîãçà" øîBàäéNákî,Lc÷ä ¨£¨£©¤§¨¨¨©¨§©¨¥¤¨¦§¨©¤§¥
ãçàåéøåMîíéðL Bì eéäå ,"Lc÷ä¯ìL ,Lc÷ä ïäaL ìBãbääL¯.Lc÷ä íäaL éðBðéa §¤¨¦§¨©¤§¥§¨§©¦©¨¤¨¤¤§¥§¨¥¦¤¨¤¤§¥

"äî òãBé éðéàå ,àaà éì øîà"L Bà ,"ézLøétM äî òãBé éðéàå ,ézLøét"¯ïäaL ìBãbä ¥©§¦§¥¦¥©©¤¥©§¦¤¨©¦©¨§¥¦¥©¨©¨¤¨¤
.Lc÷äàøîâLéc÷î ,àîìà¯"Lc÷ä ïäaL éðBðéa" :àôéñ àîéà .Léc÷î äôé ïéòa¯,àîìà ¤§¥©§¨©§¦§©¦¨¨©§¦¥¨¥¨¥¦¤¨¤¤§¥©§¨
Léc÷î¯!Léc÷î äòø ïéòa¯óà ïéLLBç :ìàeîL øîàéðBðéáì.àeä äôé ïéò ïè÷ éaâìc , ©§¦§©¦¨¨©§¦£©§¥§¦©§¥¦¦§©¥¨¨©¦¨¨

éä?ãéáò éë¯ãò Bì ïézîî :áø øa àéiç éaø øîàíîeiLdéì ìéçîe ,déúMeã÷ì.ìBãâa ¥¦¨¥£©©¦¦¨©©©§¦©¤©©¥¥¦§¨¥§¨
ãçà" øîàc àlà eðL àì :deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàéøååMîøîà ìáà ,"Lc÷ä £©©©§¨£©©¨©£Ÿ¨¤¨©£©¤¨¦§¨©¤§¥£¨£©

øBL"éøååLa"Lc÷ä¯àøBz" ,Lc÷ä ïäaL ìBãbä"éàøBúa.øîà÷¯,àðeä áø øîàäå ?éðéà ¦§¨©¤§¥©¨¤¨¤¤§¥¨§©¨¨©¦¦§¨£©©¨
"Eì øëBî éðà éúéáa úéa" Bøéáçì øîBàä :àleòc déîMî àéiç éaø øîà¯,äéiìò eäàøî £©©¦¦¨¦§¥§¨¨¥©£¥©¦§¥¦£¦¥§©§¥£¦¨

íeMî åàìòéøâc!¯Lc÷ä ìL øBL ïëå ,"Lc÷ä éøååLa øBL" :éáéúéî .íézaaL äleòî ,àì ¨¦¦§¦©¨§¨¤©¨¦¥¦¥¦§¨©¤§¥§¥¤¤§¥
áøòúpLíéøçàa¯!ïéleç ïäéîãe úBìBò éëøöì eøëné íleëå ,Lc÷ä ïäaL ìBãbä¯àîebøz ¤¦§¨¥©£¥¦©¨¤¨¤¤§¥§¨¦¨§§¨§¥§¥¤¦©§¨

.íéøçàa áøòúpL Lc÷ä ìL øBMà¯!øîà÷ "ïëå" àäå¯úéa" :éáéúéî .ìBãbà àîebøz ©¤¤§¥¤¦§¨¥©£¥¦§¨§¥¨¨©©§¨©¨¥¦¥©¦
ìôðå ,"Eì øëBî éðà éúéáa¯eäàøîãáò" .ìeôðééãáòaúîe ,"Eì øëBî éðà¯.úî eäàøî §¥¦£¦¥§§¨©©§¥¨¤¤¨£¨©£¦¥§¥©§¥¥
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zegpn(ycew zay meil)

àøîâ
leki ,e`cte men ea ltpe 'dler df xey' xne`d ,dpyna epipy

.mipy einca `iadl
epi`y dpna xey `iadl xcepl dnec epi` recn zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .dpna mipy `iadl lekiàLéø úøîà àäå(:fw lirl), §¨¨§©¥¨
ilr ixd xne`dàöé àì ,äðîa íéðL àéáäå ,äðîa øBL,ok m`e §¨¤§¥¦§©¦§¨¤Ÿ¨¨

xn`y o`k :`xnbd zvxzn .mipy `iadl lekiy epipy o`k dnl
,éðàL ,áàzñðå 'äæ øBL'jkle ,xey `iadl envr aiig `ly itl ¤§¦§¨¥¨¦

jkle ,xcpa envr z` aiig ,'ilr ixd' xne`d la` .mipy `iadl leki
.xcpy enk `iaiy cr `vei epi`

xne`d :dpyna epipy,eáàzñðå ,äìBò elà ïéøååL éðLm`äöø §¥§¨¦¥¨§¦§¨£¨¨
ïäéîãa àéáéxeyøñBà éaøå ,ãçà.cg` `iadl ¨¦¦§¥¤¤¨§©¦¥

:`xnbd zl`ey .iax ly enrh z` zxxan `xnbdàîòè éàîdn ± ©©£¨
:`xnbd daiyn .cg` `iadl xqe`d iax ly enrhdéì äåäc íeMî¦©£¨¥

ïè÷ àéáäå ìBãbxcpy enk `ed ixd ,mipy mewna cg` `ianyk ± ¨§¥¦¨¨
,`vei epi`y ,ohw `iade lecb `iadl,áàzñðc áb ìò óàåxake §©©©§¦§¨¥

mewn lkn ,excp lhaéaø éøL àì äléçzëì.cg` `iadl §©§¦¨Ÿ¨¥©¦
i`yx epi` 'df ixd' xne`a elit`y iax xaeq ok` m` :`xnbd dywn

,ohw `iadle zepyléøa énð âBìôìåàLxn`ie ,dler df xey xne`a §¦§©¦§¥¨
`iade ohw `iadl xcpk df ixdy ,mipy einca `iadl i`yx epi`y

:`xnbd zvxzn .lecbl ohwn elit` zepyl xeq` iaxle ,lecbéaø©¦
øãäå ,eäééúléî é÷qîc ãò ïðaøì eäì øèðå ,âéìt àúléî dlekà©¨¦§¨¨¦§¨©§§©¨¨©§©§¦¦§©§©£©

eäééìò âéìtéîxneln oizndy `l` ,`yixa mb wleg ok` iax ± ¦§¦£©§
:`xnbd dgiken .mdixac opax eniiqy cr ezrcòãzwleg iaxy ¥©

,`yixa mbéðz÷cxne`d ,`tiqa,áàzñðå ,äìBò äæ ìéàm`äöø §¨¨¥©¦¤¨§¦§¨¥¨¨
.Nák åéîãa àéáéxne`de,áàzñðå ,äìBòì äæ Nákm`äöø ¨¦§¨¨¤¤¤¤¤§¨§¦§¨¥¨¨

øñBà éaøå ,ìéà åéîãa àéáélecb li`y s`e ,xcpy dnn zepyl ¨¦§¨¨©¦§©¦¥
,yakndpéî òîLohw `iadl acpzdy `yixa mb iax wleg ok`y §©¦¨

.lecb `iade
:xg` oin `iadl leki m`d opax zrca zwtzqn `xnbdàéòaéà¦©§¨

éàî àðéîì àðénî ,eäìleki men ea ltpe xey yicwnd m`d ± §¦¦¨§¦¨©
.xg` oin einca `iadl

:xg` oin `iadl lekiy `xnbd dgiken,òîL àzxne`däæ øBL ¨§©¤
ìéà åéîãa àéáé àì ,áàzñðå ,äìBòxzei ohw `edy oeik ,cg` ¨§¦§¨¥Ÿ¨¦§¨¨©¦

,i`cnéaøå .íéìéà éðL åéîãa àéáî ìáàe wlegøñBàipy `iadl £¨¥¦§¨¨§¥¥¦§©¦¥
,mili`,äléa ïéàL éôìipya zegpn izy mdnr `iadl jixvy §¦¤¥¦¨

dgpn mr oaxw aiigzd `ede ,cg` ilka maxrl leki epi`e ,milk
,zg`dpéî òîL.xg` oin `iadl lekiy ,mili` ipy `iany jkn §©¦¨

:`xnbd dywnàéøéà éàî ,éëä éàwx `iadl el exizd `l recn ± ¦¨¦©¦§¨
ìBãb ïéa eäì éðL àì ïðaøì áàzñða àäc ,énð ãç eléôà ,éøz§¥£¦©©¦§¨§¦§¨¥§©¨¨Ÿ¨¦§¥¨

ïè÷ìeincn `iadl leki men ea ltpy xey opax zrcl ixdy - §¨¨
,men ea ltpe dler df xey xne`dy dpyna epipyy enk ,ohw elit`
,miphw mipyn sicr lecb cg`y elit` ,mipy einca `iadl leki

:`xnbd zvxzn .ohw `iade lecb `iadl xcpl dneceéàpz éøz§¥©¨¥
,ïðaøc àaélàådligzkl elit` opaxly xaeq dpynd ly `pzdy §©¦¨§©¨¨

opaxl s`y xaeq `ziixad ly `pzde .ohw lecbd inca `iadl leki
.ohw `iai `l dligzkl

dler df xey xne`d ,`ziixaa epipy :iax zhiy z` `xnbd zxxan
,men ea ltpeøñBà éaø,mili` ipy `iadl.äléa ïéàL éôì ©¦¥§¦¤¥¦¨

:`xnbd zwiicnäléa ïéàc àîòè`iadl xqe`d iax ly enrh ± ©£¨§¥¦¨
,zegpnd z` axrl leki epi`y itl ,mili` ipyàäm`,äléa Lé ¨¥¦¨

éøL:`xnbd dywn .xg` oin mdy s` ,mili` ipy `iadl,ïðúäå ¨¦§¨§©
xne`d,áàzñðå ,äìBò äæ ìéàm`.Nák åéîãa àéáé äöøxne`d ©¦¤¨§¦§¨¥¨¨¨¦§¨¨¤¤

,áàzñðå ,äìBò äæ Nákdvx m`øñBà éaøå ,ìéà åéîãa àéáé ¤¤¤¨§¦§¨¥¨¦§¨¨©¦§©¦¥
iax xqe` ,dlial yegl oi`y mewna s`y ixd ,xcpy dnn zepyl
epi` li` `ian m` oiae yak `ian m` oia ixdy ,xg` oin `iadl

.zg` dgpn `l` `ian

:`xnbd zvxzn,éaøc àaélàå éàpz éøzxaeq dpyna `pzdy §¥©¨¥§©¦¨§©¦
xaeq `ziixaa `pzde ,xg` oinn oaxw `iadl leki epi` iaxly
izy `iadl leki epi`y `l` ,xg` oinn oaxw `iadl leki iaxly

.zg` dgpn mewna zegpn
,`ziixad ly `tiqa epipyíéøBäháexcp m` ,men mda ltp `ly ± ©§¦

`iadl,øt àéáäå ,ìâò`iadl xcpy e`,ìéà àéáäå ,Nákepiidc ¥¤§¥¦¨¤¤§¥¦©¦
,lecb `iade ohw.àöé:`xnbd zxne`ïðaøk àîúñ`ziixad ± ¨¨§¨¨§©¨¨

.`vi lecb `iade ohw `iadl xcepdy mixaeqd ,opax zrck dnzq
m` ,men ea ltpe 'dler df xey' xne`d ,dpyna epipyàéáé äöø̈¨¨¦

.['åë] íéðL åéîãa§¨¨§©¦
eðL àì ,áø øîà ãéáæ øa àéLðî áø øîà,mipy `iadl lekiy ¨©©§©§¨©§¦¨©©Ÿ¨

ìáà ,'äìBò äæ øBL' øîàc àlàm`,'äìBò éìò äæ øBL' øîà ¤¨§¨©¤¨£¨¨©¤¨©¨
òa÷eä.cg` `iadl jixve ,df oaxw ly zeixg`d eilr §©

:`xnbd dywnøîà÷ Bàéáäì éìò àîìãå'ilr' xn`y dna `ny ± §¦§¨¨©©£¦¨¨©
lr lihdl `le ,e`iadle gexhl aeig envr lr lihdl ezpek dzid
,xg` `iadl aiig epi` men ea ltpy oeike ,oaxw z`ad aeig envr

aie:`xnbd zxne` .dvxiy dn einca `iéëä øîzéà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦
øîàc àlà ,eðL àì ,áø øîà ãéáæ øa àéLðî áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©§©§¨©§¦¨©©Ÿ¨¤¨§¨©

énð éà ,'äìBò äæ øBL'y,'äìBò éìò äæ øBL' øîàlaiw `l f`y ¤¨¦©¦¨©¤¨©¨
.oaxw `iadl zeixg` eilrìáàm`,'äìBò éìò åéîãå äæ øBL' øîà £¨¨©¤§¨¨¨©¨

òa÷eä.dlerl einc e` df xey `iadl aeig eilr §©

äðùî
efi` yxit `le eizendan cg` yicwnd oic dn zx`an ef dpyn

:yicwdå ,Lc÷ä éNákî ãçà øîBàäxne`d okéøåMî ãçà ¨¥¤¨¦§¨©¤§¥§¤¨¦§¨©
,Lc÷ä ïäaL ìBãbä ,íéðL Bì eéäå ,Lc÷ädti oira yicwndy itl ¤§¥§¨§©¦©¨¤¨¤¤§¥

el eid m`e .yicwn `edìL,äLd,Lc÷ä íäaL éðBðéa`xnbde §Ÿ¨¥¦¤¨¤¤§¥
.ycwd ipepiad s`y dpeekdy x`az

xn` m`eL Bà ,ézLøétM äî òãBé éðéàå ézLøét,xn`éì øîà ¥©§¦§¥¦¥©©¤¥©§¦¤¨©¦
àaà,ixeey e` iyakn cg` izycwd ,ezen iptläî òãBé éðéàå ©¨§¥¦¥©¨
,xn`,Lc÷ä ïäaL ìBãbä.xgaend z` yicwd mzqd on ik ©¨¤¨¤¤§¥

àøîâ
lecbd ,ycwd ixeeyn cg` e` iyakn cg` xne`d ,dpyna epipy

.ycwd mday
`xnbd zwiicn :ycwd lecbdy exn` `l `tiqa dnl x`az `xnbd

,ycwd lecbd ycwd izendan cg` xne`dy jknàîìàdLéc÷î ©§¨©§¦
äôé ïéòa`ed.Léc÷î:`xnbd dywn,àôéñ àîéàel eid m` §©¦¨¨©§¦¥¨¥¨
d ,dylyàîìà ,Lc÷ä ïäaL éðBðéadäòø ïéòa Léc÷î`ed ¥¦¤¨¤¤§¥©§¨©§¦§©¦¨¨
,Léc÷î:`xnbd zvxzn .dtia `le,ìàeîL øîàepipyy dn ©§¦¨©§¥

y dpeekd ycwd ipepiady,éðBðéáì óà ïéLLBçlecbd oiay ,xnelk §¦©§¥¦
meyne ,wtqn ycwd md ipepiad oiaeïè÷ éaâìca ipepiad ycwdïéò ¦§©¥¨¨©¦

,àeä äôé.efk dti oira xcepl el ic `ny ¨¨
:`xnbd zl`eyãéáò éëéädidi mdn cg`y ick dyri cvik ± ¥¦¨¦

:`xnbd daiyn .xzenBì ïézîî ,áø øa àéiç éaø øîà[ipepial±] ¨©©¦¦¨©©©§¦
ìBãba déúMeã÷ì déì ìéçîe ,íîeiL ãòlr ezyecw z` llgne ± ©¤©©¦¥¦§¨¥©¨

ea ltp ixd ,eil` oeekzd m`y ,jytp dnn oilegl `vei `ede ,lecbd
,eil` oeekzd `l m`e .lecbd z` einca `iadle ezectl lekie ,men

.lecbd z` `l` `iadl jixv epi`e ,oileg `ed ixd
:ycwd mday ipepiad s` ote` dfi`a x`az `xnbdáø øîàïîçð ¨©©©§¨

eðL àì ,deáà øa äaø øîà,ycwd ipepiad s`yàlàoebkøîàc ¨©©¨©£©Ÿ¨¤¨§¨©
,'Lc÷ä éøååMî ãçà'e` lecbl ezpeek m` wtzqdl epl yi f`y ¤¨¦§¨©¤§¥

,ipepialìáàm`,'Lc÷ä éøååLa øBL' øîàwxïäaL ìBãbä £¨¨©¦§¨©¤§¥©¨¤¨¤
,Lc÷äikøîà÷ éàøBúa àøBz.eixeeyay aeygl dzid ezpeek ± ¤§¥¨§©¨¨©

:`xnbd dywn,àìeòc déîMî àéiç øa àðeä áø øîàäå ,éðéà¥¦§¨¨©©¨©¦¨¦§¥§¨
äéiìò eäàøî ,Eì øëBî éðà ézáa úéa Bøéáçì øîBàäiab lry ¨¥©£¥©¦§¨©£¦¥§©§¥£¦¨

,jl izxkn ef z` el xne`e ,ziadòéøâc íeMî åàìdf oi` m`d ± ¨¦¦§¦©
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המשך בעמוד אנק

oifge` mipya cenr gw sc ± oey`x wxtzereay

àøîâàùéø úøîà àäå.opaxl elit` -'åë äðîá øåùmipy einca `iai i`n`e -?éðàù áàúñðå äæ`l dfc ,dixcp dil lf` - a`zqpe ,"dler aixw` df" xn`c oeikc -

.ep`iaiy cr aiig - "dpna xey ilr ixd" xn`c mzd la` .axwinl ivnïè÷ àéáäå ìåãâ.oiey mdipy elit`e ,cg`n miaeyg mipy mewn lkay -áàúñðã áâ ìò óàå-

.exy `l dligzkl ,ikd elit` - "el`" xn` `dc ,aiigil `l inp zeixg`ae ,dixcp dil slg :xninl `ki`àùéøá éîð âåìôéì.mipy einca `iai - a`zqpe ,"dler df xey" -

."ohw `iade lecb"l "lecb `iade ohw" oia dil ipy `lc ."xqe` iaxe" `nile ,beltil inp "lecb `iade ohw" iedcòãú.bilt inp lecb `iade ohw xcpc `yix`c -øñåà éáøå
einca `iadl iax inp xq` yaka `nl` -

xey"c `inec "lecb `iade ohw" iedc ,li`

.mipy einca `iai `lc ,a`zqpe "dfàðéîî
éàî àðéîìedn - a`zqpe ,"dler df xey" -

mili` ipy einca `iaiy?ìéà åéîãá àéáé àì
zei `ed ohwc -ipy einca `iai la` ,i`cn x

.ixy `pinl `pinn `nl` - mili`ïéàù éôì
äìéázegpn izy mdnr `iadl jixvy -

.cg` ilka oaxrl leki oi`e ,milk ipya

icin xcpc .excpc `edd ik ifgin `l ,jkld

ipya iziin `we ,cg` ilka ezgpn d`ac

e`l i`c ,oizrc ,jzrc `wlq `we .milk

i` zepaxw` ol ztki` `l - zegpnd meyn

.ez` `nw gkne li`ed ,oixz iziine cg xcp

`inec `pira - ezian `ianc ,zegpn la`

.excpcéëä éài`n ,ixy `pinl `pinnc -

.'ek `ixi`éàðú éøú:dil `xiaqc `ki`c -

`iade lecb"a opax ixq` - a`zqpa elit`c

.dligzkl "ohwéøù äìéá ùé àäiiezi`l -

.`pinl `pinnøñåà éáøåilkac ab lr s` -

iziin `l ikd elit` ,ezgpn `iz` cg`

.dicic `inec `l` eincn'åë éàðú éøú-

oaxw` citwc `ki`e ,zegpn` citwc `ki`c

.ditebíéøåäèáådf xey"c `ziixac `tiq -

.li` einca `iai `l - a`zqpe ,"dler

.men oda ltp `lc ,mixedhaeòá÷åä-

izyl `le ,zg` dler e`iadl eilr ezeixg`

.zeleràéáäì éìò àîìãå"dler dfl" -

xey" .dixcp dil lf` - a`zqpc oeike .xn`w

,cg` dlerl rawed - a`zqp m` ,"eincl df

`l i` la` .`vi `l - zeler izy iziin i`c

epi`c ,dil ciarc ikid ik ,`vi - "ilr" xn`

.ezeixg`a aiigäðùîùã÷ä éùáëî ãçà
.gafnl -ùã÷ä ïäáù éðåðéáyxtn -

.`xnbaéúùøéôizrci `le ,odn dfi`" -

."dfi`àáà éì øîàù åà:ezzin zrya" -

."ycwdl izyxtd ixeeyn cg`òãåé éðéàå-

.odn edfi`lùã÷ä ïäáù ìåãâä,`nzqnc -

"mkixcp xgan" aizkc ,yicwd oday ahen

.(ai mixac)àøîâéðåðéáì óà ïéùùåç-

cg `l` gafnl axw `l edine ,liig ediieexz` ,jkld .ohw iabl dti oir iedc - ipepia` e` ,lecb` i` :ycwd liig ediipin id` `prci `l - "ycwd odn cg`" xn`c oeikc

.yxit lecb i`cec ,iwetql `kil - "izyxit" xn`c `kid la` .ediipinãéáò éëéäediipin cg dil ixzyinc -?ìåãâá äéúùåã÷ì ìéçîåe`le ,lg ipepia` i` :jytp dnnc -

.`xwirn oileg ipepia `vnp - `xwirn lg lecb` i`e .lecba ellige ,a`zqp df ixd - lecb`åðù àìegc -.ipepial s` oiyyéàøåúá àøåú."ixeeya aeygd xey" -åäàøî
äééìò`ede ,xn`w "iziaa daeygd" e`l "iziaa zia" `nl` - zia lyn dzxic `rixbc ,xn`w "ynn diilr" :jzrc `wlq `w .jl izxkn ef :el xne`e ,eziilrl ed`xny -

."i`xeza `xez"l oicdùã÷ä éøååùá øåù.dler -ùã÷ä ïäáù ìåãâä.dler df :xninl `ki` cg lk` `ny - zeler ikxvl exkni mixg`d lke ,dler -ïéìåç ïäéîãå-

icin lifb `l inp ycwdle .miyecw einc oi` - xknp miycw jxevle ,oilegl witp `lc ,i`d la` .ezyecwa einc oiqtzpc oilegl `viy men lra `l` ,einc qtez epi` ycwc

.ongp axl `iywe ,"ixeeya xey" xn`c ab lr s` ,olekl oiyyegc ,'ek "exkni oleke" `din ipzw .oday lecbd dil aidi `dc -àîåâøúikxvl exkni oleke" ipzwc `d -

."zeleríéøçàá áøòúðù ùã÷ä ìù øåùà.rnyn lecbc ,iwetql `kil - "ixeeya xey"` la` -éðú÷ ïëå àäå.dey mdipy oic :rnync -àîåâøú"oke" ipzwc `d -

."ixeeya xey"a `kil `witq iabl la` .ycwdl lecbd ozepc ,dey epic okc ,lecb`ìôðå."jl izxkny edf" xne`e ,ed`xn - ezian cg` -
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éôìzegpn ipy `iadl jixvy Ð dlia oi`y

cgi oaxrl leki oi`e ,milk ipya odnr

one .excpc `edd ik ifgin `l jkld ,cg` ilka

m` zegtd lkle .axrzp m` opiyiig `l Ð mcd

oxn`ck ,dligzkl axrl leki Ð ozleq axrzp

.oii iab lirl
dpaixw`y

1

2
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4

5

6

àøîâíéðL àéáäå "äðîa øBL" :àLéø zøîà àäå§¨¨§©§¥¨§¨¤§¥¦§©¦
äðîa¯!àöé àì¯ïéøååL éðL" .éðàL áàzñðå "äæ øBL" §¨¤Ÿ¨¨¤§¦§¨¥¨¥§¥§¨¦

."øñBà éaøå ãçà ïäéîãa àéáé äöø eáàzñðå äìBò elà¥¨§¦§¨£¨¨¨¦¦§¥¤¤¨§©¦¥
óàå ,ïè÷ àéáäå "ìBãb" déì äåäc íeMî ?àîòè éàî©©£¨¦©£¨¥¨§¥¦¨¨§©

áb ìòáàzñðc¯.éaø éøL àì äléçzëì¯âBìôìåéîð ©©§¦§¨¥§©§¦¨¨¨¥©¦§¦§©¦
!àLéøa¯.eäééìò âéìôéî øãäå ,eäééúléî é÷ñîc ãò ïðaøì eäì øèðe ,âéìt àúléî dlekà éaø §¥¨©¦©¨¦§¨¨¥§©§§©¨©©§©§¦¦§©§©£©¦§¦£©§

áàzñðå ,"äìBò äæ ìéà" :éðú÷c ,òãz¯áàzñðå ,"äìBòì äæ Nák" .Nák åéîãa àéáé äöø ¥©§¨¨¥©¦¤¨§¦§¨¥¨¨¨¦§¨¨¤¤¤¤¤§¨§¦§¨¥
¯:eäì àéòaéà .dpéî òîL .øñBà éaøå ,ìéà åéîãa àéáé äöøàðénîàðéîì:òîL àz ?éàî , ¨¨¨¦§¨¨©¦§©¦¥§©¦¨¦©£¨§¦¦¨§¦¨©¨§©

áàzñðå ,"äìBò äæ øBL"¯,øñBà éaøå ,íéìéà éðL åéîãa àéáî ìáà ,ìéà åéîãa àéáé àì ¤¨§¦§¨¥Ÿ¨¦§¨¨©¦£¨¥¦§¨¨§¥¥¦§©¦¥
.dpéî òîL .äléa ïéàL éôì¯àäc ,éîð ãç eléôà ?éøz àéøéà éàî ,éëä éàáàzñðaïðaøì §¦¤¥¦¨§©¦¨¦¨¦©¦§¨§¥£¦©©¦§¨§¦§¨¥§©¨©
!ïè÷ì ìBãb ïéa eäì éðL àì¯àîòè ."äléa ïéàL éôì øñBà éaø" .ïðaøc àaélàå éàpz éøz ¨¨¦§¥¨§¨¨§¥©¨¥§©¦¨§©¨©©¦¥§¦¤¥¦¨©£¨

¯äléa Lé àä ,äléa ïéàc¯áàzñðå ,"äìBò äæ ìéà" :ïðúäå ,éøL¯.Nák åéîãa àéáé äöø §¥¦¨¨¥¦¨¨¥§¨§©©¦¤¨§¦§¨¥¨¨¨¦§¨¨¤¤
áàzñðå ,"äìBò äæ Nák"¯!øñBà éaøå ,ìéà åéîãa àéáé¯,íéøBäèáe .éaøc àaélàå éàpz éøz ¤¤¤¨§¦§¨¥¨¦§¨¨©¦§©¦¥§¥©¨¥§©¦¨§©¦¦§¦

ìéà àéáäå "Nák" ,øt àéáäå "ìâò"¯àîúñ .àöé¯] "íéðL åéîãa àéáé äöø" .ïðaøkåë.[' ¥¤§¥¦¨¤¤§¥¦©¦¨¨§¨¨§©¨©¨¨¨¦§¨¨§©¦
äæ øBL" øîà ìáà ,"äìBò äæ øBL" øîàc àlà eðL àì :áø øîà ,ãéáæ øa àéLðî áø øîà̈©©§©§¨©§¦¨©©Ÿ¨¤¨©£©¤¨£¨¨©¤

"äìBò éìò¯òa÷eäáø øîà ,øîúéà éëä øîúéà éà àlà !øîà÷ "Bàéáäì éìò" àîìãå . ¨©¨§©§¦§¨¨©§¨¦¨¨©¤¨¦¦§©¨¦¦§©£©©
éìò äæ øBL" øîà éîð éà ,"äìBò äæ øBL" øîàc àlà eðL àì :áø øîà ,ãéáæ øa àéLðî§©§¨©§¦£©©Ÿ¨¤¨©£©¤¨¦©¦£©¤¨©

"äìBò éìò åéîãå äæ øBL" øîà ìáà ,"äìBò¯.òa÷eääðùîãçà" øîBàäéNákî,Lc÷ä ¨£¨£©¤§¨¨¨©¨§©¨¥¤¨¦§¨©¤§¥
ãçàåéøåMîíéðL Bì eéäå ,"Lc÷ä¯ìL ,Lc÷ä ïäaL ìBãbääL¯.Lc÷ä íäaL éðBðéa §¤¨¦§¨©¤§¥§¨§©¦©¨¤¨¤¤§¥§¨¥¦¤¨¤¤§¥

"äî òãBé éðéàå ,àaà éì øîà"L Bà ,"ézLøétM äî òãBé éðéàå ,ézLøét"¯ïäaL ìBãbä ¥©§¦§¥¦¥©©¤¥©§¦¤¨©¦©¨§¥¦¥©¨©¨¤¨¤
.Lc÷äàøîâLéc÷î ,àîìà¯"Lc÷ä ïäaL éðBðéa" :àôéñ àîéà .Léc÷î äôé ïéòa¯,àîìà ¤§¥©§¨©§¦§©¦¨¨©§¦¥¨¥¨¥¦¤¨¤¤§¥©§¨
Léc÷î¯!Léc÷î äòø ïéòa¯óà ïéLLBç :ìàeîL øîàéðBðéáì.àeä äôé ïéò ïè÷ éaâìc , ©§¦§©¦¨¨©§¦£©§¥§¦©§¥¦¦§©¥¨¨©¦¨¨

éä?ãéáò éë¯ãò Bì ïézîî :áø øa àéiç éaø øîàíîeiLdéì ìéçîe ,déúMeã÷ì.ìBãâa ¥¦¨¥£©©¦¦¨©©©§¦©¤©©¥¥¦§¨¥§¨
ãçà" øîàc àlà eðL àì :deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàéøååMîøîà ìáà ,"Lc÷ä £©©©§¨£©©¨©£Ÿ¨¤¨©£©¤¨¦§¨©¤§¥£¨£©

øBL"éøååLa"Lc÷ä¯àøBz" ,Lc÷ä ïäaL ìBãbä"éàøBúa.øîà÷¯,àðeä áø øîàäå ?éðéà ¦§¨©¤§¥©¨¤¨¤¤§¥¨§©¨¨©¦¦§¨£©©¨
"Eì øëBî éðà éúéáa úéa" Bøéáçì øîBàä :àleòc déîMî àéiç éaø øîà¯,äéiìò eäàøî £©©¦¦¨¦§¥§¨¨¥©£¥©¦§¥¦£¦¥§©§¥£¦¨

íeMî åàìòéøâc!¯Lc÷ä ìL øBL ïëå ,"Lc÷ä éøååLa øBL" :éáéúéî .íézaaL äleòî ,àì ¨¦¦§¦©¨§¨¤©¨¦¥¦¥¦§¨©¤§¥§¥¤¤§¥
áøòúpLíéøçàa¯!ïéleç ïäéîãe úBìBò éëøöì eøëné íleëå ,Lc÷ä ïäaL ìBãbä¯àîebøz ¤¦§¨¥©£¥¦©¨¤¨¤¤§¥§¨¦¨§§¨§¥§¥¤¦©§¨

.íéøçàa áøòúpL Lc÷ä ìL øBMà¯!øîà÷ "ïëå" àäå¯úéa" :éáéúéî .ìBãbà àîebøz ©¤¤§¥¤¦§¨¥©£¥¦§¨§¥¨¨©©§¨©¨¥¦¥©¦
ìôðå ,"Eì øëBî éðà éúéáa¯eäàøîãáò" .ìeôðééãáòaúîe ,"Eì øëBî éðà¯.úî eäàøî §¥¦£¦¥§§¨©©§¥¨¤¤¨£¨©£¦¥§¥©§¥¥
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קנ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zegpn(iyily meil)

,`yixa epipy .dpynd zligza mb wleg iax m`d dpc `xnbd
ézLøét,dgpnd xeriy izxcpy drya,ézLøét äî òãBé éðéàå ¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦
àéáéwtqn.ïBøOò íéML:`xnbd zxxanàpz ïàî-`ed in ¨¦¦¦¦¨©©¨

.df oic dpyy `pzdéàc ,éaøk àìc ,äi÷æç øîàkéaø,diepy `id ¨©¦§¦¨§Ÿ§©¦§¦©¦
øîàäipi`e mipexyr ly dgpn izyxit xne`dy ,dpynd seqa ¨¨©

,izyxit dnk rceiàéáémiyyãòå ãçàî ,úBðBøNò ìL úBçðî ¨¦§¨¤¤§¥¤¨§©
,íéMLgxkdae .oexyr miyy wx `iany `yixa epipy ji` ok m`e ¦¦

.miwlegd opax zrck `id dpynd zligzy
ïðçBé éaøåe ,diwfg lr wlegàîéz eléôà ,øîàdpynd zligzy §©¦¨¨¨©£¦¥¨

k,éaøzligzy meyn ,oexyr miyy `iaiy ic recn dyw `l ©¦
zwqer dpyndézLøét øîBàaly dgpn `iadl,úBðBøNòs`e §¥¥©§¦¤§

,izxcpy zepexyrd oipn z` izgkyyìáày xkef ip`íézòá÷ àì £¨Ÿ§©§¦
m`iadléìëacg`dfa ic iaxl s` okle ,úBðBøNò ïézéL éúééîc ¦§¦§©§¥¦¦¤§

éðàî ïézéLaoexyr lk ,milk miyya zepexyr miyy `iany - §¦¦¨¥
.xg` ilka

,xne`d ,dpyna epipyäçðî éìò éøä,mzqäöøiL eäæéà àéáé £¥¨©¦§¨¨¦¥¤¤¦§¤
,['åëå].zegpnay zcgein `idy ,zleq zgpn `iai xne` dcedi iax

:'zegpnay zcgein' edn zx`an `xnbdàðzz` x`al `ziixaa ¨¨
,zleq zgpn `iai jkly ,dcedi iax ixacBa çúôe ìéàBäzgpna-] ¦¨©

[zleqälçz áeúkälk iptl dpey`x daezk zleq zgpny - ©¨§¦¨
mzq dgpn xcepd okle ,'zegpnay zcgein' `id z`fae ,zegpnd

.dyxta dpey`x daezkd dgpn `iadl eilr
:`xnbd dywnäzòî àlày ,oic epl `vi eiykrn m`d -øîBàä ¤¨¥©¨¨¥
äìBò éìò éøäy ,`iai oin dfi`n yxit `le ,mzqø÷a ïa àéáé`le £¥¨©¨¨¦¤¨¨

,o`váeúkä Ba çúôe ìéàBä.dler oaxw zyxta ¦¨©©¨
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המשך ביקור למס' מנחות ליום שלישי עמ' ב

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

elàå ,äáò ïúìéìa elà ,íéNák elàåmr ze`ad zegpnd-] §¥§¨¦¥§¦¨¨¨¨§¥
[miyakd,äkø ïúìéìay cereúéøçL ïúìéìa elà-dgpnd §¦¨¨©¨¥§¦¨¨©£¦

mr daixwdl ick xweaa dze` millea ,xgy ly cinz mr d`ad
,cinzdelàå[miaxrd oia ly cinz mr daixwd dgpnd-]ïúìéìa §¥§¦¨¨

å ,íéaøòä ïéaoklïéàoitqende oicinzd zegpn lkìò äfî ïéììáð ¥¨©§©¦§¥¦§¨¦¦¤©
,äæick cgi mllal i`yx oi` mb ,dey ozlila onf oi`y calny ¤

opnyy zegpnd erlai `ly,daexn opnyy zegpnn hrenjkitle
.cg` ilka lladl die`xd dgpnd xeriy edn o`kn cenll oi`

Bì eøîàoerny iaxläzà øBîàdgpn mi`ian oi`y mrhd dn ¨§¡©¨
.cg` ilka oexyr cg`e miyy lyíäì øîà,oerny iaxàeä éøä ¨©¨¤£¥

øîBà(i f `xwie)äøBz äøîà øák ,'äáøçå ïîMá äìeìá äçðî ìëå' ¥§¨¦§¨§¨©¤¤©£¥¨§¨¨§¨¨
äçðî àáäzleqnììaéäì äìBëiLoexyr miyyn xzeiae ,onya ¨¥¦§¨¤§¨§¦¨¥

.dpnya zllap dgpnd oi` cg` ilka
Bì eøîàike ,oerny iaxlïéììáð íéMLae ,cg` ilkaíéMLa ¨§§¦¦¦§¨¦§¦¦

ïéììáð ïéà ãçàå,cg` ilkaBì øîàoerny iax mdl xn` -ìk §¤¨¥¦§¨¦¨©¨
àeä ïk íéîëç úcîminkg exn`y enke ,wiecn mxeriyy ¦Ÿ£¨¦¥

yBðéà áBèø÷ øñç äàñ íéòaøàa ,ìáBè àeä äàñ íéòaøàa§©§¨¦§¨¥§©§¨¦§¨¨¥ª§¥
.ìBaèì ìBëéminkg exn` okexeriy ea yiy lke`yäöéakànèî ¨¦§©¥¨§©¥

ïéìëBà úàîeè-lke`e ,e`nhp ,ea erbpy mixedh milke`y §©¨¦
xeriyaäöéakyøñçxeriyk epnnúàîeè ànèî ïéà ,íeLîeL ©¥¨¨¥§¥§©¥§©
,ïéìëBàdviak ea yiyk wxy wiecn xeriy exn` minkgy iptn ¨¦

.mixedh milke` `nhnexeriyy cbay minkg exn` cereìLäL §Ÿ¨
ìL ìòäLmigth,ñøãî ànèîlr dylyy minkg exriyy iptn ©§Ÿ¨§©¥¦§¨

.daiyil mie`x migth dylyxeriya cba la`ìLìL ìò äLäL §Ÿ¨©§Ÿ¨
migthúçà àîéð øñç,[cg` heg-].ñøãî ànèî Bðéà ¨¥¦¨©©¥§©¥¦§¨

:oerny iax ly enrh lr dywn `xnbdïéììáð ïéà éëåcg`e miyy §¦¥¦§¨¦
,zg` zaa oexyréåä éàî,jka leqtd dn -ïðz àäå(.gi lirl)yíà ©¨¥§¨§©¦

ììa àì,dgpnd z`,øLkcg`e miyy s`e ,zakrn dlila oi`y Ÿ¨©¨¥
.dlila `la m`iai oexyr

:`xnbd zvxznàøéæ éaø øîày ,`ed llkdäléáì éeàøä ìk- ¨©©¦¥¨¨¨¨§¦¨

,oexyr miyy da yiy oebk ,dllal ie`xy dgpn lkyäléa ïéà¥¦¨
,Ba úákòî.dlila `la s` dxykeäléáì éeàø BðéàL ìëålke - §©¤¤§Ÿ¤¥¨§¦¨

,oexyr miyyn xzei da yiy oebk ,dlleal xyt` i`y dgpnäléa¦¨
Ba úákòî. §©¤¤

.xeriy minkg eraw ea s`y dliap mc z`neh oica zwqer `xnbd
ìL úçà äcøôa äNòî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éáéa éaø øîà̈©©¦¥©¨©©¦§ª©¤¥¦©£¤§¦§¨©©¤

äúnL éaø úéa,mc dpnn `vieúéòéáøa dîc úà íéîëç eøòéLå ¥©¦¤¥¨§¦££¨¦¤¨¨¨§¦¦
,ziriax ea yi m` zrcl ,dpnn `veid mcd z` minkg eccne -

.dliapd xyan miyxety itk ,dncn yextl mikixv eidie
àðñéa øa ÷çöé éaø áéúî,iaia axldpyna epipy(`"n g"t zeiecr) ¥¦©¦¦§¨©¦§¨

àeäL úBìéáð íc ìò àøéúa ïa òLBäé éaøå òLBäé éaø ãéòä¥¦©¦§ª©§©¦§ª©¤§¥¨©©§¥¤
úBàiãBøò ïéøçBð eéäå äNòî àøéúa ïa òLBäé éaø øîàå .øBäè̈§¨©©¦§ª©¤§¥¨©£¤§¨£¦£¦¨

Cìî ìL àéøèñéàa úBéøàìick ,xrid icexr z` mibxed eidy ©£¨§¦§©§¨¤¤¤
,jlnd zia ly cecba zeix`d z` mxyan lik`dlíéìâø éìBò eéäå§¨¥§¨¦

ïäéúBaeëø ãò ïéò÷BL[mdikxa-]å ,ícamilbxd ilery s` §¦©§¥¤©¨§
,mzxdh lr xenyl mixdfeníäì eøîà àìminkg,øácoeikn Ÿ¨§¨¤¨¨

recn ,iel oa ryedi iax ixac lr dywe ,jk ici lr mi`nhp oi`y
.llk `nhn dliapd mc oi` `ld ,ziriaxa dnc z` exriy÷ézLéà¦§¦

.daeyz mdl aiyd `le iaia ax wzy -à÷éøæ éaø déì øîàaxl ¨©¥©¦§¦¨
,iaiaøî øcäî à÷ àì àîòè éàîdper [iaia ax-] xn oi` recn - ©©£¨Ÿ¨©§©©

,`pqia xa wgvi iaxl daeyzdéì øîàxl iaia ax`wixf iaéëéä ¨©¥¥¦
déì øcäà-,jk zeyrl izlkia oi` `lde ,el dpr` ji`éaø øîàc ©§©¥§¨©©¦

,ïéðçdgkezd zyxta xkfend weqtdyéiç eéäå'Eì íéàìz E £¦§¨©¤§ª¦§
'ãâpî(eq gk mixac),ì äðMî äàeáz ç÷Blä äæäðLmc` lr xn`p ± ¦¤¤¤©¥©§¨¦¨¨§¨¨

rcei epi`y ,eiiga geha `ed oi`e ,d`eaz da rexfl rwxw el oi`y
weqtd jynde .d`eaz mda zepwl zern el eidi d`ad dpy m`(my)

,úaL áøòì úaL áøòî äàeáz ç÷Blä äæ 'íîBéå äìéì zãçôe'¨©§¨©§¨§¨¤©¥©§¨¥¤¤©¨§¤¤©¨
weqtd jynde .dnily dpyl d`eaz zepwl sqk ic el oi`y iptn

éiça ïîàz ìàå'øèìtä ìò CîBqä äæ 'Ejixve ,mezgpd lr - §©©£¦§©¤¤©¥©©©§¥
,eneia mei icn zt zepwl
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המשך ביקור למס' מנחות ליום שני עמ' ב

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

' xne`dyïî'íéLãòä,mihgn die`x dgpn `iadl aiigàkéàc ¦¨£¨¦§¦¨
déa øãäc àeä øcäî øîéîìdvx dligzay ea xfegy xnel yiy - §¥©¦§¨§¨©¥

mipey`xd eixac lhal icke ,ea xfeg zrke dxenb dgpn aiigzdl
,odn d`a dgpn oi`y reciy ,'miycrd on' xne`åea xefgl leki oi` §

y iptnì ñBôzïBLàø ïBLokle ,eixac zligz itk milg eixace - §¨¦
eprinydl `pzd jxved `le ,dgpn aiig miycrd on xcepdy heyt

àlàyeléôàxne`dénð 'ïéøBòOä ïî'zgpn `iadl aiig [mb-] ¤¨£¦¦©§¦©¦
s` ,mihgéòè à÷c àeä àòèéî øîéîì àkéàcdrhy xnel yiy - §¦¨§¥©¦§¨§¨¨¥

,mdn d`a dgpn oi`y oeike ,mixeryn dgpn aiigzdl dzid ezpeeke
y `pzd eprinyd okl ,melk aiig oi`éëä eléôàmixne` [jk-] £¦¨¦

ì ñBôz,ïBLàø ïBL`iadl dvx dligzay ,eixac z` miyxtne §¨¦
oeike ,'mixeryd on' xn`e ea xfge hxgzp aeye ,dpick dgpn
okle .dzkldk dgpn `iadl aeig eilr lg ,eixac zligzk xwirdy
xcepdy gxkd oi` dpyndny ,ea xfgy diwfg lr opgei iax dnz

.i`ny ziak dpi`e xeht miycrd on dgpn `iadl
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המשך ביקור למס' מנחות ליום שני עמ' ק

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

enk `le ,'oaxw' da aezky dgpnn ony zacp oic micnel iaxl mby
aeyl jixv ok m`e ,'gxf`'n df oic micnel iaxly [`tt ax] zxn`y
miwleg opaxe iaxy ,l"pd minkgd ex`iay enk mzwelgn x`ale
.'dxz`a iwe`e dpin oec' mixne`y e` 'dpine dpin oec' mixne` m`

déì øîà,`ped axl `tt axàéðz àéðz éàdiepy mpn` m` - ¨©¥¦©§¨©§¨
ixd ,'oaxw'n ony zacp oic cnel iax mby cnlp dpnny efk `ziixa

.dilr aiydl dn il oi`e diepy `id
xne`d ,dpyna epipyézLøét,`ia` ony e` oii dnkòãBé éðéàå ¥©§¦§¥¦¥©
àéáé ,ézLøét äîonye oiika mi`iany mikqpíBédäaeøîxzeia ©¥©§¦¨¦§§¤

.zepaxwa
:'daexn mei' edn zx`and `ziixa d`ian `xnbd,àðzmeik' ¨¨

epiid 'daexnâç ìL ïBLàøä áBè íBékzekeqdúBéäì ìçL §¨¦¤¨¤¨¦§
,úaMalkn xzeia axd zepaxwd xtqn z` mi`ian eay mei `edy ©©¨

.dpyd zeni
äðùî

:xcp dn hxit `le xcepd oic dn x`al dkiynn ef dpyn

xne`déìò éøä`iadlNák àéáé ,äìBòzegtd `edy ,dlerl xkf £¥¨©¨¨¦¤¤
.dnda zelerayøîBà äéøæò ïa øæòìà éaø`iaiïa Bà øBz Bà ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤

,äðBée` xezn d`ad serd zler excpl `iadl `ed lekiy xnelk ¨
`xnba oldle ,dnda zler `iadl jixv epi`e ,dpei oa(a"r)x`eai

.mnrh
dler `iadl izxcpy drya ,xne`dézLøétd`iadl,ø÷aä ïî ¥©§¦¦©¨¨

åeiykr,ézLøét äî òãBé éðéà,xcpy xwad oin z` gkyyàéáé §¥¦¥©©¥©§¦¨¦
øt,yly oa e` miizpy oa xkfìâòå`l` d`a dlerd oi`y ,xkf ¨¨¥¤

.mixkfd on
dler `iadl izyxit ,xn` m`eäî òãBé éðéàå ,äîäaä ïî¦©§¥¨§¥¦¥©©

,ézLøét,xcp dnda oin dfi`n gkyyøéòN ìéà ìâòå øt àéáé ¥©§¦¨¦¨¨¥¤©¦¨¦
ìèå éãb,äepi`y oeike ,dler oaxwl miie`xd zenda md el` lky §¦§¨¤

.excp ici z`vl ick mlek z` `iadl jixv yxit dn rcei
izxcpy drya ,xn` m`eézLøét,dlerl `ia` dnåeiykréðéà ¥©§¦§¥¦

,ézLøét äî òãBéwtzqdl yi ,xcp oin dfi`ne xcp dn gkyy ¥©©¥©§¦
,serd zler `iadl xcp `ny
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קני

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zegpn(iyily meil)

,`yixa epipy .dpynd zligza mb wleg iax m`d dpc `xnbd
ézLøét,dgpnd xeriy izxcpy drya,ézLøét äî òãBé éðéàå ¥©§¦§¥¦¥©©¥©§¦
àéáéwtqn.ïBøOò íéML:`xnbd zxxanàpz ïàî-`ed in ¨¦¦¦¦¨©©¨

.df oic dpyy `pzdéàc ,éaøk àìc ,äi÷æç øîàkéaø,diepy `id ¨©¦§¦¨§Ÿ§©¦§¦©¦
øîàäipi`e mipexyr ly dgpn izyxit xne`dy ,dpynd seqa ¨¨©

,izyxit dnk rceiàéáémiyyãòå ãçàî ,úBðBøNò ìL úBçðî ¨¦§¨¤¤§¥¤¨§©
,íéMLgxkdae .oexyr miyy wx `iany `yixa epipy ji` ok m`e ¦¦

.miwlegd opax zrck `id dpynd zligzy
ïðçBé éaøåe ,diwfg lr wlegàîéz eléôà ,øîàdpynd zligzy §©¦¨¨¨©£¦¥¨

k,éaøzligzy meyn ,oexyr miyy `iaiy ic recn dyw `l ©¦
zwqer dpyndézLøét øîBàaly dgpn `iadl,úBðBøNòs`e §¥¥©§¦¤§

,izxcpy zepexyrd oipn z` izgkyyìáày xkef ip`íézòá÷ àì £¨Ÿ§©§¦
m`iadléìëacg`dfa ic iaxl s` okle ,úBðBøNò ïézéL éúééîc ¦§¦§©§¥¦¦¤§

éðàî ïézéLaoexyr lk ,milk miyya zepexyr miyy `iany - §¦¦¨¥
.xg` ilka

,xne`d ,dpyna epipyäçðî éìò éøä,mzqäöøiL eäæéà àéáé £¥¨©¦§¨¨¦¥¤¤¦§¤
,['åëå].zegpnay zcgein `idy ,zleq zgpn `iai xne` dcedi iax

:'zegpnay zcgein' edn zx`an `xnbdàðzz` x`al `ziixaa ¨¨
,zleq zgpn `iai jkly ,dcedi iax ixacBa çúôe ìéàBäzgpna-] ¦¨©

[zleqälçz áeúkälk iptl dpey`x daezk zleq zgpny - ©¨§¦¨
mzq dgpn xcepd okle ,'zegpnay zcgein' `id z`fae ,zegpnd

.dyxta dpey`x daezkd dgpn `iadl eilr
:`xnbd dywnäzòî àlày ,oic epl `vi eiykrn m`d -øîBàä ¤¨¥©¨¨¥
äìBò éìò éøäy ,`iai oin dfi`n yxit `le ,mzqø÷a ïa àéáé`le £¥¨©¨¨¦¤¨¨

,o`váeúkä Ba çúôe ìéàBä.dler oaxw zyxta ¦¨©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc zegpn(ipy meil)

elàå ,äáò ïúìéìa elà ,íéNák elàåmr ze`ad zegpnd-] §¥§¨¦¥§¦¨¨¨¨§¥
[miyakd,äkø ïúìéìay cereúéøçL ïúìéìa elà-dgpnd §¦¨¨©¨¥§¦¨¨©£¦

mr daixwdl ick xweaa dze` millea ,xgy ly cinz mr d`ad
,cinzdelàå[miaxrd oia ly cinz mr daixwd dgpnd-]ïúìéìa §¥§¦¨¨

å ,íéaøòä ïéaoklïéàoitqende oicinzd zegpn lkìò äfî ïéììáð ¥¨©§©¦§¥¦§¨¦¦¤©
,äæick cgi mllal i`yx oi` mb ,dey ozlila onf oi`y calny ¤

opnyy zegpnd erlai `ly,daexn opnyy zegpnn hrenjkitle
.cg` ilka lladl die`xd dgpnd xeriy edn o`kn cenll oi`

Bì eøîàoerny iaxläzà øBîàdgpn mi`ian oi`y mrhd dn ¨§¡©¨
.cg` ilka oexyr cg`e miyy lyíäì øîà,oerny iaxàeä éøä ¨©¨¤£¥

øîBà(i f `xwie)äøBz äøîà øák ,'äáøçå ïîMá äìeìá äçðî ìëå' ¥§¨¦§¨§¨©¤¤©£¥¨§¨¨§¨¨
äçðî àáäzleqnììaéäì äìBëiLoexyr miyyn xzeiae ,onya ¨¥¦§¨¤§¨§¦¨¥

.dpnya zllap dgpnd oi` cg` ilka
Bì eøîàike ,oerny iaxlïéììáð íéMLae ,cg` ilkaíéMLa ¨§§¦¦¦§¨¦§¦¦

ïéììáð ïéà ãçàå,cg` ilkaBì øîàoerny iax mdl xn` -ìk §¤¨¥¦§¨¦¨©¨
àeä ïk íéîëç úcîminkg exn`y enke ,wiecn mxeriyy ¦Ÿ£¨¦¥

yBðéà áBèø÷ øñç äàñ íéòaøàa ,ìáBè àeä äàñ íéòaøàa§©§¨¦§¨¥§©§¨¦§¨¨¥ª§¥
.ìBaèì ìBëéminkg exn` okexeriy ea yiy lke`yäöéakànèî ¨¦§©¥¨§©¥

ïéìëBà úàîeè-lke`e ,e`nhp ,ea erbpy mixedh milke`y §©¨¦
xeriyaäöéakyøñçxeriyk epnnúàîeè ànèî ïéà ,íeLîeL ©¥¨¨¥§¥§©¥§©
,ïéìëBàdviak ea yiyk wxy wiecn xeriy exn` minkgy iptn ¨¦

.mixedh milke` `nhnexeriyy cbay minkg exn` cereìLäL §Ÿ¨
ìL ìòäLmigth,ñøãî ànèîlr dylyy minkg exriyy iptn ©§Ÿ¨§©¥¦§¨

.daiyil mie`x migth dylyxeriya cba la`ìLìL ìò äLäL §Ÿ¨©§Ÿ¨
migthúçà àîéð øñç,[cg` heg-].ñøãî ànèî Bðéà ¨¥¦¨©©¥§©¥¦§¨

:oerny iax ly enrh lr dywn `xnbdïéììáð ïéà éëåcg`e miyy §¦¥¦§¨¦
,zg` zaa oexyréåä éàî,jka leqtd dn -ïðz àäå(.gi lirl)yíà ©¨¥§¨§©¦

ììa àì,dgpnd z`,øLkcg`e miyy s`e ,zakrn dlila oi`y Ÿ¨©¨¥
.dlila `la m`iai oexyr

:`xnbd zvxznàøéæ éaø øîày ,`ed llkdäléáì éeàøä ìk- ¨©©¦¥¨¨¨¨§¦¨

,oexyr miyy da yiy oebk ,dllal ie`xy dgpn lkyäléa ïéà¥¦¨
,Ba úákòî.dlila `la s` dxykeäléáì éeàø BðéàL ìëålke - §©¤¤§Ÿ¤¥¨§¦¨

,oexyr miyyn xzei da yiy oebk ,dlleal xyt` i`y dgpnäléa¦¨
Ba úákòî. §©¤¤

.xeriy minkg eraw ea s`y dliap mc z`neh oica zwqer `xnbd
ìL úçà äcøôa äNòî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éáéa éaø øîà̈©©¦¥©¨©©¦§ª©¤¥¦©£¤§¦§¨©©¤

äúnL éaø úéa,mc dpnn `vieúéòéáøa dîc úà íéîëç eøòéLå ¥©¦¤¥¨§¦££¨¦¤¨¨¨§¦¦
,ziriax ea yi m` zrcl ,dpnn `veid mcd z` minkg eccne -

.dliapd xyan miyxety itk ,dncn yextl mikixv eidie
àðñéa øa ÷çöé éaø áéúî,iaia axldpyna epipy(`"n g"t zeiecr) ¥¦©¦¦§¨©¦§¨

àeäL úBìéáð íc ìò àøéúa ïa òLBäé éaøå òLBäé éaø ãéòä¥¦©¦§ª©§©¦§ª©¤§¥¨©©§¥¤
úBàiãBøò ïéøçBð eéäå äNòî àøéúa ïa òLBäé éaø øîàå .øBäè̈§¨©©¦§ª©¤§¥¨©£¤§¨£¦£¦¨

Cìî ìL àéøèñéàa úBéøàìick ,xrid icexr z` mibxed eidy ©£¨§¦§©§¨¤¤¤
,jlnd zia ly cecba zeix`d z` mxyan lik`dlíéìâø éìBò eéäå§¨¥§¨¦

ïäéúBaeëø ãò ïéò÷BL[mdikxa-]å ,ícamilbxd ilery s` §¦©§¥¤©¨§
,mzxdh lr xenyl mixdfeníäì eøîà àìminkg,øácoeikn Ÿ¨§¨¤¨¨

recn ,iel oa ryedi iax ixac lr dywe ,jk ici lr mi`nhp oi`y
.llk `nhn dliapd mc oi` `ld ,ziriaxa dnc z` exriy÷ézLéà¦§¦

.daeyz mdl aiyd `le iaia ax wzy -à÷éøæ éaø déì øîàaxl ¨©¥©¦§¦¨
,iaiaøî øcäî à÷ àì àîòè éàîdper [iaia ax-] xn oi` recn - ©©£¨Ÿ¨©§©©

,`pqia xa wgvi iaxl daeyzdéì øîàxl iaia ax`wixf iaéëéä ¨©¥¥¦
déì øcäà-,jk zeyrl izlkia oi` `lde ,el dpr` ji`éaø øîàc ©§©¥§¨©©¦

,ïéðçdgkezd zyxta xkfend weqtdyéiç eéäå'Eì íéàìz E £¦§¨©¤§ª¦§
'ãâpî(eq gk mixac),ì äðMî äàeáz ç÷Blä äæäðLmc` lr xn`p ± ¦¤¤¤©¥©§¨¦¨¨§¨¨

rcei epi`y ,eiiga geha `ed oi`e ,d`eaz da rexfl rwxw el oi`y
weqtd jynde .d`eaz mda zepwl zern el eidi d`ad dpy m`(my)

,úaL áøòì úaL áøòî äàeáz ç÷Blä äæ 'íîBéå äìéì zãçôe'¨©§¨©§¨§¨¤©¥©§¨¥¤¤©¨§¤¤©¨
weqtd jynde .dnily dpyl d`eaz zepwl sqk ic el oi`y iptn

éiça ïîàz ìàå'øèìtä ìò CîBqä äæ 'Ejixve ,mezgpd lr - §©©£¦§©¤¤©¥©©©§¥
,eneia mei icn zt zepwl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc zegpn(ipy meil)

' xne`dyïî'íéLãòä,mihgn die`x dgpn `iadl aiigàkéàc ¦¨£¨¦§¦¨
déa øãäc àeä øcäî øîéîìdvx dligzay ea xfegy xnel yiy - §¥©¦§¨§¨©¥

mipey`xd eixac lhal icke ,ea xfeg zrke dxenb dgpn aiigzdl
,odn d`a dgpn oi`y reciy ,'miycrd on' xne`åea xefgl leki oi` §

y iptnì ñBôzïBLàø ïBLokle ,eixac zligz itk milg eixace - §¨¦
eprinydl `pzd jxved `le ,dgpn aiig miycrd on xcepdy heyt

àlàyeléôàxne`dénð 'ïéøBòOä ïî'zgpn `iadl aiig [mb-] ¤¨£¦¦©§¦©¦
s` ,mihgéòè à÷c àeä àòèéî øîéîì àkéàcdrhy xnel yiy - §¦¨§¥©¦§¨§¨¨¥

,mdn d`a dgpn oi`y oeike ,mixeryn dgpn aiigzdl dzid ezpeeke
y `pzd eprinyd okl ,melk aiig oi`éëä eléôàmixne` [jk-] £¦¨¦

ì ñBôz,ïBLàø ïBL`iadl dvx dligzay ,eixac z` miyxtne §¨¦
oeike ,'mixeryd on' xn`e ea xfge hxgzp aeye ,dpick dgpn
okle .dzkldk dgpn `iadl aeig eilr lg ,eixac zligzk xwirdy
xcepdy gxkd oi` dpyndny ,ea xfgy diwfg lr opgei iax dnz

.i`ny ziak dpi`e xeht miycrd on dgpn `iadl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zegpn(ycew zay meil)

dzid ezpeeky xnel xkend lekie ,ziadn drexb diilrdy meyn
dzid ezpeeky xn`p mb 'ixeeya xey' xne`yk ok m`e ,rexbl

:`xnbd zvxzn .rexbl,àì,'diilr' ed`xny `ler xn`y dn Ÿ
d epiid,íézaaL äleòî`ede ,izaay aeygd rnyn 'iziaa zia'y §¤¤©¨¦

.eixeeyay xgaenl ezpeek 'ixeeya xey'y oicd
:`xnbd dywn,éáéúéîxne`dìL øBL ïëå ,Lc÷ä éøååLa øBL ¥¦¥¦§¨©¤§¥§¥¤

eøëné ,íleëå ,Lc÷ä ïäaL ìBãbä ,íéøçàa áøòúpL Lc÷ä¤§¥¤¦§¨¥©£¥¦©¨¤¨¤¤§¥§¨¦¨§
,úBìBò éëøöì,ycwd `ed `ny wtzqdl yi cg` lk lr ikïäéîãe §¨§¥§¥¤

l e`vi,ïéleçrnyn zeler ikxvl exkni mleky epipyy dnne ¦
.ycwd lecbd wxy xn`y dea` xa daxk `le ,mlekl miyyegy

:`xnbd zvxzn,íéøçàa áøòúpL Lc÷ä ìL øBMà àîebøz©§¨©¤¤§¥¤¦§¨¥©£¥¦
ipyd oicd lr wx zeler ikxvl exkni mleky epipyy dn z` cinrz
`ed `ny cg` lk lr wtzqdl yi f`y ,oilega ycwd xey axrzpy

.ycwd lecbd wx ,ycwd ixeeya xey xne`d la` ,axrzpy
:`xnbd zl`eyøîà÷ 'ïëå' àäåoic dligz epipy `ziixaa ixde ± §¨§¥¨¨©

ycwd ly xey oke' epipy jk xg`e ,ycwd ixeeya xey xne`d
:`xnbd daiyn .dey mpicy rnyne ,'mixg`a axrzpyàîebøz©§¨

,ìBãbàozepy oiprl epiid 'oke' `ziixad dxn`y dny cinrz ©¨
dn la` ,mixg`a axrzpy ycwd xeya mb dfy ,ycwdl lecbd
ycwd xeya `wec `ed ,ycwd ikxvl x`yd xeknl jixvy epipyy

.oilega axrzpy
:`xnbd dywn,éáéúéîexagl xne`d,Eì øëBî éðà ézáa úéa ¥¦¥©¦§¨©£¦¥§

ìôðå,xkend izan cg`eäàøîd z`,ìeôðizxkn df el xne`e §¨©©§¥¨
xne`d oke .jlúîå ,Eì øëBî éðà ééãáòa ãáò,eicarn cg` ¤¤©£¨©£¦¥§¨¥

eäàøîd z`,úî.jl izxkn df el xne`e ©§¥¥
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המשך ביקור למס' מנחות ליום שבת אודש עמ' ב

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

enk `le ,'oaxw' da aezky dgpnn ony zacp oic micnel iaxl mby
aeyl jixv ok m`e ,'gxf`'n df oic micnel iaxly [`tt ax] zxn`y
miwleg opaxe iaxy ,l"pd minkgd ex`iay enk mzwelgn x`ale
.'dxz`a iwe`e dpin oec' mixne`y e` 'dpine dpin oec' mixne` m`

déì øîà,`ped axl `tt axàéðz àéðz éàdiepy mpn` m` - ¨©¥¦©§¨©§¨
ixd ,'oaxw'n ony zacp oic cnel iax mby cnlp dpnny efk `ziixa

.dilr aiydl dn il oi`e diepy `id
xne`d ,dpyna epipyézLøét,`ia` ony e` oii dnkòãBé éðéàå ¥©§¦§¥¦¥©
àéáé ,ézLøét äîonye oiika mi`iany mikqpíBédäaeøîxzeia ©¥©§¦¨¦§§¤

.zepaxwa
:'daexn mei' edn zx`and `ziixa d`ian `xnbd,àðzmeik' ¨¨

epiid 'daexnâç ìL ïBLàøä áBè íBékzekeqdúBéäì ìçL §¨¦¤¨¤¨¦§
,úaMalkn xzeia axd zepaxwd xtqn z` mi`ian eay mei `edy ©©¨

.dpyd zeni
äðùî

:xcp dn hxit `le xcepd oic dn x`al dkiynn ef dpyn

xne`déìò éøä`iadlNák àéáé ,äìBòzegtd `edy ,dlerl xkf £¥¨©¨¨¦¤¤
.dnda zelerayøîBà äéøæò ïa øæòìà éaø`iaiïa Bà øBz Bà ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤

,äðBée` xezn d`ad serd zler excpl `iadl `ed lekiy xnelk ¨
`xnba oldle ,dnda zler `iadl jixv epi`e ,dpei oa(a"r)x`eai

.mnrh
dler `iadl izxcpy drya ,xne`dézLøétd`iadl,ø÷aä ïî ¥©§¦¦©¨¨

åeiykr,ézLøét äî òãBé éðéà,xcpy xwad oin z` gkyyàéáé §¥¦¥©©¥©§¦¨¦
øt,yly oa e` miizpy oa xkfìâòå`l` d`a dlerd oi`y ,xkf ¨¨¥¤

.mixkfd on
dler `iadl izyxit ,xn` m`eäî òãBé éðéàå ,äîäaä ïî¦©§¥¨§¥¦¥©©

,ézLøét,xcp dnda oin dfi`n gkyyøéòN ìéà ìâòå øt àéáé ¥©§¦¨¦¨¨¥¤©¦¨¦
ìèå éãb,äepi`y oeike ,dler oaxwl miie`xd zenda md el` lky §¦§¨¤

.excp ici z`vl ick mlek z` `iadl jixv yxit dn rcei
izxcpy drya ,xn` m`eézLøét,dlerl `ia` dnåeiykréðéà ¥©§¦§¥¦

,ézLøét äî òãBéwtzqdl yi ,xcp oin dfi`ne xcp dn gkyy ¥©©¥©§¦
,serd zler `iadl xcp `ny
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המשך ביקור למס' מנחות ליום שישי עמ' ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zegpn(oey`x meil)

:minecàëéøöezagnn dpWna mb ezaeg ici `vi `ly eprinydl §¦¨©
meyn ,cg` ilkl milk ipyn dpyna mbe ,jtidl e` zygxnléàc§¦

àúéén÷ Cä ïðéòîLà,jtidl e` zygxnl zagnn dpiyydid ©§§¦©©©©§¨
,ezaeg ici `vi `l dfa wxy xnel xyt`à÷å úáçna øîàc íeMî¦§¨©©©£©§¨

éúééî[`iade-]àëä ìáà ,úLçønamilk ipyn dpiyy ,`tiqa - ©§¥©©§¤¤£¨¨¨
,cg` ilkléãéàå éãéàc,`iad eay ilkde `iadl xcp eay ilkd ± §¦¦§¦¦
å ,úáçnaokàîéà ,úLçøna éãéàå éãéàyàöé énð Bøãð éãéoeik ©©£©§¦¦§¦¦©©§¤¤¥¨§¥¦§©¦¨¨

,xcpy dnn xenb iepiy epi`ydfa s`y eprinydl `pzd jxved okl
.cala `yixay oicd z` aezkiy ic did `le ,ezaeg ici `vi `låok §

jtidlCä ïðéòîLà éàmipyl cg` ilkn dpiyy `tiqa oicd z` - ¦©§§¦©©
,ezaeg ici `vi `l my `weecy mixne` epiid ,jtidl e`à÷c íeMî¦§¨

eäì âéìt,milk ipyl mze` wligy -íúä ìáà,`yixaâéìt àìc ¨¦§£¨¨¨§Ÿ¨¦
déa,milk ipyl mze` wlig `ly -àì àîéà`ly xne` iziid - ¥¥¨Ÿ

dfy oeik ,ezaeg ici `vi xake excp xear zxg` cer `iadl jxhvi
xcpy lceb eze`a e`iady meyn xcpy dnn jk lk iepiy epi`

,`iadl.àëéøö§¦¨
:zwelgna ielz ,xcpy dn itl `eal drawp dgpndy dpynd oic

,ïðaø eðzdpiyyk oke ,jtidle zygxnl zagnn dpynd mc`y ¨©¨¨
,jtidle mipyl cg` ilkn,àöé àì Bøãð éãéå àéáä àéáäM äî©¤¥¦¥¦¦¥¦§Ÿ¨¨

,àöé énð Bøãð éãé óà ,øîBà ïBòîL éaøoi` ezrcly meyn ©¦¦§¥©§¥¦§©¦¨¨
,efk e` efk dgpn `iaiy excp zrya xn`y dna zrawp dgpnd

.seqa ea dpzipy ilkd itl rawp lkd `l`
xne`dy dpyna epipyúáçna àéáäì Bæoke ,zygxna `iade §¨¦©©£©

ilkdn `ivedl leki epi` recn zx`an `xnbd .zeleqt ,jtidl
:`xnbd zl`ey .xcpy enk ilka zzle `iadyàì àéðz àäå§¨©§¨Ÿ

úøL éìk íeLcé÷ok m`e ,sebd zyecwa zegpnd z` mda e`iady ¦§§¥¨¥
df ilkn o`ivedle xefgl leki `ld ,zeleqty dpyna xn`p recn

:`xnbd zvxzn .o`iadl xcpy ilk eze`a oze` zzle,ééaà øîà̈©©©¥
mpn`íeLcé÷ àìdvinwd iptl ea eidy zxyd ilkáøwéì`l`] Ÿ¦§¦§©

l unewd ozip eay zxy ilkd wx,[axwil eycwn dvinwd xg`ìáà£¨
ìñtéì íeLcé÷ilka dpzil df ilkn d`ivedl lkei `ly df oiprl ± ¦§¦¨¥

.dzelqta x`yiz `linne zxyd ilk dyciw ,xg`
:zeleqt mipte`d lka `ly dpynd oica weligeðL àì ,ééaà øîàå§¨©©©¥Ÿ¨

,dleqt ,zygxna `iade ,'zagna `iadl ef' xne`dy
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ËÈ¯ˆ ÏÏt˙‰L Á"È ˙lÈÙ˙a ˙aL ÏL ¯ÈkÊ‰ Ì‡ ˜teÒÓ ‡e‰ Ì‡Â¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì˙q‰ ÔÓL Ïlt˙‰Ïe ¯BÊÁÏ C §¦§¨¦¦§¦¤©¨¦§¦©¤¦§©¥¨¦©£§¦§©¥¤¦©§¨Ÿ¦§¦

˙BÎ¯a 'Ê Ïlt˙‰ Ì‡ B‡ ÏBÁ ÏL Á"È ˙lÈÙz Ïlt˙‰ Ì‡ ˜teÒÓ ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ Ì„‡ ÏL BÏ‚¯‰ Ôk ÔÈ‡L ÔÂÈk¥¨¤¥¥¤§§¤¨¨£¨¦§¨¦¦§©¥§¦©¤¦¦§©¥§¨

˜tzÒ‰Ï LÈ ˙aL ÏL[giÈ¯ˆ Ì‡ÏÏt˙‰Ïe ¯BÊÁÏ C[kÎhi: ¤©¨¥§¦§©¥¦¨¦©£§¦§©¥
ט סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

÷ôúñäì ùé [çéלשונו על שגורות התפלות ששתי שכיון -

הספק מצדדי אחד לצד עדיפות אין - אדם .23של

ììôúäìå øåæçì [èéיכוין אלא להתפלל יחזור לא הלכך -

מהש"ץ התפלה חובתו24וישמע ידי שבת25ויוצא ובליל ,
י"ח ויוצא שבע מעין ברכת מהש"ץ וישמע .26יכוין

ììôúäìå øåæçì [ëבשבת נדבה מתפללים אין אבל -27.

zetqede mipeiv

(23.11 הערה משוע"ר הלכות קיצור שוע"ר, משמעות
ולא24) הש"צ שאומר מה לכל לכוין צריך מש"צ והשומע

כאדם תפלה דיני בשאר ויזהר זו אצל זו רגליו ויכוין כלל יפסיק
אמן אבל הפסק משום וב"ש ב"ה יענה ולא לעצמו, המתפלל
קדושה שגם ופשוט ס"ב) קכד (סי' הש"צ ברכות אחר יענה
עם במלה מלה הקדושה כל יאמר אם להסתפק שיש (אלא יענה
ס"ג, קט בסי' כמבואר הש"צ עם יחד לחש המתפלל כדין הש"צ
נקדישך), גם ישמע מש"צ התפלה כל ששומע כיון כאן שאני או
(וכ"כ מהש"צ, לשמוע צריך שהרי יאמר לא דרבנן ומודים
לך אנחנו מודים תיבות ג' שיאמר טוב ואולי קכד, סי' הברכ"י
וצריך ק"ש) ברכות באמצע מודים השומע כדין הש"ץ עם יחד
פשוט), (כ"נ וסוף תחלה והודאה אבות הש"ץ כשאומר לשוח
רוצה אם בעצמו הש"ץ אפילו (דהא אמן יענה כהנים ברכת ועל
בשומע שייך לא וזה הטירוף מפני לענות שפטור אלא אמן עונה
ג' יפסע הש"ץ חזרת ואחר במרום, אדיר יאמר ולא מש"ץ),
שלום עושה ויאמר נצור, אלקי גם לומר ויכול לאחוריו, פסיעות

יא). ס"ק עח סי' השלחן (בדי

או25) לחובה או תנאי על מתפלל מסופק הוא אם דבחול
לשמוע אלא תקנה לו ואין נדבה, מתפללין אין ובשבת לנדבה,
על להתפלל לו שאפשר כיון - בחול המסופק משא"כ מהש"צ,
קכד). סי' במ"ז הפמ"ג כמ"ש מש"צ בשמיעה יוצא אינו תנאי

יח.26) סעיף כדלהלן
א,27) סעיף קז סימן

בשחרית ונזכר ערבית התפלל אם מסופק הוא אם דבחול ופשוט
התפלל לא אם תנאי על ושניה לחובה, א' שתים; שמתפלל
בנזכר כמו לנדבה, תהא התפלל ואם לתשלומין, זו תהא ערבית
כשנזכר הה"נ לנדבה, או לחובה תנאי על שמתפלל ערבית בזמן
אם במנחה בשבת במסופק להסתפק שיש אלא התשלומין, בזמן
צריך אם בערבית, ונזכר חול, של התפלל או כלל התפלל
מנחה שבזמן כיון נדבה או תשלומין תנאי על שניה להתפלל
פטור והי' תנאי, על אז להתפלל יכול הי' ולא שבת הי' עצמה
כיון או עליו, אין תשלומין חיוב גם ממילא מלהתפלל, אז
הי' לא עצמה מנחה שבזמן אע"פ לתקן צריך לתקן יכול שעתה

י). ס"ק עח סי' השלחן (בדי וצ"ע לתקן, יכול

•

zay zekld - jexr ogley

·Îלחפור בידם רשות שיהיה מהשר ששוכרים וישראלים
ושורפים ברזל ממנו שעושים העפר למצוא בהרים
זמן משך כלות עד ישבתו לא ולילה יום העפר וצורפים
וקוצצים לחדש או לשנה לכך פועלים להם ושוכרים שכירותם
את שוכר כדין דינם הרי ברזל וכך כך בעד וכך כך שכר להם
ע"ד העין למראית לחוש שאין בענין הוא אם דבר לכל המלח
הזכוכית היתוך בשוכרי הדין וכן ע"ש רמ"ג בסי' שנתבאר

בזה: כיוצא בכל וכן מהשרים

סעיף הישראל בעד לעשות הנכרי יכול מלאכות איזו רמד, סימן ב חלק

כב

על‡ מוטל שיהיה בשותפות שדה שקיבלו ונכרי ישראל
השדה עבודות כל ושאר ולזרוע לחרוש לעמול שניהם
יאמר לא עבודתם בעד בפירות חלק יטלו הקציר וכשיגיע
חלקך תטול הקציר וכשיגיע בשבת אתה עבוד להנכרי הישראל
אחד יום זה כנגד אעבוד ואני בשבתות גם עבודתך כנגד בפירות
שהנכרי אע"פ בחול עבודתי כנגד בפירות חלקי ואטול בחול
עשה לנכרי לומר ומותר עצמו לטובת בשבת בעבודתו מתכוין
כיון מקום מכל ש"ז בסי' שיתבאר כמו לצורכך בשבת מלאכה
יום חצי בשוה שניהם על ויום יום בכל מוטלת השדה שעבודת
שיעבוד להנכרי אומר כשהישראל א"כ זה על יום וחצי זה על
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הרי בחול שלם אחד יום זה כנגד יעבוד והוא היום כל בשבת
בשבת: מלאכתו שיעשה במקומו פועל כמעמיד זה

היה· מעצמו הנכרי אלא כלום להנכרי אמר לא אם ואפילו
בחול כנגדן עובד היה והישראל השבתות ימי כל עובד
בשבילו שהתעסק להנכרי לפרוע כן שעושה פירש שלא (בסתם
חלוקת בשעת הנכרי עם לחשבון שיבא להישראל אסור בשבת)
עבדתי שעבדת השבת יום שכל בשוה נחלוק ולומר הפירות

שבז לפי בחול שלםכנגדו יום שעבד שזה דעתו מגלה הוא ה
בשבילו שעבד להנכרי לפרוע כדי הנכרי בשביל חציו עבד בחול
שמו על נחשבת השבת יום חצי עבודת ונמצא השבת יום חצי
יום את מזכיר שהרי בהבלעה שלא שבת שכר נוטל זה והרי
תחלה לעצמו יטול ירצה שאם להנכרי יניח אלא בפירוש השבת
בשוה. עמו יחלוק והשאר לבדו הוא שעבד השבתות כל כנגד

עמו שיחשוב בלא בשוה עמו לחלוק מאליו הנכרי נתרצה ואם
חלקו הנכרי נטל אפילו או השבת יום כנגד החול יום הישראל
ימות בעד גם חלקו להישראל והניח שעבד השבתות בעד גם
עמו שיחשוב בלא מאליו כן שעשה אלא לבדו שעבד החול
דעתו עצמו הישראל גילה שלא דכיון מתירין יש הישראל
שכר כאן אין בשבתות הנכרי בעבודת חלק לו שיש בפירוש
ומכל עיקר וכן שיתבאר מטעם בשניהם אוסרין ויש כלל שבת

המתירין: דברי על לסמוך יש גדול הפסד במקום מקום

הנכרי‚ עם הישראל התנה השדה שקבלו בשעה מתחלה ואם
בשדה לעבוד הישראל על כלל מוטל יהיה לא השבת שביום
הישראל על מוטל יהיה בחול אחד וביום לבדו הנכרי על רק
עליו שקיבל בשעה עמו שהתנה דכיון מותר זה הרי לבדו
שבשבת נמצא בשבת כלל עליו מוטל יהיה שלא השדה עבודת
הנכרי על מוטלת כולה אלא כלל בשדה חלק להישראל אין
מוטלת וכולה הישראל בעד כלל עושה הנכרי ואין בשבת לבדו

בחול. אחד ביום לבדו הישראל על

החול ימי לחשוב בחשבון עמו לבא אח"כ לו מותר ולפיכך
ולחלוק לבדו הנכרי שעבד שבתות כנגד לבדו הוא שעבד
החול: ימי שכר אלא שבת שכר נוטל זה ואין בשוה הפירות

אם„ בחנות בסחורה או במלאכה שותפין שהיו ונכרי ישראל
לנכרי השבת יום שכר שיהא שנשתתפו בשעה מתחלה התנו

לישראל כנגדו השבת אחר א' יום ושכר מעט הן רב הן בלבדו
נתרצה אח"כ אם ואפילו שנתבאר מטעם מותר זה הרי בלבדו
הוא שמתנה כלום בכך אין בשוה השכר כל עמו לחלוק הנכרי

לו. שנותן

באו אם נטלתאבל אתה לישראל הנכרי שאמר אח"כ לחשבון
שיהיה עד לי מלא זוז צ' בשבת נטלתי ואני מנה בחול בלבדך
שנמצא להנכרי הישראל כן אמר אם שכן וכל שוים חלקים לנו
רב הן בלבדו להנכרי השבת שכר שיהא בתחלה שהתנו התנאי
בשבת התעסק הנכרי אלא בעלמא הערמה אלא היה לא מעט הן
בעד גם בחול הישראל התעסק זה ובשביל הישראל בעד גם
נוטל הישראל שגם ונמצא בשוה אח"כ חולקים הם לכך הנכרי
השבת יום את לו מזכיר שהרי בהבלעה שלא ונוטלו שבת שכר
שכר ירצה אם לעצמו שיטול להנכרי שיניח צריך לפיכך בפירוש

בשוה: עמו יחלוק ואח"כ השבתות כל

אינו‰ אם אבל ידוע השבת שכר כשהיה אמורים דברים במה
עמו שהתנה כיון בשוה השכר כל עמו לחלוק יכול ידוע
שיטול השבת יום שכר כנגד לבדו לו אחד יום שכר שיהא
לפיכך לחבירו שוה אחד יום שכר הסתם ומן לבדו הנכרי

בשוה: השכר כל חולקין

Âשנשתתפו אחר וגם שנשתתפו בשעה בתחלה התנו לא ואם
כנגד יתעסק והוא בשבת שיתעסק להנכרי הישראל אמר לא
והישראל בשבת התעסק מעצמו הנכרי אלא בחול אחד יום זה
שמתעסק פירש שלא (סתם בחול אחד יום התעסק בלבדו
נתרצה אח"כ אם בשבת) בלבדו התעסק שהנכרי בעבור בלבדו
עמו שיחשוב בלא מאליו בשוה השכר כל עמו לחלוק הנכרי
עמו חלק אלא כלל השבתות לו הזכיר לא הנכרי וגם הישראל
כיון שבת שכר משום איסור כאן אין שהרי מתירין יש סתם
להנכרי יניח אלא אוסרים ויש הימים שאר עם בהבלעה שנוטלו
שביעית לו יניח ידוע השבתות שכר אין ואם השבתות כל שכר
השכר כל עמו יחלוק שאם בשוה עמו יחלוק והשאר השכר
להישראל היה שלמפרע נמצא שבת משכר הישראל ויהנה בשוה
כאילו בשבילו עובד הנכרי והיה בשבתות הנכרי בעבודת חלק
על לסמוך יש שאז גדול בהפסד לא אם עיקר וכן שלוחו היה
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הרי בחול שלם אחד יום זה כנגד יעבוד והוא היום כל בשבת
בשבת: מלאכתו שיעשה במקומו פועל כמעמיד זה

היה· מעצמו הנכרי אלא כלום להנכרי אמר לא אם ואפילו
בחול כנגדן עובד היה והישראל השבתות ימי כל עובד
בשבילו שהתעסק להנכרי לפרוע כן שעושה פירש שלא (בסתם
חלוקת בשעת הנכרי עם לחשבון שיבא להישראל אסור בשבת)
עבדתי שעבדת השבת יום שכל בשוה נחלוק ולומר הפירות

שבז לפי בחול שלםכנגדו יום שעבד שזה דעתו מגלה הוא ה
בשבילו שעבד להנכרי לפרוע כדי הנכרי בשביל חציו עבד בחול
שמו על נחשבת השבת יום חצי עבודת ונמצא השבת יום חצי
יום את מזכיר שהרי בהבלעה שלא שבת שכר נוטל זה והרי
תחלה לעצמו יטול ירצה שאם להנכרי יניח אלא בפירוש השבת
בשוה. עמו יחלוק והשאר לבדו הוא שעבד השבתות כל כנגד

עמו שיחשוב בלא בשוה עמו לחלוק מאליו הנכרי נתרצה ואם
חלקו הנכרי נטל אפילו או השבת יום כנגד החול יום הישראל
ימות בעד גם חלקו להישראל והניח שעבד השבתות בעד גם
עמו שיחשוב בלא מאליו כן שעשה אלא לבדו שעבד החול
דעתו עצמו הישראל גילה שלא דכיון מתירין יש הישראל
שכר כאן אין בשבתות הנכרי בעבודת חלק לו שיש בפירוש
ומכל עיקר וכן שיתבאר מטעם בשניהם אוסרין ויש כלל שבת

המתירין: דברי על לסמוך יש גדול הפסד במקום מקום

הנכרי‚ עם הישראל התנה השדה שקבלו בשעה מתחלה ואם
בשדה לעבוד הישראל על כלל מוטל יהיה לא השבת שביום
הישראל על מוטל יהיה בחול אחד וביום לבדו הנכרי על רק
עליו שקיבל בשעה עמו שהתנה דכיון מותר זה הרי לבדו
שבשבת נמצא בשבת כלל עליו מוטל יהיה שלא השדה עבודת
הנכרי על מוטלת כולה אלא כלל בשדה חלק להישראל אין
מוטלת וכולה הישראל בעד כלל עושה הנכרי ואין בשבת לבדו

בחול. אחד ביום לבדו הישראל על

החול ימי לחשוב בחשבון עמו לבא אח"כ לו מותר ולפיכך
ולחלוק לבדו הנכרי שעבד שבתות כנגד לבדו הוא שעבד
החול: ימי שכר אלא שבת שכר נוטל זה ואין בשוה הפירות

אם„ בחנות בסחורה או במלאכה שותפין שהיו ונכרי ישראל
לנכרי השבת יום שכר שיהא שנשתתפו בשעה מתחלה התנו

לישראל כנגדו השבת אחר א' יום ושכר מעט הן רב הן בלבדו
נתרצה אח"כ אם ואפילו שנתבאר מטעם מותר זה הרי בלבדו
הוא שמתנה כלום בכך אין בשוה השכר כל עמו לחלוק הנכרי

לו. שנותן

באו אם נטלתאבל אתה לישראל הנכרי שאמר אח"כ לחשבון
שיהיה עד לי מלא זוז צ' בשבת נטלתי ואני מנה בחול בלבדך
שנמצא להנכרי הישראל כן אמר אם שכן וכל שוים חלקים לנו
רב הן בלבדו להנכרי השבת שכר שיהא בתחלה שהתנו התנאי
בשבת התעסק הנכרי אלא בעלמא הערמה אלא היה לא מעט הן
בעד גם בחול הישראל התעסק זה ובשביל הישראל בעד גם
נוטל הישראל שגם ונמצא בשוה אח"כ חולקים הם לכך הנכרי
השבת יום את לו מזכיר שהרי בהבלעה שלא ונוטלו שבת שכר
שכר ירצה אם לעצמו שיטול להנכרי שיניח צריך לפיכך בפירוש

בשוה: עמו יחלוק ואח"כ השבתות כל

אינו‰ אם אבל ידוע השבת שכר כשהיה אמורים דברים במה
עמו שהתנה כיון בשוה השכר כל עמו לחלוק יכול ידוע
שיטול השבת יום שכר כנגד לבדו לו אחד יום שכר שיהא
לפיכך לחבירו שוה אחד יום שכר הסתם ומן לבדו הנכרי

בשוה: השכר כל חולקין

Âשנשתתפו אחר וגם שנשתתפו בשעה בתחלה התנו לא ואם
כנגד יתעסק והוא בשבת שיתעסק להנכרי הישראל אמר לא
והישראל בשבת התעסק מעצמו הנכרי אלא בחול אחד יום זה
שמתעסק פירש שלא (סתם בחול אחד יום התעסק בלבדו
נתרצה אח"כ אם בשבת) בלבדו התעסק שהנכרי בעבור בלבדו
עמו שיחשוב בלא מאליו בשוה השכר כל עמו לחלוק הנכרי
עמו חלק אלא כלל השבתות לו הזכיר לא הנכרי וגם הישראל
כיון שבת שכר משום איסור כאן אין שהרי מתירין יש סתם
להנכרי יניח אלא אוסרים ויש הימים שאר עם בהבלעה שנוטלו
שביעית לו יניח ידוע השבתות שכר אין ואם השבתות כל שכר
השכר כל עמו יחלוק שאם בשוה עמו יחלוק והשאר השכר
להישראל היה שלמפרע נמצא שבת משכר הישראל ויהנה בשוה
כאילו בשבילו עובד הנכרי והיה בשבתות הנכרי בעבודת חלק
על לסמוך יש שאז גדול בהפסד לא אם עיקר וכן שלוחו היה

שנתבאר: כמו הראשונה סברא
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אצל גם כך מועד", "אוהל נקרא שם ומתגלה נמשך
המשכת היא מועד" "אוהל שבחינת בפרט, אדם כל

"ושכנתי כמ"ש האדם, בנפש אלקות –בתוכםוגילוי "

מישראל]. ואחד אחד כל בתוך

ïåùì àåäù ,éúòãåðå úåéúåà éúãòåðå äðäå
.'åë òãé íãàäå ïåùìî ,úåøáçúäå úåøù÷úä

ועוד: זאת

לשון [שהוא "ונודעתי" אותיות הוא "ונועדתי"
].דעת

ביניהם: הקשר וביאור

כמו והתחברות", "התקשרות הוא ה"דעת" ענין
ענין וכן אשתו"; חוה את ידע "והאדם בכתוב
של וחיבור התקשרות בחינת "הוא – "ונודעתי"
ונודעתי", אותיות "ונועדתי וזהו במקבל". המשפיע
ישראל נשמות בתוך לשכון מקום קובע שהקב"ה

" של באופן ית'ונודעתי("ונועדתי") שהוא היינו ,"

ומתחבר עמהן.מתקשר

שהקב זה, ענין ""[ופירוש ומתחברה עםמתקשר "

ישראל:] נשמות

.äèîì "ä"á óåñ ïéà ãåçé" úëùîä åðééäã
אלקות עם האדם של וההתחברות ההתקשרות

" כאשר בנשמותיחודנפעלת מתגלה ב"ה" סוף אין
גמורה). התאחדות על המורה דוקא, ("יחוד" ישראל

" ענין ב[ופירוש סוף אין יחוד למטה"המשכת :]"ה

'úé åãåçé íãàä ùôðá äìâúîå äøåù àäéù
åìéôàå ,äåùá ïéîìò ìë àìîî àåä êéà ,éúéîàä
àåä éë ,'åë 'úé åãåáë àåä åæìä õøàä ìë àìî

.'åë åãáìî ãåò ïéàå ,àåä êåøá íééçä ééç
ית' "יחודו – הוא ב"ה" סוף אין "יחוד פירוש
זו דלא השם, ביחוד הפירוש אמיתית היינו האמיתי",

שום שאין אלא מלבדו, אלקה עוד שאין מציאותבלבד

יחודו הוא אמת, אלקים ה' "אמיתת שזוהי – מלבדו
ממשואחדותו בלעדו ואפס הוא לבדו ".שהוא

אפילו עצמם, מצד בנבראים נרגש אינו זה "יחוד"
של מהותו כי עליונים, היותר בנבראים היאנבראלא

עצמו; בפני ו"יש" למציאות עצמו את שמרגיש

"הוא כי ממנו, חוץ דבר שום אין ית' קמי' אבל
עלמין כל "איןבשוהממלא הוא הקב"ה כלומר, ,"

בארץ גם כולל בשוה, העולמות בכל ומתפשט סוף"

לא ובמילא כבודו", הארץ כל ש"מלא הגשמית הלזו
ממנו. חוץ מציאות איזו שתהי' שייך

" – ונודעתי" אותיות "ונועדתי פירוש המשכתוזהו

ב"ה סוף אין "מקשרלמטהיחוד שהקב"ה היינו, ,"

"שיהא ישראל, בני עם כביכול, עצמו, את ומחבר"
האדם בנפש ומתגלה פירוש,שורה האמיתי". ית' יחודו

"נודע" יהי' למטה האדם אצל "איןונרגששגם כיצד
החיים". "חיי ית' הוא ורק מלבדו" [מציאות] עוד

ישראל בני את מקרב שהקב"ה הגדול הקירוב וזהו
האמיתי. ית' יחודו "מתגלה" להם שרק ית', אליו

âðòúäì ,íé÷ìàì äìåãâ ùôðä úçîù äéäú úàæìå
'ä úáø÷ éðôî ,íéâåðòúá äáäà úðéçáá 'ä ìò

.íééç íé÷ìàá äúå÷áãå
הקב"ה, של זה לקירוב זוכה האדם כאשר
בא הוא הרי האמיתי", יתברך "יחודו בנפשו שמתגלה
בבחינת מאלקות, עצום ולעונג גדולה שמחה לידי

בתענוגים". "אהבה

בריחוק הנמצא לאהובו המתגעגע האדם וכמשל
ברגשי לבו מתמלא שאז אליו, חוזר הוא כך ואחר מקום,

הקב"ה, של זה קירוב וכך עצום; והדביקותתענוג

ית' יחודו בנפשו בהגלות מרגיש שהאדם באלקות
"אהבה של רגש בנשמה מולידים ",בתענוגיםהאמיתי,

של אהבה ועונגשהיא הקירוב).שמחה מחמת (הבא

,'åë äàøàå àåáà éúî äàîö äúéä øùà úçú
ùôð òéáùäå ,äæ ãåçé éåìéâá äùôð úà äååøäå

.'åë ä÷÷åù
הוא זה יחוד הנשמההמרווהגילוי צמאון את

את הרגישה עתה שעד זה תמורת כאשר לאלקות,
אבוא "מתי צמאה והיתה ה', פני מאור ריחוקה
בנפשו, זה" יחוד "בגילוי ה' קרבת הנה – ואראה"
שנאמר כענין אותה, ומשביעה הנפש את מרווה
השביע "כי גו'") צמאים גם "רעבים לכתוב (בהמשך

טוב". מלא רעבה ונפש שוקקה נפש

.äçîùá 'ä úà åãáò áéúëãëå
ה' עבודת בענין הפנימי התוכן בשמחהזהו

ותענוג שמחת היינו – בשמחה" ה' את "עבדו כדכתיב
ית'. יחודו מגילוי הנפש

äçîùá êé÷ìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú áéúëå
.ìë áåøî ááì áåèáå
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מגילוי הבאה זו, שמחה ומדריגת מעלת גודל
לא אשר "תחת בכתוב מודגשת האמיתי, ית' יחודו

אלקיך ה' את לבבבשמחהעבדת כלובטוב ".מרב

שמבאר:] [וכפי

ô ,ìë áåøîååìéôà ,íéâåðòúä ìëî øúåé ,ùåøé
.'åë ïåéìòä ïãò ïâ úðéçá ,íééðçåø

את עבדתם שלא הוא, כל" ב"מרוב הפשוט הפירוש
קצת קשה זה לפירוש אך טוב". כל לך שהי' "בעוד ה'

" "מהלשון לומר יותר מתאים והי' כל", כל".ברוב רוב

שהשמחה הוא, בכתוב הפנימי הפירוש אבל
היא הזה בעולם ית' בעבודתו להרגיש יכול שהאדם
העולם היא – "כל" מבחינת אפילו יותר גדולה שמחה
התענוגים מכל יותר היינו "כל", שנקרא הבא
(על עדן בגן למעלה האדם בנפש המתגלים הרוחניים

ה'). אור את השגתה ידי

הדבר: ביאור

ית' "יחודו הואהאמיתיגילוי ישראל בנשמות "

גשמי, בגוף מלובשות הזה, בעולם למטה כשהן רק
כל לעיל, שנתבאר כפי שהרי, למעלה, בהיותן ולא
ואי "יש", מציאות הוא ביותר העליון אפילו נברא,

ש" האמיתי", ית' "יחודו בו שיתגלה עודאפשר אין

מלבדו".

על רק הוא מתגלה, זה יחוד האדם שבנשמת ומה
מעורר האדם כאשר כי שלה, דלתתא" "אתערותא ידי
משתוקק שהוא עד לאלקות, גדול צמאון בעצמו
סיני", "מדבר (בחינת דמלכא" בגופא "לאשתאבא
שהקב"ה ממש, אלקים לקרבת זוכה הוא אזי – כנ"ל)
"אהל (בבחינת אליו כביכול עצמו את ומחבר" "מקשר

האמיתי".מועד ית' "יחודו בנפשו ומתגלה ששורה ,("

בתענוגים", "אהבה בחינת באדם מוליד זה וגילוי
בגן הנשמה מתענוג עז ויתר שאת ביתר ה' על להתענג

עדן.

למטה ה' מעבודת הבאה שהשמחה הענין וזהו
מכל יותר היא אלקיך") ה' את ("עבדת הזה בעולם
כאן שרק מאחר כל"), ("מרוב הרוחניים התענוגים
ידי על שבאה ממש אלקים לקרבת האדם זוכה
בגוף מלובשת בהיותה רק בנשמה המתעורר הצמאון

כנ"ל. גשמי,

ùôðá äèîì ä"á óåñ ïéà ãåçé êøã àåä êéà êà
.'åë äéá àñéôú äáùçî úéìã øçàî ,íãàä

אין ש"יחוד יתכן איך מובן: אינו סוףֿסוף אמנם,
האדם, בנפש למטה ומתגלה שורה יהי' ב"ה" סוף
שום שאין פירוש בי'", תפיסא מחשבה "לית והרי

ו"כ "חוש" לתפוס"כח", יכול נברא של שרון"
כלל. הנבראים בגדר אינו ית' שהוא מאחר בהקב"ה,

åäæå ,"ìäåà" úðéçá éãé ìò úîàá àåä äðä êà
.ãòåî ìäåà
" המיוחדאהלבחינת האופן על מלמדת (מועד)"

האדם. נפש עם האמיתי" ית' "יחודו מתחבר שבו

úðéçá ,'åë êéúéñë éãé ìöáå áåúëù åîë ,ïéðòäå
.úéìâð äøåà àìå ìö

אהל (כמו ה"צל" ענין דרך על הוא ה"אהל" ענין
בו). היושבים על "צל" העושה גשמי

מתאר שהכתוב כסיתיך", ידי "ובצל נאמר זה ועל
היינו ישראל, לבני הקב"ה נמשך שבו האופן את

ידיו. בצל אותם ש"מכסה"

פירוש:

זריחת ידי על נוצר בגשמיות, הצל, של עצמו כל
"אורה כאן אין מקום, מכל אך מסויים, דבר על השמש
למעלה: גם וכך בלבד; "צל" אלא השמש, של נגלית"
מחשבה דלית . . ב"ה סוף אין ב"יחוד שמדובר כיון
בנשמת זה יחוד נמשך שבה ה"דרך" הרי בי'", תפיסא
"צל של באופן כסיתיך", ידי "ובצל כענין היא האדם

נגלית". אורה ולא

ç"îø ïäù ,ïéãå÷éô ç"îø úðéçá éãé ìò åðééäå
.àëìîã íéøáéà

עשה, מצוות רמ"ח הם כסיתיך" ידי "בצל
(רמ"ח דמלכא" אברין "רמ"ח בשם בזהר הנקראים

כביכול). המלך אברי

ל המשל ענין דוקא:]אברים"[וביאור "

,óåâä éøáéà åîë ,ìùî êøã ìò íéøáéà íéàø÷ðå
,äçåøñ äçéìî ïéàáå ,úåîöòå íéãéâ øùá íäù
.ùôðä úåéç íäá ùáìúîå äøåù ïë éô ìò óàå

íäù óàù ,úåöî ç"îøä ìùî êøã ìò íä êë
,'åë ãòåîå íéòøæ øãñ ,íééîùâ íéðéðòá íéùáåìî
ä"á óåñ ïéà øåà íäá ùáåìîå äøåù ïë éô ìò óà

.ùîî
ולכן – גשמיים בענינים מלובשות שהמצוות אף

"אורה שאינו "צל", בתוךנגליתנקראו מקום, מכל – "
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מגילוי הבאה זו, שמחה ומדריגת מעלת גודל
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(על עדן בגן למעלה האדם בנפש המתגלים הרוחניים

ה'). אור את השגתה ידי

הדבר: ביאור

ית' "יחודו הואהאמיתיגילוי ישראל בנשמות "

גשמי, בגוף מלובשות הזה, בעולם למטה כשהן רק
כל לעיל, שנתבאר כפי שהרי, למעלה, בהיותן ולא
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האדם, בנפש למטה ומתגלה שורה יהי' ב"ה" סוף
שום שאין פירוש בי'", תפיסא מחשבה "לית והרי

ו"כ "חוש" לתפוס"כח", יכול נברא של שרון"
כלל. הנבראים בגדר אינו ית' שהוא מאחר בהקב"ה,

åäæå ,"ìäåà" úðéçá éãé ìò úîàá àåä äðä êà
.ãòåî ìäåà
" המיוחדאהלבחינת האופן על מלמדת (מועד)"
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úðéçá ,'åë êéúéñë éãé ìöáå áåúëù åîë ,ïéðòäå
.úéìâð äøåà àìå ìö

אהל (כמו ה"צל" ענין דרך על הוא ה"אהל" ענין
בו). היושבים על "צל" העושה גשמי

מתאר שהכתוב כסיתיך", ידי "ובצל נאמר זה ועל
היינו ישראל, לבני הקב"ה נמשך שבו האופן את

ידיו. בצל אותם ש"מכסה"

פירוש:

זריחת ידי על נוצר בגשמיות, הצל, של עצמו כל
"אורה כאן אין מקום, מכל אך מסויים, דבר על השמש
למעלה: גם וכך בלבד; "צל" אלא השמש, של נגלית"
מחשבה דלית . . ב"ה סוף אין ב"יחוד שמדובר כיון
בנשמת זה יחוד נמשך שבה ה"דרך" הרי בי'", תפיסא
"צל של באופן כסיתיך", ידי "ובצל כענין היא האדם

נגלית". אורה ולא

ç"îø ïäù ,ïéãå÷éô ç"îø úðéçá éãé ìò åðééäå
.àëìîã íéøáéà

עשה, מצוות רמ"ח הם כסיתיך" ידי "בצל
(רמ"ח דמלכא" אברין "רמ"ח בשם בזהר הנקראים

כביכול). המלך אברי

ל המשל ענין דוקא:]אברים"[וביאור "

,óåâä éøáéà åîë ,ìùî êøã ìò íéøáéà íéàø÷ðå
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ממש", ב"ה סוף אין "אור מלובש אלה גשמיים דברים
הגשמיים האברים בתוך מלובשת הנפש שחיות כשם
"שנק' דמלכא", "אברין הן הרי ולכן האדם, של

דמלכא". גופא בחינת

åðåöøå 'úé àåäå ,'úé åðåöøå åúîëç ïä ïäù éôì
.'åë 'à ìëä åúîëçå

שורה ממש ב"ה סוף אין שאור לכך הטעם
מלובשים שהם (אף עשה מצוות ברמ"ח ומלובש
חכמתו הן שהמצוות לפי הוא גשמיים), בענינים
וחכמתו ורצונו ית' ש"הוא וכיון הקב"ה, של ורצונו
וחכמתו" "רצונו בין כלל לחלק אפשר ואי אחד", הכל
במצוות. מלובש עצמו שהקב"ה נמצא עצמו, להקב"ה

(בקיצור): הענין [ביאור

האדם שבנפש החכמה כח בין עצום הפרש יש
להבדיל: הקב"ה, של חכמתו ובין

הוא ידו שעל בנפשו, שיש החכמה כח ודם, בבשר
שני כאן שיש באופן הוא שכל, בדבר ומבין מחכים
אצל אבל חכמתו; וכח עצמו האדם נפש דברים,
וחכמתו "הוא אלא ח"ו, דברים שני כאן אין הקב"ה

".אחד

שענין משום שאיןאחדותוזאת, הוא הקב"ה של
הנפש, (כמו כחות מיני מכמה ח"ו "מורכב" הקב"ה

הוא הרי אחת, נפש שהיא מחלקיםמורכבתשאע"פ
שום בלי פשוטה "אחדות ית' הוא אלא שונים), וכחות
חד הם הקב"ה של ומדותיו כחותיו וכל הרכבה",
הוא ית' רצונו גם וכך ובעצמו. בכבודו ית' עמו ממש

הקב"ה. עם ממש חד

אחד", הכל וחכמתו ורצונו ית' "שהוא ומכיון
ית' ורצונו חכמתו בין כלל להפריד אפשר שאי
שהן שהמצוות נמצא, ובעצמו, בכבודו להקב"ה

הקב"ה. עם ממש חד הן ית', ורצונו חכמתו

הוא הרי מצוה מקיים האדם כאשר ולפיכך,
ממש]. ב"ה סוף אין אור עם ומתחבר מתקשר

אדם סוףֿסוף לשאול: מקום יש עדיין לכאורה [והנה

" מצוה המקיים הגשמיתופסגשמי הענין את רק "

ב סוף אין אור את (ולא ואיך"שבמצוה בה) המלובש ה

הקב המצוות מעשה ידי שעל לומר ""אפשר "מתאחדה

האדם? נפש עם

גם דבר, של שלאמיתו ואומר רבינו ממשיך זה על –

להרגיש האדם יכול בגשמיות המצוות מעשה ידי על

ב סוף אין לאור קירוב הענין"בנפשו את ומבאר ממש; ה

גשמי:] משל פי על

éðôîù ,åøéáç úà áäåàä 'à ìùîì åîë äðäå
éàãå äæ äðä ,åãéá åà åôåâá å÷áçî àåä åúáäà
ùîî äîöò ãéä åà åîöò óåâä úáäà éðôî àìù
åúåéçå åúåéîéðô áäåàù éðôî àìà ,å÷áçî àåä

çî àåäåì øùôà éàù éðôî ,åãéá åà åôåâá å÷á
.ãáìá åúåéçå åúåéîéðôá ñåôúì

,"éð÷áçú åðéîéå" áéúë äðä ìùî êøã ìò êë
.ä"á÷ä ìù åðéîé úàø÷ðä äøåúä àéäù

זרועו את מחבק שאדם ידי על שבמשל, כשם
עם ומתדבק מתקרב הוא הרי חבירו של הגשמית

וחיותו" ביןפנימיותו בנמשל, כך – ידו עם רק ולא "
מלובשות והמצוות שהתורה אע"פ להקב"ה: ישראל
של "ידו" כמו הן הרי מקום, מכל גשמיים, בדברים
"ידו" (כמשל ית' ועצמותו במהותו הקשורה הקב"ה,
וזהו וחיותו), בפנימיותו הקשורה להבדיל, אדם של
יד שנקראת התורה שהיא תחבקני", "וימינו שכתוב

הקב"ה. של ימינו

ענין כמונתינת[ולכן נחשב לישראל התורה
כביכול, ימינו, ביד ישראל לבני הקב"ה של "חיבוק"

תחבקני"]. "וימינו

,ùîî 'ä úáø÷ äæ éøä ,äøåúá ÷åáã íãàäùë ïëå
.ùîî åùôðá ä"á óåñ ïéà øåà ãåçéå

בתוך מלובש ובעצמו בכבודו שהקב"ה מאחר
ומצוות בתורה מתדבק האדם שכאשר נמצא התורה,
או בידו חברו את שמחבק (כאדם השי"ת אהבת מתוך
קרבת זה "הרי – עצמו) חברו את אהבתו מפני בגופו
והוא נפשו, בתוך בהתגלות נמצא שהקב"ה ממש", ה'

ממש". בנפשו ב"ה סוף אין אור "יחוד ענין

åäåîë ïéàù ,íåöòå àìôð ãåçé àåä äæ ãåçé äðäå
.úåéîùâá

האדם נפש ובין ב"ה סוף אין אור בין זה "יחוד"
נפלאה התאחדות הוא ומצוות תורה ידי על הנפעל
שני בין כזה "יחוד" נמצא שלא עד כך כל ועצומה

גשמיים. דברים

ולפיכך "יש", מציאות הוא בעולם דבר כל שכן,
דבר של בסופו זולתו, עם להתאחד מאד ירצה אם גם

עצמו; בפני מציאות תמיד ישאר

ית' יחודו האדם בנפש "מתגלה כאשר משא"כ
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ב"ה החיים חיי הוא כי . . מלבדוהאמיתי עוד ",ואין

יחוד ונפעל מישותו האדם מתבטל זה ידי על הרי

ב"ה.אמיתי סוף אין לאור נפשו בין

התורה ידי על שנפעל ועצום" נפלא ה"יחוד וזהו

דייקא. ומצוותי'

:ùîî àëìîã àôåâá àáàúùàì àø÷ð ïëìå
הנפעל ב"ה, סוף אין אור עם זה נפלא יחוד

דוקא, למטה בירידתה "לאשתאבאבנשמה נקרא
(א) בדבר: ענינים ושני – ממש" דמלכא בגופא

היינולאשתאבא" – ויחוד" ידידביקות שעל (וכנ"ל,
(ב) ועצום"), נפלא "יחוד נעשה ומצוות התורה

"בגופא" עם רק לא – ממש" השכינה"זיודמלכא
בכבודו הקב"ה עם אלא עדן), בגן הנשמות (כמו

ובעצמו.

dyn l` 'd xacie d"c

•

1
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אדם‡Í(מד) לא כי שאמר מאחר להבין יש באמת הנה
וההילול השבח בענין לאדם ידמה איך כו' הוא
ואין גבול בבחי' מאין יש נברא הוא האדם שהרי כנ"ל
חכמה כמו שלה הכוחות ע"י רק כלל שלימות לנפשו
הרי חסדן או חכם שהוא אותו כשמשבחי' כמו ומדות
אדם מבחי' יחסר ובלעדם שלימות לו מוסיפים אלו מעלות
דכולא שלימותא נק' שהוא ב"ה א"ס בעצמות למעלה אבל
דחכמה אלו המעלות אין הרי כו' אותו משלים דבר ואין
ולא חכים אמר ע"כ אשר אותו משלימים כו' ומדות
והחכמה א' וכן כו' ידיעא בבינה ולא מבין ידיעא בחכמה
דבר מהות אינה החכמ' פי' בינה מקום ואיזה תמצא מאין
על לשבח נוסף דבר כמו להיות חכמה בשם שתקרא מה
החכמה האציל ית' שהוא תמצא מאין רק כי א"ס אור עצם
הוא כי כו' חכם גרמי' בה וקרא מאנא עביד וכמאמר מאין
יתכן איך וא"כ כו' ע"ס מכל ומושלל ומרומם מובדל ית'
מאחר חסדן או חכם שהוא בחכמה לשבחו השבח ענין
מכל לאו עצמו מצד כי צמצום ע"י ע"ס האציל שהוא
הוא הענין אך כו' הוא אדם לא כי וכמ"ש כלל מדות אינון
משבח להיפך הוא ב"ה א"ס לעצמות והשבח דההילול
ולא חכים שנק' היינו כו' חכים שאו' כמו לאדם שמשבחים
ובטילה נכללה דאצילות שחכמה היינו ידיעא בחכמה
בשם ידיעא חכמה נק' שלא עד חשיבא וכלא בעצמותו
א"ע שצמצם הוא יתירה וענוה גדול צמצום ע"י רק כלל
כו' גדולתו במקום כמא' כו' ומבין חכים נק' להיות
מגדולתו א"ע להוריד בו יש יתירה ענוה גדולתו שמחמת

מתפשט הוא כך כו' עד למעלה שאא"ס כמו חקר שאין
מבחי' א"ע להשפיל יוכל וע"כ תליא בהא דהא כו' למטה
אור בבחי' להיות מספר אין שלתבונתו שבעצמותו חכמה
הגדול חסדו וכן באו"כ מוחא חכמה שנק' דאצילות חכמה
ואמנם כנ"ל באבי"ע היום כל אל חסד להיות שבעצמותו
ההלל ע"י בא הוא מעצמותו האלה הצמצומים סיבת
ומדות שהחו"ב אותו שמשבחים במה והוא דווקא ושבח
ע"ד עצמותו לגבי לגמרי ובטלים נכללים וכה"ג חג"ת
הוי' לך פי' כו' והגבורה הגדולה ה' לך אומרים שאנו

גדולהשבא המדות שם נכללים במאצילן ביח"ע צילות
ממש שבעצמות לחו"ג כלל ערוך להם שאין מפני וגבורה
כו' המדות והתכללות בביטול דוקא השבח ועי"ז כנ"ל
ויומשך בעצמו שיתצמצם עצמותו אור המשכת מעוררים
הוא בזה השבח ונמצא באצילות חו"ג שם בקריאת להיות
אדרבה אלא כו' מעלה לו להוסיף האדם משבח להיפך
הוא אדם שלא מפני כו' והתכללותן בביטולן הוא השבח
כמו ההעלם מן אור תוס' לענין דומה זה שבח ואמנם
ומדות דחכמה ההעלם מן עכ"פ ונמשך בא שהרי באדם
(ובמ"א וד"ל דוקא השבח ע"י כו' גילוי לידי שבעצמותו
הע"ס וגם כלל מדות אינון מכל לאו בעצמותו דגם מבואר
באמרו השבח עיקר ובזה לגמרי ונכללים בטלים שבעצמות
חכמה להיות ומתצמצם חוזר ועי"ז כו' הגדולה ה' לך
העצמות דהעלם א' ענין והכל כו' בעצמו' ורצון וחסד
שהוא דהלל הפי' ב' והיינו שבח ע"י לגלוי שבא הוא ממש

וד"ל): כנ"ל מזה נמשך וזה א'
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ב"ה החיים חיי הוא כי . . מלבדוהאמיתי עוד ",ואין

יחוד ונפעל מישותו האדם מתבטל זה ידי על הרי

ב"ה.אמיתי סוף אין לאור נפשו בין

התורה ידי על שנפעל ועצום" נפלא ה"יחוד וזהו

דייקא. ומצוותי'

:ùîî àëìîã àôåâá àáàúùàì àø÷ð ïëìå
הנפעל ב"ה, סוף אין אור עם זה נפלא יחוד

דוקא, למטה בירידתה "לאשתאבאבנשמה נקרא
(א) בדבר: ענינים ושני – ממש" דמלכא בגופא

היינולאשתאבא" – ויחוד" ידידביקות שעל (וכנ"ל,
(ב) ועצום"), נפלא "יחוד נעשה ומצוות התורה

"בגופא" עם רק לא – ממש" השכינה"זיודמלכא
בכבודו הקב"ה עם אלא עדן), בגן הנשמות (כמו

ובעצמו.

dyn l` 'd xacie d"c

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אדם‡Í(מד) לא כי שאמר מאחר להבין יש באמת הנה
וההילול השבח בענין לאדם ידמה איך כו' הוא
ואין גבול בבחי' מאין יש נברא הוא האדם שהרי כנ"ל
חכמה כמו שלה הכוחות ע"י רק כלל שלימות לנפשו
הרי חסדן או חכם שהוא אותו כשמשבחי' כמו ומדות
אדם מבחי' יחסר ובלעדם שלימות לו מוסיפים אלו מעלות
דכולא שלימותא נק' שהוא ב"ה א"ס בעצמות למעלה אבל
דחכמה אלו המעלות אין הרי כו' אותו משלים דבר ואין
ולא חכים אמר ע"כ אשר אותו משלימים כו' ומדות
והחכמה א' וכן כו' ידיעא בבינה ולא מבין ידיעא בחכמה
דבר מהות אינה החכמ' פי' בינה מקום ואיזה תמצא מאין
על לשבח נוסף דבר כמו להיות חכמה בשם שתקרא מה
החכמה האציל ית' שהוא תמצא מאין רק כי א"ס אור עצם
הוא כי כו' חכם גרמי' בה וקרא מאנא עביד וכמאמר מאין
יתכן איך וא"כ כו' ע"ס מכל ומושלל ומרומם מובדל ית'
מאחר חסדן או חכם שהוא בחכמה לשבחו השבח ענין
מכל לאו עצמו מצד כי צמצום ע"י ע"ס האציל שהוא
הוא הענין אך כו' הוא אדם לא כי וכמ"ש כלל מדות אינון
משבח להיפך הוא ב"ה א"ס לעצמות והשבח דההילול
ולא חכים שנק' היינו כו' חכים שאו' כמו לאדם שמשבחים
ובטילה נכללה דאצילות שחכמה היינו ידיעא בחכמה
בשם ידיעא חכמה נק' שלא עד חשיבא וכלא בעצמותו
א"ע שצמצם הוא יתירה וענוה גדול צמצום ע"י רק כלל
כו' גדולתו במקום כמא' כו' ומבין חכים נק' להיות
מגדולתו א"ע להוריד בו יש יתירה ענוה גדולתו שמחמת

מתפשט הוא כך כו' עד למעלה שאא"ס כמו חקר שאין
מבחי' א"ע להשפיל יוכל וע"כ תליא בהא דהא כו' למטה
אור בבחי' להיות מספר אין שלתבונתו שבעצמותו חכמה
הגדול חסדו וכן באו"כ מוחא חכמה שנק' דאצילות חכמה
ואמנם כנ"ל באבי"ע היום כל אל חסד להיות שבעצמותו
ההלל ע"י בא הוא מעצמותו האלה הצמצומים סיבת
ומדות שהחו"ב אותו שמשבחים במה והוא דווקא ושבח
ע"ד עצמותו לגבי לגמרי ובטלים נכללים וכה"ג חג"ת
הוי' לך פי' כו' והגבורה הגדולה ה' לך אומרים שאנו

גדולהשבא המדות שם נכללים במאצילן ביח"ע צילות
ממש שבעצמות לחו"ג כלל ערוך להם שאין מפני וגבורה
כו' המדות והתכללות בביטול דוקא השבח ועי"ז כנ"ל
ויומשך בעצמו שיתצמצם עצמותו אור המשכת מעוררים
הוא בזה השבח ונמצא באצילות חו"ג שם בקריאת להיות
אדרבה אלא כו' מעלה לו להוסיף האדם משבח להיפך
הוא אדם שלא מפני כו' והתכללותן בביטולן הוא השבח
כמו ההעלם מן אור תוס' לענין דומה זה שבח ואמנם
ומדות דחכמה ההעלם מן עכ"פ ונמשך בא שהרי באדם
(ובמ"א וד"ל דוקא השבח ע"י כו' גילוי לידי שבעצמותו
הע"ס וגם כלל מדות אינון מכל לאו בעצמותו דגם מבואר
באמרו השבח עיקר ובזה לגמרי ונכללים בטלים שבעצמות
חכמה להיות ומתצמצם חוזר ועי"ז כו' הגדולה ה' לך
העצמות דהעלם א' ענין והכל כו' בעצמו' ורצון וחסד
שהוא דהלל הפי' ב' והיינו שבח ע"י לגלוי שבא הוא ממש

וד"ל): כנ"ל מזה נמשך וזה א'
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c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

דודÂ‡È·Â¯ג) שקרא ומה התורה וחיצוני' פנימי' ענין
המצות הנה כו' זמירות התורה לחיצונית
ומצד התענוג הוא הרצון ופנימית ב"ה העליון רצון נקראי'
התענוג לגבי חיצונית בחי' שהוא שבמצות הרצון בחי'
לי היו זמירות ואמר דהע"ה ששיבח הזה השבח הוא
כמה א' ניגון ולזמר לנגן שיכולים הזמר כמו כי חוקיך,
לו כשערב מ"מ א' ומתיקות עריבות שהכל אע"פ פעמים
תקוץ ולא פעמים כמה אותו ומנגן וחוזר מנגן ניגון איזה
וכך יפיו, מעוצם כמקדם פעם כל תתענג ואדרבה בו הנפש

שאין מצוה נק' חוק חוקיך לי מושגהיו ודעת טעם בה
ובאמת עליהם משיבים שאו"ה ושעטנז אדומה פרה כמו
אינן לפנינו הגלוי' הטעמים כי חוקים נק' המצות כל
שהן כמו האמיתיים הטעמים בערך ואינן כלל מספיקים
כלומר מלך גזירת חוקים רק הם שלעינינו ונמצא למעלה,
עליו עריבים שאעפ"כ ואמר מובן, טעם בלי רצונו שכך
שהוא ית' רצונו הוא הזה הרצון בחי' כי להיות למאד, עד
בעולם ואפי' בעולם נברא לשום מושג מהיות למעלה
כ"ח (איוב תמצא מאין והחכמה כמ"ש מושג אינו האצי'
לגן הדעת הוא נהר יוצא שממנו עדן נק' שהחכמה י"ב)
א"ס בגדולת ודעת תבונה ההתגלות שממנה הבינה היא
תענוג ומתענגים שנהנים העליון שבג"ע לנשמות ב"ה
מוטב אמרו געה"ת על גם שהרי זו בהשגתם ונפלא עצום
בשביל גיהנם יסורי המה שכדאי ב') ט"ו (חגיגה דלידייני'
מדריגות עוד ויש העליון בג"ע וק"ו דאתי לעלמא ליתי
בחי'. ב' רק בספרים נז' שלא הגם גבוה מעל גבוה רבות
ההשגה מקור חכמה בחי' הוא הראשון ושרש מקור והנה
עצמו לצמצם שרוצה העליון ית' מרצונו שתמצא והיא
אין מאין וז"ס ועצום רב צמצום ע"י בחכמה חכים להיות
עצמות לגבי בחכמה שמאיר הארתו חשיבי' דכלא ממש
דאריך ממזלא יונק דאבא בע"ח וכמ"ש הבבע"ג ית' רצונו
דקה נימא כעין מהגלגולת נמשכים שהם השערות וכמשל
שבתוך הפנימים המוחי' מן מוחי' מותרי בחי' והם
וא"כ ב"ה. העליון רצון הוא הכתר בחי' שהיא הגלגולת
עצמות שהם המצות שהם ה' מחשבות עמקו מאד מה הרי
העולמות חיות כל קמייהו חשיבי' דכלא ב"ה העליון רצון
נמשכת והיא החכמה היא הראשון ושורש' מקורם שהרי
עצמות שיתגלה המצות ע"י משא"כ לבד שערות מבחי'
לאין רב בעילוי עי"ז עולי' העולמות כל הרי העליון רצון
ממש בטילים הם וא"כ הראשונה מעלתם על ותכלית קץ
מושג אינו שהרצון ואע"פ התורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי
שבתפילין הרצון אל עד"מ שוה שבציצית הרצון וא"כ

שמנגנים כזמירות ה"ז מושג טעם בלי רצון שהכל מאחר
כך בעיניו ויפה לפניו טוב כאשר פעמים כמה א' ניגון
העליון רצונו שהוא שבמצות הרצון תהלת מעלת להפלגת
ממנה דקדוק ובכל ומצוה מצוה בכל דוד בו התענג ב"ה
עם כנ"ל העולמות כל בטילים שלגבי' ה' רצון הוא כי
ומה נעים ומה טוב מה אבל עד"מ א' וצורה ניגון שהוא
קרית זמירות דוד הקב"ה וא"ל ומאד. מאד עד הוא יפה
ומצות שבתורה הרצון מצד רק הוא זו מעלתה כי להו
הוא פנימיותם לגבי וחיצונית אחוריים בחי' רק שהוא כנ"ל
התורה ממצות מצוה בכל שיש ב"ה העליון התענוג בחי'
כי וקיומו וחיותו ותכליתו ופנימיותו הרצון סיבת שהוא
שהוא נעלה מאד גבוה הוא הרצון על התענוג מעלת הנה
מקור נק' ב"ה שא"ס בעצמותו המלך שעשוע בחי'
שהתענוג רואים אנו בגשמיות גם עד"מ זה ויובן התענוגים
במרחב ומתפשט הנפש כחות כל על מאד הגדול הוא
תענוגים רבבות כמה ובו הראי' שבחוש תענוג כמו עצום
הוא השמיעה שבחוש ותענוג שונים, ממינים מינים פרטיי'
עד"ז וכן פרטיי', רבבות כמה בו וגם אחר תענוג מהות
בכל שיש הפנימי' הנפש בכחות ומכ"ש וטעם ודבור בריח
שאין מה שבזולתו, התענוג מן נבדל אחר תענוג מהות א'
נעריך וכאשר כ"כ, במרחב מתפשט הנפש מכחות כח שום
התענוגים מקור ענין על מזה ולהשכיל להבין ונתבונן
נתהוה שבעוה"ז התענוג בחי' שכל נודע הרי למעלה
בחי' אבל שבה"כ ע"י עליון התענוג דפסולת מפסולת
הרבה נעלה בגעה"ת אפי' הרוחניים שבעולמות התענוג
ואין ב"ה א"ס הוא התענוגים כל מקור ואמנם קץ, לאין
בגדר אינו עצמותו כי ח"ו ממש עצמותו על א"ס פי'
התענוגי' מקור הנק' הוא ית' אורו אלא כלל השפעה
בחי' הוא והרצון ממש, א"ס בחי' הוא התענוג כי להיות
(תלים צרתני וקדם אחור וכמ"ש אחוריים ובחי' חיצוניותו
הוא וקדם אחור בו יש וגילוי צורה בחי' שכל ה') קל"ט
עתיק הכתר פרצופי ב' בחי' והם והתענוג הרצון בחי'
ממש שבא"ס תחתונה בחי' הוא עתיק שבחי' ואריך
שרש הרצון הוא אריך ובחי' תשובה במצות וכמ"ש
עצום בצמצום התענוג הארת נמשך ידו ועל ובו הנאצלים
מזיו נהנים ומזה הנ"ל המזלא דרך עדן הנק' להחכמה
שבמצות התענוג בחי' מצד והנה כנ"ל, דאבי"ע הנמצאים
הנפלא א' כניגון ח"ו זמירות לקרותם יתכן לא הרי
הוא זו והפלאה פליאותו מצד פעמים כמה אותו שמנגנים
במעלת הדרך זו לא כי כנ"ל, העולמות כל ביטול מעלת
מיוחדת היא הרי מצוה כל אדרבא כי ב"ה העליון העונג
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

וסוג ממהות אינו שבה התענוג כי מזולתה בצורתה ונבדלת
סוגי מהתחלקות במשל וכנ"ל האחרת שבמצוה התענוג
הוא שרש' ציצית עד"מ שכך כו' ושמיעה בראי' התענוג
התרי"ג כל ועד"ז מיוחד תענוג ותפילין מיוחד תענוג ענין
כתר, כמנין אור עמודי תר"ך שהם דרבנן מצות וז' מצות
עד"מ כי אחור בשם והרצון פנים בשם התענוג נק' ולזה

אחורייםהעורף בחי' בכלל שנקראו הגוף ואחורי והצוואר
ואין בשוה לכולן מכסה אחד שעור א' בצורה כולן הרי
ושונים מיוחדים איברים כל הפנים אבל ביניהם התחלקות
בעינים ראי' זמ"ז ובתמונתם בפעולתם מובדלים וניכרים
צורה המצות כל הרי הרצון מצד וכך כו' באזנים ושמיעה
למאד, ונכבד נפלא שהרצון עם רצונו שכך לומר להן א'
ניכרים הרי פנימיותם שהוא שבהם התענוג מצד אבל
קץ לאין ביותר ונפלא מיוחד וענין מיוחדת בצורה כאו"א
כל אין ית' שאצלו ממש א"ס בחי' הוא כי ותכלית
דכלא אצלו בביטולם ולשבחו כלל מקום תופסי' העולמות
המלך שעשוע הוא אלא פ"ב כנ"ל חשיבי' ממש ואפס ואין
לכך אחוריים בחי' דוד שתפס ולפי בעצמותו. ב"ה המיוחד
וגם אחוריים מבחי' הבאה בשכחה מדה כנגד מדה נענש
ענין ממנו שנשכח זה בענין ג"כ הוא המצוה בענין השכחה
נצטוו שלכן דוקא הפנים בחי' מצד מעלתה על המורה
בשם כמש"ל הארון אל ופניהם בכתף הארון לשאת
ה' (דברים ה' דבר פב"פ במ"ת שהי' ע"ד שזהו הרמב"ם
שבכל עליון התענוג התגלות הוא העליון פנים פי' ד')
פרחה דיבור כל על ולכן לישראל אז שנתגלה מצוה
ופנים כנ"ל מיוחד תענוג ענין הוא דיבור כל כי נשמתם

כל הי' הם שגם דהיינו זה פנים לעומת ג"כ היו שבישראל
אהבה בחי' הוא בלבד באלקות רק ותענוגם חפצם
זולתי עוה"ז מעניני בדבר תענוג שום לו שאין בתענוגי'
עצמו כשכופה הוא אחוריים בחי' משא"כ ית' אלקותו
ועושה ברוחו ומושל יצרו על ששולט הגם ה' רצון לעשות
וכלות השתוקקות בלתי כפי' דרך הכל אבל כרצונו רצונו
הרמב"ם (וכמ"ש לזה נפשו שתומשך מאיליו פנימי' הנפש
הכובש בין ההפרש שזהו אבות למס' פרקים הח' מן פ"ו
במ"ת אז הי' ולכן יעו"ש) המעולה החסיד ובין יצרו את
שנמשך הארון בנשיאת ג"כ ונצטוו פב"פ נפלא יחוד
כתובים והיו אחור בהם הי' לא שלכן העליון פנימי' מבחי'
להיות הארון אל פניהם ג"כ שיהיו כו' עבריהם משני
יהי' ובזה לאלקות הפנימי' שיהי' הנ"ל לענין רומז פב"פ,
חוץ כלפי ואחוריים ותשוקתו, ומגמתו וישעו חפצו כל
וגופו העולם לקיום המוכרחים בענינים ההשתמשו' להיות
שמוכרח אלא בזה עונג בלתי בהכרח רק ביתו ובני
בכדי התורה כמשפט ב"ב וגוף גופו לקיים כדי לעשותם
תורה ע"י והשגתו ה' עבודת הוא האמיתי לתכלית שיגיע
ותשוקתו וחפצו ומסתכלים מביטים פניו שלשם ומצות
כל עולים ועי"ז ב') כ' (נדרים כו' שכפאו כמי וזשארז"ל
ה' באור מתכללים להיות אחוריים בבחי' שעוש' מעשי'
אויביך בעורף ידך ע"פ במ"א וכמ"ש העליון פנים בבחי'
ולא שלה אחוריים בבחי' התורה לשבח שתפס ודהע"ה כו'
זו מצוה שעה לפי ממנו נעלם לכך פנימיותה באמיתת
עבודת כמ"ש דוקא התורה פנימית מעלת על המורה

וד"ל: כו' עליהם הקדש
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂדוקא לידים שייך הנטילה עיקר כי ידים נטילת ענין
הרוח ולכן מהידים, הוא החיצונים יניקות עיקר כי
ולאכילה מהם. הוא קבלתם עיקר כי הידים על שורה רעה
והכהנים לכהנים שייך התרומה כי תרומה, סרך משום הוא
תרומה סרך ומשום ע"ק לבחי' ידיהם את מנשאים היו
הרצון שהוא מים רביעית ע"י כי לחולין, אף נט"י תיקנו
החיצוני' עיני מסמא אבא ואור והחכ' מטו"ד שלמעלה
ובזה כהנים. ע"ד ג"כ הידים את לנשאות אח"כ יוכל עי"ז
בשרש כי אחיו, עשו כידי ידיו היו כי הכירו ולא מ"ש יובן
ז"פ ליעקב השתחווה ולכן ליעקב, עשו אח הוא שם שרשו
הראשון ויצא כתי' הרי למטה אבל אחיו, עד גשתו עד
הגבורות, מקור הוא אדמוני שער, כאדרת כולו אדמוני

בעלי על קאי ובד"כ דדינא, תוקפא שערות שער כאדרת
משכח הפרנסה וטרדת המו"מ יגיעת ע"י אשר עסקים
ולא עי"ז לעיקר הסיבה ועושה אלקות ענין על לגמרי
קול הקול כי והגם עשו, כידי שעירות ידיו היו כי הכירו
אוהלים, יושב תם איש יעקב כי ותפלה, דתו' קול יעקב
לא לכן הי' כלא והי' המעשה כל על שוכח כשאח"כ מ"מ

הכירו.
Í‡גלישי הגלעד, מהר שגלשו העזים כעדר שערך עז"נ

זה עת בכל צדקה עושי ע"פ ארז"ל הנה כי דשערי,
כחו מכפי יותר צדקה כאו"א נותן ובפרט ב"ב, ומפרנס הזן
יתרון וזהו דשערי, גילושי נעשה עי"ז לתורה עתים וקובע
עסק הבעל כי אוהלים יושבי על עסקים דבעלי המעלה
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וסוג ממהות אינו שבה התענוג כי מזולתה בצורתה ונבדלת
סוגי מהתחלקות במשל וכנ"ל האחרת שבמצוה התענוג
הוא שרש' ציצית עד"מ שכך כו' ושמיעה בראי' התענוג
התרי"ג כל ועד"ז מיוחד תענוג ותפילין מיוחד תענוג ענין
כתר, כמנין אור עמודי תר"ך שהם דרבנן מצות וז' מצות
עד"מ כי אחור בשם והרצון פנים בשם התענוג נק' ולזה

אחורייםהעורף בחי' בכלל שנקראו הגוף ואחורי והצוואר
ואין בשוה לכולן מכסה אחד שעור א' בצורה כולן הרי
ושונים מיוחדים איברים כל הפנים אבל ביניהם התחלקות
בעינים ראי' זמ"ז ובתמונתם בפעולתם מובדלים וניכרים
צורה המצות כל הרי הרצון מצד וכך כו' באזנים ושמיעה
למאד, ונכבד נפלא שהרצון עם רצונו שכך לומר להן א'
ניכרים הרי פנימיותם שהוא שבהם התענוג מצד אבל
קץ לאין ביותר ונפלא מיוחד וענין מיוחדת בצורה כאו"א
כל אין ית' שאצלו ממש א"ס בחי' הוא כי ותכלית
דכלא אצלו בביטולם ולשבחו כלל מקום תופסי' העולמות
המלך שעשוע הוא אלא פ"ב כנ"ל חשיבי' ממש ואפס ואין
לכך אחוריים בחי' דוד שתפס ולפי בעצמותו. ב"ה המיוחד
וגם אחוריים מבחי' הבאה בשכחה מדה כנגד מדה נענש
ענין ממנו שנשכח זה בענין ג"כ הוא המצוה בענין השכחה
נצטוו שלכן דוקא הפנים בחי' מצד מעלתה על המורה
בשם כמש"ל הארון אל ופניהם בכתף הארון לשאת
ה' (דברים ה' דבר פב"פ במ"ת שהי' ע"ד שזהו הרמב"ם
שבכל עליון התענוג התגלות הוא העליון פנים פי' ד')
פרחה דיבור כל על ולכן לישראל אז שנתגלה מצוה
ופנים כנ"ל מיוחד תענוג ענין הוא דיבור כל כי נשמתם

כל הי' הם שגם דהיינו זה פנים לעומת ג"כ היו שבישראל
אהבה בחי' הוא בלבד באלקות רק ותענוגם חפצם
זולתי עוה"ז מעניני בדבר תענוג שום לו שאין בתענוגי'
עצמו כשכופה הוא אחוריים בחי' משא"כ ית' אלקותו
ועושה ברוחו ומושל יצרו על ששולט הגם ה' רצון לעשות
וכלות השתוקקות בלתי כפי' דרך הכל אבל כרצונו רצונו
הרמב"ם (וכמ"ש לזה נפשו שתומשך מאיליו פנימי' הנפש
הכובש בין ההפרש שזהו אבות למס' פרקים הח' מן פ"ו
במ"ת אז הי' ולכן יעו"ש) המעולה החסיד ובין יצרו את
שנמשך הארון בנשיאת ג"כ ונצטוו פב"פ נפלא יחוד
כתובים והיו אחור בהם הי' לא שלכן העליון פנימי' מבחי'
להיות הארון אל פניהם ג"כ שיהיו כו' עבריהם משני
יהי' ובזה לאלקות הפנימי' שיהי' הנ"ל לענין רומז פב"פ,
חוץ כלפי ואחוריים ותשוקתו, ומגמתו וישעו חפצו כל
וגופו העולם לקיום המוכרחים בענינים ההשתמשו' להיות
שמוכרח אלא בזה עונג בלתי בהכרח רק ביתו ובני
בכדי התורה כמשפט ב"ב וגוף גופו לקיים כדי לעשותם
תורה ע"י והשגתו ה' עבודת הוא האמיתי לתכלית שיגיע
ותשוקתו וחפצו ומסתכלים מביטים פניו שלשם ומצות
כל עולים ועי"ז ב') כ' (נדרים כו' שכפאו כמי וזשארז"ל
ה' באור מתכללים להיות אחוריים בבחי' שעוש' מעשי'
אויביך בעורף ידך ע"פ במ"א וכמ"ש העליון פנים בבחי'
ולא שלה אחוריים בבחי' התורה לשבח שתפס ודהע"ה כו'
זו מצוה שעה לפי ממנו נעלם לכך פנימיותה באמיתת
עבודת כמ"ש דוקא התורה פנימית מעלת על המורה

וד"ל: כו' עליהם הקדש
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Â‰ÊÂדוקא לידים שייך הנטילה עיקר כי ידים נטילת ענין
הרוח ולכן מהידים, הוא החיצונים יניקות עיקר כי
ולאכילה מהם. הוא קבלתם עיקר כי הידים על שורה רעה
והכהנים לכהנים שייך התרומה כי תרומה, סרך משום הוא
תרומה סרך ומשום ע"ק לבחי' ידיהם את מנשאים היו
הרצון שהוא מים רביעית ע"י כי לחולין, אף נט"י תיקנו
החיצוני' עיני מסמא אבא ואור והחכ' מטו"ד שלמעלה
ובזה כהנים. ע"ד ג"כ הידים את לנשאות אח"כ יוכל עי"ז
בשרש כי אחיו, עשו כידי ידיו היו כי הכירו ולא מ"ש יובן
ז"פ ליעקב השתחווה ולכן ליעקב, עשו אח הוא שם שרשו
הראשון ויצא כתי' הרי למטה אבל אחיו, עד גשתו עד
הגבורות, מקור הוא אדמוני שער, כאדרת כולו אדמוני

בעלי על קאי ובד"כ דדינא, תוקפא שערות שער כאדרת
משכח הפרנסה וטרדת המו"מ יגיעת ע"י אשר עסקים
ולא עי"ז לעיקר הסיבה ועושה אלקות ענין על לגמרי
קול הקול כי והגם עשו, כידי שעירות ידיו היו כי הכירו
אוהלים, יושב תם איש יעקב כי ותפלה, דתו' קול יעקב
לא לכן הי' כלא והי' המעשה כל על שוכח כשאח"כ מ"מ

הכירו.
Í‡גלישי הגלעד, מהר שגלשו העזים כעדר שערך עז"נ

זה עת בכל צדקה עושי ע"פ ארז"ל הנה כי דשערי,
כחו מכפי יותר צדקה כאו"א נותן ובפרט ב"ב, ומפרנס הזן
יתרון וזהו דשערי, גילושי נעשה עי"ז לתורה עתים וקובע
עסק הבעל כי אוהלים יושבי על עסקים דבעלי המעלה
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להרויח, בכדי נפשו יגיעות בכל ועוסק ומוטרד טרוד
וכשמכוון ממש, מס"נ ה"ז צדקה נפשו מיגיעת נותן ואח"כ
עתים וקובע וללמוד להתפלל שיוכל בכדי הראוי' כוונה
ובזה אוהלים יושבי על מעלה יתרון ה"ז צדקה ונותן לתו'
והכח עשו. כידי ידיו היו כי הכירו שלא מה נפשו מתקן
דיעקב גלעד על דקאי פי' הת"י כי הגלעד מהר הוא ע"ז
למטה ובניו לבן כי לבן, ובין בינו להפסיק סימן שעשה
להפסיק גלעד ועשה הקדושה, מקור ויעקב הסט"א, היו

שנפלו שהגם לישראל כח נתן עי"ז זל"ז, יעבור שלא
אלא כך ישארו לא מ"מ מו"מ טרדת ע"י ממדריגתם
עיניך הסיבי כתי' לזה וקודם אסיר, מהמסגר לצאת שיוכלו
בעלי היינו זאטוטי פי' ושערך תורה, בעלי על קאי מנגדי
נעשה ותפילה, תורה היינו פומייכו מזמר ע"י ג"כ עסקי'

המדותגלישו כפסולת חזקי' שהם דתהו השערות ת
דתיקון מדות פסולת העיזי' כעדר שערך וזהו דתיקון.
כו'. הגלעד הר בחי' ע"י נגלשו מ"מ אך דתהו כשערות

[dben dgpd] mifrd xcrk jxry d"c
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˙Ó‡·Âמה שכל א"ע שיבח שדוד מעי בתוך ותורתך צ"ל
והנהגת התורה דרכי עפ"י זהו מעיו שבתוך
נפשו לשובע אוכל צדיק ועז"נ שם הבחיי כמ"ש פרישותה
טעמי לן יגלי ד"ה חיי פ' (בתו"א כו' התאוות בשאר וכ"ש
וענין בירור דא"צ דשבת אכילה הו"ע אוכל דצדיק מבו'
עבודת שגם נר' כאן אמנם כו'. ובטן זהו הבירורים
דר"מ בזח"א וכ"מ נפשו לשובע אוכל צדיק נק' הבירורים
ד"ה בתו"א וכמ"ש כו' עטה"ק שנעשו חולין והו"ע ע"א)
מהדברים א"ע וכשפורש הנ"ל, והבדילה וד"ה יקרא ולא
הוא וג"ז וחיותו, גופו לקיום שמוכרח מה רק המותרים
הוא אז כו' ולהתפלל ללמוד בכחו שיהי' לש"ש בכוונה

ח"ו יביאו לא כזאת ואכילה בתכלית הרע מן מרוחק באמת
בענין וכידוע בקדושה חיות עי"ז לו מתוסף אדרבא רע לידי
ונכלל המאכל שמתברר לפי כו' יחי' ה' פי מוצא כל על כי
ואם המותרים, מהדברים פורש כשאינו אבל כו', בקדושה
פורש שאינו רק נפשו תאות למלאות בשביל אינו ג"כ כי
להנאתו מכוין שאינו עם בזה נהנה הוא (וממילא מהם
שאוכלם אלא מותרים שאינם בדברים גם ואף כו') ותאותו
וגסות חומריות עצם מצד הנה לש"ש בכוונה לא סתם
תאותו למלאות שירצה מביאו ה"ז טו"ר שמעורב המאכל
בדברים א"ע לענג וגם ההכרחית בהאכילה הן באכילתו
כו'. תורה של איסור והוא כנ"ל גמור רע שזהו המותרים
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פירוש בתים, ששה בונות אותיות ג' מהטבע. שלמעלה הוי' את ל"דעת" לבוא כדי – הנסיון
נ התורה, באותיות "רצה" ע"י – ה"צרה".הבעש"ט את להפוך "צהר" עשה

ּכתיבe‡·e¯ב) ּדהּנה הּוא, הוי'14הענין מנּסה "ּכי ≈ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
הּנסיֹונֹות ידי ּדעל לדעת", אתכם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹאלקיכם
הּדברים ּכל על ׁשּמתּגּבר ידי ּדעל והינּו ּדעת, לבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבאים
ּותפּלה ּבתֹורה יתּבר הּׁשם מעבֹודת ּומעּכבים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהּמֹונעים

הוי', את לדעת מּגיעים זה ידי על הּנה הּמצות, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוקּיּום
"הּטבע" ּבגימטרּיא הּזמן15ּד"אלקים" הרי הּטבע ּפי ועל , ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ידי ועל ויהיה, הוה היה ועתיד, הוה ּדעבר ּבסדר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּוא
ויהיה הוה היה הּוא ּדהוי' הוי', את לדעת מּגיעים ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּנסיֹונֹות
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פר"ת14) המאמרים לספר (נוסף ראה - זה בכל ד. יג, ראה
ה' אחרי המתחיל דיבור מאמר ראה פרשת תורה לקוטי (1 שבהערה
וביאורו הנ"ל המתחיל דיבור מאמר ואילך). ב (יט, וביאורו אלקיכם
דיבור מאמר ואילך). ב (קפה, בסופו צדק להצמח המצוות בספר
ואילך). עדר עמוד תרח"ץ המאמרים (ספר תרח"ץ טובו מה המתחיל

ואילך. 94 עמוד תש"ח ואילך. כב עמוד ה'ש"ת המאמרים ספר
שער15) חכמה ראשית ב. פרק הנתיבות) (שער יב שער פרדס

א פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל המתחיל דיבור ו פרק התשובה
סימן צבי חכם שו"ת ב. שח, בזהר); (ומרומז א קפט, בזהר); (דאיתא

ו. פרק ריש האמונה היחוד שער יח.
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הּוא16ּכאחד ׁשהּנּסיֹון וידּוע הּטבע. מן למעלה ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּידּוע ּוכהּכלל ּביֹותר, ונעלם מסּתר הּוא האלקי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּניצֹוץ
למעלה הּוא ׁשרׁשן הרי יֹותר למּטה ׁשּנפלּו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּדהּניצֹוצֹות

ּוכמֹו הּכתל17יֹותר, ׁשּבראׁש האבן הּנה אבנים, ׁשל ּכתל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ
האבן מּכמֹו הּכתל מן יֹותר למרחֹוק נֹופל הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשּנֹופל
אל ּבסמּו הּוא הרי נֹופל ּדכׁשהּוא הּכתל, ּבתחּתית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר ּוכמֹו "אבנים", נקראים האֹותּיֹות והּנה 18הּכתל. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּדכׁשם ּבּתים", ׁשּתי ּבֹונֹות אבנים "ׁשּתי יצירה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָּבספר
יהיה ּכן וסדרם האבנים רּבּוי ּוכפי מאבנים, נבנה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּבית
לפי אׁשר ּבתבה הּוא וכן וגבהֹו, רחּבֹו ּבארּכֹו הּבית ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּגדל
הּתבה ּפרּוׁש יהיה ּכן ּבצרּופיהן, וסדרן ׁשּבֹו האֹותּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹרב

ׁשה ב' א' ּכמֹו ּבּתים, ׁשּתי ּבֹונֹות אֹותּיֹות ּוב' ב'ההיא, ם ְְִִִֵֵֶַָ
ּבא, אב צרּופים, ׁשני הם ּבּתים ׁשּתי ּובֹונֹות ְְִִִֵֵֵֵָָָאֹותּיֹות,
ׁשּיׁש הצ"ר אֹותּיֹות ּכמֹו ּבּתים, ׁשּׁשה ּבֹונֹות אֹותּיֹות ְְִִִִֵֶָָָֹּוׁשלׁשה

הּבעל מּמֹורנּו רּבי מּפי רּבי ּבּקּבלה וידּוע צרּופים, ׁשּׁשה ְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָלֹו
וג' עּקרים ג' ּבֹו יׁש הרי זה ּדבצרּוף עדן, נׁשמתֹו טֹוב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשם
הּבעל מֹורנּו ואמר צהר, רצה, הּצר, הם העּקרים ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹמסּתעפים,

עדן נׁשמתֹו טֹוב ּותפּלה19ׁשם ּדתֹורה האֹותּיֹות ידי ּדעל , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
הּתבה" אל "ּבא ענין הּתֹורה20ׁשהּוא אֹותּיֹות הם ּדתבה , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשל האֹותּיֹות ּבתֹו הּכניסה הּוא הּתבה אל ּובא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּותפּלה,
א מיט דאוונען אּון חּיּות א מיט לערנען ּותפּלה, ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּתֹורה

"רצה",גחּיּות ענין ׁשהּוא הרצֹון ּפנימית על מֹורה ּדהחּיּות , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
לּתבה "צהר" נעׂשה זה ידי על מהּפכים21הּנה זה ּדבכח , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ועל ל"צהר", לּצלן, רחמנא הּצֹורר "הּצר" ׁשל ה"ּצרה" ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת
ּדכתיב ּדמן22ּדר יּוׁשע", ּומּמּנה ליעקב, היא צרה "ועת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּמאיר צהר ענין ּדזהּו יׁשּועה, עֹוד לֹו ּתצא ההיא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצרה
ּכתיב ּכן הּׁשמׁש זריחת ּתקף ׁשהּוא ּבּצהרים ּוכמֹו רב, 23אֹור ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבגברתֹו". הּׁשמׁש ּכצאת ְְְֲִֵֶֶַָָֹֻ"ואהביו
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עשר16) (שער א שער פרדס ב. עמוד סוף רנז, ג חלק זוהר ראה
ז. פרק ד. פרק והאמונה היחוד שער ט. פרק תשע) ולא

ספר17) ואילך). ב עמוד סוף כא, ג. (יט, שם ראה תורה לקוטי
דיבור מאמר גם וראה א). קצא, א. (קצ, שם צדק להצמח המצוות

אהמתחי חלק מלוקט המאמרים (ספר ז פרק תשל"ו ליראיך נתת ל
קצא). עמוד

טז).18) משנה - דפוסים (בקצת יב משנה ד פרק
ב19) ז, המגיד להרב תורה אור עה. סימן הריב"ש צוואת ראה

מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקדש א. תריד, ג חלק נח התורה באור (הובא
.23 עמוד תרצ"ו השיחות ספר ואילך. קצט עמוד ג חלק

(בדילוג).20) א ז, נח
ספר21) שם. תורה ואור הריב"ש צוואת ראה טז. ו, נח עלֿפי

.200 עמוד תש"ז .47 עמוד תש"ב .161 עמוד תרצ"ט המאמרים
המאמרים22) ספר שם. תרצ"ט המאמרים ספר ראה ז. ל, ירמיה

טוב). שם הבעל (בשם 55 עמוד אידיש
לא.23) ה, שופטים ספר

חיות.ג. מתוך ולהתפלל חיות מתוך ללמוד
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בישיבה לומדים אתם ישיבה, תלמידי הנכם ילדים,

או פחות בודאי אתם שיודעים מעריך אני המקומית.

בפרט. בישיבה ולימוד בכלל תורה לימוד משמעות יותר

בין הקשר אחד. דבר הם וישראל תורה יתברך, השם

ישראל בין הקשר של אופן באותו הוא ותורה ישראל

נצחי. שהוא קשר להשי"ת,

ליום עד להוריו נולד היהודי שהילד הראשון מהיום

הנסיבות בכל הרי חייו, שנות ועשרים ממאה האחרון

כמאמר אחד, דבר הם והשי"ת שגור4היהודי שמים "שם

לתורה. ישראל בין הקשר הוא וכך כל", בפי

"כי היהודי, בבית הנצחי האור הן שמים ויראת תורה

ימינו" ואורך חיינו את5הם לנו נותנות ומצוות תורה .

תקותינו את מחזק וזה המר, הגלות את לעבור הכוח

במהרה צדקנו משיח ידי על שלימה לגאולה להשי"ת

ישראל. בני של החיים מקור היא והישיבה אמן, בימינו

ולזכור לדעת עליכם בישיבה, בשהותכם ילדים,

ביותר, הגדולים הגאונים את ב"ה לנו נתנו שהישיבות

הצעירים כוחותיכם ואת הגדולים, הטוב שם בעלי

בלימוד. יגיעה על להקדיש עליהם

בישיבה, בהיותכם שלכם יום שכל שתדעו ההכרח מן

באפשרותכם יש בישיבה בהיותכם בחיים. יסוד הוא

ההבנה במעלות ולעלות להגיע יתברך השם בעזרת

התורה. בידיעת

ולבותיכם מוחותיהם את הקדישו הישיבה, תלמידי

התפלה, על שמרו שמים, ליראת בהתמדה, תורה ללימוד

במקומותיכם, עומדים כשאתם הסידור מתוך התפללו

בקריאת מאד הזהרו התורה, קריאת לשמוע היטב שמרו

צייתו ידים, בנטילת השינה, לפני המטה שעל שמע

שלכם. ולמדריכים הישיבה לראש
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הּוא16ּכאחד ׁשהּנּסיֹון וידּוע הּטבע. מן למעלה ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּידּוע ּוכהּכלל ּביֹותר, ונעלם מסּתר הּוא האלקי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּניצֹוץ
למעלה הּוא ׁשרׁשן הרי יֹותר למּטה ׁשּנפלּו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּדהּניצֹוצֹות

ּוכמֹו הּכתל17יֹותר, ׁשּבראׁש האבן הּנה אבנים, ׁשל ּכתל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ
האבן מּכמֹו הּכתל מן יֹותר למרחֹוק נֹופל הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשּנֹופל
אל ּבסמּו הּוא הרי נֹופל ּדכׁשהּוא הּכתל, ּבתחּתית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר ּוכמֹו "אבנים", נקראים האֹותּיֹות והּנה 18הּכתל. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּדכׁשם ּבּתים", ׁשּתי ּבֹונֹות אבנים "ׁשּתי יצירה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָּבספר
יהיה ּכן וסדרם האבנים רּבּוי ּוכפי מאבנים, נבנה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּבית
לפי אׁשר ּבתבה הּוא וכן וגבהֹו, רחּבֹו ּבארּכֹו הּבית ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּגדל
הּתבה ּפרּוׁש יהיה ּכן ּבצרּופיהן, וסדרן ׁשּבֹו האֹותּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹרב

ׁשה ב' א' ּכמֹו ּבּתים, ׁשּתי ּבֹונֹות אֹותּיֹות ּוב' ב'ההיא, ם ְְִִִֵֵֶַָ
ּבא, אב צרּופים, ׁשני הם ּבּתים ׁשּתי ּובֹונֹות ְְִִִֵֵֵֵָָָאֹותּיֹות,
ׁשּיׁש הצ"ר אֹותּיֹות ּכמֹו ּבּתים, ׁשּׁשה ּבֹונֹות אֹותּיֹות ְְִִִִֵֶָָָֹּוׁשלׁשה

הּבעל מּמֹורנּו רּבי מּפי רּבי ּבּקּבלה וידּוע צרּופים, ׁשּׁשה ְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָלֹו
וג' עּקרים ג' ּבֹו יׁש הרי זה ּדבצרּוף עדן, נׁשמתֹו טֹוב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשם
הּבעל מֹורנּו ואמר צהר, רצה, הּצר, הם העּקרים ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹמסּתעפים,

עדן נׁשמתֹו טֹוב ּותפּלה19ׁשם ּדתֹורה האֹותּיֹות ידי ּדעל , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
הּתבה" אל "ּבא ענין הּתֹורה20ׁשהּוא אֹותּיֹות הם ּדתבה , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשל האֹותּיֹות ּבתֹו הּכניסה הּוא הּתבה אל ּובא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּותפּלה,
א מיט דאוונען אּון חּיּות א מיט לערנען ּותפּלה, ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּתֹורה

"רצה",גחּיּות ענין ׁשהּוא הרצֹון ּפנימית על מֹורה ּדהחּיּות , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
לּתבה "צהר" נעׂשה זה ידי על מהּפכים21הּנה זה ּדבכח , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ועל ל"צהר", לּצלן, רחמנא הּצֹורר "הּצר" ׁשל ה"ּצרה" ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת
ּדכתיב ּדמן22ּדר יּוׁשע", ּומּמּנה ליעקב, היא צרה "ועת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּמאיר צהר ענין ּדזהּו יׁשּועה, עֹוד לֹו ּתצא ההיא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצרה
ּכתיב ּכן הּׁשמׁש זריחת ּתקף ׁשהּוא ּבּצהרים ּוכמֹו רב, 23אֹור ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבגברתֹו". הּׁשמׁש ּכצאת ְְְֲִֵֶֶַָָֹֻ"ואהביו
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עשר16) (שער א שער פרדס ב. עמוד סוף רנז, ג חלק זוהר ראה
ז. פרק ד. פרק והאמונה היחוד שער ט. פרק תשע) ולא

ספר17) ואילך). ב עמוד סוף כא, ג. (יט, שם ראה תורה לקוטי
דיבור מאמר גם וראה א). קצא, א. (קצ, שם צדק להצמח המצוות

אהמתחי חלק מלוקט המאמרים (ספר ז פרק תשל"ו ליראיך נתת ל
קצא). עמוד

טז).18) משנה - דפוסים (בקצת יב משנה ד פרק
ב19) ז, המגיד להרב תורה אור עה. סימן הריב"ש צוואת ראה

מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקדש א. תריד, ג חלק נח התורה באור (הובא
.23 עמוד תרצ"ו השיחות ספר ואילך. קצט עמוד ג חלק

(בדילוג).20) א ז, נח
ספר21) שם. תורה ואור הריב"ש צוואת ראה טז. ו, נח עלֿפי

.200 עמוד תש"ז .47 עמוד תש"ב .161 עמוד תרצ"ט המאמרים
המאמרים22) ספר שם. תרצ"ט המאמרים ספר ראה ז. ל, ירמיה

טוב). שם הבעל (בשם 55 עמוד אידיש
לא.23) ה, שופטים ספר

חיות.ג. מתוך ולהתפלל חיות מתוך ללמוד
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בישיבה לומדים אתם ישיבה, תלמידי הנכם ילדים,

או פחות בודאי אתם שיודעים מעריך אני המקומית.

בפרט. בישיבה ולימוד בכלל תורה לימוד משמעות יותר

בין הקשר אחד. דבר הם וישראל תורה יתברך, השם

ישראל בין הקשר של אופן באותו הוא ותורה ישראל

נצחי. שהוא קשר להשי"ת,

ליום עד להוריו נולד היהודי שהילד הראשון מהיום

הנסיבות בכל הרי חייו, שנות ועשרים ממאה האחרון

כמאמר אחד, דבר הם והשי"ת שגור4היהודי שמים "שם

לתורה. ישראל בין הקשר הוא וכך כל", בפי

"כי היהודי, בבית הנצחי האור הן שמים ויראת תורה

ימינו" ואורך חיינו את5הם לנו נותנות ומצוות תורה .

תקותינו את מחזק וזה המר, הגלות את לעבור הכוח

במהרה צדקנו משיח ידי על שלימה לגאולה להשי"ת

ישראל. בני של החיים מקור היא והישיבה אמן, בימינו

ולזכור לדעת עליכם בישיבה, בשהותכם ילדים,

ביותר, הגדולים הגאונים את ב"ה לנו נתנו שהישיבות

הצעירים כוחותיכם ואת הגדולים, הטוב שם בעלי

בלימוד. יגיעה על להקדיש עליהם

בישיבה, בהיותכם שלכם יום שכל שתדעו ההכרח מן

באפשרותכם יש בישיבה בהיותכם בחיים. יסוד הוא

ההבנה במעלות ולעלות להגיע יתברך השם בעזרת

התורה. בידיעת

ולבותיכם מוחותיהם את הקדישו הישיבה, תלמידי

התפלה, על שמרו שמים, ליראת בהתמדה, תורה ללימוד

במקומותיכם, עומדים כשאתם הסידור מתוך התפללו

בקריאת מאד הזהרו התורה, קריאת לשמוע היטב שמרו

צייתו ידים, בנטילת השינה, לפני המטה שעל שמע

שלכם. ולמדריכים הישיבה לראש
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מוחותיכם את בריאותכם, את השי"ת יחזק

השי"ת יתן טובה. הנהגה מתוך ללמוד שתרצו ולבותיכם

בישיבה, התומכים ולכל לקרוביכם להוריכם, אושר

בכ מאושרים ל.שיהיו

יעזור והשי"ת שמים, ויראת לתורה לשאוף עליהם

בבית ולתפארת לחן ותהיו ישרים יהודים להיות לכם

ישראל.

Â ‰ÓÈ˘¯

"יבנה", בשם הנקראים בחדרים לומדים אתם ילדים,

לכם סיפרו יחיו שלכם והמורות שהמורים סבור הריני

"יבנה". משמעות ומה "יבנה" היתה מה בודאי

זכאי בן יוחנן ישראל6רבי מבני גדול וחלק ותלמידיו

על הבריונים מהשתלטות גדול וכאב רב צער סבלו

מראש ראו הרעב, ויסורי צרות על נוסף ת"ו. ירושלים

היהודי העם חורבן הדת, חורבן המקדש, בית חורבן את

בהתנהגותם. יביאו שהבריונים

הרי � וקדושה יקרה ת"ו ירושלים שתהיה כמה עד

זכאי בן יוחנן ורבי להיות. יכולים לא בריונים עם יחד

לתת הצורר בפני והתחננו ירושלים את עזבו ותלמידיו

ויראת תורה של מקום וחכמיה, יבנה העיר את להם

שמים.

רחוקים עדיין "יבנה" חדרי הרב ולצערי לדאבוני

יש אך היהודי, הילד של חייו כורח שהוא מה"חדר"

חינוך לתלמידים ותתן תשופר שהתכנית להשי"ת לקוות

שאיפתם שכל והחכמה, הנכונה להבנה שיגיעו טוב

ויראת תורה של בישיבות ללמוד לנסוע להיות: צריכה

שמים.

ההכרח מן "יבנה" בחדרי כעת בהיותכם ילדים,

שמים. ביראת והנהגה קודש לימודי הם שהעיקר שתדעו

עברית בעברית. עברית פירושם אין קודש לימודי

קדוש", "לימוד פירושם קודש לימודי חול. הוא בעברית

וכו' ערוך שולחן מדרש, גמרא, חומש, הוא קדוש ולימוד

טובה. דתית התנהגות מתוך

לכם, אומר אני אשר את וזכרו הקשיבו ילדים,

בחבישת שתהיה השינה השינה, לפני "שמע" קיראו

ליטול � מהשינה בקומכם מיד � ראש בגילוי לא � כיפה

וללבוש פיאות לגדל הברכות, את לומר הידים, את
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למורה המשמש דבר � הישרה בדרך תתנהגו עצמכם

אתכם ויאשר � יחיו ולתלמידות לתלמידים הדרך

וילדות ילדים שתצמיחו טובות, ותלמידות בתלמידים

ה בעם וחכמים, ישרים בריאים, יהודי.טובים,

האמיתית יבנה של לפרוגרם כוחותיכם בכל שאפו

מנפש טוב בכל האישיים בעניניכם לכם יעזור והשי"ת

בשר. ועד

`"vxz xc` ,wiyw`x

•

1

2

3

4

5

6

7
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uiiw1h"vxz2

ixac3mixfegd ini4e"vi c"ag iciqg zcra miritynde mikixcnd ,miwizrnd ,migipnd ,5.
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קדושת בגודל העמידו החב"ד, שיטת את בבנותו הזקן, רבינו הראשון, אבינו אדמו"ר, כ"ק הוד

והתפתחותה. לשכלולה דאג יתרה ובחיבה חזקים, יסודות על כשרונותיו,

בתולדתו הלב על השליט המוח אשר הוא החב"ד בשיטת עקרי לעבודת6יסוד הלב את ישעבד ,

ב"ה העולם בורא בגדולת הדעת והעמקת הבנה השכלה, מתוך .7השי"ת

מדריכים ע"י מיוחדת הדרכה עוד ודרושה מספיק לבד החסידות לימוד אין כזו לעבודה לבא ובכדי

חמש הזקן רבינו יסד זו ולמטרה החסידות בתורת רחבה דעה בעלי משפיעים הוראות ע"פ מומחים

מניח חוזר, שמות, להן ויקרא מעתיק8מערכות ומדריך9, משפיע ,10.
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8

כללית: (סתם),הערה לאגרותֿקודש בהערות שצויין מקום כל

מקום וכל מהוריי"צ. אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש לסדרת הכוונה

הערות מהוריי"צ. אדמו"ר לכ"ק הכוונה (סתם), "רבינו" שנכתב

מהמו"ל. הם הממוספרות

אדמו"ר. כ"ק בכתי"ק נכתב זה תאריך (1

כותב מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק למכתבי אדמו"ר כ"ק ב"מפתח" (2

זה: מכתב החוזריםאודות ימי דברי צ"ט, קייץ מחתניו, "לאחד

אדהאמ"צ אדה"ז בימי החוזרים פרקים, ל"ב א) וכו' המניחים

תקנחהצ"צ" ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר באגרותֿקודש (הועתק

יום" ב"היום אדמו"ר כ"ק ע"י נעתקו זו מאגרת [קטעים בשוה"ג).

כדלקמן]. כסלו, וטז סיון לב

(ע"ד והשאר החוזרים. ע"ד רק היא שלפנינו הרשימה

לידינו הגיע לא והמשפיעים") המדריכים המעתיקים, "המניחים,

לע"ע.

שנראה יד בכתב נכתבה כתיב) תיקוני כמה (וכן זו הערה (3

של הכללי עורך ע"ה, זלמנוב שמואל ר' הרה"ח של כתבֿידו שהוא

חוברת של מהחומר חלק הוא זו שרשימה ואפשר "התמים".

לאור יצאה לא ולבסוף בהכנתו, שהתחילו "התמים" של התשיעית

ר' הרה"ח של הקדמה" "מעין (ראה השני' עולם מלחמת בגלל

חב"ד, כפר "התמים" קובצי של השני' למהדורא ע"ה זלמנוב שמואל

שנח. ע' תש"ע) (קה"ת, חט"ו אגרותֿקודש וראה תשל"א).

להלן. שיצויין כפי מקומות, בכמה גם נזכרה זו רשימה (4

= י"לוורנוצברכםי5) או אווורנוצשמרםיישמרם. גואלנו,

" מתפלת ולהעיר קומהצורכיו"ב. לכןבעזרתישראל אולי - ." . . .

בספרג"כ אדמו"ר כ"ק (הערת הברכות כל שיכלול בכדי בר"ת הוא

בהערה). 4 ע' התניא בספר שיעורים

השיחות ספר גם וראה א. רכד, זח"ג ע"פ פי"ב תניא ראה (6

.7 ע' ה'ש"ת קייץ

מ"דה"י שהוא (ושם כסלו טז יום" ב"היום הועתק זה קטע (7

החוזרים").

בכתב מניח כלומר "הנחה", בשם החסידים אצל נקרא . . ." (8

תכד. ע' ח"ג אגרותֿקודש – שמע" אשר את

[הזקן] רבינו כ"ק בן האמצעי] [אדמו"ר סידר תקנ"ד "בשנת (9

ההשתלשלות "אופן רבינו רשימת - החסידות" תורת מעתיקי ועד

ע' תשס"ט) (קה"ת, שני" דור ראשון, דור חב"ד חסידות בהתייסדות

ע' ח"ג באגרותֿקודש נזכרה - המעתיקים" תולדות "רשימת יח.

תעט.

הזקן אדמו"ר אשר י), (ע' הקודמת שבהערה רבינו ברשימת (10

למנות במקומותיהם החסידים הנהגת לבקר . . איש עשר "שנים בחר

] שם ומפרש ומדריכים". חב"דמשפיעיםמשפיעים חסידי "מנהג :[

ממנים – הכנסת בית בכל הגדולות ובערים – ועיר עיר בכל אשר

בע"פ". חוזר וגם הספר מתוך ברבים החסידות תורת הלומד אחד

מזקנימדריכים[ אחד ומושב עיר בכל הי' הראשונים "בדורות :[

העדה". מדריך שהי' החסידים

ע' תרצ"ז השיחות (ספר תרצ"ז ושמח"ת שמע"צ שיחות וראה

ואילך. צה ע' ח"ד אגרותֿקודש .(186
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c"agקסד i`iyp epizeax zxezn

לת שהתאים מיוחד כשרון בעל איש העמיד אלו מחמש מערכה תכניתלכל אחד לכל ויסדר עודתו,

אשר הגובה אותו על חב"ד חסידי עדת את העמידו כאחד וכלם משמרתו, לכהונת מתאמת עבודה

הזקן. רבינו כ"ק הוד ה' נשיא מחוללה התוה

.¯ÊÂÁ ˙Î¯ÚÓ .·

היתה ועבודתו צח. ולשון ברורה שפה מהיר, תפסן כשרון בעל לאיש המושאל שם הוא חוזר

דברים רבינו תורת את ויחזור הבימה על החוזר עלה לו, והלך התורה אמירת רבינו כ"ק שגמר לאחר

במלה. מלה כהוויתן

קלטו השומעים אשר עד זה אחר בזה פעמים כמה – הרב בלשון – רבינו תורת את חוזר הי' וככה

רק שקלטו ומהם רבינו שאמר התורה כל את שקלטו מהם – יכלתו כפי איש – התורה דברי את

רביע. או שליש רק לקבל יכלו לא השתדלות רוב אחרי אפילו אשר ומהם מחציתה

ושלש פעמים השומעים לפני שונה החוזר שהי' השבוע, במשך ויום יום בכל הדבר נשנה וככה

התחיל אז במוחם היטב המאמר נקלט וכאשר העברה. בשבת ברבים רבינו שאמר התורה את יום בכל

בהתורה. שנאמרו הענינים את – וידיעתו מעלתו לפי איש – ולהסביר לבאר החוזר

חזרת לענין להרגיל[ם] מהירה תפיסא בעלי באברכים להתענין להחוזר לו הי' מיוחד ותפקיד

רבינו. של התורות

את להנהיג תקל"ח בשנת והתחיל דניעסטר ע"נ ממאהליב – תקל"ז בשנת – רבינו כ"ק ָוכשחזר
החסידים מתאים11עדת שמצאהו – שמו הי' זלמן מאיר ר' – הראשונים מתלמידיו באחד בחר ,

לחוזר. וימנהו בכשרונותיו

.‚

בתור בעירו נתפרסם כבר שנים ארבע בן רך ילד ובעודנו יאנאוויטש העירה יליד הי' זלמן מאיר ַָר'

ליב חיים ר' אביו וכשהכניסו בע"פ, פסוקים כמה ידע בלבד הש"ץ תפלת משמיעת אשר נפלא תפסן

השלישי וביום בע"פ הא"ב את ידע כבר הראשון ביום הנה דרדקי מלמד דובער ר' של לחדרו בנאי

בע"פ. התפלה חלק ידע כבר הראשונה השבוע ובמשך האותיות צירוף ידע

בהתמדה שם וילמוד וויטעבסק לעיר הלך ואח"כ מולדתו בעיר רמ"ז למד שנה עשרה ארבע עד

לשבתו השביעית ובשנה קאליש[ק], בעיר המלמדים אחד בת אשה נשא שנים איזה וכעבור ַגדולה,

מקאלישק. נ"ע אברהם ר' הרה"צ תלמידי אל התחבר ַשמה

מקושריו. מגדולי ויהי נ"ע הר"א הרה"צ אצל למד שנים שנתכארבע היא – החמיש[ית] ובשנה

מענדיל, מנחם ר' להרה"צ להאראדאק התלמידים ושארי הר"א הרה"צ עם הוא גם הלך – ָָָתקכ"ט

הזקן. רבינו כ"ק הוד את הראשון בפעם הכיר שמה ובהיותו
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ואילך]. ב [עג, נב ע' ב חוברת ב"התמים" החסידות" "אבות מאמר ראה - עדכ"ז (11
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ת"ש סיון, כ"ו ב"ה,

נויארק

שי' מאיר מוה"ר אי"א וו"ח הרה"ג ידידי

לאבקאווסקי

וברכה! שלום

קראתי בנועם זה, לחדש י"ט מיום מכתבו על במענה

טוב ברוב יתברך המברך וכל הבא ברוך ברכת ברכתו

וברוחניות. בגשמיות

וקרן היהדות קרן בהרמת במכתבו האמורה הברכה קיום

מהיראים ואחד אחד כל של בהשתתפותו תלוי החסידות

מאנ"ש ואחד אחד כל של ובהשתתפותו ה' לדבר והחרדים

שי'.

אשר והפרטים הכללים מכתבי במרבית אמורה מלתי כבר

לפעול כח די ית' בעזרתו לו יש שי' מאנ"ש ואחד אחד כל

החסידות תורת אור של סביבה איזה מגורו במקום ולעשות

הבריות את לקרב טובות במדות החסידות דרכי נועם ודרכי

בהלכה למודים לשיעורי עתים בקביעות התורה לש[ו]לחן

האישים. לפי מתאים חסידות וספרי אגדה

ידידיי מאת הנפש בתחנוני התחננתי ושתים פעם ולא

בעבודת להתחיל יחיו התמימים ותלמידי אנ"ש לבבי צמודי

קיימו אשר אלו הנה החברים, מספר עם התחשב מבלי הקדש

ויצליח בעזרם השי"ת יהא בעבודתם, ברכה ת"ל ראו בקשתי

וברוחניות. בגשמיות להם

מגורו במקום מהנעשה בפרטיות לדעת במאד אתענין

את להם וימסור בפרט שי' אנ"ש וידידינו בכלל היהדות במצב

וברוחניות. בגשמיות השי"ת להם שיצליח ברכתי

ומברכו. הדו"ש
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ת"ש סיון, כ"ו ב"ה,

נויארק

שי' מאיר מוה"ר אי"א וו"ח הרה"ג ידידי

לאבקאווסקי

וברכה! שלום

קראתי בנועם זה, לחדש י"ט מיום מכתבו על במענה

טוב ברוב יתברך המברך וכל הבא ברוך ברכת ברכתו

וברוחניות. בגשמיות

וקרן היהדות קרן בהרמת במכתבו האמורה הברכה קיום

מהיראים ואחד אחד כל של בהשתתפותו תלוי החסידות

מאנ"ש ואחד אחד כל של ובהשתתפותו ה' לדבר והחרדים

שי'.

אשר והפרטים הכללים מכתבי במרבית אמורה מלתי כבר

לפעול כח די ית' בעזרתו לו יש שי' מאנ"ש ואחד אחד כל

החסידות תורת אור של סביבה איזה מגורו במקום ולעשות

הבריות את לקרב טובות במדות החסידות דרכי נועם ודרכי

בהלכה למודים לשיעורי עתים בקביעות התורה לש[ו]לחן

האישים. לפי מתאים חסידות וספרי אגדה

ידידיי מאת הנפש בתחנוני התחננתי ושתים פעם ולא

בעבודת להתחיל יחיו התמימים ותלמידי אנ"ש לבבי צמודי

קיימו אשר אלו הנה החברים, מספר עם התחשב מבלי הקדש

ויצליח בעזרם השי"ת יהא בעבודתם, ברכה ת"ל ראו בקשתי

וברוחניות. בגשמיות להם

מגורו במקום מהנעשה בפרטיות לדעת במאד אתענין

את להם וימסור בפרט שי' אנ"ש וידידינו בכלל היהדות במצב

וברוחניות. בגשמיות השי"ת להם שיצליח ברכתי

ומברכו. הדו"ש
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ד' כותב אודות מצב רוחו ואשר לדעתו אינו מסוגל לענין וכו' וכמעט בא לידי 

יאוש וכו'.

גם  ובמילא  לבטלם  הישראלי  איש  ביד  התורה  היפך  שהם  הענינים  שכל  להאריך  למותר  והנה 

מוכרח, ואם כמו שכותב בא לידי יאוש ושאינו מוכשר לחיי משפחה, אין זה אלא מפתויי היצר, ולכן מובן 

שלא  כוונתו  עוד אלא מבואר בזהר הק' שגם היצה"ר  ]ולא  נגדם מתאים לרצון הבורא  שצריך להלחם 

ישמעו לו, עיין זהר חלק ב' קסג, א[, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, ואם לפ"ד קשור הענין בקישויים אין 

זאת אומרת שנמנע הענין ולפום גמלא שיחנא.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתו, ובכל יום חול קודם תפלת הבקר 

יפריש איזה פרוטות לצדקה וישמור על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, אשר שמענו כ"פ 

מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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בקרב אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי
ישפוט" ובשלשה1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת

על הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
ועוסקים שיושבים בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה?

השראת דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
המספרים רק בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
העולם מציאות לכללות במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה

(כדלקמן).

העולם"עשרה נברא מאמרות "בעשרה שייך2– זה וענין .
כמארז"ל זה3לתורה, ומספר עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא
אל". בעדת נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

עומד"שלשה העולם דברים שלשה "על והשייכות4– .

רז"ל מאמר פי על הפסוק5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ
בני ובעבודת העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
"בקרב נאמר זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל

ישפוט". אלקים

ואחד) שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם

לעשרה)חמשה (ביחס בלבד דבר חצי הוא מספרשנים.7- -

(בניגוד בלבד קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה
שני המחבר האמצעי קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם

וגבורה) חסד של העולם,אחד8הקוין ממציאות נעלה זה מספר -
רז"ל שלא9כמאמר בעולמו, יחידי הקב"ה הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו .10הי'

‰¯Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈ·LBiL ‰¯NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»

התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרביםעשרה תורה דתלמוד העילוי לימודשיושבין.11- -

המשנה ובלשון התיישבות. של הדברים12באופן מ"ח לגבי

של באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה
והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק הידוע13עסק, וכביאור .14

כפועל רק לא היינו עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד
העסק, בעל כמו אם כי בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר
דעתו טרודה המלאכה, גמר לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק
מעניני חולם השינה בעת ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו
עסק, של באופן הוא התורה לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק.
בעת שגם כך, כדי ועד ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור

תורה דברי חולם .15השינה

הישבתורה באופן- היא התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שייכת שלא והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא
מקום יש (שאז הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם
בתורה, היא מציאותם שכל אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש

תורה. של אמיתתה על ולעמוד להתייגע

ישראל, בני כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל דבני הסוגים עשרת כל לגבי תכלית16הן לגבי הן ,

ההלכה מפסק כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, 17הריבוי

שוה. בנוסח ומזמנים מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

הפירוש ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוותעשרה דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,

אחת .20מציאות

רקשיושבין אינה זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -

התיישבות אם כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת
מצב. ובכל זמן בכל בעניניועוסקיןוקביעות, חודרת האחדות -

לחבירו שיספר זה ידי שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק
בפרנסתו. לפגוע הדבר עלול העסק, סוףבתורהמעניני סוף -

בתורה גם האחדות אצלם .21נעשית

א.1. פב, תהלים

ה.2. פרק ריש

למעשה3. מאמרות עשרה ב: יא, זח"ג וראה ב. קסא, זח"ב

תורה. למתן מאמרות עשרה . . בראשית

א.4. פרק ריש

א.5. פח, שבת

ט.6. עו, תהלים

שמאלו7. נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי ראה

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ארץ. וברא

יב).8. (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה

ח.9. פ"ג, ב"ר

בלבד.10. השומעים רשימת פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

סכ"ג.11. אגה"ק ראה

מ"ו.12. פ"ו

ונוסחא).13. (ד"ה סמ"ז או"ח ב"ח

רנח.14. עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ ראה

נצבים).16. (ר"פ מימיך שואב עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ראשיכם

ה"ד.17. פ"ה ברכות הלכות רמב"ם

יתרו18. (רש"י אחד בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו

ב). יט,

א.19. נח, ברכות ראה

ב.20. כא, ברכות ראה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ב', בו כותב אודות מצבו, ושכאילו אינו יכול להתגבר עליו, והתוצאות מזה, 

איך שיצא למשך זמן מכותלי הישיבה ואח"כ חזר לשם, ונמצא במצב יאוש וכו'.

ומובן ששתי תמיהות בדבר: א( מהו הפלא על המצב, לאחרי שהודיעונו חז"ל, עבר כ' שנה וכו'. ב( 

כיון שהובטחנו לפום גמלא שיחנא ושבלתי ידח ממנו נדח, הרי בודאי שאפשר להתגבר על כל מצב שאינו 

מתאים לציווי תורתנו תורת חיים.

מהנ"ל מובנת ג"כ המסקנא, שעליו להתעסק במרץ המתאים בעניני שידוך ובהקדם - לבנין בית 

על  הלב  מעומק  להשי"ת  מתפללים  במילא  באמת,  בזה  וכשרוצים  והמצוה,  התורה  יסודי  על  בישראל 

הצלחת ההשתדלות בזה, ועושים ככל הדרוש בזה, הן בדרך הטבע ובעיקר ע"י ובהנוגע להוספה בעניני 

תורה ומצות שעי"ז מתגדלת הסייעתא דשמיא שהוא עיקר בזה וכמ"ש ומה' אשה משכלת, ואז רואים 

הצלחת השי"ת גם בעיני בשר.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בחדרו, ואשר בכל יום חול קודם תפלת 

התורה  פנימיות  גילוי  שהיא  החסידות  תורת  בלימוד  עתים  ויקבע  לצדקה,  פרוטות  איזה  יפריש  הבקר 

בתקופתנו זו, ודוקא באופן דהבנה והשגה, שזהו ג"כ מתקוני ענין חטא הידוע הקשור במוחין, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

ההעלמות  יתמעטו  לזמן  שמזמן  רצון  ויהי  סיון,  מט"ו  מכתבו  נתקבל  ארוך  הפסק  לאחרי 

וההסתרים לא רק המדומים אלא אפילו אותם שיש להם אחיזה וקישור במציאות, ומתוך שמחה וטוב 

לבב ירבה חילים בתורה )הנגלה והחסידות( בהנוגע לעצמו ובהנוגע לזולתו שהרי אמר ר"ע )אשר כולהו 

אליבא דר"ע( ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה ולקיום מצות בהידור ובענין חוט השדרה דכל המצות, 

וידוע  ובכ"מ,  וכמבואר הענין בקונטרס התפלה  ד( לכל לראש,  ע,  )עיין לקו"ת בלק  ז.א. עבודת התפלה 

פתגם רבותינו נשיאנו )והרי פתגמיהם של צדיקים ה"ז הוראה לרבים(: פאר אמת ווערט מען בטל ]=בפני 

האמת מתבטלים[.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הצלחה בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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בקרב אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי
ישפוט" ובשלשה1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת

על הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
ועוסקים שיושבים בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה?

השראת דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
המספרים רק בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
העולם מציאות לכללות במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה

(כדלקמן).

העולם"עשרה נברא מאמרות "בעשרה שייך2– זה וענין .
כמארז"ל זה3לתורה, ומספר עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא
אל". בעדת נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

עומד"שלשה העולם דברים שלשה "על והשייכות4– .

רז"ל מאמר פי על הפסוק5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ
בני ובעבודת העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
"בקרב נאמר זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל

ישפוט". אלקים

ואחד) שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם

לעשרה)חמשה (ביחס בלבד דבר חצי הוא מספרשנים.7- -

(בניגוד בלבד קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה
שני המחבר האמצעי קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם

וגבורה) חסד של העולם,אחד8הקוין ממציאות נעלה זה מספר -
רז"ל שלא9כמאמר בעולמו, יחידי הקב"ה הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו .10הי'

‰¯Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈ·LBiL ‰¯NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»

התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרביםעשרה תורה דתלמוד העילוי לימודשיושבין.11- -

המשנה ובלשון התיישבות. של הדברים12באופן מ"ח לגבי

של באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה
והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק הידוע13עסק, וכביאור .14

כפועל רק לא היינו עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד
העסק, בעל כמו אם כי בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר
דעתו טרודה המלאכה, גמר לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק
מעניני חולם השינה בעת ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו
עסק, של באופן הוא התורה לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק.
בעת שגם כך, כדי ועד ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור

תורה דברי חולם .15השינה

הישבתורה באופן- היא התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שייכת שלא והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא
מקום יש (שאז הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם
בתורה, היא מציאותם שכל אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש

תורה. של אמיתתה על ולעמוד להתייגע

ישראל, בני כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל דבני הסוגים עשרת כל לגבי תכלית16הן לגבי הן ,

ההלכה מפסק כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, 17הריבוי

שוה. בנוסח ומזמנים מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

הפירוש ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוותעשרה דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,

אחת .20מציאות

רקשיושבין אינה זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -

התיישבות אם כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת
מצב. ובכל זמן בכל בעניניועוסקיןוקביעות, חודרת האחדות -

לחבירו שיספר זה ידי שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק
בפרנסתו. לפגוע הדבר עלול העסק, סוףבתורהמעניני סוף -

בתורה גם האחדות אצלם .21נעשית

א.1. פב, תהלים

ה.2. פרק ריש

למעשה3. מאמרות עשרה ב: יא, זח"ג וראה ב. קסא, זח"ב

תורה. למתן מאמרות עשרה . . בראשית

א.4. פרק ריש

א.5. פח, שבת

ט.6. עו, תהלים

שמאלו7. נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי ראה

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ארץ. וברא

יב).8. (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה

ח.9. פ"ג, ב"ר

בלבד.10. השומעים רשימת פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

סכ"ג.11. אגה"ק ראה

מ"ו.12. פ"ו

ונוסחא).13. (ד"ה סמ"ז או"ח ב"ח

רנח.14. עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ ראה

נצבים).16. (ר"פ מימיך שואב עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ראשיכם

ה"ד.17. פ"ה ברכות הלכות רמב"ם

יתרו18. (רש"י אחד בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו

ב). יט,

א.19. נח, ברכות ראה

ב.20. כא, ברכות ראה
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‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡‰iL e‰Ó ÌÈ¯ÙÒ ‡ÏÓ ˙Èa(א טז, (רש"י «ƒ»≈¿»ƒ«∆¿≈«»ƒ¿»

לגּבי לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

ה'". יברא ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

וההלכה אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹויׁש

מסמ אינֹו ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה חכם ׁשּתלמיד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיא

קּבלּתי". ּכ" ְִִַַָלֹומר
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:øçî ïøäàå íäå äzàæéBúzçî Léà | eç÷e ©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«§´¦´©§¨À
Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå úøè÷ íäéìr ízúðe§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´
Léà ïøäàå äzàå úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬

:BúzçîçéLéà eç÷iåLà íäéìr eðziå Búzçî ©§¨«©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½
ãrBî ìäà çút eãîriå úøè÷ íäéìr eîéNiå©¨¦¬£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−

:ïøäàå äLîeèéäãrä-ìk-úà çø÷ íäéìr ìä÷iå ¤¬§©«£«Ÿ©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈
ýåýé-ãBáë àøiå ãrBî ìäà çút-ìà¤¤−©´Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−

:äãrä-ìk-ìàñ ¤¨¨«¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr bl zegiy ihewl)

¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ

ּבאֹותּה "חלק נאמר: רׁש"יÁ�Ó‰ּבּמדרׁש אבל ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִִֶַָ

ּפרּוטה ׁשוה אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

ּפרּוטה מּׁשוה ׁשּפחֹות לׁשיטתֹו, (ורׁש"י ׁשּלהם ּבזה ׁשּי אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָולכן

ּכן ּׁשאין מה האזרח). כל ד"ה ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב ְֵֵֵֶֶֶַָאינֹו

ׁשל צּבּור ּבתמידי איׁש הר"ן ׁשל ‰M�‰חלקם Ïkּבמנחה (לא ְְִִִִֵֶֶֶָָ»«»»ְְִָֹ

ׁשל ּבתמיד ‰ÌBiאֹו B˙B‡.חלק לקרֹותֹו ׁשּי ׁשפיר – ( ְִֶָ«ְִִֵֶַָָ

éùéìùë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
àë:òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
áë-ìëì úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨

:óö÷z äãrä-ìk ìrå àèçé ãçà Léàä øNañ ¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈¦§«Ÿ
âë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëäãrä-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥¬¤¨«¥−̈

:íøéáàå ïúc çø÷-ïkLîì áéáqî eìrä øîàì¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«
äëåéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´¨¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈

:ìàøNé éð÷æåëàð eøeñ øîàì äãrä-ìà øaãéå ¦§¥¬¦§¨¥«©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈
eòbz-ìàå älàä íérLøä íéLðàä éìäà ìrî¥©Á¨«¢¥̧¨«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì øLà-ìëaæëeìriå §¨£¤´¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«©¥«¨À
íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìrî¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
:ítèå íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé̈«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−§©¨«

çëéðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
ì:éalî àì-ék älàä íéNrnä-ìk úà úBNr©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«
èë-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨

:éðçìL ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàäì-íàå ¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦§¦
äét-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤¦̧¨Æ
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà ärìáe¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−

iying ,iriax - fi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízrãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«
àìälàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤

:íäézçz øLà äîãàä ò÷azåáìõøàä çzôzå ©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ
íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúà òìázå äét-úà¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ

:Leëøä-ìk úàå çø÷ì øLàâì-ìëå íä eãøiå £¤´§½Ÿ©§¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨
õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç íäì øLà£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤

:ìäwä CBzî eãáàiåãìøLà ìàøNé-ìëå ©«Ÿ§−¦¬©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

äìíéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
:úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîeñæéàøaãéå ¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−

:eLã÷ ék äàìä-äøæâíéàhçä úBzçî úà §¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á©«©¨¦̧
éetö íéçô érwø íúà eNrå íúLôða älàä̈¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´

c÷iå ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænìúBàì eéäéå eL ©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−
:ìàøNé éðáìãúBzçî úà ïäkä øærìà çwiå ¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´

éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä øLà úLçpä©§½¤£¤¬¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬
:çaænìäáø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé éðáì ïBøkæ ©¦§¥«©¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹

úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ Léà¦´À̈Â£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤
øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯

:Bì äLî-ãéa ýåýéôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §Ÿ̈²§©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízîä ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−

:ýåýé ír-úàæäLî-ìr äãrä ìäwäa éäéå ¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´
ïðrä eäqë äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈

:ýåýé ãBák àøiåçìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤
:ãrBîñ ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰�È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»

ה', ּבעיני ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

עד אֹותם ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹאבל

הּוא זה, לסרחֹון אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהכניסם

מי יֹודע ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחֹוטא

הּיֹודע הּקּב"ה, אבל ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהחֹוטא,

על יקצף ּומּדּוע החֹוטא, אחד האיׁש מיהּו יֹודע הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמחׁשבֹות,

העדה. ֵָָָּכל

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéCBzî enøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ¦Æ

:íäéðt-ìr eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä̈«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©©¦§−©§¥¤«
àé-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤

äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìrî Là äéìr̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìr øtëå äãrä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:óáéõøiå äLî øac | øLàk ïøäà çwiå ¥¥¬©¨«¤©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ
âpä ìçä äpäå ìäwä CBz-ìà-úà ïziå íra ó ¤´©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨®̈©¦¥Æ¤

úøèwä:írä-ìr øtëéåâéïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©§½Ÿ¤©§©¥−©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´
:äôbnä øörzå íéiçäãéäôbna íéúnä eéäiå ©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈

íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−
:çø÷-øác-ìråèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå ©§©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©

:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
áà úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧¹̈
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léàçéïøäà íL úàå ¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ¥´©«£½Ÿ
úéa Làøì ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈§−Ÿ¥¬

:íúBáàèéúeãrä éðôì ãrBî ìäàa ízçpäå £¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½
:änL íëì ãreà øLàë-øçáà øLà Léàä äéäå £¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©

éða úBpìz-úà éìrî éúkLäå çøôé eähî Ba−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´¥«¨©À¤§ªÆ§¥´
:íëéìr íðélî íä øLà ìàøNéàëäLî øaãéå ¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−£¥¤«©§©¥̧¤¹

ähî íäéàéNð-ìk | åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á
íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:íúBhî CBúa ïøäà ähîe úBhî øNráëçpiå ¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLîâëéäéå ¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´

çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬
öiå éåì úéáì ïøäà-ähîìîâiå õéö õöiå çøô à ©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½
:eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìàô ¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂרש"י) ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈

כג) יז,

ׁשּנמׁש עד הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמבאר

זה. לׁשפע ראּוי הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלמּטה,

ּוכמֹו העֹולמֹות, ּכל ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹא

והעפר העצים ויׁשטף ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹנהר

ּבֹוקעים הּמים ּכאׁשר האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמעּכבים".



קסט iying ,iriax - fi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízrãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«
àìälàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤

:íäézçz øLà äîãàä ò÷azåáìõøàä çzôzå ©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ
íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúà òìázå äét-úà¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ

:Leëøä-ìk úàå çø÷ì øLàâì-ìëå íä eãøiå £¤´§½Ÿ©§¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨
õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç íäì øLà£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤

:ìäwä CBzî eãáàiåãìøLà ìàøNé-ìëå ©«Ÿ§−¦¬©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

äìíéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
:úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîeñæéàøaãéå ¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−

:eLã÷ ék äàìä-äøæâíéàhçä úBzçî úà §¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á©«©¨¦̧
éetö íéçô érwø íúà eNrå íúLôða älàä̈¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´

c÷iå ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænìúBàì eéäéå eL ©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−
:ìàøNé éðáìãúBzçî úà ïäkä øærìà çwiå ¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´

éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä øLà úLçpä©§½¤£¤¬¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬
:çaænìäáø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé éðáì ïBøkæ ©¦§¥«©¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹

úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ Léà¦´À̈Â£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤
øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯

:Bì äLî-ãéa ýåýéôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §Ÿ̈²§©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízîä ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−

:ýåýé ír-úàæäLî-ìr äãrä ìäwäa éäéå ¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´
ïðrä eäqë äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈

:ýåýé ãBák àøiåçìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤
:ãrBîñ ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰�È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»

ה', ּבעיני ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

עד אֹותם ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹאבל

הּוא זה, לסרחֹון אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהכניסם

מי יֹודע ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחֹוטא

הּיֹודע הּקּב"ה, אבל ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהחֹוטא,

על יקצף ּומּדּוע החֹוטא, אחד האיׁש מיהּו יֹודע הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמחׁשבֹות,

העדה. ֵָָָּכל

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéCBzî enøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ¦Æ

:íäéðt-ìr eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä̈«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©©¦§−©§¥¤«
àé-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤

äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìrî Là äéìr̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìr øtëå äãrä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:óáéõøiå äLî øac | øLàk ïøäà çwiå ¥¥¬©¨«¤©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ
âpä ìçä äpäå ìäwä CBz-ìà-úà ïziå íra ó ¤´©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨®̈©¦¥Æ¤

úøèwä:írä-ìr øtëéåâéïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©§½Ÿ¤©§©¥−©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´
:äôbnä øörzå íéiçäãéäôbna íéúnä eéäiå ©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈

íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−
:çø÷-øác-ìråèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå ©§©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©

:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
áà úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧¹̈
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léàçéïøäà íL úàå ¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ¥´©«£½Ÿ
úéa Làøì ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈§−Ÿ¥¬

:íúBáàèéúeãrä éðôì ãrBî ìäàa ízçpäå £¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½
:änL íëì ãreà øLàë-øçáà øLà Léàä äéäå £¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©

éða úBpìz-úà éìrî éúkLäå çøôé eähî Ba−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´¥«¨©À¤§ªÆ§¥´
:íëéìr íðélî íä øLà ìàøNéàëäLî øaãéå ¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−£¥¤«©§©¥̧¤¹

ähî íäéàéNð-ìk | åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á
íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:íúBhî CBúa ïøäà ähîe úBhî øNráëçpiå ¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLîâëéäéå ¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´

çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬
öiå éåì úéáì ïøäà-ähîìîâiå õéö õöiå çøô à ©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½
:eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìàô ¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂרש"י) ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈

כג) יז,

ׁשּנמׁש עד הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמבאר

זה. לׁשפע ראּוי הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלמּטה,

ּוכמֹו העֹולמֹות, ּכל ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹא

והעפר העצים ויׁשטף ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹנהר

ּבֹוקעים הּמים ּכאׁשר האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמעּכבים".



iriayקע ,iyy - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשהּמים עד ללכת, "ּוממהרת ּבּזרם נסחפת היא הּסתימה, ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת

".‡È¯Á‰נגררים ְִִָ«¬∆»

éùùäëïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ
ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãrä éðôì¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯

:eúîé àìå éìrî íúpeìzåëäeö øLàk äLî Nriå §«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯
:äNr ïk Búà ýåýéôæëìàøNé éða eøîàiå §Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½

:eðãáà eðlk eðãáà eðråb ïä øîàì äLî-ìà¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬¨¨«§
çëíàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä ìḱŸ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬

:råâì eðîzñçéàäzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈
éðáeéáà-úéáe ELc÷nä ïår-úà eàNz Czà E ¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®

éðáe äzàå:íëúpäk ïår-úà eàNz Czà Eáíâå §©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´
éçà-úàéáà èáL éåì ähî Eeåléå Czà áø÷ä E ¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬

éìréðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E ¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤
:úãräâCà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå ¨«¥ª«§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á

eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk-ìà¤§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬
:ízà-íb íä-íâãéìr eåìðåúøîLî-úà eøîLå E ©¥−©©¤«§¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ

rBî ìäàáø÷é-àì øæå ìäàä úãár ìëì ã ´Ÿ¤¥½§−Ÿ£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬
:íëéìàäúàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe £¥¤«§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−

éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä úøîLî¦§¤´¤©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬
:ìàøNéåíiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½

ãárì ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ
:ãrBî ìäà úãár-úàæéðáe äzàåeøîLz Ezà E ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸

úëøtì úéaîìe çaænä øác-ìëì íëúpäk-úà¤§ª©§¤¹§¨§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤
øfäå íëúpäk-úà ïzà äðzî úãár ízãárå©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬

:úîeé áøwäôçäpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå ©¨¥−¨«©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´
-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz úøîLî-úà Eì ézúð̈©´¦§½¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«

éðáìe äçLîì íézúð Eì ìàøNé:íìBò-÷çì E Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
èíðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈

øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´
éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:EéLã÷a ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«§¬Ÿ¤

-äéäé Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤¦«§¤
:Clàééða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå ¨«§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´

éðáìe íézúð Eì ìàøNééúðáìå E-÷çì Ezà E ¦§¨¥¼§´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨
:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk íìBòáéáìç ìk ¨®¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ¥´¤

eðzé-øLà íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²£¤¦§¬

íézúð Eì ýåýéì:âé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka ©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé̈¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

ãé:äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìkåèíçø øèt-ìk ¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«¨¤´¤Â¤¤
äîäaáe íãàa ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²¨«¨¨¬©§¥−̈
úàå íãàä øBëa úà äcôú äãt | Cà Cl-äéäé¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ§´¨«¨½̈§¥²

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëaæèLãç-ïaî åéeãôe §«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤
Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç óñk Ekøra äcôz¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤

:àeä äøb íéøNræéáNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà ¤§¦¬¥−̈«©´§«¿«§¸¤¹¤
÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú àì ær øBëá-Bà«§¬¥²¬Ÿ¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ
ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå çaænä-ìr©©¦§¥̧©Æ§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéìçé÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe ©«Ÿ̈«§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬
:äéäé Eì ïéîiäèéøLà íéLãwä úîeøz | ìk ©¨¦−§¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðá eîéøééúðáìå EE ¨¦¬§¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨¨®§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:Czà Erøæìe Eìëíöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå §−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ
E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì́Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðåñ §©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»

‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות

אּלא‰Ô‰kמּיד יהיה"), ל") הּכהן ׁשל הּוא מּׁשּנֹולד ּתכף ּכי , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

עליו הקּלה וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהּתֹורה

את לּכהן נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיכֹול

זֹו לׁשיטה ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהחמֹור

ּבררֹות, ׁשּתי רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּפדּיה

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ְְֲֲִִִַַַָָֹּפדּיה

éòéáùàëìàøNéa øNrî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−
úãár-úà íéãár íä-øLà íúãár óìç äìçðì§©«£¨®¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−

:ãrBî ìäàáëìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå ¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤
àèç úàNì ãrBî:úeîìâëàeä éålä ãárå ¥®¨¥¬¥−§¨«§¨©̧©¥¦¹À

úwç íðår eàNé íäå ãrBî ìäà úãár-úà¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−¦§´£Ÿ¨®ª©³
eìçðé àì ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−

:äìçðãëeîéøé øLà ìàøNé-éða øNrî-úà ék ©«£¨«¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³
ïk-ìr äìçðì íiåìì ézúð äîeøz ýåýéì©«Ÿ̈Æ§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ
eìçðé àì ìàøNé éða CBúa íäì ézøîà̈©´§¦¨¤½§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−

:äìçðôäë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

xihtn - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åëúàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNrnä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNrî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNrnä-ïîæë-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå ¦©©«£¥«§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦
:á÷iä-ïî äàìîëå ïøbäçëízà-íâ eîéøz ïk ©½Ÿ¤§©«§¥−̈¦©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ

úàî eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−
ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ

:ïäkäèëúîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýéìzøîàå §Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«§¨«©§−̈

íiåìì áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúkàìBúà ízìëàå ¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤©«£©§¤³ŸÆ

óìç íëì àeä øëN-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤
:ãrBî ìäàa íëúãáráìàèç åéìr eàNú-àìå £«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§

ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî Baìç-úà íëîéøäa©«£¦«§¤¬¤¤§−¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
ôôô :eúeîú àìå eìlçú àì¬Ÿ§©§−§¬Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

החּיּוב עצם ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט ּדר על ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבלּמּוד

(ׁשעתיד הּתרּומה חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהפריׁש

הקּדים ׁשאם מיחד קרא צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֻלהפריׁש).

ּגדֹולה. ּתרּומה להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּלוי

øéèôîìepnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

àì-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN̈¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnîàìå eìlçú àì ¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ
ôôô :eúeîú̈«

.ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö

.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



קעי xihtn - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åëúàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNrnä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNrî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNrnä-ïîæë-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå ¦©©«£¥«§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦
:á÷iä-ïî äàìîëå ïøbäçëízà-íâ eîéøz ïk ©½Ÿ¤§©«§¥−̈¦©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ

úàî eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−
ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ

:ïäkäèëúîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýéìzøîàå §Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«§¨«©§−̈

íiåìì áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúkàìBúà ízìëàå ¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤©«£©§¤³ŸÆ

óìç íëì àeä øëN-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤
:ãrBî ìäàa íëúãáráìàèç åéìr eàNú-àìå £«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§

ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî Baìç-úà íëîéøäa©«£¦«§¤¬¤¤§−¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
ôôô :eúeîú àìå eìlçú àì¬Ÿ§©§−§¬Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

החּיּוב עצם ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט ּדר על ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבלּמּוד

(ׁשעתיד הּתרּומה חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהפריׁש

הקּדים ׁשאם מיחד קרא צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֻלהפריׁש).

ּגדֹולה. ּתרּומה להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּלוי

øéèôîìepnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

àì-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN̈¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnîàìå eìlçú àì ¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ
ôôô :eúeîú̈«

.ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö

.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



קעב
çø÷ úùøôì äøèôäàé ÷øô à ìàåîùá

àéãé:äëeìnä íL Lcçðe ìbìbä äëìðå eëì írä-ìà ìàeîL øîàiååèírä-ìë eëìiå ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½̈§−§¥«§¨´©¦§¨®§©¥¬−̈©§¨«©¥«§¸¨¨¹̈
ýåýé éðôì íéîìL íéçáæ íL-eçaæiå ìbìba ýåýé éðôì ìeàL-úà íL eëìîiå ìbìbä©¦§À̈©©§¦ÁÁ¨̧¤¨¹¦§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©¦§§¨²§¨¦¬§¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®

:ãàî-ãr ìûøNé éLðà-ìëå ìeàL íL çîNiåáéàäpä ìàøNé-ìk-ìà ìàeîL øîàiå ©¦§©̧¨¬¨²§¨©§¥¬¦§¨¥−©§«Ÿ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦§¨¥½¦¥Æ
éìîàå éì ízøîà-øLà ìëì íëì÷á ézrîL:Cìî íëéìr Cá| Cìnä-äpä äzrå ¨©´§¦§«Ÿ§¤½§¬Ÿ£¤£©§¤−¦®¨«©§¦¬£¥¤−¤«¤§©º̈¦¥«©¤´¤

éørpî íëéðôì ézëläúä éðàå íëzà ípä éðáe ézáNå ézð÷æ éðàå íëéðôì Cläúî¦§©¥´¦§¥¤À©«£¦Æ¨©´§¦¨©½§¦¨©−¦¨´¦§¤®©«£¦Æ¦§©©´§¦¦§¥¤½¦§ª©−
:äfä íBiä-ãrâéî øBîçå ézç÷ì éî | øBL-úà BçéLî ãâðå ýåýé ãâð éá eðr éððä ©©¬©¤«¦«§¦´£´¦Á¤̧¤§Ÿ̈¹§¤¤́§¦À¤Á¦̧¨©¹§¦©«£¯¦´

:íëì áéLàå Ba éðér íéìràå øôë ézç÷ì éî-ãiîe éúBvø éî-úà éz÷Lr éî-úàå ézç÷ì̈©À§¦§¤¦³¨©̧§¦Æ¤¦´©½¦¦©¦Æ¨©´§¦½Ÿ¤§©§¦¬¥©−®§¨¦−¨¤«
ã:äîeàî Léà-ãiî zç÷ì-àìå eðúBvø àìå eðz÷Lr àì eøîàiåäãr íäéìà øîàiå ©´Ÿ§½¬Ÿ£©§−̈§´Ÿ©¨®§«Ÿ¨©¬§¨¦©¦−§«¨©¸Ÿ¤£¥¤¹¥¯

:ãr øîàiå äîeàî éãéa íúàöî àì ék äfä íBiä BçéLî ãrå íëa ýåýéåøîàiå §Ÿ̈´¨¤À§¥³§¦Æ©´©¤½¦´¯Ÿ§¨¤²§¨¦−§®¨©−Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤
íëéúBáà-úà äìrä øLàå ïøäà-úàå äLî-úà äNr øLà ýåýé írä-ìà ìûeîL§¥−¤¨¨®§Ÿ̈À£¤³¨¨Æ¤Ÿ¤´§¤©«£½Ÿ©«£¤¯¤«¡¨²¤£«¥¤−

:íéøöî õøàîæýåýé úB÷ãö-ìk úà ýåýé éðôì íëzà äèôMàå eávéúä äzrå ¥¤¬¤¦§¨«¦§©À̈¦§©§²§¦¨«§¨¬¦§¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥µ¨¦§´§Ÿ̈½
à äNr-øLà:íëéúáà-úàå íëzçýåýé-ìà íëéúáà e÷ræiå íéøöî á÷ré àa-øLàk £¤¨¨¬¦§¤−§¤£«Ÿ¥¤«©«£¤¨¬©«£−Ÿ¦§¨®¦©¦§£³£«Ÿ¥¤Æ¤§Ÿ̈½

:äfä íB÷na íeáLiå íéøönî íëéúBáà-úà eàéöBiå ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé çìLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹¤Ÿ¤´§¤©«£ÀŸ©¦³¤£«¥¤Æ¦¦§©½¦©«Ÿ¦−©¨¬©¤«
èìt-ãéáe øBöç àáö-øN àøñéñ ãéa íúà økîiå íäéäìà ýåýé-úà eçkLiåãéáe íézL ©¦§§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®©¦§´ŸŸ¿̈§©´¦«§¨Á©§¨̧¨¹§©§¦§¦À§©Æ

:ía eîçliå áàBî Cìîéãárpå ýåýé-úà eðáær ék eðàèç eøîàiå ýåýé-ìà e÷ræiå ¤´¤½̈©¦¨«£−¨«©¦§£³¤§Ÿ̈Æ©«Ÿ§´¨½̈¦³¨©̧§Æ¤§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ
:jãárðå eðéáéà ãiî eðìévä äzrå úBøzLrä-úàå íéìraä-úààéýåýé çìLiå ¤©§¨¦−§¤¨«©§¨®§©À̈©¦¥²¦©¬«Ÿ§¥−§©«©§¤«¨©¦§©³§Ÿ̈Æ

eáLzå áéáqî íëéáéà ãiî íëúà ìviå ìûeîL-úàå çzôé-úàå ïãa-úàå ìraøé-úà¤§ª©´©§¤§½̈§¤¦§−̈§¤§¥®©©¥̧¤§¤¹¦©³«Ÿ§¥¤Æ¦¨¦½©¥«§−
:çèaáéeðéìr Cìîé Cìî-ék àì éì eøîàzå íëéìr àa ïBnr-éða Cìî Lçð ék eàøzå ¤«©©¦§À¦´¨º̈¤´¤§¥«©»¨´£¥¤¼©´Ÿ§¦½¾Ÿ¦¤−¤¦§´Ÿ¨¥®

:íëkìî íëéäìà ýåýéåâéýåýé ïúð äpäå ízìàL øLà ízøça øLà Cìnä äpä äzrå ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−©§§¤«§©À̈¦¥¬©¤²¤£¤¬§©§¤−£¤´§¤§¤®§¦¥̧¨©¯§Ÿ̈²
:Cìî íëéìrãéét-úà eøîú àìå BìB÷a ízrîLe Búà ízãárå ýåýé-úà eàøéz-íà £¥¤−¤«¤¦¦«§´¤§Ÿ̈À©«£©§¤³ŸÆ§©§¤´§½§¬Ÿ©§−¤¦´

:íëéäìà ýåýé øçà íëéìr Cìî øLà Cìnä-íâå ízà-íb íúéäå ýåýéåèàì-íàå §Ÿ̈®¦«§¦¤´©©¤À§©©¤̧¤Æ£¤´¨©´£¥¤½©©−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦³Ÿ
:íëéúBáàáe íëa ýåýé-ãé äúéäå ýåýé ét-úà íúéøîe ýåýé ìB÷a eòîLúæèäzr-íb ¦§§Æ§´§Ÿ̈½§¦¤−¤¦´§Ÿ̈®§¨«§¨¯©§Ÿ̈²¨¤−©«£«¥¤«©©¨Æ

:íëéðérì äNò ýåýé øLà äfä ìBãbä øácä-úà eàøe eávéúäæéíBiä íéhç-øéö÷ àBìä ¦§©§´§½¤©¨¨¬©¨−©¤®£¤´§Ÿ̈½Ÿ¤−§¥«¥¤«£³§¦«¦¦Æ©½
zéå ýåýé-ìà àø÷àýåýé éðéra íúéNr øLà äaø íëúrø-ék eàøe eòãe øèîe úBì÷ ï ¤§¨Æ¤§Ÿ̈½§¦¥¬Ÿ−¨¨®§´§À¦¨«©§¤³©¨Æ£¤³£¦¤Æ§¥¥´§Ÿ̈½

ì:Cìî íëì ìBàLçéàøéiå àeää íBia øèîe úì÷ ýåýé ïziå ýåýé-ìà ìàeîL àø÷iå ¦§¬¨¤−¤«¤©¦§¨³§¥Æ¤§Ÿ̈½©¦¥¯§Ÿ̈²Ÿ¬Ÿ¨−̈©´©®©¦¨¸
:ìàeîL-úàå ýåýé-úà ãàî írä-ìëèé-ãra ìltúä ìûeîL-ìà írä-ìë eøîàiå ¨¨¨¬§²Ÿ¤§Ÿ̈−§¤§¥«©«Ÿ§¸¨¨¹̈¤§¥À¦§©¥¯§©

éãáréäìà ýåýé-ìà Eì ärø eðéúàhç-ìk-ìr eðôñé-ék úeîð-ìàå E:Cìî eðì ìàL £¨¤²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©¨®¦«¨©³§©¨©Ÿ¥̧Æ¨½̈¦§¬Ÿ−̈¤«¤
ëeøeñz-ìà Cà úàfä ärøä-ìk úà íúéNr ízà eàøéz-ìà írä-ìà ìûeîL øîàiå©¸Ÿ¤§¥³¤¨¨Æ©¦½̈©¤´£¦¤½¥¬¨¨«¨−̈©®Ÿ©À©¨¸Æ

:íëááì-ìëa ýåýé-úà ízãárå ýåýé éøçàîàëøLà eäzä éøçà | ék eøeñz àìå ¥©«£¥´§Ÿ̈½©«£©§¤¬¤§Ÿ̈−§¨§©§¤«§−Ÿ¨®¦´©«£¥´©ÀŸ£¤¯
:änä eäú-ék eìévé àìå eìérBé-àìáëék ìBãbä BîL øeára Bnr-úà ýåýé Lhé-àì ék «Ÿ¦²§¬Ÿ©¦−¦¬Ÿ¥«¨¦Â«Ÿ¦³Ÿ§Ÿ̈Æ¤©½©«£−§´©¨®¦µ

:írì Bì íëúà úBNrì ýåýé ìéàBä¦´§Ÿ̈½©«£¬¤§¤²−§¨«

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©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 11e zFwc 56 ,xwFA zFptl 2 drW ,'e mFi :clFnd©¨¨¨¦§¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad oFW`xd mFiA FzxgnlE WcFw zAWd mFiA ,fEnY Wcg W`xŸŸ¤©§©©¨¤§¨¨¨©¨¦©¨¨¥§¨
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,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
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,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם קעד
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
5:335:348:348:359:069:0710:1810:1919:5119:5220:1820:1919:3220:31באר שבע  )ק(

5:285:298:318:329:039:0410:1510:1719:5419:5520:2220:2319:2520:35חיפה )ק( 

5:285:298:318:329:029:0310:1510:1619:5219:5420:2020:2119:1320:31ירושלים )ק( 

5:325:338:338:349:059:0610:1710:1919:5219:5320:1920:2119:3320:33תל אביב )ק(

4:494:508:198:208:508:5110:1210:1321:0321:0421:4121:4220:4622:03אוסטריה וינה )ק(

7:317:339:229:249:549:5610:4310:4517:1117:1317:3917:4116:5517:52אוסטרליה מלבורן )ח(

5:015:028:258:278:578:5910:1810:1920:5620:5721:3221:3320:3921:37אוקראינה אודסה )ק(

4:344:358:048:058:358:379:579:5920:4820:4921:2621:2720:3121:31אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:514:538:258:268:578:5810:2010:2121:2221:2322:0222:0321:0422:07אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:424:438:178:188:488:5010:1210:1321:1621:1721:5821:5920:5922:03אוקראינה קייב )ק(

4:244:267:547:558:258:269:479:4820:3520:3721:1321:1420:1821:18אוקראינה דונייצק )ק(

5:305:328:548:559:259:2710:4510:4621:1821:2021:5421:5521:0122:14איטליה מילאנו )ק(

6:046:058:388:399:079:0910:1010:1118:2718:2818:4918:5018:1018:54אקוואדור קיטו )ח(

7:577:589:519:5310:2410:2511:1411:1517:5217:5418:1918:2117:3518:33ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:039:0510:5210:5411:2311:2412:1112:1218:2918:3018:5819:0018:1219:04ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:375:388:488:499:209:2210:3610:3720:3920:4021:0921:1020:2121:14ארה״ב בולטימור )ק(

5:205:228:358:369:079:0810:2410:2520:3420:3521:0621:0720:1721:22ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:215:238:358:379:079:0910:2410:2520:3420:3521:0521:0620:1721:22ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:515:529:099:109:409:4110:5810:5921:1621:1721:4921:5020:5922:06ארה״ב דטרויט )ק(

6:186:199:169:179:489:5011:0011:0120:2820:2920:5420:5520:1121:07ארה״ב היוסטן )ק(

5:375:398:428:439:149:1510:2710:2920:1120:1220:3920:4019:5420:52ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:276:289:209:219:529:5411:0211:0420:1720:1820:4320:4420:0020:55ארה״ב מיאמי )ק(

5:165:178:308:319:029:0410:1910:2120:3020:3121:0221:0320:1321:20ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:095:118:288:298:599:0010:1610:1820:3420:3521:0721:0820:1721:22ארה״ב שיקאגו )ק(

6:496:519:119:129:409:4110:3810:3918:1818:2018:4118:4318:0118:47בוליביה לה פאס )ח(

5:235:258:599:009:319:3310:5510:5722:0422:0522:4622:4721:4723:16בלגיה אנטוורפן )ק(

5:245:259:009:029:329:3310:5610:5722:0322:0422:4522:4621:4623:13בלגיה בריסל )ק(

4:124:148:028:038:338:3410:0110:0221:4221:4322:3322:3421:2522:38בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:426:438:528:539:239:2410:1810:1917:3317:3517:5817:5917:1618:06ברזיל ס. פאולו )ח(

6:276:288:378:399:089:1010:0410:0517:2117:2317:4517:4717:0417:54ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:374:398:168:188:478:4910:1210:1321:2621:2722:0922:1021:0922:37בריטניה לונדון )ק(

4:354:368:198:208:508:5210:1710:1821:4621:4722:3322:3421:2823:07בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:394:408:208:218:518:5210:1710:1821:3621:3722:2122:2221:1922:26גרמניה ברלין )ק(

5:095:118:458:469:169:1710:3910:4121:4421:4522:2522:2521:2722:29גרמניה פרנקפורט )ק(

6:476:488:568:579:269:2710:2010:2117:3117:3317:5617:5717:1518:01דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

5:596:018:458:469:189:1910:2510:2619:2019:2119:4419:4519:0319:49הודו בומביי )ח(

5:545:568:418:439:139:1410:2110:2219:1719:1819:4119:4219:0019:46הודו פונה )ח(

4:424:448:108:118:428:4310:0310:0420:4820:4921:2521:2620:3121:30הונגריה בודפשט )ק(

5:285:308:438:449:159:1610:3210:3320:4220:4321:1421:1520:2521:19טורקיה איסטנבול )ק(

5:596:009:099:109:419:4210:5610:5720:5420:5521:2321:2420:3721:28יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת קרח 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
5:065:088:328:339:049:0510:2510:2621:0521:0621:4221:4320:4821:47מולדובה קישינב )ק(

6:516:529:439:4410:1210:1411:2111:2220:2520:2620:4920:5020:0820:54מקסיקו מ. סיטי )ק(

8:008:019:419:4210:1310:1510:5911:0017:0117:0217:3217:3316:4417:37ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:025:038:018:028:318:339:429:4419:0819:0919:3419:3518:5119:39נפאל קטמנדו )ח(

6:576:599:279:289:5910:0111:0211:0319:1419:1619:3719:3818:5819:42סינגפור סינגפור )ח(

4:084:107:507:518:218:229:469:4721:0621:0721:5021:5120:4921:55פולין ורשא )ק(
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